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  סיפור הקמתהסיפור הקמתה

  ופעילותה במלחמת יום הכיפוריםופעילותה במלחמת יום הכיפורים  

 

 
 

 על רקע היסטוריית מערך "טנקי השלל" בחיל השריון 

 אשר הוקם מיד לאחר מלחמת ששת הימים

 90-וסיים את תפקידו עם פרוק יחידת "הטירנים" האחרונה בראשית שנות ה 
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 תוכן העניינים

 הקדמה  

  מבוא ורקע כללי 

  הקמת חטיבת "טנקי שלל" ראשונה בצה"ל 

  התוכניות לנחיתות, איגופי עומק ופעולות "מיוחדות" אחרות 

 דגמי "טירן ש", הסבת הצוותים והיערכות החטיבה למלחמה  פיתוח 

  וגיוס אנשיה  -מצב החטיבה ערב המלחמה 

  באוקטובר(  13עד  8כעתודה פיקודית ) -פעילות הגוף העיקרי של החטיבה 

  באוקטובר(  18עד  14באגף הדרומי של הגזרה הצפונית בסיני ) -לחימת החטיבה 

 באוקטובר(  24עד  19טל" )הרחבת גזרת החטיבה ואירוע "חמו 

  באוקטובר( 24עד  6הסדירה( במרחב מרש"ל ) 'נ' )ופל 225פעילות גדוד 

 משני עברי התעלה - בלחימה( "דוב לבן") 88 יחידה 

 יחידות החטיבה בתום הקרבות והכשרת צוותים חדשים 

 מערך הטירנים בצה"ל לאחר מלחמת יוה"כ 

 

 מפות ותרשימים

 

 עמודי צילומים

 

 : נספחים

 מייסד החטיבה ומפקדה הראשון -גדעון אלשור )אלטשולר( ז"ל חייו של סיפור  .1

 רשימת מפקדים בחטיבה )מח"טים, קציני מטה החטיבה, מג"דים, מ"פים( .2

 רשימת חללי החטיבה מיום הקמתה ועד סיום מלחמת יוה"כ .3

 אותות וצל"שים של לוחמים בחטיבה .4
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  הקדמה
 

אמצעי הלחימה במאז הקמתה של המדינה, מצויד במיטב הנשק ועשורים  6צה"ל של היום, למעלה מ 
 המודרניים ביותר. 

העומדים בשורה  -טנקי המרכבה  -חיל השריון, שהוא זרוע הלחימה העיקרית ביבשה, מחזיק בטנקים 
 לפניה..( עם טנקי המערכה המשוכללים ביותר בעולם.    אףאחת )ואולי לעתים 

 אך לא תמיד זה היה המצב..
 

הלך מלחמת השחרור, מול פלישת צבאות ערב, עמדו כוחותינו עם נשק נ"ט נחות ומועט, מול במ
 סדירות, המצוידות בטנקים ומשוריינים. ןשריו  יחידות

(, היו גם טנקי ומשורייני 8בין כלי השריון המעטים, בחטיבה "המשוריינת" הראשונה בצה"ל )חטיבה 
שנתפס מידי  ,הוחרמו" מהבריטים, משוריין "הנמר הנוראי""שלל". ביניהם שני טנקי הקרומוול אשר "

 הלגיון הערבי וכן מספר טנקים קלים ושריוניות, שנלקחו שלל בלחימה מול האויב.
כלי שריון אלה, שנתפסו בקרבות, הוסבו מיד, באלתורים וכמעט ללא הכנות מקצועיות של צוותיהם 

 מערך השריון הראשוני של צה"ל.והפכו לחוד החנית של אותן יחידות, אשר נתגבשו כ
 

, "דאגו" טייסי חיל האוויר וכוחות הקרקע השועטים 1956בשנת - " סיני"מלחמת - במלחמה הבאה 
מערבה, להשמיד )ובאופן יסודי למדי..( כמעט את כל כלי השריון המצריים, לאורך הצירים ובמתחמי 

 האויב שבחצי האי סיני.
 שריון אחרים במצב תפעולי, אך מספרם של אלה היה מצומצם.וכלי  T-34נתפסו אומנם כמה טנקי 

 שהופיעו  בג'וליס ואת "טנקי השלל" המעטים "הסתובבר "שא T-34ותיקי השריון זוכרים בוודאי טנק 
במצעדי ימי העצמאות, לאחר מלחמת סיני. אך בתום אותה מלחמה לא אותרו טנקים תקינים בכמות 

 יות על בסיס כלים כאלה.מספיקה, בכדי להקים יחידות מבצע
 

במלחמת ששת הימים כבר החלו להטמיע את ההבנה, כי חבל להשמיד "רכוש" יקר, כאשר הוא ננטש 
וכמו בכללי ההתנהגות בים, שם "ספינה שננטשה" הופכת לרכוש  -ופקר ונמצא במצב תפעולי מו

 ים החדשים...גם כאן הוסבו רכבי הלחימה הנטושים, בהליך מהיר למדי, לבעל  -"מציליה" 
 

. 274חטיבה  -שנה, הוקמה, בפעם הראשונה בצה"ל, עוצבה ייעודית  40כך ארע, שלפני למעלה מ 
 חטיבה אשר ריכזה במסגרתה "פרוייקט" ייחודי, של הסבה ותפעול "טנקי שלל" כמערך לוחם מלא.

רכתם של געים לדבר", אשר קיבלו בדרך את בובהתחלה הייתה זו יוזמה ואלתורים של מספר "מש
 הרמטכ"ל )רא"ל יצחק רבין( ושל האלוף ישראל טל )"טליק"(, שגיבו אותם בפעילות.

די מהר הפך "הפרוייקט" למערכת סדורה וממוקדת, שתפסה תאוצה והושלמה עם הקמת החטיבה 
 ומילוי שורותיה באנשים ובכלי לחימה.

 
טיבה ונלחמו במסגרתה בקרבות היום עדיין נמצאים אתנו מפקדים ולוחמים, שהיו שותפים להקמת הח

ובמשך השנים הלכו לעולמם חברים  זו הקשים של מלחמת יום הכיפורים. איבדנו חברים במלחמה
 גדעון אלשור )אלטשולר( ז"ל. -נוספים וביניהם גם מפקדה הראשון של החטיבה 

בזכות גדעון היה הרוח החיה מאחורי הרעיון והביצוע של הקמת מערך הטירנים בצה"ל ולא מעט 
 .274הוקמה ונתגבשה חטיבה  ,יוזמתו

 
במטרה לשמר את פועלם של ותיקי היחידה ואת הסיפור הייחודי על הקמת החטיבה ולחימתה באותה 

 על הכתב קובץ מידע זה. הועלהחומר וכך  הוחלט לרכז -מלחמה קשה 
 

ליואל )גורודיש(  ברצוני להודות לכל מי שסייע באיסוף המידע, החומר המשלים והצילומים ובמיוחד
גונן, שליווה את הקמת היחידה מימיה הראשונים ואת התוכניות למבצעי הנחיתה ופיקד על החטיבה 

 במלחמת יום הכיפורים. 
תודה מיוחדת לאיש התקשורת יאיר עמיקם, מלוחמי החטיבה, שהיה הראשון לרכז חומר על חטיבה 

של חללי החטיבה במלחמה. המידע שריכז  שנים וערך את החוברת "טירן", לזכרם 25, לפני כ 274
 יאיר, סייע רבות וכיוון אותנו לנתיבים המתאימים.
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)"דוב לבן"(, שכתב ושימר את סיפורה העקוב מדם, של  88תודה גם ליוסל'ה יודוביץ', מפקד יחידה 
נכתב הפרק המוקדש ללחימתה  יוסל'ה על בסיס התחקיר שערך יחידה מיוחדת זו, באותה מלחמה.

 ות החטיבה האחרות, ספגה את מספר האבדות הרב ביותר.מסגרבאופן יחסי לר שאחידה, הישל 
"המדור"( אספו חומר רב על הפעילות  -צוות המפקדים והמדריכים של הפלוגה הסדירה )פלוגה נ' 

מפגש  שלהם ובעיקר על האימונים וההכנות למבצעי הנחיתה במרחב מרש"ל. הם עשו זאת במסגרת
 1972בין השנים )ם עלה הרעיון לתעד את תקופת שרותם המשותפת בשרות הסדיר חברים, שבו ג

הכנת חוברת זיכרון מיוחדת לזכרו של מפקדם האהוב, איל שחם ז"ל, ל (. תיעוד זה גם נועד1974עד 
 ברמת הגולן.  188שנפל בקרבות חטיבה 

את אירועי גם ו המדור"" המיוחד של סיפורגם את ה סקורתודה להם על החומר שהעבירו, שאיפשר ל
 .1973באוקטובר  שלחמה במסגרת גדוד זה, והפלוגה הסדירה 225הלחימה של גדוד 

 במלחמה. 225את המידע שהעבירו אנשי הפלוגה הסדירה השלים אברהם מדליה, שפיקד על גדוד 
והקלטות של שיחות  רבים צילומים אסףשייח', -רפי מאירי, אשר שרת בשלוחת החטיבה בשארם א

 ם יואל. תודה לרפי על שהעמיד חומרים אלה לרשותנו ובכך סייע להתקדמות העבודה.ע
תודה לדני אשר, קצין המודיעין הבכיר במיל. )והסופר היום..(, שסייע בהכוונה, במפות וכן במידע 

 מפורט על כוחות האויב מולם עמדה החטיבה. 
חטיבה, שנערכו בשנתיים האחרונות מיוחדת לצוות המארגנים והיוזמים של כנסי ה הוקרהולסיום 

יצירה מחדש של קשרי הרעות את ההוביל עורר ו. צוות זה גלבוע להודב ובראשם לחביבה לוי )אטדגי(
ומכאן עלה  אתנקשרתי לפעילות ז ,זכותה של חביבהמידה רבה, ב. ב274בין מפקדי ולוחמי חטיבה 

 הרעיון לאיסוף החומר ועריכתו.
 

לדורותיה ואולי גם צאצאיהם וקרוביהם ובוודאי המשפחות השכולות של  אני מקווה שאנשי החטיבה
 חללי החטיבה, ימצאו עניין בחומר הכתוב, בצילומים ובמפות.

 
יש להניח שלא כל המידע שנאסף שלם וייתכן שיש גם עדין אי דיוקים, הנובעים בין היתר מזיכרונות 

 שקצת קהו עם הזמן... 
ואשמח תמיד לקבל הערות,  -חסר ועל אותם אי דיוקים, שאולי יימצאו אני מתנצל מראש על כל מידע ש

 תוספות ותיקונים.    
 
 

יובל שחף
1
 (      2011 מאי) 

 
 yuval2112@gmail.com/ דוא"ל:  0542666521/ טל':  89103 -, ערד 353: ת"ד כתובת להערות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

הקמת  תקופתמ -ומפקד ביחידות "טנקי שלל" בצה"ל, במסגרת שירות מילואים  לוחםשירת כ ,יובל שחף רס"ן )מיל.( 
בתחילה כמפקד טנק  .שנים( 22)ובסה"כ כ  1991ועד לשנת  1969שנת מ -" 4/5היחידות הראשונות של טנקי "טירן 

 ביוםלחימה עד לפציעתו ב -ובמסגרת גדוד זה נטל חלק בקרבות מלחמת יום הכיפורים  - 274של חטיבה  227)בגדוד 
מ"מ,  -לאחר מלחמת יוה"כ והחלמתו מפציעתו, עבר )במסגרת מילואים( קורס קציני שריון ושרת כקצין  .(17.10.73

בתחילת שנות  סופית , שהיה גדוד הטירנים האחרון בצה"ל )ואשר פורק6-, בגדוד טירן320בחטיבה  -קמב"ץ, מ"פ וסמג"ד 
 (.90ה 
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  קע כללימבוא ור
 

בתום הקרבות במלחמת ששת הימים, נותרו בשטח, בעיקר בגזרת סיני, כמויות גדולות מאד של 
 טנקים, נגמ"שים, תותחים וכלי רכב, אשר ננטשו ע"י הצבא המצרי הנסוג והמובס. 

 -והרכבים הנטושים )אשר רובם היו מתוצרת התעשיות המזרח אירופאיות  2חלק לא מבוטל מהרק"ם
בריה"מ וצ'כוסלובקיה(, נמצא במצב תקין והיו בהם שנותרו אף מונעים, מחומשים ובעיקר מ

 ומתודלקים.
, אשר לא נפגעו כלל, או שהיו T-55ו  T-54טנקים מהדגמים:  200בין הכלים שננטשו, אותרו יותר מ 

(, על מרכבי PT-76קלים ) נגמ"שים וטנקים אמפיבייםמספר פגועים בצורה קלה בלבד. כן נתגלו 
BTR-50 3 - של טנקי  4אף הם במצב תפעולי. נמצאו גם כמה טנקי דחפור וגישור, על תובותT-55. 

וכן כמות קטנה  T-54/55מ"מ מסוגים שונים, לתותחי טנקי  100בנוסף נתפסו כמויות גדולות של פגזי 
 . PT-76מ"מ עבור טנקי  76יותר של פגזי 

 
תקשה להצטייד בכלי שריון מודרניים והתבסס בעיקר על , עדיין ה60שלהי שנות ה ביש לזכור כי צה"ל 
שנפלטו משרות בגרמניה, שרמנים  M-48)צנטוריונים מונעי בנזין, פטונים  50וה  40טנקים משנות ה 

במלחמה(.  5, אשר הוכחו כפגיעים ונחותים בקרבות השב"שAMX-13מימי מלחה"ע השנייה וטנקי 
לאותה  של טנקי מערכה "מודרניים" )כמובן בהשוואהכאן נפל לידי מדינת ישראל "רכוש" יקר 

יחידות השריון של צה"ל. זאת  רכיבו אתתקופה..(, שנחשבו אז אפילו כעדיפים על חלק מהטנקים שה
 ללא השקעה של מטבע זר ומבלי להזדקק לחסדי "ידידינו" בצרפת, בבריטניה ובארה"ב.  

 6כאמצעי עזר "אקטיבי" -דום(, לנהג ולתותחן טנקי השלל היו מצוידים גם במערכות א"א )אינפרה א
ללחימה בלילה, ציוד שעדיין לא נכלל אז בטנקים האחרים בצה"ל. יתרון ייחודי נוסף לטנקים אלה 

הפליטה של המנוע. גם  צנרתיעילה, אשר התבססה על הזרקת סולר ל 7הייתה מערכת מיסוך עשן
תאים יותר לנסיעה בשטחי קרקע חוליים והיה ( ה9)מזקו"ם מסוג "כריסטי" Tשל טנקי ה  8המזקו"ם

 בכך יתרון בתנועה במרחבי חצי האי סיני.
 

 במטה הכללי עלתה, מיד עם תום הקרבות, ההצעה לשלב טנקים אלה במערך הלוחם של השריון.
, דיון בנושא זה בלשכתו בקריה. בפגישה זו 1967האלוף ישראל טל יזם, כבר בסוף חודש יולי 

דאז: אל"ם מנחם )מנדי( מרון, קצין חימוש ראשי: אל"ם חיים דומי, ראשי  10שהשתתפו ראש תח"
הסדנא הגייסית של חיל השריון ונציגים נוספים של חילות מקצועיים הקשורים לעניין )חימוש, קשר, 

'(. היה זה דיון מקצועי ראשון, אשר נועד לברר ולקדם את האפשרויות לקליטת "רק"ם השלל" ונשק וכ
יכום הדיון הוגדרו המשימות המקצועיות של הגורמים המשתתפים, לריכוז נתונים וליישום בצה"ל. בס

 תוכנית פעולה ברורה, לאפשרות של הכנסת רק"ם זה לשירות בחיל השריון.
 הסובייטים.  Tבישיבה זו גם טבע טליק את הכינוי "טירן" לגרסה הישראלית של טנקי ה 

סגן הרמטכ"ל, אלוף חיים ברלב, בהשתתפות ראשי אג"ם  , נתקיים דיון אצל1967באוגוסט  27ב 
ואג"א )האלופים עזר וייצמן ומתי פלד( מפקד גייסות השריון אלוף ישראל טל. בדיון זה סוכם עקרונית 

   .1968טנקי שלל והכנסתם לשירות כבר במהלך שנת  130על השמשת כ 
 

שלושה חודשים לאחר המלחמה,  כבראך שמונה חודשים נמשך פינוי השלל ממלחמת ששת הימים. 
בדיגום  הטיפוס הראשון של הטנק-נחמן ורד, את אב - , בניצוחו של מ"פ א'11יסיתיהשלימה הסדנא הג

 )גורודיש( גונן יואל תחת הנחייתם של רס"ןזאת . (109-198 -: צשקיבל את מספר הרישוי) צה"לי
 :שכותרתה ,וניברסיטה עבודת גמרהרצל שפיר, שכתב בא םובעידודו של אל" -יעקב לפידות  ורס"ן

 ."כדאיות קליטת השלל בצה"ל".

                                                 
2
 נקים, נגמ"שים..(רכב קרבי משוריין )ט  -רק"ם   

3
 ש"מ"מ על הנגמ :;נוצרו ע"י הוספת צריח עם תותח  PT-76נושאי גייסות משוריינים וזחליליים בעלי כושר תנועה גם במים. טנקי   

4
 המרכב )החלק התחתון של הטנק(, בו כלולים מערכות ההנעה, המנוע וזחלי הטנק וכן תאו של הנהג. הצריח מורכב על התובה   -תובה   

5
 לוחמה של שריון בשריון )טנקים מול טנקים(  -לוחמת שב"ש   

6
 אדומה )שאינה נראית לעין( הניתנת לזיהוי ע"י מי שמצויד באמצעי תצפית מתאים -אמצעי המחייב הקרנת אלומת תאורה תת  

7
 הנמצאים בסמוך אליו פליטת "ענן" עשן לבן, המסתיר מן האויב )עם שימוש נכון בכיווני הרוח( את הטנק וכוחות נוספים  

8
 מערכת ההסעה של הטנק -מערכת זחלים, קפיצים ומרכובים   

9
 עם זחלים רחבים וללא גלגלי תמך נפרדים  

10
 מסגרת העוסקת בפיתוח תורות לחימה ואמצעים בשריון  -תורת חיל שריון   -תח"ש   

11
 הסדנה החימושית הראשית של חיל השריון בג'וליס   
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קליטת הטנקים והעבודה עליהם בסדנאות חיל החימוש חייבה פעילות מאומצת, אשר החלה בפירוק 
של מספר טנקים ולימוד יסודי של כל המכלולים שלהם. רוכזו נתונים מפורטים על מאפייני אותם 

ם אלה, כולל התאמת מערכות חדשות, אשר נדרשו לצורכי הפעלת מכלולים והחלקים המרכיבים טנקי
 הטנקים בצה"ל )כגון השינוי בציוד הקשר, שהותאם למערכות הקשר הנהוגות בצה"ל וכד'..(.

נערכה בדיקה יסודית לגבי מאגר חלקי החילוף הנדרשים ואף הוחל, במספר בתי מלאכה ומפעלים 
 שנדרשו להחלפה.בארץ, בייצור חלקים, אשר היו חסרים או 

עשרות מהנדסים וטכנאים ליוו את "הפרוייקט". עובדו נוסחאות מתמטיות לקביעת כמות הכלים שניתן 
 להפעיל, כאשר חלק מהטנקים יועד לשמש כמאגר לחלקי חילוף.

  
ארקדי תימור )קצבמן( ז"ל.  -במשך תקופה ארוכה ליווה וקידם את הנושא החימושי, עולה מבריה"מ 

טירן" כפי שכונה(, אשר הכיר טנקים אלה עוד משירותו ברוסיה )שם שרת כאל"ם  ארקדי )"מר
סמכא בכל הקשור לטירנים בצה"ל. הוא -בדיביזיית טנקים במלחה"ע השנייה ולאחריה(, הפך לבר

וגם הכניס מספר חידושים חשובים )וביניהם את הנצרה  12שימש כראש מדור טירן במקחש"ר
"פטיש ארקדי".., שהותקן בצמוד למדף מבחוץ.  -ע"י פטיש מיוחד המיוחדת לשחרור מדף הנהג, 

 המצאה שנועדה לחלץ את נהג הטנק, כשהטנק נפגע או מתהפך(.
משופר, עם  5-מאוחר יותר ליווה ארקדי גם את פיתוח דגם ה"סמובר". טנק שהיה מבוסס על טירן

ם והנדסת אנוש משופרת. מערכות מזקו"ם, הנעה ובקרת אש, שהועתקו מטנקים מערביים מודרניי
 . 13בסופו של דבר לא אומץ הפיתוח של ה"סמובר", אך הוא שימש כבסיס לפיתוח נגמ"ש ה"אכזרית"

 
בטנקי השלל נעשו מספר שינויים, בכדי להתאימם למערך צה"ל וחיל השריון. הוחלפה כאמור מערכת 

 0.3, הותקנו מקלעי "15"ומקלע "מפקד 14כמקלע "מקביל" .צה"ליים VRCהקשר הסובייטית במכשירי 
)בראונינג( ונוספו מספר פריטי זיווד וציוד, חיצוניים ופנימיים, שהחליפו מיתקונים מזרח אירופאיים. 
מאוחר יותר )ובעיקר לאחר מלחמת יוה"כ( צורפו תאי זיווד חיצוניים על צריחי הטנקים, אשר נועדו גם 

 טנקי האויב(.לשנות במידה מסוימת את צללית הטנק )בכדי להבדילם מ
 

  T-54במקומו )בטנקים הישנים יותר של טנקי ה באותו שלבנותר  -מ"מ  100תותח  -החימוש העיקרי 
עם מפנה גזים בחלק  - T-55ובכל טנקי ה T -54ובדגמים המשופרים של טנקי ה  - 16ללא מפנה גזים

ילות להכנסת הטנקים מ"מ, לקראת המשך הפע 100הקדמי של הקנה(. ניסויי ירי ראשונים, בתותחי ה 
 בבת ים.. 24למערך צה"ל, נערכו בפיקוחו של יואל גונן, במטווח 

 
 

 הקמת חטיבת "טנקי שלל" ראשונה בצה"ל 
 

חודשים של עבודה מאומצת בסדנאות חיל החימוש ובמפעלים אחרים בארץ, בהם הוזמנו  8לאחר כ 
עיקר העבודה ומוכנים לפעילות. , רוכזה כמות ראשונית של טנקים "מוסבים" המכלולים המשלימים

 (. 7100)לימים מש"א  681נעשתה במפעל השיקום 
 

האחת בגדוד  ,, הוקמו שתי מסגרות פלוגתיות של טנקים "מוסבים", אשר שובצו1968בראשית  כבר
 השריון הפיקודי של פיקוד מרכז והשנייה בגדוד השריון הפיקודי של פיקוד צפון. 

של טנקי טירן עם אמצעים הנדסיים )עם ערכות דחפור  מוקטנת תבמקביל הוקמה מסגרת פלוגתי
 .(606" של חיל ההנדסה )גדוד הנדסה משוריין סער"בגדוד  ,מועדבאותו  ,הלבשואשר וגישור(, 

 
ולהסב את אנשי  AMXלהוציא מן השרות את טנקי ה במקביל, כתוצאה מלקחי המלחמה, הוחלט 

 AMX-13המצוידים בטנקי  ,גדודי מילואים 4ז עדיין כ הצוות ששרתו בגדודי טנקים אלה )והיו א
 סינגפור ואתיופיה(. :נמכרו למדינות זרות )וביניהן AMXבצה"ל(, לטנקים שנלקחו שלל. טנקי ה 

                                                 
12

 ש ראשימפקדת קצין חימו  
13

 עם מערכת הנעה מערבית ומיגון משופר -99Tנגמ"ש כבד, המבוסס על תובה של טנק   
14

 מקלע בינוני המקובע במקביל לתותח הטנק ונשלט ע"י תותחן הטנק  
15

 מקלע המוצב על גג הצריח ומופעל ע"י מפקד הטנק  
16

 מתקן על קנה התותח שנועד למנוע החזרת גזי אבק השריפה לצריח  
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כאשר בשלב הראשון עלה הרעיון  - בהיקפים נרחבים יותר הוחל בהסבת אנשי צוות 1968שנת  בסוף

. ברגע )ערכות "נכרי"( אמצעים לפריצת שדות מוקשים, עם ההנדסית"סער" ה רחיב את מסגרתלה
לשעבר,  AMX-13פלוגת מילואים של צוותי  - והמסגרת הראשונההאחרון נעשה שינוי בתוכנית 

רגילים, בדיגום T-54 ו  T-55עברה הסבה על טנקי  -היום(  -בפיקודו של סרן שמוליק ברנהולץ )ברנע 
 (.227גה א' בגדוד )לאחר מכן היא שובצה כפלו המוסב הצה"לי

שפורקו. אך היה צורך בהשלמות )בין היתר  AMXאנשי הצוות הגיעו ברובם, כאמור, מיחידות טנקי ה 
בטירן..( והן הגיעו ממאגר אנשי מילואים של חיל  4אנשי צוות לעומת  3היו  AMX-13מאחר ובטנק 

 השריון, אשר שרתו גם בסוגי טנקים אחרים.   
 

כונו ש, T-55ו  T-54טנקי ב ר צוידושחדשות, א יחידות, הוסבו והוקמו 1969, 1968במהלך השנים 
 .מ"מ 100, אך עדיין עם תותחי לפי הדיגום הצה"לי החדש -" 5-" ו"טירן4-"טירן :עכשיו

במסגרת זאת (, 225ו  25, 228, 227גדודים )שמוספרו:  4 ב טנקי הטירןיחידות כל  רוכזו בהמשך
. כמפקד החטיבה מונה אל"ם גדעון אלשור )אלטשולר( ז"ל. ימ"ח 274חטיבה חדשה שהוקמה: חטיבה 

 היה אז במחנה "חצור". (הזמני)החטיבה 
 ..(.472כח מור = מור ) -נקבע על שם בתו של גדעון  - 274אגב, מספרה של החטיבה: 

 דודו של גדעון.. ןאת סמל החטיבה עיצב הגרפיקאי גרשון גרא, ב
 

החיה מאחורי הפרוייקט המורכב של הקמת מערך טנקי הטירן והרק"ם  אל"ם גדעון אלשור היה הרוח
האמפיבי בצה"ל. הוא סחף באמונתו, בייחודו של "פרוייקט" זה, את הגורמים המרכזיים בצה"ל 

 שנים. 5ובמשרד הביטחון וליווה את הקמת החטיבה וגיבוש יחידותיה במשך יותר מ 
 , סגנו של ארקדי( במדור טירן במקחש"ר. פקאן מם אבנריחד אתו "דחפו" את הנושא ארקדי ואנשיו )וע

 
מפקדי הגדודים, בעת הקמתם ובאימונים הראשונים להכשרתם כיחידות לוחמות, היו: סא"ל יואל גונן 

ע"י  227, הוחלף בגדוד 274)יואל, שמונה מאוחר יותר לסמח"ט ואח"כ למח"ט  227מג"ד  -)גורודיש( 
)הוחלף מאוחר  25מג"ד  -; סא"ל ניר דורסיני 228מג"ד  -יג )שכטר( סא"ל אורי ברז(; סא"ל שלמה שר

, הוחלף ע"י בנצי כרמלי ז"לש) 225מג"ד  -שוסטר )"שוסטי"( (; סא"ל ז"ל יותר ע"י סא"ל יצחק פורם
 ע"י סא"ל אברהם מדליה(. ,לפני מלחמת יוה"כ הוחלף,ר שאו 87שנפל במלחמה, כמפקד גדוד סיור 

 
ובמקביל המשיך בתפקידיו מוסבים  AMX-13על בסיס צוותי  227מן את גדוד יואל גונן הקים ואי

בתח"ש לקידום נושאי "האיגוף הימי". בתאום עם גדעון המח"ט, הוא המשיך לפתח את תחום ההישט 
 והחדרת הרעיון לייעוד ייחודי זה של החטיבה החדשה.

 
(, עסק במקביל 228ה )גדוד "שכטר" )כפי שכולם כינוהו(, שנתמנה למפקד הגדוד השני בחטיב

(, בהקמתו וניהולו של "מטווח AMXלהקמת הגדוד ואימון צוותי הטנקים שלו )גם הם על בסיס אנשי 
בצאלים. הוא התמחה בנושא תותחנות הטנקים ותרם רבות מן הידע שצבר בתחום זה גם  17חש"ן"

 מ"מ.  105ותחי ה ללוחמי חטיבת הטירנים החדשה ובעיקר, בשלב מאוחר יותר, עם ההסבה לת
 

)הממוכנת( ונלחם במסגרת חטיבה  45, בפיקודו של ניר, היה במקורו גדוד חרמ"ש בחטיבה 25גדוד 
לחטיבת  45. לאחר מלחמת ששת הימים הוחלט להפוך את חטיבה 67זו בשומרון וברמת הגולן ב 

קדה ופלוגת , עם המג"ד ניר, פלוגת המפ25(. מפקדת גדוד 188טנקים סדירה )ומספרה שונה ל 
חרמ"ש אחת, עברו כמסגרת גג לחטיבת הטירנים החדשה. אליהן צורפו עתה שלוש פלוגות טנקי 
טירן, שהוקמו באותו זמן והגדוד הפך לגדוד טנקים תקני. סא"ל ניר דורסיני עבר במקביל הסבה ממג"ד 

 יני שריון..(.שבועות בסדנה הגייסית וקורס קצ 5חי"ר )חרמ"ש( למג"ד טנקים )כולל השתלמות של 
 

בנצי ז"ל, התבסס על שילוב בין אנשי  "שוסטי" ואח"כ של בפיקודו של - 225גדוד  -הגדוד הרביעי 
AMX  שהייתה  -פלוגה נ'  -וצוותים שהגיעו מיחידות שריון אחרות. לגדוד זה הוצמדה פלוגה רביעית

ים מכל הגדודים. ימ"ח של צוותי הטנק ,והרענון ההסבות ,פלוגה סדירה ובה התרכז מערך ההכשרה
 שייח' )ועל כך בהמשך..(. -הגדוד והפלוגה הסדירה הועברו בהדרגה לשארם א

 

                                                 
17

 וח האימונים העיקרי של חיל השריון הסמוך למתקן האימונים בצאליםמטו  
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(, שכונתה 18של רק"ם שלל )אמפיבי -הוקמה יחידה נוספת  לאור לקחי "מבצע רביב" )ראה להלן(,
 בהמשך בשם הקוד: "דוב לבן". 

התבססה על לוחמים שהגיעו  והיא 8בשלב הראשון יחידה זו הייתה תחת אחריותה של חטיבה 
 . 7מפלוגת הסיור של חטיבה 

"(, אשר הורכב ממסגרת של 88יחידת "דוב לבן" הפכה לגדוד מילואים מוקטן )"גדוד  1971בשנת 
ומשתי מסגרות של פלוגות חרמ"ש, אשר כללו  PT-76טנקים אמפיביים מסוג  6קטנת בת ופלוגה מ

. ליחידה זו, כמסגרת ייחודית, היו BTR-50ים מסוג נגמ"שים אמפיבי 15ביחד עם מפקדת היחידה 
. כמפקדה 274מערכי תחזוקה, רפואה, חימוש ומפקדה עצמאיים והיא הועברה עתה לחסות חטיבה 

 של היחידה החדשה נתמנה רס"ן יוסף )יוסל'ה( יודוביץ'. 
 חידות חי"ריחידה זו יועדה למשימות "מיוחדות" ואוישה בעיקר ע"י לוחמים, אשר שרתו בסדיר בי

. קיומה של יחידת "דוב לבן" ומשימותיה, הוגדרו עד למלחמת יוה"כ כחסויים וסודיים. בסיסה וסיור
 .19שייח', במרחב מרש"ל-הועבר לשארם א

 
כללה עתה את כל היחידות החטיבתיות, שהיו בתקן חטיבות הטנקים בצה"ל )מטה  274חטיבה 

 שר, פלוגת רפואה ומערך תחזוקה חטיבתי עצמאי(.חטיבתי מלא, פלוגת סיור על ג'יפים, פלוגת ק
 הרכבים "הרכים" של החטיבה התבססו בעיקר על כלי רכב רוסיים וצ'כיים, שנלקחו שלל במלחמה. 

טנקים  155פלוגות טנקי טירן עם כ  13זו הייתה אז חטיבת השריון הגדולה ביותר בצה"ל )והיא כללה 
 , זאת בנוסף ליחידת "דוב לבן"(.ששובצו בגדודים ת חרמ"שופלוגמספר בארבעת הגדודים וכן 

 
בצאלים, הוקם מדור הדרכה מיוחד )"מדור טירן"(, בפיקודו של רס"ן  20"500במתקן  האימונים "מתקן 

 טוב תמיר. לכאן הגיעו צוותי המילואים להסבה וגם לאימונים השנתיים בהמשך.-יום
ל החטיבה. מערך ההדרכה נבנה "יש "מדור" זה שימש כבסיס להקמת מערך ההדרכה העצמאי ש

ו בעמל רב, עם הרבה אלתורים ותוספות וסחמאין". החומר הכתוב התבסס בעיקר על מערכי שעור שנ
את החומר המקצועי  סייעו לערוךבהמשך, ע"י המדריכים בעצמם. ארקדי ואנשי הטירן במקחש"ר 

 ות.החימושי התומך, בכל הרמ גיבויבנושאים הטכניים ודאגו לבניית ה
טוב תמיר השתלב מאוחר יותר, כראש מדור טירן בתח"ש, בתוכניות "המערביזציה" של הטירנים -יום

 )ועל כך בהמשך..(. 
 
 

  התוכניות לנחיתות, איגופי עומק ופעולות "מיוחדות" אחרות
 

טנקי טירן )במסגרת שהגיעה בשיאה עד לסד"כ של כשתי מספר הוצבו  60כבר בסוף שנות ה 
באילת. גם לאבטחת מרחב זה וגם כחלק מתוכנית )שנראתה אז  ,שך תקופה מסוימתפלוגות(, במ

 קצת יומרנית..( לפעולות נחיתה אפשריות בים האדום. 
 שייח' ושימשו כבסיס לבניית הכוח שהוצב שם בהמשך.-מאוחר יותר הורדו טנקים אלה לשארם א

 
יפיות של טנקי הטירן והרק"ם בשנות מלחמת ההתשה עלו מספר רעיונות לשימוש בתכונות הספצ

 , למשימות "מיוחדות".של "דוב לבן" האמפיבי
 

התבצע "מבצע רביב", בו הונחת ופשט כוח משימה משוריין של צה"ל, על רצועת  1969בספטמבר 
)עם תותחי  5-טנקי טירן 6ק"מ בצדו המערבי של מפרץ סואץ. הכוח הפושט כלל  50חוף באורך של כ 

מצאלים ולוחמי  "מדור טירן". צוותי הטנקים התבססו על מדריכי BTR-50מ"שי נג 3מ"מ( ועוד  100
 (."88ה יחיד")והם שיצרו אח"כ את הבסיס להקמת  7הנגמ"שים היו אנשי סיירת חטיבה 

על הנגמ"שים, היה רס"ן  ,ומפקד יחידת החי"ר 21היה סא"ל ברוך )"פינקו"( הראל הפושט מפקד הכוח
 לשעבר..(. 101שלמה באום )מותיקי יחידה 

בפשיטה זו נגרמו למצרים אבדות רבות )כולל מפקד הגזרה שנהרג( והושמדו מתקני צבא, רק"ם, כלי 
רכב ותחנות מכ"ם. זאת ללא אבדות )להוציא פצוע קל אחד( לכוח הפושט )מכוחות מעטה הסיוע, 

                                                 
18

 רק"ם עם יכולת שיוט במים, במקביל לתנועה על היבשה  
19

 שייח'-כל החלק הדרומי של חצי האי סיני מראס סודר ועד שארם א -מרחב שלמה   
20

 מתקן האימונים הראשי לאימון יחידות השדה בצה"ל, ליד קיבוץ צאלים שבנגב  
21

 נתמנה כמפקדה  -לאחר מלחמת יוה"כ  - 884אוגדה  -הקשר של פינקו עם הטירנים נשמר ועם הקמת אוגדת הטירנים הסדירה   
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חבלה, שנשאו מטען התפוצץ , כאשר 13נהרגו טייס סקייהוק שמטוסו הופל ושלושה מלוחמי שייטת 
 בדרכם חזרה ממשימתם לנטרול ספינות טורפדו מצריות בצפון הגזרה(. 

 

 מפת "מבצע רביב" - 1ראה תרשים  

 
מבצע מתוכנן אחר, שהופסק כבר בשלב מוקדם, היה ניסיון לפשיטה אמפיבית באגם תמסח בפברואר 

עו בבוץ בגדה המזרחית, . כלי הרק"ם האמפיביים, של יחידת "דוב לבן", אשר נכנסו למים, שק1970
  .עוד לפני שהצליחו לצוף במי האגם.

 
 אך הצלחתו המרשימה של "מבצע רביב" הביאה לתכנון מבצעי נחיתה נוספים.

 
הרעיון היה להתבסס על שני יתרונות עיקריים שהיו לטנקי הטירן בהקשר זה. יתרון אחד היה במשקל 

, בכל 23או "מגח" 22נקי טירן, מאשר טנקי "שוט"הטנק ובממדיו, דבר שאיפשר להעמיס ולשנע יותר ט
אחת מהנחתות של חיל הים )בנחתת הגדולה "בת שבע" ניתן היה להעמיס, בהשטה אחת, גדוד 

 טירנים מוקטן ועוד כשתי פלוגות נגמ"שים(.
יתרון שני לטנקי הטירן ולרק"ם השלל האמפיבי, היה באפשרות ל"הסתערבות" ובהטעיה שבהתחזות 

 ב, במשימות מיוחדות ובתנאים מסוימים. ליחידות אוי
 69במרחב מרש"ל, הייתה מסוגלת לשנע בהשטה אחת אשר רוכזה שייטת הנחתות של חיל הים, 

 טנקי טירן )כשני גדודים( וגדוד נגמ"שים כמעט מלא. 
 

תוכננו משימות פשיטה אמפיביות במפרץ סואץ וכן בגזרת התעלה ואגמיה.  - 88לכלים של יחידה 
הנחיתה הגדולים שתוכננו )במסגרת של אוגדה ייעודית למטרה זו(, היה תפקידה של יחידה  במבצעי

, על ראש החוף ומערכי האויב הקדמיים. בשלב השני 13להשתלט, בשיתוף עם צוותי שייטת  88
נועדו להמשיך בפריצה ובמשימות העומק  חי"רתוכננה נחיתת טנקי הטירן, אשר בשילוב עם כוחות 

, נשקלה באופן רציני לביצוע בימים הראשונים של מלחמת 24צעית כזאת בשם: "אור ירוק")תוכנית מב
 יוה"כ, כאיגוף עומק מדרום, להעסקת כוחות מצריים, במקביל לצליחת התעלה..(. 

, ריכז כאמור את הטיפול בנושאים אלה כראש ענף היישט 274יואל גונן, אשר לימים התמנה כמח"ט 
( ופעל רבות לקידום תוכניות הנחיתות 227אז בחירום, כמג"ד  בתח"ש )במקביל לתפקידו

 האופרטיביות ואימון יחידות החטיבה בתחום זה.
נערכה סידרה שלמה של אימונים וניסויים בהשטת טנקים בכלי שייט שונים ואף פותחו ונרכשו דוברות 

הכובד, לפעילות זו, למטרה זו. הניסויים נערכו בתחילה בים התיכון ואח"כ הועבר מרכז  מיוחדות
 התורה למערך סדור ותוכניות מבצעיות של ממש.  שוכללהלמרחב מרש"ל. שם 

 
לקראת סוף מלחמת ההתשה, במסגרת התכניות שהוכנו בצה"ל לנטרול מערך טילי הנ"מ המצריים, 

כהכנה  -אשר קודמו לכיוון התעלה, עלתה הצעה לשלב את טנקי הטירן במבצע שנקרא "בנדיגו" 
 ת למבצע האווירי.הקרקעי

 20, לטווחים של 26מ"מ, של תותחי הטנקים, ב"ירי עקיף" 100בקוטר  25הרעיון היה לירות פגזי נפיץ
..(, לעבר סוללות הטילים הקרובות לתעלה. זאת 27מעלות 45ק"מ ויותר )בזווית הגבהה של עד 

אותן לפרק זמן  במטרה לפגוע עם רסיסי הפגזים במערכות בקרה ומכ"ם בסוללות אלה ובכך לנטרל
 מסוים. כך יתאפשר למטוסי חיל האוויר לחדור פנימה ולהשמיד את אותן עמדות הטילים. 

טנקים )"קנים"( כל אחת.  4הירי צריך היה להתבצע בשיטות ארטילריות, במערך של "סוללות" בנות 
העפר  הטנקים היו צריכים לעמוד בשיפוע, בעמדות מיוחדות שנחפרו למטרה זו וכן על סוללות

מעלות )להשגת טווחים  45הצמודות לתעלת סואץ בצד המזרחי, במטרה להגיע להגבהה של עד 
 מכסימליים(.

                                                 
22

 עם ממסרת אוטומטית ומנוע קונטיננטל דיזל משופר( -כינויו בצה"ל של טנק הצנטוריון הבריטי )אשר שודרג בהמשך ל"שוט קל"   
23

 (-4M:ו  -M>8מבוססים על טנקי פטון )כינויים של כל הטנקים בצה"ל ה  
24

 ( וכוחות נוספים79, גם חטיבת הצנחנים הסדירה )חטיבה 8;6במבצע "אור ירוק" היו צריכים להשתתף, בנוסף לחטיבה   
25

 פגזים המיועדים למטרות חי"ר ויעדים שאינם מוגני שריון  
26

 ונעזר בתצפית חיצונית )אווירית או יבשתית( לתיקוני האש ירי  בו הטנק )או התותח( היורה אינו נמצא בקשר עין עם המטרה  
27

 לזווית הגבהה כזאת ניתן להגיע רק כאשר מציבים את הטנק על שיפוע תלול -מעלות מושג הטווח המכסימלי  89בזווית של   
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בעת  יוצריםר שאמ"מ,  100היתרון בשימוש בטנקי הטירן היה בכך שפגזי הנפיץ של תותחי ה 
 28מ"מ 105רסיסים קטלניים, התאימו למשימה זו יותר מפגזי המעיך והחלול של תותחי ה  הפגיעה

)של ה"מגחים" וה"שוטים"(. היה גם יתרון לטנק לעומת כלי ארטילריה אחרים, בכל הקשור למיגון של 
אנשי הצוות ויכולת ההגנה העצמית של הטנקים. הירי היה צריך להתבצע במדפים סגורים וככל הניתן 

 בהסתר מאש נ"ט בכינון ישיר.
, תוך שימוש במוטות כיוון, במדי שיפוע, במצפנים כינון הטנקים והקנים נעשו לפי עקרונות ארטילריים

ארטילרי ותצפית  29כל זאת תחת בקרה מרכזית של מפי"ק .ובמדי האלפיות, הנמצאים בצריח הטנק
אש מוטסת. מחלקת טנקים של הפלוגה הסדירה, הפעילה לראשונה ירי מן הסוג הזה, באירוע באזור 

 התשה.מוצב המזח, זמן קצר לפני הפסקת האש במלחמת ה
 

התחלה צוותי מילואים מגדודי הטנקים של החטיבה, עברו סידרה של אימונים ייעודיים בנושא זה ב
להפעלה  ,והיו מוכנים כבר לירידה לחזית התעלהומאוחר יותר באזור ג'בל ליבני שבסיני  אזור צאליםב

התוכנית  המבצעית של "בנדיגו". אך הפסקת האש וסיום מלחמת ההתשה מנעו את הצורך ביישום
 במלואה. 

 
 יח'שי-בשארם א "המדור"מאנשי  , השתתפו חלק274מקביל להכשרת אנשי הטירנים של חטיבה ב

 . "מבצע קשת" (:1972באותם הימים )בשנת  באחד הסיפורים החסויים ביותר
הפעלת טנקים עיראקים לצורך  ,לארץ הובאו לוחמים כורדים, אשר הוכשרו כטנקיסטים על טנקי טירן

 .נגד השלטון העיראקי בכורדיסטן ,במסגרת המרד הכורדי הגדול, סושנתפ
אספו חיילים וקצינים דוברי ערבית ברמה גבוהה, בעלי סיווג בטחוני  ביחידות שונות של חיל השריון

הם הוסבו ע"י צוות "המדור" והוכשרו כמדריכי טירן , אשר עליהם הוטלה משימת ההדרכה. מתאים
הילחם עם שייח'( סדרות הדרכה מקצועיות והוכשרו ל-שעברו כאן )בשארם אעבור הלוחמים הכורדים, 

 .בעתיד אולי ושהיו גם צפויים להיתפס נפלו לידיהםכבר טנקים עיראקים ש אותם
אגב, בתקופה מאוחרת יותר, נשלח בחשאי אל"ם גדעון אלשור, להדריך את הכורדים בארצם, כהמשך 

 ל"מבצע קשת"..
 
 

  , הסבת הצוותים והיערכות החטיבה למלחמהפיתוח דגמי "טירן ש"
 

לאחר הפסקת האש וסיום מלחמת ההתשה, הוחל בפרוייקט של הסבת טנקי הטירן, לדגם משופר 
מ"מ )שכינויו בצה"ל היה: "שריר" =  105שכונה "טירן ש". ביצועי התותח המערבי )הבריטי( בקוטר 

מ"מ הרוסיים, בעיקר בכל הקשור ללחימת  100ש'(, התבררו כעדיפים באופן משמעותי מול תותחי ה 
שב"ש )בדיוק, בטווחים וביכולות החדירה( וכן היה יתרון בייצור התחמושת, שכבר היה מקומי 
ובהאחדת מערך התחזוקה. מאחר וצה"ל ראה בטנקי הטירן טנקי מערכה לכל דבר, הוחלט על כן 

סדן ולמערכות הירי ובקרת האש להחליף את קני התותחים בטירנים לתותח המערבי, עם התאמתם ל
 מ"מ. 105להתאימם לתחמושת  -הרוסיות המקוריות. שונו גם מיתקוני הפגזים בצריח ובתובה 

 מ"מ "שריר". 105ש', שניהם עם תותחי  5-ש' וטירן 4-פותחו שני דגמים בסיסיים: טירן
, היה נטול רצפת T-54שהיה על בסיס  -ש'  4-ההבדל העיקרי בין שני הדגמים היה בעובדה שהטירן

ש'  5-הייתה כבר מערכת הידראולית(, לעומת הטירן T-54Cמכנית )בדגם  30צריח ועם מערכת הגבהה
 ומייצב תותח חשמלי והיה מצויד ברצפת צריח ובמערכת הגבהה הידראולית T-55שהיה מבוסס על  -

 נעה שהיו משופרות יותר. תוכן במערכות עזר לנהיגה ולה
 

, הסבה לדגמים 274, הועברו כל צוותי הטירנים בחטיבה 1973ועד קיץ  1972 ,1971במהלך השנים 
החדשים ועברו עמם אימונים, עד לרמה של תרגילים פלוגתיים וגדודיים, כולל אימוני נחיתה ופשיטות 

 עומק במרחב מרש"ל.
נים במקביל חוזקה כאמור מערכת ההכשרה והתגבור ע"י אנשי צוות נוספים, כשהוקמה פלוגת הטיר

שייח' )שם התמחו כפי שהוזכר לעיל, באימוני נחיתה -לשארם א 1972הסדירה, אשר הועברה בשנת 
 רענון התקופתי של צוותי המילואים(.הסבות לדגם "שריר" ולומבצעים משולבים, בנוסף ל

                                                 
28

 מ"מ 544דול, כמו לפגז נפיץ מ"מ, שהם פגזים לירי על טנקים, אין רסיסים המתפזרים ברדיוס ג 549לפגזי המעיך והחלול של תותח   
29

 מרכז פיקוד ושליטה ארטילרי, המרכז את הנחיות הכינון ופקודות האש לסוללת התותחים  -מפי"ק   
30

 להגבהה והנמכה של תותח הטנק  
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 225הימ"ח העיקרי של החטיבה הועבר למחנה "חסה", ליד אשקלון. הרק"ם והרכבים של גדוד 

( לשמש ככוח כוננות מיידי, הן להגנה על 88שייח'. שם יועד הגדוד )ביחד עם יחידה -ארם אהועברו לש
מרחב מרש"ל והן לצורך מבצעי נחיתה עתידיים שתוכננו )כגון מבצע "אור ירוק" הנ"ל, לנחיתה 

 בעדביה, שמעבר למפרץ סואץ(.
 

. אנשי הפלוגה הסדירה  טירניםבירושלים, השתתפו שתי פלוגות 1973במצעד צה"ל ביום העצמאות 
טנקי טירן "שריר", אשר נלקחו  21, עם 227מגדוד  )פלוגה ב'( משארם, בצרוף צוותי פלוגת מילואים

 מהימ"ח של הגדוד במחנה "חסה".
טנקים אלה הועברו לאחר המצעד לטיפול תקופתי מקיף בסדנאות חיל החימוש )ועל השפעת עניין זה 

 בהמשך..(.על מצבת הכלים עם פרוץ המלחמה, 
 

חודשים לפני פרוץ מלחמת יוה"כ(, התמנה אל"ם יואל גונן )גורודיש( כמפקד החטיבה  3)כ  1973בקיץ 
 .143אוגדה  31והחליף את גדעון אלשור )אלטשולר(, אשר התמנה לרמ"ט

יואל ריכז כאמור, במשך תקופה ממושכת, את פיתוח תורת הנחיתות והשתתף בגיבוש חלק 
כל זאת עוד לפני כניסתו לתפקידו כמח"ט והמשיך לטפל בנושא זה, ביתר שאת, מהמבצעים שתוכננו. 
קידום התוכניות למבצעי נחיתה עדכון וופעל ל -בימים שלפני פרוץ המלחמה  -לאחר מינויו לתפקיד 

 ואיגופי עומק מעבר למפרץ סואץ. 
 

המלחמה את  פרוץלפני גם הוא בנושאי הנחיתה בתח"ש, קיבל  היה מעורבסא"ל אברהם מדליה, ש
 שייח'.-בשארם א 225הפיקוד על גדוד 

פלוגות מילואים והפלוגה  3 -פלוגות  4)אשר כלל  225החטיבה ובעיקר שלוחותיה הדרומיות: גדוד 
 ב לבן", הייתה ערוכה עתה, יותר מתמיד, לפעילות מיוחדת זו, אם תידרש לכך.והסדירה( ויחידת "ד

 
 

  אנשיהוגיוס  -מצב החטיבה ערב המלחמה 
 

ערב מלחמת יוה"כ, לאחר השלמת תוכניות ההסבה והאימונים היחידתיים, הייתה החטיבה ערוכה 
)שעדיין לא  32בפריסה הבאה: מפקדת החטיבה והיחידות החטיבתיות, עם הרק"ם, הרכבים והזיווד

מ"ח (, נמצאו בי25ו  228, 227( של שלושה גדודי טנקים )33בעיקר במספר פריטי צל"ם -היה מושלם 
 ים, נמצאו בימ"ח88( ושל יחידה 225ב"חסה". הרק"ם, כלי הרכב והציוד, של הגדוד הרביעי )גדוד 

 .ובאבו רודס שייח'-בשארם א
 

, הוחל בגיוס חיילי החטיבה. רבים מהם הגיעו 1973באוקטובר  6עם פרוץ המלחמה בשבת, 
 ביוזמתם, עוד לפני קבלת הצווים, למחנה "חסה". 

וני אנשי הגדודים והיחידות החטיבתיות לבסיס, הוחל בהכנת הטנקים וכלי הרכב, מיד עם הגעת ראש
 זיוודם וחימושם. 

איוש הצוותים ויחידות המשנה, היה במידה רבה מאולתר. קשה היה לשבץ צוותים אורגניים, עקב 
 ההגעה הבלתי מסודרת ובהעדר חלק מהטנקים, שהיו כאמור בסדנאות חיצוניות.

טנקים בימ"ח ומערך הגדוד כלל בשלב זה רק שתי פלוגות  15מא, נמצאו רק כ , לדוג227לגדוד 
 הטנקים היה קטן מהתקן. 34מוקטנות )א' וב'( וטנקי מג"ד וסמג"ד.. גם בגדודים האחרים סד"כ

ומשקפות למפקדים(, חומשו הטנקים  0.3מקלעי " ובעיקרלמרות חוסרים מסוימים בציוד חיוני )
 ותים המאולתרים לירידה לסיני. במהירות ונערכו עם הציו

  
, שהתייצבו, הופנו בחלקם לשדות תעופה לקראת הטסתם 88ויחידה  225אנשי הצוות של גדוד 

 שייח' )אנשי הפלוגה הסדירה הוחזרו מחופשה והוטסו לשארם עוד בלילה הקודם(.-לשארם א
 (. 7.10לוחמי "דוב לבן" הוטסו מנתב"ג לשארם במהלך יום ראשון )
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לשם כבר בליל הלחימה הראשון  הוטסו למרחב אופירה,ע החשש של הגעת כוחות מצריים על רק
בסופו של דבר על  הגיעו 225של גדוד  שרוכזו מכל יחידות החטיבה. יתרת הצוותים ,מילואים צוותי

 ק"מ לימ"ח בשארם, החל מיום ראשון בלילה.  600נסיעה מתישה של יותר מ באוטובוסים, 
 

, החלו להגיע למחנה "חסה", ראשוני מובילי הטנקים )מובילים "ותיקים" מסוג 7.10.73ביום ראשון, 
לריכוז  -, שהוצאו מאחסון( והוחל בשינוע הטנקים והצוותים כאשר היעד היה סיני 35"דיאמונד טי"

 חטיבתי במרחב רפידים, במרכז חצי האי.
ים העמוסים בשיירות. כאשר כל מוביל טנקים שהגיע הועמס מיידית ומחוץ למחנה נערכו המוביל

 נקבצה שיירה עם מספר סביר של מובילים, ניתנה לה ההוראה לצאת דרומה.
ציר הנסיעה המתוכנן היה דרך הכביש העוקף המזרחי של רצועת עזה עד לצומת רפיח ומשם דרך 

 צומת אל עריש לכיוון הציר המרכזי של סיני.
 

שם נערכו  -במחנה רפיח וירדו ישירות לטסה  צוותי פלוגת הסיור החטיבתית הצטיידו בג'יפים
 בתצפיות כבר מיו ראשון בערב.

 
 

  באוקטובר( 13עד  8כעתודה פיקודית ) -פעילות הגוף העיקרי של החטיבה 
 

הטנקים של שלושת גדודי הטנקים, שהיו מוצבים ב"חסה", החלו כאמור במסע ארוך, על מובילי 
 נקבע במישור שמצפון לשדה התעופה של רפידים. הטנקים המיושנים. אזור הכינוס לחטיבה 

רבים מהמובילים נתקעו בדרך וטנקים לא מעטים השלימו את המסע בנסיעה של קילומטרים רבים על 
 זחליהם, עד לשטחי הכינוס.

יחידות החטיבה האחרות, מערך התחזוקה החטיבתי וחפ"ק המח"ט, ירדו במקביל עם כלי הרכב 
( וביום שני. לקראת יום 7.10נמשכה משעות אחה"צ של יום ראשון ) בהערשלהם. התנועה דרומה ומ

 כבר נערך הגוף העיקרי של החטיבה במרחב "רפידים", לפי יחידות המשנה.בבוקר שני 
 החטיבה נקבעה בשלב זה כעתודה פיקודית, להתקפות נגד ותגבור אזורים חיוניים.

 
( את מרחב רפידים, כולל יחידות 21-ומיג 7-סוחוי( תקפו מטוסים מצריים )מסוג 8.10במהלך יום שני )

של החטיבה. בתקיפות אלה לא היו נזקים משמעותיים לטנקים. לעבר המטוסים התוקפים נורתה אש 
 ממקלעי הטנקים ומתותחי נ"מ, שהוצבו סביב שדה"ת ברפידים.

 
בר הג'ידי. הערכת בלילה שבין יום שני ויום שלישי, נתקבלה בחטיבה פקודה לנוע דרומה, לכיוון מע

 הפיקוד הייתה שבגזרה זו יתבצע ניסיון פריצה של דיביזיה משוריינת מן הארמייה המצרית השלישית.
שלושת גדודי החטיבה, עם חפ"ק המח"ט, נעו בשדרות על ציר הרוחב דרומה. הטנקים נערכו מצפון 

 לביר תמדה, בהמתנה לכוחות המצריים שהיו צפויים להגיע ממערב. 
 

(, כאשר התברר כי הפריצה המצרית לא תתרחש ולאור הבעיות בגזרה 9.10יום שלישי ) במהלך
בגזרה זו, נתקבלה הפקודה לחזור  162הצפונית, שהתעוררו עקב כשלון מתקפת הנגד של אוגדה 

 (, באזור רפידים.10.10צפונה. כל היחידות שבו על עקבותיהן ונערכו מחדש, החל מיום רביעי )
ה לרפידים, החלו אנשי הצוות בביצוע הטיפולים הנדרשים והטנקים תודלקו מחדש, לאחר ההגעה חזר

 לאחר מסעם הארוך דרומה וצפונה. 
 

באוקטובר, עלתה הצעה לבצע ניסיון חילוץ של אנשי מוצב המזח, שהיה  12ל  11בלילה שבין ה 
 המוצב הדרומי ביותר על התעלה ושעדיין לא נכבש באותו שלב. 

רוץ עם כוח של מספר טנקי טירן של החטיבה, בהדמיה לכוח מצרי, לעבור את התעלה הרעיון היה לפ
מערבה על גשר מצרי ולחזור מזרחה על גשר אחר באזור מוצב המזח. הכוונה הייתה לנצל אולי בלבול 
אפשרי במערך המצרי, להגיע למוצב הנצור ולחלץ את אנשיו על גבי הטנקים, בנסיעה חזרה לקווי 

במטרה להוות כוח חי"ר מיומן  ,צוותים של לוחמי סיירת מטכ"ל כבר הגיעו לחניוני הטנקיםכוחותינו. 
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שיתלווה אל הטנקים והכוונה הייתה שהם יוסעו רכובים עליהם מבחוץ. היו גם דיונים לגבי האפשרות 
 של צביעת אותם טנקים, שישתתפו במבצע זה, בצבעים מצריים.

מצב הלוחמים במוצב נואש ולבסוף הוחלט לאשר למפקדו  במהלך הלילה וביום למחרת התברר כי
 ( בבוקר. כך שלא היה צורך להתנסות בהרפתקה הנועזת שתוכננה.13.10להיכנע ביום ששי )

 
באוקטובר, כבר הוחל בהכנות המעשיות לצליחת התעלה. שלושת חטיבות הטנקים של  13וב  12ב 

סות ונלחמו ברציפות בגזרה הצפונית )מאזור (, שהיו פרו217ו  460, 500)החטיבות:  162אוגדה 
 "טסה" וצפונה(, יועדו לשמש ככוח השריון העיקרי, בשלב הראשון של הצליחה, לפריצה מערבה. 

, להחליף את שתי החטיבות הדרומיות שלה בקו 162קיבלה פקודה לנוע לגזרת אוגדה  274חטיבה 
 המגע ולקבל אחריות על הגזרה שבין ציר "מאדים" לטסה.
מפקדה מאולתרת, בפיקודו של  באותו שלבאת האחריות )הזמנית( על הגזרה הצפונית בסיני, קיבלה 

 (. 162תא"ל דוביק תמרי )ס. מפקד אוג' 
 

, שכוח הטנקים שלה כלל גדוד של 11מצפון לגזרה שיועדה לחטיבת הטירנים, נערכה חטיבה ממוכנת 
 רו בגזרתה.טנקי שרמן, עם תגבור של טנקי מגח ושוט, אשר נות
ובקו המגע עם הארמייה  143, מאוגדה 421ו  600מדרום לגזרת החטיבה נמצאו כוחות של החטיבות 

 , אשר המתינו ליציאה לאזורי הצליחה.162המצרית השנייה עדיין שהו יחידות של אוגדה 
  

הארמייה  שלושת גדודי החטיבה החלו בתנועה על זחלים מאזור רפידים ונערכו בקו המגע, מול יחידות
 . 162המצרית השנייה, כשהם מחליפים בהדרגה את יחידות אוגדה 

 

 באוקטובר 13עד  8תנועות ופריסת החטיבה:  - 2ראה תרשים 

 
 החטיבה נערכה באופן הבא: 

בפיקודו של סא"ל יצחק פורם, נפרס בדרום, מאזור תעוז "הברגה" )ציר "ספונטני"( ולאורך  25גדוד 
 זיזית" )"ציר חת"ם"(. הקטע הדרומי של ציר "ח

בפיקודו של סא"ל שלמה שריג )שכטר(, נערך מצפון למתחם "זרקור", בגזרה הצפונית של  228גדוד 
 החטיבה ובעיקר באזור ציר "מאדים". 

 בפיקודו של סא"ל אורי ברז, תפס את הגזרה המרכזית, בין "הברגה" ו"זרקור".  227גדוד 
 .25ו  227חפ"ק המח"ט נמצא בין הגדודים 

הסיוע הארטילרי היה צריך להינתן מגדודי האגד הארטילרי, של המסגרת האוגדתית החדשה 
 שהוקמה, אשר נפרסו לאורך כביש הרוחב מבלוזה לטסה. 

 ו לאורך ציר "ספונטני" וכביש הרוחב העורפי.ערכמערכי התחזוקה והפינוי של החטיבה נ
החלו לצאת  162לגזרתה ויחידות אוגדה באוקטובר קיבלה החטיבה את האחריות  14ל  13בין ה 

 מהאזור, ככוח עתודה פיקודי, בכוונה  להתארגן לצליחה ולחדירה מעבר לתעלה. 
 
 

  באוקטובר( 18עד  14באגף הדרומי של הגזרה הצפונית בסיני ) -לחימת החטיבה 
 

מוקדמות לחודש בלילה תודלקו הטנקים והושלמו ההכנות בחניונים שמאחור. בשעות הבוקר ה 13ב 
, יצאו הטנקים של שלושת הגדודים מחניוני הלילה שלהם ונעו אל שטחים 14.10של יום ראשון 

 שולטים, כל גדוד בגזרתו.
 

לחודש( נערכו תקיפות אוויריות והפגזות  14במהלך השבת ובעיקר ביום ראשון מוקדם בבוקר )
, אך בשלב זה לא היו פגיעות ארטילריות על יחידות החטיבה אשר נכנסו לגזרה. היו מספר נפגעים

 מירי של מקלעי הטנקים, באזור בו נמצא חפ"ק המח"ט.  17-רציניות בטנקים. מנגד הופל מטוס מיג
, סא"ל אורי ברז, שנפגע 227בין הנפגעים בהפגזות הארטילריות ובתקיפות האוויריות היה גם מג"ד 

את מקומו של מונה כסמג"ד, תפס סגן  רס"ן שלמה )מונה( פלד. -בעינו ופונה ובמקומו נתמנה סגנו 
 , פלוגתו לא אוישה באותו שלב.227שעקב החוסר בטנקים בגדוד  -מ"פ ג'  -יוסי כהן 



04 

 

"כבש"(, ערכו בבוקר תצפית, לצורך הכנת הסיוע  -ומ"פ ו' )שמוליק  36שכטר ועמו הקש"א - 228מג"ד 
, שפגעו באחד 17-י צמד מטוסי מיגהארטילרי בגזרה הצפונית. הם הותקפו ישירות )אך לא נפגעו( ע"

 הטנקים של הפלוגה )ופצעו את המפקד ונהג הטנק(. 
 

באוקטובר בבוקר, לאחר מספר ימים של עצירה ובעקבות לחץ סורי על המצרים,  14התברר כי ב 
החלה התקפה מקבילה מזרחה של כוחות מצריים, בגזרות שונות לרוחב החזית. הם גם זיהו את 

 שראלי שעמד מולם בגזרה הצפונית בסיני וכאן ריכזו את המאמצים העיקריים. הדילול במערך הי
כוחות משולבים של חי"ר )מצוידים באמצעי נ"ט רבים( וטנקים, מהחטיבות הממוכנות וחטיבות החי"ר 

לערך, בתנועה לכיוון מזרח. יעדם היה תפיסת  07:00של הארמייה המצרית השנייה, החלו, משעה 
 על ציר "חזיזית" )"ציר חת"ם"( והמשך ההבקעה משם מזרחה.השטחים השולטים 

, היה מורכב בעיקר מן החטיבה 274הכוח המצרי שהתקדם מול המרחב בו החזיקה חטיבה 
 2תגברה את דיביזית החי"ר ו 23(, שהייתה שייכת לדיביזיה הממוכנת T-55)עם טנקי  24המשוריינת 

, של הארמייה 18ו  2וגברת, מדיביזיות החי"ר ומיחידות חי"ר, בעוצמה מצטברת של כחטיבה מ
 המצרית השנייה. 

 
בצפון הגזרה התקדם כוח מצרי, משני עברי ציר "טלטול" לכיוון צומת "מאדים"/"חזיזית"/"טלטול". 

בפיקודו של סא"ל שלמה )שכטר( שריג. כאשר  228מולו, בגבעות השולטות על הצומת, נערך גדוד 
 , בפיקוד אל"ם אהרון )פדל'ה( פלד.11חטיבה מצפון לו נפרסו הטנקים של 

 היה למעשה מרוחק ומנותק משני הגדודים האחרים של החטיבה ופעל עצמאית בגזרתו. 228גדוד 
. הכוח נתגלה 228בלילה קודם ניסה כוח קומנדו מצרי לפשוט על חניון של פלוגת החרמ"ש מגדוד 

 מי הכוח(.והונס לאחר מכת אש חזקה )בתקיפה זו נפגע אחד מזחל"
  

, 227במרכז הגזרה החטיבתית, נע כוח מצרי נוסף בציר "ציון". אל ציר "חזיזית", לכיוון "זרקור". גדוד 
פיקוד רס"ן שלמה )מונה( פלד, נערך מולו עתה ב היהשלאחר פציעתו של המג"ד אורי ברז בבוקר, 

 ".בשטחים שולטים, הנמצאים מזרחית לציר "חזיזית" ומצפון לציר "ספונטני
 

בגזרה הדרומית של החטיבה התקדם כוח מצרי שלישי, כמאמץ עיקרי בגזרה זו, משני עברי ציר 
, 25"חביבה", לכיוון תעוז "הברגה", שהיה נטוש באותה עת. הכוח שעמד מול התקדמות זו היה גדוד 

 בפיקודו של סא"ל יצחק פורם. 
 

 של החטיבה, בין שני הגדודים.יואל המח"ט, על הטנק שלו, קבע את מיקומו בגזרה הדרומית 
 מערכי הרפואה, התחזוקה והחימוש החטיבתיים, נפרסו מאחור, בעיקר על ציר "ספונטני".

 
, עם כוחות  T-55הכוחות המצריים שתקפו בגזרת החטיבה היו מבוססים, כאמור, על יחידות טנקי

 חי"ר גדולים וסיוע ארטילרי מסיבי. 
 

המצרית,  15, התקדמה חטיבת הטנקים 11בלוזה, מול חטיבה -רהמצפון לגזרת החטיבה, על ציר קנט
 .18. חטיבה שתגברה את דיביזיית החי"ר המצרית מס' T-62עם טנקי 

של אוגדה  421)על ציר "טליסמן" ומאזור "חמוטל" ודרומה( נערכה חטיבה  274מדרום לגזרת חטיבה 
 קים וחי"ר, של המצרים.וגם מולה היו ניסיונות התקדמות של כוחות משולבים, טנ 143

 
כלל בעיקר טנקים וחי"ר מוסע במשאיות, שהיה צריך להתפרס על  228הכוח שהתקדם מול גדוד 

 שטחים שולטים, לאחר שהטנקים יפרצו את המערך הישראלי.
הכוח הדרומי היה בעיקרו כוח חי"ר )בעוצמה של כחטיבה מוגברת(, אשר התקדם רגלית, עם משגרי 

 .T-55מתוגבר בגדוד טנקים נ"ט רבים, כשהוא 
מ"מ ומרגמות( נתנו סיוע מסיבי לכוחות  152מ"מ,  130מ"מ,  122עשרות קנים ארטילריים )תותחי 

המצריים המתקדמים. התברר גם כי מספר חוליות תצפית חדרו בלילות הקודמים והתמקמו בשטחים 
 ת.שולטים בגזרה וסייעו להכוונה וטיווח מדויק של אש הארטילריה המצרי

 מצרי, שהתמקם על גבעה באזור הפריסה של הגדוד. 37אף נתפס קת"ק 228בגזרה של גדוד 
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להתקדמות הקרקעית של הכוחות המצריים קדמה תקיפה אווירית, אשר במהלכה הופל, ע"י טיל 

 ..228"הוק", מטוס האנטר עיראקי, שהשתתף בתקיפה וטייסו נלקח בשבי ע"י לוחמי 
 

לב הראשון, טנקי החטיבה את האש ואפשרו לטנקים, שנעו בראש הכוחות בגזרה הדרומית נצרו, בש
מ' בקירוב.  רק כאשר החלו הטנקים המצריים לעבור  1,200-1,000המצריים, להתקרב לטווחים של 

 את הרכסים הקרובים, ממערב לציר "חזיזית", נפתחה עליהם אש בכינון ישיר.
, לאורך כל הגזרה הדרומית של החטיבה ובשלב זה בתוך דקות נפגעו והתלקחו מספר טנקים מצריים

 כמעט ללא נפגעים לכוחותינו. 
 

בחילופי האש הקשים בהמשך הבוקר ובעיקר ממטחי טילי הנ"ט, אשר נורו ע"י כוחות החי"ר המצריים 
)אליו הועברה מחלקה מפל' א'  25מהטנקים בגדוד  6וכן מההפגזות הארטילריות על כוחותינו, נפגעו 

נפגע מפגיעה ישירה של  המג"דטנק , בפיקוד הסמ"פ רפי(, כולל טנקי המג"ד והקש"א. 227 של גדוד
 לאחור.  וופונ ונפצע שהיה עימו על הטנק, ,וקמב"ץ הגדוד סא"ל פורםו טנק מצרי

 38קל-לערך(, הוכנסו לפעולה טנקי שוט 09:30בשלב זה של הקרב בגזרה הדרומית )החל מהשעה 
 162נותר ככוח מאסף של אוגדה ר שא)בפיקוד סא"ל אלישיב שמשי(,  500של חטיבה  430מגדוד 
 בגזרה.

, באופן זמני, את האחריות על גזרת "הברגה" ובמאמץ 430, קיבל מג"ד 25עקב פציעתו של מג"ד 
 משותף של טנקי השוט והטירן בגזרה זו נהדפו הכוחות המצריים חזרה לכיוון מערב.

 
מלוחמיו, שנפלו בקרבות על  6מבין גדודי החטיבה באותו יום ואיבד נפגע באופן הקשה ביותר  25גדוד 

 . ומט"ק מ"מ , סמ"פ,"הברגה" וביניהם מ"פ ל' )סרן עוזי ישראלי ז"ל(
במקום סא"ל פורם שנפצע ופונה. את הפיקוד על  ,25כמג"ד  זמנית סרן אמיתי שר, הסמג"ד, נתמנה

 פלוגה ל' קיבל משה, סגנו של עוזי ז"ל.
, במהלך הקרבות בבוקר, נפגע מטיל ועלה באש טנק מ"פ ב' והמ"פ )סרן יקי פרידמן( נפצע 227בגדוד 

ונכווה קשות ופונה במצב קשה לעורף. את מקומו תפס סגנו שלמה וכסמ"פ נתמנה גדי, שחזר לקו 
 למרות שנפצע ופונה קודם לכן.

 
לה. הטנקים הבודדים שלא רוב הטנקים המצריים שהתקדמו בגזרה הדרומית נפגעו והוצאו מכלל פעו

נפגעו נסוגו חזרה למתחמים הסמוכים לתעלה. אך מאוחר יותר התברר כי מרבית כוחות החי"ר 
המצריים, שנעו בעקבות הטנקים, לא נסוגו. הם נאחזו והתחפרו בגבעות החוליות שממערב לציר 

 רכס של "הברגה".ב"חזיזית", כולל 
 

 3,000כ  באש, כבר בטווחים של 228של פלוגה ו' מגדוד בגזרה הצפונית של החטיבה, פתחו טנקים 
מ' )מבנה השטח כאן איפשר זיהוי מטרות בטווחים אלה(. פלוגה זו הייתה ממוקמת בעמדות 

 המערביות ביותר של הגדוד ובקצה הצפוני של הגזרה החטיבתית. 
נפגעו והושמדו כבר במטחי הירי של הפלוגה, שאליה הצטרפו טנקי שתי הפלוגות הנוספות של הגדוד, 

 טנקים מצריים ומשאיות רבות אשר הסיעו את החי"ר המצרי. 12בתחילת הקרב כ 
, בפיקוד 460של חטיבה  198גדוד מקל )-בשלב מסוים הגיעה לגזרת הגדוד תגבורת של טנקי שוט

 סא"ל עמיר יפה(, אשר סייעו ללחימה ולבלימת המצרים במרחב זה.   
(, אך כולם הוחזרו לפעילות. מספר מפקדים וארטילריה בעיקר מטילי נ"טטנקים ) 4נפגעו  228בגדוד 

וללא  בכלי ואנשי צוות נפצעו, מהם שלושה בטנק של מ"מ מפלוגה ו'. נהג טנק המ"מ, שנותר יחידי
הסיע את הטנק לאחור ונחלץ ממנו בכוחות עצמו. הוא הגיע רגלית לשטח שהיה סובב ו, קשר חוץ

( ולמזלו זוהה כישראלי, שניות לפני שנפתחה עליו אש. 11פון )חטיבה בשליטת החטיבה השכנה מצ
 הוא והטנק )שנותר תקוע בדיונת חול( הוחזרו לאחר מכן לגדודם.  

הצליח במהלך חילופי האש, לחלץ טייס  ,228הפלס"ר החטיבתי, שהיה בגזרת גדוד צוות סיור של 
 ינו לבין המצרים. שלנו שמטוסו הופל ואשר צנח בשטח הביניים, בין כוחות

 בתום הקרב שהתנהל בגזרה זו ניתקו הכוחות המצריים מגע ונסוגו מערבה.
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מאוחר יותר באותו יום, נעשו מספר ניסיונות של כוחות החטיבה, בגזרה הדרומית, להתקדם אל רכסי 
, של (RPGהגבעות, מערבית לציר "חזיזית". ניסיונות אלו נתקלו באש נ"ט חזקה )טילי סאגר ורקטות 

חיילי חי"ר מצריים רבים, אשר התחפרו, כאמור, באותן גבעות. בהעדר כוחות חרמ"ש משמעותיים 
וללא  סיוע ארטילרי יעיל, התקשו הטנקיסטים הישראלים להתמודד עם החי"ר המצרי וטילי הנ"ט שלו, 

 וניתנה הוראה להפסיק את ניסיונות ההתקדמות מערבה.
כל סד"כ  ,באותו שלב ,, בפיקוד המ"פ שמוליק )וזה היה227שלושה טנקים מפלוגה א' של גדוד 

מדרום ל"זרקור" ששולטים השטחים האל  במטרה להגיע הפלוגה..(, התקדמו באותם ניסיונות
התברר כי אך פירדאן. הגשר אל אל התעלה ו שטחים מהם כבר ניתן לצפות .מערבית לציר "חזיזית"ו

)טנק המ"פ(  ביותר הטנק הקדמי עם אמצעי נ"ט רבים. רוויים בחי"ר מצרי מחופרהיו אותם שטחים 
נפגע מטיל מצרי ועלה באש. ארבעת אנשי הצוות של הטנק )כולל שמוליק, אשר לאחר שנחלץ 
מהטנק, נורה מקרוב בבטנו מאקדח, ע"י קצין מצרי ונפצע קשה(, נאספו ע"י שני הטנקים הנותרים 

בתאג"ד(. שני טנקים אלה,  ,מאוחר יותר מפצעיו, )התותחן של טנק המ"פ, שנפגע באורח קשה, נפטר
למרבה ו) במיכל הדלק הקדמי RPGספג במהלך החילוץ פגיעה ישירה של רקטת  אף שאחד מהם

הושבת באותו שלב(, שבו על עקבותיהם עם אנשי הצוות הטנק לא ו ניצת הסולר במיכלהמזל לא 
, נותר בשטח שבשליטת השרוף המ"פ שחולצו וחזרו לעמדות הגדוד, מזרחית לציר "חזיזית". טנק

היחיד שנותר בשטח המצרי, במלחמה כולה. הקדמי ביותר והמצרים. היה זה טנק הטירן הישראלי 
וקיבל את הפיקוד על הפלוגה, בעקבות פציעתו של  25סמ"פ א' )רפי(, חזר אחה"צ מגזרת גדוד 

 ופינויו לאחור.  שמוליק
 

היום וגרמה לעוד מספר נפגעים )כולל מ"מ נוסף שנהרג האש הארטילרית על כוחותינו נמשכה כל 
בפלוגה א'(. לקראת החשכה נעו הטנקים של החטיבה לאחור לחניוני לילה, שאובטחו ע"י לוחמי סיור 
וחרמ"ש שהגיעו לגזרה. בחניונים התבצעו הטיפולים והתיקונים הנדרשים להחזרת הכלים לכשירות. 

 מפקדים חדשים תפסו את מקומם של הנפגעים.הטנקים תודלקו וחומשו ואנשי צוות ו
שליש מכוח הטנקים שלו כ, שפעל כאמור עצמאית בגזרה הצפונית, הותיר באופן קבוע 228גדוד 

 ולוחמי חרמ"ש, לאבטח את עמדותיו בשטחים השולטים ולמנוע את תפיסתם בלילה.
 

( על ציר 03:30ה לנוע )החל משע 227ו  25( החלו הטנקים של הגדודים 15.10ביום למחרת )
חזר להחזיק בשטחים השולטים על ציר  228"ספונטני", חזרה לעמדות אותן תפסו ביום הקודם )גדוד 
 "מאדים" ובשטחים שממזרח לצומת "מאדים"/"חזיזית"(.

 
, ניתנה פקודה, לכבוש מחדש את רכס "הברגה", שכאמור 25, בסיוע כוח מגדוד 227לפלוגה ב' מגדוד 

יילי חי"ר מצריים. ששת הטנקים של הפלוגה החלו בהסתערות מכיוון מזרח. נתפס בחלקו ע"י ח
הטנקים  ארבעת. RPGבהתקרבם לרכס עליו ניצב התעוז, נורה עליהם מטח של טילי סאגר ורקטות 

 ,סגן מפקד הפלוגה. 25מגדוד כולל טנקים שנעו בראש, נפגעו והתלקחו מיד וכן נפגעו טנקים סמוכים, 
ששה אנשי צוות, נהרגו מפגיעות הטילים והתלקחות הטנקים. כמעט כל מי שלא עוד  מםוע מ"מ ומט"ק

נהרג בטנקים שנפגעו, משני הגדודים, נפצע בדרגות קשות של פגיעות מרסיסים וכוויות. ההתקפה 
 שלב, בידי המצרים.אותו , בעדיין נבלמה למעשה והתעוז נותר

 טנקיםה)פלוגת "במבה"(, אשר בחיפוי  500ה למקום הוזעקו נגמ"שים )"זלדות"( של פלס"ר חטיב
, הסתערו על מתחם התעוז ותוך ירי מסיבי ממקלעי המא"ג שלהם וזריקת 25של גדוד  הנותרים

רימונים, גרמו לנסיגת חיילי החי"ר המצריים. לוחמי הפלס"ר הצליחו להגיע אל כל הטנקים הפגועים, 
 ם אל העורף.גופות ההרוגים והביאו אותאת חילצו את הפצועים ו

 
, בכוח חי"ר מצרי מדרום ל"הברגה". 25בשעות אחה"צ נתקל חפ"ק המח"ט, שהיה בדרכו לגדוד 

( ושלושה מאנשי 227בקרב שהתחולל במקום נפגע אחד מהטנקים שהגיעו לסייע )מפל א' של גדוד 
קל  צוותו נהרגו. גם טנק המח"ט נפגע אך לא נחדר. כתוצאה מהפגיעה הועף יואל מהטנק ונפצע

)שאף צייד אותו בעוזי..( ובהמשך הצליח לחזור  227ברגלו. הוא נאסף ע"י מ"פ א' )החדש( מגדוד 
 לטנק שלו ולהמשיך בניהול הקרב, עד ליציאה מהשטח שהיה רווי בחיילי חי"ר מצריים. 

 
 בסופו של יום נותר מתחם "הברגה" בשליטת כוחות החטיבה והטנקים שנפגעו שם פונו לאחור.
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 החשיכה בחסות ונעו השחר לפני שעות מספר ,לילה מידי י פלוגת הסיור של החטיבה יצאוצוות
 התנועה. תצפית עמדות לתפיסת הכוחות המצריים לכוון קילומטרים, מספר מערבה החטיבתי מהחניון

 או הפתעות יהיו שלא והבטיחה היום לעמדות שחר עם הטנקים תנועת לקראת השטח סריקת כללה
 .הלילה בשעות כוחותינו לעבר שזזו מצריים כוחות מצד מארבים

 ועל התעלה קו על המשקיפות הדיונות על תצפית לעמדות הצוותים עלו, התנועה בסיום, שחר לקראת
 כל פריסת את לראות היה ניתן התצפית מעמדות .כוחותינו לכוון ממנה הפרוסים המצריים הכוחות
 מהאש שנפגעו המצרים. ארטילריה ולטווח יבההחט את ולעדכן החטיבה שמול המצריים הכוחות

 מדויקת ארטילרית אש עליהם והמטירו צוותי הפלוגה של התצפיות פעילויות לעתים את זיהו ,המדויקת
חול  בשטח שהיה ברובו דיונות הצוותים של למזלם. .מקומם איכון תוך כנראה ,לשידור שעלו פעם בכל

 וסייעו הלילה חניוני לאזור הצוותים חזרו יום כל יוםבס לא היה הירי הארטילרי המצרי אפקטיבי.
 .באבטחתם

 
, נותר המצב ללא שינוי לאחר הלחימה ביום הקודם. הגדוד נפרס עם שתי 228בגזרה הצפונית, בגדוד 

פלוגות טנקים לפנים, על השטחים השולטים ופלוגה שלישית הייתה ערוכה מאחור, יחד עם פלוגת 
 ג הפגזות ארטילריות, אך הפעם ללא נפגעים.החרמ"ש. הגדוד המשיך לספו

 
, ספגה ביומיים אלה מכה קשה במיוחד ואיבדה כמעט את כל מפקדי הטנקים 227פלוגה ב' מגדוד 

שנמנו על המסגרת המקורית המצומצמת שלה )כולל המ"פ והסמ"פ, שנפצעו ופונו ושני קצינים ומט"ק 
או נפצעו באותם ימים( ירדו ממצבת הפלוגה.  שנהרגו(. גם מרבית אנשי הצוות המקוריים )שנהרגו

הפלוגה שוקמה בשני הלילות הבאים והוקמה למעשה מחדש, עם מפקדים, אנשי צוות וטנקים 
 קצין שהגיע מחו"ל(. -חליפיים, אשר הגיעו כתגבור לגדוד )כמ"פ נתמנה סרן שלמה 
כהן, שמונה כאמור  שהחליף את יוסי -פלוגה ג' של הגדוד אורגנה עתה, עם מ"פ חדש )מאיר 

 לסמג"ד(, על טנקים נוספים שהגיעו והגדוד חזר למסגרת של שלוש פלוגות טנקים כמעט מלאות.
 

קיבל השלמה של מפקדים, אנשי צוות וטנקים חדשים למילוי שורותיו, עקב האבדות שספג  25גם גדוד 
 גדוד זה ביומיים אלה.

 
ממפקדי ולוחמי החטיבה )רובם הגדול בקרבות  24( נהרגו -15.1014בקרבות שנערכו בימים אלה )

מהטנקים שנפגעו ע"י טילים ואשר התלקחו,  9נפצעו )וביניהם שני מג"דים(.  60על "הברגה"( ויותר מ 
שטח שנשלט יחידי ב , כאמור,הוצאו מכלל פעולה, אך נגררו לאחור )רק הטנק השרוף של מ"פ א' נותר

חולצו וטופלו באופן מיידי ומקצועי ע"י מסגרות החימוש  המצרים(. כל הטנקים האחרים שנפגעו, ע"י
 של החטיבה והגדודים והוחזרו אל המערך הלוחם בתוך זמן קצר.  

 

 במרחב "הברגה"/ציר "מאדים" -באוקטובר  14-15לחימת החטיבה בימים  - 3ראה תרשים 

 
ושת גדודי החטיבה, היו באוקטובר, נוצר מצב של "סטטוס קוו" בגזרה. של 18ו  17, 16בימים הבאים: 

נפרסים, עם אור ראשון, בעמדות השולטות על ציר "חזיזית" מול ריכוזי החי"ר המצרי, שהיו מחופרים 
בגבעות החול שממערב לציר. במשך היום התנהלו חילופי אש ספורדיים עם כוחות החי"ר המצריים 

 בחניוני לילה מאחור.  ועם רדת החשכה היו מרבית הטנקים חוזרים למילוי מחדש והתארגנות 
 בשלב זה המאמץ העיקרי של הפיקוד היה במבצע הצליחה וההבקעה מעבר לתעלה. 

 
, 39מסגרת אוגדתית חדשה -לחודש, מ"כוח דוביק" ת"פ "כוח ששון"  15החטיבה, עברה כבר ב 

בפיקודו של תא"ל ששון יצחקי, אשר נתמנתה כאחראית לכל החזית הצפונית, אל מול הארמייה 
רית השנייה, מגזרת איסמעיליה וצפונה. המשימות העיקריות של "כוח ששון" היו לשמור על קו המצ

עמדות כוחותינו, להעסיק ולבלום בגזרה זו את כוחות הארמייה המצרית השנייה ולמנוע מהם לתגבר 
 כוחות מול פרוזדור הצליחה והלחימה שהחלה להתפתח בגדה המערבית של התעלה.

אלה ובעיקר בשעות האור, היו חילופי אש מקומיים והפגזות ארטילריה הדדיות.  כאמור, במהלך ימים
הפעילות של החטיבה התמקדה בהעסקת הכוחות המצריים ובבלימת כל ניסיון להתקדמות שלהם 
מזרחה. בשעות הערב נעו הטנקים לחניוני לילה מאובטחים, מספר קילומטרים מאחור )מעבר לטווח 

                                                 
39

 9;6ואת החטיבה המרחבית  55ו  648, גם את החטיבות הממוכנות: 8;6מסגרת זו כללה, בנוסף לחטיבה   
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נערכו הטיפולים, התדלוק וההתחמשות מחדש. שם נוספו טנקים, מפקדים  הארטילריה המצרית(. שם
 הקדמי ואנשי צוות חדשים וכן הוחזרו לכשירות מרבית הטנקים שנפגעו בקרבות הימים הקודמים. בקו

של כוחות חרמ"ש, שנועדו למנוע את תפיסת  40ולאבטחת החניונים, הוצבו מארבים ותשמועים
 . ל חניוני הלילהופשיטות ע העמדות ע"י האויב

הכניסה . לקראת אור ראשון חזרו הטנקים, בתנועה מאובטחת, ונפרסו מחדש בשטחים השולטים
והיציאה מהעמדות לוותה תמיד בהפגזות ארטילריות עזות מצד המצרים, דבר שגרם למספר נפגעים 

 )פצועים( בקרב לוחמי החטיבה.
ים בודדים, שנעו לכיוון העמדות המצריות, בלילות נערכו לעיתים "מפגני התקדמות ואש", של טנק
 במטרה ליצור תחושה של פעילות ולמנוע יוזמה מן האויב.

 
החטיבתי יחזקאל כספי,  ןהמפקדה המבצעית של החטיבה, בניצוחם של אבי רומנו קצין האג"ם והקמ"

קו סייעה לספק תמונת קרב בזמן אמיתי ולא פעם היה אבי שרוי ממש בתוך היחידות הלוחמות ב
אריה זינגר, שנמצא לצדו. אריה ניהל בצורה מרוכזת את  41הקדמי, בצמוד ליואל המח"ט ולמס"ח

 הסיוע הארטילרי והאווירי, שהלכו והרחיבו את פעולתם ככל שהתקדמו ימי הלחימה.
 

דן לברון, פעלה בכל הגזרות וסייעה לגדודי הטנקים  רס"ן פלוגת הסיור של החטיבה, בפיקודו של
 ובמרדפים אחרי חוליות של קת"קים וקציני מודיעין שחדרו מעבר לקווינו. אבטחת המערךב ,בתצפיות

 ,בתעוזה רבה ,)וצוות של אותה מחלקה הוא שחילץ 228לגזרת גדוד  ת ג'יפיםהפלוגה הקצתה מחלק
כאשר יתרת  ,(את טייס הסקייהוק שמטוסו הופל ואשר צנח בסמוך למערך המצרי בצפון הגזרה

 ם שני הגדודים הדרומיים, עד להפסקת האש.ע פעלההפלוגה 
 

מערכי התחזוקה של החטיבה פעלו בניצוחו של הקת"ח עמי סלע, שהפתיע לא פעם את הכוחות 
הלוחמים כאשר הגיע עם משאיות תחמושת למילוי מחדש של הטנקים, תוך כדי לחימה בקו החזית 

ני הלילה ועם בוקר היו כל ועיקר בחניממש. התדלוק, התחמוש ואספקת המזון והמים נערכו ביעילות, ב
הטנקים מוכנים באופן מלא ליום הלחימה הבא. פלוגות המפקדה וצוותי הרס"פים בכל הגדודים, פעלו 

 ללא ליאות להשלמת כל הנדרש בגדודיהם בכל ימי הלחימה. 
מערך החימוש עבד ללא הפסקה בניהולו של הקח"ש צבי אביבי, בתאום מלא עם מחלקות החימוש 
הגדודיות והחוליות הפלוגתיות. טנקים שנפגעו תוקנו מיד בסמוך לפגיעה בהם והוחזרו בתוך שעות 
ספורות למערך הלוחם. טנקים חדשים שהגיעו נבדקו באופן מיידי והוכנו מבחינה חימושית, כך 

 שהשלמת החוסרים בגדודים הייתה מהירה ביותר.  
יבה ובגדודים, טיפלו בתגבור צוותי הטנקים ובמילוי הקשל"ח דב )דבלה( גלבוע וצוותי השלישות, בחט

לחודש(,  15וב  14השורות לאחר שפונו החללים והפצועים. בשלב מסוים, בימי הלחימה הקשים )ב 
דאג דבלה אף להטיס אנשי צוות חלופיים במסוקים למפקדת האוגדה ומשם העבירם ברכבי החטיבה, 

ת. גורמי השלישות, כולל עבודתו הקשה של הרב למלא את החוסרים המיידיים ביחידות הפגועו
גופות החללים, פעלו במסירות בנושא הנפגעים ובשום שלב לא נוצרו מצבים  וזיהוי החטיבתי לחילוץ

 של אי ודאות, במידע החיוני כל כך בתחום רגיש זה. 
, הצילו הגדודיים, שהיו פרוסים ממש בצמוד ליחידות הלוחמות 42מערך הרפואה החטיבתי והתאג"דים

חייהם של רבים מהפצועים, שנפגעו באורח קשה באותם ימי לחימה. הפינוי והטיפול הרפואי בוצעו 
 בצורה מקצועית ומהירה ביותר, בניצוחו של הרופא החטיבתי ד"ר יצחק הורוביץ.

 מערכות הקשר פעלו באופן יעיל ואמין, בהנחייתו של קצין הקשר החטיבתי שלמה רוז.       
 

מי לחימה אלה, ניתן לציין כי למרות דילול כוחותינו בגזרה והפגיעות בלוחמים ובטנקים בימי בסיכום י
את משימותיה באופן מלא. היא בלמה כל ניסיון של הכוחות  274הלחימה הראשונים, מילאה חטיבה 

המצריים להרחיב את מתחם ראש הגשר שלהם בגזרתה. היא העסיקה והטרידה, באופן רצוף, את 
הארמייה המצרית השנייה שהיו מולה וגרמה להם להתרכז בהגנה על קוויהם ולחדול ממאמצי כוחות 

התקיפה מזרחה. עקב הלחץ הקבוע עליהם, נמנע מהם גם לשלוח כוחות נוספים, כדי לתגבר את 
 התקפותיהם, בניסיונות הסרק לחסימת פרוזדור הצליחה.

 

                                                 
40

 רתוכוח חי"ר מצומצם ומוסתר, שתפקידו לאתר ולהתריע על תנועת כוחות אויב בגז  
41

 מפקד הסיוע החטיבתי  
42

 לכל גדוד יש תחנת איסוף גדודית )תאג"ד( משלו עם רופא אחד או שניים -תחנות איסוף וטיפול בפצועים של גדודי הטנקים   
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 וקטובר( בא 24עד  19הרחבת גזרת החטיבה ואירוע "חמוטל" )
 

לאחר הצליחה והעברת עיקר המערכה לעברה המערבי של תעלת סואץ, דוללו שוב הכוחות בצד 
 המזרחי וגזרת החטיבה הורחבה דרומה.

 
בשלב זה, עם תוספת משמעותית של טנקים ואנשי צוות, חזרה החטיבה למצבת טנקים כמעט מלאה 

 בשלושת הגדודים.
 

, נפרס משני טנקים פלד, שחזר למסגרת של שלוש פלוגות , בפיקוד רס"ן שלמה )מונה(227גדוד 
 .עברי כביש האורך העיקרי )ציר "טליסמן"(, מערבית ל"טסה"

 , עכשיו בפיקוד סרן אמיתי שר, נותר באזור "הברגה" וציר "ספונטני".25גדוד 
הרחיב את פריסתו בגזרה הצפונית של  ,בפיקודו של סא"ל שלמה )"שכטר"( שריג ,228גדוד 

 טיבה.הח
כוחות חי"ר וחרמ"ש שהגיעו, שולבו עתה בגדודי הטנקים. גם האגד הארטילרי של "כוח ששון" תוגבר, 

 מרגמות. גדודי האגד נפרסו לאורך צירי הרוחב מבלוזה ועד טסה.  של בעיקר בסוללות
 ומכלולי התחזוקה והפינוי שלה נערכו באזור מחנה טסה. 274מפקדת חטיבה 

 
, קיבלה משמעותיים םילא זיהה עליה כוחות מצרידיווח כי  ",חמוטל"על גבעת מ עברש ,לאחר שטייס

 . גבעות חוליותו''מכשיר'' "חמוטל" מתחמי את תפוספקודה ל, אוקטוברב 20ה  בבוקר ,274חטיבה 
   .הנמצאות בסמוך לציר כביש האורך המרכזי )"טליסמן"(, המוליך מטסה לתעלה

לאחר שמונה ניסיונות קודמים לכבשה,  - "חמוטל"על  נייןבמ תשיעית)שהייתה ה לקראת המתקפה
שנעשו ע"י גדודי טנקים מחטיבות אחרות ונכשלו כולם(, אשר נועדה להשתלט על שטחי מפתח 

 . כוח עצלות''" :שזכה לשם הקוד משימה מיוחד, כוח שהוחזקו עדין על ידי המצרים, אורגן
 טנקים מסגרות פלוגתיות שלשתי הורכב מהכוח )סגן יוסי כהן(.  227סמג"ד  כמפקד הכוח נתמנה

שתי מו( 228גדוד של שני טנקים מפלוגה ו' בתוספת  ,227שקובצו בעיקר מפלוגות א' וב' של גדוד )
  משימה זו.לצורך  כוח(, שצורפו לזחל''מים על גבי" וה)עם נגמ"שי "זלד מוקטנות חרמ''ש פלוגות

בשעות אחה"צ  החל ,חרמ"שפלוגת ויוסי הסמג"ד  , עםפלוגת טנקים אחתהכוח הקדמי, אשר כלל 
אנשי כאשר לוחמי החרמ"ש )בעיקר ( בהסתערות על "חמוטל", 21.10) יום ראשוןהמאוחרות של 

קדמו  בחיפוי הטנקים.הסתערו על היעד פ פרוספר( "בפיקודו של המ - 25פלוגת החרמ"ש של גדוד 
ראשוני  כבר בהגעת שלא היה בהם די..(. התבררותקיפה מהאוויר )אשר  ריכוך ארטילרי קצר לכך

 שהוחזק ע"י כוח חי"ר גדול ,מרחבהתברר כי המצרים לא נטשו כלל את ה ,לשולי הרכס הנגמ"שים
, מצויד בנשק נ"ט רב, עם סיוע ארטילרי יעיל וירי בכינון ישיר שהתרכז בחלק המערבי של המתחם

 מרכס "מכשיר". 
צפון מזרחי של הרכס, אך אז החלו להיפגע בזה אחר זה אומנם תפסו את חלקו ה הקדמיים כליםה

 שטח.כל ההיו פזורים ב לוחמים שנפגעו)ובעיקר נפגעו קשה הנגמ"שים שהיו לפנים( ו
פלוגת הזחל"מים, שנותר מאחור, נצטווה באותו שלב )כשכבר שררה במקום חשכה מוחלטת(, חלק מ

 לעלות למתחם ולסייע בחילוץ הנפגעים. 
מושכים בקשר ולאור הערכתו של מפקד הכוח, כי המשך השהייה במקום יעלה באבדות לאחר דיונים מ

נוספות, נתקבל אישור מהחטיבה להסיג את הכוחות לשוליים המזרחיים של המתחם, אל מחוץ לטווח 
 כל הלילה.טילי הנ"ט של המצרים. פינוי הכוחות והנפגעים נמשך 

 
 החרמ''ש הפגועים. ץ אנשיוליחסייע בדי לכ , עקיבא,שהזעיק את סגנו סיפר יואל המח"ט

 ,ן ובעוצמה ניכרת", הוא סיפר מאוחר יותרחי''ר מיומכוח רק עם  אולי היה אפשר לכבוש "חמוטל" את"
אבל  מסוים,מאמץ  נועשי ,. קיבלתי פקודה לכבוש את הגבעהשנשלחו לא היה בהם דיחיילי החרמ''ש "

יתה עוד יללכת עם הראש בקיר. מבחינתי זאת ה כדי לא ,הסתבך החלטתי לרדת ממנה הענייןכש
  ''...גבעה בשטח

 
שהוגדרו  )מהם שניים שמונה ממפקדי ולוחמי החרמ"ש, נהרגו בניסיון תשיעי זה לכבוש את "חמוטל"

 .נפצעו 20ים, עד למציאת גופותיהם בשלב מאוחר יותר( ויותר מ נעדרכ
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, אך מתחמי "חמוטל" ו"מכשיר"לכבוש את  נותבניסיו כאמור, מספר רב של מאמצים, ,ה''ל השקיעצ
 רק חלקה המזרחי של "חמוטל" נותר בשליטתנו. בידי המצרים. נותר רוב השטחהמלחמה  בתום

 נכנסה לתוקפה הפסקת האש. ",חמוטל"שלושה ימים לאחר המתקפה האחרונה על  
 

לות שנועדה לתפוס עסוקים בפעי 228בעת הלחימה בגזרה הדרומית של החטיבה, היו כוחות מגדוד 
 ולסייע בהשתלטות מחדש על התעוז "מרור". בגזרתם שטחים חיוניים

כהכנה לתקיפת "מרור", ע"י כוח מהחטיבה השכנה מצפון, תפסו בשלב ראשון, טנקים וחרמ"ש של 
 את צומת "אבנית"/"ציון" והתפרסו על השטחים השולטים משני עברי ציר "חזיזית". 228גדוד 

 .  228שכנים, בסיוע גדוד הכוחות הקת האש לתוקפה נתפס מתחם "מרור" ע"י סמוך לכניסת הפס
 

לאחר אירועי לחימה אלה, הופסקו למעשה חילופי האש וההתנגשויות בין כוחות החטיבה והכוחות 
 המצריים שעמדו מולם. נקודת הכובד הועברה ללחימה בצידה המערבי של תעלת סואץ. 

באוקטובר(, נותרו כוחות החטיבה בעמדותיהם כשהם  24עד  22בימים האחרונים של המלחמה )
 ערוכים לכל התפתחות.

התעוזים "הברגה" ו"מרור" והחלקים המזרחיים במתחמי "זרקור" ו"חמוטל", עליהם ניטשו קרבות 
 מרים, נותרו בשליטת כוחותינו. 

 
 שבין בקו טותשול דיונות פלוגת הסיור החטיבתית של המחלקות שלושת תפסו הקרבות סיום ביום
 סיורים ביצעו וכן המצרים מול ותצפיות ארוכות טווח מחופרים מאחזים בהן והקימו הטנקים גדודי

 .החטיבה ידי על הוחזק עתהש החדש הקו לאורך
 

)שאת הפיקוד עליו קיבל, לאחר תום הקרבות, יוסל'ה יודוביץ'( תפסו עתה את הקו  25וגדוד  227גדוד 
 לכביש האורך מטסה מערבה )ציר "טליסמן"(.מציר "מאדים" ועד מדרום 

 , נפרס, בחודש הראשון לאחר הפסקת האש, בחניונים פלוגתיים בגזרת החטיבה הדרומית. 228גדוד 
לאחר מכן עבר הגדוד לאזור צומת טסה ושם נערך להעביר הסבה מקצועית לטנקים, לאנשי חי"ר, 

דוד הקים במקום מערך הדרכה מסודר והכין  שהגיעו בכדי למלא את שורות השריונאים שהתדלדלו. הג
שטחי אימונים ומסלולים. תוך זמן קצר ולאחר עבודת הערכות מאומצת, החל הגדוד לקלוט פלוגות 

 חדשות להסבה ואף העביר במקביל קורסי מפקדים )למט"קים וקציני טנקים חדשים(. 
  

לא נפגעו כלל, או שנפגעו בצורה  , אשרT-62ו  T-55נתפסו טנקים מצריים וסוריים רבים, מהדגמים 
 ואיושם בצוותים חדשים.בסיסי קלה וצה"ל נערך במהירות להסבתם לדיגום צה"לי 

 
מפקדים והוכשרו פלוגות בשלמותן ל השתלמויותו 43במקביל, קורסי מקצועות, אימוני צמ"פ אורגנו

ה בטנקי טירן עם ובתוך פחות מחודש כבר הוחל בהקמת גדודים חדשים. גדודים אלה צוידו בהתחל
 מ"מ(, אשר שודרגו לדגמי "שריר" בהמשך. 100הסבה בסיסית בלבד לדיגום צה"לי )ועדיין עם תותחי 

 

 באוקטובר ולאחר הפסקת האש 24עד  19פריסת החטיבה ופעילותה:  - 4ראה תרשים 

  
 

 באוקטובר( 24עד  6הסדירה( במרחב מרש"ל ) 'נ' )ופל 225פעילות גדוד 
 על ראיונות וריכוז מידע שנעשה ע"י סגל פלוגה נ'()מבוסס בעיקר 

 
בנצי כרמלי )שנהרג בימי המלחמה הראשונים סא"ל  225תקופה קצרה לפני המלחמה הוחלף מג"ד 

אברהם מדליה, שהיה עד אז סא"ל סיני( בחזית המרכזית בב, 143, של אוגדה 87כמפקד גדוד הסיור 
אימונים והניסויים לנחיתות מן הים, שהתבצעו עם חיל ליווה באופן צמוד את האברהם מדליה  .בתח"ש

 הים במרחב מרש"ל.
פלוגות מילואים ופלוגה נ' הסדירה( ושני טנקי פיקוד.  3פלוגות ) 4טנקים, במסגרות של  46הגדוד כלל 

 שייח'.-אוחסנו בימ"ח באבו רודס ושלושת האחרות במחנה בשארם א ,פלוגה אחת בסד"כ שלטנקים 
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צוותים הוצבו  4 -צוותי מילואים של החטיבה, לשמש ככוח כוננות במרחב זה  7רדו באופן קבוע הו
בשארם ושלושה באבו רודס. שלושה ימים לפני פרוץ המלחמה הייתה מתוכננת החלפת הצוותים, אך 

להישאר עד מוצאי יום  ,עמדו להשתחררר שא ,ביוזמת המג"ד )סא"ל מדליה( נתבקשו אנשי הצוות
 צוותי מילואים.    14באוקטובר שהו בגזרה זו  6 הכיפורים, כך שב

קילומטרים בדרום סיני,  340על גזרה באורך של כ  , ככוח השריון העיקרי,אחראיהיה , 225גדוד 
של פיקוד המרכז )עם  44בהמשך הגיעו כסיוע למרחב זה גם הגש"פ עד ראס סודר.ושייח' -משארם א

  .52( ומחלקת מגח מגדוד M-50טנקי שרמן 
 
יל האוויר אשר אמור היה לספק, בשלב הראשון של המלחמה, סיוע לכוחות הקרקע, לא הגיע בשל ח

העסקת המטוסים בהשגת עליונות אווירית ובלימת כוחות אויב בגזרות קריטיות יותר. כך מצאו את 
הן מול התקפות של מטוסים מצריים והן  בעצמם, מתמודדים ,225וגדוד  הכוחות בשטחמעט עצמם 

 .והנחתות של יחידות קומנדו ממסוקים בגזרה הצפון מערבית של מרש"ל התקפות כוחות יבשהמול 
 

למחנה חסה, באמצעות  אחה"צ , לאחר שהגיעו עוד ביום ששי(6.10.73)שבת ו בלילה שבין יום ששי
הפעלת מערכת ה"קריאה השקטה", עלו אנשי פלוגה נ' )פלוגת הטירנים הסדירה( על מטוס תובלה 

עופה בחצור ונחתו בשדה התעופה באופירה. משם הועברו חלקם לבסיס בשארם וחלקם בשדה הת
. סמוך לשלוש יםימ"חשני הטנקים שהיו ב ,עם צוותי המילואים רודס, לאייש-הוסעו באוטובוס לאבו
. במקביל, שם צוותים לאבו רודס ומיד התחילו לזווד ולחמש את הטנקיםכבר אחר הצהרים הגיעו 

והכנסת  מהימ"ח זיוודוהוצאת ציוד ב והוחל בשארם ראשונה מחלקת כוננות ותהתארגנה במהיר
 תחמושת לטנקים.

 
 )"קלט"(, ארוכי טווחאוויר קרקע הים בשארם וטילי -חיל ונמלמצריים תקפו את שדה התעופה  מטוסים

 בג'בל צפרא. ומתקנים מיםשוגרו ממטוסים מצריים לעבר אנטנות, מכ"
בקרה וקשר של חיל האוויר  מתקניהיו ממוקמים  שייח',-שמעל שארם א, הרכס של ג'בל צפרא על

  והמודיעין וסוללת טילי הוק להגנת המרחב.
 ג'בל. הלרגלי  יחידתונצטווה מפקד המחלקה למקם את הטנקים של  ,עם סיום ההתארגנות בשארם

קומנדו מצרי , שלכאורה הותקף ע"י הרבשלב מסוים הגיעו קריאות עזרה מבסיס חיל האוויר על ה
תוך כדי שהם  ,שהגיע מהים. מחלקת הטנקים הוזנקה וטיפסה במהירות בכביש העולה אל הבסיס
בשמיים נראתה  חולפים על פני כלי רכב צבאיים, שנפגעו מתאונת דרכים שנוצרה כתוצאה מהפאניקה.

 הבסיס.  טיל "קלט" מצרי פגע במתקני הקשר של -באותו זמן פטריית אש ואחריה נשמע נפץ אדיר 
 הטנק השיב באש ונוצר מצב ,הטנק המוביל אל שער הבסיס נפתחה עליו אש מכיוון השער תקרבכשה

שהוסיף למצבת הנפגעים של אנשי  שני כוחות שלנו. דבר הדדי בין קצר וזמני, עד לזיהוי ברור, של ירי
 קודם לכן, מפגיעת הטיל.עוד חיל האוויר, שחלקם נפגעו 

   
כשהתקבצו צוותים ואורגנו טנקים נוספים מהימ"ח בשארם, ניתנה הוראה ליתרת  ,בשלב מאוחר יותר

טור ואח"כ להמשיך לכיוון -הכוח של הפלוגה הסדירה להתחיל לנוע על זחלים, בשלב הראשון לכיוון א
 אבו רודס וראס סודר.

ואץ את מפרץ ס מצריים בשעת דמדומים חצו מסוקים .אבו רודסגזרת כבר בשבת התנהלה לחימה ב
לא נתנו אישור לירי על מסוקים  במקוםונחתו באזור הררי ממזרח למחנה אבו רודס. אנשי המבצעים 

אלה, בשל ההנחה כי ייתכן ומדובר במסוקים של צה"ל. בדיעבד התברר כי אלה היו מסוקים שהטיסו 
 ,רת שקדכוחות קומנדו מצריים. מול כוחות הקומנדו המצריים פעלו בהמשך כוחות של הצנחנים וסיי

 שהצליחו לפגוע ברובם ולנטרל את האיום מצדם. 
שנשלחה לתוך מתקני מאגרי הנפט, להגנה על מתחם המכלים, ירתה והפילה  ,בלילה, מחלקת טירנים

 הצליח לפגוע במיכל נפט ולהבעירו. אחרמעל המתקנים. מסוק מצרי  ףמסוק מצרי, אשר חל
 

כוחות הארמייה השלישית דרומה לאורך מפרץ סואץ כפעולת נגד לתכנית מצרית אפשרית, להניע את 
פקודה להוציא את  ,לפלוגה הסדירהכאמור, ניתנה  -שייח' -בכיוון אבו רודס, ראס סודר ועד שארם א

עיקר כוח הטנקים שהיה זמין באותו מועד במרש"ל ולנוע, כמסגרת פלוגתית, על זחלים, בכיוון אבו 
רודס -זניימה, צפונית לאבו-שבחוף אבו "הפקק"באזור  ימהחסיתה למקם ירודס. התכנית המט"כלית ה
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הייתה לנוע לכיוון ראס סודר, לקראת  הראשונה ולרכז למטרה זו גם כוחות הנדסה וחי"ר. המשימה
 הכוחות המצריים ולנהל מולם קרב השהייה, שיאפשר ריכוז וארגון הכוחות באבו זניימה.

 
, בתנועה המ"פבפיקודו של שלמה  של הפלוגה הסדירה, םטנקי 6יצאו  ,15:00 -ב ,7.10ביום ראשון, 

הגיעה בלילה לראס סודר, שם קיבל המ"פ  המוקטנת על זחלים, מאבו רודס לראס סודר. הפלוגה
סא"ל אמנון ליפקין )שחק(. המשימה , 35 הצנחניםחטיבת הנחיות, מפה והוראות קשר מסמח"ט 

לא זיהתה אויב ולא  ,הטנקים שנפרסה במארבהייתה לבצע מארב לילה מצפון לראס סודר. פלוגת 
 להפיל מסוק מצרי.  ,בגזרה הייתה ערוכהש ,באותו לילה הצליחה סוללת טילי הוק נכנסה למגע.

 
ס סודר והמשיכה אלתדלק את הטנקים ברהמוקטנת נכנסה פלוגה נ'  ,, בשעות הבוקר8.10ביום שני, 

הארמייה מכוחות  תנועתבמטרה לבלום  . זאתעל מנת לתפוס קו עמדות על הרכס ,לנוע צפונה
 לכבוש את ראס סודר.  והמצרית השלישית, שהתכוונ

 
חטיבה מ( וכלל אלמנטים 8.10ה השלישית, החל לנוע דרומה באותו יום )יכוח מצרי של הארמי

 שים(, בשילוב עם יחידות חי"ר וטילי סאגר. ")טנקים ונגמ 6 מס' דיביזיהשל  1ממוכנת 
 52גדוד טנקים(, שני טנקי מגח מ 6ולתר, שכלל חלק מפלוגת הטנקים הסדירה )מולם ניצב כוח מא

וכן מחלקת  מהגש"פשנהרג בהמשך המלחמה( ושלושה טנקי שרמן  -)בפיקודו של סגן אורי שכטר 
בשלב זה, גרם יעיל מ"מ וצוותים מפלס"ר הצנחנים. הכוח, שקיבל גם סיוע אווירי  120מרגמות 

 וח המצרי לכיוון ראס סודר. למעשה לעצירת תנועת הכ
כוח החלוץ המצרי נבלם, בעיקר לאחר הגברת תקיפות מטוסי חיל האוויר, באזור עיון מוסא, מצפון 

בטנק טירן שלנו ופצעו קל את מפקד הטנק(. חלק גם לראס סודר )באחת התקיפות פגעו מטוסינו 
, יצאו אנשי הטירנים, על 11.10 וב -הושארו נטושים בשטח  המצרים הנסוגים מהטנקים וכלי הרכב של

שישמשו לחלקי חילוף, לקראת המשך הלחימה.  כדישננטשו,  מצריים T-55מנת להביא מספר טנקי 
מלאי מנות קרב מצריות, שעזרו לצוותים הישראלים  גםהניבה פעולה זאת  -חילוף הבצד חלקי 

 להתגבר על בעיות הרעב..
 

התחילו להגיע, לאחר נסיעה  ,(8.10ובמהלך יום שני ) באוקטובר 8וה  7, בלילה שבין ה בינתיים
טנקים את הומיד עם הגעתם הוציאו  225מילואים של גדוד ה", צוותי חסה"מארוכה באוטובוסים 

 שם. ווחימ םזיוודוהשלימו את  ,בשארם ח"מהימ
מילואים שהתארגנה ראשונה, התחילה גם היא בתנועה על זחלים הביום שני בערב, פלוגת כבר 

 שארם לכיוון אבו רודס. מ
 

)במטרה לשמש ככוח  חיים שרמןפלוגות נשארו בשארם, בפיקוד הסמג"ד  2. 225בהמשך פוצל גדוד 
( ושתי הפלוגות בעברו המערבי של מפרץ סואץ -וככוח ייעודי למבצעי נחיתה אפשריים  עתודה גזרתי

ת המפקדה ומערך החילוץ עם חלק מפלוג (,האחרות )פלוגת המילואים השלישית והפלוגה הסדירה
 הגדודי נערכו, בפיקוד המג"ד אברהם מדליה, באזור ראס סודר. 

מראס  , אם יהיה בכך צורך,, בפיקודו של סא"ל מדליה, כללו ביצוע השהייההמוקטן משימות הגדוד
כקו הגנה עיקרי. לצורך זה, נדרש הכוח להתקדם ולתפוס  ,סודר עד ל"פקק" שתוכנן באזור אבו רודס

התנועה צפונה,  התחלת. כשעה לאחר )מעוז "אגרופית", שפונה בינתיים( ות בראס מסלהעמד
קו  .ק"מ דרומה לקו חדש 5התקבלה פקודה ממפקד הגזרה, מח"ט הצנחנים עוזי יאירי, לחזור 

יכול עתה להקצות מחוץ לקו ההפצצות של חיל האוויר, שהבטיח כבר עליונות אווירית והיה שהותווה 
 ., ללא חשש מסוללות טילי קרקע אוויר בגזרה זולסייע לכוחות הקרקע בכדי יותר מטוסים

 
בקו קדמי, בעוד פלוגה  אחת ביום נפרסה פלוגה .בלימה בקו החדשל הבהמשך, קיבל הגדוד משימ

תחת רשתות הסוואה. בלילה חזרו הטנקים לחניון לילה לטיפולים וביצוע "מלא  ,שנייה מוסתרת מאחור
של הצנחנים אבטחה את הטנקים מלפנים, בסיוע אמצעי ראיית  35ור מחטיבה מחדש". מחלקת סי

 לילה ושתי מחלקות טנקים נפרסו לאבטחת השטח בעמדות המתנה ותצפית.
( עם שחר, זוהתה התקרבות של שיירת אספקה ותחמושת מצרית. הטנקים שהיו 9.10ביום שלישי )

על השיירה, אשר הושמדה טווחים ארוכים בערוכים לפנים עלו במהירות לעמדות אש ובצעו ירי 
 בפיצוצי ענק של משאיות התחמושת.
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מ"מ,  130מסוללה של תותחי אירוע נוסף נרשם כאשר ספג הגדוד הפגזה של תותחים מצריים, 
מטוסי חיל האוויר  שהוצבו מצדו המערבי של המפרץ. בהפגזה זו נהרג אחד מאנשי פלוגת המפקדה.

 הסוללה שירתה והשמידוה.שהיו באזור הופנו לתקיפת 
 

נותרו  225לאחר אירועים אלה חדלו למעשה המצרים מניסיונות התנועה שלהם דרומה וכוחות גדוד 
זאת  כשהם יוצרים סגר על הארמייה המצרית השלישית מדרום. ערוכים ברכסים שמצפון לראס סודר,

, שבפיקודו של אלוף 440גדה כחלק מ"כוח איילון" )תחת פיקודו של אל"ם אריה וינברג( ובמסגרת או
 מנחם )מנדי( מרון.

שהייתה מיועדת מלכתחילה להוביל את מבצע "אור ירוק", קיבלה, לאחר ביטול  440מפקדת אוגדה 
 באוקטובר. 9המבצע, אחריות על הגזרה הדרומית בסיני )מול הארמייה השלישית(, החל מה 

 
תגבור של פלוגת טנקי שוט שהגיעה המסגרת שהייתה בפיקודו של סא"ל מדליה קיבלה בהמשך 

. פלוגת השוט ומחלקת המגח עברו מאוחר יותר טנקים לשלוש פלוגותסד"כ המאילת, שהשלימה את 
 לתגבור הכוחות שצלחו את התעלה. 

 
צפונה לכיוון רכס ראס מסלה, לתפיסת  ,225איילון", עם גדוד  כוח"לקראת הפסקת האש, התקדם  

 בעיון מוסה. ,מול הארמייה השלישית ותר,וסגר קדמיות י ת בלימהועמד
פוצל לשני  225הכוח שהיה בשארם בפיקודו של רס"ן חיים שרמן הגיע גם הוא לגזרה ולמעשה גדוד 

גדודים מוקטנים. מסגרת אחת בפיקוד המג"ד )סא"ל מדליה( נערכה במרחב שמדרום למעבר הג'ידי 
 רמן( נערכה באזור "אגרופית", לכיוון צפון.לכיוון מערב והמסגרת השנייה בפיקוד הסמג"ד )רס"ן ש

 
לראס סודר, מ"פ, קצינים ומט"קים, אנשי  שייח'-א משארם (בטיסה)מיד לאחר הפסקת האש הגיעו 

חזרה , אשר הוטסו של פלוגה נ' סגל המפקדים הסדיריםאת ו המ"פ החליפו את שלמה הם .מילואים
 ים.על מנת להכין הסבה דחופה של שריונאים חדש ,לשארם

שייח', אל מעבר לתעלה, -מאוחר יותר הועברו מפקדי פלוגה נ' עם צוותי מילואים, שהוכשרו בשארם א
 שם הקימו, עם אנשי צוות מוסבים נוספים, יחידות טירנים חדשות.

פיקודו של רס"ן חיים שרמן וסא"ל אברהם מדליה עבר לאמן ולפקד תחת באותו שלב  רוכז 225גדוד 
 מ"מ(. 100עם תותחי  5-של טנקי טירן - 337)גדוד על גדוד חדש שהוקם 

 

 פעילות כוחות החטיבה בגזרת מרש"ל - 5ראה תרשים 

 
 

 משני עברי התעלה - בלחימה( "דוב לבן") 88 יחידה
במלחמת יוה"כ, אשר נעשה ע"י מפקד היחידה: רס"ן )לימים אל"ם(  88)מתוך סיכום לחימת יחידה 

 (19.10על קרבות מתחם "אורחה" ב  14חטיבה יוסף )יוסל'ה( יודוביץ' ותחקיר 
 

, נתקבלה הפקודה לגיוס מידי של היחידה ובהתאם לתכנית הגיוס 6.10.1973הרי יום הכיפורים, ובצ
. מכיוון שהמצרים 'שייח-בנתב"ג, לצורך הטסה לשארם א לטרמינל של "ארקיע" הזומנו כל חיילי

  .לילהאותו תן היה לטוס ב, לא נישם הפציצו את שארם, כולל את שדה התעופה
 . 'שייח-המריאה היחידה מנתב"ג ונחתה בשארם א( 7.10יום ראשון )רק בבוקר 

ם, אך תקיפות אוויריות של המצרים הקשו מאוד על ”עם ההגעה לימ"ח החלו הלוחמים בארגון הרק
ם ”כל הרקנוסף על כך, התברר שבימ"ח אין כלי רכב ואמצעים לפלוגת המפקדה וכן שלא  ההתארגנות.

  .לחימהכשיר ומוכן ל היה
כאשר  .טור-בפקודתו של מפקד מרש"ל, יצאה היחידה, מהר ככל האפשר, בתנועה על זחלים לכוון א

המשימה שהוגדרה הייתה למנוע מכוחות קומנדו מצרים להשתלט על השטח. הפקודה שניתנה 
  .ליחידה הייתה כי כל כלי שסיים את ההתארגנות יצא מיד מהאזור

כאשר הצוות  .ק"מ עצרה היחידה ליצירת צוותי קרב והמשך תנועה מבצעית סדורה 10 -לאחר כ רק
 ם.”כלי הרק רתם שלהכשמסייע בהטכני 

 
, כאשר כל הזמן היו התראות על כוחות קומנדו 15.10טור וחמאם מוסה עד -היחידה שהתה באזור א

 תר את הכוחות האלה, לא נמצא דבר. אך למרות כל ניסיונות היחידה לא ,ם שמסתובבים באזורימצרי
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 143 דהקיבלה היחידה פקודה לנוע צפונה לטסה ולהצטרף לקרב הצליחה של אוג, 15.10 יום שני,ב

יוסל'ה  רס"ן . מפקד היחידהאלוף הפיקוד(ע"י  ,שלושה חודשים לפני המלחמהכ)לפי תכנון שבוצע 
אמציה סרן להעברת הכלים. בפיקוד הסמג"ד  טנקים מובילי 7הוטס במסוק וליחידה ניתנו  -יודוביץ' 

בקטעים , כשלטסה על זחלים בתנועה צפונהנעו הכוח עם המובילים, והיתר חלק מיצא  ,אטלס
  מהדרך נעה היחידה, מחשש להימצאות כוחות מצריים בשטח, בצוותי קרב. מסוימים

 
את  ממשניתן היה למפאת העיכובים בתנועה, לא אך  קרב הצליחה של האוגדה כבר החל להתבצע,

הכלים יורדים לצליחת האגם המר הגדול,  ,645פיה ב"ש" פחות לאשר )התכנית המקורית של היחידה 
כובשים את מזח הדייגים שבצד המצרי ונעים צפונה להשמדת הארטילריה המצרית הנמצאת במחנות 

אוגדת שרון  . אי לכך החליט מפקד היחידה להצטרף מהר ככל האפשר לקרב הצליחה של"(נאפישה"
באוקטובר,  17ל  16ה שבין ה והיחידה נעה בליל במהירות את ההתארגנותולכן נתן פקודה לסיים 

 במקביל לציר "עכביש", לכיוון מוצב "לקקן".
של היחידה הטעה את שלל הם ”רקכנראה אך  ,לאורך כל תנועת הלילה זוהו טנקי אויב ליד הציר

 מגע אש. לחשוב שהיחידה מצרית ולא נוצר האויב 
הגיעה היחידה ל"לקקן". מפקד היחידה התייצב בפני מפקד האוגדה, ועל (, 17.10יום רביעי )עם בוקר 

 . 14חטיבה  ת"פפי פקודותיו הצטרפה היחידה 
וביחד עם כוחות חי"ר  "263הורה ליחידה להתייצב באזור "לכסיקון  (אמנון רשף םאל") 14מח"ט 

ופלוגה ח' מגדוד  407)פלוגה א' מגדוד ת ומוקטנ לוגות טנקי מגחושתי פ )"סיירת שקד"( 424מיחידה 
  שנעה מדרום לצפון, לאורך האגם המר.המצרית,  25תנועת חטיבת שריון  , לבלום את(79

 .PT-76טנקי  5 ו BTR-50נגמ"שי  14 כלל בשלב זה סד"כ היחידה
טנקים של הע"י אש  נבלמה ההמצרית ותנועת החטיבההריים נוצר מגע אש עם ולקראת שעות הצ

כוחות מצריים שהיו באזור  162מאוגדה  217חטיבה   . בשלב מאוחר יותר, תקפההכוח הבולם
( ובכך נבלמו סופית "265" ו"לכסיקון 190רכס אשר שלט על תא השטח שבאזור "סגול )"גרפיט" 

 ניסיונות המצרים להתקרב מדרום לאזור הצליחה.
"נחלה" /לתפוס את הצמתים של "לכסיקון" 14ודה מחטיבה סיום קרב זה, קיבלה היחידה פק עם 

"טרטור", אשר היוו את צירי התנועה לאזור הצליחה ולאבטח אותם פנויים מאויב ואכן /ו"לכסיקון"
 היחידה ביצעה משימה זו לאורך הלילה, תוך כדי סיורים לאורך הצירים. 

 
באזור  ,14 כה היחידה עפ"י פקודת מח"ט, נער(הרייםועד אחר הצ), בשעות היום (18.10חמישי )ביום 

)סיירת "שקד"(  424, לחסימת כוחות מצריים מכיוון צפון ומזרח, וכן לחפות על יחידה "139"סגול 
 (.מתחם "אמיר")בכיבוש בתי המשאבות של "החווה הסינית" 

הכוח אש  זוהו כוחות שריון וחי"ר של האויב ובסיוע ארטילריה ניהל אזור הבתים שב"חווה הסינית"ב
  אשר מנעה מהם תנועה והתארגנות.

 באותו שלב לערך קיבלה היחידה פקודה להשתלטות על מתחם "אמיר". המקום הוחזק 17:00בשעה 
 שעה הסתיים כיבוש המתחם, ללא נפגעים. כחציע"י כוחות אויב קטנים ותוך 

", עם 169אזור "סגול לאחר הכיבוש נתקבלה פקודה מהמח"ט להתארגן ולהתייצב על קו ציר "שיק", ב
. המחצית בצד המזרחי ראש הגשר מתחםמחצית מהיחידה ולהוות את כוח החסימה הצפוני ביותר של 

 (.407פלוגה א/השנייה, בפיקודו של הסמג"ד, הועברה ת"פ החטיבה למשימה אחרת )ביחד עם 
ארטילרית לא בשל מחסור בתחמושת  אך ,כוחות האויב מולבמשך הלילה, ניהלה היחידה אש הטרדה 

 יעיל. סיועניתן היה לקבל 
 
התארגן באזור  והכוח 600/410הוחלפה היחידה בקו ציר "שיק" ע"י גדוד  (19.10) יום ששי בוקרב

 .על גבי גשר הדוברות הריים צלחה היחידה את התעלהושעות הצלקראת  "לקקן" לצליחת התעלה.
סולטן, קיבלה היחידה פקודה להיערך  במחנות אבו (12:30 בערך ב)בקבוצת פקודות שנתן המח"ט 

המתחם היווה אזור ריכוז של ציוד צליחה  -עפ"י הפוטוסטט שהוצג  .סרפאום"-לכיבוש מתחם "אורחה
  ומחפורות לציוד. לא היו נתונים מפורטים על כוח לוחם של האויב במתחם.

 
עד ציר "ורדית".  ,עפ"י הפקודה נעה היחידה בציר "חיפה" מערבה ל"חבית" ובציר "חבית" צפונה

 .במסגרת קבוצת פקודות חטיבתית ," קיימו מפקדי הכוח תצפית לכיוון היעד ב"אורחה"32ב"ורדית 
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 חת התעלה ע"י כוחות הצנחנים בסירות שעות לפני התחלת צלי :התוכנית המקורית הייתה להיכנס לפעילות אמפיבית   
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תעלת המים המתוקים שלוחה של , הנמצא מזרחית ל"6422"סוכם שהיעד של היחידה יהיה מערך 
את הציר על היחידה הוטל לכבוש את המתחם ולפתוח  ץ החקלאי.יומערבית למסילת הברזל והח

על גבי הגשר )הצטלבות הצירים  ,תעלת המים המתוקיםשלוחת לתנועת כוחות נוספים. עם חציית 
טעה לחשוב שהיחידה  כנראה האויב .השולט על המעבר ,זיהתה היחידה מוצב אויב ,"ורדית"(/"נורה"

 את המשיכה לנוע קדימה והשאירה ולא פתח באש. היחידה נמנית על כוחות שלהם )כלים דומים(
 .שנעו מאחור אחריםהלכוחות  ,המוצב ההשתלטות על

 
כלים( בפיקוד המג"ד, יטהר את האזור  7כוח )מה תחצימ" הייתה ש6422התכנית לכיבוש "אורחה 

כלים(, בפיקוד הסמג"ד, ישתלט על השטח הפתוח  7הבנוי בכפר וישתלט על המעבר. הכוח השני )
  מדרום ויאבטח את האזור.

 
 .פנה לצפון מזרח ,תעלת המים המתוקיםמעבר שלוחת ע כוח המג"ד ראשון ואחרי בהתאם לתכנית, נ

במקביל  הכוח נתקל בכוחות אויב קטנים שהיו ממוקמים באזור הכפר והשתלט על מעבר הרכבת.
הסמג"ד התקשר למג"ד, דיווח לו על   נפגעים רבים.  והיו לו צפוף נתקל כוח הסמג"ד במתחם אויב

 מג"ד השאיר במקום שני כלים )טנק ונגמ"ש( לצורך אבטחת המעבר שנכבש, ועםה המצב וביקש סיוע.
 , תקף את המערך מצפון לדרום.(כלים 4מ"פ אריאל ועוד )היתרת הכוח 

 57נ"מ  תותחי 6סוללה של מתוגבר ב מצרי, התברר שהכוח נלחם כנגד מערך מבוצר של גדוד קומנדו
ו פצועים(, הצליח 27הרוגים ו 16וד, עם נפגעים רבים ). תוך ניהול קרב קשה מא46דו תכליתיים - מ"מ

להשתלט על המתחם ולשתק את האש, אך לא נותר כוח לטיהור התעלות. המג"ד ביקש  הלוחמים
בחיפוי  סייע.הגיע ל (בפיקוד סא"ל משה ספקטור)סיירת "שקד" כוח של וקיבל מהחטיבה תגבור ואכן 

היחידה לפינוי הנפגעים הרבים,  בשלב זה התארגנה לטיהור התעלות. ו לוחמי "שקד"היחידה נכנס
ם, לצדה העבירדאג לאשר ריכז את הנפגעים ובמשך הלילה  ,אמציה והמשימה הוטלה על הסמג"ד

 משם פונו לבתי החולים שבעורף.  "לקקן", בסירות גומי.מוצב לממערבי של התעלה, 
 

כלים ת ושיבוץ מחדש ולהחזרת יתרת הניצלה היחידה להתארגנו באוקטובר, 20ל  19בין ה את הלילה 
  .לחימה לכשירות והאנשים
 .BTR-50אחד וארבעה נגמ"שי  PT-76לחודש, הוצאו מפעילות, טנק  19לחימה, ב בתום ה

 
, וביחד ביצע (בפיקודו של סא"ל אברהם אלמוג) 184 טנקים צוותה היחידה ת"פ גדוד (20.10בשבת )

בסיס הטילים  את, ללא אש, תפסבית" עד גשר "נאפישה" והכוח תנועה צפונה והשתלטות על ציר "ח
 ."6620ב"פרח 

. צע תספוק מחודשוב ,14 וכאשר הגיעו הדרגים של חטיבה "6620שהה הכוח באזור "פרח  21.10 ב
 אשר גרמו לשני הרוגים ושני פצועים נוספים., מטוסים מצריים 8ע"י  פו הכוחותבאותה עת הותק כאשר

 
, את ההשתלטות על אזור 184ים, המשיכה היחידה, יחד עם גדוד יהרועד הצ )יום שני( 22.10-ב

 ".27הגשרים ב"חבית 
 

ץ ייחל ,אחרי חפ"ק החטיבה ,קיבל הכוח פקודה להיכנס לפי סדר התנועה( 23.10)ב לאחר מכן ביום ש
  ..זו הוחלט לעצור תוכניתבסופו של דבר, אך  ה.יסמעיליא שתוכנן, של מרחב החקלאי ולסייע בכיבוש

 נכנסה הפסקת האש לתוקפה, והיחידה חזרה לאזור "סרפאום" להתארגנות., 24.10יום רביעי ב
 

קצינים  126מתוך  ,32קצינים ולוחמים ונפצעו  18 ת "דוב לבן"במהלך ימי הקרבות הללו נהרגו ביחיד
 ., אשר איישו את כלי הרק"ם כאשר נכנסו ללחימהולוחמים

 
 . 274ית לתעלה ולמעשה לא חזרה יותר למסגרת חטיבה היחידה נותרה בשלב זה מערב

 
 שובצו ביחידות אחרות.ממנה, השתחררו ר שא ,ולוחמיה יחידת "דוב לבן"פורקה  1974בהמשך שנת 

 

 )"דוב לבן"(  88תנועותיה ולחימתה של יחידה  - 6ראה תרשים 
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תותחי נ"מ המיועדים במקרי חירום לירות גם בכינון ישיר על כוחות קרקעיים. פגזיהם אינם חודרים טנקים רגילים אך מסוגלים לפגוע   

 כמו הרק"ם של יחידת "דוב לבן"  -באופן קשה וקטלני בכלים עם מיגון דק 
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 יחידות החטיבה בתום הקרבות והכשרת צוותים חדשים 
 

 150מעל ל היו לה נפלו בלחימה וש ,ומהלוחמים שסופחו אליה מאנשיה 52בות החטיבה איבדה בקר
 ברמות פציעה שונות.  נוספים, נפגעים

סוף חודש אוקטובר חזרה  לקראתבתהליך שיקום והשלמות ביחידות המשנה שלה ו עתה היא עסקה
 בשלושת הגדודים אשר נותרו תחת פיקודה. ,למצבת לוחמים וכלים מלאה

 
 ות במספר גזרות.ערוכשל החטיבה  המקוריות היו יחידותיה ,באוקטובר 24האש ביום עם הפסקת 

 
(, תפסו את הקו מול הארמייה המצרית השנייה, באגף הדרומי 25, 228, 227שלושה גדודי הטנקים )

איסמעיליה( בדרום ועד ציר "מאדים" בצפון. -טסה-)כביש רפידים המרכזי של "כוח ששון". מציר האורך
 טסה. ותהחטיבה ודרגי העורף, היו ממוקמים סביב מחנ מפקדת

שימש כעתודה חטיבתית  228וגדוד  הקדמי ( היו ערוכים בחניונים פלוגתיים בקו227ו  25שני גדודים )
 החל לקלוט, כאמור, צוותי טנקים למערך הסבות ואימונים שהכין באזור טסה.ו

 
מצפון לראס סודר, מדרום לארמייה  ,ן מוסהמיד לאחר הפסקת האש בקו באזור עיו נערך 225גדוד 

)לימים אוגדת הטירנים הראשונה..(.  440אוגדה , במסגרת המצרית השלישית, ת"פ "כוח איילון"
בחטיבות  ,ת הגדודים המוסביםממסגרבהמשך הועברו יחידות הגדוד אל מעבר לתעלה והיוו חלק מ

 הטירנים החדשות.
 

 . 14סרפאום, כמסגרת עצמאית, ת"פ חטיבה  נותרה ממערב לתעלה, באזור 88יחידה 
בהמשך פורקה יחידה זו, אשר ספגה, באופן יחסי, את מספר האבדות הגדול ביותר, בחללים 

 ובפצועים, מכל גדודי החטיבה. 
. אמציה סגנו עבר לפקד על גדוד טירנים חדש 25כמג"ד  ,מאוחר יותר כאמור, מונה - יוסל'ה -מפקדה 

 (.880בהמשך הפך למח"ט מגחים באוגדה מערבית לעיר סואץ )ו
 

, גם סגל הפלוגה הסדירה וחלק 228ע"י גדוד  ,במקביל להסבות אנשי צוות חדשים באזור טסה
שייח' -באימון צוותי טנקים חדשים. בתחילה בשארם א פי שהוזכר לעיל,כ ,, עסקו225ממפקדי גדוד 

שים, אשר נפרסו ממערב לתעלה, ומאוחר יותר היוו חלק מהתשתית להקמת גדודי הטירנים החד
חטיבת טירנים  של לרגלי ג'בל עתקה. לגדוד זה נוספו שני גדודים מוסבים חדשים והם שולבו במסגרת

החזיקה בגזרה שמדרום וממערב ר שא, בפיקוד אל"ם יעקב לפידות(, 265)חטיבה  שהוקמה חדשה
 דות טירנים נוספות.לעיר סואץ ועסקה במקביל בהמשך הכשרת צוותים חדשים ובניית יחי

 
במהלך החודשים הבאים, המשיכו ותיקי החטיבה, בכל הגזרות, לעסוק במרץ בהכשרת צוותים והקמת 
יחידות חדשות, אשר קלטו את טנקי השלל שנתפסו במלחמה זו והוסבו בקצב מהיר לדיגום צה"לי 

 .  בסיסי. יחידות אלה עברו אימוני הקמה, בשטחי אש שונים בסיני ומעבר לתעלה
 

(, אשר היו 691)שמספרה שונה בהמשך ל  274הועברו היחידות של חטיבה  1974בחודש אפריל 
 באזור טסה, למחנה רפיח, שם שוחררו בהדרגה האנשים.

 , ששהו באזור סואץ, הועברו עם פינוי הגדה המערבית למחנה רפיח. יםהטירנים החדש יתר גדודיגם 
 
 

 "כמערך הטירנים בצה"ל לאחר מלחמת יוה

 
ות של טנקי טירן מוסבהמסגרות המערך הטירנים בצה"ל גדל בהתמדה ובתוך מספר חודשים הושלמו 

הותיקה  274(, שאוגדו בהמשך, יחד עם חטיבה 889ו  265: חדשות בשתי חטיבותשובצו ר שא) 4/5
 בפיקודו של תא"ל ברוך )"פינקו"( הראל. ,(440ה )אוגדה החדשטירנים ה(, לאוגדת 691)עכשיו: 

 
. יואל מונה כסגן מפקד האוגדה החדשה 691 )לנצנר( החליף את יואל גונן כמח"ט צור-סא"ל עוזי לב

ו לאחריו נתמנטרן את עוזי ו בניבהמשך החליף אל"ם  ומאוחר יותר החליף את פינקו כמפקד האוגדה.
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שימש כמח"ט האחרון של החטיבה ש ואל"ם האיל סלאח, אל"ם עמנואל סקל כמפקדי החטיבה
  .1986בשנת  ניםכחטיבת טיר פרוקה למועד עד ,תיקההו
 

(, בפיקודו של T-62" )6-של טנקי "טירן חדש אימון הקמה לגדוד בשבטהנערך  ,1974בחודש אפריל 
 גדוד ראשון מתוך שניים, שהוקמו על בסיס טנקים אלה.  -לשעבר(  225סא"ל גדי חופש )סמג"ד 

 
 חטיבות. 4טנקי השלל בצה"ל עד לסד"כ של , הורחב מערך 1976עד  1974במהלך השנים 

( של טנקי 265, 889, 691שלוש חטיבות ) במסגרתה, אשר שובצה בפיקוד דרום, ריכזה 440אוגדה 
 60. טנקים אלה הוסבו לדגמי "שריר" משופרים )שכללו, בין היתר, תוספת של מרגמה 5-וטירן 4-טירן

, מערכות מתקדמות לכיבוי אש ואב"כ ודיגום מ"מ, התקנת מדוכות עשן, מקלעי מא"ג לטען ולמפקד
 "בלטן"(. -ראשוני של מיגון אקטיבי 

שני את (, הועברה בהמשך לפיקוד צפון והיא כללה 320חטיבה ) שהוקמה "עצמאית"חטיבה רביעית 
 "שריר". 5-וגדוד שלישי של טנקי טירן 6-טירןהגדודים של טנקי ה
 

טנקים  450(, לכ 70)במחצית השנייה של שנות ה בסה"כ הגיע סד"כ טנקי השלל בצה"ל בשיאו 
(. 6-של טנקי טירן 2ש' ועוד  4/5-של טנקי טירן 10גדודים ) 12ב מאורגנים משופר, הצה"לי הבדיגום 

 (.320( ומנסורה בצפון )חטיבה 440גדודים אלה רוכזו בימ"חים, במחנות רפיח בדרום )אוגדה 
 

ואח"כ  מוקטן רת טירנים סדירה )בתחילה כגדודמסגמחדש הוקמה ואומנה  440במסגרת אוגדה 
 כפלוגה(, שבסיוע מפקדיה נערכו גם אימוני הרענון לצוותי המילואים של כל חטיבות האוגדה. 

 
גדודי הטירנים שולבו בתעסוקות המבצעיות השוטפות של צה"ל ועברו אימונים תקופתיים בתוכניות 

 עצמן. אורגנו בדרך כלל על ידי החטיבותר שאעצמאיות, 
 

ושימשה כעתודה פיקודית. התוכנית  320( גויסה חטיבה 1982במלחמת "שלום הגליל" )בשנת 
מיועד  היהאמורה לקחת חלק, הייתה מבצע "פרי הדר". מבצע שעיקרו  הייתה המרכזית, בה החטיבה

ם, דרך הים, לחבירה עם הנוצרי -יחידות חי"ר והנדסה בצרוף  320ה חטיבשל  -כוחות אגד הנחתת ל
החטיבה, תחת פיקוד "המפקדה לשליטה על מבצעים מיוחדים" ראשונות של  יחידותמצפון לבירות. 
 על נחתות בחוף שבי ציון, אך המבצע לא יצא בסופו של דבר אל הפועל. לעלותהחלו )משמ"מ(, כבר 

ננטשו , לאסוף בלבנון )מן הטנקים הסוריים ש6-צוותים מגדודי הטירןמספר מיד בתום המלחמה יצאו 
)המקלעים המקבילים האורגינליים אשר נותרו בטנקי   PKTמ"מ ולמקלעי 115שם( תחמושת לתותחי 

(. באותן שנים )לפני התמוטטות בריה"מ( לא ניתן היה להשיג תחמושת כזאת בדרכים 6-הטירן
נים, הפגזים שנאספו בעמל רב, "עלו השמימה" בסדרת פיצוצים, לא מתוכנמרבית אגב, קונבנציונליות. 

 במתקן התחמושת שבסמוך לצומת גולני בצפון..  מאוחר יותר שאירעו 
 

, הוחלט על פירוק הדרגתי של יחידות 80ראשית שנות ה בעם הכנסת טנקי המרכבה למערך השריון, 
פוזרו  4/5הטירנים. טנקים אלה הפכו עתה למיושנים ואנשי הצוות שלהם התבגרו.. יחידות הטירן 

 - 6-פורק הגדוד האחרון של הטירנים בצה"ל )גדוד טירן 1992. בשנת 80ה  ראשונות במהלך שנות
 (.תאח מסגרת גדודיתל, 320בטנקים אלה בחטיבה  שצוידואשר נבנה על בסיס איחוד שני הגדודים, 

 
שלא הוסבו לדיגום "שריר"( וכן נמכרו  ,מ"מ 100לצד"ל )טנקים עם תותחי גם  טנקי טירן הועברו

 מדינות זרות. אלה למספרכטנקים 
באותן שנים בהכשרת צוותי הטירנים  ועסק ,ותיקי יחידות הטירניםמ מספר מפקדים וצוותים טכניים,

 אשר נמכרו למדינות אחרות. ,של צד"ל וכן נשלחו להדריך ולסייע בקליטת הטנקים
 

ס חלק מהטירנים הותיקים שימש, לאחר הסרת צריחיהם וביצוע שינויים משמעותיים אחרים, כבסי
 לייצור נגמ"שי "אכזרית", בהם צוידו חטיבות חי"ר מובחרות בצה"ל.

 
 בכך תם סופית עידן הטירנים ומערך "טנקי השלל" בצה"ל.
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, בין היתר, על החוברת "טירן" שערך וכתב יאיר עמיקם; על סיכום כאמור המידע בעבודה זו מבוסס

; על ריכוז חומר שליקטו אנשי סגל פלוגה נ' , כפי שנכתב ע"י מפקדה יוסל'ה יודוביץ'88לחימת יחידה 
אחרים בחטיבה; ועם דני  ולוחמים מפקדיםעם ; על שיחות עם יואל גונן המח"ט ו)"המדור"( הסדירה

גורמים נוספים בצה"ל ובעמותת מ מידע שהתקבלאשר, אשר כקמ"ן בכיר לשעבר סייע במידע רב; על 
 ההיא.. לאחר המלחמה בעיקר ,קשורתהשריון וכן ספרים, כתבות וראיונות שפורסמו בת

ונפלו פה ושם גם טעויות. נשמח לקבל  ישלמותר לציין כי ייתכן והמידע, שמרוכז בעבודה זו, אינו שלם ו
 תיקונים ועדכונים, מכל מי שיוכל לסייע בהשלמת הנתונים ואימותם. 
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