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פתיח לקבוצת פקודות חטיבתית מבצע "אבירי לב"
כתב גלי צה"ל – עמוס אטינגר :יום שני בבוקר ,ה-
 .15.10הרגשנו שזה יתחיל הבוקר ,או אולי הלילה.
ברגע זה מכנס מפקד הכוח – אמנון – מפקד הכוח
שהחזיק בתעלה זמן רב ,הוא האיש שלמעשה קיבל
את המלחמה המצרית ,את הצליחה ,איבד בהתקפה
הראשונה חלק רב מאנשיו .ארגן לעצמו כוח חדש,
בנה מחדש את היחידה שלו ,לוחמים טובים ,אנשים
סדירים שהתקבצו אליו ,הקים כוח .חיכינו כאן
בתעלה מספר ימים .הכוח של אמנון עשה ,גם בימים
אלה ,שנקראו ימי ה ]לא ברור ,בליל קולות[ ...עכשיו
בבוקר הוא מכנס את מפקדיו לתדריך ,אנחנו
נמצאים כאן בחדר אפל .אמנון חזר מתדריך של
המפקד הגבוה יותר ,מפקד הכוח אריק ,והוא מכנס
את אנשיו – המפקדים ,הכוח שלו פזור פה בשטח.
לקראת מה אנחנו הולכים? אני מסתכל על המפקדים
שהתקבצו הנה ,שבאו לקבל תדריך ,יש הרגשה
שהולכים לקראת משהו ,גם מטוסי חיל האוויר
שעברו כאן הבוקר והורידו מאסה של פצצות על
התעלה ,מרמזים שאנחנו הולכים לקראת משהו ,יש
איזה מן אווירה משונה בין האנשים ,הייתי אומר
אפילו בטחון ,בטחון לאחר יום האתמול ,שהכוח הזה
הוריד  83כלי רכב של אוייב ומדברים על יותר ,חזר
והתארגן .עוד רגע יכנס אמנון .המפקדים כולם
יושבים ,המפות פרוסות ,אני רואה את אנשי המנהלה
אפילו ,את הרופא ,מפקדי הכוח ,כולם מביטים אחד
על השני בתחושה של משהו .של משהו שהולך
לקרות .אמנון נכנס ,שיער פרוע ,משקפיים ,גבוה,
לראשונה נפגשנו איתו זה היה בטירונות ,לפני הו.
כמה שנים ,לפני "מלחמת קדש" ,זה היה ...היינו שני
טירונים ,כל אחד הלך לכיוון אחר ,שנים רבות לא
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נפגשנו ,עד שנפגשנו לפני מספר שנים ,לא הרבה ,כאן
בתעלה כשאמנון הוא כבר מפקד כוח גדול ,היום הוא
מפקד כוח גדול יותר ,כוח שאחת המשימות ,אולי
בעצם ניתן לאמנון שעוד מעט יפתח את דבריו ,הוא
גומר את הסנדוויץ' האחרון שלו ,פורס את המפה
האחרונה ,ניתן לו להסביר מה קורה .אמנון .כן ,אולי
רק כדאי להזכיר שבאחת השיחות אמנון אמר:
"הכוח שלי זה הכוח הראשון שבלם את המצרים
כשהם עברו את התעלה .בלימה ששילמנו עליה מחיר
רב .אבל באותו רגע נדרתי נדר ,הכוח שלי יהיה הכוח
הראשון שיצלח את התעלה ,שיעבור לצד השני" .אני
חושב שבעוד רגע נדע איזה משימה הוטלה עליו ,על
אמנון .לפקודה 'הקשב' כולם יקומו ,כשאמנון יצא
רגע ועומד להיכנס .כל הפורום הבכיר נמצא כאן
ברגע זה.
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קבוצת פקודות חטיבתית מבצע "אבירי לב" – תאור
כללי
קצין אג"ם חטיבתי – סרן אהוד סוקול :הקשב.
המפקד ,קבוצת פקודות "אבירי לב" ,המפקד.
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :שבו בבקשה ,בוקר
טוב.
אנחנו ניתן עכשיו פקודה למבצע בשם 'אבירי לב' ,
ואני אקדים ואומר שהמבצע הזה אושר אתמול על
ידי מערכת הביטחון ,ע"י שר הביטחון ,כאשר המגמה
היא לבצע אותו היום בערב .אני לא אכנס לרקע
מדיני .במילה אחת אני אומר שבדרך כלל הזמן פועל
לרעתנו .ככל שעובר יותר זמן ,בתחום המדיני ,כן,
העולם מתחיל לקבל את זה בצורה כזו או אחרת
והמצרים יכולים וגם הסורים להגיע לאיזה שהם
הסדרים שהם עלולים להיות לא לדעתנו .בתחום
הצבאי ,אז ברור שגם הזמן פועל לרעתנו בזה שהם
מצליחים להתארגן יותר ואפשר לבוא ולומר שהיום
בחזית הצפונית ,בחזית הסורית ,אנחנו פרצנו את קו
הפסקת האש לאזור של תל שאמס ,יש לנו מובלעת
שלנו בשטחם ,בשטח סוריה ,אבל זה לא פריצה
משמעותית ויש שמה מצב די מאוזן של כוחות ,ש...
וזה בעיקר כתוצאה מהתגבור העיראקי .אז אני
מאמין שיגיעו שם להישגים נוספים ,אם כי לא בקצב
מסחרר ובקצב שריון .מה שקשור לחזית המצרית,
אז המצב ידוע .המצב שקיים היום הוא למעשה
שאותן חמש דיוויזיות חי"ר ומעלה שהיו כאן
ודיוויזיות השריון שהיו בעורף ,הן דילגו מגמה אחת
קדימה והן יושבות עכשיו בשטח המזרחי של התעלה.
אנחנו כבר ראינו את דיוויזיות השריון שלהם,
דיוויזיה  21בגזרה המרכזית ודיוויזיה  4בגזרה
הדרומית ,שהם נכנסו כבר לתחום סיני .מבחינתם זה
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ייחשב גם הישג אם הם יאחזו כאן ,הם נתנו פקודה
כבר לדיוויזיות ...לפחות לדיוויזיית שריון  21להיכנס
להגנה וזה כבר יהיה הישג בפני עצמו .אנחנו ,.זאת
אומרת ברור לנו היום שלצפות מתגבור כוחות,.
לתגבור כוחות מהצפון ,זה דבר ארוך וספק אם אפשר
להעביר לכאן כוחות משמעותיים ,ולכן הכוונה היא
לעשות פה ביצוע שיפר את האיזון ,והייתי אומר
אפילו יפר את הדוקטרינה ו ,.מה שקורה עד היום,
שהמצרים כל פעם הופכים ,.אולי זה ישמע ציורי,
אבל הם הופכים את הדף בספר והם אומרים עכשיו
אנחנו צריכים לעשות את זה ,עכשיו אנחנו צריכים
לעשות את זה .הבעיה היא לשבור ולקרוע להם כמה
דפים בתרגולת הזו ,ואז ,כשזה מדובר על מחשבה ועל
תפיסה ,הדברים נראים אחרת .אני חושב שצעד רציני
להפרת האיזון הזה נעשה אתמול ,גם על ידי החטיבה
שלנו וגם על ידי חטיבה  421שפעלה מצפוננו .אנחנו
אתמול פעלנו נגד חטיבה ,.חטיבת שריון מספר  .1לפי
דיווחים שלנו ,השמדנו סדר גודל של כ 80 -עד 100
טנקים ,אני מאמין שזה מספר מוגזם ,לפי דיווחי
המצרים אנחנו השמדנו להם כ 30 -טנקים .אני חושב
שהאמת נמצאת בין שני המספרים האלה .ואם
השמדנו להם נניח  50 ,40טנקים ,נניח  50טנקים ,זו
מכה די קשה למצרים והכי חשוב ,שאנחנו ,.למעשה
זו הייתה הפעם הראשונה שאנחנו בלמנו והסבנו להם
אבדות כבדות .אני מקווה שיום האתמול ייחשב ליום
של מפנה בחזית הזו ,שבעקבותיו נעבור לפעולה
תוקפנית בצורה הרבה יותר מאסיבית .התוכנית הזו
שאנחנו עכשיו מדברים עליה ,כפי שאמרתי קודם,
היא תוכנית שבאה לשנות את המצב ולמעשה ,ככל
שנראה כיום ,זה הדבר היחידי שאפשר לעשות כרגע,
אלא אם כן אנחנו מסכימים שהצבא המצרי יישב
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בגדה המזרחית של התעלה .בגזרה הצפונית ובגזרה
הדרומית של התעלה קו התעוזים הוא קו מיוצב ,כפי
שזה קיים אצלנו .אני מאמין שאצלנו אנחנו קצת
זכינו ליתרון מסויים מוראלי-צבאי כתוצאה משבירת
ההתקפה של דיוויזיה  .21והיא קיבלה ,.עצם העובדה
שהיא קיבלה ,דיוויזיה כזו שמונה ,בהתאם לנתונים
שלהם 170 ,טנקים ועוד טנקים נוספים ,יש פה כמה?
] ,175קמ"ן חטיבתי – סרן יאיר ורדי עונה – לא
ברור[  200טנקים ,.לא ,כמה יש היום בגזרה
המרכזית ]קמ"ן חטיבתי – סרן יאיר ורדי עונה – לא
ברור[  180 ,170טנקים .אם עוצמה כזו קיבלה פקודה
להיכנס להגנה ,זה כבר אומר שהצבא לא נמצא
בפעילות התקפית .הכוונה של ,.תורידו את זה
]המח"ט מורה להוריד כיסוי ניילון על המפה[,
הכוונה של האוגדה ,ואני יכול להגיד] ,.מישהו מדבר
ברקע[ הכוונה של ,.או המגמה של מדינת ישראל היא
לכבוש את הגדה המזרחית של תעלת סואץ במרחב
הזה של דורסואר" ,החווה הסינית" ,לצלוח את
התעלה לצד המערבי ועל ידי כך למוטט את יסודות
המערך המצרי וכתוצאה מכך אני מאמין שזה גם
יביא להשמדת הצבא המצרי .אני מאמין ,אם כי
צריך לזכור ,הצבא המצרי נמצא בשטחנו .עוד מעט
אנחנו נשמע מה יש בשטחם הם .אבל אני מאמין
שזה ימוטט אותם ,הטריז הזה שנתקע והכנסת כוח
טנקים עצום למצרים ימוטט את ההערכות הזו.
אוגדה  252בפיקודו של קלמן ]אלוף קלמן מגן[
פוקדת בדרום על הגזרה הדרומית ובולמת .אוגדה או
כוח ,אני לא יודע באיזה סדר ,.זאת אומרת אני לא
יודע איך הוא מכונה ,כוח בפיקודו של ששון ]תא"ל
ששון יצחקי[ פועל בגזרה הצפונית ובולם שם .שתי
אוגדות ,האוגדה שלנו אוגדה  143ואוגדה ,162
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אמורות לבצע את הפעולה הזו ,כאשר אוגדה ,143
אנחנו ,צולחים ראשונים ואוגדה  ,162שתי חטיבות,
צולחת בעקבותינו .באופן כללי ,עוד מעט נכנס
למודיעין ,הביצוע יהיה כזה .מחר בשעה לפני חשיכה
חטיבה  ,600מעמדותיה הנוכחיות באזור "חמדיה" –
"מכשיר" ,לוחצת לעבר מערב .זה עוד לא כל כך
מוגדר .אני דרשתי שהם ,יוגדר להם לכבוש את
"טלויזיה" ואת "סגול"  .104זאת אומרת ,ללחוץ זה
דבר שהוא לא מוגדר .אפשר ללחוץ באש ,אפשר
ללחוץ פיזית .וזה בסיוע ארטילרי רציני .עם חשיכה,
אנחנו אמורים לגלוש מהאזור שמדרום לרכס
"כישוף" לעבר כביש התעלה – ציר "לכסיקון"
ולפרוץ צפונה באגפו ובעורפו של האויב ולכבוש את
המערך הזה של דורסואר" ,אמיר"" ,מיסורי" עד
האזור של ,פחות או יותר ,טוסון .בעקבותינו תנוע
חטיבת צנחנים  247בפיקודו של דני מט ,שהיא
צריכה לצלוח את התעלה על גבי סירות גומי באזור,.
בין שני ה"מצמדים" ,בין שני המעוזים של דורסואר,
לכבוש מאחז בגדה הרחוקה ,המערבית ,מעט דרומה
ובעיקר צפונה ,ולאפשר את הגישור .בעקבותיה,
חטיבה  421צריכה לנוע בציר "עכביש" באופן כללי,
לעבר המרחב שבין "מצמד" והצינורות ]"סרוק"[
ושם היא צריכה להחדיר ,וכל הקודם זוכה ,מספר
חלקי "תמסח" – הג'ילואה 5 ,דוברות כאלה24 ,
דוברות מנויידות על גבי גלגלים וגשר "יפתח" – גשר
גלילים .היא מח ,.החטיבה הזו היא שעושה את הדבר
הזה .הביצוע הזה יעשה בחיפוי שלנו על ידי ] 5גדס"ר
 .[87הכוונה של מפקד האוגדה היא שחטיבה ,421
בעקבות החדרת אמצעי הגישור ,תיקח כוח בסדר
גודל גדודי ותעביר אותו על אמצעי הגישור השונים
לצד המערבי של התעלה .א ,.זה חטיבה  .421בהנחה
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שהכל מסתדר ,חטיבה  421צולחת .בעקבותיה,
חטיבה שלנו ,חטיבה  14צולחת .חטיבה  ,600אם הכל
מסתדר כאן במרחב ,בגדה המזרחית ,היא צולחת
בעקבות החטיבה שלנו .ולא ,היא מאבטחת כלפי
צפון ,כלפי חטיבת שריון  14שנמצאת כאן באזור
"חמוטל" – "מכשיר" וכל האויב שנמצא מצפון
לאזור "מיסורי" .היא כן צולחת ,היא לא צולחת,
בעקבות חטיבה  ,14שהיא למעשה סוגרת את
האוגדה ,יכול להיות שיכניסו פה ,קצת ,הרי יכניסו
פה ארטילריה ,נכנסת אוגדה  162לצד המערבי .ואז
אנחנו אמורים להתקדם מערבה לאזור הזה של מה
זה פה? רידן אל-חמה ואוגדה  162צריכה לקפל כלפי
דרום .זה ,עד כאן ,תאור כללי .מודיעין.
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קבוצת פקודות חטיבתית מבצע "אבירי לב" –
סקירת מודיעין
כתב גלי צה"ל – עמוס אטינגר :מפקד האוגד]צ"ל
מפקד החטיבה[ מתחלף עם איש המודיעין נפרסות
מפות חדשות ,תצלומי אוויר אחרונים שהגיעו על
כוחות האוייב הפזורים בשטח.
קצין מודיעין חטיבתי – סרן יאיר ורדי :אנחנו נתחיל
מבחינת הקרקע בגזרה ... .
כתב גלי צה"ל – עמוס אטינגר :קצין המודיעין
מסביר את תנאי השטח .המוקשים המחכים לנו,
האפשרות ,העבירות בחול ,בדרך הטובענית בבוץ
בתעלות שהכינו המצרים או שנמצאים בשטח באופן
טבעי  ..........................................................ועתה
עובר להסבר הצד השני של התעלה ,הצד המצרי
כאשר נצלח לשם.
קצין מודיעין חטיבתי – סרן יאיר ורדי ... :בקצרה.
זו טוסון – קבוצת הצינורות" ,מצמד" א' ו"מצמד"
ב' וכמובן התעלה .לגבי אפשרות העלייה לצד השני,
מאחר ואנחנו משתמשים בגישור ,לא אפרט ,כעקרון,
כל הגשרים שהם בונים ,הם בונים מאותם משטחי
הצליחה .בנו את משטחי הצליחה לשימוש בגישור
ומשתמשים בהם ,כאשר בקו הקדמי ישנה מערכת
של רמפות שציינתי מקודם ,שטח חולי ,אזור החיץ
החקלאי ,תעלת המים המתוקים ,תעלת ניקוז ,ושטח
פתוח .מבחינת החיץ החקלאי ,קיימת לכל אורך
החיץ החקלאי תעלה שנקראת בסגנון 'תעלה
ראשית'.
]מישהו קוטע את הסקירה בהערה או שאלה[...
מג"ד  – 79סא"ל עמרם מצנע :יש להניח שכל מה
שהיה מוכן שמה הוא מוכן למעבר שהם עברו ,זאת
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אומרת הם עשו את התנאים הכי טובים כדי להם
לעבור.. ,
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :בוודאי.
מג"ד  – 79סא"ל עמרם מצנע :ככה שלא כדאי לנגוע
בדברים האלו .גם ויסות מים ,הם בטח ויסתו את זה
כבר.
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :כן .לא ,ואם ,אם הם,
נניח ,יחושו ,.הם כבר ירגישו שאנחנו עוברים אז א,.
יש להם אלף ואחד] ...חילופי דעות קצרים בין
הנוכחים[...
מג"ד  – 87רס"ן יואב ברום :המח"ט ,אני מבקש רק
שיעשה עוד פעם סיכום של ...
כתב גלי צה"ל – עמוס אטינגר :מה כוחו של האויב
ש ,.מה כוחו של האוייב שאנחנו עומדים בפניו.
קצין מודיעין חטיבתי – סרן יאיר ורדי :כעיקרון ,לא
יודעים פירוט מרבי של האויב וזאת בעיה] .הפסקה
בהקלטה[ " ...חמוטל" – "מכשיר" חטיבת חי"ר,
באזור "מיסורי" חטיבת חי"ר ,באזור "אמיר"
חטיבת חי"ר ,חפורים וערוכים בתוך שוחות אישיות,
לאו דווקא תעלות ,וסביר מאוד להניח עם מיקוש
בחזית .בעקבות ,בעקבות מה שהיה אתמול שבירת
ההתקפה ,נעשה ציוות כוחות מחדש בדיוויזיה ,21
כאשר חטיבה  14הועמדה על בערך  70טנקים ונכנסה
למערך הגנה טנקים עם דיוויזיית החי"ר הזאת
]מצביע ,כנראה ,על המפה[ .חטיבה  1הוכנסה למערך
הגנה גם כן עם  70טנקים ת"פ הדיוויזיה הזאת] .לא
ברור[ בתוך המתחמים כמגנני נ"ט .ישנם  5גדודי
שדה 122 ,קצר אני לא יודע כרגע מטרות,
הארטילריה יש לה את הנ.צ] .לא ברור[ דיוויזיה 4
השאירה גדוד טנקים באיזור ג'אפרה ,באיזור מחנות
הקבע שלה לאבטחה .אי לכך ,מזה מסיקים ,שסביר
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להניח שבאזור הזה שזה צומת אום גדל ודלל חמרה,
כל האזור הזה ,נשאר גדוד טנקים של  30טנקים] .לא
ברור[ מבחינת חי"ר וודאי ,זה חטיבת משמר
הנשיאות
]בליל קולות[...
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :אה ,מפקד האוגדה,
תראה ,.מפות נתנו לנו עד לשם..
קצין מודיעין חטיבתי – סרן יאיר ורדי :לא ,יש עד
קהיר ]מפות[ ...יקבלו עד קהיר עכשיו] ,בליל
קולות[ ...יש עד קהיר מפות.
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :חבר'ה ,שאלה יהיו
הבעיות שלנו.
קצין מודיעין חטיבתי – סרן יאיר ורדי :בקהיר יש
חטיבה אחת טנקים וודאית,
]דובר לא מזוהה ברקע[ :חבר'ה ,מי שרוצה לסבך את
מדינת ישראל בעוד  9מיליון ערבים...
מג"ד  – 184סא"ל אברהם אלמוג :צריך לשבת בטווח
תותחים על קהיר.
קצין מודיעין חטיבתי – סרן יאיר ורדי ... :חטיבת
משמר הנשיאות ,חטיבת טנקים וכנראה חטיבה
נוספת שזה חטיבת בית ספר.
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :רגע ,עוד פעם ,עוד
פעם...
קצין מודיעין חטיבתי – סרן יאיר ורדי :חטיבת
משמר הנשיאות זה גמאל עבדול נאצר וחטיבה נוספת
שהוקמה כנראה מטנקים ,מה שנקרא במש"א ]מרכז
שיקום ואחזקה[ ובבית ספר.
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :אז כמה חטיבות יש
לנו?
קצין מודיעין חטיבתי – סרן יאיר ורדי :שתי
חטיבות.
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מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :שתי חטיבות.
קצין מודיעין חטיבתי – סרן יאיר ורדי :טנקים.
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף 200 :טנקים.
קצין מודיעין חטיבתי – סרן יאיר ורדי :כן ,מיועדים,
בפרוש ,להגנה על קהיר .כאשר מבחינת קומנדו ,ידוע
היה לנו ...יהושע ]אל"ם יהושע שגיא – קמ"ן אוגדה
 [143אז דיבר על  ,32אני אומר  26גדודי קומנדו.
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :עשרים ושישה ועוד
שישה.
קצין מודיעין חטיבתי – סרן יאיר ורדי :שישה בספק,
אף אחד לא יודע איפה הם .אפילו  26נאמר ,בין  26ל-
 32גדודי קומנדו .מה שתפסנו פה זה לא שבר אותם.
יכול להיות שהלכו פה  2גדודים 3 ,גדודים 4 ,גדודים,
נשארו עוד  .20והגדודים האלה בהחלט עלולים
להופיע ולפעול במרחב כנגד כוחות בשטח .אלה הם
האויבים שקיימים.
מג"ד  – 184סא"ל אברהם אלמוג :רגע ,זה כל
הטנקים של המצרים ,איפה כל הטנקים...
קצין מודיעין חטיבתי – סרן יאיר ורדי :אני רוצה
להזכיר דבר אחד ,שכל הטנקים של המצרים עברו
לצד המזרחי.
]מישהו מעיר הערה או שואל שאלה[
קצין מודיעין חטיבתי – סרן יאיר ורדי :עברו.
]בליל קולות[.
קצין מודיעין חטיבתי – סרן יאיר ורדי :לא ,לא
.2,000
]בליל קולות[.
קצין מודיעין חטיבתי – יאיר ורדי :בואו ניקח...
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :רגע ,בואו נראה דבר
כזה .רבותי ,אני מצטער שאני צריך להתנצל בפניכם
על הטנקים המצריים .במוצאי שבת עברו  600טנקים
www.hativa14.org.il
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פחות או יותר ,אז הקמ"ן יגיד לי  500ומשהו ,אני
אגיד בין  500ל 600 -טנקים עברו את התעלה .ובאותו
לילה ,עם דיוויזיות החי"ר .אם זה נגרר קצת ליום
ראשון בבקשה .עכשיו ,כל חטיבה ,כל דיוויזיה
מצרית מונה  225טנקים זה ביחד  .450זה נותן לנו
אלף ,אלף חמישים .יש לנו את חטיבה  15שהיא
חטיבה עצמאית...
קצין מודיעין חטיבתי – סרן יאיר ורדי] :לא ברור[.
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :רגע ,חטיבה  15שזו
חטיבה ,חטיבה  15שזו חטיבה עצמאית.
קצין מודיעין חטיבתי – סרן יאיר ורדי] :לא ברור[.
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :איפה היא?
קצין מודיעין חטיבתי – סרן יאיר ורדי :היא
הושמדה נשארו ממנה כנראה עוד ]לא ברור[...
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :אלף מאה וחמישים...
]הפסקה בהקלטה[
קצין מודיעין חטיבתי – סרן יאיר ורדי :כאן בעורף
ובאגף של המתחם .עכשיו יש דרך א' ודרך ב'
למצרים .במידה והם יאתרו את המאמץ הזה .כאן
לפנינו ,כאן ]מצביע ,כנראה ,על המפה[ חטיבה 600
תתחיל ללחוץ .במידה ויאכלו את הפתיון ,הטנקים
האלה יעברו קדימה לחטיבה  ,600אנחנו נתקל
בריכוזי מנהלה עצומים .אני רוצה להזכיר לכולם
שכל הכביש ,כל הכביש הזה ציר "לכסיקון" ,ציר
התעלה משני הצדדים ,מלא משאיות ,רובן
במחפורות ,אפשר יהיה אחר כך לראות את זה
בתצ"א.
מג"ד  – 184סא"ל אברהם אלמוג] :לא ברור[ גם
באגם?
קצין מודיעין חטיבתי – סרן יאיר ורדי :לא ,באגם
נקי.
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]?[ :זה ממוקש ,נקי ,נוסעים עליו ]לא ברור[?
קצין מודיעין חטיבתי – סרן יאיר ורדי :את האגם
הזכרתי ,שיש רצועת מוקשים שלנו.
מג"ד  – 184סא"ל אברהם אלמוג :והכביש?
קצין מודיעין חטיבתי – סרן יאיר ורדי :הכביש? לא
ידוע ...
מג"ד  – 184סא"ל אברהם אלמוג :לא?
קצין מודיעין חטיבתי – סרן יאיר ורדי :בכל אופן...
לא.
מג"ד  – 87רס"ן יואב ברום :לא .לא .עד אתמול לא
נסעו ] ...לא ברור[.
]הפסקה בהקלטה[
קצין מודיעין חטיבתי – סרן יאיר ורדי :כשהנווט
מגלה את הטנקים מטווח של  600 ,500מטר הוא לא
יכול לעשות שום דבר ,זה קרוב מידי ,אבל זה כבר לא
בעיה כי השני בטח יושב ב 2000 -ואז הוא כן רואה.
דבר נוסף ,במידה ומטרידים את האיש שמכוון ,הוא
לא יכול לכוון .הכיוון מחייב התרכזות מוחלטת בטיל
ובמטרה .זאת אומרת ,העיקרון במידה ורואים ריכוז
חי"ר ,לדעתי הפתרון לעצור לשתי דקות ,להוריד
מטח ארטילריה ובחסות הארטילריה להתקדם
ולדרוס.
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קבוצת פקודות חטיבתית מבצע "אבירי לב" –
התוכנית
הכוונה:
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :הכוונה היא ,חטיבה
 14תכבוש את הגדה המערבית של תעלת סואץ
בגזרתה ,שתחומה באזור שבין מעוז "לקקן" לאזור
טוסון .אני ,.תצלח את התעלה ,באחד מאמצעי
הגישור הקיימים ,ותשתתף בקרבות השב"ש ]שריון
בשריון[ או בהשמדת הצבא המצרי במרחב מצרים.
סד"כ החטיבה:
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :סד"כ ]סדר כוחות[
החטיבה ...
]הפסקה בהקלטה[
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף ... :כאשר מצנע בנוי
עם  3פלוגות טנקים ,אלמוג עם  3פלוגות טנקים3 ,3 ,
זה אמור להיות ]לא ברור[..
]הפסקה בהקלטה[
שלבים:
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף ... :והשהייה כאן כולל
כל השלב המקדים של ההכנות המקדימות .שלב ב'
זה גלישה מרכס "כישוף" לעבר "לכסיקון" ואז 5
פורץ לגזרתו שהיא תחומה בין ,אתה רואה פה
]מצביע ,כנראה ,על המפה[ את גבול הגזרה זה
קילומטר בערך צפונה מ"שיק" ,פורץ לגזרתו
בשלושה ראשים .בשלושה ראשים .כוח אחד סדר
גודל פלוגתי ל"נחלה" ,כשהמשימה שלו לפשוט על
"מצמד" א' וכפי שידוע שם ממוקמת מפקדת
הדיוויזיה ,דיוויזיה  !?16ואני אשמח מאוד אם תביא
את מפקד הדיוויזיה.
]?[ :לא פחות? שלילי.
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מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :שקט ,פלוגה נוספת
רצה על ציר "טרטור" ובעיקול ממשיכה לעבר
הסוללה ומושכת צפונה .פלוגה שלישית נעה על
"לכסיקון"" ,שיק" לעבר אזור "מפרש" ,אה ,.לעבר,
סליחה ,אזור "סרוק" ופה אתה מתארגן ,כאשר אתה
מיד מוכן לחפות לצד השני ולכתוש את הצד השני
כדי שאפשר אחר כך יהיה להעביר את הצנחנים .פה
זה עוד לא תפרנו ,אני לא יודע אם יצא לנו עוד לתפור
את זה עם הצנחנים איך מתבצע פה הסיור ,אני
אמרתי לדני מט המח"ט שלהם ,שהם יאותתו לנו עם
פנסים .אז זה אני מבין שתוך כדי לחימה אנחנו נוכל
לקשור את זה...
]?[] :לא ברור[
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :מה?
]?[ :הם נוסעים אחרינו...
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :הם יהיו אחרינו ,הם
יהיו אחרינו...
]?[ :הם יהיו אחרי..
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :אחריך ,.אם אתה
רואה את עצמך חלק מחטיבה  ,14אז הם ייסעו אחרי
החטיבה.
]הפסקה בהקלטה[
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :אני כבר עובר לתדריך
קצת ...יואב .אני לא רואה לחימה על "מצמד" ב'.
אם כבר ,אז להוריד שם ארטילריה" .מצמד" א'
כדאי זה ...זה עניין שכדאי לתפוס אותו...
מג"ד  – 87רס"ן יואב ברום :הגדרת המשימה
העיקרית היא לתפוס את ]לא ברור – שפת או קו[
המים...
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :אמת ,אמת ,אמת,
אמת.
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]הפסקה בהקלטה[
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף] :לא ברור[ ..גשר .ואני
רוצה שתתפוס את הגשר .זאת אומרת הכוונה שלך
זה לתפוס את הגשר .הגשר שישנו פה זה גשר ?PMP
קצין מודיעין חטיבתי – סרן יאיר ורדי] :עונה ,אך לא
ברור[.
כתב גלי צה"ל – עמוס אטינגר :אמנון מדבר על
הגשר המצרי כמובן שקיים....
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :זה גשר רק"מ ]רכב
קרבי משוריין[ גרמני מסורבל  ,לפרוק והרכבה ולכן,
יש להניח שהוא קיים .כוח שני זה כוח שירוץ לעבר
הגשר הצפוני יותר ואם יתמזל לנו המזל הוא גם הוא
יהיה מורכב אם כי זה סבירות נמוכה מאוד ,אם כי
יכול להיות שכתוצאה מהלילה הם ירכיבו אותו
לקראת מעבר בלילה...
]הפסקה בהקלטה[
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :התייחסות.
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :אלמוג ,אתה נע
בעקבות  1על "לכסיקון" .פה ,פה ]מצביע ,כנראה ,על
המפה[ מופיע שחטיבה  ,1חטיבת שריון  1של
המצרים ,נמצאת באזור "אמיר" ,או שכן או שלא,
אנחנו אחר כך נארגן עבורך צי"ח ]ציון ידיעות
חיוניות[ מצילומים שהיו אתמול לנסות לאתר אותה.
קצין מודיעין חטיבתי – סרן יאיר ורדי :גם היום
בבוקר עשו צילומים...
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :רגע ,וגם היום היו
צילומים .מספיק שיגידו לנו מפה .אתה ,כעקרון,
כרגע ,במגמה לא להסתבך בכל מערכת התיעול של
"החווה הסינית" ,אתה עובר נע על "לכסיקון" עד
"לכסיקון" – "שיק" עד התעלה ,חוצה את התעלה
ומתלבש על כל המערך הזה מכיוון מערב למזרח או
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לצפון-מזרח .ברור? בכיוון הזה .ולוחץ .מבחינתי
אתה צריך להגיע לאזור של  ,167 ,105לאזורים
האלה ,ה"סגולים" האלה .אני מקווה שטוביה ]אל"ם
טוביה רביב – מח"ט  [600יזכה פה להצלחה רבה
מאוד ויתפוס את "טלויזיה" ואת  ,104ואולי אפילו
ידחוף קצת יותר מערבה 3 .נע בעקבותיך ,והוא
מיועד להיכנס ב"עכביש" וב"טרטור" ובמסגרת
מערכת הצירים הזו ללחוץ צפון-מזרחה ,במגמה
לנקות את כל המרחב עד צומת "עכביש" – "פוטון" –
"כספי" .הרי עד לכאן היינו .הוא צריך להתלבש
בצורה כזו ,אני מאמין שזו לא תהיה בעיה .נוסף לזה
יש לנו שני צוותי קרב מנוגמשים ]על גבי נגמ"שים[.
צוות אחד ,.אה .צוות אחד שמושתת על  424הוא זה
שירוץ לאזור הזה ]מצביע ,כנראה ,על המפה[ ,כן,
כאשר עוד פעם ,נשתדל להגיע ל"מצמד" א'
ולהשתלט על המקום הזה .פה יש עוד נקודה רבותי,
שאנחנו לא יודעים ,אנחנו פה השארנו  30וכמה איש,
שאנחנו לא יודעים מה איתם ,שקט רגע ,האם הם
הרוגים ]ההקלטה נקטעה[ אני מבקש לצרף אליו איש
רבנות ,מראש ,לכוח.
מפקד יחידה  – 424סא"ל משה ספקטור :אז בכל
זאת אתה רוצה שכל הצוות קרב ילך שם?
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :לא ,לא ,צוות אחד
בסדר גודל פלוגתי "נחלה" ,צוות שני "טרטור"  ,צוות
שלישי במרחב .פה יש ]מצביע ,כנראה ,על המפה[,
בכל המרחב הזה ,יש ,.אני אומ ,.ככה בצורה
אינטואיטיבית ,אני אומר ,אלף כלי רכב ,רק"מ ]רכב
קרבי משוריין[ .צריך לנסוע ולהרוג ולהצית אותם עם
בזוקות ועם ררנ"טים ]רומה רימון נגד טנקים[,
להדליק מדורות בשטח .אז אמרתי ,פלוגה אחת אתה
שולח על "נחלה" ,פלוגה שנייה מ"טרטור" וצפונה
www.hativa14.org.il

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14
18

ופלוגה שלישית פה באזור הזה ]מצביע ,כנראה ,על
המפה[ .ברור?! אישית אני בעד א] ..עמוס אטינגר
קוטע התדריך ומתאר[...
כתב גלי צה"ל – עמוס אטינגר :הארטילריה ...וכן
מה יקרה ,מודיע שחיל האוויר יעזור לנו ויעסיק את
הכוחות המצריים שעה לפני הפריצה....
התוכנית הארטילרית:
מפקד סיוע חטיבתי – סא"ל שמעון בן דוד ... :מגיע
לאזור הזה ,ארבעה ...שלושה גדודים שלנו אשר
כוללים גדוד אחד מטל"ר ]מטול רקטות[ ,גדוד אחד
 155מ"מ ,וגדוד אחד  ,160נמצאים בסיוע ישיר
לחטיבה .זה לא אומר שאם אנחנו נדרוש עוד סיוע
ארטילרי לא נקבל .ראה אתמול ,יכולנו לקבל אפילו
חמישה גדודים .כלומר ,קיימת אפשרות שאנחנו
נקבל יותר גדודים על מנת לבצע את המשימה.
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :לא קיימת אפשרות.
זה ,.זה צריך לתכנן את זה ,אנחנו פה רוצים להסביר
את ה'הבה ונתחכמה' שאנחנו עושים פה עם
הרמפות...
מפקד סיוע חטיבתי – סא"ל שמעון בן דוד... :
הכוחות האלה על מנת לא לאפשר לשריון להחזיק
ברמפות ולירות עלינו מכיוון מערב לכיוון מזרח.
המשך הפעלת הארטילריה בהתאם להתפתחות.
תודה.
]שיבוש קצר בהקלטה[
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :סליחה ,אני אדבר על
זה .קש"אים ]קצין קישור ארטילרי[ יהיו לכולם .אני
חוזר ,יש עוד  2עד  3מטחים של המטל"רים ]מטול
רקטות[ אלמוג ]מג"ד  ,[184זה עבורך .את המטחים
האלה של המטל"רים ]מטול רקטות[ ,כל מטח כזה
כמה פצצות? כמה רקטות?
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]?[ :זה  24כפול .12
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :זה הרבה מידי.
מפקד סיוע חטיבתי – סא"ל שמעון בן דוד :זה
קילומטר קילומטר...
]בליל קולות[...
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף 11:20 ... :אני לא
שומע חיל אוויר ,בוא נגיד  ,11:00עוד פעם ,נישבור
להם את ה ...את ההבטחה .החל משעה  12:00חיל
האוויר פועל כאשר הוא פועל בראש וראשונה על
סוללות טילים כאן ]מצביע ,כנראה ,על המפה[,
ולאחר מכן הוא יעבור לסיוע התקפי .אני רואה בחיל
האוויר ,בעיקר,לאור כמויות האוייב שקיימות פה,
אקט פסיכולוגי .אנחנו ראינו שכשחיל האוויר פועל
הם לא יורים בארטילריה ,הם נזהרים מהדבר הזה.
הרי חיל האוויר לא משמיד טנקים ,הם לא ,.אני
דיברתי עם טייסים ,הם לא ,.הם לא מאומנים לדבר
הזה .הבעיה היא פה ליצור אקט פסיכולוגי ולפחות
להוריד להם את רוח הלחימה .אין לנו יותר פרטים
על חיל האוויר ,אני מקווה שחיל אוויר פה יפעל
בצורה המאסיבית ביותר ואם נצטרך באיזה שהוא
מקום לדרוש אוויר ,נוכל לקבל את האוויר.
יומי ]סרן מיכאל יום טוב – קצין אפסנאות חטיבתי[
 ,דקה על השעון.
כתב גלי צה"ל – עמוס אטינגר :כן ,פה באים עכשיו
נושאי האספקה ,דלק ,תחמושת ,אחד הנושאים
החשובים ביותר.
תוכנית התחזוקה:
סרן מיכאל יום טוב – קצין אפסנאות חטיבתי... :
במבצע הזה ,שתהיה על אמצעים אורגניים שיש
ליחידות...
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]עמוס אטינגר ,כתב[ :זהו יומי כמובן ,זקן ,.שפם
שחור.
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :יומי ,תגיד ,אם
מרכזים את הדרגים לריכוז אוגדתי להתכונן
לאספקה בהיטס .עזוב את כל ...מנות קרב תגיד
ותחמושת ,עזוב את זה...
סרן מיכאל יום טוב – קצין אפסנאות חטיבתי... :
כללית ב"עכביש"  64כולם מתמלאים מחדש ,בטנים
מלאים ,כל יתר הדרגים הולכים בריכוז אוגדתי ,כל
יתר הרכבים ,שהם ללא צורך ,מפנים אותם
לרפידים .הדרגים ינועו בריכוז אוגדתי ,אתכם ינועו
ה] 19 -מחלקת חימוש גדודית[ ,ה] 18 -תאג"ד –
תחנת איסוף גדודית[ ,אלה הם הרכבים היחידים
שינויידו על זחל"מים ולא על שום רכב אחר ,יהיו
בכל הכוחות.
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :מה שיעברו ,מה שינוע
מ"עכביש"  64ומערבה :טנקים ,נגמ"שים ,זחל"מים.
זהו .לא ג'יפ מח"ט ולא קומנדקר של הקשר ,אלא...
]?[] :לא ברור[...
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :לא.
כתב גלי צה"ל – עמוס אטינגר :אני רואה את הרופא
מתקרב ,פנים צעירים ,דורון ,סרן ,דוקטור ,מחיפה.
יש לו מה לומר ,הרופא כמובן.
תוכנית הרפואה:
קצין רפואה חטיבתי – סרן דורון מייזל :אנחנו
נעזרים בפינוי הרפואי ביחידות של הגר"פ ]גדוד
רפואה )אוגדתי([ פלוס גר"פ ]גדוד רפואה אוגדתי[
נוסף שיבוא לתגבור ,כאשר הגר"פ ]גדוד רפואה
אוגדתי[ יפרוס פלגות כירורגיות בגדה הקרובה של
התעלה ,בגדה המרוחקת יפרסו  4מחלקות רפואה
מתוך הפח"ח ]פלוגת רפואה חטיבתית[ של  ,247שתי
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מחלקות בכל גזרת צליחה ,כאשר הפינוי ,.כאשר
הפינוי לגדה הקרובה ייעשה באמצעות סירות גומי,.
באמצעות סירות גומי ומשם באמצעות טנקי פינוי
וזחל"מי ונגמ"שי פינוי שיועמדו באחריות הגר"פ
]גדוד רפואה אוגדתי[ לטובתנו בגזרת הצליחה .משם
הפינוי יבוצע לאחור על "עכביש" ,ששם ממוקם
תאג"ד ]תחנת איסוף גדודית[ אחד ב"עכביש" ,59
זאת אומרת פלר"ק ]פלוגת רפואה קדמית[ אחד,
פלר"ק ]פלוגת רפואה קדמית[ נוסף ,עם פלגה
כירורגית ימוקם באזור "לקקן"...
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :תסביר ,תראה לנו,
אתה מדבר למיקרופון במקום לקהל...
קצין רפואה חטיבתי – סרן דורון מייזל :הוא שם לי
את זה לפני הפה...
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :תתעלם מזה ,נו...
קצין רפואה חטיבתי – סרן דורון מייזל :באזור
"לקקן" תהיה פלוגת ,פלוגת רפואה קדמית אחת
מתוגברת בפלגה כירורגית .באזור "עכביש" ,באזור
"עכביש"  59תהיה פלוגת רפואה קדמית נוספת,
באזורי הצליחה תהיינה שתי מחלקות רפואה של
הפח"ח ]פלוגת רפואה חטיבתית[ של  247בגזרה
הרחוקה ,שתי מחלקות נוספות בגזרת הצליחה
הדרומית ,נוספות בגדה הרחוקה ,בגדה המרוחקת
יפרסו שתי פלגות ,פלגה בכל גזרת צליחה כשבגזרה
הצפונית גם תהיה ,יהיה תאג"ד של גדוד החה"ן ]חיל
הנדסה[ ,שיעביר שמה את...
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :שנייה ,אבל פה אני
רוצה לתקן נקודה אחת .אתה צודק במה שאתה
אומר אבל אתה מצביע לא על הנקודה הנכונה] .קצין
רפואה חטיבתי – סרן דורון מייזל :כן[ מה שאתה
שמעת את התוכנית האוגדתית היא מדברת על אזור
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הצליחה שקשור בצליחה האוגדתית ,באזור שבין ,.על
הגשרים והאמצעים האוגדתיים] .קצין רפואה
חטיבתי – סרן דורון מייזל :ברור[ אם אנחנו נעבור
בגשר המצרי הקיים ,לא יהיה שמה אף אחד] ,.קצין
רפואה חטיבתי – סרן דורון מייזל :במקום הזה[ ..
כן ,אף אחד ,וזה יחייב אותם להעתיק ...
קצין רפואה חטיבתי – סרן דורון מייזל :אז איפה
מדלגים?..
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :זה יחייב אותם
להעתיק לשם את אמצעי הפינוי.
קצין רפואה חטיבתי – סרן דורון מייזל :בוודאי,
כאשר בנוסף לכל זה ,במסגרת הרת"ק ]ריכוז
תחזוקה קדמי[ ,תנוע בעקבות החטיבה פלגת רפואה,
זאת אומרת שתי מחלקות רפואה והן שייכות לפלוגת
הרפואה .עכשיו ,בנושא כל הקשרים ,קשר וזה ,אני
מניח שזה יועבר על ידי קצין הקשר .אנחנו סיכמנו
באוגדה...
כתב גלי צה"ל – עמוס אטינגר :הרופא עצמו היה
טנקיסט .מצטער שלא יכול להשתתף כטנקיסט בקרב
הזה ,הוא נשאר רופא ,אבל סומכים עליו ,הוא מכיר
גם את השריון וגם את הרפואה.
קצין רפואה חטיבתי – סרן דורון מייזל]... :מדבר
במקביל לעמוס אטינגר – לא ברור[  38 ..צפוני ו38 -
דרומי בגזרת הצליחה ,כאשר היחידות של הפח"ח
]פלוגת רפואה חטיבתית[ נקראות באות הקריאה...
באות הקריאה של ]לא ברור[ עם הכוחות קדימה.
קדימה .פינוי לפנים מה שנקרא ,זה בשלב המעבר...
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :בכל הזהו ,פינוי עם
הכוחות עד הערכות וכשאתה תעצר ,והיכן שתעצר...
קצין רפואה חטיבתי – סרן דורון מייזל :נוכל להוריד
מסוקים.
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מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף ... :אז אפשר יהיה
להתחיל לדבר על פינוי לאחור.
קצין רפואה חטיבתי – סרן דורון מייזל :ברור.
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :התאג"דים ]תחנת
איסוף גדודית[ יכולים לפרוס...
]הפסקה קצרה בהקלטה[
כתב גלי צה"ל – עמוס אטינגר :קצין הקשר "וקסי",
האיש שדיבר שעות עם אנשי המעוזים עכשיו בא
לתדרך לפני קרב.
תוכנית הקשר:
קצין קשר חטיבתי – סרן שלמה וקס :מבחינת קשר,
אז קודם כל רשתות פק"ליות ]פקודות קבע לקרב[,
לגבי הרשתות הפק"ליות ,אנחנו בשעה ] 1:00אחר
הצהריים[ מחליפים תדרים של הרשתות החטיבתיות
ושל הרשתות של גדוד  ,184שאר הגדודים לפי
התדרים שלהם .האורגינאליים ,הקיימים.
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :זה אומר שגם אתם
צריכים אצלכם לתקן.
קצין קשר חטיבתי – סרן שלמה וקס :כתוצאה מזה,
אני אחזור ,בקיצור ,רק על האותות קריאה של זה,.
מפקדת החטיבה זה "מקדח" אז מפקדת ]...הפסקה
בהקלטה[  ..מפקדת החטיבה ,המפקדה העיקרית
תשב ב"חמדיה" ,כאשר חפ"ק ]חבורת פיקוד
קידמית[ ,כמו שנאמר ,בעקבות גדוד מספר  5הגדוד,
הגדס"ר ]גדוד הסיור[ .בטחון קשר :אז בטחון קשר
מלקוד שחור ירוק עם המפתח הקודם ...
]הפסקה בהקלטה[
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קבוצת פקודות חטיבתית מבצע "אבירי לב" –
תדריך שאלות ותשובות
מג"ד  – 79סא"ל עמרם מצנע ... :ואני עם  3פלוגות
זאת אומרת אני שולח פה  7טנקים ,פה  7טנקים ,פה
 7טנקים ,חבל על המאמץ הזה .אני עם כולם צריך
לרוץ לכאן ]מצביע ,כנראה ,על המפה[ .תפסתי את
הגשר – טוב ,לא תפסתי – אני רץ גם לכאן ]מצביע,
כנראה ,על המפה[ לראות מה קורה .החסימה הזו ,אז
אני אחסום כאן ]מצביע ,כנראה ,על המפה[.
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :או.קי .בסדר.
מג"ד  – 79סא"ל עמרם מצנע :אני אתפרס ,אני
אאבד את השליטה.
]בליל קולות והפסקה בהקלטה[.
מג"ד  – 79סא"ל עמרם מצנע ... :ההצעה הראשונה
התקבלה.
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :כן .החטיבה,.
החטיבה פה ,חטיבה  14כאן ]מצביע ,כנראה ,על
המפה[ ,היא כבר משנה את כל הזהו.
מפקד יחידה  – 424סא"ל משה ספקטור :בהקשר
לזה ,אמנון ,הייתי גם מבקש ...הפסקה בהקלטה[
]קטעי דיבור לא ברורים[
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף ... :ותוך שניות
מג"ד  – 79סא"ל עמרם מצנע :הא ,הזחל"מים
האלה.
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :כולם ,כולם.
]קטעי דיבור לא ברורים[
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף] !2 :הכוונה למג"ד 184
שיציג שאלתו[.
מג"ד  – 184סא"ל אברהם אלמוג :יש פה באזור ...
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מג"ד  – 79סא"ל עמרם מצנע] :קוטע את דברי מג"ד
 .184לא ברור[
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף... :לירות ,לזרוק
רימונים ומקלעים.
מג"ד  – 184סא"ל אברהם אלמוג :מה שאני רוצה
לשאול ,אם אחרי שאני הולך ,מישהו בא לשם אחרי?
כי תהיה שם בריחה כללית בטוח .אבל כמו במלחמת
ששת הימים ,תמיד היו כאלה שהטרידו אותנו
בזנבות ,אם מישהו מטפל בחבר'ה האלה אבל.
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :אני מאמין שאחרי
שאנחנו נעזוב כאן ,אחרי שאנחנו נעזוב כאן .תראה,
אין מה להכניס לפה כוחות חי"ר נוספים שיתרוצצו
בין הרגליים .המשימה היא לצלוח .אז חטיבת
הצנחנים תעשה את המאחז ,החטיבה ושתיים ,שלוש
חטיבות יעברו ,אחר כך מישהו כבר יבוא.
מג"ד  – 184סא"ל אברהם אלמוג :בסדר הבנתי,
עכשיו אני מתכונן לטפל רק בחלק הצפוני של החווה
לתוך הבניינים אני לא נכנס...
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :אמרתי לך מהתעלה.
אם תסתכל על המפה ]הפסקה בהקלטה[ ...............
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :אני שמח שקיימת
התלהבות ,אבל ,זה קצת מפריע] 2 .פנייה למג"ד
 ,[184עוד ]הפסקה בהקלטה[ ..
]?[ :שאלות ארגוניות :באיזה שעה אני צריך להיות,
הכי מאוחר ,בשטח כינוס?
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :מה זה שטח כינוס
אצלך? ]הפסקה בהקלטה[...
מח"ט  – 14אל"ם אמנון רשף :לעלות אותם לתצפית
איתכם ,ולצפות ולראות .חוששני שאנחנו נדע את
התוכנית סוג א' ,אבל לא תהיה לנו חטיבה מוכנה
למלחמה .לכן אני יוצא מתוך נקודת הנחה שכולנו
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בקיאים בשטח וגם די צפינו על השטח הזה .לגבי
להבטיח ,.לגבי להבטיח  ,אני מבקש שהגדס"ר,.
הגדס"ר ישלט ,עם דימדומים ,את המעבר הזה .כן?!
הייתי אומר מה זה דימדומים? מבחינתי בשעה 5.00
אתה יכול להתחיל לגלוש כאן ,זאת אומרת ,יש פה
מצב שהוא טוב ,הוא בריא ,כולנו שותפים לדעה
שדבר כזה יכול להצליח .אני רק רוצה לחזק ולומר,
דבר כזה חייב להצליח ,מפני שאני אמרתי ,זה
הפתרון הנוכחי שקיים .השיטה שצריכה להיות ,וזו
התוויית דרך הפעולה ,זה פריצה קדימה! זאת
אומרת ,אתה לא יכול להתעסק פה עם אלף ערבים,
אתה לא יכול להתעסק פה עם אלף משאיות או עם
איקס תותחים ,צריך לפרוץ קדימה ובעצם התנועה
אני מאמין שנמוטט אותם .לצורך העסק הזה ,ניתן
וצריך להשתמש בהרבה ארטילריה .אז מקצים לנו
רק שלושה גדודים ,אנחנו ,.כשזה יגיע ,אז יתנו לנו 5
גדודים ו 6 -גדודים ואנחנו נשתדל ,כמה שיותר,
להמשיך את הארטילריה על העסק הזה .אני עוד לא
יודע מה ,.אני רוצה לשחרר אתכם ללימודים ,אני
אעבור ללימוד הנושא .אני מבין שכל אחד יהיה
בגדוד שלו ,אני אעבור דרככם קצת לבחון קצת את
התוכנית ,אני רוצה שנסכם שבסדר התנועה הזה,
ללא הוראות בקשר בגדודים ,בשעה  4.00אתם
בסדר התנועה הזה ,בציר הנוכחי
נוסעים
ומתרכזים] 5 ,.גדוד הסיור[ ,אתה מגיע עד הירידה
מהכביש ואחריך ,בתפזורת ,כל היתר .עוד ]שאלות[?
]הפסקה בהקלטה[...
]בליל קולות[...
מג"ד  – 87רס"ן יואב ברום :המח"ט ,המח"ט ,רק
בדבר אחד ,יש כאן נורא טעות .יש לי בעיה של ]לא
ברור[ ,יש לי בעיה של מ"פ ,אני במפורש מגדיר את
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זה בעיה של מ"פ .כשאני עובר למבנה של  3צוותי
קרב...
כתב גלי צה"ל – עמוס אטינגר :זהו ,פיזור של
המפקדים .הם יוצאים עכשיו לכלי הרכב שלהם,
מביטים אחד לשני ,כמעט נפרדים ,מחייכים .כולם
מקווים להיפגש בצד השני של התעלה ,כביש קהיר
]לא ברור[ כפי שרוצה המפקד.
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