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זירת ים סוף  –ערכת הדרכה 
קסטרו  -ר דה'קרב בין זוג דבורים לסמ

אוקטובר  9 – 8ליל 
 

רקע 
תלמאת הביא לתכנון -גים חמושים  במעגן מרסה'ריכוז כוחות קומנדו וסד*

תקיפת חיל . לחודש  8 – 7תקיפה נוספת של כוח דבורים על מעגן זה בליל 
זוג דבורים הופנה לצפון , ניתהאוויר על המעגן באותו ערב הביאה לשינוי התכ

 -ג נושאי קומנדו באזור ראס'קסטרו וס-ר דה'המפרץ לסכל פעילות של סמ
קסטרו נערך  -ר דה'טיבוע סמ. רודייס -זוג שני נפרס באזור אבו. סאדאת 

. לאוקטובר  9 – 8ליל  ,  בלילה העוקב 
 

ן עמי איילון   'הרכב הכוח בפיקוד רס
 862 –דבור 
  881 –דבור 

 
משימה ה
ומחצית הדרך ' דרג-לאוקטובר בין ראס אבו 9 – 8יסייר בליל  דבוריםזוג *

.  וכל מה שיפגוש  סירות גומי לאדביה ויפגע  ב
 
לוח זמנים ואירועים   

-אמור היה להימצא באזור מסוף הנפט בראס, לפי הערכת מפקד הכוח 
[ .  123 –ר כ 'או סט] קסטרו -ר דה'סאדאת סמ

 
כדי לגלות את המטרות על , סאדאת מצפון -להגיע לראס מפקד הכוח החליט

. רקע הירח ולהקל על זיהוין והשמדתן 
 

: תאר עמי אילון

להערכתי היינו אמורים להתקל …יצאנו לביצוע הסיור…" 

הירח , מזג האוויר היה נוח, הים היה חלק…ר"ר או בסט"בסמ

 עובדה שהשפיעה על מהלך, מזרח-היה באותן שעות בכיוון דרום

". הקרב כולו

 
 

: אילון

יש לי מספר מטרות וביקשתי , אמרתי, היה לי קשר עם שארם…" 

להיכנס לקרב  –לגשת ולזהות אותן ובמידה ואחת מהן היא אויב 

רציתי להיכנס מכיוון צפון ולראות את . קיבלתי אישור. כדי להשמיד

המטרות על כיוון הירח כדי שיהיה לי זיהוי עין ובמידה ואחליט 
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העברתי את הכוונות . רה היא אויב אוכל להתקפה ולהשמידשהמט

אמרתי להם כי אנחנו הולכים לחלוף על . למפקדים בקשר ונכנסנו

בכל , פני כל המטרות ולשמור על כוננות מיידית לפתיחה באש

למפקדים היה ברור מה . מקרה שנגלה ונזהה מטרה כמטרת אויב

טרו או כל ספינת דה קאס: אנחנו מהן מטרות אויב בצפון המפרץ

"  טורפדו אחרת

 
כדי , " חופשי  1מסדר "התוכניות הועברו למפקדי הדבורים והוחל בתנועה ב

על רקע ' מ 4000 – 3000בטווח . סאדאת -שעגנו בראס, לעבור בין המכליות 
כשרק אור מעגלי דולק , בכיוון צפונה , נתגלתה מטרה הנעה בהאפלה , הירח 

. על התורן 
 

הטווח . נכנסו הספינות לתקיפה , קסטרו -ר דה'סמ -זוהתה כ לאחר שהמטרה
והמטרה , תנאי התקיפה היו אידיאליים . מילים ימיים  3לחוף המצרי היה 
אשר , קסטרו -ר דה'הכוח פתח באש על הסמ" . קו הירח " הייתה ממש על 
. מ 'ועדיין לא הפעיל מכ, קשר  12 – 10הפליג במהירות 

 
: אילון

דות קרב ובמהירות מרבית נכנסנו במסדר שמאל עלינו לעמ…" 

".  נתתי הוראה שלא לפתוח באש אלא באישור שלי. צמוד

 .של מוטי 862ראשון פתח באש דבור 

: אילון 

האויב לא פתח . יארד 500 -התחלנו לירות בטווח של לא יותר מ…" 

אני מניח שהוא בקושי ראה אותנו משום שבאנו מצוין , באש לפנינו

תנאים אידיאלים , פשוט שמנו אותו על קו הירח. ירחמכיוון ה

". הוא די הופתע…מבחינתנו

 
קסטרו השיב -דה-ה. אש הדבורים הייתה מרוכזת ומיד נראו פגיעות מצוינות 

הדבורים נעו סביבו במעגל והמשיכו להמטיר עליו . אש במשך כדקה בלבד 
, ת פרצו ממנו להבו. יארד  200 -ל 50בטווחים שבין , אש בתותחי החרטום 

עד כי , ר החל להסתובב במעגלים ללא שליטה 'והסמ, נשמעו פיצוצים 
יות גברו ולהבות יצאו וההתפוצצ. ר יתנגש בדבורים 'שהסמ, התעורר חשש 

[ .  כנראה ממחסני התחמושת ]ממנו 
 

ממש ראינו שהרסנו לו את הגשר ובשלב מסוים נתתי הוראה …"

ותר לנו אלא להסתובב סביב לא נ…להוריד את האש לכיוון הגוף
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כבר אחרי המטח הראשון הוא הוריד מהירות  …הכלי במעגלים

בצורה קיצונית ועשן רב החל לעלות מהגשר ומהירכתים 

יארד  200 -ל 50שמרנו אותו תחת אש יעילה בטווחים שבין …שלו

החל , בשלב מסוים הוא איבד שליטה…והרבצנו בו כמו במטווח

". נו צריכים להיזהר שלא יתקל בנולהסתובב סביב עצמו והיי

 
 

.  האש הייתה יעילה מאד, מ 'מ מבוקרי מכ'מ 130מהחוף נפתחה אש תותחים 
המרחק שעל . כדי לצאת מטווח התותחים " זיגזגים"הדבורים  החלו לנוע ב

הכוח ביקש . מייל  7 – 6הדבורים היה לעבור כדי לצאת מטווח התותחים היה 
.  אך לא קיבל,  אוירי סיוע

 
: אילון

הרי שהוא גמור וכי , ראיתי שהדה קאסטרו אפילו אם לא טבע…" 

מהחוף נורתה לעברנו אש תותחים . אין לנו מה לחפש שם יותר

נגרם נזק למגורי החרטום …ונפלה במרחק כמה מטרים מאתנו

ביקשתי מהאנשים שיטענו תחמושת והזמנתי סיוע …ובאזור המס

הטווח היעיל של תותחי החוף . יקבטח לא יז, אם לא יעזור –אווירי 

היה מוכר לנו והיה לי ברור כי יש לנו עוד הרבה ללכת בתוך העניין 

". …הזה

 
 

 תוצאות הקרב
 

. דה קסטרו הושמדהר 'סמ      - לאויב 
 

לכוחותינו  
. לא היו נפגעים 

כן היו פגיעות קלות , פגע בדבור וגרם לפריצת מים בחרטום  פגזרסיס של 
בקרת נזקים סתמה את פריצת המים והדבורים חזרו    . ים נוספות בדבור

. סודר  –לראס 
 
 

נספחים  
 
מפקדי הכוח וכלי השייט   –' נספח א 
[ הדרגות נכונות למועד הביצוע  ]
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ן עמי איילון  'רס –מפקד הכוח 
' קגנוביץמוטי סגן  – 862מפקד דבור 
גרדוס   אמיר  סגן – 881 –מפקד דבור 

 
 
 
 

פיון כלי שייט ישראליים  א '  -נספח ב
ספינת דבור  

'  מ 19.8 –אורך 
'  מ 5.8 –רוחב 

'  מ 0.8 –שוקע 
טון   36.3 –דחי מרבי 

קשר  23.4 –מהירות מרבית 
"  916 –דקא " –מ 'מכ

מ  'מ 20תותחי  2 – 1 –חימוש 
' אינץ 0.5מקלעים  2           
מטולי פצצות עומק             
נשק קל             

מ 'מ 84ר 'י פרוץ המלחמה הותקן בספינות תוללפנ
 
 
 

אפיון כלי שייט מצריים   –' נספח ג
"  דה קסטרו"ספינת משמר 

'  מ 34 –אורך 
'  מ 5.5 –רוחב 

'  מ 1.6 –שוקע 
טון   120 –דחי מרבי 

קשר   23 –מהירות מרבית 
" 909דקא " –מ 'מכ

  [דון קניים או ארבעה קניים]מ 'מ 14.5מקלעים  2 –חימוש 
 
 

 


