
הזירה הימית במלחמת יום הכיפורים

זאב אלמוג�

רקע: האירועים המרכזיים שאירעו בחיל הים לפני מלחמת יום הכיפורים

במשך �9 שנה, מאז מלחמת העצמאות ועד מלחמת ששת הימים, לא ביצע חיל הים 
פעולות לחימה מעבר לקווי האויב. 

ובמצרים(  )בסוריה  יעדים  בחמישה  לפעול  הים  חיל  יצא  הימים  ששת  במלחמת 
ולא השיג שום תוצאה. במהלך המלחמה ובמחצית השנה שאחריה פקדו את חיל הים 
שלושה אסונות גדולים: אוניית הביון האמריקנית ״ליברטי״ נפגעה בטעות )34 מאנשי 
צוותה נהרגו(; המשחתת אח״י ״אילת״ טובעה )47 לוחמים נפלו(; ואח״י ״דקר״ נעלמה 
פנימי  אמון  משבר  הים  בחיל  נוצר  אלה,  מאסונות  כתוצאה  אבדו(.  צוות  אנשי   69(

וחיצוני והתפשטה תחושת תסכול קשה.
התחוללה תפנית דרמטית בתולדות חיל הים: שייטת �3 ביצעה  במלחמת ההתשה 
ובמפרץ  התעלה  בזירת  בעיקר   – ביזמתה  רובם  האויב,  לקווי  מעבר  מבצעים  כ־80 
סואץ, ושיאם היה שלוש פשיטות גדולות: הראשונה על מתחם מוגן בחצי־האי עדביה, 
כי הפריעו  והשלישית על שתי טרפדות מצריות שטובעו  גרין  השנייה על מבצר האי 
על  לראשונה  הים  חיל  כך עלה  צה״ל.  ״רביב״( של  )מבצע  לביצוע פשיטה משוריינת 
״המפה המבצעית״ של צה״ל. בכנס עיון שהתקיים ברמת אפעל ב־6 בינואר 2005, ציין 

מפקד חיל הים במלחמת ההתשה, האלוף )מיל׳( אברהם )״צ׳יטה״( בוצר ז״ל:

כושר  רמות חדשות של  הים  לחיל  הציבו   �3 ובראשם שייטת  הים  חיל  לוחמי 
לחימה ורוח לחימה, רמות שהיו למופת לחיל הים וחייבו את כולם. במלחמת 
ההתשה חיל הים נהיה לחיל לוחם עם רוח לחימה. גם אם חיל הים היה החיל 

האלוף )מיל׳( זאב אלמוג היה מפקד זירת ים סוף במלחמת יום הכיפורים ולאחר מכן מפקד חיל   �
הים.
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ַלהישגים  מגיע  היה  לא  הוא  טילים,  למלחמת   – למלחמה  טכנית  מוכן  שהיה 
״מלחמת  לדעתי, של  ללא ההקדמה,  כיפור,  יום  היוצאים מהכלל של מלחמת 

ההתשה״. 

היטב,  נקלטו  הטילים  ספינות  כראוי.  הכיפורים  יום  מלחמת  לקראת  הוכן  הים  חיל 
בַדּבּורים, בנחתות  – בסטי״לים,  ייחודיות  ופותחו תורות קרב  ניסיון בהפעלתן,  נרכש 

ובשייטת �3.
שנות  בתחילת  ביקש  אשר  ז״ל,  בן־נון  יוחאי  האלוף  היה  הסטי״ל  רעיון   הוגה 
צי  השמדת  של  והזולה  המהירה  בדרך  משימתו  עיקר  את  ישיג  אשר  צי  ה־60״לקיים 
על מרב המשימות שנדרשות  לענות  ושיהיה מסוגל  הראשונים,  הלחימה  בימי  האויב 
על ידי המטה הכללי בנושאי מלחמה כוללת, מלחמה מוגבלת ובטחון שוטף״. ב־�965, 
בשנת  עוד  הראשונים.  הסטי״לים  להיבנות  החלו  גם  הים,  חיל  כמפקד  כיהן  כשבן־נון 
בטילים.  מצוידת  מהירה  ספינה  על  יתבסס  הים  חיל  של  כוחו  ״עיקר  כי  נקבע   �963
ותהיה  משימה  מכוח  כחלק  או  בודדת  כספינה  אופרטיבית  עצמאות  תהיה  לספינה 
גילוי,  יכולת  כנגד האויב. היא תהיה בעלת  ואקטיבי  מסוגלת להתגונן באופן מאסיבי 

שליטה ובקרה״. הסטי״ל היה ונשאר כוח ההכרעה העיקרי של חיל הים. 
אושרה  מכן  לאחר  שנתיים  סטי״לים.   �2 לרכוש  הים  לחיל  אושר   �966 בשנת 
4״,  ״סער  דגם   – הראשונים  הסטי״לים  מן  גדולים  סטי״לים  שישה  לבניית  התכנית 

שיוצרו במספנות ישראל ונועדו להפעלה בים סוף.
פיתוח הטיל ״גבריאל״ הסתיים רק בשנת �969, כאשר נורה הטיל בפעם הראשונה 
סט״ר   – קטנה  במטרה  ופגע  הסטי״ל,  של  מבצעיים  מניסויים  כחלק  טילים,  מספינת 
מטיל  ״אורית״  הדיג  ספינת  נפגעה   �970 במאי  הים.  חיל  של  ישנה  טורפדו(  )ספינת 
״סטיקס״ תוצרת ברית המועצות ששוגר מסטי״ל מצרי. כך הוכח ששני סוגי הטילים, 

שלנו ושל האויב, מסוגלים לפגוע במטרה קטנה.
רוב מערכות הסטי״ל הישראלי התבססו על דגמים שכבר היו בשימוש בציים אחרים 
והוכיחו את כישוריהם. גוף הסטי״ל )דגם ״יגואר״(, מערכת ההנעה )״מייבאך״(, אמצעי 
הגילוי והשליטה, הנשק נגד צוללות והתותחים )״אוטו־מלארה״ – 76 מ״מ(, המכ״ם, 
בקרת האש, הַמכוון והמחשב היו מתוצרת איטליה; אך הטיל עצמו ומערכות הבקרה 
לתותחים פותחו בארץ )מפעל ב׳ של התעשייה האווירית(. גם מכשירי הקשר פותחו 
בחברת  )שיוצרו  אלקטרונית(  )לוחמה  הֵאלינט  מכשירי  בזה  כיוצא  )תדיראן(,  בארץ 

אלביט(. 
)למעט  הישראליים  הסטי״לים   �4 כל  היו  הכיפורים,  יום  מלחמת  פרוץ  לקראת 

שניים שלא היו מצוידים בטילים( כשירים ללחימת טילים.
הטיל ״סטיקס״ שבידי הערבים נורה מבצעית לטווח של כ־50 קילומטר והיה מונחה 
מכ״ם אקטיבי )״ַשגר ושכח״( לכל טווח האופק, ואילו הטיל ״גבריאל״ תוכנן לטווח של 
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היורה.  ֲהָנָרה  של מטרת האויב באמצעות מכ״ם הסטי״ל  וִחייב  כ־�2 קילומטר בלבד, 
שתי  בין  פער  יצר  הטילים״,  ״חגורת  שכונה  קילומטר,  כ־30  של  זה  טווחים  הפרש 
מערכות הנשק לטובת הטיל הסובייטי. המעבר דרך ״החגורה״ אל האויב מבלי להיפגע, 
עד לטווח היעיל של ה״גבריאל״, היה אבן היסוד שנשענו עליה תורת הקרב ומערכות 

הלוחמה האלקטרונית, והן שאפשרו את חציית החגורה מבלי שספינתנו תיפגע.
ובגודל הרש״ק )ראש הקרב(, שהיה קטן פי שלושה  לעומת הנחיתּות בטווח הטיל 
מצרים  בידי  שהיו  הסטי״לים  על  ביכולתו  הישראלי  הסטי״ל  עלה  האויב,  של  מזה 
וסוריה הן בכמות הטילים שנשא )חמישה־שמונה טילים לספינה( והן ביכולת הטילים 

לנוע בגובה נמוך מעל פני המים, דבר שהקשה לגלות וליירט אותם.
בעזרת גורמי לוחמה אלקטרונית, ובראשם אל״מ חירות צמח ז״ל וצוותים מרפא״ל, 
ההטעיה  אמצעי  של  הצירוף  בזכות  ״סטיקס״.  הטיל  איום  כנגד  אמצעים  פותחו 
הטקטיים שפותחו, היו ספינות חיל הים מסוגלות להתמודד כנגד ראש הביות של טיל 

האויב.
תורגלה  נכתבה,   �970-�969 בשנים  הסטי״לים  בשייטת  שפותחה  הלחימה  תורת 
ספינות  חמש  הברחת  מבצע  על  פיקד  שגם  קמחי,  הדר  אל״מ  מַפקדּה,  בידי  והוטמעה 

ארצה – ״מבצע נועה״. תורה זו נשענה על היסודות האלה: 
והגנה  קשיחה  הגנה  האלקטרוניות,  והמערכות  הנשק  כלי   – הפיזי  המרכיב   .�

אלקטרונית.
ומיומנות  הפיקוד  איכות  של  שילוב   – המערכת  את  המפעיל  האדם  כוח  רמת   .2

אנשי הצוות.
מודיעין – טיב המודיעין על האויב, מן ההיבט הטכנולוגי, והכרת דרכי הפעלתו.  .3

תורת הקרב – מורה הדרך להשגת העליונות בים.  .4
לעיני האויב  הייחוד בתורת הקרב הזאת התבטא בפריסת ספינותינו מבלי להיחשף 
ובאיתור האויב בעיקר בעזרת מגל״ם )מגלה שידורי מכ״ם(; גילוי האויב התבצע באופן 
פסיבי, כך שהאויב לא ידע שהוא התגלה. יתרונו של כוח הסטי״לים שלנו היה ביכולתו 
כוח תימצא תמונה  ״לבנות תמונה״ של האויב ולהפיצּה בין ספינותינו כך שלכל סטי״ל ּבַ
זה, למעשה, היה יתרונו של הסטי״ל  מעודכנת ככל האפשר של האויב ושל כוחותיו; 
שנעדרו  האויב,  של  החוף  מערך  ועל  הסובייטיים  ו״הקומאר״  ה״אוסא״  על  הישראלי 

יכולת לראות תמונה מלאה של זירת הלחימה.

המודיעין של חיל הים לקראת המלחמה

מוכן  היה  ז״ל  לונץ  רמי  אל״מ  של  בראשותו  הימי(  המודיעין  )מחלקת  מחמ״ן-ים 
למלחמה. רמת המודיעין הטכני לגבי האיום העיקרי – הטיל ״סטיקס״ – שנמצא בידי 
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ציי מצרים וסוריה, התבררה כנכונה, והיא אפשרה בניית תגובות־נגד יעילות. במלחמה 
זו נורו כנגד הסטי״לים שלנו כ־50 טילי אויב שגם אחד מהם לא פגע בספינות חיל הים. 
למודיעין של חיל הים גם היה מידע טוב לגבי אופן הפעלת כלי השיט, כלומר תורת 
חיל  מפקד  אל  לונץ  פנה  שהצטבר,  המודיעיני  החומר  בסיס  על  האויב.  של  הלחימה 
הים, האלוף ביני תלם, ובפיו ההערכה כי פניהם של חיל הים המצרי ושל הצבא כולו 
למלחמה. מפקד חיל הים פנה אל ראש אמ״ן ב־� באוקטובר והציג לפניו את הערכותיו, 
ביני תלם לחמש את ספינות הטילים באופן  אך ראש אמ״ן דחה אותן. אי לכך, הורה 

מלא וגויסו כ־300 אנשי מילואים.
הטילים.  ספינות  שייטת  על  הפיקוד  את  לוי  שבתאי  אל״מ  קיבל   ,�97� בשנת 
סוריה  של  הים  חילות  כנגד  ללחימה  השייטת  בהכנת  השקיע  הוא  המאמץ  עיקר  את 
הטווח  יתרון  מול  להתמודד  הסטי״לים  שייטת  את  הכין  הוא  הם.  בשטחם  ומצרים, 
מהמקום;  ולהסתלק  שיורה  הראשון  להיות  לאויב  שאפשר  הרוסי,  הטיל  של  הארוך 
הסטי״ל  אל  הפעולה  טווח  את  במהירות  ולצמצם  להסתער  נדרש  הישראלי  הסטי״ל 
הערבי – תוך בלבול תמונת הקרב של האויב בעזרת הל״א ותוך ביטול יתרון הטווח של 
טיליו. שבתאי גם אימן את הסטי״לים בהפעלת האמצעים נגד הטילים הרוסיים שהיו 

בידי הציים הערביים. 
ביולי �973, מסר לוי את הפיקוד על שייטת ספינות הטילים לאל״מ מיכאל )״יומי״( 
ספינות  שייטת  הכיפורים.  יום  מלחמת  פרצה  מכן  לאחר  חודשים  שלושה  ברקאי. 
האויב  ספינות  את  וטיבעה  הקרבות  בכל  ניצחונות  נחלה  ״יומי״  של  בפיקודו  הטילים 
אספקת  את  אפשרה  אשר  ימית  עליונות  בפעולתה  השיגה  השייטת  להיפגע.  מבלי 

החירום למדינה. 
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חיל הים במלחמת יום הכיפורים 

 – נפרדות  לחימה  זירות  לשתי   )�973( הכיפורים  יום  במלחמת  נחלקה  הימית  הזירה 
זירת הים התיכון וזירת ים סוף )באדיבות ארכיון חיל הים(: 
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א. חיל הים בזירת הים התיכון

פריגטות   – שלו  הגדולים  השיט  כלי  את  המצרי  הצי  הרחיק  המלחמה  פרוץ  ערב 
ומשחתות, אל שולי הזירה – אל לוב, סודאן ואף רחוק יותר אל נמל עדן בתימן. בידי 

חיל הים הישראלי לא נמצאו באותם ימים צוללות כשירות לפעולה.
קרב לטקיה הוא קרב הטילים הראשון בהיסטוריה הימית. תורת הלחימה שיושמה 
בקרב זה נוסתה ועודכנה בתרגילים רבים בים, ובמיוחד במת״ט )מתקן האימון הטקטי( 

של חיל הים.
 בבוקר 6 באוקטובר, היום הראשון למלחמת יום הכיפורים, יצא זוג ספינות טילים – 
ו״רשף״ )ספינת סער 4( בפיקודו של סא״ל מיכה  ״מבטח״ )עם תותחים ללא טילים( 
ָלָצרוס לכיוון חוף סוריה לצורך התרעה )זה היה חלק מתכנית המגננה!(. כאשר הבחין 
הזדמנות להפוך כוח זה לכוח תוקף, הורה למש״ט  מפקד חיל הים, האלוף ביני תלם, ּבַ
ושתיים,  חמישים  שתיים  בשעה  ברקאי,  )״יומי״(  מיכאל  אל״מ  השייטת(  )מפקד 
דהיינו זמן קצר לאחר פרוץ הקרבות, לצאת עם עוד שלוש ספינות – ״מזנק״, ״חנית״ 
ו״געש״ – לאזור חוף סוריה. לפנות ערב חבר הכוח, שהיו בו עתה חמש ספינות בפיקוד 

המש״ט, ונע לעבר חוף סוריה. 

קרב לטקיה

חוף סוריה כוסה במערך של מכ״מי גילוי, שהיו מגובים בתותחים �30 מ״מ ותותחים 
הסובייטית,  הלחימה  תורת  על  שהתבססה  הסורית,  הקרב  תורת  יותר.  קטן  בקוטר 
שיט  כלי  יתייצב  ובקדמתו  מכ״ם  בדממת  יפעל  סוריים  סטי״לים  של  כוח  כי  קבעה 
אחר – ספינת טורפדו המפעילה מכ״ם ומשמשת ״גשש״ לכוח. עם גילוי מטרת אויב, 
הפעלת  תוך  הסתערות,  על  יורה  וזה  הסטי״לים,  לכוח  דיווח  הטורפדו  ספינת  תעביר 
באש,  הסטי״לים  יפתחו  המכ״ם,  תמונת  על  ו״התאפסות״  דקות  כמה  לאחר  מכ״ם. 
היא  הזאת  הלחימה  תורת  של  חולשתה  לנמל.  הסטי״לים  יחזרו  הטילים  ירי  ולאחר 
שכוח שאינו מפעיל מכ״ם במשטר כלשהו יתקשה להבדיל בין המטרות שלפניו ויהיה 
נחות ואמצעי  כך, אין היגיון בהוצאת כלי שיט שהחימוש שלו  נוסף על  נתון בערפל. 
הגילוי שלו אינם למרחק שהוא גדול מהחוף, שם ודאי ייתקל בכוחות האויב וייפגע. כך 

בדיוק התרחש הדבר בקרב לטקיה!2
סוריים.  מ״מ   �30 תותחי  אש  לעברו  נפתחה  החוף  אל  הישראלי  הכוח  כשהתקרב 

הסובייטים  כי  סובייטיים,  סטי״לים  הוא  גם  שהפעיל  פולין,  של  בצי  בכיר  קצין  לי  סיפר  לימים   2
לטקיה  בקרב  שניצחוננו  בנימוק  ב־�973  הסטי״לים  בקרבות  ושיטתם  כליהם  תבוסת  את  תירצו 
יום הכיפורים  כי רק �� שנה לאחר מלחמת  נבע משימוש במסוקים. לדבר לא היה שחר כמובן, 

החל חיל הים הישראלי לעשות שימוש במסוקים ימיים.
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וכן פגזי תותחי החוף ששיגרו הסורים לעבר ספינות הטילים שלנו פגעו  שמונה טילים 
פגעו  מהם  )שבעה  טילים  עשרה  שיגרו  כוחותינו  נפגעים.  היו  לא  אך  הכוח,  בקרבת 
במטרה(, וירו כ־200 פגזי 76 מ״מ וכ־75 פגזי 40 מ״מ. בתום הקרב דיווח מפקד השייטת 
 – סטי״לים  ושלושה  אחת  מקשת  אחד,  סט״ר  ״הטבענו  הים:  חיל  למפקדת  ברקאי 

לכוחותינו אין נפגעים״. זה היה ניצחון מוחץ בשיעור 0:5 לשייטת הסטי״לים ולחיל הים!

המשך הלחימה בגזרה הסורית

בתוך  ונשארו  מהחוף  מלהתרחק  סוריים  שיט  כלי  נמנעו  הראשון  לטקיה  קרב  לאחר 
לפתחי  מחוץ  זרות  ממדינות  סוחר  אוניות  העגינו  הסורים  לחוף.  בצמוד  או  הנמלים 
הנמלים לצורכי הגנה. למודיעין הימי לא היה מידע על כך ולכן לא הובא הדבר בחשבון 
חוף  לאורך  הוחלט במטה הכללי לפגוע במתקנים אסטרטגיים  לפיכך,  בשלב התכנון. 
סוריה באמצעות הפגזה של חיל הים, גם כדי לרתק שתי חטיבות של צבא סוריה שהיו 
פרושות באזור החוף ולמנוע מהן להישלח לאזורי הקרבות. התכנון כלל תקיפת שלוש 
מטרות באזור החוף הסורי: המעגן הצבאי במינת אל־ביידה בצפון סוריה, נמל לטקיה, 
האלה  הצעדים  כל  טרטוס.  שבמחוז  סוריה  בצפון־מערב  בבניאס  הדלק  מכלי  וחוות 
ננקטו עקב שיגורן של רקטות סובייטיות מסוג פרוג-7 לעבר בסיס חיל האוויר רמת 
דוד ומגדל העמק ב־8 באוקטובר. בלילה שבין �0-�� באוקטובר הופגזו שלוש המטרות 
האלה באמצעות ספינות סער שתקפו ארבע תקיפות. ארבעה כלי שיט סוריים נפגעו 
בניאס,  במסוף  בעיקר  דלק,  לאחסן  סוריה  של  היכולת  קשות  ניזוקה  מכך  וכתוצאה 
ונגרמו שיבושים ניכרים באספקת הדלק והחשמל ברחבי המדינה. אל״מ ברקאי פיקד 
אישית על הכוח שהפגיז את נמל לטקיה; סא״ל גדעון רז היה אחראי להפגזת המעגן 
הוטלה  רהב  אלי  סא״ל  ועל  בניאס;  לעיר  הסמוך  אל־ביידה  במינת  הצבאי האסטרטגי 
סער  ספינות  הגיחו  לטקיה  בנמל  בניאס.  במסוף  הדלק  מכלי  את  להבעיר  המשימה 
והחלו להפגיז מטרות סוריות, מה שנודע בשם ״קרב לטקיה השני״. תוך כדי ההפגזה 
מתוצרת  ״סטיקס״  טילי  שמונה  ושיגרו  הנמל  פתח  אל  סוריות  טילים  ספינות  יצאו 
ספינות  פתחו  כתגובה,  אותן.  החטיאו  אלה  אך  הסער  ספינות  לעבר  ברית־המועצות 
הסער בירי תותחים לעבר אחת מספינות הטילים הסוריות והיא נפגעה אך לא טבעה. 
מהשעה  הראשונה.  מהפעם  יותר  יעיל  באופן  ערוכים  הסורים  היו  הפעם  כי  התברר 
טיל  שיגור  לרבות  לתקוף,  ישראל  המשיכה  דקות  כ־40  ובמשך  בוקר  לפנות  שתיים 
הלחימה  לחידוש  ישראל  שבה  קצרה  הפוגה  לאחר  ״גבריאל״.  מסוג  טילים(  כמה  )או 
הסוריים  ה״סטיקס״  טילי  כל  החטיאו  הסורים,  של  הערנית  ההיערכות  וחרף  בנמל, 
את הספינות הישראליות והללו שיגרו טילי ״גבריאל״. עם זאת, ההצלחה הישראלית 

באזור הלחימה הזה הייתה חלקית. 
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דפוס  המלחמה.  בהמשך  שהתנהלו  הקרבות  דגם  רבה  במידה  היו  בסוריה  הקרבות 
לים  מלצאת  נמנעו  והם  החוף  הגנת  על  הזמן  רוב  התבסס  הסורים  של  התנהגותם 
הפתוח. הלחימה בים החלה בקרב לטקיה הראשון בלילה שבין 7-6 באוקטובר, ונמשכה 
בכביש  הים  חיל  תקיפת  עם  והסתיימה  באוקטובר   24-23 שבין  הלילה  עד  לסירוגין 
נפגעו מכלי  זו  והפגזת אזור הבניאס ב־23 באוקטובר. בתקיפה  החוף מדרום לטרטוס 
סופה טובעו שלוש  ועד  בזירה הסורית מראשית המלחמה  הובערו.  דלק  ומסופי  דלק 
סוריה  על  ימית  עליונות  השיגה  וישראל  הסורי  הצי  של  תשע  מתוך  טילים  ספינות 

בזירת הים התיכון. 

הלחימה בים התיכון מול מצרים

בלילה שבין 9-8 באוקטובר התחולל קרב ימי בין ספינות טילים של ישראל ובין ספינות 
טילים של מצרים באזור החוף הצפוני המשתרע בין דמיאט־בלטים בדלתת הנילוס שבו 
נמצא שפך נהר הנילוס לים התיכון. שש ספינות טילים ישראליות – ״רשף״, ״קשת״, 
״משגב״, ״אילת״, ״סופה״ ו״חרב״ – יצאו בפיקוד של מפקד שייטת 3, אל״מ ברקאי, 
לתקיפת כלי שיט מצריים שעלולים היו להפליג לאזור מוצב ״בודפשט״ בקו בר־לב. 
והמתין  לאלכסנדריה  סעיד  פורט  בין  ימי  מארב  טמן  הישראלי  הטילים  ספינות  כוח 
לספינות המצריות. עם הגעתם שיגרו המצרים טילים לעבר הספינות הישראליות אך 
טילי  ושיגר  בעקבותיהם  דלק  הישראלי  הכוח  להימלט.  והחלו  המטרות  את  החטיאו 

״גבריאל״ נגדם ופגע בשלוש ספינות לפחות מדגם ״אוסה״. 
ארבעה ימים לאחר מכן תקפו ספינות טילים של חיל הים הישראלי את חוף מצרים 
בים התיכון שש פעמים. הופגזו פורט פואד )עיר חוף בשרטון המזרחי בפתחת תעלת 
לחופי  הנילוס  נמל בדלתת  )עיר  ורוזטה  בלטים  הים התיכון(, דמיאט,  גדות  על  סואץ 
לאלכסנדריה,  הסמוך  קיר  אבו  במפרץ  מאלכסנדריה(,  קילומטר  כ־65  התיכון,  הים 
מצרים־לוב.  לגבול  קרוב  החוף,  ובאזור  הנילוס  דלתת  בצפון־מזרח  אל־דבעה,  בראס 
נאספו  וניצולים  טובעו,  מצריות  תצפית  ספינות  שתי  מדויק.  באופן  הופגזו  המטרות 

ונלקחו בשבי. 
בלילה שבין �7-�6 באוקטובר טובעה ספינת טילים מסוג ״אוסה״ בנמל פורט סעיד 
״ליידי״,  במבצע   �3 שייטת  לוחמי  ידי  על  טנקים(  )נחתת  ונט״ק  טורפדו  ספינת  וכן 
אך שני לוחמים נעדרו ולא שבו מן הפעולה וכנראה נפגעו מפצצות העומק שהושלכו 
בנמל; טיבוע כלי שיט של האויב בתוך הנמל נועד לרתק את האויב לתחום זה ולהבטיח 

לנו חופש פעולה מחוצה לו.
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סגר ימי

עם  לתנועה.  התיכון  הים  מזרח  סגירת  על  וסוריה  מצרים  הודיעו  הקרבות  פרוץ  עם 
באוקטובר  החל  ליווי השיט  הסוחר.  אוניות  את  בפועל  לאבטח  הוחלט  הקרבות  סיום 
מייל.  כ־000,�  של  מטווח  החל  רכש  אוניות  ליווי  חודשים.  כשלושה  במשך  ובוצע 
הליווי התבסס על שתי ספינות סער 4, אח״י ״רשף״ ואח״י ״קשת״, ועל שאר ספינות 
שייטת הסטי״לים וכן על אוניית האימונים אח״י ״נגה״, שצוידה במכלי דלק לתדלוק 

הסטי״לים. 200 אוניות נכנסו לישראל ויצאו ממנה במהלך המלחמה, כבשגרה!

התוצאות

הלחימה בים החלה בקרב לטקיה בלילה שבין 7-6 באוקטובר והסתיימה בהפגזת חוף 
הצי  של  הסטי״לים   �2 מתוך  ארבעה  באוקטובר.   24-23 שבין  בלילה  בסוריה  בניאס 
המצרי טובעו ושלושה מתוך תשעה של הצי הסורי. כתוצאה מכך השיגה ישראל כמה 

הישגים: 
הושגה עליונות בים התיכון   .�

נמנעה פעילות כנגד חופי המדינה.  .2
נפגעו יעדים אסטרטגיים של האויב  .3

נפגעו דרכי האספקה הימית של האויב  .4
הובטח חופש שיט לישראל.  .5

ב. זירת ים סוף

בשנה שקדמה למלחמה נקבעו משימות הזירה במלחמה: 
�. להגן על דרום סיני כנגד התקפות מן הים 

2. להנחית אוגדת שריון בדרום־מערב מפרץ סואץ )מבצע ״אור ירוק״(
3. להכין תשתית להפעלת שש ספינות ״סער 4״ בזי״ס )זירת ים סוף(. 

במלחמת יום הכיפורים מולאה רק המשימה הראשונה מתוך השלוש, מכמה סיבות:
במהלך  ירוק״(  ״אור  )מבצע  השריון  אוגדת  הנחתת  לקראת  הקרב  נוהל  א. 
ו־20 באוקטובר(,  המלחמה החל שלוש פעמים )�4 באוקטובר, �8 באוקטובר 
אך בכל פעם הוא בוטל ברגע האחרון )בהחלטת שר הביטחון(. מבצע זה נועד 
את  לאגף  תוכנן  הוא  סואץ;  תעלת  לחציית  אסטרטגית  אלטרנטיבה  לשמש 
הצבא המצרי מעורפו, דרך הגדה המערבית של מפרץ סואץ, ולגרום לקיפולו. 

ביטולו היה החמצה לדעתי, למרבה הצער.
ב־�5  התיכון  מהים  לצאת  עמדו   )4 סער  )דגם  הראשונים  הסטי״לים  שני  ב. 
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אך המלחמה  ולהגיע לשארם א־שייח׳,  להקיף את אפריקה   ,�973 באוקטובר 
פרצה שישה ימים קודם לכן, וסטי״לים אלה, שנועדו, בין השאר, לאבטח את 
הנחיתה ב״מבצע ״אור ירוק״ נותרו בים התיכון והשתתפו בקרבות הסטי״לים 

בזירה זו. 

הדרומית  הכניסה  על  המצרים  שליטת  עקב  שנוצר  האופרטיבי  והמצב  הכוחות  יחסי 
למפרץ סואץ יצרו מציאות קשה ביותר בזירת ים סוף. היעדר הסטי״לים הישראליים 
שינה דרסטית את מאזן הכוחות בזירה. כל תקופת המלחמה לא נמצאו בזירת ים סוף 
ַדּבּורים  ארבעה־חמישה  רק  בה  נמצאו  באוקטובר(   �5( מחציתה  ועד  התקפיים,  כלים 
– שהם כלי סיור ומגננה, שש נחתות ישנות – שהן כלי תובלה, ואוניית עזר לִתספוק 
ולתובלה, שהייתה ״טרף״ קל לאויב בגלל גודלה ואטיותה ובשל דלּות נשקּה ואמצעי 
הגנתה. גם באוויר וביבשה היו כוחותינו דלים. כלי השיט שנמצאו בזירת ים סוף גם לא 
לקצהו  דרומה, מעבר  הרבה  להרחיק   – הפלגתם  טווח  מגבלות  בגלל   – מסוגלים  היו 
הדרומי של חצי־האי סיני; שלוש מכליות דלק ישראליות שנקלעו למצור המצרי בים 
סוף ביום הראשון לפרוץ המלחמה הצליחו לחמוק כשהן מלאות בדלק ולהגיע לאילת, 

בעיקר בגלל אזלת היד של המצרים.
כדי להבטיח את שליטתם על הפתחה הדרומית של מפרץ סואץ, לנתק את שארם 
א־שייח׳ משליטתה על הכוחות הישראליים במפרץ ולבודדם, הציבו המצרים בע׳רדקה 
הסטי״לים  ארבעת  ובעזרת  וס״א-3,  ס״א-2  קרקע־אוויר(,  )טיל  טק״א  סוללות  שש 
הכוחות  בפני  שחסמה  וימית  אווירית  טילים״  ״חומת  יצרו  הם  זה,  מעגן  על  שנשענו 

הישראליים את המעבר הראשי למפרץ במצר ג׳ובל.
)הערכה  במלחמה  סטי״לים  ברשותנו  יימצאו  לא  הנראה  שככל  מראש  בהערכה 
שהתאמתה לאחר מכן(, בוצעה במהלך השנה שקדמה למלחמה שורת צעדים שנועדו 

בעיקרם לבנות אוטונומיה מרבית במפרץ סואץ ויכולת התמודדות סבירה בתוכו: 
ל־�5-�0  יממות  משלוש  הוגדל  מפרץ  ּבַ ״מונטנה״(  )סיורי  הַדּבּורים  סיורי  מספר  א. 
שוניות,  סוער,  )ים  הקשה  הזירה  את  להכיר  נוכחות,  להפגין  כדי  בחודש,  יממות 
גאויות, זרמים, מתקני נפט בלב ים, מצרים מסוכנים(. גם נט״קים הוכנסו מפעם 

לפעם לסיורים במפרץ.
המפקדים  רבות.  ותורגלה  גובשה  תותחים  כספינת  ַדּבּורים  של  הלחימה  תורת  ב. 

הונחו להסתער על מטרת האויב עד לטווח 0; כך הפכנו את הדבור לכלי תקיפה.
סירות ה״צרעה״ הרעועות הוצאו מראס סודר והועברו לאילת. ג. 

א־ לטנקים(,  העמסה  )כחוף  כניסה  ראס   – חוזקו  סואץ  במפרץ  המשנה  בסיסי  ד. 
טור, אבו רודס, ״פותחן״ – אסדת גז בלב ים וראס סודר – לתספוק של מזון, דלק 

וחוליות תיקונים לכלי שיט.
מעבר ״מילאן״, הנמצא רחוק מהאי שדואן וקרוב לחוף סיני, תומרר במחזירי הד  ה. 
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מכ״ם כדי ליצור נתיב חלופי בטוח לכלי השיט של חיל הים ולניתוב מכליות הדלק 
מהמפרץ לאילת. במלחמה שיגרו המצרים כשמונה טילים לעבר מחזירי הד מכ״ם 

אלה בחושבם שאלו הם כלי שיט...
סיני.  מחוף  בסבבים  לביצוע  ַדּבּורים,  באבטחת  ירוק״  ״אור  מבצע  ותורגל  תוכנן  ו. 
הנט״קים תורגלו לנחות על שוניות כדי לחמוק מטילי ״סטיקס״ )בהתייעצות עם 
ז״ל( ולהשתחרר מהכורח להנחית כוחות בנקודות מגבילות. חודשיים  צמח חרות 
דוברות  ושתי  נחתות  שש  של  הנחתה  מטכ״ל  פורום  בפני  הוצגה  המלחמה  לפני 
)תרגיל ״מדקדק״( על שונית אלמוגים; כל חודש נערך תרגיל זירתי )״סנפיר״( ובו 
שולבו כל גופי הזירה. בוצע תרגיל נחיתה עם חטיבת הצנחנים בהשתתפות קצח״ר 

)״הרף עין״(.
הוצמדה  בוטלה,  הטכנית  שכשירותה  ״תרשיש״(,  )אח״י  ״שקמה״  מדגם  נחתת  ז. 

לחוף ראס סודר כמזח התקשרּות בעבור הַדּבּורים.

התקפה רבתי של המצרים ביממה הראשונה

רבתי על שארם א־ פתחו המצרים בהתקפה  ב־6 באוקטובר, בשתיים אחר הצהריים, 
שייח׳ ולאורך מפרץ סואץ; הם עשו ניסיונות תקיפה נוספים במהלך המלחמה:

28 מיגים תקפו את אופירה ופגעו במסלול ההמראה, בסוללת ה״הוקים״ באנטנות  א. 
במפרץ  השיט  כלי  עם  מתקשורת  הזירה  מפקדת  נותקה  מכך  וכתוצאה   – הקשר 
והפילו  כנגדם  המריאו  האוויר  חיל  של  פנטומים  שני  הים;  חיל  וממפקדת  סואץ 
וכלי  הים  חיל  מחנה  של  הנ״מ  סוללות  הפילו  השביעי  המיג  את   – מיגים  שישה 

השיט שנמצאו במעגן.
מטוס ״טופולב �6״ מצרי שיגר שני טילים מתבייֵתי מכ״ם לעבר מכ״ם חיל האויר  ב. 
שבגבעת ״צפרא״ בשארם א־שייח׳ ואלה הרסו אותו; תצפיתני התחנה חשבו שאלו 

הם מסוקים ולא כיבו את המכ״ם, וחמישה מהם נהרגו מהפגיעה.
שארם  לעבר  מצרים  של  ״קומאר״  מסוג  סטי״לים  שני  שעטו  הערב,  באותו   ג. 
א־שייח׳ ותקפו בטילים שלוש נחתות שסיירו לאורך חוף שארם־ראס מוחמד; שני 
שקיבלו  פי  על  אף  הסטי״לים  את  ליירט  הצליחו  לא  האוויר  חיל  של  הפנטומים 
התרעה ארוכה ולא הייתה להם בעיית זיהוי; נחתות חיל הים )מצּוָותות ב־60 איש( 
קיבלו הוראה )במילת קוד – על פי נוהל קבוע מראש( לנחות על השוניות, וטילי 

ה״סטיקס״ חלפו מעל תורניהם והתנפצו ביבשה.
וכוחות  מצרית  קומנדו  חטיבת  נחתו  א־שייח׳,  שארם  על  להתקפה  במקביל  ד. 
נוספים מ־45 מסוקים מי-8 מול אבו־רודס וצפונה ממנה, כדי לשמש ״ראש גשר״ 
״הוק״  וטיל  ״מיראז׳״  מדגם  קרב  מטוסי  סיני;  דרום  לכיבוש  השלישית  לארמייה 

אחד הפילו �6 מתוך המסוקים המצריים שניסו לנחות.
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שלושת הקרבות של הַדּבּורים

זוג  המלחמה;  לפרוץ  הראשונות  בשעות  באוקטובר,   6 בליל  נערך  הראשון  הקרב  א. 
אבו־ מול  שסייר  דקל,  )טנקלביץ׳(  מוטי  וסגן  שחק  צביקה  סגן  בפיקוד  ַדּבּורים 

רודס, קיבל הוראה ישירה ממפקדת חיל הים לתקוף אויב בראס זעפרנה; משלא 
מצא שם מטרות חדר ביזמת שחק לתוך מעגן מרסה ת׳למת וחיסל את כוח החלוץ 
המצרי ממרחק של מטרים ספורים תחת אש כבדה. הכוח המצרי עמד להוביל כ־
זה הסתיים  כדי לתמוך בכוח המצרי המוסק; קרב  רודס  דיג לעבר אבו  70 סירות 

בהרוג אחד ושבעה פצועים. 
תקף  איילון  עמי  רס״ן  בפיקוד  ַדּבּורים  זוג  באוקטובר.   8 בליל  נערך  השני  הקרב  ב. 
בקרבת החוף המצרי, ליד ראס סאדאת, בצל תותחי �30 מ״מ, וטיבע את ספינת 

המשמר המצרית מדגם ״דה־קסטרו״.
הקרב השלישי נערך בליל �4 באוקטובר. חמישה ַדּבּורים בפיקוד רס״ן עמי איילון  ג. 
ומפקד המשנה סרן ישראל פטשניק תקפו סירות דיג חמושות במעגן ראס ע׳ארב 
ַדּבּורים.  חמישה  של  כוח  באמצעות  לראשונה  בוצעה  התקיפה  המצרית.  שבגדה 
הם הסתייעו בתול״רים )תותח ללא רתע( ״קרגו״ )התול״רים הגיעו לזירת ים סוף 
והותקנו בַדּבּורים יום אחד לפני המבצע( ובמטעני ״גור״, והבעירו �9 ספינות דיג 
חמושות אשר נערכו לחצות את המפרץ. הקרב, שהתנהל סמוך לחוף המצרי מול 

גדוד חרמ״ש, הסתיים בשני פצועים קל. 

נוהלו מתוך הסתערות ומגע פיזי קרוב – מטרים ספורים  יודגש, כל קרבות הַדּבּורים 
מהאויב; כל מהלך המלחמה ארבו הַדּבּורים במבואות המעגנים המצריים במפרץ סואץ 
א־שייח׳.  בשארם  נחיתה  ניסיונות  והדפו  שדואן,  לאי  שמצפון  האיים  קבוצת  בין  או 
הם גם סייעו לפעולות שייטת �3 ויחידה 707 בפעולותיהן במפרץ ושימשו כוח חילוץ 

לפשיטות שייטת �3 במעגן ע׳רדקה! 

�8 מ״מ מתוך נט״ק ירי מרגמה 

וזרחן  נפיץ  פגזי   �50 אייבר  דוד  סגן  בפיקוד  מטר   36 נט״ק  הפגיזה  באוקטובר  ב־�7 
לתוך מעגן מרסה ת׳למת באמצעות מרגמה �8 מ״מ. ההפגזה בוצעה מתוך ההנגר של 
הנט״ק, בטווח 3,000 מטר מהמעגן, כשהוא סמוך לחוף המצרי ושרוי תחת אש תותח 
המבצע  הכנת  המתמרנת.  הנט״ק  את  החטיא  אך  זעפרנה  מראס  שירה  ליטראות   25
מטרה  על  ומטווח  הנט״ק  רצפת  של  הטכניות  החוזק  בדיקות  לרבות  המאולתרת, 

בקרבת א־טור, בוצעה במהלך יממה אחת בלבד.
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תוצאות התקיפות המאולתרות הללו

הכוח המצרי המוסק נותק מעורפו שביבשת המצרית ורבים מחייליו נלכדו או נהרגו. א. 
נמנע חיסול סוללת ה״הוקים״ המוצבת בראס סודר, באמצעות כוח הפושט מן הים.  ב. 
כך נשלל הכיסוי האווירי מהארמייה השלישית )שנזקקה לו לשם התקדמות לכיבוש 

דרום סיני( והיא נמנעה מלנוע דרומה בציר המפרץ.
חטיבת הצנחנים 35 הייתה חופשית להילחם, בחיפוי ה״הוקים״, מצפון לראס סודר.  ג. 

בעייתיות התקיפה בע׳רדקה

לנוכח מגבלות חיל האוויר והקושי של כלי שיט שטח שנמצאו ברשותנו לחדור לאזור 
ממפקד  דרשתי  הטילים(,  מוגן  האזור  של  הקילומטר   40 ברדיוס  )הנמצא  ע׳רדקה 
החיל וממפקד שייטת �3, בהיותי מפקד הזירה, חודשיים לפני המלחמה לתכנן ולהכין 
השיט  כלי  את  לרתק  המצרים  את  לאלץ  כדי  ע׳רדקה,  מעגן  לתוך  תקיפה  פעולות 
שלהם להגנת המעגן ועל ידי כך לרפות את שליטתם במצר הכניסה למפרץ סואץ, מצר 
ג׳ובל – אך שניהם, גם מפקד השייטת וגם מפקד החיל, דחו זאת בתוקף בטענה שזוהי 

״משימה בלתי אפשרית״.

�3 בע׳רדקה בעייתיות התקיפה של שייטת 

המרחק משארם א־שייח׳ לע׳רדקה גדול מאוד )�00 קילומטר לכל כיוון(, בייחוד לכלים 
קטנים כמו ס״גים )סירות גומי( ו״סנוניות״; מבנה היעד מפתח המעגן ועד למטרות היה 
 צר וארוך )שלושה קילומטר( ונצפה מהחוף; ביעד הוצבו כאמור שש סוללות טק״א – 
בחוף המעגן  ס״א-2 וס״א-3; סטי״לים )עד ארבעה( וטרפדות ומטוסי קרב )מיג �7(; 
ובמעגן  לאורך החוף  )23 מ״מ(;  הוצבו תותחים  ועל שרטון האלמוגים שמולו ממזרח 
סיירו חיילים וסירות שהשליכו למים פצצות נגד צוללנים. במעגן היו זרמים והמים היו 

שקופים, כך שצוללנים נתגלו בעומק רב לצופים מעל.
פעמים  ארבע  ע׳רדקה  את  תקפנו  המלחמה  במהלך  יממות   �3 בתוך  זאת,  למרות 

וחדרנו למעגנּה שלוש פעמים, וחזרנו ללא פגע.
ביום השלישי למלחמה הגיעו לשארם א־שייח׳, לפי דרישתי, 45 לוחמי שייטת �3. 
נלוו אליהם מש״ט �3 ושני אלופים במיל׳, שביקשו לסייע בייעוץ. שלושתם התנגדו 
נמרצות לתקיפה בע׳רדקה. ואולם מח״י, האלוף ביני תלם, אישר הפעם את המלצתי, 
שראיתי בה תנאי לבלימת הכיבוש המצרי של שארם א־שייח׳, ואחר כך שימשה קרש 
קפיצה לביצוע המשימה המרכזית המתוכננת לזירת ים סוף במלחמה – מבצע הנחיתה 

״אור ירוק״. למחרת הגעתם החלו לוחמי שייטת �3 לתקוף את מעגן ע׳רדקה:
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הפעולה  באוקטובר;  ב־9  פעלו  קרול  גדי  )מיל׳(  סרן  בפיקוד  השייטת  לוחמי  א. 
סירות  בשלוש  שהובלו  רזרבי  ולוחם  שייטת  לוחמי  זוגות  שני  ידי  על  בוצעה 
ידי טרפדת. היה חשש  גומי. בהגיעם לפתח המעגן הם מצאו אותו חסום על 
שאם יתקדמו סירות הגומי לנקודת טבילה הן עלולות להתגלות והכוח יושמד. 
קילומטר(  )יותר משלושה  גדול  היה   – ובצלילה  – בשחייה  למטרות  המרחק 
מכדי שאפשר יהיה לחזור בחשכה. הכוח שהגיע הסתתר במקום וציפה לעזיבת 

הטרפדת, אך הטרפדת לא עזבה ואז הוריתי לכוח לחזור. 
לוחמי השייטת בפיקוד גדי קרול פעלו בשנית ב־�� באוקטובר; הפעם בוצעה  ב. 
הפעולה בידי שני זוגות בלבד. סירת הגומי השלישית הוקצתה לנשיאת דלק, 
עקב המרחק הגדול. גדי קרול ודן עוזיאלי איתרו, לאחר מאמץ רב, את סטי״ל 
המטרה, הדביקו לו מוקשי עלוקה ונסוגו לנקודת איסוף תחת מטר של פצצות 
עומק. הם חברו לסירות הגומי באפיסת כוחות. לזוג השני אירעה תקלה בציוד, 
הגומי  סירות  והתנעת  הצוללנים  איסוף  עם  המטרה.  אל  לצלול  ממנו  ונבצר 
התגלה הכוח ונפתחה עליו אש. סירת גומי אחת לא הצליחה להתניע, אנשיה 
על  דיווח  הגומי  סירות  מפקד  אותה.  לנטוש  נאלץ  והכוח  אחרת  לסירה  עברו 
טילים[  מוגן  ]אזור  מגבלת אמ״ט  )שעקב  אווירי  סיוע  וביקש  האש שנפתחה 
א־שייח׳  בשארם  החפ״ק  אותו  שאל  ניכר  זמן  משחלף  כלל(.  מתוכנן  היה  לא 
על מצב הכוח ביחס לאויב וכיצד הסתיימה הפעולה, והוא סיפר שאש האויב 
שהסטי״ל  הוברר  זמן  לאחר  מוקשים.  הודבקו  האויב  ולסטי״ל  כבר  זה  פסקה 
הכוח  שקע.  עץ,  העשוי  גופו,  כל  לא  אך  פעולה  מכלל  ויצא  התפוצץ  אמנם 
הנסוג נפגש עם סירות ה״סנונית״ שהמתינו בנתיב, ויחד הם חזרו לשארם א־

שייח׳. 
נפץ  סירות  לפעולה  יצאו  והפעם  פשיטה,  בוצעה  שוב  באוקטובר  ב־�8  ג. 
ה״פצחנים״,  מפעילי  לאיסוף  ״סנוניות״,  ושתי  ״פצחנים״  שני   – )״פצחנים״( 
בפיקוד רס״ן גדי שפי )סגן מפקד שייטת �3(; ה״פצחנים״ פותחו בשייטת �3 
ירוק״  ״אור  כשמבצע  אמינות.  ניסויי  עברו  טרם  אך  ״סנונית״,  גוף  בסיס  על 
ביני  היה עלינו לאבטח אותו באמצעים שבידינו. האלוף  ועלה על הפרק,  שב 
לא  אם  גם  ע׳רדקה  במעגן  ה״פצחנים״  את  להפעיל  המלצתי  את  קיבל  תלם 
בתוך  שיתרחש  הפיצוץ  שעצם  סברתי  פעולתם.  לדיוק  בנוגע  ודאות  הייתה 
המעגן ישרת את מטרתנו. כלומר, גם אם יחטיא ה״פצחן״ את סטי״ל המטרה, 
יגרום הפיצוץ למצרים לתגבר את הכוחות להגנתם ולהרחיק את כליהם מאזור 
הנחיתה. בכך יגבר הסיכוי שתושג המטרה. גדי שפי זיהה את סטי״ל המטרה 
עוגן צמוד למזח והורה למפעילי ה״פצחנים״ להסתער עליו. הוא הפעיל רקטת 
המטרה  לפני  הרוח(  )בגלל  נחתה  הרקטה  אך  המטרה,  את  להניר  כדי  תאורה 
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וסנוורה את מפעיל ה״פצחן״ המסתער. בהסתערות הראשונה נאלץ המפעיל, 
הסתער  מכן  ולאחר  למזח(  מדי  קרוב  עצמו  מצא  )כי  לאחור  לסוב  יערי,  דידי 
עד  במעגן  להשתולל  סירתו  החלה  מה״פצחן״  דידי  שקפץ  לאחר  שנית. 
להתפוצצותה העצמית. גם המפעיל יאיר מיכאלי הסתנוור לפני ההפעלה של 
ה״פצחן״ ולא הבחין במטרה, אך סירתו התפוצצה )270 קילוגרם של חומר נפץ 
כבדה  אש  תחת  נאספו  המפעילים  שני  רב.  נזק  שם  וגרמה  המזח  על  מרסק( 
ב״סנוניות״ האיסוף, ונסוגו לשארם א־שייח׳ כשהם שלמים ובריאים. עם חזרת 
הכוח הבחינו מכשירי ההאזנה בהתרוצצות מבוהלת של המצרים ובתגבור כלים 

במעגן – מה שהוכיח שמטרת הפעולה הושגה במידה ניכרת.
כתף  רקטות  באמצעות  ע׳רדקה  במעגן  סטי״ל  הושמד  באוקטובר   2� בליל  ד. 
ביקשתי להתמנות  ביני תלם, לבצע את הפעולה  Law. כשהטיל עלינו מח״י, 
למפקד הפעולה בים וכן ביקשתי שרס״ן גדי שפי, סגן מפקד שייטת �3, יפקד 
בתוך  הרקטות  להפעלת  לוחמים  תשעה  שהובילו  הנשק״,  ״סנוניות  כוח  על 
המבצעי,  הניסיון  עתיר  דגאי,  ישראל  סגן  בקשותי.  את  אישר  מח״י  המעגן. 
לצאת  ביקשתי  מיכאלי.  יאיר  שמפעילּה  השנייה,  ה״סנונית״  למפקד  מונה 
את  העמידו  במעגן  שביצענו  ״הרועשות״  הפעולות  ששתי  משום  לפעולה 
מאוד.  גדל  הביצוע  וסיכון  נחלש,  ההפתעה  יסוד  עליונה,  בכוננות  המצרים 
והוא גם הכתיב  זו, לראשונה, מצד מח״י,  היזמה לביצוע הפעולה באה בפעם 
לשוט  הכורח  לנוכח  הסיכון  את  הגבירו  אשר  השיטה,  ואת  האמצעים  את 
בנשק  ולהשתמש  המטרה  סטי״ל  לאיתור  המעגן  בתוך  על־מימית  חשופים 
בבוקר  הגיעו לשארם א־שייח׳  נגד־טנקים    Law )רקטות  הכרנו  לא  שמעולם 
שייטת  כמפקד  הרב  ניסיוני  כי  חשבתי  לראשונה(.  ותורגלו  ונלמדו  הפעולה 
�3 לשעבר )עד שנתיים לפני המלחמה( יכול לשמש דוגמה ללוחמים. כמו כן, 
הכרתי מקרוב את הלוחמים ואת ה״סנוניות״ ויציאתי אתם תגביר את ביטחונם 
הקריטיים  במצבים  שהשליטה  גם  חשבתי  גבוליים.  נראו  שסיכוייה  בפעולה, 
החלטות  קבלת  תחייב  ביעד,  במיוחד  הפעולה,  במהלך  להתפתח  שצפויים 

מידיות שיצדיקו את נוכחותי במקום ולא בחפ״ק מרוחק. 
ניסיון  הזריחה;  לפני  אחת  לשעה  השין  שעת  נקבעה  האויב,  את  להפתיע  כדי 
 �00( אחרינו  מלדלוק  נמנע  הוא  נפגע,  האויב  אם  כי  לימדנו  ההתשה  מלחמת 
יום,  ביצענו מטווח  הירי  טווח  לקבוע את  כדי  זו(.  בפעם  היום  לאור  קילומטר 
ועם תחילת התנועה אל היעד גם מטווח לילה – טווח השיגור נקבע ל־�00-80 
)ראש מספן מודיעין( בעת התדריך האחרון  מטר מהמטרה; עם הודעת רמד״ן 
אמרתי  רב־עצמה  תותחנים  זרקור  הזה  הפעולה  בליל  להימצא  צפוי  ביעד  כי 
ללוחמים כי הדבר יסייע לנו, להערכתי, לקבוע מהיכן להיכנס ליעד – מצפון או 
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מדרום. מכל מקום, העדפנו את הכניסה הצפונית הרחבה והפנויה על הדרומית 
הרקטות  חמש  לירי  בלבד  אחד  צלף  נקבע  ״סנונית״  בכל  בשרטונות;  הגדושה 
היחידות שעמדו לרשותנו בכל סירה – כדי להגביר את ניסיונו ואת מיומנותו; 
צורף  שבהן  השלישית  אל  ״סנוניות״.  בשלוש  הפלגנו  ליעד  התנועה  בתחילת 
נועדה  זו  סירה  באישורו של מח״י.  פי בקשתו,  על  בן־נון  יוחאי  )מיל׳(  האלוף 
להתייצב מחוץ למעגן ולשמש סירת חילוץ. במחצית הדרך חל קלקול בסירתו 
שהזרקור  גילינו  הדרך  בהמשך  א־שייח׳.  לשארם  לחזור  נאלץ  והוא  יוחאי  של 
הכניסה  עם  מצפון.  שוב  לחדור  אפוא  והוחלט  המעגן  בדרום  הוצב  ״המובטח״ 
למעגן המואפל הבחנו במרחק של כ־800 מטר בגוש שחור, שהסתמן כסטי״ל 
והתקרבנו  כסטי״ל  אכן,  אותו,  זיהינו  מהגוש  מטר   400 של  בטווח  המבוקש. 
מ״מ   23 לעברנו אש מתותח  נפתחה  ממנו  כ־�20 מטר  במרחק  כשהיינו  אליו. 
והוריתי  המטרה  מסטי״ל  מטר   80 מרחק  התקרבנו  לנו.  שממזרח  מהשרטון 
״סנונית״  מכל  ששוגרו  הראשונים  השיגורים  שלושת  רקטות.  בירי  לפתוח 
החטיאו ועברו מעל תורן הסטי״ל; התקרבנו מרחק 40 מטר וגם הפעם החטיאה 
בו־ שנורתה  האחרונה,  החמישית,  הרקטה  רק  סירה,  מכל  הרביעית  הרקטה 
זמנית משתי ה״סנוניות״, פגעה בסטי״ל האויב והבעירה אותו. חיילי הסטי״ל, 
אליהם  ירה  שפי  סביבנו.  ושחו  למים  קפצו  קל,  בנשק  עלינו  ירו  הם  שגם 
במאגים שבחרטום ה״סנונית״ כדי להרחיקם, וכשניסינו לסגת הוברר שמדחפי 
ה״סנונית״ שלנו תקועים בשונית האלמוגים שמתחתינו; בשל מי הגאות שכיסו 
לשחרר  הניסיונות  מועד.  מבעוד  בשונית  להבחין  אפשר  היה  לא  השונית,  את 
את המדחפים ולהטות לשם כך את חרטום הסירה לא צלחו גם הם. או אז קפצנו 
כל הצוות, למעט המפעיל דוד קליאוט, מה״סנונית״, הקלנו את משקלה ודחפנו 
אותה אל מעבר לשונית. חצי שעה לפני הזריחה מצאנו עצמנו בעומק המעגן 
כשאנחנו מוארים כבאור יום עקב דלקת הסטי״ל. האמנתי שהשחרור מהשונית 
מזגזגת,  שהסירה  הוברר  אז  אך  למעגן,  מחוץ  אל  במהירות  לנוע  לנו  יאפשר 
כיוון שמדחף אחד נפגע כנראה. חבל שנקשר ל״סנונית״ השנייה אפשר לגרור 
אותנו אל פתח המעגן – הגענו אליו במהירות מואטת – ומשם, �00 קילומטר 
ובעשר  אש  הפסקת  הוכרזה  בבוקר  שבע  בשעה  א־שייח׳.  לשארם  יום  באור 
הגענו לשארם א־שייח׳. רמד״ן הודיע לי כי הסטי״ל שהשמדנו הוא אותו סטי״ל 
שטיבע את אח״י ״אילת״ ב־�2 באוקטובר �967. ואני הזכרתי לו שזהו גם יום 
מלחמת  בשלהי  המצרי,  הצי  של  הדגל  אוניית  פרוק״,  ״אמיר  לטיבוע  השנה 

העצמאות בפיקוד יוחאי בן־נון.

)ירי על עמדות באי שדואן, מארב  שייטת �3 ביצעה עוד שתי תקיפות במפרץ סואץ 
ומיקוש בחוף המצרי – מבצע ״יתוש״ )מבצע זה בוצע בשיתוף פעולה עם יחידה 707 
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יום  ַדּבּורים(. מכאן ששש מתוך שבע הפעולות שביצעה השייטת במלחמת  ובתובלת 
הכיפורים התנהלו בזירת ים סוף.

תוצאות הפעולות בע׳רדקה והערכתן

פעולות שייטת �3 בע׳רדקה הסתיימו בהשמדת שני סטי״לים מדגם ״קומאר״, המזח 
תום  עם  בנפש.  אבדות  או  נזק  נגרמו  לא  ולכוחותינו  קשה  ניזוק  המעגן  של  הראשי 
הפעולה האחרונה ובעקבות שתי החדירות הקודמות, פינו המצרים את המעגן המבוצר 
למעגן  דרומה  מייל   30  – תקדים  חסר  בצעד   – ממנו  ונסוגו  ע׳רדקה,  בזירה,  ביותר 
הוחלט  ירוק״(, ששוב  )״אור  אוגדת השריון  לנחיתת  נסללה הדרך  כך בעצם  ״ספגה״. 
במטכ״ל שלא לבצעּה. בכל הפעולות בע׳רדקה נעשה שימוש באמצעים ובשיטות יוצאי 
דופן וחסרי תקדים, כגון הפלגה בסירות גומי לטווח 200 קילומטר, הפעלה לראשונה 
של סירות נפץ )״פצחנים״( שטרם עברו אישור מבצעי, שיגור רקטות כתף Law נגד־

כלי  לטיבוע  הפעולה(  בבוקר  א־שייח׳  לשארם  הגיעו  והן  הכרנו  לא  )שאנחנו  טנקים 
שיט, תוך שיגורן מ״סנונית״. ככלל, כל הפעולות בע׳רדקה בוצעו ברמה מבצעית שהיא 
מעל ומעבר ל״מעטפת המבצעית״ שהייתה מקובלת בשייטת �3 עד אז, אף שהיא לא 
מחציתם  לוחמים,  כ־20  של  קומץ  ביצע  הפעולות  את  למלחמה.  קודם  אותן  הכינה 
אנשי מילואים, ואחדים מהם חזרו וביצעו שתיים עד ארבע פעולות. עקרון ההפתעה,  
להצלחה  המפתח  היה  ובעיתוי(,  במיקום  בשיטה,  )באמצעים,  צורותיו  בכל  שהופעל 
במאמר  אסטרטגית.  תוצאה  להשיג  מסוגלות  טקטיות  מיוחדות  שפעולות  הוכח  זו. 

שהתפרסם בחוברת ״מערכות״, כתב סא״ל אלי גליקמן, בעבר מפקד שייטת �3:

ודבקות  יצירתיות  דמיון,  כי  הוכיחו,  בע׳רדקה   �3 שייטת  של  המבצעים 
ברווחי  ברציפות  פעמים  כמה  מסוים  ליעד  לחדור  מאפשרים  במטרה  עילאית 
זמן קצרים וללא אבדות באותה מלחמה – כל עוד משכילים לשמור על עקרון 
ההפתעה. מבצעי הקומנדו הימי השיגו השפעה מכרעת על תכניות הקרב של 
האויב, חילצו את זירת ים סוף מלחץ התקפי של האויב ויצרו אפשרות לממש 
תקדים  היו  בע׳רדקה  הפעולות  ארבע  צה״ל.  לא שגרתית של  מבצעית  תכנית 
גרמו לחיל  ימי  בהיסטוריה הצבאית – בראשונה שרשרת של פעולות קומנדו 

ים לפנות נמל, אכן ההגנה הטובה ביותר היא התקפה.3

)ספטמבר־אוקטובר   332 מערכות  סוף״,  בים  זעירה  לוחמה  להפתעה:  ״מהפתעה  גליקמן,  אלי   3
�993(, עמ׳ 33-28.
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זאב אלמוג  �22

סיכום הלחימה בזירת ים סוף

למרות מיעוט כוחנו ונחיתותו הטכנולוגית בזירה זו, ועל אף התמודדותנו לאורך חזית 
של 350 קילומטר, קרוב לחופנו המדברי, הריק בעיקרו, אל מול חוף עתיר כוחות צבא, 

וחרף התקיפות החוזרות ונשנות של המצרים השגנו הישגים חשובים:
סוכלו כל הניסיונות של מצרים לחצות את מפרץ סואץ ולהנחית גייסות בחוף סיני  א. 

או להניעם לדרום סיני.
נעשו  סואץ  למפרץ  הכניסה  וְמָצרי  הכיבוש  מאיום  שוחררה  א־שייח׳  שארם  ב. 
תעלת  לחציית  )כחלופה  ירוק״  ״אור  הנחיתה  מבצע  ולביצוע  למעבר  חופשיים 

סואץ(.
המיקוש  למרות  המלחמה  לאחר  לאילת  לזרום  המשיך  המפרץ  מבארות  הנפט  ג. 
המצרי )באמצעות המכליות ״פטריה״, ו״סמסון״(, ומדינת ישראל לא חסרה טיפת 

נפט אחת! 
והתנאי  הים  מצד  השלישית  הארמייה  על  המצור  את  השלימו  הים  חיל  דבורי  ד. 

שהציבה ראש הממשלה לביטולו היה הסרת המצור המצרי בים האדום. 
בכל המלחמה היו לנו אבדה אחת בנפש ועשרה פצועים! ה. 

כוחותינו  באמצעות  שלל  נלקחו  או  הושמדו  חמושים  מצריים  שיט  כלי   28 ו. 
המעטים. 

שטח זירת ים סוף שבשליטת חיל הים הורחב בסוף המלחמה. ז. 
500,� שבויים מצרים )ובהם המז״ר ]מפקד הזירה[ המצרי( ושלל יקר ערך הועברו  ח. 
בנחתות חיל הים מע׳דביה לשטחנו כסיוע לחטיבה �40 )בפיקוד אל״מ דן שומרון 

ז״ל( שכבשה את הנמל.

לקחי מלחמת יום הכיפורים בזירה הימית

האסטרטגיה ההתקפית, שהעבירה את הלחימה מיד לחופי האויב ונמליו והתמידה  א. 
בכך כל מהלך המלחמה, הייתה גורם שתרם רבות להכרעה בשתי הזירות הימיות.

מודרני;  ימי  בקרב  לנצח  כדי  בהם  אין  וגאוגרפיים  טכנולוגיים  כמותיים,  יתרונות  ב. 
דבקות  נכונה,  טקטית  לחימה  תורת  פיקוד,  נחישות  אופטימלי של  דרוש תמהיל 

במשימה ומקצוענות בהפעלת מערכות הלחימה.
הכנה מקצועית, יסודית וחדורת רוח לחימה של כל יחידות הלחימה וגופי המטה  ג. 
של חיל הים במפקדת החיל וביחידות הלחימה )כגון מודיעין, ל״א, פיתוח סטי״ל 
בסיסי  תנאי  היא  ועוד(  טכנית,  כשירות  בהם,  והאימון  סימולטורים  פיתוח  וטיל, 
להצלחה במלחמה, וגורמים אלה הם שהובילו את חיל הים להצלחתו במלחמת יום 

הכיפורים.
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הזירה הימית במלחמת יום הכיפורים �23 

הישגי הזרוע הימית במלחמת יום הכיפורים ותרומתם למערכה הכללית

יום  במלחמת  מוחץ  ניצחון  צה״ל  השיג  שבה  היחידה  הזירה  היא  הימית  הזירה  א. 
הכיפורים.

נמנעה חזית נוספת מצד הים התיכון, שיכלה לשבש את הגיוס ולפגוע בעורף.  ב. 
סואץ  ְמָצרי  )מרש״ל,  סיני  דרום  של  כיבושו  לאי  המכריע  הגורם  היה  הים  חיל  ג. 

ואילת ומפרציהן ומקורות הנפט(.
ציי ערב איבדו כמות ניכרת של כלי שיט בשתי הזירות ותשתיתם ניזוקה מאוד. ד. 

בזירת הים התיכון, במפרץ סואץ ובמפרץ אילת הושגו חופש פעולה וחופש שיט –   ה. 
בחופיהם  הסתגרו  הערביים  הציים  האוויר.  חיל  של  הפעולה  מטווחי  הרחק  גם 
וכתוצאה מכך, היו כ־200 אוניות חופשיות לנוע בים התיכון כבשגרה,  ובנמליהם 

להיכנס ולצאת בנמלי ישראל ולהוביל נפט, נשק וסחורות ללא הגבלה.4

בימי  הקומנדו  מיוחדות של  פעולות  האדום:  בים  אלמוג, עטלפים  זאב  ראו  נרחבת  סקירה  לעוד   4
במלחמת ההתשה ויום הכיפורים, תל אביב: משרד הביטחון – ההוצאה לאור ומכון ישראל גלילי 

לחקר המגן, 2007; זאב אלמוג, הפלגות חיי, מודיעין: כנרת זמורה־ביתן, דביר, 20�4.
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