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בוהמר,האגםלאורךקרבהתחוללבאוקטוברב-17
ואילומצרית,שריוןחטיבתלגמריכמעטהושמדה
טנקיעלהדיווחבלבד.טנקיםארבעהנפגעולצה"ל
למכסימום40-50,שלמינימוםביןנעפגועיםאויב

אותוראהבקרבהמשתתפיםמןאחדכל100.של
עמיתיו.מאשרשונהומזויתשונהבאור

חטיבתשלהטנקיםאםמפקפק"נתקההמחייט

לקרבהגיעהאריהחטיבתירו...בכללןקקבלאמנון
טנקים..."כמהלהשמידהצליחהעודואוליבאיחור,

חטיבתועל-ידינעשתההמלאכהעיקרכילו,וברור

שלו.

הקרבבשעתברשת,אמרלעומתו,אריה,המח"ט
אולםטנקים,ל-3040ביןהשמידהשחטיבתועצמו,
העיקריהקרבאתניהלאשרש',המגיידשלבדיווח

10טנקים,13שהשמידטועןהואאריה,בחטיבת
אחדות.ומשאיותנגמ"שים

הקרבאתמכנהאדן,האלוףהאוגדה,מפקד
מפקדחטיבתי"."מכנהונתקהוהמח"טאוגדתי","

חמישהאוארבעהבסה"כ(ב'שלמגדודוא'פלוגה
חטיבתאתשעצרההיאלבדהשפלוגתוטוען,טנקים)
ורקטנקים,תריסרלפחות"השמידהן,קקבלהאויב

מןיורדיםאדןאוגדתשלטנקיםראיתיאחרי-כן
פלוגהעודהיתהרבים".טנקיםודופקיםהגבעות
שלמגדודוח'פלוגה(ןקקלבאיזוראמנוןמחטיבת

טנקים.במספרופגעהבקרבשהשתתפהב'),

השמידוחטיבתושלשהטנקיםטוען,אמנוןהמח"ט

אמרהמלחמה,אחרישנערךבתחקיראויב.טנקי20
אדןאוגדתשלהאג"מקציןעםלדברלייצא":כך

ועדאריה,עםגםשבועלפנילדברליויצאנתקהועם
זו.ללחימהשותףהיההואגםממנו,ששמעתיכמה
שהבנתי,כמהעדאבלשם.שהיינוידעלאבכללהוא

באותוהשתתפושליהטנקיםוגםנתקהוגםאריהגם
בשין..."שיןקרב

טוביהשלמחטיבתוטנקיםארבעהשלמפקדם
ירהממקומו,התקדםה,ברוחאיזוראתשאיבטחו

סנטוריו-גםהגיעו"ולדבריוטנקים10השמידבאויב,

שלגדודוגםאריה).חטיבת(אחרת"חטיבהשלנים
האויב,חטיבתשלזנבהכנראה,שהיה,מהעלירהח'

האויב.חטיבתאתבלםאשרשהוא-הואסבורוהגדוד
למהבקשרמעטהלאאי-בהירותישהנה-כי-כן,

לפיהאויב.שלהאבידותלמספרובקשרשאירע,

עדחטיבהחצישהושמדהלהסיק,אפשראחתגרסה
שתיעדוחציחטיבה-אחרתגרסהלפי;חטיבה

קרה,באמתמהלבררננסהשלהלןבדבריםחטיבות.
ממהלכולהפיקאףואוליהקרב,תוצאותהיומה

לקחים.וכמהכמה

הכוחותבאוקטובר.ב-17ה-12,הלחימהביוםהתחוללהקרב
המפיקוהםאולםבעלי-ניסיון,אמנםהיוזהבקרבחלקשנטלו
רבבעלי-ניסיוןהיוהםכינראהכבדות.אבידותלספוג
הבלי-שלבזהלקרבקדםהמצרית.ה-25החטיבהמאשריותר

-בחודשב-14המצריהשריוןהתקפתשלבאחריומה,

ולבסוף-לתוקףרבותאבידותהסבתכדיתוךשנבלמההתקפה
הצליחהסואץ.תע'לתוצליחתהישראליתההתקפהתחילת
מחטיבתמוצנחחי"רכוחותעל-ידיבחודש15-16בלילהחלה
כ-25המערביתלגדההועברובחודשה-16בוקרלקראתדני.

הצולחיםהכוחלתכלדוברות.בעזרתחייםמחטיבתטנקים
מאוגדהנוספותחטיבותשתישרון.האלוףלאוגדתהשתייכן

סואץ,תעלתאלבפריצה,לחמווטוביה,אמנוןשלהחטיבותזו,
באיזור(התעלהשלהמזרחיתבגדהראש-הגשרלקיוםבקרב

מקורצוףמעברלקייםוניסיוןצפוןכלפיהרחבתוד),מצמ
לכוחפרט(כוחותינוקוד.מצבםראש-הגשראלכוחותינו
החת"מצירלאורךנמשךהצליחה)אתוהמאבטחהצולח
זה,צירעלבודדיםשטחיםהיוכספי---פוטון).ציר(
וחמוטל.מכשירטלביזיההמצתם:שלשבהם

חייבהסואץתעלתשלהמערביתלגדהצה"לשלהמתקפה
שרחץאסדת(אחתאעדהמאשרכוחותתתרהשקעת
ה-15בעםשלההבלימהמגזרתאדןאוגדתהוצאהעמסיבה

דרךקדימהולפרוץלצלוחלהתכונןעליהוהוטלבחודש,
באבטחתשרוןאוגדתאתלהחליףלחליפין,או,שרון,אוגדת

בהתקדמות.האחרונהתמשיךזהובמקרה-ראש-הגשר
והגשרהדוברותגשרלתעלההובאולאעדייןה-16,בבוקר

-ואליוממנו-לראש-הגשרוהפינויהאספקהציריהטרומי.
שלטעדייןהאויבר.וטרוטשיבכעהציריםלהיותנועדו
מעמדותנ"ט,וטיליםטנקיםבאשאלוציריםעלעתבאותה
הגשריםאחדאמיר).(הסיניתובחווהמיסוריבדרום
עוכבו.והדוברותשעות,24נמשךתיקונו;נשבר
ה-16-17ובלילה-16ביוםאדןאוגדתעלהוטלזהמצבבגלל

רטורפוטון-טבאיזורצפונההגשרראשאתלהרחיב
16-17בלילר.וטרוטשיבכעהציריםאתלתנותהולפתוח

עםעוזיצנחניאתפיקודהתחתאדןאוגדתקיבלהבחודש
אמנםהצנחניםהציר.פתיחתלנסיוןחטיבתומגדודיאחד

כבדות,אבידותסבלואולםהציר,מןחלקלטהרהצליחו
טנקיםוכוחותהאויב,באשלקרקערותקוה-17ובבוקר
לחילוצם.לחמוגבימחטיבת
לצהרי-היום.עדהצנחניםחילוץפעולותנמשכוה-17בבוקר

הישראליראש-הגש.עלהתקפותנגדאדןאוגדתלחמה.כןכמו
בוצעואלוהתקפותצפון.מכיווןאליוהמוליכיםוהצירים

16חי"רדיביזייתמצריות,דיביזיותמשתיכוחותבידי
השחייכוהאלההמצריותהדיביזיותשתי21.שריוןודיביזיית
אדןאוגדתהצליחה.לגזרתשמצפוןהשניההמצריתלארמיה
גבי,שלחטיבתויתרתאתמצפוןההתקפותנגדהפעילה

לאאלוכשכוחותנתקה.חטיבתמתוךפ')של(אחדוגדוד
ה-17בבוקרוקיבלביקשכמספיקים,האוגדהלמפקדנראו

לעצורכדילחמהה-אגםפיקודהתחתטוביהחטיבתאתגם
על-ידיהצולחיםהישראלייםהכוחותאתלנתקהאויבנסיוןאת

אוגדתאתהןתקפושהמצריםלציין,למותרמצפון.התקפה
עלהצנחניםללהימת-במקבילאדן.אוגדתאתוהןשרון

יקע
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בארטילריהמתוגברתהיתהזוחטיבהחרמ"ש.גדודועוד

משלושתשנייםרקכנראה,השתתפו,זהבקרבגדוד).(נגררת
הטנקיםשמספריתכןכך,אםהחטיבה.שלהטנקיםגדודי

אבידותלחטיבההיוכינניח,אםכ-90.ולאבלבדכ-60היה

טרקים,כ-80לחטיבהשהיוהריבהחלט,סבירההנחהקודמות,

רקאםכו-50,בקרב,השתתפוהגדודיםשלושתכלאכןאם
כ,,עצמאית",מוגדרתהיתההחטיבההשתתפו.מהםגדודיםשני

היתההיא7.חי"רלדיביזייתכפופההיתהבמלחמהאך

שבזירה.החדישהטנקףט62,בטנקיםמצוידת

אחדשגדודאלאטנקים,מ-150פחותלאמנההישראליהכוח

מאודמוקדםבשלברקהשתתףטנקים,כעשריםעםח')של(

-טנקיםכעשריםעםכןגםפ'),של(אחרוגדודהקרב,של

ב,רובכילטעוןניתןכך,אםהאחרונים.ברגעיולקרבהגיע
הפירוטלפיטנקים,כ-110צה"לבצדנלחמוהקרבשלבי

:כדלקמן

הגדודיםשנימשופר.סנטוריוןטנקי70עםנתקהחטיבת*

ז'.שלוגדודוג'שלגדודוהיוהקרבשלביבכלשהשתתפו

לצירשמצפוןהאויבנגדיוםבאותולחםפ'שלגדודו

25.חטיבהנגדהקרבשלהסיוםלשלביהגיעאךש,ביכע
ן.פחויטיפרבגפעלהנתקהחטיבת

מגדודישניםמשופר.סנטוריוןטנקיעםאריהחטיבת*

ה.נויצבגזרתלחםוהשלישיבקרב,השתתפוזוחטיבה
טנקים,19עםנ'שלגדודוהיובקרבשהשתתפוהגדודים

בגזרתפעלהאריהחטיבתטנקים.28עםש'שלוגדודו

חבקוקמפחבוצרצחצוח,

עםהאחת--ב'וטלמגדודווז'א'מוקטנותפלטות*
א'היהא'מ"פמ-10טנקיםארבעהעםוהשניהטנקיםחמישה

ן.קללקמדרוםפעלזהכוחי'.הסמ"פפקדח'ועל

פעלמשופר,סנטוריוןטנקיכ-20עםח'שלבפיקודוגדוד*

389~לכסיקוןובגזרתחבקוקבדרום

פעלוע'הסמ"פבפיקודטוביה,מחטיבתמ-60טנקים4*

חטיבותעםהתקדמוכךואחר61,יפסה-כברוחבגזרת

הסנטוריונים.

רצומבללחימהסייעהאדןאוגדתשלהארטילריה*

וצפונה.

רצומבללחימהסייעמגןאוגדתשלמהארטילריהחלק*

ממנו.ודרומה

סייעוואריהנתקהחטיבותשלוהסיורהחרמ"שפלוגות*
בהוצאתוכןהטנקים,לעמדותוהכוונהניווטבאבטחה,לטנקים
ודיווחהקרבתחילתלפניהבר1תולאיזורטיפרלגתצפיות

ומעשיו.האויבהתקרבותעל

הוכפפהאריהחטיבתאדן.לאוגדתכפופההיתהנתקהחטיבת

כפוףהיהטנקים))4הברובחהכוחאדן.לאוגדתזהלצורך
גםטוביהחטיבתהוכפפהבוקרשבאותואלאטוביה,לחטיבת

נתקה.לחטיבתזהכוחהוכפףהקרבתוךאדן.לאוגדתכן
כפוףנשאראלאאדן,לאוגדתהוכפףלאב'שלגדודו

נשארח'שלגדודושרון).מאוגדתחלקשהיא(לחטיבתו
בחלקההיתההארטילריהמגן.לאוגדתהשייכתלחטיבתו,כפוף
ברובשלטאדןהאלוףכימסתברהנה-כי-כן,אדן.אוגדתשל

המח"טדרךנעשהןקקבלהכוחעםהתיאוםצה"ל.כוחות

גבולקביעתעל-ידיהיהה'שלהגדודעםהתיאוםאמנון.
יותר.ולאגזרות

התכנית

שניתנההוראה(הפיקודמפקדתשלהראשוניתבהוראהנבר
לבלום-תכניתשלשלדהיה-הפיקוד)מפקדסגןעל-ידי

לכסיקוןעללהתקדםלאטבלתתקטהכוחעםבלקקן

מכהעללכוחותיההורהאדןהאלוףמזרח.מכיתןבוולהכות
התבררכאשרן.פחויטיפרמגנתקה,חטיבתעל-ידיאגפית
אריה,חטיבתאתוקיבלביקשופריסתו,האויבכוחגודללהלן

הצפוניקצהוומולחוצחצבאיזורלתקיפהלהיכנסלהוהורה

עלללחוץמגןלאוגדתהורתההפיקודמפקדתק.וקבחשל
66הקלכרוניצפונההתקדם,1מאוגדהאחדוידודהאויב,

ק.וקבהאיזורבמרכזהאויבחטיבתשלזנבהעלולחץ
אגפיתומכהן,קקבלבלימהשלהראשוניתמהתכנית

מכהשכללהיותר,רחבהתכניתהתפתחהן,פחויטיפרמג

הפקודותוק.קבבחהנסיגהדרךוהסימתוחצחצבאיזורגם

שלאיתכןכוונותינו.מהידעוודאיוהמצריםהועברו
חטיבתהפנייתעלידעושלאויתכןהכוחות,גודלאתידעו

ל,ידבמהרוחבצירעל(ץויוצתוארמאיזוראריה

ח.וצחבצללחימההקרב)מאיזורק"ממ-30פחותלאבמרחק
גםויתכןשבוצעו,אלמנטיםכמהכללההמצריתהתכנית

:כדלקמןהםשבוצעוהאלמנטיםבוצעו.שלאאלמנטים
ן.וקיסכלבצירעיקריבמאמץהתקדמות*

הישראלי.הכוחשלמקומילאיגוףנסיונות*

שריון.נגדבקרבטיליםעםחי"רלוחמילשלבניסיון*

25.חטיבההתקדמותעםאויריתתקיפהלשלבניסיון*

ההתקפותעם25חטיבההתקדמותאתלתאםניסיון*
דרום..כלפימצפון21דיביזיהעל-ידיהמצריות

על-אוהסתננותעל-ידילהחדיר,מצריתתכניתשהיתהיתכן

כוחותשללעורפםנ"טטיליםעםקומנדולוחמימסוקים,ידי
בוצע.לאזהדבראךהישראליים,השריון
לשייךמאודקשהככולה.רובהבוצעההישראליתהתכנית

אלוףכנראהלהשותפיםבודד.לאדםהישראליתהתכניתאת
מפקדבן-ארי,אוריתא"לסגנוגונן,שמואלאלוףהדרוםפיקוד

ויתכןנתקה,אל"מהחטיבהמפקדאדן,אברהםאלוףהאוגדה,

והאוגדה.הפיקודמפקדותשלהמטהקציניגם

האירועיםהשתלשלות

הקרבלפנייום(בחודשה-16שלהצהריםאחריבשעות

אתשחצהחטיבתיבכוחמגןאוגדתכוחותהבחינוהנדון),

שהיהח'שלגדודומזרחה.והתקדםףוטיללידהתעלה

פוררת)בקרבתהחת"מצירעל(סנטימנטבאיור

אחרישפורסמהכפיהקרב,עלנמאסיהמצריהגנרלגרסתמהיראה*
םויתמחלמתייארשהאביסא"לשלבמאמרהממאתהמלחמה,

גמאתלפיQP.35'מ54ות"מער"ם,ירצמהגיעיבםירופיכה
הכוחותומדרום.מצפתהישראליהכוחעלמתואמתהתקפההיתה

ונבלמומאלואלוק"מארבעהשללמרחקלדבריוהגיעוהמצריים
מדרוםהתוקפיםנבלמולנושידועכפיהישראלי.חיל-האוירעל-ידי
המצרייטוהכוחות56.2ןוקיסכללדרומיתהמצרית)25חטיבה(
ע-רוטרטלציריםמצפון

כ'
החווה(רימלאדרומתהגיעולאשיב

אלולמקומותהמצריםהגיעובהןהשעותגם2.4ריטרוטהסינית)
שמצפוןלזומדרום,המצריתההתקפהביןשהמרחקמכאןזהות.אינו
המצ-25חטיבהמפקדאתהטעתהשהמפקדהגסיתכןק"מ.כ-10היה
שיבכוער1טרלטמצפתהמצריהכוחשלההתקפהלגבירית

אלהכוחותהגיעוהיכןעדנכוןלאמידעלווהעבירה
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כשזההאהב,עלבאשופתח316לוגלסק"מכוהתקדם

חטיבתקמ"ןשלטיעוםולפימ'00~2היההטבחמפדרות.נע

האויבשאבידותיתכןהאויב.שלטנקים16הודלקו-אברהם

המצרית.25חטיבההיתהזוכיטוען,הקמ"ןיותר.מעטותהיו

הפיקודמפקדסגןנתןל-1800,1900ביןבחודש,ה-16בערב

חטיבתשלצפויההתקדמותעלואדןשרתלאוגדותאתראה

הוקלכסיעליתעושהםהערכהמתןתוךמדרום,אהב
שרץלאוגדתהוראהנתןהפיקודי.פסכעלמסףכוחעם

ולאהדתנעשה,ממילאאשרדברן,קקבלדרוםכלפילחסום

הפיקודמפקדסגןהחטיבה.אתלהשמידבכוננותלהיות-אדן

שהםכדי)(הלילהתנועותהרבהתעשה":מגןלאלוףהורה

סיוריםלהוציאאדןלאוגדתגםהורההואכוחות".יזיזולא

הוציאאדןהאלוףן.וקיסכלל67-55יפסכשביןלאיזור

גדודיםשניעםשישבהנתקה,לחטיבתאלולמשימותאתראה

6.5יפסכבאיזור

לאוג-הפיקודהודיעבערך,0800בשעהבחודש,ה-17בבוקר

אוגדתצפונה.מדרוםלעלותמתארגןכוחכיומגן,אדןדות

ה.קינורלכח'שלגדודואתבערך0900בשעהשלחהמגן

עלבאשופתח982ןוקיסכללכיווןהגדודהתקדםמשם

15אוכ-10רקכידיווחהגדודהמצרית.החטיבהמןחלק
למעשהפגעכיידעהגדודאםספקצפונה.ממנוחמקוטנקים

טיעוןולפיטנקים,שניחיסלהגדוד25.חטיבהשלבזנבה

משאיות.וכןנגמ"שים7המצרים,שלטנקיםארבעה-אחר

אךנ"ט,טיליםעםחי"רח'שלגדודומולהפעילוהמצרים

עדבשטחנשארהגדודנפגע.ולאטובותבעמדותהיההגדוד

1600.שעה

עלהברוחמתעוזהכוחותדיווחו0900בשעהבערך

ואחר-כךק,וקבבחטנקיםכ-40ראוהם25.חטיבההתקדמות

פתחוהטנקיםארבעת275.ולכסיקוןבוצרבסביבות
מספררתחו1.6יפסלכעמדותעיפרווהאהבעלבאש

נתקהחטיבתתצפיתגם4030בשעהבערךבאהבפוסעות

חטיבתרובשעה.ובאותהאיערבאותוהאטבחטיבתאתגלו

יפסכצירכלפיבאבטחהטנקיםמספרפרסהנעצרה,האויב

אשו"אתוספגוהברומחהכוחעלשירוהטנקיםאלו(
שעותכשלושנתקה,המח"טלדבריהתעכבה,25חטיבה
אסאע---זאתעשתהמדועמ37בוצר-לכסיקוןבאיטר
:השערותמספרלשערפניתן,אלאמדעים,

כלשהיומנהלתיתהתארגמתלצרכיש.

נתקה,חטיבתשלבתנועותהבחינההאויבחטיבתכייתכן14

רצהלאולכןהישראלי,הכוחגודלמהבדיוקזיהתהשלאאלא

דברשלשבסופולהניחסבירכך,אםלהתקדם.החטיבהמפקד

אחרת.המצריהמפקדשקל

אותו,תתקוףנתקהחטיבתכיציפההמצרישהמפקדיתכןו)

התקדמותם.אתהמצריםחידשוזו,ציפיההתממשהמשלאורק

צפויהמצריתהתקפהעםתיאוםלצרכיהיהשהעיכוביתכן*

הישראלי.ראש-הגשרצפוןעל

שהובטחאוירילסיועלהמתיןכדיהיהשהעיכוביתכן44

1620(.בשעהאכן.ניתןובפועל,(

בה-רוחבאיזורהטנקיםבארבעתשההיתקלותיתכן14

אומחדש,תכנוןשללשלבהמצריםאתהביאה16יפסב
אלאהועיל,לאהעיכובמקום,מכלופקודות.תכניותלשינוי

החטיבהנגדהלוחמיםלכוחותנוספהאריהחטיבת:להםהזיק

המצרית.

גדודיםשניעםבמקומה,1030שעהעדהמתינהנתקהחטיבת

1030ביןרק56.יספאדרה-כבאיזורז')ושלג'של(
בשעותויחפן.גרפיטלכיווןהגדודיםקודמול-1100

לצירהאויבחטיבתפניאםכללבטוחהיהלאהמוקדמות

ארבעתירול-10001030ביןי.פסכלציראוןוקיסכל
באיזורהאויבעלהברומחטוביהמחטיבתהגדודשלהטנקים

האמדהלמפקדהובררשאזהתכן61,ורבה--כספיח
נתקהחטיבתטנקיי.פסכלכתתעולהאעההאהבשחטיבת

הםשםתחפהלגרפיטגלףובשטחמלאבאורקודמה

והיתהנעצרההאויבחטיבתהמתנה.לעמדותמחדשנכנסו

מ37אףהתכןמ57בוצר---לכסיקוןסביבפרוסה
כמהעדהמצרית.החטיבהעלירתהאדןאמדתשלהארטילריה

הנגמ"שיםאתהפעילנתקהלדעת.קשהיעילה,1אשהיתה

דיווחווהללותצפיות,במספרשלוהסיורפלוגתשלוהג'יפים

גםהםכמו-כןהמצרית.החטיבהאצלקורהמההזמןכללו
היהנתקהחטיבתשלהצפוניהכוחהארטילריה,אתטיווחו

אחדיםטנקיםגםלשם.הגיעג'שלשגדודולפניעודטיפרבג

לשם,הגיעג'שלשגדודולפניטיפרבגהיוב'שלמגדודו

יפסבכולהתחמשלתדלקנשלחוהםהצהריםלפנישעודאלא

גםצפהואחר-כךהברוחבאיזורשהההדרומיהסיור6.5

עלגםעתבאותהשלטנתקההמח"טג90סגולמנקודה
הטנקיםארבעתשלמפקדםמאףה,ברובחהטנקיםארבעת

סערג"פידרךאלאבאלחושלאפקודותשקיבלטועההאלה

אשלעמדתלעלותלוואמרואליושניגשונתקהחטיבתשל
לעמדותאותווכיוונועמדותלשפרלוהורוגםאחר-כךולירות.
חדשות.

שלוהחרמ"שהטנקיםמספרעלדיווחכשנתקה1100'בשעה
אריה,חטיבתאתלבקשאדן)(האוגדהמפקדהחליטהאויב,

גדודעםאריהחטיבתבלבד).גדודיםשניעם(אותהוקיבל
ממקוםק"ממ-30למעלהמרוחקתהיתהץ,ויבצוגדודתואבר

הגיע1400בסביבותם.וזפהחוליבצירלנועוהחלההקרב,
פלוגתאותוכיוונה""ושםה,ברולחהחטיבהשלה,,ראשן

לעמדות.נתקהשלהסיור

גדודשלפלוגהבמקורההיתהזו(ב'שלמגדודוא'פלוגה
אמנון)לחטיבתשייכתהיתהעתשבאותהטוביה,מחטיבת

ברורלאן.וקיסכלצירעלן,קללקמדרוםבחסימהעמדה

פיקודמפקדתשלהוראתהלפי(362ןוקיםכבלעמדואם

אוב-1230הצהרים,בשעות265.עדהתקדמואםאוהדרום),
האויבשלכליםמספרכוחאותושלמפקדוראהמאוחר,יותר

באיזורעמדהעדיין25חטיבהשרובכנראהאליו.מתקדמים

דיווחא'מ"פלהתקדם.החלחודכוחאוסיורכוחאך37,2

אתעצראשרשהוא-הואטועןמ"פאותובאש.ופתחכך,על
פגעדברשלובסופוטנקים,כ-12מולוהיוהאויב".חטיבת"
תחמושתו,רובאתהקרבבהמשךהוציאהזההמ"פכאשרבכולם.
טנקיםחמישהאוארבעהתפסו-גדודוברשתכךעלודיווח

לירותוהוסיפועמדותיואתב')(גדודאותושלח'מפלוגה

לחזורהספיקהועודלהתמלא,ןקקללנסעהא'פלוגהבאויב.

אמנוןהמח"טטועןבסה"כקרב.אותובהמשךולהשתתף
אויב.טנקיב-20פגעוב'שלמגדודושהטנקים

האויבלחטיבתלתתהיתההאוגדהומפקדהפיקודאלוףהוראת
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נתקההמח"טבאגפה.בהלהכותואזשאפשר,כמהעדלהתקדם

ז'שלוגדודוטיפרבגג'שלגדודו(שלולטנקיםהורה

שלרביםטנקיםכשראהבאש,ולפתוחלעמדותלעלותן)פחבי
וכאשרצפונה,ןוקיסכלצירלאורךמתקדמיםהאויבחטיבת

אותם.יעצורלאןקקללמדרוםאמנוןחטיבתשלשהכוחחשש

נתקהחטיבתשלהראשוניותהעמדותל-1300.1400ביןהיהזה
הגדודיםעלפקדהחטיבהמפקדיעילות.כךכלולארחוקות,היו

במישוראין:היתההגדודיםתשובתהטווח.אתבהרבהלקצר

פקודתו.שלמיידיביצועעלעמדהמח"טאךטובות.עמדות
הטנקיםאתמכווניםכשנגמ"שיםבמהירות,קדימהנעוהגדודים

לעמדות.

היונמוכים,קרקעקפליעםמישוריכמעטבשטחאלו,עמדות
הקטלנערךאוהאויב.מטנקימ'1,600-,1,400שלבטווחים
טנקים,25עדכ-20שלקבוצהנגדלחםג'שלהגדודהעיקרי.

האויבטנקירובטנקים.שלדומהמספרנגדלחםז'שלוגדודו

ובמקרהמקומי,באיגוףכוחותינואתלאגוףניסההאויבהושמדו.
הגיעהאויבשלביותרהקרובהטנקלהסתער.ניסהאףאחד

היונתקה.חטיבתשלמהטנקיםמטריםעשרותשללטווח
לחמוק.וניסודרומהשפנוטנקיםהיומ'.ל-800שהגיעוטנקים
הקרבבניהולההואהיוםשלבבוקרועסוקשהיההאוגדהמפקד
הבי-שרעםבפגישהאחר-כךהשתתףש,יבכ1לצירמצפון

הקרב,אתניהלמשםה,רדלאמיהר1400לשעהסמוךטחון.
בהגיעהאויב.ואתואריהנתקהחטיבותאתרואהכשהוא
אתכגבול-גזרותהאוגדהמפקדקבעה,ברולחאריהחטיבת
מפקדהאיץזהבשלבלזהותו.שקלתוואישזהובהנחההביצה,
מהר.להתקדםאריהבחטיבתבצדק,שלאאובצדקהאוגדה,
באיזורנ')של(שהגיעהראשוןהגדודאתפרסהאריהחטיבת

הבחיןאריההמח"טוכאשררחוקים,היוהטווחיםה.ברוח

מהאויבחלקנסיגתעלנתקההמח"טשלדיווחלאחרוכןבכך,
ואזפהיחודרוםותצלצחהגיעטווחים,הגדודקיצר--

חטיבתשלהשניהגדודשלו.אחרוברכבהאויבבטנקיפגע
ומעט(שממזרחלאיזורהגיעהואבזריזות.כנראהפעלאריה

מ'כ-600היהאשרעדלהתקדםהמשיךהואר.צולבמדרום)

בנגמ"שיםטנקים,במספר16רוקעבאיזורפגעהאגם,מן

גדוד25.חטיבהשלהנגררתבארטילריהוכןבמשאיות,רבים,
קציןאחד.טנקנפגעמהםנ"ט,טיליםיריגםספגש')של(זה

טנקיםשניעלורצובבקרבתנפצעו.חייליםומספרנהרג,

זחל.פרסאריהחטיבתשלנוסףטנקמוקשים.עלשלו

שתישלהטנקיםעלמטוסיםהתקפתהאויבהפעיל1620בשעה
התקפההפילהאריהשלבדרגיםואריה.נתקהשלהחטיבות

שמונהעל-ידיבוצעהההתקפהפצועים.וכמהאחדחללזו
ביןהופלאחדמיגשישה.על-ידי-אחרתגרסהולפימיגים,

זוקפותאריהושלנתקהשלהחטיבותושתינתקה,שלהטנקים

כש-המטוסים.עלהתותחניםגםירוכמו-כןהפלתהאתלזכותן

איזורנגדפעלש',שלגדודואריה,חטיבתשלהדרומיהגדוד

ארטילריסיועאריהחטיבתביקשהק,וקבוחרצוב
הקרב.לגזרתמדרוםהמוצבתמגן,אוגדתשלמהארטילריה

סייעמגןאוגדתשלמהארטילריהוחלקניתןלכךהאישור

בלחימתה.אריהלחטיבת

טנקיםכעשרההאויב.שלטנקיםעשרותבערודמדומים,לקראת

אחדיםשטנקיםויתכןהארב),בידישהיה(רצובלתוךנסוגו

אבידות-מקרהבכלהשלישית.הארמיהאלדרומהחמקו
שלגדודושלהלחימהבגזרתכבדות.היוהמצרית25חטיבה

השקייהתעלותהיוןקקללמדרוםאמנוןמחטיבתוהכוחג'

אלוטנקיםלהסתתר.אויבטנקיכמההצליחוושםוסוללות'
גםיתכןושלמים.נטושיםהקרב,אחריצה"לעל-ידינאספו
החשיכה.בחסותלחמוקהצליחוטנקיםשכמה
ש"אפשרהאוגדה,למפקדנתקהאמרהמאוחריםהקרבבשלבי
:לואמרהאוגדהמפקדהחשבון".מןהזאתהחטיבהאתלמחוק

הכניסהקרב,שלהאחרוניםברגעיםואמנם,עוד".תמחוקאל"
מצפוןללחימה,פ')של(שליהשלישיהגדודאתנתקההמח"ט

טנקיםבכמהלפגיעהספיקועודהםהטיעוןולפיט,יפרלג
נוספים.

הקרב.תםחשיכהעם

חיםלק

כלומרהקיימות,במגבלות?אחרותפעולהדרכילאויבהיוהאם
בכללהתקדםפקודהכנראהקיבלהמצריתהחטיבהשמפקד
לאהמצריהמפקדאםאולםרבות.אפשרויותלוהיולאמחיר,
:פעולהדרכישתילפניוהיומחיר,בכללהתקדםפקודהקיבל
ירתקבוחילופי-אש,שלקרברצ1בבאיזורלנהל-האחת

לאחר-השניהראש-הגשר;אליתקדםלאאךישראלי,כוח
אתלסייםובזאתההיתקלות,לאחרמיידלסגתלהתקדם,שהחל
אולם,בלבד).טנקיםכעשרה(מועטאבידותמספרעםהקרב

מגעלנתקחופשיואינולמפקדו-שולחו,מח"טכפוףבמציאות,
כולןפעולה,דרכישלושנותרולפיכךבמקומו.להמתיןאו

:ששררווהשטחהכוחותביחסילקויות

החוף.בצירהחטיבהכל-נקטבההדרך,4

ציראתמאריךהיהזה,במקרהי.פסכבצירהחטיבהכל44

המערבי,ובאגפובחזיתונתקהבחטיבתנתקלהיהההתקדמות,
המזרחי.באגפואריהובחטיבת

עלשמומאמץלכסיקוןצידרךאחדמאמץפעול:י.
אחרבזהלהתגברמסיגלצה"להיההכוחות,יחסילאורי.פסכ
אלו.מאמציםשניעלבמקבילאוזה
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משלוח-הפוקדתברמהכן,אםהיה,העיקריהמצריהמשגה
מתאימים.בלתיבתנאיםלהתקפהחטיבה

המצריםאבידותאומדן
ברשתמצריים.טנקיםי--708שהשמידהעריךנתקההמחייט
אלוףבעתונות.הופיעאףזהומספר100,עלדובראדןאוגדת
טנקים96היוהמצריתלחטיבהכיטוען*הרצוגחייםמיל')(

טנקים50עלשלובדו=חמדבראדןהאלוףהושמדו.מהם86וכי
לחטיבהראשית,?למצריםאבדובאמתטנקיםכמהשהושמדו,
שניאםברור,לאטנקים.גדודיכשניכנראההיוהמצרית
מוקטנים,גדודיםבשלושהטנקיםמספראובפועל,גדודים
הצליחועשרהטנקים.כ-60להםהיוכך,אםגדודים.לשניהזהה
גםהיואםטנקים.כ-50איפואהןוהאבידותר,צ1לבלהגיע
הרידרומה,החשיכהבחסותלחמוקשהצליחוטנקיםמספר

40.-נאמרמ-50,פחותהןשהאבידות
חטיבתגדודימשניאחדכל:הגדודיםדיווחילפי-אחרחשבון
אתלאאךרובם,אתוהשמידטנקיםש-נ252נגדלחםנתקה
הקדמי-המצריהגדוד-עלירואמנוןחטיבתטנקיכולם.
הם-הם-דיווחועליהםהטנקיםש-20כךגדודים,שנימאותם

הצפוניהגדודגםנתקה.מגדודיאחדגםמדווחעליהםהטנקים,
טנקיםאותםעלבחלקוירהנ',שלגדודואריה,חטיבתשל

נמלטים,טנקיםעלירהש'שלהגדודז'.שלהגדודירהעליהם
חטיבותלחמובהןיחידות,אותןעלבבוקרירהח'שלוהגדוד
שלהגדודעםיחדנתקהשחטיבתמכאןאחה"צ.ואריהנתקה

שלוהגדודיםטנקים40עדכ-35השמידוב'שלוהגדודנ'
מגיעיםואנוטנקים,כמהעודאחדכלהשמידוח'ושלש'

תצלומיהשוואתטנקים.ל-4050ביןהנעאבידותלאומדן
-ה-18ביוםתצלוםעםבצהרים,ה-17ביוםהגזרהשלאויר

כילזכור,ישמושמדים.טנקיםכ-50של'לכיווןמצביעה
ומשאיות.תותחי-שדהנגמ"שים,גםהושמדולטנקים,נוטף

המדווחים?הסיבותהאויב.אבידותבאומדןלהפריזנטיהקיימת
ופגיעהשונותיחידותעל-ידיכפולדיווחנלהבים,עסוקים,
להבחיןהקושיוכן;שונותיחידותעל-ידיעצמםטנקיםבאותם

נגמ"ש.אוטנקהואבועררכבכליאם

הפתעה
להסתירקשהאחדות,טנקיםחטיבותמשתתפותבהבלחימה

שלמהופעתההופתעוהמצריםאםספקשלמה.חטיבהכליל
זו,חטיבהמתנועתחלקשראולהניח,יותרסבירנתקה.חטיבת

חטיבתהופעתשלפניהם.הכוחגודלבהערכתטעוכנראהאך
הפתעה,בגדראוליהיתהק"מ,כשלושיםשלממרחקאריה
חטיבתבליהושגזה,בקרבהישראליההישגמןניכרחלקאולם
בגודלהפתעההיאגדוליםבכוהותהאפשריתההפתעהאריה.
כ-10לנושישסבוריהיההאויבאםמציאותו.בעצםלאהכוח,

שמופעליםיתברר,המכריעוברגעמסויימת,בגזרהטנקים20עד
להשיג.שניתןההפתעהזוהי-60או50שם
להתקד-גרםמהבגזרה,כוחותינומציאותעלידעהאויבאם

הוצאתירושלים,(ןידהםויתמחלמהרצוג,חייםמיל')(אלוף*
6~2.עמ'1975(,עידנים,

אויבלהכניסכדיהממריה.בדרגכנראהנעוצההתשובה?מותו
השמדה'כשטחמייעדיםאנואותולשטחחטיבהשלגודלבסדר

זה.בשטחלנועהאויבכוחאתיחייבואשרתנאיםליצוריש
אוגדתשלהצולחהכוחעל-ידיאלותנאיםנוצרוזהבקרב
אדן)ושלשרוןשל(האוגדותמשתיהכוחותועל-ידישרון,

בהםתנאים,נוצרוהצולח.הכוחשלהציראבטחתעלשלחמו
החטיבהאתלשלחיחייבשהואהממונההמצריהמפקדהרגיש

ששלח.לאן

מקומיתעדיפותריכוז
טנקיםמספרהשונים,הלחימהבשלביצה"ל,ריכזזהבקרב
ניתןהואאםרצוי,זהדברלמצרים.שהיהמהמספרכפול

ברמההקרבאתלסייםמאפשרתזומספריתעדיפותלביצוע.
המשתתפות,היחידותאתלשחרריחסית,קצרבזמןהטקטית
טוב,היהזהבקרבהתיאוםאחרות.למשימותאותןולהפנות

ב')שלמגדודו(ביותרהצפוניהכוחליקויים.כמהבוהיואך
אדן.אוגדתבפיקודהיולאח')שלהגדוד(ביותרוהדרומי
איןאךשלהם,החטיבותמפקדותדרךתיאוםאתםהושגאמנם,

להשיג.שאפשרביותרהטובהתיאוםזה
כדאי-מהירההכרעהלהשיגרוציםאם:חווטרוציק

בסי-כרוךהדבראםאףנתקה,המח"טשעשהכפיטווח,לסגור
הקרובות.לעמדותבתנועהכון

ישפתחבשטחםמהוכשלעמדות:טנקים'כיוון
סיע.יחידתוטלנגמ"שיםעל"דילעמדותטנקיםלכיחיתרת

אתמכירההמכוונתהיחידהכאשריותר,יודבולטהיתרון
לגזרה.עתהזההגיעה-לעמדותשנכנסתוהיחידההגזרה

כינראהאחרים,סימניםולפיהאויבהיעצרותלפי:הנזאה
מאזיןשצה"ליודעיםאנווככללצה"ל,לרשתותהאזיןהאויב

כמוזהבקרבברשת,בדיבורלהיזהרטובהאויב.לרשתות
אחרים.בקרבות

פגיעתשלסכנההיתההפועלים,הכוחותריבוינוכח:תוטשם
על-ידיכזופגיעהמנעהאדןאוגדתבמשנהו.צה"לשלאחדכוח

ובמידתהמשנהלמפקדימובנתפשוטה,בתכניתדבקות
חלוקתעל-ידיוכןאחר,כוחדרךכוחהעברתללא-האפשר

בשטח.היטבהנראהבתוואיברורגבול-גזרות
נטעןלאחיובית.היאהתשובההמשימה?בוצעההאם
ליקויים,מספרהיודופי.ללאהיתההכוחותכלפעולתכיכאן,
יעיל,לטווחלהגיעהיהיכולאריהחטיבתמגדודישאחדייתכן
חמקו,מצרייםטנקיםכמהכייתכןהגיע,מאשריותרמוקדם
המשימהככלל,אולםאותם.גםללכודלהספיקהיהואפשר
ראש-הגשראלהמצרית25חטיבההתקדמותנבלמה:בוצעה

הטנקיםמספראםגםהושמד,המצריתהחטיבהרובהישראלי.
בלבד.כ-50אלא100,איננוהמושמדים

וכמהחלליםשניטנקים,ארבעהכללוצה"לכוחותאבידות
הכהיותהקרב.לגודליחסיתנמוכותאבידותדהיינופצועים,

משימתםלביצועזהקרבלאחרשעותכמההתפנואדןאוגדתשל
שלהמערביתהגדהלדרוםופריצההתעלהמעבר-הבאה
סואץ.תעלת
נמרץוביצועופשוטהטובהתכניתבוכותמוצלח,קרבזההיה

המצריםאתאילץאשרקרבבראש-הגשר,הקרבובזכותוטוב'
אשהוכתה.בולשטחשלהם25חטיבהאתלשלוח

[-19752דצמבר246-247,מערכות".




