
סו]ה%ן.%להעתמתעהוץ
עיר[ןיד"ח
הימיהקומנדופעילות

סוףיםבזירתהישראלי
הכיפוריםיוםבמלחמת

מעגןעלהתקיפותארבעובעיקר,
מצריימיכוחשיתקה-ע'רדקה

משךלכלמכרעתעדיפותבעל
מחילמנעוהתקיפותהמלחמה.

תכניותלהגשיםהמצריהים
מרחבבאזורנחיתה(מבצעיות
כאשריכולתו,אתולמצותשלמה),
ונחותמצומצםימיכוחעמדמולו

ישראל.שלאיכותית
אבן-יסודהנוההפתעהעקרון
קומנדופעולותלהצלחתעיקרית

ימי.
הופתעההכיפוריםיוםבמלחמת
מצריםצבאעל-ידיישראלמדינת
מפעילותסוריה.צבאועל-ידי
סוגיות:כמהעולותהימיהקומנדו

לוחמיהצליחואכן,האם,*
אתלממשהימיהקומנדו
?ההפתעהעקרון

ימי,אויבלהפתיעניתןהאם*
?עליונהבכוננותהנמצא

הקומנדולוחמיעשוייםהאם*
בצוותיםהפועליםהימי,
השפעהלהשיגמאוד,קטנים
אוקרב,גורלשתשנהמכרעת,
האויב?שלפעולהתכנית

בע'רדקהראשונהתקיפה

הכיפורים,יוםלמלחמתהשלישיבלילה
זוגותשנינמצאו1973,באוקטוברתשעה

סירותבשלושהימיהקומנדולוחמישל
בשארםהיםחילמבסיסדרומהבדרבנוגומי

המערביבחוףע'רדקהמעגןלעבראשיח'
ק"מ.מאהשלמרחק-סואץמפרץשל

ספינותלהטביענועדוהלוחמיםארבעת
מצריתתכניתלסכלמנתעלמצריותטילים
אתולהכשיראלשיח',שארםאתלכבוש
לתעלה.ימערבהצה"ללצליחתהקרקע

עםנחות.היהלפעולההפתיחהמצב
כלללאהמצריםתקפוהמלחמהפרוץ

שלמהבמרחבצה"לבסיסיאתהפרעה
הםמטוסים.שלגיחותבעשרותמר"ףל)(
לאורךקומנדוחיילינאלףממסוקיםהנחיתו
מבצעלקראתוהתקדמוסואץ,מפרץ

שריוןושלחי"רשלרביםכוחותלהנחתת
היוהישראליהיםלחילשלמה.במרחב
וששדבורמשמרספינותארבערקבאזור
לחילהיולעומתם,ישנות.נפרקים)(נחתות
טילימ,ספינותארבעבזירההמצריהים
ספינותותשעמשחתותארבעצוללות,שתי

במערךהיטבהוגןע'רדקהמעגןטורפדו.
שלסוללותתשעשכללחוף,להגנתחזק

שלסוללותכמהקרקע-אוויר,טילים
קליםתותחיםוהרבהנוימ130תותחים

כלגילתהבמרחבמכ"מיםמערכתיותר.
הכוחותיחסיובאוויר.ביםמתקרבתמטרה
לטובתוביםבאווירברורהעליונותהראו

כוחשלפעילותכלבוומנעוהמצרים,
דחאכ.2ואוויריימי-ישראלי

ייפגעודבוריםסיוריכיהסיכון,למרות
להוציאסוףיםזירתהמשיכהבטילים,
לתכנןוהמשיכהסואץ,למפרץימייםסיורים

לאחרהישראלי.הנחיתהמבצעאת
אפשרותמחוסרואולימרובות,התלבטויות

אתלהפעילהישראליהיםחילבחראחרת,
כוחשאףבמקום,הימיהקומנדוכוחות
המעגןנגדבו,לפעוליכולהיהלאאחר

מפקדקרול,גדירם-ןבפניבע'רדקה.המצרי
כמהעמדולוחמיוובפניהצוללים,כוח

בבלתי-אפשרי:שגבלולא-קלות,משימות

שלהדלקטווחלקצהארוכההפלגהא.
כיוון).לכלק"ממאה(הגומיסירות

למעגןובחשאיבהתגנבותחדירהב.
מכ"מים,על-ידישיתגלומבליע'רדקה
תצפיות.ועל-ידיסיוריםעל-ידי

והגעתםלמעגןצולליםתדירתג.
שללסט'"ליםמתחתאלבמפתיע
עומק,פצצותשלמסךתחתהאויב
גבוהה.בתדירותהמיםאלשנזרקו

התחמקות-המשימהביצועלאחרד.
לבסיסם.בשלוםוחזרהמהאויב

קשהביםהיתהליעדההתקרבותהפלגת
צפורמערביתוברוחמטר)בגובהעזיםגלים(
הקשהכשהיםקשיש),כשלושים(חזקה
ומרטיבם.בסירות,הלוחמיםבכלמכה

הוטבגיפתון)(המצרילחוףהכוחכשהתקרב
החוף,מולמקומואתזיהההכוחהים.מצב

למיםהצולליםלהורדתהנקודהאתוחיפש

גימאייל

-

-
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בחוזקה,שהאירהירח,טבילה).נקודת(
אתהגדילוסוףיםשלהצלוליםוהמים
כלי-שיט,זוההשלבבאותובמבצע.הסיכון

מופנהכשחרטומומהמעגןכנראה,שיצא,
נראהכלי-השיטהכוח.לעברישירות

כיחשש,והיהטורפדו,כספינתללוחמים

לעיניאותותחשוףהכוחאלהתקרבותה

הקומנדולוחמיאתלהשמידשיוכלצוותה,
בפעולתמידפתחוהקומנדואנשיהימי.

כלי-השיטאחריעקיבהכדיתוךהתחמקות

המצרי.

זאבאל"מבקשרשביצעומצב,בהערכת

קרול,גדיורנו'ןסוף,יםזירתמפקדאלמוג,

בלוחהאיחוראתשקלוהםהמבצע,מפקד
סכנה,ויצרשעתיים,כדישהצטבר(הזמנים

בוקר),בדמדומיבמעגןיהיוהצולליםכי

הגאות.מצבואתבדלקהמחסוראת
לשארםיחזורהכוחכיהחליטו,המפקדים
במהלךמשימתו.אתלבצעמבליאלשיח'
למרותהתגלה.לאהכוחכיהתברר,הנסיגה

כבדהלמועקהשגרמהלמעגן,אי-החדירה

כילהסיק,המפקדיםיכלוהלוחמים,בקרב

אינןכזהבמבצעוהצלחההפתעההשגת
תוירשפא-יתלב.3

בשניתע'רדקה
למרותליעד,להגיעאפשרבישהוכח,מרגע

ליעד.לחזורהוחלטהמגבילים,התנאים
לע'רדקהחוזרתתנועה-החיסרון

הראשוןהמבצעשלזמניםובלוחבנתיבים
היתרונותעםכמתאזןלמתכנניםנראה-

והאזור)התנועהנתיבי(היעדהכרתשל

הרגשתהאויב.שלהכוננותסדריהכרתושל
חוזרתהליכהנוכחכבדההיתההלוחמים

שלאכיווןגומיבסירותומוכרקשהיעדאל

כדוגמתיותרמתקדמותסירותלזירההובאו
סנונית.'

צבאי.לשימוששהוסבהמרוץ,סירת*

אחדצוותאישהפעילסירת-הנפץאת"
כיוונרהיעד,קרבתעדבהשהפליגבלבד,

מהמטרומטרכמאהובטווחהמטרה,אל
ונאסף.לים,מהסירהקפץ

משארםיצאוהגומיסירותשלוש
באוקטובראחד-עשרחמישי,ביוםאלשיח'

שימשההראשון,מהמבצעכלקח1973.

והוכפלהדלק,לתובלתהשלישיתהסירה

נוחהיההיםהדלק.מכליכמותבה
הזמניםלוחאתהקדימווהלוחמים

הצולליםמפקדהחליטשנך,כיווןהמתוכנן.

לאחרבתחקירהטבילה.נקודתאתלהרחיק

הטבילהעםכיקרול,רסנןסיפרהמבצע,

שלההדףמכותאתהלוחמיםהרגישו
לאט,התקדמוהםהעומק.פצצותפיצוצי

חזק.זרםשהיהמשוםכנראה,
לאשחינו,מלא.אורמלא,ירחהיה

לא.אוהמעגן,אתעברנואםידענו
שבובמקום,מטרותשישהבנתי,

התחלנועומק.מטענימתפוצצים

תצפית,ביצענומסויםבשלבלצלול,

הרגשנו...כלי-שיטלזהותוהתחלנו

בשלב...הפיצוציםהדףאתמאודחזק

זוגותשניאתלפצלהחלטתיהזה
הצוללים.

קרולשלהזוגכיעולה,התחקירמהמשך

מוקשילווהדביקקומאד,סטי"ללעברצלל

זוגעברהמטרותלקרבתבצלילתועלוקה.
כמההעימק.לפצצותמאודקרובהצוללים
וחוסרבלבשהפיצוציםגרמופעמים

הצלילהכיווןלמציאתבאשרהתמצאות

בפיקודוהשניהזוגעומקה.עלולשמירה

בניסיוןהמעגןאתסרקברקיןאבינועםשל

ללאהגומילסירותחזראךסט"'ל,לאתר

שלמתישותשעותכשבעלאחרהצלחה.
הצולליםזוגותשניחברוצלילהושלשחייה

הגומי.סירותעם

כמאה-השניהזוגאיסוףכדיתוך

תקלהמהחוף.אשנפתחה-מהחוףמטר
הכבדהוהאשהגומימסירותאחתבמנועי

ללאהסירהלהיסחפותגרמוהנמלבתוך
עליהלוותרהיהשהכרחעד-שליטה

לסירההועברווציודםשהלוחמיםלאחר

הכוחהגיעמכןלאחרשעותכמהאחרת.

לוחיכתהושםאלשיח',לשארםחזרה

המשימהכיהמודיעין,מאנשיהודעה
העבט.4המצריתהטיליםוספינתהצליחה,
סיפר:אלמוגזאבאל'מ

ושהמפרץהחנקשטבעתעתה,חשנו
למרותלשליטתנו.ויותריותרניתנים

הזההחופשכיהיתה,התחושהזאת,
הבכירהפיקודאתמשכנעלאעדיין

מבצעאתלבצעשאפשרצה"ל,של
שלהמערביבצדהמתוננןהנחיתה
עודלחזורשצריךהרגשתי,המפרץ.

עובדותלקבועכדילע'רדקה,פעם
מוצקות....

הגיע1973באוקטוברבשמתה-עשר

מאזבראשונה-אלשיח'לשארם
תלם,]אלוףבנימין,-המלחמהפרוץ
ההזדמנות,אתניצלתיהים.חילמפקד
שלבחשיבותלשכנעולנסותכדי

הצעתילע'רדקה.נוספתחדירה

שזהבסירות-נפץ,הפעםלהשתמש
הישראליהדגםפיתוחהסתייםעתה

ןהלש.5והמודרני

בשלישיתע,רדקה

המבצע.אתאישרהיםחילמפקדואנן,
שתייצאובלילהבאוקטוברבתשעה-עשר

לעברחילוץ)ככוח(סנוניותושתיסירות-נפץ

סנונית,"היתהסירת-הנפץע'רדקה.מעגן

כדיתוךהסתיימהלסירת-נפץשהסבתה

חומר-נפץ.ע'גכ-300והכילההמלחמה,

כדיהמצרים,עללחץליצורהיתהמטרתן

מהומה,לזרועמשקל,משיווילהוציאם

ולאבמעגן,שתימצאמטרה,בכלולפגוע
היולאשסירות-הנפץאףבסטרילים.רק

לגביודאותהיתהולאמבצעיות,עדיין

כךכלגדולהכמותכיברור,היההצלחתן,
כלי-על-במעגןשתפוצץחומר-נפץ,של

תפגענזק,תגרום-בקרבתםאוהשיט,
עודלהקצותותחייבםהמצרים,במוראל
הישראליהיםחילישיגכךלמגננה.כוחות

בזירה.פעולהחופשעוד

קשההיההיםהראשון,במבצעכמו
אתהשיטוודידימיכאלייאירמאוד.

לעמדתבחשאיהגיעהכוחסירות-הנפץ.
13,שייטתמפקדסגןשפי,גדרס"ןתקיפה.
לראייתבאמצעיםהבחיןהמבצע,עלשפיקד
הואהאויב.שלטיליםספינותבשתילילה
תקיפתם.כיווןאתולדידיליאירסימן

פצצתנורתההלחימה,לתורתבהתאם
למפעילילהאירהיתהשאמורהתאורה,

30
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1.,
למבצעלהפריעמהםולמנועבמגננה,
להתקייםנועדהמבצעישראלי.נחיתה

לאחראחדלילהנתושהלוחמיםלאחר

כישהרגישו,הלוחמים,הקודם.המבצע

גילוהתאבדות",שמשימתאותםשולחים

זאבאל"מהחליטלפיכך,כבדים.חששות

שייטתעלשפיקדומיהזירהמפקד=אלמוג

שפי,גדרס"'ןכאשרלמבצע,להצטרף13(

המבצע.הכוחעלפיקדהשייטת,מפקדסגן

תקיפה-אחרעיתוינבחרלמבצע

להפתיעשנועדה-ראשוןאורלפנישעה

חייבהתקיפהעיתויאולם,המצרים.את

שהוגןבאזור,יוםבאורמהיעדחזרהלהפליג
בטילים.

במקלעיםשחומשוסנוניות,שלוש

מארצות-הגיעושאךלאו,נ"טובטילים

בלילה.באוקטובר21ב-למבצעיצאוהברית,

יתאמנוכיהוחלט,זמן,דיהיהשלאכיוון

אלבדרךראשוןלילהבמטווחלאובירי

נוחביםהיתההיעדאלהתנועההמבצע.

סנוניתנעצרההפלגהשעתאחריגלי.עד

אלוףתקלה.עקבשדואןהאיבקרבתאחת
13שייטתעלשפיקד(בן-נוןיוחאימיל')(

סירתכמפקדלמבצעוהצטרףהים,חיםועל

לשארם.לבדוהחזירהוחילוץ)עתודה

הדרומיבפתחווזיההליעד,התקרבהכוח

היוהמצריםאכן,האזור.אתשסרקזרקור,

220330בשעההזה.מכיווןלחדירהבכוננות
אתהכוחזיהה

בפתחשהיהכלי-השיט,
פנוהסנוניותכסטי"ל.המעגן,שלהצפוני
מטרלמאהעדוהתקרבובאטיות,אליו

מ"מ23תותחיםפתחועתבאותהממנו.

כלי-לכיווןבאשהחוף,עלשהיוומרגמות,

שלושהירתהסנוניתכלהישראליים.השיט
לה)שהוקצוחמישה,מתוך(צ'טטילים

הטיליםאךמהסטייל,מטרשמוניםמטווח

מטרארבעיםעדלהתקרבהוחלטפגעו.לא
סנוניתפגעההחמישיבירירקאךמהסטלע,

וטיל,הסטתך,לגשרמתחתבמדויקהפיקוד

בירכתיפגעהשנייה,הסנוניתשירתה

הטיליםיריבמהלךלבעור.שהחלההסטתך,

לעברקלמנשקאשהסטי"לצוותירה
אותו.שתקפוכלי-השיט,

כיהתברר,אךלסגת,החלוהסנוניות

מרובהבמאמץריף.עלעלתהמהןאחת

אלונגררהמהריף,הורדההיאאש,ותחת

סוףיםדרוםגזרת

הפצצהאולם,המטרה.אתסירות-הנפץ

כלליתלהתלקחותוגרמההכוח,אתסנוורה

הסירותלכיווןלירותהחלוהמצריםבמעגן.

הנשק.כליבכל
הראותמגבלותעקבראשון.תקףדירי

שהגיעעדבמטרההבחיןלאהואוהערפל,

החילוץ,לסנוניתחזרהואאליה.מדיסמוך

נוספתתאורהרקטתנוספת.הכוונהוביקש

סירת-אתלשגרהחליטודידילו,עזרהלא

עקבכנראה,ונאסף.המזח,בכיווןהנפץ

כיוונה,עלסירתושמרהלאטכנית,תקלה

כוחותינו,אתגםשסיכנובמעגלים,ונעה

המעגן.בתוךשהתפוצצהעד

סירת-הנפץאתלשגרהחליטהכוחמפקד

התקרבהיאירשלבניהוגוהסירההשנייה.

מהחוףאשמטחתחתאךהסט"'יל,לעבר

אתשיגרלבסוף,שנית.להיערךיאירנאלץ
מהסט"'ל.מטרכתשעיםבמרחקהסירה

במזח,פגעהאךהסטלה,אתהחטיאהסירתו

גדול.נזקלווגרמה

ברביעיתרדקהונ
13שייטתשלהמבצעיםשלושתלאחר

חילשלקדמיכמעגןע'רדקהמעגןנותר

סטי"לים.בונותרוועדייןהמצרי,הים

ואתהמעגןהגנתאתשיפרוהמצרים

לפגוענועדהרביעיהמבצעכוננותם.
להתרכזהמצריםאתולהביאמצרי,בסט"ע
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באורחזרה-משםהאש.למוקדמחוץ
הקצרהבדרךבטיליםמוגןאזורדרךיום

חישלא'.7לשארםביותר

המבצעיםהערכת
גדולמצריכוחריתקההמבצעיםשרשרת
מאיוםשלמהמרחבאתושחררהלמגננה,

הושגההרביעיהמבצעלאחררקמצרי.ימי
מעגןכיהחליטו,המצריםבמלואה:המטרה
הסטרתיםאתוהעבירובטוח,אינוע'רדקה

סיכלההעברתםספגה.למעגןדרומה,
באזורנחיתהמבצעלבצעמצריתתכנית
נחיתהלמבצעהפתחונפתחאלשיח:שארם

סואץ.מפרץשלהמערביבצדצפעשל
אתלבטלהחליטהעליוןהפיקודאולם,
סואץ.מפרץבאזורצי'לנחיתת

בע'רדקההימיהקומנדומבצעיניתוח

תכונותוכמהלחימהעקרונותכמהמדגיש
הרמות,בכלמפקדיםושללוחמיםשל

המטרה.להשגתדברשלבסופושהביאו

הפתעה*

קוויןתיארלשינו"',אסטרטגיה"במאמרו,

כך:הפתעה

השתמשההאסטרטגיההאם
ובאינטליגנציה,בחשאיותבמהירות,

לא-בזמןלא-מוכןיריבלתקוףכדי

ניתןנכון,ובתזמוןבהפתעהצפוי?
פרופורציהלכלמעברהצלחהלהשיג

לשנותוניתןשהושקעה,לאנרגיה
תויגטרטסא.8עמדותמשמעותיבאופן

בגזרתהימיהקומנדומבצעיכינראה,
ברם,לדרישותיו.היטבמתאימיםע'רדקה
העיקרוןמימושגדלהרביעיהמבצעלאחר

לחדורהקומנדולוחמיהצלחתמאוד.הזה
אתלבצעפעמים,ארבעיעדלאותו

הנםכללנפגעיםללאולחזורמשימותיהם,
ביותר.מרשימיםהישגים

הפתיעוהשניובמבצעהראשוןבמבצע
הפעולהמקוםבבחירת13שייטתלוחמי
במבצעהיטב.מוגןשטחבתוךתקפוכאשר

ההגעהבשיטתהיתהההפתעההשלישי
רבאפקטלהןשישבסירות-נפץ,-

הרביעיבמבצעקשה.מוראליתוהשפעה
-הגעתובעיתויהימיהקומנדוהפתיע

הנסיגהכאשר-ראשוןאורלפנישעה

באורנעשתהק"מ)מאה(מהיעדהארוכה

מבליטילים,על-ידישהוגןבאזור,מלא

ימית.הגנהאונ"מ,הגנההיתהשלכוח

ביותרהחשובהעיקרוןהנההפתעה

במקוםהאויבאתקומנדו."תקוףבלוחמת
לך',מצפהאינוכאשרתקוףמוכן,שאינו

וסט.9סוןקבע

העיקרוןכמובן,נכלל,הפתעהבעיקרון

הפתעה.תושגלאשבלעדיוחשאיות,

אומץ*
הלחימה.סוגיבכלביותרתשובעיקרוןזה

לשניהאומץאתמחלקהאמריקניהיםחיל

:סוגים
לפעולותהנחוץמוראלי,אומץ*

לעמודהיחידנכונותאתכוללצבאיות,

פופולרית,אינהאםאפילודעתו,על

המקובל.ההיגיוןאתסותרתשהיאאו
מוראליאומץשלאחריםהיבטים

בעקשנות;;סיכוניםבלקיחתמעורבים

באי-ודאי.וקשותהחלטותבקבלת

לתוצאות;מלאהאחריותקבלתתון

י0.םיישקלמרותובהתמדה

שלאומץ-הלבשהואפיזי,אומץ
יודעיםשאינםעצמם,הלוחמים

אומץזההפחד.בפניועומדיםגבולות,
הטכנולוגיהבעידןאפילוהירואי.

הבודדהלוחםרוחנותרוהמודרנית
שלעיקרייםמרכיביםואומץ-לבו

ובכוחותבקבוצותבצוות,הקרב
יותר.,יגדולים

מקבליהוכיחובע'רדקהבמבצעים

כשלאגבוהמוראליאומץההחלטות

ושובשובהיעדאתמלתקוףנרתעו

עלהחוזרותבתקיפותפעמים.כמה

אתהיטבהלוחמיםבחנוהמעגן
כששבופעםאחרפעםאומץ-לבם

שלתופתאשמולאלמקוםלאותו
ההפתעה,פחתהפעםכשבכלהאויב

להיפגע.סיכויהםוגדלו

יוזמהינ

וגםתוקפניתמדינהאינהשישראלכיוון
הכיפורים,יוםבמלחמתשהופתעהכיוון

לפחותבמגננהעצמהאתישראלמצאה
במגננהגםהמלתמה.שלהראשוןבחלקה

מעברלמשל,כך,ליוזמה.רבמקוםיש

להניביכולהתקפיותלפעולותמהיר

רוחןרקאםאפילוטובות,תוצאות
דמוראליזציהבלבול,ותוצאותיהןהתקפית,

לאויב.אבדותוהנחלת
סיכוניםבלקיחתהדברהתבטאבע'רדקה

משיוויהאויבאתשהוציאומחושבים,

ממעגןכוחותיואתלהסיגלווגרמומשקלו,
ספגה.מעגןאלדרומה,הרחקע'רדקה

מהירהותגונההשיבהל,
הצבאתיארהמשולבהקרבעלתורתינספר

כך:המהירההתגובהאתהאמריקני
צריכהובקלותמהרלנועהיכולת
התגובהפעולותינו.אתלאפיין

היאמטרתנויחסית.הנההמהירה
התגובהמהאויב.יותרמהיריםלהיות

בלבד,למהירותקשורהאינההמהירה
חשיבה,הכוללזמנים,לסרגלאלא

יותרמהירהופעולהתקשורתתכנון,
י2.ביואהשלהיעילההתגובהמאשר

האויבתגובתמאשריותרמהירהפעולה
מבטאת-מתאיםלאחרמהלךתכנוני-
הזירהומפקדי13שייטתאנשירוחאת

ראשון,הגיבהישראליהיםחילזמן.באותו
סוף,יםבזירתהמצריהיםלחילגרםוכך

להיכנסובאיכותו,בסד'כממנועדיףשהיה
למגננה.

במטרהודבקותמוטיווציה*
בסיכוןלפעולותביותרנחוצותתבונות

על-ידיהלוחםהנעתביניהן.וקשורותגבוה

המשימה,אתלבצעהמביאופנימי,כוח

באימוניםמתאיםחינוךעל-ידימפותחת
מטרותיצירתהמיוחדות.ביחידותבסיסיים
כבלתי-ניתניםהנראיםבאימונים,ואתגרים

יוכלושבולמצב,הלוחמיםוהבאתלהשגה,

שלהמוטיווציהאתמטפחותלהם,
בהעדרבמטרה.דבקותםואתהלוחמים
ודבקותביותרגבוההאישיתמוטיווציה
בפנילעמודהלוחםיוכללאבמטרה,
האשמולאלהליכהכמוגבוהים,סיכונים

עומק.פצצותומול

גמישותזל
במהלךלפתחחייביםהימיבקומנדולוחם

מנוגדות:אסכולותבשתיהכשרתו

לו
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בהפעלתאוטומטיתפעולהפיתוח
בעיקרלתימה,ובתרגולותלחימהציוד

הנצלתכמו-ובצלילהנשקבתפעול
היתקלותלאחרהסתערותכמוצולל,

ללוחםמחסנית.החלפתכמוואפילו
הנדרששנייה,חלקיקאיןהמיומן
כאשרלהחלטהלהגיעכדילחשוב,
בעתובעיקרצפוי,באירועייתקל
במקריםמצוקה.בזמןלא-צפויאירוע

בהתאםאוטומטית,לפעולעליוהאלה
משייתלדוגמה,הקבועים.לנהלים

תקיפתלאחרמהמיםודידייאיר
בסירות-הנפץ.בע'רדקההסטיילים

החלטות.לקבלגמישהיכולתפיתוח
לוחםכימצפים,רביםבמקרים
עצמאי,דעתשיקוליפעילהקומנדו

למרות,שקיבל.לתדרוךבהתאםשלא
הלוחםאתישלחושבדרך-כלל

המקריםבכלשדנולאחרלמשימתו
הצפויות;התגובותובכלהאפשריים

ודאותחוסרשלמצביםייתכנואך
בהתאםשלאמצביםשלוהתפתחות

לפיושלאמראשהסדורהלתכנית

הקומנדושמשימותכיווןהתדרוך.
זוגאובודד,לוחםלהביאעשויות
למצביםמסוכנים,למצביםלוחמים,

שלאולהתפתחויות,חוסר-ודאותשל
הכרחיהסדורה,לתבניתבהתאם
בגמישותלגבשיכולתבלוחמיםלפתח

החלטותיהם.אתובמהירות

יאירנדרשוהשלישיתבתקיפה
הכנתםבגמישות.החלטותלקבלודידי
יבחינושלאאפשרות,כללהלאלקרב

למרותמטר,מאהשלמטווחבסטי"ל
במטרה.היטבהבחינוהחילוץשסירות

המזח,בביווןלתקוףהחליטושניהם
ובלבולדמוראליזציההלם,ליצורכדי
לאהשנייהבתקיפההאויב.אצל

וקיבלבמטרות,קרולגדירס"ןהבחין

לכיווןלצלולנכונהגמישההחלטה

באזורכיהנחה,מתוךהעומקפצצות
הואואכן,המטרה.נמצאופיצוצן
במשימתם.היטבהצליחוובן-זוגו

סיכום

הוכיחו,בע'רדקהד3שיטתשלהמבצעים
במטרהודבקותעילאיתיצירתיותדמיון,כי

פעמיםכמהמסויםליעדלחדורמאפשרים
אבדותוללאקצריםזמןברווחיברציפות
לשמורמשכיליםעודכל-מלחמהבאותה

הימיהקומנדומבצעיההפתעה.עקרוןעל
הקרבתכניותעלמכרעתהשפעההשיגו

מלחץסוףיםזירתאתחילצוהאויב,של
לממשאפשרותויצרוהאויבשלהתקפי
צה"ל.שללא-שיגרתיתמבצעיתתכנית

תקדיםהיובע'רדקההפעולותארבע
שרשרתבראשונה-הצבאיתבהיסטוריה

לפנותיםלחילגרמוימיקומנדופעולותשל
התקפה.היאביותרהטובהההגנהאכן,נמל.

מקורות

הכיפורים,יוםבמלחמתו3רהיטתפעילות1.
להלן(1974פברוארהים,חילמפקדת

הרהיטת).-
ע'רדקה,בתוךעטלפיםאלמוג,זאב2.

5-1.עמ'1988,אוקטובר
שם.השייטת,3.
שם.השייטת,4.
וו.ע'שם,אלמוג,5.
שם.הרהיטת,6.
שם.הפוייטת,7.
.8.!!99Change,for~,Strategy:Quinn

ק.3!
מהדורתהמלחמה,תוכפתטסו,סון9.

69.ע'1963,ןאנגליתן,גריפיתליואל
.10ArmedustheoflWarfare19נ10ח

,Forces,!199ק.
ע'8.שם,11.

ע'9.שם,12.

8

לפטי"ליםהלעבר
lWW)26~הדשך(

עםהיםחילעל-ידיהסטל'ליםהפעלת
ועםמערכות-עזרעםגבראל,טילים

אליהריכזהלספינותהגנהמערכות
הוכח,בעולם.היםחילותכלשלתשומת-לב

לדייקיכולתבטווח)תלותללא(לטילישכי
הנזק,גודלוהוכחהקרב;שדהבתנאי

שינויהיתההמשמעותטיל.פגיעתשגורמת

בעקבותהמסורתיהימיהקרבבשדהמהותי
הכיפוריםיוםבמלחמתהטיליםקרבות
הימי,התותחמקוםאתכבשהטיל1973:

שהיור'אטו/תנועה""תמריך',"והמושגים
בן-לילה.התיישנוולטורפדו,לתותחכבתים

מלחמתמאזהימיותהמלחמותבשתי
מערכתשלהימיבחלק-הכיפוריםיום

ובחלקלארגנטינה)בריטניהבין(פולקלנד
לראותהיהניתןהמפרץמלחמתשלהימי

לחימה,ומושגיטיליםחימושמערכות
יוםבמלחמתהטיליםמקרבותשהתפתחו
הכיפורים.
קרבותלקחיאתמבטאותתופעותשלוש
בחילותהכיפוריםיוםבמלחמתהסט"'לים

בעולם:הים
בספינות,להתקנה(גבריאלהטיל*

מבוקשמוצרנעשהלסטוקים)שיוסבו
היםשמרחביים,חילותעל-ידי

ישירמעבראפשרועבורםהרלוונטיים
הישראלי.היםלחילבדומהלסטוקים

ים,חילותבעלותמתועשותבמדינות*
שלבטווחגדוליםכלי-שיטהמפעילים

שלהפיתוחתהליךהואץאוקיינוסים,
לתנאיםבהתאםים-ים,טילים

שילובתוךים,חילכלשלהמיוחדים
גבריאל.שלההפעלהמתפיסתיסודות

קרבלניהולחדשמבצעימושגנוצר*
מעברלחימההטילי:הקרבבשדהימי

בטיליםהלחימהשטווחמאחרלאופק.
כלי-השיטמגשרהאופק,מטווחגדול
מכלי-שיטנקיר"יםלהיראותעשוי
בזמןובו-אויביםאוידיותיים,-

שלהפיקוד-והשליטהממרכזימתנהל
שבלומתות,אבזריקרבכלי-השיט

בתגובה,שגיאהכלבשיקול,טעות
בהגבהשניות)שלבמונחים(פיגורכל

כללגביהקרבאתלהכריעעלולים
בודד.כלי-שיט
ביםטילילנשקהמעברשלמוצר-לוואי
בסיכון,הגידולהנולאופקמעברוללחימה

טיליםישוגרומתיחותבתקופותכי
לירי/שיגור"הגנתל'כברהביאזהבהפתעה.

תמימיםמטוסיםועלכלי-שיטעלחפוז
מספיק.אימותללא

ש
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