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אתר המפרסם מאמרים -גבורה" ימעש-היסטוריונים 37הריאיון מופיע באתר אינטרנט מצרי  הקרוי "אתר  

 . 1737ומחקרים אודות מלחמת אוקטובר 
group73historians.com/יופיעו בגוף )י.ו( מערבית  מןרגו. הערות המת55121111-5111البطوالت/-ملف

 יופיעו כהפניות והערות שוליים בהמשך.)ש.ג( הערות עורך המסמך   .המסמך
2
מצוין שהקישור לו התצלום להלן כמו שאר התצלומים והאיורים שיופיעו במסמך זה , לקוחים מהאתר המצרי   

 לעיל.
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הגשתי תעודות במגמה להירשם למכללה לרפואה ולמעשה התקבלתי, אבל סירבתי 

למרות שאבי היה קצין בצבא, אבל והחלטתי לעבור למכללה הימית מאחר שאהבתי אותה, 

 אני אוהב את הצי.

ידות הצי . בשנה הראשונה היינו מסופחים לרוב יח1792סיימתי את המכללה הימית ביולי 

קורס, ולאחר מכן היו מחלקים אותנו ליחידות. אני  חודשים 9 למשך שנה שלמה, לאחר מכן

 סופחתי לספינות הטילים.

  ה צבאית. התמחיתי בטילים ארוכי טווח. ההכשרה שלי היית

האקדמיה הצבאית העליונה נאצר, המכללה הצבאית. הקורס הגבוה לקצינים  –קצין מטה 

 בכירים. 

 תפקידים במעלה הסולם: החל מקצין חימוש ראשון בספינה עד למפקד חטיבה.

בתפקיד  1799עד  1799אחר כך הושאלתי למדינת איחוד האמירויות למשך שנתיים משנת 

 סגן מפקד חיל הים. לאחר ששבתי התמניתי לתפקיד מפקד בסיס הים האדום.

 אחר כך ראש מחלקת ההדרכה

 אחר כך ראש מחלקת המבצעים.

עבדתי במשרד התחבורה הימית כראש רשות  89אחר כך, לאחר שפרשתי לפנסיה בגיל 

 96בגיל  נמל פורט סעיד, לאחר מכן ראש אגף התחבורה הימית  ולאחר שפרשתי משם

 עבדתי בחברת האיחוד הערבי לתעבורה ימית באלכסנדריה. 

כינוי המקובל )-המפלה/התבוסה –הנכסה   93מלחמות שהשתתפתי בהן: מתחילת מלחמת 

 .37(. אחר כך מלחמת ההתשה, אחר כך מלחמת י.ו-ששת הימים מלחמת ל

מירויות לשנתיים הושאל למדינת איחוד הא –המדינות בהן פעלתי: ) חוזר על מה שנכתב( 

 . 1799עד  1799משנת 

 3,ספינותסופחתי לאנגליה למשך שנתיים וחצי, לפקח על חוזה לבניית  37לאחר מלחמת 

 ואחר כך סופחתי לקורס מפקדי חדרי מבצעים באנגליה. 

 עיטורים: אות הדרכה, אות הצטיינות במילוי תפקיד, שני אותות הרפובליקה מדרגה ראשונה.

 , אב לשלוש בנות.מצב אישי: נשוי 

 ) כאן מתחיל הריאיון(

לפני המלחמה ואחריה לא היו חילוקי דעות אלא בנושא החופשות. לפני המלחמה ) להערכתי 

(היינו נוכחים תמיד ללא חופשות כלל אלא כל ששה ימים למשך  יו'מתכוון לששת הימים. 

 כמה שעות. 

ומי שאוהב את העבודה בחיל הים לא מרגיש לא היה קשה. מי שאוהב את העבודה שלו 

שהוא מתעייף אלא מתעניין העבודה, ומי שאומר שכל תפקיד עייף אותנו אני לא מאמין 

                                                           
3
ספינות טילים שקיבלו  9מתכוון לחוזה שנחתם עם מספנות "ווספר תורניקרפט" בבריטניה לבניית  מרואייןה  

 .רמצ'אןבצי המצרי את הכינוי דגם 



4 
 

לדברים האלה, משום שאתה בחרת את המקצוע הזה ואיש לא הכריח אותך לקחת אותו. אני 

ובחרתי עזבתי את מקצוע הרפואה ובחרתי להיכנס לחיל הים משום שאני אוהב אותו, 

, ואכן זה קרה, משום שהיא נחשבת לרמת הידע להיכנס לחטיבה השנייה ) ספינות ( טילים

משאר החימוש. אנחנו כולנו  הימי הגבוהה ביותר מבחינת החימוש, וזה אינו מפחית

 כל נשק. מ מסתכנים באופן זהה

 

 שני משמאל  בחברת קציני צי אחרים נאצף

 37מתאר אירוע שהיה מעורב בו במלחמת אוק'  נאצףבקטע הבא מאגדי הערה: 

. ואחר כך ספינות טילים נכנסו ודפקו 4מטוס דפק אותנו. 37שעות בשנת  14אני שחיתי בים 

נפגעה מארבעה טילים וטבעה מול עיניי, וחצי מאנשי הצוות נהרגו  823הספינה שלי מספר 

ורבע בערך  12שחיתי משעה ו(  יו'ס ) אזור בלטים. ורולובבפעולה הזאת. היינו מצפון ל

 . 5בצהריים 2בערב עד למחרת בשעה 

                                                           
4
קטע זה מתייחס לקרב בלטים לגופו של תיאור, בערבית מדוברת.  כתבההמתורגמן נצמד לשפת המקור שנ 

שיצאו מנמל אלכסנדריה והפליגו  OSAנות מדגם ספי 4. מהצד המצרי השתתפו 37אוק'  9/7שהתרחש בליל 
ספינות  7התרחש קרב ימי עם כוח ספינות טילים ישראליות שבמהלכו הוטבעו  אטדומיימזרחה. מול בלטים/

OSA חלק מאנשי  823. הסטי"ל הרביעי הצליח לחזור לאלכסנדריה. הסטי"ל עליו פיקד המרואיין מספרו היה .
כי בקרב זה לא היו  יצויןהגיעו לחוף המצרי. הצליחו לשרוד ולאחר שחייה כמתואר  נאצףהצוות ובהם המפקד 

מול ספינות ישראליות  ים-קרב ים מצניע את העובדה שהקרב היה המרואייןמעורבים מטוסים ישראלים וניכר כי 
יל האוויר היפגעות של ספינותיהם נבעה מיתרון של חהורק רומז על כך. בנרטיב המצרי נוח היה להציג כי 

  הישראלי.
5
 שימשש)לימים מח"י( ז"ל  . מיכה רם 37אוק'  9/7ראויה לציון אפיזודה נוספת הנוגעת לקרב בלטים בליל  

ללימודים במכללת המלחמה של צי ארצות הברית בניופורט רוד  , נשלח לימים"רשף"בקרב זה מפקד הספינה 
וניצל כששחה לחוף  אטדומיי, שהשתתף בקרב ךממדואיילנד. באותו קורס פגש מיכה אל"ם מצרי, צדיק 

"  אחר שספינתו טובעה באותו קרב. עדותו של מיכה "אוסה"נראה שהמדובר במפקד " מספינתו הטובעת.
 . 223-229 בהקשר למפקד  המצרי מופיעה בספר "תלם בים" עמודים 
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 ( יו'התחלת הריאיון. למעשה )  76 של שנת עם הנכסה ) התבוסה ( ההתחלה

אנחנו לא נלחמנו במלחמה גם אם קיוויתי שניכנס למלחמה ימית אתם, משום שאנחנו היינו 

)הערה: נראה . מה שקרה זה בגלל מהלומה 37עליונים עליהם באותה העת עד מלחמת 

והוראות סותרות, שהוא מתכוון למהלומת השמדת חיל האוויר המצרי בפתיחת המלחמה( 

ל למרות זאת לא נשברנו. זה הפך לנקמה ון, אבשהמטרה שלהן תנועה סתמית ללא תכנ

ברורה שהיה צריך לנקום, ולכן מהרגע הראשון לאחר סיום המלחמה התחלנו להתאמן קשה 

 במטרה להיכנס למלחמה הבאה מבלי לקבל שיקרה שוב מה שקרה.

של תשעה ( 37)הערה: כאן הוא חוזר לאירוע ממלחמת אוק'  אני אציין כאן את הסיפור 

שמעתי בזמנו מאלה שנותרו בחיים והם בני דורי. אלה דברים שלא אוכל לשכוח הלילות ש

, שהיו 828ל "כאשר איבדנו את אחת הספינות בהתקפה אווירית ביום הראשון במלחמה, סטי

 בו סמל ימי מחמד בצל ואבראהים ע'נים ז"ל ומחמוד חאפט'. 

ונפער בה חור גדול, שגרם . הטיל הגיע מתחת לספינה 6הספינה נפגעה מטיל ישירות ממטוס

. כולם היו על 22ונותרו  19איש ונהרגו מהצוות  46לחדירת מים לחדר הצוות. היו שם בערך 

היו מסביבה. הם  22 -איש על פי גודלה, ושאר ה 18 -ל 16, שיכלה לקלוט בין סירת הצלה

יחו ולא ימים ותשעה לילות. היו להם מים אבל למרבה הצער המים נמלחו והסר 9נשארו כך 

אכלו ממנו עד  22 -היו ראויים לשתייה. לא היה להם מספיק אוכל אלא לעשרה איש וכל ה

בלילה  22 -, וכל יום מתו אנשים או מקור או מתשישות וטבעו עד שנותרו מבין השנגמר

מלאזם מחמוד סלים ז"ל וסמל ימי מחמד בצל ואתו ששה חיילים . בסירה  ,חיילים 9התשיעי 

ומים עבור מספר מסוים של ימים ומספר מסוים של אנשים, אבל מאחר  הזאת היה אוכל

שהמספר היה גדול לא הספיק להם לא האוכל ולא המים, עד שכפי שסופר לי נאלצו לשתות 

 את השתן שלהם. 

, השמים כעת פתוחים. בלילה התשיעי שהיו במים אמר להם מלאזם מחמוד סלים: "חבר'ה

......) ממשיך בסיפור של מה שעבר על המלחים בסירת התפללו ובקשו כל אחד בקשה". 

 .7ההצלה עד שהגיעו לחופי צפון סיני (

 

 76הערה: שוב חוזר למלחמת יוני 

הייתה קיימת ומשפילה. בנוסף לכך היו שני  1793התמונה שאנו מציינים אותה בתבוסה של 

הגיעו אליו, הפסיביות גורמים נוספים שהיו בין הסיבות שגרמו למצב  שהכוחות המזוינים 

רוצה להיפטר ממנו ולזרוק אותו לאחר.   דוהעברת האחריות כאילו היה זה כדור אש, שכל אח

 הגורם הראשון כפי שציינתי היה הפסיביות ואי קבלת ההחלטה.  

שנאה והשפלה. הקצינים והחיילים חשו תחושת השפלה וביזוי וחוסר אמון הגורם השני היה 

אית. הגורם הזה היה נוכחותם של היועצים והמומחים הסובייטים  בעצמם וביכולתם הצב

והפער בין המומחה ליועץ. הראשון הוא שכיר כלומר שהמדינה המצרית משלמת את שכרם 

לברית המועצות בהתאם להסכם לגביהם, והממשלה הסובייטית נושאת בהוצאות שכרם. 

                                                           
6
" "אוסה""כו הושמדה ספינת בגזרת פורט סעיד שבמהל 37אוק'  9/3כאן הוא מתייחס לאירוע שהתרחש בליל  

 על ידי מטוס פנטום ישראלי. 828מס' 
7
, נאצף לא חווה אישית אירוע זה. כנראה נחשף לו לאחר המלחמה מפי חבריו בחטיבת ספינות הטילים די'מג  

 שנפלו בשבי ואחרי המלחמה שבו לארצם.
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ל פי רמת החיים הממוצעת הם קיבלו משכורות זעומות שלא אפשרו להם לחיות אפילו ע

 השכר הגבוה שהמדינה הרוסית קיבלה בתמורה לנוכחותם במצרים. במצרים, למרות 

 היה זה לגביהם מסחר ברווח, מסחר בבני אדם.

למצרים מאז עסקת הנשק הראשונה עם ברית המועצות בספטמבר המומחים הרוסים הוזמנו 

את מספר המומחים שצריך לכל הצד הסובייטי הוא אשר קבע ואפילו כפה  .1788שנת 

פרויקט, ומטבע הדברים הוא העלה את מספרם ואף את שכרם. אני חושב שהתקופה הזאת 

הייתה הגרועה ביותר שעברה עלינו במצרים, כשהמדינה הרוסה וסיני כבושה והצבא נסוג 

רה בינינו ובין הציונים עברה חומה בצורה "יקרה מה שיקומתנהג ברחובות באופן גרוע. לכן 

( 93)ביוני חיל הים היינו באבל אנחנו צריכים לקחת את זכויותינו מהם בחזרה".  אנחנו 

 למלחמה ימית אתם. אבל לא נכנסנו, מבחינה ימית  בהשוואה לחיל הים הישראלי בעליונות

 0762מאי  –הטבעת ספינת המחקר הישראלית בצפון ימת ברדוויל 

 המערכה הזאתוידיאו חשוב מבחינת הגיבור, שמדבר על 

נאצף מתאר את האירוע.  די'מגניתן לשמוע את  בווידאו: כשנכנסים לצפות ) הערת המתרגם

-בכותרת הסרטון: השמדת ספינת מחקר הדיג הישראלית "אורית" לפיתוח אוצר הדגה 

 ( ברדוויל

. מבחינתי הוא היה 8' מחמוד פהמיאלוואתחילה אני רוצה לשבח את מפקד חיל הים בזמנו  

אחד המפקדים הטובים ביותר שעבדתי איתם. הוא הצטיין באומץ ובתעוזה בקבלת החלטות, 

וזה מה שקיבלנו ממנו. הוא היה פעיל מאד לא אהב לשבת במשרד. תמיד התקרב לבניו 

 לשמוע את בעיותיהם ולפתור אותן. )פקודיו(
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ובחלקה הראשון של מלחמת . במלחמת ששת הימים 32ועד אוק'  97שימש כמפקד הצי המצרי מספט'  

לאחר שנאצר הדיח את מפקדי הצי ד'כרי )בגלל  ההתשה שימש כראש אגף המבצעים של חיל הים המצרי.
וד'כרי הוחזר לפקד  32( מונה  פהמי. פהמי הודח על ידי סאדאת בסוף אוק'  97הנחיתה בראס זעפרנה בספט' 

 על הצי המצרי
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 ת העליונה(. מאגדי נאצף מצולם בפינה השמאלי) תמונה של סטי"ל אוסה בהפלגה 

. 9876(. אני פיקדתי על סטי"ל  יו'אותו הזמן הייתי מפקד פלגה של שתי ספינות ) טילים. ב

' מחמוד פהמי בא אלינו לבסיס פורט סעיד, ובאותו הזמן שהתה שם מג'מועה ) אגד ( אלווא

. אני הייתי מפקד , שהייתה מורכבת מפלגה אחת או שתיים של סט"רים ופלגת סטי"לים79

' מחמוד פהמי ביקש לכנס פגישה עם מפקדי אלווא.  2והייתי אז מספר  מג'מועה-בפלגה 

  .ולא אשכח עד סוף ימיי נוואני זוכר עד היום מה שהוא אמר ל הספינות

שבו אחת  , באותה עת,  בהקשר לנחישותו ומנהיגותו של פהמי מציין נאצף אירוע מהעבר

וד וביקשה אישור להיכנס אתה למגע. הגשר גילתה צוללת. היא דיווחה לגשר הפיק היחידות 

דיווח לבסיס וביקשו להמתין. הבסיס דיווח למבצעים וביקשו להמתין. המבצעים דיווחו 

למפקד והוא פקד לתקוף. הצוללת צללה פעם שנייה במים ומטרה בעלת ערך אבדה. הוא 

ה הוא הקצין שקלט את המטר, הביע את צערו העמוק על מה שקרה ואמר, למרבה הצער 

, וכך אמר: "כל קצין שרואה מטרה על צג קצין זוטר והוא מאומן שלא לתקוף אלא לפי פקודה

אזי מחמוד פהמי הוא זה שטעה, ואם  –עליו לתקוף אותה מיד. אם החטיא הקצין  המכ"ם

 זה ייזקף לזכותו של הקצין". –הצליח 

 הנסיבות שהביאו להשמדת ספינת המחקר הישראלית

היינו באותה העת במלחמת  1736בערב באחד הימים בחודש מאי בערך בשעה עשר 

יצא בפיקודי מבסיס פורט סעיד ללב הים והיו על הספינה ארבעה  876ההתשה. סטי"ל 

נפיץ מאד. היה אתנו על  TNT, לכל אחד מהם כוח הרס של חצי טון של 1810-טילים מסוג ב

היציאה לאותה פקד הישיר שלו. בפורט סעיד המ הספינה באותו הלילה מפקד אגד הסטי"לים

לנקות את מסנני הספינה ) מסביר ארוכות את השיטה לניקוי ה"זקן"  הפלגה נבעה מהצורך 

(. היינו  יו'מתחתית הספינה ובדיקת המהירות לאחר מכן כדי למנוע סתימה של המסננים. 

שינו זאת עושים זאת תמיד לפני כל פעילות שבמהלכה היינו זקוקים למהירויות גבוהות. ע

ירי צליפה חופשי ) המשמעות של ירי שבוע לאחר מכן היינו צפויים לבצע אימון , כעת כי 

 צליפה חופשי היא יציאה לים ותקיפת כל מטרה שאני רואה וחזרה. בסוגריים במקור (. 

ניתן ) בתמונה כאן: מפת הים מצפון לחופי סיני. הכותרת: המבצע להטבעת ספינת המחקר }

שרטוט של הסטי"ל וטווח  -. בצלליתברדוויל-להישראלית מצפון  ( ינת חיפושיםלתרגם גם ספ

 {.יו'מייל .  26טווח השיגור  -והכיתוב ,לספינה
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שהיו מבצעיות בחיל הים המצרי בתקופה שבין מלחמת ההתשה  "האוס"ספינות טילים מדגם  12אחת מבין   

 37למלחמת אוק' 
10
  P-15  אוסה"-ו "קומארמדגמי " ספינות הטילים  ות שבו היו חמוש "סטיקס"כינוי רוסי מקורי לטיל". 
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אבראהים יחיא  המכ"םכשסיימנו את הפעילות הזאת והיינו בדרכנו חזרה דיווח לי מפעיל 

תי פקודה מיד לאמת את הדיווח ונת למכ"םשתי מטרות. באתי  המכ"םשהופיעו על צג 

 במכ"םלתקוף בטילים. נתתי פקודה להכין את הטילים, ובזמן שהכינו אותם התחלנו לעקוב 

המטרה, בחצי  על(  יו') הוכחות.  הצלבות של מידע במחוון המדויק. אנחנו מעדיפים שני 

, ואז עם ההתקבעות יופיעו הפרמטרים של המטרה ) המחוון המדויק עד שייקבע אוטומטית

של  11המהירות וכד'. בסוגריים במקור (. האינפורמציה הזאת משודרת למשוואההקורס, 

שיגור הטילים ובהסתמך עליה ישוגר הטיל בהסתמך על הנתונים הללו. ומשום שהמטרה 

היא הופיעה ונעלמה, היה המעקב אחריה קשה ולקח זמן. בדרך כלל מזמן , הייתה קטנה 

ה לקח שתי דקות, וברור , זה מה שהיה בשנת גילוי המטרה עד לשיגור הטיל לפגיעה במטר

36 . 

אליהם כדי שיהיה לי יותר קל לעקוב  העיקר, החלטתי לרדוף אחריהם ולצמצם את המרחק

אחריהם במכשיר ולשגר את הטילים. פתחתי את מלוא המהירות ונשארתי אחריהם בערך 

שנכנס אליו שמן . גילינו  2עשר דקות, וכשהתקרבתי אל שתי המטרות נעצר פתאום מנוע 

...) מילה לא מוכרת (. המשמעות של זה היא, שאני צריך להמתין במקום עד שהמנוע יתקרר 

( ואחר כך להוסיף שמן ולהתניע את  יו'. יף את המחבר ) אפשר לתרגם גם מצמדכדי להחל

לושה מנועים. המשכנו בשניים וברור שהפחתנו את המהירות, והצוות המנוע. לספינה יש ש

לעבוד על תיקון המנוע המושבת. הם לא המתינו עד שיתקרר וסיימו לתקן אותו  התחיל

וצאת דופן על ידי במהירות  תוך עשרים דקות. זאת הייתה פעולה נהדרת ונחשבה לי

, כלומר בערך לכיוון צפון 48המומחה. שתי המטרות נעו על קורס  הקצינים וקצין המכונה

) הערת  ולכים למעגן שלהם, בוע'אז אל ברדווילמזרח לכיוון ישראל. אני חשבתי שהם ה

נדמה לי שבחיל הים בעברית . רהינה כמו האות  ע'ההגייה בערבית של האות המתרגם: 

 76העיקר, אני לקחתי קורס  ממשיך נאצף:  .( יו'" . 2, בועז 1השתמשו במונח "בועז 
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 מתכוון למחשב הירי של הספינה 
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מהבסיס הורו לי  בתקווה שעד שנסיים את התיקון אנחנו נפגוש אותם כשהם חוזרים שוב.

לשוב לנמל, אבל אני הייתי במצב של דממת אלחוט ולא יכולתי להשיב, אחרת הייתי חושף 

 את עצמי. 

 אסכיל  26. חיפשתי אותם במרחק של תי לחפש את המטרות, אבל אני עשיתי טעותהעדפ 

( ואילו הם  יו'? . ראה בהמשך את ההסבר שלו.   SKALEשיבוש של ?  של המכ"ם סקאלה) 

 . העדפתי מייל 46 )סקלה של( אסכיל, ולא עלה על דעתי  לפתוח על 12נעלמו במרחק של 

פתוח על טווח  המכ"םכדי לתפוס אותם )אסכיל הם המרחקים, כלומר  26 ) לפתוח ( על

מייל, ושני אלה הם טווח ראייה גדול  46מייל. הייתי יכול לפתוח אותו על  26חיפושים של עד 

יכול היה  המכ"םמפעיל לא חשב על זה.  המכ"םבסוגריים במקור (. אפילו מפעיל יותר. 

לעשות זאת מעצמו, משום שלא משנה לו כלום רק שיראה טווח ראייה ברור. וכאן הסיפור 

המצב. העדפנו לחפש את שתי  ת כולה לפי התפישה ולפי ההערכתשל היוזמה האישי

ייל מפורט סעיד מזרחה מול האזור הכבוש. מ 28 -המטרות בערך שעה, שבמהלכה עברנו כ

ואמר  על מטרה גדולה  המכ"םאני איבדתי תקווה ונתתי פקודה לחזור, ואז דיווח לי מפעיל 

מטרה גדולה מופיעה על צג אדוני". המשמעות היא ש המכ"םעל צג  (ג'וקבלשונו: "צרצר)

נית מזרחית לפורט מייל בערך צפו 46את מטרה גדולה מאד, שהופיעה במרחק של וז המכ"ם

סעיד כלומר מצפון לימת ברדוויל בקירוב. מזג האוויר באותו הלילה היה מתאים לקליטת 

מצב מהירה התברר, שהמטרה בבירור על הצג. לאחר הערכת כך שהמטרה תופיע  המכ"ם

עריש נעו -יות ספינה ישראלית, משום שבאזור החוף מפורט סעיד מזרחה ועד אלחייבת לה

 ישראליות.רק יחידות 
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 סללה את הדרך למחקר אוקיאנוגרפיה ישראלי ( -באנגלית ) בתמונה: הספינה "שקמונה" . 

שהחלטתי לתפוס קורס התקפה לתקוף את הספינה העוינת  מג'מועה-הדיווחתי למפקד 

. מפקד המג'מועה סירב ואמר, שחייבים קודם כל לשלוח מברק  המכ"םשהופיעה על צג 

פורט סעיד לתקוף. אמרתי לו שזה איבוד זמן ושהמצב ממש לפנינו. יש לבקש רשות מבסיס 

וכל שאר התנאים מתאימים לנו, אז מה המטרה לנו נשק שמאפשר לנו להטביע אותה 

 ממשלוח מברק בקשת אישור ממפקד הבסיס?

באותו הרגע זכרתי את דברי מפקד חיל הים כאשר נפגש אתנו במטה הבסיס בשבוע שעבר. 

 אלינו התייחסו לעיקרון של נחישות בקבלת החלטות ללא מורא או פחד מאחריות. כל פניותיו 

אלה הנחיות הפיקוד והנה אני ניצב מול מצב מסוים שכבר קיבלתי החלטה לתקוף ואני 

 אתקוף תחילה ואחר כך אדווח לבסיס כדי לרשום זאת.

טילים על מייל מהמטרה שיגרתי שני  19למעשה הגברתי את מהירות הספינה ובמרחק 

הספינה הישראלית והיא נחצתה לשני חלקים, אחר כך שיגרתי את שני הטילים שנותרו 

והספינה טבעה כולה. אז שברתי את דממת האלחוט דיווחתי מה עשינו כדי שידעו, שאם 

היינו טובעים שיידעו מה שאנחנו עשינו. שלחתי מברק "מטרה בכיוון כזה וכזה במרחק כזה 

חזרנו, דקות".  17טילים והמטרה נשברה לשני חלקים וטבעה לאחר וכזה. שוגרו ארבעה 

ובמהלך הדרך חזרה מפקד המג'מועה היה אתנו על הספינה והוא הבטיח לי צרות ואסונות 

 ומרורים בשל מה שעשיתי מבלי לקבל אישור מאיש, והכי חשוב זה שהוא לא הסכים לכך. 

ם כדי לגלות את מקומנו. הפצצות השמים התחילו להאיר מפצצות תאורה שהטילו מטוסי

האלה הוטלו ליד תמרור הניווט ששמו כוכב פורט סעיד במרחק של ששה מייל ממיקומנו 

. לכן הפלגתי לאורך ) המצוף / תמרור הכניסה ( הראשון של פורט סעיד בוע'אז-השהיה 

ואזור החוף, משום שכדי לחפש אותי הם היו ) צריכים ( להטיל את הנורים מתמרור הניווט 
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 התקיפה, משום שזה הקורס שהייתי צפוי לקחת כדי לחזור. לכן העדפתי לחזור לאורך החוף

וגם משום שהשוקע של הספינה קטן, וזה עזר לי להפליג לאורך החוף מבלי שהספינה תעלה 

על שרטון. עברתי בין קבוצה של ששה מצופים, בין המצוף השני והשלישי במקום להיכנס 

וכך הצלחתי להיכנס לנמל. כמובן שהעולם התהפך והיהודים חיפשו אותנו  מכוכב פורט סעיד,

ובאותו הזמן הצילו את הפצועים שלהם ומשו מהמים את מתיהם. על הרציף קיבל את פנינו 

 נושקאתי ז"ל. -ראש מחלקת המבצעים של בסיס פורט סעיד חסן א

לשמוע ממני את עם בואי כדי  הוא לקח אותי אל מפקד הבסיס, שדרש שאתייצב מיד

הפרטים של מה שקרה. למעשה הלכתי אליו כשאני מתוח מאד וזהיר וזה היה ברור מנימת 

 קולי. התחלתי להזכיר לו את ההנחיות שלו אלי ולעמיתיי בבסיס בשבוע שעבר. 

הוא הבין מיד מה חשבתי, ואמר לי, מה אתה חושש? אתה גיבור ואני רוצה לשמוע ממך את 

לסוף. הקול שלי נרגע ואני נרגעתי בשיחה אתו. תיארתי לו את הסיפור מההתחלה עד 

המבצע עם כל הפרטים, וקיבלתי את אות הרפובליקה הצבאי מהדרגה הראשונה. המפקד 

חשב שאני ראוי לתגמול גדול יותר, וקיבלתי העלאה בדרגה מנקיב ) סרן ( לראא'ד)רב סרן (. 

 אגב, מפקד המג'מועה שוחרר מפיקוד. 

הדוגמא הזאת כדי להבחין בין מפקד אחד למפקד אחר, בין אדם למכונה, בין את  ציינתי

למפקד שיפסיד הרבה הזדמנויות בעתיד אם ישאיר את היוזמה בידי  מפקד שחייב לנצח

ולו הייתי נענה להוראה האויב ולא יישא באחריות ולא יחליט כדי שלא יישא בתוצאות מעשיו. 

ר, לשלוח מברק למפקד פורט סעיד להסביר לו את של מפקד המג'מועה שהיה מפקדי הישי

אישור לתקוף, ואז מפקד הבסיס היה מבצע הערכת מצב, ואז היה מעביר את  המצב ולבקש

הנושא למוצב הפיקוד הראשי של חיל הים, שהיה מבצע הערכת מצב לפני שהיה מציג אותו 

שהיה קורה שם זמן רב, שייתכן  ה מתבזבזהבסיס כדי לקבל החלטה, עד אז הי למפקד

לתשדורות של  הישראלית, שהאזינהו הלילה ספינת המחקר משהו אחר מבלי שתטבע באות

 מצריים רבים.  מכ"םושיבשה אותם, ובעיקר מכשירי  כוחותינו המזוינים

מפקד הבסיס אמר, זאת דוגמא של מפקד זוטר שיצא ללב ים עם הספינה שלו לניסוי מכונות 

ב במרחק ממנו ובגבולות האפשרויות שלו להטביע אותה. הוא לאחר תיקון וגילה ספינת אוי

העריך את המצב ולקח החלטה ותקף אותה והטביע אותה. כן, זוהי דוגמא למפקדים זוטרים 

שצריכים להיות בצבא המצרי, נלחמים באש וחותכים פלדה.....) במקור ( מפקד ללא רוח של 

להיות לוחם והא צריך להיות אמיץ. כרגיל  יוזמה איננו מועיל כמה שלא תלמד אותו. הוא צריך

 . 12שהם משקרים ישראל הכחישה וטענה שזוהי ספית דיג רגילה שהותקפה וזה לא חדש
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דבק נאצף בגרסתו לפיה הספינה שהוטבעה הייתה ספינת המחקר הישראלית "שקמונה"  ןבמהלך  הריאיו  

 ולא ספינת דיג.
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 67 אוקטובר  מלחמת

לינו לאבטח את החוף עהיה התפקיד שלנו כתוצאה מהדיווחים שהגיעו אלינו, הוטל  37 -ב

של כוח של האויב הישראלי שייכנס ויטיל מצור על הארמיה השנייה 13כדי למנוע החפה 

מכיוון הים. חיל הים בבאב אלמנדב מנעו מכוחות ישראלים להיכנס לים האדום לחלוטין. אני 

 והספינה שלי העבודה שלנו כולה הייתה בים התיכון. 

שהקרבנו  , אנחנו היחידים שיש לנו הכבוד( ם)חטיבת הסטי"לי אנחנו, החטיבה השנייה

איננו ש, משום שאנחנו החטיבה היחידה שנלחמה עם האויב. ברור  37 -ב 14קורבנות

מפחיתים מיכולתם של האחרים, כל אחד מילא את תפקידו לפי מה שהוטל עליו כמיטב 

יכולתו, וייתכן שהמשימה שלהם הייתה שלא להיכנס לקרב. המקשות, למשל, תפקידן היה 

ואם לא היו מבצעים את תפקידם אולי הייתי עולה על מוקש לאבטח את נתיב ההפלגה שלי, 

הייתה שלא  אותו מפקד מקשת ואז המשימה שלנו הייתה נפגעת כולה. המשימה של

 מוקש. מתפוצץ הוא עלול היה להאבל , להיפגש עם אויב 

, אלא הוטל 37 -חסן הנדי ז"ל . הוא לא נלחם עם האויב ב בן המחזור שלי , דוגמא נוספת

מייל כשהוא נוהג בזודיאק קטנה.  12ערך בעליו לגרור מוקש ימי ולחצות אתו את מפרץ סואץ 

אותו באזור שהמעבר בו צר ולהשאיר אותו  /להטיללהטביעהוא גרר את המוקש, והיה אמור 

במשימה להציב את המוקש במקומו. וללכת. למעשה הוא ביצע את התכנית כהלכה ודבק 

כלית דלק ישראלית שלקחה נפט מבלאעים והמוקש הייתה שיום אחד באה מהתוצאה 

 15ץ בה והיא טבעה. הוא קיבל  את כוכב סיני עבור המשימה הזאת.צהתפו

יחד עם זאת צריך לציין, שלמרבה הצער אבדו עובדות ומעשי גבורה רבים מאד עם חלוף  

ים ממלחמת אוקטובר לא נותרו אלא מעטים מגיבורי אוקטובר ויחד עמם שנ 43הזמן, ולאחר 

 מתו מעשי גבורה רבים יותר ממה שאנחנו עשינו.

. לנו היו טילים והיה 93 -היה עדיין חזק יותר מישראל כפי שהיה המצב ב 37 -חיל הים ב

תחילו ניסיון איתם ובמלחמת ההתשה הוכחה הצלחתם. היו לנו יותר כלי שיט שעדין לא ה

 16לפעול, ואצלם ) היו ( פחות כלי שיט אבל טובים יותר מבחינה טכנית.
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 בדברבעוד שלחיל הים הישראלי היה חשש דומה  ימית של ישראל נחיתהמפני  מעניין שהיה למצרים חשש  

 בחופי צפון סיני/חוף רומאני.הצפויה נחיתה ימית מצרית 
14
 שנפגע 828המצרית. זאת,  מעבר לאותו סטיל  םאבדות שספגה חטיבת הסטי"ליהוא אינו מפרט מה היו ה 

ממטוס ישראלי, אינו מציין בכוונת מכוון אירועים אחרים של השמדת ספינות טילים, כגון בקרב בלטים,  כאמור 
מטוסי להודות בפגיעה של  היה נוח למרואיין  ע'רדקה.-ילות הקומנדו הימי הישראלי בנמלי פורט סעיד ועבפ

 חיל האוויר ולא להודות בתבוסה שנגרמה מידו של חיל הים הישראלי.
15
באמצעות סירות של  נראה שהמרואיין מספר על אירוע שבו הוטלו מוקשים ימיים קטנים יחסית, בנושא זה  

התיאור כאן , מחדש ומאמת חשד לפיו מפרץ סואץ. של בשליש הדרומי , טור-הקומנדו הימי המצרי מול חוף א
טור התבצע באמצעות סירות של הקומנדו הימי. זאת, בשונה משיטת המיקוש שהתבצעה -מיקוש באזור אה

המידע אותו הוא במיצרי יובל , שם הוטלו מוקשים ימיים כבדים על ידי מקשת וספינות טורפדו של הצי המצרי. 
 16-נפגעה )אך לא טבעה( ב אכןהמדובר כנראה באירוע שבו  בחלקו.  מצין לגבי המכלית הישראלית הינו שגוי

לאחר בקרת נזקים רודס לאילת. -שהובילה דלק מאבו" , סירניה"טור המכלית -דרומית מערבית לא 37נובמבר 
 .37נוב'  11/12המכלית השלימה את משימתה והגיעה לאילת בליל  קצרה

16
כדי להסביר את , הישראלים על פני הכלים מתוצרת רוסית זאת  םהסטי"ליכאן הוא רומז על עדיפות   

 גם מוטיב דומה מופיע. בין ספינות הטילים הישראליות לספינות המצריות  , הסיבות לתבוסה בקרבות הימיים
מערבי הציוד הלעומת , סובייטי מיושן ולא מתוחכם הציוד ה באומרם ש: -בדבריהם של קציני צי בכירים נוספים

 .לרבות שימוש בל"א ומסוקים ימיים , מתקדם
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מעטות ומוגבלות. התאמנו שעות מוגבלות כי היינו צריכים לשים לב שגיל ות שלנו היו היכול

המנוע יש לו שעות הפעלה מסוימות ואסור שנטעה בכך, למרות שבמקביל הם התאמנו פי 

 ת שלהם גבוהות יותר. עשר מהאימונים שלנו כי היכולו

ולמרות שהיכולות שלהם גבוהות יותר ויש להם יותר ציוד ואנחנו להיפך, יחד עם זאת אנחנו 

ניצחנו למרות הפער. זהו ניצחון על ניצחון. הצלחנו להחזיר את האדמה. המשמעות של 

המילה ניצחון היא הגשמת המטרה שלמענה נכנסנו למלחמה, והמטרה שלנו הייתה השבת 

ו ניצחנו. וכל כמה שהיו חילוקי דעות והסכמות בהיקף האדמה וזה מה שקרה כשאנחנ

 האבדות  והפער ביכולות, הרי שמי שהגשים את המטרה שהציב לפניו הוא המנצח. 

אנחנו התייחסנו לגורם הזמן בצורה הטובה ביותר. היהודים היו חזקים יותר בחימוש והנשק 

ת החומר גבוהות בהרבה היה טוב בהרבה משלנו מבחינת טכנולוגית והיכולות שלו מבחינ

מאתנו, ומאחוריו עמדה מעצמה שהיא אמריקה. ולמרות כל זאת הם לא הצליחו להיכנס 

חמה ארוכה משום שהצבא שלהם הוא הפועל והמהנדס והרופא והאיכר, הוא העם. ללמ

המשמעות של כניסה למלחמה היא שהכלכלה של המדינה נעצרת אז הוא רוצה לסיים את 

. לכן הוא ביקש לשבת לשולחן ולאחר מכן לשוב לחייו ביותר האפשריהמלחמה בזמן הקצר 

המו"מ כדי להציל מה שאפשר להציל ולהחזיר את עגלת הכלכלה שלו. לכן הוא יריב חזק 

אבל הנשימה שלו קצרה מאד. הוא לא יכול להילחם אלא בסבב אחד או שניים בלבד, ואילו 

הכלכלה שלנו איננה עוצרת. ואם כך זאת אנחנו הנשימה שלנו ארוכה בהרבה משלו  ועגלת 

מלחמה שהוא הפסיד בה והיה חייב להפסיק אותה במהירות האפשרית. כל התקווה של 

ישראל הייתה שהצבא המצרי ייכנע אבל אנחנו לא נכנענו, אבל למרבה הצער מה יודע הדור 

 הנוכחי על הצבא ההוא?

ה הצבאית העולמית. גיבורים הרים את המניות של מצרים בספרי ההיסטוריהצבא ההוא 

אלמונים. הדור הנוכחי מחפש את המופת שלו אבל הוא לא מוצא מולו אלא רק מי שמלמד 

 ........ אותו רמאות וריקודים וכדומה. כמה מבני הדור הזה יודעים איך לצוד טנק?

מצבו של הדור הצעיר לעומת המצב בשנות ברוח הדברים לעיל את ) הוא ממשיך ומבכה 

, לא היה דור כמו הדור של מחמוד פהמי והאומץ שהוא נסך בנו, ולולא זה לא היינו יםהשיש

 .( יכולים להגשים מה שהגשמנו

 בערך. 82בגיל  1/1/1778בסיום הריאיון הוא מציין, שהוא פרש לגמלאות ביום 

 

 

 


