
.  1982-על קרקעית המפרץ ב" שיֶרה"
(ר אהוד גלילי"ד: תצלום)



,לידידיי
העולםבמלחמתחיפהבמפרץהבריטיםידיעלשטובעה,"שירה"האיטלקיתהצוללתשלהמסעירסיפורה
מקיףמאמרכמו,רביםבפירסומיםבהרחבהנדוןואףמכברזהידועהוא.שליחדשגילויאיננו,השנייה
כךמשום.תבלברחביהשניםבמשךשהופצוובאיטלקיתבאנגליתומאמרים"קתדרה"העתבכתבבעברית

אינו,יותרהצעירהדורובעיקרבארץהרחבשהציבור,שערכתיקצרצרהבבדיקהליהתבררכאשרהופתעתי
עליוידעהלא,הארץידיעתמדריכתהייתהל"בצהשירותהשבעת,נכדתיאפילו.הזההסיפוראתכללמכיר
במצגתשילבתי,כדרכי.לפניכםהיאוהרי–מכרייביןולהפיצהבנושאמצגתלהכיןהחלטתיכךמשום.דבר

גבירצמןבני.הצופההתעניינותאתיעוררוהם,הטקסטללאשאפילומקווהואנירביםתצלומיםהזאת

צוללנים יורדים אל טרופת: ברקע
(דן אשכנזי: תצלום". )רהשי"



שלמסידרהאחתהייתה"שיֶרה"

הצילמעןשניבנו,צוללותארבע

30-הבשנותהאיטלקיהמלכותי

לפירוקלונדוןועידת.המאוחרות

הטילה,1930-בשהתכנסה,החימוש

,מלחמהאוניותבנייתעלמיגבלות

אך.עולמיחימושמירוץלמנועכדי

צוללותעלחלולאהללוהמיגבלות

לכן.טון600עדשנפחןחופים

צוללותבבנייתהאיטלקיםאזהתמקדו

.מהןאחתהייתה"שירה"וכאלה

מעלהאיטלקיםמשכודברשלבסופו

(הנפח)והדחילונדוןועידתלמיגבלת

עלבהפלגהטון697היה"שירה"של

.מלאהבצלילהטון856-והמיםפני

(מפת ויקיפדיה)". שירה"מקור השם 

אתיופיה

בכל.1936-בהאיטלקיםידיעלשנכבשה,באתיופיהמקומותשלשמותקיבלוהצוללותארבע

שהשתררההלאומיתהגאווהובעיקבותהאיטלקיםבנצחוןשהסתייםקרבהתחוללכזהמקום

מעירשמהאתקיבלה"שירה".הצוללותבשמותגםבאתיופיהההצלחההונצחה,באיטליהאז

.אריתריאהעםהגובלבאיזור,אתיופיהבצפוןהנמצאת,זהבשם

שהראשונהוכיוון."האפריקניות":אחד"משפחהשם"קיבלוהן,הצוללותשלשמןמקורבגלל

אדואהדגם"הכינויאתגם,אחריהןשניבנו,להןוהדומותהןקיבלו,"אדואה"נקראהבהן

.ביניהןבלבדקליםשינוייםעם,זהמדגםצוללות17ניבנו1943-באיטליהכניעתעד."600

.  1938ביוני 6-ב, "שירה"ה של השקת
גלילי  . תצלום מתוך מאמר של א

.155" קתדרה"ואחרים ב



למעגן  " שירה"נגררת , לאחר ההשקה
.להשלמת עבודות הבנייה, המספנה



בעת השלמת בנייתה במעגן של מספנת " שירה"
. בלה ספציה Oderno-Terni-Orlando

לאחר ההשקה נמשכו עבודות ההשלמה 

במעגן שליד המספנה , "שירה"של 

העבודות הללו הסתיימו  . שבנתה אותה

והצוללת נמסרה 1938רק באפריל 

בעת  . בחודש25-רשמית לצי האיטלקי ב

הייתה הצוללת חמושה בשישה , מסירתה

מ  "מ100תותח , צינורות טורפדו

מ  "ובשני מקלעי נ( בתצלום למטה)

. מ"מ13.2בקוטר " ברדה"



עם הצטרפות  , 1940ביוני 10-ב. שנמל הבית שלה היה בלה ספציה, של הצי האיטלקי15בשייטת " שירה"בתחילה הוצבה 

באחת התקיפות  . לתקוף אוניות בריטיות וצרפתיות בים התיכון" שירה"הוטל על , לצד הנאצים, איטליה למלחמת העולם השנייה

כי כמה מלחים צרפתיים ניצלו מהאוניה , "שירה"אך כאשר גילה מפקד ה, "שיק"את האוניה הצרפתית " שירה"הללו טיבעה 

. אסף אותם והביאם לחוף, הטובעת

של , "10שייטת "והועמדה לרשות " של ספינות התקיפה1שייטת "הועברה ל" שירה"כאשר , לתקיפות שיגרתיות אלה בא הקץ

על ידי צוללנים  , הייתה לחבל באוניות אוייב בתוך נמלים מוגנים, במסגרת זו" שירה"משימתה של .  הקומנדו הימי האיטלקי

.  שישוגרו לתוך הנמלים על גבי טורפדו מאוייש

כפי שנראתה עם הצטרפותה של איטליה למלחמת  " שירה"
. תותח על הסיפון ומגדל פיקוד גבוה: העולם השנייה



.  מימית של הצי האיטלקי-והפך למרכיב חשוב בלוחמה התת" חזיר"זכה לכינוי , שלו" צוללת אם"נעשתה " שירה"ש, הטורפדו המאוייש

.לתוך נמלים ולהטביע בהם אוניות אוייב, ג"ק300נועד לשאת שני אנשי קומנדו ימי ומטען נפץ של " חזיר"ה

מורם במנוף  " חזיר: "בתצלום
אם-לקראת הטענתו על צוללת



, טסיאו טסאי
".חזיר"ממציא ה

(ויקיפדיה: תצלום)

" חזיר":בתצלוםבח"
.מפליג במים עכורים

הקומנדולוחמתשלהרעיוןאתששידרג,"חזיר"האבי
הימיתהאקדמיהבוגר,טסאיטסיאוהיה,מימיהתת

אונייתמטיבועהתרשםהוא.30-הבשנותבליבורנו
במלחמת"אוניטיסויריבוס"האוסטריתהמערכה

אליהשהגיעואיטלקיםשניידיעל,הראשונההעולם
עם.חבלהמטענילגופהוהצמידוטורפדועלרכובים

השנייםאתשהביאשהטורפדולכךערהיההואזאת
ותיכנןישבלכן.ביותרפרימיטיביכליהיההיעדאל

תיכנןלכךבנוסף.בהרבהמשוכלל"מאויישטורפדו"
לשהותלצוללניםשאיפשרה,יעילהנשימהמערכת

הצורךדי–המיםלפנימתחתתמימותשעתיים
מאמציותוצאותאתהגישהוא.משימתםלהשלמת

.בברכההתקבלוהרעיוןהאיטלקיהצילראשי
אליהצורףעצמווטסאי10שייטתעלהוטלהיישום

.החדשההלוחמהבשיטתבאימוניםוהשתתף
שללהמצאתו"חזיר"הכינויהגיעמנייןברורלא

שלההפעלהמקשיינובעשהכינויאומריםיש.טסאי
...עקשןכחזירלעיתיםשהתנהג,הכלי
הוא:"מקייםונאהדורשנאה"היהעצמוטסאי

ובאחתהשייטתשלהקרביתבפעילותהשתתף
הוא,1941ביוני26-ב,מלטהנמלעל,מתקיפותיה

,"הצבאיהכבודמדליית"לוהוענקהמותולאחר.נהרג
.בקרבגבורהעלהניתנת



להוציאושםהיעדנמללקירבתלהגיעהיההצוללתעל.אטומיםמיכליםשלושה"שירה"שלסיפונהעלהותקנו,"חזירים"האתלשאתכדי

החבלהמטעניאתלהניח,המטרהאללהפליג,סוסעלכמו"חזיר"כלעללרכובקומנדואנשישנינועדומכןלאחר.ממיכליהם"חזירים"האת

.בורגזהואלרייוניוהנסיך:חדשמפקדלצוללתמונהזהבשלב.להםהממתינההצוללתאלולחזור–כלשהילאוניהמתחת

בהפלגת מיבחן  " שירה: "בתצלום
עם מיכלי  , במפרץ לה ספציה

.שהותקנו על סיפונה" חזירים"ה



בעת"שירה"בשהותקן,המקוריהפיקודמגדל

ולכןומגושםגבוההיההוא.בעייתיהיה,בנייתה

הוא.המיםפניעלשהפליגהבעתלמרחקיםנראה

צורךכשהיהרציניתמגרעת–צלילתהאתהאטגם

,אוויריתמתקיפהלהימלטכדי,בזריזותלצלול

המקוריהמגדל1941-בהוחלףכךמשום.למשל

.יותריעילהידרודינמיעיצובובעליותרנמוךבמגדל

."שירה"שלהחדשהפיקודמגדל:משמאלבתצלום

כולל,הסופיתבתצורתה"שירה"שלהדמיה:למטה

.סיפונהעלשהותקנו"חזירים"המיכלי



נמל גיברלטר היה  

מטרה מבוקשת 

לקומנדו הימי  

כי הצי  , האיטלקי

הבריטי הירבה  

במשך  . להשתמש בו

החל , שנה תמימה

, 1940מספטמבר 

ארבע " שירה"ניסתה 

פעמים לפגוע באוניות 

.  העוגנות בנמל

בשלוש הראשונות לא 

עלה הדבר בידיה  

,  מסיבות שונות

שאפשר לראות בהן 

רק בפעם  . חוסר מזל

24-ב, הרביעית

,  1941בספטמבר 

"  שירה"רשמה 

לעצמה תקיפה  

אף כי גם , מוצלחת

בה טובעו רק ארבע 

אוניות סוחר ולא 

אוניות מלחמה  

.גדולות

עוגן כולו  תיכוני -היםהצי הבריטי : בתצלום
. לפני פרוץ המלחמה, בגיברלטר



הפעם,דומהמיבצע"שירה"עלהוטל,בגיברלטרהרביעיתההתקפהלאחר

בולטמקום"שירה"להיקנוהמדהימותשתוצאותיומיבצע–באלכסנדריה

.הימיתהמלחמהבתולדות

אוניותבועגנו1941-ב.אלכסנדריהבנמללפעולהאיטלקיהציבחרבמקרהלא

במזרחהבריטיהצישלהכובדמרכזשהיו,"וליאנט"ו"אליזבתהמלכה"המערכה

כוחןהיהעדייןאך,הראשונההעולםבמלחמתניבנואומנםהן.התיכוןהים

השריוןבגללואםאינטש15בקוטרהענקייםתותחיהןבגללאם,במותניהן

צייביןהמשקלשיוויאתאחתבבתלשנותעשויההייתההטבעתן.שלהן

.התיכוןהיםבמזרחואיטליהבריטניה

והדברהתיכוןהיםבמזרחהבריטיהצישלהעיקריהבסיסהייתהאלכסנדריה

גםהצטרפה1941בסוף.תכופותאיטלקיותלהפצצותמטרהאותהעשה

מלההפליגה,בורגזהשלבפיקודו,"שירה"והצוללת"חגיגה"ל1הקלההשייטת

,הימיהקומנדואנשיושישה"חזירים"שלושהסיפונהכשעל,בדצמבר3-בספציה

.המערכהאוניותבשתילחבלהוטלשעליהם
"המלכה אליזבת"

"וליאנט"



אותהגילהבדרכה.האגאיביםלרוסלאי"שירה"יצאה,ראשוןבשלב

כי,"שירה"אנשיידעוהאיטלקיהמודיעיןבזכותאבל,בריטיסיורמטוס

הם.ירוקאורהיהיוםלאותוהבריטיותהצוללותשלההזדהותקוד

.מהםהירפהוהמטוס-ירוקפנסהדליקו

בדצמבר14-ובהימיהקומנדואנשישישה"שירה"עלעלולרוסבאי

.להתגלותמבליליעדההגיעההצוללת.אלכסנדריהלעברהפליגההיא

שלהמזרחילמעגןמהכניסהקילומטרים2.5-כבמרחקעצרההיא

ויצאועליהםרכבוהקומנדואנשי.למים"חזירים"ההורדוכאן.הנמל

.ספציהללהבחזרההפליגה"שירה"ואילומטרתםלעבר

עד,קילומטר12-כלעבור"חזירים"העלהיהההורדהמנקודת

רק.המיםפניעלבשייטזהקטעעברוהם.הנמלשלהכניסהלמחסום

כדי,נפתחולנמלהכניסהמחסומיוכאשרצללוהםהפתחבקירבת

.ליעדיהםעדוהגיעואליהןנילווהם,בולעגוןמשחתותלשייטתלאפשר

הוטלשעליו,פןלהדהסגן.רבותבבעיותהצוותיםנתקלוזהבשלב

עביםחבליםשלברשתמוגנתשהספינהגילה,"וליאנט"בלחבל

שלווהמדחףלרשתמעללעבורהחליטהוא.מצופיםעלהתלויים

ולהתקרבלהינתקהצליח,ומרעישיםרביםתמרוניםלאחר.בההסתבך

אלשליטהללאוצללבדופןהתנגש"חזיר"האולם.האוניהלגוף

פןלההחליטולכןנכשלומחדשלהפעילוהמאמציםכל.הקרקעית

6לשעההמרעוםאתכיווןהוא.לאוניהמתחתבמקומואותולפוצץ

.הבריטיםי"עסגנועםנלכדושםהמיםפניאלצף,בבוקר

הגיעוושותפוהוא.מרסליהסרןעלהוטלה"אליזבתהמלכה"בהחבלה

המטעןאתהצמידו,אותהשהקיפההמגןברשתפירצהדרךאליה

הנמלאתועזבו"חזיר"האתטיבעוושםהחוףלעברשטו,שלהלקער

.לבריטיםונמסרומצרישוטרבידינלכדוהםמכןלאחרמהזמן.ברגל

בנושאתלחבלהוטל,מרטלוטהסרןשלבפיקודו,הנותרהצוותעל

ביןמטענואתהניחולכןבמעגןנמצאהלאהיאאך,"איגל"המטוסים

.לתידלוקאליהצמודהשהייתה,"ארוויס'ג"למשחתת"סגונה"המיכלית

צוותי חבלנים  3
"  שירה"יוצאים מ

(20.30שעה )

התקיפה באלכסנדריה 

שעה אחר שעה

(:בעיגול האדום)יעדי התקיפה 
V –" וליאנט"
E –" המלכה אליזבת"
To – "ארוויס'ג"והמשחתת " סגונה"המיכלית 

המעגן המזרחי



לחוףוסגנומרטלוטהשחומכןלאחר

,רוזטההעיראללרכבתלעלותוהצליחו

ידיעללהיאסףאמוריםהיושם

בידינלכדוהםגםאך,"זאפיר"הצולללת

.לבריטיםוהוסגרומצריםשוטרים

אתלחקורניסואומנםהבריטים

כשהתקרברק.שתקואלהאך,שבוייהם

,בבוקר6בסביבות,הפיצוציםמועד

"וליאנט"הקברניטאתפןלההזעיק

להתפוצץעומדתשהאוניהלווהודיע

לאוכךמיידפונההצוותכל.דקותתוך

.בפיצוץאישנפגע

עלההודעהאתיל'רצ'צקיבלאשרכ

האיטלקיהימיהקומנדותקיפת

:הראשונהתגובתוהייתה,באלכסנדריה

בחליפותלבושים,איטלקיםשישה"

ומצויידיםרגילותבלתימאודצלילה

,להצחיקעדנמוךשמחירםבמיתקנים

ביםהעוצמהשלהמשקלשיוויאתהיטו

."הצירמדינותלטובת,התיכון

,דאזתיכוני-היםהבריטיהצימפקד

נוכח.יותרקודרהיה,קנינגהאםאדמירל

,המערכהבאוניותהפגיעהמשמעות

,התיכוןביםהבריטיתהשליטהלגבי

משוםאולם."אסוןזהו":פשוטאמרהוא

והגרמניםהאיטלקיםניצלולאמה

הציאתכליללנטרלכדיזאתהצלחה

.באיזורהבריטי

תקיפתאתהמשחזר,"הגדולההדובהכוכבישבעת",1953-בשצולםאיטלקיסרטמתוךמימי-תתתצלום
הצוללתסיפוןשעלמהמיכל"חזיר"מוציאיםקומנדואנשישנינראיםבתצלום.1941-באלכסנדריהנמל

.לתקיפהצאתםלקראת,כביכול,"שירה"



נותרוהאוניותשסיפוני,כךכלרדודהיההמעגןאבל,במקומןשקעואכןשחובלוהאוניות
סיפוןשיגרתקיוםידיעלהפגיעהאתלהסתירבתחילהניסוהבריטים.המיםפנימעל

,זהבתצלוםאבל.מארובותיהןעשןשיעלהכדיהאוניותדודיאתהסיקוואףרגילה
,(בתצלום2'מס)"וליאנט"נראית,הפעולהלאחרגרמניצילוםמטוסידיעלשנעשה
לספקנועדושהספינות,מכךהסיקהאיטלקיהמודיעין.אליהצמודותספינותכששתי
המלכה"גםנראותבתצלום.קשותנפגעהשהיאכךעלמעידהדברוכיחשמללאונייה
.אליההצמודה"ארוויס'ג"והמשחתת(20'מס)"סגונה"המיכלית,(1'מס)"אליזבת



הנזק שנגרם לשתי  

אוניות המערכה היה  

שתיקוניהן  , חמור כל כך

.  נמשכו כמעט שנתיים

כאשר הן שבו לפעילות  

כבר לא היה בהן  , רגילה

צורך בים התיכון והן  

, נשלחו למזרח הרחוק

שם השתתפו במיבצעים  

.שונים נגד היפאנים

שתי האוניות הוצאו  

1945-מהשירות ב

ופורקו לגרוטאות         

. 1948-ב

מבט מסיפון  : בתצלום
לעבר  " המלכה אליזבת"
,  במפרץ בנגל, "וליאנט"

בשובן מתקיפת פתע של  
הבסיס היפאני הגדול  

שבצפון  , בסאבאנג
.1944-ב, סומטרה



.  על חלקו בהצלחת מיבצע החבלה באלכסנדריה, "שירה"שבמהלכו הוענק אות כבוד לכל הצוות של , נערך בלה ספציה טקס1942באפריל 2-ב
.  שבו הוענק האות על ידי אדמירל איינון מסבוי, במיסדר" שירה"הצוות המלא של : בתצלום



בפיקודאדוםאורהדליקהאלכסנדריהנמלעלההתקפה

היאחיפהכי,משוכנעשהיה,חיפהנמלשלהבריטי

הבריטים.האיטלקיהימיהקומנדולמיתקפותבתורהבאה

שהוכנה,הנמלעלהגנהתוכניתשלביישומהמיידהחלו

מספרעלבנויההייתההתוכנית.המלחמהלפניעוד

כבלילולאותשלמערכתכגון,פאסיבייםחלקם,רכיבים

אתניצלהזאתמערכת.היםקרקעיתעלשהונחוחשמל

מעל,צוללתכגון,גדולמתכתיגוףעוברשכאשרהעובדה

כזהשינויכל.בוהעוברהחשמליבזרםשינויחל,כזהכבל

מערכתמועדבעודלהפעילהמאפשר,אזעקהאותמהווה

ארוכיחוףותותחימטוסים,משחתותמשולביםבההגנה

.האיוםאתלחסלכדי,טווח

שלזוגותלשלושהמחולקתהייתהההתראהמערכת

האחד:משלוובקרהתצפיתמרכזהיהזוגלכל.לולאות

מתחתהאחר.הכרמללראשממערבבטוןבמיבנה

בחוףוהשלישיהמפרץאלהפונהבמידרון,מאריסלסטלה

-תתהאזנהמיתקניגםכללההמערכת.הגלילבוסתן

.הכרמללחוףמערביתימייםמוקשיםושדהמימיים

,הבריטיהמודיעיןשלההבנהגםהיתהמאודחשובה

המחייב,משמעותיאיוםמהווההאיטלקיהימישהקומנדו

מידעכללחשוףכדי,המודיעיןבתחוםיותרגדולמאמץ

שליעילהלפעילותכתנאי,מתקרבתהתקפהעלאפשרי

.והמניעההאיתורמערכתכל

–הללוההכנותלכלהמעשיהמיבחןהגיע1941באוגוסט
.בכבודבועמדההמורכבתוהמערכת

.מערך ההגנה הבריטי על נמל חיפה בשנות המלחמה
(רד וולדינג'ר ריצ"ר אהוד גלילי וד"באדיבות ד)



ר אהוד גלילי מחזיק קטע  "ד: מימין
מהכבל של מערכת ההתראה הבריטית  

שנישלה מהים מול חוף  , במפרץ חיפה
.  בוסתן הגליל

(.אדם קוצר: צילום)
,  חתך המראה את מיבנה הכבל: למעלה

.  לב מערכת ההתראה
(.רד וולדינג'ר ריצ"ד: צילום)



שלהצפונייםבמורדותהבטוןמיבנה:משמאל.הגלילבוסתןבחוף,האזהרהבמערכתהצפוניותהלולאותשלוהבקרההתצפיתמגדל:מימין

נהרסהשלישיהתצפיתמרכז.האזהרהבמערכתהמרכזיהחלקשלוהבקרההתצפיתכמרכזששימש,מאריסלסטלהמתחת,הכרמל

.(גליליאהודר"ד:תצלומים).לבנייהמקוםלפנותכדי,הימיםברבות



גרםהזעזוע.האיטלקיהימיהקומנדואיוםאתמועדבעודחשףולאבשמירהנרדםכיהיהשנדמה,הבריטיבמודיעיןלזעזועגרמהאלכסנדריהעלההתקפה

הצפנתןלמרות,אותןופיענחוהאיטלקיהציתשדורותאתהבריטיםיירטוכברימיםבאותם.משמעותיותתוצאותמהרהעדשהביאה,מיוחדתלערנות

הצליחה1941מרץבסוףשכבר,בייטימייוויסבשםצעירהבריטיתמפענחתהייתהזאתשאיפשרהמי.לפיצוחניתנתלבלתישנחשבה,"אניגמה"הבמערכת

24-בהגיעהתיכוןביםכלשהונמלעלנוספתהתקפהמתכנניםשהאיטלקיםלכךראשוןאות.האיטלקיהצישל"אניגמה"בשעברההודעהלראשונהלקרוא

.ודחופהחשובהלמשימההוראותחבילתשללהגעתהאישורהמבקשת,ברודוסהאיטלקיהצימיפקדתאלמוצפנתתשדורתשלהיירוטעם,1942ביולי

שכן,בקרובצפויהכזאתהתקפהכיהבריטיםאתשיכנעה,לרודוסאיטלקייםקים"ומשקציניםכמהלהטיסהגרמניהאווירמחילהמבקשת,נוספתתשדורת

ללרוס"שירה"שלצאתהעלאיטלקיתתשדורתהבריטיםקלטוביולי30-ב.כראוימשמעותההובנהלאאזאך–אלכסנדריהעללהתקפהקדמהדומהבקשה

.בבירורידעוטרםזאתמטרהמהיאולם.למטרתםהימיהקומנדואנשיאתשתביאהצוללתשזאתהסיקוומכך–

היהוכךבאלכסנדריההיהכך.הגרמניהאווירחילידיעלהזמנתםלפישנעשו,אווירבתצלומירבותנעזרוהבריטייםהנמליםעלהאיטלקיותהתקיפותמתכנני

צילוםגיחותהגרמניםביצעו,חיפהנמלתקיפתלקראת.מכרתיםשהמריאו,Ju-86Pמדגםטוסמגביהיצילוםמטוסיהגרמניםהפעילוזהלצורך.בחיפהגם

ספינותחמש,משחתותשתי,סיירותשתי:בחיפההעוגנותהספינותסוגיעלדווחבהם,גרמנייםשידוריםשנייורטולמחרת.באוגוסט8-ל5-הבין,לחיפה

מצבהוכרזחיפהנמלעלההגנהמערכתובכלהמתקרבתהתקיפהליעדבקשרספקלבריטיםהיהלאכברעתה.תדלוקספינותוארבעמיכליותארבע,ליווי

."לפינהמעבר"הבריטיםלההמתינוכבר,מטרתהאל"שירה"הגיעהכאשר,וכך.הכן

,  Ju-86Pגרמני מדגם צילום מטוס 
בו נעזרו האיטלקים בתיכנון  

.על חיפה" שירה"המיתקפה של 



,חיפהנמלעללהתקפה"שירה"שלצאתהלפני

שהועלה,בורגזההמפקדכולל,צוותהכלהוחלף

במקומו.10שייטתעלהפיקודאתוקיבלבדרגה

פרוץשמאז,זליקברונוסרן"שירה"הכמפקדמונה

.בקרבצוללותעלבפיקודרבנסיוןרכשהמלחמה

ביולי27-בספציהמלהלחיפההפליגה"שירה"

עלושם,האגאישביםלרוסבאיעגנה,בדרכה.1941

כדילמקוםהוטסואשר,הימיהקומנדואנשיעליה

.הדחוסהבצוללתההפלגהתלאותאתמהםלחסוך

אנשיעמדולא,אלכסנדריהעלבפשיטהכמושלא

לשחותאלא,"חזירים"בהפעםלהשתמשהקומנדו

עלוקהמוקשיגופםעלנושאיםכשהם,הנמללתוך

חומרשלג"ק3הכילכזהמוקשכל.באוניותלחבלה

נשאצוללןכל.השהיהמרעוםידיעלהופעלוהואנפץ

קרקעיתןאללהיצמדשנועדו,כאלהמוקשיםארבעה

להעידעשויהזועובדה.מטעןספינותשלהשטוחה

אלא,מלחמהספינותהיולאהתקיפהשמטרתכךעל

,הזיקוקבתיבגללשכן.בנמלשעגנוהמיכליותדווקא

,מעיראקבצינוראליהםשהוזרםמהנפטדלקשהפיקו

של"התדלוקתחנת"אתבחיפהאזהאיטלקיםראו

ניסובתחילה.התיכוןהמזרחרחביבכלהבריטיהצבא

שאכן,מהאווירהפצצותידיעלהזיקוקבבתילפגוע

.הדלקאספקתאתמנעולאאךמסוייםנזקגרמו

.מאמץלאותואחרפן,כנראה,היה"שירה"שיגור

"  שירה"מפקד ה, החץ הלבן מורה על ברונו זליק
בגשר הפיקוד של צוללת שפיקד עליה  , האחרון
.לפני כן

(.1984אוקטובר , חדשות הצי האיטלקי: תצלום)



עלהצוללתנראתההראשונהבפעם.(בתצלום)"וולרוס"מדגםבריטיימיסיורמטוסידיעלפעמיים"שירה"אותרהלחיפהבדרכה

לאחרקלהשעה.1942באוגוסט10-הבצהרי,נהריהמולמהאווירהצוללתנראתההשנייהבפעם.לקפריסיןמזרח-מדרוםהמיםפני

לחדורשנועדו,הימיהקומנדואנשיאתלשגרהתכוננהשבהלנקודההגעתהלקראת,צללהכיהסיקווהבריטיםהצוללתנעלמהמכן

...הצוללתשלהאחרוניםרגעיהאלההיו.חיפהנמללתוך



אריהנותן,הצוללתטיבועעלראשוןממקורעדות

המתאר,"יקחלאהרוח"בספרו,(כ"חלימים)אליאב

יוםבאותושהיה,אליאב.הבריטיבצבאשירותואת

:מספר,גליםבבתהחוףתותחיבסוללתתותחן

שעותעלשעותובעמדנוסוללתישל2'מסבתותחכווןיוםאותואני

משחתותארבעאושלושהתותחמשקפתדרךראיתי,קרב-בעמדות

ומשליכותבמפרץמיםשטח,והולכיםצרים,גדוליםבמעגליםמקיפות

פצצותהםגםומטיליםאליהןמצטרפיםומטוסיםעומקפצצותעשרות

ואתהסוללותביןאלחוטשיחותשמעתיבאוזניותיי.תחוםבאותו

.ביםאיזוראותולמרכזלטווחהפקודות

פניאללעלותלאלצהמשתדליםוכיבמעגלנלכדההצוללתכיהבינונו

שלושהמכווניםהיו,זאתעדייןנראיתבלתימטרהעל.בהולפגועהים

אלראס"משלנוכבדיםתותחיםשני,מהכרמלכבדיםחוףתותחי

קליםתותחיםושנייםקרייתמחוףכאלהשניים,(גליםבת)"כרום

.מאודומתוחיםדרוכיםהיינו.הגליםשוברמקצה,ירימהירי,יותר

.חיכינוזהלרגע.ייעודנואתממלאיםאנו,סוףסוף,הנה

ביםהמעגלממרכזמקציףגלעלהתחילה.מהמיםהצוללתעלתהוהנה

.ילדיםצעצועכבמשקפתישנראה,ושחורמוארךגוףנזדקרומתוכו

הצלבבמרכזנלכדההצוללת.פקודותיוהרעיםהסוללהקצין

התותח."ש—א"זעקהקצין."המטרהעל"צעקתיואנישבמשקפתי

.הפגזיםירימעצמתורעדנוקדימהנענו,אתווכולנו

,המיםעלעלתהשבהןממששניותבאותןניתכוהזאתהצוללתעל

מהתותחיםשנשלחופגזיםעשרות,העומקמפצצותפגועהכברכנראה

העופרתמטרמכלאחדפגז.אווירפצצותוכןהמשחתותתותחי,שלנו

.אחתבבתבהשפגעופגזיםכמהאלההיוואולי–ישירותבהפגעהזה

סלטה"מעין,מעלהכלפימשונהזינוקתנועתעשתההיא,כךאוכך

.אדיריםבמיםכעופרתצללהמאונכתובצורה"מורטלה

למחרת.אחתועודכוסיתועודכוסיתהמאורעלכבודהרימונובערב

וביןמזההצילביןובינינועצמןלביןהסוללותביןהגדולהוויכוחהחל

הפגיעהעללבעלותהזכותאתלעצמותבעאחדכל.מזההאווירחיל

.הממיתה

חיילים ארצישראליים מאיישים  
אחד מתותחי סוללות החוף שהגנו  
.על נמל חיפה במלחמה העולמית

(מ"לע, קלוגראוסף זולטן : תצלום)



"קרום"המשחתת 

"טטקוט"המשחתת 

:ספינותמשלושמורכבהיהבקרבשהשתתףהימיהכוח

החמושההדייגוספינת"טטקוט"ו"קרום"המשחתות

."ָאייָלה"

"שירה"שברורהיהשכברלמרות,הקרבלאחרשעותכמה

עודלהשליךהמשחתותשתינשלחו,איוםעודמהווהאינה

לוודאכדי,הצוללתשקעהשבובמקוםעומקפצצותשלמטח

.חיסולהאת

הצוללתבטרופתשביקרה,איטלקייםצוללניםשלמשלחת

ניסועדיין"שירה"שלהאחרוניםברגעיהכי,גילתה1984-ב

הם.בגחוןיציאהפתחדרךלהימלטשלההצוותמאנשי35

המיםלחץעםלאיזון,היציאהתאאתלהציףהספיקו

הצוללתספגה,בולעבורהצליחשמישהולפניאך,מבחוץ

.נהרגבהשנמצאמיוכל–עומקפצצותשלנוסףמטח

שלהצוותאנשי49-מאחדאףניצללאדברשלבסופו

.שנשאההימיהקומנדואנשי11-ו"שירה"

שנישלגוויותהמפרץלחוףנפלטוהקרבלאחרימיםכמה

צלילהבחליפותלבושיםהיוהשניים.איטלקייםקומנדואנשי

,להמחוץנמצאוכברהםהצוללתהותקפהשכאשרוייתכן

–חיפהלנמלהחדירהלקראתמקדיםלסיורבדרכםאוליי
."שירה"עלשהושלכוהעומקמפצצותונהרגו

,בחיפההנוצריהצבאיהעלמיןבביתלקבורההובאוהשניים

.הצוללתבתוךנותרוהאחריםהחלליםכלאך

אלאמודאיםהבריטיםהורידו,הקרבלאחרספוריםימים

,"חזירים"העלידםאתלשיםבתיקווה,הצוללתטרופת

הסתייםהמאמץאולם.סיפונהעלבמיכליםנמצאושלדעתם

.ריקיםשהמיכליםהאמודאיםגילוכאשר,נפשבמפח



."ָאְייָלה"והחמושההמגוייסתהדיגספינתזוהייתהכיוקבעה"שירה"אתהטביעמיבשאלהלוויכוחיםקץבמהרהשמההבריטיתהאדמירליות
:נאמרהאדמירליותשלהרשמיביומן

1942באוגוסט10',ביום"
ואשעומקפצצותידיעל,1610בשעה,חיפהשלהסריקהפרוזדורבקצה,כנראה'שירה',איטלקיתצוללתטיבעה'ָאְייָלה'מלכותוהודספינת"

"…שקעהוהצוללתניצוליםהיולא.תותחים
.זההישגעלכגמול–רוסון'גקומנדרלפטננט-יוםבאותו"ָאְייָלה'"הלמפקדהמצטייןהשירותמדלייתאתהעניקהאףהאדמירליות

הספינההגיעהכאשר,השמועהלדברי.הצוללתהטבעתאתהחמיץכמעט"ָאְייָלה"שלהמפקדכי,"בריטימקורמפי"שמועהבאיטליהנפוצהבזמנו
עומקפצצתהשליךהוא,לבדוקכדירק.בטוחהיהלאהואאך,הגליםלקצףמתחת,משהושםשישלמפקדהנדמה,הצוללתשלהימצאהלמקום

פצצותששעודהשליך,לעברהחזרהוא.חשודהקופסההמיםפניעלצפהלפתעאולם.המקוםאתלעזובחשב,כלוםקרהוכשלארגעהמתין,אחת
.ידועוהסוףהמיםמתוך"שירה"זינקהואז–עומק
.היוםעדאותרולאושרידיההבליארייםהאייםלידהתיכוןבים,ציוותהכלעל,עצמה"ָאְייָלה"טבעה,"שירה"הטבעתלאחרשניםשמונה,אגב

.בימי שירותה בצי הבריטי,"ָאְייָלה": בתצלום



"  שירה"כעשרה חודשים לאחר ש, 1943-ב

הוענקה לצוללת ולציוותה מדליית , טבעה

על גבורה , הזהב האיטלקית המלכותית

בצו המלכותי המעניק את המדליה . בקרב

:בין השאר, נאמר

רשמה לזכותה שורה של " שירה"הצוללת 

שבמהלכן חדרה שוב , פעילויות בים התיכון

במאמץ  . ושוב לבסיסי האוייב המוגנים

להשיג את היעדים המתוכננים ובהתעלמות  

מוחלטת מהסכנות שהציבו בפניה האוייב  

היא מילאה לחלוטין את כל , והים הגועש

המשימות שהוטלו עליה בגיברלטר  

במהלך , לאחר מכן... ובאלכסנדריה

היא  , נועזת במיוחד, משימה נוספת

נעלמה במימי האוייב  , הותקפה בנחישות

ובכך הסתיימה פרשת מעלליה המפוארים 

.  והמבריקים

מדליית הזהב האיטלקית  
.על גבורה בקרב, המלכותית



המונחת על  , הטרופה" שירה"
32קרקעית המפרץ בעומק של 

הפכה ברבות  , מטר בלבד
השנים לאתר מבוקש על ידי  

. צוללנים חובבים
(דן אשכנזי: תצלום)



הייתההמלחמהשלאחרהראשונותבשנים

ואילוובפיתוחבשיקוםעסוקהאיטליה

והוקמההעצמאותמלחמתהתחוללהבארץ

נעלמה"שירה"שהיהונדמהישראלמדינת

.המדינותבשתיהציבוריהיוםמסדרסופית

:להעסיקםהמשיךשהנושאמיהיואולם

1950-בכבריצרהצעירהישראליהיםחיל

המיקוםעללוומסרהאיטלקיהציעםקשר

1963-ב.הצוללתטרופתשלהמדוייק

שטבעוהצוותאנשימשפחותאירגנו

אתשבדקה,צוללניםמשלחת"שירה"ב

חששההמשלחתכינראהאולם.הצוללת

עדייןשהיאמכיוון,הצוללתלתוךלהיכנס

ומוקשיםחמושותטורפדותפצצותהכילה

משום.להתפוצץעלוליםשהםחששוהיה

.הצוותאנשישרידיאזנתגלולאגםכך

שניגוויותאתהמשלחתנטלהזאתעם

לקבורה,החוףאלשנשטפוהקומנדואנשי

מגוףשפורקוחלקיםנלקחוכן.באיטליה

.באיטליהשוניםבמקומות"שירה"לזיכרוןמצבותלהקמתשימשואו,במוזיאוניםופוזרוהצוללת

הועברהכךעלהודעה.אדםעצמותבהוגילוביסודיותאותהבדקו,קוצראדםוהצוללןגליליאהודר"דהימיהארכיאולוגהצוללתטרופתאלצללו1982-ב

,"אנטיאו"לצוללניםהעזרספינתאתארצהשיגר1984-ובבחיובהאיטלקיהציהגיבהפעם.לאיטליהובהעברתםהשרידיםבחילוץסיועלהםוהוצעלאיטלקים

במקביל.באריבעירהנמצא,לארצםמחוץשנפלוהאיטלקיםלחייליםההנצחהבאתרנקברוושםלאיטליההועברוהעצמות.מהחללים42עצמותאתשחילצה

.האיטלקיהצישלמורשתכאתר"שירה"הטרופתהוכרזה

"שירה"האתלחלץכושלניסיוןנעשה,האמריקניהציעםהישראליהיםחילשלמשותףבתמרוןכישהתגלהלאחר,האיטלקיהציעםהיחסיםהועבו2002-ב

.המשברנמוגואמריקניתישראליתהתנצלותאחריורקזעמוהאיטלקים.לגופהנוסףנזקונגרםשלההפריסקופעמודנשברכךכדיותוך

דרישהכיוםנשמעתבמקביל.בהשניספולאלהאזכרהטקסיולקייםהטבועהבצוללתלבקרכדי,מאיטליהצוללניםמשלחותפעםמידיארצהמגיעותמאז

.הימיותבמפותמיקומהאתולצייןמוגנתהמלחמכאנדרטת"שירה"עללהכריז

מובאות לאיטליה  " שירה"עצמות חללי 
לקראת קבורתן באתר  , 1984-בטקס רשמי ב

הזיכרון לחללים האיטלקיים מחוץ  
,  חדשות הצי האיטלקי: תצלום). לאיטליה

(.1984אוקטובר 



http://indicatorloops.com/Scire-Cathedra.pdf

https://explorers.org/flag_reports/TEC_2016_Flag._Report__Fabio_Ruberti__Scir%C3%A8
_Expedition__Flag_211__Jan._2016edit.pdf

http://indicatorloops.com/haifa.htm

https://www.usnwc.edu/getattachment/f9f595b1-7547-4929-8d05-
b2e798390a3c/Frogmen-against-a-Fleet--The-Italian-Attack-on-Ale.aspx

https://www.youtube.com/watch?v=vQGXHLyqZAg

http://indicatorloops.com/Scire-Cathedra.pdf
https://explorers.org/flag_reports/TEC_2016_Flag._Report__Fabio_Ruberti__Scir%C3%A8_Expedition__Flag_211__Jan._2016edit.pdf
http://indicatorloops.com/haifa.htm
https://www.usnwc.edu/getattachment/f9f595b1-7547-4929-8d05-b2e798390a3c/Frogmen-against-a-Fleet--The-Italian-Attack-on-Ale.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=vQGXHLyqZAg


IANTDשל חבר משלחת צוללנים איטלקית 
(  איגוד הצוללנים המקצועיים באיטליה)

מצמיד את הדגל האיטלקי וזר פרחים לשרידי  
בטקס אזכרה שנערך לחללי הצוללת  , "שירה"

אלברטו  : תצלום). במפרץ חיפה, 2015-ב
(.IANTDבאדיבות איגוד ; דאבאלה

בני גבירצמן: ערך וכתב, ליקט
benigv@bezeqint.net

ר אהוד גלילי  "תודה רבה לד

על הערותיו למצגת זאת


