פעם לוחם
תמיד לוחם
מפגש נוסטלגיה של לוחמי פלגה 915
מאת :איתמר גיא
לאחר כ 30 -שנים בהן רובם לא התראו ,נפגשו
להם כ 40-לוחמים מפלגה  ,915אשר שירתו בזירת
ים סוף ממחצית שנות ה 70 -ועד לסיום העשור.
המפגש המרגש ,פרי יוזמת “פורום המס”רים” של פלגה
 915דאז ,נערך בצהרי ה 6-בדצמבר  ,2008בביתו של
אל”מ (מיל’) עמי שגב בבנימינה.
משתתפי הכנס הגיעו בהדרגה אל קבלת הפנים
שכללה מגוון משקאות וחטיפים ,וכל חבר שהצטרף
גרם להתרגשות מחודשת.

בתום החלק הגסטרונומי ,שכלל גם ארוחת צהריים כיד המלך,
נוצרה האווירה הרצויה .כדי לגרות את עצבי הנוסטלגיה של
הלוחמים ,הוקרנה בפניהם מצגת מרשימה בנושא אתרי
הניווט בגזרה ,לרבות האוניות הטבועות מאילת ועד לראס
סודר שבצפון מפרץ סואץ.
בין באי הכנס היה גם מפקד חיל הים לשעבר ,האלוף
(מיל’) דוד בן-בעש”ט ,אשר קיבל את הזכות לשאת את
דברי הפתיחה .בדבריו תיאר האלוף (מיל’) בן-בעש”ט
את פעילותה של אח”י “בת ים” ,שהיתה באותה עת תחת
פיקודו ושימשה כאוניית-אם עבור סיירת הדבורים של
ראס סודר.
עם תום דברי הפתיחה ,הוקרנה בפני הפורום מצגת נוספת,
והפעם אודות סיירות הפלגה .במצגת זו ניתן מקום של כבוד
לכל אחת מסיירות הדבורים של פלגה  - 915ראס סודר,
א-טור ,ראס כניסה ,שארם א-שייח ואילת.
לאחר הקרנת המצגת יצאו החברים לאתנחתא גסטרונומית
נוספת ובסיומה התכנס הפורום לשלב ה”תחקירים” .לוחמים
שהיו עדים לאירועים חריגים שהתרחשו בזירה במהלך תקופת
שירותם ,הציגו את זכרונותיהם והתייחסויותיהם לכל אחד
מהאירועים .בין האירועים המדוברים ,נמנו התנגשות דבור
 863באח”י תרשיש ,עליות של דבורים על ריפים בזירת ים
סוף ,ואירועים בלתי שגרתיים נוספים שהשתיקה יפה להם.

מפגש לוחמי פלגה  - 915באי הכנס בתמונה קבוצתית
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בתום חלקו הפורמאלי של האירוע ,נמשכה הפלברה
במעגלים מצומצמים ,ולכל אחד מבאי הכנס הוענקו תשורות
אישיות :כובע של חיל הים ,תמונה ממוסגרת של משתתפי
הכנס על רקע זוג דבורים ,ותמונה ממוסגרת של נופי הזירה,
שכללו את אתרי הניווט ,האוניות הטבועות ומתקני הקידוח
המאפיינים את מפרץ סואץ.

הצטרף לעמותת חיל הים  -פרטים באתרwww.amutayam.org.il :

סד”גים מצריים נטושים בחוף א-טור

רקע על זירת ים סוף
מי שהפיחו ביוזמת "פורום המס"רים" רוח חיים היו
שני קצינים בכירים במיל':
סא"ל (מיל') ד"ר כוכבי אזרן ,ששירת כמס”ר
דבורים באילת ובא-טור ,היה סמפל”ג  915במילואים,
וסיים את שירותו כמפקד פו”ם זרוע-ים .כוכבי
שירת לאורך השנים בכל הסיירות של פלגה 915
וזכה להכיר את כולן ,כך שלא היה מתאים ממנו
להפקת האירוע.
אל"מ (מיל') עמי שגב ,ששירת גם כן כמס"ר
דבורים א-טור וסיים את שירותו כרמ"ח תוה"ד
ומפקד כוח משימה ימי ועד היום עושה מילואים
במחלקת מבצעים מטכ"ל.

רציף הדבורים בשארם (ה”פאנטום”)

כדי להכניס אותנו לאווירת הנוסטלגיה ,ד”ר כוכבי
כתב עבור "בין גלים" מספר מילים אודות הגזרה
דאז ואודות השתלבות פלגה  915בגזרה זו.
תוצאות מלחמת ששת הימים יצרו מציאות חדשה
גם בהיבט הימי .חיל הים נדרש להגן על אורך חופים
הגדול פי חמישה מאשר בערב המלחמה ,כשעיקר
התוספת נבע מסיפוח חופי חצי האי סיני.

לוחמי סיירת שארם על ה”פאנטום”

גבולות זירת ים סוף
(אורך חופים כולל של כ 320-מייל ימי):
בצפון מערב  -הפתח הדרומי של תעלת סואץ.
במערב  -לאורך מפרץ סואץ מקו אמצע המפרץ
ומזרחה.
בדרום  -חלקו הצפוני של ים סוף ,לחופי ראס
מוחמד ומזרחה עד למיצרי טירן.
במזרח  -לאורך מפרץ אילת ,מקו אמצע המפרץ
ומערבה.
דבורי פלגה  915החליפו את דור ספינות הטורפדו
והברטרם בזירת ים סוף החל מתחילת שנות השבעים.
לימים הוקמו סיירות דבורים בבסיס ראס סודר,
א-טור ,שארם ,אילת ולתקופה קצרה גם בבסיס
ראס כניסה.
במלחמת יום הכיפורים נחלו דבורי פלגה 915
הצלחה רבה במבצעים השונים ,ויעידו על כך מספר
העיטורים הרב יחסית שהוענקו ללוחמי הפלגה .בין
המעוטרים נמנה גם סגן עמי שגב ,בעל אות המופת
על גילוי אומץ לב מהקרב במרסה תלמת.

אח”י אופיר ויתושים בראס כניסה
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תמצית מהתגובות שעמי שגב
וכוכבי אזרן קיבלו בעקבות האירוע

אירוע דבור  863בראס סודר

תודה מעומק הלב! על הריגושים וההנאה הצרופה.
דוני זוסמן
היה מעניין ומרגש לראות ולשמוע את כולכם.
כיין טוב שמשתבח עם השנים!
יובל פורת
מפגש זה נטע בי את התחושה שחיל הים אינו רק
חיל אלא משפחה ומשפחה אמיתית .כן ירבו מפגשים
כאלה וקשרי משפחה אלו ילכו ויתהדקו.
ברצוני להודות לכם אנשים יקרים על שזכיתי להיות
במחיצתכם ,אז והיום ולתמיד.
בית-און (ביטון) אלי

דבור ויתוש מסיירת אילת

מזמן לא היה אירוע כזה.
הכל היה למופת  -החל מההכנות המוקדמות וכלה בביצוע
המדהים .היה מרגש לפגוש אנשים שלא ראיתי שנים .נהניתי
מאד! אין עליכם! בתקווה לעוד מפגשים כאלה,
נתן דובשן
לכל הלוחמים  -אחי גיבורי התהילה.
המפגש הזכיר לי מילואים על דבור והחזיר אותי 33
שנים אחורה .אז לפני הצמצומים  -מילואים פעמיים
בשנה (לפחות).
בועז אליאש

האוניה הטבועה בכניסה למעגן א-טור

צר לי שלא יכולתי להגיע .לפי מבול התגובות מסתבר
שהיה זה כינוס לעילא ולעילא .אנא הרימו את הכפפה
וקיימו מפגש נוסף בהזדמנות הראויה ,בו אוכל גם אני
להשתתף.
יוסי אומסי

נוכח הצלחת המפגש ,הוחלט כי "פורום המס"רים" ועמותת חיל הים ייזמו אירוע נוסף.
לכנס הבא מוזמנים יוצאי פלגה  915ומפקדי הזירה לדורותיהם .האירוע עתיד להתקיים
במוזיאון ההעפלה וחיל הים.
כל המעוניין להודיע על השתתפותו או לסייע בקיום המפגש ,מוזמן ליצור קשר עם ד"ר כוכבי אזרן
050-6212682
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מפגש לוחמי פלגה 915
 6בדצמבר 2008
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