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   הקדמה 

 מתוך רד וצלול 

 פי  ישראל  מדינת  של הימי גבולה תארךה הימים ששת  מלחמת בותבעק

 .יל מי  500 -לימי  מייל  -100 מ  ,שהחמי

 רת חדי מפני  הימי הגבוללחסימת  סיורים  של  רב מספר בביצוע  החיוני  הצורך 

 בגזרות החיל  יחידות  על בעומס משמעותי  לגידול גרם   ,עוינים  שיט  כלי

 סירות .   -1969בכבר  משירות  הוצאו  התיכון  בים הטורפדו ספינות. ותהשונ

 זה  כלי אולם , ש"בט  בסיורי שולבונרכשו ו, צרעות    -ברטראם " מדגם  משמר

 ותספינ על  הוטל  התיכון הים  בזירת העומס  עיקר  .הצרכים  על ענה לא

 יל כ גם שולבו  בסיורים  .לחוף להתקרב  יכלו  לא  אלו, בגלל גודלן,  אך, הטילים

  מיםהקיי הכלים על יתר לעומס גרם הדבר. ותנחת , כגוןלכך  נועדו  שלא  שיט

  ," דבור"  ספינות הברית  בארצות לרכוש החליט  הים חיל  .מואצת  ולשחיקה

 קידוח ותלאסד  ואספקה נוסעים להעברת  אזרחית  ספינה גוף על שהתבססו

 בלהס מנת  על החיל  שדרש ותוספות  שינויים בהן הוכנסו , וסיקכמ במפרץ

ד חמישה אנשי צוות על מנת ללמורית יצאו לארצות הב. סיור לספינות  אותן

, שמשון כספי.  7-ללן משותפעולה, בינם היה גם צ על מבנה הספינה ואופן 

 בעיית תא פתרוו 1970   בספטמבר לארץ  הגיעו הראשונים הדבורים שני 

 .חמושים סיורים  ואפשרו  ,טובה בצורה  ש "הבט סיורי 

 כדי . אח"י דולפין – מבצעי  בשירות  אחת  צוללת  7 שייטת הפעילה עת  באותה

 הטמונה ביכולת ובהתחשב תהלרשו   שעמד  האדם כוח את  יעילה בצורה לנצל

 - ושמה  חיפה בבסיס שהוקמה הדבורים  יחידת  לשייטת צורפה, בצוללנים

 תחילההוגה הרעיון והכוח שפעל להקמת הפלגה היה איבן. .  911סיירת

 השלושם הצוללני לו יפעה  ובהמשך  אחד  דבור השייטת  לרשות  הועמד 

 דבורים.  
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צוללות  ר בין יציאתן של הייתה בתקופת מעבשייטת ה  1973 - 1970בשנים 

.  צוללות ה"גל" החדשות משירות מבצעי לגמר בניית שלוש הישנות  T-ה

ם שיועד לאייש את הצוללות החדשות ולא ידעו  ח אד כבת כווצרה שבשייטת נ

וקמת.  בורים המלפלגת הד  צריכים כוח אדם  יל היו, במקבמה לעשות איתם 

 ולח"י.   7ם לשייטת זה היה פתרון זמני מושל

עוד כלי   הדבורים היו הופעלה שלישותית, מבצעית ולוגיסטית כאילו גה הפל

רות והרווחה  יציוד ותנאי הש כירות, ותי מז. נוהלי השייטת, שיר7-ש-שייט ב

יבלה שם חדש  הדבורים בפלגה שקניתנו גם לצוותי  7-בשהצוללנים שקיבלו 

 .  914 פלגה  -

 סרן-   סגן בדרגות צין של ק דבור על  עצמאי  ד קופי מסלולישראל לשם,  לדברי

 על  פיקוד  קבלת בטרם בשייטת מפקדיםהכשרת קצינים ול חשוב  שלב היווה

 גדלה יותר מאוחר . ובמבצעיות בימאות  לצוותים  חשוב ע יד  קנהוה צוללת

.  בלבד  נים ללצו מבוססים על  היו  שלא  צוותים  ןובה ספינות לשש  הסיירת

 הגבוהה לרמה ירת הסי את הביאה בדבורים םצוללני של ם ותהימצא עובדת

 תפקידים בעלי והסמכת  התחזוקה שיטות .בחיל  שהיו הדבורים  סיירות  מבין

  אחרות סיירות פלגת הדבורים וממנה לל הצוללות  טתיי מש  תקההוע בדבורים

 יל. ובכך שופרה הרמה בכל החי

 למוקד  הלבנונית הגזרה הפכה העשרים המאה של -70 ה  שנות בראשית

 חופים  לסריקת  ,הימי הגבול  לחסימת הופעלו   ריםוהדבו עוינת  חבלנית לות פעי

  .מחבלים ספינות אחר ולחיפוש 

 כי סיפר, ימים  באותם  דבורים  סיירת ומפקד  דבור מפקד  שהיה ,קיסרי מיקי

  ,בחיל חדש כלי  שהיה , הדבור של להההפע צורת  בפיתוח גם עסקו  בשייטת

 .  ל"סטי  עם  הפעולה  שיתוף ובתורת
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 מטבע  ספינות סיור 
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 הדבור הראשון 

 מפרט 

 מטר  19,8אורך: 

 מטר  5,8רוחב: 

 טון  36דחי: 

 קשר  30מהירות מרבית: 

 GMתוצרת   מנועי דיזל 2נעה: ה

 ן ליקו אור מ"מ 20תותחי  2חימוש: 

 0.5מקלעי   2

 פצצות עומק 

 ים אנש 8צוות: 
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במקור  ור' הן ה הטעות כי ספינות ה'דבי שגורבחיל הים ובציבור הישראל

האמת  ! ולא היא   - אשר שירתו במלחמת וייטנאם ספינות של הצי האמריקני

על   של אמנון סלעי,  בור' היא פרי של תיכון ישראלי מקוריהיא שספינת ה'ד 

ה לה במקור  הובלת נוסעים ומטען, שהיאזרחית אמריקנית לגוף של ספינה  

 .בירכתיים ם במרכז וסיפון למטעניםנוסעי גשר סגור בחרטום, תא 

לאומי לספינות סיור  -טיפוס בין-להלן סיפור הולדת ה'דבור' אשר היה לאב

 .בגודל זה

הדרישה הבסיסית   . בספינות סיור מלחמת ששת הימים ונוצר הצורךלאחר 

  , חימוש פשוט וקליקה מתוחכמת, עם  י שייט פשוט, בלי אלקטרונהייתה לכל

רגל, על מנת שניתן לשנע   65-באורך של לא יותר ממתכת ו כלי שייט עשוי 

 .אותו ביבשה לאילת 

ת משמר של הצי  וספינואכן הצי הציע לנו   -חיל הים פנה לצי האמריקני לסיוע 

    במלחמת וייטנאם. אשר פעלו כספינות משמר חופים   Swift -50ft  מדגם

 .ויפט חת לבדוק את ספינת הסויצאה משל 1970בפברואר 

הספינה, וללא גשר   נה )גשר בקדמת( ותצורת הספימ' אורך 16) דיםהממ

  .פתוח המאפשר שליטת המפקד( לא התאימו 

בונים ספינה אזרחית, ואשר יש לה    Swift Ships  שבמספנת נודע למשלחת

להציץ למספנה  סלעי  לאמנוןמישהו הציע  .י ד לים גלוקווי גוף טובים מא

רגל   65רחיות באורך נות אז מעבר לכביש" ששם בונים ספי"חרת א

כדי שלא להרגיז את  ובלת נוסעים למגדלי הקידוח בים.  ת להמשוהמש

המהנדס של אותה מספנה,   המארחים מחיל הים, יצא אמנון לבדו, עם 

  לבדוק את הסירה האזרחית.בשעות ערב 

אמנון   . מתאימים מאוד הוק במספנה נראו קווי הגוף נראו  אורגן אד בביקור ש

ועם נייר   סירת נוסעים,  ת השרטוטים של אותהנה אס המספממהנד  ביקש

   וף חיצוני, חדר מנועיםג; היצה לשינויים המינימליים הנדרשיםשקוף הכין סק

מדורים למגורי צוות   נשארו ללא שינוי. מתחת לסיפון הותקנו וחדר הגה 

יחסית הכולל גשר סגור, גשר  על הסיפון נבנה מבנה עילי קטן   טבחון ומס.מ
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חה היה לתת למפקד ולצוות  ון המנהעיקר י צריחי מקלעים. עם שנ פתוח

הספינה גשר סגור ממוזג לסיור ממושך עם מעבר קל ומהיר לגשר פתוח,  

ומאחור, ועל תמרון  מלפנים  , שייתן שליטה מלאה על הנשק משני צידי הגשר

 .דור כלי הנשק לכיסוי מקסימאלילספינה סיפון גדול וסי הספינה; כמו כן לתת 

הספינות ובחרה גם   צאה לבדוק את שתי בראשות רמי''ם, ינוספת משלחת 

ומייד בוצעה הזמנת הסדרה   Swift Ships  היא בספינה של מספנת

 .ספינות  8ראשונה של ה

נולד כדגם ראשון בעולם  , ו1970ה'דבור' הראשון הגיע לארץ בסוף הקיץ של  

ר שנה הוזמנה  בו כע .ניה תיכון מקורי ישראלי ולא אמריקשל ספינות סיור שהי

   . ותספינ 8סדרה נוספת של במספנה 

משרד הביטחון דרש לבנות את סידרת הספינות הבאה בארץ. מדרך הטבע  

דחה את משהב"ט   ,מר ליברטובסקי, מנכ"ל המספנה   ספנות ישראל. פנו למ

וקה ל"פרויקט  ה זקיה האווירית הייתיא "לא בונה סירות". התעש בטענה שהו

"בת עמי",    ת פרויקט וקיבלה אע  בבאר שבת''א ל רמפעבממתכת פשוט" 

 ." של הדבורים900"-סידרת ה

 

 תחילת הדרך  

, זימן אליו את  7שהיה אז מש"ט , אברהם דרור )איבן( 1970באוגוסט 

ים שני דבורים וכי  לו שמגיע (, והודיע זבו  –אברהם בן זאב )מכאן ואילך 

רק שרטוטים. זבו  היו  ט אותם. הדבורים טרם הגיעו לארץ, השייטת תקלו

הכשיר את הצוותים, כפי שהיה מקובל  ת "ספר הדבורן", על מנת להחל בהכנ

 . כשיר את צוות הצוללת בקורס צוללן לה

על הקמת שלוש  בחיל הים רוכזו שני צוותים והחלו בהכשרתם. הוחלט 

הדבורים הראשונים,  י שנבאשדוד.  916-לת ובאי 915בחיפה,  914 פלגות:

לשבוע על מנת  ם ירדו לאשדוד לאשדוד. זבו ושני הצוותי גיעו, ה852-ו 871
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לראות במו עיניהם את הספינות ולנסות להבין במה מדובר בכלל. שני  

 וותים למדו את הספינות והפליגו עם הצוותים של אשדוד.  הצ

לא  פינות עדיין בו היו דייגים מעזה. הסו להפלגה לאזור שבלילה הראשון יצא

על הרציף. הוא ביקש  , מפקד הבסיס, המתין להם ו, יומיצוידו בנשק. כשחזר

   ואודי הראל מאשדוד להכין עד הבוקר תורת קרב. מזבו 

היה בלידת   זבו דבורים על גבי אנייה לחיפה. שני  הגיעו  1970 בדצמבר 14-ב

לרציף    הספינות הועברו שני הדבורים.את  ג פרק י פלואב בנו בבית החולים 

   . הצוללותשייטת  ניין ליד ב דוברה שנקשרהם, שיועד לה

  דבור,  ילמפקד  זבו ואבי מעולם לא נבחנו.  882ואבי את  , 872-את הזבו קיבל  

התייחסות המפקדה  יפק את המפקדה.סוזה ם בעבר אברטר על ד  קיפאבי 

 ולא כאל ספינות משמר חופים.  לדבורים הייתה כאל סירות מרוץ,  
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 שלהם. ההפעלה ים י חשמליקנ-דו 0.5"  ימקלעשני ו מצוידות ב ות היהספינ

הם היו   משני מקומות, או מכפתור בגשר או מכפתור ליד המכ"ם. יתההי

נות את החרטום לעבר המטרה ולירות.  מכוונים קדימה, היו צריכים להפ

הים ולא היה ניתן לירות כאשר היה צורך   הסתבר שהמקלעים קוצרו בגלל מי 

נו שיכנס אליו בצהריים.  בו וביקש ממקר אחד, מפקד הבסיס פנה לזבכך. בו

ים.  בו סיפר לו על בעיית המקלעים החשמליא שאל על הפעלת הדבורים וזהו

ן האחזקה של השייטת נקראו מיד למפקד יצקאיבן ויורם בר ים, שהיה אז 

ון. ליורם היו חברים מחיל חימוש שלמדו אתו  הבסיס והתבקשו למצוא פתר

וש הגיעה להפלגה עם כמות  דה מחיל חימיון, והם נקראו לעזור. יחיבטכנ

ה הקצבה גדולה של תחמושת( והחלו לירות.  גזים גדולה )לפלגה לא הייתפ

רה, יש צורך לעבור למקלע ידני. במקום  לבסוף הגיעו למסקנה שאין בר

הוסיפו  ועם הפעלה מכאנית תותחים חד קניים התותחים הדו קניים הורכבו 

 .  בירכתיים מ מ" 20תותח 

 חרטום. תח אורליקון בהתקינו גם תו )ישראל נבו(  לוקי ופה של עוד בתק

  0.5. באותם ימים הדבור היה מצויד בשני "1972ניר מאור הגיע לפלגה בקיץ 

  0.5" -מ"מ בירכתיים, וחצובה ריקה ל 20ו קני בצריחים עגולים, אורליקון ד 

   אווירי בחרטום, שהתאימה גם לזרקור קסנון. 

י אבי,  באמצעות גוף המפעיל. לדבר ת או בדחיפהאת הצידוד עשו בעזרת ידי

)מקלע ידני עם ירי   פה שבה הפליג היו מקלעים חשמלייםוהתקכל שך במ

     בירכתיים.  0.5ומקלע  איד(חשמלי באמצעות סולונו

ובהמשך   זבו ה אצל אבי, נבחן על ידי הגיע קצין נוסף, אריה צוויג, והתמח

 .  972-קיבל את ה
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ההכשרה  . 854  -נוסף שהגיע  דבור ל ע  נחמני(מי )ר  את ג'רי   הכשירזבו 

הוא נבחן על ידי קצין   הכרת הדבור, פיקוד בים, קשר, ביצוע ירי.  הכלל

   יקוד.מהמפקדה והוסמך לפ

היו  ה לים  ביציא בעמדות קרב היה בקישון. ובגישות צוות בהפעלה אימון  

שיהיה  על החרטום כדי   0-ב ם אותםדורכים את המקלעים ונועליעמדות קרב, 

 . "ם לבצע ירי מהכפתור שליד המכאפשר 

שמות    הפלגה החלה לבצע סיורים מבצעיים מול ראש הנקרה, מעלה ומטה.

, אילנה,  2, דנה 1דנה  כ"מות בתחנות החוף כגון: הסיורים ניתנו על שם המו

 אהובה ועוד. 

 שעות בחודש.  360-ביצעו סיורים כרים הדבו

יציאה הביתה. פעם  מפקד לפני הבו עשה ביקורת השי בבוקר ז בכל יום שי

ין שהדבור מצוחצח. כשירד, פתח את  לרציף וכבר מבחוץ הבח אחת הגיע

המקום היחידי בכל הספינה   –א נוקה הארון מתחת לכיור וחשכו עינו, הארון ל 

בור  ד לא ידע מה לעשות, מצד אחד השמשום מה נשכח ולא נוקה. הוא 

טה הייתה נשארים  ן בכך. ההחלצד שני הסגן ראה שזבו הבחימלוקק ונקי, ומ

 ה שעות שחרר את הצוות לחופשה. אבל מצפונו נקף, ואחרי כמ שבת, -שישי

 

 

 

    

 



 

12 

 

 

 מפקדי פלגה 

   .הדבורים  את  לתפעל איך  ולמד  ואיתו זבו  פיקד  הפלגה  על

זבו בתחילת    החליף את . הואהיה גונן אמנון  914שני של פלגה המפל"ג ה

תפיסת סירת   עומדת . לזכותו1973עד תחילת והיה בתפקידו  1971

  מחבלים באכזיב. 4עם מחבלים 

 . 1973-קיסרי, שהחליף את גונן במיכאל היה  שלישי המפל"ג ה

 . 1973באוקטובר   1-שהחליף את קיסרי ברבין  ניהיה ד ג הרביעי "המפל

 

 מפקדי דבורים 

 עד  מ סגן  דבור שם

    854 זבו

   ישעיהו בן גל  882 פלג אבי 

 1972 1971 שלמה גורן  872 י חמנ( נג'רי רמי ) 

     צוויג אריה  

    854 אמנון גונן 

    854 ישראל נבו 

     מיקי קיסרי 

    882 דני רבינוביץ 
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. הסגן היה גיא   שהבפיקודו של מ 872ור לדב 1972יץ בק ניר מאור הגיע

הן  גורן. מוכ"ם היה יאיר גלעדי, מכונאי היה ירון ברין, אנשי צוות היו מיכאל כ

 החליף את גיא. מוז'יק במהלך הקיץ   . ומתי ימיני 

 יה כחצי שנה.  השך הפיקוד בדרך כלל מ משך פיקוד 

 חודשים 8 –אבי    שנה –זבו 

 

 רספ מ  ג'רי –רמי נחמני 

. איבן  הצוללות לשייטתרמי חזר   1971ם קורס קצינים בתחילת סיו לאחר 

ודיע לו שהוא מופנה לדבורים. מאחר ולא היה בוגר קורס חובלים, נשלח  ה

 ה"ד להשלמות הנחוצות לפיקוד על כלי שייט.  לב

ואבי פלג, נשלח למבחן אצל יומי באשדוד שהיה  על ידי זבו לאחר שהוכשר 

צריך לשפר כמה דברים ולאחר  הוא הים. יומי טען ש מנחה דבורים בחיל

 בחיפה והוסמך לפיקוד על דבור.  איבן בחן אותו  כשבוע 

ית מכיוון לבנון הם יצאו  מאחר ובאותה תקופה התגברה הפעילות החבלנ

כך: בשעת בוקר מוקדמת יצא מטוס סיור    לסיורים מידי יום. השיטה פעלה

     צביקה מור 

    872 מייק שגב 

    872 משה גיא 

יעקב רזיאל  

 מוז'יק

851    

     יואל שלוי 

     ורצברגר אבי 

     מאיר טל 
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לאיתור כל כלי   יבשהמייל מה 45-עד כ סריקת רצועת החוףל ועליו גם קצין ים 

תחנות  . הדבור היה יוצא לים לאחר כשעה. יפה לראש הנקרההשייט בין ח

מפנות אותנו לזהות כל כלי שלא    החוף בתל אביב, סטלה או ראש הנקרה היו

 זוהה ודאית מהאוויר.  

שהחליף אותנו  שעות, לפני שנכנסנו לנמל הדבור  24ינו יוצאים לסיור של  יה

ורים, דבור  לושה דבוהיו ש  יה דבור בסיור. מאחרהיה בים, כך שתמיד ה כבר

שלא היה בים היה בתחזוקה, תרגולים והשתלמויות בבה"ד וכן יצא למשימות  

 תוכננות. לא מ

ונים, באו להפליג  מאחר והדבור שלי היה אחד משלושת הדבורים הראש 

אך  הגיעה לביקור  . גם גולדה מאיר ולל הרמטכ"לאתנו קצינים בכירים רבים, כ

 . להפלגה יצאה לא 

 היתקלויות עם מחבלים.  קוד שלי לא היו לי למזלי, בתקופת הפי

 את הפיקוד לאמנון גונן. רמי העביר   1972בשנת 

 לוקי  – ישראל נבו

חליף  שנה עבר לדבורים לה. לאחר כ 1970באמצע הצוללות  הגיע לשייטת 

. איך קושרים לרציף,  ים דר. למדו את הכלי. לא היו נהלים מסו882-את ג'רי ב

,  יד עזרוסיפון. צוות חוף לא תמכמה אנשים עומדים על הך ו אי   לונגסייד?

שיטה להעברת דבור רק כשהמפקד בגשר. מאחר ולא היו נהלים  פיתחו 

   פלגה התנהלה באופן די פיראטי.  ה

 הו זוועתי. היו מש המקלעים

בים סוער  כי  ברסתקלעים. הניקיון סתמו את החורים הצריחי המבגלל בעיות 

היה מפל"ג כעס למה פתחו את החורים, אמנון ש הצריחים התמלאו מים. 

 חו. הסבירו לו שהמים לא מתנקזים. פת

ת. עשו תורנויות, לקח על עצמו  לוקי הסדיר את נושא הבישול והכנת הארוחו

 ה בשישי בערב. הכנת ארוח

מערכת    . בהספנה בנה לוקי עם צוות המספנהקשה להפעלה היה הגה חירום 

 הדבורים.  הותקנה בכלש ה חירום חדשההג
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אחד בתקלה/אחזקה והשניים הנותרים   דבורים,   3רים. קיבלו הרבה סיו

 . עושים יום כן יום לא 

  יל הים וכתב את תורתהיה מנחה דבורים בח ,יומי, כמפקד בסיס אשדוד 

שהייתה כבר   914ראל היה מפל"ג באשדוד והוכשר בפלגה הקרב. אודי א 

 גם עמי איילון. כך ת,  מבצעי

 : מייק שגב מספר  

מאח"י דולפין  . 7זור י"ז הגעתי לשייטת לאחר סיום קורס חובלים מח

 ממוז'יק.  872-הועברתי לפלגת הדבורים וקיבלתי את ה

שלמה גורן, אנשי צוות   הוסמכתי למפקד דבור. הסגן שלי היה 10/2/1972-ב

.  ( פיךכאל בן אליעזר ) י מ, שחף, מריאן פאר, גדעון ציטרון נוספים היו: יעקב 

 ם צוללנים. ם חיילים שאינבהמשך היו ג

השירות עם חיילים בוגרים, טכניים ובעלי אמינות גבוהה )צוללנים מוסמכים(  

אנשי   אשונה בהיבט של יכולת לסמוך באופן מלא עלהיה חוויה מן המעלה הר

ים  י לפקד על חיילים חכמים ודעתנהצוות ויחד עם זאת אתגר אינטלקטואל

. לא פשוט  דווקא בכוח הפקודה והדרגהך של דוגמה אישית ורציונל ולאו בדר

ם מיחידה מובחרת והתנדבותית )צוללנים( עם חיילים  היה לשלב חיילי 

אולם אתגר זה לא ניכר כלל בזכות   –דבו בשירות חובה שלא התנ

יה הנדרשת ותפקוד כצוות  תאקלמות המהירה של הצוללנים לסיטואצהה

ת אשר בו אין הבדלי יחס. יתרה מכך, רוח צוות הצולל דליהב אורגני ללא

ובות עם אחריות הנגזרת מהגדרת  וכולם ממלאים את אותן הח דרגות 

 הראשון.  מן הרגע 914שירתה גם את פלגה  –התפקיד 

ם  דומים במידה רבה ל"דיי ראנים" ע הסיורים באזור חופי המדינה היו 

פריסקופ, אלא שבדבורים  ך הדר  הצוללת כגון תרגולי תצפית על קו החוף

מאוד   לוחים ושריקת הרוח ששונים דנוד הגלים, נתזי המים המהתווסף נ

מאווירת משמרת בצוללת אך גם שונים במתח המבצעי מול איומי פח"ע  

 ם בקו החוף של המדינה.שעלולים לגרום בצורה מהירה לפגיעה באזרחי 

האזנה לשירי   –יו ם ההרגעים המיוחדים שלי בשגרת תקופת שירותי בדבורי

לנו מהבסיס בזמן ביצוע  שקיב טייפ -התנגנו במכשיר הרדיוחווה אלברשטיין ש
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הלגים האינסופיים בסיורים מול ראש הנקרה. עמידה בגשר הפתוח ברוח  

נים אשר מרטיבים אותי ואת  זקה, קפיצות על הגלים הקצרים עם נתזים בפח

ר מועלים לגשר  אש ובהצמותינו. הטוסטים עם גבינה צההצופה עד לשד ע

הגאי וצופה מכ"ם.   א כאשר בגשר הסגור יושביםהפתוח בלילה מקפי

המהירה לכוון נמל חיפה לאחר סיור לילה כאשר הספינה חורשת   ההפלגה

. תמרון  ט במפרץ ומשאירה שובל ארוך וגבוה מאחוריה את הים השק

 רחית.  התקשרות בבוקר לדוברה מול רוח מז 

ים. לאחר  החשמלי 0.5"-י הבות בתפעול מקלעת רעיוכפי שסיפר לוקי, היו ב 

כוח   דופן למטרהבהפניית  האורליקונים, המצב השתפר. ם והתקנת החלפת

היה משהו מפעים.   –ד צ 0.5של אורליקון חרטם וירכתיים יחד עם האש 

היה   ,איש צוות נוסף  ל הקסנון שנשלט על ידילאורו שבלילה  ביצוע ירי כזה 

 טרה. שיא האתגר בתקיפת מ

ק.   ין בתור, חזרתי לדולפ1972וקטובר  , בא 872-לאחר חצי שנת פיקוד על ה

לחנן לקס   872-טורפדו ומ"מ סגן בעת הצורך מסרתי את הפיקוד על ה

 ימודי הנדסה בטכניון. מהסט"ילים ויצאתי לל 

הכשירה אותי לפיקוד עצמאי על יחידה לוחמת עם    ירות תקופה זו של הש

ים  ות עם אתגרים מבצעיים לא פשוטמודד ך התצוות מצומצם ואיכותי, תו

טות נכונות ובמהירות באופן  צורך בקבלת החל במרחק גדול מהמפקדה וה

 סיון ובגרות לאורך שנים.  ילי נעצמאי, דברים שהקנו  

 ור. המשך, אחזור לדבורים בתקופת מלחמת יום כיפ ב
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 צוותי הדבורים 

כל  הצוללת מלקות כל מחשישה חוגרים שבאו מצוות הדבור מנה חמישה/

קניק בדרגת  עדיפות מוכ"ם גנ"סגן המפקד היה ב עד רס"ר.מרב"ט ו , הדרגות

, מכוון שהסגן עושה של הסגנים סמ"ר. הושקע מאמץ בהכשרה מהירה 

קורה  משהו אם   כן, כמו  . בגשר לא נמצא ילה לבד כשהמפקד ת למשמרו

קידו  פת  ים. לפחות בחלק מהנושא לדעת לתפקד כמוהו, הסגן צריך  ,קד למפ

חלוקת   י הצוות, כב מאוד, החל בטיפול באנששל סגן מפקד הדבור הוא מור

תפקידים בתחזוקת הדבור, למעשה הסגן הוא יד ימינו של המפקד בכל נושא  

הכרה  לה, הפלגת ליוזאת בנוסף להכרת נוהלי  ת פיקודיתלמעט אחריו

   . מהדווכ אדם בים ו ווט חופי, תמרוני ימאותני , מכ"ם ה , קשרה ותפעול 

 .   י מפקדי דבורהיום יש קורס של כחצי שנה לסגנ

או   זמניים, או הצטרפו לצוותים כאנשי צוות קבועים שייטתבכירים בהנגדים ה

 , הטכנית, והתפעולית של הדבורים.  הם תרמו לרמה האנושית . אורחיםכ

 תקופה מפקד  דבור שם

 1972קיץ  גיא/מוז'יק  872 גורן 

מיכאל בן אליעזר  

 )פיך( 

872   

    אבי סגל 

    אבי שמואלי 

    ורון ן אאיל

    אלי פטאל 

    אלי צור 

    אשר שני 
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    דב שחר 

    דוד רווה 

    דני סלע )פיטוסי( 

    זאב ברוטמן 

    גלעדי יאיר 

    יהודה חזין 

    יורם פאר 

    חף ב שיעק

    יצחק שריד 

   882 ישעיהו בן גל 

    ישראל דרור 

  דן רבין  852 יסקין מוטי ד 

    מיכאל אלמוג 

    משה )מריאן( פאר 

    זהר משה 

    משה מאור 

    משה ממון

    מתי ימיני 

    סמי בללטי 

    עמי שחף 
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    ציון גלעדי 

   882 אובן בן צבי ר

    רפי לוי 

   851 שלמה גורן 

    שלמה גל 

    שמואל ניר 

 1972 גיא/מוז'יק  872 ניר מאור 
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 ור הצוותים. ה הפלגה באנשי מילואים לתגבנעזר לעתים

רות  ילאחר ארבע שנות ש ,XXXבשנת השתחררתי   - : סקין מספר מוטי די

מי שסובל כרונית ממחלת  וכ  , הגעתי לדבורים באח"י לויתן.  כרב סמל סיפון

 מהחולשה הזאת.  הרגשתי מושפל  , ים

 חימוש  בעיות 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   והזרקור.  יחים ם, צרמקלעיבהגדרת "חימוש" כלולים הנושאים הבאים: 

לא עבדו כמו   חלקם   -המקלעים . הראשון יום מה בעייתיים היו מכלולים אלו

  תאימו לפעילות בט"ש בנוסח לא ה ריחים שצריך, או לא עבדו כלל. הצ 

  היה לטענת גונן פשוט קניה לא מוצלחת.הזרקור  הישראלי.

 בעיות בצריחים 

צד של הגשר ואחד ל שלושה צריחים, אחד מכבדבורים הראשונים היו 

יבשתיים. הצריח היה   0.5מקלעי  י נשעל כל צריח הותקנו  כתיים. ביר

  )במישור האנכי( מאלביד ש  באמצעות ידית המקלעים(  מסתובב )עם

  ימינה ושמאלה. -ים  זר שיני   שסובבה את התותח במישור האופקי על ידי

ובמקביל לוחצים עם בוהן ימין על ההדק   מטה היה ביד ימין, –צידוד מעלה 

שב בצריח עם ידיים  המקלען י  טי( שהיה מותקן בידית הגבהה.)אלקטרומגנ

וגם מבצעות ירי   נהעה שוובתנובמישור שונה עובדת צמודות לגוף, כל אחת  

להחזיק את   ,בלתי אפשרי לעקוב אחר המטרה היה בלחיצה עם הבוהן. זה  

כקבוצה ולא בתפזורת.  המקלע יציב ולהוציא צרור כדורים אחד שיגיע למטרה 

 לנו זה לא התאים.   -בים שקט  המערכת כנראה תוכננה לעבוד  בקיצור 

מתאים   משהו  מקומםשים ביד את הצריחים ול הוחלט להור 1973במהלך 

אחת ומקלע אחד, והמקלען   כגון חצובה פשוטה על רגל   ,יותר וקל להפעלה
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נעשה ) וון המקלע י ים משתתפים בכיהגוף והרגל , םייורה בעמידה ושתי הידי

  . (בר עזבלאחר שגונן כ

   בעיות במקלעים 

  0.5הרי שאת הבעיה במקלעי ה , עיית הצריחים הייתה פשוטה לפתרוןב אם

כלל, לא הצליחו  ולפעמים לא ירו ירו, לפעמים גמגמו,    חוקותתים ר שלע 

מיטב   גויסו  הבעיה לפתרון  .0.5-לפתור. למפקדים היה חוסר אמון מוחלט ב

  ת. בהתחלה חשבו שהבעיה היאעדיפו המומחים בח"י ובצה"ל וניתנה לנושא 

נעשו עשרות ביקורות   אום סדן וקנה.ית -שמבצע הצוות  0.5-יאומים בתב

הובאו לדבורים בים   שבוחנים  . קרה מומחים בנמל ובים על ידי ורים ע בדבפת

  לבדיקת פתע.מיוחד בל "עם סטי 

בעיה  ;  לבעיה, פנו לאפשרות אחרת  ההשערה את   אמתוכשהביקורות לא  

תה  ימושת בדבורים שהי גרת בדיקה זו הוחלפה כל התחבמס. בתחמושת

אף  חת פעם א וכמה פעמים. בסדרות אחרות   מסוימת דרהמס

  0.5הצרכן הגדול ביותר למקלעי  , ריוןתחמושת ממחסני חיל הש באהוה

המקלעים ירו, אך  סידרה שהייתה בשימוש בטנקים הפעילים, ושם  יבשתיים, 

  אצלנו לא. 

טווח  ר מלאח ,א במקרה כאשר בוקר אחד פתרון לבעיית המקלעים נמצ

לא  ן שווי מכ בהשתתפות מפקד הבסיס, מטווח שהיה בזבוז זמן ובושה גדולה 

  ,המפל"ג ומפקד הדבור ,בחזרה לנמל  כדורים קטן. אף מספרהצליחו לירות 

  0.5מקלעי מותקנים ל השובר גלים ושמו לב שבסטילי"ם צביקה מור, הלכו ע

אז  האוויריים  0.5לים אין בעיות עם מקלעי "טי שאם לסחשבו הם  .אוויריים 

 .  ייתכן שזה מתאים גם לדבורים
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  05:00 הייתה . השעהנושא אין בעיות ב אצלםמר שסטי"ל בתורנות אהמפקד 

"ל, פיקוד הבסיס אישר להשאיל מייד  עם התשובה של מפקד הסטי   בערך.

  ירי.  ולצאת מיד לים לבצע ניסוי אווירי אחד   0.5מקלע  3-מש   914לפלגה 

". כבר באותו יום  ורה י "אין בעיה, המקלע : עם תשובההדבור יצא לים וחזר 

כעבור זמן  . 3-אווירי אחד שהושאל מש 0.5ע קלמ  עם יצא הדבור לבט"ש 

  קצר היו כל הדבורים חמושים במקלע זה. 

 הזרקור 

הדבורים הגיעו לארץ עם זרקורים בעוצמת תאורה חלשה מאד שבקושי  

היה נחוץ זרקור   דבור וב משימות שביצע המ'. לר 15 - 10למרחק  האירו 

עילות השוטפת  פלסוג הומתאים  ל להאיר לעשרות מטרים, רציני וחזק שיכו

כל הזמן  ור נורמלי,  לא היה זרק  1972הדבור. עד תחילת והמבצעית שמבצע 

עד שנמצא   , גם קסנון בגודל של ארון מתים הובאו מכשירים שלא התאימו, 

  טי, והותקן בדבורים.ה"קסנון" הסטנדר

    1972 – 1971  בים  הדבורים פעילות 

ים  האחר ייטשלכלי  יתהיה רב יחס  914של פלגה שעות הפעילות בים מות כ

 של ח"י ופלגות הדבורים האחרות. 

 אימונים 

בהפלגות אלו ערכו  זוג.  אוספינה אחת  הפעילות כללה: הפלגות אימון, 

  , ותגרירה והגרר, אדם בים,  מוני ימאותאי , עוזים, 0.5"מ"מ ,  20מטווחים 

   . ובקרת נזקים כיבוי אש
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בצוללת,   גנ"ק  ממחלקתשלא היו ת וקשר לאנשי צוותרגול למפעילי מכ"ם 

  –, וכמובן סגול(  , וכתיבת הודעות בקודים )מלקוד VHF  קשר הפעלת מכשיר

 .  והתקשרות  גישות 

צוות. לאחר  מפקד וכל אנשי ה-לימים, גויסו צוותים מלאים למילואים, קצין

בר שחסר משהו.  ם להזדכות על הציוד, תמיד הסתחודש, כשהיו צריכי

כמה סבבי מילואים, לו הייתה  . לאחר ר השכןהפתרון היה השלמה מהדבו

 מחבר את סך החוסרים, היה מסתבר לך שחסר דבור שלם. 

  סיורי בטחון שוטף 
מייל    10 - 8סיורי מכ"מ בשעות החשיכה לאורך קו הגבול הימי עם לבנון 

  : של מחבלים על המים חדירות  לות ורים הייתה לגחוף. מטרת הסימערבית ל

  .ולסכל אותם  שחיינים  שלומתחת למים  , "ים לוכליכ"  ושארים  י, אופנוע סירות 

  סירה קטנה -ה"ברטרמים" בתחילה ביצעו הזו את פעילות הבט"ש 

תו אותה  ווצ  במקורה אזרחית, שהתקינו לה מכ"ם, מקלע וקשר, מפיברגלס,

לאחר  בט"ש בכל הגזרות . ושלחו אותם לבצע סיורי , חיילים וסמל כמפקד  3ב 

לגת ה"ברטרמים" הוציאו את הסירות האלה ירקו את פהגיעו, פ  שהדבורים

מהשרות ומכרו אותם לשוק הפרטי. לא משנה מה שיגידו עליהם, במבחן  

  התוצאה הם "הצליחו ל"החזיקו קו" כמעט לבד.

ים, כשהברטרם  טרם" והדבור מבצעים סיורים משותפהיו ה"בר בהתחלה

יה  עהייתה ב  ראש הנקרה תחנה בלהמיילים הקרובים לחוף. שני ב מטפל

של  הפעולה הראשונה . קרותעם המכ"ם את השטח הימי הקרוב לנ לכסות 

 קומנדוח לחימה של שחייני  ולהחדיר לשטח ישראל כ  הייתה ניסיוןהמחבלים 

המעשי    היה הפתרוןזמן ההוא בהשימוש בברטרמים  . קרותנסלעי הבצמוד ל

ים  מהחוף. במקר מייל  10 -כהדבור שמר על קו הגבול עד . ח"יל ב שהיההטו

אשר  לנמל. כ חזרה , והוא היה נשלח היה מושבת ברטרם  , לה קצתוהים ע
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  מאחר , הורע בפלגת הדבורים  הפסיקו את פעילות הברטרמים, המצב

  בבט"ש.  " היה בכל זאת עזרה ,הגם "בחצי משר  ,שהברטרם 

  

אחד בסיור  בלילה דבור  :יתהיה שיגרת ההפעלה הבסיסית , 1971בתחילת 

או בים  ידית בנמל, ודבור שני היה בכוננות מי ,קו הגבול  לוך ושוב על ה

אן שמורים  בתעסוקה כזו שמאפשרת לו לעזוב מידית את עיסוקו ולהפליג ל 

על  בוצעה  , במקרי הצורך , הגילוי צאת דבור שני לבט"ש לעיבוי מערךהו לו. 

  לרוב לאחר קבלת מידע מודיעיני.   , ג"ם ב"חהוראה מא  פי

כאשר מסיבה כל   ,ים קרים קיצוניים ונדירעו סיורי בט"ש רק במביצים סטי"ל

היו   1971ם בתחילת אף דבור שיעשה סיור בט"ש. לסטי"לישהיא לא היה 

  א הוצאו לים כהגנה עליהםל , התקינים , הנותרים ובעיות עם ראשי המנועים,  

  שרות אחרונה. לבט"ש רק כאפ והופעלו 

 עם יחידות צה"ל   שיתוף פעולה 
  

 אגף מודיעין בח"י, ואג"ם ב"ח.   ,13-ש  אוויר,ם ביצעו שת"פ עם חיל הוריהדב
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עם  והצלה בים אימוני חילוץ  ,הדבורים לקחו חלק בתקיפות פנטומים על כ"ש 

.  הובלות לוחמים, גרירה ותדלוק סנוניות ,( 669מכ"ש )אימוני חילוץ מסוקים ו

  מבצעית פעילות 

ים  מבצעים כמו העלאת יהוד  . היובפעילות יזומה בשטח אויהפלגה נשלחה ל

  הדבור יצאהיו פעמים ש. פעמים  13 -כ , מבצע מוצלח שחזר על עצמו מסוריה

כאשר הים סוער.  לים והמבצע בוטל בגלל הסיכון שביציאת הסומבוק לים 

דבור   שללות קתיההת נשק לנוצרים בלבנון, ואירועים חד פעמיים כגון העבר

  דיה.ישאסירת מחבלים מול ר ב

וד. לפני המבצע היה תרגול מודל.  י מאסוד  מבצע היה יהודי סוריהאת העל

. כשחזרו  13ייטת  מי שהיה בתפקיד הדייג היה אדם, שבעברו שירת בש

 על הרציף.   ראשון, התפלאו לראות את כל צמרת המדינה מהמבצע ה

 ן גונןנואמ -התקלות עם מחבלים באזור אכזיב 

קשה  כפי שעברה הפלגה, היא  ותבייאינטנסבלאורך זמן פעילות בים ובחוף 

. מתוך  ומעט דבוריםמספר קטן של אנשי צוות בשמדובר כ ובנוסף ושוחקת 

  תגדל. אחד מהם היה ההכרה של הבעיה חיפשו פתרונות להקל על העומס

פלגה  צורף ל  -והנוסף וות הקבועים והמזדמנים בדבורים, מספר אנשי הצ

  כך התאפשר להוריד   וד.מא  דבר שעזר , מבסיס אשדוד בור רביעי על צוותו ד 

. הבעיה  התרעננות את הלחץ מהצוותים ולאפשר להוציא חיילים לחופשות 

סיון לעזור  י. המפל"ג בנמחליפים יתה עם מפקדי הדבורים שלהם לא היו הי

  פקד ף מלקח על עצמו ביום קבוע בשבוע להחלי נוחה קצרה ולתת גם להם מ

   ., נבחר יום שני דבור ע"מ שיוכל לנוח קמעה

יום שני, והגיע תורו של  ב  חל  ,ש השנהערב רא ,1971 בספטמבר  17-ב

לצאת  ומוערך בפלגה,   ותיק , קצין ישראל נבו )לוקי( 854מפקד דבור 
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וון שזה  יאכן יבוא, מכ לא ציפה שהמפל"ג שהבטיח להחליפו   לחופשה. לוקי

ע ולוקי הלך שמח וטוב לב לבלות את החג  הגי ג כן "היה ערב חג. אבל המפל

  .ובבית

ניסוי כלים,  נערך וון ראש הנקרה. בדרך ילכריים אחר הצההדבור יצא לים 

והזרקור   ,, הצריחים שקשה לכוון הגרוע שנתן עוד תזכורת למצב המקלעים 

  שבקושי מאיר. 

  שיגרת סיור. הופנה מערבה והחל ור הגיע לקו הגבול רגוע. הדבהים היה  

הדופן ורעש הקבוע ת א  מלחכיםהרעש המונוטוני של גלי החרטום ה שלווה.

  ם. י את העינילסגור   גורמים לאנשי הצוות נוע הדיזל של המ

של אתרעת  צפצוף חד וחזק התעוררו כולם לקול בסביבות חצות  פתאום,

ה הסקלה האדומה שלו,  ' הגיע לקצמחוג הטמפ -במנוע ימין   טמפרטורה

 על מנוע אחד.   המשיך בהפלגה אטית ור  הדב המנוע הודמם.

הוא  כהרף עין  . היה מכונאיבמקרה ש סגן המפקד, להגיד דבר ל לא היה צריך  

  את הסיבה.צא  את הסיבה לאתרעה, אך לא מ היה בחדר מכונות מחפש

ננות מידית  ציא לים את הדבור שבכוהמפקד מתלבט אם לחזור לנמל ולהו

ולהסתכן בכך שאם תהיה באמת   במקומו, או להמשיך בסיור על מנוע אחד 

שאר  י החליט לה ות. הוא מהמהיר חציל יהיה מוגבלא הו  ,יב תקלות עם אויה

  הבעיה. והורה למכונאי להמשיך לנסות לאתר את

נשמעה בקשר קריאה לדבור   , מכונאי(גל )הסגן/-בעוד המפקד מדבר עם בן

יל  מי  4 -, כ ככלי שייט ת יראעל מטרה שנ  יווח ד  רה ובוראש הנק מתחנת

ש את המטרה.  רכ  רבוהד כמה דקות גם לאחר . דרומה ההנע, ממנה צפונית

היה ברור כי מי שמפליג באזור  החלטה. ולקבל חשוב מה עושים ריך ל היה צ

לא בא לשתות קפה אצל אלי   ,בשעה קרוב לחצותבנתוני תנועה כאלה,  ,הזה
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  -זה שישנות על פני המים,   ה גם לא עוד להקת ציפוריםאביבי באכזיב. וז

 הדבר האמיתי.  

  ה החששלע , המפההדבור והמטרה על נתוני התנועה של שנבחנו  לאחר 

שבמהירות הדבור עם מנוע אחד, לא נגיע לנקודת מפגש עם המטרה  

חייבים את מנוע ימין לתוספת מהירות, אולם בהתנעת המנוע   היינו בזמן.

  יעצרלה עלול הוא ו  וד, יש סיכון שהמנוע יתחמם עוד חם מאשעדיין היה 

  יאפשר   7-מצב שדבור של ש חליט לקחת את הסיכון, איןולהינזק. המפקד ה

סל"ד הועלה עד   ותנע, המנוע ה  ירוע נוסף "בסגנון נהריה" לקרות.לא

קשר חלק מהזמן, נוכל   20-במחשבה שגם אם נספיק להפליג ב, למכסימום

 .  ש בזמן טוב המפג להגיע לנקודת 

ממד   נשים בגשר לא יורדותים של המפקד ושאר האי בינתיים העינ

ולא להאמין   ,וף הדבור ן "רעד" בג פתאום עבר מי   של מנוע ימין. הטמפרטורה

ל החום  לה לרדת במהירות, והתייצבה עהטמפרטורה הח, למראה עיניים 

קשר. אם   20 -, ואנו שוב בדברקרה  כאילו לא בד הנורמלי של המנוע, והוא ע

   נס מהו? זה לא "נס של ראש השנה" 
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טרתם להגיע לחוף  מם שיש מחבלי לי השייט כי בכגונן העריך   בשלב זה 

כחצי מייל דרומה   , ו לאזור בין אכזיב לנהריהולבצע פיגוע, והם יפליגישראל 

הוא החליט כי הוא רוצה ר.  המאוכלס ביות  האזורשהוא  , יאלילמהאי נח

חשש    טרה ביציאה של "התעלה" )בין האיים לחוף( מתוךפגש עם המילה

גם תוכנית   הכנוה . המפגש המתוכננת ודתה תבצע "החפה" לפני נקשהמטר

צע, זה לא  כנס לתעלה באמי והאי שחף ולהלעבור בין אי התכלת חלופית, 

קשר, אבל אם היינו צריכים,   20-לעבור בין האיים ב הכי סימפטי בלילה שחור

  מי"קבקשה ל הועברה . בשלב זה ם את זה ות הדבור ידע איך לעשות גצו

תת הכוננות של מג"ב המופקדת על גזרת החוף בין עכו  ילהזניק את כ החיפ

  . ים תרגולב כבר עשינו ש כפי לראש הנקרה,  

דקות.   30 - 20. היה על הדבור להפליג  ק למפגש הדבור עלה לקורס מדוי

רה על מה דיווחים אחו יה; הועברורוקרטוכעת לביהצוות בעמדות קרב. 

מי שהיה לו מכשיר   ר "שימחה וששון "כלבקש שהיה, מה שקורה וכוונות. 

VHF  צורך או מהצורך להפריע, רגעים ארוכים  מ ,דיבר  –במזרח הים התיכון

  בקשר.אנדרלמוסיה מוחלטת  -אי אפשר היה להבין כלום 

לחוף,   ן האיים , כצפוי, המשיכה להפליג דרומה אל התעלה שביהמטרה

  ה מהפתח הדרומי. בים אחריה עד שיצאכשהדבור ומכ"ם ראש הנקרה עוק

וע החיצוני של  בור התקרב מאחוריה מצפון כאשר הוא מנצל את רעש המנהד 

  בות מאחוריה. נהסירה להתג

ה בדבור בימים  תי)ראיית לילה לא הי מטר מהסירה 10-ככשהדבור הגיע 

  מפיברגלס  נראתה סירת מרוץ כחולה ההם( נפתח "הזרקור ובאורו הקלוש 

באפודי קרב   ליםמחב שישהכמו פסלים מטרים ובה יושבים  5-כ באורך 

  מונחים על הרצפה.  בים, ונשקם האישי, קלצ'ניקומבטם קדימה ו
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,  סובבו את ראשיהם אחורה וראו את הדבור לידם המחבלים הסירה עצרה. 

אשכח את    לאהם היו בהלם,  . מכוונים אליהם ועוזים 0.5 מקלעי

 המופתעות והמופחדות של המחבלים.   פניהם

לירות בכל מי שעושה  וזים שלהם, ופקודה נשלחו לחרטום עם העשני חיילים 

לקפוץ   , בן גל  , ם הורה להם הסגןישלו. בתנועות ידי הקלצ'ניקוב לעבר תנועה 

שם נעשה עליהם חיפוש, ידיהם נקשרו והם   לדבור,סולם   לטפס עללמים, ו

התחיל  הדבור,  שה מחבלים היו על וששל , במצב זה הסיפון.הושכבו על 

נשארו עוד   . החוף בניסיון לברוח לעבר חות רביעי שהיה במים לשהמחבל ה

יתן  לירות בבורח או לא לירות, אם י -דילמה המפקד היה ב רה. בסי שניים 

יאבד את    זאת הייתה אפשרות ריאלית, ירי והמקלע לא ירה,  פקודת

  .0.5-ה ההרתעה של מקלעי 

למצב שלא  תה גורמת יבנוסף, הסטת ה"זרקור" מהסירה למחבל השוחה הי

מסוכן היה שני  וון שהמוקד הילים לשלוט על שני מוקדים נפרדים, ומכהיינו יכו

כדי    רק כמה שניות חושךשעל הסירה, שיש בה נשק ונדרשות המחבלים 

  ולירות על הדבור.צפה מהרנשק להרים את 

יתפסו אותו   , שפעלו בחוף מול הדבור , שמג"ב היהשיקול נוסף של המפקד 

שנוצר, עדיף   החליט המפקד שבמצב משיקולים אלהבעיקר צא מהמים, ישיכ

  המחבלים הנותרים.  5-ולהתרכז בלתת למחבל לברוח, 

הוא ניגש   ן. לשים עליו עי לבדוק מי הוא מפקד החוליה גל -המפקד ביקש מבן

בתנועות    ?"ל אותם "מי יודע עבריתלמחבלים ששכבו על סיפון הירכתיים ושא

גל הלך  -ה הוא רוצה. בןר שהם לא מבינים מסראש ועיניים הם העבירו לו מ

"את מי לשחוט   : ד המחבלים וצעק לעבר הגשרנעמד לי , והביא סכין קומנדו

 ראשון?" תוך דקה הוא ידע מי מדבר עברית ומי מפקד החוליה.  
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בדיוק בזמן שספינת   ,ור וקרטיה בדברכשעתיים סיימנו את הבי אחר ל

  .ה המשטרה הגיע

חיכו לנו על הרציף לשמוע איך   נים וחיילים מהבסיסקצי  חזרנו לנמל בבוקר.

רק מי  הגיע בפנים נפולות,   854-של ההמפקד  לוקי, היה ומה קרה בלילה.

רועים דומה יכול להגיד שהוא יודע מה לוקי הרגיש  י שהיה בהשתלשלות א

  . ההואבבוקר 

ם תחקיר בפני רמי"ם בבסיס ח"י שבסטלה  רוע התקיייחרי הא כמה ימים א

  -הציג את היעד שאליו המחבלים רצו להגיע  מודיעין  מחלקתראש   מאריס.

בין נהריה   , "מדינת אכזיב" שעל כביש החוף ל אלי אביבי מולהמסעדה ש

וגג רעפים אדומים   חודי בעל קומה אחת יזה היה מבנה י  לראש הנקרה.

  וחד, שעמד אז על מגרש חניה ענקי. בצורת חרוט גבוה 

רור  יתה סתימה במערכת הקיהעריכו כי הי יין נמביני עבאשר לתקלה במנוע;  

 חרר את הסתימה. יצרה לחץ מים ששוהעלאת המהירות   של המנוע, 

 חוף פעילות 

הורכבה מנושאים   ההןשל פלגת הדבורים בחוף בשנים  הפעילות השוטפת

  רבים ומגוונים: 

סימולטור ירי נגד מטוסים.  , וסימולטור טקטי בבה"ד  , כוללבבה"ד אימונים היו 

 בי"ס הנדסה.  במתקן של בקרת נזקים וכיבוי אש  ימוני  א

והקשר,   , המכ"ם המנוע ומערכותיושל אחזקה שוטפת אנשי הצוות ביצעו  

   ת כיבוי אש ומערכות דלק, שמן, חשמל.מערכ

 טיפול בנשקים: 
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"חיבוק    -ורכבו  והשומנו   ,נוקו  , וקורפ לאחר כל חזרה מסיור, המקלעים

  של המקלעים.  ונשיקה"

  יתרגולהבסיס/מספנה ונערכו בדקו על ידי חודשים הנשקים נ כל כמה

  0.5"  -אומים בית

  יחסי ציבור 

   בפלגה. של מכובדים  רבים   ביקוריםהתקיימו 

בודות הכנה,  יתה משימה שתוקצב לה זמן, שהיו כרוכה עלצוות הדבור זו הי

 ניקיון הספינה והרציף. 
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  י הפעילותבשול

סיורי בט"ש  הדבורים פלגת  ביצעה כבר 1971ובתחילת   1970בסוף 

   ראשונה בסוריה., ואף התכוננו למבצעית שוטפת  פעילות כ

תה  יהיה אוהד שרוף של הפלגה, והצלחתה הישמפקד ב"ח היה תא"ל תירוש 

ב ברכש הדבורים  וא היה מעורהתברר שהבדיעבד . ד ומא  חשובה לו

  ית הבסיס,לוסימאוכונות של גורמים זרים על מי . כל התלוקליטתם בחיל הים 

ו "גב",  ממנ יבלהתמיד קהפלגה תגלגל לפתחו. מהיה במרבית המקרים  

היו דברים קלים,  מה שנאמר בלשכתו, גם אם לא  אלית.ועזרה מעשית ומור

  ין מה חלף בראש של המעורבים.ד להבסיון אוהיובננאמרו בנועם, בהגינות  

למעשה פיקוד  זה   היה מפקדי הדבורים בפלגהשלל, ו צריך לזכור שאחרי הכ

זור של פעילות  בא א אל  באזור סטרילי,, והדבור לא פועל ייט שלי אשון על כר

  טרור. 

ילי  חייחס מפקד הבסיס לפלגה מקרין ומשפיע גם על בעלי תפקידים נוספים; 

חנה סיבוני וז'אן, דרך השלישות, האפסנאות,  רס"רי המוקציני הבסיס,  

מכל הגורמים   וב שקיבלוס הטת היחוהמטבח. צוותי הדבורים הרגישו א

רכב עבודה לפלגה   לשרת בפלגה. למעט  הוסיף למוטיבציהש דבר  ,בבסיס

 ו.  ברמת הבסיס ולא קבלו דבר שביקש היהלא 

  הקדיש לפלגה, לא היה לו הרבה זמן לו עיסוקים נוספים רבים  ו הי 7 מש"טל

. במקרים  מול גורמי הבסיס  ה ישירות עבד ו  כך שהיא הפכה לעצמאית יותר

  ישירות למפקד ב"ח.   ים פנוחריג 
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 " דגים לבדיקה" נוהל 

הם היו עוברים ליד הדייגים   -  פנימי  ם לסיור היה נוהללדבורים שהיו יוצאי 

  , לדייגשהיה אסור  , אזורבוקים" באזור בין עכו לראש כרמלשדגו עם "סומ

 .  והרבה דייגים  אז עוד היו הרבה דגיםבקשים מהם "יפה" "דגים לבדיקה". ומ

עד שלדייג אחד כנראה נמאס, והגיש תלונה  ,חודשים  כמההלך חלק  נוהל

לא זוכר איך נגמר  אמנון שהגיעה לשולחנו של מפקד הבסיס.  במשטרה,

  הוא הורד "מסדר היום". אך  המסוים הזה, הסיפור 

פעילות שלא   לאחור, שזוחושב, בראיה  אמנון כמפקד דבור ו  כשותף לנוהל

 . כך   היות גאים בה כלאמורים ל

 

 

 

 

 

 גם ג'רי מספר:  

ע ערבית היטב. כאשר  אחד החיילים בצוות היה קלוד )עמנואל אלון( שיד 

תפסנו דייגים ערביים מעכו באזור האסור לדייג, קלוד דיבר אתם. העניין יושב  

קופסת צבע או  ם נתנו לנו דגים ואנחנו בתמורה נתנו להם בחילוף סחורה. ה

. עד החזרה לנמל כל  לא תמורהנו משהו לשקיבלמשהו אחר, שלא יראה 

 העדויות כבר נבלעו בארוחה טובה. 
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 אחזקה  

,  וחוסר תשומת לב הולמת לנושא בכלל גלל העומס הרב של פעילות ב

. בצוללת גם  עתה האחזקה המונ, הוזנחולטיפול בקרקעית הספינה בפרט 

ורי  היה קיים נושא של גידול צמחיה אך הוא היה בקו המים בלבד והיה מינ

  ש. לדבורים. בכל אופן לצוותי הדבורים היה הנושא חד יחסית 

הגיעו  טיפול תחתית בספינות מאז שהדבורים  בוצע אמנון מעריך כי לא

  , דבר שגרם לירידה במהירות השיוט של ספינה שתוכננה להפליגארצה

 קשר.   20במהירות 

כל זמן  , קשר אולם רק לתקופת קצרת זמן 20הספינה אכן הפליגה 

  18  -  17רוב הזמן הפליג הדבור במהירות   ,כך תה נקיה. יהתחתית היש

מהירות  ל ירד שדבור כהיה ן שזכה לתשומת לב ראויה רה הראשוקשר. המק

" באחזקה  תוך כמה שעות "עלו ב קשר. במהירות כזו לא יוצאים לים,  15 - 13

  ב"ח על הסיבה. 

  , אצות ג'ונגל של  ם,יונהיה ירוק ושחור בעיני -בזריזות מהמים הוצא הדבור 

  .ים צמחו על התחתית, המדחפים וההגאים -ושאר צמחי " קלסצדפות, "ברני

ים  י אנשי המספנה לנקות את התחתית "עד העצם" ויומ  שלם עבדויום 

  כקדם. לצביעה באנטיפאולינג. והדבור חידש מהירותו 

יק בפלגה מנורה אדומה, שאולי יש עוד מערכות שלא קיבלו  רוע הדליהא

וגם בפרקי הזמן שבין    גם במישור המקצועי , הוגנת  ת תחזוקתית חסויהתי

  הטיפולים.

( והוא  ים כמדומני-)יורם ברלקצין האחזקה של השייטת   הנושאהעלנו את 

וחשוב מכל הוא  הסכים קבל על עצמו את ריכוז הנושא, והטמעתו בפלגה, 



 

37 

 

  שיש "בעל מקצוע" אחראי, שמפקח על עצם הביצוע בזמן וברמה המקצועית

 להתבצע.   שהוא צריך 

יפולי  ושיטה לטולהתחיל להריץ ולפקח על "נוהל  במהירות  התארגן  הוא

 .  7-בסגנון ש  914אחזקה" בפלגה  

  אחזקהה ת התרחבה שיטועד מהרה , הטיפולים הוכיחו את עצמם בפלגה 

 כל פלגות הדבורים. ל בעזרת הכרטיסיות  המתוכננת

 מלחמת יום כיפור  

 

 עדבייה 

ימודים. לא היו  זבו היה בל  בפרוץ המלחמה,

מינויי חירום, הוא קיבל דבור עם צוות, ירדו  

  . )אילת?( ם על טריילר לשארם לאשדוד מש

גם עמי איילון היה בלימודים )פו"מ(, ירד  

  . 915והיה מוביל זוג, פטשניק היה מפל"ג  

עמי מינה את זבו למפל"ג ופטשניק עלה  

 צפונה. 

 י דלק התפוצצה בגלל אד 862
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 ה  אשדי ההיתקלות בר

ור  לדב גונן   הצטרף אמנון  , יום אחד בשעות אחר הצהריים1973באמצע 

מחנה הפליטים ראשדיה מתוך כוונה  היוצא לבצע מארב לסירת מחבלים מול 

  . רה ולהטביעהלאת

ידיעה  חר שמודיעין ח"י הביא מן קצר, לאהמבצע תוכנן, ויצא לפועל בתוך ז

קין בסירה הת ראשדיה פת"ח הימי בבסיסו במחנה הפליטיםשה עדכנית

מבצע  גוע בישראל. ל ראת ביצוע פיתותח ללא רתע והוא בשלב האימונים לק

מ"מ היה בוגר "צלף   20 -ומפקדו דני רבין )רבינוביץ(. על ה 882נבחר דבור 

  ר ז"ל.נולד" חברנו הטוב והמוכשר רס"ר יואב הד 

ימוש  . ח914ומפל"ג   רמי לונץהצטרפו להפלגה ראש מספן מודיעין בח"י 

קסנון"  " . היה בדבור מ"מ 20ותותח  0.5מקלעי  4היה שני צריחים עם  הדבור

  .אנשי המודיעין  להפלגהיאו בו"משורר" שה

התגלתה במכ"ם מטרה שיוצאת  , זמן קצר לאחר ההגעה לאזור מול ראשדיה

המפקד פנה מזרחה  ( לכוון הדבור. °270לגזרת החוף )  נעה בניצבמהחוף ה

והמטרה לנוע אחד מול השני דופן שמאל   א את הדבורוון המטרה, והביילכ

  20-המפקד הנחה את תותחן ה מטר בין הנתיבים.  40 - 30 לדופן שמאל,

  20-כנס לגזרת הירי של היהמטרה תבשעה שש 0.5"-מ"מ והמקלען של ה

  –לתותחן ה  וזה יהיה סימן ש בא  והתותח יפתח ר מ"מ, יופעל הזרקור מהגש

  מ"מ מהמפקד בנפרד.  20 -ול  0.5-ל ות ירי ניתנופקוד   .להצטרף לירי  0.5"



 

39 

 

, ראה את כלי  פן מודיעין הסתכל במשוררראש מס   , כשהתקרבה המטרה

אמנון ומפקד הדבור הסתכלו ב"משורר".  גם  ייט ואישר שזו המטרה. שה

מחבלים, ובאמצעיתה   4ועליה  5גומי מרק  באורו הירוק ראה אמנון סירת  

לכל האורך הסירה היו   .ם ל על הגיפי "היו בצהכמו ש 106מורכב תול"ר 

יה בזיהוי, ומפקד הדבור קיבל אישור  ינקשורים מיכלי דלק. לא היה היסוס לש

 "פתיחה באש".   מראש מספן מודיעין ל

י ה  שנ ויפתח באש, האורליקון בו שהמפקד תמרן את הספינה למקום 

  במכת אש ראשונה.בצריח שמאלי יוכלו לירות ביחד  0.5

, כמעט ניצב לדבור. בתוך  מהמטרה מטר   40 - 30 במרחקח "הקסנון" נפת

המפקד נתן פקודה לפתיחה באש. צרור   ,סה לגזרת האש המטרה נכנשניות 

  מ"מ פגע בנהג והוא החליק )כנראה( מת למים. 20  -ראשון מה הפגזים ה

שמאלה, וכמו שתמיד  נפל, שאף אחד לא שלט בו , של הסירה המנוע החיצוני 

במקום שיהיה לדבור מטרה  גבוה, ומני התרומם הבידון הי , זהכ קורה במצב 

כמה  מעל המים. עוד  מטר  1.50  היהמטרה ה גובהמים ס"מ מעל ה 50של 

ק שהתפוצצו ברעש וגרמו ללפיד אש ענק שנצפה  פגעו במיכלי הדלצרורות  

   קרה.ראש הנ  בתחנתאף 

לפני שעזבנו, נראה מחבל אחד במים עם סימני חיים   ,בבדיקה מסביב

וון החוף, רימון נגד אדם שניזרק לעברו סיים את  יה לכ שנחשד כשוח

ראו, כנראה נהרגו מפיצוץ מיכלי הדלק ות. יתר המחבלים לא ניתקלהה

  ד מרוצים. ושישבו לצידם. חזרנו לחיפה עייפים, אך מא

איזה הבדל עשה ה"קסנון"   -צביטה בלב   יש הרג  אמנון כשנפתח הקסנון 

תקלות עם מחבלים בחוף  יבה 854ה בדבור תי" שהי"עששית הנפט  לעומת
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ר" היה לוקסוס שהובא במיוחד להפלגה זו  אכזיב. ומכשיר ראיית לילה "משור

  ח"י.  מודיעין ל ידי ע

"כמו  תקלות  יהההמפקד ניהל את  מגיע לצוות הדבור ומפקדו "כל הכבוד",

תה  יב מכל הבחינות, והתוצאות בהתאם. היהיטהצוות עבד  ,תוב בספר" שכ

  מ"מ.  20-הירי של הלראות את  חוויה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לזירת ים סוף 

 : ספר מייק שגב מ

הוזעקתי   1973באוקטובר  

מהלימודים חזרה לשייטת. לאחר  

שבוע תעורר הצורך בתגבור  
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מערך הדבורים בזי"ס.  

הצוללת יצאה לעומק,  

מייל מהחוף,   10-מרחק כ

לתה לפני השטח ומסוק  ע

הרים אותי ואת אמנון גונן  

ן לצורך הטסה  מהסיפו

פקדי  לזי"ס בתור מ

 דבורים.  

המסוק הטיס אותנו  

עלינו עם עוד חיילים למטוס תובלה מדגם נורד שהמריא   לנתב"ג ושם

במהרה לכוון שארם. המטוס טס בגובה נמוך מאד ולמעשה בתוך הואדיות  

חיילי  ידענו שיש  –ירי טילי נ"מ לעברנו של מדבר סיני בנסיון להתחמק מ

 דים בטילי כתף לפגיעה במטוסים.  ים שהונחתו בסיני ואשר מצו קומנדו מצריי 

הייתי מפקד   –ם לאופירה והועברתי מייד לפלגת הדבורים בזי"ס הגענו בשלו

יחד עם סגן טנקלביץ )לא צוללן(. יצאנו לכוון עדבייה בצפון    867-שני על ה

הנמל הראשון ביציאה מתעלת סואץ. במלחמה היה חשש כבד   –מפרץ סואץ 

שר את ים סוף למפרץ סואץ והיה חשש כבד  יקוש מעבר המילאן אשר מקלמ

טחה צפונה : מה עושים? הדרך שסיכמנו שני הדבורים  תן לעבור בבשלא ני

( היא  867-בפיקודו של בכר "הקטן" וה 866שהיו מיועדים לעלות צפונה )

קשר, ממש   2-3רטום הדבור, אשר ישייט במהירות נמוכה )להעמיד צופה בח 

הפתוח. הצופה בחרטום יכוון את מפקד  מד"( ומפקד הספינה בגשר ב"הצ

נועות ידיים לאן לפנות כדי להמנע מפגיעה במוקש באם הוא  הספינה בת

נראה. וכך עשינו : טנקלביץ היה בגשר ואני בחרטום ו"הובלתי" את הדבור  
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. האם זו דרך יעילה והמנע מפיצוץ מוקש? ברור שלא,  מעבר למעבר המילאן 

 לתורים. ים ומסתפקים במה שיש והמון אתות מלחמה לוקחים סיכונאך בעי

-בייה לאחר הפלגה של מספר שעות, תוך שחלפנו על פני אבוהגענו לעד 

מה, ראס סודר )שדות נפט בוערים( ומול נמל עדבייה עצרנו להתארגנות :  זני

אניות סוחר ליד הרציפים, עשן עולה ממספר מוקדים במזח  בנמל ראינו שתי 

  866-שיפולי ההרים הצופים ממערב למעגן. הים מעלי אבק מתמרנים בוטנק

באיטיות למעגן ולפתע ראינו מזרקות קטנות קופצות ליד הספינה וזמן  נכנסה 

מייל    2-3קצר לאחר מכן הדי ירי ופיצוצים. מייד יצאנו במהירות לטווח של 

  . מסתבר שזה היה ירי של טנקים866-ר גלים : גם אנחנו וגם המהשוב

.  וכן ירי מקלעים של יחידות חי"ר שעדיין לא טוהרו מצריים שארבו על ההר 

רק כעבור מספר שעות כאשר כוחות השריון של צה"ל חיסלו והבריחו את  

עם  יות. שאריות הצבא המצרי נכנסנו לנמל. בנמל עצמו עגנו ליד רציף האנ

חמה   חים שזכו למקלחתתערו" לעברנו טנקיסטים מאובקים ומפוי הגיענו "הס

:  תודה ואמרו שלא התקלחו כך למעלה משבועיים    הם היו אסירי  –בדבור 

 שריון. -שת"פ ים

היה דבור "לא צוללני" ואני הייתי הצוללן היחיד עליו. במקביל הורידו   867-ה

מעורבים של   דבורים מב"ח לזי"ס כדי לתגבר את הזירה, יחד עם צוותים 

טור באחריות מלאה של  -בא צוללנים ואנשי דבורים. בסיס דבורים הוקם 

מבסיס שארם   867-ב עם צוותים מעורבים. אני המשכתי להיות 7יטת שי

למשך חודש ואז קיבלתי משימה להתחיל להעלות דבורים בהדרגה חזרה  

תי  לב"ח, ע"י שינוע במשאיות טריילר בדרך היבשה. הדבור הראשון שהעלי

ם ואנשי צוות ייעודיים.   עליו גם פיקדתי עם צוות מעורב של צוללני 853-היה ה

דבורים פעילים בב"ח.   6-ל בורים נוספים הועלו באותה דרך עד אשר הגענוד 
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-( ובמקביל פיקדתי על ה25/11/73) 911כעת הוסמכתי למוביל זוג בסיירת 

853 . 

חזרתי ללימודים  והסיירת ו 853-מסרתי את הפיקוד על ה 1974במרץ 

 שירותי בדבורים.  בטכניון ובזאת הסתיימו שתי התקופות של

 מייק וצוותו 

 ?, שלמה גורן, יאיר גלעדי מיכאל כהןמימין: פיך, מייק, יצחק שריד, יעקב שחף, ?, 
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 דולפין בסיס 

יום כיפור. הוקם בזמן קצר מאוד.   הבסיס הוקם בימיה האחרונים של מלחמת

 לאחר כחודש הגיעו הדבורים לבסיס.  
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.  1976 –  1974שנים תי מפלג אחזקה בזירת ים סוף בי היים: -מוסיף יורם בר

 ודר. טור ובראס ס -בשארם, באאז הדבורים היו ממוקמים  

י  צע גישה מהירה מיד יפרים הצעירים בראס סודר באחד הסקי, 1975 בשנת

לרציף, התנגש ברציף וקרע את דופן ימין בקדמת הדבור. הדבור שקע ונעשו  

  ך שני מסגרים משארם עם ערכת ריתו לקחתי   מאמצים להנציל אותו. 

 במשך יומיים עבדנו והנצלנו את הדבור.  .סענו לראס סודר אלומיניום, ונ

 ה כרציף עבור הדבורים הנחתת, אח"י תרשיש, שימש
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 דופן, שקוע במים ליד אח"י תרשיש. שנפגע ב 863דבור 

   

 

 

 

 

 

 

 בשולי הדברים 

 אבי פלג   –מכ"ם  

באחת ההפלגות, חורף, סערה. הסטי"ל הודיע שחוזר לנמל. אבי החליט  

ם,  הגלים ניפצו את הסירה שבחרטום, וגל נוסף השבית את המכ" להישאר. 

לה,  אבי דיווח לזבו בחוף על התק ם לא ניתן לנווט. הראות אפס, ובלי המכ"

ולאחר זמן דיווח כי הוא תקין. אבי פתח את השידה, מים שחדרו גרמו  

לתקלה. הם חיברו כרטיס מאריך והמכ"ם החל להסתובב ומידי פעם נקלטו  

זבו  ת. כאשר הופיעה גזרת החוף לקח פיקס על מנת לנווט לנמל.  בצג גזרו

, הוא ראה את כל המגרות שלופות, קשורות אחת  מספר כי כשחזרו לנמל 

 לא ברור כיצד.  –שנייה והמכ"ם עובד ל
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 אבי פלג  –דלק 

בתחילת ההפלגה צריכת הדלק הייתה מהמיכלים הקדמיים כי היו גבוהים  

שר עברו לאחוריים, המערכת הייתה מלאה.  והדלק זרם היטב למנועים וכא

ריים. היה ים סוער. לאחר  החל לצרוך מהמיכלים האחו פעם אחת המכונאי

ם הודממו ומערכת החשמל בעקבות כך. בן גל ירד  המנועי –זמן לא רב 

בניסיון לעשות פריימינג אך ללא הצלחה. מכשירי הקשר עבדו על מצברי  

רדתי לחדר מנועים, הצלחתי לעשות  הגיבוי והיה חשש שנאבד את הקשר. י

 דיזלים.  פריימינג ולהפעיל את ה

 פורים סיפורי סי

 ג'רי נחמני   – התקלות עם הצי הרוסי

, ערפל כבד חסם את שדה הראיה ומיסך  1971בשנת  ת אחתשבת חורפי

את המכ"ם. השעה הייתה שעת בוקר מוקדמת. גילינו במכ"ם מטרה, התחנה  

עברה לזיהוי. הפלגנו לעבר המטרה שמילאה את כל  בסטלה הפנתה אותנו ל

ין שתי אוניות ביון סובייטיות, עליהן  ם מצאתי את עצמי במסך המכ"ם. פתאו

וסטי"ל גדול. היינו מחוץ למים הטריטוריאליים. דיווחתי  עשרות אנטנות 

לסטלה והקצין תורן הורה לי לפנות מזרחה. שמעתי את הסטי"ל מניע את  

יל לרדוף אחריי. הבנתי שאין לי סיכוי נגדם ולכן הפעלתי  וא התחהמנועים וה

חיל האוויר. ואכן, כעבור כרבע שעה היו מעלינו  הפעלת  –קטקומבה" נוהל "

רוסים פנו לאחור והסתלקו, כנראה רק רצו לגרש אותי  ה פנטומים.  ארבעה

 מהמקום. לקראת חזרתי לנמל כבר ראיתי סטי"ל"ים יוצאים לכיוון. 

לצ'יטה )אברהם בוצר(, מפקד החייל. הוא והמומחה לצי  למחרת נקראתי 

כלי שיט רוסיים וביקשו שאזהה. על פי צורת    להקרין תמונות של הרוסי החלו

 היתי את הספינה, הסתבר שזו ה"פאטיה".  המכ"ם זי
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 אמנון גונן    – מסמך סודי    

. המזכירה הראשית של  7שירותי מזכירות קיבלה הפלגה ממזכירות שייטת 

אביבה, אשתו של  שייטת עזבה וכמחליפתה כאזרחית עובדת צה"ל הגיעה ה

היא עשתה את עבודתה שקודם לכן הייתה קצינה בקבע, ו , גדעון רז  ש"טהמ

 ועיות, ועל הצד הטוב ביותר. במקצ

יום אחד, כהכנה לביקורת שהייתה צריכה להיערך בספינה, בדקתי את  

אחד. עליתי למשרד ושאלתי   החומר הסודי, ונוכחתי לדעת כי חסר לי מסמך 

ולהביא אליה,  ס שריפת מסמך  אותה: "מה לעשות?" היא אמרה לי למלא טופ

 והיא כבר תטפל בזה, וכך עשיתי. 

ר תופס אותי המש"ט במדרגות למשרדים, שם ידו על כתפי  למחרת בבוק

ואומר לי: "שורפים מסמכים, אהה?" מעניין איזה עוד "ידיעות מודיעיניות"  

 כירות.  זלגו מהמז

ילה שהיה לסיור ל 854-אמנון: באחד הימים יצאתי כמפקד ה - יום הולדת

ר.  ד עם ה"ברטרם". הגענו לאזור המפגש עוד בשעת אוצריך להיות יח

אין   -חיפשנו את הברטרם בעין ובמכ"ם ולא מצאנו אותו. קראתי לו בקשר  

; מקדימה לעוגן, ומאחור  את הברטרם קשורה לחוף וראיתי  תשובה. התקרבנו 

תי  צרי  הצצנו פנימה, הסירה נטושה. התקרבנו.לסלעים של הנקרות.  לבחב

ת  צוו  היכןאת התצפיתניות אם הן יודעות  תיאלה ושקשר עם ראש הנקר

קרה, יש  המכ"ם בראש הנ , בתחנתתה "כן, הם כאןיי ותשובתן ה הברטרם,

 מסיבת יום הולדת לאחת התצפיתניות". 

ר מאוחר )נשבע שלא אני  ותעצם קיום המסיבה נודע לגורמים בבסיס י 

  ת הברטרמים,ירוק פלגן כך בתהליכי פ הם היו בין כך ובי מאחר ו הלשנתי(.

  "החליקו" את האירוע.
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אמנון: שבת אחת, כמה חודשים לאחר ניסיון חדירה של   - ם מכובדים בי

סירת מחבלים באכזיב, דבור בפיקודו של מאיר טל חזר מסיור. כמייל  

ה הדבור סירה קטנה המפליגה לאט  מערבית לעכו, בין ערפילי הבוקר, מגל

רות ופנו לעבר עכו.  ים. כאשר הם ראו את הדבור העלו מהיועליה שני אנש

החל  ? לכל הדעות. הדבור להגדרות פח"על הדעות, עונה כסירה חשודה? ל

אך היא המשיכה  לאנשי הסירה לעצור,   וסימנו סירנה,  הפעילובמרדף, 

עצרו.    הםמעל הסירה, רק אז נורה צרור כדורים   ל פי הנוהל. עבהפלגה

"  ,ואני עו"ד סלומון" , "ביקש תעודות מזהות, "אני זניוק הדבור ניגש קרוב ו

טל"  "ואני מאיר    - מוכרים ומכובדים בחיפה(  ,אנשים מבוגרים ם ) ישניההזדהו 

אמר   ," אנחנו ניתבע אותך על הטרדה וירי "  .עונה להם בציניות מפקד הדבור

 העורך דין. 

להם   הוא אפשר תעודות, ורק אז  למאיר ם עד שלא הראו לא עזר להם כלו

 להמשיך בהפלגה. 

.  לבסיס חיפה הגיעום שני המכובדיבה ו  , מכונית גדולהוקר ראשון בבביום  

  , המפקד קיבל אותם במשרדו לפגוש את המב"ס ולהגיש תלונה.  הם ביקשו

י  רוע ממנו. אינניטל ושמע על הא מאיר  הקשיב לדבריהם, לא לפני שדיבר עם 

ביקש אותם לעזוב את  יודע מה היה תוכן השיחה, אולם כשגמרו לדבר 

". הם עזבו ולא שמענו  ש לכם מזל שלא ירו עליכם "י  :מוסיף הבסיס תוך שהוא 

 מהם יותר.  

 זבו  – קט בלו

היה חייל שהיה חולה במחלת ים מיד ביציאה לים. הוא היה נשכב מת, לא  

שהיה שיכור אך כשיה צורך לירות, היה   מסוגל לעשות דבר. אך כמו לי מרווין, 

כך אותו חייל )שזכה לכינוי קט  דח, יורה בול וחוזר לשיכרונו, שולף את האק
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שם הסרט עם לי מרווין(. עם הכרזת עמדות קרב, היה מזנק לתותח,  בלו, על 

ועם מעבר המטוס עם השרוול, היה מוריד אותו בצרור מדויק, ומיד אחר כך  

 הים. שב לחדלות עקב גלי 

 השחף של לוקי  

הספינה.   בו. לאחר שהבריא, לא עזב את  יום אחד תפסו שחף פצוע. טיפלו

גיע ומתיישב לו על הכתף. בן גל שמע כי  כאשר לוקי היה עולה, השחף היה מ

כמה חברה מתכננים לבשל אותו. ושחרר אותו. כאשר לוקי עלה למשמרת,  

שלב מסוים סיפר לו את  לא ראה את השחף ובן גל סיפר לו כי הוא עף. ב

 הסיבה שבגללה שחרר את הציפור. 

 אבי  - קטלנית  טעות 

כלל היינו אוספים אותם  נו צריכים להביא "שטינקר" לב"ח. בדרך יום אחד היי

ומביאים לב"ח, משם הם נלקחו לחקירה ולאחריה היינו מחזירים אותם.  

י  מסירות נפץ. היה לילה חשוך, לפתע הגיחה סירה, הפעלת תיתמיד חשש

ו. סמברג, מפקד הבסיס אותאת האזעקה, פיטוסי היה על המקלע, ירה והרג 

 לבוצר, מפקד החיל, בסטלה.   שלח אותי

כי   תילו מה אירע, לבסוף אמר  תיסיפר: מה זה הדבר הזה? יאמר לבוצר  

  בוצר קיבל את ההסבר ושחרר אותיעדיף שזה יהיה מחבל ולא איש צוות. 

 ללא עונש.  

 י לוי רפ – עמי איילון

כדי   914פלגה ב  854 לדבור גיע המי איילון, לימים מפקד חיל הים, ע

עמי  כינס  להגעתו,  ימים הראשונים באחד הכלי שייט. על פיקוד ב להתמחות

יום הוא הופך להיות  אותו מ . שלו " אני מאמין "את ה והציג בפנינו את הצוות 

ניקוי נשק   , הרמת סירת הגומי, תדלוק הסירה והדבור ; כאיש צוות לכל דבר 
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,  להיכנס לירכתיים כולל  יקיוןנו בישול  תורנות כן הצטרף לו 0,5"מ"מ  20

  ,האמתלמען  .לכל מקום  וסתי איתנכנ אני כסגן מפקד, . וליים ולמכונותיפלש

ל כמו  ובעל הדרגה הגבוהה בספינה, יעשה הכ , שעמי הייתי המום ולא ציפיתי 

  .של אנשי הצוות יםצוות. עמי עמד בדבריו וביצע את כל התפקיד  איש

 מוטי דיסקין – צוללן שטבע 

ממש מול   , חיפה הבחנו בסירת דייג סיורים מיד מול פתח נמל באחד ה

איש לא    , אךיר פועלואו  מדחסגילנו שעל הסירה יש   ,תקרבנוכאשר ה  .הפתח

ללא  צהו צולל בק ומצאנוצינור האוויר את  כוהצוות מש אנשי  . נראה בסביבה

שמו   בי,  כרוני איננו בוגד י באם ז . דםילה שלו מלאה צלשמסכת הרוח חיים 

   . וע במחוזות הקישוןדייג תת מימי יד  , חבצלת היה

 דיסקין  מוטי – רוסים בים התיכון 

הימים ימי לחץ בעקבות אירוע רצח משפחת הרן בנהריה וההתקפה על מלון  

לזהות כול כלי שייט   סיור נשלחשהיה בדבור ה .(1979) סבוי בתל אביב 

כאשר   המכ"ם.מטרה רחוקה וגדולה על מסך  -ה או אוניה טיכ ,בתקרמ

ת תותחים מכוונים לעברנו מספנהופתענו לגלות נון התקרבנו ופתחנו קס

משתינים  הם לעברנו כאילו  והתיזומלחמה רוסית. הם גם שלפו זרנוקי מים 

 . עלינו

 מוטי דיסקין  – בעיה בשירותים 

שהייתה נסתמת   , ידית ומשאבה זרת בע  מרוקניםהשירותים בדבור היו את 

  ץ לעשות את צרכיו נאלעד כדי כך שהנצרך  ומשתקת את המערכת  ,מדי פעם 

וכמי שיש לו אובססיה   ,בלתי נסבל ה היה ז . מעבר דופן ירכתיים ישר לים

עטפתי את אפי בעזרת סרטי   הבעיה. התנדבתי לתקן את  , רותים י קיון השילנ
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צחנה ה  תופת מעל נשבחשה בטיבה הפעלתי את המשא , ירדתי לתאופלנלית 

ד לתקינות מלאה  לחתי לנקות את האסלה עהתעקשתי והצ. עד לרציף הסמוך 

 לרווחת הצוות!  

 מוטי דיסקין  – אספקה מיותרת 

באותם ימים רומניה התקרבה מאוד לישראל והצליחה לקדם מכירות של  

  כגון עוף ם, היינו מקבלים אספקה של קופסאות שימורי . ל "שימורים לצה

רך קניות  עולם לא נפתחו מאחר והצוות היה עומובס ושימורי שעועית שמכ

לואים  ילא לחייל מולהשתמש באספקה שהתאימה לעניי רומניה ומבשל מבלי 

שאלתי אותו   . יום אחד הגיע קצין מהאפסנאות ושאל איך האוכל . ישראלי גאה

  הפסלו קו ונתתי פתחתי את הלוקר   כשהשיב בחיוב, , אם הוא אוהב שעועית

 ה צורך בהן. לנו לא הי –בסופו של דבר תרמתי עוד כעשר קופסאות  . אחת

 ת יהודי סוריה העלא 

מבירות    914הביאו דבורי פלגה מבצעים  12 -, לאחר כ1973 -1971בשנים 

  יהודים צעירים מדמשק. 100-ארץ כל

לאורך השנתיים   ו ווג "סודי ביותר", שבוצעי סזו הייתה סדרה של מבצעים ב

  חשאיות מוחלטתלבפלגה )וגם ואחרי זה(. הדרישה לסודיות ו ן היהמנושא

, ונבעה מכך שאנשים  מים והמערכות שעסקו בנושא בישראל יתה מכל הגוריה

יתה אפשרות שיתפסו,  יב ועדיין היהאוטחון עדיין פעלו בשטח ירגוני הבאמ

-כ לצנזורה הצבאיתלקח גם על המשפחות של "העולים החדשים".  ואז יעלו 

  על שנים לאשר את דבר קיומו של המבצע, עד שהותר לפרסמו בציבור  42

  .2014ק בטלביזיה הישראלית בשנת ניגדי סוקידי 
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ב"דבור" דאגו   י עד לרמה שאנשי המוסד שליוו אותנו ל כך סוד המבצע היה כ

הוכנסו בזריזות   ,שאנשי הצוות יסובבו את גבם בזמן שהעולים הועלו לדבור 

אנשי הצוות לא יראו  שאפילו רים הקדמי, וסגרו את הדלת, כל זה  מגו לתא ה

כי   והל היה בירידה מהדבור בנמל חיפה. אמנון מעיד אותו נ פני הבאים, ו  את

וצע ע"י  המבצע אורגן וב אף מבצע אפילו קצה אף של אדם אחד.ב לא ראה

ד שהביאו את העולים מדמשק בדרך לא דרך, תוך סיכון חיים,  מוסלוחמי ה

,  רות, משם הועברו "בסומבוק" לדבור שהמתין בקרבת החוף מול הקזינולבי

  . לחיפה בהפלגהומשם 

 מספר רפי לוי: 

.  קרב לסד"ג )סירת דייג( לא מזוההתה 854במהלך "מבצע שמיכה" דבור  

  נובח העם קסנון ו הארנו את הסירה .מי בסירה  SLS  לזהות עם  ניסינו

 . שאנחנו מצבא ההגנה לישראל לה באישה מפוחדת. הרגענו אותה ואמרנו 

התקרבנו   הזיהוי, אחר ל . קשראתנו   המנסה ליצור  ראינו גבררכתי הסירה יב
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 מושכת שמיכה הקדמי בעודה  ספסל ל לעבור סירה וראינו כי האישה מנסה ל

אחד   , . לימים לדבור עלותלה ה קשיבשני ילדים קטנים, שאותם היא ובתוכה 

שישי  לתכנית של יהורם גאון " ולם שצבמפגש נכח זקן גבר בעל  הילדים,  

 התגייס לחיל הים. שסגר מעגל כששהיה אחד הילדים  הוא סיפר ". בגאון 

בין העולים, המוסד וח"י.   שתכננה לעשות מפגמאיר גולדה  ראש הממשלה  

דרך    גונן, . כל בקשה של מפל"ג ואמנון שהיה אז הים. הוזמנו רמי"ם מחיל 

  ו בלא רבתי.תקלרוע עוד כמה חיילים מהפלגה נילהזמין לא ,לשכת רמי"ם 

,  הלפגישה עם ראשת הממשלוזמנתי  ה , לפני הכניסה לאולם  ,בקבלת הפנים

, שהשאירו אותי עם פה פתוח.  היא שאלה לשמי ואז התחילה בסדרת שאלות 

  ?"האם קיבלנו זרקורים חדשים?" " "מה מצב התותחים בספינות  :היא שאלה 

עריכה  ומ  מעורה בפעילות הפלגה, הייתה תברר שראשת הממשלה שלנו ה

זה   -ל שהצוותים לא שמעו חבולמה ששמעתי,  לא האמנתי  וד את פועלה.מא

הבאים לעולים החדשים,  כנסו לאולם אמרה גולדה ברוכים ע להם. כשנהגי

  טחון. יותודה, והערכה לכל מי שעסק בנושא מכוחות הב

ל אותה, ואז החלה סדרת  מה לשאו שאלה אם יש למישהו בסיום נאומה היא 

ת דיזינגובה  "למה פלוני אלמוני קיבל דירה בארלוזורובה פינ : ןגנו שאלות בס

לאנשי   ה או למדינו" שום מילת תודה או הערכה לה ? ירולואני רק באבן גב

, היה ברור כי  לא ראוי  סגנון למענם, רק טענות, ובהמוסד שסיכנו את חייהם 

היא ענתה ים ששאלו אותה את השאלות קיבלו תדרוך ממישהו. האנש

לי וקצין  אלה או שתיים ועזבה את המקום בסערת רגשות. כישראלש בקצרה

  ושה.ב יש הרגאמנון בח"י  
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הסגן של  לו את שרוח ילתוכנית הא יורם גאון הביא  , לאחר שפורסם הנושא

ו  לארץ, הם התנשק אז וכמה מהחבורה שהגיעה  , רפי לוי   ,בדבור  אמנון

  טעם רע. רנשא מכל העניין לאמנון  והתחבקו כאילו הם חברים מילדות. 

  המכולה 

משה יכולה, ששיותר נכון חצי מ  ,מכולה  זמנובעל רציף הדבורים עמדה 

יום אחד הגיעו לביקור בבסיס  הדבורים. של לאחסון סמרטוטים ושאר חפצים 

הם היו אמורים   מפקדיה. )ובדבורים( פלוגת מג"ב מרמת הגולן על כל

הנקרה ובאו לראות   ראש ריהנה להחליף את פלוגת הכוננות של מג"ב בגזרת

  ל.ר קיבלו הסבר וכיבוד קזרה. הם עלו לדבוולהכיר את הג

  ם לראש הנקרה וחזרה. ור עם דבור ביכשירדו מהדבור ביקשו לעשות סי

לו  ג. התגלענה לו שהוא מוכן לסדר לו הפלגה באופן לא רשמי   המפל"ג

  , אתנן"ם "לב"ח ע שהוא יגיע והמפלג הגיע להסכם עם מפקד מג"ב הדיבורים 

יקים הגיעו, חשבנו  "בנהמג וסוכם תאריך.   מ"מ 20-ול 0.5"-תחמושת ל

כל טוב בתחמושת.    הגיעו עם קומנדקר מלא ו ארגז או שניים, אך הם שיביא
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 2019 -ז"ל  אליעזר אדר

לא ציפינו לכזאת כמות ולא היה לנו מקום לאחסן תחמושת, אז פינינו את  

  המכולה מכל מה שהיה באה ואחסנו בה את התחמושת.

  חודשים, עד שיום אחד מפקד הבסיס עשה ביקורת  ארבעהבד ה עהסידור הז

שראה, נדהם מכמות  כבפנים.  יש  קש לראות מההגיע למכולה ובי ,בבסיס

מד על  שהיה בבונקר של הבסיס. הוא עמה יותר מ ,מושת שהייתה לנו התח

יצאנו בשן ועין,   יוון שזה לא בטיחותי. מכזה שנעביר משם את התחמושת 

חסון התחמושת.  ים לתת לנו בונקר של הבסיס לאהסכאולם לא אחרי ש

. כמות  לוגת מג"ב סיים את התפקיד אשר מפקד פמג"ב הופסק כ השת"פ עם

  רה הספיקה לעוד כמה חודשם טובים של אימונים. התחמושת שנשא

 ס י חילוץ טי

  עד   איכותי  צוות) בלבד  צוללנים  הצוות אנשי,  משה גיא   של  בפיקוד  872 דבור

 כמה  עד  הבנו, עמו  השיחה אחרי  רק.  לים  ממטוסו  שצנח  סטי חילצו( מאוד 

 הזו.  המלחמה ומורכבת  הקש

מספר אליעזר: זו הייתה הטיסה שלי במלחמה.  

בדרך חזרה נקלעתי לקרב   לדמשק.' 'במיראזי טסת

אווירי. כמות הדלק במטוס אינה מספיקה  

לתמרונים מיותרים, חלק מהדלק מתוכנן להמראה  

שאר, וזה מספיק לזמן  ר ל ולנחיתה, ומה שנות 

נורת התראת  הייתי בטיסה מערבה וממוגבל מאוד. 

מעולם לא חשבתי שאנטוש מטוס.   דלק נדלקה.

ה, במים, הבחנתי בדבור.  התקרבתי לים, למט

רגל והחלטתי לנטוש. הדבור שהבחין   6,000הדלק נגמר. הייתי בגובה 

למים   יעי במטוס הצולל לים וראה אותי צונח בא לאסוף אותי. עם הג

לי יד ולהעלות   רצו לתתהשתחררתי מהמצנח וניפחתי את סירת ההצלה. 

ר זמן קצר הגיע  לאח סיפון, אך כבן עין גב, העדפתי לעלות בסולם. אותי ל

, אמרתי שאני בים ובים  מסוק על מנת לאסוף אותי, אך לא רציתי לחזור אתו

 עם הדבור לנמל.  והמשכתי מפליגים ולא טסים, 
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ר: משה גיא היה מפקד הדבור. כאשר הגענו לטייס הוא  פרי מוסיף יפתח ש

מנת לעזור להעלות את הטייס. מאחר ואני   מי מוכן לקפוץ למים על שאל 

 וב, התנדבתי לקפוץ למים. למיטב זיכרוני הוא היה מעט בהלם. שחיין ט

אליעזר מתקן: לא הייתי בהלם, פשוט הייתי עצוב עד עמקי נשמתי על  

 ונה.  ראששנטשתי מטוס בפעם ה

לדעתו הוא היה יכול  יפתח: הדבור החל בהפלגה לנמל, ויפתח נשאר במים. 

י הבחין שאני חסר.  מייל. כנראה שיאיר גלעד  10-חות לחוף, מרחק של כלש

תמרון אדם בים והגיע אליי. בדרך לנמל אליעזר סיפר לנו כי  הדבור ביצע 

הבנו  אז   –המטוסים שלנו נופלים כמו זבובים. זו הייתה מכה קשה 

 הימים. שהמלחמה הזו היא לא הניצחון המפואר של מלחמת ששת 

 ים חייל

 ך( מיכאל בן אליעזר )פי כך גם יואב הדר. משה זוהר היה צלף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

 תמונות  

 

ומדים  ע

מימין:  

צבי לב,  

משה  

מאור,  

?, זבו,  

פיטוסי,  

מוז'יק,  

מן?,  נע

 רווה 

כורעים  

מימין:  

עלמני,  

 גורן, ? 

 

 

 מוז'יק 

? 

 ד סנפיר ?, ?, דו שחף, גדעון פוס, ?, ?, יצהרי, מימין: יעקב  
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 אמנון גונן וישעיהו בן גל 
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משמאל: עמי שחף, אבי ויצברג,  

 דובוש,  

 מעליהם ..... 
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 דן רבין  משה פאר  אל אלי פט

 אמנון גונן 

 משה זהר ז"ל 

 רי מיקי קיס

 זבו 
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 משה גיא ז"ל 

 מייק שגב 
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 ם יהעיתונמ
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