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פתיחה
במחקרו הראשוני על לחימתה של חטיבה  188ביממה הראשונה של מלחמת יום הכיפורים בגולן כתב צבי
עופר" :המאפיין העיקרי של המערכה ב 7-באוקטובר היה המירוץ בין הכוחות הסוריים ,שהוכנסו ללחימה כדי לנצל את
הצלחת ההבקעה הלילית ואשר שאפו למורדות המערביים של רמת הגולן ,לבין כוחות התגבור והמילואים של פיקוד
צפון  ...במירוץ זה הייתה ידם של כוחותינו על העליונה 1 "...בפרק סיכום לחימת כוחותינו ביום ראשון  7אוק'
כותב עופר" :הסורים החמיצו את ההצלחה לאחר ההבקעה הלילית בדרום הגולן .החמצה זו באה לביטוי במהלכים
הבאים  -היעצרות לא ברורה של הכוחות שפרצו בגזרת דיביזיה  5והכנסה מאוחרת של דיביזיית השריון  ]...[ 1קשה
להסביר את אי ניצול ההצלחה על ידי הסורים 2 ".
מחקר זה מנסה להצביע על הסיבות שהביאו לכישלון המתקפה הסורית ברמת הגולן באוקטובר  .1973הגירסה
הראשונה של המחקר נכתבה בשנת  1998במסגרת שעוריו של פרופ' יואב גלבר בפו"ם .הרחבת המחקר
התאפשרה הודות לידע הרב על המערכה בגולן הממשיך להצטבר כל העת ,בעיקר בעזרת מחקריו הייחודיים
של אל"מ [דימ'] פסח מלובני.

מבוא
החיטוט החולני של הישראלים בכשלי מלחמת  1973מונע מהם להיות מודעים הן להישגי צה"ל במלחמה והן
לכך שבצבאות זרים נחשבת המערכה שניהל צה"ל בגולן ב 1973-להצלחה ייחודית 3 .כך למשל צבא ארה"ב,
שבחר להציג בספר הוראות הלחימה שלו [ ]FM 100-5משנת  1993את המערכה בגולן במלחמת יום הכיפורים
4.]31-32

כדוגמה למעבר ממגננה למתקפת נגד ,המסתיימת בהכרעת התוקף בעומק שטחו הוא[ .ראה בעמ'
חמישה ימים אחרי שכמעט איבד את רמת הגולן ,חדר צה"ל לעומק  25ק"מ בתוך סוריה ונראה כעומד לעלות
על דמשק .תותחים ירו על מבואות בירת סוריה ,תחנות כוח ,גשרים ומצבורי דלק הפכו לעיי חורבות וחילות
הים ,האוויר ומערך הנ"מ הסורים יצאו מכלל פעולה .העדות המוצקה ביותר על עוצמת המכה שספג משטר
אסאד במלחמת  1973היא הקפדתו על שמירת השקט בגבול הגולן מאז מלחמת יום הכיפורים5 .
מתקפת הצבא הסורי נכשלה למרות ששלושת תנאי היסוד שנקבעו כתנאי להצלחתה היו באופן מובהק לצידו
עם פרוץ האש :יחסי כוחות עדיפים מאד ,הפתעה והתקפה בו  -זמנית עם צבא מצרים .מוסטפא טלאס ,מי
שהיה שר ההגנה הסורי ,הסביר כי מתקפת צבאו לא צלחה מכיוון שצה"ל משך את הכוחות התוקפים לעומק
6

השטח על מנת להרוויח זמן לתגבור כוחותיו ,שבהמשך בלמו את התוקפים והשמידו אותם בהתקפת נגד.
טלאס תיאר נכון את מהלך המערכה כפי שנראתה למתבונן מבחוץ ,אבל טעה בהצגת הגורמים שהביאו
ליצירתה .לצה"ל לא הייתה תכנית הגנה סדורה על הגולן ,ומכאן שהוא לא נערך למשיכת האויב לעומק מרחב
ההגנה ,לשם הכלתו והשמדתו .הכוח הסדיר שהחזיק בגולן נערך להגנה על קו המגע בלבד ובניגוד לכלל היסוד
על פיו "חזקה על קו המגע שייפרץ" ,המחייב יצירת עומק והחזקת עתודה .ואומנם  -האויב הצליח לפרוץ את
הקו בגזרה הדרומית ואף להחדיר מעבר לו כוחות ,שיכולים היו להגיע אל קו הסיום שנקבע להם מעל לאפיק
הירדן .אלא שהפתעה והצלחה ראשונית אין בהן די בכדי להבטיח הכרעה .העיכוב בפריצת מכשול צה"ל ואי
 1מחלקת היסטוריה" ,ברק ביום הכיפורים"  ,1995 ,כרך א' ,עמ' .307
 2שם .עמ' .310 - 311
 3יש המבקרים את השימוש במילה "חולני" .לצערי לא מצאתי מילה מתאימה יותר לתיאור יחסם של רוב הישראלים למלחמה.
FM100-5, OFFENSE AND DEFENSE AT THE TACTICAL AND OPERATIONAL LEVELS, 1993, p.6-15, 81-82: 4
https://www.bits.de/NRANEU/others/amd-us-archive/fm100-5%2893%29.pdf
התיאור האמריקאי לוקה בפרטים רבים.
 5במאמרו של יעקב חסדאי ב"מעריב" "האסטרטגיה שנכשלה והאמונה התפלה" נכתב כי זכרונו של חאפז אסאד "טוב למדי בתנאי
שיש לו מה לזכור" .תבוסת  1973בגולן והמכה המהממת שספג ח"א הסורי ב  1982מחזקות את טענת חסדאי .אסאד נזהר מלחדש
את האש במקומות בהם הוכה קשות.
 6מוסטפא טלאס "ההבקעה"  -דמשק  . 1984תרגום ע"י "חצב" ,22.12.85 ,עמ' ( . 29להלן "ההבקעה").
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ניצול ההצלחה מצד היחידות הסוריות שהצליחו לפרוץ אותו בדרום הגולן איפשרו ליחידות המילואים של
צה"ל לבלום את התקדמות האויב בדרום ומרכז הגולן ובהמשך לסלקו בהתקפת נגד .העיכוב בלוח הזמנים
הסורי היה בולט עד כדי שבישראל הועלו השערות פרועות בדבר הסיבות לכך ,כמו למשל איום גרעיני מצד
ישראל או חששם של הסורים מפני מלכודת ישראלית .לא מיניה ולא מקצתיה .אירוע כמו ההחמצה הסורית
מתרחש בדרך כלל לא כתוצאה מהופעתו הפתאומית של גורם אחד ,אלא כתוצאה מהצטברותם בנקודת זמן
אחת של כמה גורמים ,שבמחקר זה אנסה להצביע על תרומתם למה שאירע במערכה על הגולן.

תכנית צבא סוריה
חובת השבת הכבוד והאדמות שנכבשו ב 1967-הייתה אבן הראשה בהתנהלותה של הנהגת סוריה ,שהצהירה כל
העת על כוונתה להחזיר את הגולן בכוח  .הסורים היו מודעים לחולשת צבאם והעדיפו לכבוש את הגולן בסיוע
צבא מצרים שיתקוף במקביל בסיני .המפגשים לתיאום בין הצבאות התחילו כבר בשנת  1968בה גם התקיים
בצבא סוריה משחק מלחמה גדול בו תורגלה הגנה מפני מתקפה ישראלית שתחדור לתוך סוריה .התרגיל כלל
את השבת המצב לקדמותו ומעבר למתקפה לכיבוש הגולן עד קו הירדן והכנרת .הלהיטות להחזרת הגולן בכוח
צבאי גברה עוד יותר תחת שלטון חפאז אל אסאד ,שבשנת  1970לקח את השלטון לעצמו בתמיכת הצבא.
תוצאות מלחמת  1967בה היה שר ההגנה ומפקד חיל האוויר ,היו מכה קשה ליוקרתו האישית של אסאד .יש
להניח כי תבוסת  1967הייתה עבורו פצע פתוח שיצר אצלו גם רצון לנקמה אישית .תחת שלטון אסאד הקדישה
האומה הסורית הענייה  ]![ 70%מתקציבה למאמץ הכביר שנועד לשידרוג הצבא ,הגדלתו ושיפור ביצועיו לקראת
המלחמה הבאה 7 .כחלק מהכנותיו למלחמה יזם צבא סוריה מלחמת התשה בגולן שנועדה גם לשיפור מוראל
הגייסות ,להתנסות בלחימה וגם ניסיון למנוע את התבססות הצבאית וההתיישבות ישראל בגולן.
 .הפקת הלקחים מהמלחמה קבעה חמישה עקרונות לשיפור כושר הלחימה של צבא סוריה:
 .1קביעת מטרת מלחמה שתהלום את כושר הלחימה של הצבא.
 .2נטרול עליונות חיל האוויר הישראלי
 .3נטרול יתרונות השריון הישראלי
 .4העלאת רמת ההדרכה
 .5יצירת הפתעה לשם כיבוש כל הגולן טרם צה"ל יספיק לגייס את מילואיו.
ההכנות לקראת המלחמה הבאה שירתו היטב את כוונתה של ברה"מ להעמיק את אחיזתה במזרח התיכון .היא
הפכה לספקית הנשק העיקרית של צבאות סוריה ומצרים ושלחה אליהן אלפי יועצים צבאיים שסייעו בקליטת
האמל"ח המתקדם ,בהדרכת היחידות ,בשיפור האימונים ובהעלאת רוח הלחימה .אספקת הנשק הסובייטי הייתה
חלק ממהלך מדיני ולא כלכלי ולכן התשלום עבורו היה סמלי .מצרים ,וככל הנראה גם סוריה ,קיבלו כמויות ענק
של נשק סובייטי מתקדם שעל חלק ממנו הן כלל לא שילמו ועבור הנותר הן שילמו את עלות הייצור בלבד
בעזרת הלוואות נדיבות ל 40-שנה בריבית נמוכה8 .
היועצים הרוסיים סולקו ממצרים בשנת  1972אבל בצבא סוריה הם המשיכו לשרת בכל רמות הפיקוד ונשארו
בתפקידם גם במהלך המלחמה ב .1973-לפני המלחמה ,בקייץ  ,1973ביקרה בצבא סוריה משלחת מומחים רוסים.
בסיום הביקור נאמר לאסאד שביחסי הכוחות המתוכננים להתקפה ,שלא כללו את מילואי צה"ל ,יכול צבא
סוריה "במאה אחוז" לכבוש את הגולן תוך כמה שעות .עם זאת אסאד עצמו פיקפק ביכולותיו צבאו ובעיקר בזו
של חיל האוויר הסורי ,אותו הכיר היטב .חיזוק לתחושתו קיבל אסאד מתוצאות הקרב האווירי שהתחולל ב13-
ספטמבר  1973מול חוף טרטוס בו הופלו  12מטוסים סורים ומטוס ישראלי אחד .התוצאות הקשות של קרב
 7פסח מלובני" ,מלחמת השחרור של אוקטובר  1973בחזית הסורית" ,עמ' .21
 8פסח מלובני" ,דגל אדום מעל המזרח התיכון".
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האוויר שיכנעו את שליט סוריה כי צבאו ייתקשה מאד לנהל מערכה ממושכת .הוא התחזק עוד יותר בהבנת
ההכרח להשיג הפסקת אש אחרי לכל היותר  48שעות לחימה על מנת למנוע מצה"ל את ביצוע התקפת הנגד
עם כוחות המילואים שלו .יומיים לפני פרוץ המלחמה ,ב  4 -אוק' ,מסר אסאד לשגריר הרוסי בדמשק על כוונתו
לבקש מברה"מ עזרה לקבלת הפסקת אש אחרי לא יותר מ  48 -שעות לחימה .הוא חזר על דבריו אלה לשגריר
גם בבוקר  6אוק' ,כמה שעות לפני תחילת המתקפה9 .
הפסקת אש כללית הייתה מותנית גם בהסכמת המצרים ,שהיו זקוקים ללחץ על צה"ל מצד סוריה רק בתחילת
המלחמה ולצורך צליחת התעלה ,שהייתה השלב הבעייתי ביותר בתכניתם .הסורים מנגד חששו מאד מצה"ל
ובעיקר מכוחות המילואים שלו .הם הניחו כי האיום על הגליל שתיצור ההתקפה בגולן יניע את עתודות צה"ל
לצפון וכך ייקל על המצרים את הצליחה ,שהמשכה יהיה מתקפה מצרית מזרחה ,שתסיט כוחות של צה"ל
לחזית הדרום ותאפשר לצבא סוריה להשלים את משימתו להגיע לקו נהר הירדן .הסורים דרשו כתנאי
להשתתפותם לחץ מצרי שיימשך יותר מיממה אבל המצרים התכוונו לעצור אחרי יממה ולכן טוו תכנית
להטעיית הסורים .המטכ"ל המצרי הציג לשותפיו למלחמה תכנית ,שהוא כלל לא התכוון לבצע ,על פיה צבא
מצרים יחצה את התעלה ,ינצל הצלחה ויפרוץ מזרחה ,במגמה להגיע אל מעברי ההרים .הרמטכ"ל שאזלי כותב
בזיכרונותיו כי שר המלחמה הורה להכין את תכנית ההטעייה כלפי הסורים בכדי "להשביע את רצונם" ,ואמר
10

לו שאם תיוודע להם התכנית האמיתית הם לא יצאו למלחמה.
במסגרת מאמץ השיפור הוארך שירות החובה והוגדל הצבא הסדיר ,סד"כ חיל האוויר הוגדל ל  450מטוסים,
וצבא היבשה קלט אמל"ח סובייטי מתקדם כמו הטנק  ,T62נגמ"ש  BMPוטילי נ"ט "סאגר" .ב  28 -אוקטובר
 ,1972שנה לפני פרוץ המלחמה ,מסר רדיו דמשק על סיומו של תמרון ענק בשם "אל-עודה" " -השיבה" ,שסיכם
את שנת ההדרכה  .1972בהודעת הרדיו נאמר כי התמרון נערך במסגרת ההכנות לקראת המערכה המכרעת עם
ישראל ושחרור האדמה הכבושה וצפו בו הנשיא חאפז אסד ,שר ההגנה טלאס וקצינים בכירים מצבאות
מצרים ולוב11 .
הסורים הניחו כאמור ונכון שכוחות המילואים הם האיום העיקרי על הצלחת המבצע להחזרת הגולן לידיהם.
בפקודת המבצע של דיביזיה  7נכתב" :העתודות האופרטיביות [של האויב] עשויות להיות מופעלות החל משחר
היום השני למלחמה 12".למתכנן הסורי היה ברור כי המתקפה בגולן חייבת להגיע לשליטה על המעלות לגולן
מהירדן ומהכנרת ,טרם שמילואי צה"ל יספיקו לתפוס אותם.
כנגזר מהרעיון הכללי ,לוח הזמנים שתוכנן למתקפה הסורית היה כדלהלן13 :
שלב א' 14:00-17:00
הכנה ארטילרית ואווירית במשך שעה שאחריה תתחיל פריצת המכשול והכשרת המעברים עליו ע"י חטיבות
החי"ר הקדמיות שיניעו את הטנקים שלהם לתפיסת השטחים השולטים הקרובים למכשול .
שלב ב' 17:00-22:00
העברת חטיבות השריון של דיביזיות החי"ר דרך המעברים שנפרצו במכשול והחדרתם לעומק הגולן עד שעה
 .22:000בהמשך ועד שעה [ 24:00חצות ליל  6-7אוקטובר] ,אמורות היו החטיבות המבקיעות לשגר כוחות
קדמיים אל הצירים היורדים לירדן ולכנרת ,במטרה לחסום את כוחות המילואים ולהוות בסיס להמשך
המתקפה.

 9פסח מלובני" ,מלחמת השחרור של אוקטובר  1973בחזית הסורית" ,עמ' .173
 10שם .עמ' .71 - 69
 11לקט מודיעין מס'  , 87-73תרגיל מפקדות שנושאו המרכזי היה כיבוש רמת הגולן 27.4.1973 .מחלקת מחקר-ענף  - 5לקט מודיעין,
תיק 2004-535-4261
" 12צבא סוריה תורת הקרב ויישומה" אמ"ן מחקר עמ' . 108 - 106
" 13ברק ביום הכיפורים" כרך א' עמ' .82
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שלב ג' 22:00-06:00
הערכות להגנה על קו הירדן וכניסת דיביזיית העתודה לתוך רמת הגולן.

הביצוע  -מהצלחה חלקית לכישלון מלא
ב 4-אוקטובר ,יומיים לפני תחילת המתקפה ,הודיע אסאד לשגריר הרוסי כי מצרים וסוריה מתכוונות לצאת
בקרוב למלחמה .התגובה הרוסי הייתה למחרת בדמות הפינוי הבהול של משפחות היועצים הרוסים ,שהם עצמם
המשיכו לייעץ לסורים במהלך המלחמה .ההיערכות החריגה של צבא סוריה הייתה גלויה לישראל ,שהמודיעין
שלה שלט היטב על כל המרחב ממערב לדמשק .אבל הישראלים שהיו שבויים בתפישת "הערבים לא יעיזו",
סיפקו לעצמם שלל הסברים ממשאלות ליבם ,שמנעו מהם להיערך כראוי כלפי האיום על הגולן .המילואים לא
גוייסו וחטיבה  7נשלחה לגולן רק בזכות התערבותו של שר הביטחון ,שנענה ללחציו של אלוף הפיקוד.
להלן מהלכי החטיבות הסוריות כפי שהתבצעו בפועל בגזרות המרכזית והדרומית של הגולן עד צהריי יום ראשון
 7אוק'  .1973בגזרה הצפונית לא הצליחו הסורים להגיע להישג כלשהו ולכן לא אעסוק בה כאן .סדר הצגת
היחידות הסוריות מצפון לדרום וע"פ סדר הלחימה שנקבע להן.
חטיבת חי"ר 33
משימתה של החטיבה הייתה להכשיר מעברים על מכשול צה"ל מצפון ומדרום למוצב  .111המעבר הצפוני
בציר "טרויה" נועד להעברת חטיבת שריון  43בפתחת כודנה ,והמעבר הדרומי ,מדרום למוצב  ,111היה עבור
חטיבת שריון  .51בלחימתה של חטיבה  33מול טנקים מגדוד  53וגדוד  82הושמדו כל הטנקים שלה ,אבל עד
הערב היא הצליחה להקים מעבר על תעלת הנ"ט מדרום למוצב  111ובהמשך גם על ציר "טרויה" מצפון לו.
חטיבה משוריינת 43
יעדה של החטיבה היה לתפוס את הרכס מעל אפיק הירדן הירדן מצפון לגשר בנות יעקב .החטיבה תוכננה
לעבור במעברים שתכשיר עבורה חט'  33בציר כודנה ["טרויה"] מצפון למוצב  .111משם תוכנן להתקדם עד
ציר הנפט ,לחצות את כביש נפח בית המכס ולאחר מכן לפנות מערבה עד לעמדות מעל הירדן .מפקד חטיבה
 51כותב בזיכרונותיו כי בקרב על המכשול איבדה חטיבה  43סד"כ גדודי ורק בשעה  21:00לערך ,ארבע שעות
אחרי השעה שתוכננה לכך ,הוא הצליח לעבור את המכשול 14 .בשעה  22:00התקדם הגדוד המוביל על ציר
כודנה ["טרויה"] לכיוון ציר הרוחב ["רשת"] ,העובר ממערב לקו מוצבי צה"ל .,הכוח הסורי זוהה ע"י פלוגה א'
של גד'  ,82שעמדה בצומת "כביש "-רשת" מצפון מזרח לחושנייה שפתחה באש על צלליות הטנקים .בעקבות
הירי דיווח טנק תקול מפלוגה ב' של גדוד  82שעמד ליד צומת "רשת " -טרויה" כי הוא מזהה טנקים נעים
מזרחה .ואכן  -חטיבה  43נעצרה ונסוגה מזרחה .בשעה  02:00קיבלה המח"ט הסורי הוראה לצאת שוב
להתקפה אבל גם להעביר גדוד שינוע צפונה בכדי לסייע להתקפת חטיבה  52בפתחת קונייטרה הדרומית.
הגדוד המוביל של החטיבה התקדם שוב מערבה עד מפגש "טרויה" עם ציר הישובים ["רשת"] ,ושם פנה
צפונה .באותו המקום הוא זוהה שוב על ידי הטנק מפלוגה ב' ,שהתריע על כך למפקדיו .מח"ט  7הורה למ"פ
העתודה מאיר זמיר שעמד עם פלוגתו במוצב  110ממזרח לציר "רשת" לעצור את הגדוד הסורי המתקדם
צפונה .זמיר ערך את פלוגתו למארב חפוז על הכביש ובשעה  03:00פתח באש על הגדוד הסורי ,שעד הבוקר
הפסיק להתקיים.

 14פסח מלובני " -מצפון תפתח הרעה" .תרגום זיכרונות מפקדים סורים .הוצ' המכון לחקר מלחמות ישראל.2014 .
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הגדוד שנותר לחטיבה  43המשיך עם המח"ט עוד מעט מערבה ונעצר מצפון לתל פזרה ,שם המתין במקומו .15
לפנות בוקר פגשה בגדוד הסורי פלוגה א' המוקטנת של גדוד  266מחטיבה  179שהייתה עם הסמג"ד ברוך
לנצ'נר ,שהתקדם מכיוון נפח על ציר "פלא" לדרום מזרח .לא הרחק מערבה משם ,בקרבת תילי רמתנייה,
ניהלה אש עם הגדוד הסורי גם פלוגה א' המוקטנת מגד'  82בפיקוד אלי גבע ,איתה היה המג"ד חיים ברק.
בשעה  11:00לערך נסוגו הכוחות הישראליים הקטנים מול התקפתה של חטיבה  91מדיביזיה  1לכיוון נפח.
הלחץ מגדוד מחטיבה  43הוסר ,הוא התקדם מערבה והגיע עד לציר הנפט ליד חושנייה .מח"ט  43נשאר
בחושנייה ,חבר למח"ט  51והגדוד הבודד פנה צפונה במגמה להגיע ליעדה של החטיבה בדבורה 16 .בצהריי יום
ראשון פגש הגדוד הסורי בכוחות הקטנים של חטיבה  188ו 179שעמדו על ציר הנפט .הוא איגף אותם ממערב
והמשיך לחתור אל יעדו בדבורה .זה היה מאוחר מדי .כשהגיעו ראשוני הטנקים שלו לקרבת סדנת נפח הם
פגשו בטנקים של חטיבה  679שעצרו אותם

סופית17.

חטיבה משוריינת 51
יעדה של החטיבה היה לתפוס את בית המכס העלין והרכס מדרום לו ומשם לשלוט על גשר בנות יעקב
והמעברים באפיק הירדן 18 .לדברי מח"ט  ,51ואליד חמדון ,בקרב על המכשול איבדה חטיבתו יותר מגדוד
טנקים ,אבל החל משעה  19:00התחילו כוחותיו לעבור במעברים שהכשירה עבורם חטיבה  33מדרום למוצב
 .111החטיבה השחוקה התקדמה מערבה וכבר בשעה  ]![ 21:00הגיעה לכפר חושנייה 19 .לדברי המח"ט בשלב
זה נותרו לו  21טנקים בלבד ,לכן החליט לא המשיך להתקדם לעבר משימתו ולהיערך להגנה על איזור
חושנייה וצומת משתא.

20

חדירת גדוד  453מחטיבה  51אל ממערב לנפח
ייתכן שמח"ט  51ממעיט בזיכרונותיו מכוחו גם על מנת לנסות ולהצדיק את עצירת חטיבתו  12ק"מ לערך
מהיעד הסופי שנקבע לה ,כאמור מדרום לבית המכס .ראייה אפשרית לאי ניצול הצלחתה של החטיבה היא
חדירתו של גדוד ממוכן  453שהוביל חטיבה  51והגיע לבדו אל עומק העורף הישראלי שהיה ריק מכוחות.
ע"פ התכנון המוקדם ועם הגעתה של חטיבה  51לסביבת חושנייה ,המשיך גדוד  453להתקדם לצפון מערב
במגמה להגיע אל יעדו במחנה צנובר [סנבר] ,שם אמורה הייתה להתמקם מפקדת חטיבה  51בשלב ההגנה על
הירדן  21הגדוד חצה את ציר הנפט ,עלה על דרך העפר העוברת בסלוקיה [סגול  343במפת "רענן"] והמשיך אל
מעבר נחל זוויתן ,הנמצא  2.5ק"מ ממערב למעבר הנחל את ציר הנפט .ממעבר הנחל המשיך הגדוד לכפר דביה
[סגול  ]226והגיע אל ציר "ציקלג"  1500 ,48מטר לערך מדרום לכביש נפח – גשר בנות יעקב .באותה נקודה
אמור היה הגדוד לפנות לדרום מערב על הכביש המוביל אל צנובר ובית המכס [ציר ציקלג"] אלא שמשום מה
הוא לא עשה כך.
ציר סלוקיה  -דביה איננו נצפה מציר הנפט העובר בגבעות ממזרח לו ובאותן שעות גם לא עמד בו כוח
ישראלי כלשהו .מהלך התקדמות גדוד  453אל יעדו התנהל ללא הפרעה במקביל לקרב שניהל הגוף העיקרי של
 15ע"פ מלובני ,גדוד טנקים סורי בהתקפה היה מתוגבר בפלוגה מהגדוד הממוכן של החטיבה ,בסוללת ארטילריה מגדוד החת"מ וכן
בכלי נ"ט ,הנדסה ,רכבי לוגיסטיקה ועוד.
 16שני המח"טים נשארו בח'ושניה עד לנסיגתם ב 10-לחודש .מכאן הידע המופיע בספרו של מח"ט  51על שהתרחש בחטיבה .43
 17המג"ד הסורי שנהרג ב"קרב דבורה" ,כפי שהקרב מכונה אצל הסורים ,נחשב בסוריה לגיבור לאומי .בקרב מול הגדוד הסורי נפלו
סמג"ד  82דני פסח והמ"פ וקס מחטיבה .679
 18צבי עופר " -ברק ביום הכיפורים" ,כרך א' ,עמ'  ,90פקודת מבצע חטיבה .51
 19דיווח חטיבה  51על הגעתה לצומת חושנייה נקלט ביחידת ההאזנה ונמסר למח"ט  .188בתגובה אמר המח"ט כי הסורים מבולבלים
ומדווחים על צומת "טרויה" " -רשת" [מפגש ציר הישובים  -ציר פתחת כודנה] כאילו היא צומת חושנייה.
 20פסח מלובני" ,מצפון תפתח הרעה" ,עמ'  .377ייתכן שהמח"ט הסורי מגזים כלפי מטה במספר הטנקים שנותרו לו על מנת לתת
צידוק יתר להחלטתו לא להמשיך ולהתקדם.
" 21ברק ביום הכיפורים" ,כרך א' עמ'  ,91מיקום מפקדות חטיבה  51בשלב ההגנה על קו הירדן.
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חטיבה  51בציר הנפט מול "כוח צביקה" וגדוד  .266לא ידוע מה גרם לגדוד  453לעצור דווקא ב"ציקלג" ,48
אבל ברור שבאותו הלילה איש במפקדת אוגדה  36לא ידע על חדירתו לעומק העורף הישראלי ,מרחק ארבעה
ק"מ מדרום מערב למקום המפקדה בנפח [!] 22.הכוח הסורי עמד לא הרחק מכביש גשר בנות יעקב  -קונייטרה
[ציר "יבשה"] ,עליו התנהלו שיירות האספקה והרק"ם של צה"ל ,שתיגברו בבהילות את צפון ומרכז הגולן.
נקל לשער את מידת ההשפעה השלילית על ניהול המערכה מהצד הישראלי אם הציר הראשי לגולן היה נחסם
ע"י האויב כבר בליל המלחמה הראשון .אלא שהכוח הסורי נמנע כאמור מלפעול .הפעולה היחידה שייתכן
וניתן לרשום לזכותו הייתה הטרדת מחנה צנובר באש נק"ל ליל  7-8אוק' ,מה שככל הנראה הביא את מפקד
האוגדה להורות למחרת בבוקר על סריקת המרחב ממזרח לצנובר ומדרום לציר "יבשה" 23.לדברי מג"ד גש"פ
 ,181ראובן בן אלון ,מוקדם בבוקר יום שני  8אוק' ,בעת שהיה עם גדודו באיזור בית המכס ,נאמר לו לסרוק
את הכביש המוליך מזרחה לכיוון מחנה נפח .כאשר היה גדוד ה"שרמנים" ממערב למחנה עלייקה נמסר למג"ד
כי "הסורים עולים על מחנה ירדן" ולאחר זמן מה זוהו מדרום לכביש כ 15-נגמ"שים סורים .ה"שרמנים"
הישנים פתחו באש ,פגעו בכמה נגמש"ים שנדלקו והיתר נסוגו24 .
הקרב בציר הנפט
ציר הנפט שימש לצה"ל לצורך הנעת תגבורת ואספקה בין מחנות נפח וצנובר לבין מרכז ודרום הגולן .מרגע
שהציר נסגר ע"י הסורים היה זה רק עניין של זמן עד שתאזל התחמושת בטנקים שנותרו לחטיבה  188בגזרה
הדרומית .שיירת תחמושת שנשלחה בליל המלחמה הראשון מנפח על ציר הנפט לגזרה הדרומית הוחזרה
אחרי שהוחלט לא להכניסה לאזור הלחימה .כאשר נסעה השיירה בחזרה על ציר הנפט לכיוון נפח פגשו
אנשיה בצומת משתא בטנקים הסורים של חטיבה  .51מפקד השיירה ,קמב"ץ החטמ"ר ,הורה לנהגים להדליק
אורות ולהמשיך לנסוע במהירות בין הטנקים הסורים המופתעים ,שלא הגיבו כלפיהם .כשהגיע הקמב"ץ לנפח
ומסר על שאירע הבינו מפקדיו לראשונה את עומק החדירה הסורית לשטחנו .בשעה  21:00נעו דרומה מנפח
על ציר הנפט שני טנקים מחטיבה  188ובהם הקצינים צביקה גרינגולד וחגי צור שמגמתם הייתה לחבור
למח"ט  188שעמד באותה שעה עם החפ"ק ממערב לתל פארס .לפני צומת משתא ליד מעבר נחל יהודייה את
הציר ,פגשו השניים בטנקים סורים .צביקה ירה והדליק טנק או שניים ואז השתתק הקשר בטנק שלו .הוא
התחלף עם חגי ,שחזר עם הטנק התקול לנפח .צביקה דיבר עם מח"ט  188שהורה לו להמתין במקומו לכוח
מילואים הנמצא בדרכו אליו 25 .בשעה  7[ 01:00אוק'] לערך חבר אל צביקה כוח המילואים הראשון שעלה
לגולן – פלוגה ג' מגדוד  266מחטיבה  179בפיקוד אמנון שרון שיצאה ממחנה פילון עם המג"ד עוזי מור .אחרי
שחבר לצביקה ניסה כוח המילואים להתקדם אבל נפגע כמעט כולו מירי הטנקים הסורים ,שהיו מצויידים
במכשירים לראיית לילה .הטנק של צביקה נפגע ככל הנראה מירי טנק מפלוגת שרון .הוא נחלץ מהטנק הבוער
לקח לעצמו אחד מטנקי המילואים ,חזר איתו מעט צפונה ונעמד שוב לבדו על הציר מול האויב ,מרחק 1500
מטר לערך מדרום למחנה נפח .בשעה  05:00חברה לצביקה פלוגה ב' בפיקוד איז'ו רייבנבך מגדוד מילואים 266
מחטיבה  179וזמן מה לאחר מכן הגיע למקום סמח"ט  188עם עוד ששה טנקים .כעת התחיל הקרב על נפח,
שהסתיים באותו יום אחר הצהריים בנסיגת הסורים.

" 22ברק ביום הכיפורים" ,כרך א' .בעמ'  91מפת תכנית ההתקפה של חטיבה  51כולל ציר התנועה של הגדוד הממוכן באגף הדרומי
של החטיבה ,עמ'  225הערת שוליים מפורטת על מהלך גדוד  .453גם צביקה גרינגולד מספר כי במהלך לחימתו בציר הנפט ראה
רק"מ סורי בתנועה מערבה" .כוח צביקה" ,עמ'  .83הוצ' מודן.2008 ,
 23ביומני המבצעים נרשם האירוע כהתקפת מחבלים.
 24אליעזר בריליאנט" ,גדוד השריון הפיקודי  181במלחמת יום הכיפורים"" ,27.4.2020 ,המרכז למלחמת יום הכיפורים"
 25עדות צביקה גרינגולד ,נובמבר " .1973ברק ביום הכיפורים" ,כרך א' ,עמ' .285
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חטיבת חי"ר 112
החטיבה פרצה מעברים עבור חטיבה משוריינת [ 12המכונה בטעות חטיבה  ]46מצפון ומדרום לתל ג'וחאדר.
גם כאן בשל ההתנגדות העיקשת של המגינים חל עיכוב בפריצת המכשול ומעבר חטיבה  12דרכו התחיל
בשעה  20:00במקום שעה  17:00כפי שתוכנן לשלב זה של הלחימה.
חטיבה משוריינת ]46[ 12
משימת החטיבה הייתה כאמור לעבור במעברים שתפרוץ עבורה חטיבה  112משני צידי תל ג'וחאדר .משם
תוכננה החטיבה להתקדם מערבה עד לציר המפלים ["דרך קק"ל"] לפנות בו צפונה ולהגיע דרך קצבייה וציר
יהודייה עד לגשר אריק בשפך הירדן .החל משעה  20:00עברה החטיבה את מכשול צה"ל מצפון ומדרום לתל
ג'וחאדר .כוח קדמי של החטיבה ובו ככל הנראה פלוגת טנקים וכמה נגמ"שים התקדם במהירות לעורף
הישראלי והגיע ללא הפרעה עד אל צומת המפלים וחסם אותה .הגדוד שעבר מדרום לתל ג'וחאדר ,המשיך
מערבה על ציר "יריב" ובשעה  22:00לערך נתקל בסוללה ב' של גדוד תותחנים סדיר  405שעמדה במפגש
הצירים "יריב" " -ציקדה" 26 .אחרי שהשמיד את הסוללה חזר הגדוד מעט מזרחה ועצר את התקדמותו למשך
הלילה .גדוד נוסף של חט'  12עבר מצפון לתל ג'וחאדר ,המשיך לצפון מערב ועמד הבוקר ממערב לתל פארס.
מוקדם בבוקר יום ראשון  7אוק' המשיכה החטיבה להתקדם לצפון מערב ותפסה את השטחים מדרום לצומת
המפלים ממערב וממזרח לציר .ממקומה שלטה החטיבה ממזרח על הציר העולה מגשר אריק לכיוון קצבייה
וטנקים שלה היו ככל הנראה אלה שירו על גדוד  134בעת שזה נע באותו הציר בשעות לפנה"צ של יום ראשון
 7אוק'.

27

הקרב בצומת המפלים
"צומת המפלים" נמצאת במפגש ציר "כביש" ,המגיע מגשר אריק ,עם "ציר המפלים" שכונה ב 1973-בשם "ציר
קק"ל" .כבר בחצות ליל המלחמה הראשון נתפסה הצומת החיונית ,הנמצאת עמוק בעורף הגולן הישראלי ,ע"י
כוח סורי קדמי מחטיבה  28 .12בערך בחצות ליל  6-7אוק' פגעה החסימה הסורית שעמדה בצומת בשיירת
תחמושת ארטילרית של גדוד תותחנים  405שיצאה מבסיס צנובר והייתה בדרכה אל סוללות א' ו-ב' בדרום
הגולן .המשאיות והג'יפ המוביל ,בו נסעו סגן יואל פורת ורס"ר אבי דיטשי ,עלו באש והתפוצצו מבלי
שמפקדת גדוד  405קיבלה דיווח על האירוע 29 .בשעה  02:00לערך התקרבה אל הצומת מכיוון מערב מחלקת
טנקי מילואים בפיקוד ניצן יוצר מחטיבה  679שיצא בחצות ממחנה "יפתח" .יוצר לא ידע על ההיתקלות
שקדמה להגעתו אל קרבת הצומת ,וכשחלף ליד המשאיות הבוערות נורתה עליו אש טנקים .הטנק בפיקודו
נפגע בתא זיווד ,הוא נחלץ עם שלושת הטנקים שלו אל מצפון לכביש והשיב באש לא מדוייקת אל מקורות
הירי 30.בשעה  07:00לערך הגיע לקרבת הצומת גדוד  96בפיקוד ישראל לוין מחטיבה  179ובו שלוש פלוגות

 26מרכז מחקר ומידע של חיל התותחנים
 27ע"פ לו"ז הגעת כוחות צה"ל לכיוון צומת המפלים נראה שחטיבה  12הגיעה לעמדות השולטות על ציר קצבייה אחרי שגדוד 96
מחטיבה  179עבר בו בשעה  07:00לערך.
 28הכוח הסורי שהגיע לצומת היה שייך לחטיבה  ]46[ 12ולא כפי שנטען קודם כוח מחטיבה  51שעמדה בחושנייה ממזרח.
תימוכין:
הצומת נמצאת בנתיב התנועה שתוכנן לחטיבה  12בדרכה אל יעדה בגשר אריק.
כמתואר לעיל  ,גדוד  453שהיה הכוח הקדמי של חט'  , 51התקדם ע"פ התכנית והגיע אל ממזרח לצנובר.
רמ"ט  51שנפל בשבי מסר כי אחרי עצירת חטיבתו בחושנייה הוצאו ממנה כוחות אבטחה קרובים .צומת המפלים רחוקה
ששה ק"מ ממערב לחושנייה.
 29תיאור היתקלות השיירה בעדות סמג"ד  405אורי מנוס  . https://www.youtube.com/watch?v=z6gwY5lZaF0 -עדויות
משיירת התחמושת מתארות טנקים לא מזוהים שעמדו סמוך לכביש .סגן פורת ניגש לבדוק מי הם ואז נפתחה אש לעבר השיירה.
" 30ברק ביום הכיפורים" ,הערות לפרק שישי ,עמ'  .250במקום עומדת היום אנדרטה לזכרם של רס"ל אבי דיטשי וסגן יואל פורת.
פעילות המחלקה מחטיבה  679ע"פ עדות ניצן יוצר בראיון ליעקב חורין  8 -מרץ 2021
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מוקטנות שיצאו לפנות בוקר ממחנה "נפתלי" .מפקדי הגדוד ומח"ט  179רן שריג שהיה איתם לא ידעו על שתי
ההתקלויות שכבר התרחשו בצומת במהלך הלילה .פלוגה ו' בפיקוד אבי קוסטליץ התקדמה מזרחה על הכביש
עד שאחד הטנקים שלה נפגע ,עלה באש והתפוצץ .שאר הגדוד עצר ויצא באיגוף צפוני אל ראש תל צבח [נ.ג
 ,]520השולט מצפון מערב על איזור הצומת .כשעלתה פלוגה ז' בפיקוד ישראל אריאלי אל ראש התל זיהו
מפקדיה והשמידו את שמונה הטנקים הסורים שעמדו בקרבת הצומת וככל הנראה היו אלה שירו במהלך
הלילה אל מי שהתקרב אליה .בשעה  10:00לערך זיהו מפקדי גדוד  ,96שעמדו בתל צבח ,שדרת טנקי אויב,
ככל הנראה מחטיבה  ,12המגיעה מדרום על ציר המפלים 31 .הכוח הסורי נפגע קשות ואלה שנותרו ממנו פנה
לצפון מזרח וחבר לחטיבה  51בחושנייה32 .
חטיבת חי"ר 61
חטיבה  61תוכננה להבקיע פירצה כפולה במכשול צה"ל מצפון למוצב  ,116שתאפשר את החדרת כוחות
משוריינים לעומק הגולן עד קו הכנרת והירדן .לחימתה העיקשת של מחלקת הטנקים הבודדת בפיקוד יואב
יקיר מגדוד  74ליד מוצב  116עלתה לחטיבה הסורית באבידות כבדות ובעיכוב ניכר של לוח הזמנים לפריצת
המכשול ליד המוצב .אבל עם רדת החשכה ,החל משעה  18:00לערך ,עבר גדוד הטנקים של חטיבה  61ללא
הפרעה את מכשול צה"ל בנקודה הנמצאת כשני ק"מ מצפון למוצב  .116הגדוד הסורי התקדם מערבה ותפס
את איזור סגול  406השולט ממזרח ומקרוב על ציר ג'וחאדר  -רמת מגשימים ["טיפה"] 33 .אותה שעה עמד
סמג"ד  ,82דני פסח ,עם פלוגה ד' בפיקוד דני לוין ליד מוצב  114בצומת רפיד ממזרח לתל פארס .הגזרה הייתה
שקטה ולכן ,בשעה  18:00לערך ,נשלח פסח עם שמונת טנקים מפלוגה ד' לתגבר את מחלקת הטנקים במוצב
 .116בתנועתה דרומה על הכביש [ציר "טיפה"[ ,כאשר הייתה הפלוגה כשני ק"מ מדרום לתל ג'וחאדר ,נפתחה
עליה אש מהטנקים הסורים מחטיבה  ,61שכאמור כבר עמדו בשעה זו סמוך לציר .שלושה טנקים נפגעו
ונעצרו וטנק נוסף הסתובב וחזר צפונה .ארבעת הנותרים השיבו אש ,פגעו בכמה טנקים סורים והמשיכו עם
המ"פ והסמג"ד דרומה .הם חלפו על פני צומת הכניסה למוצב  116שכבר נסגרה על ידי כוחות סורים והגיעו
עד תל סאקי.
אחרי חצות ליל  6-7אוק' אזלה התחמושת במחלקת הטנקים של יואב יקיר שכאמור לחמה בפריצת הסורים
ליד מוצב  .116המ"מ יקיר נהרג ושלושת הטנקים בפיקוד המט"ק ניר עתיר נסוגו דרומה אל תל סאקי ,אליו
הם הגיעו בשעה  03:30של יום ראשון  7אוק' .בבוקר הותקף התל ע"י חט' [ 34 .132ראה בפרק הבא].
לפנות בוקר קיבלה סוללה ג' של בה"ד  9לסגת מעמדתה על הכתף הצפונית של תל פארס לכיוון מעלה גמלא.
כשעלתה שיירת התומ"תים על הציר היורד מערבה מהתל פגשה לא הרחק מהמפגש הציר עם ציר הנפט
["צבעון" " -מחזה"] בפלוגת טנקים סורית שעמדה בחניון לאורך הציר .הטנקים הסורים הגיבו מהר והשמידו
מטווח אפס שלושה מתוך ארבעת התותחים35 .
בבוקר יום ראשון 7 ,אוק' ,התקדמה חטיבה  61עוד מערבה ובצהרים הגיעה למזרעת קונייטרה בקרבת צומת
ציר גמלא  -ציר המפלים [צומת דליות] מדרום לחטיבה  .12החטיבה ביצעה במלואה את משימתה להבקיע את
קו ההגנה של צה"ל על מנת לפתוח את דרך לכוחות השריון ,אבל במקום להשלים המשימה עד מוצ"ש  6אוק'
 31פעולת גדוד  96גם ע"פ עדות ישראל אריאלי מ"פ ז' ["זברה"] בראיון ליעקב חורין  22 -מרץ .2021
 32מלובני" ,מצפון תפתח הרעה" ,עמ' .389
 33צבי עופר" ,ברק ביום הכיפורים" ,עמ'  .192וגם מרשם הקרב אצל אילן סהר "עד קצה היכולת" ,עמ' .160
 34אילן סהר" ,עד קצה היכולת" ,לחימת גד  ,82עמ' 151-153
" 35ב 7-באוקטובר ,לקראת שחר יום ראשון ,קיבלתי אישור להמשיך ולדלג את סוללה ג' מעמדת תל-פרס מערבה ,אל עבר מעלה
גמלא .זמן קצר לאחר שהורדתי את הפקודה לסוללה קיבלתי אישור שהסוללה בתנועה לכיוון מערב על ציר הכביש שיורד
ממערב לתל פרס אל הצומת עם ציר הנפט ,ליד מנחת ההליקופטרים".
מפקד הסוללה עבר עם הזחל"ם שלו מתחת לקנה תותח הטנק הסורי הקדמי ש"גילח" את אנטנות הקשר ולא ניתן היה
לדווח למג"ד על שאירע .עדות מג"ד בה"ד  9בן עמי כהן ,מרכז מחקר ומידע של חיל התותחנים.
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היא הגיעה ליעדה הסופי רק בצהריי יום ראשון ,משמע באיחור של שמונה עשרה שעות לערך .אלה כאמור היו
השעות שאיפשרו לצה"ל לגייס את עתודותיו ולהעלותם לגולן.
חטיבה ממוכנת 132
חטיבה זו תוכננה לפרוץ לגולן מדרום למוצב  116שדרומה ממנו ועד למצוק נחל רקאד לא היה מכשול נ"ט.
בתל סאקי הצופה מדרום על נקודת הפריצה הסורית לשטחנו החזיקה תצפית ובה ששה חיילים מגד' 50
בפיקוד סגן אנסבכר .בין השעות  22:00ל 23:00-עברה חטיבה  132ללא הפרעה את קו כוחותינו מדרום למוצב
 116על בסיס הדרכים הרומאיות בצירים "אנגולה" ו"פנקס" 36 .כשהגיע הכוח הסורי לציר הכביש ["טיפה"] הוא
נעצר ככל הנראה בהמתנה לחבירתה אליה של חטיבה 37.47
בהמשך פנה הכוח הקדמי של החטיבה  132דרומה עד שבשעה  23:30לערך זוהה ע"י תצפית תל סאקי כשהוא
עומד על הכביש המגיע אל התל מצפון .באותו הזמן כבר עמדו על התל וסביבו ארבעת הטנקים של פלוגה ד',
שכאמור נחלצו מההיתקלות עם גדוד הטנקים של חט'  .61הטנקים של פלוגה ד' פתחו באש והשמידו את
פלוגת החוד הסורית .חטיבה  132עצרה והתארגנה להתקפה על מה שככל הנראה הובן מצד מפקדיה כמערך
הגנה של צה"ל החוסם את ציר הכביש המוביל דרומה אל מיצר אל על.
בינתיים אזלה כאמור התחמושת בטנקים של מחלקת יקיר שנהרג ליד מוצב  .116לשני המפקדים שנותרו
נאמר לסגת ולהצטרף לסמג"ד  82בתל סאקי .שלושת הטנקים נסעו דרומה על הכביש כשהם עוברים בין
הטנקים והנגמ"שים של חטיבה  .132טנק אחד נתקע והושבת למרגלות התל והשניים הנותרים עלו על התל.
בשעה  04:00התחילה חטיבה  132לתקוף את תל סאקי בעזרת טנקים וחי"ר .שלושה מארבעת הטנקים
הישראלים ירו על האויב התוקף עד שאזלה בהם התחמושת .טנק רביעי שנותר כשיר נלקח ע"י סמג"ד 82
שנסע איתו למפקדת גדוד  50באל על ,שם דיווח למג"ד  50על שאירע והמשיך בנסיעה אל שפת הכנרת38 .
מ"פ ד' לוין ,שעמד על התל ,ניסה לרדת ממנו במדרון המזרחי התלול ,הטנק נתקע והצוות נטש אותו .בשעה
 05:15התקרבו לתל שני נגמ"שים ששלח גדוד  50לחילוץ .כמעט כל אנשי כוח החילוץ נהרגו או נפצעו מאש
הסורים שהיו סביב המוצב .הסורים המשיכו לתקוף את התל עצמו ובמקביל עקפו אותו ממערב עם כוח
משוריין שהגיע לרמת מגשימים בשעה  06:00לערך39 .
הלחימה סביב התל עיכבה במשך כשש שעות את התקדמותה של חטיבה  132שהמשיכה להתקדם באיטיות
דרומה מרמת מגשימים .ייתכן שלתקיפות חיל האוויר הישראלי באיזור ,שהחלו בשעה  07:00לערך ,היה חלק
בהתעכבותה .בשעה  11:00כשהייתה חטיבה  132מרחק שלושה ק"מ מצפון לאל על ,פגש הכוח הקדמי שלה
בגדוד מילואים  278מחטיבה  179שבלם סופית את התקדמותה .החטיבה לא ניסתה להמשיך במהלכה לכיוון
מיצר אל על .למחרת ,יום שני  8אוק' בשעה  ,08:00יצאה באותה הגזרה התקפת הנגד של אוגדת מוסה פלד,
שהסתיימה בדחיקת הסורים עד אל מעבר לקו הסגול.
חטיבה 47
חטיבה עצמאית  47הייתה ממונה על השלטת מרותו של אסאד בעיר הסוררת חמה בצפון סוריה ,המוכרת מאז
ומתמיד כמעוז התנגדות למשטר העלאווי .החטיבה הועברה לדרום רמה"ג ת"פ דיביזיה  5שבוע לפני פרוץ
 36צבי עופר כותב שהחטיבה חדרה על ציר "פנקס" העובר למרגלות תל סאקי .במחקר מאוחר יותר נכתב שהתצפית בתל זיהתה את
הסורים מגיעים מצפון לה ,מכאן שהם חדרו לגולן צפונית מתל סאקי.
" 37ברק ביום הכיפורים" ,הערות לפרק שישי ,עמ' .250
 38כשעמד סמג"ד  82בכביש על שפת הכנרת עבר במקום מח"ט  188בן שוהם שירד בציר גמלא והיה בדרכו חזרה למפקדתו בנפח.
פסח הצטרף למח"ט ובהגיעם לנפח קיבל לפיקודו כמה טנקים מחטיבה  679עם המ"פ וקס [טקסי] .פסח ווקס נהרגו
ממערב למחנה נפח .מ"פ ד' דני לוין נפל בשבי הסורים.
 39פרטי הקרב ע"פ מאמרו של עדו הכט "קרב אל-על"  ,אתר "מערכות"" ,קרבות בכף היד".
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המלחמה ,החל מ  29בספטמבר 40 .החטיבה תוכננה לעבור את קו הגבול בעקבות חטיבה  ,132להתקדם
ממערב לה לכיוון דרום מערב ולהגיע אל מעל מצוק הכנרת מצפון למבוא חמה 41 .תנועתה של החטיבה לכיוון
גבול ישראל התחילה רק באור בוקר יום ראשון  7אוק' .נראה שתקיפות ח"א הישראלי בדרום הגולן ,שכאמור
התחילו בשעה  07:00לערך ,המשיכו ועיכבו את החטיבה שחצתה את קו הגבול מצפון לתל סאקי רק בשעה
 42 .10:00הגדוד המוביל עם המח"ט טעה בדרכו ,ובמקום לפנות לדרום מערב המשיך מערבה על ציר "פנקס"
ועלה על ציר "פיקרדו" המוביל אל מעלה גמלא .ההתקדמות אל ציר גמלא לא הייתה חלק מהתוכנית הסורית
ויש הטוענים כי כאשר דיווח המח"ט על מיקומו ,וככל הנראה גם על כך שהוא רואה את הכנרת ,ננזף על
טעותו 43.גדוד שני של חטיבה  47שאיתו היה רמ"ט החטיבה ,פנה כמתוכנן לדרום מערב והתייצב באגפה
המערבי של חטיבה .132
קרב מעלה גמלא
טעות הניווט של מח"ט  47בבוקר יום ראשון  7אוק' הובילה את הגדוד שהיה איתו עד אל ראש מתלול מעלה
גמלא ,ממנו משתפל הציר היורד אל שפת הכנרת .אי הכרת השטח של מפקדיה הוביל אותם להיות אלה
שחדרו לעומק הרב ביותר בגולן במהלך המתקפה כולה.
באותו הבוקר נשלח סמג"ד  51מ"גולני" ,ציון זלוף [זיו] ,עם פלוגה ג' ,פלוגה מסייעת וארבעה תול"רים לדרום
הגולן על מנת לחלץ את גדוד חת"ם  405שסוללה ב' שלו הושמדה כאמור בלילה הקודם ליד תל ג'וחאדר44 .
הסמג"ד ניסה להתקדם מנפח דרומה בציר הנפט ומשנוכח שהציר חסום חזר לנפח ירד דרך ציר מחנה ירדן
לכנרת ועלה לדרום הגולן במעלה גמלא .בשעה  13:00כאשר היה כוח "גולני" במפגש תוואי תעלת ההטייה
הנטושה עם ציר גמלא ["אנטוליה" " -פיקרדו"] ,דיווח מ"מ התול"ר המוביל על כוח מתקדם מולו .עד מהרה
התברר כי מדובר בסוללה א' של גדוד  405שנסוגה מעמדתה יחד עם הסמג"ד אורי מנוס .מ"מ התול"ר המשיך
להתקדם מזרחה עד שהופיעו מולו שלושה טנקים סורים ,שככל הנראה היו הכוח הקדמי של הגדוד הטועה
מחטיבה  .47תול"ר המ"מ ירה מטווח קצר על הטנק הסורי המוביל ,שנעצר ואיתו שני הטנקים הנוספים45 .
אחרי ירי התול"ר נסוג כוח "גולני" אל מורד הציר ,מה שאיפשר לגדוד הסורי להמשיך להתקדם מערבה עד
לנקודה ממנה משתפל הציר אל המורד לכנרת .אותה שעה עלו באותו הציר ה"שרמנים" של גדוד  95מחטיבה
 ,4שיצאו בשעה  07:00ממחנה כורדני והתקשו לטפס במעלה התלול .זמן מה לאחר מכן הגיע אל מעלה גמלא
גדוד  39המוקטן ובו עשרה "שוטים" שיצאו בשעה  09:00לערך ממחנה "נפתלי" בקרבת צומת גולני .בכוח היו
המג"ד יואב וספי ואיתו המ"פים אבנר זילבר ואברהם סלע .עשרת "השוטים" עקפו את "השרמנים" ומעט
לפני קצה המעלה פתחו באש על שלושה טנקים סורים שעמדו על שפת המתלול ממנו נשקפים עמק הבטיחה
והכנרת .גדוד  39השלים את עלייתו ,פגע בעוד טנקים סורים והתקדם מזרחה עד "פיקרדו"  ,45ארבעה ק"מ
לערך ממזרח למפגש הציר עם ציר המפלים [צומת דליות] " 46 .השרמנים" של גדוד  95הצטרפו ללחימה בציר
 40העברת החטיבה מחמה לדרום רמת הגולן אמורה הייתה להיות תמרור אזהרה בולט בדבר פתיחת מלחמה בקרוב .כך על פי דברי
תא"ל (מיל') עמוס גלבוע בכנס העמותה להיסטוריה צבאית אפעל .2.4.2000 ,גלבוע מתבסס על דברי בכיר במודיעין הסורי שנחטף
בלבנון ע"מ לחלץ מהשבי שלושה טייסים .ראה גם הראיון עם שמוליק פפרמן קב"ר מרחב סוריה בפצ"ן ב.1973
https://www.youtube.com/watch?v=mPjucvhObog
 41ראה מפת תכנון המתקפה.
" 42ברק ביום הכיפורים" ,עמ' .308
 43עמוס גלבוע ,הצבא הסורי במלחמת יום הכיפורים ,מלחמת יום הכיפורים  -קתדרת מפקדים וחוקרים ,עורכים בני מיכלסון ,אפי
מלצר ,2013 ,עמ'  ,260דני אשר ,תוכנית המלחמה הסורית והוצאתה לפועל במלחמת יום הכיפורים ,טראומה לאומית ,מערכות,
הוצאת משרד הבטחון ,תל אביב  ,2003עמ' 164.
 44גירסה אחרת מוסיפה לכוח "גולני" את המשימה לחבור גם למוצב  116שהיה מנותק באותן שעות.
 45אורי אורן מ"מ התול"ר מגדוד  .51אתר "במה להיסטוריה צבאית" ,אליעזר בריליאנט – "מתי הוכרעה המערכה בגולן?"
תגובה מס'  .17לדברי אורן פגז התול"ר לא נדרך עקב הטווח הקצר מדי ולכן לא התפוצץ כשפגע בטנק הסורי.
http://www.mh-stage.com/?p=1283#comment-553
 46עדות אברהם סלע מ"פ ו' בגדוד " .39דור כיפור" . https://www.youtube.com/watch?v=rW5Ir9MlxyY ,2021
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והשלימו את דחיקת הסורים מזרחה עד איזור מזרעת קונייטרה [היום צומת דליות]  47חלקה השני של
החטיבה הסורית ,שהיה בפיקוד הרמ"ט ,פנה כאמור דרומה והתקדם כפי שתוכנן לו באיזור נטור לכיוון דרום
מערב באגפה הימני של חטיבה  .132גם כוח זה נפגע קשה במפגש עם גדוד  278מחטיבה  179והשרמנים של
גדוד  317מחטיבה  ,9שהצטרפו אליו מאוחר יותר .חטיבה  47נעצרה ונפגעה ברובה הרחק מקו הסיום שתוכנן
עבורה.
תמונת המצב בגזרה הדרומית  -בוקר יום ראשון  7אוקטובר 1973
בבוקר יום ראשון  7אוק' נותר המרחב מפתחת כודנה ומוצב  11ודרומה עד תל סאקי ללא כוח ישראלי שייגן
עליו .הדרך דרומה אל מיצר אל  -על ומערבה אל צירי הירידה לכנרת נפתחה בפני צבא סוריה .עד הצהרים
התקדמו הכוחות סורים ,בהם חטיבה  ,12חטיבה  61וחלק מחטיבה  47עוד מערבה וע"פ מקורותיהם,
התואמים את דיווחי כוחות צה"ל שנסוגו באותה עת ,הגיעו לקו אל משריפה הסמוך לצומת המפלים ,אל
נוחילה ,תל בזק ,קצה מעלה גמלא הנשקף לכנרת ,וחיספין .בצהריי יום א'  7אוק' היה ציר המפלים כמעט לכל
אורכו נתון לשליטת צבא סוריה48 .
בוקר יום ראשון 7 ,אוקטובר  -מצב רוח עגום בתל אביב ודמשק
בשעות הבוקר המוקדמות של יום ראשון  7אוק' לא עמד לרשות פיקוד הצפון של צה"ל כוח שהיה המסוגל
לעצור את ההתקדמות הסורית במרכז ודרום הגולן אם זו תימשך .כמה מהמפקדים הבכירים עמדו על סף
ההשלמה עם אבדן הגולן 49 .בשעה  06:00החליט הרמטכ"ל אלעזר להניע לגולן את עתודת המטכ"ל האחרונה -
אוגדה  146המוקטנת בפיקוד מוסה פלד 50 .אותו מצב רוח עגום שרר גם במטכ"ל צבא סוריה בדמשק .טרם
ההתקפה הוערך הכוח הסדיר של צה"ל שייגן על הגולן בשעת הש' יהיו שני גדודי הטנקים של חטיבה 188
בתוספת כמה סוללות ארטילריה ושני גדודי חי"ר במוצבים 51 .נראה שהסורים לא היו מודעים לתגבור הגולן
ע"י חטיבה  ,7שהביא ליותר מהכפלת מספר הטנקים שעמדו מולם ותרם משמעותית להשמדה ההמונית של
כוחותיהם בקו המגע 52 .תמונת המצב בחזית הראתה כי בצפון הגולן לא רשמה דיביזיה  7הצלחה כלשהי,
במרכז הגולן הייתה לדיביזיה  9הצלחה חלקית והצלחתה של דיביזיה  5בדרום הגולן עלתה בשחיקה רבה
ואבדן זמן רב ויקר .כל היחידות שהשתתפו בלחימה סבלו אבידות כבדות וחלקן הושמדו כליל .עם זאת באותן

סלע מספר כי אחרי מעבר גשר אריק ,שהיה מוכן לפיצוץ ,התחיל הכוח לטפס במעלה לכיוון קצבייה ואז נאמר לו לחזור ולעלות
במעלה גמלא מדרום לציר יהודייה.
 .47מפקדי גדוד  95מחט'  4מסרו כי בשעה  14:00ראו טנקים הסורים עומדים ליד דיר עזיז לא הרחק משפת המתלול.
יעקב מורג " -סיפורו של גדוד הטנקים  ,"95עמ' .73
 48הנתונים על התקדמות הכוחות הסורים מערבה מהמקורות:
א .פסח מלובני" ,מצפון תפתח הרעה" ,עמ'  ,394ע"פ הספרים :מוסטפא טאלס "מראה חיי" ,ו"תולדות הצבא הערבי הסורי".
ב .עדותו של מוחמד עלי ,שהיה מ"פ במלחמת יום הכיפורים .בראיון שנערך איתו באוקטובר  2019מסר עלי כי הגיע עם יחידתו עד
מזרעת קונייטרה מדרום לגבעת בזק ,דוא"ל מפסח מלובני .15.10.2020 -
ג .תיאור נסיגת סמג"ד  405אורי מנוס עם סוללה א' מגד'  405לכיוון גבעת בזק" ,מרכז מחקר ומידע של חיל תותחנים".
ד .גדוד  377מחטיבה  9שהתקדם ביום שלישי  9אוק' לפנה"צ מדרום לצפון על ציר המפלים ,נתקל בגדוד החרמ"ש הסורי מדרום
למפגש ציר המפלים עם ציר "רפאל" [  2ק"מ מדרום לצומת המפלים של היום]  .תחקיר מג"ד  377בנצי פדן ,חטיבה  9מלחמת
יום הכיפורים  -תיק 1991-1609-104
ה .עדות אברהם סלע מ"פ ו' מגדוד .39
 49רחבעם זאבי מביא מדברים ששמע מפי האלוף דן לנר בפיקוד צפון.
 50מחנות אוגדה  146היו בפיקוד המרכז  -עופר ,נחשון ובית דרס  .עוד לפני שהתברר המצב החמור בגולן נלקחה מהאוגדה חטיבה
 , 217שהייתה מצויידת בטנקי "שוט קל" ,ונשלחה לסיני .האוגדה המוקטנת התחילה במסעה לפצ"ן ע"ג מובילים וזחלים
ביום ראשון  7אוק' בשעה  09:00לערך .היו בה חט'  205המצוידת בטנקי "שוט מטאור" ישנים ,גדוד הסיור האוגדתי  288שהיו בו
טנקי "שוט קל" וחטיבה ממוכנת  670עם שני גדודי חרמ"ש ,שטנקי ה"שרמן" שלה נשארו להגן על בקעת הירדן.
 51גדודים  74ו 53-היו סדירים .הגדוד השלישי של החטיבה ,39 ,היה מילואים במחנה ירדן.
 52עלייתה של חטיבה  7לגולן ארכה שבוע והייתה גלויה לעיין .בראיון בשנת  1976אמר אסאד כי צבאו לא היו מודע להגעת
חטיבה  7לגולן.
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שעות עמדה בפני צבא סוריה האפשרות להשלים ללא התנגדות את כיבוש דרום הגולן ומרכזו .להשלמת
ההישג נדרשו כוחותיו המדולדלים והעייפים להתקדם רק עוד כמה קילומטרים מערבה אבל הם לא עשו זאת.
להלן מיקום וכשירות היחידות הסוריות בתוך שטחנו בדרום ומרכז הגולן והמועד הידוע לנו על המשך
התקדמותן:
 .1חטיבה  43נותרה עם גדוד מוגבר בלבד שעמד החל משעה  03:00ליד תל פזרה .הגדוד המשיך ליעדו ביום
ראשון  7אוק' ,שעה  10:00לערך ,אחרי כשבע שעות עצירה.
 .2חטיבה  51שנותרה עם פחות מחצי מכוחה נעצרה בחושנייה החל משעה  21:30ונערכה להגנה.
 .3חטיבה  ]46[ 12חסמה החל מחצות הלילה עם פלוגת טנקים את צומת המפלים אבל עיקר כוחה עמד החל
משעה  23:00הרחק משם במרחב תל פארס ותל ג'וחאדר .החטיבה חידשה התקדמותה ביום ראשון בבוקר,
אחרי כעשר שעות המתנה.
 .4חטיבה  132ובה שלושה גדודים ממוכנים וגדוד טנקים ,עמדה החל משעה  23:30מול תל סאקי בניסיון
להתגבר על חסימת הכביש .החטיבה חידשה התקדמותה למחרת יום ראשון ,בשעה  06:00לערך אחרי
המתנה של כשש שעות.
 .5חטיבה  47נעה בלילה לכיוון מעבר הגבול בעקבות חטיבה  .132החטיבה חדרה לגולן הישראלי רק ביום
ראשון בשעה  10:00לערך.
 .6חטיבת חי"ר  61שספגה אבידות רבות התקדמה במהלך הלילה והבוקר מערבה והגיעה עד סמוך למזרעת
קונייטרה הסמוך לצומת דליות ["פיקרדו"  -ציר המפלים].
היחידות הסוריות שהצליחו לחדור אל מעבר לקו המגע ונועדו להתקדם במהירות אל קו הירדן לא עשו זאת.
 53החלטות המפקדים הסורים לעצור את תנופת ההתקדמות הייתה בניגוד לרוח הפקודות הכתובות ,סתרה
את הרעיון המבצעי של המתקפה ונפלה בשעות בהן היה דרום הגולן ריק מכוחות צה"ל ובמרכז הגולן עמדו
מול הסורים שברי יחידות מפוזרות .האם הייתה זו החלטה עצמאית של המח"טים והמג"דים המובילים ? האם
המטכ"ל בדמשק וראשי המדינה היו מודעים לה? מה היה מקומם של מפקדי הדיביזיות בהחלטה לא להמשיך
ולהתקדם גם אם בכוחות קטנים? בדומה למטכ"ל צה"ל ,שלרשותו עמדה כעת רק אוגדה  146המוקטנת – גם
בידי המטכ"ל הסורי נותר עוד כוח אחד שהיה בידיו להפוך את תמונת המערכה לטובתם  -עתודת המטכ"ל
[האופרטיבית] דיביזיה .1

כישלונה של דיביזיה 1
דיביזיה  1הייתה העתודה האופרטיבית של צבא סוריה המצוידת במיטב האמל"ח .הדיביזיה תוכננה כאמור
להיערך כעתודה במסגרת המגננה נגד התקפת הנגד הצפויה מצד צה"ל ,שתתרחש אחרי הגעת שלוש
הדיביזיות הפורצות תוך יממה אחת אל קו הירדן .בשעת פתיחת האש יצאה הדיביזיה עם שלוש החטיבות
שלה  76 ,91 -ו 58 -ממחנות הקבע בכיסווה שמדרום מערב לדמשק ונעה בלילה כשישים ק"מ דרומה עד איזור
ג'סם ,ממזרח לתל כודנה 54 .לאור הכישלונות ,האבידות ואבדן הזמן היקר הוחלט לשנות את משימתה של
דיביזיה  .1היא הופנתה מתל פארס צפונה במגמה להגיע אל עורפה של חטיבה  7הישראלית על מנת לשבור
את ההגנה על צפון הגולן 55 .המטכ"ל הסורי ומפקד הצבא אסאד ידעו שהתקפה זו תקבע את הצלחת או
כישלון המתקפה כולה 56 .בשעה  08:00בבוקר יום ראשון  7אוק' התקבלה במפקדת הדיביזיה הפקודה לצאת

" 53ברק ביום הכיפורים" ,עמ' 195
 54אמ"ן " -מהלכים עיקריים של הצבא הסורי וחילות המשלוח במלחמת יוה"כ" .מס'  11 . 4/74ינואר . 1974
 55פסח מלובני" ,מלחמת השחרור של אוקטובר  1973בחזית הסורית" ,עמ' .160
 56שם.
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לביצוע המשימה ובשעה  08:15יצאו כוחותיה לדרכם ,כאשר חטיבה  91מובילה בראש .צירי התנועה ומעברי
הגבול היו עמוסים ברכב ורק"ם תקועים ופגועים והכוחות התקדמו באיטיות .רק אחרי שלוש שעות ,בשעה
 ,11:00לערך הם הגיעו אל "קו ההטלה" שלהן באיזור תל יוסיפון.
באותה שעה עמד מג"ד בה"ד  9בן עמי כהן בראש תל פארס וראה את הדיביזיה הסורית המתקדמת חוצה את
הגבול מצפון לתל פארס" :השעה הייתה בסביבות  11:00ביום ראשון ,כשענן אבק החל להתרומם ברמה הסורית
ממזרח לתל-פרס ,מלווה ברעם מנועים אדיר שהתגלגל והגיע עד הבונקר בתל .נהמת מנועים ושרשרות בלתי פוסקת של
גוש שריון ,שכאילו התעורר מתוך שממת הרמה הסורית והתחיל כולו לנוע מערבה .כלי השריון בחזית הגוש המתקדם
נראו בברור .ענן האבק שעלה מאחורי הטנקים הראשונים ,גדל והתפתח למשולש תלת-ממדי אדיר שכיסה את כל
האופק במזרח .כמו משפך המנקז את הכוח האדיר לראש חץ שהתפרץ מערבה .דיביזיה משוריינת סורית במלוא
עוצמתה הייתה כולה בתנועה ברוחב חזית של כ 300 -עד  500מטר ובעומק של כמה קילומטרים .בתוך כמה דקות ראש
החץ הגיע אל מה שהיה פעם גבול סגול והמשיך בתנועה רצופה ,בלי להאט .הם עברו מצפון לתל פרס ופנו צפונה ומיד
מערבה אל כיוון מחנה נפח .אל מפקדת האוגדה ואל מרכז רמת הגולן57 .
הכוחות הישראליים הקטנים שעמדו ממזרח לציר הנפט ,ובהם פלוגה א' מגדוד  82ומה שנותר מפלוגה א' של
גדוד  ,266נסוגו מפני לחצה של חטיבה  91שהגיעה אל מחנה נפח ואל הכביש העובר סמוך לו 58 .בקרב הפרוע
שהתפתח סביב נפח הצליחו הטנקיסטים של חטיבה  679והמעטים שנותרו מגדוד  266וחטיבה  ,188לעצור את
חטיבה  ,91שכמה מהטנקים שלה חצו את כביש נפח והתחילו לטפס על רכס דלווה 59 .כוח נוסף מחטיבה 91
התקדם ממזרח לתל שיפון ,חצה את כביש נפח עין זיוון ונפגע סמוך אליו ככל הנראה ע"י המ"פ עמוס בן דוד
מחטיבה  679בעת שזה היה מדרום להם[ .ראה תמונת הטנקים הסורים בנספחים] 60 .באותן שעות ,וכנראה
ללא תיאום עם חטיבה  , 91נכשל כאמור הגדוד שנותר לחטיבה  43בהתקפתו בציר הנפט וממערב לו ,שמגמתו
הייתה להגיע לכפר דבורה.
למרות חיוניות התקפתה ,הצליחה דיביזיה  1להפעיל מול האויב רק את חטיבה  91שהגיעה עד נפח תוך
הפגנת דבקות במשימה ורוח לחימה ראויות לשבח .שתי החטיבות הנוספות של הדיביזיה לא עשו כך .חטיבה
 76טעתה בדרכה ,אחד מגדודיה נעלם ועוד גדוד נסוג בשלמותו אחרי המגע הראשון ונעמד ממערב לחושנייה.
חטיבה  58התעכבה בשל הפצצות ח"א ורק בשעה  17:00הגיעה לעין ורדה מצפון לחושנייה ונערכה שם להגנה.
 61בשעה  17:17קלטה יחידת האזנה של צה"ל פקודת נסיגה לכוחות הסורים שעדיין לחמו באיזור נפח62 .
באותן שעות נבלמה כאמור גם דיביזיה  5בקו ציר המפלים ,מעלה גמלא וצפונית לאל על .אל הידיעות על
האבידות הכבדות והעיכוב הגדול בלוח הזמנים נוספו כעת הידיעות בדבר הגעתם המהירה לגולן של מילואי
צה"ל ,שעצרו את דיביזיה  1במרכז הגולן ואת דיביזיה  5בדרום הגולן.

נוכח פני הכישלון
ביום ראשון  7אוק' אחה"צ אחרי שהתברר כישלונה של דיביזיה  ,1התכנסה במפקדה הקדמית במחנה קטנא
שמדרום מערב לדמשק הצמרת הסורית בראשות אסאד .נכחו שר המלחמה טלאס ,הרמטכ"ל שכור ,מפקד חיל

 57עדות בן עמי כהן מג"ד בה"ד  9שעמד בראש תל פארס וצפה בדיביזיה החודרת לגולן .ספריית בית התותחן,
https://totchan.libraries.co.il/BuildaGate5library/general2/data_card.php?dc=1701~~~~~Card1&Daf=2
 58פלוגה א' בפיקוד אלי גבע הייתה באיזור רמתנייה עם מג"ד  ,82חיים ברק שנפצע והפסיק לתפקד .באותו הזמן חילצה פלוגה ב'
מגדוד  82בפיקוד יעקב צ'סנר את אנשי מוצב  111והביאה אותם אל ריכוז הדרגים ליד תל יוסיפון .אחרי פציעת המג"ד מסרו שני
המ"פים למח"ט  7שהם נותרו ללא מפקד .בן גל לא היה מודע לתנועת האויב כלפי עורפו והורה להם להצטרף אליו .אי ההבנה של
מח"ט  7הביאה לכך שדווקא בשיאה של התקפת דיביזיה  1על נפח עזבו שתי הפלוגות את הגזרה ועברו צפונה לגזרת חטיבה .7
 59היום קיבוץ אלרום.
 60בן דוד היה חלק מכוח בפיקוד מח"ט  679שחזר באותה שעה מרכס עסנייה לנפח בעקבות הגעתה לשם של חטיבה .91
 61פסח מלובני" ,מלחמת השחרור של אוקטובר  1973בחזית הסורית" ,עמ' .165
 62שם .עמ' 174
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האוויר נאג'י ועוד בכירים .לדברי ראש אגף המבצעים של צבא סוריה ,שנכח במפגש ,איבד אסאד את קור
רוחו והגיב בעצבנות רבה 63 .לשליט סוריה היו סיבות טובות להפגין קוצר רוח .בבוקרו של אותו יום הוטלה
למערכה העתודה האופרטיבית דיביזיה  1שכשלה במשימתה ,וכעת לא נותרו בידיו עוד כוחות פרט לעתודה
האסטרטגית  -דיביזיה  3שהייתה בהקמה ובה רק חטיבת שריון מספר  81וגם "פלוגות ההגנה"  -כוח ריפעאת
אסאד בסד"כ של חטיבה מוגברת שהיה מצויד במיטב האמל"ח ומטרתו הייתה שימור משטרו של אחיו חפאז
שליט סוריה .אסאד והנוכחים במפגש כבר ידעו על כישלון כל הנחות היסוד של תכנית המלחמה:
א .הקו הישראלי נפרץ באיחור רב רק בגזרת דיביזיה  5הדרומית ובחלק מגזרת דיביזיה  9במרכז.
ב .היחידות שפרצו לגולן עמדו במקומן כשהן רחוקות מיעדיהם הסופיים ,מותשות ומדוללות מאד.
ג .כוחות המילואים של צה"ל הקדימו להגיע ופגשו בסורים במרכז הגולן במקום במורדות הירדן.
ד .הלחץ המצרי איננו גורם לצה"ל להעתיק כוחות מהגולן לסיני.
ה .חיל האוויר הישראלי תוקף בגולן ללא הרף.
הסורים טעו גם בהערכת סדרי העדיפות של ישראל כלפי האיום שתיצור מתקפתם על צפון המדינה .גם אם
היו המצרים ממשיכים ומתקדמים אל מעברי ההרים שממזרח לתעלה ,כפי שהם היטעו את הסורים לחשוב,
לא הייתה ישראל מעבירה כוחות מהגולן למצרים .ביום ראשון אחה"צ התכנסו גם ממשלת ישראל ומפקדי
הצבא לישיבת עדכון ראשונה .במפגש הטעון הדגיש שר הביטחון הישראלי את סדרי העדיפות של המלחמה:
"בצפון ...לא בלתי אפשרי לייצב קו ולבלום הסורים .אני מציע לא לרדת מהרמה .אני מציע לייצב קו ואח"כ
לשפרו...בחזית הדרום ...נוותר על קו התעלה ,ונתייצב על קו המיצרים ,שלושים או כמה ק"מ מן התעלה64 .
ובהמשך..." :ברמת הגולן אין נסיגה ,אנו לוחמים עד האיש האחרון .אם בשביל זה נצטרך להחליף את אלוף
הפיקוד צריך להחליט .כן צריך או לא צריך אבל זו צריכה להיות ההוראה....על כל מקרה אין נסיגה מהקו הזה,
אף לא סנטימטר אחד".
באותו הלילה ניסה אסאד להפעיל את תכניתו להפסקת האש שעזרתה יכול היה לשמר משהו מהישגיו
הראשונים .הוא הזעיק אליו את שגריר ברה"מ בדמשק וביקש ממנו לפעול בדחיפות לכינוס דחוף של מועצת
הביטחון על מנת שתקבל החלטה להפסקת אש בגולן ,כולל דרישה לנסיגת ישראל לקווי  .1967הבקשה
הדהימה את מוסקבה מאחר שמתחילת המלחמה ועד אותה שעה זרמו אליה ידיעות על הצלחות גדולות של
צבא סוריה .נראה שבאותו הזמן כבר הבינה הצמרת הסורית כי המצרים ,שעצרו את התקדמותם ,היטעו
אותה .מקור ירדני בכיר טוען שאסאד היה אחוז בהלה נוכח הכישלון המוחץ של צבאו חשש מאד מפני
התקפת הנגד הצפוייה מצד צה"ל .בניסיון להקל מלחצו הוא פנה למלך חוסיין וביקש ממנו לתקוף לכיוון הגדה
המערבית של הירדן .במקביל פנה גם שר ההגנה טלאס הסורי למקבילו בירדן והציע לו לשגר דיביזיה לחזית
הסורית .שתי הבקשות לא נענו .שר החוץ הסורי זימן אליו את שגריר עיראק ,הסביר לו את המצב הקשה
בחזית וביקש ממנו לשגר במהירות כוחות לגולן .גם סגן ראש ממשלת סוריה ,מוחמד חידר ,נשלח לבגדד
בדחיפות על מנת להציג לממשל העיראקי את חומרת המצב ובקשה לסיוע דחוף .שליט עיראק צאדם חוסיין
הבטיח לשגר בהקדם כוחות לגולן ואכן עשה זאת בהמשך65 .
בשעה  20:00החליט אסאד לעשות את מה שנראה כמעשה הנכון באותה העת  -לעצור את המתקפה ולבסס
את האחיזה בשטחים שנכבשו ,כנראה על מנת לסיים את המלחמה כאשר לפחות חלק מהגולן בידיו .אבל

 63שם .מלובני מצטט את דברי ראש אגף המבצעים הסורי ,אל דרדרי ,בראיון ב .youtube
 64דיון אצל ראש הממשלה ,7.10.1973 ,שעה  .14:50אתר  .6.10.2010 NRGבערבו של אותו היום הוחלט לתקוף נגד במקביל בחזית
הצפון והדרום.
 65כוח החלוץ של כוח המשלוח העיראקי התערב בלחימה בגולן כבר ב 12-אוקטובר .עד תום הקרבות הגיעו לגולן שתי דיביזיות
עיראקיות.
14/3/22

16
המוראל ביחידות ,שחלקן נשחק כאמור עד דק ,היה שפוף ,העייפות כבדה מאד והמפקדים כמעט ולא פעלו
לביסוס אחיזתם בשטח...תחושת ההפסד שאחזה בצבא סוריה ניכרה בימים הבאים בהתנגדותו המועטה
יחסית להתקפות הנגד הישראליות ,שנגסו במהירות בהישגי היממה הראשונה.
למחרת 8 ,אוק' ,העביר שגריר ברה"מ בקהיר לסאדאת שדר ובו בקשתו הדחופה של אסאד להפסקת אש.
הבקשה הסורית נענתה בשלילה מוחלטת 66 .לדברי השגריר בקהיר אמר לו סאדאת" :אם אסאד רוצה לסיים את
המלחמה זה עניין שלו אך מצרים תמשיך בה ...הנושא הזה גמור .אינני רוצה שתעלה אותו שוב עמי...לא אסכים
להפסקת אש עד שיושגו יעדי המערכה"  67סאדאת מסר לאסאד שהפסקת אש בשלב זה היא צעד שיימנע
מהערבים את השגת מטרות המלחמה ,והוסיף כי יש צורך בעמידה איתנה למרות האבידות .לאסאד היה ברור
שסירוב מצרי לבקשתו משמעו המשך הלחימה בגולן מצד צה"ל ,מכאן שנגזר עליו להמשיך במלחמה כאשר
אבדו לו כל יתרונות הפתיחה וכוחותיו הולכים וכלים  .68בבוקר יום שני  8אוק' ,יצאה אוגדה  146הישראלית
להתקפת נגד מול דיביזיה  5בדרום הגולן ,שנסוגה תוך שהיא מוותרת על ההישג הקרקעי הבולט של המתקפה
הסורית.
 9אוקטובר  -הכישלון הסופי
כנראה בעצת היועצים הרוסים ותחת השפעתה החיובית של הרכבת אווירית הסובייטית ,שכבר הזרימה
לסוריה ציוד צבאי ,החליט הפיקוד הסורי על מתקפה נוספת בשני מאמצים במטרה לשבור את הגנת צה"ל על
צפון הגולן 69 .ההתקפה נפתחה בבוקר יום שלישי  9אוק' בהנחתת כוחות ממסוקים בעומק הגולן סמוך לצמתי
הצירים בנפח ובווסט .בפתחת חרמונית תקפו הסורים עם כוחותיהם האחרונים  -חטיבה  81מדיביזיה ,3
שכאמור הייתה העתודה האסטרטגית שלהם ,ועוד שני גדודי טנקים מ"פלוגות ההגנה" של ריפעת אסאד .בה
בעת תקפו כוחות מדיביזיה  1מכיוון חושנייה אל נפח .שתי ההתקפות נשברו באש הטנקים הישראלים .באותו
יום הודיע אסאד לסאדאת שהבקשה להפסקת אש שהגיעה אליו מקורה בטעות של השגריר הרוסי .אסאד
הוסיף שהלחימה מתנהלת היטב וחצי מהגולן כבר שוחרר .סאדאת ידע שאסאד משקר מכיוון שצבא סוריה
העביר לצבא מצרים דיווחים רצופים על כל המתרחש בחזית ,כולל על כישלון המתקפה.
במהלך יום רביעי  10אוק' גבר הלחץ על הסורים בגולן הישראלי .חלקי יחידות מוכות נסוגו התכנסו במרכז
הגולן .ביניהן היו שרידי חטיבות  51 ,43ו 12 -שספגו עוד ועוד אבידות מאש טנקי המילואים של צה"ל שסגרו
על מה שכונה "כיס חושנייה" מצפון ,ממערב ומדרום .בניגוד למלחמת  ,1967הפעם הסורים לא נשברו ולא
ברחו .הם נסוגו באופן מסודר אל מעבר לקו הגבול ותוך כדי לחימה .בערב יום רביעי  10אוק' ,לא נותר כוח
סורי כלשהו בגולן הישראלי ויממה לאחר מכן ,ביום חמישי  11אוק' ,העביר צה"ל את המלחמה לתוך שטחה
של סוריה.

 66אנואר סאדאת" ,סיפור חיי" ,עמ' .191
 67פסח מלובני " ,מלחמת השחרור של אוקטובר  1973בחזית הסורית" ,עמ' .176
 68שם .עמ' .174
 69שם .עמ' 180
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ניתוח המערכה הסורית
יום הע' " -נס יום הכיפורים"
חודש וחצי לפני פרוץ המלחמה ,בשבוע שבין  21-28אוגוסט  ,1973התקיים במפקדת חיל הים המצרי
באלכסנדריה מפגש לתיאום בין סוריה ומצרים .מלובני כותב כי שני הצדדים הסכימו על " ...ה 6-אוקטובר הוא
המתאים ביותר שכן הוא חל ביום שבת ,שבאותה שנה היה גם יום הכיפורים של היהודים .מאחר שזהו יום צום ותענית
סביר שרמת כוננות הכוחות בו תהיה נמוכה .בנוסף לכך תנאי הגאות והשפל בתעלת סואץ היו באותו יום אופטימליים
לצליחה וכאלה היו תנאי מזג האוויר .היה זה היום העשירי למולד הירח קרוב מאד למילואו ,כך שאורו יסייע מאד
לפעילות בלילה בעיקר ליחידות הצליחה"70 .
תוכנית המתקפה של צבא סוריה הייתה הנפגעת העיקרית מטעותם של הערבים בדבר תרומתו של יום
הכיפורים להפחתת רמת הכוננות בצה"ל .הצלחת המגננה בגולן הייתה מותנית בהגעת המילואים במהירות
לחזית ,ויום כיפורים היה היום היחיד בשנה בו התאפשר לצה"ל לעשות זאת מכיוון שרוב אנשי המילואים היו
בביתם או בבתי הכנסת .ההחלטה הערבית על פתיחת המלחמה דווקא ביום הכיפורים העניקה לצה"ל מקדמה
דרמטית במירוץ על הגולן מול הסורים .אין ספק שאם המלחמה הייתה פורצת בכל יום אחר ,ובוודאי
בחופשות החגים ,היה גיוס הכוחות אורך זמן רב יותר ,ואולי היה מונע מצה"ל להצליח להכשיל את המתקפה
הסורית .מערך גיוס המילואים החל לקרוא ליחידות רק ארבע שעות לפני פרוץ האש ,אבל הכבישים הריקים
וההחלטה לשגר לגולן צוותים מאולתרים וחלקי יחידות שלא היו מוכנות במיטבן ,הביאו לכך שעשר שעות
71

בלבד מאז פרוץ האש כבר התייצבה בנפח במרכז הגולן פלוגת מילואים ראשונה מגדוד  266של חטיבה .179
בהרצאתו לפני העמותה להיסטוריה צבאית אמר עמוס גלבוע כי הסורים "הוכו בהלם" כאשר יחידות ההאזנה
שלהם דיווחו על הגעת ראשוני המילואים לנפח במרכז הגולן בנפח מוקדם הרבה מכפי שתוכנן 72.

שעת הש'
התכנית הסורית המקורית התבססה על מתקפה שתהיה מותנית במתקפה מצרית מקבילה .שעת הש' הרצויה
לסורים הייתה באור ראשון ,שהיתה מאפשרת להם לתקוף עם השמש בגבם ולנצל את מירב שעות האור
לתנועה מערבה אל הירדן .אבל התקפה שתפתח בו  -זמנית בחזיתות הצפון והדרום חייבה הסכמה על שעת
ש' משותפת והמצרים שבלעדיהם כאמור לא הייתה מתקיימת המתקפה הסורית ,התעקשו על שעת ערב.
שבוע לפני פרוץ המלחמה ,ב 29-ספטמבר  ,1973נקבעה שעת הש' המשותפת לאור אחרון  .18:00 -אבל
הסורים המשיכו והיקשו על המצרים .ב 3-אוקטובר התקיימה בדמשק פגישה תיאום אחרונה בין שר המלחמה
המצרי אחמד איסמעיל לנשיא אסאד ובכירי צבאו בה הוסכם כי שעת הש' המשותפת תוקדם ל.14:00 -
73הסורים הכירו בבעייתיות הגלומה בפשרה ,ולכן דרש אסאד להוסיף למסמך הצהרה בה נכתב בין השאר:
"המפקדה הסורית מסכימה ששעת הש' תהייה ...14:00אע"פ שהיא איננה מתאימה לכוחות הסורים בחזית המזרחית ,אך
מתאימה לכוחות המצרים בחזית המערבית .הסורים ייראו בהצלחתם של הכוחות המצרים לצלוח את תעלת סואץ גם
הצלחה שלהם 74"...אחרי המלחמה צדק אסאד כשטען כי הסכמתו לשעת הש' המאוחרת העניקה למצרים 90%

 70מלובני" ,מצפון תפתח הרעה" ,עמ' .363
 71פלוגה ג' בפיקוד אמנון שרון איתה היה גם המג"ד עוזי מור.
 72כנס העמותה להיסטוריה צבאית .אפעל 2 ,אפריל .2000
 73נראה שהקדמת שעת הש' מ 18:00ל 14:00זמן קצר כל כך לפני המלחמה לא הספיקה לידיעת המרגל המצרי אשרף מרוואן
בלונדון .יש בכך בכדי להסביר את הידיעה האחרונה שמסר אשרף לראש המוסד ,בה התריע כי האש תתחיל בשעת השקיעה ולא
כפי שקרה בפועל.
 74פסח מלובני" ,מלחמת השחרור של אוקטובר  1973בחזית הסורית" ,עמ' .131
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מצרכי תכנית המתקפה שלהם והותירה לצבא סוריה רק  10%מאותם הצרכים 75 .שעת הש' העדכנית אילצה
את המפקדים הסורים לבצע את השלב הקשה והמורכב של הבקעת מכשול צה"ל כשפניהם מול השמש
השוקעת ,שהאירה אותם היטב עבור האויב הישראלי ,ובהמשך להתקדם אל עומק הגולן בחושך במקום באור
היום.
כמו במצרים ,גם צבא סוריה הקפיד על מידור וסודיות מוחלטת בנוגע לשעת הש' .ההודעה על שעת הש'
התקבלה אצל מפקדי החטיבות ביום תחילת המלחמה בשעה  08:00והועברה למג"דים בשעה  .10:00למ"פים
נמסרה ההודעה על שעת הש' בשעה  13:00ולמ"מים בשעה  76 .13:00ספק אם המפקדים הסורים בכל הרמות
הספיקו להתאים את תוכניות המבצע שלהם מהתקדמות ביום לקרב התקדמות בלילה ,המחייב כידוע הכנות
והתאמות מיוחדות.

רציפות הלחימה
בין שהיה זה ביום או בלילה  -על מנת להגיע תוך יממה אחת אל קו הירדן היו הסורים חייבים לקיים רציפות
בלחימה .אלא שהדבר לא ניכר בביצועי היחידות הלוחמות .מג"ד התותחנים ,בן עמי כהן ,שעמד בבוקר יום
ראשון  7אוק' בראש תל פארס ,תיאר את שראו עיניו בשעה בה יכול היה צבא סוריה להתקדם ללא הפרעה
אל מערב הגולן" :שקט שרר מסביב לתל .לא נשמעו עוד קולות קרב .לא נראתה תנועת כוחות .הסורים לא תקפו

בשעה זו של הבוקר .לא היו הפגזות ולא שמעתי פיצוצים גם מטווחים רחוקים .השמים היו ריקים ממטוסים .רק שקט.
יצאתי מהבונקר ,עליתי אל העמדות המקיפות את התל . . .ידעתי שאנו מוקפים בכוחות סוריים שעברו בלילה אל
ממערב לתל . . . .ראיתי אותם ללא כל קושי .זיהיתי חניוני טנקים סוריים בכמה מקומות מסביב לתל .הם היו קרובים
מאוד וחששתי שיראו אותי .בעזרת משקפת יכולתי לזהות פנים ופרטים . .צוותי הטנקים ישבו על סיפוני הטנקים ואכלו
את ארוחת הבקר בשלווה וללא כל לחץ זמן .הם לא גילו כל ערנות או כוננות מפני התקפת נגד ישראלית .הם עסקו
בניקוי קני התותחים .ראיתי את מכליות הדלק העוברות ומתדלקות את הטנקים ,ועוד פעולות לא אופייניות לתרגולת
בחניון טנקים בעת מלחמה במעבר מכוננות לילה ליום .הסורים התנהגו כאילו היו בשלב מנוחה בתוך תמרון גדול ללא
אויב  .בכל החניונים שצפיתי עליהם לא הייתה כוננות כנגד אפשרות של התקפות פתע של טנקים או מטוסים ישראלים.
לא היה כל מתח ולא ראיתי כל היערכות שלהם להגנה מפני כוחותינו77 .

תיאורו של בן עמי הולם את הכתוב בספרו של פסח מלובני ,המצטט מפקדים סורים שכתבו בזיכרונותיהם:
"בליל  6-7בחודש החלו עוצבות הדיביזיה להתארגן מחדש בקו שעליו השתלטו ,ולהצטייד בדלק ובתחמושת" 78 .נראה
שהעצירה והתדלוק היו תוצאה של דבקות בטכניקות הקרביות ולא צורך מבצעי ,על אחת כמה וכמה כאשר
מדובר בתכנית שניצול מיטבי של זמן היה אבן הראשה שלה.
עוד עדות על ההססנות הסורית מופיעה במחקרו של הבריגדיר הפקיסטני סעיד עלי אל אדרוס ,שחזה בקרב
בדרום הגולן מתצפית שטח ירדן מעל האיזור המוכר כ"משולש הגבולות"" :הקרב בין השרמנים של חטיבה 19
[חטיבה  9בפיקוד מוטק'ה בן פורת] וטנקי  T-55של החטיבה הממוכנת  132הסורית נצפה על ידי כאשר ביקרתי
בנקודת תצפית ירדנית ביחד עם יורש העצר הנסיך חסן . . .באוויר הצלול של בוקר אוקטובר המזרח תיכוני חזינו בקרב
שהתחולל על רמת הגולן שנצפתה בבהירות עד לתל פארס ותל עכשה . . .חזינו ב"מחול המוות" של הפאנטומים
והסקיהוקים של ח"א הישראלי שעסקו בהתחמקות מטילי הנ"מ הסובייטים. . .היה ברור כי אנו חוזים בהיסטוריה
בהתרחשותה . . .כמו בקרב הקשתים האנגלים בקראסי בשנת  ,1346הפילו טילי הנ"מ הסורים את המטוסים
האמריקא ים המתוחכמים כאילו הם זבובים" ... .העובדה כי הכוח הסורי השתהה במרחב רמת מגשימים במצב שבו כל

 75שם.
 76שם ,עמ' .134
 77עדות סא"ל בן עמי כהן מג"ד בה"ד  . 9אתר "מרכז המחקר והמידע של חיל התותחנים"
 78מלובני" ,מצפון תפתח הרעה" ,עמ' .377
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דקה הייתה חשובה ,הייתה נושא להערה ודיונים במפקדת הדיביזיה הירדנית בגזרה הצפונית "...לדברי עלי ,האיטיות
הסורית הייתה תופעה שהיא "בל תיאמן" ו"בלתי מוסברת" .79

פיקוד משימתי ואי ניצול הצלחה
אלכסנדר יעקובלב היה דיפלומט בכיר בממשל ברה"מ והיטיב לתאר את נסיבות הצמחתו של טיפוס האזרח
והחייל האופייני למדינה דיקטטורית בדומה לברה"מ וגם לסוריה" :מדינה סמכותית [אוטוריטרית] ריכוזית מולידה
גם טיפוס מתאים של אישיות .והטיפוס הזה משמש תומכה איתנה ביותר של המשטר האוטוריטרי ,המייצר אותו מחדש
ללא הרף  -לא רק ברמה של מבנים מדיניים וממלכתיים ,אלא בכל הרמות  -של צוות עובדים ,של משפחה וכו' .היסוד
הסמכותי . . .משתלט תמיד על האישיות ,מערער את יכולתה ואת הצורך שלה בעצמאות ,מנחיל לה טפילות רוחנית
ומעשית  ,מעניק לה תפקיד של מונהגת תמיד80 ".
כמו ברה"מ כך גם סוריה תחת משפחת אסאד וקודמיה הייתה והינה דיקטטורה ,שעיקרון העל המכוון את
פעולותיהם של העומדים בראשה הוא הישרדותם בשלטון .הדרך לכך היא השלטת פחד ,דיכוי החשיבה
העצמאית ופיקוח הדוק על האזרחים ,שכולם חשודים מראש בפעילות נגד המשטר .ההמונים שטרם הקמתה
של מדינת סוריה הורגלו לציית ללא עוררין לראשי המשפחה ,השבט והעדה מצייתים באותה הדרך לשליט
המדינה .כמו בתיאורו של יעקובלב את ברה"מ ,גם בסוריה התעצב טיפוס האזרח ,החייל והמפקד שהוא צייתן,
נמנע מיוזמה או מביקורת כלשהי ,נוהג לדווח חלקי אמת ובעיקר חושש מהלשנה מצד חבריו ואפילו מבני
משפחתו .החשיבה הסמכותנית המתעצבת בתוך הוויה מעין זו מעדיפה אמונה על ידע ,פתרונות סכמתיים
פשוטים במקומות בהם נדרשים פתרונות מורכבים ,היענות לסמכות במקום פתרון עצמאי והתפלפלות ריקה
במקום ראיות ועובדות .מפקדים וחיילים שהורגלו מינקות לא להביע ביקורת ,לא לפעול עצמאית ,לא לנקוט
ביוזמה וגם אינם מזדהים תמיד עם מטרותיו של הממונה לא ייזמו פעולות עצמאיות ולא ינצלו הצלחה על
דעת עצמם .בהקשר לדיוננו כאן – כמפקדים הם לא יתקדמו מעבר לקו שנקבע להם מראש ,אלא אם יקבלו
פקודה מפורשת לעשות כך .במצב שבו החשש המקנן אצל המפקדים מפני הממונים עליהם גובר על החשש
מפני האויב אין מקום ליוזמה ,עצמאות ואילתור.
עוד סיבה לאי ניצול ההצלחה מצד הסורים היא שיטת "הפיקוד המשימתי" הנהוגה בצבאם .על פי שיטה זו
המפקד איננו יודע את מטרת המבצע כולו אלא אך ורק את משימתו המיידית ,שבסיומה הוא אמור לקבל
הנחיות בנוגע למשימתו הבאה .המפקדים אינם מכירים הכוחות השכנים להם ואת משימותיהם ,לא את
מטרת המפקד הישיה הממונה עליהם ובוודאי שלא מהי מטרתה הסופית של המערכה .שני גורמים חברו
ליצירתה של שיטה זו  -האחד הוא הרצון לפשט את תמונת הקרב עבור הכוחות הלוחמים ,הנחשבים כבעלי
תפישה מוגבלת ,והשני הוא תרבות ההסתרה והחשש מבגידה והלשנה המאפיינת כאמור את המשטרים
הדיקטטורים וצבאותיהם .החשד הקבוע כלפי סביבתם הקרובה המוטמע עמוק בנפשם של המפקדים ,ביחד
עם הרצון ,המוצדק לכשעצמו ,להסתיר את המידע גם מהאויב ,מביא לצמצום מספרם של אלה היודעים משהו
על מטרתו הסופית של המבצע ,על התוכנית הכללית ועל כלל הכוחות הנוטלים בו חלק .המפקדים שכאמור
חונכו מילדות לציות עיוור להוראות ופקודות ,מנותקים ממטרת העל וגם מכל מה שמתרחש מחוץ לגזרתם.
חינוכם האזרחי והצבאי מעצב אותם ככאלה שאינם כשירים ליזום מהלך עצמאי ,שיסייע להשגת המשימה
העליונה של הלחימה ,שהם ממילא אינם יודעים אותה .התרבות הדיקטטורית פוסלת מראש הצמחה ועידוד
של תפישת "ניצול ההצלחה" ,ומכאן שאין לתמוה על העדרה בצבא סוריה.
 Brigadier Syed Ali aL-Edroos - "The Hashemite Arab army” 79תולדות הצבא הירדני ההאשמי.
 80אלכסנדר יעקובלב" ,הרפורמציה ברוסיה" ,1996 ,עמ'  .104יעקובלב נפצע קשה במלחמת העולם השנייה .אחרי החלמתו טיפס
בסולם הממשל הסובייטי  .היה שגריר בקנדה ,למד באוניברסיטה מערבית והיה בין חבריו של ילצ'ין שהובילו להתפכחות
מאשליית הקומוניזם ,שהביאה להתפרקותה של ברית המועצות.
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אותן הסיבות המונעות את "ניצול ההצלחה" הן גם אלה היוצרות סרבול ואיטיות בניהול הקרב ,שמטבעו הוא
"ממלכת אי הוודאות" והמשתנה תדיר .גם כאן הרצון להימנע מהעונש החמור העלול להיות מוטל על כל מי
שייכשל ,מעצב תרבות פיקודית בה הפקודות הנדרשות בניהול הקרב ,מטפסות לצורך אישורן דרך כל דרגי
הפיקוד עד אל קצה פרמידת השלטון .פעמים רבות עד ששינוי התוכנית מקבל אישור לביצוע ומתורגם
לפקודה היורדת אל הדרג המבצע ,היא מתבררת לעיתים קרובות כלא רלוונטית למתרחש בפועל בשדה הקרב.
דוגמה לנוהג כידרור ההחלטה במעלה ומורד שרשרת הפיקוד בצבא סוריה מופיעה בספרו של פסח מלובני
"מצפון תפתח הרעה" .ב 26 -יוני  1970התקיים מבצע "קיתון  "10בו פשטה חטיבה  188בפיקוד משה בריל על
מוצבי הסורים בדרום הגולן .לדברי הכותבים הסורים ,בתגובה לחדירת האויב לגזרתו הורה מפקד דיביזיה ,5
הממונה על דרום הגולן ,לאגד הטנקים  12של הדרג הראשון של הדיביזיה לבצע התקפת נגד .צה"ל כבש עוד
ועוד מוצבים סורים בעוד שתנועת אגד  12לעמדותיו הסתבכה והתעכבה .כאשר התקשר ראש אגף המבצעים
במטכ"ל הסורי למפקד הדיביזיה לברר את פשר העיכוב השיב לו זה שהפצצות ח"א הישראלי מקשות על
הנעת האגד .מפקד הדיביזיה ביקש מהמטכ"ל בדמשק את התערבות של ח"א הסורי או אישור להפעלת חטיבה
 88שהייתה חלק מהדרג השני של דיביזיה  .5ראש אגף מבצעים העלה את הבקשה להניע את חטיבה  88אל
הרמטכ"ל וסגן שר ההגנה מוסטפא טלאס ,שפנה אל מפקד הדיביזיה בכדי לברר את פשר הבקשה .מפקד
הדיביזיה השיב שהוא כבר קידם את החטיבה אבל היא תתערב ישירות בלחימה רק באישור המפקדה הכללית.
הסוגייה הובאה להחלטת שר ההגנה חאפז אל אסאד ,שאישר לרמטכ"ל טלאס להודיע למפקד הדיביזיה כי
הוא רשאי להפעיל את החטיבה כפי שזה ביקש 81.מהלך קבלת ההחלטות במנגנון הפיקוד הסורי כלפי המהלך
המוגבל בשטח ,בזמן ובמספר המשתתפים בשנת  ,1970יכול ללמד על האיטיות בה התנהלה עבודת המטה
וקבלת ההחלטות במלחמה בשנת  ,1973בה נדרשו המטכ"ל הסורי והשליט אסאד להחליט מספר רב לאין
שיעור יותר של החלטות במקביל ולאורך זמן .תיאור האירוע לעיל הולם את תיאורו של ריצ'רד סימפקין על
"הקצין הסובייטי המצוי  . . .המכיר ככל הנראה רק תגובה אחת לכל מצב .דהיינו להיצמד ככל יכולתו לנהלים הכתובים,
ולאחר מכן לשבת ולהמתין לפקודות חדשות" 82.המסקנה היא כי מדובר ב"מערכת המבוססת על המתנה לפקודות
מגבוה  . . .המסוגלת אך לעיתים נדירות להגיב למצבים אמיתיים במהירות וביעילות המתחייבים מתורת התמרון".
תרומה חשובה לאיטיות עבודת המטה היא תרבות דיווחי הכזב הנהוגה בה .קורדסמן ווגנר שחקרו את
מלחמת המפרץ הראשונה בין איראן לעיראק בשנים  1988-1980מסבירים כי מקורה התופעה הוא הצורך
"למצוא חן על מנת לשרוד" .בשני הצדדים התקיים "המנהג לנצל את מערכות התקשורת כדי לשקר על מנת להשביע
רצון" .בעיקר באיראן בלט המנהג של " :שליטה ,בקרה ותקשורת בשקרים" 83.סימפקין מאפיין את תרבות הדיווח
בצבא הסובייטי ככזו שבה "אנשים  . . .נוטים להימנע מדיווח מהיר ומלא על מצבים חמורים ,שמא תוטל האשמה על
כתפיהם" 84.דיווח אמת ,גם על כשלון ,הוא תנאי הכרחי לניהול נכון של מערכה .דיווחי שקר מעצימים את אי
הוודאות השוררת ממילא בשדה הקרב עד כדי אבדן שליטה.
במאמר משנת  1999בשם "מדוע הערבים מפסידים במלחמות"  ,85מצביע נורוול די  -אטקין על הקשר ההדוק
המתקיים בין התרבות הכללית הנהוגה במדינות ערב לבין כישורי הלחימה של צבאותיהם .די  -אטקין שירת
שמונה שנים בתפקידי הדרכה בצבאות ירדן ,מצרים ולבנון ומתאר ממגע בלתי אמצעי מנהגים ,הרגלים ודפוסי
פעולה צבאיים ,שאינם יכולים להוות מסד למערכת צבאית מודרנית .די  -אטקין מצטט חוקר אחר הטוען כי
הצבאות הערבים סובלים מ" :ריכוז יתר ,חוסר בגמישות ,דיכוי כל יזמה ,מניפולציות על מידע והירתעות ממנהיגות
 81מלובני" ,מצפון תפתח הרעה" ,עמ'  .305 -304הפרק על פשיטת צה"ל הוא תרגום מתוך הספרים "מראה חיי" שכתב מוסטפה
טלאס והספר "תולדות הצבא הערבי הסורי".
" 82המרוץ אל העתיד" עמ' .93
" 83מלחמת איראן עיראק" עמ' . 443
" 84מרוץ אל העתיד" עמ' .93
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בקרב הקצונה הזוטרה" .אנשים חשדניים מתקשים לפעול עצמאית לאור עקרונות כלליים ונוטים לעשות זאת
בעיקר על פי פקודות מפורטות ששוננו מראש .לתופעה זו יש השפעה הרסנית על ההכרח לקיים גמישות של
מחשבה ומעשה במהומת ומצוקת הקרב.
התרבות הערבית משמרת ריבוד עמוק בין שכבות אוכלוסייה שונות .די  -אטקין ,שבילה זמן רב עם החיילים
הפשוטים ,מתאר את היחס כלפיהם כאל "תת  -אדם" .הקצינים "אינם מלכלכים את ידיהם" ושומרים לעצמם
אינפורמציה טכנית בסיסית על מנת ליצור תלות אצל פקודיהם ,הזקוקים לה יותר מהם .דפוס התנהגות זה
מוביל להידלדלות האמון במפקד ולהמעטה במחויבות ההדדית ,ולכן סובלות היחידות מלכידות חברתית
ירודה ונוטות להתפרק תחת לחץ הקרב.
על מידת העצמאות הנתונה בידי דרגי השדה הערביים אומר די  -אטקין כי מרווח ההחלטה של אלוף משנה
בצבא ערבי הוא כמידת המרווח הנתונה באחריותו של סמל בצבא ארה"ב .חונכים זרים שנכחו באימוני
מפקדות דיווחו כי הם מרגישים שם לעיתים כאילו הם "גננות בגן ילדים" .נראה אם כך שניתן לכלול גם את
צבא סוריה בין הצבאות עליהם אמרו קורדסמן ווגנר כי הם "אינם יכולים להיות אפקטיביים יותר מן הרודנים
עצמם" 86
מהפקודות הסוריות שנפלו לידי צה"ל ב 1973-ניתן ללמוד על ההכרח שלכאורה הוטמע בקרב המפקדים
הסורים בדבר חובתם להגיע במהירות אל קו הירדן .בפקודת חטיבה  ,51שכאמור נעצרה בחושנייה במוצאי
שבת ,כתב המח"ט" :כדי להבטיח פיתוח ההתקפה והגעתו בזמן של הכוח העיקרי של החטיבה אל קו הגבול
הבינלאומי ,אקדם את גדוד הדרג השני . . .ככוח קדומני החל מקו חושנייה שעפת אלבטם .הכח ינוע במהירות
מכסימלית באגף הדרומי של החטיבה  . . .תוך שהוא נמנע מהתכתשות עם האויב ,עוקף אותו וחובר עד יום הע' שעה
[ ,24:00חצות  6-7אוקטובר] עם הכוחות שהונחתו באיזור גשר בנות יעקב . . .כאשר הכוח העיקרי של החטיבה יגיע
לגבול הבינלאומי ,אקדם כוח מערבה לגשר בנות יעקב לאיזור בני צפת" (משמר הירדן)87.
רוח של לחץ בזמן נמצאת גם בהנחיות דיביזיה  7לחטיבה המרוקנית שהוכפפה לה ופעלה בציר כפר חדר -
מסעדה" :מש' ועד ש' ועוד חמש שעות חטיבות הדרג הראשון והכוח המרוקני ישגרו כוחות קדומניים ,הצריכים להגיע
לאיזור קו הירדן עד שעה  ,24:00תוך הימנעות מהתכתשות עם האויב"  88גם בפקודת חטיבה  85שלחמה בגזרת
דיביזיה  , 7נכתב כי לאחר הגעתה לקו תל ערם (בנטל) ובב-אל-הווא [מצפון למרום גולן] "תשלח החטיבה כוח
קדומני . . .שמשימתו להשתלט על צמת ראוויה [רוויה] עד יום הע' שעה  24:00ולהבטיח בכך את הגעת הכוח העיקרי
של החטיבה לקו המשימה היומי89 ".
התנהגותם בפועל של המפקדים הסורים המובילים מלמדת כי הפקודות הכתובות נועדו ,ככל הנראה ,בעיקר
לצורך ריצוי הממונים עליהם .עצירת כל היחידות שפרצו את קו ההגנה בגולן דווקא כאשר יכולות היו
להתקדם ללא הפרעה ,מלמדת כי חובת ניצול הזמן הגלומה בפקודות לא הפכה ,ונראה שלא הייתה יכולה
להפוך ,לנחלת המפקדים .לאור המידור הפנימי שהוטל על תכנית המבצע הסורית ,ניתן להניח שהמ"מים,
המ"פים והמג"דים המובילים לא הכירו את יעדיהם של הדרגים שמעליהם וגם לא את אלה של שכניהם ,ואם
הכירום כנראה לא ראו חובה לעצמם לעמוד בהם .על כך יש להוסיף את הצטברות הידיעות שהתקבלו במהלך
הלילה הראשון במפקדות הבכירות על כשלון המתקפה בגזרה הצפונית ,על קשיי הלחימה בלילה ,התארכות
פריצת המכשול שעלתה באבידות כבדות ,ועל הגעת ראשוני המילואים לחזית .על כל אלה נוסף החשש
מהפתעות ישראליות כפי שהסורים כבר חוו במלחמות קודמות .עד שניתנה בשעות הבוקר ליחידות שחדרו
לגולן הפקודה להמשיך בתנועה כבר הפסיד צבא סוריה במירוץ מול צה"ל על הגולן.

" 86מלחמת איראן עיראק" עמ' 435
" 87צבא סוריה תורת הקרב ויישומה" אמ"ן מחקר עמ' . 108 - 106
 88שם .מופיע ב"ברק ביום הכיפורים עמ' . 98
" 89צבא סוריה תורת הקרב ויישומה" עמ'  . 95תמצית מעובדת של פקודה בכתב יד מתאריך  29ספטמבר.
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צבא שותף בשלטון
עוד גורם שהקשה על המפקדים הסורים להתרכז בהכנת צבאם למלחמה הוא חלקם הפעיל במערכות השלטון
והכלכלה ,המקנה להם מעמד חברתי גבוה בצד רווח כספי נאה .מכאן צומח מערך של שיקולים פרטיים ,שהם
לאו דווקא צבאיים ,ולעיתים אף נוגדים את צרכי הצבא .החוקר אייל זיסר כותב" :יחידות הצבא ומנגנוני
הביטחון ,שעליהם הם מופקדים הפכו לאחוזות פרטיות המהוות עבורם מקור של כוח ותמיכה וכמובן גם מקור של
הכנסה כספית נאה . . .כאשר פיקד ריפעת אסאד על דיביזיית "פלוגות ההגנה" נהגו חייליו וקציניו לקיים מדי שבוע
בדמשק שוק של סחורות מוברחות מלבנון ,שאת רובן לא ניתן הייה להשיג בדרך אחרת בסוריה".
שורת ההפיכות שעברה סוריה מאז הקמתה בשנת  1946לימדה את כל שליטיה כי מי שתפס בכוח צבאי את
השלטון עלול להיות מודח ממנו באותה הדרך .כמו בעוד דיקטטורות ,גם בסוריה קיים בנוסף לצבא הרגיל עוד
צבא פרטי של נאמני השלטון ,שתפקידו העיקרי הוא לשמור על השלטון מפני יוזמות מהפכניות שיבואו מתוך
הצבא .ע"פ זיסר" :חברי החוג השליט מפקדים על יחידות מפתח בצבא אשר בפועל אינן כפופות לשרשרת הפיקוד
הרגילה . . .יחידות אלה מהוות משקל נגד לצבא הרגיל ,שהוא בו זמנית מקור עצמה ואיום פוטנציאלי כמו כן הוא
(אסאד) מקיים מידור בין הבכירים" 90 .מכאן גם ברור מדוע השיקול העיקרי בקידום לתפקיד צבאי בכיר יותר
הוא בראש ובראשונה ההשתייכות למשפחה ולעדה הנכונות ,ולא הכישורים המקצועיים הנדרשים .העיסוק
הקבוע בשימורו של השלטון הפנימי איננו יכול שלא לבוא על חשבון ההתכוננות למלחמה מול אויב חיצוני,
וממילא גם מכתיב מעורבות עמוקה של השלטון האזרחי במהלכים הצבאיים .קורדסמן ווגנר קובעים כי
למעורבותו של הדרג הפוליטי בניהול החלק הצבאי של המלחמה בין עיראק לאיראן [ ]1988-1980הייתה
השפעה שלילית מכרעת על ההישגים הצבאיים הירודים בשטח" .ההנחה כאילו עוצמתם של צבאות היא פונקציה
של גודל ,ציוד ,רמת אימון ומיומנות במקצוע הצבאי ,היא פשוט לא מציאותית כשמדובר במדינות שראשיהן ,בדרג
האזרחי ,מתערבים במישרין ובהתמדה בכל רמות הפעילות הצבאית .במיוחד נכונים הדברים במדינות בעלות משטר
אידיאולוגי ביותר או סמכותי ביותר ,שם שוררת ההנחה שכוחות הצבא זקוקים להשגחה אידיאולוגית מתמדת או
מהווים סכנה למשטר ...בנסיבות אלה רבים הסיכויים שצמרת ההנהגה תחתור תחת האפקטיביות של כוחותיה ותשבש
קשות את כל תהליך הפיקוד בכל
הדרגים"91 .
דיון פתוח בכשלי המתקפה בגולן עלול היה לאיים על מעמדם של ראשי הממשל הסורי .לכן במקביל להמשך
92

האחיזה בכללי התורה הצבאית שכשלה במלחמה פורסם בסוריה צו נשיאותי האוסר דיון במלחמת .1973
מכיוון שהדיון נאסר מה שנותר לשר ההגנה חביבו של אסאד מוסטפא טלאס הוא לכתוב בספר "ההבקעה"
משנת  1985את לקחיו מכישלון המלחמה ,בדמות סידרה של חישובים מתמטיים וטכניים בעזרתם ניתן יהיה
לנצח במלחמה הבאה" :מניסיון מלחמת אוקטובר  1973עולה כי עליונותה הכוללת של יחידה בכוחות ובאמצעים
איננה מספיקה להבקעת מערך הגנה מבוצר היטב של האויב ויש צורך ליצור עליונות ביחס שנע בין  1:4עד  1:6בגזרה
צרה של החזית .דיביזיה יכולה ליצור עליונות כזו בגזרה שרוחבה עד  4ק"מ .יש להדגיש כי על גזרה כזו לא ייתכן שיגן
יותר מגדוד ממוכן אחד של האוייב בעוד שלדיביזיה יש  2חטיבות כלומר בערך  6גדודים ,באותה גזרה בת  4ק"מ.
צפיפות הטנקים בגזרה תהיה יותר מ 30 -טנקים בק"מ אחד של ההבקעה".

 90אייל זיסר " -סוריה של אסאד על פרשת דרכים" .הוצ' הקיבוץ המאוחד .1999
 91שם . 436
 92הצו הוצא בפברואר  .1983מופיע בתרגום ספרו של טלאס " -הפלישה הישראלית ללבנון" עמ' .18
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אונס הדוקטרינה הסובייטית
דו"ח "קבוצת ההערכה למערכות הנשק" של צבא ארה"ב שחקרה את ביצועי האמל"ח שהופעל ע"י שני צדדים
במלחמת יום הכיפורים ( ) weapons systems evaluation group W.S.E.G -1974תולה את ההחמצה הסורית
באימוצה של תורת הלחימה הסובייטית כלשונה .חברי הצוות טוענים כי המטכ"ל הסורי דבק ב"זמני השולחן"
שלו כפי שנקבעו מראש והתעלם מההזדמנות שצצה בפניו עם פריצת הקו הישראלי בדרום הגולן93 .
הפקיסטני סעיד עלי אל אדרוס ,הנזכר לעיל ,כותב כי" :הלקח העיקרי של מלחמת רמאדאן [כינוייה בסוריה של
מלחמת  ]1973הוא כי רע יונות ,תורות ואירגון חייבים להיות מותאמים לסביבת הפעולה שלהם .אין כל ספק כי האימוץ
הבלתי מתפשר של תורת הלחימה הסובייטית כלשונה ,כולל גם את ההיבטים הפסיכולוגים שלה ,עבור החייל הפשוט,
הוא שהביא לכישלון הסורים ומנע מהם את שיחרור רמת הגולן ואת המשך המתקפה לתוך שטח ישראל עצמה  . . .כמו
בממלכת החי והצומח גם הרעיונות והתפישות חייבים להיות מותאמים לסביבתם.94 ".
אל אדרוס כותב כי מפקדי צבא סוריה הפעילו את כוחותיהם על פי ספר "ההבקעה המתמשכת" הסובייטית.
בשיטה זו אמורה חזית המגן להיפרץ בלחימה "חסרת התחשבות באבידות" ,שאחריה נדרשים הכוחות
הפורצים לעקוף במהירות את איי ההתנגדות שנותרו ולחדור במהירות לעומק השטח המוגן  .95הסורים
הצליחו להבקיע בקשיים רבים את מכשול כוחותינו בשיטה המוזכרת בחלקה הראשון של ההנחיה שלעיל,
אבל כשלו ביישום חלקה השני הדן בשלב החדירה המהירה לעומק.
עדות מכלי ראשון על דרך ניהול ההתקפות הצבא האדום מול ההגנה הגרמנית במלחמת העולם השנייה,
שכאמור הועתקה כלשונה ע"י הסורים ,מופיעה בספר "קרבות שריון" שכתב הגרמני מיור גנרל פון מלנתיין,
שהיה ראש מטה קורפוס השריון מס'  48בחזית הרוסית " :למרות היותם מצטיינים בהסתננות ובהקמת ביצורי
שדה ,היה חוסר הגמישות בהתקפות הרוסיות לשם דבר . . .החזרה האווילית של התקפות על אותו המקום ,חוסר
הגמישות של האש הארטילרית הרוסית ובחירת השטח להתקפה היו עדות לחוסר דמיון וגמישות מחשבתית " . . .רק
מפקדים מועטים של עוצבות נמוכות הראו שיקול דעת עצמאי כאשר עמדו בפני מצב בלתי צפוי מראש .במקרים רבים
לא נוצלו מתקפה מוצלחת  ,פריצה או כיתור מושלם ,פשוט כי איש לא נוכח בכך" 96 .מלנתיין כותב כי במהלך

הלחימה נשמעו ברשתות הקשר המפקדים הרוסיים מבקשים הוראות מה עליהם לעשות בכל שלב ושלב.
בסיכום שהותו הארוכה בחזית המזרח כתב מלנתיין על הדרך בה פעל הצבא האדום" :המאפיין את הלוחמה
הרוסית  -במיוחד בהתקפה  -הוא הפעלה המונית של אנשים וציוד . . .שיטות כאלה ,החסרות כל התחשבות ,הן צורת
הלחימה הבלתי אנושית ביותר והיקרה ביותר . . .חוש העדר שלהם וחוסר הכישרון של המפקדים הנמוכים לפעולה
עצמאית גרמו להתקפות ערוכות בצפיפות . . .אך הניסיון מוכיח שאפשר בהחלט לשבור התקפות המוניות אלה אם
עומד מולן נשק מתאים המופעל על ידי חיילים מאומנים ובפיקודם של מפקדים החלטיים" 97 .ע"פ מלנתיין ,הגורם
המכריע בהצלחות הסובייטיות היה המלאי הבלתי מוגבל של כוח אדם וציוד ,שאיפשר להם למלא את
שורותיהם שוב ושוב" .כאשר ספגה דיביזיה מכות כהלכה היא נעלמה בין לילה והופיעה שוב מספר ימים מאוחר יותר
במקום אחר כשהיא רעננה וחזקה"98 .
ניסיונו של צבא סוריה לדחוס אל תוך שטחה הקטן של רמת הגולן כמויות גדולות של רק"ם שהופעל בשיטה
שהועתקה כמות שהיא מזירת ברה"מ הענקית לא צלח .חלק ניכר מהרק"ם הסורי הושמד גם מכיוון
שהצפיפות הרבה מנעה ממנו להתקדם מהר כנדרש בלחימה ,ומה שנותר ממנו התקדם באיטיות רבה ונעצר
הרחק מיעדיו .בניגוד לברה"מ ,שלרשותה עומדים משאבים כמעט אינסופיים של אמל"ח וכוח אדם ,לרשות
w.s.e.g report 249 - October 1974 93
". "Assessment of the weapons and tactics used in the October 1973 middle east war
."The Hashemite Arab army 1908 - 1979" p.530 El Adors Sied Ali94
 95שם עמ' . 529
" 96קרבות שריון" עמ' . 192
 97שם עמ' .306
 98שם.
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צבא סוריה לא עמדו מקורות שיכולים היו להשלים במהירות את האבידות הכבדות בציוד וכוח אדם שנגרמו
לו מייד עם תחילת מתקפתו.
בהקדמה לספר "הטקטיקה הכללית" שיצא בצבא סוריה בשנת  1971מופיעות הנחיות מפורטות על שיתוף
הפעולה בין הטנקים לחי"ר בקרב לפריצת המכשול המגן:
"ההתקפה על הקו הקדמי של הגנת האוייב מבוצעת על ידי החי"ר והטנקים בו זמנית בשעת ה-ש' ,הזמן בו שניהם
יוצרים מגע עם הקו הקדמי של האויב .הפעולות המבוצעות:
א .הטנקים נעים במהירות אל קו ההסתערות כשהם מתפרסים לשדרות מחלקתיות ולאחר מכן למבנה התקיפה.
ב .כאשר הטנקים מתקרבים לכוחות החי"ר מקבלים האחרונים פקודה "היכון להתקפה".
ג .כאשר הטנקים עברו את כוחות החי"ר מקבלים האחרונים פקודה "הסתער" ,יוצאים מעמדותיהם
ומסתערים עם הטנקים.
ד .הטנקים פותחים באש ברגע שעברו את החי"ר וחצו הפרצות במכשולים .החי"ר נע בעקבותיהם תוך שהוא יורה.
ה .במידה והתנגדות האויב חלשה יכול החי"ר להמשיך ולפתח את ההתקפה לעומק כשהוא מוסע על גבי נגמ"שים או על
גבי הטנקים99 ".
דו"ח מפורט שכתב עוזר קמ"ן חטמ"ר  ,820שצפה מראש תל חרמונית על הקרב שהתחולל בפתחה מדרום לו,
הידועה כ" עמק הבכא" ,מלמד על ההלימה בין תורת ההתקפה הסורית לבין ביצועה בפועל ,כמו גם על הזהות
המוחלטת בינה לבין התקפות הצבא האדום במלחמת עולם השנייה כפי שתוארו לעיל 100 .במהלך שלושת ימי
הלחימה שהתחוללה בפיתחה שבין ציר "קרטון" לציר קזוארינה" ,שרוחבה מעט יותר משני ק"מ ,נצפו שבע
התקפות סוריות בהן לקחו חלק בסה"כ  430טנקים ועוד  130נגמ"שים:
א .שבת אחה"צ  70 -טנקים ו 30נגמ"שים
ב .שבת בלילה  30 -טנקים
ג .יום ראשון  70 -טנקים ו 50נגמ"שים
ד .יום ראשון בלילה  20 -טנקים
ה .יום שני  80 -טנקים
ו .יום שני בלילה  30 -טנקים ו 30נגמ"שים
ז .יום שלישי לפנה"צ  130 -טנקים ו 20נגמ"שים.
ההתקפה הסורית הראשונה בפתחת החרמונית התרחשה בשבת  6אוק' החל משעה  . 101 1415בשעה זו נראו
כשהן מתקרבות אל מכשול צה"ל ארבע קבוצות פריצת מכשול שכל אחת מהן הובלה על ידי שלושה טנקים.
כ 500מטר לפני מכשול כוחותינו פתחו הטנקים המובילים באש .כוחות החי"ר שהוסעו במשאיות ונגמ"שים
בתוך קבוצות הקרב ירדו מכלי הרכב שלהם והמתינו מאחורי הטנקים בזמן שכלי ההנדסה ניסו לפרוץ מעבר
במכשול .אחרי פריצת המכשול ,התקרב כוח החי"ר אל התעלה כשהוא צועד בתוואי הנסיעה של הטנק הפורץ
["נכרי"] ונאחז בסוללה שממערב לתעלת הנ"ט .באותו זמן התפרסו הטנקים הסוריים לאורך המכשול וירו
מעמדות גלויות לעבר כוחותינו .המעבר הראשון נחסם ואז עברו הטנקים שנותרו אל המעבר השכן בעוד
שחיילי החי"ר נראו נמלטים בחזרה לשטחם .במעבר שנפרץ עברו שלוש פלוגות טנקים ושלוש פלוגות חי"ר,
שנעו היישר לתוך שטח ההשמדה שהטנקים של גדוד  74וחטיבה  7שלטו עליו משלושה כיוונים .חלק
מהטנקים נפגעו מאש כוחותינו וחלקם ננטש .ההתקפה נעצרה .באור אחרון הופיעו  12שריוניות נושאות
"סאגר" שירו לעבר מוצב  107שעל כביש קונייטרה  -דמשק ועל הטנקים שלידו מספר טילים שלא גרמו כל

 99מטכ"ל/אמ"ן מד (מ .424 ) 586.122 /איגרת תו"ל אויב " 9/74צבא סוריה תורת הקרב ויישומה" . 12.1974
 100מטכ"ל עקד היסטוריה " 9-185אחד מתחקירי המתקפה הסורית בפתחת קונייטרה"  ( 1975להלן :תחקיר ע.קמ"ן ) 820
 101תחקיר ע.קמ"ן  820עמ' . 7-9
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נזק .בלילה נהדפה עוד התקפת טנקים ולמחרת ,יום ראשון  7אוק' ,נכשלו התקפת יום והתקפת לילה  .ביום
שני 8 ,אוק' ,נהדפה התקפת יום והתקפת לילה שכולן בוצעו באותה הדרך ואותה השיטה.
בבוקר יום שלישי  9אוק' ניסו הסורים בפעם האחרונה לכבוש את צפון הגולן בשני מאמצים מתואמים,
שנתמכו בהנחתות קומנדו בעורף היחידות הישראליות .שתי ההתקפות התבצעו בדיוק באותה השיטה ואותם
הנתיבים של קודמיהם  -האחד בנפח מול חטיבה  679והשני בפתחת חרמונית מול חטיבה  7וגדוד  .74לקראת
המתקפה תוגברה דיביזיה  7בחטיבה  81מדיביזיה  3וגדוד או שניים מ"פלוגות ההגנה" של כוח "ריפעת אסאד"
שהיו שייכים לעתודה האסטרטגית של צבא סוריה מאיזור דמשק .בצילום אוויר מאותו היום בשעה 08:30
נראית חטיבה  81נעה בשלוש שדרות גדודיות מחאן אר'נבה מערבה לכיוון פתחת חרמונית שכבר הייתה
זרועה במאות כלי רק"ם נטושים ושרופים 102 .התצ"א מלמד כי מקבלי ההחלטות בסוריה המשיכו ודבקו
בשיטת פעולה שכשלה כבר שש פעמים באותו המקום וכן שחטיבה  81עומדת לחזור עליה בפעם השביעית.
גם הפעם היו התוצאות הרות אסון לכוח התוקף .ניתן אם כך לומר כי "עמק הבכא" היה תוצר לא רק של
האומץ והמקצועיות שהפגינו הטנקיסטים הישראלים אלא גם של השלומיאליות הסורית.

שיתוף חי"ר בלחימה
תורת הלחימה הסובייטית מורה על פעולות שיש לבצען בעומק מערך ההגנה של היריב במקביל למאמץ
ההבקעה בחזיתו .פעולות אלה נועדו לשבש את תפקוד המפקדות ,מערך הלוגיסטיקה ועל הנעת עתודות
המגן .צבא סוריה תיכנן לעכב את עליית המילואים לגולן בעזרת גדוד קומנדו  133שייתפוס את גשרי הירדן.
 103בתכנון הסורי המקורי אמורות היו יחידות הקומנדו לתפוס את הגשרים בחושך לפני שעת הש' ,שכאמור
נקבעה בתוכנית המקורית לשעת בוקר מוקדמת .מרגע ששעת הש' עברה לשעות אחה"צ נאלצו המתכננים
הסורים לשקול מחדש את הסיכון למסוקים בטיסתם לעומק הגולן באור יום .הם החליטו לבטל את כל מבצעי
ההנחתה ,למעט זה שנועד לכיבוש מוצב החרמון ,שנותר כיעד הן בגלל חשיבותו המודיעינית והסמלית והן
מכיוון שנתיב הטיסה אליו היה קצר ומוסתר ממערכות ההגנה האווירית הישראלית והסורית 104 .נפילת מוצב
החרמון הייתה מכה מוראלית לצה"ל אבל בפועל היא לא השפיעה על מהלכי הלחימה בגולן.
גם בימי המלחמה הבאים לא הצליחו הכוחות המיוחדים הסורים לסייע למערכה .ביום ראשון  7אוקטובר,
אחה"צ נכשל ניסיון להנחית כוחות על תל פארס וביום שלישי בבוקר לא צלחו ההנחתות בעומק ,שכאמור
אמורות היו לסייע לכיבוש צפון רמת הגולן .הנחתה אחת התבצעה מצפון מערב לנפח ,בעורף חטיבה , 679
והנחתה נוספת הייתה באל פוראן מצפון מזרח לצומת ווסט ,בעורף חטיבה  .7הכוח שנחת ליד נפח חוסל ע"י
כוח מגדוד  51ביחד עם סיירת מטכ"ל ,והכוח שהונחת ליד צומת ווסט נסוג לכיוון סוריה ,ככל הנראה כאשר
נודע לו על כשל ון התקפת השריון בפתחת חרמונית .בדרכו מזרחה עקף הקומנדו הסורי את קיבוץ אלרום
מצפון והציב מארב על כביש קוניטרה מסעדה ממזרח לקיבוץ .המארב הסורי השמיד חמישה נגמ"שים של
פלס"ר  7עד שחוסל בקרב קשה 105
פעולתו של אחד מגדודי החי"ר הסורים ממחישה את מה שיכול היה להתרחש בקו ההגנה הישראלי אם היו
מוחדרים לתוכו עוד כוחות רגליים של האויב .בליל יום שני שלישי 8-9 ,אוק' ,עבר גדוד חי"ר סורי את
המכשול מדרום למוצב  105והגיע עד המורד הצפוני של תל חרמונית .כנראה שכוח מאותו גדוד היה זה שתקף

" 102השתתפות ח"א בסיוע לכוחות הקרקע במלחמת יוה"כ" -עמ'  17פע 23 580 / 7418 /אוקטובר .1973
 103רס"ן מייקל רבינו "הפעלת הכוחות הסורים המיוחדים במלחמת יוה"כ"" .ברק" . 1998 ,
 104ההסתרה ממערך הנ"מ הסורי איפשרה לסורים להפעילו ללא מגבלות גם כאשר המסוקים הסורים היו בדרכם לחרמון.
 105פסח מלובני ויוסף ברגר "מבצעי הקומנדו והכוחות המיוחדים ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים" .תשע"ז –  .2017בקרב עם
הקומנדו הסורי ליד אלרום נפלו  24מחיילי ומפקדי מפלס"ר  .7עוד נהרג בקרב מ"פ ה"שרמנים" שנחלצו לסייע לפלס"ר .הקרב
הוכרע בסיועו של המ"פ עמוס בן דוד שנשלח מנפח לאלרום עם שלושה טנקים מחטיבה . 679
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לפנות בוקר יום שלישי 9 ,אוק' ,חניון לילה של פלוגה ב' מגדוד  53בפיקוד אבנר לנדאו שעמד סמוך לתעלת
הנ"ט .שני טנקים נפגעו והושבתו ולתגבורת מגדוד  71שנשלחה לסייע אבדו עוד שלושה טנקים .מאוחר יותר
באותו היום נשלח גדוד  12של "גולני" לסלק את הגדוד הסורי מהמדרון הצפוני של תל חרמונית 106
בהסתערות הראשונה נהרגו המג"ד ועוד ששה חיילים אבל הסתערות נוספת ,הפעם בסיוע טנקים ,הביאה
לחיסולו של הגדוד הסורי .המסקנה בדבר כשל הפעלת החי"ר בסיוע לטנקים בצבא סוריה במלחמת  1973זהה
למסקנות קורדסמן ווגנר שחקרו את מלחמת איראן  -עיראק בשנים " :1980-1988שני הצדדים איבדו כמויות
גדו לות של טנקים ורק"ם אחר בשנים הראשונות למלחמה ,משום שאילצו את כוחות השריון שלהם ללחום בלי סיוע
נאות של ארטילריה וחי"ר"  ...כמעט מעולם לא עשו איראן ועיראק שימוש אפקטיבי בטנקים שלהם  . . .הלקחים
העיקריים הנובעים מניסיונן של איראן ועיראק בלוחמת שריון אינם נוגעים לטכנולוגיה ,לחימוש או לפרטי העיצוב של
הכלים השונים .הם עולים בקנה אחד עם הלקחים שאפשר להפיק מהתנהגות הערבים בעימותים האחרונים שלהם עם
ישראל ,ומחולשות השילוב הבין חיילי באיראן ובעיראק 107 ".לחימת הטנקים של צה"ל בזירת סיני במלחמת 1973
סבלה מליקויים דומים בתחום השילוב הבין חיילי ,שהביאו גם שם לאבדן טנקים רבים.

אימונים
מקובל להניח כי רמת הביצוע של כוח צבאי בלחימה לא תהיה טובה יותר מזו שהפגין באימונים לקראתה,
ובדרך כלל פחות ממנה 108 .מכאן יש מקום לסברה על פיה עצרו הסורים את התקדמותם בלילה גם מכיוון
שאימוניהם טרם המלחמה לא הכשירו אותם לפעולה מעין זו .מסמך אמ"ן המסכם את אימוני צבא סוריה
בשנתיים שקדמו למלחמה מציין כי נצפה בהן היקף גדול "ללא השוואה עם שנים קודמות" ,של אימוני התקפה
המבוצעים על ידי מסגרות גדולות109 .
בחודש ספטמבר  1971התקיים תרגיל דיביזיוני ראשון בצבא סוריה .מאפייני התרגיל פורשו באמ"ן רק בהקשר
לתכנית המגננה הסורית "שלא תורגלה עד אז בכוחות גדולים"  . 110ע"פ אמ"ן גם סיפור המעשה בתרגיל ההתקפה
של דיביזיה מס'  1נמצא "חופף בעיקרו את עקרונות ונתוני תכנית "אל צומוד "  111שהייתה תכנית ההגנה הסורית
על דרום רמה"ג .אימוני ההתקפה הסורים הוסברו ע"י אמ"ן כהתקפות נגד במסגרת קרב המגננה ,ולא כתרגול
התקפות כחלק ממתקפה על הגולן .להלן מספר נקודות בדו"ח ,מהן ניתן ללמוד על כשירותו של צבא סוריה
למלחמה:
"  . . .בהפעלת כוחות ברמה הנמוכה נשארו מספר ליקויים שהבולטים בהם:
א .חוסר יוזמה ותושייה מצד מפקדים זוטרים.
ב .קשיים בניווט בשטחים בלתי מתורגלים מראש בעיקר בלילה".
"באשר לפיקוד על מסגרות גדולות יותר ( גדוד ,חטיבה ,דיביזיה ) נראה לנו כי עדיין נשארו מספר רב של ליקויים
הגורמים בסופו של דבר לרמה נמוכה למדי בהפעלת מסגרות אלה . . .נציין בעיקר:
א .היעדר מוחלט של תרגילי לחימה בלילה.
ב .מיעוט שימוש באש חיה
ג .רמת שליטה והפעלת כוחות נמוכה ,המתבטאת בחוסר מגע בלתי אמצעי ,בין מפקדים בכירים למפקדי משנה.
ד .קשיים בניווט ובהנעת כוחות גדולים בצירים בלתי מתורגלים מראש ,בעיקר בלילה".

 106תחקיר ע.קמ"ן  820מתאר את הגעת הגדוד אל תעלת הנ"ט לקראת ערב .תיאור הפשיטה על חניון פלוגה ב' אצל ברקאי "על
בלימה" ,עמ' .456
" 107מלחמת איראן עיראק" עמ' . 447 - 465
 108כך למשל כושר הלחימה הירוד והמוראל הנמוך יחסית בקרב כוחות היבשה צה"ל במלחמת לבנון  2בשנת  2006שנגרמו כתוצאה
מהזנחת אימוני היחידות.
 109אמ"ן" -סקירת מודיעין מיוחדת  -שנת הדרכה ומערכת ההדרכה בצבא הסורי לאור שנת האימונים  . "1971מס'  . 40/73יוני . 1973
 110שם עמ' . 3
 111שם.
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על אחד מתרגלי החטיבה נכתב בדו"ח" :בתכנית התרגיל לא נכללה לחימת לילה .הלילות הוקדשו לתנועה ,למנוחה
או להתחפרות .תופעה זו אופיינית לכל התרגילים שנערכו בשנת ההדרכה .לא ידוע לנו על כל תרגיל שבוצע בלילה באש
חיה מרמת הגדוד בלילה112 ".
ניצול הצלחה מחייב נוכחות מפקדים בכירים בקרבת קו המגע .המפקדים הסורים נמנעו מלהתקרב אל קו

המגע ובדרך כלל הסתפקו בפקודות מרחוק .באימון דיביזיה  1היה מפקדה רחוק שמונה קילומטרים מקו המגע
של חטיבותיו וניהל את הקרב בקשר בלבד מבלי לפגוש את המפקדים במפקדותיהם הקדמיות .גם המח"טים
באותה דיביזיה הסתפקו במתן פקודות כלליות ברדיו מבלי לבדוק את הנעשה בגדודים 113.עם זאת ,במלחמה
עצמה בלט מיקומו של מפקד דיביזיה  ,1תאופיק ג'יני ,שהחפ"ק שלו עמד בתל פזרה לא הרחק מחושנייה
וקרוב מאד לקו המגע של הדיביזיה ,שלחמה בנפח ודרומה משם .ייתכן שהיה זה היוצא מהכלל שהעיד על
הכלל.
הדו"ח מוסיף" :הערכתנו היא כי גם אם ישימו הסורים דגש על שיפור הליקויים  . . .יהיה זה תהליך ממושך שלא יתן
פירות מיידים . . .המערכת עצמה  . . .סובלת מליקויים יסודיים .גם הסיוע הסובייטי בהדרכה ובייעוץ איננו פותר את
בעיות היסוד .זאת בעיקר בשל היצמדות לדוקטרינה ,דבר שתואם את הלך הרוח של החייל הסורי לפעול במסגרות
קבועות ומתורגלות מראש .שנת ההדרכה  1972לא שינתה את התמונה כפי שהצטיירה בשנת  . . .1971להערכתנו ,דגם
זה של תוכנית אימונים ייושם גם בשנת  . 114 " 1973על פי הדו"ח ,בצבא סוריה שררה אווירה של רשלנות ועצלות.
יום האימונים הסתיים בשעה  ,1400הקצינים אינם יסודיים ,שואפים לנוחות ,מעדיפים הרצאות על פני
אימונים מעשיים ותיאוריה על פרקטיקה.
השוואת הכנות צבא סוריה למלחמה אל מול אלה שערך צבא מצרים ,מלמדת גם היא על ההבדל בתוצאות
הלחימה של שני הצבאות .תוכניתו של צבא מצרים התבססה על ראייה מפוכחת של רמת הביצוע הצפויה של
היחידות הלוחמות שממנה נגזרו היעדים הצבאיים של מבצע הצליחה .הרמטכ"ל המצרי שאזלי כתב בספרו:
"כוחנו הצבאי אפשר לא יותר ממתקפה מוגבלת .יכולנו לשים לעצמנו לצלוח את התעלה ,להרוס את קו בר-לב ולאחר
מכן להיכנס למערך הגנה .כל צעד נוסף ,תוקפני יותר ,היה כרוך בציוד אחר ,אימונים אחרים ,והכנות רבות לאין שיעור"
 . 115הנחת החסר בנוגע לביצועי הצבא המצרי הובילה את הנהגתו להסתפק בקביעת מטרה צבאית מוגבלת,
שסיכוייה להצליח יהיו גבוהים והגשמתה תהווה בסיס לקידום המטרה המדינית הכוללת שלהחזרת סיני לידי
מצרים .הצליחה ,ההשתלטות המהירה על "קו בר לב" וההגנה המוצלחת על השטח שנכבש מפני התקפות
הנגד של צה"ל ,הוכיחו את איכות האימונים המפרכים שהונהגו בצבא מצרים לקראת המלחמה .הערכתו של
שאזלי את יכולתו המוגבלת של צבאו בקרבות תמרון קיבלה אישור כואב בכישלון המתקפה שצבאו אולץ
לצאת אליה ב  14 -באוקטובר  116לעומת המצרים נראים ראשי צבא סוריה ככאלה שקבעו לעצמם מטרה
שהיא יותר משאלת לב מאשר הערכת מצב המשקללת בדרך מפוכחת את כושר הביצוע של חייליהם.
התוצאות היו בהתאם.

סיוע אוויר
הכוחות הסוריים שחדרו לשטח ישראל פעלו תחת מטריית טילי נ"מ מתקדמים שכיסתה את המרחב האווירי
עד מרכז הגולן .למערך זה נוסף הנ"מ הנייד הקל שהיה צמוד לכוחות המתקדמים וכיסה באש סמיכה את
המרחב האווירי שמעליהם .אש הנ"מ הכבדה גבתה מחיר כבד מח"א הישראלי ,שתקף את הכוחות הסורים

 112שם עמ' . 34
 113שם עמ' . 42
 114שם עמ' . 5
 115שאזלי "חציית התעלה"  -עמ'  . 17ההדגשה במקור.
 116שאזלי ומפקדי הארמיות המצריות התנגדו להתקפה המצרית שסאדאת כפה עליהם לבצע ב 14 -אוק' והסתיימה
בתבוסה קשה לכוחות התוקפים.
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בדרום הגולן .חלק מהגיחות הסתיימו בשחרור פצצות בלתי מבוקר ,בביטול התקיפה עקב היפגעות ,או באי
זיהוי המטרות והשלכת החימוש לים .ח"א הישראלי זוקף לזכותו פגיעות רבות ברק"ם אך צוות מטעם צבא
ארה"ב  ) “THE COMBAT VEHICLE ASSESSMENT TEAM”( C.A.V.T.שבחן עשרות כלי רק"מ סורי פגועים בדרום הגולן לא
מצא בהם עדות מובהקת אחת לפגיעה מחימוש אווירי 117 .תחקירי ח"א על ביצוע התקיפות בדרום הגולן
בבוקר  7אוק' מחזקים את גירסת צוות החקירה האמריקאי על כך שכוחות השריון הסוריים כמעט או בכלל
לא נפגעו מחימוש אווירי 118 .נראה אם כך כי התוצאה העיקרית של תקיפות ח"א הישראלי בדרום הגולן ,שאין
להפחית מערכה ,הייתה הפגיעה הנוספת במוראל הלוחמים והמפקדים הסורים ,שממילא לא היה גבוה .היבט
נוסף וחשוב בפעילות ח"א הישראלי בבוקר  7אוק'  ,עליו אין עוררין ,הייתה הפגיעה הקשה בשיירות האספקה
הסוריות ,שנסעו באור יום על הצירים החשופים בגולן .בספרו של פטריק סיל הביוגרף של חאפז אסאד ,נכתב:
"שיירות אספקה ותגבורות סוריות רוסקו ולפעמים חוסלו כמעט כליל בהטרדות מן האוויר" .119
ח"א הסורי כמעט לא הפריע לח"א הישראלי לתקוף את כוחות הקרקע הסורים .ע"פ דו"ח ח"א הישראלי,
ביום ראשון  7אוק' בוצעו  44גיחות מטוסים סורים לסיוע קרקע שאף אחת מהן לא שיבשה את פעילות
כוחות צה"ל " 120 .ככל הידוע לנו ,לא נבלמה ו/או נהדפה מתקפה כלשהי של כוחותינו ע"י מטוסים סורים ולא נגרמו
לנו אבידות כבדות בגיזרה כלשהי אשר מנעו מאיתנו פיתוח מתקפה"  .121דווקא ביום ראשון  7באוקטובר ,שהיה יום
הלחימה המכריע עבור צבא סוריה ,הקצה חיל האוויר הסורי פחות גיחות סיוע לכוחותיו לעומת ארבעת
הימים הבאים .122
גם בתחום ההגנה האווירית מעניין להשוות את הביצוע הסורי לזה המצרי .שאזלי כתב" :למדנו על בשרנו ב-
 1956ו  1967 -באיזה קלות ניתן להביס כוחות קרקע חשופים בהעדר חיפוי אווירי יעיל .מלחמת ההתשה ,לעומת זאת,
לימדה אותנו עד כמה תקיפות אוויריות כנגד יחידות מחופרות היטב אינן יעילות"  .123לוח הזמנים של מבצע הצליחה
המצרי קבע שהגשרים הכבדים ,שישמשו להעברת רק"ם אל מזרח התעלה ,יונחו עליה בלילה ,מה שימנע
מח"א הישראלי מלשבש אותו .בשעות היום בהן תקף חיל האוויר הישראלי את הסורים המתקדמים לאיטם
בדרום הגולן החשוף ,נמנע הצבא המצרי מלהניע את כוחותיו והסתפק בהגנה על הישגיו בליל המלחמה
הראשון.

טנקאות
בניגוד למה שחוו חבריהם בחזית סיני ,ההתקפה בחזית הצפון נפתחה בתנאים מיטביים דווקא לטנקיסטים
הישראליים .עם פרוץ האש יצאו הטנקים של חטיבה  188מהחניונים אל עמדות האש המוכרות להם ,מהן נצפו
היטב יחידות החי"ר ,הטנקים וההנדסה של האויב המתקדמים מולם בשטחי ההשמדה המוארים באור שמש
אחה"צ .בספרו "על בלימה" מתאר אבירם ברקאי בשפתו הציורית את התמונה שנגלתה למחלקת שמואל יכין
במוצב  107שעמד על כביש קוניטרה דמשק" :השטח מוצף בשלל כלי אויב  -נגמ"שים ,משאיות ,טנקי גישור ופה ושם
טנקים לחיפוי  . . .וכולם מכוונים אל המעבר ההכרחי אל גשר הקשתות הרומי ,שהוא מעבר הכרחי על ערוץ הראקד 400
מטר מהרמפה של שמוליק , ...מה שקורה שם הוא חלומו הרטוב מדם של כל שריונאי  -המון מטרות הושט היד וגע בם. .
 124.כלי ההנדסה שנועדו לפריצת המכשול היו הראשונים להיפגע בטווחים שמעל  3000מטר .אחריהם נפגעו
הטנקים וחיילי החי"ר שהיו איתם ,שהתכנסו אל המעברים שתוכננו להיפרץ במכשול צה"ל .ממרגלות החרמון
W.S.E.G report

249 - october 1974 p.85. 117
" 118השתתפות ח"א".
 119פטריק סיל "אסד" עמ' . 212
" 120השתתפות ח"א" עמ' . 87
 121ח"א  /להק מודיעין " -ח"א הסורי במלחמת יוה"כ".סקירת מודיעין מיוחדת מס'  15/77אוגוסט  1977עמ' . 38
 122שם ראה טבלה בעמ' 76
 123שאזלי "חציית התעלה" עמ' .18
 124אבירם ברקאי" ,על בלימה" ,עמ' .124
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עד למוצב  116בדרום הפכה חזית קו המגע לשדה קטל עבור הכוחות הסורים ,שעד רדת הערב לא הצליחו
לחדור לשטחנו במקום כלשהו .בהמשך הלילה כאשר הצליחו חלק מהיחידות הסוריות לפרוץ אל מעבר
למכשול צה"ל ,הן עשו זאת בדרך כלל מבלי להסתייע בחי"ר שיתפוס את השטחים השולטים .כמו הטנקים
הישראלים בסיני ,כך גם הטנקים הסורים בגולן ,שפעלו בדרך כלל לבדם וללא סיוע חי"ר מצוייד בנ"ט.
כתוצאה מכך התחולל ברמת הגולן קרב טנקים בטנקים בו הפגינו הטנקיסטים הישראלים עליונות מוחלטת על
אלה של האויב .ביממת הלחימה הראשונה השמידו הטנקים של צה"ל את כל ששת גדודי הטנקים של חטיבות
החי"ר שנטלו חלק בהבקעת המכשול ועוד שלוש מתוך חמש חטיבות הטנקים שחדרו לדרום ומרכז הגולן125 .
הפעלה יעילה של אמל"ח מודרני מחייבת מפעילים בעלי רמת השכלה הולמת שתאפשר להם למצות את
יתרונותיו .בשנות השבעים של המאה הקודמת הייתה סוריה חלק ממדינות העולם השלישי ,שרמת ההכנסה
לנפש בהן הייתה  800 - 700דולר לנפש לשנה 126 .תוצר לאומי נמוך כל כך איננו מאפשר לקיים מערכת חינוך
מתקדמת שתקנה לבוגריה את הכישורים הנדרשים להפעלת נשק מתקדם ושיטות לחימה מודרניות.
קורדסמן ווגנר שחקרו את הפעלת הטנקים במלחמת איראן  -עיראק [ ]1980-1988מצביעים על הקשר
המובהק הקיים בין רמת מערכת החינוך לבין יכולתם של בוגריה להפעיל נשק מתקדם" :מלחמת איראן  -עיראק
מלמדת הרבה יותר לקחים על הבעיות הכרוכות בקליטת טכנולוגיה ובהפיכת צבאות העולם השלישי לכוחות ממוכנים
אפקטיביים ,המסוגלים לערוך מבצעים משולבים ,מאשר על נשק ועל טכנולוגיה .איראן ועיראק כאחת לא השכילו
מעולם לנצל את אמצעי הלחימה שלהם במלוא הפוטנציאל .למעשה שתיהן התקשו מאד בניהול מבצעים התקפיים
אפקטיביים במשך כל המלחמה ,והתוצאות שהשיגו בשילוב בין חיילי היו בינוניות לכל היותר . . .הבעיות העיקריות
בשני הצדדים היו חוסר ארגון ואימון ללוחמה מודרנית . . .יש בכך כדי להסביר מדוע הייתה ליחסי הכוחות השפעה
ממשית כה מועטה על תוצאות הקרב"127.
אחרי התבוסה במלחמת  1967ניכר מאמץ ערבי לשיפור ביצועי הטנקים על ידי הכשרת טנקיסטים מקרב בוגרי
אוניברסיטאות ובתי ספר תיכוניים .בפועל נראה שהמאמץ לא נשא די פרי ולחימת הטנקים נותרה לא יעילה
כשהייתה 128 .דו"ח  W.S.E.Gמציין כי הטנקים הערבים פעלו ע"פ התרגולות הסובייטיות הסכמתיות .הם נעצרו
בקווי דיווח שנקבעו מראש ולא בהתאמה לתוואי השטח ,והמשיכו לתקוף בעקביות גל אחר גל מבלי להתחשב
בתוואי הקרקע ובמתרחש סביבם .עוד מציין הדו"ח כי ירי הטנקים הסוריים היה לטווחים קצרים ,איטי ולא
מדויק בהשוואה לירי המהיר ,המדויק ולטווחים ארוכים מצד טנקי צה"ל 129 .דו"ח אמ"ן על הפעלת הטנקים
החדישים מדגם  , T-62מציין כי צוותיהם לא נעזרו במערכת ייצוב התותח המאפשרת ירי בתנועה ,לא
השתמשו בבקר הצריח של המפקד ,לא הפעילו את מערכת הניווט וירו לטווחים קצרים בהרבה מתחת ליכולת
מערכת האש המתקדמת בטנק130 .
דו"ח  W.S.E.Gמציין כי  90%מהטנקים הערביים הפגועים שנבדקו על ידיו נפגעו מתחמושת טנקים  131כמו
המצרים ,כך גם הסורים מייחסים את ההשמדה ההמונית של הטנקים בצידם לשימוש שצה"ל עשה בטילי
נ"ט  TOWאמריקאים .נראה שמקורה של הטעות נעוץ בטווחי הירי הארוכים מאד של הטנקים הישראליים,
שלא היו מוכרים לאויב ,שירה לטווחים קצרים ובינוניים בלבד 132 .עוד יתרון של הטנקים הישראלים היה
שמפקדיהם עמדו עם ראשם מחוץ לצריח ,מה שאיפשר להם התמצאות בשטח וזיהוי של האויב מהר הרבה
יותר מהמפקדים הסורים ,שכמעט תמיד היו ספונים בצריח מתחת למדף המפקד הסגור.
 125פסח מלובני ,דוא"ל 5 ,אפריל 2020
 126עודד ורון טירה " -מתודולוגיה עסקית וביטחון לאומי"" .מערכות"  364יוני .1999
 127מלחמת איראן עיראק ,עמ' . 446
 W.S.E.G 128עמ' . 48
 129שם עמ' . 50
 130אמ"ן "סקירת מודיעין מיוחדת הפעלת טנקי ט 62 -במלחמת יוה"כ" .מס'  52/74יוני  . 1974עמ' . 74
 W.S.E.G 131עמ' . 47
 132טילי הנ"ט האמריקאים מסוג  TOWסופקו לישראל לקראת סוף המלחמה ובמהלכה לא נעשה בהם שימוש.
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במסמך אג"א [אגף אפסנאות] משנת  1975נכתב כי בתום הקרבות פונו מרמת הגולן  1066טנקים סורים400 ,
מהם כשירים לפעולה .משמע  -צבא סוריה איבד ארבע חטיבות שריון רק עקב נטישת הצוותים את הטנקים
שלהם .בדו"ח אמ"ן על הפעלת טנקי  ,T-62שהיו המתקדמים ביותר בזירה ,נכתב כי מתוך  230טנקים מסוג זה
שהשתתפו בלחימה בגולן נותרו  180בשטחנו 80 ,מהם ננטשו שלמים וכשירים133.

אחזקה והחזרה לכשירות
הסורים שיתפו במלחמה בגולן במצטבר  1400טנקים .עוד  300טנקים נשארו בסביבת דמשק על מנת להגן על
שלטון אסאד מפני הפיכה אפשרית 134 .בספר "ההבקעה" הסורי מופיע חישוב שחיקת הכוחות בלחימה
המבוסס על נתוני שחיקת הכוחות במלחמת העולם השנייה (כך במקור!) .לפי אותם הנתונים אמורה הייתה
כל אחת מהדיביזיות הסוריות לאבד כתוצאה מפגיעות ותקלות כ 50 -טנקים ביום לחימה  . 135צבא סוריה
הפעיל ארבע דיביזיות ,משמע אבדן צפוי של כ 200 -טנקים ביום לחימה .ע"פ טבלאות ההחזרה לכשירות
המופיעות באותו מסמך אמורים היו לחזור לתפקוד כ 120 -טנקים בכול יממת לחימה.
בפועל כמעט שלא הוחזרו טנקים סורים לכשירות ,אם בכלל .חמישה ימים אחרי תחילת המלחמה נותרו
בזירת הגולן כ  400 - 300טנקים סורים פעילים ,בעוד שלרשות צה"ל עמדו החל מיממת הלחימה השנייה 400
טנקים כשירים בכל יום לחימה .השילוב המוצלח שיצר צה"ל בין מערך האחזקה והתחזוקה למערך השלישות
והרפואה החזיר לכשירות טנקים תקולים רבים ,עליהם צוותו חיילים ומפקדים שהגיעו באיחור ליחידות ,חזרו
מחו"ל או שרדו מטנקים שנפגעו .מספר הטנקים הסורים הכשירים ירד מיום ליום ,בעוד שמספר הטנקים
הישראלים הלוחמים עלה לשיאו תוך יממה ונשאר יציב עד סוף הלחימה .העדיפות המספרית שהייתה בידי
צבא סוריה בפתיחת הלחימה נמחקה תוך יממה אחת.

סיכום
במלחמת יום הכיפורים בחזית הגולן הצליח צה"ל להתגבר על ההפתעה ולהכריע את התוקף תוך זמן קצר
יחסית בזכות כישוריו בשני תחומים עיקריים .הראשון הוא יכולתו לתקן את השגיאות של עצמו במהירות
רבה לאין שיעור יותר מהאויב ,והשני כושר העמידה הנפשי והפיזי יוצא הדופן של המפקדים בכל הרמות
שרובם התמודדו בהצלחה עם הלם ההפתעה ,האבידות הכבדות והצלחות האויב הראשונות .ראוי
שהישראלים ידעו כי מקרים דומים בהיסטוריה הסתיימו לעיתים בהתמוטטות צבאית כוללת ,כפי שקרה
למשל לצבא צרפת במאי  1940ולצבא ברה"מ ביוני  1941שהותקפו במפתיע ע"י ה"וורמאכט" הגרמני.
במאמר שהופיע אחרי מלחמת יום הכיפורים ברבעון " "Armyכתב בריגדיר בארקלי כי" :הפתעה לכשעצמה
אינה מבטיחה ניצחון .דרוש ניצול הצלחה  -ולשם כך נחוץ פיקוד מעולה וכושר ניידות ותמרון רב מזה שהיה במחנה
הערבי באוקטובר  136 ".1973גם הגנרל הבריטי תומפסון משבח את התאוששותו המהירה של צה"ל " :ניצחונו של
צה"ל נבע מהצטיינותו במבצעים מהירים מאד ומניצול הזדמנויות וקיום היוזמה לאחר שעורער שיווי משקלו של האויב.
צה"ל עשה זאת לאחר שמצא בתחילת המלחמה מצב שלא עלה בקנה אחד עם הכנותיו מאז  - 1967הכנות למבצעי
הבקעה ותנועה מהירים ,ולא למערכה ממושכת של הגנה ובלימה137".

" .133הפעלת טנקי  62 -Tבמלחמת יום הכיפורים" .סקירת מודיעין מיוחדת אמ"ן מס'  . 52/74יוני .1974
" 134אטלס מלחמת יום הכיפורים" עמ' . 53
 135מוסטפא טלאס "ההבקעה" דמשק " ,1984חצב" ( .22.12.85להלן "ההבקעה") .עמ' . 88
 136בריגדיר ס.נ בארקלי " :לקחים ממלחמת אוקטובר"  .“ARMY” 3. 1974 P.29מאמר אריה חשביה "מערכות"  - 241דצמבר . 1974
. THOMPSON ( RET.) “ YOM KIPPUR AND THE ARTILLERY”. THE ROYAL ARTILLERY JOURNAL P. 83 - 9 .1974 137
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טבעה של כל הפתעה הוא לחלוף .אי ניצול הבלבול והרפיון הזמני שאחז בצד המופתע מעניק לו את היכולת
להתעשת ,להתארגן ולהכות נגד .אלא שלניצול ההצלחה מצד המפקדים הסורים נדרשה שורה של תכונות
שהם לא היו מצויידים בהן .במצבי המצוקה והלחץ הקיצוניים המתרחשים בשדה הקרב אין די בפקודות
בלבד בכדי להניע את הלוחמים .בחוד היחידות הלוחמות של צבא סוריה עמדו חיילים שנדרשו לסכן את
חייהם עבור מטרותיו של שלטון ,שרבים מהם לא הזדהו עם מטרותיו 400 .הטנקים הסורים שצוותיהם נטשו
אותם שלמים הם רק אחת העדויות למוראל הנמוך ששרר בדרך כלל בצבא סוריה .לכך יש להוסיף את
הליקויים שהוצגו כאן בעבודת המטה ,העדר היוזמה ,המקצועיות הירודה ,האימונים הלא מספיקים ,העדר
השת"פ ,אי תפיסת הגשרים והנחיתות האווירית .מול אלה העמיד צה"ל מקצועיות עילאית של צוותי הטנקים,
מערך אחזקה מעולה ובעיקר נחישות ,דבקות במשימה ,כושר אילתור ונקיטת יוזמה עצמאית בכל הדרגים.
במקרה המערכה על הגולן ב ,1973-הוכח כי נזקם של הליקויים בהיערכותו ובפעולותיו של צה"ל בתחילת
המלחמה היה פחות מכישורי היסוד שלו ,שהביאו אחרי יממת לחימה אחת להתמוססות כל יתרונות הפתיחה
שהיו בידי צבא סוריה.
קורדסמן ווגנר שהוזכרו לעיל ,הצביעו על הקשר הברור בין ביצועי הצבא לבין ביצועי הממשל שעיצב אותו
ושאותו הוא משרת" :אחד הלקחים החשובים ביותר של מלחמת איראן עיראק הוא שכוחות הצבא של מדינות רודניות
אינם יכולים להיות אפקטיביים יותר מן הרודנים עצמם" 138.הדיון בסוגיית המהפך בגולן ב 1973-צריך להתקיים גם
לאור הקשר ההדוק המתקיים תמיד בין רוח העם לרוח צבאו .יגאל אלון כתב בספרו "כלים שלובים"" :צבא הוא
בדרך כלל בבואה של המשטר החברתי והמדיני ,אשר בו הוא נמצא ופועל .סגולותיו וחולשותיו הן פונקציה של סגולותיה
וחולשותיה של החברה יוצרתו 139 "..עיצוב רוח הלחימה והעמידה של הצבא הוא האתגר המרכזי העומד גם היום
בפני מפקדיו ,בדיוק כפי שהיה לפני  49שנים.

" 138מלחמת איראן עיראק עמ' . 435
138

יגאל אלון" ,כלים שלובים" ,עמ' .337
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מפות

מפה  – 1היערכות צה"ל והצבא הסורי בגולן 6 ,באוקטובר  1973בשעה 14:00
מקור :אטלס מלחמת יום הכיפורים
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מפה  – 2תוכנית המתקפה הסורית לכיבוש רמת הגולן  -מלחמת יום הכיפורים
מקור :אטלס מלחמת יום הכיפורים
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מפה  - 3חטיבות סוריות בדרום הגולן ,החל מחצות ליל  6-7אוקטובר 1973
על מפת שליטה "רענן"
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מפה  - 4שבירת המתקפה הסורית בגולן ע"י יחידות המילואים 7 ,אוקטובר 14:00
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מפה  - 5חדירת כוחות קדמיים מחטיבות  12ו 51-לעורף הגולן בליל במלחמה הראשון
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The Yom Kuppur War, 6-24 October 1973, exemplifies the relationship between offensive
and defensive actions as the operational level of war…" Fm 100-5, 1994
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The Yom Kuppur War, 6-24 October 1973, exemplifies the relationship between offensive
and defensive actions as the operational level of war…" Fm 100-5, 1994
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תמונות

תמונה  – 1טנק סורי  T62פגוע מדרום לחרמונית ממערב ל"עמק הבכא"
ברקע תילי אביטל ובנטל
צילום :יהודה וגמן ,מאי 1974
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תמונה  - 2טנק סורי  T62פגוע מדרום לחרמונית ממערב ל"עמק הבכא"
ברקע מורד תל חרמונית
צילום :יהודה וגמן ,מאי 1974
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תמונה  - 3שדה חיטה עם טנקים פגועים על רקע רכס "הבוסטר" (דהרת אברהים)
צילום :יהודה וגמן ,מאי 1974
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תמונה  – 4טנק "שוט" מילואים בטבריה בדרכו לרמת הגולן .יום ראשון  7אוקטובר 1973
צילום :דן וגמן
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תמונה  - 5טנקים  T62פגועים מחטיבה  91הסורית עומדים
ממערב לתל אביטל ומצפון לכביש עין זיוון  -נפח
צילום :טרי פינצ'ר
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