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הטריזלידהקרב

יוסף'וסא"לאילןסא"ליוסף,סא"ל

הייתה25עצמאיתטנקיםחטיבת
טנקיםחטיבותשלושמתוךאחת

ערבהמצרילצבאשהיועצמאיות
החטיבותבשארםירופיכה.1יום

בנויההחטיבההרתחהעצמאיות,
בתקןז-26.טנקיםטהרתעל

)94טנקיםגדודי3היו:החטיבה
ממוכןגדודז-26(,טנקים

ו-33זא501608נגמ"שים)31
זא8(,40/152אמפיבייםלאנגמ"שים

תותחי)18שדהחת"מגדוד
מ"מ),122בקוטרם-03

ט-2578נ"מתומ"תגדוד
ושישהדו-קניינו)כלים)8

סטרלה),)SA~-7טנ"ממשגרי
הנדסה,פלוגתסיור,פלוגת
עלניידתנ"טטיליםפלוגת

מחלקתשריוניות,ארבעגבי
כן,במומפקדה.ופלוגתאב"כ
82מרגמות6לכוחהיו
חילוץ.טנקיושישהמ"מ

כשנתייםהוחלט25חטיבההקמתעל
במסגרתהימים,ששתמלחמתלאחר
המצרי.בצבאהלוחםהסד"כהגדלת

מקצועיכוח-אדםעלהתבססההחטיבה
לשריון,המצריבביה"סהכשרהעבראשר

שנתאמצעלקראתקהיר.ע"יהשוכן
החייליםראשונילהגיעהתחילו1970,

-צה"לשלהראותמנקודתהזההקרבעל.
המרים",האגמיםעל-ידהקרב"איתן,זאבראה

1975.דצמבר248-247,מערכות
שבצבאהובררהמלחמהלאחרבדיעבד,1,

עצמאיות.טנקיםחט'3-5היוהמצרי
והפעלתהבלבדגיזרתיתהייתהזוהכפפה2.

שלאףואוליהארמהו,מפקדשלאתפורחייבה
המצרי.המטכ"ל

אהרןשלמאמרוראה-ההונאהלשיין3.
מערכות.שלהזהבגיליוןזאבי
בפריצתהמצריהצבאאימונינערכובזכור,*'

אלאלאיסמעיליה.מצפוןבלח,אלבאיהסוללה
אדמהישג'ניפהבגזרתואילוחוליתהאישקרקע
לגביהמצריםהמתכהיםשללמסקנותכך,כבדה.
העבירותעלהמיםסילוניוהשפעתהפריצהקצב
תכהןלגביתיעלתשוםהייתהלאבלחאלבאי

ג'ניפה.באיזורמבצעי

מסוגטנקיםבסיסעלשהוקמהלחטיבה
הזירה.שבטנקיהחדישיםאזשהיוז-55,

אתהחטיבהסיימה1972יונילקראת
תרגילוביצעהוהגיבושהקליטהתהליכי

עברהימים,כארבעהבמשךהקמה,
עלידועלאק"מ.כ-60שלדרךהחטיבה

להניח,סביראולםהתרגיל-ומבנהו,מהות

ואימוניוהתקפההגנהבנושאישהתמקד
הוכנסה1972שנתסוףלקראתצליחה.
נכלועברה,צבאילמתקןהחטיבה
המקריםברובז-26.לטנקיהסבההנראה,

רכשמשלוחילהכניסהמצריהצבאנהג
העצמאיות,להטיבותתחילהחדישרק"מ

לשאר-יותרמאוחריםבשלביםורק
היחידות.

חלמיאחמדאל"מ)(עמידהמח"ט,
1949.משנתבצבאשרת)43(,חסןבדווי

עוד1970,משנתפיקדהואהחטיבהעל
ללאבלבדאירגוניתמסגרתבשהייתה

אתלגבשהצליחהמלחמהעדכוחות.
ההקמהאימוןאתולהעבירההחטיבה
פיקודתחתהיהיוה"כבמלחמתהבסיסי.

בגזרהונלחםהשלישית,הארמיהת"פ)(
הגידי.צירבאיזורהארמיהשלהצפונית

מסטפארס"ן)(עקירהיהשלוהמטהראש
מקדםהיוהטנקיםגדודימפקדימאהד.
מקדם275(,גד'(עשריאלאחמדסא"ל)(

ומקדם276(גד'(סידאלעבדוצבריסייד
הגדודמפקד277(.גד'(מהדיג'מאל

אחמדחסןמקדםהיה269הממוכן
המצ-לצבאהיוהמלחמהערבסלימאן.

עצמאיות.טנקיםחט'3רי

המשורייניםהכוחותחלוקתבמסגרת
חולקוהמצריותהשדהארמיותשתיבין
15חטיבההעצמאיות:החטיבותאף

25חטיבההצפונית),(2לארמיההוכפפה
ה-החטיבההדרומית).(3לארמיההוכפפה

הברמרחבלהגנת-בעורףנשארהמספת

החי"רשדיוויזיותכיווןזאתקאהיר.רה

מוסע.חי"רעוצמתעלהתבססוהמצריות
בראשנועדוהחי"רבחטיבותהטנקים
ולאהחי"רלכוחותלסייעובראשונה

צריביםהיועל-בן,התקפות-מד.לבצע
עיק-משימותבעלותלעוצבות,להכפיף

טנקים,חטיבותהלחימה,במיתארריות
פעולתן.בגזרתהמחץאגרוףאתשיהוו

הצליחה,במבצעהכוחותאיגודיבמסגרת

ממקוםהדרומיתלחזית25חטיבהקודמה
והוכפפהרמחא-לא-לתב,2הערכותה
דיוויזיתשלבגזרתההשלישיתלארמיה

הגידיצירפיתחתמולשנערכה7,חי"ר

המרים).האגמיםבדרום(

קודמה1973בספטמברמ-29החל
כלאתוכללהג'ניפד,לאיזורהחטיבה
הגיעהעםלתקן.בהתאםהלוחם,הסד"כ

עסקהבג'ניפה,היערכותהלגזרת
מפק-סיוריובביצועבהתארגנותהחטיבה

התרגילבמסגרתהצליחהבאיזורדים
לבצעתכנןהמצרישהצבאהכלל-חילי,

לקראת1973.אוקטוברחודשבתחילת
התר-"מפותחולקובאוקטוברהחמישה

מתוכנןה"ע"שיוםלמח"טוהודיעוגיל"
באוקטובר6/5בלילבאוקטובר.לשישה
לצנת269הממוכןלמג"דהמח"טהורה
כדיטנקים,גדודלכלחרמ"שפלוגת

חר-מחלקתתימצאטנקיםפלוגתשבכל
השריון.שלהצפוייהללחימהכסיועמ"ש,

כליל.הממוכןהגדודלמעשה,פורק,כך,

0930(שעה(באוקטוברהשישהבבוקר
ה"ש"ששעתהחטיבהלמפקדתהודיעו

זועובדה(יום.באותוס-ל142מתוכננת
לכוונהבאשרהחמורהמידורעלמצביעה

בק-גםהכלל-חילי"שבתרגיל"האמיתית

המחלנה(.3ערבהמצוץהצבאמפקדירב

צריכההייתההחטיבההתכנית,פיעל

בעיק-הגידיצירמולהתעלהאתלצלוח

בשעותעוד7הדיוויזיהיחידותבות
באוק-השישהשלהמאוחרותהלילה

נתקלהצליחה,ביצועכדיתוךברם,טובר.
בלתי-בעיותבשתי7הדיוויזיהמפקד

כוחותיו,לעיכובשגרמומראש,צפויות

בגיזרההאדמה25:חטיבהזהובכלל
שבגיזרהמזובטיבהשדנההדרומית
סילוניבעזרתהסוללהפריצתהצפונית.

ולאחריהלמתוכנן,מעלהתארכהמים

עלוהקשתהלבוצית,האדמההפכה
בגדהאמפיבייםכליםוטיפוסמעבר

האווירחילהופעלכן,כמוהמזרחית...
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תצלחו.ותחם:

כוחותצלחושבולאיזורהמבצעים)
במספרלגדמ"זהועברוהםשםהחי"ר.י
יחידותיהםאלוהצטרפוזודיאק","סירות

המתנה-הקרבותלתוךנשאבו""שכבר

הכוונה.וללאתיאוםללאלים,
החטיבהשלהעיקריותהמשימות

ליחי-סיועכללובאוקטובר7-15בימים

אתלהרחיב7הדיוויזיהשלהחי"רדות
כבישצומתעדמזרחהבגדמ"זהמאחז
עלהתקפהביצוע;התעלהכביש-הגידי
צה"לשלהתקפותובלימת;בוצר""מעוז

בגזרה.
המאחזלהרחבתהמאמץבמסגרת

באוק-ב-2513חטיבההשתתפהבגדמ"ז,

7.הדיוויזיהשלמשולבתבהתקפהטובר
שלאחדטנקיםגדודהשתתף1605בשעה

8.חי"רחטיבתשלבהתקפההחטיבה
מג"דהכוחות.נסוגושעהחציכעבור

טנקיםוכשבעהבקרבנהרגהטנקים

נפגעו.

ה"טריז"לסגירתהמצריתהתכנית

צה"לשל

כוחותניהלובאוקטובר15-16בלילכבר
הדיוויזיהושרידי16חי"רמדיוויזית

במרחבעיקשהגנהקרב21המשורינת
ובציראמיר")"(הסיניתבחווהמיסורי","
אתמכוחותינולמנועבמטרהטרטור""
לתעלה.הגישה

הבוקרבשעותהמצרים,דיווחעל-פי
ממערבצה"לכוחבללבאוקטובר16של

שצלחואמפיביים,טנקים5-4לתעלה
ונחתוהגדול,המרהאגםשלהצפוניבצד

אותושלהצהרייםבשעותבדוור-סואר.
וצנחניםטנקים22המצריםאיתרויום

לשעותעדגדמ"ע).(המערביתבגדה
הפיקודבכךראההמוקדמותאחה"צ
שמטרתהמקומית,פעולההמצרי
בלבד.קרקע-אווירטיליסוללותהשמדת

הגב'משהודיעה-הערבבשעותאולם

כוחשלהפעולהעלבכנסתמאירגולדה
סאדאתהנשיאהורה-בגדמ"ע..צה"ל
המזוייניםכוחותיושלהמטהלראש
אישיתלצאתשאזליא-דיןסעדפאריק
המצריהפיקודאתלעדכןכדילחזית,

הנעשהאודותאמינהמצבבתמונת
במידתלתאם,וכדיהלחימה,בגזרת

צה"לבכוחותהלחימהאתהצורך,
רקנודעשאזלישלשליחותועלבגדמ"ע.

סאדאתשהנשיאאפשרהמלחמה.אחרי
המשברעקבלחזיתשאזליאתשלח

חי"ר,לצליחתלנקודותמחולקצליחהאיזור.
אמפיבי.ולרכבלרק"מ
233-232מערכותראה-הנאוםנוסחי.

93-89.עמ'1973(,נובמבר(

ש:-~awסיוע,יב:::::
חת-מסוללות

ין,,.,~ז~/
ממיה%?י,שןופי,,,,

הלחימהשלהראשוניםבימיםהישראלי

עלשנבנוגשריםלעברמאסיוויתבצורה
באוקטובר6-8בימים(סואץתעלת
הדיוויזיהבגיזרתהמצרייםהכוחותסבלו

שבהןאוויר-קרקע,תקיפותמארבע7
פעמיים).הרק"מלהעברתהגשרנפגע

סיימהשהחטיבהמלמדיםשללמסמכי

השמונהבצהרירקהתעלהמעבראת
שלהמבצעיםיומןפיעלבאוקטובר.
25חטיבהחצתה-השביעיתהדיוויזיה

בשעותבאוקטוברב-7התעלהאת
יותרארכההחצייהמעשית1425.-1130

המבצעיםביומןוהרישוםמהמתוכנן
כיווןביצוע,עלולאתכנוןעלמצביע

מטוסינוהפציצו1600השעהשלקראת

לעיכובוגרמו1,מספררק"מגשראת

הטנקיםוגדודהחטיבהמפקדתמעבר

למחרתרקהסתייםהגשרתיקון276.
בבוקר.
הראשונים,הלחימהבשלביכבר

כוחותיה,מעיקרהחטיבהמפקדתנותקה
כשמח"טהמזרחית.בגדהכברהיואשר

מהמ-יותרמתארךהגשרשתיקוןנוכח25

קבוצת(ממטהוחלקעםהגיעהואשוער,
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מפקדהכאשרהשניההארמיהאתשפקד
לקה-מאמוןאלדיןסעדלוא-

כברכנראה,(לאישפוזונשלחלב,בהתקף
באוקטובר).ב-13

לחזית,הרמטכ"לשללשיגורובמקביל

לחיסולדפ"אהמצריבמטכ"להתגבשה

זובמסגרתבגדמ"ע.צה"לשלהמאמץ
16החי"רדיוויזיתלמפקדהוראותנתנו

בליללתקוףבגיזרתו)הייתהשהצליחה(

מהדיוויזיהכוחותעםבאוקטובר16-17
לסתוםהגשר,איזוראת21המשורינת

צה"ל.כוחותאתולהשמידהפירצה,את

ה-16שלהמאוחרותאחה"צבשעות

ככלהמצרי,הפיקודהעריךבאוקטובר

עלמעידזההמצב.אתמחדשהנראה,
הפוטנ-הסיכוןאתראההמצרישהפיקוד

בגדמ"ע.צה"לבמאחזהטמוןציאלי,
מורחבת,דפ"אהתגבשההמצריבמטכ"ל

ביוםלפיתההתקפתביצועכללהאשר
כוחותקידוםתוךומדרום,מצפוןבגדמ"ז
האפ-לחסימתהגשרראשלעברבגדמ"ע

המתקפהלפיתוחצה"לשלשרויות
בגדמ"ע.

מפקדבפיקודצפוניכוחהוקצולכך
אתשיתקוף421המשורינתהדיוויזיה

לנתקבכוונהלדרוםמצפוןהגשראיזור
מבסיסםבגדמ"עצה"לכוחותאת

טנקים[כ-90הוקצולמשימהבגדמ"ז.

שינוע-25(טנקיםחטיבת(דרומיבוח

קבל21המשורינתהדיוויזיהשמפקדנראה4.
נפצע,16הדיוויזיהשמפקדלאחרהמבצעעלפיקוד
באוקטובר.ב-17הנראה,בכל

דיווי-מפקדתעםבתיאוםלצפון,מדרום

כוחותאתיתקוף-21משורינתזיה
מאובטחאגףניצולתוךמדרום,צה"ל

וכוחהמרים;האגמיםאיזור-טבעית
שלבעוצמהושריון)חי"רמשולב(מערבי
לחסימתנ"טבמגנניייערךטנקיםס-כ7

התעלהבכבישלרדתהאפשרויות
למרחבילחדורוהאפשרויותהמערבי

בגדמ"ע).(אל-חמהרידן

הארמיהשמפקדתידועשללממסמכי

האר-בגיזרתהמצבעלשוטפתעודכנה3

האר-מפקדתקבלה1620בשעה2.מיה

25,חטיבהאתלהפעילהוראהמיה
באותההטריז.לסגירתהתכניתבמסגרת

מפקדתשלהמבצעיםביומןנרשםשעה
להזניקפקודהניתנה":כדלהלןהארמיה,

האוייב,לעבר25משוריינתחטיבהאת

2".ארמיהשלהגשרראשאתהתוקף

ראייתאתקיבללא3הארמיהמפקד
שללהפעלתהבאשרהמצריהמטכ"ל
ראיהמתוךצפונה,מהגדמ"ז25חטיבה

בהפעלתהרבסיכוןשישנכונהטאקטית
מצרית,בשליטהנמצאתשאיננהבגזרה,

צה"לכוחותעלהמודיעיןנתוניכאשר

לעברשהתנועההציעהואברורים.בלתי
במגמהבגדמ"ע,תתבצעדוור-סואר

שחצוהכוחותאתמדרום)(תחילהלתקוף
לנצליותרמאוחרבשלבורקהתעלהאת

מהכסצה"לכוחותאתולדחוקהצלחה
מזרחה.הארמיות,שביןבתפרשנוצר

להוראההתנגד7הדיוויזיהמפקד
אתמאודיחליששזהשסברמשום

התקפותזמןבאותוספגהאשרגיזרתו,
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