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 מבוא

 

טבנקין"ס ב"יד  שנשאתי  הרצאות  של  מעובד  תוצר  הוא  זה  בשנים  פר   ,2004  -  2005 ,

ה בשנים  במסגרת  ישראל  במלחמות  מיוחדות  "פעולות  של  1981  -  1943סמינריון   ,"

ן בחומר היסטורי רב הוא מסתמך על עיו.  "העמותה לחקר כוח המגן על שם ישראל גלילי"

אותו חקרתי ובדקתי. בהרצאת הדברים ובכתיבתם נשענתי על המקורות המוסמכים המצויים  

כגון אלו   ,סטוריים שנעשו באקדמיה על מלחמת ההתשהיבצה"ל, על מחקרים ופרסומים ה

( סא"ל  מוסטפמיל'של  וד"ר  זוהר  אברהם  ת   אכבה   א(  אביבמאוניברסיטת  היכרות  ל  על   ,

ובכללן  רותי בצה"ל, ישנות ש 33 -מויות המעורבות ועל הניסיון אותו צברתי באישית עם הד

חלק   חמש נטלתי  שביניהן(,  המערכות  מן  )ובחלק  הללו  המלחמות  בכל  ישראל.  ממלחמות 

שייטת   של  והפיקוד  הלחימה  רמות  בכל  התנסיתי  כמפקד.  ו/או  כלוחם  בעת   –  13פעיל 

, בכלל 13. בתקופת הפיקוד שלי על שייטת  הים  במסגרת חיל  ,מחוצה להורותי בשייטת  יש

. בתוך כך נבנה  הי בהיקף הפעילות המבצעית שלטמלחמת ההתשה, התחולל שינוי דרמ ב  זה

 עוצבו שיטות לחימה ופותחו אמצעים מבצעיים וארגוניים חדשים. ,כוחה הלוחם

   

ייטת כמפקד ש  בהן שימשתיבכוונתי להתמקד בשלוש וחצי השנים    בחלק הראשון של הספר

ניסיתי  (1971אוקטובר    -  1968מאי  )  13 בה  הדרך  את  ולתאר  פעולות    –,  ביצוע  דרך 

במ הימי  ימיוחדות  בה   –מד  היחידה  את  ולשקם  הימים  ששת  מלחמת  משקעי  על  להתגבר 

אהבתי ואנשיה  לוחמיה  את  ואשר  והתפתחתי,  מבצעית    ,גדלתי  ליחידה  שוב  להפיכתה  עד 

 פעילה. 

הסובייקטי ל"סכנת  מודע  לתאני  נוגע  שהדבר  ככל  אולם,  לפתחי.  הרובצת  אור  יביות" 

הסתמכתי, כאמור, בעיקר על המקורות המוסמכים ועל עדויות    ,העובדות והערכת ההישגים

א אותם  בכל  וישיר  אישי  חלק  שנטלו  ולוחמים  מפקדים  שהניסיון  ישל  מאמין,  אני  רועים. 

והה והאיניהמקצועי והפיקודי הרב שנפל בחלקי,  ,  13טימית שלי עם שייטת  כרות העמוקה 

לנושא גם הרשימות הרבות הנוגעות  ואספתי  , אותןכמו  כדי להשלים    ,ערכתי   את יש בהם 

  .עליה  מה לפצות את הקורא,-דתיובמנקודת המבט האישית שמלווה את כתיבתי 
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ההרצאות נישאו בפני קהל מתעניינים, וביניהם אנשי חיל הים וחילות אחרים בצה"ל, ועוררו  

והארותתגובות   השלמות  ובכללן  בספר    .והתייחסויות,  נכללו  אלו  צורפו  והתייחסויות 

 ל אחד מהפרקים הרלוונטיים. בסיומם של כ

 

 *** 

  

מיוחדת צבאית  יחסית    פעולה  קטן  כוח  עם  האויב  קווי  מאחורי  המתבצעת  פעולה  היא 

ומדיני רחב.   של    המאפיין המרכזיואמצעים מעטים, במגמה להשיג מטרה בעלת ערך צבאי 

בפעולת הקומנדו הימי מנוצל התווך הימי כדי להפתיע פעולה מיוחדת הוא גורם ההפתעה.  

 את האויב מאחורי קוויו. 

ת החבלה  י פעולות מיוחדות של הקומנדו הימי הישראלי בוצעו כבר בפל"ים, במסגרת "חולי

ת  במסגר   ,ישראל, וכן במלחמת העצמאות-מדינת  הקמתה שלטרם    , עודהימית של הפלמ"ח"

 רוק"(.  א"האמיר פ ,הדגל של הצי המצרי  תי )טיבוע אוני 13שייטת 

לא    ,13שייטת    בכלל זהו  חיל הים,,  הימים  ששתהעצמאות ועד למלחמת    מאז תום מלחמת

פעולת עצמאית    ביצעו  לחימה  פעולת  לבצע  היחיד  הניסיון  האויב.  בשטח  ידי לחימה    על 

הגמול    פשיטת   –רת מבצע "סנונית"  במסג  ,1962  במארס   16  -בתקופה זו היה ב  13שייטת  

בו אמורה הייתה השייטת לתקוף את    –של חטיבת "גולני" על מוצבי הסורים בחוף הכנרת  

והחזרתו עוד בטרם  במבצע  השייטת    חוניסיון הסתיים בביטול חלקו של כ המוצב "כורסי".   

 עלה על חוף האויב. 

יצאו    ששתבמלחמת   יחידות    כוחות  חמישההימים  לתקוף    13ושייטת    יל היםחמשימה של 

ומבואותיהם וסוריה  מצרים  של  המרכזיים  הנמלים  הם    ,את  שהמשימות  חזרו  אך  מבלי 

, בכנס מפקדים בכירים של 1968  בפברואר  6  -חודשים לאחר המלחמה, ב  שמונה  .הושגו

על    13צורך להטיח ביקורת חריפה בשייטת    ,לב-בר  , חייםין ראה הרמטכ"לי, עדחיל הים

  .של פעולותיה  רמת הביצוע

אסונות גדולים: הפגיעה   שלושה חיל היםנחתו על   מלחמת ששת הימים מאזבמחצית השנה ש

 "ליברטי", הפגיעה באח"י "אילת", וטביעתה של אח"י "דקר".  אניית הריגול האמריקאית ב

 .1968במאי   8 -ב  ,13תמונת מציאות זו מצאתי כשמוניתי לפקד על שייטת  

במלחמת יום הכיפורים, ביצעה שייטת   , ולאחריה  1969  -שהחלה ב  במהלך מלחמת ההתשה

ואיכותן   13 פעולות מיוחדות רבות. מספרן הרב של הפעולות, היקפן, תכיפותן, מורכבותן 
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וגדלו   ניכר  בהלכו  חלק  השייטת.  בתולדות  תקדים  חסרי  ובמתכונת  בשיעור  זו  תקופה 

המיוחדות של הימי"    –השייטת    מהפעולות  ומלחמת    –"הקומנדו  מלחמת ההתשה  בתקופת 

הכיפורים ודפוס  יום  הדגם  את  היוו  בתקופות  ,  הימי  במימד  מיוחדות  פעולות  של  הפעולה 

הים   מן  הלחימה  בתקופות  כגון  יותר,  בעת  במחבלים  מאוחרות  החוף"  "ראש  ובתפיסת 

 .  1982 -ב הנחיתה במבצע "שלום הגליל"

 

זה    הראשוןהפרק   לה   עליתמקד  בספר  והתשתית  שלתגבשותהרקע  פעולה    דפוסי  ם 

"אב ולבניית  הימי  במימד  וייחודיים  חדשים  הפעולות  ות  ישראליים  המרכזיים של  הטיפוס" 

 של "הקומנדו הימי". המיוחדות

הפרק השני  :  בוצעו במהלך מלחמת ההתשהששתי פעולות  ב  ויעסקוהשלישי  השני    יםהפרק

מבצע פרק השלישי יעסוק בההפשיטה הקרקעית מהים על מבצר האי גרין ואת  נתח  יתאר וי

 . סואץמפרץ בטרפדות מצריות  שתיטיבוע 

ה יתוארו  רביעבפרק  למעגן    ארבעי  האדום  שבצפון   ע'רדקהפשיטות  במהלך    ,הים  שבוצעו 

 מלחמת יום הכיפורים. 
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 פרק א' 

 הקומנדו הימי במלחמת ההתשה 

 

 מבוא

ום פסיכולוגי" מבית ובשנה שלאחריה, נוצר "מחס  מלחמת ששת הימיםשלונות ביבעקבות הכ

שינוי מהותי,   היה  . כדי לשקמה נדרש13ומחוץ, שבלם את פעילותה המבצעית של שייטת  

 יה". י"שינוי מהמעלה  השנ –או בלשון הפסיכולוגים הארגוניים 

הזדקרה "חומה" של קשיים, שהיה    13של שייטת    כל שינוי מחולל התנגדויות, אולם במקרה

 לל את השינוי.צריך להתגבר עליהם כדי לחו

היא   למרחב  ויציאה  שיקום  לכל  שהמפתח  משוכנע  הייתי  השייטת  כמפקד  דרכי  בתחילת 

הקושי צה"ל.  של  הציפיות  וברמת  כהלכה,  שמבוצעת  מבצעית,  בפני  פעילות   היה   שעמד 

   :מורכב משורה של בעיות ושאלות 

 ? שתוביל לשיקום וליציאה למרחב להשיג פעילות מבצעיתניתן כיצד  •

הספקן  של צה"ל,    איך משכנעים את המטה הכללי  ,הפעילות המתאימה  לכשתימצא •

הלוחמיםלגבי   של  והנורמטיבי  המקצועי  הפעילות    ,כושרם  את  לממש  ביכולתם 

 המבצעית?   

יינתן עתה    ,חיל היםשל פיקוד    מלחמת ששת הימיםאחרי ההחמצה הגדולה ב  • כיצד 

 ל משימות מבצעיות?אמון מצד הסמכויות הממונות ביכולתו של פיקוד החיל לנה 

מלחמ  • הימיםבעקבות  ששת  לא  ת  אווירה  שררה  שלאחריה,  אוהדת    והפעילות 

היםבמפקדת   מבצעיות    13  שייטתכלפי    חיל  משימות  מהטלת  הסתייגות  והייתה 

 איך מטים את הכף במצב זה? יה.על

זעירה   • הייתה  בשייטת  הלוחמים  מנה  –מצבת  שנותר  הכוח הלוחם  לוחמים   32  כל 

רבחדשים  לוחמים    הכשרתו  בלבד זמן  בצורה    .אורכת  המעט  את  מנצלים  איך 

 ? ות ולית וכיצד מכפילים אאהאופטימ

חלק ניכר מהלוחמים שנשארו בשייטת לאחר המלחמה היה מריר ועצבני. איך מעלים   •

  ?שלהם טחון העצמייהדימוי והב ,את המוראל
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ה שעה היה חשש שמא רמת הכשירות והאמינות הנמוכה של האמצעים שעמדו אות •

וירה של חוסר  ואיך מקבלים אמל"ח חדש בא   אותה.  לרשות השייטת  תכזיב ותכשיל

 אמון? 

 

לקשיים    הובילו   אשר   הימים,   ששת  מלחמת  הןלתוצאות  הים,  את    גם   חיל  שסיפקו 

שייטת   את  להחזיר  שסייעה  גיאו  13ההזדמנות  מציאות  נוצרה  המבצעית.  פוליטית  -למפה 

יש  ,חדשה למדינת  נוספו  כשבה  ימי   800  -ראל  גבול  של  השטח  .  ק"מ   רוב  למעשה, 

שבו כמעט    ,ישראל הוקף במכשולי מים. מפה חדשה זו יצרה גם מצב צבאי חדש  שבשליטת

 מכשולי מים.  של במעבר כרוך  יבשה אל שטח האויב היה  כל מעבר של כוחות

 ( מלחמת ששת הימים)מפת הגבולות הימיים ומכשולי המים בתום            

 

   מלחמת ששת הימים סטרטגי לאחר א-פתחות המצב הגיאוהת

אלה הטוענים כך מבססים ההתשה נמשכה  שלוש  שנים  תמימות.     כי מלחמת  ,יש הגורסים

על הדברים  מ   את  לגנרל  הזמן שהוקצה  פאוזיופרק  המזוינים   ,חמד  הכוחות  למפקד  שמונה 

לשקם ולבנות מחדש    לו  שהורה  ,נאצר  ,על ידי נשיא מצרים  ,1967ביוני    11  -בם  יהמצרי

מלחמת    1. "שחרור"עד לשלב ה  ,ם מדי יוםינפגעים ישראלי  חמישהתוך גביית    ,את כוחותיו

שנים,   שלושוהסתיימה כעבור  ההתשה החלה, על פי גרסה זו, עם תום מלחמת ששת הימים  

ארצות  בתיווך    ,מצריםלהאש בין ישראל    , עם חתימת הסכם הפסקת1970באוגוסט    8  -ב

 . ברית המועצותו הברית

  –  1970לבין אוגוסט    1969רס  אבין מ  –ומחצה    כי רק תקופת הזמן של כשנה  ,יש הטוענים

פי מה   וכן על 2, האירועים והאבידות  מספר פי   זאת, על  .התשה"ה  הולמת את המושג "מלחמת

על האי   13בעקבות הפשיטה של שייטת  )   1969ביולי    23  -ב  ,שנאצר עצמו הגדיר בנאומו

,  ("1מבצע "בוקסר    –סואץ  לאורך תעלת אווירה  צצה המסיבית הראשונה של חילוההפ   גרין

"מלחמת    הוא ה בתרגום מילוליותשמשמע  –אף"  ז  נ  ת  ס  א  -כשכינה את המלחמה בשם "חרב אל

 . אגף המודיעין של צה"ל התרגום שנתן לה  –הקזת דם", או "התשה"  

 
אוניברסיטת תל    ,מלחמת ההתשה בראי המקורות המצריים  –אסתנזאף  -חרב אל :  כבהא  אטפסמו ד"ר    1

 . 30, עמ' 1995אביב, 
ארעי,    ,1970אוגוסט    -  1967מלחמת ההתשה )"חרב אל אסתנזאף"(, יוני  ברהם זהר:  סא"ל )מיל'( א  2

 . 432, עמ'  1998מארס  –תוה"ד, אדר התשנ"ח -מחלקת היסטוריה, מטכ"ל, אג"ם
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בו תמצא ישראל את עצמה לוחמת נועד להיות השלב ש  שלב "השחרור", כדבריו של נאצר,

ואכןיחזית-ברבמלחמה   ירדן,    ,ידוע  ת.  מלך  ויתר מרכיבי  וכן  שחוסיין  החזית "הפלסטינים 

זמן להכנות לשלב ה"שחרור",   , הבינו והסכימו ביניהם לתת לצבא המצרי ארכת"המזרחית 

   3.לקחת חלקהיו בו גם הם עתידים 

 

       משמעויות ותוכניות       –מלחמת ההתשה 

הייתה    ,1968רס  א במ  10  -ב  ,הכרזתו הגלויה של נאצר, בנאום שנשא בפני חייליו בתעלה

. במעמד  ההפעילות של  כניתו במסגרת בניין ת  ,13  של שייטת  המבט  מנקודתחשובה ביותר  

 המלחמה שלו:   כניתוזה פירט נאצר את ארבעת השלבים בת

עכשיו פועלים  משלב    ,אנחנו  שנעבור  עד  נפעל,  איתנה")ה"צומוד"  ועוד  לשלב ("עמידה   ,

, ולאחר ("ההרתעה")רדע"  -כך נעבור לשלב "אל  ואחר  (,"ההגנה המונעת")"דפאע וקאאי"  

  4. ולניצחון הסופי ("שחרור")"תחריר" המכן לשלב 

 

אל דברים  שייטת    המשמעות  על  והשלכתם  נאצר  ה"שחרור"  13של  ששלב    –  הייתה, 

ת של  השלבים  בארבעת  של  המ   כניתו הרביעי  עד    זמןבידינו  מותיר    –מצרים  לחמה 

, וממנו לשלב תעבור משלב "העמידה האיתנה" לשלב "ההגנה המונעת"  תוכנית המצריתהש

יעמוד לרשותנו מספיק שנאמן להכרזותיו הפומביות, הרי  יהיה  אם נשיא מצרים    ה"שחרור".

-המסלול הגיאו. מהלך שלנו כנית השיקום והבנייהו תזמן כדי לממש בשיטתיות ובהדרגה את 

היווה,  א ההתשה  במלחמת  ומתווה  אפוא,  סטרטגי  שלפיתוחלו   מהלשיקומתאימים  רקע   ה 

 .  13שייטת 

הכוונה    בשלב הראשון.  מספר מרכיביםהתבססה על    13הכללית לשיקום שייטת    תוכניתה

למקד   המבצעית  הייתה  הפעילות  עיקר  )יחאת  מטכ"ל  סיירת  עם  המשותפת    ידהבעבודה 

נוע של זוג לוחמים בלבד, שילך ויתרחב בהדרגה, יזכה להכרה ויתפתח גם בהיקף צ   ,(269

וי עצמאיות  זו  ילפעולות  פעילות  בתעלתאכן  עודיות.  והתועלת    סואץ.  התבצעה  המשמעות 

  היו:   שלההמעשית 

 
 .225, עמ' שםזהר,   3
  .35עמ'  , שם, כבהא אטפס מוד"ר  4
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להגיע אל   , כדיאקים בלבדיה/צלילה וחתירה בקיאפשרות להתבסס תחילה על שחי •

שטרם הגיעו לדרגת האמינות   ,ממונעים שיט בכליהיעד מבלי שיהיה צורך להשתמש 

 . הדרושה

נוהלי • של  יסודיות  הכנה  שיטות  למבצע    לימוד  נורמות וקרב  של  ותרגול    אימוץ 

 כגון: דבקות במשימה, מקצוענות צבאית ומשמעת.    ,לחימה

 

העבודה המשותפת והקשר ההדוק עם לוחמי סיירת מטכ"ל ומפקדיה אמורים היו לסייע לנו  

 . ותבלוחמי השייטת את הגישה וההתנהלות המבצעית החדש להטמיעו להשריש

השני את  השלב  לנצל  איכות   נועד  ולשיפור  ניסיון  לצבירת  כמנוף  המבצעית    הפעילות 

חי"ר בלוחמת  הלוחמים  של  הצורך כאמור,    .הביצוע  את  יצר  הארץ  גבולות  מתאר  שינוי 

מים.   מכשולי  כי  במעבר  החי" סברתי,  לוחמת  של  מבצעי  להיות  שילוב  עתיד  בשייטת  ר 

נכללו אימוני    ,המפתח להכרה ביכולתה. אמנם גם בעבר, במסלול הכשרת הלוחמים בשייטת 

פעם ללחימה  -אך אלה באו לידי ביטוי כמכשיר הכשרתי בלבד ולא תורגמו או כוונו אי,  חי"ר

נקלעו דרך  הם  מחוץ לשייטת    חי"ריתשבמהלך הכשרתם ה  ,למעט מחזורים מסוימים) בפועל  

מסגרות ארגוניות למימוש לחימת    13לא נוצרו בשייטת    1968לשנת  . עד  (רה למלחמהמק

  .בשדה הקרבוליישמה חי"ר 

נקבע הסכם לא רשמי,   ,13כמפקד שייטת    ,לביני  ,סא"ל עוזי יאירימטכ"ל,  בין מפקד סיירת  

יוסי   )סרן  הסיירת  של  האימונים  קצין  כי  סוכם,  זה  בהסכם  אישית.   הכרות  על  שהושתת 

וקציני  ופלן( יאמן את לוחמי השייטת בל ק לוחמי הסיירת   13שייטת  חמת חי"ר,  יאמנו את 

בתווך   ובתנועה  )שחיהבעבודה  בסירותיימי  ותנועה  הפעלה  מים    ה,  מכשולי  מעבר  גומי, 

גונית בשייטת, הן בלוחמת  -וכיו"ב(. שיתוף פעולה זה הניב יכולת של לחימה מלוטשת ורב

אמצעים   בשיטות,  והן  מכשוליחי"ר  בחציית  הכרוכות  האויב.    וטכניקות  שטח  אל  מים 

 פעולה הדוק בין שתי היחידות.    נוצר דפוס של שיתוף ,כתוצאה מהעבודה יחדיו

השלישי ב  בשלב  עסקנו  השייטת  שיקום  המלח. של  וים  הירדן  נהר  למעבר  הסיוע    המשך 

הפעילות   המצרי  –  זו   בגזרהעיקר  הגזרה  של  מזה  דליל  היה  הגנתה    הייתה   –  תשמערך 

היויבשתית להן  שנדרשנו  המשימות  שסיכויי    ,אפוא  ,.  למרות  יחסית.    13שייטת  פשוטות 

הייחודי סגולותיה  מלוא  את  ביטוי  לידי  גבוהים  ותלהביא  היו  לא  זו  אסור  שסברתי    ,בזירה 

חשוב היה    ; גם בשאר הגזרות  או מכל סיוע אחר לכוחות צה"ל  ו,שחלקנו ייפקד ממשימות אל
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שנת  לשהוא זמין ומקצועי ברמה גבוהה. דו"ח הבט"ש השנתי  ו  וח, שאינו בררןלנו להיות כ

      5:מציין אכן 1969 - 1968

 707לכוחות צה"ל בפעולות היבשתיות התרכז בפעולות אנשי יחידה  חיל היםעיקר הסיוע של 

כ  ,13שייטת  ו בדרך אל היעדים    100  -במסגרת  נהר הירדן  חציית  "גירית", שחייבו  מבצעי 

( 1968  בדצמברירות  יבשדה התעופה בבמבצע "תשורה" )תקיפת    חיל היםסיוע  [  ...]  זרהוח

 .בהיותו בכוננות מול חוף אזור הפעולה]התבטא[ 

 

בשיפור  וריכוז מאמץ בהכשרה יסודית של המפקדים ולוחמי השייטת,  בעסק    השלב הרביעי

  . הלחימה(  ם תומכיהקרב של השייטת בכללה )כולל הדרגי  הלחימה ונהלי  השיטות, אמצעי

 הלחימה של צה"ל.  לזירה, לצרכים ולמדיניות והתאמה למבצעים זאת, תוך אכוונהכל 

 

   .מרכזיות היסוד אבני של השייטת נשענה על ששהכללית  השיקום תוכנית 

הראשונה היסוד  כשלי  כללה    אבן  של  יסודיים  וניתוח  הימיםלימוד  ששת  אלהמלחמת   . 

הז   נעשו דרג הקצונה  בוגרי קורס הלוחמים.בעיקר עם  ועם  לא   וטרה  הייתה, שאם  ההנחה 

נכיר ונשכיל לנתח ללא כחל וסרק את שגיאות העבר, נדון עצמנו לחזור עליהן בעתיד. הדגש 

זו במלחמה  הפעולות  של  ההצלחה  לחוסר  שהובילו  והתהליכים  התנאים  בחינת  על    , הושם 

שע )כפי  בשלשהיו  בעיקר  ההיסטורי(  המחקר  מן  דבק  לה  במשימות חוסר  חוסר  ות   ;

 הכנה וניהול רשלניים של המשימות בכל רמות הפיקוד. ו  ;חוסר משמעת ;מקצוענות צבאית 

. כל פרקי הכשרת החי"ר רוכזו  מסלול ההכשרה ללוחםשל    שינויכללה    אבן היסוד השנייה

והקורס  בטירונות,  ב  –בתחילתו של המסלול   ולאחר מכן הועברו    –צניחה  הקורס  במ"כים 

קורס ימי מכין, קורס בסיסי בצלילה קרבית וקורס טקטי    –ברצף אחד  עודיים  ייהפרקים ה

רק בסוף    ניתן יהיה לראותשינוי זה נועד לתת פתרון לטווח הארוך, שאת תוצאותיו    .מתקדם

וחציש  ,המסלול שנה  לאורך  המתנדבים   ;נמשך  של  והמיון  הניפוי  את  לשפר  כוון  גם  הוא 

 מים המסיימים. המתחילים ולהגדיל את מספר הלוח 

ויחידות    כללה  שלישיתה יסוד  האבן   הלוחמים  בין  המשימות  סוגי  של  מחודשת  חלוקה 

בשייטת השונות  הלוחמים  . הלחימה  לכל  אחד  משותף  מכנה  וגם   :נקבע  צוללים  גם  כולם 

והמאמצים הנדרשים ממנו    ,זאתפושטים!   ורסטילי", שסך המטלות עליו  ליצור "לוחם  כדי 

]כלים המונעים באמצעות   נפץ/אם, "חזירים"  ימה של השייטת )סירותשווה בכל יחידות הלח

 
 .שםזהר,   5
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שינוי בוצע לאלתר, ה( .  13שייטת  הספר של    , צוללים "רגליים", ומדריכי ביתכוח חשמלי[

מכיוון ש כגם  המצומצמת של  המצבה  לבעיית  ענה  הלוחם.הוא  האדם  הצלילה הקרבית    וח 

משותפ  ,והפשיטה הלחימה  ות שהיו  יחידות  חלוקתל  ,לכל  ביניהן  פי  מאוזנת  חוללו    ,עבודה 

 שינוי שהניב כמה יתרונות:                                                                     

מסוגל לעמוד בדרישות שיש   , שמצד אחדוא יצר סטנדרט איכותי גבוה של לוחםה •

גבוהים,   וסיכון  מאמץ  סף  מבהן  שני  ומוומצד  גאווה  תחושת  שווים עניק  ראל 

 ומאוזנים בין כל יחידות הלחימה בשייטת. 

ימיים • ופושטים  צוללים קרביים  ליצור מאגר גדול של  היה   ;הוא איפשר  כך אפשר 

 יכולנו   רק כתוצאה משינוי זה)להפיק את המרב מתוך מעט הלוחמים שהיו בשייטת.  

 .(יןכדי לבצע את הפשיטה על האי גר ,להישען על כוח צוללים/פושטים גדול דיו

הקושי(   • דרגות  )לפי  הצוללים  בין  המשימות  עוצמת  לחלוקת  )לפי  הפושטים  בין 

אם/נפץ,   )סירות  בשייטת  האחרות  הלחימה  יחידות  ללוחמי  איפשרה  עיסוקיהם( 

הספר ללוחמים( להקדיש די זמן לאימונים במסגרת עיסוקם   "חזירים", מדריכי בית

המלאה לקרב בתפקידי הלחימה  המקצועי הספציפי. באופן זה הבטחנו את מוכנותם  

 המיוחדים להם.   

 

הרביעית היסוד  לאין    באבן  שהגדילו   חדשות,   לחימה   ושיטות   טכניקות   פיתחנו  

כישוריה את   והניווט    ערוך   החשאית  החדירה  כושר  ואת  השייטת  של  המבצעיים 

 המדויק של לוחמיה: 

כי   • לחוף  נקבע,  בשחייה  תהייהההגעה  ורק  ואך  ונשק  חגור  אין   עם  בצלילה;  או 

להבטיח חשאיות בחדירה ולעקוף מגבלות    כדינוחתים עוד עם הסירות בחוף!  זאת,  

 פת סירות ובפינוין מן החוף.להחוף, מצב הים או קשיים בהח הנובעות מאופי קו

ליעדי  • המטענים  וגודל  הלוחמים  מספר  החשאית,  החדירה  כושר  את  להגדיל  בכדי 

למרחק  וכדיאויב,   נשיאתם  )כלאפשר  ניכרים  נקבעו   80  -ים  וחזור(,  הלוך  ק"מ 

ה"חזיר" עבור  חדשים  ה"חזיר",כללים  על  .  המים   הפועל  פני  בגובה  המים,  פני 

מינימ הופעל בעבר עלא)"ציפה  למים, אשר  ומתחת  לוחמים בלבד,   שניידי    לית"( 

לביצוע פעולות  שניישא מעתה   נוספים  להובלת    חי"ר-לוחמים  ונשקו/או   , מטענים 

 . או מרחק גדול משקלל הרגלי" אינו מסוגל לשאת בשל ש"הצול
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כלי   , ירוהאו  מערכת אכוונה אלקטרונית של חיל ב  התחלנו להסתייע •   לצורכי אכוונת 

אליהן   שיטה הניווט  אשר  האויב,  בשטח  מבוקשות  לנקודות  וניתובם  השייטת  של 

 ודאי. אינוקשה או 

 

מועט, מיושן ובמקרים רבים למרות שהאמל"ח המצוי היה  אמרה, ש  אבן היסוד החמישית

מסוכן, ואף  אמין  להתמקד,  בלתי  זה  יש  האמינות של האמל"ח על    ,בשלב התחלתי  שיפור 

שתוכח הקיים.   לאחר  רק  יותר  ומשוכלל  חדש  אמל"ח  להשיג  יהיה  שניתן  היה,  השיקול 

 אי לכך:   , והאמון בה יגדל.13תועלתה המבצעית של שייטת  

, רק ארבעה לוחמים  ןעליה  נואך העמס  ,3סימן    (םגי"ססירות גומי )המשכנו לנוע ב  •

אישי  שהיו בנשק  ב  מצוידים  בלבדאו  צלילה  גרם   .מכשיר  מזה  גדול  עומס 

  ר ו יתר של המנועים והביאם לקרטע ולעכב את תנועת הסירה ואף לעצ-להתחממות

 ה.ה או לביטול תאו אף לגרום להפסק  ,המשימהתה, לסכן את הלוחמים ולשבש או

סירו   הכשרנו • גומישתי  )ש5סימן    ת  מטכ"ל  מסיירת  "במשיכה"  שרכשנו  היא  ,  גם 

קונבנציונ לא  בדרכים  אותן  מהן  א רכשה  אחת  בכל  להוביל  והקפדנו    שישה ליות(, 

ב  גם  בלבד.  אלולוחמים  והתאמותיב  סירות  שינויים  למבצעיות    ,צענו  אותן  שעשו 

 . ואמינות

קשר אישיים    רינשק, תחמושת, מטענים, מכשינאטמו    13המלאכה של שייטת  בבתי   •

הדבר  ועוד,   בלחץ.  מים  חדירת  השייטתנגד  ללוחמי  ייחודי  יתרון  ע וציב  –  העניק 

 .צלילה במים או  היפעולות חי"ר יבשתיות לאחר שחי

ייצרנו חגור לחימה משולב, שהותאם לפעולות צלילה ופשיטות חי"ר כאחת. דגם זה   •

יצורו עבור ישיכו באך משום מה לא המ  ,60  -בראשית שנות העוד  פותח, למעשה,  

 כל הלוחמים. 

 

שהותאם לפעול    ,לוגיסטי-לקרב מחדש של המערך הטכנו  ארגוןכללה    אבן היסוד השישית

 הייתה   ,ק"מ  600  -כשאורכה    ,סואץ  צפון מפרץת סואץ ולהדרך מעתלית לתעלבזירת סיני.  

פי ומכשולים  מהמורות  דרך שטחי  ז רצופה  )מעבר  ומבצעיים  מחסומים(  )בורות,  יישוב יים 

חבל עזה, אזורים מופגזים, חשופים למארבים ולמוקשים(. טלטולי הדרך והסכנה  בפלסטיני  

ול חייבו  ל היפגעות  המבצעיות  הכוונות  והטכנו חשיפת  הארגונית  המערכת  לוגיסטית  -שידוד 

השייטת   ומוסוותו של  מאובטחות  מתאימות,  ערכות  היבשתית   ,פיתוח  התובלה  לביצוע 
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 , סירות סירות גומיהאם של השייטת )  למציאת פתרון להנחתת כלילנשיאת אמצעי הלחימה ו 

סואץ, לרבות באתרים שלא נמצא בהם   סיני ומפרץ   אם, "חזירים"( בכל נקודה בחופי צפון

צפוף זמנים  בלוח  להתנהל  הייתה  אמורה  זו  מערכת  מוגן.  מעגן  או  את    ,מזח  להבטיח  כדי 

במצב תקין וכשיר לפעולה. הגורמים   הלחימה במועד,  הגעת האמל"ח והציוד התומך לזירת

 וחייבו פתרון  היו:                                                                          מימוש צורך זהשהקשו על 

אלופים   ארבעה עד חמישההקרב לאישור ביצוע הפעולות חייב היה לעבור דרך    נוהל •

הכוחות המשוריינים בסיני, ראש אמ"ן   דרום, מפקדה  וד, מפקד פיקיל הים)מפקד ח

אם   –  וקצין צנחנים וחיל רגלים ראשי  –  משולבת עם הסיירתהייתה  פעולה  האם    –

אג"הייתה   ראש  אישור  גם  נדרש  מזומנות  לעתים  חי"ר.  פעולת  וכמובן  םזו   ,

אשר חייבים היינו להתמודד איתה בתוך    ,זו דרך ארוכה ומסובכת  הייתההרמטכ"ל.  

 מנים של הפעולה. מסגרת לוח הז 

. וערכות הלחימה שלהם לקרב  שיטה  היו הלוחמים מכינים בעצמם את רוב כלי  בעבר •

זמן יקר, אותו לא היו יכולים להקדיש להכנות המבצעיות. עתה   דבר זה לקח מהם 

על  כלכי    ,נקבע יוכנו  והאמל"ח  הטכנו   הכלים  הדרג  )"צוות  -ידי  המסייע  לוגיסטי 

הצלילה והנשק האישי והתחמושת,    שי, כגון מכשיריקדמי"(. רק ציוד הלחימה האי

על חלוקת  יוכן  הצריך  זה  חדש  מערך  עצמם.  הלוחמים  וקביעת   ידי  ברורה  עבודה 

פעולות ההכנה   וסיווג של  למיון  נקבעו קריטריונים חדשים  נהלי היערכות חדשים. 

  בהתאם לאופי הציוד   ,למבצע. החלוקה נעשתה בין הדרג הטכני לבין הדרג המבצעי

א וה  :הייתה כפולה  בוהתועלת  , שהיה זה צעד ארגוני חסר תקדים בשייטת  .והכלים

נוהלפינה   עיקר  להקדיש את  ללוחמים, שיכלו מעתה  ללימוד המודיעין,    זמן  הקרב 

המשימה  של  יסודית  ולהכנה  את  ;לתדריכים  הסמיך  את    הוא  להכין  המסייע  הדרג 

ראי. בשתי הקבוצות גדלה לעין הוא עשה באופן מקצועי, מדוקדק ואח ש  , דברהכלים

 שעור איכות ההכנה למבצעים.  

למבצעבעבר • יצאו  הלוחמים  רק  לוגיסטי  ,  ,  סיוע  זמין,  באופן  לרשותם,  עמד  ולא 

מתבקש.   החדשה  וטכני  בסיני/תעלה  בהיערכות  הכינוס  לשטחי  לרדת  גם חויבו 

והמנהלתי. המטרה  -במחלקות השונות של הדרג הטכנו  אחתמספרי    יתה הילוגיסטי 

בכל    ,להבטיח שבשטח "החזית" יימצאו זמינים המומחים הטובים ביותר של השייטת

ים )מנועים, חשמל, קשר, אלקטרוניקה, מכשירים, גומאות, יסטילוג-התחומים הטכנו
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ומיטבי לכל בעיה  מענה מהיר  לתת  נועדו  ועוד(. אלה  ומגורים,  מטבח, תנאי מחנה 

 ליציאה לפעולה.   המתהווה עד סמוך ,מקצועית או לוגיסטית

 

תעלת זושהייתה    ,סואץ  בחזית  צה"ל  בתקופה  העיקרית של  אמורה  שו  –  החזית  להערכתי 

אסטרטגיים   יעדיםנמצאו    –  סואץ  ובמיוחד לעבר צפון מפרץ  ,הייתה להתרחב לעבר אגפיה

חשובים צבאיים  רבי  ,ומתחמים  כיעדים  להגדירם  היו  -שניתן  אלה  יעדים  לפגיעה.  ערך 

כב סביב  כי י  רתפרוסים  סברתי,  ים.  בלב  או  הים  שפת  על  ומוקמו  במיוחד  גדולה  לא  ם 

, או לסייע  ביעדים אלה  "חזירים" אמינים ולוחמים כשירים  מתאימים להגיע, לחדור ולפגוע

ש .  בהם  לפגיעה בזירתהערכתי  החנית"  ו"חוד  מפתח  גורם  להיות  עשויים  הפעולה    הם 

ל  ,המבצעית בזירתדע שעמדה  ולהתגבש  להתהוות  לתעלה.  סוף-ים  תי  שמדרום  זו  בעיקר   ,

זו,   הערכה  בהכנת  עסקנולאור  מבצעית    לוגיסטית-הטכנו   המערכת  באינטנסיביות  להפעלה 

  דגש על הנושאים הבאים:תוך שימת וטכנית של ה"חזירים",  

 מפעילי ה"חזיר" התקניים.לשני הצוללים שנוספו  אימון  •

הייתה המצע   ריסה הרועדת""הע  .ניית "עריסה רועדת" לתובלת ה"חזיר" ביבשהב •

שבבסיס שבתוכו   הפלדה   קפיצי   ה"חזיר";   הדרך    בלמו  המצע  הונח   זעזועי  את 

הגעתו הובטחה  וכך  המהמורות,  מרובת  ה"חזיר"   היבשתית  של  והתקינה  השלמה 

 . לזירת הפעולה

 

 )"חזיר" על "עריסה רועדת"(          

 

ה"עריסה"(    ה"חזיר" )עם  .יר"פיתוח  יבילות  יבשתית מאובטחת ומוסווית של ה"חז  •

להכנת ה"חזירים" לירידה   מלאכה מוסתר  שהיוותה בית  ,אוחסן בתוך מכולה סגורה 

ציוד פריטי  את שאר  גם  הכילה  היא  מדחסים    לים.  מטעני חשמל,  )מצברים,  העזר 

וכך הוסעה   ,סגור ומכוסה  "טריילר -סמי" הועמסה על   וכולה, כחטיבה אחת,  ,וכיו"ב(

 .בסיניהפעולה  דרך אילת( לזירתם לעיתיאו הושטה ) 

חוף  שבזירה  • נקודת   בכל   למים   ה"חזיר"   להורדת   ומינוף    ניוד      . אמצעי   

 רות כוחות היבשה. ימנוף "ריאו", שהיה בשאו  רכבלמטרה זו הוסב והותאם 
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 תשה  הקומנדו הימי במלחמת הה

הגדלה    :הי שהתרחשו בהשינושלבי  ות את  בטאמ  1968מאי  -ריל אפ  מאז   13פעולות שייטת  

שיטתית של היקף, סוג, אופי, מורכבות ותכיפות פעולותיה המבצעיות מחד, ושיפור וליטוש  

סטרטגי של הזירה ותוך מתן  א-בהתחשב במצב הגיאו  ,כישוריה המקצועיים מאידך. כל זאת

לקו בכפוף  נעשו  השינויים  ומדיניותו.  צה"ל  לצרכי  הולם  וההיערכויות  ומענה  המנחים  ים 

 . םשליוו אות דרך אבני  ן שללאורותוארו לעיל ש

  

   חצייה עצמאית של מכשולי מים :ראשון שלב 

                               המבצעים הבאים: את של השינויים כללהשלב הראשון 

• ( "אסותא"  משייטת    .(1968  ריל אפ מבצע  קצינים  שני  חדרו  זה  עד    13במבצע 

הירמוך  לפיתחת בנהר  י  המנהרה  אפשרות    סוריה,-ירדן-שראלשבגבול  לבדוק  כדי 

והצפת פיצוץ דלתות המנהרה    הע'ור. לאור הממצאים הוחלט לא לפוצץ   תעלת  של 

   .את הדלתות

ארבעה לוחמים  יצאו לפעולה זו (:1968ופיק )מאי ופורט ת – "מוצב המזח"מבצע  •

להפעלה מן    התעלה  נפץ בקרקעית פתח  . הם הטמינו חביות(המש"טמפקד השייטת )ו

 מצרי בתעלה.  שיט לסכל  במטרהמוצב, ה

"בוגר" • חדרו    .(1968)מאי    מבצע  זו  קיאקים,    שישהבפעולה  בעזרת  לוחמים, 

ומיקשו את סוללות העפר מסביב   ,פואד שבצפון התעלה  לבריכות שממזרח לפורט 

סיור    ,לפי דיווח אמ"ן   .משו לחדירות של המודיעין המצריי לאחת הבריכות, אשר ש

 המלח.  . חדירה דומה בוצעה בחוף המזרחי של יםמהפעולהכתוצאה  מצרי נפגע

 

 מכשולי מים סיוע בחציית עם סיירת מטכ"ל ותוף פעולה  י ש :שלב שני

את כלל  זה  שנת    –  "פינגווין"  ימבצע  שלב  של  החושך  לילות  בכל  שהתבצעו  פעולות 

ות את לחצ  ,בפיקוד סא"ל עוזי יאירי  ,לסיירת מטכ"ל  13סייעה שייטת    ו. בפעולות אל 1968

לתוך השטח המצרי לשם איסוף מודיעין. תפקיד השייטת היה לתפוס את "ראש   תעלת סואץ

 לאבטח אותו, להעביר את כוח הסיירת לגדה שמנגד ולהחזירו לשטחנו.   ,החוף"

בדצמבר    2  -ב,  13למפקד שייטת  לב,  -בר חיים    ,בעקבות מבצעי "פינגווין" כתב הרמטכ"ל

1968 : 
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 רס"ן זאב אלמוג  

 13ייטת מפקד ש

    מפקד חיל הים 

 

  הערכה –מבצע "פינגווין" הנדון: 

ביצועו המושלם של מבצע "פינגווין" הוכיח שוב כי אין גבול ליכולת הביצוע, כושר האלתור 

 ומעל לכל למסירות ועוז הרוח של הצולל הישראלי.

בב חלק  שנטלו  השייטת  אנשי  את  ובאמצעותך  זאב,  אותך,  מברך  עבודת   ,צועיהנני  כם על 

 המסורה ועל הישגכם המרשים.

  

רב אלוף –לב -חיים בר  

 ראש המטה הכללי

 

החלה לתפוס אחיזה ולשאת  ו  13ההערכה ליכולתה של שייטת    גברה  בעקבות מבצעים אלה

בה  .פרי ביטוי  לידי  באה  עלהערכה  ועצמאיות,    של  יההטלה  מגוונות  כי  פעולות  היקפן אם 

שעההיה   יחסית  לפי  פע   .קטן  פירוט  הרקע  לפני  את  לסקור  הראוי  מן  אלו,  -הגיאוולות 

 . 1969 עד תחילת 1968סוף  מסטרטגי בחזית המצרית  א

  

   1969ראשית  - 1968וף ס  –סטרטגי בחזית המצרית א-הרקע הגיאו

לא היה שינוי במצב שנוצר   –שנת העבודה של צה"ל    –  1969  לאפריל   1968  בין אפריל

  ; לחצות את התעלהבתקופה זו  רים לא העזו  . המצבעקבות מלחמת ששת הימים  בקו התעלה

זאת,   לעשות  שלהם  ההצלחה  בסיכויי  האמינו  לא  עדיין  הצליח  הם  המצרי  שהצבא  למרות 

. שני הצבאיים שהגיעו מברית המועצותלהתארגן מחדש בעזרת הציוד הסובייטי והמומחים  

מה לתנועת  כשקו המים של התעלה, החסו   ,ניצבו זה מול זה  –הישראלי והמצרי    –הצבאות  

, מפריד ביניהם. המגע היחיד בין שני הצבאות, כמו בשנה שחלפה, היו תקריות אש  שיטכלי  

  ופעולות לחימה זעירה. רוב התקריות היו קטנות ממדים וברובן הן היו צליפות.

שהתקרבה   ככל  עלתה  התקריות  לסיומהעקומת  ינו.  התקופה  לאפרילבין  היו    1969  אר 

מו   ,תקריות תכופות ביותר הייתה  אלו  זמה בפתיחת תקריות  ו. הי1969ס  ראבעיקר בחודש 

המצרים.   של  לכן,  ברובה  קודם  ספטעוד  של  הגדולות  ואוקטוברבתקריות    , 1968  מבר 



 17  (1)  1עבודי הכנות  -(עטלפים בים האדום 3)

אב לגרום  המצרים   ו  25)   לצה"לדות  יהצליחו  אב  51  -הרוגים  אליפצועים(.  נגרמו     ודות 

הנחתת ארטילריה על הקו  פשרה השגת הפתעה ביאשר א  ,בעיקר בשל חולשת קו הביצורים

 .התותחים המצרייםשהיו בטווח היעיל של  ,הקדמי ועל כוחות עורפיים

מבצע "הלם  , הובילו ל1968באוקטובר    26  -וב  בספטמבר  8  -תקריות האש באזור התעלה ב

שנערך"1 כלל  31  -ב  ,  המבצע  ב  באוקטובר.  חבלה  מצרים:    שלושהפעולת  בעומק  יעדים 

מזרחית לנג'ע  -י שעל הנילוס ובתחנת הטרנספורמציה דרומית דאסכר חמ-בגשר קנא, בגשר

בגשרים אחמ החבלה  בוצעה  וב  די.  ידי סכר  שהוטלו    על  חלולים(  )מטענים  "מזלפים" 

 יבהכוח מוטס של סיירת חט  על ידיממסוקים, ואילו הפגיעות בתחנת הטרנספורמציה בוצעו  

שומרים מכוחות האויב ונהרסה נהרגו שני    במהלך המבצעבפיקודו של סרן מתן וילנאי.    ,35

אחת גרם  .מכונית  לנאצר    המבצע  ולהלם  העילית  במצרים  קצר  לא  לזמן  חשמל  להפסקת 

ונאצר נפנה להקים   ,ולמשטרו. כתוצאה מכך נפסקו הפעולות היזומות של המצרים בתעלה 

העו  להגנת  עממי",  ניתנה"צבא  לצה"ל  חיוניים.  ומתקנים  למעלה    רף  של    מארבעה הפוגה 

 , שנוצלה כדי לשפר את יכולת המגננה שלו במערב סיני. דשיםוח

ביצורים קדחתני   והביא  1968  טובראוק-מברספט  יםהישגי המצרים בחודש של    תלפעילות 

גם תוגברו חצי האי סיני וקו התעלה   טוברצה"ל, בעיקר במסגרת מבצע "מעוז". בסוף אוק

נוספת שריון  שהוקמ  ,בחטיבת  הסדירה  האוגדה  במסגרת  מכן,  שהשתלבה  לאחר  מיד  ה 

)"ברן"(. משהושלם-תת  של  בפיקוד מ  ,אלוף אברהם אדן  עיקר מבצע   ,1969  ארסבחודש 

בסיכומה של   ."מעוז" ומרבית הביצורים היו בעלי שכבת פיצוץ, לקח צה"ל את היוזמה בידיו

  -  1967ים  מאשר בשנכתוצאה מפעילות צה"ל  היו למצרים נזקים כבדים יותר    1969שנת  

1968. 

 

 חי"ר עצמאי, סיורי יעדים וחבלה ימית –שלישי: פעולות משולבות  שלב  

התפתחות  לשלב הבא בסלל את הדרך    התעלהבחזית  נוצר  שהחדש  מדיני  -אסטרטגיהרקע  ה

ו  הן  ,13שייטת   המקצועי  כלל  .בשטח  יםעצמאימבצעים  בהן  במישור  זה   פעולות   שלב 

עצמה והן  בפני  ו הן כתכלית  שימשש  ,חי"ר, חבלה ימית וסיורי יעדים  כוחות  של  משולבות

 כהכנה לקראת משימות גדולות ומורכבות יותר.  

 כלל את המבצעים הבאים: ישליששלב הה

להב   • זה,  (1969ינואר  ב  29)   30מבצע  במבצע  את מפרץ     13לוחמי שייטת  .  חצו 

גומיבאמצעות  סואץ   שבצפון5סימן    סירות  המערבית  בגדה  נחתו  המפרץ  -,  מערב 
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צד מסוג חדש שפותח    המצרי. הם הניחו בשולי הכביש מוקש  ומיקשו את ציר החוף

חיל  על ידיהופעל  שהמוקש,    .ההנדסה  ידי  הא  על  בלחץ  הנוצרים ושינויים  ויר 

לחץ הרוחות  כתוצאה ממעצמו, ככל הנראה    משום מה  התפוצץ  ,בעקבות רכב חולף

 איש לא נפגע.אך החזקות השוררות באזור זה, 

ממונעים  של השייטת  לוחמים  צעו שלושהיזה בבמבצע    . (1969)מארס    1בוסתן   •  ,

תת סיור  שבצפון-ב"חזיר",  הדלק"  ב"אי  מקדים  מפרץ-מימי  במטרה    ,סואץ  מערב 

המתקן.   לפיצוץ  חבלה  תוכנית  הכנת  לשם  נתונים  ששאב  ב  המדובר  לאסוף  מסוף 

של   בדחי  ממכליות,  לבתי   60,000דלק  הדלק  הוזרם  מהמסוף  אליו.  שנצמדו    טון, 

 ואץ. הזיקוק של ס

זה,1969במארס    13)  2בוסתן   • מבצע  במסגרת  ב  ארבעה  (.  שהובלו   שנילוחמים, 

באמצעות   הדלק"  ב"אי  חיבלו  מדגם    שמונה "חזירים",  גדולים   , 110מוקשים 

הסמך של המתקן. המוקשים הותקנו    עמודי  15מתוך    שמונהשהודבקו מתחת למים ל

פיקו כדי להפיל את מסוף  המטענים שהודבקו לא הס   זמנית.-להפעלה בפיצוץ אחד בו

, אך הם ערערו את המבנה. (השייטת מטענים נוספיםלוחמי  לא היו ברשות  )הדלק  

ידי ירי מטנק. בעת טביעתה היא    מכלית שנקשרה מאוחר יותר למסוף הוטבעה על

 את המסוף אל קרקעית הים.    –כתוצאה מהתערערות המיתקן   –משכה 

"חזירים",   שניעם    ,לוחמים  . ארבעה(1969)תחילת אפריל    שדה הנפט "מורגאן" •

סיפון   על  "בת   ית יאונשהובלו  ב-העזר  על  יים",  מודיעין  לאיסוף  מקדים  סיור  צעו 

סואץ, מול    מרכז מפרץלב ים, במשטח ההפקה של שדה הנפט "מורגאן" שנמצא ב

תוכנית סרודי  אבו להכנת  נועד  שנאסף  המודיעין  שיוחלט    .  למקרה  במתקן  חבלה 

 . בוצע והושלם בתנאי ים קשיםהסיור לפוצצו. 

ב  .(1969אפריל  ב  20)   32להב   • זה  "חזירים"   שניצוללים עם    שמונהצעו  יבמבצע 

פשיטת  ל ה לבדוק אפשרות  מטרסיור מקדים לאיסוף מודיעין על מבצר האי גרין, ב 

חי"ר על המבצר ולאסוף נתונים חיוניים לתכנון הפשיטה. נמצא, כי כוננות השומרים 

אותרה נקודת פריצה ליעד   ות, אךגבוה  היוועד המתוכנן לפשיטה  ורמת הפעילות במ

עוד  בצפונו בגאות  ,נמצא  .  עומק המים  לאזור הפריצה,   כי  מוסתרת  גישה  מאפשר 

נאספו    . כמו כןלא היו זרמים סביב המבצרוכי במועד בו תוכננה להתבצע הפריצה  

    סביב היעד. שיטה עזר סמוכים ועל תנועת כלי נתונים על אתרי
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השייטת    :נוסף  מרכיב   . הפעם הוא כללשיתוף הפעולה עם סיירת מטכ"ל נמשך גם בשלב זה 

ביטוי לכך היו המארבים     ובביצוע פעולות חי"ר.  מכשולי מיםסייעה לסיירת מטכ"ל בחציית  

 : בתעלה שבוצעו בניהול סיירת מטכ"ל 

ראשון    –  3בולמוס   • מטכ"למכוח    .(1969במאי    10) מארב  שמנהסיירת   ,  15  

דיגלי  של  ולוחמים בפיקוד מנחם  יאירי)  סא"ל  עוזי    כמפקד הסיירת(,   שהחליף את 

תעלת  בקטע הצפוני של    ,רכב  בכביש שממערב לתעלת המים המתוקים  ביצע מארב

  , 13שייטת  של  . כוח  1סימן    סירות גומי  שלוש. חציית התעלה בוצעה בעזרת  סואץ

שמונה המצ  ,לוחמים  שמנה  בגדה  החוף"  "ראש  את  החצתפס  את  ואיבטח  . יהירית 

ומצרים  שני  הייתה    התוצאה בשלום.   השמדתהרוגים  חזרו  כוחותינו  מצרי.  רכב 

הליכה    , אךלבלוזה  ,דרך הביצות  ,הפיקוד לחזור רגלית מאזור התעלההורה  תחילה,  

בוטלה בסופו של היא  כן    כזאת הייתה חושפת את הכוח לסכנת הפגזה מצרית, ועל

 דבר.

ניסיון חוזר, בפיקוד  .  (1969מאי  ב   13)י  מארב שנ  –  4בולמוס   • זה נעשה  במבצע 

כוחות    להציבדיגלי,  סא"ל   ובאותו הרכב  מבצע ב  כפי שנעשהמארב באותה שיטה 

, גרם  ה יתגלה בתצפית מהגדה שלנו ממש לפני ביצוע החצישה חייל מצרי    .3בולמוס  

ניסיון החצייה בנקודה ה  טריםמ  800הועתקה  ה  יהחצילכך שנקודת   חדשה דרומה. 

, מכיוון שהנקודה לא נצפתה משך לכךהתנגדתי    .נעשה בניגוד לדעתי וחרף אזהרותי

בסמיכות קרובה מידי   המתוכנן הזה היה אמור להתבצעזמן מספיק, ומשום שהמארב  

ולא בשחייה   סירות גומי למארב הקודם. בעיקר התנגדתי לכוונה לחצות את התעלה ב

ולפגיע  – להתגלות  הכוח  את  שיחשוף  שהמתין  צעד  מצריים  חיילים  זוג  ואכן,  ה. 

בעמדה פתח באש מטווח קרוב על הכוח החוצה בסירות; קצין מהסיירת )סג"מ חיים 

 , יהיגופתו הוחזרה כעבור שבוע. שאר הכוח נסוג לגדה שלנו בשחונהרג,    יונה(-בן

עזה אש  לא    .תחת  ה   .הושלמההמשימה  שכישלון  לתפיסה    נעשהמבצע,  בניגוד 

צל    של מכשול מים ותוצאותיו, הטילמעבר  ה באשר לאופן    13יטת  שיהמקצועית של  

   .חדשה קיבל תפנית ביניהן ושיתוף הפעולה ,על יחסי השייטת וסיירת מטכ"ל
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זו   כהעדיין  נמש   התעלה  בזירת      ד"ר ההטרדה  הבלתי  פוסקת מהצד המצרי.     בתקופה  

 6: אומר ,מלחמת ההתשה בראי המקורות המצריים ובספר ,כבהא מוסטפא

צדדי. ישראל מצידה -באפריל הודיעה מצרים על ביטול הסכם  הפסקת האש באופן חד  23  -ב

באופן והשיבה בהתקפה שנייה על תחנות הכ להפגיז  ישראל החלה  כן,  בנג'ע חמאדי. כמו  ח 

כאמצעי לחץ על המצרים להפסיק את מלחמת ההתשה. אך גם הנזקים   ,שיטתי את ערי התעלה

לת שנגרמו  נפש( הכבדים  )כמיליון  התושבים  בריחת  וגם  התעלה  בערי  הכלכלית  שתית 

עזיבת בתיהם ונהירתם לעבר קהיר, לא שכנעו את המצרים להפסיק עקבות  והבעיות שנוצרו ב

 זמות הלחימה. ואת י

  

התגובה הארטילרית של צה"ל במהלך הקרבות הארטילריים הכבדים שהתחוללו לכל אורך  

  29ת הצנחנים בעמק הנילוס  בליל  ו, ופשיט1969  סרא" במ, הפגיעה ב"אי הדלקתעלת סואץ

סכר בפגעו בקו מתח גבוה,    הם  )מבצעי "בוסתן" ו"בצורת"(, שבמהלכן  1969באפריל    30  -

הייתה,  בו לא הביאו להפסקת אש. ההחלטה שהתגבשה בצה"ל  שאין להסתפק  אפוא,  גשר, 

ובאגפיו. החלטה זו הובילה    ה, אלא יש להלום באויב בקו החזית עצמוז עוד בפעולות מסוג  

לא גם הם  (, אך  שהוזכרו כבר  "4" ו"בולמוס  3אל שני המארבים מעבר לתעלה )"בולמוס  

   נשאו הצלחה משמעותית.

ובמפקדת   הדרום  בפיקוד  ו קצין  במטכ"ל,  שהפגיעה ראשי  "ר  חיצנחנים  יעדים,  אחר  תרו 

הא עליונותו  על  תצביע  ויבהם  כוחעל  כותית  צה  יתרון  של  גלים  הלחימה  ותכה  "ל 

האש של   אמורים היו להביא לבלימת מדיניות  ים יותר בקרב האויב. הדי הפעולותמשמעותי

 ההרתעה של ישראל.   המצרים ולחיזוק כוח

 . כיעד לפעולה היעדביהמתחם המוגן בחצי האי זה היה הרקע לבחירת 

 

 שלב רביעי: פשיטת חי"ר של השייטת בפיקוד עצמאי

ביצעה   ",4" ו"בולמוס  3ולמוס  ב במסגרת "ארבים מעבר לתעלה  ששה ימים לאחר ביצוע המ

במוצב,  1969  במאי  20  -  19בליל    ,13שייטת   מודיעין  שבחצי  סיור   ,עדבייההאי    החוף 

סטנדר  קבע  זה  סיור  המוצב.  על  פשיטה  של  אפשרי  ביצוע  דרך  טלקראת  וציון  חדשים  ים 

מצד אחד, בשלה החלטה  –ות בו הצטלבו שתי החלט ,נוצר צומת :נוסף במעמדה של השייטת 

, בשלה הנכונות ומצד שני  ,ברמה הצה"לית לשנות ולהעצים את אופי הפעולות נגד מצרים

 
 .6, עמ' שםכבהא,   6
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שייטת   על  להטיל  הכללי  המטה  צה"ל    –  13של  בתולדות  של   –לראשונה  עצמאי  ביצוע 

 , הייתה זו ה של השייטתמבחינת  .בכוח בסדר גודל מחלקתי ומעלה  ,פשיטות יבשתיות מן הים

   "חציית הרוביקון". יצת דרך, מֵעיןפר

התוכנית   לגיבוש  וניסויים  אימונים  הכנות,  של  בעיצומן  השייטת  הייתה  זמן  פרק  באותו 

עם    , יחדבתעלה  מארביםה   כו. במקביל, נמשהאי גריןהפעולה לקראת הפשיטה על    וטכניקות

על עתידית  פשיטה  לביצוע  הדרוש  עדכני  במודיעין  מחסור  נוכח  מטכ"ל.  , עדבייה  סיירת 

זה ולהשלים את המודיעין החסר.    השייטת  עלתה האפשרות להטיל על לסייר על שפת יעד 

רבן אותי לקבל עלינו את  ישד  ,מניע  נוסף עודלצורך באיסוף מודיעין, שהיה העילה לסיור,  

ב "מקדמה"  לנו   להעניק  עשוי  הערכתי, שהסיור  הסיור.  והמעשי  ו ביצוע  העקרוני   –ויכוח 

כבר   טעמו  קצח"ר  שאת  עם  במפגשי  לכן  קודם  הגורם    –חשתי  הוא  מי  להכרעה  באשר 

 המתאים ביותר לבצע את הפשיטה עצמה.  

ימים", ממוקם על שרטון חול ומוקף ביצות.    יעד מוגן, השוכן ל"חוף  יהה  עדבייה חצי האי   

בה בכוח אש גילוי ותצפית, הסתייע בכוחות ניידים בחוף ובים וגו   היעד היה מצויד במערכות 

מצויים בשטח נשענה  שהיו  ההתערבות של כל הכוחות    ארטילרית. לפי גורמי אמ"ן, יכולת

)כ מהירה  כוננות  הכרה  30  -על  חדור  הייתי  זאת,  עם  יחד  זאת   –  דקות(.  הדגשתי  וגם 

כי יש לנו יתרון סגולי על פני האויב, והוא מצוי ביכולתנו להגיח ישירות  – ללוחמים בשייטת

בחשא ולחדור  המים  אתר,  מן  בכל  היבשה  אל  קולכל  יות  מצב  צורת  ובכל  ומה    ;ים  חוף 

ה חשוב,  פחות  שכוחותישאינו  למקום  להגיע  יכולתנו  שבהם,    א  המובחרים  גם  ולו  יבשה, 

בשנה   להגיע.  השייטתהתאמנ  האחרונהיתקשו  גדולות    ה  בקבוצות  גם  החוף  אל  להגיח 

בצלילה או  תורתושיפרה  בשחייה  את  רבים,  במאמצים  בזכות  שלה  הקרקעית   הלחימה  ,   .

האלה,   הייחודיים  שאנו  היתרונות  חוף הערכתי  על  הממוקם  האויב  את  להפתיע    יכולים 

 היבשת ולהלום בו.  

 (עדבייה –י אוויר)תצלום             

  יה מורכב משמונה ה  ,1969במאי     19  -ה בילסיור בחוף עדבי  , שיצא  שייטתהלוחמי  כוח  

השייטתכולל    ,לוחמים הייתה  ."חזירים"  בשניובל  הו,  מפקד  מודיעין  וביצ  המטרה  סיור  ע 

המוגן כ"תחנת  ,במוצב  "תחנת  שהוגדר  או  האי    ,"מכ"ם  חוף"  בחצי  עדבשנמצא   יהיראס 

מפרץ-שבצפון תכנון   מערב  לשם  ונתונים  ידיעות  להשלים  כאמור,  נועד,  הסיור  סואץ. 

במעכ"ן   נעזר  הכוח  הזה.  המבודד  המתחם  נגד  קרקעית  כוו פשיטה  אלקטרונית  )מערכת  נון 

 ויר לשם ניווט אל היעד.                                       ו הא של חיל המנתבת את הכלים בעזרת אותות(
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לנגישות   אפשרית ליעד. הוא אסף מידע הנוגעכוח הסיור איתר וזיהה את נקודת החדירה ה

כן התרשמנו   . כמותנאי הגאותל קרקעית החוף ולהחוף,    זרמילהחוף וצורתו,    קולאל המוצב,  

   ת.ושגרתי ופעילות האויב ביעד, שנראממרמת השמירה ו 

ידי השייטת.   על  לביצוע הפשיטה  בניתי את התוכנית העקרונית  הסיור  ביצוע  לקראת  כבר 

הנתונים  ואמנם,  בסיור.  שייאסף  המודיעין  במבחן  לעמוד  עליה  וראשונה  שבראש  ידעתי, 

וה  הרמטכ   תוכניתשאספנו  את  שכנעו  חיים"לשהצענו  שייטת    ,לב-בר  ,  על  את    13להטיל 

 יעד זה. על ביצוע הפשיטה הקרקעית 

  לה ביעד ו פעה .במשך חודש ימים  ,את פעולת הפשיטה היבשתית באורח יסודיהשייטת הכינה  

על האויב  יצור  ל  אמור היה  גורם ההפתעהשההלם    :כוח מצומצם יחסית עם    להתבצע  נועדה

  . דבר זהיה מלב יםיבשח  אליוושג באמצעות הגעה  מצריך היה להיות    ,בעת הפריצה ליעד

   בלבד. שייטת  לוחמי  25איפשר לנו להתבסס על כוח מצומצם של  

 

 (  1969יוני ב 21)" 5"בולמוס   -יה יהפשיטה על עדב

               

 )תמונת המפקדים בתדריך אחרון(   

 

ל "   על עדבייהפשיטה  לקראת ה  13שייטת  המשימה שהוגדרה  יפשוט על   יםחיל ה הייתה: 

 ".במגמה לחסל את כוחות האויב שבתחנה ולהשמידה ,עדבייהבראס  םתחנת המכ" 

 , חיילים  32מבנים, אנטנת קשר גבוהה,    חמישההכיל    ,שרטונותבביצות ובמוקף    , שהיההיעד

תחנת גם  אמ"ן  כשגוי)  םמכ"   ולפי  שהתברר  סיורי( נתון  של  ההתערבות   סכנת  הקרקע,    . 

וארטילריה של האויב, חייבה פעולה נמרצת ביעד ונסיגה    עדבייהב  ספינות מנמל הצי הקרוב

 מהירה ממנו. 

 חמישה ועוד    ,חוליות ללחימה ביעד עצמו  ארבעשהתחלקו ל  ,13לוחמי שייטת    20הכוח מנה  

הדרך   , במטרה לחסום אתלוחמים שהרכיבו את כוח המארב, שהוצב בכניסה ליעד ממערב

מבפנים. בריחה  או  מבחוץ  תגבור  ב  מפני  הובל  גומי  שבעהכוח  מוא  ה.  סירות  סירות  ירד 

ים  הגומי כ  ,בלב  ופרץ ליעד תוך  ימהחוף, הגיע אל החוף בשחי  טריםמ  500-בטווח של  ה, 

ה גמורה של האויב.  רוב   כוחהפתעה  והרג את  על המוצב המוגן שעל השרטון החולי  פשט 

לברוח.  .חייליו שניסו  חיילים  מספר  חיסלה  למוצב  שממערב  נהרגו  בפ  החסימה    30שיטה 



 23  (1)  1עבודי הכנות  -(עטלפים בים האדום 3)

מצר לכוחותינו  ו  ,יםיחיילים  ביעד.  מהמבנים  ניכר  וחלק  הגנרטור  האנטנה,  שני נהרסו  היו 

 פצועים קל.             

 ( טחוןיהבעם שר  עדבייה)תחקיר 

מבצע   צה"ל  ,עדבייהבעקבות  בתולדות  מסוגו  ראשון  כתב    שהיה  השייטת,  ובתולדות 

 הרמטכ"ל את מכתב ההערכה הבא: 

  

 שמור 

 אישי

 לשכת ראש המטה הכללי        

 2240   24 -מש         

 תשכ"ט  תמוז        

   69 ביוני  42        

   13מפקד שייטת 

  חיל הים מפקד 

         קחצנ"ר

 " 5מבצע "בולמוס הנדון: 

 

 זאב יקר, 

       

 עלשר הביצוע, יכולת התכנון ומו " הוכיח שוב כי אין גבול לכ5ביצועו המושלם של "בולמוס  

 לכל למסירות הנפש ועוז הרוח של הצוללן הישראלי.       

חלק לקחו  אשר  השייטת  ללוחמי  המלאה  הערכתי  את  תעביר  אם  לך  במבצע פ  אודה   ,עיל 

  המסתער. חוהכובמיוחד לרס"ן שאול זיו, אשר פקד על 

 הנני בטוח כי אל הערכתי לכם שותף צה"ל והעם כולו. 

 

 ה, בברכ                           

 אלוף-לב, רב-חיים בר        

 ראש   המטה    הכללי        
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מתאר    13שייטת  את ההד החוזר לפעולה זו בצד המצרי והרקע להתפתחות הבאה בתולדות  

  7: ד"ר כבהא

הפעולה ]המצרית[ הבולטת מבין הפעולות היזומות באותה תקופה הייתה ההתקפה על הלשון 

ופיק כבסיס לפעולות ההפגזה נגד הנמלים של וורט תפיק. ישראל השתמשה בפושל פורט תו

בליל   בוצעה  הפעולה  עדבייה.  ואל  לפגוע 1969ביולי    9סואץ  הצליחו  המצריים  הכוחות   .

ישראל טנקים  השלישית, יבשלושה  לארמיה  השייכים  כוחות  ביצעו  הזאת  הפעולה  את  ים. 

פעול הייתה  זו  המזוינים.  הכוחות  של  מחדש  בנייתם  במסגרת  של שהוקמה  הראשונה  תה 

ביוני   30  -ב    ארמיה זו. כוחות קומנדו מצריים שוב חצו את התעלה ותקפו מוצבים ישראליים.

ישראל גמלה בהפצצת תחנת המתח הגבוה ליד העיר סוהאג. כבר אז הזהיר משה דיין,   1969

אלא  מוגבלות,  הגנתיות  תגובות  בגדר  יישארו  לא  הישראליות  שהפעולות  הביטחון,  שר 

   .להתבצע בדרך שונה לגמריעשויות 

שה גרין,  האי  סואץ,  במפרץ  קטן  אי  על  הישראלית  בהתקפה  החל  ההחלטה  אי ייישום  נו 

. על האי היו טריםמ  70  -  40חבו  ו ור  טריםמ   145  -ימי, אורכו כ-מלאכותי שיסודותיו סלע תת

שגובהה   חומה,  ויוצרים  צד  מכל  הסוגרים  בטון,  ה  2.5מתקני  מגדל  שבצפמכ"םמטרים.  ון , 

   ".טריםמ 45 -האי מחובר אליו בגשר שאורכו כ

 לפני הפשיטה(  –)מבצר האי גרין                   

לא אחרה לבוא. באה הפשיטה על האי גרין, ומיד עם  אכן  דיין  משה  הדרך השונה עליה דיבר  

יר שלה ככלי הרתעה נגד היוזמות הצבאיות של מצרים וה ישראל את חיל האופעילסיומה ה 

 .  1969  ביולי 14 -לאחר שדיין קיבל את האישור לכך בישיבת ממשלה ב – בחזית

 

 גרין אימבצע בה  – השייטתחי"ר גדול ובפיקוד  שיטה בכוחפ  שלב חמישי:

על   כאמור,  עדבייההפשיטה  במצרים  נקודת  סימנה,  צה"ל  של  פעולותיו  באופי   .מפנה 

גרין האי  על  תקו   הנציי  (1969ביולי    20)   הפשיטה  של  זו תחילתה  במערכה  שנייה  פה 

להעביר מהצנחנים החלטתו של הרמטכ"ל  התבטא ב  הדבר(.  1970בינואר    7)שנמשכה עד  

 חיל הרפואה המצריאת ביצוע הפשיטה על מועדון הקצינים המצריים ועל מחנה    13לשייטת  

הגדול המר  מכן  ,באגם  להצעתי ב  ולאחר  גרין.  הסכמתו  האי  על  כן,    לפשוט  על  אם יתר 

תח על  עדבייההחוף    נתהפשיטה  שייטת    ראס  של  הרוביקון"  "חציית  את  בכך  13ציינה   ,

פקטו בכישורי השייטת לבצע פשיטה על יעד קרקעי, הפשיטה על  -שהיא שיקפה הכרה דה

גרי האי  חודשןמבצר  שבוצעה  לאחר  ,  דה  בלבד  והכרה  אישור  כבר  הייתה  יורה -מכן, 

 
 , שם.שם  7



 25  (1)  1עבודי הכנות  -(עטלפים בים האדום 3)

ית בשטח בנוי, מוגן ומורכב מאין  בכישוריה אלה. על השייטת הוטל עתה לבצע פשיטה קרקע

פעם     מן הקשות והמורכבות ביותר שבוצעו אי  הייתהש  –המבצר על האי הירוק    –כמותו  

 בצה"ל. 

 פרופיל(  –)תמונת האי גרין           

של צה"ל    אבידותבעקבות ריבוי ה.באה    במטכ"ל לבצע פשיטה על מבצר האי גרין  החלטהה

ל אור  לשיאו  שהגיע  התעלה,  המצרית    ,ביולי  10  -בקו  במזח    לע בפשיטה  הטנקים  חניון 

   .נפצעו חמישהמחיילי צה"ל ו  שבעהבה נהרגו  ,תוופיקשמדרום לפורט  

  –  ממדים אחר-לקראת מבצע רב  ,קצר של סיור חופי  שלבאת הפשיטה על האי גרין הקדים  

"בלש"   רצועת  –מבצע  לאורך  צה"ל  של  משוריין  כוח  של  בגדה   פשיטה  נרחבת  חוף 

מפרץהמער של  ב  השנועד   ,סואץ  בית  הפשיטה    הסיור  .יוליב  25  -להתבצע  לקראת 

יומיים בלבד    ,( 707  ידהידי יחידת הצוללים ההגנתיים )יח  עלביולי    17  -בבוצע    המשוריינת

גרין.   האי  על  הפשיטה  היהלפני  שלא  הראתה  הסיור  הכוח    תוצאת  להנחתת  מתאים  חוף 

 חוף מתאים אחר.  למציאתפחות עד  נדחתה הפשיטה ל כתוצאה מכך המשוריין, ו

 

 (  1969יולי ב   19" )6מבצע "בולמוס  

גרין   האי  כ  נמצאמבצר  סואץ,  מפרץ  דרומית  2.5  -בצפון  לפורט  -ק"מ  . תוופיקמערבית 

כשרוב פאותיו מוגנו בגדרות תיל. באי נמצאו   ,הוקף חומות שהזדקרו ישירות מן הים  המבצר

  20  -דמה( ו  בדיעבד כמכ"ם  )שהתברר  מכ"םיים,  תכלית-תותחים דו  שישהחיילים,    100  -כ

כבדים  עמדות   ומקלעים  בינוניים  מקלעים  בסביבתשל  קלים.  גרין  ותותחים  נמצאו   האי 

 דקות.  60בכוננות של    –קרב   ארטילריה כבדה, ספינות ומטוסי –כוחות התערבות  

עולה  שיטת הפ  פשיטה הייתה לחזק את עוצמת ההרתעה של צה"ל.ה המטרה העיקרית של  

פנים  הייתהשנבחרה   לכאורה-אל-קרב  חדיר"  "בלתי  ביעד  להמחיש והיא    ,פנים  נועדה 

למצרים את עליונות הלוחם הישראלי ולערער את תחושתם שעוצמת צה"ל מבוססת רק על  

 להפסקת אש.  . היעד הסופי היה להביאטכנולוגיה אמריקאית

שייטת  משימה על  הוטלה  ובפ  13ה  מטכ"ל,  סיירת  עם  הוגדרה: בשיתוף  היא    יקודי. 

  -בליל ה  ,"להשמיד את כוח האויב על האי גרין ולחבל במבנים ובתותחים המוצבים באי

   ".1969ביולי   20  - 19

  ים, שמנע מהמצרים את יכולת המילוט, אילץ אותם להילחם. בנוסף   מיקומו של המבצר בלב

המגן שעמדו לרשות    העמדות ומערכותו  שהיו בו   שפע החיילים  ,, מבנהו המסובך והצפוףלכך
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    –היו אבידות    לצה"ל גם    ,למרבה הצער  .לחימה קשה  גרמו לכך שבמקום התנהלההאויב,  

האויב   צוינו לשבח על חלקם בקרב.  13לוחמי שייטת  מ  שישהפצועים.    11  -חללים ו   שישה

   במבצר המוקף ים הוכרע ושותק לחלוטין, והמשימה הושגה במלואה, כפי שהוגדר בפקודה. 

"רפול", מי שהיה קצח"ר בעת הפעולה והשתתף באופן פעיל בתכנון  לוף רפאל איתן,  א -תת

הפשיטה,    ובמעקב לקראת  הכוח  אימוני  בסירתאחר  הפעולה  במהלך  לרגלי   שהה  גומי 

  8: שכתב לאחר מכןבדברים הבאים סיכם את הפעולה  . הואהמבצר

[ סבורני שצה"ל .רגילה. ]..  גרין היה יוצא דופן בהצלחתו הבלתי  ... ביצוע הפשיטה על האי

השיג בפעולה הזאת הישג חשוב לעצמו. הישג זה איננו רגעי, שחשיבותו בכך שעלינו על האי 

וכבשנו אותו, אלא בכך שפילסנו לנו דרך לשיטת לחימה חדשה ותרמנו לעצמנו תרומה נכבדה 

ומסובכים   מורכבים  ולבצע מבצעים  ביכולתנו לפעול  מו הפשיטה כ  –בביטחון העצמי שלנו, 

האי ].  על  היכול.גרין  ורמה  יכולת  בה  הופגנו  הכבדות  האבידות  שלמרות  לנו   ות.[  לשמש 

ניסיון יקר, שיחסוך לנו ללא ספק אבידות בחיי אדם   [... ]  תמרור במשך שנים רבות רכשנו 

 בעתיד. 

מקום של כבוד כבשה לה היחידה במבצע זה והיחס אל היחידה השתנה מאז. כיום מטילים על 

 מאודללא היסוס ופקפוק. סבור אני שהיחידה הגיעה לרמה מבצעית גבוהה    –חידה משימות  הי

יר, אבל היה צורך להפגין וניתן היה לתקוף את האי מן האו  .[.הן בתכנון והן בעצם הביצוע ].

פנים של  במפגשים  שלנו  העליונות  את  המצרים  פ-אל-בפני  והם  מאחר  עליפנים.  דרך   רשו 

 ית של ישראל כיתרון טכני בלבד. אווירת ההגיונם את העליונו

 

ש ההשלכה  הה  הייתהעל  כתב  המצרי  בצד  גרין  האי  על  מו ילפשיטה  ד"ר    אטפססטוריון 

                       9: כבהא

ם כבשו את האי לתקופה של שעה ואחר כך פינו ים טענו, שכוחות ישראליימקורות ישראלי

הי ההתקפה  את  הדפו  שהם  טענו,  המצרים  מלחמה אותו.  סירות  שתי  הטביעו  ואף  שראלית 

מפנה   נקודת  היוותה  זו  פעולה  אחרות,  או  אלו  היו  הפעולה  תוצאות  אם  בין  ישראליות. 

ים י במלחמת ההתשה. היא סימלה את התחלתו של שלב חדש במלחמה, שרוב החוקרים המצר

צבאית זמה הו, בו עברה הי(מד'אד-אסתנזאף אל-מרחלת אל)  "שלב ההתשה הנגדית"קראו לו  

   .מידי מצרים לידי ישראל

 

בצפון   שלהם  הימי  הכוח  היערכות   את   לשנות   למצרים   גרמה   גרין   האי  על  הפשיטה 

שהחלו לפטרל לאורך הקו שבין נמל    (,סט"ר )  בשתי סירות טורפדוהמפרץ. הם תגברו אותו  

 
 י של חיל הים.מתוך מסמך פנימ 8
 . 86, עמ' שם  9
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כי לא   ,ברור היה  הלוך וחזור.  –  ראס אבו דראגוממנו לדאת  אמסוף הנפט בראס סל  עדבייה

יוטבעו   לא  אם  זו  בגזרה  משוריינים  כוחות  להנחית  יהיה  שניניתן  לכן  הסט"רים    קודם 

 . למועד אחרשנועדה לאזור זה נדחתה פשיטת הכוח המשוריין בשל כך   המצריים.

 

 לוחמה זעירה ימית קלאסית   י:ששי   שלב

הפעילות  ה  ב  בפשיטה על האי גרין, לא פסקה  13והנפגעים שהיו לשייטת    אבידותלמרות ה

גריןלכבר    המבצעית. האי  על  הפשיטה  וחצי    ,מחרת  החודש  מכןובמהלך  נערכה  שלאחר   ,

 דופן בתולדותיה.  שהיו יוצאי ,מבצעים מיוחדים בתחום הימי שלשהשייטת מחדש ובצעה ה

  

 ( 1969אוגוסט ב 13"רביב קטן" ) –נחיתה   סיור לבדיקת חוף

יצאו שמונה זה  חוף בגדה המערבית של    לבדיקת   ,"חזירים"  שניבתובלת    ,לוחמים  במבצע 

החוף שנבדק   . , לצורך נחיתת כוח משורייןבנקודה הנמצאת מערבה לראס סודר  ,סואץ  מפרץ

  נמצא מתאים לביצוע נחיתה.

מבלי    פעולת בו  ופעילות  ליעד  חשאית  הגעה  של  לשיטה  חי"  "מודל  לנו  שמשה  הסיור 

נקודת הירידה למים ולהכין את    חור אתמבצע הייתה לב ההמטרה של  בנוסף לכך,  להתגלות.  

יעילותם  אתוכנית הטיבוע המתוכננת בראס ס ומפעיליהם את  דאת. שוב הוכיחו ה"חזירים" 

 חרף סיורי הסט"רים המצריים בגזרת הסיור. ,ואת כושר החדירה החשאית שלהם

ש המשוריצוין  רכבכפי  הכוח  של  הנחיתה  לביצוע  מכשול  היוו  המצריים  הסט"רים  ן,  י, 

ה. אי לכך, החליט המטה  הכללי  של   ז כוח    ו שלתנאי לביצוע פשיטתבשמדתם הוגדרה  וה

ככל    הנחיתה. הכוונה הייתה להסמיך  בלילה שקדם לביצוע   13צה"ל  להפעיל  את  שייטת   

-ו"איעם מנגנוני השהייה    "עלוקה"האפשר את מועד הפיצוץ של הסט"רים )בעזרת מוקשי  

בחסות גורם הפתעה זה. המנחית והפושט היה אמור לפעול    הכוחלמועד הנחיתה.    הורדה"(

בחשאי   לפעול  השייטת  של  ל היכולת  מושהה  ולהביא  הסיבה  המטרות  של  פיצוץ  הייתה 

 ויר. ו פני חיל האל ע ה להעדפת

ל  המשוריין  הכוח  פשיטת  ביצוע  את  לדחות  המטכ"ל  על ב   5  -החלטת  הכבידה  ספטמבר 

ועדו להוביל ולהנחית כוח זה לנצל את החשיכה  הנחתות שנ  שלוש. הרצון לאפשר ל שייטתה

אל נקודת ההעמסה והזינוק של    שייח-בשארם א  ןלילות מבסיס  שלושהולדלג בחשאי במהלך  

המשוריין   סודרהכוח  השייטת   ,בראס  פעולת  לביצוע  ביותר  קשים  תנאים  התאריך    :יצר 

היה בליל נ  ; גםעל איתור המטרות  השהקש  וךחש   ההחדש  היא  מה  ידענו  קודת העגינה לא 
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הסט"רים;  המדויקת של הסט"רים נמוכהש  ,וצדודית  יותר  הקשתה    ,הייתה  הזיהוי. עוד   על 

יצאה,   שהוגדרלפיכךהשייטת  מה  את  לבצע  אלים"  כ  ,  לא  יהה   ופירושש"סיור  שאם   ,

הסט"רים,   סיור    ואיימצאו  את  ביצענו  בו  בלילה  )כפי שהיה  עגינה  במצב  יהיו  לא  הם  אם 

 לא נוכל להצמיד להם מוקשים.  ,"רים היו בתנועת סיור("רביב קטן", כשהסט

 

   (1969ספטמבר ב  5)  "1מבצע "אסקורט 

בכל זאת לאזור העגינה המשוערת  ינוע  למרות התנאים המגבילים, הוחלט שכוח ה"חזירים"  

לא תתבצע יידחו שתי הפעולות  המשימה  מראש נקבע, כי אם    וינסה להדביק את המוקשים.

   להתבצע זו אחר זו בהתאמה.  המתוכננות שהיו  – "ו"רביב ""אסקורט  –

להם את  שני הסט"רים המצריים  ואמנם   להדביק  היה  ואי אפשר  זה  בלילה  נמצאו בתנועה 

דחייה בהתאם של  ספטמבר וב  7  -דחיית ביצוע "אסקורט" ל  הייתה  התוצאה.  מוקשי העלוקה

 ספטמבר. ב 8  -"רביב" ל

 

 ( 1969בספטמבר    7ב מפרץ סואץ  )מער-טיבוע הטרפדות בצפון  – "2אסקורט  "

ל"אסקורט    שיטת והרכב הכוחות  ל"אסקורט באופן עקרוני  " לא שונו  2הפעולה  בהשוואה 

 ג'. בפרק ו להלןפורטיש מספר פרמטריםבהחמרה  עם זאת, חלה . "1

בנקודה הקרובה  המצריים  הסט"רים    שניחזירים" לאתר את  " לילה הצליחו ההקרוב לחצות  

שט  של  הדרומי  המתוכנן.  לקצה  הסריקה  "אי  שמונה כל  ח  ומנגנוני  הודבקו,  -המוקשים 

 הורדה" הוצמדו בתחתיות שני הסט"רים וגרמו להם להתפוצץ. 

אנשי הצוות של אחד ה"חזירים" נהרגו כתוצאה מהתפוצצות   ארבעהלוחמים מתוך    שלושה

עצמית" השמדה  בשל  "מוקש  המוקש,  של  ההנדסי  במבנה  שעתליקוי  אירע  הפיצוץ   יים . 

  על ידי גופות ההרוגים נשמרו    .במטרות מוקשי ה"עלוקה"לאחר שהצוות הצליח להדביק את  

הרביעי משך    ,הלוחם  לידם  לשחות  והמשיך  קשה  משששנפצע  נמשו    .שעות  למעלה  הם 

 מהמים בשעת בוקר באמצעות מסוק. 

"אסקורט בוצע   "2  בעקבות  והוא  המשוריין,  הכוח  להנחתת  "רביב"  מבצע  לדרך  יצא 

 גמורה לאויב המצרי. בהפתעה

"אסקורט"   מבצע  סיום  חיל  עם  ומפקד  הרמטכ"ל  חמים  הים  שיגרו  הערכה  למפקד  מכתבי 

הביעו צער רב על נפילת  ו  ,השייטת וללוחמים שנטלו חלק בתכנון ובביצוע הפעולה הקשה

                                                           השלושה. 
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החודשים שלפני   הפסקתבארבעת  באוגוסט    האש  הסכם  שוב השתנתה    ,1970עם מצרים, 

בתקופה זו חלה ירידה בכלל פעולות המשא"ג    .הלחימה  של  צה"ל  בשטח  מצרים  מדיניות

שעברה להתבסס ברובה    ,הלחימה הקרקעית  השתנתה מדיניות  :(מנע, שיבוש, אזהרה וגמול)

מוסקות פעולות  הימנעות ממגע  ,על  ה  תוך  ישיר עם  גבר השימוש בהפצצות  ואויב;  לחימה 

  יםהאחרונ  –  ע'רדקה ראס בנאס  , כמואוויריות בקו הקדמי, ובכלל זה תקיפת מעגנים ימיים

 "אורית".  ובסירת הדייגכתגובה על פגיעות המצרים בנמל אילת 

כתחליף לאמצעים    ,בין השאר  ,באו  אווירה  קרב של חיל  התקיפות במצרים באמצעות מטוסי

מטען של   , )מערכת הצניחה לים, מערכת התובלה במתלה13שייטת  ש  יים שבשימואווירה

נמצאה פגומה    ,מסוקים מעל הים( נפסל. האמצעים הימיים שרמת אמינותם  והשימוש בהם 

 כגון "סנוניות", בוששו להגיע לשייטת, בשל העיכוב ברכישתם.   ,שהתאימו לפעולה בזירה זו

 

 אחרי מבצע "אסקורט"  13ההתפתחות בשייטת  

חדירה    רות השינוי במגמה הכללית, המשיך המטכ"ל להטיל על השייטת לא מעט פעולותלמ

באוגוסט   8בכל הגזרות. אחרי הסכם הפסקת האש עם מצרים ) ,וסיור חשאיות לשטחי האויב

 לבצע פשיטות נגד המחבלים בלבנון.   שייטת  ה(, החלה 1970

י, הפכה לעניין שבשגרה. ההד את יתרונה הבלעד  13הפעילות המבצעית, בה הוכיחה שייטת  

עורר בקרב מתגייסים חדשים את הרצון לשרת בשייטת למבצעים אלה,  מתנדבים ו  ,שהיה 

ההכשרהאליה  הגיעו  רבים במסלול  השינוי  הלחימה    ,.  יחידות  של  השונה  הארגון  עם  יחד 

ומוטיבציה   והאריכו את  בין אנשי השייטת  והאמצעים החדשים שהחלו להגיע, עוררו עניין 

הלוחמיםה מספר  הוכפל  מכך,  כתוצאה  רבים.  ולוחמים  מפקדים  של    1971בשנת    .שירות 

הלוחם   הכוח  מצבת  השייטת  הגיעה  במאי לוחמים    32לעומת    ,איש  70  -לשל  בה  שהיו 

1968. 

 

 * * * 

 שלושת "אבי הטיפוס" של פעולות השייטת(   –במלחמת ההתשה  13שייטת )   

 

ה את הצלע השלישית במשולש שצלעותיו מגלמות  צגי  פעולת הטיבוע באמצעות "חזירים"

 נועדה והוכשרה לבצע.   13ששייטת   הטיפוס המבצעייםות את שלושת אב
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דהיינו   שהמשימה,  מתקניובעוד  והרס  שביעד  האויב  שלושת    ,השמדת  בכל  דומה  הייתה 

שי הגדולים  אביהמבצעים  את  )ות  צגו  הללו  העדבייההטיפוס  ו"אסקורט"(,  גרין  האי  רי , 

וסביבתםשמב אופיים  היעדים,  השתנו    נה  גם  לכך,  בהתאם  ממשנהו.  האחד  שונים  היו 

  החדירה, אופי הלחימה והאמצעים שהופעלו בכל אחד מהם. ליעד הראשון   והותאמו שיטות

ים, חדרו   מבצר חמוש על אי בלב  –  ליעד השני  ;יהיחדרו בשח  –  ים  מתחם מוגן על חוף  –

גדול  ובפשיטה  בצלילה  ובקבוצה  השלישי  ;ה רגלית  פעילים  שיט   כלי  –  וליעד   –  צבאיים 

"חזירים".   בעזרת  בצלילה  לזכורחדרו  יש  זאת  ב"חזירים"  עם  שימוש  כי  בכל  ,  נעשה 

המבצעים   לאיסוף    –שלושת  המקדים  הסיור  במסגרת  ואם  המשימה  מביצוע  כחלק  אם 

 .  13ת  חד את כישוריה של שייטגם  נתון זה היה מחידושי התקופה וי   .מודיעין על היעד

 

   1969 - 1968התפתחות הפעילות המבצעית של השייטת בשנים תרשים א': 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ב שנוצרו  הפעולות  13שייטת  הסטנדרטים  ובאופי  בשיטות  במהלך  והגיוון  מלחמת    שלה 

ת בכל מיתאר של  להפעיל אותה בגמישו  שאיפשרו "מעטפת לחימה" ותשתית  יצרו    ההתשה,

מבצעימלחמה.   ועוד,  את  ה  זאת  הציבו  ההתשה  במלחמת  היםשייטת  "המפה    חיל  על 

התקפי גדול   במבצע צה"לילראשונה כגורם חשוב  ואיפשרו את שילובושל צה"ל  "המבצעית 

וחופש פעולה לביאה  הם  "רביב". בכך  מבצע  –ומוצלח   לתת אמון  היםו את המטכ"ל   חיל 

         במלחמת יום הכיפורים. זה  במבצעים נוספים ובכלל

    3434 מ  מ 3333עמוד עמוד השייטת במלחמת ההתשההשייטת במלחמת ההתשה

1313--שש--התפתחות הפעילות המבצעית בהתפתחות הפעילות המבצעית ב

  ..בהדרגהבהדרגה  ועלוועלו  הפעולה והיקף הפעולה גדלוהפעולה והיקף הפעולה גדלו--סוגסוג••

.. השתפרו השתפרו--הצבאית הצבאית  ואיכות המכה  ואיכות המכה הביצועהביצוע--רמתרמת••

..הפיקודהפיקוד--וסמכותוסמכות באחריות  באחריות חלה עליהחלה עליה••

..ל רכש שיטת לחימה חדשהל רכש שיטת לחימה חדשה""צהצה••

לוחמה 

זעירה ימית 

קלאסית 

 (טיבוע)

ר בכוח "חי

גדול ובפיקוד 

                 עצמאי

ר עצמאי "חי

בכוח קטן 

-סיורי,

,  יעדים

חבלה ימית

סיוע בחציית 

, מים-מכשולי

ר "חי

                    פ"בשת

חציית 

מים -מכשול

עצמאית 

גודל -בסדר

                               קטן

ניתוח וסיכום
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 ב' פרק   

 הפשיטה על האי גרין   –" 6"בולמוס 

 

מלחמת   תעב ,1969יולי ב 19 -התבצעה ב ,מפרץ סואץשבצפון  האי גריןפשיטה על מבצר ה

והיא גם אחת   , זו אחת הפעולות הקשות והמורכבות ביותר בתולדות  צה"ל  הייתהההתשה.  

והמתועדות היסודי  הפעולות המתוחקרות  רב    ונותר  ים והמקצועי  יםביותר. התחקירים   זמן 

ביותר" "סודי  שהותר  ,בסיווג  פרסומים    ועד  אורלפרסום.  ה  שראו  הסיווג  ורד לפני  ת 

 התבססו בעיקר על רכילויות, שמועות ואף על אינטרסים מגמתיים.  הביטחוני

וברת המתארת  ח  ,בראשות גב' ליאת לרר  חיל הים,סטוריה של  יפרסם מדור ה  1987בשנת  

ומפורט מדויק  מקיף,  באופן  הפעולה  )"החוברת    ,את  זו  חוברת  הבודד.  הלוחם  לרמת  עד 

לוחמי   השחורה"( מבוססת הן על התחקירים הנרחבים שנערכו לאחר הפעולה בהשתתפות 

)מיל'(  בהנחיית סא"ל    ,13בשייטת  והן על מחקר מקיף שערך קורס מפל"גים    סיירת מטכ"ל

זוהר הכנציג    ,אברהם  צה"לימחלקת  של  דוחות ה  .סטוריה  על  השאר,  בין  התבסס,  מחקר 

  . בסיומהנדרש להגיש  ,שהשתתף בפעולה ,13שייטת כל לוחם בשאישיים כתובים, 

אי גרין, בקרב  החוברת  נוספת  על     ,1בה"ד     ,לקצינים  בית הספרהוציא     1995בינואר  

בססת על כל החומר הנזכר  המשמשת כ"מערך שעור" בנושא פיקוד ומנהיגות. החוברת מת

בהקשר לקרב זה, בסוגיות של   ,לעיל וכן על פרוטוקול דיון שנערך בפו"ם/זרוע ים, אשר דן

 פיקוד ובדרך קבלת ההחלטות שהיו כרוכות בניהול המבצע. 

את השיקולים והרקע למבצע,    האי גרין, בפרק זה אתאר בתמצית את ההיערכות לפעולה על  

  13פעת התוצאות של פעולה זו על האויב ועל התפתחות שייטת  את מהלך הקרב, וכן את הש

הת מתבססיעצמה.  בנוסףאור  נ  ,  ועל  אישי  מחקר  על  לעיל,  שנזכרו  המקורות  סיוני יעל 

 תקופה. אותה ה ב 13כמפקד הפעולה בפועל  וכמפקד שייטת  

 

הבריתהתפרסם     1997  שנתב בו   Great Raids In History ,10הספר     בארצות 

 . השנים האחרונות, בארצות ובזמנים שונים  400  -יטות מפורסמות שהתבצעו במתוארות פש

הפשיטות    19נבחרה להיכלל בין  שהיא הפשיטה הישראלית היחידה    האי גריןהפשיטה על  

 
10 , Sarpedon, N.Y., 1997 Great Raids in HistorySamuel A. Southworth (ed.).  



 32  (1)  1עבודי הכנות  -(עטלפים בים האדום 3)

בספר על  .  שתוארו  הפשיטה  גריןסיפור  בב  האי  גם  האחרונות  בשנים  של  יפורסם  טאונים 

               האמריקאי, היווני והפולני.       ות הצבא

 

              היעד 

  )תמונת מבצר האי גרין(

 

מערבית  -ק"מ דרומית  2.5  -, כמפרץ סואץבצפון    ,לב יםעל שן סלע ב   האי גרין ניצבמבצר  

מטרים ואורכו, כולל הגשר אל   65ים, רוחבו בצד השני  מטר 27רוחבו בצד אחד  .  לתעלה

לשמור על פתחה הדרומי   ,ם שבנוהוהבריטי  על ידי   ,. הוא נועדמטרים  145  –ה"פילבוקס"  

מטרים  2.5שהזדקרו מתוך הים והתנשאו לגובה של   ,חומותבהמבצר הוקף    .תעלת סואץשל  

הצפוני, שאורכו   חלקו  תיל.  בגדרות  ברובן  הוקפו  במים  הגובלות  המבצר  פאות    45ויותר. 

ראנו לו  , שקפילבוקס"", היווה גשר שבלט מן המבצר וחובר אל מבנה בטון מעוגל,  מטרים

 סמך עשויים בטון.   עמודי של זוגות חמישה". הגשר נשען על מכ"ם "מגדל ה 

כ באי  נמצאו  הפעולה,  דו  שישהחיילים,    100  -בעת  גג -תותחים  על  שהוצבו  תכליתיים 

)אשר במהלך    מכ"םמ"מ(,    85  –  6  -ו  5,  4,  3מ"מ, ותותחים    37  –  2  -ו  1המבצר )תותחים  

ותותחים    מקלעים כבדים  ,לעים בינונייםמק של  עמדות    20  -דמה( וכמכ"ם  הפעולה התגלה כ

במעגל  ,קלים המבצר.  חלקי  בכל  פזורים  ארטילריה   שהיו  כוחות  היו  יותר  הרחוק  ההגנה 

וכן ספינות ומטוסי"כבדה ש   60קרב, שהיו מסוגלים להצטרף לקרב בתוך    כיסו" את האי, 

 דקות. 

 

 הרקע למבצע  

את עיקרי    כאן אסקור בקצרה  .על האי גרין  מבצע בפרק המבוא תואר הרקע הכללי שהוביל ל

 : המבצר  רועים וההחלטות שקדמו לפשיטה עליהא

חודש לאחר כבדות נגרמו לצה"ל.    אבידותתקריות קשות לאורך התעלה ו  היו  1969  במארס

ב מקדים    13שייטת  בצעה    ,אפרילב  20  -מכן,  חשאי  ימי  גריןסיור  , (" 32"להב  )   באי 

מגעש של  למרחק  המבצר  יד  הגיע  קירות  בסיס    .עם  על  נערך  עקרונית    תוכניתהסיור 

ביצוע אפשרי של פשיטה קרקעית לקראת  סוגי  ,שגובשה  לבצע  תחילה שקלו  פעולה    שכן 

וכיו"ב. הסיור באי גרין הניב את   ,שונים, כגון מיקוש המעגן של המבצר, הפצצה או הפגזה
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 התוצאות הבאות: 

 .בצע פשיטה קרקעיתל  את ההנחה שניתןנמצאו נתונים שאימתו   •

במקביל,   .ווצרו הנסיבות ויבשיל הצורךילפועל אם י  להוצאהרה,  יגובשה תוכנית מג •

ואימונים בניסויים  קרב,    ,הוחל  וטכניקות  מיוחדים  אמצעים  שיטות,  פיתוח  שכללו 

 יחודי זה.ישיתאימו לביצוע פשיטה קרקעית ביעד 

 

באותו החודש,  ממנו.    אך במרחק רב  ,מעקב ימיות וקרקעיות על היעד  בוצעו תצפיות  במאי

ב בו,    13  -ב מטכ"ל  תעלהבוצע  סיירת  של  המארב  13שייטת  בסיוע    ,מארב  , חי צלהלא  . 

  .קצין מהסיירת נהרג והכוח נסוג מבלי שהמשימה בוצעה

הב מערכת  החליטה  זה  את  יבשלב  ולהגביר  מצרים  נגד  הפעולות  מדיניות  את  לשנות  טחון 

 צמתן. וע

ק"מ    5.5  -, כעדבייה  חצי האישב  מכ"םמאי, בוצע סיור בתחנת ה  19  -, בזמן קצר לאחר מכן

  .מהאי גרין

תחנת  13שייטת  ביצעה  יוני  ב  20  -ב על  מהים    . עדבייהשבהחוף    במוצב  מכ"םה  פשיטה 

פצועים קל. הייתה זו, כזכור,    שניהיו    שייטתל  .המוצב נפגע קשות וכל הכוח המצרי הושמד

בתולד  מסוגה  הראשונה  ו הפשיטה  בכלל,  צה"ל  של  ות  לראשונה    13שייטת  בימיה  בפרט. 

המצרית בחזית  מוגן  יעד  על  צה"ל  של  פשיטה  זו   .התבצעה  בפשיטה  שהושגה  ההצלחה 

 . 13יכולתה של שייטת באמון המטכ"ל  הגבירה את 

ומחנה  הוצגה לרמטכ"ל תוכנית  ביולי  10  -ב חר"פ    פשיטה על מועדון הקצינים המצריים  

ח לחימה  והתבססה על כ   תוכניתחיים נדל. ה   ם, אל"35על ידי מח"ט    ,שעל שפת האגם המר

. הפתרונות לטיפול במוקשים 13שייטת    ירות גומי על ידיצנחנים מובלים בס  40-של יותר מ

לרמטכ"ל   שהוצגו  האגם,  שפת  על  כמכשול  המצרים  את  -ברחיים  שזרעו  הניחו  לא  לב, 

, שלדבריו "הוכיחה את 13שייטת  לה להפעו   צועיב  הוא הודיע על העברתדעתו, ובו במקום  

פשיטת  בביצוע  מהים"    יכולתה  קודם)חי"ר  שבועות  האמון   .(עדבייהב  –לכן    שלושה 

בוצר, מפקד אברהם  חיזק אותי להמליץ לאלוף    ,שהופגן בפורום נכבד זה  ,הדרמטי בשייטת

היםח לרמטכ"ל    יל  להציע  הצנחנים)דאז,  לפשיטת  תחליף  מלא(  בפורום  ולא    –  בלשכתו 

 .   לעשות זאת לא השתכנע הרמטכ"ל ,באותה עת פשיטה על האי גרין.

הצהרייםיום  הבאותו   המזח    םמצריה  פשטו  ,אחרי  מוצב    חיילי  שבעה.  תוופיקבפורט  על 

טנקים  נהרסו. פשיטה זו, בנוסף לפשיטה    שלושהנשבה ו  אחדנפצעו,    חמישהנהרגו,    צה"ל
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מול   מעוז  על  ק   ,איסמעיליההמצרית  ימים  מסוכנת.שלושה  מגמה  סימנה  לכן,  לנוכח    ודם 

לר הפעם  שוב,  הצעתי  זו,  רעיון    ,ם "אג  אשהשתלשלות  את  )"דדו"(,  אלעזר  דוד  אלוף 

. "דדו" השתכנע, כי "פיצוח" יעד מסוג זה יעצים את המסר למצרים  האי גריןהפשיטה על  

האי ל  את הפשיטה ע  לצורך זהויחזק את כוח ההרתעה ההולך ונשחק של צה"ל. הוא העדיף  

פשיטה ביעד אחר. הוא גם לקח על עצמו לשכנע את הרמטכ"ל לאשר את ביצוע  פני    על  גרין

 נחה אותי להתחיל באימונים.הפעולה, וה  

שה למצרים,  ההרתעה  למסר  הפעולה  יהמעבר  מטרת  גרין  עיקר  נבע,  באי  מאופיו   אשר 

שחיזקו בי את    יעד, העדפתי את הפשיטה על המבצר מסיבות מעשיות נוספות,ההמיוחד של  

בהצלחתה: הביטחון  זמן    תחושת  באותו  מהיו  יותר  לא  הקו   20  -ברשותנו  מן   לוחמים 

חמת חי"ר, בעוד שעל הפשיטה באגם המר נשענו הצנחנים על למעלה  ומאומנים בל   ,הראשון

לא היה לנו די זמן להכין את הפשיטה באגם המר, בעוד שהצנחנים   . בנוסף לכך,איש  40  -מ

רה  ילנו תוכנית מג  והי  ,לעומת זאת  בר התאמנו לקראתה למעלה מחודשיים.כנדל  אל"ם  של  

, אימונים  ניסוייםושפיתחנו,    מיוחדים    שיטות ואמצעים  אי גרין, וכןהסיור ב  עלשהתבססה  

בצענו שכבר  כן,ותצפיות  כמו  זירת  .  את  היטב  ופיצוץ  בעקבות  הפעולה    הכרנו  אי  "סיור 

סיור  "הדלק גרין,  על  יהעדביותקיפת    באי  מהפשיטה  רב  ביטחון  וצברנו  רמת    .עדבייה, 

היינו    .בכוחנו לעמוד כראוי באתגר הפשיטהשהלוחמים בשייטת הייתה אז בשיאה והערכתי  

הצוותים שלה מפקדי  עם  ובעיקר  סיירת מטכ"ל  עם  טוב  פעולה  בשיתוף  כן    ועל  ,מורגלים 

 לוחמים של הסיירת.   20  -ב שלנו הכוח את  כפילהערכנו שנוכל לה 

על    שלושהיולי,  ב  12  ,יום שבתב הפשיטה  לאחר  התוכנית עדבייהשבועות  עיקרי  הוצגו   ,  

כמפקד הפעולה, והתחלנו בסדרת   מוניתילרמטכ"ל. סיירת מטכ"ל צורפה ככוח משלים, אני  

המבצע לקראת  שיטתית  גובשו   תשעה שנמשכו    ,אימונים  הזה  הקרב  נוהל  במהלך  ימים. 

פתרונו   הערכות נמצאו  שוטפות,  תוכניותמצב  ועודכנו  שעלו  לבעיות  אלה,   –פעולה    ת  כל 

וכן   שהגיע,  נוסף  מידע  של  כלקחי  ההכנות כתוצאה  טיב  על  שבוצעו.  ואימונים   ניסויים 

 11: 1987 מארסב  18 -ב ,איילון תא"ל עמי קרב זה כתב במהלך נוהל

זא דאז,  פעם. המש"ט  אי  בו השתתפתי  ביותר  הטוב  הקרב  נוהל  זה  היה  לאחור  בשחזור  ב גם 

אלמוג, היה מעורב בכל פרט מפרטי התכנון וההכנות והצליח לשתף את היחידה כולה בתכנון  

פרטים בו.  הכרוכות  המקצועיות  כ  ,ובהתלבטויות  הובלת יכגון  מדרום,  הסחה  יצירת  הגעה,  וון 

 
  7, מפקדת חיל הים, מדור היסטוריה,  1969יולי    20  -  19הפשיטה על האי גרין, ליל    –"  6"בולמוס     11

 . 75, עמ' 1987באוגוסט 
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וכו' הקריטיים  הציוד  פרטי  לאורך   ,הכוח,  סוכמו  ואשר  נערכו  אשר  לדיונים  נושאים  היו 

 לביצוע. האימונים שקדמו

פרטי   אותם  כל  את  לפחות  בוריו,  על  היעד  את  הכרנו  הפעולה  ביצוע  בערב  מכך,  כתוצאה 

 אום והבנה של המקרים והתגובות בצורה מושלמת. יוהגענו לת ,מודיעין שהיו בהישג יד

 

 מטרות הפשיטה  

האסטרטגיות נועד  המטרות  גרין  האי  על  היו    השהפשיטה  של להשיג  ההרתעה  כוח  חיזוק 

 .69ביולי  10 -, בתוופיקגמול על הפשיטה המצרית במוצב המזח בפורט ו  צה"ל

  הוכחת עליונותו   על ידי, במקרה זה,  ההרתעה של צה"ל תושג-מטרת חיזוק כוח אנו הבנו, כי  

על ולא  המסתער  הישראלי  הלוחם  האמריקאית  ידי  של  מטוסי  הטכנולוגיה  זה  ובכלל   ,

המצרים. "פיצוחו", כאמור,    על ידידבר נתפס  כפי שה  "סקייהוק" שהגיעו באותו זמן לצה"ל,

, אשר הצטייר בעיני המצרים כיעד שאינו ניתן כלל  האי גריןשל מבצר כה מוגן וחמוש כמו  

  אמונה זו שלהם.-לערער תפיסה , אפוא ,אמור היה, לחדירה

אלהנוכח   על  דברים  הפשיטה  תום  עם  שמייד  להיווכח  הופתענו  גרין,,  חיל  הפציץ    האי 

הייתה זו ההפצצה  המסיבית הראשונה שלו  .  ("מבצע בוקסר")  תעלת סואץת גזרת  א  האוויר

בקנה  עלתה  פרשיות שלא  סמיכות  נוצרה  כך  מצרים.  בעומק  ולא  התעלה  חזית  אורך  לכל 

לא עם המדיניות המשתקפת מן המסר למצרים ומהיתרון הגלום בתפיסת "ההסתערות   –אחד  

פעולה המתבצעת    ,, דהיינו"פעולה מיוחדת" של  הגדרתה  עם  של הלוחם הישראלי", וגם לא  

ערך צבאי   יעד בעללהשיג  במטרה    כוח קטן יחסית ואמצעים מעטים,מאחורי קווי האויב עם  

 . ו/או מדיני רחב

אך משנודע    ,כלל לתכנונו של מבצע "בוקסר"מודע  , לא הייתי  האי גריןכמפקד הפשיטה על  

חיל שהצמדת ההפצצה של      –  היוםגם  ור  וכך אני סב   –  למחרת הפשיטה, חשבתי  ,לי עליו

שלנו  האוויר לפשיטה  התעלה  גרין  בחזית  האי  אופרטיבית.   הייתה,  על  מבחינה  טעות 

שני פרקים הקשורים    יוהבזמן ובגזרה יצרה מצג, כאילו שתיהן    של שתי הפעולות  ההצמדה

  שיג. בדיעבדזה בזה, בעוד  שבפועל הן סתרו זו את זו באופיין ובאפקט שהן אמורות היו לה

הובילו לשינוי הרצוי אצל המצרים   ן, שרישומהסתבר והן  היה מצטבר,  של שתי הפעולות 

רק לאחר הפצצות העומק אמנם  הפסקת האש המיוחלת הושגה  בהכרת יתרון כוחו של צה"ל.  

הסכם במצרים הפרת  תוך  התעלה  לקו  המצריות  הטילים  סוללות  קידום  היה  מחירה  אך   ,

 מצב אסטרטגי נחות לישראל.הפסקת האש, אשר יצר 
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 בתכנון הפשיטה   הבעייתיות 

 )תרשים מבצר האי גרין ועמדותיו( 

  ; טיהור היעד   ;ההגעה ליעד ופריצתו   :שלבים  המשלושהייתה מורכבת  הפעולה על האי גרין  

שהיה עלינו  ידועים מראש,  היו קשיים    . בכל אחד משלושה שלבים אלהפינוי היעד והנסיגהו

 : לתת להם מענה 

. קשיים  היו קשיים שנבעו ממיקומו של היעד )אי בלב ים(  המקדים לפריצהשלב  ב •

שתי קבוצות לוחמים   אליואיך מגיעים לאי? איך משנעים    אלה הולידו שאלות כמו:

 , משתי יחידות שונות ועם התמחויות שונות, בחשאיות גמורה, בהפתעה וברצף אחד

וההשתלטות הפריצה  לשלב  המשולב  ?עד  פ  ,המבצע  )המוגבלת של  בצלילה  עילות 

בנשיאת משקל ועלולה לפגוע באמינות הנשק והתחמושת( ולחימה ביבשה )המחייבת  

וחגור מתאים( נשק    מדוקדק של מהות הציוד שישאו הלוחמים תכנון  חייב    ,נשיאת 

 . מדרום ליעד, תמרור בטון ימי  יםמטר  140אותר,  בסיור המקדים למבצע  .  ואמינותו

ון זה יכולה להקל על "הגל הראשון" לפרוץ  ומכי   ידינו  על  שהאש שתופעל  ,חשבנו

על השטח החיוני של  ,ליעד והשתלטות  ליצירת מאחז  גג התמרורועד  משטח    היה  . 

שיכולה   לאש  האי;  להגיעחשוף  צריך  מדרום  לפיכך,היה  שבו   ,  לאופן  מענה  לתת 

  לצורת לאש,    ףחשו  הכך שלא יהי  ,שלו  ותתמקמהה  לצורתיגיע הכוח אל התמרור,  

 תפקיד הלוחמים בנקודה זו. ול  תוהקשר א ניהול

הפריצה  בתכנון • )  ,שלב  המבנה  מצורת  נבעו  ומסובךהקשיים  צפוף  מבוצר,     ,(גוש 

ח  וומהקושי של החדרת הכ  כמות החימוש של הכוח השומר על האימ  ,מרמת הכוננות

ב  –ליעד   שדובר  העובדה  לוחמים,  הן  של  גדולה  שקבוצה  מכיוון  הפורץ והן  הכוח 

 לעלות  לאי ישירות מן המים, בחשאיות ובהפתעה גמורה. היה ך צרי

בנוי מחדרים    היה  נבע מתמונת המצב במבצר עצמו. המבצר   בשלב הטיהורהקושי   •

ו מרבים,   כמאולמות  בו  היו  למסתור.  את     100  -כוכים  שאיישו  ערניים  חיילים 

היו בו   . כןמקלעים בינוניים ומקלעים כבדיםהעמדות הרבות. בעמדות היו תותחים,  

 .ממנו  תיל. מיקום היעד לא הותיר לאויב כל אפשרות מילוט  חומות וסבך של גדרות

כי הפריצה ומסובכים. היה ברור  ,ידענו בעת התכנון,  יהיו קשים  והטיהור   ,הלחימה 

ברירה אלא להילחם    חיילים המצרייםל  תהייהשמרגע הפריצה ועד תום הלחימה לא  

יש לתת  שיעמדו בפנינו, ולכן  זה יעצים את הקשיים  אילוץ  כי  בעיקשות על נפשם, ו 
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לכךלהם   בנוסף  מוקף    ,מענה.  היה  סביבתיתבהיעד  זה    ,הגנה  ארטילריה  בובכלל 

ולא מן הנמנע היה שתונחת אש מכיוון זה על   ,ספינות משמרב קרב ו  מטוסיבכבדה,  

 נגד תגבור של כוחות. אחר שנשתלט עליו, וגם ל ,עצמו האי גרין

הפינואת   • כךי  שלב  לתכנן  צריך  האפשר  ייעשהש  ,היה  ככל  שפינוי    ,ובעיקר  ,מהר 

בקרהוה הנפגעים   תחת  יתנהל  בלחימה  תפקידם  את  שסיימו  לא   ,לוחמים  שאיש  כך 

מאחור.יי ואיננו    ,אפשרותה   נדונה  שאר  נסוגים  שאנו  למצרים  יתברר  שכאשר 

היה צריך   ,ךעל נתיב הנסיגה. אי לכאש ארטילרית  מתכוונים להחזיק באי, הם יפעילו  

 שריכוזים של כוח לא ייחשפו להיפגעות.   ,לתכנן את הפינוי והנסיגה כך

 

ארבעה עקרונות הנחו אותנו בתכנון ובביצוע הפעולה, ובהם ראינו תנאי להגשמת המשימה 

  :  ולצמצום מספר הנפגעים

   .בעת הפריצה ליעד תפיסת האויב בהפתעה מוחלטת •

 ך הלחימה. קיום לחץ מתמיד על האויב בכל מהל •

נפגעים   • של  האפשר  ככל  מוקדם  בלחימהופינוי  תפקידם  את  שסיימו  לוחמים   .של 

ו  כזה  פינוי בקרה,  יתנהל תחת  בצוותים המהיעד  ייעשה  הנסיגה  בנתיב  חזרה  שיגור 

 יהיו חופשיים לנוע במהירות.  הם כך ש , קטנים ועצמאיים

שיותאמו לתנאי   ,13  ניצול מתוחכם ויעיל של טכניקות הלחימה המיוחדות של שייטת •

 השטח הייחודיים. 

 

 המבצע  תכנתכנון וה 

התכנון   המבצע  תהליך  וטעייה"של  "ניסוי  של  במסלול  להתקדם  אותנו  לגיבוש    ,חייב  עד 

הטכניקות והשיטות שיספקו את הפתרונות המתאימים. כמו שקורה במצבים מסוג זה, כמעט  

חייבו מתן פתרון ומענה נוספים. כל פתרון שנמצא לבעיה אחת הוליד בעיות חדשות, ששוב  

גיבוש של תהליך  נעשה    תוכנית  ה  ארבעת  המבצע  וברוח  הפעולה,  למאפייני  בהתאם 

 . העקרונות והנגזרות מהם

  

 ההגעה ליעד ופריצתושלב א':  
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 , גומי  סירות  12  -ב  מסלהמראס  כל הכוח הלוחם על היעד ינוע ש  קבע  מסע ההתקרבות תכנון

כוחות:   לשני  הפ"בחלוקה  שייטת    12המאחז" /ריצה כוח  שיכלול13של  ינוע לוחמים  20  ,   ,

וכן רופא,   ,לוחמים  20  , שיכלול, וכוח הטיהור של סיירת מטכ"ל5סימן    בחמש סירות גומי

הפעולה ומפקד  גומי  ,חובש  סירות  בשבע  קבוצות  3סימן    ינוע  בשתי  ירוכזו  הכוחות  שני   .

תנועה המאפשרים   במבני  ,מקביל לובו  ,וינועו צפונה בזה אחר זה בקרבת החוף  סירות הגומי

ה"ביקון"   למצוף   עד  יגיעו  הם  ה  טריםמ  1,600  –שליטה.  נקודת  "מהיעד.  ישמש  ביקון" 

  אמורים היו להבטיח נתיב התנועה ונקודת ההמתנה    .היערכות והמתנה לקראת חדירה ליעד

 התגלות. -אי

אחדבנוסף,   נשק,    שלושהובו    ,"חזיר"  וכלי  הוא  ילוחמים  גם  ינוע  ,  מסלהאס  מריצא  אך 

 עצמאית עד לתמרור הימי שמדרום ליעד ויפעל ממנו ככוח רתק והסחה. 

להוביל את  שנועד    ישייטת ניסוהערכה  ,  יעדאל ההיערכות  ההתנועה מנקודת  תכנון  במסגרת  

כוח  20 ליעד  ,"חזירים"  שלושהב  ,בצלילההפריצה    לוחמי  סמוך  מהלוחמים  כשחלק    ,עד 

בגלל מגבלות   –שלא ניתן היה    ,ניסוי לא הצליח נוכח העובדהה.  נמצא בשכיבה על גב הכלי

שתובלה כזאת    מים. התבררלתחת  מלשמור על מבנה מקובץ של שלושה "חזירים"    –ראות  

 ביצוע. -בתאינה 

במניעת טרם    הצורך  ליעד,  ההתגלות  אתפריצה  האפשרית    סירת  הותיר  כחלופה  הגומי 

לוחמ  של  כזאת  לכמות  תובלה  כלי  לשמש  זאת, יםהיחידה  עם  אותנו,  אילצה  זאת  חלופה   .

למים   הלוחמים  את  ממנה  היעד.    טריםמ  900לפחות    של  במרחקלהוריד  היה, מן  התכנון 

בשחיש ההתקרבות  תיעשה  ובהמשךיבתחילה  קבוצתית,  בצלילה.    הדרך  ה  יחד  כולם  ינועו 

דרך  ב)זוגות לוחמים צוללים    10לביצוע הצלילה הקבוצתית, פותחה טכניקה המבוססת על  

בלבדכלל אחד  לוחמים  זוג  במסגרת  הצלילה  מתבצעת  ושליטה,  ראות  מגבלות  בגלל   ,)  ,

המ תחת  יחשיתקדמו  התקשרות  חבלי  מקובץ;  במבנה  כפותים  פרקי  בין  של    ברו  הידיים 

הלוחמים לבין חבל מרכזי ארוך אחד, והם ינועו תחת המים בהיותם ערוכים משני צידי החבל  

במים   התקדמותם  בראש    ייהתההמרכזי.  הקרקע.  על  רגליים"  "מרבה  של  לתנועה  משולה 

לת  יהנעים בצלילה באפ  ,לוחמים 20יוביל מפקד כוח הפריצה/"המאחז". המבנה המקובץ של  

 מטרים, וזאת כדי  150  היה צעד הכרחי, בעיקר בקטע האחרון הקרוב אל היעד כדי  ,הלילה

 לבצע את החדירה החשאית לתוכו. 

 
שלחם על   13"הגל הראשון" מתייחסים לאותו הכוח של שייטת  המונחים "כוח המאחז", "כוח הפריצה" ו  12

 היעד. השימוש בכל אחד מהמונחים הוא בהתאם לתוכן ולהקשר.
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הגעה של סירות גומי   בסירות גומי. עם זאת,להגיע ליעד רק    והי  יםלו סיירת מטכ"ל יכלוחמי 

הוחלט לחלק   ,אי לכך  .ליעד לפני שלב החדירה עלולה הייתה לסכן את ההפתעה והחשאיות

  , לוחמי כוח הפריצה ו"המאחז"  20  של  ,"הגל הראשון"  :לשני גלים  כולו  הפושט  את הכוח

יגיע  שנועד להשלים את טיהור היעד,    מטכ"ל,סיירת    לוחמי, של  יגיע בצלילה, וה"גל השני"

 עם סירות הגומי.  

אחד התנאים להצלחת המבצע היה ההסתערות ויצירת לחץ בלתי פוסק על האויב במשך כל  

את כל הכוח    שאושי  סירות הגומי  12  מתוך    :הבאה  תוכניתנקבעה הלפיכך,  זמן הפעולה.  

לוחמי "הגל הראשון",  ועליהןבלבד,  5סימן סירות יגיעו עד למצוף ה"ביקון", חמש והפושט 

היעד  לכיוון  קצר  ולזמן  ובמקובץ  באיטיות  ב  ,יתקרבו  למים  אותם    900של  מרחק  ויורידו 

ימתינו  ו  במצוף ה"ביקון",  לעמדת ההמתנהסירות  הממנו. לאחר ההורדה יחזרו חמש    מטרים

יקרא להם עד שמפקד לוחמי "הגל הראשון"    סיירת מטכ"לשל  שם עם לוחמי "הגל השני"  

  .13לחבור אליו ליעד 

של תנועת  הובילו לחלוקה  בין שני הכוחות  הבעיות שעלולות היו לצמוח מנקודת התפר הזו  

 שני שלבים מובהקים:   לליעד   "הגל השני"

הפריצה • ביצוע שלב  על  "המאחז"  כוח  ממפקד  דיווח  כדיזאת  .קבלת  ל"גל    ,  לאותת 

  .איור( )ר' ים מהיעדמטר 500השני" להתקרב לטווח של 

לכוח   • יחבור  השני"  ש"הגל  כדי  מפקד,  אותו  מפי  המאחז  תפיסת  על  דיווח  קבלת 

   הפורץ.

 

 
ברשותנו      13 היו  שאילו  ספק,  את   20אין  במקום  אותם  לשלב  מעדיפים  היינו  נוספים,  צוללים/פושטים 

יה לקרבת  יהוא יכול היה להגיע בשח סיירת מטכ"ל ב"גל השני". אילו היה "הגל השני" מורכב משחיינים,  

מטרים( מבלי שיגלוהו, ומייד עם חיתוך הגדר יכול היה להצטרף אל   200  -היעד ולהמתין במרחק קצר )כ

 "הגל הראשון". מצב זה היה מבטיח  גם יתר חשאיות וגם רציפות בין שני "הגלים".   
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    3434 מ  מ 1010עמוד עמוד השייטת במלחמת ההתשההשייטת במלחמת ההתשה

((זאבזאב)) נקודות להדגשה בתדריך האחרון  נקודות להדגשה בתדריך האחרון ––הפשיטה על האי גרין הפשיטה על האי גרין 

:נקודה שהודגשה
 

IIגל 

 לאחר –קיצור טווח "

[ של דב]דיווח 

–על פריצת גדר 

."' מ500עד 

   להדגשה'  נק

את   לנצל  גם  הוחלט  המבצע  הגומיבתכנון  היעד  סירות  אל  לשאת  הלחימה  ,כדי    , במהלך 

 תוספת של תחמושת, חומרי חבלה ומכשיר קשר לפיקוד.

  הן זמנית  -צר וסופק חגור מיוחד, שאיפשר לו לשאת על גופו בושייטת יולכל צולל/פושט ב

הצלילה ערכת  ל   והן  את  ערכת  ובכללההחי"ר  חמתואת  וה  ,  החי"ר  הנשק  ערכת  תחמושת. 

חוברו  שבעזרת כתפיות חדשות    ,הוצמדה לחזה, בעוד שמכשיר הצלילה נישא על הגב מאחור

אל  את הפייה  כדי לחבר    ,מעל לראש  ,לפניםהצלילה הועברו    הנשימה ופיית מכשיר  לו. קני 

לפר היו  אמורים  המכשירים  את  בעודם  והפה.  הגוף  מעל  למיםמק  עם   ,תחת  היעד.  לרגלי 

להשחילפירוקם אמורים  היו  הלוחמים  לשמרם    ,  כדי  המרכזי,  ההתקשרות  חבל  על  אותם 

שח )סנפירי  הטלפיים  מהיעד.  הפינוי  בעת  לסירות  במרוכז  שיולאספם  קטנים(,  יוסרו יה 

הרגליים, כפות  את  שעטפו  הספורט  מוצמדים  מנעלי  להיות  הירכיים  נועדו  באמצעות    ,אל 

 כל מהלך הלחימה. בלצידי הגוף   ולהישארגומיות שהיו מחוברות לחגור, 

ייב   .בצלילהלוחמים אמורים היו להגיע ליעד    20זו הפעולה הראשונה, שבה    הייתה הדבר ח 

הנשק והתחמושת נגד    איטום  והתחמושת שבשימושם.  באמינות הכלים  ליצור אצלם ביטחון

 : כללה נפלה  שההחלטה בסופו של דבר,  חדירת מים דרש פתרון מיוחד.

שהוכחו כאמינים לאחר שנעטפו     ", עוזי"מקלעים  -ברובי "קלאצ'ניקוב" ובתתי  שימוש •

 הלוחמים.  על ידיבניילון 

נאטמה   • ורימונים(  )כדורים  הצבאיתהתחמושת  ונבדקה ובחיל    בתעשייה  החימוש, 

  זאת, במהלך הפעולה התעוררו בעיות עם רימוני     למרות)  בתוך תא לחץ   13בשייטת  

 .יד(ה
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וב  ,נרכשו רימונים הולנדיים קטנים • ניתן    זכותשאטימותם הייתה טובה,  גודלם הקטן 

 היה לקחת כמות רבה מהם.

ניילון   קיבתוך תי  על ידי הלוחמים  ומטען פריצה "בונגלור" נעטפו  ג'י-פי-בזוקת אר •

 אטומים למים והותאמו לנשיאה בצלילה. 

 

 התמרור הימי

את האויב לעמדותיו הדרומיות )לאו    להסיח ולרתק  הייתה  הרתק"כוח  "מטרתו העיקרית של  

לחסלן( כדידווקא  מצפון  ,  הפורץ  הכוח  על  של    לצורך  .להקל  בהגעה  החשאיות  שמירת 

  למקום  תגיע  לפיו היאילן אגוזי,  התקבל הרעיון של א  ,ית הרתק וההסחה אל התמרוריחול

ויתמקמו    ,בצד החסוי מן היעד  ,יקשרו את ה"חזיר" לרגלי התמרור  אנשי החוליהב"חזיר".  

 עליו בחשאי. 

ז  חושבה  האויב,  פגזי  מאש  להיפגע  לא  תותחי  ו כדי  של  ההרכנה  גג    85וית  כלפי  מ"מ 

לעמדה.   מעל  הוא  הפגזים  תעופת  שמסלול  ונמצא  הכבהתמרור,  האויב   דיםהמקלעים  של 

זה   מנוטרליםשבאגף  להיות  היו  הרתק"  אמורים  "כוח  את  אם    .באש  תסכן  האויב  אש 

 החוליה, יוכלו אנשיה לתפוס מחסה מאחורי תמרור הבטון.  

הימצאו  עקב  יתקלקל  לא  ב"חזיר"  המגיע  שהנשק  לשימוש  הבתוך    תובכדי  נבחרה  מים, 

ממי מושפע  ואינו  מכני  שמנגנונה  )שלל(,  בלגית  מן    טווחוש  ,םבזוקה  ארוך  שלה  הירי 

 הבזוקה התקנית. 

 

 מועד הפריצה ליעד 

לקחת בחשבון את    יםחייב  , היינועל התקדמות בצלילה  , בין השאר,מבצע התבססמכיוון שה

נמצאת בשיאה, ליעד בשעה שהגאות  תוכננה ההגעה  לכך  הים במקום. בהתאם    וזאת   תנאי 

 מהסיבות הבאות: 

ה למדי, המאפשרת להתקרב עד לשפת המבצר.  נוצרת שכבת מים גבוה  ת גאות בשע •

 בזמן השפל קטע זה רדוד וחשוף.  

כיוון( • ולכן שעת שיא הגאות היא גם שעת הרגיעה בזרמי הגאות )הזרמים הופכים   ,  

 על ההתגנבות לשפת המבצר בשעה זו.השפעה של הזרם  תהייהלא 
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ה • של  המקדים  מכוון    20-הסיור  בכוונת  ובוצע  תוכנן  הגבאפריל  כדי אותבשעת   ,

לא היו זרמים, כשם    לאי גרין בסיור המקדים  ואכן,  .  נכונים  שהוזכרולוודא שהנתונים  

 שלא נמצאו זרמים בסיור ובמבצע ב"אי הדלק" שבקרבתו. 

 

האדמירליות אופי    עיינובהם  הבריטית,    בספרי  על  פרטני  רישום  מצאנו  לא  התכנון,  בעת 

גרין הזרמים   האי  שהזרמיבקרבת  הסתבר,  בדיעבד  תופעה    שםם  .  של  תוצר  כנראה  הם 

המקיפה   הים  קרקעית  של  בטופוגרפיה  שמקורה  סדירה,  לא  האי  מקומית  ובגורמים את 

 סביבתיים משתנים.

 , של שעתיים וחצי  ,זמן גדול ומרווח  , הוקצה פרקלתכנון ועל בסיס הנתונים שנאספובהתאם  

נקודת הירידה מהסירות   נועד לאפשר    פרקיעד.  לבין הלשלב ההתקדמות במים בין  זה  זמן 

הפריצה",  ל אליו"כוח  ולפרוץ  ליעד  להגיע  לחימה  היותו  למרות    ,להספיק  בערכת  עמוס 

 כפולה ואנוס להתקדם תחת המים בצלילה קבוצתית מסורבלת.  

וכי  00:30  תהייה  –מועד הפריצה ליעד    –הוחלט, אפוא, ששעת ה"ש"   מאוחרת ה  שעהה , 

גם עלתה בקנה אחד   זוזמן    . תקרת01:30  -בעה לביותר לא תגלוש מעבר לשיא הגאות, שנק

שיחשוף אותנו לפגיעת הארטילריה המצרית בעת הפינוי    ,עם הכוונה לא להיקלע לאור יום

 מהיעד. 

 

 החדירה

בפנינו שעמדו  הסבוכות  הבעיות  התכנון   אחת  היה    הייתה  בעת  החדירה.   בנקודת  הבחירה 

היה לעמוד על קרקע מוצקה ולהפעיל נשק. ניתן י  ,עם החדירה  , מידעלינו לבחור מקום שבו

שאיפשר גם את   ,נמצא באגפו הצפוני של המבצר שיפוע מתון  ,בעקבות הסיור המקדים ביעד

עשרת   מאחורי  זה,  מקום  לגשר.  מתחת  אל  המיידית  הנגישות  את  וגם  מהמים  הטיפוס 

ל"כ היה  כאן  לכוח.  זמני  ומחסה  מסתור  להעניק  היה  אמור  לגשר,  שמתחת  וח  העמודים 

 הפריצה" מקום להיערך לפריצה לתוך היעד, והוא נבחר כדי לשמש כנקודת החדירה. 

צריך   היה  החדירה  נקודת  עם  משנבחרה  התיל  להתמודד  גדרות  גדרות)שלוש  תיל    שתי 

היו מכשול רציני וקריטי לכניסה  ש  וגדר תלתלית שביניהן(  ,בגובה מטר וחצי  ,דוקרני אנכיות

חיתוך   זו.  מנקודה  היעד  במגזריאל  הגדר  של  ואיטי  היה    שקט  די  בסכנה.  כרוך  היה  תיל 

לעורר את אחד השומרים כדי  רימון מהגשר  ולגרום  ברחש קטן  כוח   ,לגלגל    ולהשמיד את 

הי בצלילה,  לנשיאה  שהותאם  מאולתר,  "בונגלור"  של  הפעלה  כולו.  מסוכיתהפריצה   נת ה 
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אפשרות נוספת נפתחה לנו   רבה למקום הפיצוץ.בגלל המחסה המוגבל שנתנו העמודים והק  

שקיימנו בבוקר הפעולה. בתצפית זו התגלה פתח בקצה המערבי של   ,בעקבות תצפית מהמזח

 )"גוריאנוב"(.   3הייתה מוצבת שם עמדת מקלע , אלא שהגדר

להשאיר את כל שלוש אפשרויות החדירה כאופציה, כשבמקביל, ועד לפריצה    ,אפוא  ,הוחלט

יכוון נש  כל  בפועל,  את  מראשלוחם  לו  שנקבעה  אויב  לעמדת  התגלות   ;קו  של    , במקרה 

 .  ואת האויב באש מכוונת לעמדות אל ההוראה הייתה לנטרל

  

 הפריצה

על   ולהשתלט  המבצר  בצפון  הגג  לרחבת  להגיע  הפורץ  הכוח  היה  צריך  הפריצה  מנקודת 

ז". שטח "המאח  . זה היה  אווירעד לכונסי ה  ,שעליה  בינונייםהמקלעים  עמדות התותחים וה

 כאמור, נקודת המפתח להשתלטות על היעד כולו. היווה, "המאחז" 

 : בפני המתכננים בשלב זה ניצבו כמה קשיים

הפתרונות  לה  נמצאו    כדי להתמודד עם בעיה זומטרים.    2.4  יהגובה הגג מהמדרכה ה •

 :הבאים

שיוכל לשאת על    ,הכוח הפורץ יעלה לגג מהמדרכה על כתפיו של לוחם תמיר •

 שזכה  ,וחמים העולים בזה אחר זה. לשם כך נבחר יעקב פונדיקכתפיו את הל 

 "סולם יעקב". לכינוי  כך אחר

החלטה שתתקבל בשטח על  לאחר  שאר כוח הפריצה ו"הגל השני" יעלו לגג   •

"המאחז",   כוח  מפקד  משלושוזאת  ידי  לאחת  הבאות:  בהתאם     האפשרויות 

  ; מערבית-הצפון  נהימסביב לפ  ;החדרים באגף הצפוני והחצר או    דרך האולם

 ת ההשתלטות. י כמו חולי –דרך הגג 

ו • דלת  היו  הצפוני  האגף  או   11-בקיר של  להימצא  היה  עלול  חלונות, שמאחוריהם 

השטח שמאחורי  לא היה ידוע אם    .פריע להשתלטות על "המאחז"שילצוץ כוח אויב  

 : הפתרון עליו הוחלט היה היה אולם, או מערכת חדרים.הדלת והחלונות 

ית הפריצה ירוץ לאורך המדרכה וישליך רימונים דרך כל החלונות  יולמח   גונן •

 האולם . או  לתוך החדרים

 כך ללחימה על הגג.   האולם, שתצטרף אחראו  לטיהור החדרים חוליהתוקצה  •
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האי  שלנו    מסרמודיעין  ה • אךמכ"ם  היהעל  מכ"ם  ולא    יתאוויר  בקרה  מכ"םהוא    , 

זה    שטח.-גילוי במקרה  העיקרית  ה  גילוישל    תההייהסכנה  מעמדת    מכ"ם עין 

בסיור המקדים אי אפשר היה להבחין מ"מ בתוכה.    20תותחי    שנים של  ותוהימצא

ה  אנטנת  של  כי  מכ"םבפעולה  אם  האי,  ידוע  של  תמיד    לנו  היה  לא  שהמצרים 

ייצמדו כגוש אחד למצוף    סירות הגומיבהתאם לכך הוחלט, ש .  מפעילים את המכ"ם

  מכ"ם כדי להתמזג ב"הד" שלו על צג ה  ,מהיעד  מטרים  1,600 של  במרחק  ,ה"ביקון"

 .של האי

 

 טיהור היעדשלב ב': 

הייתה התכנון  של  המוצא  היעד ש  ,הנחת  של  הטיהור  קשיי  על  להתגבר  שיסייעו  הגורמים 

 לחץ בלתי פוסק על האויב, הם:   ייצרושו ,נשק וחיילים  המסובך והרווי בעמדות

פריצה   • חשאית,  שטח  פתיח  של   יזימהתוך  חדירה  על  מהירה  והשתלטות  באש,  ה 

 "המאחז" שעל גג האגף הצפוני של היעד. 

 בין תחילת פעולתו של "הגל השני". לצמצום פער הזמן שבין פעולת "הגל הראשון"   •

פוסקת   • בלתי  האויב  הסתערות  עמדות  לדרוםעל  הצפוני    :מצפון  הקטע  על  תחילה 

ח  והמרכזי של הגג, אחר יסול העמדות הנותרות כך לאורך החצר הפנימית ולבסוף 

 שעל הקטע הדרומי של הגג.           

שעל   "כוח הרתק "בין עמדת    אש לחיפוי, רתק והסחה  הפעלה מתואמת ויצירת רצף •

הימי ליעד  ,התמרור  הראשון"  "הגל  פריצת  שטח    ,בעת  על  להשתלטותו  ועד 

 על הגג.   שיילחמו ואלובין חוליות הלחימה שבחצר  ל ,"המאחז"

 

 נסיגהפינוי היעד וה

כל השטח הצפוני    שטווח הכיסוי שלה היה  ,מאש הארטילריהבעת הנסיגה  כדי לא להיפגע  

 הוחלט:  ,של מפרץ סואץ

  כדי לא להיקלע לאור יום. ,02:30פינוי היעד יתבצע לא אחרי ש •

 המטווחת.  מסלהכדי להימנע מירידה בראס  ,לראס סודר  ישירותהפינוי ייעשה ש •

  ,זאת .סירות גומי  שתיים עד ארבעייעשה בקבוצות של פינוי הלוחמים לראס סודר ש •

ים גדול ולמנוע ריכוזו במקומות   כדי לפזר את הכוח לאחר סיום תפקידו על פני שטח
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משוחררת מכבלי מבנה גדול  ולהתקדם בתנועה מהירה    סירותמצומצמים; לאפשר ל

 לחסוך את הצורך בשליטה מרכזית באמצעות קשר אלחוטי. וומסורבל;  

לשגר רכז את הפינוי ו ל  . תפקידו יהיהקצין אחד )דני אבינון(  על ידיי ינוהל  הפינוש •

 הלוחמים מהיעד.  את

ב ש • ישובצו  גומיהמתפנים  התקנית    סירות  הלוחמים  כמות  אמורה  שלפי  סירה  כל 

  בקרה על מספר המתפנים הסופי.  תהייהלשאת. זאת, כדי ש

נפגעים  ש • ביעדיפינוי  ועד לסיומה.החל מתח  ,יעשה לכל אורך הלחימה  זאת,   ילתה 

 חשופים לארטילריה המצרית. שיהיו כדי למנוע ריכוז ביעד של אנשים 

תוך כדי  כן  הפריצה ליעד(, ו   ודתטיפול בנפגעים ייעשה מיד בנקודת האיסוף )נקשה •

 . סירותהנסיגה ב

 

נוספות.   בעיות  במספר  לוותה  הלחימה  של  המרכזיים  הקטעים  תכנון  של  הבעייתיות 

של  הראשונה שבהן התנגדותו  נותבים  קצח"ר,  הייתה  בכדורים  לשימוש   במבצע,  "רפול", 

למען  ש חשבנו  המתוכננת,  מפקדי הפעולה   ,מחשש שהם יהוו מטרה לארטילריה המצרית. אנו

רצוי. כמו כן  דווקא  השימוש בנותבים    ,טחון כוחותינו" בשטח הבנוי והמסובך של המבצרי"ב

הרתק שעל    מא"גים שבעמדתבתוך תחמושת ה  צוייםכי כדורים נותבים מ  ,העלינו את הטענה

כל אימת שמתנהלת נגדם תקיפה  מאירים את השמיים  ידוע שהמצרים  ש  , וכןהתמרור הימי

 הוא קיבל את דעתנו. לשמחתנו בפני הרמטכ"ל, ו אלו  ינונו את טענותי בלילה. העל

התעוררה   נוספת  נוהלבעיה  של  השלישי  גיחתכאשר  הקרב,    ביומו  לבצע  תצלום   דרשנו 

זו    ,אווירי נתקלה דרישה  בידינו. בתחילה,  נמצא  היעד אמנם  על  לוודא שעיקר המידע  כדי 

כוונות,    ,במטכ"לבהתנגדות   להסגרת  ומחשש  התעקשנו  אנו  דבר  אך  של  הגיחה בסופו 

לנו   התגלו  זו  בגיחה  קל, עמדות    13בוצעה.  ונשק  כבדים  מקלעים  בינוניים,  מקלעים   של 

תקיפת שטח,  נגד  גם העידו שהמצרים היו בכוננות    עמדות אלו  .ם לכןעליהן קודשלא ידענו  

"שפניות" )מחפורות נסתרות   בגיחת הצילוםכן התגלו  כמו    .אווירולא רק נגד תקיפות מן ה 

 טיהור מדוקדק של העמדות. אותנו לתכנן בתוך העמדות(, שחייבו 

 

   ושליטהשלב ג': פיקוד 
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כוחות    החבירה שני  להשל  שהיו  שונים  םהפריצה,  סמכויות    ,מפקדים  חלוקת  הצריכה 

זו,  מוקדמת , אני  אוביל  ,סירות גומיהמגיע ב  ,הוחלט כי את "הגל השני". כדי לפתור בעיה 

 מהסיבות הבאות: 

  .סירות גומי 12ידע לשלוט על  ידרוש בעל ניסיון ימי ש •

ליעד • ההתקרבות  בעת  קריטיות  החלטות  להתקבל  היו  ש  ,צפויות   תהייה וחשוב 

 ב"גל הראשון".   13שייטת טובה ושפה משותפת עם לוחמי תקשורת 

ת • לצורך  התערבות  או  שליטה  להידרש  בין  יעלולה  האש  הפורץ "אום  בין ל  " הכוח 

 היורים בכיוונים מנוגדים זה מול זה.  ",הכוח המרתק"

 

היעד,  עוד   על  ללחימה  השני"  "הגל  עם  הצטרפותי  מרגע  להקים,  פיקוד  הוחלט  חבורת 

ממניתש  מת,ומצמצ)חפ"ק(    קדמית הפעולה,    ,ורכב  דיגלי,מכמפקד  סיירת    מנחם  מפקד 

 את תשעה לנהל    זאת, כדיומעוזי לבנת כקשר.    ,שפיקד על "הגל הראשון"  ,דב ברמ  מטכ"ל,

זהשיפעלו  משנה  הכוחות   הגג בשטח  בשלב  שפת  על  אותי  יפגוש  שדב  אפוא,  נקבע,   .

מ ואני אעביר  וידווח לי על מצב הלחימה,   , הגומי  א עמי בסירתיבאש  ,קשר  כשירהצפונית 

הקשר.   עוזי  שלבלידי  תותח    מאותו  עמדת  ליד  המבצר,  גג  ממרכז  הפעולה  מספר  תתנהל 

 .ארבע

לרבות ממסר   –  אום עם גדוד הקשר המטכ"לייבנוסף למערכת הקשר המסועפת שהכנו בת

  , ר תחנת תצפית וקש ,מסלהלראס הצבתי מעל המגדל הגבוה של ה"קרנטין" שמצפון  – מוטס

 ,קצין הקשר של השייטת ולוחם מילואים  על ידיאוישה    תחנהשהייתה קרובה לאזור היעד. ה

 אשר הכירו היטב את תוכנית הפעולה ואת הלוחמים.

 

 אימונים שלב ד': 

התנהלו  האימונים המבצע  הקרב  ,לקראת  נוהל  מהלך  אינטגר   ,בכל  ובמקביל  אכחלק  לי 

 ע.שהגי למידע נוסףולתכנון המבצעי, לניסויים 

ב  עודייםייאימונים   בעיקר  וכללו13שייטת  התבצעו  תנועת    ,  "חזירים",  קבוצתית,  צלילה 

 . אלהגלים" )ללא אש("אימוני חבירה בין שני ה  כללו  אימונים משותפים.  ועוד  סירות גומי

תרגלה  כל יחידה  ו  ,התבצעו במפוצל  לוחמה בשטח בנויאימוני  התבצעו ליד מבצר עתלית.  

מודבשטחה.   בוצעו  תרגילי  ידיל  היחידות    על  ב שתי  "מג'דל"במשותף  במשטרת  ו  משטרת 

התרגיל    ."גשר" החלהבמהלך  חיה    האחרון  ירדנית  שלינועהפגזה  מפקד  ,  נפצע  במהלכה 
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על   נפל בקרב  מאוחר יותר ש  , סרן אהוד רם  על ידיהוחלף    מפקד הצוותצוות של הסיירת.  

 .  האי גרין

 

 להם השפעה על המבצע:  תההיירועים שיא שלושהבערב המבצע התרחשו 

בר • הרמטכ"ל  עם  אחרון  אמר    ,לב-בתדריך  בכוח  לנוהוא  לזעזוע  שגרמו  .  דברים 

המצרים  וחושי  הלוחמים  אם  לדבריו, של  מדי  חזקה  וכ  הםעלי  ,התנגדות   י לסגת, 

ככ  אבידותעשר  " המבצעיייחשבו  את  דעתיל  ."שלון  "לגלגל"  נכון  לא  זה  היה   ,

הדרג לכתפי  הנסיגה  על  סייג  ההחלטה  ללא  במשימתו  לדבוק  שחייב  אין  ו  המבצע, 

נסיגה על  להחליט  לכך   ;בסמכותו  מוסמך  ממונה  דרג  האחריות    יועל  :רק  רובצת 

להערכתו   ואם  מוצדק  המשימה  ביצוע  אם  מראש  להחליט  והמוסרית  האופרטיבית 

 הכוח מסוגל לבצעה ובאיזה מחיר, ולפי זה לשקול ולהנחות את המבצעים. חמורים 

שלון המבצע ייישקל כ  ןבאשר לאבידות, אשר על פי מספר לב-בר   היו דברייותר  אף  

הצלחתו. הלוחמים  או  על  הרמטכ"ל  דברי  של  נכונה  לא  להשפעה  מצאנו    ,מחשש 

"להסביר" את דבריו  "רפול"לנכון,   תוך שימתואני,  על ההתנהלות בשטח ה  ,  דגש 

וכך אמרנו   להם בסיכום:  בעת הלחימה, שיש בה כדי להשפיע על הצלחת המבצע. 

אסור לנו    –  אבידות"אם איננו רוצים לחוש בהתנגדות חזקה מדי, ואם איננו רוצים ב

או ביצוע של   ,לעצור את ההסתערות או את הלחץ על האויב! כל הפסקה בהסתערות

 לגרום לאבידות רבות".   יםעלול ,נסיגה  בטרם שותק האויב

"חזירים"    ",יםטריילר-סמי"שני   • שני  הועמסו  בדרכם  עליהם  בשיירה  יצאו  אשר 

של  מסלהלראס   ואכוונה  )בניווט  בטעות  הוכנסו  מחלקת,  בגזרה(ה   מפקד   טנקים 

בסביבת   מוקשים  שדה  המזח"לתוך  מכך  "מוצב  כתוצאה  אחד   " טריילר -סמי" .  

ויצא מכלל שימוש , רס"ר מאיר רבינוביץ, נפגע  תהמחלקה הטכני   פקדומ  ,התפוצץ 

השנ המשאית  בשיוהתעוור.  הגיעה  מוסווית יה  למחפורת  נכנס  השני  וה"חזיר"  לום 

 כדי להשתתף בפעולה.  ,לקראת ירידה למים בערב ,מסלהבראס 

זו  "ואני, תצפית על היעד מ  "רפול" בבוקר הפעולה קיימנו,   • מוצב המזח". בתצפית 

מערבית של המבצר ופרקה שם ציוד או -גשה לפינה הצפוןישנ  ,התגלתה סירת מנוע

מערבי של -, ככל הנראה, קיים פתח או מעבר בקצה הצפוןאנשים. הגענו למסקנה כי

ורב משמעותי  ממצא  זה  היה  המדרכה.  שבקצה  האפשרות  ש ערך,  -הגדר,  את  פתח 

ואולי   נוספת  האחרותלחלופה  על  לחיתוךעדיפה  ל  ,  תאפשר או  הגדר, אשר  פיצוץ 
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מזעריים. החלופה שהתגלתה הייתה זו שבה    כובים והפרעותיאת שלב ההסתערות בע

   . תמשנו בסופו של דברהש

  

 פקודת המבצע

והאימונים הניסויים  המצב,  הערכות  השיקולים,  כללית  ממכלול  שיטה  אשר   ,התגבשה 

 .מבצע  תורגמה לכלל פקודת

 

 כמה הוראות שיש מקום  להבהירן:   היובפקודת המבצע 

היםש  נאמר  הבפקוד • שעל    "חיל  האויב  כוח  את  במבנים ישמיד  ויחבל  גרין  האי 

באי המוצבים  ה  ,ותותחים  לנו    ".1969יולי  ב  20  -  19  -בליל  ברור  המושג שהיה 

.  עד האחרון שבהם ,חיילי האויב שביעד כלית את ז להשמיד פי תוכוונ אין  "להשמיד"

 , להביא  את האויב שעל היעד לשיתוקמשמעו במונחים צבאיים  מיד""להשש מכיוון 

א יכולתו  לאובדן  בכוחותינועד  לפגוע  רצונו  הי  ,ו  אחר   יתההמסקנה  למלא  שכדי 

לכך   לחתור  יש  האפשרהמשימה,  ככל  יחוסלו המחיילי    שרבים  היעד  שעל    אויב 

יטוהרוושרוב   האויב  אין  עמדות  זאת,  עם  את    .  לחסל  או   כלהכרח  האויב  חיילי 

 .  כוח האויב" השמדת"כדי לגרום ל ,העמדות והחדרים עד אחד כללכבוש את 

יש  נא • כי  בפקודה,  ובתותחים"מר  במבנים  נאמר  , "לחבל  לא  את    אבל  להרוס  שיש 

 .לוחמים בשטחזאת לשיקול ה להשאיר  ישהייתה ש שלנו המסקנה עד אחד. כולם
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לא יתקרב ליעד    ("הגל השני")  כוח ב'  כי   ,"הוראות מיוחדות" נאמרתחת הכותרת   •

בה   היהראה היחידה שההו  יתההוראה זו הי.  המאחז""לפני קבלת דיווח על תפיסת  

הגל "קשורה בדיווח ההתקדמות של    ,על פי תנאי זה  ,הגל השני""תנאי. התקדמות  

זה תנאי  והפתעה  ,הראשון".  חשאיות  על  לשמור  מהצורך  כנאמר    ,תורגם  ,הנובע 

דיווח  ול  הגל הראשון" על פריצת הגדר ביעד"דיווח של מפקד  ללשני שלבים:    ,לעיל

 מהיעד.  מטרים 500נמצא בטווח של  "הגל השני"וח על תפיסת "המאחז", כשכשלו 

 

העיקריים  ה  פקודת הכוחות  לסיוע.  וכוחות  עיקריים  כוחות  על שלושה  נשענה  נועדו מבצע 

 :הבאיםלפי השלבים   לפעול

בפיקודו של סרן   ,חוליות ארבעמחולקים ל ,13שייטת לוחמי  20ימנה  "גל ראשון" •

"הגל הראשון"דב בר וישתלט על החלק הצפוני של    ,היחדור ליעד בצליל  .  יפרוץ 

 ליעד.  "הגל השני"ויזמן את  "מאחז",המבצר ליצירת 

והסחה"י"חול • רתק  שלושהית  של  בהרכב  סרן  ו  13שייטת  לוחמי    ,  של  בפיקודו 

על תמרור ימי שמדרום    ,קודם לפריצה  ,תיערך בחשאיותנוע ב"חזיר"    ,עמנואל פז 

תרתק את עמדותיו הדרומיות באש.    היא,  "הגל הראשון" ליעדעם פריצת    .לאי גרין

בקשר אלחוטי או באמצעות רקטה   –המאחז"  "אש הרתק תופסק בהוראת מפקד כוח  

 כוכבית. -דו

בפיקודו    ,חוליות  שלושמחולקים ל  ,לוחמי סיירת מטכ"ל  20  -, מורכב מ"גל שני" •

הפעולה מפקד  אלמוג,    ,של  זאב  גומי,  סא"ל  בסירות  ליעד  דרך   ,וימשיךיגיע 

 לטהר את הגג והחדרים סביב החצר הפנימית, ויבצע את החבלה ביעד. ,חז""המא

      

                כוחות ומשימות  

שיועדו    ,לוחמים  40  , שמנו בסך הכולחוליות  שבעמשנה:    כוחות  תשעההכוח הלוחם כלל  

אחראית לביצוע הרתק מהתמרור   הייתהלוחמים ש  של שלושה  חוליהעוד  ללחימה על היעד,  

הלוחמים   , שנועד להוביל אתרופא וחובש  ,לוחמים  24עם    סירות גומי  12וכן כוח של    הימי,

שהיו   ,מסוקים עם רופא  שניסיוע כללו כוח חילוץ של  הואמצעים נוספים אל היעד. כוחות  

לאבטחה נגד התערבות   ,"ברטראם"מסוג  משמר    סירות  של  סיוע ימי  בראס סודר;בכוננות  



 50  (1)  1עבודי הכנות  -(עטלפים בים האדום 3)

ארטילרי   סיוע  וסיוע  סול  של ימית;  תותחים;  בחילוץ   מטוסי  שכללי  אווירלת  לסיוע  קרב 

 הנרה. לתקיפה ו ל י, אוויר

 

  )ר' מרשם מבצר האי גרין ועמדותיו( 

הפריצהיחולי אמורה  של    ובפיקוד  ,13שייטת  של    ת  אגוזי,  אילן  את    הייתהסגן  לפרוץ 

מקלע   עמדת  את  לחסל  הגשרון,  בחסות  מעת  3  'מסהגדר,  המבצר  צפון  את  ולאבטח   ,

 הפריצה, במהלך הלחימה ובעת הפינוי מהיעד. 

ה יחולי "מגדל  טיהור  )   , 13שייטת  של    ,"מכ"םת  עמית  גדי  סגן  נועדה (קרולבפיקוד   ,  

ה  נסיגת הכוח בשלב   ,"מכ"םלטהר את עמדת "מגדל  ולחפות על  להצטרף ללחימה על הגג 

 הפינוי הסופי. 

אמורה   ,ד סגן אמנון סופרבפיקו  ,13שייטת  של    ,ת טיהור המבנה הצפוני של המבצריחולי

 לטהר את האולם ואת החדרים הצפוניים ולהצטרף ללחימה על הגג.  הייתה

הגג הצפוניתיחולי על רחבת  )מפקד    ,13שייטת  של    ,ת ההשתלטות  בר  דב  סרן  בפיקוד 

המאחז"(" פונדיק  הייתהאמורה    ,כוח  יעקב  הלוחם  כתפי  על  לגג  לשתי  ו  לטפס  להתפצל 

ותותח    10לטהר את עמדות מקלע    נועדה, בפיקוד סגן עמי איילון,  אחת   חוליה.  משנה  חוליות

. דב  5ומקלע    1בפיקוד סרן דב בר, היה לטהר את עמדות תותח    ,היהשני  חוליהה  תפקיד  .2

כוח הרתק"  להפסיק את האש ולהזמין את "הגל השני" לעלות אל היעד  "היה צריך להודיע ל 

עם הגעת "הגל השני" ליעד, אמורים היו דב  (.  ממנו  מטרים  500)לאחר שהתקרב לטווח של  

לבנת ועוזי  היה לשמש מאותו שלב כקשר שלי,  בר  דיגלי, , שאמור  מנחם  ואל  לחבור אלי 

 ולפעול במשותף כחפ"ק של היעד ולהמשיך לנהל את הקרב מהגג.  

והסחהיחולי רתק  פז   ,לוחמים  שנישמנתה    ,13שייטת  של    ת  עמנואל  סרן  בפיקוד 

צריכה להגיע ב"חזיר" ולהתמקם בחשאי על גג התמרור הימי שמדרום    ההיית  ,)"פאולין"(

הייתה    חוליההליעד.   )בלגית(  אמורה  מכנית  בזוקה  משם  לעבר    ושנילהפעיל  מא"גים 

כוח המאחז"  "לפתוח באש עם פריצת    הייתהאמורה    היא גםהעמדות הדרומיות של המבצר.  

 ."חז כוח המא" הוראת מפקד שתינתן ולהפסיק אותה כליעד, 

בתותחיםיחולי והחבלה  הגג  טיהור  מטכ"לשל    ,ת  רם  ,סיירת  אהוד  סרן  אמורה בפיקוד   ,

 -, ו5, 4, 3לטיהור העמדות הדרומיות )משם  משיך להחבור אל גדי קרול שעל הגג, ול הייתה

 בצע את החבלה בתותחים.  ל( על הגג, וכן 6
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החצריחולי של  המערבי  באגף  החדרים  טיהור  מטכ"לשל    ,ת  חנן   ,סיירת  סגן    בפיקוד 

לרדתגילוץ נועדה  הפנימית  ,  החצר  אל  הצפונית  הגג  מרחבת  המערבי  את  לו   ,בסולם  טהר 

  החדרים לאורך החצר ממערב.

סגן אמיתי   ,סיירת מטכ"לשל    ,ית טיהור החדרים באגף המזרחי של החצריחול בפיקוד 

לרדתנחמני תוכננה  הפנימי  ,  החצר  אל  הצפונית  הגג  מרחבת  המזרחי  את  לו  ,תבסולם  טהר 

על טיהור    לחפותחבור אל חולית אהוד רם ו ל   . היא גם נועדה החדרים לאורך החצר ממזרח

 ועל ביצוע החבלה בתותחים.  6 -ו  5, 4עמדות 

  40  ובילאמור היה להבפיקוד רס"ן שאול זיו וסגנו סגן דני אבינון,    ,גומי  סירות  12כוח של  

 חמששיובל ב  , "הגל הראשון"  בשני גלים:  מים,לוח   20של  לוחמים, שיחולקו לשתי קבוצות  

ספק נועד לכוח גם  ה.  3סימן    סירות גומי  שבעבשיובל    ,הגל השני""ו  ,5סימן    סירות גומי

אסוף ציוד של "הגל הראשון" אל לתחמושת וחומרי חבלה ללוחמים על היעד בעת הקרב,  

חזרה  ל ,  סירותה ובשיגורם  נפגעים  בפינוי  ובסייע  הלחימה,  את למהלך  מהיעד    הפינוי  ארגן 

 תוך בקרה של מספר המתפנים.  ,סירות גומי שתיים עד ארבעבקבוצות של 

 

   ביצוע הפעולה

 

  תנועת הכוחות ליעד 

 )מרשם תנועת הכוחות ליעד(                   

יולי  ב  19שבת,    . במוצאימפרץ סואץ  מבצר האי גרין נמצא בטבורו של "הראש" הצפוני של

התכנסו  1969 ליעד-שמדרום  ,המסלבראס  ,  הלוחמים  ,מזרח  הכוחות  כשהם   ,שלושת 

המבצר  על  לקרב  ליציאה  השייטת  :ערוכים  של  הפריצה/המאחז"  ליעד   ,"כוח  שיחדור 

ו"כוח הרתק וההסחה" של    ;סירות גומישיגיע ליעד ב  ,"כוח הטיהור" של הסיירת  ;בצלילה 

 אליו יגיע ב"חזיר".  ,שיפעל מהתמרור הימי ,השייטת

ליציאה בשעה    ראשון  ו20:00לדרך,  ה"חזיר"  היה  באופן שנעו    ,ם לוחמי  השלושעליו  , 

הכוח    – הגומי  סירות 12יצאו לדרכן   ,20:30 -ב    כך,  חצי שעה אחר  וישיר אל היעד.  עצמאי

אי ביותר  בפעולות שייטת  -הגדול  נע  ןכשה   –  13פעם  הכוח  צפוני.  בנתיב  בשתי    מפליגות 

התקדמו בזו  שתי הקבוצות    .י להימנע מהתגלותכד  ,, קרוב ובמקביל לחוף שממזרחקבוצות

סירות  חץ, חמש    מטרים מפריד ביניהן. בראש נעו, במבנה ראש  100כשמרווח של    ,אחר זו

יהלום, שבע  5סימן    גומי ואחריהן, במבנה  סירות  , שנשאו את "כוח המאחז" של השייטת, 
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ווטתי את הכוח כולו, אני וממנה ניהייתי  , שנשאו את כוח הסיירת. הסירה בה  3סימן    גומי

  -מרחק של כ  אחרי שעברנו מול ה"קרנטין",  ,  21:50בשעה    .התייצבה בקדמת "ראש החץ"

מייל    3.2כעבור    ,22:00  -. ב"ביקון"ה  –ימי  המצוף  לע  הגילשינינו כיוון, במטרה  ל,  י מי  3.5

ו כל  סביבו התקבצנ   ,"ביקון"ה  –ההיערכות    ודתהגענו לנק  22:22  -בופנינו מערבה,    ,נוספים

 .  מטרים 1,600 -הסירות. מכאן ועד ליעד נותרו כ

שבהן נמצא   ,5סימן    גומיהסירות  "הגל הראשון" קיבל התרעה להתכונן לרדת למים. חמש  

דב   ,הטבילה. מפקד "הגל הראשון"  ודתבהתגנבות איטית אל נק  בפיקודי   כוח הפריצה, נעו

זיוושאו  "רפול "  וכן  בר, בסירה.    ונמצא  ,ל  דמוי ה  "רפול" אתי  במתקן  להסתייע  לנו  ציע 

 20נכנסו    22:45  -ב  .כדי לקבוע את המרחק שלנו מהמבצר  ,מקלעת, אותו הכין בנגריה שלו

וב למים,  לשחות  23:00  -הצוללים/פושטים  החלו  הם  קצרה,  התארגנות  לאחר    הקבוצכ, 

גרין האי  אל    .לעבר  חזרו  אותם  שהובילו  הסירות  שבע שם  להמתין    ,ה"ביקון"חמש  לצד 

  ושאול   "רפול" בעוד ש  ,דיגלימנחם  ירות האחרות. משחזרנו ל"ביקון", עברתי לסירה של  הס

ושאר הסירות נצמדו    ,למצוףנקשרה  הסירה עליה עליתי    ,נותרו בסירתם. בעת ההמתנה  זיו

 למנוע היסחפות במהלך השעות הארוכות  שציפו לנו.  כדיאלינו, 

כבר   גיע אליו, והבאופן עצמאי  רור הימישהיה ב"חזיר" ניווט את דרכו אל התמ   "כוח הרתק"

 ים מטר  140  -במרחק של כ   התמרור, שניצב  .באש(  ה פתיחה)כשעתיים לפני    23:00שעה  ב

על  מטרים מ  שניהתנשא לגובה של  ומטרים    4x4שממדיו    ,בטון  , היה מבנה מדרום למבצר

  יוסף -ישי בןעמנואל פז )"פאולין"(, אריה )"אריו"( יצחק ואב  –  המים. שלושת הלוחמים  פני

  85  של  נקשרו לקיר הדרומי של התמרור, שהיה חסוי מפני שלושת התותחיםוה"חזירים"    –

המק  מ"מ עם   ,הכבדיםים  לעושלושת  המבצר.  של  הדרומית  בצלע  בעמדות  מוצבים  שהיו 

התמרור  ה   חצות של  הדרומית  שבדופן  בבטון  הקבועים  הברזל  שלבי  על  עלו  הם  ליל 

הצר גגו  משטח  על  וארגזי  .והתמקמו  המא"גים  המשטח   וונח ההפעולה    שני  קצות  בשני 

"ש" המתוכננת, הם דיווחו -, שש דקות לפני שעת ה24:24בתווך. בשעה  – והבזוקה הבלגית

מוכנותם עליהם  .על  כשלושת  היה  עד שנפתחה האש  לחכות  נוספים  כוח  "של    רבעי שעה 

 המאחז" ביעד.

                                  

          ח המאחז" ליעדכו"תנועת  

 )מרשם תנועת "כוח המאחז" ליעד(     
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  , תואיטיב  םתקדכוח מהבחין דב שה  ,יה קבוצתית מערבהידקות של שח  65  -לאחר שעברו כ

ב לכך,  אי  קודם.  עליו  ידוע  היה  שלא  זרם  לצלילה.  הוא  ,  00:05  -בשל  לעבור  החליט 

שו עצמם  מצאו  הלוחמים  קשה.  הייתה  המים  תחת  עומס  ההתקדמות  תחת  התחמושת  קעים 

ונושמים בכבדות. האחרונים בטור, שהתקשו לאמוד את עומק הצלילה, הגיעו עד לעומק של  

שעת  30:00בשעה      14. מטרים  12 האחרון     "ש"-ה,  הזמן  לפני  אחת  ושעה  המתוכננת, 

כ נמצאים  עודם  ולוחמיו  שהוא  וגילה  המים  פני  אל  דב  עלה  באש,    מטרים   600  -לפתיחה 

את  מזר -ומיתדר העלה  הוא  ליעד.  לפניאנשי  חית  אותם   הכוח  דירבן  קשה  ובשפה  המים, 

 מערב, בניגוד לזרם. -יה בכיוון צפוןי ולנוע בשח מותנייםלשנס  

אך לא קבלנו כל מענה.    ,ואני, ליצור קשר עם דב  "רפול " במשך זמן זה ניסינו,  שלוש פעמים  

ומה מצבו "כוח המאחז"  לנו היכן נמצא  ונמצאלא היה ברור    בערפל מוחלט. היה ברור   נו, 

ננסה להתקרב ליעד כל עוד לא הגיעה השעה האחרונה לפריצה, דהיינו  ש,  לנו . 01:30לא 

שנ לפרוץיסברנו,  המאחז"  "כוח  של  סיכוייו  את  ישבשו  ההתקרבות  את  להקדים    סיונות 

 היה לגרום לאסון.   דבר שעלול – יווצר צורך כזהיאם  – יקשו על חילוצוו

למרחק  הגי  01:10  -ב המאחז"  "כוח  ה  מטרים  150ע  מ"מגדל  נערכו מכ"םצפונה  שם   ,"

בעומק   הקרקעית  מעל  עתה  נעו  הם  לצלילה.  וירדו  המרכזי  החבל  לאורך  של הלוחמים 

כעבור    חמישה ה   מטרים  50מטרים.  במגדל  והבחין  המים  פני  מעל  דב  הציץ  . מכ"םלערך 

ביצע בהיותו   הוא  נוספת  כב  מטרים  15הצצה  כאן  הניצב בפמהמגדל.  נה י ר הבחין בשומר 

המדרכה.-הצפון  במרכז  נוסף  ובשומר  הגג  שעל   מטרים  100  -כ,  בצלילה  בעודם   מערבית 

ממכת טלף של  ת טיהור האולם הצפוני,  ימהיעד, נתלשו מפניו של אמנון סופר, מפקד חולי

ם. י המיפנ  לעלו ברירה אלא לצוף    הייתההמכשיר, ולא    המשקפיים ופיית  ,הצולל שנע לפניו

קבעו שבמקרה כזה יצטרף הלוחם אל הכוח בשחייה, אך רק לאחר   ההוראות שנקבעו מראש

  .סגנו, סגן גיל לביא על ידי חוליהאמנון כמפקד ההפתיחה באש. כתוצאה מכך, הוחלף 

 

   שלב הפריצה

   )מרשם שלב הפריצה ו"המאחז"(  

 
-עתלית, שעומקו אינו עולה על ארבעה  בעיה זו לא נצפתה כראוי, הן משום שהאימונים התנהלו במפרץ   14

נבע  והן משום שעודף התחמושת  חמישה מטרים וכתוצאה מכך רק שלושה מפקדים הצטיידו במדי עומק, 

אטימות  על  גם  ואולי  בצלילה,  תנועתם  על  השפעתו  את  נכונה  העריכו  שלא  בכוח,  יחידים  של  מיוזמה 

 הרימונים. 
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לו לפרוק את ציוד    כוח והורהל  ההתרענתן  . הוא  מכ"םנגע דב בר במגדל ה   01:25בשעה  

 ,הורה דב לכוח לעלות על הקרקעית הבוצית והשחורה מזפת  דקות לאחר מכן  חמשהצלילה.  

וחולימכ"םהמצויה מתחת לגשר ה  ואחריהם י. דב  ת הפריצה של אילן אגוזי עלו ראשונים, 

רצועת על  נערכו  הם  החוליות.  שאר  העמודים  עלו  ומאחורי  לגשר  שמתחת  לפי    ,הקרקע 

שנקבע   זמיר הסדר  יוסי  סגן  לו.  היעודה  לעמדה  נשקו  את  מכוון  מהם  אחד  כשכל  מראש, 

וסמ"ר ישראל דגאי הכינו את ה"בונגלור" והניחו אותו על הגדר לפיצוץ, ובפיקודו של אילן  

זיהה אילן בברור את   שבקצה   פירצההמפקדם החלו בחיתוך שקט של הגדר. תוך כדי כך, 

  –  ואני בתצפית מ"מוצב המזח" שבבוקר הפעולה  "רפול"בה הבחנו    –המערבי של המדרכה  

 והסב את תשומת לב אנשיו לכך. 

, שעל 01:30  -לא האזין לקשר. ב  "הפריצה  כוח"גם בשלב זה, כמו במהלך הצלילה במים,  

התכנון   ניסה  היה  פי  ליעד,  לפריצה  האחרון  עם  "רפול"הזמן  קשר  להקים   נוספת,  פעם   ,

ליצ  ,הכוח הניסיון  גם  נענה.  לא  דרך  אך  קשר  לא    ",פאולין"ור  הימי,  התמרור  על  שרבץ 

 צלח. 

, במהלך חיתוך הגדר, וכאשר אחרוני "הגל הראשון" כבר עלו מהמים ונערכו על  01:38  -ב

הקרקע, הופיע חייל מצרי על המדרכה עם פנס בידו והתקרב לעבר חותכי הגדר. אילן לא 

חול כל  והרגו.  באש  עליו  ופתח  "הגליהשתהה  של  הפריצה  זינקה,    ית  שבפיקודו  הראשון" 

. המצרים הגיבו בירי 3באש את עמדת מקלע    הוחיסלללא ירי, לעבר הפירצה שבקצה הגדר  

נפגע מרסיסי   בלתי יעיל שעבר מעל ראשי הלוחמים, וכצפוי "הרימו" תאורה. אילן אגוזי  

 רימון בשתי רגליו. 

 

 15המאחז""הפעולות לתפיסת 

הצפונית  –  המאחז"שטח  " הגג  החיוני  היה  –  רחבת  כזכור, השטח  הקפיצה יהש,  ווה קרש 

"המאחז"   תפיסת  כולו.  היעד  על  ידילהשתלטות  בשלושה   על  התבצעה  הראשון"  "הגל 

 שלבים, לפי תבנית שהוכנה ותורגלה מראש. 

 של תפיסת "המאחז" כלל את הפעולות הבאות:  ראשוןהשלב ה

זרק תחילה רימונים    בסוף טור הלוחמים,  ג'י-פי-סמ"ר ישראל אסף, שהוצב עם אר •

 
הצפוני של מבצר האי גרין, משפת הגג ועד לכונסי האוויר  מתייחס לרחבת הגג שבאגפו    "שטח המאחז"    15

 שבשפתה הדרומית.  
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 3כך זינק לעמדת מקלע    אחרושהייתה מעל ראשו,    ,"מכ"םמגדל ה"לתוך העמדה ב

חולי בידי  שחוסלה  אגוזיי)"גוריאנוב"(,  אילן  של  מצרי   .תו  בחייל  הבחין  הוא  שם 

אר רקטת  שיגר  הוא  משם  והרגו.  בתוכה  תותח  -פי-המסתתר  עמדת  לעבר   6ג'י 

 . שבאגף הדרומי הרחוק

הפר • חולבעקבות  מלוחמי  גונן,  ישראל  סמ"ר  רץ  המדרכה  ייצה,  לאורך  הפריצה,  ית 

-נה הצפון יוהשחיל רימונים דרך החלונות לתוך המבנה הצפוני. עם הגיעו לפ  ,מזרחה

 לאבטח את האגף המזרחי של המבנה.   ,כמתוכנןבה, נשאר הוא  מזרחית, 

גדי קרול   • סגן  פניבעקבות הפריצה חלף גם  עט קדימה , טיפס וש3עמדת מקלע    על 

שעל גג המבנה העגול. כאן הוא חיסל, בחיפוי אנשיו,   מכ"םדרך הגשר לתוך עמדת ה 

בעמדה שנמצאו  מצרים  תותחים  ,שני  שני  בה  גילה   20  של  שהיו  הוא  עתה  מ"מ. 

  16.דמה מכ"םאינו אלא  מכ"םשה

פעולותיהם של צוות אילן וצוות גדי, שחיסלו את בסיסי האש והמכשולים הראשונים  •

של דב בר להמשיך מזרחה   חוליהיב בחזית היעד, סללו, למעשה, את הדרך ל של האו

המדרכה דב,   ,לאורך  של  הצוות  לפעילות  במקביל  הגג.  על  יעלו  ממנה  הנקודה  אל 

נאלץ להתעכב וטרם  ש  ,את אמנון סופר  , כזכור,שהחליף  –נערך עתה סגן גיל לביא  

לטהר את   כדי  ,הצפוני  לפרוץ עם ארבעת אנשיו דרך הדלת שבחזית המבנה  –  הגיע

 החללים הפנימיים שמאחורי הדלת.    

ידיהאש    עם פתיחת • ואנשיו, שהיו בתמרור הימי,   "פאולין" הכוח הפורץ, פתחו    על 

בזוקה פצצת  שיגרו  הם  תחילה  המבצר.  שבדרום  העמדות  על  בצד   ,באש  שפגעה 

ירה אבישי בן-הדרום עיקר יוסף צרורות מהמא"ג, ב-מזרחי של המבצר. לאחר מכן 

 ,ים. ירי זה מכיוון התמרור הימי משך מייד את תגובת המצריםלעים הכבדנגד המק 

מעמדת תאורה  פצצת  יעילה ש  5תותח    שירו  אש  וכן  סביב,  השטח  את  הנירה 

 מהעמדות הדרומיות.  

 

השני  ב "המאחז"  שלב  תפיסת  כיבוש  הייתה המגמה  של  את  הגג  ולהשלים  לרחבת  לעלות   ,

 : אווירה עד לגבול כונסי הולהשתלט על העמדות שברחב

בחולי • דב  של  סגנו  איילון,  עמי  ההשתלטותיסגן  כתפי  ,  ת  )על  שטורמן עלה  (  חיים 

 
 מכ"ם". אף שהמוצב כולו כונה "תחנת ,בניגוד לדיווחו של אמ"ן, לא נמצא מכ"ם ,דבייהאכזכור, גם ב 16
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לגג לשפת.  ראשון  מנתז   כשהגיע  נפצע  ועמי  פעל,  שלא  עשן  רימון  זרק  הוא  הגג 

זרק  נוסף ש  במצחו. רימון נפיץ    –הוא  זאת, על   גם הוא.  לא פעל  –הפעם    ו למרות 

סמ"ר   ובעקבותיו  תותח  עמי,  לעבר  והסתערו  הגג  על  רוט,  אותו.   2"זלי"  וטיהרו 

ממקלע   אש  עליהם  נפתחה  לשם,  עמי 10בדרכם  "זלי".  של  אצבעו  את  שקטעה   ,

סמ"ר שמעון דותן, שטיפס ועלה אחריהם, ירה פצצת  חיסל מקלע זה. למרות זאת,   

 עמייחד עם  ו  "זלי", למרות פציעתו, המשיך להילחם,מקלע.  אותו  לעבר    יג'-יפ-רא

 .1שעלו בינתיים וטיהרו את עמדת תותח   ,חיפו על דב בר ורס"ל חיים שטורמן

, נמלטו מהעמדה שני מצרים וירדו מהגג 2מטהרים את עמדת תותח   "זלי "עוד עמי וב •

גונן נתקלו בישראל  הם  פריצת    ,למדרכה, שם  עם  הסתיים  זה  אותם. שלב  שחיסל 

פרץ סמ"ר מוטי גרינמן,    המבנה  דלתבפיקוד גיל לביא לתוך המבנה. את  ש  חוליהה

הפריצה במקום לאחר  ה  ,שהושאר  מצאה    חוליהלאבטחה.  לביא  גיל  אולם שם  של 

עמודים  שריק   על  לא  ונסמך  חשוך.  החצר    אותרנראה  אל  ממנו  מעבר  או  פתח 

 הפנימית של המבצר.  

וחולי • לביא  וחוליגיל  קרול  וגדי  הצפוני,  באולם  משימתם  את  שהשלימו  יתו,  יתו, 

גג המבצר"מכ"םמגדל ה" לטהר את    שסיימו על  גם הם  עלו  כדי לסייע בהשלמת    ,, 

ה המדרכה  על  "המאחז".  שטח  על  אגוזי  ההשתלטות  אילן  לאבטחה  נותרו  צפונית 

פונדיק  ,הפצוע יעקב  ולצידם  וגונן,  כוח    ,גרינמן  עבור  "סולם"  לשמש  כדי  שנותר 

 הסיירת שעמד להגיע. 

   

 אחז" כלל את הפעולות הבאות: של המבצע לתפיסת "המ שלב השלישיה

והשתלטו עליה. בהסתערם    5הסתערו ביוזמתם על עמדת מקלע    ,גדי וגיל, שעלו לגג •

העמדה )"שפניה"( שבתוך  במחפורת  במצרי שהסתתר  הבחינו  לא  הם  העמדה  , על 

רק לאחר מכן הם חברו אל   ואשר בשלב מאוחר יותר גרם לנפגעים לכוח השייטת.

סביב דב בר, שנעמד עתה ליד כונס  התכנסו  ז" שעלו לגג  דב. שאר אנשי "כוח המאח

 וירו לעבר העמדות שמדרום. ,הימני ולצד "העמדה הריקה" אווירה

הרתק",   • )"אריו"(  הירב"כוח  יצחק  מגג אותו  הפיל  הירי    הדףו  ה,בזוק  אריה  למים 

, גרר אחריו אש חוליהרוע מפתיע זה, שגרם להפסקה ברצף האש של היהתמרור. א

התמרור לתפוס מחסה    של המצרים. עקב כך, נאלצו שלושת הלוחמים שעלמוגברת  

שככה מעט האש, והם עלו חזרה לגג התמרור. בשעה שהסירה   01:45  -מאחוריו. ב
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ואני   ,להמשיך בירי  "פאולין"התקבלה בקשתו של    ,בה הייתי התקדמה לעבר היעד

 . התואישרתי א

צה( לקיים את הקשר האלחוטי  עם בנקודת זמן זו, ניסה דב בר )לראשונה מאז הפרי  •

סירות "הגל השני", אך מכשיר הקשר שלו לא פעל. כתחליף מתוכנן, הוא ירה רקטה 

 ה"ביקון" אולם סירות  "הגל השני" לא המתינו להתראה זו, מכיוון שיצאנו מ  ,ירוקה

בעת שנורתה הרקטה היינו למעשה במרחק  רגע שנפתחה האש ביעד.  כבר בביוזמתי  

 מהיעד. מטרים 600 -של כ

מהכ • שנורתה  אש  כי  דב  "כוח  ו כשראה  את  מסכנת  החלה  הימי  בתמרור  הנמצא  ח 

דו רקטה  ירה  הוא  הירי-המאחז",  את  להפסיק  הרתק"  ל"כוח  וסימן  אש    .כוכבית 

ירדו  לוחמי החוליה, שסיימו את משימתם במלואה, אל   ,הרתק פסקה. בעקבות זאת

 ה"חזיר" והמתינו להוראה להתפנות.

 

 ( 5ומקלע   3שלב טיהור תותח  )מרשם 

"המאחז" תחום  על  ההשתלטות  פישהתנהל    ,שלב  היטב,    על  ומתורגלת  מובנית  תוכנית 

דה בנפש ובשני יהתבצע כמכונה משומנת. בניגוד לחששות מראש, הוא הסתיים ללא כל אב

וזלי.   אילן  בלבד,  קל  שניתנו    כדיפצועים  להנחיות  ובהתאם  האויב,  התעשתות  את  למנוע  

בצדק,בתד דב,  החליט  רצף   ריך,  את  להמשיך  כ"מאחז",  שהוגדר  התחום  משטח  לחרוג 

נוספות   עמדות  שתי  על  השליטה  את  ולהבטיח  המאחז",  "כוח  של    3תותח    –ההסתערות 

 . 5ומקלע  

, כמו גם הצורך לרתק באש את העמדות שבאגף הדרומי 5הצורך בשליטה על עמדת מקלע  

את חיים שטורמן ואת יואב שחר לעמדה זו. בדרכם   של היעד, הובילו את דב להחלטה לשגר

לא היה מודע לכך שגדי וגיל כבר פעלו קודם לכן   לעמדה הצטרף אליהם גם יוסי זמיר. דב

הם לא הספיקו לעדכן אותו. אולם, גם אילו היה מודע לכך, מוצדק היה  מכיוון שבעמדה זו,  

את  ולוודא  להבטיח  כדי  ששלח,  הצוות  את  סב  לשגר  זו.שליטתנו  עמדה  כשהשניים    יב 

מדרום, צץ מהמחפורת חייל מצרי  אותם  אבטח  מיוסי זמיר    , בעוד5התקרבו לעמדת מקלע  

רימון לעברם  ו  .והשליך  המצרי,  את  הרג  זמיר  נהרגו.  ושטורמן  מכוח    שני  שחר  מפעילים 

יוסי כבשני וסמ"ר איציק הרץ  –  גומי  הסירות   פינו את  למקום  שהגיעו בינתיים  –  סמ"ר   ,

 וגים לסירות. ההר
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. אי לכך,  3גיון שחייב את הפעילות שמעבר לתחום "המאחז" חל גם לגבי עמדת תותח  יהה

רוט כדי להשתלט על עמדה זו.    "זלי "שיגר דב את סגן עמי איילון, רס"ל "דידי" יערי וסמ"ר  

א לטהר  סיימו  סמ"ר    ה,תו לאחר שהשלושה  לביא,  גיל  סגן  קרול,  גדי  סגן  אליהם  הצטרפו 

 סף, סמ"ר ישראל דגאי וסרן דב בר עצמו.ישראל א

                                                                              

  הצטרפות "הגל השני" עם סיירת מטכ"ל   

ליעד   לפריצה  האחרון  המועד  ק  –  01:30  –משהגיע  על  יוטרם  מדב  דיווח  כמתוכנן  בלנו 

שיבו שחל  ברור  היה  הגדר,  של  חיתוך  התנהלותו  במהלך  המאחז".  "ש  חומר  כוח  מתוך 

הגדר:    ,התחקירים שבדקתי חיתוך  על  דב  דיווח  לא  מדוע  לשאלה,  לי התשובה  נמצאה  לא 

חשש שיחזירו את הכוח בגלל שעבר את    האםכחה תחת לחץ הנסיבות?  נבע מש    הדברהאם  

לדבר במכשיר מתחת לאפם של השומ לא רצה  אולי  או  לפריצה?  מה     רים?הזמן האחרון 

גג  על  לעלייתו  קודם  בו  ענה  ולא  הקשר  מכשיר  את  להפעיל  ניסה  לא  שדב  הוא,  שברור 

גומיב  ,לנו.  המבצר כוח    סירות  בגורל  עלה  מה  מושג  של  שמץ  היה  לא  השני",  "הגל  של 

ה נמצא.  הוא  והיכן  לא    שלנו   שארותיהפריצה  שלב    הייתהבמקום  לביצוע  זמן  מותירה 

היינו מנועים   לעומת זאת,.  מן היעד  יםמטר  500  שללטווח    הביניים של ההתקרבות השקטה

עלולים  אנו  כזה  מחשש שבצעד  היעד,  לכיוון  ולנוע  ב"ביקון"  ההמתנה  נקודת  את  מלעזוב 

 כוח המאחז". " לסכן את 

ניתקנו ממצוף ה"ביקון"    ללא קריאה מ"כוח המאחז",  ,(01:38  -מרגע שנפתחה אש ביעד )ב

-ששדקות, במקום ב  17-המטרים מה"ביקון" ליעד עשינו ב  1,600ושעטנו לכיוון היעד. את  

בהן יכולנו לעבור את המרחק מנקודת הביניים המתוכננת, אילו חיכינו במרחק שדקות    שבע

דקות בחבירה של "הגל  עשר-תשעזמן של כ כפי שתוכנן. נוצר, אפוא, פער ים,מטר 500של 

  , כאשר י במיוחד לקראת סוף הקרבלידי ביטו  באההשני" עם "כוח המאחז". תוצאת פער זה  

ורצף שבחצר  הלחץ  הסיירת  חוליות  מצד  הספיקו  "המאחז"  האש  עמדות  ותילר  לא  ק 

 . לןו סי ולח 6  -ו  5  ,4התותחים 

פתיחת לאחר  דקות  ו  שבע  ביעד,  בכל ש  לאחרהאש  ושעטנו  ה"ביקון"  ממצוף  ניתקנו 

נו לבין דב לא היה קשר שגם בי  –ביקש ממני פז, מפקד "כוח הרתק"    ,היעד  המהירות לעבר

אישור לחזור ולפתוח באש. אשרתי את בקשתו, שכן יכולתי לצפות היטב מתוך     –אלחוטי  

האש  כיווני  את  שלו(  האורך  לציר  בניצב  המבצר  אל  שנעו  הסירות  את  )שהובילה  סירתי 

המקורות   שני  של  הבחנתי    –המנוגדים  שני.  מצד  הרתק"  ו"כוח  אחד,  מצד  המאחז"  "כוח 
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כן, הערכתי שאם לדב אין קשר    על  ן לא סיכנה את לוחמי "המאחז". יתריק עדישאש הרת

כל להורות לפז להפסיק את  וי  הוא  ,עם זאתלהמשיך בירי.    פז לא הוא יוכל לאשר ל  ,אלחוטי

 אש באמצעות רקטה. ה

ידי , נראתה הרקטה הירוקה שנורתה  01:48, בשעה  אחר כךדקות    שלוש   ה קראש דב,    על 

-ולחבור ל"כוח המאחז" של השייטת. מייד לאחר מכן נראתה הרקטה הדו  לנו לעלות על האי

כ תר והש  ,כוכבית כעבור  הירי.  את  להפסיק  לפז  של   שלושה  האחרון  בקטע  נוספות,  דקות 

של   המנוע  החל  ליעד,  ליתר   גומיהסירת  התנועה  צעקתי  הואטה.  ומהירותה  לקרטע  שלי 

הזה לא מנע מאתנו מלהגיע יחד עם כל הסירות: "לא להתעכב ולא להתפצל"! העיכוב הזעיר  

 הייתה האחרונה בגוש זה.   ,גלי ואנייד ,אם כי הסירה בה היינו ,גוש הסירות ליעד

משם כוונו כולם   .הגיעו כל הסירות למבצר. לוחמי הסיירת עברו דרך הפירצה  01:55בשעה  

העל לגג.  ילנקודת  מהמדרכה  הסיירת  שלושיה  של  אהוד    ,החוליות  היה   ,רםשבראשם 

 התקדמו לפי התוכנית. 

תותח  יהעל עמדות  את  טיהרו  המאחז"  מ"כוח  השייטת  שאנשי  בעת  החלה  לגג  שלנו    3יה 

שהבאתי   25מ.ק.  -ת הגג. מסרתי לעוזי את ה. דב בר ועוזי לבנת המתינו לי על שפ 5ומקלע  

אתי בסירה, ומכאן ועד סמוך לסיום הלחימה ביעד, עוזי היה צמוד אלי כקשר. משפת הגג 

לחפ"קה ,כמתוכנן,  ולהצטרף אלי  לגג  לו לעלות  לסייע  לדיגלי, כדי  יד   הגיב  דיגלי  .ושטתי 

 כל מהלך הלחימה עד לשלב הפינוי.   ולא ראיתישיגיע בכוחות עצמו, ומאז 

  . התנגדות המצרים חלשהשכשעליתי לגג, תיאר לי דב את תמונת המצב. מדבריו התרשמתי,  

. מעמדה זו ניהלנו את  4עמדה מס'  לעבר    –ת ואנוכי  דב בר, עוזי לבנ   –מייד התקדמנו יחד  

ביעד הלחימה  לעמדת    ,המשך  בדרכנו  והנסיגה.  החבלה  הפינוי,  פעולות  שאר  את  גם  כמו 

, נתקלנו באנשי החוליה של אהוד רם, והאצתי בהם "העמדה הריקה"ובעוברנו ליד    4תותח  

 להתקדם. 

כ02:00בשעה   המ  חמש,  גג  על  עלייתנו  לאחר  בלבד  המטכ"לי דקות  החפ"ק  החל  בצר, 

ל נקבע  לפינוי  האחרון  שהמועד  אף  זאת,  הלחימה.  את  לסיים  דיווחתי 02:30  -ללחוץ   .

מייד בתום    .ממשיכים עד להשלמת המשימה!"  .שליש מהיעד בידינו  לחפ"ק המטכ"לי: "שני

 הודעתי זו לחפ"ק, דווח לי כי שחר ושטורמן נהרגו. הם היו הראשונים שנפלו בקרב זה. 

 ( 5-ו  4בעמדות תותח  הלחימה –רשם )מ 

, הורה  3על עמדת תותח    ,עמי, "דידי" ו"זלי"  ,השייטת  לאחר ההשתלטות של שלושת לוחמי

הלוחמים   לארבעת  איילון,  עמי  של  בהמלצתו  אסף    –דב,  ישראל  לביא,  גיל  קרול,  גדי 
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דגאי תותח    –  וישראל  עמדת  על  לכוח, להשתלט  בינתיים  עצמו  .4שהצטרפו  עם יחד    ,דב 

לפגוש אותי ואת דיגלי ולכוון את לוחמי    כדי  , חזרו, כאמור, לשפת הגג שבחזית המבצר  ,עוזי

  הסיירת לעלות ליעד ולפעול דרך נקודה זו.

עמי    ה.נתקלו חמישה מלוחמי השייטת באש חזקה וניהלו קרב עיקש לטיהור  4בעמדת תותח  

גדי קרול המתין   .הם מלמעלה, אסף ודגאי מחפים עלי"דידי"וגיל עסקו בטיהור בפועל, כש

לעדכן אותו בתמונת    , כדילמפגש המתוכנן עם אהוד רם  ,4ליד עמדת תותח    ,על שפת הגג

בינתיים,   צלף  המצב.  עליהם  תותח  ירה  ניסה    "דידי"ו  6מעמדת  אסף  ברגלו.  מכדור  נפגע 

יה פגעה בעמדה יאך השנ  ,הפצצה הראשונה שלו הייתה עקרה  .6לירות בזוקה לעבר תותח  

  לע הכבד ושיתקה אותה זמנית. גם דגאי ירה לעבר העמדה. לפתע, נזרק רימון מעמדת המק

שתם, ובמיוחד את  י. רימון זה פצע את חמ4שנמצאה מתחת לעמדת תותח    ,מ"מ שממזרח  23

לוחם ששי, היחיד שלא נפגע, היה גדי קרול, שהיה בזמן זה בין    .שנפצע קשה בבטנו  ,"דידי"

 שתי החוליות.  

זרק   ,4תותח    אהוד רם ואורי מתתיהו מהסיירת את דרכם למפגש עם גדי ליד עמדת כשעשו  

. משהבחין  אורי שהחוליה שלו  4תותח    שמתחת לעמדת  לע כבדאורי רימון זרחן לאותו מק

 ,ולאחר מכן חזר שוב למקומו של אהוד  ,3לתותח    הנותרה מאחור, הוא חזר אליה, העביר

הדיווח   קבלת  בעת  עליו  לחפות  במצחו כדי  אהוד  נפגע  גדי  של  הדיווח  בסיום  קרול.  מגדי 

עמי וגיל המשיכו להילחם עד לשיתוק עמדת    .ונהרג במקום  ,6צלף מעמדת תותח  של  מכדור  

המק  ועמדת  הכבדהתותח  הגענו    לע  זה  בשלב  ואני    ,דב  –שמתחתיה.  הלוחמים    –עוזי  אל 

. ראיתי לידינו את אהוד  ושל עמי בצוואר  הייתי עד להיפגעותו בשלישית  .4שבעמדת תותח  

קל שנפגעו  ודגאי  ולעוזי  נפגע,  שלא  לגדי,  והוריתי  שסביבו  הפצועים  ואת  ההרוג    , רם 

ניחר, שיוכל להתפנות בכוחות עצמו. ככל הנראה, ירי  זה של  לפנותם. עמי אמר לי בקול 

בעת   6תותח    עמדת נפגעו  שניהם  מהשייטת.  לוי  דני  ואת  מהסיירת  ואזה  דני  את  גם  קטל 

מבלי שאיש הבחין בכך.   ,הגג מטה למדרכה  , וכנראה נפלו משפת4וצתם אל עמדת תותח  מר

 מסקנה זו עולה מהמקום בו נמצאו בתום הלחימה. 

משנהרג אהוד רם, נטל סגנו, אורי מתתיהו, את הפיקוד על החוליה. בפרק זמן זה צצו בקצה  

שהצטרף   "זלי" דב,    .5שניסו להימלט ממנה אל עמדת תותח    ,החצר שמתחתינו שני מצרים

 הרגנו אותם בירי מן הגג.  ואניחפ"ק אלינו ל

  הדבר נבע מכך   . הגענו למסקנה כי4ניסינו לבדוק מה גרם לסיבוך בנקודה מס'    מאוחר יותר

"כוח הפריצה" של השייטת לא נעצר עם תפיסת "המאחז", אלא הזדרז להסתער על עמדת  ש
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כוח  ש  ,יה מעבר לתחום "המאחז"יהעמדה השנ  הייתה  4. עמדת תותח  4  עמדת תותחו  3תותח  

צריכה להילחם בשתי עמדות אלו. אולם, הייתה  המתוכנן, הסיירת    על פיהשייטת נלחם בה.  

ולחמו בעצמם בשתי העמדות. הם   הל לא המתינו  ליעד, לוחמי השייטת    הבגלל האיחור בהגעת 

ראוי  ובנחישות  בדבקות  זאת  והחיפ  ותעשו  הרתק  את  חסרו  אך  העמדות  לציון,  לנטרול  וי 

תותח   עמדת  על  בהסתערם  הגג.  שעל  למלכודת  4הקיצוניות  השייטת  לוחמי  אש,   נקלעו 

. הלחימה לטיהור עמדת 4מ"מ שמתחת לעמדת תותח    23  לע הכבדוהמק   6תותח  בעיקר מצד  

החשוף  4תותח   הגג  על  למעשה  או מחסה  ,התבצעה  מסתור  מול האש של שלוש    , ללא  אל 

תותח   תותח6עמדות:  כבד  5  ,  כוח  מ"מ  23  ומקלע  אז  שיימצא  ומבלי  את  ש,  לנטרל  יוכל 

בתוכן. "כוח הרתק" שעל התמרור הימי מדרום נאלץ זה מכבר להפסיק את    ו נמצאשהמצרים  

שפעלו בחצר היעד, טרם הספיקו להגיע לקרבת העמדות הללו   ,האש, ואילו חוליות הסיירת

ולחפות על פעול   כדי  , החיילים המצריים.  ןהות הטיהור שלליצור את רצף הלחץ על האויב 

אל עמדות  הקיר"  ו,שאיישו  אל  גבם  "עם  והדרך   ,נותרו  מילוט,  דרך  כל  להם  הייתה  לא 

היחידה שנותרה להם, מלבד "הרמת ידיים", הייתה להגיח מדי פעם מתוך המחסה ולצלוף על  

 הכוח שלנו. 

הקיצונית כבר    6ותח  להפסיק את הלחימה. עמדת ת י  ל"מטכ ההורה לי החפ"ק    02:10בשעה  

תותח   עמדת  אך  לחלוטין,  את    5שותקה  להשלים  שעלינו  חשבתי,  פעילה.  נותרה  עדין 

, הוריתי לאורי מתתיהו ולאמנון סופר, שהצטרף בינתיים, להמשיך . לפיכךהמשימה עד תומה

אורי חזר בשנית אל החוליה שלו עליה.  תותח    הנמצאש  , ולהסתער  אות  ,3בעמדת  .  הואסף 

אלי  זרקו  בדרכם  תותח  אנשיה  נו,  עמדות  תוך  אל  וירו  הכבד.מקה ו  4רימונים  העמדות    לע 

יצא וחייל מצרי  סופית עמדת    מהן כשהוא  התלקחו מהתחמושת שבתוכן,  כך שותקה  בוער. 

 . 4תותח  

בחיפוי החוליה של אורי והחפ"ק    –השליכו  הם  ,  5כשהגיעו אורי ואמנון לשפת עמדת תותח  

לתוכה  –שלי   זרחן  עמדת  כ  .רימוני  בתוך  להתפוצץ  התחמושת  פגזי  החלו  מכך,  תוצאה 

אש.   . העמדה כולה נראתה כחומתאווירם נראו עפים מתוכה ביהתותח ושלושה חיילים מצרי

האויב ביעד    02:15-אורי ואמנון תפסו מחסה מאחורי עמדת שקים. הוריתי להם להתפנות. ב

לחלוטין.   כךדקות    שתישותק  ל 02:17  -, באחר  הודעתי  כי   ,ול""רפ ,  לנו בסירה,  שהאזין 

 הוא העביר זאת לחפ"ק המטכ"לי.  .להתחיל להתפנות  הוריתי לכוחות

 )מרשם לחימת חוליות הסיירת בחצר המבצר( 
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חוליות הגג  סיירת מטכ"ל  של  שלוש  על  יעקב"(  "סולם  כתפי  )דרך  לעלות  כזכור,    . כוונו, 

הגג  מהן  אחת   על  דרכהמשיכה  את  עתה  חיפשו  האחרות  אל    ןוהשתיים  הצפונית  מהרחבה 

היעד.   של  הפנימית  הבטון   השתייםהחצר  בקיר  הקבועים  הברזל  שלבי  דרך  מהגג  ירדו 

החצר אל  והמובילים  הצפוני(  )בצד  לרחבה  בקצה    ,שמתחת  והשני  המזרחי  בקצה  האחד 

 .המערבי

 וירדה לחצר. סגן אמיתי נחמני היה ראשון   חיפשה ומצאה את הסולם המזרחי  ת אמיתייחולי

על  שני האחרונים חלפו    בסולם שי, יורם, בועז, נמרוד ויובל מירון.ירדו    ם, ואחריורדי והי

הרג אותו. אמיתי ירה לחדר שמשמאלו    ,שנתקל בחייל מצרי שצץ מולם   ,ונמרוד  אמיתי,  פני

מכך   וכתוצאה  לתוכו,  רימון  החוליהנפגעו  וזרק  אנשי  שלושת  ונמרוד.  היו    הנותרים  יובל 

  ועז חבש את הפצועים והצטרף לחוליה. נמרוד נשאר לשמור על יובל. מוגנים מאחורי מחסה. ב

  הוא בד דם רב,  אי רגלו הייתה מרוסקת והוא  ש  ,יובלמשנוכח נמרוד שאינו מסוגל לפנות את  

 התפנה בכוחות עצמו, בעלותו על הסולם. 

לה מבלי  רימון  לתוכו  הושלך  נעול.  נמצא  הטיהור  בנתיב  השני  החדר יהחדר  אליו.  כנס 

סוכם בניגוד למ   ,, קרא לאהוד, אך לא נענה3אמיתי הגיע עד מתחת לעמדה    שי טוהר.השלי

ת אמיתי אש ממבנה המפקדה שמנגד. הוא השיב  י ביניהם מראש. בשלב זה נורתה לעבר חולי

ת הסיירת שפעלה במקביל לו במערב החצר, י גילוץ, מפקד חולי  סגן חנן  .באש למקור הירי

אמיתי הגיע בינתיים   פסיק את הירי מחשש שלוחמיו ייפגעו.הגיע למבנה, ביקש מאמיתי להש

תותח   לעמדת  לגדר שמתחת  , עבר אותה לבדו דרך פתח שבקצה הדרומי של החצר, 4עד 

כתוצאה מהתפוצצות הרימונים    5והספיק לראות את שלושת המצרים שעפו מעמדת תותח  

 ור. של אמנון ואורי. בנקודה זו הוא שמע את הוראת הפינוי והחל לחז 

כשזיהה סגן חנן גילוץ מן הגג את הסולם המערבי לחצר, הוא פעל  בסדר    .ת חנןיחולי

רימון לחדר הראשון שבחצר, ורק  אנשי החוליה שלו  תחילה זרקו  .  הפוך מזה של אמיתי

כך שלאורכההם    אחר  החדרים  את  ולטהר  מטה  לרדת  שירד    ,החלו  הבזוקאי,  בחיפוי 

בראשון היו בעיות עם הנשק והיה צריך    :תקלות   בשני החדרים הראשונים היו  .ראשון

אותו הגג  זאת  ראינו    –בשני    ;להחליף  אותם    –מן  ועצרה  החדר  מתוך  אש  נורתה 

  -ו  3חדרים    מכן הם השליכו רימוני רסס וזרחן וטיהרו את החדר.  מלהיכנס. מייד לאחר

לון המבנה  שנורתה לעבר אמיתי מח   , היו סגורים וחנן ירה ובעט במנעולי הדלתות. אש  4

ולוחמיו ירו וזרקו רימון זרחן לחלון, ורימוני  ,שניצב ממולו רסס על הגג.    שותקה. חנן 
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הוא ירה לתוך המרתף    .מתחת לחלון זיהה חנן ירידה המובילה למרתף ולחדר לגנרטור

  . והשליך לתוכו רימון. עם קבלת ההוראה להתפנות נשמעו מלמולים מתוך חדר הגנרטור 

ו לנועם  הורה  וגם    ,מצרי מאחורי הגנרטורהסתתר  לטהר את החדר. בחדר    "קוקי"חנן 

ירה פצצת בזוקה לעבר עמדת תותח    , 6הוא חוסל. חנן הציב את נחום לאבטחה. נחום 

 חלפה מעל העמדה. ניסיון לבצע ירי נוסף הופסק, עם קבלת ההוראה לחזור ולהתפנות. ש

ת הפינוי לכוח כבר ניתנה, , כשהאויב כבר לא הראה כל סימני חיים והורא02:15בשעה  

הגג של  הצפונית  הרחבה  על  דיגלי  המגפון  ו  הופיע  באמצעות  בערבית,  למצרים  קרא 

קראתי   ,שבידו הגג.  של  השני  בעברו  שעה  אותה  נמצאנו  שלי  והחפ"ק  אני  להיכנע. 

ולטפל   הנפגעים  לחלץ אתלדיגלי להודיע לאנשי הסיירת להתפנות מן היעד. אנו התפנינו  

 ערכת החבלה שנועדה לפיצוץ.  את ןיכלההציוד שנשאר ו אתבהם, לפנות 

                     כוח הסירות

 )מרשם ההתפנות מהיעד( 

ל   התמונהלהשלמת   קמעא  יש  חמש  אחורלחזור  חברו  מה"ביקון",  שניתקנו  לאחר  סירות  . 

סירות  אל שבע    ,הובילו את "כוח המאחז" לנקודת הצלילהש  ,בפיקודו של שאול זיו  ,הגומי

 .בינון, שהובילו את הסיירת למבצרבפיקודו של דני א ,הגומי

 :   . אלו כללו השונות םיהלמשימות סירות הגומידני אבינון  ריכז והפעיל כמתוכנן את מפעילי 

 ללוחמי השייטת מ"הגל הראשון". –  שכמעט ואזלה – אספקה שוטפת של תחמושת •

 . ל המבצרליד הדלת הצפונית ש ק"ג 80במשקל  ריכוז תרמילי חבלה •

 איסוף מכשירי הצלילה שהשאיר "כוח הפריצה" לרגלי הגשר והכנסתם לסירות. •

שמית  • רשימה  לפי  )ולא  לוחמים  של  תקני  במספר  הסירות  ומילוי  האנשים  חלוקת 

הגעת   מרגע  החלה  זו  פעולה  הגומיואישית(.  עד   ,ליעד  ותהראשונ  סירות  ונמשכה 

 . מבצעסוף ה

איציק הרץ, פינו מהיעד את שטורמן ושחר, וכן את שני מפעילי סירות, יוסי כבשני ו •

"דידי" שהיה פצוע קשה. מפעיל אחר, גידי, יחד עם החובש בני אזולאי, חילצו את  

 דני ואזה ודני לוי. 

שוגרו    02:25 -לפחות. ב סירות גומי שתים קובצו ושוגרו בקבוצות של נפגעיה שאר •

  , מלווים ברופא השייטתם  כשהחזרה לדרכם הנפגעים הראשונים שהתפנו לסירות,  

 ד"ר שמעון סלבין.  
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                    הפינוי מהיעד

ארך   גרין  האי  ממבצר  הפינוי  הקרב  38שלב  מתום  הוא 02:55ועד    02:17  -מ   –  דקות   .

האויב ביעד היה   ,הוראת הפינוי  שניתנהדקות. מרגע    39  –כאורך הקרב עצמו  כמעט  נמשך  

יזם הפרעה כלשהי.   ולא  זאתמשותק  הפגזה מצרית אפשרית, ,  עם  ריחפה סכנה של  בחלל 

ולבצע   והציוד,  האנשים  בפינוי  לסייע  או  לאבטח  שנועדו  לוחמים  רק  ביעד  הושארו  ולכן 

 . במקום  בסוף את פעולת החבלהל

באו הם  שבה  בדרך  מהיעד  התפנו  והשייטת  הסיירת  מפקד    –  חוליות  גילוץ,  חנן  בסירות. 

המיחולי החדרים  את  שטיהרה  הסיירת  רימונים הורה  ערביים,  ת  ולהשליך  לירות  לאנשיו 

יתו, שאיש ממנה לא נפגע.  ילעבר המעגן והמזח, כדי לאבטח את פינוי חול  5מעמדת מקלע  

אר   שתי נורו  -פי-פצצות  ידיג'י  תותח  יחול  על  לעמדת  חנן  באופן  6ית  חזר  הרתק"  "כוח   .

 עצמאי ב"חזיר".  

  –  ואזה ודני לוי  מהחצר ודני  –בל מירון  התנהל בשני מוקדים: יופינוי הנפגעים מהיעד  

העלינו  מירון  יובל  את  המזרחית.  המבצר  חומת  שבצד  המדרכה  אמיתי, י חולי  –  מן  ת 

בעזרת חבל דרך הסולם אל הגג, ומשם, דרך יעקב פונדיק, לסירות. דני    –  דיגלי ואנוכי

.   4תח  לעמדת תו  3ואזה ודני לוי נמצאו על המדרכה התחתונה בקטע שבין עמדת תותח  

לאורך המדרכה והגג. בגלל ש  כשסרקו את השטחדיגלי ואורי מתתיהו איתרו אותם שם  

לדני   אפוא,  הוריתי,  ולחלצם.  להרימם  קושי  היה  הקונצרטינה  וסבך  התלול  השיפוע 

חולצו בעזרת  הם  שתגיע אליהם תוך עקיפת המבצר ממזרח. שני ,סירת גומיאבינון לשגר  

 התיל שלו. זר במגזריגידי החובש ואורי מתתיהו, שנע

  

               הפינוי הסופי והחבלה    

 )מרשם הפינוי הסופי והחבלה ביעד(  

חולי וימשהתפנתה  החיפוי,  עמדת  את  לבדו  קרול  גדי  תפס  חנן,  כך ת  למדרכה    אחר  ירד 

מצרים, שצצו מאחורי המבנה בדרכם אל המעגן. שני  ירה והרג  הוא  משם    .מערבית-הצפון 

 לראס סודר. נה לסירות והפליג הוא התפ  ,משסיים

מכיוון נהרג, כזכור, עוד בתחילת פעולתו ביעד.    ,שאמור היה  לרכז את החבלה  ,אהוד רם

ואילו    לא הצדיקו מאמץ חבלני נוסף,הם  מ"מ נפגעו קשות במהלך הפעולה,    85  -התותחי  ש

את מספר כמתוכנן, עדיפות לפינוי הנפגעים וצמצמתי    ,התגלה כדמה. בשלב זה נתתי  מכ"םה

יובל, ואזה   ,ותרו ביעד. את אנשי הסיירת שנותרו ביעד הפניתי לפינוי הנפגעיםנהלוחמים ש
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צוו   ולוי, אילן ועל  )סופר,  מהשייטת  קצינים  של  זיו,   ת  שאול  רס"ן  של  בראשותו  וגיל(, 

ק"ג( באולם הצפוני ולערוך אותו שם לפיצוץ. סברתי, כי    80הטלתי לרכז את כל החנ"ם )

ה ו תחסל  גג  התמוטטות  התותחים  את  גם  הבינונייםממילא  שאול  המקלעים  ,  זיו  שעליו. 

לו   הוריתי  המבנה.  את  יצא  והוא  רגלו,  על  שנפל  מעצם  נפגע  האולם,  בתוך  שהסתובב 

  ארבע פגזים ליד המדרכה בקרבת אזור ההמתנה של  שני  זמן נחתו  אותו הלהתפנות לסירה. ב

הגומי בירכתי    סירות  פגע  מהם  ואחד  ז הנותרות,  הסירות.  לפנות  יאחת  אבינון  את  רזתי 

באי  לסירות   שנותרו  אלה  המדרכה    –את  את  איבטח  )האחרון  וגונן  עוזי  סופר,  דיגלי, 

יצא  –המזרחית(   התפנותם,  לאחר  חזרה.  גומיב  וולשלחם  דני    5סימן    סירת  גם  בודדת 

 ואפרים סלע.    "רפול"אבינון, שאול, 

  –אילן וגיל    היו  נשארוש אחרונים  האחת בלבד.    5לרגלי הגשר ביעד נותרנו עם סירה סימן  

ושני   –  לאיסוף פריטי ציוד שנשרו מנפגעים על הגג  –דב ואני    –  להשלמת החבלה לפיצוץ

                 , משה טבלן )"זוסמן"( ואייל בנאי. גומיהסירת מפעילי 

אחר  ו  ,ירדנו לסירה והתרחקנו חצי מייל מזרחה מהיעד  הופעלה מערכת החבלה.  02:55  -ב

אחרי   ,אוודבניגוד לכיוון הנסיגה. עשינו כך, כדי לחזור דרומה ול  , מה צפונה-נענו מרחק  כך

השהייה,    תשע של  הכבדה הפיצוץ  שדקות  המצרית  בהפגזה  צפינו  הפיצוץ  אחרי  הופעל. 

רק כשנכנסנו לסירה כדי לעזוב את היעד, התברר לי ששני "החבלנים"  .  שנחתה על המבצר

 פצועים.  ,שאתי, אילן וגיל

 17  :" רפול"על תוצאות הפיצוץ שלנו וההפגזה המצרית כתב 

 )צילום תוצאות הפיצוץ( 

גם הפגזה קשה של המצרים עצמם    הייתהאני סבור שכמעט כל המצרים שנמצאו באי נהרגו. יש לזכור ש

זה נס על האי. ]...[ מי שנשאר שם חי אחרי הפעולה שלנו ולא נהרג אחר כך בהפגזה של המצרים, הרי  

אז   הייתהמן השמים. והרי אני יכול להכריז על עצמי כעד ראייה. יצאתי מן היעד בסירה לפני האחרונה.  

 הפגזה כבדה. כל מטר במים היה מופגז.  

 

ובמ להפתעתנו,  -דתילשמחתנו,  אחרונים  ו מה  שיצאנו  גרין,למרות  ראשונים    מהאי  הגענו 

 . לפנות בוקר  04:15. היה זה בשעה  בראס סודר יל היםלבסיס ח

 

 הנסיגה 

 
 .7עמ'  הפשיטה על האי גרין, –" 6"בולמוס   17
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המצוידות כל    ,5סימן    סירות גומישהיו    ,שלי ושל אבינון  –למעט שתי הסירות האחרונות  

כבודדות ונעו  מנועים  בשני  האחרות    –  אחת  הסירות  וישירות  שהתפנו  כל  בזוגות,  נשלחו 

גם היה    מסלהראס  ב בשל הפגזה אפשרית.    מסלה בראס  תודרכו לא לנחות    ןכול  לראס סודר.

ההחפ מסלה  הופגזה  04:10  -ב  , ואמנם  י.מטכ"ל"ק  לנטוש    ראס  נאלץ  המטכ"לי  והחפ"ק 

 אותה. 

 באמצעות הצעדים הבאים:  . עשינו זאתרצינו למנוע נפגעיםבשעת הפינוי 

 .יצרנו פיזור אל מול ההפגזה המצרית הצפויה •

מרכזית • בשליטה  המיותר  והצורך  הקשר  את  לא    ,חסכנו  יכולה שממילא   הייתה 

)ל על    , שהיו"חזיר"בו  גומיהסירות    12מרות שבכל  להתקיים  מרחק  פני  מפוזרים 

   .קשר( ימכשיר והי ,עצום

   .תנועה בזוגות באמצעותשמרנו על בטיחות שיט  •

זוג • לכל  "לכבול"    הקנינו  בלי  שיוכל,  המרבית  במהירות  לנוע  החופש  את  סירות 

 ולעכב את עצמו ואת האחרות. 

 

וכזו הרוגים ופצועים בלבד, שוגרו, כאמור, עם ד"ר  רו  בהש  ות,הראשונ  סירות הגומיארבע  

ב כבר  כעבור  02:25  -סלבין  להתפצל  נאלצו  אך  הראשונות    .דקות  שבע,  הסירות  שתי 

גם   הוא  תנועה.  כדי  תוך  לפצועים  הגיש  הטיפול שהרופא  בגלל  באיטיות  התקדמו  מביניהן 

זה, בין הסירות   , שהיה היחיד שנפצע  בסמ"ר דוד קליאוט  , בין השאר,טיפולו עבר, לצורך 

שתי הסירות האחרות ביקשו   .כשהחלה ההפגזה המצרית  ,מרסיס בשלב ההתפנות מהמבצר

 וקיבלו אישור להיפרד מהשאר, והאיצו את מהירותן.   

היו "הזוג" היחיד שהתפצל בדרך. זאת, לאחר   , שתי הסירות האחרונות שעזבו יחד את האי

  . גרמו להאטה שלה יה מפגז שנחת על האי,  נפגעה בירכתש  ותסירה   ה של אחתששני מנועי

סיירת   ולוחם  ל  הסירשהיו בנוסף,  דיגלי  הצמודה אליה, שנשאה    ,יהיהשנ  הסירזו, הועברו 

שני  לאחר שתוך מספר דקות,  להתקדם  הפגועה חדלה    הסיראת גופותיהם של ואזה ולוי. ה

וסירתו לא נשארו ללוות את ה  דיגלי  וגם לא  הה  סירמנועיה התהפכו ושקעו למים.  שוקעת 

  -במרחק של כ  ,אף שידעו שאנו עודנו נמצאים במבצר  ,להיעזר בנוו חזרו למבצר לדווח לנו  

!(. סירתו של דיגלי  סירת גומידקות תנועה בשלוש  בלבד מהם )מהלך    יםמטר  400  -  300

 אך לא יכלה להדביק אותה, וזו גם לא הבחינה בה. ,של שאול הסיראותתה ל 
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 וחה( )מרשם תנועת החוליה הש

וייס, אורי בארי, עוזי   גומיהסירת  ב השוקעת נמצאו ששה לוחמים: סגן אמנון סופר, עמוס 

לבנת וישראל גונן מהשייטת, ואורי מתתיהו מהסיירת. אמנון סופר הורה לנפח את חגורות  

וג'ריקן   ביות "שרה"  ומחסנית, מכשיר "מוטורולה", מכשיר  לקחת נשק אישי  של  ההצלה, 

מים.    חמישה הליטר  את  השמידו  ומתתיהו  השוקעתסירעוזי  רקטות  ו בסכיניהם    ה  הפעילו 

ו  ונצנוצי שאול  אך  אדומים,  בהם  "רפול"אור  הבחינו  שלא  לשחות    השישה  .טענו  החלו 

            מזרחה לעבר החוף.

השעה   שהצבתי   05:15עד  חוליה  זו,  בשעה  קשר.  להקים  השוחה  החוליה  בידי  עלה  לא 

חוליה    קלטה את קריאתם.  ,תוופיקלפורט  מזרח  -החוף שמדרוםעל    ,בראש מגדל ה"קרנטין"

מורכבת הייתה  הגנ"ק  מ  זו  קשר)קצין  ניווט,  ולוחם    (גילוי,  קורקיס,  מייק  השייטת,  של 

שוורץ')מיל אליהו  "מתוקה"  ,(  כ.  המכונה  הנמצאת  לנקודה  הגיעו    1,000  -כשהשוחים 

הידיעה  של  ר  העביר קורקיס לממסר הקש  פורט",  "ניו מזרחה לסלע    מטרים על  צה"ל את 

ואת   השוחה  של  החוליה  בהלוחמי  ששתהמיקום  אויב    05:23  -.  השוחים שספינת  הוזהרו 

  "ניו ב. החפ"ק המטכ"לי, שחשב בטעות שהשוחים נמצאים  פורט"  "ניו בדרך אל סלע  נמצאת  

נגד ספינת האויב. הוכנה גם ומטוסי קרב  , הודיע להם שהוא שולח סירת "ברטראם"  פורט"

בר  ארטי דב  מהמים.  השוחים  את  לחלץ  נשלחו  מסוקים  שני  לסיוע.  להצטרף  התנדב  לריה 

העביר שוב הממסר של קורקיס את המיקום המדויק של    05:32  -ב  .לאחד משני המסוקים

 ששת השוחים.

ק"מ, הבחינו מרחוק במסוקים. הם נחלקו מייד    3.5השוחים, שכבר עברו במים מרחק של  

כ רקטות  וירו  שלשות  מעל לשתי  המסוקים  עברו  הראשון  ביעף  אותם.  ויזהו  שיבחינו  די 

תותחי    על ידיאך הטייסים טרם פתחו את מקלט ה"שרה". הם טווחו מיד    פורט",-"סלע ניו

  תחת הפגזה לא יעילה ו ואז הדרימו, הפעילו את ה"שרה", וחזרו ביעף מהיר,    ,המצריים  נ"מה

 , הגיעו כולם לראס סודר. 06:15 -שה. ביכל הש , אתתוך דקה אחת בלבד הם אספו,

בראס  הגומי להוריד את  הפצועים    סיונות מצד הלוחמים בסירותיבמהלך הנסיגה היו מספר נ

בחוף שמדרום ניתן להם לעשות זאת  , אך מחמת ההפגזה לא אושר להם הדבר. ברם,  מסלה

ההפגזה.    ,מסלהלראס   מטווח  את    כדיהמרוחק  להם  ולחסוך  הפצועים  פינוי  את  להאיץ 

 . פעם אחת סירות הגומי  על ידי  בחוף לאחר שהונחתו    ,נאספו במסוקיםהם  לטולי הסירות,  ט

 מ"ר ישראל אסף. את ס  – לב יםגומי ב מתוך סירת  פצועאסף מסוק   אף
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 תוצאות הפשיטה 

שהיו ביעד.  חיילים    100מתוך    ,הרוגים  80  -  70  המצרילאויב  הפשיטה על האי גרין גרמה  

אגפו הצפוני   . על המבצר לאחר שפינינו אותו  המצריםפצצה של  מהה   מההרוגים נהרג  חלק

ושל   פוצץ  שימוששעליו  התותחים    ששתהמבצר  מכלל  חוסלו  13  .יצאו  החדרים  ו  עמדות 

  .דמהמכ"ם התגלה כשבמבצר  מכ"םסביב החצר טוהרו. ה

המבצע   שלבי  לכוחותינובכל  שחר    : הרוגים  שישה    היו  ויואב   שטורמן   חיים  לוי,  דני 

ויובל מירון מסיירת מטכ"ל.ו  13יטת  משי לכוחות שהשתתפו במבצע     אהוד רם, דני ואזה 

גם   וכן המנהל הטכני של מחלקת אחד  ו  13משייטת    10  :פצועים  11היו  מסיירת מטכ"ל, 

בשייטת.   לוחמיה"חזירים"  הארטילריה  לבסיסםחזרו    במספר,  70  -כ  נו,כל  ולמרות   ,

 פש בעת הפינוי והנסיגה מהיעד. בנ אבידותלא היו לנו  ,המצרית הכבדה

 )ר' תמונות לוחמים שנפלו(  

משייטת   הלוחמים  לש  13כל  חזרו  מתוכםישנפצעו  שניים  פעיל.  וידידיה   ,רות  איילון   עמי 

שייטת    "דידי" על  לפיקוד  הגיעו  מכן  ו  13יערי  היםעל  לאחר  לבנת    .חיל  ועוזי  זיו  שאול 

הגיעו לתפקיד של אילן אגוזי וישראל אסף    ,דב בר, גדי קרול  .13שייטת  הגיעו לפיקוד על  

 . מפקד השייטת סגני

קיבל עמי איילון    סגן  בלו עיטורים:יוק  צוינו לשבח על חלקם בקרב  13לוחמי שייטת    שישה

רוט, סגן    "זלי"עיטור העוז; סרן דב בר, רס"ל    קיבל אתהגבורה; סגן גיל לביא    את עיטור

קרול   גדי  וסגן  אגוזי  המ   קיבלואילן  הומלצו  עיטור  הצל"שים  ידיופת.  עם יבת  ,על  אום 

  קצח"ר, תא"ל רפאל איתן )"רפול"(.  

 )תצלום מקבלי הצל"שים(

נמדדת   צבאי  מבצע  של  פיתוצאה  המשימה  על  המבצע.   ,השגת  בפקודת  שהוגדרה   כפי 

כי חיל היםבפקודת המבצע של האי גרין נאמר כזכור,  כוח האויב שעל האי "  ,  ישמיד את 

זרמים בלתי   –למרות הקשיים הייחודיים  ואכן,  ".ים ותותחים המוצבים באיגרין ויחבל במבנ

ב היעד  מיקום  יםצפויים,  תותחים, לב  עמדות,  של  רב  מספר  והמסובך,  המבוצר  מבנהו   ,

כבדים,מק ה  לעים  אויב,  וחיילי  לאויב  יחדרים  מילוט  דרך  צפופה  ועדר  סביבתית  הגנה 

ומטוסים(   ספינות  הוג  –)ארטילריה,  הושמדהמשימה  באי  האויב  במלואה:  תותחים ו  שמה 

מתום הלחימה ובכל מהלך פינוי האנשים, הציוד וביצוע החבלה יתר על כן,    ומבנים חובלו.

עובדה זו היא עדות נוספת לאובדן   .הכוח שלט ביעד ללא הפרעה כלשהי  ,דקות(  38)משך  
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 . "השמדתו"היכולת ורצון הלחימה של האויב ביעד, דהיינו ל

דבריו    על כךיעידו    הושגה.  –  ל" " "חיזוק כוח ההרתעה של צה  –כוללת יותר  מטרה ה גם ה

 18: "רפול" של 

היה לתקוף את האי מן ה צורך להפגין בפני המצרים את העליונות שלנו  אווירניתן  היה  , אבל 

פנים של  פ-אל-במפגשים  והם  מאחר  ה יפנים,  העליונות  את  הגיונם  דרך  על  של אוויררשו  ית  

טכנ  כיתרון  בלבד.ישראל  דמיינ   י  לא  הם  ביותר  הגרועים  בחלומותיהם  פעולה אפילו  לעצמם  ו 

 נועזת כזו!

 

מוסטפ ד"ר  שכתב  דברים  המקורות  מבמחקרו    ,כבהה  אגם  בראי  ההתשה  לחמת 

 השפיע מבצע האי גרין על האויב המצרי:  על המידה בהמעידים   19,המצריים

היא סימלה את התחלתו של שלב   פעולה זו ]האי גרין[ היוותה נקודת מפנה במלחמת ההתשה. 

היוזמה   עברה  בו  הנגדית",  ההתשה  "שלב  לו  קרא  המצריים  החוקרים  שרוב  במלחמה,  חדש 

 הצבאית מידי מצרים לידי ישראל.

 

גריןבפשיטה   האי  צורותעל  שיטות,  לראשונה  הופעלו  חריגים    ,  ואמצעים  טכניקות  קרב, 

חימה חדשות, והפכו נכסי צאן ברזל ל  וחדשים, אשר יצרו רף גבוה של סטנדרטים ונורמות

מבין אלה בלטו  מכן.    גם שנים רבות לאחר  13לשימוש שייטת   למעלה    40  -הבאתם של 

ב מבוצר  יעד  אל  יםלוחמים  מקובצת    לב  תנועה  מוחלטת;  הפתעה  שמירת    20של  תוך 

בצלילהיבשחי  ,לוחמים ארוכה  דרך  לאחר  היעד  אל  וחדירתם  בערכה    ,ה,  חגורים  כשהם 

מתחת לאפם של השומרים"; הצבה  "  ,וברים ישירות ומיידית מהמים ללחימת חי"רכפולה וע

ערכות   הכשרת  ב"חזיר";  היעד  אל  המובל  והסחה  רתק  כוח  מתואמת של  והפעלה  חשאית 

 בלחימה על הקרקע. ןוהפעלת ,ציוד לחימה וחימוש לתנאי צלילה

   20: "רפול" של  לדבריו   , יש לחזורצה"לשל מדדים מקצועיים  על פילהערכת המבצע 

.[ סבורני שצה"ל .גרין היה יוצא דופן בהצלחתו הבלתי רגילה. ].  ... ביצוע הפשיטה על האי

השיג בפעולה הזאת הישג חשוב לעצמו. הישג זה אינו רגעי, שחשיבותו בכך שעלינו על האי 

וכבשנו אותו, אלא בכך שפילסנו לנו דרך לשיטת לחימה חדשה ותרמנו לעצמנו תרומה נכבדה 

כמו הפשיטה על   ,בביטחון העצמי שלנו, ביכולתנו לפעול ולבצע מבצעים מורכבים ומסובכים

לשמש לנו תמרור   ותהיכול  ,שלמרות האבידות הכבדות הופגנו בה יכולת ורמה  ,.[.גרין ].  האי

 
 .28, עמ' 1995, ינואר 1פנימי של בה"ד , מסמך מלחמת ההתשה –הפשיטה על האי גרין מצוטט ב:   18
 .86עמ'  19
 מתוך מסמך פנימי של חיל הים. 20
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 רכשנו ניסיון יקר, שיחסוך לנו ללא ספק אבידות בחיי אדם בעתיד.  [...] במשך שנים רבות

 

בנחישות  כב  13שייטת   הדבקה  נבחרת,  כיחידה  מוכר  מבצעי  מעמד  זו  בפשיטה  לה  שה 

כאח ויבשתיות  ימיות  פשיטות  בהצלחה  לבצע  ומסוגלת  וחצי  תבמשימתה  חודש  במהלך   .

ב גרין  האי  על  הפשיטה  השייטת  ימתום  מבצע    שלושהצעה  בכללם  נוספים,  מבצעים 

מצריות,   טרפדות  שתי  טובעו  בו  הדר ש  מבצע "אסקורט",  את  ימית  פילס  נחיתה  לביצוע  ך 

ן. השייטת גם זכתה להכרה בצורך להגדיל באופן ניכר את  יופשיטה מוצלחת של כוח משורי

 הכוח הלוחם שלה.  

ואשר יושמו במבצעים    –הלקחים, הניסיון והביטחון שנרכשו בעקבות הפשיטה על האי גרין  

ולהצלחה צבאית  הובילו להקטנה משמעותית של מספר הנפגעים,    –הרבים שבאו לאחר מכן  

  13בכלל ושייטת    חיל היםבה זכו    ,הכיפורים  . ראיה לכך היא מלחמת יוםחיל היםגדולה ל

)מתוכן שני לוחמי  לחיל הים    אבידות  שלושהסתיימה ב  ה זומלחמ  :בפרט להצלחות מוחצות 

בנמל    ,שייטת ותקפו  סעידשחדרו  מכן,  הלחימה    .(פורט  שלאחר  מחבלים  בשנים  לבלימת 

 .בצע "שלום הגליל", הסתיימה ללא כל אבידה בנפשמודרך הים, ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (13שטורמן חיים ז''ל )שייטת 
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 לפשיטה על האי גרין  התייחסויות 

 

   "6מבצע "בולמוס בתקופה  חיל האווירפעילות להרקע   :יוסי עבודי  )מיל'(סא"ל 

 ראש ענף היסטוריה בחיל האוויר היהדי יוסי עבו)מיל'( סא"ל 

 

בחלקה   ת סואץ,תעל לתקוף מטרות מצריות לאורך    אווירנדרש חיל ה  1969יולי  ב  20  -ב

חיל    וז   .הצפוני של  הראשונה  התקיפה  שנתייםל,  אווירהייתה  הפוגה.  אחר  התקיפה    של 

ם. מאז , מייד אחרי מלחמת ששת הימי1967ה ביולי  יתבתעלה הי  אווירחיל הל  ש   הקודמת

ה1969יולי  ועד    1967יולי   חיל  בתעלה  אוויר,  התקפית  בפעילות  השתתף  למרות לא   ,

כמו כן    .מודיעין  ובאיסוף  מבצעי צילום,ב במצרים, בעיקר    ושל  מאודהייתה פעילות רבה  ש

 ופעל בגזרות אחרות של גבולות ישראל. פשיטות בעומק מצרים, השתתף חיל האוויר ב

 למצב זה היו מספר סיבות: 

האוויר • עם    חיל  הימים  ששת  מלחמת  את  פחות  50סיים  עם    מטוסים  לו  משהיו 

המצרי   אווירמטוסי קרב בלבד, בעוד שחיל ה 150 והיו ל 1968עד תחילת  פתיחתה.

הוא עשה זאת   מעוצמתו ערב המלחמה.  אחוזים  80  -ל,  1967חזר, כבר באוקטובר  

 באמצעות הסיוע שקיבל מברית המועצות. 

ידוע אם  ,רגו על ישראלאמב  ה הטיל  צרפת • יופשר. תקיפות של חיל    ומתי  ולא היה 

 . זו צרפתית מדיניותעוד יותר בתעלה היו עלולות להחמיר  אווירה

נחתמה   • הימים  ששת  מלחמת  הברית  ערב  ארצות  מטוסי  עם  של  רכש  עסקת 

האוויר"סקייהוק"   חיל  ישראל  עבור  שאם  חשש  והיה  עוצמה  בבתעלה    תפעל, 

  ת טל להאולי    , והדבר יביאכמי שהפרה את הסכמי הפסקת האש  היא תיחשב  ,יתאוויר

 .  וכן לגינויים באו"ם ,ארצות הברית על ידיאמברגו גם 

 . אבידותלהימנע מ מתוך רצון ברורנמנע מלתקוף בתעלה  חיל האוויר •

שהפעלת   • חשש  האווירהיה  טוטבתעלה    חיל  ל"מלחמה  המצב  את  לית", א תסלים 

 בה. התלא רצ  ישראלש

 

הארטילריה פעילות  בגלל  התקבלה    1969ביולי  ,  חיל האווירהפעיל בכל זאת את  לההחלטה  

רבים    ,המצרית ופצועים  הרוגים  דרך  לצה"ל,  שגרמה  נמצאה  המצרים אחרת  ולא  לעצרה. 
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, כאות של חולשה  ה,חזק שעמד לרשותה   חיל האוויר פירשו את הימנעות ישראל מהפעלת  

 וגם נתון זה היווה מרכיב בשיקולים להפעיל, בסופו של דבר, את חיל האוויר. 

מהרצון לבצע פעולות ענישה  , אפוא,  נבעה  לפעולה מחדש בחזית התעלה  חיל האווירהכנסת  

   : עיקריות   שתי מטרותהשיג  נועד ל  הדברהמצרי.    חיל האווירנגד צבא מצרים, ובמיוחד נגד  

 פחות אזורית; ענישה על הירי הארטילרי של המצרים.ל –ית  אווירהשגת עליונות 

למרות זאת, המצרים  לא פסקו מלהיגרר    .מטוסים מצריים  14הופלו    1969בין אפריל ליולי  

באזור  ,  "1מבצע "בוקסר    את  הוחלט במטכ"ל, לאחר התלבטויות קשות, לבצעאז  לקרבות.  

המבצע וצפונה.  שנערךקנטרה  משע,  1969יולי  ב  20  -ב  ,  עד    הצהריים  ר אח  4ה  נמשך 

בוצעו אמנעות    כןסוללות טילים, ארטילריה, חניוני טנקים, מוצבים, ו  שתיחשיכה. הותקפו  

שניסו ליירט את מטוסינו ולפגוע במטרות ישראליות    ,מטוסים מצריים  שלושהעל הצירים.  

מ.  מאש נ"הופל  הופלו, מטוס מצרי נוסף הופל מטיל "הוק" ועוד אחד    ,בסיני ולאורך התעלה

זו אולי    ,גיחות  250  חיל האוויר" ביצע  1ב"בוקסר   שהוגבלו לתחום התעלה בלבד. הייתה 

ש ביותר  הגדולה  האווירההפצצה  אי  חיל  אחד-ביצע  ביום  מלחמה    ,פעם  במסגרת  שלא 

, לרבות "סקייהוק".  של החיל  הקרב וכל סוגי המטוסים  כוללת. השתתפו בה כמעט כל מטוסי

הטייסים צנחו בשלום  ;  והשני מאש נ"מ  אוויר אחד בקרב    –ופלו שלנו ה  "מיראז'"מטוסי    שני

 על אדמת סיני. 

במבצע "בוקסר   ,ביולי  24  -התחדשו, לאחר הפסקה בת שלושה ימים, ב  חיל האווירתקיפות  

נאצר  ,"2 של  נאומו  )"מלחמת ביולי,    23  -ב  ,לאחר  דם"  הקזת  "מלחמת  על  הכריז  שבו 

של ועידת    ים" הידועיםוה הוא חזר על "שלושת הלאונגד ישראל. בנאום ז   )התשה", בלשוננו

כמות הגיחות,  .  לא משא ומתן, לא הכרה ולא שלום עם ישראל  –הפסגה הערבית בח'רטום  

התקיפ  המטוסים  ותעוצמת  מספר  ל"בוקסר  2ב"בוקסר    הםוסוגי,  דמו   "  2"בוקסר  .  " 1" 

 באש נ"מ.  ים הופלושנימטוסים מצריים ועוד  חמישההפעם הופלו    בתחום התעלה.התרכז 

לרבות הפצצה של האי   ,ל התעלהשים  אחרבקטעים  נוספים נערכו  שלושה מבצעי "בוקסר"  

)"בוקסר   אלה"(5גרין  במבצעים  ב  .  הסתפקו  בלבד    40  -  30  -הם  הייתה גיחות    ומטרתם 

 להתיש את המצרים בפעילות מתמשכת, כולל בלילה. 

-ארבעהך התעלה ולרוחב רצועה של  שהתבצעו לאור  ,בחמש פעולות האמנעה על הצירים

. נפגעו  300  -ם ונפצעו כיחיילים מצרי  100  -נהרגו, לפי ההערכה, כ   ,ק"מ ממערב לה  שבעה

טילים,    חמשגם   ארטילריה,    17,  מכ"םתחנות    שתיסוללות  טנקים   שישהסוללות  חניוני 
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הופלו    ושלושהמוצבים,    19ורק"ם,   למצרים  האוויר,מטוסים  12גשרים.  ולחיל  אמור,  כ  , 

 מטוסים. שני

חיל  לא גרמו למצרים להפסיק את האש. בחודשים הבאים נטל    חיל האווירפעולות אלו של  

אחרות    האוויר בגזרות  צה"ל  של  הגדולים  במבצעים  המצרית,  חלק  במבצע  בחזית  כגון 

אחת .  מצרים  עומקבלהפצצות  ה  פנ  הוא  ו,לא הועיל  אלה"רביב" ובמבצעים אחרים, ומשגם  

ג כזה של לחימה הייתה, שכאשר הותקפו מטרות סטטיות לא באה בעקבותיה המגבלות בסו

מלחמת תנופה שניצלה את ההצלחה. יתר על כן, לאחר השמדת מטרה, כגון סוללת טילים או 

  מוצב, היא הייתה מוקמת מחדש.

 

 " 6ל במבצע "בולמוס  "סיירת מטכ :אורי מתתיהו )מיל'( סא"ל 

סגן מפקד הצוות של סרן אהוד רם   ,על האי גריןעת הקרב  ב  ,היה  אורי מתתיהו)מיל'(  סא"ל  

היה פעיל מרגע הגעתו   מתתיהו  ז"ל, ולאחר נפילת האחרון נטל את הפיקוד על הצוות. אורי 

שנסוג   מהסיירת  היחיד  היה  גם  הוא  הנפגעים.  בחילוץ  לרבות  הלחימה,  מהלך  בכל  ליעד 

 לאחר שסירתם נפגעה ושקעה.   ,ה עם אנשי השייטתיבשחי

-על כל ההישג הבלתי  –עליו התבסס תיאורו של זאב אלמוג על המבצע באי גרין    תחקירה

. 21סיירת מטכ"ל לא הייתה שותפה בו נעשה אצל צד אחד בלבד באותו מבצע.    –רגיל שלו  

: "לקח כל כך  השיב בכנות הוא    כששאלתי את זאב אלמוג מדוע הסיירת לא שותפה בתחקיר

כל חייל    .אין אמת מוחלטתאכן,    "זה היה כמו רשומון...  ...האנשים 20הרבה זמן לתחקר את  

יש קושי גדול להצליב את הסיפורים כדי להגיע ו  ,כל לוחם רואה את האמת מהזווית שלוו

האובייקטיבית המצב  בעצםלתמונת  פנים.  בשום  אפשר  אי  אל  ואופן  ,  האמת    להגיע 

 אפשר רק להתקרב אליה.  ;בצורה מוחלטת האובייקטיבית

הייתה התקופה שאחרי מלחמת ששת    וקדימה. ז   כל העת  רצה  ל" סיירת מטכ  ,שונות  מסיבות

עד שלא היה מתי לעשות תחקירים. ואף הייתה כל כך גדולה,    הסיירת  הפעילות שלוהימים,  

ליח במעשהו זה  צ כפי שעשה זאב אלמוג, וה  –על פי כן, חבל שלא נעשה מאמץ קטן נוסף  

על האי  ולת  –על המפה    13להציב את שייטת   פעילותה של הסיירת בפשיטה  גם את  חקר 

 גרין. 

 
לוחמי    הערה: הסיירת לא תוחקרה,    21 קורס המפל"גים של השייטת שערך את המחקר. אולם  ע"י  מסיבותיה היא, 

בע הקורס  חניכי  בידי  היו  הללו  מהתחקירים  וההקלטות  הפעולה,  שלאחר  בתחקירים  השתתפו  ביצוע  הסיירת  ת 

 המחקר. 
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מצוי  13עם שייטת    ל"מטכ שיתוף הפעולה של סיירת   לפני מבצע "בולמוס  היה  עוד  . "6ן 

כתוצאה מכך שבבת אחת נוצרו לנו גבולות חדשים,   –כמות המבצעים מיד אחרי המלחמה  

פילו הייתה חלוקת עבודה  אוביחד במבצעים,    פעלנו.  דומא  הייתה גדולה  –בחלקם ים ומים  

עברנו    –  הם לימדו אותנו לצלול  :ועוזי יאיריאלמוג  זאב    בינינו, אותה הובילו  דומא  מעניינת

האי   על  למבצעעד    .והלוחמים שלנו לימדו אותם להילחם על הקרקע  –קורס צלילה בשייטת  

  הציב   –  יןללא ספק וללא עורר  –  אנשי השייטת לא הוכרו בצה"ל כלוחמים, ומבצע זהגרין,  

על האי גרין הכרנו באופן אישי את כל מי שהשתתף במבצע  בסיירת  אנחנו    .אותם על המפה

שייטת   המדהימות  .  13מטעם  החוויות  אחת  הייתה  האנשים ביותר  זו  עם  לעבוד  מבחינתנו 

  ל כך מיוחדים שנתקלנו בהם בשייטת.ו הכ

גרין, האי  על  הלחימה  לאנשי  כשאנחנו,    במהלך  הגענו   אחוזים  70,  המבצר  גגהסיירת, 

תחמושת  לוחמימ בלי  נשארו  בהשייטת  כשמדובר  וזאת,  פנים,  כשרובם ופנים  -מול -קרב 

פתוח  השטח  הפצוע מהרימונים שנזרקו על    ה פצועים. כשאני הגעתי לגג, כל מי שראיתי הי

התנהגות הפצועים  .  הוא היה בכל מקום  .היה מסוגל לתפקד    גדי קרול. רק  ללא מחסהשהיה  

לראות איך כל הפצועים פינו את    ובמיוחד מרגש היהדבר מרגש עד כדי צמרמורת,    הייתה

 עצמם. 

דק.  גרין  האי עד  ש  14  נכתש  אחרי  מכן,  לאחר  לסיירת  חזרתי  שוב  השתחררתי  שנים 

  בעצם לכל האתרים , וגריןעם סטי"ל לאי    שיטאז  יזם  . הוא  פגשתי את זאב אלמוג  ,כסמג"ד

סיור  וה המשפחות השכולות,  השתתפו סטי"להעם  שיטב. מבצעיםבהם עשינו לאורך התעלה 

 שהדהימו אותי ביותר היה אחד הדברים    אי גרין,הגענו לכשהיה מרגש בצורה בלתי רגילה.  

, תוצאה של  גל הריסות אחד גדול  והאי כולו היה חורבותל היה מלא  והכ !  דברבו  לא נשאר  ש

שכל הניסיונות    ,המבצרזה היה    הפצצות חיל האוויר לאחר הפשיטה של השייטת והסיירת.

העבות שלו, אלו  חומות  הצליחו להפיל את ה לא    שנורו עליו  ההארטילרימטחי  לפגוע בו וכל  

ק"ג    1,000דבר. רק עתה ראינו והבנו את המשמעות של פצצות בנות    ןלא נשאר מהשעתה  

 . שהפילו על האי מטוסי חיל האוויר, בכתישה שעשו לו לאחר תום המבצע

של    וחבורה ז   ., גם באימונים וגם במבצעים 13עם אנשי שייטת זכות גדולה להיות    הייתה לנו

. לחלקם הגדול קראנו "אגדות  על האי גרין  במבצעחדשים  השייטת הציבה סטנדרטים  אנשי  

נחישות,  ב –לידי ביטוי במבצע  ובא , שמעשיהםבחייהם". הם היו חבורה מדהימה של אנשים

 השייטת,  של אנשי  מו אלומסירות והקרבה כ  שקיימות  יןחברות. קשה להאמבאומץ הלב,  ב
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הכ לעשות  מוכנים  המשימה.ל,  ו שהיו  את  לבצע  מחיר,  בכל  לחברות  ל  כמעט  מקצועיות, 

  "כל הכבוד! " שלהם מגיעה אמירת  ולדבקות במשימה

 

 במבצע על האי גרין מנקודת מבטו של לוחם  13שייטת : עוזי לבנת  )מיל'( םאל"

)מיל'(   לאל"ם  ועד בנת  עוזי  ליעד  הפריצה  משלב  גרין,  באי  הלחימה  שלבי  בכל  השתתף 

בצוות שנאלץ לשחות עקב הפגיעה בסירה ששקעה.   –מתתיהו    אורי  כמו  –  לפינוי. הוא היה

בקורס   השתתףהיה הקשר של מפקד הפעולה מרגע הגעתו ליעד ועד לפינוי. עוזי  לבנת  עוזי  

היסטוריה של צה"ל הכנציג מחלקת    ,זוהראברהם  סא"ל )מיל'(  בהנחיית    –המפל"גים שחקר  

 . 13את הקרב. לימים הוא היה מפקד שייטת  –

 

, כשהשייטת פשטה על האי גרין. במבצע  ערב יציאה לקורס קצינים  13  הייתי לוחם בשייטת

להאיר ארבע נקודות שאותן    ברצוני  אלמוג.  הקשר של זאב  הייתי בחוליית הפריצה ואחר כך

 . עצם היום הזהאני "סוחב" בזיכרון עד 

המבצע על  ד לדרג המאשר, על התעוזה לאשר את ומאגדולה הייתה לי תמיד הערכה  ראשית,

גרין זאת,    .האי  ביותר  עם  החד  הםהזיכרון  מאז  בתדריך    שלי  הרמטכ"ל  שאמר  הדברים 

כאשר  האחרון   למבצע,  היציאה  לסגת,  לפני  הכוח  במפקד  מעל  אם  התרה  לו   עשרה יהיו 

בהרוגים.   הבנתי  ל  ,כלוחם  ,ראשונההפעם  אז  הולכים  לאותו  דומא   מבצע מסוכןשאנו  עד   .

בדומה למבצעים קודמים שהשתתפתי בהם,    ,הרגע, הייתה תחושה שהמבצע הוא עוד מבצע

ב המבצע  שעדבייהכמו  גריןש  מסתבר,  .  מאודפשוט  מבצע  היה  יחסית  ,  באי  היה    המבצע 

 .לחלוטין  סיפור אחר

המבצע בראייה ובצדק, כי הוא דיבר על    –סוגיה זו  א ציין  לאלמוג  נושא ההכנות. זאב  שנית,  

לציין  כחוקר.    ,ההיסטורית חשוב  זאת,  המשמעות  עם  הייתה  ההליכה  מה  גרין    של  לאי 

בכל   ,קיימתההפער בין היכולת הנדרשת לבין היכולת  כאשר  מנקודת המוצא של השייטת.  

בסופו    ,, אךרבותובעיות    לותהיו תקהאימונים  ההכנות ובמהלך  .  מאוד   התחומים, היה גדול

זה כשלעצמו יכול לעורר התפעלות גם אצל מי שעומד    .והמבצע בוצע  נפתרו  ןה  ,של דבר

את   שעשה  מי  אצל  וגם  עצמהמהצד  ובפשיטה  למבצע  בהכנות    , השייטתנכנסה    הדברים. 

במבצע על האי תחום הפשיטה בצלילה התחיל    חלוטין עבורה:לעולם חדש לרבים,  בתחומים  

בזכות ההתחלה   ,, לרמות בלתי רגילותמכן   אחרלהרבה שנים    ,בסופו של דבר  ,, והגיעגרין

 .אלמוג  , מגיע לזאב"עשינו את זה"לעובדה ש אשראישם. חלק גדול מה  שהייתה
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בחולשלישית,   הייתי  למודיעין.  בקשר  אחת  נקודה  לציין  הפריצהיברצוני  כשזחלנו    .ית 

כי דרכנו על קופסאות שימורים שהיו מפוזרות    ,עשינו רעש  .אנשים  20היינו    ,מתחת לגשר

הקרקע מ  .על  נחרדתי  קשה  כךאני  היה  שמתחת    20להעביר    מאוד.  הזה  הצר  בחלל  איש 

אך היינו מנועים מלהגיע אליה. כשהגענו מתחת לגשרון    ,בגדר  פירצהשקיימת    ידענולגשר.  

מהצל של שנצא  תחושה שברגע  ולכןוהייתה  אותנו.  יראו  הרצון  ,,  בחוליית  שהיה    למרות 

מהאגפי ולאבטח  להתפרס  ושנים,  הפריצה  חותך  שאחד  עם    יםבשעה  מחזיקים  אחרים 

הדבר היה בלתי אפשרי. היה גם ברור שאם נצטרך להפעיל את    –  הפלנלית את חוט הברזל

 ו אבל ז   –  היה בלתי אפשרי  ההז   מצבחזור משם. כל הת לא    הלו כ  חוליית הפריצה הבונגלור,  

לכן התוכנית.  על    ,הייתה  שוכב  עצמי  את  זוכר  אני  הגדר.  בחיתוך  להמשיך  חייבים  היינו 

לא מבין איך אפשר לשמור על השקט כשאנחנו חותכים גדר במצב בלתי אפשרי זה. והגדר,  

היה זה שהחליט לפתוח באש, כי חשב שגילו   לא ייגמר לעולם. אילן אגוזי  הדברחשבתי ש

קרול וגדי  רימון  נזרק  רגע  באותו  מאחורינושהי  ,אותנו.  ספורים  מטרים  בשקט    העביר  , ה 

ולא מהיכן שאנחנו    פירצהשברגע שהאש תיפתח אנשים ירוצו דרך ה   ,אחורה הוראה לכולם

 טרחנו לחתוך את הגדר. 

הם . אנשים הגיעו למצב שמאוד  טבעיבאופן    והתגלגל  דבריםבקרב עצמו, למרות התוכנית, ה

הפעילות על גג זמן ברוב המוחלט של    בגלל התנאים בשטח.  ,עשו את מה שהיה צריך לעשות

, כי יםמיותר  ו הנותבים הישמ"מ, ותחושה    130של תותחי    מאודהייתה הנרה חזקה  המבצר  

, הוא היה הורג את כל  6או    5היה יושב בעמדות התותחים  צלף  היה שם כמעט אור יום. אם  

בשישה   תייםהמבצע הס מזל גדול ש, ולכן היה זה  חשופים  שם  מי שהיה על הגג. הסתובבנו

היה יכול להיגמר    הואהנגד של המצרים הייתה עיקשת וחכמה,  -. אם לחימתהרוגיםלוחמים  

בפועל, האנשים נלחמו ברצף, בתעוזה ובמקצועיות, מה שכנראה גרם למצרים  באסון גדול.  

 לא לעשות את מה שיכלו לעשות.

פגועה    ,השייטת  .לקחיםה הפקת  רביעית,   על  פיזית  מאודשיצאה  גרין  מהמבצע  ידעה  האי   ,

מ לגמרי.    כךלצאת  חדשה  פתחה  לדרך  הלקחים  מה שקשור  הפקת  בכל  אחר    לניהול עולם 

שבה  היחידה,   ולדרך  לבוא,  לשנים  אותה  שבהמקדמים  היחידה.   לצורה  רוח  על  שומרים 

אלה   השייטת  הונחלו  דברים  דרך  עברו  אלא  בשייטת,  רק  יחידות  לא  לשאר  הים, גם  חיל 

והפך למפקד חיל    סוף-יםבהמשך הדרך מפקד זירת  שהיה  אלמוג,  אב  ז   ובכלל זה  באמצעות

מושגים   נוהל  רבים  הים.  של  בימים  גרין    קרבהשנטבעו  האי  על  באמת      –למבצע  איך 
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כנכס    ,עד היום  יםשמור  –  איך בונים כוח ואיך מכינים ציוד  ,מנהלים קרבות, איך מתכוננים

  .  13בשייטת  ,צאן ברזל

בין השאר יצאו ממנו שלושה שהגיעו לדרגת    .תכונה מכוננתה בעל  על האי גרין היהמבצע  

 בנוסף לכך,אך ורק הודות למבצע זה.    , הם הגיעו לכךהיו למפקדי חיל הים. לדעתיאלוף ו

לדרגת      –נוספים    הגיעו לדרגת אלוף משנה בחיל הים ושנייםממשתתפי המבצע  עוד ארבעה  

כולת, בנכונות ובפוטנציאל שיש ביחידה לבצע  האמינו בצורך, בי  13שייטת    סגן אלוף. אנשי

 והוכיחו כי צדקו.מבצע כזה, 
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 פרק ג' 

 טיבוע טרפדות במפרץ סואץ   –מבצע "אסקורט" 

 

התקבלה החלטה במטכ"ל על ביצוע פשיטה של כוח משוריין שיפעל    1969בראשית אוגוסט  

הים    של חיל  תחתו הכוח אמור היה להיות מובל בנ  .סואץ  לאורך הגדה המערבית של מפרץ

 ".  רביב"היה מבצע שניתן לשם ה  .ונחת בחוף המצרימו

משוריין בשם  הקודם שנפלה   כוח  פשיטה של  תוכננה להתבצע  "רביב",  מבצע  על  החלטה 

בלש". הפעולה נועדה לצאת לפועל מייד לאחר הפשיטה על מבצר האי גרין. ואכן, "מבצע  

בליל   בדיקה מקדימה של חוף   נעשתהביולי,    18  -  17יומיים לפני הפשיטה על האי גרין, 

של  צוללים הגנתיים    ידתבאמצעות יח  ,)מבצע "בלש קטן"(  פשיטת השריוןל   שיועדהנחיתה  

, ולכן נוצר צורך בבדיקה מתאים לביצוע הנחיתה  בלתיהחוף נמצא    .(707  ידה)יחחיל הים  

                        מחודשת למציאת חוף נחיתה מתאים.

   ש קטן"("בל-תרשים ) 

ב סואץ  צפון מפרץ  תגברו המצרים את  גרין  על האי  טורפדו  בעקבות הפשיטה  סירות  שתי 

האדום  ,P-183  מסוג הים  שבצפון  מע'רדקה  אלה.  שהועברו  בקביעות  ש  ,סט"רים  סיירו 

דאת וממנו, ולעתים גם המשיכו דרומה  אלבין מסוף הדלק בראס ס   עדבייהבקטע שבין ראס  

שול לביצוע ההנחתה ופשיטת הכוח המשוריין בגדה המערבית של  היוו מכ ,  עד מרסה ת'למת

היה ברור, שללא הטבעת שני הסט"רים ומבלי שיימצא חוף נחיתה חלופי לזה    מפרץ סואץ.

ידישנבדק   הכוח    ,707יחידה    על  פשיטת  את  לבצע  יהיה  ניתן  לא  מתאים,  בלתי  ונמצא 

תנאי שני  רקע להמשוריין.  להיות  הפכו  אלה  "רביבם  חשאיות,  הלהבטיח את    כדי".  מבצע 

אם תבוצע    ותוצאותיו יקבעש  ,לערוך סיור חשאי לבדיקת החוף  13הוטל הפעם על שייטת  

 פשיטת הכוח המשוריין אם לאו. 

הסט"רים   פי לא  ש התבצעה  המצריים  התנהלות  וזמני    על  מקומות  וגם  קבועה,  סיור  שגרת 

בשעות הלילה בשטח שבין מסוף    יעגנו  שהםהעגינה שלהם לא היו קבועים. ההערכה הייתה,  

ס ראס  של  האנאהדלק  לבין  בנקודה  ידאת  "אוונגלוס",  הטבועה  היוונית  בתוך  יה  כלשהי 

בנקודת    ת הסט"ריםד לאתר א והקשה מא  זה  דברק"מ.    ארבעהים המשתרעת לאורך    רצועת

 העגינה. 
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בחיל   הן בשל  ל  אווירההשימוש  מהפרק,  ירד  הסט"רים  ולזהות    הקושיטיבוע    אותם לאתר 

בובו ה דאות  השעות  מן  הסט"רים  שתקיפת  העובדה,  בשל  והן   אמורההייתה    אווירלילה 

לעורר את האזור כולו ולגרום לאובדן גורם ההפתעה  הייתה  עלולה  שפעולה רועשת,    להיות

הקרקעית.   והפשיטה  הנחיתה  של  החלק  הביצוע  הסט"רים ולשיבוש  נגד  אווירית  פעולה 

 , מהנחה שאז הם יימצאו באזור מוגן טילים או מוגן נ"מ.בשעות היום הוצאה מכלל חשבון

הנישאים על   , 13אי לכך הוחלט להעדיף את הפגיעה בסט"רים באמצעות צוללים של שייטת  

"חזירים" אמורה    .ידי  החשאית  המשוריין   הייתההפעולה  הכוח  את  להנחית  לאפשר  גם 

הטיבוע.   לפעולת  ובצמוד  זה    ברציפות  את לצורך  לבדוק  לראס  הוחלט  ממערב  שנמצא  ר 

 התאמתו להנחתה.   כדי לבחון אתסודר  

  -  13  -ב  יתבצע  נקבע  כי, ו"רביב קטןנקרא "   לבדיקת התאמתו של אתר הנחיתהמבצע  ה

 באמצעות "חזירים".  ,13שייטת  , על ידי1969וסט ג באו 14

  

 "רביב קטן"   מבצע 

         "רביב קטן"( -ם ירשת) 

יצא כוח של שייטת   ,שבועות לאחר הפשיטה על האי גריןכשלושה    ,1969באוגוסט    13  -ב

יחידת    13 ומפקד  הסיור  מפקד  סואץ.  מפרץ  של  המערבית  בגדה  הנחיתה  חוף  את  לבדוק 

)"פאולין"(.   פז  עמנואל  רס"ן  היה  כלל  ה ה"חזירים"  ועוד    שניכוח    ארבעה "חזירים" 

 שחיינים. 

וחזרו להמתין להם   ,מראס סודר מייל שמונהסירות "ברטראם" גררו את ה"חזירים" עד  שתי

ביצעו הסט"רים המצריים סיור    הסיור של כוח השייטת בחוף המצרי  באמצע המפרץ. במהלך

וחזרה. במהלך הפלגתם חצו הסט"רים את נתיב התנועה של    ת'למתדאת עד מרסה  אמראס ס

בדרכם המשיכו  אך  בו  כוחותינו,  להעיד  ילא  הייתה  שעשויה  פעולה  שום  הבחינו שצעו 

 .  נועילות בפ

נסוגו   הסט"רים  תנועת  גילוי  כוח  כדי  "ברטראם"  ה סירות  עם  שלנו.  לגדה  קרוב  להמתין 

הותיר עקבות לה"חזירים" המשיך בפעולתו והשלים כמתוכנן את משימת בדיקת החוף, מבלי  

 . ף כוונות. החוף נמצא מתאים לביצוע הנחיתהוחשלאו 

. ם הרלוונטיים למבצע הנחיתה עצמומעבר לממצאיתועלת  לסיור של השייטת ביעד הייתה  

ו ישירות  סייע,  "אסקורט"ל  ,יחדגם    יןעקיפבהוא  הבא    ,מבצע  כשלב  להתבצע  שעמד 

לבדיקתתוכניתב הסיור  מבצע   .  לקראת  חי"  כ"מודל  למעשה  הוא  "אסקורט"  החוף שימש   .
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לתכנון   רבות  ותרם  הפעולה  באזור  האויב  של  התנהגותו  דפוס  לגבי  חשובים  נתונים  סיפק 

  רים:"צע הטיבוע של הסט מב

  החדירה החשאית.     תחומיהוכח שוב יתרונם המבצעי של ה"חזירים", ב •

 הממצאים אימתו את  העובדה שהסט"רים עלולים להימצא בתנועה ולא בעגינה.  •

באמצעות   • ה"חזירים"  לגרירת  יעילה.  ירות  סהטכניקה  נמצאה  מכיוון  "ברטראם" 

לגבי   ממנוסיור, יכולנו לגזור גזירה שווה  דומה לטווח ההיה  הטיבוע    טווח פעולתש

 מבצע "אסקורט".   

 חמישהסודר ובטווח של   מראס ילימ  13במהלך הסיור התגלו הסט"רים בטווח של   •

זה שהם טווחי הגילוי במכ"מים  –ה של ה"חזירים"  יימייל צפונה לנתיב החצ  . היה 

 נתון חשוב לצורכי תכנון הפעולה להטבעת הסט"רים.  

נוסת • הטכנובסיור  ההגעה  שיטת  למעשה  הלכה  לראס  -ה  ה"חזירים"  של  לוגיסטית 

ו  מעיןנבחנו  סודר  רחוקה  בנקודה  למים  הירידה  שנבחרה זו    –האויב    אפשרויות 

התעלה אזור  עקיפת  שהיהלצורך  לסכנות    ,  מיקוששל  חשוף  וחשיפת    הפגזה, 

   כוונותינו.

 

היחיד חוף  השוני המשמעותי  פעולת הסיור לבדיקת  היה לה  הנחית  בין  פעולת הטיבוע,  בין 

הסיורמצ שבמהלך  בעוד  הירח.  תאורת  במ  ב  הפריע  ואף  במילואו,  הירח  מה  -דתיהיה 

החוף  מ  –לפעולתנו   בקרבת  הסתר  בתנאי  לפעול  שנזקקנו  ממש,כיוון  לזהותו   מבלי 

במעכ"ןו ש  –  הסתייענו  בהרי  צורך  היה  דווקא  הטיבוע  איתור  בפעולת  לשם  הירח  תאורת 

 היקשה עלינו מאוד.  במילואושל תאורת ירח היעדרה . המטרות י שלז וזיהוי פי

-  5  -בלבצע את מבצע "אסקורט"    ההחלטהמבצעים על  -םאג"מלנו    והודיעאוגוסט,  ב  21  -ב

 לאישור הרמטכ"ל.   מבצעהאת תוכנית  שלמחרת ביוםהוזמנתי להציג  .ספטמברב 6

 

 מבצע "אסקורט" 

הי "אסקורט"  קלאס  המבצע  ימי  קומנדו  כליפעולת  טיבוע  באמצעות    שיט  ית:  צבאיים 

בוצע  ה  .צוללים מסואץ    מפרץ  וןבצפ,  1969  מברספט ב  8  -  7בליל  מבצע  מלחמת  כחלק 

זו  ההתשה צלחה.                       הייתה.  שגם  צה"ל,  בתולדות  זה  מסוג  הראשונה  הפעולה 

 "חזירים"(  –)תמונה               
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 : את מבצע "אסקורט" ות מייחד  תכונות מהכ

 בחזית הלחימה המצרית.  פעילים שיט כלי המטרות שהושמדו היו   •

היה   • ותנאי  המבצע  מקדים  "רביב"  שלב  מבצע  ופשיטה פעולת    –לביצוע  נחיתה 

בשילוב  של כוח ימי   ,ק"מ  50, על רצועת חוף מצרית בת  ח משורייןוקרקעית של כ 

 י. אווירו

, בפרק זמן של  13שייטת    של  השלישית  במספר,פשיטה גדולה,    הייתה"אסקורט"   •

 חודשיים וחצי. 

הציב  • "אסקורט"  תקדים  הפעולת  חסרי  חדשים,  וסטנדרטים  מבחינת    ,גבולות 

הפי הביצוע  ורמת  השיטה  בה    י,ז האמצעים,  שנטלו  ומהכלים  מהלוחמים  שנדרשו 

 " המוכרת.  גבול "המעטפת המבצעיתחלק. סטנדרטים אלה עברו את 

 

  ות ין "אביבמנ  השלישי, כאמור,  הצפרדע", הימבצע "אסקורט", כפעולה מיוחדת של "אנשי  

פעולות   של  עדבילאחר    –חופית  וה  ימיתהבזירה    13שייטת  הטיפוס"  על  ה,  יהפשיטה 

 שהמשיכו לשמש כדגם לפעולות השייטת בעתיד.                   – הפשיטה על האי גריןו

השפעה    יתההי,  ןמה  תולשיטת החדירה של כל אח   ,התרחשו ברצף זמנים  אלושלוש פעולות  

 מכרעת על השגת המשימה: 

שהלחימה   ,תקיפה של מתחם קרקעי מוגן שנמצא בקו החוףהייתה  עדבייההפשיטה ב •

 . יהי בשחנעשתה   אליו החדירה  .בו התנהלה בשטח בנוי

שהלחימה בו   ,ים  תקיפה של מבצר חמוש שנמצא בלבהפשיטה על האי גרין הייתה   •

 .  בצלילהנעשתה אליו רה החדי .התנהלה בשטח  בנוי, צפוף וסבוך

היה   • "אסקורט  כלימבצע  של  באמצעות    שיט  תקיפה  פעילים  )סט"רים(  צבאיים 

ודאי  ביעד  ",עלוקה"  מוקשי היה  לא  בצלילה נעשתה  אליו  החדירה    .שמיקומו 

 .  ובאמצעות "אנשי צפרדע" שהובלו ב"חזירים"

 

 היערכות למבצע ה

לה1969  אוגוסטב  22  -ב היינו  אמורים  בו  התאריך  את  ,  לרמטכ"ל,   תוכניתציג  הפעולה 

אמר: "אין צורך    . בפגישה זו הואהפתיע אותי הרמטכ"ל כשקרא לי לשיחה אישית בלשכתו

שתציג לי את פרטי התוכנית. הפעולה הזו היא בשבילכם כמו 'לחם בחמאה לארוחת הבוקר'.  
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'רביב' מותנה בהצלחת 'אסקורט'. לא יה 'רביב'  קראתי לך כדי להדגיש, כי ביצוע מבצע  יה 

 .אם לא תטביעו את הסט"רים!" 

  מיקדו עוד יותר את דברי הרמטכ"ל  אך  יה,  יאחת בשנהפעולה  הידעתי מראש את התלות של  

מוטלת עלי  אחריותה קיומו של מבצע  שהייתה  ביני  "רביב"  .  כתפינו.  על  הונח בעצם  כולו 

כה מקלה של  לביני גם התלבטתי, אם בביטוי "לחם בחמאה לארוחת הבוקר" מסתתרת הער

הטמון בסוג זה של פעולה שאנו עומדים   –  המבצעי, האנושי והטכני  –דת הקושי העצום  ימ

לבטא של הרמטכ"ל  דרכו    הייתה  והערכה לכושרנו המקצועי, וז   בויש    ,לחילופין  ,לבצע, או

מר  שהוא בטוח כי גם בפעם זו וכאילו בא ל   ,13דת האמון הרב שהוא רוחש לשייטת  יאת מ

  , לי לאחר הפעולהא אמץ כדי להצדיק אמון זה. מתוך מכתב ההערכה שהוא שלח  נעשה כל מ

 שהוא היה מודע היטב לקשיים וביקש שנצדיק את אמונו.   התברר לי

 .ישירות הפיקוד העליון של הצבא  הטיל עלינומבצע "אסקורט" היה המבצע הראשון אותו  

אינטגרלי   חלק  הייתה  לבצע  שנתבקשנו  הצה"למ הפעולה  מכך,  המערכה  יתרה  הגדולה.  ית 

שלנו   פעולה    הייתההפעולה  לביצוע  של  תנאי  יותר    ל."צה אחרת  עוד  אותנו  דירבן  הדבר 

המשימה.   את  של  למלא  קלאסית  טיבוע  פעולת  לבצע  המקצועיים  והאתגר  ההזדמנות  גם 

 .לעשות כמיטב יכולתנו אותנו  הרבני"אנשי צפרדע" ד

שייטת   של  הפנימי  מבטה  חש13מנקודת  ראיתי  תנופת ,  בהמשך  במעלה  ראשונה  יבות 

בשל   במיוחד  גרין,  האי  על  הפעולה  לאחר  השייטת  של  המבצעית  הפעילות  ורצף  הלחימה 

ונטרולם של    שלושהאובדנם של   מעולים  רצף    11לוחמים  הפסקת  בה.  הלוחמים שנפצעו 

הקרב שאחזה    רוח פפותהפעילות המבצעית לאחר הפעולה על האי גרין טמנה סכנה של התרו

 "ללקק פצעים". ו  זכות להתעכבחידה. חשתי, כי אין לנו בי

לי בקשה אחת והיא, שהמועד האחרון לביצוע "אסקורט"    הייתה בתום השיחה עם הרמטכ"ל  

ירח בתאריך זה,   מצב  תאורת, בשל  אלול תשכ"ח(באוגוסט )י"ד  ב   28  -לא מאוחר מיהיה  

קריטי  ש עבורנובהיה  אותנ   ,יותר  גורר  היה  זה  מועד  אם  ללחץגם  גדול  ו  הצדודית   .זמנים 

   ארבעה ידיעה מראש היכן מקום עגינתם, ורצועת הים הגדולה )כ-הנמוכה של הסטרי"ם, אי

לסרוק   יהיה  צריך  אותה  הירח שאמורה  אות  אולמצ  כדיק"מ(  תאורת  את  לפחות  חייבו  ם, 

זח  מבאזור  חשיבות רבה גם משום שלא נמצא    הייתההוי. לתאורה  ילסייע באיתור ובז   הייתה

ניתן    ,ייחוס  לשמש נקודתהיה  ל  ושיכ לנווט ולמצוא את הסט"רים. הצרכים  היה  שבעזרתה 

את   להעביר  הרמטכ"ל  בתוכנית  התנגשו  בלילות  -א  משארם  הטנקים  ותנושאשלנו  שייח 
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ב )החל  צה"ל.    כדי  בספטמבר(,  5  -החשיכה  כוונות  את  נדחה  להסתיר  כך  תאריך  משום 

 מבצע "אסקורט".       גם כך נדחההביצוע של מבצע "רביב", ובהתאם ל 

 שייח לראס סודר( -א-)תנועת הנט"קים משארם   

עדר  תאורה  יצריכים להתמודד עם ההשלכות של ה היינו  ,  13אנו, בשייטת  כתוצאה מכך,  

היה גם יתרון השפעת הדבר על הקשיים הנוספים שניצבו בפנינו. יחד עם זאת, ובעת המבצע  

מן לפתרון בעיות מיוחדות, וכן ניתנה לנו ההזדמנות לשכלל את  ז   נוסף  לנו פרק  לדחייה, כי

 הפתרונות שכבר גיבשנו. 

 

   כוחותהציוות 

ונפצעו   לוחמים  שלושה  נפלו  גרין  האי  על  שבפשיטה  היו 11למרות  מועמדים   ,  מספיק 

וכשיר של   מיומן  צוות  להרכיב  יכולתי  מהם  השייטת  הלוחמים של  לוחמים    תשעהבמצבת 

למשימה   "חזירים"  ארבעה)שנדרשו  אחד   ארבעה  ,לוחמי  ו"חזיראי"  "רגליים"  צוללים 

ליטול חלק   .כעתודה( ביותר  הצוות המתאים  מסוימים בבחירת  הצבתי לעצמנו קריטריונים 

 במבצע ייחודי זה: 

 איכות מקצוענית גבוהה של הלוחמים.   •

 שיתוף,  ככל  האפשר,  של  כוח  לוחם  רענן  יחסית. •

שפעילותם המבצעית בשנה האחרונה הייתה מועטה   ,בשייטתמתן הזדמנות למפקדים  •

יכלו לרכוש ניסיון מבצעי הם  עתה    .ם מחוץ ליחידהותבעיקר משום הימצא  ,יחסית

 ומקצועי מן המעלה הראשונה. 

  

לוחמים  שלא  על   הייתה, שאיוש התפקידים ב"אסקורט" התבסס בעיקר  משמעות  הדבר 

עצמ גרין  האי  מבצר  על  בלחימה  סיוע  השתתפו  בתפקידי  אלא שימשו  רתק    –ו  אנשי  כמו 

ב"חזיר"ו סירות   ,הסחה  מפעילי  למסגרת    או  מחוץ  זו  בתקופה  שנמצאו  כאלה  או  הגומי, 

הזדמנות להרחיב את מעגל סגל    מבצע "אסקורט גם נתן ליהפעילות השוטפת של השייטת.  

ולבסס   השייטת  של  העתידי  קרביהמפקדים  ניסיון  על  וסמכותם  מנהיגותם  ממש.   את   של 

  –סרן רפי מילוא וסגן )מיל'( שלמה אשל    –לקריטריונים אלה  מהלוחמים שהתאימו    שניים

משלישי   למבצע.  להצטרף  ניר    –ביקשו  עודד  מילוא,  צטרף.  שי  אני  ביקשתי  –רס"ל  רפי 

היה   מצטיין,  צוללים  תשלום.מפקד  ללא  חופשה  ביחידת    בשנת  מוכשר  קצין  אשל,  שלמה 

הצהיר   למבצע    עודה"חזירים",  לשקודם  לחזור  כוונתו  הסדיריעל  לוחם   .רות  ניר,  עודד 
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 –  נפץ  איש סירות, "חזיראי", צולל רגלי  –מעולה, שהתמחה בכל מקצועות הלחימה בשייטת 

 מתוך כוונה   ,ללימודי בגרותלאחריה  שלח  סירת גומי ונמפעיל  כפשיטה על האי גרין  בשימש  

אמל"ח  ולמנות לקצין  תושי  .בעתיד  את  וקורזכרתי  הטכנית  בסירה    ,רוחו  יתו  עמי  בהיותו 

  .הימים ששתבפתח נמל פורט סעיד במלחמת 

שאר במבצע    כל  להשתתף  תמיר  –המועמדים  אבישי,  ביגלר,  "פאטי",  היו    –  "אריו", 

רות סדיר, שהשתתפו במרבית הפעולות שהתנהלו בשנה החולפת  י "חזיראים" מצטיינים בש

" הפעלת  בתחום  בעיקר  המפרץ,  שהחלים  בצפון  איילון,  עמי  היה  נוסף  חריג  חזירים". 

היה  עמי  "אסקורט".  במבצע  שיתופו  על  בתוקף  עמד  אך  גרין,  באי  מפציעתו  זו  בתקופה 

שטיפל בו    ,מועמד לקבל בעתיד את הפיקוד על יחידת ה"חזירים", ורופא היחידה, ד"ר סלבין

 ותו. ובדק אותו, קבע שהוא כשיר ליטול חלק במבצע.  אישרתי את הצטרפ

 

 בטחת גורם ההפתעה  ה

אלא   –  פעולת הטיבוע    –  כל שיקולי התכנון היו משועבדים לא רק למימוש המשימה עצמה

ההפתעה גורם  להבטחת  הכוח   ,גם  של  והפשיטה  הנחיתה  פעולת  לביצוע  הכרחי  שהיה 

 המשוריין. בהתאם לכך גם נערכנו. 

נקודת  לב  הפעולות  הרבות  שבצענו  בצפון המפרץ מיקדו את תשומת ם של המצרים אל 

. עדות לכך הייתה ההפגזה המרוכזת שהם הנחיתו על אתר  מסלההירידה למים בחוף ראס   

לא    . בהתאם לכך הוחלט:ייהדבע זה, הן בתום הפשיטה על האי גרין והן לאחר הפשיטה על  

אף שצעד כזה יגדיל באופן ניכר את   , על, אלא לרדת לים בראס  סודרמסלהלנחות בראס  

 , שייצאהירידה לים תיעשה תוך איגוף יבשתי עמוק  ודתהדרך אל נקהוחלט שח ליעד.הטוו 

שבצפון,   לאילת  יו  ,אילתל גיע  ימעתלית  סודר.  ראס  אל  וסואץ  אילת  מפרצי  דרך  משיך 

כשהם רתומים בתוך "עריסה רועדת".    , טריילר סגורה-ישונעו ה"חזירים" בתוך משאית סמי

)על נחתת( לשארם יובלו בים  ויובלו בכביש שלאורך  י, שם ישיח-א   הם  רדו שוב ליבשה 

לוגיסטי ארוך זה נוסה ב"רביב קטן" והוכיח  -ניסיון  טכנו .חוף מפרץ סואץ בואכה ראס סודר

 את יעילותו.  

נוותר על מפגש בין שני   ,הוחלטעוד   כי בפעולה עצמה, לאחר הדבקת המוקשים במטרות, 

אך הוא היה מאלץ אותנו לעשות שימוש בקשר   ,ה"חזירים", שהיה בו אמנם יתרון בטיחותי

ה הצורך  "מסגיר".  אלחוט  חיוניאלחוטי  דממת  של  אדוק  לדרישות    תהייהש   ,בקיום  נאמנה 

 גבר על שיקולי הבטיחות.  ,הסתרת הכוונה ולשמירת גורם ההפתעה
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 וטונומיה וטווח ה"חזיר" א

נדרש כדי להגיע אל היעד  זהו טווח שהינו פחות מן המרחק ה  .ק"מ  72  -כ   הואטווח ה"חזיר"  

ק"מ(. נתון זה לא הותיר במצברי ה"חזיר" עתודת חשמל מספקת ובטוחה דיה.   80  -וחזרה )כ

הים בראס סודר    המשמר מדגם "ברטראם" של בסיס חיל  אי לכך, תכננו להסתייע בסירות

"מודל"    ,לגרירת ה"חזירים" לנו  "רביב קטן", ששימש  לבדיקת החוף  גם עשינו בסיור  כך 

הגביל את ההתרחקות   "ברטראם"פעולת הטיבוע. ברם, טווח ההתגלות הגדול של סירות הל

מייל בלבד. סידור הגרירה הזה העניק ללוחמים נוחות מסוימת    שמונהבגרירה מראס סודר ל

  כל מהלך הגרירה. כך   ןה"ברטראם" לשהייה על סיפונסירות  לנצל את    פשר להםיהוא א    –

 כוחם.  לשמור עלם ויבשי אמורים היו להישאר הם

 

   ר הסט"רים בלילות חשוכיםות יקושי לאה

לבע החשיכה,  ימעבר  להתמודדהיה  ית  הקושי  גם  בעי  קיים  של ועם  הנמוכה  צדודיתם  ת 

והצורך לחפשם על שטח נרחב המשתרע על   ;זמן ומקום עגינתם  שאינם ידועים  ;הסט"רים

נע מלעורר את חשד המצרים  החובה להימעל הלוחמים  מוטלת    במקביל, הייתהק"מ.    ארבעה

ובטרם יודבקו המוקשים במטרות.    ,התגלות כלשהי תוך כדי תהליך החיפוש והסריקה  על ידי

חולק   הוחלט  להתמודד בעזרת מספר צעדים: ועם בעיות אל המטרות  אל   המוביל   הנתיב  

ישתנו  ש  ,קטעים  חמישהל שלהם  והניווט  הכלים  מיקום  התנועה,  תצורת  מהם  אחד  בכל 

 המשוער של המטרות.  ןבקטע הרלוונטי וביחס למיקומ  שישררום לתנאים בהתא

לכך,   ספציפיתבנוסף  הותאמה  ה"חזירים"  קטע  ,תנועת  אל   ,בכל  והקרבה  החשיפה    למידת 

ולמידת שקיעת  הותאמו לתצורת  שלהם  ואמצעי הניווט  המטרות, "  יםשל ה"חזיר  םהתנועה 

 תחת המים: 

 , "ברטראם"סירות ה מימית באמצעות  -ה על בגרירינועו  ה"חזירים"   בקטע הראשון •

 .סירות ה"ברטראם"ייעשה על ידי    הניווט .מייל מראס סודר שמונהשל  עד למרחק

ה"חזירים"  מסירות השטח  בקטע השני • כזוג עצמאי בתנועה על ייפרדו  -וימשיכו 

היערכות    ,מימית לנקודת  הדלק  2  -  1שתהייה  עד  ממסוף  ייעשה   .מייל  זה  קטע 

 "ן. בסיוע המעכ

לית" )זהו מצב, שבו ה"חזיר" נע  א ינועו ה"חזירים" ב"ציפה מינימ  בקטע השלישי •

ב  תחת המים למים,  נמצאים מחוץ  החופשי(. במצב   אווירכשראשי הלוחמים בלבד 
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יופסק הניתוב של המעכ"ן,   זה  וינועו  ותנועה  ירדו  זה מזה,  ייפרדו  שני ה"חזירים" 

כדי לאתר את המטרות בקרבת   –  שלו  כל "חזיר" לאזור הסריקה  –בתנועה עצמאית  

לידו העוגנת  הפורקת  והמכלית  הדלק  היו  .מסוף  והמכלית  בולטים,   המסוף  עצמים 

במקום זה,  לא יימצאו אם הסט"רים  שגם יכלו לשמש נקודות עזר להתמצאות וניווט.

 תעבור הסריקה דרומה וכל "חזיר" יתייצב לתחילת סריקה בצד הקבוע לו מראש.

הרביעי • כך  :בקטע  להתבצע  אמורה  הסריקה  בצלילה.  יתקדם  שמפקד   ,ה"חזיר" 

כוון את תנועת הכלי עד לאיתור הסט"רים. סריקת  יבצע הצצות לסירוגין ויה"חזיר"  

גם היא בצלילה, כשכל "חזיר" נע בצד תיעשה  אזור העגינה המשוער של הסט"רים  

 ממזרח או ממערב למכלית הפורקת. הקבוע לו מראש,

החמישי  • הבקטע  קרוב  :  הקרקעית  על  ינחת   הסט"רים,   גילוי   לאחר   "חזיר", 

אל המטרות ויצמיד להן את בצלילה    יצא מתוכוירגליים"  "אליהם,  וזוג  הצוללים ה

שאר זוג מפעילי ה"חזיר" יי,  "רגליים"; כל  עוד יפעלו הצוללים ה " עלוקה"ה  מוקשי

 .ועד לחזרת עמיתי ,להמתין תחת המים בתוך ה"חזיר"

 

 פיהרדרוגיה

הקרקעית   על  ה"חזיר"  את  להנחית  חייב  המטרות  באזור  המים  ושקיפות  הזרמים  העומק, 

הפעלה של זוג צוללים "רגליים"  מצב זה גם חייב    .אך לא ממש מתחתיהם  –סמוך לסט"רים  

 נוסף בכל "חזיר".  

 יציאת צולל "רגלי" מ"חזיר" שנחת על קרקעית הים( תרשים)         

שאסורה זהו עומק    ים.מטר  14  -עית  המסומן  באזור המטרות מגיע ל לפי המפה, עומק הקרק

מכשירי  בו עם  ממושכת  מוזני  שהייה  קרביים  בהרעלת    צלילה  ללקות  הסכנה  בשל  חמצן, 

דחוס, אולם אלה פולטים בועות    אווירחמצן. השהייה בעומק זה אפשרית אמנם עם  מכשירי  

שמעל  לכן  "מסגירות".   בעומק  לשהייה  כי  במכשירי    עשרההוחלט,  שימוש  ייעשה  מטרים 

האינטגר  אווירה הרגלי"  א הדחוס  "הזוג  ישתמש  המטרות  אל  בתנועה  ואילו  ב"חזיר",  ליים 

 שאינם פולטים בועות.  ,במכשירים הקרביים מוזני חמצן במעגל סגור

חייבו האדום  הים   של  השקופים  כאמור,המים   הים    ,  קרקעית  על  ה"חזיר"  את  להנחית 

מתחתי-במרחק הסט"ריםמה  על  ש כדי    ,ת  הנחיתה  מסיפוניהם.  אותו  לגלות  יהיה  ניתן  לא  

באזור  הצפויים  הזרמים  ידי  על  ה"חזיר"  של  היסחפות  למנוע  גם  נועדה  הים  קרקעית 

הסט"רים  נתונבעקבות    המטרות. גילוי  לאחר  הפתרון:  נקבע  אלה  ה"חזיר"  ים  על  ינחת 
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פרס מתוך ייצאו ממנו לאורך חוט שירגליים" י" הצוללים הומה מהם,  -במרחק  ,הים  קרקעית

השני   מצידו  ל"חזיר"  ומחובר  אחד  מצד  לגופם  הקשור  את    –מגלול  להבטיח  כדי 

רגליים" יצמידו את המוקשים "הצוללים ה "התבייתותם" חזרה אליו בתום הדבקת המוקשים.

אם העומק יהיה גדול    .כשמפעילי ה"חזיר" ימתינו בתוכו על  הקרקעית  ,לתחתיות הסט"רים

 דחוס.  אווירהנשימה של  יתחברו מפעילי ה"חזיר" אל קני ,ומשך השהייה ארוך

 

  "הורדה-אי"סט"ר עץ ומנגנון 

אך תחתיתו צופתה במתכת )אלומיניום או נחושת(.   , היה עשוי עץ P-183)גוף סט"ר האויב )

אך להיכשל בהצמדת    ,זה, יכולנו לעשות את כל הדרך הארוכה והקשה אל המטרות  במצב

בשייטת    כדישים.  המוק פותחו  האפקטיבית,  פעולתם  ואת  הצמדתם  את    שלוש להבטיח 

 השיטה המתאימה בעת הפעולה עצמה:  אמורה הייתה להיבחר  ן, מהטכניקות של הצמדה

עשוי   • התחתית  ציפוי  )אם  המוקש  בבסיס  המותקנים  מגנטים  באמצעות  הצמדה 

 המגנטים לא יידבקו(.  ,אלומיניום או נחושת

 שאפשר יהיה לכורכן סביב צירי המדחף.   כך, מוקשלגומיות  חיבור •

הספינה   • לתחתית  הבורג  של  והברגתו  נעיצתו  מכני.  בורג  בעזרת    יגרמו הצמדה 

על   יקשו  להחליק,  לבורג  שיגרום  רקוב  עץ  או  המתכת  קשיות  המוקש.  להצמדת 

 בו תועלת.  תהייההצולל לנעוץ אותו ולהצמידו לתחתית , ולא 

 

וגומיות( לא  כל אחת משלוש טכניקות הה )מגנטים, בורג  את   הבטיחהצמדה של המוקשים 

מנגנון   את  גם  בביטחון  להצמיד  כדי  הדרושים  האחוזים  מאה  שפותח    "ההורדה-אי"מלוא 

יישמט   ייה הצבאיתבתעש הוא  גם אם  להתפוצץ  למוקש  לגרום  נועדה  ובשייטת, שהפעלתו 

התחתית מן  ההצמדה  "אסקורט"  .  לאחר  חשיבות    "ההורדה-אי"למנגנון    הייתהבמבצע 

במעלה ראשונה  ממקומם    : מבצעית  הסט"רים  יזוזו  סביר  דבר  –אם  בלתי  לאחר    –  שאינו 

המוקשים להישמט  ,הצמדת  עלולים  מנגנון    ,הם  בהם  הופעל  לא  תימנע  ,  "הורדה-אי"ואם 

חשיבות ההקפדה על צמידות    נבעהמכאן    גם אם הוצמדו להם המוקשים.  ,השמדת הסט"רים

  ת ספינת המטרה או לדופנה. בסיס המוקש לתחתי 

בנוסף לאמצעי   –  במהלך נוהל הקרב למבצע "אסקורט"נקטנו  להתגבר על מכשלה זו,    כדי

 : "הורדה-אי"צעדים שנועדו להבטיח את הצמדת המוקש והפעלת מנגנון   –הנעיצה 
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פירוטכני • בורג  בידיו.  פותח  התרכז  סרן   הפיתוח  השייטת,  של  החבלה  קצין  של 

בראש   רוט.  ההצמדה  ישראל  חומרהבורג  מטען  הותקן  אשר   מכני  הודף,  נפץ 

תחתית בגרמה להדיפת הבורג בחוזקה ולנעיצתו עמוק    ,דרך משיכת נצרה  ,הפעלתו

 מתכת.  החדירה של שכבת תוך  ,הספינה

בים • "חי"  ניסוי  הפירוטכני   ,נעשה  הבורג  ננעץ  חומר  ,בו  מטען  הנפץ    באמצעות 

שיצאה משירות פעיל,    (204  -ט) אלית  ההודף שפותח, אל תוך תחתית טרפדת ישר

הניסוי נועד לוודא שרעש המטען המופעל תחת המים אינו   .ושגם גופה היה עשוי עץ

אחר שימשה  גם  זו  ספינה  הספינה.  בתוך  במסגרת    נשמע  אויב",  ל"ביום  כלי  כך 

מוקשים   ההופעלו בתחתית  כאשר,  בתנאים ריאליים לקראת המבצע  "מודל "תרגיל  

 "חיים". 

 

 ת ומשימות  כוחו

טנטטיבי    ,כאמור  ,צורף  למבצע תנאי  נייח, ש  שאמר,גם  במצב  הסט"רים  יימצאו  לא  אם 

לאחר יממה  חוזר  ניסיון  אלים"  יבוצע  כ"סיור  הוגדר  הראשון  הלילה  הוא    , מכן.  כלומר, 

לפגיעה ההכרחיים  התנאים  יתקיימו  לא  אם  "סיור"  בגדר  אם   ,יישאר  "אלים"  יהיה  והוא 

  .אלה מו תנאיםייתקי

 

 נקבעו ארבעה כוחות לביצוע המשימה ולסיוע: 
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       סופית למבצע  "אסקורט"  ה תוכנית ה

בכלל זה ה"חזירים" שייגררו   –כל הכוח הימי  התוכנית הסופית שהתגבשה למבצע קבעה ש

ה"ברטראם"באמצעות   אותם    סירותכן  ו  סירות  מעכ"ן,    –הגומי שילוו  באכוונת  יחד,  ינוע 

ס ראס  צפונית שמונה  ד  ע  ,דאתאלכיוון  על -מייל  יימצאו  הצוללים  סודר.  מראס  מערבית 

ה"ברטראם" שמונהבנקוד  .סירות  הכוח:    מיילה   ת  של  פיצול  כל  יחול  עם  ה"חזירים", 

מייל    2  -  1היערכות )ה  ודתעד נק  ,באכוונת מעכ"ן  ,םמיפני ה   עלמ ימשיכו לבדם    ,הצוללים

באמצע הקטע שנקבע להמתין בו;   וצבייויתמעט חזרה    ינועו  סירות ה"ברטראם"מהמסוף(;  

 בקרבת החוף.    ,להמתין ליד ראס דהיסה , ינועו מזרחה סירות הגומי

ש התוכנית  קבעה  ההיערכותעוד  מינימיי  בנקודת  ל"ציפה  ה"חזירים"  )תופסק א רדו  לית" 

ותקיפתן בצלילהוי אכוונת המעכ"ן(   יהיהנועו לאיתור המטרות  באזור של המכלית    . הדבר 

מ  ליד  סהפורקת,  שבראס  הדלק  ינועו   אםדאת.  אסוף  זה,  במקום  יאותרו  לא  הסט"רים 

בצלילה לסריקת השטח  ,ה"חזירים"  הצצות  ביצוע  ארבעהתוך  לא   ,דרומה ק"מ    ,  יה  ינועד 

מפקד  וכן  , בפיקודו של סרן רפי מילוא )3  מס'הכוח ב"חזיר"    היוונית הטבועה "אוונגלוס".

  , ( יסרוק ממערב למכלית22מ"ר שמואל תמיר סגן שלמה אשל, רס"ל עודד ניר וס  ,"חזיר"ה

רס"ל אלדד דינור,   ",חזיר"מפקד ה וכן  , בפיקודו של סגן עמי איילון )4והכוח ב"חזיר" מס'  

 יוסף( יסרוק ממזרח למכלית.-סמ"ר שלמה אסיף ]ביגלר[ וסמ"ר אבישי בן

 דר. באופן עצמאי לראס סו "חזיר"יחזור כל  ,אחר הדבקת המוקשים והפעלת מנגנוניהםל

 

 " 1: מבצע "אסקורט X תרשים

 

 
תחילה נקבע רס"ר אריה יצחק )"אריו"(, "חזיראי" מקצועי מעולה, להימנות על צוות זה. אולם מכיוון    22

החלפתיו   האחרון,  המבצעי  לתדריך  איחר  מפקדיו    –שהוא  מחאות  שמואל    –חרף  סמ"ר  העתודה  בלוחם 

 לה. תמיר. בהקפדה על "קוצו של יוד" ראיתי  תנאי בל יעבור להצלחת הפעו
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    3434 מ  מ 1515עמוד עמוד השייטת במלחמת ההתשההשייטת במלחמת ההתשה

' '  ספט ספט66  ––  55  ––( ( 11" )" )אסקורטאסקורט""מבצע  מבצע  

19691969

מ צ ר י ם
ס י נ י

ראס מסאלה

ראס עדביה

ראס מחגרה

ראס ס ד א ת

בה'ראס אל ע

אניה טבועה

"אוונגלוס"

ראס דהיסה

"
חזירים

"

בתנועה על

-
מימית

מסוף דלק20.00

23.45

צלילת חרום 

"חזירים"התפצלות 

סריקה

02.15 - 0300 סריקה

בצלילה תוך הצצות ראס

ראס

סודר

18.10

   1"  אסקורט"

 

 

 הביצוע  

כמתוכנן  ו הכ התנהל  נקל  בנק ההיערכות  ודתעד  ה   ודת.  ירדו  ל"ציפה    "חזירים"ההיערכות 

ה"חזירים" אמינימ לכיוונם.  מהירה  בתנועה  המצריים  הסט"רים  נעו  במפתיע,  ואז,  לית", 

מה על הקרקעית. כשהסט"רים עברו מעליהם, נשמעו -מןביצעו "צלילת חירום"  והמתינו ז 

בסרקם   ,מה המשיכו ה"חזירים" עצמאית בצלילה-מסביבם קולות ירי ופיצוצים. כעבור זמן

המטרות לא    . למרות זאת,תוך ביצוע הצצות תכופות במהלך הסריקהו את הנתיבים כמתוכנן  

ליד    03:00  -  02:15השעות    בין  גם סריקה של ה"חזירים", שנערכה.  נמצאו באזור המשוער

לא  ינוהא "אוונגלוס",  הטבועה  למציאת  יה  קיבלו    .המצריים  הסט"ריםהביאה  לפיכך 

בחפ"ק הוחלט על ביצוע חוזר בליל  ו  ,  הוראה לחזור לראס סודר  ,03:07  ה"חזירים", בשעה

 א' הקרוב. יום 

 

 ערכות מחודשת יה

המצריות הטרפדות  ב  ,תנועת  ה"חזי  נתיבשנעו  לעבר  שה  ,רים"ישיר  והפיצוצים   ןוהירי 

הפעילו, העלו אצלנו את החשש שה"חזירים" התגלו, או לפחות עוררו חשד אצל המצרים. 
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לגרום לכך שהמצרים ישאפו להיות כל הזמן בתנועה ויימנעו מעגינה. אי היה  חשד זה עלול  

 לכך הכרחי היה עתה להחמיר את תנאי החשאיות.  

זמ  ,במקביל לפסק  גם  זקוקים  וגם  היינו  ה"חזירים"  של  החשמל  מצברי  את  לטעון  כדי  ן 

 לאפשר לשטח )לאויב( "להירגע".

 בספטמבר.  8  - 7ליל מבצע הטיבוע ל לש ת הביצוע החוזר יהוחלט על דחילפיכך 

של   שורה  כל  גם  הוחלט  החוזר  לביצוע  ההכנות  השאר,  שינוייםבמסגרת  בין  כללו,  אלה   .

 :  מהמניעים הבאים ,(. זאת17:00  -בשעה אחת )להקדמה של היציאה למבצע 

קטערצון   • בשעותשדרך    "להרוויח"  המצרים    ,האור   יתבצע  מפעילים   אינםבהן 

 . םמכ"

ל"תפיסת • לגרום  עשויה  לסריקה  המתוכנן  הסט"רים  לאזור  המוקדמת  "  םההגעה 

עגינתם,   מקום  את  לעזוב  יספיקו  שיעמוד ובטרם  החשיכה  זמן  משך  את  תגדיל 

 לרשותנו לביצוע הסריקה. 

 

,ש נקבע  שיתבצע   עוד  הפיצול  הראשון    –לאחר  במבצע  שמונהבמרחק    –כמו  מייל    של 

(, ייסוגו  כל הסירות  חזרה  להמתנה   18:45בשעה מוקדמת יותר ) הפעם    מראס סודר, אך

מימית באכוונת   -התנועה העלתוכנית היה, שבשינוי נוסף שהוכנס  בים  קרוב לראס סודר.   

מייל מהיעד. מנקודה זו והלאה תתבצע ההתקרבות אל היעד    שלושהמעכ"ן  תיעשה  רק עד  

תנאי קשה, בגלל האילוץ לנוע נגד תנועת הרוח השלטת    –לית" וללא מעכ"ן  א ב"ציפה מינימ

הקלה   ,הפעולה הראשון  כרות שכבר נוצרה עם השטח והיעד בלילי, ההיחד עם זאתוהגלים.  

הניווט. בעיית  של  על  הלקחים  מהפקת  כחלק  נקבע,  כי    כוד  המבצע,  של  הראשון  הניסיון 

 .במסוף הדלק  מטרים  מזרחה  למכלית הפורקת  1,000ה"חזירים" יתפצלו וייפרדו זה מזה  

נקודה בצלילה  מאותה  תתבצע  דרומה  הסריקה  של  ,ואילך,  ראשו  ה"חזיר"    כשרק  מפקד 

 מציץ מידי פעם ומנתב אל המטרות. 

 

 מבר טספ ב 8 - 7  –"  2מבצע "אסקורט 

", שהיה כרוך במאמץ 1" בוצע שתי יממות בלבד לאחר מבצע "אסקורט  2  מבצע "אסקורט

ק"מ במים. עתה   80לאורך    ,שעות רצופות  11  -, ואשר נמשך כללוחמים   פיזי ונפשי קשה

הכ על  לחזור  היה  מהתחלהו צריך  במהלך    ,ל  והחמירו  הלכו  שאף  יותר,  חמורים  ובתנאים 
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)"אר  .הביצוע ושמואל תמיר חזר להיות הלוחם    ,יו"(הפעם החזרתי לצוות את אריה יצחק 

 בעתודה. 

בשעה החל  הטכניה"חזירים"  כאשר    ,16:10  המבצע  הצוות  בעזרת  למים  וביצעו    ,הורדו 

"איפוס הרמטכ"ל23איזון"   נוהל  עם  לוחמים  שיחת  התקיימה  במקביל,  והדגישש  ,.  כי    חזר 

  .ביצוע "רביב" מותנה בטיבוע הסט"רים

 

 " 2: מבצע "אסקורט Yם תרשי

    3434 מ  מ 1616עמוד עמוד השייטת במלחמת ההתשההשייטת במלחמת ההתשה

19691969' '  ספט ספט88  ––  77  ––( ( 22" )" )אסקורטאסקורט""מבצע מבצע 

ראס מסאלה

ראס  דהיסה

מ צ ר י םס  י  נ  י ר א ס  ע ד ב י ה
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ציפה מינימלית

18.45

' נק
פיצול

02.15 

פיצוץ
"חזיר"ה

21.40

היערכות' נק

"חזירים"פיצול 

ת
חו

הכו
ת כל 

תנוע

23.20

00.10

16.10
 טרפדות שטובעו2

ק"חפ

סודר-ראס

17.10

"אוונגלוס"

"ברטראמים" 2

גים" ס2

"חזירים "2

9

 מיל  ליעד

 "2אסקורט  "

 

.  ן"ברטראם" והחלו להיגרר אחריהסירות ה ה"חזירים" לנקשרו    ,17:10 -שעה לאחר מכן, ב

מייל מראס    שמונהנעו יחד עד ל  –ירות גומי  "ברטראם" וססירות  "חזירים",    –כל הכוחות  

ב  סודר. וחצי,  שעה  לער  18:45  -כעבור  בהשוואה  ורבע  בשעה  הקדמה  זו  ב  )הייתה 

מ ה"חזירים"  ניתקו  ה"ברטראם" הראשון(,  לתוכם  סירות  ירדו  סירות  ואילו    , והצוללים 

חזרו להמתין בים בקרבת ראס סודר. חצי שעה ממועד הפיצול    וסירות הגומי   ה"ברטראם"

מעכ"ן,   הכוונת  ה"חזירים" ו הופסקה  אחרי  לעקוב  ואפשר  טובים  הגילוי  תנאי  כי  התברר 

נתיםבמכ" את  לתקן  ובעזרתו  בכך.,  צורך  יהיה  אם  ההתקדמות,   הגיעו   19:45בשעה    ב 

 
  " חזיר "ים, המתבצעת קודם ליציאת ה  פעולת "שקילה" ו"איזון" של ה"חזיר" במי  ואיפוס" הינ   "איזון   23

  מקביל למפלס פני בלים. היא נועדה לאפס את משקלו במים ולאזן בין חרטומו לבין ירכתיו באופן שיימצא  

 נועה שלו.ולחסוך אנרגיה בכל מצבי הת "חזיר"המים. רק במצב זה ניתן לשלוט כהלכה ב
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שלנו.    םעדיין יכולנו לראות אותם על צג המכ"  .מייל מראס סודר  11ה"חזירים" למרחק של  

יותר,  ש  ,, שהאויבהיה  רוש הדבריפ בטווח קטן   , מייל בלבד מה"חזירים"  של תשעהנמצא 

תנאי היובש ששררו בזירה ר, שמסתב. םלגלות אותם בכל רגע, אם הוא יפעיל מכ"  היה עלול

האלק הגלים  של  ניכרת  להתפשטות  שגרמו  אטמוספריים  תנאים  יותר    ,מגנטיים-רו טיצרו 

לנו מוכר  שהיה  הם  ממה  בכך  בש  .  המכ"יהגדילו  גילוי  טווחי  את  ניכר  והקשר    םעור 

למסקנה  האלחוטי. הגעתי  זה  רקע  לאויב  ,על  הכוח  חשיפת  את  למנוע  ברצוננו  עלי    ,שאם 

הקבל מינימל  ל"ציפה  מייד  לרדת  אחת,  קוד  במלת  להם,  והוריתי  תקדימית,   . לית"אחלטה 

דעתי שהוראה זו תיאלץ את הלוחמים לעשות כמעט את  יהייתה זו החלטה קשה. כ"חזיראי"  

הגלים וק"מ כשרק הראש נמצא מחוץ למים,    17  -לנוע מעתה כ  ,כלומר   –"הבלתי אפשרי"  

ובתכיפות, ישר   יכו, ברצף  זההצפוניים  ונותר, להערכתי,   בפניהם. אולם, צעד  היה הכרחי 

תזוזת   את  למנוע  כדי  היחידה  עמידת  הסט"רים כברירה  ההוראה, .  םממקום  בעקבות 

 24.םה"חזירים" אכן נעלמו מייד מצג המכ"

מזרחה למכלית הפורקת    טריםמ   1,000  , היערכותה  ודתה"חזירים" לנקהגיעו    21:40בשעה  

המסוף מז   –  שליד  זה  כל והתפצלו  בים,  הלחימה  כוח  מפקד  מילוא,  רפי  של  בהוראתו  ה. 

,  3  '"חזיר" מס  את הנתיב שנקבע לו מראש:  , תוך ביצוע הצצות  ,"חזיר" יצא לסרוק בצלילה

נע ממערב למכלית הפורקת, ו"חזיר" מס'   ,בפיקודו של רפי מילוא ובניהוגו של שלמה אשל

  25  -ממזרח לה. כעבור כ  –)"פאטי"(  בפיקודו של עמי איילון ובניהוגו של אלדד דינור    ,4

לעברו. ה"חזיר"  את  וכיוון  ל"אוונגלוס",  סמוך  כהה  בגוש  "פאטי"  הבחין  זה   דקות  היה 

כשעה23:20בשעה   עזבו    ,  מאז  ההיערכותה"חזירים"  ורבע  נקודת  אז  זיהה  "פאטי"    .את 

ה"חזיר"    הוא הנחית את  .למצוף  יםוקשור  הלז   הז   יםצמוד  יםעומד  ים ר"טס י הנבוודאות את ש 

מה-במרחק  ,הים  לקרקעית במקום שבו    11של  ובעומק    סט"ריםמה  ה"חזיר"   נחתמטרים. 

מה"חזיר"    נשמעו ולצלול  לצאת  ולאבישי  לעמי  סימן  "פאטי"  הספינות.  של  הגנרטורים 

המגלול.    כשהם מחוברים אל ה"חזיר" בחוט  ,נעו "רגלית"  שנייםלעבר המטרות, וה  ,מערבה

 רגלי". "נשארו להמתין בכלי עד לשובו של הזוג הזוגו ביגלר   "פאטי" ובן

 
הלוחם   24 התייחס  הפעולה  שלאחר  את    , בתחקיר  ליישם  לו  שהיה  לקושי  )"פאטי"(  דינור  אלדד  רס"ל 

איזו מן  '  :בלנו את ההוראה, דפקתי על השולחן וזעקתיילית". הוא אמר: "כשקא הוראתי לרדת ל"ציפה מינימ

זו? בך אמון!  אבל  'הוראה  לי  היה  כי  ואני הגבתי: "פשוט הפבצעתי אותה,  ,  המשמעתנמת את חשיבות  " 

  , במידה רבה   ,שהרי דממת האלחוט שנגזרה עלינו מנעה שאלות ומתן הסברים". להערכתי, תגובתו הייתה

", ואשר נועדה, בין השאר, "לשדר" 1"אסקורט  -תוצר של החלטתי להחליף את "אריו", שאיחר לתדריך ל

 או ערעור.ללוחמים עד כמה חיונית ההקפדה על מילוי הוראות ללא הרהור 
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את   במצפן  ולקחת  המטרות  זיהוי  את  לוודא  כדי  המים  פני  מעל  הציצו  ואבישי    הנתיב עמי 

עד הגיעם מתחת    ,מטרים  שישהכשהם נעים בעומק של    , אליהן. לאחר מכן הם חזרו לצלול

 ם.   עלו אל התחתית והחלו במלאכת ההדבקה של המוקשיהם שם  .לסט"רים

הראשון פעל  ,בסט"ר  לא  הראשון  המוקש  של  הפירוטכני  אותו  ,כןל  .הבורג  עמי    הצמידו 

יישמט,    ואבישי שהמוקש  מחשש  הספינה.  לציר  מגנטים  מנגנון  הם  בעזרת  את  הפעילו  לא 

הוצמדה-"אי השני  המוקש  הבורג  ידיהםעל    הורדה".  בעזרת  לכיוון    ,לסט"ר  יותר  קרוב 

להפעילו מ נמנעו    השניים;  "ורדה הה-אי"ב לא הופעל מנגנון  אך שו  המוקש הופעל,  .החרטום

המוקש   בסיס  בין  מדי  גדול  מרווח  שנותר  הבחינו  הספינה,  לכי  של  התחתית  משטח  בין 

 צרה. בעת הוצאת הנ   "ורדהה ה-אי"להפעלת מנגנון   לגרום היהשעלול 

הדבקתו  במגנטים לשם    עמי ואבישי  כן השתמשוול המוקש לא נצמד לתחתית,  ,  בסט"ר השני

"אי מנגנון  ללא  הופעל  זה  מוקש  גם  הרביעי  הורדה".-לציר.  היחיד   המוקש  המוקש  היה 

 . "הורדה-אי"שנצמד היטב לתחתית ולכן הופעל בו מנגנון 

שהמתין להם על קרקעית הים. הם עשו זאת    ,בתום ההדבקה, חזרו עמי ואבישי אל ה"חזיר"

 חתכו כדי לא להסתבך בו. ם ההמגלול השני  חוט . אתהראשוןהמגלול  לאורך חוט

הצבאיים הראשונים של   שיטה  היו כליהסט"רים אליהם הדביקו עמי ואבישי את המוקשים  

בחזית הלחימה הפעילה של צה"ל, באמצעות שימוש   "עלוקה"  האויב שהוצמדו להם מוקשי

רגע שיא בחיי "איש צפרדע", המתאמן לקראתו במסלול קשה לאורך שנים    –  25זירים" חב"

   .רבות

בשעה   הסט"רים,  זיהוי  לאחר  דקות  מס'  ,  23:40עשרים  מהקרקעית,   4"חזיר"  התנתק 

  23:55ואגן, בשעה  דקות מזרחה ועלה לדווח על הדבקת המוקשים במטרות.    15  -התרחק כ

כשבכלב הימני   ,"גרזן על שני כלבים  :4"חזיר" מס'  של    דיווח בשפת קודה  את  קיבלנו

מדו מוקשים בשני סט"רים, כשבסט"ר הימני נמצא מוקש  משמע, הוצ – הזרע עלול ליפול"!

  נועד גם   עמי לחפ"ק על סיום הפעולהווח  י דה  שעלול להישמט.  "הורדה-אי"אחד עם מנגנון  

ם של הסטרי"ם. כמו  ותאמציעל מקום ה –שטרם מצא את המטרות    – 3לידע את "חזיר" מס'  

דיעמי  ביקש    כן "מכסים"  אינם  שהודבקו  ש  להודיע, שהמוקשים  את  הסט"רים,  י  נהצורך 

 
  מבר נובב  29בליל    , שנפגעהיה "איגריס"  ",עלוקה "  הצבאי הראשון שנפגע באמצעות מוקשי  שיטה  כלי   25

עשה זאת אליהו ריקה, לוחם בודד, יוצא המחלקה הערבית של הפלמ"ח,    .ירותיבעת שעגן בנמל ב ,  1948

יאכטת טיולים  במקורה    הייתהאליהו    פגעהספינה בה  אשר קיבל הכשרה בסיסית ומועטה לקראת המבצע.  

היטלר לא  ,של  והוסבה  בתותחים  הגרמני-תיניושצוידה  בצי  נרכשה    לימים  .עזר  ידיהיא  לבנוני   על  עשיר 

 בכוונה להפעילה במסגרת צי ערבי. 
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המבטיח את הפיצוץ. עמי גם    ",הורדה-אי"מנגנון    , כזכור,הופעל  דר אח"טסרק במכיוון ש

מס'   ב"חזיר"  הצוללים  זוג  את  להזהיר  יגיעו3רצה  שכאשר  המוקשים   ,  את  להצמיד 

  . "הורדה-אי"יהיה עליהם להיזהר מלשמוט את המוקש שכבר הופעל בו מנגנון  במטרותיהם  

מס'    העברתי ל"חזיר"  המסר  החפ"ק  3את  לדרך  וסימנתי  בהתייחס   אנשיו,  הכיוון  את 

 יה "אוונגלוס". ינולא

, הבין שהוא קרוב למטרות. ואכן, תוך דקות הוא איתר  3מס'   שניתב את "חזיר" ,שלמה אשל

ה מתחת יםר"ט סאת  צלל  ליד   ם,  הקרקעית  על  )"אריו"( םונחת  יצחק  ואריה  אשל  שלמה   .

עד   ,ל הקרקעית, ורפי מילוא ועודד ניר התקדמו "רגלית" סמוך לקרקעיתנותרו ב"חזיר" ע

משם הם זיהו את כל המוקשים. הם עלו בניצב לקרקעית, צללו אל   –הגיעם מתחת לטרפדות 

נעצו   הם  המוקשים  את  אתם.  שנשאו  המוקשים  ארבעת  כל  את  והדביקו  הספינות  תחתית 

שבקדמת המוקשים אשר הוצמדו על ידי   בשטח התחתית הקרוב יותר לחרטום, דהיינו בשטח

גם הפעילו מנגנוני   כי האחיזה בשטח"הורדה-אי"קודמיהם. בכל המוקשים שהדביקו הם   , 

המוקשים   את  נעצו  הם  בו  בכך    הייתההתחתית  והדוקה.  השמדת הובטחה  יציבה  למעשה 

  .הסט"רים

כי    3יר" מס'  דקות, הודיע "חז   20  -לאחר התרחקות של כ  ,00:10בספטמבר, בשעה    8  -ב

 4 צוות "חזיר" מס'  ."הורדה -אי"ובכולם גם הופעלו מנגנוני    ,הודבקו כל ארבעת המוקשים

מכאן המשי  את הדבריםשמע   מס'    ךוברך אותם.  סודר.   3"חזיר"  לראס  בדממה אלחוטית 

משני ה"חזירים", כי מצבם טוב    (מלת קוד אחת בלבד)הגיע "שדר ביקורת"    02:00בשעה  

 כנן חזרה לבסיס.  והם נעים כמתו 

אנשיו ניסו, ללא    .פיצוץ במרחק לא גדול מאחוריו  4שמע "חזיר" מס'    לאחר מכןרבע שעה  

סביר לקשור את הפיצוץ   להם נראהלא  למרות זאת, . 3הצלחה, להקים קשר עם "חזיר" מס'  

"חזיר" עם  מס'  אנשי  .  3מס'    שנשמע  הסט"רים יש  4"חזיר"  אלה  היו  שאולי  ערו, 

אמ לא  שהתפוצצו.  המוקשים,  הצמדת  ממועד  בלבד  שעתיים  כזו,  התפוצצות   הייתה נם, 

  –לא היה בלתי אפשרי  הדבר  שעות. יחד עם זאת,    6  -  4  -ההשהיה כוונה לש  מכיוון  ,סבירה

תזוזה כזו יכולה הייתה לגרום לפיצוץ. גם הבהק   ;לנוע ממקומם   , למשל,אם הסט"רים החלו

בראס   החמ"ל  מגג  זמן  באותו  שנצפה  הפיצוץ,  האור  לסיבת  חשד  עורר  לא  מכיוון  סודר 

 ן שבשגרה.יבאזור זה היו הבהובים או הבזקי אור כאלה עניש

כך   עם סירת "ברטראם" שיצאה לקראתו. שתי דקות אחר 4"חזיר" מס' נפגש  03:10 בשעה

רוט, שנמצא על הגג, כי הבחין בהבהק של אור מכיוון אזור העגינה של    ,דיווח קצין החבלה
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  ערנו, היה זה פיצוץ של המוקשים שהדבקנו. השערה זו אומתה אחר י. הפעם, כך שהסט"רים

 . הגיע לראס סודר 4"חזיר" מס'  , 03:30 -רבע שעה לאחר מכן, ב המודיעין. על ידיכך 

 עם מפקד החיל והמש"ט בראס סודר(  4)תמונת אנשי "חזיר" מס'     

סודר  הגעת ה"חזיר" הראשון  אחרי  דקות    15 "חזיר"    התחלנו לראס  צוות  אחר  בחיפושים 

לדאגה, בהסתמך על כך שהיה הפרש של   הסבירסיבה  למרות שלא הייתה עדיין    . זאת,3מס'  

שני הפיצוץ ה  יחד עם זאת,דקות בין שני הצוותים במועדי הדבקת המוקשים.    30  -יותר מ

חזרה  לסרוק את נתיב ה  , אפוא,החלו  וסירות הגומי  סירות ה"ברטראם"את חששותינו.    עורר

ואנוכי, סרק את האזור  גדי קרול  סלבין,  ד"ר  נמצאנו  בו  ומסוק,  המתוכנן של ה"חזירים", 

לקו במקביל  וסרק  לים  מעל  נע  קל  סיור  מטוס  גם  וצפונה.  החוף  לקו  מעל  נמוכה,    בטיסה 

לפי מה שהתברר מאוחר   –החוף, ולא הרחק ממנו. איש לא הבחין ברקטות מצוקה, אם כי  

"חזיר"    והופעלו כאל  –יותר   עזרה בקשר האלחוטי. 3מס'  מצוות  נשמעו קריאות  לא  גם   .

נהרס בפיצוץ    3מכשיר הקשר שהיה ב"חזיר" מס'    –הסיבה לכך התבררה לנו רק בדיעבד  

 שאירע בו.

, ("אריו")  רק אריה יצחק  .3"חזיר" מס'  של    הלוחמים  ארבעתנמצאו במים    08:30שעה  ב

בחיים.   נותר  השייטת,  בלוחמי  שחוללמהחסונים  בקצף  שהבחין  הוא  הקל    "אריו"  המטוס 

לבו של טייס המטוס הקל, והלה כיוון    הצליח למשוך את תשומתהוא  פני המים. כך    בידיו על

אך ללא רוח חיים. שלשלנו את     –  אותם מצאנו לידו  ,את המסוק אל "אריו" ושלושת חבריו

למים,   המסוק  מן  קרול  בשהוא  וגדי  נותר  "אריו"  שרק  לנו  אותו  דיווח  העלה  ומייד  חיים, 

 בכבל אל המסוק. 

 , 3לאחר הפיצוץ שאירע ב"חזיר" מס'  במשך שש שעות ורבע )!(,  "אריו" שחה  הסתבר, ש

שניים מהם  וכל אותו הזמן הוא סוכך על חבריו    .שנשברה בפיצוץ  ולסתב  כשהוא פצוע קשה

ודם שהוא עצמו  גוועו בידיו. למרות מצבו הגופני, הוא התעקש להעלות את חבריו למסוק ק 

שהם עלולים להיות טרף לשיני הכרישים. כשהועלה "אריו"    החולים. הוא חשש  יפונה לבית

היה תשוש   הוא  החיים, ו למסוק  בין  עוד  אינם  לי שחבריו  הכרה. משהתברר  לאובדן  קרוב 

להבטיח את הצלתו של "אריו" ולפנותו מייד. נועצתי בד"ר שמעון   ,בראש וראשונה  ,רציתי

שב פינוי סלבין,  עם  להמתין  החליט  והוא  אותו,  מן    ודק  חבריו  שלושת  גופות  לאיסוף  עד 

  " 1את השתתפותו בליל "אסקורט    , כזכור,שמנעתי  –"אריו"    של  רצון החיים המים. אלמלא  

והגבורה והמסירות העילאית שגילה כלפי חבריו, קרוב לוודאי שלעולם לא היינו יודעים    –
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ל אירע  ומה  הפיצוץ  מקור  היה  "אסקורט  מה  ממבצע  חזרה  בדרך  ולחבריו  הדיווח  2ו   ."

 ש"אריו" מסר לנו גם מנע אסונות נוספים בעתיד. 

נודע לנו, ש"המוקש להשמדה עצמית"  , שהיה קשור ומרותק למקום המיועד  26מפי "אריו" 

הלוחמים    –לו   תא  ומאחורי  המנוע  מכלי  שהיה   –מעל  מילוא,  רפי  והתפוצץ.  מעצמו  פעל 

למו ביותר  ושלמה אשלהקרוב  ניר  עודד  ואילו  במקום  נהרג  בזה    , קש,  בטור  לפניו  שישבו 

דם.   מאובדן  ומתו  קשה  נפגעו  זה,  הפיצוץאחר  הדף  את  בגופם  למעשה,  בלמו,   ,שלושתם 

וכך    ,אך נחלש עד שהוא הגיע אליו  –שנמצא בקדמת התא ליד ההגה    –שפגע גם ב"אריו"  

 נחלץ ממוות. הוא 

 

 ר הישיבה ב"חזיר" לפני הפיצוץ()ר' תרשים סד             

 

 הגלולה של המוקש(-)ר' שרטוט בית         

 

הפיצוץ  וקירח ידית  ו  על  השייטת,  את    ידי  לעמהנדסי  לחקור  חילית שמונתה  חקירה  ועדת 

בית גילו שמבנהו ההנדסי של  היה שגוי. מעטפת האלומיניום    של המוקשהגלולה    התקלה, 

הייתה   על חריצי המעטפת  נה  וסגירת  , בצורת חרוטשלו  מגופה שהוברגה  עשתה באמצעות 

. השהייה הממושכת של הכלים חרוטשהקיפה את בסיס ה  o-ring)גומי )  והודקה אל טבעת

מ  למעלה  שארכה  של    גלולת  תלהמס   גרמהשעות,    עשרבמים,  ההפעלה  שבמנגנון  המלח 

אלמלא    "המוקש להשמדה עצמית" וקטלה את הלוחמים. המסה זו לא יכולה הייתה להתרחש

הגלולה. ואכן הוברר, שאטימותו של בית הגלולה    הים לחלחל לתוך בית  נוצרה אפשרות למי

דת הלחץ שהופעל בעת סגירת המגופה והידוקה, ולחץ זה מועד להיחלש  יהייתה מותנית במ

מנ שהופק  הלקח  עמד  שהתפוצץ  המוקש  של  התכנון  ביסוד  הדרך.  מטלטולי  סיון  י כתוצאה 

צע "קדש" )מבלי שגבה אז קורבנות(. אולם, גם תכנונו ההנדסי של  דומה שאירע במהלך מב

ה ויוצר בראשית שנות  הנוכחי, שתוכנן  הלקח  ,70  -המוקש  אותו  ביישומו של  בכך    ,כשל 

 שלא מנע את חדירת המים. 

מוקש  שהיה  העצמית",  ההשמדה  "מוקש  ומכופלת:  כפולה  הייתה  זה  במקרה  הטרגדיה 

ב"חזי  "עלוקה"ה שהותקן  הפורמהתקני  הכשירות  מבחני  כל  את  עבר  כל א ר",  בידי  ליים 

 
צר אילוץ לנטוש את ה"חזיר", שהוא כלי שייוומקרה  לתקני הנלקח לפעולה בים    "עלוקה"זהו מוקש     26

 י האויב. מסווג, כדי שלא ייפול ליד 
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המוסמכות   המקצועיות  ח  –הסמכויות  היםבמפקדת  הוא  ה  חיל ב רפא"ל,  ב,  יל  ועוד.  חימוש 

ידיתוכנן   השייטת  על  של  הראשי  וקצין    ,המהנדס  מוכשר  מכונות  מהנדס  שהיה בהשכלתו 

. מעבר לכל אלה, הוא  חבלה, ואף זכה על פיתוחו, למרבה האירוניה, בפרס ביטחון ישראל

שעתיים לאחר     ,, וזאת13קטל שלושה לוחמים מעולים, שנשקף להם עתיד מוצלח בשייטת  

 שכבר השלימו את משימתם המבצעית הקשה ביותר והדביקו את המוקשים במטרותיהם. 

חדש מוקש  של  ובייצור  בתכנון  התחלנו  "פצצה    ,מייד  גבינו  על  עוד  נישא  לא  ששוב  כדי 

ביתהמוק  מתקתקת". על  התבסס  החדש  על  ש  המגופה  וסגירת  גלילי,  שמבנהו   גבי   גלולה 

דת ההידוק של המגופה  ישומרת על אטימות בלא תלות במומקיפה את המעטפת  ה   גומי  טבעת

  פני הגליל והטבעת. על

 

 תוצאות הפעולה  

והופעלו.    "עלוקה"ה  מוקשישמונת  כל  " הסתיים כאשר  2מבצע "אסקורט     חמישה הודבקו 

בשני    "הורדה -אי"  מנגנוני מו   הסט"ריםהופעלו  האויב    הםכתוצאה  ספינות  שתי  התפוצצו 

 ויצאו מכלל פעולה.

 לאויב.  ההנחתה והפשיטה המשוריינת בהפתעה מלאהבעקבות טיבוע הסט"רים בוצעו 

 ( 3)לוחמי "חזיר" מס'   

           

היו זו  להצלחה  גדולה.  להצלחה  נחשבה  השלכות    התוצאה המבצעית של מבצע "אסקורט" 

את   שהבטיחו  התנאים  יצירת  על  הושגהישירות  התוצאה  "רביב".  מבצע  חרף   הצלחת 

ובשייטת בלוחמים  שפגע  האסון  לפעול.  נדרשנו  בהם  שגרתיות  הבלתי  והנסיבות  ,  הקשיים 

אונים וחוסר צדק  -תחושה של אין  חשנו  . הצלחהההעיב על    עם מותם של שלושה מחברינו,

את הפעולה עשו כמעט את הבלתי אפשרי מהבחינה האנושית  צעו ימשווע, שהרי האנשים שב 

קיפדה את חייהם.    ,שמקורה בעבר ולא בהכנות למבצע  ,ושלמות הביצוע, ורק תקלה טכנית

 וכך כתב מפקד החיל: . דומיםגם מפקד החיל וגם הרמטכ"ל ביטאו רגשות 

 

 13מש"ט 

 מבצע "אסקורט"הנדון: 
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 ,רים והפשיטה על חופי מצרים, ברצוני להביע לך"המוצלח של פעולות הטבעת הסט ןעם סיומ

ובאמצעותך לכל אלה אשר לקחו חלק במבצע "אסקורט", את הערכתי על התכנון, ההכנות 

 צוע המושלם של הפעולה.יוהב

ניתן היה לבצע את פעולת הפשיטה. הטבעת הסטוהמבצע הי רים "וה תנאי אשר בלעדיו לא 

ידיעות,   מיעוט  של  קשים  בתנאים  וקשיי וטובוצעה  האויב  של  מוגברת  ערנות  ארוכים,  חים 

 זרם. 

דבקותם  בזכות  ובעיקר  חלק,  בה  לקחו  אשר  אלה  כל  של  מסירותם  בזכות  הושגה  המשימה 

, בה טובעו כלי יל היםזו הפעם הראשונה בתולדות צה"ל וח  הייתהועקשנותם של המבצעים.  

 מלחמתיים של האויב ע"י פעולת צוללים. שיט

מש ואני  הים  ואחיל  התאונה  על  היחידה  בכאב  שלותתפים  אשר ובדן  היחידה  לוחמי  שת 

 ה שלא נדע יותר אסונות כאלה. והשתתפו בפעולה. אני תקו

 

 בוצר,   אלוף 'א

   מפקד חיל הים 

 וכך כתב הרמטכ"ל: 

 1969ספט'  12

 13שייטת מפקד 

 חיל הים מפקד 

 

 מבצע "אסקורט"הנדון:     

 

סוא במפרץ  המצריים  הסט"רים  שבוצע    הייתהץ  הטבעת  מסוגו  הראשון  ידי המבצע    על 

 השייטת. 

 לבצוע "רביב", אף הוא מבצע מיוחד וראשון מסוגו.  תנאי הייתההטבעת הסט"רים 

 השייטת עמדה במבחן, הפעם מבחן מקצועי קשה מן הרגיל. 

לא רק אנשי מקצוע, אלא אף הדיוטות, חשים את הקשיים הפיזיים, הנפשיים והטכניים אשר 

ני פעולה זו ומעריכים את הכושר, ההתמדה, עוז הרוח, המסירות והתבונה של אלה ניצבו בפ

 אשר עמדו בהם. 

אשר   ,עם כל הצער והכאב על מותם של רס"ן רפי מילוא, סגן שלמה אשל ורס"ל עודד ניר

ובאמצעותך   ,נפלו כתוצאה מתקלה טכנית אחרי ביצוע הפעולה, רצוני להביע את הערכתי לך

 שגכם זה. יכל למבצעים עצמם, על הומעל ל ,לשייטת

 אלוף-לב,  רב-חיים בר        

 ראש    המטה    הכללי        
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"אסקורט" של  היה    מבצע  ומלא  חי  פעולה    :מיוחדת"צבאית  "פעולה  של  הגדרה  התרגום 

מטרה  להשיג  במגמה  מעטים,  ואמצעים  יחסית  קטן  כוח  עם  האויב  קווי  המתבצעת מאחורי 

  הוא גורם ההפתעה.   "פעולה מיוחדת"המאפיין המרכזי של  מדיני רחב.  בעלת ערך צבאי ו/או  

 בפעולת הקומנדו הימי מנוצל התווך הימי כדי להפתיע את האויב מאחורי קוויו. 

הסט"רים   "אסקורט"  לטיבוע  במבצע  שייטת    הפשיטותקדמו  המצריים  יעדים    13של  על 

את  למעשה  " אלו הן שסללו  בהגיחה ליעדים אלה מתוך הים. פעולות "קרקעיות   ,קרקעיים

עודית יקומנדו ימית קלאסית וי  הדרך להחלטת המטכ"ל להטיל על השייטת ביצוע של פעולת

בכניסתנו האינטנסיבית    ,מבצע "אסקורט". בכך הוכחה נכונות הדרך בה צעדנו מלכתחילה  –

נבחרת,  מבצעית  כיחידה  המוכר  למעמדה  השייטת  את  להביא  כדי  חי"ר,  פעולות  לביצוע 

 כישוריה ותרומתה מבוקשים. ש

 ות ונועזות.פעולה חדש  ושיטות טכניקותחדשים ונקבעו   "אסקורט" הוצבו סטנדרטיםמבצע ב

ה  וערכי  מבצעבמהלך  נורמות  ביטוי  לידי  באו  במיטבם    גם  במשימה,    –לחימה  דבקות 

 שהיו תנאי לעמידה במבחן המשימה ומטרתה.  – מקצוענות, משמעת והקרבה

ומגוון   בשייטת  הסטנדרטים  הפעולות  ואופי  האמצעים  במהלך    ,13השיטות,  שהתפתחו 

ותשתית לחימה"  "מעטפת  יצרו  ההתשה,  שאיפשרו  מלחמת  בכל  ,  הגמישה  הפעלתה  את 

 הים   במלחמת ההתשה הציבו את חיל   13המבצעים של שייטת . זאת ועוד,  מיתאר של מלחמה

צה"ל"   כולו של  המבצעית  "המפה  ו   :על  "אסקורט"  פעם  ה  והייב"  "רבמבצע  במבצע 

.  צה"לשל    במבצע התקפי גדול ומוצלח  ,נהכגורם חשוב ומת    ,שתלבהראשונה שחיל הים  ה

אל פעולות  באמצעות  שנרכש  הים,  בחיל  המטכ"ל  של  פעולה והאמון  חופש  למתן  הוביל   ,

 הן עם כלי שיט והן במבצעים מיוחדים.  ,לפעול במלחמת יום הכיפורים ואחריה הים לחיל
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 מבצע "אסקורט"ל התייחסות :מי איילוןאלוף )מיל'( ע

אחד משני הצוותים שטיבעו   –  4  'עמי איילון היה מפקד צוות הקרב ב"חזיר" מסאלוף )מיל'(  

 ,גם השתתףאיילון  עמי    .מפרץ סואץשבצפון    דאתאאת שני הסט"רים המצריים באזור ראס ס

על    .שבו נפצע קשה  ,האי גרין  ועל מבצר  עדבייההחוף ראס    בפשיטות על תחנת  ,כקצין צעיר

ומאוחר   13איילון למפקד שייטת    עמי  עוטר באות הגבורה. לימים התמנה  הוא  חלקו בקרב זה 

 יותר למפקד חיל הים. 

 

  , מבצעה  י בעתשהיה מפקד  ,אלוף זאב אלמוג  .לספר את סיפור המבצע או הקרב  אין בכוונתי

השלמות   הוסיף כמהי רוצה לסיפר את הדברים. אנ  ,סוף-יםבזירת    לפניו, וגם לאחר מכן,כן  ו

אלא ", רשומון " אין מדובר באחת.  זווית ראיהמיש יותר שלהבהיר   כדי ,יה אישיתימזווית רא

מנקודת  ולא    ,מבצע מתחת למיםשהתבונן בהדברים מזווית ראייה של מי    ברצון להראות את

וביצוע.  מבט   לומר  במבט מרחוק,של תכנון  צעים שמכל עשרות  או מאות המב   ,אני רוצה 

אם לא המקורי שבהם,    ביותר,  שהשתתפתי בהם בימי חיי, מבצע "אסקורט" היה מהמקוריים

הוא   שלכאורה  קלהיה  למרות  בראייתי,  א מבצע  ימי.  קומנדו  של  ענה   המבצעסי  לא 

אף אחד לא קיבל בו  שבו נועזות גבוהה מאוד, למרות    הייתה   :סיא בצע קלמלקריטריון של  

לשבח  המבזה    היה  ;ציון  היכולות  אחד  מבחינת  בהם  שהשתתפתי  ביותר  הנועזים  צעים 

בומבחינת  וגם    ,האישיות שהשתתפו  מאנשים  שנדרש  האישי  הלב  שמונת  מ   –  אומץ  כל 

 הלוחמים שהיו בקו הראשון של הלחימה.  

היו שתי תחושות: האחת,    –אלה  לוחמים    הואני מדבר בעיקר על שמונ  –מה שליווה אותנו  

על הכתפיים ש נמצא  חזק מאוד בשהכול  זו תחושה שליוותה אותנו באופן  מלחמת  כל  לנו. 

לנו עלו  ,ההתשה ובראייתי  ה מאודא חשובי, שההיהרבה מאוד שיחות בינינו. השני  יההיו   ,

התחושה, כי לנו זה לא יקרה יותר; אנחנו לא נחזור ונסביר  הייתה, הר אותיזכהלמאוד חשוב 

במלחמת ששת הימים.   13ין את שייטת  דבר שאפי   –  את המשימה  בתחקיר למה לא ביצענו

של   הכישלון  בתחושת  בהמדובר  השייטת  עצמי בכולל    ה,מלחמאותה  שאני  מבצעים 

פשרו את התכנון, את  ימשני הגורמים המרכזיים שא דהשתתפתי בהם. תחושה זאת הייתה אח

על ידי אלוף זאב כל כך  המקוריות, את הנועזות ואת ההתמדה, כפי שפורטו בצורה בהירה  

 אלמוג. 

של מבצע "אסקורט".  מבצע מהסוג  לאף פעם    התאמנואפילו באימונים לא  ש  ,אני רוצה לומר

זאב אלמוג    –נוצר כתוצאה מהנחייה של החפ"ק    במבצע עצמו   מה שעשינו להיכנס    –של 

מינימאלית" לצלול  .ל"ציפה  אותך  מחייבת  צפונית  רוח  מול  מינימאלית"  כלומר,  "ציפה   ,
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שבו למצב  לפ   להגיע  המים.  רק  מעל  נמצא  שלך  הראש  רק  עמים  )אלדד  למעשה,  "פאטי" 

מפקד  שדינור(,   ראש  היה    ה"חזיר",היה  "פאטי"עם  למים.  , מאוד  רחב  אדםשהוא    ,מעל 

  ;לוחמים בלבד במקור לשני  מיועד  שכלי,  ה כבר אז, תפס הרבה מהנפח הקטן של  והיה כזה  

ארבעה בו  נדחסנו  ה  .ואנחנו  והמשמעות  מאוד,  שם  צפוף  מתחבר  היה  בעצם  שאתה  יא 

לנשום  כשרק מדי פעם אתה עובר    שאתה נמצא בכלי,  שעות  12  -במשך כלמכשיר הצלילה,  

 .   בלוןמשום שאין מספיק חמצן ב ,אוויר חופשי

לא פירט אותו אלמוג  זאב      .הזה  המבצעלקראת  13הומצא בשייטת  שמאוד  מרכזי    מרכיביש  

להבין   היה  הדבריםאותו  וצריך  המדוברמתוך  בדרך   'חזירים'"תקיפת  ב  :  עמוקים".  במים 

, אי אפשר  שאנחנו נושמים חמצן נקי  ית הים. מכיווןהוא כלי שנוחת על קרקע  "חזיר"ה  ,כלל

למסוכן    – הופך  שזה  ל  –או  מעבר  שהוא  בלחץ  חמצן  דהיינו  ותאטמוספר   0.7  -לנשום   ,

של  ב מטרים.עומק  מסוכן,    שבעה  אומר  מאוד:כשאני  פשוטה  היא  נחשף  את  הכוונה  ה 

זהאובדן הכרהו  הם התקפים אפילפטייםשלה  הסימפטומים  ש  ,להרעלת חמצן דבר שלאף    . 

שמונה  -שבעהעומקים רדודים יותר מ להשאיפה היא לצלול    ,לכן  .אחד לא מומלץ להגיע אליו

שמטרים ברור  והיה  מאחר  הסט"רים  כדי.  את  לנחות "ה  המצריים  לתקוף  יצטרך  חזיר" 

פשרה ל"חזיר" להגיע למה  יפיתחנו שיטה שא  –  על אמנם קרהכפי שבפו  –  בעומק רב יותר

בזק"   "חצי  עם  מינימאלית"  "ציפה  ההפעלה)שנקרא  באופן  טכני  אסיף (פרט  שלמה   . 

ה"חזיר" שלנו,  ,)ביגלר( הנהג של  המקצועיתלכךאחראי  היה    שהיה  המיומנות  היא   שלו  . 

הביצוע.    שאיפשרה היינו,  את  שבו  זה  כמו  יוצרבמבצע  בעצם  חיובית  אתה  כאשר ציפה   ,  

יוצא מעל    הראש של המפקדקורה משום שברגע ש  הדבר.  אותוהראש של מפקד הכלי מאזן  

ואתה  ל משתנה  הסגולי  המשקל  חיוביתנכנס  מים,  ציפה  של  למצב  שלילית או    בעצם 

זהורוגיןילס ולא על שעונים.  ("'"טאץ)  תחושה  הנשען על  ,מאוד, רגיש  מאוד  מצב עדין  .   ,

 ביגלר.   –נהג הכלי  היה זה שלשלנו  ר""חזיה"טאץ'" ב

לחלוטין  ,הרבה מאוד דברים חייבו רמה מקצועית  ו   13אז בשייטת  נוצרו    ,שהיו ראשוניים 

 , שמעטים בלבד בשייטת של אותה תקופה הגיעו אליה.   מאוד גבוהה

ובקו   עדבייהלוחמים שהיו בקו הראשון של  ה   24  אני רואה את,  13שייטת    כשמדברים על

האי  הראש של  של  היו  מהם  ארבעה.  גריןון  הראשון  אלה  ו  ,"אסקורט"  מבצע  בקו  הם 

הפעולות  רוב  את  או  במדובר    אין.  שם  שביצעו  צריך  בעשרות  לוחמים.   ,לזכורגם  מאות 

בגל הראשון  הלוחמים  24מתוך  ש גרין  הלחימה  של  שהיו   ורק ארבעהנפצעו    20  -כ  ,באי 

הייתי בבית חולים    –  אלמוג  הזכיר זאב כפי ש  –אני עצמי    .יצאו משם ללא שום פגיעה פיזית
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הדברים שכותבים עליהם   ולא היבבית קיי. ובאמת, מה שליווה אותי אז  בהחלמה  ואחר כך  

שלנו  ;בספרים  הכתפיים  על  נמצא  שהכול  תחושה  איזושהי  מתוך  שעשינו  מה    –  עשינו 

ישראליב מדינת  אולי    .טחון  נשמע  שזה  מאוד  "גבוה"זה  חושב  אני  אבל  את  ,  שליווה  מה 

ימיים,   ,הקבוצה הצעירה הזאת היו גבולות  מדינת ישראל  הגבולות של  בעיקר משום שכל 

השתתפה כמעט בכל המבצעים של צה"ל    הזאתהקטנה  והקבוצה הצעירה    ,לכן  .הירדן  כולל

מתוך תחושת שליחות   כמעט  זאת  עשינו  המוסקים(.  למבצעים  )פרט  תקופה  חוסר  ובאותה 

 ברירה. 

ה  ללא מפקד. העומס  הייתה    "יריםחז "יחידת  יחידה  רגילה    עליהבעצם  גרם לשחיקה בלתי 

לוחמים באי  ה  , מלבדזאתו  ,של  מהבית  גריןלוחמים שנפצעו  הובא  על . שלמה אשל    לפקד 

אלמוג, כמפקד  במידה מסוימת בגלל עומס ושחיקה. זאב    ,מפקדלה  לא היה  מכיוון שיחידה  ה

אלמוג    יד האפשרי.  אני לא מודע לשיחות שזאבעשה את הדבר הנכון והכמעט היח  השייטת,

, בסופו של דבר, בכל יחידת  כךלשכנע אותו לחזור, אבל כתוצאה מ  כדי אשל קיים עם שלמה

הייתה   הגדולה""  "חזירים"ה שלהם  המקצועית  שהרמה  אנשים  לארבעה  שניים  בין  היו 

.  חזר מהבית  מותאמת לאיכות המקצועית שנדרשה במבצע הזה. חשוב להדגיש:  שלמה אשל

נמוכה   הייתהאומץ לב בלתי רגיל, אבל רמתו המקצועית  בעל  אדם יוצא מהכלל,  היה    הוא

פשוט   שמאוד,  ומכיוון  בבית,  היה  היאהוא  מתרגל    הצלילה  לא  אתה  שאם  הדברים  מסוג 

בא לידי ביטוי בתגובה    הדבראתה לא מוכן למבצע מהסוג הזה.    ,אותם ארבעה לילות בשבוע

ה" של  הראשון  הראשונית  בלילה  השני  המבצע,  חזיר"  הסט"רים  של    ירו   המצרייםשבו 

עגנוו תקפו  ו התגובה  במקומם   לא  דבר,  של  בסופו  השני  .  ה"חזיר"  לא  של  מאוד  הייתה 

זאב את  דבר שהביא  האישית,    אלמוג  מקצועית,  להערכתי  צוות.  החלפת  כשמדובר לשקול 

תקופה באותה  כלים  מפקדי  של  יצ  ,ברמה  ואריה  "פאטי"  את  רק  שהלמה  ברמה  היו  חק 

עמוד השדרה האמיתי והיוו רס"רים ותיקים,  היו שניהם ת.ו הנדרש את רמת הביצועוהאיכות 

שייטת   של  המקצועית  היכולת  הקצינים    13של  אני    –דאז.  הרבה   היו  –כולל  עם   אנשים 

יצירתיות ב ו  מקוריות,  שלנו,  המקצועית  הרמה  אבל  לב,  כלים  מיוחד אומץ  לא    ,בהפעלת 

ו את היחידה על כתפיהם. אני נשאלקרסוליים של הנגדים הבכירים האלה, שבעצם    הגיעה

לומר שאריה דמות    ,רוצה  תיקןמיוחדת  שהוא  עצמה,  מאוד   והשלים  בפני  רבה  את    במידה 

ואיפשר בסופו של דבר   להגיע לרמת    לכלי הזהחוסר היכולת המקצועית של שלמה אשל, 

 ביטוי במבצע עצמו.   בא לידי שהדברכפי    ,כל כךגבוהה ביצוע 
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הצוות את  להרכיב  בעיה  אצלו    אלמוג  זאב  .הייתה  התייצבתי  שאני  העובדה  את  הדגיש 

יש , אחרי קצת שכנוע, אמר שהכול בסדר.  זהלרופא, ו  –בצדק    –הוא שלח אותי  שבמשרד ו

בלשון    זאתאני אומר  והיו מעט מאוד אנשים בשייטת שרצו להשתתף במבצע הזה,  לזכור ש

והתבטא גם שחיקה  לא  יבהקטנה היה עומס שהלוחמים  המס המבצעי על קבוצת  העו  .המעטה

שיצרף  כדי  . הייתי צריך להילחם עם זאב  למבצע "אסקורט" כמות הלוחמים שרצו להצטרףב

אותי, אבל לא הייתי צריך להילחם עם הלוחמים ביחידה על מקומי, למרות שברחתי מבית  

להבהיר עד כמה העומס היה רב על קבוצה כל כך    יכדאני לא אומר את זה לזכותי, אלא    .קיי

 קטנה של לוחמים.  

טכניות בעיות  מאוד  בהרבה  אופיין  הזה  לוחמיםשלוש  .המבצע  מבעיה    ה  כתוצאה  נהרגו 

  ההדבקשל בעיות  . היו גםבדיעבד עליו שנודע לנו כשל של תכנון הנדסי של מוקש,  – טכנית

חלק קטן    , רק. בסופו של דברןתו פירט אמוג  אלזאב  ושעשויים מעץ,    שיטשל מוקשים לכלי  

ה  מהמוקשים במוקש  שיהיו  שרצינו  הקריטריונים  כל  על  ש  ,"עלוקה"ענה   כאשר כלומר, 

 . קריטריונים אלה נה עלוהמוקש ע ,הדבקההסיטואציה המבצעית של נמצאים ב

 נמצא אתה  מכיוון שרואה דבר,    שעות שאינךהחוויה האישית של נחיתה מתחת למים, אחרי  

 הייתה חוויה מיוחדת במינה. במקור   –  מפקד הכלי  הואהיחיד שרואה  ו  –  במצב של צלילה

מינימאלית"  "חזיר"תכננו שה ל"ציפה  המקוריא  ,ייכנס  לתכנון  בניגוד  נחת  ך  כאשר    .הכלי 

, ואז להצצה  נוספת עלינו פעם  ומהכלי    יצאנו   ,כיוון מסויםב  לאבישי ולי ללכת  "פאטי" אמר

המטרות  ראינו צולל    –  את  כל  של  קודם    צלליתה   :חלום  שלילה  ספינה,  אותה  לכן  של 

מדחפים הפעלת  תוך  מעלינו,  והשתוללה  עלינו  ירתה  והיא  אותה  דבר שקשה    וזה  .חיפשנו 

כל השאר נראה אחר כך כמעט פשוט, כולל רוב הבעיות הטכניות של   . לעומתו,לתאר אותו

 ההדבקה והסתבכות החבלים במגלול. 

 הןצרות של מוקש  נ    –  צרותעם הנ    נו, אבישי ואני,ר מבחינתי היה כשחזר הרגע המסוכן ביות

החיבוק    אז בא .  יםמטר  עשרהלנו בעומק של כ  שחיכה  אל הכלי  –  הדבר היקר ביותר לצולל

"פאטי" להביןשל  קשה  של    .  בעומק  אותך  מחבק  כש"פאטי"  זה  מתחת  מטר  עשרהמה  ים 

על כל    ...חוויה מאוד לא נעימה  . זוהיפהכמעט עוקר לך את מכשיר הנשימה מה הוא    –למים  

   ...פנים עברנו גם את זה

אנו, ששהינו באותה עת במים,   .של התפוצצות ה"חזיר" השני  הטרגדיה האיומה  כבר תוארה

אותו ליווינו בזעקות שמחה מתוך הנחה שהוא נובע    –הבנו רק בדיעבד שהפיצוץ ששמענו  
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מהסט"רים   ה"חזיר   –מפיצוץ  פיצוץ  בעצם  הדבר,  היה  משהסתבר  השני.    אחדזה  היה  " 

 ביותר בימי חיי. יםהעצוב יםהרגע

התחושות שתי  כלוחמים  לצד  אותנו  של    –  שליוו  העמוק  הכישלון  ששת  מלחמת  תחושת 

כתפינו   על  מונח  שהכול  והתחושה  שוב,  יקרה  לא  זה  שלנו  והאמירה  גם   נוהפק   –הימים 

נושאים  "אסקורט"ממבצע  חשובים  לקחים   ב:  הלחימה,  תהקשורים  זה תכנון,  ב ורת  ובכלל 

המבצע,   לאורך  דינאמי  המודיעינית  וכן  תכנון  התמונה  מתבהרת  שלפני  האיך  שבועות 

שייטת    אלהלקחים  המבצע.   כמפקד  יותר,  מאוחר  גם  מאוד,  עלי  חיל  ו  13השפיעו  כמפקד 

 הים.   

וב חשהוא הוכרע בשלב    ;כן ל  אחת קודםהוכרע לפחות שנה    על הסט"ריםהקרב    ,בראייתי

לי אישית מזה עבור שייטת    ,להערכתיו   –  מאוד  פחות חשוב  בנה    –  13לא  כשזאב אלמוג 

זה   .במלחמות שלאחר מכןובמלחמת ההתשה    שליווה את השייטת  ,קאדר חדש של קצינים

קאדר שנבחר וחונך על רקע של הפקת לקחים אמיתית וכואבת. החוויה המעצבת שלי  היה  

בפיקודו של זאב   –  מפל"גים  :אז לכך  שקראנו    כפיאו    –  קורס מפקדי צוותיםהייתה בכקצין  

  13מבצעים שבהם שייטת    –  ששת הימים  במלחמת  13לקח את מבצעי שייטת    . הואאלמוג

  ולא לא ביכולת תכנונית,  ולא השיגה את מטרותיה, לא בפן של יכולות אישיות של לוחמים  

אני אישית    גםו   –אנחנו     .האפשריתוניתח אותם בצורה הכואבת ביותר    –  אחר  בשום היבט

שייטת    – של  הכישלון  את  הדחקנו  עד  13די  הימים  ששת  שעה 1969  שנת   במלחמת   ,

שהתכנסנו לאותו קורס מפקדי צוותים. היכולת לקחת כל מבצע ולנתח מה היו הכשלים ואיך 

הייתה   המבצע,  במהלך  החלטות  ולקבל  לבצע  להיערך,  לתכנן,  החוויה  מבחינתי  ראוי 

כ שלי  ש  .קציןהמעצבת  יודע  במבצע  הדבראני  שלי  מהפעולות  מאוד  הרבה  על   השפיע 

זאת הייתה החוויה המעצבת לא רק    לדעתי,, כמו גם במבצעים מאוחרים יותר.   "אסקורט"

 .  13אלא של כל שייטת   ,שלי
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 פרק ד'  

 במעגן ע'רדקה במלחמת יום הכיפורים  13שייטת פעולות 

  

 )זירת הלחימה(    

עמ ע'רדקה  של  מעגן  הפעולה  זירת  במוקד  במהלך   ארבע ד  הימי  הקומנדו  שביצע    פשיטות 

האופרטיבי   מצבנו  את  לשנות  רבה  במידה  סייעו  אלו  פשיטות  הכיפורים.  יום  מלחמת 

 והאסטרטגי ביחס למצרים בזירה זו, למרות נחיתות כוחנו. 

שייטת   מלחמת   והי  בע'רדקה  13פעולות  במהלך  השייטת  שביצעה  לפעולות  טבעי    המשך 

שנרכשו  העצמי  נקטפו פירות הניסיון והביטחון  רדקה  'בע.  לכן  שנים קודם  ארבע  –ההתשה  

 במלחמת ההתשה. 

זירת   כמפקד  הכיפורים שימשתי  יום  עיקר   סוף-יםבמלחמת  פיקודי את  לקבל תחת  וזכיתי 

המפתח שלחמו   , לרבות מפקדים ולוחמים אשר נמנו על דמויות13כוחה הלוחם של שייטת  

שנפל בחלקי לפקד מחדש על לוחמים  על  מזל  -גם במלחמת ההתשה. חשתי בר  תחת פיקודי

גם  בשעה הקשה של מלחמת   ביטוי את סגולותיהם המיוחדות  לידי  ולהביא  מופלאים אלה 

 יום הכיפורים.

חולש על אחת מנקודות    . המעגןמפרץ סואץע'רדקה נמצא בצפון הים האדום ומדרום למעגן  

על השולטות  המרכזיות  שייטת  סוף-יםזירת    המפתח  של  הפשיטות  ארבע    לע'רדקה   13. 

מ"פעולה   להפיק  שניתן  וההישגים  הערך  התועלת,  את  בולט  באופן  המשקף  דגם  מהוות 

זה. מעבר לכך, באותו פרק חלופה אחרת כלשהי לא הייתה בידי צה"ל  זמן    מיוחדת" מסוג 

 . של ע'רדקה מפתח חיונית זו  לתקיפת נקודת

א ב-שארם  שהייתה  ע'רדקהשייח,  למעגן  מנגד  נמצאה  זו,  בתקופה  ישראל  שהיה    ,שליטת 

שנודעת לו חשיבות בינלאומית   ,דרכים ימי שייח חולשת על צומת-בשליטת מצרים. שארם א 

, תעלת סואץצפונה, דרך המפרץ ו  –ייחודית. מצומת זה מסתעפים שלושה נתיבים מרכזיים  

האטלנטי והאוקיינוס  התיכון  ה  ; לים  הים  דרך  ההודידרומה,  האוקיאנוס  אל  -וצפון  ;אדום 

מפרץהמזרח דרך  ירדן    , אילת  ,  של  היחיד  הדרומי  והמוצא  סעודיה  של  הצפוני  המוצא  אל 

שייח, הנמצאת בקצה הצפוני של הים האדום, יש -למיקום הגיאוגרפי של שארם א  וישראל.

            אילת. מעגן ע'רדקה, בשל השליטה גם על הכניסה למפרץ על פנייתרון 

 



 107  (1)  1עבודי הכנות  -(עטלפים בים האדום 3)

  )מפת הזירה הימית( 

צבאית ראות  שלמה  -מנקודת  במרחב  ואחיזתנו  הזה  הימי  בצומת  שליטתנו  אסטרטגית, 

  שכלל את המרכיבים העניקו לנו יתרון אסטרטגי מובהק    ,שייח-)"מרש"ל"( ובמעגן שארם א

 הבאים:

ה • על  האדום  ,ומצפון  , צפונה  שיטשליטה  הים  ה  .לכיוון  שדפירוש  היה  יכולנו  בר 

 . זה שיט עולמנ 

מן  • העילי  חלקה  את  לבתר  מצרים,  של  לבה  תוך  אל  להגיע  יחסית  נוחה  מקפצה 

 התחתי ולהתייצב מול הבירה קהיר. 

איגוף אסטרטגי מצומת זה, דרך המרחבים המדבריים הריקים הפרוסים    לבצע  תיכול •

וממערב   סואץלבמקביל  שהיה   במטרה  ,מפרץ  המצרי  הצבא  של  עורפו  אל  להגיע 

 .  ההתעלפרוס לאורך 

 

 . טחונה של מצריםיישראל בנקודה אסטרטגית זו הציבה איום אסטרטגי ממשי על ב  תשליט

אבן היוותה  זה  בצומת  שאחיזתנו  מצרים,   מכאן,  של  ומעמדה  לעוצמתה  משמעותית  נגף 

   ויצרה לה תלות בגורם זר שלעולם לא יכולה הייתה לסכון עמה.

דבר,  המ   מפריד  לישראל שייח  -אארם  שבין    .אזור מבודד  הוא  שייח-מרש"ל ושארם א  אזור

הספקה  ממקורות  ריחוקה  זו,  נקודה אסטרטגית  חשיבותה של  גדול.   הוא  ביניהם  והמרחק 

  .החזר לכבוש את המקוםלנסות שמשו כפיתוי קל למצרים  ,עדר אמצעי תחבורה נוחיםיוה

בזירת   נערכנו  זו  יסוד  להנחת  ישר ים יהאסטרטג נכסיה על להגן  סוף-יםבהתאם  אל של 

;  מהים מפני תקיפות שייח; להגן על מרש"ל-ושארם א אילת, סואץ )מיצרים, נפט( במפרצי

 שיש להתכונן למלחמה בלתי נמנעת.  לנו, מצד שני היה ברור    .שיטולשמור על חופש ה

 

 לקראת המלחמה  סוף-יםהמרכזיות של זירת  המשימות

 הוטלו שתי משימות מרכזיות: של חיל הים  סוף-יםעל זירת 

מפקדת   פיקוד תחת"(  4)"סער   חדשים לים"סטי שישה להפעלת תשתית יםהקל •

 .הזירה

בסבבים מחוף סיני לחוף   מפרץ סואץמערב  -להתכונן להנחתת אוגדת שריון בדרום •

            מבצע "אור ירוק".     – המצרי

 



 108  (1)  1עבודי הכנות  -(עטלפים בים האדום 3)

   )מבצע "אור ירוק"(

 

פרצה  ה הסטי  תשעהמלחמה  ליציאת  קודם  מחיפה"ימים  ולהגיע להקיף    ,לים  אפריקה  את 

אל הסט,  שייח-שארם  שני  שלנו.  הכוחות  למערך  להצטרף  )מתוך  יכדי  הראשונים  "לים 

רק חצי שנה לאחר המלחמה )לו הגיעו קודם למלחמה מצבנו    סוף-יםרת  ( הגיעו לזישהישה

על בסיס ההנחה שלא   הזירההיה שונה לגמרי(. אי לכך, משפרצה המלחמה התנהלה מפקדת  

 סטי"לים.  יימצאו ברשותנו

ירוק" "אור  כאמור,הוגדרש  ,מבצע  של  כמשימה    ,  תוכנן    ,במלחמה  סוף-יםזירת  מרכזית 

"מדקדק"   )תרגיל  למטכ"ל  הוצג  ואף  היטב  נוהל1973  וסטאוג ב  2    –ותורגל  הקרב   (. 

המלחמה במהלך  החל  זה  מרכזי  מבצע  שבוטל    ,לקראת  עד  פעמים,  שלוש  הופסק  הוא  אך 

 כליל. 

 הנחתת אוגדת שריון  –היטב    ןהילאהייתה ערוכה    סוף-יםות שזירת  שתי המשימות המרכזי

סטי"לים   יצאו  –  בזירהוהפעלת  דבר,לא  של  בסופו  אף  ,  הפועל.  פי  אל  המטרה      ,כן  על 

ה  –  העיקרית נתיבי  על  הפעולה  שמירת  ,  שיטהגנה  סואץבחופש  הנכסים    מפרץ  ושמירת 

זה   במרחב  במלואה  –האסטרטגיים  זאת,הושגה  ל  .  כוחותיו  הודות  של  התקיפות  הצלחת 

היםהמצומצמים של   לרשות    ,חיל  ובמיוחד פשיטות שייטת   סוף-יםזירת  שעמדו  במלחמה, 

 .ע'רדקהבמעגן  13

 

 יחסי הכוחות באזור 

נחותים    , ועד ערב המלחמה  ,1973בשנת  היו    סוף-יםובזירת    מרש"לבמרחב    צה"ל  כוחות

   :הם מנו  .בהרבה מכוחות האויב

 ( סוף -יםרת ימיים של ישראל מול מצרים בזי )יחסי הכוחות ה 

   .)חק"ש( חי"ר קשישגדודי   וגדוד עד שני" ן"שרמטנקי  30 -כ  – ביבשה •

וכן שתי"פאנטום" בלבד  שני מטוסירוב המלחמה  במשך    עמדו לרשותנו  אווירב •  , 

   .בראס סודרה יוהשני שייח-בשארם אאחת  –מדגם "הוק"  אוויר סוללות טילי קרקע

לכ   בים • סואץבלרבות    ,ק"מ(  600)  זירההל  היו  יחסית    מפרץ  )חזית מדברית צרה 

לאורך   "ק"מ(  350המשתרעת  ספינות  ארבע  מאויש   "דבור "ועוד    "דבור,  בלתי 

  מראס סודר   1973משמר זעירות מדגם "צרעה", שהועברו במאי    סירות  ארבע  ;אחד

כלים    ;באילת והוצבו   סוגי  משלושה  ישנות  )נט"קים(  טנקים  נחתות  -"בת  –שש 
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  ל ו כוח הנט"קים יכ) נחתות "שקמה"    ושתי  מטרים  36  נט"קים  השלוש  ,אחת  שבע"

אחד"  היה ב"גל    –אחת  עזר    יתינוא  (;נגמ"שים  31  -ו  "טיראן"טנקי    37  להנחית 

 , יה זו היוותה יותר "נטל" מאשר "נכס", שכן במהלך המלחמהינו ים" )א-אח"י "בת

שימוש בה  לעשות  משיכולנו  הפיבג  –  נאלצנו  ,יותר  גודלה  הדלז לל  ונשקה    –  י 

 .  (חשופה לפגיעה ייה"להחביא" אותה שלא תה

 )תמונת דבור( 

 

הימיים הכלים  בזי  ,כל  המלחמה  ערב  סיורים    ,סוף-יםרת  שהיו  לביצוע  ביסודם  נועדו 

כל הכלים להגנת "מרחב    . יתר על כן,מגננתיים ותובלה בקרבת חופי סיני, אך לא לתקיפה 

  .תמזערי בכמות  – אווירמעטים ונחותים טכנולוגית, וב היו ,ביבשה ובים ,שלמה"

   .מול כוח זעום ונחות זה, עמד צי מצרי גדול שרובו התקפי

 "( סוף-יםרת )"יחסי הכוחות הימיים בזי

ב  המפורט  המצרי  לסד"כ  הימיים תרשיבנוסף  והבסיסים  הכלים  מערך  את  לציין  יש  ם, 

  .שהיו חלק מאותה זירה לאורך חופי הים האדום,  ,ודרומה לו מפרץ סואץב

 היו למצרים:  במפרץ סואץ

דיג   ספינות  100  -מאגר של  כ  –ע'ארב(  -,  וראסת'למת,  מרסה   עדבייהבמעגנים  ) •

לוגיסטיות וגייסות לחופי    להעברת ציוד  ,ערוכות להתגייס למטרות  לחימה, אספקה 

 . סיני

ב • מובלות  ימי  קומנדו  גומיוב  "ברטראם"סירות    חמשיחידות   עדבייהב  –  סירות 

 . ת'למתמרסה בו

  .עדבייהב –קסטרו"   משמר "דה  ספינות שתיו-K 123טרפדות  שתי •

  25ותותחי    –  ראס מחגרה ב  –    מכ"םמ"מ מבוקרי    130חוף    מערך חופי של תותחי •

  .ראס זעפרנה ב –  ליטראות 

 ראס ע'ארב. ב ו ת'למתמרסה בלאורך החוף ובעורף המעגנים   וסיירשגדודי חרמ"ש  •

 

הט שספינות  לביניהם היו  ילים  בינינו  הכוחות  ביחסי  מהותי  הבדל  יצרו  המצרים  ,  בידי 

  במיוחד מאחר ולנו לא היו ספינות כאלו בזירה.
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  27  , נשענו המצרים על שלושה בסיסים ימיים חשובים:מפרץ סואץמדרום ל ,בים האדום

 ( )פריסת כוחות הצי המצרי בים האדום                

הצבא  –  ע'רדקה • המהמעגן  פתחת   על  האדום, שחלש  הים  הקדומני שבצפון    פרץ י 

 . מתחם צבאי מבוצר ושמור היטבהיה זה .  שייח-א שארםואיים על 

 .מע'רדקהמייל דרומה  30 – ספגה •

 .שייח-לשארם אמייל דרומה   250  – ראס בנאס •

 

סיוע לכוחות היבשה  ו  ישראל  עלהטלת מצור ימי      28: משימות הצי המצרי בים האדום, היו

 סיני ומרחב שלמה. בוש דרום כיב

 

 איום הטילים המצריים                            

 איום הטילים המצריים( –ם  ירשת) 

זירת    הבעיה של  ישראלי)בה  סוף-יםהמרכזית  סטי"לים  הטילים  יעדר  איום  הייתה  ים( 

, ע'רדקה לחוף סיניבין    (אזור מוגן טילים)המצריים. המצרים הקימו למעשה "חומת אמ"ט"  

ה  שסגרהחומה   המעבר  ואיימאוויראת  כוחותינו  של  והימי  כלי    הי  או  מטוס  כל   שיטעל 

שהיה י,  אווירתחום האמ"ט ה   ואן שלטוע'רדקה לבין האי שדבין    .זה  םצה תחושחישראלי  

קשת   על  קרקעפרוס  ששאוויר-טילי  שכללה   , 3  -ייא-אס-ו  2  -ייא-אס  טק"אסוללות    , 

שלט תחום    סינילבין חוף    ואןוהאי שדק"מ, ובין    40של    לרדיוס  הגיעו   מע'רדקהשטווחיהן  

הימיים   ה"סטיקס"  טילי  מטווח  שנגזר  הימי,  הסטי"לים   (ק"מ  46)האמ"ט  סיפוני  שעל 

 המצריים. 

נתונים   היאלה  משמעות  כוחותינו  שפריסיתלגבי  ה  תה,  והימי  אווירהאמ"ט    מצרים של  י 

שטח ימיים של   כלישל  יים ואווירכלים  של    תמנע את כניסת מטוסינו לאזור זה ואת היכולת  

את   לתקוף  הנכנסים  ע'רדקהצה"ל  נגד  טילים  שישגרו  המצריים  בסטי"לים  לפגוע   או 

סוללות    מפרץ.מהיוצאים  וה לחסל  כדי  לו עשרות מטוסי קרב  יידרשו  כי  טען,  חיל האוויר 

 טק"א אלו. 

 
 Rear Admiral:      מצוייה ב  מפת הפריסה של הצי המצרי ובסיסיו בים האדום במלחמת יום הכיפורים  27

Ashraf M. Refaat, Egyptian Navy (Retired): "How the Egyptian Navy Fought the 

October War", US Naval Institute Proceedings, March 1995 pp. 94-97                          

               
                                                                                                , שם.  שם   28
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נתונים אל נוספת של  "סטיתההי  המשמעות  טילי  הנושא  סיפונו,  , שסטי"ל מצרי,  על  יקס" 

לנתב  ו יכ יחסיתל  דרכו    בקלות  זה   ,מע'רדקהאת  כלי  מאוים.  להיות  ומבלי  להתגלות  מבלי 

 שיט ומשם לארוב ולפגוע בכל כלי    ,נולהיצמד לדופ  ואן,והאי שד  יכול היה להגיע בנקל אל

בפתח   שיעבור  סואץישראלי  אחד  .מפרץ  "סטיקס"  בעלטיל  חנ"  500  ,  היה ול  כי,  םק"ג 

 .שהיא נושאתלוחמים ה  400  -וכ םרק"הכלי  41  , עלשבע"-אח"י "בת , כמוחתתנ להטביע 

נוכחנו למלחמה  הראשון  ביום  ש  כבר  האווירלדעת  בסטי"לים   חיל  לפגוע  הצליח  לא 

ספינות   חמש, שעה שאלה תקפו  (החוף  ולאו דווקא בצמוד לקו )המצריים שנעו בים הפתוח  

נגד    אווירחיל ה.  שייח-שארם אשלנו שפטרלו לאורך חוף   לא מנע מהמצרים לשגר טילים 

   .הן היו מושמדות הן,נהלי ההתחמקות של ולולא  ו,ספינות אל

כלי והיציאה  כניסה  הנמנעת אפשרות    הייתההיה מתממש,    איום הטילים המצרייםאם     של 

עם    ,ק"מ  350חופש הפעולה שלנו היה מוגבל לרצועה צרה של    ; מפרץ סואץלהשיט שלנו  

  שייח -שארם אושל    ,בכללומרש"ל    סוף-יםזירת  היכולת של    ;לי מגננהמספר מזערי של כ

עליהן    ,בפרט ההשתלטות  את  בספק  הייתהלמנוע  של  ו  ; מוטלת  הנחתה  לבצע  האפשרות 

 מתבטלת.  הייתה מפרץ סואץמערב -אוגדת השריון בדרום

 

 הפתעה  ב "המענה: "פעולות מיוחדות 

א   ושבפני  הז   בעייתי  מצב למעשה  הכתיב  מיוחדות"ניצבנו  "פעולות  בהפעלת  הצורך   .ת 

וב הנחותב מצבנו  )  ,כוחנו  מעטים"  ובאמצעים  קטן  ב"כוח  טקטי  פעולה  "הגדרת  כשימוש 

מנט  ,("מיוחדת יסודות  על  הישענות  התנהגותו  א תוך  דפוס  את  הצופים  ופסיכולוגיים  ליים 

 . יתנקודתהש מעבר לתוצאה וגל תותגובותיו של האויב, עשוי היה לתת מענה, שהשפעתו  

נוטה המתגונן לבטוח במערכת ביצוריו    , ככל שהיעד מוגן ומבוצר יותרההנחה שלי הייתה, ש

מצידו, צריך לאתר סדקים   ,התוקף  .וראייתו מיטשטשת והוא מתקשה להבחין בסדקים שבה

ולהלום  האל להפתיע  כדי  לנצלם  המתגונן    .ולהשכיל  האויב  על  הנופלים  וההלם  ההפתעה 

מק בלבול,  אצלו  כוח  יוצרים  יכול  מכך,  כתוצאה  תגובתו.  את  ומאטים  התעשתותו  את  הים 

 קטן ונחות לתקוף ולממש את משימתו וגם למלט את עצמו.  

ומרוחק, ש"מזמין" כוח  מאודגילם, לדעתי, מודל אולטימטיבי של יעד מבוצר  ע'רדקהמתחם 

וחמקמק מתוחכם  ואף  ולחדור  ל   זעיר,  ושוב,  שוב  בו  בלא    ותזכלהלום  ממנו  פגע.  לצאת 

שרציונ אנו  יודעים  הסיפור,  סוף  את  בהכירנו  מרחיקתא בדיעבד,  תוצאה  הוליד  זה  לכת    ל 

  הבוטח בעצמו מן המבצר. הוא גרם להסתלקותו של המתגונן –  הרבה יותר



 112  (1)  1עבודי הכנות  -(עטלפים בים האדום 3)

 

 סטורי ירקע ה –התקיפה בע'רדקה  

, איזי רהב, עם ארבעה לוחמי השייטת  דאז  13עמד מפקד שייטת  ,1956 , בשנתבמבצע קדש

  שייח. -שארם אלהצניחם לים, עם קיאקים, במטרה לתקוף את    " שנועדדקוטה"תח מטוס  בפ

 ההצנחה.   ודתהצניחה לא בוצעה, כי הטייסים לא היו בטוחים שהם איתרו נכון את נק

 )קיאקים מוצנחים לים( 

ב  ,1960שנת  ב הצוללים  יחידת  מפקד  רבים  13שייטת  בהיותי  מודל"  "תרגילי  בצענו   ,

או  ע'רדקהלתקיפת   למדי  התוהכרתי  אלה  השיטה  .טוב  תרגילים  עם   של  צניחה  הייתה 

מוקשי הדבקת  לתוכו,  וצלילה  שחיה  ליעד,  חתירה  לים,  השיט    לכלי  "עלוקה"  קיאקים 

במטוס   הייתה  לפעולה  היציאה  מסוקים.  באמצעות  ליעד  מחוץ  הלוחמים  ואיסוף  המצריים 

קשה  דוד  מרמת"  דקוטה " פעולה  זו  הייתה  פילביצוע    מאוד .  אפשרית   ,יתז מבחינה  .  אך 

פלגת הצוללים, שהופעלה לבסוף   על ידינשקל ביצוע של פעולה כזאת   במלחמת ששת הימים

   באלכסנדריה.

טיבע  ו  ע'רדקהאת מעגן    חיל האוויר במסגרת מלחמת ההתשה, תקף    ,1970פברואר  ב   6  -ב

אנשי של  לפגיעה  תגובה  פעולת  זו  הייתה  באניות    מקשת.  מצריים  -"בת  היםחיל  צפרדע 

ו"בת במעגן  -גלים"  ב ז    29. באילתשבע"  מכן,  לאחר  מה  הטביעו  ,  1970במאי    13  -מן 

"אורית" הסד"ג  את  מצריים  וי ברדווי   ימתמול    ,סטי"לים  סיני,  מכן ול שבצפון  לאחר    מיים 

בהיותה שקועה   ,גלים" הפגועה-לאח"י "בת  "עלוקה"צפרדע מצריים מוקשי    הטמינו אנשי

שלושתם   –. בפיצוץ המוקשים נהרג אחד ושניים נפצעו  ים באילתחיל העל קרקעית מעגן  

 .  אונייהבהנצלת ה ,כאזרחים מטעם חברה קבלנית ,שעסקו –במילואים  13לוחמי שייטת  

על   תגמול  כ  באילתהתקיפות    שתיכפעולת  אני,  שייטתעמדנו  צוללים  13  מפקד  ופלגת   ,

יעד שנמצא על קצה    –  ראס בנאסשיט מצריים במעגן    לתקוף כלי  ,בפיקוד סרן אילן אגוזי

מטוסי  גבול של  של    הטווח  האווירהקרב  נוהל  .דאז   חיל  צנחנו    במהלך  בו    שלושהקרב, 

סירות עם  ממטוס    פעמים  כקצח"ר"רפול"בנוכחות  )  "נורד "גומי  עם   (,  הסירות  התרסקו 

בדיעבד הסתבר, שהתכנון  )זאת למרות שהשיטה נחשבה לתקנית מזה שנים  ו  ,הגעתן למים

 
מטען -ביצע את התקיפה הזאת, מאחר והניסויים שנעשו קודם לכן להוביל "חזירים" במתלהחיל האוויר    29

מסיבות טכניות. כמה   על ידי חיל האווירהופסקו. השיטה נפסלה    –קטים"(  מעל הים )"ס  "יסעור" של מסוק  

מבצע בהרוסי    םשהרים את המכ"   , היה זה מסוק "יסעור"1969בר  דצמ ב  27  -  26בליל    ,חודשים קודם לכן

 ."53"תרנגול 
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שגויההנ היה  ההצנחה  מערכת  של  האווירתקף  במאי    16  -ב  לפיכך,  . (דסי  מבצע  ב  ,חיל 

טיבע   ,שייח-א  ל דרומה לשארם ימי  250בראס בנאס,  את המעגן המצרי    ,ית"אוויר"קשת   

הרוגים   30  -בתקיפה זו כהיו  נחתת. למצרים  ב  געפסטי"ל "קומאר", וו   "Z"משחתת מדגם  

ע'רדקההאווירחיל  בעקבות התקיפות של     ופצועים. מעגן  סביב  הוצבו  -אס סוללות    שש  , 

 . "מיג"  מטוסי וכן טייסת ,3 -איי-אס-ו  2 -איי

 לים(  ותמוצנח סירות גומי)  

חרף   .בה בעבר  הייתההייתה בע'רדקה וסביבתה מציאות שונה לחלוטין מזו ש  1972שנת  ב

הזינוק     ית, התנאים ולא עתלשייח  -אשארם  הייתה עכשיו    13שייטת  של  העובדה שנקודת 

 היו קשים יותר:  ע'רדקהלהתקפה על 

–תובלתי,  התקפי  או  לשם  חילוץ     –י   אווירמנע  כל  סיוע     יאוויראמ"ט ה-ה •

 בתחום האמ"ט. 

הימי-ה • תובלתי  אמ"ט  סיוע   כל   בכלי  השטח     ,מנע   חילוץ   לשם   או   התקפי  

   ים"(.-בת" " ואוניית העזרדבורספינות ")  סוף-ים זירת הימיים הקיימים ב

 

 (5 -סימן סירת גומיו "סנונית ")

  כמה יתרונות שלא היו קיימים בעבר: 13מול הקשיים, עמדו לזכות שייטת 

לחצות      ותמסוגלהיו  ש  ,5  -סימן   סירות גומיכבר  היו  "סנוניות"  ו שייטת  הבידי   •

                     ולהגיע ליעד בחשאי. לע'רדקהלעבור את המרחק  ,את  הים

ניסיון מבצעי ממדרגה ראשונה    13טת  שיי • וימי    –הייתה עתירת  בעקבות    –יבשתי 

  במיוחד בפשיטות על   ,לוחמי השייטת הוכיחו את יכולתם המבצעיתו  מלחמת ההתשה

"אסקורט".ו  עדבייה במבצע  הטרפדות  ובטיבוע  גרין  עם יה  האי  הקרובה  כרותי 

שלוחמי למסקנה  אותי  הביאה  להתמוד   ההשייטת  מסוגלים  יעד יהיו  עם  בהצלחה  ד 

למרות שמפקד  זאת,    אם ניערך כראוי לקשיים הכרוכים בפעולה מסוג זה.  ,כע'רדקה

  .השייטת עצמו לא האמין בסיכויי הפעולה ביעד זה

 

 סוף -יםההיערכות בזירת 

מלכתחילה לפי הכלל    לפעולברירה אלא    ,אפוא  ,מצב הכוחות שתואר לעיל לא הותיר לנו

זירת  בהתאם לכך, מדיניות מפקדת !התקפההה הטובה ביותר היא הידוע של קלאוזביץ: ההגנ
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גם ביעדים    ,בקרבת חופיומעגני האויב או    בתוך לפגוע    הייתה ברמה האופרטיבית    סוף-ים

 שהוא לא יעלה בדמיונו שאנו נעז לחדור אליהם ולתקוף אותם. 

 הוחלט לתקוף בשני מתחמים:

סואץב • "באמצעות    –  מפרץ  שקדמה   תאמנוהלכך    ".דבורספינות  השנה  כל 

 . למלחמה

 .  נו כללמ  לא או, משימה שאליה 13באמצעות שייטת   –  בע'רדקה •

 

כושסברנו   לרתק  לאויב  תגרום  אלה  במקומות  הלחץ  הפגיעה  את  תצמצם  להגנתו,  חות 

חופש  ומעלינ  לנו  יקנה  זה  ריתוק  ושטחינו.  כוחותינו  על  התקיפה  איום  את  פעולה    ותסיר 

  , סוף-יםכל עוד יחסרו לנו הסטי"לים בזירת ו נמצאנו. לשון אחרת, לפעול גם במצב הנחות ב

אם היה ברצוננו להגשים אחרת,  לא הייתה לה כל חלופה  ;  חובההייתה    תקיפת מעגן ע'רדקה

 . שהייתה, כאמור, המשימה המרכזית שלנו בזירה הנחתת אוגדת שריון, – המוטל עלינו  את

במלחמה בפני   13שייטת  ניות המבצעיות של  השתתפתי בהצגת התוכ  1973באוגוסט    23  -ב

בנימוק שכל עוד לא  ע'רדקה  התנגד לתקוף ב  ,סא"ל שאול זיו   ,מפקד השייטתמפקד החיל.  

מהדגם ה"חזירים"  ברשותו  ש   –  המתקדם  נמצאים  בתקופת  החלה  כישבנייתם  מפקד רותי 

יכוי להצלחת  אין ס  –  ע'רדקהנועדו להגיע ולחדור בחשאי ליעד מרוחק וקשה כמו  ו,  שייטתה

מפקד   עמדתו של  את  קיבל  תלם,  בני  אלוף  החיל,  מפקד  לא  13שייטת  הפעולה.  גם  הוא   .

"תרגילי מודל", כדי לבדוק את    לעשות  או לפחות   ,הסכים להצעתי לבצע סיור מבצעי ביעד

        ההצעה. 

 

 המלחמה

 )זירת הלחימה(  מפת ר' לעיל                           

בזירת ומרש"לס -ים  המלחמה  ב  וף    כחלק ,  14:00בשעה    1973באוקטובר    6  -פרצה 

בהתקפה  מ נפתחה  המלחמה  צה"ל.  כוחות  נגד  מצרים  צבא  של  היזומה  הכללית  המתקפה 

זה  כלל  בו  שייח,-שארם א  תקיפות מגוונות על  שכללה  ,מסיבית של כל זרועות צבא מצרים

-שארם או  מפרץ סואץ  ףניסיונות להשיט ולהנחית כוחות לאורך חו  ;הנחתת כוחות מוסקים

השלישיתיונ  ;שייח המצרית  מהארמיה  כוחות  דרומה  לקדם  שהיוסיונות  בדרום    ,  פרוסים 

סימנה כבר בתחילת המלחמה את כוונת המצרים   זוהיקף    בתחר ו  זרועית-. מתקפה רבהתעלה



 115  (1)  1עבודי הכנות  -(עטלפים בים האדום 3)

ובזירה   בו  שנמצאו  והכלכליים  האסטרטגיים  הנכסים  ועל  סיני  דרום  מרחב  על  להשתלט 

 פה אותו. הימית המקי

   כללו: סוף-יםהמצריות בזירת  ראוויה  התקפות

את    28 • בפתיחה  תקפו  מצריים  ה"הוק",   שייח,-א  שארםמיגים  בסוללות  פגעו 

ובמתקני הקשר של המרחב.    שדה התעופה  במסלול ההמראה של שה  יש"אופירה" 

ידיהופלו    "מיג"  מטוסי מטוסי  על  האווירשל    ם"פאנטו "   שני  שהמריאו    ,חיל 

השיט ובסיס    של כלי   מ נ"שביעי הופל באש ה  "מיג" , ולפני הפצצת המסלוללקראתם  

 .  במפרץ שלמהחיל הים 

)שני   • "קלט"  חנ"  850בעלי  טילי  במתקני  םק"ג  פגעו  האוויר של    מכ"ם(    חיל 

 נהרגו. חיל האווירחיילי  חמישהב"צפרא" ושיתקו אותו. 

ב  540  -כ • מצריים  קומנדו  חוף  24  -לוחמי  לאורך  נחתו  של    מסוקים  מפרץ  סיני 

 "מיראז'מטוסי "  על ידיהופלו בעת הנחיתה  ",8 -מי"  , מסוגמסוקיםמהשמונה   .סואץ

האווירשל   נשבו    חיל  או  חוסלו  המצריים  הקומנדו  לוחמי  ידיוכל   , 35  יבהחט  על 

 יחידות צה"ל שנמצאו במרחב.  על ידיו ,התעלהבדרכה לאזור  "ללמרששהגיעה 

 

 : פעלו המצרים כמפורט להלן בים

שיגרו    שני • מצריים  בין  חמש  נגד    "סטיקס "טילי    ארבעהסטי"לים  נחתות שפטרלו 

שהמריאו לקראתם עוד בטרם   " פנטום" ה  שני מטוסי.  ראס מוחמדל  שייח-א  שארם

טילי   אותם.  ולעצור  בהם  לפגוע  הצליחו  לא  השיגור,  לנקודת  הסטי"לים  הגיעו 

מוקדמת שניתנה   הודות לפקודה  נוהל  ה"סטיקס" שנורו החטיאו,  לבצע  לספינותינו 

 התחמקות מתורגל של נחיתה על הריפים.

גומי • לנחות    סירות  ניסו  מצריים  קומנדו  אנשי  להשתלט   שייח-א  בשארםעם  כדי 

לא הצליחו להדביק   "דבור "הספינות  .  "דבורעל ידי שתי ספינות "נהדפו    ןעליה. ה

 בשל מגבלות מהירות.  ןולפגוע בה הסירות המצריות את

 לאילת טורפדו לעבר מכלית ישראלית שהייתה בדרכה    שלושהירתה    צוללת מצרית •

. כוחות ימיים לאילתהצוללת החטיאה והמכלית הגיעה בשלום    .כשהיא מלאה בנפט

ישראליות סוחר  אוניות  על  מצור  להטיל  ניסו  האדום  מצריים  המזלבים  למרבה   . , 
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מהמפרץ  ה  בדרכ  הייתהאחרת ש  ומכלית   ,מכלית ישראלית שעברה במרחב הימי הזה

 . לאילתוהגיעו בשלום  כוחות המצרייםלא נתקלו ב ,לאילת

. על מיקוש זה נודע לנו  מפרץ סואץלבכניסה    ג'ובלמקשת מצרית מיקשה את מיצר   •

עצמה המלחמה  במהלך  המלחמה.  לאחר  רק  או   הוא  אלא  בצאתנו  לנו  הפריע  לא 

במיצר  למפרץבכניסתנו   חלופי  מעבר  שהכשרנו  מכיוון  ק  מילאן,  לחוף שהיה  רוב 

                                      סיני.

 

 מעבר מילאן(   -)מיקוש ימי 

למלחמה,   הראשון  ספינותבערב  מעגן    "דבור"  שתי  בתוך  תקפו  ופגעו    ת'למתמרסה  שלנו 

, סירות דייג  70  -בכוח החלוץ של הקומנדו הימי המצרי שעמד להוביל כוח מצרי, שמנה כ 

לחוף   לפלוש  כתוצאסיניכדי  ראש.  את  לתמוך  המצרים  היערכות  שובשה  מכך,  הגשר   ה 

חוף   לאורך  הטביעו  סיניהמוסק  השני  בלילה  מדגם  "דבור "הספינות  .  מצרית   "דה  ספינה 

ה"הוק"  טילי  ה"הוק" שלנו משם.  טילי  ובכך מנעו את סילוק    ראס סודר,קסטרו" מול חוף  

   .נותרו במקומם משך חמשת הימים הראשונים והקריטיים של המלחמה

מאזור    ביבשה דרומה  להניע  המצרים  מצד  ניסיון  הארמיה    התעלהנעשה  של  כוחות 

לעבר    שלישית,ה החוף  כיסוי  יבה  מרש"ל.בציר  סוללות    ,יאווירעדר  מהישארות  כתוצאה 

ויצאה    ,35במקומן, הכוחות המצריים נבלמו. חטיבה    בראס סודרה"הוק"   שהגיעה למרחב 

נגדם  ,לקראתם לפעול  חופשית  של    ,נמצאה  ההגנה  מטריית  תחת  ה"הוק"  טילי  בהיותה 

   י מצרי.אווירומשוחררת מאיום 

 

 הוויכוח על דרכי הפעולה

קונבנציונ לא  דרכים  בהקדם  למצוא  אותנו  חייב  נקלענו  אליו  להתגונן  אהמצב  כדי  ליות 

המצרי.  שתחררולה את    מהלחץ  בהקדם  להביא  ולהציב   סוף-יםזירת  ל  13שייטת  דרשתי 

פיקודי. תחת  הגיעו  ואכן,    אותה  השייטת  אלוחמי  למלחמה.    שייח-לשארם  השלישי  ביום 

 שהרי רק שנתיים קודם לכן עוד הייתי מפקדם. ,הכרתי את רובם היטב

שייטת, סא"ל שאול זיו. הוא מינה את סרן  הגם מפקד    שייח-שארם אלעם כוח השייטת הגיע  

של   והתכנון  הקישור  לקצין  אגוזי  זירת    שייטת אילן  מפקדת  ביקשו סוף-םיליד  אתם  יחד   .

אלוף  )להגיע   ויעוץ(  עזר  בן)מיל'(  בתפקידי  ואלוף-יוחאי  בוצר   )מיל'(  נון,  אברהם 

וסקרתי בפניהם את    ,כינסתי את כל הבאים, יחד עם מטה הזירהו  לכך  הסכמתי  .("צ'יטה ")
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רועים שהתרחשו בשלושת ימי המלחמה הראשונים. הדגשתי, כי מגמת המצרים נראית  יהא

אכיבוש    –ברורה   החיוניים.    ומרש"ל  שייח-שארם  והאזורים  המתקנים  על  והשתלטות 

  . ו , כדי לרתק את המצרים להגנתע'רדקהכי יש צורך חיוני ודחוף לתקוף את מעגן    ,הסברתי

תקיפת   בלי  כי  בדעתי,  איתן  על    ע'רדקההייתי  אנגזר  בידי    שייח-שארמ  ליפול  ומרש"ל 

   המצרים כפרי בשל.

כי הדבר הוא   ,שאול זיו  , סא"למפקד השייטתאמר ה   ע'רדקהקוף את  בתגובה לדרישתי לת

בשלושת ימי המלחמה, שהיו גורליים לדעתי, הוא   חרף כל שהתרחש בזירה  .סיכון גדול מדי

-יוחאי בןגם    לא ראה סיבה לשנות את עמדתו מאוגוסט, בעת הצגת התוכניות למפקד החיל. 

הביע דעתו ש"ירדתי  אף הקצין כש  "צ'יטה"ו   מפקד השייטת  ם דומים לאלה שלדברי  אמר  נון

 י את הרעיון. אשר לללא  חיל היםמפקד להציע ל מהפסים" והוסיף שבכוונתו

כנדהם אינם    ""צ'יטהל  אמרתי  .הייתי  המפהשהם  את  נכון  הייתה    קוראים  כאילו  ופועלים 

עד סוף שאול זיו עזב את הישיבה, עלה לצפון, ויותר לא ראיתי אותו  זאת המלחמה הקודמת.  

 המלחמה. 

כמפקד כוח    שייח-שארם אבשנשאר    ,יצאתי את משרדי בכעס וחיפשתי את סרן גדי קרול

כדי שיאשר את התקיפה של    למפקד חיל היםאני בדרכי להתקשר  ש  סיפרתי לו  .הלוחמים

ועלה צפונהזיו, מפקדו  שאולהוספתי, ש.  בע'רדקההשייטת   וכי, התנגד למבצע  אם הייתי   , 

יו  יכול הכוחהייתי  עם  אישית  אך  לפשיטה  צא  בזמן   הזירה  מפקדכ,  זאת  לעשות  אוכל  לא 

הנוכחי.   שובמצב  לו  את  אמרתי  לכבוש  מתכוונים  רחוקים   אינםהם  כי  ו   מרש"להמצרים 

יכולה להצדיק את קיומה.    13בו שייטת    ,אין רגע יותר נכון מרגע זהלכן,  .  מימוש הדברמ

גדי את דעתי, ש בפני  וכיוכל  יי משוכנע שאנ  ובהכירי אות הבעתי  יקל   למלא את המשימה 

וכל  ישלא    יגיד ליגדי  אם    ה.תו מוכן לבצע א  גדיעלי לשכנע את מפקד החיל אם אומר לו ש

 , נצטרך להרים ידיים.  הלבצע

 אמר: "נעשה את זה!" הוא  זאת  . למרות  הקשיים שעומדים בפניו  מהםידע היטב  קרול  גדי  

בל יקש  י סגנו, תא"ל צבי תירוש )"הרשל"(, שאמרובמקומו ענה ל  יל הים,תי למפקד חטלפנ 

החילהנחיה   מה  ש  ממפקד  לציע  שאכל  לזכור  ,אשריש  ל  אלא שעלי  יהיה  סיוע    ישלא  כל 

 י.  אוויר

 יצאנו לדרך. 

                                            בתקיפת ע'רדקה הקשיים 

 מיקום(  -)ע'רדקה 
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 מאוד   גדול  מרחק   –ק"מ     100  -הוא כ    השייח עד  לע'רדק-משארם אי  אווירהמרחק בקו  

  5  -סימן  גומיהסירות  גם עבור  ובכלל זה  עבור הכלים הזעירים של השייטת של אותו הזמן,  

היעד  גם    "סנוניות".וה אל  ה  ,בעייתיהיה  הניווט  לאורך  יבגלל  תמרורים  או  אתרים  עדר 

לפיכך,  להתרחק(.  כים  יהיינו צר  שממנושנמצא במחצית הדרך,    ,ואן ושדהנתיב )למעט האי  

 היה עלינו להסתדר עם אמצעי ניווט  פשוטים לכל אורך הנתיב.

לכלים זעירים קשה להתמודד    .באזור זה הוא לרוב גליש  ,היםקושי נוסף שעמד בפנינו היה  

גלי.   ים  ועוד,  עם  וחזרה  זאת  היעד  ושימוש בכלים  ממנו  הגעת הלוחמים אל  חייבה תובלה 

בנסיגה  היו  עלולים    האל  .13מימיים של שייטת  -העל או  היעד, בתוכו  להתגלות בדרך אל 

בגלל אורך הנתיב היה צריך לעבור קטע מן הדרך באור יום  הקושי, ש  עוד ניצב בפנינו  ממנו.

זאת, מבלי שו   ,)בדרך אל היעד או בחזרה ממנו( סיוע    תהייהכל  י או אוויראפשרות לקבל 

 ימי.

 מבנה(  –)ע'רדקה    

ממיקומו   שנבעו  ההגנה  לקשיים  וממערך  מהמבנה  שנבעו  קשיים  נוספו  ע'רדקה  אתר  של 

 הפנימי שלו: 

ליעד,  הכ • מצפון  היא  למעגן  הראשית  עוגנות  מק"מ    כשלושהניסה  שלידו  המזח 

פני   סירה שתנוע מעלב  אם נבחרהמטרות. דרך זו היא ארוכה עבור הצולל הרגלי.  

 יסה והמעגן.  חשופה במשך זמן רב לתצפית משני צידי הכנ תהייה , היאהמים

ומכוסה    בשל היותה צרה  ק"מ מהמזח, אולם  1.5  -הכניסה הדרומית למעגן נמצאת כ •

  של   וחומר  קל קיימת סכנת התגלות של הצוללים העוברים דרכה,   ,בשוניות אלמוגים

שינועו   פניסירות  להיפגע   הייתההשטח.    על  עלולים  הסירות  שמדחפי  סכנה  גם 

 תקע".  במעבר זה משוניות האלמוגים ו"להי

קו • לאורך  בתכיפות  נזרקים  צוללים  נגד  עומק  ליד  מטעני  במיוחד     המזחים.  החוף, 

 הרציף והמזחים( –)ע'רדקה              

המעגן   • ע  –מימי  מוגנים  ידיבהיותם  עד  –  גיפטוןשרטון    ל  ושקופים  שקטים    הם 

מעל  הנעים  גופים  של  ההתגלות  סכנת  את  מגבירה  זו  תופעה  ניכר.  למים   לעומק 

 מתחתם על ידי תצפית מן החוף.  ו

בעת   .(מטרים  1,000ריפי אלמוגים משתרעים למרחק גדול מקו החוף )לעתים עד   •

במיםהם  הגאות   להתחכך    ,מכוסים  עלולות  וסירות  הריף,  גבולות  את  המסתירים 

 . בו או להיתקעבריף 
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על   על החוף,  ,ותחים קלים ונק"ל רב היו פזורים בכל תחומי המעגן: בשתי גדותיות •

 .שיטה , וכן על כליהגיפטוןשרטון 

ואר בקבוק" ארוך וחשוף למשטר הרוחות הצפוניות ומבנה המעגן, שצורתו מעין "צ •

נחיר"יהדומיננטיות,   "אפקט  המעגן.  ,וצר  בתוך  הזרמים  את  גם  ה  המאיץ  זרמים 

על  הם  גם  ומקשים  שעות,  כמה  כל  המתחלפים  והשפל  הגאות  מתנועות  מושפעים 

                   צוללים.ו תנועת שחיינים

 

סיון העבר במלחמת ההתשה, שאם נשכיל ליצור ולנצל  ילמרות כל הקשיים הללו, ידעתי מנ

שנצליח  ,  ההפתעה  גורםאת   והבלבול  ההלם  זה.  במקרה  ממכה  יגם  כתוצאה  במעגן  יווצר 

מפתיעה יקהו את התעשתות האויב ויאטו את תגובתו. כתוצאה מההלם הוא יתעסק ב"ליקוק  

אם  ה גם  לופצעים",  ההפתעה    יהיו  השפעת  תחת  מרדף.  לביצוע  טובים  וסיכויים  תנאים 

היעד.  מן  ולסגת  שלנו  והמהירים  הקטנים  הכלים  עם  לחמוק  גם  נוכל  האויב,  של   וההלם 

 .ללוחמים  בתדריכים חזרתי והדגשתי נקודה חשובה זו

 

    ראשונה בע'רדקה  פעולה

  )תקיפה ראשונה(ר' מרשם: 

 

 ע מבצהלקראת 

שיובלו  ,  לפעולה נבחרו שני זוגות צוללים ועוד צולל עתודה )חלקם היו בשירות מילואים(

גומיבשלוש   למעגן  "5  -סימן"   סירות  לחדור  היו  אמורים  הם  מוקשי   ע'רדקה.  ולהדביק 

ה לכלי  במקום.    שיטעלוקה  שיהיו  בסטי"לים.  ניתנה  הצבאיים  לפגיעה  ניתנה כן  עדיפות 

להגיע לפתח    סירות הגומיכלים אזרחיים. בהנחיות צוין, כי על  הוראה מפורשת לא לפגוע ב

לקו להיצמד  מחנה    המעגן,  בקרבת  הצוללים  את  ולהוריד  המערבי  היםהחוף  המצרי   חיל 

נקבע, ש יש לאסוף אותם בתום הפעולה.  גם  זו  בנקודה  רחוק מאזור המזחים.  סירת  שאינו 

, שייצמדו  "דבור"ה ספינות  י  תמש   תנוספת תשמש עתודה טכנית ותימצא על סיפון אח  גומי

 .מכ"םלאבטחה ולהתרעת  לראס מוחמד

 רס"ן אלי מארק. – סירות הגומימפקד ול סרן גדי קרול נקבע מפקד הצולליםל

 

 הרכב הכוחות 
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  היה כדלקמן: הגומי הרכב הכוחות בסירות 

  ה סירמפעילי הצוללים סרן גדי קרול וסמ"ר דן עוזיאלי.  ה  כללה את זוג  1  מס'  סירה •

  איתמר לוי וסמ"ר אודי גרוסמן. )מיל'(רס"ן אלי מארק, רס"ל  יוה

אמנון שני וסמ"ר ירון מצליח. מפעילי    )מיל'(זוג צוללים סגן    כללה את  2  מס'  סירה •

 דוד קליאוט וסמ"ר אורי שטיין. )מיל'(רס"ל  היו גומיה תסיר

  ה סירה  מפעילי  אבינועם ברקין.  )מיל'(עתודה סמ"ר  הצולל    כללה את  3  מס'  סירה •

 סמ"ר יוסף גוזני וסמ"ר רן ניר.  היו

  ה מפעילי  ".דבור"ה ספינת  גבי    עלונמצאה  טכנית  ה עתודה  ה   כללה את  4  מס'  סירה •

 . שפיצר ראובןישראל דגאי וסמ"ר  )מיל'(סרן  היו

 

 הפעולה

בוצע ניסוי    ראס מוחמדהכוח לדרך. הים היה קשה. ליד  יצא    13:00בשעה    באוקטובר,  9  -ב

תקלות במנועים חזרו גם ) השתעלו" עם המנועים בסירת העתודה  "המנועים ש כלים והוחלפו  

הדרך שרטון  הגיע    19:50בשעה    .(בהמשך  של  הצפוני  לקצה  נע  גיפטוןהכוח  הוא  משם   .

שבקו  ,מערבה הריף  של    לכיוון  דרומה  ,ע'רדקההחוף  המשיך  "ג  ,ומשם  חוף".    רודיתוך 

חוף" הן פחות בולטות     רוד יות נעות ב"גלצורה זו של התקדמות היו שלוש סיבות: כשהסיר

קו עם  מתמזגות  הן  כי  הריפים,  טבלת  מעל  בתנועה  על  הק    ;החוף   מאשר  מקלה  לחוף  רבה 

 הונח, שבקרבת החוף יהיו הזרמים חלשים יותר.  ;ההתמצאות והזיהוי

זיהו הלוחמים  ,  22:20בשעה  לאחר כשעתיים וחצי של תנועת התגנבות איטית לאורך החוף,  

להורדת צללית   להיערך  החלו  הם  החוף.  על  אנשים  של  תנועה  וכן  טורפדו,  ספינת  של 

ליד הריף שמנגד   להורידם  לרגע  ואף שקלו   מטרים   1,200)   מינקרבאי    –הצוללים למים, 

החוף, בעיקר בגלל החשש מזרמים.   רבה לקואך החליטו בכל זאת להעדיף את הק    –(  מהמזח

החוף, לאורך  דרומה  באיטיות  המשיכו  רעש.התחככו  ואז    הם  והקימו  בסלעים   המדחפים 

מדרום  שיט   בכליהלוחמים  הבחינו    ,במקביל ממנו    ,שנע  הם התחמקו  הכיוון שלהם.  לעבר 

עקב אחר תנועת הכלי, וכשהם נצמדים לתעלה מתוך    ,באיטיות מזרחה וצפונה לעבר גיפטון

                          שהו כשעה וחצי.    מינקר. במקום זה הםל גיפטון שבין 

, סט"ר, החוסם את דרכם בכניסה למעגן ומונע  שיט  בשלב זה קיבלתי דיווח לחפ"ק על כלי

לנק להגיע  להםהודע הטבילה.    ודתמהם  עד    ,תי  הסט"ר  02:00שאם  יסתלק   עליהם     ,לא 

 השיקולים שליוו אותי בהחלטה זו היו:  .שייח-שארם אללחזור  
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דהיינו,   • כשעתיים,  של  בפיגור  היה  כבר  ממקום  הכוח  והצלילה   השחייה   טווח  

 אל המטרה לא יאפשר נסיגה ואיסוף בחשיכה. של הלוחמים ם ותהימצא

מובילה   הייתה מנועים פועלים. שהות נוספת לאחר השעה האמורה  ההכוח המתין כש •

לנסיגה   תספיק  לא  שבסירות  הדלק  שכמות  אעד  לכך  גם   )  שייח-שארם  בדיעבד 

 . (ים בלבדמיכל  ארבעההתברר  שנותרו  להם  

 

הכוח   הגיע  עם  עשרהואכן,  של  דרומ   למרחק  מוחמד  יתק"מ  ב  ,לראס  הדלק  . סירותנגמר 

לתדלק    הייתהכשעליה סירת העתודה, שאמורה    ",דבור " ה  ספינת  הוריתי לקדם אליהם את

להגיע   להם  ולאפשר  אלאותם  כלמחרת  08:30  -ב  . שייח-שארם  כעבור  של   שעות  20  -, 

 .שייח-שארם אבחזרה ל הלוחמיםבים, הגיעו  שהייה

אל תחום האמ"ט הימי    "דבורספינת ", על כי הוצאתי  מפקד חיל היםבתום הפעולה העיר לי  

 . על כך הגבתי: "לא יעלה על הדעת להפקיר את הלוחמים שנותרו בלא דלק!" הוסיכנתי אות

 

 תחקיר ומסקנות 

 תחקיר הפעולה הראשונה בע'רדקה הוביל אותנו למסקנות הבאות: 

בו    מבלי להתגלות, ולנווט  ,בתוך תחום האמ"ט  ,שניתן להגיע אל היעד וחזרההוכח,   •

 טחון.  יבב

  סירות הגומי ובמפה, שהכוח חדר עם    לומי אווירבדיקה חוזרת בתצ   על פיהוברר,   •

ו אף   משתוכנן,  הצוללים  כי  יותר  את  להטביל  היה  ערנות    –ניתן  על  המעיד  דבר 

 האויב ביעד.  לש נמוכה

זו  הבפעם  מכאן שמודעים כלל לעובדה שהיינו ביעד, והיו  לא    היה ברור שהמצרים •

 את ההפתעה.  לא איבדנו

יש  נוצר  שיתרון  ה  למרות • לימוד היעדעדיין  מהכרת היעד,  ולשפר את    להעמיק את 

 הכנת הסירות )היציאה למבצע הראשון הייתה חפוזה בשל לחץ זמן(. 

 

נוסף   עיקרי  מייד  כלקח  לצאת  יממה)הוחלט  חוזרלביצו  (כעבור  צוללים  שני  עם    ,ע  זוגות 

להוריד ובלבד,   גם  הוחלט  בלבד.  נוספים  דלק  מיכלי  להובלת  הסירה השלישית  את  לייעד 

 לזירה. "סנוניות" 
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                        ה בע'רדקהישני  פעולה

 יה בע'רדקה( י)תקיפה שנ ר' מרשם:  

השיטה חזרה על   גם  .התבצעה מיד לאחר הראשונהבע'רדקה  יה  יכפי שהוחלט, התקיפה השנ

לכן הוחלט להיעזר  ו  ,הגיעו לזירה  , טרםשייח-שארם אהגיע לל  דויוע", שסנוניות"ה  עצמה.

 אם  יספיקו להגיע עד אז. ,בשלב החילוץ בהן

  –כמעט ולא השתנה, חוץ מאשר זוג הצוללים השני, שהיו הפעם    הרכב הפיקוד והלוחמים

רס"ל )מיל'(  דגאי וסרן )מיל'( ישראל  היו  מפעילי סירת המכלית  .  אבינועם ברקין ומאיר לוי

היו בפיקודו של    ,מאוחר יותר  שייח -א  לשארם  ושהגיע  ,חילוץ  "סנוניות"שתי    קליאוט.דוד  

מפקד   שפי13  שייטתסגן  גדי  רס"ן  הליקופטר   .,  חילוץ  רס"ל    לכוננות  ותיק,  לוחם  נבחר 

ה יופעל אך ורק מחוץ חילוץ כז נקבע ש.  ה"אופיר"  התעופה  איתמר לוי, שהוצב בשדה  )מיל'(

 י.אווירלתחום קשת האמ"ט ה

 

 תנועת הכוח אל היעד 

החל   ספינת14:00בשעה    באוקטובר,  11  -בהמבצע  את  תליוו   "דבור"  .  הגומי ה    סירות 

עדר תקלות במנועים, הם  יבשל מצב הים הנוח וה  .בראס מוחמדוהלוחמים עד נקודת הפיצול  

מכאן ואילך הם   .  15:00והגיעו ליעדם בשעה    ,המתוכנן בשעה וחצי  לוח הזמניםהקדימו את  

 כדי לא להגיע קרוב ליעד באור יום. ם,האטו את התקדמות

ל  הגיע  18:10בשעה   ה  ,ואןולשדמזרח  -נקודה שמדרוםהכוח  לטווח  מעבר   מכ"ם הנמצאת 

ב מערבה  פנו  הם  ממנה  האי.  של    כיווןשעל  לריף  תודלקו  ע'רדקהישיר  זה  בקטע  סירות  . 

עד לזיהוי   ,רוד חוף"יתוך "ג  ,פנו דרומה  ןרה ששימשה כמכלית. משם הבעזרת הסי  הגומי

 "מזח הדלק" ביעד. 

  500טבילה במים. הלוחמים ירדו מן הסירות למים במרחק של  ה  הגיע שלב  20:30בשעה  

הזמנים   יתצפונ  מטרים לוח  את  שהקדימו  משום  כך  על  החליטו  הם  המתוכננת.  לנקודה 

או מלא  ההירח  נוכח  ך כדי להקטין את סיכויי ההתגלות  היה בכמכיוון שבכמחצית השעה, ו

כדי    ,מהחוף  מטרים  250  -עד כ  סירות הגומיהסתבכות בריפים. כשהצוללים עזבו, התקרבו  

לבלוט היםועגנו מול מחנה    ,לא  לניתוק מיידי.  חיל  נערך  התקדמות    המצרי. הכוח בסירות 

דקה עד  העומק שנזרקו כל    צותה איטית, בשל הזרמים והדף פציהצוללים התנהלה תוך שחי

הבחינו  שתיים לא  בהתקדמותם  הם  הצוללנים  .  פניכבר  חלפו  כי  עליהם   על  והיה  המעגן, 

 "לשבור" לכיוון החוף בצלילה פלגתית ו"לגרד" שוב בצלילה חזרה צפונה.  
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אל   ,בפיקודו של גדי קרול  ,עלו ארבעת הלוחמים  ,23:30  -שעתיים לאחר הטבילה במים, ב

הם   .רוד חוף" צפונה, עד הגיעם סמוך למוקד הפיצוציםיתוך "ג  ,הי והמשיכו בשחיפני המים  

בכלי קרוביםהבינו שושיט    הבחינו  ולמטרות.ל  הם  ב  מזח  מכן,  לאחר   ,24:00  -חצי שעה 

גדי   מס'  קרול  הורה  הזהיר להתכונן לתקיפת המטרות הצמודות למזח הדרומי  2לזוג  הוא   . 

 .שיש לפגוע במטרות צבאיות בלבד

 הצוללים התפצלו לשני זוגות: 

להגיע אל    במגמה  ,צללו צפונה ומזרחה  –  סרן גדי קרול וסמ"ר דן עוזיאלי  –  הראשון  זוגה

 עשרניצב למזח. כעבור    תוואימזרח. הם התקדמו למטרות ב  , מכיווןהמטרות שבמזח הדרומי

וזיהו מספר סירות דייג ואוני וידקות של צלילה הם עלו על פני המים  חשוכה. הם  ה גדולה 

לפני המים    ה, הם עלויעד לחרטום. כאן, בחסות האוני  כההמשיכו לצלול לאורו  ,צללו  אליה

לאונ ממנהיבצמוד  וצפו  כ  ,יה  פצצות   עשרבמשך  של  פיצוצים  נשמעו  זמן  אותו  כל    דקות. 

הדף קשה. משלא איתרו את המטרה, החליט גדי לצלול לעבר המקום בו צפיפות  יה  עומק וה

הי ביותר  תהיהפיצוצים  להימצא    ,הגדולה  עשויה  ששם  גדי   .המטרהבהנחה  עלה  בדרך 

 , שיט  כלי  הוא ועוזיאלי  ובהפסקה הקלה שבין סדרות הפיצוצים זיהו,  במרכז המעגן  להצצה

הי סט"ר  השלהערכתם  או  אותו   ,סטי"ל  זיהו  הם  לכלי  מתחת  אל  כשהגיעו  אליו.  וצללו 

כסטי"ל  ובו ארבעת    –דאות  לירלפי  שמתחת  במקצת  הצירים  התקשו  הם  בתחילה  כתיו. 

לסטי"לבהדבק לבסוף  ת המוקשים  ומנגנוני    "עלוקה"מוקשי    ארבעה  אליוהצמידו  הם  , אך 

הם לא זיהו מטרות נוספות,  . מכיוון ש01:15בשעה    הפעולת ההצמדה הסתיימ  הורדה".-"אי

ש  העובדה  הם  ובשל  בדרך  לסירות.  לחזור  נאלצו  הם  דחוק,  ונעשה  התקצר  הזמנים  לוח 

פיצוצינ הגומי המצרית שנעה במעגן.   מטענים שהושלכו מתוך סירת  תקלו במספר רב של 

שמא   חשש  אצלם  רב    ,נתגלוהם  התעורר  לעומק  צללו  הם  כשלעצמו   –ולכן  מסוכן  .  צעד 

כ   לאחר .  "מזח הדלק"עד הגיעם אל אזור    ,דקות  50  -מכן הם המשיכו לנוע צפונה במשך 

,  ועוזיאלי  קרולזוג הצוללים,    חברו  03:20, ובשעה  דיווח גדי על גמר צלילה  02:00בשעה  

 באפיסת כוחות.    , כשהםאל סירת הגומי

)מיל'(  –  השני  זוגה בין  ,  צללו    –לוי    מאיר  וסמ"ר   ברקין  אבינועם  סמ"ר  הפיצול  לאחר 

שעה כחצי  במשך  כאן    ,הזוגות,  הדרומי.  המזח  מספר  הם  לכיוון  דייגגילו  לאורך   סירות 

במים, התנפחה לפתע    ותפוצצשהמטרה צבאית. תוך צלילה בין מטענים  המזח, אך לא זיהו  

ונבצר ממנו להמשיך לצלול.    –אולי בשל תנועה בלתי רצונית    –ההצלה של מאיר    חגורת

הבחינו   ומאירבמקביל,  והחליטו    בסירת   אבינועם  המטענים  את  שהשליכה  המצרית  הגומי 
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באותו שלב,    . ף אותםוחיכו כדי לאס הגומי ש  לחבור אל סירות ו,  ןלהתרחק אל מחוץ למעג

קרול  שושל גדי  של  בפיקודו  הצוללים  וזוג  והמתינו    ,הסירות  האיסוף,  למקום  הגיעו  כבר 

 שעדיין לא הגיעו.  – לאבינועם ומאיר

האובד",  ה נראה     03:40בשעה   "הזוג  של  בשעה  נצנץ  בסירות  ובה  האנשים  הבחינו 

החוף על  אנשים  של  הדבר  בהתרוצצות  אצל.  משהו העלה  גילו  המצרים  שאולי  חשד  .  ם 

. מן החוף  מטרים  1,000  -למרחק של כ  ,הרימו הסירות עוגן והתרחקו בחתירה  כתוצאה מכך

  ונמצא  אלהכדי לאסוף את אבינועם ומאיר.    ,התניעו מנועים ונעו דרומה לתוך המעגן  ןהאז  

כ הדלק"מראש    מטרים  40  -במרחק של  כוח  פונאסו  "מזח  הסירות בשארית  שלוש .  םאל 

, ואז נפתחה  גיפטוןופנו לעבר    (פעולות שכנראה עוררו רעש)הגבירו מהירות    סירות הגומי

  -אל מחוץ למעגן. משהתרחקו כ  ןזינקו והאיצו את יציאת  ןה  .אש חזקה מכיוון החוף  ןעליה

נוספים, פסקה האש מהחוף. בנקודה זו, בגלל תקלה במנוע אחד, החל פיגור    מטרים  1,000

ו   סמ"ר יוסף  ה שלבהתקדמות הסיר והיא נאלצה להישאר מאחור מבלי    ,רן נירסמ"ר  גוזני 

לכיוון   חזרו  עקבותיהן,  על  סבו  בכך  שהבחינו  האחרות  הסירות  שתי  להתניעה.  שהצליחו 

העבירו    ןסיון זה לא צלח, והיהנמל וחברו אל סירת הגומי השלישית בניסיון להתניע אותה. נ

והמשיכו בדרכהסירה  נטשו את    ן,האליבמהירות את האנשים   -שארם אלחזרה    ן המפגרת 

 .שייח

ביקש    אלי.  מבלי לציין פרטים  ,אלי מארק על היתקלותרס"ן  דיווח מבשלב זה הגיע לחפ"ק  

סיוע    ,בטון שנשמע מבוהלבדיווח,   ומטוסי  אווירלהכין  חיל  י. בקשתי את הסיוע המבוקש, 

הנרה    האוויר והפעילו  כמובן    –המריאו  לאמ"ט,  לשבור    לשם  –מחוץ  רציתי  לא  הסחה. 

דקות, ועדיין לא התקבל כל    20  -אלחוט" והמתנתי בסבלנות לדיווח נוסף. משחלפו כ  "דממת

  מפקד השייטת גן  בפיקוד הס  "סנוניות " שדר, התקשרתי מיוזמתי למארק. היו לנו בשטח שתי  

חזרה,  צורך. לשאלתי השיב מארק שכל הכוח נמצא בדרכו  בכך אילו היה ,יכלו לסייע לו ןוה

 אינו תחת לחץ של מרדף או של אש, וכי הודבקו מוקשים בסטי"ל מצרי אחד.  כי

עם ה"סנוניות". הם המשיכו להתקדם ללא   סירות הגומינפגשו כוח הצוללים ו  06:00בשעה  

 .שייח-שארם אלחזרו כולם  08:30  -, וב"דבור" או של "סנוניות" ספינות  סיוע של

 

 תוצאות הפעולה  

גופושסטי"ל מצרי  ה הסתכמה בהטבעת  הפעולה בע'רדק ושקע.  עץ,   , שהיההתפוצץ  עשוי 

ש לכך  חזרו    נותר   חרטומוגרם  כוחותינו  למים.  מחוץ  הודות    ,בשלוםמהמשימה  לבצבץ 
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גדי קרול היה   סרן   הביצוע של  בשיטה.הן  במקום והן  האויב    ה שהופעל על  הפתעהלגורם  

ב עוטר  הוא  לימים  שבח.  לכל  וראוי  הע"למופת,  "אות    –"  וז אות  לאחר  השני  עיטורו 

     .שהוענק לו על הפשיטה על האי גרין ,המופת"

 )תמונת גדי קרול(           

 , נעשה  ניסיון  פשיטה  מצריתקיפה השנייה בע'רדקהבמקביל ל  , רבאוקטוב  12  -  11בליל  

  . המצריםג'י-פי-אר  פצצותירו  ש   סירות גומיבאמצעות  ארבע      ,שייח-שארם אעל    נוסף

לא הייתה   "דבורספינות ה"בטרם הספיקו לרדת לחוף. ל  , עודספינות "דבור"  על ידינהדפו   

 .את הספינות המצריות רושה כדי ליירטהד המהירות

  מורגאן   הנפט  בין שדה  טור,-אהמשוער,  מוקש שטח הים מול     ,  לפיטובראוקב  13  -  12  -ב

הל נפגעו מהמוקשים במהלך  לא   כוחותינו   דלילות    ,מלחמהבין החוף.   ככל הנראה בגלל 

 .          במקום שנשתל המוקשים שדה

  מעבר מילאן(  -)מיקוש ימי  

מבצע הנחתת אוגדת שריון    –  "אור ירוק"קרב להפעלת מבצע    , החל נוהלטוברבאוק  14  -ב

מקרבת האי   ,שני סטי"לים מצרייםשיגרו  בשעות הערב,  למחרת,    שהתבטל מאוחר יותר.  –

לסימון    ,שאנו תקענו על הריף לפני המלחמה  מכ"םטילים לעבר מחזירי הד    הארבע,  ואןושד

הנראה מילאןמעבר   ככל  ההד    ,.  ידיהם  מחזירי  על  איום    הירי  .שיט  ככלינתפשו  כי  העיד 

 הטילים על פתח המפרץ היה עדיין בתוקפו.  

   )איום הטילים הוכח( 

שמשמעות   הייתה  זה  אירועים  הפעולה  מכלול  חופש  הושג  לביצוע  טרם  והדרוש  המצופה 

             .מבצע "אור ירוק"

 

    שייח-שארם אב  חיל היםמפקד ביקור 

ניצלתי את    מפקד חיל הים, לראשונה מאז פרצה המלחמה, הגיע  טובראוקב  18  -ב לזירה. 

להעצים את ההישג הראשון.   כדי בע'רדקהבואו כדי לשכנע אותו בצורך לבצע תקיפה נוספת 

שכנע אותי לעשות זאת. חשבתי שהפעם נוכל    מפרץ סואץמצריים בפתח  גם ירי הטילים ה

ועל ובעיתוי,    סירות    –  כן הצעתי לפעול באמצעות "פצחנים"  להפתיע את האויב באמצעי 

ששייטת   חדשות  אלהורידה    13נפץ  של    .שייח -שארם  גוף  על  מבוסס  היה  ה"פצחן" 

יל ה"פצחן" היה מסתער לעבר  ק"ג חנ"ם. מפע  270"סנונית" שבחרטומו הותקן מטען של  

מורכבת  שהייתה  מסילה  על  שהחליק  מנגנון  באמצעות  לאחור  ונפלט  עליה  ננעל  המטרה, 
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עצמה   שהסירה  בעוד  המים,  פני  על  שלו  במושב  לצוף  נשאר  המפעיל  הירכתיים.  בסיפון 

עליה.   והתפוצצה  המטרה  לעבר  לרוץ  ההמשיכה  בהיותי    החלפצחן"  "פיתוח  מפקד עוד 

מיכאל אברהם ודני   –שני מהנדסים בשייטת    על ידיתכנון הסירה ובנייתה נעשו  .  13  שייטת

בהשמשת   באינטנסיביות  השייטת  של  הטכני  הצוות  עסק  המלחמה,  מתחילת  החל  רז. 

 ה"פצחנים". 

 )תמונת "פצחן"(               

מערכת חדשה שטרם הוכרזה כמבצעית, אך אני    מהוויםשה"פצחנים"    גרס  מפקד חיל הים

המטרה שלנו תושג, כי    ,גם אם ה"פצחנים" יחטיאו את הסטי"לים המצרייםששתי בפניו  הדג

כתוצאה מפיצוץ כזה בתוך המעגן המעגן המצרי.    בתוךלבצע פיצוץ    הוא  חשוב לנו הפעםה

לנו בפתח ירווח    . כךהלחץ על האויב להתרכז בהגנת עצמואת  ווצר אפקט מצטבר, שיגביר  יי

יחד   .האישר את ביצוע מפקד חיל היםו ,על פי כוונה זו הוגדרה  מטרת הפעולה. ואכן, המפרץ

סטי"לים בתוך    היורק אם י  ע'רדקהבמעגן    ףותקל   , לפיו ישעם זאת, הוא הוסיף תנאי מסייג

 .המעגן

 

 תקיפה שלישית בע'רדקה   

הגיעו , שהיו עתה אמצעי התקיפה שנועד להשתתף במבצע השלישי בע'רדקה,  ה"פצחנים"

  הלוחמים.  על ידיהם הוכנו והורצו להפעלה מבצעית  שם, טובראוקב 17 -ב  שייח-שארם אל

 עוד קודם לכן,  מתחילת המלחמה, עסק הצוות הטכני של השייטת בהשמשתם. 

והסתיים למחרת    22:30  -התרגיל החל ב  "תרגיל על מודל".  בוצע  באוקטובר  19  -  18  -ב

ב "מו05:15  -בבוקר  שתורגל  הראשונה  הפעם  זו  הייתה  מדגם  .  סירה  עם    . "פצחן" דל" 

 בסיכום התרגיל נקבעו עיקרי טכניקת הפעולה: 

"  סנונית " לפני הסתערותו של מפעיל ה"פצחן" לעבר המטרה תופעל רקטה ידנית מ •

בטווח ייעשה  הרקטה  שיגור  ב  מטרים  400  -  300  של  האם.  להביאמהמזח,    מטר 

למזח    השהמטרה הצפוי  כיווןמ  ,זאת  .ניר אותהלהו   המטרה  מעל  תהתיח פ ל להיצמד 

 חשוך.  באזור תהייה

סירת   תהייההאם  "  סנונית" • את  ותוביל  היא    "הפצחן"  זו שתנתב  המטרה.  מול  אל 

ימשיך   " הפצחן"  תניר את המטרה, תכוון את ה"פצחן", תפנה את הנתיב, ואז מפעיל

לפני המטרה, הוא יפלוט את עצמו    מטרים  100  -ויינעל על המטרה. כשהוא יימצא כ

ה סיפון  קדימה דרך  מלנוע  המושב  את  מצנח שיעצור   ייפתח  לאחור. שם  ירכתיים 
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על    יושב   ובעודו   לאחר  ההיפלטות,   בעוד שהסירה תשתחרר לרוץ אל מטרתה. 

המפעיל    ייאסף   המפלט",   ידי"כסא   שנפלט    .האם"  סנונית"  על  הלוחם  איסוף 

 ריו.  קודם שיתרחש הפיצוץ במטרה או לאח –יתבצע בהתאם לשיקולים בשטח 

 

הפעולה ואישרתי אותה. הוחלט, כי בגלל מגבלות  תוכניתבבוקר הוצגה לי   באוקטובר  19  -ב

והתמרון תהי  ,התנועה  הפעם  גם  מדרום,  בכניסה  ההתגלות  סכנת  לתוך  יובשל  החדירה  ה 

 "ש" ביעד נקבעה לשעת בוקר מוקדמת. -המעגן מצפון. שעת ה

אצל לוחמי השייטת.    מפקד חיל היםקצר של  במהלך היום נערכו ההכנות, וכן התקיים ביקור  

ואת מצבת מטרות    הלוחמים  על ידיבדק את מוכנות ה"פצחנים", את מידת הכרת היעד    הוא

שסטי"לים   שיט ה  כלי לנו,  נמסר  מודיעין  ממקורות  במעגן.  להימצא  הצפויה  האויב  של 

 במעגן.  ומצריים אכן נמצא

 הכוח אל היעד.יצא  22:30בשעה ו  בוצע במשרדי תדריך אחרון למבצע 19:30בשעה 

 מלבדו מנה הכוח:  פקד השייטת, רס"ן גדי שפי.בראש הכוח עמד סגן מ

מס'   • ידי  –  1"פצחן"  על  יערי  )מיל'(רס"ל    מאויש  )"דידי"(  החלים  ש  ,ידידיה 

  .מפציעתו הקשה באי גרין, השתחרר והגיע זה עתה מהולנד

 .  מיכאלייאיר   )מיל'(רס"ל  אויש על ידימ –  2"פצחן" מס'  •

מארק, רס"ן אלי  ,  30גדי שפי )מפקד(   רס"ןעל ידי    אוישתמ   –  1מס'    אם"  סנונית" •

  .ג'י( -פי-אורי שטיין )מפעיל ארוסמ"ר גוזני סמ"ר יוסף איתמר לוי, רס"ל )מיל'( 

ידי    תאוישמ  –  2מס'  אם  "  סנונית" • )מפקד(,  על  שני   אהודמרכוס,    דודאמנון 

  .י(ג'-פי-איתן )מפעיל אר דניוגרוסמן 

סרן קרול )מפקד(,    גדי   על ידי סרן  תאוישמ  –  )בראס מוחמד(  אם חילוץ"  סנונית" •

   דוד קליאוט.ורס"ל )מיל'(  ישראל דגאי)מיל'( 

 גוטסמן. גיוראודותן    משה אויש על ידימ –  )מחוץ לאמ"ט(חילוץ ה מסוק •

 

 
יר מיכאלי  השייטת, וכן רס"ל )מיל'( ידידיה )"דידי"( יערי ורס"ל )מיל'( יא  סגן מפקד,  גדי שפי  רס"ן   30

סירות בעבר בהפעלת  הסירות בשייטת, שהתאמנו  יחידת  מוותיקי  הפעם האחרונה    היו  כי  לציין,  יש  נפץ. 

. היה זה במסגרת ההכנות והניסויים לקראת הפשיטה 1969הייתה ביולי    ושבה הופעלו בשייטת סירות כאל

שהובאה לתמרור הימי ב"חזיר"(.  ית הרתק  יבאי גרין קדם לרעיון הצבת חול  ןעל האי גרין )הרעיון להפעיל

דגם "פצחן", וזאת בשל הגוף האמין והכשיר לתנועה בים סוער של  ממאז, הוחל בפיתוח הסירות החדשות  

 ."סנונית"ה
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 )תקיפה שלישית בע'רדקה: "פצחנים"(  

ם ורוח חזקים. מפעילי ה"פצחנים" היו חשופים  גלי  , עםקשהים  התנועה אל היעד נעשתה ב

הספיקו  הם  הים וסבלו מצריבות בעיניהם. בנוסף לכך,    לנתזי  –בגלל הישיבה המוגבהת    –

.  את "תרגיל המודל"   ושכלל  ,, במסגרת ההכנות למבצעשעות של חוסר שינה  30  -כ  לצבור

ניכר מהלוחמים כבר    האם, ונוכח העובדה שחלק"  סנוניות " ותקן בשה  מכ"םעם זאת, הודות ל

  הניווט ליעד היה פשוט יותר. ,הספיק להיות ביעד בשתי הפעולות הקודמות

 

 הפעולה ביעד

בשל השפל. לאחר תנועה במבנה נראו בברור  הכניסה ליעד התבצעה לאורך הריפים, אשר  

לאי    ,טורי סמוך  בשעה  מינקרעד  הסירות,  התייצבו  כ 03:50,  הנמצאת  בנקודה   ,-  300  

ושתי סירות ה רגילה  יאוני  ,לילה במשקפת ראיית  ,גדי שפי זיהה בברורסרן  רציף.  מה   מטרים

בירכתיו  דייגים השקוע  הפגוע  הסטי"ל  זוהה  הרציף  בצפון  הדרומי.  המזח  לצד    , הקשורות 

סטי צפונה.  פונה  זוהה  " כשחרטומו  נוסף  ידי ל  לרציף   על  קשור  כשהוא    70  -  60  -כ  ,גדי 

ארבע לים נמצאו " התקיפה. על הרציף בין שני הסטי כמטרת ועל ידידרומה לו, וסומן  מטרים

חמש רבים  ומשאיות,    או  מטעניןליד  בוסתובהחיילים  של  רבים  פיצוצים  נשמעו  במעגן   .  

 עומק שהושלכו למים.

למפעילי ה"פצחנים" להשקיף במשקפת גדי  מה גורלית, לא נתן  -דתיבשל טעות מצערת, ובמ

ב  א.א.-ה לזהות  סטי"וכדי  את  המטרהודאות  זאת,  .ל  ל  במקום  סימן  את   "דידי"הוא  ביד 

אך   למטרה,  מס'    ,"דידי "הכיוון  ב"פצחן"  מס'    ,1שנמצא  "פצחן"  עם  שעמד  יאיר,    2וגם 

,  הסתער לעבר המזח  "דידי"ו  ורוץ אחריל   "דידי"לידו, לא הצליחו לזהותה. גדי צעק לעבר  

מס'  נונית"  ס" ו   2מס'    "פצחן"שבעוד   להמתין במקו  2אם  גדי  "  סנונית".  םנותרו  האם של 

 שעדיין  ",דידי"ו  ,לבין הרציף  "דידי"אך זו נפלה למים בין סירתו של    ,  ירתה רקטת תאורה

המטרה,    זיההלא   עקבותיו  את  מצא  את  על  סב  הוא  להיפלט.  מכדי  למזח  מדי  קרוב  עצמו 

ף בכוונה לחזור ולהסתער בשנית. בינתיים, בעקבות הרקטה שנורתה, נפתחה אש חזקה מהחו

 וממקורות רבים אחרים. 

כל מטרה וביקש להפעיל רקטה נוספת.    "דידי"גם עתה, בעמדו להסתער בשנית, לא ראה  

להמתין,  להתקדםהוא המשיך   הוא שוב לא ובינו לבין הרציף    הרקטההתפוצצה    ואז   מבלי 

החליט   לכך,  אי  כלשהי.  במטרה  בהנחה    "דידי"הבחין  המזח  של  הדרומי  בקצה  לפגוע 

ר בסביבתו.  -בשהפיצוץ  הנמצא  דבר  בכל  יפגע  לכיוון    "דידי"העוצמה  ה"פצחן"  את  נעל 
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, נראה לפתע ה"פצחן" סוטה שמאלה, עובר לפני  מטרים  100  אחריעצמו.  את  שתכנן ופלט  

האם של גדי ואז חלף "הפצחן המשתולל"  נונית"  ס"   על ידינאסף    "דידי "קצה המזח ונעלם.  

 חשופים לאש חזקה מהחוף. בלבד ממקום עמידתם, כשהם מטרים עשרהכ

, אך טרם  "דידי"ה, בהתקפה של  יהאם השני"סנונית"  , צפה, יחד עם  2יאיר, ב"פצחן" מס'  

הצידה   זז מעט  הוא  ב  –זיהה מטרה.  מפגיעה  להימנע  וכדי   "דידי"כדי  נתיב הסתערותו  על 

הסטי את  זיהה  הוא  החוף.  מן  אליו  שכוונה  האש  מן  השקוע" לחמוק  ב  ,ל  ממש  אותו  ואז, 

 גם בקרבתו.   "הסוטה הפצחן"רגע, חלף ה

החל יאיר להסתער.    ,הוראתו  על פי, חבר עתה אל יאיר.  "דידי"שפי, שאסף בינתיים את  גדי  

ו  ע במקביל אליוסלנ   לו  הורההמטרה, ואמר זאת לגדי, אך גדי    סטי"לגם הוא לא ראה את  

לו לתת  הת  .תאורה  והבטיח  להסתער.  והחל  המנגנונים  את  הפעיל  שיגר יאיר  שגדי  אורה 

שנורתה משלושה כלים   ,מהמזח, ומייד הפכה לנקודת מיכוון של אש  מטרים  250  -צנחה כ

ישר מול  ימהחוף. יאיר שבר שמאלה כדי לחמוק מהאש, חש פגיעה בחרטום ובירכתיים, והת

צמו  עיאיר את  מהמזח פלט    מטרים  100  -האש והאזור הדרומי של הרציף. במרחק של כ  קו

המטרה. ה"פצחן" התפוצץ על המזח.   סטי"לכשהוא מבחין במזח, אך לא ב  מתוך ה"פצחן"

חשפה את יאיר לאש קרובה מהמזח. שרקטה נוספת  ירה גדי  האש מכיוון המזח פסקה, ואז  

, אסף אותו לסירתו ויחד עם כל הכוח הם פנו צפונה אל  יאיר  אלכשדעכה התאורה, ניגש גדי  

כמייל המזח  המעגן. כשהתרחקו מאזור  צפונה,  פתח  באזור שבין   הם  אחד  ראו,  ואף  שמעו 

הפצחן שסטה". מאז צאתם את המעגן נמשכו האש והתאורה  "מזח,  פיצוץ גדול של  ל  מינקר

גררו זו את זו.    ן, וה"סנוניות" רוגין במנועי הידקות. בשלב זה, החלו תקלות לס  20  -  15  -כ

 . שייח-שארם אלהלוחמים הגיעו  09:00 -ב

המזח  עם זאת,  .הוא נפגע מרסיסיםלמרות שהאויב הושמד,  לי שסטי"להפעולה הסתיימה מב

  , לפני ההסתערות  ,לילה  תצפית של מפעילי ה"פצחנים" באמצעי ראייתש  נפגע ונהרס. יתכן

בסטי"ל.   לפגיעה  מביאה  מקרה,  הייתה  ראויבכל  ותעוזתם  במשימה  הלוחמים    ות דבקות 

 לשבח!  

ראותי  כמפקד  הזירה,  המטרה העיקרית, כפי   אך  מנקודת     ,הלוחמים  חזרו  מאוכזבים

הושגה   מראש,  הוגדרה  אם    –שגם  האזנסטי"לגם  מזח.  "רק"  אלא  הושמדו,  לא  ת  ו ים 

האויב   לתשדורות   כךהמודיעין  על  "רוחות היו  המצרים  ש  הצביעו  אחר  רדפו  מבוהלים, 

 ועמלו לתגבר את הגנת המעגן.  רפאים"
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   תקיפה רביעית בע'רדקה

 נשק"( )"סנוניות  

, הודענו להם כי עליהם לעלות חזרה בע'רדקהמהתקיפה    שייח-שארם אלעם חזרת הלוחמים  

בהיותם על כבש המטוס, התקשר אלי מפקד  טובר,  אוק ב  20  -של הלצפון. סמוך לצהריים  

)", אלוף  חיל הים לי שתלם,    "(ביניבני  ירוק" עלה שוב על הפרקוהודיע  כי  ו  מבצע "אור 

ולת  ולקראת  לחזור  את  יש  שבאותו  .  ע'רדקהקוף  הוסיף  תלם  ברכבת  "ביני"  הגיעו  היום 

הברית ית  אווירה ו  נ"טרקטות    מארצות  "לאו",  עם הוא  י  כמדגם  תחדור  שהשייטת  רוצה 

בבוקר,   "ביני" הבטיח שלמחרתותשמיד סטי"ל באמצעות רקטות אלו.    לע'רדקה"סנוניות"  

 בהן.  להשתמש  ותנוילמדו ארקטות עם מדריכים, ש 20 ,שייח-שארם אל  נו,יגיעו אלי

היםעניתי   חיל  המבצע    למפקד  אם  בע'רדקה  כי  לביצוע הנוסף  פעולה  חופש  חיוני להשגת 

להצליח בשיטה המוצעת    םסיכוייה כי להערכתי,    ,, אך הוספתיאותו"אור ירוק"  אנו נבצע  

. הימצא עם הכוח ביעדל, ולכן אני חייב לפקד אישית על הפעולה  מאודעל ידו הם נמוכים  

 תלם אישר מייד את בקשתי.  "נייב"

הם   ,םשל. כשהם הגיעו  שייח-שארם אלהזדרזנו "לשלוף" את הלוחמים מהמטוס ולהחזירם  

כוונת הפיקוד. קראתי לגדי   לדברים שסיפרתי להם עלנראו כמוכי תדהמה, והתקשו להאמין  

מת  אני  וכי  לביצוע,  והמועד  השיטה  על  ומטרתה,  הפעולה  על  לו  והודעתי  לצאת  שפי  כוון 

שגדי, שהיה    כדי.  םבתור מפקד הפעולה. בקשתי ממנו שיביא זאת לידיעת  עם הלוחמיםליעד  

בשייטת   שלו13סגני  הפיקודית  ביכולת  מפקפק  שאני  יחוש  לא  לוהבהר  ,,  החלוקה ש  תי 

כי  .  מפקד הכוחיהיה    והואהפעולה  על  פקד  אאני  תהיה ש  בינינו ביעד    הסיטואציההוספתי, 

במקום לפיכך,  מוכתבת הן קריטיות, ומחייבות תגובות והחלטות מיידיות.  ושיטת הפעולה ה

. אני אנהל את "סנונית "הוראות מתוך ה  ואתן ל  ,שייח-שארם אבהוראות מהחפ"ק    ושאתן ל

פקד על י  הואהמדיניות ואהיה אחראי להחלטות, כפי שהייתי עושה לו הייתי בחפ"ק, ואילו  

   הכוח.

ולחדור  ה   לים  לצאת  היעד  לתחלטתי  נבעהוך  הלוחמים  עם  וראשונה  ,יחד  מסיבה   ,בראש 

מוראלית. היה עלי לפוגג את התחושה ש"שולחים אותם להתאבד". כמי שיזם שלוש פעמים  

טחונם ורציתי להיות אתם. ולבסוף, יאת שליחת הלוחמים ליעד זה, חשתי  אחריות עמוקה לב

ראיתי    ,13  מפקד שייטתד עליהם כוכמי שהכיר היטב את רובם ופיק  ,סיוני האישיי הודות לנ

עדין ורגיש היה  שהפעם המצב  כ  במיוחד  ,זאת כחיוני שאצא עם הלוחמים ואפקד על הפעולה

   מתמיד.
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הבין   שפי  ושיקוליגדי  עמדתי  באותו    אותם.  וקיבל  את  שרק  לאנשים,  לאפשר  ביקש  הוא 

כמובן   לו,  אשרתי  אחד.  לילה  ולישון  לנוח  מהפעולה,  חזרו  ביו   –בוקר  שהרקטות גם  דעי 

יגיעו רק למחרת בבוקר. אמרתי לגדי, כי כדי להפתיע את האויב, אני מתכנן לקבוע את שעת  

. מכאן,  04:00  -ה"ש" לשעה אחת בלבד לפני עלות הבוקר שלמחרת ליל הביצוע, דהיינו ל

כל היום שלמחרת וגם תחילת הערב טרם    –להכנות, ללימוד ולאימונים    –שיעמדו לרשותנו  

 .באופן מיידייתחילו להכין  "סנוניות" ה שלושיחד עם זאת, דרשתי שאת הפעולה. 

לפעולה   שהיוזמה  הראשונה  הפעם  זו  מודע    בע'רדקההייתה  הייתי  החיל.  מפקד  מצד  באה 

 לצאת עם הכוח ולחדור עמו ליעד:  , שגם בעטיים ביקשתילקשיים שיעמדו בפנינו

נ  • לחדורלדעת  כחו  והמצרים  מסוגלים  שאנו  פעמיים  לכן,  כבר   היה   סביר  למעגן. 

 לשיאה. עתה גיעתהכוננות שלהם  ש להניח

במצב השטח.    על פני  אמורות היו לנוע עמדנו לחדור לעומק המעגן עם שתי סירות ש •

כבר נתקלנו בשתי הפעולות    שבכמותה  –  שנתגלה וניחשף לאש חזקההיה  צפוי    זה

 ממקורות רבים.    – הקודמות

את לא  אף  ו  לא ידענו את מידת יעילותושם,  עמדנו לפעול עם נשק שלא הכרנו קוד •

 סירה מתנדנדת.  נעשה מתוךכשהירי וכל זאת  ,טווח פעולתו

 

, אם  הילך עלי אימים "סיוט" הטילים הצפוי להתרחש במבצע "אור ירוק"  אלה  קשיים  נגדכ

ידענו יעדה.  את  נשיג  ולא  הפעולה  את  נבצע  טיל    לא  של  מפגיעתו  צפוי  נורא  אסון  איזה 

פגיעתואחד,  "סטיקס"   משמעות  על  "בת  וחשבנו  אח"י  כמו  את  שבע"-בנחתת  שתוביל   ,

 .הטנקים למבצע

 

 הפעולה   תכנון

   )סטי"ל קומאר"( 

ש לנו  מכיוון  וגם הן  בלבד,  "לאו"  רקטות    20סופקו  לאימונים  גם  להספיק  צריכות  היו 

 על פי השיטה הבאה:  ת הנשק למבצענקבעה חלוק  ,. בהתאם לכךביעד לפעולה

  עצמה לפעולה  יוקצו  רקטות    ועשרלכל סירה(,     )חמשקטות יוקצו לאימונים  רעשר   •

   .סירה(  לכלחמש )

     יתאמן להיות ה"צלף".  "סנונית" רק לוחם אחד בכל  •
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נפגע במטרה עם הלמקרה שנחטיא   • סירה תצטייד  ולא  חי"ר   גם  רקטות, כל  במטען 

( "גור"  חנ"  28מדגם  ה   ,(םק"ג  לסיפון  ידנית  נשליך  שנתקרב   לסטי" אותו   לאחר 

ה לפיצוץ   יוכל  לשמש   גם   ה"גור"   מטען   לנט   ",סנונית"אליו.  ניאלץ    ש ואם  

 ה. אות

 

 טווח השיגור   מצד אחד,  .ה"סנונית"לא ידענו מה צריך להיות טווח שיגור  הרקטות  מתוך  

סטי"ל את  להחטיא  לא  כדי  קרוב,  מספיק   להיות   היה  שני,המטרה  חייב  מצד  נירה    ;  אם 

 עלולים להיפגע  מירי  של  צוות  הסטי"ל. אנו  רוב מדי,מטווח ק

הטילים  שעל   פגע ברש"קים  שלי ובטעות  נ  ,יתר על כן, אם  נימצא  קרובים  מדי  לסטי"ל

חנ"מ      –הסיפון    טונה  לידם   –שמשקלם  פיצוץ,     ,או   "לעלות  אנו  וייגרם   עלולים  

טווח  על   צענו  מיב  באוקטובר  21  -הל  במהלך  הבוקר ש  לפיכך,  .יחד עם הסטי"ל   השמימה"

בים מהמטווחמטרה   כתוצאה  לטווח   שיש    לנו  הסתמן  .  .  מטרים  100של     מרבילירות  

 , בחשיכה  ,  הערב נבצע מטווח נוסף  שבתחילת  הוחלט  שקיימנו מאוחר יותר,  התדריךהלך  במ

 השיגור.  כדי לקבוע סופית  את טווח

  ם שכן  יש בה  ,גים  שבצידי  החרטום  בלי  אישוריקבעתי,  כי אין  לירות  במא"בנוסף,  

יוצר    , לעומת זאת, כדי לא לשמש כנקודת מיכוון לאש האויב. ירי הרקטות  ,נותבים כדורים 

 הבהק קצר בלבד ונעלם.

  שני   הייתי  משוכנע שהמצרים, לאחר  .דרך הכניסה הצפוניתליעד  החלטנו לחדור גם הפעם  

 הכניסה הדרומית.  סיונות הקודמים, יחכו לנו מוליהנ

לזירה ביום הראשון למלחמה, טען שאיני צריך לצאת עם הכוח  שכזכור הגיע  ,  נון-בן  יוחאי

כי אין מי שבקי ממני בפרטים המורכבים של המבצע הגדול    ,נימק  זאת  בטענה   הואליעד.  

ירוק" ב  ,"אור  להתבצע  היה  שלנו  סמוךמועד  שעתיד  לולמבצע  השבתי  אצא  כי    .  לא  אם 

של הזירה בקיאים היטב    םסגני וקצין האג" ", ומלבד זאת,אור ירוק" גם לא יהיה    – קהלע'רד

יוחאי המבצע.  לפעולות    ,בפרטי  בתחילה  אותו  בע'רדקהשהתנגד  גם  לצרף  הפעם  לחץ   ,

   תלם   "נייב".  מפקד חיל הים להכרעת    את הדברזה נכון, אך השארתי  אין  ללחימה. חשבתי ש

להישאר    הייתהיפקד על ה"סנונית" השלישית, שאמורה    את בקשתו. סוכם, שיוחאיאישר  

 ולשמש לחילוץ, או כעתודה טכנית.  ,מחוץ למעגן, מול הכניסה ליעד

 

 נוהל הקרב והכנות אחרונות 
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בשעה    21  -ב מטה   17:00באוקטובר  בו  השתתפו  מפורט.  תדריך  במשרדי,  לכוח,  ניתן 

שהפעולה    דיעו לי לפתע מהמפקדההו  ,17:30  -בחצי שעה לאחר מכן,    הזירה ואילן אגוזי.

  להשיג בטלפון את מפקד חיל   וניסיתי  בוטלה. לא ניתן כל הסבר להחלטה זו. דרשתי הסבר

, "הרשל", שהסביר, כי  חילהמפקד  לאחר מאמצים, ענה לי סגן    בכך.  לא הצלחתי  ים, אךה

סיוע   לקבל  דרישתנו  בשל  בוטל  דריששכלל    בפליאה  הגבתיי.  אווירהמבצע  הייתה  ה לא 

דרשנווש  ,כזאת שלא  רק  סיוע  " מסרבים" אנחנו    ,לא  ש.  כזה  לקבל  מתחילת הוספתי, 

לא יוכל להיכנס לתחום    חיל האוויר, אני מודע לכך שושיחתי הראשונה אתאז  ומ  ,המלחמה

 דקות בלבד חודש האישור.  חמשכעבור  .האמ"ט

במהלך   הייתה  נוספת  חיל  התדריךהתפתחות  של  המודיעין  מחלקת  ראש  כאשר   הים, 

הלילה  )רמד"ן( שבאותו  לשאלתי  הודיע  המעגן.  בפתח  תותחנים  של  זרקור  באיזה    יימצא 

עדכנתי את הלוחמים בנתון החדש, והוספתי, כי עובדה זו    .ידוע  שהדבר אינו  הוא השיב  ,פתח

בעצם תסייע לנו, משום שהזרקור יצביע היכן מחכים לנו. מכל מקום, כשנתקרב ליעד ונראה  

 פית. נחליט סו –אותו  

אז    .שייח-שארם אמטווח לילה בקרבת    ,21:00  -  19:00בין השעות  כפי שתכננו, ביצענו,  

 . מטרים  100 -ל  80בין   הואש מרחקהרקטות מ  את נקבע סופית שיש לשגר

 

 הרכב הכוח 

 יצאנו למבצע הרביעי בע'רדקה עם הרכב הכוחות הבא:

רס"ל  גדי שפי )מפקד הכוח(,  רס"ן  אב אלמוג )מפקד הפעולה(,  אל"ם ז   –  1מס'    "סנונית"

מפעיל  )אורי שטיין  סמ"ר  ( ומא"גיסט)יוחנן שדה  סמ"ר  ,  (מפעיל הסירה)דוד קליאוט  )מיל'(  

 . ע'רדקההפעם הרביעית להשתתף בפעולה על לקליאוט הייתה זו  .("לאו"

יאיר מיכאלי    , רס"ל )מיל'((ה"סנונית"ישראל דגאי )מפקד    )מיל'(סגן    –  2מס'     "סנונית"

 . (מפעיל "לאו")דני איתן סמ"ר ( ומא"גיסט)רמי צור סמ"ר ,  (עיל הסירהמפ)

)מיל'(    –  עתודהו   חילוץ  " סנונית" בןאלוף  )מפקד  -יוחאי  )מיל'(  (,  ה"סנונית" נון  רס"ל 

לוי   )מיל'(    ,(הסירה  מפעיל)איתמר  סלעסמ"ר  ראובן  סמ"ר  ו,  (ג'י-פי-מא"גיסט/אר)  יאיר 

 .(ג'י-פי-מא"גיסט/אר)שפיצר 

מארק  רס"ן  –  חילוץ  מסוק המתין אליהו  המסוק  להפעלה    –  "ה אופיר"  התעופה  בשדה  . 

 י.אווירהאמ"ט המחוץ לתחום 
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   הדרך ליעד

 תקיפה רביעית( –)מרשם תנועה 

ביצוע המטווח, בשעה   לאחר  תנועה של כשעה,  לדרךיצאנו  ,  21:00מיד  לאחר  שהגענו  כ. 

ממנועי  אןושדו   האי  מול באחד  תקלה  קרתה  לצוות  2מס'    "סנונית" ,  הוריתי    ה"סנונית" . 

עם   ומיוחאי    "סנונית" להתחלף  לחזור  יבנון  -בןהעתודה,  אלקשתי  עם    שייח-שארם 

ה   ה"סנונית" בשתי  המשכנו  אחד.  מנוע  בעזרת  התקלה,  בה    , הנותרות  "סנוניות"שקרתה 

 בתנועה איטית ליעד. הים היה נוח עד גלי. 

ה  שסרקבמהלך  הזרקור  אור  באלומות  הבחנו  המעגן.    תנועה  בדרום  סביבתו  בהמשך את 

  –  כפי שנקבע בתדריך    –  שהזרקור פועל ליד הכניסה הדרומית. הוריתי אפוא  התאמת לנו

"לגרד"  במטרה    ,לחדור מצפון. גדי שפי שינה את נתיב ההפלגה לכיוון צפון ומשם מערבה

 .גיפטוןמצפון וסביב שרטון 

 

    הפעולה ביעד

 תקיפה רביעית( –)מרשם קרב   

עצמנו בחשיכה גמורה. לא נראתה כל את  עברנו את פתח המעגן ונכנסנו פנימה, מצאנו  כש

כנראה  ושמלכודת  ב  המדוברש  והנמל כולו היה מואפל. גדי טען  שיט  פעילות או תנועת כלי

פנימה שניכנס  ואז מחכים  הגבתי  ,  עלינו.  ש  יסגרו  באמירה  בפנים,לדבריו  כבר    וכי   אנחנו 

 . צריך להתקדם לעבר המטרה

מאתנו נראה    מטרים  800  -המשכנו להיכנס פנימה על הנתיב שבמרכז המעגן. במרחק של כ

מונע כנראה על  ,  גדי  .מינקרלט באמצע המעגן, מצפון לאי  שבשקוויו מטושטשים    ,גוש אפל

"קונספצי המלכודת",יידי  שזה  ת  שנראה  ו  סטי"לה  ואמר,  בו,  פגע  קרול  ם מצריהכי  שגדי 

בכל זאת נמשיך ש  עניתי לו  הפגוע.  סטי"לשנתקוף את ה  רום לנוולג מנסים להטעות אותנו,  

נגלה שיש לו צדודית של  עד ש כלי שקוע או  ב   המדוברעד שנצליח לזהות אם אכן    ,להתקדם

נמשיך פנימה לכיוון   ,שלנו  ה"סנונית"עם    ,מלא. אם זה אמנם הסטי"ל השקוע, אנחנו  סטי"ל

לירי    אחר כךותצטרף    ו אל סטי"ל המטרהה תחפה עלינו בהתקרבנ יהשני  ה"סנונית"המזח, ו

 שלנו. 

עם צדודית מלאה, והתקרבנו    סטי"למהגוש האפל הבחנו שזהו    מטרים  400  -במרחק של כ

ולכן גבולותיו לא    ,מאחורי הריף המכוסה במי הגאותהיה ממוקם  אליו לביצוע הירי. הסטי"ל  
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ה, ככל תנעשמחוכמת זו סה" מח  תס י"תפ, כמובן, רק בדיעבד(. נודע לנו)דבר זה היו ברורים 

 . ף את הסטי"לונפץ לתק סירותמהנראה, כדי למנוע מצוללים או 

  , מ"מ  23אש אוטומטית מתותח    משמאל  נפתחה עלינו  מהסטי"ל  מטרים  120  -במרחק של כ

נפתחה גם אש נק"ל מהסטי"ל המואפל שממולנו.    מכן  אחרל, ומיד  גיפטוןעל שרטון  היה  ש

 ולפתוח בירי.   מהסטי"ל מטרים 80 של מרחקהוריתי לגדי להתקרב ל 

כ "לאו"פתחו  מהסטי"ל    מטרים  80  -בטווח של  בירי רקטות  ירה    .שתי הסנוניות  צלף  כל 

של   הירכתיים  מסיפון  כל  ה"סנונית"בכריעה  הראשונות    שש.  מתוך    שלוש  –הרקטות 

ו  ה"סנונית" ה  –יה  יהשנ  ה"סנונית"מ  שלוששלנו  לתורן  מעל  אז  סטי"ל עברו   והחטיאו. 

 ממנו, אך  מטרים  40  -. התקרבנו למרחק של כסטי"להוריתי להפסיק את הירי ולהתקרב ל

הצלף  החטיאה    הפעם  גם שטיין,  לאורי  אמרתי  זה  בשלב  סירה.  בכל  הרביעית  הרקטה 

בעצמיש  ,שלנו  "סנונית"ב הרקטה  את  אירה  שהוא .  אני  אותי  לשכנע  וניסה  התמקח  אורי 

ממני. את  מאומן  לו  ומסרתי  ב  השתכנעתי  שטיין  אורי  איתן    "סנונית "הרקטה.  ודני  שלנו 

התלקח. מצאנו  והוא    סטי"לב שניהם פגעו    והפעם  ,בעת ובעונה אחתיה ירו  יהשנ  "סנונית"ב

הבוער.    סטי"לים שקפצו מהייום. מסביבנו שחו במים חיילים מצר  עצמנו מוארים כבאוראת  

עצמנו תקועים את  ך אז מצאנו  גדי ירה במא"גים כדי להרחיקם. הוא גם ניסה לנוע קדימה, א

 על הריף. 

הייתה   התלבטתי,    ,04:30השעה  קשה.  לדילמה  נקלעתי  השחר.  עלות  לפני  השעה  מחצית 

שלנו )בעזרת מטען "גור"( ולעבור עם כל הצוות    ה"סנונית"האם לנטוש, כלומר לפוצץ את  

  ה"סנונית"   במחצית השעה של חשיכה שנותרה, לחלץ את  ,ה, או לנסותיהשני  ה"סנונית"אל  

לחלץ החלטתי  מהריף.  ל   .התקועה  נעבור  שאם  כולנו יהשני  "סנונית "חשבתי  נימצא  ה, 

הק"מ עד    100כבדה, איטית ונשרכת לאורך כל    תהייהאחת, ש  "סנונית "אנשים( ב  תשעה)

אלהגיענו   נוכל    .שייח-שארם  מהשרטון,  לרדת  נצליח  אם  זאת,  כךלעומת  "לטוס"    אחר 

 החוצה. 

בניסיונות לחצי    התחלנו  להרים את ברכי המדחפים  ניסיון  מן הריף. תחילה נעשה  החילוץ 

לא הועיל. שמענו את המדחפים ממשיכים לגרד את הדבר    ".סנונית" אפשרי בדבר    –  הגובה

שבכוונתי לזחול לחרטום    תקועים בו כעוגן. אז אמרתי לגדי  והם נשארו  ,פני הריף המוצקים

ל אגרום  אולי  וכך  מטה,  אותו  להטות  הסיפוןכדי  על  בדרכי  הירכתיים.  לכיוון    ,הרמת 

המא"גים    ,החרטום של  החשמלי  ההפעלה  בכפתור  רגלי  כף  לנצור    –נגעה  שכח    –שגדי 

המקלעים   בקני  משען  לשם  שנאחזו  ידי,  הזדעזעה.  הסירה  המא"גים.  משני  צרור  ונפלט 
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א החרטום,  לכיוון  לזחול  המשכתי  שלהם.  החום  מפליטת  נכוו  הסיפון,  צידי  ך שבשני 

  –קליאוט    ה"סנונית"חוץ, כמובן, ממפעיל    –אז קראתי לכולם  -והירכתיים לא התרוממו. א 

הריף אל  מהסירה  ממשקלה.    כדי  ,לקפוץ  קפצו,  כשלהפחית  סוף  -סוףהתרוממה  כולם 

אליה    ה"סנונית" וקפצנו  מהריף  אותה  הורדנו  אותה,  דחפנו  מהריף.  השתחררו  ומדחפיה 

 שהיה זה רק לזמן קצר. חזרה. רווח לנו, אך מייד התברר,

זמן    מצאעל ש  החלה לזגזג. סנטתי בקליאוט  ה"סנונית"התחלנו לנוע החוצה, ו  04:45בשעה  

כנראה שמדחף  ו   הסביר שלא הוא מקור ההתפתלויות של הסירה  הואאך    ",חראקות "לעשות  

נ קראנופגעאחד  לזגזג.  לסירה  וגורם  התנועה  כיוון  את  מטה  השני  והמדחף    , אפוא   ,, 

  עשרה ה להתקרב, נקשרנו אל ירכתיה, וכך נגררנו אחריה במהירות של כיהשני  "יתסנונ" ל

. בצאתנו את המעגן המשיך התותח שעל  שייח-שארם אעד    ,ק"מ  100לאורך    ,קשרים בלבד

  .לירות לעברנו  גיפטון

המשכנו    05:00בשעה   אחרינו.  רדף  לא  איש  לעלות.  החל  והשחר  המעגן,  לפתח  הגענו 

בגרירה עלהתקדם  ש,  בשעההגענוד  האי  אל  ,  07:00  ,  על  אןושדו מול  לנו  הודיעו  שם   ,

  הפסקת אש שהוכרזה בין ישראל למצרים.

 .שייח-שארם אשלוש שעות לאחר מכן היינו ב

 

 תוצאות התקיפה הרביעית בע'רדקה 

הושגה:   הרביעית בע'רדקה  הפעולה  הושמדמטרת  המצרי   שתי   לע  ,כוחותינו ו  הסטי"ל 

בשל  ,"סנוניות "ה המבצע,    ום.חזרו  כליהסיגו  בעקבות  כל  את  שלהם   שיטה  המצרים 

 .  ספגהאל  ,דרומה ע'רדקהממעגן 

ה ראש   שחיל  השל    מודיעיןמחלקת  בטלפון  לי  שהשתתף    סטי"להשמדנו  במבצע  מסר 

  –רועים קרו באותו תאריך  ילרמד"ן, ששני האהזכרתי    .1967  -ב  "אילת"בטיבוע אח"י  

רוק",  א"האמיר פ  האונייה המצרית    טיבוע  ,שלישי  ימי  רועיא  וכי  –  אוקטוברב  22  -  21

 . קודם לכן יםשנ 25 ,באותו תאריךגם הוא חל  ,במלחמת העצמאות

 ע'רדקה תקפנו את    צורך ביצועומבצע "אור ירוק", של,  4למרות הצלחת מבצע ע'רדקה  

ירד, למרבה האכזבה,   ,מפרץ סואץל פעמים, ועבורו הושג חופש הפעולה בכניסה    ארבע

 ק.  מן הפר

ים יעדלהשיג את ה  כדיוזאת    ,צפונה  סוף -יםזירת  יכולנו להפנות את כל הכלים של  עתה  

 : הבאים
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 מהים. עדבייההשתתף בכיבוש נמל ל •

 לראס סודר.   עדבייהמשבויים מצריים  1,500פנות ל •

 מצד הים.   השלישיתלסגור את המצור על הארמיה המצרית  •

 מפני מוקשים ימיים. אץמפרץ סושל  שיטלסרוק עם נט"קים את נתיבי ה •

  להבטיח את המשך זרימת הנפט לישראל. •

 

 ייחודם של מבצעי ע'רדקה והישגיהם 

  על ידי הותקף    יעדמוגן באופן מסיבי וצפוף. ה  , שהיהבוצעו ביעד קדמי  בע'רדקה  הפעולות

ב  13שייטת   פעמים  ה ארבע  במהלך  ונחדר    13  תוך מלחמה,  לחימה,  פעמים.   שלושימי 

הוש מכך,  ש  ארבעתמתוך    שנייםמדו  כתוצאה  האדוםהיו  הסטי"לים  בים  המצרי    ,בסד"כ 

 . לכוחותינו  אבידותכל הפעולות הסתיימו ללא של ע'רדקה.  ונהרס מזח בתוך המעגן

שארם  ב  , שהיהמבסיס הזינוק הקרוב ביותר  –  ק"מ  100של    –הפעולות בוצעו במרחק גדול  

זוזאת,    .שייח-א ובין  מלבין צה"ל    ,כשיחסי הכוחות בזירה  י הישראל  חיל היםצרים בכלל 

זו  צי המצרי בפרט, היו מהנחותים ביותר בהשוואה לכל גזרה אחרתל . למרות זאת, הייתה 

לתקוף    היחידההדרך   היה  ניתן  ע'רדקה  שבאמצעותה  בים,   –את  אחרות  חלופות  בהיעדר 

 ביבשה ובאוויר. 

צעד    שבמקום. היה זה  גרמו למצרים לפנות את כוחותיהם מהמעגן בע'רדקהפעולות השייטת  

תקדים צומצם    .חסר  מטרה אסטרטגית:  הושגה  בפתח    מאודבכך  המעבר  על  מפרץ האיום 

א  סואץ פעולה  ,שייח-ועל שארם  חופש  להנחת   באזור  נוצר  הדרך  שריון   ת ונסללה  אוגדת 

 . מפרץה מערב -בדרום

ע'רדקה   תקיפת  באמצעות  וח יהוכמבצעי  אסטרטגיות  תוצאות  להשיג  ניתן  כי  לות  פעו " , 

מבצעית"    שלושכל    ."מיוחדות  "מעטפת  לכל  מעבר  התבצעו  ע'רדקה  למעגן  החדירות 

שתיים מהן בוצעו עם מערכות נשק לא מנוסות דיין )"פצחנים"(, או בלתי מוכרות    ;קודמת 

ליעד מבצעי  סיור  מתבצע  היה  אילו  טנקים(.  נגד  "לאו"  )רקטות  לפחות    ,לנו  תרגיל  " או 

  ה יעילבצורה  ו  יותר  לאין ערוך טוב  ווכנים לקראת פשיטות אלקודם למלחמה, היינו מ   "מודל

זאת,    יותר. והופעלו   האמצעים ו  השיטות,  מגווןו   התחכוםעם  עם     ,שתוכננו     העיתוי יחד 

א  שנבחר הפתעה,  היעדילהשגת  באותו  חוזרת  ופגיעה  חדירה  לפינוי,  פשרו  מעגן   והביאו 

                                                                         יעד שהיה מוגן מאוד.  – האויב
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ונחישות   הלוחמים  של  במשימה  עילאית  להכרעהה דבקות  הביאו  לפיקוד  הושגה  וזו  לא  , 

 אבידות.  


