
 במלחמת יום הכיפורים   ם הסטי"ליקרבות  

 המצריים   בראי המקורות

 2021במרץ  22 عطاهلل دينورיוני דינור מאת:  

הייתה    ,הים   חיל   שעבור   ומפורסם   ידוע   -   מבוא   כיפור   יום   מלחמת  הישראלי 

  באזור   סוריה  של   הציים   מול   טילים   בקרבות   אבדות   ללא   ניצחונות.   כבירה  הצלחה

  מדובר   -   המצרי  הצי   שעבור   כמובן.   ודמיאט  סעיד   פורט   באזור   ומצרים   טרטוס 

  אוקטובר   בחודש  שמדובר  שככל   כך  כדי  עד .   הישראלי  ההישג  של  ראי   בתמונת

  המשחתת  והטבעת   1967  אוקטובר  חודש  בכלל  זהו  -   במצרים   למותג  שהפך

  לקרבות  הקשור  בכל .   המצרי   הים   חיל   ליום   מאז  שהפך  בתאריך ,   אילת

  בספרות    מוחלטת  כמעט  דממה  ישנה  -  טילים   ספינות   בין  בהיסטוריה   הראשונים 

 .  ומאז  לאחריה מייד  שנכתבה המצרית המלחמה

  בהעתקה  לרוב   מדובר   אך.   התייחסות  יותר   מעט   לראות   ניתן   האחרונות  בשנים 

  כולל   -   הישראלים   המקורות   -   כך   בשל.   ושרטוטים   מפות   כולל  ישראלים   ממקורות 

  מהצד   למידע  הקשור   בכל   מאד   דלים  -  הים   חיל   של   המעולים  הוויקיפדיה  ערכי 

 .   הערבי

  במקורות   ולנבור   הזה   המצב  את  ולשנות   לנסות   החלטתי  האחרונים   בחודשים

  בזמנו   שפרסמתי  במחקר  כיעילה  עצמה  את  הוכיחה  שכבר  בשיטה  המצריים 

 .במלחמה שהופלו  המצרי  האוויר  חיל טייסי  אודות

,  ביותר  החזקה  הראייה   -   החללים  שמות   בעקבות   -   מלמטה  ללכת    -   כלומר  

 .   הספינות  מטביעת הניצולים ועדויות  משפחותיהם עדויות

  שני   התקיימו  התיכון  הים  בזירת   הרשמיים   המקורות   פי  על   -  ילים הט  קרבות

  הגדול,    והשני   סעיד   לפורט   סמוך   6/7ה  בליל   אחד .   למצרים   ישראל   בין   קרבות

  לקרוא   שמעוניין  מי.    8/9ה  בליל  הנילוס   של   בדלתא  דמיאט  לחופי   סמוך,  יותר 

.   הוויקיפדיה  ועמודי   הימית   המורשת  לאתרי   לפנות  מוזמן  האלה   הקרבות   על  יותר 

  יופיע   -  שלא  ומה. )  בלבד   מצריים   מקורות   על  מבוסס,  שאכתוב  מה  כל  ואילך  מכאן

 (    בסוגריים

  להפגיז   המצרי   הים   חיל  של  2  משייטת  טילים  ספינות  ניסו  באוקטובר  6/7ה  בליל

  מטוס   שהטיל  מפצצה  ישירה  פגיעה  ספג  525  מספר   סטיל.   סיני  בחוף  מטרות

 שהחלה  הספינה  בדופן  חור  פער   הפיצוץ.   פריגת   אליעזר  הטייס  של   פנטום

  נטש   ולא  בשריפה  נאבק  סרסאווי   - אל שריף  סרן  רב.  גדולה  שריפה  -   וכן   לשקוע

  נהרג'  חאפט  מחמוד   הספינה  מפקד .   שנספה  לפני   בידיו  נכווה   הוא.  הספינה  את

  לנטוש   הצליחו  מהם   22.  שנפגעה  בעת   הספינה   על   היו  איש  ארבעים .  הוא   אף

  להגיע   הצליחו  מהם   כחמישה.   שונות   פציעה   בדרגות  מילוט   ברפסודת  אותה

  על   הבכיר  הקצין  שהיה  סלים  מחמוד   סגן.    בשבי  וליפול  סיני  לחוף  דבר  של  בסופו

  בשבי  הנופלים .   סיני   בחוף   חבריו  ידי  על   ונקבר   לחוף   ההגעה  בעת  מת ,    הרפסודה



  השבויים   רשימות  שהוחלפו   עד ,  ומשפחותיהם  המצרי  הצי  ידי  על  כמתים  נחשבו

 .   האש  הפסקת לאחר 

  התיכון   הים  זירת  של  המכריע   הקרב  התרחש   1973  באוקטובר   8/9-ה  בליל

 .   המצרית בחזית

  תוצאות   שבעקבות  מספר ,    528  מספר   בסטיל   קשר   קצין  שהיה   מוסא   סייד   סגן

  שייטת "    -  המצרית   ם הסטי"לי  שייטת  -  2  שייטת  את  לכנות  החלו  הזה  הקרב

  המלחמה   פרוץ  לפני  ספורים  שחודשים  כיוון  מפגיעה   ניצל  עצמו  מוסא".     השהידים

.   באוקטובר  8/9ה  בליל   שהוטבעה  527  סטיל   במקום   528  סטיל   על   לשרת   עבר 

  עאדל  והתותחן   עטא   אל   עבד   הספינה  חשמלאי ,    חבריו   את  זוכר   עדיין   הוא   אבל

 .     527 סטיל  עם  למצולות שירדו זאין 

  חלק   נטלו   נוספים  מצריים   ם סטי"לי  שלושה,  נאצף   מגדי   בפיקוד   527  לסטיל   בנוסף

את    ששרד )   צאדק   ממדוח   בפיקוד   542,    דידי   - א  קפטן  בפיקוד    524.   בקרב

  בשלום   ששב  היחיד   ל "הסטי  שהיהבפיקודו של מגדי כמאל,      541-ו(  הטביעה

 .   באוקטובר 8/9ה מליל

  זהו )  טילים  מארבעה  נפגע  הסטיל,    לדבריו .   527  סטיל   מפקד   היה  נאצף   מגדי

  עם   ביחד    הספינה   את   לנטוש   הצליח  הוא (.   להיפגע  הראשון   הסטיל   כנראה 

  הים   במימי  שחה  ונאצף   וחצי   חצות  בסביבות   טבע   הסטיל .   הצוות   מאנשי   כמחצית 

 .   בצהריים בשתיים שחולץ  עד  שעות  14-כ  התיכון

  האחרון   הנראה  ככל)  542  מספר  סטיל  על  צוות  איש  היה  אלכתאמי   חוסיין

 :    מספר הוא.     בירכתיה מטיל  הספינה כשנפגעה( להיפגע

  הספינה  את  לנטוש  פקודה  כשקיבלנו  בחיינו  ביותר  הקשים  הרגעים  היו  אלה" ...  

  שטבע   מי   טבע...    כיוון  בכל   מסביבנו  פגעו   ממ 30  כדורי .   למים   ולקפוץ   הטובעת

  לבית   הועברתי .  יום   באותו   מהפצועים   הייתי   אני .   לשרוד   היה  שגורלו   מי   ושרד 

 ( "  אלכסנדריה) רה 'בחצ הצי  של החולים  לבית כך   ואחר' שייח - א  בכפר החולים

 

  חלקם .    המצרי  מהצי  ומלחים  קצינים  60כ  לאוקטובר  8/9ה  בליל   נהרגו  הכל  בסך

  מורה   שהיה  בלטים   העיר   בן   חטב  אל   פתחי   למשל   כמו  האזור   בני   ממש   היו

אזה   אוניברסיטת  בוגר   לאסלאם   ירד   הוא .   המצרי   לצי  התגייס   בטרם  ראל 

  ספר   בתי. )השמונים   בשנות  ספר  בית   נקרא  שמו  ועל  הספינות  אחת  עם  למצולות

  ימי  ועד   ישראל  נגד   המלחמות  מימי  שהידים   שם  על  נקראים   במצרים   רבים

 ( .  בסיני הטרור נגד  המלחמה

.      הקרב   מליל  בשלום   לחזור   הצליח,  541  מספר,  בלבד   אחד   מצרי  סטיל ,  כאמור 

  ספק   אין   אך ,  שלו  הטילים   ממשגרי   באחד   מפגיעה   סבל   הוא  מהעדויות   חלק  פי   על

 .   לבסיסו  בשלום ששב



  בקרבות   מצריים  ם בסטי"לי   נוספות  פגיעות  היו   לא   -   הישראלים   המקורות  פי   על 

 באוקטובר.    8/9-ה ליל  אחרי   התיכון  בים  ספינות  בין

,  במקומות  בלבול.   המצריות  בעדויות  בלבול  ישנו   לעיתים .  הסיפור   מסתבך   כאן   אך

  התוצאה   את  משנה  שלא  בלבול  אך.   אחר  או  כזה  קצין  של  בשם,  בתאריכים

 .   הסופית

  -   כל   קודם.  נוואר   עבדאללה    של   לעדותו   הקשור   בכל   המקרה  לא   ממש   זה   אבל

  חשש   אין   גם.  541  מספר   סטיל   על  מלח   היה   הוא .   שם   שהיה  מי   של   עדות   זוהי 

  שלו   שהסטיל  במפורש  מזכיר   שהוא  כיוון .   לתאריכים   הקשור   בכל   מתבלבל  שהוא

   באוקטובר   11  שב  מספר  הוא.     לאוקטובר   8/9וה  6/7ה  מקרבות  בשלום  חזר

 :   לים  פעם שוב  541 סטיליצא 

  האש( .    ממה  מציין   לא )    נפגענו .     528  סטיל  עם   יחד   נוסף  לסיור   יצאנו  11.10ב"  

  סייד   עם  ביחד ,  שלפני   למים  לקפוץ  אלא  לי  נותר  לא.   כיוון   מכל  אותנו  הקיפה

  רב  בפיקוד   מגויסת   דייג   ספינת  ידי  על  חולצנו  יום  כעבור .   שעלאן  ומחמוד   עבדה

 "   ....  צאמי -א  סמי  סרן

  נמצאת  מהם  אחד   של  שתמונתו)  הניצולים  של  הן  שמות  עם,  קוהרנטית  עדות  זוהי

  קצין   שהוא  המחלץ  של   והן(  .מטביעה  שניצל,  אחר  ממקור,  עליו  וידוע  ברשותי

 .    המצרי בצי מוכר

  התיכון   הים  בזירת    הים   חיל   הישגי   על   התיעוד   לשדרוג   תוביל   הזו   העדות   האם

 . נראה .  לקבוע מוקדם עוד ?    1973ב

 

 542חוסיין אלכתאמי . מניצולי סטיל 

 

 

 

 

 

שחולץ לאחר    527ל  "מפקד סטי  -   מגדי נאצף 

 שעות שחייה. המשיך בקריירה בצי המצרי.   14

 

  

 



 

 

. לא ברור באיזו  נהרג בקרב דמיאט   -   סרן יסרי אלחצ'יירי 

 מהספינות.  

 

 

 

 

 

 

 

 . נהרג בקרב דמיאט 23בן ה - סרן חוסיין סלומה דריו

 

 

 

.  מורה לאסלאם  ר אל אזהבוגר אוניברסיטת    -   פתחי אל חטב 

 שהתגייס לצי ונהרג בקרב דמיאט.  

 

 

 

 

 

על קריאת בית ספר    הודעה למשפחת אל חטב

של פתחי המורה שהפך  למלח ונהרג     על שמו

 בקרב דמיאט.  

 

 

 



 

 

 

 

  11-ב  541ניצול הפגיעה ה"מסתורית" בסטיל    -  סייד עבדה

 1973באוקטובר  

   

 

 

 

 

בקרב פורט סעיד    525נהרג על סטיל     -   שריף אלסרסאווי 

 בלילה הראשון של המלחמה.

 

 

 

 

 

 

יוני דינור, מדריך תיירים במקצועו.     כותב המאמר 

המקורות   במחקר  השאר  בין  ועוסק  ערבית  דובר 

הערביים הקשורים למלחמת יום הכיפורים.  כתב  

טייסים מצריים שהופלו בחזית    200רשימה של כ

מצריים   טייסים  של  גורלם  על  ומאמר  הדרום 

מסמכים   בהשבת  עוסק  פלאחים.   בידי  שנלכדו 

   לים שנפלו בידי המצרים.  ותיעוד של חיילים ישרא

 . 2021 במרץ  22פורסם 

   dinury@gmail.comניתן לפנות  ל להבהרות 


