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 לחימה ימית במלחמת יום הכיפורים
 אלי רהב( 'מיל)אלוף  תת

 

את מדינות , במלחמת יום הכיפורים הצליח חיל הים הישראלי להפתיע את אויביו
שנערכו מול חופי , בקרבות הטילים. מה גם את עצמו-ובמידת, את עם ישראל, העולם

 .ליפגע אף כלי שיט ישראהוטבעו ספינות אויב ולא נ, האויב בים התיכון
גם אם אלה עושים רושם עז והנם חשובים , חיל הים לא נבנה בשביל קרבות בין ספינות

גם במישור הזה . לחיל הים יש תפקיד במערך הגדול והמורכב של המלחמה. ספק-ללא
 .ולא תמיד מהסיבות התלויות בו, "מושלמת"כי לא -אם, קצר חיל הים הצלחה אדירה

לבם  ויש להודות לאומץ, "לאיש אשר על הסיפון"ת האלו חייב החיל את כל ההצלחו
כלומר בלי , בלי הפלטפורמות המתאימות, אולם. של לוחמי החיל ולימאותם המצוינת

חיל הים , של ספינות הטילים" פלטפורמות"מבחינת ה. הכול היה לשווא, אותן הספינות
, ספינותיו הנה סיפור בפני עצמו בניית. הישראלי היה החלוץ בין חילות הים המערביים

  .לואפילו במז, במתח, גדוש במאבקים
הכיפורים שותפים  להצלחה האדירה והמפתיעה של חיל הים הישראלי במלחמת יום

, המתכנן הגרמני, המספנה הצרפתית, התעשייה הביטחונית בארץ, אנשי חיל הים
באילוצים , לופותשהתקבלה מחוסר ח, החלטהוגם . ראות ומקבלי החלטות מרחיקי

 .נהוהביאה לתוצאה נכו, שהפכה לברכה, ואף מתוך טעויות, רבים
 .נועל כל אלה מדבר המאמר שלפני

 מבוא

ועיקר אוכלוסייתה מתגוררת על חוף הים , ורקי החיים של ישראל עוברים בימים
וזאת בנוסף , פוליטי של ישראל מעמידּה בסכנה בזירה הימית-מצבּה הגיאו. התיכון

-שהלחימה הימית מחויבת מציאות ובלתי, מכאן. צור היבשתי שהיא נתונה בולמ
 –למזלנו ; אלא שבשנותיה הראשונות של המדינה לא היה לה חיל הים הראוי לשמו, נמנעת

המצב היה חייב להשתנות ואת המרוץ . גם למדינות העימות שלה לא היו חילות כאלה
. מ"שתיהן קיבלו ציוד מבריה. חריה סוריהוא, קודם מצרים: התחילו דווקא מדינות ערב

אלא שאמצעיה . ישראל בנתה את הכוח הימי שלה מול הכוח הימי המתעצם של אויביה
  .ולחיל הים נותר תקציב זעום, המוגבלים חייבו לתת קדימות לבניית כוח אווירי וכוח יבשתי

ו חילות הים את עד אז השקיע. חל שינוי חשוב בתפיסת הלחימה הימית 06-לקראת שנות ה
כדי להגיע . המסוגלים לשאת מערכות נשק כבדות, עיקר האמצעים בכלי שיט גדולים

חיל הים . שתבע אמצעים רבים, לעליונות התקיים בין המדינות הימיות מרוץ חימוש
בעיקר של , הסובייטי פיגר בתחרות זו ללא סיכוי לסגור את הפער מול חילות הים המערביים

שאפשר לסגור את הפער מאחר שאיחד עוצמת הרס אדירה , ם היה הנשקי-טיל ים. ב"ארה
מ "יצרה ברה, כתשובה לעליונות הימית של המערב. עם יכולת להציבו על ספינה קטנה

. שהיו נשק קטלני, ים מונחים-חמושים בטילים ים, כמויות גדולות מאוד של כלי שיט קטנים
ם של מצרים ושל סוריה הדגישה את המועצות לחילות הי אספקת כלי שיט כאלה מברית

 .חיל הים של ישראל היה מוכרח למצוא תשובות למצב החדש. חולשת ישראל בזירה הימית

 ע
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ם של "מכ בתחילת התהליך נערך חיל הים הישראלי נגד משחתות חמושות בתותחים מבוקרי
 "אֹוסה"ו"( יתוש" )"קומאר"טילים -עם הצטיידות הערבים בספינות. חיל הים המצרי

נעשו אלו למטרות , המועצות מתוצרת ברית" סטיקס"חמושות בטילים "( צרעה)"
התחזק , כשגם חיל הים הסורי הצטייד בהן. שנגדן היה אמור חיל הים להתמודד, העיקריות

על חיל הים . הצורך להגדיל את כמות יחידות הלחימה כדי ליצור יכולת פעולה בשתי הזירות
היה לבנות את כוחו בתחרות 

ל יכולת הפיתוח וכושר מו
ההישג של . הייצור הסובייטי

חיל הים נעשה תוך חריגה 
מהידוע עד אז בלוחמה 

ומבלי שחל שינוי , הימית
כיוון . בקדימויות התקציב

חימוש בטיל מתביית אינו ש
 ,שיט גדולים מחייב כלי

נוצרה יכולת ליצור עדיפות 
 . טכנולוגית בתקציב סביר

תה יבניית ספינות הסער הי
הלחימה ובניין הכוח נעשו בהדרגה  תהליכי הפיתוח של אמצעי. מאמץ עיקרי של חיל הים

הובילו במשמרותיהם את הפיתוח ואת הייצור ומסרו ( י"מח)חמישה מפקדי חיל . ובהתמדה
חיל התבסס על מעשי  כל מפקד. שכבר השתתפו קודם בתכנית, את המשמרת למחליפיהם

. הגדרת התפיסה גובשה תוך כדי תהליך. ות את הכוחוהמשיך במהלך משמרתו לבנ, קודמו
אירועים במהלך הפיתוח . ונוצרה אחדות המטרה, ברירה צמחו תובנות נכונות-מתוך אין
 .וחלקן תוקנו תוך כדי התהליך, גם נעשו טעויות. לקחים יושמו, השפיעו

 מרעיון לניצחון  –הסער  ספינות

חיל הים קיבל מטלה . לחמה הבאהל מתווה למ"סיום מלחמת ההתשה גיבש המטכ
ל "בדיעבד ברור שהמטכ. להגן על החוף בעזרת חיל האוויר: מוגדרת ומצומצמת

לא חש בפוטנציאל הטמון בחידוש , לא ראה מעבר לאופק ניסיון העבר" יבשתי"ה
מפקד , אלוף בנימין תלם. הציוד של חיל הים ולמעשה גם לא הבין את תורת הלחימה הימית

חיל הים חייב ליטול יוזמה . אסור לאפשר לאויבים ליזום פעולות ולרכז כוחותידע ש, החיל
למרות , דווקא בגלל נחיתותו המספרית ובהסתמך על העליונות הטכנולוגית –ולתקוף 

אם וכאשר בפרוץ , הוא האמין בניצחונו. שבינתיים היתרון הטכנולוגי היה בצד אויבינו
במבחן . מינימלית עם יתרון טכנולוגי כוללהמלחמה הבאה יהיו ברשותו כמות כלים 

 .אבל זה לא היה מובן מאליו, התוצאות הוא צדק ללא ספק

. הסער בסדר הכוחות של חיל הים הניצחון הימי במלחמת יום הכיפורים נבע מקיום ספינות
. התמדה בתוך אילוצי התקציבבשנוצרה בהדרגה ו, סער הנה המצאה ישראלית ספינת

וכמות יחידות הלחימה , ינה הבודדת היו עדיפים על יחידת האויבאמצעי הלחימה בספ
שבה היכולת האנושית , זמנית-שאפשרה ליצור עדיפות מקומית, עברה את המסה הקריטית

 .והמנהיגות הקרבית באה לידי ביטוי
חיל . נעשתה בתקופתו של שמואל טנקוס בפיקוד על החיל בחירת טיל מתביית כנשק עיקרי

 בחירה זו שינתה. הבו על טיל מתביית הרבה לפני שהפיתוח הוכיח את עצמוהים הטיל את י

 ב

 

" אוסה"ספינת טילים רוסית 
" סטיקס"טילי  4עם "( צרעה)"

 .מ"מ 06ותותח 
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כלי שיט קטן יחסית יוכל לשאת . השיט את היחס הישר בין עוצמת האש לבין גודל כלי
 .שיכריע משחתת ממרחק מעבר לטווח תותחיה, חימוש

, 0606נת שקיבל את הפיקוד על חיל הים בש, נון-יוחאי בן – הסער הפלטפורמה של ספינות
 –" זה מה שיש ועם זה ננצח"הביטוי השגור אז היה . היה מודע לחולשתו באיכות ובכמות

נון הפעיל תהליך חשיבה -בן. עם מה שהיה לא היה ניתן לנצח. סיסמה לחוד ומציאות לחוד
, הקצינים דנו בבעיה. את השכלתם ואת תובנתם, שבו ניצל את הניסיון של קציני החיל, קיבוצי
 .להביע את דעתם ונדרשו

המצוידים , הייתה הצטיידות בכמות גדולה של כלי שיט קטנים ומהירים דרך הפעולה שנבחרה
היה על כלי  , כדי להשיג את כמות היחידות הנדרשת ביכולת תקציבית סבירה. בנשק קטלני

, גוריון שחתמו דוד בן, בהסכם לכינון יחסים. ממדים ככל האפשר-השיט הבודד להיות קטן
, נכללה רשימת כלי שיט, כקנצלר גרמניה המערבית, וקונרד אדנאואר, אש ממשלת ישראלכר

 .שיספקו הגרמנים לישראל
אלוף  תכנית לבניין הכוח הימי למטה הכללי בראשותו של רב 0600הגיש בינואר  נון-אלוף בן
ות ל צור לבנ"בסיכום הדיון אישר הרמטכ. טילים עשרה ספינות היא כללה שתים. צבי צור

  .םלים לחיל הי"סדרה ראשונה של שש סטי
כי המצוי בידיו לא ענה אף על , חיל הים היה חייב להצטייד במהירות המרבית – מימוש מהיר

, טיפוס לבדיקות איכות-גם לא ייבנה אב, הוגדר שלא תפותח ספינה חדשה. חלק מהדרישות
, עם ניסיון מוכר בהפעלתו מבין הקיימים, אלא ייבחר כלי שיט, כמקובל בחילות הים בעולם

ביישום התכנית חזר על עצמו פתגם . וממנו תיבנה סדרה ראשונה בזמן קצר ובעלות נמוכה
שבנה באותן השנים , האדמירל הרוסי גורשקוב, "עמית במקצוע"ייחסו בחיל הים לש, צרפתי

, ד במצוינצטיי: יישום הפתגם היה ."היותר טוב הוא האויב של הטוב": בייטיואת חיל הים הס
  .ובונמתין ליותר ט

והשתכנעה , ים במערב אירופה-משלחת קציני חיל הים סיירה בחילות – הזמנה במספנת לורסן
הדגם היה גרסה משופרת . הגרמנית מתאימה לצורכי החיל 041דגם " יגואר"כי טרפדת 

 גוף הטרפדת נבנה. הדגם המוצלח במיוחד מימי מלחמת העולם השנייה, SCHNELLBOOTשל
כי מבנה עץ , חיל הים למד מניסיונו. בגלל סכנה של מוקשים מגנטיים בים הצפוני, מלוחות עץ

, לכן. וגם אין סכנת מוקשים מגנטיים בים העמוק שלנו, לא יתאים לתנאי האקלים בארץ
התכנון הועבר למערכת הרכש . וזה לא היה השינוי היחיד, הוחלפו לוחות העץ בלוחות פלדה

קיבלה מספנת לורסן הזמנה  0604בסוף שנת . גוף נפרד ממערכת התכנוןשהיא , הגרמנית
מספנת )נוהלי הרכש הגרמניים מנעו קשר ישיר בין היצרן ". ספינה אחת ועוד חמש"לבניית 
שודרגה גם , למרות הכוונה לבנות כלי שיט מוכח .כלומר חיל הים הישראלי, למשתמש (לורסן

. מהמתקדמים ומהיעילים בתקופה, דיזל מהיריםהיא התבססה על מנועי . מערכת ההנעה
היו מאחת הסדרות הראשונות של מפעל ( סוס כל אחד כוח 0,266בעוצמה של )המנועים 

 .מאייבך הגרמני-מרצדס

כאשר מספנת לורסן כבר החלה בחיתוך הלוחות התפרסם , 0601בראשית  – עצירת הבנייה
בהטלת חרם , איים בניתוק הקשרים, ריםנשיא מצ, נאצר-אל-גמאל עבד. ונודע לערבים, הדבר

הייצור . ממשלת גרמניה לא עמדה בלחץ. על מוצרים גרמניים ובהכרה בגרמניה המזרחית
שכבר השתכנעו בעדיפות , אנשי חיל הים. והגרמנים הציעו פיצוי כספי, במספנת לורסן הופסק

 .לא רצו לקבל פתרון אחר, הטרפדת הגרמנית
מוקשים לחיל הים הגרמני  הצרפתית בעיר שרבורג בנתה שולות CMN כי מספנתלחיל הים נודע 

סגן שר , שמעון פרס". פרויקט הטורפדו"הרעיון היה שהמספנה תבצע את . בשיתוף עם לורסן



 לחימה ימית במלחמת יום הכיפורים: ד "פרק י
 

911 

שפיקד על חיל )ראש משלחת משרד הביטחון בפאריס , לימון( מוקה)הורה למרדכי , הביטחון
, פליקס אמיֹו. נוצר הקשר עם המספנה .לקדם את הנושא, (הים בתחילת שנות החמישים

והקשרים בין ישראל , כיוון שבשרבורג היה חוסר תעסוקה, שיט היה נלהב לבנות כלי, הבעלים
  .םלצרפת היו הדוקי

נחתם  0601ובמאי , הצעה עסקית טובה לבניית סדרה של שש ספינות אמיו הגיש לחיל הים
בשרבורג . שרבורג התבררה כברכה העברת הבנייה למספנות. החוזה עם מספנות שרבורג

ולא היו מגבלות על קשר ישיר בין היצרן , נשמרה סודיות רגילה לפרויקטים צבאיים
חיל הים הצרפתי ביצע פיקוח טכני על הבנייה . הצדדיםכל שהיה חיוני לתועלת , למשתמש

 .ואף נתן ייעוץ לִמנהלת הפרויקט הישראלית

מועד . בנייה ניתנה אופציה לבנות עוד שש ספינותבחוזה ה – הזמנת סדרה נוספת בשרבורג
, בנוסף להנחה משמעותית במחיר היחידה. תפוגת האופציה ִחייב לקבל החלטה תוך שנה

במקום כל שלושה , מסירת ספינה נוספת כל חודשיים :כללה האופציה קצב הספקה מואץ
עוד , האופציה כשהגיע המועד להחליט על מימוש, 0600במאי . חודשים בהזמנה המקורית

ונדרשה , השיקול הכספי היה בולט לעין. לא היו מספנות ישראל מוכנות לקבל את הבנייה
וצבי , סגן שר הביטחון, בי דינשטייןצ  ר "כאן נכנסו לתמונה ד. החלטה של משרד הביטחון

הודיע שהוא , ל"הרמטכ, יצחק רבין. שהיה יועץ לראש הממשלה, (ל לשעבר"הרמטכ)צור 
 דינשטיין הציע פתרון על. אך אין לו תקציב לכך, עשרה ספינות ה להגיע לשתיםמכיר במגמ

 .דורבין לא התנג, ידי מקדמה תקציבית
מאלרה באיטליה נמצא כבר -שפיתוח תותח אוטומטי בחברת אוטו, נודע – מ"מ 10תותח 

, הירי התותח היה נותן מענה יעיל נגד ספינות קטנות ונגד סירות מהירות בטווח. בשלבי גמר
הותקן : התקבלה החלטה לגבי הסדרה השנייה על שדרוג התותחים. מ"שהוגדל לשמונה ק

  .תוהוסר מכשיר הסונאר לגילוי צוללו, מ"מ 46הוסרו שני תותחים , מ בחרטום"מ 10תותח 
, אלוף עזר ויצמן. חל קיצוץ גדול בתקציב הביטחון 0600בסתיו  – עמידה מול קיצוץ תקציבי

פחות , כי ירכשו פחות מטוסים, נקבע. ל"ק את הקיצוץ בין תכניות חילות צהחיל, ם"ראש אג
הסביר , מפקד החיל, אלוף שלמה אראל. וחיל הים יצטרך להסתפק בתשע ספינות סער, טנקים

והנזק לחיל הים , שנסיגה מחוזה בנייה חתום לא תביא לחיסכון הדרוש, בישיבת הממשלה
ישת מערכות הטילים בישראל ללא הקטנת הזמנת אראל הציע לדחות את רכ. יהיה קבוע
השיקול של אראל היה שלרכש המערכות מאוחר יותר תהיה גם דרישה של . הספינות

  .לאישר את תכנית ארא, ראש הממשלה ושר הביטחון, לוי אשכול. התעשייה האווירית
לטווח של הטיל תוכנן . מפיתוח עצמי" גבריאל"ספינות הטילים חומשו בטיל  –נשק הטילים 

אבל עתה הגיעו . מ כדי לאפשר עדיפות קטנה על טווח תותחי המשחתות המצריות"עשרים ק
טווח . והספינות הללו נעשו האויב העיקרי, "סטיקס"ים רוסיים -לזירה ספינות עם טילים ים

התעשייה האווירית . יותר מכפלים מטווח הטיל הישראלי, מ"הטילים הרוסיים היה חמישים ק
עם טיל כזה . מ"לארבעים ק" גבריאל"כדי להגדיל את הטווח של , משיך בפיתוחהציעה לה

הטווח  י הורה לא להיכנס לפיתוח ארוך"אבל מח. אפשר יהיה להקדים את האויב בשיגור
ועליה , נגד הנחיתות בטווח הוא הורה לפתח מערכות הטעיה. הקיים" גבריאל"ולהצטייד ב

נעשתה השקעה ברכישת יכולת לאיתור מוקדם של , ןכמו כ. לבסס את העדיפות הטכנולוגית
מלחמת יום הכיפורים היו הספינות חמושות  וץרפשב ההחלטה הביאה לכך. ספינות האויב

 .שהשיקול היה נכון, במלחמה הוכח. אך גם באמצעי הגנה, בטילים לטווח קצר
נכללה  טרם, בחילות ים מערביים" ביותר תסודי"שהוגדרה כ, (א"ל)לוחמה אלקטרונית 

, ראש ענף גילוי, ל יצחק שושן"סא. בהגדרת העיסוקים של מחלקת הציוד במפקדת חיל הים
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התריע על הצורך להכניס את , בוגר האקדמיה הימית הצרפתית, דאז( ק"גנ)ניווט וקשר 
 0604-רק ב. ודרש להקצות מהנדס אלקטרוניקה לנושא, הלוחמה האלקטרונית לחיל הים

להקצות לבדיקת הצורך , אז ראש מחלקת ים במפקדת החיל, ם שלמה אראל"הורה אל
מהנדס האלקטרוניקה המבריק ביותר , צמח ן חרות"בלוחמה אלקטרונית בחיל הים את רס

  .השלימים זכה בפרס ביטחון ישראל בגין פיתוחים שיושמו בהצלח, בחיל הים

ני עם חילות ים הגיע משיתוף פעולה מודיעי "סטיקס"ם ראש הביות של "המידע בחיל על מכ
היה צריך לחשוף את תכונותיו של ראש הביות , על מנת לפתח אמצעים נגד הטיל. במערב

ם "בתנאים דאז אי אפשר היה לרכוש מגל(. ם"מגל)ם "ולכך נדרש מגלה שידורי מכ, שלו
ם "צמח החליט שניתן לבנות מגל. מאחר שהנושא נחשב כסודי ביותר במערב, ל"בחו

מעודפי מלחמת העולם SG-1  ם"ובעיקר חלקי מכ, יוד הקיימים בחילבהתבסס על עודפי הצ
 .השנייה

ותוך , ל ואת אלביט"את רפא, לרתום למלאכת הפיתוח את אלתא בהתלהבותו הצליח צמח
, "בת קול"שכונה , טיפוס מבצעי ראשון-הותקן אב, עוד לפני קבלת הזמנת עבודה, כחצי שנה

  ".תאיל"י "במשחתת אח

בעיקר לתפקידי מודיעין , בחשיבות הלוחמה האלקטרונית מפקדת חיל הים בינתיים הכירה
וצמח מונה לראש , הוגדר תקן במחלקת ציוד של החיל. גילוי וזיהוי מעבר לאופק, אלקטרוני
 .מבלי לאייש את הענף בקצינים נוספים, ל"בדרגת סא, אמצעים מיוחדים, 1ענף ציוד 

שדן בעקרונות הלוחמה , ת ספר טכניהברי פורסם בארצות בראשית שנות השישים
גיבש צמח את המרכיבים , ובהסתמך על ניסיונו המצטבר, על סמך הספר .1האלקטרונית

מסוגלת , ם"מערכת מגלה שידורי מכ :גילוי ('א). הנדרשים ללוחמה אלקטרונית, העיקריים
וי האויב המשמעות היא יכולת גיל. ם"בטווחים העולים על אופק המכ, ם כלי שיט"לגלות מכ

 מטרות דמהם האויב על ידי יצירת "להטעות את מכ :הונאה( 'ב). לפני שהוא יגלה אותנו
 "(.ץשתילת מטרות מו)"בפיזור חתיכות נייר כסף 

שלא ניתן היה , גבו מחיר בתקלות טכניות, על שלבי התכנון והבדיקה" דילוג"ו מואצת בנייה
ולמזלנו תוקנו עוד , "מחלות ילדות"ים כמרבית הבעיות הוגדרו בחיל ה. לדעת עליהן מראש

  .האך חלקן הגיעו לפתרונן רק אחרי, לפני המלחמה

קיבלו  CMN מספנות. הדרישה למהירות מרבית גבוהה הוכנסה לחוזה הבנייה – נזק למדחפים
להשגת מהירות זו חרגו מעקומת ההספק . בונוס על מהירות מרבית מעל ארבעים קשר

כבר בהפלגות הראשונות בשרבורג . עיה קשה למתכנני המדחפיםוהציבו ב, הממושך המרבי
 CMNמהנדסי מחלקת הציוד ומספנות. גרם נזק לטווח כמה חודשים כי למדחפים, התגלה

אך המהירות המרבית שהושגה , הבעיה נפתרה. עמדו בקשר עם שלוש חברות לייצור מדחפים
 .פיםבעת המלחמה כבר לא הייתה בעיית מדח. נשארה ארבעים קשר

קירור המנוע נעשה במים . הסער הותקנו ארבעה מנועים בספינות – סדקים בראשי המנועים
ראשי המנועים החלו . ים-כך קוררו על ידי מי ואחר, שעברו בתעלות קירור, "מתוקים"

סדק בראש מנוע חייב את השבתתו כדי לא . הייתה בעיה קשה וזאת, להיסדק בקצב מהיר
כדי להגיע אל ראש המנוע היה . ט בכל יום הושבתה אחת הספינותכמע. לגרום לו נזק נוסף

והפעולה כולה נמשכה כשש שעות של עבודה , צריך לפרק גם את שתי הטורבינות ליניקה
  .רוזאת רק לאחר שהמנוע התקר, מאומצת

שהוכנסו למנועים על ידי , ערכה מחקר והציעה שיפורים רבים מחלקת ציוד של חיל הים
אך התופעה , קצב הסדקים קטן. שינתה את ראש המנוע לסגסוגת פלדה שגם, היצרנית
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התברר כי קווי הזרימה של מי . מחלקת החומרים בטכניון הוזמנה לחקור את הנושא. נמשכה
קווי הזרימה . והקירור לא התבצע, שבהן הצטבר קיטור, הקירור בתוך ראש המנוע יצרו פינות

ניתנו הוראות ששינויי המהירות , במקביל. יםכל הראשים הוחלפו בחדשו, תוכננו מחדש
בעת המלחמה היו . הותקנו מנועים עם ראשים משופרים" 4סער "בספינות . ייעשו בהדרגה

  .המעט ראשי מנוע שנזקקו להחלפ

-שש הספינות מהסדרה הראשונה צוידו בתותחים דו – מ"מ 10-מ ו"מ 46תותחים אוטומטיים 
במלחמה הופעלו . בו נשק מדויק נגד סירות מחבליםהם נחש. מ"מ 46תכליתיים בקליבר 

התותחים האוטומטיים . התותחים האלה כמה פעמים נגד כלי שיט ונגד טילי אויב מתקרבים
. מ לחיל הים"מ 46לא נרכשו עוד תותחים , למרות זאת. פעלו בדרך כלל ללא תקלות

שלהם עדיפים  יבשכוח המחץ שלהם והטווח האפקטי, מ"מ 10העדיפות ניתנה לתותחים 
 .בהרבה

היו מסדרת היצור הראשונה במפעל אוטו מאלרה " 0סער "בשש ספינות  מ"מ 10תותחים 
אך התברר כי , התותח היה אוטומטי ונדרש לבצע ירי רצוף. וסבלו מתקלות, באיטליה

, תקלה חמורה זו התגלתה שנים לפני המלחמה. והתותח נעצר, התרמילים הנפלטים נתפסים
שסבלו פחות , הורכבו תותחים מסדרה חדשה" 4סער "ב. לא קיבל עדיפות ראויהאך תיקונּה 

 .הימצאות שני תותחים סיפקה גיבוי הדדי וגם הכפילה את כוח האש. ממעצורי ההפלטה

במרבית הקרבות חוו . הייתה חזון נפרץ במלחמת יום הכיפורים מ"מ 10התקלה בתותח 
שיפורים מאוחרים יותר . לנחיתות קרבית מה שהיתרגם, הספינות תקלת תותח נוכח אויב

ובמלחמות לבנון נורו אלפי פגזים אל מטרות בחוף עם מעט " ליטני"הביאו לכך שבמבצע 
, הבעיה הייתה נפתרת לפני המלחמה, לב ראויה לּו קיבל הנושא תשומת: הלקח. מאוד תקלות

 .ולא היינו מגיעים למצבים מביכים של נחיתות מול אויב

אלא שלוש משחתות , מים פרצה כשלישראל לא היה כוח ימי של ממשמלחמת ששת הי
אבל היא , במלחמה לא התגלה לחיל הים דבר חדש. ושמונה טרפדות בטכנולוגיה נחותה
זו הייתה הצדקה נוספת למדיניות . שהיו בבנייה, הסער נתנה חיזוק ודחיפות לצורך בספינות

שיט ופיתוח  אך בניית כלי, ת שרבורגחיל הים לא נעצר בספינו. המימוש המהיר שננקטה
  .ןלחימה חדישים חייבו זמ אמצעי

מהעיר  –בעקבות מלחמת ששת הימים נפתח הים האדום לכל אורכו לפעילות ישראלית 
, שר הביטחון דיין חזה את הפוטנציאל בקשר עם המזרח. מנדב-סואץ ועד מצרי באב אל

". יסתדרו עם מה שיישאר"ם התיכון ובי, ודרש שחיל הים יעביר שש ספינות לים האדום
אחר מ, לפיקוד חיל הים נראה שפיצול הכוח בין שתי הזירות ייצֹור חולשה ובעיה אסטרטגית

בזירת הים האדום יישלחו , זאת ועוד. שהכוח הקיים לא הספיק אפילו לזירת הים התיכון
לבצע הפלגות  המסוגל, שיט גדול יותר ולכך נדרש כלי, הבית הספינות לפעול הרחק מנמל

 .תותחים על מנת להקל את קבלת ההחלטה הוגדרו הספינות בתחילה כספינות. יותר ארוכות

שלא היה שותף לחזונו , לב-ל חיים בר"אך הרמטכ, דיין שוכנע בצורך לבנות ספינות כאלו
לב בדיון בממשלה מאפיינים את עמדת -דברי בר. התנגד, של דיין בנושא הקשר עם המזרח

המלחמה תהיה קצרה . המלחמה לא תוכרע בים": י גם בתקופות מאוחרות יותרהמטה הכלל
תפקיד חיל הים הוא להגן על חופי המדינה בעזרת . וההכרעה בה לא תלויה באספקה מהים

בסיכום הדיון אישר ראש הממשלה אשכול  אבל ".ויש מספיק כוחות למטרה זו, חיל האוויר
 .ל"למרות התנגדות הרמטכ ,לבנות שש ספינות ייעודיות לים האדום

, הם הציגו תכנון לספינה גדולה יותר. אנשי התכנון של מספנת לורסן הוכנסו שוב לתמונה
מספנות ישראל היו מוכנות לקחת על עצמן לבנות את . הגרמנית 040אך דומה לספינה דגם 
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של הוזמנה סדרה ". 0סער "ו" 2סער "שנלמדו בהפעלת , שהוכנסו בהן שיפורים, הספינות
 ".4 סער"שהוגדרו כדגם , שש ספינות

מהירותן . אך המהירות המרבית ירדה, מה שהקל על התחזוקה, מערכת ההנעה הייתה זהה
, הקבועה של שלושים קשר אפשרה היערכות יחד עם הספינות האחרות לזירות מרוחקות

 46ת לעומ, קשר בלבד 01לפתח מהירות מרבית של " 4סער "ספינות יכלו אבל בתוך הקרב 
שתהווה אבטיפוס בעלת הנעה , הוצע לבנות ספינה שביעית. קשר של הספינות הקודמות

 .אך הדבר לא יצא אל הפועל, את המהירות המרבית גדילזה היה מ. גז-בטורבינות

 בטקס ממלכתי על 0610בפברואר  20-הושקה ב, "4סער "הראשונה בסדרת , "רשף"י "אח
באוגוסט  20-הושקה ב, השנייה בסדרה, "קשת" י"אח. ראש הממשלה, ידי גולדה מאיר

, שתי הספינות השתתפו במלחמת יום הכיפורים בזירת הים התיכון. ידי  סוניה פרס על 0610
 .והביאו תועלת גדולה

חולשת . התגלו סדקים בסיפון בהפלגה בים גלי: נוצרו תופעות חדשות" 4סער "בספינות 
ת השיט במרכז הים התיכון בשלהי מלחמת הסיפון הורגשה בראשונה בעת הפלגות אבטח

. התופעה חזרה במלוא חומרתה בהפלגה בדרום הים האדום. אך לא טופלה, יום הכיפורים
שהקטינה את הטלטולים הועילה לתפקוד הכללי , בבדיקה התברר כי הארכת גוף הספינה

הועלתה הבעיה . יתר כשהגוף נשען כגשר בין שני גלים-אך יצרה עומס, ולנוחיות הצוות
בהמשך הבנייה תוכננו קורות אורך . ופרופסור בודנר הנחה לחזק את קורות האורך, לטכניון

 .רהוהבעיה נפת, חזקות יותר בסיפון וברצפה

 0601בסוף . לים של מספנות שרבורג"הצטייד חיל הים בסטי 06-עד סוף שנות ה, בינתיים
אך עדיין ִאפשר את המשך , גוכלל את אספקת הספינות בשרבור, הורחב האמברגו הצרפתי

הכוונה להרחבת האמברגו הגיעה לאוזני מרדכי . כדי לא ליצור בשרבורג אבטלה, בנייתן
שנמצאה כבר , "סער"י "אזהרתו המוקדמת אפשרה לאח. ראש המשלחת בפאריס, לימון

הצטרפה בנמל גיברלטר " סער"י "אח. לצאת לדרך לפני החלת האמברגו, בשלב ניסויי הים
  .הויחד המשיכו לחיפ, שכבר הייתה בדרכה ארצה, "עכו" י"לאח

במבצע . שהמתינו ברציף בשרבורג, הושלמה בניית יתר חמש הספינות 0606במהלך שנת 
המבצע הימי הלוגיסטי . 0606בדצמבר  21, חשאי יצאו הספינות לים הסוער בליל חג המולד

ם הדר "בפיקודו של אל
קיבל , מפקד השייטת, קמחי

וידוע , "מבצע נועה"את השם 
". ספינות שרבורג"בעולם כ

שאנשי שרבורג , האמת היא
אותם ש, סייעו בידי ישראלים

כי הזמנות חיל הים , הם אהדו
. חיזקו את כלכלת האזור

שלכאורה נמכרו , הספינות
בבעלות )לחברה נורווגית 

קיבלו אישור , (ישראלית
ויצאו לדרכן , ייצוא צרפתי

צין ק, ל חיים שחק"סא. כחוק
כך שלא הייתה כל טענה . כדי לפרוע את כל החובות, נשאר בשרבורג, הלוגיסטיקה

 .משפטית

 

 0-ב, "2-סער"לים "שתי סטי
על החרטום טילים . 0616במאי 

 .מ"מ 46ותותח " גבריאל"
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קיבל את הפיקוד על חיל הים מאלוף שלמה אראל בחודש ( יטה'צ)אלוף אברהם בוצר 
. לאחר שנוספו חופים בסיני ובים האדום, משימות חיל הים גדלו מאוד. 0601ספטמבר 

וגם פעולות חבלה בגזרת נהר הירדן חייבו פעילות קרבית פרצה מלחמת ההתשה עם מצרים 
אמצעי . 161ויחידת הצלילה המקצועית  00את עיקר הפעולות הימיות עשו שייטת . רבה

הן שולבו בפעילות מלחמת . ספינות הסער החיל המצומצמים החלו לגדול עם הגעת
  .דובעיקר בהובלה ואיסוף כוחות לפעולות הקומנ, ההתשה

הדיג  טיבוע ספינת. חיזק את התודעה 0601באוקטובר  20-ב" אילת"י "חתת אחטיבוע המש
כמסקנה ניתנה . יעיל גם נגד מטרות קטנות" סטיקס"שטיל , הבהיר 0616במאי " אורית"

ם חרות צמח ריכז פיתוח מערכות ללוחמה "אל". סטיקס"קדימות לפיתוח אמצעי הגנה נגד 
דסי מחלקת ציוד גובו במימון ובדחיפה של היישומים וההמצאות של מהנ. אלקטרונית

 .מפקד החיל בוצר

 מערכת. 0601ועד דצמבר  0601מדצמבר , ספינות הסער הגיעו לישראל עם גמר בנייתן
". חיפה"י "אח, הנשק הראשונה הייתה מוכנה להרכבה במקביל להגעת הספינה החמישית

שכתב , ם הדר קמחי"ל אלבמהלך אותה השנה נבנתה שייטת ספינות הטילים תחת פיקודו ש
הספינות הבריטיות הקודמות , שכן, הצורך בתורת קרב היה חדש בחיל הים. את תורת הקרב

אך תורת הקרב הבריטית להפעלת משחתות ". BR"הפעלה ותחזוקה , הגיעו עם ספרות בנייה
, הדר קמחי קיבל עידוד מאברהם בוצר. נלמדה בחיל הים, שלא התאימה לתנאי ישראל

השאיפה הייתה לתאם תקיפה מרוכזת של . לבנות את תורת הלחימה החדשה, חילמפקד ה
החיסרון הקבוע של הפער בטווח הטילים לטובת . זמנית על כוח האויב-ספינות רבות בו

 .האויב היה בעיה עיקרית

שהאויבים יעדיפו להגיע , הייתה הערכה. יחידת לחימה מינימאלית הוגדרה כזוג ספינות סער
התגבשה תורת הקרב בהנחה שהלחימה , לכן. האיום האווירי עליהם מופחתכש, בלילה

התורה נכתבה בשפה ברורה תוך הדגשת ההבדל בין הוראות מחייבות . תיעשה בלילה
תוך כדי פיתוח תורת הקרב , הספינות החלו באימונים לקראת קרבות הטילים. להמלצות
התרגילים בים , של החיל שנבנה בבסיס ההדרכה, התרגול במתקן הטקטי. והטמעתה

שאפשרה , יצרו שפה משותפת בין המפקדים, שנעשו בצורה חושפנית, ותחקירים רבים
  .םמענה למצבים מתפתחי

. בנוסף לבנייה ולרכש ייחס בוצר חשיבות רבה להקניית ביטחון למפקדי ספינות הסער
מפקדי . הפעלתןומצב הים בזירה הטיל מגבלות ב, כדי שיהיו זולות, הספינות היו קטנות

עמדו בפני יותר מצבי , שהיו מנוסים פחות ממפקדי המשחתות, ספינות הסער הצעירים
ונתן גיבוי , ים שהחלטות לגבי מצב הים נעשות בלב, בוצר קבע מדיניות. ים החלטה בלב

. כך העמיד בוצר את דור המפקדים למלחמת יום הכיפורים. למפקדים גם כשאירעו תקלות
ומפקדי ספינות הסער זוכים , יקוד עמדה במבחן השנים עם חריגות מעטותמערכת המיון לפ

 .להערכה רבה בחיל הים

. נבנו עם אפשרות לדימוי ותרגול בקרת הטילים לצורך אימון" גבריאל"מערכות טילים 
בבסיס ההדרכה החילי נבנה . הדימוי עזר מאוד לתרגול ולהקניית מיומנות בניהוג הטיל

. הנשק שאפשר הכשרת צוות הקרב וימאים חדשים לספינות הסער מתקן אימון למערכת
שִאפשר לדמות מצבים בזירה הימית ולתרגל מפקדים ( סימולאטור)מתקן אימון טקטי 

התרגולים במתקני הדימוי והתחקירים . ביישום תורת הקרב( ק"מי)וצוותי מרכז ידיעות קרבי 
 .ה לקרבות הטיליםבעקבותיהם היו מרכיב חשוב בהטמעת תורת הקרב ובהכנ
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לחיל הים הישראלי היו . כי חילות הים תלויים בפריסה ובטיב בסיסיהם, מן המפורסמות
בעת המלחמה תפקדה המערכת . שניתן בהם היה מעולה, אך הטיפול, בסיסים מעטים מאוד
שחזרו , לא מעט מהספינות. בבסיס חיפה ובמספנת חיל הים, בעיקר, הלוגיסטית החילית

 .והן חומשו מחדש, כשהתקלות תוקנו, הפליגו לקראת ערב לפעולה נוספת ,מהים בבוקר

המצב ": היותר טוב הוא האויב של הטוב" .עם כל זה נכנס חיל הים למלחמת יום הכיפורים
אך הספיק כדי שחיל הים , (וייתכן שהמצב האידיאלי פשוט לא קיים" )אידיאלי"לא היה 

 .חיל הים עצמואת כולל , ע אויבים וידידיםהניצחון הפתי. יביא ניצחון ברור ומוכר

 הניצחון לפרטיו –חיל הים במלחמה 

כי , ראינו. שחיל הים יתרום הרבה ללחימה ולניצחון, ל"קראת המלחמה לא ציפה המטכ
בהתאם  ".להגן על חופי המדינה בעזרת חיל האוויר": הוגדרה לו משימה הגנתית

 ,תסליכפרדו. שותף מלא בקבלת ההחלטותלא היה חיל הים , כביכול, למעמדו השולי
חיל הים היה מודע . מפקד חיל הים, הקנה המצב עצמאות ברוכה לאלוף בנימין תלם

  .השהיה בין גורמי ההפתע, ולא נתפס לחטא היוהרה, לעליונות הרשמית של יריביו הצפויים

קוד החיל פי, המודיעין של חיל הים עקב בעין פקוחה אחר פעילות המצרים בזירה הימית
ן בדרג הרגיל של "חיל הים ניסה לעורר את מערכת אמ. הסיק ממנה שעומדת לפרוץ מלחמה

כי המדובר , אך האחרון דבק בעמדתו. ן"דיוני ההתרעה וגם בדרג בין מפקד החיל לראש אמ
והודעה לבסיסים ולשייטות נמסרה בצהרי יום , י החליט להעלות את הכוננות"מח. בתרגיל
, היו בחימוש ללחימה במחבלים( לים"סטי)הטילים  חלק מספינות. וברבאוקט 1, שישי

  .תונדרש מאמץ ניכר לשנות את חימושן עקב שינוי המשימו

נפתחה מתקפה כללית : שכל אחת הייתה קריטית, מיד עם פתיחת המלחמה נוצרו שתי גזרות
ניתן היה לא . והתקבלו ידיעות על כוח של חיל הים הסורי שיצא לים, בגזרה המצרית

, זה היה אילוץ. ובלילה הראשון כוח ספינות הסער, להסתפק בריכוז הכוח בגזרה אחת בלבד
אינו " יבשתי"ל ה"היה ברור שהמטכ. שנקבעו מראש, שהכריח לסטות מעקרונות הלחימה

אבל בחיל הים הייתה . מבין את תורת הלחימה הימית ואינו סומך על כוחו של חיל הים שלו
ההגנה על החופים חייבת להתבצע על ידי תקיפה יזומה של בסיסי : חידהעמדה ברורה וי

דווקא הנחיתות המספרית מחייבת פעילות התקפית תוך ריכוז מאמץ נקודתי והשגת . האויב
שלפיו פעל , למעשה זה היה העיקרון המוכר. עליונות מספרית בנקודות הללו לזמן התקיפה

טכנולוגי ופיקוד נועז ומושכל היו לתנאי הכרחי של יתרון . ל לפני מלחמת יום הכיפורים"צה
 .ווהחיל היה בטוח ביכולת, "שיטה"ה

, והכוח הימי פוצל, על תורת הלחימה, כביכול, אפילו כשאילוצים בפתיחת המלחמה גברו
בזירה הסורית הפעיל אלוף . והיה מוכן ליטול סיכונים, י לסמן את נקודת הכובד"ידע מח

. יוזמה התקפית ובכך מתח את גבולות סמכותו מול המטה הכלליתלם את ספינות הסער ב
שנבנו לצורת לחימה , י קיבל את ההחלטה על סמך הכרה מלאה של יכולת ספינות הסער"מח
אישר את היוזמה , ל"הרמטכ, דוד אלעזר. וגם בטח באיכות המפקדים והצוותים; זו

ר את כל הפעולות ואחרי ההצלחה בלילה הראשון איש; תוך כדי הקרב, ההתקפית
 .אפשר לומר שזה היה הניצחון הראשון של חיל הים. ההתקפיות של חיל הים

. שפגעו ולא נפגעו, כבר בקרבות הראשונים הופגנה העדיפות הטכנולוגית של ספינות הסער
עקב כך הושגה . וחילות הים של האויב הסתגרו בנמלים, למצרים ולסורים לא היה מענה

השליטה הופגנה . ים ושל סוריה ושליטה על הים בסביבותיהםחסימת הנמלים של מצר
אולם ההישגים האלה לא הכריעו . בהבערת מכלי דלק ומטרות משניות לאורך החופים

 ל
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את פעילות , לכן. ובכלל במלחמה זו שום פעולה בודדת לא הייתה יכולה להכריע, במלחמה
 .חיל הים ואת ניצחונותיו יש לראות בהקשר הכללי של המלחמה

ההשקעה בשינון תורת הקרב . קרבות הטילים נערכו בקרבת החוף הסורי והחוף המצרי
רק בקרב אחד הגיע . אף כי הקרבות נערכו אחרת מהמתורגל, ובתרגולה הביאה תועלת רבה

והכול הסתיים במרדף , לא חולקו מטרות, לא נעשתה היערכות חזיתית לאויב, סיוע אוויר
  .תק מגע לאחר שירו את טיליהןשניסו לנ, אחרי ספינות אויב

החלק הקטן . מ"שצבאות ערב הלוחמים זקוקים לאספקת נשק נוסף מבריה, די מהר התברר
חלק . הובא במטוסי תובלה וחיל האוויר השתדל לטפל בכך על ידי תקיפת שדות התעופה

 מנמלי הים השחור דרך מצֵרי, הארי של האספקה הובא בדרך האטית יותר על ספינות סוחר
אלמלא הופעלו , ידו לעשות כן-והיה לאל, חיל הים ניסה לחסום את הנתיב הימי. דרדנלים

נוצר ". ניטראלי"מסיבות ברורות נמנע חיל הים מלפגוע באניות תחת דגל . אילוצים מדיניים
מאחורי  לים הישראלים"הסטיהתחבאו מתקיפת  לים סוריים"כאשר סטי, מצב די אבסורדי

הסוחר  ערכו הסורים את אניות( באוקטובר 06)בקרב לטקיה השני . תאניות סוחר סובייטיו
אנייה . סוחר והתחבאו מאחורי אניות, ספינותיהם ירו טילים: כמעגל הגנה חיצוני לנמלים

חיל הים לא חזר לתקוף ". אוסה"שנורו על ספינות , יפנית ואנייה יוונית נפגעו מטילים
כי חסימת הנמלים הייתה , בתנאים האלה הובן. ולא התקרב עוד לכלי שיט זרים, בלטקיה

 .מעבר ליכולתנו

סוחר רוסית -אניית. באוקטובר מול נמל טרטוס הסורי 02-00תקרית אחרת התרחשה בליל 
פרצה בה , הספינה נפגעה". קומאר"לים "שנורו אל סטי, הייתה חלק ממסך ההגנה מטילים

והיא נגררה לטבוע , שריפה
אך לא היו , במים רדודים
לאחר התקרית . פגיעות בצוות

עבר חיל הים הסובייטי ללוות 
האספקה עד לנמלי -את אניות
הַמקשת  .2ומצריםסוריה 
"( ֵהָגאי)"" רּוֵלבוי"הרוסית 
באוקטובר על  00-דיווחה ב

" פאנטום"הפלת מטוס 
שניסה לתוקפה באור , ישראלי

מטוסים של  גדהופל המטוס באמצעות מערכת תותחים נ, לדבריהם. יום באזור לטקיה
כיוון שלחיל . איזן את הפגיעה באנייתם" עין-תחת-עין"מבחינת הרוסים האירוע . המקשת

הרוסים גם . כולם יצאו מרוצים, האוויר הישראלי לא נפגע אף מטוס בלטקיה באותו היום
מפקד החיל . בוושינגטוןהעבירו מכתב בנידון למחלקת המדינה האמריקנית על ידי שגרירם 

לשבח את , שניצל את ההזדמנות, שר הביטחון, ביר את פרטי האירוע למשה דייןנקרא להס
  .אזהחיל על פעילותו במלחמה עד 

לקראת . חיל הים הסובייטי ידע על המלחמה מראש וכמסתבר פיתח דרך פעולה משלו
שהיה ממש בתוך , כולל פורט סעיד, המלחמה עזבו ספינותיו את הבסיסים הקדמיים במצרים

המסגרת . שיט מלחמתיים כלי 11-הרוסים תגברו את כוחם בים התיכון עד ל. ותקו העימ
ושתי צוללות , הביון שייטה כחמישים מילין מול חיפה אניית". שייטת החמישית"הנקראה 

חיל הים נמנע ממגע עם אניות הביון ולא חיפש אחרי . רוסיות הוצבו מול חופי ישראל
 רוכזו בקרבת זירת, התיכוןב בים "ימי של ארההכוח ה, ספינות הצי השישי. הצוללות

 

טילי  8". 4-סער"מדגם " רשף"ל "טיס
מ "מ 7..2מאחור ותותח " גבריאל"

" 4-סער"לים "שני סטי. מקדימה
אך נשארו ולחמו , נועדו לים האדום

 .בים התיכון
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סביר להניח שבעצם . אך לא התערבו ישירות במתרחש, הלחימה באגן המזרחי של הים
  .טיקיומה בלמה נוכחות זו את חיל הים הסוביי

ל להספקת "נזקק צה, וכשכוחות היבשה לא סיפקו הכרעה מהירה, עם התמשך המלחמה
בתחילה )ב "התחילו לנחות בישראל מטוסי הובלה מארהאחרי מאמצים רבים . נשק דחופה

רק נתיבי הים . והטלאת טלאים" טיפה בים"אבל זו הייתה , (על בלבד-היו אלה מטוסי אל
הרכבת האווירית העבירה כארבעה : והחשבון היה מאוד פשוט, יכלו לספק את הנדרש

השליטה . תקפהאספקה לא הו ושום אניית, והשאר הגיע בדרך הים, אחוזים מההספקה
 .אספקה המוחלטת של חיל הים הישראלי ִאפשרה להעביר ארצה כמאתיים אניות

משחתות  על ידימצור בים התיכון המצרים ניסו לחסום את נתיב ההספקה הימית לישראל ב
עברו ספינות הסער לפעולה לשם כך  .הוסר על ידי הרתעה ללא קרבאך המצור , וצוללות

נוצרו אך עוד לפני כן , דברים על התקופה שאחרי המלחמהאנו מ .במרכז הים התיכון
אסרה , ראש הממשלה, גולדה מאיר. ים שסיירו בלב, הזדמנויות לפגוע במשחתות המצריות

חוץ . היו בשלב מתקדם, שכבר הייתה רצויה לישראל, אש לתוקפן כיוון שהשיחות להפסקת
. לה של מטוסי חיל האווירלהימנע מפתיחת לחימה מחוץ לטווח הפעומזה פעל העיקרון 

 ,"סמסון"מכלית ה. כי בים האדום חסמו המצרים את נתיב ההספקה לישראל, נציין מיד
הובלת  אך, לא נפגעההיא . הותקפה בטורפדו ,לפני תחילת המלחמה טירן שעברה את מצרי

. נוספים יןמיל 02,666 – מכליות נאלצו להקיף את אפריקהו ,והדלק והתנועה לאילת נפסק
ולא היה ניתן להביא תגבורת , זכיר שכוחותיו של חיל הים בגזרת הים האדום היו קטניםנ

  .ומתן באיום יבשתי ובמשאסופית הוסר  הזההמצור . מכוחות בים התיכון

שהשליטה בים פותחת לפניו אופציות , קלט ל אלעזר"הרמטכ. נחזור לימי המלחמה עצמה
, עתה הוא דרש מאלוף תלם לעשות הכול .כשכוחות היבשה מתקשים בלחימתם, לפעולות

לים יחד "פעילות הסטי, ואכן. יישארו שם, שפרסו הסורים בגזרת החוף, כדי ששתי החטיבות
פעולות "במסגרת . עם עצם קיום הנחתות בחיל הים השאירו את שתי החטיבות במקומן

שהאויב  ,חיל הים אכן פתח חזית חדשה. הללו התרחשה התקרית מול נמל טרטוס" הריתוק
חרדת הסורים והמצרים מהשליטה הימית הישראלית גרמה להם לפתוח . נדרש להילחם בה

  .ףבגזרת החו –גם דמיוניות  –באש מדי פעם על מטרות 

עשרה ספינות סער נגד כמות גדולה מאוד של יחידות לחימה של  במלחמה הופעלו אחת
ר לים האדום בהפלגה מסביב באוקטוב 01-נועדו לצאת ב" 4סער "שתי ספינות . האויבים
אולם . תיכי בכך הייתה מוחלשת הזירה הימית העיקר, זה היה משגה אסטרטגי. לאפריקה

שהמזל שיחק , אפשר לומר. והספינות נשארו בים התיכון, באוקטובר 0-המלחמה פרצה ב
, בדיעבד. כי היעדר הספינות הללו מהים התיכון היה יוצר נחיתות קשה, לטובת חיל הים

  .םהייתה חשובה יותר מהשתתפותן בהסרת המצור בים האדו, טחת השיט בים התיכוןהב

, לטפל בטרפדת ובמקשת" חנית"י "הוקצתה אח, באוקטובר 0-ב, בקרב לטקיה הראשון
בקרב . לים סוריות"נעמדו מול שלוש סטי –תותחים  לים וספינת"שלושה סטי –ויתרת הכוח 

הדוגמאות הללו  ".אוסה"חים נגד ארבע ספינות תות לים וספינת"סטי הדמיאט היו חמש
 .מבהירות  איך נבנתה העליונות הנקודתית

את מכלי הדלק בבניאס ובמקביל תקפו ארבע " 4סער "באוקטובר הפגיזו שתי ספינות  06-ב
נאלצתי לפרק זוג  ,יצאו מטרטוס" קומאר"אחרי ששתי ספינות . ספינות אחרות את לטקיה

י "ועם אח, (היא המשימה העיקרית)ייעדתי להבערת מכלי הדלק " קשת"י "את אח": 4סער "
 006תוך כדי נפילות קרובות של פגזים , "קומאר"לבדה הסתערנו על שתי ספינות " רשף"
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וייכנס לקרב עם אותן , שישמור על נמל טרטוס, באותו הלילה חסר לנו זוג ספינות. מ"מ
 .לפני יציאתן לים הפתוח" קומאר"ספינות 

ולא היו די , השנייה לבניאס חלק מספינות השייטת כבר הועסקו באבטחת שיט בכניסה
חטף טילים משני , שנכנס לבניאס, הכוח. ספינות כדי להיערך מול לטקיה ומול טרטוס

  .ץורק אמצעי ההטעיה עזרו לו להיחל, כיוונים

בסיני סעיד לזירת הלחימה  קרבתו של נמל פורט .לא בכל נקודה ונקודה ניצח חיל הים
. סעיד לא הוצב כיעד במלחמה נמל פורט. אך זה לא קרה, הייתה צריכה לעשותו יעד מועדף

. אוויר עם אמצעי לחימה מתאימים הייתה יכולה לפגוע בו קשות-פעולה משולבת ים
במציאות המשיך נמל פורט סעיד לאיים בפשיטות קומנדו על חוף סיני ובתקיפת מוצב 

 .מהים" בודפסט"

אך , שהתגלו מול חופי ישראל, מול צוללות מצריות" 2סער "ו ספינות במלחמה פעל
מכשיר הסונאר ִאפשר גילוי צוללת בטווח של לא יותר . משמעית ההצלחה לא הייתה חד

לא היה ניתן , לכן. ואילו צוללת מגלה את ספינת הסער בטווח גדול בהרבה, מ"משני ק
  .תחמקניההסער הקטנה ו אך גם היא התקשתה לפגוע בספינת, לפגוע בצוללת

באחד המקרים . שווא-בתנאי הים התיכון התגלו אז בסונאר של ספינות הסער הרבה מטרות
שהתפוצצו מפגיעה בקרקעית , ונורו טורפדות נגד צוללות, שזוהתה כצוללת, התגלתה מטרה

. שהצליחה להתחמק ולא נפגעה, יש רגליים לדבר שאכן זו הייתה צוללת מצרית. הים
אם הדבר , לא ברור. ות המצריות עזבו את חוף ישראל ועברו להגנה מול החוף המצריהצולל

או עקב הצורך לתגבר את הגנת החופים מול , נעשה עקב האיום של פעולות נגד צוללות
: לגמרי בנפרד יש להתייחס לפעולות הקומנדו הימי. ההתמדה ההתקפית של ספינות הסער

צעים ריחפה כל העת עננה של מבצעי מלחמת ששת מאחורי המב. 161ויחידה  00שייטת 
בתודעת . זמניות ולא הצליח להביא תועלת-שבה פוצל כוח השייטת לשש פעולות בו, הימים

, שררה אז דעה. כאילו לא הופגנה נחישות, מוצדקת-המתכננים והמבצעים הייתה תובנה לא
 .וננות ביעדכי אחרי ההתקפה תוגבר הכ, כי יש רק הזדמנות אחת לתקוף כל יעד

הובלת הכוח ליעד . רדקה כמטרה'בבסיס ע" קומאר"בזירת הים האדום הוגדרו ספינות 
נעשה ניווט מדויק ביותר . גומי תוך הפלגה למרחק גדול מאוד ובים קשה נעשתה בסירות

ששמה היה , בגיחה הראשונה. והגעת הכוח לנקודת ההורדה במועד הייתה הישג בפני עצמו
טרפדת מצרית באזור הכניסה ולא ניתן היה להתקרב עם הסירות כדי  עמדה, "06מגבית "

, חרף כל ההתניות האחרות. מפקד הכוח החליט לחזור מבלי לבצע. לשלח את הצוללים
ספינת הטילים ו, הים היה שקט, בגיחה השנייה. הוחלט לחזור ליעד לאחר מנוחה של יממה

 .על ידי הצוללים ההוטבע" קומאר"

תוכנן לפגוע בספינות האויב , באוקטובר 26-06בליל , "01מגבית ", בפעולה השלישית
הפעילו אותם . שלא היו מוכרות, נפץ חדישות-הופעלו סירות. נפץ-בעגינה באמצעות סירות

בתקיפה . אך לא אומנו על הכלים החדשים, שהסתמכו על ידע קודם, מפעילים ותיקים
הנפץ -סירת. במעגן וסיכנה את הכוחוהסירה החמושה הסתובבה  ,הראשונה נתקע ההיגוי

  .ההשנייה פגעה ברציף בקרבת המטרה שלא ניזוק

נשק -נעשתה עם סירות, באוקטובר 22-20בליל , "00מגבית ", רדקה'הפעולה הרביעית בע
ואנשים , במהלך הפעולה נתקעה סירה על שרטון. ט"חמושות תוך ירי מקלעים ומטולים נ

 ,ט לאו"בטיל נ תונפגע ,מאוד תהתקרב תל המצרי"הסטיספינת הטילים . ירדו למים וחילצוה
  .השלושים מילין דרומ, אחרי הפעולה הורחק שאר הכוח המצרי לנמל ספאגה. השפוצץ אות
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, לת לפגוע בַנחתות שלנוועל למנוע מהמצרים את היכ-בתכנון הפעולות הוצגה מטרת
בהצגת מטרת הפעולה . רדקה'ת אזור עשנועד לנחות ולכבוש א, שיובילו את הכוח הנחיתה

חובה "מעבר ל, כוונה לתת לפעולה משמעות כדי להוציא מהלוחמים אנרגיה נוספת הייתה
נפץ ובסירות חמושות כבר היה -בעת התקיפה בסירות, אמנם. לבצע את הפקודה" התקנית

 –לא וָ , שהמשימה תבוצע, מפקד חיל הים עמד על כך. שהנחיתה לא תצא אל הפועל, ברור
מפקד , גדי שפי. ואכן עקרון הצמידות למטרה וההתמדה עמדו במבחן. זה יהיה ניצחון מצרי

 .והצליח, ידע זאת, הפעולה

נוצרה פגיעה . בפורט סעיד בוצעה פעולה מוצלחת של הדבקת מוקשים בתוך הנמל
  .האבדו בפעול –שני צוללים  –אך מחצית הכוח הפושט , בחמישה כלי שיט מצריים

הגעה מהירה ליעד בסירות קטנות : פעולה רועשת: ת קומנדו ימי נחלקות לשני סוגיםפעולו
המחייבת הגעה , ופעולה שקטה; והסתלקות ,נפץ-כולל סירות, הפעלת נשק, ומהירות

. כמעט תמיד בהשגת הפתעה מותניתהיא , דיסקרטית ליעד של צוללנים עד למטרה ממש
 ואינו אמור לבצע פעולת, ט בו בלילהבסגנון הפעולה הישראלי מחולץ הכוח הפוש

  .הכמו שנעשה במלחמת העולם השניי, או להיות מושאר לשבי, קאמיקזה

היה ניתן . מתבטא במבצעים בהסתר ובדומייה בזמנים בין המלחמות 00יתרונה של שייטת 
כל זה ִאפשר . ומהירה בחלק הגלוי שלה, דיסקרטיתתה יהפעולה הי, להפתיע בבחירת היעד

במלחמה התנאים הרבה פחות טובים וסיכויי ההצלחה . להישגים מרשימים להגיע
וחשב שעליו , אך כמו שחיל הים לא השלים להיות כוח הגנתי בלבד. וההיחלצות קטנים

  .הייתה מוכנה ליוזמה התקפית במלחמה 00כך גם שייטת , לגלות יוזמה התקפית במלחמה

ואף לא " הכרעת ציי אויב"לא מדובר בש, נראה ,חיל היםאם נסכם את כל הפעולות של 
ובוודאי לא , תוצאות כאלו היו מעבר ליכולתו של חיל הים הקטן. בהשגת עליונות בים

הוא אילץ את האויב להתחשב . חיל הים יצר הפתעה ולחץ מתמיד, אולם. בזירת הים האדום
וגם זה סוג ,  כךבשום פנים אין לזלזל ב. בקיומו והטיל עליו אווירה של היסוס ורוח הגנתית

קצב התקיפות שלהם מראה על טעות בהערכות ": שר ההגנה הסורי התבטא כך. של ניצחון
עד כמה טעה המודיעין הסורי , קשה לנו לדעת. "המודיעין לגבי גודלו של חיל הים הישראלי

אך הוא ודאי טעה בהערכת איכותו הטכני ושיטות , הים הישראלי רכת גודלו של חילעבה
 .מלחמהפעולתו ב

לאחר , מעשי-אך זה היה בלתי, את חילות הים של האויב" להשמיד"היה עדיף , כמובן
התפתח ( ומיד אחריה)בתקופת סיום המלחמה . שלאויב הייתה אפשרות להסתגר בנמליו

אבל הורגשה היטב התוצאה , בשלב זה כבר לא היו קרבות ימיים. מאבק ימי מסוג חדש
  .הלי בשלב הראשון של המלחמהפסיכולוגית של הניצחון הישרא

חלטה נפלה הה. הברית להעביר ציוד לישראל בדרך הים בשלהי המלחמה החליטה ארצות
כי הצי השישי לא יידרש לאבטח את , ונעשה ברור, לים"רק אחרי שנודעו הישגי הסטי

סיפר שלּו , הנספח הצבאי של ישראל בארצות הברית, אלוף מוטה גור. האספקה-אניות
 .הסיוע לא היה נשלח, אל מאמריקנים לאבטח את הרכבת הימיתביקשה ישר

כי פעל בניגוד , יש רגליים לדבר. הנשיא סאדאת החליט לפעול נגד הרכבת הימית לישראל
כי חיל הים , העובדה היא, אולם. שהיו מסובכים בהסכמי הדטאנט, לדעת הסובייטים

אחרי שכבר היה ברור שחיל . וןהסובייטי הכפיל ושילש את כמות כלי  השיט שלו בים התיכ
, מפקד הצי השישי, הקצה אדמירל מרפי, הים הישראלי ִנטֵרל את האיום על השיט לישראל

 .משחתת אמריקנית למשימת הליווי
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, המשימה החדשה של הבטחת השיט הובילה לסוג פעולה שונה תוך התגברות על הקשיים
כך קודמו  אחר, בואות נמלי האויבנעשו פעולות חסימה במ, דבר ראשון. שלא נודעו קודם
סער "ו" 2סער "נשלחו לשֵיט במרכז הים התיכון וספינות " 4סער "ספינות . הכוחות מערבה

 בלבספינות תודלקו . פחות או יותר עד האי כרתים, סיירו באגן המזרחי של הים התיכון" 0
קודו של ישראל בפי, אחת מהן. שגויסו למילואים, סוחר-כן נעשה שימוש באניות כמו. ים

 .שעלתה על שרטון באזור רודוס, "חיפה"י "גררה את אח, לשם
על ידי המצרים " אילת"למחרת יום השנה השישי לטיבוע המשחתת  –באוקטובר  22בצהרי 

ונוצרה , "(סקורי"מדגם )נמצאו שתי ספינות סער בטווח שישים מילין ממשחתת מצרית  –
מפקדת חיל הים . אש לחתימה ההסכם להפסקתבאותה העת התקרב . אפשרות לתקוף אותה

המצרים הבינו  ;הוחזרו מזרחה לתדלוק" 4סער "ספינות . לא הייתה מעוניינת בחימום הגזרה
 .האיום על השיט לישראל הוסר. את הרמז והחזירו את המשחתת לנמל

מעבר , הביאה לכמה חידושים, בניתוק מהבסיסים על חוף הארץ, טווח פעילות ארוכת
שיש חשיבות לקשרים עם , התברר. אספקה-כ המלחמה כאניות"סוחר לסד ת אניותלהכנס

כדאי , כדי שהזירה תהיה מוכרת לצוותים שלנו. איטליה ומלטה, יוון, קפריסין: מדינות הים
, נוכחות במפגשים ימיים אזוריים וניצול קשרים אישיים. לבקר אצלם ולהזמינם לבקר אצלנו

 .עילו מאודהו, שנטוו בקורסים משותפים

" קשת"י "בדרכן ארצה עגנו ספינות שרבורג בסיציליה וגם אח. הדבר לא היה לגמרי חדש
למפקדת חיל הים הייתה . שניהם באיטליה, ביקרה בשבוע שלפני המלחמה בנמל אוגוסטה
אך הדבר לא בוצע משיקולי הניטרליות , כוונה שוב להכניס את הספינות לאוגוסטה

ות של ביקורים בנמלים ידידותיים כהכנה למקרה של צורך נלמדה החשיב. האיטלקית
עשויה לחייב כלי שיט של מדינות  ניטרליתמדינה . או במציאת מחסה מים סוער, בהספקה

  .סלעכבו לאחר שנכנ: או גרוע מזה, שעות 24המעורבות בלחימה לצאת מהנמל תוך 
, לים"הסטי( ט"מש)יטת מפקד שי, ברקאי( יומי)ם מיכאל "הסתתר אל 0610בנובמבר  26-ב

ימימה על היותו -האי מתקיים מימים. מסערה ליד מלטה" מזנק"י "אחעם ו" קשת"י "עם אח
קציני חיל הים עברו השתלמויות טקטיות . והיה לו קשר טוב עם ישראל, מקלט לאניות

 –משחתות וגם צוללות , פריגטות –כלי שיט ישראליים . במתקני חיל הים הבריטי מדי פעם
, באותו הזמן הייתה מלטה במשבר כלכלי לאחר שחיל הים הבריטי עזב. סו בעבר למלטהנכנ

, ראש ממשלת מלטה, המדיניות הסוציאליסטית של דום מינטוף. ואחרים לא באו במקומו
והרטוריקה שלו נגד ישראל הייתה עוינת , דום מינטוף שם את יהבו על הערבים. נכשלה
אך האי לא , סה למלטה לא הייתה פוגעת בניטרליות שלהוכני, אש הייתה כבר הפסקת. מאוד

 .נראה אז כמקום בטוח לישראלים

המחפשים , נוכחות כלי שיט. מפקד השייטת דחה בנימוס את הצעות המלטזים להיכנס לנמל
מפקדת חיל הים . נראתה למלטזים פוגעת בהכנסות, תשלוםללא מחסה מהים ללא תיאום ו

המקלט במלטה . טריטוריאליים של מלטה אל הים הסוערהורתה לספינות לצאת מהמים ה
ובמקומות אחרים באזור במלחמה חייב להיות מתורגל בזמן שלום למקרה של צורך דחוף 

 .או בפינוי רפואי, בתדלוק

 חיל הים ו שלשינוי במעמד
, ל"תחילת המלחמה הפתיעו צבאות ערב את חילות היבשה ואת חיל האוויר של צה

ביום הרביעי למלחמה הסתגרו חילות הים . שראלי הפתיע את כולםאבל חיל הים הי
הגיחו בקרבת פתחי , בהסתמכם על סוללות תותחי החוף. של סוריה ומצרים בנמלים

  .כי מעמדו של חיל הים גדל ,אפואפלא אין . וחזרו מיד לתוכם, הנמלים

 ב
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אף כי , ריבעיקר בגלל הלחץ על הפיקוד הסו, י"ראינו כי שר הביטחון שיבח את מח
כבר בימים הראשונים הביאו ההצלחות בקרבות . סוחר רוסית בפעילות זו נפגעה אניית

לא ; "חזית ימית"שבנוסף לשלוש חזיתות יבשתיות מוכרות יש לישראל , הימיים להכרה
: ל אלעזר אמר לאלוף תלם"הרמטכ. ניתן היה להתעלם ממנה וניתן להגיע בה להישגים

לאחר  !"המשיכו, אתם היחידים שפועלים על האויב עכשיו .המשיכו מה שאתם עושים"
כנספח הצבאי , ממקומו במלחמה. ל"אלוף מרדכי גור לתפקיד הרמטכ המלחמה נכנס רב

הבחין בהערכה שהתגבשה אצל אנשי חיל הים האמריקני לפעילות חיל הים , שינגטוןאבוו
וסיפר למפקדי  ,לים"בא לבקר בשייטת הסטי, כשהגיע גור לארץ. בתקופת המלחמה

הספינות כי רק הצלחתם בקרבות אפשרה לאמריקנים לקבל החלטה על משלוח האספקה 
חוף בטוח "שנדרש לספק , שמשימת אבטחת השיט מוטלת על חיל הים, כעת היה ברור. בים

 ".חושיט פתו

בים התיכון הושג הניצחון ודאי ומוחשי לעומת . משמעות מניעת המצור הימי הייתה ברורה
שר . האש וכלי שיט לא עברו בו עד הפסקת ,יבאפקטישבו המצור המצרי היה , האדוםהים 

וגם הכיר , לים לים האדום"הביטחון דיין שבע נחת מהחלטתו העקרונית לבנות סטי
הניצחונות בקרבות הטילים היו הפתעה נעימה . בחיוניותן למהלך המלחמה בים התיכון

" 4סער "המלחמה אישר דיין בניית שש ספינות  לאחר. לאור ציפיותיו הנמוכות מחיל הים
 .בנוסף לים האדום, כדי להציבן גם בים התיכון, נוספות

אלוף רפאל איתן התכוון  רב. לות גור אושרו תכניות חיל הים להתעצמות"בתקופת רמטכ
מעולם לא נוצח ", הוא נהג לשנן את האמרה. לאשר בניית כוח ימי במאפייני ספינות הסער

לא נכונה , והיא כמובן, יל'רצ'מנאומי התעמולה של צ נראה שהכירּה, "ביםעם ששלט 
במסגרת  מעשיותנראו להם אם , לים בתכניות חיל הים"גם אחריו תמכו הרמטכ. היסטורית
כי לעליונות בים אין השפעה על , ל חושבים"עם זאת מרבית המפקדים בצה. התקציב

מערכת לבין בין מערכת לחימה ימית  בתקציכשיהיה צורך לחלק את ה, לכן. הקרבות ביבשה
  .תלא תקבל המערכת הימית עדיפו, או מערכת לחימה אווירית, לחימה יבשתית

 ,סיפק ביטחון לתושבי ישראל בחוף הים, שהחיל השיג את מטרתו ,פיקוד חיל הים הסיק
כל זאת תוך עמידה . וֽאפשר הובלת מטענים אל ישראל וממנה בלא הפרעה בים התיכון

רק ו אבדות בקרבות הטיליםהיו לא . חזק ובאופן אלגנטי, מהר :ליים"בקריטריונים הצה
שתתף במלחמה באופן פעיל ולא שה, החיל הפך לגורם. מעט אבדות במבצעים האחרים

 .ועד רק למשימות ביטחון שוטף ולמבצעים עלומיםנ

שלישראל יש המשמעות הייתה . הישגי חיל הים הישראלי הוכרו בכל חילות הים בעולם
אך נתיבי הים אליה , בקצה המזרחי של הים התיכוןמרוכזת היא אמנם . עוצמה ימית

הברית עלה  בארצות. אך אינה זקוקה להגנה ,ישראל ודאי תשמח לשיתוף פעולה. פתוחים
" הארּפּון"ואושר למסור לישראל טילים , מעמד חיל הים הישראלי בדירוג הטכנולוגי

חיל , יתר על כן. נסגר ,שהיה לטובת הערבים ,פער טווח הטילים". וולקן פלנקס"ותותחים 
א בכלל ואמצעי התגוננות מפני "הים הקדים את רוב חילות הים במערב בפיתוח מערכות ל

דפקו נציגים של חילות ים תלאחר מלחמת יום הכיפורים ה. בפרט" סטיקס"ים מסוג -טילי ים
הייתה עוד  .נווד על המערכות שפיתחכדי ללמ, הקטן שלנוגדולים על דלתות חיל הים 

מוביל בחזית לנחשב ובעקבות ניצחונותיו , שיטהכלי  בנה לעצמו את חיל הים : השפעה
לים ומערכות לחימה "באו לרכוש מישראל סטיהן , לכן. הלוחמה הימית למדינות קטנות

פינות עצמו על סאת הים לבנות חיל עבר כש". 4סער "המוצר המוביל היה ספינות . תוימי
 .התמתנה הערכה זו, נשק אמריקניות ועל מערכות
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חיל האוויר נמתח עד , בפועל. שחיל הים זקוק לעזרה של חיל האוויר, לפני המלחמה חשבו
כמה פעמים במהלך המלחמה נדרשו ספינות , אדרבא. ולא היה יכול לעזור יכולתוגבול קצה 
לא המשימות הללו . בקרבת החוףם שצנחו לי, הים לעזור לחיל האוויר בחיפוש טייסים חיל
שמנעו את זיהוי , מ"לים ושל טילים נ"של סטי, עקב האיום המשולב של תותחי חוף, לחוצ

 . הטייסים מהאוויר

ולאמץ  ,לרכוש ציוד מתקדם במערב נםדרבוניצחוננו , למדו את לקחי הפתעתםערבים גם ה
מתוצרת  יםלים חדש"סטי רכש :בין השינויים הבולטים נציין. תפיסות מלחמה מתקדמות

, סין, הברית ארצות, צרפת, מתוצרת איטליה –כניסת טילים חדשים לזירה ; מערבית
שימוש גובר במערכות גילוי מתקדמות ובאמצעים ללוחמה ; ובאחרונה גם איראן

 .ושילוב מטוסים ומסוקים בלחימה הימית; אלקטרונית

. עוצמתו גדלה אך במעט. מקור רוסיעל תוך שהוא נשען חיל הים הסורי חידש את יכולתו 
הסורים נמנעו  הראשונהמפני פעולות בים הופגנה כשבמלחמת לבנון ת הסורים עירת

 6-לאחר תקיפת סוללות הטילים ב. בקרבת חוף לבנון ופעלש, מלפגוע בכוחות חיל הים
  .3תםאת הגנ עצמן וקיבלו על, הסובייטית לנמלי סוריה 1נכנסו יחידות שייטת , 0612ביוני 

כולל הצלחה  ,האדוםיל הים המצרי מתגאה בהצלחתו לחסום את השיט לישראל בים ח
שביצעו את , שהצוללות והמשחתות, העובדה. בהטבעת מכלית ישראלית במצרי יובל

הראתה להם את הכדאיות בקיום יכולת לפעול , לא הותקפו ,המצור בדרום הים האדום
הברית יצרה מצב של אספקת נשק  צותהתקרבות מצרים לאר. במרחק מחופי ישראל

בכלי שיט חדישים רבים  ,והוא חמוש היום טוב יותר מבעבר ,אמריקני לחיל הים המצרי
 . ים-ובמערכות טילי ים

החל בתצפיות , לאחר המלחמה חלו שיפורים משמעותיים במערך הגנת החוף במדינות ערב
כי בשנים , ר הזה חשוב לצייןבהקש. חוף ים  םמים וכלה בתותחים חוף ים  ובטילי"ובמכ

לא מן הנמנע  .ים מהחדישות בעולם-האחרונות קלט חיל הים הסורי מערכות טילי חוף
 .שמערכות אלו יגיעו גם ללבנון

נוצרה  ,חדש מלאי שאבד במלחמהללמרות יכולת הערבים לרכוש אמצעים מתקדמים ו
הנובעת ממטוסי  ,להרתעה  בנוסף – בזירה הימית הרתעה מפני כוחו של חיל הים הישראלי

 . מצור ימי על ישראל חסר תוחלת: ם הייתההערבי מסקנת. חיל האוויר הישראלי

 גורמי הניצחון
מרחק הזמן מאפשר הסתכלות יותר . ותר מארבעים שנה חלפו ממלחמת יום הכיפורים

מימש חיל הים את העקרונות , בסך הכול. וגם יותר מעמיקה על ניצחוננו הימי" רגועה"
של " נצחיים"שאינה מנותקת ואינה מנוגדת לעקרונות ה, של תורת הביטחון של ישראל

כעבור . למטה הכללי תכנית לבניית הכוח הימי נון-הגיש אלוף בן 0600בינואר . המלחמה
ובה חלקו של חילות הים של שני הצדדים היה , ארבע שנים פרצה מלחמה ששת הימים

התרחשה מלחמת יום , שנים וחצי אחרי הגשת התכניתעשר , כעבור שש שנים נוספות; זעום
הדומים לחיל הים , זה פחות או יותר טווח בניין הכוח הימי בחילות ים –עשור . הכיפורים
. התזמון היה מוצלח מבחינת חיל הים וגם העקרונות הוכיחו את עצמם כנכונים. הישראלי

 : וכך נוסחה התכנית
קר משימתו בדרך המהירה והזולה של השמדת חילות שישיג את עי, יש לקיים חיל ים"... 

רב המשימות שנדרשות מהים של האויב בימי הלחימה הראשונים ויהיה מסוגל לענות על 

 י
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הפתרונות ... מלחמה מוגבלת וביטחון שוטף , על ידי המטה הכללי בנושאי מלחמה כוללת
 .גלומים בשינוי התפיסה ובפיתוח נשק עדיף שישרת את התפיסה

ממדים וזולה יחסית -קטנת, כוחו של חיל הים יתבסס על דגם אחיד של ספינה מהירהעיקר 
 ..." קנה לה את היתרונות הבאיםאשר יַ 

 : כולל נימה אחרת אבל הסעיף האחרון, היתרונות האלה כבר ידועים לנו
שתיבנה , לאחר קליטת הסדרה הראשונה, אפשרות למעבר לבנייה בארץ, ואחרון אך חשוב"

 .4"ל"בחו
אך הפער בינו לבין המציאות הדינאמית לא היה , ברור שהמסמך היה קצת יומרני, בדיעבד

הוא ידע את (. הגאווה)פיקוד החיל לא נתפס בחטא ההיבריס : חשוב עוד יותר. גדול מדי
, לא נרתע מפניהם ומצא פתרונות טובים עם הדגש על היתרון באיכות הלוחמים, מגבלותיו

, שאגב, טכנולוגי ובטקטיקה נכונה של ריכוז הכוח בנקודות הכובדבפער , באיכות הפיקוד
האלה חיל הים הקדים את שאר החילות " סעיפים"בחלק מה. השתנו לאורך המלחמה

 . ל"בצה

נייחד  אף על פי כן. ותובחסינ ושכן חוסנ, המודיעיןלא ניתן להרחיב את היריעה בתחום 
אירוע שהאולם דומה , מת יום הכיפוריםאנו ממוקדים במלח, אמנם. מלים ספורות לנושא

זה היה ציון דרך  .שש שנים לפני המלחמה, 0601התרחש באוקטובר , משמעותיהמכונן וה
-בטיל ים טובעה, "אילת"י "ישראלית אחהמשחתת ה: חשוב מאין כמותו בשדה הקרב הימי

וד חיל הים האירוע חייב את פיק. ראשונה בהיסטוריה הימיתב –( סובייטי" סטיקס" טיל)ים 
זיהוי : ואת ראשי המודיעין הימי לשפר את היכולת המודיעינית בשני רבדים מרכזיים

כשנקט את , "תפס את השור בקרניו"החיל . האיומים הטקטיים וזיהוי האיומים הטכניים
 .הצעדים הנדרשים וגייס משאבים מבעוד מועד

נבעו ממימוש , י הכוחותשהיה זמין למפקד, המודיעין הטכני על הטילים והמידע הטקטי
כחמישים טילים שוגרו במהלך ". אורית"הדיג  ספינתבו" אילת"י "לקחי הפגיעה באח

לא כל המידע , עם זאת. ואף אחת מספינותינו לא נפגעה, המלחמה לעבר ספינות חיל הים
אבל , מפרץ לא נראה הגיוניהצפון בלאומי יחיד של המצרים -מיקוש נתיב בין. נוצל כהלכה

המכלית הראשונה שניסתה לעבור . המצרים הצליחו לבצע את המיקוש בהסתר. נעשה
 .וטבעה ,עלתה על המוקשים, במצר

שניחש נכונה את מועד פתיחת , על כל זה מאפיל ההישג הגדול של המודיעין של חיל הים
בזכות ההישג הזה זינק החיל כקפיץ דרוך לתוך המלחמה ונקט מיד יוזמה . המלחמה
היו רשומים בתולדותיו , לפני המלחמהה וכתבשהפעל חיל הים לפי ההוראה  ּול. התקפית

אבל לקרבות של המלחמה יום הכיפורים . "אביב תל"ו, "חדרה", "אשקלון", "הקרב נהרי"
פורט "ו" ראס קנאיס", "קיר-אבו", "בלטים", "בניאס", "לטקיהקרב : "יש שמות אחרים

ל במרבית "הייתה דרכו של צה אלא, יל היםיוזמה התקפית לא הומצאה על ידי ח". סעיד
העיקרון  .חיל קטן לרכז מאמץ וליצור עדיפות מקומית זמניתהיוזמה אפשרה ל. המלחמות

כל . אך לא היה מקובל על שלטונות הביטחון עבור חיל הים ,הזה היה ברור בחיל הים
קלה על פשרה מסתור והאהחשכה . ון לשעות הלילהּוהקרבות נעשו כשהמגע עם האויב כ

 .כוח ששימש כמכפיל, וחזרו לבסיס, הספינות ערכו גיחות תקיפה. ההטעיה

ועבודתם הייתה מצוינת , הצוותים הטכניים בבסיסים הכינו את כלי  השיט לפעולתם הבאה
, לעומת זה. טופלו בלוח זמנים מואץוהבעיות , לקחים טכנייםבמקביל הופקו . וחיונית

קושי וזאת בנוסף ל ,א אפשרה תחקירים מבצעייםהפעילות המואצת במהלך המלחמה ל
, לאחר המלחמה החלו. נםיים מניצחובהטבעי של המנצחים להעריך לקחים אובייקטי
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כי תוכנם , כשהתברר ,הופסקו אבל הם, תחקירי קרבות, ביוזמת מפקד השייטת ברקאי
ירים בתנאים האלה לא ניתן היה להפיק תחק. משמש לניגוח מפקדי כוחות ספינות הסער

 .מפקדי השייטת הפיקו לקחים מבצעיים וארגוניים, עם זאת. חושפניים

ה שלמעשה היכולת לתזמן את הקרב מוגבלת יתהקרבות הי חקורהמסקנה העיקרית מת
למרות שיש לנו יכולת להישאר דיסקרטיים ולא לגלות את נוכחותנו לאויב לפני  ,ביותר

בקרב  .חשב מראשלא ניתן לואותם  ,לאויב יש תכנית ואופן פעולה משלו. ההסתערות
 ,בקרב פורט סעיד. באוקטובר התכנית הייתה רק בסיס לשינויים 0-טקיה בהראשון בל
. התוצאה לא הצדיקה זאת. הפקיע מפקד חיל הים לעצמו את תזמון הקרב ,באותו היום

התזמון . החלה את הקרב, התקרבה וירתה רקטות מבלי להתגלותש, טורפדו מצרית ספינת
 .יב להישאר בדרג הביצועחי

והייתה מרכיב , תורת קרב לספינות סער פותחה כדי להפיק את המרב מתכונות הספינות
אמנם באף אחד מקרבות הטילים לא . בהיותה מכנה משותף לכל המפקדים, חשוב בהצלחה

תרומת . בתיאום מלא הנדרשת לאפשר ריכוז כוח וירי של טילים, נעשתה היערכות מושלמת
כל מפקד ידע מה נדרש ממנו בשלבי הקרב . הנמכת מפלס החרדה הייתה רבההתורה ל
ולא נכנסו לקרבות , שספינות האויב פנו לנתק מגע לאחר ירי הטילים, העובדה. השונים
לא הייתה , שנלמדה מהסובייטים, למרות שזו מדיניות ;הייתה הפתעה מסוימת, תותחים

בעת עדכון התורה לאחר המלחמה . חמההתייחסות אליה בתורת הקרב הישראלית עד למל
 .שינויים מהותייםבה לא הוכנסו 

יעילות . כמסתבר גדול מדי, חיל האווירהפעולה עם שיתוף ל משקל גדול ניתן לפני המלחמה
יעילות . פצצות פשוטות –הטיל המתביית הייתה גבוהה לעומת החימוש האווירי דאז 

לא מלכתחילה חיל האוויר . נעשו בלילהירדה עוד יותר משום שרוב התקיפות המטוסים 
שיתוף . קטניםהנם התלהב לשלב מטוסים לתקיפת כלי שיט בלילה כשסיכויי הפגיעה 

מפקד חיל הים . ים הופעל פעם יחידה בקרב פורט סעיד בפתיחת המלחמה-פעולה אוויר
 שאת הזמנתם עיכב, ויתקפו רק לאחר הגעת המטוסים, עמד על כך שספינות הסער ימתינו

הגיע לשטח מטוס  ,זמן קצר אחרי שהועברה הדרישה. כיוון שחשב שהמצב מתפתח לטובה
שלושה מטוסים . שהטיל נורים, 5טייס מנוסה, עם אליעזר פריגת, יחיד" נטוםאפ"
אך היה , זה היה בזבוז, לדעת חיל האוויר. אך לא פגעוהטילו פצצות , הצטרפו, "סקייהוק"

ט קמחי כשחיבר את "על כך בדיוק חשב המשו ,רבדיוק הסיוע שנדרש לספינות הסע
לא יכלו לאתר את , פתחו במנוסה, מצריות עסקו בהתגוננות" אוסה"ספינות . ההוראה

, לאור הנור האחרון הטיל פריגת את הפצצה האחרונה. ולהיערך לירי טילים, ספינות הסער
 . ווהשמיד ,ל מצרי"פגע בסטי

מסבכת את , שחייבת לעבור דרך המפקדה, סיםשהזמנת מטו, מסקנת המפקדים בים הייתה
, הורגש, לעומת זאת. קרבות הים במלחמה לא הוזמן סיוע אווירי יתרב, לכן. הקרב

להשתתף  וכלובו יש ,מחוץ לטווח רחששית ,קרב ימיחוששים משקברניטי הביטחון 
הים לא אושרה כניסה ללחימה ימית במרכז הים התיכון וגם במרכז ונמנעה , כך. נומטוסי
לא העלה בדעתו להפעיל ספינות בשעות בחיל הים בעת המלחמה אף אחד , אבל. האדום

מבלי יכולת  האויב שבו יכלו להיתקף על ידי מטוסי, האור בקרבת חופי האויב במרחק
 .התערבות של מטוסי חיל האוויר הישראלי

ברקאי ט "המש. מפקדי הספינות נדרשו לתפעל את הספינות תוך בקיאות בתמונת הקרב
 : פישט את הדרישות העיקריות מהמפקדים
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 .כדי שיהיה ברור ששמעת והבנת ,עֵנה בקשר -
כשהכלים , זו משימה לא קלה לשמור על מקום ביחס למוביל. שמור על מקומך בכוח  -

 .מטרות ההטעיהבין בין פגזים ומתקשה להבדיל עין וה 4,666או  2,666מזגזגים בטווח 
  .נגד טילים והפעלת תותחים ביצוע נוהל – הימנע מלהיפגע -
  .בצורה יעילה, או הפעל תותחים, שגר אליו טילים –פגע באויב  -

, ראש גדול: הללו עמדה המשימה הקשה של המפקדים" פשוטות"מאחורי הדרישות ה
. מתן תגובות ספינתיות למצבים מתפתחים, הבנת מפת הקרב, ידיעת תורת הקרב והנהלים

שיעשה , לב לצוותתשומת דוגמה אישית מול הסכנות ו נתפגה ,בכל הידע הרלוונטי שימוש
 . ויקבל את המגיע לו, את הנדרש

האחריות לביטחון השוטף  .ברמה גבוהה יותר היה חשוב לחלק את הזירות בצורה יעילה
יוזמה . האדוםים האשדוד ו ,חיפה: חלקת לשלוש זירות שליטה ימיותנבאזורי החופים 

, הפקודה(. י"מצפ)מהחוף נעשית בפיקוד מוצב הפיקוד הימי  התקפית ופעילות במרחק גדול
גם הפעם נדרשה זירת , כמו במלחמת ששת הימים. י"מצפ באחריות –התדרוך והתחקיר 

גם הפעם שודרג פיקוד הזירה כדי . הים האדום למשימות רחבות יותר מאשר תוכננה לכך
 .6קד על הזירהלפנשלח שוב בוצר  "(יטה'צ)"אברהם ' אלוף מיל. לעמוד בהם

. לתחקיר שלוש מטרות. לתחקיר מבצעי נודעה חשיבות בקידום היכולת של אנשי חיל הים
להציג ( ב) .ללמוד מה התרחש ולהפיק לקחים מידיים לגבי צורת הפעלת הכוח בהמשך( א)

פריקת מתח ( ג) .כדי לצבור יוקרה, מחוץ לחיל ,את האירועים לאורחים ברמה גבוהה
 .כדי לחזק את לכידות היחידה, נוצרו בין המבצעיםש, והוצאת כעסים

, מדיניות בניית האמון. והיו הרבה נושאים ללמוד ולתרגל, לוחמת הטילים הייתה חדשה
יצרו , (הדר קמחי ואחריו שבתאי לוי)לים "ואישיותם של מפקדי שייטת הסטי, שנקט בוצר

מפקדים . ות קציני השייטתשקוימו אחרי כל אימון בנוכח, את סגנון התחקירים החושפניים
הם העדיפו . וספגו ביקורת בנוכחות כל חבריהם, וקצינים הציגו את מעשיהם בדיוק רב

הסגנון היה של למידה ושל תיקון טעויות . לבקר את עצמם מלהמתין לביקורת של אחרים
המוסד החשוב ביותר , שנים רבות היה התחקיר השייטתי. ללא התחשבנות עם מי שטעה

 .השליטה בכוח ולפיתוח והטמעת תורת הקרבלקידום 

חשוב . ככל שעולה היקף התחקיר מצטרף קהל חיצוני .ברמה החיליתתחקיר שונה היה ה
מציגים להשתפר על מנת במקום ללמוד לקחים שבו , לשמור שהתחקיר לא יהפוך למיצג

. פורחתהתופעה קיימת ואף אך , השווא האלה-לא ברור מי מאמין למיצגי". אפס ליקויים"
. מפקדת חיל הים לא ערכה תחקירים על פעולתה .כי הן הועלמו ,לומדים משגיאות לאואזי 

, לכן. תויגו כתקלות טכניות –באוקטובר  00 כמו קרב פורט סעיד בליל –קרבות שהשתבשו 
 .אחריות המפקד הטקטי ביםבין לא חודדו הגבולות בין אחריות המפקדה ו

, נוהגים למנות ועדת חקירה חיצונית, יש זמןכש. ה עוד יותרהבעיה מחמיר –נפגעים  ואם יש
: לעצמםד ואומרים "מתייעצים עם עו, אחרתאז המשתתפים מתנהגים . ח"לפעמים גם מצ

יגידו שהוא מורח  ,כשמפקד מנסה לעשות תחקיר. "אני לא מודה בכלום !ותייתפסו א"
לא התקלה כדי ש ,ריך להפיקשצ הלקחים הםומה  ,מה באמת קרה ,בסוף לא יודעים. עובדות
והכי חשוב לעשות הרבה  ,עדת חקירהואם הייתה כדאי לעשות תחקיר יחידתי גם . תישנה

 .טעויותולמנוע לנסות להקדים תשובה לשגיאה , תחקירים באימונים

. איכות התחקיר היא איכות היחידה ונובעת ממנהיגות המפקד –סגנון התחקיר חשוב ביותר 
 ספינות הטיליםמפקדי שייטת . שפני למיצוי היכולת האנושית ברורהחשיבות התחקיר החו
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, זו הזדמנות מצוינת למפקד. חיל הים כל אחד בדרכו המשיכו לקיימו ברמה טובהיחידות וב
 ;מקצוענותו בידיעת החומר ואת, הים את מנהיגותו להוכיח קבל חיל ,פניו נערך תחקירבש

 נתמדרבנת שביקורת מאז לבנות; ופקודי מכבדת אתהדוגמה אישית בהתנהגות  להפגין
 . מגמות עריפת הראשיםקול ל-מגבר ה משמשתואינ ,רופילש

נוצרת ו, אמון כללי כלפי המערכת-נוצר אי, כשסגנון התחקיר של המפקד אינו עומד ברמה זו
, לא הפיקו לקחים, ראויה שנערכו בצורה לא, תחקירים. הערכה שלילית למפקדּה
 . עד עצם היום הזהביניהם ו מסוכסכים והמשתתפים בקרב נשאר

 שינויים ותובנה –מבנה הכוח של חיל הים 

כי משימתה הכללית בים נשארת , נגלה, ב"ם נתבונן במעצמה ימית דוגמת ארה
וכוח זה , ב מחזיקה כוח ימי מכריע בכל זירה חשובה"ארה. קבועה משך שנים רבות

משימותיה הימיות לא רק יותר . שראללא כן מדינת י. מסוגל לבצע כל משימה זירתית
חיל הים הישראלי מוכרח להתאים את עצמו לדרישות . אלא גם משתנות עם הזמן, צנועות

קודם כול ברמה , במגמה לשמור על העליונות, המשתנות וגם להתחשב בחילות העימות
 . ברמה האופרטיבית והאסטרטגית –הטקטית וכפועל היוצא ממנה 

 ,"זה מה שיש ועם זה ננצח"שבהן הקו המנחה הבסיסי היה , דמותבניגוד למלחמות הקו
ועם הפלטפורמה יצא למלחמה עם עדיפות טכנולוגית ו, 06-חישב החיל את צעדיו בשנות ה

. הניצחון אינו צריך לכסות על הבעיות העמוקות, אולם. ספינות הסערהמוצלחת של 
בניין הכוח . קורסי הפיקוד בחילאינה משמשת חומר לימוד בשל הכוח הימי " פילוסופיה"ה

 .שלא היה להם עניין להתווכח עם קודמיהם, נתפס כנושא המסור לסמכות מפקדי החיל
בסיס ספינות הסער ודרכי , העקרונות. עדיפות מקומית בקרבעל בסיס של  ךונערהכול היה 
ה לא תחיל הוונכב ,עם זאת. וחיל הים הצליח בגלל דבקותו בהם, הוכחו כטובים ,מימושם

לים צריכה להילמד מתוך "גם הצלחת הסטי". מפתח לניצחון"הוצגו העקרונות האלה כ
 .ביקורתיות

עצמה את הוכיחה ( המקורי SCHNELLBOOT) הגרמני" יגואר"בניית הספינות לפי מודל 
. שקט במיוחד 0610היה הים באוקטובר באגן המזרחי של הים התיכון . בדרך כלל כטובה

לספינות ו, המצב היה שונה, שנעשו בשלהי המלחמה ואחריה, הבהפלגות לאזור מלט
" 0-0 סער"ם מיספינות מדגש, לדעת נוכח חיל היםכבר השירות  במהלך. קשההיה הקטנות 

כחבר המטה כי , צור מספר-ל יהודה בן"סא. שהוא סוער בדרך כלל, עבור האזור קטנות מדי
 – סמך ניסיונוכך על והתריע צעי במהלך גיבוש הצורך המבהשתתף , המורחב של חיל הים

 "4סער "נוכחות זוג ספינות ". קטנות"לא נבנו יותר ספינות , לפיכך. הוכח שצדק, ואכן
מהדגם  הגדולות קצת יותר, הללוספינות ה. בזירת הים התיכון הייתה מרכיב חשוב בהצלחה

ס לספינות הן סבלו פחות מתקלות ביח. הוכיחו עצמן כיעילות לכל סוגי המלחמה ,הקודם
 .ת הכוחיהמשך בנילוהן נעשו המודל הבסיסי  ,הצוות תפקד בהן יותר טוב, הקטנות

לגבי ספינות . הנו פשרה בין דרישות מנוגדות וסותרות, אפילו רובה וסכין, כל כלי נשק
כי בנוסף . ששטה על פני המים, ספינת הקרב היא פשרה: הלחימה קיים פתגם מיוחד

צללית )מול ממדי הספינה ( טווח הפעולה)גון כמות הדלק כ, "ניגודים הקלאסיים"ל
דוגמת עוצמת הסערות בזירה או , שאין עליהם שליטה כלל, מתווספים גורמי טבע, (הפגיעה

בקפיצה אחת " משוואה"הישגי הטכנולוגיה עשויות לשפר את ה. אורך הגלים הטיפוסי בה
בכיוון "אך , "קפיצת מדרגה"שינוי המשימות פועל אף הוא בצורה של , ולכיוון חיובי

, ללא יכולת לחזור לבסיס על יסוד יומי, הפעילות בטווחים גדולים, לדוגמה". ההפוך

 א



 שער מערכות
 

944 

חיל הים מוכרח להכליל , משום כך. מכפילה או אפילו משלשת את מספר אנשי הצוות
לפעילות ארוכת " רווטותֹוק"ובמקביל , כגון ספינות משמר החופים, ספינות מסוגים שונים

ונה ּומלכתחילה כ, "0-0 סער" ,ספינות הסער מהדגמים הראשוניםתכנית ההצטיידות ב. חטוו
רמת )" לפי סולם בופורט 1-הוגדרו לפעולה עד יםהספינות הללו . למשימה ימית מצומצמת

כשספינה נמצאת בנמל היא . בהן לתפקד האך גם בגלים נמוכים יותר היה קש, "(הסערה
 תוכללא  ,במרכז הים התיכוןאם תיקלע לסערה אך , ר טובאוויר יות יכולה להמתין למזג

, "מרכיבי הפשרה"אך דוגמה אחת ל, כמובן, זו. מסתור קרוב היה להולא תמיד י, לתפקד
 .שעתידה לשוט על פני הים ולהיכנס לקרב

שלא הושג לקראת , "מספר אופטימלי"יש , דהיינו כלי השיט, גם לכמות יחידות הלחימה
מיד בתום המלחמה הוחלט לבנות עוד מכוח כל השיקולים האלה . ריםמלחמת יום הכיפו

עשרה  הכמות המוערכת הייתה שמונה. שיישארו בזירת הים התיכון, "4 סער"שש יחידות 
קיצוץ . אך היה חשש שהמטה הכללי יפעיל את שיטת הסלאמי ויקצץ את הכמות, ותספינ

 .אך מסיבות אחרות ,הכמות אכן קרה

וזה , "0-0סער "הייתה קטנה בחמישה קשר מ" 4סער "המרבית של ספינות  מהירותן, כאמור
, גם מהירותן לא הספיקה, למעשה. פרמטר חשוב

. וספינות האויב הצליחו להימלט לתוך נמליהן
, תנאי השירות בספינות הקטנות היו קשים מאוד

אנשים תפקדו בכוח הרצון למרות ולמעשה 
לאורכי  התאימה יותר" 4סער ". הגופני םמצב

. וגם תנאי השירות השתפרו משמעותית, הגלים
נ פל קטן משמעותית : לכך הייתה תוצאה נוספת

-זאת הייתה בעיה לא. הכשירות לשירות בים
כשהיה צריך לאייש יותר , כמובן, שגדלה, קטנה

שיקול נוסף היה . יחידות ובצוותים גדולים יותר
ייצור עצמי של הספינות במספנות ישראל ואפילו 

" 4סער "נבנו שש ספינות . מכירתן למדינות זרות
-מסביב לאפריקה ב: הספינות עשו בהצלחה הפלגות ארוכות. לים האדום ושש לים התיכון

 .0610-ב ב"ולארה 0614

לא ישתנו קדימויות , כל המחמאות לחיל הים למרותש, ידעו, אלוף תלם ואלוף ברקאי אחריו
וגם ברקאי היה שלם , פינות הסער כמעט מתחילתהתלם ליווה את תכנית ס. תקציב הביטחון
 ספינות שרבורג פעלו היטב בקרבת החופים אך היו קטנות למשימות בלב. עם עקרונותיה

מראש להכין ויש  ,יהיה צורך להחליפן, שלאחר עשרים שנות שירות, הייתה הערכה. ים
מבלי להוריד את  ,חיל הים חיפש דרך לשמור על כמות יחידות הלחימה. הבאר ועשלתחליף 

 .הדרישות המבצעיותרף 

שהיו לה כעין , ספינה מפיתוח אמריקני –" סנפירית"כחלופה לספינות הסער הקטנות הוצגה 
צוותה קטן במיוחד . קשר 41מהירותה המרבית הייתה . על פני המים" ריחפה"והיא , כנפיים

ועל  יהעל מגבלות מחיל הים הישראלי נמנע מידע. ושאר הנתונים דומים לספינות הסער
אבל , סיוע הצבאי האמריקניהבמסגרת כי ניתנו , מחיר סנפיריות היה זול. התקשיים בהפעל

 ,נבנושתי סנפיריות . והקפיץ את המחיר לממדי פיתוח ייעודי" פתח את החוזה"כל שינוי 
ומציגות מגבלות , כי סנפיריות אינן אמינות להפלגה בים, התברר. מבצעיות והחלו בדיקות

 0660הוצאו בשנת  ,טיפוס-אבשנבנו כ, זוג הסנפיריותו ,בנייתן הופסקה. טקטיות חמורות

 

נושאת , "4.1סער "ל "סטי
 .מסוקים הקטנה בעולם
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ספינה בעלת  –" שלדג"כמה שנים אחר כך פיתחה מספנות ישראל את  .ונגרסו השירותמ
" שלדג"ספינות . גבוהה בהרבה איכותן הצבאיתאך , נתוני גודל ומהירות דומים לסנפירית

 .טיליםלמרות שאינן חמושות ב, לביטחון שוטף השיט מהוות כיום חלק מכלי

כשהגיע זמנן של ספינות ". מקצצים מקצועיים"והיו , תמיד לחץ על החיל" איום הקיצוצים"
לבצע תכסיס מתוחכם תחת , מפקד החיל, מיכה רםאלוף הצליח , שרבורג להשבתה

ת בדגם הוחלפו הספינות המיושנו, בפועל. "בשיפוץ השלישי מחליפים גוף", הסיסמה
  ."4.1סער "שנקרא , "4סער "של ( מוגדל)משופר 

שיכול , צוללות הנן קו הגנה ראשון. בתקופת המלחמה נמצא חיל הים ללא צוללות כשירות
ביטחון הצלילה מחייב סדר תחזוקה קשיח ואורך . לתת מידע חיוני ולגרום לאויב נזק רב

מחצית כבניית צוללות חדשות הנו לוגיבוש אפיון לזמן הפרק . שטח-יחס לאנייתבחיים קצר 
שלא  ,חיל הים שקד. חיי הצוללת

ימצא עוד במצב של חוסר י
נכון לעכשיו רוכשת  .צוללות

ישראל צוללות מגרמניה בתנאים 
  .נוחים

ניסיונות חדירה המחבלים ביצעו 
בסירות קטנות ובאמצעים  יםרב

והמסקנה הייתה , מאולתרים
כלי שיט ש נדרשים "לצורכי בטש
ולא יעיל , נים ומהיריםקט

, לים"להשתמש לצורך הזה בסטי
ספינות . כפי שחשבו תחילה

, הברית שנרכשו בארצות, "דבור"
עשו  ובימי המלחמההיו חיוניות 

באזור מעוז , האדום וגם בים התיכוןבים גם ,עבודה טובה נגד סירות קומנדו מצרי
ותחה בתעשייה האווירית לאחר המלחמה פ .רביםנעשו ניסיונות חדירה שם , "בודפסט"

 .ןדגם משלה וומאוחר יותר גם מספנות ישראל הציג" דבור"על בסיס  "דבורה"הספינה 

פעולה במרחקים נגד מדינות המעגל וכללו , המשימות הימיות נעשו יותר ויותר מגוונות
במרחב ליכולת פעולה הועלתה דרישה , 0616לאחר החלפת הפיקוד בחיל הים בשנת  .השני
אנייה לכך נדרשה . לאחוף ישרמרוחקת מזירה הקרובה לנתיבי השיט לנמלי האויב וב ,ימי
. ואפילו מטוסים, אלא גם צוללת, טרפדת ומשחתת, ל"רק סטי כשיריביה אינם ,תכליתית-רב

אבל עם , "קו ספינות הסער"אינו המשך ל – 7טותבקור –פיתוח ישראלי של ספינות כאלו 
 סער"וקראו לספינות , מוניטין של ההצלחה המוכרתב מבט לאפשרות ייצוא רצו להשתמש

, דהיינו –" שהייה מוקדמת ורצופה"גובשה תפיסת לחימה של טות הנבנות בעבור הקור". 1
תמך עקרונית , ל"הרמטכ, ל רפאל איתן"רא. םהמשייט במרחב ימי ,"מעוז"האנייה תשמש כ
 0612באפריל . נייה הגדולהאך סירב לקבל את תפיסת המעוז המשייט והא, בחיזוק חיל הים

אך בעקבות אירועי . חיל הים לא הכין תפיסה חדשה. ן הכוח שהוגשה לוידחה את תכנית בני
, שר הביטחון, ואריאל שרון, ל"הרמטכ, איתן רפאלשתילה הוחלפו בהטבח בסברה ו
, האריך את כהונת מפקד חיל הים, ל החדש"הרמטכ, אלוף משה לוי רב .שהתנגדו לתכנית

 .תכליתית במסגרת תקציב הסיוע האמריקני-תכנון האנייה הרבאת ר ואיש

 

עם " 1סער "קורבטה 
 .מנחת מסוקים מאחור
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קיומן מאפשר . שנמצאות כיום בסדר הכוחות, טות טיליםבחיל הים הצטייד בשלוש קור
ועלותן , מהירותן אטית בהרבה מספינות הסער. ה ארוכה במרחקיםיהפלגות רחוקות ושהי

פחות נשק נגד כלי שיט שטח טות יש בלקור. הרבה מגבילה את כמות יחידות הלחימה
יחידת לחימה של חיל . תוצוללות העדיפות עדיין לצוללובמפגש מול , "4.1 סער"מספינות 

ה הארוכה בים יהשהי. זמה לאויבומוסרת את הי ,"שהייה מוקדמת ורצופה"הנמצאת ב ,הים
 . פשריכל איום אנגד יורדת המוכנות להתגונן ו ,שגרה גוררת – "זמה התקפיתוי"ל בניגוד –

. סף אף כלי שיט למערך לוחמת השטח של חיל היםובתריסר השנים האחרונות לא הת
, המתיימר להיות מוגן מכל סוגי הנשק, תפיסת הפעולה הנבחרת הנה של המעוז המשייט

ויילחמו , שיעמדו בים ,בעיתונות מופיעים רמזים על פריגטות נגד מטוסים. ונגדשיופעלו 
. לוחמת נגד צוללות ולוחמה נגד מטוסים, לוחמת שטח –דים בכל צר ואויב בשלושת הממ

בשלב מסוים התבשרנו על הצלחה בהקטנת העלות על ידי הצטרפות לתכנית הספינה 
שספינה אחת כזו עולה לאמריקנים חצי מיליארד , פורסם(. LCS)האמריקנית להגנת חופים 

תעמוד מעבר לשדות הגז שספינה אחת כזו , הניתוחים המקצועיים לכאורה מדברים. דולר
 . ותגן עליהם ועל המדינה כולה, הימיים

נראה . לא ראוי שאתייחס לצורך מבצעי זה או אחר ,איני מצוי בתמונה המלאהשהיות 
עברה  –בתקציב סביר  מספקתכוח איכותי בכמות , דהיינו –שעקרון תפיסת ספינות הסער 

ולכך ; המחייבות פעילות בזירה רחוקה, כי פיקוד חיל הים קיבל משימות ,ייתכן. מן העולם
שיימצא , קשה להניחו ,תקציבם במופיעים פרסומים על קיצוצי. נדרש מעוז נגד מטוסים

יחד עם זאת נמשך השיפור המתמיד בכושר הלחימה של כלי השיט . סכום למעוזים כאלה
היו , שהיו בשימוש, מכשירי הסונאר. כך עלתה מדרגה היכולת ללחימה בצוללות. הפעילים

 זו צוללת שיורדת מתחת לשכבהו ,שכבת מים עליונה חמה חלשים ובנוסף בים התיכון יש
ויורדים מתחת לשכבת המים , הנגררים מאחורי הספינה, נרכשו מכשירי סונאר. אינה מתגלה

וטווחי הגילוי , "2 סער"הורכבו הסונארים בירכתי ספינות  0616בתחילת שנת . העליונה
המשיכו לשמור על , כפי שנקראו, (נגד צוללות) ל"נצ ספינות. שלושה כפלו פילצוללות הו

 .טילים ותירלכושר 

הלחימה הימית מחייבת : הבהרנו לקורא את המסר החשוב, מבלי להאריך דברים בפרטים
בכל מלחמה . ולאלתורים יש ערך מוגבל, מחשבה מוקדמת מעמיקה ותכנון לטווח ארוך

אבל זאת היא . מאמץ והתלהבות יםהמביא ,ם שוניםהמצאות וקונצי, הברקות יםמופיע
  ".ציםבמלחמה אין מנצחים עם קונ": הכלל הוא. השכבה שמעל לבסיס

ועם זאת , בקרב הציבור בכלל ובקרב הכתבים לענייני צבא בפרט יש יחס אוהד לחיל הים
 :יש לכך שתי סיבות. הצלחותיו זוכות לפרסום מועט יחסית

מאמינים שככל שיידעו עלינו " ובים השחורים'ל הלבן עם הגהחי"אנשי  –סיבה מבצעית  –
 . יגדלו סיכויי הצלחתנו, פחות

שחצנות הנה . מפקדים ולוחמים תלויים זה בזה. חיל הים פועל בצוותים –סיבה ארגונית  –
 .לכן מרבית הקצונה והמפקדים צנועים מטבעם. תכונה שלא מתקבלת על ידי הצוות

פרסמנו את המאמר במטרה לפרוס לפני הציבור ידע מפורט , ומבלי לפגוע בגישה חיובית ז
וגם כדי להקנות לו תובנה באתגרים , ומדויק על לחימת חיל הים במלחמת יום הכיפורים

 . עומדים ועתידים לעמוד בפני החיל, שעמדו, ובקשיים
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 מקורות 
 .יקיפדיה העבריתובו, "סער ספינות"הערך 

 (.פרסום פנימי בחיל הים) ית בחיל היםהלוחמה האלקטרונ, ל עמוס דגן"סא
ההוצאה לאור של משרד : אביב תל ,שמואל טנקוס מהירקון עד חיל הים. 2660, צדוק אשל
 .הביטחון
ההוצאה לאור של : תל אביב, התקופה לקחה אותנו .2660 ,(עורכות)נון ודיתה גרי -שיה בן

 . משרד הביטחון
 . וצאה לאור של משרד הביטחוןהה: אביב תל ,לפניך הים. 0661, שלמה אראל

 (.0614, המכללה לביטחון לאומי, מחקר שטרם פורסם) ספינות גבריאל
 .ספריית מעריב: אור יהודה. סיפורו של הקומנדו הימי ,00שייטת  .0660, מייק אלדר

 .הוצאת אפי מלצר. ספינות שרבורג. 2660, אברהם רבינוביץ
 .אחוה. וף ביני תלםסיפורו של אל. תלם בים. 2666, אמוץ שורק
ההוצאה לאור של משרד : אביב תל. ספינות הטילים בחיל הים 0שייטת . 2661, משה אימבר

 .הביטחון
מוזיאון ההעפלה . 0610בנובמבר  1באוקטובר עד  0, י במלחמת יום הכיפורים"יומן גשר מצפ

 .חיפה, וחיל הים
ת על מלחמת יום הכיפורים ועל מאמרים ברוסי. עימות המעצמות בים התיכון, אלכסנדר רוזין
 .מלחמת לבנון
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 Principles of Electronic Warfare Schlesinger, . 
2

 .על עימות המעצמות במלחמת יום הכיפורים ראו מאמרו של ההיסטוריון אלכסנדר רוזין בספרו 
3

 .ראו מאמרו של ההיסטוריון אלכסנדר רוזין בספרו על מלחמת לבנון 
4

ההוצאה לאור של משאד : אביב תל, התקופה לקחה אותנו. 3002, (עורכות)נון ודיתה גרי -שיה בן 

 .הביטחון
5

 .זו הייתה גיחתו החמישית באותו היום 
6

עשר -בשישה. שלא תבוצענחיתה, ופיקד עליה עד שהתברר, וף בשונה באוקטוברס בוצר הגיע לזירת ים 

 .באוקטובר החזיר את הפיקוד

 
7

מותאם למשימות של הגנת החופים (. תלוי בשפה, ז"בלע corvettaאו corvette )סוג של ספינות מלחמה 

 .או לווי שיירות אוניות סוחר\ו( הרחוקה)

 הערות


