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צילומים :מאוסף מקורות

עם השריון לאורך כל הקו

מערכת בקרת אש

מענ"ק  -מערכת עזר
לניהול קרב

"מכלול"  -רדיו
טקטי תג"מ לרק"מ

מערכת גילוי לזירה

מזה ארבעה עשורים מביאה אלביט מערכות את קדמת
הטכנולוגיה לשדה קרב היבשה המודרני,
להבטחת יתרונו המבצעי של חיל השריון.
אנו מציידים את הטנקים במערכות מתקדמות
לבקרת אש וצריח ,מערכות התרעה והגנה רכה,
מערכות לניהול קרב ומערכות תומכות חיים,
המבססות את כוח המחץ של החיל.
אלביט מערכות מברכת את חיל השריון על שיתוף הפעולה
ההדוק ביניהם למען ביטחון ישראל,
ומאחלת למפקדי ולוחמי החיל שנה טובה ובטוחה.
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סיפורם של כוחות השריון במלחמת יום הכיפורים הוא סיפור
של אומץ לב ,מקצועיות ,יצירתיות ורוח איתנים
 40שנים חלפו מאותו יום כיפורים בו הותקפנו במפתיע מכל עבר.
 40שנים חלפו מאז ישראל נלחמה על חייה ועל שרידותה בתנאיי פתיחה קשים מנשוא.
 40שנים מאז כוחות הצבא המצרי והסורי פרצו את גבולותינו תוך ניצול היום הקדוש ביותר לעמנו.
 40שנים מאז בלמנו וניצחנו.
חיל השריון על אלפי לוחמיו בשירות סדיר ובמילואים עמד במרכז המערכה להגנת ישראל .היו אלו חטיבות השריון הסדירות
ברמת הגולן ובסיני שעצרו בגופם ,ממש בגופם ,את המצרים והסורים מלממש את כוונותיהם התוקפניות.
היו אלה לוחמי המילואים של השריון שיחד עם חבריהם בים ,ביבשה ובאוויר ,ידעו להדוף את האויב ולהעביר את שדה הקרב
אל שטחו.
סיפורם של כוחות השריון במלחמת יום הכיפורים הוא סיפור של אומץ לב ,מקצועיות ,יצירתיות ורוח איתנים.
היו אלו חיילי האוגדות המשוריינת ומפקדיהם שלחמו בגבורה יוצאת דופן .הם דלו מעצמם כוחות גנוזים והיטו את גורל המלחמה
כולה ,הן בחזית הדרומית .הן בזו הצפונית ,מאסון נירא לניצחון צבאי מזהיר .אלה שרצו להפתיע את ישראל ,הופתעו ממנה .כל
טנקיסט ,כל לוחם חרמ"ש ,וכול תומך לחימה היו שותפים לסיפור הרואי זה.
עם ישראל שילם מחיר יקר בחיי אדם במלחמה זו .חללי השריון הם למעלה ממחצית הנופלים .הם ,שבמותם ציוו לנו את החיים.
אין מילים היכולות להקהות את הכאב הנורא של המשפחות השכולות ,אין דברים היכולים להעלות ארוכה לפצע העמוק שנפער.
האובדן גדול מלנחם ,אד כגודל הקורבן  -גודל ההישג.
לקראת יום הכיפורים תשע"ד אני מבקש לחבק את המשפחות שאיבדו את יקיריהן ,את הלוחמים שאיבדו את הטובים שבחבריהם.
זכרם לא ימוש מלבם לעולם.
לניצחון הצבאי הגדול שבו היה לשריון חלק מכריע על אף תנאי הפתיחה הקשים מנשוא ,הייתה חשיבות עצומה בהחלטת מצרים
לעבור ממדיניות של תוקפנות להסכם שלום.
צה"ל חזק הוא ולעולם יהיה ערובה לשלום בינינו לבין כול שכנינו.

כתיבה וחתימה טובה.

שמעון פרס
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בשמי ,בשם ממשלת ישראל ועם ישראל,
מסו·רוֹת הוקרה והערכה ללוחמי השריון לדורותיהם
ּ
חיילי חיל השריון ומפקדיו בעבר ובהווה,
בימים אלה מציין עם ישראל ארבעים שנים למלחמת יום הכיפורים .לוחמי חיל השריון
השתתפו בקרבות הבלימה וההבקעה בסיני וברמת הגולן 1,492 .לוחמי שריון נפלו במערכה,
ואל המחיר הכבד הזה יש לצרף אלפי פצועים בגוף ובנפש שנושאים גם היום את כאבם
בגבורה.
"האדם שבטנק ינצח"  -זוהי סיסמת חיל השריון .בזכות היכולת המקצועית הגבוהה
שלכם ,נחישותכם ומסירותכם הצלחתם לגבור על כוחות עודפים .בלמתם את מתקפת־
הפתע בדרום ובצפון ,והעברתם את הלחימה לשטח האויב עד לכניעתו הסופית.
קרבות השריון שהתחוללו במלחמת יום הכיפורים נלמדים ברבים מצבאות העולם.
הודות לכם התעצם כוח ההרתעה של צה"ל.
בשמי ,בשם ממשלת ישראל ועם ישראל ,מסורות הוקרה והערכה ללוחמי השריון
לדורותיהם .נזכור תמיד את חיילינו ומפקדינו שנפלו על הגנת העם והארץ .נחבק את
המשפחות השכולות ונשלח רפואה שלמה לכל הפצועים .לעולם לא נחדל ממאמצינו
למצוא את נעדרי וחללי צה"ל שמקום קבורתם לא נודע .נמשיך לפעול עד כדי לאתר את
אחרון החיילים שיצאו למשימתם בשליחות המדינה.
אני מברך על החלטתכם להקדיש את הגיליון הנוכחי לסוגיות הקשורות במלחמת יום
הכיפורים ,תוצאותיה ולקחיה .הכרת מורשת הגבורה של לוחמי השריון ,תעוזתם ואמונתם
בצדקת הדרך נוסכות בנו עוצמות וכוח .פרקי העבר יהיו מקור השראה להישגי העתיד.
התמידו במלאכתכם החשובה ,ושאו ברכה.
בברכה,
בנימין נתניהו
ראש הממשלה
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רוחו של דור השריונאים הצעירים של חורף שנת ,'73
מהווה גם היום ,ותהווה בעתיד ,מופת ומקור השראה ללוחמיו
ומפקדיו של צה"ל ,והיא מלווה אותי בכל צעד ושעל
רעיי למשפחת השריון,
ביום הכיפורים של שנת תשל"ד עוד הייתי סמל במילואים .כמה ימים קודם
לכן מוניתי למזכיר קיבוץ גרופית .את עתידי ראיתי בנוף הערבה של הקיבוץ,
בוודאי לא בשירות הצבאי .כך גם תכננתי את חיי.
דקות ספורות לפני השעה שתיים בצהריים ,בשבת של יום הכיפורים ,הגיע
הרגע בו נעצר המחוג בשעון חייהם של תושבי ישראל .כַרּכָז הביטחון של הקיבוץ,
הדבר הראשון שעשיתי היה להפעיל את מערכת האזעקה .זמן קצר לאחר מכן
יצאתי עם חבריי אל עבר מחנה חטיבה  ,55למערכה שרבים לא שבו ממנה.
ארבעים שנים חלפו מאז אותה מלחמה כבדת־ימים וכבדת־דמים ,וקול
האזעקה ההוא ,שקרע את דממת הקודש של קיבוץ גרופית ,מלווה אותי גם
כיום .כך גם הזיכרונות הכואבים מהמלחמה ,שאותם אני נושא בתרמילי.
ארבעים שנים ,ואני עדיין זוכר את המעבר החד ,הקיצוני כל כך ,מהביטחון
והשאננות שלפני המלחמה ,לחשש הקיומי לגורל הבית בימים הראשונים אחרי
פריצתה .התחושה הזו ,והרצון לוודא שהיא לעולם לא תחזור על עצמה ,היו
מרכיב מרכזי בהחלטתי לשוב עם שוך הקרבות לשירות קבע ,שירות שנמשך
למעשה עד היום.
מלחמת יום הכיפורים היא פצע פתוח בחברה הישראלית ,אשר מזכיר
לנו לא ללכת שולל אחר משאלות הלב ,כמו גם את הצורך לבחון בכול בוקר
מחדש את תקֵפותן של התפיסות המנחות אותנו ,לשמור על צניעות ,לאפשר
פתיחות מחשבה ושיח ,לטפח מנהיגות משתפת המעניקה מקום לביקורת
ולחרוש כול תלם בדרך לשיפור מוכנות צה"ל וכשירותו .ערב כניסתי לתפקיד
ראש אמ"ן עיינתי בדוח ועדת אגרנט ונפגשתי עם הנפשות הפועלות באותם
ימים .גיליתי ,כי הכישלון שהוביל למלחמת יום הכיפורים היה נחלתם של
אנשים מצוינים ,עובדה המחייבת אותנו ,ואותי כשר הביטחון של מדינת
ישראל ,להקפיד שבעתיים בל נספוג "יום כיפור" נוסף.
 1492חללים ספג השריון במלחמת יום הכיפורים ,ואלפי פצועים אשר
נושאים את צלקות המערכה עד היום .תנאי הפתיחה הקשים באותה מלחמה
רק מעצימים את גבורתם של הלוחמים והמפקדים ואת חשיבותו המכרעת של
השריון בקרבות השונים .הנחישות והדבקות במטרה ,והידיעה שמדובר במצב
שמדינת ישראל לא חוותה כמותו מאז הקמתה ,סייעו ללוחמים ולמפקדים
במאמציהם הכבירים לבלום את הסתערות הכוחות הסוריים והמצריים,

להעביר את המלחמה לשטח האויב ולסיים אותה ,מבחינה צבאית טהורה,
כשידו של צה"ל על העליונה" .הסיפור אינו מושלם מבלי להסביר שכול
המבצע הזה לא היה יכול להתבצע אלא בזכותם של הצוות שלי והפלוגה
כולה" ,סיפר לימים רמי מתן ,מפקד פלוגה ז' בגדוד  79אשר לחמה בחווה
הסינית" .צוות מקצועי ,אמיץ ,נחוש וחדור מוטיבציה עצומה .צוות זה הוא
שנתן לי את הכוח .והפלוגה עצמה ,פלוגת קורס מפקדי טנקים על חניכיה
ומפקדיה ,שמהר מאד שינתה את המבנה המקורי שלה וקלטה לתוכה צוותים
חדשים ובלתי מוכרים ,היא זו שהמשיכה להיות 'זיגי' בקשר והיא זו שלחמה
בגבורה וללא מורא ופחד ,ועמדה מול כל האתגרים הקשים .אני מודה לצוות
ולפלוגה שהייתה לי זכות לפקד עליהם במלחמה זו".
דומני כי רבים ממפקדי הפלוגות בשריון אשר שרדו את המלחמה ,ורבים
ממפקדי השריון בכלל באותם ימים ,יכולים לומר דברים דומים על גבורתם,
מסירותם וחירוף נפשם של לוחמיהם באחת הקשות שבשעותיה של מדינת
ישראל.
את יום השנה הארבעים למלחמה אנו מציינים כשברקע מוסיפות הסערות
לנשוב באזורנו ,ובפרט בקרב אותן מדינות שיצאו למלחמה נגדנו בשנת .1973
שינויים אלו מגדילים את ענני הערפל ואי הוודאות בשמי המזרח התיכון,
ומחדדים את הצורך שלנו להיערך כאילו העימות הבא מול חורשי רעתנו
נמצא מעבר לפינה .גם בעימות הזה ,אם ניאלץ להיכנס אליו ,נידרש לאומץ
לב ,לתבונה ,לנחישות ולאמונה בצדקת הדרך ,אותם נשאב תמיד ממורשת
הקרב המפוארת של חיל השריון בכלל ומפועלם של השריונאים במלחמת יום
הכיפורים בפרט .הרוח הגדולה הזו ,רוחו של דור השריונאים הצעירים של
חורף שנת  ,'73מהווה גם היום ,ותהווה בעתיד ,מופת ומקור השראה ללוחמיו
ומפקדיו של צה"ל ,והיא מלווה אותי בכל צעד ושעל.
בימים אלה ,כתמיד ,ליבנו עם בני המשפחות של הלוחמים אשר לא שבו מן
המלחמה ,ועם הפצועים הנושאים את צלקותיה על גופם .בשמם ולמענם נמשיך
לעשות כל הדרוש ,הניתן והאפשרי ,עד שישובו השקט והשלום לגבולותינו.
שלכם בהערכה,
משה (בוגי) יעלון
שר הביטחון
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דבר הרמטכ"ל
אנו ,שזוכרים את שנת  ,1973לא נשכח לעולם את דממת יום הכיפורים מופרת על ידי אזעקות המלחמה בשמי הארץ,
את האבות ,את האחים ואת הבנים העולים על מדים וממהרים אל החזית .אתם ,המפקדים והלוחמים הזוכרים את שנת
 1973לא תשכחו לעולם את להט נכונותו של דור להתייצב להגנת העם והמדינה ,את גבורתם של יחידים ויחידות .ארבעים
שנה חלפו ,ועלינו לשאול את עצמנו  -ככוח המגן של מדינת ישראל ואזרחיה  -מה למדנו ממלחמת יום הכיפורים? כיצד
 19הימים באוקטובר  1973השפיעו עלינו ,כצבא וכחברה?
כאז כן היום ,למדנו כי אנו תלויים בכשירות כוחותינו ומוכנותם ,ויותר מכך  -בתעצומות הנפש של המפקדים והחיילים:
בעוז רוחם ,בנחישותם ,ברוח השליחות המפעמת בהם להגן על הבית  -לשמור על מדינת ישראל ועל אזרחיה.
גם ממרחק הזמן ברור כי מלחמת יום הכיפורים הייתה נקודת מפנה בתולדות מדינת ישראל ובקורות הצבא .מעבר לדיונים
שנערכים בנושאים של אסטרטגיה מדינית־ביטחונית ,מעבר להפקת לקחים ברמה המערכתית ,הוכח שצה"ל ,כצבא העם,
הוא "קו העצירה" של מדינת ישראל ,ובמלחמת יום הכיפורים הוא שהפך את ההפתעה למגננה ,ואת וו להסתערות שסופה
בניצחון צבאי .הצבא הסדיר ,לצד חיילי המילואים ,באוויר ,בים וביבשה ,עשה מאמצים לעצור במתקפת־נגד את צבאות
האויב בהתקדמותם לתוך סיני ורמת הגולן .גם היום ,קשה שלא להתפעל מהיעילות ומהנחישות בה הגיעו כוחותינו לחזית
וסייעו לייצב את קו המגע .בין סלעי הבזלת לחולות המדבר ,בגדודי החי"ר ,בטנקים ,במטוסים ובספינות הטילים ,הכריעו
חיילי צה"ל ומפקדיו והציבו בפועלם מופת לדבקות במשימה ולחתירה לניצחון ,לרעות ולמקצועיות בשדה הקרב.
סיפורי הגבורה הרבים שנחרטו בזיכרון הלאומי והצבאי מהולים בצער על אלפי הנופלים .גם בעת הזו ,אנו עומדים כתמיד
לצד המשפחות השכולות ,שעבורן המערכה לא תמה עם ההכרזה על הפסקת האש .צה"ל ימשיך לתמוך במשפחות השכולות
כולן ,ולעמוד לידם של פצועי המלחמה ,שנושאים גם היום את צלקות הקרב על גופם ובנפשם.
גם היום ,המפה האסטרטגית הפרוסה בפנינו סבוכה וייחודית ,ומולנו עומדים איומים דומים
ושונים .במלחמה יום הכיפורים נכפתה על צה"ל מערכה רב־זירתית מורכבת והסרת תקדים.
בפרוץ המלחמה ,כנער בן  ,15אני זוכר את ההתגייסות הלאומית; אני זוכר שחשתי את האווירה הקשה של מלחמת
אין־ברירה ,של עם שלם העומד על נפשו .היום ,כמי שמוביל את צה"ל ומפקד עליו ,ולאור פעילותינו המתמשכת להבטחת
מוכנותנו ,אני בוטח ביכולתנו לעמוד באתגרים שבפתח .נוכה המציאות המשתנה ,בהמשך לעשיית דורות העבר ולמען דורות
העתיד ,נתייצב מוכנים ונחושים ,נמשיך למלא את ייעודנו  -לשמור על ביטחון ישראל המופקד בידינו ,בנחישות ובאחריות.
בברכת שנה טובה ,שנת הצלחה ,צמיחה וביטחון

בנימין (בני) גנץ ,רב־אלוף
ראש המטה הכללי
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152
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141

תוכן

48

180

34
 34געגועים לאבא שאיננו
אל"ם (במיל') שאול נגר

3

ברכת נשיא המדינה

 39תותחן ברמת הגולן
אל"ם (במיל') דוד ירקוני
" 42זיגי כאן כספית ,עבור"

4

ראש הממשלה בנימין נתניהו

ברכת ראש הממשלה

5

ברכת שר הביטחון

" 46חצי הדרך לקהיר  -סיפורו של
גדוד  106במלחמת יום הכיפורים"

6

ברכת הרמטכ"ל

הנשיא שמעון פרס

השר משה (בוגי) יעלון

רב־אלוף בני גנץ

 12דבר יו"ר עמותת יד לשריון
אלוף (במיל') חיים ארז

 13דבר הקשנ"ר

תא"ל שמואל אולנסקי

 14גדוד  74במלחמת יום הכיפורים
תא"ל (במיל') יאיר נפשי

 20בכוחם להכריע  -על מפקדי
אוגדות בשדה הקרב
תא"ל (במיל') יצחק רבין

 24וְ ִה ַּג ְד ָּת ְל ִב ְנָך
ליאור כספי

ֹאבדּו ְּכ ֵלי ִמ ְל ָח ָמה
ּבֹוריםַ ,וּי ְ
איְך ָנ ְפלּו ִג ִ
ֵ 28
אל"ם (במיל') בני מיכלסון

 30רעּות בימי המערכה

רס"ן (במיל') יאיר ליטביץ
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אל"ם (במיל') רמי מתן

איתמר זלץ

	48המערכה בגולן  -המאמץ לניצול ההבקעה
והאיום על דמשק
אל"ם (במיל') בני מיכלסון

אלמנּות כנכות לכול החיים או התאוששות?
ְ
64
אל"ם (במיל') שאול נגר

 70תובנות מצטברות ממלחמת יום הכיפורים
ובעקבותיה
תא"ל (במיל') גדעון אבידור

 78עד קצה היכולת  -חטיבה  7בקרבות הבלימה
אל"ם (במיל') אילן סהר

 86השפעת מלחמת יום הכיפורים על
החברה הישראלית  -דעה אישית
תא"ל (במיל') עמי מורג

" 92עוזי מור  -קרן אור"
אורי אפק

 96צליחה  -תוכנית "אבירי לב"
ד"ר עמירם אזוב

86

96

190
 104כך הוחמצה הכרעת מלחמת יום הכיפורים
בקרב המגננה בסיני
אלוף (במיל') עמנואל סקל

 111מהלכי חטיבה  40הירדנית
במלחמת יום הכיפורים

 156השריון שהכריע במלחמת יום הכיפורים
אל"ם (במיל') פסח מלובני

 166קבלת פיקוד על גדוד מילואים במהלך הקרב
תא"ל (במיל') יצחק רבין

 168חייל בקרב

האלוף ח'אלד ח'ג'וג' ח'ליל אל מג'אלי

חיים סבתו

 114אירועים מתוכננים במלאות  40שנה
למלחמת יום הכיפורים
 116הנעה עצמית כתנאי לניצחון

 172חלום המרכבה

האלוף גרשון הכהן

 120הצליחה :קרבות בגדה המערבית
אל אזור הצליחה
תא"ל (במיל') עוזי לב־צור

" 128עשר כאן אשנב ..נוסף כלי מבצעי
בדרך אליך ,רות ,סוף"
סא"ל (במיל') יוני נוקד

 132הפשיטה המשוריינת ממערב לתעלה
סא"ל (במיל') עודד מגידו

אל"ם (במיל') אמנון שרון

" 174אח ,פגישה שכזו"
איתמר זלץ

 178מבריכת מים למעיינה של תורה -
היכל בנימין ברעננה
דבורי בורגר

 180המפץ הגדול בשריון
אל"ם (במיל') שאול נגר

 186ארבעים שנות חיפוש האמת  -ספרי
מלחמת יום הכיפורים
סא"ל (במיל') ד"ר עפר דרורי

 190תצוגת מלחמת יום הכיפורים ביד לשריון

 138שורשים של גבורה  -יוסי מרי
דבורי בורגר
 141כעוף החול  -חטיבת השריון ברק 188

 202קוראים ומבקרים מגיבים
 204מרכז המידע בלטרון

 146מנוי מג"ד  9לכול החיים

 207מדור אינטרנט

 152חטיבת אגרוף הברזל במלחמת יום הכיפורים

 208מהנעשה בעמותה

נחמה בר־כוכבא

תא"ל (במיל') יום־טוב תמיר
סא"ל (במיל') דוד כספי

אל"ם (במיל') שאול נגר

דבורי בורגר
דבורי בורגר

איציק רבין ודבורי בורגר
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רבים מהמפקדים והלוחמים במלחמת ששת הימים יצאו בתחושה שלא
נצטרך יותר להילחם .מלחמת ההתשה שבעקבותיה והשקט הקצר שאחריה
טשטשו את הראייה ארוכת הטווח.
מלחמת יום הכיפורים פנים רבות לה .שורשיה  -בעיקר המדיניים  -בשנים
שלאחר מלחמת ששת הימים .המשטר שלנו היה יציב ,האווירה רגועה לאחר
הניצחון המדהים ,והכול מתואמים ומעורבים זה בזה :הממשלה ,הצמרת
הצבאית ,המודיעין לזרועותיו ,דרגי השדה ,ומערכות ההדרכה והאימונים.
המשפט האומלל "כולנו אשמים" שהופרח אחרי ועדת אגרנט היה מופרך,
אבל לא לגמרי מפתיע .במשך שש השנים שבין  1967ל־ 1973צצו כמובן
מחלוקות וויכוחים חדשים לבקרים ,אבל המורל הלאומי היה גבוה (היו
שתיארוהו כאופוריה) :חשבנו וחשנו כי ישראל חזקה ,בוטחת ,ובעיקר -
מדינה מתוקנת ,ממש כך ,מדינה מתוקנת .כמובן תמיד יש מקום לשיפורים
אבל ידענו שיש לנו צבא סדיר ומאומן שיבלום התקפת־פתע אם תתרחש,
עד שיגיע לחזית צבא המילואים הגדול והמתורגל .ידענו שרמת הכוננות
נקבעת באחריות ומשתנה לפי הצורך.
ידענו שהמדינה פועלת לאור תורת ביטחון מוצקה ומוכחת ,שיש מִתאָם
חיובי גבוה בין נתוני המודיעין המצוינים לבין ההעָרכות הנובעות מהם.
התרגלנו לחשוב כי בדמוקרטיה האיתנה שלנו נשמרת לכידות חברתית,
ובוודאי מתקיימים יחסי אמון והרמוניה בין מפקדי צה"ל הבכירים.
כך היינו ,אבל אלה שזה בדיוק היה תפקידם  -כולם  -לא קלטו ,לא פענחו
ולא העריכו נכון את עומק המצוקה של הנשיא המצרי סאדאת ,התעלמו
מאזהרותיו המרומזות ,ומנאומיו הפומביים המתלהמים ודחו באופן נחרץ
את כול ניסיונותיו הישירים והעקיפים להניע תהליך מדיני.
אין מלחמה בלי משגים וטעויות ,מה גם כאשר היא נפתחת בהפתעה.
מלחמת יום הכיפורים פרצה בהפתעה גמורה בפלישה של כוחות אויב גדולים
אל שטחנו ברמת הגולן ובסיני .מהר מאד נחשפו ליקויים רבים ,רבים מדי,
בהתכוננות ,במוכנות הצבא ,בהעָרכות המודיעין ,בחשיבה האסטרטגית,
בתיאום ושיתוף הפעולה הבין־זרועי ,בהתמודדות עם טילי קרקע־אוויר
ועם טילי נ"ט ובלוגיסטיקה .התברר לנו  -בדרך הכי קשה  -כי תפיסתנו את
עצמנו כמדינה מתוקנת הייתה אופטימית.
על אף כול השגיאות והתקלות הסתיימה המלחמה בניצחון צבאי גדול
וברור ,מפקדי צה"ל וחייליו  -בכול הרמות  -לחמו כאריות ,באומץ לבם,

בנחישותם ובגבורתם ו"הצילו את המצב"  -הצילו מה שקלקלו בצמרות.
הנסיבות שבהן פרצה המלחמה ,מהלכיה ותוצאותיה חוללו זעזוע
עמוק בחברה הישראלית .הזעזוע נבע קודם כול מן המספר הגדול של
האבדות .אלפי משפחות הפכו שכולות ,עוד אלפי משפחות קיבלו את
יקיריהן החיים כשהם פגועים ,פצועים והלומי קרב .אחרי המלחמה
גאה גל מחאה של הלוחמים .גל שהרעיד את אמות הסיפים מירושלים
עד קצות הארץ ,וחולל שינויים פוליטיים חשובים ,עד שבשנת 1977
היה מהפך שלטוני.
בתוך היגון ומפח הנפש ראינו בבהירות כמה חיוני צבא סדיר גדול וחזק
ונכון לקרב .ראינו את צבא המילואים "צבא העם" בשעותיו הגדולות,
שעותיו היפות ,וכול העם היושב בציון עקב בדריכות ובמתח רב אחרי
רשימות החללים והשבויים והנעדרים ,וראה בעליל מי איננו מיוצג שם.
השיח הציבורי המר בדבר "השוויון בנטל" נמשך ,ומאז יום הכיפורים
ביתר שאת ,והוא לא תם ולא נשלם ולא יחדל עד אשר...
לימוד המלחמה והפקת הלקחים נמשכים כבר ארבעים שנה
באינטנסיביות ובקולות רמים .הייתה ועדת חקירה ממלכתית ,ועדת
אגרנט (בעייתית מאד) ,מעת לעת מתפרסמים מחקרים רשמיים שמותרים
לפרסום ונשמר קילוח רצוף ולא דק של ספרי הגות וזיכרונות שכותבים
חוקרים ,מפקדים ולוחמים ,מדי שנה מתקיימות עצרות זיכרון ונישאים
נאומים שמעוררים תיקונים ותגובות  -כל אלה ועוד שומרים על המדורה
לבל תיכבה.
הזעזוע לא פסח גם על אויבינו" .שבר" עמוק נגרם בתודעה הערבית,
שהביא שלום בינינו לבין מצרים וירדן ,זה כמובן לא פשוט ,וכאן הערה:
המצרים מאמינים כי במלחמת יום הכיפורים הם ניצחו! לשיטתם
 ביצעו צליחה מפוארת ,נאחזו בשטח סיני בכוחות גדולים ולא נסוגו,הטילים שלהם כופפו את כנפיו של חיל האוויר שלנו ,הצבא השיג לנשיאם
את מה שרצה  -אתחול של תהליך מדיני שבסופו שב מדבר סיני להיות
מצרי .קל למצוא לכך ביטויים בשטח :השיח והסגנון של אנשי הצבא
המצרים נעשו גאים ובוטחים ,אנדרטות ומוזאונים מסבירים ומנציחים
את הניצחון ,הגשר המרכזי בקהיר נקרא "גשר ה־ 6באוקטובר" ועוד.
ישנם הסבורים ש"שיקום הכבוד העצמי" של המצרים הוא שעשה את
השלום עם ישראל אפשרי.

חיל השריון נשא בעול הכבד והמרכזי של לוחמת היבשה במלחמת
יום הכיפורים ,מספר האבדות בשריון יותר ממחצית ההרוגים של כלל
צה"ל ,גם כלי־מלחמה רבים של חיל השריון אבדו או ניזוקו באופן
קשה ,מצב זה חייב פעולות־חירום ,מיד עם שוך הקרבות  -לשיקום
החיל בכוח אדם ובציוד.
בין הימים  6עד  24באוקטובר ( 1973עד הפסקת האש) נפלו 2,297
חיילי צה"ל ובימים  25באוקטובר  1973עד  51במאי ( 1974הפרדת
הכוחות) נפלו עוד  392חיילים .סך הכול  2699חיילים ,מהם 1492
ביחידות השריון 301 .חיילי צה"ל בשתי החזיתות נלקחו בשבי .לאחר
המלחמה הוענקו ללוחמים  8עיטורי גבורה 91 ,עיטורי עוז 173 ,עיטורי
מופת וכן  272צל"שים.
הניסיון לספר את סיפורה של מלחמת יום הכיפורים בחוברת אחת
 לא יצלח ,כמובן .בחוברת מורחבת זו של הביטאון "שריון" השתדלנולגעת  -באופן צנוע וזהיר  -רק בהיבטים אחדים ,כמו :מהלכים צבאיים,
האדם בקרב ,הצליחהּ ,כְ ֵאבָן הנמשך והולך של המשפחות השכולות
ורצונן העז להמשיך את חייהן .וזה כה מעט!
עמכם קוראינו הסליחה ,אבל קצר המצע מהשתרע והמשך בוא
יבוא בגיליונות הבאים.
מאז ידענו מלחמות וקרבות נוספים ,והלקחים החדשים נשזרים
בלקחים של  ,1973מעדכנים ומחדדים אותם ,מזהירים אותנו לא להיתפס
לשאננות ,לא לקפוא על השמרים כי העולם והסביבה משתנים .תפריט
האיומים היום כולל טילים וטילים מונחים ,חומרים כימיים ,ואינתיפאדה
ומרי אזרחי וטרוריסטים מתאבדים ,וברקע של כול דיון  -איראן ושאיפתה
לנשק גרעיני ,והאפשרות שמצרים תשוב אל מעגל הלחימה.
אנו עדים לשינויים מהירים ומפליגים אצל שכנינו ,מצרים כבר
איננה אותה מצרים ,עזה נעשתה מעוז החמאס ,לבנון נעשתה מעוז
החיזבאללה ,בסוריה מלחמת אחים נוראה .בארצות אחרות שורר "אביב
ערבי" אשר טרם גמר להגדיר את עצמו .האזור בו אנו חיים איננו יציב,
ובוודאי לא פחות מסוכן.
הבה נקווה שנשכיל להיערך ,ונדע לפעול בנחישות  -אם יהיה צורך.
שלכם,
שאול
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דבר יו"ר העמותה
איגרת לחבר
לנו השריונאים צרובים בתודעה זיכרונות מלחמת יום
הכיפורים כאילו היו רק אתמול ,אף שחלפו מאז כבר ארבעים
שנה .אנו זוכרים את הלם ההפתעה ,את גבורת השריונאים של
יחידות השריון הסדירות בסיני וברמת הגולן שבלמו בגופם
את התקפות האויב ,וחיילי המילואים זוכרים את רגע הקריאה
לגיוס בצהרי יום הכיפורים ,את ההתארגנות החפוזה והשתתפות
בקרבות הבלימה לצד היחידות הסדירות.
לוחמי השריון ומפקדיו בגבורתם ,בנחישותם ובהקרבתם
 הם שהפכו את סכנת התבוסה לניצחון צבאי אדיר ,כאשרצה"ל עצר  40ק"מ מדמשק ו־ 101קילומטר מקהיר.
אנו זוכרים את  1492מפקדינו ,פקודינו וחברינו השריונאים
שנפלו בשדות הקרב  -הם ומשפחותיהם שילמו את המחיר
הכבד מאוד של הניצחון.
גיליון מורחב זה של הביטאון שריון מוקדש לציון  40שנה
למלחמת יום הכיפורים .המלחמה לא נמחקה מהתודעה וכולנו
צריכים לזכור את אותם לקחי המלחמה הנכונים גם כיום:
•	טעות לעולם חוזרת .בערב המלחמה הייתה הערכה שלא
תהיה מלחמה בשנים הקרובות ,ועל יסוד זה החליטו אך לא
הספיקו לפרק את חטיבה  14שהייתה מאושיות הניצחון
בדרום.
•	זלזול באויב ובנחישותו הביאו להערכה שהכוחות הסדירים
בסיוע חיל האוויר יספיקו כדי למנוע מהאויב להגיע להישגים.
•	ערב המלחמה היו יחידות השריון מאומנות מקצועיות ומנוסות
ובזכות זאת ניצחו.
• יחידות שלא היו מצוידות היטב שילמו בדם.
•	העברת המלחמה לשטח האויב לאחר צליחת תעלה סואץ
בסיני ,והשתלטות על שטחים בדרך לדמשק  -הן שהביאו
לניצחון הצבאי.
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ב־ 40השנים שחלפו חלו שינוים רבים בזירה ובכול
התחומים ,נחתמו הסכמי שלום עם מצרים ועם ירדן ,והיו
גם מלחמת לבנון הראשונה ומלחמת לבנון השנייה (שגם
את לקחיה צריך לזכור) ,והיו מבצעים ברצועת עזה .אנו
עדים כיום לחוסר יציבות בעולם הערבי ,מתחוללת מלחמת
אזרחים בסוריה ,יש מאבקים במצרים וחצי האי סיני הופך
לזירת טרור העלולה להצריך פעולה ולסבך את יחסינו עם
המצרים ,קיים האיום מאיראן ,ועוצמת האש הנמצאת בידי
החיזבאללה והחמאס מכסה את כול שטח ישראל.
גם צה"ל כיום הוא צבא שונה המאומן ומצויד היטב ,הכולל
תוכניות התעצמות לשנים הבאות שיאפשרו לו להתמודד
עם האיומים בהווה ובעתיד .עוצבות משוריינות המאומנות
ומצוידות היטב  -הן שיאפשרו העברת הלחימה לשטח האויב
במהירות ולניצחון בכול התנגשות.
פגיעה בכוחו של צה"ל ,צמצום בהיקף העוצבות המתמרנות
שלו ובתוכניות ההתעצמות בתנאים הקיימים כיום בזירה -
יהיו בגדר פעולה חסרת אחריות.
בגיליון זה התכבדנו במכתבי ברכה מהנשיא ,מראש
הממשלה ,משר הביטחון ומהרמטכ"ל המופקדים על ביטחון
ישראל ,נקווה כולנו שיהיה להם הכוח לקבל את ההחלטות
הנכונות ולא לפגוע בכוחו של צה"ל.
בימים אלה שבהם אנו ויחידות שונות מציינות מלאות
ארבעים שנה למלחמת יום הכיפורים נצדיע לזכרם של חיילי
השריון וצה"ל שמסרו נפשם במערכה הקשה.
חובה עלינו להנציח את מורשתם לדורות הבאים ,ללמוד
ולזכור את הלקחים שלימדו אותנו.
אלוף (במיל') חיים ארז
יו"ר עמותת "יד לשריון"

דבר קשנ"ר
רעיי השריונאים,
לפני שבועות מספר זכיתי לקבל את הפיקוד על חיל השריון ,כחוליה
נוספת בשרשרת של מנהיגות שריונאית ,ובתחושת גאווה אני כותב
אליכם בגיליון זה לראשונה.
אין ספק כי אנו בשיאה של תקופה מעניינת ומורכבת .חוסר
היציבות והשינויים האסטרטגים במזרח התיכון מביאים איתם סיכונים
והזדמנויות ,ויחד עם ההתפתחות הטכנולוגית ושינוי סדרי העדיפויות
התקציביים של המדינה ,עומדים בפנינו אתגרים רבים ומגוונים ,לצה"ל
כולו ,ולחיל השריון בפרט.
צה"ל עומד בפני אתגר לא פשוט בכול הנוגע למבנהו ולהתאמתו
למציאות המשתנה .חיל השריון כ ַחיִל שהוביל ,מוביל ויוביל את התמרון
היבשתי ,נדרש להתאים עצמו לשדה הקרב החדש .הצטיידות האויב
בנשק מעכב־תמרון וכניסתו למערכים מוגנים בבטון ובאזרחים ,הובילו
אותנו לפיתוח תפיסות לחימה חדשות וטכניקות לחימה ,המתאימות
לשטחים סגורים רוויי אוכלוסייה .אלה בנוסף לחיזוקו בשנים האחרונות
של מערך השריון ביכולות מתקדמות של קטלניות ,קישוריות ,הגנה
ותמרון ,ולמערכת אימונים מעודכנת ורלווטית  -יצרו מענה מבצעי
שלם לכלל התרחישים.
כחלק מתהליך ההתאמה והשינוי אנו מבצעים כעת ארגון מחדש
לכלל הסד"כ בסדיר ובמילואים ,שבו נדרש החיל לצמצום בסדר הכוחות.
גם פעולה זו נבצע במקצועיות ורגישות מתוך כוונה לצאת בסיומה עם
ַחיִל חזק ,מוכן ורלוונטי יותר לאיומים.
כמו בכול המורשת ההרואית של ה ַחיִל אנו נשענים בכלל התהליכים
והאתגרים החדשים על המרכיב המשמעותי ביותר בחיל  -הטנקיסט!
לא האמל"ח ולא הטכנולוגיה אלא האדם שבטנק הוא שהיה תמיד
הגורם המרכזי והעיקרי לניצחון בכול מלחמות ישראל .אני רואה את
הטיפול בכלל המשרתים בחיל ,בסדיר ובמילואים ,כאחת מן המשימות
המרכזיות שלי כקשנ"ר  -להמשיך לפתח את המפקדים האיכותיים
והלוחמים המצוינים ,תוך שימור רוח החיל ושימור ערך הרעות כערך
מוביל ,יחד עם מצוינות ,מקצועיות ועידוד היצירתיות והיוזמה ,כדי
שנמשיך להיות חיל חזק ,מלוכד ומוביל בכול תחומי העשייה.

השנה נציין מלאות  40שנה למלחמת יום הכיפורים ,המלחמה
שבה הוביל השריון את צה"ל לניצחון כנגד כול הסיכויים ,מלחמה
שבה הפכו גיבורי החיל את הקערה על פיה מההפתעה והמצב החמור
בתחילתה ,לאחד מן הניצחונות המזהירים ביותר .בסיני ובגולן ,בשלב
הבלימה ,בהתקפות־הנגד ובמתקפה ,מול אויב עצום ובהפתעה גמורה,
הצליחו אחינו גיבורי התהילה כמו תמיד ,לסמן את קווי סיום הלחימה
בחריצת הזחלים באדמת האויב .במהלך המלחמה הפגינו לוחמי החיל
ומפקדיו גבורה עילאית ומקצועיות חסרת־פשרות שהובילו את צה"ל
לאותו ניצחון.
לצערנו היה לניצחון זה גם מחיר .מלחמת יום הכיפורים גבתה
מחיר כבד מחיל השריון ,בהרוגים ,פצועים ונכים ,ומורשתם היא נר
לרגלנו .הקשר עם לוחמי העבר ועם בני המשפחות השכולות הוא קשר
אמיץ ,ולנו המפקדים והלוחמים כיום היא זכות גדולה ומקור עוצמה.
כחלק מציון  40שנה למלחמה נייחד השנה את העצרת החֵילית
לגבורת לוחמי  .'73ביום ד'  11בספטמבר נקיים את עצרת הגבורה
והזיכרון שבה נשלב מפגש רעים של לוחמי מלחמת יום הכיפורים,
עצרת גבורה ומעמד יזכור לכלל חללי ה ַחיִל.
בזמן הקצר שבו אני מפקד על החיל פגשתי באימונים ובתעסוקה
מבצעית לוחמים ומפקדים בסדיר ובמילואים ,ובכולם ראיתי ברק
בעיניים ותחושה עצומה של מוטיבציה לשירות בפלוגות הלוחמות,
גאווה חילית ,גאווה להיות שייך לחיל עם מורשת והיסטוריה מופלאה.
אני גאה להיות מפקד חיל השריון בתקופה מאתגרת זו .גאה בכך
שנפלה בחלקי הזכות לפקד על קבוצה גדולה של מפקדים ולוחמים בסדיר
ובמילואים שנכונים ליום פקודה בכול עת .אני בטוח כי בבוא הצורך
יידעו מפקדי החיל ולוחמיו להביא לניצחון חד וברור כפי שהיה בעבר.
ולבסוף אבקש בשמי ובשמכם ,להודות לקודמי תא"ל עפר צפריר
על תקופת שירות רבת שנים ופיקוד על חיל השריון ולאחל לו הצלחה
רבה בתפקידו הבא.
ברעות שריונאים,
שמוליק אולנסקי ,תא"ל
קצין השריון הראשי
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גדוד 74

במלחמת יום הכיפורים
"המג"ד ,נותרו לי  6פגזים ,ויש 12
טנקים מולי ,מה לעשות?" ואני
לא עונה .אני יודע שתחמושת
תגיע וצה"ל יגיע ,וננצח ,אך
בינתיים צריך להחזיק מעמד.
אבל גם יודע שזו בעצם הפעם
האחרונה שאני שומע אותו
בקשר! עוברות כמה דקות וסמל
המחלקה קורא לי" :המג"ד,
המ"מ איננו ,מה לעשות?" "אז
עכשיו אתה המפקד!" ,עניתי.
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תא"ל (במיל') יאיר נפשי*
מנהג היה לה לחטיבה  188לקיים מדי שנה ,בימי
חג החנוכה "מרוץ לפיד" ברמת הגולן .את מסע
הלפיד התחלנו בטקס צנוע על קברות המכבים
במודיעין ,ואש הלפיד הייתה עוברת מחייל לחייל
דרך חניוני הטנקים שבקו .בחורף של שנת ,1974
שנה לאחר המלחמה ,חידשנו את מסורת המרוץ
לאורכה של רמת הגולן ,בנתיבי קרבות החטיבה
והאנדרטות שנבנו עם הזמן ,ועד בואך הר דוב
אל מול פני הלבנון .אני כבר שימשתי אז בתפקיד
הסמח"ט ,וזכרתי כי בתרגיל האחרון שערכה
החטיבה לפני המלחמה ,עלה טנק המח"ט על
סלע בזלת ענק .החלטנו לעקור את הסלע ממקומו
שבמעלה גמלא ולהציב אותו כאנדרטה במקום
נפילת המח"ט אל"ם יצחק בן שֹהם ,סמוך לגדרות
מחנה נאפח הנושק לציר הנפט.
כשפרקנו את הסלע הוא נבקע לשניים ,אם
תרצו " -לוחות הברית" .ושם תחת גשם טורדני
עמדנו חבורה של קצינים ובנות החטיבה ,על לוח
אחד איירנו את תג החטיבה ועל הלוח השני
חרטנו את סיפורה לדורות הבאים" :על רכסים
אלה בקרבות הבלימה העקובים מדם ,בלמו מיטב
חיילי ומפקדי עוצבת 'ברק' בגופם ובדמם את
נחשולי השריון הסורי בדרכם לירדן" .ואם תרצו,
זהו תמצית סיפור לחימתה של החטיבה .סיפורם
של חיילים ומפקדים ותומכי לחימה שבכול
פעם ידעו למצוא את כוחות הנפש למרות כול
הפגיעות ,האבדות ואובדן מפקדים ,לצאת מתוך
הכלים הפגועים ,לחבוש פצעים ,למחות את
הדמעות ,וכמו אותו "עוף החול" האגדי לקום

ולהתארגן ,לנקות את דם חברים למצוא צוות
חדש ,להישיר מבט לאויב ולהמשיך בלחימה  -כי
צריך אותנו ,חברים שלנו עדיין לוחמים ואנחנו
חסרים להם ,צריך לעזור להם ,הם מחכים לנו.
והמלחמה הזו הייתה הפעם על הבית.
על שן סלע בזלת בלב ליבה של רמת הבזלת,
במקום שכוח ,נחקק קטע משירו של יוסף שריג
ז"ל ,מכותבי שירי "הגבעטרון"" :במרחק שתי
תקוות מן הקרב ,חזיתי שלום .ראשי העייף
מוכרח ללכת ,רגלי חולמות חלום .האיש השרוף
אמר :אני הסנה שבער ואּוּכָ ל ,גשה הלום .מותר
לך ,השאר נעליך על רגליך ,זה המקום" .וכיום,
ארבעים שנה לאחר אותה מלחמה ארורה,
כשאתה קורא את קורותיה של החטיבה במלחמת
יום הכיפורים בספרו של אבירם ברקאי "על
בלימה" ,אתה הקורא צריך לחוש את מה שחשנו
אנחנו ,שנותרנו אחרי הקרבות" .של נעליך" כי
קודש הוא .לרבים מאיתנו הוא בגדר "מעמד הר
סיני" לדורות הבאיםֹ " ,נטֶה צָפֹון עַל תֹהּו תֹלֶה
אֶֶרץ עַל בְ לִי מָה" ,כי במלחמות ישראל אין אח
ורע לסיפור לחימתה.

הלחימה במלחמת יום הכיפורים
המלחמה מוצאת אותי כמג"ד ותיק בגדוד 74
"סער" ,הגדוד השני בחטיבה" ,תוָרן הבט"ש" בקו
רמת הגולן זה כשלושה חודשים .פרוסים היינו
בחניוני מחלקות טנקים לאורך מוצבי הגבול,
ממורדות החרמון בצפון רמת הגולן ועד לרמת־
מגשימים בדרומה ,פריסה של  36טנקים שנמתחים
על פני כ־ 50קילומטרים ,עוסקים בפעילות שגרת
בט"ש ביום ובלילה ,ודרוכים לקראת מה שקראנו

לו "יום קרב" עם הסורים ,שהיה פורץ בפתאומיות
וללא כול התרעה מדי כמה חודשים.
ההכנות ל"יום קרב" העסיקו אותנו תמיד.
"פדל'ה" ,הלא הוא אל"ם אהרון פלד ,קודמו של
יצחק בן שֹהם המח"ט במלחמה ,היה איש נוקשה
ולא קל ,אבל "מקצוען אמיתי" בכול רמ"ח אבריו.
הוא הוא אדריכל ההכנות הקפדניות למקרה
של תקרית אש ,ובעל זכויות רבות בסיפורה של
החטיבה.
לא אשכח איך בשיחות הנפש איתו תמיד היה
משנן לי ממשנתו של בן־גוריון :יאיר ,זכור תמיד,
"כושרו של אדם לעמוד בפני אש ומוות ,יכולתו
להילחם ולנצח תלויים לא רק בכושרו הטכני
ובידיעתו המקצועית ,כי אם גם ברוח המפעמת
בתוכו" .ובאשר להכנות ליום קרב ,תמיד שינן
באוזניי :זכור יאיר ,אתה כמפקד יכול להיות
רק במקום אחד ,אך בעשייה היומיומית שלך
אתה יכול להשפיע על כול הקו .והיה מוסיף לי
ממשנתו של בן־גוריון :זכור! "כול חייל בגדוד,
חייב לראות עצמו במצבים מסוימים כאילו בו
לבדו תלוי גורל המערכה ,וכשהמצב משתבש
 עליו לראות את עצמו כמפקד עליון ,כמתכנןוכמבצע".
אני זוכר את היום שבו קיבלתי את הפיקוד
על הגדוד ושאלתי את "פדל'ה" :המח"ט ,מה
המשימה שלי? מה זאת אומרת ,מה לא ברור?
ענה פדל'ה במהירות ,המשימה שלך זה לעמוד
מול כול הצבא הסורי! מה ,לבד? שאלתי .לא ,לא
לבד .יש את הגדוד השני שיגבה אותך במקרה
הצורך ,יש את מוצבי הקו ,מכשולי הנ"ט ,את
הארטילריה שתתמוך בך ,וכן ,יש גם את חיל

בסערת המלחמה
צילומים :מאוסף תא"ל יאיר נפשי
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על ציר הנפט ,באזור שבו נפל המח"ט אל"ם איציק בן שֹהם

האוויר .רגע ,רגע ,שאלתי ,וכמה זמן אני צריך
להחזיק מעמד? עד שצה"ל יגיע ,הייתה התשובה.
לי זה נשמע אז כמו הסיפור התנ"כי של "דוד
וגולית" ,והרי דוד תמיד מנצח .ברור היה שכדי
לעמוד במשימה דרושים מפקדים משכמם ומעלה,
שכן כול מחלקה בגזרתה הייתה אמורה להתמודד
מידית ולבדה עם כוח סורי ביחס של  1כנגד 12
ואף יותר .הייתה לי זכות גדולה לפקד על חבורה
מופלאה ,הסמג"ד יוסי ניסים בראש חבורת מטה
מסורה ,מפקדי הפלוגות ,המחלקות ,והטנקים,
שהמשותף לכולם היה יצר הסקרנות ,הלמידה
והתחרותיות .בשקדנות רבה למדנו את האויב
שממול ואת דרכי הפעולה שלו ,פיתחנו תרגולות
לחימה והתחרינו בינינו כמעט בכול דבר מי יודע
ומכיר יותר .מהר מאד הוכחנו הלכה למעשה
את כושרו של הגדוד "בימי הקרב" .בגאווה רבה
הפכנו להיות "השפיץ" של חיל השריון וזכינו
בהכרה לארח את ליל הסדר המרכזי של צה"ל
בפסח שלפני המלחמה.
יום חמישי  13בספטמבר  1973היה עבורנו
בגדוד אירוע מכונן .ניסיון של חיל האוויר
הסורי ליירט שתי גיחות צילום של חיל האוויר
שלנו ,שבוודאי היו מגלות את ההכנות הסוריות

 16׀ שריון 44

ספטמבר 2013

למתקפה ,הסתיימו בשני קרבות אוויר גדולים
ואובדן של  12מטוסי מיג־ 21לסורים .לנו בגדוד
שהיה תורן הקו ,היה ברור שהסורים לא יעברו
לסדר היום .ומשמעות הדבר "יום קרב" .מאז
אותו יום חיכינו למשהו .איש לא אמר מלחמה,
מקסימום "יום קרב" שונה .עקבנו אחרי תהליך
תגבור הקו בצבא הסורי ודבר לא אירע.
כך עברו ימי חג ראש השנה ,וביום הכיפורים
מצא הגדוד את עצמו בצום מבלי לדעת שהיום
עוד תפרוץ מלחמה .ישיבות ממשלה ,דיונים
והערכות־מצב במטכ"ל ובפיקוד הצפון וגיוס
מילואים ,ואילו אנחנו ,הגדוד הראשון בקו ,אנשי
המוצבים ויחידות הארטילריה  -לא יודעים דבר.
בשעה  13:50התחיל סער הקרב .תמיד
"ימי הקרב" התחילו סביב השעה שתיים אחר
הצהריים .שעטנו לעמדות ,חמש דקות נסיעה.
כול הפקודות "ליום קרב" ואתה בעמדות .מראש
גבעת "הבוסטר" ראיתי מאופק עד אופק את
כול הצבא הסורי בתנועה ,ובראש נעים הכוחות
להבקעת המכשולים בחזית.
שלוש דיוויזיות חי"ר ,כ־ 900טנקים 1000 ,קני
ארטילריה וגלי תקיפה של מטוסים "מתנפלים"
על  36הטנקים של הגדוד ,ובמהלך השעה הקרובה

הצטרפו אליהם טנקי גדוד  53שלנו ,בסך הכול 77
טנקים מול כול התופת שנוחתת עלינו.
קורותיה של החטיבה במלחמה ,ושל גדוד
 74בשלב הבלימה ,בפריצה לסוריה ובקרבות
המובלעת ,מסופרים ונלמדים ולא ארחיב עליהם.
בכול אופן מה קורה למג"ד שמוצא את עצמו
כבר במהלך הפתיחה הסורי עם כוח מעורב של
הגדודים  53ו־ 74בגזרת אחריותו בחצי הצפוני
של רמת הגולן ,כשעוד במוצאי יום הכיפורים
אבדו לנו שני מ"פים ,ולמחרת המ"פ השלישי
ועוד שני סמ"פים ,מפקדי מחלקות ומט"קים?
מאוחר יותר במהלך הקרבות נשאר הגדוד גם
ללא הסמג"ד שנפצע קשה בעלייה לחרמון עם 6
טנקים ,כשכול מפקדי הכלים נפגעים ,חיילים מן
השורה מחליפים מפקדים ,מפקדי טנקים הופכים
להיות מפקדי מחלקות ,ואחרי כול מה שעבר עליו
בשלב הבלימה מוצא את עצמו עמוק בתוך סוריה
ומוביל ראשון לעבר דמשק.
מה עובר על מג"ד שהתברר לו שהמח"ט שלו
נהרג ,הסמח"ט נהרג ,קצין האג"ם החטיבתי
והקמב"ץ נהרגו .מג"ד הגדוד הסדיר השני פצוע,
מג"ד המילואים נהרג ,ואני נותרתי לבד ,לוחם
כמפקד גדוד  74ומעורב במסגרת חטיבה אחרת,

חטיבה ?7
לא פעם נשאלתי מה נתן לנו את הכוחות
להמשיך בקרבות בשעות הקשות? ואני אמרתי
"הֵרעּות" והיא שעמדה לחברינו ולנו; שאין
נוטשים פצוע בשדה; שכולם שווים בפני הסבל,
השמחה והקושי; שמחלקה היא יותר מיחידה
קרבית ,היא קשר הרעים; שהיא אהבת דוד
ויהונתן ,שהיא חשובה לא פחות מן הנשק,
התחמושת ותוכנית המלחמה.
היו הרבה רגעים קשים  -קריאות בקשר של
נפגעים ,שכולם קראו ל"אמא" ,ובעיקר "הלבד",
אתה לבדך ,הכול עליך .זאת הייתה מלחמה
בחריקת שיניים של חיילים מן השורה ומפקדים
זוטרים ,ומלחמת המג"דים .אין מודיעין ואין
ידיעות ,מה שאתה רואה ומבין  -זה מה שיש,
ועם זה צריך להמשיך.
קרב "עמק הבכא" .הגדוד עמד ראשון בחזית
ותחת התקפה של שתי חטיבות טנקים ,השמיד
חטיבה אחת מדרום לעיר קוניטרה ועוד גדוד
שנע לעבר העיר ,ורץ עם  7טנקים לסייע לחטיבה
 7בגזרת "חרמונית" .משם חזרתי פצוע ורק עם
שני טנקים.
הקרב הקשה האחרון במובלעת היה פיצוח
"מבצר" תל־שמס בואך מרחב דמשק .כיבושו עם

גדוד צנחנים ,ולאחר מכן להחזיק בו שישה ימי
לחימה ,שבמהלכם נפצע קשה מ"פ ואיבדנו גם
את המ"פ אהוד דפנא ,הלא הוא "הודי חמודי הוא
בן אביטל" משיר הילדים שכתב עליו סבו ,וכולנו
גדלנו עליו .נותרתי עם סמ"פ אחרון ,שאחיו נפל
במלחמה זו בקרבות בסיני ,ושלחתי אותו הביתה.
ושוב מט"קים הופכים להיות מ"מים ,ומ"מים
למ"פים .אנשי החימוש נוהגים מאחור ב־ 3טנקים
ללא צוותים ,ומחכים לצוותים חדשים שיגיעו עם
שיירת הדרגים ,אך איש לא מגיע ,ואתה  -לבד.
שרידי הלוחמים מחטיבת "ברק" וגדוד 74
שנותרו איתי ,יצאו לנופשון של  10שעות בכפר
בלום .את הטנקים השארנו במקום מוסתר מאש
ארטילריה סורית ,בידיהם האמונות של אנשי
החימוש ,שבזריזות "התלבשו" על הכלים .קני
תותח ומקלעים הוחלפו ,נעשו תיקונים הכרחיים
והטנקים מולאו מחדש בתחמושת.
 48לוחמים עייפים ,סחוטים וכואבים עלו
על שני אוטובוסים .חצינו את מחסום המשטרה
הצבאית ליד קוניטרה ואנחנו שוב בישראל .לכול
אורך הדרך ראיתי שריונאים בסרבלים ,הכרתי
חלק מהם .לכול הרוחות ,רטנתי לעצמי ,מה,
מכול "העם" הזה לא יכלו למצוא שלושה צוותים
שכול כך חסרו לי שם בתל שמס? נסעתי למחנה

הגדוד  -אין גדוד ,דבר לא נשאר .התקשרתי
הביתה לחיפה ,שם חיו בין הידיעה שנהרגתי
או שנפלתי בשבי .הודעתי להם שאני חי ,הגדוד
בסדר ,אבל אין חטיבה .תגיעו לצפת ,ניפגש במלון
"הרצליה" שמאמֵץ את הגדוד.
נסעתי לצפת .מלון "הרצליה" הפך להיות
אכסניה לאנשי מפקדת פיקוד הצפון .נכנסתי
ללובי ,חושך ,האפלה מלאה ,אך נרות דולקים.
הצלחתי לראות בחשכה רק צלליות של אנשים
וסרטי סלוטייפ על חלונות .אני שהגעתי מהקרבות
ולא נראיתי הכי טוב ,ניגשתי למתג החשמל
והדלקתי את האור .מה אתם יושבים בחושך?
ניצחנו ,אני אומר לכם ,ניצחנו ,הדליקו את האור,
זהו ,אני בא משם ,ניצחנו! הם מכבים את האור
ואני בשלי  -מדליק.
אחד מקציני המטה ניגש אליי וחיבק אותי .יאיר
בוא ניסע לאלוף הפיקוד בכנען .נכנסתי לחדרו
של האלוף ,חקה היה רכון על גבי מפה ואני מטונף
כולי ,בסרבל קרוע ותחבושת על יד ימין .חקה קם,
חיבק אותי בחום ואמר" :יאיר ,הצלת את מדינת
ישראל" .עניתי לו" :האלוף ,שמעתי שרוצים לפרק
את חטיבה  ,188הגיעו פקודות פיזור לצוותים ,אל
תיתן שיפרקו אותנו ,אתה תראה ,אנחנו נקים את
החטיבה מחדש!" ראיתי בזווית עינו של האיש
החזק הזה קצה דמעה" .יאיר ,החטיבה תקום,
אני מבטיח".
חזרתי למלון "הרצליה" ,הדלת נפתחה ,ללובי
נכנסה רעייתי עם הבן אלעד שנולד בשיאה של
"מלחמת ההתשה" ,בעת ששימשתי אז כמפקד
סיירת .אלעד היה לבוש בבגדי חג .כשזיהה אותי,
רץ אלי ,חיבק את הרגל ומלמל" :אבא ,אבא ,אבא".
עמדתי בלובי החשוך ואמרתי לאנשים שם" :אתם
רואים את הילד הזה ,הוא בן שלוש ,הוא כבר
לא יילחם ,הוא לא יצטרך להילחם .אני סיימתי
בשבילו את המלחמות" .ולא ידעתי אז ,שהילד הזה,
אלעד ,יתגייס בבוא היום לצנחנים ויהיה מפקד
צוות ביחידת "דובדבן" ויעסוק בלחימה בטרור.
שרידי חטיבה  188התכנסו בתום הקרבות,
ובמהלך השהייה במובלעת היא הוקמה מחדש
תחת פיקודו של עמוס כץ ,שבעקשנותו וחריצותו
חזרה החטיבה להיות מה שהייתה לפני המלחמה,
ומה שהיא כיום" :השפיץ" של יחידות השריון.
ראשונים היינו להילחם ואחרונים היינו לחזור
ממנה .החטיבה נפרדה מהמובלעת במסדר ברחובה
הראשי של קוניטרה .לאחר תקופת התארגנות
קצרה ערכה החטיבה המחודשת את התרגיל
החטיבתי הראשון .אנשים השתחררו ,הצוותים
התחלפו ,מפקדים חדשים הצטרפו  -אבל הרוח
שכול כך ייחדה אותה  -נשארה! התרגיל הסתיים
במסדר הקמה מחדש אל מול פני חורבות מבצר
העיר גמלא שבגולן .כמה סמלי היה זה שבחרנו
דווקא את המקום הזה שמסמל את גבורתם של
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הסתלקות ההורים ומתעודד לראות את הדור
השני של אחים ,אחיות ונכדים ממשיכים את
הזיכרון המשותף .חטיבה  188היא מאד מיוחדת
ומשפחתית.

אמירה אישית

משמאל (לפני המלחמה) :עם כובע ,מח"ט  188אל"ם איציק בן שֹהם ומימין יאיר נפשי מג"ד 74

מג ֵני העיר גמלא ,עד האחרונים שבהם ,בלחימתם
ברומאים .הקרבות הסתיימו ,איש איש פנה לדרכו.
דור הולך ודור חדש בחטיבה .יש הנוטלים עמם
מהמלחמה את זיכרונותיה ויש הנושאים אותה
בגופם ובנפשם עד עולם ,והם רבים מאד ,עד עצם
היום הזה.
בכנס סיכום המלחמה בחזית הצפון ,שנערך
ברוב עם באולם הקולנוע של קיבוץ איילת השחר,
סקרו מפקדים וקציני מטה במשך שלושה ימים את
קורות המלחמה .איש לא הזכיר את חטיבה .188
בדיון החופשי ביקשתי את רשות הדיבור :תראו,
אמרתי ,לא אני הייתי צריך לעמוד כאן ,המח"ט,
הסמח"ט וקצין האג"ם היו צריכים להיות כאן
ולספר את מה שעברה החטיבה בנתיבי הקרבות,
אבל הם אינם כאן ,הם נפלו על גדרות נאפח .ואני
עומד מולכם ואומר ,שמעתי כאן במשך שלושה
ימים סקירות מסקירות שונות ,עשיתי חשבון
שהשמדתם שלוש פעמים את הצבא הסורי .אז
כאשר אתם מדברים ודנים בקורות אותה מלחמה,
עליכם לזכור ,שאנחנו היינו שם ראשונים .בגופנו
ובדמנו בלמנו את השריון הסורי בדרך לירדן ,ואת
זה אסור לכם לשכוח ,את זה אתם לא תוכלו לקחת
מחטיבה .188
ירדתי מהבמה .שר הביטחון דיין ,שהיה מאורחי
ליל הסדר בגדוד ,ניגש אליי ,חיבק אותי ושאל:
"תראה ,יאיר ,בתכנית ההגנה על רמת הגולן היו
אמורים להיות  210טנקים .האם העובדה שהיו
רק  177הייתה הסיבה שקרה מה שקרה?"" .לא",
עניתי" :זה אנשים ,אפשר היה אחרת .אנחנו אנשי
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חטיבה  188עשינו את ההבדל".

הקשר עם המשפחות השכולות
שנה למלחמה .הקשר עם המשפחות השכולות
כואב .אני צריך לעבור ממשפחה למשפחה ולספר
מה היה? איך קרה? מה הוא אמר? ואני חוזר
ומספר ,בא לחזק ויוצא מחוזק ,אבל צריך לחיות
עד יומי האחרון עם הקריאות הנואשות בקשר
 "אימא ,תצילי אותי!" ,ועם קריאתו של המ"מהדרומי ביותר" :המג"ד ,נותרו לי  6פגזים ,ויש 12
טנקים מולי ,מה לעשות?" ואני לא עונה .אני יודע
שתחמושת תגיע וצה"ל יגיע ,וננצח ,אך בינתיים
צריך להחזיק מעמד .אבל גם יודע שזו בעצם הפעם
האחרונה שאני שומע אותו בקשר! עוברות כמה
דקות וסמל המחלקה קורא לי" :המג"ד ,המ"מ איננו,
מה לעשות?" "אז עכשיו אתה המפקד!" ,עניתי.
מבצע העברת הארונות לקבורת קבע .כול
משפחה ובקשותיה .המשפחות מתארגנות .מקימים
אתר זיכרון .לחטיבה קשר מיוחד עם המשפחות,
הן חלק מהעשייה היומיומית .ובתוך כול זה אני
מגלה את גבורתן של האימהות .לפעמים אנחנו
הלוחמים היושבים בכלי המלחמה מהרהרים
ואומרים לעצמנו :דורנו הוא דור שני ולפעמים
שלישי לבנים בישראל .אבל נכון גם לומר כי דורנו
הוא "דור האימהות" בישראל .בכי חרישי ,לחיצת
יד ,חיבוק ,מקור הכוח להמשיך ,חוסן ואמונה
שהקורבן לא היה לשווא.
עם השנים הפכתי להיות חלק מהמשפחות
השכולות .אני איתן בימי הזיכרון ,כואב את

יש לנו נוער נהדר ,הוא יודע יותר ,מתוחכם
יותר ,אבל גם שואל שאלות ומבקש תשובות.
וכמו שאני אומר תמיד  -דור מחליף דור ,מפקד
מחליף מפקד ,כלי מחליף כלי ,הטנק שוט־קל
הקשישה הוחלף בטנק "מרכבה" השועט ובועט,
אבל המסורת נשארת .מסורת ארוכה ומחייבת של
"ימי הקרב"" ,קיתונים"  -הפשיטות על מתחמים
בגבול הסורי" ,קלחות"  -הפשיטות לעבר ִקּנֵי
מחבלים בדרום לבנון" ,מלחמת יום הכיפורים",
מבצע "ליטני"" ,מלחמות לבנון" וימים ולילות
ארוכים של בט"ש ,שנדמה שאין להם סוף .אותה
מסורת שיצוקה בזיעה ובדם מלווה את החטיבה
ברוח גבית מיום הקמתה .ובכול פעם החטיבה
מוכיחה מחדש שיש על מי לסמוך.
אי אפשר ואסור לחיות רק על "מורשת"
עבר .צריך להמשיך ולטפח אותה ,להעביר את
"לפיד המורשת" מדור לדור ולחתור לאותה
"מצוינות" שכול כך מאפיינת אותה  -להיות
הטובים ביותר ,שהיא חלק מהתכוננות למלחמה
נוספת ,אם זו תכפה עלינו.
מספרים על יצחק שדה "הזקן" שדבריו היו
קצרים תמיד .פעם בכנס מתגייסים התבקש
לשאת דברים .הוא עלה לבמה ודרש:
נוער ,שמע!
מישהו אי־שם מחזיק את מאזני חיינו בידיו,
וכפות המאזניים עולות ויורדות ,יורדות ועולות.
על הכף האחת  -שואת ישראל ,תקומת ישראל
ומלחמות ישראל .ועל הכף השנייה :תככי מסחר
ופוליטיקה ,והתככים  -משקלם כבד מאד.
נוער זכור!
בבוא השעה ,השלך עצמך על כף המאזניים,
השלך עצמך בכוח ובאומץ! זה יכריע ,המאזן
ישתנה!
וסיים בדבריו :נוער שמע!
וברוח דברים אלה אומָר לדור לוחמי החטיבה
החדש :זכות גדולה היא להתעקש ולהיות חייל
ומפקד בחטיבה " 188ברק" .היא מיוחדת,
משפחתית מאד ,שונה מכול החטיבות האחרות.
השירות בה ותג החטיבה  -מחייב .שימרו עליה
והיא תשמור עליהם.
* תא"ל (במיל') יאיר נפשי היה מג"ד 74
של חטיבה  188במלחמת יום הכיפורים ובעל
עיטור העוז על לחימתו .הכתבה הוכנה על
בסיס הדברים שסיפר יאיר לנחמה בר־כוכבא
(בריל) ,אלמנתו של אלוף (במיל') משה בר־
כוכבא ,שהקים את חטיבה .188
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פתרונות מנצחים ,מוכחים בשרות מבצעי
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מערכות לחימה משוכללות ,תפורות
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המבצעיות התובעניות ביותר.
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"בכוחם להכריע"
על מפקדי אוגדות בשדה הקרב
בספר "בכוחם להכריע" שכתב תא"ל (במיל') אלישיב שמשי
(שהיה מג"ד טנקים במלחמה) ,מתואר ומנותח תפקודם של שלושה מפקדי
אוגדות שבלטו במלחמת יום הכיפורים  -האלוף אריאל שרון (אוגדה ,)143
האלוף אברהם אדן (ברן) (אוגדה  ,)162ותא"ל משה (מוסה) פלד (אוגדה )146
תא"ל (במיל') יצחק רבין*
על רקע סימני השאלה הרבים שהתעוררו
במלחמת לבנון השנייה באשר לתפקודם
הלקוי של מפקדים בכירים באותה מלחמה,
יש עניין מיוחד בתיאור וניתוח תפקודם של
המפקדים הבכירים במלחמת יום הכיפורים.
הקרבות המופיעים בספר מבטאים את עוצמתה
של מלחמת יום הכיפורים ,על כול הקשיים
והלחצים ,האכזבות והכישלונות ,התרוממות
הרוח וההישגים הצבאיים .דרך תיאורם של
הקרבות האוגדתיים מסופר למעשה סיפורה
של מלחמת יום הכיפורים.
בתוך ערפל הקרב ,הדינמיות והשינויים
התכופים ,וחרף סדר הכוחות ואמצעי הלחימה
הרבים שנטלו חלק במערכה הכבדה ,הצליח
המחבר לפרוס מסכת קרבות בהירה ואמינה,
המאפשרת לקורא לעקוב אחר ההתרחשויות
בשדה הקרב ולחוש ולּו במעט את אשר עבר
על הלוחמים ,החל בבלימת התקפות האויב
ועד להכרעתו.
המחבר מציין בהקדמה לספר ,כי הוא בחר
לתאר את הקרבות של שלושה מפקדי אוגדות
מהמעולים שהיו לצה"ל בעת מלחמה .נראה כי
זו הסיבה שהוא הרגיש משוחרר לפרוס לצד
ההצלחות של המפקדים בקרבות ,גם משגים
שנעשו להבנתו במהלך ניהול הלחימה.
הבחירה של המחבר במפקדי אוגדות שהפעילו
את מלוא העוצמה האוגדתית ברצף של קרבות,
כאלה שהשפעתם על תוצאות המלחמה הייתה
עמוקה ,הופכת את הספר להיות מסמך צבאי
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חשוב ללימוד והפקת לקחים.
כמעט כול משימה אפשר לבצע ביותר
מדרך אחת ,לכן רואה המחבר חשיבות לכך
שמפקדי השדה הבכירים יבינו את כוונת הרמה
שמעליהם ויפעלו ברוחה ,גם אם אינם מסכימים
לה .הלחימה בכול דרגי הפיקוד חייבת להתנהל
ברוח כוונת הרמה הממונה ,אך בניגוד לרמות
הנמוכות  -שבהן אפשר לתקן באופן מידי
מהלכים מוטעים או כאלה שלא הובנו כראוי
 הרי בדרג האוגדה מפקד עלול להסיט אתהקרבות למחוזות שלא התכוונו אליהם כלל,
ושינוי מהלכים כאלה עלול לגזול זמן רב ואף
לסבך את המצב.
מצבים שנויים במחלוקת בין מפקדים בכירים
נובעים מהבנה ופרשנות שונה של המתרחש
בשדה הקרב ,או מרצון לפעול בהתאם למה
שנראה כנכון למפקד מסוים בשטח .כך לדוגמה
במקרה של שרון" :החל מ־ 9באוקטובר ,לחץ
האלוף שרון על אלוף הפיקוד ובהמשך על מפקד
החזית להתחיל בצליחה .שרון לא נרתע מקבלת
החלטות קשות ונדמה שהן ערבו לחִּכֹו ככול
שהמצב החריף .תשוקתו לצלוח הייתה עזה הרבה
מעבר ליכולתו לעשות זאת .הוא לחץ לצלוח גם
כאשר התנאים לא אפשרו זאת .בדרג המטכ"ל
והפיקוד הייתה החלטה עקרונית לצלוח בזמן
כלשהו ,אך ספק אם הייתה מתגבשת החלטה
מעשית אלמלא הלחץ הכבד שהפעיל שרון"
(עמוד .)247
מקרה אחר של חילוקי דעות באשר לכוונת
הרמה הממונה הגיע לפסים עכורים בחזית
הצפון ,כאשר אלוף הפיקוד דרש ממוסה פלד

לבצע הטעייה כדי להקל את לחץ האויב על
אוגדתו של דן לנר ב־ 16באוקטובר" :חופי ,אלוף
הפיקוד ,כעס על מוסה ,משום שחציית הגבול
לצורך הטעייה לא תאמה את כוונת הפיקוד וגדוד
 39הסתבך בשטח .הזעם שתקף את חופי היה כה
עז ,עד כי איים על מוסה בהדחה .מוסה לא הודח,
אך טעם מר נשאר בו כלפי אלוף הפיקוד ,שכן
הוא פעל כמפקד אוגדה במסגרת האישור הכללי
שניתן לו לתקוף מעבר לקו הגבול" (עמוד .)220
בפרק נפרד המחבר מנתח את המייחד
מפקד אוגדה משאר מפקדי השדה הכפופים
לו :באחריות המוטלת עליו ,בהיקף הכוחות,
במרחב הפעולה ,בכמות המידע הזורמת אליו,
במגבלות השליטה ועוד .חוסר האפשרות של
מפקד אוגדה לראות את המתרחש בשטח באופן
ישיר ,חייב אותו לגבש תמונת מצב על סמך
דיווחים ולאחר מכן להעריך ,לפרש ולהבין את
המתרחש בשטח ,ועל בסיס זה לקבל החלטות.
יכולת הריכוז והחשיבה לצורך קבלת החלטות,
היא הפגיעה ביותר בתנאי הלחץ הקשים של שדה
הקרב ,לכן איכות קבלת ההחלטות הייתה תלויה
אישית בכול מפקד  -באופיו ובכישרונו וכן
בידע ובניסיון הקרבי שצבר ,ובספר אנו רואים
דוגמות בשני הכיוונים.
"ב־ 8באוקטובר היה האלוף ברן נתון ללחץ
אלוף הפיקוד לבצע במהירות משימות שונות.
הוא פעל כמפקד ממושמע ולא התעקש לשנות
החלטות שניחתו עליו על ידי הפיקוד ולא נראו
לו כנכונות לביצוע .הוא לא התעכב כדי לשקול
בעצמו את הדברים ,כראוי למפקד אוגדה ,ונגרר
להחלטות חפוזות .ברן לא הביא בחשבון את

כריכת הספר "בכוחם להכריע"

הזמן הדרוש למח"טים כדי לרכז כוחות לביצוע
המשימות ,וההחלטות על שתי התקפות הנגד
הביאו בסופו של דבר לכישלון" (עמוד .)249
לאחר הכישלון ב־ 8באוקטובר ברן התעשת
ופיקד על אוגדה  162בהצלחה רבה ,ששיאה
היה בהשמדת חטיבה  25המצרית בתוך סיני,
בניהול הקרבות בצידה המערבי של תעלת סואץ
ובכיתור הארמיה השלישית של צבא מצרים.
תיאור מאלף בספר הוא זה שהתרחש ביום
השני למלחמה בחזית הצפון ,שבו אפשר

לראות כיצד מפקד אוגדה נחוש השפיע על
תוכנית מבצעית" :בשעה  14:30הגיעו תא"ל
מוסה וקציני המטה שנלוו אליו לחמ"ל פיקוד
הצפון .האווירה במקום הייתה כבדה ועכורה.
הנתונים שהגיעו מהחזית היו מדאיגים .חטיבה
 188התפרקה ותמונת המצב הייתה מבולבלת
לחלוטין .אלוף פיקוד הצפון ,יצחק חופי (חקה),
נח באותה עת בחדר קטן .מוסה נכנס עם הקמ"ן
שלו לחדר חשוך ומצא את חקה שוכב תשוש
על מיטה .הוא עדכן אותו כי אוגדה  146תגיע

במשך הלילה לצמח ורצה לדעת מה המשימות
הצפויות לו .חקה אמר למוסה להיערך בקו הגנה
על מעברי הירדן .מוסה חשב שזו שגיאה והציע
שאוגדתו תבצע התקפת־נגד בדרום רמת הגולן.
חקה ביטל זאת ואמר כי פקודה מפורשת תינתן
לו בערב" (עמוד  .)189ובהמשך הוסיף המחבר:
"בשעה  19:00חזר מוסה לחמ"ל הפיקוד ושמח
לראות שם את רב־אלוף חיים בר־לב ,שהגיע
למקום כעוזרו של הרמטכ"ל .שתי אפשרויות
הפעולה להפעלת אוגדה  146הוצגו בפני בר־לב:
האחת  -הגנה על קו הירדן ,כפי שהציע האלוף
חקה ,והשנייה  -התקפת־נגד בדרום רמת הגולן,
שמוסה פלד העריך כיעילה יותר .בר־לב תמך
בדעתו של מוסה פלד .אלוף הפיקוד קיבל את
ההחלטה וסיכם בהתאם  -אוגדה  146תופעל
להתקפת־נגד בדרום רמת הגולן" (עמוד .)189
אין ספק שהקטעים המדהימים בספר,
כרוכים במערכת היחסים העכורה שהייתה
בין אריק שרון למפקדת חזית הדרום .המחבר
פורס את העובדות בשטח ומציג אחת לאחת
את ההסתייגויות שהיו לשרון כבר מתחילת
המלחמה לגבי החלטות שהתקבלו ,בהתחלה
על ידי אלוף הפיקוד גורודיש ,ובהמשך על ידי
מפקד החזית חיים בר־לב.
"החל מה־ 19בחודש ועד לתום המלחמה
הפכה סוגיית מתחם 'מיסורי' למוקד חיכוך
בלתי פוסק בין האלוף שרון לבין מפקדת החזית
והמטה הכללי .המאמץ העיקרי של צה"ל התרכז
בהשמדת כוחות בצד המצרי ובכיתור הארמיה
השלישית .במפקדת החזית רצו לשמור כראוי על
ראש הגשר היחיד שהיה על התעלה ,ואנשיה ראו
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אלוף אריאל שרון ,מפקד אוגדה  143במלחמה מימין ,עם אמנון רשף מח"ט  • 14צילום :ארכיון צה"ל

אלוף משה (מוסה) פלד מימין ,מפקד אוגדה  146במלחמה ,אז בדרגת תא"ל
צילום :מאוסף תא"ל מוטקה בן־פורת

חשיבות עליונה בכיבוש 'מיסורי' לצורך הרחבת
ראש הגשר ואבטחתו .האלוף שרון חשב אחרת.
לדעתו הייתה זו שגיאה להילחם על 'מיסורי'.
מוטב ,כך ניסה לשכנע את מפקדיו ,לתקוף בגדה
המערבית צפונה ,לכיוון איסמעיליה ,לנתק את
דרכי האספקה לארמיה השנייה ובכך למוטט את
המערכים המצריים ,לרבות מתחם 'מיסורי' ,מבלי
להסתכן באבדות רבות .דעתו של שרון לא התקבלה.
הוא עקף את מפקדת החזית לא אחת ,ולאחר שדבר
לא עזר הוא התעלם מרוח הפקודות שקיבל ופעל
למעשה ליישום רעיונותיו" (עמוד .)86
המחבר מצביע על כך שבכול מלחמה יש בעיות
ונוצרים חיכוכים ,אך כדי להסיר אי הבנות ,הוא
מדגיש את חלקם של מפקדי האוגדות בהכרעת

 22׀ שריון 44

ספטמבר 2013

אלוף אברהם אדן (ברן) משמאל ,עם רב־אלוף בר־לב מפקד החזית
צילום :מאוסף תא"ל דב תמרי

הקרבות המרכזיים שהביאו לניצחון האדיר
במלחמת יום הכיפורים :האוגדה של שרון צלחה
את תעלת סואץ במבצע מורכב ועקוב מדם ,ביססה
את ראש הגשר ואִפשרה לצה"ל להזרים כוחות
לעומק שטח מצרים  -מהלך שחולל את התפנית
הגדולה בחזית המצרית; האוגדה של ברן צלחה
את תעלת סואץ ,השמידה בסיסי טילים ומוטטה
את מערכי האויב בתוך שטח מצרים  -מהלך
שהסתיים בכיתור הארמיה השלישית ובתבוסה
מצרית קשה שהביאה לסיומה של המלחמה;
האוגדה של מוסה ביצעה התקפת־נגד וכבשה
מחדש את דרום רמת הגולן  -התקפה שחוללה
את התפנית הגדולה בחזית הסורית.
בכול עמוד בספר משתקף הידע והניסיון הקרבי

של המחבר ,כלים שאפשרו לו לנתח באופן מקצועי
את תפקודם של מפקדי האוגדות ואת המהלכים
הטקטיים בהם נקטו במלחמה .אלישיב הצליח
לתמרן באופן מעורר כבוד בתוך ערפל הקרב ,בסבך
מורכבות הלחימה ובמזגם השונה של המפקדים
הבכירים שנשאו בנטל הקרבות .זהו ספר חובה
למפקדי צה"ל ומומלץ לכול המתעניין בהיסטוריה
צבאית ,בוודאי זו הקשורה לצה"ל.
* תא"ל (במיל') יצחק רבין היה מג"ד טנקים
במלחמת יום הכיפורים בחזית סיני ובהמשך
שירותו היה ראש התורה והפיתוח של המפח"ש
(מפקדת חילות השדה) בשנים ,1990-1987
וקצין השריון הראשי בשנים .1993-1990

פרמט
בית יציקה לפלדה

מפעל יציקות
פלדה  -פרמט
מברכים את חיילי
ומפקדי צבא הגנה לישראל
ואת כל בית ישראל-
חזקו ואמצו
חי זכריה (תא"ל מיל') מנכ"ל

המובילים במיגון בארץ ובעולם

פלסן .הכח להגן.

פלסן .מובילים בפתרונות מיגון בארץ ובעולם,
גאים לתמוך במערך הלוחם של צה”ל וכוחות הביטחון.

w w w. p l a s a n . c o m

ו ְִה ּג ְַד ָּת
ְל ִב ְנ ָך
כמעט ארבעים שנה למלחמת יום הכיפורים.
אבא דוד כספי שלחם אז בחזית רמת הגולן
הוא בן  .75יצאנו איתו לזירת הלחימה לחגיגת
יום ההולדת ,עם מורשת קרב למשפחה,
וכמובן עם מפות ,כיאה לשריונאי
ליאור כספי
אבא דוד כספי בן  ,75עסוק עד מעל לראש  -כנס
חטיבה  205באוקטובר ,ספר על קרבות החטיבה
שהוא כותב ,ארכיון צה"ל ,האזנה לרשתות קשר,
עמותת יד לשריון 40 ,שנה למלחמת יום הכיפורים,
גיוס תרומות לאירוע ,קידום ופרסום ...עוד דחיפה,
ועוד רעיונות ועוד אנשים לחבר לפרויקט.
מוזר ,אבא שלי איש עתיר עשייה בתחומים רבים
ומגוונים .איש חינוך ,מרצה ,איש משפחה .גם בצה"ל
כשריונר ,עבר מלחמות ,עשרות ימי מילואים בשנה,
מפקד פלוגת הטנקים הראשונים שהגיעו לתעלת
סואץ לאחר שפרצו את ְמצֵָרי הג'ידי במלחמת ששת
הימים .היסטוריה צבאית פעילה כחלק מתהליך
קיומה של המדינה שלנו .ובכול זאת ,מלחמת יום
הכיפורים  1973נמצאת אצלו ,אצלנו במשפחה,
כאש התמיד ,כזיכרון פעיל ומשמעותי שמלווה
אותנו כבר  40שנה.
כמו "בן־צור סע" האלמותי ,של מוטה גור בכניסת
הצנחנים לכותל ,הצרוב בזיכרונם של רבים במדינה,
כך אצלנו תל־פארס" ,ציר אמריקה" ועמק הבכא.
כול כך הרבה פעמים היינו ברמה ונסענו במסלול
הקרבות וטיילנו עם חברים ועם בני משפחה ושמענו
את הסיפורים ,ואני עדיין בתחושה שמשהו חסר,
שטרם נאמר הכול ,שיש עוד ,שבכול פעם עולים
עוד פרטים ועוד זיכרונות .והיום כבר יש לסבא דייב
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נכדים שיודעים ומכירים את הסיפורים כילדים ,אבל
היום הם גדולים יותר ומבינים יותר ,וארבעים שנה
למלחמה זו הזדמנות.
נפגשנו בבוקר מוקדם בשבת אביבית של חודש
מאי לחגוג לאבא יומולדת .יום הולדת בנתיבי
ההיסטוריה שלו ,שלנו ,של המדינה .עם מיניבוס
גדול שכולם יוכלו לשבת ביחד ולשמוע הכול ולדבר
עם דגל של "כוח כספי" ,כי אין טנקיסט בלי דגל
ובלי מפות ,ואבא הביא לסיור מפות גדולות ויצאנו
לכיוון רמת הגולן .אבא הסביר על המצב המדיני
והביטחוני ערב המלחמה במזרח התיכון ועם שכנינו
הערבים .אני סיפרתי מה שאני זוכר מעיניו של ילד
בן  12אז ,בדיוק בגיל הילדים שלי כיום.
יום הכיפורים בבוקר  .1973אנחנו מתפללים בבית
הכנסת .לבית הכנסת מגיעים בריצה כמה חברים
מהשכונה" .דוד ,אשתך ביקשה שתבוא הביתה,
התקשרו מהצבא "...אבא הולך .אני עוד נשאר .אין
דרמה .בסוף תפילת המוסף אני הולך הביתה .הדרמה
שם ,ועוד איך .אבא במדים ,איתו במרפסת טוביה
תורן המג"ד ,רמי גבעוני מ"פ ג' והנהג .טלפונים,
רשימות בפנקסים הקטנים ,מפות .בחוץ מדינת
ישראל מתחילה להבין שהיא במלחמה.
"הסורים על הגדר" סמוך לגשר בנות יעקב
והמצרים שועטים בסיני לקו בר־לב  -היסטוריה
עצובה .בחוץ יום כיפור נשכח מזמן .מכוניות נוסעות,
אנשים הולכים בחופזה .חיבוק חזק ,נשיקה" .תשמור

הצוות שהגיע ראשון לתעלת סואץ בגזרת האגם המר הגדול ביום  10ביוני  1967בשעה  02:30במלחמת ששת הימים .מימין :אל"ם ישכה שדמי מח"ט ,200
עמוס טל נהג הטנק ,יצחק בראשי ז"ל הטען ,דוד לוגסי התותחן ,דוד כספי מ"פ ז' בגדוד  • 125צילומים :מאוסף סא"ל דוד כספי
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מימין :דוד כספי מג"ד  ,125גיא יעקובזון מג"ד  ,94יוסי פלד מח"ט  ,205ישי רייזמן מ"פ הסיור ,משה מלר מג"ד  ,61סא"ל ספקטור מג"ד "שקד"

על אימא( "...בטח שאני אשמור ,כאילו האימא הזאת
צריכה מישהו שישמור עליה) .הם יוצאים והמועקה
נכנסת .מתיישבת ברווחה במרכז הבית .היא תהייה
איתנו כאן עוד הרבה חודשים .אמנם בששת הימים
ב־ 1967שכבנו בשוחות בזמן האזעקה בלילות ,ואני
הייתי ילד קטן .הפעם זה מאד שונה ,מאד מאיים,
הכול יותר משמעותי וקרוב ומובן ומפחיד  -אבא,
החברים שלו ,הבית ,המשפחה ,השכונה המדינה.
שבוע למלחמה .מתקבלת הידיעה  -טוביה נהרג.
אבא וטוביה חברים מקורס מט"קים .אני מכיר את
אשתו שרה ואת הילדים שלו .מספר  1איננו .מספר 2
מקבל פיקוד .אבא סיים קורס מג"דים לפני המלחמה
ועמד לקבל גדוד חדש ,אבל בגלל המלחמה הוא חזר
להיות סמג"ד של טוביה .עכשיו הוא המג"ד של גדוד
 .125מה הוא מרגיש? יומיים אחר כך נהרג השכן
מלמטה ,רב־סרן בשריון .מהשכן ממול לא שומעים
כמעט חודש .אני מתנדב בדואר ,ממלא מנות קרב
במשטרה ומתגעגע ודואג.
אנחנו מגיעים לצומת כורסי ,נכנסים בשביל עפר
אל מצוק העורבים .נוף מדהים של הכינרת בלב שדות
מעובדים ומטעים וירוק מהמם ושמש נעימה ואוויר
הגולן צלול כיין .אבא פורס את המפות ומסביר איך
נאלצו לנסוע על השרשראות מירושלים לרמת הגולן
עם הסנטוריונים הזקנים ,טנקי "שוט מטאור" .איך
הגיעו בקושי מחצית מהטנקים .מספר על האמירות
של משה דיין על כך ש"הכול אבוד" .הילדים לא
מבינים ואנחנו הגדולים מתקשים להבין עד כמה
זה היה אמיתי וקרוב .אבא ממשיך לספר כי החליטו
לא להמתין עד שיגיעו כול הטנקים ,ויצאו להתקפה
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לכיוון אל־על בכוח חסר .אנחנו ממשיכים בנסיעה
בציר הפריצה של הגדוד ואבא ממשיך לספר  -פה
כוח סורי ,פה מארב טנקים וחרמ"ש .עולים על
תל־סאקי .אבא מספר את סיפור הלכודים ...את
השתלשלות הקרב העיקש לכיבוש התל .הנרטיב
המרכזי של חבורה של אנשים ,לא לוחמי על ,לא
בסרט ,כאלה כמו אבא שרק לפני שלושה ימים עוד
היו בבית ,הלכו בבוקר לעבודה ובערב הכינו חביתה
בביתם ,מוצאים את עצמם מחרפים את נפשם
וחייהם כדי להציל את עצמם את חבריהם ,את
המדינה .נלחמים ,מסתערים ועושים מעשי גבורה
 כי אין להם ברירה .הילדים רצים בין השוחותומתיישבים על גג אחת העמדות הצופה למזרח.
לכיוון רמת מגשימים" .אתם רואים שם את שלושת
העצים?" אבא ממשיך ומספר איך כול הטנקים
שלהם נפגעו ומולם פלוגת טנקים טי־ 55מטווחת
אותם" .המשכנו לנוע עם שני זחל"מים שנשארו",
כך אבא" ,אך לאור הסיכון הגבוה עצרנו ,לקחתי
איתי את לוחמי חרמ"ש שהיו איתי ופקדתי עליהם
להסתער עם הנשקים האישיים לכיוון הטנקים
הסוריים .צמצמנו טווחים ,פה השחלנו רימונים ,פה
פגענו בנהג .וכנראה שמההפתעה ומההלם שאחזו
בסורים רק מלראות לוחמים מסתערים רגלית על
טנקים  -הם פשוט פתחו את הצריחים וברחו".
הייתה דממה .לא רמבו ולא ספיידרמן .בחור בן
 ,35מנהל בית ספר תיכון ,אב לשלושה ילדים ועוד
אחד בבטן ־שבמקרה הוא אבא וסבא שלנו ,מסתער
על האויבים באש חיה ובידיים חשופות עם חברים
כמוהו הנמצאים בסכנת חיים אמיתית.

רמת מגשימים .בית הכנסת וספרי התורה
שחוללו .אבא מספר על התחושה למראה הטנק
בכניסה ליישוב העזוב .עולים על תל פארס .כולם
קוראים את סיפור הגבורה של קצין הסיור של
החטיבה ,אסף קוטף ,שאחרי מאמצים אדירים
בהתקפה על התל ,הוא היה זה שחיסל את המקלען
הסורי שישב בטנק בראש התל ועל כך קיבל צל"ש.
קצין צעיר מקבל את פנינו בכניסה למוצב.
אלה החבר'ה ששמורה להם פינה מיוחדת אצל
אבא .הוא ממש אוהב אותם .תמיד כאשר הוא
חוזר מהרצאות בקורסי הקצינים ,ובכול מיני גופים
וארגונים ,בהרצאות מור"ק (מורשת קרב) שהוא
נותן מדי פעם הוא מלא הערכה וגאווה על הנוער
הזה ,החבר'ה הטובים .אני אף פעם לא יודע מה
יותר חזק אצלו  -המחנך או המפקד ,אבל הם גם
כנראה מרגישים את החום והחיבה שהוא רוחש להם.
מתחיל גשם ,טיפות שמנות ,כבדות ,טובות
ובריאות של רמת הגולן .נרטבים ,אבל ההתרגשות
רק מתעצמת .כול אחד בתורו נצמד למשקפת -
הקו הסגול ,המורדים הסורים ,השדות המוריקים
של הגולן בין סלעי הבזלת .אבא משחזר קטעי
חפ"ק ושיחות קשר  -יוסי פלד מפקד החטיבה
במלחמה ,החטיבה העיראקית ,ההתקפה על תילי
הכודנה ,הדילמות ,החטיבה שלא נשאר ממנה
הרבה ,הערכות המצב של לוחמים ומפקדים חסרי
שינה ,התקפות בכוחות חסרים ובנחיתות של ציוד
ואמצעים ,ואיך בכול זאת מצליחים להדוף את
הסורים .צופים אל השטח שבו נשאר הטנק של רס"ן
רמי גבעוני ז"ל .שומעים על ההתעקשות לחלצו

משם ,על עוד אבדן של חבר קרוב .משם נוסעים
לתל אביטל ,משקיפים על קוניטרה ,על המחסום
והגבול ,צופים ברכבים סוריים חולפים .מדי פעם
נשמעים צרורות ירי של הכוחות הסוריים לכיוון
המורדים .אין ספק שזה מוסיף לאותנטיות .אנחנו
כבר כמעט שש שעות בטיול ,בסיפורי חטיבה 205
והלחימה של צה"ל ברמת הגולן ,כולם קשובים
ונרגשים  -כול אחד מנקודת מבטו .הנכדים הקטנים
( )11 ,9 ,8 ,7 ,6נמצאים בין סבא שלהם לאינדיאנה
ג'ונס ,בין דמיון למציאות ,בין סיפורי הקמת המדינה
לאנטנות המרשימות ולמרחבי הרמה היפים כול
כך ושלווים כול כך .הסיפורים והדמיון מתערבבים
אצלם לחוויה חזקה שלא הכירו עד היום .הנכדות
הגדולות יותר מפנימות בשקט ובהשתאות סיפור
שעד כה רק קראו על כך בספרים ולמדו כאלה
דברים .אנחנו שוב מתקשים להאמין עד כמה היו
הדברים כול כך קשים ,אבל כולנו ,גדולים כקטנים,
נאלמים אל מול ההפסקות בשטף הסיפורים כאשר
דמעה בלתי נראית חונקת את גרונו של אבא .אז
אנחנו שוב מבינים עד כמה המועקה (זאת שישבה
אצלנו בסלון) הייתה עלולה להישאר .אבא מספר

על הדחיפות והבהילות שהיו כדי להגיע הישגים
בשטח לפני כניסת הפסקת האש לתוקפה ,מספר
על התמונה של המשפחה הסורית שמצא באחד
הבתים ואשר נגעה לליבו ,והיא הוצבה בטנק המג"ד,
כלומר בטנק שלו ,כסמל דומם למלחמה ארורה.
לימים ניסה מישהו לחמוד את הטנק של אבא ,את
הטנק שוט־קל "היוקרתי" שארגן לעצמו בתוך גדוד
של טנקי שוט־מטאור ,ואחרי שכול פיקוד הצפון
הוקפץ כדי להחזיר את הטנק  -התמונה נעלמה.
ממשיכים לחניון ארוחת צהריים מאוחרת .שעת
בין ערביים יפה ברמה.
אני נזכר איך יומיים אחרי הפסקת האש ,מגיע
מט"ק מהגדוד של אבא  -שאול שקפץ הביתה
לקח אותנו איתו לבקר את אבא ,ואיך זכינו להיות
המטיילים האזרחים הראשונים ברמה מיד עם שוך
הקרבות .היינו באל־על ,במגשימים ,במובלעת ,בכפר
ג'בע .פגשנו סוף סוף את אבא ,פצוע קל בצוואר
עם תחבושת ,עייףָ ,אבֵל על חבריו ,שמח על חייו,
על הצלת המדינה .סוג של ניצחון.
אבא היה אמור לחזור הביתה אחרי כחודש,
אחרי הפסקת האש ,אך ערב החזרה קיבל פקודה

לעלות על מטוס ולרדת לסיני ולהיערך למצור על
הארמייה המצרית השנייה והשלישית שהייתה
שבּת קצרה לפני המעבר
מכותרת .הוא ביקש לבוא ל 
לסיני .אימא בחודש תשיעי" .אם את רוצה  -אז
עכשיו זה הזמן ללדת ,כי ביום א' אני בסיני" ,אמר
לאימא .באותו הלילה נולד אחינו הרביעי שכמובן
נקרא שמו בישראל "גולן".
הייתי עם אבא בפלוג'ה ,ילד בן  6מיד אחרי
מלחמת ששת הימים .הייתי עם אבא בתרגילים
בצאלים ובבקעה .הייתי ברמת הגולן מיד אחרי
המלחמה .הייתי עם אבא בשנים שאחרי המלחמה
בביקורים אצל המשפחות השכולות" .חשופים
בצריח" זה לא פרפרזה ,זה אמיתי וזה הסיפור של
המדינה שלנו וזה הסיפור של העם שלנו .בכול פעם
שאני שומע את הסיפורים האלה מחדש אני מבין
יותר ,אני מזדהה יותר ,וכיום גם ילדיי מבינים זאת.
לא רק בסיפור יציאת מצריים יש להרבות אלא בכול
הסיפורים על כול כך הרבה אנשים טובים שנקראו
שוב ושוב להיות חשופים בצריח  -גיבורים בעל
כורחם .בשנה הבאה שוב ניסע לרמה ,עם המפות,
עם הסיפורים ואבא והדגל.

!We make it move
RENK is the world’s leading manufacturer of transmissions for
military tracked vehicles, having the widest range, the most modern
technology. High sophisticated engineering where all driving, steering and braking functions of the vehicle are combined in a single
‘drop-in’ RENK product.
Our strengths:
• Highest technology, widest product range, over 45 years
experience.
• Proven designs to the most demanding technical standards.
• In service with 18 countries.
• Mission proved transmissions of extreme performance, highest
reliability and durability.
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ָפלוּ ִג ּבו ִֹרים,
יך נ ְ
ֵא ְ
ֹּאבדוּ ְּכ ֵלי ִמ ְל ָח ָמה
ַוי ְ
(שמואל ב ,א כ"ז)
רב ועצום היה המחיר ששילמנו בנפש במלחמת יום הכיפורים בשתי זירות
הלחימה ,בעיקר ביבשה וכן באוויר .גם כלי מלחמה רבים אבדו כליל וחלקם
ניזוקו קשה ביבשה ובאוויר .הבאנו מספר נתונים על אבדות אלה
אל"ם (במיל') בני מיכלסון

אבדות צה"ל בנפש
במלחמת יום הכיפורים
מספרם הכולל של הנספים היה ( 2,297עד
להפסקת האש ב־ 24באוקטובר  .)1973מתוכם
נמנו בחזית המצרית  1,488חללים 783 ,בחזית
הסורית ,ו־ 26ביתר הזירות (לבנון ,אוויר וים) .בין
הנספים נמנו  75קורבנות של תאונות ומחלות.
מתוך המספר הזה ביבשה נספו  830שריונאים

מראה של טנקים שנפגעו
באזור החווה הסינית
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 אנשי צוות.למספרים אלה של קורבנות המלחמה עד
להפסקת האש ביום  24באוקטובר  1973יש
להוסיף את הנספים בתקופה שהסתיימה
בהפרדת הכוחות בסוריה ב־ 31במאי .1974
כאן מדובר ב־ 349חללים ,ובלט בקרבם המספר
הגדול ,יחסית ,של הקורבנות בנסיבות לא
קרביות ,כולל תאונות ומחלות .מספרם של

האחרונים הגיע ללא פחות מ־ ,183לעומת 166
שנפלו בקרב .סך כול הנספים מתחילת המלחמה
ועד הסכם הפרדת הכוחות עם סוריה ב־ 31במאי
 2646 - 1974חללים.
בתוך כך השיעור הגבוה הוא של נפגעים מירי
ארטילרי של האויב  -לא פחות מ־ 31.7אחוזים,
השיעור הניכר של נפגעי נשק הנ"ט  15.8אחוזים,
ומפתיע האחוז הנמוך של נפגעים בקרבות שריון

בשריון 3.6 ,אחוזים ,והאחוז הגבוה למדי של
נפגעים מהפצצות מן האוויר  8.4 -אחוזים,
בעיקר בזירה המצרית.
בסיכומי אכ"א מאמצע נובמבר  1973דווח
על  6,321פצועים ,מהם  1,689שריונאים .מספר
הנפגעים היומי הגיע לשיא בימי הלחימה
הראשונים ,ובמיוחד ב־ 8בחודש ,עם כישלון
התקיפה המדורגת הדו־אוגדתית לאורך התעלה,
וכן בימי תחילתו של מבצע "אבירי לב" .בכל אחד
מהימים הללו נרשמו למעלה מ־ 300פצועים.
הנתונים מתבססים גם על המחקר של
ד"ר דניאל נדב" :חיל הרפואה במלחמת יום
הכיפורים".

היפגעות טנקים

כותל השמות ביד לשריון • צילום :אבנר גאגין

מתוך  2,200טנקים לוחמים שהיו בסדר
הכוחות של צה"ל בתחילת המלחמה ,נחדרו
 800והושמדו  472טנקים ,שהם  59אחוזים
מכלל הטנקים שנחדרו.

מערכת ההגנה האקטיבית המבצעית
והמוכחת בקרב הראשונה והיחידה
בעולם  -להגנה מלאה בפני טילים
ורקטות נ”ט
משרד הביטחון ,זרוע היבשה וחיל השריון בחרו
במערכת ההגנה האקטיבית “מעיל רוח” להגנה
על הרק”מ בצה”ל.
“מעיל רוח”  -המערכת החדשנית של רפאל,
מציבה סטנדרטים טכנולוגיים ומבצעיים חדשים
בשרידות רק”מ ובהגנה על חיי חיילי צה”ל בקרב.

”מעיל רוח“
www.rafael.co.il

רפאל מברכת את חיילי ומפקדי השריון
בפרוס השנה החדשה
בהמשך עשייה משותפת לבטחון ישראל
ספטמבר 2013
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רעות

בימי המערכה 1973
אני מאמין בכל ליבי שהערך של ֵרעּות (לא חברות ,אלא במונחי אחוות
הלוחמים) הוא ערך ראשון בין ערכים שווים .הרעות אינה נמוגה עם שוך הקרב
האחרון ,היא מלווה את הלוחמים שנים רבות כלפי הנופלים והשורדים כאחד.

רעות שריונאים .צילום
ממלחמת יום הכיפורים
צילום :ארכיון צה"ל
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רס"ן (במיל') יאיר ליטביץ*
נשאלתי לא פעם האם בימי המלחמה ההיא
נתקלתי בלוחם ממחלקתי ואחר כך מפלוגתי,
שסירב פקודה או שהשתמט בדרך אחרת.
עניתי שהתשובה שלילית והוספתי שעם
כול הצניעות  -המנהיגות של המפקד "היא
הנותנת" .אני מאמין בכל ליבי שהערך של ֵרעּות
(לא חברות ,אלא במונחי אחוות הלוחמים) הוא
ערך ראשון בין ערכים שווים ,כמו אומץ לב,
מקצוענות ,תושייה ,דבקות במשימה ,חתירה
למגע ועוד ,שמרכיבים את המנהיגות הקרבית.

ללא המחויבות האין־סופית לרעות ,המפקד
יתקשה להביא לביטוי את הערכים האחרים
ויתקשה בביצוע משימותיו.
בימים של אחֵרי חשבתי שהמחויבות לרעות
היא מעט מוזרה .רעות השריונאים היא ברית
שלמרות שאיש לא ניסח אותה  -כולם יודעים
היטב את תוכנה ,לוחמים לא חתמו עליה אבל
מחויבים אליה ללא תנאי וללא הבדל דרגות
או תפקיד .היא ברורה ונוכחת למרות שהרעות
אינה חלק מנוהל מתן פקודות בכול רמה
שהיא ,ולעיתים רחוקות היא מוזכרת בקצרה
בתדריכים .נראה כי מה שברור ומובן מאליו לא

צריך לנסח או לדבר עליו .הרעות אינה נמוגה
עם שוך הקרב האחרון ,היא מלווה את הלוחמים
שנים רבות כלפי הנופלים והשורדים כאחד.
וכאן תמרור ,אוי למי שבמעשיו לא מימש
את רעות השריונאים כשהיה נדרש לממש ,תהא
דרגתו אשר תהא  -אין מחילה ואין סליחה
למשך שנים ארוכות אחרי תום הקרבות .גולת
הכותרת של הרעות היא הצלת חיים בייחוד
תחת אש (שם נפגעים) ואחריות זו צרובה
בתוכנו מפקדים וחיילים כאחד .החילוץ לעיתים
קרובות הוא דחף שכמעט אינו נשלט.
אבל לא רק .עבורי הרעות בימי המלחמה
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היא קשת רחבה של מעשים שנעשים כדי לסייע
בעתות מצוקה .היא באה לביטוי כמעט בכול
תחום ,מסיוע בתחמושת ועד מתן מזון ושיתוף
במעט המים שנותרו .במהלך המלחמה חזרתי
והסברתי לפקודיי כי הטנק שלא טופל כראוי
ונתקע יהיה חסר להכרעת האויב או לחילוץ
צוות שנפגע ,טנק חסר דלק ו/או תחמושת הוא
טנק שלא יוכל להתייצב בקו המגע והחייל שלא
חלקת איתו את מזונך יהיה חסר כשתצטרך
אותו לידך .גם אלה מעשים המביאים להכרעת
הקרב ופועל יוצא להצלת חיים.
בחרתי לתאר חמישה אירועים במהלך
המלחמה ,ולקחם בצדם.

חילוץ תחת אש
ב־ 14באוקטובר  ,1973בעת קרב השריון־
בשריון הגדול ,גדס"ר  87ניהל התקפת נגד
כישוף כלפי צפון .במהלך הקרב הגענו לקרבת
טלוויזיה ,ושם תוך כדי ניהול אש מחלקתית
נפגע טנק הסמל מטיל שנורה מכיוון התעוז.
הטיל פגע במזקו"ם והצוות למזלי לא נפגע.
לא חשבתי פעמיים ,נעתי אליו והגעתי לפני
שהצוות הספיק להיחלץ מהטנק ולהסתכן
מפגיעה של נק"ל .נעמדתי מאחוריו ומעט
מצדו תוך שאני מכוון את הצוות מאיזה צד
של הצריח להיחלץ כדי שלא ייפגעו מנק"ל
שנורה לעברנו ומאיזה צד לעלות אלי לטנק.
ברור שפעולת החילוץ הייתה אינסטינקטיבית,
לא ביקשתי אישור למרות שהיינו בעמדות ירי
והתבצע ניהול אש פלוגתי ,לא הודעתי ולא
דיווחתי אלא לאחר החילוץ .פעולת החילוץ
הייתה מהירה והספקתי להנחות את צוות הטנק
הפגוע כיצד להיחלץ .מבחינתי החילוץ היה
חלק אינטגרלי של הלחימה ,מפקדי טנקים
מהפלוגה צפו בי ויכלו לראות דוגמה של רעות
שריונאים הלכה למעשה.

רעות כפולה בחילוץ אחד
חילוץ מופלא שאני גאה בו ושלא היה בו
סיכונים (כמעט) :בשעת הפסקת האש נפגעו
שלושה טנקים שהיו בכוח החוד של הצנחנים
בפאתי איסמעיליה .עמדתי באותה שעה אי
שם בשיירה אין־סופית על ציר מסיכה בואך
איסמעיליה .בשומעי את הדיווח על היפגעות
שלושת הטנקים התחלתי לנסות ולעקוף את
השיירה כדי להגיע מהר ככל האפשר לשלושת
הטנקים הבוערים .ידעתי כי הצנחנים לא
מיומנים בחילוץ אנשים מטנק פגוע ,קל וחומר
כשהוא בוער .הצלחתי לעבור את קצה השיירה
ולהתרחק מעט תוך שאני רואה בבירור את האש
של שלושת הטנקים .למרות החשיכה זיהיתי
אדם צועד על הציר עם הפנים אלי ונעמד כ־15

 32׀ שריון 44

ספטמבר 2013

כריכת הספר צ־817831

  20מטרים מהטנק .הוריתי לטען־קשר ,שעמדבצריח עם העוזי דרוך ,שלא לירות עליו .צעקתי
לצועד להתקרב והוא לא הגיב .התקדמתי עם
הטנק לאט ,מוכן להאיץ ולדרוס ,שמא זה חייל
מצרי שאורב לי ,ואולי זו רק מלכודת וחבריו
של ה"מצרי" מסתתרים בסבך הצפוף .עצרתי
וקראתי לו להתקרב .הפעם הוא נענה ואז
כשהיה למרגלות הטנק זיהיתי את זמי רייכל,

לא זכור לי אם בגלל שאמר את שמו או בגלל
היכרותנו המוקדמת .זמי היה קצין שפיקד על
אחד משלושת הטנקים שנפגעו .הוא מיעט לדבר,
רעד מקור והיה ברור לי שלא יוכל לדווח אודות
שאר אנשי הצוות .עם זמי בצריח מיהרתי להדביק
את השיירה שהחלה לנוע לאחור .למען הסר
ספק אציין כי זמי יכול היה להתפנות בקלות,
מה גם שסבל מפציעות קלות של רסיסים ,אך

הוא בחר להישאר איתנו ,התאושש ואחרי ימים
ספורים חזר ועלה על טנק והמשיך להצטיין
כרגיל .כאן רעות השריונאים כפולה ,גם החילוץ
וגם הבחירה של זמי .שוב ,דחף בלתי נשלט עם
תוצאות מפתיעות.

פלוגת חורש נותרה עם פגזים
מעטים עד שרמי הגיע

אני חוזר לבוקר של  17באוקטובר 1973
כאשר המשימה שקיבלתי היא תצפית לקראת
הגעת כוח מצרי (חטיבה  )25ובלימתו .מצב
התחמושת היה בכי רע והדלק לא בהרבה יותר
טוב .משיקולים מבצעיים נמנע ממני לחמש
ולתדלק במהלך הלילה .בצר לי פניתי למג"ד 79
נתן בן ארי ,וזה הורה לפלוגה ז' להעביר אליי
תחמושת מהבטנים הלא מלאים של פלוגתו.
אנחנו פלוגת מילואים ,רמי מתן מ"פ צעיר
שנלחם מהדקה הראשונה של המלחמה ,אינו
מהסס ואינו מנסה "להסביר" למג"ד ,הוא מורה
לטנקים שלו להיצמד במהירות לטנקים שלי
ולהעביר תחמושת .גם רמי לא ידע מתי והיכן
יוכל להשלים את ההצטיידות מחדש( .ההעברה
נקטעה כעבור זמן קצר כי פלוגתו של רמי הוזעקה
לצומת שיק) .על פניו  -שגרה ,אבל אז בגלל
מצוקת סד"כ הטנקים אפילו חימוש ותדלוק
דרשו תמרון כדי להבטיח את אחזקת הגזרה .זה
בכלל לא היה מובן ,ואני ,שהתנסיתי גם במלחמת
ששת הימים וגם בהתשה ,האירוע נחרט כול כך
בזיכרוני עד שאחרי המלחמה חקרתי ומצאתי
איזה טנק העביר תחמושת לטנק שלי.

לכבד את הלוחמים
רעות שריונאים מבחינתי כמפקד משמעותה
לכבד את אנשי הצוות ,לנסות ולחוש אותם על
מצוקתם וצרכיהם .לפעמים גם המפקד טועה
בשיקול דעת ואין לו אלא לבוא בטענות לעצמו
או למהר ולעבור לסדר היום ,כי קצב האירועים
דורש זאת .בלילה שבין  17-16באוקטובר
מצאתי עצמי מתַגבר חניון לילה של יחידת
'דב לבן' .כשהמנועים דוממו נתתי הנחייה
כי בכול צריח יהיו שני שומרים עד שאחזור
מהתיאומים עם המג"ד .שני שומרים  -משום
העייפות הרבה ,והנחתי ששומר אחד יירדם
וגם משום שמצאנו עצמנו בגזרה חדשה לעת
חשכה .כשחזרתי לשדרה הפלוגתית ,מצאתי
כי בכול הטנקים עומדים שני שומרים ובטנק
המ"פ  -אוי לביזיון  -אין אף שומר .היססתי
לרגע ואז אמרתי לעצמי ,רגע ,אולי בכול זאת
הצוות הגיע לאפיסת כוחות כי האדרנלין של
המפקד אינו מנת חלקם .החלטתי בו ברגע כי
בכול צריח יהיה שומר אחד ובתנאי שבשדרה
יהיו לפחות שני מפקדים .הודעתי כי אני שומר

במקום אנשי הצוות שלי ולכן נדרש מפקד אחד
מארבעת הטנקים האחרים .ההמשך היה שמהר
הזעיקו אותנו וכל תורנות השמירה התנפצה
לרסיסים ,אבל הצוות לא שכח וניסה לגמול לי
בהזדמנויות האחרות שלא אחרו להגיע (ואני
סירבתי להם).

הבדל אני מצרף את פעילות ההנצחה השנתית
של ועד גדוד  79שזכיתי להיות חבר בו ושל עוד
יחידות שמקיימות פעילויות דומות.
זה לא ברור מאליו כי אחרי  40שנה אנו לא
מסתפקים בימי ההנצחה הממלכתיים אלא יש
לנו הנצחה ומורשת משלנו.

רעות שריונאים מחייבת גם
מפקדים בכירים  -מח"ט  14מצטרף
ללחימה בגזרת פלוגת חורש

סיכום

בלחימה נגד חטיבה  25ב־ 17באוקטובר נוצר
מצב שבו החלפתי את פלוגתו של אהוד גרוס
(פלוגת אהבה) בלחימה מול החטיבה המצרית.
לפתע הודיע לי המח"ט אל"ם אמנון רשף (לימים
אלוף) כי הוא מצטרף אליי ללחימה עם הטנק
שלו .הוא הנחה אותי לכוון אותו לצדי בקו הירי
ואכן לשם הגיע ומשם החל לקחת חלק בקרב.
ראוי לציין כי לא הייתה בינינו היכרות מוקדמת,
אני מ"מ מגדס"ר  87מיניתי עצמי למ"פ והנה
המח"ט מצטרף למ"פ אלמוני מבחינתו ,בזמן
קרב שריון בשריון .ראיתי את טנק המח"ט נעמד
עשרות מטרים משמאלי ויורה ,מבקש ומקבל
תיקוני ירי ממני (בירי פגזי ח"ש נוצר אבק רב),
מחליף עמדות בדיוק כמו שאר הטנקים בפלוגה.
לחמנו יחד כשעה ואולי שעה וחצי ,כשכולנו
שקועים במשימה ומבצעים אותה כראוי .אף
מילה של המח"ט ברשת הפלוגתית ,אף הערה.
הרגשתי אמון מלא וביטחון בעצמי .זר לּו היה
מסתכל ,לא היה מבחין כי טנק המח"ט נמצא
בקו המגע ונלחם .לא שאלתי ,אבל אני משוכנע
שגם לצוותים של פלוגת חורש ההצטרפות של
המח"ט נתנה רוח גבית .במלחמות קודמות לא
נתקלתי בדוגמה כזו או דומה לזו .לא במקרה
שמרתי זאת כאחת מתמונות המלחמה שנצרבו
אצלי כסמל של מנהיגות ושל רעות שריונאים.
אכן זכיתי לראות את מח"ט  14מוכיח כי הרעות
היא נחלת כולם ללא הבדל תפקיד או דרגות -
במקרה זה רעות כלפי כמפקד וכלפי שאר לוחמי
פלוגת חורש.

רעות שריונאים עשרות שנים
אחרי המלחמה
מבחינתי כול פעילות ההנצחה של עמותת
יד לשריון בלטרון מהווה ביטוי מוחשי לרעות
שריונאים כלפי חברינו לנשק שלא זכו לחזור
מהמערכות השונות .התמזל מזלי ואני יכול
לראות מקרוב את הפעילות הענפה בעמותה ,את
הנכונות והרצינות של רבים מטובי השריונאים
שסיימו שירותם בקבע ובמילואים והתגייסו
למשימת ההנצחה האדירה .אין לי ספק שרק
תחושת מחויבות ומימוש ערך הרעות מנחה את
ידידיי הרבים בעמותה לתת ותרום .כך ,וללא

נגעתי רק במעט דוגמאות שמבחינתי כול
אחת יכולה לסמל את מימוש הערך של רעות
שריונאים .המפקד בתבונתו ישמור על הרעות
מכול משמר וייתן דוגמה אישית ככול שיידרש.
רק כך הוא יבטיח שכול היחידה כאיש אחד יניעו
את הטנקים וימלאו את הפקודות ,יבצעו תחזוקה
קפדנית של הטנק ,כדי שברגע של פקודה הוא
יהיה זמין וכשיר במלואו ,רק כך יוכל המפקד
להתייצב אל מול האויב במלוא כוחו.
מבחינתי רעות השריונאים מהווה כלי נשק
רב עוצמה ,המחויבות ההדדית וההכרה של כול
לוחם ,ותהא דרגתו כלשהי ,יבטיחו למפקד ההולך
ראשון שאחריו הולכים לוחמים נחושים לנצח
ולהכריע.
האחריות של המפקד היא כבירה .הוא
באישיותו ובמנהיגותו הקרבית ,על כול רכיביה,
קובע אם העוצמה המופקדת בידיו תבוא לידי
ביטוי ברגע המכריע.
הרעות בשריון יש לה עוצמה ומחויבות אולי
יותר מיחידות אחרות .כבר בתבנית הלחימה
הבסיסית שהוא הטנק הבודד אנחנו מדברים
על צוות ,וממשיכים גם במסגרות גדולות יותר
לספור צוותים ולא אנשי צוות בודדים .התלות
ההדדית בין אנשי הצוות ,בייחוד לעת לחימה,
יוצרים מחויבות בלתי מותנית כך שגם בלהט
הקרב נדע לשמור על התלות והאמון ההדדי,
ונשכיל להפנות את כול העוצמה שבטנק לטובת
מי שנמצא במצוקה.
אין לי ספק שהרעות המשתמרת גם אחרי
המלחמות מהווה הוכחה כי אכן הרעות היא ערך
שנצרב בתוכנו ,ולעניות דעתי זה גם המסר שלו
כלפי דור המפקדים הצעירים שלא ידעו ואני
מקווה שלא ידעו מלחמה מהי.
אם עליי להצביע על מסר מרכזי של הרעות
לעת הקרב ,היא הידיעה של אנשי הצוות שהם לא
ימצאו עצמם לבד .יהא אשר יהיה  -יש מי שיחוש
לסייע .מתוך ניסיון ,התחושה של להיות לבד
היא קשה מנשוא עבור כולם ,חיילים ומפקדים
כאחד" .האדם שבטנק ינצח" אינה רק סיסמה.
* יאיר ליטביץ ,מחבר הספר צ־ ,817831לחם
במלחמת יום הכיפורים כמ"מ בגדוד סיור 87
של אוגדת שרון ובהמשך הלחימה כמ"פ (על
שרידי גדוד הסיור) ,בגדוד הסדיר 79
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געגועים לאבא

שאיננו

בת חמש וחצי הייתה רווית טנא כאשר אביה סא"ל ג'וני (אהרון)
טנא ז"ל נהרג במלחמת יום הכיפורים בסיני ,ואחיה הקטן דותן
אז בן ארבע .אהבת־אב שהעניק ג'וני לילדיו בחום  -חדלה לבלי שוב,
וכמו הוסרה מעליהם השמיכה בתנומת הבוקר ,בטרם עת.
הזיכרונות המעטים חרותים היטב והגעגועים עצומים

אל"ם (במיל') שאול נגר
ארבעים שנה חלפו מאז נפל בקרב סא"ל
אהרון (ג'וני) טנא ז"ל ,בחזית סיני במלחמת
יום הכיפורים .הוא היה מפקד ההנדסה הפיקודי
(מהנ"פ) בפיקוד הדרום וליווה רגלית את גשר
הגלילים במסעו המפרך לתעלה (בהמשך
המלחמה הוסב שמו של הגשר ל"גשר ג'וני"
על שמו) .במו ידיו פינה וסילק מוקשים שהונחו
בחופזה בדרכו של הגשר על ידי המצרים הנסוגים.
הפגזה פתאומית אילצה רבים לתפוס מחסה והוא
רץ למעביר מים באזור החווה הסינית ,שם ארבו
חיילים מצרים וירו בו .בן שלושים ושלוש בנפלו.
עם נפילתו השאיר את רעייתו הצעירה תמי (בת
פחות מעשרים ושש) ושני ילדיהם ,רווית בת
חמש וחצי ודותן כבן ארבע.
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ג'וני טנא מצטיין
במלחמת ששת הימים
ג'וני טנא היה במלחמת ששת ימים מ"פ
הנדסה בחטיבה  45שלחמה באזור קבטיה
שבשומרון .כששמע בקשר את פניית המח"ט
משה בר־כוכבא לפלוגת הסיור לסייע בחילוץ
נפגעים ,יצא בהתנדבות עם פלוגתו וביצע
בהצלחה את המשימה ,ועל כך זכה בעיטור
המופת ,ראו מסגרת .לאחר המלחמה נולדו לו
ולרעייתו תמי הבת רווית ולאחריה הבן דותן.
השם רווית ניתן לאחר שהביע את תחושתו -
רוויתי מלחמות ,והשם דותן ניתן לזכר הלחימה
בעמק דותן" .זה שם שאני נושאת אותו עם
הרבה מאוד משמעות ",מציינת רווית" ,בעיניי
יש לכך חשיבות מאוד גדולה גם ממקום מאוד

רגשי ,כי זה סוג של זיכרון שמקשר אותי עד היום
לאבא .גם לשמו של אחי ,דותן ,יש משמעות
רבה בעינינו".

זיכרונות וגעגועים לאבא
יש לי זיכרונות עמומים מאבא ,חלקם על
סמך סיפורים ששמעתי וחלקם זיכרונות שלי,
מספרת רווית בפגישה שקיימנו .הייתי ילדה קטנה
כשאבא נהרג .כאשר אבא שירת כמפקד הנדסה
בפיקוד הדרום ,לפני המלחמה הוא היה מגיע
לעתים רחוקות הביתה לסופי שבוע ,או שהיה
לוקח אותנו בסופי שבוע לביקורים קצרים אליו
לבסיס .כאשר היה מגיע הביתה באמצע השבוע,
זה היה בשעות מאוחרות לאחר שכבר הלכנו לישון
כך שהרבה מאוד שעות לא יצא לנו להיות ביחד.

משפחת טנא ־ ג'וני,
תמי ,רווית ודותן

בפעמים הבודדות שנותרתי ערה ,היה לי מאוד
חשוב לישון איתו במיטה .אחי הצעיר ממני ואני
ישנו באותו חדר ,אני הייתי מחכה שאחי יירדם
ומתגנבת בשקט למיטה של אימא ואבא ,נצמדת
אליו ,מחכה שיחבק אותי ,שייתן לי את החום
שהייתי זקוקה לו כילדה ,החום הזה שלא קיבלתי
במהלך כול השבוע ,אלא רק ברגעים שהיה נוכח.
אימא סיפרה לי שכילדה מאוד הזכרתי
לה אותו ,כי משהו בהתנהגות שלי הזכיר את
האנרגיות שלו ואת הרצון התמידי שלו לרוץ,
לחוש ,לגעת ,ותמיד להתנסות בחוויות חדשות
ומסעירות .כנראה שעוד כילדה קטנה הייתה כבר
איזו כימיה מאוד מיוחדת בינינו .אני בטוחה שאם
הוא היה היום בחיים היה בינינו קשר מאוד מיוחד,
זו תחושה מאוד חזקה אצלי .היינו מאוד דומים

בהמון תכונות אופי ,זה משהו שנשאר איתי.
חלק מהתכונות של אבא באו לידי ביטוי גם אצל
אחי  -דותן שמזכיר את אבא בחריפות המחשבה,
בחדות ,ובהומור המיוחד והציני שסיגל לעצמו.
תמיד סיפרו שאבא היה ה"מצחיק של החבורה"
וגם אחי בדיוק כזה .אני זוכרת את עצמי כילדה
נדקרת מקוץ שנכנס לי לכף יד ,ואיך אבא יושב על
ידי ומוציא לי את הקוץ מכף היד בכזאת עדינות.
זה זיכרון נורא קטן אבל הוא כנראה מאוד נוכח
עדיין .עוד אני זוכרת שאבא מאוד אהב להטיס
דאונים .נסענו עם אבא לשדה תימן .ראיתי אותו
דואה עושה סיבוב עם הדאון והתחלתי לבכות
בכי היסטרי ,הייתי מבוהלת שחס וחלילה הוא
ייפול ויקרה לו משהו .ואימא אומרת "רווית אין
לך מה לדאוג ,זה רק חלק מתרגיל ,אבא מספיק

אחראי והכול יהיה בסדר" ואחר כך כשהוא יורד
אני רצה אליו ומחבקת אותו ,כאילו שעוד רגע
הוא יעזוב אותי.

התמודדות של ילדים ביתמות
אני לא זוכרת את הרגע שסיפרו לי שאבא נהרג,
מספרת רווית ,כי יש לי גם הרבה קטעים של "בלק־
אאוט" מהתקופה ההיא ,אבל אני זוכרת שחברה
טובה של אימא סיפרה שאחרי שירו באבא  -הדבר
הראשון ששאלתי ,האם הראש של אבא נשאר
שלם ,למרות שהפגיעה הייתה בראש .אבל היה
חשוב לי לדעת שהראש שייצג אותו כדמות  -לא
נפגע .אחרי שאבא נהרג ציירתי ציורים הקשורים
בנושא השלום וגם כתבתי שירים.
בשנים הראשונות לא פעם ברגעי כעס ,נהגו
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רווית ודותן
בשנים
האחרונות

מכתב ששלחה רווית לאביה במלחמת יום הכיפורים ונמצא אצלו לאחר שנפל בקרב

הילדים להתבטא כלפיי באופן פוגע כמו למשל
"מגיע לך שאבא שלך מת" .אפילו שמעתי את זה
מפי חברה מאד טובה .ואז רצתי הביתה לאימא
בוכה ופגועה ולא מצליחה להכיל את הכאב הזה.
ואימא אמרה לי "רווית ,תגידי לה שבזכות זה
שאבא שלך נהרג ,היום גם היא וגם אבא שלה,
נחים על כיסא נוח ".זה זיכרון חזק שמלווה
אותי עד היום .הייתי ילדה מאוד רגישה ,מאוד
פגיעה ,כול דבר תמיד לקחתי ללב.
זכור לי מקרה נוסף עם אחי ,כשהגננת שאלה
כול אחד מהילדים במה ההורים שלהם עוסקים,
במה אימא עוסקת ,במה האבא עוסק ,ועל אחי
דילגו .כנראה שהגננת לא רצתה להעמיד אותו
במצב של מבוכה ,או לא ידעה איך הוא יתמודד
עם זה .והוא דווקא כול כך חיכה שהיא תשאל
אותו מה אבא שלך עושה ,כי הוא מאד רצה
לספר על אביו ,והיא דילגה עליו .אז הוא פנה
אליה ושאל אותה "למה את מדלגת עליי"? ולא
הייתה לה תשובה .אימא מספרת שכשהוא חזר
הביתה הוא כו כך בכה ונעלב שרק אותו הגננת לא
שאלה על המקצוע של אביו .אימא הלכה לדבר
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עם הגננת ואמרה לה שדרך ההתמודדות צריכה
להיות דווקא לדבר על הדברים ולא להתעלם
מהם .גם לילד קטן שיודע ומבין שאבא שלו כבר
לא יחזור ,יש עדיין צורך לדבר על כך .הוא רצה
להגיד "אבא שלי מת ,אבא שלי נהרג ,אבא שלי
היה גיבור והוא כבר לא יחזור ,יש לו מקצוע הוא
היה סא"ל" .אחרי המלחמה היו תקופות עם
הרבה תרגילים ואזעקות והילדים היו מתכנסים
ביחד לתרגיל של כול הכיתה ,אלה מצבים שהיו
קשים לי במיוחד .בכיתה א' או ב' כשהייתה
צפירה בפעם הראשונה ,ואמרו שזה רק תרגיל,
לא יכולתי להבדיל בין מציאות לבין דמיון והדבר
היחידי שעשיתי זה לרוץ הביתה .רצתי הביתה
לראות אם אימא שלי נמצאת ,אם לא קרה לה
שום דבר ,אם היא בסדר .היה פתאום הפחד
הזה לאבד עוד פעם מישהו.
אני זוכרת את עצמי כילדה וגם כשהתבגרתי,
תמיד הרגשתי גאווה לדבר על אבא שלי .כשאבא
עוד היה טמון בבית העלמין הארעי בבארי ,אני
זוכרת שהגעתי לבקר את הקבר של אבא ונשכבתי
עליו .זה היה רק חול ושלט .ואני כילדה נשכבת

על הקבר ,בוכה בכי היסטרי ,מחבקת את גוש
האדמה שהיה שם ולא מוכנה לעזוב ,לא רוצה
ללכת משם ,לא רוצה לעזוב אותו.

אישה צעירה מתמודדת
האלמנּות
ְ
עם
בת פחות מעשרים ושש הייתה תמי טנא ואימא
לשני ילדים קטנים ,כשנפל בעלה ג'וני במלחמה.
פער הגילים בינינו הוא עשרים שנה ,מציינת רווית,
ואני מעריצה את אימא שלי.
כילדה אני זוכרת את אימא בתקופה הראשונה
שבאמת קיבלה את זה מאוד מאוד קשה והייתה על
סף התמוטטות .אני זוכרת רופאים מגיעים הביתה,
אמבולנס ,וזוכרת שלא נתנו לי להיכנס לחדר ,כי
אימא הייתה במצב נפשי מאוד קשה .אני זוכרת
שמאוד שמרו עליה .חברים שלה תמיד סיפרו עם
השנים שהיא הייתה כול כך שברירית ועדינה .גם
היא קטנה כמוני ,מאוד רזה ,ובאמת אישה מאוד
מיוחדת .פחדו שלא תשרוד ,שלא תוכל להתמודד
לבד עם שני תינוקות ועם האובדן הזה .ועם זאת,
בשלב מוקדם היא החליטה בשביל שני הילדים

תמי וג'וני על גדת
תעלת סואץ ,יולי 1973

ׁשֶַרק יִ ְהיֶה ֶאתְמֹול
ׁשֶֹלא יָבֹוא ָמחָר,
ׁשֶַרק יִ ְהיֶה ֶאתְמֹול.
ָמחָר ׁ -שֶל יַתְמּות ֹוׁשְכֹול,
ֶאתְמֹול ׁ -שֶל ז ִיו וָ ַא ֲהבָה.
ׁשֶֹלא יָבֹוא ָמחָר,
ׁשֶל ִריק הַּבַ יִת ּו ְד ָממָה.
ׁשֶַרק יִ ְהיֶה ֶאתְמֹול,
ׁשֶל ׂשִ ְמחָה וַהֲמּולָה.
ׁשֶֹלא יָבֹוא ָמחָר,
אֶל ּבֵ ין קִירֹות קִָריםּ ,תְמּונֹות ְוז ִיכְרֹונֹות.
יִ ְהיֶה ֶאתְמֹול ִאּתְָך,
ּבֵ ין ז ְרֹועֹות וְחִיּבּוקִים.
אֱמֹורּ ,כִ י ָמחָר הּוא ַרק חֲלֹום!
ֹלא יַתְמּות וְֹלא ׁשְכֹול,
אֱמֹורֶ ,אתְמֹול נִׁשְאָר ַלעַד,
ּוׁשְנ ֵינּו יַחַד נַחֲלֹום.
תמי טנא

אלמנתו של סא"ל אהרון (ג'וני) טנא ז"ל,
שנפל בחזית סיני במלחמת יום הכיפורים

שלה להרים את עצמה ולהתחיל ללמוד .היא למדה
בסמינר ואחר כך המשיכה ללמוד באוניברסיטה,
ואף למדה נהיגה ,כי היא לא נהגה בתקופה שאבא
שלי היה בחיים .היא עשתה דברים רבים בו־זמנית.
היא למדה חינוך ,ובהמשך למדה מִנהל והתחילה
דוקטורט .אימא הצטיינה בחינוך ובמִנהל ובגיל 29
התמנתה למנהלת בית ספר "מגן" לחינוך מיוחד
בבאר שבע ,ואותו היא מנהלת עד היום ,למעלה
מ־ 30שנה .היא זכתה בפרסי חינוך רבים ,ובניהם
פרס חינוך ארצי של הנשיא .במהלך השנים כתבה
אימא שירים רבים .אחד מהם הבאנו בהמשך.
שנים רבות שימשה תמי טנא בהתנדבות כנציגת
אלמנות צה"ל באזור הדרום ,והיא עדיין פעילה
בהתנדבות במגוון ארגונים חברתיים.
מאז שאיבדנו את אבא ,מספרת רווית ,אימא
שלי הייתה עם נוכחות מאוד חזקה ומאוד עוצמתית
בחיים שלנו ,ומאוד דומיננטית .היה מאוד חשוב
לה לנסות למלא את החסר שהיינו אמורים לקבל
גם מדמות של אבא .מאז שהיינו ילדים אני זוכרת
את אימא שלי משוחחת איתנו הרבה על נושא
האובדן .אחי היה יותר מופנם ,היה לו הרבה יותר

קשה לדבר על הנושא ,עד היום למעשה .זה לא
שיותר קל לי ,מספרת רווית ,רק אני חושבת שזה
מקל בצורה כלשהי כשמדברים על הנושא ,שאתה
יודע שזה גם חלק מההתפתחות האישית שלך
וחלק ממשהו שחווית .זה משהו שאימא ניסתה
תמיד לדבר עליו ,עם כול הקושי שלה .היה חשוב
לה שאנחנו נדבר על כך בבית .אימא תמיד שלחה
אותנו להרבה חוגים וסדנאות .אני רקדתי שנים
רבות ,ציירתי ,התעמלתי והתעמלתי וניגנתי על
פסנתר .לאימא היה מאוד חשוב שנהיה עסוקים
כול הזמן ופחות טרודים במחשבות.

הקשר עם חיל ההנדסה
רווית התגייסה לחיל ההנדסה ושירתה
כמש"קית ת"ש בבסיס הטירונים של ה ַחיִל.
במסגרת סיפורי מורשת קרב למדו הטירונים
על סיפורי הגבורה של אבא מבלי שהזדהיתי
בפניהם ובפני הסגל כבתו של המפקד הנערץ.
תמיד היו שואלים אותי בסוף המסלול "למה לא
סיפרת ולא שיתפת אותנו" ואני עניתי שהיה
לי חשוב שיעריכו אותי בזכות מי שאני ,ובזכות

יכולתי ,ולא ממקום של הערצה לדמותו של
אבא כמפקד .השירות בצבא היה עבורי משהו
מאוד חזק ,אומרת רווית ,זה היה בעיניי סוג של
המשכיות ,זה משהו שאבא שלי עשה ,והיה לי
הכבוד לשרת בחיל ההנדסה.
בשנים הראשונות לאחר שאבא נהרג ,לא היה
לנו קשר עם ה ַחיִל ,היה אפילו כעס על כך שאבא
שלי נשכח .נציגים מהחיל לא הגיעו לאזכרות,
מצב שהיה מאד קשה ומצער עבורנו.
במהלך השנים היה לנו קשר מצוין עם שמחה
הולצברג ,אבי הפצועים ,עד למותו .הוא הכיר
את אבא באופן אישי ונוצר ביניהם קשר מאוד
מיוחד .שמחה אימץ אותנו כמשפחה ותמיד
בהגיעו לאזור הדרום מקום מגורינו היה דואג
לבקר אותנו ולהביא מתנות על פועלו זה נותר
לו מקום חם ואוהב בליבנו.
היה לנו קשר מיוחד עם שני הקהנ"רים ,ישי
דותן ואיל יוסף שבזמנו שירתו אף הם כמהנ"פים
(מפקדי הנדסה פיקודיים) והכירו את אבא אישית.
לאחר מספר שנים של נתק התחדש הקשר
עם ה ַחיִל ,וכיום הוא כבר יותר רציף ,בזכות מי
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ומקיימת עם חיילי היחידה במשותף פעילות
חברתית חינוכית בהתנדבות בבית הספר "מגן"
לחינוך מיוחד אותו היא מנהלת ובסמוך למועדי
האזכרות ביום הכיפורים נוהגת להרצות בפני
חיילי הנדסה בדרום על מורשת הקרב של ג'וני.

הילדים בגרו אך השנים לא
מקהות את החוסר והאובדן

מכתב מג'וני לתמי במהלך מלחמת יום הכיפור ימים מספר לפני שנהרג

שהיה מהנ"פ דרום (והיה גם המפקד האישי שלי
בבסיס)  -אל"ם מרסל אביב ובזכות קצינות
הנפגעים המסורות מיכל ואסתי .מרגע שנוצר
הקשר עם אל"ם מרסל הוא דאג לשלוח נציגים

לכול האזכרות במהלך השנים ,וגם דאג להעביר
לממשיכיו בתפקידי מהנ"פ את המסר הזה
שחשוב לשמור על הקשר הישיר עם המשפחה.
כיום ,מקיימת אמי קשר רציף עם מפקדי היחידה

כיום רווית ארכיטקטית ועוסקת במקצועה.
בקרוב תהיה בעצמה אימא ,לראשונה ,ותאומים
בבטנה .אבא  -מספרת רווית ,רצה ללמוד עריכת
דין ,אך צה"ל של אותם הימים אישר לו ללמוד
מדעי המדינה וסוציולוגיה בלבד ,והנה לימים
הבן דותן פנה לתחום המשפטים והוא עורך דין
מצליח ושניהם גרים כיום בקרבת תמי האימא.
הבן דותן המשיך את דרכו של האב גם בכול
הנוגע לקשר המיוחד עם הקהילה האתיופית .בעוד
שבאמצע שנות ה־ 60נשלח ג'וני האב בשליחות
סודית של המדינה לאמן את הקומנדו האתיופי
והיה אורחו של המלך האתיופי ,הרי שברבות
הימים (ולא במקרה) מצא עצמו הבן דותן במהלך
שירותו הצבאי כמי שמפקד על הקליטה האתיופית
בצה"ל ומאז שחרורו מהצבא הוא פועל בהתנדבות
כעורך דין בקֶֶרב הקהילה האתיופית באזור הדרום.
עם השנים אני מרגישה יותר ויותר את החוסר,
את העובדה שלא חוויתי מספיק את אבא ,אומרת
רווית .הייתי רוצה לחוות אותו יותר .אני חושבת
שאילו אבא היה היום בחיים  -הוא בטח היה
אחד החברים הכי טובים שלי .זה סוג של חוסר
כזה שקשה להשלים איתו .נכון ,אולי בחלוף
הזמן פחות בוכים ופחות מביעים את הכאב
בצורה רגשית ומוחצנת ,אבל עדיין מקננת תחושת
האובדן והכאב באופן יום יומי ,ואני מתמודדת עם
זאת בדרכי .זה לא נעשה קל יותר עם השנים ובוודאי
שלעולם לא ישכח.

עיטור המופת לסרן אהרון טנא
תיאור המעשה :סרן אהרון טנא שימש כמפקד פלוגת הנדסה
חטיבתית .ביום ה־ 6ביוני  ,1967בעמק דותן ,בהיותו בבסיס המוצק
החטיבתי ,שמע ברשת הקשר את פניית המח"ט לפלוגת הסיור
לגבי ארגון כוח חילוץ לצוותי טנקים ,שהיו נתונים להתקפות
שריון וחי"ר על רכסי קבטיה .כאשר שמע שפלוגת הסיור זקוקה
ל־ 15דקות התארגנות ,התנדב לצאת עם יחידתו למשימה זו .תוך
כדי ביצוע פעולת החילוץ נפגעו רוב הזחל"מים ,שהיו בפיקודו,
על ידי אש של כ־" 20פטונים" ,כוחות חי"ר וארטילריה .הזחל"ם
שלו נפגע  3פעמים .למרות כל זאת ,המשיך בביצוע המשימה ,תוך
גלוי אומץ לב וכושר מנהיגות עד פינוי כול הנפגעים .על מעשה
זה הוענק לו עיטור המופת.
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דוד אלעזר ,רב אלוף ,ראש המטה הכללי
ניסן תשל"ג אפריל 1973

צל"ש יחידתי ממפקד החטיבה לפלוגה של
סרן אהרון טנא
על פעילותה במלחמת ששת הימים בקרב על עמק דותן ניתן
לפלוגת ההנדסה של סרן אהרון טנא צל"ש יחידתי ממפקד החטיבה
אל"ם משה בר־כוכבא ,מפקד החטיבה הממוכנת  .45הצל"ש ניתן על
כוח ההתנדבות ועל אחוות הלוחמים .פלוגת ההנדסה החטיבתית
סייעה בין היתר בחילוץ פצועים מהקרב .מפקד הפלוגה אהרון טנא
זכה לעיטור המופת כעיטור אישי.

תותחן
ברמת הגולן

אל"ם (במיל') דוד ירקוני 1היה ראש המטה (רמ"ט) באגד הארטילרי
בחפ"ק של האלוף דן לנר ברמת הגולן .סיפורו המעניין מפרט כיצד
"הכניע" את הארטילריה הסורית בגזרתו
אל"ם (במיל') דוד ירקוני*
בשבת בבוקר ,יום הכיפורים  1973בשעה
 8:30טלפן אלי ידידי סגן אלוף משה לוי ,2
ואמר כי בצהרים ,או לכול היותר בשעות הערב
המוקדמות ,יותקפו עמדות צה"ל בגולן ובסיני
באש ארטילרית או במלחמה כוללת .הייתי
בחופשת השחרור מקבע ולכן לא היה לי מינוי.
לבקשת משה לוי הצטרפתי לאגד הארטילרי

החדש שהוקם בפיקוד צפון באוגדת השריון של
דן לנר .הכבישים היו ריקים בתחילת נסיעתנו
צפונה ,אבל לאחר  10:00בבוקר ראינו יותר ויותר
תנועה ואנשי מילואים במדים עוצרים טרמפים
על שפת הדרך .הגענו למחנה כורדני ,שבו שכן
הציוד של האגד החדש .תוך כדי ההתארגנות
החלו להגיע המילואימניקים ,תחילה טיפין־טיפין
ולאחר מכן באוטובוסים .3משימתי הראשונה
הייתה לפתוח את מחסני החירום ולצייד את

המילואימניקים שהגיעו.
כדי לשפר את יכולת הלחימה נגד טנקים,
שיניתי את היחס בין סוגי התחמושת של
הפריסטים 105( 4מ"מ) כך שכול בטן תחמושת
תכיל יותר פגזי נ"ט מאשר כמות הפגזים
המקובלת לתותח מתנייע זה .מכיוון שכול
מובילי הטנקים עסקו בהובלת טנקים ,פקדתי על
גדוד הפריסטים לנוע צפונה על שרשרות .לאחר
שסיימתי את ההצטיידות יצאתי בעקבותיהם.

תותח מתנייע (תומ"ת)
מסוג פריסט .מצילומי
סא"ל (במיל') מיכאל מס
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תותח מתנייע (תומ"ת) מסוג פרוסט .מצילומי סא"ל (במיל') מיכאל מס

מצאתי אותם קילומטרים ספורים לפני צפת ,שם
עצרו עקב התחממות יתר של המנועים .שעות
ספורות לאחר כבר מכן רוב האגד הארטילרי
בעמדות המתוכננות ברמת הגולן .הם פתחו באש
עם אור ראשון ,ומאותו הרגע ירי הארטילריה
שלנו לא פסק.

מספר "חוכמות" של
איש ארטילריה מנוסה
•	מארב ארטילרי  -לאחר שהתמקמנו הייתה
לנו בעיה עם פלוגה סורית שישבה על גבעה,
פתחה באש נגד טנקים ובאש ארטילרית על
כול סיור של כוחותינו ,שעברו קילומטרים
ספורים ממערב לעמדה הסורית .החלטתי
להכין מארב ארטילרי מסוג "זמן על מטרה"
עם  14סוללות (שלוש סוללות  175מ"מ ,גדוד
מרגמות כבדות מתנייעות (מכמ"ת)  160מ"מ,
שני גדודי תותחים מתנייעים (תומ"תים) 155
מ"מ ,גדוד מכמ"ת  120מ"מ ,וגדוד תומ"ת
 105מ"מ .תיאמתי את זמן המעוף של הפגזים
מהתותחים השונים כך שהמטח הראשון
מכול הסוללות יפגע במטרה בו־זמנית ,והירי
יימשך שלוש דקות .הייתי בג'יפ הפיקוד של
דן לנר ועקבנו אחרי הסיור ממערב למטרה.
דן לנר נתן את הפקודה לפתוח באש .פתחנו
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סה"כ הוצאת התחמושת במארב הארטילרי
תותח

סוללות

קנים

פגזים לדקה

סה"כ פגזים

 175מ"מ

3

11

1

33

 160מ"מ

3

12

3

108

 155מ"מ

6

24

3

216

 120מ"מ

3

12

6

216

 105מ"מ

3

11

5

165

סה"כ

18

70

18

738

באש מהתותחים בעלי זמן המעוף הארוך
ביותר ( 175מ"מ) ,כאשר אלו עם זמן המעוף
הקצר ביותר ( 105מ"מ) ירו אחרונים .שמענו
את הירי של סוללות ה־ 175מ"מ ,אך עדיין
לא נפל אף פגז על המטרה .דן שאל אותי
"לולו ,איפה האש שהבטחת?" ובטרם סיים
לשאול את השאלה מבול של אש נפל במהלך
שלוש דקות על המוצב הסורי.5
חזית הגבעה הייתה ברוחב של כ־600
מטר ועומקה כ־ 400מטר .בחלק האחורי
של המדרון היה גדוד מרגמות רוסיות 120
מ"מ .כול סוללה שלנו ירתה על מטרה אחרת
במוצב ,והגבעה כמעט שוטחה .לא היו לנו

בעיות מהגבעה הזו ,גם שבועות לאחר מכן.
•	שימוש במידע מודיעיני  -מצאנו באחד הטנקים
הסוריים שנפל בידנו מסמך המעיד על בעליו,
כי סיים קורס מ"פים שמנשך שנה בהונגריה.
החלטתי לנצל עובדה זו לטובתנו .תיאמתי עם
סגן מפקד האגד ,שגם הוא כמוני ,דובר הונגרית,
שלא יבצע את הפקודה שאעביר בקשר בהונגרית.
פקדתי בהונגרית לפרוס גדוד בצומת מסוימת
ולהמתין לפקודת פתיחה באש בשעה .14:00
הגדוד כמובן לא זז מעמדתו לצומת המדוברת.
הייתי בחפ"ק האוגדתי על גבעה במרחק של
כשלושה קילומטר מהצומת .דקות ספורות לפני
השעה המיועדת פתחו ארבעה גדודים סוריים

מרגמה כבדה מתנייעת (מכמ"ת) בקוטר  160מ"מ ,המוצבת בבית התותחן בזיכרון יעקב

באש על הצומת ,וסיפקו לנו בזאת את ההזדמנות
לירות עליהם אש נ"ס (נגד סוללות) .הזדמנות
נוספת נפלה לידנו בלילה השני ,כאשר ה"האזנה"6
הודיעו לי ,שגדוד טנקים עיראקי דיווח שהם תחת
אש כבדה .כמובן שהגברנו את האש הארטילרית
על המטרה.
•	האירועים בתל חרא  -התל צפה על רוב
העמדות הארטילריות שלנו ,ועליו ישבו,
בהתאם לשיטה הרוסית ,לפחות שלושה
מפקדי סוללות סוריים כתצפיתנים קדמיים.

העמדות הארטילריות של האוגדה של מוסה
פלד ,שהיו בפיקודו של אל"ם דני אבידר,
היו מדרום לנו ,כולל חלק של הארטילריה
של האגד שלנו .כדי לעזור לתותחנים של
דני לשנות את מקומם ,פתחנו באש ְמ ַכסָה
עם עשן ופגזי זרחן לבן על התל .נתתי את
פקודת אש ,אך לא ציינתי את משך האש.
כשנשאלתי לכמה זמן ,עניתי "עד שאגיד
לכם להפסיק" .ירינו במשך כשעה וכיסינו
בהצלחה את הצד המערבי של הגבעה בעשן.

אל"ם (במיל') דוד ירקוני

כך יצרנו הזדמנות לאגד של דני לשנות את
מקומה.
לאחר המלחמה השתחררתי מקבע ושנתיים
לאחר מכך ,במהלך שירות המילואים הפעיל,
התמניתי למפקד האגד במקומו של דני.
דוד (לולו) ירקוני ,יוני 2013
עם סגירת הגיליון נמסר כי דוד ירקוני נפטר
ביום  9באוגוסט  ,2013יהי זכרו ברוך.

הערות והרחבה על עדותו של אל"ם (במיל') דוד ירקוני*
	.1אל"ם (במיל') דוד ירקוני ,תושב קיראון ,נולד בשנת  1928בטרנסילבניה .בשנת  1948עלה ארצה ולחם במסגרת חטיבת עציוני במערכה סביב
ירושלים .הוא ראה בשירות הצבאי את ייעודו ומצא את ביטויו המקצועי בתותחנים .במלחמת יום הכיפורים היה רמ"ט באגד בארטילרי בחפ"ק
אוגדה  210בפיקודו של האלוף דן לנר .אמנם דוד ירקוני מזוהה מאוד עם התותחנים ,אך הוא קשור בקשר איתן לשריונאים ,ובמיוחד ללוחמים
במלחמת יום הכיפורים .עוד קִראו עליו במדור מרכז המידע בגיליון הקודם (.)43
	.2סא"ל משה לוי ז"ל ,שאותו מזכיר דוד בתחילת עדותו ,שימש בהמשך כקצין אג"ם בפיקוד הדרום .הוא נהרג בתאונת דרכים לאחר המלחמה.
	.3עד היום מנסה דוד להבין את התופעה המרשימה של תפיסת הקו בפיקוד הצפון מיד בפרוץ המלחמה .לדבריו הכוחות הסדירים בהיערכות
המוקדמת הצילו את רמת הגולן ,וגם הגיוס של אנשי המילואים היה מאוד יעיל ומהיר.
	.4הפריסט הוא תומ"ת אמריקאי עם תותח ארטילרי בקוטר  105מ"מ על מרכב של שרמן .כיוון שאוגדתו של לנר הייתה יחסית צעירה (הוקמה
כשנתיים לפני המלחמה) ,והאגד הארטילרי שלה היה בהקמה ,היה לה גדוד עם מכמ"ת  160מ"מ (מרגמה כבדה מתנייעת) מתוצאת סולתם על
מרכב שרמן וגדוד הפריסטים .בקרבות השריון של בוקר  7באוקטובר החליף ירקוני חלק מהתחמושת הנפיצה לפגזי נ"ט .היה זה שינוי מהתקן
המקורי של הפריסט .זה היה הכלי הארטילרי היחידי בצה"ל עם פגז נ"ט.
	.5ירקוני מספר כי בתקופת פעולות התגמול היה קצין הקישור של רפאל איתן (רפול) .זכורה לו היטב תקרית נוספת במהלך מלחמת יום הכיפורים,
הקשורה במפקדו הוותיק .החפ"קים של רפול (חטיבה  )35ושל דן לנר (אוגדה  )210נפגשו לצורך תיאום ,ולפתע הגיחו  4מטוסים עיראקיים
(ירקוני זיהה כי היו אלה מטוסי מיג  17עם הסמל של חיל האוויר העיראקי) ,והוא עם הקלצ'ניקוב בנגמ"ש רוקן מחסנית שלמה לכיוונם .אחרית
דבר  2 -מטוסים הופלו על ידי חיל האוויר שלנו ,מטוס נוסף הופל על ידי פלוגת טנקים שלנו מזרחית מהחפ"ק במרחק  3-2ק"מ .שפר מזלו של
המטוס הרביעי והוא הצליח להימלט .מתקרית זו גם נפל בשבי טייס עיראקי.
 .6בכול חפ"ק היה זחל"ם האזנה (חיל הקשר) ,ושם קיבל את הידיעה שהגדוד העיראקי מקבל אש כבדה.
* דבורי בורגר  -מנהלת מרכז המידע החילי בלטרון ,הביאה את עדותו והוסיפה את ההערות
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זיגי
כאן כספית,
עבור
פלוגה ז' של גדוד  196/79נטלה חלק בכול הקרבות הקשים
ביותר במלחמה ,החל מקרבות הבלימה בגזרה המרכזית של
תעלת סואץ ,דרך קרב הפריצה וכיבוש חווה הסינית צליחת
התעלה ,וקרבות ארץ גושן בואכה אסמעילייה

אל"ם (במיל') רמי מתן ,מ"פ ז'
פלוגה ז' של גדוד  196/79הייתה פלוגת קורס
מפקדי טנקים שיצאה למלחמת יום הכיפורים
במסגרת גדוד  196שהפך לגדוד  79בפיקודו של
עמרם מצנע ,ושל נתן בן ארי לאחר פציעתו של מצנע.
לוחמי הפלוגה וסגל המפקדים היו חיילים צעירים
ללא כול ניסיון קרבי מוקדם ,ומלחמה זו הייתה
עבורם טבילת האש הראשונה על כול המשתמע
מכך .למען הגילוי הנאות אני ,רמי מתן שפיקדתי
על פלוגה מופלאה זו ,לא חוויתי כול ניסיון קרבי
קודם לכן .הייתי אז צעיר בן  22ופער הגיל ביני ובין
חיילי הוא שנתיים עד שלוש.
לתוך מציאות זו הוטסנו לסיני בערב יום
הכיפורים ,קיבלנו טנקים בימ"ח בביר תמדה והתחלנו
להתארגן לקראת מלחמה שאיננו יודעים את טיבה,
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לא את המועד שבו תפרוץ אם בכלל .לאחר סיור
מוקדם ולאחר תדריכי מוכנות ומוטיבציה היינו
פרוסים בקוו לביצוע תיאום כוונות .בשבת של יום
הכיפורים 6 ,באוקטובר בשעה  13:55תקפו אותנו
מטוסים מצרים .לשמחתנו הם לא פגעו בנו ,אך מרגע
זה היה לי ברור שזאת מלחמה ולא עוד יום קרב או
משהו דומה .מחשבת בזק עוברת במוחי" :אתה הרי
אחראי ללוחמי הפלוגה ,לשלומם ולהצלחת כול
המשימות שעומדות בפניך ,האם תצליח"? ומיד
נזכרתי בחברי הטוב מיכה נתן ,חבר מהצופים וקצין
צנחנים ,שנפצע שנים אחר כך בלבנון ,שביקר אותי
כשבוע לפני פרוץ המלחמה ואמר לי" :רמי אתה מבין
את המשמעות של היותך מ"פ? אם פורצת מלחמה
אתה הרי אחראי ל־ 11טנקים וכ־ 60לוחמים ,אתה
מבין את המשמעות"? בביר תמדה בשעה 13:55
הבנתי מיד את המשמעות.

המשימה הראשונה של הפלוגה הייתה לפתוח
את ְמצֵָרי הג'ידי והמתלה ,בהנחה שנחת שם קומנדו
מצרי .נסענו על הכבישים במהירות והגענו לג'ידי
ולאחר מכן למיתלה ,יורים במקלעים ובתותחים
לכול עבר ,אך אין אויב והשטח שקט .בקשר נשמעת
המלחמה בכול עוצמתה .לוחמי המעוזים הקוראים
לעזרה ,לוחמי הטנקים הנאבקים בכוחות קומנדו
וטנקי אויב שהספיקו לצלוח.
הגענו בחצות לטסה (שם מפקדות הגדוד
והחטיבה שבקו) ,פגשנו באמנון רשף המח"ט (חטיבה
 )14וקיבלנו משימה "לנוע לציר חזיזית ולבלום
שריון מצרי צולח" .מעבר לזה אין אנו יודעים כלום.
הגדוד התארגן ,מצנע מוביל ,אחריו הפלוגה
שלי ,ולאחר מכן פלוגה ח' בפיקוד נמרוד גאון.
מספר קילומטרים ממערב לטסה נתקלנו במארב
קומנדו מצרי שתקף אותנו מדרום .נתתי פקודת

ירון גבעתי בא לטנק של רמי
כדי לדבר איתו ולבקר את חבריו
לקורס משה מזרחי וקובי לפיד.
ציור שמן של סא"ל (במיל')
קובי לפיד (משנת  ,)2011שהיה
תותחן בטנק של המ"פ רמי מתן,
הנקרא "בטרם קרב" ,שנרשם
בשטח הכינוס ,לפני היציאה
לקרב ההבקעה במבצע "אבירי
לב" ,בשעת דמדומים בתאריך 15
באוקטובר  .1973חברו של קובי,
ירון גבעתי מקיבוץ מצובה שהיה
בחור תמיר ויפה תואר ,היה צוער
בקק"ש ושובץ בטנק מ"מ  4של
ירון פיק בפלוגה ז' של רמי מתן
בגדוד  79בחטיבה  .14במרכז
הציור יושב ירון גבעתי ז"ל על גבי
הטנק ,מימינו משה מזרחי ובתא
הנהג ישעיהו ושדי .מספר שעות
לאחר מכן ירון נפל בקרב ה"חווה
הסינית" .הציור במידות 100x70
ס"מ מוצב כיום ביד לשריון

הסתערות לשמאל והתחלתי לירות ,לפגוע ולהשמיד
את הכוח המצרי ,אך הם נלחמו ולא ברחו ,למרות
שגדוד טנקים שלם מסתער עליהם .המארב חוסל
רק לאחר שהגענו פיזית אליהם ודרסנו אותם עם
זחלי הטנקים.
המצרים הצליחו לפגוע במספר טנקים ,הטנק
של ארז גורן סמ"פ ח' נפגע וארז נפצע קשה ונפטר
בבית החולים לאחר מכן ,טנק  3בפלוגה שלי התנתק
מהפלוגה והקשר הפיזי איתו נותק ,חיפשנו אותו
בהמשך הלילה אך לא מצאנו אותו .המט"ק סג"ם
יאיר שחק הצטרף לפלוגה שלי תוך כדי תנועה
ומעולם לא ראיתי ולא הספקתי לתדרך אותו .הם
הגיעו לאזור התעלה ,פרסו זחל בדיונה ,נלחמו עד
הכדור האחרון והמצרים פגעו בטנק .שלושה אנשי
צוות נהרגו והרביעי נפל בשבי.
עם בוקר התחלנו לבלום את המצרים מלהתקדם,

ביחסי כוחות בלתי אפשריים .כמויות הטנקים
והחי"ר המצרי שצלחו היו עצומות .אנו שהיינו
ביחסי כוחות נחותים מאוד לחמנו והשמדנו מטרות
מצריות תוך גילוי מעשי גבורה ואומץ בלתי רגילים.
המקצוענות הטובה ,אחוות הלוחמים וההכרה
בצדקת הדרך אִפשרו לנו להחזיק מעמד ולמנוע
כול הישג משמעותי מהאויב .המחיר היה כבד ,נמרוד
גאון מ"פ ח' נהרג וכול שאר הטנקים שלו עברו
לפלוגתי .אצלי בפלוגה נפגעו שישה טנקים והגדוד
שכלל רק את פלוגה ז' מנה אז  8טנקים בלבד .אחרי
הצהריים נשארנו ללא תחמושת בטנקים וחיכינו
למ"פ המפקדה .רק לפנות ערב הגיע האספקה.
הפלוגה המשיכה לבלום מ־ 8באוקטובר ועד ל־14
בו .נפגשנו בפעם הראשונה והיחידה עם טיל סאגר
שפגע בטנק של חנן גוטשטיין ,שני לוחמים נהרגו
והשניים האחרים נפצעו.

כמ"פ צעיר נתקלתי בבעיות של מנהיגות שאין
קורס בעולם שיכול לתת כלים להתמודד איתן או
שאז בזמן המלחמה איש לא ידע כיצד לפתור אותן.
באחד מימי הבלימה ותוך כדי ירי והפגזות ,רץ לטנק
שלי אחד ממפקדי הטנקים ,עלה עליו וביקש ממני
לנסוע הביתה!!! לא היססתי לשלוח לעברו את ידי
הימנית החזקה ,סטרתי לו על לחיו ושלחתי אותו
חזרה להמשך לחימה .לאחר מספר דקות הוא נפצע
ופונה לאחור .תסמונת מובהקת של הלם קרב .באחד
הימים הקשים בבלימה ,אחד המט"קים פחד לעלות
לעמדה ,וטען שקשה לו להניע ,אין לו צידוד ועוד
תירוצים שונים .ללא היסוס צידדתי את התותח
לכיוונו ואיימתי שאם הוא לא עולה לעמדה אני
יורה בו .כמובן שלא הייתי יורה בו ,אך בדיעבד
לאחר המלחמה ,כששוחחנו על המקרה ,הוא הבין
שאני רציני ולא מתפשר.
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הרכב הפלוגה השתנה לחלוטין בשלב הזה.
בבלימה הטנק שלי נפגע פעמיים והחלפתי טנק.
קיבלתי מחלקה מפלוגה אחרת שהתפרקה בינתיים
ועוד שני טנקים מפלוגה ח' וכך מהפלוגה המקורית
שלי נשארו רק שלושה טנקים .היו בהם צוותים
חדשים שלא הכרתי ,הזמן לתדריכים היה במשורה
וחשתי שעיניי כולם נשואות אליי ובעיניהם אתה
הוא הכול ,אתה הוא זה שיחזיר אותם הביתה.
גם אצלי מצטבר לחץ נפשי והמפגש עם ההרוגים
והפצועים רק העצים אותו ,ולכן סיגלתי לעצמי שיטה
איך אני מתגבר על הלחץ הזה .הנחתי על פני סמוך
לאפי מסיכה וירטואלית שניתקה את מה שקורה
בי בתוכי מהנעשה בחוץ.
הפחדים ,הלחץ ,ההתרגשות נעצרו בתוכי
והמסכה לא אפשרה להם לזלוג החוצה .כלפי חוץ
נראיתי אמיץ ,נחוש וקשוח ,גם כלפי חייליי וגם
כלפי מפקדיי וכול מה שקרה בפנים לא השפיע על
החוץ .וכך המשכתי עד לסוף המלחמה.
ב־ 14באוקטובר הפלוגה השתתפה בקרב השריון
הגדול של המלחמה .המצרים פתחו בהתקפה חזיתית
רחבה והחלו לתקוף בגזרת הפלוגה .ההתקפה החלה
בבוקר ואנו היינו ערוכים ומוכנים אליה ,ותוך מספר
שעות שברנו את תנופת ההתקפה ,השמדנו מטרות
רכות וכבדות לרוב .הצוותים הפגינו מקצוענות רבה
מאד ,רוח לחימה יוצאת מהרגיל ונכונות לביצוע
המשימה ללא ספקות ועוררין .לאחר יום זה התבטא
מפקד החזית חיים ברלב ואמר" :צה"ל חזר לעצמו
וגם המצרים".
מצב הרוח היה מרומם והתחושה הייתה שאנו
עומדים לפני תפנית משמעותית ודרמטית בלחימה,
ואכן יצאנו להתארגנות והתחלנו בהכנות למבצע
"אבירי לב" ,מבצע פריצת מערכי החווה הסינית
וכיבושם ,ובהמשך צליחת התעלה.
הפלוגה בהרכב של  6טנקים ונגמ"ש ,ובגדוד עוד
שתי פלוגות ,פלוגה ח' של ישראל בן ארי (אייבר)
ופלוגה י' של יובל נריה .המשימה הייתה ברורה
וחדה" :פלוגה ז' (במסגרת גדוד  )79תנוע על ציר
רביכה  -לכסיקון ,תכבוש את מרחב החווה הסינית
ותטהר אותו עד לציר אושה ,תשתלט על גשר מצרי
ותצלח את התעלה.
במשך הבלימה ראינו את התעצמות הצבא המצרי
באזור החווה הסינית ודיווחנו לאחור ,כדי שגופי
המודיעין יעבדו את הנתונים ויביאו אותם לידי
ביטוי בפקודה .לצערי זה לא קרה.
המפקדים היו עסוקים בלימוד המשימה והשטח
והחיילים הכינו את הטנקים לקראת היציאה .כאן
המקום לציין לשבח את הצוות שלי  -התותחן קובי
לפיד ,הטען־קשר משה מזרחי והנהג ישעיהו ושדי.
אינני יכול לדמיין אותי נלחם עם צוות אחר ,הם היו
קרי רוח אמיצים ,מקצוענים וחברים.
המתח הורגש באוויר והיו כמה סימנים מעידים
לכך .בשלב ראשון הגיע השליש ואמר" :כול החיילים,
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בפקודה ,לכתב גלויות הביתה ".אחריו הגיע זחל"ם
עם מרכזייה ניידת " -חבר'ה ,להתקשר הביתה".
לבסוף הגיע מכלית מים " -חבר'ה ,להתקלח" .ומה
החיילים מבינים מכך?
כשעה לפני היציאה מגיע אליל ירון גבעתי ,צוער
מקורס קציני השריון (קק"ש) ,ומבקש לדבר איתי.
פנינו הצידה והוא אמר לי" :רמי ,תבטיח לי שתחזיר
אותי חי מהקרב הזה ".התפתלתי וחככתי לשנייה
בדעתי מה לענות לו ,ולבסוף אמרתי" :ירון ,אנחנו
חזקים ,נתגבר ונצליח .אני סומך עליך ואתה עליי
ויהיה בסדר".
אני לא מכיר קורס בצה"ל שיכול להכשיר מפקדים
להתמודד עם סוגיה שכזו ,ואני נזכר בחברי מיכה
שאמר לי שרובצת עלי אחריות כבדה מאד.
לא הצלחתי לקיים את בקשתו של ירון גבעתי.
הוא נהרג בלילה במבצע חילוץ הפצועים לאחר מכן.
עם החשכה יצאנו לקרב המכריע .גדוד הסיור הוביל
ולאחריו גדוד  .79התנועה הייתה קשה מאד .נסענו
זה באבק של זה בדממת אלחוט .בציר לקקן פנינו
צפונה על ציר לכסיקון ובשלב הזה הטנק של יזהר

דקל נתקע עקב תקלה טכנית ולא השתתף בקרב.
המשכנו צפונה .לאחר שגדוד הסיור נע
למשימותיו הובלנו את ההתקפה במבנה של
שניים לפנים ,הפלוגה שלי מימין ,מצנע במרכז,
ישראל אייבר משמאל ויובל מאחור .כבר בהתחלה
עלה הטנק של יובל על מוקש רב עוצמה ויצא
מכלל פעולה .הטנקים של הפלוגה שלו הצטרפו
לפלוגה ח' ולפלוגה שלי .זמן קצר לאחר מכן
ישראל אייבר פגע בטנק מצרי קרוב ,ומעוצמת
ההדף הוא נחבל קשות ונהרג .הסמ"פ אשי סידרר
תפס פיקוד ותוך דקות גם הוא נהרג .טנק 3א'
בפלוגה שלי נפגע והמט"ק נהרג .נשארו לי רק
ארבעה טנקים בפלוגה .היינו
בלב לבו של מתחם החווה הסינית ונתקלנו
באויב מטווחים קצרים מאד  -טנקים ,נגמ"שים,
משאיות ,חיילי חי"ר ,מנהלות ,מצבורי תחמושת,
מפקדות ואפילו סוללות טילי נ"מ .הקרב היה צמוד
וצפוף והשמדנו את האויב תוך תנועה צפונה לציר
אושה .בתנועה צפונה נתקעו במחפורת טנק 2א'
של פלוגתי והנגמ"ש ,ללא יכולת לנוע .הודעתי

טנק המ"פ של רמי מחלץ את
הפצועים .ציור שמן של סא"ל
(במיל') קובי לפיד (משנת ,)2008
שהיה תותחן בטנק של המ"פ רמי
מתן ,המתאר את חילוץ הנפגעים
בחווה הסינית בליל  15באוקטובר
 ,1973שנעשה תוך לחימה עזה.
מדובר בשלושה חילוצים בזה
אחר זה שבמהלכם נאספו וחולצו
עשרות נפגעים .הציור המוצב
כיום ביד לשריון (מידות 220x160
ס"מ) נעשה על פי רישום בעת
המלחמה עצמה

להם שאחלץ אותם בהמשך הלילה.
הגענו לציר אושה עם שמונה טנקים בגדוד,
מתוך  22בתחילה ,והסתבר שבהמשך הציר לא
קיים כול גשר מצרי ,וחמור מכך ,שצומת טרטור -
לכסיקון חסום ואין אפשרות להעביר את הפצועים
מהתאג"דים דרומה .המח"ט החליט להסיג אותנו
לאחור עד ציר שיק ,ושם להמשיך ולהשמיד אויב
כדי לאפשר את הצליחה .התחלנו לשפר לאחור
ולאחר כמה דקות הטנק של המג"ד מצנע נפגע ושני
אנשי צוות נהרגו .מצנע ואיש צוות נוסף נאספו על
ידי טנק עשר וחצי של יואב שרייבמן (הטנק קיבל
את הכינוי עשר וחצי ותפקידו היה לשמש בן זוג
של מצנע) .נתן בן ארי הסמג"ד תפס פיקוד וראוי
וחשוב לציין שהחלפת הפיקוד הייתה מושלמת
וראויה להיות מודל חיובי במקרים שכאלה.
ייצבנו קו בציר שיק ויחד עם גדוד  184מנענו
מהמצרים להגיע לאזור הצליחה 16 .טנקים של
חטיבה  14ובתוכם  3של פלוגה ז' הם הכוח היחידי
שמנע באותה עת מכוחות מצריים עדיפים בהרבה
להגיע לחצר ולמנוע את הצליחה.

החלטתי לחלץ את הצוותים של טנק 2א'
והנגמ"ש שנתקעו בשטח האויב .לצורך כך שלחתי
את ירון פיק לחיפוי ואת יפתח יעקב לחלץ .הטנקים
יצאו למשימתם .יפתח הגיע לאזור והעמיס אחד
עשר חיילים על הטנק שלו והתחיל לנוע דרומה.
תוך כדי תנועה נפגע ירון שעסק בחיפוי מטנק אויב
ויפתח פנה לכיוונו כדי לחלצו .בהגיע יפתח לאזור
הטנק של ירון נפגע גם הטנק שלו ואז נוצר מצב שבו
נמצאים  19לוחמים של פלוגה ז' בשטח אויב ,חלקם
פצועים ,חלקם הרוגים ואני המ"פ נותרתי טנק יחיד
בפלוגה .ברגע קשה זה קיבלתי את ההחלטה שהייתה
אולי המשמעותית ביותר בחיי  -לצאת ולחלצם.
דיווחתי לנתן הסמג"ד ,והוא החליט שלא אצא ,כי
ביצוע המשימה עלול להיכשל אם גם אני אפגע
מאש אויב .לאחר דין ודברים קצר יצאתי והגעתי
לאזור הפצועים .קובי ומזרחי יצאו החוצה מהטנק
שלי וסייעו לחיילים לעלות על הטנק .לפתע הרגשתי
שיורים עליי ואינני מזהה את מקור הירי .החלטתי
להפסיק את החילוץ וחזרתי לאחור עם מי שהספקתי
לקחת .הגענו לתאג"ד ,הורדנו את הפצועים ויצאתי
לסבב נוסף להביא את מי שנשאר .צירפתי אליי את
נגמ"ש הקש"א (קצין קישור ארטילרי) ואת הטנק
של זאב מינדזיגורסקי .הגענו לשטח ופינינו את מי
שנשאר והצלחנו להשמיד שני טנקים מצריים ,שהם
אלה שפגעו בירון ויפתח קודם לכן .בדרך חזרה פנה
אלי ישראל מרדר ואמר לי שיפתח המ"מ נשאר
בשטח .ומה קרה ליפתח בינתיים ,הוא נפגע והגיע
לשוחה כשהוא פצוע קשה ,לידו שכב החובש שלא
נפצע .יפתח אמר לחובש לרוץ לכביש ולמצוא את
הטנק שלי שמפנה ,ולהביאו לחלץ אותו .החובש
רץ לכביש כשהוא מבולבל ,חזר לכיוון התאג"ד ולא
הצליח לספר מה קרה .יצאנו לסבב חילוץ שלישי
כדי למצוא את יפתח .הגענו לשטח ולא מצאנו
אותו .ברטי אוחיון שהיה תותחן בטנק של זאב ,קפץ
והחליט למצוא את יפתח הפצוע .על הארץ גופות
רבות וברטי חיפש והמציא שיטה מקורית למצוא
את יפתח שאותו הוא לא מכיר .הוא שואל שאלה
פשוטה" :האם אתה יהודי"? ולפי התשובה הוא כבר
יבין .לאחר דקות כשהגיע ליפתח הוא שואל אותו
"האם אתה יהודי"? ויפתח עונה לו בקול חלוש:
"כן ,אבל קשה מאד להיות יהודי!" ברטי גרר את
יפתח ברצועת הסרבל עד לטנק ,ורמי גולן עם ברטי
העלו את יפתח לטנק ואנו חזרנו לאחור לתאג"ד.
כול הפצועים פונו לתאג"ד .חמישה לוחמים נהרגו
במבצע חילוץ זה.
השעה הייתה  02:00בליל  16-15באוקטובר.
פלוגה ז' המפוארת מונה רק את טנק המ"פ ויחד עם
עוד  5טנקים מגדוד  79ו־ 8טנקים מגדוד  184בולמת
את נחשולי הטנקים המצריים המנסים להגיע לאזור
מצמד והצליחה .הצנחנים של דני מט החלו לחצות
את התעלה בסירות גומי ואנו יודעים שבזכותנו הם
יכולים לבצע את משימתם.

ראשי מלא במחשבות ,אך אני יודע שעשיתי
את הצעד הנכון וחילצתי את החיילים ,למרות
שחילוץ זה גבה מחיר כבד של חמישה הרוגים
ואחד עשר פצועים .חייל שנשלח למשימה חייב
לדעת שיעשו כול מאמץ כדי להחזירו אפילו
במחיר חיי אדם.
אירוע זה ממחיש באופן חד וברור את הדילמה
הקיימת בין הצורך המוחלט לבצע את המשימה
ובין הצורך המוסרי וערכי להציל חיי אדם ולפנות
פצועים .מה גובר על מה ,ובאיזה שלב של הקרב יש
להחליט שלא אפשרי עוד לבצע את המשימה וכי יש
לטפל בפצועים ולפנותם? האם כפי שקבע משה דיין
שיחידה רשאית להפסיק את משימתה כשיש לה 50
אחוזים נפגעים? פלוגה ז' הגיעה למצב שבו נשאר
לה טנק יחיד שמהווה רק  16אחוזים מכלל הכוח.
לדילמה זו אין "פתרון בית הספר" וכמ"פ שקלתי
אותה בכול קרב וקרב לגופו של עניין.
הפלוגה שינתה פניה ,הגיעו אליה צוותים חדשים
והיא המשיכה להילחם במרחב החווה הסינית עד
ל־ 18באוקטובר ,תוך שהיא משתתפת בהרחבת
מסדרון הצליחה כדי לאפשר מעבר בטוח של כוחות
ודרגים ל"אפריקה" .זאב מידזיגורסקי המ"מ ,שחילץ
יחד איתי את הפצועים ,נהרג ב־ 17באוקטובר
בהתקפה על מתחם החווה הסינית.
ב־ 18באוקטובר הסתערנו על מתחם נ"ט מצפון
לחווה הסינית ,וכול הטנקים שבפלוגה נפגעו ,לרבות
הטנק שלי שספג כאן את הפגיעה השלישית .בחזרה
לחניון אחרי הקרב הזה שמעתי בקשר" :זיגי כאן
כספית ,עבור" ,ואני חושב איזה חצוף הוא קצין הקשר
שמפריע לי עכשיו ,אך הקריאה חוזרת על עצמה
מספר פעמים למרות שביקשתי שיפסיק .לפתע
הבנתי וזיהיתי את הקול ,היה זה אחי ארנון ,קצין
קשר באוגדה שהצליח לאתר אותי ולוודא שאני חי
וקיים .התרגשות עצומה ואחר כך מצאנו לעצמנו
תדר פרטי ודיברנו שעות ארוכות.
צלחנו את התעלה ב־ 19באוקטובר ,הפלוגה
לחמה תחת פיקוד גדוד שקד וגדוד צנחנים
במילואים .זאת הייתה הפעם הראשונה שבה אני
כמ"פ נלחם עם גדוד חי"ר ולהיפך .בשלב הראשון
קיימנו תיאום ציפיות בשטח ומאז הייתה בינינו שפה
משותפת והלחימה התנהלה בצורה מושלמת .כבשנו
את מתחם אורחה בסרפאום בהתקפה משולבת
ומתואמת וללא נפגעים.
ב־ 22באוקטובר עמדנו לתקוף את איסמעילייה
אך בשעה  18:55נכנסה לתוקפה הפסקת האש
הראשונה והתחלנו להתארגן לקראת ההמשך,
התשה ,אימונים והמשך בניית הכוח.
פלוגה ז' ביצעה את כול משימותיה ,פינתה את
פצועיה ושילמה מחיר כבד מאד 27 ,לוחמים נהרגו
ועוד רבים אחרים נפצעו.
אשרי המ"פ שיש לו פלוגה שכזו .אני מצדיע
לפלוגה וללוחמיה.
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חצי הדרך לקהיר
סיפורו של גדוד 106
במלחמת יום הכיפורים

הסיפורים ,הרגשות ,הפחדים ,התקוות ,רגעי העצב והתעלות
הנפש ,רגעי האבל על חברים שנפלו ושמחת הניצחון  -על כול
אלה דיווחו בגילוי־לב מרואייני הספר "חצי הדרך לקהיר"
איתמר זלץ ,מ"פ מפקדה בגדוד  106במלחמת יום הכיפורים

הספר "חצי הדרך לקהיר; סיפורו של
גדוד  106במלחמת יום הכיפורים" מאת
עופר רגב ,הוצאת ותיקי הגדוד במלחמת
יום הכיפורים 208 ,2012 ,עמודים
סמוך לציון  40שנה למלחמת יום
הכיפורים ולקראת מפגש לוחמים ביוני
 2012יצא לאור הספר "חצי הדרך
לקהיר" ,המתאר את סיפורו של גדוד
 106במהלך המלחמה ,מנקודת ראותם
של הלוחמים עצמם .הספר אינו גולש
לענייני אסטרטגיה ,אלא מתמקד בראיה
הסובייקטיבית של הלוחמים והמפקדים
ברמות השונות ובחתך תפקידים רחב.
הספר מתמצת ראיונות עם למעלה
מ־ 80חיילים ומפקדים מרמת מפקדת
החטיבה ומטה ,כאשר "הכוכבים"
האמיתיים הם החיילים הפשוטים
והמפקדים בשטח .את הראייה היותר
רחבה באשר למהלכים האסטרטגיים
נותנים בספר מפקדים ,דוגמת סגן
מפקד אוגדה  252תא"ל (במיל')
ברוך הראל (פינקו) ,מפקד חטיבה
 164תא"ל (במיל') אברהם ברעם,
סמח"ט  164תא"ל (במיל') אמנון
בספר
אשכול ואחרים .מקום מיוחד
כריכת הספר בחצי הדרך לקהיר
מוקדש לחיילים ומפקדים ,שנפלו במערכה הכבדה.
 40שנה חלפו וסיפורו של הגדוד מחזיר את
משפחות הנופלים פתחו בפני עורכי הספר את
דלתות ביתם ואת ליבם ,והביאו את הסיפורים הקוראים אל החודשים שקדמו למלחמה ,לחודש
של יקיריהם.
מאי  ,1973החודש שבו הוסב גדוד  106מגדוד
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חרמ"ש לגדוד שריון באימון ההקמה
בצאלים .באימון ההקמה נעשה ניסיון
לגיבושו של הגדוד לגדוד שריון ,כאשר
מצד אחד פלוגת מפקדה ותיקה ,פלוגת
חרמ"ש מאוד ותיקה ,ומנגד שריונאים
צעירים "השועטים אלי קרב" ,שזה עתה
השתחררו מסדיר ,יוצאי חטיבות  188ו־.7
גם כאן  -תערובת של אנשי ישיבות הסדר
וגרעיני נח"ל שעברו הסבת בזק לשריון.
את הפסיפס האנושי המורכב הזה הוטל על
המג"ד משה גל  -איש חרמ"ש ותיק ומעוטר
 לגבש וללכד לגוף אחד ,יעיל ומקצועי.לצידו של המג"ד מונה איש שריון ותיק
ומיומן  -חיים זיו (זלוסצר) .מובן שעשרת
ימי האימון בצאלים לא יכלו להביא את
הגדוד לרמה הרצויה .למעשה ,הגדוד התגבש
ליחידה לוחמת תוך כדי ,ובמהלך הקרבות.
המרואיינים מתארים בספר כיצד "נפלה"
עליהם הצפירה של צהרי יום הכיפורים,
ומחזירים את הקורא לשעות הבלבול
וההפתעה ,לימ"חים הריקים מציוד ומטנקים,
לרדיפה המטורפת אחרי הקרבות "פן נפספס
את המלחמה."...
טבילת האש הראשונה של הגדוד על ציר
עכביש זכורה כטראומה קשה בלב הלוחמים.
בקרב עקוב מדם למרגלות התעוז "כישוף" איבד
הגדוד את המג"ד משה ,שנפצע קשה ,ועימו מספר
חיילים וקצינים נוספים 4 .טנקים שנפגעו תוקנו
על ידי אנשי החימוש .את הפיקוד תפס חיים זיו

הסמג"ד .משימתו הראשונה הייתה לחלץ את הכוח
לאחור מגיא ההריגה ,ולהפגין כישורים מנהיגותיים
ומקצועיים יוצאי דופן ,כדי לאשש את הלוחמים
במהירות מהמכה הקשה ולחזור לכשירות מבצעית
במהירות המרבית.
את מקומו של חיים זיו כסמג"ד תפס חזי
זילברשטיין .בהשראתו של המג"ד הגדוד חזר
במהירות לתפקוד רגיל ,והועבר בו בלילה לגזרת
הג'ידי לבלימת הארמיה ה־ 3על ציר "פוררת".
שמונה ימים קשים של לחימה עברו על הגדוד
בבלימת האויב ,המנסה בכוחות עדיפים לפרוץ את
מערך כוחותינו .בציר הג'ידי התנהלו קרבות שריון
בשריון קשים ,כאשר הגדוד מתמודד מול כוחות
חי"ר ושריון התוקפים גלים גלים יום ולילה ,ותחת
"טפטוף" מתמיד של הארטילריה המצרית  -שמונה
ימים ללא שינה ,ללא ציוד מתאים ,ומחסור חמור
בתחמושת ,ו ...עמדנו במשימה! הקו לא נפרץ.
הדרך ללב ישראל נשארה חסומה!
בזיכרונם של רבים נותרה חרוטה דמותו של
המג"ד חיים זיו ,אשר ניהל את קרב הבלימה באופן
שקט ,רגוע ובטוח ,כאשר הוא חוזר וקורא בקשר

"לעבוד רק על בטוח"  -רבים זוכרים אותו חוזר
ומבקש" :אני רוצה את כולכם בריאים ושלמים
כשניכנס לקהיר."...
במהלך עשרת ימי הבלימה סבל הגדוד נפגעים
רבים  -הרוגים ופצועים .אחד הפצועים היה
הסמג"ד חזי .במקומו מינה חיים זיו לתפקיד
הסמג"ד את חיים מור ,הידוע בכינויו "מורנו".
בליל  18באוקטובר הצטרף הגדוד לכוחות
שצלחו את התעלה ,ונלחם על אדמת מצרים.
הלוחמים מתארים את אירועי הצליחה וימי
הלחימה שלאחריה כימים של התרוממות רוח:
"חזרנו לצורת הלחימה שאותה הכרנו היטב ולאורה
התאמנו ,התורה של תנועה ואש".
את הלחימה על האדמה המצרית ניהל הגדוד
בשני ראשי חץ :כוח א' בפיקוד המג"ד חיים
זיו ,חבר לכוחות נוספים של החטיבה ,שטף
את הגדה המערבית לכיוון דרום־דרום־מערב,
כדי להגיע מהר ככל הניתן לציר סרג'  -הידוע
ככביש סואץ־קהיר .כוח ב' בפיקוד הסמג"ד מורנו,
הסתער דרומה ,כבש את שדה התעופה פאיד
(סנסון) ומיד החלו להגיע ולנחות בשדה מטוסי

חיל האוויר הישראלי ,מנחיתים תגבורת בציוד
ובכוח־אדם .הכוח המשיך בתנועה ,כאשר הוא
עוקף את העיר סואץ ,את עדבייה ,מחסל בדרכו
בסיסי טילים ("פרחים") ,וחובר לכוחות החטיבה
על ציר סואץ־קהיר.
ערב הפסקת האש ,באוקטובר ביום  ,23כבש
חיים זיו בראש שאריות הגדוד ,את סרג' 72
 הלא היא הנקודה המרוחקת ביותר שאליההגיעו כוחותינו במלחמה  -הקילומטר ה־101
על כביש קהיר־סואץ .כאן גם מצא פגז אויב את
המג"ד הנערץ חיים זיו והרגו .חיים זיו היה החלל
האחרון של צה"ל על אדמת מצרים במלחמת
יום הכיפורים.
הסיפורים ,הרגשות ,הפחדים ,התקוות ,רגעי
העצב והתעלות הנפש ,רגעי האבל על חברים
שנפלו ושמחת הניצחון  -על כול אלה דווחו
בגילוי־לב מרואייני הספר "חצי הדרך לקהיר".
על מלאכת כתיבת הספר הופקד הסופר עופר רגב,
והמראיינים ואנשי המערכת הם :איתמר זלץ ,יובל
ורשבסקי ,חיים מור (מורנו) ,ארצי בן־כוזרי ולירן
זיו־שטיינהרדט.

הפיתרון המיטבי לניהול איומים:

מכ"מים
טאקטיים
לדרג הלוחם

• מכ”מים מוגדרי תוכנה בעלי כיסוי כיפתי ואנטנת AESA
• משפחת פתרונות רב-משימתיים לגילוי ,סווג ואיכון מגוון איומים רחב:
 כל סוגי הירי  -שטוח ותלול מסלול כל סוגי האיומים האוויריים -כל חדירת גבול  -על הקרקע ובאוויר
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המערכה בגולן
המאמץ לניצול ההבקעה
והאיום על דמשק

ההחלטה לרכז מאמץ כנגד סוריה התקבלה רק בשעות הלילה של 11-10
באוקטובר .ההחלטה התקבלה על ידי הרמטכ"ל דוד אלעזר ונתמכה על ידי שר
הביטחון וראש הממשלה .כוונת הפיקוד העליון הישראלי הייתה לאלץ את סוריה
לבקש הפסקת אש ואז לרכז את כול המאמץ בחזית אחת  -מצרים .צבאות ערב
בגולן כבר היו חלשים ומותשים .האם לא החמצנו הזדמנות להכריע את שלושתם
בנסיבות ההן כדי להשיג את מטרת הפיקוד העליון?
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טנק שוט ישראלי
ברמת הגולן במלחמה.
צילום :ארכיון צה"ל

אל"ם (במיל') בני מיכלסון
עשרת הימים של לחימת צה"ל בגולן
לאחר הבקעת רצועת ההגנה הראשונה
מ־ 12ועד  22באוקטובר  1973נדונו יחסית
מעט בפרסומים על מלחמת יום הכיפורים,
על אף שיש בהם כמה מאפיינים חשובים
הזקוקים לניתוח מעמיק .עיקר תשומת
הלב הופנתה למצב בחזית התעלה ,לאחר
שהמצב בגולן חזר לקדמותו.
המערכה בגולן מ־ 12באוקטובר
נחלקת לשתי תקופות עיקריות:
 72השעות הראשונות עד וכולל 14
באוקטובר ,ומ־ 15עד  22בחודש .בתקופה
הראשונה עדיין ריכז צה"ל מאמץ התקפי
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בצפון והיה במגננה בזירת הדרום בסיני ,ואילו מ־15
באוקטובר עבר ריכוז המאמץ הצה"לי ותשומת
הלב של הפיקוד העליון ,למתקפת הצליחה בתעלת
סואץ ,ופיקוד הצפון עבר למגננה ,ואילו צבאות ערב
פתחו פעם אחר פעם במתקפות־נגד להשבת המצב
לקדמותו בגולן ,להקלת הלחץ ממצרים.

הרקע האסטרטגי
במסגרת ההכנות למלחמת יום הכיפורים קיים
הפיקוד העליון המצרי והסורי פגישות במדינות ערב
נוספות ,כדי ליצור מחויבות כלל ערבית להצטרף
למלחמה בישראל כאשר תפרוץ ,מבלי שגילו להן
את המועד וההכנות המעשיות .ההיענות במדינות
ערב השונות לא הייתה זהה ,אולם באופן עקרוני
כולן הבטיחו להצטרף בעת פקודה .כך מצא עצמו
צה"ל לאחר הבקעת רצועת ההגנה הסורית בחזית
רמת הגולן ,מתמודד עם הצבא הסורי ,עם חיל־
משלוח עיראקי בעוצמה של קורפוס ,עם דיוויזיה
ירדנית ,עם חטיבה מרוקאית ועם כוחות סעודים.
מתקפת הפתע הסורית־מצרית בצהרי 6
באוקטובר תפסה בהפתעה גם את מדינות ערב,
אולם ההצלחות הראשוניות של המתקפה הספיקו
לפיקוד העליון העיראקי לקבל החלטה ,כבר באותו
הלילה ,להצטרף למלחמה על ידי שיגור כוח משלוח
משמעותי .1כוונת העיראקים הייתה לקבל את גזרתם
המסורתית ממלחמת העצמאות ומלחמת ששת
הימים שבצפון ירדן ולתקוף משם את "הבטן הרכה"
של ישראל בעמק בית שאן.
הירדנים ,שזכרו את התוצאות העגומות של
הצטרפותם למלחמת ששת הימים (אובדן הגדה
המערבית) ואת הקושי להיפטר מחיל המשלוח
העיראקי לאחר  ,1967הסתפקו בשלב זה בהודעה
שהם מאבטחים את אגפה הדרומי של סוריה ולא
יאפשרו לישראל לתקפה דרך צפון ירדן ,ובנסיבות
אלה אין מקום לחיל משלוח עיראקי בשטחה.2
בישראל ,ההחלטה לרכז מאמץ כנגד סוריה
התקבלה רק בשעות הלילה של  11-10באוקטובר.
ההחלטה התקבלה על ידי הרמטכ"ל דוד אלעזר
ונתמכה על ידי שר הביטחון משה דיין וראש
הממשלה גולדה מאיר ,שמיתנה במידת מה את
עוצמת המהלומה שנועדה לסוריה.3
מטרת הפיקוד העליון הישראלי הייתה לאלץ את
סוריה לבקש הפסקת אש ואז לרכז את כול המאמץ
בחזית אחת בלבד  -מצרים.
הרעיון המבצעי התבסס על הבקעת רצועת
ההגנה הסורית בחזית רמת הגולן (בעקבות השלמת
מתקפת־הנגד בשטחנו) ולאחר השמדה של מרבית
הצבא הסורי ,הגעה לטווח  20-15ק"מ מדמשק
בקו סעסע  -כנכר ,ואיום בארטילריה בינונית על
הבירה הסורית.4
ב־ 10באוקטובר התחיל להסתבר לפיקוד העליון
הסורי והמצרי כי  96שעות ( 4ימים) החסד שנהנו
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מהן ,מאז תחילת המתקפה ,נסתיימו וגורם ההפתעה
הראשונית מיצה את עצמו .נראה היה ששני הצבאות
הערביים עברו כבר את שיא הישגיהם ולא יוכלו
להרחיבם יותר .הסימנים כבר ניכרו בשטח.
המצרים לא הצליחו להעמיק את ראשי הגשר
בצד המזרחי של התעלה עד ל־ 12ק"מ (לפי התכנון),
וכוחותיהם התבצרו בראשי גשר רדודים בעומק
 7-5ק"מ בלבד .יתר על כן ,פיקוד ים סוף שלהם
נחל כישלון חרוץ בהתקפה ומרבית כוחותיו שנועדו
לנחות דרך הים ובמסוקים הושמדו ,ואילו חטיבת
חי"ר  ,1חטיבת העילית של הצבא המצרי שיצאה
מראש הגשר דרומה לחבור אליהם ,הושמדה כולה.5
בסוריה ב־ 10בחודש נראה היה כי הצבא
שומט מידיו את כול הישגיו ממערב לקו הסגול
וכוחותיו המשוריינים מושמדים והולכים ,בנוסף
למכה האנושה שספג חיל הים הסורי מידי
הישראלי ,שהשיג עליונות ימית באגן המזרחי
של הים התיכון ,וההפצצות על דמשק בירת סוריה
ומוסדות השלטון בה.
התפתחויות לא מרנינות אלה הביאו להתגברות
הלחץ הסורי המבקש עזרה מבעלות הברית הערביות
וידידותיה בעולם ובעיקר ברית המועצות .זו
האחרונה הצטרפה אף היא ללחץ שהופעל על
מצרים להמשיך במתקפה מזרחה ,ועל עיראק לזרז
את הגעת חיל־המשלוח שלה לחזית .היא עצמה
החלה בו ביום במשלוח רכבת אווירית ,להשלמת
האבדות הסוריות בשריון ואוויר  ,6ואף באה במגע
עם מדינות סוציאליסטיות אחיות כמו קובה וצפון
קוריאה לסייע לסוריה ככול יכולתן.

הרקע האופרטיבי
בליל  11באוקטובר לאחר הצלחת הפריצה
מזרחה ,התארגנו האוגדות ( 36בפיקודו של תא"ל
רפאל איתן) ו־( 210בפיקודו של האלוף דן לנר)
לניצול הצלחה .אוגדה ( 146בפיקוד תא"ל מוסה
פלד) נשארה להגן על דרום רמת הגולן ולקיים
לחץ רצוף על הכוחות של דיוויזיות  5ו־ 9הסוריות
ועל ידי כך לרתקן.
במהלך ההבקעה ספגו הכוחות אבדות רבות,
בעיקר אוגדה  210שפרצה חזיתית בציר קוניטרה
 דמשק .אף על פי כן נוצל ליל  12-11בחודשלהתארגנות והמשך הזרמת כוחות מזרחה .האבדות
של אוגדה  210הניעו את מפקדת פיקוד הצפון
להכפיף לה ,החל משעות אחר הצהריים של 11
בחודש ,את חטיבה  9של אוגדה ( 146בהרכב גדוד
טנקי שרמן  377עם  20טנקים ,גדוד טנקי סנטוריון
 278עם  20טנקים ופלוגת צנחנים) .חטיבה זו
בעוצמה של  40טנקים ,הוחדרה בעקבות חטיבות
 179ו־ 679עוד באותו הלילה וללא אבדות כ־17
ק"מ מעבר לקו הפסקת האש של  7 ,1967וכך החלה
למעשה הפריצה מתוך רצועת ההגנה הראשונה
הסורית ,עם סיום קרב ההבקעה כבר בלילה ,ונמשכה

ברצף למחרת ב־ 12באוקטובר עם אור ראשון.
הצלחת ההבקעה של רצועת ההגנה הראשונה
יצרה פִרצה רחבה בחזית הסורית ברוחב כ־25
ק"מ ובעומק כ־ 20ק"מ .מערכת המגננה הסורית
התערערה לכול רוחב ועומק החזית .חיילי המערכים
הקדמיים (אלה שלא נפגעו) היו במנוסה מזרחה,
שרידי דיוויזיה  7הסורית נסוגו בשארית כוחותיהם
לכיוון דמשק במאמץ להכיל את הכוחות הישראליים
המתקדמים ,ואילו שאריות דיוויזיה  9הסורית
התבצרו בקו תל־עכשה  -תל־חרה בדרום ,תוך
העסקתם על ידי אוגדה  146ממערב .פה ושם המשיכו
יחידות סוריות מבודדות ,בעיקר ממוצבים שנעקפו,
להמשיך ולגלות התנגדות ספורדית וכוחות צה"ל
התגברו עליה בקלות יחסית.

טנק סורי פגוע .צולם
על ידי יוסי בן חנן
מהטנק שלו

הסורים לנוכח מתקפת צה"ל
בתגובה לפריצת כוחות פיקוד הצפון לתוך
רצועת ההגנה הראשונה נעשה מאמץ סורי להכיל
את הכוחות הפורצים בתוך רצועה זו .מאמץ זה
התבטא בהפגזות בלתי פוסקות ובירי מסיבי של
טילי נ"ט בליל  12-11באוקטובר .במספר מקרים
ניסו הסורים לבצע התקפות־נגד מקומיות אולם
ללא הצלחה .בגזרת ההבקעה נסוגו כוחות דיוויזיה
 7הסורית לרצועת ההגנה השנייה ,ואפילו דיוויזיה
 5בדרום הרמה נסוגה מספר קילומטרים לאחור,
נוכח מהלומות אוגדה  146של מוסה פלד.
הכוחות הסורים נערכו כך :על מורדות החרמון
נערך כוח החסימה המערבי ,מדרום לו נערכה חטיבת

חי"ר עצמאית; בין הצירים קטנא  -ערנה וסעסע -
דמשק נערכו כוחות דיוויזיה  7הנסוגים ,דיוויזיה 9
נערכה להגנה בגזרת תל אל־חרה כלפי צפון ומערב,
כאשר מדרום לה ערוכה דיוויזיה  .5עתודות השריון
שגם הן היו לאחר קרב ,נערכו מאחורי דיוויזיות
 7ו־ 9באזור צנמין  -ע'בע'ב כדי לחסום את ציר
צנמין  -דמשק .חטיבה  40הירדנית הייתה באותו
זמן בשטח ירדן בכוננות לכניסה לסוריה .8
היערכות זו גרמה לפרצה ברוחב כ־ 20ק"מ בין
האגף הדרומי של דיוויזיה  7לבין אגפה הצפוני של
דיוויזיה  .9האפשרויות שנבעו מהיווצרותה של
פרצה זו היו:
•ניצול רוחב הפרצה והקרקע הנוחה בה לתנועות
שריון ולהתקדמות מהירה בכיוון דמשק.

•אפשרויות תנועה בשני צירים לעבר דמשק:
בוטמיה  -צנמין  -כסוה  -דמשק או חושניה -
תל אל־חארה  -אל־כסוה  -דמשק.
•היעדר עתודות שריון סוריות מספיקות לביצוע
התקפת־נגד או לחסום את הפריצה שנוצרה,
על אף הימצאותם של כוחות ששרדו ממתקפת
דיוויזיה שריון  1ברמת־הגולן הישראלית  -חטיבת
השריון העיראקית  12שהגיעה לאזור צנמין יום
קודם ועתודת השריון של דיוויזיה  5הסורית -
אולם חסרה להם עוצבה דיוויזיונית שסביבה
יתלכדו הכוחות.
•בשלב זה חסרו לסוריה ועיראק גם מטוסי קרב
שיוכלו לסייע בבלימת כוחות צה"ל שהיו אמורים
להתקדם בפרצה.
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•אוגדה  210בהרכב שלוש חטיבות שריון איימה
לפרוץ ולנוע לכיוון דמשק.
במצב עתיר אפשרויות זה פתחו כוחות צה"ל של
פיקוד הצפון ב־ 12בחודש את מתקפת הפריצה מתוך
רצועת ההגנה הראשונה והתקדמו לעבר דמשק.

הפריצה למרחבי הבשן
וקרב ההתקדמות
אוגדה ( 36בהרכב חטיבה  7וחטיבת "גולני")
בעוצמה של כ־ 100טנקים ,התקדמה לעבר מזרעת
בית־ג'אן  -סעסע ובכיוון גבעות קטנה ,תוך מרדף
אחר דיוויזיה  .7השטח של תל דהור ,ג'ובתא אל־
חשב ,טרנג'ה טוהר על ידי חטיבת גולני .ובמהלך ליל
 12-11הגיעו כוחות האוגדה לקו מזרעת בית־ג'אן
 חרפא  -חלס .הסורים ניסו לתקוף נגד באמצעותחי"ר ,טנקים ובסיוע ארטילריה אולם נהדפו על ידי
כוחות חטיבה  7ו"גולני" .עם שחר נעו כוחות אוגדה
 36למשימתם :הכוח הצפוני להשתלטות וטיהור
מזרעת בית־ג'ן והרכסים השולטים ממזרח ,והכוח
הדרומי לכיבוש תל שמס.
כיבוש מזרעת בית־ג'ן הסתיים עד הצהריים,
תחילה התנהל הקרב באיטיות ,הלוחמים לא הכירו
את השטח והסתבכו בתוך הכפר .אש ארטילרית
מטרידה הונחתה על הכוחות ,וכוחות אויב אשר
כללו טנקים וחי"ר באזור גילו התנגדות עיקשת.
אולם תוך פעולה מתואמת בין גדוד  77לכוח סא"ל
עמוס כץ כבשו יחידות חטיבה  7את הכפר שנמצא
במקום נמוך ,והמשיכו לעבר הרכסים המזרחיים
לכפר ,השולטים עליו ועל הצירים ממזרח שמובילים
למרחב סעסע.9
בגזרה הדרומית של האוגדה החלה עם שחר
תקיפת תל שמס בציר קוניטרה  -דמשק .קו ההתחלה
היה צומת מעץ .על הכביש נע גדוד בן־חנן (שכלל
טנקים מחטיבה  188שסופחו לחטיבה  )7ומצפון
לו נע גדוד  .75מתחם האויב של תל שמס היה שטח
שולט מבוצר וממוכשל עיקרי ,על הכביש המרכזי
המוביל לדמשק .היה זה מרכז למגנן נ"ט סורי בין
רצועות ההגנה הראשונה והשנייה ותפקידו לעצור
את כוחותינו ככול האפשר כדי לאפשר לסורים
להיערך ברצועת ההגנה השנייה לאורך הציר באזור
סעסע .המתחם כלל טנקים וחי"ר רווי באמצעי נ"ט.
בטווח  3,000מ' לפני התל פתחו הטנקים שלנו
באש מדויקת ,ועל אף ירי רב של טילי נ"ט סוריים
השמידו כ־ 20מטרות לרגלי התל .האש הסורית העזה
כללה בנוסף לירי בכינון ישיר גם אש ארטילרית
יעילה .כמו כן ביצעו הסורים גיחות תקיפה רבות
של מטוסים 7 .טנקים מכוחותינו נפגעו וההתקדמות
הדו־גדודית החלה להיעצר .רק בשעה  14:00הסתבר
לפיקוד הישראלי כי התקפת מצח לאורך הציר לא
תצלח והוחלט על ביצוע איגוף צפוני דרך הלג'ה
הקטנה (אזור שנחשב בעיני הסורים בלתי עביר
ועל כן לא מוגן) ,תוך ניצול עבודת מודיעין שבוצעה
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התקפת הנגד ( 10-8באוקטובר  )1973מתוך הספר
"לא על מגש של כסף" בעריכת יהודה ואלך

עוד לפני המלחמה ואשר התוותה נתיבי התקדמות
לטנקים לצליחת שטח בעייתי זה  -עבודה שסא"ל
בן־חנן הכיר היטב .על כן הוא החל להוביל תמרון
זה עם  8טנקים כדי להגיע לעורף תל שמס מכיוון
צפון־מזרח כאשר במקביל ימשיכו גדוד ( 75בפיקוד
יוס אלדר) וגדוד ( 74בפיקוד יאיר נפשי) בתקיפה
החזיתית לאורך הכביש .שני גדודים אלה לא יכלו
להתקדם נוכח אש הארטילריה והנ"ט המדויקת
שהונחתה עליהם ,והמשיכו בחילופי אש כדי לרתק
את הסורים לחזית .כוח בן־חנן השלים את האיגוף

אולם הגיע לעמדות כקילומטר אחד צפונית לכפר
דורין  -מערבה לתל שמס .פלוגה נוספת נשלחה
בעקבות בן־חנן לתגבר את המחץ בהתקפתו אולם
הוא לא רצה להמתין לה בהעריכו שהופעתו כה
קרוב למגנן תל שמס תמוטט את הסורים ,והחל
בהתקפה מידית 6 .טנקים בפיקודו החלו בהסתערות
תוך השארת שני טנקים בחיפוי .עם חציית הכביש
ותחילת העלייה על התל נפתחה אש נ"ט יעילה
מטווח קרוב על הכוח 4 ,טנקים נדלקו תוך זמן
קצר ,ההתקפה נשברה ,הנותרים נסוגו ,חלק מצוותי

הטנקים נסוג רגלית .מפקד הכוח סא"ל בן־חנן נפצע,
הועף מהטנק ובאמצעות מ"ק  25הצליח להתקשר עם
המח"ט ולדווח על מיקומו .בעזרת כוח סיירת מטכ"ל
בפיקוד יוני נתניהו ,אשר נע לילית ,חולץ סא"ל
בן־חנן ופונה .10כך בסיומו של יום  12באוקטובר,
נכשלו ההתקפות לכיבוש תל שמס .היה זה המגנן
הסורי האחרון שהחזיק מעמד לפני רצועת ההגנה
השנייה ,שהגן על ציר קוניטרה  -דמשק .כוחות
האוגדה התרכזו להתארגנות ומילוי מחדש תוך
החזקת מרחב מזרעת בית־ג'ן  -חרפא  -חלס.
אוגדה  210עצרה בשעות הלילה באזור צומת
אחמדיה ,חאן ארנבה  -מעץ .במשך הלילה קיבלה
כתגבור את חטיבה ( 9מאוגדה  .)146עם שחר פנתה
לעבר כנכר בציר המוביל מכפר נסאג' לעבר תל מרעי
כדי לנצל את הצלחת ההבקעה .במצב זה התקדמה
אוגדה  210עם  3חטיבות;  9 ,179ו־ 679בסך הכול
כ־ 100טנקים .החפ"ק האוגדתי התמקם בתל שער,
חטיבה  679כבשה את כפר נסאג' בהתקפה חטיבתית
תוך התגברות על מתחם נ"ט סורי בן כמה עשרות
כלים .החטיבה קיבלה אישור לתחמש ולתדלק באזור
נסאג' ,מפני שהמילוי מחדש לאחר קרב ההבקעה
השתבש כתוצאה מהפצצת מטוסי אויב .משימתה
של חטיבה  179הייתה לכבוש את תל מסחרה והכפר,
אך לאחר קרב של כשעתיים שבו גילה האויב במגנן
זה התנגדות עזה ניתנה לה הוראה לנתק מגע ,לאגוף
את האזור ,להתקדם דרך חטיבה  679שכבשה את
כפר נסאג' ,לכבוש את תל מרעי ומשם להמשיך
צפונה לכיוון כנכר .בדרכה לכיבוש תל מרעי התגברה
החטיבה על מגנן נ"ט סורי באזור תל אל־עלקיה,
אולם באזור תל מרעי נתקלה בכוח טנקים סורי
שהיה ממוקם בעמדות שולטות וחלש על הכביש
והחטיבה לא הצליחה להתגבר עליו בכוחות עצמה.
כתוצאה מכך הוטלה למערכה חטיבה  9שקיבלה
את ההובלה ואת המשימה לכבוש את תל מרעי.
חטיבה  9עברה דרך חטיבה  ,679באזור כפר נסאג'
המשיכה צפונה ,ובתקיפה בפריסה רחבה הצליחה
למוטט את המערך הסורי ולכבוש את אזור תל מרעי.
אלוף פיקוד הצפון רצה לנצל את מצבם הרעוע
של הסורים לאחר הצלחת ההבקעה הדו־אוגדתית
ביום הקודם ,ולתקוף גם בדרום רמת הגולן באמצעות
מאמץ משני של אוגדה  ,146כדי לרתק את כוחות
הדיוויזיות הסוריות  5ו־ 9שנסוגו למערכיהם שמלפני
המלחמה ,לאחר שהוכו בהתקפתם מערבה ,וכן לקדם
פני התערבות ירדנית במערכה .מאמץ זה היה אמור
לחדור בציר כודנה  -שיח־מסכין ולנוע מהכפר נוא
צפונה עד לאגפה הדרומי של אוגדה .210
נראה שהפיקוד ראה מאמץ זה כתנועה לנוכח
כוחות סוריים שיצאו מאיזון ולא כהבקעה .אוגדה
 146תכננה לנוע בשלב ראשון מזרחה בגזרת כודנה
 צידא לפי התוכנית שלהלן:•חטיבה  4תשאיר חיפוי ברכס שאף  -סינדיאן,
תנוע ממוצב  110מזרחה אל מעבר לציר המוצבים

הסורים שמלפני המלחמה ותתקוף את כודנה
מצפון.
•חטיבה ממוכנת ( 670שתוגברה בגדוד השריון
הפיקודי  )181תתקוף מדרום את אל־חנות ואת
צידא.
•חטיבה  205תחפה על שתי החטיבות ,ובשלב
שלאחריו תתקדם מזרחה לכיוון שיח־מסכין.
ההתקפה החלה לפי התוכנית .בצפון נעה חטיבה
 4מזרחה כאשר גדוד  39מוביל בשטח קשה ותחת
הפגזה כבדה ,הגיעה לציר קוניטרה  -ביר־עג'ם,
והמשיכה בשטח נוח יותר לעבר הרקאד .בדרום
פעלה חטיבה  .670היא ריתקה את צידא וכבשה את
מוצב אל־חנות שמדרומה ,כאן ספגה אש ארטילרית
כבדה ונכנסה לקרב אש עם טנקים סוריים שתפסו
עמדות ממזרח לאל־חנות .חטיבה  205ניצבה
בעמדות חיפוי ,אך עוד לא החלה בתנועה.
בעת הזו הגיע שר הביטחון ,משה דיין לחפ"ק
הפיקודי בשעה  0800לערך ,הוא סבר שהמאמץ
המשני ,בדרום ,של אוגדה  146אינו משרת את
המטרות המדיניות ועל אף שהתקדם כשורה,
תבע לרכז את כול כוחות הפיקוד במאמץ העיקרי
בצפון ,כדי להתקרב מהר ככל האפשר לדמשק .11
בשלב זה שאף הפיקוד העליון הישראלי להשלים
מהר ככול האפשר את מטרות המתקפה בצפון כדי
להפנות את המאמץ הצה"לי העיקרי לגזרת תעלת
סואץ .יתרה מזו ,גם ארצות הברית העבירה מסר
כי חשוב לתפוס שטחים רבים ככל האפשר לפני
הדיון במועצת הביטחון במוצאי שבת  13באוקטובר.
שר הביטחון הסביר לאלוף הפיקוד ,שאם חטיבה
 40הירדנית תצטרף ללחימה ,היא תושמד על ידי
חיל האוויר .אך החלטה לתקוף ירדנים מותנית
באישור ראש הממשלה .משם יצא שר הביטחון
למפקדות האוגדות  36ו־ ,210שם בדק עם האלוף
לנר אם דרושה לו עוד חטיבה ,ובשעה  09:30המליץ
לפיקוד לתגברו.
עקב כך המיר אלוף הפיקוד את הפקודות
לאוגדה  146בשעה  10:40בהוראה לגשש בלבד
מבלי להסתבך בלחימה קשה ,ופקד להעביר את
חטיבה  205לאוגדה  12.210נוכח שינוי קיצוני זה
בפקודות וברוח ההחלטות הפיקודיות ,שלוותה
בירידה דרסטית בסדר הכוחות ובעוצמת האוגדה,
ועם העברת חטיבה  205הוחזרו חטיבות  4ו־670
מערבה לקו הסגול ונערכו להגנה.

ההיתקלות בחיל המשלוח העיראקי
בעוד כוחות אוגדה  210ממשיכים בפעילותם
הבחינו מהחפ"ק האוגדתי ,בתל שער ,בענני אבק
המיתמרים לאורך קילומטרים ,באגפה הדרומי של
האוגדה ,במרחבים שממזרח לתל חארה ,מאזור כביש
צנמין  -שיח־מסכין וצפונה לכיוון תל אל־מאל -
כפר נסאג' .הערכת מודיעין האוגדה ,שהתבססה
על מידע כללי שהעיראקים בדרך לסוריה ,הייתה

שהכוח הוא עיראקי.
חטיבה  679שעסקה אותה שעה בחימוש ותדלוק
נדרשה להפסיק את התארגנותה ולהיערך לבלימת
שריון האויב .החטיבה נערכה עם שני גדודים
בעמדות השולטות על הציר כדי לבלום את התקדמות
האויב שזהותו טרם הובררה .הגדוד השלישי של
החטיבה ,כוח "נתי" (על שם מפקדו סא"ל נתי גולן
שהצטרף לכוחות האוגדה באותו בוקר) עדיין לא
סיים התארגנותו .חטיבת השריון  12העיראקית
מתוגברת בגדוד חי"ר ממוכן נוסף (מחטיבה  )8היא זו
שנצפתה ונכנסה לקרב עם כוחותינו ב־ 12באוקטובר
בשעה  .15:00החטיבה הסורית בפיקוד המח"ט
עקיד סלים שאכר אל־אמאם נעה בשתי שדרות
כאשר לכיוון כפר נסאג' (וחטיבה  )679מתקדמת
השדרה המזרחית שכונתה אגד (מג'מועה) 'קתיבה',
והורכבה מגדוד טנקים ( )45וגדוד חי"ר ממוכן.
הטנקים העיראקים ,שצבעם הקרבי היה שונה מצבעי
הצבא הסורי ,התקרבו לטווח מגע וקרבות הטנקים
התנהלו בטווחים  1000 - 600מ' .תוך כדי הקרב
שילב המח"ט העיראקי אש ארטילרית תכליתית.
הלחץ על חטיבה  679היה חזק ,והמח"ט אל"ם אֹורי
אור הכניס לקרב גם את כוח "נתי" שגמר בינתיים
את התארגנותו .הפעלת כוח נתי מנעה את פריצת
העיראקים שנשארו בעמדותיהם תוך חילופי אש
סטטיים עד 13 .19:00
מפקדת אוגדה  210שלא הייתה מודעת לעוצמתו
האמיתית של הכוח העיראקי והעריכה אותו הערכת
יתר ,נתנה הוראת נסיגה כללית לכול כוחותיה בחשש
מהתקפה עיראקית בעוצמה גדולה על אגפה הדרומי.
פקודה זו היוותה גלולה מרה במיוחד לחטיבות 9
ו־ 179שזה עתה סיימו את כיבוש תל מרעי והיו
בהתקדמות לעבר כנכר .מרבית הכוחות נסוגו עד
אשר נגמר להם הדלק והם עצרו בקרבת תל שער .14
חטיבה  205שכללה כ־ 60טנקים והועברה תחת
פיקודה של האוגדה בשעות הבוקר הייתה אמורה
לסייע בכיבוש כנכר .היא חברה עם האוגדה באזור
ח'אן ארנבה ועם הופעת הכוח העיראקי החליט
מפקד האוגדה להשתמש בחטיבה זו לאבטחת האגף
הדרומי .המח"ט אל"ם יוסי פלד קיבל פקודה בחפ"ק
האוגדתי ,ובנוהל קרב חפוז היה אמור לכבוש את
תל אל־מל ותל מסחרה .החטיבה יצאה משטח
היערכותה בכפר ג'בא בשעה  16:00לאחר פקודות
המח"ט בקשר ,ונעה במהירות עם שני גדודים לפנים,
משני צדי הכביש ,וגדוד מוקטן מאד מאחור על הציר
המוביל לתל מסחרה.
באותה העת נע מול חטיבה  205אגד 'אל־
מועתצם' מחטיבה  12העיראקית בפיקוד ראיד
זוהיר קסאם שוקרי .גם אגד זה היה מורכב מגדוד
חי"ר ממוכן וגדוד טנקים ( .)45מגמת האגד העיראקי
הייתה להגיע לתל שער .שני הכוחות שנעו זה מול זה
בנתיב התקלות לא הכירו את השטח והיו לאחר נוהל
קרב חפוז  .15בשעה  19:00נתקלו הגדוד הישראלי
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המזרחי (גדוד  )125בכוח העיראקי באזור אל־מל
וניהל איתו קרבות אש בטווחים קצרים של מאות
מטרים .טנקי הגדוד השני (גדוד  )94התערבו
בין טנקי גדוד הטנקים העיראקי .פלוגות הגדוד
פוצלו ונותק הקשר בין המח"ט למג"ד (סא"ל גיא
יעקובזון) וכן בין המג"ד לפלוגותיו .כיוון שלרק"ם
העיראקי הייתה עדיפות בציוד לוחמת לילה הורה
המח"ט לכוחותיו לנתק מגע ולסגת חזרה לכפר
ג'בא לצורך התארגנות .הגדוד הראשון הגיע לשטח
ההתארגנות ללא אירועים מיוחדים ,אולם טנקי
גדוד  94שיחידותיו פוצלו ונפרדו במהומת הקרב,
הגיעו לאיטם כבודדים ,בזוגות ובמחלקות .הנסיגה
נמשכה כשעתיים ובוצעה בחיפוי ארטילרי .באותו
שלב קיבלה חטיבה  205פקודה להיערך להגנה על
אזור ג'בא .16
ראיד שוכרי ,מפקד אגד 'אל מועתצם' ,החליט
לנצל את נסיגת חטיבה  205ואת יתרונו באמצעי
ראיית לילה ולהמשיך את תנופת ההתקפה .על אף
היעדר קשר לחטיבה וקציני קישור סוריים לסיוע
בניווט והיעדר ארטילריה המשיך האגד העיראקי
בהתקדמות ,כבש את תל בזאק ואזור מסחרה ולבסוף
התרכז ב־ 22:00באזור הכפר א־טיחה .17
בשעות הערב של  12באוקטובר התבצעה הערכת
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מצב במפקדת אוגדה  .210לאור ההיתקלות הבלתי
צפויה בכוח העיראקי ,שלא הייתה ידועה עוצמתו,
והנסיגה שעיכבה היתקלות זו ,הוחלט לרכז את
ארבע חטיבות השריון של האוגדה למארב באזור
תל שער  -צומת מעץ ולהמתין עם מרב הכוח הזמין
להתקפה הממשמשת ובאה .ריכוז כוחות זה היה נחוץ
גם לאור מצב האספקה ביחידות האוגדה ,בעיקר
דלק ותחמושת ,וניצול הלילה לצורך מילוי מחדש של
הטנקים והרק"ם .במקביל לקבוצת התכנון בחפ"ק
האוגדתי בתל שער ,נצפה מהתל המשך ההתקדמות
של אגד 'אל־מועתצם' .הוחלט לשנות את מיקום
החפ"ק ולרדת לכפר ג'בא.
פיקוד הצפון הנחה גם את אוגדה  36לעצור את
התקדמותה ולהשתתף במאמץ נגד העיראקים על ידי
אבטחת האגף הדרומי ,משימה שאליה כוונו גדודים
 74ו־ 75על כביש קוניטרה  -דמשק ,ואוגדה 210
תוגברה באגד ארטילרי נוסף .אוגדה  210התכוונה
לאחר השמדת הכוח המתקדם לעבור להתקפת־נגד
לכיבוש מחדש של השטחים שנעזבו במהלך הנסיגה
החפוזה באותו יום .18
באותו לילה ביצעה פלוגת הסיור של חטיבת
הצנחנים  35פשיטה על צירי התקדמות חיל המשלוח
העיראקי .מסוק יסעור של חיל האוויר הנחית כוח

של  25לוחמים מהפלס"ר בפיקודו של רס"ן שאול
מופז (לימים הרמטכ"ל) על כביש רוטבה (עיראק) -
דמשק ,כ־ 27ק"מ מצפון־מזרח לבירה הסורית ,כדי
להציב מארב .כאשר הגיעו כלי הרכב הראשונים,
שני טנקים על מובילים ,משאיות וג'יפים פוצץ הכוח
מעביר מים לפני השיירה ,פגע בכמה כלי רכב ונסוג
ללא נפגעים במסוק שבא לאוספו .19
כאשר השלימה אוגדה  210את היערכות
חטיבותיה וההכנות להתקפה העיראקית נוצר כעין
'ח' אוגדתי (שכונה "ארגז" על ידי האוגדה) .בשעה
 03:00של  13באוקטובר המשיך אגד 'אל־מועתצם'
בתנועה לכיוון צפון־מערב בהיעזרו בציוד תת־אדום
שבכלי רכבו .כוחות אוגדה  210קיבלו פקודה לא
לפתוח באש עד להבחנה ברורה של התוקפים
באור ראשון .העיראקים המשיכו בהתקדמותם
בלא שהבחינו בכוחות הערוכים של אוגדה .210
באור ראשון גילה גדוד השרמנים של חטיבה
 9כ־ 40כלי רק"ם מתקרבים לחזיתו מכוון תל אל־
מל .כאשר הגיעו הקדמיים עד כמה מאות מטרים
פתחו השרמנים באש מ"טווח קרבי" ,בעוד טנקי
"שוט קל" נעים לעמדות אש באגף המזרחי של
העיראקים .מהטנקים העיראקים נפגעו כ־ .15טנקים
עיראקים אחרים עלו בציר מכיוון תל מסחרה ונתקלו

טנק שרמן אם־50
במלחמה ברמת הגולן.
צילום :ארכיון צה"ל
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באש של חטיבה  205באגף המערבי של ה"ארגז".
באגף המזרחי קודמה חטיבה  179לכוון כפר נסאג'.
במקביל התקדמה חטיבה  679והצטרפה לירי על
האגף העיראקי ,אבל נעצרה בפקודת האוגדה ,כדי
לאפשר לחיל האוויר לפעול נגד העיראקים .אולם
חיל האוויר תקף מטרות בעומק במגמת אמנעה
במרחב עקרבא  -מסחרה ,ועל אף  28גיחות אלה
אגד 'אל־מועתצם' לא נפגע כלל על ידו.
בשעה  07:00לערך החלו העיראקים לנתק מגע
כאשר כוחות אוגדה  210לוחצים בעקבותיהם.
חטיבה  679נעה במרכז לכיוון מסחרה וחטיבה
 179לכיוון א־טיחה .בחיפוי שלהן נעה חטיבה 9
(בפיקוד אל"ם מוטקה בן־פורת) וכבשה מחדש את
כפר נסאג' ב־ .08:45חטיבה  205קיבלה תחת פיקודה
את גדוד  75מחטיבה  7שבאוגדה  ,36בעוצמה של
 20טנקים ,ויצאה ב־ 07:20לכבוש את תל־מסחרה
שמביצוריו ירו הסורים טילים וכיוונו אש ארטילרית.
החטיבה כבשה את תל־מסחרה והכפר עד שעה
 09:55באיגוף דרומי ובחיפוי חטיבה  679שריתקה
את האויב מצפון .התל עצמו נכבש רגלית וטוהר על
ידי פלוגת צנחנים מגדוד  471של חטיבה  .317כיבוש
תל מסחרה נמשך יותר מהמצופה ובינתיים הצליחו
כוחות חטיבה  12העיראקיים לסגת באופן מסודר
בהשאירם בשטח כ־ 40כלי רק"ם ורכב פגועים.
ניצול ההצלחה בעקבות הנסיגה העיראקית אִפשר
לאוגדה  210לכבוש את כול המרחב שכלל את תלי
מסחרה ,אל־מל ,קורין ומרעי .20
ההופעה העיראקית בשדה הקרב של הגולן והבשן
הצליחה לעצור את התקדמות כוחות פיקוד הצפון
לעבר דמשק למשך כ־ 24שעות .אמנם בסיום יממת
הקרבות הראשונה עמם חזרו כוחות אוגדה 210
לעמדותיהם מיום  12באוקטובר ואף שיפרו אותן,
בלא שספגו אבדות משמעותיות ,אולם זמן יקר אבד
והמאמץ והמתח שהתלוו לקרב נתנו אותותיהם
במפקדת האוגדה .ומעתה הפך האגף הדרומי־מזרחי
של אוגדה  210נתון לאיום גובר והולך של הכוח
העיראקי.

חידוש המתקפה מזרחה
יום  13באוקטובר עבר על כוחות הפיקוד
בהיערכות לחידוש ההתקדמות מזרחה ,שנעצרה
עקב הופעת העיראקים .הזמן שהרוויחו מדינות ערב
עם כניסתו של חיל המשלוח העיראקי ללחימה נוצל
לריכוז כוחות גדל והולך בזירה הסורית.
•דיוויזיה  7הסורית אמנם התפרקה במהלך קרב
ההבקעה ורק כוח קטן ממנה נשאר במגנן תל שמס.
•חטיבת חי"ר  ,90הועברה מחומס דרומה ,ונערכה
ממערב לדמשק.
•חטיבת החוד  12של חיל המשלוח העיראקי עם
כ־ 60טנקים ו־ 80נגמ"שים נערכה באגף הדרומי
של אוגדה  ,210וכוחות נוספים של דיוויזיית
השריון  3העיראקית החלו מתרכזים סביבה ,בהם
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חטיבה ממוכנת  8ועוד חטיבות חי"ר ושריון,
ויחד עם ארטילריה היו בדרכם לחבור לכוחות
שכבר הגיעו.
•דיוויזיה משוריינת עיראקית שנייה החלה לנוע
לזירת רמת הגולן והיו צפויה להגיע בתוך 3-2
ימים.
• מפקדת חיל המשלוח העיראקי התמקמה בסווידא.
•חטיבת השריון  40הירדנית עברה בלילה את
הגבול וחנתה בדרעא.
הסובייטים שמטוסיהם וספינותיהם החלו
להיפגע בפעילות הרכבת האווירית לסוריה החלו
לגלות סימני דאגה .הפגיעות של צה"ל בתשתיות
בסוריה והתקיפות על דמשק האיצו את משלוח
אמצעי הלחימה הרוסיים .עד אותו יום כבר בוצעו
מעל  90גיחות של מטוסי תובלה "אנטונוב "12
מברית המועצות לסוריה ו־" 13אנטונוב  "22ו־28
"אנטונוב  "12למצרים.
מצרים וסוריה המשיכו ביתר שאת לגייס תמיכה
כלל ערבית במאמץ המלחמתי נגד ישראל בהצלחה
משתנה בהתאם למדינה הערבית.
הפיקוד העליון הישראלי שהעריך מחדש את
המצב שנוצר ,שאף להמשיך את מגמת ההכרעה
בזירת הצפון ,תוך התחשבות ברגישות הסובייטים
והפסקת האש שנראתה כממשמשת ובאה .הפקודות
לפיקוד הצפון ב־ 13בחודש היו להמשיך במתקפה
מזרחה ודרומה ולייצב קו על בסיס נהר העואג',
כלומר ,בקו כנכר  -סעסע וכן לנוע לכיוון תל
חארה בדרום ולהפגיז את מחנות כיסווה .אולם
ביום זה הופנתה תשומת הלב של הפיקוד העליון
לעבר המתקפה המשוריינת המצרית הממשמשת
ובאה בדרום והוחלט להמתין לה בבוקר המחרת
ורק אחר כך (ב־ 15בחודש) לעבור למתקפת־נגד
בפיקוד הדרום.
פיקוד הצפון המשיך בלחץ מזרחה ,בהמשך
למגמת המטכ"ל ,בכוונה להגיע לטווח ארטילריה
מדמשק .אי לכך הורה לכוחות מחטיבה  7באוגדה
 ,36שהופנו לסייע בלחימה בעיראקים ,לחזור
לאוגדתם שתכננה לכבוש את תל שמס ,הפעם
בפעולה רגלית .כמו כן תוכנן לכבוש מוצבים באזור
החרמון באמצעות חי"ר ולהמשיך בפשיטות מוסקות
להשהיית חיל המשלוח העיראקי באזור קטיפה.
שר הביטחון והרמטכ"ל הגיעו בשעות הלילה של
 13בחודש לחפ"ק פיקוד הצפון ועמדו על המשך
המגמה ההתקפית בזירת הצפון .21
אוגדה  36נערכה לחדש את ההתקדמות לסעסע
והורתה לחטיבת חיר"ם  317לכבוש את תל שמס
במבצע לילי .בו בזמן יוחדר כוח ארטילרי לעמדות
קדמיות כדי לירות אל פרברי דמשק .מח"ט  317אל"ם
חיים נאדל ,גיבש תוכנית לתקוף את תל שמס עם
גדוד צנחנים מצפון ,בסיוע פלוגת טנקים מהכביש
הראשי ,אך לפנות ערב הפך מפקד האוגדה ,רפאל
איתן את התוכנית .הוא הורה להסתער במקביל

על התל ועל מגנן הנ"ט מדרומו ,כאשר כיוון
התקיפה צריך להיות מכיוון דרום־מזרח .המח"ט
תכנן שהחפ"ק החטיבתי יחד עם מחלקת טנקים
ופלוגת חי"ר יתקדמו בלג'ה הקטנה (בנתיב שבו
עבר כוח בן־חנן ביום אתמול) כדי לבודד את ְמגֵנ ֵי
התל מעורפם ולסייע למאמץ העיקרי לפי הצורך.
השינוי שהכניס תא"ל איתן נבע ממבנהו הטופוגרפי
התלול של התל בצפון והיות כיוון זה מוכר כבר
לסורים עקב ניסיון התקיפה הקודם שנכשל .כמו כן
מעבר הכביש הראשי עלול לסכן את אגף הכוחות
התוקפים בלא צורך.
לאחר נוהל קרב חפוז החלו הכוחות לנוע ב־19:00
מתל־אחמר .גדוד צנחנים מוקטן  567הגיע ב־21:00
בזחל"מים לכפר מעץ ויצא ברגל אל היעד ,הגיע
לשטחי היערכות סמוך לחצות ונערך להסתערות.
לאחר ריכוך ארטילרי ,לרבות מטח מטל"רים (מטולי
רקטות) ,הסתערו שתי פלוגות על מגנן הנ"ט ופלוגה
אחת עלתה על התל עצמו .כולן כבשו את היעדים
עד שעה  04:00של  14באוקטובר ,מול התנגדות
סורית חלשה.
כוח המח"ט שהגיע סמוך לחצות למסעף
הכבישים בעורף התל ,חסם אותו בפני תגבורות
של צבא סוריה ואף השמיד שלושה טנקים סוריים
שניסו לחמוק מהמתחם המותקף .עם שחר פתח
את הכביש לאחור עד מסעף חלס .בקרב זה נתפסו
 30שבויים סורים ולכוחותינו  4פצועים בלבד .22
במקביל להתקפת הצנחנים על תל שמס קידם
צה"ל פלגה בת שני תותחים מתנייעים M-107
(רומח) בקוטר  175מ"מ (בעלי טווח של  42ק"מ)
מצפון־מזרח למזרעת בית־ג'ן ,ואחרי השעה 23:30
הם ירו  20פגזים על שדה התעופה אל־מזה שמדרום
לדמשק בתוצאות טובות .בגמר הירי דילגו חזרה
לעמדות ההמתנה שלהם.
חטיבת גולני הניחה באותו לילה מארב באזור
מע'ר־אל־מיר ממזרח למזרעת בית־ג'ן וטיווחה
ארטילריה על המתחם הסורי באזור .מארב אחר
הונח על ידי הכפר חינה בעליה לחרמון הסורי .שני
המארבים לא נתקלו באויב .באותו לילה יצאה
שנית פלוגת הסיור של חטיבה  35לפשוט על צירי
ההתקדמות העיראקיים .כוח של הפלס"ר הונחת על
ידי מסוק יסעור על כביש דמשק־חומס באזור קטיפה.
לאחר ההנחתה הסתבר לכוח כי הונחת במקום הלא
נכון והוא החל נע לעבר מקום המארב המתוכנן .תוך
כדי תנועה ,עלה הכוח על מארב סורי ,הסתער עליו
ואחד מאנשיו נפצע במהלך ההסתערות .הטעות
במקום ההנחתה הובילה לשיבוש בלוח הזמנים
והכוח קיבל פקודה לחדול מביצוע המשימה .בינתיים
נתגלה הכוח והסורים החלו סוגרים עליו ומאירים
את השטח עם מטוסי קרב .הכוח התמקם להגנה
בשטח בלתי עביר ,המתין עד שהסורים התרחקו
בפעילותם ואז נכנס המסוק וחילץ אותם .23
ביום  14באוקטובר לא הייתה פעילות משמעותית

בזירה הסורית וצה"ל עסק בעיקר בהדיפת המתקפה
המשוריינת המצרית בחזית תעלת סואץ .בכול זאת
גם ביום זה חלה התקדמות מזרחה לצומת מעץ
כאשר כוחות מחטיבה  7כבשו את תל עריס ,תל
פטמה ותל מרעי.
ב־ 15באוקטובר החל צה"ל צולח את תעלת סואץ
בזירת הדרום ופעולה זו הפכה למאמץ ההתקפי
הצה"לי העיקרי .בזירת הצפון נסתיימו  4ימי מתקפה
שבהם הצליח צה"ל להבקיע את רצועת ההגנה
הראשונה הסורית ,לפרוץ ממנה החוצה ,להיתקל
בכוח המשלוח העיראקי ולבלמו ולהתקדם עד לטווח
של כ־ 40ק"מ מדמשק .ב־ 10הימים שבאו אחר כך
עבר פיקוד הצפון למגננה מהיערכותו החדשה ,תוך
שיפור עמדות והדיפת התקפות־נגד של צבאות ערב
השונים שהתקבצו ברמת הגולן.
על אף העתקת מאמץ הלחימה העיקרי של צה"ל
לזירה הדרומית ותחילת מערכת הצליחה המשיך
פיקוד הצפון ללחוץ מזרחה במגמה התקפית .עדיין
עמדו בפניו המשימות להגיע לנהר העואג' על מנת
לקיים טווח ארטילרי אפקטיבי על דמשק ולחזור
ולכבוש את החרמון .בצוהרי  15באוקטובר החלה
אוגדה  210בתמרון במגמה להשמיד את דיוויזיית
השריון  3העיראקית .חטיבה  679ביצעה איגוף עמוק
בשטח התמרון מצפון־מזרח לתל קורין ועד ממערב
לכפר שמס בהיתקלה באש ממגנן הנ"ט בדיר־אל־
עדס .ממערב לה נעה חטיבה  205לאבטחת אגפה תוך
תפיסת עמדות ממזרח לתל קורין לעבר תל עלקיה.
חטיבה  179התקדמה מאל־מל לכוון דרום־מזרח תוך
ניהול קרב עם רק"ם אויב שהיה במגע עם חטיבה
 .679חטיבה  9לחצה מכפר נסאג' מזרחה ,ולפנות
ערב ניצלה חוסר ערנות במערכי האויב וכבשה את
תלי ענתר ועלקיה .ההסתערות על התלים עלתה
לחטיבה בארבעה טנקים פגועים ,אולם חטיבה
עיראקית שהייתה פרוסה ממזרח להם הופתעה
ונסוגה  .24כול משך הפעולה ירו הסורים והעיראקים
אש ארטילרית ,לרבות מטל"רים על הכוחות ועל
מטרות בעורף האוגדתי מזרחית לתל שער.
האוגדה איבדה  7טנקים ב"פשיטה" זו והשמידה
כמה עשרות כלי רק"ם של האויב .עם רדת החשכה
החליטה מפקדת האוגדה לנתק מגע; חטיבה 205
נערכה להגנה על תלי ענתר ועלקיה בהחליפה
את חטיבה  9שנעה להתארגנות ליד תל שער.
חטיבות  679ו־ 179גם הן נכנסו לחניוני לילה
לצורך התארגנות מתל אל־מל וצפונה .בלילה ניסו
העיראקים לתקוף־נגד ולהחזיר לעצמם השטחים
שאיבדו ביום אולם ניסיונותיהם נהדפו באש טנקים
לאור תאורה ארטילרית .באותו לילה שוב הפגיזו
תותחי צה"ל מטרות עומק ,את מחנות כיסוה.
הכוחות העיראקים תוגברו מליל  15-14בחודש
בחטיבת שריון  6מוקטנת ,שהתרכזה בכיסוה (גדוד
טנקים שלישי של החטיבה המתין למובילים בתחנת
 ,)H-3ובחטיבת חי"ר  20מדיוויזיה  ,5שהגיעה אף

היא לכיסוה ,כאשר אחד מגדודיה נערך בדיר־אל־
עדס .חטיבה  40הירדנית ,התקדמה לתל חארה
וביצעה הכנות להצטרף ללחימה כנגד כוחות צה"ל.
לאחר הקרבות ב־ 15בחודש הוצאה חטיבה שריון
 12העיראקית משדה הקרב לאחר שספגה אבדות
בשיעור של למעלה מ־ 50אחוזים בשלושת ימי
הלחימה כנגד כוחות צה"ל ולמעשה לא חזרה
לפעילות מבצעית עד לסיום המלחמה .את מקומה
וגזרתה תפסה חטיבת השריון  6הרעננה שזה עתה
הגיעה .25

מתקפת־הנגד הערבית
ב־ 16באוקטובר
בבוקר  16באוקטובר הנחיתו כוחות צבאות ערב
שהתרכזו בזירה הסורית מתקפה ראשונה על כוחות
צה"ל .המתקפה בוצעה מדרום וממזרח וכוונה בעיקר
כנגד כוחות אוגדה  .210זו הייתה צריכה להיות
מתקפה מתואמת של הסורים וחילות המשלוח
העיראקי והירדני והמשימה הוטלה על דיוויזיה
שריון  3העיראקית שאליה הוכפפה גם החטיבה
הירדנית .אולם בפועל הונחתה התקפה מפוצלת על
ידי חטיבות השריון  6העיראקית ו־ 40הירדנית בלבד.
לכוחות צה"ל נודע מבעוד מועד (מתוך האזנה) על
המתקפה הקרובה ושתי האוגדות במובלעת הסורית
נכנסו לכוננות גבוהה עם שחר .אוגדה  210נערכה
עם שתי חטיבות לפנים 679 ,ו־ ,179וחטיבה  9רוכזה
כעתודה וכוח אוגדתי להתקפות־נגד מאחור.
ב־ 16בחודש בשעה  09:00החלה חטיבת השריון
 40בתנועה מתל חארה צפונה לעבר תל אל־מל ותל
מסחרה .השימוש הירדני בטנקי סנטוריון כמו אלו
שברשות צה"ל זרעה מבוכת מה בקרב כוחותינו
וקושי בזיהוי האויב .מטרת חטיבה  40הייתה לכבוש
את תל מסחרה .צוות הקרב הגדודי המזרחי של
החטיבה שנע בציר לאל־מל פנה לכיוון צפון־מערב
בטווח  2500-2000מטר מתל אל־מל וחשף את
אגפו לירי טנקים של חטיבה  179שהתמקמו בעוד
מועד בעמדות על מורדות התל .כשנראו הדגלים
הירוקים הגדולים על האנטנות כבר היה ברור שאלה
סנטוריונים ירדנים כי צה"ל לא נהג להשתמש בסימון
כזה .חטיבה  179פגעה בכ־ 20כלי רק"ם ירדניים
מעמדותיה בשיפולי תל אל־מל ,לפני שהירדנים
הספיקו לתפוס עמדות או לצדד הצריחים .הירדנים
המשיכו בתנועה מערבה ושם נכנסו לטווח האש
של טנקי חטיבה  679שיצאו דרומה ונפרסו בעמדות
שולטות מבעוד מועד .תוך ביצוע תמרון דרומי
פגעו שנית כוחות החטיבה בירדנים .גדוד החרמ"ש
 91מחטיבה  9מתוגבר בפלוגת טנקים אבטח את
גזרת הלחימה באזור ג'בא־תל כורום .הירדנים
שהופתעו מירי כוחות צה"ל ,נעצרו והחלו נסוגים
חזרה לבסיסם בתל חארה .חטיבה שריון  40הירדנית
תקפה למעשה עם  3צוותי קרב משוריינים שהורכבו
מטנקים ונגמ"שים .במהלך הפעולה נפגעו לה 10

טנקים ו־ 13נגמ"שים .הייתה זו התקפה בודדת
ללא סיוע ארטילרי סורי או עיראקי מתואם ,וללא
התקפה עיראקית מקבילה כפי שתוכנן .26
כאשר החלה ההתקפה הירדנית בבוקר ,נחזתה
אפשרות כי חטיבה  40תפנה מערבה ותחצה את
הקו הסגול אל תוך רמת הגולן .הפיקוד הטיל על
אוגדה  146להציב כוח מדרום לקוניטרה ,מבלי לעבור
את הקו מזרחה ,והאוגדה תוגברה בגדוד טנקים
( 53כוח "פליז" בפיקוד סא"ל דן ורדי) .אחרי שעה
 09:00כאשר הובררה המגמה הירדנית (צפונה ולא
מערבה) הורה הפיקוד להחזיר את הכוחות .גדוד 53
חזר לאוגדה  36אולם גדוד  39מחטיבה  4שנערך
באזור מוצב  ,109קיבל הוראה מסגן מפקד האוגדה,
אל"ם אברהם רותם ,להתקדם בזהירות עד דרך
הגבול הסורית ,כדי לשפר עמדות לעבר הכוח הירדני
ובאגפו .בפועל מצא עצמו הגדוד מבקיע חזיתית
את מערכי רצועת ההגנה הראשונה הסורית בגזרת
דיוויזיה  9שכללו מכשולי שדות מוקשים ושטחי
השמדה של ארטילריה .אחרי השעה  11:00הופגז
הגדוד קשות בפאתי הכפר א־ריחוניה .המג"ד סא"ל
יואב וספי ,נפגע מרסיס פגז ונהרג ושני טנקים עלו
על מוקשים .זחל"ם מחלקת הנדסה שהגיע לסייע
בפריצת שדות המוקשים וחילוץ הטנקים חטף פגיעה
ארטילרית ישירה והתפוצץ 2 ,חיילים נהרגו ו־3
נפצעו .עתה הוסג הגדוד מיד לאחר התערבותו
של אלוף הפיקוד ,אך באש החזקה לא התאפשר
לפנות את הטנקים הפגועים עד לשעות הלילה .27
בגזרה העיראקית החל כוח טנקים לנוע בשעה
 07:00מכפר שמס לאגף הדרומי של תל ענתר.
הטנקים העיראקים התגלו בטווח  1,000מ' 5 ,הושמדו
והשאר נסוגו .התקפה בעוצמה חטיבתית נפתחה
בשעה ( 10:00שעה לאחר ההתקפה הירדנית) .כוח
נגמ"שים שנתגלה בדיר־אל־עדס ,נפגע באש תותחים
ומקלעים ונסוג מזרחה .לאחר כשעה החלה התקפת
חטיבה שריון  6על התלים ענתר ועליקיה .הטנקים
התקדמו בפריסה רחבה מלווים בחי"ר על נגמ"שים
ותותחי שדה .כוחות השריון נהדפו בטווחים קרובים
וגדוד החי"ר הממוכן של החטיבה שהשתתף גם הוא
בלחימה הסתער מכיוון דרום .בהדיפת ההתקפות
העיראקיות השתתפו חטיבה  205שהחזיקה בתלים,
חטיבה  179שהתפנתה מהלחימה עם הירדנים ופעלה
מכיוון אל־מל דרום־מזרח וחטיבה  9שפעלה מצפון
לתלים .הקרב נמשך עד שעה  .16:00לפנות ערב נהדף
עוד גדוד חי"ר ממוכן עיראקי (מחטיבה  )8שהתקדם
מכפר שמס לתל ענתר כדי לסייע לשריון של חטיבה
 .6העיראקים הפעילו בהתקפה זו כ־ 90טנקים בשני
גדודים ,שני גדודי חי"ר ו־ 8גדודי ארטילריה .החטיבה
העיראקית איבדה בקרב כ־ 25אחוזים מעוצמתה
הלוחמת ובתוך זה כמה עשרות כלי רק"ם  .28עם
ערב נסוגה בחזרה ללקק את פצעיה .חטיבה 205
איבדה את מג"ד הטנקים של גדוד  ,125טוביה תורן,
שנהרג בקרב.
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בשעות אחר הצהריים ,כשהתנהל הקרב ממזרח
לתלים ,הפעיל הפיקוד ,בתיאום עם אוגדה  ,210את
גדוד טנקים  71מחטיבה  7של אוגדה  .36הגדוד
נע באיגוף עמוק מתל מרעי לדיר־אל־עדס ,באגף
הצפוני של העיראקים ,ופתח בקרב עם טנקים
ועמדות נ"ט של חטיבת חי"ר  20כקילומטר וחצי
מצפון לכפר .חלק מהרק"ם העיראקי הושמד וחלקו
נסוג .הגדוד התקרב לכפר שהיה מרכז המתחם
החטיבתי העיראקי ונתקל בירי יעיל של טילי נ"ט
מדגם "קוברה" ובארטילריה בכינון ישיר .מיקום
העמדות העיראקיות בין בתי הכפר ובעמדות סוריות
הקשה על זיהוי מקורות הירי .הגדוד החליט לעקוף
את הכפר ממזרח בחיפוי כוחות אחרים וכשנמצא
כ־ 3ק"מ מצפון־מזרח לכפר נתקל בשדרת משאיות
שהובילה גדוד חי"ר מחטיבה  20העיראקית ,ופגע
במשאיות רבות שנעו מזרחה על הכביש לע'בע'ב.
תוך כדי פעולתו פגע הגדוד גם ביחידת סיור סעודית,
שמיהרה לנתק מגע .האיום של גדוד  71על האגף
הצפוני העיראקי סייע לשבירת ההתקפה והעיראקים
נסוגו בהשאירם בשטח עשרות כלים פגועים.
לאחר שדיוויזיה  3תקפה מדרום ,הצטרפו גם
הסורים בהתקפה בצפון הגזרה מול אוגדה  ,36במרחב
תל שמס  -מזרעת בית־ג'ן ,וההתקפה נהדפה אף
היא תוך הסבת אבדות של עשרות כלי רק"ם .29
לסיכום מתקפת־הנגד של  16באוקטובר אפשר
לומר כי שלושת הצבאות ,הסורים ,העיראקים
והירדנים התכוונו להנחית מתקפה מתואמת ,אולם
כול כוח פעל בנפרד ואפילו במסגרת דיוויזיית השריון
 3העיראקית ,לא תקפו במתואם שתי החטיבות
התוקפות 40 ,הירדנית ו־ 6העיראקית .אבדותיהם
ביום זה נאמדו בכמה עשרות טנקים :ירדנים,
עיראקים וסורים ,בנוסף לעשרות כלי רק"ם ורכב
נוספים .לאף כוח ערבי לא היה הישג כלשהו במתקפה
זו ואילו צה"ל זכה בניצחון בקרב המגננה.

בניין הכוח ושיפורי היערכות
 18 - 17באוקטובר
במקביל הסתבר כי הצבא הסורי משתקם והולך
בעקבות משלוחים גדולים של רק"ם ומטוסים מברית
המועצות 12 .אוניות סובייטיות כבר הגיעו לנמלי
סוריה והטנקים נערכו ברצועת ההגנה השנייה.
מטוסים הורכבו בצפון המדינה וטייסים סובייטיים
וצפון־קוריאניים הטיסו אותם לשדות תעופה
דרומיים .גדוד ממוכן סעודי המצויד בשריוניות
ובנגמ"שי  AMLנערך בדרעא .ראשי הממשל בדמשק
הכריזו שסוריה לא תבקש הפסקת אש ,בהסתמך על
התמיכה הגורפת של הסובייטים בנשק וציוד לחימה.
בליל  17-16בחודש שוב הפגיזה ארטילריה
ארוכת טווח של צה"ל מחנות מדרום לדמשק ,הפעם
בערטוז ובקטנא .לפני עלות השחר ב־ 17בחודש,
תקפו כוחות מחטיבת הכוחות המיוחדים העיראקית
במרנ"טים חניון של גדוד  125מחטיבה  205במורד
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ההבקעה הישראלית לשטח סוריה ( 24-11באוקטובר  ,)1973מתוך הספר "לא על מגש של כסף"
בעריכת יהודה ואלך

הדרומי של תל ענתר ונהדפו באבדות .הסורים הרבו
בימים אלו לתקוף באמצעות טנקים וחי"ר בכוחות
בעוצמה גדודית לערך .במזרעת בית־ג'ן הצליחו
לחדור לכפר ונבלמו בלוחמת נ"ט רגלית ובהתקפת־
נגד מקבילה .תוך כדי כך כבשה חטיבת גולני את
הכפר בית־ג'ן והרכס מצפונו .הסורים גם שבו לתקוף
בכוחות טנקים וחי"ר את תל שמס בכביש לדמשק,
את תל מרעי בכביש לכנכר ואת תל עריס ביניהם.
בהתקפה על תל מרעי השתתף גדוד שריוניות סעודי
בקרבות בימים  17-16בחודש ,ורובו הושמד .30
כדי לשפר את הפיקוד והשליטה על גזרת תל שמס
הוקם כוח "קסטל" על שם מפקדו אל"ם יוסף קסטל
שכלל את גדוד חי"ר  13של גולני וגדוד טנקים .74
בכנכר ערכו הסורים בימים  18-17בחודש
את החטיבה הממוכנת  62וכן תגברו את הגזרה
העיראקית בהציבם את חטיבת חי"ר  85בדיר־אל־
עדס ואת החטיבה הממוכנת  12בע'בע'ב .לפנות
בוקר ב־ 18בחודש ניסו העיראקים לבצע פשיטה
לילית באמצעות חטיבת הכוחות המיוחדים מכיוון
הכפרים שמס ודיר־אל־עדס אולם נתגלו ונסוגו
באבדות תוך השארת  2שבויים.

בימים אלה גם צה"ל עסק בפעילות יזומה שכללה
מארבים של חטיבת גולני באזור הכפר ערנה ומזרעת
בית־ג'ן והחדרת סיורי קת"קים לאזור חינה ,שטווחו
ארטילריה על מוצבים סוריים .בליל  18-17בחודש
הציבה חטיבה  317שני מארבים מדרום וממזרח
לכנכר ופגעה בג'יפ ,וכוח שיצא לפשוט על סוללת
תותחים גילה שהסוללה דילגה.

מתקפת־הנגד השנייה,
 19באוקטובר 1973
הימים שקדמו למתקפת־הנגד השנייה היו ימי
בניין כוח והכנות בקרב הצבאות הערביים בזירה
הסורית .צבאות ירדן ועיראק תוגברו והצבא הסורי
עסק בתוכנית אימונים מזורזת לבניית הכוחות
על הרק"ם החדש שהגיע מברית המועצות .כבר
ב־ 17בחודש הוציא הפיקוד העליון הסורי פקודות
למתקפת־נגד מתואמת שנועדה ל־ 18בחודש,
שנדחתה ביום אחד כדי להשלים את ההכנות (בעיקר
קבוצות תכנון וסיור).
סדר הכוחות הערבי כלל את חטיבה  40הירדנית
שהייתה ערוכה באזור תל חארה יחד עם גדוד

שריוניות סעודי ,והכוח העיראקי אשד נערך בין
צנמין לכפר שמס .כוח זה כלל את:
•חטיבת שריון  12המוקטנת שהוכתה בקרבות של
 15-12בחודש ועסקה במנוחה והתארגנות מחדש.
•חטיבת שריון  6שהשלימה התארגנותה והיערכותה
לאחר קרבות ה־ 16בחודש.
• חטיבה ממוכנת  8שכבר נפגעה בקרבות הקודמים.
• חטיבת חי"ר  20שגם היא כבר נפגעה.
• חטיבת חי"ר הררי .5
• חטיבת הכוחות המיוחדים.
•סיוע ארטילרי שכלל  3גדודים בינוניים נגררים
(תותחי  122מ"מ ארוך ו־ 130מ"מ) וגדוד תומ"ת
 122מ"מ.
הירדנים פעלו בתחילה תחת הפיקוד העיראקי
אולם ב־ 16בחודש התאכזבו מהפיקוד העיראקי
ולאחר ביקור המלך חוסיין בחטיבה  40ב־ 18בחודש
הוכפפו האחרונים לדיוויזיה  9הסורית .31
הארטילריה של צה"ל הועסקה כולה לאורך הקו
ולכן לא הצליחה להפריע להכנות הערביות .בינתיים
החליפה אוגדה  146בפיקודו של האלוף מוסה פלד
את אוגדה  210במובלעת ,והאחרונה קיבלה במקומה
את משימת ההגנה על דרום רמת הגולן לצורך מנוחה
וארגון מחדש בגזרה פחותת פעילה זו.
ליל  19-18בחודש נועד לפעילות אינטנסיבית
עם שני מבצעים גדודיים של צנחני חטיבה - 317
כיבוש תל כודנה והכפר אום בוטנה .שתי התקפות
אלה נועדו לשפר את ההיערכות ההגנתית של
כוחות פיקוד הצפון .כיבוש תל כודנה נועד לשפר
את השליטה על פתחת רפיד ,מניעת תצפית סורית
ארוכת־טווח ממנו מערבה ושימוש דומה על ידי
כוחות צה"ל מזרחה .כיבוש אום בוטנה נועד להרחיב
את בסיס המובלעת ולפתוח ציר תחזוקה חלופי
מדרום לכביש קוניטרה־דמשק .כמו כן תוכננו מספר
פשיטות.
חטיבה  317הטילה את כיבוש אום בוטנה
שבגזרת חטיבה  4מאוגדה  146על גדוד חיר"ם ,567
ואת כיבוש תל כודנה שבגזרת חטיבה  670על גדוד
 .471נקבעה שעת "ש" משותפת לשעה  22:00ב־18
בחודש .אחרי הצהריים הציגה חטיבת הצנחנים את
תוכניותיה למפקדת אוגדה  146ולמפקדת חטיבה
 .670גדוד  471תוכנן לתקוף את תל כודנה רגלית,
ולאחר שיכבוש את השטחים השולטים יוחלף על
ידי כוחות שריון אשר ייערכו להגנה .הצנחנים יצאו
בזמן אולם בעת התנועה אל היעד קיבלו פקודה
לחזור ,הרמטכ"ל נמלך בדעתו והחליט שכיבוש
התל אינו שווה את האבדות הצפויות.32
גדוד  567נועד לכבוש את אום בוטנה בתנועה
רגלית מצפון מכיוון תל כורום ובמקביל להקצות
פלוגה לכיבוש שני מוצבי גבול סוריים לאורך דרך
המוצבים .שני כוחות ממונעים נועדו לנוע בעקבותיו
מג'בא ומחן ארנבה ומשימתם לטהר את השטח
בין הקו הסגול לאום בוטנה לאחר מעבר גדוד

הצנחנים .כול כוח הורכב ממספר טנקים ,פלוגת
חרמ"ש ומחלקת הנדסה על זחל"מים.
אוגדה  146הרכיבה כוח מאולתר בסד"כ גדודי
"סלט" ("סלט" היה שמו של צג"ם  -צוות קרב גדודי,
שהורכב על ידי האוגדה) שהיה אמור להחליף את
הצנחנים באום בוטנה מיד בסיום הכיבוש ולהיערך
להגנה בכפר ובסביבתו .הכוח היה בפיקודו של מג"ד
חרמ"ש  91סא"ל משה אגוזי מחטיבה  9וכלל פלוגה
מגדודו ,פלוגת חרמ"ש מגדוד  42של חטיבה  4וכן
פלוגת טנקים מגדוד  61שהועברה מחטיבה  4בפיקוד
הקמב"ץ (כאשר המג"ד סא"ל משה מלר שוכב בטנק
המ"פ עם עירוי כתוצאה מאיבוד נוזלים חמור),
ואמורה הייתה להישאר בכפר לאחר פעולתה בסיוע
לצנחנים.
שני הכוחות הרגליים (של הצנחנים) פעלו
כמתוכנן אך התעכבו .הם התקשו לנוע ברגל
בשטח המבותר ,הוטרדו באש ארטילרית של האויב,
הוטעו מאי הדיוק בטיווח הארטילרי הראשון של
כוחותינו והתקשו בזיהוי יעדיהם (אולם במהלך
הלילה הסתייעו רבות בתאורה ארטילרית).
גדוד צנחנים  567מחטיבה  317חדר לכפר בשקט,
אחרי השעה  23:00ומצא בו כוח סורי בגודל כפלוגת
טנקים ופלוגת חי"ר .שלושה מהטנקים הסורים
הושמדו והכפר נכבש עד לשעה  03:30ב־ 19בחודש.
בעת הזו הסתבר כי המשך כיבוש השטחים השולטים
מחוץ לכפר מתעכב ,וסוכם בין האוגדה לפיקוד
שגדוד הצנחנים לא ימשיך בכיבוש הגבעות שמדרום־
מזרח לכפר .עד עלות השחר פינו הצנחנים את הכפר
עם הנפגעים  3 -הרוגים ,עשרים פצועים ועם 16
שבויים סורים.
שני הכוחות הממונעים נעו כמתוכנן וסייעו
תחת הפגזה ארטילרית בפינוי נפגעי הצנחנים .עקב
אי הבנה יצאו הצנחנים לפני שהספיקו אנשי כוח
"סלט" להתבסס בעמדות .לפני אור ראשון הנחיתו
הסורים התקפת־נגד מקומית בעוצמה של פלוגת
טנקים ובחיפוי הרעשה ארטילרית מדויקת .המג"ד
סא"ל אגוזי נהרג ופלוגת החרמ"ש נסוגה מהכפר
אגב נטישת הזח"למים ואילו פלוגת הטנקים איבדה
את מפקדה ,קמב"ץ  61שנהרג אף הוא והושמדו
לה  4טנקים מתוך ה־ 8שהיו ברשותה .חטיבה 4
חשה לעזרת כוח "סלט" בהסתערות דו־גדודית
כאשר גדוד הסיור האוגדתי  288בפיקוד סא"ל צבי
דהב ממערב לכפר וגדוד שריון  39בפיקוד סא"ל
חיים פורת ממזרח לו .אלה הדפו את הסורים תוך
שטיפת עמדות הארטילריה של דיוויזיה  9הסורית,
האחרונים איבדו כעשרה טנקים לעומת שבעה
ישראליים .צוות חילוץ ובו  3זחל"מים בפיקוד סמג"ד
 42הצליח בינתיים  -בהסתייעו באש ארטילרית
מרוכזת  -להיכנס לכפר שלוש פעמים ולפנות את
מרבית הנפגעים ועשרה מהזחל"מים הנטושים.
בגמר הקרב נערכו הטנקים של חטיבה  4בפריסה
רחבה ממזרח לכפר ומדרומו.33

במקביל לכיבוש אום בוטנה הנחיתו העיראקים
התקפה עם שחר לכיבוש תל ענתר .התקפה זו בוצעה
על ידי חטיבת שריון  6מתוגברת בטנקים ובגדוד
חי"ר ממוכן מחטיבה  .8בשעות הלילה ביצעה
חטיבת הכוחות המיוחדים מספר פשיטות כנגד
חניוני חטיבה  205באזור התל שנהדפו אולם הסיחו
את הדעת מתנועת גדוד חי"ר ממוכן  3מחטיבה 8
העיראקית ,שהחל בתנועתו בשעה  03:00לכיוון התל.
לפני אור ראשון החליטו סיירי הצנחנים והקת"קים
על פסגת התל לרדת ואילו כוח החרמ"ש שהיה אמור
להחליפם ,תפס עמדות במדרון אחורי מעוצמת
ההפגזה הסורית־עיראקית שחיפתה על הסתערות
גדוד  3העיראקי .באופן זה כבש גדוד החי"ר העיראקי
את פסגת התל והתמקם עליה עם שחר .כאשר קיבל
מח"ט  6העיראקי את הדיווח על התמקמות גדוד
החי"ר בתל ,הוא נתן הוראה לגדודי השריון לנוע
לחבירה אליו  .34הייתה זו התקפה של כ־ 140טנקים
עיראקים כנגד כ־ 40טנקים של חטיבה  .205אולם
התקפת־הנגד של חטיבה  205באמצעות גדודים 94
ו־ 125לעבר תלי ענתר ועלקיה הצליחה להחזיר את
תל ענתר לידי צה"ל עד שעה  07:00ולפני שהטנקים
העיראקיים הספיקו לפתח את התקפתם .לארטילריה
של צה"ל ובמיוחד למרגמות המתנייעות  160מ"מ
היה חלק חשוב בשבירת גדוד חי"ר  3העיראקי על
התל .בחיפוי ארטילריה זו וגדוד  125שהתמקם על
תל עליקיה וירה ממנו בכינון ישיר על תל ענתר,
הסתער גדוד  94על האחרון וכבש אותו לאחר שאיבד
 2טנקים שנפגעו בהסתערות .לעיראקים היו כ־40
הרוגים שנשארו על התל וכן מספר שבויים .לאחר
שחטיבה  205כבשה את תל ענתר מחדש התגלה
לה כוח הטנקים העיראקי הגדול המתקרב בפריסה
מכיוון דרום־מזרח .החטיבה שהייתה בעמדות טובות
החלה לפגוע בטנקים העיראקים המתקדמים ,אולם
כמותם הגדולה עוררה את החשש שחטיבה 205
תאוגף מדרום .על כן הניעה האוגדה גם את חטיבה
 9אשר שלקחה על עצמה את הגזרה באגפה הדרומי
של חטיבה  .205שתי החטיבות ניהלו קרב שריון
בשריון עם העיראקים ,עד לשבירת ההתקפה לאחר
שהעיראקים איבדו למעלה מ־ 20טנקים וכמספר
הזה כלי רק"ם אחרים.
נראה היה כי התיאום בין דיוויזיית שריון 3
העיראקית לדיוויזיה  9הסורית היה קלוש ביותר
כיוון שההתקפה של חטיבת השריון  40הירדנית
(שהייתה כפופה בימים אלה לדיוויזיה  )9החלה
רק בשעה  ,09:00למעלה משעה לאחר שנשברה
התקפתה של חטיבת שריון  6העיראקית לעבר
תל ענתר.
החטיבה הירדנית יצאה להתקפה כשהיא
מאורגנת בשני מאמצים גדודיים (של טנקים)
מוגברים בחרמ"ש שהתכוננו לתקוף במקביל את
תל מסחרה והכפר אום בוטנה .כיוון ההתקפה היה
מדרום לצפון .מאמץ התקפה זה נדון לכישלון גם
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משום עיתויו בסיום ההתקפה העיראקית ,שאפשר
לאוגדה  146להפנות לעבר ההתקפה הירדנית את
אגדי הארטילריה שלה ושל אוגדה ( 210שאותו
קיבלה ת"פ) והן משום שחטיבה  ,4בפיקודו של
אל"ם יעקב הדר ("פפר") ,כבר הייתה ערוכה ביעדי
ההתקפה הירדנית ובערנות מלאה ,לאחר הקרבות
באור ראשון .עם שחר החלו כוחות חטיבת השריון
 40בהכנות לתנועה שבמהלכן נערכו יחידות החטיבה
בשדרות גדודיות .בשעה  07:00החל הכוח בתנועה
מכיוון נוא לכיוון תל חארה על שני צירים מקבילים:
בציר נוא  -תל־אל־מחץ  -ג'בא־א־צחר  -אום בוטנה,
ובציר נוא  -נמר  -צומת אל־חארה  -נבע־א־צחר
 מסחרה .תנועת הכוח התבצעה כשבכול ציר נעגדוד טנקים כשפלוגת החוד מובילה במבנה קרבי.
אחריה נעה בשדרה פלוגה על הכביש ,ופלוגה אחרת
מאבטחת את האגף החיצוני ,כשהיא נעה במרחק
 400 - 200מ' מהכביש .גדוד החרמ"ש חולק בשלב
זה כאשר פלוגה ניתנה לגדוד המזרחי ,ושתי פלוגות
לגדוד המערבי ,כשאחת משתתפת באבטחה לכיוון
מערב ואחת נעה מיד אחרי החוד .במהלך תנועת
החטיבה לקראת מגע חזר לתותחיו חלק מהצוותים
של מערך הארטילריה הסורית של דיוויזיה ( 9אשר
נשטף בחלקו עם שחר על ידי הסתערות גדוד ,)39
והחל מפגיז את יחידות השריון של חטיבה  4במאמץ
לספק חיפוי ארטילרי עד הכניסה לקרב של חטיבה
 40התוקפת .התפתח דו־קרב בין תותחי הטנקים
של חטיבה  4לבין התותחים הסוריים ,אשר במהלכו
נפגעו סוללות סוריות נוספות .בשעה  10:30לערך
פתחה חטיבת השריון  6העיראקית בהתקפה שנייה
באותו יום ,שנשברה על ידי הפעלת עתודת חטיבה
 7( 205טנקים) לאגף העיראקי באזור תל קורין,
תוך השמדת כ־ 10כלי רק"ם .עוד תרם לשבירת
התקפה זו צירופו לקרב של גדוד טנקים  71מאוגדה
 36שתקף את הכוח העיראקי מצפון־מערב והשמיד
מספר כלי רק"ם .באותה עת זוהה חוד חטיבה 40
הירדנית יורד משני עברי תל חארה (בדרך העפר
מהשלוחה המזרחית) לכיוון צפון .בשלב זה הוערך
על ידי מפקדת אוגדה  146כי המאמץ החזק יותר
הוא של הכוח העיראקי ,וכשהסתמן בבירור כיוון
ההתקפה הירדנית ,דוללה הגזרה.
באזור אום בוטנה נשארו שתי פלוגות טנקים
מגדוד הסיור  288ופלוגה מגדוד ( 39כול פלוגה
מנתה  6-4טנקים) שנערכה קילומטר אחד צפונית
לכפר רסם־אל־ח'ולד .פלוגה אחרת של גדוד 39
שמנתה אף היא  4טנקים בלבד הופנתה לתפוס
את אזור תל אל־מל כדי לסגור את הפער בין
הגדוד לכוחות הבולמים את ההתקפה העיראקית
וההתקפה הירדנית המזרחית .בעת הזו נתקלה
חטיבת השריון הירדנית באש כוחותינו .לאחר
שהתגלתה החטיבה הירדנית לכוח הטנקים שלנו
באזור אום בוטנה נפתחה עליה אש מטווח ארוך
כדי לעצור את התקדמותה במרחק רב ככל האפשר,
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נוכח יחסי הכוחות בשטח שנטו באופן ברור לטובת
הירדנים .לאחר כ־ 15דקות נפגעו שני טנקים ירדנים
מהפלוגה שנעה לאחר פלוגת החוד על דרך העפר
מערבית לתל חארה ואחד התלקח מיד ,בטווח 8
ק"מ מטנקי גד'וד  .39המאמץ המערבי הירדני ,שלא
איתר כנראה את מקור הירי ,נעצר לפרק זמן של
כ־ 30דקות שבהן פונו הנפגעים בעזרת הנגמ"שים
של גדוד החרמ"ש .עם חידוש התנועה נערכו גדודי
הטנקים הירדניים במבנה של שדרה גדודית כאשר
כול פלוגה התפרסה בקו .התנועה מאזור זה צפונה
נעשתה בחיפוי הדדי בין הפלוגות ובירי על כול
נקודה חשודה ,תוך התייחסות לשטח כולו כתפוס
על ידי כוחות צה"ל.35
גדוד הטנקים שעקף את תל חארה ממזרח,
התקדם לכיוון מרבעת כדי לעלות על כביש מרבעת
 מסחרה ולנוע בו צפונה .גדוד הטנקים השני נעמנבע־א־צחר לכיוון ממתנה כדי להגיע לאום בוטנה
ומשם לג'בא .הגדוד המזרחי התקדם באיטיות לנוכח
אש טנקים שנורתה עליו מטווחים רחוקים ,עד
שהגיע לצומת דרך העפר עם הכביש למסחרה ,כאשר
פלוגת טנקים קדמית נעה לפניו במרחק של - 100
 500מ' .באזור תל מסחרה נבלם הכוח על ידי פלוגה
בת  6טנקים מגדוד  ,39שהתמקמה בעמדות ממערב
לתל מסחרה ובעורפו .הגדוד הירדני ניהל חילופי אש
עם פלוגה זו במשך כול שאר שעות היום ובמהלכן
נפגעו לו  4טנקים .הגדוד המערבי שנכנס לשטח
מת לגבי הטנקים באזור רסם־אל־ח'ולד הצליח
להתקדם דרומה ומערבה ,לעבור את הכפר רסם־
אל־ח'ולד ,וביציאה מהכפר לכיוון צפון־מערב הוא
נצפה היטב על ידי הפלוגה מגדוד  288שנערכה
באום בוטנה .הבעיות בזיהוי טנקים כטנקי אויב
שנבעו מהעובדה ששני הצדדים לחמו מתוך טנקי
סנטוריון וקשיי תקשורת בין הפלוגות של גדוד 39
לאלה של  ,288וכך התאפשר לפלוגת החוד של
חטיבה  40לעבור בין שתי הפלוגות (משני הגדודים
השונים  39ו־ )288ולהתמקם בשעה  14:00במרחק
של כ־ 800מ' מכביש אום בוטנה  -ג'בא ,כקילומטר
אחד צפונית לאום בוטנה.
תוך כדי תנועת הכוח הירדני התפתח קרב בין
טנקים ,כאשר הגדוד המערבי של חטיבה  40נמצא
באש צולבת מטווחים של  600 - 400מ' בעוד
פלוגת החוד נתקלת בפלוגה נוספת מגדוד 288
מטווח של כ־ 800מ' .פלוגה זו הגיעה לאזור כדי
לחסום את הכביש לג'בא ,לסגור את הפער בין שני
הגדודים באום בוטנה ודרומית לרסם־אל־ח'ולד
ולתגבר את הכוחות במקום .לאחר שכוחות צה"ל
זיהו בוודאות את הכוח שנע מדרום ככוח ירדני
על פי צבע ההסוואה הירוק־מדברי שלהם ועל פי
הדגלים הירוקים שעל האנטנות (ולא כגדוד  53שהיה
אמור להגיע לאזור מכיוון מוצב  ,)109נערך קרב של
שריון בשריון מטווחים קצרים שבמהלכו גילו אנשי
הצוות הירדנים מיומנות רבה .אולם משנראה לפיקוד

חטיבה  40שהקרב מתפתח לרעתם ,ומספר הטנקים
הנפגעים גדל והולך ,ניתנה לגדוד המערבי הוראת
נסיגה .בכול משך הנסיגה המשיך הגדוד המזרחי
בקרב עם כוחות צה"ל בתל מסחרה ואליהם הצטרף
בינתיים כוח נוסף של ארבעה טנקים שנמצאו צפונית
לרסם־אל־ח'ולד .הגדוד הירדני המשיך בלחימה
על אף הפגיעות הנוספות ונשאר עד אור אחרון
בעמדותיו ,תוך שהוא מחפה על הגדוד המערבי
הנסוג עד להשלמת הנסיגה .36הירדנים שביצעו את
ההתקפה תוך תנועה זהירה ושמירת מגע אש עם
כוחות צה"ל איבדו במהלך יום הלחימה  17טנקים.
בקרב תמרון ואש הסבה חטיבה  4אבדות לחטיבה
 40הירדנית ואילצה אותה לסגת.
העיראקים והירדנים חשפו עצמם במהלך
המתקפה של  19בחודש בשטחי השמדה פתוחים,
אך בקשות אוגדה  146לתקיפות אוויר נענו בשלילה
בשל החשש ממערך הטק"א הצפוף של הסורים
במגננה .בשתי הגזרות הסתייעה האוגדה באגד
הארטילרי שלה  ,213שתוגבר בגדודי האגד של אוגדה
 ,210שכונסה להתארגנות .הסד"כ הארטילרי מנה
שלושה גדודים בינוניים  155מ"מ ( 21קנים לעומת
 36על פי תקן) ,שני גדודי שדה  105מ"מ ,שני גדודי
מכמ"ת  160מ"מ ,ושני גדודי מכמ"ת  120מ"מ.
אוגדה  146עמדה במערכת מגננה בשתיים
מגזרותיה ,הטילה לקרב את כול כוחותיה ,ו־15
מהטנקים שלה נפגעו במשך היום .חטיבה 205
שנשאה בעיקר הלחץ בקרב על תל ענתר נותרה
בסוף היום עם  15טנקים כשירים בלבד .בליל 20-19
בחודש החליפה חטיבה  9את  205בתלים והאחרונה
יצאה להתארגנות באזור ג'בא .37דיוויזיית השריון
 3העיראקית שאיבדה ביום זה כ־ 50טנקים ועוד
כמספר הזה נגמ"שים ומאות חיילי חי"ר ,לא שבה
לתקוף יותר ,כמוה חטיבת השריון  40הירדנית.

 21 - 20באוקטובר,
המשך צבירת הכוח
בימים אלה תגברו הירדנים את חטיבה  40בגדוד
טנקים מחטיבת השריון ( 99כדי לפצות על אבדות
בימים  16ו־ 19באוקטובר) ,ואחר כך תוגבר חיל
המשלוח עד כדי דיוויזיה מוקטנת ,שכללה ב־22
בחודש את מפקדת הדיוויזיה המשוריינת  ,3חטיבת
השריון  ,40חטיבת השריון  ,92ארטילריה דיוויזיונית
( גדודי שדה וגד"ב מתנייעים ,שתי סוללות מגד"ב
נגרר וגדוד נ"מ) ויחידות דיוויזיוניות .בשיא
עוצמתו הגיע חיל המשלוח הירדני ל־ 180טנקים,
 120נגמ"שים ו־ 48קני ארטילריה .נראה כי אחד
השיקולים בתגבור היה מגננתי ,החשש שכוחות צה"ל
יגיעו לצפון ירדן מהזירה הסורית או לחילופין חיל
המשלוח העיראקי .38חיל המשלוח העיראקי גדל עד
להפסקת האש למפקדת גייס (קורפוס) בהרכב שתי
דיוויזיות שריון 3 :ו־( 6כולל אגד ארטילרי מוגבר
לכול דיוויזיה) ,חטיבת החי"ר  20חטיבת חי"ר הררי 5

וחטיבת כוחות מיוחדים .בשיאה הגיעה עוצמת חיל
המשלוח העיראקי לכ־ 50,000חיילים ,למעלה מ־350
טנקים ,כמספר הזה נגמ"שים וכ־ 150קני ארטילריה.
הצבא הסורי המשיך אף הוא להתעצם ועם קליטת
כ־ 200טנקים חדשים מברית המועצות הגיע שוב
לעוצמה של למעלה מ־ 500טנקים מבצעיים .אולם
עוצמה נצברת זו לא ביצעה בימים אלו כול פעילות
התקפית משמעותית.
צבאות ערב תכננו מתקפה מתואמת ואסטרטגית
גדולה של הצבא הסורי ושני חילות המשלוח ,ממזרח
ומדרום ב־ 23באוקטובר .39ב־ 21בחודש ניסו הסורים
לתקוף בכוח גדודי את תל מרעי ונהדפו תוך אובדן
 8טנקים.
צה"ל התארגן בימים אלו ועוצבותיו ,האוגדות
 210 ,36ו־ 146הגיעו לעוצמה של  380טנקים .במצב
זה הכין פיקוד הצפון שלוש תוכניות התקפיות:
• כיבוש מחדש של החרמון.
•מתקפה לכיוון צפון־מזרח בכוון כנכר  -סעסע,
כדי לאיים על דמשק.
•מתקפה לשיפור המצב בזירה לקראת הפסקת
האש ,מזרחה להשמדת כוח המשלוח העיראקי
ולהשתלט על הכביש הראשי שיח מסכין  -דמשק.
במקביל המשיך הפיקוד בפעילות מארבים
ופשיטות מעבר לקווי האויב באמצעות יחידות חי"ר
מעולה .לפעילות זו לא הייתה השפעה משמעותית.
לאחר דיונים בפיקוד העליון הוחלט כי הפיקוד
יתמקד בכיבוש החרמון ובעדיפות שנייה בהתקרבות
לדמשק במרחב סעסע  -כנכר.

הקרב האחרון בגולן -
כיבוש החרמון
בבוקר  15באוקטובר עם פתיחת מבצע צליחת
התעלה ,הורה הרמטכ"ל לפיקוד הצפון לתכנן את
כיבושו מחדש של החרמון .כן הורה להכפיף לפיקוד
את מפקדת קחצ"ר למשימה ,ולהקצות לה חטיבת
צנחנים עד שתיים ,בסיוע מסוקים .מאז נדון המבצע
מדי פעם ובחצות ליל  20-19סוכם שהפיקוד יתקוף
בעוד  48שעות ,כדי לכבוש בקדימות ראשונה את
החרמון הישראלי ,ובקדימות שנייה את החרמון
הסורי ואת שיא החרמון  ,40שמאז נפילת המוצב
ניצלוהו הסורים לתצפית ולטיווח ארטילרי .כוחות
צה"ל הנחיתו מדי פעם אש ארטילרית על הגזרה
וניתנה הוראה לטייסי חיל האוויר לשחרר על החרמון
כול חימוש עודף שנותר לאחר גיחות בצפון.
מפקדת הפיקוד הייתה שותפה להערכה שאין
די בשחרור המוצב הישראלי אלא יש לכבוש את
המוצב הסורי ולהיאחז בשיא ההר .על יסוד הערכת
המצב הפיקודית הוקצו למבצע שתי חטיבות חי"ר
מוקטנות :חטיבת גולני וחטיבת צנחני מילואים
 .317מטה מבצעי בראשות סגנו של אלוף הפיקוד,
תא"ל יקותיאל אדם ("קותי") הוכן לתכנן ולהכין
את המבצע .חיל האוויר ביצע מספר גיחות צילום,

ובליל  21-20באוקטובר עלתה חוליית תצפית
של שמונה לוחמים מיחידה  269מחדר והתמקמה
ב"מצפה שלגים" (קילומטר וחצי מצפון־מזרח למוצב
הישראלי התפוס) .41
הניתוח המבצעי של הקרקע הצביע על חיוניותו
של מוצב החרמון הסורי ,שהיה מרוחק  4ק"מ
מהמוצב הישראלי ובגובה כ־ 200מ' מעליו ,כי הוא
שלט על דרך עפר העולה מהכפר הסורי ערנה אל
אוכף שבין שיא החרמון למוצב הסורי .מאז כיבוש
המוצב הישראלי החלו הסורים לפרוץ דרך מהמוצב
הסורי ל"רכבל העליון".
היערכות האויב כללה את גדוד כוחות מיוחדים
 82מוגבר בפלוגה מגדוד  ,133שכבש את המוצב
הישראלי והתבסס בו כבר בתחילת המלחמה .גדוד זה
נערך בעמדות ששלטו על הדרך העולה אליו מ"עיקול
הטנק" וכן על סביבתו הקרובה .בחרמון הסורי נערכו
כוחות מגדוד כוחות מיוחדים  83ובכביש רימה -
ערנה חטיבת חי"ר הררי  5העיראקית.42
סגן הרמטכ"ל סיכם ב־ 20בחודש עם אלוף
הפיקוד תוכנית לתקוף את שני היעדים במקביל
בלילה ,לאחר הנחתת הצנחנים בשעות אחר
הצהריים :לאחר ההיטס תכבוש חטיבה  317את
"מוצב הפיתולים" ואת מוצב החרמון הסורי; חטיבת
חי"ר ( 1גולני) תכבוש את המוצב הישראלי בפעולה
קרקעית לילית בסיוע ארטילרי ואווירי .שתי פלוגות
מחטיבה  317יהוו עתודה.
חטיבת צנחנים  317פעלה בהרכב דו־גדודי,
מאז העבירה את גדוד  469לחזית התעלה (לאחר
היפגעות גדוד  890בליל  17-16בחודש בקרב ב"חווה
הסינית") .לפי התוכנית יונחתו כוחות החטיבה
מצפון למוצב הפיתולים; גדוד  471יכבוש את
המוצב עם חשכה ויטהר את השטח עד לפני מוצב
החרמון הסורי; גדוד  567יעבור דרך גדוד  471ויכבוש
את מוצב החרמון הסורי .בו־בזמן יונחת כוח קטן
סמוך לשיא החרמון וישתלט עליו .חטיבה  1תכננה
לעלות על המוצב הישראלי ברגל בשני צירים מדרום,
ולפתוח את הכביש ממג'דל־שמס למוצב בשדרת
רק"ם .היא תכננה לכבוש את המוצב ולטהר את
עמדות האויב ב"רכבל העליון" ו"התחתון" עד שעת
ה"ש" ועוד  .12הכוחות והמשימות נקבעו כלהלן:
•גדוד  51יסרוק ויטהר במעלה שלוחת הרכס ,יכבוש
את "עיקול הטנק"" ,הרכבל העליון" ,גבעה ,16
גבעה  17ומוצב החרמון.
•חפ"ק המח"ט אל"ם אמיר דרורי ,ינוע בעקבות
גדוד .51
•גדוד  :8כוח ממונע בהרכב פלוגה מוקטנת מסגל
בסיס האימונים החטיבתי על זחל"מים ,פלוגה
מוקטנת מגדוד  17על זחל"מים 6 ,טנקים מגדוד
 74בפיקוד הסמג"ד יוסף נסים ,מחלקת הנדסה
על זחל"מים וכלי צמ"ה יפתחו את ציר הכביש,
יסייעו בכיבוש "הרכבל התחתון" ,העליון והמוצב.
•פלוגת הסיור החטיבתית (יחס"ר  )69תכבוש את

"הרכבל התחתון" ,תנוע עד אוכף  ,800כקילומטר
מצפון ל"רכבל העליון" ,ותיכון לסייע בכיבושו,
וכמו כן תסייע לכיבוש המוצב ולחבירה עם יחידה
.269
•פלוגה מיחידה  269תחבור לתצפית שב"מצפה
שלגים" ותחסום בין המוצב הסורי והישראלי.
•גדוד מוקטן ( 17בית הספר החטיבתי למ"כים),
בהרכב שתי פלוגות יחסום מכיוון דרום־מזרח
ויפגע בכוחות האויב הנסוגים.
• 14סוללות ארטילריה ועוד פלגה בהרכב  4סוללות
מכמ"ת  160מ"מ 4 ,סוללות תומ"ת  155מ"מ6 ,
סוללות מכמ"ת  120מ"מ ,שהתפרסו למרגלות
החרמון .לכול כוח הוקצתה ארטילריה בסיוע
ישיר לכול המבצע ,תוכנן סיוע צמוד לפני הכוחות
בכול מסע ההתקרבות ,וירי על אגפי נתיבי הטיסה
למסוקים.
•שני זרקורי חת"ם למטרת סנוור והטעיה הוצבו
האחד בהר אודם והשני בהר דוב.
•העתודה בפיקוד סמח"ט  ,317תישאר בכוננות
הטסה בשדה התעופה מחניים.
•החטיבות  1ו־ 317נכונו לסייע זו לזו במקרה תקלה.
שעת ה"ש" נקבעה לשעה  18:00ב־ 21בחודש,
ומשמעה פתיחת ההתקפה על "מוצב הפיתולים"
ותחילת התנועה לחרמון הישראלי .בבוקר  21בחודש
הוחל בהרעשה ארטילרית ובתקיפות אוויר שכוונו
ברובן לעבר החרמון הסורי ונתיבי הגישה אליו,
לקראת נחיתת היום של הצנחנים שהיו עלולים
להיתקל בהתנגדות חזקה.
בשעה  14:00יצאו המסוקים לסבב הטיסות
הראשון ,אל נקודת הנחיתה של חטיבה  317שנקבעה
 2ק"מ מצפון ל"מוצב הפיתולים" .באותה שעה
מנעו התותחים ובעיקר מטוסי חיל האוויר הפרעה
מצד הסורים והעיראקים ממזרח ומצד המחבלים
ב"פתחלנד" ממערב .צבירת הכוח נמשכה שלוש
שעות ,בשישה מסוקים ,שביצעו  27גיחות והנחיתו
 626לוחמים על נשקם וכליהם.
בשעה  16:31הנחית אחד ממסוקי ה"יסעור"
 19לוחמים עם קש"א ישירות על שיא החרמון.
בשעה  ,17:45החל גדוד  471לנוע לעבר "מוצב
הפיתולים" ,בסיוע ארטילרי יעיל וצמוד ,וכבש את
המוצב בשעה  ,19:00נוכח התנגדות סורית קלה.
מכאן ניתן לשלוט על העורף הסורי ,על הציר היורד
מזרחה לערנה ועל הציר למוצב הסורי .בציר זה
התקדם הגדוד באיטיות בלילה לכבוש עמדות בדרך,
אגב היתקלויות מטווחים קרובים ,שבהן הרג 12
סורים .בקרב נהרג קצין שסופח לכוח.
בשעה  03:30של  22בחודש מצא גדוד  567את
מוצב החרמון הסורי נטוש על ביצוריו ,על גדרותיו
ושדות המיקוש שסביבו ,וכבש אותו ללא ירייה.43
הסתבר שהפצצות חיל האוויר והפגזות הארטילריה
היעילות גרמו לסורים לסגת מגזרה זו של החרמון.
במהלך היום תפסה חטיבת חי"ר הררי מספר 5
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הסורית את הגזרה במרחב רימה  -ערנה וצפונה,
במקום הכוחות הסורים שהוצאו מהגזרה .לחטיבה זו
שלא נתקלה בכוחותינו ,נגרמו במהלך כיבוש החרמון
 10הרוגים ו־ 30פצועים מההפצצות וההפגזות הרבות
של צה"ל .44כך השלימה חטיבה  317את משימתה.
אבדות החטיבה היו הרוג ושני פצועים.
חטיבה ( 1גולני) שחסרה לה מפקדת סיוע
ארטילרית אורגנית ,קיבלה מהפיקוד קצין קישור
ארטילרי וקציני תצפית קדמיים שהצטרפו ליחידות
הלוחמות רק כשלוש שעות לפני היציאה לקרב,
כי הם לא הספיקו ללמוד את השטח והדבר גרם
לתקלות רבות במהלך הקרב.
גדוד  51וחפ"ק המח"ט החלו לעלות ברגל
ממג'דל־שמס בשעה  .18:30הסיירת יצאה מ"חניון
האוטובוסים" לעבר הרכבל התחתון בשעה 19:00
והטור הממונע יצא ממסעדה בדירוג אחריהם בשעה
 .20:00עד שעה  02:30של  22בחודש לא אירע מגע
עם אויב .באותה שעה התקרב גדוד  51מדרום אל
גבעה  .16הטור הממונע התקרב ל"עיקול הטנק"
והסיירת הגיעה תא שטח אחד לפני היעד .בשעה
 02:38נתקלה פלוגת החוד של גדוד  51באויב מחופר
בפאתי גבעה  .16על גבעה זו השולטת על הציר
ועל כול השטח ,הספיקו הסורים להיערך ולהתבצר
בעשרות עמדות המחפות אהדדי.
מאז ההתקפה של  8באוקטובר הייתה ידועה
גבעה  16כיעד העיקרי בדרך למוצב החרמון ,אבל
דווקא עליה לא הונחתה אש ארטילרית לפני המגע,
בגלל מקרה ביש :מתחילת התנועה הונחת מסך אש
מתגלגל לפני הגדוד במגמה אחת קדימה .אולם לאחר
שנפלו פגזים בתוך הכוח בשל ירי שגוי ,הורה המח"ט
להעתיק את האש שתי מגמות קדימה על גבעה
 17ועל המוצב עצמו .גדוד  51פתח בהסתערות על
הגבעה ,ולפני עלות השחר גם על גבעה  17שממזרח
לה .בקרב הקשה שהתפתח נפגעו עשרות מפקדים
ולוחמים .הסיוע הארטילרי על גבעה  17הופסק
לאחר שהקש"א נהרג .האש הסורית היעילה מנעה
מהגדוד לכבוש את שתי הגבעות והחיילים נאחזו
בפאתיהן בלבד .אחת הפלוגות שנשלחה לתקוף
באיגוף ממערב טעתה בניווט ,לא הגיעה ליעדה
וספגה בטעות אש מהטור הממונע.
המח"ט שנע מאחורי גדוד  51ומצא עצמו תחת
אש יעילה ,הורה בשעה  03:20למפקד הסיירת
לכבוש את הרכבל העליון .הוא גם הורה למפקד
הטור הממונע להגיע אליו עם פלוגה מוקטנת מגדוד
 ,17כדי לסייע לגדוד  .51לאחר שהרכבל העליון
נכבש ללא התנגדות ,נהרגו מפקד הסיירת ושניים
מלוחמיו ,לאחר שניסו להתקדם דרומה על הכביש.
משהאיר היום גברו הצליפות על הסיירת
מעמדות הסורים שעל המורדות המערביים של
גבעה  16והיא ספגה בטעות גם אש מכוחות צה"ל
שעל מורדות גבעה  16ומהטור הממונע .מהשלב
הזה ועד תום הקרב פסקה הסיירת להילחם.
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עם עלות השחר גברה גם האש שירו הסורים
על גדוד  .51המח"ט והמג"ד נפצעו .הפיקוד על
הקרב עבר לידי קצין האג"ם החטיבתי .עוד בטרם
נפגע המח"ט הגיע אליו מפקד הטור הממונע
עם פלוגה מגדוד  ,17והמח"ט הורה לו למקם
בסיס אש על המדרון הדרומי של גבעה  16כדי
לחפות על פינוי נפגעי גדוד .51
קצין האג"ם הנחית ארטילריה כבדה על גבעה
 17בניסיון לחלץ את נפגעי הפלוגה שהסתערה
עליה .בהפגזה זו נפגעו גם כמה מחיילי הפלוגה,
שנותרו על פאתי הגבעה .הטור הממונע ניסה
להתקדם עם שחר מ"עיקול הטנק" לעבר הרכבל
העליון ,אך נבלם כ־ 600מ' מצפון לו בשל
מחרוזות מוקשים ואש נ"ט מדויקת שנורתה
מכוח החסימה הסורי ,שהיה ממוקם מדרום
לרכבל העליון .ההפגזה הארטילרית הרצופה
שהונחתה על גבעה  17ועל השטח שבינה לבין
גבעה  ,16והתעקשות לוחמי גדוד  51לאחוז
בפאתי הגבעות ,מוטטו לבסוף את התנגדות
הסורים ,ובשעה  07:30פסקה האש והחלה בריחה
של הסורים צפונה ומזרחה .משעה  08:15החלו
להתקדם לוחמי גדוד  17ושרידי גדוד  51מזרחה
לעבר המוצב ,תוך מיקום רתקים וסריקת הגבעות
באש .בדרכם לקחו בשבי סורים רבים .הכניסה
לחצר מוצב החרמון הישראלי עוכבה עד לשעה
 10:30בפקודת סגן אלוף הפיקוד ,תא"ל קותי
אדם ,מחשש למלכודים .הסיירת הצליחה לבסוף
להתגבר על כוח החסימה הסורי רק בשעה ,09:30
וציר הכביש נפתח לתנועה רגלית בלבד56 .
לוחמים מחטיבה  1נהרגו בקרב ,ו־  79נפצעו.45
כאשר התקשתה החטיבה בהתקפתה מדרום
הורה תא"ל אדם בשעה  05:42למח"ט ,317
אל"ם יעקב נדל לשלוח שתי פלוגות צנחנים כדי
לסייע לכיבוש המוצב הישראלי .מג"ד  567יצא
בראש הכוח דרומה .בעת פריצת שדה המוקשים
שהקיף את המוצב הסורי ,נפצעו שני לוחמים
מפלוגת ההנדסה החטיבתית .הכוח התקדם
דרומה בסיוע ארטילרי ונתקל בסורים שברחו
מכתף החרמון.
בשעה  10:00התברר שלוחמי "גולני" הגיעו
ליעד ,והצנחנים קיבלו פקודה לשוב לחרמון
הסורי .בדרכם חזרה המשיכו לפעול בתיאום
עם הכוח של יחידה  269נגד הסורים הנסוגים.
עד השעה  16:00חזרו הצנחנים לחרמון הסורי,
ואיתם לוחם שנהרג בהיתקלות עם הסורים ו־17
שבויים .כוח העתודה הפיקודי בפיקוד סמח"ט
 ,317שקיבל בשעה  06:08פקודה לטוס לרכבל
תחתון עם מסוקים ממחניים ,הגיע לחרמון ,אך
לא נדרש להיכנס לפעולה .בתום הקרב הועברה
השליטה על כתף החרמון לפיקוד סמח"ט .317
במהלך המבצע נורו כ־ 13,000פגזי ארטילריה
כסיוע צמוד לכוחות .כיבוש כתף החרמון,

החרמון הסורי ושיא החרמון ,ממש לקראת
הפסקת האש הצפויה ב־ 22באוקטובר ,הוציאו
מידי הסורים את מאחזם האחרון מערבית לקו
הפסקת האש של  ,1967ונתנו לצה"ל עמדות
תצפית השולטות על מערכי הסורים מצפון
למובלעת עד למבואות דמשק.

סיכום
אפשר לציין כי הלחימה בזירה הסורית ,לאחר
קרבות ההבקעה ובתוך שטח סוריה ,הושפעו באופן
מכריע ברמה הטקטית והאופרטיבית מהופעתו
בהפתעה ומוקדם מהמצופה של חיל המשלוח
העיראקי בשדה המערכה .תמוה העניין כיצד זה
שחיל האוויר הישראלי לא ביצע ולּו גיחת תקיפה
אחת כנגד חיל המשלוח העיראקי במשך למעלה
משבועיים של תנועתו לזירת הלחימה.
מעורבות עיראקית זו אמנם לא הצליחה לשנות
את המצב מיסודו ,וכוחות צה"ל נשארו בטריז
שמעבר לקו הסגול עד לסיום המלחמה ,אולם
ההתקדמות לטווח ארטילריה מדמשק לא הושגה.
הסורים לא הביעו רצונם להפסקת אש בתום
המתקפה  -כפי שקיווה הפיקוד הישראלי העליון.
גם יעדים התקפיים אחרים של צה"ל שכבר נערך
נוהל־קרב לכיבושם ,לא הושגו ,כמו התבססות על
נהר העואג' או כיבוש התלים כודנה וחארה .יתרה
מזו ,צה"ל לא הצליח להפנות כוחות משמעותיים
מפיקוד הצפון לפיקוד הדרום (מלבד מפקדת חטיבה
 179בפיקוד אל"ם רן שריג ,שהועברה לפיקוד הדרום
ב־ 21באוקטובר ואף הספיקה להשתתף בלחימה
שם יחד עם גדוד אחד שלה  ,)196ופיקוד הצפון
אף תוגבר בגדוד נח"ל  906מפיקוד המרכז .צה"ל
הסתפק אפוא בגיחות ירי ספורדיות על פרברי
דמשק עם תותחים ארוכי טווח בקוטר  175מ"מ
בלבד .אין לכחד כי מבצע "קינוח" לכיבוש החרמון
היה מבצע מוטס למופת ,והגדול ביותר בתולדות
צה"ל מאז מלחמת העצמאות .על אף האבדות
הרבות של חטיבה  1במבצע זה ,אפשר לציין כי
ברמה המערכתית זה היה מבצע משולב קלאסי.
הכישלונות של הכוחות הסורים ,העיראקים
והירדנים בהתקפות־הנגד על כוחות צה"ל מצביעות
בברור על היעדר לכידות ,עבודת מטה רשלנית
והיעדר יכולת לחימה סבירה בקרב צבאות אלה,
שהזדמנו לרמת הגולן לאחר הישגי־צה"ל במתקפת־
הנגד הפיקודית והבקעת המערכים הסוריים.
הסורים כבר היו שבורים ועל סף התמוטטות,
העיראקים והירדנים הגיעו לשטח לא מוכר
ובחופזה רבה ,ונראה בבירור שחסר היה מנגנון
תיאום מתקבל על הדעת בין שלושת הצבאות .על
רקע זה ועל אף כמות הכוחות הרבה "על הנייר" של
צבאות אלה ,האם לא החמצנו הזדמנות להכריע
את שלושתם בנסיבות ההן כדי להשיג את מטרת
הפיקוד העליון?
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ַא ְל ְמנוּ ת כנָכוּ ת
לכול החיים או
התאוששות?
שמונה חודשים היה רס"ן רמי גבעוני ז"ל בחזקת נעדר ממלחמת יום הכיפורים.
כשהוחזרה גופתו על ידי הסורים שגררו את הטנק שלו לדמשק ,נותרה דליה רעייתו,
שהתייסרה כול הזמן באי־הידיעה ,אלמנה עם שלושה ילדים שהקטן בן פחות
משנתיים .ביקורו של האלוף מוסה פלד והספר "רקדנית בלי רגליים" הניעו אותה
בהמשך לחפש ולמצוא זוגיות חדשה ולבנות משפחה של שישה ילדים "יתומים"
אל"ם (במיל') שאול נגר

רמי גבעוני ז"ל ,נפל בקרב ברמת הגולן ב־10
באוקטובר ( 1973בגדוד  125בחטיבה )205
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בשבת של יום הכיפורים  6באוקטובר  1973רמי
העיר אותי בשעה  10בבוקר ,לאחר ששנינו עברנו
יחד שבוע של שמירת לילה בקיבוץ ,ואמר "בוקר
טוב ,את צריכה לקום .הודיעו לי כעת שיש איזה
תרגיל צבאי וטוביה תורן ,המג"ד ,אמר לי שהוא
עובר דרך עין החורש ,אוסף את עוזי ואת דרור
ועוד שריונאים מעין החורש ובא לקחת גם אותי".
יום קודם הבטחנו לנירית שבשבת זו נטייל,
וכשהיא עלתה איתנו ללוות את אבא ,היא כול
הזמן בכתה ואמרה :אבא ,אל תיסע ,אל תיסע!
אמרתי לה זה רק תרגיל ,הם יחזרו בערב ונעשה
מחר את הטיול .והוא נסע ,לא לקח כלום ,שום
דבר ,חשב שזה תרגיל .ב־ 2בצהריים עבר איזה חבר
ואמר לי ,שמעת? אומרים ב־ BBCשפרצה מלחמה
ושהמצרים רוצים כאילו לנתק את הנגב .מתחילים
לגייס אנשים ,ברדיו יש הודעות גיוס .המלחמה
פרצה ואני לא ידעתי כלום.

בהמשך המלחמה התחילו להגיע טלפונים
וד"שים ואני לא קיבלתי שום טלפון .בשבת בשבוע
השני למלחמה ,הגיעה מכרה שלי שקרוב משפחתה
משרת בגדוד של רמי .היא באה לבית הילדים בו
עבדתי ואמרה לי" :את יודעת שהגדוד כבר ירד
למנוחה"?
סיימתי את העבודה ורצתי לטלפון הציבורי
בחדר־האוכל לצלצל לשרה'לה (רעייתו של טוביה
תורן ,המג"ד ,בחיפה) לשאול אותה האם היא שמעה
משהו ומה קורה?

חבר ומפקד ושמו רמי גבעוני
רמי ואני למדנו פה ,בבית הספר הזה באותו
מחזור ,מספרת דליה גבעוני־ארנון ,בית הספר
נקרא אז המוסד החינוכי קיבוץ מעברות (כיום
הוא נקרא "רמות חפר") .אני בת קיבוץ גת במקורי
ובשלב מסוים במלחמת העצמאות בתש"ח פינו
אותנו ,ילדי בית הספר ,לקיבוץ מעברות .כשרמי
ואני היינו מדריכים ב"השומר הצעיר" התפתחה

עומדים בשורה
הראשונה ,מימין :דליה,
כיום סבתא בת  ,75נירית
גבעוני־מיכאל ,הילה
ארנון־מורטמן ,מיכה
ארנון ,אורית גבעוני־
ברמן ,נוגה ארנון־דגן.
יושבים ,מימין :רון ארנון,
טל ארנון ,שי גבעוני

אהבתנו .רמי התגייס לשריון באוגוסט  1957ולאחר
קורס קצינים שובץ בפלוגת הסנטוריונים הראשונה
של גורודיש .לאחר שרמי סיים שירות של שלוש
שנים נישאנו ועברתי לקיבוץ מעברות .למדתי
באורנים בקורס לגננת ,ובהמשך נולדו הילדים
אורית ,נירית ושי.
רמי מילדותו נמשך לעבודת החקלאות והתמחה
בגידולים סובטרופיים ,בעיקר אבוקדו ,שאז החלו
בארץ לנסות ולגדלו באופן מסחרי .בשנת 1965
הגיע לסיור במעברות ראש הממשלה לוי אשכול
ושר החקלאות חיים גבתי ,במסגרת מטרת
הממשלה לעודד את החקלאות בארץ לגידולי
ייצוא ולמצוינות .בסיור שאל אשכול את רמי
 עץ האבוקדו כול כך גבוה ,איך תקטפו? ורמיענה לו בשובבות  -נזמין הליקופטרים ...עוד שאל
את רמי :איפה למדת? רמי סיפר שעדיין לא למד
אך מתכוון בהמשך ללמוד ברחובות בפקולטה
לחקלאות .אשכול פנה לגבתי ואמר :תרשמו אותו!
אני רוצה שייסע לסיור לימודי בתחומי המטעים.

ובאמת ,תוך זמן קצר נשלחו רמי ושמעון זכאי
מראש הנקרה לסיור לימודי בן שלושה חודשים
בארצות הברית ,ביפן ובהודו .כשחזרו עם ידע מעשי
רב ,התפתח ענף המטעים .רמי היה בין מקימי בית
האריזה הראשון לייצוא אבוקדו ב"גרנות" ומאוחר
יותר נשלח על ידי הקיבוץ לקורס רכזי משק ברופין
והתמנה למרכז המשק בעודו צעיר כבן .31
במלחמת ששת הימים היו רמי וטוביה תורן
עם גדוד הסנטוריונים שנלחם בקרב במצר הג'ידי
שבסיני ,ולוחמיו היו בין הראשונים שהגיעו לתעלת
סואץ בגזרתם .רמי שירת רבות במילואים ,תמיד
עם חבריו לגדוד ,ובמהלכם עלה בדרגות .במלחמת
יום הכיפורים היה רמי מיועד להיות הסמג"ד של
טוביה וקיבל דרגת רב־סרן.

רמי נעדר
מלחמת יום הכיפורים הסתיימה .החללים
הובאו לקבורה ,ורמי איננו .כמעט שמונה חודשים
לא הייתה ידיעה ברורה על גורלו של רמי .עוד

לפני סיום הלחימה שנמשכה בדרום מול הצבא
המצרי הועבר הגדוד דרומה .דוד כספי שבמהלך
המלחמה התמנה למג"ד לאחר שטוביה נהרג ,דאג
עם ההעברה לסיני לשחרר בהדרגה לחופשות את
החיילים והקצינים של הגדוד ,וגם הגיע אל שרהל'ה
תורן ואליי לניחום אבלים ולספר מה קרה .בביקורי
החיילים סופר לי כי רמי נעדר מאז הקרב באזור
תל־פארס ב־ 10באוקטובר  ,1973שנערך בשלב
שבו הסורים כבר נסוגו עד הקו הסגול .היו שסיפרו
כי טיל "סאגר" שלא היה מוכר כלל לצה"ל הוא
זה שפגע בטנק של רמי בחלק העליון וכי הטנק
נשאר בשטח ובלילה נגרר על ידי הסורים .בהמשך
סופר כי הטנק הוצג בשיירת השלל שהסורים הציגו
בדמשק וזוהה לפי מספרו.
כעבור חודשים ארוכים כאשר הגיע השליח
המתווך מטעם האו"ם גונאר יארינג ,שתיווך
בנושא השבויים והנעדרים ,הגיעו אלינו נציגי
צה"ל וביקשו פרטים מזהים לצורכי זיהוי .כעבור
ימים אחדים נמסר לנו כי רמי זוהה בין 18
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עץ האבוקדו כול כך
גבוה ,איך תקטפו?
ורמי ענה לו בשובבות -
נזמין הליקופטרים...

דליה גבעוני כיום

הארונות שהסורים החזירו ,ונקבעה לוויה צבאית.

הלם והתאוששות
בשלושת החודשים הראשונים שלאחר המלחמה
לא תפקדתי כלל ,הייתי במשבר גדול ,מספרת דליה.
עיקר דאגתי הייתה לילדים .אורית שהייתה בת
שמונה ,קיבלה את המצב מאד קשה .דבר ראשון
היא עברה לבית הסבים ,ההורים של רמי ,ונשארה
לישון שם ימים לא מעטים .לנירית שהייתה בערך
בת חמש ,הייתה בגן הילדים תמיכה מהגננת ומכול
הצוות ,אבל הייתה לי ולה תקופה מאד קשה .נירית
רצתה שאשאר לידה בלילה או לעבור לחדרנו ,אבל
לא יכולתי .הייתה לנו דירונית קטנה ,ואיך אקח
אותה אם צריך להגיע בלילה לשי שהיה בן פחות
משנתיים .נכנסנו לחורף .בלילות של רעמים וסופות
הייתה לי דילמה מאד קשה( .מאוחר יותר נכנס
נוהג של "הורה ָישֵן" בבית הילדים כי הרבה ילדים
פחדו בלילה).
בימים הראשונים היינו כול משפחת גבעוני
ביחד .אימא של רמי ,בוקיצה ,ז"ל לא התאוששה
מהאסון וכעבור כחצי שנה נפטרה ממחלת הסרטן
ולא זכתה לדעת בבירור מה עלה בגורלו של רמי.
היא נשארה בתחושה שצה"ל השאיר אותו פצוע
בשטח .אביו של רמי ,יצחק גבעוני ז"ל ,חי עִמנו עוד
הרבה שנים .שניהם היו ממקימי קיבוץ מעברות,
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חלוצים של תנועת השומר הצעיר מרומניה
ובולגריה .גם אחיו הגדול של רמי ,אמנון ורעייתו
אילנה וילדיהם ואחותו הצעירה ּבֶ קִי ואבנר ובנם,
היו איתנו בתקופה המאוד מאוד קשה .הוריי שבאו
מקיבוץ גת נשארו לגור תקופת מה במעברות בדירה
הקרובה לדירתי ,וסייעו לי מאד עם הילדים ובייחוד
עם ה" ַהשְּכָ בֹות" בערבים בבתי הילדים .הפרדוקס
היה שמאוחר בערב הייתי לבד בלי הילדים שישנו
כול אחד בבית ילדים שלו ,וכך ערב ערב היו באים
חברים ידידים ויושבים אצלי עד מאוחר וזאת
הייתה תמיכה גדולה.
שני דברים השפיעו עלי .האחד ,הביקור של
מוסה פלד ,מפקד האוגדה שבה רמי לחם ונפל .זה
היה כבר כ־ 5-4חודשים לאחר המלחמה ,בשעת
הצהריים .מוסה התנהל באיטיות ונעזר במקל
הליכה .הוא סיפר לי את גרסתו לקרב שהתנהל
באזור תל־פארס ולקראת סיום פנה אליי ואמר:
"עכשיו ,שזה כבר קרה ,הכול תלוי בך .מה תבחרי
לעשות  -להיות נכה כול החיים?! גם מי שאיבד
אצבע אחת יכול להחליט להיות נכה לכול החיים
אם יבחר בזאת .את תחליטי אם אַלמְנּות היא
נכות לכול החיים .זה יהיה תלוי רק בך מהו הכיוון
שתבחרי!" המשפטים של מוסה הם פשוטים .כול
אחד יכול אולי לומר אותם ,אבל כנראה בדרך
שהדברים נאמרו ובכוח האישיות של מוסה ,שישב

מולי ודיבר איתי בנחישות ובאמפטיה השפיעו
עליי מאוד מאוד.
הדבר השני הוא ספר שאני לא שוכחת ,הנקרא:
"רקדנית בלי רגליים" ,למרות שרגשית לא הייתי
פנויה כלל לקריאה .אימא של חברתי הביאה לי
את הספר ואמרה" :קראי אותו ,זה יעניין אותך" .זה
ספר של הסופרת קלרה אשר־פינקוף ובו זיכרונותיה
ותולדות הישרדותה עם חמשת ילדיה במלחמת
העולם השנייה ,לאחר ששכלה את אבי ילדיה .היא
חלמה חלום "כאילו היא ממשיכה לרקוד את חייה
ללא הרגליים" .שוב אני חושבת כיום ,בדיעבד,
שהספר הזה ,בעיתוי שבו קיבלתי אותו ,הניע בי
את זיק ההתמודדות עם החיים החדשים והתמיכה
בילדים שלי בהמשך.

זוגיות חדשה ומשפחה
מורחבת ומחבקת
כעבור שלוש שנים שבהן הייתי לבד ,החלו
הידידים והמשפחה שלא עזבו אותי לרגע ,לדבר
על ליבי שלא להישאר לבד להמשך החיים שלי
ושל הילדים .הם הציעו לי לצאת ולהכיר אנשים
חדשים .למדתי נהיגה במימון משרד הביטחון וזה
התארך ליותר מחצי שנה .זוג ידידים הסיע אותי
למועדון אלמנות צה"ל בתל אביב ,יצאו לסרט
ולאחר מכן אספו אותי מהמועדון שבו תמיד היו

הרצאות ,ריקודים ,שירה וכיבוד .נסעתי לשם מספר
פעמים והתחלתי לעכל את ההתנסות של מפגש
חדש .באותו זמן שמעה חברתי על חבר קיבוץ שער
העמקים שהתאלמן ויש לו בן ושתי בנות ,ונראה
היה לה שהוא מתאים לי .וכך ארגנו לנו פגישה
בהסכמה של שנינו ונפגשנו בדירה בעין החורש,
אצל עוזי בר שהוא עצמו ידידנו עוד מהגדוד בשריון.
כשהקשר התהדק ,אמרנו לעצמנו שאין לחכות
זמן רב כי כאשר הילדים יגדלו עשויה להיות התנגדות
רבה יותר .התלבטנו בין שני הקיבוצים ובסוף החלטנו
שאם אני צריכה להיות אימא לשישה ,מתאים שזה
יהיה בקיבוצי ,שבו אני מכירה ומכירים אותי כולם.
וכך אכן היה .זה לא היה פשוט .עשינו את המיזוג
בהדרגה ,כול אחד מאיתנו עם כול ילד בנפרד ואחר־
כך כול  2בנות הקרובות בגיל ביחד ,ועירבנו את
המשפחות משני הצדדים בהחלטה שלנו.
אבא של רמי קיבל זאת בהבנה וגם הגיסים משני
הצדדים תמכו בנו לאורך כול הדרך .הסבים בחיפה,
הוריה של קיטי ז"ל ,אשתו של מיכה ,ואחיותיה
צירפו אותי למשפחתם באהדה רבה והתייחסו כאילו
שהם סבים של כולם ,וכך גם הוריי ואחי וגיסתי.
כך הפכנו למשפחה אחת גדולה ורחבה ,שכולם
מוזמנים ומזמינים את כולם בחגים ובאירועים.
הקמת המשפחה לא הייתה מהלך קל  -לא לנו ולא
לילדים ,כשכול אחד ואחת חווה את המצב לפי
גילו .נעזרנו רבות בייעוץ פסיכולוגי וחינוכי .למרות
המחשבה כי חבל שלא הייתה אז לינה משפחתית,
ילדינו משני הקיבוצים היו רגילים לחיות עם בני
גילם בקבוצה החינוכית הלומדת ומקיימת את כול
חייה כקבוצת ילדים בבית הילדים .מצב זה סייע
ללא ספק ליכולתנו להכיל את המשפחה הגדולה
וכול ערב להיות קצת עם עצמנו ללא הילדים וללא
הצורך להיות אחראיים להשכמתם בבוקר וליציאתם
למערכות החינוך .בנוסף קיבלנו את התמיכה של
המורים והמטפלות ,שהייתה אישית לכול אחד
ואחת וגם לנו ,וזו הייתה עזרה גדולה שאִפשרה
את הצוותא של כולנו.
מיכה ויתר רבות והלך לקראתי בהחלטה הגורלית
היכן לחיות .לאורך כול הדרך הארוכה שאנחנו ביחד
הוא תמיד תומך  -בשקט ובבִטחה .כאשר עבר מיכה
למעברות עם מקצוע בהנדסת מכונות ולאחר שניהל
את מפעל "כרומגן" של שער העמקים ,היה המעבר
קשה .להיקלט בגילו עם שלושה ילדים זה מהלך
מורכב וקשה ,אך מיכה השתלב בעבודת המתכת
במעברות וכך עד היום ביציבות רבת שנים .הוא
ניהל את מפעל "מתכת מעברות" במשך שנים ודאג
להרחיבו .בהיות מיכה סא"ל במילואים בצבא ,הוא
גם מרכז את נושא הביטחון בקיבוץ .ולצד כול זאת
הוא נענה לפניות המרובות של כול אחד במשפחה
הגדולה .על כך נתונה לו תודתי העמוקה .זכיתי
להגשים את משאלתי־משאלתנו וזכינו ביחד
במשפחה גדולה הממלאת אותנו גאווה גדולה.

כריכת ה

ספר "רקדנית בלי רגליים"

בשלושת החודשים
הראשונים שלאחר
המלחמה לא תפקדתי
כלל ,הייתי במשבר
גדול ,מספרת דליה
דליה חוזרת לפעילות

לאחר המלחמה היה לי ברור שאינני יכולה
לחזור לעבודה בגן הילדים ,מספרת דליה .העבודה
כגננת דרשה משאבים אישיים שלא היו לי .כעבור
שלושה חודשים מהאסון התחלתי לעזור לפני
הצהריים בעבודה במחסן בגדי ילדים .במקביל
התחלתי ללמוד שיעורי נהיגה ,וכאשר כבר היה
לי רכב לקראת שנת הלימודים התקבלתי לחוג
לייעוץ חינוכי באוניברסיטת תל אביב .הייתי נוסעת
ללימודים עד שעה  14:00וחוזרת לאסוף את הילדים
מבתי הילדים ב־ .16:00במהלך שנת הלימודים
השנייה הכרתי את מיכה ,ולאט לאט צמצמתי
את השתתפותי בלימודים .אף שלא סיימתי את

ההסמכה ,הלימודים אִפשרו לי קפיצה גדולה בידע
החינוכי הכללי ,וכך כשנשארתי בבית לקליטת
המשפחה הגדולה ,התמניתי לרכזת פדגוגית של
הגיל הרך .בהמשך נולד בננו המשותף טל .כשהגיע
טל לכיתה א' ולאחר פניות רבות אליי ,יצאתי ללמד
חלקית בסמינר הקיבוצים בתל אביב במגמה לגננות
לגיל קדם־חובה והייתי מחנכת פדגוגית של הכיתה.
רחל מסינגר מרמת יוחנן ,שהייתה הרכזת ,רצתה
שאצטרף ולכן הלכו לקראתי בכול נושא התחבורה:
מונית הייתה אוספת אותי בבוקר ומחזירה אותי
עד  16:00הביתה .כך המשכתי גם ללמוד את נושא
הגיל הרך ויחד עם הצוות השתתפתי במפגשים
שנערכו בארץ באותן שנים .גם המפגש עם המורות
והמורים במקצועות השונים הכלולים במקצוע
החינוך בגיל הרך הוסיפו לי רבות.
לאחר שש שנים התמניתי לרכזת המסלול
עצמו ,ובסיכום עבדתי בסמינר כ־ 13שנים ,במקביל
ליומיים בשבוע של ייעוץ חינוכי בבית ,בקיבוצי.
בדיוק כאשר יצאתי לפנסיה (באוגוסט אהיה בת
 )75עמד הקיבוץ בפני ההחלטה לעבור ל־ 5ימי־
עבודה בשבוע וליציאה לפנסיה .פנו אליי לרכז
את המהלך הזה .כך מצאתי את עצמי מובילה את
הוועדה שהכניסה את תקנון הפרישה מעבודה
בקיבוצנו ,ובכך היינו בין הראשונים .במהלך עבודת
הוועדה מצאנו שצריך להקים מקום עבודה חדש
ליוצאים לפנסיה ,והקמנו מרכז הנקרא "ת.ל.מ,".
המאפשר לוותיקים היוצאים לפנסיה לעבוד
במקום מאורגן של אריזה ועבודות המסייעות
למפעלי הקיבוץ ומחוצה לו ,כמו "אריזת מתנה
ליולדת" של "מטרנה" ,הכנת חבילות שי למפעלים
ועוד .בשמונה השנים האחרונות עסקתי בהקמת
קרן אישית לחברים בקיבוצנו ,השיתופי עדיין,
והובלתי ועדה שהדגישה מחדש את ההכרה במרכיב
הוותק של החברים בקיבוץ ,ליד הערך של השוויון
והשיתוף וליד הערך של התייחסות לפרט ומשפחתו
וצורכיהם המיוחדים בחינוך ,בבריאות ובפרנסה.
הקמנו קרן הנקראת מפ"ל (מנוף פיננסי לחבר)
שמטרתה לסייע לכול חבר וחברה שצברו  35שנות
עבודה בקיבוץ (החל מגיל  30עד הפנסיה) ,זכות
של צבירת איגרות בעלות ערך כספי .וכך לאורך
כול השנים אני מעורבת בחיים החברתיים בקיבוץ.
כיום אנו שמחים עם משפחתנו הרחבה שבה 13
נכדים ו־ 13בוגרים  -בנים ,בנות ,כלות וחתנים.
אנו מוצאים זמן לטייל בחו"ל ובהחלט מרגישים
כי הגענו למנוחה ולנחלה.
חשוב לי להדגיש כי בניגוד לגישת אגף
השיקום ומשרד הביטחון לאורך יובל שנים,
אשר התנערו מאלמנות שנישאו בשנית ,כיום
מּוכרות אלמנות צה"ל לכול חייהן ,גם אם נישאו
בשנית .תודה רבה וכול הכבוד מגיעים לנאוה
שוהם־סולן ,יו"ר ארגון אלמנות צה"ל ויתומי
צה"ל ולצוות המסור שלצידה ,שהעלו את הגישה
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הזאת לכנסת ישראל לאחר מאבק גדול.
ובאשר לילדינו כיום  -כולם בוגרים שהתמחו
במקצועות שונים והקימו משפחות משלהם .אורית
גבעוני־ברמן  -בעלת תואר שני בהתנהגות אירגונית
מאוניברסיטת תל אביב ומוסמכת לטיפול משפחתי
בעבודה סוציאלית ,עובדת כיום ביחידה לטיפול
פסיכולוגי בעמק־חפר ,אימא ל־ 3וגרה בכפר־ויתקין.
נירית גבעוני־מיכאל  -בעלת תואר ראשון בנושא
כללי וממשל ,עסקה במהלך נעוריה ברכיבה מקצועית
על סוסים ובקפיצות מכשולים ,למדה רכיבה טיפולית
בווינגיט וניהלה במשך  4שנים את המרכז לרכיבה
טיפולית בתל מונד לנכי צה"ל ולנוער ,כיום אימא
ל־ 2וגרה במושב כפר אוריה .שי גבעוני  -התגייס
לחיל האוויר ושירת כטייס תובלה ולאחר מכן עבר
להיות טייס באל־על .נשוי  2 +וגר בקריית אונו .טל
ארנון  -מהנדס מחשבים ,קצין בקבע ,חבר קיבוץ
מעברות .רון ארנון  -הבן הבכור של מיכה  -מנהל
חשבונות ואב לבת אחת ,חבר קיבוץ מעברות .נוגה
ארנון־דגן  -עורכת דין ומורה ליוגה ,בעבר רקדנית
בלהקת המחול של התנועה הקיבוצית ,כיום אימא
ל־ 2וגרה במושב בורגתא .הילה ארנון־מורטמן -
ארכיטקטית העובדת באופן פרטי ,אימא ל־ 3וגרה
בזיכרון יעקב.
כיום יש לנו ,בינתיים 13 ,נכדים ונכדות ,רובם
גרים בקרבתנו וידינו מלאות שמחה בחופשים
ומועדים.

דף לזכרו של רמי גבעוני ז"ל ,מהחוברת
"מכתבים לטנקים" שכתב ואייר שאול קנז
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רמי וטוביה

שאול קנז* (מתוך הספר "מחר אולי גם אני")
ביום הראשון בצבא ,11.8.1957 ,בתל
השומר ,מישהו החליט שאני אהיה טנקיסט,
מספר אישי  .414620 -חבורה שמחה ונבוכה
של צעירים עומדים בשלשות עם הבגדים
הירוקים והקיטבג החדש עם הציוד האישי.
הבכיר שבינינו ,יש לו כבר פס אחד על
השרוול .טר"ש טוביה טרון (לימים תורן)
מחיפה ,שהיה בגדנ"ע שריון ,הוא החניך
התורן ,כבר שם הוא מפקד.
רמי גבעוני ממעברות הוא ידיד עוד
מימי "השומר הצעיר" והמחנות הצופיים
והסמינרים הרעיוניים ותחרויות הספורט.
אנחנו הדור החדש אחרי מלחמת  ,'56אחרי
שהפיקוד העליון גילה שהאדם לא מנצח
את הפלדה אם אין לו טנקים וטנקיסטים...
הטובים לשריון.
עם רמי וטוביה בטירונות
ובקורס מפקדי טנקים .כול פעם
נפגשים באיזה צומת ,הם דוהרים
קדימה ,הם כבר קצינים .ושוב
אנחנו באותה פלוגה נבחרת.
ומתבגרים ,מתחתנים ,ילדים,
מילואים .והם ,רמי וטוביה ,תמיד
ביחד .והנה המלחמה ,והם כבר
מ"פים .אני כבר לא אתקדם
מעבר למפקד טנק או איש־צוות.
אבל אצלנו ,הפלוגה הוותיקה,
יש דרגות שקיבלו מהצבא ויש
דרגות שכול אחד רכש עם השנים
בעיני החבר'ה .טוביה הוא כבר
מג"ד ורמי מ"פ הפלוגה הוותיקה
ואני מדור המייסדים ,מחלוצי
הקורס באנגליה ,מעמד מיוחס,
יש לי מילה ,בעיקר בסיום יום
אימונים ובשק"ם יש לי את
הקהל שלי ,יש פלוגת טירונים
מאותו קורס מט"קים ,מאותו...
הכפר.
הם תמיד חברים  -הם
יותר ויותר חלק מהצבא ,ואני יותר
בשלום ועיתונות ,הנודניק השמאלן של

הגדוד ,בתפקיד זה שלא מצליח לשנוא את
האויב ,אבל ...טנקיסט טוב .סולחים לי .רמי
וטוביה אוהבים לצחוק עליי ,על הנאיביות,
על פטפוטי השלום .תמיד זה נגמר ב"לא
נדבר פוליטיקה בצבא".
בלילה הזה של  6באוקטובר  ,1973אחרי
שגמרנו לזווד את הטנקים במחנה "עופר"
על יד רמאללה ,הם ישבו בצד ודיברו בשקט.
הצטרפתי ,שאלתי ,אף אחד לא ידע מה
קורה ,טוביה המג"ד אמר שאינו מאמין שנצא
משערי הבסיס ,זה בטח איזה תמרון .אולי
מחר נחזור הביתה .ואז ...רעש ומהומה על
יד שער הכניסה לבסיס ,רצים לשם ...אחד
הטנקים הסתובב על הכביש ,החליק ודרס
למוות ג'יפ צבאי על שני נוסעיו .יש לנו שני
הרוגים ראשונים במלחמה הזאת ,שעוד
לא התחלנו.
ביום רביעי אחר הצהריים ,מזרחית
להר פארס ,חוצים את צומת ָרּפיד ,אנחנו
במרדף אחרי הכוח הסורי הנסוג .המטרה
 תילי כודנה .קצת שאננים ,עם הרבהביטחון ומעט מודיעין ,עולים על מתחם
נ"ט סורי ,הטילים עם האש עפים באוויר,
מהומת תופת .צועק  -נהג שמאלה! ואנחנו
גולשים לוואדי ,מי שלא הגיע איתנו לוואדי,
נדפק בראש הגבעה .שלושה טנקים פגועים
חמישים מטר לפנינו .מי שהצליח לברוח
מהם ,ניצל בינתיים .רמי ידידי נשאר שם
למעלה .אושרי מאשקלון שהיה הטען שלו
מגיע אלינו לטנק ,אומר שרמי נהרג .אולי
אפשר לדרדר את הטנק שלו למטה ,אולי הוא
עדיין נושם .לא אנחנו ולא הסורים ֵמעֵזים
להתקרב לשלושת הטנקים הפגועים ואל מי
שנשאר בהם .שעתיים של השלמה עם גורלנו
בוואדי הסתמי הזה ,טוביה מתחנן בקשר
שישלחו מטוסים ,שיפזרו עשן ונוכל לברוח
משם .שעתיים זה הרבה זמן בכדי להיפרד
מהעולם ,הכול הרי תלוי רק בסורים .הם
יכולים לגמור אותנו שם ,אנחנו במלכודת.
רואה את הסוף .יושב לי בטנק ורואה
את הדשא הגדול בבית ואת האיקליפטוס

ואת המטעים והפרדסים והנה כול החברים
עוברים בשורה ,ואני כועס על עצמי ,אומר
שאלה רגעים שרק הילדים והמשפחה צריכים
להיות בראש ,אני נפרד מהמולדת  -מהכפר
הקטן שלי בין חדרה לפרדס חנה ,שם זה
המולדת שלי .פתאום אני נזכר שעזבתי את
גל בשבת בערב ולא ראינו את משחק הגמר
של אליפות אירופה ,ואיך נֹגה נישקה אותי
ואמרה  -העיקר שהספקנו לחגוג לה יומולדת
יום לפני המלחמה .ואיריס שבכלל לא יודעת
איפה אני .ודליה היפה ממעברות לא יודעת
שרמי נשאר פה בטנק על הגבעה.
כשהצלחנו לברוח בחסות העשן והחושך,
לרגלי הר פארס ,בחניון לילה עם הרבה ייאוש
ומעט טנקים ,שכבתי על האדמה עם הראש
בחול ובכיתי כמו תינוק על רמי ועל עצמי.
בלילה ,שנים־עשר טנקים בחניון הגדודי,
בלי רמי זה כבר גדוד אחר ,טוביה ואני
עומדים סתם ככה בחושך ,למעלה חולפים
הליקופטרים סוריים גדולים ,בטיסה נמוכה
ללא אורות ,לא מדברים ,להיהרג במלחמה
הופך לאירוע לגיטימי.
כמעט שבועיים אחר כך ,אנחנו כבר עמוק
במובלעת הסורית ,רחוק מהגבול הישראלי,
בשפיץ של המתקפה ,בחניון לילה ,מחכים
לשיירת האספקה שחייבת למצוא אותנו,
להביא דלק ופגזים ליום הלחימה הבא .המח"ט
יוסי פלד מגיע עם השיירה ,מסביר לנו שמחר
האורות שבאופק ,דמשק ,זה הכיוון .אומר
שמחר אנחנו עלולים להיתקל בכוחות רוסיים
שיבואו לעזרת הסורים.
שלושים קילומטר בעומק סוריה ,זה כבר
לא מלחמה על הבית .ואז אני נזכר בגיבור
שלי יוסריאן מ"מלכוד  ,"22אני מסביר למי
שמסביבי שמעכשיו זו קנוניה של הישראלים
והסורים להרוג אותנו ,ואנחנו חייבים לחזור
הביתה לילדים ולאשה .עוד גבעה או פחות...
הילדים שלנו יותר חשובים .טוביה ידידי
קולט את זה ,קורא לי הצידה ואומר :ידידים,
חברים ,אבל ...אני חייב לשפוט אותך אחרי
המלחמה על הסתה למרד .סיכמנו שאם נצא
מזה בחיים ...אקבל את הדין.
למחרת ,חמישה־עשר טנקים עייפים,
מחצית הגדוד ,זה מה שנשאר ,מול הסתערות

אדירה של דיוויזיית שריון עיראקית,
ארטילריה מטורפת עלינו ,טוביה מתחנן
בקשר לעזרה ,יוסי המח"ט צועק בקשר
"אתם חייבים ,"...תל־ענתר ותל־עלקה חייבים
להחזיק מעמד ,אנחנו המחסום בפני התקפת־
הנגד על המובלעת  -מתקפת הטנקים הגדולה
בתולדות המלחמות פה ,מאתיים וחמישים
טנקים דוהרים במישור ,כולם נגדי .אנחנו
מבעירים אותם ממאה־מאתיים מטר ,פנים
אל פנים ,הם נסוגים ,מתארגנים להתקפה
נוספת .ופתאום הקול המוכר של גיא יעקובזון
ידידי הטוב שהוא מפקד הגדוד השני ,צועק
בקשר " -טוביה ,אל תדאג ,אני עוזר לכם
מהאגף" .פתאום אני מרגיש ששוב אנחנו
ביחד ,החבר'ה מהטירונות במחנה "נתן",
נלחמים בקצה המובלעת בסוריה.
וטוביה שותק ,הוא לא עונה בקשר .טוביה
תורן ,המג"ד ,מנהל בית הספר בסמ"ת מחיפה,
ידידי הטוב ,כבר לא ישפוט אותי אחרי
המלחמה .טוביה ורמי שוב ביחד.
שבעה חודשים אחרי המלחמה,
משתחררים.
דבר ראשון ,נוסע למעברות לשבת עם

דליה של רמי ,לנסות להסביר לה איך זה
שבצבא שלא משאיר פצועים בשטח ,רמי
נשאר לבד בטנק על הגבעה עד שבלילה נגרר
לדמשק .מי שלא היה שם לא צריך להבין...
והיא ,לא מבינה שמלחמה זה פעולה אנושית
כול כך נוראה ,שרק מי שהיה איתנו שם בגבעה
הזו מבין שאי אפשר להעביר את החוויה
הקיצונית והמיותרת הזאת .ואולי היא כן
הבינה ,כי היא שתקה .היא ,דליה ,גננת
שיודעת שכול ה"משחק" הזה במלחמות זה
"גן ילדים" מטורף של מבוגרים שמשחקים
מחבואים עם כבוד ואגו ,בלי אלוהים ובלי
יועצות חינוכיות שיעשו לזה סוף .ובעיקר
בלי גיבורים.
חמש שנים אחרי ...גמר אליפות בתי
הספר התיכוניים בכדורסל בחיפה .גל ,הבן
שלי ,הוא הכוכב שלנו ,אנחנו במשחק הגמר.
אמרתי לו ,תשמע ,אם תזכו בגביע מול בסמ"ת
חיפה ,האישה שתעניק לך את הפרס תהיה
אלמנתו של טוביה ,שרה ,שבטירונות כשחילקו
מכתבים חתמה שרה טויסטר .ואז ,כשתעמוד
מולה ,תעניק לה את הספר "מכתבים לטנקים"
ותגיד לה שאבא שלך אהב אותו.

* שאול קנז ,התגייס יחד עם רמי גבעוני ז"ל לשריון באוגוסט  .1957כתב את "מכתבים לטנקים".
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תובנות
מצטברות
ממלחמת יום הכיפורים
ובעקבותיה

הערך המוסף הגדול של מלחמת יום הכיפורים הינו בלימוד התובנות שמלחמה
זו צריכה להותיר בנו  -אותן הצלחות ואותם כשלים שיש להם המשכיות
והשלכות על המשך הדרך ,והן תקפות גם כיום .התובנות שבחרתי להציג ,הן
ִמ ְדגָם חלקי ביותר ולא מקיף ,כי לדעתי הדיון והפקת הלקחים בהן לא מוצו
ומצבנו בחלקן אינו טוב יותר מכפי שהיה לפני ארבעים שנה
תא"ל (במיל') גדעון אבידור*
מלחמת יום הכיפורים הייתה משבר ונקודת
מפנה בכול תחום ,היא גדולה מכדי להידון כולה
בספר אחד או במאמר .ארבעים שנים לאחר
המלחמה עדיין מתקיים דיון על העובדות ,סיפורי
מלחמה מתפרסמים חדשות לבקרים מנקודות
מבט אישיות וממחקרים המכוונים להציג נושא
או גזרה ואין לכך סוף  -וגם לא צריך להיות.
הערך המוסף הגדול של מלחמת יום הכיפורים
הינו בלימוד התובנות שמלחמה זו צריכה להותיר
בנו ,אותן הצלחות ואותם כשלים שיש להם
המשכיות ,והשלכות על המשך הדרך והן תקפות
גם כיום.
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התובנות שאותן בחרתי להציג ,הן ִמ ְדג ָם חלקי
ביותר ולא מקיף .בחרתי באלה כי לדעתי הדיון
והפקת הלקחים בהן לא מוצו ומצבנו בחלקן
אינו טוב יותר מכפי שהיה לפני ארבעים שנים.
בחרתי מדגם מרמות שונות ,ובפירוט שונה .זו
נקודת מבט אישית ,וכול האחריות לנאמר בהן
ולשגיאות וטעויות בהן היא עליי בלבד.

התכוננות למלחמה
התכוננות למלחמה קובעת במידה רבה את
תוצאותיה ,או לפחות את תוצאות תחילתה.
צה"ל שבין  1967ל־  1973היה צבא מקובע ,מלא
ביטחון עצמי ושחצנות .ההיערכות להגנה בסיני
הייתה דוגמה מובהקת לכך .רושם מלחמת ששת

הימים ותפיסת הביטחון שהובילה אליה לא פג,
הוא רק התחזק.
היו דיונים רבים במטה הכללי על התפיסה
הכוללת להגנת סיני ,והתפיסה התגבשה בדיונים
במטה הכללי בחודשים נובמבר־דצמבר  .1968זו
הייתה תפיסה אסטרטגית שהתבססה על הנחיה
מדינית  -הגנה תחת המוטו של "אף שעל" והעברת
המלחמה למגרשו של האויב.
ברוח מלחמת ששת הימים נערך צה"ל בסיני
בעיקר להתקפה  -צליחת תעלת סואץ והעברת
המלחמה למגרשו של היריב היו מוקדי התכנון
והחשיבה .האימונים והתרגילים היו מבוססי
צליחה ,וסכר הרואיפה (אבו עגילה) מעולם לא
ראה ימים יפים מאלה.

רב־אלוף רפאל (רפול) איתן ז"ל כמפקד אוגדה  36בעת המלחמה • צילום :ארכיון צה"ל

ההיערכות להגנה הייתה מבוססת בראש
ובראשונה על לחימה למניעת צליחה או הדיפת
המצרים הצולחים מעבר לקו המים ("שובך יונים"),
כשלב ראשון לקראת צליחת התעלה כחלק
ממתקפה רב־אוגדתית.
לגבי קרב ההגנה עצמו ההתייחסות הייתה
כללית ,והיא נתפסה כשלב ראשון (ואולי אף
הכרחי אם ההתרעה תשתבש) שצריך להכין את
המעבר להתקפה  -צליחת התעלה ולחימה בצבא
המצרי ממערב לתעלה .ולכן תכניות קרב ההגנה
לא פורטו מעבר לקווים כלליים של ריכוז ופריסת
כוחות (תכנית "סלע") לצורך מעבר להתקפה,
ואם יעלה הצורך  -יש אפשרות גם למכות־נגד
בשטחנו לפני הצליחה.

ב־ 6באוקטובר ,יום פרוץ המלחמה ,כחצי
שעה לפני תחילת המתקפה המצרית ,נשלח מברק
מפיקוד הדרום לאוגדה  252בזו הלשון" :להיות
מוכנים לביצוע "צפניה" ו"בן־ ַחיִל" מחר בבוקר"
("צפניה" ו"בן־חיל" היו שמות קוד לתוכניות
אופרטיביות לצליחה התעלה ולהתקפה בגזרה
הצפונית) .את המברק ראינו רק לאחר המלחמה.
צה"ל העריך את תוכניות המתקפה המצריות
לפי הדוקטרינה הסובייטית (בצורתה המצרית
בסיני) ,של מערכה עמוקה ,חדירה בעוצמה רבה
למעברים החיוניים ולעומק סיני (כך חשבו גם חלק
מהגנרלים המצרים) ,ולכך תהיה בידנו התרעה
מספקת.
בעיני צה"ל נראה היה כי הכרעת המלחמה

תהיה בצידה המערבי של תעלת סואץ  -לא ניתֵן
לצבא המצרי הזדמנות להיכנס בעוצמה לסיני.
התרעה מספקת ,תקיפות חיל האוויר וההגנה על
קו המים ,במיוחד כאשר "תעלת סואץ הינה תעלת
הנ"ט הטובה בעולם" (משה דיין)  -יקנו לנו את
היכולת למנוע צליחה מצרית משמעותית ונוכל
להעביר את המלחמה למגרש של האויב.
וכאשר ההתרעה לא הייתה מספקת ,תקיפות
חיל האוויר השתבשו ,לוחמי קו המים נותרו לבדם
מול התקפה וצליחה מצרית מסיבית ולא יכלו לה,
וסוללות העפר התמוססו בלחץ משאבות וזרנוקי
המים  -קו ההתחלה של הלחימה היה במקום שונה
מאד מהמתוכנן.
ובכול זאת ,בהמשך הלחימה צה"ל צלח כמתוכנן
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והשיג ניצחון צבאי בצידה המערבי של התעלה,
אבל בו בזמן לא מנע כיבוש הגדה המזרחית של
התעלה על ידי המצרים ולא הושגה הכרעה.

לאויב יש זכות הצבעה
היו מספר כשלי מודיעין במלחמת יום הכיפורים.
המפורסם (והפופולרי שבהם) הוא כישלון ההתרעה
המוקדמת .אבל היה כשל מודיעיני עמוק הרבה
יותר ,שחזר על עצמו גם במלחמת לבנון השנייה,
וגם בלחימה הבלתי נגמרת כנגד ארגוני הטרור.
המודיעין התמקד ,ועדיין מתמקד ב"לדעת" מי,
איפה ,כמה וכדומה .צה"ל הגיע להישגים יוצאים
מהכלל באלה ,אבל בסקירות המודיעין ובהערכות
המצב (שמתחת לרמה המדינית והאסטרטגית
המתמשכות) חסר מרכיב ה"הבנה".
במלחמת יום הכיפורים ולפניה היו בידי
צה"ל תוכניות הצבא המצרי לפרטיהן .ידענו על
צליחה של חמש דיוויזיות חי"ר ,ידענו היכן הן
פרוסות ,ידענו על הדיוויזיות המשוריינות הבאות
בעקבותיהן ,ידענו על פשיטות הקומנדו ,הכרנו את
הדוקטרינה הסובייטית על מערכה עמוקה  -אבל
היינו ממוקדים בעצמנו.
נקודת המפנה אירעה בשנים 1971 - 1970
כאשר סאדאת ,בניגוד לדעת חלק ניכר ממפקדי
הצבא שלו ,קבע את מטרות המלחמה כמטרות
פוליטיות ,לא שחרור סיני ,לא הבסת צה"ל ,אלא:
•לסיים את מצב הפסקת האש וביטול המצב
הצבאי הנוכחי ,
•לגרום לאויב אבדות רבות ככול האפשר בכוח
אדם ובאמצעים,
•לפעול לשחרור אדמה כבושה בשלבים לפי
יכולות הצבא.
צה"ל לא הבין זאת (או לפחות לא הפיק את
המשמעויות מכך) ,למרות שהדברים נאמרו בצורות
שונות בהרבה הזדמנויות ובפרהסיה .תפיסתו של
צה"ל נקבעה בטרם נאמרו הדברים האלה ,וצה"ל
היה נעול על תפיסתו ,והאויב ודעתו לא "שיחקו
תפקיד".
סאדאת אמר במפורש כי בכוונתו להרוג מספר
חיילים ישראליים גדול ככול האפשר ,ואנחנו
"עזרנו" לו להשיג את מטרותיו .מילאנו בתעוזה
רבה את ההנחיה המבצעית שניתנה לנו  -ניסינו
לממש את מדיניות ה"אף שעל" ,הסתערנו והיינו
גיבורים ללא תכלית וטעם ,פעלנו כפי שציפו מאתנו
(המצרים) ,לחמנו "צה"לית" כנגד מטרות לחימה
שאנחנו ייחסנו לאויב ,והוא בכלל היה במקום אחר.
לאחר כ־ 12שעות ,כאשר התבררה לנו תמונת
המצב ,וכאשר למדנו כי אוגדות המילואים בדרך
וזה עניין של מספר שעות עד שיגיעו ,חדלנו
מניסיונותינו להדוף את המצרים מעבר לקו המים
(אחת ממשימות "שובך יונים") ,והתרכזנו בחבירה
ובסיוע למעוזים כדי להציל חיילים ישראלים .לאחר
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הרמטכ"ל רב־אלוף דוד (דדו) אלעזר ז"ל במסוק בסיור מעל חזית הדרום • צילום :ארכיון צה"ל

 3ימי לחימה גם הקרב הזה הסתיים בהצלחה חלקית
ובמחיר יקר.1
לא עצרנו את הצליחה המצרית ,חלק מהמעוזים
חולצו או הצליחו להתפנות ,מעוז אחד לחם
בהצלחה ונותר ,לוחמי שישה מעוזים נחלצו,
אחד עשר מעוזים נכבשו ,אוגדה  252על שלושת
חטיבותיה (חטיבה  ,14חטיבה  ,401חטיבה )275
איבדה  200כ־טנקים בתוך  10שעות לחימה (קרוב
ל־ 70אחוזים מכוחה והיא המשיכה להילחם
כאוגדה) .בתוך  3יממות מאות חיילים נהרגו,
נפצעו או נפלו בשבי ונהדפנו מקו המים .הניסיון
האחרון והכושל במסגרת התפיסות המקוריות היה
התקפת־הנגד ב־ 8באוקטובר ,שהסתיימה בכישלון
חרוץ .משימת תוכנית "שובך יונים" לא הושגה.
בה בעת סאדאת השיג את מטרותיו כבר
בשעות הראשונות ללחימה .הצבא המצרי פעל
היטב במערכת הצליחה ,אבל ללא "עזרתנו" הוא
לא היה מגיע להישגים כאלה.
וכול זה למה? גם לאחר שנוצר למדינת ישראל
עומק אסטרטגי של למעלה מ־ 200ק"מ בסיני,
צה"ל לא פיתח חשיבה שונה מעבר לתפיסת
העברת המלחמה למגרשו של האויב לפי מודל
 - 1967תפיסה שהביאה לנעילה מחשבתית על
רעיון הצליחה של צמרת צה"ל .2בתפיסה אחרת
אפשר היה אחרת.
לא הייתה שום קדושה לתעלת סואץ או למספר
קילומטרים במרחב סיני .היו מפקדים בצה"ל שראו
נכוחה ,אבל הנחיות הדרג הפוליטי בנוסח "אף
שעל" היו חדות וברורות ,וצבא במדינה דמוקרטית

חייב לציית .הביטחון העצמי של צמרת צה"ל בוגרת
מלחמת ששת הימים הרקיע שחקים ,ובצמרת לא
לקחו בחשבון שיתכן והמצב אינו כפי שנדמה.
זה קרה ביבשה וזה קרה באוויר ,אך חיל הים
הבין זאת אחרת  -והתוצאות מדברות בעד
עצמן .תוצאות מלחמת יום הכיפורים ,המדיניות
והצבאיות ,הן תוצר של תפיסה אסטרטגית
ומערכתית שגויה מהותית ,ורק עוצמתו הטקטית
של צה"ל וכושרו המבצעי בלחימה איזנו אותן למצב
של תיקו במחיר יקר להחריד ,ולא היה בכוחם
להביא להכרעה .אובדן המאורות לא היה בחוסר
ההתרעה או באי אישור המכה המקדימה; אובדן
המאורות החל במטה הכללי שנים קודם לכך ,והוא
התפתח בשלוש השנים שקדמו למלחמה ,כאשר
פיקוד הדרום נערך ללחימה תוך התעלמות גמורה
"מדעתו" של האויב  -שלא טרח כלל להסתיר
אותה.
המודיעין באותה תקופה שירת את התפיסה
הזו  -הוא שפע נתונים והיה חסר בהבנה .המודיעין
התעניין בהתרעה ,והיה עיוור לכוונות המצריות.
סאדאת הסביר לאמריקאים בראיון לניוזוויק
באפריל  ,1973לפני המלחמה" :אתם משתמשים
במחשבים לפתרון בעיות גאופוליטיות והם
תמיד מטעים אתכם ...שכחתם להזין פסיכולוגיה
וייטנאמית למחשבים".
התופעה לפיה האויב הוא צד מגיב ,רווחת
בצה"ל (ולא רק בצה"ל) בכול הרמות .צריך לזכור
ולהטמיע היטב בתהליכי קבלת ההחלטות ובשיקול
הדעת כי לאויב יש זכות הצבעה וכי אנחנו לא לבד.

ׂרי אור
האלוף אֹורי אור כמח"ט  679בחזית הצפון במלחמה • צילום :מאוסף האלוף או

כוונות האויב ומשמעויותיהן המבצעיות חייבות
להופיע במקום גבוה בסולם הערכת המצב ותהליכי
קבלת ההחלטות.
בהערכת מודיעין צריך לשלב תובנות ,צריך
לייצג את האויב נאמנה ולא רק למדוד את כוחו;
צריך לא רק לספק נתונים למפקד ,על המודיעין גם
"לייצג" את האויב .רוח הלחימה של החיזבאללה
הייתה הפתעה לצה"ל ,רוח הלחימה הפלשתינית
באינתיפאדות ובעזה והצהרות הניצחון של חמאס
ושל נאסראללה התקבלו בזלזול  -צה"ל נותר עם
השוואות כמותיות.
סאדאת היה מוכן לקבל תבוסה צבאית אם
רק יגרום לישראל מספיק אבדות ,ואנחנו נטינו
לראות צד אחד בלבד ,הצד שלנו .לכן מלחמת
יום הכיפורים הסתיימה כאשר המצרים "סופרים"
את השבוע הראשון ואנחנו "סופרים" את עשרת
הימים האחרונים  -כך שני הצדדים מנצחים באותה
מלחמה.
מלחמה מתחילה בהנחיות מדיניות והיא
מסתיימת בתוצאות מדיניות ,הצבא אינו מנהל

את כלל המלחמה ,הוא אמצעי להשגת מטרותיה,
סאדאת הבין זאת וצבאו שירת אותו נאמנה .הדרג
המדיני במדינת ישראל לא הבין זאת ,וצה"ל סייע
באי־ההבנה הזו .אנחנו רואים תופעות כאלה גם
כיום כאשר מתייחסים לפעילות צבאית בדרום
הלבנון ,בגבול רמת הגולן או בעזה כ"מעגל סגור".

הפעלת אש בסיוע לקרב היבשה
חיל האוויר היה אחת האכזבות הגדולות
במלחמת יום הכיפורים .למודי ניסיון ממלחמת
ששת הימים היו הציפיות מחיל האוויר בהגנה
על קו התעלה גבוהות מאד .לפני המלחמה היו
תוכניות שילוב וסיוע בשמות שונים ובשפע .חיל
האוויר כונה "זרוע האש של כוחות היבשה" -
במלחמה זה לא קרה.
חוסר ההצלחה של חיל האוויר להשמיד את
מערך טילי הנ"מ המצרי ,הביא לחוסר יכולת
של חיל האוויר להשתתף בלחימה משמעותית
ביבשה .הניסיונות לפגוע בגשרים ולסייע
למעוזים עלו במחיר יקר עד כדי כך שמהר מאד

אנחנו ביקשנו שיפסיקו לבוא ולסייע .לעומת
זאת ב־ 14באוקטובר ,כאשר חטיבה  3המצרית
יצאה מכסוי מטריית הטילים ,חיל האוויר היה
משמעותי מאד בהשמדתה.
לאחר שצלחנו את התעלה היו המשימות
הראשונות של כוחות היבשה לפתוח לחיל
האוויר את השמיים ולהשמיד את סוללות
הנ"מ  -התהפך הגלגל ממלחמת ששת הימים
שבה חיל האוויר פתח את הדרך ליבשה .היו
לכך הרבה סיבות ,ורובן תקפות גם כיום .חיל
האוויר עם יכולותיו המופלאות עשוי להיקרא
למשימות בעדיפות לאומית והוא לא יופיע
במרחב הלחימה היבשתית.
מופעי חיל אוויר נוסח "עופרת יצוקה"
ו"עמוד ענן" יכולים לחזור על עצמם כאשר
לאויב אין מערכות נ"מ ,אין לו חיל אוויר ,ואין
לו ארטילריה ,וכאשר מערכות איכון המטרות
של צה"ל "יושבות" על משבצת של קילומטרים
רבועים בודדים בגזרת לחימה יחידה .צבא היבשה
אסור לו להיבנות למצבים "נוחים" כאלה.
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גם כיום טוען חיל האוויר כי ללא עליונות
אווירית לא יושג ניצחון בלחימה .במלחמת יום
הכיפורים לא הושגה עליונות אווירית בכול הנוגע
ללחימה ביבשה .המטוסים המצריים תקפו גם
לאחר הצליחה ,והסיוע של חיל האוויר ללחימה
ביבשה היה מינורי לחלוטין.
בשונה ממחשבותיו של חיל האוויר ,ליבשה אין
הכרח בעליונות אווירית .זה טוב כאשר זה מתקיים,
אבל זה לא תנאי .ומצד שני כוחות היבשה צריכים
את סיוע האש ,הצמוד והזמין בהתרעה קצרה בכול
מקום ,שישרת את הרמה הטקטית והמערכתית,
ללא התניות "מרכזיות" של מטה כללי שיושב בבור
בתל אביב .האש לא חייבת לבוא מהאוויר ,היא
יכולה לבוא גם מהקרקע.
בלחימה רווית נ"ט ארוך־טווח ,האש הצמודה
לכוחות חיונית מעין כמוה .בלחימה בשטח אורבני
האש המדויקת חשובה מעין כמוה .שני אלה לא
היו כמעט במלחמת יום הכיפורים .צבא היבשה
לחם במלחמת יום הכיפורים כאילו אין חיל אוויר,
ולא הייתה לנו עוצמת אש מספקת כדי לחפות על
הכוחות המתקדמים ,לפגוע בחוליות משגרי הסאגר,
לחפות על לוחמי המעוזים המנסים להיחלץ ,לסייע
ללוחמי החווה הסינית או לקרב בעיר סואץ.
צריך צבא היבשה לבנות את עצמו להפעלת
אש עצמאית ויכולת מתן סיוע מספיק לכוחות
ללא תלות .בגלל התלות ב"זרוע האש של היבשה"
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נבנה צה"ל של טרום המלחמה עם מעט ארטילריה
לכוחות ,לא היו מספיק תותחים או מרגמות ,וסיוע
האש היה דליל ביותר .לוחמי הארמיות השנייה
והשלישית היו פרוסים חשופים על הדיונות
בעשרות אלפיהם ,ואנחנו לא הטרדנו אותם
כלל .הצבא המצרי ידע ולקח בחשבון שאין לנו
ארטילריה אמיתית ,הוא יכול היה להרשות לעצמו
לשכב על החול.
פולחן האש המדויקת הפופולרי כיום ,אינו מטיב
עם הדרג המסתער ,הוא גם לא היה מסייע אילו
היה קיים במלחמת יום הכיפורים .צריך למצוא
פתרון מאוזן למגוון צרכים מבצעיים.

מיקום מפקדות ומפקדים
מפקדות האוגדות בסיני פעלו במשך כול
הלחימה מחפ"קים .בכול אוגדה זה תפקד באופן
שונה .כאן נציג את מקרה אוגדה  - 252האוגדה
הסדירה שפעלה לפני המלחמה כמפקדת הכוחות
המשוריינים בסיני ,האחראית להגנת כלל גזרת
תעלת סואץ (וקצת יותר דרומה).
פתיחת המלחמה מצאה את המפקדה ברפידים.
למחרת פרוץ המלחמה ,ב־ 7באוקטובר ,לאחר
שמפקדי אוגדות המילואים התייצבו לקבל אחריות
לגזרותיהם ,החפ"ק האוגדתי נפרס בפתח המערבי
של מיצר המתלה ומשם פיקד על הגזרה האוגדתית
עד לצליחת התעלה.

המפקדה העיקרית בפיקוד סגן מפקד האוגדה
נותרה ברפידים במשך כול השבוע הראשון
למלחמה ,כי לא היה מישהו אחר שישלוט במרחב
הפיקודי העורפי .פיקוד הדרום לא הגיע ליטול
אחריות .רק לאחר כשבוע ,ב־ 13באוקטובר,
המפקדה העיקרית פרסה באום מחצה  -שהיא
כ־ 30ק"מ מקו החזית ,בעורף הגזרה המרכזית,
ונותרה שם עד  25באוקטובר ,המועד שבו חברה
לחפ"ק בצידה המערבי של תעלת סואץ.
הלחימה נוהלה כולה על ידי החפ"ק (מפקד ,קצין
אג"ם ,מפקד אגד ארטילרי ,קמ"ן )3שכלל  5נגמ"שים
ומחלקת ג'יפים .קציני המטה בחפ"ק עם עוזר אחד
לכול אחד ,פעלו במשמרות של  20 - 18שעות והקשר
לפיקוד נשמר על ידי מערכות הקשר ומפגשי מפקדי
אוגדות מפעם לפעם בחפ"ק הפיקודי בדבלה (אום
חשיבה) .תהליכי עבודת המטה נוהלו בחפ"ק ,כאשר
דרישות אמצעים (סיוע אוויר או לוגיסטי בעיקר)
הועברו למפקדה העיקרית בתקשורת טלפונית או
בחד־פס .הקשר עם פיקוד הדרום ,שהחפ"ק שלו
פרס בדבלה (אום חשיבה) נוהל בין החפ"קים,
כאשר המפקדה העיקרית מדברת בעיקר עם מפקדת
הפיקוד בבאר שבע.
בכול מהלך הלחימה לא הוצאו פקודות בכתב
ברמת האוגדה ומטה ,ניהול הלחימה נעשה על
בסיס מרשמי קרב על מפות קוד ,ושיח מפקדים.
מפקדי האוגדה ,אלברט מנדלר ,שנהרג בקו המגע

מנגמ"ש  -הספיקו כדי לנהל קרבות תמרון על פני
עשרות רבות של קילומטרים מול שריון ומערכי
אויב ,לפעול בתיאום עם אוגדה לוחמת שכנה
(אוגדה  ,)162לתכנן ולקבל סיוע ארטילרי ,לתאם
ולקבל שדרות תספוקת ,להבטיח את רציפות
הלחימה ,לקלוט כוחות (חלקם הגיעו מפיקוד
הצפון תוך לחימה) ולצוות כוחות תוך לחימה.
המפקדות "השמנות" הצטרפו רק כאשר הכול
הסתיים .הן היו חיוניות לתיאום ,לתקשורת,
לדחיפה מאחור קדימה של כוחות ואמצעים ובעיקר
של פינוי נפגעים ,הן לא היו חיונית במרחב הלחימה
והן לא היו שם.
עם מערכות המידע והתקשוב כיום ,צריך
לחשוב היטב מדוע מבנה המפקדות כיום דומה
עד מאד למפקדות "השמנות" של מלחמת יום
הכיפורים שהיו עם מערכות חד־פס וטלפרינטר
ללא צגים ומחשבים ,ומדוע צריך מפקדות
חלופיות כאשר טווחי המגע הינם מספר עשרות
ק"מ בלבד ,והתקשורת משופרת לאין ערוך ,והאם
"ראיית" תמונת המצב על הצג אכן באמת תורמת
למפקד להבין את שדה הקרב .אין ספק שמערכות
ממוכנות מסייעות במידה רבה לעבודת המטה,
אבל מפקד בכול רמה ,צריך לחוש ולהבין את
הקרב של הרמות הכפופות לו ,ולשם כך עליו
להיות לידם.

כוח הרצון

לוחמי שריון בתדריך במהלך המלחמה • צילום :ארכיון צה"ל

ב־ 13באוקטובר ,וקלמן מגן שבא במקומו ,נעו כול
יום ,במהלך שעות האור ,בין המח"טים ,לעדכון,
התייעצות ומתן פקודות ,ובלילה הם היו חוזרים
לחפ"ק לעדכון ,תכנון ומנוחה .בקרב התמרון לאחר
הצליחה ,החפ"ק האוגדתי נע צמוד לאחד מחפ"קי
החטיבות שנפרסו במרחבי הלחימה הגדודיים ,ופעל
באותה מתכונת מתוך תנועה או בעצירות קצרות.
המח"טים והמג"דים פעלו מעל גבי טנקים.
מח"טים היו במרחב הגדוד המוביל ומג"דים היו
בחזית הלחימה.
לא היו מפקדות חלופיות והמפקדה העיקרית לא
דילגה בעקבות הכוחות המתקדמים ,ולא היה צורך
בכך למרות שטווחי הלחימה היו ארוכים .הפקודות
הועברו ברדיו ובמערכות רדיו־טלפון ,והמפקדים

נעו בעיקר קדימה לפגוש מפקדים כפופים ולראות
את התפתחות הקרב במו עיניהם.4
למעט מפגשים של מפקד י האוגדות עם אלוף
הפיקוד בדבלה לא היו כינוסי מפקדים ,כול אחד
היה אחראי למשימה שממנו וקדימה .במונחים כיום
הפיקוד היה "פיקוד מוכוון משימה"  -משימות ירדו
מדרג לדרג וכול דרג קבע את תוכניתו לפי מיטב
הבנתו .תיאום בין חטיבות ובין אוגדות בתנועה
נעשה בהאזנה הדדית לרשתות ,לא היה צורך ולא
היה בפועל "ניהול" מלמעלה בשום רמה .לא היה
פער בהבנת "תמונת המצב".
לא היה עודף מידע ,לא היו להקות של קציני
מטה ועוזרים .מג"ד שפעל מטנק (שהוחלף מספר
פעמים) ,מח"ט שפעל מטנק ומפקד אוגדה שפעל

מנהיגות ,מקצועיות ,רוח לחימה ,מוטיבציה
ומורל  -ללא אלה היה מצבנו עגום .לזכותו של
צה"ל צריך לזקוף את אמון החיילים והמפקדים
בצה"ל ובמפקדיו ,את מיומנות הלוחמים
בהפעלת כלי נשקם ,ובשיתוף הפעולה בלחימה.
כוח הרצון (כמושג כולל לחמשת "הכוכבים"
האלה) הוא שהכריע את המלחמה בסופו של
דבר ,וכי לחיילים ראויים היו מפקדים ראויים.
גם אם מפקדי צה"ל ומפקדותיו טעו בהערכת
המצב הראשונית ,ולעיתים טעו גם בניהול
הלחימה ,הלוחמים והמפקדים בדרגי השדה
התעלו על עצמם ,וכיפרו באומץ ,במסירות
ובתעוזה על שגיאות וטעויות ,נחלצו ממצבים
אבודים או יצרו מצבי ניצחון שאין כדוגמתם.
יותר מכול אמל"ח מתוחכם או מערכת שו"ב
מעולמות וירטואליים ,יכולותיו של הלוחם
ואמונו במפקדיו ,ומפקדים שהיוו דוגמה אישית
בשדות קרב  -הם שניצחו את קרבות מלחמת
יום הכיפורים.
זה פרי של אימונים מפרכים ,של התמקדות
במקצועיות ,זה פרי אימון ותרגול קרוב ככול
האפשר לתנאיי הלחימה ,למיומנות ואֵמון
באמצעי הלחימה; זה פרי של דוגמה אישית
וטיפוח רוח יחידה לאמון ,והליכה בעקבות
מפקדים במצבים קשים.
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לא הטכנולוגיה ניצחה במלחמת יום הכיפורים
ולא גדולת הגנרלים  -הלוחמים והמפקדים בקו
המגע הם שהכריעו ,זה יהיה כך גם בעתיד -
ביבשה אין מלחמת כפתורים ופתרונות קסמים.
אם צריך לקצץ בתקציב ,לא זה התחום שבו
צריך לפגוע .חיילי המילואים של מלחמת יום
הכיפורים ניצחו במלחמה .כאשר התוכניות
נכשלות ,האויב מפתיע ,והטכנולוגיה לא פועלת
כהבטחות היצרן ,ואין כוח אחר מלבד הלוחם
וכוח הרצון שלו  -שום תחכום ממוחשב לא
יעשה את העבודה במקומו ,הלוחם אינו מכפיל
כוח  -הלוחם הוא הכוח.
מכול לקח אשר למדנו ממלחמת יום הכיפורים
 -אין לקח גדול מזה.

וכשהאבק שוקע
 40שנים לאחר סיום המלחמה עדיין אין סיכום
רשמי ומוסמך על מהלכה .יש עשרות ספרים,
חלקם סיפורים אישיים ויחידתיים ,וחלקם עבודות
חקר המנסות להאיר נקודות שונות .צה"ל יוצא
נפסד מכך .המבט האישי תמיד יעשה עוול למישהו
 כי כול אחד מתאר את מה שהוא יודע או חושב,והתמונה הכללית אובדת .ההיסטוריה נכתבת
ונקבעת לפי תחושות וידיעות אישיות ובהיעדר
לימוד מוסמך .פרסום ההיסטוריה הצבאית מתעכב
כי יש מפקדים שחשים שהם לא מוצגים באור
נכון .על כך אמר צ'רצ'יל "ההיסטוריה תהיה אדיבה
כלפיי ,מכיוון שאני עומד לכתוב אותה".
צה"ל משקיע מאמץ בלימוד לקחים ,בדרך
כלל מאמץ מרוכז וקצר ,בקורסים ובמכללות
לומדים בעיקר מורשת קרב .אך מעבר למחלקת
ההיסטוריה הצבאית העוסקת בתיעוד ,אין
בצה"ל גוף יציב וקבוע הלומד ביסודיות לקחי
פעולות ,מִבצעים ומלחמות ,ולכן ,החטאנו
בהבנת העומק אסטרטגי וכיצד מנצלים אותו,
וכאשר "נפל בחלקנו" עומק כזה  -לא הבנו
את המצרים ,את כבודם שאבד ואת המטרות
הפוליטיות שלהם ,לא למדנו ולא תרגלנו הגנה,
לא היה לנו מודיעין קרבי ,מערך האש בסיוע
ללחימה היה במצב רעוע ,הסיוע ללחימת היבשה
מהאוויר היה נתון לחסדי חיל האוויר ,המפקדות
היו כבדות ,הלוגיסטיקה בעורף מרחב הלחימה

האלוף קלמן מגן ז"ל בעת המלחמה • צילום :ארכיון צה"ל

הייתה מאולתרת ,וכך הלאה.
מלחמת יום הכיפורים מלמדת אותנו לקח
אחד גדול  -הניצחון הוא פרי המוטיבציה,
המיומנות והמנהיגות של חיילים ומפקדים ,ולא
בהכרח הטכנולוגיה או האמל"ח .האמל"ח המצרי
היה טוב משלנו במלחמת יום הכיפורים  -הם
הפתיעו אותנו ,הם כתשו בנו ללא הרף ,התוכנית
שלהם להשגת מטרותיהם הייתה טובה משלנו,
ולמרות זאת ניצחנו.
גבורה ,מנהיגות ,מוטיבציה ומיומנויות יכולים
להגביר הצלחה ,והם לפעמים נדרשים להציל
מכישלון לאחר החלטות גרועות ,ואז משלמים יקר
מאד באבדות ,אבל זו אינה הדרך הראשית .צבא
הוא מקצוע ככול מקצוע ,וצריך ללמוד ולחקור בו.
לא נגעתי בעוד תחומים רבים כמו  -רציפות
הלחימה של כוחות מבוססי רק"ם וכוחות רגליים,
מערך הלוגיסטיקה והשליטה במרחבים עורפיים
ובצירי תנועה ,המודיעין הקרבי והסיור ,החרמ"ש,
השליטה בכוח האדם ובאיתור נפגעים ,הפעלת
הלוגיסטיקה בסיוע לתמרון ואגדי התחזוקה...
ואחרים.

יש המון לקחים מאותה מלחמה רחוקה,
לקחים שאותם אנחנו רואים והם מבצבצים גם
כיום ,כי לקח "אמיתי" לא נעלם ,הוא יצוץ שוב
בהזדמנות הראשונה .הלימוד לא רק שלא הסתיים,
הוא באמצע ההתחלה.
במכון "חץ" אנחנו פועלים לצמצם את הפער,
ולהעשיר את צה"ל במידע ותובנות ,אם אתה
מבקש לדעת ,או רוצה להעביר מידע ,התקשר
אתנו http://www.iamti.com -
הניסיון הוא דבר נפלא ,שכן בעזרתו אתה
מבחין בטעות שעשית בכול פעם שאתה חוזר
עליה( .ג'ורג' ברנרד שו).
* תא"ל במיל' גדעון אבידור ,שירת בחיל
השריון  30שנים ,בין תפקידיו :מג"ד  ,46קצין
אג"ם אוגדה  252במלחמת יום הכיפורים ,מפקד
בית הספר לשריון ,מח"ט  ,725סגן מפקד גייסות
השריון ,קשנ"ר במלחמת של"ג .בשנת  2007ייסד
וניהל את מכון צבי מיתר לחקר לוחמת יבשה
ביד לשריון בלטרון ,ומשנת  2012הוא עומד
בראש מכון "חץ" לחשיבה צבאית מתקדמת.

הערות:
 .1למעט מוצב המזח שהמשיך להילחם עד  13באוקטובר ומוצב בודפשט שהתגונן בהצלחה כול משך הלחימה.
 .2ראה סקירה על התקפה והגנה בתורת הביטחון של ישראל בספרו של אלוף עמנואל סקל "הסדיר יבלום" עמודים .26-22
 .3אלוף אלברט מנדלר ,שנהרג ב־ 13לאוקטובר ,אלוף קלמן מגן ,סא"ל גדעון אבידור ,אל"ם יעקב ארז ,סא"ל יוסי תמיר.
	.4מרפידים לתעלת סואץ הטווח הינו כ־ 40ק"מ בקו ישר וכ־ 200ק"מ לקצות גזרת הלחימה בצפון ובדרום .בצליחת התעלה בהתקדמות מערבה
ודרומה היה המרחק בין החפ"ק האוגדתי לחפ"ק הפיקודי כ־ 150-100ק"מ ,והמרחק בין החפ"ק האוגדתי לחפ"קי החטיבות היה  3-1ק"מ .החפ"ק
האוגדתי הופגז באש ארטילרית ,הותקף על ידי מטוסים מצריים ,השתתף בהסתערות על יעדים (עם חטיבה  )179ונכנס למארב מצרי על ציר
התנועה לק"מ ה־ 101בליל  24-23באוקטובר ,מארב שממנו נחלץ החפ"ק בעור שיניו לאחר היפגעות הטנק המוביל.
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נמדע-דיזל הנדסה

M-113 N-2000

אכזרית

t-72

קבוצת נמדע-דיזל הנדסה עם ניסיון של יותר מ 30-שנה בהנדסה וייצור
בעלת הידע והיכולת לשדרג כל טנק ונגמ"ש ברחבי העולם
נמדע-דיזל הנדסה לב פסח ,א.ת .צפוני לוד  71106טל'08-9781111 :
www.nimda.co.il • www.diesel-eng.co.il

גומיאן
מוצרי גומי בע"מ

החברה המובילה בישראל בענף מוצרי הגומי

שפיים

אינסוף אפשרויות
רחוב דרכי משה  ,4לוד • טלפון • 08-9224911 :פקס08-9242949 :

www.gumiyan-rubber.co.il • gumiyan@zahav.net.il

עד קצה היכולת

חטיבה  7בקרבות הבלימה
חטיבה  7הבקיעה לעומק השטח הסורי כחוד החנית של אוגדה  36ופיקוד הצפון,
השתתפה בכיבוש המובלעת ויצרה איום על הצירים לדמשק מעומק השטח
הסורי .בתוך כך ידע מפקד החטיבה ינוש בן-גל לנצל את כוחות החטיבה "עד
קצה גבול היכולת" בכול שלבי הלחימה ובכך היו הישגיו כמפקד וכמח"ט

תעלת הנ"ט בפתחת קוניטרה

צילום :מאוסף אל"ם אילן סהר
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אל"ם (במיל') אילן סהר*
חלפו ארבעים שנה מימי המלחמה שחוויתי
כקצין המודיעין של חטיבה  .7בשנות דור שאחרי
אותה המלחמה ,האמנתי שאני מכיר את זירת
הלחימה ואת שהתרחש באותם מקומות ובאותו
זמן  -ולא היא .נוכחתי שרב הנסתר על הגלוי
ורבים האירועים שהיום נראים לגמרי אחרת.
די אם אומר שחטיבה  7ניהלה את קרב ההגנה
בגזרה חטיבתית ,ברוחב חזית של כ־ 25ק"מ ,ורק
בשלבי המלחמה האחרונים נתכנסה החטיבה
ללחימה בקרב ההכרעה על "עמק הבכא" כנגד
המאמץ הסורי האחרון ,בניסיון להכריע את
החטיבה ולהשתלט על צפון רמת הגולן.

על המחקר שהוביל לספר
"עד קצה היכולת"
עבודת המחקר מתבססת על מספר מקורות:
חומר ראשוני של פענוח תצ"א שבוצע מחדש
לגזרת המחקר על מהלכי האויב ולחימה
והיערכות כוחותינו; האזנה לרשתות הקשר
של חטיבה  ,7חטיבה  ,188אוגדה  ,36החטיבה
המרחבית  820ורשת מבצעים פיקוד הצפון;
תחקירים שבוצעו למפקדים ולוחמים ,מיד עם
תום המלחמה ,כמו גם לפצועים שאושפזו בבתי
חולים; על תיקי האלוף חופי שהוכנו לאלוף פיקוד
הצפון לקראת מתן עדות בוועדת "אגרנט",
בחתך יומי ,ובתוך כך יומני מבצעים של הפיקוד
והאוגדות ,קטעי שקלוט של רשתות הקשר
הרלוונטיות ,תמצית עדויות של קציני המטה
הפיקודי ודבריו של האלוף חופי עצמו .בנוסף
לאמור לעיל ,קיימתי ראיונות להצלבת נתונים
עם המפקדים וקציני המטה ,להבנת בעיות קרב
שעלו במחקר ,תוך כדי ביצוע העבודה.
עבודת המחקר כוללת ציטוטים רבים
מדברי מפקדים ומרשתות הקשר ,שאותם
הבאתי כראיות לאירועים ולהתרחשויות
בקרב .כקמ"ן החטיבה העוסק במחקר שאני
חלק מן המשתתפים ,היה לי יתרון שבדרך כלל
לא קיים בעבודות מחקר ,כגון אלה  -הכרת
מהלכי הלחימה והמשתתפים ,הכרה יסודית של
השטח ,גישה למקורות ראשוניים ,תצ"א ,רשתות
קשר ,ובעיקר הכרות אישית עם המפקדים ברמות
השונות בחטיבה ובכוחות שכנים ובפיקוד הצפון.
תרומתו הייחודית של המחקר היא בהצגת
זוויות ראייה שונות ,על רוחב ועומק גזרת
הלחימה החטיבתית ,תוך תיאור מדוקדק
המתבסס על מארג עשיר ממקורות ראשוניים
והצלבתם ,כדברי רמ"ח היסטוריה ,פרופ' אלון
קדיש.
מן הראוי לציין שעבודת המחקר מפרטת את
לחימת גדוד  74מחטיבה  ,188שהיווה חלק בלתי
נפרד מחטיבה  ,7מיד בפרוץ המלחמה .בהמשך
הלחימה לכיבוש המובלעת הסורית גם את כוח
"בן חנן" שהיה גדוד שהוביל את המאמץ הדרומי
של חטיבה  ,7כמו גם את קרבות ההגנה שניהלה
החטיבה בעומק המובלעת הסורית.
התיאור בוצע באותם סופרלטיבים ,מבלי
לגרוע כהוא זה מאופן לחימתם של לוחמי
הגדודים בכול שלבי הלחימה.
רמ"ח היסטוריה מוסיף ואומר" :שספר זה
מאפשר לחוקר ההיסטוריה להימנע מריחוק יתר
מנטלי ועובדתי ממושאי מחקרו ,בזכות ריבוי
התיאורים של המלחמה מנקודת מבט יחידתית,
וכבסיס לטיפוח מורשת הקרב של חטיבה ."7
לדעתי ,עבודת המחקר שחקרתי והעליתי

על הכתב ,בנוסף לעובדות ,יש בה המון צבע
ותיאורים מרשימים של התרחשויות ,תוך
כדי ציטוט לרשת הקשר או לדברי המפקדים
המתארים את הרגשתם ותחושותיהם במהלך
הקרב .דרך זו של תיאור הפרטים ,עזרים ,מפות,
מרשמים ,תצלומי אוויר ,תצלומי קרקע ומרשמים
שונים לתיאור נקודתי ,הופך את המחקר למעניין
בקריאה ותורם להבנת המלחמה בזמן ובמקום
התרחשותה.

"הצלתם את מדינת ישראל"
כך הכריז בהתרגשות רבה האלוף חופי ,ביום
ג' 9 ,באוקטובר בשעה  ,16:00בעת שנפגש
עם חפ"ק חטיבה  7לצורך תצפית מגבעת
"הבוסטר" ,על תוצאות הקרב במלחמה וב"עמק
הבכא".
האלוף ביטא את התרגשותו מתוצאות
התצפית שבה נגלו לעיניו מאות טנקים ורק"ם
סורי מסוגים שונים ,חלקם עדיין בוערים
ועשנים וחלקם פזורים נטושים .דבריו נבעו
בעיקר מהבנת תוצאות הלחימה של חטיבה
 7שהצליחה לבלום בקרבות "הרואים" את
נחשולי הדיוויזיות הסוריות במרכז רמת הגולן
ובצפונה .בכך התאפשר לפיקוד הצפון לצאת
להתקפת־נגד על דרום רמת הגולן שנכבשה
במוצאי שבת וביום א' על ידי כוחות דיוויזיות
חי"ר  5ודיוויזיה משוריינת  .1בזכות הבלימה של
חטיבה  7בגזרתה ,הצליח פיקוד הצפון להחזיר
את המצב לקדמותו ,להשמיד כוחות ניכרים
מאלה שחדרו וכבשו את שטחנו ,ולהסיג את
האחרים מעבר לקו 'הסגול' לעומק השטח הסורי.
האלוף חופי התפעל מאד מהישגיה של חטיבה
 7ומיד ביקש לדעת אם החטיבה מוכנה לצאת
למתקפה מזרחה "לכיבוש דמשק".
תגובתו של מח"ט  ,7אל"ם אביגדור בן גל
הייתה שאחרי התארגנות קצרה ,השלמת צוותים
ומפקדים שנפגעו ,השלמת טנקים שנפגעו ,תהיה
חטיבה  7ערוכה ומוכנה לצאת למתקפה לבצע
כול משימה בעומק השטח הסורי.

ההפתעה הסורית
ההתקפה הסורית על רמת הגולן בשבת ,יום
הכיפורים בשעה  13:53הייתה הפתעה מוחלטת
לכול דרגי הפיקוד והכוחות שברמת הגולן ,ולחלקם
הפתעה משתקת לכושר החשיבה והתגובה
בפתיחת המלחמה ובשלביה הראשונים .היינו
שבויים בהערכה כי הסורים אינם יכולים לצאת
למלחמה כוללת ,וכי גם אם יעזו לצאת למהלך
התקפי ,עוצמתו תהיה מוגבלת .תוכניות המגננה
הפיקודית הניחו שתינתן התרעה למתקפה סורית,
לפחות  36שעות מראש ,שתאפשר גיוס כוחות
המילואים והיערכות מהירה למגננה.
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חפ"ק  7על גבי הנגמ"ש .במרכז אל"ם ינוש בן
גל המח"ט ,משמאלו רס"ן חגי רגב קצין האג"ם,
מימין למח"ט רס"ן אילן סהר הקמ"ן ,מימינו
סרן שלום סטולרוב (לימים ארד) קצין הקשר
• צילום :מאוסף אל"ם אילן סהר

המתקפה הסורית
הצבא הסורי הפעיל בשלב הפתיחה שבעה
מאמצים חטיבתיים ,ובכול מאמץ חטיבתי -
שניים־שלושה מאמצים גדודיים .מאמצי המתקפה
נפרסו לכול רוחב רמת הגולן ממוצב  104בצפון
ועד מוצב  116בדרום .במאמצים הללו השתתפו
כ ־ 350-330טנקים וכ־ 930קני ארטילריה מסוגים
שונים ,ובנוסף כ־ 80גיחות הפצצה של רביעיות
מטוסי "מיג" ו"סוחוי" סוריים .בנוסף לאמור לעיל,
עוצמת המתקפה הסורית כללה  6חטיבות טנקים
משוריינות 2 ,חטיבות ממוכנות 6 ,גדודי קומנדו2 ,
דיוויזיות משוריינות (דיוויזיה  3חלקית) ובעוצמה
מצטברת של כ־ 1500טנקים .התקפה בו זמנית לכול
רוחב החזית הסורית ברמת הגולן ,באמצעות מאמצי
הבקעה מאוזנים ,לא הוערכה בשום דפ"א (דרך
פעולה אפשרית) לאויב ,בשנים שקדמו למלחמה.

הכוחות בפיקוד הצפון
בפרוץ המלחמה
בפרוץ המלחמה ,כוחותינו בגולן הורכבו
מ־ 2חטיבות טנקים  -מחטיבה  188וחטיבה 7
(בסה"כ  177טנקים) ,מפקדת חטיבה מרחבית
 820עם  2גדודי חי"ר במוצבי הקו הקדמי (גדוד
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 13בצפון וגדוד  50בדרום) ו־ 44קני ארטילריה.

תוצאות המתקפה הסורית
בשני ימי הלחימה הראשונים
הגזרה הדרומית והמרכזית של רמת הגולן
נפרצו ,כוחות הצבא הסורי חדרו והשתלטו על
דרום־מרכז רמת הגולן מגדרות מחנה נאפח
בצפון ועד מחנה "אל־על" בדרום רמת הגולן.
בגזרה הצפונית־מרכזית של רמת הגולן ,ממוצב
 110במרכז ועד מורדות החרמון בצפון ,הגֵנ ָה
חטיבה " 7בחירוף נפש" ,בלמה את ההתקפות
הסוריות החוזרות ונשנות ומנעה כול הישג סורי
בגזרת אחריותה.
המצב הקשה ביותר שבו היה נתון פיקוד הצפון
אירע ביום א'  7באוקטובר בבוקר .הפיקוד היה
ב"ערפל קרב" .מפקד אוגדה  36נאלץ לסגת ולפנות
את מחנה נאפח (מרכז השליטה על רמת הגולן)
טנקים סורים לחצו על גדרות המחנה .כוחות
סוריים לחצו על ציר 'יהודיה' מערבה ,ועל כול
הצירים העולים לרמת הגולן.
שר הביטחון משה דיין שהגיע ביום א'
בבוקר למפקדת הפיקוד במחנה "כנען" ,זרע
במעורבותו ובעצותיו דכדוך באלוף חופי ובקציני

מטה הפיקוד שסביבו .נתקבלה החלטה לפנות
את מוצבי הקו שבגזרה הצפונית( .החלטה זו
בוטלה בתוקף התערבותו של מח"ט גולני אל"ם
אמיר דרורי שהאזין לרשת הקשר הפיקודית והיה
נוכח באופן אישי בצפון רמת הגולן וראה את
המתרחש) .כמו כן נעשו הכנות לפיצוץ גשרי
הירדן על ידי חטיבה  .820ניתנה פקודה לחיל
האוויר להפציץ כוחות לאורך הצירים היורדים
לירדן (בדרום) תוך זיהוי מהאוויר בין כוחותינו
לאויב .בנוסף לאמור לעיל ,מח"ט  188אל"ם
בן־שֹהם ,נאלץ בלחץ הכוחות הסוריים ,לרדת
מרמת הגולן באזור ציר "גמלה" בשחר יום א',
ולעלות לרמה בבוקר יום א' בדרך גשר "בנות
יעקב" ולהמשיך את הלחימה בציר 'הנפט' .עד
שנפגע ונהרג הוא וסגנו ,סא"ל דוד ישראלי וקצין
האג"ם של החטיבה רס"ן בני קצין ,בצהרי היום.

לחימת חטיבה  7במרכז
וצפון רמת הגולן
במצב שנוצר בדרום רמת הגולן ובמרכזה
והתוצאות הקשות של המתקפה הסורית ,ועל
אף מצב כוחותינו שלחמו ,נפגעו או נסוגו מדרום
רמת הגולן ,ידעה חטיבה  7להתעשת באופן מידי

אביגדור קהלני (מג"ד
 )7ויוס אלדר (מג"ד ,)75
שיחה באמצע המלחמה
• צילום :ארכיון צה"ל

חזית הצפון 6 ,באוקטובר 14:00 ,1973

בתחילת הקרב ,לצפות על מהות מהלכי ההבקעה
הסורית מגבעת "הבוסטר" .לאחר קבלת הפקודה
של קצין האג"ם הפיקודי ,סא"ל אורי שמחוני,
בשבת בשעה  15:30בדבר חלוקת רמת הגולן
לשתי גזרות אחריות  -הצפונית באחריות חטיבה
 7והגזרה הדרומית באחריות חטיבה  - 188ידעה
החטיבה להתארגן מהר להגנה בגזרתה.
מח"ט  7והחפ"ק שאיתו ,קיימו הערכת מצב
ובחנו את הסיכונים והסיכויים שהחלו להיווצר
בשטח ,ובהתאם לכך להיערך עם כוחות החטיבה
בגזרת אחריותה ולהגיב באופן מידי כבר בשעות
שלפני רדת החשיכה ובחשיכה ,בהתאם למאמצי
הסוריים המזוהים והחזויים במרכז רמת הגולן
ובצפונה.
אל"ם ינוש בן גל ,מח"ט  ,7לאחר שראה
והבין את מאמצי הצבא הסורי לכול רוחב גזרת
אחריותו (חזית של כ־ 25ק"מ) בחן היטב את
צירי החדירה האפשריים לאויב והגיב באופן
מידי בתפיסת השטחים השולטים שהקנו לכוחות
הקטנים יחסית שעמדו לרשותו ,יתרון טקטי
ואפקטיבי ככול שאפשר .המח"ט הפעיל את
הגדודים ,את כוח העתודה החטיבתי ,יצר שני
כוחות גדודיים מאולתרים לסגירה אפקטיבית

ככול שניתן ,בצירוף הארטילריה הדלה שעמדה
לרשות החטיבה.
חשוב לציין את החלטתו הגורלית של קצין
האג"ם הפיקודי ,סא"ל אורי שמחוני ,שהיה מפקד
החפ"ק הפיקודי בבונקר הפיקוד במחנה נאפח.
סא"ל שמחוני הבין מיד שזו מלחמה כוללת.
הוא העריך שהמאמץ העיקרי הסורי מתפתח
באזור קוניטרה ,וקיבל החלטה גורלית לחלק
את רמת הגולן לגזרות אחריות בין חטיבה 7
בצפון רמת הגולן ,לבין חטיבה  188בדרום רמת
הגולן( .אלוף הפיקוד היה בדרכו מהמטכ"ל חזרה
לפיקוד) .בנקודת זמן חשובה זו לניהול המלחמה,
ובפרספקטיבה של  40שנים ,הייתה זו לדעתי
ההחלטה החשובה ביותר שנתקבלה במלחמה.
ההחלטה אושרה על ידי אלוף הפיקוד שחזר
לחפ"ק בנפח לפנות ערב.
מח"ט  7חשש מחדירות אפשריות של
האויב בצפון גזרת אחריותו ,לעיר החרבה
קוניטרה ובאזור מוצב  .109לדבריו הכוחות
שעמדו לרשותו לא הספיקו לתת מענה מלא
וחזק לכול גזרת אחריות החטיבה ,והוא נאלץ
ביודעין להפקיר או להותיר כוחות דלילים בחלק
מן המקומות.

שיטת ניהול הקרב החטיבתי
ניהול קרב ההגנה החטיבתי התפתח תוך כדי
הלחימה ולא היה פרי תכנון מקדים .המח"ט
אמנם התבסס על תורת הקרב הצה"לית של
קו הגנה ראשון ,קו הגנה עיקרי וקו עצירה ,אך
הפעלת כוחות החטיבה בכול שלבי הלחימה
התבססה על פקודות למסגרות הגדודיות
ולכוח העתודה החטיבתי הקטן שעמד לרשות
המח"ט ,בעיקר כמענה ותגובות לפעילות
האויב הצפויה והחזויות ,בעיקר בלילה .כמו
כן הופעלה הארטילריה שעמדה לרשות החטיבה
למוקדי החדירה שנצפו על ידי הכוחות בשטח,
באופן מיוחד על ידי מג"ד  74שנערך בגבעת
"הבוסטר" ,ובהמשך על ידי המג"דים אביגדור
קהלני ומשולם ַרטֶס־כרמל בגזרותיהם .הפקודות
לכוחות ניתנו ברשת הקשר החטיבתית ובמפגשי
מפקדים בנקודות תצפית או "במדרון האחורי",
בהתאם לנסיבות.

עקרונות היערכות החטיבה לבלימה
היערכות החטיבה לבלימה התבססה על
העקרונות הבאים:
•	הכרת השטח והערכת מצב נכונה שהביאה
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מפת הקרב בעמק הבכא .יום ג' 9 ,באוקטובר  ,1973קרב ההכרעה,
התקפת־נגד מטכ"לית

לתפיסת השטחים השולטים הנכונים ,ורמפות
הטנקים שהקנו לחטיבה יתרון טקטי מוחלט,
בכול הגזרה החטיבתית אך באופן מיוחד
מדרום ומצפון לחרמונית.
•	אבטחת האגף הדרומי באמצעות העתודה
החטיבתית ,פלוגת "טייגר" ,ועל ידי כוח סמג"ד
 77שהוקם אד־הוק על ידי מח"ט .7
• מתן עצמאות למג"דים בגזרת אחריותם.
•	הפעלה מרוכזת של הארטילריה החטיבתית
וארטילריה זמינה למס"ח (מפקד סיוע חטיבתי)
לנקודות קריטיות ,באופן מיוחד בשעות הלחימה
הקשות של קרב ההכרעה ביום ג' 9 ,באוקטובר
 ,1973בשעה שהופעלו  21סוללות ארטילריות
נגד המאמץ העיקרי והמאמץ המשני הסורי בקרב
ההכרעה של "לחיות או לחדול".
•	מקצועיות טכנית וטקטית ,החל מרמת הטנק
הבודד.
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מרשם ההבקעה הסורית והיערכות חטיבה  7לקרב הבלימה
במוצאי שבת 6 ,באוקטובר 1973

•	תכנון מתמיד ושמירה על תמונת מצב עדכנית
(ככול הניתן) ביום ובלילה.
•	פינוי וטיפול בנפגעים בעמדות ו"במדרון
האחורי".
•	אספקת תחמושת ודלק ל"מדרון האחורי"
והוצאת טנקים בודדים בתזמון מפקדים
ברמות של מג"ד ,סמג"ד ,סמח"ט.

המצבים הקשים בקרב הבלימה
כבר בליל מוצאי שבת נוצר לחץ כבד על
המח"ט וחפ"ק החטיבה ,זאת בעיקר בהיעדר
מידע מדויק על פעילות האויב והיערכות
כוחותינו ,בעיקר גדוד  ,74בגזרת אחריות
החטיבה .הייתה אבחנה ברורה שבגזרת העיר
החרבה קוניטרה אנחנו חשופים ,כמו גם בגזרת
המוצבים הצפוניים ,ממוצב  105צפונה למוצב
 ,103אנחנו דלילים בכוחות .הוסף לכך שלסורים

היו אמצעים לראיית לילה (באור תת־אדום),
הארטילריה הסורית הייתה בעוצמה רבה ורוויה
בתחמושת תאורה ,בעוד זו שעמדה לרשות
החטיבה הייתה מועטה מכול הבחינות .החפ"ק
העריך שהסורים יחדירו לשטחנו את החטיבות
המשוריינות של דיוויזיות החי"ר (מה שאכן
התרחש) ובכך ישנו את מאזן הכוחות לקריטי.
במצב זה נדרשה החטיבה להוריד גדוד
מהסד"כ (שהיה מעורב בלחימה) ולהעבירו
דרומה .מח"ט  7העריך שאין באפשרותו לבצע
פקודה זו והיא בוטלה לאחר ששוכנע אלוף
הפיקוד מהמצב בגזרת חטיבה .7
בחצות נפגעו מג"ד  75סא"ל יוס אלדר,
המ"פ וסמ"פ של פלוגה ז' מגדוד  77ומפקדים
אחרים .עוד תפורט להלן לחימת פלוגת טייגר
כנגד חטיבה משוריינת ( 43המארב המפורסם)
שיתואר להלן.

חפ"ק  7בתדריך מפקד האוגדה רפול בתום קרב הבלימה .משמאל
אל"ם ינוש בן גל מח"ט  ,7מימינו רס"ן אילן סהר הקמ"ן ,מימינו
סרן שלום סטולרוב קצין הקשר ,במרכז התמונה תא"ל רפאל איתן
מפקד אוגדה  ,36מימינו רס"ן מוקי בצר מסיירת מטכ"ל
• צילום :מאוסף אל"ם אילן סהר

המארב של פלוגת טייגר בפיקודו
של סרן מאיר זמיר
בשעה ( 03:02שחר יום א'  7באוקטובר)
נדרשה חטיבה  7על ידי מפקד האוגדה ,תא"ל
רפאל איתן (רפול) ,לשלוח 'מסגרת משנה' לתפר
שבין חטיבה  188לחטיבה ( 7צומת כודנה ציר
הרוחב המרכזי) .מח"ט  ,7אל"ם ינוש בן־גל ,השיב
שאין לו מסגרת פנויה וכולן מעורבות בלחימה.
רפול השיב למח"ט  7ברשת הקשר החטיבתית
"...שלח מסגרת משנה של משנה ,של משנה (גם
מחלקת טנקים) למשימת חירום" .ינוש החליט
לשלוח את פלוגת "טייגר" שהייתה ערוכה מדרום
לקוניטרה ומעל מוצב .110
מ"פ "טייגר" התארגן למשימה ונע דרומה,
תוך קידום כוח הסמ"פ ממוצב  110לצומת כביש
הרוחב והדרך העולה למוצב  .110תוך כדי תנועתו
של טייגר דרומה ,הוא זיהה כוח עם אורות נע

על הציר מדרום לצפון .טייגר פנה ברשת הקשר
לקצין האג"ם של חטיבה  188וביקש הבהרות:
"האם כוחותינו או אויב?" וכעבור דקות ספורות
קיבל פקודה "השמד אותם ,זה אויב" .טייגר פרס
מארב לכוח האויב שחדר לתוכו ובשלב ראשון
יצר מכת אש משני הכיוונים .הכוח הסורי נלכד
במארב ,חלקו ירה אש ספורדית בלתי יעילה וחלקו
התפזר מערבה לשטח ההשמדה .טייגר המ"פ
כינס את כוחותיו לתא השטח בצומת הכביש
העולה למוצב  ,110והשמיד את הכוח הסורי
שמנה כ־ 40-30טנקים ונגמ"שים .היה זה חוד
חטיבה משוריינת  43הסורית שנשלחה לתקוף את
חטיבה  7מדרום .מח"ט  43הסורי דיווח למפקד
דיוויזיה  9שהוא נתקל בכוח חטיבתי ונאלץ לסגת
לעומק השטח הסורי.
המארב של טייגר (סרן מאיר זמיר) היה מבצע
"מבריק" בכול קנה מידה של פעולה מקצועית,

צבאית ,במקום ובזמן הנכון ,בעיקר ביוזמה
שנלקחה ותוכננה במהירות על ידי המ"פ הצעיר
ורב הכישרונות.

יום א'  7באוקטובר
יום הלחימה השני החל באש ארטילרית סורית
שהייתה מכוונת היטב ,ומטווחת מהחרמון שנכבש
על ידי הקומנדו הסורי .מח"ט  7החל בבדיקה
יסודית של מצב כוחותינו על ידי דיווחי המפקדים,
כול אחד בגזרתו.
מיד אחר כך החל קרב הטנקים לכול רוחב
גזרת החטיבה ,כשהסורים מנסים לנצל את
המעברים שהכשירו בלילה על תעלת הנ"ט ושדות
המוקשים של כוחותינו ,להחדרת גדודי הטנקים
של חטיבה  78המשוריינת והכוחות האחרים
של חטיבות החי"ר ,אלו ששרדו את לחימת ליל
 7-6באוקטובר .הקרב נמשך באופן רצוף במשך
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לחיסול היוזמה הסורית.
בכך תמו קרבות הבלימה של חטיבה  .7הצבא
הסורי הובס ונסוג מזרחה מעבר לקו הסגול ,כשהוא
מותיר כ־ 250טנקים פגועים ,חלקם עשנים בעמק
הבכא ,עשרות טנקים ומאות כלי רכב ורק"ם אחרים
בכלל גזרת הלחימה של חטיבה .7

כול שעות היום ומחצית הלילה וגרם לכוחותינו
לנפגעים רבים בכול יחידות החטיבה.
הקרב נמשך גם למחרת ביום ב'  8באוקטובר
אך באופן יותר ספורדי בהיקפו ובמשכי הזמן
של ירי ארטילרי וקרבות טנקים .ביום ב' בבוקר
החל פיקוד הצפון את התקפת־הנגד הפיקודית
עם שתי אוגדות ,מדרום רמת הגולן ובמרכזה,
ועל בסיס ה"סדן" של חטיבה  ,7כדי להסיג את
הסורים לשטחם ולהחזיר את המצב לקדמותו,
ערב פרוץ המלחמה.

הקרב הגורלי של סיירת חטיבה 7

יום ג'  9באוקטובר
יום הלחימה הקשה ביותר של חטיבה  7היה
ביום ג'  9באוקטובר ,שהחל למעשה אחרי חצות
ליל יום ב'־ג'  9-8באוקטובר .הייתה זו ההתקפה
המכרעת של הצבא הסורי שנוהלה ממוצב
הפיקוד של הצבא הסורי בדמשק בפיקודו של
הנשיא חאפז אסד .ההתקפה החלה במסך אש
ארטילרי מתגלגל של כ־ 400קני ארטילריה
על עמדות כוחותינו ,ממוצב  109בדרום ועד
מוצב  105בצפון .קו העמדות היה רווי באש,
עשן ואבק כבד שלא אפשר לכוחותינו לראות
לפנים ,וחייב את המפקדים להיכנס לעומק
הטנקים ולנוע לאחור ולעזוב את העמדות
הטובות שהיו מופגזות באש בלתי נסבלת,
המצב היה קטסטרופלי .מאחורי אותו מסך
ארטילרי נעו למתקפה כ־ 160טנקים ,מתוכם
כ־ 100מסוג טי־ 62של חטיבה  81מדיוויזיה
משוריינת  ,3וחלקם של כוח אסד וכוחות
ששרדו את הלחימה עד אז.
ינוש מח"ט  7שצפה במצב הקטסטרופלי
שנוצר ,נאלץ לרכז את כול כוחות החטיבה כנגד
המאמץ העיקרי הסורי ,והבין שזו לחימה של
לחיות או לחדול .במקביל הצליח המס"ח רס"ן
אריה מזרחי לגייס את כול הארטילריה הזמינה
והאפשרית כנגד המאמץ הסורי .מג"ד  75יוס
אלדר נאלץ לרדת מהעמדות מחוסר תחמושת.
מג"ד  77קהלני קיבל את הפיקוד על עמק הבכא.
מג"ד  71סא"ל רטס הוכנס לגזרה הלחימה
הקריטית על ידי מח"ט  7לאחר תדריך אישי.
סא"ל יאיר נפשי מג"ד  74גם הוא נדרש לרדת
מעמדות "הבוסטר" ולהצטרף לקרב ההכרעה.
במצב שנוצר הצליחו רבים מהטנקים הסורים
לעלות ולעבור את עמדות כוחותינו מערבה .נוצר
מצב של חוסר שליטה .מג"ד  71סא"ל רטס נפגע
ונהרג ,מפקדים אחרים נפגעו ,טנקים רבים נפגעו
ונאלצו לרדת מהעמדות או שלא יכלו לחזור
לעמדות .במצב נואש זה פעל בגבורה יוצאת
דופן מג"ד  77סא"ל קהלני .הוא סחף להסתערות
קדימה את כול מי שהיה בסביבתו מגדוד  77או
אחרים ,נלחם בטנקים הסורים בטווחים של
מטרים בודדים תוך מתן דוגמה אישית ,ובכך
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הוא הצליח להכריע את הקרב בגזרתו ולחזור
ולהגיע לעמדות השליטה על עמק הבכא .ראוי
לציין שסביבו פעלו הסמג"ד ומפקדי המשנה
באותה גבורה ואומץ אישי יוצא דופן.
במקביל ללחימה זו ראוי לציין את התגבורת
המשמעותית שקיבלה חטיבה  7בשלב הקריטי
של הלחימה ביום ג' בשעה  10:00בבוקר .היה זה
סא"ל יוסי בן חנן שקטע את חופשת ירח הדבש
בקטמנדו וחזר לפיקוד הצפון בליל  9-8באוקטובר.
יוסי ארגן ביחד עם סמג"ד  53סרן שמוליק
אסקרוב כוח של  13טנקים משרידי חטיבה 188
ונשלח לחזית להצטרף ללחימת חטיבה " 7בדקה
ה־"( 90על ידי תא"ל רפאל איתן מפקד אוגדה
 .)"36יוסי תודרך על ידי ינוש וחפ"ק החטיבה
לתקוף משני צידי ציר אמריקה (ציר קוניטרה -
דמשק) ,להשמיד את הכוחות התוקפים ולהקל
את הלחץ שבו הייתה נתונה החטיבה מצפון לו.
ההתקפה של כוח בן חנן (שנקרא כוח "התעמלות
הבוקר" לפי תוכנית ההתעמלות הפופולרית
ברדיו שנהג אביו להגיש בקול ישראל בעבר),
הייתה בזמן ובמקום הנכון .יוסי והכוח שאיתו
פעלו בנחישות רבה ואכן סייעו באופן משמעותי

לקראת תום קרב ההבקעה בעמק הבכא ,נשלחה
סיירת חטיבה  7בתדרוך המח"ט ,לחלץ צוות טנק
פגוע שנותר על הציר מהכפר בוקעתא למוצב .105
תוך כדי תנועת הסיירת בפיקוד המ"פ ו־5
נגמ"שים לאזור הכפר בוקעתא וחילוץ צוות הטנק,
נתגלה לסיירת מדרום לכפר כוח גולני שניהל קרב
קשה עם כוח קומנדו סורי .מג"ד  12נהרג ולכוח
היו נפגעים רבים.
הנפגעים חולצו על ידי נגמ"שי הסיירת והובלו
לכיוון התאג"ד בצומת ווסט .מ"פ הסיירת ,סרן
כרשני ,דיווח למח"ט  7על האירוע של חילוץ
נפגעי כוח גולני וביקש את אישורו לחזור לתקוף
חוליית נ"ט סורית ,שלדבריו התמקמה בקרבת
הציר המרכזי למסעדה.
המח"ט אישר למ"פ לחזור לבצע את משימת
השמדת חוליית הנ"ט .המ"פ ושלושה נגמ"שים
נעו צפונה לביצוע המשימה ,נתקלו בכוח הסורי
וסטו מזרחה לתוך מארב מתוכנן ,מבלי שהדבר
דווח לחטיבה.
שלושת נגמ"שי המ"פ נפגעו באופן אנוש .ברשת
הפנימית של הפלס"ר הוזעקו יתרת הנגמ"שים שגם
הם חדרו לעומק השטח ונפגעו קשה.
בקרב זה נהרגו לפלס"ר  24מפקדים ,המ"פ,
הסמ"פ ,קצינים ומפקדים ,מטובי שלד הפיקוד
של הסיירת.
היה זה קרב היתקלות במארב סורי מתוכנן
היטב שהיה חלק מקרב ההכרעה הסורי ופעל באופן
עצמאי מצפון לגזרת עמק הבכא .מאמץ זה פגע
אנושות בסיירת חטיבה .7

סיכום
עד סוף המלחמה לא היו ידועים לחפ"ק 7
הכוחות הנוספים שנערכו ופעלו בגזרת החטיבה
(אג"ם הפיקוד והאוגדה לא דאגו לכך) :מיקומו של
מח"ט גולני ,אל"ם אמיר דרורי ,והכוחות שאיתו;
היערכות גדוד  ;13תצפיות חטמ"ר  820ותצפיות
הפיקוד; כוחות הנדסה ואחרים .מצב זה גרם לחוסר
ניצול יעיל של חלק מהכוחות שהיו בגזרת הלחימה
החטיבתית ולא נוצלו כנדרש (באופן מיוחד תצפיות
כוחותינו) .הכוחות שעמדו לרשות החטיבה נוצלו
לבלימה ולסתימת הפרצות לרוחב הגזרה החטיבתית
תוך לקיחה בחשבון של סיכון "הפקרת" צירי חדירה
אפשריים שנבע מחוסר ברירה.
חטיבה  679בפיקודו של אל"ם אורי אור לחמה
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החל מיום א'  7באוקטובר בבוקר באגף הדרומי של
חטיבה  7כנגד דיוויזיה משוריינת .1
בלימת הדיוויזיה במקום ובנקודת הזמן אכן
"הצילה" את חטיבה  7ואפשרה לה להתמקד בחזית
הלחימה המזרחית לאורך הקו הסגול ,שהייתה ברצף
בלתי פוסק של לחימה מ־ 6באוקטובר פרוץ המלחמה
ועד יום ג' 9 ,באוקטובר בשעות אחר הצהריים.
לדעתי בארבעת ימי קרבות הבלימה לא הייתה
אפשרות לחטיבה  7לרכז כוח ולצאת להתקפת־נגד,
כדי להסיג את הכוחות הסוריים מעבר לקו הסגול.
בפעם היחידה שהיה ניסיון לעשות זאת בפקודת
מפקד האוגדה תא"ל רפאל איתן ,היה זה ניסיון בלתי
מוצלח של גדוד  77שפעל בכוח קטן וחסר יכולת
לשנות את המצב .היה מקום להפעיל את מג"ד  74או
את סמח"ט  7לשלוט על האגף הדרומי של החטיבה
באזור שמדרום לעיר קוניטרה ,שם נלחם מ"פ א'
סרן צביקה רק ומ"פ טייגר עד יום א' בצהריים.
ולסיום מספר מילים על אל"ם ינוש בן גל
מח"ט :7
בפרספקטיבה של  40שנה היה זה לדעתי אחד
המפקדים היותר טובים של מלחמת יום הכיפורים
בפיקוד הצפון שפיקד על חטיבה .היה זה מפקד שהכין
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היטב את החטיבה למלחמה בשנה שקדמה למלחמה.
ינוש התעשת מהר מההפתעה האסטרטגית שאחזה
בכול דרגי הפיקוד בפרוץ המלחמה ,הוא ידע לקיים
הערכת מצב עם החפ"ק שסביבו ,לקרוא ולהבין
את האפשרויות של האויב שפעל בגזרת אחריות
החטיבה ,לשמוע וללמוד את מהלכי האויב הצפויים
והחזויים .ינוש למד לנצל את יתרונות של הקרקע
בגזרת החטיבה ,להפנות את כוחות החטיבה ,לניצול
והיאחזות בתוואי הקרקע החשובים.
סגנון הפיקוד והשליטה על כוחות החטיבה היה
חד ,ברור ומובן לכול .רשת הקשר החטיבתית שימשה
למתן פקודות והייתה פנויה למפקדי הגדודים יום
ולילה .ינוש ידע לנצל את כוחות החטיבה "עד
קצה גבול היכולת" בכול שלבי הלחימה ובכך היו
הישגיו כמפקד וכמח"ט.
בתום קרב הבלימה ביום ג' אחר הצהריים ולאחר
 41שעות של התארגנות ,ביצוע נוהל קרב סדור
השתתפות והשתלבות בנוהל הקרב האוגדתי ,ביצוע
קבוצת תכנון חטיבתית קבוצת סיור ותצפית על צירי
ההבקעה של החטיבה  -התבצעה קבוצת פקודות
חטיבתית ותדריך יסודי של המח"ט למפקדי הכוחות.
חטיבה  7הבקיעה לעומק השטח הסורי כחוד

החנית של אוגדה  36ופיקוד הצפון השתתפה בכיבוש
המובלעת ויצרה איום על הצירים לדמשק מעומק
השטח הסורי .ההבקעה והלחימה בעומק השטח
הסורי יפורטו בכתבה הבאה.
* אל"ם (במיל') אילן סהר ,חבר עמותת יד לשריון,
עוסק זה מספר שנים במחקר על קרבות השריון
ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים .מחקריו
שפורסמו בצה"ל ,עד היום:
• הלחימה במוצב  116בדרום רמת הגולן.
• הלחימה במוצב  109ובדרום פתחת קוניטרה.
•	"תל אחד  -שלושה קרבות"  -הכיבוש וההגנה
על תל א־שמס.
•	חטיבה  7במלחמת יום־הכיפורים  -העבודה
פורסמה בצה"ל לפני כחודש.
•	בנוסף למחקרים ,התפרסם לאחרונה הספר "עד
קצה היכולת" בהוצאת משרד הביטחון/מערכות,
באמצעות הוצאת הספרים "מודן".
•	הספר מתבסס על עבודת המחקר שביצע
אילן סהר ,מתומצת ומיועד לאזרחים ,ללוחמי
חטיבה  7לדורותיה ולמורשת הקרב של החטיבה
במלחמת יום הכיפורים.
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השפעת מלחמת
יום הכיפורים על
החברה הישראלית
דעה אישית
תא"ל (במיל') עמי מורג*

מבוא
ביום ראשון  7ביוני  1973בשעה ארבע
בבוקר ,יצאה שדרת טנקים גדודית משערי
מחנה "שדה תימן" ,בדרכה ל"נפנף" את
המצרים הפולשים מעבר לתעלה ואולי גם
מעבר לנילוס .לא אכביר מלים אודות מצב
הזיווד והתחמושת ,מאחר וכול אלה נלעסו עד
כלות ואפילו גבב לא שרד .בטנקים הדוהרים
דרומה ישבו טובי הטנקיסטים של צה"ל
מאז הופעלו טנקים בצבא ואולי עוד יופעלו.
האווירה ,המורל והרעות התקיימו למרות
ההפתעה וכולנו ,מהטען־קשר בטנק 3א ועד
המג"ד ,היינו בטוחים שרק למראה ומשמע
הטנקים ,ישילו המצרים את נעליהם ויתחרו
במרתון לקהיר.
אי שם במעמקי המעיים ,החלה לשרוף
התהייה ,הכיצד? הרי חיינו בידיעה ודאית
שבעשור ההוא לא תהיה מלחמה .הולעטנו
בתקשורת ובקורסים שאין יכול לנו ,שהאויב
יודע שסיכוייו קלושים ומטה .אמרו ושנו
לנו שנעלה מכל ספק שאם תחול החמרה
במצב הביטחוני ,תהיה לנו התרעה מספקת
להתארגן .איך? איך? איך הגענו למצב שאנו
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נחפזים לעצור שיטפון שהובטח לנו שלא
יגיע? שיטפון שהובהר לנו שאין בדל של סיכוי
שיתקיים? ככול שהדרמנו גדלה התדהמה .אף
ידיעה מודיעינית לא הגיעה אלינו והבהירה את
המצב .חשתי מבוכה מחוסר היכולת ל ַמ ֵּד ַע את
הכפופים לי .היה ברור לי שאם אני בתחושת
משבר ,חיילי חוששים פי כמה .הרדיו ,היה
המקור היחיד למידע .הפנמתי מהר מאד את
התובנה כי מה שאנו רואים ונראה זה המודיעין
היחיד שעליו ניתן להסתמך .מאותו שלב
הבהרתי לחייליי את המצב כפי שהבנתי אותו.
מה שתראו במשקפת (שלא הייתה) אמרתי
להם  -זה מה שיש .המודיעין שלא הגיע
היה הסימן הראשון והברור ביותר לכישלון
המערכתי־מנהיגותי ,משמע ,קריסת מערכת
רבתי .השקט בתמסורת הצבאית האמורה
לרדת מהאולימפוס בקריה אל הלוחמים
בקו נמשכה עד השלשה עשר בחודש!!! זה
היה בלתי נתפס שמפקדי האוגדה והחטיבה
שלי קוששו מודיעין מגלי צה"ל וממראה
עיניהם .כל מה שלמדתי בקורסים ובשגרה
נעלם ,האֵמון שלי בהנחה שבכנסי מח"טים
ובדיוני רמטכ"ל יושבים כאלה שיודעים הכול
ועליי רק ללמוד מהם ,נגוז .הנה בשעת מבחן
עליונה נשארתי לבדי עם חייליי ,ואחריות
המפקד נדמתה לפתע כמשקל כבד מנשוא .זה

חיינו בתוך בועה ,לפיה אנו חיים במדינה שאין חולק על קיומה ובוודאי
שאין מי שיסכן את קיומה .פיצוץ הבועה הפתאומי במלחמה לא היה
האמון שלי בהנחה שבכנסי מח"טים ובדיוני רמטכ"ל יושבים
וירטואליֵ .
כאלה שיודעים הכול ,ועליי רק ללמוד מהם ,נגוז.

נושא גייסות סורי (בי־טי־אר) שממנו ירדו חיילים
רגלים והסתערו לעבר הטנקים שלנו .אחד מהם פגע
בראשו של הסמג"ד שמוליק אסקרוב שנפצע אנושות
ופונה לאחור • צילום :מאוסף יוסי בן־חנן
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הלוחמים שעשו את העבודה .אנשי הצוות של
הטנק של יוסי בן־חנן נעזרים בסמל־ראשון אדיר
שטרן ז"ל להכנת הטנק להבקעה .אדיר היה בכל
ימי הלחימה מפקד הטנק שלחם צמוד ליוסי
והיה תמיד נועז דרוך ומוכן!
צילום :מאוסף יוסי בן חנן

היה רגע מכונן .התמימות והאמונה הילדותית
במערכת השלטונית גזה ונעלמה .עידן התמימות
חלף לעד.
עד אז חיינו בתוך בועה ,לפיה אנו חיים
במדינה שאין חולק על קיומה ובוודאי שאין
מי שיסכן את קיומה .פיצוץ הבועה הפתאומי
לא היה וירטואלי ,הוא דמה למשיכת השטיח
מתחת רגלינו כשאנו משוכנעים שאין מי שיכול
לעשות לנו איפון (כמו בג'ודו) .פיצוץ הבועה
החל לחשוף לפנינו מצב בלתי אפשרי  -הייתכן
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שהמנהיגים הדגולים ,אשפי הביטחון העצמי
והידע ,טעו? כול מה שלימדונו הפך לעורבא פרח,
לאבק דרכים? אפשר שבעצם או אף למעשה,
אנו בובות על חוט בלתי נראה או פיונים על לוח
השחמט? התחושה שהוליכו אותנו שולל החלה
לשרוף בבטן .החלה אך עדיין לא השתוללה ,כי
היינו בטוחים שתוך זמן קצר נהיה חזרה בימ"ח
לאחר ניצחון ודאי ואלגנטי ,נפיק לקחים ,נתקן
ליקויים ונמשיך להיות הענק הירוק.
טעינו בגדול!! כתבו על זה אלפי דפים ומיליוני

מילים ,פגעו במנהיגי הצבא ,הנהגה התחלפה
וקברנו אלפי חברים חללים .האם זאת התוצאה
היחידה? סבורני שלא .דומני שיותר מכל נפגעה
החברה הישראלית על רבדיה וערכיה .כדי להבין
מה נשבר ,צריך לדעת מה היה לפני השבר .לא
שהיה גן של שושנים אך הייתה חברה בעלת
ערכים ומידה מרובה של לכידות .גדלנו על
אינדוקטרינציה של "עם לבדד ישכון"" ,תרום
לקרן המגן"" ,תותחים במקום גרביים"" ,לא
עוד" .החינוך המרכזי וההיקפי עם תנועות

אך לא די בכך כהסבר אינטליגנטי .מצאתי לנכון
לחזור לעבר הרחוק והקרוב כדי לנסות ולהבין
טוב יותר את עוצמת השבר החברתי שגרמה
קריסת התודעה הקולקטיבית ,שנבנתה כמגדל
קלפים על ידי מנהיגות יהירה ונרקיסיסטית.

מהי חברה?
ישנן הגדרות רבות ושונות למושג החברה.
בחרתי אחת מהן שתשמש את מטרת המאמר
בהמשך .הבילנד  1999הגדיר חברה כך" :קבוצת
אנשים שקיימת ביניהם תלות הדדית כלשהי
וחיה במרחב טריטוריאלי מוגדר".
לחברה האנושית יש לרוב שלשה ממדים
עקרוניים:
א	.חוקים  -כללים רשמיים שנקבעים ומפוקחים
על ידי המוסדות הרשמיים של החברה.
ב	.נורמות  -מוסכמות של החברה שנקבעות
ונשלטות על ידה באמצעים בלתי פורמליים.
ג	.כללי מוסר  -גם הם מעין מוסכמות ,אלא
שהשיפוט הסופי והבחירה לקיימם באופן
מלא או חלקי הינה בחזקתו של הפרט.
בתוך האורגן מתקיים קונפליקט מובנה
ומתמשך הניזון מהמתח בין מגבלות החברה
וחופש הבחירה הטבעי של הפרט.

החברה הישראלית

הנוער החדיר בנו את חשיבותה וחיוניותה של
מדינת ישראל על רקע מחסור בחלופות .הקִרבה
למוראות השואה ,לסיכון הקיומי במלחמת
העצמאות ,לניצחון הברור במלחמת סיני למרות
הנסיגה הכפויה ,ויותר מכול  -לניצחון האדיר
במלחמת ששת הימים והרחבת הגבולות הבלתי
נתפסת ,הכוללת את ירושלים והכותל ,לב לבו
של העם היהודי ,מושא התקווה העליון  -כול
אלה היו סיפור הצלחה וגאווה ,סיפור שפיתח
אצלנו בקפיצת מדרגה את היוהרה וסיכוניה.

החברה הישראלית של היום התפתחה במשך
אלפי שנים משבטים נודדים בודדים שנקלעו למצב
מקרי שבו ניתנה להם האפשרות להתלכד תחת
אמונה באל אחד .האפוסים והמיתוסים המלווים
את התהליך ,נוצרו כדי לשמש דבק מלכד ,ואמינותם
ההיסטורית מוטלת בספק רב .עשרת הדיברות
המהוות את לב האמונה הדתית של עם ישראל
וניתנו באותו מעמד אקראי ,מהוות למעשה את
המסגרת החוקית הראשונה של החברה היהודית.
במהלך ההיסטוריה עברה החברה השבטית הזו
מערכת קשיים מעצבים שביססה את העקרונות
של שכר ועונש אֶמוניים ,אורחות חיים סגפניים
ומבודדים ,שתוצאתם בידוד ושּונּות קיצוניים.
המעבר מחוקים דתיים נוקשים לחברה בעלת
ערכים אוניברסליים החלה בשלהי המאה ה־.19
המניע הראשי היה הריבוי הטבעי שהצטיין בסדר
גודל בלתי נתפס .בין סוף המאה ה־ 19לעשור
הראשון של המאה ו־ 20עלה מספר היהודים בעולם
מעשרה מיליון לשלשה עשר מיליון ,רובם השתכנו
באירופה .למעלה ממחציתם באירופה המזרחית.
מהות החברה היהודית במערב אירופה השתנתה
עקב הגידול הטבעי המוגבר מצד אחד ,ועקב
המהפכה התעשייתית ,ההשכלה והאמנציפציה
מצד שני .המשפחה הגרעינית לא הצליחה להתקיים
מחקלאות ומרבית ילדיה הצטרפו לתהליך העיור
המסיבי .היציאה מהשכונות הסגורות שינתה את

מהות החברה .היהודים החלו להשתלב בממשל,
בכלכלה ,בתחומי עיסוק חופשיים ,שגרמו
להתפתחות מנגנון ההתבוללות .תהליכי החילון
הקטינו את המרחב הדתי ,ואת מקומו תפסה
הבורגנות .השפעת הקהילה על הפרט והמשפחה
התמעטה ,הקשר בין המשפחות הצטמצם ,והעזרה
ההדדית נתמעטה .במזרח אירופה לעומת זאת,
התהליך היה שונה בתכלית .היהודים הוגבלו לתחום
המושב שם הם חיו בעוני מחריד כתוצאה ממגבלות
פרנסה שהוטלו עליהם .כדי להציל את העם היהודי
שמָד בפרעות השונות (סופות בנגב ,קישינב ועוד)
מ ְ
החלה התקרבות קיצונית לדת .המסורת חייבה
את הסגירּות של "החֵיידֶר" .שני תהליכים נוצרו
כתוצאה מהתהליך המתואר .הראשון ,נוצרו שני
זרמי יהדות שונים  -הרפורמים והאורתודוכסים,
השני טמון בהבנה שגורמים מתערבים שליליים
בחברה יוצרים תהליכים חברתיים חיוביים  -עוני
וסכנה מייצרים לכידות חברתית .גורמים מתערבים
חיוביים ,מביאים לתהליכים חברתיים שליליים -
רווחה והון מביאים לירידה בלכידות והתמוססות
ערכית אידיאולוגית.
לאחר מלחמת העולם השנייה והלם השואה,
החלה לחלחל בחברה היהודית ההבנה בחשיבות
הטריטוריה הלאומית .העליות הראשונות לארץ
התאפיינו בצעירים שהתלכדו סביב אידיאולוגיה
ציונית שהבהירה שרק במדינה משלהם יש להם
סיכוי לחיות כרצונם ובאמונתם .עולים אלה
נשאו עימם את זיכרונות בית אבא ,ההוויי היהודי
ויחסי הגומלין בין הפרטים במשפחה היהודית.
הם ניסו לשחזרם בארץ עם הטיות גדולות שנבעו
סביב המתח בין האמוניות והאידיאולוגיה.
הציונות הפכה להיות המוטיב העיקרי במשפחה
היהודית ישראלית ,וזו העמיקה את הפער בין
זרמי היהדות .החברה היהודית הטיפוסית החלה
לאבד את המרכיב העיקרי של לכידותה  -הדת,
ולהחליפו במרכיב חדש  -אידיאל הלאומיות.
בעשורים האחרונים ,בעקבות שינויים טכנו־
כלכליים ומדעיים ,וערכים פוליטיים חדשים
שעברו על החברה הפוסט תעשייתית ,איבדה
המשפחה הגרעינית האוניברסלית את מרכזיותה
הסטטיסטית־נורמטיבית .המשפחה עוברת תהליכי
אינדיווידואליזם ודמוקרטיזציה .תהליכים אלו
באים לידי ביטוי בתחום הדמוגרפי  -ירידה בשיעור
הנישואים ועלייה בגיל הנישואים ,עלייה בגירושים,
ירידה בילודה ,ובתחום הארגון המשפחתי עקב
שינוי מגדרי־תפקודי  -שינוי בתפקודי משק הבית,
ירידה בסמכות ההורית ועמעום הגבולות בין
הפרטי־משפחתי והציבורי־פוליטי .למרות הירידה
במדדי המשפחתיות בישראל (התא המשפחתי
הנורמטיבי קונצנזואלי  -גבר־אישה  -איננו תואם
 42אחוזים מהמשפחות בישראל)  -החברה כאן
עדיין נחשבת חברה משפחתית .הסיבה העיקרית
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לכך נעוצה בהיות המשפחה עניין ציבורי לפני היותו
פרטי ,בגלל הסכסוך היהודי־פלסטיני .הסטטוס
האישי מובנה עדיין במושגים דתיים ,ודין תורה
קובע את דפוס המשפחה .הגמוניית הדת ואי
הפרדתה מהאורגן המדיני מהווה מנגנון מרכזי
של מיסוד המשפחתיות בארץ ושמירתה עדיין
כנכס לאומי .ישנם מספר תהליכים המאיימים על
חוסנה של המשפחה הישראלית ובאופן ישיר על
חוסנה של המדינה .התהליך הראשון מתבסס על
היסוד הראשוני הטבוע בכול פרט והוא האנוכיות.
הרצון האישי של כול פרט למצות את הפוטנציאל
שלו ולהשיג עוצמה .הפרט שואף כול העת לשפר
את מצבו הכלכלי בעזרת השכלה ולהבטיח לדורות
הבאים שלו ,אפשרויות התפתחות בלתי מוגבלות.
הרצון הזה משול לכוח צנטריפוגלי המושך את
הפרט מהגרעין המשפחתי ומפורר אותו .אותו
התהליך פועל גם על המדינה .התהליך השני
הינו התפתחות המרחב הטכנולוגי בקפיצות דרך
משמעותיות ביותר .הקלישאה שהעולם כולו קטן
מכפר בינוני ,הופכת לאמיתה עם כול לחיצת
מקש במחשב או בסמרטפון .התהליך השלישי
הינו התפתחות הרשתות החברתיות .זהו התהליך
המסוכן ביותר חברתית ,כי הוא מותנה תחומי
עניין אוניברסליים ולא טריטוריאליים .הקשר בין
הפרטים בחברה הווירטואלית אינו מחייב מפגש בין
אישי ובלתי אמצעי .תהליכים אלה משפיעים בראש
ובראשונה על מרכזיות המשפחה ,אך לא פחות
מכך ואולי אף יותר על הדיון בשאלה מדינה יהודית
או דמוקרטית .כוחות המשיכה האוניברסליים
מצד אחד ודעיכת הערכים היודו־ציוניים מצד
שני עלולים ליצור שינוי מהותי בתפיסת העולם
שהקימה ובנתה מדינה בארץ ישראל.

האם וכיצד השפיעה המלחמה?
בחלק זה אנסה לקשר בין התהליכים שעברה
החברה הישראלית ותוארו לעיל ,לבין השבר
הרב־ממדי שנוצר כתוצאה ממלחמת יום
הכיפורים .ראשית אקדים ואומר שלדעתי מצויים
אנו בתוך התהליך ובנקודה קריטית שקרובה
לנקודת האל־חזור ,אך כדרכם של תהליכים
ארוכי טווח לא ניתן עדיין להצביע על תוצאות
וודאיות .נקודות החלטה עקרוניות המשפיעות
על כיוון מוחטאות לעיתים או שמתעלמים מהן,
או שקיבלו בהן החלטה המיוצגת על ידי מצבנו
דהיום (ולמען הסר ספק הוא לא מעודד).
הבקיע העיקרי במבנה החברתי שלנו נוצר
כאשר איבדנו את האמון במנהיגות .אין לי
ספק שהשבר התרחש בעקבות המלחמה .אותו
רגע מכונן שציינתי קודם לכן ,הרגע של אובדן
התמימות  -הוא זה שהניע את תהליך ההידרדרות.
כל מי ששרד את אֵימֵי המלחמה בחזית ובעורף,
שאל ועדיין תוהה איך נוצר הפער האין־סופי בין
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תמונת המצב האופטימית שהציגה הממשלה
ערב המלחמה ,להתמוטטות המוחלטת של כול
התפיסות שעל פיהן חיינו .כפי שתיארתי במבוא,
האווירה ששררה בחברה הישראלית ובצבא העם
הייתה של "אני ואפסי עוד" .כדרכה של מלחמה
הביאה מלחמת ששת הימים צמיחה כלכלית
משמעותית .נוספה לזה צהלת הניצחון ,הרחבת
הטריטוריה והתשבחות העולמיות על גודל
ההישג .תופעת ההיבריס נצמדה כטפיל לאווירת
הגאווה .בזמן ובמרחב החדשים שנוצרו ,נעשו
מרבית השגיאות האפשריות ,ונדחקו לקרן זווית
ההחלטות הנדרשות במישור הפנימי והבין־לאומי.
המהפך התפיסתי שגרמה מלחמת יום הכיפורים
התחיל תהליך רב־שנתי שאנו עדיין בעיצומו.
בתחילת המלחמה נזעקנו להדוף את הפולשים
ועוד היינו בטוחים שנעשה זאת כהרף עין .כשניגפנו
פעם אחר פעם ,חלחלה בתוכנו ההבנה שמשהו
גדול ושונה מתרחש .השהינו ודחקנו את האמת
עמוק לתוך הקישקעס כי רצינו לשרוד ולשמור
על היקר לנו .עם סיום הקרבות ,החלנו להעלות
ממעמקי בטננו את השאלות הקשות .זה התחיל
במחאה בודדת והלך והתרחב .הפנמנו שמנהיגות
בת זמננו איננה ערובה לשכל ישר ואין לקבלה
כתורה מסיני .הבנו שעלינו לבחון כול החלטה
ממשלתית בפני עצמה ולא להסתמך על אמון
עיוור כבעבר .ניסינו להחליף מנהיגים ותפיסות
עולם ולמדנו מכך שאין קשר בין אידיאולוגיית
המושל לַמעשה הנדרש כדי לקיים את המדינה
הציונית לעד .הבנו שאין בנמצא מנהיגים דמויי
חלומנו .עלינו להסתפק במה שיש ולנסות במסגרת
הזו לפתח מערכות שיאפשרו את קיומנו הפרטי־
אישי־אידיאולוגי .האני האישי־משפחתי הפך להיות
העיקר ,ואילו טובת הקולקטיב ,החזון והאידיאל -
הוסגו למקומות משניים .גילינו שאכיפת החוקים
הינה סלקטיבית והנורמות החברתיות שונות אצל
הצמרת הנוהגת ברכושנו הלאומי והפרטי כבשלה.
מצאנו כי כלֵי המוסר היהודי־ציוני הינם גמישים
ואפשר לשייכם למעמד חברתי בעשירון כזה ואחר
אך תמיד מהעליונים .הפנמנו שמִמשל יכול לטעות
כפי שטעה ערב המלחמה והיסקנו מכך שלא מן
הנמנע שהוא טעה גם במקומות אחרים ,למשל
בחקיקת חוקים .ואם אין לי אמון במי שחוקק
את החוקים ,אני יכול להתאימם לרצוני או לכול
הפחות לעבור עליהם בהתאם לנוחיותי ,למשל,
לרצוח ראש ממשלה ,לקיים תג מחיר ,לנסוע
מהר מהמותר בחוק ,לחרוג בבנייה ,לזלזל במרחב
הציבורי ,לקחת מה שלא שלי וכן הלאה והלאה.
מותר לי לנקב חור זעיר במסגרת החוקית ,כי לא
עליי מוטלת שמירת גודלו וגם לא כול כך אכפת לי
מהנזק הנגרם בעטיו .נוצר מצב שבו הפרט בחברה
משחק חתול ועכבר עם השלטון שבו איננו מאמין
מספיק כדי לכבד את חוקיו .הקוראים שהגיעו עד

כאן מוזמנים לבחון את האמירות הללו סטטיסטית.
שנ ָתֹונים סטטיסטיים מהשנים
תבחרו אקראית ְ
שקדמו למלחמה ומאלה שאחריה ,ותמצאו את
שיעורי העלייה בפתיחת תיקים פליליים ואזרחיים
( 60אחוזים) .אין ספק שהסדר הציבורי התָקין הופר
מאחר והחוזה הלא כתוב בין הפרט והחברה לשלטון
הישראלי הופר ונרמס .אנו במהלכו של תהליך,
כפי שציינתי ,כי רק בימים אלו מתחילות להיפתח
לציבור תופעות שחיתות בממשל המקומי/אזורי.
אין מה להתפלא ,ראשי השלטון המקומי לומדים
מהר מהרמה הממונה כיצד אפשר לשמור על הכיסא
תוך שליחת יד לקופה הציבורית ולכיסו של האזרח.
באותם שנתונים אפשר להבחין גם בהיקף הירידה
מהארץ .אלא שכאן התחכמה הרשות ושינתה במהלך
השנים את אופן איסוף הנתונים ,כך שההשוואה
קשה עד בלתי אפשרית .עדיין אפשר להבין שקיימת
הגירה שלילית אם מנטרלים את העליות השונות
כולל את אלו הקנויות .אם תרצו לבחון את שימושי
הקרקע החקלאיים כמדד לפיתוח הארץ תמצאו
שההיקף קטן ,היבול עלה ,אך שטחים רבים אבדו
לטובת פולשים לסוגיהם .גם כאן שינתה הרשות
את מבנה הסקירה בכדי להעלים מגמות.
אין ספק שכישלונה של המדינה ביצירת
חברה שמאפשרת רווחה ,רמת חיים סבירה
וחינוך מתקדם ,הביא לירידה בכוח המשיכה
שלה ,ועלייה בכוח הַדחיקה של פרטים מוצלחים
אל מחוץ לגבולותיה.
עוד לא בחנו מספיק את הבקיעים הרבים
המשסעים את החברה הישראלית בכל הכיוונים.
הפערים הכלכליים ,הפערים בחינוך ,הפערים
בשכר המגדרי בפרט ובשכר בכלל ,חוסר הערכים
המשפיעים מול חברה רב־אתנית לעומתית ,כול
אלה מהווים סכנה לאינטרסים החיוניים למדינה
ולהמשך קיומה כמדינה יהודית ודמוקרטית .לא
כול המשפיעים שהוזכרו הינם תוצאה ישירה
של מלחמת יום הכיפורים ,אך אין ספק שחלקם
הם תולדת המלחמה וחלקם משמשים מאיצים
מרסקים.
מדינת ישראל עדיין איננה מובן מאליו בעולם.
עדיין נדרשים מאיתנו מאמצים כדי לשמור עליה
ולפתחה כנגד כול האיומים הפנימיים והחיצוניים
כאחד .כדי לעשות זאת עלינו לבחון חלופות
שמקורן מתוך העם והחברה ,כי מהשלטון באשר
הוא לא תבוא הישועה ,הוא כבר הוכיח את
כישלונו במחיר היקר שאנחנו שילמנו ,משלמים
ולצערי נמשיך לשלם.
* תא"ל (במיל') עמי מורג ,מג"ד טנקים במלחמת
יום הכיפורים בחזית סיני בחטיבת הצליחה ,421
בעל עיטור המופת על לחימתו ,שימש קשנ"ר
לפני ובמהלך מלחמת שלום הגליל ,ובהמשך
היה מפקד עוצבת עידן

ה"אכזרית",
נגמ"ש איכותי כחול־לבן
בפיתוח "נמדע"

ה"אכזרית" ,נושא גייסות משוריין כבד
(נגמ"ש) ,אך קל תנועה הינה פיתוח כחול-
לבן נוסף בתחומי השריון .החל בשנת ,1985
נבנתה האכזרית על תובת טנק  T-55אשר
שודרג משמעותית לצורך התאמתו לפעילות
מבצעית בצה"ל .חברת "נמדע" הישראלית,
בסיוע מהנדסיה ומתכנניה היא זו שעסקה
בשת"פ עם צה"ל בפיתוח הנגמ"ש ובהכשרתו
לייעודיו הצבאיים.
ה"אכזרית" הספיקה לצבור ב 25-שנות
קיומה ניסיון מבצעי עשיר ,שהאחרון בו נרכש
במבצע "עופרת יצוקה" .היא מגיעה למשקל

של  44טון ונושאת עמה עד  10לוחמים ו2-
אנשי צוות .כניסתם של הלוחמים ל"אכזרית"
ויציאתם ממנה מתבצעת מדלת אחורית מוגנת
בעלת רמפה הידראולית.
חטיבת הכוח החדשה והמודרנית שפותחה
על ידי נמדע הינה בעלת הספק מוגבר של 710
כוח-סוס ,הותקנה בחלקה האחורי של התובה
ומוסיפה יכולת לשכבת מיגון משופרת לנגמ"ש
ולצוות הלוחמים.
ה"אכזרית" מפגינה ביצועי נסיעה וגמישות
גבוהים בתנאי עבירות קשים וכן מספקת
הגנה לצוות הלוחמים מפני מטענים קינטיים,

E-mail: mal@agammal.co.il
E-mail: eng@agammal.co.il
www.agam.co.il

מטענים אנרגטיים ,)RPG( ,מטעני צד ,רסיסים
ארטילריים וירי מנשק קל .מערכת ירי הכוללת
"קטלנית" או עמדת נשק  7.62 – 30מ"מ ניתנת
לשליטה מתוך התובה ,עם יכולת פעולה ביום
ובלילה ,משלימה נגמ"ש איכותי ואיימתני הניתן
לשילוב בפעילויות מבצעיות משולבות עם מערכי
השיריון הצהליים.
אפיון נוסף ,שהופגן במבצע "עופרת יצוקה",
התקרבות שקטה ליעד גם באיזור אורבני.
נכתב במקור ע"י
יוסף בר-זהב מגזין ה"שריון"

עוזי מור
קרן אור
עדותו של עוזי מור ,מג"ד  266בחטיבה  ,179שלחמה ברמת הגולן
במלחמת יום הכיפורים .הספר "עוזי מור  -קרן אור את המנגינה הזו אי אפשר
לעצור" ,מאת אורי אפק ,מוקדש לעוזי  -ויד ליפתח ז"ל .בהוצאת המועדון
לספורט באוניברסיטת תל אביב - 2009 ,מהדורה מוגבלת
קטע מעמודים 24-20
ב־ 3באוקטובר נקראתי ליום מילואים .באותו
יום גויס אחד הגדודים שלנו בבסיס החטיבה
בפילון ,כדי לבחון את רמת הכוננות והמוכנות של
החטיבה .בהמשך סיירנו בהדרכת קמ"ן פיקוד צפון
לאורך הגבול ברמת הגולן .מנקודת התצפית הבחנו
בים של רשתות הסוואה בצד הסורי .מהסברי
הקמ"ן הבנו שהסורים נמצאים בכוננות מאוד
גבוהה למלחמה .בסיומו של היום הייתה ארוחת
ערב בבסיס פילון בהשתתפות אלוף הפיקוד .חקה
סיפר שבעקבות המצב המדאיג עם הסורים הוא
ביקש לא לשחרר את הגדוד שגויס ולהעלות את
חטיבה  7הסדירה מהדרום לתגבור .מול ריכוזי
הכוחות הסורים היו ברמה באותן שעות כ־80
טנקים של חטיבה  188הסדירה .כשהחלו להגיע
הצוותים של חטיבה  7ניתנו להם  70טנקים
מהחטיבה שלנו ,ביניהם הטנקים של גדוד 96
שהיו מוכנים לפעולה .צוותי גדוד המילואים
נשלחו הביתה.
בדרכי חזרה לקיבוץ הייתי טרוד והבנתי שפני
הסורים למלחמה ,ורק שאלה של זמן מתי היא
תפרוץ .בעין שמר ,כמו במקומות שונים בארץ,
התחילו לרחוש שמועות על כך שעומדת לפרוץ
מלחמה .זכור לי שביום שישי 5 ,באוקטובר,
חזרתי מתל אביב ונתתי טרמפ לחנה יגודה,
שבעלה אילן היה סגן מפקד גדוד בשריון .חנה
שאלה אותי על המצב ואמרתי לה שתוך יומיים
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שלושה תהיה מלחמה .לאחר המלחמה היא
הזכירה לי את השיחה .בערב יום הכיפורים
התכנסנו על הדשא של חופי למפגש רעים.
רוב השיחות נסבו על המצב הביטחוני וסימני
רוחות מלחמה .בחבורה היו טייסים ,מפקדי
גדודים מהצנחנים ,התותחנים והשריון ,כולם
בעלי ניסיון קרבי .רוח הדברים הייתה שמשהו
רציני עומד לקרות ,אבל איש מאיתנו לא שיער
איזו מלחמה איומה עומדת בשער.
בעודנו משוחחים על הדשא נקראתי לטלפון
בחדרו של גדעון מגן ומעברו השני של הקו היה
רן שריג .הוא אמר בקצרה "המצב מתחמם ,תהיה
זמין לקריאה בכל רגע" .התפזרנו לביתנו .לפני
שוכבי לישון הכנתי את הבגדים הצבאיים ונעלי
השריון שלי .התקשיתי לעצום עין והמחשבות על
הצפוי בצפון על רקע הדברים שראיתי בסיור לא
הרפו ממני .בבוקר יום הכיפורים קמתי מוקדם,
ולמרות שהייתי חסר מנוחה נכנסנו לשגרת החג.
הילדים הגיעו לחדרנו מבתי הילדים שמחים
ועליזים כרגיל ואחד מהם שאל כדרך אגב "מה
זה המדים של אבא על הכסא?" .אוהד הלך עם
חבר לבריכה ,יפתח כהרגלו הלך אל הסוסים
והבנות נשארו לשחק בחדר.
בערך בשעה תשע קראה לי שולמית מגן,
רעייתו של גדעון ,לטלפון .מהעבר השני של הקו
שמעתי שוב את קולו של רן שריג ,קצר ועניני" :בוא
מהר ותודיע לכמה שיותר קצינים מהגדוד להגיע
לבסיס!" .צלצלתי לרס"ן שרוני ,מ"פ המפקדה

בגדוד ,שגר בחדרה ,והורתי לו לאסוף אותי כמה
שיותר מהר .הוא הגיע בסביבות השעה עשר.
נפרדתי בנשיקה מהבנות והתיישבתי במהירות
לידו ואמרתי" :סע!" .ומיד אחרי זה "עצור!" .מרוב
חופזה לא הספקתי להיפרד מהבנים .עצרנו ליד
הבריכה ואוהד ראה אותי במדים ,ניגש אלי ושאל:
"אבא אתה נוסע לצבא?" .הנהנתי בחיוב ,נשקתי
על מצחו והמשכנו לנסוע .את יפתח לא מצאתי
ויצאנו לדרך .ליד שער הקיבוץ הסתודדה קבוצה
קטנה של חברים ויגאל סיטנר מהצנחנים הפטיר
לעברנו" :תגמרו איתם מהר ותחזור שלם הביתה".
תוך כדי נסיעה פתחנו את הרדיו על גלי צה"ל
והדבר היחיד ששמענו היה צפצוף מתמשך ומעצבן.
בעפולה חלפנו בקרבת בית הכנסת המרכזי
ומתפללים שהיו בקרבתו צעקו לעברנו "גויים!
מה זה נוסעים בחג??!!" .דהרנו צפונה ולקראת
השעה אחת עשרה ,עוד לפני שהגענו לפילון,
שמענו בגלי צה"ל שהוכרזה כוננות עליונה ומיד
אחרי זה הושמעו סיסמאות הגיוס של יחידות
המילואים .בפילון נקראתי מיד לקבוצת פקודות
אצל שריג .השעה הייתה שתים עשרה בצהרים.
רן מסר שפני הסורים למלחמה ,ויש אישור לגיוס
מילואים מלא ,ועל החטיבה להתארגן במהירות
האפשרית" .אבל יש לנו בעיה" ,הוא הוסיף "חטיבה
 7לקחה  70טנקים ובמחסנים נשארו רק הטנקים
של עוזי" .הוא הוסיף ואמר לי "גש לימ"חים וארגן
את הגדוד מהר ככל שתוכלו".
בבואי לשטח פגשתי את הסמג"ד ,ברוך לנצ'נר,
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ואת מפקדי הפלוגות ,אמנון' ,איזו' ו'ששי' .דווחתי
להם את הידוע לי והתחלנו להכין את הטנקים.
בשעה שתיים אחר הצהרים שמענו נפילות פגזי
ארטילריה בקרבת הבסיס ומעלינו החלו קרבות
אוויר בין מטוסינו למטוסים סורים .מלחמת יום
הכיפורים פרצה .ביודעי שהחטיבה שלנו היא
העתודה בעדיפות ראשונה לתגבר את הכוחות
הסדירים בקווי הלחימה ברמת הגולן ,הבנתי
שהפעם נתפסנו עם המכנסיים למטה .מכול
החטיבה רק לגדוד שלי יש כרגע טנקים וגם הם
רחוקים מלהיות מוכנים לקרב.
עד פרוץ המלחמה הגיעו רק אנשי צוות בודדים.
בתיאום עם המח"ט החלטנו ,בשלב ראשון ,לשלוח
כול טנקיסט שמגיע ,ללא קשר להשתייכותו לגדוד
זה או אחר ,לפלוגה ג' של אמנון שרון .הזמן פעל
לרעתנו והצטיידות הפלוגה והגדוד נראו לנו איטיים
מדי .החלו להגיע ידיעות מהשטח שהסורים תוקפים
בעוצמה רבה וישנם נפגעים לכוחותינו .כול מי
שהגיע ,ללא הבדל דרגות ,נרתם להכנת הטנקים.
היה צורך לשנע מאות פגזים מהבונקרים שהיו
בקצה הבסיס כדי לחמש כל טנק ב־ 70פגזים .לכל
טנק נדרש בנוסף ציוד ייעודי כמו רשת הסוואה,
מים ועוד .ופעולה חשובה והכרחית  -התקנת
הציוד האופטי וביצוע 'תיאום כוונות' (איפוס
התותח) .הכנה כזו דורשת בדרך כלל שעות ארוכות
ומאמץ פיזי רב .חיילי מחלקת נח"ל דתיים שהיו
בבסיס סייעו לנו והפכו לסבלים .תוך כדי הפעולה
המאומצת ניגש אלי סמל מחלקת הנח"ל ואמר
לי" :החיילים נופלים מהרגליים .הם לא אכלו ולא
שתו מאתמול .אם תיתן פקודה הם ישתו ויאכלו
את מנות הקרב" .כמובן שנתתי מיד את הפקודה.
ובלחש אמרתי לסמל "אני חניך השומר הצעיר".
לקראת השעה שמונה בערב ,כאשר המלחמה
בעיצומה ,תא"ל רפאל איתן ("רפול") שפיקד על
קרבות הבלימה ברמה ,ביקש מרן להעלות כול
טנק מוכן במהירות האפשרית לאזור הקרבות.
ברגע זה היו מוכנים חלקית רק  9טנקים .בכול
טנק היו רק  20פגזים .הזיווד לא מושלם והגרוע
מכול  -לא הספקנו לבצע את 'תיאום הכוונות'
וגם לא היו לנו אמצעי ראיית לילה .אנשי הצוות
בחלק מהטנקים נפגשו פעם ראשונה באותו
ערב .הסמח"ט ,גדעון צימבל ,הגיע אליי והורה
לי להוציא את פלוגה ג' על שרשרות לכיוון נאפח.
התלבטנו האם עליי להישאר בפילון ולהכין את
עיקר הגדוד ,או לצאת עם אמנון שרון .החלטתי
להצטרף לפלוגה עם טנק המג"ד .אמרתי לגדעון
שאין לנו מפות והוא שלח מישהו להביא מפת
קודים שנתלשה בחופזה מלוח בחדר המבצעים
של החטיבה .תוך כדי התנועה התברר לאמנון
שלחלק ממפקדי הטנקים אין משקפות ולבקשתו
נשלח ג'יפ עם משקפות.
התנועה לרמת הגולן הייתה על כביש ראש פינה,
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מחניים וגשר בנות יעקב לכיוון נאפח .הכביש היה
סואן וכדי לפלס את דרכנו ביקשתי ליווי משטרה
צבאית .לפני הגיענו לנאפח נתקעו שניים מעשרת
הטנקים ,ביניהם הטנק שלי ,בגלל תקלות טכניות.
עליתי על טנק אחר שהתאים לי מבחינת מכשירי
הקשר ,עם צוות שלא הכרתי לפני כן .יצרתי קשר
עם רפול ואמרתי שתוך זמן קצר אני בנאפח ומחכה
לפקודות .כשהגעתי לשערי נאפח שלח רפול קצין
מבצעים בשם גיורא לתדרך אותי .משימתי הייתה
לנוע דרומה על 'ציר הנפט' ,לחבור לאיציק בן־שֹהם,
מח"ט  ,188שמחכה לי בנחל גשור עם טנק אחד
ונגמ"ש בודד .גיורא הוסיף ואמר" :חזרתי משם לפני
כשעתיים .באזור חושנייה זיהיתי תנועה חשודה.
בדרך לשם נמצא טנק בודד של  188בפיקוד קצין
בשם צביקה" .תדרכתי את אמנון והתחלנו לנוע עם
שמונת הטנקים שלנו ועלינו על ציר הנפט .אמנון
הוביל עם שלושה טנקים ,אחריו אני עם שאר
הטנקים .עלינו על התדר של חטיבה  188ויצרנו קשר
עם צביקה .בקשנו שיאותת לנו עם פנס לכשיזהה
אותנו .הלילה היה חשוך לגמרי ולא זיהינו ירי או
כל סימן אחר של קרבות .הכביש המשובש והצר
היקשה על התנועה .העדר אמצעי ראיית הלילה
הכביד אף יותר ונאלצנו בחלקים מהדרך להפעיל
את פנסי הטנקים .נפגשנו עם צביקה וצירפתי אותו
אלינו .המשכנו דרומה לעבר בן־שהם.
דקות לאחר מכן החלה מהומת אלוהים .אש
תופת נורתה עלינו משלושה כיוונים ובטווחים
קצרים .עיקר האש הסורית הייתה מדרום וממזרח
ואש פחות מאסיבית ומטווח יותר גדול נורתה גם
ממערב .נעצרנו וניסינו להשיב אש .מיד במטח
הסורי הראשון נפגעו לנו שני טנקים ועלו באש.
קשה היה לי לאמוד את מספר הטנקים הסורים,
אבל היה ברור שמדובר בכוח גדול וירי מדויק.
בשלב מסוים זיהיתי שמולנו טנקי טי־ 55המצוידים
באמצעי ראיית לילה .במהלך הקרב ניתק הקשר
עם אמנון .במרחק קצר מצד ימין זיהיתי טנק שנע
לכיווננו .צידדתי את התותח שלי לכיוונו ושניות
לפני שנתתי פקודת אש זיהיתי שזה הטנק של
צביקה שנע לאחור .הוא המשיך לנוע במהירות
לכיוון נאפח .ליוויתי אותו במבטי וראיתי שאחד
הטנקים שלנו ,שמן הסתם חשב גם הוא שמדובר
בטנק סורי ,ירה ופגע בו.
המצב היה קשה .תוך זמן קצר נפגעו עוד שני
טנקים ונותרו ארבעה טנקים בלבד .התקשרתי
לרפול וביקשתי תגבורת .תשובתו הייתה" :אין לי
במה לעזור לכם ,תשתדל להחזיק מעמד" .חשתי
חבטה חזקה בטנק והקשר עם רפול ובן־שהם
ניתק ,וכך גם עם שלושת הטנקים שלי .המצב
שהתהווה במהירות היה נואש .כמג"ד שרגיל
לפקד על  35טנקים פקדתי עתה רק על הטנק
שלי .חלק גופי העליון היה מחוץ לצריח וניסיתי
נואשות לזהות מהיכן יורים עלי .במרחקים
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קצרים ממני בערו הטנקים שלנו ולאור הלהבות
זיהיתי מספר דמויות .בראשי חלפה המחשבה
המדאיגה "יצאנו בלי רופא וחובשים .אין מי
שיטפל ויפנה את הנפגעים" .בשנייה זו חשתי
מכה חזקה בחלק העליון של גופי ומצאתי את
עצמי מוטל על הקרקע .מיששתי בידי כדי לתפוס
נקודת אחיזה בצריח אך הרגשתי אבנים וקוצים.
ריח עשן עלה באפי" .הטנק בוער" אמרתי לעצמי
וניסיתי להתרחק ממנו במהירות .לא יכולתי
לקום על רגלי וזחלתי עד אפיסת כוחות.
התיישבתי ליד סלע .חשתי כאב חד בצד
שמאל ,ובמישוש בידי הימנית הבנתי שידי
השמאלית נפגעה קשה .הסרבל היה ספוג בדם
וחרוך באזור הרגלים .לרגע חלפה מחשבה במוחי
שריח העשן שחשתי קודם לכן היה מהסרבל
ולא מהטנק .במצב זה הטנק בטוח יותר ועליי
לחזור אליו .אבל לא הצלחתי לזוז מהמקום.
היה חושך מוחלט והדי התפוצצויות נשמעו
ממרחק .נותרתי לבד עם מחשבותיי הפסימיות.
"אני לא יוצא מכאן",חשבתי לעצמי .התחלתי
להיפרד מהמשפחה והחברים .ואז לפתע שמעתי
במעומעם "אשר בוא .הנה המפקד" .היו אלה
אשר וזוהר מצוות הטנק שלי" .מה עושים?"
הם שאלו אותי" .צריך להתפנות לכיוון נאפח"
עניתי .הם עזרו לי לקום ולפני שהתחלנו ללכת
הם שאלו "לאיזה כיוון המפקד?" .לא ראיתי
כלום ולא הייתי בטוח .אמרתי להם לזהות איך
הטנק שלנו עומד ולהתחיל ללכת בכיוון שמצביע
חלקו האחורי .התחלנו ללכת ולמזלנו כעבור כמה
מאות מטרים נתקלנו באחד הטנקים שלנו שעל
סיפונו שכבו וישבו מספר נפגעים .מפקד הטנק
עזר לאשר ולזוהר להעלות אותי ושאל האם הוא

יכול לנוע לנאפח" .תמתין קצת ונוודא שאין עוד
את מי לפנות" השבתי .התנועה לנאפח הייתה
מהירה כשמפקד הטנק מבקש את עצתי האם
לנסוע באור מלא .התחושה שהייתה לי רק זמן
קצר לפני כן שהנה הגעתי לסוף החיים התחלפה
עתה בתחושה אופטימית שחיי ניצלו.
במרפאה בנפח קבלתי טיפול ראשוני והוחלט
להעביר אותי במהירות האפשרית לבית החולים
בצפת .לא היו מסוקי פינוי או אמבולנסים פנויים
והעלו אותי על קומנדקר בליווי חובש .בחדר
המיון בצפת ,כשרופאים אבחנו את הפגיעות
הקשות בגופי ,הובהלתי מיד לחדר הניתוח.
למרות שהייתי בהכרה מלאה ,עדיין לא הייתי
מודע לחומרת הפציעה .התעוררתי במיטה
צחורה באחת ממחלקות בית החולים ,מסביבי
צוות רופאים ואחיות .שאלתי למצבי ונעניתי
"אין סכנה לחייך אבל פציעתך מורכבת ויש לך
פגיעות בנוסף ליד שנקטעה גם בפנים ובבטן".
הם שאלו למי להודיע בבית .בקשתי לטלפן
בעצמי ונאמר לי שאין הדבר אפשרי .ביניהם
הייתה מתנדבת מבוגרת בעלת ניסיון בשם מרים
והיא הציעה שהיא תתקשר לדינה.
דינה קבלה את ההודעה מרכזת ועדת
בריאות והאחות בקיבוץ שניסו להרגיעה" :אם
עוזי בצפת סימן שהפציעה לא קשה" .השעה
הייתה לפנות ערב והוחלט בקיבוץ שדינה תיסע
מחר בבוקר.
באותו זמן היה ביקור רופאים נוסף וביניהם
מומחה לעיניים .בבדיקה שערך התברר שיש לי
פגיעה קשה בשתי עיניי והיות ומחלקת העיניים
בצפת איננה מספקת יש להעביר אותי דחוף לרמב"ם.
באמצע הלילה העבירו אותי במסוק לחיפה

עוזי מור עם בנו
הטייס יפתח ז"ל

ובמהלך הטיסה עלה בדעתי שעלי להודיע לדינה
על השינוי .במיון ברמב"ם ניגש אלי רופא
ושאל "עוזי מור מה אתה עושה אצלנו?" .זה
הי ד"ר מתי ,בן דוד של גדעון מגן ,שהכרנו
מילדות" .נפלת לי משמיים" אמרתי וביקשתי
שיודיע דרך משפחת מגן לדינה שאני ברמב"ם.
כשהודיעו לדינה בבוקר שהועברתי לרמב"ם
היא הבינה שפציעתי קשה ,ואמרה לעצמה "רק
לא בעיניים" .לאחר ניתוח ראשוני ,כשהוציאו
אותי מחדר הניתוחים חבוש בשתי עיניי ,אבל
ער ,חיכו לי בפרוזדור דינה ,הוריי ונעמן שהסיע
אותם .הם היו נרגשים ונסערים מאוד וניסיתי
להרגיעם באומרי "אל תדאגו .שום פגז סורי לא
ישבש את חיי".
אושפזתי במחלקת עיניים ברמב"ם יותר
מחודשיים ,ומשם הועברתי לשיקום אורטופדי
בתל השומר .כבר מהשעות הראשונות ,כאשר
המלחמה בעיצומה ,היה גופי הפגוע בבית
החולים ,אך מחשבותיי עם הגדוד שלי .הגעתי
לבית החולים עוד לפני שרוב הגדוד הספיק
להגיע לשדה הקרב .מהחטיבה נשלח כבר בימים
הראשונים קצין כדי לעדכן אותי ,ובעיקר לגבי
הנפגעים .גם מפקד מחלקת הסיור של הגדוד,
שלום זוהר ,הגיע מדי לילה לדווח לי וממנו
למדתי שלא מוצאים את גופתו של אמנון שרון
וקיימת ודאות גבוהה לכך שהוא נפל בשבי .הוא
גם סיפר לי ששתי הפלוגות שעלו אחרי ביום
הראשון בפיקוד הסמג"ד ,ברוך לנצ'נר ,נפגעו
קשה והטנקים הבודדים שנותרו צורפו לחטיבה
אחרת .גדוד  266חדל להתקיים!

על עוזי מור ,ועל בנו יפתח ז"ל
הטייס רס"ן יפתח מור שימש סגן מפקד
טייסת אף־ 16ונפל עם מטוסו בשנת  .1987אביו
עוזי מור (יליד  )1935היה מפקד גדוד השריון
 266במלחמת יום הכיפורים ,ובמהלך בלימת
הכוחות הסורים ברמת הגולן נפצע קשה ,איבד
את ראייתו ואת ידו .הפציעה לא מנעה מבעדו
להמשיך ולשמש כאחראי בניית פרויקט נערי
רפול במסגרת חיל החינוך .עד היום עוזי עוסק
בתחומי ספורט רבים ומשלב עבודה מגוונת עם
פעילות פילנתרופית ענפה .אירוע הזיכרון השנה
היה מרגש במיוחד ,בעקבות יציאתו לאור של
ספר חדש המספר את סיפורו המופלא והעצוב
של עוזי מור ומשפחתו" :עוזי מור  -קרן אור",
שכתב אורי אפק .בטקס נקראו קטעים נבחרים
מהספר ולהלן אחד מהקטעים המופיעים בספר:
"כמו הסוס הזה כמו הדהרה אנחנו נפגשים
ברוחב לב הסערה ,אתה אתה בנעוריך הבלתי
גמורים יפה עד מוות בנצחיותך ,אני אבוא עם
השנים שהזדקנו איתי גם בשבילך י פ ת ח.
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צליחה

מערכת הצליחה הייתה מהקרבות המורכבים ,הקשים ורוויי הדם שניהל
צה"ל מעודו .המערכה שהתחוללה מערב  15באוקטובר ועד ל־ 18בבוקר
הייתה סדרה רציפה של קרבות עקובים מדם ,מהרוויים ביותר שידע
צה"ל מעודו .הכתבה בוחנת את סוגיית הצליחה בכלל ואת הבעייתיות
הקונקרטית ב־ 15-14באוקטובר ,אך לא את הביצוע בפועל
ד"ר עמירם אזוב*
במרחב הקרוי על שם 'החווה הסינית',
איבדו יחידות שריון ,הנדסה ,צנחנים ויחידות
אחרות מאות לוחמים מערב  15באוקטובר ועד
 18באוקטובר בבוקר .בליל 16-15
באוקטובר בלבד ספגה חטיבה
 14כ־ 120אבדות ,מספר שיא
בתולדות המלחמות הרבות
של צה"ל בקרב בודד 1.מליל
הצליחה ועד ל־ 18באוקטובר
נשאה חטיבה  14במרב נטל
הלחימה וכך גם עוצמת
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שחיקתה; בפרק זמן קצר זה נפלו  145לוחמים
תחת פיקודה .בלילה שבין  16ל־ 17באוקטובר
נמנו בגדוד  ,890מחטיבת הצנחנים  35הסדירה,
 40-35לוחמים הרוגים ומעל  100פצועים .גדוד
 100שנחלץ לעזרתו איבד גם הוא  10לוחמים
וספג  20פצועים .אלוף שרון העריך באחד
הכנסים כי אוגדתו איבדה בליל הצליחה כ־200
לוחמים 2.אלה ,כמובן ,מספרים משוערים.
נתוני אבדות חיל ההנדסה במערכת הצליחה
גם הם כבדים .בתקופה שמ־ 5באוקטובר עד
סוף המלחמה נרשמו לחיל ההנדסה 74 :הרוגים,
שני נעדרים ,שלושה שבויים 305 ,פצועים .מהם
בגדודי הצליחה 20 :הרוגים ( 27אחוזים מהרוגי

חה"ן) ו־ 87פצועים 3.בין ההרוגים ,מפקד ההנדסה
הפיקודי ,קצין ההנדסה של אוגדה  143וסמג"ד
 .605בין הפצועים מג"ד ומ"פים.
השחיקה בכלים גם היא הייתה רבה .בקרבות
הלילה שבין  15ל־ 16באוקטובר איבדה חטיבה 14
כ־ 56טנקים ועוד כלי רק"ם רבים נוספים.
המספרים אינם מדברים בעד עצמם ,אולם
הם מעידים על עוצמת הלחימה ,על הנחישות
שבה בוצעה ,ועל הדבקות במשימה לאור המטרה.
מערכת הצליחה הייתה הביטוי המובהק ביותר
למערכה רב־ממדית הן באפיון הכוחות וייעודם
והן בסוגי הקרבות שנדרש צה"ל לנהל .היא כללה
בתוכה קרב הבקעה ,קרב על פתיחת צירים ,קרבות
שריון בשריון ,קרבות מגננה ,מעבר מכשול מים,
גישור תעלת מים ,בניית ראש גשר וניהול לוגיסטי
מסובך .נטלו בו חלק כמעט כול החילות ,כול סוגי
היחידות הייעודיות של צה"ל וכול מגוון אמצעי
הלחימה הקיים ,חלקם אף טרם שהושלם פיתוחם
או תורגלה כראוי תורתם.
ליל הצליחה  15באוקטובר ייחודי בתולדות
המלחמות של עם ישראל בהיותו מהלך הכרעה
יחיד במינו .באחד הכנסים של חיל ההנדסה
לאחר המלחמה אמר אחד הבכירים" :שאם
היו ׂשמים את הנתונים של קרב זה במחשב
ושואלים 'האם זה יצליח'? היה המחשב נשרף".
(זה אולי רלוונטי למחשבים של פעם .אבל אין

ספק שמדובר במערכה מסובכת מאד).

דבלה 14 ,באוקטובר שעה 22:40
ב־ 14באוקטובר  22:40התכנס הפורום הבכיר
של מפקדי האוגדות ,ומטה פיקוד הדרום בחמ"ל
הפיקוד ב'דבלה' שבאום חשיבה .החמ"ל היה הומה
אדם .לא הייתה זו הפעם הראשונה שהפורום הבכיר
דן בנושאי צליחה ,אולם זו הפעם הוצגה בפניו
תוכניתו של הפיקוד למבצע שגובש ועּוּבָ ד תחת
הכותרת 'אבירי־לב' .מצב הרוח בחדר היה מרומם,
לאחר יום הקרבות ב־ 14באוקטובר שבו הייתה יד
אנשי השריון של צה"ל על העליונה בהתמודדות
רחבת היקף לאורך קו החזית כולה.
בפקודת 'אבירי לב' בחלק הכללי של התוכנית
נאמר:
משימת הצליחה הוטלת על אוגדה  143בתוספת
חטיבת הצנחנים  ,247בסיוע אוויר וארטילריה,
על בסיס שני גשרים מינימום ,אחד גשר גלילים,
ואחד גשר דוברות .הפקודה הטילה על אוגדה 143
את המשימות הבאות :לפרוץ אל התעלה ,להקים
מסדרון ברוחב של  4ק"מ אל נקודת הצליחה ,לצלוח
את התעלה ,לגשר עליה ,ליצור ראש גשר מעבר
לתעלה .האוגדה שנועדה לנצל את ההצלחה הייתה
אוגדה  162בפיקודו של אלוף אברהם אדן (ברן).
כלשון הפקודה :לפרוץ לאחר הצליחה מערבה
ודרומה ,להיאחז בגבעות ג'ניפה ,תמשיך דרומה

עד ג'בל עתקה ותהיה בכוננות לכבוש את סואץ.
אנקדוטה :להיות בכוננות לשני דברים נוספים:
האחד זה כיבוש קהיר והשני ,לרדת לשדות הנפט.
ה"ש" נקבע ל־ 15באוקטובר עם חושך.
אלוף הפיקוד גונן עוד טרח להדגיש :המשימה
הראשית היא השמדת הצבא המצרי" .אני מבקש
להזכיר זאת כי לפעמים שוכחים את זה תוך להט
הקרב" .המבצע כולו היה סיכון מחושב על חוד
הסכין ,ואם יש לנו אוגדה אחת צולחת והשנייה
עומדת ויש פנצ'ר ,אזי נשאר לנו אוגדה נוספת".

מהלך "הכרעה" מהו?
מה הקשר שבין מהלך הכרעה לבין צליחת
התעלה? מנקודת מבט של הפיקוד הבכיר
בצה"ל התשובה הייתה לכאורה טבעית וכמעט
רפלקסיבית :התכנית לצליחת התעלה ולהעברת
המלחמה אל שטחו של האויב הייתה אחת מאבני
היסוד במחשבה האסטרטגית של צה"ל ערב
המלחמה (וגם לאחריה?) .והיא הייתה ברקע או
שלטה בכיפה מיומה הראשון של המלחמה.
מהלך הכרעה שבמרכזו צליחה שימש אבן
יסוד בתפיסת המערכה של צה"ל בחזית הדרום.
היו משולבים בו ארבע אבני חשיבה :העברת
המלחמה אל שטח האויב ,ניהול קרב הכרעה
למיטוט צבא האויב ,איום אסטרטגי על ערים,
והשתלטות על שטחים חיוניים שישמשו קלף

תמסחים בדרך לתעלה.
באדיבות משפחת האלוף
אדן (ברן)
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במשא ומתן שלאחר המלחמה.
בסוגיה זו שרר קונצנזוס כמעט מלא בקֶרב כול
קברניטי התורה והביצוע .כך תורגל צה"ל ,כך אומן
לחשוב ,ועל עקרונות אלו נבנו תכניותיו .איש,
למעשה ,לא ערער על הרעיון .אם עלו סימני השאלה
זה היה רק בנוגע לעיתוי וליכולת הקונקרטית
לביצוע .אגב ,אפילו המהלך של  8באוקטובר,
שהרעיון המבצעי העיקרי שבו היה קיפול המערך
המצרי מצפון לדרום ,היה אמור להסתיים בצליחה.
זאת ועוד ,כאשר נערך הדיון האסטרטגי המקיף
ב־ 12באוקטובר שבו קבע הרמטכ"ל  -בנקודת
זמן של שפל מסוים בניהול המלחמה  -כי מטרתו
היא כפיית הפסקת אש על המצרים ,כלל התרגום
האופרטיבי של הנחיה זו מרכיב של צליחה והכרעה,
בבחינת כמעט מובן מאליו.
הייתה ב"אבירי לב" גם מטרה מוסוות ,אחת
ממטרות המלחמה המקוריות ,והיא להחזרת
המצב לקדמותו הצבאי ואף המדיני .אלא שבין
הרצון לממש את תפיסת המערכה לבין היכולת
לבצע הפרידו מחסום טכנולוגי וכושר ביצוע.

ראש גשר
כדי ליצור מהלך שכזה נדרש ליצור בראש
וראשונה "ראש גשר" .תורת הקרב ,שלא
התייחסה למכשול מים דווקא ,קבעה שתפיסת
'ראש גשר' משמעה כיבוש ,בשלב ראשון ,של
שטחים חיוניים שתפיסתם תערער את מערך
האויב כולו .יש לכבוש יעדים שיאפשרו ליצור
פִרצה במערך האויב ,שדרכה יוחדרו כוחות
להמשך ההתקפה במרחב תמרון הולם.
התורה קבעה ארבעה שלבי יסוד לצליחה.1 :
תפיסת קו המים בגדה הרחוקה .2 ,כיבוש בסיס
לראש הגשר .3 ,הרחבת ראש הגשר .4 ,גמר בניין
הגשרים ופריצה מתוך ראש הגשר .אבל בנסיבות
של  15באוקטובר נוסף שלב קריטי מקדמי:
פתיחת "מסדרון לצליחה".
בראייה הפיקודית הייתה יצירת המסדרון
לצליחה מותנה במיצוי מוצלח של הצעדים
הבאים :צירים נקיים בדרך קו המים ,הרחקת
אש האויב מהצירים הלוגיסטיים ,אבטחת אזור
הצליחה ,ויצירת 'שערים' צפוני ודרומי יציבים
ברוחב של  4ק"מ ,הרחקת הארטילריה.

המוכנות הטכנולוגית והתורתית
כיצד מיישמים את תפיסת העברת המלחמה
לשטח האויב כאשר בינינו לבין האויב מפריד
מכשול מים ברוחב  180מטרים?
בין מלחמת ששת הימים לאוקטובר 1973
טרח צה"ל טִרחה רבה ביצירת יכולות של צליחת
מכשולי מים .הוא השקיע כספים ,בנה אמצעים,
הקים יחידות ,אימן גייסות ופיתח והתאים
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כריכת הספר "צליחה" .בצילום האלוף אריאל שרון
מפקד אוגדה  143ורב־אלוף חיים בר־לב מפקד
החזית ,בהתייעצות

תורות .התברר שההצלחה היחסית של מפגן
הצליחה בתרגיל 'עוז' בראשית  1972לא השפיעה
על הערכת המצב של המטכ"ל בנוגע לכושרו של
צה"ל לבצע אותה :בקיץ  1972הייתה הערכת
אג"ם כי מערך הצליחה של צה"ל ,שהתבסס עד
עז על שני אמצעי צליחה  -דוברות ותמסחים -
אינו מאפשר צליחת התעלה תוך קרב הסתערות.
כך ראה זאת לפחות סגן הרמטכ"ל בקיץ .1972

דוברה ,תמסח וגשר הגלילים
אי שם בשנת  1972באה לעולם המצאה
ייחודית פרי המפגש בין מהנדס פורה לאלוף
מתלהב שיד רבה לו בטכנולוגיה .כך בא לעולם
גשר הגלילים .את ההצעה הפורמלית הגיש
לסקוב לקהנ"ר בינואר  1972בחוברת "גשר
הגלילים" ,וזה אימצּה ללבו ולכיסו.

תורת הלחימה  -צליחה
תורת הלחימה של הצליחה גובשה בסדרה
ארוכה של דיונים במרוצת  .1973 - 1972הכוח
המניע מאחורי בניין האמצעים וגיבוש התורה
היה כאמור סגן הרמטכ"ל אלוף ישראל טל,
יחד עם מפקדות חיל ההנדסה וגייסות השריון
בפיקוד אלוף אברהם אדן (ברן).
תורת הלחימה הייחודית שפיתח צה"ל שאפה
להתאים את הצליחה לקצב השריון .מכאן באה
התפיסה שכונתה "צליחת סער" .המאפיינים

לצליחת מכשולי מים על ידי שריון בטכניקת
סער:
•אין התניה של כיבוש מוקדם של הגדה
הרחוקה לפני החדרת אמצעי גישור הסער.
•שמירת תנופת ההתקדמות בהישענות על
אמצעי סער.
• ניצול גורם ההפתעה.
תורת הצליחה כולה בשלהי  1973הייתה
מוכוונת 'סער' .המתאים לתפיסה זו לדעת חלק
ניכר מהמתכננים והמפתחים  -בעיקר ראש
אג"ם טליק  -היה גשר הגלילים .הדומיננטיות
של גשר הגלילים בתוך תפיסת הסער באה לידי
ביטוי ,למשל ,בכנס הקצונה הבכירה של השריון
שנערך ב־ 11במאי  1973ואשר דן ב"צליחת
מכשול מים על ידי שריון בטכניקות סער".
התורה כולה נשענה על רגל אחת ,אף היא
תלויה באוויר  -המרחק של אמצעי הצליחה מקו
התעלה ,שכן כול תרגיל וכול משחק מלחמה היו
בנויים על ההנחה שלפיה תהיה הגדה הקרובה
בגזרת הצליחה בידי צה"ל .במציאות של 14
באוקטובר  1973נוצר הצורך לבצע במונחים
של צה"ל הבקעה כפולה  -הן אל התעלה והן
ממנה .פרק זה נתלש מספר תורת הצליחה ,או
חמור מזה ,לא נכתב כלל.
כאמור ,ב־ 15בחודש אוקטובר נוספה לתו"ל
"בעיה קטנה" .בשל האופן שבו נפתחה המלחמה
וכמובן בגלל העובדה שהזינוק לצליחה לא נעשה
מהגדה שלנו לגדה השנייה ,אלא מעמדות רחוקות
מן התעלה ותוך כדי קרב הבקעה ,היה כול קרב
הצליחה לרבות ההנדסה ,נדרש לתכנית מעודכנת.
יתר על כן העובדה שציר ההתקרבות לתעלה
('טרטור') הוחזק על ידי האויב תוך כדי הצליחה,
מנעה את השימוש המידי ב"טכניקת הסער"
והאוגדה הפורצת נדרשה לכבוש את הדרך אל
התעלה ולגרור את גשר הגלילים כ־ 30ק"מ.

תוכנית אבירי לב
התכנון בפועל של מבצע הצליחה הוטל על
אלוף אריק שרון ,מפקד האוגדה המבצעת .143
תוכניתו הייתה מבוססת על פשטות מתוחכמת
 זה היה הסוד שביסודה .אולם גם בלטה בהאופטימיות ,מוגזמת בעליל ,של לוח זמנים.
"המתקפה אמורה להתחיל בשעה  - 17:00אם
הכול יתנהל כשורה יהיו הגשרים מונחים על
התעלה עד בוקר ה־ 16באוקטובר והכוחות
שממערב לתעלה ינועו דרומה ,ועד 'ש' (שעת
פתיחת המתקפה) ועוד  48שעות יגיעו לג'בל
עויבד  -קרוב אל נקודת הסיום של המערכה,
כ־ 80ק"מ מערבית לסואץ .מכאן הוא ָספַר לאחור
ולפנים :את צליחת התעלה של חטיבת הצנחנים
 247על גבי סירות הוא קבע לשעה  ,20:30את

טנק שוט חוצה את גשר הדוברות .באדיבות משפחת האלוף אדן (ברן)

הגישור עד הבוקר שלמחרת ,והגעת הכוחות
לכביש סואץ־קהיר ,כאמור ,בתוך  48שעות.
"הייתה לי בעיה  -היה ברור לגמרי שאת המבצע
הזה חייבים להשלים בלילה ,מוכרח להיות מאחז
מערבית לתעלה בלילה .כי אם המצרים יבחינו
מה אנחנו עומדים לעשות הם עלולים להזרים
כוחות למקום הצליחה וזה יעלה לנו במחיר כבד
או שהוא יהיה בלתי אפשרי בכלל ",הגדיר מפקד
אוגדה  143את הנחת היסוד שלו לגבי התכנון.
בראייתה של מפקדת החזית אמורה הייתה
"מערכת הצליחה" להסתיים כאשר:
•מסדרון ראש הגשר מיוצב והצירים אל התעלה
נקיים מאויב ומאש שמנגד.
•רוחב המסדרון אל התעלה ,מצפון ומדרום,
ארבעה קילומטרים לפחות.
•על פני התעלה מתוח גשר אחד לפחות (על פי
התוכנית שניים).
•קיום מאחז בר־קיימא בגדה המערבית ברדיוס
של ארבעה קילומטרים עד לגשרי התמ"ם (תעלת
המים המתוקים שממערב לתעלת סואץ) ,ואוגדה
 162עוברת את הגשרים בדרכה מערבה ודרומה
אל היעדים שנקבעו לה.
רשות הדיבור ניתנה לאלוף שרון להצגת תכנית
אוגדה :143

אני רוצה להסביר את הסד"כ שמתוכנן לפעולה
הזו :זה שלוש החטיבות שלי וחטיבת הצנחנים
 247וכול ציוד הגישור .זה גשר הגלילים24 ,
דוברות 100 ,סירות גומי .שני אגדים ארטילריים.
הפעולה היא פעולת לילה ,תחילת הלילה .אני
מתכוון לעמוד מחר באותן עמדות שאני עומד
היום עד חשכה [ ]...אז ככה ,חטיבה  600תפעיל
לחץ עד 'טלוויזיה' ,לחץ קטן עם אש [הטעיה].
במשך היום חטיבה  14וחטיבה  247עם 424
תתרכז ותסתנן בשטח שמאחורי ציר 'כספי'.
תסתיר עצמה מאחורי הדיונות שם [ ]...עם חשכה
הכוח של חטיבה  14עולה על הציר שמוביל לאורך
האגם המר הגדול .אנחנו בתצפית קבועה על הציר
הזה .אין שם נפש חיה בכול המקום הזה .הכוח
הזה ינוע בלי לירות ,בלי שום דבר וייכנס .כול
השטח הזה באזור 'לקקן' הוא ריק ,וייכנס ממש
כאן .הייתי אומר ,באגפו המלא של המערך .אנחנו
באותו זמן נעסיק אותו בארטילריה.
ברגע שהכוח יגיע לנקודה הזו שהיא התחברות
לציר 'עכביש' ,במקום הזה ,הכוח יתחלק לשלושה
ראשים :ראש אחד קטן ,ייכנס מיד ל'מצמד' .היום
עברה שם חטיבה ממוכנת  .18יכול להיות שיש
שם גשר ]...[ 4.כוח אחד פשוט רץ ישר הנה ונכנס
כאן לתוך המקום הזה פה .אני חושב שנמצאת שם

מפקדת דיוויזיה  .16במעוז שלנו .ראשית כול רצים
לשם .כוח אחד [של חטיבה  ]14ירוץ מיד לשני
צדי הכביש .אין לו שום בעיות .יש כאן מאות כלי
רכב וכול מה שצריך זה להדליק אותם .הוא ירוץ
כלפי צפון גם במגמה להגיע עד לגשרים שישנם
כאן .הכוח השלישי ייכנס ,יעלה על המוצב של
'אמיר' לטיהור .אני מרכז את כול כוח הנגמ"שים
עם חטיבה  ,14למרות שיש לי מעט .בנוסף יש לי
כוח צנחנים בזחל"מים .ברגע שחטיבה  14תזוז,
חטיבה  247שנעה בזחל"מים ,נכנסת גם היא בציר
הזה .מתקרבת לתעלה וחוצה עם הסירות.
את החצייה אני עושה ממש בחצר שבין
הדוֵור־סוארים .זה מוכן אצלנו .יתחילו להעביר
באופן מיָדי ולתפוס ראש גשר ,כשהמגמה היא
ראש גשר כמה שיותר גדול .הכוח שיפעל הוא
מפקדת חטיבה עם שני גדודים .הגדודים שלהם
[של הצנחנים] כפולים מגדוד רגיל .יחד עם 424
זו חטיבה שלמה שתִפתח את ראש הגשר .תוך
כדי הביצוע של הפעולה הזו תתחיל לרדת חטיבה
 421שהיא מופקדת אצלי על כול נושא הגרירה
כולל של גשר הגלילים ושל הדוברות .היא תנוע
בצורה הבאה :גדוד טנקים קדימה על הציר,
אחריו הג'ילואה ['תמסחים'] שיש לנו ,נשתמש
בו במגמה להעביר טנקים כמה שיותר מהר .אחר
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כך יתחילו הדוברות ,גשר הגלילים .הם הולכים
במקביל כי דוברות אני גורר על הכביש וגשר
הגלילים אני גורר בצד.
בדיעבד העיר על כך הרמטכ"ל" :התכנית נראית
לי טובה ,אם כי לוח הזמנים נשמע לי אופטימי
מדי .קשה היה להאמין שבשעה  23:00יעמדו כבר
שני גשרים .אבל אמרתי :אם לבוקר יהיה גשר
אחד  -גם כן טוב .אני קונה".
כולם ידעו שיצירת פרוזדור צליחה יציב
לאורך שני הצירים ,ששמם במפת הקוד 'סיריוס',
'טרטור' ו'עכביש' ,אל נקודת הצליחה בדוור־
סואר (המעוז 'מצמד' לשעבר) היא המפתח
להצלחת המערכה .לכאורה מאפשר השטח
המישורי במערב סיני מיצוי כוחו של השריון
הצה"לי ולמראית עין הייתה הדרך קצרה ופנויה.
למעשהּ ,פָ נ ֶי ָה לא האירו לתוקף .מצפון לדוֵור־
סואר ,בנקודת הצליחה ,בסמוך לאזור המכונה
'אמיר' שבמרכזו חורבות המבנים המרכזיים
של מה שהיה קרוי 'החווה הסינית' ,השתרעו
תעלות השקיה חרבות עד מרחק כמה קילומטרים
מדרום לציר 'עכביש' .תעלות אלו הקשו מאד
על התנועה של כוח משוריין ותיעלו אותו
למעשה לצירים בודדים שאפשר בקלות יחסית
לחוסמם .הדרכים במבואות לתעלה  -באזור
המעוז דוור־סואר ('מצמד') עברו בקטע רווי מים
ומוצף בחלקו .לאורך חוף האגם היה מצוי שדה
מוקשים שהניחו פלסי צה"ל בעת שהוקם הקו.
התנועה הוגבלה לצירים 'נחלה' ו'טרטור' .ממערב
לכביש התעלה ('לכסיקון') ומצפון ל'מצמד'
היה המישור נוח לתנועה ,פרט לכמה פיסות
טובעניות .מדרום לציר האספלט 'עכביש' גרמו
השטחים המתועלים ממזרח והבוציים ממערב
לתיעול התנועה של השריון והרכב הנלווה אליו
צפונה ,לפס צר וצמוד לכביש התעלה .בעיניים
של קציני המודיעין נפתח מרחב התמרון ממסעף
'לקקן' ,אולם רק ממערב לכביש .הוא נפתח משני
עבריו רק מצפון למבני החווה.
כאשר הציג קצין המודיעין האוגדתי ,הוותיק
והמיומן ,מפקד בית הספר למודיעין ,אל"ם יהושע
שגיא ,בפני הפורום את הנתונים המודיעיניים
למבצע 'אבירי־לב' ,כבר לחמה האוגדה תשעה ימים
בגזרתה .בפרק זמן זה נאספו נתונים מודיעיניים
רבים ,הן בעין והן באוזן".

המערך המצרי
שרון ידע שבאזור 'החווה הסינית' במקום
הזה יושבת דיוויזיית חי"ר מצרית  ,16אנחנו
יודעים  -ויש לנו מידע טוב  -ששרידים של
דיוויזיית שריון מצרית הוכנסו למערכים של
דיוויזיה  .16הם נכנסו לתוך מערכי החי"ר...
את השטח הזה אני מכיר כאת כף ידי .ואני יודע
בדיוק שהוא כולו תעלות ,ואין שום הפתעות".
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מסע אמצעי הצליחה ליל  17-16באוקטובר

האומנם? הנוכחים זכרו כי בעת שהציג את
תוכניתו בפורום הפיקודי בליל  14באוקטובר,
אמר שרון ]...[" :אנחנו בתצפית קבועה על הציר
הזה .אין שם [במרחב החווה הסינית] נפש חיה
בכול המקום הזה .הכוח הזה ינוע בלי לירות ,בלי
שום דבר וייכנס .כול השטח הזה באזור 'לקקן'
הוא ריק' .ציונה' לשעבר ריקה ".בפועל חיכתה
לתוקף הפתעה מאד לא נעימה.

המודיעין
הרבה תקוות נתלו על ה'תפר' במערך המצרי
שנחשף כבר ב־ 9באוקטובר ,בין הארמיה
השנייה לשלישית .ה'תפר' התגלה בין המערכים
הדרומיים של הדיוויזיה המצרית צפונית לציר
'טרטור' לבין המערכים הצפוניים של ארמיה
 ,3צפונית ל'בוצר' שממול האגם המר .רוחבו
הוא שאִפשר את יצירת הפרוזדור לצליחה.
בשיחה לאחר המלחמה אמר אלוף גונן שאם
לא היינו מוצאים את התפר הזה וכזה ,לא בטוח
שהיינו הולכים לבצע את הצליחה .המודיעין
חשף שם בטן רכה ,פחות חי"ר ,אין שריון ,אין
ארטילריה .אולם ,אם בשל פענוח לוקה ואם
בשל כך שהמידע לא זרם לכוח שבקו המגע,
לא אותר כול מכשול צבאי בצומת הקריטית
'לכסיקון' ' -טרטור' שעומדת במרכז פרוזדור
הצליחה.
כול שדרת קציני המודיעין ,החל מהאוגדתי
וכלה בחטיבתיים ,טענו שאזור צומת לכסיקון
 טרטור הופיע במפות הפענוח כריק .הם לאכול כך טעו .בתצלום אוויר נדיר נראים ככול
הנראה טנקים מצריים לאחר  08:00בבוקר

נוסעים דרומה אל הצומת .כך אירע שצומת
'לכסיקון' ' -טרטור' לא הוגדר כלל כבעיה
ראויה להתייחסות מיוחדת.
השאלה הגדולה הייתה כיצד יגיבו המצרים
למתקפה? מאז  14באוקטובר שהה מרבית הכוח
המצרי בצד המזרחי של התעלה .מתוך 2,000
טנקים שהיו להם בפרוץ המלחמה 1300 ,עברו
את התעלה מזרחה .בתום יום הקרב של 14
באוקטובר ,שבו הושמדו כ־ 200טנקים מצרים,
הגיע סך כלי השריון המושמדים של המצרים
לכדי  600ויותר .לא פחות חשובה הייתה
פריסתם בגזרת הצליחה .על כול המרחב מצפון
ל'טרטור' ועד לאיסמעיליה הגנו שתי דיוויזיות
חי"ר ושריון .למרות המכה שספגו המצרים ביום
האתמול ,הם יכלו עדיין להציב במרחב 'מיסורי'
וב'אמיר' ('החווה הסינית') מצפון לציר 'טרטור',
בגזרת הלחימה של אוגדה  ,143עוצמה משוערת
של כ־ 220טנקים 330 ,קני ארטילריה ויחידות
חי"ר/נ"ט רבות .בגדה המערבית לא היו אמורים
לחכות כוחות שריון גדולים לכוח הצולח.

תכניות החטיבות באוגדה 143
• חטיבה 14

כעוף החול שבה חטיבה  14להופיע בזירה
ב־ 15באוקטובר במלוא כוחה .לקראת המשימה
התנפחה החטיבה כמעט לממדים של אוגדה
מוקטנת 97 .טנקים ב־ 4גדודים וכוחות חי"ר
משובחים .המשימה שהוטלה על חטיבה 14
הייתה לכבוש מדרום לצפון את הגדה הקרובה
באזור הצליחה בהתקפת לילה ,לפתוח את
הצירים 'עכביש'' ,נחלה' ו'טרטור' למעבר

התוכנית לצליחה  -אוגדה ( 143סכמטי)

מיהר לטסה אל מח"ט  14רשף ושם הוכתבה לו
משימת הגדוד ומקומו בסדר התנועה.
• חטיבת הצנחנים 247

כוחותינו ,ולסייע באש לכיבוש הגדה הרחוקה,
אגב ירי מהגדה המזרחית אל הגדה המערבית.
את תשומת ליבו של המח"ט תפסה ה'בטן
הרכה' ,המערך העורפי של הצבא המצרי והרצון
לגולל את המערך המצרי מעורפו .ייתכן שבדרך
יתמזל המזל וייתפס גשר מצרי .אגב ,בתדריך
של החטיבה חולקו מפות של קהיר .מישהו העיר
בהומור שהולכים לסבך אותנו עם  9מיליון
ערבים נוספים .לאור הידיעות צפה המודיעין
שהחטיבה תיתקל בעיקר במערך הלוגיסטי
המצרי ,אולי בקומנדו ,אולי בטנקים ,אולי.
פתיחת הצירים נועדה לאפשר את זרימת
חטיבת הצנחנים בפיקוד דני מט עם סירותיה
אל התעלה .יוצא אפוא שבליל הפריצה והחדירה
נמתחה חטיבה  14בין שלוש משימות בשלוש
גזרות :כיבוש ראש הגשר בחדירה צפונה ,אבטחת
גדת התעלה מערבה ,ופתיחת הצירים מזרחה .גם
ניתוח שטחי של כמות המשימות שהוטלה על
החטיבה מצביע על עומס כבד ,אולי כבד מדי.
בשעה  16:00החלה תנועת הכוחות מאזור
'יוקון' לעבר ציר 'כספי' .המח"ט הגיע ל'כספי'
 56בשעה  17:45ואסף את חיילי הגדס"ר 87
לשיחה נוספת שעיקרה דברי 'מוטיבציה' .בסיום
הדברים שאגו הבחורים "עלה קרב" .הקפיץ
נמתח .לא נותר אלא לשחררו .החטיבה ביצעה
את התוכנית לפי התכנון אולם ההישגים בתום
ליל הצליחה הראשון היו חלקיים מאד.
• חטיבה  600באוגדה 143

את משימתו בקרב הצליחה קיבל מח"ט ,600
אל"ם טוביה רביב ,בקבוצת הפקודות בבוקר 15

באוקטובר בחמ"ל האוגדה בטסה .זאת הוגדרה
כ"משימת הטעיה" ו"מאמץ משני" .על שני
גדודים מהחטיבה הוטל לתקוף לכאורה ממזרח
למערב את מתחמי 'מיסורי'' ,טלוויזיה' - ,ליבת
המערך המצרי בגזרת הצליחה  -ולעבר נקודות
המסומנות בקוד סתמי של 'סגול'  104ו'סגול'
 ,194כול זאת כדי למשוך ולרתק כוחות מצריים
ובכך לאפשר לחטיבה  14לפרוץ מדרום ולפתוח
את 'עכביש'' ,טרטור'' ,לכסיקון' ו'נחלה' ולהסב
את תשומת לב המצרים מהתנועה לצליחה.
לחטיבה לא הוגדרו יעדים קרקעיים מובהקים
אלא משהו כגון "לחיצה מערבה באש" אל עבר
מתחם 'מיסורי' ,המוחזק בידי המצרים ותנועה
לכיוון התעוז לשעבר 'טלוויזיה' .כמה שתלך,
תלך".
האם ההטעיה נשאה פרי? למרות מסע רב־
תקלות התשובה שלי היא כן .אם נצרף את כיוון
ההתקפה של חטיבה  600ממזרח למערב בכיוון
'מיסורי' אל החדירה של חטיבה  14מדרום לצפון
בכיוון עורפו של 'מיסורי' ,יש בחיבורם משום
יצירת תמונה היוצרת דילמה אצל המצרים.
אין להתפלא אם מנקודת ראות המפקד המצרי
שממול היו רגליים לסברה כי ִחצֵי המאמץ הצה"לי
מכוונים דווקא כלפי מערב וצפון ,וכנגד הארמיה
השנייה שבגדה המזרחית.
המשימה המשנית של החטיבה הייתה כרוכה
לכאורה בארגון מחדש של הכוחות .בצהרי 15
באוקטובר נקרא סרן בייטל אל המח"ט ושם
נמסרו לו שתי הוראות :האחת ,שהוא מחליף
את המג"ד ,והשנייה ,שהוא עוזב את החטיבה
שלו ועובר תחת פיקוד חטיבה  .14המג"ד החדש

חטיבת הצנחנים הוותיקה במילואים 247
(לשעבר  ,)55בפיקוד אל"ם דני מט ,הגיעה
לגזרת פיקוד הדרום ב־ 10באוקטובר והועסקה
במשימות שוליות בגזרת המיתלה ,כגון אבטחה
ומרדפים אחר חוליות מצריות .מפקד החטיבה
היה מאגדות הצנחנים .בשל גודלה הלא שגרתי
פוצלה החטיבה.
תחת ידיו של דני מט נשארו גדוד  565בפיקוד
נושא עיטור הגבורה סא"ל דן זיו ,גדוד 416
בפיקוד סא"ל צביקי נור ,והיחידות החטיבתיות -
הסיירת ופלוגת חיל ההנדסה .כול המפקדים היו
מוותיקי לוחמי הצנחנים וכך רובם של הלוחמים.
לאחר תסכול בימים הראשונים למלחמה ,של
חיפוש המלחמה והרגשה ש"הנה היא בורחת מתחת
ידינו" ,הוטסה החטיבה לרפידים כעתודת הפיקוד,
ומשם הוצבה ב ְמצָרי המיתלה .ללא מעש מיוחד.
אור ליום ו' 12 ,באוקטובר ,הוזעק מפקד
החטיבה ,אל"ם דני מט ,שהכיר את תכנוני הצליחה,
במטוס מיוחד לחמ"ל 'דבלה' ,שם הצטרף לקבוצת
התכנון הפיקודית לצליחה .אלוף הפיקוד קיבל
אותו בחדר הישיבות ,הניח ידו על כתפו והודיע
לו בצורה חגיגית כי חטיבתו הוקצתה לאוגדה 143
בייעודה המקורי כחטיבת הצליחה.
למעשה ,זו הייתה כמעט החטיבה היחידה
שביצעה נוהל קרב ארוך לקראת הצליחה .שתי
סוגיות קריטיות העיקו על החטיבה בהיערכותה.
האחת ,המחסור בזחל"מים ,והשנייה ,אי־החבירה
לסירות הצליחה שאמורות להעביר אותם את
תעלת סואץ .שתיהן שופכות אור על הכאוס ששרר
בעת קשירת הקצוות הלוגיסטיים לצליחה ,אולם
גם על הנחישות להתגבר עליהן.
בשעה  ,14:30שעות מועטות לפני שעת ה'ש',
אין סירות ואין צל של סירה .דני מט שלח קצין
שיָתּור אחרי הסירות .הוא מצא את הסירות
שלושה קילומטרים מטסה .ועוד צריך לחבור
אליהם.יש לזכור שבערב  15באוקטובר בשעה
 20:00אמורות הסירות ועליהם אנשי ההנדסה
להיות במים 5 .דקות לאחר מכן אמור חייל ישראלי
ראשון לדרוך על אדמת מצרים.
המרדף אחר הזחל"מים העסיק את מטה
החטיבה כול בוקר  15באוקטובר .תושייתו של
מ"פ המפקדה בגדוד  ,565רס"ן חנן ארז ,שהצליח
לשים את ידו על שלושים זחל"מים ריקים בשק"ם
ברפידים ,יצרה את התשתית לתובלת גדוד ,565
אולם המספר היה רחוק מלספק את הצרכים
החטיבתיים.
המחסור בזחל"מים גרם לשלוש בעיות של ממש:
האחת ,צפיפות רבה של לוחמים על הזחל"מים
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הקיימים ,דבר שהפך למעשה את הטור הלוחם של
גדוד  565לטור מנהלי ופגיע ,ללא יכולת קרבית של
ממש; השנייה  -גדוד  416נע על רכב "רך" שאינו
ממוגן בלבד ולא יכול היה להצטרף לגל הצליחה
הראשון; והשלישית  -הקטנה משמעותית של סדר
הכוח הצולח .שינויים אלה הועברו בעל פה למפקדים
ממש לפני העלייה לכלי הרכב .בשעה  16:30יצאה
החטיבה לדרכה בלי שחברה עדיין לסירות.

אמצעי הגישור
שרון ידע היטב כי אין די בהבקעה והפריצה,
ובסופו של יום תימדד הצלחתו ביכולתו להביא
את אמצעי הצליחה השונים אל נקודת השקתם.
האחריות הוטלה על כתפי מח"ט  421חיים ארז,
באחריות כוללת של סגן מפקד האוגדה ג'קי אבן.
נוהל הקרב של חטיבת השריון במילואים הזו
לקראת הצליחה החל למעשה כבר בהקצאת אחד
מגדודיה ,ב־ 14באוקטובר לגרירת גשר הגלילים.
נדרש היה להביא דוברות מאזור רפידים  -עשרות
ק"מ מהתעלה  -על כביש הרוחב המרכזי ,צריך היה
למשוך דוברות מאזור בלוזה שבצפון ,להתחבר לגשר
הגלילים באזור 'יוקון' (על ציר 'עכביש') ולתאם את
תנועת הדוברות האמפיביות ה'תמסחים' והסירות
מאזור רפידים .נוסף על כך ,צריך היה לתאם צירי
גישה לגופים הלוגיסטיים האוגדתיים ולתאם תנועה
עם מתחרה נוסף על ציר הרוחב ,אוגדה .162
תחת פיקוד אוגדת שרון רוכז כול כוח הגישור
שהיה בזירה .ואולם בבוקר עדיין היו פרוסים גדודי
ההנדסה רחוק מקו הסיום שלהם ,אפילו מקו
ההתחלה .איש לא הביא בחשבון בעת התכנונים
המוקדמים כי הבאתם לקו המים תהיה כרוכה
בגרירתם עשרות ק"מ תוך כדי לחימה.
גדוד הדוברות  605תחת פיקוד סא"ל אדלשטיין
(לשם) ,עם תריסר הדוברות מסוג 'יוניפלוט' ,עדיין
חנה ברומני ,בגזרה הצפונית כ־ 60ק"מ מטסה.
צריך היה למשוך מרומני שבצפון דרך ציר הרוחב
'כרטיסן' אל נקודת הריכוז ב'יוקון' ,מסע של כ־60
קילומטר ארוכים .סיפר במרירות מג"ד  605רס"ן
לשם (אדלשטיין) שבסופו של מסע רווי תקלות
ושקיעות לצד הדרך הגיעו רק שלוש דוברות ליעדן.
תרומתו של גדוד  605למאמץ הצליחה הסתכמה
אם כן בשלוש דוברות שסופחו לגדוד הדוברות 630
של סא"ל אבי זהר.
תקווה לדוברות בהישג יד היו מונחות אם כן
במקום אחר .גדוד דוברות 'יוניפלוט'  630בפיקוד
סא"ל אבי זהר ,היה עדיין מרוכז באזור רפידים,
כ־ 50ק"מ מנקודת ההיערכות ב'יוקון'  -דוברותיו
מחכות לטנקים הגוררים.
בבוקר  15באוקטובר בשעה  11:00נשלח סמג"ד
 ,264רס"ן אילן מעוז ,עם  12טנקים מטסה ,למשוך
את דוברות גדוד  630ממקום ריכוזן במקום שְכּוחַ־
אל שכונה במפה 'חבלן' שעל ציר הרוחב ,מרחק
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הוועידה ב"כישוף" .באדיבות משפחת האלוף אדן (ברן)

עשרות ק"מ מנקודת הכינוס ב'יוקון' .משמע נדרש
היה לגרור את הדוברות על כביש הרוחב ,להיכנס
לציר 'עכביש' ולהביא אותם ל'יוקון'  -שם מקום
ההיערכות  27ק"מ מהתעלה.
בסביבות  ,15:00יצאה השדרה לדרכה .בראשית
המסע הדרך צלחה .ברשת הקשר האיץ המג"ד ,רס"ן
גיורא לב ,בסגנו להגיע אליו לציר 'עכביש' ,אך הוסיף
אגב אורחא ש"הוא אינו מאמין שהכוח יוכל לעבור
שם מפני שיש שם מהומת אלוהים".
את הכביש חסמו בעיקר הדרגים .אילן נתן הוראה
להעיף את כלי הרכב שחסמו את הציר לעיתים
בצעקות לפעמים ביריות  -העיקר שנזוז .רק בשעה
 17:00הוא הגיע לצומת טסה ' -עכביש' ובדמדומים
בסביבות  ,18:00כבר היה ברור שלא יגיע ליעדו.
הגיעו כול מיני גנרלים ,כולל קצין ההנדסה הראשי
עצמו .הכול היה תקוע בצומת בלי אפשרות לעקוף.
אחרי שהצליחו לעבור לציר 'עכביש' לא הצלחנו
להמשיך ולעבור בכלל .לא דוברות ,שום רכב ,גם ג'יפ
לא ,פשוט עמדו .עמדו אוטובוסים ,עוקבי מטבח,
עוקבי מים .כול העולם היה על הציר.
בסופו של יום נתקעו הדוברות ק"מ ספורים
מערבית לטסה ללא אפשרות לעמוד בלוח הזמנים
של הצליחה.
הדוברות הושקו בתעלה רק ב־ 17באוקטובר
בשעה  07:00לאחר מסע תלאות .בחסות הקרב
של גדוד  890הן נבנו לגשר בשעה  16:00ואוגדה
 162החלה לעבור עליו משעה  22:00ואילך.
גם גשר הגלילים המפלצתי לא התגלגל בקלות.
התקווה הגדולה לצליחה ,בפיקוד מאולתר של אל"ם
מנשה גור (ג'ורג'י) ואנשי היחידה הסודית שפיתחה

אותו 'יפתח' ,הורכב והונח באזור 'יוקון' 27 ,קילומטר
מהתעלה .גם האימון לגרירת גשר הגלילים על ידי
סא"ל שמעון בן־שושן ,מג"ד גדוד השריון 257
מחטיבתו של חיים ארז לא היה מעודד .האנשים
לא ראו מימיהם את הגשר ,קל וחומר שלא ידעו
כיצד לגררו .בנוסף התרגול היה בלילה והאנשים
העייפים היו נרדמים תדירות בין פקודה לפקודה.
לאיש לא היו אשליות כי הגדוד מאומן כראוי
למשימתו .לרשות בן־שושן עמדו  24טנקים ,כוח
דחפורים שנע לפני הגשר  -ארבעה דחפורים מלפנים
וארבעה דחפורים מאחור ,כוח של סיור שנע לפינוי
הציר ,נגמ"שים שאבטחו מאגפים ,וארמדה של
טרקטורים באגף שמאל .בקיצור ,שדרה מפלצתית
בעלת רוחב של מאה מטר שהייתה בעלת יומרה
להגיע בתוך שש שעות אל התעלה .לאחר שיצאו
לדרך בליל  15באוקטובר בשעה  23:00הצליח הגשר
לעבור קילומטרים ספורים לצד ציר עכביש ובשעה
 06:00בבוקר נשבר.
גדוד ה'תמסחים' בפיקוד יגאל יניב ועמיקם דורון
היה היחיד שפילס דרכו במהומת הצירים והיה בדרכו
ל'יוקון' בבוקרו של  15באוקטובר .הגדוד שהיה מרוכז
כמה ימים על ציר 'פדוי' ידע לנצל את הגמישות
היחסית שלו ואת חוסר התלות שלו בגורם גורר,
ולהתייצב במלוא כוחו לרשות האוגדה .בשעה 17:00
כשהוא נע באופן עצמאי ועוקף בדרכו מכשולים
שונים ,הגיע הגדוד ל'יוקון' ,שם ביצע את ההכנות
וההיערכות לקראת שיט וסופח לגדוד השריון של
גיורא לב  .264הגעתם הצפויה היא זו ששינתה את
הצבעים ברמזורי הצליחה.
בסופו של דבר הגיעו התמסחים ב־ 16באוקטובר

בשעה  05:00לתעלה .וכך אירע שהאמצעי הדחוי
הפך לשחקן הראשי .סיפר המח"ט אל"ם חיים ארז:
"לי בשלב זה היה ברור שחלק גדול מהציוד לא יגיע.
לכן פניתי למפקד האוגדה והצעתי לו לדחות את
המבצע ב־ 24שעות .מפקד האוגדה אמר לי שהוא
חושש משני דברים" :שהמצרים ישנו את המערך
שלהם ושהיהודים ישנו את מערך הכוחות שלהם.
לכן צריך לצלוח עם מה שיש'5".
בהיעדר מפקדה ממונה ישירה של גורמי ההנדסה
על כלל אמצעי הצליחה ,הוקמו מפקדות מאולתרות
ובסופו של דבר ,הכתובת לכול דבר ועניין הייתה
מפקדת אוגדה  .143שרון בבוקר  15באוקטובר ידע
כי כול אמצעי הגישור תקועים אי שם על הצירים.

סוגיית הצירים
מכאן שסוגיית הצירים והפיקוח עליהם הפכה
לשאלת מפתח בכול היבט תכנוני .בנימת ביקורת
גלויה העיר על כך לאחר המלחמה שרון" :זה היה
אמור להיות מבצע פיקודי אולי אפילו צה"לי,
היה צריך לרכז מאמצים גדולים ,בעיקר בתחום
הארגון  -אז זה לא היה אפילו מבצע פיקודי ,כי
גם השליטה על הצירים ,אף אחד לא לקח אותה
על עצמו .אנחנו פשוט לקחנו".
ובכול זאת ,מטה הפיקוד הִקצה כמה קציני
מטה בניסיון לפקח ,לתעל ,לווסת ולדחוף את
התעבורה בצירים .אולם אלה חשו כילד ההולנדי
שניסה לסתום באצבעו את הסדקים שבסכר .על
המאמץ הפיקודי בנושא הצירים הסביר קצין
המטה של פיקוד הדרום ,אל"ם אורי בר־רצון,
שנשלח על ידי המטה לרכז את נושא השליטה
בצירים :הציר הזה ('מבדיל') ,נתפס בדרך כלל
על ידי אגד התחזוקה של ברן .כול היחידות
האלה פחות או יותר ,לאורך הציר .אל תתארו
לעצמכם תמונה מסודרת ,חבל על הזמן .מובן
שהכול התערבב  -האגד והחטיבות .הציר כבר
סתום .לגבי השאלה מי סתם את הציר הזה?
התשובה היא פשוטה .פעלו כאן שתי אוגדות .כול
צירי האורך היו סתומים במידה זו או אחרת .וזה
אומר ,רכב  15טון מלא תחמושת ,דלק וכדומה,
זה אוטובוסים ,מטבחים ,שק"מים ועוד.

השאלה היא מי יכול היה להיות אחראי? ועל
זה יש תשובה פשוטה :אף אחד .הכביש הזה
היה חסום עד 'עכביש'  ..53לא יכול להיות ויכוח
שהאחריות על מרחב הלחימה של האוגדות היא
של הפיקוד.
וכאילו לא די בקושי הלוגיסטי ,נאלצה האוגדה
להתמודד גם עם חוסר המיומנות של אנשיה
בגרירת ציוד הצליחה .הצוותים הבודדים שאומנו
לגרור את גשר הגלילים מחטיבה  7הועלו ערב
המלחמה לצפון .כך נדרש אימון צוותים ייעודי
לגרירת גשר הגלילים ,ועשרים וארבע השעות
שהוקדשו לכך היו לא יותר מאשר נחמה פורתא
בהתחשב בגורמים הסביבתיים.
הפנים המודאגות של היושבים בחמ"ל הפיקוד
נבעו מסימני השאלה שריחפו מעל לתזמון ודחיפת
אמצעי הצליחה השונים אל נקודת הכינוס שלהם,
ומשם אל התעלה ,שכן הצלחתו של המבצע כולו
הייתה מותנית בהנחת גשר על המים .התפיסה
הייתה שתוך לילה הכול מסתיים  -שכול הגשרים
עומדים וכולם עוברים .זאת הייתה הקונספציה
של תורת הצליחה .בסופו של דבר לקח מבצע
הצליחה כמה ימים".

החלטת אלוף שרון "זה הלילה"
בהרהור בדיעבד אמר שרון" :יכול מישהו
לשאול כיצד לקחת על עצמך משימה שכזו? אז אני
לא יודע .היה ברור לי שצריך לצלוח את התעלה.
היה ברור לי שאנחנו האוגדה שלנו יכולה לבצע
את המשימה הזו .נוכח המצב לא חשבתי שיש
להעלות איזשהו פקפוק .כי היו הרבה פקפוקים
לאורך כול הדרך בחזית עצמה".
במשך היום היה מפקד אוגדה  143עסוק בעיקר
בבדיקת התכניות של מפקדי החטיבות ובדאגה
הולכת וגוברת להגעתם של אמצעי הצליחה
השונים.
בדקתי את הנושא פעם נוספת בשעה .15:00
זה היה מצב חסר סיכוי .שוב דיברתי עם חיים
בר־לב .אמרתי לו שהצירים חסומים מטסה
וצפונה והדוברות תקועות .כבר יומיים שגררנו
את הדוברות ולא יכולנו להכניס אותם לציר

'עכביש' .בשיחה זו שאל אותי חיים בר־לב "מה
אני מציע לעשות והאם ניתן לבצע באותו הלילה
או לדחות?" הוא בעצם השאיר את ההחלטה בידי.
הכדור היה ,אם כן ,בידיו של מפקד אוגדה .143
נקודת האל־חזור ,שבה החלו הכוחות נעים
לשטחי ההיערכות שלהם וחפ"ק אוגדה  143יצא
לדרכו ,קְָרבָה ובאה .לקראת הצהריים שאל מפקד
האוגדה את סגנו "מה מוכן?" ענה לו אל"ם אבן:
"גשר הגלילים וה"תמסחים" ".מפקדי האוגדה
בטחו בתכניתם .הן חטיבה  14והן חטיבה 600
עמדו בשטחי ההיערכות במוכנות גבוהה.
שום סימן בצבא המצרי לא העיד כי הוא נערך
לבלום מתקפת-נגד של צה"ל ,וההנחה כי ניתן
להפתיעו לא הייתה משוללת בסיס .כאשר קיבל
שרון את החלטתו ,ברור היה לו שגורל הצליחה
עומד ממש על בלימה של אמצעים זמינים .ואני
אמרתי :צריך לצלוח מיד ,כי לפי דעתי אפילו
אם יהיה מאחז קטן ,אפילו הכי קטן בצד השני,
הסיכוי לפיתוח המתקפה הוא מלא .הבעיה שלנו
היא צליחת מכשול המים ,הבעיה שלנו לפרוץ
מול כוחות מצריים ,לכן לפי דעתי השיקול הזה
היה נכון.
בשעות  16:00-15:00התקיימו כמה שיחות
דרמטיות בין שרון למפקד החזית .כפי שראינו
מנקודת הראות של הפיקוד ,הייתה תמיכה גורפת
במהלך הצליחה .אולם כולם חיכו למוצא פיו של
מפקד האוגדה.
שרון :ב־ 16:00אני צריך לצאת עם החפ"ק קדימה
למתקפה שאמורה להתחיל ב־ .17:00ב־15:45
השיחה האחרונה עם חיים בר לב .אז קיבלתי ידיעה
ש'התמסחים' מוכנים והצליחו לעבור .ברגע זה
דיברתי עם חיים ואמרתי לו שהג'ילואה ('תמסחים')
בדרכם ,יש לנו את גשר הגלילים ,הדוברות לא תגענה
ואני מתחיל לתקוף באותו לילה .חיים אמר שזו גם
דעתו ויצאנו למתקפה.
* ד"ר עמירם אזוב ,מחבר הספר "צליחה 60 -
שעות באוקטובר ( "1973הוצאת דביר.)2011 ,
הכתבה על בסיס הרצאה של המחבר בפני העמותה
להיסטוריה צבאית ביום  1ביולי 2010

הערות:
	.1ראו אתר האינטרנט של חטיבה  .14חלק מההרוגים נמנים עם גדוד  407השייך במקור לחטיבה  ,600וחלקם עם גדוד  582שסופח לחטיבה אד־
הוק ללילה זה .המעניין הוא שב־ 17באוקטובר איבדה החטיבה חייל אחד בלבד .בסך הכול איבדה החטיבה  303חיילים במהלך המלחמה .בקרב
זה נפגעו לחטיבה כ־ 50טנקים.
	.2דוחות המחשב של חיל הרפואה שהוצאו ב־ 16בנובמבר בחתכים שונים הם חסרי ערך לחלוטין .כך ,למשל ,על פי הדוח נמנו בין  15ל־ 17באוקטובר
 71חללים בחיל השריון בלבד .הדוח ,מן הסתם ,לא מביא את נתוני הנעדרים והוא חלקי בלבד .לפי ההערכה נמנו כ־ 900הרוגים בפיקוד הדרום
במלחמה כולה .כלומר ,כמעט רבע מהם ,בליל הצליחה בלבד.
 .3גדודי הצליחה היוו  13אחוזים מסד"כ חיל ההנדסה.
	.4בנקודה זו התפתח דיון בשאלה אם קיים פענוח עדכני של צילום אוויר .נטען שיש ,אבל סיכומיו עדיין אינם נמצאים על השולחן.
 .5תחקיר ארז.1973 ,
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סערת הקרב.
צילום :אבי גור
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כך הוחמצה הכרעת
מלחמת יום הכיפורים
בקרב המגננה בסיני
שגיאות וטעויות של קברניטים בצמרת המדינית
והצבאית מנעו הכרעת המלחמה בגדה המזרחית
במהלך  5-4יממות ראשונות ,תוך הסבת אבדות
קשות למצרים ,וצמצום גדול מאד של אבדות צה"ל
בלוחמים וברק"ם .לחיל השריון חלק מכריע בהשגת
הניצחון הצבאי ,בעיקר עקב אומץ לבם ,מסירותם
ונחישותם של לוחמים מן השורה ומפקדים זוטרים.
אלוף (במיל') ד"ר עמנואל סקל,
מג"ד  52במלחמת יום הכפורים

מבוא
מלחמה זו הייתה אירוע דרמטי וטראומטי
בקורות מדינת ישראל והיו לה תוצאות מפליגות
בכול תחומי חיינו :המדיני ,הצבאי ,תפיסת
הביטחון ,בתחום הפוליטי הפנימי והחיצוני,
בתחום החברתי ,הכלכלי ועוד ותוצאותיה
נכרות עד היום .היא חשפה שורה ארוכה של
ליקויים בתחום הפעלת הכוח וחלקם עלול להיות
רלוונטי גם בימים אלה .אפשר לאתר את שורשיה
בתפיסה הישראלית בסיומה של מלחמת ששת
הימים" :מחכים לטלפון מהערבים" ובהצהרת
"שלושת הלאווים" של ועידת חרטום (אוגוסט
" :)1967לא שלום ,לא הכרה בישראל ולא מו"מ
אתה".
האש בתעלה ,כפתיח למלחמת ההתשה,
החלה ב־ 1ביולי  1967ונמשכה עד הפסקת
האש בליל  8-7באוגוסט  .1970במהלך הפסקת

האש לאורך תעלת סואץ ,קובעו שני מרכיבים
שהייתה להם השפעה מכרעת על התנהלותה
העתידית של מלחמת יום הכיפורים .הראשון:
קידום מערך הטק"א (טילי קרקע־אוויר) המצרי
כבר בליל הפסקת האש ובלילה שלאחר מכן,
תוך יצירת עובדה בשטח " -חומת הטילים" -
שעתידה לפגוע קשות ביכולת חיל האוויר לפעול,
ובייחוד בסיוע לכוחות הקרקע .השני :ניוון קו
בר־לב משלֵמּות מבצעית (שאפשר לחלוק על
יכולתה לעמוד במלחמה כוללת) לטלאים שאינם
מתחברים לתפיסה סדורה .הדבר אמור במיוחד
בצמצום מספר המעוזים מ־ 32ל־ 16והורדת רמת
החיילים המאיישים אותם .משמעות השנויים
למקרה של חידוש האש  -ולא רק במודל התשה
 לא נותחה עד תום.תפיסות מבצעיות :בשנות הפסקת האש
קבעה תפיסת הביטחון הישראלית שהעומק
האסטרטגי (ולא רק בסיני) מאפשר שלא לגייס

ספטמבר 2013

שריון  44׀ 105

מילואים באופן מידי בכל פעם שנוצר איום
בגבולות .אין צורך בהנחתת מכה מקדימה ,שהיא
מרכיב מרכזי בתפיסה ,וכי צה"ל יכול לספוג את
מכת הפתיחה.
התקבעה "קונצפציה" לגבי איום פתיחה
במלחמה:
• סוריה לא תפתח במלחמה ללא מצרים.
• מצרים לא תצא למלחמה לפני שיהיו בידה כלי
נשק המסוגלים לפגוע בשדות תעופה בישראל:
טק"ק ומפציצים ארוכי טווח.
התפיסה המבצעית של הקברניטים בדרגים
הצבאי והמדיני קבעה שאם תפרוץ מלחמה ,גם
בהפתעה ,ובשתי החזיתות במקביל  -הסדיר
יבלום!
תפיסה זו התבססה על שלוש הנחות יסוד:
• יש לישראל הרתעה.
• תהיה לנו התרעה מספקת ובמקרה קטסטרופה
לא פחות מ־ 48שעות.
• חיל האוויר חזק דיו לשבור כול מתקפה ערבית.
שלוש ההנחות הללו קרסו ברעש גדול בפרוץ
המלחמה :הערבים לא הורתעו מלפתוח
במלחמה ,ההתרעה כשלה ולחיל האוויר היו
מגבלות פעולה קשות מאד.
כשלים מוקדמים :לוחמי צה"ל שהוטלו
ללחימה ,נשאו מטען כבד של כשלים מוקדמים
שלידתם שנים ,חודשים ,ימים ואף שעות
לפני פרוץ האש ,וזאת ברמות האסטרטגית,
האופרטיבית והטקטית ,ותקצר היריעה מלפרטם
כאן .אחד הקשים שבהם הוא היעדר קרב משולב,
ובעיקר לחימת יחידות טנקים "טהורות" ללא
שיתוף פעולה עם חי"ר וחוסר ארטילריה
ומרגמות.
אילו :על אף תנאיי הפתיחה הקשים ויחסיי
הכוחות הבלתי אפשריים  -תוצאות המלחמה
לא היו גזירת גורל .אפשר היה להכריע את
המלחמה בסיני בקרב מגננה של ארבע עד
חמש יממות ,בגדה המזרחית של התעלה ,תוך
הקטנה משמעותית של אבדות צה"ל ופגיעה
קשה במצרים  -אילו בוצעו מספר מהלכים
שניתן וצריך היה לבצעם ,ונמנעו שגיאות קשות
שלא היו הכרח המציאות ,מ ֵעבֶר לשגיאות בלתי
נמנעות שנעשות בכול מלחמה.
מאמר זה יתאר את עיקרי המהלכים
והשגיאות האלה.

טעויות והחמצות בהפעלת
האש של צה"ל
אף שבמלחמת יום הכיפורים הייתה למצרים
ולסורים עדיפות מוחלטת באש ארטילרית,
נ"מ ונ"ט ,שהחלה להתפתח כבר בימי מלחמת
ההתשה ,החמיץ צה"ל את ההזדמנות לנצל את
יתרונו באש האווירית ואת האפשרות להפיק מן
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מראה מן הלחימה • צילום :אבי גור

הארטילריה שברשותו יתרון אופרטיבי.
• המכה המקדימה שלא הייתה
הצורך בהנחתת מכה מקדימה ,מרכיב מרכזי
בתפיסת הביטחון ,התערער כאמור לאחר
מלחמת ששת הימים" .תוכניות המגירה" שהיו
קיימות ורועננו בכוננות "כחול־לבן" באפריל־
מאי  ,1973עסקו באופן מעשי רק באילו של
חיל האוויר :תקיפת שדות תעופה " -נגיחה"
והשמדת טק"א  -לקח שנצרב בתודעה מימי

סוף ההתשה" :תגר" במצרים ו"דוגמן" בסוריה.
כידוע לא בוצעה תקיפה מקדימה בסוריה לפני
פרוץ האש ,הן "דוגמן  "5שהיה בלתי אפשרי בגלל
עננות ברמת הגולן (אפשר היה לדעת זאת ערב
קודם) והן ברירת המחדל "נגיחה" ,כפי שהציע
הרמטכ"ל (בתיאום עם מפקד חיל האוויר ) לראש
הממשלה .הצעה זו נדחתה על ידי גולדה ודיין
באופן מוחלט ובדיעבד בצדק ,משום שלא היה
בה כל רווח מבצעי ,ונ ִזקָה הפוטנציאלי ביחסים

עם ארצות הברית ,כפי שהעריכו אז ,היה גדול.
לא כאן המקום להרחיב בסוגית הדו־שיח
שלא התקיים עם ארצות הברית בנושא המכה
המקדימה והאם החשש הישראלי ,וביחוד של
דיין ,היה מוגזם .עובדה היא שהוא שהוביל
את ראש הממשלה לדחות באופן מוחלט את
הצעת הרמטכ"ל .יש הסבורים ,וכותב דברים אלה
ביניהם ,שבאותה שעת משבר כאשר מלחמה
עומדת לפרוץ ובנתוני פתיחה כול כך קשים,

עמדת ארצות הברית ,חשובה ככל שתהיה,
לא הייתה צריכה למנוע מן הקברניטים לבחור
במכה המקדימה ,שתחסוך חיים רבים וסביר
היה שתשנה את מהלך המלחמה ,וזאת כמובן
אם תונחת על מטרות נכונות .מכה מקדימה על
מטרות קרקעיות ,שערכן המבצעי רב מתקיפת
טק"א או שדות תעופה ,לא נבחנה כלל וצה"ל היה
משועבד לראייה מנקודת מבטו של חיל האוויר.
פענוח תצלומי האוויר מגיחה ש־ 526לאורך
התעלה ,מיום  4באוקטובר  1973בשעה 13:40
חושף ארבעה ריכוזים של גדודי ציוד הגישור
והצליחה של ארבע מתוך חמשת דיוויזיות החי"ר
המיועדות לצלוח את התעלה .הגדוד החמישי
(של דיוויזיה  )2אותר בגיחת צילום ש־ 529משעה
 ,09:00ב־ 6באוקטובר ,כשהוא בשיירה בתנועה
לתעלה .איש בצה"ל לא בחן צילומים אלה בזמן
אמת ואת משמעותם המבצעית( .פיענוחם,
לצורכי מחקר ,נעשה רק בשנת .)2008
לבקשת המחבר בוצעה על גבי תצלומי
האוויר עבודת חקר ביצועים על ידי סא"ל
(במיל') פאר ,איש חיל האוויר ,תוך התבססות
על נתוני סד"כ ,אמל"ח ותו"ל ,שהיו נכונים לנו
ולמצרים ביום  6באוקטובר  ,1973כולל פריסת
הנ"מ המצרי .מתוצאות חקר הביצועים עולה
כי אילו הופעלו  110ה"קורנסים" (מטוסי
פנטום)  -הסד"כ שהוקצה לתוכניות "דוגמן"
או ל"תגר"  -לתקיפת ריכוזים אלה ,היו נגרמות
לגדודי הצליחה שבמחפורות ,הן לציוד ובייחוד
למפעילים ,אבדות כבדות של עשרות אחוזים,
וסביר שהדבר היה משבש באופן חמור ביותר
את הצליחה המשוריינת ובוודאי שהיה גורם
לדחייתה בכמה יממות אם לא לביטולה .ממצאי
חקר הביצועים מראים שהכוח התוקף היה
מאבד  10אחוזים מהמטוסים ,הן עקב תקלות
והן בגלל אש הנ"מ .להשלמת התמונה יש לציין
שאפשר היה לתקוף את ציוד הגישור והצליחה
בגדה המערבית בתקיפה מקבילה ,אילו הוכנה
תוכנית כזו ,וכך לנטרל את הסיכון בעימות עם
האמריקאים ותגובה נזעמת שלהם .היו לכך
מספיק שעות אור  -כשלוש ורבע שעות  -בהנחה
שכוח התקיפה היה ממריא ב־ ,14:30לאחר פרוץ
האש ,אלא שתוכנית כזאת לא הוכנה.
אפשר לומר שאי הבנת המשמעות המבצעית
של תקיפה מקדימה/מקבילה על ציוד הגישור
והצליחה ,אי פיענוח מפורט של הריכוזים שלהם
בתצלומי האוויר ואי תקיפתם ,הינם מעשים של
קוצר־ראות וחוסר אחריות מדינית וצבאית.
•	החמצת אפשרות ריכוז אש ארטילרית על
החי"ר המצרי בגדה המזרחית
מעשית לא היה אפשר למנוע את צליחת
החי"ר המצרי שצלח והתרכז בחפירות רדודות
וללא מחפי ראש ,ואילו נדחתה הצליחה

המשוריינת  -היה נותר ללא תמיכת רק"ם .החל
מ־ 9באוקטובר ,עת הושלם ריכוז סד"כ "סלע",
אפשר היה להפעיל על החי"ר המצרי ריכוז אש
של שלושה אגדים .לבקשת המחבר נערך חקר
ביצועים ארטילרי על ידי מקתמ"ר תוך הצבת
נתוני סד"כ ,אמל"ח ותו"ל נכונים למלחמת יום
הכיפורים ,על בסיס פיענוח תצלומי אוויר מיום
 8באוקטובר  .1973חקר הביצועים ניתח יעדים
חפורים של חי"ר למטרות ארטילריות ,חישב
כמויות תחמושת וסד"כ נדרש ,והראה שאפשר
היה להשיג אפקט נטרול של חי"ר זה על ידי
ירי של שלושה אגדים לאחר ירי של  48שעות.
• אי הפעלת "בנדיגו"
"בנדיגו" היה מבצע חכם" ,סגור" בעבודת
מטה בין פיקוד הדרום וחיל האוויר ומטרתו
השמדת סוללות טק"א בגדה המערבית במבצע
משולב .הוא חייב גיוס מקדים של האגד
הארטילרי של אוגדה  ,143דבר שנשכח והוחמץ
במהומת פתיחת המלחמה.
• סיכום ההחמצה בהפעלת האש
תקיפה אווירית מקדימה/מקבילה על ציוד
הגישור והצליחה המצרי בשלוב עם "בנדיגו"
הייתה משבשת קשות את תוכנית הצליחה.
הארטילריה של סד"כ "סלע" הייתה מנטרלת את
החי"ר המצרי בגדה המזרחית עד  11באוקטובר.

בזבוז הזמן
ב־ 5באוקטובר בשעה  22:00שעון לונדון,
קיבל ראש המוסד צבי זמיר הודעת הסוכןWar:
 . at Sunsetאף שהרמטכ"ל קבע בשעה 04:30
של  6באוקטובר "זוהי מלחמה"  -לא קיבלו
הכוחות ,לרבות המפקדים שבקו התעלה ואלה
שבעורף סיני ,כול עדכון .הפקודות החפוזות
ל"שובך יונים" שניתנו דקות לפני השעה 13:00
בצהרים ,והפתיחה באש בפועל בשעה 14:00
ולא בשש בערב ,חברו להיערכות הלקויה בפרוץ
האש ולהלם המנטלי שפגם ביכולת הלחימה
בשעות הראשונות.

מחדל "שובך יונים"
הינו מהחמורים במלחמה והוא הגורם הישיר
לתקלות הפתיחה ,לתפיסה מקדימה של רמפות
הטנקים לאורך התעלה על ידי החי"ר המצרי,
לעשרות רבות של חללים לצה"ל ולאיבוד טנקים
רבים בחטיבות הקו :חטמ"ר  275וחטיבה .14
מהומת הפתיחה פגעה קשה גם בחטיבות
העורפיות שהצטרפו ללחימה בלילה ,כשלחלקן
אין הכרות מקדימה עם גזרת התעלה.
מקורו של מחדל זה ב"דו־שיח של חרשים" בין
הרמטכ"ל וגונן אלוף הפיקוד ,בשתי פגישותיהם
(שאפשר וצריך היה לצמצמן לאחת) ,בבוקר
 6באוקטובר ובצהרים .חברו לכך אי הכרת
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הרמטכ"ל רא"ל אלעזר את פקודת "שובך יונים":
האם היא "אחת לפנים ",או "שתיים לפנים"
והימנעותו ,כשיטה ,מירידה לפרטים כמו בשאלה
הבסיסית שהיה צריך לשאול את גונן ולא שאל:
מתי ואיך אתה פורס את הכוחות?
תרמה לבלבול היעדרותה של כול פקודה
מאג"ם־מבצעים בדבר פריסת הכוחות בקו ,זאת
בנוסף לבלבול מובנה :בפיקוד הדרום ובאוגדה
" 252שובך יונים "הינו "שתים לפנים" ,ואילו
במטכ"ל מוכרת פקודת "אשור  "2שמֹורה על
אחת לפנים...
אלוף פיקוד הדרום הוסיף את חלקו למחדל
"שובך יונים" באי הבהירות בדבריו ,בשתי
פגישותיו עם הרמטכ"ל ,באשר לפריסת הכוחות,
בפקודות הלא ענייניות של אג"ם־דרום לאוגדה
 252ובדחיית בקשותיו של מפקד  252להקדים
פריסת "שובך יונים" .חמורה במיוחד היא
החלטתו למנוע פריסת הכוחות שבקו מחמת
החשש מ"אסקלציה" ,זו שהייתה גם הסיבה
לעצירת חטיבה  401במחנותיה שבעורף ,עד
שהופצצה בהם בשתיים בצהרים .אין להוציא
מכלל אפשרות שכול אותה "אסקלציה" נועדה
אך ורק לשמר "ביד" את חטיבה  401כדי שאפשר
יהיה לבצע אתה את "צפניה"  -צליחה בגזרה
הצפונית שבה חפץ האלוף גונן מאד.
פקודת "שובך יונים" קבעה החלפת החי"ר
במעוזים בחיר"ם ,סגירת ה"חור" של 20
הקילומטרים שבין המעוזים פורקן ומצמד בגזרה
המרכזית ,גיוס אגד ארטילרי ל"בנדיגו" ועוד.
כול זאת לא בוצע.

שגיאות בהפעלת הטנקים
ביממה הראשונה
כניסה למלחמה בתפיסת התשה חייבה ,על פי
"שובך יונים" ,פיצול מראש של פלוגות הטנקים,
הן בשליחת מחלקות למקומות מרוחקים כמו
ראס סודר ומעוז "בוצר" או למקומות שסביר
שהחבירה אליהם תהיה קשה ,כמו מעוז המזח.
כול זאת בנוסף לפיצול שנדרש בהצבת טנקים
מראש במעוזי קצה דוגמת אורקל בקצה הגזרה
הצפונית .על פי תפיסת התשה נקבעו אזורי
פריסת הטנקים הנותרים אל מול וסמוך לקבוצות
מעוזים ,מתוך כונה לסייע משם באש ובתמרון
כנגד כוחות פושטים .כך ,בצמידות למעוזים ,עם
כל הסיבוך הנלווה ,פעלו הטנקים מפרוץ האש,
כולל בחבירה לחלק מהם ,עד ניתוק המגע בשעות
הבוקר של יום ראשון  7באוקטובר.
עקב זאת ,ומסיבות נוספות ,לא תמרנו
הטנקים כנגד ראשי הצליחה המשוריינת
המצרית ,שהייתה מהוססת מאד בתחילתה,
גם במקומות שאפשר היה לבצע זאת כמו בגזרה
הדרומית .אילו בוצע תמרון כזה אפשר היה
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לפגוע קשות בראשי הצליחה המשוריינת ואף
לבלום אותה ,ויש בכך משום החמצה גדולה מאד.

אי פנוי מעוזים
בליל  7-6באוקטובר
אי פנוי מעוזים במועד ,ובאופן מעשי בליל
 7-6באוקטובר ,הינו תוצאת שלוב גורמים
רבים ובעיקר חוסר הבנה של חומרת המצב,
במפקדות הבכירות האמורות לאשר את הפינוי.
תרמה לכך התחושה שהמצב בשליטה ,ביחוד
בגזרה הדרומית שיוצבה יחסית .שם הצליח גדוד
 52להדוף את המצרים בהתקפת־נגד מקומית
בצומת המיתלה ,לחבור לחלק מהמעוזים ואף
לסייר עם טנקים על קו המים .המשמעות
המדינית לפינוי מעוזים ,אי־הבהירות בנושא
זה לפני המלחמה והתחמקות מעסוק בו ,יחד
עם תחושה שהמעוזים תורמים ללחימה ,הם
הגורמים המרכזיים להיעדר הוראת פינוי ברורה
וחד משמעית בליל  7-6באוקטובר .זאת בראש
ובראשונה על ידי הרמטכ"ל שאמירותיו בנושא
ובשיחותיו עם גונן אלוף הפיקוד ,היו מעורפלות
ולא חד משמעיות.
האמונה שעם הגעת המילואים למחרת,
ישתנה המצב לטובתנו ,ודאי בעקבות התקפת־
הנגד הצפויה ,הוסיפה כמובן קושי .אי־בהירות
בנוגע לסמכות הפינוי (לאוגדה  252לא הייתה
סמכות לכך) תרמה גם היא לבלבול ולסירוב
של פיקוד הדרום לאשר פינוי אפילו במקרי
קיצון כמו ב"מפרקת" .למעוז זה חברו טנקי גדוד
 198פעמיים ונתקלו בסירוב לבקשת הפינוי ,גם
כאשר נשארו במקום חמישה חיילים לא פגועים
והלומי קרב.
יש הטוענים ,ובצדק ,שקו בר־לב לא פעל
מלכתחילה בשלמות מבצעית כפי שתוכנן ונבנה,
עקב צמצומו ל־ 16מעוזים ,ניוונו המתמשך
ואיושו בחיילים שלא ברמה ובאיכות נדרשות,
ובאי־פריסת הכוח במקום ובמועד .יש הסבורים
שהמעוזים תרמו בתצפית ובאש ,אך ביושר
מבצעי צריך לומר שתרומתם לקרב המגננה
הייתה אפסית וההגנה עליהם גבתה מחיר כבד
מאד .שלא באשמתם הם היוו נטל נורא על
הכוחות שלחמו סביבם ולהגנתם.
בנתוני פתיחת המלחמה ,שהיו צריכים להיות
ברורים לשר הביטחון ולרמטכ"ל ,נדרשה החלטה
מהירה ואמיצה שלהם לתת לסדיר הזדמנות
לבצע את משימתו על ידי פינוי המעוזים ,אם
לא מראש אזי במוצאי יום הכיפורים .כך היה
נוצר מצב פתיחה שונה לחלוטין שבו אוגדה 252
המשוחררת מתיעולה לקרב שחיקה חסר סיכוי
בתפיסת "אף שעל" ,יכולה הייתה לנתק מגע
מקו התעלה ,לבצע נסיגה (מבוקרת) והשהייה
לגבעות של דרך חת"ם .בקו זה אפשר היה לקדם

מג"ד  52עמנואל סקל
במהלך המלחמה.
• צילום :אבי גור

את מתקפת הדיוויזיות המשוריינות (שלא יצאה
אל הפועל) ולקלוט את אוגדות "סלע" ,הן לתגבור
מערך המגננה והן ליציאה למתקפת־הנגד .בסופו
של דבר ,בתוקף הנסיבות ,ובהחלטה קשה אך
נדרשת ,ניתקה אוגדה  252מקו המעוזים ב־7
באוקטובר לפני הצהרים ונסוגה (עמוק מדי) אל
ציר חת"ם ,תוך ויתור כפוי על תפיסת "אף שעל".
אלא שעד להתפכחות זו ספגה האוגדה מעל

 300חללים ,וסד"כ הטנקים שלה עמד על 110
טנקים במקום  283שאיתם פתחה את המלחמה.

מתקפת־הנגד
בימים  9-8באוקטובר
אילו הונחתה מתקפת־הנגד יממה מאוחר
יותר ,בעיקר לצורך ריכוז סד"כ ארטילרי לאוגדה
 162ובגזרת ארמיה  ,3החלשה בין השתיים ,תוך

ריכוז כוח  -היו סיכויי הצלחתה טובים ,וסביר
שהייתה משנה פני המערכה בחזית הדרום.
ההתקפה כשלה מסיבות רבות שמקורן בנוהל
ובניהול הקרב.
נוהל קרב לא התקיים בפועל .לא ניתנה
פקודת התרעה ,הן פיקודית והן מטכ"לית,
ומפגש הרמטכ"ל עם מפקדי פיקוד הדרום (לא
כולם) בערבו של  7באוקטובר היה ,במקרה

הטוב ,התייעצות ולא קבוצת תכנון או פקודות.
הרמטכ"ל רא"ל אלעזר בא ללא נציג אגף המטה
ואיש לא רשם סיכום .מצב האויב בשטח לא נבחן
כלל ,הרמטכ"ל הציג אפשרויות רבות מדי וכיווּן
התקיפה של אוגדה  143את ארמיה ( 3מצפון
לדרום או הפוך)  -נותר לא ברור .רשימותיו
של רל"ש הרמטכ"ל בפנקסו ,את מה שלהבנתו
נאמר על ידי דדו ,הן חלקי משפטים קטועים עם
פיסוק בלתי מובן שמאפשר פרשנויות .לא בוצע
כול אישור תוכניות מטכ"לי ופיקודי לאוגדות,
ובעיקר לא לאוגדה  162שהייתה צריכה להוביל
את ההתקפה מצפון לדרום.
ניהול הקרב לקה בשינויי משימה רבים מדי
ובסטיות קשות של האלוף גונן מסיכום הרמטכ"ל
שלא עוסקים בצליחה אלא רק בטיהור הגדה
המזרחית מאויב .כך הופנתה אוגדה  162מערבה
לצליחה בפירדאן ,ובמקום לנהל קרב אוגדתי ,על
כול המשתמע מכך ,נקלעה האוגדה לשני קרבות
גדודיים כושלים ומרובי נפגעים מול מעוז חזיון,
האחד לפני הצהרים והשני אחר הצהרים ,ללא
סיוע ארטילרי ובלי סיוע אווירי( .חיל האוויר
ונציגיו במרס"א (מרכז סיוע אווירי) לא ידעו
כלל על מתקפת־נגד צה"לית בפיקוד הדרום!),
אלוף פיקוד הדרום לא הבין את מצוקות אוגדה
( 162ואולי התעלם מהן) וצליחת התעלה הייתה
בעיניו "היהלום שבכתר" .כך קיבל האלוף שרון
(שלא עונה כלל בקשר למפקדו) מפקד אוגדה
 ,143שהינה עתודה למקרה הסתבכות של 162
(והיא אכן מסתבכת) ,פקודה לנוע עם אוגדתו
 40ק"מ דרומה ,לג'ידי ,כי גונן רצה "להרויח זמן"
לקראת משימת הצליחה שהוא מיעד לה בגזרה
הדרומית .מטרה זו שולטת במחשבותיו (של גונן)
מרגע פרוץ המלחמה ועומדת בניגוד מוחלט
לסיכום הרמטכ"ל למתקפת־הנגד :אין צליחה.
נטישתה החפוזה של מרבית אוגדה 143
את השטחים השולטים בגזרה המרכזית ,בלא
שמפקדי המשנה מבינים מה הריצה המטורפת
לגזרה הדרומית ,אִפשרה למצרים להשתלט
עליהם ללא קרב וצה"ל הקיז עליהם דם רב
בהמשכו של אותו יום ולמחרת.
האלוף גונן ,הנאמן למשימת הצליחה
השולטת בהתנהלותו ,ממשיך ומוריד את 143
הלאה דרומה ,כדי לעבור "מאחורי" חטיבה 401
של אוגדה ( 252שלצורך כך מקבלת פקודה לא
מובנת :לעזוב מיד את עמדותיה ,השולטות באש
טנקים על כביש התעלה ,ולנוע מזרחה לציר
חת"ם) .בשיחה הזויה וביזרית בין האלופים
גונן לשרון (אשר לצורך משימת צליחה עטורת
תהילה עונה סוף סוף למפקדו) ,מורה אלוף פיקוד
הדרום לאוגדה  ,143להמשיך דרומה אל צירי
המיתלה ויורה ,לתפוס טרמפ על גשר מצרי (שלא
קיים בשעה זו בכול גזרת ארמיה  3ולא עתיד
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להיות עד הערב) ,בניסן (מעוז הכפר),
לצלוח את התעלה (אין ברשות האוגדה
כל ציוד צליחה צה"לי) ולכבוש את סואץ
בין  16:00ל־ ,18:00זאת בנוסף למשימת
השמדת ריכוז טנקים באזור המזח .לקושי
בקריאת שורות אילו מתוסף זה העולה
מתיאור תהליך האישורים שמקבל גונן
לשגיונותיו .הרמטכ"ל ,שסגנו האלוף טל
טס לפיקוד הצפון לעקוב אחר התקפת־
הנגד המתנהלת גם שם ,העדיף להיות
נוכח בישיבת ממשלה ,ממנה סביר שהיה
משתחרר ,אילו ביקש .האלוף גנדי (רחבעם
זאבי) הוא ממלא מקום הרמטכ"ל והאלוף
גונן ,כקצין האמון על משמעת ,מפנה אליו את
בקשותיו לשינויים בתוכנית ,העושים פלסתר
את הנחיות הרמטכ"ל ב"דבלה" בערב הקודם.
מתנהל אם כן תהליך אישורים שלא יאמן:
גונן מבקש בטלפון מגנדי את בקשתו ,גנדי
רושם אותה על פתק ,מטלפן לרל"ש בישיבת
הממשלה ומסביר הבקשה .זה רושם אותה על
פתק משלו ,ומראה אותו לרמטכ"ל בישיבה.
רא"ל אלעזר ,שהיכרותו את סיני נמוכה ,לא
מוצא לנכון להיוועץ באיש (למעט שיחה אחת
עם גונן) ומאשר הבקשה .הרל"ש חוזר בטלפון
לגנדי וזה מודיע לגונן על אישור הרמטכ"ל.
בסיכומו של תהליך עקום ואומלל זה קיבל
גונן אישור לכול בקשותיו :צליחה בחזיון ,הורדת
אוגדה  143לג'ידי והמשך הורדתה לצליחה בכפר
וכיבוש סואץ .האישור האחרון ניתן בטלפון
לגנדי בשדה דוב ,כשהרמטכ"ל כבר "עם רגל
אחת" על המסוק בדרכו לפיקוד הצפון (משם
חזר סגנו) ולא ל"דבלה".
יום רצוף תקלות זה נמשך בהחזרתה החפוזה
של  143לגזרה המרכזית ,לבלימת התקפת־נגד
מצרית שלא הייתה ,עם משימת תקיפה בחווה
הסינית ,שגם היא השתבשה .דמדומי הערב של
יום קשה זה מזמנים התקפות ,בו־זמנית ,של
יחידות מאוגדות  162ו־ ,143על אותם יעדים
 "מכשיר "ו"חמוטל" ,וללא כול תיאום ביניהן.גם התקפות אלה נכשלות.
אפילוג התקפת־הנגד :בבוקרו של 9
באוקטובר ,על אף הפקודה להיערך למגננה
ולא לתקוף ,מורה שרון על תקיפה חוזרת ,כושלת
ורבת נפגעים אף היא ,על "מכשיר" ו"חמוטל".

סיוע חיל האויר לכוחות הקרקע
לפני המלחמה היו מי שקראו לחיל האוויר
"ארטילריה מעופפת" .בין אם היה כינוי זה
מוצדק ובין אם לאו ,פגע הדבר בהתעצמות
הנדרשת בארטילריה של ממש .במלחמה עצמה
נתגלו בעיות קשות מאד בתחום זה וסיוע קרקע־
אוויר היה אחד הליקויים הקשים בה.
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הצילום על עטיפת הספר :אבי גור

לחיל האוויר ,שב־ 1973הוקצו לו  52אחוזים
מתקציב הביטחון ,היה קושי מובנה במתן סיוע
כזה ,הן עקב מערכי הנ"מ הצפופים ,אך בעיקר
משום היות הסיוע לכוחות הקרקע שלישי בסדר
העדיפויות שלו (אחרי הגנת שמי המדינה והשגת
עליונות אווירית).
אף שתפיסת "הסדיר יבלום" חייבה
השתתפות חיל האוויר בקרב היבשה ,בוודאי
עקב היותו סדיר ברובו ,לקו נוהלי הקרב שבין
פיקוד הדרום לחיל האוויר ולא הושלמו כנדרש.
ככלל לקתה התייחסות חיל האוויר לדרישות
היבשה במלחמה בחוסר הבנה והן נתפסו כמטרד.
לא נעדר גם יחס מזלזל המתבטא בכול חומרתו
באמירתו של אל"ם מרום ,מפקד המרס"א" :ה־
 CBUפגעו  300מ' בצד ,אבל הוא נפל ועשה
רעש וכוחות הקרקע קיבלו את שלהם".
"שריטה" :בהנחייתו של מוטי הוד ,מפקד חיל
האוויר עד מאי  ,1973הוכנה בפירוט תוכנית בשם
זה ,ומטרתה סיוע לכוחות הקרקע במקרה של
מתאר הפתעה ,גם "בנוכחות" טק"א .תוכנית
זו לא הופעלה במלחמה ומוטי הוד הלין על כך
קשות .כשנשאל ב־ 1976רמ"ח מבצעים דאז בחיל
האוויר ,אל"ם בן־נון ,מדוע לא הוצגה "שריטה"
לרמטכ"ל השיב" :משום שחיל האוויר כשהוא
מציג תוכניות  -אינו מציג תוכנית שהיא גרועה
לחיל האוויר"...
מטרות "ירוקות" ו"כחולות" :חיל האוויר
לא התעניין במטרות "ירוקות" אלא ב"כחולות"
בלבד .חוסר החשק שלו לעסוק ב"ירוקות" יחד
עם תו"ל לא "סגור" ,הן בנושא "השתתפות"
והן בהעברת מודיעין למטרות בין חיל האוויר,
אמ"ן והפיקודים  -גרמו להחמצות קשות

ביותר של תקיפת מטרות "ירוקות" ,ערכיות,
כמו ריכוזי ענק של רק"ם ורכב מצרי בגשרים.
כך גם לא הכין חיל האוויר תוכנית לתקיפת
גשרים על התעלה ,וכשהרמטכ"ל הורה ב־7
באוקטובר לתוקפם ומפקד חיל האוויר הוסיף
"בכל מחיר" ,היו התוצאות חלקיות ביותר.
נוכח היפגעות מטוסים רבים בתקיפות ,הורה
הרמטכ"ל להפסיקן.
כניסתו של חיל האוויר למלחמה לוותה
בשתי תקלות קשות שהייתה להן השפעה ישירה
ועקיפה על הסיוע לכוחות הקרקע .האחת:
הימצאותו של מערך מטוסי ה"קורנס" ב־6
באוקטובר בשעה  14:00בעיצומו של תהליך
החלפת חימוש ,מתקיפת שדות תעופה להגנה
אווירית ,מנעה ממנו מלהשתתף בקרב היבשה.
מערך מטוסי ה"עיט" שהופעל בחופזה וביכולות
פחותות לסיוע זה ,ספג אבדות קשות עם
הישגים מזעריים .התקלה השנייה הייתה ב־7
באוקטובר והיא ביטול תוכנית "תגר" (תקיפת
טק"א במצרים) ומעבר בהול ל"דוגמן" בסוריה
(זה נכשל) .שינוי זה מנע מפיקוד הדרום,
תיאורטית לפחות ,ליהנות מחיסול הטק"א
המצרי ,והכניס את חיל האוויר לסחרור עם
משמעויות קשות.
הסיוע של חיל האוויר ,כאשר הגיע לכוחות
הקרקע ,היה בדרך כלל לא יעיל ,נעשה בתקיפות
"קלע" ,בהיקף כוחות קטן ובאיחור גדול ביחס
לצרכי המסתייע .היו מקרים רבים של תקיפת
כוחותינו ,גם בגלל קשיי תקשורת גדולים קרקע־
אוויר .כ־ 20אחוזים מהמטוסים שהגיעו לגזרה
שאליה נקראו לא הטילו חימוש ,וזה אחוז גבוה
מאד אפילו על פי האלוף בני פלד מפקד חיל
האוויר .בלחימה ב"אפריקה" ,שם הושמדו
סוללות טק"א רבות על ידי כוחות הקרקע,
דבר שחיל האוויר קיבל בחוסר נחת ,השתפרו
שיתוף הפעולה ויעילות התקיפות הן בגלל
ניסיון מצטבר והן בגלל ירידה ביעילות ההגנה
האווירית המצרית.

הוקרה ללוחמים
בכתבה נסקרו עיקרי הדברים ,במחדל
ובמעשה ,שמנעו בעליל הכרעת המלחמה בגדה
המזרחית במהלך  5-4יממות ,תוך הסבת אבדות
קשות למצרים ,וצמצום גדול מאד של אבדות
צה"ל בלוחמים וברק"ם .היא לא תהיה שלמה ללא
הדגשת חלקו המכריע של חיל השריון בהשגת
הניצחון הצבאי ,שהינו בראש ובראשונה תוצאת
אומץ לבם ,מסירותם ונחישותם של לוחמים מן
השורה ומפקדים זוטרים .הם שקבעו ,הרבה יותר
מהקברניטים ,את תוצאותיה של מלחמה קשה
זו .להם ,לוחמי מלחמת יום הכיפורים ,מוקדשת
בהערכה ובגאווה כתבה זו.

מהלכי חטיבה 40
הירדנית
במלחמת יום הכיפורים
תקציר עדות המח"ט  -האלוף ח'אלד ח'ג'וג' ח'ליל אל מג'אלי

מרשם תחילת ההתקפה העיראקית ב־ 12באוקטובר 1973

ב־ 6באוקטובר  1973הופצה בצבא הירדני
התרעה למלחמה וחטיבה  40עזבה את הגזרה
הדרומית בירדן ,שם הייתה ערוכה ,חזרה למרכז
הגזרה הצפונית ונערכה במפרק 1.המח"ט קיבל
הנחייה מן הדיוויזיה להקצות את אחד מגדודיו
ולשנות את משימתו לכיוון נעור.
במסגרת ההכנות למלחמה אפשרית עם ישראל

הוכפפה החטיבה לדיוויזיה  ,1ובמסגרת התכנונים
האופרטיביים קיבלה את המשימה של כיבוש שכם.
המח"ט העריך כי צפויה מלחמה של כול מדינות
ערב נגד ישראל ,וירדן תהיה חלק מן המאמץ הכולל
של מדינות ערב.
ב־ 9באוקטובר  1973דווח לו כי יחידת האם
שלו ,דיוויזיה  ,3דורשת לקבל חזרה את החטיבה

אליה .בהמשך קיבל המח"ט פקודה לשינוי משימה
ולהיערכות בסמוך לגבול הסורי .למרות המידע
ה"מעורפל" הבין המח"ט כי חטיבתו עשויה לשמש
כתגבור לצבא הסורי ,בחזית רמוז הגולן.
בשלב ההבקעה של צה"ל לתוך סוריה  2קיבלה
החטיבה פקודה לנוע לסוריה ,וב־ 13באוקטובר
הגיעו כוחותיה עד מצפון לדרעא והמשיכו בתנועה
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עד שיח' מסכין .בשלב זה החלה
תמונת המצב להתבהר למח"ט.
תמונת המצב שהצטיירה למח"ט
הייתה שהצבא הסורי מוכה ואינו
מסוגל לעמוד בפני צה"ל ולצאת
להתקפת־נגד.
ב־ 14באוקטובר  1973קיבל
המח"ט פקודה מן הצבא הסורי,
באמצעות קצין קישור סורי,
להתקדם עד נווא ולהתכונן לכניסה
ללחימה .יצוין כי למח"ט  40לא
היה קשר ישיר למפקדות הסוריות,
והפקודות הועברו באמצעות קציני
קישור סוריים .ביום זה הגיעה חטיבה
 40לנווא וקיבלה פקודה לעצור
ולהמתין.
הפקודה השנייה שאותה קיבל
המח"ט הייתה פקודת שינוי משימה
וכפיפות שבה נמסר לו כי מעתה
הוא מוכפף לצבא העיראקי ועליו
לחבור עם מפקדה זו .בעקבות שינוי
המשימה נעה החטיבה והגיעה
לתיתה 3 ,ק"מ דרומית לצנמין.
לאחר הגעת החטיבה נפגשו מח"ט
 ,40קמ"ן החטיבה וקצין הקישור
של הצבא הסורי עם המפקדים
העיראקים .המשימה שהוטלה על
מח"ט  40הייתה בלימת כוחות
צה"ל ופריצת הקו הישראלי ,כאשר
החטיבה תוכננה לתקוף לכיוון תל
ענתר.
בשעות
1973
באוקטובר
ב־15
מרשם התקפת חטיבה  40הירדנית ב־ 16באוקטובר 1973
הבוקר היו כוחות חטיבה  40ערוכים
בקו התחלה בתל אל־חרה .קמ"ן החטיבה עלה ללחום לצד חטיבה  40לא נשארה בגזרה,
לתצפית על כוחות צה"ל ודיווח כי צה"ל הבקיע הקשר עם הצבא הסורי נותק ,וגם לקצין סיוע
את קו הכוחות העיראקים וכי הכוח העיראקי האוויר וקצין הקישור הארטילרי אבד הקשר
עם היחידות הסוריות.
נסוג ובגזרה נשאר הכוח הסורי בלבד.
לפני הכניסה לקרב החליט המח"ט לאתר
למרות שנותר לבדו בשדה הקרב החליט
צירי ניתוק מגע ולכן פקד לצפות על השטח המח"ט לתקוף כאשר משימתו הייתה כיבוש
לצורך איתור צירים כאלה ,שכן הצירים באזור תל מסחרה 3ובשלב שני כיבוש כרום וג'בא.
צנמין היו חסומים .בהתייעצות עם קצין המח"ט העריך את סד"כ צה"ל מולו כחטיבה
האג"ם והקמ"ן צצה ועלתה השאלה מדוע עד שתי חטיבות בסיוע תותחים  175מ"מ
צה"ל לא מנתק את ציר דרעא  -דמשק .להבנת ומטוסים.
ב־ 16באוקטובר  1973החל הכוח הירדני
המח"ט צה"ל לא חסם ציר זה מפני שהיה ערוך
בתנועה ,ומגע ראשון עם כוחותינו נוצר
באותה שעה להגנה.
סד"כ חטיבה  40כלל באותה עת  2גדודי ב־ 07:30לערך .גדוד אחד ,שכלל  2פלוגות
שריון ( 80טנקים) ,גדוד חרמ"ש ,גדוד סיוע שריון ופלוגה חרמ"ש נלחם באגף השמאלי
של צה"ל ,ואילו באגף הימני היו  2פלוגות
של תותחי  105מ"מ ומפקדה.
בגזרת הפעולה של החטיבה לא היו כוחות שריון ופלוגת חרמ"ש שמשימתן לבלום כוחות
סוריים ,למעט כוח חי"ר קטן בנבע אל צח'ר .צה"ליים בגזרתן .מצפון לתל חרה לחם מג"ד
הכוח של חטיבה  6העיראקית שהייתה אמורה חרמ"ש ,שב־ 11:00ביקש מן המח"ט להגביר
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את הסיוע ,וזו הייתה הזדמנות
לירות טילי נ"ט .בשלב זה נפגע
המג"ד והסמג"ד תפס פיקוד.
בשעה  12:00ביצע המח"ט
הערכת מצב :על פי תמונת המצב
שהצטיירה הגיעו כוחות צה"ל
לתל אל מל והיה חשש כי כוחותיו
יכותרו מצפון וממזרח .בשלב זה
החטיבה לא הצליחה להתקדם,
ולא נותרו כוחות נוספים בגזרה
שהיו יכולים לבוא לעזרתו .לאור
זאת המח"ט פקד על הכוחות
לנתק מגע ולסגת ,כדבריו "אם לא
תזכה בכלום  -תזכה בכוחותיך".
בעקבות פקודת הנסיגה נשא
אחד המג"דים "נאום לאומני"
וסירב לסגת .המח"ט פקד להביאו
אליו ,השתיק אותו ופקד עליו
לבצע את הפקודה.
בתום יום הלחימה נסוגו
הכוחות לעבר תל אל חרה.
לחטיבה נפגעו בקרב  10טנקים
ו־ 2נגמ"שים.
עוד ב־ 15באוקטובר 1973
לפנות ערב קיבל מח"ט 40
פקודה מהמטכ"ל הסורי להצטרף
לדיוויזיה  9הסורית .פקודה זו
יצרה בעיית היררכיה ,שכן דרגת
מח"ט  40הייתה תא"ל (עמיד)
ואילו דרגת הקצין הסורי שאליו
הוכפף הייתה אל"ם (עקיד).
הקצין הסורי שפיקד אותה עת על
דיוויזיה  9היה תורכמני המשמש
כיום כשר ההגנה הסורי.

הקרב ב־ 19באוקטובר 1973
ב־  19באוקטובר בשעה  02:00דווח למח"ט
 40על ידי הסורים כי צה"ל כבש את אום בוטנה.
הרמטכ"ל הסורי התקשר אליו ופקד על חטיבה
 40לכבוש אותה חזרה .הוא ביקש סיוע מהסורים
ונענה" :מצא פתרון".
ב־ 02:30נתן מח"ט  40פקודה לגדוד טנקים
להתחיל לנוע לכיוון אום בוטנה .הסורים הודיעו
כי  7טנקים סורים נמצאים בקו קדמי בגזרת
הגדוד .לאחר בירור עם המג"ד הבין מח"ט 40
כי  5מן הטנקים הסורים נשרפו( ,במקור "הידיד
נשרף") .המח"ט פקד גם על הגדוד השני לנוע
אחרי הגדוד הראשון ,כך ששני גדודי טנקים
נלחמו בקו ראשון .לכוחות הירדנים נגרמו
בלחימה זו אבדות ,ובשעה  05:30לערך פקד

המח"ט לנתק מגע .בהתקפה על אום בוטנה
היו לירדנים  24הרוגים ו־ 60פצועים ,כמו כן
נפגעו  12נגמ"שים.
ב־ 23באוקטובר בשעות הערב נערכה פגישה
במטכ"ל הסורי ,שבה השתתפו גם קצינים
מדיוויזיה  3העיראקית ,שם קיבלו משימה
לבלום את כוחות צה"ל .מח"ט  40שהשתתף
בפגישה נשאל עד להיכן הוא יכול להגיע והיכן
הוא יכול לתקוף .ב־ 01:00התקבלה פקודה
לעצור את כול הכוחות שכן הוכרזה הפסקת אש.
במהלך הקרבות והשהות לאחר המלחמה
בשטח סוריה לא היו לחטיבה בעיות לוגיסטיקה
מהותיות .היה ציר אספקה מירדן לסוריה,
ונפגעי הקרבות פונו בחלקם לירדן ובחלקם
טופלו בסוריה.
עם חזרת החטיבה לירדן התמקמה מפקדת
החטיבה בזרקא ומאוחר יותר חזרה לבסיס האם.
בקרב הלוחמים היו רגשות קשים באשר לתנאים
בהם שהתה החטיבה בסוריה ,והתעוררה מחאה
נגד תנאיי השירות של החיילים .המח"ט מיתן
מחאה זו.

סיכום המח"ט
התמונה האסטרטגית כפי שהובנה על ידי
המח"ט הייתה כי יש שני צבאות הנלחמים נגד
צבא בתווך  -סוריה־ישראל־מצרים.
לדעתו הצד הערבי לא קיים את עיקרון הרציפות
וההמשכיות שהוא עקרון מרכזי במלחמה.
מדינת ישראל יכולה הייתה לבחור באחת מתוך
שלוש אפשרויות  -לתקוף את הכוח המסוכן ,או
את הכוח המרכזי או לתקוף את שני הכוחות גם
יחד .הכוח המסוכן היה הצבא הסורי ,שהיווה איום
משמעותי יותר על ישראל ,בשל המרחק הקצר אל
שטח המדינה .צה"ל בחר בסוריה כמאמץ עיקרי
ונ ִטרל את הצבא הסורי ,דבר שאִפשר לאחר מכן
את הצליחה בחזית המצרית.

לקחים
•מלחמות אינן צריכות לשרת אינטרסים
פוליטיים זרים.
•יש ליצור שפה משותפת באמצעות תיאום

וקישור בין כוחות קואליציה .לכוח הירדני
הייתה בעיית תיאום וסינכרון עם הכוחות
העיראקים.
•קרב ההתקפה מחייב שילוב רב־חיילי,
והתיאום הוא ערובה להצלחתו.
•הלקח החשוב ביותר היא האמונה בצדקת
הדרך ובנחיצות הלחימה.

סיכום
מתוך השוואת הרצאת המח"ט לידוע לנו לא
נתגלו פערים משמעותיים בין הידוע לנו לבין
המידע שנמסר על ידי המח"ט .מידע מעניין,
אשר לא היה ידוע לנו ,היה בתיאורו של המח"ט
את קורות החטיבה עם שובה לירדן לאחר
הקרבות.
תרומתו העיקרית של מפגש זה הייתה בהבנת
שיקולי מח"ט  ,40תחושותיו ,התייחסותו למידע
אשר הוצג על ידינו ,והחשוב מכל ־ הסיכום
שאותו הציג מח"ט  ,40הביקורת על צורת
הפעלתו על ידי הצבא הסורי והלקחים שאותם
הדגיש.

הערות:
	.1חטיבה  40הייתה ב־ 1970חטיבה משוריינת (טנקי סנטוריון) והייתה שייכת לדיוויזיה משוריינת .3
	.2צה"ל החל בהבקעה לתוך סוריה ב־ 10באוקטובר .1973
	.3על פי מקורות צה"ל החליטו הירדנים לתקוף לעבר תל מסחרה לאחר בלימת התקפת הכוחות העיראקים לעבר התִלים ענתר ועלקיה.

טנק שוט של צה"ל ברמת
הגולן במלחמת יום הכיפורים.
מארכיון צה"ל
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אירועים מתוכננים במלאות

 40שנה
למלחמת יום הכיפורים

עצרת הגבורה והזיכרון
השנתית של חיל השריון
חיל השריון ועמותת יד
לשריון מקיימים את
עצרת הגבורה והזיכרון
שבה משולבים מפגש
רעים של לוחמי מלחמת יום
הכיפורים ,עם עצרת הגבורה
ומעמד יזכור לכלל חללי ה ַחיִל.
תאריך :יום רביעי ,ז' בתשרי
תשע"ד 11 ,בספטמבר 2013
מקום :יד לשריון בלטרון
לוח זמנים - 18:00 :התכנסות
וטקס הנחת זרים למרגלות כותל
השמות - 19:30 ,תחילת הטקס
באמפיתאטרון
לפרטים08-8619283 :
08-8614208

יום מורשת והתייחדות
של חטיבה 7
חטיבה  7עורכת יום
מורשת התייחדות
בסימן  40שנה
למלחמת יום
הכיפורים .משפחות נופלי
החטיבה ולוחמי עבר מוזמנים.
תאריך :יום שני ,י"ט בתשרי
תשע"ד 23 ,בספטמבר 2013
מקום :אתר חטיבה  7בצומת
קצביה ברמת הגולן.
לוח זמנים - 16:00 :התכנסות
וחניון משפחות פעיל,
 - 17:30תחילת הטקס
לפרטים :מור 052-9467377 -
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עצרת גבורה של
חטיבה  188ברק
עצרת גבורה לחטיבה
 188בסימן  40שנה
למלחמת יום הכיפורים
תתקיים באתר ברק
בעליקה ברמת הגולן
תאריך :יום שני ,י"ט בתשרי
תשע"ד 23 ,בספטמבר 2013
מקום :אתר חטיבה  188ברק
בעליקה ,ברמת הגולן
לוח זמנים 16:30-10:00 :סיורי
מורשת שייצאו משני חניונים
בשעות 13:30 ,12:00 ,10:00
מחניון נאפח  -מסלול דרומי,
וחניון פיק  -מסלול צפוני;
 16:30מפגש רעים של לוחמי
יום הכיפורים בעליקה -
כיבוד קל ופעילויות גדודיות;
 18:00עצרת מרכזית.
לפרטים :ענת  /אופיר (ענף
נפגעים חש"ן) בשעות 16:00-
 ,09:00טל';08-8614804 :
דוא"לkippur40@walla.com :

כנס לוחמי גדוד  52בפיקודו
של אלוף עמנואל סקל

הכנס במלאות  40שנה למלחמת
יום הכיפורים  .1973מוזמנים :כול
אנשי גדוד  52המיוחד הזה ,שלחמו
במלחמת יום הכיפורים  1973ובני
המשפחות השכולות
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תאריך :יום שלישי ,חוה"מ סוכות ,כ'
בתשרי תשע"ד 24 ,בספטמבר 2013
מקום :יד לשריון בלטרון
לוח זמנים באירוע :טרם נקבע
לפרטים :הוועדה המארגנת,
בדוא"ל;avigur52@gmail.com :
בטלפקס;077-7870022 :
בסלולרי052-3638314 :
או אל :ת"ד  642מגדיאל 45106

כנס אנשי חטיבת הצליחה
 421ובני משפחותיהם
אנשי חטיבת
הצליחה  421מיום
הכיפורים עם בני
משפחותיהם ובני
המשפחות השכולות ,יקיימו מפגש
ביד לשריון.
תאריך :יום שישי ,כ"ג בתשרי
תשע"ד 27 ,בספטמבר 2013
מקום :יד לשריון בלטרון
לוח זמנים באירוע:
 10:00התכנסות ומפגש לוחמים
ובני המשפחות 11:00 ,טקס אזכרה
לחללי החטיבה 11:30 ,אירוע
"לוחמים מספרים"
באולם המרכבה
לפרטים :שמעון זיו בטל':
 ,052-2530403או רזי רום בטל':
054-4345636

כנס פלוגת קורס מ"כים
חרמ"ש "מקנס" (משולב
בכנס חטיבת הצליחה )421
בוגרי קורס מ"כים
חרמ"ש "מקנס" יקיימו
מפגש ביד לשריון.
תאריך :יום שישי,
כ"ג בתשרי תשע"ד,
 27בספטמבר 2013
מקום :יד לשריון בלטרון
לוח זמנים באירוע :טרם נקבע
לפרטים :רן סנדרס,
טל'052-3644311 :

כנס יוצאי חטיבה 10
"הראל" לדורותיה
חטיבת השריון
במילואים" 10 ,הראל",
ממשיכת דרכן של
חטיבות "פלמ"ח
הראל" ,מקיימת אירוע
הצדעה ללוחמי חטיבת "הראל"
לדורותיהם ,לציון  65שנים
להקמת החטיבה ועצמאות
ישראל 46 ,שנים לאיחוד ירושלים
ו־ 40שנים למלחמת יום הכיפורים
תאריך :ספטמבר 2013
מקום :טרם נקבע
לוח זמנים לאירוע:
טרם נקבע
לפרטים :בטלפונים
,04-8304619/20/21/22
בפקס',04-8304726 :
בדוא"לkenes.harel@gmail.com :

עצרת חטיבת
אגרוף הברזל לדורותיה
חטיבת אגרוף הברזל
514 - 205 - 200
מקיימת מפגש רעים
לנשק של כול יוצאי
החטיבה ובני המשפחות
השכולות של כלל חללי החטיבה
תאריך :יום חמישי ,ו' במרחשוון
תשע"ד 10 ,באוקטובר 2013
מקום :יד לשריון בלטרון
לוח זמנים 16:00 :מפגש רעים
ובני המשפחות השכולות,
 17:30הנחת זרים בכותל השמות,
 18:30טקס מורשת וזיכרון
באמפיתאטרון.
סיום משוער 20:00
לפרטים :טל',09-8972677 :
 ,055-6603742דוא"ל:
egrof.habarzel@gmail.com

כנס אנשי יחידת
דב לבן ()88

לוחמי יחידת "דב לבן" ובני
משפחותיהם מקיימים מפגש ביד
לשריון.
תאריך :יום שישי,
י"ד במרחשוון תשע"ד18 ,
באוקטובר 2013
מקום :יד לשריון בלטרון
לוח זמנים באירוע:
 10:30התכנסות ברחבת
האירועים שבקומה השנייה,
 11:15התוכנית באולם
המרכבה
לפרטים :רפי פינטו,
טל'050-5321585 :

מפגש ניצחון של מפקדת
חטיבה  401ההיסטורית וכיום

כנס גדוד  9ממלחמת
יום הכיפורים וכיום

אנשי גדוד  9ממלחמת יום
הכיפורים ,בני המשפחות
השכולות ואנשי גדוד
 9כיום יקיימו עצרת לציון 40
שנה למלחמת יום הכיפורים.
תאריך :יום שלישי,
י"ח במרחשוון תשע"ד,
 22באוקטובר 2013
מקום :יד לשריון בלטרון
לוח זמנים באירוע:
טרם נקבע
לפרטים :ערן שי,
טל',050-5460906 :
דוא"לcharismamp@gmail.com :

סגל הפיקוד של חטיבה
 401ממלחמת יום
הכיפורים וכיום וסגל
הפיקוד של גדוד 195
של עוזי לב־צור (לנצנר) במלחמה
וכן סגל הפיקוד של גדוד 195
כיום (מחטיבה  )460יקיימו
מפגש ביד לשריון.
תאריך :יום רביעי ,י"ט במרחשוון
תשע"ד 23 ,באוקטובר 2013
מקום :יד לשריון בלטרון
לוח זמנים באירוע14:30 :
התכנסות בקומה השנייה וסיור
בתערוכות 16:15 ,חנוכת האנדרטה
המשופצת בפארק העוצבות וטקס
זיכרון .סיום משוער 17:30
לפרטים :עוזי לב־צור,
טל',054-7912091 :
דוא"לuzil@taavura.co.il :

"( OSGאורן צובה")  -מיגון שקוף

cOmmitted tO YOUR PROtectiON
פתרונות מיגון שקוף כנגד כל סוגי האיומים  -כולל מוקשים ,מטעני צד ו־.RPG
שיתוף פעולה הדוק עם מנת"ק ,מפא"ת ומשהב"ט במשך עשרות שנים.
אספקת פתרון מיגון כולל  -ייצור מסגרות מפלדות שריון וחומרים מורכבים.
פתרונות מתקדמים המאפשרים הפחתה משמעותית של עובי ומשקל תוך עליה ברמת המיגון.
 OSGמספקת  VISION BLOCKSוחלונות ממוגנים לטנקי המרכבה ולנגמ"ש הנמר.
 OSGמפתחת פריסקופים מתקדמים עבור כלי הרק"מ בצה"ל.

 " ( O S Gא ו ר ן צ ו ב ה " )  ,ק י ב ו ץ צ ו ב ה w w w. o s g . c o . i l ,9 0 8 7 0 ,
OSG Inc., 48 Industrial Park way, emporia, Va 23847, www.osg-armor.com
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הנעה עצמית
כתנאי לניצחון

בקרב הצליחה בלילה ,שלא היה כדוגמתו ,נותקו כוחות חטיבה  14זה מזה אך
המשיכו בלחימתם בדבקות יעילה .בגבורה דומה מעוררת פליאה ,פעלו כוחות
השריון בקרבות ההגנה ברמת הגולן .התקפת־הנגד בגולן של אוגדת מוסה פלד
ב־ 8באוקטובר ,היא מופת למיצוי הזדמנות בעיתוי תובעני .כול אלה הן דוגמאות
להנעה עצמית "צנחנית" שאפיינה את השריונאים והביאה לניצחון

הצליחה כנגד כול הסיכויים
שהביאה את הניצחון
צילום :ארכיון צה"ל
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אלוף גרשון הכהן
בערב השקת ספרו של אילן כפיר על קרבות
חטיבה  14במלחמת יום הכיפורים ,ישבו על
הבמה ביד לשריון בלטרון שלושה מגיבורי קרב
הצליחה :מח"ט  14אמנון רשף ,מג"ד  184אברהם
אלמוג והמ"פ רמי מתן .הקהל הקשיב מרותק
לסיפוריהם .לפתע קיבלתי מכה בכתף מהיושב
לצידי ,זה היה אריק אכמון סמח"ט הצנחנים
בקרב הצליחה .בלחישה אמר לי" :השריונאים
האלה ,איזה תופת עברו שם ,איזה מזל שאני
צנחן ".אמרתי לו" :תקשיב לסיפור שלהם ,הם
היו צנחנים אמיתיים" .כמובן מיותר להיקלע
לויכוח מי היה שם "יותר צנחן" .גם צריך להסביר
מה זה מוסיף בכלל ללוחמי השריון שהיו מופת
ללחימה שריונאית ,אם נשבח אותם כצנחנים?
יכולת ההנעה העצמית שמביא עימו הצנחן
אל שורות הלוחמים ,הייתה מאז היווצרותה
לתמצית ייחודה של תופעת הצנחנות ,ומקור
המשמעות למעמד ההתנדבות של הצנחן .כאן
מתגלה פער משמעותי ומעניין בין התדמית
האפורה המיוחסת לשריונאים כמגויסים מן
השורה  -המופעלים במכניזם של חוק ומשמעת
נוקשה  -לבין רוח ההתנדבות וההנעה העצמית
שפיעמה בהם ברגעי המבחן העילאיים של
מלחמת יום הכיפורים.
בהיותי מח"ט מילואים הגעתי ערב אחד,
יחד עם הסמח"ט יעקב צ'סנר ,לביקור באחד
הגדודים .ניגש אלינו חייל ושאל את צ'סנר ,שהיה
מ"פ ב' בגדוד  82בקרבות רמת הגולן" :האם
אתה זוכר ,הייתי אצלך תותחן טנק ,הצטרפתי
בסינדיאנה ונלחמתי איתך עד שהטנק נפגע
בכניסה לחאן ארנבה" .הוא היה אז חייל צעיר,
צמ"פניק בפלוגה ד' גדוד  .82הטנק שלו נפגע
והמ"פ נפל בשבי .הוא חילץ עצמו אל צנחני גדוד
 50שהחזיקו את הקו במוצבי דרום רמת הגולן,
ויחד עימם נסוג אל בקעת הבטיחה .הצנחנים
נסעו משם להתארגנות בבסיסם בבית סחור,
ואילו הוא ביוזמתו עלה חזרה בטרמפ לרמת
הגולן ,מצא את פלוגתו של צ'סנר מתארגנת
בסינדיאנה ,והצטרף לטנק של צ'סנר להחליף
תותחן שנפגע .זו דוגמת מופת לפעולת לוחם
מכוח הנעה עצמית.
פסיכולוגים מספרים כי חיילים פועלים בשעת
הקרב מתוך חובה לחברים בצוות ,במחלקה,

מתוך לחץ חברתי ,מתוך חרדת הבושה .השריונאי
הזה שפילס דרכו וחזר לקרב ,כמו רבים אחרים
בין לוחמי השריון ,דחף עצמו חזרה אל הלחימה
ביוזמתו ,מבחירתו ,בכוח הנעתו הפנימית.
בהתנהלות שנראתה לו כנורמה מובנת מאליה,
הוא מצא את עצמו משתלב בפלוגה אחרת תוך
כדי כניסה לקרב ,בין חברים חדשים שלא ידע
את שמם.
לקראת הצניחה בנורמנדי תודרכו הצנחנים
הבריטים והאמריקאים לפעול כך :השלושה
הראשונים שנפגשים לאחר צניחה  -הופכים
לחוליה ,עם חוליות נוספות  -מצטרפים לכיתה,
מתארגנים במהירות ומתחילים בלחימה .בהקשר
מבצעי כזה אין לציוות האורגני ממשות הכרחית,
אין ממתינים להתארגנות במבנה אורגני ,הרי
לשם כך אומנו כצנחנים .זה המופת שאפיין
במלחמת יום הכיפורים את לחימת השריונאים
מן היום הראשון עד לאחרון .שריונאים שנאבקו
בשדות תעופה בחו"ל על מקום במטוס ארצה,
שעם הנחיתה בארץ עברו התארגנות קצרה
ונשלחו אל החזית ,נאבקו על מקום בטנקים
הפגועים שיצאו עם בוקר ללחימה מחודשת.
מה שדחף אותם אל החזית ,יחד עם טנקיסטים
פצועים שברחו מבתי חולים ,היה ביטוי להנעה
פנימית ורוח גדולה של נחישות והקרבה.
המרכיב השני המאפיין את הלחימה הצנחנית
הוא יכולת הלחימה במצב כיתור .הצנחן המוטל
לפעולה בעומק שטח האויב ,מוצא עצמו ,באופן
מתוכנן ומודע ,פועל במרחב הנתון בתנאי כיתור.
הוא מופעל שם כדי לפגוע באויב מעורפו וליצור
דווקא לאויב את חרדת הכיתור .זו הייתה צורת
פעולתה של חטיבה  14בליל קרב הצליחה,
בתנועתה צפונה ממזרח לתעלה אל עומק
דיוויזיה  16המצרית .בחדירתה אל עומק מערך
ההגנה של האויב ,בקרב לילה שלא היה כדוגמתו,
נותקו כוחות חטיבה  14זה מזה ,אך המשיכו
בדבקות יעילה בלחימתם .באומץ ובהגיון הזה
של העזה בפעולת כוח קטן ונייד בעורף מערך
האויב ,פעל כוח הטנקים מחטיבת חיים ארז
במערב התעלה ביומיים הראשונה לקרב הצליחה.
בגבורה דומה מעוררת פליאה ,פעלו כוחות
השריון בקרבות ההגנה ברמת הגולן .גם במחלקות
מבודדות ,המשיכו בלחימה גם כשנעקפו על ידי
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ריצ'רד סימפקין בספרו "מרוץ אל העתיד" תיאר אתגר זה בגרף הבא

גלי השריון הסורי שהתמיד בחדירתו לעומק
המרחב ,והותיר אותם מכותרים .בתנאים אלה
נוצר המופת של כוח־צביקה שהשכיל לפעול
בהגיון של פרטיזן ,מגיח מהאגף ,יורה ונעלם אל
החשֵכָה ,ממשיך בלחימה מתוך מודעות למצבו
ככוח קטן ,מבודד ומכותר.
המאפיין השלישי שהיה תמיד מצפן משותף
לצנחנות וללחימת השריונאים הממוכנת ,הוא
הדרישה לזמינות מידית לפעולה בעיתוי מתאים
גם בתנאיי מוכנות חלקית .לנוכח הזדמנות
הנוצרת לעיתים במפתיע ,נדרשים צנחנים
ושריונאים לזמינות וגמישות ביציאה מידית
לפעולה כל עוד ההזדמנות קיימת .זהו המסר
המוכר" :להתחיל לנוע! הכול יסתדר בתנועה".
בשעות הרות גורל במלחמת יום הכיפורים,
ביטאו השריונאים דרישה זו בדבקות ומקצועיות
מרשימה .עם פרוץ המלחמה ,מיהרו שריונאים
לצאת לקרב ברמת הגולן ובסיני ,מבלי להמתין
להשלמת ההתייצבות והצטיידות .חלקם יצאו
לקרב ללא משקפת ולעיתים גם ללא מקלעים
(מומלץ לעיין בספרו של יאיר ליטביץ:
צ־ .)817831התייצבותם המהירה בעיתוי ובמקום
המתאים ,גם במוכנות חלקית ,הכריעה את הקרב.
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התקפת־הנגד בגולן של אוגדה  ,146אוגדת
מוסה פלד ,ב־ 8באוקטובר ,היא מופת למיצוי
הזדמנות בעיתוי תובעני .אילו נדחתה ההתקפה
ביום אחד ,בציפייה למוכנות שלֵמה יותר ,יתכן
כי ההזדמנות הייתה נמוגה ,כי החי"ר הסורי
שהתעכב ביממה הראשונה ,היה חובר אל קו
החזית של הטנקים הסורים והתקפת־הנגד של
אוגדת פלד הייתה נתקלת בקו הגנה חזק יותר.
גם קרב הצליחה באוגדת שרון הוא ביטוי
לעקרון הפעולה הדורש מיצוי הזדמנות ,גם
במוכנות חלקית .נוהל הקרב של כול יחידות
האוגדה ,בהן חטיבה  14וחטיבת הצנחנים,
היה קצר והותיר פערים משמעותיים עד כדי
סיכון ממשי לאי ביצוע המשימה .גם המוכנות
ההנדסית לצליחה לא עמדה בתנאים הנחשבים
להכרחיים לקרב צליחה :הדוברות היו מרוחקות,
חלקן שקעו בחול ,סיכוייו של גשר הגלילים
להגיע אל קו המים היו קטנים .גם הסירות
להעברת הצנחנים אל הגדה השנייה לא נמצאו
אלא לקראת ערב .אבל העיתוי־הנסיבתי כפי
שהובן על ידי האלוף שרון ,הניע אותו לצאת
לקרב באותו לילה הרה גורל .למרות חוסר
המוכנות מימשו הכוחות במלואה את הציפייה

למצות הזדמנות בעודה קיימת ,ופעלו בגמישות
זריזה גם במוכנות חלקית.
האלוף אלעד פלד שפיקד על חטיבת גולני
בסוף שנות החמישים ,ובתוך כך פיקד על מבצע
תאופיק בדרום רמת הגולן ,סיפר כיצד בהצגת
המבצע לבן גוריון ,שהיה אז ראש הממשלה
ושר הביטחון ,נשאל הרמטכ"ל לסקוב "ומי
מבצע?" הרמטכ"ל ענה" :גולני" .בן גוריון פסק:
"צנחנים!" ,לסקוב עמד על דעתו ,בן גוריון אישר,
אך הדגיש לרמטכ"ל" :אחריותך!".
בן גוריון האמין בצנחנים שיבצעו וינצחו,
בכל דרך ובכל מחיר .את הדרישה והציפייה הזו,
מימשו במלחמת יום הכיפורים לוחמי השריון.
בכול ימי הלחימה נשאו השריונאים על כתפיהם
ברצף את עיקר המשימות ,ולא נסוגו לאחור
גם כשהתדלדלו שורותיהם .האלוף טל אמר לי
פעם כי ראוי להכיר בעובדה שאריק שרון בגדוד
 890בשנות החמישים ,יצר את רוח הלחימה
של צה"ל .את הרוח הזו מימשו במלחמת יום
הכיפורים לוחמי השריון כמופת לדורות .ברוחם
ובמקצועיותם תרמו תרומה עילאית לניצחון רב
רושם ,שרישומו ניכר בתודעת אויבנו עד עצם
ימינו.
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חייל מעץ
"חייל מעץ" הוא שירו של רב"ט אליעזר גינסבורג
ז"ל (בן חנה ואהוד) ,מגדוד  ,95שנפל בעת מילוי
תפקידו ב־ 11בנובמבר  .1979לחן יזהר אשדות
"כשהייתי קטן היה לי חייל מעץ,
חייל קטן על ּכַ ן עופרת עגול.
ואיך שלא ׂשמתי אותו,
הוא לא יכול ליפול.
ועכשיו אני רוצה לתת אותו לצבא
את החייל שאף אחד לא יבכה עליו,
את החייל שאין לו ייסורי מצפון,
את החייל ששום דבר לא כואב לו,
את החייל שאף פעם לא ייפול.
ואני רוצה לתת את החייל הקטן
לכול צבאות העולם,
ואני רוצה לתת את החייל שלי -
את החייל שלא נלחם".

פרופיל חברה
אור מכניקה נוסדה ב־1992

כח אדם
כ־ 80מועסקים :מהנדסים ,טכנאים,
מתכנתים ,מומחי הרכבה ומפעילים מיומנים

מוצרים עיקריים
ייצור רכיבי עבוד שבבי מדויק.
הרכבות של מערכות מכניות ואלקטרו־אופטיות.
פיתוח וייצור דגמים וכלים.

יכולות ואמצעים
מערך מכונות  ,CNCקווי הרכבה,
יכולת אינטגרציה ,מסירת פרויקטים מוגמרים.

הסמכה
REVC

9001

9100
מודל 2000
AS

ISO

דרך גד פינשטיין ,פארק רחובת ת.ד 17 .נס ציונה
טל( 08-9365002 .רב קווי) פקס08-9460601.
E-mail: ormec@ormec.co.il

הצליחה
קרבות בגדה

המערבית אל
אזור הצליחה

חטיבת הטנקים  401בפיקוד דן שומרון ז"ל (לימים מפקד מבצע אנטבה
והרמטכ"ל ה־ )13לחמה בגזרת סיני ותעלת סואץ במלחמת יום הכיפורים.
תא"ל (במיל') עוזי לב צור (לנצנר) שהיה מג"ד  195בחטיבה ,מתאר את
לחימת החטיבה עד סיום המלחמה בעדבייה שבדרום תעלת סואץ

טנק מגח מגדוד  195בחטיבה 401
משמש עוגן לגשר הדוברות
• צילום :מאוסף תא"ל עוזי לב צור
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תא"ל (במיל') עוזי לב צור

סוף שלב המגננה בסיני
ההתקפה בוטלה  -לנוע צפונה

ב־ 17באוקטובר  ,1973שלושה ימים לאחר
קרב השריון־בשריון הגדול בוואדי מבע'וק ,שבו
הושמזה חטיבת טנקים מצרית ,אמור היה גדוד
 195שבפיקודי (מחטיבה  401שבפיקוד דן שומרון
ז"ל) להיכנס ,במסגרת הסבב בתוך החטיבה,
לחניון מנוחה באזור הצומת של כביש המִתלה
וכביש הרוחב .אולם במקום זאת קיבלו גדוד
 195שבפקוד עוזי לב צור (אז לנצנר) וגדוד 46
שבפיקוד דוד שובל פקודה להעביר את הגזרה
המרכזית לגדוד  52שבפיקוד עמנואל סקל,
ולנוע דרומה כדי לבצע התקפה מוואדי מבע'וק
בכיוון צפון  -מהלך שנועד לשמש סדן להתקפת
האוגדה הצפונית יותר ,אוגדה  162של האלוף
אברהם אדן (ברן) ,מכיוון אגמים ודרומה.
המג"דים עוזי ודוד ערכו את תוכניות ההתקפה
של כוחותיהם ,אחרי כן יצאו לשטחי ההיערכות
דרומה .ברגע האחרון בוטלה ההתקפה .עוזי עצמו,
שהיה מחוץ לטנק שלו וערך תצפית עם קבוצת
הסיור ,היה עֵד מרחוק להיפגעות הטנק שלו מטיל.

למחרת שוב היו הגדודים  195ו־ 46בכוננות
לביצוע ההתקפה מדרום .כיוון שגדוד  52של סקל
נשאר לבדו בעמדות הבלימה על ציר המיתלה,
העביר אליו עוזי את כוח עמית ,פלוגה שלישית
שניתנה לו תחת־פיקוד .אולם ההתקפה התעכבה.
שעת ה־ש' נדחתה וסמוך לשעה  12:00בצהריים,
"ירדה" פקודתו הבהולה של סגן מפקד האוגדה
תא"ל ברוך הראל (פינקו) להיות בכוננות לתנועה
צפונה לגזרה המרכזית ,לקראת צליחה אל ממערב
לתעלה .עוזי הספיק להחזיר אליו את חמשת
הטנקים של כוח עמית ,והגדוד של שובל המשיך
למנות שתי פלוגות בלבד.
מטרת המגננה בגזרה הדרומית הושגה.
הארמיה השלישית נבלמה הרחק ממעברי
הג'ידי והמיתלה.

בכביש הרוחב .מרגע שחצו את כביש הג'ידי נגלה
לעיניהם עולם אחר :צירי צנועה עמוסים כלי רכב
קרביים ומנהלתיים עד כדי סתימה ,שיירות של
דרגים ומהומה .דן החליט לא לסבך את כוחותיו
בכבישים העמוסים והמפוצצים לכן הורה להם
לרדת מן האספלט ולנוע בחולות .וכדי להבטיח
שהטנקים יגיעו אל הגשר ואל השטח המצרי
עם כמויות מספיקות של תחמושת ודלק ,הורה
שהדרגים ינועו בעקבות הטנקים כשהמשאיות
נגררות בחולות על ידי הרכב המשוריין.
כמו בשעות הראשונות שלאחר פרוץ
המלחמה ,שוב עמד הגדוד עמנואל פרוס בגזרה
הדרומית ,מול הארמיה השלישית ,אך הפעם היו
הנסיבות שונות לחלוטין :צה"ל נמצא בעיצומה
של המתקפה הגדולה אל תוך מצרים.

צליחת תעלת סואץ והמעבר
למתקפה בארץ גושן (אפריקה)

הטנקים עוברים בגשר

הטנקים גררו את המכליות בחולות

בשעה  14:00אחר הצהריים החלו שני
הגדודים בפיקוד המח"ט דן שומרון לנוע צפונה

ב־ 17באוקטובר לפנות ערב הגיעה החטיבה
לאזור הצליחה והחלה בתדלוק הטנקים
ובחימושם .עם שחר הגיע תורה של חטיבה 401
של דן שומרון לצלוח את התעלה .שעה לפני כן
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פחת סדר הכוחות של החטיבה בשישה טנקים,
שאותם נצטווה המח"ט להעביר לחטיבה שכנה,
במסגרת ציוותי הכוחות האוגדתיים .עוזי ודוד
נתנו כול אחד שלושה טנקים .מפקד האוגדה,
קלמן מגן ז"ל ,עמד בעצמו על הגשר ושלט
אישית על מבצע מעבר הטנקים .בראש חטיבת
דן שומרון נע גדוד  46של שובל ,הפלוגות של
עירא וירון ,אחריו גדוד  195שלי שכלל טנקים
ואת הנגמ"שים של סטודניק.
הצליחה עברה ללא תקלות .החטיבה נכנסה
לנוף של החיץ החקלאי ,חצתה את שדה
התעופה של דוור סואר ונערכה ממערבו ,כדי
לצאת משם לתקיפת מתחם הכולל חטיבת
ארטילריה ונשק נ"ט רב ,ובכך להרחיב את
ראש הגשר.
בגדוד  46המוביל של שובל אירעה תקלה.
סגן מפקד פלוגה ב' ,יצחק מזר ,שהיה בטנק
השלישי בשדרה ,ניתק ללא משים מן החוד
והוביל אחריו את שאר הגדוד צפונה .הכוח
המשיך לנוע עד לגשר הגלילים ורק שם
הבחין ירון כי השטח אינו תואם את המפה.
הוא התקשר למפקדת הגדוד ואחר כך הורה
לכולם לבצע סיבוב במקום על הכביש הצר,
לנוע חזרה ,ולהתאחד עם הגדוד .בגלל תקלה
זו החליט המח"ט להקדים ולהכניס להתקפה
את גדוד  195שלי.

שלב המתקפה בארץ גושן
(מצרים)
היעד :בסיס טילים ,התקפה על מיגנן
ארטילריה  -מקצרה

ההתקפה נפתחה סמוך לשעה  11:00לפני
הצהריים .היעד היה מיגנן של ארטילריה המוקף
טנקים מחופרים ומתוגבר בחיל רגלים ,באגף
המזרחי של מחנות אבו־סולטן .כוחות החטיבה
אמורים היו לתקוף את המגנן מצפון ,וכוחות
חטיבת נתקה  217ממערב .חטיבה  401של דן
שומרון אמורה הייתה לירות ,לרכך ולחפות
וחטיבה  217של נתקה ניר  -להסתער.
גדודי החטיבה עלו לעמדות החיפוי לכיוון
היעד ,גדוד  46מימין ,וגדוד  195משמאל .הטנקים
פתחו בירי והצליחו להשמיד את כול מה שעלול
היה לסכן את החטיבה  -טנקים מחופרים,
תותחים נגד טנקים וסוללות של ארטילריית שדה.
כאשר ראה מג"ד  195שמטרות הנ"ט שבתוך
המגנן שותקו ,שיפר עמדות יחד עם פלוגה מ' של
יוני הכהן בכיוון היעד .וכאשר החלה ההסתערות
של כוחות  217של נתקה ,תפס יוני עמדות קרובות
יותר על אחד ממוצבי החוץ של המגנן ,בטווח
 500מטרים בלבד ממרכזו" .רציתי לנסוע ולעבור
מאחורי הנ"טים בזווית כזאת ששום דבר לא יוכל
לצדד אליי ולשטוף את היעד ביחד עם נתקה .אבל
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טנקים של חטיבה  401במלחמה • צילום :מאוסף תא"ל עוזי לב צור

שם ,בטווח  ,500איך שהוצאתי את הקצה של
התובה  -חטפתי נ"ט שהדליק את הטנק שלי".

הטנקים של נתקה
הסתערו ושטפו
איש מאנשי הצוות לא נפגע ,יוני קפץ מן
הטנק שלו כדי להמשיך ולפקד על הפלוגה מטנק
אחר .אבל תוך כדי תנופת ההסתערות התפזרה
הפלוגה .חלק מהכוח עזר בחילוץ אנשי הצוות,
ועד שהשתלט יוני מחדש על הטנקים של פלוגה
מ'  -שטפו הטנקים של נתקה בהסתערות את
היעד וכבשו אותו .עתה נכנסו כוחות החרמ"ש
של עוזי לתוך המגנן והשלימו את הטיהור.
לעת צהריים עמדה חטיבת דן שומרון
ממערב למגנן הארטילריה .מוטי פז ,אשר
חזר בינתיים והצטרף לגדוד ,נשלח עתה פעם
נוספת לתגבר את החטיבה של נתקה שהייתה
מדולדלת למדי .נתקה הטיל על מוטי פז לתפוס
קטע מן המערך החטיבתי שלו .גדוד  195כולו

הוכנס באותו ערב לחניון סמוך ,ובסופו של
דבר חבר לפנות בוקר אל הפלוגה של מוטי.
בצהרי אותו יום 20 ,בחודש ,התחיל כוח מצרי
גדול לנוע מזרחה ונערך מול גדוד  46של שובל,
שהיה בעמדות על כביש איסמעילייה־קהיר,
ממזרח לאבו־סולטן .בשלב זה הוטל על החטיבה
לכבוש בסיס טילים במרחק של עשרה קילומטרים
ממערב־צפון־מערב ולהשמידו .דן שומרון הטיל
את המשימה על הגדוד של שובל ,שנפגע פחות
מהכוחות האחרים בהתקפת הצהריים.

ההיתקלות של פלוגת ירון
ההתקפה החלה בשעה  .16:00גדוד  46נע
צמוד לכביש .ירון הוביל אל פלוגתו בשדרה
מדרום לכביש ועירא מצפון לו .באמצע ,בין
שתי הפלוגות ,נע המג"ד דוד שובל בטנק ,לידו
מפקד החטיבה בנגמ"ש הפיקוד ,ומאחור נע
החרמ"ש .הראות הייתה לקויה .רוח שבאה מכיוון
הים מצפון ,העלתה ענני אבק והשמש ממערב
סִנוורה את העיניים.

מעמד מסירת נמל עדבייה מהמצרים לנציג חיל הים בנוכחות מח"ט  401ומג"ד 195
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פלוגת עירא נכנסת לאש

לאחר תנועה של שישה קילומטרים בערך,
הודיע ירון למג"ד כי "נדמה לו" שהוא רואה
כתמים שחורים בחזית"( .אני לא רואה היטב
ממרחק ולכן אני אף פעם לא בטוח בדברים
האלה") .המג"ד פקד על ירון לפתוח באש על
הטנקים המצריים שנתגלו ,ובירי מהיר פגעה
הפלוגה בשישה־שבעה מהם.
בתום הירי פקד המח"ט להשאיר את פלוגת
ירון בחסימה ,בעוד יתר הגדוד ממשיך לתנועה
לעבר היעד שהוא בסיס הטילים .המגמה של
המח"ט הייתה לתקוף את היעד ללא עיכובים
כדי שלא להיכנס לחושך .ולכן אחרי שהשאיר
את הטנקים של ירון בחסימה ,שבר כיוון צפונה
כדי לתקוף .ירון המשיך בקרב האש עם הטנקים
שמולו ,והמג"ד שובל לקח את הפלוגה של עירא
ואת פלוגת החרמ"ש וביצע איגוף כדי להסתער
מצפון .ככול שיכול היה להבחין בתנאיי הראות
הלקויים ,לא גילה שובל בתצפית כול תנועה של
כוחות שריון והיה משוכנע לכן כי בסיס הטילים
עצמו אינו מתוגבר בכוחות שעלולים לסכנו.

ברגע שעבר עירא את הכביש בראש פלוגתו
התחיל הכוח לספוג פגיעות פגזים" .אני חושב
שהיו אלה טנקים ונ"טים .נתתי פקודה מהירה
לפלוגה להתפרס ופתחנו בירי .אני גומר לנהל
את הסדרה הראשונה של הירי  -לא היו פגיעות
טובות  -ואני מסתכל לצד שמאל שלי ורואה
שני טנקים ,מתסכל לצד ימין ולאחור  -שלושה
טנקים בוערים ,האחד היה של המג"ד שובל,
השני היה של סגן מפקד הפלוגה יצחק מזר,
השלישי של צוער בשם ברוק ,שהגיע והצטרף
לפלוגה במהלך המלחמה".
התברר כי בסיס הטילים ,שלכאורה לא היה
מוגן ,היה מוקף כוח ניכר של טנקים ותותחי נ"ט.
(בדיעבד נודע כי חטיבת טנקים מצרית שלמה
הייתה פרוסה שם) .האש שלהם הייתה מדויקת
ביותר .טנק רביעי נפגע ואחריו טנק חמישי.
נשארו שלושה טנקים פעילים :של עירא ,של
מזר (שהשתלט בינתיים על הדלֵקה בטנק שלו
ושל אלחנן ,אחד הגורים .הרוח החזקה מצפון
חייבה את עירא לקבוע סדר ירי מן הטנק הדרומי
הקיצוני וצפונה ,כדי שניתן יהיה לצפות ולבקר
את האש ,אולם קשה היה להתגבר על ההפרעות.
יעילות המכשירים האופטיים הייתה אפסית.
הטנקים שנותרו בפלוגה ירו לעבר הטנקים
המצריים וכן לעבר המתקנים בבסיס הטילים.

המח"ט מפסיק את ההתקפה
בשלב הזה נפגע טנק נוסף בזחליו והצוות
נטש .שלושה נאספו על ידי עירא ,הרביעי על ידי
טנק אחר .עם שבעה אנשים בטנק ,מהם פצועים
והמומים ,המשיך המ"פ בירי .מזר סגנו ירה כמעט

ללא הבחנה .עיניו היו מלאות אבק ורסיסים מן
הפגיעה שספג הטנק בראשית הקרב .ואז נשמע
בקשר קולו של המח"ט ל"התקפל" לאחור" :היו
נפגעים רבים .היום אני יודע שהייתה שם חטיבת
משוריינת סביב בסיס הטילים .היינו קרובים ,אבל
החלטתי  -אני את הטנקים לא מכניס פנימה,
כיוון שאין שם שום צ'אנס".
הפלוגה של עירא ,או מה שנותר ממנה,
התחילה לנוע חזרה בחיפוי הטנקים של ירון.
בדרך ביקש עירא שיורשה לו להשמיד את הטנקים
שהשאיר נטושים בשטח .המח"ט לא רצה לאבד
זמן כיוון שדאג לנפגעים .כאשר היו שתי הפלוגות
בדרכן מזרחה אל החניון החטיבתי ,פקד דן שומרון
על הפלוגה של ירון לתקוף באש בסיס טילים
אחר ,קטן יותר ,שהיה שמור פחות .אחרי מספר
מטחי ירי בערו מתקני הבסיס.
הכוח הגיע לחניון .שם ראה עירא את המג"ד
שובל מובל לתאג"ד.

פינוי נפגעים תוך התקפה
אווירית
הטנק של שובל נפגע מיד בדקות הראשונות של
קרב האש עם בסיס הטילים .פגז חודר שריון פגע
בחלק העליון של התובה .הנהג נפצע קל ,התותחן
אורי פונדק נפצע אנושות בחזהו ובגפיו וכול גופו
סבל מכוויות .הקצין חיים ימיני ,ששימש בטנק זה
טען־קשר ,נפצע בבטנו .קצין המודיעין של האוגדה
פינה את שובל ,ונגמ"ש של החרמ"ש פינה את שני
הפצועים האחרים .ימיני ופונדק מתו בדרך לבית
החולים .שובל עתיד היה לעבור סדרת ניתוחים,
וכעבור שלושה חודשים חזר ופיקד על הגדוד.
הנפגעים ,פצועים והרוגים ,הובאו לחניון
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מהלכי חטיבת דן שומרון  401 -במלחמת יום הכיפורים שלב המתקפה ממערב לתעלת
סואץ  24-19אוקטובר 1973

החטיבתי .מפקד האוגדה קלמן מגן הזעיק מסוק,
וזה הגיע תוך זמן קצר אך לא יכול היה לנחות.
החניון הותקף על ידי מטוסי סוחוי ומיראז'
מצריים ,והירי נגד מטוסים היה הססני בתחילה,
עד שהוברר כי המיראז'ים גם הם מטוסי האויב.
המטוסים התוקפים הטילו פצצות תבערה ותאורה
מוצנחות .בנס לא נפגעו טנקים נוספים.
הגדוד של שובל נותר ללא מג"ד ,וכיוון
שהסמג"ד עסוק היה בדחיפת דרגי האספקה
 הוכפפו שתי הפלוגות של גדוד שובל ישירותלמח"ט .קרוב לשעה  03:00אחרי חצות הגיעו
משאיות האספקה .השיירה הופצצה ונפגעה אומנם
בדרכה לחניון החטיבתי ,אבל הטנקים החלו את
יום המחרת במכלי דלק ובתאי תחמושת מלאים.

קרבות ג'בל אום־כתיב לאבטח את
אגף האוגדה השכנה
ביום שבת 20 ,בחודש ,בשעה  10:00בבוקר
בקירוב ,הורה המח"ט לגדוד של לב צור לנוע עמו
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לצומת דרכים באזור ג'בל אום־כתיב ולהיערך
שם לאבטחת אגפיה של אוגדה  161של ברן,
בלחימתה לכיוון פאיד .המשימה הייתה להבטיח
את חופש התנועה בציר ,שדרכו עברה האספקה
לאוגדה ,ולבלום את כול התקפות המצרים (בהיקף
של חטיבת משוריינת וחטיבת ממוכנת) ממערב
ומצפון .לב צור ערך את הגדוד בקשת של 180
מעלות  -כוח עמית בכיוון דרום ,מוטי פז בכיוון
מערב ויוני הכהן בכיוון צפון.
לאחר השעה  15:00אחר הצהריים התחיל
כוח טנקים מצרי בעוצמה של פלוגה מוגברת
לנוע בכיוון הצומת לעבר הטנקים של כוח עמית.
לב צור הורה ליוני לתגבר את כוח עמית ,ושתי
הפלוגות השמידו שמונה טנקים מצריים ,היתר
נסוגו והחלו לירות .ב־ 17:00אחרי הצהריים תקפו
מטוסים מצריים את הגדוד .מפקד כוח עמית
נפצע ופונה .הטנקים שלו חולקו בין יוני למוטי
פז ומעתה שוב מנה הכוח של לב צור שתי פלוגות
בלבד .בהתקפה זאת נהרג קצין המודיעין החטיבתי

מפגיעה ישירה ,בעת שצפה והתריע על ההתקפה.
למחרת היום החליף המח"ט את גדוד  195של
לב צור בשתי הפלוגות של גדוד  46של שובל .הפעם
לא תקפו עוד כוחות שריון מצריים ,בין היתר
בגלל פעילותו הנמרצת של חיל האוויר הישראלי.
באותו יום התחילו הטנקים של חטיבת דן שומרון
במרדפים אחרי טייסים מצריים שהצליחו לצנוח
ממטוסיהם המופלים .תוך  48שעות יעלה מספרם
על עשרה.

בזוקאים מצריים באמבולנסים
סמוך לשעת הצהריים ,בטווח של כ־1,500
מטרים ,נראתה חולפת שיירה רפואית מצרית.
כיוון שהמשימה הייתה אבטחת הציר ,לא נפנו
הטנקים של עירא לטפל בשיירה ,אלא משהוברר
כי היו אלה בזוקאים מצרים שביצעו את הגיחה
באמבולנסים כדי לתקוף את מערך האבטחה של
הטנקים .זמן קצר לאחר מכן הגיעה שיירה ארוכה
של משאיות של דרגי האספקה של אוגדת ברן,

טנק בתחילת המעבר על גשר בתעלת סואץ • צילום :ארכיון צה"ל

עירא העריך את מספרן בכ־ .100על הטנקים על
עירא הוטל לאבטח את השיירה בדרכה צפונה.
תוך כדי נסיעה הותקפה השיירה מן האוויר .אף
כלי רכב לא נפגע אך הושקע עמל רב בכינוס
כלי הרכב שירדו מן הכביש והתפזרו ל כול עבר.

יום גדול לפלוגה כ'
בערב של  20בחודש ,כמו בערב הקודם ,היו
כול הכוחות בחניון לילה חטיבתי ,ולמחרת (21
בחודש) ,במסגרת מדיניות הסבב ,הוציא המח"ט
את גדוד  195של לב צור לצומת החיוני .מיד
עם תפיסת העמדות גילתה פלוגה מ' של יוני
נגמ"שים מצרים מנסים להתקרב מדרום .בירי
מהיר הושמדו כול כלי הרכב.
כמעט באותו רגע נתגלה על ידי פלוגה כ' של
מוטי פז כוח טנקים בעוצמה של גדוד ,מתמרן
להתקפה בגזרה המערבית .שבעת הטנקים של
פלוגה כ' נערכו בשני כוחות משנה :האחד בפיקוד
מוטי והאחר בפיקוד עמיקם .שני הכוחות המתינו

לגלי ההסתערות של הטנקים המצרים ,קידמו
אותם באש והשמידו גל אחרי גל ,כמה מהם
בקצה הטווח האפקטיבי .הצטיין בכך במיוחד
המ"מ קובלנץ .היה זה יום של קורת רוח למפקד
פלוגה כ' ,מוטי פז ,ש"קפץ" מדי פעם לתאג"ד ואף
לבית החולים ברפידים ,להחליף את התחבושות
של ראשו הפצוע" .השמדנו באותו יום לפחות 20
טנקים .ירינו ופגענו יפה .זה היה קרב של טנקים,
שריון־בשריון .כשאתה מגיע לקרב מגע טנקים,
שלהם מול טנקים שלנו  -פתרת את הבעיה .מה
שהדאיג אותי זה החי"ר שלהם .כשאתה נתקל
בהם ,רואה את הטילים ,ואין לך אמצעים יעילים
נגדם  -זו בעיה ,אבל לא הטנקים שלהם ,ואין
זה משנה אם אנחנו  7מול  20או  4מול ."20

כולם האמינו :זו הפסקת אש
מעתה ועד סוף היום ,ואפילו למחרת היום ,לא
היו עוד יוזמות תקיפה של ממש מצד המצרים.
לעומת זאת גברה והלכה פעילות חיל האוויר

הישראלי ,אשר עם השמדת סוללות הטילים
בזו אחר זו על ידי כוחות השריון  -נטל את
השליטה בשמי זירת המלחמה הגדה המערבית
של תעלת סואץ.
הגיע יום  22בחודש .חטיבת דן שומרון עמדה
בצומת ,ללא לחימה כמעט .אחר הצהריים עברה
הפקודה בין הכוחות :בשעה  18.00מפסיקים
לירות.
כולם ,החל בצוותיי הטנקים ועד המח"ט,
האמינו שזו אכן הפסקת אש .עם זאת הזהיר
דן את הכוחות" :אמרתי להם :רבותי ,אתם
תראו ,בעשר דקות האחרונות הם יירו כול
מה שיש להם .הכרתי אותם מהפסקת האש
הקודמת ב־( 1970סוף מלחמת ההתשה) .ובאמת
התפזרנו והתרחקנו והם  -הרביצו .אצלנו לא
היו פגיעות .על הגשר לעומת זאת ,היה משהו
נורא ואיום .רבים נהרגו בדקות האחרונות .וכמו
שחשבתי ,בשעה  18:00השתרר שקט .האמנתי
שיש הפסקת אש".
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כולם האמינו .ירון אף ראה את המצרים
עולים ומתקרבים בים ללא חיפוי ומפנים את
הטנקים הפגועים שלהם .פה ושם עוד נורו יריות
בודדות ,אבל ההרגשה שהמלחמה נסתיימה
הייתה כללית כמעט ,חרף כול הספקות באשר
לימים רחוקים יותר.

כיתור הארמיה השלישית
והריצה דרומה

יום  23באוקטובר היה צריך לסמן את היום
הראשון של הפסקת הלחימה .במקום זאת
פתחו המצרים באש ארטילריה .הפגזים נפלו
תחילה בטפטוף לסירוגין ,אחר כך בצפיפות
גוברת והולכת .עבר זמן בטרם הובן שהמלחמה
נמשכת ,ושהמצרים עושים מאמץ עליון לשנות
את התוצאה הצבאית הסופית של מלחמת
יום הכיפורים ,ובעיקר להיחלץ מקשת הכיתור
שאיימה להשלים את כיתור הארמיה השלישית.
ב־ 12:00בצהרים קיבל דן שומרון פקודה
חפוזה" :גדוד שרמנים בא להחליף אתכם ואתם
תנועו מהר דרומה לתקיפה .צאו מיד ,ובדרך
יגידו לכם מה קורה".
דן הבין שזו תקיפה כדי להשלים את כיתור
הארמיה" ,ובשום אופן לא רציתי שנחמיץ את
זה .גדוד השרמנים היה עוד רחוק כשהודעתי
לו בקשר :אתה רואה סימון עשן? שלח כוח
לשם" .עוד לפני שהגיע הגדוד אליי יצאנו
מן העמדות ורצנו דרומה ,ושמענו את אנשי
השרמנים צועקים בקשר שכך לא עושים ,זה
לא יפה ,צריך לחכות ולהראות להם.
החטיבה החלה בתנועה דרומה בשעטה בדרך
עפר .יעדה הראשון היה חציית כביש סואץ־

קהיר ,שם אמורה הייתה לפגוש כוחות אחרים
מהאוגדה .בראש נע גדוד  195של לב צור ,אחריו
שתי הפלוגות של גדוד  46של שובל ,הפעם עם
הסמג"ד כמפקדן.

המח"ט מנווט את השדרה
בשעות הראשונות היה האזור שקט וכך גם
השמים .מעל לשיירה הדוהרת נראו מסוקי חיל
האוויר הישראלי .אבל לקראת ערב עלתה השיירה
על ציר המקצר את הדרך לכביש סואץ־קהיר .שם
עדיין הייתה המלחמה בעיצומה והחטיבה הייתה
צריכה לעבור בין שני מערכים מצרים שהיו עדיין
בשלבי כיבוש על ידי כוחות אחרים של האוגדה.
בשעה  22:00בערך החלה שדרת הטנקים של
החטיבה לנוע לכיוון כביש סואץ־קהיר .המח"ט ידע
כי מכאן ואילך תהיה בעיית הניווט חמורה" .לא
היה לנו שם כוח סיור .לעבור בנגמ"ש שלי לראש
השיירה ופשוט לנווט אותה אחרי" .הטנקים של
חטיבה דהרו .נהגי הטנקים ראו בקושי את הטנקים
שלפניהם ,עירא היה מן המעטים שמצא זמן לעיין
במפה עוד בשעות האור .אחרים לא הספיקו.
השיירה עברה את מסילת הברזל סואץ־קהיר,
המשיכה כברת דרך נוספת בשטח הפתוח ,ואחר
כך עלתה על כביש סואץ־קהיר .כדי להחיש את
התנועה הורה המח"ט לנסוע באורות דולקים.
החטיבה נעה עתה בליבו של מערך מצרי גדול,
צפוף ומבולבל.

אפילוג בעדבייה וחבירת
כוחות עיוורת בלילה
החל שלב הכיבוש של אזור עדבייה .השיירה
עברה על פני מפעל הדשנים .תוך כדי חילופי

אש לשני הצדדים נדלקה חלקת סּוף גדולה
והפכה תוך שניות ללהבה ענקית מתפשטת
והולכת .צוותי הטנקים הסתנוורו מעט מהלהבה,
והמפקדים חשו בגלי החום ,אך איש לא נפגע
והתנועה נמשכה .טנקים בודדים ויחידות קטנות
של חטיבות שכנות ,ואפילו של האוגדה השכנה,
צורפו תוך כדי תנועה לשדרה תחת פיקודו של
המח"ט דן שומרון" .זה היה בלילה ,לא ראיתי
את הכוחות האלה בכלל .חששתי לא מעט מן
החבירה ,אבל איכשהו זה הסתדר .היו שם כוחות
משתי חטיבות ,שהסתבכו בכול מיני קשיים
בשטח .אספתי וצירפתי אותם לכוח שלי".

יוני שולף אקדח
מפקד פלוגה מ' ,יוני הכהן ,הוביל את גדוד 195
של לב צור ,והטנק הראשון שלו נע בעקבות הנגמ"ש
של המח"ט .בעיבורה של עדבייה נתקלה השיירה
במשאיות שאותן נטשו כנראה המצרים כשהתקרבו
הטנקים .כשהגיעה השיירה אל משאיות אלה ,האט
יוני את הטנק שלו ,נעצר והורה לנהגו לנוע אחורה
ולעקוף את המשאיות" .נתתי את הפקודה לנהג
והסתכלתי לאחור כדי לכוון אותו ,ופתאום בן
אדם על סיפון הטנק שלי .איזה חייל מצרי קפץ
למעלה וכבר כיוון אליי את הקלצ'ניקוב כדי לירות.
בפעם הראשונה בחיי שלי שלפתי את האקדח
שקיבלתי ממישהו והרגתי את החייל המצרי.
תפסתי שם בלבול ,את מקלע המפקד עם צידוד
הצריח לא הייתי מצליח להפעיל .האקדח הציל
אותי .בהמשך התנועה כבר נהגו אחרת .הטנקים
נגחו את המשאיות והטילו אותן לצדי הכביש.
בשלב זה הבחין עירא ,כי המקלע המקביל
בטנק שלו אינו יורה" .לקחתי איתי כמה רימונים

דברי דן שומרון מפקד חטיבה 401

(בפתח חוברת על החטיבה במלחמה)
סיפורה של החטיבה הוא סיפורם של לוחמים ומפקדים ,אשר הגורל זימן אותם במקום ובזמן
לאחד המאבקים הקשים והדרמטיים של עם ישראל על קיומו.
בשעות הקשות של מלחמה שסופה אינו נראה ,חשו לוחמי החטיבה כי זוהי מלחמה לחיים או
למוות ,ובאינסטינקט בריא תפסו עד כמה תלויה מדינת ישראל כולה בכול אחד ואחד מהם
באופן אישי ביותר .כאשר לחמה החטיבה חדורה בהכרה ברורה זאת ,הייתה לחימתה רצופה
גילויי גבורה והקרבה אישית למען היחידה כולה ,לצד תפעול יעיל ביותר של כליי הלחימה.
מחיר הדמים היה כבד מאוד .בנתיב הקרבות של החטיבה ,מהבלימה הראשונית על קו המים,
דרך הלחימה הממושכת נגד הארמיה השלישית כולה ,ועד למעבר התעלה וכיתור הכוחות
המצריים ,איבדנו ממיטב הלוחמים והמפקדים .נזכור את מחיר הניצחון של מלחמת יום
הכיפורים ,ונדע להעריך נכונה את כוחות הנפש והמסירות ללא גבול הקיימים באנשינו,
והמתגלים בצורה מופלאה בשעות הקשות.
דן שומרון
רב־אלוף דן שומרון ז"ל,
מפקד החטיבה
הרמטכ"ל ה־ 13ומפקד חטיבה  401במלחמה
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טנק של חטיבה " 401ממריא" בדרך להתקפה • צילום :מאוסף תא"ל עוזי לב צור

וקראתי לטען־קשר שיבוא איתי להתגבר יחד
על התקלה .אחר כך ניסיתי לדרוך את המקלע
ובאותו רגע נפצעתי .טיל מבזוקה או רסיס של
תול"ר ,אינני יודע ,עבר ויצא .היד התנפחה לי
לממדים לא סבירים ולא היית מסוגל להשתלט על
הטנק .הטען־קשר חבש אותי .לא הייתה לי ברירה
ונאלצתי להודות "אני פצוע" .בדיוק כשאמרתי זאת,
שמעתי בקשר את הסמ"פ שלי ,יצחק מזר ,מודיע
לי שגם הוא נפצע ועוד רוטן כלפיי" :מצאת לך זמן
להיפצע" .הטען שלי תפס פיקוד על הטנק .היה
המום קצת מזה שאני פצוע ואין פה שום רופא ,הרי
אנחנו רק טנקים .אחרי כשעה כבר היינו בתחומי
עדבייה ,שם נמצא איזה נגמ"ש רפואי ובו הדוקטור
של יבנאל .העבירו אותי לנגמ"ש הזה ,ופוניתי".

הקרב האחרון
החטיבה נעצרה על השונית של ראס־עדבייה
לחניית לילה .השטח מסביב שרץ עדיין כוחות
אויב .טיהורו נועד למחרת בבוקר.
באור ראשון התפרסו כוחות החטיבה לטיהור
סופי .הטנקים של לב צור הדרימו ,כבשו מתחם

גדודי שהיו בו גם ארבעה טנקים ונאחזו בו .הייתה
זו הנקודה הדרומית ביותר שאליה הגיע צה"ל
בגדה המערבית של תעלת סואץ .גדוד  46של שובל
טיהר צפונה את השטח שבין נמל עדבייה לג'בל
עתקה ,כשהוא משמיד בדרכו שיירת רכב מצרית
עמוסה חיילים ,שהובהלה כתגבורת זמן קצר לפני
פריצת החטיבה .גדוד  195ופלוגת החרמ"ש של
סטודניק פנו יחד עם דן לטיהור הנמל ורציפיו.
תוך כדי התקדמות ניסו שתי ספינות טורפדו
מצריות להסתלק מן הנמל .הטנקים השמידו
אותן במנוסתן ,האחת מטווח קצר של  50מטרים,
והאחרת מטווח של  1,500מטרים.
בהמשך הסריקה בנמל מצאה חבורת הפיקוד
שהייתה עם דן ומג"ד 195את מפקדת זירת ים
סוף של חיל הים המצרי .בין כ־ 150השבויים
שנלקחו במקום היו ארבעה קצינים בכירים
בדרגת אלוף־משנה .עד לשעות הצהריים טיהרו
כוחות החטיבה את השטח כולו והעמיסו כ־800
שבויים על נחתת טנקים של חיל הים ,שהגיעה
למקום .למחרת בצהריים ,לאחר שנכנסה כבר
הפסקת האש לתוקפה ,העבירה החטיבה את

נמל עדבייה על מתקניו המשוכללים לידי מפקד
זירת ים סוף תא"ל זאב אלמוג ,לימים אלוף
ומפקד חיל הים.

המעגל נסגר
בלילה בעת שהוביל דן שומרון את החטיבה
לעדבייה ,נשמע בקשר קולו של מג"ד  52עמנואל,
שצלח גם הוא את התעלה ,ונע עם גדודו מערבה
כדי להתמקם באזור ג'ניפה ,ככוח של פיקוד
הדרום ב"תפר" שבין אוגדה  162ברן לאוגדה 252
של קלמן מגן .שתי פלוגות טנקים היו בגדוד ,ג'
של בועז עמיר ו־ב' של דני בנדל ,ונוסף לכך חלקה
הגדול של פלוגת החרמ"ש ה' בפיקודו של משיח.
חלק מטנקי פלוגה א' נשארו בגדה המזרחית
כשהם פרוסים ,יחד עם כוחות אחרים ,מול
הארמיה השלישית .הארמיה השלישית הייתה
מכותרת ,חטיבת דן שומרון הגיע אל עורפה
של הארמיה .חטיבה  401עקבות הברזל וגדוד
 195שהוביל את השלמת הכיתור והכניעה של
הארמיה השלישית ,ובסופו של יום את הניצחון
ואת בקשת מצרים להפסקת אש.
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" ,10כאן אשנב...
נוסף כלי מבצעי
בדרך אליך ,רות ,סוף"
רק אחד קם ממקומו בלא אומר .היה זה זיו .בהילוך שמוט מעט הוא נפרד
לאטו אל עבר יחיאל כמשלים
מחבריו ,נטל את חגורו ותרמיל צד קטן והלך ִ
עם גורלו .דמותו של זיו ההולך אל הנגמ"ש לא משה מזיכרוני זה ארבעים שנה.
הוא נפל בהסתערות על "מיסורי" וגופתו חזרה מנוקבת בכדורים
אַל־ּתִבְּכּו לְמֵת ,וְאַל־ּתָנ ֻדּו לֹו; ּבְ כּו בָכֹו,
לַהֹלְֵך ּ -כִי ֹלא יָׁשּוב עֹוד ,וְָראָה אֶת־אֶֶרץ מֹולַדְּתֹו.
ירמיהו פרק כ"ב ,פסוק י'

סא"ל (במיל') יוני נוקד*
בהגדרת תפקידו של שליש כתוב שהוא
עוסק גם בשיבוץ כוח־אדם .עד פרוץ מלחמת
יום הכיפורים לא העליתי על דעתי כי משמעות
הדבר היא שלפעמים השיבוץ קובע גורלות של
אנשים לחיים ולמוות .הצורך לאייש במהלך
הקרבות ,מהר ככל האפשר ,טנקים שהוחזרו
לתקינות לאחר שנפגעו ,כדי שיוכלו לחזור לשדה
המערכה ,חייב אותי לעמוד במצבים שעד היום,
ארבעים שנה לאחר המלחמה ,איני יודע כיצד
עמד לי הכוח לבצעם.
כול אחד מאיתנו ,סוחב עִמו שק של זיכרונות,
שהוא משתדל לשכוח .שיבוץ חברים לנשק הוא
עדיין אחד הזיכרונות הקשים ביותר ,הצפים
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ועולים ואינם מרפים ,גם ארבעים שנה אחרי.
הספר "לגעת בעצב בחי" ,המספר על גדוד 409
בחטיבה  ,600שלחמה ב'חווה הסינית' ,כולל
שלושה סיפורי ציוות של טנקיסטים (יצא לאור
בשנת  2000בהוצאת משרד הביטחון) .אני מביא
כאן את הקטעים כלשונם.

קטע ראשון
מיקי הקח"ש (קצין החימוש הגדודי) ושרון,
מ"מ החט"ג (מפקד החוליה הטכנית הגדודית),
עבדו ללא הפוגה .מיקי ש"סחב" טנק מהסדנה
ב'טסה' ,עבד עליו במסירות ללא גבול .מקץ
שעות אחדות פנה אליי ,וחיוך קטן של שביעות
רצון בקצה פיו" :אני גמרתי" ,אמר ,בהצביעו על
הפלדה שהוחזרה למצב של כלי־מלחמה; "יש

לך צוות בשבילו?" " -מזּווד?" שאלתי" .עוד
לא"  -הייתה התשובהֶ " .קׁשֶר?"  -ביררתי" .נגיד
לרוטשטיין" (קצין־הקשר הגדודי)  -ענה מיקי.
"טוב" ,סיכמתי את השיחה הקצרה" :אני ניגש
לדאוג לצוות ,תגמור להכין את הטנק ".כול אחד
פנה לדרכו.
קבוצה של אנשי צוות מחיילי הגדוד,
שהטנקים שלהם נפגעו ,שהו עִמנו בדרג הקדמי.
ניגשתי אל הלוחמים ,ומיד איתרתי מפקד טנק
ונהג שהיו מוכנים לעלות על הטנק ולהכשיר
אותו לקרב .הם נטלו את מעט מיטלטליהם,
את מה שהיה להם במקרה ואת מה שבמקרה
נותר בידיהם  -נשק אישי ,קסדת־חי"ר לאחד
וקסדת־שריון לחברו  -וניגשו אל גוש המתכת,
אשר כבר נפגע פעם ושוקם ,ועתה הוא צריך

יוני נוקד ,שליש גדוד  ,409מנסה לשכנע
את נוסעי האוטובוס החטיבתי (של שורדי
טנקים שנפגעו) ,לעלות חזרה על טנק
צילום :מאוסף סא"ל יוני נוקד

להיות ביתם החדש .ביד אמונה הם עזרו לאנשי
החימוש ,לסיים את התיקונים.
אבל בין אנשי הצוות ,שהיו עימנו ,לא איתרתי
תותחן וטען־קשר; קראתי לנהג הזחל"ם ,ונסעתי
להביאם מהאוטובוס החטיבתי  -שבו רוכזו אנשי
צוות מכול יחידות החטיבה ,אשר נותרו ללא
כלי־מלחמה .לכול אחד היה סיפור הישרדות
משלו :אלה איבדו את הטנק כאשר עלה על
מוקש ופרס זחל במקום שלא ניתן לחלצו; אחרים
נשארו בחיים ,לאחר שהרק"ם שּבֹו נלחמו נפגע
והושמד .היו אלה שרידים של צוותים אורגניים,
שנטשו את המכונה שלהם עקב סיבה מכנית  -או
התמזל להם מזלם ולמרות הפגיעה בטנק ,נותרו
בחיים .הם נחלצו ,ונאספו בידי כוחותינו .שרדו.
האוטובוס עמד בנקודה הידועה כ'עכביש'־.62

בטרם ירדתי מהזחל"ם כדי לגשת אל קבוצת
החיילים שהתגודדה בצד האוטובוס ,קיבלתי
הודעה באלחוט שהורתה לי להביא צוות
נוסף .כינסתי את הנוכחים לתוך האוטובוס,
וביקשתי את תשומת־לִבם והאזנתם .דומייה
מלאת חששות השתררה בקֶֶרב האנשים .הם
היו מּוכרים לי ,בחלקם .הם היו אנשי הגדוד
שטנקיהם נפגעו בתשעה בחודש והם חולצו אל
העורף  -אך לא התייצבו בפניי ולא דיווחו על
קיומם ,אלא מצאו שלווה יחסית בקרב פליטי־
קרבות נוספים.
לא הרביתי בדיבורים סביב מטרת בואי; דברי
נאמרו בתוך שקט מתוח" :חבר'ה ,אני שליש
 .409אני זקוק לצוות שלם  -ועוד שני אנשי
צוות ,תותחן וטען־קשר ".עשיתי הפסקה קטנה

בדבריי ,ושאלתי" :נו ,מי יורד?"
אף אחד לא זז .אף אחד לא יִישר את מבטו
אליי .הם הסתכלו בחלונות ,אל תוך הישימון
הריק ,הצהוב .הם התאמצו לשלוח מבטם
אל הלא־כלום .אחדים שקעו בתוך כיסאות
האוטובוס הלא־נוחים ועשו עצמם ישנים.
מאחור ישבו שניים והתווכחו.
פניתי בנימה חברית אל בחור גבה־קומה ,אשר
שירת ביחידתי" :נו ,קדימה ,מדוע אתה לא יורד?"
לפי סיפורי חבריו למחזור הגיוס ,היה זה בחור
שכוחו הפיזי היה חזק במיוחד; כמו־כן נודע לי
כי הוא גילה אומץ־לב בזמן מלחמת־ההתשה.
הוא הרים את פניו ,אך עיניו נשארו מושפלות.
"אני לא יכול ...אשתי ילדה לפני חודש; אני
לא יכול לעלות על טנק ...פשוט ,לא מסוגל"...
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לא עניתי .מה יכולתי לומר לו באותו הרגע?
שעליו לרדת?! קיוויתי שלא אצטרך להשתמש
בסמכותי  -ולחייב חייל למלא את תפקידו.
האמנתי שאמצא מתנדבים .פניתי לאחרים.
הסיפורים היו שונים .בחור אחר מיחידתי
טען ,שהוא משמש כרס"ל־פלוגתי ,העוסק רק
בנושאי המִנהלה של הפלוגה ,ולכן כבר שנים
אחדות לא ראה טנק מבפנים .עובדתית ,זה היה
נכון .אך ברור היה עוד יותר ,שהוא פשוט פחד
מהרעיון ,שאולי יצטרך לעלות על כלי־מלחמה
ולאייש אותו; הרי חייל ,אשר סיים קורס מט"קים
(מפקדי טנקים) ואשר שירת שנה ויותר כמפקד
טנק ,לא בנקל ישכח כיצד מפקדים על צוות
או מתַפעלים מקלע .אך נסיבות השעה עזרו
לשִכחה להשתלט.
השניים מאחור ,שהתווכחו ביניהם ,הרחיבו
את מעגל המתווכחים לארבעה .לבסוף ירדו
ארבעתם .אחד מהם ,לבוש בסרבל מלוכלך,
פניו מזוקנים ,נעמד לפני ואמר בקול מחוספס
ומתגרה־קמעה" :אנחנו מ־( 407גדוד אחר,
בחטיבה שלנו) ,ואנו באים רק בתנאי!" -
"והוא?" שאלתי" .שאנו נישאר ביחד כצוות!"
הכריז הדובר חמּור־הסבר" .קניתי" ,חייכתי
לעברו" :בואו ,תעלו על הזחל"ם עם הציוד".
זו לא הייתה הוראה מסובכת־לביצוע :לא היה
להם ציוד רב להעביר.
קצת יותר קשה ,מבחינתי ,היה מילוי המשימה
העיקרית; אבל אחרי דקות נוספות של המתנה,
נכנעו שני אנשי צוות נוספים לצו־לִבם והצטרפו
אלינו.
אלא שבאותם רגעים של המתנה ,הלך כעסי
וגאה .נכון ,כול חייל פוחד בטרם קרב; וזה טבעי.
אבל היטב ידעתי ,כי מרבית החיילים כובשים
את הפחד  -ומתוך חובה ,או מתוך הבנת הצורך,
יוצאים לבצע את המוטל עליהם .והנה ,יושב לפני
חייל שאינו מתבייש להודות בפומבי כי הוא פוחד.
אולם הבעיה שעמדה בפני לא הייתה ,במה
אני מאמין  -אלא כיצד ניתן לעזור באותו רגע
למאמץ הכללי .הייתי במצב של קונפליקט פנימי.
מצד אחד ,האמנתי כי לא תצמח תועלת רבה
מחייל ,שאינו רוצה להילחם :פעולת הטנק
מושתתת על עבודת צוות ,ואם גלגל אחד יחרוק
מעט  -כמו שעלול להתרחש ,במקרה של חייל
הפוחד ואינו שולט בפחדיו כמו שאר החיילים
 נזקו עלול להיות רב מתועלתו ,וגורל שלושתחבריו יהיה מונח על כף־המאזניים; לכן ,תודעתי
אמרה לי שאין ללחוץ ולכפות על הסרבן את
השיבה אל מפלצת־הפלדה .אך מנגד ,היו שני
טנקים בלתי־מאוישים שעמדו בצד הדרך.
האמנתי כי האנשים אשר ישבו באותם רגעים
באוטובוס ,נקרעו בין חובתם לפחדיהם .היו
בהם כאלה אשר בשעה זו של מלחמה ,כשנזקקו
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כריכת הספר "לגעת בעצב החי" שכתב יוני נוקד

להם  -העדיפו לומר" :שילכו אחרים ...בינתיים".
רק שישה מהם הכניעו את הרגש הטבעי ,את
הפחד מן המוות.
בדרך לגדוד הם סיפרו לי כי המורל השפוף
נובע מהסיפורים של החיילים הבאים אחד־אחד
ומספרים את קורותיהם .אוכלוסייה זו ,כמה
עשרות צעירים ,יצרה מיני־קוסמוס שהמשותף
לו הוא טילי "סאגר" שמצליחים לפגוע ,חברים
הרוגים או פצועים ,והיחלצות מטנק בוער .הייתה
זו קבוצה שהזינה עצמה בסיפורים דומים כול־
אימת שהגיע עוד פליט מצוות ,שריד ממחלקה:
"שמעת... ,נהרג?" " -כן ,שמעתי .אתה זוכר את...
מהמחזור?" " -כן?! מה איתו?" " -תודה לאל,
רק ירדה לו הרגל" .היה זה תהליך של הרעלה
עצמית; היה זה הרס שיטתי של שארית הביטחון
העצמי ,שנותר לאחר כול המהלומות.

קטע שני
עברו מספר ימים...
יחיאל ,אחיו הבוגר של המח"ט ,לא צריך
היה להיות בשדה־הקרב .הוא היה מבוגר
מכולנו; במונחי הדור ,אולי "זקן"  -אף כי היה
רק בשנות הארבעים שלו .בבוקר יום א' ,לאחר
ששיירת הדרגים המִנהליים עצרה והתמקמנו
בצידי הרכבים ,הגיע יחיאל אל נקודת־הריכוז;
הוא עצר את הרכב שבו נהג ,והזדרז אלי .עיניו
הכחולות היו אדומות ואותות העייפות ניכרו בהן.
מאז פרוץ המלחמה ,בכול עת שראיתיו ,הוא היה
בתנועה :לסדר משהו ,ליישר הידורים או להוביל
תגבורת ואספקה ותחמושת לייעדם.
הפעם הוא בא בחופזה ,כדי לאסוף איש צוות.
שעות אחדות קודם לכן ,במוצאי השבת ,חיילי
קומנדו מצרי  -אשר פשטו לאורך תעלת המים
המתוקים  -פתחו באש רוביהם על טנקים מגדוד
 ,410ופצעו טען־קשר.
הגדוד נערך להתקפה נוספת; לכן בא יחיאל
בדחיפות ,לחפש מחליף .כלומר ,יש למצוא עוד
לוחם אשר יאפשר את כשירותו של צוות מבצעי
נוסף והכרחי.
פניתי אל קבוצת אנשי צוות  -שהצטרפו
לגדוד רק אתמול  -ושאלתי ,מי מהם תיפקד
כטען־קשר .המבטים הושפלו ,וכולם עשו עצמם
כלא־שומעים .האחד נעץ שיניו בפרוסת־לחם;
שני נעץ מבט בוהה־קמעא בספר שמוט שהחזיק
בידו .מתוך הרשימות קראתי בשמות החיילים,
בזה אחר זה ,ופניתי ישירות אל כול אחד מהם.
רּוּבם טענו כי הם נהגי טנקים בלבד ,ורק שניים
אמרו כי הם מט"קים .כולם הסבירו מדוע אינם
יכולים לחזור לפעילות מבצעית.
רק אחד קם ממקומו בלא אומר .היה זה זיו.
בהילוך שמוט מעט הוא נפרד מחבריו ,נטל את
חגורו ותרמיל צד קטן והלך לאִטו אל עבר יחיאל

כמשלים עם גורלו.
דמותו של זיו ההולך אל הנגמ"ש לא משה
מזיכרוני זה ארבעים שנה .הוא נפל בהסתערות
על "מיסורי" וגופתו חזרה מנוקבת בכדורים.

קטע שלישי
בבוקר שלמחרת חזרתי שנית אל אנשי הצוות,
אשר היו עִמנו .הפעם הפקודה הייתה לצוֵות
אותם לטנקים אשר הוכשרו בסדנה ושוב היו
כשירים למלחמה.
המִלה 'סדנה' מעוררת בדרך כלל אסוציאציות
של סככות נרחבות המוארות באור לבן ,ועל
ריצפת הבטון שלהן עומדים כלי הרכב הזוכים
בטיפול .בציר 'עכביש' לא היו סככות; פנסים
שהותקנו על גבי הזחל"מים ,או אף פנסי יד ,הם
אשר סיפקו את התאורה בלילה.
אולם העבודה נעשתה .חיוכו של רס"ל
שלומוביץ היה רחב .הוא ליטף את כנף הברזל
של הרק"ם באהבה" :עבדנו עליה כול הלילה ,היא
מוכנה עכשיו לצאת ".ידו השרירית ,השחורה
משמן ומגריז ,החליקה שוב על משטח המתכת
של הטנק ,אגב דיבור "עליה".
כול רק"ם מושבת ,שהגיע אל הסדנה ,הותקף
בהסתערות החימושניקים .ידיהם ,האֲמונות על
המלאכה ,חדרו אל קרביו של כול טנק .המנועים
נשלפו ,באמצעים מקומיים ,במהירות החורגת
מכול סטנדרט מקובל; חלקים הוחלפו במיומנות;
ביד עדינה ודואגת שוב חוברו חוטי חשמל
שנותקו .רוח חיים חדשה הושבה במתכת.
בבוקר יום שני  -לאחר ליל שימורים ,שּבו
לא חדלה העבודה אף לרגע אחד  -הודיע קצין
החימוש החטיבתי כי הוא זקוק לצוותים.
כול אנשי הצוות נסעו אל הסדנה ,שם היה
עליי לשבצם על הטנקים המוכנים לתנועה.
בשטח הסדנה הסתבר לי ,כי יש חיילים המסרבים
 לראשונה ,בגלוי ובמפורש  -לחזור אל הרק"ם.חוסר התלהבות להשתתף בקרבות ,רצון
לצמצום הסיכון העצמי  -ובכןּ ,בִ גבול ההגיוני
והמקובל הייתה אפשרות לתפוש את התופעה
ולהסתדר עִמה .אולם העובדות שינו את מה
שנתפש כ"מקובל" :כאן ,במרחק קילומטרים
ספורים מקו החזית ,עמדו שלושה טנקים  -לאחר
שטופלו בבהילות ,והושבו במיומנות למצב של
כשירּות; אך האנשים שניצבו ליד מכלולי הפלדה
והנשק  -סירבו לעלות עליהם ולאיישם .שלושה
טנקים הם מחלקה .כלומר ,זוהי ההגדרה בעת
שִגרה; במציאות הקיימת ,זה היה כוח.
התפתח ויכוח; נמנעתי מלתת פקודות ,כדי
לא להיתקל בסירוב .לא רציתי שמישהו יביע את
פחדיו ,ויאמר" :אני לא רוצה להיהרג ,למה אתה
שולח אותי?" חששתי ,כי לא אדע מה להשיב
לו .הייתה לי תחושה קשה :אני מצַוות אנשים

ושולח אותם לקו החזית הראשית ,אל תוך האש,
בלי לדעת אם אראה אותם שנית  -ואולי ,בכך
אמַּצֵ א כמי שחרץ
שביצעתי ציוות כזה ולא אחרֱ ,
את גורלם .ברור היה לי כי זה היה תפקידי; ברור
היה לי כי טנק מוכן לקרב ,העומד ללא אנשי
צוות ,זה בזבוז משווע .אך מאידך הרגשתי עול
כבד הרובץ עליי; אני  -חייל כמותם ובן־גילם -
קובע ,כי האחד יעלה על רק"ם וייצא אל הקרב,
בעוד שחברו יישאר מאחור .לא היה בקונפליקט
זה שום היגיון; רק רגשות ,רגשות מעורבים.
לא נתתי פקודות ,אלא שוחחתי עִמם;
שכנעתי שלושה אנשי צוות  -שאיבדו חבר
בזמן הקרבות  -לקחת עִמם איש צוות נוסף,
ולהפוך לצוות מלא שיאייש טנק .שכנעתי אנשים
אחרים בחשיבות המשימה .עודדתי ,התבדחתי -
וכשהושלמה המשימה ,ושלושה צוותים הכשירו
את הטנקים לקראת הצטרפות אל אחד הגדודים,
התיישבתי מותש לחלוטין בצילה של מפלצת
פלדה מושבתת .ישבתי ומיררתי בבכי.
עברו שנים מאז המלחמה .ומדי שנה היה
הטלפון מצלצל במועד ידוע ועל הקו נשמע קולה
של אימא ,של אחד הלוחמים ,שירד מאוטובוס
החטיבתי ואייש את אחד הטנקים ,והשאלה־
טרוניה בפיה" :למה הרגת לי את הבן?"...
* סא"ל (במיל') יוני נוקד ,החל את דרכו
בשריון כלוחם בגדוד  .9לאחר קורס מש"קי
חרמ"ש בג'וליס וקורס קציני חי"ר ,עבר הסבה
לשלישות .סיים את קורס הקצינים כחניך
מצטיין ולאחר זמן חזר לחיל השריון ,והיה
הקצין הראשון של חטיבה  .600לאחר שקלט
את חיילי חטיבות השריון  421ו־ 600והוציא
אותם לאימוני הקמה ,השתחרר משירות חובה
והיה לשליש גדוד  409בחטיבה  600באוגדה .143
בתקופת המלחמה היה איש מילואים וסטודנט
וביום הכיפורים עצמו היה בצוות הגיוס של
החטיבה ,ומשעות הבוקר כבר החל בעבודת גיוס
החטיבה .לשדה תימן הגיע בשעות הערב ,ולמחרת
בבוקר ,לאחר שרשם את כול השיבוצים הקרביים
של הלוחמים ,יצא דרומה להצטרף לגדוד .החפ"ק
של הגדוד ליווה את הכוח הלוחם קרוב ככול
האפשר כדי שיוכל להיות יותר אפקטיבי .כאשר
טנק נפגע ,וחזר לציר עכביש כדי לפנות פצועים,
תמיד היו אתו אנשי צוות לאייש את הטנק ,כדי
שיוכל לחזור מידית לשדה המערכה .גם בקרב
אנשי החפ"ק והתאג"ד היו חללים .בגדוד שבו
שירת יוני נהרגו  29חברים ועשרות נפגעו .סיפורו
של הגדוד מזווית ראייה של שליש גדודי ,מופיע
בספר שכתב" :לגעת בעצב החי".
מספר שנים לאחר המלחמה ביצע יוני מספר
תפקידי שלישות בחיל השריון ,לרבות קשל"א
באוגדה .36
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הפשיטה

המשוריינת
ממערב לתעלה

כוח שריון שפעל במלחמת יום הכיפורים ממערב לתעלת סואץ השמיד בסיסי
טילים קרקע־אוויר ויצר לחיל האוויר מסדרון אוויר נקי מאיום טילים אלה" .אני
יכול להגיע עם מה שיש לי עד הנילוס ,עבור" ,דיווח חיים ארז מח"ט  421לג'קי
אבן ,סגן מפקד אוגדה  ,143ביום  16באוקטובר  1973בצהריים
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סא"ל (במיל') עודד מגידו*
ב־ 16באוקטובר  1973לקראת השעה 10:00
הצטבר בשדה התעופה דוור־סואר שבגדה
המערבית של תעלת סואץ כוח משוריין שכלל
 28טנקים ו־ 6נגמ"שים .היה זה אחד מרגעי
השיא במסגרת מבצע "אבירי לב" ,ותחילת
המהפך בחזית הדרום.
"אבירי לב" היה שמה של התוכנית לצליחת
תעלת סואץ והעברת האוגדות המשוריינות של
פיקוד הדרום לשטחי התימרון ממערב לתעלת
סואץ .המבצע יצא לדרך בערב  15באוקטובר
כאשר אוגדה  143בפיקודו של האלוף אריאל
שרון יצאה למשימתה המורכבת ,שבמסגרתה
יצא כוח מחטיבה  600לבצע הטעייה ,וחטיבה
 14יצאה לפרוץ את מסדרון הצליחה שדרכו
יהיה אפשר להעביר את אמצעי הצליחה ואת
הכוחות שיועדו לצלוח  -חטיבת הצנחנים 247
וחטיבת השריון  .421במסגרת מבצע "אבירי לב"
הייתה חטיבה  421אחראית על גרירה והבאת
אמצעי הצליחה השונים אל אזור הצליחה ליד
מעוזי "מצמד" ,לצלוח את התעלה ולהרחיב את
ראש הגשר שייתפס על ידי חטיבת הצנחנים
שתצלח ראשונה בסירות חי"ר.1
עם התפזר ערפילי הבוקר ביום 16
באוקטובר התבהרה גם תמונת המצב של
אמצעי הצליחה .הסתבר כי משלושת הסוגים
של אמצעי הצליחה שהוטל על חטיבה 421
להביא אל התעלה ,הגיעו אל קו המים רק
דוברות ה"תמסח'' ,שנחשבו לאמצעי הצליחה
הפחות אמין מכולם .בשעה  06:30החלו
הטנקים הראשונים של פלוגה ג' מגדוד 264
לצלוח על גבי ה"תמסחים" ,ועד לשעה 07:00
היו בגדה המערבית של התעלה  8טנקים
מפלוגה ג' ו־ 2טנקי החפ"ק של מג"ד .264
בשעה  09:30החלו הפלוגות של גדוד 257
לצלוח גם הן על דוברות "תמסח" .וכך בשעה
 10:00בבוקר התרכז בשטח שדה התעופה של
דוור־סואר שממערב לתעלה כוח שמנה 3
פלוגות טנקים ופלוגת חרמ"ש על נגמ"שים,
עם חפ"ק המח"ט וחפ"ק מג"ד 2 .264
בהתאם לפקודות שקיבלה החטיבה ממפקדת
האוגדה ,הועברה פלוגה ל' מגדוד  8( 257טנקים),
בפיקודו של סרן יוסי שרון (סודיט) ,תחת פיקוד
חטיבת הצנחנים של דני מט (חטיבה  .)247יתר
הכוח כלל את פלוגה ג' מגדוד  264בפיקודו של
המ"פ סרן יוסי רגב (אז ברגר) עם  8טנקים,
את פלוגה מ' מגדוד  257בפיקודו של הסמ"פ

סגן אלי הרי עם  8טנקים ,ופלוגת הנגמ"שים
"מקנס" (קורס מ"כים חרמ"ש) בפיקודו של
סרן אריק שקד ,בסך הכול  20טנקים ,לרבות
 4טנקי החפ"קים של המח"ט והמג"ד ו־6
נגמ"שים .הכוח התארגן כגדוד בפיקודו של
רס"ן גיורא לב מג"ד  ,264ותחת פיקודו של
המח"ט אל"ם חיים ארז ,ויצא למשימה מיוחדת
במינה בתולדות השריון של צה"ל  -פשיטה
משוריינת לאיתור והשמדת בסיסי טק"א (טילי
קרקע־אויר) ,כדי לאפשר למטוסי חיל האוויר
לפעול בגזרה המרכזית של התעלה ללא איום
טק"א .משימה משנית היתה לאתר ולנסות
להביא "טיל קטן" .לפי הידיעות היו אמורים
להיות באחד מבסיסי הטילים על ציר "ורדית"

באש מן העורף עמדות ותעלות קשר מצריות
הבנויות לבנים אדומות ,שהיו ממוקמות על
חוף האגם להגנה מפני נחיתה אמפיבית של
צה"ל .העמדות היו מאוישות וחיילים מצרים
שהיו בהן נורו ונפגעו .כמו כן השמיד הכוח
בדרכו כלי רכב מצרים שבאו מולו על הכביש.
הנוף בקטע זה היה שונה לחלוטין מזה שבו
פעלו לוחמי החטיבה בשמונת ימי הלחימה
הקודמים :משמאל האגם המר הגדול ומימין
החיץ החקלאי שהיה אזור של חורשות ,שטחים
מעובדים ,תעלות השקיה וסבכי צמחייה ,בקתות
ושובכי יונים .את הפסטורלייה הזאת הפר ירי
המקלעים של הטנקים והנגמ"שים.
בצומת "טסט  "2עזב הכוח את ציר החוף

טנק של החטיבה יוצא מאזור הצליחה

טילי אס־איי־6( 6־ )SAהחדישים שכונו "טילים
קטנים" (בהשוואה לטילים  ,)SAM 2/3שהיו
מתנייעים על גבי מרכב זחלי .החטיבה קיבלה
פקודה לנסות ולהביא עימה "טיל קטן" מדגם
אס־איי־ ,6כדי לאפשר לחיל האוויר ללמוד על
תכונותיו ולפתח פתרונות טכנולוגיים כנגד
מערכותיו.
לקראת השעה  09:30התארגנה לתנועה
השדרה הגדודית־חטיבתית ,כשפלוגה ג'
מובילה ונגמ"שי פלוגת "מקנס" משולבים
בתוכה לסירוגין :טנק  -נגמ"ש  -טנק  -נגמ"ש.
הכוח נע במהירות מערבה לאורך ציר "טסט"
שלאורך האגם המר הגדול ,תוך שהוא שוטף

ופנה צפונה לכיוון הכפר מחטת אבו־סולטן.
הכוח חצה את תעלת המים המתוקים על
גבי גשר בטון ,ומכאן חזר הנוף המדברי
המוכר בצבעי חום וצהוב .הכוח חלף על פני
מחטת אבו־סולטן והמשיך לצומת "אורי".
בצומת פנה הכח מערבה על ציר "סקרנות",
תוך שהוא חוצה את מתחם "אורי" שהיה
ריק ,והמשיך לעבר מתחם צומת "צח" (צומת
"חבית־סקרנות").
בקטע שבין צומת "אורי" לצומת "צח" החל
הכח להיתקל ברכב מצרי שבא ממול על ציר
"סקרנות" ולהשמידו .בהמשך פתח הכוח באש
תוך כדי תנועה על בסיס הטילים הראשון -

ספטמבר 2013

שריון  44׀ 133

מפת התנועה עד להיתקלות במתחם "מקצרה"

"פרח  ,"6120שמצפון־מזרח ל"צח" .הכוח נעצר
על הכביש כשהוא פוגע ומשמיד את הטילים
ומתקני המכ"ם שבבסיס הטילים .הירי גרם
להפעלת הטילים שבמתחם ,והטילים התחילו
להסתחרר באוויר ללא שליטה עד שהתרסקו
בקול נפץ גדול ובעננה צהובה .היה זה מחזה
מרהיב.
הכוח המשיך מערבה למתחם "צח" .לדברי
ההיסטוריון הצבאי המצרי גמאל חמאד ,מתחם
זה היה תפוס על ידי גדוד מחטיבת חי"ר ממוכן
 116מדיוויזיה ( 23חי"ר ממוכן) המצרית .הגדוד
המצרי כלל מספר טנקים .לדברי ההיסטוריון
חמאד כוח הפשיטה פרץ את מערכי הגדוד
המצרי והפיץ את אנשיו לכל עבר .3ואכן ,כוח

ציר "טסט" לאורך האגם המר
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הפשיטה עבר דרך מערך צומת "צח" בתנועה
ואש ומבלי שנתקל למעשה בהתנגדות מצרית
כלשהי .לפחות טנק מצרי אחד הושמד.
מצומת "צח" פנה כוח הפשיטה לצפון־מערב
ופשט על בסיס הטילים "פרח  ,"6218שלא היה
מאויש .מכאן המשיך הכוח למתחם "מקצרה".
בשלב זה החלו לעבור מעל לכוח מטוסים מצרים
וניתנה אתרעה לכוח ,אך המטוסים המצריים
לא תקפו אותו.
"מקצרה" היה מתחם לוגיסטי גדול שהשתרע
על פני שטח של למעלה מ־ 10קילומטרים
רבועים .בלב "מקצרה" נמצאו מחפורותיו של
בסיס טילים נוסף ( ,)6217שגם הוא לא היה
מאויש .מיד עם הכניסה למתחם פגש הכוח

ריכוז של מאות משאיות מצריות והחל להשמידן.
תוך כדי התפרסות לעלייה על מתחם "מקצרה"
ספג הכוח את התקפת־הנגד המצרית הראשונה,
ולמעשה היחידה ביום זה .כ־ 17ק"מ ממערב
ל"מקצרה" ,באזור צומת "סקרנות־ארזל" ,הייתה
ערוכה חטיבת חי"ר ממוכן  116מדיוויזיה 23
המצרית .מפקד החטיבה המצרית יצא בראש
צוות קרב ,שכלל גדוד חי"ר ממוכן על כ־30
נגמ"שים נושאי תול"רים וכ־ 10טנקים ,ככול
הנראה מדגם טי־ ,34כנגד כוח הפשיטה .בקרב
קצר הושמד הכוח המצרי ,ובקרב זה גם נהרג
מפקד החטיבה המצרי .4
מ"מקצרה" פנה הכוח צפונה לאורך ציר
"ודאות" ,ממזרח לו ,ובהמשך דרכו סרק את בסיס

מפת הפשיטה

הטילים שמדרום מזרח לצומת "ורדית־ודאות"
("פרח  ,)"6316שאף הוא לא היה מאויש .בשלב
זה שבין  ,12:00 - 11:30התנהלה השיחה הבאה
בין המח"ט לבין סגן מפקד האוגדה:
־  1ברשת צליל כאן  ,41איך נשמע עבור.
־ כאן  20אנחנו עכשיו גמרנו לפני איזה חצי שעה
עם הטנקים ואנחנו עולים על בסיס טילים שלישי
עבור.
־ כאן  41כל הכבוד עבור.
־ כאן  20כאן התמונה היא בדיוק כמו לפני  7שנים.
אני יכול להגיע עם מה שיש לי עד הנילוס עבור
־ [ ]:41כל הכבוד כל הכבוד5.

(מרוב התלהבות ,המח"ט טעה במניין השנים
מאז מלחמת ששת הימים).
לאחר בדיקת בסיס הטילים  ,6316פנה
הכוח מזרחה לאורך ציר "ורדית" ,ופשט על
צמד בסיסי הטילים ("פרחים )"6419-6418
שממערב למתחם "גשירה" שבצומת "ורדית־
חבית" .בבסיסי הטילים שלאורך "ורדית"
חיפש הכוח את טילי אס־איי־ .6כאמור אחת
מהמשימות שהוטלו על המח"ט הייתה לנסות
לאתר ולהביא איתו טיל מדגם זה ,אולם כול
הטילים שהחטיבה נתקלה בהם היו מהדגמים
2/3־ .SAMהכניסה למתחם הטילים נעשתה על
ידי פלוגת החרמ"ש בחיפוי קרוב של טנקים .גם
כאן התחילו הטילים שהופעלו כתוצאה מהירי
להסתחרר באוויר עד שהתרסקו.
בשלב הפעילות בבסיסי הטילים ב"ורדית"
התקשר אל המח"ט קצין האג"ם של אוגדה
 ,162שביקש לברר את מצב האויב באזור ציר
"טרטור" ,במזרח החווה הסינית .בין השניים
התנהלה השיחה הבאה:
־ כאן ...42המשנה שלך הודיע לי שממערב לטרטור
 41כאילו יש מלכודים ,עבור.
־ כאן  20אני רוצה להגיד לך שבמצרים הרבה יותר
בטוח .אני מסתובב כאן עכשיו ודופק עכשיו
בסיס טילים והכול בסדר,
־ כאן  42איך ומה העניינים שם ,עבור.
־ כאן  20אם מאשרים לי אני מגיע גם ללוב ,עבור
־ כאן  42כול הכבוד להתראות ובהצלחה" 6 .
עם השלמת ההשמדה של שני בסיסי הטילים
במזרח ציר "ורדית" ,הושלמה משימת החטיבה,
ובסביבות השעה  14:00החל הכוח לנוע חזרה
לכיוון ראש הגשר .הכוח נע דרומה לאורך ציר
"חבית" ,כשהוא משמיד בדרכו כלי רכב ,בונקרים,
תותחים ומתקנים צבאיים במרחב שממערב

למחנות אבו־סולטן (מתחם "ערל") ולאורך
ציר "חבית" .בין השאר הושמדו שתי משאיות
גוררות טילים (ככל הנראה מסוג "פרוג") שנעו
על ציר "חבית" ,על מטענן ,ודחפור שהובל על
מוביל .הכוח עצר להתארגנות באזור סגול 471
ממערב למתחם "ערל" ,ובשלב זה התחיל לספוג
הפגזה ארטילרית ממתחם הארטילריה במחנות
אבו־סולטן .הכוח חזר דרך מתחמי "צח" ו"אורי"
לציר "טסט" ,ואחד הטנקים של פלוגה ג' שבק
והיה צורך לגרור אותו בחזרה .כוח מפלוגת
הנגמ"שים עם מחלקת טנקים בפיקוד מ"פ
החרמ"ש נשאר לאבטח את גשר הבטון שעל
תעלת המים המתוקים ("מסכה  ,)"35ושאר
הכוח חזר לאזור שדה התעופה של דוור־סואר.
בהמשך היום קיבלה החטיבה התרעה לפשיטה
על שני בסיסי טילים נוספים ,אך ההתרעה לא
התממשה לפקודת ביצוע .ממילא היו הטנקים
של החטיבה קצרים בדלק והיה צורך לארגן
תספוקת ,אולם זו הגיעה רק למחרת.

הפשיטה המשוריינת בדיווחים
ובהיסטוריוגרפיה המצרית
כיצד הצטיירה הפשיטה המשוריינת בעיני
הפיקוד המצרי? הפיקוד המצרי בכל הדרגים ראה
בפשיטה משימה מוגבלת ,ולא השכיל להבין כי
זהו מהלך פתיחה של מבצע צבאי ,שעתיד בתוך
זמן קצר להעביר לגדה המערבית של התעלה את
עיקר כוחו המשוריין של פיקוד הדרום ,לתימרון
בעורף הארמיות המצריות הצולחות שממזרח
לתעלה.
וכך תיאר מי שהיה הרמטכ"ל המצרי באותה
עת ,שאזלי ,בספרו על צליחת התעלה ,את
הפשיטה המשוריינת מנקודת ראותו:
"יום ג' 16 ,באוקטובר
שעות הבוקר :ידיעות ראשונות על חדירת
האויב .מפקדת הארמיה השנייה מדווחת כי
קבוצות קטנות של טנקי אויב הצליחו לחצות
לגדה המערבית באזור דוור־סואר .הארמיה
השנייה נוקטת אמצעים להשמידן... .הארמיה
השנייה הודיעה שיש לה היכולת להתמודד עם
המצב...
צהריים :הידיעות המגיעות מבולבלות .כמה
מיחידות טילי  SAMשלנו ,המוצבות כ־ 10ק"מ
ממערב לתעלה ,החלו לדווח כי הותקפו על ידי
טנקי אויב .לאף אחד לא היה מושג מנין הגיעו
הטנקים האלה .הם היו מגיעים לקרבתה של
סוללת טילי  ,SAMמפגיזים אותה מטווח של
כ־ 1,800מ' (לסוללות לא היו טילי נ"ט ארוכי
טווח) ואחר כך נעלמים ללא פגע ,כדי להופיע
שוב במקום אחר .הדיווחים מסרו על 10-7
טנקים בכל קבוצה.7 ".
ההיסטוריון הצבאי המצרי ד"ר יחיא אל־
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מכ"ם של בסיס טילים ש"עבר טיפול"

שאער ,כותב במאמרו "הפירצה בדוור־סואר
 ההתחלה והסיום  -פירוט ,הערכה וניתוח":"כיוון שלא הייתה להם כל התרעה מוקדמת,
הופתעו כוחות ההגנה האווירית מהפגזות
הטנקים הישראליים עליהם ,שכוונו לעבר
המכ"מים שלהם והאנטנות של הסוללות ,דבר
שגרם להפסקת עבודתן של מספר סוללות
ולהיווצרות פִרצה בשמים .דיווחי כוחות ההגנה
האווירית שהגיעו לחדר המבצעים ,היו ההתרעה
הראשונה להמצאות פִרצה ,וניתוחם הביאו
למסקנה שכוח הפשיטה של האויב ,המבצע
פשיטות אלה ,אינו מונה יותר משבעה טנקים...
אחד הכוחות (יתכן כוח פלסטיני) תקף את כוח
האויב ,ועם נסיגתו לאזור גידולי המנגו הודיע
למפקד המקומי שכוח האויב אינו מונה יותר
מ־ 10-7טנקים ,וכי הם אילצו אותו לסגת,
דבר שלא היה נכון ...על בסיס הודעת המפקד
המקומי ,ז ִלזלו מפקדת ארמיה  2ומפקדת
הכוחות המזויינים בהתמודדותם עם כוח זה
והסתפקו בהפגזה הארטילרית עליו והתרעת
כוחות ההגנה האווירית בלבד .הפיקוד המצרי
לא שם לב מי גרם להשמדת מספר סוללות
טילים באזור מסוים זה ,אלא כשהיה כבר
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ההיתקלות ליד "מקצרה"

מאוחר מדי.8 ".
ההיסטוריון הצבאי המצרי והגנרל
בדימוס גמאל חמאד ,כותב בספרו "המערכה
המלחמתית בחזית המצרית" ,שקטעים

מתורגמים ממנו מובאים באתר חטיבה :14
"...המפקדה הכללית המצרית ...לא יכלה לתאר
לעצמה כי בשעה שהתנהלו קרבות בעוצמה בין
הכוחות המצריים לכוחות הישראליים באיזור

המעבר (ראש הגשר  -ע' מ') ,תסתכן ישראל
בהעברת כוח גדול אל מעבר לתעלה ...זה הביא
את המפקדה המצרית לרכז את כל מאמציה
...כדי לנסות ולהשמיד את המעבר הישראלי
על הגדה המזרחית של התעלה ...מסיבה זו
לא הקדישה המפקדה המצרית את תשומת לב
המתחייבת כדי להשמיד את הכוח הישראלי
שצלח אל ממערב לתעלה ...תוך אמונה שמטרת
שיגור כוח זה הייתה ביצוע סדרת פשיטות
אמיצות ,כדי לגרום להשפעה פסיכולוגית על
הכוחות המצרים ולהביא להורדת המורל שלהם.
כך היתה גם הפעילות כנגד עמדות הטילים
המצרים שממערב לתעלה כדי להשמידם או
לשתקם ,ולפתוח פִרצה במערך ההגנה האווירית
המצרית ,לאחר שמטוסי האויב לא הצליחו
להשיג מטרה זו ,דבר שיאפשר למטוסי חיל
האוויר הישראלי להגיע ליתרון אווירי מעל
שדה הקרב .מה שחיזק אמונה זו היו הידיעות
השגויות שהגיעו למפקדת ארמיה  2ואל מרכז
( 10מוצב הפיקוד העליון המצרי  -ע' מ') בקהיר,

שנשארו רגועים וחסרי דאגה מהימצאות כוח
האויב ממערב לתעלה ...דבר שהוכיח את
כישלונם של אמצעי איסוף הידיעות ופעולות
מודיעין השדה.9 ".
וכך מתאר הגנרל חמאד את ההיתקלויות
בין כוח הפשיטה החטיבתי לבין יחידות חטיבה
 116המצרית" :חטיבה  116חי"ר ממוכן ,אחת
מיחידות דיוויזיה  23חי"ר ממוכן ,שעליה פיקד
עמיד (תא"ל) אחמד עבוד אל־זמר .לפני הצליחה
הישראלית היא הייתה ערוכה באזור צומת
עות'מן אחמד־עות'מן ( 30ק"מ ממערב לתעלה),
וב־ 16בחודש ספגה חטיבה זו אבידות כבדות,
כאשר טנקי האויב תקפו את אחד מגדודיה,
שהיה ערוך להגנה בצומת אבו־סולטן  -דרך
"האמנה" (צומת "צח"  -ע' מ') ,פרץ את מערכיו
והפיץ את אנשיו לכל עבר .כאשר מפקד החטיבה
התקדם מצומת עות'מן מזרחה על ציר אבו־
סולטן בראש צוות קרב ,שכלל גדוד חי"ר ממוכן
מתוגבר בכיוון הצומת ,כדי להשמיד את האויב
המתקדם מכיוון הצומת  -נפל כול הכוח למארב

מתוכנן היטב של האויב בצומת אבו־סולטן
עם הדרך המגיעה מצפון מאבו־צוויר (במרחק
של  15ק"מ ממזרח לצומת עות'מן)( ,צומת
"וודאות־סקרנות"  -ע' מ') .הקרב הסתיים
במותו של מפקד החטיבה והשמדת חלק גדול
מהטנקים וכלי הרכב המשוריינים של החטיבה
ותותחיה ,והכוחות הנותרים נערכו להגנה כ־6
ק"מ ממערב לאזור הצומת בה נערך הקרב.10 ".

סיכום
בפשיטה המשוריינת פשט הכוח על  6בסיסי
טילים ,והשמיד  3בסיסי טילים פעילים שניטרלו
מתחילת המלחמה את פעילות חיל האוויר
בכל מרחב הגזרה המרכזית ,ובכך פתח את
המרחב האווירי שבגזרה המרכזית לפעילות
המטוסים שלנו .עוד הושמדו עשרות כלי רק"ם
ורכב ,חי"ר מצרי ומתקנים צבאיים של הצבא
המצרי ,וחטיבה מצרית הוכתה קשות .התדהמה
המצרית היתה מוחלטת .לכוח החטיבתי לא
נגרמו כול אבדות בפשיטה נועזת זו.

* סא"ל (במיל') עודד מגידו היה במלחמת יום הכיפורים מ"פ מ' ,בגדוד  257בחטיבה  ,421פלוגת הטנקים השנייה שצלחה את התעלה .בתנועה
אל אזור הצליחה ,בציר "עכביש" ספג טנק המ"פ טיל נ"ט ,ומשום כך לא השתתף בפשיטה המתוארת במאמר זה ,והצטרף לכוחות החטיבה הצולחים
מאוחר יותר.
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שורשים

גבורה
של
יוסי מרי ז"ל

"ואז התפוצץ הטנק כשיוסי ֶמ ִרי וחיים נשארו לכודים בתוכו .דמעות עמדו בעיניי.
אנשי צוות למופת ,נמרים לא רגילים"  -העיד מג"ד  126גיורא קופל בספר
"ההולכים ראשונה" של חטיבת השריון  217בפיקודו של נתק'ה ניר
דבורי בורגר
בן זקונים היה יוסי מרי להוריו ,יצחק וטובה,
שעלו לארץ מטהרן בקיץ  .1949יוסי נולד ב־16
בפברואר  ,1952והוריו כה שמחו על הילד
ה"צבר" שנולד להם ,וכך גם אחיו הבכור דוד
ושתי אחיותיו זהבה ורחל .המשפחה הייתה
ממייסדי מושב נווה ימין הסמוך לכפר סבא
וממתיישביו הראשונים .יוסי התחבר לעבודות
המשק בשדה ,בלול וברפת .בנערותו הבחינו
בני משפחתו ,כי הנתינה אצלו היא דרך חיים.
הוא עזר מאוד לבני המושב בשיעורי בית ולא
פסק להתנדב .גם כשהתגייס מצא דרכים לסייע
לחינוך ילדי מושב .עד היום מזכירים אותם
"ילדים" את העזרה שהושיט להם .הוא היה
תלמיד מצטיין וספורטאי מצטיין ,שניצל את
כושרו הגופני גם לרכיבה לבית הספר ממושבו
לכפר סבא.
זהבה אהרוני ,אחותו ,מתנדבת זה חמש
שנים ביד לשריון בלטרון ,ולצידה בן זוגה
אביקם .הם בחרו להנציח את יוסי בהמשך
עשייה התנדבותית .זהבה מטפחת את נושא
המורשת במחלקה הפדגוגית של מרכז המידע,
ואילו אביקם מסייע עם ידי הזהב שלו בכל
תחום הקשור במשק יד לשריון .יוסי היה בבת
עינה של זהבה .מיום שנולד הייתה האימא
הקטנה שלו ,שכן אמם הייתה עובדת ללא הרף
כמיילדת בכפר סבא והאב היה עסוק בעבודתו
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יוסי מרי ז"ל

ובפעילותו הציבורית לטובת אנשי המושב.
זהבה התגייסה לצה"ל ושירתה כקצינה בחיל
הרפואה כאחות מוסמכת בשנים .1966-1965
היא הייתה גאוות המושב  -הקצינה הראשונה
של המושב .משידעו שהיא חוזרת הביתה היו
עומדים התושבים בפתח המושב ומקבלים
את פניה .אביקם אהרוני (רוייבסקי) ,יליד תל
אביב ,פגש בה במהלך שירותה הצבאי ,ומאז
לא נפרדו דרכיהם .אך טבעי שיוסי ואביקם

יהיו קשורים בעבותות האהבה ההדדית .אלא
שהיה גם מכנה משותף נוסף בין יוסי לבין
אביקם  -התעופה .יוסי ביקש לשמוע כול הזמן
את סיפורי התעופה של אביקם ,ששירת בחיל
האוויר .כן שתה בצמא כול סיפור שסיפר לו
אביקם ,הקשור בתולדות המדינה  -העוצר
של ה"כלניות" ,הספינה אלטלנה הבוערת ,על
הרימונים והאקדחים שהסתירו הוריו בעגלת
התינוק שלו במסגרת פעילותם באצ"ל ועוד.
אביקם ,ילד יחיד להוריו ,ראה ביוסי את אחיו
הקטן ,ונהנה מהאוזן הקשבת .יוסי שאב ערכים
גם מהדוגמה שנתנו הוריו באבטחת המושב,
ובשירותו של אביו בצה"ל לצד עבודת האדמה.
זאת ועוד ,הצבא אימץ את מושב נווה ימין
כישוב סְפר ליד קלקיליה .היו שולחים חיילים
להעסיק את הילדים ,ואחותו זהבה הייתה
מגניבה אותו לפעילות זו (שהייתה מיועדת
לילדים הבוגרים יותר) .כול אלה הגבירו אצלו
את תחושת השייכות והצורך בנתינה גדולה
למדינה ,והוא המתין בדריכות ליום גיוסו.
הוא התקבל לקורס טיס ,אך לאחר שמונה
חודשים נאלץ לוותר על המשך המסלול ומצא
דרכו אל השריון .גם בשריון הצטיין .הוא
סיים מסלול צניחה והמשיך במסלול השריון
עד סיום קורס המט"קים בהצטיינות .הוא
נחשב לתותחן מצטיין ,והיה מדריך תותחנות.
משהוקם צוות טנק מג"ד ,מינה אותו המג"ד
גיורא קופל לתותחן שלו.

ציור דיוקן של יוסי מרי ז"ל שציירה אחותו זהבה

אחד הקרבות הנועזים והנודעים של
מלחמת יום הכיפורים הוא המארב לחטיבה
 25המצרית שביצעה חטיבה  217בפיקודו
של נתקה ניר ב־ 17באוקטובר  .1973המטרה
הייתה למנוע מהמצרים להגיע אל ראש הגשר
ולהשמידם .קרב שריון בשריון רב־הישגים
של טנקי הסנטוריון של החטיבה של נתקה
נגד טנקי טי־ 62המצרים 40" .כאן ( 20נתקה
למפקד האוגדה ברן) .אתה יכול למחוק את
חטיבה  25מן הסד"כ המצרי" (מתוך הספר:

נתק'ה :הקצין הפצוע שחזר לשדה הקרב,
נתקה ניר ,ידיעות אחרונות ,2010 ,עמ' .)183
אחד הטנקיסטים בקרב זה היה יוסי מרי
ז"ל מגדוד  126בפיקודו של גיורא קופל .גיורא
העיד בתחקיר הקרבות על הלוחם הגיבור "יוסי
מרי עבד כמו שד .את הפגזים שבהם הטעין
מאיר רמון את תותחו שיגר פעם לימין ,פעם
לשמאל ופעם לפנים .משל היה חי"ר היורה
מהמותן בעת טיהור שטח בנוי" (שם).
שלמה בלזם היה בשירות סדיר כשפרצה

המלחמה .כשהוגברה הכוננות ירד לבלוזה,
ועם הכוח נשלח לחילוץ הכוחות מהמעוזים.
רבים נפגעו ונאלצו לנטוש את הטנקים ולברוח
רגלית עם אנשי המעוזים .המג"ד גיורא קופל
צירף אותו לטנק שלו כטען־קשר ,ובשלב זה
נפגשו שלמה ויוסי.
ב־ 19באוקטובר  ,1973תוך לחימה איתנה
לחיסול בסיסים של טילי הנ"מ המצרים ,פגעו
טילי סאגר ששוגרו על ידי מצרים שיצאו
מהמחפורות ,ופגעו ב־ 3טנקים ,ביניהם טנק
המג"ד .נגמ"ש שניסה לחלץ אותם נפגע אף
היא .בעת הפגיעה בטנק שלהם היו המג"ד
גיורא ושלמה חשופים .המג"ד עף מהצריח,
ושלמה עף כשחצי גופו שעון על התובה .הטנק
בער והוא החליק לקרקע והתגלגל על החול.
מה שהציל אותו ,לדבריו ,היה הסרבל החדש.
עד היום נותרו רסיסים בגופו מפציעתו הקשה.
יוסי מרי התותחן וסמל חיים זערור הנהג
נלכדו בתוך הטנק שנותרה בו תחמושת רבה
שהחלה להתפוצץ .לא הייתה דרך להצילם.
בשלב הראשון קיבלה משפחת מרי הודעה
כי יוסי נעדר .האח דוִד ,שלחם במלחמת יום
הכיפורים ברמת הגולן ,ירד לסיני ,מלווה בבן
משפחה נוסף ,לחפש את יחידתו של יוסי .בדרך
לאיסמעילייה הבחינו באוהל בחולות ונגשו
לפִתחו .בסמוך נחת מסוק ומתוכו יצא גיורא
קופל המג"ד על אלונקה .הוא ביקש מדוד לדעת
מי הוא .דוד אמר לו שהוא אחיו של יוסי מרי.
המג"ד פרץ בבכי ואמר לו שהזיהוי הוא ודאי.
כשבא דוד לספר לאימו ,לא הסכימה להכיר
בטרגדיה .רק לאחר  35ימים מיום ההודעה על
יוסי כנעדר ,הגיעה ההודעה הרשמית שיוסי
נפל בקרב.
כ־ 11חודשים היה טמון ארונו של יוסי בבית
העלמין הארעי בקיבוץ בארי ,ומשם הועבר
לקבורה בחלקה הצבאית של בית העלמין
בכפר סבא.
כאשר נפל יוסי הייתה זהבה אחותו בשלבי
הריון מתקדמים .אביקם וזהבה קראו לרך
הנולד יוסף .זהבה מספרת שיוסי בנה ,יבדל"א,
דומה מאוד לדודו :ספורטאי מצטיין ,בעל
חוש הומור ,וכילד ניסה בכל דרך לשמח את
סבתו ,אמו של יוסי .דמותו של יוסי מלווה את
משפחת מרי המורחבת בשמחה ובעצב ,והם
עסוקים בהנצחת זכרו בעשייה התנדבותית
מתמדת ,המהווה מימוש צוואתו.

תמונת הדיוקן
ג'ו אבן־חיים ,מוסיקאי ,שהגיע ליישוב
כפר האורנים (הסמוך לעיר מודיעין) ,להעביר
חוג לתושבי המקום ,הגיע לביתם של זהבה
ואביקם אהרוני .משנפתחה הדלת הוא נאלם
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ופניו חוורו ,שכן מולו ניצב פורטרט של יוסי,
פרי מכחולה של זהבה .משנרגע  -סיפר להם
את סיפורו .הוא היה עולה חדש ממרוקו בעת
שירותו בשריון בסיני .מדי פעם ציוותו אותו
ללהקות בידור ברחבי סיני ,ויום אחד הגיע
לבסיס שבו היה יוסי .הוא זכר היטב את איש
החולות ,את חיוכו ,את מבטו טוב הלב .זכר
היטב את נעליו האדומות .הוא חייך כשנזכר
בבקשותיו החוזרות ונשנות של יוסי ,כי ישיר
שנסונים צרפתיים ,שהיו אהובים על אימו ,ואף
התבדח עמו בקשר ,כשביקש שייתן לו נקודות
ציון על רקע קולות הצחוק של הטנקיסטים
בשל מבטאו הצרפתי הכבד.

מיזם הנצחת חללי כפר סבא
בחטיבת הביניים בר־לב כפר סבא
בחטיבת הביניים בר־לב בכפר סבא
מתקיים מיזם "סיפורו של חייל" ,שבמסגרתו
מוגשות עבודות המוקדשות לזכרו של נופל
במערכות ישראל בן העיר כפר סבא .אחת
העבודות שהוקדשה לזכרו של יוסי מרי ז"ל
הוגשה בשנת תש"ע ( )2000ונושאה "השפעת
פיתוחים ביוטכנולוגיים על הישגי החקלאות".
תלמידות כתה ט' ,ניצן חדאד ,נוי נגר ונועה
מישל ציינו בפרק ההקדמה לעבודה ,כי בחרו
בנושא זה משום שיוסי היה "קשור מאוד
לטבע ולאדמה וחלומו היה להיות אגרונום",
ובכך ניתנת להן ההזדמנות להנציח את זכרו.
יוסי כבר היה רשום ללימודי שנה ראשונה
בפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית
לפני שפרצה המלחמה .בדברי הסיכום כתבו
"החלטנו שעלינו להשקיע ולקחת אחריות
גבוהה ככול האפשר .ידענו שבעבודה הזאת
אנו חייבים לתת הכול משום שזו לא 'עוד
סתם עבודה' .זו עבודה עם משמעות רבה
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משפחת מרי .יוסי במרכז הצילום לפנים

עבורנו ועבור המשפחה (מרי־אהרוני־סקורניק)
שאיתה עבדנו" .המעוניינים לעיין בעבודה
המרשימה מוזמנים לפנות לזהבה ואביקם
אהרוני (באמצעות המערכת לקבלת פרטי
קשר).

מיזם הנצחת חללי כפר סבא
בקולומבוס אוהיו שבארצות הברית
ליאת שקד ,שליחת הסוכנות היהודית בעיר
קולומבוס במדינת אוהיו שבארצות הברית,
העיר המאמצת של כפר סבא ,יזמה השנה סמוך
ליום הזיכרון הכללי למערכות ישראל ,מיזם
הנצחה מיוחד להנצחת  9חללי כפר סבא בבית
הספר שבו היא מלמדת Colombus Torah -
 .Academyהתלמידים חשו מחויבות וזכות
גדולה לבצע את המשימה .ליאת מעידה כי
מרגש במיוחד הוא סיפורן של שתי התלמידות,
אריקה (חיה) שניידרמן וריקי שנקר ,שהנציחו
את יוסי מרי ז"ל .הן יצרו קשר עם המשפחה
בישראל ושני הצדדים התכתבו רבות בדוא"ל.
יום הזיכרון השנה בבית הספר בקולומבוס
היה מהמרגשים ביותר שידעו בית הספר
והקהילה .לוחות הזיכרון לזכרם של נופלי
העיר כפר סבא הוצגו בכניסה לאולם שבו
נערך הטקס ,שבו השתתפה כול הקהילה
היהודית בקולומבוס ,שהגיבה בהתרגשות
רבה .לאחר הטקס נערכה שיחה עם
התלמידים הנרגשים.
בית יד לבנים בכפר סבא ,בהובלתה של
גב' פנינה בורנשטיין ,הפגיש את משפחות
הנופלים של העיר עם נציגי הסוכנות
היהודית ,וביניהם המורה השליחה
ליאת שקד ,שמסרה לבני המשפחות
מכתבים מהתלמידים .בני המשפחות
השכולות ביטאו את הערכתם ,וציינו כי

מעבר להידוק הקשר עם הקהילה היהודית
בקולומבוס ,מרגש מאוד לדעת שיש מי שזוכר
ומזכיר את יקיריהם גם מעבר לים.

לזכרו של חייל
את השיר המיוחד הבא ,כתבה גליה
(אהרוני) אדיב ,אחייניתו של יוסי ,בהיותה
בת  .12גליה היא כיום מחנכת כתה ז' ומרכזת
את המקצועות היסטוריה ותרבות ישראל
בבית הספר אור בכפר האורנים.

לזכרו של חייל

ִּד
ְמעֹותָיו ׁשֶל אֱֹלהִים ָהיו
ְּגדֹולֹות ַהיֹום.
ּבְ וַ
דַאי שָ ַמע הוא ׁשֶ ָהאִיש
ׁשֶלִי ֵמת.
ּבְ וַדַאי ָּכאב לֹו ֲאבָל
הוא ֹלא יָדַע ַמה לֹו ַמר.
ֵאיְך לְהַּבִ י ַע
וְ ֵאיְך לִכְאֹבָ ...ט ַען,
שֶּזֹו ּדַ ְרּכֹו שֶל ָהעֹולָם,
ְוכַ ַעס עַל ַע
ְצמֹוׁ ,שֶּבָ ָרא עֹולָם ָּכזֶה.
עֹולָם שֶל ִמלְ ָח ָמה.
ָרצִי
ָר תִי לִ ְפנֹות לֵאֹלהִים ׁשֶלִי
צִיתִי לְנ ַ ֵחם אֹותֹו
ּולְ ִהׁשְּתַּתֵף ּבְ ַצ ֲערֹו
ּו ָבכִיתִי.

כעוף החול
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זה סיפור הקמתה של חטיבת ברק  188בשנת ,1969
הפשיטות ֵמ ֵע ֶבר לגבול ,לחימתה הקשה ושחיקתה במלחמת יום הכפורים,
מחיקתה מסד"כ צה"ל והקמתה מחדש
נחמה בר־כוכבא (בריל)*
במלחמת ששת הימים ( )1967לחמה חטיבת
השריון במילואים  ,45בראשות מפקדה אל"ם
משה בר־כוכבא (בריל) ,בצפון יהודה ושומרון
נגד צבא ירדן ,ובצפון רמת הגולן נגד הצבא
הסורי .לאחריה הקים אל"ם בר־כוכבא את
חטיבת השריון הסדירה הראשונה ברמת
הגולן ,ב־ 1במארס  ,1969כהמשך טבעי
לחטיבת השריון  .45אל"ם בריל נתן לחטיבה
את השם "ברק" ,כדי לאפיין אותה כחטיבה
לוחמת המכריעה את הקרב במהירות ובעוצמה
אדירה כברק .תוך כדי הקמתה החלה החטיבה
בסדרת אימונים ממוקדת וקשה ,תוך שימת
דגש מיוחד ליכולת עבירות בשטח הררי .בתוך
זמן קצר הפכה חטיבת ברק  188להיות חטיבה
מבצעית .במהלך שנת  1970הייתה החטיבה
הכוח שביצע פשיטות ֵמ ֵעבֶר לגבול בפקוד
הצפון .בשנה זו ביצעה החטיבה פשיטה
חטיבתית ל"פתחלנד" שבלבנון במהלך יומיים
רצופים ,כדי לשַּתֵק את ירי הקטיושות לעבר
ישראל ,שנמשך ברצף שבועות רבים .במסגרת
מבצע "קלחת" נפגעו כול מוצבי המחבלים
שלאורך הגבול והשקט חזר לצפון .באותה שנה
ביצעה החטיבה ַה ְב ָקעָה בחזית הסורית מבצע
"קיתון  - "10פשיטה חטיבתית משוריינת.
במסגרת מבצע "קיתון  "10פגעה במוצבים
הסורים לאורך הגבול עם ישראל.
כך סיכם את שתי הפשיטות האלוף מוטה גור,
אלוף פיקוד הצפון (ציטוט):

מפקדת פיקוד הצפון
ו' בתמוז תש"ל
 10ביולי 1970
הערכה על המבצע
לאחר פעולתכם המושלמת
ב"פ
תחלנד"
ולאחר
פעולתכם המבריקה ברמה הסורית,
אינני
י
כול
שלא להביע התפעלותי ותודתי
מ
קרב
לב.
להבקיע מערך ,לטהר מוצבים,
להש
מיד
טנ
קים ולחזור שלמים ,זה צריך לדעת!
אין ספק
שהצלחה כזו מעודדת את כל רמות
הפיקוד
בצ
ה"ל ובמדינה לקבל החלטות נועזות
בעת צורך.
כה
יתן לכם וכה יוסיף אלוהים ואדם ותלכו
מהצ
לחה
אל ניצחון.
מרדכי גור ,אלוף
אלוף פיקוד הצפון

החטיבה השתתפה בין השנים 1971-1969
בתקריות אש ומבצעי לחימה נוספים בגזרות
פיקוד הצפון .במלחמת יום הכפורים (,)1973
במהלך המלחמה הקשה על הגנת רמת הגולן,
נפגעו רבים ממפקדי החטיבה ולוחמיה ,והחטיבה
נמחקה למעשה מהסד"כ הצה"לי .בריל אמר
לאלוף הפיקוד ָחקָה (יצחק חופי)" :כל זמן שאני
חי ,חטיבת ברק תחיה" .והחל לארגן את הבסיס
להקמת החטיבה.

קבוצת המפקדים והלוחמים שנותרה -
פוזרה ביחידות השריון ברמה .כשנודע
הדבר לתת־אלוף משה בר־כוכבא (בריל),
שלחם ברמת הגולן בתפקיד סגן מפקד
אוגדה ( 210של אלוף דן לָנ ֶר) ,שגם אותה
הקים ואימן כשנה וחצי לפני המלחמה,
הוא החליט לעשות הכול ותוך כדי הלחימה,
למען הקמת חטיבת "ברק" שנית .הוא
השקיע כול מה שניתן היה ודאג לבטל את
מחיקת החטיבה מהסד"כ הצה"לי.
ואכן לקראת סוף המלחמה זימן האלוף ָחקָה
אלוף הפיקוד ,את סא"ל דני ורדי לימים תת־
אלוף ,שחזר למלחמה מסינגפור (בשליחות
משרד הבטחון) ומינה אותו כמפקד חטיבת
"ברק" המוקמת מחדש.
אלוף הפיקוד סיפח את החטיבה תחת
פיקוד אוגדה  210ושלח את ורדי למשה
בר־כוכבא (בריל) ,לתיאום הקמת החטיבה.
חשוב לציין שדני ורדי לפני המלחמה ,היה
קצין האג"ם בחטיבת המילואים  45תחת
פיקודו של המח"ט משה בר־כוכבא (בריל) ,והיה
שותף להקמת חטיבת "ברק" בשנים הראשונות.

תת־אלוף (במיל') דני ורדי מספר
הגעתי לתת־אלוף משה בר־כוכבא (בריל)
סגן מפקד אוגדה  ,210שאליו נשלחתי על ידי
אלוף הפיקוד ָחקָה על מנת לתאם איתו את
הקמת חטיבת "ברק"  188מחדש .התקבלתי
על ידו בשמחה רבה .הוא אמר לי" :אני שמח
שאתה תהיה המח"ט שמקים את החטיבה מחדש
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דני ורדי כמח"ט בתדריך ללוחמים
צילום :מאוסף תא"ל דן ורדי
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ותנחיל לה את המורשת המפוארת של חטיבה
זו מיום הקמתה".
עם הקמת החטיבה נסעתי ל" ַעלֵיקָה" ,מחנה
קבע של מפקדת חטיבת ברק לפני המלחמה
והבסיס של גדוד  .53הקמתי את החטיבה מחדש
עם  3גדודים מוקטנים שבכל אחד מהם רק
 15-14טנקים .צירפתי את עודד ארז  -מג"ד
 .53עודד ארז המשיך כמג"ד  .53ארז לחם עם
הגדוד שנשחק מאד במלחמה .הוא חיכה בעליקה
להקמת החטיבה מחדש.
חנני תבור היה מג"ד סיור בחטיבה והכרתי
גם אותו כלוחם ומפקד בחטיבה  .45הוא שמע
שמקימים מחדש את החטיבה ומיהר להצטרף.
המג"ד השלישי שצירפתי היה יריב בן־אהרון.
גם אותו הכרתי בחטיבה .45
משה בריל רצה שחטיבת "ברק" תיכנס מידית
למובלעת ותחליף את חטיבה  ,7כדי ליצור עובדה
מוגמרת בשטח ,שחטיבת ברק קיימת והיא אכן
מבצעית ,מקבלת משימות ופועלת שוב כחטיבה
סדירה .החלפנו את חטיבה  7בקו במובלעת,
תוך כדי המלחמה ,וגם השתתפנו בחילופי אש
נגד העיראקים.
לאחר שהופעלה הפסקת האש ברמה,
התפרסנו להגנה ותפסנו עמדות שולטות באזור.
לאחר זמן קצר ,בסיור בין העמדות שלנו ,עליתי
על מוקש יחד עם עודד ארז ,שהיה איתי בג'יפ
ופונינו לבית החולים .במהלך שהותי בבית
החולים מונה עמוס כץ למפקד החטיבה במקומי.
בשנת  ,1970קיבלתי בחטיבת "ברק" צל"ש
מהמח"ט אלוף משנה משה בר־כוכבא (בריל)
על השתתפותי במבצע "קלחת" ב"פתחלנד".
ציון לשבח
רס"ן
דני ורדי ,מוענק לך ציון לשבח על
דבקות
במ
טרה
ו
לחי
מה
ללא חת בקרבות
"קל
חת"
בפ
תח
לנד
ב
ימי
ה
קרב של החטיבה.
אל"ם משה בר־כוכבא (בריל)
מפקד חטיבת ברק 188

תת־אלוף (במיל') עמוס כץ (לימים
קצין השריון הראשי) מספר
במלחמת ששת הימים נכנסתי לסיני כמ"פ
קק"ש בתעלה ,ויצאתי ביוני  73כסמח"ט .אחרי
תפקיד של מג"ד סדיר וסמח"ט סדיר ,נשלחתי
לפורט־נוקס " -בית ספר לשריון" האמריקאי.
כשהתחילה המלחמה פניתי לנספח הצבאי מוטה
גור .הוא לא היה מעודכן ואמר לי שהכול הולך
למישרין ,תעשה שעורים למחר ,את המלחמה
הזו הפסדת .אבל מקטעי עדכונים בטלוויזיה

הבנתי שזה לא כך ,וביקשתי לבוא לוושינגטון כדי
להתקרב לשדה התעופה ולחזור ארצה .יומיים
הייתה אי וודאות ובסוף נאמר לי לחזור ארצה
מיד .המשפחה שהייתה איתי בארצות הברית
אומצה על ידי משפחה יהודית אמריקאית מהעיר
השכנה ,ואני חזרתי ארצה מיד.
ירדתי מהמטוס ,חיכתה לי מכונית ולקחה
אותי למטכ"ל ,שם פגשתי את מוטקה צפורי,
שהיה קצין השריון הראשי כמינוי חירום בעת
המלחמה .הוא אמר :היו קרבות קשים ואתה
עולה צפונה ,להחליף את רן שריג ,מח"ט .179
עניתי בסדר .והוספתי ששירתתי רוב שנותיי
בדרום ,וכי הצפון לא מוכר לי .הוא ענה :הצפון
צריך אותך ,אם אתה רוצה להיות מח"ט עלה
צפונה .כשהגעתי למפקדת הפיקוד שהייתה
בצפת בהר כנען נאמר לי שרן שריג חזר מבית
החולים ושב לחטיבה .פניתי לאלוף הפיקוד
ָחקָה ואמרתי לו :אני מוכן כעת לעשות כול
תפקיד מ־מ"מ עד מח"ט ,מה שתגיד לי .הוא
ענה :יש כוח שמתארגן במחנה ירדן ,האם אתה
מוכן לפקד עליו? עניתי :כמובן .לקחו אותי
למחנה ירדן ,לא ידעתי איפה זה .הגעתי לגדוד,
היה עלי להחליף את המג"ד .ביקשתי לאסוף
את המ"פים להכיר את המפקדים .זה היה כוח
המורכב מאנשים שאספו ,שהגיעו מחו"ל ,וכאלה
שנפלטו מהקרבות בסיני ושרידים של גדוד 71
של סא"ל משולם ָרטֶס־כרמל ז"ל .בעוד אני אוסף
את המ"פים הורה לי סגן מפקד האוגדה תת־
אלוף מֶן (מנחם אבירם) לנוע מיד לצומת וָוסֶט.
לא הכרתי את המצב הצבאי במקום ,ובקשתי
שיובילו אותנו לשם .כול זה קרה במהלך 5-4
שעות מאז שירדתי מהמטוס .נכנסתי לקבוצת
פקודות בחטיבה  7שהייתה על יד תל־שיּבָ ן
ונאמר שקהלני מג"ד  77ואני מבקיעים למחרת
בציר ַחדָר  -מַזרעת בית־ג'אן.
ההחלטה הייתה שקהלני מוביל מצפון
לציר ואני מדרום לציר .התנועה הייתה תחת
הפגזה דלילה ומוקשים .לקראת חושך התקרבנו
למזרעת בית־ג'אן .הפקודה הייתה שכשנגיע
למזרעת בית־ג'אן ,המשימה שלי היא לכבוש
את המקום .עד אז הייתי "כוח עמוס" .ומקבוצת
הפקודות אני נקראתי ארבע ברשת .כמו הגדוד
של ָרטֶס .בהיותי עדיין עם בגדים אזרחיים וללא
ציוד ,נכנסתי לטנק וקדימה .היה לי קר מאד
בלילה .ביקשתי מעיל מקצין תחזוקה של חטיבה
 ,7הוא נתן לי את המעיל שלו( .זה היה סא"ל
מאיר ז ָ ָממָה (זמיר) ,ואז בלילה קהלני ואני צופים
על המקום :מזרעת בית־ג'אן ,כפר ערבי הנמצא
בשטח בנוי ומיוער בעצי צפצפה ודובדבן ,וואדי
חוצה אותו .מבחינה קרקעית זה יעד מורכב
לשריון .כוח ארבע (שלי) היה מורכב מגדוד
טנקים ופלוגת חרמ"ש.
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פניתי לקודמי איציק בן־ארי להיות סגני ,או
שנעבוד ביחד כשאני המג"ד (אין שני מג"דים).
הוא לא הסכים .המשכנו .למחרת בבוקר תקפו
את הגדוד של קהלני ואותי מטוסים .נכנסנו
להתקפה ,היעד נכבש .היו לכוח שלי  18הרוגים.
אני נפצעתי מרסיס בראש .לא הייתה תחבושת
לחבוש אותי .בסופו של דבר התאג"ד הגיע לטנק
שלי בכניסה לכפר .ירדתי מהטנק ואז חבשו אותי.
איבדתי הרבה דם .הרופא נתן לי  2אינפוזיות.
אחרי חצי שעה בא אלי איציק בן ארי ,שהיה
במקום ואמר :בלגן גדול .האם אתה יכול לעשות
סדר? קרעתי את האינפוזיות מהידיים והלכתי
לטנק .עליתי בקושי והמשכתי לפקד ולהשתלט
על המצב בגדוד .בלילה החליף אותנו גדוד  13של
גולני .השארתי פלוגה במקום ונענו דרומהָ .חבְַרנּו
לחטיבה  .7נלחמנו במסגרת חטיבה  7עד 23-22
בחודש .כול זאת במהלך מלחמת יום הכיפורים,
כולל כיבוש תל־ערוס ותל־מראי ,כולל קרבות עם
העיראקים .בתאריך  23-22בחודש ירדה חטיבה
 7למחנות נאפח ו ַעלֵיקָה .הגדוד שלי הגיע בחושך
למחנה סער .ירדתי מהטנק ואספתי את המ"פים
להתוות תוכנית ולהתעדכן .קיבלתי טלפון מיאנוש
בן־גל מח"ט  ,7בהוראת אלוף הפיקוד :אתה חוזר
לקו שבאנו ממנו כדי לפקד על חטיבת ברק  ,188אין
להם מפקד .המפקד נפצע .עניתי ליאנוש :בסדר,
אבל אני מבקש יומיים לדבר עם הקצינים והחיילים
של הגדוד שלי ,כדי להתעדכן ,לתחקר ,ולהכיר
אותם אישית .עד אז ההכרות הייתה בקשר ,וגם
חלק מהמפקדים הוחלפו במהלך הקרבות .התשובה
הייתה שלילית והורה לי מיד לנסוע לבוקעתה
ולהתייצב בפני מפקד האוגדה האלוף דן לנר .לקחו
אותי לשם ,אני לא הכרתי את השטח בצפון.
באתי לאוגדה ,היה כבר חצות הלילה .שאלתי
שן ,אבל סגן מפקד
איפה מפקד האוגדה ,אמרו לי :י ֵ
האוגדה תת־אלוף משה בר־כוכבא בריל עֵר ,תיגש
אליו .אמרתי למשה :נשלחתי אליך לפקד על חטיבת
ברק .משה אמר :מה פתאום ,מה פתאום .יש ל"ברק"
מפקד .אתה תהיה סמח"ט .עניתי :יש לי גדוד ,לא
נפרדתי ממנו .יש לי משפחה באמריקה ,לא יודע
איפה ,ולא ביקשתי לבוא הנה .אם זה המצב אני
חזור לגדוד .משה בר־כוכבא בריל טילפן לאלוף
הפיקוד ואישר לי להיות מח"ט ברק.
משה הוסיף ,וזה באמצע הלילה  -לֵך לחטיבה,
מחר יש קבוצת פקודות אצלי באוגדה לכיבוש
כנכר סאסא ,עליך להציג תוכנית .נסעתי
לחטיבה ,קיבלתי בגדוד שק שינה ונשק אישי.
באתי לחטיבה בלילה ,והצגתי את עצמי :אני
המח"ט .אז אומר מישהו שישב בראש השולחן:
אני המח"ט ,אף אחד לא יזיז אותי .אני שואל:
מי מינה אותך? הוא עונה :לא היה פה אף אחד
ואני החלטתי שאני המח"ט .זה היה סא"ל חנני
תבור .הרמתי טלפון למשה בריל ושאלתי :מי
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משמאל :האלוף משה בר־כוכבא
(בריל) ותא"ל עמוס כץ
צילום :מאוסף האלוף משה בר־כוכבא

המח"ט האמיתי? משה שוחח עם חנני ,וחנני
הלך .נשארתי המח"ט .קיבלתי החלטה בערך
בשעה  3-2בלילה שהכי חכם זה לישון כמה
שעות ,נקום מוקדם ונראה מי ישנו ,איזה גדודים.
בבוקר היה עדכון מטה ,וחלק מאנשי המטה לא
הגיעו .הלכתי לד"ר שלא רצה לבוא ,אמרתי לו:
יש לך חצי שעה לעזוב את החטיבה.
קצין אג"ם היה צביקה גרינגולד .שאלתי אותו
כמה טנקים יש .הוא עונה :היה מח"ט לחטיבה
אל"ם יצחק בן־שהם ,הוא נהרג .השני שהחליף

אותו ונפצע היה סא"ל דני ורדי והוא בבית חולים,
ולכמה זמן אתה באת? עניתי :אני באתי להרבה זמן.
הייתי צריך להציג את התכניות המבצעיות
למפקד האוגדה .ביקשתי להיפגש עם מפקד
האוגדה ואמרתי לו :הסורים נלחמים ,היה קרב
קשה במזרעת בית־ג'אן ,וגם בתל שמס שלא
נכבשה ,רק מאוחר יותר .לי אין מג"דים ויש
רק מ"פ אחד ועוד כמה מ"מים ,אין קצונה .הוא
ענה :תראה ,מג"דים אני לא יכול לתת לך ,אבל
אני הייתי בפרטיזנים במלחמת העולם השניה

ולפעמים אתה יכול לקחת סמל טוב לשים אותו
כמג"ד ,לפעמים זה מצליח .הבנתי שמכאן לא
ניוושע .היו שרידי הגדודים  53ו־ .74באתי לגדוד
 ,74איפה המג"ד? אומרים :המג"ד בטנק ,שם.
תקראו למג"ד .אמרו לי :המג"ד בתא הנהג ,תבוא
אליו .אני בא לטנק ,המג"ד לא מוציא את הראש.
האנשים היו בהלם .הייתה אמונה שבחטיבה 188
אין חיים .וחטיבה  7היא המצליחה .הבעיה הייתה
להוציא את האנשים מהטראומה הזאת .הקמת
החטיבה הייתה בזמן מלחמת ההתשה ברמה.
בעבר הייתי מג"ד בהתשה כשהייתי בתעלה ,ואני
מנוסה לטפל בנושא .ואכן ,החטיבה שהוקמה
מחדש אחרי חצי שנה עד אפריל  ,1974יצאה
ממלחמת ההתשה שבגולן ללא נפגעים ,וזה
החזיר את הביטחון לאנשים ,שגם בחטיבת
"ברק" אפשר להישאר בחיים .האנשים פחדו
לעלות על הטנקים.
הסמח"ט שמחה מקבוץ נצר ,שהיה לו מספר
חרוט על היד ממלחמת העולם השניה ,אמר
לחיילים :אם לא תעלו על הטנקים יהיה גורלכם
רע כמו שהיה לנו במלחמה ההיא .הרוח האיתנה
והאמונה של המפקד הראשון שהקים את החטיבה,
בעוצמתה ויכולותיה  -נשארה בלוחמים .ולכן
האמונה שהחטיבה קום תקום ותמשיך להילחם
ולהצליח ,ושחטיבת ברק היא לא דבר חד־פעמי,
אלא היא יחידת שריון שממשיכה לתפקד כול עוד
הפיקוד שלה קיים ,אפילו חלקית.
במקרה שלנו נהרג המח"ט אלוף משנה יצחק בן
שֹהם ,וכן נהרגו הסמח"ט וקצין האג"ם ומפקדים
רבים נוספים .נשארו סא"ל יאיר נפשי מג"ד  74של
חטיבת "ברק" שנשלח לחטיבה  .7ומג"ד  53עודד
ארז .עודד ארז ירד מהרמה ביום השני למלחמה
ואחר כך עלה שנית .הוא היה הסמח"ט של דני ורדי.
המח"ט נפצע איתו ופונה יחד איתו לבית חולים.
ממפקדי החטיבה ולוחמיה נשארו רק מעטים.
חשוב לציין שלמפקדי החטיבה ולוחמיה
ששרדו ,היה רצון עז להקים את החטיבה מחדש
ולהנציח את הנופלים .את חשיבות העיקרון
שהחטיבה חייבת להמשיך ,הם שאבו מעוצמת
רעות הלוחמים שהתחילה והוטמעה בהם ,ביחד עם
הקמת החטיבה .לסיכום  -החטיבה ירדה למעשה
מהסד"כ הצה"לי ביום השני של הקרבות והוקמה
מחדש עם דני ורדי.

סיכום
מלחמת יום הכיפורים פרצה ב־ 6באוקטובר
 .1973חטיבת "ברק" נפגעה קשות ביום הראשון
למלחמה ,ולמחרת ב־ 7באוקטובר היא נמחקה
למעשה מהסד"כ הצה"לי .לאחר מחיקתה נשלחו
המפקדים והחיילים שנותרו ,להילחם עם יחידות
אחרות .כוח יוסי בן־חנן ,המורכב מלוחמי החטיבה
תקף את תל־שמס .הלוחמים מגדוד  74של החטיבה

מכתב הנערה
מקריית שמונה /יוסי גמזו
לאחר הפגזת ה"קטיושות"
ולאחר פשיטתה של "ברק"
כשעדיין יכולתם לחוש את
הדהודי הנפצים במרחק,
דהרו על רכבם הפתוח
חיילים החוזרים מן הקרב
בליבה של עיירת פיתוח
המוצלפת יום יום על ה"קו".
ועצרה את הרכב ,לפתע,
נערה שחרחרה וקטנה
נערה השייכת לבטח
לנופה של קרית שמונָה.
והושיטה לחבר'ה כד מים
וכמה פרחי בר  -השנייה,
עם דמעות זוהרות בעיניים
ומבט של תמיהה ופליאה,

האלוף משה בר־כוכבא (בריל)

המשיכו להילחם במסגרת חטיבה .7
במהלך אוקטובר נשלח סא"ל דני ורדי על
ידי אלוף הפיקוד ָחקָה ,אל תת־אלוף משה בר־
כוכבא (בריל) ,להקים בעזרתו את חטיבת "ברק"
מחדש ,בתפקיד המח"ט .הוא הקים את החטיבה,
וזמן קצר לאחר מכן עלה על מוקש ,נפצע ופונה
לבית־חולים .אלוף ָחקָה שלח אותי למשה בריל
להחליף את דני ורדי ולהיות מח"ט "ברק".
המשכתי בהקמת החטיבה והפיכתה לחטיבת
שריון סדירה בפיקוד הצפון.
בשנת  1970בסיום הפשיטה המוצלחת
ב"פתח לנד" ,פנה אלוף פיקוד הצפון דאז האלוף
מוטה גור ,למח"ט משה בר־כוכבא בריל ואמר:
"על מנת להעלות את מורל תושבי קריית שמונה,
שסבלו חודשים מהקטיושות ,תעברו בחזרתכם
לבסיסכם בדרך הראשית של העיר" .וכך היה .כול
תושבי העיר קיבלו את החטיבה בקריאות תודה
ובמחיאות כפיים .לקראת סוף המסלול עצרה
אותם נערה ,עלתה לטנק של משה בר־כוכבא
בריל  -המח"ט ומסרה לו פרח אדום ,כהוקרה
ותודה לכל לוחמי החטיבה .על אירוע זה נכתב
השיר :מכתב הנערה מקריית שמונה  /י .גמזו,
שפורסם בכול העיתונים בארץ.
• נחמה בר־כוכבא (בריל)  -אלמנתו של אלוף
משה בר־כוכבא (בריל) שהקים את חטיבת "ברק"
ולחם איתה ,מפקד גייסות השריון בעבר

ואמרה הקטנה" :חיילים,
חיילים נפלאים וגדולים,
בגילי הצעיר זה ברור ונהיר
שאנ'לא חזקה במילים:
אך רציתי ,פשוט ,שתחושו
כי ברעום הפגזה בכובדה
כול עירנו ,בטווח הקטיושות,
חרדה
במקלטֵ ,
הקופאת ִ
כול עירנו בלי קול ומילים
מהרהרת בכם חיילים
ויודעת כי יש תשובת אש על כול אש
אם בטנקים ואם בזחלים...
...לאחר הפגזת הקטיושות
ולאחר פשיטתה של "ברק"
כשעדיין יכולתם לחוש את
הדהודי הנפצים במרחק",
נעצרו ,עם רכבם הפתוח,
בטרטור בלמי המכונה
בליבה של עיירת פיתוח
חיילים  -מול ילדה קטנטנה.
ואמרו הגברים מ"ברק"
לקטנה שעצרה את רכבם
מילא ,כל השומע יצחק,
אבל את היחידה בעולם
המסוגלת ,באמצע היום,
את הטנקים שלנו לבלום
ואת זה ,חמודה ,שימי לב-
לא עשה שום מתחם של אויב.
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מינוי מג"ד 9

מימין :האלוף קלמן מגן ז"ל,
מפקד אוגדה  252וסא"ל יום־טוב תמיר
בשוך הקרבות
צילומים :מאוסף תא"ל יום־טוב תמיר

לכול
החיים

בשעות הראשונות של מלחמת יום הכיפורים נפגע קשות
מאוד גדוד  9של חטיבה  .14הנפגעים בנפש ובטנקים היו
רבים מאוד .בסיוע שרידי הגדוד ואנשי מילואים שהגיעו
מחו"ל ,וטנקי מגח  6שהגיעו ברכבת האווירית ,הוקם
הגדוד מחדש על ידי רס"ן עמוס לוריא ,נמסר לסא"ל
יום־טוב תמיר וחזר לפעילות מבצעית
תא"ל (במיל') יום־טוב תמיר,
מג"ד  9במלחמת יום הכיפורים
יום הכיפורים  ,1973השעה  ,13:45אני בג'יפ
בכניסה למפקדת החטיבה המרחבית (חטמ"ר
 )275בבלוזה כדי לפגוש במח"ט אלוש (פנחס
נוי) .לפתע השמים מתמלאים במטוסים ומיד
מתחילים ל"רדת" על המחנות באזור ,כולל על
הגדוד שלי ,שאינו רחוק משם .מכשירי הקשר
בג'יפ ,שעד הרגע הזה ממש דממו ,מוצפים
בדיווחים ,צעקות וקריאות לעזרה .כך נכנסתי
למלחמה ,מפקד גדוד טנקים  ,9גדוד סדיר הנמצא
בגזרה הצפונית של תעלת סואץ ,כחלק ממערך
הביטחון השוטף של אותה תקופה.
 40שנה אני שואל את עצמי ,מניח הנחות
ומנסה לתת תשובות ,שגם כיום במרחק הזמן
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אין לי תשובות לכול .סיפור הלחימה.

גדוד  9במלחמת יום הכיפורים
גדוד "( 9עשת") הוא מהגדודים הסדירים
הוותיקים בצה"ל .ראשיתו במלחמת העצמאות
כגדוד התשיעי של הפלמ"ח בחטיבת הנגב,
שהשתתף כבר אז בקרבות רבים ,ביניהם הקרב
לכיבוש באר שבע .במשך השנים עבר הגדוד מספר
גלגולים :תחילה לגדוד חרמ"ש בחטיבה  ,7ובמבנה
זה השתתף בפעולות תגמול ,במלחמת סיני ()1956
לחם כגדוד טנקים קלים אי־אם־אקס־AMX( 13
 ,)13אחר כך הוסב שוב לגדוד חרמ"ש ,וככזה לחם
במלחמת ששת הימים (כשמצורפת לו פלוגת טנקי
מגח ,בפיקוד סרן יום־טוב תמיר).
אחרי מלחמת ששת הימים הועבר הגדוד
לחטיבה  14ולחם במלחמת ההתשה בקו התעלה

( .)1970-1968תוך כדי מלחמת ההתשה הוסב
הגדוד שוב לגדוד טנקי מגח.
ערב יום הכיפורים  1973הגדוד היה אמור לסיים
תעסוקה בגזרה הצפונית של התעלה ולעבור לשגרת
אימונים במחנה "הגידי" .החלפה זו נדחתה עקב
כוננות שהוכרזה ,לאור הידיעות על תרגיל גדול
בצבא המצרי.
• מבנה הגדוד ושיוכו
ערב המלחמה היו בגדוד שלוש פלוגות טנקים
ופלוגת מפקדה .פלוגת החרמ"ש פורקה כ־ 4חדשים
לפני כן .המג"ד סא"ל יום־טוב תמיר; הסמג"ד סרן
צוק בוסתן; הקמב"ץ סגן יורם אופיר ("יורק'ה")
ז"ל; מ"פ כ' סגן נועם דביר ז"ל שקיבל את הפלוגה
כחודש לפני המלחמה; מ"פ ל' סרן אורי הקמן ז"ל
כ־ 7חודשים בגדוד ונחשב ל"ותיק" המ"פים; מ"פ מ'
סגן יונתן צוובנר ("יונתי") ,כ־  3חודשים בתפקידו.

הגדוד לא היה "כפוף" מבצעית בקו לחטיבה
( 14בפיקוד אל"ם אמנון רשף) ,אלא לחטיבה
המרחבית ( 275בפיקוד אל"ם פנחס נוי  -אלוש")
המופקדת על הגזרה הצפונית .הגדוד לא היה
אחראי במצב "שגרה" על קו המעוזים והמרחב.
• פריסת הגדוד
ערב המלחמה הייתה מפקדת הגדוד בדקלייה
(מקבץ עצי דקל) המכונה "חצב" (כ־ 30ק"מ מתעלת
סואץ) ,פלוגות כ' ו־ל' בדקלייה סמוכה המכונה
"קטיה" ,מחלקה מפלוגה ל' במעוז "אורקל"
הצפוני ביותר לאורך תעלת סואץ ,פלוגה מ'
במחנה מאולתר המכונה "צ'רצ'יל" (כ־ 20ק"מ
מתעלת סואץ).
• מאפייני הגזרה
הגזרה הצפונית של התעלה (בת כ־ 60ק"מ!)
התאפיינה בשטחים נרחבים של ביצה טובענית (גם

לטנקים) ,והתנועה בהם הייתה מוגבלת לדרכים
שנכבשו (צירי הפלסטיק) .בגזרה נכלל גם חלק
מחוף הים התיכון .בקצה הצפוני של חצי האי סיני
החזיקו המצרים צבא (בעיקר קומנדו) גם בקטע
שממזרח לתעלת סואץ לאורך מספר ק"מ מצפון
למתחם "אורקל" ומספר ק"מ על גבי שרטון שעל
שפת הים התיכון ,בואכה מעוז "בודפסט".
• כוננות
כשבוע ימים לפני המלחמה הוכרזה כוננות,
לוחמים הוחזרו מחופשות ,הטנקים חומשו ובוצעו
פעולות נוספות ,לרגל תרגיל גדול שנערך בצבא
המצרי.

יום הכיפורים
בבוקר המג"ד יום־טוב תמיר יצא לסבב שיחות
עם הפלוגות ומשם לכיוון העיירה הנטושה קנטרה,

ולעבר מעוז "מילנו" .מפקד המעוז ,לאחר שנואש
מפניות לגורמים שונים ,פנה למג"ד  ,9שכאמור
אינו אחראי עליו ,אלא אם יוכרז מצב של "שובך
יונים" (תכנית הפריסה למקרה של חידוש האש
בתעלה על פי פקודת האוגדה ,בטענה כי "משהו
מוזר מתרחש בגדה הנגדית וכי כנראה המצרים
הכניסו משהו לקו המים".
בשעה  11:00בבוקר המג"ד ומפקד המעוז
יענקל'ה טרוסטלר עמדו על סוללת העפר של
התעלה וממול שררה שלווה פסטורלית  -חיילים
מצריים הסתובבו ללא חגור ונשק ,חלקם עסק
אפילו בדייג בעזרת חכות .ממש לא יאומן ששלוש
שלווה הפכה לגיהינום ...משהו
שעות לאחר מכן ה ַ
מוזר ונושק לתעלה נראה מכוסה בברזנט ,ולפי קווי
המתאר זה אכן נראה כמו טיל מכוסה .עוד הם דנים
בעניין ,התקבלה שיחת טלפון ממפקדת החטיבה
בבלוזה להגיע לתדריך בשעה  12:00בצהריים.
בצהריים ב־ 12:00נאספו בבלוזה כול מפקדי
הגדודים של הגזרה .המח"ט "אלוש" שחזר זה עתה
ממפקד האוגדה האלוף אברהם ("אלברט") מנדלר
ז"ל ,מסר כי התרגיל הגדול בצבא המצרי נמשך
וייתכן שיסתיים בשעה  18:00בפתיחה באש .לאור
זאת נדרשות כול היחידות ,כולל גדוד  ,9להיות
בפריסת "שובך יונים" בשעה  ,17:00כלומר להתחיל
לנוע לא לפני ( .16:00פריסת "שובך יונים" לפי
פקודות האוגדה היא פריסה ראשונית כהכנה
לאפשרות של "חידוש האש בתעלה") .לשאלת
מג"ד  9יום־טוב תמיר ,מדוע אם כן לא להתחיל
לנוע מיד ,השיב "אלוש" המח"ט כי תנועה מידית
עלולה לגרום להסלמה וכי הפתיחה באש איננה
ודאית .תשובה זו ניתנה גם על ידי מפקד האוגדה
שאף הוא נשאל על ידי המג"ד.
בצהריים ב־ 13:00שב המג"ד לגדוד ,אסף את
המ"פים וקציני המטה ,ותדרך בפעם המי יודע
כמה ,מה עושה כול אחד במצב של "שובך יונים",
תכנית שתורגלה בגדוד אין ספור פעמים .המג"ד
הוסיף דגשים מניסיונו במלחמת ההתשה ,איחל
הצלחה לכולם ,ואישר לרופא ד"ר דוד עזרא לנוע
מיד כדי לפרוס את תחנת האיסוף הגדודית ליד
הכביש ,במקום שהיה מוכן מראש" .לא נראה
לי שתנועה של נגמ"ש ואמבולנס יכולה לגרום
להסלמה" ,הרהר המג"ד.
• הפקודה לגבי הגזרה הצפונית קבעה:
הגזרה תתחלק לשתי גזרות גדודיות ,כאשר גזרת
ה"ביצה" (ה ְמלֵחָה) ,קרי קו המעוזים הכולל את
"כתובה"" ,דרורה"" ,לחצנית" ו"אורקל" ,כמו גם
את חוף הים עם מעוז "בודפסט"  -יהיו באחריות
גדוד החי"ר  .68הגדוד יתוגבר בפלוגת טנקים ל'
("לפתן") ,שתפוצל לצמדי טנקים ,צמד מול כול
מעוז (בעמדות דמויות סנפיר שנבנו במרחק של
מאות מטרים ממזרח לכול מעוז) ,ועוד המחלקה
שהייתה מוצבת כבר במתחם "אורקל".
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• יתר הגזרה ,ממעוז "כתובה" ועד דרום האי
אל־בלח שבתעלה ,הכוללת את המעוזים מתחם
"מילנו" (מעוזי העיר קנטרה המזרחית) ומעוז
"מפרקת" באחריות גדוד  9בפריסה הבאה :פלוגה
כ' של נועם דביר מול מעוז "מפרקת" ,מוכנה
לתפיסת עמדות משני צדי המעוז; פלוגה מ' של
יונתן ("יונתי") צוובנר מול העיר קנטרה ,מוכנה
לתפיסת עמדות משני צדי מתחם "מילנו"; מפקדת
הגדוד בתעוז "מרתף".
המג"ד סיכם עם הסמג"ד צוק על חלוקת
תפקידים ביניהם .המג"ד ינוע קדימה והסמג"ד
ידאג ל"דחיפת" הגדוד מאחור.
בצהריים בשעה  13:30התפרץ לרשת הקשר
סגן מפקד החטיבה המרחבית וצעק" :שובך יונים,
שובך יונים" .המג"ד פקד על הפלוגות להתחיל לנוע,
עלה עם הקמב"ץ "יורק'ה" על הטנק שלו ,והתחיל
בתנועה מערבה .לאחר כ־ 5דקות שוב קריאה בקשר
מהחטיבה לעצור מיד ולחזור למחנה .הגדוד עצר,
המג"ד החליט לנסוע עם הג'יפ למפקדת החטיבה
ולברר מה קורה ,כדי שלא לברר זאת ברשת הרדיו.
בשעה  13:50היה מג"ד  9בכניסה למחנה בלוזה.
מטוסים מצריים תקפו את מפקדת החטיבה ואת
מחנות "חצב" ו"קטיה" .רשת הקשר הרדומה
התעוררה לחיים ,המעוזים זעקו לעזרה כי הם
מופגזים וכן הגיעו דיווחים ראשונים על נפגעים
בגדוד.
המג"ד הורה לפלוגות הטנקים לנוע
למשימותיהן ,והורה ל"יורק'ה" הקמב"ץ להתקדם
עם טנק המג"ד והנגמ"ש ,וכי הוא המג"ד ינוע עם
הג'יפ ויפגוש אותם ליד תעוז "מרתף" .בדרך חלף
המג"ד ליד התאג"ד של ד"ר עזרא הממוקם במקום
המיועד" .לפחות משהו מסודר במהומה" הרהר...
תעוז "מרתף" הופגז גם הוא ,המג"ד החליט
לוותר עליו בשלב זה .הוא שוחח בקשר עם
המ"פים וכולם דיווחו לו כי הם מתקדמים במהירות
למשימותיהם .הוא הורה להם להימנע מתנועה
על הכבישים ,כיוון שהם מטווחים ומותקפים על
ידי המטוסים שוב ושוב.
"יורק'ה" הגיע עם הטנק והנגמ"ש ,חבורת
הפיקוד נעה וחברה לפלוגתו של "יונתי" הנעה
לכיוון קנטרה ,פלוגתו של אורי פנתה לכיוון צירי
ה"פלסטיק" בביצות והתרחקה צפונה ,המג"ד
נפרד מאורי לשלום ו"שמור על הפירמה אצל
גדוד החי"ר" .הייתה זו שיחתם האחרונה .רשת
הקשר של כול הגזרה הפכה למהומה אחת גדולה.
כול המעוזים ,גם מגזרת גדוד  ,68דיווחו כי" עולים"
עליהם ,מחלק מהמעוזים הגיעו דיווחים וצעקות
כי "שורפים אותם בלהביורים" .פלוגתו של יונתי
והמג"ד הגיעו לאזור קנטרה ,ונראה שפרט להפגזות
ותקיפות האוויר המצב היה טוב יותר ,יחסית,
מאשר באזור מעוז "מפרקת" .מכיוון שפלוגתו
של נועם השתהתה בתנועתה בדיונות ,החליט
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המג"ד לשנות משימות  -לשלוח את "יונתי"
לכיוון "מפרקת" ,כשהוא משאיר את מחלקתו
של נתי אבטליון בקנטרה ,וכשנועם יגיע ,לנוע
איתו לכיוון מעוזי "מילנו".
בנוסף לעומס העצום בקשר שנוצר על ידי
זעקות המעוזים ,המצרים הפעילו חסימות קשר,
כך שהמג"ד נאלץ לעבור לדבר ברשתות הקשר
הפלוגתיות .הסמג"ד בעזרת האנטנה הגבוהה
שבמפקדת הגדוד ניסה לתווך גם הוא.
"יונתי" הגיע לאזור "מפרקת" והתחיל בירי
לכיוון ה"רמפות" המצריות שמעבר לתעלה ,שם
היו ממוקמים טנקים ומשם שוגרו טילי "סאגר".
כשהפלוגה התקרבה למעוז היא נתקלה באש תופת
שניתכה מצדדיה ומעורפה ,מלווה בטילי "סאגר"
ורקטות אר־פי־ג'י מכיוון מאות חיילים מצרים
שכבר חצו את התעלה .פלוגתו של נועם התחילה
להגיע ונעה לכיוון קנטרה ,טנקים התחילו להיפגע.
ראשונים נפגעו המ"מים  -נתי שנפצע קשה (פלוגת
"יונתי") וליאור יונתן (פלוגת נועם) נפגע ,נועם
קפץ אליו וניסה לבצע החייאה.
זעקות המעוזים גברו" .יונתי" דיווח למג"ד כי
הוא אישית נכנס למעוז "מפרקת"; היו אלה מילותיו
האחרונות .יאיר טל ,סגנו" ,תפס" פיקוד וניהל את
חילוץ הנפגעים יחד עם הירי על המצרים שיורים
על כוחותינו משני עברי התעלה.
טנק המג"ד נפגע בהפגזה ארטילרית ומכשירי
הקשר שלו יצאו מכלל שימוש ,המג"ד עבר לפקד
מנגמ"ש הפיקוד שהיה הכלי הזמין ביותר לידו:
"אין לנו זמן עכשיו לארגן טנק אחר עם מערכת
קשר מתאימה" ,אמר יום־טוב המג"ד ל"יורק'ה"
הקמב"ץ ולשמואליק קצין הקשר ,ושלח את הטנק
שלו "הנכה" להיות טנק "אמבולנס" לפינוי נפגעים.
בינתיים בפלוגתו של אורי ,המג"ד הצליח ליצור
קשר עם סגן מפקד הפלוגה ,סגן מירון אלתגר,
שדיווח כי הוא נמצא בעמדות ה"סנפיר" ,מול מעוז
"כתובה" ,ויורה על הרמפות המצריות שממערב
לתעלה וגם על חיילים רגליים שנמצאו משני צדי
המעוז ,וכי מ"מ  1שאול מוזס וה'גור' שלו ,יהודה
חרלובסקי ,הצליחו להגיע למעוז שלהם "בודפסט",
ונלחמים שם כנגד כוחות גדולים שמנסים לכבוש
את המעוז המבודד .זו גם הייתה השיחה האחרונה
של מירון עם יום־טוב.
ובפלוגה של אורי  -כשהתקרב צמד הטנקים
של שאול מוזס למעוז "בודפסט" ,ראה שאול כי
המעוז מופגז קשות ומותקף מהאוויר .שאול פעל
לפי התרגולת ועלה לעמדות ליד המעוז ,פתח באש
על הכוח המצרי שנע לאורך השרטון ,הטנק של
יהודה התקלקל ,ושאול וצוותו  -דני הרינג התותחן,
אילן בר הטען ובר־ציון הנהג  -מנעו את כיבושו
של המעוז ,וכך היה גם בכול הימים הבאים ,נגד
התקפות קומנדו ,טנקים ,התקפות אמפיביות מהים
הפגזות ותקיפות אוויריות .במרחק כ־ 40ק"מ

מהגדוד הוחלפו חיילי המילואים במעוז אחרי
מספר ימים בחיילים סדירים .המעוז שוב היה
במצור ,ושאול וצוותו המשיכו בלחימתם הרצופה,
כך שבסופו של דבר היה זה המעוז היחידי בכול קו
סיני שהותקף ,אך לא נכבש ולא פונה.
מחלקת הטנקים במתחם "אורקל"  -עם תחילת
ההפגזה על המעוז חיילי המחלקה רצו מהבונקר
שבו שהו לצורך תדריך לכיוון הטנקים .המ"מ איציק
רוט ז"ל נפגע ונהרג ,סמל המחלקה שלמה ערמן ז"ל
הפך למ"מ והחייל צביק'ה צימר ז"ל הפך למפקד
טנק .מחלקה זו תודרכה בקשר על ידי שאול מוזס,
לחמה בגבורה בלתי רגילה ולחימתה הסתיימה
בטרגדיה שתפורט בהמשך.
צמד הטנקים בפיקוד שמעון שפרינגר ז"ל
והגור נחום רוזנברג ז"ל נעו לעמדותיהם שמול
מעוז "לחצנית" ,ובדרך עלו על מארב .שמעון
נפגע וצנח לצריח .הטנק של נחום שניסה לתמרן
הצידה ולסייע לשמעון ,שקע בביצה ,נפגע וכול
הצוות נהרג .צוות הטנק של שמעון המשיך איתו
עד למתחם "אורקל" שם כיבה הצוות את האש.
הטען דוד אליאס רץ לבונקר להזעיק רופא .בעוד
הוא מחפש אחר הרופא ,נפל האזור הזה שבמתחם

סא"ל יום־טוב כמג"ד 9
במהלך המלחמה

לידי המצרים .דוד הצליח להסתתר ולירות בכוחות
המצריים במשך יומיים נוספים ,עד שנפל בשבי.
המ"פ אורי הקמן ז"ל ,שהיה בעמדה יחד
עם הגור שלו ,סגן אלי רן ז"ל ,ושמע בקשר על
ההיתקלות של הצמד של שמעון ,נע לעזרתו.
בדרך עלה הצמד על מארב נוסף .שני הטנקים
נפגעו ,צוותו של אורי נהרג ,אורי המשיך להפעיל
את המקלע וחיפה על נסיגת הצוות של אלי רן,
עד שנפגע ונפל (גופת אורי ונהגו מאיר אקריש
נמצאו על ידי המג"ד אחרי הפסקת האש ,בעת
חיפוש נעדרים באזור השליטה המצרית ,והובאו
לקבורה בארץ).
הסמ"פ מירון אלתגר ז"ל ,ששמע בקשר על
היתקלות המ"פ ,החליט לנוע יחד עם ה"גור" שלו,
יוסי פלד ,לעזרת המ"פ .טנק הגור נפגע (הצוות
נפל מאוחר יותר בשבי) .מירון החליט להמשיך
בעצמו .הטנק נפגע ,הצוות קפץ כנראה ,ועד היום
מוכרזים מירון אלתגר ,דני גילת התותחן ,יעקב
קלר הטען וחיים מוצפי הנהג כחללים שמקום
קבורתם לא נודע.
בפלוגות נועם ו"יונתי" הנפגעים הלכו ורבו.
ד"ר עזרא ניסה לטפל בכול מי שהגיע מהגדוד

ומיחידות אחרות" :אני צריך להחליט במי לא
לטפל "...אמר לעצמו הרופא.
מחלקת החרמ"ש של רוני ויצנר ז"ל (השייכת
לגדוד האח  184של חטיבה  )14שהוצבה בגזרה
ככוח חטיבתי ,נשלחה כתגבורת .המ"מ רוני
והמ"כ נפתלי נהרגו ,חיילים נוספים נפצעו ושרידי
המחלקה התפנו לאחור.
המג"ד ניסה לרכז כוחות מול שני מוקדי
הפעילות ,מעוז "מילנו" ומעוז "מפרקת" ,ולהבהיר
למפקד הגזרה כי המצב חמור .לשאלתו מה קורה
בפלוגת אורי אף אחד לא נתן תשובה.
הגיעה תגבורת של פלוגת החרמ"ש י' מגדוד
 79בחטיבה  ,401בפיקוד יחיעם ששון .המג"ד
חילק אותה בין המשימות בקנטרה וב"מפרקת".
המג"ד הבין כי משהו חמור ביותר קורה בפלוגתו
של אורי ,כיוון שלא הייתה שום תקשורת עמם,
גם לא על ידי תיווך של הסמג"ד ומפקדת החטיבה.
"אנחנו חייבים להגיע אל אורי ,למרות ,שכביכול,
הוא כפוף לגדוד אחר כרגע ,אבל גם המג"ד שם
לא עונה" ,אמר יום־טוב המג"ד לקמב"ץ "יורק'ה".
המג"ד ניסה לצוות כוח בהרכב מחלקת טנקים
בפיקוד יובל נריה ,סגנו של נועם ,ועוד מחלקת

חרמ"ש ,ושלח אותם בציר עוקף קנטרה מצפון,
בניסיון לחבור לפלוגת אורי .הכוח נפגע קשה,
חלק מהטנקים שקעו במלחה בניסיונות התחמקות
מטילי הסאגר .גם מחלקת החרמ"ש נפגעת אנושות
בניסיון החבירה ליאיר טל.
בערב בשעה  18:00המצב בגזרה היה מסובך
למדי .המג"ד יחד עם נועם ,יאיר ,יובל ויחיעם
עסקו בחילוצים ובפינוי נפגעים ,כשהם למעשה
מכותרים ,מכיוון שהמצרים נמצאו כבר בכול מקום.
יאיר פצוע וסירב להתפנות.
לפתע קול חדש בקשר  -האלוף קלמן מגן
שקיבל פיקוד על הגזרה .זמן קצר לקח למג"ד יום־
טוב תמיר לזהות את קולו של מפקדו ממלחמת
ההתשה שדורש "דוח מצב" .המג"ד השתדל לתאר
את המצב הקשה בצורה מוסווית (האויב מאזין),
כשהאמת היא שהגדוד הוא למעשה הנגמ"ש של
המג"ד ,הנגמ"ש של יחיעם ועוד  2טנקים כשירים.
קלמן התחנן" :תחזיקו מעמד עוד מעט תגיע
תגבורת".
לילה .20:00 ,קול חדש בקשר ,גבי עמיר מח"ט
 460יצר קשר עם מג"ד  9יום־טוב תמיר ,הסביר כי
הם נמצאים על ציר "מאדים" בדרך לגזרת הגדוד,
וביקש מהמג"ד לצאת לכיוון שלו כדי לפגשו .המג"ד
האיץ ביאיר להפסיק את חילוץ הטנק שעסק
בחילוצו ,והודיע בקשר לכול מי ששומע מהגדוד
שינוע לכיוון תעוז "מרתף" ,והטיל על הסמג"ד
לטפל בתיקון טנקים שאפשר לתקן בעורף.
המג"ד בליווי הנגמ"ש של יחיעם ,פרצו מזרחה
ונעו לעבר מח"ט  .460בפגישה עם המח"ט
ששאל מיד "היכן הגדוד?" ,ענה לו יום־טוב" :זה
רוב הגדוד" ,ופירט בקצרה היכן לדעתו נמצאים
המצרים .גבי עמיר אמר כי הגיע עם גדוד טנקים
של עמיר יפה וכי גדוד נוסף יגיע מאוחר יותר.
בהתייעצות משותפת ובהתחשב בכך שמפקדי
החטיבה אינם מכירים את הגזרה המסובכת -
ביצות ,מלחות טובעניות ,שדות מוקשים ,סוללות
עפר ,מעוזים ,שטח בנוי וכו'  -הציע מג"ד  9שיוביל
את גדודו של עמיר יפה לכיוון מעוז "מפרקת"
ולפריסת טנקים משני צדי המעוז על קו המים.
מג"ד  9הוביל וגדודו של יפה הגיע אכן לאזור
צדי המעוז והתחיל בקרבות קשים ביותר עם
המצרים .יום־טוב נכנס לתוך המעוז ומצא שם
בסך הכול  5חיילים כשירים להמשך לחימה .גבי
עמיר מח"ט  460ביקש רשות לפנות את המעוז,
ובשלב זה הרשות לא ניתנה .יום־טוב ניסה למצוא
את "יונתי" שנפגע  -אחר הצהריים והועף מהטנק,
אך לא מצא אותו.
מח"ט  460שוב קרא ליום־טוב והודיע לו שהגיע
עוד כוח שלו ,בסדר גודל גדודי ,בפיקוד ששון שילה,
ושוב הציע מג"ד  9שהוא יוביל הכוח לכיוון מעוזי
"מילנו" ,תוך חציית העיירה קנטרה המזרחית
שכבר נתפסה על ידי המצרים .הכוח של שילה

ספטמבר 2013

שריון  44׀ 149

התארגן בשדרות ,ונע לכיוון מערב תוך המטרת
אש לצדדים .יום־טוב הגיע למוצב "מילנו" ,פגש את
יענקל'ה ,אותו מפקד מעוז שפגש בשעה  11בבוקר
בעת שהכול נראה כול כך שלו .יענקל'ה הסביר
כי למרות שמימינו ,משמאלו ובעורפו (קנטרה)
השטח בידי המצרים ,הרי במעוז עצמו המצב סביר.
אחרי חצות .יום־טוב ביקש ממח"ט  460להמשיך
עם הכוח צפונה כדי לנסות ולהציל משהו מפלוגתו
של אורי ,ואכן בשלב ראשון קלמן אישר את הבקשה,
ויום־טוב התחיל להוביל צפונה .ביציאה ממעוז
"מילנו" נפל נגמ"ש המג"ד לתוך בור ענק שנפער
בהפגזה .ניסיונות היציאה ממנו כשלו והמג"ד הורה
לכול הצוות לקפוץ ולנטוש את הנגמ"ש.
רעש של טנק סנטוריון מהכוח של שילה התקרב
מדרום .המצרים שבעיר ,ממזרח ,ירו גם הם ואז
חלפה בראשו של המג"ד המחשבה" :הנה אני
מג"ד טנקים ,כמעט ללא גדוד ,ללא הטנק שלי,
ללא הנגמ"ש ,רגלי על הקרקע ,המצרים מצד אחד,
כוחותינו שלא יודעים על קיומנו עוד מעט מגיעים,
ואם לא המצרים  -הרי הם יחסלו אותנו ,וכול זאת
במרחק  200מ' מהמקום שבו שכבתי פצוע קשה
במלחמת ששת הימים ,אחרי שטיל פגע בטנק שלי".
הנה הצטודד לוע התותח של הסנטוריון ,אבל
ברגע האחרון הבחין המ"פ יקי ודמני (מחטיבה
 ,)460בנגמ"ש התקוע ,ירד מהטנק ועזר ליום־
טוב וצוותו לצאת מהבור .יום־טוב טיפס לטנק
של יקי ,יתר האנשים טיפסו לנגמ"ש של יחיעם,
ויום־טוב הוביל את הכוח צפונה .התקבלה פקודה
מקלמן לא להמשיך צפונה ,אלא לצאת מזרחה,
כיוון ששרדו רק מעט טנקים מכול כוח התגבורת,
ולכן יש להיערך מחדש.
בבוקר יום א הכוח הגיע לאזור תעוז "מרתף".
שרידי הגדוד התקבצו סביב המג"ד ,נועם ויובל
הצליחו לארגן  5טנקים .הפגזה כבדה ועייפות גרמו
להתנגשות קשה שהותירה את הגדוד עם  2טנקים
כשירים ועם הנגמ"ש של יחיעם .על טנק אחד פיקד
יאיר הפצוע ,שסירב להתפנות ,ועל הטנק השני -
כול צוות הקצינים ששרד אצל נועם :נועם ,יובל,
רטר (אחרי שנשא על גבו את המט"ק דני בן־
אבו השרוף) ופיין .לימים נודע הטנק בשם "טנק
הקצינים" .המג"ד אמר לכול מי ששרד" :מִצאו
טנקים ,נגמ"שים ,לא חשוב מה ,רק להמשיך
ולהילחם".
המח"ט גבי עמיר הציע למג"ד  9להצטרף
אליו כקצין אג"ם (קצין האג"ם של החטיבה נהרג
בקנטרה)" .אתה מכיר הגזרה ואין כרגע גדוד",
יום־טוב הסכים .הוא ו"יורק'ה" הצטרפו לנגמ"ש
המח"ט ,יחיעם עם הנגמ"ש שלו צמוד אליהם ,ושני
הטנקים הצטרפו לגדודו של עמיר יפה .בשלב זה
המג"ד לא ידע כי במעוז "אורקל" עדיין יש מחלקה
מוקטנת של הגדוד והיא פעילה מאוד.
ראשוני אוגדת "ברן" ,הגיעו לחזית ,ויש פתאום
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תקווה כי כול העניין ייגמר בקרוב .בינתיים ,במוצב
"אורקל" ,הטנק של המט"ק אנדריי מולדובן הצליח
לפרוץ מהמוצב ,בדרך הועף מולדובן מהטנק ונהרג,
מבלי שאנשי הצוות שהיו בתוך הטנק חשו בכך.
הטנק עם נהגו דורון בן שמעון ,הצליח לחצות
את כול השטח המצרי ,הגיע ל"מרתף" ,הצטוות
מחדש ,והצטרף גם הוא לחטיבה  .460סמ"ר שלמה
ערמן המשיך בלחימה עד הערב ,יחד עם הטנק של
צימר ,למרות שחלק מהמתחם כבר נכבש .בערב
קיבל המעוז אישור נסיגה ופינוי .הם התארגנו
בשיירה כאשר שלמה מוביל ,אחריו זחל"ם עם
חיילי המילואים ששרדו ואחרון הטנק של צימר.
שלמה ערמן שיתף את מוזס ממעוז "בודפסט"
בשיקולים השונים ,ונעזר בעצותיו.
השיירה פרצה באש דרומה .בדרך נפגע הזחל"ם
והטנק של צימר ,ובעצה אחת עם מוזס החליט
ערמן להמשיך ולא לחזור ,כיוון שכול השטח היה
כבר מלא בחיילים מצרים ,וחזרה פירושה היפגעות

כול המעוזים ,גם
מגזרת גדוד  ,68דיווחו
כי" עולים" עליהם,
מחלק מהמעוזים
הגיעו דיווחים וצעקות
כי "שורפים אותם
בלהביורים"
בטוחה .בדרך השמיד הטנק של ערמן כלים רבים
וגם חיילי חי"ר ,אסף אליו חייל מילואים פצוע
שנשאר בשטח (יצחק לוי) ולפתע נפגע הטנק שלו,
מאותו מארב שפגע במירון יום קודם לכן .שלמה
הורה לצוות לנטוש את הטנק ,והחליט לנוע ברגל
מזרחה בביצות ,כשהוא סוחב על גבו את לוי הפצוע
בשטח קשה ביותר ,ומפיח תקווה ועידוד בחייליו.
עקב טעות טרגית של זיהוי ,הצוות נורה על ידי
יחידת מילואים שהגיעה לגזרה וקיבלה התרעות
על כוחות קומנדו מצרים המסתובבים בשטח.
שלמה ערמן ורמי גולדברג נהרגו לפני שהאש
פסקה .לאחר מותו עוטר שלמה ערמן בעיטור
הגבורה על לחימתו.
הסמג"ד צוק בוסתן צירף אליו מספר לוחמים,
את הרופא וחלק מאנשי החימוש והמפקדה,
והצטרף כסגן ל"כוח לפידות" של חטיבה .460

"יורק'ה" ביקש גם הוא לעלות על טנק והצטרף
ל"טנק הקצינים" ,הטנק נפגע בקרב על "חמוטל"
ו"מכשיר" וכול הארבעה נהרגו .יובל עזב אותם
לפני כן ועבר לטנק אחר ,וממנו לעוד טנק ,עד
שנפצע ופונה .יאיר ,אחרי פציעה נוספת ,התפנה
סוף סוף לבית חולים .אלי רן שהצטרף עם צוות
חדש נהרג ב"הברגה".
יום־טוב תמיר המג"ד המשיך עם חטיבה 460
לאורך כול המלחמה  -מקרבות הבלימה ,הצליחה
ועד לקרב בעיר סואץ .משך כול הזמן בכול פגישה
עם מפקד האוגדה "ברן" ,שהיה גם מפקד גייסות
השריון ,ביקש יום־טוב שיסייעו לו להקים את
הגדוד מחדש ,בכול פעם זה נדחה באמירה ש"רק
נסיים עם השלב הזה ."...והנה סוף סוף מהעיר
סואץ נוסע מג"ד  9לבית הספר לשריון בג'וליס
שם התארגנו שרידי הגדוד וחיילי מילואים שהגיעו
מחו"ל ,ומי שארגן אותם היה רס"ן עמוס לוריא.
המ"פים החדשים היו  -יאיר טל ,אהרון פלר
ואברהם שמיר .לאחר יומיים של אימונים חזר
הגדוד לסיני בהרכב מלא ,צלח את התעלה והצטרף
לאוגדת שרון ,תחילה לחטיבת חיים ארז ,ולאחר
לחצים של המח"ט המקורי ,מח"ט  14אמנון רשף,
חזר הגדוד לחטיבה .השמועה על תקומתו של
הגדוד פשטה במהירות ,וחיילים רבים שהיו בגדוד
והתגלגלו ליחידות אחרות שבו אליו .הגדוד נטל
חלק במספר תקריות אש שהיו בגזרה.

סיכום
הלחימה הגדודית התאפיינה במספר ערכים
מובילים בצה"ל:
דבקות במטרה  :הגדוד ולוחמיו דבקו במטרה
באמת עד כלות ,ואכן הכוחות המצריים התעכבו,
המעוז "בודפסט" שעל שפת הים לא נפל ולא פונה,
ובכך מנע חיתוך ציר החוף ,ואִפשר לצה"ל להזרים
כוחות .נסיגה לא הייתה כלל בתודעה  -המעוזים
זועקים לעזרה ,המצרים תוקפים לכול אורך הגזרה
וחייבים למלא המשימה!
רעות־ואחוות לוחמים :צוותים רבים נעו לסייע
לטנקים שנפגעו ,חילצו בכול דרך אפשרית את
חבריהם שנפצעו וטיפלו בהם ,והחוליות טכניות
סייעו אף הם בחילוץ וטיפול בנפגעים ,ותיקנו
ככול שבידם את הכלים שנפגעו.
המשך לחימה :כול מי ששרד  -המשיך להילחם
ביחידות אחרות ,ללא שום שיקול של דרגה ותפקיד.
כעוף החול :היה מאוד חשוב להקים מחדש
את הגדוד ואכן עשינו זאת .לוחמים שחזרו מבתי
חולים ,וכאלה שהגיעו מיחדות אחרות ומחו"ל
שבו למשפחה ,גדוד .9
אני גאה על שפיקדתי על חבורת לוחמים
מופלאה זו .כשהתמניתי למג"ד על ידי הרמטכ"ל
דדו ,כ־ 8חדשים לפני המלחמה ,לא העליתי בדמיוני
כי המינוי הוא לכול החיים.

חטיבת אגרוף
הברזל 205

במלחמת יום הכיפורים
חטיבת השריון אגרוף הברזל ,חטיבה  ,205ניצלה מהשמדה ברמת
הגולן .שש התקפות עיראקיות של כוחות קומנדו וטנקים ,על התילים
ענתר ועלקיה נהדפו על ידה בימים  19-18באוקטובר במשך לילה
ויום .פרק מן הספר (העומד לצאת לאור) "אגרוף הברזל"  -סיפורה של
חטיבה  205במלחמת יום הכיפורים ,מאת דוד כספי
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המג"ד דוד כספי במרכז ,לידו
(עם כובע) שמעון ברזילי מ"מ
החוליה הטכנית הגדודית (חט"ג)
וכול אנשי החימוש הנועזים ,שלא
השאירו טנק תקוע בשטח ,על
רקע דיונה בסיני ,לשם ירדו בתום
הקרבות ברמת הגולן
צילומים :מאוסף סא"ל דוד כספי

סא"ל (במיל') דוד כספי

התּלים
פשיטות קומנדו על ִ
בלילה שבין  18ל־ 19באוקטובר 1973
החטיבה הייתה ערוכה כאשר הגדוד של גיא
(יעקבזון) ליד עליקה ועל תל־ענתר ,כוח חרמ"ש
מהפלוגה של חיים בוטו וצוות סיור היו בעמדת
תצפית בפיקודו של "פיטו" (משה בריטמן) ,וכמו
כן נערך בצפונו של התל כוח קטן של צנחנים
לאבטחה נוספת ולתצפיות .גדוד כספי שהה
בחניון לילה מאחור באזור "יאיר  -ציריך"
במרחק של כשלושה קילומטרים.
הסורים והעיראקים לא חסכו שבטם ,משני
התּלים ומהכוחות שהיו עליו ובסביבתו ניתכה
על החטיבה אש ארטילרית עזה ביותר וללא
הפסקה .רוב חיילי החטיבה כבר היו "מורגלים"
בהפגזות אבל לא כמו אלה שניתכו הפעם  -גם
בכמות ,גם בקצב וגם בדיוק שלהן .לאף אחד
מן המפקדים והחיילים לא היה ספק שזו רק
"הקדמה" לבאות וכי העיראקים שמולנו זוממים
התקפה רבתי לכיבוש התּלים.
בארבעה פרסומים שונים לאחר המלחמה
צוין מצבה של החטיבה בעיצומם של קרבות
באותו יום ,כאשר היה חשש לגורלה:
•	א .אורן  -תולדות מלחמת יום הכיפורים
(דצמבר  ,)20042עמוד 273
•	ח .הרצוג  -מלחמת יום הדין ( ,)1975עמוד
136
• י .פלד  -איש צבא ( ,)1993עמוד 187
•	צ .עופר  -תרגום ספר של מחבר בכיר מצבא
עיראק :צבא עיראק במלחמת יום הכיפורים
( ,)1986הוצאת מערכות ,עמוד 176
בפרסומים אלה הודגש החשש האמיתי בדבר
יכולת ההישרדות והעמידה של החטיבה מול
התקפות העיראקים ביום זה .האווירה אצל כולם
הייתה דרוכה ,מתוחה ובציפייה לבאות .שני
התּלים ,ענתר ואל־עלקיה ,היו שטחי מפתח
חיוניים לשליטה בכול הגזרה והיוו גם מחסום
להתקדמות כוחות אויב מערבה .חטיבה 205
נאחזה בנקודה המזרחית ביותר במובלעת
הסורית ,כשלושים קילומטר מפאתי דמשק.
ברור היה אפוא שלא הסורים ולא העיראקים
יוותרו על סילוקם של כוחות צה"ל מן המקום.
יש גם להניח שהמפלות והנפגעים שספגו
העיראקים בימי הלחימה הקודמים ,נטעו בהם

יתר מוטיבציה "לנקום" ולהחזיר לעצמם את
כבודם מן ההשפלה שספגו  -שהרי הגיעו
לחזית כ"כוח הצלה" רענן שלא נשחק עדיין,
כמו הצבא הסורי ,והיו מצוידים כהלכה .עוד
אפשר להניח שהסורים היו במתח וחרדה לנוכח
הקִרבה הגדלה והולכת של כוחותינו לכיוון
הבירה דמשק.
לקראת סופו של הלילה התקדמו כוחות
קומנדו עיראקיים ותקפו את קומץ חיילי
החרמ"ש שהיו במקום ,מאחוריהם ומצד דרום.
קצין הסיור פיטו דיווח למח"ט על עשרות חיילי
אויב הנמצאים סביבו וכי חיילי חי"ר רבים
עולים גם על התל השני ,עלקיה ,כאשר רוב הזמן
הם הגיעו מ"שטח מת" לתצפית .גם גיא המג"ד
ראה זאת ,כאשר נצטווה על ידי המח"ט לעלות
על תל־ענתר ולהשמיד האויב .במקביל הורה
המח"ט למג"ד כספי לנוע במהירות ולעלות על
תל־עלקיה .הגדוד של כספי כבר היה בתנועה
ליעד באפרוריות השחר כאשר המג"ד הבחין
ושמע על הנעשה ופקד על תזוזת הגדוד.
כאמור התוקפים היו חיילי הקומנדו
העיראקי שנועדו להסיח את הדעת מן המתקפה
העיראקית שעתידה לבוא ,כאשר בעקבותיהם
יצא בשעה  02:00גדוד ממוכן  ,3מחטיבה 8
העיראקית והגיע אל היעד בשעה .04:00
חיילנו המעטים שעל הרכס השיבו באש ככול
יכולתם ופגעו בכמה מחיילי האויב .החשיכה
הגנה עליהם במעט ,אבל קשה היה לעמוד
מול עשרות התוקפים עם מטולי אר־פי־ג'י
בידיהם ואז נאלצו לסגת ולהיכנס למסתור
באחד הבונקרים שבמקום .מנגד החלו התוקפים
להיכנס ולהתמקם בתעלות הביצורים שבמקום.
המח"ט דרש שוב ושוב מן האוגדה להנחית
ארטילריה על המדרונות המזרחיים של התּלים.
המג"ד גיא שלח את כוחותיו לתל־ענתר ושהורה
לפלוגה של יוקי (דוד ליבנה) לתפוס בכתף ימין
של התל .הפלוגה של בועז גלבוע נשלחה באיגוף
שמאלי לעלות למעלה במדרון התלול .הפלוגה
נזהרה מלפתוח באש כי לא היה ידוע מה עלה
בגורלם של אנשינו על התל והיכן הם  -אנשי
כיתת החרמ"ש ואנשי הסיור מהתצפית.
כשהטנקים של בועז עלו למעלה הם הבחינו
שחיילים מאותתים להם לבוא ולהתקרב אליהם.
היה רגע של היסוס וספק בדבר זיהוי החיילים
ומטח של אר־פי־ג'י נורה אליהם .למזלם לא
נפגע איש אבל כוח הטנקים החל בהסתערות על
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היורים .בשלב זה נתגלו קשיים באפשרויות הירי
של הטנקים בגלל מגבלות של הנמכת התותח
לטווחים כה קרובים .ברגע זה הם היו טרף קל
לחיילי הקומנדו הסורים שהיו ניידים על הקרקע.
מטח נוסף של טילי בזוקה ניתך עליהם וארבעה
טנקים נפגעו .טנק מ"מ  2נפגע פגיעה ישירה,
נדלק ושלושה מאנשי הצוות נהרגו במקום,
מפקדם הועף החוצה ונפצע קשה וכך גם המ"פ
בועז ועוד מ"מ נוסף וסמל מחלקה.
סוללות הארטילריה שלנו החלו להפגיז את
התל עצמו ומורדותיו .בינתיים נע גדוד כספי
אל בדרכו לתל־עלקיה (4185א במפת הקוד),
שהיה נתון תחת אש תותחים ונק"ל ,והסתבר
שהתל היה ריק מאויב .המג"ד הורה למ"פ ו'
אורי קפלן לנוע אל תל־ענתר (4185ב במפת
הקוד) ,דרומה ממנו ולהשמיד את יתרת כוחות
הקומנדו של האויב ,שנותרו במקום.
בינתיים שככה מעט האש ונראה היה שהאויב
נסוג מזרחה מן התּלים ,בעודו משאיר אחריו
כ־ 35חיילים הרוגים פזורים בתעלות ובעת
במנוסתם אחורה .מתוך חשש של הימצאותם
של חיילי קומנדו נוספים ,בעיקר על תל־ענתר
שבו התמקדה הלחימה בעיקרה ,ביקש המח"ט
מן האוגדה לשלוח אלינו כוח חרמ"ש שיטהר
ויסרוק את התל .כוח של  5זחל"מים נשלחו
ושוב אסף קוטף ,קצין הסיור ,לקח על עצמו
את המשימה לעשותה .אסף חשש לסכן את כול
הכוח מהפגזות הארטילריה הכבדות שהנחית
האויב ממול ,וצמצם את כוח הסריקה לזחל"ם
אחד בלבד .במהלך הסריקה הרגלית הספיק כוח
זה לפגוע במספר חיילים עיראקים ולקחת גם
שבויים ,מתוך אלה שהסתתרו בתעלות או ניסו
להפעיל את נשקם נגד חיילינו.
לקראת השעה  7בבוקר דיווח המח"ט שהתל
בשליטה מלאה של החטיבה והתצפיות של
פלוגת הסיור הוצבו במקום .אמנם ,ניצחנו
והדפנו את כוחות הרגלים והקומנדו הסורים
(גדוד ממוכן  3מחטיבה  )8שתקפו בלילה ועם
שחר של יום ו'  19באוקטובר ,אך ידענו שלפנינו
עוד המערכה העיקרית נגד כוחות השריון של
האויב.

שלוש התקפות הטנקים על
התלים ב־ 19באוקטובר
ִ
שלוש התקפות טנקים ונגמ"שים היו באותו
יום לחטיבה  205מצד הכוחות העיראקים.
הכוחות התוקפים היו מדיוויזיה  3העיראקית,
חטיבת השריון  ,6שמנתה שלושה גדודים
ותוגברה בגדוד ממוכן  3נוסף מחטיבה 8
הממוכנת וכן בטנקים נוספים .יצוין שגדוד
טנקים עיראקי מונה לפי התקן  45טנקים מסוג
טי־.55
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•	התקפה ראשונה :בשעה  05:50יצא כוח של
כ־ 120טנקים בציר כפר שאמס  -כפר נסאג'
לעבר תּלי ענתר ועלקיה ,כאשר הטנקים
מובילים ומאחוריהם הנגמ"שים בגל שני.
כעבור כשעתיים של קרב ובקצב ירי מדהים
של תותחינו שגרמו להם להתלהט ,נהדפו
העיראקים ונסוגו משני התילים.
•	התקפה שנייה :בשעה  10:00לערך ,יצא
גל שני של ההתקפה העיראקית מכיוון
מזרח ודרומה ובו כ־ 100טנקים עיראקים,
והפעם הובילו את ההתקפה החי"ר הממוכן
והנגמ"שים .כשעתיים לאחר מכן שוב נהדפה
ההתקפה העיראקית והם נסוגו לאזורי
ההיערכות שלהם .במקביל התפתחה התקפה
של החטיבה הירדנית  40לעבר חטיבה 4
שלנו (באוגדה  146של מוסה פלד) ,מכיוון
דרום לעבר תל־מסחרה ותל אל־מל ,לאגפה
הדרומי של האוגדה ,ולאחר קרב של שעות
ספורות נסוגה החטיבה לעבר תל אל־חרא.
•	התקפה שלישית :לקראת השעה 14:00
פתחו העיראקים בהתקפתם השלישית
לכיוון תל־ענתר ותל אל־עלקיה עם כ־70
טנקים ,כאשר הפעם הטנקים מובילים את
ההסתערות והחי"ר הממוכן בעקבותיו.
כוונתם הייתה לנוע בתנועת מלקחיים מזרחה
ולנסות לאגוף ולכתר את החטיבה ,כאשר הם
יוצאים מאזור כפר שאמס וכפר אל־עדס.
הסתערות זו אופיינה בגלים של תקיפות
טנקים וחרמ"ש ,בהתמדה ראויה לציון מצד
העיראקים .כשעתיים מאוחר יותר נהדפה
גם הסתערות זו ,של חטיבה  6העיראקית,
אשר הופתעה מן האגף עם קומץ הטנקים
של כוח גולן (שמעון גולן).
לוח הזמנים של האירועים וההתרחשויות
המפורטים כאן תואמים ,פחות או יותר ,למופיע
בפרסומים שלנו ,ובספר צבא עיראק במלחמת
יום הכיפורים (ראה לעיל ,עמוד .)178-175
אין התאמה בנתונים כמותיים של היקף
הכוחות והאבדות בשני הצדדים .הבולט
שביניהם הוא לגבי סד"כ הטנקים בבוקרו של
 19באוקטובר .העיראקי מציין שלחטיבה 205
היו  50טנקים ,כאשר בפועל היו לה בתחילת
הקרב כ־ 35טנקים ,ועם סיום הקרבות באותו
יום היא נותרה עם כ־ 22טנקים .כלומר יחסי
הכוחות בין החטיבה שלנו לעיראקים התחילו
ביחס של יותר מ־ 3ל־ 1לטובתם ,ואילו בחי"ר
ובארטילריה היו יחסי הכוחות כפולים מזה
לטובת העיראקים.
בסיומו של היום השמידה חטיבה  ,205בגזרת
תל ענתר ועלקיה כ־ 40טנקים ,ובאזור "אום
בוטנה" (בגזרת הלחימה הקשה של גדוד  61של
משה מלר) הושמדו כ־ 22טנקים על ידי כוחות

האוגדה ,בעיקר ירדנים וסורים .לכוחות האוגדה
נפגעו כ־ 12טנקים .מחבר הספר העיראקי מציין
לעומת זאת שלחטיבה  6אבדו כ־ 45טנקים וזאת
בארבעה ימי לחימה שבין  19-16באוקטובר.

התלים נגד
כוחותינו בלחימה על ִ
התקפות הטנקים
הפריסה של גדודי החטיבה הייתה כשגדוד
גיא בחלק הדרומי והמורדות של תל־ענתר וגדוד
כספי באוכף וצפונה יותר לכיוון תל־עלקיה.
חסרונה של היערכות זו ,הייתה בעובדה שקשה
היה לנהל קרב שריון בשריון קלאסי ,ממקום
שחייבים להיאחז בו ואין אפשרות לתמרונים
ואיגופים עמוקים ,מבלי לנטוש עם עיקר
הכוח את מאחז התּלים .לעומת זאת כוחות
החטיבה במיקומם הנוכחי היו ל"סדן" עיקש
מול התוקפים ,במשך כחמישה ימים.
הפלוגה של יוקי (דוד ליבנה) עמדה במורדות
הדרומיים של התל ולידה הפלוגה של יאיר צור.
כבר בראשית ההתקפה פגעו שתי הפלוגות וטנק
המג"ד גיא ב־ 9טנקים ,כאשר חלק מהתוקפים
ניסו לאגוף מדרום את יוקי שפגע בהם בטווח
של כ־ 800מטרים.
אני בחרתי להימצא בתוך הפלוגה של אורי
קפלן במרכז האוכף ,והצטרפתי ללחימה של
הפלוגה .ניכר היה בבירור שהעיראקים רוצים
לאגף ושעטו במהירות מכיוון הכפר דיר אל עדס
לכיוון תל־ עלקיה ,שם נערכה הפלוגה של אסא
תדהר .כ־ 40-30טנקים עיראקים דהרו לכיוון
הגדוד כשהם מנצלים היטב את סנוור השמש
ואת קפלי הקרקע בשטח המבותר שלפנינו.
מצבו של אסא תדהר על התל היה קשה,
נשארו לו טנקים ספורים עם תקינות חלקית.
הוריתי לפלוגה של הלל עידן לעלות לעמדות
באוכף כדי לנסות ולהכות מן האוכף את הטנקים
המסתערים .בינתיים הספיקה הפלוגה להשמיד
כ־ 6טנקים מטווחים קצרים .הלחץ גבר מכול
הכיוונים על שני הגדודים של החטיבה ,של
גיא ושל כספי ,כאשר "גדוד" גולן עם  4טנקים,
(ומאוחר יותר הצטרפו  2נוספים) בעתודה
חטיבתית.
בעיצומו של קרב זה ,הכתה ופגעה הפלוגה
של אורי בכ־ 20טנקים נוספים מן האגף( ,הפליא
לעשות המ"מ צורי שהשמיד לבדו  8טנקים),
כאשר לזכותם של האנשים עמדה המקצועיות
והניסיון בתותחנות טובה ,שבאה לידי ביטוי גם
על ידי תיקוני אש הדדיים.
הטנקים המסתערים הופיעו לפנינו בטווחים
קרובים של כ־ 1200מטר ופחות מזה ,לפעמים
בהפתעה ,שכן עמד להם היתרון של עמדות
מוסתרות בקפלי הקרקע שבציר התנועה שלהם.
לעומת זאת הטנקים שלנו סבלו מבעיות "הנמכה"

משמאל :דוד כספי מג"ד  125והמח"ט יוסי פלד בתום הקרבות

של התותח ונאלצו לעלות לעמדות "בוגי" ,כדי
לפגוע באויב ,דבר שחשף אותם יותר לאש אויב.
בינתיים נכנס אסא למצוקה שכן נשאר על
תל־עלקיה עם טנק אחד או שניים תקינים .אסא
תבע ממני לשלוח תגבורת לאגף זה ,דבר שהיה
לי קשה לעשותו ולנתק ממעט הכוחות שהיו
במגע אש עם האויב .כדי להרגיעו ניסיתי לדבר

אליו ב"הומור" ,שאולי לא היה מתאים למצב
ברגע זה .כמובן שקיבלתי ממנו תגובה בנוסח
"אני פה נדפק ואתה צוחק"...
הוריתי לאורי שיומיים קודם לכן מניתי אותו
לסמג"ד ,לעלות לתל ולהצטרף אליו ולדווח
לי בעמדותיו מה המצב .בשלב זה נראה היה
שטנקים רבים של האויב החלו לנהל אש

מטווחים רחוקים יותר של נסיגה והתרחקות,
ורק מעט מהם הצליחו להתקרב סמוך לתל־
עלקיה .סד"כ הטנקים הכללי היה כאמור כול
הזמן לרעתנו אבל בכול זאת נראו בשטח יותר
ויותר טנקים סורים עשנים וחיילי חי"ר רבים
נסוגים.
שעות קשות עברו על החטיבה באותו יום ,היו
בהם רגעים שנראו כמו נצח ,שקשה היה לתת
פתרונות של אש ותמרון למסתערים שלפנינו.
המח"ט יוסי פלד ,שהיה עם החפ"ק לידינו וכמעט
בתוכנו ,שמר על קור רוח ובקולו הבוטח נתן
את פקודותיו תוך קריאת קרב מדויקת והערכה
נכונה של ההתפתחויות הצפויות .לידו היה גם
יועץ מעולה ,בדמותו של שלמה איליה ,קצין
המודיעין.
לקראת אחר הצהריים ,לאחר קרב של לילה
ויום מתישים ,החליט המח"ט בעיצומה של
התקפה רבתי של טנקים עיראקים ,לנקוט במהלך
מכריע שספק אם היה עובר בדיון תיאורטי.
המח"ט פקד על כוח גולן עם הטנקים הספורים
שלו ששימשו כעתודה ,לנוע אל האגף הצפוני
מתל־עלקיה ,על ציר "ציריך" ולהכות באגפו של
האויב המסתער .גולן קצת הופתע בתחילה ,שהרי
היה עליו לצאת לשטח פתוח ללא עמדות מוגנות.
המח"ט אכן אישר לו שזו כוונתו.
שמעון גולן פעל מיד והתייצב בטווח של
כ־ 1000מטר באגף העיראקים ,תוך שהוא משמיד
בדקות ספורות כ־ 9טנקים של האויב .המהלך
עשה את שלו והשיג את מטרתו ,למרות שהיה
מסוכן ועם הימור רב .העיראקים אכן הופתעו מן
האש אגפית וסבלו אבדות ,שכן כול התקפותיהם
עד כה היו חזיתיות .ההסתערות שלהם נעצרה
והחלה נסיגה לכיוון ציר אל־עדס ,תוך שהם
נעזרים במסך ארטילרי כבד בתנועתם ,לצורך
ההיחלצות מן המלכודות.
הלחימה הייתה מלווה כול היום בהנחתות
ארטילריה כבדות של האויב .קל ופשוט היה
עבורם לטווח מעמדות תצפית שולטות אל
מאחזים סטטיים ,כמו שני התּלים שעליהם
הם "מתרגלים" טיווח והנחתות כול כך הרבה
ימים .בכלל הרושם הוא שהסורים יודעים היטב
את מלאכת הארטילריה וקודקודים עיראקים
גם ציינו זאת לאחר המלחמה .הכוחות שעל
התּלים לא יכלו כאמור לזוז ולא יכלו לתפוס
מחסה או לשפר עמדות בגלל תנאי השטח
המצומצם וההכרח באחיזתם .ארטילרית
האויב גבתה מחירים ,בנפש ובטנקים .עבודת
הצוותים בטנקים הייתה מאומצת ביותר ,ללא
לאות ,ברצף של לחימה ,בקצב ירי צפוף ,עם
קני תותחים לוהטים ותקלות שונות בטנקים.
ועם זאת  -הדבקות במטרה והמאמץ שנדרש
מכולם עמדו במבחן.
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השריון שהכריע
במלחמת יום הכיפורים

בראייה ערבית
מלחמת יום הכיפורים נערכה בעיקרה בזירת הלחימה ביבשה ,בגולן ובסיני,
והוכרעה צבאית בזירה זו .מי שהוביל את הצלחות צה"ל בשתי החזיתות היה
השריון ,שהצליח ,למרות היתרון ההתחלתי שהיה בידי האויב ,להפוך את הקערה
על פיה ,ולהביס את הכוחות שמנגד במספר קרבות רציניים וקשים ,כפי שהדבר
בא לידי ביטוי בפרסומים על המלחמה שהתפרסמו במקורות סורים ומצרים.
אל"ם (במיל') פסח מלובני*

כללי
בתום מלחמת יום הכיפורים סולקו כול הכוחות
הסורים מן המקומות שאליהם הגיעו בשטח שהיה
בידי ישראל עד ה־ 6באוקטובר ,וכוחות צה"ל עמדו
בסיומה במרחק של כ־ 40ק"מ מדרום לבירת סוריה,
דמשק .בחזית סיני ,שם הוציאה צליחת כוחות צה"ל
למערב תעלת סואץ את הצבא המצרי משיווי משקלו
והביאה לכיתור כוחות הארמיה ה־ 3שהיו ערוכים
בגדתה המזרחית של התעלה  -עמדו כוחות צה"ל
בסיום המלחמה במרחק של  101ק"מ ממזרח לקהיר.
הלחימה בחזית הסורית 1

הקרב המרכזי בחזית הגולן בראייה הסורית הוא
הקרב בכפר נאפח.
תוכנית המבצעים שהוכנה על ידי המטכ"ל הסורי
לשחרור הגולן נשענה על מספר הנחות יסוד:
א	.עומקה של רמת הגולן נע בין  20ל־ 25ק"מ,
מרחק התואם את ביצוע המשימה הישירה של
דיוויזיות הדרג הראשון ,בהתאם לתורת הלחימה
של הצבא הסורי ,כאשר המצב הטופוגרפי של
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הרמה נותן יתרונות לתוקף.
ב	.היקף כוחות האויב (קרי :צה"ל) הערוכים ברמת
הגולן יאפשר לכוחות הסורים שבדרג הראשון
להשמיד את ריכוזיהם העיקרים ,ולהגיע לנהר
הירדן.
ג	.עתודות האויב לא יגיעו לגשרי נהר הירדן לפני
 24שעות מתחילת המלחמה (על פי הסורים) ,או
לפני הגעת כוחות הדרג הראשון התוקף אליהם.
כדי להבטיח זאת יישלח כוח חלוץ ,ויונחתו
פלגות הנחתה מן האוויר מהכוחות המיוחדים,
כדי להשתלט על הגשרים והמעברים החשובים,
תוך  9שעות מתחילת ההתקפה.
ד	.הימצאותה של עתודה חזקה במערך האופרטיבי
של כוחותיהם ,המורכבת משתי דיוויזיות
משורינות וחטיבת שריון ,יבטיח את הצלחת
בלימת התקפות־הנגד של עתודות האויב ,וזאת
בשיתוף פעולה עם עתודת הנ"ט ושאר העתודות
החיליות.
ה	.היערכות כוחות האויב בגולן הצביעה שהאויב
ירכז את מאמציו העיקריים בכיוון קוניטרה ,דבר
שהביא את הסורים להחליט לבצע את מאמץ
ההתקפה העיקרי שלהם בציר כודנה  -ח'ושניה
 -גשר בנות יעקב ,במיוחד שדרך פעולה זו היא

הקצרה ביותר ביחס לאחרות ,כדי להגיע למרכז
לעומק הגולן .מהלך זה יאפשר גם להפעיל את
כוחות הדרג השני ,כדי לחבור למאמץ ההתקפה
המשני ,שיוטל מצפון לקוניטרה ,כדי לפצל את
כוחות האויב הנמצאים בגולן ,ולהשמידם.
המשימה שהוטלה על הדרג האופרטיבי הראשון
 שלוש דיוויזיות החי"ר המתוגברות 9 ,7 ,ו־- 5הייתה שחרור כול הגולן ,זאת כאשר:
משימת הדרג הטקטי הראשון ,שכלל חטיבות
חי"ר מתוגברות בטנקים ,הייתה להבקיע ולצלוח את
שדות המוקשים ,להתגבר על תעלת הנ"ט ,להשתלט
על המוצבים הקדמיים ,ולהגיע לקו בעומק של 8
ק"מ מקו המגע .שלב זה היה צריך להמשך משעה
 14:00של ה־ 6באוקטובר ועד הערב.
משימת הדרג הטקטי השני ,שהורכב מהחטיבות
הממוכנות והמשוריינות של דיוויזיות החי"ר ,הייתה
להיכנס לקרב משעות הערב ולתקוף את כוחות
העתודה המשוריינים הישראליים ,להשלים את
ההשתלטות על רמת הגולן עד נהר הירדן ,בעומק
של  25-15ק"מ מקו המגע ,ולהתכונן להגן עליה.
על הדרג האופרטיבי השני ,המורכב משתי
הדיוויזיות המשוריינות 1 ,ו־ ,3הוטל לחדור למרכז
רמת הגולן ולהיערך ככוחות עתודה ,מבוקר 7

הגנרל המצרי שאזלי

נשיא סוריה חאפס אל אסאד

נשיא מצרים אנואר סאדאת

פילמרשל אחמד איסמעיל

הגנרל הסורי מוסטפה טלאס

הגנרל המצרי גאמאסי

באוקטובר ועד צהרי היום ,כדי לנצל את ההצלחה
ולחדור לתוך שטח ישראל .ביצוע תוכנית זו היה
אמור להתבצע בסיוע הארטילריה הכבדה ותחת
מטריה צפופה של ההגנה האווירית.
עוד הוטלה משימה איכותית על הכוחות
המיוחדים הסורים ,והיא השתלטות על מוצב

החרמון ,שהיה יוצא דופן במערך מוצבי צה"ל בגולן,
ואשר שימש אותו כבסיס תצפית ,קשר ולוחמה
אלקטרונית.
המלחמה נפתחה כאמור בשעה  14:00ב־6
באוקטובר בהנחתת מהלומה אווירית באמצעות
למעלה מ־ 80מטוסים ,שחצו את קו הפסקת האש

בגולן ואת הגבול הבינלאומי הלבנוני ותקפו יעדים
שונים בשטח על פי התוכנית שהוכנה מראש.
במקביל פתחו כ־ 900קני תותחים ומרגמות בהפגזה
כבדה על מגוון של יעדים בגולן ,מהלך שנועד לפגוע
בכוחות צה"ל ובמפקדותיו במרחב ,להשמיד כוחות
וליצור אנדרלמוסיה במערכת הצבאית כולה ,תוך
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הפתעה מוחלטת שלהם בכול הרמות.
עם סיומו של מהלך זה החלו צוותי הסער של
דיוויזיות הדרג הראשון  9 ,5 -ו־ - 7להתקדם
להתקפה חזיתית.
כבר ביום הראשון של ההתקפה לא הושגו חלקם
הגדול של היעדים שהיה על הכוחות הסורים להשיג.
דיוויזיה חי"ר  7לא הצליחה להבקיע את מערך ההגנה
של צה"ל בגזרה הצפונית ,ועוצבותיה הוכו קשות
על ידי כוחות צה"ל שהיו ערוכים בגזרה .עוצבותיה
המשוריינות של דיוויזיות חי"ר  ,9חטיבות השריון 43
ו־ 51הוכו קשות כבר בשלב הבקעת המכשול בגזרה
המרכזית ,ואחר כך בלחימה בליל  7-6בחודש ,ורק
דיוויזיות חי"ר  ,5שפעלה בגזרה הדרומית ,הצליחה
לחדור לתוך השטח ,ולממש את משימתה לאותו יום.
הצלחה סורית נוספת הייתה כאמור בהשתלטות
המהירה של כוחות הקומנדו שלהם על היעד
היוקרתי ,מוצב צה"ל בחרמון.
בליל  7-6בחודש הורתה המפקדה הכללית
הסורית לעוצבות להחיש את כיבוש התּלים ,כי
האויב עומד לקדם את עתודותיו מהעומק כדי לתגבר
את יחידותיו במוצבים ,ובמיוחד בתלים .באור ראשון
של  7באוקטובר המשיכו העוצבות את התקדמותן
לעומק מערכי ההגנה של האויב .כדי לנצל את הצלחת
עוצבות הדרג הראשון ,ולהקדים את הגעת העתודות
שהאויב שיגר ,הורתה המפקדה הכללית הסורית
בשעה  08:00של ה־ 7בחודש להטיל את דיוויזיה
משורינת  1לקרב .כאן מתחיל סיפור הקרב הגדול
שנערך בימים  9-7באוקטובר באיזור כפר נאפח בין
עוצבות דיוויזיה משוריינת  1לכוחות צה"ל שפעלו
מולן בגזרה זו .להלן התיאור הסורי של הקרב.

הטלת דיוויזיה משוריינת 1
כאמור ,בשעה  08:00ב־ 7בחודש קיבל מפקד
דיוויזיה משוריינת  ,1עקיד תופיק אל־ג'הני ,הוראה
להניע את כוחותיו לקו תל יוסף  -אל־סלוקיה ,בכיוון
כפר נאפח  -ואסט  -אל־קלע ,כשמשימתו השמדת
כוחות האויב באזור חורשת עין זיוון  -כפר נאפח,
ואחר כך להתקדם בכיוון אל־בג'ה  -ואסט  -סכיכ,
ולכתר את כוחות האויב ולהשמידם ,בשיתוף פעולה
עם דיוויזיה .7
מיד לאחר מכן ניתנה הוראה לחטיבת שריון
 91של הדיוויזיה לנוע ולבצע את התקפתה מקו תל
יוסף  -עין ורדה בכיוון  1.5ק"מ ממערב לתל אבו
ח'נזיר ,וק"מ אחד ממערב לבג'ה  -ואסט .בשעה
 11:15הגיעו יחידות חטיבת טנקים  91לקו ההטלה,
אך יחידות חטיבת הטנקים השנייה שלה ,חטיבה
 ,76נתקלו בהתנגדות האויב באל־סלוקיה ,ופתחו
באש כשהיו במרחק של  2.5-2ק"מ מקו ההטלה.
מפקד החטיבה איבד במהלך תנועתה את הכיוון,
דבר שגרם לאיחור בהגעתו לקו ההטלה.
יחידות הדרג הראשון של הדיוויזיה ספגו אש
עזה של טילי נ"ט  2וטנקים ,שהיו ערוכים בבוסתנים
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שממערב לתל יוסף ,דלהמיה ,סנדיאנה ,רזאניה
ואל־סלוקיה ,דבר שאילץ את חטיבות הדרג הראשון
שלה להטיל את דרגיהן הבאים טרם זמנם.
למרות כול זאת ,המשיכה החטיבה בהתקפתה
לאחר שהצליחה להשמיד חלק גדול מטנקי האויב,
וגרמה לאלה שנשארו לסגת לכיוון צפון־מערב.
כאשר החטיבה הגיעה לגבעות דלהמיה היא נתקלה
בהתקפת־נגד בעוצמה של גדוד .היה זה מארב אויב
מאורגן ,שתקף בהפתעה באמצעות טנקים וטילי
נ"ט מוסווים בעמדות קבועות .התפתח קרב עז בין
הצדדים שהסתיים לאחר שכוח האויב הושמד כולו,
והתקפת האויב סוכלה.
החטיבה המשיכה בהתקדמותה והגיעה לקו
שמצפון־מערב לתל אבו ח'נזיר ,כקילומטר אחד
מזרחית לכפר נאפח ,ומצאה את עצמה סופגת
פעם נוספת התקפת אויב מכיוון פאתיו המזרחיים
של כפר נאפח ,ומכוח שריון שהתקדם על הדרך
הראשית מכיוון קוניטרה .במקום זה התפתח קרב
קשה ,השמיים כוסו בעשן רב והאוויר התמלא בשאון
התפוצצויות של מאות פגזים וברעם גועש ,והשטח
כולו התמלא בטנקים בוערים ומושמדים .הקרב
נמשך בין השעות  15:30-14:30ובטווחים שבין
 1,000-100מ' ,במהלכו הושמדו לאויב למעלה מ־30
טנקים ומשגרי טילים.
האויב לא ויתר והטיל כוח טנקים חדש לקרב
כשהחטיבה התכוננה לקראתו .מפקדה ,מקדם
(סא"ל) שפיק פיאד ,הטיל את הדרג השני שלו על
הדרך הראשית קוניטרה  -כפר נאפח ,כדי לפתח
את ההתקפה ולהחיש את ביצוע משימת החטיבה.
בשעה  16:45ספגה החטיבה מטחים נוספים של
טילי נ"ט ממורדותיו המערביים של תל אבו אל־נדא,
הגיבה לעברם בהתאם וחידשה את התקדמותה.
התקפות־הנגד המשוריינות הישראליות לא
הצליחו לבלום את התקדמות החטיבה ,ולמרות
רציפותן נאלץ האויב לסגת בחיפוי הטנקים הבוערים
ועמודי העשן המיתמרים מעל השטח .מפקד החטיבה
קיבל הוראה להתקדם בכיוון  1.5ק"מ ממערב לתל
אבו ח'נזיר וכ־ 500מ' ממערב לכפר אל־בג'ה .תוך
כך הוא זיהה תנועת טור טנקים מצפון לתל יוסף
בכיוון צפון לתל אבו ח'נזיר  -אל־בג'ה ,וביקש מאנשי
החי"ר לנסות להתקדם לעברם כדי לזהותם ,בחושבו
כי אלה טנקים עמיתים .עד מהרה גילה את טעותו
כשאלה פתחו באש חזקה לעבר טנקי החטיבה.
כוח זה הוערך כחטיבת שריון שהתנגשה בטנקי
חטיבה  91הסורית.
החטיבה הסורית ,שנמצאה תחת לחץ קשה של
האויב ,שירה לעברה מכול כליו  -טנקים ,טילי נ"ט
וארטילריה  -נאלצה לסגת לאחור ,מאחר והאויב
המשיך להזרים לשטח עתודות חדשות מהעומק.
עם רדת הערב היא נסוגה לקו שמצפון לדלהמיה
 סנדיאנה ,עם מה שנשאר מהטנקים שלה .בלילהלא אירעו כול קרבות עם האויב ,למעט הפגזות

ארטילריות לא מזוהות וירי פגזי תאורה.
במקום זה התנהל קרב איתנים שבו התנגשו
כוחות הדיוויזיה עם כוחות רבים של האויב שהגיעו
לאזור ,במהלכו הושמדו רבים מהם ,ולאויב נגרמו
אבדות רבות בהרוגים ופצועים .טנקים רבים של
האויב הועלו באש ,וגם לכוחות הסורים נגרמו אבדות
כבדות מאד בנפש ובאמל"ח .במהלך הלילה ניתנו
הוראות לדיוויזיה להיערך להגנה היקפית בקו שאליו
הגיעו כוחותיה ,תוך מוכנות לבלום את התקפות הנגד
של האויב לפני אור ראשון ,ולארגן את הכוחות,
לתספקם ולטפל בהם חומרית ,טכנית ורפואית.
חטיבה ממוכנת  58של הדיוויזיה לא הצליחה
עד השעה  17:00ב־ 7בחודש להטיל את כוחותיה
לקרב ,למרות שקיבלה הוראה לעשות כן ,וזאת בשל
התנגדות קשה מצד האויב שבה נתקלה ,והפצצות
האוויר המרוכזות על טורי החטיבה ,דבר שאילץ
את מפקד הדיוויזיה להורות לה להיערך להגנה
מצפון־מערב ודרום־מערב לעין ורדה ,לשם הגיע
חלק מן החטיבה לאחר השעה .17:00
לאחר שהאויב ספג אבדות כבדות במהלך הקרב
ב־ 7בחודש ,נסוגו כוחותיו מצפון־מערב לכפר נאפח
ולחורשת עין זיוון כדי להתארגן מחדש .כן קודמה
חטיבת שריון מגשר בנות יעקב בציר עליקה  -כפר
נאפח ובציר סנאבר  -עין סמסם .החל מבוקר 8
בחודש פתח האויב בהתקפת־נגד בעוצמה של שתי
חטיבות משוריינות וגדוד טנקים משיירי החטיבה
הקודמת (כנראה הכוונה לחטיבה  )188מכיוון עין
סמסם  -דרומית לאל־קאדריה ,מכיוון עליקה ואל־
סנדיאנה ,מכיוון אל־מע'יר  -מצפון לכפר נאפח,
ומהמורדות הצפוניים־מערביים של תל ח'נזיר ,לאחר
שביצע הכנה ארטילרית והפגזה אווירית על כוחות
הדיוויזיה.
כול אלה לא הצליחו לפגוע בעמידתה האיתנה
ובנחישותה של הדיוויזיה שנלחמה בקרב התנגשות
עם כוחות האויב ,שרצו לבלום את התקדמות
כוחותיה .למרות שבהתקפתו הראשונה איבד האויב
טנקים רבים ,הוא חזר ותקף בשנית את כוחות
הדיוויזיה ,כשהוא מטיל לקרב כוחות חדשים מן
הדרג השני שלו .בשעה  13:00ב־ 8בחודש הצליח
להגיע לפאתיהם המערביים של הכפרים סנדיאנה
ורזאניה.
לאחר קרב התנגשות קשה בין טנקי דיוויזיה
משוריינת  1וטנקי האויב ,בתנאי עליונות אווירית
של האויב ,הגיעו כוחותיו בסוף היום לקו דלהמיה
 סנדיאנה  -רזאניה .לאחר שהדיוויזיה איבדהבקרבות אלה קרוב ל־ 50אחוזים מכליי השריון שלה,
היא עברה בבוקר ה־ 9בחודש להגנה על הקו עין
עישה  -אל־רמת'אניה  -אל־סלוקיה ,במה שנשאר
מכוחותיה.
בשעה  07:30ב־ 9בחודש פתחה הדיוויזיה
בהתקפה על ידי שתי חטיבות הטנקים שלה 91 -
ו־ 76כדי להשתלט על כפר נאפח ,בשיתוף פעולה

נגמ"ש בי־אם־פי־ 1מהסוג שהיה
בצבא מצרים המלחמה

עם כוחות שיונחתו באזור  .3הדיוויזיה הצליחה
להגיע לקו עין ורדה הצפוני־מזרחי  -שני ק"מ
ממערב לח'ושניה ,ובו נשארה עד השעה ,12:00
עד שהאויב הכניס כוחות חדשים לקרב .בשל לחץ
זה נסוגו יחידותיה אל ממערב לח'ושניה ,שם נשארו
עד השעה .17:00
לאורך כול יום  9בחודש הותקפו יחידות הדיוויזיה
על ידי כוחות האויב .תותחיו ,טילי הנ"ט שלו
ומטוסיו ,שהלכו והתגברו מן השעה  14:00ונמשכו
עד השעה  ,17:00עת החל האויב בהתקפה חדשה
בעוצמה של למעלה מחטיבת טנקים.
בסביבות השעה  10:00ב־ 10בחודש חידש האויב
את התקפותיו ,לאחר הכנה כבדה בארטילריה
ובמטוסים ,כאשר גדוד טנקים שלו תוקף מכיוון
רשם ח'זעל  -דהרת אל־שעאף ,גדוד שני מכיוון תל
פזארה  -תל שעאף אל־סנדיאן  -תל עכאשה ,וגדוד
שלישי מח'ושניה לכיוון תל פזארה ואל־ג'ויזה .בסוף
היום הצליח האויב להשתלט על קו הפסקת האש
בגזרת הדיוויזיה .כוחות הדיוויזיה שמנו בשלב זה
כ־ 20טנקים ,ושאר כוחות החי"ר מחטיבה ממוכנת
 ,58ניסו להחזיק בקו הנמצא  1.5ק"מ מדרום לג'ויזה
 -המדרונות המערביים של תל שעאף אל־סנדיאן.

לאחר קרב קשה ,הצליחה הדיוויזיה להפסיקו ,לאחר
שהשמידה  19טנקים לאויב .בסביבות השעה 13:30
נאלצה הדיוויזיה ,תחת לחץ האויב ,לסגת ולהיערך
להגנה באזור כודנה ,שם נשארה עד הפסקת האש.
הסורים רואים בקרב זה את אחד מקרבות השריון
הגדולים במלחמה זו ,שבו באו לידי ביטוי גבורת
לוחמיהם ונאמנותם לארצם ,שהייתה חזקה יותר
מעוצמתם של התקפות טנקי האויב .בלחימתה של
חטיבה  91התמקד כול הזעם שהצטבר בעם הסורי
שהיה נחוש להילחם ולשחרר את השטח הכבוש,
ואכן בקרב זה הציגו אנשי השריון הסורים דוגמה
יוצאת דופן של גבורתם ,אומץ ליבם ונחישותם.
אמנם מנהיגי סוריה פארו ושבחו את לחימת
כוחותיהם במלחמה בכלל ובקרב זה בפרט ,אך
יחד עם זאת ,יש לציין כי קרב זה מנע מדיוויזיה
משוריינת  1מלמלא את המשימה שהוטלה עליה,
ולהביא בסופו של דבר להשתלטות הסורית על
רמת הגולן ולשחררה ,כפי שקיוו בדמשק שיקרה.
מכאן החל מהפך בשדה הקרב ,שהסתיים כאמור
בסילוק כול הכוחות הסורים מן השטחים בגולן
הישראלי שאליהם חדרו ,וצה"ל פתח ב־ 11בחודש
בהתקפת־הנגד שלו בתוך השטח הסורי.

בראיית הסורים הצטיינה המלחמה בהבלטת
חלקם של טילי הנ"ט בה ,שכן הם הסבו לשני הצדדים
אבדות רבות בטנקים וברק"ם אחר .קרבות הטנקים
בשתי החזיתות ,המצרית והסורית ,הוכיחו בראייתם
את עליונותם של טנקי הטי־ 62והטי־ 55מתוצרת
סובייטית על הטנקים האמריקאים מדגם פטון
אם־ 48ואם־ 60והטנקים הבריטיים מדגם סנטוריון,
וכי הנגמ"ש בי־אם־פי־ ,1החמוש בתותח ובטיל נ"ט
סאגר ,הוא הנגמ"ש הטוב ביותר בעולם .אין ספק
כי לתוצאות אלה היו השלכות על מדינות אירופה
המערבית ,ובמיוחד על ברית נאט"ו.
המלחמה ברמת הגולן ראתה קרבות שריון
מהגדולים בעולם ,כשהכוחות הסורים הטילו
בהתקפתם כוח שריון בעוצמה של  770טנקים,
שהוטל בבת אחת ומכיוון אחד .מולם נמצאה
בתחילת המלחמה כמות קטנה יותר של טנקים
ישראליים ,אך שני הצדדים המשיכו להזרים
במהלך הלחימה טנקים נוספים לזירה ,עד
שמספרם הכולל הגיע ליותר מאלפיים .לחימת
השריון בין הכוחות הסורים לישראלים דמתה
להתנגחות תיישים ,כפי שהתבטא אחד הגנרלים
הצרפתיים ,וכתוצאה מכך נראה כי לוחמת
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השריון במלחמות הבאות תושפע מכך ומן
הלקחים שהופקו ממלחמה זו.

סיכום הלחימה בחזית הסורית
מי שהיטיב לתאר את התקפת הצבא הסורי
בגולן היה חאפז אל־אסד עצמו ,שאמר (כנראה
לשר ההגנה שלו דאז ,מצטפא טלאס)" :תאר לעצמך
חזית הררית שרוחבה  70ק"מ ועומקה פחות מכך ,בה
ערוכים אלפיים וחמש מאות טנקים ,אלפי תותחים
ועשרות אלפי חיילים המצוידים בנשק החדיש
והקטלני ביותר ,החל מהרובה והמקלע ,דרך הפצצות
השונות בעלות כושר ההשמדה והשריפה ,וגמור
בטילי הנ"ט ,ובנוסף מאות מטוסי הקרב וההפצצה
והמסוקים שנטלו חלק חשוב בלחימה .תאר לעצמך
לחימה קשה המתנהלת בחזית צרה זו ,הנמשכת
יומם וליל במשך מספר ימים ,בה התלכדו האנשים
והשריון בהתפרצות געשית של כול סוגי הלבה.
לכול אלה הצטרפה גם אש המטוסים מן הסוגים
השונים ,שלא השאירה סנטימטר אחד בשטח בלי
אש ,הרס ואבדות ,ולא היה מקום במרחב שלא זכה
למנת הפצצות שלו ,שתוצאותיהן נתגלו אחר כך
בשטח שכוסה כולו בברזל ובדם .זו היא המערכה על
הגולן שאותה ניהל הצבא הסורי ,ובה רשם את אחד
הפרקים המפוארים בתולדות המלחמות ,הישנות
והחדשות ,על גבורותיה וקרבנותיה ,שדמו לאגדה".
הוא רק שכח שצה"ל ,ובעיקר עוצבות השריון שלו
רשמו במערכה זו פרק לא פחות מפואר בתולדותיהן,
ואולי אף יותר מפואר מזה שרשמו עוצבות השריון
הסוריות ,שמרביתן איבדו את הטנקים שלהן לאחר
שלושת ימי הלחימה הראשונים.
הלחימה בחזית המצרית 4

.1ההחלטה המצרית לבצע את ההתקפה
לעבר המעברים

בראייה מצרית ,ולא רק המצרית ,הקרב שהשפיע
יותר מכול על התפתחות המערכה בחזית המצרית
היה קרב השריון הגדול שנערך ב־ 14באוקטובר.
כשבוע לאחר ביצוע הצליחה ,ובלימת התקפות־
הנגד הראשונות של הכוחות הישראליים ,נפלה
ההחלטה בהנהגה המצרית לבצע גם את השלב
השני בתוכניתם ,ולהניע כוחות לעומק סיני ,כדי
להשתלט על המעברים ,וזאת לאחר שהופעלו עליה
לחצים לא קטנים ,מצד נשיא סוריה חאפז אל־אסד
וממנהיגי ברית־המועצות .הרמטכ"ל המצרי דאז,
פריק (מקביל לרב־אלוף או גנרל  3כוכבים) סעד
אל־דין שאזלי ,מגדיר בספרו את ההחלטה לבצע
את השלב השני בתוכנית ההתקפה המצרית ,שהיא
פיתוח המתקפה מזרחה לעבר המעברים" ,כשגיאתו
הראשונה הרת־האסון של המטה הכללי המצרי,
שממנה השתלשלו כול שאר השגיאות" .5
עד פרוץ המלחמה פעלו שני הצבאות ,המצרי
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התּלים במקור
מפת רמת הגולן עם שמות ִ

והסורי ,בשיתוף פעולה מלא תחת מפקדה משותפת
בראשות שר ההגנה המצרי ,פריק־אוול (מקביל
לגנרל  4כוכבים) אחמד אסמאעיל .יחד הכינו
את תוכניות המלחמה בתיאום מלא ,ויחד תיאמו
את יום ה־"ע'" ושעת ה־"ש'" שלה ,ואת פתיחת
המלחמה במהלומה אווירית ,שבה נטלו חלק כ־200
מטוסים מצרים וכמאה מטוסים סורים ,שתקפו
מטרות חשובות בעומק שטח האויב .כן תואם מועד
ההכנה הארטילרית ,שבה נטלו חלק כאלפיים קנים
מצרים וכתשע מאות קנים סורים באותה תוכנית.
אמנם בתחילת המלחמה התנהלה הלחימה
בתיאום מלא ומוצלח בין שני הצבאות ,אך הדבר לא
ארך זמן רב .שיתוף הפעולה והתיאום ביניהם החל
להתפוגג בהדרגה מיד לאחר השלב ההתקפי בשתי
החזיתות ,ואף נוצר ניתוק מלא בין שני הצבאות,
כשמפקדת כול צבא ניהלה את מבצעיה בהתאם
לאירועים ולהתפתחויות שעמדו מולה.
למן היום הראשון למלחמה החלו להתגלות זרעי
החשדות והספקות בין שתי השותפות למלחמה.

במהלך ארבעת הימים הבאים ( 12-9באוקטובר)
התגלתה מחלוקת חריפה בין שתי ההנהגות ,המצרית
והסורית .ההנהגה הסורית התלוננה על כך שהכוחות
המצרים נשארו במקומם בראשי הגשר לאחר
שהצליחו לבלום את התקפות־הנגד הישראליות,
בשל ההוראות שהוצאו להם לקיים עצירה טקטית,
ובכך איבדו הזדמנות זהב להתקדם לקו המעברים
ההרריים האסטרטגיים שבמרכז סיני.
הסורים הזכירו למצרים כי במסגרת תיאום
שיתוף הפעולה בין הצדדים באשר להכנת תוכנית
ההתקפה "גרניט ־ "2המתוקנת (תוכנית "בדר"),
שבה נטלו חלק בכירי המפקדים המצרים והסורים,
נקבעו מטרותיה כך שהכוחות המצרים יגיעו אל
אזור המעברים ההרריים בסיני ,והכוחות הסורים
יגיעו לנהר הירדן והכינרת ,ורק לאחר שמטרות
אלה תושגנה תתבצע עצירה טקטית .אך המפקדה
המצרית החליטה כי יש צורך לבצע עצירה טקטית
לאחר צליחת הכוחות את תעלת סואץ וההשתלטות
על קו בר־לב ,כדי להתארגן מחדש ולהתכונן לבלום

את התקפות־הנגד הישראליות הצפויות ,ורק עם
סיום שלב זה ניתן יהיה להתקדם לעבר המעברים
ההרריים.
העצירה הטקטית של הכוחות המצרים לא
הייתה רק מושא לביקורת של הסורים ,שכן גם
ההנהגה הסובייטית הביעה את דאגתה מעצירת
ההתקפה המצרית לאחר הצלחת שלב צליחת
התעלה וההשתלטות על קו בר־לב ,וראשיה הביעו
את פליאתם על כך שהמצרים אינם מנצלים את
הצלחתם כדי להגיע לקו המעברים ,ובמיוחד שמהלך
זה ,בנוסף לכך שהוא צורך מלחמתי ושלב טקטי חשוב
שהכרחי לבצעו ,יסייע גם להקלת הלחץ המופעל על
סוריה ,בשל ריכוז המאמץ הישראלי העיקרי נגדה.
התקפת הכוחות הישראלים לתוך השטח הסורי,
שהחלה בבוקר ה־ 11בחודש ,והגעתם בגזרה הצפונית
למרחק של כ־ 40ק"מ מדמשק ,הביאו לעליית מפלס
החרדה בהנהגה ובפיקוד הסורי  .6המפקדה הסורית,
שהייתה נתונה תחת לחץ אדיר ,ראתה שהכוחות
המצריים ,למרות התפתחויות מסוכנות אלה
בגזרתה ,עדיין נשארו במקומם ממזרח לתעלה,
מבלי שנראו באופק סימנים כלשהם שהם עומדים
להתחיל בתנועה מזרחה לעבר המעברים ,בהתאם
לתוכנית שסוכמה בין שני הצבאות .לפיכך הגבירו
את לחצם על המפקדה המצרית כדי שאלה יתחילו
לבצע את חלקה השני של תוכנית ההתקפה שלהם,
ובכך יסייעו להקל על הלחץ בחזית הסורית .פריק־
אוול אחמד אסמאעיל ,העביר זאת לידיעת הנשיא
סאדאת ,ואף העלה סוגיה זו בפגישתו עם הרמטכ"ל,
שאזלי ,לאחר שובו מחזית התעלה בשעות אחר
הצהרים של  11בחודש.
האחרון התנגד לרעיון זה בלהט רב ובעקביות,
כמתואר בזכרונותיו ,והעלה את טיעוניו בפני שר
המלחמה המצרי ,מחשש לחוסר היכולת לתת הגנה
אווירית מספקת לכוחות שינועו מזרחה ,כנגד
תקיפות חיל־האוויר הישראלי ,דבר שממנו חשש
מאד .הנימוק כי מתקפה זו תפחית את הלחץ מעל
סוריה לא שכנעה אותו ,ולדבריו היא לא תקל את
הלחץ עליהם באורח משמעותי.
למרות זאת ,הלחץ הסורי הביא בסופו של דבר
להחלטה המצרית להיענות לדרישתם ,ולהורות
על "פיתוח ההתקפה בחזית המצרית מזרחה"
עם שחר ה־ 13באוקטובר .ההחלטה הוצגה בפני
הצבא כהחלטה מדינית ,דבר שעורר תרעומת רבה
בפיקוד המצרי הבכיר ,ומפקדי שתי הארמיות מחו
כנגדה נמרצות .מפקד ארמיה  2אף הודיע על כוונתו
להתפטר מתפקידו ,אם יוטל עליו לבצעה .בעקבות
כך נערכה פגישה דחופה בערב ה־ 12בחודש במרכז
המבצעים הראשי של הצבא בקהיר  -מרכז - 10
בנוכחות שר המלחמה ,הרמטכ"ל ומפקדי השדה
הבכירים ,בה הוחלט לדחות את מועד הביצוע
ביממה ,ל־ 14בחודש ,ולהפעיל לצורך זה כוחות
מן העתודה ולא מאלה הנמצאים בראשי הגשר.

 .2תוכנית ההתקפה

בעקבות כך הוחלט להעביר את שתי החטיבות
הנותרות של דיוויזיה משוריינת  - 21אחת שריון
ואחת ממוכנת (חטיבת שריון אחרת כבר הועברה
קודם לכן כדי לתגבר את ראש הגשר של דיוויזיה
חי"ר  ,)16ושתי חטיבות של דיוויזיה משוריינת 4
 אחת משוריינת ואחת ממוכנת גם כן .כתוצאהמכך נשארה בגדה המערבית של התעלה עתודת
שריון של חטיבת שריון אחת מדיוויזיה  ,4שמנתה
כמאה טנקים.
השינוי שהוכנס בתוכנית המבצעים המצרית
"גרניט" והפך אותה ל"גרניט־ "2המשופרת (שנקראה
בהמשך תוכנית "בדר") היה שלב ההשתלטות על קו
המעברים האסטרטגיים בסיני .היה זה השלב השני
בתוכנית המצרית ,כשהראשון הוא הצליחה והקמת
ראשי הגשר בעומק של  12-10ק"מ.
התוכנית שנקבעה לביצוע המהלך לעבר המעברים
הייתה שונה מן התוכנית המקורית שבמסגרת
תוכנית "גרניט־ ,"2שהייתה אמורה להתבצע על
ידי כלל הצבא  -הדיוויזיות הערוכות בראשי הגשר,
כשהן מתוגברות בדיוויזיות המשוריינות והממוכנות
מהדרג האופרטיבי השני שממערב לתעלה ,שיתקפו
מזרחה כדי להשתלט על המעברים ,ולהגיע לכניסות
המזרחיים שלהם ,ולהיערך להגנה בקו כללי קלעת
אל־ג'ונדי  -הכניסות המזרחיות למעברי המיתלה
והג'ידי  -ביר גפגפה  -ביר אל־עבד .כלומר העתקת
קו ההגנה המצרי כולו מאיזור ראשי הגשר הנמצאים
בעומק  12-10ק"מ ממזרח לתעלה לקו הנוגע ברכס
ההרים המערבי של סיני ,בעומק של  80-75ק"מ
ממזרח לתעלה ,הנחשב לקו ההגנה הטבעי על מצרים.
על פי התוכנית החדשה נקבע כי ישוגרו כוחות
קדמיים לביצוע המהלך ,שכן מערכת ההגנה
האווירית לא נתנה חיפוי לכוחות מעבר ל־20-15
ק"מ ממזרח לתעלה ,וזאת כדי שלא ישמשו טרף
קל למטוסים הישראליים ,ויושמדו עוד לפני שיגיעו
ליעדיהם .על פי התוכנית יופעלו הכוחות הקדמיים
מבסיסי ראשי הגשר של שתי הארמיות ,ואחר כך
יקודמו שתי הדיוויזיות המשוריינות  4ו־ ,21לאחר
שיחצו את התעלה ויתקדמו מראשי הגשר לציר
הרוחב מספר  ,3העובר בסמוך לכניסות המערביות
של מעברי המיתלה והג'ידי ,ונפגש עם הציר המרכזי
ליד טאסה ועם ציר החוף ליד בלוזה .ציר רוחב זה
נמצא בעומק של כ־ 30ק"מ ממזרח לתעלה ,כך שיש
הבדל בין התוכנית המקורית והחדשה ,כשעומקה
של זו לא יעלה על  45ק"מ.
התוכנית שהוכנה לפיתוח ההתקפה מזרחה
מאור ראשון של ה־ 14בחודש יועדה להשמיד
כוחות אויב בקו החזית ,ונועדה להתחיל בתקיפה
אווירית על יעדי האויב בעומק ,שלאחריה תתבצע
הכנה ארטילרית במשך  15דקות .המאמץ האווירי
העיקרי נועד לתת הגנה לכוחות מפני תקיפות
אוויריות של האויב ,ולהגיש להם סיוע ישיר להם

בעת התקדמותם ,ואילו כוחות ההגנה האווירית
נועדו לרכז את מאמצם העיקרי כדי לאבטח את
התקדמות הכוחות לקראת הקרב והגנה על ריכוז
הכוחות העיקרי.
תוכנית המבצע כללה קידום  4קבוצות של כוחות
קדמיים ,שתיים מכול ארמיה ,בארבעת הצירים
העיקריים ,כלהלן:
•ציר מעבר המיתלה  -שבו תפעל חטיבת שריון
מדיוויזיה משוריינת  ,4מהדרג השני של ארמיה
 ,3שתתקדם לעבר מעבר המיתלה ותשתלט על
הכניסה המערבית אליו ,וזאת בסיוע של גדוד
חי"ר ממוכן מדיוויזיה חי"ר ממוכנת  ,6גם היא
מהדרג השני של ארמיה .3
•ציר מעבר הג'ידי  -שבו תפעל חטיבת חי"ר ממוכנת
מדיוויזיה חי"ר  ,7מהדרג הראשון של ארמיה .3
זו תתקדם מזרחה כדי להשתלט על צומת ציר
הרוחב מספר  3עם ציר הג'ידי ,בשיתוף פעולה
עם גדוד מחטיבת שריון  25העצמאית ,המסופחת
לדיוויזיה .7
•ציר טאסה  -שבו תתקדם מזרחה דיוויזיה
משוריינת  ,21מהדרג השני של ארמיה  ,2כדי
להשתלט על צומת ציר הרוחב מספר  3עם הדרך
האמצעית שליד טאסה.
•ציר בלוזה  -שבו תפעל חטיבת שריון 15
העצמאית ,המסופחת לדיוויזיה חי"ר  ,18כדי
להשתלט על צומת ציר הרוחב מספר  3עם ציר
החוף שליד בלוזה.
.3ההתקפה המצרית ב־ 14באוקטובר

א .גזרת ארמיה 2
הנטל העיקרי של ההתקפה הוטל על ארמיה
 ,2שהקצתה בשל כך כוחות רבים יותר למבצע זה.
תוכנית ארמיה  2כללה שני מאמצים:
המאמץ העיקרי בציר טאסה ,שהתבצע על ידי
דיוויזיה משוריינת  21מהדרג השני של ארמיה ,2
שנעה מראש הגשר של דיוויזיה חי"ר  .16הסיבה
להקצאת דיוויזיה משוריינת שלמה כדי להשתלט
על טאסה הייתה חשיבות מיקומה בקו החזית עם
ישראל .בנוסף להימצאותה באזור צומת הדרך
התיכונה עם ציר הרוחב מספר  ,3נמצאה בה
המפקדה הקדמית של הגזרה התיכונה שעליה פיקד
הגנרל אריאל שרון ,וכן שימשה מקום ריכוז של
כוחות העתודות הטקטיות הישראליות ,בהיותה
ממוקמת במרכז חזית הלחימה ,וממנה אפשר
לשגר את יחידות השריון והממוכנות לכול גזרה
מאוימת בחזית ,צפונה או דרומה ,על ידי שימוש
בציר הרוחב מספר  .3ההשתלטות על טאסה
הייתה אמורה לפתוח את הציר לרווחה לפני
הכוחות המצריים להתקדמות מזרחה ללא צורך
להבקיע מעבר כלשהו או לעבור מכשולים טבעיים
כלשהם ,וכן ליצור באותה עת איום על המפקדה
הקדמית של פיקוד הדרום הישראלי שבאזור אום
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מרג'ם ,המרוחק כ־ 40ק"מ בלבד ממזרח לטאסה.
במקביל התבצע מאמץ משני על ידי חטיבת
שריון עצמאית  15שסופחה לדיוויזיה חי"ר  18בגזרת
קוניטרה המזרחית ,שנעה מראש הגשר של הדיוויזיה
בציר הצפוני ,כדי להגיע לאיזור בלוזה ולהשתלט על
צומת ציר החוף עם ציר הרוחב מספר .3
לצורך ביצוע המשימה עברו מפקדת דיוויזיה
משוריינת  21ושתיים מחטיבותיה שנמצאו ממערב
לתעלה ,חטיבת שריון  1והחטיבה הממוכנת ,לצידה
המזרחי של התעלה .חטיבת שריון  14שלה כבר
נמצאה בגדה המזרחית ,אליה עברה בליל ה־7-6
בחודש כדי לתגבר את דיוויזיה חי"ר .16
המצרים ידעו כי לכוחות האויב הערוכים מול
גזרות הדיוויזיות של ארמיה  2יש כ־ 230טנקים,
המאורגנים בשתי חטיבות שריון וחטיבת חי"ר
ממוכנת .אלה נערכו לאורך קו בלימה שנשען על
גבעות שולטות על צירי ההתקדמות לעומק חצי האי
סיני ,כשהן מתוגברות ביחידות טילי נ"ט.
דיוויזיות החי"ר היו אמורות גם הן להקצות
כוחות למבצע :דיוויזיה חי"ר  2שיגרה גדוד חי"ר
ממוכן מתוגבר מהחטיבה הממוכנת שלה ,כדי
שיאבטח את האגף השמאלי של דיוויזיה משוריינת
 21במהלך התקדמותה מזרחה .דיוויזיה חי"ר 18
קידמה גדוד חי"ר ממוכן ומתוגבר מהחטיבה
הממוכנת שלה ,כדי שישתלט על צומת הצירים
באיזור אבו סמארה ,ויאבטח את האגף הימני של
חטיבת שריון  15במהלך התקדמותה מזרחה.
קרב דיוויזיה משוריינת  :21ב־ 06:30בבוקר 14
בחודש החלה הדיוויזיה לנוע מן הקו שנקבע לה בתוך
ראש הגשר של דיוויזיה חי"ר  ,16תחת חיפוי אווירי
וארטילרי ( 16גדודי ארטילריה ,שצרכו  0.4יחידות
אש  .)7הדיוויזיה התקדמה מדרום לציר שבכיוון
טאסה בשני דרגים :הראשון  -חטיבת שריון 1
מימין (המאמץ העיקרי של הדיוויזיה) וחטיבת שריון
 14משמאל ,ובדרג השני  -חטיבת חי"ר ממוכן .18
בשעה  08:00בבוקר נתקלו כוחות הדיוויזיה
בהתנגדות חזקה מעמדות מוכנות של האויב שנמצאו
מדרום ומצפון לדרך התיכונה .באותה עת התקבלו
ידיעות כי האויב החל להניע את עתודת השריון שלו
בכיוון ג'בל חביטה באגף הימני של דיוויזיה חי"ר .16
מצבה של חטיבה  1נעשה קשה מתחילת התנועה,
שכן היא נחשפה להפגזה מרוכזת של הארטילריה
ארוכת הטווח של האויב בקוטר  175מ"מ ,בנוסף
לאש כבדה מן הטנקים ומגננים של טילי הנ"ט ,דבר
שהביא להריגתו של עקיד (אל"ם) מחמד תופיק
אבו שאדי ,מפקד החטיבה ,וכן מפקד הארטילריה
שלה ב־ 15הדקות הראשונות של הקרב ,והשמדת
טנק מפקד הגדוד השמאלי .ראש מטה החטיבה
תפס את הפיקוד עליה .מצב זה הביא ,בנוסף לאש
הצפופה והכבדה שרוכזה על יחידות החטיבה ,לאיבוד
השליטה ,בעיקר לאחר ניתוק הקשר בין מפקדת
החטיבה לחלק מיחידות המשנה שלה .כתוצאה מכך,
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איבדו חלק מיחידות אלה את כיוונן ,ונעו צפונה כדי
להתרחק מן ההתנגדות הקשה שבה נתקלו ואשר
בלמה את התקדמותן ,במקום להתקדם מזרחה
בהתאם לתוכנית ,דבר שהביא להסתפחות מספר
פלוגות טנקים מחטיבת שריון  1לחטיבת שריון .14
מצבה של חטיבה  14שריון היה טוב יותר ממצבה
של חטיבה  1והיא הצליחה להשמיד את מוצב האויב
שחסם את נתיב התקדמותה ,ולהתקדם כחמישה
ק"מ בחזית ראש הגשר של דיוויזיה חי"ר  ,16אך
נאלצה לעצור מול ירי טנקים ונ"ט שהתמקד על
יחידותיה ,מצפון ומדרום לציר התיכון.
בשעה  08:30בבוקר לקה בהתקף לב לואא' (אלוף)
סעד מאמון ,מפקד ארמיה  ,2שעקב אחר מצבה של
דיוויזיה משוריינת  21מן המפקדה הקדמית של
הארמיה ,ולכן התקשר מיד לראש מטה הארמיה,
שנמצא במפקדה העיקרית של הארמיה ,וזה הגיע
למפקדה הקדמית שלה באסמאעיליה וקיבל את
הפיקוד עליה.
דיוויזיה משוריינת  21עדיין נלחמה בקרב קשה
מול כוחות האויב ,שמנעו ממנה להתקדם ,ומפקדה
הורה למפקד חטיבה חי"ר ממוכן  18שנעה בדרג
השני שלה לנוע לאזור אל־טאליה ,ולהתכונן להיכנס
לקרב מימין לחטיבת שריון  .14מפקד הדיוויזיה ביקש
להפעיל את כוחות החי"ר רגלית כדי לסייע לטנקים
להשמיד את כוחות האויב ,שמנעו מחטיבת שריון
 14מלהתקדם ,לאחר שהנחיתו עליו אש מטוסים
וארטילריה .התקפת דיוויזיה משוריינת  21הסתייעה
בכוח ארטילרי גדול שכלל את אגד הארטילריה
של הארמיה ואת אגדי הארטילריה של דיוויזיה
משוריינת  21ודיוויזיות חי"ר  16ו־ ,2שהתמקדו
בהפגזת עמדות האויב שבלמו את התקדמות
כוחותיה ,וכן את עמדות תותחי האויב שבעומק.
כאשר מפקד הדיוויזיה ביקש סיוע אווירי ,יצרה
ארטילריית הדיוויזיה מסך עשן כדי לסמן עבור
המטוסים המצרים את הקו בו נמצאים כוחותיה.
חיל האוויר ביצע שלוש גיחות סיוע ,ומטוסיו הפציצו
את עמדות האויב ,אך השפעתן הייתה מוגבלת כי
לא נוצר קשר ישיר בין הדיוויזיה והמטוסים לקביעת
המטרות שאותן היה צריך להשמיד.
מצבה של חטיבת שריון  1המשיך להיות קשה
לאחר שמפקדת החטיבה איבדה את השליטה על
יחידות המשנה שלה ,דבר שהביא כאמור להסתפחות
חלק מאנשיה לחטיבת שריון  ,14וחלק ממנה אף
חזר לראש הגשר של דיוויזיה חי"ר  .16באותה
עת המשיכה חטיבת שריון  14להילחם בעקשנות
ממערכיה מול ההתנגדות הקשה של האויב .דיוויזיה
חי"ר  2סייעה לחטיבת השריון והגנה על אגפה
השמאלי באש תותחיה וטילי הנ"ט שהפעילה ,ובלמה
התקפת נגד של האויב באגף הימני של החטיבה.
האויב ריכז במהלך ה־ 14בחודש את אש תותחיו
ארוכי הטווח מן הקליברים  155ו־ 175מ"מ וכן את
הפצצותיו האוויריות על עמדות ויחידות דיוויזיה

המשוריינת  21ודיוויזיה חי"ר  ,16שגם היא בלמה
התקפת נגד של שריון האויב.
בשעה  13:30בצהרים הפך מצבה של דיוויזיה
משוריינת  21חמור .חטיבת שריון  1לא הייתה
מסוגלת לבצע כול פעולות לחימה מזרחה וסבלה
מאבדות רבות ,כשנשארו בה  66טנקים .חטיבת
שריון  14ספגה התקפה אווירית מרוכזת ואש צפופה
וישירה של טנקים וטילי נ"ט ,ונשארו לה  44טנקים,
וסה"כ איבדה הדיוויזיה כ־ 50אחוזים מן הטנקים
שלה ,אם מוסיפים לכך את הטנקים של החטיבה
הממוכנת שלא נטלה חלק בלחימה.
חטיבת חי"ר ממוכן  18המשיכה להתכונן לקרב,
ובמהלך פעולה זו ספגו כוחותיה הפצצות אוויריות
והפגזות ארטילריות ממוקדות .מפקד הדיוויזיה ניסה
להחזיק בקו על ידי חטיבת שריון  14וגדוד שהסתפח
אליה מחטיבת שריון  ,1ולהמשיך במאמציו לארגן
את חטיבת שריון  1ולהחיש את החזרת הכשירות
הקרבית לדיוויזיה ,כהכנה לחידוש התקדמותה
וביצוע המשימה שהוטלה עליה .בצהרי היום דיווח
ממלא מקום מפקד הארמיה למפקד הכללי ,פריק־
אוול אחמד אסמאעיל במרכז  10בקהיר והציג בפניו
את מצבה של דיוויזיה משוריינת  21ואת תוכניתו
שהדיוויזיה תמשיך להילחם כדי למלא את משימתה,
וביקש ממנו לקבל סיוע אווירי עבור הדיוויזיה,
כדי לסייע לה להתגבר על התנגדות כוחות האויב
העומדים בדרכה ומונעים את התקדמותה.
הנשיא סאדאת הגיע בסביבות השעה 13:30
בצהרי ה־ 14בחודש למרכז  10על פי בקשת המפקד
הכללי ,ופריק אוול אחמד אסמאעיל דיווח לו עם
הגיעו למפקדה כי מבצע פיתוח ההתקפה לאורך כול
החזית לא השיג הצלחה ,וכי הכוחות המשוריינים
והממוכנים הנוטלים בו חלק בגזרות הארמיות  2ו־3
ספגו אבדות רבות בטנקים ,שהגיעו לכדי  250טנקים.
הנשיא הורה לפריק סעד אל־שאזלי ,הרמטכ"ל ,לצאת
מיד לחזית כדי להרים את מורל הקצינים והחיילים.
בסביבות השעה  16:00בערב הגיע הרמטכ"ל
למפקדה הקדמית של ארמיה  2וביקר את מפקדהּ,
לואא' סעד מאמון ששכב בבית המנוחה כשלידו
רופא שטיפל בו .לאחר מכן הוא נפגש עם קציני
מפקדת ארמיה  2ודן עימם במצב ,וגם התקשר
עם כול המפקדים והעביר להם את ברכות הנשיא
ועידודו להם.
הפריק שאזלי תכנן לבקר גם בדיוויזיה משוריינת
 21שהייתה העוצבה שנשאה בעיקר הנטל בקרב
בבוקר אותו יום ,אך לא יכול היה לחצות את התעלה
ברכבו ,שכן מצא את אחד הגשרים מושמד ואילו
הגשר השני הורם ממקומו כדי למנוע את השמדתו על
ידי ארטילריית האויב שהמשיכה להפגיז כול הזמן,
ולכן נאלץ לחזור פעם נוספת למפקדת ארמיה ,2
שאליה הגיע בסביבות השעה  20:00בערב .לאחר
שהתקשר בטלפון עם מפקד הדיוויזיה הוא יצא
בדרכו לקהיר והגיע למרכז  10בסביבות השעה 23:00

התוכנית הכללית המצרית לפיתוח ההתקפה ב־ 14באוקטובר

בערב ,ודיווח על המצב לפריק אוול אחמד אסמאעיל
וגם לנשיא סאדאת.
בשעה  21:00בערב הורתה מפקדת ארמיה ,2
בהתבסס על הנחיות המפקדה הכללית ,למפקד
דיוויזיה משוריינת  ,21לרכז את כוחותיו בתוך ראש
הגשר של דיוויזיה חי"ר  16לפני אור ראשון של ה־15
באוקטובר ,כדי לתגבר את ההגנה על ראש הגשר ,תוך
המשך פעולות ארגונה מחדש של הדיוויזיה והחזרת
כשירותה הקרבית בזמן הקרוב ביותר האפשרי.
המצרים מציינים כי למרות האבדות הכבדות שספגה
דיוויזיה זו והמצבים הקשים שניצבה בפניהם במהלך
מבצע פיתוח ההתקפה בבוקר ה־ 14בחודש ,היא
נלחמה היטב מול האויב ,ואיבדה מספר גדול מאנשיה

ומן הטנקים שלה .עם זאת ,התנאים הלא מתאימים
והטעויות הטקטיות שנעשו ,גרמו לכך שהיא לא
הצליחה למלא את המשימה שהוטלה עליה.
קרב חטיבת שריון עצמאית  :15משימתה
הייתה להתקדם ככוח קדמי של דיוויזיה חי"ר 18
בציר הצפוני ,כדי להגיע לאזור בלוזה ולהשתלט על
צומת ציר הרוחב מספר  3עם ציר החוף קנטרה -
אל־עריש .כדי לאבטח את התקדמותה הוקצו גדוד
חי"ר ממוכן מחטיבת החי"ר הממוכן של הדיוויזיה
וגדוד הטנקים שלה ,שיפעלו כדי להגן על אגפה
הימני של חטיבת השריון.
תוכנית חטיבת שריון  15הייתה לנוע בשלושה
צירים במקביל ,כשבכול אחד מהם ינוע גדוד טנקים

מתוגבר .כוח החלוץ של החטיבה החל לנוע בציר
קנטרה  -אל־עריש בשעה  06:30היעודה ,ואחריו
עמדו לנוע כעבור זמן מה בציר שמימין לו גדוד טנקים
נוסף ומפקדת החטיבה ,וגדוד טנקים אחר בציר
שמשמאלו .הגדוד הקדמי נע בחיפוי ארטילרי שנמשך
 15דקות ,ולאחר כ־ 45דקות דיווח כי הוא נתקל
בהתנגדות חזקה מצד האויב ,שכוחותיו היו ערוכים
על ציר התקדמות החטיבה מזרחה ,במרחק של 3-2
ק"מ ממזרח לראש הגשר של דיוויזיה  .18לחטיבה
המצרית לא הייתה כול יכולת להתקדם על הציר
אלא רק לאחר סילוק כוחות האויב מעמדותיהם.
מפקד הגדוד הקדמי ניסה לתקוף את מערכי
האויב בסיוע ארטילריית הדיוויזיה ,תוך ביצוע
מהלך אוגף על ידי חלק מגדודו ,אך ניסיון זה לא
צלח בשל אש האויב החזקה שבה נתקלו הכוחות.
מפקד החטיבה ניסה לסייע לו על ידי הטלת הגדוד
הימני שלו לקרב ,כדי להגיע לבלוזה ולהביא בכך
להדיפת כוחות האויב שבלמו את הגדוד הקדמי ,אך
גם תוכנית זו נכשלה בשל אש הארטילריה ,הטנקים
והנ"ט הצפופה שהמטיר האויב על הכוח ,שאילצה
את כול גדודי החטיבה לבלום את תנועתם .מפקד
החטיבה לא ויתר והחליט להסתער על מערכי האויב
עם שלושת גדודיו ,ובסיוע ארטילרי של הדיוויזיה,
ובשעה  11:00החל בהתקפה .לאחר כ־ 10דקות
דיווחו מפקדי שני הגדודים הקדמיים כי כוחותיהם
סופגים אש כבדה מאד הגורמת לכוחותיהם אבידות
רבות ולהתפזרות הכוחות.
בעקבות כך הורה המח"ט לכוחות לעצור את
ההתקפה ,כחצי שעה לאחר שהחלה ,ולהחזיק בקו
שאליו הגיעו ,וגם עידכן את מפקדת הדיוויזיה במצב
שנוצר .בשעה  18:00בערב אותו היום של  14בחודש,
הורה מפקד הדיוויזיה לחטיבה ,בהתאם להוראות
מפקדת ארמיה  2שקיבל ,לחזור למרחב ראש הגשר
שלה בקוניטרה המזרחית ,וכך אכן קרה .בקרב זה
איבדה החטיבה  18טנקי טי־ 62ו־ 6נגמ"שים.
ב .גזרת ארמיה 3
ארמיה  3הייתה אמורה לבצע גם היא שני
מאמצים במקביל  -האחד לעבר מעבר המיתלה
והשני לעבר מעבר הג'ידי.
קרב מעבר המיתלה :המשימה להגיע למעבר
המיתלה הוטלה על חטיבת שריון  3מדיוויזיה
משוריינת  ,4שתוגברה על ידי גדוד חי"ר ממוכן
מחטיבה ממוכנת  113מדיוויזיית ממוכנת  .6הכוחות
חצו את התעלה ב־ 13בחודש ונערכו בראש הגשר
של דיוויזיית חי"ר  .19שני הכוחות החלו בתנועתם
בשעה  06:30בבוקר ה־ 14בחודש ,כמתוכנן ,לאחר
הכנה ארטילרית שנמשכה  15דקות.
מפקד החטיבה החליט לבצע תנועת איגוף
מדרום ,ולהגיע לאגף השמאלי האויב מתוך ואדי
מבעוק וואדי אל־מר ,דבר שהביא לכך שהוא העמיק
לחדור מזרחה ,יותר מכול יחידה מצרית אחרת
במהלך המלחמה ,כ־ 25ק"מ ממזרח לתעלה ,וכך
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הצליח להגיע למרחק של כ־ 6ק"מ מן הכניסה
המערבית של מעבר המתלה ,מהלך שהיווה הפתעה,
על פי המקורות הישראליים.
בשעה  08:00בבוקר התנגש הגדוד הימני שבדרג
הראשון של החטיבה בכוח שריון ישראלי שכלל
טנקים וחי"ר ממוכן ,מתוגבר בטילי נ"ט ,שמנע
ממנו להמשיך ולהתקדם .באותה עת החלו מטוסי
האויב לבצע הפצצה מרוכזת על טורי החטיבה,
ובכלל זה את רכבי הפיקוד והשליטה שלה ,התותחים
והעתודה .כתוצאה מכך נפרד טור התותחים משאר
חלקי החטיבה ,שכן חלק מגוררי התותחים הושמדו
וחלקם האחר שקע בחולות ואדי אל־מר ,ולא הצליחו
להשיג את הטנקים שהמשיכו בהתקדמותם.
שני הגדודים שבדרג הראשון שניסו להתקדם
נתקלו באש צפופה של האויב ובמיוחד של טילי
הנ"ט שלו ,שגרמו מתחילת הקרב להשמדת שתי
פלוגות המשמר הקדמי ומפקדות שני הגדודים
שבדרג הראשון של החטיבה .גם שאר טנקי גדודים
אלה ספגו אבידות רבות .האש הצפופה שנורתה
לעבר החטיבה גרמה לאנדרלמוסיה בשורות הדרג
הראשון .הטנקים התרכזו בשטח צר ולא יכלו
להתפרס ולהיערך בתבנית קרב .עם זאת ,למרות
האש הכבדה ואבדן השליטה הצליחו מספר פלוגות
טנקים לתפוס עמדות מתאימות ולנהל קרב עז עם
כוח האויב ,ולהשמיד לו כ־ 13טנקים.
המזל הרע של החטיבה היה שהיא איבדה
במהלך התקדמותה את יחידת הארטילריה
שלה ,בשל ההפצצה האווירית ,וזו הייתה הסיבה
העיקרית לחוסר יכולתה לשתק את אש הנ"ט של
האויב ששלט על הכניסה המערבית של המעבר,
ואשר גרם לחטיבה אבידות רבות,
ובכלל זה מפקד החטיבה
שנהרג .הפגיעה במפקדה
הקדמית של החטיבה גרם
לאיבוד השליטה על שני הגדודים
הקדמיים שלה .רמ"ט החטיבה
שתפס את הפיקוד בשלב
מאוחר יותר התקשר
למפקדת הארמיה,
דיווח על מצב החטיבה,
והאבידות הרבות שספגה,
וביקש לשלוח לו גדוד חי"ר
ממוכן כתגבורת ,כדי שיסייע
לה להשתלט על רכסי הדיונות
שעליהן היו ערוכים כוחות
האויב ,וכן סיוע ארטילרי
ואווירי שיתקוף אותם .גם
מפקד דיוויזיה  4דיווח על
מצבה הקשה של חטיבתו -
חלק מכליי הרק"ם שלה שקע
בחולות ,ואבידותיה מנו כ־60
טנקי טי־ ,55מספר נגמ"שים
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ומרבית תותחיה ,וכן הרוגים ופצועים רבים.
לחטיבה לא היה כול אמל"ח נ"מ שיכול היה לסייע
לה מול תקיפות מטוסי האויב ,במיוחד מאז שיצאה
מחוץ לטווח מעטפת ההגנה האווירית המצרית .כן
לא נמצא בקרבתה אף כוח אחר מכוחות הארמיה,
בגזרתה פעלה.
בשל תנאים קשים אלה ,הורה לה מפקד ארמיה
 3לסגת ולחזור לראש הגשר של דיוויזיה  ,19מהלך
שהתבצע בשעות החשכה בליל  15-14בחודש .גם
גורלו של גדוד החי"ר הממוכן מדיוויזיה  6לא שפר
עליו יותר ,וגם הוא נפגע קשות מאש כוחות האויב,
מהקרקע ומהאוויר כאחד .למרות זאת הצטווה
מפקדו להמשיך ולבצע את משימתו ולהגיע ליעדו,
אך האויב הצליח להשמיד את נגמ"שיו ואף לשבות
את המג"ד וקבוצת החיילים והקצינים שהיו עימו.
בעקבות כך נסוגו שאריות הכוח לאיזור עיון מוסא.
היה זה כישלון ראשון ומשמעותי בתוכנית פיתוח
ההתקפה לעבר המעברים.
קרב מעבר הג'ידי :למאמץ השני של ארמיה
 3במבצע זה לעבר מעבר הג'ידי ,הוקצתה חטיבת
חי"ר ממוכן מסד"כ דיוויזיה חי"ר  .7גם כאן תוכננה
ההתקפה להתחיל באותה שעה שנקבעה על ידי
המפקדה הכללית במרכז  ,10כבשאר גזרות ההתקפה,
והיא בשעה  06:30בבוקר ה־ 14בחודש ,אך לחטיבה
זו קרה דבר יוצא דופן ,שכן היא החלה בהתקפתה 24
שעות לפני העיתוי שבו החלו שאר הכוחות בארמיות
 2ו־ 3בהתקפתם .זאת עקב תקלה בשרשרת הפיקוד
המצרית ,ולפיה דיוויזיה חי"ר  7לא קיבלה הודעה
ממפקדת ארמיה  ,3על דחיית מועד ההתקפה ביממה,
לבוקר ה־ 14בחודש ,ולפיכך היא המשיכה בהכנות
טיל הנ"ט סאגר

לקראת המבצע במועד המקורי ,בשעה  06:30ב־13
בחודש .הדיוויזיה הקצתה למבצע את חטיבת חי"ר
ממוכן  11מהסד"כ שלה ,וזו יצאה להתקפה במועד
זה לעבר מעבר הג'ידי ,כוח מצרי יחיד לאורך כול
החזית ,מבלי שמישהו הבין כי היא עושה זאת לבדה.
היה זה אחד המקרים המוזרים בתולדות המלחמות.
החטיבה שעל פי התכנון הייתה אמורה להיות
מתוגברת בגדוד הטנקים הדיוויזיוני וביחידות
ארטילריה ,נ"ט ,נ"מ ,הנדסה ,סיור וקומנדו ,החלה
לנוע לאחר הכנה ארטילרית שנמשכה  15דקות.
גדוד הטנקים איחר להצטרף לחטיבה בשל קוצר
זמן ההכנות שעמד לרשותו ,ומסיבה דומה לא
הגיעו גם פלוגת טילי הנ"ט ,וגדוד הנ"מ .כך אירע
שהחטיבה יצאה למבצע ללא יחידות אלה.
עוד לפני תחילת התנועה שלח מפקד החטיבה
את גדוד הקומנדו ככוח חלוץ .הגדוד הצליח
להסתנן אל מאחורי מערך האויב שנמצא בציר
התקדמות החטיבה ,ודיווח לחטיבה מידע מדויק
על היערכות האויב ,דבר שסייע לארטילריה
המצרית לדייק בפגיעותיה על כוחותיו .עם זאת,
הגדוד הקדמי שלה לא הצליח להתקדם יותר
מקילומטר וחצי כשנתקל בכוח אויב שכלל פלוגת
טנקים שהסתייעה באש ארטילרית וביחידת
טילי נ"ט שהייתה ערוכה בצומת ציר הג'ידי עם
דרך הרוחב מספר  .2הגדוד נכנס ללחימה עם
האויב ,אך אש הנ"ט של האויב פגעה בו ובגדוד
הטנקים הדיוויזיוני שהגיע אחריו ובלמה אותם.
לאור המצב שנוצר החליט מפקד החטיבה להניע
את הגדוד העורפי שהיה מצוייד בנגמ"שי בי־
אם־פי לבצע מהלך אוגף באגף השמאלי של
האויב ,ולהשמיד
אותו במערכיו,
או לאלצו לסגת,
זאת תחת חיפוי
ארטילרי ,תוך ניצול
יתרונותיו של נגמ"ש זה
ומהירות תנועתו בשטח .התקפת
הגדוד נבלמה עד מהרה מאחר והאויב ריכז
את האש שלו לעברו ,אש ארטילרית וטילי נ"ט,
וכן גם ביצע תקיפה אווירית על כוחות החטיבה,
שגרמו לה אבידות רבות .מאחר ונגמ"שי הבי־
אם־פי לא יכלו להתקדם ,הורה מפקד החטיבה
לכוח להשאירם מאחורי מחסה של דיונות
החול ,ולתקוף את עמדות האויב
כחי"ר רגיל ,בחיפוי אש הטנקים
והנגמ"שים הנמצאים מאחור.
אמנם אנשי הכוח הצליחו להגיע לקרבת
מערכי האויב ,אך החטיבה לא המשיכה במאמציה
להתקדם ,שכן בשעות הצהרים הורה מפקד
הדיוויזיה למפקדה להסיג את כוחותיו לאחור,
ולחזור לעמדותיו הקודמות במרחב ראש הגשר של
הדיוויזיה .נסיגת החטיבה התבצעה באור אחרון

של ה־ 13בחודש ,כדי למנוע מן האויב לפתוח
במרדף אחריה ,ולגרום לה אבידות כבדות .על
פי המקורות המצרים ,פגע במהלך קרב זה אחד
מפגזי החטיבה שנורו לעבר האויב בנגמ"ש של
האלוף מנדלר ,שנמצא באותה עת בסיור בגזרה זו.
החטיבה חזרה למרחב ראש הגשר של דיוויזיה
חי"ר  ,7התארגנה מחדש והתכוננה להשתתף
באותו מבצע למחרת היום ,כשהיא מתוגברת
הפעם בגדוד טנקים מחטיבת שריון עצמאית ,25
שסופחה לדיוויזיה ,ויצאה להתקפה רק בצהרי
ה־ 14בחודש .במהלך תנועתה הושמדו לגדוד
השריון  5טנקים .התקדמותה נעצרה בצהרים
על ידי מפקדת ארמיה  ,3והיא וגדוד הטנקים
הצטוו לחזור לראש הגשר של דיוויזיה חי"ר ,7
בשל החלטת המפקדה הכללית בקהיר באותה
עת לעצור את המהלך כולו ,לאחר שהבינה
כי המבצע לפיתוח ההתקפה מזרחה בצירים
האחרים נכשל .במהלך הנסיגה הושמדו עוד
 13טנקים מאש תותחים ונ"ט של האויב ,ורבים
מצוותיו נפגעו ,ובכלל זה מפקד הגדוד שהטנק
שלו נפגע בטיל נ"ט .בכך הסתיים חלקה של
ארמיה  3במהלך אופרטיבי חשוב זה בתוצאות
לא מחמיאות ביותר.
 .4סיכום הלחימה בחזית המצרית

כך הסתיים המהלך "לפיתוח ההתקפה מזרחה"
שתכננו המצרים בכישלון קשה וצורב ,כאשר
אף לא אחד מכוחותיהם שנטלו בו חלק הצליח
להשיג הישג כלשהו בשטח ,וכולם נאלצו לסגת
למרחב ראשי הגשר של הארמיות ,לאחר שספגו
אבידות רבות בנפש ובאמל"ח במהלך הקרבות
שהתפתחו בגזרות השונות.
בפירסומים המצרים השונים לאחר המלחמה,
ובכלל זה בזיכרונותיו של הרמטכ"ל שאזלי,
שכאמור התנגד לביצועה ,מוצגת התקפה זו
כטעות משמעותית של הצבא המצרי ,וכתוכנית

שלא היה לה סיכוי להצליח .ההיסטוריונים
המצרים מצביעים במחקריהם על סיבות רבות
לכישלון מתקפה זו ,ובכלל זה החוסר במודיעין
עדכני וטוב לכוחות המצרים אודות האויב
והיערכות כוחותיו לפני תחילת המתקפה ,דבר
שלא הכין אותם כלל לנהל לחימה מול כוחותיו
שהיו ערוכים במערכי הגנה מסודרים ומבוצרים,
בהם היו ערוכים כוחות השריון והנ"ט שלו ,וכי
מודיעין האויב איתר את ההכנות להתקפה והיה
מוכן לקראתה.
לדעת היסטוריונים מצרים ,לא היה סיכוי
למהלך זה להצליח שכן הוא בוצע למרות
התנגדות המפקדים הבכירים ,ובהם מפקדי שתי
הארמיות ,שכן הייתה זו החלטה מדינית שלא
התחשבה בהיבטים הצבאיים שלו ,ושהייתה לה
מטרה ברורה ,והיא סיוע להקלת הלחץ בחזית
הסורית ,שאותה לא השיגה בסופו של דבר,
למרות האבידות הרבות והפגיעה במורל וברוח
הקרב של חיילי הצבא המצרי .מה שקרה היה
ההיפך מכך ,והוא העלאת המורל בקרב הכוחות
הישראליים ,והחזרת הביטחון אצל מפקדיהם
ביכולתם לבלום כול ניסיון התקפה מצרי נוסף.
המהלך הוכיח את יכולתם של הכוחות הישראלים
להיערך במהירות במערכים מוגנים ומבוצרים אל
מול ראשי הגשר של הכוחות המצרים ,כשבהם
מצויות עמדות מוכנות רבות לטנקים ונשק נ"ט,
וכי הארטילריה הישראלית הייתה ערוכה היטב
כדי כדי לכסות באש צפופה את השטח שבין
ראשי הגשר המצרים למערכים אלה .הדבר גם
הביא את הפיקוד הישראלי לרכז את מאמציו
מאותו יום בחזית המצרית ,ולהעביר לידיהם את
היוזמה מן הצד המצרי ,דבר שקיבל את ביטויו
בהכנות לביצוע צליחת התעלה מערבה על ידי
כוחותיהם בגזרת דוור־סואר.
בעקבות מה שקרה ב־ 14בחודש בחזית
המצרית נטה המצב מכאן ואילך לטובת הכוחות

הישראלים ,והתפתח בצורה מסוכנת מבחינת
המצרים ,עד לסיום המלחמה .הכוחות המצרים
לא הצליחו לסתום את "הפירצה" דרכה צלחו
הכוחות הישראלים אל ממערב לתעלה ,ולא
הצליחו להשמיד את הכוחות שצלחו ופעלו
בהצלחה רבה כנגד עורף כוחותיהם בגדתה
המערבית ,לכתר את ארמיה  3שכוחותיה היו
ערוכים ממזרח לתעלה ,ולסיים את המלחמה
במרחק של  101ק"מ מקהיר ,ולא כפי שהמצרים
ציפו שתסתיים.
מלחמת "יום הכיפורים" ,שהחלה בהפתעה
רבתי לצה"ל ,הפכה תוך זמן קצר יחסית לכישלון
חדש של הצבאות הערבים שנטלו בה חלק
 המצרי והסורי .זאת הן עקב התושייההרבה שהפגין הפיקוד הישראלי והמהירות
בה התאושש מהלם ההפתעה הראשון ,הן
עקב לחימתם הנחושה של הכוחות ,ובעיקר
עוצבות השריון שהשמידו את כוחות השריון של
האויב ,וגם תודות לטעויות ולמשגים הרבים של
הפיקוד בצבאות הערבים ,שביטלו את הישגיהם
הראשונים בשטח ,והביאו את המלחמה קרובה
יותר לבירותיהם מכפי שהייתה בשעת פתיחתה.
תוצאות מלחמה זו גרמו לכך כי במשך 40
השנים שחלפו מאז לא יזם אף גורם עוין באזור
מלחמה כנגד ישראל.
• אל"ם (במיל') פסח מלובני ,שירת באמ"ן
בתפקידים שונים ,בתחומי האיסוף והמחקר,
בעיקר בתחום הצבאי .לאחר פרישתו מצה"ל
שירת בקהילת המודיעין .עוסק כיום במחקר
צבאות ערב כחוקר עצמאי .פרסם בשנת
 2010את הספר "מלחמות בבל החדשה" על
צבא עיראק ומלחמותיו ,שזכה בפרס יצחק
שדה ובפרסים ותעודות הוקרה אחרות .סיים
לכתוב לאחרונה ספר דומה על הצבא הסורי
ומלחמותיו.

הערות:
	.1המצרים והסורים "המציאו" את איום הנ"ט שחיסל להם השריון ,וייחסו זאת בעיקר לטילי ה"טאו" האמריקאים שהגיעו ברכבת האווירית והימית .בכך הם
רצו להצביע כי הם בעצם נלחמו נגד ארצות הברית ולא רק נגדנו (כול הבכירים בשתי המדינות ציינו זאת) ,וכך גם הסבירו את כישלונותיהם ,ואת העובדה
שהנשק שלהם ,הסובייטי ,לא נפל מהמקבילים לו שהיו בידי צה"ל ,אלא מה שפגע בו היה משהו איכותי וקטלני יותר .בפועל טילי הטאו הגיעו לצה"ל בשלהי
המלחמה ולא הייתה להם כול השפעה על הלחימה.
 .2מבוסס על מקורות סוריים רשמיים.
	.3אלה כללו את אנשי "פלוגות ההגנה" שהיו אמורים להיות מונחתים במסוקים בכפר נאפח וואסט כדי לבצע את המשימה שהוטלה עליהם .מתוך  12המסוקים
שהגיעו לאיזור שמצפון לכפר נאפח,שניים הופלו על ידי מטוסי חיל־האוויר ואחר הופל באש מהקרקע .השאר הנחיתו את הכוח ,שמרבית אנשיו 75 ,חיילים,
נהרגו ונישבו על ידי כוחותינו.
	.4מבוסס על מקורות מצריים :פריק סעד אל־דין שאזלי :חציית התעלה ,לואא' ג'מאל חמאד :הקרבות המלחמתיים בחזית המצרית (בערבית) ,ואחרים (כולל
בערבית).
 .5שאזלי ,עמ' .176
 .6אסד ובכירים אחרים אף פינו את משפחותיהם מדמשק לאיזור העלאוי .פטריק סיל ,אסד ,פרק  ,14עמ' .213
	.7יחידות אש היא מונח מתחום התו"ל הסובייטי ,המתייחס למנות תחמושת ,במקרה זה לארטילריה .מנת תחמושת לתותח אחד לפי התו"ל היא  80פגז0.4 .
יחידות הן  32פגזים.

ספטמבר 2013

שריון  44׀ 165

קבלת פיקוד
על גדוד מילואים
במהלך הקרב
כשפרצה מלחמת יום הכיפורים שימשתי ראש הלשכה של
האלוף אברהם אדן (ברן) .מיד כשירדנו לסיני שימש האלוף ברן מפקד אוגדה 162
ואני קמב"ץ החפ"ק שלו .המג"ד של גדוד  429סא"ל דן ספיר ז"ל,
נהרג ב־ 8באוקטובר ,והוחלף על ידי סגנו סא"ל אריה ארצי ז"ל שנהרג ב־21
באוקטובר .בו בלילה קיבלתי את הפיקוד על הגדוד ויצאתי לחפשו
תא"ל (במיל') יצחק רבין
מלחמת יום הכיפורים תפסה אותי כשאני
משמש ראש לשכתו של האלוף אברהם אדן (ברן)
ז"ל ,אז מפקד גייסות השריון .לברן היה מינוי חירום
כמפקד אוגדה  162ולי היה מינוי חירום של קמב"ץ
החפ"ק של מפקד האוגדה .יצאנו למלחמה כאשר
אנו מתקדמים לסיני ברכב מסוג וַגֹוניר ,עוברים דרך
פיקוד הדרום לקבל תמונת מצב ,ומצפים להגעת
הכוחות לאזור כרם שלום.
מדי יום היה האלוף ברן ,הן כמפקד אוגדה
והן כמפקד הגייסות ,יחד עם קצין השלישות,
עוברים על רשימות הנפגעים ומשבצים מפקדים
אחרים במקומם .ואני מדי ערב משתתף עימם
בישיבות השיבוצים ותוהה האם נגזר עליי לסיים
את המלחמה כקצין מטה באוגדה .הבעתי את
הרהוריי בפני האלוף ברן ,אך זה רק הפטיר כי אני
מבצע עבודה מצוינת כאן והוא זקוק לי בחפ"ק.
ב־ 20באוקטובר מיד לאחר חציית התעלה
ולאחר שראיתי כי מתחילים למנות קצינים בעלי
ניסיון פחּות משלי לתפקיד מג"ד ,ניגשתי שוב
למפקד ודרשתי במפגיע לרדת לשטח ולפקד על
גדוד .כול אותו היום לא עליתי על הנגמ"ש ולא
החלפתי עם מפקד האוגדה מילה ,מטוב ועד רע.
למחרת לעת ערב ( 21באוקטובר) ניגש אליי מפקד
האוגדה ,הניח את ידו על שכמי ואמר ישנו גדוד
טנקים של המג"ד דן ספיר שאיבד היום גם את
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מימין :יצחק רבין בעת שירותו הצבאי • צילומים :מאוסף תא"ל יצחק רבין

הסמג"ד ארצי שהחליפו .זהו גדוד מילואים  424של
חטיבה  ,500תפוס פיקוד ואני מאחל לך הצלחה.
נהגו הוותיק של ברן ממשמר הנגב חייך אליי
ואמר  -התעקשת קיבלת .בוא נארוז את הדברים
ואוריד אותך עם הג'יפ לגדוד.
הגענו בשעה  20:00בחשכה מוחלטת לנקודת
המפגש ,אך גדוד ַאיִן .עליתי על הרשת הגדודית,
הזדהיתי כ־ 10ושאלתי למקומו .קול בלתי מוכר
השיב לי כי הם עדיין בתנועה לנקודת "חווה־לאה"

(האותיות ח' ו־ל' באל"ף בי"ת פֹונ ֶטי ,שהן ראשי
תיבות של חניון לילה) וכי הוא מעריך שיגיעו בעוד
 30דקות .זהו הזמן שבו שקעתי במחשבות על
גודלו של הגדוד לאחר ימים של לחימה ,כולל על
היעד חמוטל שבו איבדו את המג"ד דן ספיר ז"ל.
בראשי התרוצצו מיד שאלות  -כמה טנקים
נשארו לו? כמה זחל"מים? האם יש לו פלוגת
חרמ"ש? האם המ"פים כשירים? לפתע הגיע
לאוזני רעש הזחלים של טנקי השוט שאי אפשר

מימין :אריה בראון מזכירו הצבאי של שר הביטחון משה דיין ,משה דיין ויצחק רבין (משמאל) יום לפני קבלת הפיקוד על גדוד  429במלחמה

לטעות בהם .לקחתי שוב לידי את המיקרופון
והרעמתי לתוכו "תחנות ...כאן ( 10כינוי למג"ד),
כניסה ל"חווה־לאה" ,וכך נכנס הגדוד בשדרות
מסע לחניון לילה .עם השלמת הפקודה על דימום
מנועים והאזנה לשקט שהשתרר בסביבה ,הוריתי
לכולם "מהרק"ם רד" .וכמו בסרט איטי ראיתי
את הדמויות יורדות מהטנקים ומתקבצות בשקט
במרכז החניון .הבנתי שאני הולך לדבר עם גדוד
מוכה שאיבד שני מג"דים ,ואשר תמונת המצב
אינה ברורה לו כלל .בעודי מתכונן לשיחת ההכרות
עם הגדוד התקרב אלי קצין מבוגר שאיני מכיר
והזדהה כשאול לביא ,קצין החימוש של החטיבה.
לשאלתי ענה כי המח"ט שלח אותו לחבירה עימי
ולסיוע בקליטת הגדוד .ביקשתי כי יפעל לכשירות
הטנקים ליום הקרב הנכון לנו למחרת.
וכך בחושך ,כאשר אני לא רואה את פני
האנשים והם אינם רואים את פניי אך שומעים
את קולי בבירור ,סיפרתי להם על עצמי ועל ניסיוני
הקרבי במלחמת ששת הימים בסיני ,דרך קרב
כראמה כסגנו של פדלה (אהרון פלד) ,עבור דרך
ימי הקרב שבהם השתתפתי כמפקד כוח הן במבצע
"קיתון  "10ברמת הגולן והן ב"קלחת  "4בלבנון,

ועל מנת להחדיר בהם ביטחון הוספתי כי הנני
בוגר פו"ם ותפקידֵי סמג"ד וקצין אג"ם בחטיבה
 .188סיפרתי לחיילים והמפקדים על ההצלחות
שצה"ל נוחל כעת במלחמה בפיקוד הצפון ועל
ההתקדמות של כוחות האוגדה שלנו בסיני לעבר
רכס שלופה ,תוך השמדת בסיסי טילים.
ציינתי כי מחר צפוי לנו המשך לחימה כאשר
המשימה שלנו היא תקיפת הצבא המצרי וכיתור
הארמיה השנייה על ידי הגעה למבואות העיר
סואץ .עודדתי אותם בכך שיש לנו גדוד גדול וחזק
עם  22טנקים ו־ 11זחל"מים כולל מחלקת סיור
ומחלקת מרגמות  81מ"מ .נראה היה לי כי הצלחתי
להרגיעם במידה מסוימת .שלחתי את החיילים
לבצע "מלא מחדש" בסיוע פלוגת המפקדה ,ואני
ניגשתי להיכרויות מקרוב של המפקדים ולתכנון
יום הלחימה הבא.
בעודנו יושבים על תא התמסורות ומתוועדים
האחד למשנהו ,פנה אליי מ"פ המפקדה ,בכור,
ושואל אותי בשקט האם לא ראוי שנלך לישון
שכן יום קרב מחכה לנו מחר .עניתי לו שבהעדר
סמג"ד אני ממתין לראות את הדרגים נכנסים
לחניון ומבצעים מלא מחדש .את תשובתו של בכור,

איש מילואים ותיק ,לא אשכח" :המפקד ,אתה
תדאג להיות ערני ובכושר טוב מחר בעת הקרב
ואני אדאג שללוחמים ולטנקים לא יחסר דבר".
בעודי מהרהר תוך כדי נים ולא נים ,האם לדבריו
של מ"פ המפקדה יש כיסוי ,שמעתי רעש מנועי
משאיות שנכנסו לחניון במספר טורים ,תדלקו את
הטנקים והביאו גם תחמושת ,ציוד ומזון .לא אשכח
איך אנשי המפקדה סייעו לטנקיסטים להחליף
סרבלים ולהעמיס פגזים .הבנתי שנקלעתי לגדוד
מיוחד במינו ואל לי חלילה לאכזב את לוחמיו.
למחרת יצאנו לקרב של התקדמות ורדיפה
כשאנו נוחלים הצלחה משמידים טנקים וכלי רק"ם
אחרים וידנו על העליונה .הרגשתי כי מצב רוחם
של המפקדים והלוחמים עולה וכי אני רוכש לאט
לאט את אמונם .המשכתי לפקד על הגדוד בהצלחה
עד תום המלחמה עם מינימום נפגעים ,ולאחריה
שוחררו אנשי המילואים ואני המשכתי במשימת
ההקמה של גדוד  429בסדיר ,אשר לימים שכן
לבטח בציר הג'ידי.
היה זה ניסיון לא פשוט בקבלת פיקוד בלילה
על גדוד טנקים במילואים שלא הכרתי ותוך כדי
לחימה.
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חייל
בקרב
מלחמה היא אלפי הקרבות של רבבות החיילים
הנאבקים בכול רגע לעשות את המוטל עליהם וגם
בק ֶרב הלוחמים היא היסוד המניע
להישרד .הרעּות ֶ
אותם אשר מצליח לחלץ מהם ברגעים הקשים ביותר
את הכוחות הגנוזים השמורים למצבים אלה.
הבאנו קטעים ספורים מספרו המופלא של חיים
ַס ָּבתֹו "תיאום כוונות"
חיים סבתו*

לקראת קרב
(קטע מתוך הספר מעמוד )49
הפגישה עם המח"ט הפעם ,בחצות הלילה
בנאפח ,הייתה אחרת לגמרי .האיש המוצק,
שעלה על הטנק בפנים מאובקות ,אמר בקול רך:
שלום ,אני המח"ט שלכם .הוציא חפיסת שוקולד
וחילק לנו .אני יודע ,אמר ,קשה לכם מאוד ,אתם
צעירים .גם לי קשה .לחמתי כבר בחיי מלחמה
קשה ,אבל הפעם זאת מלחמה אחרת ,אחרת
לגמרי .החטיבה איבדה הרבה טנקים .שדרת
הפיקוד נפגעה .נשארתם בלי מג"ד ובלי מ"פ.
קשה ,קשה מאוד ,אבל אני בטוח שננצח .מי
שיחזיק יותר מעמר ינצח .מי שלא יותש ,ינצח.
אנחנו ננצח .אין לנו ברירה ,אנחנו מוכרחים
לנצח .כולנו סומכים עליכם .עם ישראל סומך
עליכם .נארגן כאן מחדש את החטיבה עם כול
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הטנקים שנשארו ,ולפנות בוקר נתקוף לכיוון
הכיס של חושנייה .פלוגה אחת תנוע על הציר,
פלוגה אחת תחפה מן הגבעה שממול ,ליד הכביש,
הפלוגה שלכם בחיפוי .אני יודע שיירו עליכם
טילים .אני יודע שלא אמרו לכם .שלא למדתם
באימונים מה עושים נגד טילים .אבל לא צריך
להיבהל .יש מה לעשות .שימו לב :היורה שמשגר
את הסאגר מחזיק חוט ומכוון כך ,אתם רואים?
הוא שואל ,ומראה לנו בשתי אצבעות איך הוא
מכוון .אם תירו עליו ככה ,המח"ט ממשיך והוא
מגביה את מקלע המפקד שעל הצריח של הטנק
ומכוון לנקודה סתמית באוויר ,החייל שיורה את
הטיל יתבלבל ויחטיא אתכם .ניסיתי בעצמי
אתמול מול שני טילים שירו עלי ברמפה שליד
ציר הנפט ,זה עובד ,העיקר לירות עליו הרבה,
כך אמר ,וחזר והסביר בשקט לכול איש צוות

מה יעשה אם יורים עליו טיל.
כשסיים נפרד מאיתנו :שלום לכם .אני אוהב
אתכם .טפלו בטנקים ותדלקו אותם .אנחנו
יוצאים לפני הזריחה .נותרו לכם ארבע שעות
לנוח .נצלו אותם .יום קשה יהיה מהר .הצנחנים
של האוגדה יתדלקו את הטנקים שלכם .לא
אתם .אתם צריכים לנוח .ואנא ,אל תרדו מן
הטנק ,זו פקודה .וחייל חמוש אחד ישמור תמיד
בעירנות על הצריח .יש ידיעות שבין הטנקים

טנק שוט (סנטוריון) ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים • צילום:ארכיון צה"ל

שלנו מסתובבים אנשי קומנדו סורים שנחתו
במסוקים .יש שאלות?

חייבים לחזור לקרב
(קטע מתוך הספר מעמוד )69
ריח עלי האיקליפטוס הזכיר לי את המבטים
שהבטנו אחד בשני באותה שעה ,מחכים לראות
מי ישיב ראשון לקריאת הקשל"ח :הנה אני.
אני עולה .ומי יסב לרגע את עיניו שלא ייתקל

בעיני הקשל"ח או בעיני חבריו .כולנו ידענו
מה הכוונה ,אבל לא אמרנו מילה .אחד מן
החברים העומדים שם עוד לא עלה אף פעם.
תותחן טנק היה .איחר לבוא למחנה יפתח
במוצאי כיפור .כשהגיע כבר לא היו טנקים.
מאז עוד לא מצא טנק .כשהקשל"ח היה קורא:
תותחן! הסתכלו עליו כולם .העיניים נפגשו
לרגע .ידענו מה אומרות העיניים :אנחנו כבר
היינו שם ,עכשיו תורך .והוא היסב את עיניו.

מוטי היה התותחן שעמד אחריו .אני הייתי
התותחן אחרי מוטי .ראיתי את מוטי מניע
את ראשו בתנועה חדה אל אותו תותחן ,קופץ
את שפתיו ומביט בו בשתיקה .הסתכלתי בהם.
גם אני שתקתי .מוטי עלה .אני עליתי אחרי
מוטי ,הוא לא עלה .שנים אחר־כך ,בכול פעם
שהייתי נפגש עם אותו תותחן היה מסב ממני
את עיניו ומשפיל אותן ,ידעתי שרצה לומר:
סלח לי .לא יכולתי.
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אביהו הוא אחי
(קטע מתוך הספר מעמוד )71
הנה ,אתם רואים את הקרחת הזו? פה
התארגנו לצאת למתקפה על חושנייה .המח"ט
אירגן את היחידה בחצות .כול מי שנשאר .כוח
תוקף וכוח מחפה על הגבעה .אנחנו היינו בחיפוי.
ואני מצביע בידי על נקודה סתמית בקרקע
ואומר :פה עמד הטנק של אביהו ,הסמ"פ ,קצין
אמיץ .אנחנו צריכים לחפות מהגבעה שממול.
הנה ,כאן עמד שתיים־אל"ף ,לידו שתיים ,ואנחנו
מאחור בעמדה ההיא .השמש סינוורה אותנו
ולא ראינו כלום ,ופתאום התחילה התקפה .אש
תופת .טנקים סוריים הכינו לנו מארב בלילה.
הם עמדו כאן ,אני מצביע ,ומטווחים קצרים
ירו כול הזמן .כול־כך קצרים היו הטווחים עד
שראיתי את הטנק הסורי ממלא את כול העדשה
של הפריטלסקופ .גם אנחנו ירינו בלי הפסקה.
אלי הטען הזיע כולו ,נראה כמתחנן לרגע של
מנוחה .הוא טען פגזים ללא הרף .עבד קשה
מכולנו בלי לומר דבר .מתכופף לרצפה ,מחלץ
פגזים מן התפסים וטוען אותם בתותח .עולים
לעמדה ויורים .גידי לא מרשה לרדת מהעמדה.
ואז התחילו טנקים להיפגע .ידענו מי יושב בכול
טנק .ראינו את הטנקים דולקים כמו מדורות.
זיהו אותנו .החלפנו עמדה במהירות ושוב עלינו.
הפסקתי לרגע ,ואני רואה שכולם ברכב
מקשיבים לי .לא חשבתי בכלל שדיברתי בקול.
פתאום הנהגת עוצרת את הרכב ,ואומרת לי
שהיא מבקשת שאראה לה היכן עמדו הטנקים
שבחיפוי .יצאנו כולנו .אני הולך על האבנים
וכולם אחריי .בלי לחשוב אני אומר :כאן נכנסה
הפלוגה .רצתי לגבעה ואמרתי :הנה כאן עמד
החיפוי .הטנק של המ"פ שם ,וכאן של הסמג"ד,
התותח שלו היה מכוון לשם .אני מראה ,והיא
מקשיבה.
־ והטנק של אביהו ,היא שואלת ,הסמ"פ,
היכן אמרת שהוא עמד?
היססתי לרגע .כול סלעי הבזלת נראו אותו
דבר ,דילגתי מאבן לאבן ,פתאום עצרתי ,הצבעתי
על נקודה באדמה ,שיח קוצני עמד לידה ,ואמרתי:
כאן .כאן הוא עמד .הסתכלתי על שני החיילים
מגולני וידעתי שהם לא מאמינים .לא היה איכפת
לי .התרגלתי שלא מאמינים .הנהגת הקשיבה
והסתכלה באדמה במבט מוזר .נראה היה לי
שדווקא היא כן מאמינה .נחזור לרכב ,אמרה.
התמהמהתי והסתכלתי עוד רגע על האדמה
כמו מחפש משהו .ראיתי חפץ .מיד זיהיתי .חצי
משקפת שבע חמישים .משקפת מ"פ .הרמתי
אותה :כולם הביטו בי.
־ הנה ,אמרתי .המשקפת שלו ,של אביהו,
שבורה .בדיוק כאן.
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הנהגת לקחה את חצי המשקפת והתבוננה
דרך העדשה האחת אל החלל שמולה .רק אז עלה
על דעתי לשאול אותה מה היא עושה בנאפח
במחצבה ,ולמה היא מתעניינת כול־כך.
־ המחצבה הזו של המשק שלנו ,אמרה,
בלי ששאלתי .אני מכפר־גלעדי .גם אביהו,
הסמ"פ ,היה מהמשק ,מכפר־גלעדי .הוא היה
מנהל המחצבה.
התחלנו לצעוד לרכב ואז אמרה ,כאילו
לעצמה.
־ אביהו הוא אחי.

אנא ה' הושיעה נא!
(קטע מתוך הספר מעמוד )86
אני יושב בתא תותחן ויודע מי יושב בכול
טנק שנפגע .אבל עכשיו אנחנו לא חושבים
עליהם .גם לא על עצמנו .עכשיו אנחנו רק
מחפשים מטרות ויורים .אנחנו במלחמה .אני
אוסף את כול הכוחות ומרכז אותם בכוונת,

מתאמץ שאף מחשבה לא תפרוץ לה החוצה.
הטנקים הסוריים עומדים על הגבעה ממול.
הטנקים הפורצים של הגדוד שלנו נעים למטה,
בדרך שבוואדי לכיוון חושנייה הם סמוכים להם
מאוד .הפלוגה שלנו בחיפוי ליד הכביש .צריך
לזהות היטב ,שלא לירות על כוחותינו .בדרך
כלל לא קשה לי לזהות את הטנקים הסוריים,
הסימנים בולטים .יש להם צריח עגול ותותח
שונה .אבל הפעם הכול כול־כך מעורבב ,כולם
כול־כך קרובים ,והשמש מסנוורת .אני מתאמץ
לזהות לפני כול ירי ,אבל אי־אפשר להתמהמה.
כול רגע קובע לחיים או למוות .אני מוכרח
לסמוך על הזיהוי של גידי .הראש שלו מחוץ
לצריח כול הזמן ,אבל גם הוא בקושי רואה.
המשכנו לירות .עשיתי תיאום קרבי .פגעתי
בטנק .הוא בוער .מטרה ,אני אומר ,ועובר לטנק
שלידו .יריתי עליו באותו כינון .פגעתי גם בו.
התעודדתי .ראינו חיילי חי"ר ומשאיות ,ירינו
עליהם במקלע .קשה לזהות .משאית אחת

בוערת באש .הפגזים הלכו וקרבו אלינו .שני
טנקים שלנו שעמדו לצידנו מימין נדלקו .אלי
אמר שכנראה טנק סורי איגף אותנו ויורה עלינו
מן הצד .גידי מנסה לזהות אותו ולא מצליח.
גידי ממשיך לתת פקודות לירות לחזית ,לפי
התוכנית ,לחפות על הפלוגה שנעה למטה .גידי
אומר שפגענו בכמה מטרות .השמש בעיניים.
אי־אפשר לזהות .אנחנו יותר מדי זמן בעמדה.
באימונים למדנו שאסור להישאר הרבה בעמדה
אחת .חייבים לרדת ולהחליף עמדה עכשיו.
גידי אוסר לרדת מן העמדה .אין טנק אחר
שיורה עכשיו .אם אין טנק שיורה ,לא יורדים
מעמדה ,כך אמר ,מוכרחים לחפות על הפלוגה
שנעה בוואדי .גידי היה קורא בקשר :תותחן,
אש! אש! בלי להזכיר בפקודה לא את הטווח,
ולא את סוג הפגז .לאלי הטען הוא אמר:
מה שיש לך מוכן ,תטען .אלי היה צועק לי:
טענתי חלול! מעיך בקנה! ואני הייתי מכוון
למה שראיתי בחלון תצפית ויורה .הטווחים

עכשיו היו כול־כך קצרים שהמטרות מילאו את על טנק שכבר נפגע .מטרה נחה .ומי שירה קודם
הפריטלסקופ .לא היה צורך לכוון בעינית .אפילו בוודאי יירה שוב ,ועכשיו יכוון לקצה עליון,
בחלון תצפית אפשר היה לכוון אליהם .פגז אחד לפגוע בצריח .מן הסתם הפקודות אצלם הן כמו
התפוצץ סמוך לטנק .גידי קרא לי לזהות טנק אצלנו .סוף סוף הידית זזה .אני מוריד את הראש
שמצודד אלינו מימין .מסכן אותנו .צודדתי לתחתית הצריח ושואל :רוני ,אתה מצליח? לא,
לשם במהירות ,מנסה לזהות ,לא מצליח ,השמש הוא משיב בשקט .המשך לצודד ימינה ,מהר! אני
בעיניים ,העדשה מלאה בוהק לבן ,אני מוכרח .מאמץ את כול הכוח .הידית בקושי נענית .משהו
אני מתפלל שתכהה השמש .אנא! רק הפעם ,רק מפריע לה לנוע .היד כבר כואבת ,יש פטיש קילו
לרגע .אני מאמץ את העיניים .זיהיתי! אני קורא ,לידי .רגע קודם שיצאנו מיפתח אלי מצא אותו
יורה חלול! פתאום צעק לי גידי :יורים עלינו .בתיק כלי נהג שהיה זרוק על הרצפה באפסנאות.
תותחן ,טווח קרבי ,אש! נהג ,אחורה מהר! הוא הספיק לדחוף אותו לצריח .אני מכה בפטיש.
תותחן ,תתפלל! בקושי שמעתי את קולו בסבך לא חושב על כלום .רק על הידית .היא זזה .היא
הרעשים בקשר .יריתי פגז וצעקתי :תתפלל זזה .הידית זזה .ועכשיו ,למהר .רוני אתה יכול?
כן ,הנה ,התחלתי לפתוח ,אני דוחף מדף ימין,
אתה ,גידי! והוא צעק :אבל אני לא יודע!
התפללתי .מקירות ליבי צעקתי :אנא ה' פתחתי ,הוא אומר ,כמעט ,לא ,לא מספיק .עוד
קצת לצודד ,עוד קצת והראש יוצא.
הושיעה נא!
אין לי כבר כוח ביד ,הידית נגדי ,עוד מכה
אני יוצא! צועק לי רוני
ועוד אחת .רוני פתח .אני יוצא! צועק לי רוני.
קפצתי מהר .עכשיו היינו ארבעתנו למרגלות
(קטע מתוך הספר מעמוד )90
לקחתי את העוזי ללא הרצועה ביד אחת הטנק .גידי מראה כיוון .לשם ,מהר ,לרוץ.
ומימייה ביד שנייה .השענתי שני מרפקים על רצנו שפופים על אבני הבזלת .כדורים עפו
כיפת המפקד והשתחלתי מן הצריח .קפצתי סביבנו .הטנקים שמולנו זיהו אותנו .יורים
במהירות מן הטנק .ידעתי ,כול רגע הוא עלול עלינו במקלעים .אש צפופה .נתזים מהאבנים
עפים עלינו .זכרתי משהו
להתפוצץ עם התחמושת .ראיתי
מהטירונות ,אימון פרט.
את אלי הטען בחוץ ליד הטנק .הוא
צריך לרוץ באלכסונים
היה עייף ,כול הבוקר טען פגזים
ולהנמיך צללית .כך היה
ללא הפוגה ,פניו נראו מתוחות,
וולברג ,המ"מ הקשוח שלנו
מפויחות ,הסרבל שלו ספוג זיעה.
בטירונות נח"ל מוצנח ,אומר
בידו היה רימון .גם גידי קפץ.
תמיד .הוא הגיע אלינו מן
רגע! קראתי .מה עם רוני? רוני
הצנחנים .אנחנו היינו פלוגה
לא יצא מהתא .אולי הקשר שלו
לא עובד .כדורים שרקו סביבנו.
מעורבת מבני ישיבות וחברים
של גרעיני קיבוצים .נחלווים!
קרבתי לתא נהג וצעקתי בכול
אצלי תלמדו חיילת .חיילת
כוחי :רוני! נפגענו ,רוני ,צא! רוני
היה קורא לזה ,בלמ"ד שרוקה.
השיב לי בשקט :לא יכול .אני
אכניס את זה לכם לעצמות
נעול .אי־אפשר לפתוח מדפי
בכוח .מי שלא הנמיך אצלו
נהג .התותח שלך חוסם אותם.
צללית במסלול פרט ,היה
כול טנקיסט יודע ,כשהתותח
כריכת הספר "תיאום כוונות"
צריך לסחוב אלונקה אחרי
נמצא על המדפים הנהג אינו
יכול לצאת מן הטנק .במצב הזה של התותח חצות במעלה גבעת הגברים של מחנה שמונים,
הנהג גם אינו יכול לזחול פנימה אל תוך הצריח .לעלות ולרדת שבע פעמים .היום זה טרטור,
תמיד מזהירים הנהגים את התותחנים לא לשכוח ואתם מקטרים ,היה אומר וולברג ,במלחמה
להסיט את התותח מעל מדפי נהג .כשעברנו אתם תודו לי .מי חשב אז על מלחמה.
את גשר בנות־יעקב הזכיר לי רוני :אם קורה
* חיים סבתו שירת כתותחן טנק במילואים
משהו אל תשכח את המדפים .עליתי שוב לטנק
וקפצתי לתא תותחן ,ממהר לצודד תותח ,שלא במלחמת יום הכיפורים בחטיבה  679ברמת הגולן.
יחסום את המדפים של הנהג .הצידוד החשמלי כתב את הספר "תיאום כוונות" המספר בשפה
לא עבד .האלטרנטור הלך .כשצריך אותו הוא יוצא דופן על קורותיו בלחימה .הספר הוקדש על
לא עובד .התחלתי לסובב את הידית הידנית .ידי המחבר לזכרו של חברו דֹב אינדיג ,ז"ל ,טהור
בקושי זזה .דפקתי עליה בכף ידי בכול הכוח ,וישר דרך ,שנפל במלחמת יום הכיפורים .הספר
ממהר .ידעתי ,עכשיו אנחנו מטרה לכול הטנקים הוא הראשון שזכה (בשנת  )2000בפרס ספיר.
הסוריים שממול .כול התותחנים אוהבים לכוון הציטוטים מהספר באישור המחבר.
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חלום
המרכבה
אל"ם (במיל') אמנון שרון
ביום הכיפורים  6באוקטובר  1973לאחר
שהוזעקתי בבהילות ,התייצבתי בחטיבת
המילואים שלי במחנה פילון .ערב קודם לכן
לקחו צוותים של חטיבה  ,7שהוטסו מהדרום,
את הטנקים המוכנים שלנו מהימ"ח .יצאתי
עם  10טנקים בנסיעה על שרשרות לכיוון רמת
הגולן ,עם מעט תחמושת ודלק בכול טנק.
טיפסנו דרך גשר בנות יעקב עד אזור מחנה
נאפח .המצב היה קשה .הסורים פרצו את
הגבולות והגיעו עד אזור נאפח .נכנסתי לציר
הנפט בלילה עם  7טנקים (שלושה נשרו בדרך).
נתקלנו בחטיבת טנקים סורית .בקרב לילה
קצר החטיבה הסורית השמידה את פלוגת
הטנקים שלי 5 ,מחייליי נהרגו ,השאר נפצעו,
ואני נפצעתי ונפלתי בשבי הסורי .חודשי
עינויים קשים בצינוק אפל וקר עברו עליי
בדמשק .באחת החקירות שאלו אותי הסורים
מה זה מרכבה ,ממש לא ידעתי על מה הם
מדברים .אמרתי להם שפעם ראיתי תג יחידה
עם ציור של מרכבה וכנראה המרכבה זו יחידה
צבאית .אמרו לי לא ולא ,זה נשק חדיש בשריון.
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החקירה הייתה מסיבית
ואגרסיבית ,כתשו לי את
הגוף עד שצעקתי להם ,אני
יודע אני יודע ,אבל לא משתמשים
במרכבות בשריון ,פעם באמת היו
מרכבות עם סוסים וכידונים ,יותר באמת
לא משתמשים !..האמירה הזו כמעט עלתה
לי בחיים .חייל סורי הרים את השק השחור
שכיסה לי את הפנים ,חייל אחר רץ עם שברייה
(סכין) ותקע לי את הסכין בגב .התעלפתי.
כשהתעוררתי מצאתי את עצמי בצינוק שוכב
על הבטן ,הרצפה מלאה בדם ,הסכין זרוקה
בצד וחובש סוגר לי את הפצע הפתוח בגב.
מישהו שלא ראיתי אותו עמד מאחור ואומר
לי :אתה לא יודע שיש טנק ישראלי חדש,
מרכבה? כשנטרקה הדלת ונשארתי לבד בצינוק
חשבתי אולי אני כמילואימניק לא יודע ואולי
באמת יש טנק ישראלי חדש?
בעודי שוכב התחלתי לחלום בהקיץ שאני
עומד בנגב בגבעה  302המפורסמת ,שעליה
התאמנו בעבר ,אני לא סרן אלא אל"ם שעומד
על מרכבה .המרכבה בחלום הייתה קופסת
גפרורים שסיגריה בולטת החוצה ומסמלת את

קנה התותח.
לקחתי עשרות מרכבות ,דרך באר שבע  -תל
אביב  -והצפון ,וכבשתי בחזרה בחלום את
מדינת ישראל.
לאחר שמונה חודשי שבי ,בהסכם ההפרדה
עם הסורים חזרנו הביתה מדמשק .אחרי סדרת
טיפולים ,בדיקות וחקירות ביטחון שדה ,נאמר
לי שאני צריך לעבור שני ניתוחים והמליצו
לי לחתום שנה קבע .הסכמתי וחזרתי לחיל
השריון כרב סרן בקבע .התייצבתי בלשכתו של
מפקד גייסות השריון האלוף מוסה פלד ז"ל.
מוסה בצורה דרמטית מושיט אצבעו לכיוון
שלי ואומר לי בקול רם" :אמנון אני נותן לך
תפקיד סודי ,סודי ביותר ,אסור שאף אחד
יידע מזה ".אני מקשיב וכולי נרגש ,ומוסה
ממשיך :אמנון אתה הולך לבצע את הניסוי
האג"מי (המבצעי) על טנק ישראלי חדש

ה"שפוי מדמשק"

בשנת  ,2005לאחר למעלה משלושים שנה מאז חזר מן
השבי הסורי ,פרסם אמנון שרון את הספר "שפוי בדמשק".
דגם חימר של טנק המרכבה
שעלה בחלומו בעת השבי,
שאותו בנה אמנון שרון השנה,
במסגרת חוג טיפולי

 מרכבה ,אבל אסורשיידעו על כך .פרצתי
בצחוק פרוע .סיפרתי לו ממי
שמעתי לראשונה על המרכבה,
תיארתי לו את קופסת הגפרורים
עם הסיגריה ששימשה כתותח ,ולמעשה
החלום ממש התגשם .ביצעתי את הניסויים
בדגם הראשון של המרכבה שמספרו ,001
ביקשנו להכניס שיפורים שונים תוך כדי
הייצור .ביצעתי עם חיילי יחידת הניסויים
של תח"ש גם את הניסוי על דגם המרכבה
 ,002ובסוף אוקטובר  1979מסרתי לגדוד
 82בטקס מלא ,עם ביצוע תרגיל אש ברמת
הגולן ,את פלוגת הטנקים הראשונה .הכנו
את כול החומר התורתי הנדרש להפעלת טנקי
המרכבה ,הקמנו שלוחה של בית ספר לשריון
בקצביה ,ולימדנו את המחזור הראשון של
מקצועות המרכבה.
לימים שכבר הייתי אל"ם הייתי באימון
בצאלים הייתה במטווח פלוגת מרכבות .עליתי
למגדל החניכה ,עצמתי את העיניים וראיתי
את קופסאות הגפרורים שלי במטווח.
החזון והחלום הוגשמו במלואם.

"לנטוש!" אני צווח ...טנק הסנטוריון שלי בגד בי ,המיתוס התנפץ ...התכופפתי
פנימה ,הושטתי את ידיי ,תפסתי את התותחן הבוער כלפיד ומשכתי אותו החוצה.
עמדנו על הצריח אחוזי להבות ,חשופים לאש המקלעים הסוריים ...רצתי לכיוון
הטנק השני ...החלטתי לטפס על הטנק השלישי ...צרורות מקלעים נורו לעברי כגשם
זלעפות ...עברתי בין הטנקים הפגועים ,חייליי שכבו בצד התעלה ,חלקם פצועים
וחלקם ללא רוח חיים ...נשמעה התפוצצות אדירה ...בום אדיר העיר אותי מעלפוני...
ולעיניי נגלו טנקים וכוחות רגלים סוריים ...הבנתי שאני בסכנה .הסתתרתי בין
הסלעים וקברתי באדמה את כל החומר הכתוב שקיבלתי מהחטיבה ,כולל המסמכים
האישיים ,כדי שלא יפלו חלילה בידי האויב" (עמ' .)26-23
בנקודה זו מתחיל פרק חיים של אמנון שרון שיותר משלושים שנה לא הצליחו
לטשטש .נס ההישרדות בקרב אינו האחרון .מכאן מתחילה מסכת התמודדויות
ועינויים קשים מנשוא במתקני הכליאה והחקירות הסוריים .לעינויים הפיזיים הצטרפו
הגעגועים לבני המשפחה וההתמודדות היומיומית עם הלא נודע .בני המשפחה
חווים אף הם את התופת הפרטית שלהם.
הם נלחמים ללא לאות באי הוודאות בדבר
גורלו של יקירם .תחילה הוא מוגדר כנעדר.
כשמתחוור כי זיהויו בתמונה של הצלב
האדום אכן מבוססת ,מתחילה תקופה
של ציפייה מורטת עצבים לכל מידע נוסף,
אליה נלווית לידת בנו דרור בצל העצב.
בשמונת החודשים בהם שהה בכלא
הסורי ִהפְנים אמנון פרצופים ורמזים
חשובים בשטח .בתושייתו ידע לנצלם
לתועלתו ולתועלת שבויים ישראלים
נוספים ששהו עימו .תעוזה וחוש
הומור סייעו לו לא אחת במצבים בלתי
אפשריים.
הספר ,המתאר בעיקר את
ההתמודדות הרגשית והפיזית של
השבי ,מלמד גם על מהלכי המלחמה,
הלכי הרוח ברחוב הישראלי ,התמודדות
השלטון עם שאלת השבויים ,היחס
המיוחד שזכו לו הטייסים "הכחולים"
בעוד ה"ירוקים" זכו ליחס שונה לגמרי.
אמנון בוחר לחזור לחיל השריון
כחלק משיקומו .הוא מקבל ממוסה
פלד ,שהיה מפקד גייסות השריון
משימה מיוחדת  -לבצע את הניסויים המבצעיים בטנק המרכבה,
שאת שמו שמע לראשונה דווקא מפי החוקרים הסורים.
דמותו של אמנון שרון היא סמל לכוח רצון .בעצם חשיפת התמודדותו הפוסט
טראומטית הוא מעורר את הזדהותנו והערכתנו כלפי ציבור גדול החי בקרבנו,
המתמודד עם זיכרונות העבר ,ובוחר להילחם בהם באמצעות פרגמטיזם ותרומה
לאומית.
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"אח ,פגישה
שכזו"
כנס גדוד  106של חטיבה
( 164הראל) ביד לשריון

איתמר זלץ
לוחמי גדוד  106התקבצו ביד לשריון לציון
מלאות  40שנה למלחמת יום הכיפורים,
ולהשקת הספר "חצי הדרך לקהיר" ,המביא
בפני קוראיו את תולדות הגדוד ערב המלחמה
ובמהלכה .המפגש התקיים ב־ 4ביוני .2013
בינות לטנקים המוצגים ביד לשריון
נאספו ובאו לוחמים ומפקדים ,שלא פגשו
איש את רעהו שנים רבות .הם שמחו לפגוש
את המח"ט תא"ל (במיל') אברהם ברעם,
את הסמג"ד הג'ינג'י מורנו ,את מפקדי
הפלוגות ,את הפצועים שהחלימו ואת נציגי
המשפחות השכולות אשר השתתפו גם הם.
בשוך התרגשות של הפגישה התכנסו כולם
למרגלות כותל השמות להתייחד עם זכר
הנופלים .בני משפחה הניחו זרים והרב רפי
גורן נשא תפילה לזכר החברים שנפלו .רעייתו
של המג"ד הנערץ חיים זיו ז"ל ,רוחל'ה ,קראה
בשמות הנופלים ,ורפי סיפר את קיצור תולדות
הקרב האחרון שבו נפלו .שיאו של הטקס
היה "שיר הרעות" ,שהושר בדחילו ורחימו
בפי בת־ציון חופשי ,אמו של יזהר ז"ל ,החלל
האחרון של הגדוד .אל בת־ציון הצטרף הקהל
כולו כשהלב פועם והדמעה בזווית העין.
הכנס הסתיים בערב רעות מרגש .הלוחמים
ובני המשפחות התרכזו באולם המרכבה .בין
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כיום ,יוני אמיר נציג חטיבת הראל הנוכחית,
סא"ל (במיל') נחום ברוכי יו"ר עמותת הראל
ולשעבר סמג"ד בגדוד  .106כן הרטיטו לבבות
 אלמנתו של המג"ד חיים זיו ז"ל ,רוחלה,שהעלתה על נס את הקשר המתמשך בינה
ובין משפחתה לבין החיילים והמפקדים בגדוד
ואשת אחד מלוחמי הגדוד שרהל'ה זעירא.
את הטקס הנחה איתמר זלץ ,מ"פ המפקדה
בגדוד במהלך מלחמת יום הכיפורים .צוות
הווי של פיקוד הצפון הנעים בשירי לוחמים,
והחבר'ה הצטרפו בשירה אדירה של שיתוף
ואחוות לוחמים!
נרגשים התפזרו הלוחמים איש לביתו ,ובלב
כולם התקווה שעד הפגישה הבאה לא יעברו
שנות דור.

רב"ט יזהר נפשי ז"ל  -מהחללים
האחרונים של מלחמת יום הכיפורים

המג"ד חיים זיו ז"ל

המברכים היו :תא"ל (במיל') אברהם ברעם
המח"ט ,סא"ל (במיל') חיים מור (מורנו)
הסמג"ד ,אל"ם אמיר אבשטיין מח"ט הראל

יזהר נפל ברמת הגולן סמוך להפסקת
האש עם סוריה .יזהר לחם בגבורה לכול אורך
המלחמה במסגרת גדודו ,גדוד  ,106בסיני
ומעבר לתעלה ,והמשיך ללחום ולהגן על גבולות
המדינה ברמת הגולן בתקופת ההתשה שלאחר
המלחמה .מובאים משיריו ,המבטאים את כאבו
על אובדן חבריו במלחמה ועל יד הגורל ,הביאה
לנפילתו ,וקשרה את גורלו בגורלם.

יזהר חופשי ז"ל

מבחר משיריו של יזהר נפשי
שנכתבו בשוך הקרבות
מה זכות
הייתי נותן עכשיו דמי
לעומת כול הדם ששפכתי ,הן מהי זכותי
לשפוך דם נעורים,
ומה זכות אחרים לשפוך דמי?
הגואל
צורות רבות לו למוות,
נוהג הוא לבוא בדרכים שונות,
כול אדם לפי אופיו ודרכיו
אכזרי הוא  -על כול צורותיו
ומרב אימתו  -כשמצפים לבואו.
מחשבות על חברים
כשאני יושב עכשיו וחושב
כיצד חבריי הטובים
לא יחשבו עוד לעולם.
כיצד יכול הייתי להיות בין אלו
שאינם חושבים עוד לעולם.
כשאני יושב עכשיו כאן וצוחק
ויודע ,שישנם כאלה
שלא יצחקו עוד לעולם,
ברי־מזל אנו ,הצוחקים,
שכן את צחוק חברינו לא נשמע
עוד לעולם.
וכשאני יודע שישנם כאלו
שצחוקי זה ,הוא להם מתנת שמים
וכשאני יודע ,שישנם כאלו
שמחשבותיי להם יקרות מפז -
אזי אני מבכה את מר גורלי
לשבת בתצפית השלום
בארץ לא לי!

מדוע הוא
מדוע הוא ולא אני
מדוע זה  -ולא אחר
מיהו שקבע ,מי?
מי הוא שופט החיים?
זכות מי לקבוע מוות
הרשות למי להחליט?
הלא לא קיימת רשות כזאת,
הלא אין קובע כלל,
הרי כולנו יודעים
שהכול תלוי במזל.

חשבון נפש
היש לוחם בינינו
שלא עשה חשבון נפשו
ברעש מלחמה?
היש לוחם בינינו
שלא רצה רגע להיפצע
ולהיפטר מרעש זה?
היש לוחם בינינו
שלא ראה את המוות מול עיניו,
היש לוחם בינינו
שלא חשב על אפשרות
פגיעת המוות בו?
היש אדם בינינו
שתמונות ביתו
לא ריצדו מול עיניו?
היש אדם בינינו שלא ויתר
על כיבוש ,למען אשתו וילדיו?
אלו שישנם ,עדיין מרגישים כול זאת,
אלו שגם חשבו כמונו ,ולא זכו
דוממים היום לעולם!
שירו האחרון של יזהר חופשי
מתי יבוא הזמן
שנשב כולנו יחד סביב השולחן
עם עוגיות וקפה בפינג'אן,
ונספר  -איך היה לחיות כאן
בארץ נוכרית ,מבעד למסך־העשן.
ומתי יבוא זה היום,
היום בו יתגשם החלום,
החלום על תצפית השלום,
הרי מה הביאנו הלום
אם לא  -חלום השלום!
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מפגש שכזה

דברים שנשאה אמו של
רב"ט יזהר חופשי ז"ל בכנס
שלושים ושמונה שנים ,שהן מאות חודשים
ואלפי שבועות וימים ,שעברו מאותו יום מר
ונמהר ,בו נפלת בקרב האחרון ברמת הגולן,
בין אבני הבזלת השחורות" ,הרותחות" מלהט
החמה ומאש התופת שניתכה .חצי שעה לפני
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היכנס לתוקפה הפסקת האש עם הסורים ,הם
"שפכו" כול אשר נותר להם .נפגעת מרסיס
פגז שקרע את העורק הראשי בצווארך ,ובאחת
לא היית.
אביך ,חיים ,זעק אז  -ולוּ תהיה החלל
האחרון ,וזעקתו לא נשמעה .נוספו מאז עוד
ועוד חללים בשדות הקרב ,ובתוככי הערים,
ביישובים ובדרכים ,וגדלה מאוד משפחת

השכול שלנו  -בזו המדינה הנאבקת על זכותה
לחיות בשלווה ,בשלום וביטחון לאזרחיה
וילדיה .אנו מתייחדים עם זכרך ,וחיים אביך
איננו עמנו עוד ,זכרכם לברכה .לבטח אתם
יושבים יחדיו תחת כנפי השכינה ,נהנים מזיווה,
וממשיכים לספר ולספר כול מה שלא הספקתם
כאן על פני האדמה.
שלושים ושמונה שנה ,והאדמה שכה אהבת

מימין :לירן שטיינהרדט־זיו (בנו של המג"ד חיים זיו)
והמח"ט תא"ל (במיל') אברהם ברעם

משמאל :איתמר זלץ ,נחום ברוכי ונסים ַרביה (שהיה סמ"פ בגדוד
במלחמת ששת הימים ומ"פ בחטיבה במלחמת יום הכיפורים)

לעבדה ,רוותה גם גשמי־נדבות וחומה של
החמה והצמיחה רוב תנובתה וטּובה ,אך גם
נספג בה דמם של הנפגעים והנרצחים ,משום
שאנו בני העם היהודי החיים במדינתנו שלנו
שאין לנו אחרת בלתה .אנו שבעי ייסורים

ותלאות ומלחמות עליה ,עם הפרחת שממותיה
ותקומתנו בה .נותרנו מיותמים ,שכולים,
מיוסרים וכואבים .נחמה ועידוד ואהבה אנו
מקבלים מאהובינו  -אוהבינו  -בננו דובי,
חמשת נכדינו הנפלאים וארבעת הנינים שזכיתי

בהם ,ומחברינו הטובים .ככול שנוכל נשיב
לכולם אהבתנו .לעד נזכור אתכם  -יקירינו
שאינם עמנו עוד .ונייחל  -לשקט ,לשלווה
ולשלום!
אימא בת־ציון חופשי

* איתמר זלץ היה מ"פ מפקדה בגדוד  106במלחמת יום הכיפורים
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מבריכת מים
למעיינה של תורה -
היכל בנימין ברעננה
היכל בנימין ברעננה ע"ש רס"ן בנימין (בני) קצין ז"ל שנפל ברמת הגולן ב־7
באוקטובר  ,1973משמש מרכז הנצחה פעיל לבני המשפחה ,למוקירי זכרו וגם
ללוחמים מחטיבה  188שבשורותיה לחם ונפל
דבורי בורגר
בצהרי  7באוקטובר  ,1973י"א בתשרי
תשל"ד ,שעט טנק מח"ט  188איציק בן־שֹהם
מול האויב הסורי על ציר נאפח ,כשלצידו
בצריח חשוף גם קצין האג"ם של החטיבה,
בני קצין .האש הסורית השיגה את גופם ,אך
לא את רוחם.
במשפחת קצין המורחבת ימלאו בקרוב
 90שנה לשורשים אשר היכו ברעננה הסב
אליהו־דב עם רעייתו פייגע המנוחים ,שעלו
מליטא אל ביצות רעננה ,לא אמרו נואש,
וזרעו את זרע הציונות שדבק בצאצאיהם.
ארבעים שנה חלפו מאז מלחמת יום הכיפורים
וההנצחה של בני קצין ז"ל תופסת מקום מרכזי.
בית הכנסת "היכל בנימין" ,שהוקם בחלקת
המשפחה ברחוב אהרון קצין ,הקרוי על שם
אהרון אביו של בני ,הדור השני למייסדי רעננה,
הוא אבן דרך משמעותית בחיי הקהילה הזוכה
לראות שמחות ,קטנות כגדולות ,בין כתליו.
"היכל בנימין" נבנה כבית כנסת ומרכז
קהילתי ,בהתאם לצוואתו הבלתי כתובה
של האב ,אהרון קצין ,שנפטר יום למחרת
שהתבשר כי אּושרו התוכניות לבנייתו .בית
הכנסת הוקם במקום שבו עמדה בריכת המים
שממנה הושקה הפרדס המשפחתי .עובדה זו
השפיעה על התכנון האדריכלי המעגלי של
בית הכנסת .מבואת ההיכל מוקדשת להנצחתו
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רס"ן בני קצין מקבל תעודה מידי שר הביטחון משה דיין ,בסיום הקורס לפיקוד ומטה .מאחורי ידו
של בני נראה יצחק בן-שֹהם מפקדו במלחמה

של בני ולהנצחת הנופלים במערכה בגולן
במלחמת יום הכיפורים .אחד מספרי התורה
הוכנס לזכרו של בני ז"ל.
בית הכנסת תוכנן כהיכל מפואר עטור
חלונות ַמׂשְּכִ ית (ויטראז'ים) עם נברשות

בוהקות המאירות את חללו הגבוה ,הנושק
לעזרת הנשים הצופה על הדרו .מרחבים
פתוחים נוספים בהיכל משמשים כאולמי
אירועים והתוועדות .אולם נוסף משמש
בית מדרש.

רס"ן בני קצין ז"ל

בני היה קצין מצטיין .הוא הוכיח את
כישוריו הפיקודיים בשורת תפקידים שאותם
מילא ,ובהם קצין המבצעים של חטיבה  .7גם
את מסלול לימודיו בפו"ם סיים בהצטיינות,
ומדריכו בקורס ,איציק בן־שהם ,שהתמנה
למח"ט  188בחר בו ,כחודשיים לפני שפרצה
מלחמת יום הכיפורים ,לקצין האג"ם של
החטיבה .בני בלט מאוד במראהו המרשים.
תמיר היה ויפה תואר ,אך מתת־אל זו לא
הגביהה את לבו .יעידו על כך ,בין היתר,
מכתבים שנשמרו מחייליו ,שהוקירו אותו
על היחס שהעניק להם.
מאיר קצין ,אחיו הבכור של בני ,המשמש
כגבאי בית הכנסת ,מספר כי יש למשפחה
קשר עם קציני הצבא כיום ,ובפרט עם קצין
השריון הראשי ,תא"ל שמואל אולנסקי ,שעד
לאחרונה ,כמח"ט  ,188טיפח את הקשר עם
המשפחות השכולות .הוא התרגש כשקיבל
את הזמנתו של תא"ל אולנסקי לטקס מינויו
כקצין השריון הראשי ב־ 3ביולי השנה.
מדי שנה ,למחרת יום הכיפורים ,מתקיים
ערב זיכרון לבני ז"ל ,במסגרתו מוזמנים רב
וקצין בכיר להרצות ,ומבטאים בכך את עולם
הערכים שעליו התחנך בני ,המשלב את הרוח
עם החומר .לציון ארבעים שנה לנפילתו יפקדו
את ההיכל גם הפעם בני משפחה ,חברים,
רבנים ומפקדים ,ויספרו על בני ,חייו ,ומעשה

פינת הנצחה לבני קצין ז"ל במבואה של ההיכל

גבורתו ,המהווה מקור השראה לדורות של
מפקדים ולוחמים .לראייה  -חניך בצמ"פ,
אלייט קייזלר ,תושב העיר רעננה מאז שעלתה
משפחתו מניו ג'רסי בהיותו בן שנה וחצי ,הגיע
למרכז המידע של חיל השריון ביד לשריון
בלטרון ,במסגרת מטלה לבניית מערך שיעור
לחבריו בצמ"פ בגדוד ( 198גדוד ההכשרה
של חטיבה  ,)188ובחר לספר להם על רס"ן
בני קצין ז"ל .הוא שמח מאוד על מקורות
ההנצחה שנמסרו על ידי האח מאיר קצין

בני בלט מאוד
במראהו המרשים.
תמיר היה ויפה תואר,
אך מתת־אל זו לא
הגביהה את לבו

למשמרת במרכז המידע  -חוברת שורשים של
המשפחה ,סרט שבו מספרים חברים וחיילים
מה היה בני עבורם ,ואוסף תמונות .הוא הסביר
כי לפני מספר שנים ,בשל מספר המתפללים
הרב במניין המרכזי ב"היכל בנימין" בשחרית
של שבת ,הוחל במקביל במניין צעירים בבית
המדרש .בית המדרש במניין זה (המתחיל כחצי
שעה מאוחר יותר) מלא מקיר אל קיר .מאז
שאלייט התגייס לשריון הוא מרגיש גאוות
יחידה כשהוא נכנס בשערי "היכל בנימין".
פניו של בני ניבטים מיד בכניסה ,סמל חטיבה
 188בסמוך לו ,והוא מתחבר אל גבורת לוחמי
החטיבה במלחמת יום הכיפורים .בגלעד הסמוך
לדלת הכניסה לבית הכנסת ניצבת אבן בזלת
גדולה ,מול צילום האנדרטה לנופלים בזירת
הקרבות ברמת הגולן .היכל זה חיזק באופן
אישי את הזהות שלו עם החטיבה שאליה
הוא משתייך.
השורשים שהיכתה משפחת קצין בשנת
 1924האמירו לענפים נותני פרי ,שבעבר נישא
ריחם מן הפרדסים ,וכעת סוככים על קהילה
גדולה ומפוארת ,החיה את רוחו של בני קצין
ז"ל .בני ז"ל היה קצין הנועז החשוף בצריח,
שיצא להגן על המדינה והסתער על האויב
הסורי עם מפקד חטיבה  188איציק בן שהם,
ושניהם נפלו בקרב.
יהי זכרו ברוך!
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המפץ
הגדול
בשריון
בחיל השריון יש תהליכי הצטיידות בסוגי
אמל"ח חדשים ורבי־יכולת ,יש טכניקות
לחימה חדישות ,תורת הלחימה המתעדכנת
ברציפות ,ולבנת היסוד של הכוח הנקראת
צק"ג (צוות קרב גדודי) העומדת להיוולד ,ורק
לשריון יש יכולת לבצע תמרון קצר ,מהיר,
אפקטיבי ,שיביא להכרעה מהירה .אפשר
לקרוא לזה המפץ הגדול
אל"ם (במיל') שאול נגר
קצין השריון הראשי תא"ל עפר צפריר ,איש רב־עשייה ,שימש בתפקידו
רק שנה אחת וסיים בתחילת יולי האחרון .ההגה עבר לידיו של תא"ל
שמואל אולנסקי .נפגשנו עם תא"ל עפר צפריר בסיום תפקידו ולפני
צאתו לתפקיד בחו"ל ,לשמוע מה חדש בחיל השריון .יצאנו בתחושה
שחיל השריון נמצא בתקופה פעילה מאוד ואנרגטית של המפץ הגדול.
מצאנו חידושים ושינויים לרוב ,מצאנו שהשילוב המוצלח שבין ההכשרות
לאימונים ,למבצעיות ולתורות הלחימה  -המתבצע בין מקשנ"ר והחטיבות
 -הוא מקור כוחו של ה ַחיִל; גילינו כי חיל השריון הוא ה ַחיִל המרושת
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טנק מגח של יחידת מילואים
צילום :עפר צידון
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ביותר בצה"ל כיום; נחשפנו ליחידת היסוד
העתידית והחשובה הנקראת צק"ג  -צוות קרב
גדודי  -המשלב טנקים ,חרמ"ש ,חי"ר ופלוגה
מסייעת; למדנו כי ממפקד טנק כיום נדרשים
עשרות מונים יותר מבעבר וכי קצין השריון כיום
בסיום ההכשרה יוצא מנהיג עם ארגז כלים רציני;
מצאני שבשריון מדברת האיכות ולא הכמות;
מצאנו כי חיל השריון עדיין נותן את המענה
טוב ביותר לצורכי הצבא ולמשימות הנדרשות
ממנו; כן ,וגם גילינו כי במערך הסדיר אנחנו
חיים בחוסר של אימונים ,שלדברי תא"ל צפריר
עדיין משמר רמה טובה ואולי טובה מאוד בסוף
האימונים ,ובמערך המילואים אנחנו בחוסר
אימונים ומשמרים רק כשירות בסיסית.

יעדי חיל השריון
תא"ל צפריר מונה חמישה יעדים ראשיים
לחיל השריון בטווח הנראה לעין .כולם נגזרים
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מהשתנות שדה הקרב כיום ובעתיד ,וההכרח
להתאים את חיל השריון במסגרת צה"ל ,ולהקנות
לו את כושר ההתמודדות מול כול משימה ,כפי
שלא אִכזב בעבר:
• טיפוח ופיתוח כוח האדם,
• פיתוח תורת הלחימה,
•התאמת מבנה הכוח ,ובלשון אחרת בניין הכוח
בצק"ג עוז,
•פיתוח האמל"ח והתאמתו,
•הערכים והמורשת.

צק"ג  -יחידת היסוד בגוף המתמרן
שדה הקרב בעתיד מציב אתגרים לא פשוטים
לכוחות היבשה .יש ריבוי של שטח בנוי ושטחים
סגורים ואויב שקיים ובפועל גם מתחת לקרקע,
המטרות בחלקן קטנות מאוד ונחשפות למשכי
זמן קצרים מבעבר וחלקן חשאיות ובלתי נראות,
לכול אלה ולאתגרים נוספים נדרש מענה עדכני

באמצעי מודיעין חדשניים ,באמצעי לחימה,
בתורות לחימה ,באימונים וגם במבנה הכוח.
המטה הכללי וזרוע היבשה מטפלים כיום
באינטנסיביות בתוכנית חמש־שנתית במבנה
יחידת היסוד ביבשה שתחליף את הגדוד.
קוראים לזה צק"ג  -צוות קרב גדודי .התהליך
יתחיל בהכשרות במבנה של חטיבה  ,460מציין
תא"ל צפריר ,בהכשרת חי"ר משוריין ומסייעת
משוריינת .צפוי מבנה מרודד בטנקים של גדוד
הטנקים ,אבל מחוזק בעוצמה של המרכיבים
האחרים ,שהן סוכנויות האיסוף השונות בתוך
גדוד השריון ,מתוך הבנה שהמבנה השלם של
גדוד השריון ,לא גדוד הטנקים ,ייתן את המענה
הנכון לשדה הקרב העכשווי ,העדכני ,ולאתגרים
בעתיד .כן ,יהיה הבדל בין גדוד שריון לבין גדוד
חי"ר .בתוך גדוד שריון תהיה עדיין עדיפות
לשריון .מי שיכול להיות בעל היכולת לבצע
תמרון קצר ,מהיר ,אפקטיבי ,שיביא להכרעה

טנקי מרכבה סימן .4
צילום :עפר צידון

מהירה  -מציין תא"ל צפריר  -זה רק השריון.
גדוד כזה שימנה שתי פלוגות טנקים ,פלוגה
מסייעת ,פלוגת חרמ"ש ופלוגת חי"ר  -הוא
השילוב הנכון שיודע להביא לשדה הקרב את
התמרון הקצר ,המהיר ,האפקטיבי ובעל ההכרעה
המהירה .זה צק"ג שריון.
נוספו לנו הרבה סוכנויות איסוף מודיעין
בתוך הגדוד  -התצפית ,מערכות ההגנה שלנו
שמהוות גם סוכנות איסוף נוספת ,הלוחמ"ם
(לוחמה מוכוונת מודיעין) שהיא סוכנות נוספת,
הסיור הממוכן שאנחנו מכניסים ,ואחרים .כול
המרכיבים האלה מול האויב הנעלם ,החשאי,
בסביבה של שטח סגור ,סבוך ,אורבני ,כפרי,
הררי  -הם המענה השלם שיוכל להיות .זה כורך
איתו את היעדים בתחום פיתוח כוח האדם,
בתחום עידוד הגיוס ,זה מצריך שינוי ההכשרות
והתאמת תורות הלחימה .טיוטת ספר חדש
הנקרא לחימה בשטח סגור של צק"ג משוריין

נמצא בתהליך בדיקה וניסוי גם במעבדת הקרב
וגם באופן מעשי בשטח אש ברמת הגולן .בהמשך
תהיה השתלמות מג"דים והספר ייכנס לתוקף
מחייב .ספר זה ,אומר תא"ל צפריר ,הוא הבסיס
לכול השינוי שאנו רוצים לבצע בחיל השריון.
שטח סגור הוא האתגר המעשי ,הרלוונטי,
העדכני והעתידי גם של כלל הצבא בכול
החזיתות כמו לבנון ,סוריה ,ועזה .הבאתי זאת
לנקודת הפתיחה הוא מוסיף ,ואת המימוש יבצע
הקשנ"ר החדש תא"ל שמואל אולנסקי באמצעות
החטיבות ,וההכשרה.
העומס על מפקד צק"ג שריון הוא גדול ועליו
להתמודד עם אתגרים רבים בסביבה קשה .מצאנו
לנכון להוסיף לצק"ג נגמ"ש שיועמד לרשות
המג"ד ,ובתוכו יפעלו קצין האג"ם ,הקמ"ן ,מ"פ
המסייעת ,ואולי אפילו הקש"א (קצין קישור
ארטילרי) ,ותפקידו יהיה להפוך את כול המידע
שקיים בסביבה המבצעית של הלחימה לידע
מעשי עבור המג"ד ,הנמצא ,כמצופה ממנו,
בלחימה עצמה .אמרנו שיש מספר סוכנויות
איסוף שעובדות בתוך הצק"ג ,החל במענ"ק,
במׂשּואָה ,התצפיות ,הסיור ,הלוחמ"ם ,ה"מעיל
רוח" ,המזל"ט "רוכב שמים" שהוא בתוך הצק"ג,
ומרגמת הקשת שאף היא בתוך הצק"ג .כדי
לממש את הסינרגיה של כול המרכיבים האלה
יחד מול האויב העתידי  -היינו צריכים לשים
עזר כנגד המג"ד ,כדי שלא להעמיס את הקמב"ץ
בתוך הטנק עצמו ,שעסוק בלחימה עצמה של
הכלים ,אלא מישהו שיודע לשלב את כול המידע
הזה ולהפוך אותו לידע .נושא זה כבר מנוסה
בשטח בחטיבה  188כרגע ,וינוסה גם בחטיבה
 .7כרגע מנסים אותו גם במעבדת הקרב וגם
בניסוי ברמת הגולן.

הכשרת מפקדים לאתגרי העתיד
ההכנה לשדה הקרב בעתיד מצריכה כאמור
גם שינוי בהכשרות .חטיבה  460היא בסיס
ההכשרות שלנו ,ושם יתבצעו שינויים במקביל,
אומר תא"ל צפריר .יעד אחד הוא טיוב ההכשרה
עצמה בנושא התותחנות ,לדוגמה ,שהיא המהות
שלנו ,והתאמתה ללחימה בשטח סגור ,והשנייה
היא כשירויות הבסיס של איש הצוות ובהכשרות
המפקדים שהם האתגר הגדול ביותר לפתחו
של חיל השריון.
קורס מפקדי טנקים כיום ,במשך הזמן המוקצב
לו ,איננו מעניק לבוגריו את כול היכולת הנדרשת
ממפקד טנק בעידן החדש של מרכבה סימן  4עם
מעיל רוח ,בלוחמה בצק"ג חדש .כיום נדרשת
ממפקד הטנק ,המט"ק ,יכולת הגבוהה עשרות
מונים ממה שנדרשה ממנו בעבר .יש להביא
בחשבון כי חיל השריון כיום הוא ה ַחיִל המרושת
ביותר בצה"ל היום ,לרבות חיל האוויר .כול

טנק כיום מחובר באמצעות המענ"ק לכול גורמי
הלחימה בסביבה ,מהרמה העליונה ביותר ,עד
הרמה הטקטית ביותר והמיקרו־טקטית .זה מטיל
על המט"ק אחריות כבדה .לבוגרי קורס המט"קים
כיום יש כשירות טובה ,מסביר תא"ל צפריר ,ואנו
מביאים בחשבון שהם יצטרכו הכשרה נוספת
ואימון מסיבי בחטיבות המבצעיות וב־,460
אבל האתגר שלפתחנו עדיין לא שלם וטרם
מוצה .עדיין דרוש להשקיע מחשבה רבה מאוד
בשאלה כיצד תיראה הכשרת המט"ק בחיל
השריון בעידן הנוכחי .יש כמה כיווני מחשבה,
וההחלטה תתקבל על ידי הקשנ"ר החדש תא"ל
אולנסקי.
אנחנו ממצים עד תום את הקורס הנוכחי
ועדיין אנחנו בהרגשה שהמט"ק צריך לצאת
יותר מנוסה בכלים שניתנו לו .הוא אמנם מקבל
את כול הכלים ,אך כבוגר טרי של הקורס עדיין
איננו מספיק מנוסה ומיומן בכלים האלה כדי
להיות ישר מט"ק בלחימה בעזה .לכן צריך
להרחיב את הכשרת המט"ק ולבנות זאת נכון
יותר .יש לכך כמה דרכים ,חלק מהמשך ההכשרה
והקניית המיומנות נעשה בחטיבות ,במסגרת
האימונים ,בלהט שלפני הפעילות המבצעית,
ובדרך שיבוצו .אבל הכשרת המט"ק מצריכה
עוד חשיבה מסודרת ומאורגנת בנושא.
בהכשרת הקצין אנחנו במצב מצוין ,מציין
תא"ל צפריר ,אנחנו גם עדים לתוצאות של
הסק"ם (סדרת קרב משולבת) שמתבצע מדי
מחזור .קצין השריון יוצא כיום עם ארגז כלים
רציני ,הוא יוצא מקצועי ,הוא יוצא מנהיג,
הוא מקבל הרבה בתחום המנהיגות ,בתחום
המקצוענות ,בתחום הערכים .בכול התחומים
האלה קצין השריון יוצא כיום עם כלים טובים
מאוד לביצוע משימתו.
מה עם הרעיון מהעבר שכל מפקד טנק יהיה
קצין? ייתכן שבסוף נגיע לכן ,הרבה מחשבה
ואולי גם בלית ברירה ,מציין תא"ל צפריר.
לאחר סדרת דיונים מאוד ממצה בזרוע היבשה
הוחלט שהמבנה הבסיסי של הפלוגה יישאר 11
טנקים ,מתוך הבנה שלמחלקת טנקים דרושה
יכולת לבצע תמרון מיקרו־טקטי שלם .יתכן
שבעתיד יקטן מספר הטנקים בפלוגה ,אולי
ל־ ,10ואז יתחייב להגדיל את מספר הקצינים
בפלוגה ,גם בהתחשב באמל"ח החדש שנכנס.
המט"ק יהיה אז מאוד מוכשר ומאוד ותיק,
או אחד שבדרך להיות קצין .חשוב לציין כי
גם כיום יש מט"קים מיומנים מאוד ,רציניים
מאוד ,ותיקים מאוד ,שהימצאותם שנתיים
בתפקידם כמט"ק  -מכשירה אותם לעבודה
בסיסית של טנק בודד בצורה טובה מאוד.
צריך לזכור שאנחנו מכשירים גם אנשים
למילואים ,ובתפקידו כמט"ק במילואים ,הוא
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מסוגל לעשות את העבודה בצורה טובה מאוד.

מיכולות של עבירות ,קטלניות ,שרידות ושו"ב
(מערכות שליטה ובקרה).

בחיל השריון מערך המילואים גדול מאוד,
וייתכן שיצטמצם בעתיד .קיימים הבדלים בין
היכולת של השריון הסדיר ליכולת של יחידות
המילואים .כחלק מההקטנה של החיל  -יתעצם
מערך המילואים וישווה את עצמו ביכולת שלו
קרוב מאוד למערך הסדיר ,זה חלק מעסקת
חבילה הנרקמת .בחרנו לטפל בקידום מערך
המילואים לא כאתגר עצמאי אלא לשלב אותו
בכול הנושאים לכול שאר האתגרים ,מתוך
הבנה שממערך המילואים מצופה לעשות את
אותן משימות ,עם אותה יכולת ועם אותו
אמל"ח  -על אף שמערך המילואים שלנו ,בחלק
מהמקרים ,הוא מערך ישן יותר עם אמצעים
פחותים יותר .המענ"ק (מערכת ניהול קרב)
לדוגמה ,שהיא הרשת המקשרת בין הטנקים
ביחידה ועם הכוחות האחרים ,לא נמצאת בכול
החטיבות .הכוונה שלנו מציין תא"ל צפריר,
היא שיחידות שיישארו יהיו עם מענ"ק .בתוך
כך הגדרנו במשותף עם זרוע היבשה מהו טנק
איכות שיישאר בסד"כ .טנק האיכות מורכב

גיוסים לשריון

מערך המילואים

בין המתגייסים לחיל השריון יש רק  60עד
 70אחוזים שרצו מלכתחילה להגיע לשריון.
מצאנו שכרגיל בחיל השריון האיכות מדברת ולא
הכמות .אנחנו מעדיפים להגדיל את האחוזים
האלה באנשים שאנחנו רוצים .יש לציין ולזכור
שחיל השריון מוביל ביבשה בתחום ההתאמה
לקצונה של המתגייסים לשורותיו ,באחוזים
ניכרים מאוד ,בפרופיל קרבי גבוה מאוד ,ובכלל
באיכות האנשים ובמוטיבציה שלהם להיות
לוחמים ,והכוונה ללוחמים נוכח פני האויב ,לא
לוחמים מרחוק ,לא בהגדרה הפורמלית קרביים
אלא לוחמים .לחיל השריון עצמו יש הישג
כביר .אחרי  5-4שבועות מיום הגיוס ,שביעות
הרצון הגדולה ביותר מהשירות בקרב כול חילות
היבשה  -היא בשריון .זו התוצאה של העבודה
המצוינת שעושים גם בחטיבה  460וגם בחטיבות
המבצעיות עצמן .ב־ 5-4השבועות האלה אנחנו
מצליחים להבהיר לאנשים את החשיבות ,את
ההובלה של חיל השריון בשדה הקרב היבשתי,

תא"ל עפר צפריר ,כרטיס ביקור
בתקופת שירותו של עפר צפריר בחיל
השריון נפלו בחלקו תפקידים במוקדי
העשייה בכול תקופה .בתור מ"פ השתתף
בפשיטת השריון האחרונה שהייתה
בלבנון מעבר לקו אדום ,וכן קלט את
טנק הסימן  ;3כמג"ד היה בסערה של
רצועת הביטחון בלבנון עם אירועי
לחימה אינטנסיבית בריחן ,עיישיה,
דלעת ,בופור ,ובכלל הגזרה; כרל"ש
של מפקד פיקוד הצפון (עמירם לוין)
היה במבצע ענבי זעם ,כסמח"ט נטל
חלק בנסיגה מרצועת הביטחון בלבנון.
כקצין אג"ם של אוגדה  91נפל בחלקו
אירוע מצובה ואירועי חומת מגן; כמח"ט
 263התגייס עם החטיבה למלחמת לבנון
השנייה; כקצין אג"ם של פיקוד הדרום
נטל חלק בהתנתקות מרצועת עזה;
כמח"ט  188השתתף בעופרת יצוקה.
האירוע "המכונן" שהוא זוכר היה הכנסת
חטיבה  188ללחימה במבצע עופרת
יצוקה בהצלחה רבה בדצמבר ,2008
לאחר המצב העגום שהיה במלחמת
לבנון השנייה כשנתיים קודם לכן.

תא"ל עפר צפריר
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את היתרונות העצומים שיש לו ,מה שנער בכיתה
י"ב לא מסוגל לקלוט ואין לו את הכלים להבין.
הצעירים בכיתה י"ב מושפעים כיום אולי יותר
מתמיד מהחי"ר שנותן יותר מענה לאני העצמי,
דברים שיותר מוכרים לו .טנק מרכבה סימן  4עם
מעיל רוח נראה לו מורכב ,גדול ,מאיים ומפחיד,
ורק לאחר הגיוס אנחנו מצליחים להוריד ממנו
מעט את החשש .החשיפה לחיל היא מצוינת.
אין בעיה של בני נוער להבין.
לאחרונה חל שינוי מהותי .ברמה המטכ"לית
גובשה הגדרה מיהו לוחם ,מיהו קרבי ,מיהו
תומך לחימה ומיהו מפעיל מערכות נשק .קיימת
הבנה שלוחם הוא מי שלוחם ומסתכן נוכח פני
האויב ,זה לא משהו מרחוק .המתגייס הצעיר
רוצה להגיע לטוב ביותר שנמצא אולי ביחידות
המובחרות ,ואחרי זה ,לשמחתנו ,כשהוא מבין
היכן הלוחמים ביחידות היותר משמעותיות ,הוא
חוזר ומגיע לשריון כ ַחיִל היותר משמעותי ב ק רב
היחידות הלוחמות .לכן התוצאות האלה שאחר
 5-4שבועות שבו הסתדרו הדברים ,יש שביעות
הרצון הגבוהה יותר מבין הכוחות היבשתיים.

אמל"ח מתקדם בשריון
חלק מהדברים היותר טובים שקורים בחיל
השריון הוא השילוב בין ההכשרות לאימונים,
למבצעיות ולתורת הלחימה ,שמתבצע במעגל
כול הזמן בין ממפקדת קצין השריון הראשי
(קשנ"ר) ,חטיבת ההכשרות  460והחטיבות
המבצעיות .זה עובד וזורם ואני חושב שהקשר
הזה הוא מקור כוחו של ה ַחיִל ,מציין בגאווה
תא"ל צפריר .הטמעת אמל"ח חדש נעשית
בחטיבה  460בהכשרות ודרכן זרימה לחטיבות
המבצעיות ,ולאתגרים מבצעיים שעולים
בחטיבות המבצעיות ,ולצורך בכתיבת תורה
חדשה ולהתאמה בהכשרות .המעגל הזה קרה
בשנה האחרונה בצורה מצוינת ,ואת התוצרים
אנחנו רואים עכשיו בדברים משולבים שקורים
בין שלוש המסגרות .כרגע יש ניסוי של המענ"ק
החדש בחטיבה  460שמשרת את החטיבות
המבצעיות ,שישתלב בניסוי החדש שלפיו
תיכתב התורה החדשה ,וכן הלאה .זה המעגל
השלם.
אני חושב שבזה טמון סוד כוחו של החיל.
אני חושב שבתחום כוח האדם אנחנו בסך
הכול חיל שמיוצב בצורה מצוינת ,הקצינים
שלו מוערכים בכול הצבא ,בזכות מקצוענותם,
בזכות היכולות הקוגניטיביות שלהם ,ובזכות
המנהיגות שלהם.
אנו קולטים מערכות רבות לתחום האימונים
וההכשרות ,כמו סימולטורים ,וכן אמל"ח חדש.
תפקיד האמל"ח החדש הוא לשפר את המענה
המבצעי שלנו לכול התרחישים ,להשביח את

הטנק ולהתאימו לשדה הקרב הרלוונטי .בתוך
כך ,ובנוסף למערכת ההגנה מעיל רוח ,יש כמה
סוגי תחמושת חדשים ,כמו כדורי הכלנית,
הרקפת והחצב .אלה פגזי טנקים שיודעים
לתקוף אנשים מאחורי סוללה ,לא לפוצץ את
הסוללה בשביל להרוג אותם.
לאחרונה אנו מצטיידים בסימולטורים
ומשפרים אותם ,כמו מאמן הצוות וכמו
סימולטור הנהיגה שנבנה בחטיבה  460ובג'וליס,
וגם מתקן הרעם עומד לעבור שדרוג משמעותי.

השתנות הזירה ותותחנות
מתקדמת
הטנק לוחם באמצעות תנועה ואש .האש
היא הירי בתותח ,במקלעים ,במרגמה ואף
בנשק אישי של הצוות .התותח היורה בכינון
ישיר מייחד אותו משאר האמצעים ביבשה.
מאחורי התותח יש תותחן ,יש תותחנות
וכול הצוות הנוטל חלק בתהליך הירי .שאלנו
מה התחדש? הרבה מאוד השתנה והתחדש,
אומר תא"ל צפריר .עברנו ללחימה בשטח סגור
ועשינו התאמה לתותחנות בלחימה בשטח
סגור .התחדש כי הכנסנו מערך שלם שנקרא
"מאסטר גאנרים" ,קרי תותחנים מומחים .אלה
מט"קים שתחום מומחיותם הוא התותחנות.
הם נשלחים לקורס מאוד מקצועי וממושך ,בעל
משאבים רבים ,המלמד אותם להיות היועץ
מספר  1של המפקד ,קרי המ"פ והמג"ד ,בתחום
התותחנות ,מאחר שזו המהות של ה ַחיִל.
גם בלמידה המאוד בסיסית של התותחנות
לא זנחנו את מטרות הרק"ם ,כי שם לומדים
את התותחנות בדרך הטובה ביותר .מצד שני
התחדשנו למטרות נ"ט או מטרות מענ"ק
שהן בלתי נצפות ,שאליהן התותחן צריך
לירות על סמך נתונים בלבד .את היסודות
של התותחנות עצמה לא שינינו ,אך העמקנו
אותה ,השתכללנו מאוד ועשינו מטווח לזירות
בדיוק של מילימטרים ,כי הבנו שהאתגר מספר
 1שמונע את הדיוק בתותחנות כיום ,היא לא
התותח שפוגע מצוין ,ולא התותחן שבסך הכול
עושה את עבודתו מהימנה .הרבה מהבעיות
מגיעות מהלזירה (מדידת טווח בלייזר) או מאי־
היכולת ללזור נכון .לכן הקמנו מטווח לזירות
עדכני מאוד בשיתוף חיל המודיעין ענף שטח,
שמאמן את התותחנים והמפקדים את הלזירה
על כול סוגי המטרות ובכול המתארים השונים.
הכנסנו גם לסדיר וגם למערך המילואים,
כמויות נוספות של מאמני הצוות ,עבור אימון
מסיבי של אנשי המילואים והסדירים בכול
התרחישים האפשריים ,לפני הירי בתחמושת
התותח .אנשי המילואים מבצעים את האימון
בסימולטורים האלה כחלק מהכשירות שלהם

ובמסגרת התעסוקה המבצעית .כול זה קיבל
תנופה רצינית .גם במערך האימונים של הסדיר
ושל המילואים הכנסנו שני מאמנים ,האחד
נקרא מאמן השטח ואחד מטרות אתגר ,שבו
אנחנו מציבים לאנשים מטרות בעלות זמן
חיות קצר יותר ,עדכניות יותר ,עם משוב בזמן
אמת או מיד בתום התחקיר ,כדי לראות את
אופן הפגיעה בדיוק מרבי ולא בהשערה בלבד,
כחלק מהתמודדות עם צפייה באש .כול אלה
מלווים בעדכונים כתובים של תורות וטכניקות
האמצעים החדשים והיכולות החדשות.
לראשונה חיל השריון נדרש לירות על מטרה
שלאו דווקא נראית .הוא יורה למטרה על פי
איכון בלבד ,מתוך הנחה שהיא מטרה חשאית,
נטמעת ,בתוך סבך כזה או אחר.

אימונים ומוכנות לקרב
לאור כול החידושים והאתגרים של שדה
הקרב בעתיד  -האם מתאמנים מספיק? מספיק
זה פונקציה של מה שאתה רוצה לעשות ,משיב
תא"ל צפריר ,לעולם לא מתאמנים מספיק .אני
חושב שבמערך הסדיר אנחנו בחוסר ,אבל עדיין
משמרים רמה טובה ,אפילו טובה מאוד בסוף
האימונים .במערך המילואים אנחנו בחוסר
אימונים ,אנחנו משמרים כשירות בסיסית.
נכון שלרמת המפקדים אנחנו מתחילים
ליצור אימונים רציניים יותר ,מאתגרים יותר,
ממושכים יותר ,שעונים לשדה הקרב הנוכחי
והעתידי .התחלנו להתאמן במא"ט (מרכז
לאימונים טקטיים) בצפון ,אנחנו נותנים
להם תרחישים יותר סבוכים .עם זאת ברמה
הבסיסית של מג"ד על טנק ,עם הגדוד על גבי
טנקים ,גדוד משוריין ,צק"ג שמתאמן ומביא
לביטוי את כול היכולת של צק"ג ,את כול
האתגרים בהפעלת האש ,בהתקדמות ,בביצוע
משמר קדמי ,בכול הטכניקות השונות ובצורות
הקרב השונות  -אזי שבסדיר אנחנו במצב
שבו האימונים טובים ,בחלקם אפילו טובים
מאוד ,מאתגרים מאוד ,אם כי יֵרדו בשנה
הבאה לפעם אחת בשנה לצערי ,אבל אנחנו
מצליחים להגיע לרמה טובה ,ואפילו טובה
מאוד בחלק מהמקרים .במערך המילואים
אנחנו בכשירות בסיסית בלבד .אני מקווה
ומשוכנע ,מוסיף תא"ל צפריר ,שבאמצעות
כול הסימולטורים שקנינו לאחרונה ושאנחנו
מצטיידים בהם ומשפרים אותם ,כמו מאמן
הצוות ,כמו סימולטור הנהיגה שהצטיידנו בו
עכשיו ,והוא הולך ונבנה ב־ 460ובג'וליס ,כמו
במתקן הרעם שהולך לעבור שדרוג משמעותי
גם מבחינת המענ"ק שאנחנו נכניס אליו ,אנחנו
נצליח לשַּמֵ ר ואף לעלות בכשירות ,אבל זה
לא יהיה מעבר לרמה הזאת.

פרטים על עפר צפריר
תאריך לידה 26 :ביוני 1967
נשוי 3 +
בשירות החל מ־1985

קשנ"ר :יולי  - 2012יולי 2013
תפקידים:
	1990-1987מ"פ ופעילות ברצועת
הביטחון בלבנון ,וכן ביו"ש
 1991-1990מ"פ מרכבה סימן 3
 1992-1991סמג"ד

	1996-1994ראש לשכת מפקד פיקוד
הצפון והשתתפות במבצע
"ענבי זעם"
	1998-1996מג"ד ברצועת הביטחון
בלבנון ובחברון
 2000-1998סמח"ט ברמת הגולן
	2002-2001קצין האג"ם בעוצבת
הגליל במהלך "חומת
מגן" ולחימה בהר דוב,
מח"ט ברמת הגולן,
השתתפות במלחמת לבנון
השנייה
 2005-2004מפקד קורס מ"פים
	2005קצין האג"ם בפיקוד
הדרום במהלך הפעילות
ברצועת עזה ובהתנתקות
	2007-2006סגן מפקד המרכז הלאומי
לאימוני היבשה (מל"י)
	2009-2007מפקד חטיבת ברק 188
במהלך "עופרת יצוקה"
בעזה ומח"ט ביו"ש
	2012-2009מפקד אוגדה ומפקד
מרא"ם (המרכז לאימוני
מפקדות) במל"י
	2013-2012קצין השריון הראשי

הכשרה צבאית:
קורס מ"פים ,קורס מג"דים ,פו"ם,
 2001-2000קורס לפיקוד ומטה
בצבא ארצות הברית בפורט לוונוורת',
המכללה לביטחון לאומי

השכלה אקדמית:
• תואר ראשון :לימודי המזרח התיכון
באוניברסיטת חיפה
• תואר שני :מדעי המדינה
באוניברסיטת חיפה
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ארבעים שנות
חיפוש האמת

ספרי מלחמת יום הכיפורים
עפר דרורי ()offerd@gmail.com
מלחמת יום הכיפורים שהשנה אנו מציינים
ארבעים שנה להתרחשותה הייתה כפי הנראה
הטראומתית ביותר בין מלחמות ישראל ,דומה
אולי במובנים מסוימים למלחמת העצמאות .בעוד
שמלחמת העצמאות נמשכה למעלה משנה וחצי,
מלחמת יום הכיפורים נמשכה תשעה עשר ימים
בלבד והאינטנסיביות של הקרבות ,היקף הנפגעים
והפצע שהשאירה אחריה כמעט בכול בית בישראל
 ייחודיים רק לה .בהיותה אירוע טראומתי הןללוחמים בחזית והן לאזרחים שבעורף ,הפרסומים
שלהם זכתה המלחמה הם רבים ועיקרם בתחילה
בעיתונות ורק לאחר מכן בספרים.

סוגי הספרים
אפשר לסווג את הספרים שנכתבו לאחר
מלחמת יום הכיפורים (ומן הסתם גם אחרי
מלחמות אחרות) בכמה קבוצות:
 .1כתיבה אישית,
 .2ספרי הנצחה וזיכרון,
 .3ספרי זיכרונות של בכירים,
 .4ספרי יחידות צבאיות,
 .5ספרי מחקר,
 .6ספרים רשמיים.
הסדר שנקטתי ברשימה אינו מקרי והוא קשור
גם למידת ההערכה שאני מייחס לסוגי הספרים
השונים בהקשר של מלחמת יום הכיפורים.
	.1הכתיבה האישית שהיא הסוג הראשון ,אלה
ספרים שנכתבו על ידי מחברים שהיו ברוב
המקרים לוחמים בקרבות ,וכתיבת הספר
מאפשרת להם להעביר את חוויותיהם
האישיות אל הכתב ,לסגור מעגלים ,ובמידה
מסוימת הכתיבה מהווה עבורם תהליך ריפויי
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הכולל חזרה לאירועים הקשים ,התמודדות
איתם וסגירת מעגל .כדוגמה לספרים
אישיים אציין את "סיפור מלחמה" של רון
זוהר" ,עוז  "77של אביגדור קהלני" ,צוות
 "4של דרור גרין" ,תיאום כוונות" של חיים
סבתו" ,פלוגה י' בסופה" של מחבר שורות
אלה ועוד .יתרונם של ספרים אלה שבכך
שהם מביאים את המידע מכלי ראשון של
אנשים שחוו את המאורעות ,ובדרך כלל הם
גם מביאים חוויות ,תחושות ורגשות שלא
נמצא בסוגי הספרות האחרים .ספרים אלה
גם מביאים מידע רב ערך בהיותו מבוסס על
עדויות אישיות וישירות מהמאורעות כפי
שקרו ,ולאו דווקא לפי התוכניות שהקרב
היה אמור להתנהל שעל פיהן .חסרונם של
ספרים אלה ברור ,הם סובייקטיביים במרבית
המקרים ובמרכזם העדות האישית של הלוחם
או הלוחמים ,והם נשענים במרבית המקרים
על זיכרונם של אנשים .הזיכרון כידוע נוטה
לתעתע ,בוודאי לאחר מספר רב של שנים,
והמונח "רשומון" מתאר בדיוק את המצב
שבו אנשים שונים שהיו באותו מקום ובאותה
שעה  -זוכרים ומתארים את האירועים בדרך
שונה.
	.2ספרי הנצחה וזיכרון עוסקים בהנצחה אישית
או קבוצתית ויצאו לאור על ידי קרובים,
בני משפחה ,קיבוצים ,מקומות עבודה ועוד.
מרבית הספרים עוסקים בזיכרון ובהנצחה
של בן המשפחה  /חבר שנפל ,חלקם גם
כוללים את תיאור הקרבות הרלוונטיים.
דוגמה לספר כזה שיצא במקור כספר זיכרון
מודפס לזכרו של מפקד הטנק אברהם רוזנברג
ז"ל ,ולאחרונה הפך לספר זיכרון וירטואלי
ברשת האינטרנט .1להערכתי קיימים מאות

ספרים כאלה וסוגיה זו ראויה לסקירה נפרדת
ומיוחדת.
	.3ספרי זיכרונות של בכירים .אלה ספרי
זיכרונות של מפקדים בכירים .אף שנכתבים
גם הם מזיכרונם של אנשים הם הרבה פחות
אישיים מספרי הלוחמים ,וההתמקדות שלהם
אינה בחוויות אישיות תחת אש אלא בעיקר
בהנעת הכוחות ,התמקדות ביעדי הקרבות,
קשר עם מפקדים בכירים ורמות ממונות
ועוד .כדוגמה לספרים מסוג זה אציין את
"בנקודת הכובד" של ג'קי אבן ושמחה מעוז,
"בעיניים פקוחות" של צבי זמיר" ,נתק'ה" של
נתק'ה ניר .יתרונם של ספרים אלה בכך שהם
מביאים מידע נדיר יחסית על האירועים כפי
שנחוו ונוהלו על ידי מפקדי הזירה או מפקדים
בכירים ביחידות הצבאיות השונות .חסרונם
הוא שבדרגים בכירים נכנסים גם שיקולים
אישיים ,לצד ניהול המערכה הישיר ,אשר
עלולים להטות את המידע המובא בהם.
	.4ספרי יחידות צבאיות .אלה ספרים שנכתבו
על ידי סופרים מוזמנים או על ידי חיילים
שנתבקשו לתעד את האירועים ,ומטרתם
ברוב המקרים להנציח את לחימת היחידה
ואת הנופלים .ספרים אלו מאופייניים בתיאור
הקרבות בצורה סכמתית הכוללת מרשמי
קרב ,תנועת כוחות ומיקומי מפקדים .לחלק
הכולל את תרומת היחידה למלחמה שמור
מקום מרכזי בספר .כדוגמה לספרים כאלה
אציין את "גדוד טנקים  198במלחמת יום
הכיפורים" של ישי וקסלר" ,חטיבת הצליחה
 "421של נדב מן" ,אבירי לב  -גדוד "184
של אהוד מיכלסון" ,החטיבה במלחמת יום
כיפור" (הכוונה לחטיבה  .)600יתרונם של
ספרים אלה בכך שהם מביאים את המידע

הרשמי מהקרבות ואפשר באמצעותם להבין
את תמונת המערכה או הקרב ,תוך תיאור
מהלכי הקרבות שקרו או שהיו מתוכננים
בעיני המפקדים .חסרונם בכך שהם מביאים
פחות את הפן האישי  /אנושי של הלוחמים,
ומטבע הדברים מתעלמים מירידה לפרטים
של האירועים בעיני המשתתפים בהם.
	.5ספרי מחקר הם ספרים שנכתבו על ידי חוקרים
והיסטוריונים ומטרתם חקר אובייקטיבי של
האירועים עד כמה שאפשר .מטבע הדברים
מרבית החוקרים לא היו שותפים פעילים
בקרבות אבל יש גם יוצאים מן הכלל .חלק
מהמחקרים נעשו במסגרת חיבורים לתארים
אקדמיים .כדוגמה לספרים מסוג זה אפשר
לציין את "בודדים על התל ,קרב תל א-סקי
במלחמת יום הכיפורים" של משה גבעתי,
"צליחה" של עמירם אזוב" ,הסדיר יבלום"
של עמנואל סקל .יתרונם של ספרים אלה
באובייקטיביות שלהם והשימוש שהם עושים
במקורות ראשוניים כמו פקודות מבצע,
מפות ,תמלול הקלטות רשת הקשר ועוד.
מצד שני ספרי מחקר שנכתבו על ידי אנשים
שהיו מעורבים או שותפים בקרבות ,נוטים
מטבע הדברים להיות פחות אובייקטיביים,
ואם הם נכתבו באצטלה מחקרית יש בהם
בעייתיות מסוימת .חסרונם של ספרי המחקר
הוא בכך שהם מבוססים על תיעוד קיים.

מלחמה כידוע היא "תוהו ובהו" במרחב של
מקום וזמן מוגדרים וככזו לא מתועדים רבים
ממהלכיה .בעיה נוספת המאפיינת חומרים
"ראשוניים" צבאיים קשורה לזמינותם
לחוקרים .כידוע מסמכים צבאיים בדרך כלל
מוגנים מפני פרסום על ידי חוקים ותקנות,
ואיסורים אלה נאכפים על ידי הצנזורה
בישראל .במלחמה שהיקף התקלות שבה
היה גדול ניצלו לעתים מפקדים בכירים את
מעמדם לאחר המלחמה ,בהיותם בדרג בכיר
של מקבלי החלטות ,ומנעו פרסום של חומרים
שלא הייתה סיבה אובייקטיבית למנוע את
פרסומם.
	.6ספרים רשמיים אלה ספרים רשמיים שיצאו
על ידי גופים רשמיים כמו מרכז ההסברה,
קצין החינוך הראשי ואחרים .דוגמה לספרים
כאלה הם "ימי המלחמה" של שלמה טנאי,
"החללים והנעדרים של מלחמת יום
הכיפורים" של צה"ל" ,ימי אוקטובר" של
מרדכי נאור" ,קרבות ברמת הגולן" של רנן צור
ועמיקם בצלאל" ,מלחמת יום הכיפורים" של
נתנאל לורך .יתרונם של הספרים הרשמיים
שהם מביאים את המידע המוסמך הרשמי,
וחסרונם הוא ביתרונם  -הם נותנים במה
למידע הרשמי בלבד ,ולעתים מוטלת בספק
שלמותו ואמינותו .ברוב המקרים הם יביאו
מידע המציג בצורה חיובית את הארגון

שאותו הם מייצגים ,ולעתים גם על חשבון
דיוק הדברים.

חיפוש האמת
חיפוש האמת של המלחמה ,הסיבות
לפריצתה ,הסיבות לחוסר המוכנות של המדינה
והצבא  -הם מהמניעים של חלק ניכר מכותבי
הספרים .לצדם יש סוג אחר של חיפוש האמת,
בעיקר בתחום הכתיבה האישית" ,אמת"
במשמעות של הבנה .ניסיון אמיתי להבין את
האירועים בראייה רטרוספקטיבית ,שבפועל
כבר לא תשנה דבר או אולי תשנה מעט ,אבל
אולי תביא מזור לנפשם של המעורבים גם אם
באיחור של שנים רבות.
מלחמת יום הכיפורים הייתה כפי הנראה
המלחמה הטראומתית ביותר שהייתה לנו
מקום המדינה ועד היום .ההתעסקות בכתיבה
על המלחמה שלובה בעיניי בקשר ישיר לעובדה
זו .בספרו האחרון "אבי ואמי" (הוצאת כנרת,
זמורה ביתן) כותב אהרון אפלפלד" :אחרי המלחמה
צומחים חיים חדשים ,"...גם בספריו האחרים כמו
למשל "עד חוד הצער" חוזר המחבר אל ימיו כנער
המצטרף לחבורת פרטיזנים ,ומדלג בין זיכרונותיו
ערב המלחמה לבין הווייתו במלחמה עצמה .יתכן
שעיסוקו של אפלפלד ,מהסופרים הבולטים בארץ
שכתב כבר עשרות ספרים הנוגעים בשואה ,נובע
מאותו המקום  -מצד אחד הרצון לחזור לחיים
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החללים והנעדרים במלחמת יום הכיפורים

רגילים ולשכוח חוויות כואבות ,ומן הצד השני
הצורך לשחזר שוב ושוב את פרטי הפרטים של
אירועים קשים .האם החזרה לפרטים היא "חיפוש
האמת"? האם היא כוח החזק מהכותבים והיא
אשר מניעה אותם לכתוב? מן הסתם אין תשובה
אחת ואין תשובה אחת נכונה.
ברמה הלאומית יש לדאוג שהזיכרון לא יקהה,
במיוחד כאשר נכונו לנו אתגרים רבים נוספים .כול
עוד אפשר להפיק לקחים ממלחמת יום הכיפורים
שישרתו את העתיד  -ראוי וחובה להפיק אותם.
במישור הפקת הלקחים הצבאיים-לאומיים חטאה
מדינתנו רבות ,בכך שספרים שנכתבו על ידי חוקרים
צבאיים על מלחמת יום הכיפורים הונחו בכספות
ולא פורסמו בציבור ,לעתים אפילו לא נחשפו
בפני מפקדי הצבא הבכירים .מסתבר שהרצון שלא
להביך מפקד בכיר חזק מהרצון שלא ייפגעו חיילים
נוספים ,ואולי היות מחלקת היסטוריה של הצבא
כפופה להיררכיה הצבאית היא אֵם כול חטא .אילו
הייתה מחלקת היסטוריה של צה"ל בדומה לצנזורה
הצבאית ,שייכת לצה"ל אבל כפופה להחלטות
בג"צ היו מרבית המחקרים שלה על מלחמת יום
הכיפורים מפורסמים ברבים ומביאים אתם גם
תועלת אמתית לשדה הקרב ,מ ֵעבֶר לעניין אקדמי
לחוקרים .כאשר שר ביטחון יכול בהינף קולמוס
למנוע הפצת ספר צבאי שכבר נכתב ,הודפס וממתין
לחלוקה במחסני ההוצאה לאור של משרד הביטחון,
מה לנו כי נלין על מחלקת ההיסטוריה שבראשה
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עומד רק אל"ם?
יתכן שרק "בוגרי" מלחמת יום הכיפורים
הזדעזעו ממה שהתחולל בצבא ערב מלחמת
לבנון השנייה ובמהלכה .נראה היה ששום דבר
לא נלמד ,וכול דבר האפשרי ללמידה פשוט נשכח,
בין ביודעין ובין שלא ביודעין .הלקח אינו צריך
להיות ממוקד בהכרח במערכת נשק כזו או אחרת,
הלקח הוא בחטא הגאווה הכולל בתוכו גם ביטחון
עצמי מופרז של הצמרת הצבאית בשינוי סדרי
בראשית בכול הקשור לתפיסת המלחמה היבשתית,
בחטא חוסר המוכנות והמחשבה כי "אש מנגד" היא
המולך החדש ,בביטחון שהמלחמה הבאה בוודאי
תהיה שונה מקודמתה ,ולכן כול מה שטוב היה
בעבר  -דינו להימחק .לעתים
טעות בהפקת הלקחים נעשית
בתום לב אנושי ,אבל אפשר
לצמצמם אותה אם הצמרת
הצבאית בונה עצמה בריבוי
דעות ובפלורליזם המכובד
על ידי המפקד .כאשר שדרת
הפיקוד ְמ ַמנ ָה תחתיה אומרי-הן
ומשדרת כי דעות השונות מדעת
המפקד ראוי להן שלא להישמע,
במצב זה טעות אנושית של מפקד
מועצמת עשרות מונים .דווקא
לשריון ולמפקדיו יש להכות על
חטא ולא על חזה חבריהם מפקדי

בודדים על התל

החי"ר .השריון שהיה ממובילי הקרבות במלחמות
השונות הפך בשנים שלפני מלחמת לבנון השנייה
לנגרר ,ומפקדיו הבכירים לא העזו להשמיע דעתם
ברמה .כך נוצר המצב שבו מפקד שהינו איש חיל
אויר מבטל בהינף קולמוס מפקדות שריון ,סוגר
יחידות ואין פוצה פה ומצפצף" .שתיקת הקצינים"
קראתי בזמנו לתופעה וגם קיבלתי לה חיזוק רב
בעילום שם מתוך שורות הצבא (ראו באתר www.
 .)global-report.com/droriחבל שלא עמדו לנו
אנשים בעלי אומץ לב אזרחי גם ב"קרבות"
בקריה בתל אביב ומנעו את דלדול כוחות היבשה
והאימונים עד כדי חוסר יכולת מקצועית בסיסית
של הכוחות המשוריינים .חיפוש האמת אסור לו
שיעשה רק בין ספרים המונחים על
המדף .הספר מתאר את האירועים
אבל את האירועים אפשר לשנות
בהווה עוד בטרם ייכתבו ספרי הפקת
הלקחים.
העולם משתנה ואנו אתו,
והרצון להרחיב ידע קיים אצל
רבים ,והאקדמיזציה מחלחלת בכל
תחומי החיים ,גם בצבא לעתים
וגם על חשבון העשייה הצבאית
עצמה .המחקר האקדמי בוחן את
האירועים ומנסה לתת להם הסבר,
עיסוק יתר אקדמי בצבא עלול
ליצור מצב שבו תינתן עדיפות
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לחקר האירועים על פני עשייתם ,עדיפות לניתוח
המידע על פני למידה כיצד להתנהל בשדה הקרב.
את הלימוד וההכשרה צריך להשקיע בניהול
המערכה והקרב ופחות בניהול עצמו .מלחמת
יום הכיפורים הסתיימה כפי שהסתיימה הודות
לגבורת הלוחמים ונחישותם ,אומץ הלב והפיקוד
של המפקדים ,אבל בעיקר בגלל מוכנות מקצועית
גבוהה ביותר של הכוחות הלוחמים .הצבא שלפני
מלחמת יום הכיפורים היה צבא שמרבית זמנו עסק
באימונים ולמצב זה יש לחתור גם היום.

רשימת ספרי מלחמת
יום הכיפורים
אני מנהל רשימה של ספרי מלחמת יום
הכיפורים כבר שנים רבות ומנסה לשמר
אותה מעודכנת ומלאה עם כול הופעת ספר
חדש בנושא .הרשימה שהיא עבודת איסוף של
יחיד בוודאי אינה שלמה ,אף שאני מקבל מעת
לעת עדכונים על ספר החסר בה וכמובן מעדכן
אותה מידית .ברשימה שאני מתחזק קיימים
נכון לחודש מאי  2013למעלה ממאה ושישים
ספרים .בדפים הבאים תוצג הרשימה המלאה
כאשר המיון יהיה לפי שם הספר .הרשימה
כוללת אם שם הספר ,שם המחבר ,ההוצאה

לאור ,שנת הפרסום והערה ככול שמצאתי לנכון
לציין ,בעיקר בהתייחס ליחידה הצבאית שהספר
מתאר .הרשימה אינה כוללת במודע ספרי זיכרון
אישיים אף שחשיבותם רבה ,בין היתר מפני
שמרביתם יצאו לאור במסגרת פרטית והנגישות
שלהם לציבור קטנה .כול חוסר בספר ברשימה
או טעות  -הם על אחריותי שלי בלבד .אשמח
לעדכון על כול חוסר או טעות לשם שיפור
הרשימה בעתיד.
מבלי להיכנס לניתוח מפורט של הרשימה
אציין רק כי בחמש השנים הראשונות למלחמה
( 1973ועד  )1978יצאו לאור חמישים ספרים,
שזה המספר הגדול ביותר של ספרים בפרק
זמן זה .בין השנים  2003ל  2008יצאו ארבעים
ואחד ספרים שזהו המספר הגדול השני של
ספרים שיצאו בפרק זמן דומה של חמש שנים.
היקף זה מוסבר בכך שבשנת  2003שהייתה
שנת השלושים למלחמה ,ובשנים הסמוכות לה,
עלו וצפו מחדש אירועי המלחמה וזיכרונותיה,
דבר שהניב מספר גדול של ספרים .מחקרים
פסיכולוגיים מראים כי אירועי הטראומה
המלחמתיים צצים ועולים כשלושים שנה
לאחר אירועי המלחמה ,כפי שגם קרה במלחמת
וייטנאם בארצות הברית.

אני תקווה שספרי המלחמה בעתיד יהיו
ספרים תיאורטיים על מהות הקרב ,הפקת
לקחים מקרבות העבר והשלכותיהם על
ההווה ,ובעיקר שייתמו מלחמות מהארץ ,וכי
מצב אי־הלוחמה שנראה כול כך רחוק בהווה
 אכן יתממש .לשם כך עלינו לעסוק ביןהיתר בהיסטוריה הצבאית שלנו ,במחקרים
אובייקטיביים שפרסומם לא יהיה נתון למוראם
של בכירים הן בצבא והן בפוליטיקה ,ובשימור
מורשת הקרב והגבורה שלנו.
לסיום אודה על עזרתכם הקוראים בעדכון
הרשימה .אכיר תודה לכול המכיר ספר על
מלחמת יום הכיפורים שאינו ברשימה ,שישלח
אליי את פרטיו כמפורט ברשימה .כמו כן אודה
על עדכון פרטיו החסרים של ספר שנמצא
ברשימה.
רשימת ספרים על מלחמת יום הכיפורים:
הרשימה נאספה ונשמרת מעודכנת על ידי עפר
דרורי.
אין להעתיק את הרשימה לכול אתר או פרסום
אחר .העתקה מכל סוג שהוא מהווה הפרת זכויות.
השלמות ותיקונים יתקבלו בברכה:
offerd@gmail.com

הערה:
 .1ראהhttp://flash-pub.com/pub/ebooks/8f41a08d75/index.php#/0 ,
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השריון במלחמת
"יום הכיפורים"
 24-6באוקטובר 1973

תצוגת מלחמת יום הכיפורים ,בשיטת
המוזיאון הפתוח ,נחנכה ביד לשריון בטקס
מרגש בספטמבר  .2008התצוגה מכילה לוחות
מתכת ועליהם תיאור מהלכי המלחמה בחזית
הצפון והדרום ,מפות וצילומים ,וכן שלושה
עשר סיפורים מרגשים ומיוחדים על לוחמים
בודדים ,צוותים ויחידות עד גודל פלוגה.
תצוגת מלחמת יום הכיפורים שביד לשריון
היא פינת מורשת שבה יחוש כול המבקר
את הימים הקשים ההם ,והדור הצעיר ילמד
מורשת זו .כול הכתוב בתצוגת מלחמת יום
הכיפורים שביד לשריון ,בליווי הצילומים
והמפות ,מובא כאן.
מוקד זה ,על השריון במלחמת יום הכיפורים,
הוקם בסיועו הנדיב של רס"ן (במיל') משה
לוי ,בעל אות הגבורה על לחימתו הנועזת
במלחמה זו .משה לוי הוא ֵסמֶל לגבורה ולרעות
השריונאים .משה מתייצב כול יום זיכרון ביד
לשריון" .אני עושה זאת למען עצמי" הוא אומר,
"לראות את שמות החברים שנהרגו ,לזכור
שרבים שילמו בחייהם ,להרגיש שאני בקשר
עם המקום ,ובעיקר לזכור שקיבלתי את החיים
במתנה ,ולהיות עם החברים שנשארו".

רקע
מלחמת ששת הימים ( )1967הסתיימה
בניצחון מוחץ של צה"ל על צבאות סוריה,
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מצרים ,ירדן וכוחות משלוח ערבים נוספים.
בסופה של המלחמה נערכו כוחות צה"ל
בגבולות החדשים :בצפון  -בחרמון וברמת
הגולן ,במזרח  -לאורך נהר הירדן ,במערב -
לאורך תעלת סואץ ובכול חצי האי סיני.
הניסיונות של הצבאות המובסים לשנות
את המציאות על ידי מלחמת התשה (1972-
 )1968לא הניבו שום שינוי ,למעט נפגעים רבים
משני הצדדים .גם ניסיונות תיווך בינלאומיים
ו"יוזמות" שונות לא הבשילו לכדי מעשה.
סוריה ומצרים החליטו לתקוף יחד את מדינת
ישראל ,בסיוע כוחות משלוח ערביים אחרים
שיצטרפו לאחר מכן.
מטרת המלחמה המצרית  -סורית :כיבוש
מערב סיני ורמת הגולן והשמדת כוחות צה"ל
בשתי החזיתות.
למרות התרעות מודיעיניות שונות שהגיעו
למדינת ישראל ,התגבשה הערכה כי לא צפויה
מלחמה ,כך שפתיחת המלחמה בפועל הייתה
הפתעה לכוחות צה"ל שהיו פרוסים לאורך
הגבולות.

המלחמה
ביום הכיפורים תשל"ד ( 6באוקטובר )1973
בשעה שתיים בצהריים נפתחה המלחמה בשתי
חזיתות במקביל :סוריה תקפה בצפון ומצרים
בדרום .מכאן שם המלחמה "מלחמת יום
הכיפורים".

כוחות צה"ל ששהו בקו החזית ,רובם כוחות
שריון סדירים ,התמודדו עם כוחות העדיפים
עליהם עשרות מונים .בפיקוד הדרום היו
פרוסים לאורך התעלה שלושת הגדודים של
חטיבת השריון  ,14ועוד גדוד חי"ר מילואים
מחטיבת "ירושלים" וכן חטיבות השריון 401
ו־ 460ששהו במרחב רפידים .בחזית הגולן נערכו
חטיבת השריון ( 188ברק) ,חטיבת השריון ,7
שלא הייתה פרוסה במלואה קדימה ,ושני גדודי
חי"ר במוצבים :גדוד  13מחטיבת גולני וגדוד
 50מחטיבת הצנחנים.
הארטילריה הסדירה הייתה מועטה ביותר.
סך הכול  44קנים בחזית הגולן ו־ 70קנים בגזרת
סיני .זאת אל מול  5דיוויזיות מצריות ו־)+( 3
דיוויזיות סוריות ,למעלה מ־ 100,000חיילים,
 1,300טנקים 3,000 ,משגרי טילים נגד טנקים
ו־ 3,000קני ארטילריה.
אחרי הפתיחה המפתיעה של המצרים
והסורים הונעו לכיוון התעלה חטיבות השריון
 401ו־ 460וחטיבת השריון  7לעבר החזית ברמת
הגולן.
במקביל הוחל בגיוס כול כוחות המילואים
של צה"ל ,שהחלו להגיע לאזורי הלחימה לאחר
כיממה שבה לחמו היחידות הסדירות לבד ,לחימה
עיקשת ,המלווה בגילויי גבורה רבים של חיילים
ומפקדים ,של צוותי טנקים בודדים ושל יחידות.
חלק מהיחידות הסדירות נפגעו אנושות וחדלו
מלתפקד כיחידה .החיילים והמפקדים ששרדו

הצטרפו לכוחות אחרים .התחושה הכללית
בחזית הייתה ש"קיום הבית הלאומי בסכנה".
עם הגעת כוחות המילואים ,בעיקר אוגדות
השריון ,ולאחר קרבות קשים בשתי החזיתות,
נבלם האויב וצה"ל עבר למתקפה ,תחילה בצפון
ואחר כך בדרום.

תוצאות המלחמה
בצפון חזרו רמת הגולן והחרמון לשליטת
ישראל ,וכוחות צה"ל הגיעו לטווח של כ־40
קילומטר מדמשק .בדרום  -צה"ל חצה את תעלת
סואץ והצליח לכתר את הארמיה השלישית,
שחצתה את התעלה בחלקה הדרומי ,והגיע
לטווח של כ־ 100קילומטר מקהיר.
במלחמה זו איבדנו  2,665לוחמים ,מתוכם 1,492

שריונאים .כ־ 5,000שריונאים נפצעו במלחמה.
במלחמת יום הכיפורים שהחלה בתנאים
קשים ללא נשוא ,הושג ניצחון צבאי מוחץ ,בעיקר
בזכות לחימת השריונאים.

יחסי כוחות כמותיים
פירוט

צה"ל אויב

אוגדות שריון

6

7

אוגדות ממוכנות

-

3

אוגדות חי"ר

-

9

טנקים

4,350 2,100

מטוסי קרב

358

998

סוללות טילי קרקע־אויר בחזית

5

80

שלבי המלחמה
 7-6	.1באוקטובר:
	המתקפה הערבית  -היממה הראשונה של
המערך הסדיר.
 10-8	.2באוקטובר:
	מתקפת־נגד בשתי הזירות ,החזרת המצב
לקדמותו בגולן ובלימת התקדמות המצרים
לתעלה.
 14-11	.3באוקטובר:
	מאמץ עיקרי של צה"ל  -מתקפה בזירה הסורית
ומגננה בסיני.
 24-15	.4באוקטובר:
	מתקפה מעבר לתעלה מערבה ומגננה בזירה
הסורית.
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דמשק

פורט סעיד

כח ריפעת אסד
 180טנקים

בודפסט

חטיבת קומנדו

 3טנקים
מגדוד 9

אורקל

סוללת ארטילריה
מגדוד 404

לבנון

סוללת ארטילריה
מגדוד 404

בלוזה

ישראל
)סיני(

מוצב החרמון

בית ג׳אן

 3טנקים

 3טנקים

גזרת חטיבה 275
)פנחס נוי ,אלוש(

מפקדת אוגדה 252
)אלברט מנדלר(

 3טנקים

חוליות פיקוד קדמיות של
חטיבות ) 188יצחק בן שהם(
) 820צבי בר( ,ופיקוד צפון

 70טנקים
חטיבה 460
)גבי עמיר(

 3טנקים

גזרת גדוד 74
)יאיר נפשי(
גדוד ) 13חי�ר( במוצבים

סוללת ארטילריה
מגדוד 55

 4טנקים

תל פארס

גזרת גדוד 53
)עודד ארז(
גדוד ) 50חי�ר( במוצבים

סוללת ארטילריה
מבה�ד 9

 4טנקים

סוללת ארטילריה
מגדוד 55

איסמאעיליה

מצרים

סוללת ארטילריה
מגדוד 55

גדוד ארטילריה
404

רפידים
גזרת גדוד 184
)שאול שלו(

נהר הירדן

 19טנקים
גדוד ) 53עודד ארז(

ישראל

 3טנקים
גדוד 184
)שאול שלו(

טסה

מצמד

גזרת גדוד 52
)עמנואל סקל(

דיויזיה 16
) 100טנקים(

לקקן

צ

סוללת ארטילריה
מבה�ד 9

פורקן

 10טנקים

סוללת ארטילריה
מבה�ד 9

נפח

חזיון

דיויזיה 2
) 100טנקים(

 10טנקים

יר

 10טנקים

קוניטרה

גדוד ) 71משולם רטס(
גדוד ) 75יוס אלדר(
גדוד ) 77אביגדור קהלני(
גדוד ) 82חיים ברק(
סה�כ  100טנקים

מפקדת חטיבה 14
)אמנון רשף(

סוללת ארטילריה
מגדוד 404

חת

סוריה

סוללת ארטילריה
מגדוד 405

דיויזיה 21
) 150טנקים(

מפרקת

גזרת חטיבה 14
)אמנון רשף(

חטיבה ) 7יאנוש בן-גל(

 4טנקים
גדוד ) 74יאיר נפשי(

מילאנו

״ם

דיויזיה 7
) 120טנקים(

 2טנקים

קנטרה

תעלת סואץ  200-180מ׳

גדוד ארטילריה
334

 10טנקים

כתובה

 21טנקים
גדוד 9
)יום-טוב תמיר(

בחמישה-עשר מעוזים לאורך
התעלה ישבו  450חיילי גדוד
חי�ר מילואים  68מחטיבת
ירושלים ,פרט ל 3-מעוזים
בגזרה הדרומית בהם היו
לוחמי נח״ל סדירים

דיויזיה 18
) 90טנקים(

 10טנקים

 3טנקים

דיויזיה 9
) 180טנקים(

א

דרורה

חטיבת
קומנדו

דיויזיה 1
 210טנקים

יז

מפקדת חטיבת 275
)פנחס נוי ,אלוש(

ור

בי

צו

החרמון

ת

דיויזיה 3
 180טנקים

לחצנית

סוללת ארטילריה
מגדוד 402

בוצר

גזרת ארמיה 2

 10טנקים

גזרת ארמיה 3

אום חשיבה
חטיבה 401
)דן שומרון(

 3טנקים

דיויזיה 5
) 210טנקים(

שיח׳ מסכין

פט

רך

ליטוף

הגידי

סוללת ארטילריה
מגדוד 405

רמת הגולן

 10טנקים

מפצח

גדוד 52
)עמנואל סקל(

הנ

רמת
מגשימים

ד

דיויזיה 7
) 100טנקים(

סוללת ארטילריה
מגדוד 402

ניסן

טבריה

דיויזיה 4
) 210טנקים(

סואץ

המתלה
 10טנקים

דיויזיה 19
) 100טנקים(

סוללת ארטילריה
נברון

אגרופית

דיויזיה 6
) 170טנקים(

גזרת ארמיה 3
פיקוד ים-סוף

חזית הצפון בפתיחת המלחמה

שלב א' 7-6 ,באוקטובר

המתקפה הערבית  -היממה הראשונה
של המערך הסדיר

צבאות מצרים וסוריה פתחו בהתקפה
מתואמת בדרום ובצפון .המערך הסדיר ,בעיקר
השריון ,נשא בנטל העיקרי לבלימת המתקפה
בצפון ובדרום.

 6באוקטובר  -י' בתשרי ,שבת
החזית הצפונית

מתקפה סורית בזירת הגולן

המתקפה הסורית החלה סמוך לשעה 2
בצהרים על ידי  3דיוויזיות במקביל ,לאורך 80
ק"מ של קו הגבול .הסורים הפעילו  7חטיבות חי"ר
בסיוע  157סוללות ארטילריה ומעל ל־ 200טנקיים.
שני גדודי החי"ר של צה"ל ששהו במוצבים ושני
גדודי הטנקים (כ־ 60טנקים) שהיו פרוסים בקו,
בסיוע מספר סוללות ארטילריה ,נערכו לבלום
את גלי התוקפים.
השתלטות הסורים על מוצב החרמון

 6באוקטובר  -עם פתיחת המלחמה הותקף
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חזית הדרום בפתיחת המלחמה

החרמון הישראלי באש ארטילריה כבדה
ובמטוסים .כוח קומנדו סורי ,שהונחת במסוקים,
הציב חסימה בדרך למוצב וחלק ממנו ריתק את
המוצב .כוח סורי נוסף ,שהגיע ברגל מהחרמון
הסורי ,תקף את המוצב והצליח לחדור אליו .אנשי
המוצב הסתגרו בתוכו ובלילה הצליחו חלק מהם
להיחלץ ממנו .היתר נפלו בשבי ו־ 13מהלוחמים
נהרגו .המוצב נכבש.
צה"ל מגיב

בצה"ל העריכו שהמאמץ הסורי יהיה בגזרה
הצפונית ,בפתחת קוניטרה .הערכה זו הסיטה
את עתודת השריון (חטיבה  )7לגזרה זו ,ואכן
שם נבלמו הסורים ,אולם בגזרה הדרומית הצליחו
הסורים לפרוץ לשטחנו.
לפנות ערב חילק אלוף הפיקוד את הגזרות
בין שתי חטיבות הטנקים .מפקד חטיבה ,188
אל"ם יצחק בן־שֹהם קיבל את האחריות על הגזרה
הדרומית ,ונהרג לאחר מכן בעת שלחם על גבי
טנק ליד נאפח .מפקד חטיבה  ,7אל"ם אביגדור
(יאנוש) בן־גל ,הופקד על הג ִזרה הצפונית .לאחר
חצות הועברה האחריות לכל רמת הגולן לאוגדה
 36שבפיקוד תא"ל רפאל איתן (רפול).

החזית הדרומית

מתקפה מצרית לאורך התעלה

 6באוקטובר  -בשעה  2בצהריים פתחו
המצרים בהפגזה על הקו הישראלי .מטוסים
מצרים תקפו מטרות בתוך סיני .בחסות אש זו
חצו חיילי החי"ר המצרים את התעלה לכל אורך
הגזרה ,כשהם מצוידים בנשק נגד טנקים .הם
התקדמו לעבר עמדות הטנקים בצִדנו ,וכיתרו
את המעוזים .בו בזמן החדירו המצרים ,בסירות
ובמסוקים ,כוחות קומנדו לאזור דרום סיני
ולצפונו.
לאחר שהמצרים תפסו מאחז בגדה המזרחית
של התעלה ,הם החלו בפריצת הסוללה ובהקמת
הגשרים למעבר הטנקים .במשך הלילה חצו
כוחות השריון המצרים את התעלה לסיני .בגזרה
הדרומית ,של ארמיה  ,3התעכב המעבר בשל
קשיים בגישור ,עד לבוקר המחרת  7באוקטובר.
צה"ל מגיב

אוגדת סיני ,בפיקודו של אלוף אברהם (אלברט)
מנדלר ,שהייתה פרוסה קדימה לאורך כול החזית,
כ־ 200ק"מ ,עם חטיבת אמנון רשף ( )14בלבד,
הפעילה את שלושת חטיבותיה (חטיבת אמנון
רשף ,חטיבת דן שומרון וחטיבת גבי עמיר)

דמשק

פורט סעיד
חטיבת קומנדו

בודפסט

כח ריפעת אסד

צמד טנקים מגדוד
) 9יום-טוב תמיר(

אורקל

הנחתת קומנדו מצרי מהאויר

לבנון

החרמון
חטיבת קומנדו

לחצנית
פלוגה מגדוד 9
)יום-טוב תמיר(
איזור ביצות

מפקדת חטיבת 275
)פנחס נוי ,אלוש(

בלוזה

הנחתת קומנדו

כתובה

הנחתת כוחות מצרים מהאויר

בית ג׳אן
דיויזיה 3

תעלת סואץ  200-180מ׳

ישראל
)סיני(

מוצב החרמון

מילאנו

דיויזיה 18

מפרקת

גזרת חטיבה 14
)אמנון רשף(

דיויזיה 7

סוריה

חפ�ק פיקוד צפון
חטיבה ) 7יאנוש בן-גל( מוגברת

קוניטרה

גדוד ) 13חי�ר( במוצבים

גדוד ) 82חיים ברק(
מחטיבה ) 7יאנוש בן-גל(

צ

נהר הירדן

שיח׳ מסכין

רך

הנ

ד

דיויזיה 5

גדוד 196
)עמרם מצנע(

אום חשיבה
גדוד 52
)עמנואל סקל(

הגידי
חטיבה ) 401דן שומרון(

החזית הצפונית

עוצמת כלל הצבא הסורי עמדה כקפיץ דרוך
לתקוף את היחידות הסדירות והמועטות שפרס
צה"ל ברמת הגולן לאורך  80הקילומטרים של הגבול.

החזית הדרומית

היערכות הכוחות בחזית הדרום ,פתיחת
המלחמה  6באוקטובר בשעה .14:00

הצבא המצרי כולו היה פרוס לאורך 160
הקילומטרים של תעלת סואץ ונערך למתקפה

חטיבה 130

ליטוף
דיויזיה 2

ניסן

גדוד חי�ר
מבה�ד 1

חזית הצפון  6-7באוקטובר 1973

גזרת ארמיה 3

מפצח

גדוד ) 52עמנואל סקל(
גדוד ) 195עוזי לב-צור(
גדוד ) 46דוד שובל(

המתלה

טבריה

גזרת ארמיה 2

גדוד 46
)דוד שובל(

גדוד 195
)עוזי לב-צור(

דיויזיה 19

סואץ

גזרת חטיבה 401
)דן שומרון(
גזרת גדוד 424
)משה ספקטור(

היערכות הכוחות בחזית הצפון ,פתיחת
המלחמה  6באוקטובר בשעה 14:00

לקקן

גזרת חטיבה 401
)דן שומרון(

חפ�ק פיקוד דרום

הנחתת כוחות מצרים מהאויר

לבלימת האויב .לוחמי המעוזים וכוחות השריון
המסופחים לגדודי החי"ר שהיו בקו ,נשאו בעיקר
הלחימה בשלב זה .הטנקים ,שניסו לסייע למעוזים,
נתקלו בחי"ר מצרי עם שפע נשק נגד טנקים,
וספגו אבדות ניכרות .למרות זאת ,הצליחו טנקים
להגיע למעוזים ,לסייע בלחימה ולפנות נפגעים.
חיל האוויר תקף את הכוחות המצריים הצולחים,
והשמיד חלק ממסוקי הקומנדו שהנחיתו כוחות
בעומק סיני ובדרומו .אוגדות המילואים גויסו
והחלו לנוע לסיני.

מצרים

בוצר

רמת הגולן

פט

חת
גזרת חטיבה 14
)אמנון רשף(

גדוד 79
)מוני ניצני(

מצמד

״ם

רפידים

גדוד חי�ר
מבה�ד 1

רמת
מגשימים

טסה

יר

ישראל

כח שילה ששון
גדוד ) 198אמיר יפה(
כח יעקב לפידות

גדוד 184
)שאול שלו(

דיויזיה 16

מפקדת אוגדה 252
)אלברט מנדלר(

חטיבה ) 460גבי עמיר(

נפח

גדוד ) 53עודד ארז(

איסמאעיליה

הנחתת כוחות מצרים מהאויר

גזרת חטיבה ) 7יאנוש בן-גל(

תל פארס

דיויזות  3ו14-

פורקן

גזרת חטיבה ) 188יצחק בן-שהם(

דיויזיה 9

חזיון

חטיבה 14
)אמנון רשף(

גדוד ) 77אביגדור קהלני(
גדוד ) 75יוס אלדר(
גדוד ) 71משולם רטס(
גדוד ) 74יאיר נפשי ,מחטיבה (188

גדוד ) 50חי�ר(
במוצבים

קנטרה

גדוד 9
)יום-טוב תמיר(

גזרת קלמן מגן

דיויזיה 1

דרורה

אגרופית

חזית הדרום  6-7באוקטובר 1973

מתוך "תרגיל" מול היערכות היחידות הסדירות
של צה"ל בסיני.

החזית הצפונית

גזרת הצפון  7-6באוקטובר

הסורים תקפו לאורך כול החזית ,הצליחו
להבקיע רק בדרום רמת הגולן והגיעו עד
למורדות הכנרת ,שם נבלמו על ידי כוחות
מילואים שנחפזו לחזית.

החזית הדרומית

גזרת הדרום  7-6באוקטובר

הצבא המצרי צלח עם כמאה אלף חיילי חי"ר
המצוידים בכמות עצומה של נשק נ"ט לכול אורך
התעלה ,מול חטיבות השריון הסדירות שבסיני
שנעו לבלום אותם.

 7-6באוקטובר  -י'־י"א בתשרי,
שבת ויום ראשון
החזית הצפונית
הגעת יחידות מילואים ראשונות
וכניסתן לקרב

בלילה הראשון למלחמה ,בין  6ל־ 7באוקטובר,

חשו כוחות מילואים של השריון .כול יחידה
שהייתה מוכנה ,הוחשה לחזית ללא המתנה.
כוח מילואים ראשון עלה ב־ 11בלילה וסמוך
לחצות נכנס לקרב בציר הנפט ליד נפח.
 7באוקטובר  -בבוקר עלו לרמה כוחות
מילואים נוספים בכול הצירים .לקראת הצהרים
חולקה הרמה לשתי גזרות אוגדתיות .הצפונית
באחריות אוגדת רפאל איתן ,והדרומית
באחריות אוגדת דן לנר .בשל החיפזון עלו
היחידות כשהן חסרות ציוד וחימוש ,ובמבנה
ארגוני משובש של החטיבות .חומרת המצב
ברמה הביאה להחלטה להפנות לחזית זו את
עתודת המטכ"ל  -אוגדת משה (מוסה) פלד
 וזו החלה לנוע צפונה.באותו יום הוחלט במטכ"ל לפתוח למחרת
( 8באוקטובר) במתקפת־נגד בשתי החזיתות.
פיקוד הצפון החליט לפתוח במתקפה בדרום רמת
הגולן ,כשהמאמץ העיקרי הוטל על אוגדת פלד.

החזית הדרומית
היום השני

 7באוקטובר  -המצרים המשיכו להעביר
כוחות לגדה המזרחית ,בהם כ־ 400טנקים,
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דמשק

פורט סעיד

כח ריפעת אסד

אורקל

בודפסט
הנחתת קומנדו
מצרי מהאויר

לחצנית
צו

חטיבה 11
)אהרון פלד  /פדלה(

דיויזיה 3

א

יז

ור

בי

החרמון

צמד טנקים מגדוד
יום-טוב תמיר )(9

ת

לבנון

דרורה

בלוזה

כתובה
תעלת סואץ  200-180מ׳

גדוד סורי
במוצב החרמון

בית ג׳אן

ישראל
)סיני(

מוצב החרמון

סוריה
חטיבה ) 7יאנוש בן-גל( מוגברת

רמת הגולן

קנטרה

מילאנו
אוגדה 162
)אברהם אדן/ברן(

דיויזיה 18

חטיבה ) 460גבי עמיר(
חטיבה ) 217נתקה ניר(
חטיבה ) 500אריה קרן(

נהר הירדן

דיויזיה 7
חטיבת גולני

קוניטרה

חטיבת קומנדו

מפרקת

מצרים

חזיון

דיויזות  3ו14-

אוגדה 36
)רפאל איתן  /רפול(

איסמאעיליה
פורקן

טסה

חטיבה 679
)אורי אור(

דיויזיה 16

גזרת אוגדה ) 210לנר(
חטיבה 4
)יעקב הדר-פפר(

דיויזיה 5

חטיבה 9
)מוטקה בן-פורת(

שיח׳ מסכין

רך

צ

אוגדה 210
)דן לנר(

תל פארס

הנ

לקקן

חטיבה 179
)רן שריג(

דיויזיה 9

פט

חטיבה ) 14אמנון רשף(
חטיבה ) 421חיים ארז(
חטיבה ) 600טוביה רביב(

יר

דיויזיה 1

אוגדה 143
)אריאל שרון(

חת

נפח

גזרת אוגדה ) 210לנר(

״ם

גזרת אוגדה ) 36רפול(

רפידים

מצמד

חפ�ק פיקוד
דרום

גזרת אוגדה ) 146פלד(

בוצר
אום חשיבה

ישראל

ד

חטיבה 670
)גידי גורדון(

ליטוף

הגידי

חטיבה 130

מפצח

רמת
מגשימים

חטיבה 205
)יוסי פלד(

גזרת ארמיה 2

אוגדה 252
)אלברט מנדלר(

המתלה

טבריה

חטיבה ) 401דן שומרון(
חטיבה ) 164אברהם ברעם(
חטיבה ) 875אריה בירו(

דיויזיה 2

גזרת ארמיה 3

דיויזיה 19

ניסן
סואץ

אוגדה 146
)מוסה פלד(

אגרופית

חזית הצפון  10-8באוקטובר 1973

לבסס את ראש הגשר ולתקוף את המעוזים
בכוחות חי"ר ושריון .אוגדת סיני ,שספגה
אבידות ניכרות עד כה ,המשיכה בבלימה.
מטוסי חיל האוויר המשיכו בתקיפת הגשרים
המצרים ,פגעו בחלק מהם ,אך לא הצליחו
למנוע לחלוטין את מעבר הכוחות המצרים.
במשך היום הגיעו אוגדות המילואים
לחזית .אוגדת אברהם אדן (ברן) הגיעה
לגזרה הצפונית ,לאחר שהתגברה על מארב
קומנדו מצרי ,ואוגדת שרון הגיעה לגזרה
המרכזית.
לוחמי המעוזים והשריונאים שבקו עמדו
בלחימה רצופה ,לחמו לשבש את הצליחה
המצרית ודיווחו על תנועות האויב ,אך לא
היה בכוחם לעצור את האויב העדיף.
ניתנה הוראה לפנות את המעוזים ,אך
אלו היו כבר מוקפים בכוחות מצרים .כוחות
השריון לחמו כדי לחבור למעוזים ולפנותם11 .
מעוזים פונו ,אך חלק מלוחמיהם נפלו בשבי,
ואחרים הצליחו להיחלץ .שישה מעוזים נותרו
מנותקים וכל הניסיונות לחבור אליהם נכשלו.
שניים מהם נכנעו ב־ 7בחודש .השלישי נכנע
למחרת ,ושניים נוספים ב־ 9בחודש.
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חזית הדרום  10-8באוקטובר 1973

שלב ב' 10-8 ,באוקטובר

מתקפת־נגד בשתי הזירות ,החזרת
המצב בגולן לקדמותו ו"הכלת האויב"
בסיני

ב־ 7באוקטובר בערב הגיע הרמטכ"ל לחפ"ק
פיקוד הדרום ,ובדיון הוחלט לפתוח למחרת בבוקר
במתקפת־נגד בסיני .מטרת המתקפה הייתה לבלום
את המתקפה המצרית ,למנוע מהמצרים לבסס את
מאחזם בגדה המזרחית ,למנוע מהם העברת כוחות
שריון ופיתוח מתקפה לעומק סיני ,ולהשמיד את
הכוחות המצרים שממזרח לתעלה.
התוכנית הייתה לתקוף בשתי אוגדות בדירוג,
מצפון לדרום.

 9-8באוקטובר  -י"ב־י"ג בתשרי,
ימים שני  -שלישי
החזית הצפונית

 8באוקטובר  -בבוקר נפתחה מתקפת־הנגד
בדרום רמת הגולן ,כשאוגדת פלד תוקפת מדרום,
אוגדת לנר ממערב ,אוגדת איתן בולמת בצפון
ומפנה מאמץ לתקוף דרומה מנאפח .תוך לחימה
קשה הצליחו הכוחות להדוף את הסורים .באותו
יום נעשה ניסיון לכבוש את מוצב החרמון ,אך
ללא הצלחה ,והכוח נסוג.

 9באוקטובר  -הסורים עשו מאמץ עליון
להבקיע בפתחת קוניטרה והטילו לקרב את
העתודה האחרונה שברשותם  -כוח ריפעת אסד.
הם הצליחו להגיע עד לחרמונית ,אך נבלמו על
ידי כוחותינו בקרבות שריון בטווחים קצרים
ביותר ,בקרב "עמק הבכא".

החזית הדרומית

מתקפת־הנגד ובלימת המצרים
בחזית הדרום

 8באוקטובר  -אוגדת אדן (ברן) תקפה והתקדמה
דרומה ופגעה בכוחות המצרים שבגזרתה ,כשהיא
מרוחקת כשלושה ק"מ מהתעלה ,כדי לא להיפגע
מאש נגד טנקים מהגדה המערבית .נראה היה
כי ההתקפה מתפתחת יפה .אלוף הפיקוד ,אלוף
שמואל גונן ,הורה לאוגדת שרון לנוע דרומה .לקראת
הצהריים נתקלה התקפת אוגדת אדן בהתנגדות
מצרית עזה ,ספגה אבידות ונאלצה לסגת .בערב
של אותו יום היה ברור כי מתקפת־הנגד נכשלה .עם
יציאת אוגדת שרון וכשלון התקפת אוגדת אדן נראה
היה שהמצרים מנסים לתקוף את השטח שנעזב על
ידי שרון ,ואוגדת שרון הוחזרה במהירות למקומה.
למרות הכישלון ,שיבשה ההתקפה את תוכניות
המצרים ומנעה מהם להעמיק את ראש הגשר ל־10

דמשק
פורט סעיד
כח ריפעת אסד

בודפסט

בי

צו

ת

בלוזה

חטיבת קומנדו

אוגדה 36
)רפול(

בית ג׳אן

כוח ששון )נמר(

מוצב החרמון

אוגדה 210
)לנר(

ישראל
)סיני(

חטיבת
גולני

סוריה

חטיבה ) 204צבי רם(
חטיבה ) 11אהרון פלד  /פדלה(

א

יז

 40ק�מ
דיויזיה 3

ור

הנחתת חטיבה
 317צנחנים

לבנון

החרמון

אורקל
לחצנית
דרורה
כתובה
חטיבה 15

מילאנו

תעלת סואץ  200-180מ׳

מפרקת

חפ�ק פיקוד צפון

חזיון

כוח תמרי

חטיבה 24

חטיבה ) 274יואל גונן(
חטיבה ) 500אריה קרן(

אוגדה
) 146פלד(

ישראל

דיויזיה ירדנית 5
מוקטנת

ד

מצמד

מצרים

לקקן

יר

נהר הירדן

שיח׳ מסכין

רך

הנ

חטיבה ) 460גבי עמיר(
חטיבה ) 217נתקה ניר(

בוצר

גזרת ארמיה 2

חפ�ק פיקוד דרום

אום חשיבה
ליטוף

הגידי

רמת הגולן
רמת
מגשימים

דיויזיה מוקטנת 21

אוגדה 143
)אריאל שרון(

צ

תל פארס

פט

רפידים אוגדה 162
)אברהם אדן  /ברן(

פורקן

טסה

חטיבה ) 421חיים ארז(
חטיבה ) 14אמנון רשף(
חטיבה ) 600טוביה רביב(

איסמאעיליה

חת

נפח

הנחתת קומנדו
מצרי מהאויר

ארמיה 2

״ם

שתי דיוזיות
עירקיות

קוניטרה

קנטרה

אוגדה 252
)קלמן מגן(

טבריה

המתלה

חטיבה ) 401דן שומרון(
חטיבה ) 164אברהם ברעם(
חטיבה ) 247דני מט(
חטיבה ) 875אריה דיין  /בירו(
כוח בה�ד 1

גזרת ארמיה 3
חטיבה 25

מפצח
ניסן

סואץ

חטיבה 3

חטיבה 22

פיקוד מרחב
שלמה

אגרופית

חטיבת חי�ר

חטיבה ) 35עוזי יאירי(

חזית הצפון  14-11באוקטובר 1973

עד  12ק"מ כפי שתכננו ,והם נבלמו בלי שכבשו את
ציר "החת"ם" המקביל לתעלת סואץ ומרוחק ממנה.

החזית הצפונית

גזרת הצפון  10-8באוקטובר

המשך הניסיון הסורי להבקיע בצפון רמת
הגולן ומתקפת־הנגד של צה"ל בדרום הרמה.

החזית הדרומית

גזרת הדרום ב־ 8באוקטובר

מתקפת־הנגד של צה"ל ב־ 8באוקטובר
נכשלה ,אך הצליחה למנוע את המשך ההתקדמות
המצרית מזרחה.

 10-9באוקטובר  -י"ג־י"ד בתשרי,
ימי שלישי־רביעי
החזית הצפונית

 10-9באוקטובר  -המשך מתקפת־הנגד .עד
לבוקר  10בחודש נהדפו הסורים מכל השטח
שכבשו ,למעט מוצב החרמון.
לאחר הצלחת מתקפת־הנגד הוחלט להמשיך
בתנופה ולהבקיע לשטח סוריה ,כדי ליצור איום
על דמשק ולהוציא את סוריה ממעגל הלחימה.

חזית הדרום  14-11באוקטובר 1973

התוכנית הייתה להבקיע עם שתי האוגדות,
של איתן ושל לנר ,ואילו אוגדת פלד נועדה
לבלום וליצור רושם שבכוונתנו לתקוף גם בגזרה
הדרומית ,כדי לרתק כוחות אויב.
סיכום המגננה ברמת הגולן

הסורים הטילו למערכה  4דיוויזיות מוגברות,
בהיקף של  10חטיבות חי"ר 8 ,חטיבות שריון ו־5
אגדי קומנדו בעוצמה של  1000טנקים 1000 ,קני
ארטילריה ו־ 1000משגרי נ"ט.
צה"ל הדף אותם והחזיר את המצב לקדמותו עם
 3אוגדות ,בהיקף של  5חטיבות שריון ו־ 2חטיבות
ממוכנות ,ללא חי"ר ,ללא משגרי נ"ט ,ובנחיתות
ארטילרית ברורה ,בעוצמה של  600טנקים (רק 350
מהם לחמו בפועל) וכ־ 150קני ארטילריה.
 10באוקטובר  -בערב היו לצה"ל ברמת הגולן
כ־ 300טנקים כשירים ,ואילו הסורים השאירו
ברמת הגולן ,לאחר נסיגתם ,כ־ 900טנקים שנפלו
לידי צה"ל  -למעשה כול חיל השריון הסורי.

החזית הדרומית

המשך מתקפת־הנגד ובלימת המצרים
בחזית הדרום

כוחותינו נערכו להגנה כדי למנוע התקדמות

מצרית נוספת .הפקודה הייתה להימנע משחיקת
כוחות .המצרים ביססו במקביל את מאחזם בגדה
המזרחית ,וניסו להרחיב ולהתקדם מזרחה ,לכבוש
לפחות את ציר "החת"ם" ולנוע דרומה לעבר
ראס־סודר .הלחימה התנהלה בעיקרה לאורך
ציר "החת"ם".
אוגדת שרון ,לאחר קרב הגנה מוצלח ,בחנה ב־9
בחודש את מערכי המצרים על ידי התקפה בגזרתה
פעמיים  -בבוקר כדי לחלץ את חיילי מעוז "פורקן"
ואחר הצהריים לניצול ההצלחה בהגנה ,אולם חדלה
מכך לאחר אובדן של כ־ 50טנקים .יחד עם חטיבה
 14ו־ 421נטלה חטיבה  600בשתי הפעמים חלק
מרכזי ,איבדה  25טנקים והשמידה למצרים כ־40
טנקים ,בעיקר בקרב ההגנה .במהלך קרבות אלה
איתר כוח סיור מאוגדת שרון את "התפר" שבין
שתי הארמיות המצריות באזור דוור־סואר.
בימים הבאים נמשכו קרבות הבלימה לרוחב
כול החזית ,כאשר כוחות פיקוד הדרום מונעים
מהמצרים השלמת ביסוס והעמקה של ראשי
הגשר מזרחה .בגזרה הצפונית ובמרחב שלמה
הושמדו כוחות קומנדו מצרים.
 10באוקטובר  -חטיבת חי"ר  1המצרית,
שניסתה לחבור לכוחות פיקוד ים סוף ,הושמדה
לחלוטין וכול כוחות הקומנדו המצרי חוסלו .המאמץ
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שריון  44׀ 195

צילום :מאוסף האלוף יוסי בן־חנן

החזית הדרומית  24-15באוקטובר 1973

צילום :ארכיון צה"ל

המצרי בגזרת ים סוף התגלה ככישלון טוטלי.

שלב ג' 14-11 ,באוקטובר

מאמץ עיקרי התקפי של צה"ל בזירה
הסורית ומגננה בדרום

לאחר הצלחת מתקפת־הנגד ברמת הגולן הוחלט
להמשיך בתנופה ולהבקיע לשטח סוריה ,כדי ליצור
איום על דמשק ולהוציא את סוריה ממעגל הלחימה.
התוכנית הייתה להבקיע עם שתי האוגדות ,של
איתן ושל לנר ,ואילו אוגדת פלד נועדה לבלום
וליצור רושם שבכוונתנו לתקוף גם בגזרה הדרומית,
כדי לרתק את כוחות אויב.
בימים  14-11פעל צה"ל במגננה בדרום
ונמשכה צבירת כוח צה"ל לקראת נטילת היוזמה
לידינו .במהלך קרבות אלו נהרג מפקד אוגדת סיני
(אוגדה  ,)252אלוף אלברט מנדלר .אלוף קלמן
מגן קיבל במקומו את הפיקוד על האוגדה ,ותא"ל
ששון יצחקי החליף את קלמן כמפקד כוח "נמר".

 14-11באוקטובר  -ט"ו־י"ח
בתשרי ,ימי חמישי־ראשון
החזית הצפונית

ביצור ההישגים

המתקפה לגולן הסורי

 196׀ שריון 44

 11באוקטובר  -אוגדות איתן ולנר הבקיעו
בצפון הרמה ,בסיוע כבד של חיל האוויר
וארטילריה ,בעוד על אוגדת מוסה פלד
הוטלה משימת הגנה והסחה בדרום הגולן,
ליצירת רושם שמתכוונים להבקיע גם שם.
אוגדת איתן ,בהובלת חטיבה  ,7התקדמה
כמתוכנן ,אך אוגדת לנר נקלה בהתנגדות קשה
בהבקעה ,ותוגברה בהמשך בכוחות מאוגדת
פלד .ההתקדמות נמשכה ,גם למחרת ,כאשר
שתי האוגדות משתלטות על השטח שנודע
בהמשך כ"מובלעת" בתחום סוריה.
 12באוקטובר  -בשעות הצהרים חל מפנה
בשעה שהופיע בגזרה כוח משלוח עיראקי,
באגפה של אוגדת לנר .ההתקדמות נעצרה
והכוחות נערכו לבלום את העיראקים.
 13באוקטובר  -עם שחר נלכד חלוץ הכוח
העיראקי במארב מתוכנן,למרגלות תל שער
ונפגע קשה .הופעת חיל המשלוח העיראקי
שינתה בבת אחת את יחסי הכוחות :לפיקוד
הצפון לא היו כוחות מספיקים להמשיך במתקפה,
והוא נערך כדי לשמור על מה שהושג עד כה.
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ליל  14-13באוקטובר  -כוחותינו ביצעו

מספר פעולות יזומות :כוח מוטס הציב מארב
בכביש שממזרח לדמשק ופגע בשיירה של כוח
המשלוח העיראקי .בלילה הבא הונחת כוח
נוסף למארב ,אך נתגלה ,לא הצליח לבצע את
משימתו וחולץ .כוח צנחנים כבש בפעולה
רגלית את תל שמס .כוח ארטילריה התקדם
וביצע ירי ארטילרי על שדה התעופה של דמשק.
התקפות־הנגד של האויב נהדפו.

החזית הדרומית

התקפה מצרית רחבה מזרחה

 13באוקטובר  -מפקד אוגדת סיני ,האלוף
אלברט מנדלר ,נהרג מפגיעה ישירה בנגמ"ש
הפיקוד ,החליף אותו האלוף קלמן מגן.
 14באוקטובר  -על מנת להסיר לחץ מהסורים
פתחו המצרים בהתקפה לרוחב כול החזית ,כשהם
מפעילים כוחות שריון וחי"ר גדולים בסיוע
ארטילריה ,כדי להבקיע לעבר המעברים (המתלה
והג'ידי) ולעומק סיני .כוחות פיקוד הדרום ,בסיוע
חיל האוויר ,בלמו התקפה זו והצליחו להשמיד
למעלה מ־ 200טנקים מצריים ,כוחותינו איבדו
 20טנקים.
כישלון המתקפה המצרית והאבדות הכבדות
שספגו יצרו איזון מסוים ביחסי הכוחות,
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חזית הצפון  -מצב סיום המלחמה ב־ 24באוקטובר 1973

חזית הדרום  -מצב סיום המלחמה ב־ 24באוקטובר 1973

ואפשרו לצה"ל ליטול את היוזמה ולפתוח
במתקפה משלו אל מערב התעלה ,כדי להשיג
הכרעה במלחמה.

החזית הצפונית

זירת הגולן  14באוקטובר

כיבוש צפון הגולן על ידי צה"ל וירי ארטילרי על
פאתי דמשק ,כוחות ירדניים ועיראקים מתערבים
לבלימת המתקפה של צה"ל.

החזית הדרומית

המתקפה המשוריינת המצרית ב־14
באוקטובר

הצבא המצרי העביר את כוחות השריון
שלו מזרחית לתעלה ופתח במתקפה לעבר
רפידים והמעברים כדי להוריד את הלחץ
מהזירה הסורית .המתקפה נבלמה על ידי
צה"ל שהסב אבדות כבדות למצרים.

שלב ד' 24-15 ,באוקטובר

מתקפה מעבר לתעלה מערבה ומגננה
בזירה הסורית

צה"ל עובר למתקפה בדרום

צילום :ארכיון צה"ל

הצליחה

מבצע הצליחה ,שכונה "אבירי לב" ,נועד
להתבצע בלילה שבין ה־ 15ל־ 16בחודש ולהיות
דו־אוגדתי .כמקום הצליחה נבחר אזור דוור־סואר
שבצפון האגם המר הגדול ,ליד המעוז "מצמד".
השיקולים לבחירת המקום היו :אזור זה היה
"התפר" בין שתי הארמיות המצריות ואפשר

היה להגיע לתעלה מבלי לנהל קרב הבקעה.
האגם המר נתן אגף בטוח מפני התקפות
מדרום.
במקום זה הוכשרה עוד לפני המלחמה ה"חצר"
חבה ששימשה כמקום ריכוז לכוחות הצולחים.
 רַ ֲאל אזור הצליחה הוליכו שני צירים :הציר הדרומי
"עכביש" ,והציר הצפוני "טרטור" ,ושניהם הצטלבו
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עם כביש "לקסיקון" שלאורך התעלה .צפונית־
מזרחית לצומת "טרטור־לקסיקון" הייתה חווה
חקלאית שניסו המצרים לפתח עוד לפני מלחמת
ששת הימים ,ובה מבנים ותעלות השקיה רבות.
חווה זו כונתה "החווה הסינית".
משימת הצליחה הוטלה על אוגדת שרון,
שתוגברה לצורך זה בכוחות שריון ,בארטילריה
ובהנדסה ,וכן בחטיבת צנחני מילואים בפיקוד
אל"ם דני מט ,שנועדה לחצות ראשונה ולתפוס
ראש גשר בגדה המערבית .אוגדת ברן הייתה
אמורה לעבור דרך אוגדת שרון ,לפרוץ מראש
הגשר ולפתח את המתקפה מערבה ודרומה.
אמצעי הצליחה שהועמדו לרשות אוגדת שרון
כללו דוברות נגררות ,דוברות ממונעות בשם
"תמסחים" ,ו"גשר הגלילים".

 15באוקטובר  -י"ט בתשרי ,יום שני
החזית הצפונית

ייצוב הבקעת המערך הסורי בגולן

 15באוקטובר  -כוחות פיקוד הצפון עסקו
משלב זה ועד להפסקת אש ,בקרבות מקומיים
כדי לייצב את ה"טריז" בגולן הסורי ,בהדיפת
התקפות־נגד ובהשמדת כוחות אויב .ב־16
בחודש הצטרף ללחימה כוח משלוח ירדני,

 198׀ שריון 44

ספטמבר 2013

בעוצמה של דיוויזיה מוקטנת .ב־ 15בחודש
תקפה אוגדת לנר את הכוח העיראקי באזור כפר
שמס ,הכוח העיראקי נפגע ותוך כדי ההתקפה
נכבשו התלים ענתר ועלקיה.

"תמסחים" הצליחו להגיע אל התעלה ,גלשו
למים עם שחר והעבירו לגדה השנייה  17טנקים
ומספר נגמ"שים.

החזית הצפונית

החזית הדרומית

"לחימה ,מלא מחדש ,לחימה"...

 15באוקטובר  -בערב החלה מערכת הצליחה.
חטיבה  14שהובילה את אוגדת שרון ,הגיעה
לציר "לקסיקון" וחלק ממנה פנה צפונה לצומת
"טרטור" .אז התעורר המתחם המצרי במקום
והתפתח קרב עז .מאמצים חוזרים ונשנים
להסתער על הצומת ולטהר את ציר "טרטור"
נכשלו.

החזית הדרומית

ההכנות לצליחה

חציית התעלה והקמת ראש גשר

בעוד שהקרב על דרכי הגישה ממשיך
להתנהל ,נעה חטיבתו של דני מט ( )247אל
התעלה וחצתה אותה .עד לבוקר המחרת16 ,
באוקטובר ,הצליחו הצנחנים לייצב ראש גשר
בגדה המערבית והמתינו לטנקים ולכוחות
נוספים .מעבר הטנקים התעכב עקב תקלה
בגשר הגלילים והזמן שנדרש לתקנו.
הדוברות שלא יכלו לעבור בצירים הפקוקים
בכלי רכב ,סטו לשוליים ושקעו בחול .רק

גזרת סיני  24-15באוקטובר

כוחות צה"ל צלחו את תעלת סואץ ,כיתרו
את הארמיה השלישית והגיעו עד ל־ 101ק"מ
מקהיר ועד עדבייה לחוף מפרץ סואץ.

 16באוקטובר  -כ' בתשרי,
יום שלישי
החזית הצפונית

המשך ייצוב הבקעת המערך הסורי
בגולן

 16באוקטובר  -נערכה התקפה ,שהייתה
אמורה להיות מתואמת ,של העיראקים בגזרת
תל ענתר ושל הירדנים באזור תל אל־מל .שתי
ההתקפות נהדפו ,וכ־ 100טנקי אויב נפגעו.
הסורים ,שתקפו את מזרעת בית ג'ן ותל שמס,
נהדפו אף הם.

צילום :ארכיון צה"ל

החזית הדרומית

 16באוקטובר  -חטיבת השריון  421מאוגדת
שרון ,בפיקודו של המח"ט חיים ארז ,שכללה את
הגדוד של גיורא לב וכוחות נוספים ,חצתה את
התעלה עם  27טנקים וכלי חרמ"ש ,פשטה על
סוללות טילי קרקע־אוויר במערב התעלה ,ובכך
פתחה מסדרון טיסה לחיל האוויר בתוככי אפריקה.
בגדה המזרחית לחמו כוחות חטיבה 14
בפיקוד אמנון רשף ,באזור צומת "טרטור־
לקסיקון" ,בניסיון לכבוש את הצומת ולפתוח
את ציר "טרטור" .לאחר קרב קשה השתלטו על
הצומת ,אך לא הצליחו לפתוח את הציר .במשך
היום ובעמידה עיקשת ,מנעו מהמצרים להתקדם
דרומה ולסכן את המסדרון הצר אל אזור הצליחה.
הצירים נותרו חסומים וגשר עדיין לא הוקם .מפקד
החזית ,רב אלוף בר לב ,הורה להפסיק העברת
כוחות מערבה כול עוד אין גשר ,מחשש כי צפויה
להם סכנת ניתוק.
אוגדת אדן אמורה הייתה לצלוח ,אך בנסיבות
הקיימות לא התאפשר הדבר .האוגדה הופנתה
לפתיחת הצירים החסומים ולקידום הדוברות.
לאחר שבמהלך הלחימה במשך היום לא הצליחו
כוחותינו לפתוח את הצירים ,הוחלט לעשות זאת
בלילה עם כוח רגלי .ולצורך זה הועבר לאוגדה
גדוד הצנחנים .890

 18-17באוקטובר  -כ"א־כ"ב
בתשרי ,ימים רביעי־חמישי
החזית הצפונית

המשך ייצוב הבקעת המערך הסורי
בגולן.

החל מ־ 17באוקטובר החליפה אוגדת פלד את
אוגדת לנר בתוך המובלעת ,ועסקה יחד עם אוגדת
איתן בהדיפת ההתקפות הסוריות־עיראקיות־
ירדניות עד לסיום המלחמה.
 17באוקטובר  -נהדפה התקפת קומנדו עיראקי
על תל ענתר ועל תל עליקה על ידי החטיבה של
יוסי פלד.
כוח עמוס כץ יחד עם כוחות גולני כבשו את בית
ג'ן והוקם "כוח קסטל" להחזקת תל שמס.
בליל  19-18באוקטובר  -גדוד מחטיבת הצנחנים
של אל"ם נאדל כבש את אום־בוטנה .המטרה הייתה
לשפר את הקו שהוחזק על ידי כוחותינו ,להרחיק
את הסורים מכביש קוניטרה־חאן ארנבה ,ולפתוח
ציר נוסף מקוניטרה למובלעת .לפנות בוקר החליף
כוח מחטיבת יעקב הדר (פפר) את הצנחנים ,ותוך
כדי כך ערכו הסורים התקפת־נגד שאליה הצטרפו
הירדנים בהמשך היום .כוחות נוספים מהחטיבה
שהוחשו למקום הדפו את ההתקפה.

החזית הדרומית

הקמת גשר על התעלה

 17באוקטובר  -בבוקר החלו כוחות הנדסה
בהשקת הדוברות ובבניית הגשר ,ומלאכתם
הסתיימה לקראת הערב.
במקביל ללחימת אוגדה  ,143הקים כוח ראש
הגשר בפיקוד תא"ל ג'קי אבן סגן מפקד האוגדה
את מתחם הגשרים ,שכונה "חצר מוות" .הכוח
כלל כוחות הנדסה ,שריון ,צנחנים ,נ"מ ,צוללנים
ועוד .הכוח פעל במשך כשבוע ימים ,ותחת אש
מסיבית ונפגעים רבים הצליח לפרוס  3גשרים
מסוגים שונים ,ביניהם גשר הגלילים שנגרר על
ידי גדוד  410מחטיבה  ,600והושק על ידי צוות
הנדסי בפיקוד אל"ם מנשה גור (ג'ורג'י) בליל
 19-18באוקטובר.
מבצע זה אפשר את צליחת אוגדות השריון
של פיקוד הדרום  - 252 ,162 ,143 -מערבה.
ליל  18-17באוקטובר  -אוגדת אדן (ברן)
חצתה את התעלה.
 18באוקטובר  -אוגדת אדן הרחיבה את
ראש הגשר ,כבשה מתחמים והשמידה סוללות
טילי קרקע־אוויר .אוגדת שרון כבשה את מתחם
"החווה הסינית" ופתחה את ציר "טרטור" .גשר
הגלילים קודם אל התעלה ולאחר חצות הושק
על המים.
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ליל  19-18באוקטובר  -החלק העיקרי של
אוגדת קלמן מגן חצה את התעלה .שאר הכוח אוגד
ב"כוח גרנית" בגזרה הדרומית שממזרח לתעלה.

 20-19באוקטובר  -כ"ג־כ"ד
בתשרי ,ימים שישי־שבת
החזית הצפונית

הדיפת התקפות־הנגד בצפון.

 19באוקטובר  -נמשכה הלחימה בתל ענתר
ותל עליקה .חטיבה  205של יוסי פלד חנתה
בחניוני לילה בכתף שבין התלים ,ועם אור ראשון
התברר שחי"ר עיראקי תפס את התִלים .החטיבה
הסתערה וכבשה את התִלים .נראה שהעיראקים
היו נחושים לכבוש את התִלים ,שכן שלוש פעמים
באותו יום חזרו העיראקים ותקפו בכוחות שריון
וחרמ"ש את חטיבת יוסי פלד ,שמנתה  25טנקים.
ההתקפה הראשונה נהדפה בסיוע גדוד טנקים של
חטיבה  7מאוגדת איתן ,שתקף את העיראקים
מהאגף שלהם ,מצפון .ההתקפה עיראקית השנייה
נשברה בסיוע חטיבת מוטקה בן פורת שנכנסה
לקרב .העיראקים לא ויתרו ותקפו שוב .גם
ההתקפה השלישית נהדפה על ידי כוחותיו של
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יוסי פלד ,בסיוע ארטילרי יעיל .בהתקפות אלו
הושמדו כ־ 60טנקים עיראקיים .גם הירדנים תקפו
באותו זמן מדרום ,לעבר א־טיחה ואום־בוטנה.
התקפות אלו נהדפו על ידי חטיבת הדר (פפר).

כול סיוע ,הרחיבה את המסדרון צפונה לאורך
ציר לקסיקון ,תוך התמודדות מתמדת עם כוחות
עודפים של הארמיה השנייה .הפסקת האש מצאה
את אוגדת שרון משני צידי התעלה.

הפריצה מראש הגשר והלחימה באפריקה

 24-21באוקטובר  -כ"ה־כ"ח
בתשרי ,ימים ראשון־רביעי

החזית הדרומית

 19באוקטובר  -אוגדת אברהם אדן (ברן)
ואוגדת קלמן מגן פרצו מראש הגשר והחלו
להתקדם מערבה ודרומה ,תוך כיבוש מתחמי אויב
והשמדת כוחותיו .אוגדת אדן התקדמה במרחב
ג'בל ג'ניפה ולאורך האגמים המרים ,ואוגדת קלמן
מגן נעה ממערב לה.
עד  22בחודש הגיעו שתי האוגדות לכביש קהיר־
סואץ וניתקו אותו בק"מ ה־ ,101במרחק  100ק"מ
מקהיר .אוגדת שרון לחמה בשלב זה בשתי הגדות
והתקדמה צפונה .חטיבת רשף חצתה את התעלה
וכבשה את מתחם "אורחה" .לאחר ליל הפריצה
ולאחר שכוחות האוגדה צלחו את התעלה מערבה,
הוטל על חטיבה  600בפיקוד טוביה רביב להרחיב
את מסדרון הפריצה שממזרח לתעלה .החטיבה
המוקטנת ,בשל הקרבות הקודמים ,וכמעט ללא

החזית הצפונית

חטיבת גולני בשילוב הצנחנים והשריון
בכיבוש החרמון

 21באוקטובר  -חטיבת גולני התכנסה ערב
הקרב ביער אלונים שלפני הכפר הדרוזי מסעדה.
החטיבה נעה בשלושה ראשים  -הטור הממונע
שכלל  6טנקים מגדוד  74של חטיבה  188בציר
הכביש ,גדוד  51נע רגלית במעלה הרכס ,והסיירת
נעה לעבר הרכבל התחתון ואל מצפון לרכבל העליון.
הסיירת הגיעה ליעדה ללא היתקלות באויב .הטור
הרגלי נתקל באויב ליד "גבעה  "16וניסה מספר
פעמים לכבוש אותה ללא הצלחה .המח"ט ומג"ד 51
נפצעו בקרב וקצין האג"ם החטיבתי נטל את הפיקוד.
עד עלות השחר כבשה הסיירת את הרכבל העליון,

צילום :ארכיון צה"ל
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צילום :מאוסף יונתן אדרת

צילום :מאוסף האלוף יוסי בן־חנן
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כשבהסתערות על עמדות האויב נהרג מפקדה .הטור
הממונע והטנקים הגיעו לאזור "עיקול הטנק" ושם
נתקלו במוקשים ובצליפות .כוח מהטור הממונע נע
רגלית וחיפה על חילוץ נפגעי גדוד  .51לאחר שאלה
פונו ,הונחתה אש ארטילרית מסיבית של כוחותינו
על "גבעה  "16ולאחריה נכבש היעד והכוחות נעו
לעבר מוצב החרמון.
 22באוקטובר  -בשעות הבוקר נכבש מוצב
החרמון שהיה המאחז הסורי האחרון בשטחנו.
במקביל כבשו הצנחנים במבצע מוטס את החרמון
הסורי.
הפסקת האש הראשונה נכנסה לתוקפה.

החזית הדרומית

דמשק בטווח תותחי צה"ל

 24באוקטובר  -המובלעת בגולן נותרה
יציבה ועמדה בפני כול התקפות־הנגד הסוריות־
עיראקיות־ירדניות .במקביל תקפו כוחות צה"ל,
שהגיעו לטווח  40ק"מ מדמשק ,את שדה
התעופה אל־מזה ואת פרברי דמשק הדרומיים
באש ארטילריה ארוכת טווח .ביום זה נכנסה
לתוקפה הפסקת האש.
הסורים איבדו במלחמה  1,100טנקים.

כיתור הארמיה השלישית

 23באוקטובר  -התברר כי המצרים אינם
מכבדים את הפסקת האש ,לפיכך ניתנה הוראה
לכוחותינו להמשיך בהתקדמות .אוגדת אדן (ברן)
טיהרה את חצי האי כברית ובערב הגיעה למבואות
העיר סואץ .אוגדת שרון הרחיבה את האחיזה בגדה
המערבית צפונה ומערבה לאיסמעליה .אוגדת קלמן
מגן המשיכה להתקדם והגיעה בלילה לנמל עדביה.
במהלך זה הושלם כיתורה של ארמיה  3המצרית.
ניסיון כיבוש העיר סואץ

24באוקטובר  -אוגדת אדן (ברן) ניסתה לכבוש
את העיר סואץ .כוחות שריון וחי"ר פרצו לעיר ,אך
נתקלו בהתנגדות חזקה .הכוח שובש וחלקים ממנו
נותרו מנותקים בעיר .במהלך היום התנהלו פעולות
חילוץ ואחרוני הכוחות חולצו במשך הלילה .סואץ
לא נכבשה וכוחות האוגדה נערכו במבואותיה.
ביום זה נכנסה לתוקפה הפסקת האש.

סיכום מלחמת יום הכיפורים
על אף מתקפת־הפתע המשולבת ,המצרית

צילום :ארכיון צה"ל

והסורית ,הצליח צה"ל להפוך את המצב על
פניו במהלך ארבעה ימים ,בלם את התקדמות
הצבא המצרי והחזיר את המצב לקדמותו ברמת
הגולן .תוך מספר ימים נוספים הצליח צה"ל
להביס את כוחות האויב ,לצלוח את תעלת
סואץ ,להתייצב בקילומטר ה־ 101בדרך
לקהיר ולהתקדם בשטח סוריה לטווח 40
קילומטר מדמשק .הצלחה זו הושגה בעיקר
בזכות הלחימה הנועזת והאמיצה של לוחמי
השריון  -חיילים ומפקדים.

כתוצאה מהמלחמה:
• הוחל במשא ומתן ישיר בין ישראל למצרים.
• מצרים הכירה בישראל (ולאחריה ירדן).
•הושגה הסכמה על בסיס שטחים תמורת שלום.
• הגבול הסורי הפך לשקט ביותר ללא ירי וללא
פעילות חבלנית עוינת.
• במלחמה זו נפלו  1492מחברינו לוחמי השריון
חיילים ומפקדים (שהם למעלה ממחצית הנופלים
במלחמה זו).
• אלפים מחברינו נפצעו בקרבות.
זיכרון הנופלים וכאב הפצועים עִמנו לעד.
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תגובת רס"ן (במיל') יאיר ליטביץ
בגיליון  43יש תיאור של טוביה רביב על לחימתה של חטיבה 600
(מובא על ידי נחמה בריל) .בעמוד  43תחת כותרת משנה "אירועים
משמעותיים נוספים" טוביה מתאר את לחימתה של פלוגה א' (אהוד
גרוס) מגדוד  407בבלימת חטיבה  25ב־ 17לחודש .רק למען ההיסטוריה
ראוי לציין כי תוך כדי הקרב הצטרפה פלוגה ח' (חורש) מגדוד 79
בפיקודי ,והצטרף גם המח"ט שתפס עמדות בגזרת פלוגה ח' .נותרו
מספיק טנקים מצרים גם עבורנו אחרי שפלוגה א' פגעה בטנקי החוד
המצריים ולפחות עיכבה את תנועתם.
בברכה,
יאיר ליטביץ

תגובות לתגובה על כתבות של
גרירת גשר הגלילים שבגיליון 43
תא"ל (במיל') יצחק בן־דב שהיה קצין ההנדסה הראשי במלחמת
יום הכיפורים הגיב בגיליון  43על הכתבות של סא"ל (במיל') עודד
מגידו בגיליונות  41ו־ .)42על תגובה זו התקבלו מספר תגובות ומענה
של תא"ל (במיל') יצחק בן־דב .המערכת לא קיימה מפגש בין המגיבים
ולא תביא התייחסויות נוספות בנושא .להלן התגובות:

תגובת אל"ם (במיל') יהודה גלר שהיה
מג"ד  410שגרר את גשר הגלילים
כמי שנטל חלק פעיל בשלב האחרון של גרירת הגשר והשקתו
לתעלה ,אני מבקש לתקן את שנכתב תחת הכותרת "עובדות נוספות
על גרירת גשר הגלילים" (סעיף  8בתגובתו של תא"ל (במיל') יצחק
בן־דב).
	.1את גרירת הגשר על ציר טרטור הוביל טנק המג"ד של גדוד 410
ובו כאיש צוות חמישי תא"ל יעקב (ג'קי) אבן סגן מפקד האוגדה.
משני צדדיו של הציר נע בראש כוח הנדסי של צמ"ה וטנקי דחפור
שהכשירו את פני הקרקע ואפשרו את הגרירה בפועל.
	.2סא"ל ג'וני טנא ז"ל נקרא לנווט ולסמן את מסלול הגרירה מצומת
לכסיקון־טרטור ועד לתעלה .הקריאה נעשתה לאור היכרות מוקדמת
עם הגזרה הרצופה בביצות טובעניות והכורח לאתר מסלול גרירה
ישר ובטוח ,נוכח מגבלות התמרון של הגשר.
	.3מכאן שלא הייתה תנועה של הג'יפ בראש הכוח על ציר טרטור
ואף לא נמצאו עליו חגורות של מוקשים שפונו ידנית.
	.4לא הייתה תקיפה של מטוסי אויב בגזרה אך התנהל קרב אווירי
שהסתיים עד מהרה בהפלה של מספר מטוסי אויב.
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	.5הגשר לא ננטש בעת הגרירה מאחר ולא היה איום באש בכל מהלכה.
מאליו יובן כי לא נורו לעבר הכוח טילים ו/או אש מסוגים אחרים.
	.6הגשר לא הושק ב"מצמד" אלא כארבעה ק"מ מצפון לו ,בנקודה
שנמצאה בקו ישר מהמשכו של ציר טרטור.
	.7ואחרונה  -הגשר הושק לתעלה בסביבת שעת חצות בליל ה־18
לחודש והיה פעיל החל משחר ה־ 19לחודש .בו ביום עברה עליו
לראשונה חטיבה  14בדרכה למערב התעלה.

תגובת סא"ל (במיל') עודד מגידו
הנה כמה "עובדות" שתא"ל (במיל') בן־דב מביא בתגובתו למאמרי
ולתגובתו של דוד כספי על הכתבה שלי:
	.1גשר הגלילים ננטש ע"י הטנקים בגלל תקיפה מסיבית של טילי סאגר
מכיוון החווה הסינית .אירוע כזה לא היה ,לא בגרירה הראשונה
(על ידי גדוד  257מחטיבה  421בליל 16־ 15באוקטובר) ,ולא בגרירה
השנייה (על ידי גדוד  410מחטיבה  ,600ב־ 18באוקטובר).
[	.2גשר הגלילים] הושק בליל ששי (10־ 19באוקטובר) .הדוברות הגיעו
ביום הקודם .לא נכון .הגשר הושק בליל 19־ 18בחודש .הדוברות
הגיעו ל"מצמד" אור ליום  17באוקטובר ,הרכבת גשר הדוברות
הסתיימה ב־ 16:00באותו יום ,ובליל 18־ 17צלחו על גשר הדוברות
(ובמקביל גם על "תמסחים")  2חטיבות של אוגדה .162
	.3הגשר הובא ל"מצמד" ושם הושק למים .הגשר הושק למים בקילומטר
ה־ ,95.5כ־ 2ק"מ מצפון לחצר הצליחה ב"מצמד".
	.4התמסחים טבעו כולם .אכן ,מרבית ה"תמסחים" טבעו ,אך למעשה
מתוך שלוש הדוברות שהיו מורכבות מ־" 15תמסחים" טבעו
 2דוברות שהיו מורכבות מ־" 9תמסחים" ,והדוברה השלישית,
שהורכבה מ־" 6תמסחים" ,פורקה והוצאה ממי התעלה לשיפוצים
ב־.21.10
	.5פינוי המוקשים בציר "טרטור" בוצע על ידי צוות ג'יפ הקהנ"ר,
שכלל את קהנ"ר עצמו ,המהנ"פ (ג'וני טנא ז"ל) ,קצין נוסף וסמל.
הקהנ"ר שכח לציין שבכוח שגרר את הגשר לאורך "טרטור" (גדוד
 )410נכלל כוח הנדסי שכלל יחידת הנדסה שעסקה בפינוי מוקשים
ויחידת צמ"ה שעסקה בפינוי גרוטאות והכשרת הציר והמעברים
על תעלות החווה הסינית .כלומר ,היו גם כמה פלסים שעסקו גם
הם בפינוי המוקשים.
	.6תיאור מבצע הגרירה שבו נהרג ג'וני טנא ז"ל הוא כמובן תיאור
הגרירה השנייה ,שתא"ל בן־דב איננו מבחין בינה לבין הגרירה
בליל הצליחה.
	.7המפקד הבכיר במבצע הגרירה היה סגן מפקד אוגדה  ,143אלוף
(במיל' ,אז אל"ם) ג'קי אבן ,ששמו לא נזכר בתגובתו של תא"ל
(מיל ).בן־דב.
	.8אשר לסיבות לתקלות בגרירה  -על אלה כבר הרחבתי במאמרי
הנ"ל ואין טעם לחזור על כך.

גשר הגלילים

תגובת תא"ל (במיל') צביקה קן־תור
היו עוד כמה אי־דיוקים בתגובת תא"ל (במיל') של בן דב.
•	צה"ל אמנם תרגל את הגרירה לפני המלחמה עם פלוגת שוט (של
אלי גבע) ,אך גם עם פלוגת מגח  -פלוגה מ' בפיקודי מגדוד .9
•	הערת תא"ל בן־דב כי שליחת אלי גבע לרמת הגולן פגעה ביכולת
הגרירה של צה"ל תמוהה .פלוגה מ' נשארה בסיני ,ויונתי צוובנר ז"ל
(שהחליף אותי בפיקוד על הפלוגה  -כחודשיים לפני המלחמה),
נשלח מידית עם פלוגתו למרחב שמדרום לקנטרה ,לבלום את
הכוחות המצריים שצלחו .האם חושב הכותב ,כי אם אלי גבע
ופלוגתו היו נשארים בסיני ,היו משאירים אותם ב"כוננות"
לגרירה עד לצליחה ,כאשר כול מה שיכול היה לנוע ולירות נשלח
מערבה? מעבר לכך אנו התאמנו ברואיפה ,לגרור חלקת גשר
גלילים באורך של כ־ 30מטרים ,על משטח חלק ,בדרך כבושה
הנמצאת כ־ 100מ' מהמכשול .המלחמה הייתה קצת שונה .הגשר
היה באורך של  180מ' ומשקלו כמובן היה אחר .לא פלוגה יכלה
לגרור אותו אלא סד"כ גדול יותר.
•	הגשר לא היה צמוד למכשול ,אלא במרחק של כ־ 15ק"מ ממנו.
לא הייתה דרך כבושה וחלקה אל המים ,אלא שטח של דיונות,

חלקן תלולות ,ויחידות על רכבן ,פזורות בדרכו .ובניגוד לתרגול
ברואיפה  -בינינו לבין מכשול המים הייתה דיוויזיית שריון
מצרית.

תגובת תא"ל יצחק בן דב ,שהיה קצין ההנדסה
הראשי במלחמת יום הכיפורים
הבעיה היא שאני הייתי שם! ואיש לא יכול לספר לי מה היה .ג'קי
אבן אולי היה בשלב מסוים בטנק אך באותו שלב כשהטנקים נותקו
מהגשר הוא היה בנגמ"ש והתפנה כאשר הג'יפ עליו מדברים ובו ג'וני
ז"ל ואני וחיים כהן ז"ל וסמל מבצעים של חה"ן נשארנו על גבעה
לבדנו .את המוקשים הסינים שפוזרו על השטח אנחנו (ארבעתנו)
פינינו ,זה מופיע בהקלטה שלי מאז וזו עובדה .כאשר ג'וני נהרג תקף
מיג ,וזחל"ם הנדסה נפגע ועלה באש .הסיבה שאני נותרתי בחיים כי
לא קפצתי לתעלה היא שראיתי מיראז' של חיל האוויר יורד מאחורי
המיג ורציתי לראות (לתומי) את ההפלה (ולא ראיתי כי בינתיים
ראיתי את ג'וני נפגע) .חבל שאלה המנסים לסתור אותי עושים זאת
שלא בפניי ,חבל שלא היו בזמן הרצאתי בנושא .יכולים היו לנסות
להתמודד עם האמת שלי.
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מרכז המידע הלטרון

דבורי בורגר
הבאנו את סיפורם של שני לוחמים ממלחמת יום הכיפורים ,השומרים על קשר
קבוע עם מרכז המידע ,וכן על פריטים שהתקבלו במרכז המידע למשמרת בזכות
יוזמת לוחמים ומפקדים להנצחת השריונאים והנחלת מורשתם לדורות .ועוד על
מקורות מידע ייחודיים על מלחמת יום הכיפורים שנתרמו למרכז המידע

ידי הזהב של נפתלי יהב
נפתלי יהב ,תושב אחוזת ברק ,הוא שריונר ותיק המוקיר את פעילות
המורשת וההנצחה ביד לשריון ושומר איתנו על קשר קבוע .נפתלי לחם
כתותחן טנק במסגרת גדוד  266בחטיבת המילואים  179במלחמת יום
הכיפורים בפיקודו של רן שריג .גדוד  266בפיקודו של עוזי מור ,לחם
בציר הנפט יחד עם חטיבה  .188נפתלי חווה עם גדודו את הלחימה
הקשה ,החל ממוצאי יום הכיפורים .לוחמי הגדוד לחמו בחירוף נפש,
ורבים מהם נפגעו מאש התופת הסורית ,ובבוקרו של ה־ 7באוקטובר
חדל הגדוד להתקיים כבמסגרת גדודית .נפתלי המשיך להילחם ברמת
הגולן עם כוחות מאולתרים עד לסיום המלחמה.
נפתלי כאב מאוד את אובדן חבריו לגדוד .בשנת  1975בחר לחזור
לצה"ל כאזרח עובד צה"ל בשיקום טנקים ודיגום בסדנה בפילון .חוכמת
הידיים שלו נודעה גם לאלוף ישראל טל (טליק) ז"ל ,שבשנת  1978צירף
אותו למיזם המרכבה במש"א בתל השומר .למעלה מ־ 30שנה עבד
מתוך תחושת שליחות כשהוא משלב בעיסוקו ,כמסגר בסדנה ,רעיונות
שהתקבלו לא אחת בהתפעלות ,ושימשו לשיפורים ולפיתוחים מכניים
ואחרים .עיסוק יומיומי זה סייע לנפתלי להתמודד עם הצלקות שהותירה
אצלו מלחמת יום הכיפורים .בהתמודדות זו עמדו לו לאורך השנים
תעצומות הנפש בפעילויות ביטחוניות שבהן היו מעורבים נפגעים
בקרב חיילי צה"ל ,והיה צורך בחילוץ כלים ובשיקומם .נפתלי עוסק
רבות בפעילות התנדבותית ,תוך ניצול כישוריו המיוחדים .במשך שנים
רבות התנדב בעמותת "מילבת" (המרכז הישראלי לאביזרי עזר ,בינוי
ותחבורה לנכה) ,המסייעת לאנשים בעלי מוגבלות פיזית קשה .בתבונת
כפיים יצר עזרים המותאמים באופן מדויק לצרכים.
בשנים האחרונות מתמקד נפתלי באמנות חריטה בעץ ,והתוצאות
המרהיבות זוכות לתגובות נרגשות .ביצירותיו מנציח נפתלי את חבריו,
לוחמי השריון שנפלו ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים .הוא תורם

יצירותיו של נפתלי  -מוקדשות להנצחת חבריו הלוחמים במלחמת יום הכיפורים

את ההכנסות מיצירותיו לעמותת "עלי כותרת" ,הנותנת מענה חברתי
לנערים בעלי צרכים מיוחדים בעמק יזרעאל .נפתלי מבקש להודות לדני
וגנר מנופית ,לזֹהר ואלון נהיר ממושב מרחביה ,ולחברים הנוספים
בעמק יזרעאל ,המחזקים והתומכים בעשייתו.
נפתלי ,לוחם השריון,שלאורך עשורים עסק בפלדה ובפיתוח כלי
מלחמה ,מבטא ביצירותיו במתכת ובעץ את תקוותו לשלום ,כפי שבאה
חנ ִיתֹותֵיהֶם
לידי ביטוי בנבואת הנביא ישעיהו" :וְ ִכּתְתּו חְַרבֹותָם לְ ִאּתִים ,וַ ֲ
לְ ַמזְמֵרֹותֹ ,לא־יִּׂשָא גֹוי אֶל ּגֹוי חֶֶרב ,וְֹלא יִלְמְדּו עֹוד ִמלְ ָחמָה" (ישעיהו ב ,ד).

מערכי שיעור למ"פים בנושא מלחמת יום הכיפורים
אל"ם (במיל') אילן סהר ,קצין המודיעין של חטיבה  7במלחמת יום
הכיפורים ,מתנדב במרכז המידע בתחום בניית מערכי שיעור למ"פים
בשריון בנושא מלחמת יום הכיפורים .מערך השיעור הנוכחי שאותו
הוא מפתח עוסק בלחימתו של גדוד  195במלחמת יום הכיפורים ,הגדוד
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שעליו פיקד עוזי לב־צור (לנצנר) בחטיבה  401בפיקודו של דן שומרון,
שלחמה בסיני.
קצינים ותיקים נוספים ,שביכולתם לכתוב ולנתח פרשיות קרב ,מוזמנים
להצטרף למיזם החשוב.

מרכז המידע הלטרון

דבורי בורגר

האיש שלא מפסיק לחבק את השריונאים  -חזי עבדוש
חזי (יחזקאל) עבדוש ,תושב רמלה ,מגיע לעיתים
קרובות ליד לשריון ומחזק את לוחמי השריון .על פי
רוב אלה שריונאים בצמ"פ מחטיבת ההכשרה 460
(מהגדודים  532ו־ )198הבאים לשבוע אבטחה ביד
לשריון .כדי להבין את היוזמה המיוחדת הזו יש להכיר
את הרקע השריונאי של חזי מיום גיוסו ועד מלחמת
יום הכיפורים.
חזי התגייס לצה"ל בשנת  1964ובחר להיות לוחם
בשריון .כלוחם צעיר בגדוד  9בחטיבה  7הביט בהערצה
על מפקדי דורו  -משה בר־כוכבא (בריל) וישראל טל
(טליק) ,חיים בר־לב ,דוד אלעזר ,המח"ט שלמה להט
(צ'יץ') ולאחריו גורודיש" .אהבתי את הדרך שבה חבשו
את הכומתה השחורה" ,הוא נזכר .בשביל קצינים
אלה שהובילו אותם היה מוכן לעשות הכול .המערכה
הראשונה שאליה נקלע הייתה המלחמה על המים בשנים
1965־ .1964במלחמת ששת הימים לחם בשורות חטיבת
הראל  10נגד הלגיון הירדני .לאחר המלחמה החתימו
אותו לשרות קבע לצורך תגבור הכוחות בסיני ,והוא
שירת במסגרת חטיבה  14עד שנת  .1970מלחמת יום
הכיפורים מצאה אותו באימון יחד עם חטיבה  7כתגבור
מילואים בעקבות הכוננות .הוא צּווָת עם אנשי מילואים חזי עבדוש עם לוחמי הצמ"פ במרכז המידע ביד לשריון בלטרון
נוספים לגדוד  9של חטיבה  14ללחימה בצפון התעלה.
חזי וחבריו הצליחו לחלץ את הלוחמים במעוז דרורה ,וחברו למעוז לחצנית לו לפקוד את האתר לעיתים קרובות .הוא מגיע גם למרכז המידע בלטרון
שנכבש על ידי המצרים ,שם נפל בשבי לאחר ארבעה ימי קרבות קשים .קרוב ויושב עם לוחמים ומפקדים בסדיר .תוך שהוא מפגין ידע היסטורי וצבאי,
לשמונה חודשים סבל עינויי תופת בשבי המצרי .הערבית הרהוטה בפיו דרבנה הוא מספר להם על מלחמת יום הכיפורים ,ומשלב את סיפורו האישי ,וחוסך
את שוביו האכזריים להשפילו ולהפיל את רוחו ,בנצלם את חוסר הודאות מהם את תיאור מעשי הזוועה בשבי וההתמודדות שלו עד היום עם הזיכרונות
שלו ושל השבויים הנוספים לגבי תוצאות המלחמה .הם ניזונו מהידיעות הקשים" .משמח ומעצים אותי לשבת עם הלוחמים .אני אומר להם שכול
דור והזכות הגדולה שלו להגן על המדינה" .בפעילותו זו ,מסביר חזי ,הוא
הכוזבות של המצרים כי מדינת ישראל ספגה מפלה גדולה.
עם שחרורו מהשבי חזר לביתו ,התבשר על הולדת בתו בתקופת שביו ,מנציח את לוחמי השריון במלחמת יום הכיפורים ששמותיהם חקוקים על
וניסה להחזיר את החיים למסלולם .קרבת מגוריו ליד לשריון בלטרון מאפשרת כותל השמות ביד לשריון.

אלבום חטיבה  401במלחמת יום הכיפורים
מג"ד  195במלחמת יום הכיפורים ,תא"ל (במיל') עוזי לב־צור ,תרם למרכז
המידע בלטרון ,באדיבותו הרבה ,את אלבום חטיבה  401במלחמת יום הכיפורים.
האלבום כולל דיוקנותיהם של סגל הפיקוד של החטיבה במלחמה :המח"ט  -דן
שומרון ,מפקדת החטיבה והגדודים  52 ,46ו־.195בימים אלה עובר האלבום סריקה
דיגיטלית .תודתנו לתא"ל (במיל') עוזי לב־צור ,על תרומה נדירה וחשובה זו.
כריכת אלבום חטיבה  401במלחמת יום הכיפורים
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מרכז המידע הלטרון

דבורי בורגר

שני אחים ,שתי פלוגות ,מלחמה אחת
למפגש ולספר היא של לוחם הפלוגה ארנון
רס"ן (במיל') רן סנדרס ,תושב כוכב יאיר ,יצר
בן שלמה ,החי שנים רבות בארצות הברית,
קשר עם מרכז המידע בלטרון כדי להסתייע במקורות
ובמשך שנים ביטא את שאיפתו לתעד את
מידע ,לצורך כתיבת ספר על פלוגתו במלחמת יום
לחימת הפלוגה במלחמת יום הכיפורים.
הכיפורים .רן שירת בפלוגה של בית ספר לשריון,
לכתיבת הספר על פלוגתו של רן קדם ספר
פלוגת קורס מ"כים חרמ"ש "מקנס" שמפקדה היה
אריק שקד .בעקבות הכוננות הגיעו לוחמי הפלוגה
שאותו כתב על פלוגתו של אחיו ,סגן הלל
סנדרס (ישראלי) ז"ל ,לוחם הנדסה ,שנפל
בבוקרו של יום הכיפורים לרפידים .לפני שסיימו
במלחמת יום הכיפורים ברמת הגולן .הספר
להתארגן התקיפו מטוסים מצרים את בסיס חיל
המוקדש לזכרו של אחיו ,נקרא "אות הקריאה
האוויר שהיה הסמוך אליהם .תוך שהם נעים
'גונן' :סיפורה של פלוגה ג' (מילואים) ,גדוד
במרוצה על נגמ"שים לכיוון מערב סופחו לוחמי
 641הנדסה קרבית במלחמת יום הכיפורים
הפלוגה לחטיבה  14בפיקודו של אמנון רשף .בימים
ברמת הגולן".
הראשונים לחמה הפלוגה כיחידת סיור חטיבתית
פלוגה זו שמפקדה במלחמה היה דוד שיינין,
וחייליה השתתפו בקרבות הידועים בחזית הדרום:
לחמה במסגרת אוגדה  36בפיקודו של רפאל
בבלימה ביממה הראשונה ,בחווה הסינית בחילוץ
איתן (רפול) תחת פיקוד חטיבה  .7כוח אחד
הצנחנים ,בקרב של חטיבה  14על הרחבת ראש
שלה נשלח על ידי מפקד החטיבה ינוש בן־גל
הגשר במזרח .בהמשך השתתפו בצליחה ולחמו
לגדוד  77שבפיקודו של אביגדור קהלני ,לסייע
עד סואץ כפלוגת חרמ"ש .רן מדגיש כי פלוגתו
בפריצה לסוריה .הכוח פוצץ את שדה המוקשים
נמנתה על הכוח הראשון שפעל בצד המערבי של
ואִפשר בכך את התקדמות הכוח .החלק השני
התעלה יחד עם חטיבת הצנחנים  247וחטיבה .421
של הכוח ,כוח קסטל ,הגן על המוצב האסטרטגי
בהובלתם של מח"ט  421חיים ארז ומג"ד  264גיורא
כריכת הספר "אות הקריאה גונן"
תל שמס ,ועיקר תפקידם של הלוחמים בכוח
לב תקפו פנימה וביצעו את הפשיטה המשוריינת
אותו .הלל ז"ל לחם במסגרת הכוח הפורץ עם
על בסיסי הטילים והמערך המצרי בעומק .רן נפצע במהלך חציית התעלה ,זה היה לבצר
אך היה אפשר לפנותו רק ביום למחרת.
גדודו של קהלני .הוא נפגע באורח אנוש מפגיעת רסיס פגז ,ומותו נקבע עוד
הספר על הפלוגה במלחמת יום הכיפורים" ,צינה בחולות" ,נמצא בדפוס ,בטרם הסתיים תהליך פינויו.
תודתנו לרן על תרומת עותק מהספר "אות הקריאה 'גונן'" למשמרת
ורן עם חבריו לפלוגה מצפים לחלקו בכנס הפלוגתי שיתקיים ביד לשריון ב־27
בספטמבר  ,2013המשולב עם כנס חטיבה  .421רן מבקש לציין כי היוזמה במרכז המידע.

נספח מנהלה לצליחה של אוגדה 143
במסגרת יום עיון לסגלי החינוך של אט"ל,
שהתקיים ביד לשריון ב־ 2ביוני  2013בנושא 40
שנה למלחמת יום הכיפורים ,מסר לנו אל"ם (במיל')
רולנד אלוני ,שהיה קצין קישור אג"א בפיקוד הדרום
במלחמת יום הכיפורים ,מסמך בכתב ידו המהווה
נספח מנהלה לצליחה של אוגדה  .143הנספח כולל
פרק "תחזוקה" ומוסף שכותרתו "פינוי רפואי",
שנכתב על ידי אל"ם (במיל') ד"ר דן אדלר ,קצין
הרפואה של האוגדה ,שהגיע אף הוא להרצות ביום
העיון .תודה לאל"ם (במיל') רולנד אלוני ולאל"ם
(במיל') ד"ר דן אדלר על תרומת מסמכים חשובים
אלה.
אל"ם (במיל') רולנד אלוני ,ד"ר דן אדלר ואל"ם (במיל') אנטול שפיגל ביום עיון בנושא  40שנה
למלחמת יום הכיפורים
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אתרי שריון באינטרנט

סקירת אתרי אינטרנט

דבורי בורגר

יחידות שריון רבות שנטלו חלק במלחמת יום
הכיפורים הקימו אתרי אינטרנט ובהם אפשר למצוא
את סיפורי הלחימה שלהן ,דפי יזכור לחללי היחידה,
היסטוריה של החטיבה ,סיפוריהם של בעלי העיטורים
והצל"שים שלה ועוד.
בהקשה פשוטה של חיל השריון :אתרי יחידות
שריון תקבלו את הכותרת חיל השריון :אתרי יחידות
שריון .לחיצה על כותרת זו תפתח עמוד באתר יד
לשריון ובו אתרי יחידות שריון שונות שלחמו
במלחמת יום הכיפורים .בפרק זה תמצאו קישור
ישיר לאתרי היחידות הבאות:

אתר חטיבה 421

אתר חטיבה 14

אתר פלוגת החרמ"ש י' מגדוד 79

אתר חטיבה 600

אתר גדוד סיור 87

אתר חטיבה 274

אתר גדוד 79

אתר חטיבה 679/434

מלחמת יום הכיפורים בסרטי youtube
סדרת סרטים באנגלית על מלחמת יום הכיפורים.
http://www.youtube.com/channel/HC1dv1Z7TEi24

באחד הסרטים הנקרא "מלחמת יום הכיפורים  - 1973קרבות
הטנקים הגדולים  -מלחמת אוקטובר" מסבירים מפקדים מצה"ל
ומצבאות ערב באותה מלחמה ,כמו :האלוף אברהם אדן (ברן) (מפקד
אוגדה  ,)162אמנון רשף (מח"ט  ,)14נתקה ניר (מח"ט  ,)217חיים
ארז (מח"ט  ,)421דני מט (מח"ט  ,)247ג'קי אבן (סגן מפקד אוגדה
 ,)143ד"ר קנת פולק מחבר הספר "ערבים במלחמה ( Arabs At
 ,)Warעימאד איסקנדר מחיל האוויר המצרי ,ההיסטוריון ד"ר טארק
עומר .הסרט משלב צילומים מהמלחמה ,קטעי הסרטה אותנטיים
מהמלחמה ואנימציה של קרבות.

ישראל נלחמת על חייה ומנצחת
סדרה בת  4סרטונים על מלחמת יום הכיפורים.
http://israelmatzav.blogspot.co.il/2010/09/documentaryvideo-yom-kippur-war.html
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מהנעשה בעמותה

ליקט וערך תא"ל (במיל') יצחק רבין בעזרת דבורי בורגר
צילומים :אבנר גאגין ,נופר ניסים ,גבי יפה ,שירן מיכאלי ,דבורי בורגר

ועדת העלייה ,הקליטה והתפוצות ביד לשריון
ועדת העלייה ,הקליטה והתפוצות עקבה מקרוב אחר התקדמות הבנייה
של מוזאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה ,בביקורה ביד לשריון
ב־ 21ביולי  .2013הוועדה ערכה סיור בתערוכת הלוחם היהודי במלחמת
העולם השנייה שביד לשריון .בביקור השתתפו יו"ר הוועדה יואל רזבוזוב,
חבר הכנסת דב ליפמן ,מנהלת הוועדה דנה גורדון ,דולי שמעוני ,לירון
צוייס ,רפאל נתן ,מנהל לשכת שפלה של המשרד לקליטת עלייה חנניה
מרמור ,יועצת המוזאונים של משרד התרבות והספורט שלומית נמליך,
מפמ"ר היסטוריה של משרד החינוך ד"ר אורנה כץ־אתר ,יו"ר ארגון
הפרטיזנים לוחמי המחתרות והגטאות ברוך שוב ,יו"ר ארגון ברית ותיקי
מלחמת העולם השנייה אברהם גרינזייד ,הווטרן פרופסור יון דגן ,יגאל
לצמן ,יצחק הלמן ,אירה רזבוזוב ויוליה צירולניק .ליווה את הביקור והציג
את הפרויקט בפני הוועדה תא"ל (במיל') צביקה קן־תור ,מנכ"ל המוזאון.

תא"ל במיל') צביקה קן־תור בפגישה עם חברי ועדת העלייה ,הקליטה
והתפוצות

ביקור ועדת התמיכות של משרד הביטחון

ביקור שר המים של מקסיקו

האלוף (במיל') רפאל ורדי,
יו"ר ועדת התמיכות במשרד
הביטחון (ועדת ורדי הנקראת
על שמו) ערך ביקור מיוחד ביד
לשריון ב־ 10ביולי  .2013נלוו
לביקור ראש האגף למשפחות
שכולות במשרד הביטחון מר
אריה מועלם ,מר אשר הלפרן
מאגף הנצחת החייל וחברי ועדה
נוספים .האלוף ורדי הניח זר
לזכרו של בנו סגן מיכאל ורדי ז"ל
שנפל במלחמת יום הכיפורים,
בעת שחילץ באומץ לב ותחת
אש תופת את הלוחמים במעוז
מפרקת ב־ 7באוקטובר  .1973על
לחימתו הוענק לו לאחר נפילתו
עיטור העוז .לאחר סיור ברחבי
האלוף (במיל') רפאל ורדי מניח זר
האתר המשיכו המכובדים
למרגלות כותל השמות ,מאחורין מנכ"ל
לפארק עוצבות השריון ,שם
העמותה תא"ל (במיל') מנשה ענבר
הציגו יו"ר עמותת יד לשריון
האלוף (במיל') חיים ארז ומנכ"ל העמותה תא"ל (במיל') מנשה ענבר
את יעדי הסיוע המתבקשים מוועדת התמיכות להמשך פיתוח הפארק,
ובכללם תקציב לבניית תוכנית אב להשלמת פריסת האנדרטות של
עוצבות השריון.

שר המים של מקסיקו (בחולצה שחורה במרכז) עם משפחתו ,משמאלו רס"ן
(במיל') יוסי רגב ,משמאל סא"ל (במיל') מיכאל מס והמדריכה מור גולן
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שר המים של מקסיקו ד"ר דוד קורפלד ( ,)Dr. David Korefeldרעייתו
ושני בניהם הגיעו לביקור ביד לשריון ב־ 21ביולי  .2013ניכר כי המשפחה הצעירה
והנמרצת התרשמה מאוד מהאתר .ילדיו של השר גילו חשיבה יצירתית כאשר
מור גולן המדריכה מיחידת ההסברה של יד לשריון הציבה בפניהם שאלות
הקשורות במלחמות ישראל ובתולדות חיל השריון .אל ההדרכה הצטרף רס"ן
(במיל') יוסי רגב ,חבר עמותת יד לשריון ,לשעבר שגריר ישראל בצ'ילה,
שסיפר על מורשת השריונאים וערכי הגבורה ,ואת סיפורו האישי במלחמת
יום הכיפורים ,כשהיה בטנק הראשון שחצה את התעלה .שר המים גילה עניין
רב וניכר היה כי הוא גאה להשתייך לעם היהודי ,גם כאשר הוא מייצג באופן
רשמי את מקסיקו .בספר האורחים ביטא את הערכתו לעם ישראל ,ללוחמיו
ולמפעל ההנצחה והמורשת ביד לשריון.

ביקור מפקד צבא גרמניה עם עמיתו האלוף גיא צור

טקס התייחדות חטיבת עקבות הברזל 401

מפקד צבא היבשה של גרמניה הגנרל ברונו קסדורף (LTG Bruno
 )Kasdorfהתקבל בביקורו ביד לשריון על ידי עמיתו האלוף גיא צור וקציני
מטהו הבכירים ,מנכ"ל העמותה תא"ל (במיל') מנשה ענבר ,תא"ל (במיל')
יום טוב תמיר וסמנכ"ל העמותה סא"ל (במיל') מיכאל מס ,יחד עם מסדר
הצדעה של דגלנים מלווה בתזמורת צה"ל .בביקור שהתקיים ב־ 24ביוני 2013
הציג האלוף גיא צור בפני אורחו את מוקדי המורשת וההנצחה ,והוסיפו פרטים
מדריכי יחידת ההסברה יד לשריון .גנרל קסדורף התרשם מאתר יד לשריון,
וביטא את רשמיו העמוקים בספר האורחים.

מפקד חטיבה  401אל"ם סער צור נושא דבריו

מפקד צבא גרמניה (במרכז) ומשמאלו האלוף גיא צור מפקד זרוע היבשה

השכול המאחד
רמטכ"ל הולנד לשעבר הגנרל פיטר ואן־אוהם (General Peter Van
 )Uhmהגיע עם רעייתו וצוות הפקה גדול של הטלוויזיה ההולנדית ב־ 20במאי
 ,2013במסגרת תוכנית על הורים שכולים שאותה היא מפיקה .ביד לשריון הוא
נפגש עם פרופסור אסא כשר ,והשניים סיירו ארוכות באתר ,כשהם חולקים
את תחושותיהם והתמודדותם האישית והמשפחתית עם השכול .הגנרל ואן־
אוהם שכל את בנו שהיה מפקד מחלקה באפגניסטן ונהרג ממטען צד שהופעל
על הרכב המשוריין בו נסע .פרופסור כשר שיתף אותו בסיפור נפילת בנו,
רס"ן יהורז כשר ז"ל ,שהיה מ"פ בגדוד  198בחטיבה  .460מרגשות מאוד היו
מילותיו של הגנרל ואן־אוהם בספר האורחים" :רעייתי ואני מאוד התרשמנו
מאתר ההנצחה .כקצין שריון ותיק אני יכול לחוש את הרעות באתר זה .זהו
כבוד־אמת כקצין וכאב להיות כאן היום עם פרופסור כשר ,שני אבות שאיבדו
את בניהם לעולם טוב יותר".

רמטכ"ל צבא הולנד לשעבר (משמאל) עם פרופ' אסא כשר

חטיבה  401קיימה כנס התייחדות עם בני המשפחות השכולות,
מפקדי החטיבה ולוחמיה ,ב־ 11ביוני  .2013הכנס נערך כיום מורשת בסימן
נקודת מפנה ,כביטוי לאירועים מחוללי שינויים במרחב המדיני ,הציבורי,
החברתי והפרטי .נקודת מפנה היוותה גם מלחמת יום הכיפורים ,שבכנס
זה ניתן לה ביטוי גם בדברים מרגשים שנאמרו בטקס .הכנס נפתח בהיכל
התרבות במודיעין ,שם שמעו המוזמנים שתי הרצאות מרתקות ומרגשות.
הראשונה ,מפי הצלם הראל סטנטון ,המרצה בכל העולם על עבודתו כצלם
המתבונן על החיים דרך עין המצלמה ,בוחר את נושאי הצילום ומתקשר
עמם ,ומביא נקודות מבט שונות היוצרות משמעויות חדשות .ההרצאה
השנייה מפי הגברת פסקל ברקוביץ ,במאית דוקומנטרית ,שסיפור חייה
מעורר ההשראה ,מעניק כוחות למי שחווה התמודדות על רקע שינוי מהותי
בחייו .פסקל ,שתאונת רכבת קטעה את שתי רגליה ,מוכיחה כי אהבת
החיים לא רק שאינה נקטעת עקב כך ,אלא מהווה נקודת זינוק בחיים.
ממודיעין המשיכו המשפחות ,המפקדים והלוחמים ליד לשריון .במעמד
מרגש הוצגה האנדרטה המחודשת של עוצבת עקבות הברזל בפארק עוצבות
השריון .לאחר ארוחת ערב בבוסתן התכנסו כולם מול כותל השמות לטקס
התייחדות עם זכרם של חללי עוצבת הברזל  401ועוצבת יש"י  .211נכחו
גם מפקד פיקוד המרכז האלוף ניצן אלון ,מפקד עוצבת הפלדה  162תא"ל
מוטי ברוך ,קצין השריון הראשי תא"ל עפר צפריר ,קצין ההנדסה הראשי
תא"ל יוסי מורלי ומפקד חטיבה  401אל"ם סער צור .הנחה את הטקס דן
כנר .את אבוקת הזיכרון הדליקה גברת חנה תדמור ,אלמנתו של סמ"ר
מרדכי (מוטי) תדמור ז"ל ,שנהרג מירי מחבלים בלבנון ב־ 16בפברואר
 .1983קדיש קרא מר אברהם גד ,אביו של רס"ל ערן גד ז"ל שנהרג ב־3
במארס  2002בפיגוע ירי ליד עפרה .מח"ט עקבות הברזל  ,401אל"ם סער
צור ,העלה על נס את גבורת הלוחמים ששמותיהם חקוקים על כותל
השמות ,על המורשת שהותירו לבאים אחריהם ועל מוכנות החטיבה כיום
לכול תרחיש .בשם המשפחות השכולות נשאה דברים מרגשים גברת גילה
קלר־יניב ,אחותו של סמ"ר יעקב ינקו קלר ז"ל ,שנפל בקרבות הבלימה
בסיני במלחמת יום הכיפורים .מפקד פיקוד המרכז האלוף ניצן אלון חיזק
בדבריו את בני המשפחות השכולות ,המתמודדות מדי יום עם השכול,
התייחס אל גבורת השריונאים לאורך מערכות ישראל ובפרט במלחמת
יום הכיפורים ,שלחימתם היוותה מרכיב עיקרי בהכרעת הקרב בחזית
הסורית והמצרית .כן התייחס לאתגרים הביטחוניים העכשוויים .הטקס
הסתיים בהנחת זרים ובשירת התקווה.
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השקת הספר על "דב הבלונדיני" ביד לשריון

מפקדים ולוחמים בחטיבת הטירנים  274במפגשם השנתי

תא"ל (במיל') יואל גונן ,המח"ט במלחמה ,נושא דברים בטקס
יאיר שטרן נושא דברים בהשקת הספר "דב הבלונדיני"

הספר "אגדת דב הבלונדיני" מאת נחמיה בן־תור הושק בערב
מרגש ביד לשריון על ידי עמותת יוצאי הלח"י ואורחים רבים .יעקב
ג ְָרנ ֶק ז"ל ,שכונה "דב הבלונדיני" ,היה מפקד פלוגה בגדוד הפשיטה 89
במלחמת העצמאות ונפל במבצע חורב ב־ 26בדצמבר  1948בעוג'ה
אל חפיר (אזור ניצנה כיום) .האירוע התקיים ב־ 2ביוני  2013באולם
המרכבה .בין הנוכחים והדוברים היו האלוף גרשון הכהן ,מח"ט 8
אל"ם ארז לב־רן ,פרופסור אריה אלדד (בנו של ישראל אלדד "שייב",
ממנהיגי הלח"י) ,יאיר שטרן (בנו של אברהם שטרן ז"ל" ,יאיר" ,שהיה
מפקד הלח"י) .ריגשה את כולם בנוכחותה האצילית אלמנתו של דב,
גב' לאה כהן ,שבמשך שנים רבות עמדה בראש עמותת יוצאי הלח"י.
הנחה את האירוע איש הרדיו דן כנר.

אנשי חטיבת הטירנים  274שומרים על הקשר החם ביניהם ועם בני
המשפחות השכולות .יוצאי החטיבה ,שלחמה במלחמת יום הכיפורים ,התכנסו
לטקס השנתי ביד לשריון ,לרגל מלאות  40שנה לאותה מלחמה .הם באים כול
שנה ליד לשריון ,במסירות ובהתמדה ,לחזור ולהיזכר במלחמת יום הכיפורים,
לזכור את  42חבריהם שלא שבו משדה הקרב ואת האחרים שנפטרו ,לפגוש
את בני משפחות הנופלים ולהרגיש שוב משפחה אחת .המפגש השנתי התקיים
ביד לשריון בלטרון ב־ 14ביוני  .2013לאחר ההתכנסות המרגשת התקיים טקס
זיכרון לחללי החטיבה למרגלות כותל השמות ,בהנחייתו של יאיר עמיקם .אחר
כך באולם המרכבה העלו זיכרונות .מפקד החטיבה במלחמת יום הכיפורים,
תא"ל (במיל') יואל גונן שמח מאוד לפגוש את הלוחמים ,והללו הביעו את
הערכתם והוקרתם על פועלו לאורך השנים להנצחת מורשת החטיבה במלחמת
יום הכיפורים .גם השנה הייתה הגברת חביבה לוי ,מוותיקי החטיבה ,הרוח
החיה וממובילי האירוע.

תערוכת צילומי מלחמת יום הכיפורים
ביד לשריון נפתחה תערוכת צילומים שבאה לשקף את מראות
המלחמה שהייתה ,מתוך הוקרה והערכה עמוקה ללוחמים ,למפקדים
ולחיילים מכול החילות ,שעשו את הבלתי יאמן ,ובתוך  19ימי לחימה
הפכו את ההפתעה הקשה של פתיחת המלחמה בצהרי יום הכיפורים
תשל"ד 6 ,באוקטובר  ,1973לניצחון צבאי ,כשכוחותינו הגיעו לקילומטר
ה־ 101מקהיר וכ־ 40קילומטרים מדמשק.
לא קל היה לבחור את הצילומים לתערוכה מתוך מספר רב של
צילומים שנאספו ,ולעולם לא יהיה אפשר להציג את הכול .ועדת
התכנים של יד לשריון בחרה את הצילומים כדי לתת ביטוי ללוחמים
מכול החילות בשתי החזיתות ולאנשי התמיכה הלוגיסטית שבלעדיהם
לא היה אפשר לקיים את תנופת הלחימה.
התערוכה תישאר פתוחה חודשים אחדים.
עסקו במלאכה :חברי ועדת התכנים בראשות תא"ל (במיל') יום־
טוב תמיר ,נדב מָן אוצר התערוכה וגרשון הימן שעיצב והקים אותה.
צליחת תעלת סואץ ,המפנה בחזית הדרום במלחמה
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חטיבה  679/434ציינה  40שנה למלחמת יום הכיפורים
לוחמי חטיבה  679/434לדורותיה ערכו כנס מרגש ביד לשריון,
בהשתתפות אלפי הלוחמים לדורותיהם ,ב־ 13ביוני  .2013תחילה התקיימו
התכנסויות גדודיות בין הלוחמים ומפקדיהם במלחמת יום הכיפורים
שלא התראו לאורך השנים .הם העלו את חוויותיהם כאילו היה זה רק
אתמול ,ועטפו באהבה את בני המשפחות השכולות .העצרת המרכזית
התקיימה בתאטרון שאול בהנחיית תנ"צ (בדימוס) אליהוא בן־און,
לוחם שריון במלחמת יום הכיפורים .הנעימו בנגינתם ושירתם להקת
נהגי הפרדות עם הסולנית שי טרי .אליהם הצטרף הזמר אריק סיני,
שלחם כחובש בחטיבה במלחמת יום הכיפורים .בערב הוקרנו סרטים
מרגשים על החטיבה במלחמת יום הכיפורים ועל החטיבה כיום ,שלוחמיה
ממשיכים לטפח את מורשתה ,כפי שזה בא לידי ביטוי באחוזי הגיוס
הגבוהים ,המקצועיות והערבות ההדדית .דברים מרגשים נשאו גם האלוף
(במיל') אֹורי אור  -מפקד החטיבה במלחמת יום הכיפורים ,גברת ברכה
ורדי־אשכנזי  -אלמנתו של רס"ן מנחם ורדי ז"ל מפקד פלוגת הסיור
החטיבתית שנפל במלחמת יום הכיפורים ,האלוף יאיר גולן  -מפקד
פיקוד הצפון ,סא"ל (במיל) חיים דנון ,שהיה מג"ד בחטיבה במלחמת
יום הכיפורים וכיום הוא יו"ר עמותת לוחמי  ,679/434ואל"ם אמיר
חמוד  -מח"ט  679/434כיום .בסיום העצרת העניק המח"ט אל"ם חמוד
את מגן החטיבה הנודד לגדוד המצטיין החטיבתי .אל הבמה נקראו

האלוף (במיל') אורי אור (ממושקף במרכז) ,מפקד החטיבה במלחמת
יום הכיפורים ,במפגש

מפקדי החטיבה לדורותיה ששרו את השיר "שריונים בעקבי הדרך" .יו"ר
עמותת החטיבה ,סא"ל (במיל') חיים דנון ביקש להודות באופן מיוחד
לסרן (במיל') אייל פז (פזון) מנכ"ל עמותת החטיבה על ניהול האירוע
כולו ,ליהודה וגמן ,מג"ד בחטיבה במלחמת יום הכיפורים ,המשמש גם
כהיסטוריון החטיבה ,וכן לבת־עמי זיידל ,בתו של לוחם החטיבה שלום
וָך ,על הפקת האירוע והסרטים ששולבו בו.

תערוכת רישומי מלחמה של דן ליבני

הטקס השנתי להענקת מלגות ע"ש יוני זילברברג

ביד לשריון נפתחה תערוכת רישומי מלחמה של האמן הרב־תחומי
דן ליבני .דן יליד קיבוץ מעוז חיים ,בוגר האקדמיה לאמנות בצלאל
בירושלים ,לוחם בפלוגת הסיור של חטיבת הראל  10במלחמת ששת
הימים וקצין חינוך .הרישומים משקפים את האדם בקרב ואת מראות
הקרב בזירות השונות.

יוני זילברברג ז"ל נפל בסיני במלחמת יום הכיפורים בגדוד  .79משפחתו
בחרה להנציחו על ידי הענקת מלגות ללוחמי שריון מצטיינים ,במישור
המקצועי והמבצעי ,שהומלצו על ידי מפקדיהם .בכך מתממשת צוואתו
של יוני ,שעלה כחייל בודד כדי להתגייס לשריון ועבר את המסלול עד
לתפקיד מט"ק .המלגה מסייעת להשתלבותם הראשונית של הלוחמים
בחיים האזרחיים עם שחרורם ,לאחר שבחרו את מסלול הלימודים
האקדמיים .העניקו את המלגות הגברת זהבה זילברברג ,אמו של יוני ז"ל,
ותא"ל עפר צפריר קצין השריון הראשי .את הטקס הנחה סא"ל (במיל')
דוד שני ,רע"ן סגל מקשנ"ר .הטקס התקיים ב־ 26ביוני .2013

לאחר הקרבות המרים ברמת הגולן ,השריון פורץ למובלעת

הגברת זהבה זילברברג ,אמו של יוני ז"ל ,וקצין השריון הראשי תא"ל עפר
צפריר בעת הטקס
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כנס ותיקי גדוד  79במלחמת ההתשה
לוחמי גדוד  79במלחמת ששת
הימים ובמלחמת ההתשה בסיני ,יחד עם
בני המשפחות השכולות ,התכנסו שוב
ביד לשריון ב־ 27במאי  .2013המפגשים
בין החברים שלא התראו שנים רבות
ועם בני משפחות הנופלים היו מרגשים
מאוד .לאחר ההתכנסות התקבצו
כולם באנדרטת חטיבה  401שבפארק
העוצבות ,לטקס מרשים ומיוחד שנוהל
על פי כול הכללים ,לרבות רב צבאי,
הנחת זרים על ידי נציגי משפחות
הנופלים ,קריאת שמות הנופלים
ואמירת "קדיש" .בהמשך התכנסו כולם
באולם המרכבה .פתח יהודה בריל ,הרוח
החיה והמובילה את מורשת הגדוד ,על
חשיבות הנצחת הנופלים ועל הפעילות
שנעשית בעניין זה .מח"ט  401אל"ם
מראה ממפגש לוחמי גדוד  79במלחמת ההתשה
סער צור בירך את הנוכחים על הפעילות
רבת השנים בתחום ההנצחה והמורשת והדגיש את החשיבות הרבה של יעקב קלומיטי ז"ל ,שנפל במלחמת ההתשה ,וסיפר לכולם על
בעשיה זו גם עבור הדורות הבאים .יו"ר עמותת יד לשריון האלוף ההתמודדות רבת השנים עם השכול ועל חשיבות התיעוד והעלאת
(במיל') חיים ארז ,מג"ד  79במלחמת ההתשה ,ציין את חשיבות מלחמת ההתשה להכרה ציבורית רחבה .האלוף (במיל') עמרם מצנע
ההתכנסות של החברים ובני המשפחות השכולות ,והתיעוד שאותו סיפר על שירותו כקמב"ץ בגדוד במלחמת ששת הימים ,וכמ"פ וסמג"ד
מוביל יהודה בריל .גב' עפרה שני ,אלמנתו של מג"ד  79דן שני במלחמת ההתשה .גם הוא הדגיש את חשיבותו של התיעוד ועל
ז"ל ,שנפל במלחמת ההתשה ,סיפרה במילים נרגשות על דן האדם חשיבות ההתכנסות של החברים ומשפחות הנופלים .כתבה על כך
האנושי מאחורי איש הצבא .אחריה עלה לבמה ליאון קלומיטי ,אחיו פורסמה באתר השריון ב־ 24ביולי .2013

טקס זיכרון לנופלי חטיבת אלכסנדרוני
 65שנה לאחר מבצע בן־נון א' במלחמת העצמאות ,בניסיון
לכבוש את לטרון ולפתוח את הדרך לירושלים הנצורה ,התכנסו
באנדרטת אלכסנדרוני שליד לטרון ,ותיקי גדוד  32של החטיבה ובני
משפחות הנופלים ב־ 29במאי  .2013הם לחמו אז במסגרת חטיבה
 7בקרבות לטרון .תלמידי כתה ט' של תיכון הר טוב בהנחייתו של
המורה מר עמיקם פלד הובילו את הטקס המרגש .בלטו בכישרונם
התלמידים עומר שפירא ,שלווה בגיטרה ,והסולנית עומר שיבובסקי.
מר דוד ארואסטי נשא דברים לזכרו של אחיו ,משה ארואסטי
ז"ל ,שנפל ,והוא בן  17בלבד .מנהל בית הספר מר ניר בר־גיא דיבר
על גבורת הלוחמים ,ובכללם  54הנופלים בקרב בן נון א' העקוב מדם.
הוא סיפר על מסורת שהחלה לפני חמש שנים של מסע בית־ספרי
הנושא את השם "נושאים דגל בשבילי אלכסנדרוני" .בשם המועצה
האזורית מטה יהודה נשא דברים מר חיים אברהם ,סגן ראש מינהל
החינוך במועצה ,שהעלה על נס את דור המייסדים וזיכרון הנופלים.
אל"ם (במיל') בן־ציון (בנץ) פרידן ,מח"ט אלכסנדרוני בתש"ח ,בן
 ,96ביטא את תקוותו כי את מפעל ההנצחה של לוחמי אלכסנדרוני
ימשיכו לדורות הבאים .בשם לוחמי גדוד  32בתש"ח בקרבות לטרון
נשא דברים תא"ל (במיל') אשר לוי ,שהיה מ"פ בגדוד במבצע בן־נון
א' .הוא סיפר על מורשת החטיבה שהוקמה בשנת  1947מלוחמים
שנמנו על בני פתח תקווה וסביבתה .רוח הלחימה והדבקות במשימה
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בן־ציון (בנץ) פרידן ,מח"ט אלכסנדרוני בתש"ח (במרכז) עם ותיקי
החטיבה .מימין האלוף (במיל') חיים ארז

אפיינה את הלוחמים שבאו בברית אמיצה ,המשתמרת עד היום.
בטקס הודלקה אבוקה וזרי זיכרון הונחו למרגלות האנדרטה .אנדרטת
אלכסנדרוני הוקמה על ידי קק"ל וותיקי חטיבת אלכסנדרוני .חברת
"נשר" הקימה את החורשה הנצפית היטב מכביש מספר .3

ארבע שנים לפטירתו של האלוף שלמה שמיר

טקס יום הניצחון על הנאצים באנדרטת הפרטיזנים

האלוף (במיל') יוסי בן חנן מניח זר על קברו של האלוף שמיר בעת האזכרה

יו"ר ארגון הפרטיזנים מר ברוך שוב נושא דברים בטקס

ארבע שנים חלפו מיום פטירתו של האלוף שלמה שמיר ז"ל .בני המשפחה,
ידידים ומוקירי זכרו ונציגי צה"ל מזרועות האוויר ,היבשה והים התייחדו
עם זכרו בבית העלמין הישן בתל אביב ברחוב טרומפלדור ,ביום  26במאי
 .2013נכחו גם חברי עמותת יד לשריון ,שהכירו והתחברו אל האלוף שמיר
בתחנות שונות בחייו .כולם כאחד באו לעמוד לצידה של בתו יעל ולהביע
את געגועיהם לאביה .קצינים בכירים וחברי המשפחה נשאו דברים שלימדו
על אישיותו המופלאה והבלתי נשכחת של האלוף שלמה שמיר ז"ל ,שהיה
מפקד ולוחם ,אינטלקטואל ,איש שיחה מרתק ואיש משפחה למופת .הנחה
את הטקס החזן הראשי של צה"ל סא"ל שי אברמסון .כתבה מלאה על כך
פורסמה באתר השריון באינטרנט ביום  29במאי .2013

מאז נחנכה אנדרטת הפרטיזנים ביד לשריון באפריל  ,2008מקיימים
בתחומה חברי ארגון הפרטיזנים את טקס יום הניצחון על הצורר הנאצי .גם
השנה ,ב־ 9במאי  2013התקיים הטקס לציון  68שנים לניצחון .לפרטיזנים
הצטרפו בני משפחותיהם ,חברי עמותת יד לשריון ,נציגי ארגון צוות וחברת
התעופה אל על ,וכן כיבדו את המעמד אנשי משרד החוץ ודיפלומטים
זרים .הנחה את הטקס יו"ר ארגון הפרטיזנים ,מר ברוך שוב ,שפנה אל
רעיו הלוחמים הפרטיזנים וציין את חשיבות לחימתם וגבורתם נגד
הצורר הנאצי .הוא הדגיש את חשיבות אנדרטת הפרטיזנים ומוזאון
הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה בכללו ,המביא את סיפור גבורת
הלוחמים .בזה אחר זה עלו פרטיזנים לבמה ובעמידה זקופה קראו ושרו
שירים שאותם חּברו ביערות .אל"ם (במיל') ד"ר ברוך לוי ,יו"ר ארגון
צוות ,הצדיע ללוחמים הפרטיזנים בדברים מרגשים אודות גבורתם וכושר
עמידתם בלחימתם נגד הנאצים ,והדגיש את חשיבות הנחלת מורשתם
לדורות הבאים ביד לשריון במוזאון הלוחם היהודי .הפרטיזנים ונציגי
ארגונים שהשתתפו בטקס הניחו זרים למרגלות האנדרטה .האירוע נחתם
בשיר הפרטיזנים ובהמנון התקווה.

בני ובנות מצווה מרחובות ביד לשריון
אגף החינוך של העיר רחובות הוביל תוכנית ערכית ל־ 1500בני ובנות
המצווה ,המתחנכים במוסדות החינוך בעיר ,ששיאה התקיים ביד לשריון,
ביום  4ביוני  .2013בני ובנות המצווה סיירו בתחנות שונות בירושלים,
ומשם המשיכו ליד לשריון ,והצטרפו לבני משפחותיהם המאושרים והגאים.
טקס מול כותל השמות חיזק עבורם את ערכי הזהות היהודית והלאומית.
בתאטרון שאול צפו במופע אמנותי שבו נטלו חלק גם תלמידים הלומדים
במגמות מוסיקה ותיאטרון .בתוכנית זו שנעה על ציר הגבורה של עם ישראל
ירושלים־לטרון ,הצליחו מתכנניה ,מובילי החינוך של העיר רחובות ,לחבר
את בני ובנות המצווה לזהותם היהודית והלאומית ,ומכלול הערכים שאליהם
נחשפו יהוו צידה לדרך בחייהם הבוגרים.

יחידת ההסברה של יד לשריון ,עובדי אתר יד לשריון ותלמידים קיימו
ביום ירושלים טקס זיכרון מול כותל השמות ,לזכרם של חללי מלחמת ששת
הימים ומלחמת ההתשה .את זר עמותת יד לשריון הניח מנכ"ל העמותה
תא"ל (במיל') מנשה ענבר .האירוע התקיים ב־ 8במאי .2013

בני המצווה ובנות המצווה מרחובות ביד לשריון

מראה מטקס הזיכרון לחללי מלחמת ששת הימים

טקס זיכרון ביום ירושלים ביד לשריון
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טקסים ,התחלות ופרידות בחיל השריון

מראה כללי מטקס סיום קמ"ט 20 ,ביוני 2013

מראה כללי מטקס סיום צמ"פ גיוס נובמבר  27 ,2012ביוני 2013
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טקס השבעה חש"ן גיוס מארס  9 ,2013במאי 2013

טקסים ,התחלות ופרידות בחיל השריון

 .24כנס משתחררים 23 ,ביולי 2013

טקס הענקת דרגות בחטיבה  26 ,460ביוני 2013

תא"ל עפר צפריר (הקשנ"ר היוצא) ובני משפחתו בערב הפרידה25 ,
ביוני 2013

מימין :הקשנ"ר הנכנס תא"ל שמואל אולנסקי ,מפקד זרוע היבשה האלוף
גיא צור ,הקשנ"ר היוצא תא"ל עפר צפריר בטקס החלפת קצין השריון
הראשי 3 ,ביולי 2013

טקס החלפת מג"ד עזוז  4 ,198ביולי  .2013מימין :קצין השריון הראשי החדש תא"ל שמואל אולנסקי ,מג"ד  198הנכנס סא"ל אלעד שוורץ ,מג"ד
 198היוצא חובב ורדי ,מח"ט  460ליאור הוכמן
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0793-6990

שריון  -ביטאון עמותת יד לשריון ,לטרון ,ד"נ שמשון 99762
טל' ,08-9255268 :פקס'08-9255186 :
כתובתנו באינטרנטwww.yadlashiryon.com :

