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המבצע הוגה הרעיון של סגירת באב אלמנדב במהלך מלחמת אוקטובר: 
  בוצע בהצלחה שאין דומה לה. הוטל סגר מלא על האניות הישראליות

   07:54שעה  2012באוקטובר  13יום שבת, 

 של סגירת באב אלמנדב עלה במוחי לאחר שהתברר לי שאין כיסוי אווירי הרעיון -
 ההחלטה על הסגר היה הקלף המנצח ביד הנושא ונותן המצרי בהפרדת הכוחות -
 הבעיה שלנו היתה בתיאום ההחלטה על הסגר עם החוק הימי הבינלאומי -
 הצבנו את המשחתות בפתח מיצרי באב אלמנדב אבל לא פרסמנו שסגרנו אותם -

  כתב: מחמד ודיע

הכוחות המזוינים המצריים השיגו במלחמת אוקטובר כבוד עצום מבחינת התפישה הצבאית 
העולמית עבור כל קצין וחייל, שהשתתף במלחמה, שכל העוצמה בה נטתה לטובת הצד 

הישראלי בשל התמיכה האמריקאית המערבית הבלתי מוגבלת. אין ספק שיש משמעויות 
ל חיל הים וחיל האוויר וההגנ"א , שהשתנו לאחר המלחמה הזאת. רבות נוספות בתחומים ש

יישאר דגל מבהיק בהיסטוריה של החשיבה הצבאית  1973אבל הששה באוקטובר שנת 
  המצרית המודרנית. 

הסגר הימי המרוחק, אשר המצרים הצליחו בו לאחר שסגרו את מיצרי באב אלמנדב על 
ותר מבין ההפתעות של מלחמת אוקטובר. הספנות הישראלית, נחשב להפתעה הגדולה בי

המצרים השתמשו בחיל הים שלהם במרחק מהיד הארוכה של צה"ל, שהיא חיל האוויר. כל 
ההערכות של צה"ל הסתמכו על כך, שכל מחשבה מצרית לסגר על הספנות הישראלית בים 

ו המצרים האדום יתבצע במיצרי טיראן וסנפיר בטווח של חיל האוויר הישראלי, לפיכך הוכיח
במהלך כל ימי את יכולתם לחסום את הספנות על ידי פרסום נוכחותם במיצרי באב אלמנדב. 

הלחימה לא יכלו הישראלים לעשות דבר כנגד זה, ונמל אילת נותר סגור לחלוטין. לפיכך 
שישראל  101 - היתה הנקודה החשובה ביותר בדיונים לאחר סיום הלחימה בשיחות בק"מ ה

מיצרי באב אלמנדב. כך הופיעה בחוקי הלחימה הימית במסורת  ביקשה לפתוח את
  מרחק.שבה החדשה תחת הכותרת הסגר הימי בהמערבית לאחר מלחמת אוקטובר המח

הלואא' ( גנראל ) אחמד רפעת ראש מחלקת המבצעים של חיל הים במלחמת ההתשה  
בפני הספנות  והוגה הרעיון של סגירת מיצרי באב אלמנדב 1973ומלחמת אוקטובר 

הישראלית......מספר כיצד הגיע לרעיון של סגירת המיצרים וכיצד הגיע אליו כתוצאה מלימודי 
היה עוול ללוחם המצרי,  1967 -ההתמחות שלו באנגליה ובבריה"מ ואמונתו, שמה שקרה ב

  אשר לא נלחם משום היעדר תכנית.

  כולם חשבו, שמצרים סגירת מיצרי באב אלמנדב, בידיעה שכיצד הגעת לרעיון של
 תסגור את מיצרי טיראן וסנפיר?

הייתי בקהיר יחד עם פריק ( תת אלוף ) פוא'ד אבו זכרי ז"ל מפקד חיל הים באותה  -
העת, והשתתפנו בפגישה עם מפקדי המחלקות, ולפתע כשהיינו ליד הדלת פנה אליו 

נחנו מושיר ( פילד מרשל ) אחמד אסמאעיל ואמר לו: "יא זכרי, קח בחשבון שא
עומדים להילחם ללא כיסוי אווירי". באותו הרגע בא לי הרעיון להרחיק את כלי השיט 
הרחק מטווח המטוסים הישראלים, הזרוע הארוכה של ישראל, ובה בעת להשיג את 



ל חיל הים במלחמה, שהיא שליטה בים  ולמנוע מהאויב שימוש בים לאורך המטרה ש
ם המצוינים שלמדתי באנגליה ובברה"מ תקופת המבצעים. כל זאת הודות ללימודי

בתכנון אסטרטגי, ולמעשה הצלחנו לגרום שיתוק לספנות הישראלית, כאשר שמענו 
 במכשירי האלחוט שהוציאו פקודות שכל כלי השיט ייכנסו לנמלים הישראלים. 

 ?האם הצליח חיל הים לבצע את משימותיו 
ע את כל משימותיו הן חיל הים הצליח במלחמת ההתשה ובמלחמת אוקטובר לבצ   -

האסטרטגיות והן הטקטיות. המשימה החשובה ביותר היתה ששלטנו על הזירה 
הימית הן בים התיכון והן בים האדום....חיל הים מנע מהאויב שימוש בים.... ושיבש 

יחידות כשכל והתנכל לתחבורה הימית. המשימה השניה במישור האסטרטגי היתה 
, וכאן התמקדו ילומטרים בים התיכון ובים האדוםהחיל התפרסו במרחק של אלפי ק

בשתי משימות: ראשית, בים האדום מניעת הגעה לישראל של דלק שייבאה מאירן 
דרך באב אלמנדב, וכן הגיע אליה דלק ממפרץ סואץ מבארות שהשתלטה עליהן 

לאחר התוקפנות ואשר שימש לצריכה מקומית. התכנית של חיל הים היתה למנוע 
לק לישראל. למעשה התחלנו להניח מוקשים בכניסה למפרץ סואץ כדי את הגעת הד

להשבית אותו, ופרסנו קבוצת צוללות ומשחתות מכוח הים האדום לאזור באב 
 אלמנדב כדי לשלוט על הספנות.

  האם נתקלו כוחות חיל הים בבעיות בעת או לפני שביצעו את המשימה שהוטלה
 עליהם?

הבעיה החשובה ביותר שעמדנו בפניה היתה, שפעולותינו המלחמתיות תהיינה  -
תואמות לחוק הים הבינלאומי, שאם לא כן ייווצר גוש של חילות ים נגד חיל הים 

. זאת היתה המשימה 1973 - המצרי. למעשה הצלחנו לממש את המשימה הזאת ב
ם, כיצד להוציא העיקרית שלי בתור ראש (שועבת ) מחלקת המבצעים של חיל הי

לפועל את המשימה הזאת. מצאתי שהתנאים טובים ואופי הזירה מתאים וכוחותינו 
התאמנו ופועלים בכושר, אבל כיצד נתמודד עם המצב מבלי שנחרוג מהחוק 

הבינלאומי ומבלי לגרור בעיות לעצמנו בייחוד עם אמריקה ואנגליה וצרפת, שהיו 
 להם חילות הים הגדולים ביותר בעולם. 

 ?כיצד פתרתם את הבעיה המסובכת הזאת 
הגענו לשיטה שלא השתמשו בה בשום מלחמה לפני כן. הצבנו את המשחתות  -

בפתח מיצר באב אלמנדב מבלי שנכריז על סגירת באב אלמנדב. הודענו שהמיצרים 
שיעבור. מה שקרה הוא, שכל פעם שהגיעה אנייה —פתוחים ומי שרוצה לעבור

אותה למגמת פניה. כשהקפטן ענה שהוא פונה צפונה  המשחתות עצרו אותה ושאלו
אל תוך הים האדום הודענו לו, שזה אזור מלחמה בינינו לבין ישראל, וצפוי שהדרך 

לא תהיה בטוחה מבחינת הספנות. ברור שהקפטן ( של אניית הסוחר ) תפקידו הוא 
 -ב ללשמור על האנייה, אז הוא הסתובב ושב דרומה. לביצוע המשימה עצרנו קרו

ספינות, ולמרבה המזל ישראל עצמה הרגישה במה שמתרחש ומנעה מאניות  200
 ישראליות מלעבור. מה שנבע מכך הוא הפסקת האספקה של דלק במאה אחוזים

לאורך תקופת המלחמה, וכך גם מנענו את אספקת הדלק ממפרץ סואץ. היתה זאת 
את התנועה הימית הפעם הראשונה בהיסטוריה, שמדינה הצליחה למנוע לחלוטין 

 ממדינה אחרת. 
 על זירת המבצעים בים התיכון? ומה לגבי תפקידכם בשליטה 
משחתות שפעלה מדרום לאי  במסגרת אותה המשימה היתה לנו בים התיכון פלגתת -

מלטה והסתמכה על נמלים בלוב. המשחתות תפקידן היה רק להבהיר, שהן נמצאות 
באזור ומאיימות על האניות המפליגות לעבר ישראל מבלי להתנכל להן ולא להטביע 



אותן. היתה לנו פלגת צוללות, שהתפרסו מדרום לקפריסין ובים האדום פלגת 
ז הים האדום, ותפקידה היה לאיים על הספנות צוללות, שהיתה פרוסה במרכ

 המסחרית לישראל.
 ?מה החשיבות של החוק הימי ביישום משימה כמו זאת שביצע חיל הים המצרי 
החשיבות של החוק הימי בעת מלחמה תלויה בזכויות המדינות הגובלות, אשר  -

בהכרח נמצאות בזירת המבצעים הימיים. מכאן שבהכרח הצעדים שננקטים 
ת המבצעים הימיים חייבים להיות מתואמים ומשולבים למימוש האינטרסים במסגר

של המדינות הגובלות בהתאם של המדינות הנלחמות ותנאי שלא יזיקו לאינטרסים 
לפסיקת חוק המלחמה הימי. אנו הסתמכנו על העיקרון בחוק הימי הבינלאומי של 

ר המבצעים באזור זכות הביקור והחיפושים, והאמת היא, שהאופי הימי של אזו
המלחמה, אשר בו נעשה השימוש בזכות הביקור והחיפושים, גרם לחיזוק הצעדים 

המצריים באופן בלתי צפוי, והצעדים הללו לכשעצמם חיזקו את עמדת חיל הים 
המצרי באזור הזה. נוסף על כך גדיעת הקשר בין ישראל לבין מדינות אחרות, ובה 

המלחמה,  חוקות השכנות, אשר נקטו את כללי דינבעת לא נפגעו האינטרסים של המ
בין אם לא נשאו ציוד מלחמתי או לא ביצעו שום פעולה הנוגדת את חוקי המלחמה. 

 התוצאה היתה שלילה מוחלטת של הספנות לישראל בים האדום.
 ?מתי התחלתם לממש את המשימה 
אליו  פנינו לעבר מסלול הסיור שיממש את הסגר על מיצרי באב אלמנדב, והגענו -

 2באוקטובר, אולם לא ביצענו את הסגר אלא בשעה  6בצהריים של יום  12בשעה 
אמרו  אחר הצהריים במדויק, שזה מועד התחלת המבצעים. הפקודות שהיו לנו

, וכמו כן כל ספינה נסה לעבור במיצרי באב אלמנדבלהשמיד כל ספינה ישראלית שת
ראשית נאסור עליה לעבור,  בעלת אזרחות אחרת, שפניה אל נמל אילת בישראל,

אפשר להשמיד אותה, וכך נממש את חסימת התעבורה  –אבל אם לא תיענה 
הישראלית באופן מלא. חברת לויד הבריטית, שהיא אחת מחברות המשא הגדולות 

בעולם, הודיעה שהמצרים סגרו את מיצרי באב אלמנדב והזהירה שלא לעבור 
 במקום הזה.

 נו להוראותיכם?מה עשיתם עם האניות שלא נע 
חלק מהאניות לא לקחו אותנו ברצינות כשדרשנו לעצור ולבצע חיפוש ולא נענו, אבל  -

ירי פגז אחד הספיק לעצור את האנייה מיד. ירינו לפני החרטום כדי שלא נפגע בה, 
ולמעשה לאחר מכן שלחנו חולית חיפושים כדי לבדוק מה נמל היעד של האנייה 

חודשים לאחר מכן,  8את נמשכה ולוודא שהיא איננה בדרך לישראל. הפעולה הז
ודבר זה שימש קלף בידי הנושא ונותן המצרי וזה היה קלף מנצח ללחץ חזק כנגד 
הצד הישראלי במהלך הסכם הפרדת הכוחות הראשון והשני, והנרי קיסינג'ר עצמו 

הכיר בכך בעת שנסע לפגוש את הנשיא סאדאת באסואן.                            
אניות מלעבור לנמל אילת ודבקנו בחוק הבינלאומי  197שחסמנו   התוצאה היתה

מבלי לפגוע באינטרסים של מצרים, שכן זכות החיפוש באניות בעת מלחמה מעוגנת 
בחוק הבינלאומי. יש לנו הזכות להשמיד את הספינות הישראליות ויש לנו הזכות 

ספינה. למעשה להתנכל לכל ספינה ולהעלות צוותי חיפושים כדי לוודא את זהות ה
ירינו לפני שלוש אניות ענקיות שסירבו לעצור, ואחת שסירבה לעצור וכמעט שעלתה 
באש, ואז הקפטן שלה עצר את המנועים מיד.  היתה מיכלית דלק שפניה לישראל, 

ששיגרנו לעברה כמה טורפדות כדי להפחיד, וגולדה מאיר למדה מיד את המצב 
להיכנס לים האדום, ולאחר מכן לא ראינו אף  והחליטה לאסור על כל ספינה ישראלית

 ספינה בדרכה לישראל לאורך כל תקופת המבצעים. 



 ?מה הם הלקחים שנלמדו ממבצע באב אלמנדב 
הלקחים שנלמדו הם שאנחנו חייבים לתכנן לפני ביצוע של כל משימה ולא להגזים  -

ם, ויש לנו ביכולותינו ובכוחנו לממש משהו מבלי שיהיו ברשותנו האמצעים הנדרשי
לא ביצענו שום עקרון לחימה וברור שהובסנו תבוסה ניכרת  1967דוגמא לכך. בשנת 

ונכנסנו למלחמה מבלי לדעת את מטרתה. כל מנגנוני המדינה היו חייבים לקבל את 
הדעה בעת ההחלטה על המלחמה, כמו שר הבריאות, על מנת שידע שיש נפגעים  

ההחלטה על המלחמה. שער בנפשך שאני  ופצועים ושרים נוספים הנוגעים בדבר
תוך ידיעה שהיא היתה בשיפוצים  67 -נדרשתי להזיז את המשחתת אלזאפר ב

וחימושה לא הושלם. האם זה הגיוני? לכן אני סירבתי כדי שלא לסכן את חיי החיילים 
     שלי. חייבים לתכנן היטב לפני שמקבלים החלטה כלשהי.  

  

  

          

  

  

     

     


