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דוד ישראלי, דודו או איך שקראו לו חבריו בצבא , דוד בהטעמת מלרע , היה 
דמות אופיינית לבני הדור שהתגייסו לצה"ל, לאחר מלחמת סיני – 1956. בני 
דור זה, מצאו עצמם לוחמים בשלוש מלחמות, בין השנים 1967 – 1973: מלחמת 

"ששת הימים", מלחמת "ההתשה" ומלחמת "יום הכיפורים".

במלחמת  ילדים  שהיו  לוחמים,  דור  של  סיפור  לכן  הינו  דודו,  של  סיפורו 
העצמאות, בארץ או בחו"ל ותלמידי "שמינית" במערכת סיני.

דודו, היה דמות של "ספרא וסיפא". לולא נפל במלחמת יום הכיפורים והוא 
35, היה כותב ספר ובו מבחר משיריו ודברי ההגות שלו, בתחום האישי והצצ  בן

באי. נהיה אנחנו, חבריו ומשפחתו, לפה לאיש רב גווני זה.

ספר זה, איננו בבחינת ספר "זיכרון" על מי שנפל, כי אם סיפור של לוחם 
ומפקד אופייני בדורו של דודו וסיפורה של המדינה ומלחמותיה, בשנים 1957 

.1973 -

הספר מתאר את ילדותו בבצרה בעיראק, עד לעליית משפחתו לארץ בשנת 
1950. הפרק על ילדותו בבצרה, הינו למעשה סיפור הקהילה היהודית בעיראק. 

צסיפורו של דודו, נמשך בארץ, על קשיי הקליטה וזה למעשה סיפורה של משפ
חה אופיינית החוזרת לארץ אבות, לאחר גלות של מאות שנים.

דור  בני  סיפור  למעשה  וזה  דודו  והמפקד  השריונאי  עומד  הספר,  במרכז 
רבים  מלחמות.  בשלוש  הראשון  הקו  של  לוחמים  עצמם  ה"אספרסו" שמצאו 
מהם , כמו דודו, שילמו על כך בחייהם. זה למעשה גם סיפורו של חיל השריון 

ובעיקר במלחמה בשנת 1973, שאז כפי שאמר האלוף טל:

"טנקים איימו על קיומה של ישראל וטנקים הצילו את עם ישראל".

מבוא



מבוא6

בפרק זה משולבת גם משפחתו של דודו: אתי והילדים עופר, לימור ועוז. 
משפחת ישראלי הוכתה פעמיים, כאשר נפל דוד וכאשר נהרג עוז. וזה לדאבוננו 

סיפורן של משפחות רבות בשנות המדינה. אתי נפטרה בשנת 2010.

הפרקים האחרונים של הספר, מתארים את המלחמות בהן לחם דודו וזהו 
של  סיפורה  אלא  זיכרון,  ספר  עוד  זה  אין  שכן  זה,  בספר  לצורך  נוסף  טעם 
המדינה , שגם בעתיד צפויה להילחם, עד ייכון השלום, שהושג בחלקו, עקב 

הישגי שלוש המלחמות.

חברו לכתיבה, סא"ל מיל. אברהם זהר, חברו בימי שריון ומלחמות - ובנו של 
דודו, איש חינוך וצבא, סא"ל מיל. עופר ישראלי.

חתונת דוד ואתי, 19/09/1963, תל-אביב



פרק חמישי: 
קרב ההגנה 

בפיקוד הצפון, 
6 – 7 אוקטובר 

1973

ההכנות למלחמה בשנה שקדמה לה

מאז נכבש הגולן על-ידי כוחות פיקוד הצפון בפיקודו של אלוף דוד אלעזר, 
בחודש יוני 1967, לא הפסיק הצבא הסורי מלערוך הכנות למתקפה, שנועדה 
להחזיר לסוריה את הגולן. במשך שלוש השנים שלאחר מלחמת ששת הימים, 
כלומר עד לתחילת אוגוסט 1970, התחוללה בגולן, כמו ביתר גבולות המדינה 
החדשים, מלחמת ההתשה שבמהלכה אף ניסו הסורים לחדור אל מעבר למעטפת 
ההגנה הישראלית ולתקוף מוצבים ישראליים. סדרת מכות ישראליות מן האוויר 

ומן הקרקע, ביוני 1970, קטעו את תנופת המתקפה הסורית בעודה באיבה.

מאז אוגוסט 1970 היה גבול הגולן שקט יחסית. מצב זה השתנה בספטמבר 
1972 כשהתמנה אלוף יצחק חופי למפקד פיקוד הצפון. במשך החודשים של 
סוף שנת 1972 ועד לפברואר 1973 התחוללו בגולן ובגבול לבנון פעולות לוחמה 
זעירה של ארגונים פלסטינים. ישראל הגיבה ב"ימי קרב" שכללו ירי ארטילרי 

והפצצות אוויריות, לרבות של בסיסים פלסטינים בעומק סוריה.

למתקפה  בהכנות  המצרית-סורית  ההתרכזות  בעקבות   ,1973 בפברואר 
על ישראל, שקט הגבול. החל תהליך שהוביל בסופו, לאחר יותר מחצי שנה, 
יום הכיפורים. הצבא הסורי, תחת מנהיגותו של חאפז אסד שתפס  למלחמת 
את השלטון בסוריה לאחר מלחמת ההתשה, הגיע לעוצמה שאיפשרה מתקפה 
יצירת  של  תהליך  הבשיל  שבמקביל  גם  מה  סוריות,  לידיים  הגולן  להחזרת 

קואליציה למלחמה עם מצרים בראשות אנואר סאדאת.

מאז מלחמת ששת הימים, נערך פיקוד הצפון לאפשרות של ניסיון "מחטף" 
הגנה  מערכת  בגולן  הוקמה  ההתשה  במלחמת  כוללת.  מלחמה  של  או  סורי 
שכללה מוצבים, גדר, שדות מוקשים ותעלת נ"ט שהוחל בחפירתה כבר בשנת 
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1970, לאחר שכוחות שריון סוריים תקפו מוצב ישראלי.

לגזרה שכללה את רמת הגולן, את  1973 היה פיקוד הצפון אחראי  בשנת 
עמקי הירדן ובית שאן עד ליישוב מחולה ואת גבול הלבנון. בימים רגילים היה 
הסד"כ הצה"לי בגולן מורכב מכוחות אלה: חטמ"ר )חטיבה מרחבית( 820 ולה 
שני גדודי חי"ר במוצבים, חטיבה טנקים 188 )מוקטנת(, בת שני גדודים וכוחות 
חי"ר. שני גדודים היו במוצבים וכן ארטילריה, שכללה שלוש סוללות מרגמות 
כבדות וסוללה מאולתרת של תותחי 155 מ"מ. על גבול הלבנון הופקדה חטמ"ר 

מירון. גבול צפון הירדן היה באחריות חטמ"ר 812.

שתי מפקדות אוגדה היו לפיקוד הצפון: אוגדה 36 בפיקוד תא"ל רפאל איתן 
)רפול( ולה חטיבות טנקים 679 ו-179 וכן אוגדה-בהקמה 210, בפיקוד אלוף 
)מיל'( דן לנר וסגנו תא"ל משה בר כוכבא )בריל(. לאוגדה 210, שהוקמה ביוני 

1973 היו חטיבות ממוכנות 9 ו-4.

הפיקודי,  האג"מ  קצין  שמחוני  אורי  סא"ל  היה  הכיפורים  יום  במלחמת 
סא"ל חגי מן קצין המודיעין הפיקודי וסא"ל אברהם בר-דוד מפקד התותחנים 
הפיקודי. הרמ"ט היה תא"ל אורי בר-און, סגן מפקד הפיקוד היה אל"מ )מיל'( 
הנדסה  )מפקד  המהנ"פ  לבב,  חיים  סא"ל  היה  התחזוקה  קצין  שדמי,  ישכה 
פיקודי( היה סא"ל משה פלד; קצין החימוש היה סא"ל גבי בצר, קצין הקשר 
היה סא"ל אברהם קיים, מפקד הרפואה היה סא"ל ד"ר גבריאל דינרי. בעיצומה 
של המלחמה, מונה תא"ל יקותיאל אדם לעוזר האלוף וכן מונה סא"ל מנחם עינן 
כעוזר לקצין האג"מ הפיקודי, והחל מ-23 באוקטובר לקצין האג"מ. וזאת, לאחר 

שאורי שמחוני מונה למח"ט גולני במקום אמיר דרורי שנפצע.

כבר בשלהי שנת 1972, אף שההערכה המודיעינית אמרה שלא צפויה מלחמה 
בשנה הקרובה, החליט אלוף הפיקוד לעשות כמה וכמה פעולות במגמה לשפר 
את יכולת הפיקוד להגן על הגולן במלחמה צפויה. הכנות אלה הואצו באביב 
1973 הגיעו ידיעות על הכנות לתקיפה  1973, לאחר שבחודשים אפריל ומאי 
מצרית - סורית במטרה להניע תהליך מדיני בינלאומי, שיביא לשינוי בסטטוס-
קוו ששרר מאז יוני 1967. למרות הערכת אמ"נ כי יש סבירות נמוכה למלחמה, 
הורה הרמטכ"ל על שורת פעולות כדי לקדם מלחמה אפשרית. צה"ל הפעיל 
את כוננות "כחול לבן" על מנת לסכל מתקפה; ומשזו לא יצאה אל הפועל, נקט 

בפעולות מתחייבות לקראת אפשרות של מתקפה נוספת.
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לבן"  "כחול  כוננות  במסגרת ההכנות של צה"ל למלחמה, בעת שהופעלה 
לגיוס 10,000 לוחמים;  ניתן אישור  ותותחים לימ"חים קדמיים;  קודמו טנקים 
זורזו עבודות במכשולי נ"ט; זורז קידום חטיבות טנקים לימ"חים במזרח הגליל 
והוקדמה הקמתה של מפקדת אוגדה 210. במסגרת ההכנות גם נבדקו התוכניות 
האופרטיביות של מגננה ומתקפה ובעקבות זאת, נדחה לחודש אוקטובר 1973 

משחק מלחמה מטכ"לי שתוכנן להתקיים בקיץ של אותה השנה.

הצבאית  הפעילות  אחר  במעקב   ,1973 באביב  לבן",  "כחול  כוננות  בעת 
הסורית, נתגלתה יכולתם של הסורים להניע כוחות במשך לילה אחד מעמדות 
דממת  על  שמירה  תוך  החירום  מערך  ותפיסת  המגע,  לקו  העורפיות  הקבע 

אלחוט.

מפקדת הפיקוד העריכה אז שהתקצר מאד משך ההתרעה שעמד לרשותה 
תוכנית  על-פי  הסד"כ  להשלמת  עד  במטכ"ל(  המודיעין  אגף  "הבטחת"  )לפי 
"סלע". כן הייתה מפקדת הפיקוד ערה לעובדה כי מערך טילי הקרקע-אוויר 
הסורי שנפרס החל מיולי 1973 ממרחב דמשק ודרומה עד לגבול, מונע מחיל 
אמ"ט  איזור  הייתה  הרמה  שכל  מאחר  ההגנה,  בקרב  פעולה  חופש  האוויר 
)איזור מוכה-טילים(. זאת, על אף שחיל האוויר תיכנן במסגרת תוכנית אווירית 
של  נמוך  בסיכון  "קלע"37,  תקיפות  באמצעות  אווירי  סיוע  להושיט  "שריטה" 
המטוסים הישראליים, סיוע שהיה לו תפקיד מפתח בתכנון של בלימת תקיפה 

סורית -- עד להגעת כוחות מילואים.

הפעולות בעקבות כוננות "כחול לבן" האיצו מהלכים של הפיקוד לשיפור 
 1972 בגולן, מהלכים שבהם החל הפיקוד, כאמור, כבר בשלהי שנת  המגננה 
בעקבות התקריות בגבול. בבסיסם היה הרצון לקצר את לוחות-הזמנים לקידום 

כוחות המילואים מהימ"חים לרמת הגולן. להלן פירוט הפעולות שננקטו:

קידום הימ"חים של חטיבות טנקי צנטוריון 179 )דגם "שוט" קל( ו-679 . 1
)דגם "מטאור" – כבד יותר( למחנות פילון ויפתח; העברת ימ"ח גדוד 
הממוכנות,  החטיבות  במקום  בגולן  ירדן  למחנה   188 חטיבה  של   39

להטיל  בה כאשר מעוניינים  stand off attack. משתמשים  באנגלית  או  "תקיפת קלע"   .37
חימוש, ואפילו מדויק, אבל לא להיכנס לאזור מאויים )למשל אמ"ט(. כך "מרוויח" החימוש עוד 

טווח והמטוס נמנע מסיכון.
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שהועברו לקו עורפי יותר; קידום ימ"ח של אגד ארטילרי 282 של אוגדה 
36 למחנה פילון.

הפיכת חטיבה 179 בפילון לחטיבת גיוס מהירה, היכולה להיכנס לקרב . 2
בתוך 18 שעות.

פריצת דרכים מהימ"חים לגולן, ובהן דרך מעלה גמלא.. 3

בניית "גשרי ביילי" מקבילים לגשרי בנות יעקב ואריק.. 4

קידום תחמושת טנקים לימ"חים ולמחנה עין זיתים )בגליל ליד צפת(.. 5

פריצת דרכים והקמת משטחי פריסה לארטילריה.. 6

הקמת עירומי תחמושת לארטילריה ולטנקים בלב הגולן. בצנובר הוקם . 7
מאגר שהכיל 7,000 פגזי ארטילריה מסוגים שונים )ליד העיר קצרין(.

התעלות . 8 והעמקת  הגבול  קו  לאורך  שנחפרה  הנ"ט  תעלת  השלמת 
למניעת מעבר טנקים ללא גישור.

הקמת עמדות לטנקים בשטחים שולטים, ובאתרים השולטים על תעלת . 9
והרמפות  רוב העמדות  דרך הפטרולים.  ועל  חגורת המיקוש  הנ"ט,על 
היו לצידי המוצבים, אך היו כאלה גם בשטחים שולטים בקו השני, כמו 

בפתחת קוניטרה.

זירוז הקמת מפקדת אוגדה 210.. 10

תעלת הנ"ט שאורכה היה כ 12- ק"מ ועומקה כחמישה מטרים נתנה למגיני 
הגולן מכשול מלאכותי שלא היה עביר לטנקים. הצבא הסורי השקיע מחשבה 
טנקים. הסורים  גשרים למעבר  הנחת  ובהם  על המכשול  וכוחות להשתלטות 
לצורך  והיקצו  הישראלית  ההגנה  במערכת  מרכזי  מרכיב  הנ"ט  בתעלת  ראו 

ההתמודדות עמה כוחות-סער הנדסיים מיוחדים.

במהלך השנים ובחדשי כוננות "כחול לבן" נבחנו התוכניות האופרטיביות 
של הפיקוד. המטכ"ל לא קיים משחק מלחמה בגולן כדוגמת "איל ברזל" בזירת 
סיני שהתקיים בשלהי שנת 1972 וכלל מהלכי הגנה ומעבר למתקפה. כאמור, 
בחינת התוכניות בחדשים אפריל ומאי הייתה בפועל תחליף למשחקי מלחמה. 
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כבר צוין כי המטכ"ל דחה את משחק המלחמה שתוכנן בקיץ לאוקטובר 1973. 
הפיקוד.  מטה  של  קבועים  במפגשים  האופרטיביות  התוכניות  נדונו  בנוסף, 
פעמיים, ב-26 באפריל וב-8 במאי 1973, הוצגו תוכניות פיקוד הצפון לרמטכ"ל. 

בשתיהן הוצגה תוכנית ההגנה במצב "סלע".

תוכניות המתקפה הסוריות היו ידועות לצה"ל באופן מפורט למדי. הצבא 
הסורי היה אמור לתקוף במקביל לצבא המצרי בכוונה לפצל את עוצמת צה"ל 
ולמנוע ממנו להשתמש ב"קווים פנימיים" על מנת להעתיק כוחות מזירה לזירה.

הצבא הסורי העריך את עוצמת כוחות צה"ל הסדירים בגולן בשתי חטיבות 
שריון וחטיבת חי"ר, דהיינו עוצמה מוגברת ממצב ביטחון שוטף ודומה לתוכנית 

"גיר" )ראה להלן(.

 "110 ]מבצע[  משרוע   " תוכנית  פי  על  לתקוף  אמור  היה  הסורי  הצבא 
לרוחב כל קו המגע, במאמצים מאוזנים של שלוש דיביזיות החי"ר שבקו המגע, 
מתוגברות בחטיבות טנקים, במגמה להשתלט על מכשול תעלת הנ"ט, לגשר 
עליו ולהחדיר את חטיבות השריון אל תוך מרכז הגולן, ובשלב מאוחר יותר - 

את דיביזיות השריון, במקומות שבהם תושג הבקעה.

התוכניות הסוריות לא קבעו מאמץ עיקרי וראו את שתי הפתחות: פתחת 
תוך העדפת  הגולן,  תוך  אל  ותמרון  כמרחבי הבקעה  כודנה  ופתחת  קוניטרה 
דיביזית  את  שיכלול  השני  הדרג  ע"י  רק  שייעשה  העיקרי  המאמץ  הפעלת 
שייכנסו  הכוחות  הסורית,  המלחמה  תוכנית  פי  על  כודנה.  בפתחת   ,1 שריון 
בשתי פתחות אלה, )או בזאת שבה תושג ההבקעה(, יתמקדו למרחב נפח, על 
מנת להגיע לנהר הירדן תוך התגברות על כוחות של התקפות-נגד ישראליות 

טקטיות.

כיבוש הגולן נראה היה לסורים כמשימה שתארך יממה בלבד. רק בסיומה 
הקרב  לשדה  להגיע   - הסורים  לדעת   - היו  אמורות  שעות(   24 תוך  )דהיינו 
הגולן  רמת  כל  תהיה  הניחו,  הם  כך  אז,  עד  הישראליות.  המילואים  חטיבות 
לרבות מוצאי צירי העלייה לרמה בשליטה שלהם. הן הסורים והן הישראלים 

ראו בצירים העולים לגולן, שטחי מפתח שיש להחזיקם או להשתלט עליהם.

התוכנית הסורית לא ראתה במוצבים יעדים לתקיפה בשלבים המקדימים. 
לרשותם עמדה עוצמת ארטילריה שעלתה על זו של צה"ל -- בוודאי עד להגעת 
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טילי  מערכי  להגביל  היו  אמורים  הישראלי  האוויר  חיל  את  מילואים.  כוחות 
הקרקע - אוויר שכיסו את כל רמת הגולן, שהייתה לאמ"ט )איזור מוכה-טילים(.

סורי  מפקדות  בתרגיל  כי  גילה   1973 מאפריל  אמ"נ  של  מודיעין  לקט 
שהתקיים בדצמבר 1972 עלתה על הפרק התוכנית הסורית לכיבוש רמת הגולן 
שעיקרה: מתקפה של דיביזיות החי"ר לכל רוחב החזית; כיבוש רצועה של 6 - 8 
ק"מ, ולמחרת, תקיפה של דיביזיית שריון 1 בציר חושניה - גשר בנות יעקב, 
במגמה להגיע לירדן ולהשלים את כיבוש הגולן. משמעות תרגיל זה היתה כי 
המאמץ העיקרי הסורי יהיה בפתחת כודנה. כותבי הלקט קבעו כי אפשר להניח 

כי התכנית שנבדקה בתרגיל היא התכנית הסורית הבסיסית למתקפה בגולן38.

בתאריך 26 אפריל, סקר קמ"נ פיקוד הצפון, סא"ל בר מסדה בפני הרמטכ"ל 
את הדפ"אות הסוריות, תוך התיחסות ללקט שיצא למחרת. כן עשה ראש אמ"נ 
בהצגת תכניות צה"ל לראש הממשלה ב- 9 במאי 1973, אלא שהוא הציג כאילו 
המאמץ העיקרי הסורי יהיה של דיביזיה 3 המשורינת. שניהם סברו כי הדפ"א 

הסורית הינה בלתי סבירה39.

לימים נשאל קמ"נ פיקוד הצפון סא"ל חגי מן, שנכנס לתפקידו באוגוסט 73, 
ע"י ועדת אגרנט ולא זכר אם ראה את המסמך לפני המלחמה40.

הלקט והתיחסויות קמ"נ פיקוד צפון וראש אמ"נ, בעת כוננות "כחול- לבן", 
מגלים כי המתקפה הסורית אמורה היתה להיות בשני שלבים: שלב ראשון, ללא 
מאמץ עיקרי, אלא תקיפה לרוחב כל החזית של דיביזיות החי"ר ושלב שני של 
התקפת הדרג השני בפתחת כודנה, לפי לקט אפריל 1973 ודברי קמ"נ פיקוד 
הצפון יום לפני כן, ע"י דיביזית שריון 1, או ע"י דיביזיה 3, בסקירת ראש אמ"נ 

במאי 1973, ללא שציין באיזו פתחה תחדור.

אכן אלו היו הדפ"אות שהציג בר מסדה בפני מטה הפיקוד41.

38. לקט מודיעין 73 / 87, אמ"נ מחקר, ענף 5 , 27 אפריל  ב1973 – בדו"ח אגרנט, חלק שלישי, 
כרך רביעי , עמוד  901.

39. שם, עמוד  909.

40. שם, 910.

41. עדות טלפונית של בר מסדה לזהר אברהם.
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בפתחת  ראה  אך  פעולה,  דרכי  כמה  יש  לסורים  כי  העריך  הצפון,  פיקוד 
קוניטרה את המרחב המועדף על הסורים והניח כי בו ינסו הסורים להפעיל את 

המאמץ עיקרי, וזאת בשל קרבת הפתחה למרכז הגולן ולירדן.

כמכוונת  תהיה,  אם  כודנה,  בפתחת  החדירה  נתפסה  הפיקוד  בהערכות 
לתנועת כוחות סוריים לעבר עמק הבטיחה ולא לעבר נפח וגשר בנות יעקב42.

 26 במסגרת כוננות ״כחול – לבן", הציג אלוף חופי, בפני הרמטכ"ל, ב – 
באפריל 1973, את השיקולים העיקריים לתכנית ההגנה ״סלע". את המוצבים 
תפקידם  אמר,  כך  וזהו,  מלחמה-  בעת  הגזרה  כל  לאורך  כ"עיניים  הגדיר 

העיקרי"43.

לנוכח  משוכפצות,  לא  גבעות  על  חי"ר  להכנסת  צידוק  מצא  לא  הוא 
הארטילריה המסיבית הסורית ]שם,שם[. כן לא חשב, כי יש לחלק את הגולן, 
בין חטיבה 188 וחטמ"ר 820. את השריון העדיף להחזיק באגרופי שריון, למעט 
חטיבה 188 שתתפרס בקו המגע. לשאלה, אמר כי אכן הגזרה הדרומית נראית 
כאיזור שאפשר לפרוץ בו ולכן תוארך תעלת הנ.ט עד דרומה למוצב 117, עד 

שהרוקאד מתחיל להיות בלתי עביר44.

תוכניות המגננה הפיקודיות נשענו על ההערכה המטכ"לית שלפיה תינתן 
התרעה של 48 שעות, לפחות, של אמ"נ למתקפה בין-ערבית, וזו תאפשר את 
גיוס כוחות המילואים ומעבר מהיר למגננה על פי תוכנית "סלע", שקבעה כי 

בתוך 36 שעות יעמדו בגולן מול הסורים שתי אוגדות ולהן כ-650 טנקים.

ואלה הנחות היסוד שעמדו בבסיס תוכנית "סלע":

אין לצבא הסורי קושי לחדור בעוצמת שריון לרמת הגולן.. 1

אין ברמת הגולן עומק אופרטיבי המאפשר קרב הגנה נייד.. 2

הסורית . 3 הארטילריה  עליונות  בשל  הטנק.  הוא  העיקרי  המלחמה  כלי 
חי"ר.  בלוחמי  יש להפחית שימוש  הישראליים,  הנ"ט  כלי  ואי-יעילות 

42. אגרנט, עמוד 917.

43. אגרנט, 890.

44. שם, ע"ע 890-895.
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ותפקידם  מזעריים,  חי"ר  כוחות  על-ידי  הם  גם  יוחזקו  מוצבי הבט"ש 
יהיה לשמש "עיני הפיקוד" ולהגן על עצמם.

יקיימו הכוחות הסדירים, שיתוגברו עד כדי . 4 עד להגעת כוחות "סלע" 
קו  על  ניידים  באמצעים  קשוחה  הגנה  של  קרב  טנקים,  חטיבות  שתי 
המוצבים והרמפות, ויבצעו התקפות-נגד של אגרופי שריון. וכך התבטא 
הרמטכ"ל בדיונים שהתקיימו באפריל 1973, באשר לזירת הגולן: "אין 
שיטה ואין הגנה שאתה יכול להתחייב שלא יפרצו אותה באיזה מקום, 
אבל אם יש פריצה באיזשהו מקום, היא מחייבת טיפול מיידי של ריכוזי 
חי"ר  לקו  חשיבות  מייחס  אינני  כך  משום  והשריון.  הטנקים  כוחות 

נוסף..." )לציין את מקור האמירה הזו(

להלן(  מפורטות   – ו"גיר"  ים"  )"חול  בסיסיות  תוכניות  שתי  היו  לצה"ל 
להתמודדות עם מתקפה סורית עד להגעה למצב צבירת הכוחות על פי "סלע". 
הן לא היו תוכניות להגנה בפני מתקפה סורית כוללת, אלא אמורות היו לאפשר 
אפשרית  פעולה  דרך  מול  הגולן,  רמת  להגנת  פתרונות  ולספק  כוחות  לצבור 

סורית: תקיפה מוגבלת או ביצוע מחטף באחת מגזרות החזית.

תוכנית "חול ים": התוכנית להגנה ולהתקפות-נגד התבססה על סדר כוחות 
הסדיר בלבד. זה אמור היה למנות שלושה גדודי טנקים, 10 סוללות ארטילריה, 
וכן את שני גדודי הרגלים שהחזיקו במוצבי הקו. היערכות הכוחות הייתה צריכה 
להתבצע תוך 24 שעות מפקודה. סדר הכוחות בפקודה הוכר כמספק את צורכי 

"ימי הקרב" ברמת הגולן. )וראה גם תוכנית "קפיטל" להלן(.

תוכנית "גיר": התוכנית התבססה על סדר הכוחות הסדיר מוגבר ביחידות 
מילואים ובו שתי חטיבות טנקים, 15 סוללות ארטילריה וכן שני גדודי הרגלים 
שהחזיקו במוצבי הקו. על פי התוכנית הזו הייתה אוגדה 36 המפקדה האחראית 
על רמת הגולן, כשהשליטה מחולקת לשתי החטיבות 188 ו-820. על פי התוכנית 
בשני  רוכז  השריון  כוח  ועיקר  הקדמי  הקו  לעיבוי  טנקים  גדודי  שני  הופעלו 
ריכוזים חטיבתיים מוקטנים כעתודה להתקפות-נגד ולביצוע מחטפים. כניסת 
התוכנית לתוקף תוכננה מכ-30 שעות מרגע קריאת כוחות המילואים. על פי 
זו התוכנית המינימלית שאפשרה להגן על רמת  המקובל באותה העת הייתה 

הגולן בפני התקפה סורית.
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למקרה של מלחמה כוללת הוכנה בפיקוד תוכנית "סלע" שכללה את כל סדר 
הכוחות של פיקוד הצפון. על פי התוכנית, שהייתה אמורה להיכנס לתוקף אחרי 
חטיבותיה  שלוש  על   36 אוגדה  תוכננה  המילואים,  מערך  מקריאת  שעות   36
ולביצוע מחטפים אל עבר השטח  לקבל את האחריות להגנת כל רמת הגולן 
הסורי. אוגדה 210 החדשה, גם היא בת שלוש חטיבות, תוכננה כעתודה פיקודית 
למשימות הגנתיות והתקפיות. התוכנית גם הייתה צריכה לאפשר מעבר מיידי 

להתקפה.

מלבד תוכניות ההגנה עסקה מפקדת פיקוד הצפון בתכנון תוכניות שונות 
להתקפה. תוכנית "בן גיל צפון" יועדה, למשל, להתקפה מוגבלת בצפון הרמה. 
תוכנית "זאב ערבות" עסקה במתקפה כללית ברמת הגולן עם סדר כוחות המונה 

שלוש אוגדות.

חיל האוויר הכין תוכניות לתקיפת מערכי הטק"א, בהנחה שיינתן לו הזמן 
מתקפת  של  למקרה  "שריטה"  אופרטיבית  תוכנית  גם  הכין  אך  לכך,  הדרוש 
"קלע"  בשיטת  תוקפים  כוחות  בריכוזי  האוויר  חיל  מטוסי  יפגעו  ולפיה  פתע 
המאפשרת זריקת חימוש ללא סיכון המטוסים מטילי הקרקע-אוויר. לצורך כך, 
סומנו על-ידי המת"פ ]מפקד תותחנים פיקודי[ על הקרקע נתיבי גישה ותקיפה 

של מטוסים בעלייה מעמק החולה והכנרת לרמה וכן התילים בגולן.

ימים ספורים לפני פרוץ המלחמה, העביר פיקוד הצפון למחלקת המבצעים 
של חיל האוויר מטרות שכללו גזרות ואיזורים שמהם הסורים היו צפויים לפרוץ 
לרמה. עם הפתיחה באש הועברו המטרות ליב"א )יחידת בקרה אווירית( 506 
וממנה אמור היה המידע להיות מועבר למטוסים שתקפו ברמה ]בפועל המידע, 
כנראה, לא הועבר[. עוד לפני כן, סימן מת"פ צפון כמה אתרים ברמה, שהיוו 
נקודת משיכה ושחרור חימוש למטוסי חיל האוויר במסגרת תוכנית "שריטה", 

רובה ככולה בשיטת "קלע".

הרמטכ"ל  העלה  באוקטובר  ב-1  שנערך  בגולן  הכוננות  הגברת  על  בדיון 
אפשרות למתקפת פתע. הוא הורה לתגבר את הגולן עד לכדי חטיבת טנקים 
מלאה, אם יהיו ידיעות על כוונות סוריות לתקוף. הוא הוסיף: "אבל אלה הם 
למנוע  שיכול  כוח  לא  קטסטרופה;  למנוע  שיכול  כוח  כלומר,  הגודל,  סדרי 

הפתעה חד-פעמית וסבירה...".
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מלחמת יום הכיפורים, שנפתחה בצהרי ה-6 באוקטובר 1973 בשתי חזיתות, 
תפסה את צה"ל כשהוא נאלץ להתמודד עם מתקפת פתע אסטרטגית כמו זו שחוו 

במלחמת העולם השנייה ארה"ב בפרל הארבור וברה"מ במבצע "ברברוסה".

האסטרטגית,  ההפתעה  של  התרחשותה  את  למנוע  אמור  שהיה  המודיעין 
באמצעות מתן התרעה מודיעינית, לא מילא אחר הציפיות ממנו. כך מצא עצמו 
הצבא הסדיר, שהותאם לצורכי הלחימה בבט"ש ושהיווה מרכיב קטן בלבד של 

צה"ל, מול התקפה של כל הצבא הסורי ושל כל הצבא המצרי.

למעשה, אף פעם לא תכנן המטכ"ל וכך גם פיקוד הצפון, לבלום את המתקפה 
הסורית, ע"י הכוח הסדיר בלבד. נשענים על קביעת אמ"נ לפיה יתנו התרעה 
מודיעינית של כמה יממות ובמקרה הדחק של 48 – 72 שעות, קבעו קברניטי 
צה"ל, כי זמן זה יאפשר את תגבור כוחות הבט"ש ובהמשך הצבת עצמה של 

קרוב ל 600 טנקים, למול העצמה הסורית.

את המצב הכי פחות רצוי, הגדיר רמטכ"ל צה"ל רב אלוף דוד אלעזר )דדו(, 
כבר בקיץ 1972 כ"מקרה הקטסטרופה". למרות הנחת היסוד לפיה אין להיקלע 
שקדמה  בשנה  רם,  בקול  הרמטכ"ל  הרהר  "סלע",  בתצורת  אלא  למלחמה, 
יקרה אם תהיה מתקפת פתע סורית – מצרית. תצורת פתיחת  למלחמה, מה 
המלחמה הבלתי רצויה לצה"ל, כפי שאכן קרה בפועל במלחמת יום הכיפורים, 
הוגדרה ע"י הרמטכ"ל, כבר במשחק המלחמה "איל ברזל" בזירת סיני בקיץ 1972. 
בסיכום התרגיל אמר כי ייתכן גם ייתכן מצב בו לא יקבל צה"ל את ההתרעה 
המובטחת ע"י אמ"נ. או אז, אמר, נקלע למצב שהגדיר במילה "קטסטרופה". 

במקרה כזה, קבע יש לשאוף כי בגולן יהיו 200 טנקים ובסיני 300 טנקים.

במקרה של "קטסטרופה", קבע הרמטכ"ל, יבוצע קרב הבלימה הקשה, ע"י 
הכוחות הסדירים וחיל האוויר, עד להגעת כוחות המילואים. חיל האוויר הכין 
תכניות לתקיפת מערכי הטק"א, בהנחה שיינתן לו הזמן הדרוש לכך, אך הכין 
גם תכנית אופרטיבית " שריטה" למקרה ה"קטסטרופה", לפיה יפגעו מטוסי חיל 
האוויר בריכוזי כוחות תוקפים, בשיטת "קלע" המאפשרת זריקת חימוש ללא 
סיכון המטוסים מטילי הקרקע – אוויר. לצורך כך, סומנו על הקרקע נתיבי גישה 

ותקיפה של מטוסים בעלייה מעמק החולה והכנרת לרמה וכן התילים בגולן.

גם אז לא אמור היה הכוח הסדיר שכלל 77 טנקים לבלום את הצבא הסורי, 
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אלא בתצורת היערכות " גיר" שבמרכזה סד"כ טנקים של כ – 200 טנקים, כפי 
שאכן קרה בבוקר ה – 6 באוקטובר 1973, ושילוב חיל האוויר במגננה, למרות 
המערך של טילי קרקע – אוויר הסורי. גם אז, לא היה בכוח זה אלא לשבש את 

המתקפה הסורית ולבולמה ככל הניתן, עד להגעת כוחות המילואים.

תיגבור רמת הגולן,עד כדי 177 טנקים, בבוקר ה – 6 באוקטובר 1973, היה 
לפי  ה"קטסטרופה"  במקרה  לפיה  הרמטכ"ל,  תפיסת  של  יוצא  פועל  רק  לא 
לגולן,   7 חטיבה  לפחות. העלאת  טנקים   200 הסורים  מול  להציב  יש  מינוחו, 
היתה פרי לחצים של מפקד פיקוד הצפון, אלוף יצחק חופי )חקה(, לנוכח חשש 

מתקיפה סורית, החל מראש השנה.

חטיבה 188 הייתה חטיבת הטנקים הסדירה היחידה של פצ"ן, ערב מלחמת 
יוה"כ. משימתה העיקרית הייתה לשמש ככוח כוננות לתגובה מיידית על התקפה 
סורית. חטיבה 188 הורכבה משני גדודים סדירים )גדוד 74 וגדוד 53( ומגדוד 
מילואים )גדוד 39(. גדוד המילואים של החטיבה לא גויס ערב המלחמה, אלא 
רק אחרי תחילת המתקפה הסורית ולא פעל במסגרת החטיבה. הוא היה אמור 
להצטרף לחטיבה בתוך 24 שעות מגיוס צוותי המילואים של הגדוד. ראוי, עם 
זאת, לציין כי בקיץ 1973 קודם הימ"ח שלו ממחנה פילון שבראש פינה למחנה 
למלחמה  הפיקוד  של  מהתכוננותו  כחלק  העליון,  המכס  בית  שבקרבת  ירדן 
אפשרית עם סוריה. באופן קבוע, החטיבה הקצתה את אחד מגדודיה הסדירים 
לתעסוקה מבצעית ת"פ חטמ"ר 820, שהייתה אחראית על מוצבי צה"ל לאורך 
הקו הסגול. לפיכך, מפקדי ולוחמי החטיבה היו בקיאים מאוד בתוואי השטח 
של רמה"ג, במאפייני כוחות האויב על כליו ובפקודות הקבע ללחימה משולבת 
מחלקתיים,  בתרגולים  הועמקה  זו  בקיאות  הסגול.  הקו  ומוצבי  הטנקים  של 

פלוגתיים וגדודיים רבים45.

בשנה שקדמה למלחמה, הנהיגה החטיבה שיגרה מבצעית ומנהלתית גבוהה 
ביותר שהתבטאה בהשגת המקומות הראשונים בצה"ל, במרבית, אם לא, בכל 

הביקורות המטכ"ליות.

איציק  למח"ט  שקדמו  פלד,  יוסי  והסמח"ט  )פדל'ה(  פלד  אהרון  המח"ט 
עריכת  של  שיגרה  בחטיבה  הנהיגו  ז"ל,  ישראלי  דוד  ולסמח"ט  ז"ל  שוהם  בן 

45. "הקו הסגול": קו הגבול הבינלאומי בין ישראל למדינת לבנון.
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החטיבתי.  המטה  כל  ידי  על  שבקו,  הטנקים  מחלקות  של  שבועיות  ביקורות 
לקיימן  וסגנו החדשים הקפידו  במהלך הביקורות הללו, שגם מפקד החטיבה 
שכל  )לאחר  שלהם  והמ"פיים  המחלקות  תורגלו  אוויר,  מזג  ובכל  תנאי  בכל 
קציני המטה סיימו "להתנפל" עליהן, כל אחד בתחומו(, בכל מצב מבצעי שניתן 
להעלות על הדעת. דגש מיוחד ניתן להפיכת לוחמי הרגלים שבמוצבים וצוותי 
הטנקים שנועדו לסייע להם, לצוות קרב משולב, שפועל בשיתוף פעולה גבוה 

של גוף אורגני, שהיתה לו גם רשת קשר נפרדת.

בשנה שקדמה למלחמה הרבתה חטיבת טנקים 188 בתרגילים בשטח הגולן. 
תרגילים אלה כללו הגעה לעמדות הירי לפי תוכנית "קפיטל" שעניינה הזזת 
כוחות לקו המגע במקרה של יום קרב או מלחמה. צוותי הטנקים למדו היטב את 
כל צירי התנועה לעמדות- ביום ובלילה, ותרגלו חבירה למוצבים, גם כן ביום 
ובלילה. כן בוצעו על שטחי אימונים בגולן תרגילים של התקפה לתוך שטח 
סוריה. כל אלה הביאו להיכרות טובה של צוותי הטנקים עם שטח הרמה. )על 
אנשי צוות ומפקדים שכשלו במבחן ההתמצאות והניווט, הוטלו עונשים עד כדי 

הדחה מפיקוד(. צוותי טנקים יכלו להגיע לכל מקום לאורך קו המגע.

גדוד  כולל  מלא,  חטיבתי  תרגיל   188 חטיבה  ביצעה   1973 יולי  בחודש 
המילואים שלה, בפיקודו של אל"מ יצחק בן שוהם, שהחליף סמוך לתרגיל את 
סורית  מתווה של מתקפה  בסיס  על  נערך  התרגיל  )פדלה(.  פלד  אהרן  אל"מ 
רן  אל"מ   ,179 מח"ט  לתקיפה.  ומעבר  הגנה  וכלל שלב  הגולן  ולדרום  למרכז 

שריג, היה מנהל התרגיל.

לקראת "ימי קרב" או תקיפה אפשרית סורית, אורגן קו המגע ל"מערכת" 
כולל  משותפת,  להפעלה  וארטילריה  טנקים  מחלקות  מוצבים,  בה  שהוכללו 
תותחנים  טנקים,  צוותי  המרכיבים.  שלוש  כל  את  הכוללת  אלחוטית  ברשת 
לחימה.  של  במקרה  לירי  ומטרות  שממולם  הגזרה  את  היטב  למדו  ומפקדים 
הצוותים למדו ושיננו סימני זיהוי של רק"מ )רכב קרבי משוריין( סורי, עמדות 

וסוגי יחידות.

התפתחויות מסוימות בשנה שקדמה למלחמה מעידות על תפיסת העולם 
שאפיינה את פצ"ן ואת מפקדת חטיבה 188, והשפיעה על מוכנותה ועל צורת 
הלחימה של החטיבה באוקטובר 1973. מצד אחד, היה פצ"ן ער לאפשרות של 
מלחמה – להבדיל מ"ימי קרב" – ובמודעות זו ניתן להסביר את העברת מפקדת 
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הייתה   '-73'72 בחורף  שני,  לרמה"ג. מצד  פינה  39 מראש  וגדוד   188 חטיבה 
במהלכה  סטטית,  בלחימה  שהתאפיינו  קרב",  "ימי  בשני  מעורבת  החטיבה 
הכוחות  אימוני  לפיכך, התמקדו  סוריים.  טנקים  טנקים של החטיבה  השמידו 
מומחיות  בהם  שנדרשה  קרב"  ל"ימי  אב  תוכנית  שהייתה  "קפיטל",  בתוכנית 

בירי טנקים מדויק.

1973 החטיבה יצאה מהקו וביצעה תרגיל חטיבתי )"תבור"(, שהוכן  בקיץ 
ונוהל על ידי מפקד אוגדה 36, תא"ל רפאל איתן )רפול(. התרגיל כלל את כל 

יחידות החטיבה ונכללו בו שני שלבים ראשיים:

סורית, . 1 התקפית  ליוזמה  כמענה  רמה"ג,  על  הגנה  של  מתודי  שלב 
כשהחטיבה משתלבת בתוכנית ההגנה של אוגדה 36, שגויסה בעקבות 

קבלת התרעה מודיעינית מוקדמת על המתקפה הצפויה.

שלב הפעילות ההתקפית לעומק סוריה, שגם היה השלב היחיד מבין . 2
השניים שתורגל פיסית, בו התקדמה החטיבה בצירים העולים מעמק 

הבטייחה, לכיוון השטחים הפתוחים באזור רמת מגשימים.

רצה הגורל וציר העלייה לדרום הרמה בתרגיל "תבור", היה גם הציר ממנו 
נסוג חפ"ק המח"ט, בליל 6 –7 באוקטובר, לעמק הבטייחה, כדי לשוב לנפח, 
אחרי שבאום דנניר נוצר החשש שהוא עומד להיות מכותר על ידי כוחות סוריים 

שפרצו במרכז, מאזור חושנייה ובדרום מרמת מגשימים.

לאחר "ימי קרב" מוצלחים בחורף, העברתם המסודרת של גדוד 39 ומפקדת 
החטיבה ממחנה פילון לרמה"ג באביב ואימונים גדודיים ותרגיל חטיבתי גדול 
בקיץ, הגיעה החטיבה למלחמת יום הכיפורים ברמת מוכנות פיסית ותודעתית 

גבוהים מאד.

שקדמו  הקיץ  מערבי  באחד  התגלתה  החטיבה  של  הגבוהה  דריכותה 
למלחמה. טנקיסט סורי שהסתכסך עם מפקדו ושעט עם הטנק שלו לעבר מוצב 
111, העמיד את הגזרה על הרגלים. המח"ט שקיבל, תוך כדי הרצאה שנערכה 
למפקדי החטיבה באולם הקולנוע של מחנה עלייקה, ידיעה על כך ש"כוחות 
סורים מתקדמים לכיוון תל פארס", הזניק את החטיבה לקו. תוך פחות מחצי 
לשלוט  פארס  בתל  שהתמקם  החטיבתי  החפ"ק  החל  הידיעה  מקבלת  שעה 
באירוע, שלא היה רחוק מ"להדליק" את הרמה כולה. למרבה המזל ואודות לקור 



פרק חמישיו קרב ההגנה בפיקוד הצפון, 6 – 7 אוקטובר 1561973

הרוח של "חקה"46, שכאלוף פיקוד הנחה את המח"ט לנהוג בריסון מקסימלי, 
הסתיים האירוע בתפיסת הטנקיסט הסורי ובהעברתו לחקירה בישראל.

החטיבה הקימה מערכת לוגיסטית קדמית שכללה מצבורי תחמושת לטנקים 
בעורף הרמפות וכן מצבורי דלק ותחנות לפינוי נפגעים.

תוכנית "קפיטל" הייתה תוכנית לעיבוי קו המגע ב"ימי קרב", אך גם למקרה 
כוחות  נגד  המגע,  בקו  להילחם  אמורה  הייתה   188 חטיבה  שכן  מלחמה,  של 
תוקפים, מעמדות הטנקים השולטות על תעלת הנ"ט ועל מרחבי התמרון של 
הטנקים הסוריים. בכל תכנון שבו נערכו שני גדודי הטנקים של חטיבה 188 בקו 

המגע, הושארו אגרופי טנקים פלוגתיים בכל גזרה גדודית.

הארטילריה בגולן שכללה 3 4- סוללות ותוגברה לקראת ימי קרב לכדי 11 
סוללות, הייתה אמורה ב"יום קרב" לקדם את תותחיה לטווח פגיעה בעומק, 
לירות אש נ"ס )נגד סוללה( ואש אחרת לפי הצורך, לרבות אש למניעת כיבוש 
מוצב או למניעת גישור על פני תעלת הנ"ט. גם במקרה מלחמה, אמורה הייתה 
הארטילריה לירות מעמדות קדמיות במגמה לסייע בקרב ההגנה. במקרה הצורך 

הוכנו גם עמדות נוספות בעומק הגולן47.

כאמור, לא היה תוכנית מפורטת של מגננה למקרה של מתקפת פתע, ואף 
לא במצבי "חול ים" ו"גיר", שכן הקרב, עד לצבירת סד"כ "סלע", היה מכוון 
להיות בקו המגע, למניעת מעבר תעלת הנ"ט, לאיתור ותקיפת כוחות שיצליחו 
לחדור מעבר לקו המגע. כל זאת, עד לק+36, שאז יגיע הפיקוד לסד"כ "סלע"48.

מקיץ 1973 ועד ליום הכיפורים

ואסד לצאת למלחמה התקבלה במפגש של שניהם  ההחלטה של סאדאת 
במצרים באפריל 1973. "החלטתי לצאת למלחמה בתחילת מאי", אמר סאדאת 
לאחר שנים "אך דחינו את המועד לסתיו". סוריה של אסד, קיוותה כי במלחמה 
את  להזיז  במטרה   -- מוגבלות  קרקעיות  מטרות  להשיג  המצרים  רצו  שבה 

46. "חקה" הוא כינוי לשמו של מפקד פיקוד הצפון דאז, האלוף יצחק חופי.

47. דו"ח בר דוד, מת"פ צפון

48. "ק": "קריאה", הכוונה לנקודת הזמן בה נקראים לביצוע, או לגיוס המילואים. "ק+36" = 36 
שעות מקריאה. 
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התהליך המדיני -- תשיג סוריה את כיבוש כל הגולן עד לנהר הירדן אם לא 
מעבר לו מערבה. החלטות אלה של הקואליציה הערבית גרמו כנראה להפסקת 
התקריות בגבול הגולן והלבנון, בפברואר 1973 והאיצו מהלכי הכנה למלחמה.

במרוצת חודש אוגוסט 1973 הבחין המודיעין הישראלי בבניית מערך טק"א 
סורי בגולן. בתחילת ספטמבר תוגברו ארטילריית השדה הסורית ומערך הנ"ט 
וכן חי"ר ושריון. גיחת צילום ב-11 בספטמבר לאחר תרגיל התקפה של חיל 
האוויר הסורי שפורסם עליו בכלי התקשורת הסוריים, גילתה המשך תגבור של 
עמדות  גם  אותרו  ובשריון.  בארטילריה  הסורים  הראשונה של  ההגנה  רצועת 
חפורות לארטילריה מטכ"לית סורית - תותחים בקטרים של 180 מ"מ ומרגמות 

240 מ"מ.

בפגישה שיזם עם מפקד חיל האוויר אלוף בני פלד העלה אלוף יצחק חופי 
מערך  קידום  עם  שנוצר.  האמ"ט  במצב  האוויר  חיל  שבהפעלת  הבעיה  את 
כולל  לגולן,  ישראליים  וסיור  תקיפה  מטוסי  כניסת  על  נאסר  הסורי  הטילים 
בתרגילים. אלוף חופי הבהיר למפקד חיל האוויר כי במקרה של מתקפה סורית, 

לא יוכל החיל לסייע לכוחות היבשה.

בבוקר ה-13 בספטמבר הופלו שמונה מטוסי "מיג" 21 סוריים בקרב אווירי 
ישראליים  צילום  מטוסי  חדירת  בעקבות  התנהל  הקרב  סוריה.  מערב  בשמי 
לעומק צפון סוריה שבמהלכה נפגע מטוס מיראז' ישראלי וטייסו נמשה מהים 

התיכון. בהמשך הקרב האווירי הופלו עוד ארבעה מטוסים סוריים.

כנראה מאחר  לא באה,  זו  אך  סורית.  לתגובה  נערכו  וצה"ל  פיקוד הצפון 
שהסורים כבר היו נתונים בהכנות למלחמה.

לאחר שאובחנה חריגה בפעולות הסוריות נדלק "אור אדום" בפיקוד הצפון. 
הדבר העיד על הכנות סוריות בלתי שגרתיות. מטה הפיקוד נדרך לבאות. מכאן 
באשר  במטכ"ל  המודיעין  לאגף  הצפון  פיקוד  בין  מחלוקת  התגלעה  ואילך, 
לכוונות הסורים. אלוף הפיקוד ומטהו חששו מפעולה פתע סורית בין אם תלבש 

אופי של "יום קרב" או של ניסיון מחטף.

 17 לעומת זאת, ראש אמ"נ העריך בדיון אסטרטגי שהתקיים במטכ"ל ב- 
בספטמבר שהצבא הסורי אמנם תפס "מערך ניכר" ברמה, אלא שזה נעשה עוד 
לפני התקרית האווירית. הוא סיכם שאכן הסורים נמצאים בכוננות גבוהה, אך 
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הוא אינו מתרשם שמגמת פניהם מלחמה.

פיקוד הצפון המשיך לבחון בדאגה את המתרחש בצד הסורי. בו ביום, ב- 17 
ספטמבר, התקיים דיון במטכ"ל על המשמעויות של ביטול כוננות "כחול לבן", 
ובו ביקשו נציגי פיקוד הצפון לתגבר את המערך הארטילרי ברמה, בשל הגבלת 
חופש הטיסה של חיל-האוויר ברמה, כך שמערך "חול ים", הכולל 10 סוללות 
ארטילריה -- אם יופעל -- יתוגבר בעוד ארבע סוללות וכן בארבעה קנים 203 

מ"מ, בכוננות להחלפת קנים של 175 מ"מ ל- 203 מ"מ, לפי שיקול הפיקוד.

דיון בהערכת מצב מטכ"לית אסטרטגית  ב-24 בספטמבר התקיים המשך 
לשנים הבאות. מפקד פיקוד הצפון האלוף חופי ניצל את הדיון וחרג מנושאו 
והרמטכ"ל על כך שהסד"כ היבשתי בגולן לא  כדי להעמיד את שר הביטחון 
יוכל לעמוד בפני סכנה של מתקפת-פתע סורית אפשרית. הוא מנה את הסיבות 
לכך: היעדר התרעה מספקת )אמ"נ לא ידע על תזוזות סוריות( ואי-היכולת של 
חיל האוויר לפעול ברמת הגולן שכולה אזור אמ"ט )איזור מוכה-טילים(. חופי 
הסביר כי סכנת מתקפת-פתע סורית היא "פוטנציאלית לפחות", בלי שהפיקוד, 

בכוחותיו, יוכל לקדמה בעוד מועד.

בסיכום אותו הדיון נדרש שר הביטחון לדברי האזהרה של אלוף חופי. גם 
הוא, כמו הרמטכ"ל, לא צופה מלחמה, אך הוא היה מודאג בשל הסכנה ליישובים 
בגולן. לדבריו, יש לדון על כך לפני ראש השנה. שר הביטחון והרמטכ"ל ביקרו 
בו ביום ברמה ושמעו סקירות על המצב. שניהם הביעו חשש פן ייפגעו יישובים.

גולדה  הממשלה  ראש  בין  שהתקיימה  בפגישה  בספטמבר,  ב-25  למחרת, 
מאיר למלך חוסיין אישר המלך כי הצבא הסורי "ערוך ומוכן לפתוח באש כל 
רגע". ואכן, תצלומי אוויר גילו כי מערך החירום הסורי בקו הקדמי נתפס כולו.

לבקשתו של אלוף חופי ולפי קביעת שר הביטחון התקיים למחרת, ב-26 
בספטמבר, ערב ראש השנה, דיון מיוחד. התברר כי למרות דברי המלך חוסיין, 
לא השתנתה הערכת אמ"נ כי סוריה לא תתקוף לבדה וכי יש אינדיקציות לכך 
ש"לא הולכת ]מתקרבת[ מלחמה". הערכת אמ"נ לא שונתה גם כאשר באותו 
יום אותרה חטיבת טנקים 47 הסורית בזירת הגולן. חטיבה זו הייתה ממוקמת 
בחומס49, והגעתה לזירת הגולן, הן על פי מקורות סוריים והן בהערכת אמ"נ, 

49. חומס היא עיר ומחוז ממשל בסוריה. מיקומה ביחס לזירת הקרבות ברמת הגולן- רחוק 
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הועבר  לא  זה,  חשוב  מודיעיני  חומר  למלחמה.  מתכוננת  סוריה  כי  משמעה 
לידיעת קמ"ן הפיקוד.

החליט  הפלת המטוסים,  על  כתגובה  סורית,  מקומית  לפעולה  בשל חשש 
הרמטכ"ל כי יש לתגבר את הרמה במפקדת גדוד 77 מחטיבת טנקים 7, בשתי 

פלוגות טנקים וכן בסוללת ארטילריה נוספת בקוטר 175 מ"מ מגד"כ50 55.

סמוך לכך, לקראת ראש השנה, הורה אלוף הפיקוד על נקיטת צעדי כוננות 
גדודי  שני  בין  הרמה  חלוקת  על-ידי  המגע  בקו  הטנקים  כוח  הכפלת  ובהם 
חטיבה 188. בכל גזרה נקבעה פלוגת טנקים כעתודה. גדוד 53 של חטיבה 188 

הוחזר מחופשה.

גדוד  של  בטנקים  הצטייד  קהלני  אביגדור  סא"ל  בפיקוד   77 טנקים  גדוד 
ככוח להתקפות-נגד  נפח  למחנה  והוצב סמוך   188 39 של חטיבה  המילואים 
בימים  מבצעיות.  פלוגות  שתיהן  פלוגות,  שתי  כלל   77 גדוד  עיקרי51.  פיקודי 
שבהם היו בגולן למדו צוותי הטנקים והמפקדים של הגדוד את צירי הגישה 

למוצבים, לרמפות ולעמדות הירי.

אלוף  שקט.  היה  לא  הפיקוד  מטה  ועדיין  הכוננות  בוטלה  החג  חלוף  עם 
הפיקוד ביקש לבצע תרגיל גיוס של חטיבה 179 מהימ"ח החדש שלה במחנה 

פילון.

בליל שבין 30 ספטמבר ל-1 באוקטובר נערך תרגיל גיוס של חטיבת ה"גיוס 
המהיר" 179, במטרה לבחון אפשרות גיוסה עד לק 18+. לאחר קליטה שלישותית 
התכוון הפיקוד לשחרר את שני גדודי המילואים של החטיבה ולהמשיך לתרגל 
את גדוד 266, כולל זיווד הטנקים, וכן לתרגל את החפ"קים של שני הגדודים 

האחרים. תורגלו גם מפקדת החטיבה וכן מפקדת אוגדה 36.

הגולן  את  לכבוש  הסורים  כוונת  על  ידיעה  אמ"נ  העביר  ב-30 בספטמבר 

)אורונטס(,  עאצי  נהר  גדות  על  נמצאת  חשוד.  היה  דרומה  קידומה  לכן  ק"מ(,   200 )מעל  יחסית 
הוקמה בערך ב- 2300 לפנה"ס.

50. גד"כ הוא ר"ת של "גדוד כבד" ארטילרי.

51. גדוד 77 של חטיבה 7 היה בסיני. לכן קיבל את הטנקים מגדוד המילואים 39 של חטיבה 
188, שהיו בימ"ח מחנה ירדן.
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אביעזר  על-ידי סא"ל  צפון  לקמ"ן  הועברה  הידיעה  באוקטובר.  ב-1  למחרת, 
ננזפו הוא וקמ"ן פיקוד צפון על-ידי רמ"ח מחקר  6, ועל כך  יערי, ראש ענף 

באמ"נ.

התכנית  פורטה  ידיעות שבהן  שורת  לאמ"נ  הגיעה  חודש ספטמבר,  בסוף 
כפי  בעיקריה  הסורית  התכנית  אושרה  אלה  בידיעות  הגולן.  לכיבוש  הסורית 

שהוצגה במסמך אמ"נ מאפריל 52.1973

בהערכת מצב שהתקיימה ב-30 בספטמבר בערב במטכ"ל, דרש אלוף חופי 
לתגבר את כוח הטנקים עד לכדי חטיבה שלמה שנייה. הוא ביקש להשאיר את 

חטיבה 179 על אנשיה, לאחר תרגיל הגיוס, בכוננות לעוד כמה ימים.

למחרת, בדיון מטכ"ל השבועי, טען ראש אמ"נ כי ההסבר לכניסת הסורים 
כי  הרמטכ"ל  קבע  הדיון  בסיכום  מצה"ל.  בחששותיהם  טמון  החירום  למערך 
במידה שיתקבלו ידיעות ]על מתקפה סורית[ יתוגברו הכוחות ברמה בעוד שני 

גדודי טנקים כוח שיכול לדבריו למנוע "קטסטרופה".

טנקים  פלוגות  בשתי   77 גדוד  את  להשלים  הרמטכ"ל  הורה  הדיון  בסיום 
הגדוד  טנקי  את  להשאיר  הפיקוד  אלוף  לבקשת  ונענה  הגדוד,  של  נוספות 
מחטיבה 179 על זיוודם המלא למקרה הצורך. כן הורה להשלים את הארטילריה 
55. כוחות אלה  175 מ"מ מגד"כ  בגד"ב ]גדוד בינוני[ ועוד סוללה שנייה של 
בכוננות  הועמד   7 מחטיבה  נוסף  טנקים  גדוד  למחרת.  הגולן  לרמת  הועלו 
לעלייה לצפון )מאזור סיני(. מפקד חטיבה 7 אל"מ אביגדור )יאנוש( בן גל, עלה 

לגולן ללמוד את התוכניות האופרטיביות.

סקירת  באוקטובר  ב-2  אמ"ן  פרסם  ספטמבר,  מסוף  הידיעות  בעקבות 
על  הידיעות  כל  את  כוללת  אינה  הסקירה   .104/73 מספר  מיוחדת  מודיעין 
התכנית הסורית כפי שנמסרו במקורות. לעומת זאת כוללת הסקירה דיון מפורט 

בשאלה אם התכנית סבירה.

הסקירה מציינת כי " מקור טוב מסר על קיומה של תכנית סורית לכיבוש 
רמת הגולן החל מסוף ספטמבר 73...בשלב ראשון תתקופנה 3 דיביזיות החי"ר 
ברצועת ההגנה הראשונה ותכבושנה רצועה של 8-10 ק"מ של שטח הגולן. שתי 

52. אגרנט, 923.
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דיביזיות השריון, תנצלנה את הצלחת דיביזיות החי"ר ותשלמנה את כיבושה של 
רמת הגולן עד לירדן.

בתכנית הסורית, מצויין גם כי חטיבת שריון 47 הערוכה בחומס נעה למרחב 
סווידא הקרוב לגולן.

]בהרצאתו של עמוס גלבוע בסמינר על מלחמת יום הכיפורים באפעל, אמר 
סוריה  שפני  לכך  אימות  מהווה  הגולן,  למרחב  חומס  חטיבת  של  הנעתה  כי 

למלחמה[53.

שעת ה"ש" מתוכננת לאור אחרון.

סביר  אינו  קרוב,  ובטווח  עתה  התכנית  ביצוע  כי  קבעו  הלקט  מחברי 
להערכתם, בעיקר מאחר ומצרים אינה מוכנה בשלב זה לחדש את הלחימה.

]הערת זהר: לפי הרצאות עמוס גלבוע ואביעזר יערי, מענף סוריה באמ"נ / 
מחקר, נכפה סיכום של " אי סבירות" ע"י ראש אמ"נ וראש אמ"נ / מחקר, לאחר 
שיערי וחגי מן ננזפו ע"י רמ"ח מחקר, לאחר שלא התאמתה הערכת ראש ענף 

סוריה, לפיה תתקיים התקפה סורית ב- 1 באוקטובר[54.

של  טנקים   400 כי  צילום  גיחת  גילתה  באוקטובר,  ב-2  נוסף,  יום  בחלוף 
דיביזיות השריון הסוריות 1 ו-3 יצאו ממחנות הקבע שלהן בכסווה וקטנא, אך 
התגלעו  הצפון  לפיקוד  אמ"נ  בין  החדשה.  היערכותן  אותרה  לא  עננות  בשל 
חלוקי דעות שבאו לידי ביטוי בשיחה קשה שהתקיימה בין האלוף חופי לרמ"ח 
מחקר, תא"ל אריה שלו. בעוד פיקוד הצפון גורס כי שתי הדיביזיות נעו לשטחי 

כינוס והיערכות, סבר אמ"נ כי הן נערכו בהיערכות הגנתית על דמשק.

ב-4 באוקטובר גילו האזנות לקווי טלפון למוצבים הסוריים, שבוצעו לבקשת 
אלוף הפיקוד, וכן ידיעות של סוכנים, כי על הכפריים הסורים שבקרבת הגבול 

נאסר לעבד את האדמות הסמוכות לגבול.

וצילומי אוויר של המערך הסורי  ב-5 באוקטובר, בעקבות מידע מודיעיני 
הקדמי שגילו כי המערך תוגבר, הועלו צפונה מפקדת חטיבה 7, גדוד טנקים 

53. יום עיון,  2000  , עמוד 15

54. אגרנט, 926  וימי עיון ב"אפעל"
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82, גדוד טנקים 71 )מבי"ס לשריון( וגדוד חרמ"ש 75. הצוותים קיבלו טנקים 
לרמה  הגיעו  הכוחות  אחרוני  בלבד.  אחד  גדוד  עם  נותרה  וזו   ,179 מחטיבה 

בצהרי היום ב-6 באוקטובר.

צוותים של שתי סוללות תותחי 175 מ"מ הועלו מסיני וקיבלו כלים מימ"ח 
של הגדוד הפיקודי בפילון. עלו גם צוותים של ביה"ס לתותחנות שקיבלו את 
הכלים של גדוד 155 מ"מ מתנייע של אגד ארטילרי 282 בפילון. כן עלה לגולן 

בבוקר ה-6 אוקטובר גדוד העתודה המטכ"לי 405.

מכל אלה בנה המת"פ תצפיות ארוכות-טווח על תילי הגולן והוקם קישור 
ארטילרי לכל היחידות בגולן - לרבות אלה שנוספו55.

ב-5 באוקטובר התמקם חפ"ק מצומצם של פיקוד הצפון במחנה נפח לצד 
חפ"ק חטיבה 188 וחפ"ק חטמ"ר 820 שהפיקוד עליו הועבר באותו היום מאל"מ 

צורי שגיא לאל"מ צבי בר. אוגדה 36 מיקמה גם היא חפ"ק טכני בנפח.

הפיקוד הורה לכוחות להיערך לפעולה סורית אפשרית, כאשר חטיבה 188 
 ,7 חטיבה  מקומיות.  להתקפות-נגד  בכוננות  תהיה   77 גדוד  את  גם  הכוללת 
שכוחותיה היו בתהליך של עלייה לגולן, תהיה בכוננות להתקפות-נגד עיקריות 
)שכונו "קברט"( לפי סדר עדיפויות זה: פתחת קוניטרה, פתחת רפיד, ציר הנפט 

- מוצבי 114 - 115, איזור מוצבים 104 - 56.105

כבר ב-5 באוקטובר, החלו זורמות לחפ"ק ידיעות על פעולות סוריות חריגות 
ועל תנועות טנקים, הורדת רשתות הסוואה ופעולות אחרות. בשעה 23.00 הורה 
הפיקוד לעקוב אחרי הפעילות הסורית באמצעות SLS ]מגביר אור כוכבים- 

לתצפית בלילה[ ואינפרא-אדום57.

בהולה  יציאה  קיבל הרמטכ"ל את הערכת אמ"נ שלמרות  ב-5 באוקטובר 
של משפחות היועצים הסובייטים מסוריה וממצרים, וידיעות על אפשרות של 
מתקפה מצרית-סורית כוללת, אין חשש למלחמה, אך החליט בכל זאת להכריז 
על כוננות ג', לראשונה מאז מלחמת ששת הימים. כמו כן וידא הרמטכ"ל כי סד"כ 

55. דו"ח מת"פ צפון

56. יומן חפ"ק, 5 אוקטובר.

57. שם, שם
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הטנקים בגולן יגיע קרוב ל-200 טנקים, על פי תחזיתו, במקרה ה"קטסטרופה", 
זה הכוח המינימלי הדרוש למקרה של מתקפת-פתע.

מערך גיוס המילואים הועמד בכוננות וכן חיל האוויר וחיל הים.

למעשה, סד"כ הפיקוד, היה עתה קרוב בעוצמתו למערך "גיר", למעט גדוד 
טנקים 39 של חטיבה 188 שלא גויס וחטיבה 1 שהייתה בתל-אביב.

בגיחת צילום שנעשתה ב-5 באוקטובר ופוענחה לפנות בוקר ה-6 באוקטובר 
התגלה כי חלה התעצמות במערך הסורי שנכנס לכוננות גבוהה. נחשפו עוד 
גד"כים ]גדודים כבדים ארטילריים[, מקצתם במרחק של שישה ק"מ בלבד מקו 
המוצבים הישראלי, כך שהן יכלו לכסות בגזרות הירי את כל הגולן ואת דרכי 
העלייה אליו. בפעם הראשונה אותר גדוד של מרגמות כבדות 240 מ"מ שנועד 

לכתוש את מוצבי הקו58.

המגע  קו  אורך  לכל  פרוסה  כולה   188 חטיבה  הייתה  הכיפורים,  יום  ערב 
ברמה"ג. גדוד 74 בפיקודו של יאיר נפשי, היה מופקד על כלל קו המגע. פלוגה 
ו'  פלוגה   ;105  – ו   104 ובמוצבים  במסעדה  היתה  אייל שחם  סגן  בפיקוד  ח' 
ז'  ; פלוגה  ו –116   114 ובמוצבים  בפיקוד רס"נ אבנר לנדאו היתה בג'וחאדר 
 74 גדוד  של  המבצעית  בחושניה.המפקדה  היתה  עקביה  אוריאל  סגן  בפיקוד 

התמקמה בכפר מסעדה )המחנה המנהלתי של הגדוד היה בנפח(.

פלוגות הטנקים של גדוד 53 בפיקודו של עודד ארז היו: פלוגה ג' בפיקוד 
סגן עוזי אוריאלי בחושניה, פלוגה ב' בפיקוד רס"נ אבנר לנדאו בצומת ווסט; 
פלוגה א' בפיקוד צבי רק בקוניטרה. המפקדה המבצעית של גדוד 53 התמקמה 
בחושניה )המחנה המנהלתי של הגדוד היה בעליקה, שם גם מוקמה המפקדה 

העיקרית הקבועה של החטיבה(.

שלא כמו חטיבה 188, שהייתה "מקומית", חטיבה 7 הייתה חטיבה דרומית 
)במרחב סיני(, שהתמחתה במשך שנים בגרירת "גשר הגלילים" לחציית התעלה. 
כאמור, כוחותיה הועלו מסיני לרמה"ג זמן קצר לפני המלחמה, ונועדו לשמש 
לרמה"ג  שהועלו   7 חטיבה  גדודי  ברמה"ג.  נגד  להתקפות  פיקודית  כעתודה 
הצטיידו בטנקים של גדוד המילואים של חטיבה 188 )גדוד 39( ושל חטיבה 179 

58. אורן, 55
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)חטיבת גיוס מהיר של פצ"ן(.

היכרותה של חטיבה 7 עצמה עם רמה"ג לא דמתה כמובן לבקיאות אנשי 
חטיבה 188 בה. חטיבה 7 לא הייתה מעורבת בתכנונים המבצעיים באינטנסיביות 
המפקדים  מן  לחלק  כמוה.  ובשטח  בהם  בקיאה  הייתה  ולא   ,188 חטיבה  של 
מפות  אפילו  הקרבות  כשהחלו  חסרו  הכיפורים,  יום  בערב  לרמה  שהגיעו 
מתאימות. אם זאת יש לציין, שערב ראש השנה, מיד עם קבלת ההחלטה על 
העלאת חלק מחטיבה חטיבה 7 לרמה, נערך בלשכתו של מח"ט 188 בעליקה 
מפגש מח"טים והמטות שלהם, במהלכו העמידו המח"ט בן שוהם ומטהו, מידע 
שנועד להקל על השתלבותה המהירה של חטיבה 7 ברמה"ג. עם פרוץ הקרבות 
היו גדודי החטיבה ערוכים במרחב וואסט-דלווה-נפח, כאשר המפח"ט מוקם 

בנפח.

6 באוקטובר - היערכות למלחמה עד לשעה 14:00

בלילה שבין ה-5 ל-6 באוקטובר קיבל ראש ה"מוסד" אלוף )מיל'( צבי זמיר, 
אזעקה  קוד  "בבל"  המכונה  מרוואן,  אשראף  מסוכנו  זו,  למטרה  לחו"ל  שטס 
שמשמעו מלחמה, אימות לכך שמלחמה אכן תפרוץ. הרמטכ"ל קיבל את הידיעה 
בשעה 04:30, נאמר בה כי מתקפה מצרית-סורית תיפתח בו ביום לקראת ערב.

בבוקר ה-6 באוקטובר הוזעק אלוף פיקוד הצפון למטכ"ל, לתדריך רמטכ"ל. 
שהתקיים בשעה 59.07:15

לאורך  הסוריות  החי"ר  חטיבות  יתקפו  בגולן  כי  אמ"נ  ראש  אמר  בתדריך 
הממוכנות  החטיבות  בלילה  ייכנסו  ובעקבותיהן  ק"מ   8  –  6 לעומק  הקו,  כל 
והמשוריינות של דיביזיות החי"ר. עם שחר יעברו דיביזיות השריון כדי להתקדם 

לעבר הירדן60.

גם לאחר קבלת האישור מן המקור המכונה "בבל" כי מלחמה תפרוץ בו ביום 
היו בפיקוד העליון מי שסברו, ובהם שר הביטחון משה דיין, כי לא תהיה מלחמה. 
כי מלחמה בפתח לא חילחלה לכל דרגי השדה, למרות שהרמטכ"ל  העובדה 
בתדריכו לאלופי הפיקוד בשעה 07:30 ואלוף פיקוד הצפון, בתדריכו למפקדים 

59. יומן המלחמה הפיקודי להלן: יומן פיקודי

60. אורן, 58
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בגולן בשעה 10:00, קבעו במפורש כי פני הערבים למלחמה.

החל משחר יום הכיפורים החל נוהל קרב לקראת מלחמה, מלווה בתקלות 
אם  בשאלה  השדה  ובדרגי  המדיני  בדרג  מספיקות  בעיקר,  שנבעו  וכשלים 
אכן תפרוץ מלחמה. קביעת שעת פתיחת המלחמה לשעה 18:00 ותחושה של 
מפקדים כי ייתכן שמדובר ב"יום קרב" ולא במלחמה, נתנו את אותותיהן על 

ההכנות למלחמה ופגעו בהן.

בבוקר ה-6 באוקטובר עמד פיקוד הצפון, למעשה, בסד"כ התואם את תכנית 
ומפקדת  חי"ר  גדוד  גויס,  188 שלא  39 טנקים של חטיבה  גדוד  "גיר", למעט 
ה"גיוס המהיר",  היו בתל- אביב. הטנקים של חטיבת  גולני שאנשיה  חטיבת 
למעט גדוד 266 שנשאר מזווד, וכן טנקי גדוד 39, ניתנו לצוותי חטיבה 7. גדוד 
חי"ר 13 מחטיבת "גולני" היה במוצבים מצפון למוצב 110 )שישה מוצבים, כולל 
החרמון(; גדוד חיר"מ 50 מחטיבה 35 היה במוצבים ממוצב 111 ודרומה )ארבעה 

מוצבים ומוצב תצפית(.

הביטחון.  שר  לבין  הרמטכ"ל  בין  ויכוח  נתגלע  היום  של  בבוקרו  כבר 
יוצאים למלחמה", בעוד שדיין  "צריך לעבוד כאילו אנחנו  כי  הרמטכ"ל קבע 
לבקשת  התנגד  הביטחון  שר  מלחמה.  תפרוץ  שאכן  בוודאות  לפקפק  המשיך 
הרמטכ"ל לגייס את כל מערך המילואים. רק לאחר שלוש שעות, בשעה 09:20 

אישרה ראש הממשלה את הגיוס המלא.

בגולן. הרמטכ"ל  אווירית  גם לא הסכים לבצע מתקפת מנע  שר הביטחון 
הורה למפקד חיל האוויר אלוף בני פלד להכין מכת-מנע אווירית נגד סוריה. 
עננות מוגברת לא איפשרה לתקוף את מערך הטק"א הסורי ולכן התמקד חיל 
האוויר בהכנת המטוסים לתקיפת שדות תעופה, אך בסופו של דבר, בשל לחץ 
אמריקאי, לא אישרה ראש הממשלה תקיפה זו. הודעה ברוח זו מסר הרמטכ"ל 

לבני פלד בשעה 12:00.

ומשפרצה  אישור,  לקבל  עתיד  הוא  כי  הניח  חיל-האוויר  שמפקד  אלא 
עדיין  צה"ל,  אליו  שהתכונן  הזמן  לפני  שעות  ארבע   ,14:00 בשעה  המלחמה 
היו רוב מטוסי חיל האוויר בתצורת חימוש של תקיפת שדות תעופה. בשל כך 
ולפעולות  יירוט  ונפנו לפעולות  לים  המריאו המטוסים, השליכו את הפצצות 
אחרות. בשל כך בוצעה תוכנית "שריטה" בהיקף מצומצם בלבד. ביום הראשון, 
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ביצעו מטוסי חיל האוויר רק 35 גיחות תקיפה בגולן.

משניתן האישור לגיוס כל כוחות המילואים, סמוך לשעה 10:00, החל הגיוס 
וסגן  הפיקוד  רמ"ט  הפיקוד,  של  הלוגיסטי  המטה  עסקו  שבו  הצפון  בפיקוד 
מפקד הפיקוד ומטה אוגדה 36 וכן גדוד הקשר הפיקודי שהיה צריך להקים את 

החפ"ק בהר כנען ויחידת תצפיות ארוכות טווח61.

הגיוס  התנהל  כנסת  בבתי  או  בבתיהם  ישראל  אזרחי  רוב  הימצאות  בשל 
פי שעת  צוותי טנקים על  אורגנו  והפיקוד  פי הנחיית המטכ"ל  במהירות. על 
הגעת לוחמים ולא על פי שיבוץ קרבי של צוותים אורגניים. קידום הימ"חים של 
חטיבות הטנקים לקרבת נהר הירדן ופריצת דרכי גישה לרמה קיצרו את משך 
תנועת הטנקים וחסכו הובלה במובילים. אולם, דווקא חטיבת הגיוס המהירה 
נאלצה להשתמש בטנקים של   ,7 179, שצוותיה נשלחו לסיני במקום חטיבה 

חטיבה 164 במיקום עורפי, וכך גם גדוד המילואים של חטיבה 188.

וילדים. פינוי זה  החל משעות הבוקר פונו רוב יישובי דרום הגולן מנשים 
החשש  בשל  הפיקוד  אלוף  בפקודת  נעשה  הפינוי   .15:30 לשעה  עד  נמשך 
שיישובים ייכבשו על-ידי כוחות סוריים ובשל הצורך לאפשר ללוחמים להתרכז 
בלחימה באויב ללא צורך לסייע בלחימה ליישובים. היו יישובים כמו מרום גולן 
820 שהגיע  מח"ט  ועל-ידי  האלוף  על-ידי  לכך  עד ששודלו  לפינוי  שהתנגדו 

אליהם בשעות הבוקר62.

לבד משתי חטיבות הטנקים 188 ו-, 7 היתה בגולן חטמ"ר ]חטיבה מרחבית[ 
820 ששלטה על קו המוצבים. בניגוד למצב קו התעלה היו כל המוצבים בגולן 
מאויישים בחיילי יחידות סדירות: גדוד 13 של חטיבת "גולני" בגזרה הצפונית 
וגדוד נח"ל מוצנח 50 מחטיבה 35 בגזרה הדרומית. מפקדת אוגדה 36 עדיין לא 

התייצבה בגולן.

הארטילריה כללה שתי סוללות 160 מ"מ, 7 סוללות 155 מ"מ ושתי סוללות 
175 מ"מ.

בשעה 07:15 קיים הרמטכ"ל דיון עם מפקדי הפיקודים והזרועות. ראש אמ"נ 

61. יומן פיקודי 10.15

62. יומן פיקודי 11:40
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תיאר את תוכנית המתקפה הערבית. בגולן, אמר, יתקפו חטיבות החי"ר לאורך 
כל הקו, לעומק של 6 - 8 ק"מ ובעקבותיהן, בלילה, ייכנסו החטיבות הממוכנות 
והמשוריינות של דיביזיות החי"ר. עם שחר יתקדמו דיביזיות השריון לעבר נהר 

הירדן.

בשעה 10:00 קיים אלוף הפיקוד קבוצת פקודות בנפח ובה הודיע כי צפויה 
מיישובי  וילדים  נשים  פינוי  על  הורה  גם  הוא  כאמור,   .18:00 בשעה  מלחמה 
 20 16- הגולן. כן הורה האלוף לתגבר את מספר הלוחמים בכל מוצב, לכדי 
לוחמים, להציב תצפיות מחוץ למוצבים, לפנות בנות ומי שאינו נחוץ מהבסיסים 
בגולן וכן להעמיד בכוננות ברמת דוד מסוקים לפינוי נפגעים. הוראה נוספת 

הייתה לסגור את הגולן למחרת בבוקר63.

בשעה 10:45 ביקש האלוף אישור מטכ"לי להעלות גדוד ופלוגת סיור של 
חטיבה 1 לגולן. הוא אישר גם להעלות את צוותי חטיבה 179 על טנקים של 
חטיבה 164 במקום צוותי חטיבה 7 שהייתה אמורה לרדת לסיני, מה גם שלוחמיה 
לא הספיקו להכיר את הגולן, מאחר שהחטיבה הוקמה סמוך לפרוץ המלחמה64.

7 מתדרך את המג"דים שלו להתכונן למלחמה, תידרך מח"ט  בעוד מח"ט 
188 את המג"דים שלו לקראת "יום קרב" מורחב. הוא לא שינה את דעתו גם 
לאחר שהקמ"ן שלו, רס"נ משה צוריך, הודיע לו, בסמוך לשעה 11:00, כי לפי 

ידיעות מאמ"נ תפרוץ באותו היום מלחמה ושלא, לא מדובר ביום קרב.

לאחר קבוצת הפקודות הפיקודית טס אלוף חופי לתל-אביב לתדריך אצל 
הרמטכ"ל. התדריך החל בשעה 13:30 ובו נמסר לו כי חיל האוויר מצוי בכוננות 
לתקיפת שדות תעופה סוריים ואח"כ את מערכי הטק"א )במידה שמזג האוויר 
יאפשר זאת( ולכן, ביממה הראשונה יינתן לכוחות הקרקע סיוע מוגבל בלבד. 
עדכון זה, נמסר למרות שראש הממשלה גולדה מאיר הורתה שלא לבצע את 

מתקפת המנע האווירית.

לפני יציאתו לתל-אביב העביר חופי את הפיקוד על הגולן למח"ט 188, אל"מ 
ואת תוכניות  והוא הכיר את הגולן  יצחק בן שוהם, שכוחותיו היו בקו המגע 
המגננה. חופי העדיף שלא לשנות את היערכות הכוחות והורה להשאיר אגרופי 

63. יומן פיקודי

64. שם, שם
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טנקים: פלוגת טנקים בכל גזרה וחטיבה 7 כולה כעתודה פיקודית -- לרבות 
גדוד 77 שהיה ת"פ חטיבה 188.

סמוך לשעה 10:00 סיכמו מח"ט 7 אל"מ אביגדור בן גל ומח"ט 188 אל"מ 
יצחק בן שוהם, להחליף את גדוד 77 שהיה ת"פ חטיבה 188, בגדוד 82. יצחק 
בן שוהם, כנראה בהנחה כי מה שיקרה הוא "יום קרב" בלבד, הסכים לחילופין. 
למרות הסיכום, נמנע מח"ט 7 מלהורות למג"ד 82 לעבור ת"פ חטיבה 188, דבר 
שהיה מחייב את המג"ד סא"ל חיים ברק לעבור לרשת הקשר של חטיבה 188, 

אלא שלא נאמר לו כי הוא ת"פ חטיבה 188.

לפי הערכות המטכ"ל מבוקר ה-6 באוקטובר, עמדו הסורים לתקוף ביוה"כ 
בשעה 18:00. הערכת המטכ"ל, באה לבטוי בקד"מ סגן הרמטכ"ל. סגן הרמטכ"ל, 
האלוף ישראל טל, תאר את מה שיקרה בקד"מ )קבוצת - דיון- מבצעית( סגן 
המערך  יישטף  הלילה   " הבאות:  הקשות  במילים   ,11.00 בשעה  הרמטכ"ל, 
הסדיר ובבוקר חציו לא יהיה קיים..". המטכ"ל נערך לגיוס כוחות המילואים, 
עם  אורגניים,  לא  גופים  גם  הקרב,  לשדות  לשגר  שיש  היתה  הפקודה  כאשר 
ציוות מאולתר וחימוש לא מלא, שכן גורל המערכה תלוי היה במועד בו יגיעו 
יעמדו הכוחות הסדירים שיישחקו קשות  כוחות המילואים לקווי המגע, בהם 

בקרב ההגנה למול עצמות גדולות בהרבה של התוקפים.

למרות ההערכות הללו, והעובדה כי סד"כ הטנקים בגולן היה של היערכות 
"גיר", לא הופעלה ברמה"ג אף אחת מתוכניות ההגנה המיועדות להתמודד עם 
"סלע".  בהערכות  רק  מופעלות  להיות  אמורות  היו  אלו  שכן  כוללת,  מתקפה 
אלוף הפיקוד, העדיף להשאיר את חטיבה 7, למעט גדוד 77 שהיה ת.פ. חטיבה 

188 כעתודה פיקודית.

צירוף הנסיבות הללו הביא את מח"ט 188 להערכה כי למרות הנחיית אלוף 
הפיקוד להיערך למלחמה, יש להפעיל את תוכנית "קפיטל" עם תחילת המתקפה 
הסורית; קרי, להיערך "ליום קרב" ולא למתקפה סורית כוללת. גם כ-5 שעות 
אחרי פרוץ המלחמה, לקראת עזיבת בונקר הפיקוד בנפח ממנו שלטה החטיבה 
על כוחותיה "בימי הקרב", בחורף שקדם למלחמה, ביקש המח"ט לוודא שיוכל 
להפעיל את "קפיטל", גם מהחפ"ק הנייד. יש לציין כי תכנית "קפיטל" היתה גם 

תכנית ללחימה בקו המגע, גם במקרה מלחמה.



169 פרק חמישיו קרב ההגנה בפיקוד הצפון, 6 – 7 אוקטובר 1973

נערכו  החטיבה  כוחות  כי  הטענה  את  מחזקת   53 מג"ד  של  עדותו  גם 
ל"קפיטל", ולא למשהו שמעבר לכך. סמ"פ ג' בגדוד 53, סגן בועז תמיר, אמר 
אף הוא כי "...הפקודה הייתה שהסורים עומדים לעשות מחטף קטן". מג"ד 74, 
מוכנים  היינו  אותנו...אבל  לא הפתיעה  "המלחמה  כי  העיד  נפשי,  יאיר  סא"ל 

לקראת יום קרב."

כי   ,11.00 לשעה  בסמוך  למח"ט  דיווח  צוריך,  משה  רס"ן  החטיבה,  קמ"ן 
לפי מידע מהמטכ"ל, אין פני הסורים לניהול "יום קרב" אלא למלחמה כוללת. 
המח"ט לא שינה את פקודותיו להכנה ל"יום קרב". אפילו הארטילריה בגולן, 
שכללה תיגבור האופייני גם ל"יום קרב", קידמה את סוללותיה לעמדות קדמיות, 

על מנת לפגוע בסוללות סוריות בעומק, כנהוג בימי קרב עד כה.

14:00 - 17:00 מלחמה

המועד  לפני  שעות  ארבע   ,14:00 לשעה  בסמוך  המלחמה  נפתחה  כאשר 
המשוער, היה פיקוד הצפון בעיצומן של הכנות לקראת השעה 18:00. בהאזנה 

נקלטה הוראה סורית למלחמה כללית.

הקדמת המתקפה היוותה הפתעה בזמן. עד לשעות הערב ביצע חיל האוויר 
הסורי 85 גיחות תקיפה בגולן לצד הכנה ארטילרית של 157 סוללות ארטילריה, 
ולהן  החי"ר  דיביזיות  שלוש  חטיבתית.  גזרה  לכל  ארטילריה  סוללות   25 מהן 
שבע חטיבות חי"ר, כל חטיבה עם 41 טנקים טי-54/55 תקפו לכל רוחב החזית.

והכוחות   188 חטיבה  הקו,  לכוחות  הורה  הגולן  על  שפיקד   188 מח"ט 
עמדות  ליד  תצפית  עמדות  לתפוס  "קפיטל":  תוכנית  לפי  לפעול  במוצבים, 
הטנקים ולא לפתוח באש אלא לפי פקודה. הוא הורה להשאיר פלוגת טנקים 

בכל גזרה גדודית כעתודה.

משום שסבר כי לפניו "יום קרב", או מסיבה אחרת לא ידועה, לא שלח מח"ט 
188 את הסמח"ט, סא"ל דוד ישראלי, לפקד על הגזרה הדרומית של רמת הגולן. 

כך נשאר כמפקד הגזרה, סא"ל עודד ארז, שהיה מג"ד " צעיר" ולא מנוסה.

בהיעדר אלוף הפיקוד, שהיה במטכ"ל בתל-אביב, ניהל את החפ"ק הפיקודי 
במחנה נפח - קצין האג"מ סא"ל אורי שמחוני. הן הרמ"ט והן סגן מפקד הפיקוד 
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היו עסוקים בגיוס כוחות המילואים ולא היו בנפח.

אש  תוכנית  לפי  הארטילריה  הופעלה  המלחמה  מפרוץ  דקות  כמה  בתוך 
מתוכננת לעבר סוללות ארטילריה סוריות. גם הטנקים שהגיעו לעמדות, חרף 
החי"ר  חטיבות  של  בטנקים  ופגעו  העמדות  את  תפסו  חזקה,  ארטילרית  אש 

הסוריות.

קצין האג"מ הפיקודי דיווח לאלוף כי נפתחה אש לכל רוחב גזרת הגולן וכי 
אותרה תקיפת טנקים סוריים לעבר מוצבים 104 ו-105 בצפון הגולן. הוא ציין 
בדיווחו לאלוף כי הוא משער שאין זה המאמץ העיקרי, אלא הטעייה או הסחה. 
מול מוצב 104 אותר טנק גישור וכן אובחנה תנועת טנקים בציר הנפט בדרום.

סוריים  כוחות  נאחזו  מקומות  בכמה  אך  ברובן,  נכשלו  הסוריות  התקיפות 
הצפונית,  בגזרה  א-שוברק  בואדי  שטחינו:  בתוך  לה  וממערב  הנ"ט  בתעלת 
בקרב  הדרומית.  בגזרה   116 למוצב  ומצפון  הנפט,  בציר   ,111 למוצב  מדרום 

הושקעו עד מהרה גם טנקי פלוגות העתודה של חטיבה 188.

בשעה 14:35 הורה מח"ט 188 )שהיה מפקד כל הגולן( למח"ט 7, לשלוח גדוד 
טנקים אחד למרום הגולן, גדוד שני לחושניה ולהשאיר גדוד אחד ב"עגבניה" 

)צומת נפח(.

מאחר שמח"ט 7 לא קיבל את "מרותו" של מח"ט 188, בטענה שלא נמסר לו 
על העברת הפיקוד על הגולן למח"ט 188, נאלץ קצין האג"מ הפיקודי לחזור על 

הפקודה, ככתוב ביומן המלחמה הפיקודי65.

 – יקיר  לצומת  אחד  גדוד  טנקים:  לקדם  פקודה  נתן  אג"מ[  ]קצין   14:47"
גדוד  ועוד  חושניה[  ]לכיוון  "פלא"  לכביש  גדוד  גולן[,  למרום  ]מזרחה  קרטון 

לעגבניה ]צומת נפח[."66

הורו  הפיקודי  האג"מ  וקצין   188 שמח"ט  הייתה,  הפקודה  של  המשמעות 
שלה  הטנקים  גופי  את  לקדם  אך  פיקודית,  כעתודה   7 חטיבה  את  להשאיר 
גולן  מרום  לעבר   77 גדוד  הדרומית,  בגזרה  חושניה  לעבר   82 גדוד  כדלהלן: 

65. דו"ח אגרנט, עמ' 942

66. ראו מפת קוד של מרחב הגולן, הכוללת את מיקום המוצבים, פריסת הכוחות בשטחינו 
וההיערכות הסורית.
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בגזרה הצפונית, ולהשאיר את גדוד 71 בצומת נפח.

כך או כך, עד לשעות הערב, רק גדוד אחד, גדוד 74 בפיקודו של סא"ל יאיר 
נפשי, היה במגע עם הכוחות סוריים, בפתחת קוניטרה.

מג"ד 74, יאיר נפשי, השאיר את אמצעי ראית לילה, את המרגמות הקלות 
הוא  קרב.  יום  לפניו  כי  בהניחו  בוקר,  שמש  של  סינוור  מניעת  אמצעי  ואת 
לעבר עמדות  לנוע  לפלוגותיו  והורה  לקוניטרה  ה"בוסטר", מצפון  לגבעת  נע 
הירי בהתאם לתכנון. כל משך קרב ההגנה, היה למג"ד קשר עם המוצבים ועם 

הארטילריה, ברשתות קשר מקומיות.

מג"ד 53, עודד ארז, התמקם במרחב הקרוב לתל ג'וחדר, מדרום לתל פארס, 
וגם הוא הורה לכוחותיו לנוע לפי אותה תכנית "קפיטל ".

ו בפיקוד אבי  53 כלהלן: פלוגה  גדוד  כוחות של  היו  עם פרוץ המלחמה, 
ומחלקה   114 בג'וחדר, מחלקה במוצב  ת.פ. המ"פ  5 טנקים  רוניס, היתה עם 
את  תפסו  מחלקות  שתי  בחושניה.  היו  האחרות  הפלוגות  שתי   .116 במוצב 
הרמפות במוצבים 114 ו – 116. המ"פ ועוד טנק למוצב 115 ואילו הסמ"פ עם 

מחלקה נע לעמדות השולטות על ציר הנפט.

מפלוגה ג' בפיקוד עוזי אריאלי, למעט מחלקה שהועברה לסמג"ד, הסמ"פ 
עם טנק נוסף נע לציר הנפט וחבר לפלוגה ו'; המ"פ עם 5 טנקים נערך בין מוצב 

114 למוצב 115.

פלוגה ז' בפיקוד אורי עקביה, שמנתה 7 טנקים גם היא התפצלה: מחלקה 
עם 4 טנקים בפיקוד הסמג"ד שמואל אסקרוב והמ"פ, נעה למוצב 111 ומחלקה 

בפיקוד הסמ"פ, נעה למוצב 112, בציר רפיד.

הגזרה חולקה בין המג"ד לסמג"ד שקיבל אחריות ממוצב 111 וצפונה, למול 
ציר כודנה. המג"ד נע לעמדה צפונה לג'וחאדר.

בשעה 14:30, תקף כוח סורי בן שלושים טנקים וטנקי גישור בציר "טרויה" 
הצליח   ,53 סמג"ד  בפיקוד  טנקים,   7 של  כוח  כודנה.  תל  בגזרת  הנפט(  )ציר 
לפגוע בסורים מעמדותיו במוצב 111 ובתל עבאס ולבלום את המתקפה הסורית.
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טנק שוט קל

טנק ט- 55
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 8 )שכללה   53 מגדוד  ג'  פלוגה  נתקלו  הנפט,  ציר  בגזרת  משם,  דרומית 
בשעה  כבר  הנ"ט  תעלת  את  שחצו  סוריים  חי"ר  בכוחות  ו',  ופלוגה  טנקים(, 
14:00 והשתלטו על הרמפות ב- 115 ג' ו – 115 ד' המצויות שם. הסורים שלטו 
באש נ.ט., טנקים וארטילריה על תעלת הנ.ט., מוצב 115, לעבר ציר הנפט ותל 

ג'וחאדר.

גדוד  של  ו'  מפלוגה  מחלקה  פתחה   ,116 מוצב  באזור  יותר,  עוד  דרומית 
ובלמה את  15 טנקים, הצליחה לפגוע ב-10 מהם  53 באש על כוח סורי של 

התקדמותם.

החולים  לבית  ופונה  נפצע  יותר  )שמאוחר   53 סמג"ד  דיווח   14:45 בשעה 
הסורים  כי  אנושות(,  כשנפצע  שוב  ופונה  לגדוד  בחזרה  נמלט  משם  בצפת, 
ממשיכים להזרים רק"ם לגזרתו ולמרות שהוא הצליח להשמיד 30 כלים סוריים 
הוא מבקש תגבורת טנקים לסייע במאמץ הבלימה. בשעה 15:00 הסתמן לחץ 
על פלוגה ג' מגדוד 53 שנמצא במגע בציר הנפט. הסורים הניעו קדימה טנקי 
גישור במטרה לגשר על תעלות הנ"ט. טנקים אלו הפכו למטרה העיקרית, אך 

הפגיעות בהם לא בלמו את ההתקפה הסורית, עקב עוצמתה הרבה.

בשעה 15.30, הורה מג"ד 53 למ"פ ג' לנוע לעבר ציר הנפט לאחר שמרבית 
אותו  188 לתגבר  53 ממח"ט  מג"ד  ביקש  נפגעו. במקביל  הטנקים שהיו שם, 

בטנקים.

 15 של  סורי  כוח   14:20 בשעה  חצה  הצפונית,  שבגזרה   104 מוצב  באזור 
טנקים, מלווה בטנקי גישור, את ציר המערכת והגיע עד לתעלת הנ"ט. גדוד 74, 
שהיה פרוס לאורך הקו, נכנס לקרב עם הכוחות הסוריים. ניסיונות ההבקעה 
הסוריים בגזרה נבלמו ברובם על ידי כוחות מגדוד 74, ועל ידי כוחות החי"ר 
באזור המוצבים 104, 105, 107 ו-109. עם זאת, בשני מקומות – מצפון למוצב 
107 ומצפון למוצב 109 – הצליחו הסורים לגשר על תעלת הנ"ט, אך לא לעבור 
אותה. מג"ד 74 דיווח כי הוא מתגבר על מאמץ סורי קל באזור אל-אחמדיה. 
הגדוד בפיקודו של יאיר נפשי, בלם ארבע חטיבות חי"ר סוריות, והשמיד חלק 

גדול מהטנקים שהשתתפו בהתקפה.

לבצע   7 למח"ט  הפיקודי  האג"מ  קצין  הורה   ,15:15 בשעה  יותר,  מאוחר 
התקפת-נגד לעבר מוקדי הפריצה באיזורי המוצבים 104 ו-107. בשעה 15:40 
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הודיע לו מח"ט 188 כי "צפונית לציר אמריקה ישנו מאמץ עיקרי. מבקש מינוש 
]בן גל[ להגיע לשם". הודעה דומה מסר מח"ט 188 למח"ט 7. למול מוצב 107 
היה גדוד 77, בעוד שבגזרה הצפונית היו רק שתי מחלקות טנקים. בעקבות זאת, 
הוזזה בשעה 15:40 פלוגת העתודה של גדוד 74 ממוצב ווסט לעבר מה שנראה 

כמאמץ הסורי העיקרי. הדבר נעשה בפקודת אל"מ בן שוהם67.

באותה העת דיווח קצין האג"מ הפיקודי לסגן הרמטכ"ל כי נראה שמאמץ 
משני סורי מופעל בפתחת כודנה, בין מוצב 111 לציר כודנה.

בעוד גדוד 74 היה מגובה על-ידי חטיבה 7 המוקטנת, אם כי לא נזקק לסיוע 
עד לערב, התקשה מג"ד 53 בקרב ונזקק לגדוד 82.

על-ידי  עודכן  לא  מאחר שהמג"ד   82 גדוד  את  לקבל  188 התקשה  מח"ט 
בכוחות  נלחם   53 גדוד  כי  נוכח   188 מח"ט   .188 חטיבה  ת"פ  7 שהוא  מח"ט 
לנוע   82 למג"ד   188 מח"ט  הורה   14:45 בשעה  נחות.  טנקים  במספר  סוריים 
לעבר חושניה וכן, להעביר פלוגת טנקים ת"פ גדוד 53 בג'וחדר, אך המג"ד ידע 
כי הוא כפוף למח"ט 7 ולא למח"ט 188. בשעה 16:02 התלונן בן שוהם בפני 
אורי שמחוני על מח"ט 7: "ינוש לא בסדר. לא מופיע ברשת. אי אפשר לתת לו 

פקודות"68.

רק לאחר התערבות קצין האג"מ הפיקודי הורה מח"ט 7 למג"ד 82, בשעה 
15:00, לנוע לחושניה כפי שהורה לו מח"ט 188. גם אח"כ לא הבהיר מח"ט 7 
למג"ד 82 כי עליו לפעול עם חטיבה 188, והמשיך לתת לו פקודות ברשת הקשר 
קצין  פקד  לערך,   17:00 לבסוף, בשעה  הדרומית.  בגזרה  ללחימה  הנוגע  בכל 
האג"מ הפיקודי על מג"ד 82 לשלוח את שארית כוחותיו לכיוון מרחב הלחימה 
בגזרה הדרומית. רק בשעה 20:00 הושלמה העברת גדוד 82 לפיקוד של מח"ט 

.188

עיכובים אלה בהעברת הגדוד לחטיבה 188, השהו את כניסת גדוד 82 לקרב 
הכירו את השטח  לא  גם שמפקדי הטנקים  מה  לחשיכה,  עד  בשעות שנותרו 

ובכמה מקרים הובלו לעמדותיהם על-ידי מפקדי טנקים מחטיבה 188.

67. יומן פיקודי, אגרנט, עמ' 943

68. מחברות אמיתי, נציג מחלקת היסטוריה בפיקוד
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שלא כמו בפתחת קוניטרה, לא נערך גדוד 82, כקו שני למגננה של גדוד 53. 
בשעה 16.00 פקד מח"ט 188 על מג"ד 82, שקידם את גדודו בשעה 15.00 אל 
סמוך לחושניה לפי הוראת מפקד הגולן וקצין האג"מ הפיקודי, לשלוח פלוגה 
לעבר ציר הנפט על מנת לסייע בלחימת גדוד 53. פלוגה ב' בפיקוד צ'סנר, נעה 
לג'וחדר. לאחר רבע שעה שלח מג"ד 82, לפי פקודת קצין האג"מ הפיקודי, גם 

את פלוגה ד' בפיקוד דני לווין ועימו סמג"ד 82, לעבר ציר הנפט.

גלויה  בשפה   188 חטיבה  של  התדרים  בהעברת  כרוך  היה  ת.פ.  המעבר 
)המשמעות היא כי רשתות הקשר הללו היו חשופות להאזנות אויב(.

פלוגה ב' של צ'סנר הגיעה לצומת ג'וחאדר ולפי הוראות מג"ד 53, השאירה 
ד'  פלוגה  כודנה.  111 בפתחת  מוצב  ונעה לעבר  ג'  מ"פ  ת.פ.  מחלקת טנקים 
ויתר  ג'  פלוגה  ת.פ.  הסמ"פ  בפיקוד  מחלקה   53 מג"ד  הוראת  לפי  השאירה 

הפלוגה נעה לעבר מוצב 114.

יתרת  את  להעביר   82 מג"ד  על  הפיקודי  האג"מ  קצין  פקד   ,16.54 בשעה 
כי  53 שדיווח  לסייע לסמג"ד  כודנה על מנת  א', לעבר פתחת  הגדוד, פלוגה 
נפגעו 5 מתוך 7 הטנקים שלו והמ"פ נהרג ולבלום אוייב סורי שחדר. בהעדר 
קשר למח"ט 7, פקד קצין האג"מ הפיקודי ישירות למג"ד 82 וזה נע עם פלוגה 
א' לעבר המרחב מדרום למוצב 111 והחל משעה 17.30 השמיד קרוב ל – 30 

כלים סוריים, רובם טנקים.

מג"ד 82, הופתע לגלות כי בהגיעו לקו המגע, בסביבות 17.30, הגיחה פלוגה 
א' של צ'סנר כלפי צפון ונעה לעבר מוצב 111, לפי פקודה של מג"ד 53.

בשעה 17.30 קיבל מ"פ ו' ידיעה כי טנקים סוריים חודרים צפונית למוצב 
116. הוא נע למקום ונוכח כי כוח של 60 טנקים ונגמ"שים, עובר על גבי טנק 
גישור לעבר המוצב וצפונה לו. עד מהרה אזלה תחמושת הטנקים הישראליים. 
116 עמד כל הזמן בפני התקפות סוריות בסיוע ארטילרי רצוף שקיבל  מוצב 

מסוללת 175 מ"מ, עד שחברה אליו חטיבה 205 ב – 8 באוקטובר.

הסורים.  ע"י  שנתפסו  הרמפות  את  לכבוש   ,17.00 בשעה  ניסה  ג'  מ"פ 
המתקפה של 10 טנקים שעימו נכשלה, אך המאמץ הסורי לגשר על פני תעלת 

הנ.ט. הועבר למרחב שמדרום למוצב 115.
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במוצב החרמון שהיה בפיקוד חטמ"ר 820, היו עם פרוץ המלחמה, 54 חיילים, 
מהם רק 14 לוחמי "גולני" ויתרם מפעילי המתקנים. הוראת מח"ט 820 לתגבר 
את המוצב ב-20 לוחמים, לא נעשתה. יתר על כן, המ"פ של מוצבי החרמון לא 

היה במוצב החרמון אלא ביישוב מסעדה.

אש  בחסות  סוריים.  מטוסים  ידי  על  והותקף  המוצב  הופגז   14:00 בשעה 
מכינה זו הונחתו כ- 20 לוחמי קומנדו סוריים ממסוקים בקרבת המוצב ואליהם 

חברו שתי מג'מועות )פלוגות מוקטנות( סוריות שהגיעו מהחרמון הסורי.

מפקד המוצב הגיח מהאולם המרכזי, שבו רוכזו מרבית חיילי המוצב, עם 
ארבעה לוחמים ועימם מקלע מא"ג, אך נאלץ לסגת בשל אש לוחמים סוריים 

בשער המוצב.

לבקשתו, הונחתה "אש על מוצבינו ", אש ארטילריה ומטוסים. כוח שכלל 
לוחמים על גבי שלושה נגמ"שים ניסה להגיע למוצב ממוצב הר דב, אך נתקל 

בכוח סורי ונסוג.

בשעה 19:30 בקירוב, בהוראת מח"ט 820, יצא מ"פ החרמון, סגן יפתח שגיב, 
71 שסופחה  ועם מחלקת טנקים מגדוד  נגמ"ש  מַמְסַעֶדה לרכבל התחתון עם 
אליו כדי לבדוק מה קורה בחרמון וכדי לפנות משם את הפצועים שהגיעו לשם 
אחר הצהריים. בשעה 21:00 בערך הגיע הכוח לרכבל התחתון. לאחר שהמ"פ 
נוכח שברכבל תחתון הכול תקין ודיווח על כך למפקדת הגדוד, הורה המח"ט 
שמחלקת הטנקים תישאר במקום כדי להגן עליו. למרות זאת, עזב המ"פ את 

המקום, כשהוא מפנה את הפצועים לַנָפח אליה הגיע סמוך לחצות.

בחסות הלילה הגיח מפקד המוצב ועימו 16 לוחמים מהמוצב. ארבעה מהם 
נהרגו מאש לוחמים סוריים ושניים נישבו. בסך הכל, נשבו 34 מלוחמי המוצב, 

13 נהרגו ו- 10 נחלצו.

בימים שלאחר מכן הופצץ המוצב פעמים רבות על ידי מטוסי חיל האוויר.

בסיום השלב הראשון של המתקפה הסורית נשארו בגדוד 53 בפיקודו של 
סא"ל עודד ארז 15 טנקים כשירים ובגדוד 82 נותרו 30 טנקים.

 36 אוגדה  מפקדת  ועימו  לחפ"ק  הפיקוד  מפקד  הגיע  לערך   16:30 בשעה 
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בראשות תא"ל רפאל איתן ואלוף )מיל'( מוטי הוד, שהיה מפקד חיל האוויר עד 
לסמוך למלחמה, כמפקד משל"ק )מוצב שליטה קדמי( של חיל האוויר.

האלוף חופי התעדכן במה שהתרחש עד אז. התברר לו כי בפועל לא נותרה 
לו עתודה מרכזית. התחושה הייתה, כי הכוחות בקו המגע הצליחו לבלום עד אז 
את המתקפה הסורית. לא נראה היה כי במהלך הלילה יוכנסו דיביזיות השריון 
לגולן. כך סבר גם הרמטכ"ל. האלוף ביקש להעלות לגולן לקראת הלילה, את 

כל חטיבת גולני על גבי זחל"מים.

חטיבה 1 נעה לגולן על גבי זחל"מים, משאיות ובמסוקים. על מח"ט 1 הטיל 
אלוף הפיקוד לכבוש את החרמון באותו לילה. תוך כך, אולץ הפיקוד לשלוח 

שתי פלוגות של גדוד 17 לסיני.

גזרות  לשתי  הגולן  את  חופי  האלוף  חילק   ,17:57 בשעה  הלילה,  לקראת 
גבול   .188 מח"ט  ת"פ   - והדרומית   7 מח"ט  ת"פ  הצפונית  הגזרה  חטיבתיות: 
הגזרות נקבע מול מוצב 110. מאחר שבנפח היה חפ"ק פיקודי ששלט על הגולן 
הוא הורה למח"ט 188 לצאת לשטח, על מנת לפקד על הכוחות. על אל"מ צורי, 

הטיל את הפיקוד על חטמ"ר מירון, כולל הר דב.

כאמור, עם הפתיחה באש היו רוב מטוסי חיל האוויר ובהם מטוסי ה"פנטום" 
את  השליכו  המריאו,  המטוסים  תעופה.  שדות  תקיפת  של  חימוש  בתצורת 
הפצצות לים והשתלבו בקרבות יירוט. הנחיית הרמטכ"ל, שבאה לביטוי בתכנית 
"שריטה", בוצעה רק חלקית; עד לשעה 17:45 בוצעו רק 32 גיחות. מתוך אלה 

רק מעטות לפי שיטת "קלע".

האש הארטילרית הסורית חייבה את סוללות הארטילריה של צה"ל בגולן 
התחמושת  כל  נורתה  ערב  לקראת  מראש.  שהוכנו  חליפין  לעמדות  לדלג 
צנובר  ממתקן  תחמושת  אליהן  מוזרמת  והחלה  בסוללות  בעירומים  שהייתה 
בגולן, עד שגם זו התרוקנה כליל בשעות הלילה המאוחרות. יחידות מילואים 

של הארטילריה נעו על שרשרות ומילאו דלק בתחנות אזרחיות.

יחידות הארטילריה, כשאר הכוחות של המילואים, הועלו לגולן ללא דרגי 
הלוגיסטיקה שלהן. במקום זאת, הוקם מצבור תחמושת ארטילרית על משאיות 
צירי  דרך  הזרמת התחמושת  על  אישית  פיקח  הפיקוד  רמ"ט  לחצור.  בכניסה 
ארטילריה  גדודי  שני  של  לוחמים  צוותי  כך.  לצורך  פתוחים  שנשמרו  תנועה 
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לפני  לגולן  שעלו  סדירים  לצוותים  נמסרו  שאלה  מאחר  כלים  ללא  שנשארו 
המלחמה -- הובילו שיירות של תחמושת, עד שקיבלו את כליהם.

סוללה 175 מ"מ פרסה את תותחיה בימ"ח בפילון ומשם ירתה לעבר הגולן.

עם התמקמות משל"ק חיל האוויר בנפח ואח"כ בחפ"ק "ארמון" בהר כנען 
)מיל'( מוטי הוד, הוקם קשר ישיר למת"פיה. קצין  )צפת(, בפיקודו של אלוף 
האג"מ של המת"פ ישב לצידו של אלוף הוד במהלך כל ימי הלחימה, וסיפק לו 
מידע על מיקום כוחותינו. הארטילריה גם סייעה לחיל האוויר בתקיפת סוללות 
הנ"מ הסוריות לקראת תקיפה אווירית וגם ירתה פגזי מוץ שהסיטו טילי קרקע- 

אוויר שנורו לעבר המטוסים הישראליים.

21:00 - 17:30

המתקפה  של  השני  השלב  החל  לערך,   17:30 בשעה  החשיכה,  לקראת 
הסורית. בשלב זה החלו חטיבות השריון של דיביזיות החי"ר לנצל את ההצלחות 
של השלב הראשון. בשל החשיכה לא יכול היה חיל האוויר הישראלי לפעול. 
הארטילריה הישראלית המועטת סיימה עד מהרה את מלאי פצצות התאורה, 
מוחלטת  עדיפות  הייתה  הסוריים  הטנקים  לצוותי  צנובר.  ממתקן  אלה  כולל 
בראיית לילה, שכן להם הייתה תאורת אינפרא-אדום, כולל תותחני הטנקים, 

בעוד שלתותחני הטנקים הישראלים לא הייתה בנמצא כל תאורה שכזו.

בגזרה הצפונית בלמו טנקי גדוד 74 מהלכי תקיפה וניסיונות למעבר תעלת 
הנ"ט., הם גובו על-ידי טנקים של חטיבה 7 שתפסו רמפות ועמדות בקו שני 
והחלו לפגוע, בשעה 20:30, בגופי טנקים וחרמ"ש סוריים שחדרו דרך גשרים 
104. גם כאן בא לידי ביטוי  על תעלת הנ"ט בוואדי שוברק שממערב למוצב 
פצצות  בהיעדר  אינפרא-אדום.  בתאורת  המצוידים  הסורים  הטנקים  יתרון 

תאורה הדליק טנק אחד זרקור ושני ירה.

על  גם  הפיקוד  את  נטל  קהלני  ואביגדור  נפצע  אלדר  יוס  סא"ל   75 מג"ד 
הגדוד שלו. הסמג"ד קאולי נטל פיקוד על פלוגה ז' שהמ"פ שלה נפצע מאש 

ארטילריה.

בגזרה הדרומית, פוצל גדוד 82 לפלוגות שפעלו מהשעה 16:00 במרחב ציר 
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הנפט, ציר רפיד ובאזור שעף א-סינדיאן, כאשר עד שעות הערב הצליח גדוד 
הסורים  הצליחו  בו  היחיד  המקום  הסורים.  פריצת  את  ולהשהות  לבלום   53
להשתלט במהירות על תעלת הנ"ט היה בציר הנפט, ועד השעה 16:00 היה זה 
ההישג הסורי היחיד בגזרת גדוד 53. עם זאת הסורים המשיכו בלחצם הכבד, 
והטנקים המעטים בכוח הסמג"ד נפגעו בזה אחר זה במוצב 111. גם מצבה של 

פלוגה ו' באזור מוצב 116 היה בכי רע והיא סבלה ממחסור בתחמושת.

עד השעה 18:00 הצטיירה אצל מח"ט 188 תמונת מצב אופטימית. ההערכה 
הייתה כי למעט כמה מעברים שבהם הצליחו הסורים לגשר על תעלת הנ"ט, 
עיקר המחץ של ההתקפה הסורית נכשל. שני גדודי הטנקים של חטיבה 188, 
וההערכה  הסוריים  בכוחות  קשות  פגעו   ,7 מחטיבה  טנקים  ידי  על  שתוגברו 
הייתה כי עשרות רבות של טנקים מתוך מאות הטנקים שהשתתפו בהתקפה 

נפגעו והושמדו.

באותה השעה הצטיירה בחטיבה תמונת המצב הבאה: בגזרת כודנה-מוצב 
111, גדוד 82 בלם את הפריצה הסורית מדרום ל-111, והמוצב תוגבר בפלוגת 
טנקים. בגזרת ציר הנפט הסורים הצליחו לתפוס את תעלת הנ"ט ואת הרמפות 

השולטות עליה אך ניסיונות ההתקדמות שלהם נבלמו.

אך עם רדת החשיכה התברר כי תמונת המצב טובה פחות מששיערו תחילה, 
וכמות  ההתקפה,  לעוצמת  יחסית  ממש.  עגומה  אף  היא  כי  התברר  ובהדרגה 
הכוחות הסוריים, בין השעות 14:00 ל-18:00, היו הישגיהם של הסורים מעטים 
אמנם, במיוחד בגזרה הדרומית. עם זאת, שחיקת כוחותינו הייתה רבה, במיוחד 
טנקים   45  ,188 חטיבה  ת"פ  הדרומית,  בגזרה  נותרו   17:30 בשעה  זו.  בגזרה 

בלבד, כאשר רק 15 מהם היו שייכים לגדוד 53 והשאר לגדוד 82.

שחיקת הכוח בדרום הרמה לא היה הגורם הבעייתי ביותר באותו שלב, אלא 
העובדה כי העיכוב בהכנסתו לקרב של גדוד 82 וכן צורת הפעלתו של גדוד 82 
הביאה לכך שפרצות במערך ההגנה על הקו לא כוסו. פרצה רחבה נותרה מדרום 
למוצב 116, ופרצה נוספת נותרה מדרום למוצב 111. עם פתיחת השלב השני 
במתקפה הסורית – התקפת החטיבות המשוריינות של הדרג הדיוויזיוני השני, 
חדרו דרך פרצות אלה חטיבה ממוכנת 132 וחטיבה משוריינת 51 ]בפועל, על 
פי ספרו של מח"ט 51, נפגעה החטיבה קשות בקו המגע ונותרו לה 20 טנקים[ 

ועד השעה 21:00 השיגו הסורים הבקעה בגזרה הדרומית.
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בגזרה הדרומית ניצלו הסורים את הישגיהם במקומות שבהם הניחו מעברים 
על תעלת הנ"ט. חטיבות הטנקים הסוריות 51 ו-46 חדרו לעבר חושניה וכיוון 
ארטילריה  סוללת  פרס,  תל  46, במרחב  חטיבה  בדרכה, השמידה  הנפט.  ציר 
405. גדוד  9 ופגעה באחרת, של גדוד  155 מ"מ של בה"ד  ישראלית של גדוד 
 132 סורית  ממוכנת  חטיבה  כודנה.  בציר  לחדור  הצליח   43 מחטיבה  טנקים 

חצתה את ואדי הרוקאד ונעה על הכביש לעבר רמת מגשימים.

אלוף חופי, שהעריך בערב כי הלחץ הסורי בדרום גובר, הורה בשעה 18:00 
למח"ט 7 להעביר את גדוד 71 )15 טנקים( בפיקוד סא"ל משולם רטס, לגזרת 
מח"ט 188, אך הגדוד עוכב על-ידי מח"ט 7. מח"ט 7 טען כי הוא נתון בקרב 
וצריך את גדוד 71. בשעה 20:30 עיכב האלוף את ההעברה. לבסוף ביטל האלוף 

את פקודתו.

עוד לפני כן, הציב מח"ט 7 את פלוגת הטנקים "טייגר" בפיקוד רס"נ זמיר, 
מדרום לקוניטרה, בקרבת מוצב 110, והורה לו לפעול בתיאום עם מח"ט 188.

בקד"ם רמטכ"ל בשעה 18:00, העריך הרמטכ"ל, כי הבלימה בגולן היא טובה 
וכי דיביזיות השריון לא ינסו לפרוץ בלילה. בקד"מ זה ולאורך המלחמה, לא היה 

אלוף הפיקוד נוכח בדיוני המטכ"ל.

ליל ה-6 - 7 באוקטובר

וזיווד  המילואים  גיוס  בקדחתנות  התנהל  באוקטובר  ה-6  יום  כל  במהלך 
הטנקים. הפיקוד הציב חוליות של קציני אג"מ ולוגיסטיקה על הצירים לגולן, 
כנפ"קים ]נקודות פיקוח[ לדיווח על קצב עליית הכוחות. בשל העובדה שצוותי 
לחטיבת  טנקים  נשארו  לא  ו-179,   188 חטיבה  של  טנקים  על  עלו   7 חטיבה 
הגיוס המהיר, אלא לגדוד אחד, גדוד 266. החל משעה 17:00 החל מטה הפיקוד 
ללחוץ על אוגדה 36 לזרז את העלאת גופי הלחימה בכל גודל, אפילו עם חצי 

"בטן" תחמושת, אך במסגרות לחימה.

הגדוד הראשון שהתארגן היה גדוד ה"גיוס המהיר" 266 מחטיבה 179, זאת 
מאחר שטנקי הגדוד נשארו מזוודים לאחר תרגיל הגיוס, לבקשת אלוף הפיקוד. 
מצב דברים זה איפשר לצוותי הגדוד לצאת לכיוון מרחב הלחימה כבר בשעה 
הראשונים  הטנקים  עשרת  פילון  ממחנה  נעו  כבר  זו  בשעה  ואמנם,   ,21:00

בפיקוד המג"ד סא"ל עוזי מור.
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אלוף הפיקוד הנחה את מפקד אוגדה 36, תא"ל רפאל איתן, להימנע מקרבות 
שחיקה ולפנות מוצבים שהייתה סכנה לכיתורם. הוא גם הורה להזרים כל כוח 
אפשרי למבואות לגולן, להציב כוחות חי"ר עם כלי נ"ט בציר הדרומי. כמו כן 

הורה האלוף לנצל כל רגיעה על מנת לקדם דלק ותחמושת לכוחות הלוחמים.

בשעה 20:40 הורה האלוף להעביר את הארטילריה לפריסה אחורית. בשעה 
21:22 הורה למפקד אוגדה 36, לבנות כוח עתודה מכל פלוגות החרמ"ש שתגענה 
לגולן. מפקד האוגדה הביע תקווה שבתוך הלילה ירכז כוח חטיבתי של טנקים. 
בשעה זו, הייתה כבר פלוגה ראשונה של גדוד הגיוס המהיר של חטיבה 179 

בדרכה לגולן, כך דיווח רפול.

יצא מח"ט  בגזרה הדרומית,  כוחות החטיבה  כאמור, כתוצאה מהמצב של 
אך  ג'וחאדר,  לגזרת  להגיע  בכוונה  בנפח  הפיקוד  ממוצב  הערב  בשעות   188
בהעדר יכולת לראות את הקרב ולהיראות ללוחמים בלילה, הוא נשאר בצומת 
אום דנניר ובמשך הלילה ניהל משם בעזרת הקמ"ן וקצין הקשר, את קרב ההגנה 

בגזרה הדרומית.

בגזרת חטיבה 188 הצליחו הכוחות הסוריים, כאמור, להניע חטיבה משוריינת 
)חטיבה 51 שלה נותרו רק 20 טנקים( עד לחושניה, מדרום למוצב 111. חטיבה 
ונערכה   115 למוצב  מדרום  הנפט  בציר  פרצה   )46 )חטיבה  נוספת  משוריינת 
מערבית לתל פרס, תוך שכוחותיה משמידים שתי סוללות תותחים של צה"ל 
שנמצאו באזור. בנוסף, חטיבה ממוכנת 132 חדרה מדרום למוצב 116 והגיעה 

לתל א-סאקי, כשמגמת תנועתה לכיוון דרום, לעבר רמת מגשימים.

5( הגיע למח"ט  132 )של דיביזיה ממוכנת  דיווח על פריצה זו של חטיבה 
188 מאלוף הפיקוד, שהורה לו לבלום את הסורים. בשעה 19:00 הורה מח"ט 
188 לסמג"ד 82, שהיה עם פלוגה ד' )פחות מחלקה( לנוע דרומה לעבר מוצב 
116 ולבלום את הכוח הסורי שפרץ שם. הכוח הישראלי שכלל 8 טנקים נתקל 
בדרכו בכוחות סוריים ואיבד שלושה טנקים, וטנק נוסף חזר אחורה. שאר הכוח, 
4 טנקים, הגיע לתל א-סאקי. בסביבות אותה שעה, הורה אלוף הפיקוד למח"ט 

7 להעביר גדוד לתגבור חטיבה 188.

מח"ט 7 הורה לגדוד 71, בפיקוד סא"ל משולם רטס ז"ל, שכלל אז 15 טנקים, 
אותו  עיכב  למקום  הגדוד  הגיע  כאשר  בראון.  לתל  ולהגיע  מעמדותיו  לרדת 
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יגבר. הפיקוד  לקוניטרה,  המח"ט מחשש שהלחץ הסורי בעמק הבכא, מצפון 
לא ידע על החלטתו של מח"ט 7 להשאיר ברשותו את גדוד 71, וחילופי דברים 
7, עד שבסביבות השעה  ולחטיבה  188 לפיקוד  בין מח"ט  זה התנהלו  בעניין 
20:30 אישר אלוף הפיקוד, לאור דיווחיו של מח"ט 7 על מצבו, את השארתו של 

הגדוד בגזרת חטיבה 7.

מחסור  על  היחידות  ממרבית  שהתקבלו  לדיווחים  כמענה   ,20:00 בשעה 
של  בפיקודו   188 חטיבה  של  העיקרית  המפקדה  שיגרה  טנקים,  בתחמושת 
ירמי  התחזוקה  קצין  את  ושכללה  עלייקה,  במחנה  ז"ל  ישראלי  דוד  הסמח"ט 
אולמרט, קצין השלישות שמוליק בן משה, קצין החימוש אבי תלם וסגן קצין 
הקשר עומרי אבנר, שיירת תחמושת שנעה דרומה על ציר הנפט, כדי להיפגש 
עם חפ"ק המח"ט. עקב מידע על חדירת טנקים סוריים בכודנה ובציר הנפט, 
הורה המח"ט לשיירה לחזור לנפח. כך נוצר עיכוב בהגעת תחמושת ובמתן סיוע 

לוגיסטי ליחידות שלחמו בצורה אינטינסיבית החל מ-1400.

לפיה  האמיתית,  המצב  תמונת  לחטיבה  התבררה   22:00 השעה  בסביבות 
בגזרת ציר הנפט לוחמים כוחות מצומצמים ביותר ובשאר הגזרות המצב אינו 
טוב בהרבה. בשעה זו עמדו לרשות חטיבה 188 כ-50 טנקים כשירים, חלקם 
כוחות  נותרו  הנפט  ציר  בגזרת  סוריים.  טנקים  כ-240  לעומת  ללא תחמושת, 
מצומצמים ביותר – "כוח צביקה", שבחלק מהלילה מנה 2 טנקים בלבד, וכוח 

מילואים קטן מחטיבה 179.

חטיבה 51 הסורית שנכנסה לגולן הישראלי, נעה לעבר ציר הנפט ובשעה 
22:00 לערך נכנסה לציר הנפט. פה נתקלה בטנק בודד בפיקודו של סגן צבי 
גרינגולד. ]בפועל,בשלב זה לחטיבה 51 נותרו 20 טנקים, אך למול צביקה הגיע 
גם גדוד טנקים סורי מחטיבה 43[. בשלב מסויים, על פי עדות המח"ט, חזרה 
לקוניטרה. את מקומה תפס כנראה גדוד טנקים 212 מחטיבה 43 הסורית, שהיה 

אמור להגיע ממערב לנפח.

המג"ד הסורי דיווח כי אכן הגיע לדבורה, ניהל קרב קשה שבסופו נותר עם 
שלושה טנקים בלבד. נראה כי לחם במרחב נפח למול הכוחות מחטיבה 188 

וחטיבה 179.

בשלב מסויים, התקשר לחפ"ק המח"ט סגן צבי גרינגולד והודיע שיש לו כוח 
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של טנקים. מאחר והמח"ט היה עסוק בשיחה ברשת החטיבתית, ביקש ממנו 
קצין הקשר, חנן, שיעצור במקומו עד שהמח"ט יחזור אליו.

במקום  קצביה,   - הנפט  ציר   – חושניה  לצומת  מערבית  התמקם  צביקה 
שלימים התברר כנקודת מפתח המאפשרת הגנה יעילה על נפח – הנכס החיוני 
האסטרטגי הראשון במעלה ברמה"ג. מעבר לכך, רק במהלך שיחות מאוחרות 
עם צביקה, הופתע המח"ט לגלות שהכוח ברשותו היה כוח קטן מאוד ולא פלוגה 
כפי שחשב בהתחלה. המח"ט שסבר כך, אף ניסה לתאם מתקפה משותפת של 

גדוד 82 עם כוח צביקה.

כוח "צביקה" שכלל טנק אחד בלבד, נכנס בשעה 21.30 לקרב תותחים עם 
חוד חטיבה סורית 51 שהגיעה לצומת משתא, בהצטלבות הכביש לקוניטרה עם 

ציר הנפט. הסורים שלא ציפו לכל כוח ישראלי, עצרו את שטף התקדמותם.

בשעה 23.00 הגיע כוח המילואים הראשון, 8 טנקי "שוט" בפיקוד מג"ד 266 
עוזי מור לנפח וחבר עם הטנק של צביקה. לאחר שעת חצות, נתקל בכוח הסורי 
בסמוך לצומת משתא. במכת האש הראשונה של הסורים המצויידים בתאורת 
טנקים   3 נפגעו  כוונות69,  תיאום  ללא  שעלו  הישראליים  הטנקים  למול  א.א. 
והמג"ד נפצע ופונה. גם יתר הטנקים נפגעו והמ"פ אמנון שרון נפל בשבי ושוב 

נותר צביקה עם שני טנקים בלבד.

69. תיאום כוונות: הכוונת מערכת נשק נעשית באמצעות "כוונת", המתואמת עם הקנה המשגר 
את החימוש. אם הכוונת אינה מתואמת עם המשכו של הקנה המשגר – אזי לא תתרחש פגיעת 

החימוש במטרה. כך גם טנקים ללא ביצוע "תיאום כוונות" – לא יפגעו במטרה!
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 ציר הנפט הוא ציר "מחזה" במפת הקוד של צה"ל דאז.
לכיוון צפון – הוביל אל מחנה נפח, לכיוון דרום – הוביל אל מחנה משתא

לקראת חצות הגיעה יתרת גדוד 266 לעבר נפח. הסמג"ד, רס"נ ברוך לנצ'נר, 
לציר  "פלא" שממזרח  בציר  נעה  פלוגה  לשניים:  הכוח  את  הוראה  לפי  פיצל 
הנפט, המוביל לרמת'ניה. עם בוקר נכנסה לקרב עם כ-50 טנקים סוריים ונסוגה 

לנפח עם שני טנקים תקינים בלבד.

לנדנד  ישראלי,  דוד  סא"ל   ,188 סמח"ט  המשיך  האוגדה,  מפקד  בחפ"ק 
 ,03.00 השעה  לקראת  לבדו.  שנותר  צביקה  לעבר  אותו  שישלח  כדי  לרפול, 
נעתר רפול לבקשתו ומינה אותו למפקד על פלוגת הטנקים השנייה של חטיבה 

179, שהגיעה לנפח. עם כוח זה חבר הסמח"ט לטנק של צביקה.

כביש  של  המערבי  המבוא  לעבר  טנקים  כוח  לשלוח  הורה  הפיקוד  מטה 
לחצות  סמוך  למקום  הגיעה   679 מחטיבה  טנקים  מחלקת  קצביה.   - חושניה 

ומנעה מהטנקים הסוריים לגלוש אל עבר נהר הירדן.
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בגזרה הדרומית, בערך מהשעה 22:00, היה המצב יציב למעט ניסיון סורי 
אחד לתקוף את מוצב 115, וכן ירי ארטילרי מפוזר. באופן כללי לא היו באזור 
ג', שהיו  זו התנגשויות משמעותיות. מדי פעם פתחו הטנקים מפלוגה  בשעה 

ערוכים בצומת ג'וחאדר, באש והצליחו לפגוע ברק"ם סורי.

בערב יום הלחימה הראשון עזב כאמור מח"ט 188 את הבונקר בנפח ויצא 
לשטח בחפ"ק חטיבתי נייד. החפ"ק הזה היה מהחפ"קים החטיבתיים הבודדים 
בצה"ל )אם לא היחיד( שכבר היה מנוגמש. החפ"ק נע על ציר הנפט מזרחה, 
במטרה לפגוש באזור צומת ציר הנפט – חושניה את טנק המח"ט שאמור היה 
להגיע לצומת מחניון טנקים של גדוד 53 בחושניה. עד להגעת הטנק התמקם 
כאמור החפ"ק בצומת אום דנניר ברווח הצר שבין הגדר של צינור הנפט לבין 
ציר הנפט. אחד הנושאים העיקריים שהעסיקו אותו היה המפגש המתוכנן עם 

השיירה המנהלתית שכבר החלה לעשות את דרכה מנפח לכיוון אום דנניר.

ונשמעו  ידיעות  הגיעו  המח"ט,  ולטנק  ההספקה  לשיירת  ההמתנה  במהלך 
הדי קרב שריון שמתנהל בחושניה שנמצאה מאחורי מקומו של החפ"ק. כמו 
למח"ט  שגרם  דבר  חיספין,  מאזור  סוריים  כוחות  חדירת  על  ידיעות  זרמו  כן 
להבין שהחפ"ק שלו החל להיסגר למעשה במעין תנועת מלקחיים על ידי כוחות 

סורים.

אירוע שהדהים את צוות החפ"ק בעודו ממתין לטנק המח"ט כשהוא ממוקם 
שהגיע  סורי  טנק  של  הופעה  היה  הנפט,  וציר  הנפט  צינור  גדר  שבין  ברווח 
למקום מאחור, מכיוון נפח ונעצר מטרים ספורים מהחפ"ק. המח"ט, שהיה ער 
למצוקת הטנקים בחזית, אמר לחנן שוורץ, קצין הקשר: "שמע, תגיד לטנק הזה 
שיעוף מיד לקו, מה פתאום הטנק הזה בעורף". מאחר וגיורא, קמב"ץ החטיבה 
זה עתה לחפ"ק כדי לתאם את  המרחבית שהוביל את שיירת ההספקה הגיע 
תנועת השיירה לכיוון הכוחות בקו, ביקש חנן ממנו שייגש לטנק ויורה לו "לעוף 
קדימה". כשגיורא התקרב לטנק הוא שמע קולות בערבית. צעקה חזקה שפלט 
מההפתעה שאחזה אותו, הבהילה את הצוות הסורי שהסתלק מהמקום במהירות, 
כשפניו לכיוון ג'וחאדר. לו צוות הטנק הסורי שטעה כנראה בניווט, היה ערני 
יותר, הוא היה יכול לחסל את החפ"ק בקלות רבה ולאו דווקא באמצעות תותח 

הטנק.

בשלב מסויים, התקשר לחפ"ק סגן צבי גרינגולד והודיע שיש לו כוח של 
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טנקים. מאחר והמח"ט היה עסוק בשיחה ברשת החטיבתית, ביקש ממנו קצין 
הקשר, חנן, שיעצור במקומו עד שהמח"ט יחזור אליו.

כשטנק המח"ט הגיע מכיוון חושנייה, כבר היה חשש שכוחות סורים נוספים 
שהגיעו לחושניה נמצאים, כמו הטנק הסורי הטועה, מאחורי החפ"ק. המח"ט 
לא הצליח לארגן את המתקפה לאחור של גדוד 82, יחד עם כוח צביקה. לפיכך, 
החליט המח"ט לסגת עם החפ"ק הקטן שלו למזרעת קוניטרה, שם חשב לייצר 
"קו עצירה" עם הטנקים של מג"ד 53 ומאוחר יותר, עם בוקר, לחזור לנפח דרך 
הקרב.  משדה  שבהתרחקות  הבעייתיות  אף  על  הבטיחה,  ועמק  המפלים  ציר 
התנאים הטופוגרפיים יצרו חשש מוצדק לניתוק הקשר של המח"ט עם הכוחות, 
לו  אפשרה  המלחמה,  לפני  עוד  כנען  בהר  שהוצבה  קבועה  ממסר  תחנת  אך 
הבטיחה  לעמק  התנועה  שלבי  בכל  החטיבה,  כוחות  כל  על  מלאה  שליטה 

ובעלייה שלו בחזרה לרמה.

כפי  בחושניה,  סוריים  כוחות  יש  אכן  כי   188 מח"ט  נוכח   21:57 בשעה 
שדיווחו הסורים בשעה 21:55. הוא ניסה לתאם, ללא הצלחה, מתקפה של גדוד 
82 עם כוח "צביקה" בלי לדעת כי לרשות צביקה עומד רק טנק בודד. משלא 
צלחה תוכניתו, ומחשש שיכותר, הוא נע למזרעת קוניטרה על ציר קק"ל. גם 
שם נכשל בניסיונו בלילה לחבור עם גדוד 53 שנותרו לו 15 טנקים, ולהקים "קו 

עצירה" במזרעת קוניטרה.

במחלקת  נתקלו   02.00 בשעה  אך  קצביה,  לעבר  כוח  לקדם  ניסו  הסורים 
הגיעה  המחלקה  קצביה.  במעלה  יוצר  ניצן  בפיקוד   679 חטיבה  של  טנקים 
למקום, כאמור לאחר שמפקד אוגדה 36, פנה למח"ט 679 שישלח כל כוח שיש 

לו לאותו מקום.

לקראת השעה 04.00, נשארו על ציר הנפט ועל ציר "פלא" מזרחה לו, לא 
יותר מארבעה טנקים. על ציר הנפט נכנס סמח"ט 188, סא"ל דוד ישראלי ועימו 
8 טנקים של גדוד 266. הסמח"ט ערך את הכוח על הציר ומנע התקדמות סורית, 

עד לשעה 09.00 בבוקר.
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צביקה גרינגולד

כוח   " בספרו  גרינגולד  צביקה  מתאר   ,02.00 משעה  החל  לו  שקרה  את 
צביקה":

"השעה היתה שתיים בלילה בערך. שוב נותרתי טנק בודד...דיווחתי למח"ט 
על האירועים.. המח"ט הודיע לי: " כוחות מילואים בדרך אליך... השעה כבר 
כמעט שלוש וחצי לאחר חצות.. לא חלף זמן רב וקולו של הסמח"ט, סא"ל דוד 

ישראלי, נשמע ברשת הקשר: " צביקה, כאן משנה. בדרך אליך."

"מעט אחרי 04.30 הגיע הסמח"ט עם פלוגת טנקים מאוישים בצוותי מילואים 
]של חטיבה 179[. ירדתי מהטנק והלכתי אל הטנק שלו, שסביבו התכנסו מפקדים 
והסביר במקצוענות  מייד, תפס את הפיקוד,  הבין  ישראלי  מהכוח המאולתר. 
ובבהירות את תכנית התנועה והקרב. "אנחנו מצוותים מחדש" אמר. " צביקה 
ממשיך להיות 'כוח צביקה' תחת פיקודי. שאר הכוח יתחלק לשניים. אנו נעים 
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שבפיקודי  והכוח  אני  חושניה.  צומת  לכיוון  קדימה,  קילומטר  הנפט  ציר  על 
מתפרסים לימין, השאר מתפרסים לשמאל. כך ניצור חזית רחבה. זו רק חזית 
של פלוגה אחת, אבל זה מה שיש. נוע, סוף."... גם הפעם, הסרתה של האחריות 

מעלי מילאה אותי תחושת הקלה גדולה".

בסיום ליל הלחימה הראשון, השתלטו הכוחות הסוריים על שטח שעומקו 
עולה על עשרה קילומטרים בגזרה הדרומית. בחלק הצפוני של הגזרה הדרומית, 
הגיעו הסורים לחושניה ומשם לכניסה לציר הנפט ולעבר קצביה. דרומה משם 
הגיעו הסורים עד לציר הנפט ואף כבשו את רמת מגשימים. כוחות צה"ליים 
מעטים נותרו בשטח וניהלו קרב הגנה, כולל כל המוצבים בקו, שכותרו, אך לא 

נכבשו.

 53 מגדודים  188 מאוד.  כוחות חטיבה  נשחקו  לבוקר ה-7 באוקטובר,  עד 
הסורי,  בלחץ  עמדו  שלא  בודדים  וטנקים  קטנות  משנה  יחידות  נותרו  ו-82 
בדרום  לאור המצב הקשה  לעומק השטח.  פנימה  האויב שטפו  טנקי  וכאמור 
לפיה הקרב בדרום  קודרת  רמות הפיקוד תמונה  הרמה, החלה להסתמן בכל 

רמת הגולן הוכרע והגזרה אבודה.

בחצות ליל 6 - 7 אוקטובר הצטיירה תמונה קשה במפקדת הפיקוד ולפיה 
הסורים פרצו לעומק הגולן בגזרה הדרומית לכיוון הכינרת. הפיקוד על רמת 
לחפ"ק  נע  הפיקוד  ומטה  איתן  רפאל  תא"ל   36 אוגדה  למפקד  נמסר  הגולן 
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אל  לגולן,  המילואים  כוחות  בהזרמת  לעסוק  כוונה  מתוך  כנען  בהר  "ארמון" 
פתחי הצירים, על מנת למנוע מהסורים להגיע לנהר הירדן. חפ"ק "ארמון" לא 
היה מוכן לפני כן, מאחר שגדוד הקשר הפיקודי גויס רק ביום המלחמה והחל 

להקים את מערכות הקשר הנחוצות לניהול המלחמה מהחפ"ק.

בשעה 01:06, סבר הפיקוד כי לחטיבה 188 נותרו לא יותר מ-27 טנקים. גם 
את אלה לא ניתן לתדלק כי הסורים שלטו על הצירים.

נעצרה  ישראליים,  שריון  בכוחות  שנתקלה  לאחר  הלילה,  במהלך  בפועל, 
חטיבה 51 הסורית בציר הנפט ונסוגה לעבר חושניה, וכן נעצרה חטיבה ממוכנת 
132 ליד תל א סאקי, מבלי שנכנסה עד אז לקרב. גדוד מחטיבה 43 הסורית נע 
צפונה, אותר, והוצב לו מארב על-ידי פלוגת " טייגר" מחטיבה 7 ליד מוצב 110. 

הכוח הסורי איבד כ-30 טנקים וכלים אחרים ונסוג.

התמונה בפיקוד צפון לקראת הרבע האחרון של הלילה הייתה קשה. נראה 
היה כי דרום הגולן נתון בסכנת נפילה.

היה  נכונה[ שלפיה  ]הלא  ידיעה  הוסיפה  בגולן  לתמונה הקשה על המצב 
חשש לתקיפה של דיביזיית שריון סורית בפתחת קוניטרה.

לקראת חצות הלילה, ויתר מח"ט 188 על תכניתו לתקוף עם גדוד 82 וכוח 
קוניטרה.  מזרעת  לעבר  ונסוג  שלו  החפ"ק  מכיתור  בצדק  חשש  הוא  צביקה. 
כוונתו היתה לקראת שחר לוותר על השליטה בציר הנפט ועם הכוח של מג"ד 

53 למנוע מעבר סורי לעבר מעלה גמלא.

בשעה 05:45, לאחר בקשות חוזרות ונשנות של מג"ד 53, אישר מח"ט 188 
ולנוע לעבר מזרעת  53 לצאת מעמדותיו, לפנות את המוצבים בגזרתו  למג"ד 
קוניטרה. באור ראשון החל גדוד 53 לבצע את הפקודה, אך כאשר כוחות הגדוד 
נעו מעמדתם, החל כוח סורי להתקדם מדרום לתל ג'וח'אדר לכיוון צפון-מערב, 
וחתך את דרך נסיגתו של מג"ד 53. המג"ד, עם 15 טנקים, נאלץ לנוע לכיוון 
מוצב 115 ומשם למוצב 114 ולתל פרס. גדוד 53 פינה את אנשי המוצבים על 

הטנקים והתרכז כולו בתל.

משנוכח כי גדוד 53 לא יכול להגיע אליו, החליט מח"ט 188, כי עליו להערך 
לבלימת השריון הסורי מדרום לנפח, מה גם שכוחות של חטיבה 179 התקרבו 
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למעלה קצביה. הוא הניח כי יוכל לרכז כוח, כולל גדוד 82 שנע לאחור לתדלוק 
ויחד עם חטיבה 179, יוכל לבצע מגננה או מתקפת נגד במרחב נפח – קצביה. 
הוא ירד לעמק החולה ובסביבות השעה 09:00 הגיע חפ"ק מח"ט 188 לנאפח. 
קצין,  בני  רס"ן  החטיבתי,  האג"ם  קצין  את  החפ"ק  פגש  הנפט  לציר  בכניסה 
שהפציר במח"ט לצרף אותו לחפ"ק, כדי שגם הוא יוכל "לטעום" לחימה של 
ממש. המח"ט, שהחליט לנוע על ציר הנפט בטנק שלו בלבד, צירף לטנק את 

קצין האג"ם.

במשך כל הלילה עקב הפיקוד אחר גיוס הכוחות ושיגורם לשדה הקרב. הוא 
הורה לשגר כוחות אפילו בגודל של מחלקות טנקים לעבר כל הצירים העולים 
לגולן, לרבות גשר אריק ומיצר אל על, שכן לא היה כוח שריון ישראלי שיכול 

היה לבלום את ההתקדמות הסורית אליהם.

בתוך תמונת המצב הקשה צפה אלוף הפיקוד בשעה 02:55, כי אוגדה 210 
עם חטיבות 179 ו-679 יעלו לגולן בצירים יהודיה, גמלא וסקופיה ויתקפו בגזרה 
הדרומית, כאשר אוגדה 36 תפעל בצפון הגולן. בשעה 03:42 הוא הורה למפקד 

אוגדה 36 לא לשחוק כוחות. "יש להרויח זמן, אמר, עד להגעת הכוחות".

בשעה 03:03 הורה האלוף על פינוי כל יישובי הגולן לרבות גברים, ובשעה 
04:02 עצר את חטיבה 1 מלעלות לחרמון מחשש שהקרב ייקלע לשעות אור. 
בשעה 04:12 הינחה את מפקד אוגדה 36 להימנע מקרבות שחיקה וכן לפנות 
 04:14 בשעה  להיפגע.  שעלולים  טנקים  על-ידי  ולא  ברגל  ממוצבים  לוחמים 
הגדיר את מטרות קרב ההגנה: "הכוונה -- לבלום פלישת אויב בדרום הגולן. 
מרב המאמץ יתרכז במניעת כניסת כוחות סוריים לשטח ישראל". לקצין האג"מ 
להחזיק  הורה  לכן  בידינו.  להיות  חייבים  וצנובר  קק"ל  דרך  כי  האלוף  אמר 
בפתחי הצירים ולהזרים כוחות של חטיבה 9,179 וגדוד מילואים 39 של חטיבה 

188, שהיו כבר בתנועה לגולן - לצירי העלייה הדרומיים.

לקראת בוקר הורה אלוף חופי למח"ט 820 להכין את גשרי הירדן לפיצוץ וכן 
להציב כוחות חי"ר עם תול"רים לחסימת מוצאי הרמה לגליל. הגשרים נתפסו 
על-ידי כוחות חי"ר עם כלי נ"ט והנדסה בתוך הלילה. נעשו אף הכנות לנטישת 
ידיעות על כוונה סורית להנחית כוחות ממסוקים על  נידא, בעקבות  תל אבו 

התל.
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לפנות בוקר, הגיע הרמטכ"ל למסקנה כי המצב בגולן מחייב להעביר את 
אוגדה 146 לזירת הגולן במגמה לעבור למתקפת-נגד בבוקר ה-8 באוקטובר. 
מורדות  על  להגן  כדי  עליקה  נפח-  בציר  שני  קו  לבסס  הינחה  הפיקוד  את 
קיפול  תוך  לבלימה,  כוחות  לרכז  יש   -- אמר   – הצירים  פתחי  בשאר  הגולן. 
כוחות. הוראות אלה נתן בשעה 06:00. לאחר שעה החליט הרמטכ"ל להעתיק 
את המאמץ האווירי מהזירה המצרית, שבה החל חיל האוויר בפעולה נגד מערכי 
הטק"א, לזירת הגולן במטרה לתקוף את מערך הטק"א הסורי ולאפשר חופש 

פעולה לחיל האוויר.

תקיפת מערך הטק"א הסורי יכולה הייתה להתבצע רק לאחר ארבע שעות. 
עד אז, החליט מפקד חיל האוויר להפנות כל מטוס פנוי לבלימת הסורים ובעיקר 

בציר הדרומי, שעליו לא היו כוחות שריון של צה"ל.

יום הקרב  ואולם, גם במטכ"ל הסורי תמונת המצב בגולן, בלילה שלאחר 
הראשון, לא הייתה מעודדת. חרף ההצלחות של כוחות השריון הסוריים להגיע 
ללב הרמה, נראה היה כי ניסיונם לתקוף בשתי זרועות לכיוון נפח נכשל. גם 
בפתחת קוניטרה לא הצליחו הסורים להשיג את מבוקשם אל מול עמידת גדוד 
פלוגת  על-ידי  נבלמה  הסורית   43 חטיבה  המוקטנת.   7 בחטיבה  המגובה   74
"טייגר" וכוחות מילואים ישראליים, שהסורים ציפו להם רק לאחר 24 שעות, 

בלמו את חטיבה 51 הסורית בציר הנפט ובמעלה קצביה.

ה-7 באוקטובר

לקראת בוקר ה-7 באוקטובר החליט המטכ"ל הסורי לחדש את המתקפה 
את  להכניס  הורה  זו,  מגמה  במסגרת  וכודנה.  קוניטרה  מפתחות  הדו-זרועית 
במגמה  לא  אך  כודנה,  בפתחת  שנכבש  המרחב  אל   1 המשוריינת  הדיביזיה 
המקורית שהייתה להגיע לירדן, אלא על מנת לסייע לחטיבות השריון הסוריות 
51 ו-43 שנבלמו לאחר שספגו אבידות כבדות, ואולי בכוונה לכתר את כוחות 
חטיבה 7 בפתחת קוניטרה, שגם הם הותקפו על-ידי הזרוע הסורית הצפונית 

בעוצמה של 130 טנקים.

טי-62  טנקי   100 שכללה  הסורית   91 טנקים  חטיבת  החלה   09:00 בשעה 
קידם   ,1 דיביזיה  מפקד   .76 ממוכנת  חטיבה  ובעקבותיה  חושניה  לעבר  לנוע 
את החפ"ק שלו לתל פזרה, בתוך הגולן הישראלי, מתוך מגמה לתאם בין שתי 
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המתקפות הסוריות: בפתחת קוניטרה ובמרחב ציר הנפט - נפח.

55, נעה  76 ובה גדוד של טנקי ט –  1, חטיבה  חטיבה שנייה של דיביזיה 
כנראה לעבר ציר הנפט, נתקלה באש טנקים ]כנראה של חטיבה 179[ והצטרפה 

לגדוד מחטיבה 43.

בדרום הרמה הכניסו הסורים חטיבה משוריינת נוספת, חטיבה 47. החטיבה 
נכנסה בציר הנפט ללא התנגדות והתפצלה לשניים לעבר מעלה גמלא ובעקבות 

חטיבה 132.

שתי סוללות 155 מ"מ של צה"ל שניקרו בדרכם – הושמדו מיידית.

גם  כוחות,  על האצת משלוח  והאוגדות  הפיקוד  הלילה שקדו מפקדת  כל 
במבנים לא אורגניים, לעבר הפתחות של הצירים לגולן במגמה להשתלט עליהן 
ועל במת ההר, לפני שכוחות סוריים יגלשו לירדן. במקביל נעשו הכנות למקרה 
לפנות  הנחיות  קיבלה   820 הירדן. חטיבה  גשרי  אל  סוריים  כוחות  יגיעו  שבו 
וכן להכין  מוצבים שאין בהם תועלת להמשך הקרב, בעיקר בגזרה הדרומית 

כוחות חי"ר ונ"ט להגנה על המעלים ועל גשרי הירדן. אלה אף הוכנו לפיצוץ.

זרימה של טנקים מכוחות המילואים  לקראת בוקר ה-7 באוקטובר החלה 
179 אל"מ רן שריג שעלה לגולן בגשר אריק,  בהיקפים גדולים יחסית. מח"ט 
הונחה על-ידי מטה הפיקוד לשגר כוחות לכיוון מיצר אל על וקצביה. גדוד 96 
ולו 25 טנקים עם המח"ט התייצבו בשעה 07:00 באיזור קצביה שבו הייתה עד 
אז רק מחלקת טנקים מחטיבה 679. גדוד 278 ולו 24 טנקים שוט קל )צנטוריון( 

נע אחרי גדוד 96, פנה דרומה לעבר מיצר אל על וחסם אותו.

את בוקר ה – 7 באוקטובר, מתאר צביקה בספרו:

יום ראשון, 7 באוקטובר, צומת חושנייה, 06.00 בבוקר.

פניה  את  באחת  חשפו  במזרח  הרחק  שהפציעו  הראשונות  השמש  קרני 
הנוראות של המלחמה..נגלה לעינינו ים לאין קץ של עמודי עשן כהה וענני אבק 

העושים דרכם לעברנו...הטור הסורי הפריח סביבו ענן אבק ואז נעצר.

ניצבנו אלה מול אלה..אנחנו קצת יותר מתריסר והם 120 טנקים כמעט, בטווח 
של כ-2000 מטרים מאיתנו. אלה השניות, עוד בטרם עלה רעם הקרב, שבהן 
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קפא הזמן על עמדו..היינו הראשונים לפתוח באש.. עד מהרה פתחו גם הסורים 
באש..למזלנו היינו מיומנים יותר ועמדותינו טובות יותר.. על הגבעות השרופות 
ממולנו כבר בערו עשרות טנקים סוריים.. ריח העשן מהשדה השרוף חבר אל 
ריח המתכת הניתכת, מעורב בריח המתקתק-סכריני משהו של ההרוגים.. באור 

ההולך ומתבהר התחדדו פניהם של המוות ושל ההרס."

הרקיע,  פסגת  אל  מהגבעות  לטפס  האדמדמה  השמש  כשהחלה  "..ואז 
 – קיבלתי הודעה בקשר": במדרון האחורי ממתינה לנו התגבורת הלוגיסטית 

דלק ותחמושת. ' לך להתמלא ', הורו לי.

בשעה 06:35 הגיע שר הביטחון לחדר המלחמה של הפיקוד בהר כנען. הוא 
קיבל דיווח וניהל שיחה עם אלוף הפיקוד על אפשרות נטישת הגולן.

בשעה 06:54 לאור זרימת כוחות המילואים לגולן, החל אלוף הפיקוד לתכנן 
מתקפת נגד שתוכל לצאת אל הפועל בשעות הבוקר המאוחרות, כאשר חטיבה 
679 תהיה מרוכזת בנפח וחטיבה 9 תגיע לדרום הגולן. חטיבה 179 וחטיבה 679, 

היו אמורות לפי תכנית האלוף חופי לתקוף את ציר הנפט מדרום ומצפון.

גם בגישתו של שר הביטחון חל שינוי והוא היה מעט יותר אופטימי. בשיחה 
679 עם כוח  )06:56(, דיווח לו אלוף הפיקוד כי מח"ט  בשעת בוקר מוקדמת 
טנקים עולה לעבר נפח ושם תתרכז עוצמה בשעת הצהריים. בשיחתם הועלו 
שלושה מרכיבים בקרב ההגנה: החזקת הצירים הדרומי והמרכזי על-ידי חיל 
האוויר עד לצהריים; חטיבה 679 ככוח חוסם בשלב ראשון ואח"כ ככוח מרכזי 

לשבירת הסורים; הכנת הגשרים לפיצוץ וחסימה.

בשעה 08:00 הנחה האלוף את מפקד אוגדה 36 שלא לשחוק כוח ולא "לקפוץ 
קדימה" ולהיפגע. הוא חזר על כך בשעה 08:26. עדיף -- אמר -- ששטח יישאר 
אצל הסורים וכוח לא יאבד. האלוף גם הורה לרפאל איתן לרכז כוח ולא להכניס 
אותו "חתיכות,חתיכות". בכוונתנו – אמר -- לרכז אגרופי שריון חזקים בגולן 

מחטיבות 679 ו-179.

דיווח אלוף הפיקוד לרמטכ"ל שכוחות מילואים מגיעים  בשעה 09:37 אף 
לגולן ושמורגשת הפשרת לחץ קטנה.

לפי   .07:30 טנקים, בשעה   21 עם  לנפח  הגיע  אור  אורי  אל"מ   679 מח"ט 
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188. חרף פקודתו  אורי קשר עם סמח"ט  יצר   08:26 פיקודי, בסביבות  היומן 
שנע   36 אוגדה  מפקד  על-ידי  אור  אורי  נשלח  הפיקוד,  אלוף  של  המפורשת 
עם מפקדתו מנפח לווסט, מחשש לנפילת נפח, לפתחת קוניטרה. החלטתו של 
רפול נבעה מתחושתו, הלא נכונה, שיש לצה"ל די כוחות בציר הנפט, ולעומת 
זאת היה חשש לפריצה סורית בפתחת קוניטרה, וזאת בעקבות אותה ידיעה )לא 

נכונה( על מתקפה צפויה של דיביזיה 3 הסורית.

מהגולן   188 יצא מח"ט  הפיקוד,  אישור שקיבל מאלוף  לפי   ,07:10 בשעה 
לעמק החולה דרך מעלה גמלא ונע לנפח, שאליה הגיע בשעה 09:00 שם חבר 
לסמח"ט שבלם בהצלחה כוחות של חטיבה 51 הסורית בציר הנפט והחל מארגן 
כוח להגנת המרחב. בשעה 08:00 הוא הורה למג"ד 53 לפנות את המוצבים 114 

ו-115 ולהתרכז בתל פרס עם 15 הטנקים שהיו עמו.

הראשונה  היממה  כל  במשך  עסק  לנר  דן  )מיל'(  אלוף   ,210 אוגדה  מפקד 
בגיוס חטיבות שריון 9 ו-4. עם בוקר, קיבל הוראות להיערך להגנה על צירי 
הגולן, לרבות הכנת הגשרים לפיצוץ. סמוך לשעה 09:30 חילק אלוף חופי את 
הגולן בין אוגדות 36 ו-210. גבול הגזרות ביניהן נקבע מדרום לכביש לקוניטרה, 
ממוצב 110 ומערבה. חפ"ק אוגדה 210 התמקם בחוות נווה איתן ליד יהודיה. 

לאוגדה ניתן אגד ארטילרי מאולתר וכן אגד תחזוקה.

החל משעה 05:59 תקף חיל האוויר מטרות קרקע בגולן. בוצעו 97 גיחות, 
רובן, )64 גיחות( לפי הוראת אלוף הפיקוד, בגזרה הדרומית שם הצליחו מטוסי 
חיל האוויר להאט את קצב ההתקדמות של הטור הסורי עד לחסימת מיצר אל 

על על-ידי כוחות שריון של חטיבה 179.

 6 בשעה 11:30 החל חיל האוויר לבצע את מבצע "דוגמן": סוללות הס"א 
הניידות שינו את מיקומן ולכן הושמדה רק סוללת טק"א אחת ושנייה נפגעה. 

חיל האוויר איבד שישה מטוסים. בשלב זה נותרה רמת הגולן איזור אמ"ט.

התעלה  לזירת  האוויר  חיל  של  העיקרי  המאמץ  הועתק  הצהריים  לקראת 
בשל ידיעות -- לא נכונות -- על התקדמות הצבא המצרי לתוך סיני. ושוב נותר 

הגולן ללא סיוע אווירי מאסיבי.

278 ששלט על מעבר אל על, אליו הגיע זמן קצר לפני שנתפס ע"י  מג"ד 
הסורים, נכנס בשעה 11:00 לקרב עם הטנקים של החטיבה הממוכנת הסורית 
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כבר  קצביה,  בציר  הנטושה.  מגשימים  רמת  פני  על  חלפו  שאלה  לאחר   132
שריון  חטיבת  טנקים של  עם  לקרב   179 מח"ט  הכוח של  נכנס   07:00 בשעה 
הסורית 46. כוח זה השמיד 30 טנקים והתקדם עד סמוך לציר הנפט. המח"ט 

נפצע ואת מקומו תפס קצין האג"מ של החטיבה.

188, שחבר לסמח"ט בציר הנפט, העריך נכונה כי הסורים מרכזים  מח"ט 
כוח גדול לכיבוש נפח והחל בונה כוח לבלימת הסורים - כוח הסמח"ט, גדוד 82 

וכוחות של חטיבה 679 שהיו בעליקה.

וארגן את הכוחות שעימו, שמנו עם טנקי  נטל את הפיקוד  בהגיעו לדודו 
גדוד 82, 33 טנקים למערך של "קו עצירה". הוא חילק את הכוח לשלושה צוותי 
קרב פלוגתיים, שכללו טנקים מחטיבות 188, 679 ו – 179. מג"ד 82 עם פלוגה 
א' שכללה 12 טנקים הופקד על ציר "פלא", בו נותרו רק 3 טנקים כשירים של 
חטיבה 179. המח"ט וסגנו היו עם 11 טנקים על ציר הנפט ואילו סמג"ד 82 עם 

10 טנקים נערך מדרום לציר הנפט.

כבר בשעה 01:30 קיבל מג"ד 82 ממח"ט 188 אישור לנוע לעבר הר יוסיפון 
על מנת למלא ּבָטנים בדלק ובתחמושת. הוא השאיר מחלקה בקו המגע שהיה 
יוסיפון הגיעו אליו הדי הקרב  11 טנקים לאחור. משהגיע להר  ונע עם  שקט 
של פלוגת "טייגר" עם כוחות החטיבה הסורית 43. בשעה 08:30, לאחר מילוי 
טנקים  עם תשעה  צ'סנר  ב',  מ"פ   188 מח"ט  פקודת  לפי  אליו  חבר  הּבטנים, 

ועליהם לוחמי מוצב 111.

מג"ד 82 נערך לפי פקודת סמח"ט 188 בסינדיאנה. יחד עם טנקי חטיבה 179 
היו לו עתה שבעה טנקים.

ו-679.   7  ,179 מחטיבות  טנקים  כ-30   188 מח"ט  ריכז   ,11:00 לשעה  עד 
עם כוח ניכר זה, הוא אמור היה, לפי פקודת אלוף חופי, לבלום את המתקפה 
הסורית לעבר נפח. הכוחות נערכו על ציר "פלא" ליד סינדיאנה )כוח מג"ד 82(, 
על ציר הנפט )כוח הסמח"ט( ומדרום לו )כוח סמג"ד 82, עם טנקים של חטיבה 

.)679
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טנקים סוריים מסוג טי-55 פגועים על ציר הנפט

למולו ריכזו הסורים עוצמה של יותר מ-100 טנקים, בהם טנקי טי-62 של 
חטיבה 91 )מדיביזיה 1( וכן גדוד טנקים מחטיבה 43.

12:10 השתררה במטה הפיקוד תחושה של התמוטטות סורית, אך  בשעה 
תוך עשר דקות בלבד הגיעו ידיעות על "אבק גדול מכיוון חושניה".

בשעה 13:00 שוב נטתה הכף במרכז הגולן לטובת הסורים. מרחב נפח עמד 
ליפול מול ההתקפה הדו-חטיבתית הסורית שאיימה גם על האגף האחורי של 

חטיבה 7 וגם לעבר היעד האופרטיבי הסורי - גשר בנות יעקב.

בשעה זו החלה המתקפה הסורית. גדוד הטנקים מחטיבה 43 וכוחות אחרים, 
תקף בציר הנפט ומערבה לו. חטיבה 91 תקפה עם 60 טנקים בשלושה צירים, 
82 והמג"ד נפצע. את הפיקוד על  כולל ציר "פלא". בתוך הקרב נהרג סמג"ד 
וטנקים  נסוג בשל הלחץ הסורי   82 גדוד  א'.  גבע, מ"פ  אלי  רס"נ  נטל  הגדוד 
מחטיבה סורית 91 איימו על מחנה נפח. הן מח"ט 188 והן סגנו נעו לאחור,לנפח, 
ונהרגו. מג"ד 82 אלי גבע, רדוף טנקים סוריים, ניסה בשעה 14:00 לקבל הוראות 
ממח״ט 188. משלא נענה -- פיקוד חטיבה 188, המח"ט,הסמח"ט וקצין אג"מ 
כבר לא היו בין החיים -- התקשר למח"ט 7 וזה, שלא היה מודע כנראה לסכנה 

לנפח, הורה לו לסגת עם 17 הטנקים שלו, חציים ללא תחמושת, לָווֶסט.

בשעה 13:00 דיווח אלוף הפיקוד לרמטכ"ל כי בן שוהם לחוץ ליד סינדיאנה 



197 פרק חמישיו קרב ההגנה בפיקוד הצפון, 6 – 7 אוקטובר 1973

3 - המחבר[. הוא  דיביזיה  ]ביומן כתוב בטעות   1 דיביזיה  זרימה של  יש  וכי 
הורה לקצין האג"מ וישירות למח"ט 679 לנוע מקוניטרה לנפח שממנה הגיעו 
188 דיווח על  דיווחים בשעה 13:20 כי היא מוקפת כוחות סוריים. גם מח"ט 
כך ונע לעבר המחנה שבו התקיימו קרבות שב"ש. חופי הורה גם להחזיק בציר 

המרכזי בכל מחיר.

טנק שוט מטאור

אורי אור נע עם כוח של 15 טנקים, וסמוך לנפח פגע מן האגף והשמיד 40 
טנקי טי-62. הסורים המופתעים הרפו מנפח ונסוגו לעבר חושניה. בכך הסתיים 
הקרב על נפח. בשעה 17:17 דיווח מודיעין הפיקוד על פקודת נסיגה לכוחות 

הסוריים בשל מצבם הקשה. מח"ט 679 נטל את הפיקוד על הכוחות במרחב.

בינתיים, זרמו כוחות נוספים לרמה. אל גדוד 278, שנלחם במיצר אל על, 
חברה בשעה 14:00 חטיבה ממוכנת 9 בפיקוד אל"מ )מיל'( מוטק'ה בן פורת ולה 
גדוד טנקי "שרמן" מ-51, שכלל 47 טנקים. אל חטיבה 179 בקצביה הצטרפו 

פלוגה מגדוד 278 וגדס"ר 134 )25 טנקים(.

בשעות הצהריים הגיע לזירה בציר מעלה גמלא גם מח"ט 4 אל"מ יעקב הדר 
עם גדוד טנקי "שרמן". על פתח המעלה בגולן הגנה עד אז פלוגת חי"ר של 
חטיבת "גולני" עם תול"רים. מח"ט 4 כפף אליו את גדוד 39 מחטיבה 188 שבו 
היו 30 טנקי "שוט קל" )צנטוריון( ולפני השעה 15:00 עלה לראש מעלה גמלא 
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ונכנס לקרב עם טנקים מחטיבה 47 הסורית. בלילה חבר אליו כוח הטנקים של 
מג"ד 53 שנסוג מתל פרס.

בפתחת קוניטרה לחמה כל היום חטיבה 7 וגדוד 74 של חטיבה 188. בשעות 
הבוקר חידשו כוחות דיביזיית החי"ר הסורית 7, שכללו את החטיבה המשוריינת 
78 וחטיבה ממוכנת 121 ובנוסף להם עוד גדוד טנקים מכוח ריפעאת אסד, את 
מתקפתם לעבר קוניטרה ובוקעתא. העוצמה הסורית כללה כ-150 טנקים. גדוד 
77 של צה"ל נלחם בכוח שכלל כ-70 טנקים מצפון לחרמונית. הקרב העיקרי 
שעות  שלוש  לאחר  הושמדו.  הסוריים  הטנקים  מרבית  שעות.  שלוש  נמשך 
הלחימה נפסקה המתקפה הסורית, אך נמשכו תקיפות מקומיות ואש ארטילרית 
כבדה. בלילה, אירגן קהלני מחדש פלוגות בשל האבידות והיפגעות מפקדים. 
לגדוד נותרו 22 טנקים כשירים. גדוד 74, שנותר עם 12 טנקים כשירים, המשיך 

ללחום עם המוצבים בקו המגע.

"טייגר" המשיכה בבוקר ה-7 באוקטובר להילחם בכוחות שזיהתה  פלוגת 
ליד מוצב 110, לרבות ריכוזי ארטילריה סורית שפרסו ממערב לו לצורך הקרב 

על נפח, ועם צהריים חברה לחטיבה 7.

כנציג  הצפון  לפיקוד  בר-לב  חיים  )מיל'(  אלוף  רב  הגיע   18:30 בשעה 
הרמטכ"ל. כאשר הגיע, היה קרב הבלימה הפיקודי בשלבי סיום. כוחות פיקוד 
הצפון שלטו על במת ההר בכל דרום ומרכז רמת הגולן ועל כל הגולן הצפוני, 
למעט מוצב החרמון. למול כ-350 טנקים סוריים במרכז ודרום רמת הגולן עמדו 

קרוב ל- 200 טנקים ישראליים.

כך בא לסיומו קרב הבלימה הפיקודי. הכוח הסדיר היטיב למנוע כל ניסיון 
סורי להבקיע בפתחת קוניטרה. כוחות המילואים ניהלו ביממה הראשונה מירוץ 
והדרומית,  המרכזית  בגזרה  הגולן  לעומק  שחדרו  הסורים,  מול  אל  הזמן  עם 
והצליחו להשתלט על מבואות הגולן ועל במת ההר. בבסיס הפעלתם הייתה 
ההחלטה הפיקודית לשלוח כוחות בעצמה קטנה ובינונית, ללא תיאום כוונות, 

בציוות קרבי מאולתר ובחימוש חלקי.

כל אותו יום, נעה אוגדה 146 לדרום הגולן. האוגדה כללה את חטיבות 205 
)"צנטוריון" שוט ומטאור(, חטיבה ממוכנת 670 פחות גדוד, גדס"ר ואגד ארטילרי. 

אל"מ יהודה אשנפלד מונה על-ידי אלוף הפיקוד כקצין קישור לאוגדה 146.
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. . . 9

 ההבקעה הסורית והכלתה 6 – 7 אוקטובר.
סמלי היחידות השחורים הם כוחות צה"ל, האפורים הם אויב סורי. סימון האות "צ" על ציר הנפט 

הוא מיקומו של "כוח צביקה״

ראה מפה בצבעים בכריכה פנימית של שער הספר
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סיכום יממת הקרב הראשונה

הקרב  שדה  את  לבדוק  יש  ה"הכלה",  של  ההצלחה  מידת  את  לבחון  כדי 
מנקודת המבט של התוקפים. הצבא הסורי, ציפה לחדור אל מרכז הגולן, עם 
חטיבות הטנקים של דיביזיות החי"ר, להשמיד את חטיבות השריון הישראליות 
במרכז הגולן ולהיערך במערך הגנה יחד עם דיביזית שריון 1 )בדרג שני בהגנה(, 
זו  נגד  נגד. מתקפת  אוגדות השריון שינחיתו מתקפת  פני  על מנת לקבל את 
היתה אמורה לדעת הסורים להתבצע ב"ש" ועוד 24 שעות, דהיינו בצהרי ה- 8 

באוקטובר.

בפועל, בגזרת חטיבה 7 לא הצליח הצבא הסורי להיכנס לפנים הגולן. בגזרה 
העתודה  בכוחות  נתקלו  הרמה,אך  למרכז  הטנקים  חטיבות  חדרו  המרכזית, 
הישראליים בציר הנפט, כבר ב"ש" ועוד 10 שעות, בשעה 23.00. בבוקר ה- 7 
באוקטובר, נאלצו הסורים להכניס את חטיבת טנקים 91 מדיביזיה 1, על מנת 
 43 מחטיבה  גדוד  ובקצביה;  לנפח  מדרום  שנבלמו  הטנקים  לחטיבות  לסייע 
הוכה מדרום לקוניטרה על ידי פלוגת "טייגר" מחטיבה וגדוד שני כנראה בציר 
הנפט; חטיבה 46 הוכתה ע"י חטיבה 179; חטיבה 47 נבלמה ונפגעה קשות על 
ידי חטיבה 4 במעלה גמלא וחטיבה 132 הוכתה ע"י חטיבה 9 עם גדוד מחטיבה 
179 במגשימים; חטיבה 91 מדיביזיה 1 כמעט הושמדה כליל על ידי חטיבה 679.

הראשונה  ביממה  הרמה,  לב  אל  לחדור  הצליח  הסורי,  הצבא  כי  העובדה 
ואיים על נפח ולעבר עמק כינרות, מחייבת הסבר.

לפיה  המצב,  להערכת  מוכוונות  היו  הסורים,  מול  למגננה  הפיקוד  הכנות 
המאמץ העיקרי, בשלב השני של ההתקפה הסורית, יהיה בפתחת קוניטרה. רוב 

ההשקעות הקרקעיות היו בפתחה זו ופחות בגזרה המרכזית והדרומית.

גם כך, כמה גורמים תרמו לכמעט הצלחה הסורית ביממה הראשונה:

בפתיחת המלחמה, במשך 4 שעות הראשונות, לא היה מפקד הפיקוד . 1
בחמ"ל. את החמ"ל ניהל קצין האג"מ בצידו של מח"ט 188 שמונה לפקד 
על הגולן. המינוי לא דווח למח"ט 7, אשר לא מילא אחר הוראות מח"ט 

188, אלא בהתערבות קצין האג"מ הפיקודי.

ההחלפה של גדודי טנקים, בין חטיבות 188 ו – 7, גרמה לכך שחטיבה . 2
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188 קיבלה את גדוד 82, שכמה מפלוגותיו, היו ברמת כשירות נמוכה 
משל גדוד 77.

מח"ט 188 נהג כאילו לפניו "יום קרב". גם כך, לא היה צורך בשינויים . 3
לאחר השעה  אביב,  לתל  לפני שטס  הפיקוד,  אלוף  הכוחות.  בפריסת 
10.00, לא שינה את תצורת הכוחות ולא חילק את הרמה לשתי גזרות 
חטיבתיות. הוא העדיף להישאר בתצורה הקיימת, כאשר בעת תקיפה 
סורית, יישארו כוחות עתודה: פלוגת טנקים בכל גזרה וחטיבה 7, כולל 
גדוד טנקים שת.פ. חטיבה 188 כעתודה פיקודית, במרחב נפח. משנוכח 
כי חטיבה 7, למעט גדוד 82, מושקעת בפתחת קוניטרה, הוא הביע אי 

שביעות רצון מכך.

מח"ט 188, לא שלח את הסמח"ט לפקד על הגזרה הדרומית. כך נשאר . 4
דרום הרמה בפיקוד מג"ד חדש יחסית, עודד ארז.

במצב ה"קטסטרופה" על פי תחזית הרמטכ"ל, שנוצר, אמור היה חיל . 5
האוויר להפעיל את מבצע " שריטה", לעבר הכוחות הסוריים שבשלב 
חיל  נתפס  בפועל,  "קלע".  בשיטת  החזית,  רוחב  לכל  תקפו  ראשון, 
פלד  למרות שבני  חימוש של תקיפת שדות תעופה,  האוויר, בתצורת 
לא קיבל אישור למתקפת מנע. כתוצאה מכך, ממאות גיחות מתוכננות, 

ביצע חיל האוויר ב- 6 באוקטובר, רק 35 גיחות תקיפה.

מח"ט 7, לא השאיר גדוד טנקים בנפח, למרות הוראת מח"ט 188 שמונה . 6
כמפקד הגולן. יתר על כן, גם גדוד 82 שהיה אמור להיות ת.פ. חטיבה 
188, לא הונחה על ידי מח"ט 7 להיות ת.פ חטיבה 188, לא עבר לרשת 
חלקם  הטנקים,  צוותי  ניכר.  באיחור  ללחימה  לכן  והוכנס  שלו  הקשר 
חסרי ניסיון בקרבות לילה, לא הכירו את הגולן והתקשו להגיע לעמדות 

הירי בצידי המוצבים ובשטחים שולטים.

למעשה, במשך הלילה, הצליחו הסורים לנוע בין קבוצות הטנקים של . 7
חטיבה 188, שמנו יחד עם טנקי גדוד 82, 45 טנקים בלבד, וחדרו למרכז 
פני  על  חלפו  הם  בדרום,  טנקים.   200 כ-  בעצמה של  הגולן,  ולדרום 

מוצב 116 ויכלו להגיע לעבר צומת צמח ללא בעיה, אך הם עצרו.

20 טנקים . 8 ונעה עם   51 נפגעה קשות חטיבה  כל אלה, במרכז  למרות 
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בלבד עד לכניסה לציר הנפט ולא התקדמה, לנוכח טנק בודד- ואח"כ 
שהצליח  הסמח"ט  כוח  וטנקי  ידם  על  הושמדו  אשר   ,266 גדוד  טנקי 
לעצרם עד לשעה 09.00. הם גם נתקלו במחלקה בודדת של ניר יוצר 
בפלוגת  נתקל   43 מחטיבה  גדוד  ולא המשיכו.  ביהודיה   679 מחטיבה 
"טייגר" של חטיבה 7 ונבלם. גדוד אחר הושמד בקרבות על ציר הנפט.

9 . 179 חטיבה  של  החירום  מחסני  מריקון  נפגע  המילואים,  כוחות  גיוס 
שאמורה הייתה להיות חטיבת הגיוס המהיר בפיקוד, למעט גדוד 266, 
)הטנקים   188 מחטיבה   39 המילואים  גדוד  של  החירום  מחסני  וריקון 
שלהם הועברו לרשות גדוד 77 מחטיבה 7 עוד לפני פתיחת המלחמה(. 
גולני  בצומת   ,164 חטיבה  טנקים של  על  לעלות  נאלצה   ,179 חטיבה 

בחוני ערפי מרוחק מהגולן.

לתחושה  גורמים  כמה  תרמו  הגולן,  ללב  לחדור  הסורית  ההצלחה  למרות 
הסורית בליל 6 – 7 ובבוקר ה-7 באוקטובר, כי נבלמו:

אליה . 1 טנקים,   20 עם  ונותרה  המגע  בקו  קשות  שנפגעה   51 חטיבה 
הצטרף גדוד טנקים מחטיבה 43, לא התקדמה בציר הנפט לנפח, לנוכח 
טנק בודד ואח"כ טנקי גדוד מילואים 266, אשר הושמדו על ידם וטנקי 
כוח הסמח"ט שהצליח לעצרם עד לשעה 09.00. הם גם נתקלו במחלקה 
679 ביהודיה ולא המשיכו. גדוד טנקים  יוצר מחטיבה  ניר  בודדת של 

מחטיבה 43 נתקל בפלוגת "טייגר" של חטיבה 7 ונבלם.

חטיבה 7 הצליחה לבלום בפתחת קוניטרה.. 2

הסורים נדהמו לגלות מולם כבר בחצות לילה, בציר הנפט וציר "פלא", . 3
כוחות מילואים, שציפו להם רק לאחר יממת קרב ראשונה.

גיוס חטיבות המילואים התנהל כהלכה. כבר בחצות ליל 6 – 7 אוקטובר, . 4
179 למרחב ציר הנפט. עם שחר החלו  גדוד טנקים של חטיבה  הגיע 

טנקים של חטיבות 179 ו – 679 לעלות לגולן.

בבוקר ה – 7 באוקטובר, תרמו כמה גורמים לחיזוק ההרגשה הסורית, של 
כישלון:
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מטוסי חיל האוויר הצליחו לבלום את תנועת הכוחות הסוריים לעבר . 1
צומת צמח.

179, הצליח לתפוס את מיצר אל על, בבוקר . 2 גדוד טנקים של חטיבה 
ובלם את המשך התקדמות הסורים מערבה.

סמח"ט 188, הצליח לבלום את חטיבה 51 בציר הנפט.. 3

חטיבה 179, הגיעה עד ממזרח ליהודיה ובלמה כוחות כנראה של חטיבה . 4
76 ושל חטיבה 51.

חטיבה 679, הגיעה עם כ – 30 טנקים לנפח.. 5

הכוחות . 6 לחיזוק   1 דיביזיה  את  להכניס  יש  כי  היתה  הסורית  המסקנה 
הסוריים במרחב ציר הנפט לעבר נפח ואולי לכתר את חטיבה 7 בפתחת 

קוניטרה.

דיביזיה 1, היו לה עוד חטיבת טנקים 76 וחטיבה ממוכנת 58. נראה כי . 7
חטיבה 58 כלל לא הוכנסה לגולן; ההיסטוריה הרשמית הסורית וספרי 
מפקדים סוריים, מציינים כי חטיבה 76 ולה 100 טנקי ט – 55, נתקלה 
הנפט.  בציר  משתא  ליד  מסלוקיה  ישראלית  באש  לגולן  כניסתה  עם 
המח"ט הסורי איבד את הכיוון והגיע באיחור לקו ההטלה ]קו ההתחל[. 
עם  התנגשה  כנראה  פעלה,  אם  החטיבה.  על  פרטים  אין  לכך,  מעבר 
חטיבה 179 הישראלית. החטיבה השתתפה בקרבות בימים הבאים מול 

חטיבה 679.

כנען,  בהר  הפיקוד  לחמ"ל  הביטחון  שר  הגיע  באוקטובר,   7  – ה  בבוקר 
בתחושה כי הגולן לקראת נפילה. הוא שינה את תמונת העולם הפסימית שלו 
שהתחלפה  היום,  צהרי  עם  קשה,  לשעה  נקלע  שוב  הפיקוד  אך  זמן,  לאחר 

בתחושת הישג, לקראת ערב. תרמו לחליפות אלה:

הגעת חטיבות 679 לנפח ו- 179 לקצביה, נתנו מקום לתכנית של אלוף . 1
יחד  ו"פלא",  הנפט  צירי  51 הסורית שעל  לתקוף את חטיבה  הפיקוד 
עם כוח סמח"ט 188 שבלם בהצלחה בציר הנפט, אך מפקד אוגדה 36, 
לא מילא אחר הוראת האלוף להשאיר את חטיבה 679 כאגרוף הצפוני 
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במתקפת המלקחיים שתכנן.

מח"ט 188 הצליח עד לשעה 11.00 לרכז כ – 40 טנקים על צירי הנפט . 2
ו"פלא".

למתקפה לעבר נפח, הצטרפה חטיבה 91 הסורית עם טנקי טי – 62 ויחד . 3
עם גדוד מחטיבה 43, כמעט כבשה את נפח וכיתרה את חטיבה 7.

מקוניטרה . 4 הפיקוד  מפקד  ע"י  שהוחזר   ,679 מח"ט  הכריע  הקרב  את 
לעבר נפח ותקף את חטיבה 91 הסורית באגף.

הכוחות  את  לכתר  הצפון  פיקוד  הצליח  למלחמה,  השני  היום  בסיומו של 
הסוריים בכל הצירים, בעצמה של למעלה מ – 200 טנקים, לעומת 350 טנקים 
נגד  למתקפת  לעבור  היה  ויכול  הסורית  המתקפה  את  "הכיל"  בכך  סוריים. 

בבוקר ה – 8 באוקטובר.

המשך המלחמה 8 – 24 אוקטובר

ב- 8 באוקטובר, פתח פיקוד הצפון במתקפת נגד, בה נוספה לפיקוד אוגדת 
ניסה  146, בפיקוד משה פלד. הצבא הסורי, עוד  העתודה המטכ"לית, אוגדה 
ב- 9 באוקטובר להתגבר על חטיבה 7 בעמק הבכא ועל חטיבה 679, אך עמידה 
איתנה של חטיבה 7 ושל חטיבה 679, הביאו לנסיגת דיביזיה משוריינת 1 לעבר 

הגבול.

עד ל – 10 באוקטובר, סולקו כל הכוחות הסוריים, אל מעבר ל"קו הסגול".

בימים -11 12 אוקטובר חדרו כוחות הפיקוד לתוך השטח הסורי ורק הגעת 
כוח משלוח עיראקי למרחב, עצר בעד התקדמות ישראלית לעבר דמשק. נוצרה 
ירדנית   – מובלעת בה התכתשו כוחות הפיקוד בקואליציה סורית – עראקית 

ב"מובלעת" שנוצרה ממזרח ל"קו הסגול" בואך דמשק.

ב – 24 באוקטובר אף החזיר הפיקוד לעצמו את מוצב החרמון, אליו נוספו 
מוצב החרמון הסורי ושיא החרמון.

תמה המלחמה בזירה הסורית.



פרק שישי: 
הקרב האחרון 

של דודו

צוואת לוחם

נייר, כפי  ישראלי על דף  דוד  יום הכיפורים, כתב  15 שנים לפני מלחמת 
שכתב את הגיגיו ושיריו:

"דבר לי אליכם – היוצא אלי – קרב":

אויב  לקראת  היום  אני  יוצא  ומעוזו,  עוזו  ישראל,  צור  וצורכם,  צורי  בשם 
איום, אשר צחצח חרבות ללא ספור למען השמד עמנו והרוס לאום. יוצא אני 
ובני עמי להגן על ארצי ואדמתי, להבטיח שלום נשים וטף, להבטיח דור איתן 

אשר יכה שורשים בארצו, צור מחצבתו, מולדתו וביתו.

עמכם,  אני  אף  אחלוק  אויבינו,  הבסת  לאחר  בשלום,  אליכם  אשוב  וכי 
בעמלכם ובשמחתכם, להפרחת שממות ארצנו.

ידי,  או  רגלי  לי  תאבד  אם  שיצאתי,  כשם  ולא  אשוב(  אם  )אך  אשוב  וכי 
אראכם ואחלוק בשלותכם ואיהנה, ויהי זה שכרי וחלקי בעולמי, בארצי מכורתי. 
בנימה,  לא  אף  שמחתי  מגודל  יפחת  לא  לכם,  אדמה  לא  כי  על  אצטער  לא 
כרמיה  ברחובותיה,  מהלכים  ובתולותיה  ירושלים  בחורי  אחי,  את  אראה  עת 
בצד  אשב  כי  אף  ואהבה.  באושר  וחולקים  בשירה  פיהם  פוצחים  ושדותיה, 
ערירי, אשמח אף אני, עת אראה ואדע כי למענכם אושרכם ושלותכם, עשיתי 

את אשר הוטל עלי והקרבתי את אשר נדרש ממני להקריב.

אך אם לא אשוב חלילה, ולא אוכל לחזות בניצחון, אל נא תבכו אותי. כי 
אדום בשלווה ומנוחה, אשכב לעולמים ולא אשוב עוד. כגודל הנצח בו אדום, 
כן יהיה גודל שמחתי. כי ידוע אדע, כי לא לשוא אשכבה לי. אשמע את רינתכם 
אשר תגיע עד אזני ואשבע נחת. לא אדרוש תפילה ותחינה, אף לא דמעה אחת 
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למעני. כי זה יהיה חלקי, בהקריבי את דמי, את גופי, על מזבח ארצי ואדמתי, 
עמי ומשפחתי.

אך אם חלילה לא ינוצח האויב, לא אנוח ולא אשקוט. לא תפילה ולא תחינה, 
בכי ונהרי דמעות, לא ישקיטוני. דמי יצעק ויזעק מתוך שאול אלי שמים, עד 
אשר יקום העם, עמי, עם ישראל, ויגאל את שמי וינקום את נקמתי, את נקמת 

בניו ואחיו, ארצו משכן-מבטחו עלי אדמות. אז, ורק אז אני אשקוט,

ועם ישראל לבטח ישכון.

אי שם במחנות צה"ל

17.8.1958
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קטע מתוך כתב היד של"צוואת הקרב"
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יום  במלחמת  לנפילתו  עד  דוד.  של  לגיוסו  פחות משנה  נכתב,  זה,  מכתב 
הכיפורים, לחם במלחמת ששת הימים, במלחמת ההתשה ופעולות גמול וביטחון 
שוטף, עבר כמה וכמה פעמים את מכוות האש ושב בשלום, כלוחם ומפקד של 

צבא מנצח. 15 שנים הינם הגדרת שנים של דור אחד.

הגיגים על "דמות המפקד"

בקורס קציני השריון, נהוג היה לכתוב מאמרים על ספרי קרבות שריון. כמה 
כאלה, כתב דודו במסגרת הקורסים וכשרצה להביע את הגיגיו. כזה היה מאמר 
הגות  דברי  שכלל  העשיר  בעזבונו  נמצאה  שלו  שטיוטא  המפקד",  "דמות  על 

ושירה.

כיום, כאשר המלחמה המודרנית מורכבת ממערכות-בזק, דבר המבליט את 
רבים  דברים  היא  מחייבת  אי-פעם,  שהיה  מכפי  כפל-כפליים  הזמן  חשיבות 
עושי  אותם  קודמות,  בתקופות  ומחשבתם  מעיינם  נתנו  לא  ועליהם  שאליהם 

מלחמה.

בהיות הכלים כלי-משחית, כה הרסניים וכה מהירים בפעולתם זו, בהפלטת 
אשם, בדהרתם וכן בהשמדתם על ידי כלי-אויביהם, חייב המחזיק בהם להיות 
מהירים  להיות  צריכים  המהירות  תכונותיהם  וכגודל  והחלטה,  מחשבה  מהיר 
הליכות  תכונות,  הם  מחייבים  כן  באמצעותם.  הנלחם  של  וביצועיו  שיקוליו 

ומנהגים מצד עושה המלחמה, המתאימים לכל אלה.

כיום, כאשר צוות של 3 עד 5 אנשים מחזיקים ונלחמים בטנק אחד, כאשר 
צוות דומה מבטיח שחקים בפני כנפי אויב, כאשר מספר עשרות-איש מהווה 
ציוותה של צוללת שאליה נשואות עיני צבא ועם - כל אלה מחייבים פעולה 

הדוקה ומשותפת של הצוות בפני עצמו ושל הצוותים ביניהם.

שכן  לו,  רבה  וחשיבות  ערך  מפעילי-הכלי  חבורת  אותה  בתוך  איש  וכל 
בלעדיו פעולת אותו כלי-זין אינה כתיקונה, או שקשה מאוד או שאינה ניתנת 
לביצוע כלל. לכן, כיום, כאשר איש איש וערכו בצדו בעת מלחמה, מחייב כל 
מובנו  זה  מיוחד  וטיפול  ולהבין.  לדעת  מפקד  חייב  וזאת  מיוחד,  טיפול  איש 
היכרות ויחס אישי הדוקים יותר, הבנה נרחבת, השתתפות בסבלו ושמחתו של 

החייל שאתה מפקד עליו, ונלחם איתו או עתיד להלחם באויב שיעמוד מנגד.
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כל אלה מחד. מאידך, על המפקד לא לוותר על ביצוע פקודותיו והוראותיו 
השונות, אלא יש לשלב את כל אלה וליצור את ההרמוניה הרצויה של היחס 
המפקד  רוח  לפי  הפקודים,  ידי  על  מושלם  ביצוע  עם  והמשותף  הידידותי 
ושיקולו. וכאשר כולם נתונים במצב קשה, פיסית ונפשית, בשעת לחץ המלחמה 

ונטלה הכבד, חייב המפקד להבין את פקודיו משני מובנים אלה.

אמנם כן, עבודתו של המפקד קשה שבעתיים משל פקודיו, שכן עליו מוטלות 
השחורה,  הפיסית,  לעבודתו  בנוסף  השונים  השיקולים  הגורליות,  ההחלטות 
גדולה  זכות  לו  בהינתן  המפקד,  בהיותו  אך  הפקודים.  של  חלקם  מנת  שהיא 
זו לעמוד בראש מספר החיילים, ולא משנה מה גודלו, חייב הוא לדעת כי עם 
זכות זאת יש חובה ונטל שהם גדולים משל פקודיו. וכך, בשעה שכולם רעבים, 
עייפים וצמאים, חייב אותו מפקד להתחלק עם פקודיו, רעיו למלחמה ולקרב, 
או  הטנק  תדלוק  לדוגמא  הטנק,  בטן  מילוי  בשעת  זה  ואם  ימצא,  אשר  בכל 
התקנתו מחדש לאחר פגיעה או קלקול, חייב הוא, גם הוא, להושיט יד-עוזרת 
לצוותו. בשעת חנייה או חניון, לאחר קרב קשה ומר, חייב הוא ליטול לו, גם לו 

עצמו, חלק בשמירה או דבר מה דומה.

אך כל אלה אין מובנם כי ישפיעו על מילוי חובתו ותפקידיו כמפקד. הוא 
ימלא בראש ובראשונה את חובותיו כמפקד וכל הכרוך בהן, ורק אז, ייתן את 
אשר יוכל לתת להקלת מצב פקודיו מבחינה פיסית, כאמור גם אם זה בעבודות 
או בשמירה וכו'. ואוי לו למפקד אשר יראה את פקודיו בעמלם וסבלם ויעמוד 
מנגד. כי אז יראו בו גוף זר ומתנכר להם. אשר כל דאגתו לעצמו ולמצבו, וכל 
רגש השותפות, אשר בלעדיו לא תיתכן עבודת צוות יעילה, שהיא כה נחוצה 

ומכרעת בימינו אלה – ירד לטמיון.

חייב  עליהם,  המוטל  את  יעשו  האדם  שהמכונה  וכדי  אלה,  לכל  בנוסף 
בהיות  נפשית-מוראלית.  גם  אם  כ   – פיסית  רק  לא  לפקודיו  לסייע  המפקד 
היחידה נתונה במצב נחות משל היריב ממול, עת אנשיה מוכנים או נאבקים 
וכאשר הכול שרויים תחת אש  על קיומם, בהיות אש האויב רבה ותכליתית, 
ולחץ מתמיד, לא מעטה עזרתו של המפקד שהוא יכול להושיט להטבת המצב 
שקול  בטון  ברורות,  פקודות  בנתנו  ביחידתו.  השרוי  התוהו-ובוהו  ולהפחתת 
ובוטח, באומרו למפקד-משנה זה או אחר היאך לנהוג ואנה לפנות, בהשמיעו 
את קולו, בהעירו הערותיו אך לא בחופזה ופזיזות יתרה, הוא עשוי לתקן את 
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הרושם, האמיתי או המוטעה, שפקודיו באשר הם, נתונים בו. ולא רק בשעת-
לחץ מעין זו כי אם גם לפני פעולה או אחריה, עת מדבר הוא עם חייליו, יכול 
הוא להוסיף רבות להעלאת המוראל שלהם ולהפחתת המורא מפני הקרב שהם 
עתידים להשתתף בו. וזאת בהראותו את שליטתו במצב, את עדכנותו ובטחונו 
בהצלחת המשימה – אך לא בטחון מופרז הבנוי על מעשי נסים ונפלאות, כי 
בזאת ישיג את ההיפך ממה שרצה ויעשה את הניגוד מהנדרש ממנו. וכמפקד 
חייב הוא לדייק בדבריו, בהבטחותיו ובניתוח המצבים השונים שהוא נתקל בהם 
בקרב ומשמיעם באזני פקודיו. דבריו אלה צריכים להיות דברי אמת או לפחות 
קרובים לאמת; שכן בעת מלחמה, כאשר הכל נע, מתקדם או נסוג, אי-אפשר 
לראות את כל ההתפתחות כפי שתהייה, היינו את האמת לאמיתה. ואל לו לספר 
בדותות, להבטיח הבטחות-שווא, או להגזים בהערכותיו השונות, שכן בזה רק 
ימוטט את האמון שרוחשים ונותנים בו נתיניו. וללא אמון זה, הביטחון במפקד 
ובדבריו, לא יישמע איש להוראותיו ולא יסור תחת מרותו, ועל אחת כמה וכמה 

בשעת דחק ומצוקה, כאשר יד היריב על העליונה.

הוראותיו  לבצע  שלו  מפקדי-המשנה  ואת  פקודיו  את  לחנך  המפקד  על 
השונות כלשונן ולא לסור מהן ימין או שמאל. וזאת ישיג אך-ורק על ידי האמון 
והבטחה שנותנים בו ובשיקוליו; שכן, כיום, כאשר בחיל-השריון, למשל, ניתנות 
רוב הפקודות, אם לא כולן, באמצעות הרדיו, לא יקשה על מפקד-משנה, מפקד 
מחלקה או טנק יחיד להתעלם ממנה ולבצע את היפוכה מבלי שיצטרך לתת 
את הדין על הפרת פקודה, ואף החמורה והחיונית ביותר, שכן תמיד יוכל לטעון 
שהמקלט שלו לא תקין או שבדיוק ברגע הינתן הפקודה חלה תקלה כל-שהיא; 
ולכן, על מפקד-יחידה להרגיל את אנשיו להישמע לו ולבצע הוראותיו, אפילו 
נראות הן בעיני זה או אחר כבלתי שקולות או מתאימות למצב שהם נתונים בו.

וכן  הוראותיו,  את  לבצע  בתוקף  דרישתו  ידי  על  להשיג  יוכל מפקד  וזאת 
על ידי מתן הסבר לאותה הוראה אך לאחר ביצועה, כדי להביא את החייל או 
את מפקד-המשנה להכרה בנחיצותה ובחשיבותה הרבה ולהעמידו על שיקול 
המפקד בעת נתינת אותה פקודה. אך אין לפסוח בשום פנים ואופן על אי מילוי 
הוראה, ואף אם טמונות בה הכוונות הטובות ביותר; ואם לא בשעת מעשה, הרי 
בהזדמנות הראשונה יש להעמיד את המפר או הלא-מבצע על חומרת מעשיו 

ועל הנזק שגרם בפעולתו זו.
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כל זאת ישיג הצבא על ידי טיפוח היחסים בין הלוחמים, חיילים ומפקדים, 
על ידי האמון ההדדי, האמונה של האחד בזולתו, ההכרה במעשיהם וחשיבותם, 
דבר המוביל אל האחווה, אחוות הלוחמים, ולנכונות ההקרבה העצמית למען 
הזולת. שכן לא יפסוק איש כנגד מפקד טנק, לדוגמא, אשר בלהט הקרב ועיצומו 
ומקלעו  תותחו  שכן  צוותו.  את  להציל  ניגש  ולא  שנפגע  אחר  מטנק  התעלם 
של הטנק השלם, זה שלא נפגע, חשובים לא מעט בהכרעת הקרב, אותו קרב 
שידידו נפגע בו. אך אותה שותפות לנשק מדריכה את הניצול השלם להחיש 
לעזרת רעיו, ואף רק שעות קודם-לכן חשב כי בהיות שניהם תחת אישו היעילה 
והמדויקת של האויב, לא ייחלץ האחד לעזרת השני, ידידו, אם נפגע! כי בזאת 

רק יחרוץ גורלו שלו כגורל שכנו.

וברוח זו על המפקד לחנך את פקודיו, רוח של עזרה והסתכנות למען הזולת, 
גם אם ברגעים קשים במיוחד, כאשר הסכנה נשקפת לנפגע ולניצול כאחד, יש 
להפנות תשומת לב לראשון ואין להתעלם ממנו. יש לטפל בו ולנסות להצילו. 
וחינוך חיילים ברוח זו אך ברכה בצדה; שכן יצא החייל למלחמה ורוחו איתנה, 
ייפגע הוא ראשון מאש  בוטח ברעיו שיחלצוהו כאשר גורלו יבגוד בו, כאשר 

האויב. אך כל אלה אין מובנם הפקרת קרב שלם למען נפגע אחד או אחדים.

ואחרון אחרון, על המפקד בכלל ומפקד יחידת שריון בפרט, לברור לו את 
המקום המתאים ברגע הקרב; שלא יהיה בעורף יחידתו, יאזין לדיווח פקודיו 
וממקומו יתן הוראותיו להמשך הקרב )שהוא בגדר האפשר מבחינה טכנית, אך 
טכנית בלבד!...(, כי אם עליו להיות בקו יחידתו, לראות ולקרוא את הקרב במו-
עיניו, להיות ראשון החוזים בהתפתחותו כדי להחליט היכן להוסיף והיכן לגרוע, 
מתי לעצור ומתי להתקדם, ובנוסף לכל אלה, לתת ההרגשה לחייליו, למפקדי 
מחלקותיו, בהיותו מ"פ, ול"גוריו" בהיותו מ"מ, כי אכן עימם הוא ובמצבם הוא 

חי, נלחם לידם, וכל מעיינו הוא הניצחון והדיפת היריב.

מפקד אשר ינהג בכל אלה, אך יוסיף לבניית יחידתו וצורתו, יגביר את האמון 
של פקודיו ומפקדיו בו כאחת, יוכל להישען על יחידתו ולצפות ממנה כי תביע 
את כל אשר יידרש ממנה, ואף מפקדיו יבטחו בו בנותנם לו משימה או תפקיד".

שני ההגיגים, שנכתבו בתחילת דרכו בצבא, כאילו הוכוונו לאותו קרב אחרון 
לניצחון  הגולן,  אבדן  כמעט  של  מצב  לנשק,  וחבריו  הוא  הפכו  בו  דודו,  של 

מוחלט.
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פרידה

דוד קיבל ב – 25 במאי 1973 את תפקיד סמח"ט 188, "ברק". המשפחה עברה 
לקיבוץ חולתא בכדי לקצר מרחקים ולזכות במעט יותר 'זמן משפחתי'. דוד – 
כחקלאי בנשמה, מטפל ללא לאות בגינה הקטנה שלהם. גם בזמן זה, החיבור 
בין השירות למדינה, השירות החברתי עבור אנשי העיירה חצור והמשפחה – 

חד הוא.

החגיגה המשפחתית האחרונה הייתה ב- 15/9/1973, עת חגגו עשר שנות 
ניבא לאתי  נישואין. לאחריה – נשאב דוד לפעילות ולמתיחות שגאתה. פעם 
הרגיש.  כאילו  העצמאות.  מלחמת  של  מזו  שתתרחש  יותר  קשה  מלחמה  על 
ב-5 באוקטובר 73' בשעה שתיים בלילה – הוא הגיע לדבר מעט עם אתי, עד 
5 קמו, שתל בגינה הקטנה שתילים –ויצא לחטיבה. אמר  4 לפנות בוקר. ב- 
שיחזור אחה"צ להשלים את השתילה, היא שמעה את מנוע הג'יפ הצבאי ורצה 
אליו. הם הספיקו להתחבק קצרות והוא נסע. הוא לא חזר. אתי טלפנה ללשכתו 
בחטיבה אחר הצהרים והוא אמר לה שיש מעט כוננות. בפעם השנייה ששוחחו 
באותו יום, היה זה בשעה 22:00, ערב יום הכיפורים. זו היתה השיחה האחרונה 
ביניהם. הוא שאל מה נשמע, אם היא צמה ומה שלום הילדים. הוא אמר שלא 
חושב שיוכל להראות עצמו בשבת, שהוא מתגעגע מאוד ואוהב. בנימת קולו 

היה משהו לא רגיל. כאילו ידע לקראת מה הוא הולך.

מספרת אתי: "אהבתי את דוד. אהבתי את נשמתו וחום גופו. אהבתי להתעטף 
בגופו והרגשתי כבטוחה. הוא היה לי כרע, כבעל וכאב אוהב ומסור. הוא היה 

לי כאלוהים עלי אדמות ונכונה הייתי לסגוד לו."

בנו הבכור עופר, היה ערב מלחמת יום הכיפורים, בן תשע.

כך כתב אחרי שנים, כבוגר, על מפגשם האחרון לפני המלחמה:

אני חש את דמותו המתרחקת על שביל הבטון, ליד בית הילדים 
שלי בקיבוץ. אני אומר "חש" –

כי הסתתרתי מאחורי העץ הגדול שעמד נטוע לפני חצר הכניסה.

גם אני הייתי נטוע. מחריש.
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שאראה  שאצא,  בקשותיו  את  שמעתי  קריאותיו,  את  שמעתי 
עצמי אליו – כי הוא צריך ללכת.

כי הוא בא להיפרד...

אך משום מה – כעסתי עליו.

כעסתי כי הוא הולך. כעסתי אולי – כי תמיד הלך.

וכך – שמעתי וחשתי אותו מתרחק על השביל, עם נעליו.

אומר את האמת – שמלווה אותי מאז:

משהו הרגשתי.

משהו שילד בן 9 לא יכול להסביר באופן מסובך.

לכן – הצצתי.

אני זוכר עד היום – את הדמות הרזה, מתרחקת על השביל.

מדי הצבא שכל כך הכרתי – הופכים למשהו ירוק, מטושטש.

ואני עומד נטוע.

ואני מרגיש דבר אחר. צובט אותי.

אולי בדיעבד – אדע לפרש

כי זה מה שמרגיש ילד בן 9

כשאביו – הולך לקרב.

------

היום – אני חש אותו מתקרב אלי

עם הסיפורים, התמונות

וזיכרונות עמומים.
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ואני מבין.

משלים.

הקרב האחרון של דודו

26 בספטמבר 1973, ערב ראש השנה. ברמת הגולן מתחילה תנועת אויר מעט 
יותר קרירה בהשוואה לימי הקיץ הלוהטים. אך האווירה, האווירה מתחממת אט 
אט. ההרגשה ש"משהו" קורה בצד הנגדי לא נתנה מנוח. ארבעה ימים לפני כן 
22/9– פיענוח של גיחת צילום לימד את גורמי המודיעין על היערכותו המלאה 
של הצבא הסורי בקידמת רמת הגולן. הפקודה לתגבר את הכוחות המוצבים 
דרך קבע ברמת הגולן ניתנה – וגדוד 77 של חטיבה 7, בפיקודו של אביגדור 
קהלני, מועלה מסיני אל רמת הגולן. דוד ישראלי, האמון על כלל ההתארגנות 
וקליטת כוחות נוספים למרחב החזקת אחריות החטיבה, פוגש בקהלני )שהיה 
סגנו עד לא מכבר בפיקוד על הגדוד הזה עצמו( ומסביר לו היכן ישהה הגדוד 
ומה בכלליות אמור לבצע בחירום. הירידה לפרטים והעבודה הקשה בחטיבת 
"ברק" בהכנה – השתלמו לקהלני. הוא קיבל את טנקי הצנטוריון במחסני הזיווד, 
אחר שהגיע  לוגיסטי  מחסור  לכל  דאג  גם  כך  מופתי.  בסדר  מסודרים  כשהם 
הפקודות  בכל  לו,  האופיינית  בעקשנות  מאוד  מעורב  היה  גם  הוא  לידיעתו. 

המבצעיות ליחידות הכפופות.

6 באוקטובר, שעה 13:45, מדווח קצין תצפית במוצב 110 במרכז רמת הגולן, 
על הורדת רשתות ההסוואה מכלל סוללות התותחים והטנקים הסוריים במרחב 
שמולו. כמוהו – דיווחו זאת גם תצפיות נוספות לרוחב הגזרה. עשר דקות אחר 
 14:00 ומטוסים.  רקטות  מטולי  מרגמות,  ארטילרית,  באש  הסורים  פתחו  כך 
המלחמה החלה. בתקיפת המטוסים הראשונה שערכו הסורים על מחנות הקבע 
בנפח ועליקה, רצו כולם לתפוס מחסה. יותר מאחד העידו עליו, כי הוא דווקא 
רץ לג'יפ והחל להאזין ולהתערב ברשת הקשר, עישן הרבה, נראה עסוק מאוד 

אך לא עייף, הקרין מרץ רב.

המח"ט  בנפח.  המלחמה  בחדר  המח"ט  עם  דודו  היה  המלחמה,  פרוץ  עם 
יצחק בן שוהם, היה גם בתפקיד מפקד רמת הגולן, בהיעדרו של אלוף הפיקוד 
שהוזעק לתל אביב לדיון עם הרמטכ"ל. סבור היה כי לפניו "יום קרב" ארוך 
ותו-לא. השליטה והפעלת הכוחות היו בעיקרן על פי תכנית. ייתכן שגם דוד 
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נשאב לדעה זו70, למרות דיווחיו של קצין המודיעין החטיבתי, שזו מלחמה ולא 
יום קרב.

לטפל  הצורך  בשל  כנראה  עימו,  הסמח"ט  את  להשאיר  העדיף  המח"ט 
אותו לפקד על הכוחות במרכז  ולא שלח  בגולן  כל הכוחות  בלוגיסטיקה של 
ובדרום הגולן. כאשר חזר האלוף, הורה למח"ט לצאת לשטח. גם אז הושאר 
הסמח"ט בנפח. מפקד אוגדה 36, "רפול", שקיבל את הפיקוד על הגולן בחצות 
הלילה, לא התיר אף הוא לסמח"ט לעזוב את החפ"ק. למרות התיסכול האדיר 
על שלא ניתן לו לצאת לקרב עצמו, דודו טיפל בשעות הקרב הראשונות בנושאי 
המח"ט  בעוד  ובנפח.  בעליקה  החטיבה  מפקדת  במחנה  בעיקר,  לוגיסטיקה 
היה  עליהם  בימ"חים  הפעילות  על  אישית  השגיח  הוא  הגולן,  כל  על  מפקד 
מופקד בתפקידו גם לפני פרוץ המלחמה, החל מטפל במיון הפצועים שהגיעו 
לנפח ושילוחם לבתי חולים בגליל, הזרים יחד עם מ"פ המפקדה ג'קסון, דלק 

ותחמושת לכלל הגזרות, כולל לחטיבה 7.

ישותו  נתון בפעילות.  היה  כולו  כל  רוח,  ובקור  זאת עשה במקצועיות  כל 
המקצועית, האישית והאנושית היתה נתונה במין חיבור מיוחד, מכווץ למטרה 
ולא   – נדרש לבצע, לשלוט על הנעשה  מוגדרת: להבין מה קורה, להבין מה 

להתפרק. סמוך לשעה 19.00, שוחח עימו הכתב הצבאי יוסף פריאל:

"סא"ל דוד, קצין שריון ברמת הגולן, מה המצב כרגע, שעה שבע?" שאל. 
בחמ"ל  חטופים  וביקורים  קשר  לרשות  בהאזנה  הזמן  כל  שהתעדכן  דודו, 
בנפח, ידע לענות לו ולתאר תמונה אמיתית, חרף ערפל המלחמה של השעות 

הראשונות:

"אחרי חמש שעות של לחימה, סך הכל עם כל העוצמות שהם הכניסו עד 
עכשיו,

]הסורים[לא התקדמו. אפשר להגיד כי שהם נבלמו בקו עדיין. יש פה ושם 
חדירות כל שהן שגם בהם מטפלים. יש דיווחים על טנקי אויב דפוקים. כמות 

מסויימת לא סיכמנו עוד...".

70. בתוך כיסיו נמצאו ע"י צוות הרבנות הצבאית גם כרטיסי הגרלה, תעודות הזיהוי שלו ושל 
אשתו, צ'ק על שמו וכו'. מי הולך עם דברים שכאלה בכיס – למלחמה?!
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שני אנשי צוות שרדו את הפגיעה הקשה בטנק של ישראלי הסמח"ט, הנהג 
והתותחן. דרך סיפורם והתיאור של שני חיילי המילואים האלה – אפשר לנסות 
להבין את המעמד הקשה, בו היו נתונים הלוחמים בזירת הקרב ההיא. בני ברנס, 
נהג הטנק, מספר71 כי חזר לביתו מבית הכנסת – באמצע התפילה, היה ברור 
לו שמשהו מתרחש. "שאלתי את אמא שלי אם הגיע צו גיוס, אך היא אמרה 
שעדיין לא. אז רצתי אל מרכז הגיוס שלי – ופגשתי שם מישהו שנתן לי את 
הצו ביד. היה זה ביום שבת של יום הכיפורים, ה- 6/10/1973, בסביבות השעה 

13:00 ומשהו."

תותחן צוות טנק היה אז משה אליהו, סמל מילואים בן 25 שאשתו היתה 
הגיעה  –כאשר  הכנסת  בבית  היה  משה  גם  מתקדם.  היריון  בשלבי  בדיוק 
ההודעה על הגיוס. הוא הגיע לבית ספר תיכון בכפר-סבא ושם עלו המגוייסים 
בסביבות  הגיעו  אליו  פינה,  לראש  הסמוך  "פילון"-  למחנה  האוטובוסים  על 
השעה 17:00-17:30. ב"פילון" היו הטנקים שלהם: "הטנקים לא היו מזוודים או 
מחומשים, היו ריקים לגמרי. הלכנו לאפסנאות בכדי לקבל את תוספות הזיווד 
עבור הטנקים. בסופו של תהליך – בטנק שלי היה חסר ה"פריטלסקופ". בשבילי 
ירי פגזים. אבל – ההוראה  כתותחן זה כאילו שלקחו לי את העיניים לביצוע 
הגורפת הייתה "תיסעו, תיסעו מהר! תעלו לרמת-הגולן! כל טנק שמוכן מצטרף 
לזוג או שלישייה ויתחיל לעלות". לגבי מכשיר הפריטלסקופ החסר – אמרו לי 

שכאשר נראה טנק פגוע בדרך – ניקח ונשלים ממנו"72.

ממשיך ברנס: "אנחנו נסענו באוטובוס המגוייסים לכיוון מגידו. התנהלות 
האווירה באוטובוס לא הייתה כאילו היה זה מצב חירום אמיתי. למחנה פילון 
הגענו בערך בין השעות 18:00 – 19:00. כל אחד הלך לטנק שלו. התחלנו לחמש 
ולזווד את הטנק. המ"מ שלנו )ומפקד הטנק שלי( היה סגן יואב ברקאי. המ"פ 
שלנו, פלוגה ד', היה סגן דרכי נועם. היינו בגדוד 266 )המג"ד עוזי מור( מחטיבה 
179 )המח"ט אז היה רן שריג(. המצברים בטנק שלי היו מרוקנים. פשוט "מתו". 
כמו כן – חסר היה לנו ה"פריטלסקופ", בלעדיו, תותחן הטנק פשוט אינו יכול 
לכוון לירי מדויק, אין איפוס! התשובה שקיבלתי היא שנמצא אחד בטנק השכן, 
שרשראות  על  בנסיעה  הגולן  לרמת  הגענו  לדרך.  יצאנו  תנועה.  כדי  תוך  או 

71. עדותו המלאה ניתנה ביום 17/06/2007.

72. עדותו המלאה ניתנה ביוני 2007.
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דרך ראש פינה וגשר בנות יעקב, כשאני נוהג בטנק. אמרו לנו לעלות לכיוון 
מחנה נפח. שמענו שהיה כאן קרב- והסורים פגעו בכמה כלים. הגענו לנפח 
בערך בין השעות 23:00-24:00. אמרו לנו להמתין שם עד אור הבוקר. עד כמה 
שהבנתי – הפלוגה שלפנינו )בה היה גם המג"ד עצמו סא"ל עוזי מור( נכנסה 
לקרב עם הסורים, אשר היו מצוידים באמצעי ראיית לילה. לטנקים שלנו לא היו 
כאלה. בדרך עצר אותנו מישהו – ונתן לנו פריטלסקופ". משה מטעים כי אותו 
"מישהו" היה ככל הנראה הסמ"פ שעבר עם השלמות שונות ולנו השלים את 
הפריטלסקופ: "אחר כך היינו חייבים לבצע "תיאום כוונות" בין מערכת בקרת 
האש בטנק – לבין התותח. בלילה לא יכולנו לבצע תיאום שכזה, אבל לפנות 

בוקר, עם אור ראשון, הצלחנו לסיים את תיאום הכוונות".

על  דרום  לכיוון  שנעה  תחמושת,  שיירת  דוד  הוציא   20:00 לשעה  סמוך 
העיקרית"(  )"המפקדה  בעליקה  החטיבה  ממחנה  יצאה  השיירה  הנפט'.  'ציר 
בכדי להיפגש עם חפ"ק המח"ט בן-שוהם. אך עקב דיווחים על חדירת טנקים 
סוריים במרחב כודנה ובציר הנפט, המח"ט הורה לה לשוב על עקבותיה. מלאי 
התחמושת בטנקים הלוחמים מאז הצהריים התדלדל מאוד. חרף בקשות חוזרות 
לביצוע חידוש המלאי בכוחות הלוחמים, לא היתה יכולת לעזור. התיסכול גבר, 
בה   ,22:00 לשעה  סמוך  יותר  טוב  להתברר  החלה  המעורפלת  המצב  תמונת 

הוברר אז כי המצב קשה.

בלילה, כאשר המח"ט מצוי ליד חושניה, הכניס סמח"ט 188 כל כוח תיגבור 
שהגיע למחנה נפח אל מרחב הלחימה, על מנת לבלום את הכוחות הסוריים 
שהיו בדרכם לכיבוש נפח. הכוח הראשון שהכניס, היה " כוח צביקה " בפיקודו 
של צביקה גרינגולד לציר הנפט. הוא הורה לו: " נקרא לך בקשר " כוח צביקה" 
ומשימתך לנוע על ציר הנפט לכיוון חושניה ואח"כ לעלות ל- 111, אבל לא בלי 
פקודה מפורשת". סמוך לחצות, החל דוד לקלוט את טנקי ה"שוט קל" של גדוד 
266 מחטיבת המילואים 179. הוא הורה למג"ד 266, עוזי מור, לפצל את כוחו 
ולשלוח פלוגה )שלא היו בה אלא 7 טנקים( לעבר צביקה ופלוגה שניה בציר 
"פלא" המקביל לציר הנפט, המחבר את מחנה נפח לכיוון חושניה. פלוגתו של 
המג"ד עוזי מור נפגעה והושמדה תוך זמן לא רב, ושוב נשאר צביקה עם הטנק 
הבודד שלו אל צול אויב סורי רב. אחרי השעה 01:00, בלילה, הגיעו מבסיס 
החטיבה בפילון שתי פלוגות נוספות מהגדוד. פלוגה א' בפיקוד הסמג"ד ברוך 
לנצ'נר ז"ל נכנסה לציר "סינדיאנה" ופלוגה ב' בפיקודו של המ"פ איז'ו רייבנבך 
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יום א' 7.10( אל ציר הנפט – שני צירים אלה, היו  ז"ל )שנהרג בצהריים של 
מקבילים - בדרך שבין מחנה נפח לחושנייה.

מעדות איש צוות תיגבור כוח מילואים זה )משה אליהו – ששימש כתותחן 
במילואים בצוות הסמח"ט, מאוחר יותר - בקרב האחרון( עולה, כי "משך כל 
נפח  מחנה  לפני  פתוח  בשטח  היינו  ברמת-הגולן,  בלילה  שלנו  השהייה  זמן 
)ממערב לנפח(. לא היינו מעורבים בקרבות. רק בבוקר מוקדם נכנסנו בקרבות 
וכך   – בודדים  אלינו טנקים  גדולה. בכל פעם הצטרפו  היינו מסגרת  לא  ירי. 
התאגדנו בקבוצות של 3-4 טנקים. המ"מ שלנו היה יואב ברקאי, אני התותחן, 
בני ברנס נהג הטנק ונחמיאס שימש כטען-קשר. לא קיבלנו תדריך כלשהו לגבי 
וניתקל  נראה  הלחימה,  לאזור  ניכנס  שפשוט  לנו  אמרו  בלחימה,  שקורה  מה 
בטנקי אויב – ונבצע ירי". מוסיף ברנס: "לפני שיצאנו מנפח לקרב, זרקתי את 
כל ה"עוזים" בארגז חיצוני על דופן הטנק. חשבתי שבמלחמה עלול להיות מצב 
בו לא יהיה לנו זמן לחפש את הנשק בתוך הטנק, לכן זרקתי אותם בתא החיצוני 

על מנת שיהיו זמינים".

בקיבוץ  בביתו  השאיר  חרוד,  עין  בקיבוץ   1940 יליד  ברקאי,  יואב  סגן 
1930 לערך, אז עלו  את אשתו ההרה ושני ילדיהם. משפחתו חיה בפולין עד 
חלקם לארץ ישראל. מי שלא עלה – נספה בשואה, בפולין וגרמניה. יואב עבר 
בהצלחה מבדקי טייס לפני גיוסו לשירות החובה, אך ויתר על החלום להיות 
טייס, מתוך התחשבות ברגשותיהם של הוריו, ששכלו את אחיו הטייס עמרם, 
כשהיה יואב בן ארבע עשרה. עשה דרכו בחיל השריון ולאחר שחרורו משירות 
סדיר, המשיך בקיבוצו בענפי המשק. אהב את הפלחה, את מכונת הקומביין 
הגדולה, למד אלקטרוניקה ופיתח ענף זה. שילב את אהבתו וכישרונו בלהקת 
ריקודי העם. המלים: "דגל", "מדינה" ְו"ֶחברה" תמיד ִהיוּו אצלו סמל, ִלְפעילות, 

ְלחינוך, ִלְנתינה. עתה היה כולו נתון לצוות הטנק ולהכנות הקרב הבא.

"לנדנד"  ישראלי,  דוד  סא"ל   ,188 סמח"ט  המשיך  האוגדה,  מפקד  בחפ"ק 
לרפול, כדי שישלח אותו לעבר צביקה שנותר לבדו. לקראת השעה 03:00, סמוך 
מאוד לזמן פינוי בונקר חפ"ק הפיקוד בנפח - לעבר צפת, נעתר רפול לבקשתו 
ומינה אותו למפקד על פלוגת טנקים ב' של גדוד 266 מאותה חטיבת המילואים 
179, שטנקים ממנה הגיעו לנפח. פלוגה נוספת )א'( נשלחה בפיקוד סמג"ד 266, 

ונעה לעבר ציר "פלא".
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צביקה גרינגולד, אשר קיבל את עיטור "הגבורה" על תרומתו בקרב זה, תיאר 
בספרו " כוח צביקה " את שקרה לו, החל משעה 02.00:

"השעה היתה שתיים בלילה בערך. שוב נותרתי טנק בודד...דיווחתי למח"ט 
על האירועים.. המח"ט הודיע לי: " כוחות מילואים בדרך אליך... השעה כבר 
כמעט שלוש וחצי לאחר חצות.. לא חלף זמן רב וקולו של הסמח"ט, סא"ל דוד 

ישראלי, נשמע ברשת הקשר: " צביקה, כאן משנה. בדרך אליך."

משה, תותחן המילואים סיפר, כי "בלילה – לאחר ששאלנו לאן להיכנס, באיזה 
ציר? קיבלנו הוראה להגיע אל "ציר הנפט", שם לחפש טנק בודד – שקוראים 
לו "צביקה", להצטרף אליו ולהילחם. בלילה, תוך כדי תנועה עברנו את נפח 
לכיוון ציר הנפט. פגשנו את "צביקה" אחרי השעה 02:00. עלינו לעמדות, שינינו 
מיקום, ירינו. היינו בסך הכל כ-4 טנקים. כך נלחמנו עד לפני הצהריים של יום 
ה- 7 באוקטובר, כאשר ההיתקלות הרצינית ביותר הייתה בערך בשעה 11:00. 

סביבנו היו עשרות נגמ"שים וטנקים סוריים73".

ממשיך לתאר צביקה גרינגולד: "מעט אחרי 04.30 הגיע הסמח"ט עם פלוגת 
טנקים מאוישים בצוותי מילואים ]של חטיבה 179[. ירדתי מהטנק והלכתי אל 
מייד,  הבין  ישראלי  המאולתר.  מהכוח  מפקדים  התכנסו  שסביבו  שלו,  הטנק 
והקרב.  ובבהירות את תכנית התנועה  והסביר במקצוענות  תפס את הפיקוד, 
"אנחנו מצוותים מחדש" אמר. " צביקה ממשיך להיות 'כוח צביקה' תחת פיקודי. 
לכיוון  קדימה,  קילומטר  הנפט  ציר  על  נעים  אנו  לשניים.  יתחלק  הכוח  שאר 
צומת חושניה. אני והכוח שבפיקודי מתפרסים לימין, השאר מתפרסים לשמאל. 
כך ניצור חזית רחבה. זו רק חזית של פלוגה אחת, אבל זה מה שיש. נוע, סוף."... 

גם הפעם, הסרתה של האחריות מעלי מילאה אותי תחושת הקלה גדולה.."

הסמח"ט, הורה לצוותים לנצל את האור הראשון לתיאום כוונות. הוא ניהל 
קרב הגנה מוצלח ובלם את הסורים עד לשעה 09.00. עם אור ראשון, נכנס כוח 
סמג"ד 266 )פלוגה א'( בכוח אבטחת אגף של חטיבה 51 הסורית ועד לשעה 

09.00, נותרו לו 3 טנקים בלבד. הסמג"ד ברוך לנצ'נר נהרג.

השעה  בסביבות  הנפט.  בציר  בלימה  קרב  בהצלחה,  ניהל  הסמח"ט  כוח 
09.00, חבר אליו המח"ט. קרב ההגנה נמשך ובינתיים הלך וגדל מספר הטנקים 

73. עדות התותחן משה אליהו.
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הישראליים על ציר הנפט וציר "פלא" )באזור סינדיאנה(.

נראה היה כי הסורים נבלמו. מספר בני ברנס, כי כל אותו הזמן "שמעתי 
בקשר את קולו של סמח"ט 188 )דוד ישראלי(, מנהל את הקרב יחד עם צביקה. 
בדרך כלל בשריון הטנק היורה נעזר בטנק הצופה אל המטרה. במקרה זה – 

צביקה ירה וישראלי תיקן אותו ואישר את הפגיעה".

כאמור, בשעה 11.00 לערך, נוספו לכוח האויב שתקף על שני הצירים לכיוון 
מחנה נפח, עוד 100 טנקים מדגם טי-62 של חטיבה 91 הסורית. הלחץ הסורי 
גבר74. בשעה 11.30 נפגע הטנק של דודו, בגלגל ההינע. "היינו סמוך לטנק המ"פ 
והוא רץ אלינו. נקודת המפגש איתו הייתה רחוקה מנפח, ובסמוך לציר הנפט. 
טען-קשר שלנו )נחמיאס( ירד מהטנק ועבר לצוות המקורי של ישראלי, המ"מ 
שלנו )יואב ברקאי( הפך להיות טען-קשר והסמח"ט עלה על הטנק שלנו. משה 
אליהו היה התותחן ואני הנהג. מלאי הפגזים המשיך להתרוקן, נשארו לנו עוד 

12 פגזים"75.

כוונות'.  'תיאום  ללא  לקרב  נכנסו  הטנקים  שכל  היתה,  העיקרית  הבעיה 
מספר על הקרב סמ"ר זאב רייש מגדוד 266:

"עמדנו באיזור נפח וניהלנו אש מזרחה, לעבר הסורים המתקדמים. לפנינו 
היה סמח"ט חטיבת השריון הסדירה 188 ]דודו ישראלי[ שעלה על הטנק של 
סגן יואב ברקאי. עם שרידי הכוח שלו, הוא ניסה למנוע את התקדמותם של 
הסורים אל הכביש הראשי )לעבר צומת נשוט(. בשלב מסוים, כשהייתי ללא 
ואז  שלנו.  בתותח  כוונות  תיאום  לעשות  כדי  ההמתנה  את  ניצלתי  תעסוקה, 
קיבלתי פקודה מהסמח"ט הזה להתקרב אליו ולעלות לעמדת ירי. פעלתי שם 
בערך שעה ותוך זמן זה הצלחתי להדליק שמונה טנקים סוריים. הסמח"ט אמר 
לי בקשר: " כל הכבוד, לאחד כמוך אני מחכה פה כבר ארבע שעות ". אלה 
שהיו לפני בעמדת הירי, פעלו ללא תיאום כוונות ומשום כך לא הצליחו לפגוע 

בסורים ".

74. המפקדה הקידמית של דיביזיה 1 הסורית התמקמה בתל-פזרה. החל משעה 11:00 לערך, 
ניהלה משם את מהלך הקרב הבא, הוא "הקרב על נפח". שתי חטיבות סוריות הופנו לכיבוש מרחב 

נפח ופגיעה באגף חטיבה 7, כולל חטיבה 91.

75. עדות בני ברנס.
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עד לסוף הלחימה, לא הכירו ולא ראו אנשי הצוות של סגן מיל' ברקאי - את 
'המפקד החדש' )הסמח"ט(, אך ציינו את מקצועיותו וקור רוחו:

"ירו עלינו כל הזמן מטנקים ונגמ"שים סוריים. זה היה כמו ששיחקנו אחד 
נגד השני ב"חתול ועכבר": הם ירו עלינו ולא פגעו – ואנחנו עליהם ולא תמיד 
פגענו. בהמשך הזמן – גם טנק המח"ט הצטרף אלינו. התחמושת אזלה, נשארו 
לנו 2 או 3 פגזים ובערך כחצי מיכל סולר. היו משאיות תחמושת וסולר בסביבות 
טנקים  היו  השטח  בכל  סביבנו  כי   – נפח  לכיוון  לעזוב  יכולנו  לא  אך  נפח, 
ונגמ"שים סוריים רבים. הסמח"ט עמד בצריח כמו "טרזן". כל הזמן דיבר בקשר, 
פקד על הטנק קדימה/אחורה ו"הסתער". ירה כל הזמן עם המקלעים על טנקים 
טנקים  וצוותי  חי"ר  חיילי  על  ירה  פגזים,  לבזבז  תמיד  רצה  לא  כי   – סוריים 
סוריים שנעו בשטח עם נשק. היה מאוד מאוד דומיננטי ברשת הקשר, דיבר 
עם המח"ט, עם האלוף, ביקש סיוע אויר ממטוסים וכו'"76. "התחושה והרושם 
העז שנשארו אצלי עד היום ממה ששמעתי ברשת הקשר, הייתה של ביטחון, 
ניהול בקור רוח ושלווה, כאילו היה בתרגיל או בטיילת. לעומתו נשמעו קולות 

מט"קים ומפקדים ברשתות הקשר - עם היסטריה גדולה מאוד"77.

למרות הידיעה והעובדה שמלאי הפגזים בטנק הולך ואוזל – הרגישו אנשי 
ניהול  הסמח"ט.  של  הסמכותית  דמותו  עם  להתווכח  יכולים  לא  הצוות שהם 

הטנק וצוותו, בתוך ניהול הקרב במרחב החיצוני – כאילו אוחדו אצלו.

למרות הידיעה והעובדה שמלאי הפגזים בטנק הולך ואוזל – הרגישו אנשי 
ניהול  הסמח"ט.  של  הסמכותית  דמותו  עם  להתווכח  יכולים  לא  הצוות שהם 

הטנק וצוותו, בתוך ניהול הקרב במרחב החיצוני – כאילו אוחדו אצלו.

76. עדות משה אליהו.

77. עדות בני ברנס.
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ציר הנפט, מקום הקרב האחרון ליד נפח, בו נפלו המח"ט, הסמח"ט וקצין האג"מ

מרחב הקרב האחרון של מטה הפיקוד של חטיבה 188, מבט מדרום

סמוך לשעה 13:15, הצליחו הסורים להגיע עד לגדרות נפח ואיימו לכתר 
את כוחות חטיבה 7, במרחב שמדרום לה. "פתאום אנו שומעים בקשר צעקות: 
"עולים על נפח, עולים על נפח!". מה שאני זוכר משלב זה ואילך, בהתרשמות 
חזקה עד היום, זה את קולו של הסמח"ט – שהוא רגוע ובוטח. זה דבר שקשה לי 
להבין אותו. טנקים סוריים עולים על נפח מכל הכיוונים – והוא בשלו: "חבר'ה 
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– אל תדאגו! עם ישראל בסכנה, בואו נציל את נפח!". נשאר לנו פגז אחד בלבד. 
הפגז היה מסוג "מעיך"78. ישראלי בחר להתנהל על דרך עפר המיועדת לרק"מ 

וטנקים המקבילה לציר הנפט – ולא ישירות עליו. נסענו די לאט"79.

המח"ט, הורה לסמח"ט, להשאיר כמה טנקים מול חטיבה 51 הסורית ולנוע 
איתו לעבר נפח. במתקפה זו, בין 14:00 ל – 15:00, נפלו בזה אחר זה, קציני 
חבורת הפיקוד הבכירה של החטיבה, בה מח"ט 188, הסמח"ט וקצין האג"מ, בני 

קצין. יחד עימם נפלו בקרב חיילים סדירים ומילואים, שלחמו כתף אל כתף.

הקלטת רשת הקשר מתארת את הרגעים האחרונים של הקרב הזה:

1217: קמב"צ 266 )על ציר "פלא"( למח"ט - " בחושניה יש אבק גדול; עוד 
מעט נהיה מכותרים".

1304: סמח"ט 188 לסמג"ד 266 – אנו נתקוף אותם בפעולה משולבת. אנו 
עם הכוח שלנו נתקוף מסיבוב קצר ונעלה על הרכס. תשאיר יחידה קטנה מימין 

על הדרך..

1315: מח"ט 188 לקצין אג"מ פיקודי – המון כלים מסביב למפקדה..

1320: מח"ט 188 למפקד אוגדה 36 - הרבה כלים באזור הגדרות

1326: מח"ט 188 לאלוף הפיקוד – אנחנו בתווך ומחזיר כלים לכיוון המחנה 
של נפח

1348: סמח"ט למח"ט – בדרכי אליך

1402: מח"ט לסמח"ט – בוא נסתער עליהם. הם מסתערים על המחנה קדימה

1402: סמח"ט למח"ט – רות

1411: מח"ט לסמח"ט – אנא ממך, אני נמצא ראשון לבד. תקרב לי מימין 

78. פגז "מעיך"- שימש כתחמושת נגד טנקים. הוא אינו חודר את השריון המגן, אך "מורח" 
הרבה מאוד חומר נפץ על המיגון החיצוני. הפעלת מנגנון "יזימת" )פיצוץ( חומר נפץ זה - גורמת 
לגל הדף ולזעזוע אלים בכלי הנפגע, לפיצול מעטפת השריון הפנימית – עד כדי הדיפתה ויצירת 

רסס אל פנים הכלי שנפגע. כך מנוטרלות ומושמדות מערכותיו המכניות של הטנק וצוותו נפגע.

79. עדות בני ברנס.
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ומשמאל

]אין תשובה[

1416: מח"ט לסמח"ט – עבור

1419: מח"ט לסמח"ט – עבור

1423: מח"ט לתחנות "טופי" – כולם ימינה פנה ולהסתער על הבסיס שלנו, 
סוף

1433: מח"ט לסמח"ט – עבור

מפקד אוגדה למח"ט – עבור אם אתה מקבל אותי..

1435: מיקי למפקד אוגדה – אין לי קשר עם המח"ט

1450: מיקי לקצין קשר – מח"ט אינו עונה מזה 15 דקות

טנק הסמח"ט היה בתנועה לעבר ערוץ ואדי הקדריה. רגע הפגיעה בטנק, 
"נגמ"ש סורי קרוב  ולאחריה – מתוארים על ידי שני אנשי הצוות ששרדו. 
לסמח"ט:  אמרתי  טנק.  גם  אלינו  קרוב  ממש  גיליתי  באש.  עלינו  פתח  אלינו 
"ישראלי, יש טנק ממש קרוב אלי, אני יורה בו!" הוא אמר לי: "יש לך רק פגז 
אחד, חכה רגע, אולי אחרים פגעו בו". בשניה שאמר לי זאת – חטפנו פגיעת 
פגז. הטווח ממנו נורה אלינו הפגז היה כל כך קצר, 300 או 400 מטרים מאיתנו, 
עד אשר הצליח לחדור במקום הכי עבה שיש בטנק – במקבע התותח בצריח. 
הפגז עבר ממש לידי, אבל חשבתי שהסמח"ט נפגע ממנו באופן ישיר בבטן. 
יואב ברקאי )המ"מ שלי( נפגע ממנו בצורה ישירה ורגלו נקטעה. הייתי כולי 
מלא בדם, חשבתי שנפגעתי גם אני – אך מיד הסתבר שרק הידיים נכוו מעט 
והיו בהן כמה רסיסים קטנים. הנחתי שהסמח"ט הצליח כנראה לקפוץ החוצה, 
יואב לא הצליח – בגלל רגלו הקטועה והוא נשאר שכוב על הצריח, עדיין חי. 
בני הנהג ואני הצלחנו לקפוץ מהטנק )בני דרך מכסה הראש של תא נהג הטנק 

ואני מהצריח("80.

היה  ברור.  באופן  שמעתי  לא   – שלנו  בטנק  עצמה  הפגיעה  "את  ברנס: 

80. עדות משה אליהו.
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שקט. הסתכלתי לאחור וראיתי עשן. צעקתי בקשר ואף אחד לא ענה. נדמה לי 
שחיכיתי כמה דקות ואז החלטתי שאנסה לצאת. פתחתי את מכסה הראש של 
תא הנהג והתחלתי לצאת החוצה. ראיתי מיד את התותחן משה אליהו בחוץ. 
נפגעו.  ויואב המ"מ  לי שהסמח"ט  ואז הוא אמר   – שאלתי אותו "מה קורה?" 
עליתי על הטנק למעלה. יואב שכב על הצריח עם רגל כרותה. הטנק בפנים 
בער. לא חששתי מפיצוץ- ולקחתי את 4 המטפים. ממול לטנק שלנו – ראיתי 
נגמ"ש סורי, הוא עמד ממש על או ליד כביש ציר הנפט. יצאתי החוצה וניסיתי 
לכבות את האש עם המטף, הוא השמיע הרבה רעש. פתאום נורה לעברינו צרור 
מקלע. משה אליהו ואני העפנו עצמינו למטה. מסתבר שבתוך הנגמ"ש הסורי 
שאולי  לעצמי  אמרתי  במקלע.  שירה  סורי  חייל  עמד  פגוע(  שהוא  )שחשבנו 
ננסה לפגוע בו בירי – וירדתי מהר אל דופן הטנק ובדקתי בארגז החיצוני איפה 
הנשק. אך לא היה אפילו "עוזי" אחד. שאלתי את משה אליהו איפה הנשק – ואז 
הוא אמר לי שיואב המ"מ הורה לו לפני התחלת התנועה מנפח – לזרוק את 
הנשק האישי לתוך הצריח. כך, פשוט חיכינו שמישהו יעבור וישתק את החייל 

הסורי עם המקלע על הנגמ"ש ממול.

מכיוון  עלינו  ירו  ושוב   – הטנק  צריח  לכיוון  שוב  לעלות  ניסינו  זמן.  עבר 
הנגמ"ש. ראיתי שהסמח"ט נפל מחוץ לטנק )ככל הנראה היה במרחק של מטר 
יכולתי אפילו  דופן הטנק לבין הנגמ"ש הסורי, לא  בין  )י.ע.(,   – אחד מהטנק 
להגיע אליו – כי היה מוטל בשטח האש של הנגמ"ש. בהמשך – איבדתי כבר 
את תחושת הזמן. הבחנתי בטנק שלנו מגיע לכיוונינו. אבל ראיתי מיד שהוא 
עולה פתאום על גבשושית עפר והמתהפך! רק מאוחר יותר, לאחר שנחלצנו, 
הבנתי שהיו בו המח"ט )אל"מ בן-שוהם וק' האג"מ של חטיבת ברק בני קצין(. 

אותו חייל סורי על הנגמ"ש – כנראה הצליח לפגוע במח"ט ובקצין האג"מ"81.

81. עדות בני ברנס.
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נגמ"ש ה- BTR הסורי שכדורים ממקלעיו ככל הנראה פגעו במח"ט ובסמח"ט 188 הפצועים

משה: "מיד כשקפצתי מהטנק – ראיתי מהצד נגמ"ש סורי ממנו עלה עשן 
טנק  את  גם  לראות  הספקתי  במקלעים.  עלינו  ירו  משם  אך  שנפגע(  )ייתכן 
המח"ט הפוך במרחק של יותר מ- 100 מטרים, אנחנו היינו מזרחית אליו. ירו 
גם עלי – אך לא פגעו. הגעתי אל הסמח"ט, שהיה שכוב על הקרקע, ניסיתי 
להעיר אותו אך הוא לא זז או הגיב. בני ואני עלינו חזרה על הטנק, ראינו שיואב 
היה עדיין בחיים, אך לא יכולנו לעזור לו – כי מיד ירו עלינו במקלעים. קפצנו 
חזרה אל הקרקע ונצמדנו אל דופן הטנק. לא היה לנו נשק – כי ה"עוזים" נשארו 
בתוך ארגז הטנק. התחבאנו בצמוד ומתחת לטנק עוד כשעתיים-שלוש. אחר כך 
ראינו בור קטן – שהיה בעצם מחפורת לשימוש עמדות טנקים ונכנסנו לתוכה. 
ירו עלינו ומסביבנו באופן אקראי – אך לא נפגענו. מאוחר יותר ראינו מטוסי 
סקייהוק שלנו, אשר ביצעו יעפי תקיפה ברקטות על טנקים ונגמ"שים סוריים – 
ואולי אף פגעו בטנקים שלנו, אבל – נשארנו בחיים. לידנו, במרחקים משתנים 
של עד 20 מטרים, המשיכו לעבור טנקים ונגמ"שים סוריים, יכולנו ליפול בשבי 

או שיהרגו אותנו"82.

82. עדות משה אליהו.
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"המשכנו לשבת רתוקים לטנק במשך עוד שעה-שעתיים, אז שמענו מרחוק 
רעש מתקרב של טנק והבחנו שזה משלנו. סימנו לו מרחוק שייזהר מהנגמ"ש 
הנגמ"ש הסורי פתח  ראה את הסימונים שלנו.  הוא  ידענו אם  לא  אך  הסורי, 
עליו באש. הטנק המשיך בתנועה, צודד את הצריח שלו - וכשהיה מול הנגמ"ש 
הסורי, שיחרר פגז מטווח קצר מאוד והשמיד אותו. מאוחר יותר לקראת ערב, 
הגיע טנק שלנו עד אלינו ממש. אמרנו לצוות שלו שיש כאן 2 נפגעים. מפקד 
הטנק אמר לנו בתשובה: "חבר'ה, עם ישראל בסכנה, קיבלנו הוראה לא לפנות 
נפגעים". לא ידעתי אז אם זה נכון או לא ואמרתי למשה אליהו לעלות על הטנק 
הזה. אחר כך ראיתי עוד טנק שמגיע לכיוון שלי – ועליו עליתי אני. גם כאן 
אמרתי למפקד הצוות שיש כאן 2 נפגעים. מפקד הצוות המחלץ הורה לי לעלות 
ושהם כבר יודיעו במפקדת נפח לחלצם מכאן. יחד עם הטנק הזה – נסעתי עד 
שפגשנו בדרך לנפח עוד 2-3 טנקים שהתחמשו מחדש. הצטרפתי אליהם. יחד 

איתם הגעתי למחנה פילון"83.

משה: "לקראת חושך, בין מחשבות שעלו אם ללכת ברגל לכיוון כללי מערב, 
הגיע טנק שלנו וחילץ אותנו למחנה "עליקה". משם הועברנו בקומנדקר למחנה 
"פילון". למחרת, או יום אחר כך, באו מהגדוד ושאלו אותי אם אני זוכר היכן 
הטנק שלי נפגע. אמרתי שאני זוכר וביקשו ממני לעלות איתם לרמת הגולן אל 
המקום. כאשר הגענו אל הטנק – ראיתי את יואב ברקאי עדיין על הצריח מוטל 
מת. את הסמח"ט לא ראיתי. כנראה כבר לקחו אותו, אך את יואב לא ראו על 
הצריח למעלה. הורדנו את יואב ביחד כמה חבר'ה מהגדוד – ומאיר הרב-סמל. 

נסענו איתו לבית-החולים בעפולה84".

ביחידות  התארגנות,  לאחר  בלחימה  המשיכו   – הללו  הצוות  אנשי  שני 
מילואים אחרות85.

אותו יום, בשעה 14.00, ישבה אתי ליד המקלטים בקיבוץ חולתה. מסביב 
היתה המולת קולות של ילדים ואנשים שהיו בסביבה. מספרת אתי:

83. עדות בני ברנס.

84. עדות משה אליהו.

85. משה אליהו המשיך בקרבות ב"מובלעת הישראלית" עד שנולדה ביתו הבכורה. בני ברנס 
המשיך תחת פיקודו של יוסי בן-חנן לאיזור ח'אן-ארנבה ומאוחר יותר הועבר עם יחידתו לגזרת 

סיני.



פרק שישיו הקרב האחרון של דודו228

ואני שומעת אותו בברור, ממש בברור  דודו  "...אני שומעת את הקול של 
)והיתה טלפטיה בינינו גם קודם(. שמעתי אותו קורא לי שלוש פעמים: אתי..
אתי..אתי.. ניסיתי להיכנס לעומק הדברים, להבין מה הוא אמר, אבל פתאום זה 
נקטע ויותר לא שמעתי ממנו אף מילה. הסתכלתי בשעון, השעה היתה שתיים86.

זה מפאת חוסר אפשרות  כי  ופשוט האמנתי  כל השבוע לא שמעתי ממנו 
למסור ידיעה כלשהי. מצב הרוח היה טוב. רוב הזמן השתדלתי להיות במחיצת 
הילדים ולא העליתי על דעתי שאסון עלול לקרות לדודו במלחמה זו, כי תמיד 

נתן לי הרגשת ביטחון, שכל פיגוע רחוק ממנו והלאה.

אולם רק בתוך שבוע, הגיעה אלי הידיעה האיומה הזו שנפלה עלי כרעם. 
 7 ראשון,  ביום  נפל,  שדודו  לי  נאמר  ואז  לפרטים,  שאלתי  מאמינה  כבלתי 
באוקטובר, בשעה 14.00 לערך. ואז נזכרתי שזה היום והשעה ששמעתי אותו 

קורא לי בפעם האחרונה לחייו. "

בגופו  להתעטף  אהבתי  גופו.  וחום  נשמתו  את  אהבתי  דוד.  את  "אהבתי 
לי  היה  הוא  ומסור.  אוהב  וכאב  כבעל  כרע,  לי  היה  הוא  כבטוחה.  והרגשתי 

כאלוהים עלי אדמות ונכונה הייתי לסגוד לו.

ופתאום...פתאום איננו עוד איתי".

מי שמצא במקום נפילתם את דוד ישראלי. את המח"ט וקצין האג"מ - היה 
מ"מ הטנקים עודד בקמן שסיפר:

"יום שני. 8.10.73

מה  אל  נפש  ובשוויון  זהיר  בצעד  והתקרבתי  ירדתי  הטנק.  את  ....עצרתי 
עליה   188 השריון  חטיבת  מפקד  סגן  ישראלי,  דוד  של  כגופתו  לי  שנראתה 
הוא.  אכן  זה  לספק.  מקום  השאירו  לא  והמגוהצים  המעומלנים  מדיו  נמניתי. 
הסמח"ט, איש שריון קפדן שיראת שמו הלכה לפניו, זרוק על הרצפה, שוכב על 

צידו, מטרים ספורים מהטנק שלו.

שעסק  בזמן  הצמ"פ,  גדוד   ,77 גדוד  מפקד  בהיותו  מלפני,  אותו  היכרתי 

86. מחוגי שעונו של דוד נעצרו על תאריך 7/10/1973 שעה 3:30. האם הכוונה ללפנות בוקר 
)03:30( זמן תנועת החבירה אל "כוח צביקה", או 15:30 כשעה וחצי לאחר הפגיעה בטנק?



229 פרק שישיו הקרב האחרון של דודו

ומפקדים,  חיילים  שריונאים,  של  לסדרות  טנקאות,  ותורת  משמעת  בהנחלת 
באימוני צוות, מחלקה, ופלוגה. הוא היה אימת כל שריונר צעיר.

באחת נזכרתי באותם ימים צהובים, ליד רפידים שבחצי האי סיני במחנה 
"עוז". ובעיקר באותו יום,שבו בפעם הראשונה לא נצטלבו דרכינו. יום מדברי, 

חם ושטוף שמש.

היינו עדיין פרחי שריון טריים, נושאי תגי פלסטיק צבעונים וזולים בכתפיות 
בבונקר  לשמור  נקבעתי  במחנה.  הסולם  בתחתית  מעמדנו  לסימון  החולצה 

התחמושת של הגדוד. בשמונה בבוקר התייצבתי לתפקידי בשערי ה"בונקר".

בגדר תלתלית. מקצה ערמות  ומגודר  זה מתחם עטוף בסוללות עפר  היה 
העפר במרחק 200 מטר, יכולת לראות את המאהל הגדודי.

זו הייתה משמרת יום אין סופית מ 8:00 – 14:00.

צעדתי במתחם הלוך ושוב מעביר זמן במחשבות שווא על בדידותו היחסית 
שלטים  ועליהן  חול  תלוליות  כולו.  וביקום  סיני  מדבר  במרחבי  השומר  של 
טנקים  פגזי  השונים:  התחמושת  מצבורי  בין  הפרידו  וירוק  בשחור  קטנים 
רבים  סרטים  וצהובים,  שחורים  בזבילים  מרגמות  פגזי  מרשימים,  עץ  בארגזי 
וכבדים בקופסאות מתכת נחשקות, ראשי הכדורים  של כדורי מקלעים קלים 
מסומנים בקוד צבעוני להבדיל חודרי שריון, נותבים, ומתפוצצים, ועוד רימונים 
שונים,נרות עשן, חומרי נפץ וחבלה. כולם בקופסאות חומות ירוקות, שחורות, 
לועזיות  ומילות  תיבות  וראשי  בלבן שמות  מודפסים  עליהן  וצהובות  תכולות 

וספרות שונות. ממש חנות צעצועים לנוער מתבגר.

על עישון במקום היה כמובן איסור מוחלט. בכל זאת חיסלתי כמה סיגריות 
בהליכה, תוך שאני נושף את העשן באיטיות רבה שמא מישהו יבחין, מניח לו 

לימוג ברוח המדבר הקלה.

מהר מאד מצאתי את עצמי עובר ממצבור למצבור, בוחן ולומד את בליל 
ועוד בשעות המתות של החיים,  ידע מקצועי  הסימונים, מבחינת כל המוסיף 

מקרב אליו את הגאולה.

מטנק  תחמושת  בבהילות  פרקו  כנראה  סדר,  אי  שרר  האחרון  במצבור 
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ונרות עשן התגוללו  שנשלח לתיקונים. פגזי טנקים היו חשופים, רימוני רסס 
באבק המדבר.

ניסיתי לסדר את נרות העשן חזרה על משטח העץ.

ולאחריה קול הרחש העז  נקישה  כשמשכתי ברצועת השני נשמעה לפתע 
המלווה את שחרור העשן. עשן אפור וסמיך התחיל לעלות מעלה.

במהירות  חופר  הסמוכה  העפר  תלולית  על  הסתערתי  איומה  חרדה  אחוז 
בשתי ידי ועשר ציפורני בור קטן, גורר פנימה את נר העשן הלוחש, גורף ומכסה 

בעפר רב ככל האפשר.

איך אפשר למנוע ממישהו לראות את המתרחש בבונקר? הרי העשן סמיך 
ואפור

ובולט, אני אבוד, חשבתי לעצמי.

בעיני רוחי יכולתי לראות את המשפט הצבאי שיתנהל בלשכתו של המג"ד 
המאסר  עונש  את  משמעת,  בענייני  וחומרתו  בקפדנותו  שנודע  ישראלי,  דוד 

שיוטל עלי ואת הבושה שבסילוק מחבורת לוחמי השריון המתגבשת והולכת.

כך שכבתי שרוע מלוא גופי על החול ועל נר העשן הרוחש, החם, מציץ מדי 
פעם מעבר לכרבולת העפר אל מתחם הגדוד ומתפלל לנס. לרגע היה נדמה 
שאכן הצלחתי לחנוק את העשן אך תוך דקה חזר העשן, פרץ והסתנן החוצה 

מפה ומשם, כלבה רותחת המחפשת נקיק להתפרצות במעלה ההר.

במרץ רב גרפתי בידי וברגלי חול ואבנים מכסה את ארובות העשן הקטנות 
שבצבצו מכל חור. כך הייתי שרוע במשך כרבע שעה מתפלש בעפר, מדי שניות 

גורף אדמה לכסוי הפרצות, מאפשר למעט עשן לחמוק אל הרוח המטשטשת.

שרק שלא אתפס מלמלתי לאלוהי, בעודי בוחן סיפורי מעשה שונים ומשונים 
לתירוץ האירוע, באחד מהם אני יוצא אפילו גיבור על הצלת בונקר התחמושת.

מי יאמין?...

לאחר שדעך העשן, צפיתי לכיוון הגדוד, והנה עולם כמנהגו נוהג, לא נראתה 
תכונה מיוחדת. הייתכן שאף לא אחד הבחין בסלסולי העשן המיתמר מאזור 

בונקר התחמושת?
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מדי נראו כבגדי מקונן מקצועי מימי האבות, אצבעותי וציפורני שתתו דם 
שכוסה בשכבה דקה של חול מדבר, הסרחתי למרחקים מעשן צבאי אפור, נשקי 

האישי, העוזי, נח לו מטונף בחול.

מוטל סחוט על הסוללה, נשמתי עמוקות ונתתי לגופי להירגע מהמאמץ.

העוזי  ואת  נעלי  את  פני,  את  בגדי, שטפתי  את  ניערתי  מכן קמתי,  לאחר 
וחיכיתי  האש,  כיבוי  שבפינת  שחור  פלסטיק  בג'ריקן  שמצאתי  מים  במעט 
לשומר המחליף. כשראיתיו מתקדם מכיוון המחנה, חמקתי אל מאחורי הסוללה 
כאחד שרק עכשיו,סוף סוף,לא יכול היה להתאפק יותר. המתנתי כורע כדקה 

שתיים, קמתי ופניתי לכת לכיוון המחנה, מנופף לשלום,.

כך, בכח גדול ממני נמנעה פגישתנו האישית הראשונה, פגישה שכבר אז 
הייתה, ללא ספק, מסתיימת בטראומה קשה עבורי.

בפעם השנייה נפגשנו בהיותי קצין צעיר בחטיבה 188.

פיקדתי אז על מחלקת טנקים מס' 2 בפלוגה ג' )גולן( בגדוד 53 של החטיבה.

היינו בפעילות קו בדרום הרמה ואני פיקדתי על מוצב טנקים 116. באותם 
זמנים נדרשנו לנהל את חיי הצבא בחניון בדיוק כפי שניהלו אז פל' או גדוד.

למרות שהיינו כ15 איש סך הכל. ניהלנו מטבח עם אספקה ודוגמאות מזון, 
טיפלנו באפסנאות, חימוש, דלקים ותנאי שרות, וכל זאת תוך כדי רישום קפדני 
מוצבי  עם  "טובות"  החלפנו  התנאים,  לשיפור  לפעמים,  ספור.  אין  וביקורות 
החי"ר, סולר תמורת דלק אדום שהיה נדרש להפעלת הפק-פק שסיפק חשמל 
זו שנעה בין החניונים ואפשרה לנו לצפות ביצירות פאר  למקרנת ה16 מ"מ, 
הוחלפו  ביצים  עודפי  שחוקים.  ובמערבונים  "ספרטקוס"  חור"  "בן  כדוגמת 
בהקרנת סרטים נוספים ממוצבי החי"ר ועוד קטנות שכאלה. את הבית ראינו 
אחת ל 4 3- שבועות וזאת בתנאי שלא נמצא איזה פגם בטנק, בחניון או סתם 

באורך הפאות. לי יצא גם חודשיים ללא בית.

סיורי  על  חיפוי  בטנקים,  מסור  מטיפול  מורכבים  היו  המבצעיים  החיים 
ושעות  והאויב  בגזרה, הכרת הגזרה  הבוקר, בדיקת כשירות הרמפות הנבנות 

שמירה ארוכות.
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נדרשנו לתת את כל יכולתנו. היינו מקצוענים.

הוא ערך אצלי  לפני המלחמה  את אחת מביקורות אלה, חודשים ספורים 
בחניון הטנקים. זמן קצר לפני כן הגיע אל החטיבה מ"עוז" שבסיני, וקיבל את 

תפקיד סגן מפקד החטיבה. ציפיתי לביקורת מדוקדקת.

הוא אכן דקדק והפך כל אבן בחיפושיו אחרי ליקויים. את הטנקים עבר ללא 
הערות, חדרי החיילים והשירותים זכו לתשבחות,הביקור עמד להיות הצלחה 

אמיתית לחניון.

לאחר שבדק את המטבח הגיע אל פחי הזבל, שם מצא את שאריות הפלפל 
שנחתך באותו בוקר עבור הסלט

"ככה חותכים פלפל?" פתח על הטבח המופתע. "אתה זורק ככה חצי פלפל 
רכוש צבאי?."

את שאריות הלחם הפרוס, אלה שמצידי הכיכר, הפרוסות הקטנות, שלא 
נמצא להן חפץ, היינו זורקים רחוק מעבר לגדרות, לחיות השדה ולא לפח. את 
תרגיל הלחם כבר הכרנו, אבל כאן נתקלנו בדבר חדש. מיד נתעורר וויכוח על 
וכשר  למאכל  ראוי  כלא  ממנו  חלק  נחשב  ומתי  פלפל  לחיתוך  הנכונה  הדרך 
להיזרק לפח הצה"לי. ישראלי הפגין את בקיאותו ברזי המטבח הצבאי והצליח 
לחבר בשפה צה"לית נוקשה בין תהליך בקרת חיתוך הירקות לסלט ובין מלאי 
התחמושת והחלקים של צה"ל. למען יראו ויראו ריתק את הטבח הלא מאמין 

לשבת, ובי נעץ מבט מרוכך משהו כאומר "לך אני מוותר הפעם".

הפעם, גופתו הקרה והנוקשה כאן.

כיסיה  גהוצה,  חולצתו  השחורות,  הבזלת  אבני  בין  צידה,  על  מוטלת 
רכוסה  ממורקים.  תאנה  עלי  זוגות  שני  בכותפות  אותות,  ונושאי  מכופתרים 
הייתה עד לצווארון המעומלן הזקוף שגידר את צווארו. בכותפת שמאל מקופל 
היה  חגור  ירכו  ועל  חיל השריון על רקע אדום  א' שחור עם סמל  כובע  היה 

אקדח87. נעליו השחורות הבריקו. פניו, היו שלווים במיוחד.

87. מתוך נתוני תיק הרבנות הצבאית: באקדחו האישי מסוג "פרבלום" נמצאה מחסנית ובה 6 
כדורים )באופן מלא היא מכילה 8 כדורים(. בבית הבליעה באקדח היה תרמיל ריק, שהכדור נורה 
ממנו. ככל הנראה – הוא הספיק לירות 2 כדורים מהאקדח – האם לאחר הפגיעה בטנק, האם לעבר 
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לא מצאתי עליו סימני פציעה נראים לעין88. נראה היה כאילו מישהו במוזיאון 
הפיל ארצה את בובת השעווה של הסמח"ט.

זו הייתה פגישתנו האחרונה והטראומטית מכולן.

עלי  חיפו  הם  הצריח,  אנשי  אל  קראתי  לי"  תעזרו  בואו  פרטוש,  "בנימין, 
ממרומי הטנק שלי שעמד מרוחק מטרים ספורים כשמנועו פועל, "תביאו את 

הברזנט, ברתיאן, תישאר בתא נהג" צעקתי.

התכוונתי לעטוף אותו בזהירות כמוצא שלל ארכיאולוגי.

השעה הייתה 15:30, היינו כ 800 מטר דרומה מגדר מחנה נפח, כ 150 מטר 
מציר הנפט. הטנק של דוד ישראלי לידי, חזיתו ותותחו מופנים לכיוון מחנה 

נפח.

גופה של סרן מזוקן )הוא סגן יואב ברקאי מגדוד 266 חטיבה 179( שפוכה 
החאקי  לפלדת  נושקות  הפנים  עם  בחוץ  העליון  גופו  חצי  קשר,  הטען  מתא 

הקרה. לא הספקתי לבדוק ממה נפגעו.

מסביב פרושה הייתה אוירת אימה וצלמוות, אזור שזה עתה חלפה בו מלחמה

ודרמה איומה, מין שקט נוראי של אחרי וריח סמוי של מוות.

בין שיחי האלה הצפופים בגבעות הקרובות שממול נראו כלים משוריינים 
סורים נטושים, חלקם עם צריח ותותח קל, מבריקים בצבעי ההסוואה הירוקים 

חומים החדשים שלהם.

הדי הקרבות של כוחותינו הממשיכים לדחוף את הסורים החוצה, נשמעו 
שלא  הם,  ריקים  אכן  האויב  שכלי  קיוויתי  מזרח.  בדרום  ה"רמתניות"  מכיוון 
400 מטר, על  ויפתח עלינו באש. מאחורי  ונטוש  לו איזה סורי הלום  יתעורר 
הרכס צפה בנעשה בחיפוי, מ"מ מילואים שאספתי בדרכי בבית המכס העליון.

150 מטר ממני, על דרך העפר המקבילה לציר הנפט מוטל היה הפוך, נתמך 
שוהם.  בן  יצחק  אל"מ  החטיבה  מפקד  של  הטנק  ענק,  סלעי  ידי  על  בחלקו 

המקלען הסורי בנגמ"ש ממול? מחסנית נוספת היתה בנרתיק האקדח.

88. בבדיקת הזיהוי – הוברר כי נפגע בראש, בצוואר ובברך.
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גופותיהם של המח"ט וקצין האג"מ בני קצין, מפותלות וקפואות, בעריסת התותח 
שבשיחים,  הסורים  הכלים  של  ירי  מצרורות  נפגעו  ששניהם  נראה  שבצריח. 
בהיותם חשופים בצריח. הנהג גיגי בן שואף והתותחן ניסים עומייסי, שניהם 

נמנו על פלוגתי, פל' ג', אינם בסביבה.

הרגשתי רע.

עננה מחניקה של מפלה מוחצת החלה אופפת אותי, עלבון צורב יחד עם 
של  כתער  והחדות  הברורות  תוצאותיה  אבירית.  הצלה  שליחות  של  תחושה 
הבגידה האיומה וההתנהלות הכושלת, היו מוטלות לפני כהוכחה אילמת. המלך 
והמלכה, שניהם, שדודים על משבצותיהם וצבאם המאומן מפוזר לרוח. חשתי 

שמשהו נורא קרה כאן.

האם אזכה אי פעם לדעת מה? האם זה נגמר?

מעין  הייתה  היא  עבורי  אגרנט.  ועדות  אלף  הייתה  שווה  הקרב"  "תמונת 
עדות מסכמת למאורעות שעברו עלי מאז שבת בצהריים. הרגשתי זקן ומפוכח. 
לפי מנין שנותי החדש בו כל יום לחימה שווה לעשר שנות חיים, אני כבר בן 

חמישים.

בינתיים קידם שרגא איבלר קמב"ץ החטיבה את משאית ה"ריאו" עליה היו 
בין השאר, קצין החימוש לרר, רופא והרב החטיבתי, לעבר הטנק של בן שוהם. 

שם נעשו ניסיונות להרפות את גופותיהם בזריקות על מנת לחלצם.

"ממה הוא מת" צעק לי בנימין המתקרב.

נחבל  אולי  סימן,  שום  עליו  רואה  לא  "אני  בציניות,  עניתי  "מהמלחמה" 
בראש? אולי איבד דם?".

"יאללה חברה נגלגל אותו בברזנט ונעמיס על הכנף" פקדתי.

הברך.  ליד  קטן  דם  בכתם  הבחנתי  כבוד,  ומתוך  בזהירות  אותו  כשהפכנו 
בעודנו מגוללים את גופתו בברזנט, נשמע לפתע רעש סילונים וקולות מקלעים. 
מיושן,   17 מיג  מתקרב  נראה  דרומה,  רחב  בסיבוב  פונה  שהוא  תוך  ממערב, 
זיהיתי אותו על פי כנפיו המשוכות לאחור ולועו הפחוס. שאבתי עידוד מכך 
שהם זורקים למערכה מטוסים שכאלה, אולי נגמרת לסורים הסחורה. עמדנו 
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להרים את הברזנט וישראלי בתוכו ולחזור לטנק, כשהמיג נראה מתיישר וצולל 
אל  במהירות  וצללנו  הברזנט  את  שמטנו  צעקתי",  מחסה  "לתפוס  לכיווננו, 
ביותר בשטח, לא  היינו המטרות הבולטות  ישראלי.  מתחת לטנק הדומם של 

נותר לנו אלה להתפלל שיחטיא.

"עוד פעם מחפשים אותנו"? פלטתי בצחוק לעבר בנימין, בנימין אופטימי 
כהרגלו אמר "אל תדאג, אותנו כבר לא ימצאו, אתה כבר חייב לי ארוחה מפארס" 

המיג חלף ביעף נמוך, ללא ירי ונעלם במהירות בענני האבק שמדרום.

הגחנו מתחת לטנק, הנפנו את הברזנט הכבד אל הכנף הימנית האחורית,קשרנו 
אותו לבריחי תאי הזיווד ועמדנו לחזור אל הסרן המזוקן שבצריח. קרבנו אל 
נושק לסיפון כשהגיע פקודתו הבהולה של שרגא איבלר לצאת  הטנק, סיפון 

מהשטח במיידי.

"הרצל סע" דיברתי אל הנהג "ידיות בעדינות". הרצל ברתיאן נהגי המנוסה, 
חצה את השטח הטרשי בתשומת לב,כשהוא שומר על מטענו הבלתי שיגרתי 

מאובדן.

משאית ה"ריאו" עם גוויותיהם של בן-שוהם ובני קצין החלה לנוע מדרך 
את  העברנו  שם  הראשי  לכביש  בסמוך  נפח  מאחורי  נפגשנו  צפונה.  העפר 

ישראלי ל"ריאו".

זה  גוויות...אחרי מה שעברנו.. למי  חשתי הקלה רבה, "להיהרג על חילוץ 
יעזור?

אספתי את מ"מ המילואים שחבר אלי כמה שעות קודם, על הכביש לנפח 
והחלנו גולשים מערבה לעבר מחנה "ירדן", שם נותר בהתארגנות כוח הטנקים 

ממנו יצאתי ושכלל את שאריות החטיבה שלחמו בדרום רמת הגולן.

החילוץ  תהליך  פרטי  אודות   – הצבאית  הרבנות  של  הנתונים  תיק  מתוך 
והזיהוי, עולה כי עדות החילוץ נרשמה מפי יצחק – אשר שימש כנהגו האישי 
בתקופת החטיבה. הוא גם שימש כעד זיהוי ראשוני של הצוות - בשטח עצמו. 
כמו כן נכחו בחילוץ מהשטח הרב שי קרמר )מהחטיבה( ומש"ק / סמב"ץ בשם 

אמנון:
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על מהלך החילוץ נכתב שביום ה- 8/10/1973 או ביום ה- 9/10/1973, לאחר 
שהוברר שניתן להגיע אל חלק מאזורי הקרבות על מנת להוציא את החללים 
ולאחר שנגבתה עדות ראשונית על מיקום הטנק הפגוע מפי תותחן הטנק   –
שהיה עם הסמח"ט )משה אליהו(, התארגן צוות החילוץ לעיל, עם משאית ריאו– 
נפח.  באזור  הנפט"  "ציר  לכיוון  החטיבה(  )של  "ירדן"  ממחנה  בתנועה  והחל 
כאשר הגיע הצוות על גבי משאית הריאו סמוך למקום הטנק הפגוע, נחתה אש 
ארטילרית אויב, וייתכן שגם נורו בסביבה פגזי טנקים וטילי נ"ט. צוות החילוץ 
עזב את המקום וחזר אל מחנה נפח. כעבור 15 דקות לערך שכחה האש. הצוות 
התארגן והחל לנסוע שוב אל מקום הטנק – במטרה להשלים את החילוץ. הפעם 

ליווה אותם גם טנק מנפח.

בדרך אל המקום – הצוות פגש בטנק אחר89, אשר חזר מזירת-הקרב ועל 
סיפונו היו נפגעים וחללים שאספו בדרך, ביניהם היה גם הסמח"ט דוד ישראלי 

– שאותו מצאו בסמוך לטנק שלו.

 8 )באופן מלא היא מכילה  6 כדורים  ובה  באקדחו האישי הייתה מחסנית 
הספיק  האם  ממנו.  נורה  שהכדור  ריק,  תרמיל  היה  הבליעה  בבית  כדורים(. 

לירות 2 כדורים מהאקדח – לאחר הפגיעה, כשנפל מהטנק הפגוע?

אל"מ יצחק בן שוהםרס"נ בני קצין

89. צוות הטנק של המ"מ עודד בקמן.
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דודו, בן שוהם ובני קצין, "קדקדי" החטיבה נפלו בקרב, שזכה לכינוי "קרב 
נפח".

במהלך הלילה, מילא דודו תפקיד מרכזי, קודם בהזרמת כוחות לצירי הנפט 
ציר  על   51 חטיבה  את  מקצועית  במיומנות  בלם   04:00 והחל משעה  ו"פלא" 
הנפט. עם הגעת המח"ט, בשעה 09:00, נצבר מדרום לנפח, כוח בעצמה של כ 
– 40 טנקים. כוח זה בלם את המתקפה של חטיבות הטנקים הסוריות 51 ו – 91, 

בצהרי יום ה- 7 באוקטובר. 1973.

את הקרב הכריע לבסוף מח"ט 679 )אורי אור(, שהגיח עם 15 טנקים מצפון 
לנפח וכפה על הטנקים הסורים להרפות מנפח ומעורף חטיבה 7 - ואלה נסוגו 

לעבר חושניה.

"אך אם לא אשוב חלילה )כך כתב דודו...(, ולא אוכל לחזות בניצחון, אל 
נא תָבּכו אותי. כי ֶאדום בשלווה ּומנוחה. אף לא דמעה אחת למעני. כי זה יהיה 

חלקי, ָּבהקריבי את דמי, על מזָּבח ארצי ְואדמתי, עמי ּומשפחתי."

נסיגה  לפקודת  האזנה  דיווח  על  הצפון,  פיקוד  ביומן  נכתב   17:17 בשעה 
עבור הכוחות הסוריים ממרחב נפח. הקרב בנפח הוכרע.

הנצחה

יואב  סגן  לבתו של  המידע  הגיע  הקרב,  אחרי  שנים  ושש  יותר משלושים 
ברקאי )ז"ל( על מיקומו המדויק של נפילת אביה, יחד עם סא"ל דוד ישראלי, 



פרק שישיו הקרב האחרון של דודו238

באותו הטנק. שני מפקדים, מיחידות שונות )סדיר ומילואים(, חברו עד כלות- 
למטרת ההגנה נוכח פני אויב.

בהתאמה לרוחם והווייתם של הלוחמים שנפלו, כתבו בנו של ישראלי ובתו 
38 שנים אחרי המלחמה(,  של ברקאי )כאשר נפגשו אלה לראשונה רק אחרי 
מקאמה מיוחדת על הקרב הזה, אשר הוקראה על ידם בטקס יום השריון השנתי 
בלטרון )2010(. דברים אלה נאמרו גם בטקס חשיפת וחניכת האתר המשותף, 
להלן חלקה   .)2011( הנפט  ציר  על  ישראלי-וברקאי  נפילתם של  לציון מקום 

המסיים:

שני האבות, מיחידות שריֹון שונות,

אותו טנק, אותו הקרב, אותה פגיעה.

אותה לכידות ָואהבת הארץ – ְוֲעָמה.

הנה אנחנו.

דור ההמשך ָּבעם.

גדלנו, עוצבנו, חונכנו וחושלנו – לאורך חיינו,

למרות הֶחֶסר – ּוְבִצילו.

היום בוגרים,

מבינים יותר.

חיים חיים-מאושרים

ותורמים לעיצוב המארג האנושי הייחודי

של מדינת ישראל.

מעגלי המשפחה מתרחבים,

נוספים גם אחרים:

ָּבנות ּובנים, נכדים ְונינים.
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ְוקֹושרת את כולנו

חגורת אהבת המדינה, האדמה,

החינוך והאחריות ַלהווייתנו

ִּכְישות – ִעם עוצמה.

חוסנו של העם

ְוָחרבו חגורה ִּבְנַדָנה ֵאיתן

הם עדיין ָּבסיס לקיומנו.

ָאז, ְּכָּבהווה.

ְמדינת ישראל העצמאית ְוהחופשית,

היא ֶהמשך ִּתקָוותנו – ּופֹוֲעֵלנו!

תמונת אתר המורשת – על ציר הנפט, אשר הוקם על ידי משפחות ישראלי וברקאי, בסיוע המועצה 
המקומית קצרין וכמובן – מפקדי וחיילי חטיבת "ברק" – 188
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סא"ל דוד ישראלי ז"לסגן מיל' יואב ברקאי ז''ל

למול חייליו
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כיתוב האבן באתר המורשת לדוד ישראלי ויואב ברקאי






