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"האמת תצוף על פני  -סיפורה האמתי של הצוללת דקר 
  המים" 

בירושלים . להורי יונה סופר  1954נולדתי בשנת  אית"ן ר"ת  איתור נעדרים.  שמי איתן כהן, 
כתב פרלמנטרי בעיתון הצופה ואמי ויקטוריה לבית כהן תופרת במקצועה . מצד אמי אני -

שנה בירושלים, סבי מצד אימא היה תופר את הבגדים לטורקים ולאחר מכן לאנגלים  600
ים רבות היה מלמד בחדר שנכנסו לארץ, ומצד אבי סבי הרב גרשון ) גריב ( ב"ר נח כהן שנ

פרטי בשכונת נחלת שמעון הצדיק בירושלים בא התגורר עד יום פינוייה מתושביה בימי 
 רחוב המלמד, בשכונת הר נוף. –על שמו יש רחוב בירושלים  מלחמת העצמאות, 

בקעה שם גדלתי. אבא  –הוריי עברו לגור במערבה של העיר  1948בעקבות המלחמה ב 
לי הוא קנה מצלמה ואת התמונות שצילמתי   ביקעתון"" –ן השכונתי שלי ערך את העיתו

בשכונה פרסם בכתבות בעיתון וכך התחיל החיבור שלי למצלמה. בעקבות כתיבתו בעיתון 
 זרעים של תנועת בני עקיבא בה הייתי חבר, הוצע לו עבודה בעיתון חדש הצופה כעיתונאי.

כונת קטמון , את לימודי התיכון שלי בש למדתי בבית ספר עממי " נווה יעקב "    
יש  סט. במילה אופסטבקריית נוער, בירושלים  שכונת בית וגן, במגמת צילום אופ עשיתי 
בצה"ל שירתתי   הפרק בתהלים המספר את סיפורה האמיתי של הצוללת דקר. סט אותיות 

לם . כאזרח עבדתי כצ1976 -השתחררתי ב 1973-במכון מיקרו פילם. התגייסתי   ב
 1977התחתנתי עם רונית ממשפחת בן משיח ממוצא בוכרי ב . סטבג"רוסלם פו ומונטג"ר 

-1977ועברנו לגור בשכונת נווה יעקב שם גרנו שבע שנים שנה בא גם התגייסתי למשטרה
עלינו לישוב על מנת לאזרח את גרעין הנחל  1984ובשנת  . הקמתי גרעין התיישבותי 2007

ד שהגענו אליו. כיום שם הישוב מעלה לבונה. שימשתי בגרעין מיטל שהחזיק את המקום ע
כחבר מזכירות הישוב וכן ראש וועדת קליטה מספר שנים גם לאחר עלייתנו לישוב עד קבלת 

עברתי לשרת  בנפת   1985בשנת  תפקידים אחרים כמו ראש וועדת בניה ביקורת ועוד. 
כחצי שנה בבית ספר לשוטרים  מ"זפי שומרון  כראש חולית זיהוי פלילי,  לאחר קורס טכנא

(. תעודת יורה יורה מטעם בית המדרש יחווה  B.Aבשפרעם. בעל תואר ראשון ביהדות ) 
  דעת. 

חבר מליאת מועצת ישע, מנהל ארכיון מעלה לבונה,  וסב לנכדים רבים,  6כיום אני נשוי +    
י משטרת  ישראל,  אור במשמר האזרח מגשר מוסמך בין מוסדות הישוב למזכירות. מתנדב 

חללי  חוקר את סיפור העלמות הצוללת דקר, פועל למען הבאת  ירוק זהירות בדרכים, 
      הולמת באדמת הקודש ארץ ישראל. הצוללת דקר לקבורה

התעניינתי מאוד בחיל  13כששמעתי לראשונה על העלמות הצוללת דקר הייתי בן      
. גזרתי מאמרים שהיו כתובים אז על הצוללת ושמרתי הייתי מנוי על בטאון חיל הים  הים, 

אותם, שיר שנכתב עליה הכנסתי למחברת שירים, ובחוברת על כלי שיט שעשיתי לעצמי, 
 הכנסתי תמונות של הצוללת דקר. 

בתיעוד סיפור זה החלטתי לספר את סיפור היעלמותה של הצוללת דקר על סמך מזמור ס"ט 
 שנה. 30דום זה, אותה אני חוקר מעל בתהילים.אמת שחקוקה במזמור ק

מעולם הגימטריה והאותיות הרומזים על  לאורך כל תיעוד הסיפור של הדק"ר אביא רמזים 
 הבאת חלליי הצוללת לקבורה בארץ ישראל    -ייעוד חיי

( הונף נס השירות הפעיל של חיל הים על  1967לנובמבר  10מר חשוון ה"תשכ"ח )  7ז -ב
חשוון. בנייתה של הצוללת  -בחודש מר  10  \ 11 \ 1954לדתי בתאריך    אני נו  הצוללת. 

אמת גימטריה  9=4+5 )אותם המספרים של שנת הלידה שלי.  1945דקר הושלמה בשנת 
 .(    9קטנה =

  



  

                 

  -רכישת הצוללת

לארץ עם  , את הצוללת ליוויתן שלחו Tמדינת ישראל רכשה מאנגליה שלוש צוללות מדגם 
של שלושת הצוללות, כדי שתשתתף במלחמה שבפתח. "מלחמת ששת  כל הטורפדות, 

 הימים".

לצוללת דקר עשו שיפוצים באנגליה , תוך כדי השיפוצים הצוות של הדקר היה באנגליה ושמה  
למדו כל חלק של הדקר ובסוף השיפוצים הם התאמנו עם הצוללת , האנגלים הצמידו 

בתהלים, רמז לשנת  ס"חר" על הדופן של הצוללת הפוך רמז לכך בפרק את השם "דק בטעות 
כי לאחר מלחמת ששת הימים רבין  שנה בה הופקרה על ידי יצחק רבין רמטכ"ל צה"ל.  6819

ניגש לראש הממשלה לוי אשכול וביקש ממנו לעשות שלום עם אויבינו כרמטכ"ל מנצח, שטחים 
 ותו רמטכ"ל, קדקד בצה"ל =מפקד. .תמורת שלום. בתהלים פרק סח יש רמז להי

עָ  דְדקֹ ק   ִיְמַחץ, רֹאׁש ֹאְיָביו: --ֱאֹלִהים-ַאְך  כב ְך, ַבֲאָׁשָמיו.--רשֵׂ  ִמְתַהלֵׂ

                                   ָים.  תב, ִמְמֻצלֹויָאִׁש    ָאִׁשיב;  ןֹדָני, ִמָבׁשָ א  ָאַמר   כג

כאשר פיקד על התותח שהטביע את אונית אלטלנה של האצ"ל שהביאה נשק לישראל  
בתקופת מלחמה שהיינו זקוקים מאוד לנשק זה. רבין היה רמטכ"ל בזמן שהצוללת דקר 

הפליגה לארץ ישראל בזמן מלחמה שהיינו זקוקים מאוד לצוללת הכלי היקר ביותר בצה"ל 
 .   

עָ  דְדקֹ ק   בשערים של עיר היו יושבים השופטים והשוטרים שהיו מנהיגי : לפנים בישראל  רשֵׂ
שני עמים  העם כי חוקי התורה היו חוקי עם ישראל כולו. היום החוקים הם אנגלו טורקי. 

עָ  דְדקֹ קששלטו בארץ ישראל וחוקקו חוקים לרדות בתושבי הארץ.   כול שתי אותיות   ר שֵׂ
האנגלים הצמידו את אותיות דקר על  . כאמורדקרבמרחק שווה מקבלים אות אחת מהשם 

   דופן הצוללת לא לפי סדר האותיות. 

בפסוק זה מרחק שווה אותיות   ָים.  תב, ִמְמֻצלֹויָאִׁש    ָאִׁשיב;  ןֹדָני, ִמָבׁשָ א  ָאַמר   כג   
דקר לא לפי סדר האותיות ככתבם,  איתן  7אות שביעית רמז לשייטת הצוללות  איתןשמי 

ז למזג אויר קדר כשקיבלה את משימתה המבצעית הראשונה. הכוונה רוחות רמ קדרדקר =  
גם אם אומרים שהם  ָים".  תב, ִמְמֻצלֹויוגשמים. איתן = אנית, אח"י ר"ת אנית חיל הים. "ָאִׁש 

במצולות בעומק שלא ניתן להביא אותם לקבורה ישיב אותם בורא עולם. ישראל טוענת שהם 
ן זה החליטו המשפחות השכולות שמקום טביעתם מטר, בגלל נתו 2900בעומק 

 מטר בדיוק. "האמת תצוף על פני המים".   35באמת הם בעומק  קבורתם. 

                                                     

 לקטרונית. אוחמה להוסיף ל"א ר"ת  רק לצוללת דקר בני מימון ז"ל 

 

 

 

 -הצוללת דק"ר יוצאת למשימתה

. בני מימון סט בשם של הנמל אותיות מות'". סט"פור יצאה דקר מנמל  1968בתשיעי לינואר 
טכנאי קשר ביקש שכבר בהפלגה זו תיבדק מערכת המכ"ם שהרכיב על הצוללת 

יחזקאל מזרחי ביקש להישאר באנגליה ולהצטרף בג'יברלטר, בקשתו אושרה, עיתונאי  דקר. 
ד חיפה שני עיתונאים של עיתון במחנה אמורים ערן שורר הצטרף לצוללת להפלגתה ע

להצטרף להפלגה בג'יברלטר. יעקב רענן מקבל מעטפה ובה פקודה להפליג לחיפה עם 



חנייה אחת בג'יברלטר . ההפלגה הייתה על מימית בנתיב ישיר. דקר הייתה אמורה להיכנס 
  בבוקר.  10בינואר שעה  29-לנמל חיפה ב

 למפקדת חיל הים שלושה סוגי דיווחים. בעת הפלגתה העבירה הצוללת 

בבוקר באותה יממה,  6דיווח אחד ליממה, הכולל את מקום המצאה של הצוללת, בשעה    א. 
את סיכום הפעילות של היממה האחרונה, את תחזית הפעילות של היממה הקרובה, את 

 יתרת הדלק בצוללת וכן הודעה על ליקויים בכוננות.

שעות, בין בשידור גלוי לבין בשידור מוצפן, תכליתה של  8כל התקשרות ביקורת     ב. 
 התקשורת זו היא אימות לכך שלצוללת שלום.

דווח על הכניסה לנמל התדלוק ) ג'יברלטר ( ועל היציאה ממנו, וכן על כל צלילה וכל עליה      ג. 
                                                                                     על פני המים. 

שיש להקפיד באבטחת  -וגם בתדרוך שנתן מפקד שייטת הצוללות לצוות נאמר –בפקודה   
                                                                          הצוללת בנמלים זרים. 

 (159ר" ע"מ ) ספר ששת ימים ב "דק    . טורפדות דקר הפליגה לדרכה לארץ ללא

בהמשך בספר זה כתוב : ציוד הקשר של "דקר" כלל שמונה מכשירי קשר אלחוטיים שונים, 
    . וכן טלפון תת מימיתאורה מסוגים שונים  שני מצופי הצלה, בחרטום ובירכתיים, רקטות 

בינואר, בשעות הבוקר נכנסה דקר לנמל ג'יברלטר. ההתקשרות לרציף בנמל הייתה  15 -ב 
פשט גל כפור על ישראל וירושלים כוסתה במעטה שלג.   באותו יום קודר  09:00בשעה 

 סוף ציטוט. אנשי הצוללת יורדים לעיר מנצלים את המחירים הנמוכים וקונים מכל הבא ליד. 

יחזקאל מזרחי קיבל מעטפה חתומה ע"י שר הביטחון משה דיין, מהנספח הצבאי     
אותה לידיו של מפקד הצוללת יעקב רענן. בספר דקר  בשגרירות ישראל בלונדון, כדי למסור

 30-כתוב: ... "חשפתי את הסוד הגדול שהוסתר במשך כ (. 234של מייק אלדר . )עמוד 
שנה למרות שלאזרחים רבים מכשיר זהה ברכבם, כדי לגלות מכ"מים של המשטרה" 

ים של במעטפה הוראות הפלגה הפניה לחוף המצרי, המטרה לבדוק את מיקום המכ"מ
      המצרים על אדמת מצרים. 

עם המכתב ולאחר שמסר אותו, התבקש הכתב ערן שורר  מזרחי טס מאנגליה לג'יברלטר  
שהפליג בצוללת עד ג'יברלטר לעזוב את הצוללת, מתוך חיפזון שכח את המצלמה שלו בתוך 

הם שנה ובה קולותי 50הצוללת, לא אתפלא אם לא שכח שכן קלטת שמע פורסמה לאחר 
שנה נחשף  40של אנשיי צוות הדקר, בזמן הפלגתם מאנגליה לג'יברלטר . כמו כן לאחר 

שבאנגליה עת יציאתה מהנמל להפלגה המטרה להגיע  סרט שצולם בנמל פורסטמות 
לחיפה. שני הכתבים של עיתון במחנה, שיגיעו במיוחד מישראל כדי להצטרף לצוללת 

אנשים, הורידו את  5וללת בוטל. הוחלפו להפלגתה לחיפה, נמסר לשניים שהשיט בצ
וכן את הסמל של הדקר. צוללנים יורדים  77-הסמלים שניתן לזהות שזו צוללת ישראלית , צ

אל מתחת לצוללת לבדוק אם יש מוקשים מתחתיה, מפקד הצוללת יעקב רענן מבקש שתי 
מדוע החליט  אלף דולר לא קיבל. שאלו את יצחק רבין 24טורפדות אומרים לו שהן יקרות 

לשלוח את הצוללת לא חמושה? הרמטכ"ל אמר:. )ספר דממה במצולות של דייויד וי ג'ירדן, ( 
"תראו, רצינו לחסוך כסף, אז לא היה טעם לשלוח טורפדות מישראל לאנגליה". לא נשמע לי 

 הגיוני".

הים,  הצוללת דולפין שיצאה יומיים אחרי הדקר עשתה את רוב דרכה שהיא מפליגה על פני  
הצוללת דקר הפליגה בחצות לילה במצב שנור וצלילה. הדיווחים בתדר מבצעי ולא רגיל , 

המפקדה בחיפה גוערים במפקד שלא מדווח כנדרש לפי הפקודה הישנה דבר המעיד שאינם 
  יודעים שמשימתה שונתה. מפקד הצוללת משיב להם עם פסוקים בתנ"ך. 

עיין בישעיהו פרק י פסוק א ובתהלים פרק  180945 דקר למפקדה בתשובה להודעתך    
 קט"ו , חלקו הראשון של פסוק ו.



י א בּו. -הֹוי ַהֹחְקִקים, ִחְקקֵׂ י  ב ָאֶון; ּוְמַכְתִבים ָעָמל, ִכתֵׂ ְלַהּטֹות ִמִדין, ַדִלים, ְוִלְגֹזל, ִמְׁשַפט ֲעִניֵׂ
ּזּו. ) לדעתי : "להטות מדין". משה דיין הטה את ְיתֹוִמים ָיבֹ -ִלְהיֹות ַאְלָמנֹות ְׁשָלָלם, ְוֶאת--ַעִמי

 הצוללת דקר לכיוון מצרים. ( 

 מפורש בידי עמוס חכם, דעת מקרא הוצאת מוסד הרב קוק :   א. 

י  היא מביעה צער ואזהרה ואיום.  –הֹוי  א     אתם הכותבים  –ָאֶון -ַהֹחְקִקים, ִחְקקֵׂ
 ם השלטון... רמז לחוקים ופקודות. של עוול מטע כתבים של רשעות, והכונה לגזרות 

) לדעתי : המשך הפסוקים הם התוצאה. לתת לצוללת משוכללת פקודה להתקרב למצרים, 
ללא חימוש. בזמן שלמצרים משחתות עם יכולת טיבוע צוללות . אינם מקימים את הפסקת 

 האש, עובדה שהטביעו את משחתת אילת, שכתוצאה מטביעתה הייתה הוראה בחיל הים לא
מיל מחופיי מיצרים. דווקא מרחק זה הושג באמצעים אלקטרונים חדישים,  50להתקרב עד 

המיילים. (   50נמוכה ואינה נקלטת מחוץ למגבלות  "היה ידוע שעוצמת הרדארים במצריים 
משה דיין באותה תקופה היה שר הביטחון הוא חתום על הפקודה במעטפה הסודית שקיבל 

                                                                                      יעקב רענן מפקד הצוללת. 

 ַאף ָלֶהם, ְולֹא ְיִריחּון.   ָאְזַנִים ָלֶהם, ְולֹא ִיְׁשָמעּו;   ו    ב. 

עברה הדקר את הקצה הדרומי של סיציליה, במהירות של שמונה  21/  01/  1968 
 קשרים.

דקר אל מפקד השייטת. המסע התת מימי מגיברלטר מתנהל שליחת הודעה : "  
בינואר  28כשורה ובמהירות גדולה מהמתוכנן , יכול ומעוניין להגיע לנמל חיפה ביום ראשון, 

 בבוקר . מבקש לדעת תוכנית הפעילות הצפויה לדקר בחודש פברואר." 10בשעה 

ם נוספים לכן המשיך לנוע לא אישרו למפקד הצוללת להגיע ביום שביקש הוסיפו לו ימי   
 במהירות של שמונה קשרים. 

המפקד מבקש פרטים על מאפיינים של מכ"ם חוף. מפקדת חיל   23/  01/  1968 -ב 
אשדוד היא בדרום הארץ, חיזוק הים השיבה במידע על מתקני מכ"ם בחיפה ובאשדוד, 

רענן ביקש לגלות באמצעות מערכת  יעקב להפלגת הצוללת לכיוון מצרים הנמצאת בדרום.
הביון האלקטרונית החדשה "תבליט" ולהשוות בין התוצאות ממצריים החדשות לבין מה 

 שידוע לנו מזמן מכ"ם באשדוד.

מרחק שני ימי הפלגה  בבוקר הוא חולף על פני האי כריתים.   24/  01/  1968 -ב 
  מישראל. ואז סטה מנתיבו לישראל, לכיוון מיצרים. 

 25וסים הודיעו למצרים שיש צוללת ישראלית בדרכה לכיוון נמל אלכסנדריה שבמצרים. הר
 בינואר מתקבלים דיווחים רגילים מהצוללת דקר.  28בינואר וכן 

{ בעוד שהדקר עושה את  119. עמוד } ציטוט מספר דממה במצולות, של דייוויד ו' ג'ורדן"
דרכה אל מזרח הים התיכון סיפקה מפקדת חיל הים ליחידות החייל מידע על פריסת כוחות 

ימיים עוינים לאורך נתיב הצוללת. תמצות של המסרים... מאפשר להעריך את הנחיתות 
לות ולצול המספרית הבולטת של חיל הים הישראלי באזור זה ועד כמה היה זקוק לדקר 

 האחיות שלה. 

חיל הים הסובייטי החזיק שתי אוניות עזר באלכסנדריה. פורט סעיד עגנו משחתת מדגם     
פיטרלה בקביעות  קאשין פריגאטה, במרחק הימי המשתרע בין מצריים מדרום לקפריסין 

שולת מוקשים, מלווה בספינות עזר. מעט מדרום לקפריסין היו ספינות ניטור ומעקב ומספר 
דוע של צוללות רוסיות, משחתת מדגם קוטלין הייתה היא בדרכה אל נמל פורט סעיד, לא י

 מצפון. 

טורפדות, תריסר סיירות  22ספינות טילים,  16חיל הים המצרי התפאר בארבע משחתות.    
ללוחמה נגד צוללות, שש שולות מוקשים, כמה ספינות עזר ועשר צוללות. רוב כלי השייט 

בינואר   23 -כנים לצאת לים בהתראה של שעות ספורות. מאוחר יותר בהללו היו בנמל, מו



דיווחה מפקדת חיל הים על הימצאות ארבעה כלי שייט בים סמוך לאלכסנדריה, ולמחרת על 
צוללת שנצפתה באותו אזור. בנמל פורט סעיד הועלתה הכוננות, כנראה עקב חששות 

 שראל נמשכה במרוצת הימים הבאים. מפעולה ישראלית. הפעילות במים הסמוכים לגבול י

אף לא אחד מהמברקים ששוגרו מהדקר לא גילה ולו רמז לקושי כלשהו, ) עד כאן ציטוט   
 מהספר דממה במצולות (. 

בינואר לא פורטו שינויי מודיעין  23-{ ב 66} ציטוט מספר דקר של מייק אלדר עמוד    
נתוני המכ"מים החופיים בסביבות  משמעותיים. בצהרי היום ביקש מפקד דקר פירוט של

ישראל. מפקד שייטת הצוללות ביקש במברק לאתר את המצלמה, ששכח ערן שורר. במברק 
 המודיעין הבא נמסר כי הועלתה הכוננות בנמל פורט סעיד כנראה מחשש לפעילות ישראלית. 

ם. התחנה באותו יום, בסביבות חצות, היו הפרעות קשר מכוונות בתדרי הקשר של חיל הי   
בשם מברקת חיל  שחדרה השתמשה בקוד השגרתי של חיל הים, וענתה לנחתת טנקים 

הים. כמו כן, סברו כי התחנה הפריעה לשידורים עם דקר וזו לא קלטה שני מברקים, ששודרו 
 אליה.

בינואר מסר מברק המודיעין, כי משחתת רוסית ושתי אוניות נחיתה עזבו את פורט  24-ב    
ון מערב, וכי הכוננות בנמל נמשכת. בשש דיווחה דקר את מיקומה, וציינה, כי סעיד מכיו

נתוני המכ"מים הישראליים, הפועלים  המצלמה נמצאה. בערב הבריקה המפקדה את 
 ( 66ברציפות לאורך החוף. ) עמוד 

 דקר אינה עונה. שלווה במפקדה  { כותרת : " 68} עמוד  

ריך להתבצע דיווח שגרתי נוסף הוא בושש לבוא מפקח בשמונה בבוקר באותו היום היה צ   
המשמרת בברכה דיווח לקצין הפעילות על המצב שדיווח לראש ענף המבצעים שהורה 

לקרוא לדקר הקריאה ארכה זמן קצר בלבד כי מפקח המשמרת סבר בטעות שדקר אינה 
ר מורס התנהל איתה קש 12:20מאזינה באותן שעות לרשת זו האזנה לצוללת הוגברה ב 

 4xdzמקוטע הקשר היה בקוד הרגיל התחנה הזדהתה בשם הקריאה הבינלאומי של דקר ) 
 ( שבו השתמשה לאורך כל הדרך. 

כותרת המברק נשלחה ואושרה, אחר כך שודרו החמישיות אך ללא מענה, ממש באותה    
ה שעה דיווחו לאלוף משנה אברהם בוצר, ראש מחלקת הים, כי מברק הביקורת של שמונ

 …בושש להגיע. דקות ספורות אחר כך דווח לו על הקשר המקוטע

התייעצו ראש ענף המבצעים וראש מחלקת הים והסיקו, כי מפקד דקר ראה  15:30בשעה    
את קשר הצהריים, הקטוע, כמברק ביקורת. לכן יש להמתין למברק הערב. מפקד החיל 

 . 17:00 כך רק בשעה הוכנס לתמונת המצב. למפקד שייטת הצוללות דיווחו על 

 -הקריאות וההאזנה לדקר נמשכו משך כל שעות היום, בשלב מסוים התעוררו ספקות    
שוב לא היה קשר, ובוצר הזמין מטוס לבוקר  20:00-האם הקשר האחרון, אכן היה ממנה. ב

המחרת לטיסה על נתיב הצוללת, בשעה זו דיווחו לרמטכ"ל חיים בר לב בראשונה על 
לפנות בוקר לזירת ים סוף לטפל בנחתת שעלתה על  04:00-קד החיל טס בהמתרחש. מפ

 שרטון וסיכם עם מחלקת הים על התחלת החיפושים. 

בחצות התבקשה ספינת הטילים משגב, שהייתה בדרכה מנמל שרבורג בצרפת לישראל,    
 04:00אביב סברו, שמיקומה בים יאפשר קשר טוב יותר. החל משעה-בתל -לקרוא לצוללת 

לפנות בוקר שידרו ממפקדת חיל הים לדקר ברציפות, שתעלה לפני המים, כי מטוס מחפש 
 אותה.

ההנחה שהיא על פני המים,  הצוללת לא שבה לשדר. "הדבר עורר דאגה, אך נמשכה     
 … .ואינה יכולה לשדר מסיבה טכנית," 

 דקר..ספר דקר { "בערב היה שוב קשר מקוטע המורס הגלוי של  71} עמוד    

 ….מישהו : איך אני נשמע ? האם יש לך משהוא עבורי ? עבור   



המשדר ביקש לעבור לתדר אחר, והקשר נותק.האלחוטן במפקדת חיל הים, כמעשה    
 שגרה , כתב ביומן כי זו דקר". 

הצוללת מתקרבת למצריים מזהה כלי שייט שמתקרבים אליה במהירות לאחר כול    
, על מצב הצי המצרי והרוסי באזור, וכוננות בנמל פורט סעיד, הדיווחים שקבלה מהמפקדה

שום דבר לא שיגרתי, אין לה תחמושת, מצפה מפקד הדקר לביטול המשימה, במפקדה לא 
מבינים אותו כאשר הוא שואל אם יש משהוא עבורו ? מסקנה שאינם יודעים על משימתו 

למפקד חיל הים ועוד רבים שזו הסודית, כך גם לא יודע מפקד השייטת, אולי משקרים גם 
חובתם לדעת. כי אף בר דעת לא יוותר על הכלי היקר ביותר בצה"ל שזאת צוללת וכול שכן 

 חיילים, בשדה הקרב, שיש ביכולתו להצילם.  69יפקיר 

מחליטים   בפיקוד ובדרג המדיני שר הביטחון משה דיין שחתום על המשימה ויצחק רבין,    
ון והמטרה מקדשת את האמצעים, ואם נהרגים חיילים הם קרבנות שהשלום הוא  ערך עלי

מפקד הצוללת מנסה להתחמק מאוניות המלחמה שמתקרבות אליו, הצוללת כלי אטיי  שלום. 
לעומת המשחתות שהם מהירות. אך למזלו מזג אויר סוער ובכדי ללכוד צוללת צריך יותר 

פצצות עומק, כאשר הצוותים משתי משחתות, ובכדי לפגוע בצוללת יש לזרוק עליה 
 שבמשחתת נמצאים על הסיפון כשהם גלויים לרוחות ולגלים שמטלטלים אותם. 

משיגות את הצוללת דקר אין לאן לברוח אין במה להתגונן. בלית בררה  משחתותארבע     
, קו ישיר עם הרמטכ"ל תת מימימפקד הצוללת דקר, יעקב רענן, מחליט להשתמש בטלפון 

לאחר דווח על מצבו העגום ועל סכנת הפגיעה בצוללת, עונה לו רבין ואומר  יצחק רבין.
 למפקד הצוללת, 

"משימתכם הסתיימה כדי להציל את הצוללת עלינו לשלוח מטוסים להטביע ארבע    
משחתות וכן כלי שיט מלחמתיים של הרוסים, עלולה להתפתח מלחמת עולם, יש לי יוזמת 

ערב שכנינו ולכן לא נבוא להצילכם אסור לך לספר זאת  שלום כרמטכ"ל מנצח עם ארצות
בכדי שלא  לחיילים, תספר להם שנבוא להצילם ולך וחיילך יהיה הזכות על השלום שבפתח. 

להתגלות ע"י האויב, בקו זה השתמש יעקב רענן במשך השנה החולפת  יצחק רבין 
בו שתוך זמן קצר הרמטכ"ל ומשה דיין מחליטים להפקיר את הצוללת לחסדי שמים, חש

 ישמידו כוחות האויב את הצוללת דקר.

שמו חייל ליד הטלפון בבונקר של הקריה בתל אביב, שיענה לחיילי הצוללת דקר ויבטיח     
 שיגיעו אליהם להצילם. כאמור אין כוונה כזו. 

המצרים מגלים את מיקומה של הצוללת דקר מתחילים לזרוק עליה פצצות עומק. אילו   
לאות חומר נפץ שניתן לכוון אותם שהתפוצצו באיזה עומק שרוצים, אחד הפצצות חביות מ

מתפוצצת סמוך לצוללת מאחור בירכתיים. המצוף האחורי משתחרר נתפס בחוט העשוי 
מטר מחובר  200סנטימטר אם לא היה מסתבך, אורך החוט  65ממתכת, על הגשר באורך 

ם המצרים את המיקום המדויק של הצוללת לצוללת, אם המצוף היה עולה למעלה היו יודעי
זה תפקידו של המצוף. מדחף הצוללת נפגע גם הוא לכן המצרים לא יודעים את מיקומה של 
הצוללת, כי המכ"ם בימים ההם היה מגלה את הצוללת לפי רעש המדחף ובגלל הים הסוער 

בקלות יכולה והפחד של האויב, שהצוללת יודעת היכן אוניות המלחמה שלהם וכעת הצוללת 
 לטבע אותם לכן החליטו לחזור לבסיסם. 

כתוצאה מהפגיעה הזו הצוללת לא יכולה לנוע כרצונה, יכולה לעלות ולרדת ולנווט את    
עצמה עם זרם המים היוצאים מהנילוס לכיוון ישראל, החליט המפקד יעקב רענן, שביום 

ני המים, גם תתקדם וגם הצוללת תעמוד על קרקעית הים, בלילה במצב שינור קרובה לפ
יכנס אויר כדי להפעיל מנוע דיזל למילוי המצברים שנותנים חשמל לכול הצוללת שבין 

תפקידיו החדרת אויר טוב ונקי לנשימה. הצוללת חייבת לנווט עצמה סמוך לחוף המצרי כדי 
מטר, מתחת לעומק זה, הצוללת נמעכת ורק אם  200לעמוד על קרקעית הים בעומק עד 

 ם מים לתוכה, יש השוואת לחצים. נכנסי



השעות הראשונות לאחר שהמצוף השתחרר רק בלילות שהצוללת למעלה שומעים  48-ב   
מהמצוף האחורי אותות קריאה על התדר של הדקר בקשת עזרה, מפקד הצוללת שיודע 

ו משימתו הסתיימה ולא יגיעו להצילו אינו מוכן במו ידיו לאבד את הצוללת ועשה ככול יכולת
הכול כדי להציל את חיילינו. ולשמרם בחיים, ללא סירוב פקודה, לא גילה לאף אחד על 

החלטת יצחק רבין להפקירם כקרבנות שלום. קיווה להציל את כולם לכן שרד שנה שלמה 
 בים, עד להתנגשות של אוניה רוסית בצוללת דקר.

ללת עבר על הפקודה לאחר שישראל אמרו לרוסים שאין תחמושת לצוללת, ומפקד הצו     
מיל.הרוסים התקרבו לצוללת  50שניתנה לכול החיילים בחיל הים שאסור להתקרב למצרים 

דקר עם מספר כלי שייט ביניהם אוניית ביון רוסית גדולה יותר מהצוללת דקר, כשהצוללת 
נמצאת במצב שינור, המדפים פתוחים, החיילים בצוללת סגרו את הפתחים בן המדורים 

מפקד האונייה הרוסית, אמר  לחיילו,  ו ויכנסו מים לצוללת לא יגיעו לכול חלקיה, שאם יפגע
כעת אנחנו מטבעים את הצוללת כי השיגו גבול, שנכנסו לשטח מיצרים. מה הם עושים שם ? 

 אף אחד לא שואל. 

ההתנגשות הייתה באזור המכונות בירכתיים, והצוללת תוך כדי סחרור ירדה למטה,     
הים היה קפל קרקע, זנב הצוללת פגע בו והתנתק ממנה התגלגל למטה ונעצר ליד בקרקעית 

הצוללת. בית המצוף האחורי עף החוצה ושקע מיד חרטום הצוללת הגיע עד אליו כי הצוללת 
מטר בדיוק, עשתה חריצים על  35ירדה תוך כדי סחרור ובגלל העומק במקום הפיגוע 

מן שהמצרים זרקו פצצות עומק על הצוללת שנה קרקעית הים. המצוף שנתפש על הגשר בז
לפני התנגשות זו. השתחרר מהצוללת, הקבל נקרע, היה תפוס על גשר הצוללת במשך 
שנה, עשה את עבודתו, הקבל עשוי ממתכת השתפשף על הגשר ורוב חוטו נקרע, עקב 

מסביב ההתנגשות התנתק סופית, והגיע לישראל עזה חוף חאן יונס נימצא ע"י דיג ערבי, 
 למצוף היו בקבוקים עם פתקים בתוכם. 

אונית הביון שהתנגשה בצוללת דקר הועלתה על מבדוק בנמל אלכסנדריה בחרטום שלה     
למטה בקצה היה צבע שחור שבו הצוללת דקר צבועה. הרוסים העבירו את האוניה הזו 

ש על טיבוע הצוללת לאזור רוסיה עשו אותה אונית נוסעים. מספר חיילים רוסים קבלו צל"
 דקר.

                 

 

        

 וב אני מאמין בתחיית המתים.טוף סר"ת  ס"טתהלים                 

המושל הצבאי שישב בממשל שומרון בשכם, לפני רצח רבין ביקש ממני להסביר מה היה    
שומרון  בזירת אירוע שחייליו קשורים רצה לשמוע זאת ממקור ראשון שכן שירתי בנפת

 5כראש חולית זיהוי פלילי משטרת ישראל, כהרגלי הייתי מראה לו חוברת ניצוצות מ"ס 
ועד היום נמצאת עמי בתיק, בה רוב התשובות לחילוני שמתעניין  1985שמיום הוצאתה 

  בדת, הנושא העיקרי השלום עם הערבים. הפרק שהיתי מזכיר בעניין זה היה, 

 ישעיהו פרק כח :

ל, ְצִבי ִתְפַאְרתֹו הֹוי, א     י ֶאְפַרִים, ְוִציץ ֹנבֵׂ אּות ִׁשֹכרֵׂ יא-ֲאֶׁשר ַעל--ֲעֶטֶרת גֵׂ ְׁשָמִנים, -רֹאׁש גֵׂ
י ָיִין.  ִהנֵׂה ָחָזק ְוַאִמץ ַלאֹדָני, ְכֶזֶרם ָבָרד ַשַער ָקֶטב; ְכֶזֶרם ַמִים ַכִביִרים ֹׁשְטִפים, ִהִניַח  ב ֲהלּומֵׂ

י ֶאְפָרִים. בְ  ג ְבָיד. --ָלָאֶרץ אּות, ִׁשכֹורֵׂ ָרַמְסָנה; ֲעֶטֶרת גֵׂ שיכורים אשר הלם אותם  ַרְגַלִים, תֵׂ
שמנים, יש כנסייה כזו בירושלים ליד העיר העתיקה. כזרם ברד, -היין, והם מבולבלים. גיא

 לפני מספר שבועות ירד ברד כבד בכול הארץ אפילו בתל אביב, בתקופת האביב .

ן ִׁשְמע יד    י ָלצֹון-ּו ְדַברָלכֵׂ י ָהָעם ַהֶּזה, ֲאֶׁשר ִבירּוָׁשָלִם. --ְיהָוה, ַאְנׁשֵׂ ִכי ֲאַמְרֶתם,  טו ֹמְׁשלֵׂ
ף ִכי-ָמֶות, ְוִעם-ָכַרְתנּו ְבִרית ֶאת נּו, ִכי -ְׁשאֹול, ָעִשינּו ֹחֶזה; שיט )ׁשֹוט( ׁשֹוטֵׂ עבר )ַיֲעֹבר( לֹא ְיבֹואֵׂ



נּו ּוַבֶשקֶ  יש פתגם שאומר עברנו את פרעה נעבור גם את ערפאת.  ר ִנְסָתְרנּו. ַשְמנּו ָכָזב ַמְחסֵׂ
 סכם. הרפאת עבין ררס פר"ת  פרעהפרעה אותיות העורף. 

ף ִכי ַיֲעֹבר, ִוְהִייֶתם לֹו -ָמֶות, ְוָחזּוְתֶכם ֶאת-ְוֻכַפר ְבִריְתֶכם ֶאת יח     ְׁשאֹול לֹא ָתקּום; ׁשֹוט ׁשֹוטֵׂ
י ָעְברֹו ִיַקח ֶאְתֶכם,  יט ְלִמְרָמס.  כאן הפסוקים מלמדים אותנו שאין שלום והתרחיש    ִמדֵׂ

הגרוע ביותר מתקיים. מדי עברו מחבל "יקח אתכם" מתאבד אחד יקח עמו אזרחים חפים 
 מפשע בעורף. לא בחזית במלחמה. 

שנה, כשקראתי את פרק  40עם הפרק הזה התחלתי לתת את ההרצאות שלי כבר לפני    
"ט בתהלים הבנתי שמדובר ברבין רמטכ"ל במלחמת ששת הימים, כי הוא היה היחידי ס

אני מודה שאין באף מקום בכלי התקשורת רמז לכך  שאמר על מי שנהרג הוא קרבן שלום.. 
שרבין היה רמטכ"ל בעת הפלגת הצוללת דקר לישראל, אך יש שאומרים שבר לב מחליפו 

ס"ט בתהלים יש את המושגים של הצוללת דקר למדתי של רבין היה הרמטכ"ל. היות ובפרק 
 גם את הפרק הזה. לפני שעברתי לנפת שומרון למדתי בירושלים קבלה מפי הרב חשין ז"ל. 

כשאמרו הדקר נמצאה קיבל ממני המושל הצבאי את פרק ס"ט בתהלים עם  1996בשנת    
צמו שייך לצוות הערה שמדובר בצוללת דקר. לאחר חודש התקשר אלי אדם שהציג את ע

שמחפש את הצוללת ואמר נתתה לבוס שלי את פרק ס"ט בתהלים שעוזר לנו להבין את 
 סיפורה, 

הפנה אותם לפסוק  סטבספר שכתב מייק אלדר כתוב : הם סיפרו לי, כי קבלי 244עמוד    
, מניין אנשי צוות דקר".... 69-בתהלים כיוון שס"ט בגימטריה שווה ל ס"טהראשון בפרק 

תי, מדוע הופנו דווקא לפרק ס"ט בתהלים. הם לא ידעו את התשובה, בדקתי ומצאתי כי שאל
הם פירשו … רק ספר תהלים מגיע למספר פרקים כזה, כל הספרים האחרים קצרים יותר. 

 …"את כל הנתונים, וקבעו כי הצוללת פנתה למצרים, 

ללי הצוללת דקר, בהר פרק זה במשך שנים היו מקריאים אותו בחודש ינואר בהזכרה לח   
הרצל בירושלים. לאחר שחילקתי את הפרק הזה למשפחות וטענתי שהצוללת נמצאת בעומק 

 מטר בדיוק, ליד חופי מצרים, הפסיקו להקריא אותו.  35

דוד המלך מגלה לנו את סיפורה של הצוללת דקר. המצרים כדי שלא יעלו את עצמותיו של     
תוך ארון מתכת והכניסו אתו לתוך הנהר. משה רבינו העלה יוסף לארץ ישראל, הניחו אותו ב

את עצמותיו ובני ישראל קברו את עצמות יוסף בשכם. מקום בו פרק ס"ט בתהלים התגלה 
 בהקשר לצוללת דקר. 

 

 ניתוח הסיפור עפ"י תהילים פרק סט
ַח ַעל  א  ׁשֹוַׁשִנים ְלָדִוד.-ַלְמַנצֵׂ

ִני ֱאֹלִהים  ב  ָנֶפׁש.-ָבאּו ַמִים ַעד ִכי    --הֹוִׁשיעֵׂ

א. לשושנה ריח טוב ויופי, מסביבה קוצים הדוקרים אותה. הצוללת מוקפת אויבים, הרוסים 
 המצרים, שפוגעים בה.

 ב. מצפים לישועה כי הם בים המים מעליהם אך הם חיים גם בתוכו.   

ין ָמֳעָמד;    --ָטַבְעִתי, ִביוֵׂן ְמצּוָלה  ג  ְואֵׂ

יָבאִתי ְבַמֲעמַ   ְוִׁשֹבֶלת ְׁשָטָפְתִני.     ַמִים, -קֵׂ

 ג. בפסוק זה יש את מה שאומרים עליה בחיל הים וכן מה שקרה באמת.   

טבעתי, זה לשון אסון, ביון ליד יון. מצולה, עומק הים הנמדד בקילומטרים. ואין מעמד,    
אחר מטר נמעכת מכובד המים שמעליה. רק ל 200-צוללת שיורדת מתחת לעומק של כ



שנכנסים מים לתוכה יש השוואת לחצים. באתי. מי שבא יכול גם לצאת. במעמקי מים. נמדד 
במטרים מים רדודים. ושבלת שטפתני. זרמי מים, היוצאים מהנילוס נכנסים לים התיכון 

קירבו את הצוללת דקר לחופי ישראל, כשהתנגשה בצוללת האוניה הרוסית, המצוף התנתק 
 ופי עזה, ממנה סופית והיגיע לח

יַני   ָיַגְעִתי ְבָקְרִאי, ִנַחר ְגרֹוִני:   ד    אֹלָהי.--ָכלּו עֵׂ ל, לֵׂ  ְמַיחֵׂ

 שְֹנַאי ִחָנם:      --ַרבּו, ִמַשֲערֹות רֹאִׁשי  ה

י צעקות יגעתי בקראי, נחר גרוני, קוראים לעזרה גם המצוף שידר אותות עזרה וגם ע"    
בטלפון התת ממי. השונאים רבים, שמו חייל ליד הטלפון בקריה שהוא יגיד להם תחכו אנחנו 

 בדרך אליכם. )בכנסת בתפקידי עוזר פרלמנטרי פגשתי אחד מהם. (

 ָגַזְלִתי, ָאז ָאִׁשיב.-ֲאֶׁשר לֹא    --ָעְצמּו ַמְצִמיַתי, ֹאְיַבי ֶׁשֶקר     

 ִנְכָחדּו. -ְוַאְׁשמֹוַתי, ִמְמָך לֹא   ַאָתה ָיַדְעָת, ְלִאַּוְלִתי; --ֱאֹלִהים  ו

עצמו מצמיתי. אלו שרוצים שלצמיתות אשאר בים, מקום טביעתם קבורתם, חזקים יותר    
 ממני שאני לא יכול לעשות כלום, נשקם זה לשקר. אלוקים יודע את האמת.

 ֲאֹדָני ְיהִוה, ְצָבאֹות:    --ָךיֵֹׂבׁשּו ִבי, ֹקֶוי-ַאל  ז   

ל.    --ִיָכְלמּו ִבי ְמַבְקֶׁשיָך-ַאל י, ִיְשָראֵׂ  ֱאֹלהֵׂ

  ִכְסָתה ְכִלָמה ָפָני.   ָעֶליָך, ָנָשאִתי ֶחְרָפה; -ִכי  ח

אל התביישו בי כול אלו שרצו לרכוש צוללת שתגן עליהם במלחמה שהיא מצווה להגן על    
מגאווה להתנדב לשרת בצוללת, לבושה של בגידה בהם ע"י  ארץ ישראל ותושביה.

הפקרתם. בצוללת צר וכן יש צר האויב והם במצור של מים ללא מזון שהולך ופוחת. ובנוסף 
 שונאי חינם שהם חבריהם. עד עצם היום הזה.

י ִאִמי.   מּוָזר, ָהִייִתי ְלֶאָחי;   ט      ְוָנְכִרי, ִלְבנֵׂ

יְת -ִכי  י  ְוֶחְרפֹות חֹוְרֶפיָך, ָנְפלּו ָעָלי.   ָך ֲאָכָלְתִני; ִקְנַאת בֵׂ

ם. ונכרי, ייל חונית אר"ת   אח"ימוזר הייתי לאחי, אחים לנשק. "אחי דקר" שם הצוללת.    
לבני אמי. המשפחות שלנו מקבלים את השקר שלא יכולים להצילם כי הם במים עמוקים 

 ום הטוב ביותר למות ולהיקבר זה בים. מטר וכן כמו הגויים סבורים שלימאי המק 2900

י. אשמים במצבי זה משפחתי. הכול בלשון יחיד כי רק למפקד יעקב רענן נאמר לו    
שמשימתם הסתיימה ולא יבואו להצילם אבל הוא חייב להגיד להם שיבואו כי לא מפקירים 

 חיילים בקרב. 

שיחזיקו מעמד בצום ולא  אכלתני. כשנגמר האוכל מפקד הצוללת טרם את גופו לחיילו   
 יראה בצערם עוד. 

. שנה בה 1969וחורף  1968חורפיך. מעוט רבים זה שנים, בהפלגה זו עברו עליהם חורף    
נימצא המצוף ואז התגלה הסוד שהצוללת לא רחוק ממציאת המצוף. אותיות לפני המילה 

 עזה הם מרכיבות את המילה סוד. ס=ע ו=ז ד=ה. 

 ַוְתִהי ַלֲחָרפֹות ִלי.   ַבצֹום ַנְפִׁשי; ָוֶאְבֶכה   יא   

 ָוֱאִהי ָלֶהם ְלָמָׁשל.      ָוֶאְתָנה ְלבּוִׁשי ָשק;   יב

יא. החילים שלנו בוכים בצום, רבים מהם היו בחיים שהתנגשה בהם האוניה הרוסית. וזה 
 בושה להם למות כך ללא מלחמה. 

 יב. בלבוש שק וצום מבטלים גזרות שמד. 



י ָׁשַער; י     ָכר.   ג  ָיִשיחּו ִבי, ֹיְׁשבֵׂ י ׁשֵׂ  ּוְנִגינֹות, ׁשֹותֵׂ

ת ָרצֹון-ַוֲאִני ְתִפָלִתי יד   ַחְסֶדָך;-ֱאֹלִהים ְבָרב    --ְלָך ְיהָוה, עֵׂ

ִני,   .ֶבֱאֶמת ִיְׁשֶעָך   ֲענֵׂ

ן. יג ישיחו בי. בלשון יחיד יצחק רבין הרמטכ"ל מדבר ישירות עם מפקד הצוללת, יעקב רענ
 שתית שכר היא דרך לשכוח, מצבים עצובים. 

 יד המפקד יודע שרק אלוקים יכול להצילו באמת ישעך. 

ִני ִמִּטיט, ְוַאל  טו      י ָמִים.   ֶאְטָבָעה; -ַהִצילֵׂ  ִאָנְצָלה ִמשְֹנַאי, ּוִמַמֲעַמקֵׂ

ִני, ִׁשֹבֶלת ַמִים-ַאל  טז ִני ְמצּוָלה; ְוַאל-ְוַאל    --ִתְׁשְטפֵׂ ר -ֶתְאַטר-ִתְבָלעֵׂ  ִפיָה.   ָעַלי ְבאֵׂ

טו קשור לפסוק ב בפרק זה. תפילה לה' להצילם מהשקר שהם נמצאים במקום שיש בו טין 
שחור, ומהשקר שטבעו שם, ליד יון, להינצל משנאי שרוצים שאשאר בתוך הצוללת, 

   מטר בדיוק.  35לעולמים. וממעמקי מים ויש אפשרות, להביאם לקבורה כי היא בעומק 

 

 

 

 מה עלול להיות בעתיד?

ִני, ִׁשֹבֶלת ַמִים-ַאל   ִני ְמצּוָלה; ְוַאל-ְוַאל    --ִתְׁשְטפֵׂ ר -ֶתְאַטר-ִתְבָלעֵׂ  ִפיָה.   ָעַלי ְבאֵׂ

 70טז. הם רוצים שידעו מה היה באמת, כדי להצילם מבעיה נוספת שעלולה להגיע לאחר 
 שנה למדינת ישראל. הבעיה צונמי. 

ף, האדמה פוצה את פיה כול המים צונמי זה רעידת אדמה בקרקעית הים סמוך לחו    
שלמעלה והצוללת, נבלעים ומגיעים לעומק של מצולות הנמדד בקילומטרים. על זה אומר דוד 

ִני ְמצּוָלה; -ְוַאל     המלך  תושבי גוש קטיף נצלו מאסון זה. כי לאחר כניסת המים    ִתְבָלעֵׂ
ם, מי שעומד ליד החוף לבטן האדמה, הים בחוק כלים שלובים, רוצה לחזור למצבו הקוד

מטר, שוטפים  70רואה שכול המים נעלמו, המים חוזרים במהירות גדולה עם גלים בגובה 
את כול החוף, נכנסים לעזה אל המנהרות, יוצאים בתוך הבסיסים של הצבא המצרי באמצע 

 סיני. ישנו ציר רשע אותיות שער. שערי עזה מתחילים בסיני. ציר הרשע מתחיל ברוסיה, פרס
מקבלת טילים תמורת נפט. מעבירה אותם באוניות, לסודאן, משם במשאיות למצרים, יש 

כבישים מתחת לסואץ דרכם לסיני, משם במנהרות לתוך עזה. יש פסוק שאומר "ועפו בכתף 
פלשתים". וכן פסוק נוסף "כי גז חיש ונעופה". הגז שליד עזה בים התפוצץ ויחנוק את אויבינו 

 ומבקשי רעתינו.

לפני התרחישים האלו יש להוציא את הצוללת מהים, אותה לשים במוזיאון בעתלית ואת    
 חלליה לקבור באדמת הקודש ארץ ישראל.

ִני ְיהָוה, ִכי  יז    ָלי.   טֹוב ַחְסֶדָך; -ֲענֵׂ  ְכֹרב ַרֲחֶמיָך, ְפנֵׂה אֵׂ

ַעְבֶדָך: -ְוַאל  יח ר ָפֶניָך, מֵׂ ר עֲ -ַצר-ִכי   ַתְסתֵׂ ִני.ִלי, ַמהֵׂ  נֵׂ

 הצוללת מקום צר. ִלי -ַצר-ִכי

ִני.   ַנְפִׁשי ְגָאָלּה; -ָקְרָבה ֶאל  יט      ְלַמַען ֹאְיַבי ְפדֵׂ

 צֹוְרָרי.-ֶנְגְדָך, ָכל   ֶחְרָפִתי ּוָבְׁשִתי, ּוְכִלָמִתי; --ַאָתה ָיַדְעתָ   כ

 ָוָאנּוָׁשה:    --ֶחְרָפה, ָׁשְבָרה ִלִבי  כא

 ְוַלְמַנֲחִמים, ְולֹא ָמָצאִתי.    ּוד ָוַאִין; ָוֲאַקֶּוה ָלנ



אין לצוללת מדחף, שידחוף אותה כמו שקוה לנוד ולנוע לעבר מטרות האויב.     כא.  
"ולמנחמים", כי שקרו ואמרו לא מצאנו אותה. נעלמה. כך אמר עליה שר הביטחון משה דיין 

 ימוכין פרק עז בתהלים. הוא חתום על המשימה המבצעית הראשונה של הצוללת דקר. ס

 תהילים פרק עז   

ַח ַעל  א  ידיתון )ְידּותּון(; ְלָאָסף ִמְזמֹור.-ַלְמַנצֵׂ

ָלי.-קֹוִלי ֶאל   ֱאֹלִהים ְוֶאְצָעָקה; -קֹוִלי ֶאל  ב  ֱאֹלִהים, ְוַהֲאִזין אֵׂ

 ֲאֹדָני ָדָרְׁשִתי:   ְביֹום ָצָרִתי,   ג

)   13יום רביעי ו אדר תשכ"ח הייתי בגיל  77-פרה צסימון הצוללת דקר מס 77עז גימטריה    
שר הביטחון משה דיין. מודיע הצוללת דקר  12:30( ירושלים הכנסת, שעה  1968מארס  6

 נעלמה על כל אנשי צוותה. 

ל; --קֹול ַרַעְמָך, ַבַגְלַגל  יט בֵׂ ִאירּו ְבָרִקים תֵׂ  ץ.רֶ ָרְגָזה ַוִתְרַעׁש ָהאָ    הֵׂ

 בֹוֶתיָך, לֹא ֹנָדעּו.ְק ְועִ    ושביליך )ּוְׁשִביְלָך(, ְבַמִים ַרִבים; --ַבָים ַדְרֶכָך  כ

 משה שר הביטחון מוזכר בפסוק זה.  ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן. -דְביַ     --ָנִחיָת ַכצֹאן ַעֶמָך  כא

 כ. בפסוק זה יש את מה שאמר בכנסת על הצוללת דקר. ביד משה דיין.   

-לאחור. מהמילה ביד מה 24כא יש את שמה של הצוללת דקר בדילוגי אותיות -וקים כ ובפס   
 אותיות אות אחת מהמילה דקר.  24ד ספירה לאחור. כול 

 נחזור לפרק ס"ט בתהלים.    

 ְוִלְצָמִאי, ַיְׁשקּוִני ֹחֶמץ.   ַוִיְתנּו ְבָברּוִתי רֹאׁש;   כב

ׁש.   ֻׁשְלָחָנם ִלְפנֵׂיֶהם ְלָפח; -ְיִהי  כג  ְוִלְׁשלֹוִמים ְלמֹוקֵׂ

סט ממשיכים פסוק כב. -שימו לב איך הפסוקים ממשיכים את הסיפור עז פסוק כא חוזרים ל
משלימים את הסיפור. כג. פח ומוקש הם אותו עניין. אף אחד מהם לא גמר את חייו בטוב. 

ואנחנו נמלטנו. על הצוללת דקר נאמר: "לא כול  נוכה. בשניהם הפח נשברחורים פר"ת  פח
 ודי. סשק נר"ת  נסיום פורים". 

ְראֹות;   כד       ינֵׂיֶהם, מֵׂ  ּוָמְתנֵׂיֶהם, ָתִמיד ַהְמַעד.   ֶתְחַׁשְכָנה עֵׂ

יֶהם ַזְעֶמָך; -ְׁשָפְך  כה ם.   ֲעלֵׂ  ַוֲחרֹון ַאְפָך, ַיִשיגֵׂ

יֶהם, ַאלְבאָ    ִטיָרָתם ְנַׁשָמה; -ְתִהי  כו ב.-ֳהלֵׂ  ְיִהי ֹיׁשֵׂ

רּו.-ְוֶאל   ִהִכיָת ָרָדפּו; -ַאָתה ֲאֶׁשר-ִכי  כז  ַמְכאֹוב ֲחָלֶליָך ְיַספֵׂ

 ָיֹבאּו, ְבִצְדָקֶתָך.-ְוַאל   ֲעֹוָנם; -ָעֹון, ַעל-ְתָנה  כח

ֶפר ַחִיים;   כט בּו.-ְוִעם ַצִדיִקים, ַאל   ִיָמחּו, ִמסֵׂ  ִיָכתֵׂ

ב; ַוֲאִני, עָ   ל ִני.   ִני ְוכֹואֵׂ  ְיׁשּוָעְתָך ֱאֹלִהים ְתַשְגבֵׂ

ם  לא  ַוֲאַגְדֶלנּו ְבתֹוָדה.   ֱאֹלִהים ְבִׁשיר; -ֲאַהְלָלה ׁשֵׂ

 ַמְקִרן ַמְפִריס.   ְוִתיַטב ַליהָוה, ִמשֹור ָפר;   לב

י ֱאֹלִהים, ִויִחי ְלַבְבֶכם.   ָראּו ֲעָנִוים ִיְשָמחּו;   לג  ֹדְרׁשֵׂ

ַע ֶאל-ִכי  לד  ֲאִסיָריו, לֹא ָבָזה.-ְוֶאת   ֶאְביֹוִנים ְיהָוה; -ֹׁשמֵׂ

ש ָבם.-ַיִמים, ְוָכל   ְיַהְללּוהּו, ָׁשַמִים ָוָאֶרץ;   לה      ֹרמֵׂ



י ְיהּוָדה;   לו ׁשּוָה.   ִכי ֱאֹלִהים, יֹוִׁשיַע ִציֹון, ְוִיְבֶנה, ָערֵׂ  ְוָיְׁשבּו ָׁשם, ִוירֵׂ

י ְׁשמֹו, ִיְׁשְכנּו   ו, ִיְנָחלּוָה; ְוֶזַרע ֲעָבָדי  לז  ָבּה.-ְוֹאֲהבֵׂ

 

. וכל רמש בם. 35פסוק לה רומז על העומק בו נמצאת הצוללת דקר. לה גימטריה  לה.    
 מטר בדיוק.  35על קרקעית הים בעומק  הצוללת רמסת 

ת שנים מהפלגת הצוללת למשימתה ממנה לא הגיע לארץ, פרסמו תמונות בקרקעי 43לאחר 
מטר בדיוק, כמו  35הים הצוללת דקר נמצאת, שמסביבה חול ודגים, עדות לכך שהיא בעומק 

שכתב דויד מלך ישראל בסיפרו תהלים. אפשר וחייבים להביא אותם לקבורה באדמת ארץ 
 304. דקר =  214. רדוד =  90הקודש ישראל. המילים, מים רדוד בגימטריה = דקר. מים = 

 .3  +4  =7 .      

 

לו צדיקים יש בכול דור. ס"ט ר"ת סוף טוב שני הפסוקים אחרונים בסוף  36לו. בגימטריה    
    הפרק מדברים על ישועה בקרוב. עם ישראל, בארץ ישראל, על פי תורת ישראל. 

  

 -תודה מקרב לב לאלוקים

אני מודה לבורא עולם שנתן לי להבין את סיפורה האמתי של הצוללת דקר, תורתו תורת    
אמת, אני מאמין שמה שעבר עלי בחיים היה לצורך גילוי סיפור זה ברבים, מרגיש שעל כתפי 

הצורך לעורר יהודים טובים לעשות חסד של אמת עם חללי הצוללת דקר ושאר הנעדרים, 
     ים מצווה זו. קבורה הולמת בארץ הקודש, ישראל. שביכולותינו בעזרת ה' לקי

    

 משפחות יקרות של החללים שלנו.  

הכנסו ליוטיוב כתבו: הסיפור האמיתי של הצוללת דקר. ועזרו בבקשה להביא עצמותיהם של 
 יקירכם לקבורה בחלקה צבאית בישראל. אפשר לכתוב רק "איתן כהן דקר".

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=iw&tab=wm#inbox/1587e95eca29d163     

 שלכם,.  איתן כהן מנהל ארכיון מעלה לבונה.            

 

 

 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=iw&tab=wm#inbox/1587e95eca29d163

