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  .דני אשר

 
].מ.פ -ת סואץלתעל[הליקויים בתכנית שיגור החטיבה ממזרח   

על ציר , שריון מדרום לצפון ממזרח לתעלה 25אין ספק שרעיון שיגור חטיבה 

המקבילה לאגמים .] ר.א –" לכסיקון"ציר [) במקור –דרך החוף ( 1' הרוחב מס

, משוריינת 21כדי שתבצע התקפה חזקה בשיתוף פעולה עם דיוויזיה , המרים

ויב בנקודת המפגש באזור כדי להשמיד את הא, שתפעל מצפון לדרום

, אלא שמבחינת המציאות. אך על המפה בלבד, היה תכנית מעולה, דוורסואר

יתה זו תכנית כושלת עוד לפני ביצועה יה, ולאור התנאים ששררו באותה עת

:מהסיבות הבאות  

 
358' עמ  

המרחק שעל חטיבת השריון היה לעבור מעמדותיה בראש הגשר של . א 

, מ"ק 30ר כדי להגיע אל שדה הקרב בדוורסואר עלה על "חי 7דיוויזיה 

הפך להכרחי את הצורך להתנגש מספר , כשהאויב שולט על השטח באופן מלא
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, פעמים באויב ולנהל עימו קרבות מעכבים במהלך תנועת טור חטיבת השריון

. שהביא בסופו של דבר להפסקת התנועה ולהסבת האבדותדבר   
 

  
 

בשל המצאות , טור חטיבת השריון היה מכותר במהלך תנועתו במעין מיצר. ב

כשהוא נמשך במקביל לשדות מוקשים רצופים , חוף האגם המר משמאלו

מאחר והשטח ממזרח לתעלה מתאפיין בהיותו מדורג בגובהו ככל . וישנים

לכן היה צפוי שהאויב יתפוס את שרשרת הגבעות , שמתקדמים מזרחה

והשטחים השולטים המצויים ממזרח למסלול תנועת חטיבת השריון כדי לשלוט 

נראה כי חטיבת , בהיות טור החטיבה מצוי בכיתור במעין מיצר זה. עליו באש

השריון איבדה את אחד מהתכונות החשובות של הכוחות המשוריינים והוא 

דבר שאילץ אותה , וביצוע מהלכי איגוף וכיתור, שר התמרוןקלות התנועה וכו

.לנהל קרב חזיתי עם כוחות האויב  
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אלא לטווח , 3אי יכולת החטיבה להסתייע בסיוע של ארטילריית ארמיה . ג

, )במקור – מ"מ 130ידי שימוש בתותחים בינוניים מקליבר -רק על(מוגבל 

כן היה . רטילריה של ארמיה זונמצאה החטיבה מחוץ לטווח הא כשמעבר לכך

יתה ערוכה בגדה המערבית ישה, 2לה קשה להסתייע בארטילריה של ארמיה 

, מאחר וטווח הירי היה גדול בשל המצאות האגם המר הגדול, של התעלה

ובשל אי ביצוע כל תאום מוקדם , מ מחד"ק 14שרוחבו הממוצע מגיע לכדי 

. מאידך, 2למבצע זה עם ארמיה   

 

 
, חטיבת השריון היה נתון במהלך תנועתו לתקיפות אוויר של האויבטור . ד

תותחי , מ הרגילים שליוו את החטיבה"ואמצעי הנ, במיוחד מטוסים מנמיכי טוס

לא יכלו לתת , מ הנישאים על משאיות"מ 14.5קני ומקלעי -מ דו"מ 57מ "הנ

ה היה צפוי שטור החטיבה יהי, בנוסף לכך. לחטיבה את ההגנה הדרושה לה

ולכן היה , מ"מ 175-ו 155נתון לאש תותחי האויב ארוכי הטווח מן הקליברים 

צפוי שתקיפות האוויר והפגזות הארטילריה יגרמו לאבדות באנשים ופגיעה 

לשיבוש תנועת יחידות , שהביאו בסופו של דבר ללא ספק, ח ובציוד"באמל

.החטיבה והפסקתה  

שריון  25תאום בין חטיבה בשל לחץ הזמן לא התאפשר לבצע פעולה של . ה  
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359' עמ  
 

יתה זו פעולה חשובה וחיונית בתנאים ילמרות שה, המשוריינת 21לבין דיוויזיה 

וחטיבת השריון  2לאור המפגש הצפוי בין דיוויזיית השריון מארמיה . אלה

היה צורך . לא קדמו לכך כל פעולות של אימון או תאום מוקדם, 3מארמיה 

או קשר , ביניהן בטעות ולנקוט בכל צעד של שיתוף פעולהלמנוע כל התנגשות 

וסימני , ישיר בין שני הצדדים כדי לקבוע את קווי המפגש וקווי הפסקת האש

וכן ארגון רשת לשיתוף פעולה ביניהן כדי להבטיח את אמצעי , ההזדהות

.התקשורת  
 

 
 
, האויב שריון לא היה לפני שיצאה לדרכה כל מידע על 25הוכח כי לחטיבה . ו

למרחק , דבר שהיה מצופה שינחה אותה במסעה הארוך ומעורר המחלוקת

לא היה באופן טבעי כל מידע אודות  3למפקדת ארמיה . מ"ק 30העולה על 

וגם בידי המפקדה הכללית , 2האויב הערוך בפיתחת החדירה בגזרת ארמיה 
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ב יתה תמונה ברורה ומדוייקת על מצב האויב ממזרח וממעריבקהיר לא ה

דבר שהוסיף לאי , מודיעין השדה/בשל הצמצום בפעילות הסיורים, לתעלה

שריון לפני שיצאה  25שהיו בודאי ניתנות לחטיבה  3הגעת ידיעות לארמיה 

. למסעה  

יתה שעם התקרבות החטיבה לגזרת הלחימה מצאה את אוגדה יהתוצאה ה

ריון ולה שלוש חטיבות ש) במקור –ברן (אדן אברהם בפיקוד הגנרל  162

. על חטיבה זו 1:3כך שלאויב היה יתרון של  ,ממתינה לה  
 

 
 

להפגש עם חטיבה , פי התכנית-על, תה אמורהיהמשוריינת שהי 21דיוויזיה . ז

 יתה צפויה להגיע לאזור זה ולהפגשילא ה, שריון העצמאית באזור דוורסואר 25

שכן קביעת גודלו של כוח ביחס למשימה . עם חטיבת שריון זו בשום מצב

זאת . פי גודלו הארגוני-פי יכולותיו ולא על-מדד עליהמוטלת עליו צריכה לה

 16-המשוריינת בערב ה 21מאחר וכאשר הגיעה כמות הטנקים בדיוויזיה 

שריון  היה צריך להעריך את כוחה כאילו היא חטיבת, טנקים 100לחודש לכדי 

יתה צריכה להיות מתאימה ליכולתה יואם הוטלה עליה משימה היא ה. בלבד

.כלומר ליכולות של חטיבת שריון, האמיתית  

המשוריינת איבדה מאז לחימתה במערכה לפיתוח ההתקפה  21דיוויזיה 

נגד  16-ו 15כ בקרבות הקשים שניהלה  בימים "ואח, לחודש 14-מזרחה ב
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ובבלימת התקפות הנגד על , .]ר.א –" אמיר[" 'אלא'ג-טנקי האויב בכפר אל

זאת בנוסף לאבדות , טנקים 150-כ, 2האגף הימני של ארמיה   
 

 

  
360' עמ  

 
האחרות שנגרמו לה בשל ההפגזות הארטילריות הכבדות וההפצצות 

דבר , ר"חי 16ערכותה בראש גשר אחד צר יחד עם דיוויזיה יבשל ה, האוויריות

כוחות האויב מולם . והפגזות האויב לבעלות השפעה רבהשהפך את הפצצות 

, יתה הדיוויזיה אמורה להתמודד במהלך תנועתה לביצוע התכנית שתוכננהיה

שריון הבאה מן  25להתקדם דרומה לאורך התעלה כדי להפגש עם חטיבה 

שכללה , בפיקודו של הגנרל שרון 143יתה אוגדה יה, הדרום באזור דוורסואר

.ריון וחטיבת צנחניםשלוש חטיבות ש  

וגדוד שריון מחטיבת חיים  .]ר.א – 247חטיבה [ לאור צליחת חטיבת הצנחנים

היה , לחודש 16-15לגדה המערבית של התעלה בליל .] ר.א – 421חטיבה [

המשוריינת תפגוש באזור פירצת החדירה בכוח אויב שימנה  21צפוי שדיוויזיה 

סי הכוחות של האויב מול דיוויזיה כך שיח, טנקים ישראליים 200-לא פחות מ

.1:2המשוריינת היה  21  
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כאן המקום לציין כי אבדות יחידות השריון הישראליות בקרבות השונים מולאו 

ידי סדנאות התיקון -ידי תיקון הטנקים הפגועים בשדה על-בין אם על, במהירות

ידי הגעת טנקים חדשים באמצעות הגשר -או על, בעלות היכולת הגבוהה

.   לחודש 14-ווירי האמריקאי שמטעניו החלו לזרום לישראל החל מההא  
 

  
 

 
הברית לישראל בגשר האווירי נמצאו -בתוך מטעני הציוד ששלחה ארצות. ח

טילים אלה נחשבים . המונחים לעבר המטרה באמצעות תיל TOWטילי  2,000

לאחר שהוכנסו בהם  SS-11-ו SS-10הדור השני של הטילים הצרפתיים 

יקים ובעלי השפעה רבה יותר על הטנקים מן הטילים יוהם מדו, שיפורים

בהם , )במקור –מליוטקה " (סאגר"הסובייטים הצרפתיים וכן מן הטילים 

ביעילות רבה נגד הטנקים הישראליים בשלב  ר המצרים"השתמשו חיילי החי

 .וגרמו להם אבדות רבות, הראשון של המלחמה

בשלב  TOW -הרשמיים הישראליים הכחישו את השימוש בטילי ה השלטונות

האחרון של המלחמה וקבעו כי טילים אלה לא הגיעו לידי הכוחות הישראליים 
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אך במחקר אמיתי של המקורות הזרים . לחודש 24-לפני הפסקת האש ב

והצוותים  TOWניתן לקבוע כי הטיל , ובכללם המקורות האמריקאים, השונים

ולכן אין , לחודש 14-הישראלים בהפעלתו  הגיעו לישראל החל מה שהדריכו את

כל ספק כי טילים קטלניים אלה הופעלו כנגד הטנקים המצריים במהלך פיתוח 

 , לאוקטובר 14-ההתקפה מזרחה ב
 
 

361' עמ  
 

 25המשוריינת ונגד חטיבה  21לחודש נגד יחידות דיוויזיה  17-ובודאי הופעלו ב

כפי שגם השימוש בהם בקרבות , האבדות הגדולה בהן שגרמו לכמות, שריון

הבאים משני צידי תעלת סואץ נגד הטנקים המצרים מאז אותו תאריך ועד 

.הפסקת האש  
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