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וב-קנמנדובכוחותגםתוגברוהקדמייםTheא0שהעתבכתבאלסופג'וזףהעיתונאי
ן

Republic3-ומטוליסאגרטילי(נ"ט,נשקכליתוספתהואבו,בו-197024באוקטוברב

כליותר.העורפיותהיחידותשלש.ק.(3.-7(ואףהתכניתונגדבעדהנימוקיםאתמפרט
הישראליהשריוןאתלבלוםמנתעלזה,אלסופבר-לב.קוקיוםעללמחלוקתנדרש
המעוזים.לעזרתיחושאונגד,יתקוףאשרלקוהתנגדוושרוןטלהאלופיםכימזכיר
צריכהשאחריוהראשון',השלבהיהזהמשהוהשרעצמובר-לברא"לבעודבר-לב,

זמןלמשךאופרטיביתעצירהלבואהייתהשהעלוהעיקרייםהנימוקיםבו.תמכודיין
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התעל:צליחתלקראתבאימוניםמצרייםחיילים

צה"ל.שלצפויותנגדהתקפותושבירתמה,

:שלישישלבלבואהיהצריךכךאחר
שהוקםההגנהממערךהחוצה""פריצה
מערכתיים:יעדיםלעברלתעלהממזרח
והמיתלה.הגיריומצרירפידיםנחל-ים,

היהזו.תכניתלבצעניסההמצריהצבא

באלאחריואךמורכב,צליחהמבצעזה
בהןגזרותבאותןלהגנההיערכותשלשלב
שלבבמהלךלכן.קורםדיביזיותאותןפעלו

ההגנהעמרותמחוךהריביזיותיצאוזה
לתעלהמעבראלק"מכמההתקרמושלהן,
תכניתזוהייתהלהגנה.מחרשונערכו

ביותר.פשוטה
שעותשלוש1100,בשעההכיפוריםביום

אמ"ן,ראשהציגהמלחמה,פרוץלפני

הזוהפעולהדרךאתזעירא,האלוף
כמהעדברורשלאאלאולמטהו',לרמטכ"ל

הייתההשעההלאה.זהמידעהועכר

אחרוןעדהמידעאתלהעבירכדימאוחרת
החיילים.
עודבצה"למוכרתהייתהזותכנית
מדרכיאחתהייתהשהיאאלאמשכבר,

תכניתידועות.שהיורבותאפשריותפעולה
לתתנועדויונים"שובך"והיערכותהמעוזים

שלאפשריותפעולהדרכילמספרמענה
נוספתפעולהאפשרותגםהייתההמצרים.
אואחדעיקרימאמץהמצרים:בפנישעמדה
וריתוקהטעיהאולימשני,מאמץשניים,

ישיגהעיקרישהמאמץולאחרגזרות,בכמה
התקד-צה"ל),(המתגונןביצורידרךפריצה

יעדיםותפיסתביצוריולעומקדרכהמות
זואפשרותלאורמערכתית.חשיבותבעלי

יוםשלהצהריםאחרבשעותחיפשו
גונןהאלוףהרמטכ"ל,הראשוןהלחימה

זאתהעיקרת,המאמץאתאלברטוהאלוף
שהצליחהכךעלבידםשהיההמידעלמרות

חי"ר,עםהחזיתרוחבלכלהיא

בכלירעשצה"ללומרנכוןזהיהיהלא
האויב.יפעלכיצדובדיוקבוודאותהדרגים

העובדההיאהמעוזיםקומהישגיאחד
פעולהלדרךהמצריםאתתיעלשהקו
אכןאםשלה.באמביציותיותרצנועה
ולמיתלה,לרפידיםלהגיעסאדאתהתכוון

שהתקפתאושלישי",שלב"היהאכןואם
היאבאוקטוברב-14המצריםשלהנפל

הוגשם,לאזהשלבהריהשלישי,השלב
שרצוממהחלקרקהםהמצרים,והישגי
פשוטההייתההמצריתהתכניתלהשיג.
לבצעה.היטבעצמםתרגלווהםיחסית,
המעוזיםאתבחשבוןלקחהכברזותכנית

מצדהצפויותהתגובותואתהקיימים,
כעומקשנמצאוצה"לשלהשריוןכוחות
סיני.

ובביצועבתכנוזליקויים

הי-המעוזיםפעלוההתשהמלחמתממהלר

ללאקרבימיבשניחללים25לעומתטב.
ההתשה,מלחמתבמהלךהיומעוזים,

1970,אוגוסטעד1968מספטמברשנמשכה
ומספרנפללאמעוזאףחללים.260

קטןהיההמעוזים,שקמולאחרהאבדות,
שהרביזיהאלאלכן.קודםהאברותממספר

למלחמההתשהביןבתכניתשנעשתה
שלהחבירהמספיקה.הייתהלאכוללת,

אשרלמעוזים,טנקיםופלוגותמחלקות
עםפעלוכשהמצריםבהתשה,היטבפעלה

התאימהלאקומנדו,ופלוגותארטילריה
חטיבותהפעילוהםכאשרלמלחמה,

גונןהאלוףכימדגישאדןהאלוףודיביזיות.
אולםהימים,ששתמלחמתבמונחיחשב
העובדההייתההשגיאותאחתכילינראה

הטנקיםפעלווהפלוגההמחלקהשברמת

ההתשה,מלחמתהתחדשהכאילוצה"לשל
כוללת.מלחמהישכאילוולא

הופעלהההתשהמלחמתשבזמןמאחר
המצריםזאתהכירולמעוזים",ה"חבירה

חבירה.שללבעיהמענההכינוואףהיטב,

לפעם,מפעםביצעו,שבקוהכוחותגם
כלשלשלדית)(ברכבמצומצמתפריסה

יבוליםששררו,התצפיתובתנאיהמערך,
קורה.מהלראותהמצריםהיו

תוםמאזשחלובשטחהשינויים
מלחמתפרוץועדההתשהמלחמת
יוה"כ

הטיליםאתקידמוסובייטיבסיועהמצרים

חופשאתשללוובכךהתעלה,לקרבת
היהניתןהישראלי.האווירמחילהפעולה
בתחליףהארטילריהאתלתגברלדעתי
גםלמעשהכימצייןאדןאלוףאווירי.לסיוע

במלחמתוגםהימיםששתבמלחמת
שקל""ט"נ1,טיליםצה"להכירההתשה
צודקהואזועוברהבקביעתאךו"סאגר",

צה"ל,הכיראותוהטיל,חלקי.באופןרק
2300שליעילטווחבעלה"שמל"היה

מלחמתלאחרק"ג.22שלומשקלמטרים
העולהסאגר","הטילבזירההופיעההתשה

בדיוק,מטרים),)3000בטווחקודמועל

נשיאתוובאפשרותק"ג),)11הקטןבמשקלו

אלהיתרונותבמזוורה.בודרחיילידיעל
התעלהאתלצלוחמצריםלחייליםאפשרו
לעמדתבידאלהטיליםנושאיםכשהם
אובאגפןלהיותגםהייתהשיכולהשיגור,
היריבשלהטנקיםעמדותשלבעורפן

להיותיכלהה"סאגר"שלהשיגורעמדת(

עצמו).הטילממקוםמסויםבמרחק
1973,בינוארשאירעהאש,בתקרית

הכירובצה"לסאגר"."טיליהסוריםהפעילו

לכן.קודםעודזהטילשלתכונותיואת
הימצאודבראתפרסמוהמודיעיןתזכירי

אתותיארוהמצריםביריהטילשל
לגמרי,נקלטלאזהשירעאלאתכונותיו.
ב"סאגר".התחשבהלאכשטחוהתכנית

לפעולצריכיםהטנקיםהיובהםהסנפירים
שלבמרחקהיופלוגות)עדמחלקות(
בטווחכלומרהתעלה,מןמטרים1500-800

מןוהןהחזיתמןהןסאגר","שליעיל
מודעהיהז"למנרלרהאלוףאמנםהאגפים.
ואףלתעלההסנפיריםשלהיתרהלקרבתם

2500-2000'שללטווחלהרחיקםהציע
בגדרנשארהזושכוונהאלאממנה,מטרים
לאוראםספקמוגשמת,הייתהואפילורצון,

-נוסףחידושדי.זהבמרחקהיההטילתכונות
ההתשהמלחמתאחריהמצריםשהוסיפו

ל-1530שביןבגובהרמפות""86הקמתהיה

שלהמצריבצדהשטחלפנימעלמטרים
המצריםהציבואלהברמוזותהתעלה.
הצליחהעללחיפויו"סאגרים"טנקים

ה"סנפירים"כוללצה"ל,עמדותולשיתוק
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השפעהישזהבמצבהתעלה.שמאחורי
היוהראשון,בקולמערים,לכמות.רכה

כעמדותנ"טוטיליםטנקיםמאודהרבה
לאחרכיולומר,לסכםאפואניתןטובות.
לפחותהמצריםהכניסוההתשהמלחמת
בתכניתשפגמוחשוביםשינוייםשלושה
אתסיגללאצה"לואילולצה"ל,שהייתה

החדש.למצבעצמו
איננוכללבר-לבקוכישיאמרמייאמר

בארץ,הרחב,הציבורבקרבאולםקו.
כקובר-לבקונתפסכולוובעולםבמצרים

במלחמתמאג'ינולקוברומהמבוצר,הגנה
תופעותהיוזולעובדההשנייה.העולם
חיוביות.גםחלקןאךשליליות,חלקןלוואי,

מאמץהמצריםהקדישוזומתפיסהכתוצאה
לפתורכושרם,מכללגדולחלקמאור,רב
עלויתרוובכךה"קו",שהציבהבעיותאת

אחרים.לצרכיםמשאביםאותםהקדשת
המצריםהגבילוקו","שלהדימויבהשפעת

הראשוןבשלביםלפחותמשימותיהמ,את
יחסיתצנועהלתכניתהמלחמהשלוהשני

מהבמידתזאתוכללבצע,אולימשיכלו
זאתעםאולםבר-לב".קו"שלהדימויבזכות
העורףלמורלנזקנגרםהקו,שנפלברגע

צבאהואהצבאעיקרבהבמדינההישראלי.
לזההעורףשלהמורלביןנתקאיןמילואים

עלהקוכישנודעברגעלכןהגייסות,של
והןהעורףהןמורליתנפגעונפל,מעוזיו

עלויתורחמור.לנזקהביאוהדברהגייסות
בר-לב",קו"אתשאפףהסודיותמסך

אולימונעיםהיובו,איןומהישמהוהסברה

שלו,המוטעיתהתפיסהשהביאההרווחאת
לאזאתעםאךגרמה.שהיאהנזקאתגםאך

הסודיות.עללוותרלהמליץשישלינראה

ובתקשורתבכוננותליקויים
עלרביםסימניםהעידוהמלחמהערב

הקולאורךצה"לכוחותקרובה.מתקפה
אלקודמואשרצליחה,באמצעיהבחינו
הבחינוגסהםהמצרי.בצדהסוללהמאחורי
לביןהקרמיוחהעמדותביןמוקשיםבסילוק

אוויריצילוםגיחתפיענוחהמים.קו

הכפלתעלהצביעבאוקטובר,ב-4שנערכה
קניםמ-700-600המצריתהארטילריהעצמת

קנים.ל-1300-1100
7,מח"טסיני,אוגדתמפקדהרמטכ"ל,סגן
מספרעודואוליבאמ"ן,הענפיםאחדראש

לפרוץעומדתכילמסקנההגיעוקצינים
אולםזאת.לומרהיססוולאכוללת,מלחמה

אוגדתמפקדשלדעתם:תקשורתליקוייהיו
אחרוןלידיעתהגיעהלאאחרים,ושלסיני

הצעדיםכלננקטולאהגיעה,ואמהחיילים,
קציניםאותםכלטעואולימכך.המתחייבים

לגבימפורשות,פקודותנתנושלאבכך

להגיעדילאשכןלנקוט,שישהפעולות

המסקנהאתלתרגםישהנכונה,למסקנה
בוצעאובוצע,לאזהדברהמעשה.לשפת
בלבר,חלקיבאופן

במסעהבחנההעדרהיהאחרליקוי
בתגבוראמנםהבחיןצה"למצרי.התקרבות

מוקשיםבפינויארטילריה,בתוספתהקו,

לאהרגריםאולםהמים,לקוובירידה
המצביעארוך,התקרבותכמסעהתפרשו

הגלשלהכוחכלבאש.הפתיחהשעתעל
לנקודתמראשקרובהיההראשוןהתוקף

שהועברהמירעהמצרים.שלהצליחה
1800בשעהצפויהההתקפהכאילולכוחות

כוננותמצבהוכרזזאתעםיחדובלבל.הזיק
כזהכוננותשבמצבמכאןבוטל.לאוהואג'
ולאועת,בכללחימהלתחילתלצפותיש

1800.כמומסוימתבשעהדווקא
למצגצה"לעברבאוקטוברה-5ו'ביום
באוקטוברה-6בשבתועור,זאתג'9.כוננות
במצבהיההצבאבלכאשרסכוובשעה
פקודותקבוצותשהתקיימוואחריג'כוננות

ניתנההערב,תיפתחהמלחמהכינאמרבהן

ספיגה",כוננות"פקודתסיניאוגרתבגזרת

באשלפתוחעומדהאויבכישמשמעותה
הכוחותכןאםהיומצבבאיזהארטילרית."י

האש?נפתחהכאשר1400לשעהסמוך
הופתעבשטחהכוחותמןחלקכימסתבר

המח"טיםאחדהמלחמה.מפרוץזאתבכל
הפצצותאחשמעכאשרהופתעברפידים

גדורקולי.עלבוםהןכיוסברהראשונות
דן,חטיבתשלהטנקיםמגדודיאחדשובל,
המפקדשלו,הקבעבמחנהעתבאותהשהה
כלעםגדודיתשיחהעתבאותהקיים

פרוסיםהיולאהגדודשלהטנקיםהחיילים,

טעהזהמג"דגםמוסווים.היוולאבשטח
גרורהראשונה.ההתפוצצותאתכששמע
מןהואגםהופצץעוזי,גדודשני,טנקים
שלוהטנקיםוגםשלוהקבעבמחנההאוויר

נפגעההמפקדהפלוגתמוסווים.היולא
בקו,הדרומיהגדודחללים.עשרהוסבלה
לידפלוגהפלוגהמפוזרהיהעמנואל,גדוד

הגרורו"צירר".נוצה""מצווה","התעוזים
מסע,בשדרותהיהטוב,יוםגדודהצפוני,
כימזלנוהעמרות.אלהחניוןמןביציאה

יעילותהיולאהמצרייםהמטוסיםהתקפות
השריוןחטיבתלהיות.היושיכולותכפי

הייתהעתבאותההיטבפרוסהשהייתה
שהיוכאלההיוהמעוזיםמקרבגבי.חטיבת
פחות.מוכניםשהיווהיוהיטב,מוכנים

ישרא-שבוייםהראתההמצריתהטלביזיה(

אםגםספורט).בבגדילבושיםכשהםליים
במצבלהיותפקודהשניתנההדברודיי

לעבורישפקודות.לתתדילאהריכוננות,
הפקודותאםולבדוקהמשנהביחידות

המלאכהקצר,היההזמןוכיצד.בוצעו
גםישנםאךעסוקים.והמפקדיםמרובה,
גדודיםמפקריהיואכןמטה.וקציניסגנים,

המשנהיחידותבלביןלעבורשהספיקו
ולוודאהכיפוריםיזםשלבוקרכאותושלהם

כהלכה.בוצעהשהפקודה
שלהאווירחילמפקדאמרהמלחמהלפני
ראשית,:דבריםשניפלד,בניהאלוףצה"ל,
לטפלכדישעותכל-48יזדקקהאווירחיל

הקרקע.לכוחותלסייעיוכלולאבטילימ,
בשעההלחימהתתחיללהערכתושנית,
אתיפתחושהמצריםכיוון1500,או1400

לפניאווירייםתקיפהבמטסיהמלחמה
לידיעתהובאלאהראשוןהמידעהחשיכה.

.---.--..-.-------,.--.-

עץסולםבעזרתסוללהבמעברמצריחייל

לאכןגםכנראההשניוהמידעהרמות,כל
לוחמיואלהדרוםפיקודמפקדתאלהגיע
סיני.

בשעהבאוקטוברב-6קיבלאמ"ןראש
תיפתחהמלחמהכיהסיקלפיומירע0400

הרמטכ"להחמה.שקיעתלפניכיום,בו
מפקדדקות.תוךזוידיעהקיבלווהמטכ"ל

יזס627,בשעהיריעהאותהקיבלסיניאוגרת

מרמתבאיחור.דקותועשריםשעותשלוש
ולמט"קהכיתהלמפקדלמעוז,עדהאוגדה

היונוספות.שעותכמהתוךהידיעהעברה
הידיעהאתשקיבלוהצפוניתבגזרהמעוזים

רקותמספרהיינול-1200,1330השעותבין
האש.פרוץלפני

הלחימה
מהלךכלאתכאןלסקורבאפשרותנואין

עיקריתבשאלהנתרכזכןעלהלחימה,

אולתכנית,דומהשבוצעמההאםאחת:
לאתיערךהבחינהלחלוטין.ממנהשונה
המעוזיםכלללגביאלאמסוים,מעוזלגבי

והחטיבות.הגדודיםהטנקים,פלוגותוכלל

המעוזיםלחימת
מעוזים16התעלהבקוהיוהלחימהבפרוץ

א'אורקל""נחשביםהמעוזיםמנייןלצורך(
מעוזלגביהדיןוהואאחדלמעוזג'ב'

תצפיתאלאהיולאמעוזיםשנימילנו"."
שישהבתתצפיתעםטרקלין","באגפים:
היהלאשכללהתיכון,היםלחוףאנשים

חמישהבתתצפיתעםו"אגרופית",במגע,
ב-6שפונתהסואץ,מפרץלחוףאנשים

מספרקרב).ללא1900בשעהבאוקטובר
שמדוברהמעוזים16אתשאיישוהלוחמים
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שירותיםאנשיחי"ר,חייליכוללבהם,
ישזהלמספרכ-450.הסתכםמודיעין,ואנשי

עםלמעוזיםשהגיעוטנקיסטים,55להוסיף
עםלחמווהםנפגעושלהםהטנקיםטנקים.
היההטנקיסטיםעםיחדהמעוזים.אנשי

מתוכם505המעוזיםלוחמישלמספרם
כרבע.שהם126,היום)עדנעדריםאו(נהרגו

ישזהלמספרנחלצו.ו-153בשבינפלו162
בבודפ-מעמדשהחזיקולוחמים64להוסיף

ב-וונפלווהשבוייםהחלליםמרביתסט.

מעוזים:ארבעהעלהמעוזים.16מתוך
הו-ו"בוצר"לקקן""דרורה","כתובה","

אותם.לכבושניסיוןנערךלאאךאש,נחתה
וסבלוקשהבלחץנמצאואחריםמעוזים
39-אורקל""אבדות:שלגדולמספר
לוחמים;58מתוךשבוייםו-19חללים

שבוייםושמונהחלליםתשעה-לחצנית""

ושישהחללים13-מילנו""איש;17מתוך
חמישה-מפרקת"";איש42מתוךשבויים
איש;16מתוךשבוייםושישהחללים
מתוךשבוייםושמונהחללים12-חיזיון""

שבוייםו-11חללים18-ליטוף""איש;20

חלליםעשרה-ו"ניסן";איש29מתוך

איש.20מתוךשבוייםועשרה

מעמר?המעוזיםלמעשההחזיקוזמןכמה
ג',ל"אורקל"האויבחדרהכיפוריםביום

המשיךהלוחמיםמןחלקאולםול"לחצנית"
היום.למחרתעדהבונקריםמתוךכלחימה

בשעהבאוקטוברב-7נפללחצנית""מעוז
פונואונפלוהמעוזים16מתוךשניים1200.
משךכלמעמדהתזיקוהנותרים14מיד.

ה-7מצהריללחימה.הראשונההיממה

יממהבאותההלילהלחצותועדבאוקטובר

כולו,אורקל"":מעוזיםשבעהנכנעואופונו
מפרקת","מילנו","כתובה","דרורה","
מעוזנכנעבאוקטוברב-8ז"לקקן".ליטוף","

נכנעובאוקטוברב-9מפצח","-נוסףאחד
פורקן""(נוספיםמעוזיםחמישהפונואו

ו"ניסן"מצמד""ו"חיזיון",פונו,ו"בוצר"

קובמעוזיהאחרוןנכנעלחודשב-13נכנעו).
אחד,מעוזמסרק"),"(המזחמעוזהתעלה,

מעמדהחזיקהתיכון)היםלחוף(בודפסט""
נפל.המלחמה.ולאמשךכל

לחלץניסיונותנערכוהמקריםמןבחלק
מוצלחים,היוניסיונותשישההמעוזים.את

המעוזיםלחילוץבניסיונותהמדוברלדעתי.
ו"בו-לקקן","פורקן","כתובה","דרורה","

ב-10בודפסט""לחילוץובניסיוןצר",

היונכשלו.ניסיונותחמישהכאוקטובר.

לאאיש(ליטוף""לחילוץהניסיונותאלה
מסרק""נחלץ),לאאיש(חיזיון""נחלץ),
אורקל""הים),דרךמוצלחלאחילוץניסיון(

חמישהורקנשבו,אונהרגוהנחלציםרוב(
ב-בודפסט""לחילוץוהניסיונותהגיעו)איש

בו(מילנו""שלהמקריםאתלחודש.בו-69
אונהרגווהשאר42,מתוךאיש24נחלצו
רקבשלוםהגיעובו(ו"מפרקת"נשבו)

ביןלהעריךניתןהלוחמים)16מתוךחמישה

החילוץניסיונותמרביתלכישלון.הצלחה
לסכםניתןהראשונה.היממהאחרינערכו
האויבאתעיכבוהמעוזיםמרביתביולומר

24במשךעיקריפריצהבצירמלהשתמש
כ-9אולםללחימה,הראשונותהשעות

לומעוזים.כמעטנשארולאבאוקטובר
לאהמעוזיםאתלפנותהפקודהניתנה
לכן,קודםערבאלאבאוקטוברה-7בצהרי

לאכזה,במקרהאולם,בר-ביצוע,הדברהיה
היושבפתחםציריםאותםנבלמיםהיו

כילנוידועכיוםהמעוזים.ממוקמים
לעומקמידלפרוץהתכוונולאהמצרים

זהדברהיהלאהלחימהבזמןאולםסיני.
ידוע.

הטנקיםלחימת
האלוףעל-ידימוצגתשהיאכפיהתכנית
טנקים:פלוגותשתיפריסתכללהי2,ןדא

מחלקה.מחלקהשלבפיצולמחלקותשש
מהמחלקהלבדכיארן,טועןלמעשה

והואבמקומם,הטנקיםהיולאב"אורקל"
נכונהזועוברהרבה.חשיבותלכךמייחס

הטנקיםמחלקותנכונה.אינההפרשנותאך

במחלקותלפעולרביםבמקריםנועדו
הטנקיםמרביתטנקים.שניהיינומוקטנות,

משתייותרלמעשה(אלהפלוגותשתישל

כללאאךהושמדו,טנקים)24פלוגות:
העמדות.אלבדרכםהושמדוהטנקים

ללאהגיעהל"בודפסט"שחברההמחלקה
אתושברולחמו,הטנקיםשניתקלה.

טנקנפגעהמלחמהובהמשךהאויב,התקפת
יוםמגדורל'פלוגהפעיל.נשארוהשניאחר

ז"ל,הקמןאוריסגןשלבפיקודובצפוןטוב
זומפלוגהכולה.שפוצלהפלוגההייתה
ב"בודפסט".הטנקהואאחד,טנקשרד

מראשנמצאוהפלוגהמטנקישלושה
שלובסופולחמו,אלהטנקיםב"אורקל".

עםחברוטנקיםשניואבדו.נפגעודבר
מוזם,שאולסגןהמ"מבפיקודבודפסט","

לאבודפסט""מעוזאךאחד.שרדומהם
חברהמוקטנתמחלקההתעלה.עלנמצא

בה-זגוגית","צירעלובררךל"לחצנית",

טנקנ"ט.טיליםע"יהותקפהלסנפיר,גיעה
קדימההמשיךאךנפגעוהשניהושמד,אחד

עלזהטנקהושמדיותרמאוחרל"לחצנית".
מעלקההמעוזים.אלבדרךלאאךהמים,קו

אלבשלוםהגיעההמ"פ,בפיקודנוספת,
המוקטנתהמחלקהגםכתובה"."המעוז

דרורה""למעוזלהגיעצריכהשהייתה
כיברריושמעהמ"פבשלום.לשםהגיעה

בקש-נתונהל"לחצנית"שבררךהמחלקה

גםעשהוכךב"כתובה",עמרתואתעזביים,
בשניב"ררורה".הטנקיםשניעםהקצין
נעווהטנקיםקשה,מצבהיהלאאלהמעוזים
לחב-לסייערצוןמתוךלחצנית","לעבר

טנקקורםנפגעו,הטנקיםשנילפלוגה.ריהם
כךואחרהשני,הטנקאחריוהפלוגה,מפקר
נוספים.טנקיםשני

שהגיעגבי,אל"מהטנקים,חטיבתמפקד

והמג"דבאוקטובר,7-6בלילהמיםלקו
ביקשול"מפרקת"שהגיעז"ל,יפהעמיר

הטנקים,אתולהחזירהמעוזים,אתלפנות
קועללהישארהיהניתןלאלהערכתםכי

למצריםשהייתההאש,עצמתמולהמים.

וה-ה"סאגר"וטיליממול,הרמפותעל

המעוזיםביןחי"רע"ישהועברוא.ע.0.,

כוחו-ובעורףהמעוזיםאלבדרכיםופעלו

היהאפשראםספקהמים,קושעלתינו
לכך.שהוקצוהכוחותעםהמיםבקולהחזיק
קועלמראשהטנקיםעמדואילושגםמכאן,
בתכנית)לבךשנועדוטנקיםאותם(המים

במאוחר.אובמוקדםמושמדיםהיוהס
לאחרטוב,יוםגדודהצפוני,הגדוד
לפי(לצפוןז"להקמןאוריפלוגתאתשפיצל

פלוגהל"מילנו".מחלקהשלחהתכנית)
טנקיםשבעהבראשז"ל)יונתן(מוקטנת

סבלההיאוגםמפרקת""לעזרתיצאה
נערכההשלישיתהפלוגהכבדות.אבדות

הראשו-הפלוגותששתיאחריקנטרה.מול

סבלהאבדו,כמעטוהדרומיתהצפוניתנות,
דבירנועם(השלישיתהפלוגהגםאבדות
גרודשלאבדותיובביצות.שקעהואףז"ל),
חרמ"שלוחמי16ועודתללים34היוזה

מטנקיגזרה.באותהשפעלוניצני,מגדוד

חדלהגדודבלבד.חמישהנותרוהגדוד
מחדש.הוקםהמלחמהאחריורקלהתקיים
שתיעםהלחימהאתהחלז"לשלוגדוד

הגיעה1600(בשעה(שעתייםכעבורפלוגות.
משתיאחתהשלישית.התגבורתפלוגת

ל"חיזיון"הופנהחלקהפוצלה:הפלוגות

בגזרתנמצאאחרכוחל"פורקן".וחלקה
בצומתאחריםטנקיםוארבעהמצמד","

הסינית-החווהאזורביןשיק"-"לכסיקון"."
איסמעי-פורקן"-ציר"גזרתלביןמצמד""

היוהמקומותבכלגדול.פערהיהליה-טסה,

פלוגתכבד.לחץתחתנתוניםהגדודכוחות
גדולחי"רכוחידיעלהותקפההתגבורת

לשםהגיעהכאשרטלביזיה","ידעלמאוד
ר7ס0.בשעהבאוקטוברב-6

מראשפוצלעמנואל,גדודהדרומי,הגדוד
בתעוזיםשמוקמומוקטנותפלוגותלשלוש

מחל-שלושעםו"צידר"נוצה""מצווה","

חברההאחתפלוגות).מאותןשפוצלו(קות
והשלי-המזח)(ל"מסרק"השנייהל"בוצר",

לטנקיםחיכוהמצריםסורר.לראםשית

א.ץ.0.,ועםסאגרים""עםברמפות,שלנו
שלא(המחלקותשלושכלזאת,בכלאולם
הצליחובאש)הפתיחהלפניפרוסותהיו

מפצח""לידארגןהמג"דלמקומן.להגיע

חרמ"שכוחושלב'פלוגהשלהסתערות

אולםהעמרות.עלוהשתלטהסיורמפלוגת
והגיעהמצריהחי"רחזרקצרזמןכעבור
יחדלמזח,שהגיעוהטנקיםשלושתלשם.

הלחימה,תוךלשםשהגיערביעי,טנקעם
-הארבעהמןשלושה(נפגעושם,לחמו

חזרלאמהםאחדואףהראשונה),ביממה
הפלוגהעםעצמו,הגרורמפקדלכוחותינו.
לידהמיםלקולהגיעהצליחהמרכזית,
ולפ-המיתלה-ג'ניפה)צירמוצא(מפצח""

ספיגתתוךהמערבית,הגדהלעברעול
הגדור)מכלחללים)21באנשיםאבדות

טנקיםרקלאהייתההבעיהובטנקים.
טנקיםאםכיהעמרות,אלבתנועהשנפגעו
המים.קושעלבעמדותגםשנפגעו

פלוגותשמונהעםהפרוסה,החטיבהכל
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וסבלההתכנית,לפיפעלהומחלקות,
היההמתוכנןמןהשוניכברות.אבדות
שלהעמדותמןלכמהכהגעהאיחור

לאאךנפגעים,בכמהשעלה(המחלקות,
איחורוכןיום)באותושנפגעוהטנקיםבכל

חרמ"שוחוסרשלו,לגדודפלוגהבהגעת
אךהתכנית,אתשתאםדבר(וארטילריה,

למח-מתאימהתשובההייתהלאלתכנית

אלנעוברונןהפלוגותהאלה).בכוחותסור
היולשםשהגיעוהמחלקותכאשרהמיםקו

העקבקשייםהיההמעוזכאשראובצרה,
כלבהתשה".גםעשוכך"אבללעזרה.

אופחותפעלההפרוסה,הקדמית,החטיבה
ועליתרונותיהעלהתכנית,לפייותר

מגבלותיה.
להיותשנייהחטיבהנועדההתכניתלפי

משלושאחתככלגדודלגדודים:מפוצלת
ביןהמרחקהעיקריים.הציריםעלהגזרות,

ב-45הואהמיחלהולמוצאלטסהבלוזה,
הואהמיתלהלמוצאמטסהוהמרחקק"מ,
זה,בטווחגדודיםביןהדדיוסיועק"מ,כ-60
לאבפועל,השלישי,הקואפשרי.בלתיהוא
דןחטיבתקיבלו1400בשעהפרוס.היה

להתקדם.פקודהגביוחטיבת
לפיהמיועדלמקוםבהגעההאיחור
שעות.לשלוששתייםביןהיההתבנית
עורפיהיההגדודיםשלהמיועהמיקומם

הגיעהכאשרהאויב.הגיעאליולמקומות
שניקרו1600בשעהלטסהגביחטיבת
ישב"בודפסט"כיהידיעותבגללדברים:

ברומני,נחיתהתהיהכיהחששובשללחץ

פלוגות)שתי(לפידותמוקטן,גדודנשלח
אלאולרומני.ל"בורפסט"ובהמשךלבלונה,

ושאריתמספיקאינוהכוחכיהתבררשאז
ארבעבןעמיר,מוגברגדוד(גביחטיבת
ניצניגדודהצפונית.לגזרהנשלחהפלוגות)
בגזרתאמנוןחטיבתאתלתגברנשלח

למשךהושארמצנעגדודאיסמעיליה-טסה.
יותר,מאוחראוגדתית.כעתודהשעותכמה

הכוחכיהייתההמצבתמונתכאשרבלילה,
גדורגםנשלחמספיק,אינוהמרכזיתבגזרה

אמנון.לחטיבתכתגבורזה
היוםבמשךשאירעוהאירועיםמבין

גרודלאזכור:כמהראוייםללחימההראשון
ל"בודפסט",בדרכובמארבנתקללפידות

טנקכךואחרטנקים,שניאמנםאיבר
לאאךנהרגו,מחייליווחמישהשלישי,
האויבגםשלם.נשארגםולכןבכוח",פרץ"

פוצלהפלוגותארבעבןעמירכוחנבלם.
בפיקודואחדגדודמוקטנים.גדודיםלשני

לקנטרהפרץשילה,סא"להסמח"ט,של
לחבורבדי1900(בשעההחל(בלילה

שלהשניהגדודהמים.לקוולהגיעל"מילנו"
ולקול"מפרקת"פרץז"ליפהעמירסא"ל
אישיתלעמירפרטהכוחות,שניהמים.
הגזרה,אתהכירולאאישית,שילהגםואולי
זההיהטוב.יוםסא"לבעזרתניווטווהם

נועדהזוחטיבהשכןהתכנית,מןשינוי
הצליחוהגדודיםשניאחרת.לגזרהמראש
ולתעלה,מילנו""למעוזהאחרלהגיע,
פינולאאךולתעלה,מפרקת""למעוזוהשני

הםהפקודה).קבעהכךכי(המעוזיםאת
לאאךהצולח,המצרילכוחאבדותגרמו
שלבגזרתוהצליחה.אתמהמצריםמנעו
להעבירהמצריםהצליחויפהעמירסא"ל
שירההאשלמרותלילה,באותוטנקים
גדודטנקים.בכמהשפגעולמרותהגדוד
פלוגהטנקים.14עםלקנטרהפרץשילה
כולהכמעטאבדהז"ל,ז'פקופלוגתאחת,
קנטרה,בסמטאותאי-התמצאותאחרי

חי"רנגדקטנותטנקיםבקבוצותולחימה

עםלילה.ותאורת.R.P.Gמאגרים","רב,
חמישהעםיורם""לתעוזשילהנסוגשחר

אישורפיעלנעשההדברפגועים.לאטנקים

הגזרה.מפקד
18עםמפרקת""לגזרתנכנסעמירכוח
פיעלבבוקרונחלץ13,שםאיבדטנקים,
טנקיםמספרטנקים.חמישהעםפקודה,

תוךפקודה,פיעלוננטשו,בביצות,נתקעו
לשנימוקשים.עלעלווחלקהצווחים,הצלת

רובוחרמ"ש.ארטילריסיועחסרוהכוחות
נתפסהשטחכיחולצולאהפגועיםהטנקים
האויב.על-ידי

כמהשלבהפרשהופעלוהמרכזיתבגזרה
וגדודניצניגדודתגבורת:גדודישנישעות
ב-6לפעולהנכנסניצניגדודמצנע.

התג-פלוגתו9סס.לשעהסמוךבאוקטובר

מאוחרכשעההגיעההשלישית,שלו,בורת
מפקדסגןלעזרתכוחשלחניצניגדודיותר.
עיקרחיזיון"."באזורבנציון)רס"נ(שלוגדוד

בהמצת"-"פורקן","בגזרתלחםהגדוד
כוחממדים.רבתמצריתצליחההייתה
ניצני,שלהסמג"דבפיקודמוגבר,פלוגתי
ביןשהיהאויב,לתקוףנשלחיעבץ,רס"נ

הכוחלביןאיסמעיליה-טסהשבצירהכוחות
עכביש")."(דוורסואר-טסהבצירשהיה

ידועכיוםכוחותינו).ביןק"מ19שלפער(
כוחחי"ר.דיביזייתפעלהאזורבאותוכילנו

להםהסבחי"ר,חייליבאלפינתקלהסמג"ד
נפלהסמג"דגםבעצמו.נשחקאךאבדות
חטיבתלגזרתהגיעמצנעגדודזה.בקרב
והוכנס0100בשעהבאוקטוברב-7אמנון

פעלובוטליסמן","צירבאזורלפעולה
מגדודוחלקשלומגדודשנותרוהטנקים

חי"ר,כוחנגרבחשכהלחםהגרורניצני.

טנקיםס-כ2שלמרוכזבכוחנתקלכךואחר
לחמוהכוחותלהגנה.שהתארגןז-55,
תוךבזה,זההתערבבווממשקרוב,בטווח
ה-7בוקרלמןהצדדים.לשניאבדותהסבת

לחמויוםאותוכלובמשךבאוקטובר
כאשרזה,בצדזהומצנעניצניהגרורים

שביןהשטחמול(זנגביל""באזורמצנע
לידצידני""עלוניצניל"פורקן")חיזיון""

איסמעיליה-טסה.הציר
כוחהחזיקמצמד")"ליד(עכביש""בציר
ובמהטנקיםשניעםחרמ"שמ"פבפיקוד

באוקטובר)ב)-7לערך1400בשעהנגמ"שים.
הקרב,תחילתאחרישעותוארבעעשרים
כבריעבץרס"נסגנוקשה.ניצניסא"לנפצע

תחחלקחמצנעוסא"לבחיים,היהלא
חטיבתבגזרתניצני.גרודיתרתאתפיקודו
פרטמצריות.דיביזיותשתיצלחואמנון

כוחו-החזיקומיסורי"-"טלביזיה","לאזור

ק"מחמישהבמרחקהגבעותבקומעמדתינו

התעלה.מן
דקותמספרתמדהמביריצאהדןחטיבת

שובלגדודגדורים:שניעם1400,שעהאחרי
שובלגדודהתעלה.דרוםלגזרתעוזי,וגדוד

נלקחהחשיבהאוםליד(הגידי.צירעלנע
מפקדתלאבטחתהחרמ"שפלוגתמשובל

בחטיבתשובלנתקלהגיריבמוצאהפיקור).
ההיתקלותהייתהלמזלוהמצרית.הנחתים

אמפיביים,וטנקיםנגמ"שיםבעשרהמול

טיפין,טיפיןכך,אחרברובם.פגעוהגדוד

הנחתיםמחטיבתכוחותבעודהגדודנתקל

להיפגעמבליכבדות,אבדותלהםוגרם

צה"לכוחותלרשותשעמדהטנקכמעט.

ניידבקרבצה"לשלהלחימהוכושרפטון)(
רכב,כליכ-40איבדהאויבעדיפים.היו

ע.ז.-67.קליםאמפיבייםוטנקיםנגמ"שים

שםולחםליטוף""לסביבותהגיעשובלגדור
מוקטנתפלוגהרב.חי"רנגדהלילהכל

ונקלעההגדוד,מןנפרדהז"ל,ירוןאחת,
נ"ט.באמצעיםמצוירשהיהחי"רנגדלקרב

לצייןידעהולאדרכהאתאיבדההפלוגה
המ"פנפלזהבקרבנמצאת.היאהיכן

מאניתיכמהרקטנקים.שישהוהושמדו

השבי.מןחזרוהפלוגה
החזיקולאאךהטנקיםלחמוהמיםקוליד

1300לשעהסמוךבאוקטוברב-7מעמד.שם
עלמטרים1500מטווחלחפות,הגדורניסה

כמהליטוף"."מעוזחיילישלהיחלצותם
הגיעו.לאאךהחוצהפרצוהמעוזמחיילי

והפורציםבמצרים,נתקלוקרקעבקפל

נשבו.אונהרגו
למוצאהגיעפלוגותשלושעםעוזי,גדוד

גדודלתגבורפלוגההעבירהמיתלה,
פלוגותשתיעםוהמשיךב"מפצח"עמנואל
שנינותרוניסן""בגזרתול"מסרק",ל"ניסן"
מסרק""עםהחבירהעמנואל.מגדודטנקים

נגדהגדודנלחםהלילהובמשךהצליחהלא
בתחנתהאויבעלהסתערהגדוררב.חי"ר

ונדמההכפר)(ניסן""בקרבתהישנההרכבת
אחרחזרהאויבאולםטוהר,המקוםכיהיה
גדודגםגרםהאחרים,הגדודיםכלכמוכך.
באוראבדות.בעצמווסבללאויבאבדותזה

המים.מקומזרחהעמדותהגדודתפסיום,

שלהרמפותעלנלחםעמנואלגדוד
טוהרכיהיהנראהמסויםובשלבמפצח""

גםשוב.הגיעהמצריהחי"ראךהשטח,את
נגרמוכיאףהצליחה,נמנעהלאזהבאזור
כא-ולמתגונניםלצולחיםועיכוביםאבדות

חד.
ודןגביהחטיבותשלהגדודיםששתכל
ה"שלישי"הקוגדודיצריכיםשהיוכפיפעלו

ניגועשלצורךאלאהתכנית,לפילפעול
היהלאגרוריםלשלושהשיועדההתכנית,

בעצמהנגדהתקפתהייתהלאבשישה.די
הגדודיםוכלבתכנית,שהיהכפיחטיבתית

גדוד-אופלוגתיותבמסגרותלקרבנשלחו

יות.

התעלהחזיתבכלהיובאשהפתיחהעם
הבא:באופןממוקמיםארטילריהקני28

198043וק.-כב'



התעוזיםמןאחדבכלמ"מ155סוללת
סוללהו"נוצה".מצווה""מרור","יורם","
ושתימ"מ155תותחיםשנישלמעורבת
175וסוללהב"בודפסט",מ"מ120מרגמות

צידר","לידב"מבדד",כישוף"."בתעדמ"מ
מ"מ155תותחיםשלמוקטנתסוללההייתה

הייתההפריסהמ"מ.160מרגמותשתיועוד
חזיתשלק"מ23לכלאחתסוללהשלאפוא

היהניתןמקומותשבכמהלמרותהתעלה,

היוסוללות.שלושאושתייםשלאשלרכז
סוללה,ולאפלגההופעלהבהןגזרותגם

לבלוםיכלהתותחיםמשניאשאםרבוספק
חטיבתית.צליחה
גדודבנסיעההגיעבאוקטובר7-6בליל
מידונכנסקניםעשרהעודעםתומ"ת

ענורגיעה,בימיכינניחאםגםלפעולה.
המלחמהלפנישבועהריקנים,28

שררומתוכוגבוהה,כוננותשלמצבשרר
נשאלתג'.כוננותמצבורבעיוםבמשך

עודלקדםהיהאפשראיהאםהשאלה,
חיוני.שהדברחשבולאשמאאוארטילריה,

מרחקמזהזההמרוחקיםבמעוזיםכשמדובר
הואהטנקיםתותחיוטווחק"מעשרהשל

מטרים,2000המקלעיםוטווחמטרים3000
שתכסהארטילריתאשלהיותהייתהצריכה

ענולאקנים38לאואףקנים28לאהקו.את
העררהיהנוסףליקויאלה.צרביםעל

להיותהקרבנוערהתכניתפיעלחרמ"ש.
אוטנקים,גדודשלנגדהתקפת-ניירקרב

התק-בוצעובפועלכאמור,טנקים.חטיבת

לפיחטיבתיות.התקפותולאגדודיותפות
במלחמתטנקיםגדודלכלהייתההתקנים

בפועל,אולםחרמ"ש,פלוגתהכיפוריםיום
להםהיושלאהסדירהכוחמתוךגדודיםהיו

פלוגותלהםשהיואוחרמ"שפלוגות
סידוריםקיימיםהיואמנםמאוד.מדוללות
פלוגתתשליםחירום,בשעתלפיהם,

הכוחאתהמילואיםמערךמתוךהחרמ"ש
כאשראולםאפשרי,היהזהדברהסדיר.
המילואים,הגעתלפנימשעלהסדירהכוח
עםלוחםוהואחרמ"ש,ללאמופעלהואהרי

העריךלאואיש(ובלילהביוםבלבד,טנקים
ידועהיהאדרבה,בלילה.תהיהלאשצליחה

ומתמשך,מורכבמבצעהואצליחהמבצעכי
להיפךאוביוםוימשךבלילהשיתחיל
מןחלקובלילה).ביוםלחימהותהיה

קשים,בתנאיםרקלאלקרבנכנסוהכוחות
חרמ"שללאאףאלאנחותים,כוחותוביחסי

מרכיביםשהםמספיק,ארטילריסיועוללא
הגנה,זואםביןלחימהכלשלחשובים

התקפה.אוהתקפת-נגד

המחיר
וב-הראשונההיממהבהישגידניםכאשר

שללמחירוגםלהידרשישכישלונותיה
המעוזיםאתשאיישוהחיילים,מספרהקרב.
מהם505126.כאמורהיההמלחמהבפרוץ
אופצועיםברובםהיווהנותריםנהרגו

מקרבוהנעדריםהחלליםמספרשבויים.
ביממהל-219מגיעהטנקיםחטיבותחיילי

חלליהיו)103(מחציתםכמעטהראשונה.

פזוריםשהיוהקדמייםהגדודיםשלושת

זהכשבמספרבודדות,ופלוגותמחלקות
החלליםשארהחרמ"ש.לוחמיגםנכללים

הקו.אתשתגברוהגדודיםשישהחייליהיו
היהביותרכבדותאבדותשסבלהגדוד,
בנפשאבדות34לושנגרמוהצפוני,הגרוד
שלחמוהחרמ"שפלוגותחלליעםויחד

ל-54,שלוהחלליםמספרמגיעבגזרתו,

הטנקים,חטיבותחללימכללרבעהיינו

והנעדריםהחלליםשלהכוללהמספר
ראשוניםחלליםכולללאהראשונה,ביממה

זהבמספר345.הואהמילואים,אוגדותשל
טנקיםפלוגותשלרביםמפקדיםנכללים
חטיבתי,אג"םקציןסמג"ד,חי"ר,ופלוגות
שלם.דור-ואחריםמחלקות,מפקדי
מאותדומה.היהבשביהנופליםמספר
המחירקשה.פצועמג"דובהםנפצעואנשים

מאוד.כברהיהבנפש

ומשמעותןבטנקיםהאבדות
בהי-איקיימתבטנקיםהאבדותמספרלגבי

פיעלשונות.גירסותוקיימותמסוימת,רות
300בסיניהמלחמהבתחילתהיוברטוב
סיכומי290.אדןהאלוףולדבריטנקים,

טנקים273עלמצביעיםהלוחמותהיחידות
או280כנראההואהנכוןשהמספרבעוד
מח"טים.וטנקיקלבתיקוןטנקיםבגלל279,
ביומןהריווחכוללהמקורות,רובלפי

ה-בבוקרנותרוהדרום,פיקודשלהמלחמה

ומכאןפעילים,טנקים110רקבאוקטובר7
170.היהשנפגעוהטנקיםמספרכימשתמע
לפניבשעותאבדונוספיםטנקיםמספר

הי-הסיכוםבאוקטובר.ה-7שלהצהרים
נותןיחידה)אחריחידהבדיקתהיינו(חידתי
עדייןכו-117פגועיםטנקים153שלמספר

אבדוהנפגעיםהטנקים153מתוךתקינים.
פגיעהבגללכ)-76(כמחציתםלחלוטין
בשטחשנשארומכיווןאולגמרי,קטלנית
כ-השנייה,המחציתהאויב.ידיעלשנתפס

מהםורביםלאחור,ופונונפגעוטנקים,78
כך.אחרשוקמו

היחידות.בכלשווהאיננוהאבדותשיעור
פזוריםשהיוהראשוןהקוגדודישלושת
ולחמופלוגה,פלוגהאומחלקהמחלקה

61ביחדאיברוהאחרים,מןיותרשעותכמה
הגרודיםשלישים.שניהיינוטנקים,93מתוך
מןבחלקשלחמווגבי,דןאמנון,חטיבותשל

התגבור)כות(גדודית,במסגרתהמקרים
גרודשלהם.הטנקיםממספרכמחציתאיבדו

אחדטנקרק(שלמהפלוגהאיברטוביום
פלוגהאיבדשובלגדודממנה),נותר

פלוגה.איבדשילהוגדורשלמה,מוקטנת
כגדוד,לפעולהמשיךלאטוביוםגדור

בהמשךהמלחמה.אחרימחרשוהוקם
וגדורלפידותגדורגםאוחדוהמלחמה

במבנןלפעולהמשיכוהיחידותשארמצנע.
אתבידןלקייםשהצליחויחידותהמקורי.
בדרוםהיחידותכמויותר,רבלזמןהשטח

פגועים.טנקיםיותרלחלץהצליחוהתעלה,
ובמעוזהתעלהבצפוןכמומבודרות,יחירות
טנקים.פינולאמזח)(מסרק""

באוקטובר7-6בליל:אנושטעויותגםהיו
טוביוםמגרודטנקיםשמונהאושבעההיו

פגועיםאופגועיםלאעדייןבביצה,שקועים

התעלה.מןמטרים4000עד3000בטווחקל,
קועליפהעמירגדודלחםעדייןעתבאותה
טנקיםלחלץצורךהורגשולאהמים,

התעלהמןק"מארבעהבמרחקשקועים
ושרוייםעייפיםגםהיובגדודהאנשיםמיד.

לסגת,יפהעמירנאלץשחרעםרב.במתח
נ"טטיליםבגלל.ואזהתקדמו,המצרים

לבלתיהשקועיםלטנקיםהגישההפכה
אפשרית.

צה"להיהאחרת,טקטיקהננקטהאילו

ופחותאנשיםפחותאךשטחיותרמאבד
המלחמהעלהשלכותהיוזולעוברהטנקים.
כולה.

המשימה?ביצוע
הגנה.כתכניתהוגדרהיונים"שובך"תכנית

ולהשמידגזרתועללהגןהוטלהמתגונןעל
לאלכאורה,המשימה,בגזרה.אויבכוחות
השטח,מןחלקכבשחדר,האויבבוצעה.

הושמד.ולא
לאהסדירהכוחכילמדנומעשהלאחר
היוהכוחותהתעלה.קועללהגןכדיהספיק
מראש,ידועהדברהיהואילומדי,מעטים

הכוחותעלמטילהפוקרהדרגהיה
להשהותיותר:מוגבלתמשימההסדירים

להגעתעדאותוולעכבהאויבהתקדמותאת
המשימההייתהכךלוצה"ל.כוחותיתר

בוצעה.המשימהכילומרהיהניתןמוגדרת,
כבשוהתעלה,אתאמנםחצוהמצרים
ממזרחקילומטריםכמהברוחברצועה

השיגובסיניהסדיריםהכוחותאךלתעלה,
שארלהגעתערהדרושהזמןמרווחאת

ועיכובהזמןרווחשלמחירםצה"ל.כוחות
חייאבדןהיההאויבשלהתבססותוקצב
שטח.ופינוילחימה,אמצעיאבדןאדם,

בוצעה,לאההתקפהשבירתשלהמשימה
הזמניםלוחושיבושהאויבעיכובבוצעאך

ימשיךשהאויבסכנההייתהבגולןאםשלו.
הריוהכינרת,הירדןלעברקדימהוידהר
לידיהקואתהסדירההאוגדהמסרהבסיני

ה-7יוםבהמשךשהגיעוהעיקרייםהכוחות

ערשישהבמרחקהגבעות,כשקובאוקטובר
ברובועדייןמצויהתעלהמןק"מעשרה
יגיעושהמצריםהסכנהכוחותינו.בירי

נבלמה.חיונייםליעדים
מפנילא?ההגנהמשימתבוצעהלאמדוע

שגיאותנפש.בחירוףלחמוטוב.לחמושלא
אלאמלחמה.כבכלזובמלחמהנעשו

כישחשבמיטעהכיבוצעהלאשהמשימה
הגנה.לבצעמנתעלסיועללאזה,בכוחדי

היוזו.משימהלבצעהיהאפשראיפשוט
אתלנתחבכוונתיאךאלטרנטיבותאמנם

בפועלשהתרחשכפיהביצועואתהתכנית
זאתעםה,פוטטית.אלטרנטיבהלמצואולא
אלטרנטיבה".שוםאין"שלטיעוןמקבלאיני

תכנית.ללאאוגדהשלכוחותלהפעילאין
טובהאחרתתכניתלהיותהייתהיכולהאך

בסיסעלגםשחלו.לשינוייםמותאמתיותר,
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24כלאתלפרוסהיהניתןהקיימת,התכנית
ברובםנפגעיםהיוהםלדעתי(בקוהטנקים

עלהזוהתכניתבסיסעלגםמקרה).בכל
לפלוגותנתנולוהיהעדיףמגבלותיה,
מוללמעוזיםלרוץ""לאהוראותולגרודים

מרחוקקרבלנהלאלאעדיפים,אויבכוחות
האויב.התקדמותהמשךבלימתתוך

עתודהחטיבתהופעלהלוכימאמיןאינני
הייתהבגזרה,המצויהכוחעםיחדמלאה

חטיבתיתנגרהתקפתנשברת.הצליחה
אחראבלאחד,צולחכוחמשמירההייתה

עלוחוזרתשנילכוחעוברתהייתהלאכך
הוצאתהמרחקים,בגללוזאתוכו',המבצע

לקבועגםאפשראיוהנפגעים.התחמושת
עלחטיבתיתהתקפההייתהאבדותכמה
נראהלאויב.גורמתהצליחהממקומותאחד
גורמתהייתההיאזו,דרךננקטהלוכילי

אךלנו,אבדותופחותלאויבאבדותיותר
עליותרגדולבוויתורלנועולההייתה
בוצע.שלאהתכניתמןחלקהיהזהשטח.

ששתכלפיצולעלעדיףלדעתיהיהביצועו
וגםכךגםכיאםשרפות".ל"כיבויהגדודים

כולה.הצליחהנמנעתהייתהלאכך

סיכום
לה,הצמודהוהתכניתהמעוזים,קותכנית
לשתימענהלתתכדינוצרויונים"שובך"
מלחמתבעייתאתלפתור-האחתבעיות:

חלקהכניסהלאפשר-והשנייהההתשה,
מלאה,ללחימהצה"לכוחותיתרשליחסית

תוךמלחמהשלביותר,הגרועובמקרה
עםהגנהקרבלאפשרקצרה,אתראה
המילואיםהגעתעדבלבדהסדיו'יםהכוחות

שניביןסתירהישכךאםצה"ל.של
מלחמתתקופתלגביאלה.תפקידים
הכ-המערכתוכלהמעוזיםהריההתשה

וסיועהטנקיםסיועכוללבהם,רוכה
תפקידםאתביצעוהאווירוחילהארטילריה

התכנית.אתהכירהאויבאךטובה,בצורה
7968(סוף(המעוזיםמערבתהקמתמוערבין

שינוייםחלו1973(בסוף(המלחמהלבין
רמפותהוקמועצמה,שינויימאור:רבים
טנקיםבאשמשםשליטהתוךהמצריבצר

ידיעלהמוגןהשטחלעומקנ"טוטילים
רצינית,נ"מטיליםמטרייתהוצבהצה"ל,

בסיועצה"לשלהאווירחילפעולתשמנעה
הטנקים,וביחידותבמעוזיםהקרקעלכוחות
3000טווחעםנ"טטיללשימושוהוכנס
בודד.חיילעל-ידיהנישאמטרים,
במלחמתהתכניתהצלחתבגללדווקא
המפקדותאתלשכנעהיהקשהההתשה
שינויים.בהלבצעבצה"ל
שקודמומצרייםנ"מטיליםשבגללירענו

השתמשנולאאךמוגבל,יהיההאוירחיל
אוויר.לסיועכתחליףבארטילריה

לשינויים"בסיסהיאש"תכניתהברזלכלל
מסלושילמורביםבצה"ל.מוכרהיה

השינוייםהיובמציאות,אךשפתיים,

בקרבהפעלתהלקראתבתכניתשבוצעו
דילולהיההשינוייםאחדומקריים.מעטים

המעוזים16ל-16.מ-31וצמצומםהמעוזים

העיקרייםהציריםכלאתכיסושנשארו
המעוזיםגדולים.כוחותלשרתשיכלו

המצריםאתכללבררךאילצוהנותרים

האפשרותאתמהםושללוביניהםלצלוח
ראשי.בצירהצליחה,אחרימידלהשתמש,

עלטוב"פחות"ענושהמעוזיםרקלא
עלמאשרכוללתמלחמהשלאפשרות
גםאלא-התשהמלחמתשלאפשרות
לפעולתלצפותהיוצריכיםבשדההכוחות

בצה"להיואמנםדרכים.מכמהבאחתאויב
הפעולהדרךאתבדיוקשחזוקצינים

יכוללאצה"לאךבפועל,נקטושהמצרים
תינקט.אכןדרךאותהכיכךעללסמוךהיה
לשינויים".כבסיסב"תכניתלהשתמשכדי

שלמערכתולתפקדלפעולהייתהחייבת
תמונתמעלהכלפיהמזרימהחוזר,היזון
בוצעהלאבפועלומדויקת.נכונהמצב

לתנאיםהפעולהתכניתשלטובההתאמה
מלואהגיעוולאבשטח,המציאותיים

הוסקושלאאוהאויב,עלהיריעות
עםשהגיעו.מהידיעותהנכונותהמסקנות

מהכוחותהגיעקייםשהיההמידעמעטזאת
הטנקים.ומגדודיבמעוזיםשלחמו

עללהגןהייתהבסיניהכזחותמשימתאם
לאשהמשימההריהמים,קוכוללסיני,

אלהאויבשלמהירהפריצהאבלבוצעה,
לאישראלמדינתללבומשםסיני,עומק

ולוחמיסיניאוגדתהעסיקושעות24הייתה.
עלושילמוכולו,מצריםצבאאתהמעוזים

טנקים,גדודישלושהזריקתגבוה.מחירכך
העמידהלקו,ולפלוגות,למחלקותמפוצלים

לחמובומקוםבכלשלנוהטנקיסטיםאת
שלושהלשחיקתוגרמהבמוחית,בנחיתות
אחדמכלנותרושעות24כתוםאלה.גדודים
בודדים.טנקיםמהם,

הוכנסוסינישבעומקהחטיבותשתיגם
סמךעלאלאכוללת,מצבתמונתללאלקרב
להשתלשלו-מעודכנתבלתימראשתכנית

198045אוק'-כב'276-74מערכות



בוער""כימצבתמונתפיועלבשטחיות

צה"לגדודנתקלאחדבמקוםמקום.בכל
אבדותלהוגרםהמצריתהנחתיםבחטיבת
במסג-לקרבהוכנסוהכוחותשארכבדות.

חטיבת-לאאךפלוגתיותאוגדודיות,רות

סיועללאוכמעטמספיקחרמ"שללאיות,
280מתוךכיהייתההתוצאהארטילרי.
ה-6בצהריסינילאוגדתשהיוהטנקים

110153.למחרתלהנותרובאוקטובר,
כלהושמדו.אובביצותשקעוחצייםנפגעו,

השתתפובוגדולאחדבקרבקרהלאזה
פעולותשלבשרשרתאלאטנקים,מאות

וללאחרמ"שללאטנקיםמעטקטנות!
טיליםעםאויבחייליהרבהמולארטילריה

R.P.G.,"הרמפותמןטנקיםסיועו"סאגר
שצלחוהטנקיםוסיועהמערבית,שבגדה
באוקטובר.7-6בליל

מעוזים,קוישכיהתיאורטיתהאפשרות
עצרו,ריווחו,שלהם,אתעשוהמעוזים
מדימאוחראלאננקטה,לאללכת,עליהם

אתלפעותהיהאפשראיכברכאשר
אומלאה,בהצלחהפונוזאתובכלהמעוזים.
מעוזים.שישהחלקית

וביצועתכנית
תחילתעלבר-לברא"לשמתחהביקורת

אףצה"ל,.."כיהייתההכיפוריםיוםמלחמת
הלאהסדירים.הכוחותאתפרסלא

ההפ-שלהשפעתההחזית.בקומבוטלים

שהתכניתבכךהיאהמופתעהצדעלתעה
ההפתעהאפקטמאולתרות...והפעולות

שוניםשדרגיםבכךהתבטאוהואמלאהיה

הוכנומכךוכתוצאההקרבאתקראולא
י3"...תואיצמהמןתלושותתכניות

שתיכינראהכאן,שהוצגוהעובדותלאור
בוצעה",לאהתכנית"הקיצוניותהגישות
ו"התבניתגימא,מחדכושל"היההביצוע"
אמת.חצאיהןגיסא,מאידךגרועה"
לאבמעוזיםלהיותשיוערוהטנקיםמחלקות

כןאלהממחלקותניכרחלקאבלפרסו.
המים,לקושהגיעמיגםהמים,לקוהגיע

שםהחזיקלאוגדודים,ופלוגותמחלקות
בשינוייםפרסו,והגדוריםהפלוגותמעמד.
שעתייםשלבאיחורורקהתכניעלפיקלים,

אבדותיהםאתקבעזהולאשלוש,או

לחבור"טיפין,טיפיןהטלתם,אלאהכבדות
הישגכלהאויבמןו"למנועלמעוזים",
שלהתורפהנקודותשתידווקאקרקעי".
סינימאוגדתשלישיםשניהטלת:התכנית

פלוגותמחלקות,שלבמסגרותלקרב
טיפין,טיפיןהחבירה,וביצועוגדודים
ושהוכרההתשה,לתקופתשהתאיםבאורח
זאתעםאךבוצעו.היטב,המצריםעל-ידי
קראולא"כיבאמרובר-לברא"לצודק

קראולאכאשראבלהקרב".אתנכונה
פחותשנעשההמעשההיההקרב,אתנכונה

התאימהלאשכברהתכניתביצועיותראו
לנסיבות.
רא"ל(הכלעללהגןשמנסהמיכיראינו
למנוע"הייתהצה"למטרתכיטועןבר-לב

קטניםכוחותעלמטילהישגים"'י,)האויבמן
מרי.כבדותמשימות

היהלאשהיה,ככלמוגבלהכוחות,סדר.
הדרושהמינימוםאתכלללאהואמאוזן.

כיהברורהבידיעהובחרמ"ש,בארטילריה
בלילה.וגםביוםגםלפעוליצטרכוטנקים

עלנהדפתהמצריתהצליחההייתההאם
בדיוקפעלולוהגזרה,רוחבלכלהמים,קו

שלילית.היאכךעלהתשובההתכנית?לפי
היותר,לכלצה"ל,היהיכולהתכניתלפי

חטיבתיתבעצמהאחתנגדהתקפתלהנחית

טנקים,חטיבותשלוששהיוכיווןמוגברת
או(מראש,פלוגותפלוגותפזורהאחת

עםפלוגותפלוגותהתפזרהלחלופין
להיותהייתהצריכהשנייההקרב)התחלת
היהשאפשרמהגדודים.לשלושהבפיצול
שלנגדהתקפתהיההתכניתלפילבצע
פלוגותומספרגדורועודמרוביתחטיבה
פעלנו,כךשלויתכןגזרה.באותהשפעלו
אםהצליחה,מגזרותאחתאתבולמיםהיינו

הצליחהאתלאאךמאוד.כברבמחירכי
הגזרות.פשאר
שלופלוגותהיובביצוע.ליקוייםגםהיו
יממתאתמסיימותהיואחרת,פעלו

מאשראברותפחותעםהראשונההלחימה
הצליחהאםספקאךבפועל.סיימוה

ועםשננקטה,הפעולהדרךעם(המצרית
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