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ליל ה  23לאוקטובר  -הפגזת חוות המכלים ומסוף התדלוק בבניאס
המבצע נערך ביום ה  18למלחמה ומהווה את חידוש התקיפות על מטרות
אסטרטגיות בחוף הסורי אחרי הפוגה של מספר ימים בתקיפותיו של חיל הים
הישראלי בגזרה הימית הסורית.
הכוונה הייתה להבעיר מכלים ששרדו מההפגזה בליל  11 – 10ולהשמיד את
המצופים המשמשים להעברת הדלק אל ומהמכליות.
לאחר שקט יחסי בפעילות הימית בגזרה הסורית הוחלט במסגרת המאמץ
המלחמתי ,לפגוע במטרות כלכליות של סוריה.
"… לאורך כל ימי המלחמה פעלנו בים וציי האויב כמעט ולא הפריעו
לנו .בלילה האחרון בהפגזה על בניאס ,חטפנו גם טילים .מהחוף
הסורי הטרידו אותנו…גרמנו לכך שהם נאלצו להחזיק שם מערך
רציני של שריון וחי"ר… .לביקורינו התכופים היו עוד כמה תוצאות:
גרמנו לפעילות אווירית רבת הקף באזור ,גרמנו לכוננות רבה
ולעצבנות שבאה לידי ביטוי בירי בלילה .היו להם בעיות בפריקת
נשק ואספקה בלטקיה"( .אלוף בנימין תלם ,מח"י  31 ,באוקטובר
)1973
המשימה
כוח של  4סטי"לים בפיקוד מש"ט  3על סיפון אח"י סופה
יפגיז את חוות המכלים ומסוף הדלק בבניאס
ישמיד כלי שייט של האויב.
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לוח זמנים ואירועים
 4 – 16:00סטי"לים בפיקוד המש"ט יצאו מחיפה להפגזת בניאס .הכוח הגיע
ליעד באיגוף עמוק ממערב והתקרב לטווח הפגזה .אח"י חנית ואח"י חיפה
התקרבו לחוף ,בעוד שה'געש' וה'סופה' מאבטחות ממערב כנגד כלי
שייט העלולים להגיח מטרטוס או מלטקיה.
 – 23:40אח"י חנית פתחה בהפגזה .כבר במטחים הראשונים הושגו פגיעות
טובות והמכלים החלו לבעור.
סרן אודי אראל ,מפקד אח"י חנית…" :הזדהינו בשטח הקלות.
המכוון דיווח שהוא רואה להבות בחוות המכלים ,אולי כתוצאה
מהביקור הקודם שלנו בשטח .זה היה הציון הראשוני .פתחנו באש,
המטח הראשון הדליק את החווה .גמרנו את הקצבת התחמושת
ואח"י געש נכנסה להמשך ירי".
לאחר זמן קצר ,הייתה תקלה באח"י חנית וה'געש' נכנסה
להחליפה בהפגזה.
רס'ן אריה שפר ,מפקד ה'געש'…" :נעמדנו כמה מאות מטרים
צפונית ל'חנית' וירינו על  4מכלים .פגענו בברור בשניים מהם ונראו
להבות גם מהמכלים האחרים שכנראה היו ריקים .גמרנו את
ההקצבה שלנו ויצאנו".
 – 23:50אח"י חיפה פתחה באש תותחים על מסופי הדלק ופגעה קשות
בארבעת המצופים.
רס'ן שמואל שריג ,מפקד אח"י חיפה…" :תמרנתי את הספינה
והבאתי אותה למצב של ירי .קיבלנו אישור לירי  40מ"מ על המצוף
הדלק הראשון…היו פגיעות יפות…עצרתי ואמרתי (לקצין הנשק)
'לך למצוף הבא' .בשלב זה כבר הפגיזה אח"י געש את המכלים
וניכרו תוצאות ההפגזה של ה'חנית'.
 – 23:58תוך כדי ההפגזה נפתחה אש מהחוף לעבר הסטי"לים מתותחים
יבשתיים ומטנקים .הכוח ניתק מגע לזמן קצר וחזר שוב להמשך ההפגזה.
הפעם נורתה מהחוף אש יעילה יותר.
ממשיך לתאר רס'ן שריג…" :על מנת שיהיו לנו טיווחים מדויקים
יותר ביקשנו אישור להדליק קסנון (זרקאור) .האישור ניתן .הדלקנו
זרקאור ופגענו בעוד שלושה מצופים .בזמן שהעסקנו את המצוף
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הרביעי ,הייתה לידינו נפילה ,כנראה של פגז טנק .כיבינו את הקסנון,
הסתובבנו שמאלה והתרחקנו…כעבור דקות ספורות התחילו פגזים
משני סוגים להתפוצץ לידינו .התרחקנו תוך כדי ירי תותחים עד קצה
גבול הטווח…"
 2 – 00:27טילי סטיקס נורו מכיוון לטקיה אך נפלו לים ללא גרימת נזק.
 4 – 00:50טילים נורו מכיוון טרטוס לעבר הכוח .זוג טילים אחד נראה מסכן
את הספינות ,אך פעולת נט"ל (נגד טילים) יעילה מנעה פגיעה .גם הפעם לא
העזו כוחות הצי הסורי לצאת מפתחי הנמלים והם הסתפקו בירי טילים חפוז
מתוך מסתור הנמל.
רס'ן יצחק שמיר ,מפקד אח"י סופה…" :עצרתי כדי שנוכל לטווח
יפה .הדלקנו את הצד הימני של החווה והוספנו עוד להבות לאש
שעשו ה'חנית' וה'געש'".
 – 01:00הכוח ניתק מגע והתארגן לתנועה חזרה לחיפה.
תוצאות
משימת הפגזת היעד בוצעה במלואה .מכלי הדלק הובערו ומצופי המסוף
נפגעו.
כוחותינו לא נפגעו.
משמעות מערכתית
הושגה פגיעה לוגיסטית וכלכלית קשה במשק הדלק הסורי .הושמדו כמויות
דלק במכלים ונפגע מערך שינוע הדלק לכלי שייט.
במהלך הפעולה היו חילופי אש בין סטי"ל וטנק ,זה היה הקרב הראשון של
"ס" ב" -ש" (קרב סטי"ל בשריון) עובדה זו ממחישה את השפעת פעילות חיל
הים על ריתוק כוחות יבשתיים להגנה על החוף.
מפקדי כוחות וכלי שייט [ הדרגות נכונות למועד הביצוע ]
מפקד השייטת – אל'מ ברקאי
מפקד אח"י סופה – רס'ן שמיר יצחק
מפקד אח"י געש – רס'ן שפר אריה
מפקד פלגה – סא'ל רז גדעון
מפקד אח"י חיפה – רס'ן שריג שמואל
מפקד אח"י חנית – סרן אהוד אראל

