
הזירה הימית במלחמת יום כיפור
המודיעין לקראת ובמהלך המלחמה  

שלמה גואטה) בדימוס(ם "אל
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חיל הים במלחמת יום הכיפורים

1967 - 1973מאפיינים עיקריים בחיל הים ובמודיעין הימי בשנים 

חיל הים

   תחושת פספוס ואכזבה -תוצאות מלחמת ששת הימים.

  דקר"י "ובהמשך אובדן אח" (איילת"י "טראומת טיבוע אח.("

   גיבוש תפיסת  - א"ובלהצטיידות בטילים  -לים "הסטי -בניין הכוח הימי החדש

.ל"והתוהלחימה     

   וזירת ים סוף 13/פעילות אינטנסיבית בדגש על ש -מלחמת ההתשה.



חיל הים במלחמת יום הכיפורים

המודיעין הימי

  העמקת מחקר המודיעין הטכני.

  ר הימי ויחידת ההאזנה המושטת"מיסוד ועיבוי הב.

  ל הימי של האויב"העמקת המחקר על התו.

  העמקה ומיסוד המחקר אודות הציים הזרים הדגש על הצי הסובייטי.

  מחקר יעדים וחופי נחיתה.

  מחקר ומעקב קצונה בציי ערב.

  ע הימי"תחילת הטיפול האסופי והמחקר בפח -כ "לא רלוונטי למלחמת יוה.

היבטים ארגוניים

  72א בשלהי "מעבר מפקדת חיל הים מחיפה לקריה בת.

  1973ים בקיץ  -ן "מחמ-שינוי ארגוני ב.



-ס"בלמ- 2020אוקטובר  19שני   יום
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הוא ,אחת ובעונה בעת תפקידים שני ממלא הים בחיל המודיעין  

  קהילת של הימי המודיעין קצין והוא הים זרוע של המודיעין קצין

  . המודיעין

 

ן ימי של הקהילה"קמן של זרוע הים"קמ



  ביחס י"מח סיכום
הים חיל למודיעין

"הים תלם" ספרו מתוך•

  מאוד בצורה פעלה הים חיל של המודיעין מערכת•
  המודיעין בשטח והן הטקטי המודיעין בשטח הן ,אפקטיבית
.האסטרטגי

  וכן המלחמה בזמן לכלים ערך רב מידע סיפקה זו מערכת•
.עתידיים מבצעים לתכנון הדרוש מידע

  א"הל מערך על שבח בדברי , מסיים תלם האלוף...•
 50-ש למרות–  אבדות באפס מהקרבות לצאת שאפשר

 .שלנו לים"הסטי לעבר נורו טילים
  תרומת  בזכות רבה במידה, א "הצלחת מענה הל: הערה•

.הטכני המודיעין
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"נפגעה  , י אילת "אח,כאשר המשחתת , 1967אוקטובר  21-ב, חיל הים ספג מהלומה קשה

המשחתת טבעה  . בעת שביצעה סיור לא רחוק מנמל פורט סעיד, " סטיקס"על ידי טילי      

.מאנשי הצוות איבדו את חייהם 47-ו     

 יותר מכל אירועי מלחמת ששת הימים עיצב את התפיסה החדשה של הלחימה בים, אירוע זה  .

ולקראת מלחמת יום הכיפורים..........הכיוון שגובש היה לחימה של ספינות טילים קטנות וזריזות     

.לים מצוידים בטילי גבריאל מתוצרת התעשייה האווירית"צי של סטי, היה לחיל הים     

 היה חיזוק משמעותי של הלוחמה האלקטרונית הימית, מרכיב שני וחשוב בתפיסה של חיל הים  .

     

חיל הים במלחמת יום הכיפורים



   לטיל   והטעייהאמצעי התגוננות פיתוח
                                                                                                                -"  ל"הנטחליפת "ויצירת " סטיקס"ה

.וצוותוצמח חרות בהובלת אלם 

   סימולטור) = ט"מת(בניית מתקן לתרגול טקטי

   תוכנית     –ובים  ט''במתתוכניות מבצעיות תרגול
  אוייבותוכניות תקיפת נמלי ) פריסת סלע(המגננה 

,  קמחי-מפקדי השייטת-....)תוכנית הילה ואחיותיה (
.ברקאי, שבתאי

  אביב  ,ברדס  -ע"ש נגד יעדי פח"מבצעי בט
שבתאי לוי ט"המשבהובלת ,  נעורים

  נתוני המודיעין והבניית תמונת המוכנות   ניתוח
ן "מחמ – לפרוץ המלחמה" המעידים סימנים"וה

ם רמי לונץ  "בראשות אל

מרכיבי המוכנות של חיל הים למלחמה



השפה המבצעית  אמורה להיות  תורת הקרב 
ומורה הדרך למיצוי מלוא הפוטנציאל  ,  בשייטת
.ביחסי הכוחות הנתוניםהמבצעי 

בעוצמת תרגול כזו  תורת הקרב יש לתרגל את 
.שתוכל להתבצע בתנאי סופת רגשות הקרב

3אבי תורת הלחימה של שייטת  -ל הדר קמחי "תא

המרכיב הפיזי1.

כוח האדם המפעיל את המערכת2.

.3 

המודיעין 4.

תורת הקרב5.



 . ט הדר קמחי"בהובלת המש,  השפה המבצעית= תורת הקרב גיבוש 

 

3שייטת –מרכיבי המוכנות של חיל הים למלחמה    



1967הזירה הימית לאחר מלחמת יוני -הצי המצרי
 מפקד . להנהגה המצריתאכזבה קשה הצי המצרי הנחיל

.פוטר/התפטר, סולימאן עיזת, הצי 

  לאחר   בשיא נחיתותההזירה הימית , מבחינת המצרים
:1967מלחמת יוני 

    אובדן הכנסות -תעלת סואץ חסומה

     אי ריענון (מבסיסי הצי בים התיכון  מנותקתזירת ים סוף
)תחזוקה ירודה, כ"סד

     במפרץ סואץ ובמפרץ  שולטת ומפגינה נוכחות ישראל
.אילת

   במפרץ סואץ ומעבירה אותו  מפיקה נפט גולמי ישראל
.  לאילת

 דלק מהמפרץ הפרסי לאילתללא הפרעה מובילה.

  תכניות  הוקפאו , בשל סדרי עדיפות לזרועות הצבא המצרי
.הרכש של חיל הים להצטיידות בכלי שיט נוספים וחדשים

   ח מקומיים בלבד "בביצוע שיפורי אמלמסתפק הצי המצרי
אמצעי לוחמה  ,מ "נ, מים"מכ, רים"מטל, א"אמצעי ל(

).זעירה



התאוששות מבצעית מסוימת בין שתי המלחמות -הצי המצרי
)מלחמת ההתשה(

   הרחבה משמעותית של נוכחות  המומחים והיועצים
.  הסובייטים הימיים בשורות הצי המצרי

   לראשונה , לפורט סעיד ' מז-'ישראלית צפהטבעת משחתת
).P-15(' סטיקס'ים מסוג -שימוש בטילי ים

 אן'נמל אילת ובנמל אביגנועזים של אנשי הצפרדע במבצעים
   סקורי'חופי צפון סיני על ידי זוג משחתות מדגם הפגזת  '

.'אוסה'המאובטחות על ידי זוג ספינות טילים , משופרות 
  סיורי צוללות , בעידוד ובלווי צמוד של היועצים סובייטים

.בחופי ונמלי ישראל לאיסוף מודיעין ולתרגולת מבצעית 
   סטיקס'של כלי שייט ישראלי נוסף באמצעות הטיל הטבעה  '

)בימת הברדוויל' אורית'ג "סד( 
הנחתה ימית , מבצעי קומנדו של ישראל במפרץ סואץ, מנגד

פשיטות נועזות באי גרין ובאי  , של כוח יבשתי במפרץ סואץ
.א בנמל ברניס "הפצצת מטוסי חה, שדואן



1967לאוקטובר  21ליל  –י אילת "טיבוע אח

STYXספינות טילים נושאות  –האיום : י אילת"טיבוע אח



)R-183(' קומאר'ספינת טילים מדגם 
'אילת'שתי ספינות מדגם זה הטביעו את המשחתת 



STYXספינות טילים נושאות  –האיום : י אילת"טיבוע אח

:האירוע  יצר אפקטים מנוגדים בקרב הצדדים 

 הפקת לקחים ושידוד מערכות, טראומה  -הצד הישראלי.

 סטגנציה, מנוחה על זרי הדפנה, אופוריה -הצד המצרי.



צעדי מוכנות וסימנים מעידים  
למלחמה בחילות הים של  

 סוריה ומצרים



עיקרי ההכנות ושיפור המוכנות בשנה  -הצי המצרי
1973שקדמה לפרוץ מלחמת אוקטובר 

.פריסת משחתת וצוללת לנמלים בלוב כשנה לפני המלחמה

פריסה  , פקיסטאן/שיפוצים כביכול בהודו(תיאומים מוקדמים מול מדינות בים האדום והאוקיאנוס ההודי , במקביל
)צפון תימן ודרום תימן, בסודאן

)טאווילה, אשרפי, שדואן(תרגולת מבצעית של כלי שיט במרחב  איי יובל  1973לפחות מאז אפריל 

).טילי ים ים,טורפדו , מוקשים ימיים(ספאגה -ח ימי ממחסני חיל הים באלכסנדריה ל"העברה מסיבית של אמל

.ם "מ מבוקרת מכ"מ 130תגבור צפון מפרץ סואץ בסוללת תותחי חוף 

דביהעעם רקטות בנמל  K-123רים מדגם "הצבת סט

שיפורים , מים "מכ, כוורות של רקטות, א"אמצעי ל(ח בכלי שייט שונים "המשך ביצוע התקנות מקומיות אמל
)והצטיידות באמצעי לוחמה זעירה



הצי המצרי הכנות האחרונות לקראת המלחמה  
"כסה לעשור"בימים שבין 

.בכלי שיט התקפיים) רדקה'ע-פורט סעיד ו(תגבור בסיסי צי קדמיים 

.הגעת כוחות מיוחדים של החיל הים לנקודות פריסה במפרץ סואץ

.גיוס ספינות דיג  במעגני מפרץ סואץ וצפון הים האדום

סיפור כיסוי  ( 1973באוקטובר  2-ופריגטה ראשיד הפליגו מנמל ספאגה לנמל  פורט סודאן ב' רומיאו'צוללות מדגם  2
).הפלגה כביכול לשיפוץ בפקיסטאן

  1-בהמשך הפליגו ב,  1973בספטמבר   22-משחתות מצריות הגיעו  לביקור נימוסין בנמל ברברה בסומליה ב 2
.באוקטובר לנמל עדן

.1973באוקטובר  5-4בליל , באזור מיצרי יובל  -)ואחרון(ביצוע תרגול מבצעי נוסף 



הימי המודיעין פרסומי של מייצג מדגם
המלחמה פרוץ שלפני שלפני בשבוע

 ימי מודיעין לקט•
שבועי מודיעין סיכום•

) מתואם( צבעוני לקט•

כיפוריוםבמלחמתהמודיעין - האופרטיבייםההיבטים וזרועותפיקודים : 2020באוקטובר 19 18



לקט
מודיעין

ימי
פנימי

מודיעין
ה

ת
מ

ח
מל

ב
ם

יו
כיפור

-
ם

טי
היב

ה
ם

טיביי
אופר

ה
: 

ם
פיקודי

ת
וזרועו

טובר 19
אוק

2020ב

 מפקדים לתפוצת ,הימי המודיעין הפיץ ,באוקטובר 1-ב•
. ימי מודיעין לקט ,בלבד  הים בחיל

  המצרי הים חיל שנקט החריגים הצעדים פורטו זה בלקט•
1973אוקטובר  1-ל לאותו עד

:נאמר לקט אותו של בסיומו•

  הפעלת ,העליונה הכוננות ,הפריסה שינויי כי ,יצוין...."•
)[המצרי( הצי את מביאים ,והמילואים הלוגיסטי המערך

".מבצעית לפעילות מהיר מעבר לו המאפשר מצבל•

19



 לים"ג סטי"דבריו של מפל-קליפ

פיקודים  : ההיבטים האופרטיביים -המודיעין במלחמת יום כיפור 
2020באוקטובר  19וזרועות 

20

על המוכנות למלחמה בחיל הים  

שבוע לפני פרוץ הקרבות



קטעים מתוך סיכום שבועי של המודיעין הימי

פיקודים  : ההיבטים האופרטיביים -המודיעין במלחמת יום כיפור 
2020באוקטובר  19וזרועות 

21









...חיל הים לא הופתע במלחמה ".... 
לא ידענו בדיוק מתי תפרוץ , התכונן למלחמה

...אבל הערכנו שתוך מספר ימים 
....."ל"חיל הים התכונן יותר מכל חיל אחר בצה

,  מדברי מפקד חיל הים במלחמה
:האלוף ביני תלם



  מבעד מעידים סימנים
הסובייטי "חלון"-ל

הסובייטית השייטת•

עזיבת מאותרת טובראוק 4/5 מליל החל•
מנמלי הסובייטי הצי של שייט כלי רוב 
מרסה ,סעיד פורט ,אלכסנדריה( מצריים •
.)מטרוח 

משפחות של לפינוי מואצים צעדים במקביל  •
וממצרים מסוריה הרוסים המומחים

כיפוריוםבמלחמתהמודיעין - האופרטיבייםההיבטים : 
וזרועותפיקודים 2020באוקטובר 19
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3לקט צבעוני בתיאום עם ענף 
73אוקטובר  5-פורסם והופץ בבוקר ה

פיקודים  : ההיבטים האופרטיביים -המודיעין במלחמת יום כיפור 
2020באוקטובר  19וזרועות 
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 ההכנות בחיל הים הסורי לקראת המלחמה

פיקודים  : ההיבטים האופרטיביים -המודיעין במלחמת יום כיפור 
2020באוקטובר  19וזרועות 
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בקרב חיל הים הסורי לא  , בשונה מהזירה הימית במצרים
.זוהו צעדים חריגים או סימנים מעידים לקראת המלחמה

התבצע ) 72' מספט(בשנה שקדמה למלחמה , עם זאת
תמרון שנתי  : תהליך של בניין הכוח הימי בסוריה כגון

קליטת כלי שייט חדשים ובהם ספינות טילים  ,  72' באוק
ח חדש "שולות מוקשים וכן קליטת אמל, "אוסה"מדגם 

.להגנת חוף
  
התקבל מידע , כשעה או פחות לפני פרוץ המלחמה

י הסורי מתכוון ליירט אוניית נוסעים "חה, התרעתי לפיו 
: שם האונייה( בדרכה מטורקיה לבירות ומשם לישראל

")רומנטיקה"

שהסורים יקדמו ספינות , היה חשש , בחיל הים הישראלי
טילים לחוף הלבנוני ויבצעו משם שיגור טילים לעבר 

.מפרץ חיפה 
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6-24.10.73 –מלחמת יום הכיפורים                  

)1973אוקטובר  4-5בליל " (קשתית"תרגיל 

.  שהתבצע כיומיים לפני המלחמה, למלחמה 3תרגיל המוכנות של שייטת 
לאוקטובר  5אחרוני הספינות חזרו לנמל חיפה לפנות בוקר של יום שישי ה 

1973.

פריסת כלי השייט של חיל   –" תכנית סלע"במהלך התרגיל בוצעה בין היתר 
.י ציים עוינים"הים למניעת פגיעה בריבונות ובתשתיות המדינה ע



קומאר 6+  אוסות 12 -מצרים 
זז

קומאר 6+  אוסות 3  -סוריה 

 
 
 

יחסי הכוחות בפתיחת המלחמה 
בלבד לים”סטי - כ”סד

רשף וקשת   – 4ספינות סער 
נערכו  , יועדו לזירת ים סוף

למסע סביב אפריקה 
15.10.73

אוסה
קומאר :סטילי אוייב

י דוקטרינה רוסית  "ל עפ"תו
יורה וחוזר   –משגר צף = 

לנמל  

:חיל הים הישראלי
משולבת באמצעי  , תפיסה כוללת
,  שהייה רצופה בים, הגנה ותקיפה

מוכנות למעבר מזירה לזירה  

חלוצים בלוחמה הימית

סער  14 -ישראל 
4סערי  +  2ספינות שרבורג 12

אוסה
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1סער 
י מבטח"אח
י משגב"אח

2סער 
י מזנק"אח
י אילת"אח
י חיפה"אח
י עכו"אח

3סער 
י סער"אח
י סופה"אח
י חרב"אח
י געש"אח
י חנית"אח
י חץ"אח

4סער 
י רשף"אח
י קשת"אח



בזירת הים התיכון.א

בזירת ים סוף ומפרץ סואץ.ב

 תרחישי
  הזירה
  הימית
  בחזית

המצרית

כיפוריוםבמלחמתהמודיעין33 - האופרטיבייםההיבטים וזרועותפיקודים : באוקטובר 19
2020



הנפשות הפועלות לקראת מלחמת אוקטובר  -ִמצרים
1973

בכירי הצי המצרי

)רפעת, כרי'ד(

:    ל"ההנהגה המדינית והמטכ
גמאסי, שאזלי, איסמעיל, סאדאת



  -מלחמת יום כיפור  
משימות שהוטלו על הצי 

ברמה האסטרטגיתהמצרי 

   בים האדום  מניעת תנועת השיט לישראל
במוקדים המצויים מחוץ לטווחי ובים התיכון 

הפעולה של ספינות חיל הים ולטווחי הטיסה  
.א הישראלי"של מטוסי חה

   מניעת תנועה של מכליות דלק ממסדרון
הנפט במפרץ סואץ למסוף הדלק באילת  

בדרום מפרץ    שדה  מוקשים ימיבאמצעות 
.  סואץ 



חיל הים מצרי הסגר ימי במרכז ודרום הים האדום



בים סוף הציב הצי המצרי שתי  
-משחתות ופקיגטה בדרום מצרי באב

מול נמל , וצוללת במרכז, מנדב-אל
.פורט סודאן

באוקטובר שיגרה הצוללת   7-ב
טורפדו לעבר המכלית   3, והחטיאה

ואכן  . שהייתה בדרכה לאילת" סמסון"
השייט הישראלי בים האדום הופסק  

.מתאריך זה

שהייתה אז מדינה  (הדלר מאיראן 
הושט מסביב לאפריקה  ) ידידותית

.והגיע ארצה דרך היום התיכון

בהיעדר עוצמה ימית ארוכת טווח  
יכלו המצרים להמשיף  , בזירה זו

בהסגר בים סוף גם אחר כניסת 
  24-הפסקת האש לתוקפה ב

.לאוקטובר

,  במהלך הדיונים על הסכם ההפרדה
היווה ההסגר הימי  קלף מיקוח להסרת  

.המצור על הארמיה השלישית



משימת המיקוש הימי בדרום מפרץ סואץ

 העיקרית התבצעה החל מהלילה  משימת המיקוש
.  יובל במיצרי) 6/7ליל (הראשון של המלחמה 

)  kmd-500(הוטלו מוקשי השפעה קרקעיים 
).Kb-Krab(ומוקשי השפעה עגונים 

    בשאר לילות המלחמה הושלמו רצועות המיקוש
כ הוטלו בתא השטח של מיצרי "סה. יובל  במיצרי

.מוקשים 70-כ: יובל

   לחוף  ' מע-'דליל יותר דרמיקוש ימי כמו כן בוצע
מתוצרת (, כנראה של מוקשים קטנים יותר , טור-א

גים על "שהוטלו מסירות או סד) רוסית או פולנית
.    ידי לוחמי קומנדו ימי



שדה המוקשים הימי  
יובל   במיצרי

טור-מערב לא/ודרום
מיקום סכמטי



 המיקוש הימי בדרום מפרץ סואץ  

פיקודים  : ההיבטים האופרטיביים -המודיעין במלחמת יום כיפור 
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קליפ מתוך סרטון הסברה של חיל הים המצרי



בחיל הים המצרי  43-מקשת מדגם ת



מוקשים ימיים מתוצרת מזרחית בשימוש הצי המצרי





נפגעת ממוקש ימי במיצרי יובל  ' סיריס'המכלית 
26.10.73

א"פינוי צוות המכלית באמצעות מסוקי חה המכלית שוקעת עקב הפיצוץ



נפגעת קלות ממוקש   סירניההמכלית 
10.11.73טור -מערבית לא-דרומית

המכלית נפגעה כנראה ממוקש ימי קטן  
מתוצרת פולנית   M-YAMיחסית מסדרת 

.או רוסית



ניסיון לשבש את תנועת השיט לישראל   -הצי המצרי 
במרכז ובמזרח הים התיכון

  עם פרוץ פעולות איבה הכריזו סוריה ומצרים על אזור לחימה
.באגן המזרחי של הים התיכון

  כזכור בשנה שלפני פרוץ המלחמה התבצעה פריסה מוקדמת
ערב המלחמה הגיע ללוב . במזרח לוב של צוללת ומשחתת

.כלי שייט צבאי נוסף

 ליירט  ) סקורי(חיל הים המצרי ניסה להשתמש במשחתת
לא נלקחה על ידם  . אניות סוחר ישראליות במיצרי מסינה

שנבנתה בישראל  )4-סער (ספינת הטילים הגדולה ,בחשבון 
.שטווח פעולתה גדול יותר

  כשהתחוור למצרים נוכחות של ספינות טילים ישראליות
.באזור מלטה ניתנה הנחייה למשחתת לחזור לנמל הלובי

  צוללות מצריות אכן פעלו במזרח הים התיכון במארב לתנועת
בפועל לא נפגעה אף אנייה ישראלית  . הספנות לישראל וממנה

.או בשירות ישראל

משימת ההסגר של הצי המצרי לא הייתה אפקטיבית  , לסיכום
והאספקה לישראל בדרך הים לא הופסקה לרבות הגעה  

סדירה של מטענים חיוניים



משימות נוספות של הצי המצרי במלחמת יום הכיפורים  
ברמה האופרטיבית והטקטית

 במשימה האופרטיבית הקומנדו הימי המצרי השתלבות
לכיבוש הגדה  , ופיקוד ים סוף המצרי  3של ארמיה 

מראס מסלה בצפון ועד  , המזרחית של מפרץ סואץ 
.שייח בדרום-למבואות שארם  א

   הנחתת חטיבת הנחתים  אך בוטלה משימת , תוכננה
קים ובחיפוי ספינות "באמצעות נט, יניבחופי צפון ס 130

.183-פ+ רים מדגם שרשן "טילים אוסה וספינות מטל

  רים  "ספינות מטלביצעו , בלילה הראשון , במקום זאת
שבצפון  "  דפנה"ם חיל הים ב"של בסיס מכ ריקוט

).ראס ברון(סיני



  6/7ם של חיל הים בצפון סיני בליל "ריקוט בסיס מכ
אוקטובר



באוקטובר   6-7פורט סעיד בליל /קרב ימי בגזרת צפון סיני
א"הוטבע על ידי מטוס חה OSAל מדגם"סטי 1973





ספינות טילים   3טובעו  1973באוקטובר  8-9קרב דמייאט ליל 
שיצאו מאלכסנדריה 4מתוך  OSAמדגם 



כלי השייט שטובעו במסגרת מבצע  
בפורט סעיד" ליידי"

16-17.10.1973ליל 
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1973אוקטובר  16בליל  13/י לוחמי ש"תקיפת נמל פורט סעיד ע
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73אוקטובר  6-7ליל  –למת 'קרב מרסה ת

זוג דבורים מקבל הנחייה לפגוע  
.למת'בכלי שייט במעגן מרסה ת

פוגע בכלי שייט רבים עמוסים 
בלוחמי קומנדו ואספקה



 רדקה'המערכה על נמל ע

פיקודים  : ההיבטים האופרטיביים -המודיעין במלחמת יום כיפור 
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לים מדגם קומאר  "סטי 2מבצעי תקיפה במהלכם הושמדו  4בוצעו 
שהיוו איום על מבצע נחיתה מתוכנן בדרום מפרץ סואץ



סיכום מאזן הצלחות וכישלונות במלחמת   –הצי המצרי 
1973 אוקטובר

vהסגר ימי-  
vבים התיכון חוסר אפקטיביות.
v      מצרית הנובעת ממאזן הכוחות   הצלחהבים האדום

לא הייתה נוכחות של ספינות טילים  ,    בזירה  
ההסגר המצרי היווה קלף מיקוח  . ישראליות בזירה

3-להסרת המצור מארמיה
vהמשימה הצליחה  , הישראלים הופתעו -מיקוש ימי

.  אולם לא צלחה חסימה מלאה של התנועה הימית
לא הושלם  . המצרים  לא העריכו שיוכשר נתיב חלופי

.המיקוש במעבר המילאן
vבים התיכון  ,  הפעלה ברמה נמוכה -הפעלת צוללות

בדבר איום הצוללות   הערכת יתרמנגד . בים האדום
.של ישראל

vרמה במלחמת ההתשה   מאיגרא -קרבות טילים ימיים
לאחר קרב בלטים  . עמיקתא לבירא) אורית, אילת(

.הרוסי' סטיקס'אכזבה מהטיל . והקרבות בחוף הסורי
vהמאפיינים: הערכת חסר-הכרת האויב הישראלי  ,

ל של הספינות הטילים הישראליות  "היכולות והתו
.הפתיעו את הצי המצרי



מאזן הצלחות וכישלונות במלחמת   סיכום –הצי המצרי 
)המשך( 1973אוקטובר 

v3משימת ארמיה : סיוע בכיבוש מפרץ סואץ  
לכיבוש הגדה המזרחית של , ופיקוד ים סוף 

.נכשלה, מפרץ סואץ 
vנכשלה  : השתלבות הקומנדו הימי במפרץ סואץ

למעט פגיעה  . בדומה לכישלון הקומנדו היבשתי
.נקודתית במתקן הפקת נפט

vהמצרים הופתעו ממאפייני  : הכרת האויב
במפרץ  ' דבור'התפקוד ההתקפיים של ספינות ה

.סואץ
vבוצע ריקוט בצפון   :סיוע באש מהים לעבר החוף

ללא  -בצפון מפרץ סואץ ובמפרץ שלמה, סיני
.נפגעים או נזקים מהותיים

vבשנים שלאחר המלחמה :התעלמות תודעתית  ,
לפעילות קומנדו ימי ישראלי  אין התייחסות 

על  " אוסה"הטבעת , רדקה'בנמלי פורט סעיד וע
,  לים בלטים  "לתבוסה בקרב הסטי,  ידי פנטום

סירות קומנדו  , כמו גם הטבעת ספינת משמר 
.וספינות דייג מגויסות רבות במפרץ סואץ

vבסיס אדביה ונפילת  /אין התייחסות לכיבוש נמל
.מאות קצינים וחיילים בשבי



תרחישי הזירה הימית בחזית  
 הסורית



הסורי בחוף הימית הזירה
  חדשות  3-;טילים ספנות  9 הסורי הים לחיל היו המלחמה פרוץ ערב•

."קומאר" מדגם 6-ו "אוסה" מדגם

 חופי  מול טילים ספינות יקדמו שהסורים חשש היה הישראלי הים בחיל•
.הארץ צפון חופי לעבר טילים מטחמשם  וישגרו לבנון דרום

  ישראלי  לים"סטי כוח פעל, "סלע" המגננה מתוכנית בשונה, לפיכך•
.הסורי החוף מול הראשון מהלילה

  הוטבעו שבמהלכו לאטקיה מול ימי קרב התפתח הראשון הקרבות בליל•
  עם הראשון ימי הקרב זה היה ,טילים ספינות3 ובהם שייט כלי מספר

.ים-ים טילי

 ,הסורי החוף מול, נוספים  ימיים קרבות התנהלו המלחמה ימי בשאר•
  הסתגרו הסורים. הסורי י"חה של שייט כלי 7 הושמדו שבמהלכם
  תשתית יעדי של הפגזה וביצע פעמים מספר פעל הים וחיל בנמליהם

.הסורי בחוף אסטרטגיים ויעדים

  לחוף להגיע הסורי הים חיל מספינות למנוע צליחה)הישראלי( האויב "•
 פי על–" הסוריים השייט כלי את ברציפות שהעסיק משום....הישראלי

  פרק ,ג כרך ,הסורים המזוינים הכוחות של הרשמית ההיסטוריה
.הימית בזירה      הלחימה
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במלחמה                       3ט "מש
ל"ז)  יומי(ם מיכאל ברקאי "אל
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 הפגזת החוף הסורי
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 וצאות המלחמה בזירה הימית  ת
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 ישראל כ"סה סוריה מצרים כלי שיט שאבדו

אין אבדות בכלי   ים אדום ים תיכון
 השיט

 
 לוחמים נהרגו 3

 12 5 2 5 ספינות טילים

 8 2 4 2 ספינות אחרות

 21 19 2 סירות דיג חמושות

 3 ספינות שלל

 44 7 28 9 כ"סה

 6 5 1 פשיטות בבסיסים

מוצבי חוף שהופגזו 
 או חובלו

6 3 4 13 

 .רדקה'פעמים על בסיס ע 3לוחמי השייטת פשטו , לוחמי הקומנדו הימי פשטו על בסיס פורט סעיד
 מגוייסים גים"סדריב והשמיד 'ע-כוח דבורים פשט על מעגן ראס. דבורים פשטו על בסיס מרסה תלמת 2, נכבש בעדבייההבסיס הימי 
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סיכום ותוצאות המלחמה –חיל הים במלחמת יום הכיפורים 

.מעבר מתפיסת מגננה לתקיפת האויב בנמליו

.חיל הים מימש בהצלחה את מרכיבי הלוחמה הימית

טובעו כלי השייט או נסוגו מיד לאחר ירי   –בכל מגע ימי 
הטילים

 13הופעלה שייטת ,  לאור זאת –האויב הסתגר בנמלים 
.לפגיעה בהם בתוך הנמלים

חיל הים זכה לעליונות ושליטה ימית בכל הזירות החל מימי 
.המלחמה הראשונים

חיל הים פעל לאבטחת נתיבי השייט למדינת ישראל ומימש  
"  וחוף בטוח –ים פתוח : "ייעודו

  



  ביחס י"מח סיכום
הים חיל למודיעין

"הים תלם" ספרו מתוך•

  מאוד בצורה פעלה הים חיל של המודיעין מערכת•
  המודיעין בשטח והן הטקטי המודיעין בשטח הן ,אפקטיבית
.האסטרטגי

  וכן המלחמה בזמן לכלים ערך רב מידע סיפקה זו מערכת•
.עתידיים מבצעים לתכנון הדרוש מידע

  א"הל מערך על שבח בדברי , מסיים תלם האלוף...•
 50-ש למרות–  אבדות באפס מהקרבות לצאת שאפשר

  בזכות רבה ובמידה (.שלנו לים"הסטי לעבר נורו טילים
)הטכני המודיעין תרומת

כיפוריוםבמלחמתהמודיעין - האופרטיבייםההיבטים וזרועותפיקודים : 2020באוקטובר 19 64
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:20פסוק , ז"נחתום בפסוק מתהילים ע

 

ושבילך במים רבים, בים דרכיך"

"ועקבותיך לא נודעו  
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