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פרק א' :הקדמה
על מה הסיפור ואיך יסופר
במסמך זה מסופר קרב אחד במלחמת יום הכיפורים ,הקרב על פריצת הדרך למעוז' 1בודפשט' שהתרחש בבוקר
יום ב' ה 15-באוקטובר .1973 ,היה זה קרב מר וקשה שנפלו בו  29לוחמים והיו בו כ  70פצועים [מ .2]3המסמך
ינסה לפרט ולדייק ככל שניתן בתאור הרקע ,הזירה ובעיקר אירועי הקרב כסדרם.
בקרב ,בשלביו השונים ,נטלו חלק מספר כוחות ,אולם עיקר הנטל היה על כתפי פלוגה ל' מגדוד  ,128חטיבה ,11
שנמניתי עליה .יאמר מראש ,אני מודע לקושי שהייתי שותף פעיל בקרב שכן מלבד עובדות יש במסמך גם פרשנות
ושיפוטיות שנוגעים לפקוד הבכיר ,לפעולת הכוח וגם לפעולת הכוחות האחרים ,ואלו עלולים להיות סובייקטיביים.
חלק הארי של הדברים ,במיוחד בכל מה שנוגע בשיפוטיות ,משותף לרבים ,בעיקר בפלוגה ל' ,אולם האחריות לכל
שנכתב במסמך זה היא עלי.
בנוסף ,הגם שהמסמך אינו בבחינת 'שיח לוחמים' ,שילבתי בספור הארועים תאורי תחושות וחוויות אישיות כפי
שהתבטאו בעדויות הלוחמים; אלו מחדדות את ההבנה של מה שהתרחש ומה שעברנו .הבאתי את דברם של
לוחמים רבים ככל שיכולתי לראיין ,אך מטבע הדברים תאור ההתרחשויות והתחושות כפי שאני חוויתי אותם מוטמע
במסמך במידה גדולה יותר מאשר של אחרים.

למה הוא מסופר ולמה כעת
יש לומר כי הקרב המסוים הזה כבר נחקר ע"י מחלקת היסטוריה של צה"ל ומופיע במסמך שעוסק בקרבות על מעוז
'בודפשט' [מ .3]1התחקיר מציג תמונה שלמה של מהלך הקרב ,לרוב בהסתמך על עדויות של מפקדים ,ובמידה
מועטה לוחמים מן השורה .הגם שהתחקיר בכללו אמין וככל הנראה ממלא את היעדים של מחלקת היסטוריה,
מבחינת הלוחמים שנטלו חלק בקרב הוא חסר  .החוסר נובע קודם כל מכך שאינו יורד לפרטי הארועים .כך למשל
נכתב 'הייתה הסתערות שנבלמה לאחר זמן קצר' ולא דבר על התנאים בהם התבצעה ההסתערות ,מי הסתער,
מאיפה הסתערו או איך עברה הפקודה .מנגד לגבי כוח שנמנע מלחימה ,התחקיר אינו מספר למה ואיך זה קרה.
בנוסף התחקיר אינו מתאר את התהליך בו התקבלו החלטות (פיקודיות) שהיו קריטיות להתפתחות הקרב .לעתים
יש בתחקיר גם פרטים שגויים הנובעים מפרוש לא נכון של מידע חלקי ואף נסיונות הטיה של מפקדים בכירים שהיו
בעלי עניין בצורה בה יוצג חלקם בקרב .יש לציין כי עורך התחקיר ער לכך ומנסה לחתור אל האמת בתום לב ,אך
לעתים זולג גם מידע כזה לתוכן הדברים .יתכן ואין לחוסרים הללו חשיבות צבאית (הגם שנראה לי שבמידת מה יש
לכך משמעות ,לפחות בכל מה שקשור ב'רוח צה"ל') ,אבל אלו בדיוק הפרטים שמשמעותיים לנו הלוחמים כדי להבין
מה באמת קרה שם ,למה ואיך נשלחנו .אישית ,חוסר הידיעה מה באמת קרה שם ,בפרטים ובנהול הקרב ,מאוד
הטריד ,והוא שהניע לנסות לחשוף ולחבר חלקי מידע לכדי ספור מלא.
כמובן עולה השאלה :למה רק כעת? כמעט יובל לאחר הארוע ,כאשר ברור שחלק מהמידע כבר אבד .אין לי תשובה
טובה; אבל ככל הנראה ,כמו בכל ארוע טראומטי ,למי שמעורב בו נדרש מרחק ניכר של זמן בכדי להיות מסוגל
לחפור בו.

 1המוצבים שהוקמו לאורך התעלה כונו באופן רישמי 'מעוזים' (מוצבים עורפיים שהוקמו כ  10ק"מ מהתעלה כונו 'תעוזים') .השמות ניתנו במהלך מלחמת
ההתשה ,אולם הלוחמים במעוזים המשיכו להתייחס אליהם כמוצבים.
 2במסמך זה ,הצרוף של אות ומספר בתוך סוגריים מרובעים ,לדוגמא[ :ע ,]3מתייחס לזהוי מסמך ברשימת המקורות (מופיעה בסוף המסמך).
 3עיקר התחקיר של מחלקת היסטוריה עוסק במהלך המלחמה במעוז 'בודפשט' עצמו ,אולם יש בו פרק המתייחס לקרב הפריצה ב 15-לאוקטובר.
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בהקשר זה חשוב לציין שהיו במלחמה הזאת עוד קרבות קשים ומרים (אף יותר) ואולי חשובים יותר בהבט הצבאי
וחלקם עוד לא סופר .אולם ברמה האישית ,למי שנטל חלק בקרב המסוים הזה ,זאת המלחמה שלו ,זה הסיפור
שלו; ואין לראות במסופר כאן כל נסיון להשוות או להחסיר מעוצמתם וחשיבותם של קרבות אחרים.

מקורות המידע
סיפור הקרב כפי שמובא במסמך זה מבוסס על שישה סוגי מקורות:
תעוד בזמן אמת :רשת קשר ,צילומים ,סרט ותצ"א .חומר מסוג זה הוא האמין ביותר אולם לצערי בחיפוש בארכיון
צה"ל מצאתי ממנו מעט מאוד; עם זאת החומר שנמצא שימש לאשש או להפריך חלק ,קטן אבל מהותי ,מהמקורות
האחרים.
יומני מבצעים של היחידות :סוג מידע זה אמור להכלל בסעיף 'תעוד בזמן אמת' אולם במסמכים שהתקבלו מארכיון
צה"ל ניכר שלפחות חלק מהחומר שוכתב או הועלם בכוונה תחילה (לדוגמא [מ ,)]6לפיכך יוחסה לו אמינות נמוכה.
תחקירים :מלבד התחקיר של מחלקת היסטוריה שנזכר לעייל ,נמצאו תחקירים של ועדות שונות בצה"ל במספר
דרגים .אמינות התחקירים אינה אחידה; בחלקם ניכרות פעולות הסתרה והטיה מכוונות כך שיציגו גירסה המסתירה
כשלים של מפקדים בכירים.
ועדת העיטורים :עדויות שנמסרו על ידי לוחמים בפני הועדה להענקת עיטורים .העדויות עוסקות בפועלם של לוחמים
בודדים ,אולם יש בהן מידע רב על הקרב בכללו .על סמך עדויות אלו הוענק לאחד הלוחמים עיטור הגבורה ,לשלושה
עיטור העוז ,לאחד עיטור המופת ולאחד צל"ש הרמטכ"ל .הגם שאלו עדויות שנמסרו על ידי לוחמים שנטלו חלק
בקרב ,יש בהן בעייתיות מסוימת .קודם כל משום שלא נחשפו לכלל הלוחמים שנטלו חלק בקרב .כמו כן ,לעתים
זאת עדות עצמית בלבד ,או שהמעידים ראו רק חלק מהארוע ,או רק שמעו עליו לאחר מעשה .ולפיכך אמינותן של
עדויות אלו אינה אחידה; אלו שנתמכות ע"י עדויות אחרות נחשבות אמינות מאוד ואלו שאין לגביהן אף עדות תומכת
אחרת מטבע הדברים מעלות ספקות.
עדויות לוחמים :אלו הן עדויות אישיות ,חלקן מופיעות בחוברות ואתרי זיכרון ,אך רובן נאספו ב  5השנים האחרונות
( )2013-2019במפגשים אישיים עם הלוחמים (רובן מוקלטות) .ככלל ,קשה מאוד לאסוף עדויות על קרב שהתרחש
לפני  40-45שנים מפני שחלק מהלוחמים כבר הלכו לעולמם ,חלקם כבר אינו מסוגל לתקשר ,חלק כבר לא כל כך
זוכרים וחלק מעדיפים שלא להיזכר ,ועל כל אלה קיימת הבעיה של 'מה זוכרים' .קרב ,במיוחד עד כדי פנים אל פנים
כמו שהיה קרב זה ,הוא ללא ספק מאורע טראומטי מהקשים שבן אנוש עלול לחוות .כשמבקשים לוחמים בקרב כזה
לתאר (עובדתית) את שעברו מסתברות מספר תופעות:
•

כל כוח שרוי בבועה שלו .כך כוח אחד לא 'ראה' את שמתרחש עם כוח אחר במרחק עשרות מטר ממנו על אף
שלא הייתה קיימת בעיה ממשית לראות זאת .לעתים ,ניכר שיש מניע ל'אי הראייה' שמקורו בנגוד עניינים בין
הכוחות (האדרת חלקו של כוח אחד לעומת השני.)4

•

בתוך כל כוח ,לוחמים שנמצאו במרחק מטרים ספורים אחד מהשני ואין ביניהם נגוד ענינים (כולם תפקדו
כהלכה) עשויים לספר ספור שונה מבחינת ארועים שהיו או לא היו ,סדר הארועים וכיו"ב .חלק מזה נובע כנראה
מזכרון שלקה ,חלק לא זוכרים אם ראו ארוע מסוים בעצמם או שמעו על כך ,אבל בעיקר הדבר משקף את
'אפקט הגורילה' 5החולפת במרכז החדר ואיש מהנוכחים אינו מבחין בה (למרות שהיא מול עיניהם) ,כי אותו
רגע היו מרוכזים במשהו אחר .לרוב ,עדויות אלו חולקות על פרטים שלא באמת משנים את תאור הקרב ותפקוד

 4ר' ספרו של אסף ענברי' ,הטנק' ,לתאור התופעה ,וחלק מהתופעות שמופיעות בסעיפים הבאים.
 5תאור ניסוי קשב המופיע ב'הגורילה הבלתי נראית' מאת כריסטופר שברי ודניאל סימונס ,הוצאת כנרת זמורה ביתן2015 ,
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הלוחמים (באיזה צד הייתה העמדה ,האם ההסתערות הייתה משמאל או מימין ,מי ירה במרגמה וכיו"ב) .לפיכך
בעדויות כאלו אני בוחר את הגירסה שהיא נראית סבירה יותר ומקובלת על רוב הלוחמים אבל כאמור זה לא
היה משנה הרבה לתאור הקרב אם הייתי בוחר גירסה אחרת.
•

לעתים לוחמים שחשים שלא תפקדו נורמטיבית בקרב ממציאים לעצמם סיפור דמיוני שמאפיל על תפקודם (יש
לציין כי כאלו היו מעטים מאוד) .אני מקטלג עדויות ככאלו אם כל העדויות האחרות שוללות את האפשרות
שהסיפור התקיים ונמנע מלהציג אותן.

יש כמובן עדויות שכל הנוגעים במאורע מסכימים עליהן והן נחשבות כאמינות ביותר.
כתבות בתקשורת .מיד בתום הקרב הגיע למקום צוות של הטלוויזיה הישראלית בראשות הכתב עמירם ניר ז"ל
והצלם בניה בן-נון .הכתבה שערכו שודרה אותו ערב בטלוויזיה הישראלית [כ .]1אין בכתבה תעוד של הקרב עצמו
אך השתמשתי בצילומים ממנה כדי להמחיש את שדה הקרב .בנוסף ,פועלה של פלוגה ל' בקרב הוצג במספר
כתבות בעיתונות ובטלוויזיה [כ,3כ,4כ,5כ ,]6בעיקר במסגרת  40שנה למלחמה (חלקן של היחידות האחרות שנטלו
חלק בקרב לא מוזכר כלל) .יש לציין כי לא נמצא כל חדש בכתבות אלו ולפיכך לא השתמשתי בהן.

הארות לקריאת המסמך
•

קיבלתי הערות ממספר יודעי שפה על כך שבחלקים רבים במסמך בהם אני מתאר התרחשויות אני עובר
מזמן עבר להווה וחזרה ,לעתים באותו משפט ,והדבר אינו תקין מבחינת העברית .האמת היא שכתבתי
בצורה זאת מבלי משים אבל בבחינה מחודשת של הכתוב החלטתי להשאיר את סגנון הכתיבה הזה משום
שנראה לי שהוא משקף את סערת הרגשות בצורה חיה וטבעית לעומת השפה התקינה שבה הדברים
נשמעים יותר כדיווח מאשר חוויה.

•

אני מניח שמבין קוראי המסמך יהיו גם בני משפחות שאינם מודעים למונחים ולקיצורים הצבאיים שמופיעים
בו ,לפיכך מוסברים אלו בנספח קצר בסוף המסמך.

•

ראשי התיבות זחל"ם בצורת היחיד והרבים מופיעים בטקסט ללא גרשיים ,כך זחלם וזחלמים .יוצא מכלל
זה אם הטקסט מצוטט מפרסום ,במקרה זה הכל מובא כפי שמופיע בפרסום.

•

כאמור בהערת השוליים הראשונה ,הצרוף של אות ומספר בתוך סוגריים מרובעים (לדוגמא[ :ע )]3מתייחס
לזהוי מסמך ברשימת המקורות (מופיעה בסוף המסמך).

•

דרגות ומספרי יחידות המופיעים במסמך זה מתייחסים לזמן מלחמת יום הכיפורים (ברבות השנים היו שעלו
בדרגה ,מספרי יחידות שונו ,יחידות פורקו ואחרות הנושאות את מספריהן הוקמו).

•

במספר מקומות במסמך השתמשתי בראשי תיבות ובקיצורים צבאים/גיאוגרפיים הבאים:
פל' – פלוגה ,גד' – גדוד ,חט' – חטיבה ,זח' – זחלמים ,מה"ד – מחלקת הדרכה (בצה"ל),
דמ"ז – דרום-מזרח ,צמ"ע – צפון-מערב ,דר' – דרומית ,צפ' – צפונית,
ק"מ – קילומטרים ,מ"מ – מילימטרים ,מי – מטרים; כמו כן :ר' – ראה.
ר"ת נוספים ,המקובלים כמילים בסלנג הצבאי ,מופיעים בנספח בסוף המסמך.

•

מלבד מפה  ,1כל יתר המפות במסמך לקוחות ממפת 'סיריוס'; מפת קוד צהל"ית ,1:50,000 ,ששימשה
את הכוחות בחזית הדרום במלחמת יום הכיפורים .כך ,ציוני צירים ונקודות על הצירים הינם על פי מפת
'סיריוס' .שמות צירים מצוינים במרכאות ,לדוגמא 'מכפלת' .ציון נקודה על ציר ניתן ע"י שם הציר ומספר
הנקודה במפה ,הכול במרכאות .לדוגמא 'מכפלת  '58מציין את נקודה  58על ציר 'מכפלת'.
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פרק ב' :בטרם
פרק זה יתאר את הגזרה ופעולת הכוחות עד הקרב ,אך קודם לכך אני מבקש לומר משהו על האווירה הכללית
בקרב הלוחמים .ככלל מלחמת ששת הימים (יוני  )1967הייתה המלחמה המכוננת של דור הלוחמים במלחמת יום
הכיפורים בין שנטלו בה חלק בשרות סדיר ובין שחוו אותה בשרות מילואים וגם מי שעוד לא שרתו בעת ההיא ספגו
את אווירת הניצחון בנערותם .נאמר כבר רבות על השפעת מלחמת ששת הימים על התרבות והמנטליות של צה"ל.
לעניינו אציין רק את התחושה האופורית שצה"ל הוא בלתי מנוצח ואת צבאות ערב "מנפנפים" .ניתן לומר שתחושה
זאת שררה בקרב כלל הלוחמים בכוחות שנעו לשדה הקרב ,בטרם פגשו באויב.
התחושה האופורית שינתה פניה חיש מהר עם המפגש במלחמה .לראשונה ראינו טנקים שלנו שרופים בצידי דרכים.
חשנו את אימת השריונאים עת נשלחנו בלילות לחצוץ בינם ובין חוליות הסאגר המצריות (אותן לא ראינו) .חווינו
הפגזות שרדפו אותנו במשך היום לכל אשר נפנה מטווחות ע"י קת"קים מצריים (שגם אותם לא ראינו) .היה גם
מראה ה'זלדות' (נגמ"שים) שעל סיפונן שמוטים הרוגים ,דוהרות משדה המערכה מזרחה .ראינו גם את גשר
הגלילים מוטל בחלקים פה ושם לאחר נסיונות נואשים לגרור אותו לעבר התעלה .הייתה תחושה כללית של ניצודים
שאינם יודעים איך נראה הצייד ,ומאין יגיח; פעם ראשונה היינו מותקפים ולא תוקפים .אומנם ,אני מתאר כאן את
תחושותיי ,אבל מתוך השיחות ש'אחרי' עולה שחוויות ותחושות אלו ,ואחרות אף קשות יותר ,היו משותפות לרוב
הלוחמים ,בכל הגזרות ,בימיה הראשונים של המלחמה.

גזרת הקרב
הגזרה בה התרחש הקרב כוללת את מעוז
'בודפשט' וסביבתו ודרכי הגישה אליו.
מבחינה גיאוגרפית הגזרה היא מעין משולש
(מפה  )1התחום במערבו ע"י הקטע הצפוני
של תעלת סואץ ממעוז 'לחצנית' עד לפורט-
סעיד ,בדרומו ציר 'זגוגית' המוביל למעוז
'לחצנית' והצלע הסוגרת נמתחת מפורט-
סעיד בכיוון דמ"ז ,לאורך שפת הים עד מעוז
'טרקלין' .השטח הוא ברובו אדמת מלחה
וביצות טובעניות שאינן עבירות לרכב ושריון,
פרט ל  3צירים:
-

6

'מכפלת' – כביש סלול שהוביל מרומני
למעוז 'טרקלין' 6( 6ק"מ) ומשם,
צמ"ע ,לאורך החוף עד מעוז
'בודפשט' ( 22ק"מ); מעבר למעוז
המשיכה הדרך לאורך שפת הים ,עד
לערי הנמל המצריות פורט-פואד
ופורט-סעיד ( 12ק"מ); הקטע
מ'בודפשט' עד פורט-סעיד היה

מפה  – 1צירים ומעוזים בגזרה הצפונית
(אדום  -שמות מעוזים ,כחול  -שמות צירים)

אורקל
(א',ב')

לחצנית

דרורה

רומני

הקטע מרומני ל'טרקלין' נקרא במפה ציר 'עינוי' אולם למעשה הוא חלק אינטגרלי של ציר 'מכפלת'.

5

בשליטת המצרים (היחיד ממזרח לתעלה
שלא נכבש במלחמת ששת הימים) .הציר
כולו נבנהי על גבי שרטון חולי ברוחב 30-
 300מ' החוצץ בין הביצות והים כאשר
החלק הצר מצוי ברובו בקטע הסמוך
למעוז.
-

'מימיקה' – דרך 'פלסטיק'( 7תמונה )1
שחצתה את הביצות מבלוזה צפונה עד
למפגש עם ציר 'מכפלת' לחוף הים (10
ק"מ).

-

'זגוגית'  -דרך 'פלסטיק' שחצתה את
הביצות והובילה מ'מימיקה' (כ  2ק"מ דר'
לים) מערבה עד לתעלה (מעוז 'לחצנית').

 10מ'

תמונה  :1ציר 'מימיקה'  -דרך 'פלסטיק' (מימין ושמאל אדמת
מלחה טובענית).

מעוז 'בודפשט' הוקם בקצה ציר 'מכפלת' לרוחב השרטון הצר  -בין הביצות והים  -כך שחסם כליל את הדרך מפורט-
סעיד לסיני והיווה נקודת החיץ בין הכוחות המצריים והישראלים באזור זה (תמונה  .)2המעוז היה מבודד; גישת
כוחותינו אליו התאפשרה רק מהמפקדות האזוריות ברומני (דרך 'מכפלת' 28 ,ק"מ) ובבלוזה (דרך 'מימיקה'
ו'מכפלת' 25 ,ק"מ); בינן ובין המעוז
לא היה כל כוח נוסף (מעוז 'טרקלין'
היה נטוש לפני פרוץ הקרבות) וכמו
כן לא הייתה דרך שקישרה בינו
צפון
והמעוזים האחרים על שפת
התעלה .בעת המלחמה הייתה
למעוז חשיבות צבאית רבה משום
שכיבושו בידי המצרים היה מאפשר
להם להחדיר כוחות מפורט-סעיד
לאזור רומני וכך לנחות בעורף
כוחות צה"ל שלחמו אותה עת
בגזרת התעלה ,8כמו גם פריצה
מזרחה לעבר אל-עריש; בדיעבד,
לאחר כיבוש המעוזים הצפוניים ע"י
המצרים ,הדבר התאפשר גם דרך
ציר 'זגוגית'.

תמונה  :2תצלום אויר של מעוז בודפשט (ניתן ע"י ארכיון צה"ל)
המשולש העליון הוא הים והמשולש התחתון הוא אזור הביצות .ביניהם נראה
ציר 'מכפלת' בכניסה למעוז (מכיוון דמ"ז).
7

8

דרכי ה'פלסטיק' נבנו משכבות טרטר שהונחו בין יריעות ניילון וכך נמנעה שקיעתם בביצות; רוחבן כ10-מ' .
בשלב מסוים תיכנן צה"ל מבצע הפוך – גד'  564מחט'  247של הצנחנים היה אמור לפרוץ מ'בודפשט' לפורט סעיד ולנחות בעורף המצרי – אולם
המבצע בוטל (לדעת הכל היה זה מבצע התאבדות) .
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הלחימה בגזרה עד ל  15באוקטובר.9
לאחר הכיבוש המצרי של מעוזי התעלה (ביממה הראשונה למלחמה) היו בגזרת 'בודפשט' שלושה מוקדי לחימה:
המעוז עצמו ,חסימה של ציר 'מכפלת' בקטע הקרוב למעוז ו'זגוגית ( '50מפה .)2
הלחימה במעוז :עם פרוץ המלחמה ב  6.10כלל הכוח במעוז 'בודפשט'  16לוחמי חי"ר מילואים מגד'  68חט' 16
(הירושלמית) בפיקודו של סרן מוטי אשכנזי שהיה גם מפקד המעוז 2 ,טנקים מגד'  ,9חט' ( 14סדיר) בפיקודו של
סג"מ שאול מוזס (הגיעו למעוז כשעה לאחר תחילת המלחמה כשהיה כבר תחת הפגזה) 40 ,לוחמי תותחנים
סדירים (גד'  )404שתפעלו  4תותחי ( 155כונו 'נברונים' משום שהוצבו בתוך בונקרים מבטון יצוק) ו  2מרגמות
וצוות של  5לוחמים מחיל הים שתפעל תחנת מכ"ם וקשר (תחת פיקודו של סג"מ גבי שילה שמונה לסגן מפקד
המעוז) .המתקפה המצרית החלה בשעה  13:50כאשר ניחתה על המעוז הפגזה כבדה ובהמשך תקיפת מטוסים
ונסיון התקרבות של שריון מצרי (עד כק"מ מהמעוז) אשר נהדף ע"י הטנקים בסיוע חיל האוויר.
עד ערבו של היום השני למלחמה התותחים והמרגמות הושבתו כולם בירי מצרי ותקלות .בדומה גם תחנת המכ"ם
של חיל הים נפגעה כבר בתחילת הקרבות .עיקר הלחימה הוטל על  2הטנקים וכוח החי"ר כאשר בהמשך הצטרפו
גם לוחמי התותחנים למשימות החי"ר .בתקופה זאת היו לכוח בבודפשט  4הרוגים (מבין חיילי התותחנים).
עד ה  10.10עמד המעוז תחת הפגזות יום -יומיות ,תקיפות מטוסים ונסיונות התקרבות וירי של טנקים וחי"ר מצרי
כאשר למעשה הוא נצור כתוצאה מחסימת ציר 'מכפלת' ע"י כוח מצרי (ר' להלן) .ב  11.10הוחלף כוח החי"ר ע"י
פלוגה סדירה מוקטנת ( 70לוחמים) של הנח"ל (גד'  )906בפיקודו של סרן סמי פור ,כוח התותחנים פונה מהמעוז,
למעט צוות מרגמה  ,120וחולית חיל הים הוחלפה בצוות חדש .בהמשך עד ה  15.10המשיכו הפגזות יום-יומיות
ונסיונות התקרבות של חי"ר מצרי שנבלמו כולם ע"י הטנקים ופלוגת הנח"ל.
חסימת ציר 'מכפלת' :במקביל למתקפה על המעוז ,ב  6.10בשעות הערב נחת מהים כוח קומנדו מצרי (כ 100
לוחמים) על ציר 'מכפלת' כ  5ק"מ דמ"ז למעוז .מלכתחילה לא היה ברור בפיקוד גודלו ומיקומו המדויק של הכוח
(העריכו שקטן בהרבה) .מחלקת טנקים (מכוח 'לפידות' )10נתקלה בכוח המצרי למחרת לפנות בוקר ונסוגה לאחר
ששני טנקים נפגעו .ב  8.10צוות מסיירת שקד (נגמ"ש אחד) נשלח לטהר את החסימה אך נסוג לאחר שחטף אש
ממרחק 2 ,טנקים שנשלחו מאוחר יותר באותו יום נפגעו גם הם .למחרת ,9.10 ,שלח צבי רם ,מח"ט  ,204שקיבל
את הפיקוד על הגזרה באותו יום ,כוח גדול יותר :פלוגה של סיירת שקד ( 50לוחמים) .11הקרב החל באור יום
והתמשך לתוך החשכה .הכוח נבלם ע"י לוחמי הקומנדו המצריים (עוד לפני העמדות) ונסוג לעת ערב לאחר שעות
רבות של חילופי אש סטטיים כשהוא נושא את נפגעיו ( 5הרוגים 21 ,פצועים) .בשלושת ימי הקרבות נטלה חלק גם
סוללת  120מגד'  486שהורידה על החסימה כמות ניכרת של פגזים .באותו לילה (שבין ה  9.10ל  )10.10מארב
הקומנדו המצרי התקפל מיוזמתו וחזר לשטחו ;12כך במשך ארבעה ימים המעוז היה מנותק .בהמשך ,עד ה 15.10
המצרים הפגיזו ,מדי פעם ,שייירות אספקה בדרך למעוז.
'זגוגית  :'50בעוד הצירים 'מימיקה' ו'מכפלת' היו לגמרי בשליטת כוחותינו הרי שחלקו המערבי של ציר 'זגוגית'
נכבש על ידי המצרים מהתעלה ועד נקודה  .46כוחותינו ישבו ב'זגוגית ( '50המקום אויש ע"י כוח מגד' חרמ"ש
 ,141וסוללת מרגמות  .)120תכופות התנהלו חילופי אש עם הכוח המצרי ומדי פעם נחתו על המקום הפגזות
שגרמו למספר פצועים .אולם ,לאורך כל התקופה לא היה מגע ישיר עם הכוח המצרי.

 9סעיף זה רובו מבוסס על [מ ]1ו [ע.]19
 10כוח מאולתר שמנה  2פלוגות טנקים ופלוגת חרמ"ש בפיקודו של סרן יעקב לפידות ,לימים אלוף.
 11הצטרפה אליהם מחלקת חרמ"ש מצומצמת מגד' ( 79סדיר) .מחלקת נח"ל ,הנדסה (כולל  ,)D9ו  4טנקים מכוח 'לפידות' שהוכנו לכניסה לקרב לא
הופעלו בקרב עצמו.
 12ב  10.10לפנות בוקר טס מפקד האוגדה קלמן מגן במטוס קל מעל שטח החסימה ודיווח שהוא ריק.
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פריסת הכוחות בגזרה טרם הקרב ב  15לאוקטובר
מגן13

מתחילת המלחמה הגזרה הצפונית בסיני הייתה באחריות כוח 'נמר'; עד ה  13.10בפיקודו של תא"ל קלמן
ואחר כך תחת פיקודו של תא"ל ששון יצחקי .14הכוח היה בסדר גודל של אוגדה מופחתת כאשר כוחות נגרעו ונוספו
אליה חליפות .תחת כוח 'נמר' פעלו בין היתר חט'  :204חטיבת מילואים ממוכנת בפיקודו של אל"מ צבי רם ,חט'
 :11חטיבת מילואים ממוכנת בפיקודו של אל"מ אהרון פלד (פדל'ה) והחטיבה המרחבית של הגזרה הצפונית  -חט'
 - 275בפיקודו של אל"מ פנחס (אלוש) נוי שמפקדתה שכנה בבלוזה ותחת פיקודה מספר כוחות לא אורגניים.
ב  9.10קיבלה חטיבה  204את האחריות על הגזרה שבין ציר 'לסטים' וציר 'מכפלת' (ר' מפה  .)1במסגרת זאת
הופקד על אבטחת הצירים המובילים למעוז 'בודפשט' 15כוח בפיקודו של רס"ן דן דרורי סמג"ד גד' ( 141חט' .)204
הכוח כלל מספר יחידות שנפרסו לאבטחת הצירים כדלקמן (מפה :)2
-

דרורי עצמו התמקם במעוז 'טרקלין' .היה ברשותו גיפ עם קשר למפקדת החטיבה ולשאר הכוחות תחת
פיקודו .מהמעוז סייר יום יום בין הכוחות שהוצבו בשטח.

-

כוח בט"ר :כוח סדיר שהורכב מסגל בט"ר (בסיס טירונים) של החרמ"ש (גד'  ,)132כ 30-לוחמים על גבי 3
זחלמים בפיקודו של סרן יואב אבני .16הכוח ,שהיה בשטח כבר מה  ,7.10התמקם תחילה במעוז 'טרקלין'
ועם התקפלות החסימה המצרית הוצב בציר 'מכפלת' ,מיקומו המדויק השתנה מדי יום ,וביצע סיורים תכופים
בין 'טרקלין' ל'בודפשט' (לסרוגין עם כוח מ'  -ר' להלן) ,לעתים תחת הפגזות על הדרך.

-

פלוגה מ' מגד' ( 141חט'  )204צורפה לכוח של דרורי ב  .10.10הפלוגה פוצלה לשנים:
• מחלקה מורחבת ,כ  30לוחמים 17על גבי  3זחלמים ,בפקוד המ"פ יוסי מירון 18הוצבה ב'זגוגית ( '50עם
כוחות נוספים ,כולל סוללת מרגמות  .)120כאמור לעייל ,הכוח נהל מדי פעם חילופי אש עם כוחות מצריים
ועמד תחת הפגזות .כוח זה לא השתתף בקרב.
• כוח של שתי מחלקות – להלן ,יקרא כוח מ'  -כ 50-לוחמים על גבי  6זחלמים בפיקודו של הסמ"פ אבנר
בן-אליעזר (נהרג בקרב) והמ"מ אורן טמיר( 19נפטר מפציעה לאחר הקרב) .המחלקות הוצבו במקומות
שונים בצירים כשאחת מהן מתחלפת מדי יום עם כוח בט"ר בסיור על ציר 'מכפלת' .באחת הפעמים
המחלקה שבצעה את הסיור ליוותה שיירת אספקה ותחמושת אשר הוכנסו למעוז 'בודפשט' תחת הפגזה.

-

כוח :500-מחלקת מילואים חרמ"ש מגד'  429בחט'  500שצורפה לחט'  204ב  .2011.10הכוח ,תחת פיקודו
של סגן מיכאל ראב ,21כלל כ  25לוחמים על גבי  3זחלמים .כוח זה פעל במקומות שונים בגזרה :תחילה
בתעוז 'יורם' ,אח"כ הוביל אספקה מבסיס בלוזה למעוז 'בודפשט' (תחת הפגזה) וב  14.10הועבר להיות
תחת פיקודו של דרורי ומוקם במעוז 'טרקלין'.

 13בתאריך זה הועבר קלמן מגן לפקד על אוגדה ( 252מונה לאלוף) במקום האלוף אלברט מנדלר שנהרג בהפגזה אותו יום.
 14לפיכך 'כוח נמר' נקרא במסמכים שונים גם 'כוח ששון' (עד פרוץ המלחמה היה ששון יצחקי ראש מטה פיקוד דרום).
 15המעוז עצמו היה תחת פקוד החטיבה המרחבית .ככלל ,עד המלחמה חטיבה  275הייתה אחראית על כל המעוזים בגזרה הצפונית של התעלה,
אולם אלו ,מלבד 'בודפשט' נכבשו ע"י המצרים ביומיים הראשונים.
 16סרן יואב אבני היה מ"פ בבט"ר-חרמש ומפקד כוח בט"ר בקרב .קודם המלחמה היה שמו איוב ,לאחר הקרב שינה שמו ליואב.
 17בתחילה כלל הכוח  2מחלקות אולם ב  13.10הועברה אחת המחלקות לטובת סיורים בגזרה (כוח מ' – ר' להלן).
 18רס"ן יוסי מירון היה מ"פ פל' מ' ,גד'  ,141חט' ( 204נהרג בתאונה לאחר המלחמה בעת שרות מילואים באזור אילת).
 19סרן אבנר בן אליעזר ,סמ"פ בפל' מ' ,וסגן אורן טמיר ,מ"מ בפלוגה מ' שניהם מגד'  ,141חט' .204
 20ע"פ דיווח חט'  ,204ב  11.10הועבר אליה מחט' '( 500כפיר') כוח שכלל  4טנקי שוט 3 ,נגמ"שים מאוישים בצנחנים ומחלקת חרמ"ש מגד'  429עם
 3זחלמים.
21

סגן מיכאל ראב היה קמ"ן בגדוד  429ורק ב  11.10צוות כמ"מ של המחלקה שהועברה צפונה; כך הכרותו עם חייליו הייתה שטחית ביותר.
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בנוסף ,סוללת מרגמות  120מגדוד תותחנים  486הוצבה כ  500מ' דמ"ז ל'מכפלת  ,'44מקום בו יש התרחבות
קלה בשרטון החוף.

החסימה המצרית

כוח בט"ר (מח')
 15ק"מ

דרורי
 +כוח ( 500מח')

סוללת מרגמות )120

זגוגית 50
 8ק"מ

כוח מ' ( 2מח')
 2ק"מ

 8ק"מ
מח' מפל' מ'

מימיקה

מפה  :2פריסת כוח דרורי ערב הקרב
בליל הקרב ,בין ה  14ל  15באוקטובר ,שהה דרורי עם כוח 500-ב'טרקלין' ,שתי המחלקות של כוח מ' היו בכוננות,
אחת בצומת 'מימיקה-זגוגית' והשניה בצומת 'מכפלת-מימיקה' (מרחק  2ק"מ אחת מהשניה) ואילו כוח בט"ר סייר
אותו לילה בציר 'מכפלת' ,בין 'טרקלין' ל'בודפשט'.
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פרק ג' :ה  15באוקטובר  -יום הקרב אל מול החסימה המצרית בציר מ'מכפלת'

22

הלחימה ביום זה התלקחה בשני מוקדים :מעוז 'בודפשט' וחסימת הקומנדו המצרי בדרך אליו  .אמנם ,עניינו של
מסמך זה הוא הקרב לפריצת החסימה ,אולם לקרב במעוז  -שמהבחינה הצבאית היה המשמעותי שבניהם  -הייתה
השלכה מסוימת על קרב זה .לפיכך יתואר תחילה ,בקצרה ,מהלך הלחימה במעוז ואח"כ מהלך הקרב מול החסימה
המצרית תוך ציון ההשלכות מפעילות המעוז על קרב זה.
מהלך הלחימה במעוז 'בודפשט' ב  15לאוקטובר.23
ערב ה  15באוקטובר הכוח הלוחם במעוז היה כולו סדיר :24כ  70לוחמי חי"ר (נח"ל ,גד'  )906ו  2טנקים (גד' ;)9
בנוסף הייתה במעוז חולית מכ"ם של חיל הים וצוות תותחנים שאייש מרגמת  120מ"מ.
❖ בשעה ( 01:00ליל ה  14-15באוקטובר) פתחו המצרים בהפגזה ארטילרית כבדה שנמשכת כשעתיים.
❖ בשעה  03:30זהה תצפיתן במעוז כוח חי"ר שעוקף את המעוז מדרום ,דרך הביצות .זה קרוב לוודאי היה כוח
החסימה המצרי .הדיווח הגיע לאוגדה והיווה כנראה הבסיס להערכת המודיעין שמדובר ב  30-40חיילי אויב
(לא ברור על מה התבססה הערכת גודל הכוח).
❖ בשעה  05:00החלה התקפה על המעוז :כוח מצרי נחת מהים בנגמ"שים אמפיביים ,חלקם הושמדו ע"י זוג
הטנקים בפקוד סג"מ מוזס בעת התקרבם לחוף והיתר פרקו לוחמים שהסתערו על המעוז מכיוון הים ומכיוון
ציר 'מכפלת' .הודעה על ההתקפה המצרית ומידע על הכוח המצרי שחצה הביצות בלילה מדרום למעוז הועברה
ע"י האוגדה למח"ט  204יחד עם פקודה לחבור למעוז.
❖ הכוח המצרי הושמד כולו ע"י הטנקים ולוחמי החי"ר (ללא נפגעים) בלחימה שהייתה מופת לנחישות ,אומץ לב
ומיומנות .על פעולתו בהגנת המעוז ,למן תחילת המלחמה ,הוענק אות המופת לסג"מ שאול מוזס ,מפקד כוח
הטנקים.
❖ ההתקפה המצרית נבלמה סופית עד השעה  08:00ומעת זאת ואילך המעוז אינו מותקף ואינו מופגז עד סוף
המלחמה.

הקרב לפריצת החסימה המצרית ב  15לאוקטובר
סמוך לשעה  04:00התמקם כוח מצרי שמנה  25150-180לוחמים מיחידת הקומנדו העילית של צבא מצריים (גד'
 )131על ציר 'מכפלת' כ  1.5ק"מ דמ"ז למעוז (כאמור לעייל ,תצפיתן במעוז זהה את תנועת הכוח המצרי דרך
הביצות ב  ;)03:30ככל הנראה הכוח נועד לחסום אפשרות של הזרמת תגבורת למעוז בעת ההתקפה עליו .כוח
החסימה התפרש לאורך כ  150-170מ' במקביל לכביש המוביל למעוז ,בצדו הדרומי ,ובעומק של כ  70מ' ,עד
הביצות (ר' מפה  .)3לוחמי הקומנדו המצרי התחפרו רובם בעמדות שכיבה מאורכות (ר' תמונה  )4וחלקם בעמדות
גומה מדופנות (ניצלו בורות שנוצרו מפגזי המרגמה שירו לאזור כוחותיהם ,זמן קצר לפני הגעתם ,ר' להלן) .קו
העמדות הקדמי היה במרחק של כ  10מ' מהכביש .הכוח היה מצויד בטילי  ,26RPGוכן מחלקת צלפים שמוקמה
בקו האחורי .בנוסף ,הכוח הניח שרשרת מוקשים בשולי הדרך בצידה הדמ"ז של החסימה.
 22במשך השנים השתרש בקרב הלוחמים בקרב זה המונח 'מארב' ביחס לכוח המצרי (לעתים מוצדק בכך שעד לרגע ההסתערות  ,איש – החל במח"ט
וכלה באחרון החיילים – לא הבחין במדויק במיקומו והיקפו של הכוח) .אולם מן הבחינה הצבאית היה זה כוח חסימה לפיכך השתמשתי לאורך המסמך
במונח זה ,מלבד בציטוטים ,שם הובאו הדברים כלשונם.
 23מהלך הלחימה במעוז לקוח מתוך תחקיר מחלקת היסטוריה [מ ]1וראיונות של המחבר עם כמה מלוחמי הנח"ל [ע .]19לא נעשה כאן שום ברור או
חידוש של העובדות.
 24מחלקת הטנקים בפיקודו של סג"ם שאול מוזס שהתה במעוז למן תחילתהמלחמה ,יתר הכוח מ ה .11.10
 25הערכת גודל הכוח המצרי היא לפי מספר העמדות ,מספר אבידותיו ,מספר השבויים ומספר הבורחים (ר' בהמשך בספור הקרב).
 26בתחקיר מחלקת היסטוריה [מ ]1נאמר שהיה מצויד גם בטילי סאגר שלא הופעלו משום שנרטבו בעת מעבר הכוח בביצות ,אולם אין הוכחה לכך (ר'
דיון בהמשך).
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כאמור לעייל (פרק בי) ,באותו לילה (בין ה  14וה  15לאוקטובר) שהה דרורי עם כוח 500-במעוז 'טרקלין' .מחלקה
אחת מכוח מ' בפיקודו של אבנר חנתה בצומת 'מימיקה-זגוגית' והמחלקה הנוספת ,בפיקודו של אורן ,בצומת
'מימיקה-מכפלת' [מ,2ע .]4כוח בט"ר היה אותו לילה בסיורים על ציר 'מכפלת' בין צומת 'מכפלת-מימיקה' ומעוז
'בודפשט' .הסיור האחרון על הציר בוצע בחצות והכוח נע הלוך וחזור ללא הפרעה; לאחר מכן ,התמקם הכוח כק"מ
צמ"ע ל'מכפלת  .'44הפגזת המצרים על המעוז שהחלה ב  01:00הורחבה עד מהרה ל  1-3ק"מ מעבר למעוז,
כנראה כדי לאפשר לכוח החסימה להתמקם ,והגיעה לקרבת כוח בט"ר; בעקבות זאת התרחק כוח בט"ר עד
ל'מכפלת  ,'48מרחק כ  6ק"מ מהמעוז [ע.]1
בשעה  05:00מתקבלת באוגדה הודעת המעוז על ההתקפה המצרית .ההודעה מועברת לצבי רם ,מח"ט  ,204וזה
מעביר לדרורי (המפקד בשטח) פקודה האומרת שמתרחשת התקפה על בודפשט ,היה דיווח על כוח מצרי באזור
המעוז ,27ועל כן משימתו לשמור את הדרך למעוז פתוחה .דרורי מורה לכוח בט"ר לחבור מידית למעוז ולכוח מ'
להתארגן ולהמתין לו בצומת 'מכפלת-מימיקה' .אח"כ יוצא מ'טרקלין' עם כוח 500-לעבר הצומת (ר' מפה ..)2

מכאן ואילך ,הקרב לפריצת החסימה המצרית הוא מרובה ארועים ומהלכים שמעורבים בהם כוחות שונים שהתנהלו
במקביל אך בנפרד .התאור להלן מתייחס לכלל פעולתו של כל כוח לחוד ומוצג לפי סדר כניסת הכוחות לשטח.
התקלות ראשונה – כוח

בט"ר28

כוח בט"ר ,בפיקודו של יואב ,היה הראשון להתקל בחסימה המצרית .עם קבלת הפקודה מדרורי ,ב  ,05:05הכוח
יוצא מ'מכפלת  '48לעבר המעוז .עדין חושך ,מעט לפני השחר ,29הזחלמים נעים במרחק כ  50מ' אחד מהשני.
הנסיעה עד לאזור החסימה ,מרחק של כ  5ק"מ (כ  1.5ק"מ מהמעוז) ,ארכה כ  5-10ד' .הכוח אינו מודע לקיום
החסימה ואינו מבחין בה בשל החשיכה (הידיעה על כוח מצרי באזור המעוז הייתה כללית מאוד ולא התפרשה
כחסימת הציר) .כך ,מיד כשמגיע הכוח לשולי החסימה נפתחת לפתע אש עזה מטווח קצר ונורה  RPGעל הזחלם
הראשון (של יואב) .הזחלם סוטה מן הכביש ונעצר; בתוכו הרוגים ופצועים .בתוך כך הזחלם השני ,שציוותו טרם
עיכל מה קורה ,עלה על מוקש וגם בו נפגעים (תמונה  .)3הזחלם השלישי בפיקודו של פריימן 30עוצר ומתמקם
במחפורת מאחורי תלולית עפר (במרחק של כ  100מ' מהחסימה) .ממכת האש המצרית נהרגים  4לוחמים וכ 10
פצועים .המפקד יואב שנפצע קשה ,מספיק לדווח בקשר על ההתקלות וכך נודע לדרורי על קיום החסימה .הלוחמים
שלא נפגעו קופצים מהזחלמים ,נסוגים רגלית בחסות החשכה לעבר המחפורת; מרחק של  80-100מ'.
כ  30ד' מאוחר יותר ,אור יום ,מגיע למקום כוח 500-עוצר להרף ומיד ממשיך לעבר החסימה (ר' הפרק' :כוח500-
פורץ למעוז' ,להלן); איש מלוחמי כוח בט"ר שתפסו מחסה בסביבת המחפורת אינו מבחין בשלושת הזחלמים
שחולפים לידם וגם לא בכך שנתקלו באש החסימה כעבור כ  200מ'.
כוח מ' חובר לכוח בט"ר רק ב ( 06:15ר' הפרק' :כוח מ' בזירת הלחימה' ,להלן) .כך במשך כ  50ד' כוח בט"ר
מפוזר בשטח עם הרוגים ופצועים כשהלוחמים הכשרים תופסים מחסה בחסות תלוליות נמוכות באזור המחפורת,
כ  100מ' מהכוח המצרי; לא נעשתה מצדם ,כולם אנשי סגל פיקוד ,כל פעולה לארגון הכוח ופינוי הפצועים .למשך
זמן קצר עוד נורית אש מצד הכוח המצרי אך לא הושבה אש ,בעיקר משום שהכוח המצרי לא אותר (אומנם היה
עדין חשוך למחצה אבל גם מאוחר יותר ,באור יום ,הכוח המצרי לא זוהה מאזור המחפורת).

 27זה כנראה בעקבות הדיווח מבודפשט בשעה .03:30
 28תאור פעולת הכוח נסמך על עדות כמה מלוחמיו [ע.]1
 29ב  15לאוקטובר  1973הירח שקע מעט לפני  05:00השחר בערך ב  05:15וזריחת השמש ב .05:40
 30סג"מ יאיר פריימן מסגל בט"ר.
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מתאר זאת פריימן" :הייתי בזחלם השלישי ,הצטרפתי לכוח רק יומיים קודם לכן ולא הכרתי את החיילים
שהיו עמי .נענו בחשיכה במרחק של כ  50מ' מזחלם לזחלם .כשנפתחה האש לא ניתן היה להבין מה
קורה ,הייתי כ  100מ' מהזחלם של יואב ,עצרתי ותפסתי עמדה במחפורת בצידי הכביש .החיילים בזחלם
קפצו ולא ראיתי אותם יותר ,נותר איתי רק מפעיל ה ...0.5-לאחר זמן הגיעו כמה זחלמים והתפרסו לאורך
הכביש מאחורי ,גם החיילים שלהם קפצו מהזחלמים והתפרסו בשטח .אחר כך הגיע המח"ט והתמקם
אחרי ...ירינו ב 0.5-לעבר המצרים אבל לא ממש זיהינו אותם .אחר זמן קצר מפעיל ה 0.5-נפגע בפניו
והמקלע שותק".
מוסיף מאיר יצחק הלוי ,לוחם בזחלם של יואב:
”  ...הזחלמים ירדו מהכביש לכיוון הים ומיד שקעו .החיילים קפצו ,היה עדין חושך לא ראינו דבר ,מצאנו
מסתור מתחת לזחלמים ...זחלם עלה על מוקש ,תפסתי מסתור מאחורי תלולית עפר קטנה ומדי פעם
הרמתי הראש לראות מה קורה"...
עם הגעת כוח מ' ,התחדשה האש המצרית ונפצעו עוד מספר לוחמים מכוח בט"ר .בהמשך ,לא נענו החיילים שנותרו
לנסיון להביאם לפעולה (ר' להלן בפרק' :כוח מ' בזירת הלחימה') וחלקם התפנה לתאג"ד שהתפרס בינתיים כ 2.5
ק"מ דמ"ז על ציר 'מכפלת'.
מראש ,כוח בט"ר היה בנחיתות מבצעית לעומת הכוח המצרי :מדובר בכוח לא אורגני (סדירים ששמשו כמדריכים
בבסיס טירונים ונאספו מפלוגות שונות ,חלקם
הכירו לראשונה במלחמה) ,ללא נסיון מבצעי,
בגודל של כשישית מהכוח המצרי .אבל גם
לולא כך ,קשה לדמיין את עוצמת האירוע שחוו
הלוחמים; הלם ההתקלות בחושך ובהפתעה,
הרוגים ופצועים ,אש תופת ורעמי התפוצצות
הטילים( ,הלוחמים אפילו לא ידעו מי יורה
עליהם ומאיפה) .ואחר כך ,למעלה מחצי
מהכוח כבר נפגע ,אין פקודה ואין פקוד
מסודר ,איש לנפשו .סביר להניח שהלוחמים
הכשרים שנסוגו לאחור ,בחשיכה ,היו בהלם
(כנראה משום כך לא הבחינו בכוח500-
שחלף מטרים ספורים מהם); הם פעלו
אינסטינקטיבית להציל את נפשם ,לא ברור
אם היו מודעים לכך שהשאירו פצועים
בזחלמים הראשונים .בנסיבות אלו מובן גם תמונה  :3זחלם בט"ר שעלה על מוקש והחל לבעור .צולם בתום
חוסר הרצון לפעול מאוחר יותר.
הקרב ,הנפגעים פונו ממנו קודם שעלה כליל באש (כ.)1
מכוח בט"ר נהרגו בהתקלות סמל יגאל עזרא ,סמל עובד אנטר ,סמ"ר שי (שבתאי) מירמוביץ' וסמל ניר פוחצ'בסקי.
כמו כן היו לכוח  16פצועים בינהם סמל אייב כהן שנותר משותק בכל גופו.
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כוח 500-פורץ

למעוז31

כאמור לאחר שפקד על כוח בט"ר לחבור למעוז ועל כוח מ' להתארגן בצומת 'מימיקה-מכפלת' ,יוצא דרורי עם כוח-
 500מ'טרקלין' לעבר הצומת (מרחק  8.1ק"מ) .בהגיעו לצומת ( )~05:20שולח דרורי את כוח 3 ,500-זחלמים,
לעבר המעוז (מרחק של כ  15ק"מ) וממשיך בארגון הכוח של פלוגה מ' .בתוך כך מגיעה ההודעה של כוח בט"ר על
ההתקלות .כוח 500-לא ידע על פעילות כוח בט"ר לפניו (אפילו לא על קיומו) ולפיכך המ"מ ,סגן מיכאל ראב ,לא
הבין שמדובר באירוע שקשור למשימה שלו .הכוח מגיע לאזור החסימה ב  05:40לערך; לפניו מראה הזחלמים
הפגועים והנפגעים של בט"ר ואש דלילה נורית אליו מהחסימה .הכוח עוצר לרגע מול המחפורת אך לא נוצרת
אינטראקציה עם הלוחמים מבט"ר שלאחר ההתקלות תפסו מחסה מאחורי תלוליות ( 10-12לוחמים); על פי
העדויות [ע ]2הם אינם מבחינים כלל בלוחמי בט"ר שמצדם לא הבחינו בכוח ,500-כ  20מ' מהם .בשלב זה,
כנראה ,32יורדים מספר לוחמים מהזחלם השני של כוח 500-ותופסים גם הם מחסה מאחורי תלוליות .לאחר שהות
של כ  2ד' כוח 500-פורץ בנסיעה מהירה לעבר המעוז (עוקף את שרשרת המוקשים) ורק כשהיה אל מול מרכז
החסימה ניתכת עליו אש כבדה ונורים אליו רקטות  .RPGהכוח משיב אש 2 ,זחלמים נפגעים מירי  RPGאך לא
מושבתים והכוח כולו ממשיך בנסיעה לעבר המעוז .במרחק של כ  200מ' לאחר החסימה (כ  1.2ק"מ מהמעוז ,שם
מתנהלת אותה עת לחימה עזה) הזחלמים יורדים לשפת הים ,מצפון לכביש ,והכוח עוצר .במעבר על פני החסימה
היו לכוח  2הרוגים :סמל ברוך סולומון וסמל שמעון שוורץ ו  8פצועים .המ"מ מודיע לדרורי את מצבם ומבקש חילוץ.
הכוח אינו מנהל חילופי אש עם החסימה .עם הגעת כוח מ (ר' להלן) נורה עליו צרור  0.5מכיוון המחפורת (כנראה
זוהה בטעות כאויב) והכוח מתרחק מעט מערבה .מאוחר יותר ,לקראת סוף הקרב ,יוצא זחלם עם הנפגעים ונע על
שפת הים לעבר התאג"ד ,תוך ירי לעבר הכוח המצרי.
מספר עולי רשטיק ,מ"כ בזחל מ"מ [ע :]2בחמש בבוקר נשמעה בקשר הוראת המח"ט לחבור לבודפשט
משום שמותקפת ע"י כוח מצרי .יצאנו במהירות בציר 'מכפלת' שהיה מוכר כבר מהאספקה שהובלנו ביום
הקודם .לא ידענו ולא ציפינו להיתקל בכוח מצרי בדרך .שמענו בקשר על התקלות כוח בט"ר אבל לא ידענו
שזה בציר שלנו .משחלפנו ע"פ הזחלמים של בט"ר – את הלוחמים לא ראינו – נפתחה עלינו אש עזה מצד
דרום ,ראינו עמדות ,השבנו אש ,אני רוקנתי מחסניות של 'עוזי' .פתאום ,תוך כדי נסיעה פגע  RPGבחזית
הזחלם ,חטפתי רסיס ביד ועוד כמה נפצעו .אבל המשכנו בנסיעה מהירה .הזחלם מאחורינו חטף RPG
בתא הלוחמים ,גם הוא המשיך בנסיעה ,הזחלם השלישי לא נפגע .עצרנו אחרי המארב וירדנו לכיוון הים.
אז התברר שבזחלם השני יש שני הרוגים ומספר פצועים ...במשך כל השעות שהיינו על שפת הים ,אני
זוכר את [ 11דן דרורי] כל הזמן צורח בקשר באופן היסטרי ....בשלב מאוחר יותר ,אבל טרם שככה האש,
יצא אחד הזחלמים עם ההרוגים והפצועים לעבר התאג"ד כשהוא נע על שפת הים מול המארב .פיקד עליו
בחור בשם דיין שניווט את הזחלם באומץ לב תוך כדי ירי בלתי פוסק ב  0.5לכיוון המצריים.
בהקשר של כוח 500-חשוב להבין עד כמה הכוח היה זר למתרחש .מאז שצורף לחט'  204הוא הונע ממשימה
למשימה כל פעם תחת פקוד אחר ('יורם' ,בלוזה ,דרורי) .כשהגיע לכוח דרורי ,ערב הקרב ,לא יודע על קיום כוח
בט"ר וכוח מ' בגזרה (מנגד ,גם אלו לא יודעו על קיומו של כוח .)500-כך באווירה מבולבלת נתקל לפתע באש העזה
של החסימה המצרית בלי ידיעה אפילו על אפשרות קיומה .הכוח משיב אש ,נלחם ,יוצא מטווח החסימה ,מדווח על
ההתקלות ואז מתבצר על שפת הים ומטפל בנפגעיו (כחצי מהכוח פגוע) .בנסיבות אלו ,מול כוח מחופר ועדיף
בהרבה ,לא נראה שהיה דבר אחר שיכל לעשות.

 31תאור פעולת הכוח נסמך על עדותם של כמה מלוחמיו [ע ]2ועדות עמירם דינוביץ [ע]9
 32נסמך על עדות לא ברורה ששמעו משפחות הנפגעים מכוח 500-מפי אחד הלוחמים שהחליט לרדת מהזחלם.
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כוח מ' בזירת

הלחימה33

בעוד כוח מ' מתארגן בצומת 'מכפלת-מימיקה' דרורי מקבל את הידיעה על ההתקלות של כוח בט"ר בחסימה
המצרית ובהמשך את הידיעה על ההתקלות של כוח .500-בעקבות כך מוזנק תאג"ד מבלוזה והכוח מתעכב בצומת
משום שהמתין להגעתו .כך ,רק ב  05:50יצא כוח מ' בצרוף התאג"ד לעבר החסימה כאשר דרורי נוסע בג'יפ הפיקוד
מאחוריהם .כ  0.5ק"מ דמ"ז ל'מכפלת  2.5( '44ק"מ ממקום ההתקלות) הכוח עוצר ודרורי ממקם את התאג"ד בין
הציר והים (עכוב נוסף); קרוב לסוללת המרגמות שנמצאת מדרום לציר .בשלב זה דרורי עולה על הזחלם המוביל
בפיקודו של אבנר (הג'יפ עליו הקשר לרשת החטיבתית נשאר בתאג"ד) והכוח ממשיך בתנועה ומגיע למקום
ההתקלות לאחר זמן קצר ,ב  ;3406:15אור יום מלא.
כבר בהתקרבם נורים אל הכוח מספר טילי סאגר; אלה חולפים מעל הזחלמים ולא מתפוצצים (ר' תיבה בהמשך)
אולם חוטי ההנחיה של הטילים ניכרים במספר זחלמים .בהגיעם נורית אליהם אש מהחסימה המצרית והזחלם
הראשון ,של דרורי ,עוצר בצידי הדרך כ  20מ' אחרי הזחלם של פריימן ,אחריו במרווחים קצרים כל יתר הזחלמים.
התמונה הנפרשת לעיניהם (איור  )1היא של  2זחלמים פגועים של כוח בט"ר בטווחים של כ  50ו  100מ' לפניהם,
לידם הרוגים ופצועים; קרוב אליהם הזחלם של פריימן במחפורת מאחורי התלולית ,ומסביבו חיילי בט"ר שלא נפגעו
שוכבים מאחורי תלוליות עפר נמוכות.

איור  :1תמונת הזירה עם הגעת כוח מ'

תחילה דרורי ואבנר אינם מזהים את הכוח המצרי המחופר כ  100מ' מהם; גם לא את כוח 500-הנמצא כ  400מ'
מהם ,מעברה של החסימה .עם העצירה ,באין פקודה מסודרת ,רוב רובם של הלוחמים מכוח מ' קופצים מהזחלמים
ותופשים מחסה מאחורי תלוליות נמוכות בין הכביש לשפת הים ,יחד עם הלוחמים שנותרו מבט"ר.

 33סעיף זה מבוסס על עדויות לוחמי כוח-מ [ע ,3ע ,4ע ,7ע ]8ועדות המח"ט [מ]2
 34ע"פ עדותו של רפי מימרן [ע ,]4מ"כ מכוח מ' שהסתכל בשעונו.
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בודדים השיבו אש לעבר החסימה מיוזמתם .מספר יעקב
הרפז ,מ"כ בזחלם של אבנר [ע:]3
"קבלת הפנים הייתה חמה בצורת טילי סאגר ואש
צלפים מדויקת .השבתי אש וצימצמנו את המרחק
בינינו לבין אנשי הקומנדו עד כדי  150מ' בשטח חשוף
וקשה למעבר ...אני חושב שהייתי הראשון שראיתי
אותם לפנים ,זה היה  100מ' מהם ....אמרתי ל 0.5
שיירה בכיוון ...ראיתי שהוא לא יורה בכיוון ,לקחתי
את העסק לידיים והתחלתי לירות .מאותו שלב
התחילו בעצם לגלות את מקום העמדה".

דרורי ,משום מה ,חיפש את האויב במשקפת
בסביבות המעוז* (מרחק של כ  1.5ק"מ) .לדבריו
[ע ]3הבין מהמח"ט שהכוח המצרי נמצא בכלל
בדרכו לאזור החסימה ,עדין לא ממוקם .הסבר תמוה
לאור העובדה שטרם הגעתו לשטח כבר קיבל הודעה
על ההתקלות של כוח בט"ר וכוח ,500-וכשהגיע ראה
את הכוח הפגוע של בט"ר לנגד עיניו ונורתה עליהם
אש מהחסימה.
*ר' עדותו של יעקב הרפז ב [ע.]4

בהמשך ,לאחר שעה ארוכה ,נפגע מקלע ה  0.5אצל הרפז והזחלם סובב לתאג"ד.
בסביבות  ,3506:30מעט לאחר הגעת כוח מ' ,מגיע המח"ט צבי רם ומתמקם מאחורי הזחלם של פריימן .המח"ט
מגיע בכוח של  2זחלמים וג'יפ; אתו על הזחלם קצין אג"ם ,רס"ן רמי קנטור ,וקצין הקשר .מעט אחר כך מצטרף
אליו ,בזחלם נוסף ,הקש"א רס"ן ליאור הלל .התמונה שנפרשת לפניו דומה לזאת שהייתה לדרורי אלא שהפעם
נוספים שיירת הזחלמים הריקים של כוח מ' והלוחמים הפזורים בשטח .ממטה האוגדה בבלוזה הוא מקבל דיווח
שהכוח מונה כ  30-40מצריים( 36כנראה הערכת מודיעין בעקבות הדיווח של התצפיתן במעוז) ומפקד האוגדה,
תא"ל ששון יצחקי ,שיושב בבונקר בבלוזה לוחץ על המח"ט בקשר לצאת להסתערות ולחסל החסימה המצרית;
לדברי המח"ט [מ,2ע ] 5הלחץ נמשך עד סופו של הקרב ,מדי כמה דקות ,ובמילים בוטות ("אלה בסך הכל ערבושים,
תנפנף אותם כבר משם") .עדות דומה מסר קשר מג"ד  ,141משה בן ארי ,שהיה אמנם מרוחק ממקום האירוע אך
האזין לקשר כל מהלך הקרב [ע.]6
בעקבות כך ,המח"ט פוקד על דרורי להתארגן להסתערות על הכוח
המצרי .דרורי שולח את אבנר לארגן את הלוחמים .אבנר יורד
מהזחלם עובר בין הלוחמים (מכוח מ' ובט"ר) הפזורים בשטח
במחסה תלוליות חול נמוכות ופוקד לחזור לזחלמים .לדברי הלוחמים
[ע ]4הם מבולבלים ,לא מקבלים מידע מהמפקדים ,לא מבינים מה
קורה ואינם מצייתים לפקודה.

לאחר כניסת פל' ל' לזירה ,אבנר ,שככל
הנראה נואש מתגובת לוחמיו ,נוטל רובה
 FNמאחד מחייליו וחובר בריצה לזחלם
הקיצוני של פל' ל' .הוא החל יורה לעבר
המצריים ,אך לאחר מספר כדורים נהרג
מירי צלף מצרי.

נחום הדסי מספר [ע ..." ]3אבנר הסתובב בין האנשים ששכבו וניסה להקים אותם שילכו לתפעל זחל .איש
מהם לא רצה לקום והוא בעצמו קפץ לזחל ,ניסה להפעיל את ה  ,0.5ירה מספר כדורים עד שזה נתקע
ואז ירד מ הזחל ...ראיתי אותו פונה ימינה ,לכיוון הים ,שם שכבו אנשים שבכלל לא ידעו מה נעשה אתם".
דויד דשתי ,מ"כ בזחלם השני ,ואתו יעקב מלכה היו שנים שחזרו.
מספר דוד דשתי [ע" :]4לאחר הפקודה של אבנר קראתי לאנשים לחזור לזחלם אולם רק לוחם אחד ,יעקב
מלכה (שצורף לכוח מבלי שעבר כל הכשרת חי"ר) חזר אתי; היתר נותרו בשטח ולאחר זמן קצר פינו עצמם
לתאג"ד .יריתי ב  0.5לעבר עמדות המצרים; יעקב סייע לידי בפתיחה וטעינה של ארגזי פעולה .אולם הירי
היה בלתי יעיל משום שלא ניתן היה לזהות את עמדות המצרים".
בהמשך יעקב מלכה נהרג ודוד דשתי נפצע מצרור מטווח קרוב ולאחר זמן פונו ע"י רם כהן (ר' להלן) לתאג"ד.
 35יש כאן השתהות לא ברורה אבל יש להביא בחשבון שהגיע מבלוזה ,כחצי שעה נסיעה בזחלמים.
 36בזמן זה דרורי עדין לא מזהה את כוח החסימה המצרי ומדווח למח"ט שזיהה כ  15-20לוחמים מצריים ליד המעוז .המח"ט מציין בעדותו [מ ]2שלא
התייחס לדיווח.
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רפי מימרן ,מ"כ בכוח מ' ,ניסה גם הוא לחזור .הוא מספר [ע ]4שקרא לחייליו לחזור לזחלם אולם הם נותרו
שכובים מאחורי התלוליות והוא רץ אליו יחידי .בדרך שמע את דוד דשתי קורא לו אולם לפני שהגיע אליו
נפצע (גם הוא מצרור מטווח קרוב שמקורו לא ברור) ,השעה הייתה " .07:15היה על ידי חובש שהיה
בהלם ולא טיפל" הוא מספר .לאחר כשעה רם כהן פינה גם אותו.
כך ,למעט שלשה שנפגעו גם הם ,הלוחמים ,הן בכוח מ' והן בכוח בט"ר ,לא מבצעים את הפקודה ;37הם נותרו
שכובים מאחורי התלוליות בין הכביש והים.
הכוח המצרי ממשיך כל אותה עת בירי נק"ל ו ;RPG
הטווח והשמש שעדין מסנוורת בעיניהם מקשים עליהם
לפגוע .בהמשך נופלים בינות החיילים סביב המחפורת
מספר פגזי מרגמה (סביר שיש בשטח קת"ק מצרי) ,אך
אלו חודלים במהרה כנראה בשל הקירבה לכוח
החסימה .מירי הכוח המצרי נפצעים מספר לוחמים
מכוח מ' ומכוח בט"ר; חלקם מטופל על ידי חובש
מהפלוגה ואחר כך הם מפונים לתאג"ד ע"י רם כהן (ר'
בהמשך).

לסוגיית הסאגרים .הן כוח מ' והן כוח בט"ר מדווחים כי
נורו עליהם מכיוון המעוז טילי סאגר שלא התפוצצו;
דרורי ופריימן אף טוענים שזיהו את מקור הירי בתלולית
על החוף במרחק של כ  300מ' מהם – זהוי מופרך משום
שבמקום זה בדיוק שהה אותו זמן כוח[ 500-ע ;]2כמו
כן ,טכנית ,לסאגר טווח דריכה מינימלי של כ  400מ' .עם
זאת הדיווח אודות הירי נראה אמין משום שטיל סאגר
קל להבחנה על פי התיל שנפרש ממנו לכל אורך המעוף,
רעש אופייני וכן הוא איטי יחסית.
נראה שהירי התרחש בתחילת הקרב בלבד משום
שלוחמי כוח 'עמירם' שהגיעו ב ( 07:15ר' להלן)
מדווחים שכלל לא הבחינו בירי שכזה שהיה אמור להיות
בעורפם .הטילים נורו ככל הנראה מהכוח מצרי שנחת
סמוך למעוז וחוסל ע"י אנשי המעוז לפני .07:00
המוזר הוא שאף זחלם לא נפגע מירי הסאגרים ולא זוהו
פיצוצים של ראשי הנפץ של הטילים; פגיעה של סאגר
ברכב נייח היא כמעט ודאית אפילו למפעיל לא מיומן.
יתכן והדבר נובע מכך שהירי היה כנגד השמש בשעות
הזריחה (המפעילים סונוורו) ומכך שהיו תחת אש
מהמעוז ולכן הטילים לא הונחו כראוי .יתכן גם שראשי
הנפץ נרטבו בנחיתה בחוף ולכן לא התפוצצו.
בתחקיר מחלקת היסטוריה [מ ]1נכתב שלכוח החסימה
היו טילי סאגר אולם הם נרטבו במהלך חציית הביצות
ולכן ולא הופעלו .יש לציין שבסריקה בתום הקרב לא
נמצאו מזוודות-שיגור או כל עדות אחרת לקיום הטילים
בידי כוח החסימה .לפיכך ,נראה שהמידע שגוי.

דרורי התקשה בתפקוד כל משך הקרב ,למעשה נראה
כמי שאיבד את העשתונות .38הוא יורד מהזחלם נע
ממקום למקום ,צועק לכל עבר ומתכנס בעצמו לסרוגין.
בשלב מסוים מתרחק מהכוח עם מכשיר קשר ,לטענתו
ניסה להפעיל את סוללת המרגמות [ע,3ע( ]4הקש"א
ליאור הלל שולל האפשרות שהיה לדרורי קשר עם
המרגמות [ע .)]20מאוחר יותר שולח את אחד מזחלמי
הרתק של פל' ל לחפש חוליות סאגר על שפת הים (ר'
בהמשך הפרק "פלוגה ל' – הקרב מול החסימה" ); זה
היה זמן רב לאחר שירי הסאגרים פסק.

במקביל ,מעט לאחר הגעת הכוח ,מתחיל סמל רם כהן,
מפקד זחלם ה  20מ"מ של כוח מ' ,בפינוי נפגעי כוח מ'
ובט"ר [מ .]4עמו בזחלם ,שתותחו שבק וציוותו התפזר,
הנהג גבריאל בורוכוב ולוחם נוסף שלמה בלמס; יחדיו
הם מבצעים מספר סבבים לתאג"ד( 39כ  2.5ק"מ ד"מז לזירת הלחימה ,על ציר 'מכפלת') .בכל סבב הם מעלים
פצועים תחת חשיפה ארוכה לאש החסימה המצרית כאשר רם מחפה בירי מ 0.3-שהועבר לדפנות הזחלם .כך הם
משלימים  4סבבים כאשר בכל סבב מפונים  3-5פצועים לתאג"ד .בסבב החמישי ,בסביבות  ,08:45בהגיעו לזירת
הלחימה נפגע רם כהן בראשו מירית צלף; הזחלם מפנה אותו לתאג"ד אבל מסתבר שנהרג .על פועלו בקרב הוענק
לסמל רם כהן עטור העוז וצוותו זכה לצל"ש.

 37נאמר הן בעדויות מפקדים :המח"ט [מ ,]2דרורי [ע ]3ופריימן [ע ]1והן בעדויות לוחמים מכוח מ' :רפי מימרן [ע ]4ושלמה בלמס [ע.]7
 38נאמר בעדויות רבות של לוחמים מכוח מ' ופל' ל' ,ראה בעיקר יעקב הרפז מכוח מ' [ע ]4ושמעון גיבל מפלוגה ל' [מ.]7
 39למעשה התפרסו בשטח (אחד ליד השני)  3תאג"דים :תאג"ד ד"ר גרושקה שהיה מסופח לחטיבה הגיע ראשון ,ב  06:00בערך ,וזמן קצר אחריו תאג"ד
 ,141אלו קלטו את מרבית הנפגעים (כ  )100ופעלו תחילה תחת הפגזת מרגמות .מאוחר יותר הגיע גם תאג"ד  128אשר קלט  3נפגעים.
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מספר על כך שלמה בלמס [ע ... " :]7ירו עלינו ממש מקרוב  ...אבל לא הצלחנו לראות אותם ...לא
הייתה לנו ברירה אלא לרדת מהזחלמים ולתפוס עמדות כדי להשיב אש ...מסביבי היו חיילים שפחדו ,היו
גם כאלה שהפחד שיתק אותם ,ואפילו לא היו מסוגלים ללכת או לחזור לרכבים .המ"כ שלי רמי כהן ,אחד
הנהגים ואני .עלינו על אחד הזחלמים והתחלנו לפנות פצועים שהיו מפוזרים בשטח .תחילה עברנו מנקודה
לנקודה ופינינו שישה פצועים .נסענו לתאג"ד ,הורדנו את החיילים שאספנו וחזרנו לזירת הקרב ...שעתיים
לאחר תחילת המארב ,רמי הרים ארגז תחמושת לזחלם ופתאום שמעתי צעקה .הסתובבתי וראיתי שהוא
נופל לקרקע .צלף מצרי ירה לו בדיוק בראש .ניסיתי לסגור את החור של הקליע ולעצור את הדם אבל זה
כבר לא עזר ,הוא נהרג במקום .אחד המ"כים שהיה קרוב למרפאה נקרא להחליף את רמי ,אבל הוא לא
היה מסוגל ...בדיעבד אני יודע שזה היה הלם קרב"...
כך ,למעט בודדים ,לוחמי כוח מ' ,והמעט שנותרו מכוח בט"ר ,כמעט ולא נטלו חלק בלחימה מול הכוח המצרי .רובם
של המפקדים והלוחמים בכוחות אלו לא תיפקדו ,ובמרוצת הזמן חלק מהזחלמים סבב לאחור והתפנה לאזור
התאג"ד.40
דרורי תיאר את המצב כך [ע" :]3הסתערות לא הייתה כי לא הסתערנו ,הנקודה העיקרית הייתה איסוף
הפצועים ...לחמו שם  4מחלקות חרמ"ש ...היו שם אנשים שתפסו הלם ,הם היו לא מעטים והם הפריעו,
הפריעו מאוד אפילו ...בהתחלה הייתי מאוד מיואש ,היה קשה להשתלט על הזחלמים."...,
כוח מ' היה בעיקרו חלק מפלוגת חרמ"ש ותיקה ומאומנת .ככלל ,פועלה בקרב כפלוגה לא עמד בציפיות על אף
שלא הופתעה ,פעלה באור יום ובכוח לא קטן .העניין הוא לא בזה שלא הסתערה – שאז גורלה היה נחרץ (ר' הקרב
של פלוגה ל' להלן) – אלא שכלל לא הייתה נכונה ללחימה .אולם ,על פניו נראה שמדובר בכשל פיקודי שהוביל
לחוסר תפקוד של רובם של הלוחמים .הן המח"ט והן דרורי שהיו בקרבתם המיידית שדרו בלבול והיסטריה ;41דרורי
חדל לתפקד כבר מתחילת הקרב .בשום שלב לא עברו פקודות מסודרות אל הלוחמים .כן יש להביא בחשבון גורמים
נוספים :אורן טמיר ,מ"מ המחלקה השנייה ,נפגע ופונה בשלב די מוקדם של הקרב; הפלוגה לא ממש צעירה (גיל
לוחמיה נע סביב ה  )30ונושא רמת החיילות אינו ברור ;42הכוח כלל גם מספר לוחמים שלא היו חלק אורגני מהפלוגה
וחלקם חסרי הכשרה בסיסית בלוחמת חי"ר .בקרב זה היו לכוח מ'  3הרוגים :סרן אבנר בן אליעזר ,סמל רם כהן
וטוראי יעקב מלכה .כמו כן היו לכוח  6פצועים שאחד מהם ,סגן אורן טמיר ,נפטר לאחר מכן.

 40שלמה בלמס לוחם מהצוות של רם כהן מספר [ ]8,6שבסבבים שעשו לתאג"ד עלו גם לוחמים שלא נפגעו .נחום הדסי ,מ"כ בכוח מ' ,מספר [ע ]4שעד
 10:00רוב הכוח היה כבר בתאג"ד .דוד דשתי [ע ]4מספר שבעוד הוא יורה ב 0.5-חייליו פינו עצמם לתאג"ד .פריימן [ע ]1מספר שהזחלם שלו התפנה
לתאג"ד כשהוא נושא עמו מספר פצועים ו  2הרוגים.
 41פריימן [ע ]1מספר שהמח"ט היה היסטרי לאורך הקרב כולו ,כך גם עדויות [ ]16 ,17מפלוגה ל' (ר' בהמשך).
 42המח"ט בתחקירו [מ ]2מציין שנחשבו חיילים בינוניים ,אבל יתכן וזה אינו אלא נסיון הצדקה לכשלונו בנהול הקרב (ר' בהמשך) ,כמו חלקים אחרים של
עדותו.
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פריצת כוח

'עמירם'43
דינוביץ44

המח"ט ,לאחר שהנסיון להניע את כוח מ' לפעולה כשל ,מורה לכוח 'עמירם' בפיקודו של רס"ן עמירם
לחבור אליו על מנת להצטרף ללחימה .45כוח 'עמירם' ,כ  25לוחמים על גבי  2זחלמים ו  2ג'יפים ,היה כוח מאולתר
שהורכב ממחלקות סיור ומסייעת של גד' ( 141חט' .)204

באותו לילה היה הכוח במשימות חסימה בציר 'מימיקה' וסביבות בלוזה .עמירם מארגן את הכוח ויוצא לדרך .תוך
כ  20ד' ,בסביבות  ,07:15כוח 'עמירם' מגיע לחפ"ק .המח"ט מטיל עליו לחבור לכוח 500-שנמצא בצד השני;
התדריך אורך כ  2ד' בשיחה מזחלם לזחלם [ע .]9עמירם מחליט להשאיר את  2הגיפים מאחור; מקלע מועבר
מאחד הגיפים לזחלם ,נעשה תאום ירי ,והכוח 2 ,זחלמים ,עובר בנסיעה מהירה את הדרך מול החסימה לכיוון מעוז
'בודפשט' .בזמן המעבר הכוח המצרי פותח לעברו באש עזה והכוח משיב אש תוך כדי תנועה .כבר בתחילת המעבר
נפצע מ"מ הסיור גד ברנע ובהמשך הנסיעה נהרגים סמל דן שמיר וסמל מנחם קוטלר .הכוח עוצר כ  200מ' אחרי
מתחם החסימה בקרבת כוח 500-שנמצא שם מתחילת הקרב .עמירם שולח את החובש לטפל בפצועים של שני
הכוחות ומבקש סיוע אווירי אך נענה שלא יהייה כזה .המח"ט שואל את עמירם אם יכול לחזור ולהסתער ,עמירם
עונה שהאויב עדיף עליו בהרבה ,אין סכוי .עקב הטווח הרחוק יחסית לא בוצע ירי נק"ל ועמירם לבדו פותח בירי
מסיבי ממקלע ( 0.3המקלע היחיד שהיה בשני זחלמים); בהמשך נורו גם מספר פצצות ממרגמה  .52במשך כל
הזמן הזה ממשיך מפקד האוגדה (מהבונקר בבלוזה) ללחוץ "לנפנף" את המצרים .קשר מג"ד  ,141יוסי בן ארי,
שהאזין למתרחש בקשר ,מספר שבשלב מסוים עמירם עונה לו 40" :סתום ,כאן לא מנפנפים כאן נהרגים" [ע.]6
לאחר כחצי שעה רואים אנשי הכוח את החצייה וההסתערות של פלוגה ל' (ר' להלן) – 'כמו בסרט' אומר איצלה
החובש [ע .]10עמירם שלא יּודע על כך קודם לכן ,נענה בקשר שזה כוח שלנו ,לא לירות .לדברי לוחמי הכוח פלוגה
ל' עצרה כ  100מ' מהם ולא נוצר כל קשר בין הכוחות.
בשלב מאוחר יותר ניתכת עליהם הפגזה ,הכוח מזהה קת"ק מצרי ומבריח אותו בירי .לקראת סיום הקרב עמירם
שולח את אחד הזחלמים של כוח 500-עם פצועים לעבר התאג"ד; הזחלם חלף ע"פ החסימה בנסיעה על שפת הים
תוך ירי על הכוח המצרי .בסיום הקרב התפנו כוחות עמירם ו  500מזרחה לעבר התאג"ד.
שלמה בר דיין ,לוחם בכוח 'עמירם' ,כותב ביומנו [ע ..." :]11מגיעים למקום .שלושה זחלמים הצליחו לפרוץ
לפנינו .הם מדווחים על נפגעים רבים ויש להגיע אליהם ...על הזחלם שלנו עמירם ,מ"פ לשעבר בגדוד
שהצטרף אלינו .המח"ט מטיל עליו לפרוץ את הדרך... .אין פנאי לפחד .קיים מתח ,הרגשה בלתי ברורה.
יוצאים לדרך ,עוקפים זחלמים פגועים ועשנים .יורים לכל הכיוונים .אני מרוקן במהירות שלוש מחסניות של
"עוזי" וממשיך .מולי במחפורת אני מבחין בראשים של חיילי האויב המרוחקים מאיתנו מטרים ספורים
בלבד .אנו פורצים קדימה .נורית עלינו אש תופת וכן טילים .לפתע אנו נעצרים ,מסתבר שחלפנו את כל
המארב והגענו אל הזחלים התקועים ....יש נפגעים ,שני זחלמים כבר מלאים בפצועים ,החובש רץ מזחל
לזחל ,ומצמיד שקיות אינפוזיה .מרחוק הוא נראה ניצב בזחל למרות מטר האש ומגביה את שקית הפלזמה.
...עמירם ,גבר שליו וקר-רוח מדווח למח"ט על מיקומנו ומיקום הכוח המצרי .אנו מרתקים את האויב ביריות
מ  ,0.3צולפים באויב; אני מזין את המקלע שעמירם מפעיל .ארגזי הפעולה מתחסלים במהירות... .לפתע
מתחילה הרעשה ארטילרית הפצצות הולכות וקרבות אלינו .אנו מבחינים בקצין מצרי העומד זקוף על קו
הרקיע ומטווח את הפגיעות .מנסים לפגוע – הוא רחוק לא בטווח אפקטיבי .שומעים את יציאות הפגז ואת
נהמת השריקה מעל ראשנו ...ניתן אישור לפנות נפגעים .מעמיסים על זחלם הרוגים ופצועים .מתברר
שלזחל יש פנצ'ר ...עמירם מסביר לנהג בשלווה איך לנהוג והוא פורץ ומצליח לעבור"....
43
44
45

ספור הלחימה של 'כוח עמירם' מבוסס בעיקר על [ע ,9ע ,10ע]11
רס"ן עמירם דינוביץ מגד'  ,141חט' .204
לא ברור אם באוגדה ידעו על כוח עמירם שהוזעק ע"י המח"ט ,אבל ברור שידעו לאחר מעשה.
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כוח 'עמירם' ו ''500

חפ"ק
כוח בט"ר
כוח מ'
כוח החסימה המצרי

תאג"ד

מפה  :3פריסת הכוחות באזור החסימה (טרם כניסת פל' ל')
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פלוגה ל' – הקרב אל מול

החסימה46

נראה שבעבור כשעתיים מההתקלות ועדין החסימה המצרית לא נפרצה ,ולו במעט ,מבין גם מפקד האוגדה ,תא"ל
ששון יצחקי ,שיש בעיה ומחליט להזעיק תגבורת (לדברי צבי רם ,מח"ט  ,204הדבר נעשה ללא ידיעתו  -עודכן רק
לאחר מעשה) .כך ,מעט אחרי שצבי רם מזעיק את כוח 'עמירם' ,ששון מורה לפדל'ה (אל"מ אהרון פלד ,מח"ט ,)11
לשלוח פלוגה לעזרת  204וזה מוריד את הפקודה למג"ד  ,128סא"ל זאב ליטמן ,אשר מחליט להזניק את פלוגה ל'
בפיקודו של עוזי דגני.47

כמו הגדוד כולו ,פלוגה ל' הוצערה ב  1970כך שרוב חייליה היו כאלו ששרתו בסדיר במלחמת ששת הימים; הסגל
היה בחלקו מעט מבוגר יותר .בשנים  1970-1973הפלוגה עברה אימונים רבים בכל הרמות (במסגרת הגדוד והחטיבה)
והיא דוגמה לפלוגת מילואים חי"ר ברמת הביניים :לא סיירת אבל גם לא הגמ"ר .חיילי הפלוגה באו מיחידות שונות,
רובם חיילי חי"ר בסדיר :נח"ל ,גולני ,וחרמ"ש .היו גם שהגיעו ממג"ב וכאלו ששרתו בחיל האוויר ועברו הסבה
לחי"ר .הגם שרמת החיילות הבסיסית הייתה בהתאם ליחידות מהן הגיעו ,במהלך האימונים עד למלחמת יום
הכיפורים הפלוגה התגבשה לרמה אחידה וגבוהה למדי; בעיקר הודות למנהיגותו של המ"פ עוזי דגני.
מסכם זאת הסמ"פ יאיר [ע ..." :]15מעבר לזה אני ממש רוצה להדגיש ,הפלוגה הייתה עם אווירה טובה,
אווירה חברתית טובה ,נוצרו חברויות עמוקות בין חיילים ,בין מפקדים וחיילים ,בין מפקדים; היו חברויות
עמוקות ביותר".
בתעסוקה המבצעית ,קודם למלחמה ,הפלוגה תפסה קו ברמת הגולן ואח"כ ברצועת עזה שם התנסו חיילי הפלוגה
בהתקלויות מול מחבלים.
ממשיך יאיר ..." :זה לא היה מבחן האש הראשון של הפלוגה ,היתה בעזה התקלות רצינית עם מחבלים
בטווח אפס והיה קרב קשה מאוד .כל הפלוגה השתתפה ותפקדה בצורה מעולה ,היא גם זכתה לשבחים על
הביצועים שם .זאת אומרת אנשים כבר ראו אש ,ראו כדורים ,נלחמו מטווחים קרובים"...
הפלוגה מנתה כ 80-לוחמים על גבי  11זחלמים ( 3מחלקות ,בכ"א  3זחלמים :מ"מ ,גור וסמל וכן זחלם מ"פ וזחלם
טכני אשר שימש גם את הסמ"פ יאיר ברקאי.)48
בימים שטרם הקרב הפלוגה פעלה בגזרת ארבעה מהלוחמים הגיעו מחו"ל והצטרפו לפלוגה מספר ימים
בלוזה-טסה במשימות שכללו אבטחת צירים ,לאחר פרוץ הקרבות .מיור (מאיר אדמון) ויורם דנקנר הגיע
והגנה על חניוני טנקים בלילות( 49כך לא הייתה מאה"ב .שלמה בלבן הגיע מהולנד שם שהה לצורך לימודי
וטרינריה .שלמה נפל בקרב ועוטר ב'עטור-העוז' .מיוחד הוא
לה הכרות מוקדמת עם גזרת 'בודפשט') .בלילה ספורו של אלי חסון שהגיע מאיטליה .בתור נער עלה לבדו
שבין  14ל  15לאוקטובר תפסה הפלוגה את לארץ מטריפולי (לוב) .בשנתיים האחרונות הקים עסק טקסטיל
צומת טסה-בלוזה לקראת מתקפה צפויה של פורח באיטליה .בפרוץ המלחמה עזב הכל והצטרף לפלוגה.
המצרים לאורך כל הגזרה (מתקפה דומה ביום אלי נפל בקרב ועוטר ב'עטור המופת'.
הקודם נבלמה ע"י גדוד הטנקים של החטיבה).
ב  07:15לערך התקבלה בפלוגה פקודת המג"ד להגיע במהירות לציר 'מכפלת' לחבור לחפ"ק  .204לא נאמר
מיקום ,לא ניתנה סיבה ולא מילה על הכוח המצרי וההתקלות; משברי דברים היה ברור שיש 'משהו' אבל לא יותר
מזה .עם קבלת הפקודה נעשתה התארגנות חפוזה (רשתות ההסוואה נזרקו לתוך הזחלמים ,לא קופלו) והפלוגה
יצאה לדרכה תוך דקות מספר מזרחה לעבר רומני.
 46ספור הלחימה של פלוגה ל' מתבסס על [ע ,12ע ,13ע ,14ע ,15ע ,16ע ,17ע]18
 47רס"ן עוזי דגני מ"פ פלוגה ל' ,גדוד  ,128חטיבה .11
 48סרן יאיר ברקאי ,סמ"פ פלוגה ל' ,גדוד  ,128חטיבה .11
 49ככלל ,עד לחציית התעלה פעל גדוד  128במרחב שבין בלוזה לטסה תחת הפגזות והתקלויות עם חוליות מצריות בהן נהרגו  10לוחמים מהגדוד ,רובם
ב  11.10בקרב חזיתי עם כוח קומנדו מצרי אשר חוסל כולו ( 30לוחמים מצריים) .כמו כן היו לגדוד  2הרוגים בחציית התעלה (מפגיעת טיל) ו 2
הרוגים בטהור החיץ החקלאי מעבר לתעלה ,לאחר החצייה.
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מספר מיור [ע ,]21מ"כ גור" :2-תוך כדי השכמה ,קפה של הבוקר ,קיבלנו בחטף קריאה לעלות על הרכבים,
יוצאים ...לא היה סיפק בידנו להתכונן ,לא ידענו לקראת מה אנחנו יוצאים ,פשוט עלינו על הזחלמים ונסענו.
על הריצפה זרוק ציוד הלילה ,שום דבר לא היה מאורגן לקראת לחימה"...
ברומני הצטרפה מחלקת הסיור של הגדוד אשר הובילה את השיירה צפונה בציר 'ענוי' עד למעוז 'טרקלין' על שפת
הים .משם המשיכה הפלוגה לבדה בציר מכפלת עד אזור הלחימה (ר' מפה  .)1נראה שהבחירה במסלול זה (במקום
בציר 'זגוגית' עד 'מכפלת' ,שהוא קצר בהרבה) הייתה משום שבפקודה מהאוגדה נאמר רק ציר 'מכפלת' בלי נקודת
ציון; המקום המדויק נודע רק לאחר שנוצר קשר עם מח"ט  ,204לאחר ההגעה ל'טרקלין'.
הנסיעה עד אזור הלחימה אורכת כ  30ד' .כ  2.5ק"מ לפני החסימה פוגשים בתאג"ד פרוש מימין הדרך .בשטח כ
 10פצועים על אלונקות ו  4-5זחלמים לידם .מנגד ,בצד הדרומי של הדרך ,קרוב לתאג"ד ,ממוקמת סוללת מרגמות
 120מ"מ בטלה מכל פעילות (חלק מלוחמיה עסק אותה עת בתפילת הבוקר) .לאחר כ  2ד' הפלוגה מגיעה לאזור
הלחימה; השעה בסביבות  .5007:45טור הזחלמים עוצר כך שהזחלם של עוזי סמוך לזחלם המח"ט (ניכר בכך
שגגון ברזנט פרוש מעליו) ועוזי יחד עם יאיר מדלגים אליו לקבלת תדריך.
התמונה הנפרשת לעינינו (איור  :)2בחזית ,לכיוון הכוח המצרי נראים  3זחלמים ,חלקם פגועים .מימין ,באזור
התלולית (מאחורי המחפורת) ,זחלם המח"ט ומסביבו מספר זחלמים 2-3 ,לוחמים בכל זחלם .מאחוריהם חנו
בשיירה על הדרך כ  4-5זחלמים ריקים 51שלא ניכרה בהם כל פגיעה .ספירה מדויקת (איור  )3מורה שעד להגעת
הפלוגה הצטברו  12זחלמים באזור המחפורת ואחריה ,ו  5זחלמים שעברו את החסימה ממוקמים כ  200-300מי
ממערב לה .בחולות שבין הכביש והים פזורים הרבה לוחמים ,שוכבים מאחורי תלוליות נמוכות ,חלקם סדירים
וחלקם מילואים (ההבדל היה בולט); מדי פעם אחד מהם ירה כדור בודד .בעודנו ממתינים לתדריך ניחתים מספר
פגזי מרגמה (לא ברור מי יורה) ונשמעים קולות דלילים של ירי נק"ל פוגע בדפנות הזחלמים.
מההפגזה נפצע בזחלם שלי אדלר ,מפעיל ה .0.5-אני מספר על כך ביומני [ע..." :]17אדלר נפצע מרסיס.
אני מוריד אותו מהזחלם ונושא אותו לעבר שני לוחמים (סדירים) ששכבו בחול .אני מבקש מאחד מהם
לפנות את אדלר אחורה והוא עונה לי 'אני לא מרגיש טוב ,עזוב אותי' .התגובה של חברו דומה .עדין נדהם,
אני רואה זחלם נע לעברי ברוורס ,מישהו קופץ ממנו ,מעלה את אדלר לזחלם ומפנה אותו".
במאמר מוסגר אוסיף כי רק  46שנים מאוחר יותר ,כשראיתי את תמונתו של רם כהן מכוח מ' ,נראה לי שהיה הוא
זה שעמד זקוף בזחלם ופיקד על הפינוי.
כאמור המ"פ עוזי והסמ"פ יאיר דלגו לזחלם המח"ט לקבלת תדריך .ממקומנו יכולנו לראות את המח"ט מנופף בידיו
וצווח .על אשר ארע בתדריך מספר יאיר [ע:]15
"המח"ט היה היסטרי לחלוטין וצווח על עוזי כי לפנינו 'כוח מצרי קטן ומחוסל' ושעליו לנוע מייד על הציר
ולהסתער רגלית על הכוח כדי לטהר סופית את השטח .עוזי ביקש לנהל קרב מסודר :לעלות לתצפית,
לזהות מטרות ,לקיים קבוצת פקודות ותדריך לפלוגה .המח"ט צווח עליו כי זה מיותר אין שם כבר כלום ,כי
כוח קודם חיסל אותם ורק צריך לטהר את השטח .עוזי ביקש שוב לקיים לפחות תדרוך לפלוגה אולם
המח"ט סרב וצווח עליו שוב כי לא צריך ושייתן פקודה תוך כדי נסיעה .המח"ט הצביע כללית על כיוון
המארב ונתן מידע שגוי ומבולבל על גודלו [נקב במספר של  30לוחמים] ומיקומו המדויק .הוא צווח כי יש
לנוע במהירות עד מול המארב ולרדת להסתערות רגלית ,כי האזור ביצתי והזחלמים ישקעו".

 50במסמך מחלקת היסטוריה [מ ]1מצויינת שעת ההגעה כ  06:30אך ציון זמן זה לא תואם את מהלך הקרב ולא ברור מאין נלקח.
 51הזחלמים הריקים  -אלו שבתאג"ד ,ואלו שלאורך הדרך  -השתייכו לכוח מ'.
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איור  :2תמונת הזירה עם הגעת פלוגה ל'

איור  :3הצטברות הכוחות במהלך הפריצה
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לאחר התדריך ,עוזי מכנס את המ"מים ונותן פקודה קצרה :לפנינו מארב מחופר ,להעביר מקלעי  0.3לדופן שמאל,
זחלמי  20מ"מ ברתק ,מחלקה  1מובילה על הציר,
עוצרת מול המארב ,המקלעים על הזחלמים גירסת המח"ט [מ :]2מעביר למ"פ תדריך של  5-7ד' .מיידע
מרתקים ושאר הלוחמים יורדים באיגוף ימני את עוזי שבצד השני נמצאת מחלקה תקועה עם  3זחלמים וכוח
ומסתערים" .יהיה קשה אבל נבצע!" מסכם עוזי .עמירם עם  2זחלמים מרתק בכל הכלים ,כולל מקלעי  0.5ו
ברקע המח"ט (שראה את התדריך למ"מים) צורח [ 0.3הוא לא מתייחס כלל לכוח מ] .העריך שהכוח המצרי כ
בקשר שיתן את הפקודה בתנועה .המ"מים  100לוחמים .סיכם על הצבת שני זחלמי  20מ"מ של הפלוגה
מתדרכים המחלקות בקשר ,לא כולם מעבירים לחיפוי ובנוסף זחלמי החפ"ק יחפו עם  0.5ו  .0.3יתר הכוח
ינוע על הכביש למרכז המארב ויסתער .זהה לעוזי את מקום
מלוא הפרטים ובכמה זחלמים כלל לא היה קשר.
עמדות הכוח המצרי ,והודיע לעמירם על ההסתערות המתוכננת
בזכרוני ,לאחר התדריך ,עוזי עולה על דופן הזחלם
של פל' ל'; את עמירם לא ראו ממקומו בגלל קפלי קרקע...
שלו ,מסתכל במשקפת ואומר" :אני לא רואה אותם,
הכוח המצרי התבצר במבנה 'ר' (אינפלדי) ובכל העמדות היו
אני לא רואה אותם".
סאגרים.

הפלוגה יוצאת לדרך ב  11זחלמים .רק לאחר
תחילת התנועה מקבלים זחלמי ה  20מ"מ :סמל1-
(זאביק) וסמל( 3-גיבל) ,פקודה לתפוס עמדות .הם
יוצאים מהשיירה ,סובבים לאחור ,מתמקמים מצפון
לכביש כ  70מ' ממזרח לחסימה (המרחק מסתבר
רק לאחר תחילת המעבר) ,ומתחילים מייד לרתק.
הפלוגה ממשיכה ב  9זחלמים :מחלקה  1מובילה,
אחריה המ"פ ואחריו מחלקה  3ומחלקה  2וסוגר
הזחלם הטכני בפיקודו של יאיר .נסיעה מהירה.
תחילה אש דלילה לא ברור מאיפה .אנחנו לא
מזהים לוחמי אויב .רואים עמדות פה ושם – שוחות
חפורות בחול ,דפנות נמוכות ,חלקן מדופנות .כולם
יורים לכיוון הכללי ,בלי מטרה מוגדרת; רבים יורים
למצדית קטנה ,קלעת-אם-מפרח ,הנמצאת כ 100
מ' מעבר לחסימה (נקודה  205במפה  .)3לפתע ,כשכל השיירה כבר מול העמדות המצריות נפתחת אש תופת.
לוחמים מצריים מזדקפים בעמדות ,מכוונים ,יורים וחוזרים פנימה .מהעמדות הקרובות לכביש ,כ  10מ' ,מטילים
רימוני יד לעבר הזחלמים .נראים ענקים ,הם ללא קסדות ,רואים את פניהם ,תוי הפנים ,המבט בעינים ,חלקם אפלו
מחייך .טילי  RPGנורים לעברנו מעמדות פנימיות יותר .אנחנו יורים שעונים על דפנות הזחלמים .מסתבכים מדי
פעם ברשתות ההסוואה שלא קופלו ביציאה החפוזה .מקלעונים יורים צרורות ,הרוב בבודדת ,זה מה שהיה ברובי
ה  .FNאבל גם כך הירי אינו דרך הכוונות ,בנגוד למצרים .ועל אף שהיינו בתנועה המצרים פוגעים בנו ובתוך שניות
יש נפגעים כמעט בכל זחלם ,חלקם הרוגים.

בפועל כמעט דבר מעדות המח"ט אינו אמת [ע ,]15בעיקר:
 בתדריך למ"פ הכוח המצרי הוערך על ידו בכ  30לוחמיםשבורים (בפועל היו  ,150-180ללא פגע).
 זיהוי הכוח המצרי היה שגוי לחלוטין – לכל היותר זההאת העמדות הקרובות והעריך שזה כל הכוח המצרי.
 תאור המערך המצרי גם הוא שגוי .בפועל היו עמדותפזורות מהכביש בעומק של  80-90מ' ,עד לביצות .התאור
בכללו מתאים לחסימה שהייתה בקרבת מקום כמה ימים
קודם לכן! ( ,6-9.10ר' פרק ב').
 לדברי עמירם [ע ]9המח"ט כלל לא דיווח לו על הפעולההמתוכננת של פל' ל' והופתע לחלוטין כשראה את הכוח
מתקדם ,בנוסף היה ברשותו מקלע  0.3בודד בלבד ולא היה
ירי נק"ל מצידו.
ככלל ,נראה שהמח"ט איבד את העשתונות במהלך הקרב
והדברים בעדותו המאוחרת נועדו לכסות על תפקודו הלקוי.

ביומני [ע ]17אני מספר" :פתאום ראיתי אדם ,בערך במרחק שבעה עד עשרה מטרים ממני ,מתרומם עם
רימון ביד ,בלי קסדה ,חייך ,והטיל את הרימון לעברי ,הרימון היה לו מוט ארוך בקצה ,הוא אחז בו והטיל,
לא זרק ,יריתי בו; את הפנים שלו עד היום אני זוכר ...רק אז ראינו את המצרים .התחילה אש תופת ,אנחנו
בולטים על הזחלם ,אנשים צנחו לתוך הזחלם ,זאת הייתה אש צפופה ,אי אפשר לתאר זאת בכלל ,כולם
חטפו"...
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יעקב קטלב ,מ"כ בזחלם מ"מ  ,2סיפר אח"כ:
"ראיתי מצרים בעמדות הקרובות .יריתי בעוזי לתוך העמדות.
פתאום ראיתי מתחתי אחד מכוון אלי ממש מקרוב ,יריתי בו
ואותו רגע הרגשתי מכה חזקה בפנים ,הכדור המצרי חדר
דרך הצוואר ויצא מהקדקוד ,נפלתי לתוך הזחלם".
מוסיף יואב ברוייר ,לוחם בזחלם מ"מ[ 1-ע,13ע:]14
"בתחילת המעבר הראשון לא זיהינו כלל את אנשי הכוח
המצרי ,אנשי הזחלם ירו לאיזה מקום משוער .אח"כ ,ראו רק
את קו העמדות הראשון ,כ  10מ' מהכביש ,הירי המצרי
המדויק היה מעמדות אחוריות .המ"מ פישר שבלט מהזחלם
נהרג כבר בהתחלה ,שני לוחמים נוספים נפצעו".
הכל מתרחש במהירות ,היינו אמורים לעצור אבל השיירה ממשיכה
בנסיעה .עוזי קורא בקשר לפישר 52בזחלם המוביל 1" :עצור 1 ,עצור"
ולאחר שהייה קצרה נענה" :קדקד  1נפגע" .כך לא היה מי שיעצור
את הזחלם המוביל ובשניות עד שהמצב התבהר ,השיירה כולה
חלפה על פני החסימה ועוצרת כ  100מ' לאחריה ,בכיוון המעוז.

ככלל ,הלוחמים מכל הכוחות שנטלו חלק
בקרב ,החל ממפקדי הכוחות ועד אחרון
הלוחמים ,טוענים שמאזור החפ"ק לא
הצליחו לזהות את עמדות הכוח המצרי* .הן
היו במרחק של כ  100-250מ' ,בלטו אך
מעט מגובה החול (ר' תמונה) וקשה היה
להבחין בינן ותלוליות נמוכות שהיו בשטח.
הלוחמים המצריים ,כל עוד הכוחות לא היו
ממש מולם ,הרימו ראש לרגע ירו בצורה
מכוונת ומיד חזרו להסתתר וגם זה
מהעמדות המרוחקות .כך אלו שירו מאזור
החפ"ק עשו זאת למקומם המשוער של
המצרים אבל בשום אופן לא אש מכוונת.
זאת היא נקודת מפתח להבנת הנפגעים
הרבים מצדנו בקרב זה.
*יש בודדים שטוענים כי מאזור החפ"ק זיהו
עמדות בשוליה הקרובים של החסימה.

מספר יאיר [ע ..." :]15פישר נהרג ועד שהסמל התעשת ,הוא כבר משך את כל הכוח אחריו ,כי באופן
טבעי כולם חיכו שהראשון יעצור ,אז כולם עוצרים ויורדים להסתערות .לא עצר ,לא הבינו בדיוק ,הכל תחת
אש .צריך להבין האש הייתה גם בשולי המארב ,זה לא שהיה על הכביש סימון מתודי ,פה סוף המארב,
אלא האש המשיכה עלינו"...
במהלך המעבר על הציר מול החסימה היו לפלוגה  3הרוגים :יעקב פישר (מ"מ  ,)1אלדו גרי ומאיר ברי (לוחמים
מזחלם סמל במחלקה  ,)2וכן מספר גדול של פצועים.
הכוח בנקודת העצירה ,הזחלמים די צפופים .53ירי
המצרים מכוון ומדויק למדי ומספר הנפגעים עולה.
קצת רחוק יותר לכיוון 'בודפשט' מספר זחלמים
(בדיעבד ,מסתבר שאלו מכוח 500-וכוח 'עמירם'
שעברו קודם לכן) ,לא רואים בהם פעילות .עדין
נורית עלינו אש נק"ל אבל דלילה יותר .לאחר זמן
קצר ,עוזי עובר בין הזחלמים ומתווה תוכנית
המשך :מסתובבים ,להעביר מקלעים לדופן ימין,
נוסעים חזרה וכשמגיעים למרכז החסימה ,יורדים
ומסתערים באיגוף ימני בחיפוי המקלעים.54
תהליך הסיבוב איטי למדי ומסורבל; מחייב ירידה
מהדרך לחול שמקשה על התמרון .כולם מנסים

גירסת המח"ט [מ,2ע :]5רואה הפלוגה עוברת המארב מבלי
להסתער ומגיעה עד עמירם .עוזי מודיע בקשר שלא הצליח
לאתר את מיקום המארב ולכן לא הסתער .עמירם מזהה לעוזי
את המארב ואז הפלוגה מסתובבת כדי לבצע מהכיוון ההפוך.
תאור ההתרחשות כפי שניתן ע"י המח"ט מופרך .בפועל,
הפלוגה לא עצרה משום שמ"מ המחלקה המובילה נהרג ולכן
המחלקה המשיכה וסחבה אחריה את כל הפלוגה עד  100מ'
לאחר המארב .כמו כן ,הפלוגה עצרה כ  100מ' מכוח עמירם
ולא נוצר בינם כל קשר .עמירם בעדותו מכחיש דברי המח"ט,
לדבריו כלל לא דיבר עם עוזי אפילו לא בקשר .יתרה מזאת,
לדבריו המח"ט כלל לא הודיע לו על תוכנית ההסתערות
ולפיכך לא הבין מה קורה כשראה את הפלוגה נעה לעברו.

 52סגן יעקב פישר ,מ"מ מחלקה  ,1פלוגה ל' ,גדוד .128
 53כל תשעת הזחלמים חלפו ע"פ המארב והגיעו לצד השני .זאת בנגוד לכתוב בתחקיר מחלקת היסטוריה [מ ,]1שם נאמר ש  4זחלמים נעצרו בתחילת
המארב ורק  5עברו אותו .הדיווח כנראה נשען על תמונת מצב – כנראה מתצ"א  -בשלב ה'סטאטי' (ר' להלן).
 54בתחקיר של המח"ט במה"ד [מ ]2נאמר ע"י החוקרים שיש להם עדות שהמ"פ ,עוזי ,ביקש מהמח"ט להסתער רגלית ממקום הסיבוב (בצד הצר של
החסימה) אולם סורב.
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להסתובב בו זמנית ,הנהגים נזהרים לא להתקל זחלם בזחלם .תוך כדי תנועה קשה להעביר מקלע מדופן לדופן.
לבסוף נוצר טור הפונה חזרה אל החסימה (דמ"ז) ,פחות או יותר בסדר הפוך ,כלומר מחלקה  2מובילה ,אחריה
מחלקה  3וכך הלאה ,אבל לא בדיוק וגם בתוך המחלקות הסדר משתבש.
הפלוגה נעה חזרה על הכביש העובר בחזית
החסימה; כל הנפגעים עמנו :הרוגים ופצועים.
כשנכנסים לתחום החסימה ניתכת אש עזה ומספר
הנפגעים עולה :דני כותה (מ"כ גור )1-נהרג בעודו
יורה זקוף מהדופן ,כדור מדויק במצח ,על ידו אליהו
חי נפצע מכדור בפניו; כמו במעבר הראשון ,לא ברור
איך הצליחו לצלוף במדויק כשאנחנו בנסיעה .לאחר
כדקה השדרה עוצרת .עוזי קופץ ראשון ,רץ בין
הזחלמים וקורא להסתער; לא בכל הזחלמים היו
מכשירי קשר ובאלו שהיו הם כבר לא נשמעו על רקע
ירי המקלעים ,התפוצצויות רימונים ו  .RPGמסתערים
 12לוחמים מ  5זחלמים (איור  ;)4לא בבת אחת,
מכל זחלם בנפרד ,שניות בין אחד לשני .על
הזחלמים המקלענים ,חשופים ,ממשיכים בירי
תמונה  :4עמדות במערך החסימה המצרי; שדה הקרב
מסיבי .בניהו אברהמי ,סמל מחלקה שמונה למ"מ  ,2מישורי וחשוף לחלוטין (כ.]1
נהרג מיד עם הקפיצה מהזחלם ,פינצה (בנימין פניני)
הרס"פ נהרג על הכביש בעודו יורה מהמותן לעמדה הקרובה; היתר ממשיכים בהסתערות .פני השטח מישוריים
וחשופים לחלוטין ,קו העמדות הראשון של הכוח המצרי כ  10מ' מהזחלמים .העמדות שחלקן כבר נפגעו במעבר
הראשון שותקו ונכבשו בשניות הראשונות של ההסתערות אבל המצרים מתעשתים במהירות ומיד מרכזים את כל
האש במסתערים החשופים ,כך ההסתערות נבלמת לאחר כ  20מ' .בהסתערות נהרגים  5לוחמים נוספים :עוזי
דגני (המ"פ) ,אריה יהלום (מ"מ  )3ו  3לוחמים מזחלם מ"מ :3-נתן כבודי ,יצחק וקנין ויהודה חסן (המ"כ); כל היתר
נפצעים ,שוכבים סמוך ,או בתוך ,העמדות שזה עתה נכבשו .כשיאיר מזהה שעוזי נהרג הוא קופץ מהזחלם על מנת
להחליף אותו אך נפגע מירי מיד עם הקפיצה .במקביל ,עמיחי שבדרון ,מפקד החוליה הטכנית ,55יורה מהזחלם
ונפגע בראשו מיריית צלף; עמיחי מת מפציעתו למחרת .בזחלם גור 1-שמעון גבאי מרתק ב  0.5ואחרי זמן קצר
כדור צלף מצרי מרסק את פניו ,הוא צונח לזחלם .מזחלם גור 2-אלי חסן יורה במקלעון מדופן הזחלם חשוף לחלוטין.
הוא ממשיך בכך דקות ארוכות עד אשר נהרג מפגיעת כדור בראשו; על פועלו זה הוענק לאלי חסן עטור המופת.
יואב ברויר ,לוחם בזחלם מ"מ ,1-מספר [ע,13ע ... :]14כשהזחלם נעצר בעטי בדלת האחורית וקפצתי,
לא חשבתי על כלום ,קפצתי ,ללא פקודה ,פשוט כבר לא היה מפקד בזחלם ,המ"מ פישר היה הרוג והמ"כ
אללוף פצוע [הוא היה היחיד מהזחלם שהסתער ,יוסי ביליבוק המשיך לרתק ב  .]0.5מימיני ראיתי את עוזי
מסמן בשתי ידיו להסתער קדימה ומיד חוטף כדור ונהרג .משמאלי ראיתי את יהודה חסן ניצב על עמדה
ויורה לתוכה ,ונתן כבודי ליד עמדה סמוכה; אחר כך נעלמו מעיני [יהודה חסן ונתן כבודי נהרגו בהמשך
ההסתערות].
מיד עם העצירה להסתערות ,זחלם גור 3-חוטף  RPGבמזקו"ם ונוטה ימינה מהדרך .משה לוי קורא ללוחמים לקפוץ
מהזחלם אך בטרם הספיקו לקפוץ  RPGשני חודר לתא הלוחמים; ארבעה נהרגים :שמשון זקין (מפקד הזחלם),
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אלי ביטון ,אליאסף זנדני ואבנר דהן; כל יתר לוחמי הזחלם נפצעים .מהפגיעה השנייה נקטעת ידו הימנית של משה
לוי .הוא קופץ מהזחלם ומתקדם לעבר עמדות המצרים .בידו האחת מוציא רימון מהחגור שולף את הניצרה בשיניו,
זורק את הרימון לתוך אחת העמדות וחוזר לאחור ,56כשבנוסף לידו הקטועה נפגע מרסיסי הרימון וירי המצרים .על
פועלו זה הוענק למשה לוי עטור הגבורה.
מקס אשכנזי מזחלם גור 3-מספר [ע" :]12שמעתי פקודה של משה לוי לקפוץ מהזחלם ומיד אחר כך
הרגשתי מהלומה חזקה ,הפנים התמלאו רסיסים ...הזחלם נפגע מטיל ,יש פצועים והרוגים .לאחר
שהתאוששתי מעט מן ההלם ראיתי על רצפת הזחלם כף יד מנותקת (אח"כ הבנתי שהיא של משה לוי).
החלטתי לקפוץ ...דחפתי את הדלת של הזחלם עם הרגל ,זרקתי את המקלעון שלי למטה וקפצתי .תוך
כדי קפיצה חטפתי כדור ,נפגעתי שנית ,באותו רגע חשבתי שזה הסוף .בכוחות אחרונים זחלתי מאחורי
דופן שמאל של הזחלם .זכור לי שבקדמת הזחלם שכב חייל פצוע אחר .שכבתי שם כשעתיים עד שראיתי
זחלם מתקרב אלי .זחלתי לעברו "...
על ההסתערות אני מספר בעדותי [כ,5ע,17ע:]13
" ...ריתקתי מעמדת ה  .0.3למרות שהבנתי שהירי במקלע בלתי יעיל ,57התמהמהתי ,לא הצטרפתי מיד
להסתערות; שמעתי את הכדורים פוגעים בדלת הקדמית לידי .העפתי מבט לאחור ,ראיתי את יהלום קופץ
מעל דופן שמאל וכמה חברה קופצים מהדלת האחורית; עיני נפגשו בעיניו של ווקנין ,החלפנו מבטים ,שנינו
הבנו שזה אבוד .שמעתי את משה לוי צועק 'רימון' ולאחר היסוס פתחתי את דלת ה  0.3וקפצתי .למען
האמת חשבתי משום מה שאני קופץ לצד הים ,במחסה הזחלם ,אבל מצאתי עצמי בצד הכביש מול
המצרים .נעמדתי על הכביש צופה במחזה ,לא יורה .אני רואה את יהלום וכבודי רצים בין שתי עמדות של
המצרים ויורים ,מישהו עוד רץ קדימה [כנראה יהודה חסן] ...עוד שנייה ,יהלום שוכב על יד עמדה מצרית,
נפגע כנראה ,משמאלו יורם 58ניצב על העמדה ויורה לתוכה .מימיני הרוג פניו בכביש ,לא יודע מי זה ,על
ידו חולף משה לוי ,בלי יד ,רץ אל בין הזחלמים לעבר החוף ;59אני עוד שואל אותו' :משה ,איפה היד?'
(השאלה הטפשית ביותר שניתן לחשוב עליה) .כל זה נמשך כנראה לא יותר משניות ספורות ,אחרת הייתי
חוטף .פתאום ,אני מרגיש יד מושכת אותי אל מאחורי הזחלם ,זה היה שלמה בלבן 60שצעק לי 'מטומטם,
אתה מולם'".
ההסתערות הייתה מעשה הרואי .כדי להבין זאת במלואו יש לראות את תמונת המצב :הזחלמים חשופים על הכביש
תחת אש תופת ,כמעט בכל זחלם יש הרוגים ופצועים (כחצי מהכוח) ,עמדות האויב בטווח מטרים ספורים ,וכבר
ברור שעדיף בכוחו .יש לומר כי לא הייתה ברגע מסוים פקודה לפלוגה להסתער אבל לכולם היה ברור שזאת
הכוונה .כך ,לבד מהמקלעים שחיפו ,אנשים קפצו במחסה הזחלם אבל ההחלטה להמשיך ולהסתער הייתה אישית
לגמרי .זאת הייתה החלטה של ניצוץ-שנייה ,מי שעצר לרגע לחשוב הבין שזאת ריצה אל המוות (למעשה ,אחרי
הסיבוב כולם כבר הבינו את המשמעות של ההסתערות חשופים מהכביש) .כך יש להעריך את פעולתו של יואב
ברויר שהסתער ללא פקודה לאחר שהמ"מ פישר כבר נהרג והמ"כ אללוף שכב פצוע .אף אחד לא היה באקסטזה,
אבל איש לא יכול לומר למה הסתערו .בסופו של יום נראה שהיו אלו מחויבות של מפקדים כמפקדים ,לוחמים אחד

 56תאור המעשה נסמך על עדותו העצמית של משה לוי ,אף אחד מהלוחמים שהיו בסביבתו לא ראה זאת.
 57יהלום ,המ"מ ,רצה שבהסתערות הזחלמים יפנו לכיוון החסימה ולכן בסבוב פקד להעביר מקלע ה  0.3לחזית .כשהגענו להסתערות הכל השתבש.
 58סגן יורם דנקנר הגיע מאה"ב מספר ימים לאחר תחילת המלחמה ,הצטרף לפלוגה בהתנדבות כקצין בזחלם מ"מ( 2-שהיה תחת פיקודו של סמל בניהו
אברהמי).
 59משה לוי חילץ את עצמו בריצה על החוף עד התלולית שם טפלו בו החובש אריה גולדברג ויהודה מלחן מכוח מ'; הם מספרים [ע ]4שבזמן החבישה
נופף משה לוי בידו השמאלית וצעק "טוב למות בעד ארצנו".
60שלמה בלבן לוחם בזחלם מ"מ , 3-בהמשך הקרב נהרג שלמה במעשה גבורה (ר' להלן).

26

לשני ואמון של לוחמים במפקדים ,הכל בין בני אדם ,חינוך צה"לי של שנים; איש לא חשב ברגעים אלו על מחויבות
למדינה ,לאידיאולוגיה כלשהיא ,אפילו לא למשפחות.

איור  :4ההסתערות

היו גם לוחמים שקפצו אך לא המשיכו בהסתערות אלא נשארו בחסות דפנות הזחלם והמשיכו בלחימה משם .לכל
אחד נסיבות משלו :המפקדים נפגעו ,אין פקודה ברורה ,היו שראו את הראשונים נפגעים ועצרו וכיו"ב .משני זחלמים
לא הסתערו כלל :בזחלם גור 1-המפקד ,דני כותה ,היה כבר הרוג ושנים פצועים קשה ,הלוחמים קפצו אל מאחורי
הזחלם אך לא נמצא מי שיוביל הסתערות; זחלם גור 2-היה בקצה השיירה ,ללא קשר ,וככל הנראה עד שהבינו מה
קורה ההסתערות כבר נבלמה .בנוסף ,זחלם סמל 2-שהוביל את הטור לאחר הסבוב ,כלל לא עצר להסתערות אלא
המשיך בנסיעה לעבר התאג"ד; אמנם היו בזחלם זה  2הרוגים ופצוע כבר מהמעבר הראשון אך היו עוד זחלמים
במצב דומה .וכמובן היו הנהגים שלא אמורים להסתער.
אבל ,כאמור ,מעל לכל ,גם ללא פקודה מפורשת ,כולם הבינו שהכוונה להסתער ,ואלו שהחליטו שלא להסתער,
אלא להמשיך ולהילחם בחסות הזחלמים ,עשו זאת משום שכבר ראו את הראשונים ואת תמונת הקרב והבינו
שהסתערות משמעותה ריצה אל המוות .ויש לומר ,להוציא שנים שלא תפקדו ,אלו שנותרו ,והרתק של זחלמי ה 20
מ"מ ,היוו את הכוח העיקרי בלוחמה הסטאטית מול הכוח המצרי ,זאת שהובילה בסופו של דבר להתמוטטותו (ר'
להלן).
מיד בסיום ההסתערות (שארכה זמן קצר) הזחלם הטכני פרץ לעבר התאג"ד .על זחלם זה היו  4לוחמים בלבד,
מהם הסמ"פ יאיר ברקאי ועמיחי שבדרון פצועים קשה מאוד ,61והנהג גם הוא פצוע .זחלם המ"פ ,כשעליו נהג וקשר
61

כאמור עמיחי שב דרון נפטר למחרת מפצעיו.
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בלבד ,וזחלם גור 1-עקפו את הטור מצד הים ויצאו גם הם לעבר התאג"ד .בזחלמים אלו המפקדים כולם נהרגו והיו
עליהם מספר פצועים; ההחלטה לחתוך לתאג"ד הייתה של הלוחמים שנותרו.
כך ,בסיום ההסתערות נותרים מול החסימה המצרית  4זחלמים שיש בהם מספר מועט של לוחמים כשירים;
בזחלמים ובסביבתם הרוגים ופצועים .יש זחלם חמישי ,גור ,3-אך בו כולם הרוגים או פצועים .מנגד ,קו העמדות
הראשון של החסימה המצרית כבר נכבש או שותק .אלו שריתקו מהזחלמים היו חשופים לאש הצלפים ,חלקם
נפגעו .באחרים המקלעים שבקו לאחר מספר ארגזי-פעולה ומפעיליהם קפצו גם הם אל מאחורי הזחלמים .מכאן
ואילך ,הלוחמים שנותרו ,כ  ,12מנהלים חילופי אש עם הכוח המצרי שממשיך באש עזה .נפגעים לוחמים נוספים,
בעיקר מירי צלפים הממוקמים בעורף המתחם .למעשה עתה איננו מתפקדים כפלוגה .במחסה כל זחלם שנותר,
 2-4לוחמים משיבים אש מכוונת; מזהים לוחם מצרי מכוונים מהכתף ויורים .הנשק היעיל הוא רובה ה  ,FNאלה
שהיו מצוידים בעוזי נוטלים רובים מלוחמים פצועים והרוגים .אין תקשורת בין הקבוצות ,כל אחת לעצמה ,ללא
מפקד.
ביומני [ע ]17אני מתאר זאת כך" :כל הכוח סביבי בשלב זה הוא שלושה אנשים .חוברה הנהג שוכב בצמוד
לגלגל הקדמי ויורה ב  ,FNמעליו יצחקי ,רכון על מכסה המנוע ,יורה גם כן .שלמה ואני יורים רכונים מצדו
השני של הזחלם .ראיתי עוד זחלם עם אדם אחד או שנים משמאלי .אותו רגע זאת הייתה כל הפלוגה
בשבילי ,לא היה קשר עם אף אחד ,לא ידעתי אפילו מי חי ,מי מת ...אני מרגיש שאני מפסיק להיות אדם,
הופך לחיה פראית ,כל חושי מתחדדים ,אני הופך להיות גוש קפיצי מתוח ,בלבן מזהה את העמדות ומראה
לי .התחלנו צולפים ביסודיות עמדה אחר עמדה ,מכוונים לראש ולוחצים על ההדק; לפעמים צריך לירות
פעמיים עד שהראש נופל ,כמו במטווחים באולגה .האויר סביבנו רוחש ,אלו לא שריקות בודדות אלא
שריקה אחת ארוכה מתמדת .לידנו ,על הכביש ,כמה חברה הרוגים ,כמה פצועים... .יצחקי וחוברה עדין
צולפים מצדו השני של הזחלם .לפנינו ,כ  10מ' ,יורם ויהלום שוכבים סמוך לעמדה מצרית ,יורם מנענע
בנעלו ,מסמן שהוא חי .ליד עמדה סמוכה שוכב כבודי ללא תנועה ,קדימה יותר מישהו אחר ,אני חושב
שזה חסן כי שם ראיתי אותו בפעם האחרונה ,לא יודע מה איתם".
יורם ויהלום היו שניהם פצועים קשה .בהמשך הקרב יהלום נהרג מכדור בראשו ואח"כ ,לקראת סוף הקרב ,יורם
הצליח לחלץ עצמו עד לתלולית.
יואב ברויר מוסיף ומספר [ע ]13שבעודו מסתער נפצע תחילה מרסיסים מרימון שנזרק לעברו ומיד אחר
כך נפצע פעם נוספת בידו וברגלו מרימון שני ,שגם פגע בנשקו .פצוע ועם רובה תקול קפץ לעמדה מצרית
שם מצא לתדהמתו לוחם מצרי שנראה כמת .אולם לאחר זמן המצרי גילה סימני התעוררות .יואב הרחיק
ממנו את נשקו ,רובה הקלצ'ניקוב ,חבט בראשו וזה שקע שנית לתרדמת וחוזר חלילה ,מספר פעמים ,עד
שהקרב הסתיים.
הקרב הפך להיות סטאטי (איור  .)5הלוחמים הבודדים בכל אחד מארבעת הזחלמים יורים אש מכוונת אך זאת אש
דלילה לעומת אש הקלצ'ניקובים האוטומטית של הכוח המצרי; ציפינו שהם יסתערו עלינו ,דברנו על זה ,התכוננו,
אבל זה לא קרה.
כאמור ,בסביבתי הקרובה היינו  4לוחמים שנותרו מזחלם מ"מ  ,3ללא מפקד .שלמה בלבן תופס את הפקוד והיוזמה.
הוא מנסה לארגן ,לעשות משהו שישנה את העמדה הנחותה שלנו .ביוזמתו ,יצחקי עולה לזחלם ויורה מהדופן
פצצות ררנ"ט לתוך העמדות עד אשר נפגע מכדור שחולף במרווח שבין כובע הפלדה וראשו ,דם זורם מאזניו .אני
מפעיל מרגמה  .52שלמה מטווח אותי ,הירי כמעט ב  90מעלות .אנחנו חדלים לאחר  3זבילים כשברור לנו
שהפצצות מתחפרות בחול הרך ומלבד אם יש פגיעה ישירה לא גורמות כל נזק .בין ובין ממשיכים כולם בירי מכוון
אל כוח החסימה המצרי.
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איור  :5הקרב הסטאטי

לאחר זמן ,כבר נותרנו שלושה ולא נראה שאנחנו מצליחים לגבור .בשלב זה מחליט שלמה שנוריד את מקלע ה
 0.3עם חצובה קרקעית (כאמור ,כל נסיון להפעיל את המקלעים מספון הזחלם מסתיים בפגיעה מהירה מירי צלף
מצרי) .בעודו מחפה ,אני מוריד את המקלע ,החצובה ומספר ארגזי פעולה .אנחנו מתקדמים עימם בזחילה לעבר
הכביש (מרחק  2-3מ' בלבד) .הרכבנו המקלע על הכביש ושלמה החל בירי צפוף כשהוא עובר מעמדה לעמדה; אני
שוכב על ידו ,מזין לו ארגזי פעולה ויורה לעבר העמדות .בארגז השלישי המקלע מתפרק מהחצובה .שלמה רוכן על
המקלע לחברו מחדש .צלף מצרי מזהה אותנו ,שלמה נהרג מירי מדויק בראשו וצונח על המקלע; שלמה היה חברי
מימי התנועה ,אני זוחל לאחור אל הזחלם .על כל פועלו ומנהיגותו במהלך הקרב הוענק לשלמה בלבן עטור העוז.
כל העת הזאת ממשיך זחלם סמל ,3-שמעון גיבל ,ברתק מתותח ה  20מ"מ מעמדתו בפאתי מזרח של החסימה.
ה תותחן ויקטור אלמוזלינו גורם לנפגעים רבים בקרב המצרים בירי מדויק לתוך העמדות .ויקטור היה בשרותו הסדיר
טכנאי בחיל האוויר .בשרות המילואים עבר הסבה לחי"ר ותפקד בקרב בצורה מעולה על אף שהיה ללא רקע קרבי.
במקביל החובש ניסים סוויד יורד מהזחלם ומטפל בפצועים ,עובר מאחד לאחד ,חוסם עורקים ,חובש ,ומתקין
אינפוזיה .כל זאת תחת אש נק"ל צפופה .על פועלו זה הוענק לניסים סוויד צל"ש הרמטכ"ל.
מספר שמעון גיבל [מ,7ע..." :]13ראיתי אותם בברור ,ראיתי לפחות את החברה מהמחלקה שלי שהסתערו
עם המ"מ יהלום .בזחלם שלי קודם אחד נפצע ,הורדתי את החובש ניסים סוויד לטפל בפצועים שהצטברו
ליד הזחלם ...ויקטור אלמוזלינו ומאיר כהן הפעילו את ה  20מ"מ עד שהתכופף לו הקנה .ויקטור נפצע
במהלך הירי והמשיך לירות .השנים האלה ,שניהם יוצאי חיל האוויר תפקדו מעולה"
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ביומני אני כותב [ע:]17
" ...אני שומע בתדירות קבועה את ה  20מ"מ מרתק ומתפלל שלא יפסיק ,אולי זה מה שמונע מהם
מלהסתער עלינו".
זחלם  20מ"מ שני ,סמל( 1-זאב קרישר) ,שבתחילת הקרב היה בעמדת רתק לצידו של גיבל ,נשלח ע"י דרורי,
מפקד כוח מ' ,לאתר מקור ירי על שפת הים; עוד פקודה הזויה שכן היה זמן רב לאחר ירי הטילים והחולייה נסוגה
או הושמדה על ידי לוחמי מעוז 'בודפשט' זה מכבר .הזחלם נע על החוף ,קרוב לקו המים .תוך כדי תנועה ,בהיותו
מול מרכז המארב ,הזחלם נפגע מירי  .RPGלוחמיו לא נפגעו אך הזחלם שותק .רק תותחן ה  20מ"מ ,סימון אוליאל,
המשיך בירי לעבר הכוח המצרי עד שנפגע .יתר הלוחמים קפצו מהזחלם ותפסו מחסה מאחוריו ,חלקם ממש בתוך
הים .מאוחר יותר חולץ צוות הזחלם כולו ע"י דב גירשטיין (ר' להלן).
מספר על כך סימון אוליאל [ע " :]12כבר בתחילת הירי חווינו מעצורים ב  20מ"מ בעזרת מוטש והמושבניק
הצלחנו להתגבר על המעצורים וחזרנו לרתק כשראינו שהחיילים שלנו מסתערים על עמדות האוייב נאלצנו
להרחיק את האש מהשוחות הראשונות... .קיבלנו הוראה לנוע ולאבטח את הצד הימי התקדמנו חטפנו
טיל המשכתי לירות ואז נפגעתי רסיסים בכל הגוף ,הסתכלתי סביבי הזחלם היה ריק"...
במקביל ,זחלם סמל 2-שלא עצר להסתערות המשיך ישירות לתאג"ד שם פונו ההרוגים והפצועים ויתר הצוות ירד
ממנו .לאחר כ  15ד' מגיעים לשם זחלם המ"פ וזחלם גור 1-עם הלוחמים שנותרו ,ללא מפקדים שנהרגו .דב
גירשטיין ,אחד הלוחמים בזחלם סמל ,2-תופס פיקוד ומארגן את זחלם המ"פ לפינוי פצועים [מ,5כ .]2נשאר עליו
הנהג אלברט לנקרי ומצטרפים  2לוחמים יאיר טל ופייר נקש .הזחלם בפיקודו של דב חוזר לשדה הקרב .בתחילה
אוסף פצועים מהזחלמים הפגועים של כוח בט"ר; לעבר הזחלם נורית אש נק"ל דלילה (בעת הזאת עיקר המערכה
מול הזחלמים של הפלוגה במרכז החסימה) .בשני סבבים נוספים באזור החפ"ק אוספים דב וצוותו פצועים מכוח מ'
וכוח בט"ר; עולים לזחלם גם כאלו שלא נפגעו (מרבית הפצועים של כוח מ' נאספו כבר על ידי רם כהן וצוותו; כל זה
קורה ככל הנראה לאחר שרם כהן כבר נהרג) .בשלב זה אלברט לנקרי יורד מהזחלם ויאיר טל מחליף אותו כנהג.
הם חוזרים לשדה הקרב והפעם ללב המערכה :הזחלמים של פלוגה ל' .ראשית הם חותכים לזחלם הפגוע של סמל-
( 1זאביק קרישר) ומחלצים את ציוותו .בסבב שני ושלישי הם נכנסים לעין הסערה ומחלצים פצועים מבין הזחלמים
שעל הכביש ,מול הכוח המצרי  .כל העת נורית עליהם אש צפופה ,כמו על יתר הזחלמים ,ודב משיב אש ומרתק
ממקלע ה  0.5בזחלם .על פועלו זה הוענק לדב גירשטיין עטור העוז.
יאיר טל מתאר את פעולת החילוץ [מ ..." :]5יצאנו שלושה לוחמים לזחלם אחר .דב גירשטיין אירגן אותנו.
הוא נטל על עצמו משימה לאסוף נפגעים ...דב שלסרוגין נסע בזחלם והתרוצץ ברגל ,לא הפסיק לירות,
לחלק הוראות ,או לשאת נפגעים .לפחות שלוש פעמים חצינו את שדה הקרב ,כדי לחלץ נפגעים ...דב פעל
בקור-רוח יוצא-מהכלל"....
ומספר אחד הפצועים שחולץ [מ:]5
"הוא הוציא אותי מתוך השטח .זה היה תחת אש .הוא עשה את זה לבד ,ממש לבד .הוא היה יושב למעלה,
יורה חשוף למצרים ומדי פעם יורד לסחוב משהו פנימה .לא ,לא היה עליו מפקד"...
הקרב מסתיים באחת ,כמו שהחל .פתאום נראים חיילים רבים בורחים אל הביצות; מתחילה שבירה אצל האויב .יש
עוד עמדות שיורות אבל גם אלו פוסקות במהרה והלוחמים המצריים שבהן יוצאים ,מרימים ידים ,נכנעים .במקביל
לשבירת הכוח המצרי מגיעה פלוגת צנחנים (פל' ב' בגד'  ,564חט'  )247שהוזעקה כתגבורת ,גם היא על ידי מפקד
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האוגדה .הצנחנים ,על גבי נגמ"שים ,יורים תחילה פצצות זרחן ממרגמה  81מ"מ 62ואח"כ ,בהסתערות רכובה
בחולות מדרום לכביש 3 ,נגמ"שים שוטפים את שטח החסימה בירי ממא"גים ,אחד מהם עולה על מוקש ואז כולם
נעצרים.
עמוס אריאלי ,סמל מחלקת הצנחנים ,מספר [ע ]22שהתמונה הראשונה שראו לפני ההסתערות הרכובה
היא של לוחמים מצריים בורחים לביצות .המח"ט הורה להם לטהר את השטח באש ללא אזכור כלשהו
שיש לוחמים שלנו בשטח.63
מנוסת הלוחמים מצריים גוברת ,עשרות,
עשרות ,הם יוצאים מעמדות שלא שיערנו
את קיומן ,מדים בהירים ,כמעט לבנים,
הרבה מהם כבר חוצים את הביצות בדרכם
לחופש .אנחנו לא יורים בהם .עמירם ,בצד
השני ,סיפר שגם הוא הורה לחייליו לא
לירות בבורחים .האש חדלה לחלוטין ,שקט
שיורדים
הצנחנים
משתרר.
מוזר
מהנגמ"שים ובצדם אנשי החפ"ק מתחילים
בסריקת העמדות המצריות אחת לאחת.
פה ושם שולפים פצוע מתוך עמדה וזרם
המצרים הנכנעים גובר.

תמונה  :5שבויים מובלים בין העמדות בסיום הקרב .שדה הקרב הוא
מישור שטוח מצד אל צד; ברקע נראות הביצות( .כ]1
עמוס אריאלי מספר על הסריקה [ע :]22עברנו רגלית מעמדה לעמדה .באחת העמדות שכב פצוע מצרי.
המח"ט הורה לי לירות בו ,אמרתי לו "אני לא יורה בפצוע וגם אתה לא תירה בו".
יואב ברויר [ע ]13מספר על הרגע הגרוטסקי שלו בסיום הקרב :כששקטה האש העיר את החייל המצרי
בעמדה וזה הרים ידים לכניעה .הוא יצא עם השבוי מהעמדה ,כבר לא היה אף אחד מסביב .לפתע ראה
טור של למעלה מ  10חיילים מצריים נע לעברו וידיהם מורמות לאות כניעה .בהגיעם פרקו את נשקם ונכנעו
לו .כך ללא יכולת לירות (כף יד ימין מרוסקת) ועם רובה תקול הוביל שיירת שבויים ,שיכלו לחסל אותו בכל
רגע ,לעבר ריכוז שהיה כ  100מ' ממנו.
שבירת הכוח המצרי ארעה לפתע ,מירי מסיבי לבריחה .לאחר הקרב מצאנו בחגורי הלוחמים המצריים אמפולות
של אדרנלין (חומר ממריץ) ומזרקים; סביר שהזריקו לפני הקרב .נראה שצרוף הנסיבות של תפוגת השפעת הסם,
רבוי הנפגעים מקרבם (לאחר הקרב נספרו  62חללים מצריים) ואפקט פצצות הזרחן ,כל אלו יחד ,הביאו לשבירתם
הפתאומית.
עם שוך האש הזחלמים של כוח עמירם וכוח 500-חוצים את שדה הקרב חזרה ,ומנגד רכבי אספקה וסתם קצינים
בכירים זורמים לעבר המעוז .השעה  ,11:30הקרב שהחל כ  6שעות קודם לכן מסתיים .דממה ,רק רחש הגלים,
 62ירי הזרחן על ידי הצנחנים נעשה ללא תאום עם החפ"ק לפיכך סברו הקש"א הלל ליאור ,והמח"ט שירי הזרחן נעשה ע"י סוללת ה  120מ"מ כתגובה
מאוחרת לבקשת הלל ,הגם שנראה להם מוזר שהדבר נעשה ללא תאום איתם .הדבר הסתבר בברור שנעשה אחר המלחמה במסגרת תחקיר מה"ד של
המח"ט [מ.]2
 63כנראה ממקום החפ"ק לא ראה בברור את מה שהתרחש ולכן גם לא ידע .לפיכך יתכן שהיו לוחמים של פלוגה ל' ,בעמדות ובינהן ,שנפגעו מירי הצנחנים.

31

חוף ים זהוב" ,איזו תפאורה למחזה דרמטי" יאמר לי מיור מספר ימים אחר כך בעת שמירת הלילה .אכן לא נתפש
שאך לפני דקות מספר האוויר בער מאש הקרב והאזניים נחרשו משריקות הכדורים והתפוצצויות רימונים ו ;RPG
רק ריח חריף של אבק שריפה שממלא את האויר ונשאף לריאות בכל נשימה נותר כעדות למה שהיה פה.
הלוחמים הנותרים מתכנסים ,אחד אחד ,בצעדים איטיים לעבר החפ"ק' .אחד אחד' הוא משפט המפתח לגבי הקרב
של פלוגה ל'' .אחד אחד' הסתערו ,ללא פקודה ,ובודדים מכל זחלם ,בלי פקוד ובלי קשר ביניהם ,נהלו קרב עיקש
מול הלוחמים המצריים .לכן אף אחד עדין לא מבין מה בדיוק קרה כאן; מעבר לצוות הזחלם שלך אתה אפילו לא
יודע מי חי ,מי מת ומי נפצע .כך ,תמונת הסיום היא של יואב ברויאר פצוע בידו מוביל טור שבויים לעבר החפ"ק
כשמסביב מרחב של חולות ודממה.
סכום הקרב של פלוגה ל'
ניתן לסכם את הקרב בשתי מילים" :הפלוגה לחמה" .זה לכשעצמו אינו מובן מאליו כאשר בוחנים את הנתונים:
כניסה חפוזה ללא תדריך ,שטח מישורי ,אויב מחופר שלא נראה ,נתונים שגויים על מיקומו ,מצבו וגודלו של הכוח
המצרי; בפועל היה כפול ויותר מגודל הפלוגה (בסיום הקרב נספרו  62חללים מצריים והיו  23שבויים ,עשרות רבות
עוד ברחו לביצות) .וכן ,יש לומר ביושר שלוחמי הקומנדו המצרי הפגינו חיילות טובה משלנו :הם ירו דרך הכוונות
וכמעט לא חשפו עצמם :בכל ירי הזדקפו מעט ,כיוונו ,ירו וצללו מיד חזרה לעמדה (ולכן גם פגעו בנו כה קשות); הם
זרקו רימונים למכביר שבקרב בטווחים כה קצרים היו יעילים ביותר ,לעומתם אנחנו כלל לא היינו מאומנים בזריקת
רימונים.64
אבל הספור הוא הרבה יותר מכך :הייתה זאת לחימה הרואית .מתחילת הקרב הלוחמים זוקפים ראש ויורים תחת
אש תופת של האויב .רק מי שחווה זאת יודע את המשמעות של להרים ראש כאשר יורים עליך אש צפופה ושריקות
הכדורים ורעם התפוצצות רימונים ו  RPGממלאים את האוויר ומסביבך אתה רואה את חבריך צונחים פגועים לתוך
הזחלם; התגובה הנורמלית היא לתפוס מחסה מאחורי שריון הזחלם .וזאת רק ההתחלה .הפלוגה יוצאת מתחום
החסימה וחוזרת שנית אליו כאשר כלייה כבר מלאים בהרוגים ופצועים ואז מתרחשת ההסתערות .בשטח חשוף
קופצים לוחמים מהזחלמים ,רצים לתוך האש ,מגיעים לשפת עמדות המצרים יורים ומשתקים אותן .כולם פחדו,
לכולם היה ברור שזה חסר סיכוי ובכל זאת לוחמים הסתערו ומקלענים ריתקו; אלה ואלה נפגעו בתוך זמן קצר.
ואחר כך ,ללא מפקד אחד ,לוחמים המשיכו וניהלו קרב אש עם הכוח המצרי במשך זמן ארוך תוך נטילת יוזמות
ומהלכים; בשלב זה יכלו למלט נפשם אבל איש לא העלה זאת בדעתו .כל זה בנגוד לטבע והמחיר היה כבד18 :
הרוגים ו  35פצועים; נהרגו המ"פ ,שלושת מפקדי המחלקות ,הרס"פ ,שלושה ממפקדי הכיתות ועשרה לוחמים מן
השורה .ההסבר היחיד להרואיות בלחימת הפלוגה הוא 'רוח הפלוגה' .אותה רוח שהושרתה על ידי מפקדים ,קודם
כל עוזי ,דרך המ"מים ומפקדי הכיתות ונטמעה עמוק בלוחמים .אז ,איש לא חשב על הקרבה למען המדינה ,העורף
ולמען האמת אפילו לא המשפחות בבית ,אלא הייתה זאת מחויבות לנורמה שהושרתה בפלוגה.
אומר זאת מיור [ע ]21במילים פשוטות" :אף אחד מאיתנו לא הסתלק ,אף אחד לא ברח ,אני יצאתי משדה
האש להביא תחמושת וחזרתי ,נשארנו כוח קטן בלי שום יכולת התארגנות ,בלי פיקוד ,כל אחד עשה מה
שהבין ,דבלה מיוזמתו פינה פצועים .לא הסתלקנו ,היינו שם ,בגלל החברות ,בגלל עוזי שהיה מ"פ יוצא
דופן ,לא היה עניין של נצח ישראל ,אלא שיש שם חברים שלי אני שייך להם ,עשינו מה שלמדנו לעשות,
לא הייתה בכלל השאלה למה ,אני אעזוב את בניהו? ,אתה שם וזהו".

 64ככלל ,בצה"ל אותו זמן ,באימוני לוחמי החי"ר הרגילים מיעטו מאוד בזריקת רימוני נפץ; זה נחשב מסוכן מאוד .ניתן אפילו לומר שהכניסו בנו איזה
פחד משימוש ברימונים וזה היה בעוכרינו.
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ועדיין בהבט הרציונלי עולה השאלה האם זה היה חייב להתרחש כך? .אותה עת ההתקפה על 'בודפשט' כבר
נבלמה ,הכוח התוקף הושמד ולא נשקפה סכנת כיבוש למעוז (שלא כמו בזמן פעולת כוח בט"ר וכוח ,)500-לא
הייתה שום דחיפות בחיסול כוח החסימה המצרי; היה הזמן הדרוש לעשות זאת בצורה מקצועית (צבאית)
ומחושבת .ככל הנראה ניתן היה לסיים זאת בהפגזה של סוללת המרגמות (נפיץ-אויר ,או זרחן) שהייתה ממוקמת
 2.5ק"מ משם ,בטלה מכל פעילות .65זה גם ודאי היה נראה לגמרי אחרת לו ניתן היה לעוזי לתכנן את ההסתערות,
לתדרך את הפלוגה ולהוביל אותה על פי דרכו .גם המעבר על הכביש הסתמך על מידע שגוי; הסתבר שהזחלמים
נעו בקלות על שפת הים כך שלו ההתקפה הייתה משם זה היה מקשה מאוד על המצריים לפגוע בנו .מעבר לכך,
לאחר שהפלוגה כבר חצתה לצד המערבי ,הצטבר כוח של  14זחלמים בכל צד! (ר' איור  .)4תקיפה רגלית ,בחיפוי
מקלעי הזחלמים משני האגפים הצרים של החסימה – כפי שעוזי ככל הנראה ביקש בשעה זאת – הייתה הדבר
המתבקש מן הבחינה הצבאית.
יאיר מסכם זאת [ע ..." :] 15הוא השמיד פלוגה .לא הייתה שום סיבה שיקרה מה שקרה לפלוגה הזו ,חד
וחלק ,אני אומר את הדברים במלוא החריפות ,הוא היה צריך לעמוד ,לא בטווח אש ,להוציא מפות ,לתת
תדרוך מסודר ,להוציא קצינים לתצפית – הכל היה אפשרי – לנהל סיוע כמו שצריך ,לנהל קרב מסודר .זה
שהייתה לו הערכה שהכוח הקודם כבר חיסל אותם ,זה לא מוסבר".

65

הקש"א ,הלל ליאור ,מספר שבתחילת הקרב המרגמות היו מטווחות לטובת 'בודפשט' ולא ניתן היה להשתמש בהן .כשפלוגה ל' הגיעה ,הציע למח"ט
להפגיז קודם במרגמות אולם נענה שבשל הקירבה לכוחותינו ,לא יעשה זאת .לא ברור מדוע לא ניתן היה להשיג את הכוחות לאחור עד לטווח ביטחון
(הכוחות מעבר לחסימה כבר היו בטווח כזה).
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פרק ד' – סכום הקרב
מהלכי הקרב כפי שהתרחשו בפועל היו תוצאה של זחיחות ,רשלנות ,מקצועיות לקויה וחוסר תפקוד בדרג הגבוה
של המפקדים ששלחו אותנו לשם .בראש ובראשונה מדובר במפקד האוגדה תא"ל יצחק ששון .כבר טרם הקרב ,ב
 ,03:30התקבלה באוגדה הידיעה מתצפיתן 'בודפשט' על הכוח המצרי שחולף דרומית למעוז ,66רק ימים ספורים
קודם לכך ציר 'מכפלת' נחסם ע"י כוח קומנדו מצרי וכוחותינו לא יכלו לו עד שנסוג מיוזמתו (ר' עמ'  ;)6כך שלפחות
ניתן היה לחשוב על האפשרות שמדובר בחסימה נוספת ולהפעיל הכוחות בהתאם (תצפית ,מרגמות וכיו"ב) ובכך
למנוע כליל את התמקמות החסימה ,אבל דבר לא נעשה.
ולעצם נהול הקרב עצמו ,מפקד האוגדה נתן הוראות מתוך בונקר במרחק  30ק"מ משדה הקרב מבלי שיהיה לו
מושג מה קורה שם .הוא לחץ על המח"ט ללא הרף רק להשמיד .רמת ההתבטאות שלו הייתה "זה בסך הכל
ערבושים ,חפפו אותם משם ,חסלו אותם"; בפעם אחרת התבטא (בשיחה עם הפלוגה לאחר הקרב)" :כל יהודי
צריך להרוג עשרה ערבים לפני שהוא מת" .אני לא יודע אם זה עניין של רמת אינטליגנציה או משיחיות ,אבל העובדה
שאדם כזה היה מפקד אוגדה הינה כישלון ערכי ומקצועי של ההנהגה הצבאית.67
אחריו בשדרת הפיקוד עומד מח"ט  ,204צבי רם ,שניהל את הקרב מחפ"ק במרחק של כ  100מ' משדה המערכה.
הוא נכח בשדה הקרב ,היה לו נסיון מר מכשלון הסתערות סיירת שקד בחסימה הראשונה (שם) ,אך הפגין חוסר
יכולת לקרוא ולהבין את תמונת הקרב ולהפעיל שקול דעת .בהמשך הקרב נראה שאיבד את העשתונות נוכח הלחץ
של מפקד האוגדה ולמול חוסר התפקוד של דרורי וכוח מ'; כך ,ברגע האמת כשל בתפקודו מה שהביא בפועל
לתוצאה הקשה.
אומר זאת דוד צביאלי 68במכתב חריף למח"ט  40שנים לאחר המלחמה [ע ..." :]16מי שהיה המפקד
הבכיר בשטח זה אתה המח"ט ...לא הפעלת שקול דעת ,וקבלת תכתיב לבצוע עיוור של פקודה ללא אימות
נתונים בשטח על גודל האויב ,פריסתו ומיקומו ...גם אם לא ידעת את מספרם המדויק של חיילי האויב
המחופרים – ידעת וראית במו עיניך את הנפגעים מהכוח הראשון של  204אך אפילו לא יכולת לאתר את
מיקום העמדות של המארב וקרבתם לציר הכביש .למרות זאת נתת פקודה מאולתרת לנסוע על הכביש
כברווזים במטווח .איך בדיוק אפשר לארגן הסתערות כאשר קו העמדות הראשון קרוב כל כך?"
מטריד עד מאוד ה וא גם חוסר היושרה של צבי רם בדיווחיו ובעדותו לאחר המלחמה .הוא העלים ,עיוות ושכתב
עובדות ומהלכים בהפעלה של פלוגה ל' באופן שיעלימו את תפקודו הכושל בקרב.
נוסף על אלו ,רס"ן דן דרורי שתחת פיקודו פעלו כוח בט"ר ,כוח 500-וכוח מ' .דרורי אמור היה להכיר את הזירה
היטב מכוח זה שהיה מופקד על אבטחת ציר 'מכפלת' אולם אין שום עדות שאי-פעם עשה את הדרך עד למעוז.
בקרב עצמו תיפקד בצורה כושלת כבר מראשיתו :שלח לזירה את כוח בט"ר ואחריו את כוח ,500-ככל הנראה מבלי
שיידע כל כוח על מציאותו של השני .אחר כך התמהמה עד מאוד בהגעה לזירה עם כוח מ' ומשהגיע איבד עשתונתיו
לחלוטין ולמעשה חדל מלתפקד.
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לא ברור אם הידיעה הועברה כבר אז למח"ט  204או רק לאחר תחילת ההתקפה על המעוז.
בוועדת אגרנט נחקר תא"ל ששון יצחקי על תפקודו הלקוי בהפצה ונהול של פקודת 'שובך יונים' בפקוד דרום בבוקר המלחמה ,דבר שהיה באחריותו
מתוקף היותו ראש מטה פיקוד דרום באותה עת .לאורך כל עדותו ניסה להתחמק ממתן תשובות עד כדי שחבר הוועדה נבנצל זעם על דבריו והגיב:
"אתה לא זוכר? אתה לא זוכר לא מאיפה ידעת את זה ולא שום פרט ,רק שמישהו אמר את זה? אז הוא צריך להיות אידיוט ,או שאנחנו צריכים להיות
אידיוטים או שאתה צריך להיות אידיוט".
סגן דוד צביאלי מגד'  128מונה לאחר המלחמה למ"פ פלוגה ל' .היה מעורב בכל הדיונים והמפגשים אודות הקרב ,ואף נועד לשיחה אישית עם המח"ט
(יחד עם סרן איתן אלירז ,מ"פ וא"כ מג"ד בגדוד).
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על אימה ,גבורה ושיקול הדעת
היו בכוחות שנטלו חלק בקרב זה מכלול התופעות שעשויות להתרחש בקרב חי"ר; החל מאימת הקרב שמשתקת
את הגוף ואת הנפש ועד לגילויי גבורה שאין לה שיעור .משתי קצוות אלו אימת הקרב היא האנושית שבהן,
כשהאפשרות למוות ברורה כל כך ,הפחד ,הלם הקרב ,טמינת הראש בחול או הבריחה הם הבחירה האנושית.
התגברות על הפחד ,נקיטת הפעולה ,הלחימה ובשיאה מעשה הגבורה הם ,הם ,העל-אנושיים ,הלא מובנים מאליו.
לא כן הדבר לגבי אותם מפקדים שמנהלים את הקרב ,בין מרחוק ובין מקרוב .הצפיות מהם הן לא בתחום הגבורה
אלא בתחום שיקול הדעת וההערכה נכונה של תמונת הקרב .באלו נכשלו מפקד אוגדה ,69המח"ט ומפקד כוח מ'
כישלון מחפיר .הכישלון אינו נעוץ בטעויות של הערכה או שיקול דעת אלא בחוסר שיקול הדעת הגובל בטפשות,
בזחיחות ,ברשלנות ולבסוף איבוד העשתונות!.
על מנת להעמיד דברים במקומם ,יש לומר שהיו במלחמת יום הכיפורים לא מעט קרבות קשים ,וכאלה שקשים יותר
מקרב זה ,והיו בהם גילויי לחימה אמיצה ומעשי גבורה רבים .ובדומה לקרב זה ,היו בהם גם כוחות שכשלו מאימת
הקרב ומפקדים בכירים שכשלו בשיקול הדעת ונהגו ברשלנות וזחיחות הדעת.70

פרק ה' – אחרית דבר
בשעה שדברים אלו נכתבים אנו נמצאים  46שנים לאחר הקרב .במימד האישי ,הגם שרובנו בנו חיים שנראים
לכאורה נורמליים ,אף אחד מאלו שהיו בתופת ההיא לא ממש נורמלי .הקרב הזה לא יצא מתוכנו ולו גם לשעה
אחת .אי ן יום שבו אתה לא שוקע פתאום ולו לשניות מספר אל תוך תמונת הקרב ,משחזר רגע אחד ,שואל "מה
היה אילו?" .אילו היינו תוקפים מצד אחר ,אילו הייתי מציב את המקלע פה ולא שם ,אילו הייתי יורה בעמדה
השמאלית ולא הימנית ...,כל השאלות כמובן חסרות משמעות ,אבל זה מה שקורה.
במהלך השנים נפטרו ,ככל הידוע  ,שלושה משרידי הפלוגה :זאב גפני (סנטייגו) ,אלי אלעזרה ולאחרונה דב גירשטיין
שמעשה גבורתו סופר לעייל .כמו כן גם עמירם דינוביץ (מפקד כוח 'עמירם') הלך לעולמו לפני מספר חודשים .כמובן
לכל חלל יש הסיפור האישי שמעצים את החלל שהותיר .אני מבקש להזכיר שניים מאלו שיש בהם המשכיות :עוזי,
המ"פ ,שנהרג כאשר הוביל את ההסתערות ,היה בן שלוש כשאביו נהרג בקרב להגנת יד -מרדכי במלחמת השחרור.
משה ,בנו של מאיר ברי ,היה בן שלוש כשאביו נפל בקרב מול החסימה המצרית .עשרים שנים לאחר מכן קצין
הצנחנים סגן משה ברי נפל בקרב ברצועת הביטחון בלבנון.

תודות
בראש ובראשונה תודתי נתונה לכל הלוחמים בכוחות השונים שהתראיינו במפגשים אישיים וקבוצתיים ואשר עדותם
שימשה הבסיס לכתיבת התחקיר; לולא הם מעולם לא היינו יודעים את כל רזי הקרב הזה .תודה מיוחדת להסטוריון
הצבאי ד"ר עמירם אזוב שעבר על התחקיר והוסיף את הערותיו המקצועיות .עדותו המצולמת של משה לוי נערכה
ונמסרה לי על ידי בן-עמי בלבן ז"ל שנפטר בעת יצירת סרט לזכר אחיו שלמה בלבן ז"ל מפלוגה ל .המסמכים עליהם
הסתמכתי נמצאו בארכיון צה"ל וסופקו על ידו .כמו כן רבים מכדי למנות בשמותיהם הם האנשים הטובים שסייעו לי
בחפץ לב בהכוונה למקורות ואיתור לוחמים ועל כך נתונה להם תודתי.
מרץ2020 ,
 69הקרב גם נעלם מתשומת ליבו של הפיקוד בגזרת סיני שהיה ממוקד כולו בצליחה שהחלה באותו לילה (ליל ה  15-16באוקטובר) .כשנודע הקרב לבר-
לב הוא מאד כעס על ששון ונזף בו [א.]1
 70ר' דוגמאות רבות בספרים 'צליחה' מאת עמירם אזוב ( ,2011דביר) ו'חמוטל ומכשיר לא בידינו' מאת עודד מגידו ( ,2019כנרת ,זמורה ,דביר).
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א .מסמכים ותחקירים רשמיים
[מ' ]1הקרב על מעוז בודפסט" ,אג"ם-מה"ד-הסטוריה ,מרס [ .981התקבל ממחלקת היסטוריה בצה"ל ,ניתן
לעיון באתר ארכיון צה"ל  -תיק מעוז בודפשט במלחמה].
[מ ]2תחקיר מח"ט חטיבה  ,204אל"מ צבי רם ,באג"ם-מה"ד-היסטוריה ,פברואר [ 1979התקבל מארכיון צה"ל].
[מ' ]3חבירה לבודפשט תוך פתיחת ציר מכפלת  -דו"ח גדוד ,'141סעיף 'פינוי רפואי' ,תאריך לא מצויין [התקבל
מארכיון צה"ל].
[מ ]4עדיות בפני ועדת העיטורים עבור רם כהן[ 1975 ,התקבל מארכיון צה"ל].
[מ ]5עדויות בפני ועדת העיטורים עבור שלמה בלבן ,משה לוי ,דב גירשטיין ואלי חסן[ ,1974 ,קלטת ,התקבל
מארכיון צה"ל].
[מ ]6כוח ששון ,גיזרה צפונית בסיני ,תחקיר מלחמת יום הכיפורים תיק [ 206/529/1980התקבל מארכיון צה"ל]
[מ ]7עדות לוחמים מפלוגה ל' במחלקת היסטוריה (אג"ם-מה"ד-היסטוריה) ,מרס .1981

ב .עדויות אישיות
[ע' ]1עדויות כוח בט"ר' ,מסמך המתעד שיחות אישיות של המחבר עם לוחמים מכוח בט"ר :יואב אבני ,יאיר
פריימן ,מאיר יצחק הלוי ,חיים ליכטמן ,ואיבי כהן .השיחות נערכו בשנים .2013-2018
[ע' ]2עדויות כוח ,'500-עדות מוקלטת של לוחמים בכוח  ,500אוקטובר [ 2019קובץ]
[ע' ]3מפגש לוחמים של כוח מ'' מתוך חוברת זיכרון לזכרו של אבנר בן אליעזר ,ירושלים.1974 ,
[ע' ]4עדויות כוח מ' ,מסמך המתעד שיחות אישיות של המחבר עם לוחמים מכוח מ' :יעקב הרפז ,דוד דשתי ,רפי
מימרן ,ערן עמבר ,נחום הדסי ,אריה גולדברג ויהודה מלחן .השיחות נערכו בשנת .2018/9
[ע ]5דוח אישי של מחט -204צבי רם( ,ללא תאריך).
[ע ]6עדות משה בן ארי (קשר מג"ד [ 2018 ,)141דוא"ל]
[ע ]7עדות שלמה בלמס  -מתוך 'אתר הגבורה' [במרשתת].
[ע ]8עדות גבריאל בורוכוב  -מתוך 'אתר הגבורה' [במרשתת].
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[ע' ]10עדויות כוח עמירם' ,מסמך המתעד שיחות אישיות של המחבר עם לוחמים מכוח 'עמירם' :גדי ברנע,
איצל'ה ברנשטיין וירמי וייסמן .השיחות נערכו בשנת .2018
[ע' ]11עדות שלמה בר-דיין' מתוך חוברת זיכרון למלחמת יום הכיפורים של חטיבה .1975 ,204,
[ע' ]12עדויות פלוגה ל' ,מסמך המתעד שיחות אישיות של המחבר עם לוחמים מפלוגה ל'' .השיחות נערכו בשנים
.2013-2018
[ע ]13מפגש מצולם ומוקלט של לוחמי פלוגה ל' ,קבוץ נחשונים[ 2013 ,קובץ]
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[ע ]14ראיונות מצולמים עם משה לוי ,דב גירשטיין ויואב ברוייר שערך בן-עמי בלבן ז"ל בשנים 2015-2017
[קבצים]
[ע ]15מכתב יאיר ברקאי למחלקת היסטוריה.
[ע ]16מכתב מדוד צביאלי (מ"פ בגדוד  )128לצבי רם.2013 ,
[ע' ]17יומן מלחמה /ורד גפני'( 1973 ,בחלקו מופיע גם ב [ע.)]18
[ע – 128 ]18חוברת זיכרון לגדוד  128במלחמת יום הכיפורים.1975 ,
[ע' ]19עדות בודפשט' ,מסמך המתאר שיחה עם מתי חי ,לוחם נח"ל בעמדת השער ב'בודפשט' בעת ההתקפה ב
 15לאוקטובר.
[ע' ]20עדות הלל ליאור' תעוד שיחה של המחבר עם הלל ליאור שנערכה ביוני 2018
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[ע ]22תעוד שיחה עם עמוס אריאלי ,יוני .2015
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https://www.youtube.com/watch?v=3rrh_4672pg

[כ ]2כתבה על דב גירשטיין ,עתון במחנה ,אפריל.1974 ,
[כ' ]3שלחו אותנו לשחיטה' ,כתבה ב'ישראל היום' ,פורסם ב 13.9.2013
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ד .מקורות אחרים
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נספח א' :מונחים ור"ת צבאיים
בקרב נטלו חלק בעיקר כוחות
חרמ"ש (חיל רגלים משוריין) .בכוח
כזה משמש זחל"ם (זחלי למחצה)
כרכב קרבי לנשיאת הגייסות
וללחימה (ר' צלום) .בכל זחל"ם
יכיתהי המונה כ  10לוחמים .בראש
הכיתה עומד מ"כ (מפקד כיתה)
שאינו קצין (בד"כ סמל) .מלבד
הנשק האישי של הלוחמים ,הזחל"ם
נושא מקלעים מסוגים שונים,'0.3' :
' 20' ,'0.5מ"מ' ,המספרים מציינים
את קוטר הנשקים ,ובהתאמה
גודלם ,באינצים ומילימטרים.

'מחלקת חרמ"ש' היא כוח המונה  3זחל"מים ובראשה עומד קצין המשמש כמ"מ (מפקד מחלקה) .הזחל"מים
במחלקה נקראים :מ"מ ,סמל וגור' .פלוגת חרמ"ש' היא כוח המונה  3מחלקות זחל"מים ובראשה מ"פ (מפקד פלוגה)
כשעל ידו סמ"פ (סגן מפקד פלוגה); המחלקות בכל פלוגה מזוהות ע"י מספרים  .1,2,3במסמך הזחלמ"ם מזוהים
בצרוף של שמם ומספר המחלקה ,לדוגמא 'מ"מ '2-הוא זחל"ם מ"מ של מחלקה .2
'גדוד' הוא כוח המונה  4-6פלוגות ,בראשה עומד מג"ד (מפקד גדוד) ,בד"כ קצין בדרגת סא"ל (סגן אלוף); פלוגות
הגדוד מזוהות באותיות עוקבות' :א'' ,ב'' ,ג' וכו' או 'כ'' ,ל'' ,מ' וכו'' .חטיבה' היא כוח שכולל  3גדודים ,בראשה עומד
מח"ט (מפקד חטיבה) ,קצין בדרגת אל"מ (אלוף משנה) .במסמך זה עיקר החטיבות מוגדרות כחטיבות ממוכנות,
אלו הן חטיבות המורכבות משני גדודי חרמ"ש וגדוד טנקים' .אוגדה' היא כוח שכולל מספר חטיבות כאשר בראשה
עומד קצין בדרגת תא"ל (תת-אלוף) .גדוד ,חטיבה ,ואוגדה מזוהים במספרים אקראיים (לדוגמא ,גדוד  128מחטיבה
 11באוגדה )162
כלי נשק נוספים שמוזכרים במסמך הם :נגמ"ש – נושא גייסות משוריין (גירסה מתקדמת של זחל"ם) ,מרגמה 52
– מרגמה קטנה (בקוטר  52מ"מ) הנשאת ומופעלת ע"י חייל מהקרקע .מרגמה  – 120מרגמה גדולה (בקוטר 120
מ"מ) ,הנשאת ומופעלת בד"כ על זחל"ם .תותח  – 155תותח ענק (בקוטר  155מ"מ) שהופעל מתוך הבונקרים
במעוז 'בודפשט' (מכונה גם 'נברון') ,מא"ג – מקלע אחיד גדודי (מקלע בקוטר  ,"0.3חדיש יותר מאלו שהיו בזחל"מים
בזמן המלחמה) ,ררנ"ט – רובה רימון נגד טנקים ,נק"ל – נשק קל (רובה ,תת-מקלע וכיו"ב).
בנוסף תאג"ד היא תחנת איסוף גדודית (כוח האחראי על טפול ראשוני בנפגעים באזור הלחימה) ,וקת"ק הוא קצין
תצפית קדמי' (תפקידו לטווח תותחים ומרגמות – בקשר  -כשהוא צופה על השטח המופגז).
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