1

2

 41אוגוסט 0202

מלחמת יום הכיפורים

לחימת השריון בקרב ואדי מבעוק  41 -אוקטובר 4791
יהודה וגמן עם אריק זטורסקי
הקדמה
מחקר זה מהווה הרחבה של מחקר שכתב תא"ל [דימ'] גדעון אבידור בשם "מהפתעה לנוק
אאוט" ,העוסק בקרב ואדי מבעוק ,שהתרחש בסיני ב 41-אוק'  1.4791על מנת להבין טוב יותר
את מה שאירע ביום הקרב עצמו ,התעמקנו הן במהלכיו והן בלחימה שהתרחשה באיזור ציר
"יורה" לפני ואחרי  41אוק' .כבר כאן יש לסייג ולהזכיר לקורא כי "הזיכרון הוא משורר ולא
היסטוריון" .הזיכרון מתעתע תמיד ,בטח בכל מה שקשור במלחמה קשה ,ממושכת ומרוחקת
כל כך בזמן .עשינו כל מאמץ על מנת להציב את משתתפי הקרב במשבצת הנכונה של הזמן,
המקום והפעולות שהם לקחו בהם חלק או צפו בהן .עם זאת סביר להניח שיימצאו כאן טעויות
ועל כך התנצלותנו מראש.
מבוא
ב 41-אוקטובר  4791הופתעה אוגדה  050כאשר חטיבה  1המצרית פרצה לגזרתה דרך ערוץ
וואדי מבעוק וחדרה לעומק  40קילומטר מאחורי קו המגע .החטיבה המצרית הגיעה עד לקרבת
כביש הרוחב כאשר פגשה את גדוד  14מחטיבה  124שעצר אותה ופגע בה קשות ,טרם שהיא
הושמדה כולה בעזרת ח"א והארטילריה.
"קרב ואדי מבעוק" הפך לציון דרך בכל מה שקשור לניצחון מוחץ על אויב שהפתיע וחדר לעומק
שטחנו .מדרך הטבע ,נוטים רבים לשתף עצמם באותה הצלחה ,והבולט בהם היה האלוף דורון
רובין ז"ל ,שבאותו היום פיקד על גדוד  . 020גרסתו הראשונה של רובין על אירועי  41אוקטובר,
כפי שנמסרה מפיו מייד לאחר המלחמה ,תיארה קרב שכלל בעיקר ירי מטווחים רחוקים נגד
כוחות אויב קטנים ,שלא הסתערו לכיוון הגדוד שהחזיק בצומת "נוה" " -יורה" ,הנמצאת
מרחק  4-9ק"מ מנתיב חדירת החטיבה המצרית לשטחנו .אלא שבהמשך דרכו הצבאית בחר
רובין להפוך את אותו האירוע לסיפור ייחודי ,על פיו הצליח גדוד צנחנים קטן ודל בציוד לעצור
בכוחות עצמו חטיבת שריון מצרית שלמה .בכדי להעצים את הצלחתו באותו הקרב הקפיד רובין
להעלים מתיאור הקרב את הכוחות הנוספים שהשתתפו בו ,בהם הטנקים שהיו תחת פיקודו
ובעיקר את פועלו של גד'  , 14שעצר את החטיבה המצרית שחדרה לעומק  40ק"מ בעורפו של
גד'  .020כפי שיוצג כאן בהמשך ,הרחבת מחקרו של אבידור מבססת עוד יותר את מסקנתו בדבר
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אבידור היה קצין אג"ם אוגדה  252במלחמת יוה"כ ,ועומד היום בראש מכון "חץ" לחשיבה צבאית.
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תרומתו השולית של גדוד  020להצלחת קרב ואדי מבעוק ,ואת הפער בין מה שהתרחש בקרב
בפועל לבין מה שסופר עליו מפיו של רובין.
 41אוקטובר  -דיון במטכ"ל על הפסקת אש
ביום השביעי למלחמת יום הכיפורים 40 ,אוק'  , 4791בשעה  41:12התכנסו המטכ"ל
והממשלה בלשכת ראש הממשלה לדיון מכריע .על הפרק עמדה הצעתו של חיים בר לב ,מפקד
חזית הדרום ,ליטול יוזמה ולהעביר כוחות של צה"ל אל מערב התעלה ,על מנת לאיים על
הכוחות המצריים ממזרחה וגם על הדרך לקהיר בירת מצרים .נציין כי בניגוד לדברים שנכתבו
בעבר על הדיון באותו היום ,הוא כלל לא עסק בהצעה להפסקת אש .הפסקת אש אפשרית עלתה
לדיון בהתייעצויות קודמות בלשכת רוה"מ ,בהן הוחלט שישראל מוכנה להפסקת אש בשתי
הגזרות ,שתכלול את החזרת הכוחות לקווי פתיחת המלחמה או להפסקת אש רק בגולן כאשר
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צה"ל נמצא בעומק השטח הסורי.
הצעת בר לב לצליחת התעלה אושרה ,אבל הכשלונות שצה"ל כבר ספג ממערך ההגנה שהקימו
המצרים ממזרח לתעלה ,שיכנעו את הפיקוד העליון שיש למצוא דרך להחלישו קודם שמבצע
הצליחה ייצא לדרכו .במטכ"ל ציפו למימוש השלב השני של המתקפה המצרית ,שמטרתו תהייה
להרחיב את השטח שכבר נכבש ממזרח לתעלה .ההנחה הייתה שאם המצרים ייעשו כך
ייתאפשר לצה"ל לשחוק את כוחם וכך להקל את התנגדותם למבצע הצליחה .הרמטכ"ל סיכם
ואמר... :מה שאנחנו צריכים זה התקפה מסיבית ,יפה ,של הרבה טנקים מצריים ,ולחסל אותם ואחר כך
לעבור לשלב השני"3 .
במהלך הדיון נמסר למשתתפיו על ידיעה בדבר הכנות בצבא מצרים להנחתת שלוש חטיבות
צנחנים באזור רפידים והמיתלה בשבת  41באוקטובר ,או למחרת  41אוקטובר .הנחתת כוחות
בעומק סיני הייתה מוכרת כשלב הפתיחה של המתקפה שציפו לה .ידיעות שהגיעו בהמשך מסרו
שדיביזיות השריון  1ו 04 -יעברו אל מזרח התעלה בימים  41 - 44אוקטובר ,והן יהיו אלה
שישגרו בהמשך את ההתקפות מזרחה לכיוון ציר הרוחב .פיקוד הדרום נערך לבלימת המתקפה
המצרית ,תוך שהוא מכנס כוחות נוספים לקראת מבצע הצליחה ,שיתחיל אחרי שהמצרים
יאבדו חלק מכוח השריון שלהם.

2

החוקר חגי צורף מדגיש כי "באותו היום ישראל לא החליטה להסכים להפסקת אש  Stand Stillבחזית התעלה ,ושום דיווח כזה
לא הועבר לאמריקנים לפני הישיבה המדוברת! יש על כך תיעוד גלוי רב".
 3שמעון גולן ,מחלקת היסטוריה" ,מלחמה ביום הכיפורים" ,עמ' .223 – 222
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אוגדה 151
ערב המלחמה המשיך אמ"ן להתעקש על "סבירות נמוכה" לפרוץ מלחמה כוללת ,מה שלא ביטל
את החשש במטכ"ל מפני אירוע חריג בגבולות .ביום שני 4 ,אוקטובר ,הורה המטכ"ל על כוננות
גבוהה ,שכללה ביטול חופשות חיילי הצבא הסדיר 4 .גיוס המילואים לא אושר אבל המתח
הגובר חייב את תיגבור הכוח בגולן ולכן החלה חטיבה  9להעלות את גדודיה מפיקוד הדרום
לרמת הגולן .הטנקים של חטיבה  9נשארו במחנות הקבע בדרום והצוותים שהוטסו למחניים
קיבלו טנקי מילואים בימ"חים של פיקוד הצפון .ביום שישי  5אוק' הורדה לסיני חטיבה ,142
המורכבת מסגל וחניכי קמ"ט וקק"ש ואיתם מדריכי מקצועות הטנקים מביה"ס לשריון .צוותי
ה"שוט" קיבלו ברפידים את הטנקים של גדוד  ,99שאנשיו עלו כאמור לגולן ,וצוותי ה"מגח"
קיבלו טנקים בימ"ח ביר תמדה .חניכי קורס מקצועות מביה"ס לשריון ,הוחזרו ליחידותיהם,
וכך גם אנשי צוות ששוחררו מהכלא .על אלה נוספו מפקדים ששמעו על הכרזת הכננות ושבו
ביוזמתם ליחידות האם שלהם או אל מפקדת האוגדה ברפידים.
המלחמה פרצה כאשר חטיבות  142ו 124-נמצאות במחנות רפידים וביר תמדה 02 ,ק"מ מזרחה
מקו התעלה ,בעוד שפלוגות חטיבה  41חונות בתעוזים ,מרחק עשרה ק"מ ממזרח לקו המיים.
עד שפלוגות חט'  41הגיעו מהתעוזים אל עמדותיהן הסמוכות לקו המים הן כבר היו תפוסות
בידי החי"ר המצרי ,שהיה מצוייד בנשק נ"ט מגון והסב נזק כבד לטנקים .במקביל לתנועת
פלוגות חט'  41אל לקו המיים ,יצאו חטיבות העורף בדרכן אל התעלה .במהלך תנועתה הארוכה
של חטיבה  124אל הגזרה הדרומית של התעלה ,נשלח גדוד  97בפיקוד שלמה ניצני לעבור ת"פ
חט'  41בגזרה הצפונית של התעלה ,בעוד שגדוד  50מחטיבה  41בפיקודו של עמנואל סקל,
שלחם בדרום התעלה ,הוכפף לחטיבה  124שהופנתה אל הגזרה הדרומית.
כאשר הגיעו הטנקים של חטיבות  142ו 124 -לסייע לאלה של חט'  , 41היה המצב בקו התעלה
כמעט נואש .ההוראה להפסיק את ניסיונות חילוץ המעוזים לא בוצעה והמפקדים פעלו
כאוטומטים ,שניסו פעם אחר פעם להיענות לצעקות העזרה שהופנו אליהם .יחידות אוגדה 050
איבדו טנקים בקצב מהיר הרבה מעל ומעבר לתרחיש הגרוע ביותר שמפקדיהם דמיינו לעצמם.
כך למשל ,אחרי פחות מיממת לחימה ,בבוקר  9אוק' עמדו לרשות מג"ד  , 470סא"ל עמיר יפה,
רק שני טנקים כשירים מתוך  11הטנקים שיצאו מרפידים 5 .בצהריי יום ראשון  9אוקטובר
נותרה אוגדה  050הסדירה ,בפיקודו של האלוף אלברט מנדלר עם כ 422-טנקים לוחמים מתוך
 122הטנקים שהיו ברשותה כשפרצה האש ביממה הקודמת .לקראת ליל המלחמה השני ב9-0 -
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ביום שני  1אוקטובר הורה המטכ"ל על ביטול כל חופשות הסדיר" .מלחמה ביום הכיפורים" ,עמ' .195
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ישי וקסלר ויהודה טל" ,גדוד  192במלחמת יום הכיפורים" ,עמ' .76
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אוק' ,עמדו לרשות חטיבה  ,124שכאמור הייתה האחראית הבלעדית על הגזרה הדרומית של
6
התעלה  19 ,טנקים פעילים בלבד.
עם תחילת הגעת כוחות המילואים ,לקראת בוקר  0אוק' ,צומצמה גזרת אוגדה  050להגנה על
הגזרה הדרומית של התעלה .גבול הגזרה הצפוני של האוגדה נקבע מול מרכז האגם המר וגבול
הגזרה הדרומי ,שהיה גם גבול הגזרה של פיקוד דרום עם פיקוד מרחב שלמה [מרש"ל]  ,עבר
שלושה קילומטרים מדרום לציר "יורה" .רוחב גזרת האוגדה היה כ 52-ק"מ ועומקה ,מקו
התעלה ועד לרכסי ההרים במזרח ,כ 12 -ק"מ.
אוגדות  440ו 411 -הצטברו בסיני ולקראת בוקר  0אוק' יצאו להתקפת נגד חפוזה ,שהסתיימה
בכישלון עקוב מדם .לקראת פתיחת המתקפה ,בבוקר  0אוק' עזבו גדודי  124השחוקים את
השטחים בהם החזיקו לאורך ציר "לכסיקון" הסמוך לתעלה ,ונעו אחורה עד אל ממזרח לציר
החת"ם ,שנקבע כקו ההפצצה עבור המתקפה הפיקודית הצפוייה .השטחים שנעזבו אמורים היו
להתפס ע"י אוגדת שרון שתתקוף אותם מצפון לדרום ,אלא שהמתקפה כשלה ומי שתפסו את
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השטח הריק היו המצרים ,שהתקדמו מזרחה עד לשליטה חלקית על ציר החת"ם.
במהלך יום שני  0אוקטובר הצטרפו לאוגדה  050כוחות נוספים ,שאיפשרו לה להערך מחדש.
חטיבה  124המוקטנת נערכה להגנה על ציר המיתלה ["עטיפה"] וחטיבה מילואים ממוכנת 095
בפיקוד אריה דיין [בירו] ובה שני גדודי חרמ"ש וגדוד טנקי "שרמן" ,נערכה בעורף האוגדה
להגנה על צמתי צירי האורך עם ציר הרוחב .בערב  0אוק' הצטרפה לאוגדה חטיבת "שוט" 441
בפיקוד אברהם ברעם 8 .גדוד  424הועבר לאוגדת שרון ,והשניים האחרים 421 -401 ,שמנו ביחד
 12עד  52טנקים ,נערכו להגנה על ציר הג'ידי ["פוררת"] .כוח "בישוף" מבה"ד  4בפיקוד בנימיני
נערך לאבטח את מעברי המיתלה והג'ידי .את סיוע האש לאוגדה נתן אגד  027בפיקוד יעקב
ארז ,שלרשותו עמדו חמישה גדודי חת"מ .באותו היום הועברו לראס סודר מפקדת חטיבה 15
עם גדוד  072בעוד שגדוד  020בפיקוד דורון רובין עבר ת"פ אוגדה  9 .050בגדוד  020שנסע ע"ג
 02זחל"מים ורכב רך היו פלוגת מפקדה ,שתי פלוגות חיר"מ ופלוגת קורס מ"כים מגדוד .072
הפלוגה המסייעת של הגדוד כללה מחלקת תול"ר ,מחלקת מרגמות  04מ"מ ,מחלקת חבלה

6

החטיבה התחילה את הלחימה בשבת כשלרשותה  96טנקים .למחרת בבוקר ,יום ראשון  6אוקטובר ,נותרו בה  23טנקים
פעילים -תחקיר קצין אג"ם  401ו"דרך האש" גדוד  ,52עמ'  .35עד ערב יום  6לחודש תוגברה החטיבה במעט טנקים שהוחזרו
לכשירות.
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גדעון אבידור ק .אג"ם  , 252מח' היסטוריה" ,תלקיט ,מגננה במלחמת יום הכיפורים" ,ינואר .2006
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חטיבה  174הייתה מיועדת לפצ"ן והימ"ח שלה היה במחנה "נפתלי" ליד צומת גולני .כשהחל גיוס המילואים נלקחו הטנקים
שלה ע"י חטיבה  169שהטנקים שלה נלקחו ממחנה פילון עוד קודם לכן ע"י חטיבה  .6כתוצאה מכך נשלחו אנשי  174ללקט
טנקים בפיקוד הדרום ,מג'וליס ,שבטה ומאילת ,שם עמדו  40טנקי שוט שיועדו לייצוא לסינגפור.
9
גדוד  50של חטיבה  35החזיק בפרוץ המלחמה את מוצבי דרום רמת הגולן עד שהוחלף ביחידת מילואים ועבר לחזית סיני
ת"פ חטיבה  .216חט'  35עברה לפיקוד הדרום עם שני גדודים 290 .202 + 290 ,הוצבו בראס סודר עם הפלס"ר והפלחה"ן,
איתם היו מחלקת נח"ל ,פלוגה מגדוד "שקד" ועוד  2טנקי "מגח" סדירים מפלוגה ב' גד'  52בפיקוד המ"מ אורי שכטר .בהמשך
הצטרפו לכוח שבעה "שרמנים" מחטיבה  265וששה טנקי "טיראן" עם צוותי פלוגת הטיראנים הסדירים מגדוד  225בחטיבה
 264בפיקוד המ"פ שלמה הראל שהגיעו על זחלים מהימ"ח באבו רודס שהגיעו ב  6.10בלילה  .בהמשך מונה מג"ד  225סא"ל
אברהם מדליה שהגיע לגזרה בלילה שבין ה  2.10ל 9.10 -עם עוד פלוגת טנקים מוקטנת למפקד כוח הטנקים בגזרה.
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ומחלקת מק"כ .בערב  0אוק' שלחה חטיבה  095פלוגת "שרמנים" בפיקוד עמיצור בר לתגבר את
הכוחות בראס סודר בחוף מפרץ סואץ.
היערכות האוגדה לקרב ההגנה
הערכת המצב באוגדה קבעה שרוב כוחה ייערך מול שני צירי האורך שהובילו למעברים
החיוניים בג'ידי [ ציר "פוררת"] ובמיתלה [ציר "עטיפה"] .על היערכות האוגדה להגנה אמר
מח"ט  441אברהם ברעם" :הפריסה הייתה חטיבתית ולא קיבלתי הנחיות להיערכות במסגרת אוגדתית
כלשהי .בקושי ידעתי על הכוחות השכנים לי...לא היה בשום מקום הגדרות לקו עצירה או שטחים חיוניים.. .
רק בשנת  5791תרגלנו אוגדה במגננה" 10 .באוגדה לא נקבע כוח עתודה אוגדתי .אבידור כותב:
"התכנון האוגדתי לקראת המתקפה הצפויה לא נתן מענה שלם לבעייה שהציב לה [ ]...האגף [הדרומי] כמו,
11

למשל ,קביעת כוח עתודה אוגדתי" . . .
ציר האורך הדרומי בגזרת  050היה "יורה" [לשעבר "דרך צביקה"] שהוביל מעיון מוסא על שפת
מפרץ סואץ היישר מזרחה ,דרך מפגשו עם ציר החת"ם ["נוה"] ועד לחיבורו עם ציר הרוחב
["עיזבון"]" .יורה" נחשב כציר שההתקפה עליו היא בסבירות נמוכה .ההמעטה מחשיבותו
נשענה הן על מה שנראה כפעילות מועטה של האויב באותה גזרה ,והן על העובדה שהוא עבר
מחוץ לטווח הכיסוי של מערך הנ"מ המצרי .ע"פ אבידור" :הגזרה הוערכה כגזרה שקטה [ ]...והכוח
שהוצב שם היה כוח חי"ר לאבטחת אגף ולא כוח שנועד לעצור התקפות משוריינות מצריות".
האוגדה שלטה ביחידותיה מחפ"ק בבונקר בצומת המיתלה ,בעוד שהמפקדה העיקרית ,בפיקודו
של סגן המפקד ,ברוך הראל [ פינקו]  ,נשארה הרחק משם ברפידים .פיקוד דרום לא הכין וגם
לא אילתר בהמשך הלחימה ,מפקדה מטעמו שתהיה ממונה על השליטה בעורף הלחימה
הפיקודי ,וכתוצאה מכך הייתה עיקרית אוגדה  050אחראית לא רק על עורף יחידותיה שלה
אלא על מערך ההיסעים והלוגיסטיקה של הפיקוד כולו .אחרי המלחמה אמר הראל" :כל
12

האוגדות שהגיעו למרחב פנו אל מפקדת האוגדה .נאלצנו לדאוג להן לכל הלוגיסטיקה".
כאילו ע"מ להקשות עוד יותר את ניהול הקרב האוגדתי ,נהג מפקד האוגדה להשאיר את ניהול
הלחימה לחפ"ק בצומת המיתלה ,בעוד שהוא עובר בין היחידות עם מה שכונה "מיני חפ"ק",
13
שכלל את נגמ"ש המפקד ועוד רכב "ווגוניר".
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דברי תא"ל אברהם ברעם .מח' היסטוריה" ,תלקיט ,מגננה במלחמת יום הכיפורים" ,ינואר  .2006אחרי מלחמת ששת הימים
זנח צה"ל את תורת הלחימה הבסיסית של עצמו .היחידות לא הכירו את צורת הקרב הגנה וממילא גם לא תרגלו אותה.
11
גדעון אבידור" ,מהפתעה לנוק אאוט".
12
דברי הראל בתחקיר אוגדה  .]?[ 1963 ,252להעדרה של מפקדה פיקודית שתפקד על עורף הלחימה היה חלק נכבד בכמעט
כישלונו של מבצע "אבירי לב".
13
המפקדה העיקרית חברה לחפ"ק בצומת המיתלה והפכה לאחודה רק ב 15 -לאוקטובר .שלושה ימים אחר כך ,ב12 -
לאוקטובר ,עם יציאתה של האוגדה לצליחת התעלה ,פוצלה המפקדה שוב לחפ"ק ועיקרית ,שהתאחדו שוב ב25 -
לאוקטובר עם סיום הלחימה ממערב לתעלה.
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נוצר מצב שבו החלטות חיוניות התקבלו מדי פעם לא בהערכת מצב סדורה פנים אל פנים אלא
בהתייעצות ברשת האלחוט ,שהייתה פרוצה להאזנת האוייב.
המרחבים הגדולים והפתוחים בין צירי התנועה כוסו ע"י מערך התצפיות של האוגדה
והחטיבות .לענייננו כאן ,חשובות שתי תצפיות שהציב פלס"ר חטיבה  . 124תצפית  045ו'
בפיקודו של אבינועם דנין עמדה על נ.ג( 197 .סגול  )400מעל מפגש ואדי מבעוק עם כביש
הרוחב ותצפית  045ז' בפיקוד יונתן גבע ,שעמדה מדרום לרכס קרת מורה ליד פתחת ואדי
מבעוק .גבע התמקם עם נגמ"ש התצפית שלו ככל הנראה על גבעת החול נ.ג  427הנמצאת מדרום
למקום בו חוצה ואדי מבעוק את ציר "נוה" במתג  14 .40ממקומה של התצפית נראה היטב ציר
"יורה" שמדרום מערב והמישור הגדול המשתפל במתינות מערבה אל איזור "פורטל" ומוצב
המזח שמצפון מערב לו.
פלוגה א' ,גדוד 51
פלוגה א' מגדוד  50בפיקוד דוד קוטלר הייתה אחראית על ציר "יורה" וצפונה עד אל מול פתחה
הדרומי של תעלת סואץ .בסיס הפלוגה היה בתעוז "צידר" הסמוך לציר "יורה" ,ומשימתה
העיקרית הייתה לסייע למעוזי "המזח" ["מסרק"] ו"הכפר" ["ניסן"] ,מרחק כ 42-ק"מ מצפון
מערב ל"צידר".
עם פרוץ האש נעה הפלוגה אל קרבת המעוזים להם הייתה אמורה לסייע ,שם פגשה באויב
שהקדים והיה ערוך ממזרח לה .עד רדת הערב נותרו מהפלוגה רק טנק המ"פ וטנק מ"מ ,שעברו
לתעוז התותחנים "מבדד" על שפת מפרץ סואץ ,ובהמשך לתעוז "צידר" הנמצא  5ק"מ מזרחה
משם .ארבעה טנקים נוספים של הפלוגה נתקעו במעוז המזח ["מסרק"] כשהם פגועים או
שאינם יכולים לצאת ממנו.
מג"ד  , 475עוזי לב -צור מחטיבה  ,124נשלח עם שלוש פלוגות לסייע לפלוגה ב' ולפלוגה א' של
גדוד  .50כשהגיע לגזרתה של פלוגה א' מצא שהפלוגה למעשה איננה קיימת ,וגם מאמציו שלו
לסייע לשני המעוזים כשלו במחיר כבד 15 .במהלך הלילה נשלחה פלוגה מ' מגד'  475בפיקוד יוני
16
הכהן לתעוז "צידר" ע"מ למלא מחדש את בטני הטנקים.
ביום שני 0 ,אוקטובר ,עבר גדוד  , 50שכאמור הוכפף לחטיבה  , 124עם עשרת הטנקים שנותרו
לו לקצה הגזרה הדרומית של האוגדה .לקראת ליל  0-7אוק' נערך הגדוד בשלושה כוחות קטנים
לאורך ציר "נווה" ,שאחד מהם ובו המג"ד עמנואל סקל והמ"פ דוד קוטלר עמד בצומת "נווה"-
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מיקום משוער של תצפית  215ו' בפיקוד גבע ע"פ שיחות ירון רם  2019-20ויומן מבצעים .401
15
"עקבות הברזל" ,חטיבה  401במלחמת יום הכיפורים .עמ'  .21חלק מפלוגה א'  52היה לכוד בתוך מעוז המזח ושני
הטנקים הנותרים שלה היו בבסיס התותחנים הסמוך.
16
 .מעוז הכפר ["ניסן"] נכבש ע"י המצרים ב 9-לחודש ומעוז המזח ["מסרק"] ,נכנע ואנשיו הלכו בשבי ב 13-לחודש.
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"יורה" 17 .למחרת ,יום שלישי  7אוק' ,בשעה  44:22הוזעק הגדוד הקטן לסייע לחטיבה 124
בקרב על רכס קרת מורה מצפון לה 18 .ציר "יורה" נותר ללא כוח שיגן עליו.
19

"כוח עמית"
בליל יום ראשון  9אוקטובר הגיע סרן ברוך עמית ממפקדת האוגדה אל סדנת המיתלה ,שם
אירגן לעצמו טנק והכשירו ללחימה .למחרת ,יום שני  0אוק' בבוקר ,יצר עמית קשר עם מח"ט
 , 124שהכירו היטב ,וזה הנחה אותו לאסוף אליו עוד כמה טנקים על מנת ליצור עתודה
חטיבתית .עמית עשה כפי שהתבקש וצירף אליו עוד  1-1טנקים שיצאו מהסדנה .בהמשך היום
נאמר לו לנוע אל צומת הג'ידי ,שם פגש את גד'  577מחטיבה  104מאוגדת שרון ,שבאותו יום
נטלה חלק בהתקפת הנגד הכושלת של פיקוד דרום 20 .עמית הודיע למח"ט שהוא נטול תעסוקה
וחזר לצומת המיתלה .באותו ערב הצטרפו לעמית טנק אברהם בן ארצי ועוד טנק ,שכאמור
חזרו מגזרת גד'  .475בהמשך הצטרף ל"כח עמית" טנק בפיקוד קצין מילואים בשם שרון וקצין
המילואים יוסף בן שמחון שהגיע מחו"ל.
שפיר ובן ארצי מגיעים לרפידים
אחה"צ של יום פרוץ המלחמה ,שבת  4אוק' ,הגיע למפקדת האוגדה ברפידים סרן עופר שפיר,
לשעבר מ"פ בגדוד  ,7שהיה בלימודים ומפקד המכון להכשרת מפקדים ב"בית העולות" בפתח
תקווה .באותן שעות הגיע למקום גם סגן אברהם בן ארצי ,יוצא סיירת מטכ"ל שהיה חניך
בקק"ש אחרי הסבה לשריון ,אליו נלווה עודד מאירון שהיה צוער בבה"ד  21 .4השניים פגשו
בסגן מפקד האוגדה ,ברוך הראל [ פינקו ] שהורה להם להקים כוח מאנשי צוות שהגיעו למפקדה
שיעלו על טנקים שעמדו לא מאויישים במחנה ביר תמדה .שפיר ובן ארצי נסעו לימ"ח ביר
תמדה וציוותו על הטנקים מפקדים ואנשי צוות מכל הבא ליד .הפלוגה המאולתרת הייתה
בפיקוד שפיר ובן ארצי אמור היה להיות סגנו .בשעת בוקר מוקדמת ביום ראשון  9אוק' ,
נמסר לחפ"ק אוגדה  050שפלוגת שפיר ,שכונתה "סויה" ברשת הקשר ,נמצאת בדרכה מביר
תמדה לרפידים 22 .הלחץ בחזית הביא לשיגור בן ארצי לחזית עם עוד שני טנקים בפיקוד הצוער
מאירון והמט"ק שוקי לוי .שפיר נשאר עם כמה טנקים להגנה על בסיס רפידים על תוך שהוא
17
18

עדכון ק .אג"ם לגדודים .יומן מבצעים חטיבה  2 ,401אוק' שעה .16:30

"דרך האש" .גדוד  52במלחמת יום הכיפורים .רכס קרת מורה עבר לידי המצרים כתוצאה מתיאום לקוי בין האוגדה לבין
חטיבה .401
19
תחקיר שיבוץ הטנקים בכל כוח ובכל שלב שלב בוצע ע"י אריק זטורסקי .ברוך עמית מסר בראיון איתו כי הכוח בפיקודו
לא ניהל תחקיר כלשהו על קורותיו במלחמה .כמו כן לא נוהל רישום של הטנקים וכ"א שהיה תחת פיקודו.
20
חטיבה  421הייתה בפיקוד חיים ארז .באותו היום החטיבה נעה דרומה עם כל אוגדת שרון עד לציר הג'ידי במגמה לנצל את
ההצלחה לכאורה של אוגדה  .172בהמשך היום התברר כי  172נכשלה ,מה שהביא את הפיקוד להורות לאוגדת שרון
לחזור צפונה אל מקומה הקודם בגזרה המרכזית.
21
את ערב יום הכיפורים העביר בן ארצי אצל חותנו יצחק רבין .אחרי המלחמה נפצע בן ארצי קשה בתאונת אימונים ,עבר
שיקום ארוך ,התגרש ,חזר לצבא הקבע ונפטר בשנת .2010
22
יומן מבצעים אוגדה ,שעה .0520
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ממשיך ללקט טנקים וצוותים .בליל יום ראשון  9אוק' הצטרפו שלושת הטנקים של בן ארצי אל
הטנקים שנותרו מגדוד  50ועמדו ליד תעוז "צידר" על ציר "יורה" ולמחרת הצטרפו לגדוד .475
 23ביום שני  0אוק' ,עמד כוח בן ארצי עם פלוגה מ' בפיקוד יוני הכהן בעמדות מצפון לצומת
"עטיפה" " -טייפון" ,כאשר הטנק של הצוער מאירון נפגע והוא נהרג .צוות הטנק הפגוע חולץ
ע"י מ"מ מפל' מ' ובשעה  49:22נע הגדוד לאחור לביצוע "מלא מחדש" .בן ארצי חזר לצומת
24
המיתלה וחבר אל "כוח עמית" ,בעוד ששוקי לוי נשאר עם גדוד .475
25

כוח עופר שפיר בציר "יורה"
ביום שני  0אוק' ,עסקה פלוגת שפיר במשימות אבטחה סביב מחנה רפידים .בבוקר יום שלישי 7
אוק' ,כאשר הופנה גד'  50מ"יורה" לסייע בקרב על רכס קרת מורה שמצפון לו ,נוצר פער מסוכן
בדרום מערך ההגנה של האוגדה ולכן בשעה  42:45הורתה האוגדה לשפיר לצאת מרפידים אל
26
ציר "יורה" .
ביציאה מרפידים כלל כוח שפיר תשעה טנקים:
 .4סרן עופר שפיר  -מ"פ
 .0סג"מ איתן ידיד לוי  -גדוד 474
 .1מט"ק רוני זילבר  -חזר מחופשת שיחרור
 .1מט"ק גדעון סגל  -חזר מחופשת שיחרור
 .5מט"ק דני שני  -חזר מחופשה
 .4סגן אורי חדידה – חזר אחרי שהשתחרר משירות סדיר בגדוד  14ביום שישי  5אוק'
 .9מט"ק צביק'ה יעקובסון -משורדי גדוד .7

27

 .0מט"ק שאול אלייסביץ  -טנק "שוט" מיל' מגד'  401חט' .441

28

 .7מט"ק  -שם לא ידוע
שפיר ,שכונה "סויה" ברשת אוגדה ,פעל בזריזות רבה וגמא יותר ממאה קילומטר בשלוש שעות.
בשעה  41:45הגיעו תשעת הטנקים לצומת המיתלה ,שם עבר המ"פ ת"פ חט'  , 124קיבל את
23

מגמת הכוח הייתה לתגבר את גדוד  ,9אלא שבערב  6אוק' התברר שהגדוד כבר איננו קיים .ביומן מבצעים גד'  195נרשם
כי ב 2אוק' תוגבר הגדוד בשלושה טנקים .ככל הנראה מדובר בכוח בן ארצי.
24
שוקי [יהושע] לוי ממושב מגשימים נהרג בהמשך המלחמה .בפרוץ המלחמה היה שוקי בחופשת שחרור מגדוד  .195הוא
חזר ליחידתו עם חברו למושב עזרא סידרנסקי שהיה מט"ק בגדוד  . 9שניהם חברו לבן ארצי ברפידים ,כאשר יהושע לוי
בתפקיד מט"ק ועזרא בתפקיד טען קשר.
25
הריאיון עם עופר שפיר בשנת  2012הוא הראשון שנערך לו מאז מלחמת יום הכיפורים.
26
יומן מבצעים אוגדה .252
27
גדוד  9בפיקודו של יום טוב תמיר לחם בגזרה הצפונית של התעלה .הגדוד ספג אבידות כבדות ואחרי ליל הלחימה הראשון
התפרק והפסיק לתפקד כיחידה לוחמת .המג"ד הפך לק .אג"ם בחטיבה  470ואלה ששרדו הצטרפו ליחידות אחרות.
28
אלייסביץ הורד מהטנק שלו ע"י המ"מ שנתקע עם הטנק שלו בדרכו משבטה לחזית .הטנק תוקן ואליסיביץ הגיע
בכוחות עצמו ביום ראשון בלילה לרפידים.
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אות קריאה "הפקר" ונשלח לדרום הגזרה 29 .בשעה  44:12נעצר שפיר ליד מתחם "עכברוש"
["עזבון  ]"42מצפון לכניסה לציר "יורה" ,שם העביר את הלילה 30 .שפיר סיפר כי שמע ברשת
הקשר את בקשות החילוץ של אנשי מעוז המזח .הוא הכיר היטב את הגזרה וביקש ממח"ט 124
31
אישור לחילוצם אך נענה בשלילה מוחלטת.
למחרת ,יום רביעי  42אוק' ,בשעה  29:25הודיע מח"ט  124לסמח"ט אריה שלום על הוראת
האוגדה להניע את כוח שפיר לציר "יורה" .בשעה  29:15נמסר כי הכוח מתקדם מערבה לכיוון
צומת "נוה"  " -יורה" וזמן קצר לאחר מכן הוא הופצץ מהאוויר .בהפצצה נפגע קלות טנק
32
ה"שוט" של שאול אלייסביץ ,שמערכת התותח שלו הושבתה אבל הוא המשיך עם הכוח.
בשעה  20:15כשהגיע שפיר ל"יורה  "92פגש לראשונה באוייב שנמצא מערבה ממנו בצומת
"יורה" " -נוה" .מדיווח זה ניתן להבין שכמו בעוד מקרים ,גם כאן קידמו המצרים את
כוחותיהם מזרחה עד למקום בו עמד גד'  50ביום הקודם .בשעה  27:12הודיע שפיר שהוא
נמצא קילומטר ממזרח לצומת ופגע בתשעה טנקי אויב .ממקומו זיהה שפיר את תעוז "צידר",
הנמצא ארבעה קילומטר ממערב לצומת בו נראו חי"ר ,ג'יפ ,נגמ"ש ומשאית .בשעה 27:55
הודיע שפיר שפגע בעוד טנקים והכוח המצרי נסוג 33 .אחרי שעה ב , 42:52 -הודיע שפיר
שהשמיד  41-45טנקים וטנק אחד משלו נפגע .היה זה הטנק של המט"ק גדעון סגל שנפצע והטען
יוסף וועיש שנהרג 34 .הטנק נותר בר תנועה ושני אנשי הצוות שנותרו בו ,הנהג אבי סדן
(שטוקהמר) והתותחן אלכסנדר איציק נצטוו להסיעו לסדנת המיתלה .בהגיעם לציר הרוחב עלה
הטנק באש והתפוצץ רגע אחרי שהשניים נטשו אותו .הטנק של אורי חדידה נפגע במנועו אבל
הצליח לחזור לסדנת המיתלה וכךגם גם הטנק של דני שני שנפצע התפנה לסדנת המיתלה.
בשעה  44:22מסרה תצפית  045ז' בפיקוד יונתן גבע ,שצפה על איזור הקרב ,על חבירה עם שפיר
לצורך פינוי הפצוע ,שהגיע לציר הרוחב בשעה  35 .40:02אחר הצהריים בשעה  44:12מסר מח"ט
 124לאוגדה כי שפיר נותר עם שבעה טנקים כשירים 36 .בשעה  40:45דיווח שפיר לסמח"ט 124

29

הכוח המשיך להופיע ברשת  401כ"סויה" או "הפקר".
30
יומן מבצעים אוג'  25וחטיבה .401
31
שפיר בראיון בשנת  .2012על החלטתו ב 2-לאוק' שלא להמשיך ולנסות ולחלץ את המעוזים אמר דן שומרון" :היינו כל כך
קרובים למעוזים עד כי לרגעים כמעט התפתיתי לעשות מאמץ פריצה נוסף ,לחבור אל המעוזים ולחזור .אבל בשיקול מפוכח
ברור היה לי כי אם נעשה זאת לא יהיה לנו עם מי לצאת משם .הכרנו את תוצאות היום הקודם .היינו קרובים למעוזים אבל
לא נכנסנו ולפנות ערב התקפלנו"" .עקבות הברזל" .חוברת בהוצאת חטיבה .401
32
בשעה  0642נרשם דיווח של "הפקר" לסמח"ט" :מטוס אויב יורד עלינו,נראה שהוא ממשיך מזרחה ".וגם אלסייביץ
לזטורסקי.
 33דיווח לקמב"ץ חטיבה דור מוסל ,יומן מבצעים חט' .401
 34סגל קיבל את הטנק של הסמ"פ שולי הנדברגר שהיה סגנו של רמי מתן .שלושת אנשי הצוות היו חניכים בקמ"ט.
 35יומן מבצעים .401
36
יומן מבצעים חט'  .401הטנק הפגוע היה בפיקוד סגן אורי חדידה מגדוד  47שהשתחרר ערב המלחמה וחזר לרפידים.
בסדנת המיתלה עלה חדידה עם צוות אחר מגד'  47על טנק שהצטרף לכוח עמית ברוך .עדויות חדידה וגבי וויס לאריק
זטורסקי.
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37

כי נותרו לו חמישה טנקים ,איתם הוא עומד "בראש המורד באיזור הצומת" ["נוה" " -יורה"]
יום הקרב הראשון של כוח שפיר הסתיים בהצלחה.
במהלך היום שלח סמח"ט  124אל שפיר את קצין המילואים סגן דניאל אגמון ,שהגיע אל שפיר
ללא טנק .שפיר ,שהכיר את אגמון משרותם המשותף בגדוד  , 7מינה אותו לסגנו ושלחו חזרה
לסדנת המיתלה ע"מ למצוא טנק לעצמו ולצרף אליו טנקים שתוקנו 38 .אגמון אירגן שני טנקים
וחזר אל שפיר באותו הלילה  -ליל  44- 42אוק' . 39 .בראיון איתו בשנת  0240אמר שפיר כי הוא
40
הסתייע בכוח חי"ר שאיבטח אותו וסייע בהבאת תחמושת ודלק ,שנשלחו אליו מחט' .124
למחרת ,יום חמישי  44אוקטובר ,בשעה  29:45מסר שפיר ,שככל הנראה התקדם מערבה
מהצומת ,על מיקומו באיזור תעוז "צידר" וכי השטח לפניו נראה נקי 41 .חמש דקות לאחר מכן
התקבל ממנו דיווח על פגיעת טיל באחד הטנקים שלו ,שעמד על ציר הכביש סמוך לתעוז
"צידר" 42 .לדברי הסמ"פ דניאל אגמון ,בשעות הבוקר של אותו יום עמדו הטנקים מאחורי
סוללות עפר וניהלו אש מול "צידר" ואז ,בשעה  2922לדבריו ,יצאה הפלוגה להתקפה שבה נפגע
הטנק שלו .הנהג מרדכי שרמה  43והתותחן מנשה ברוך נהרגו  44 .רוני זילבר מסר כי הוא המשיך
לירות לעבר האויב בזמן שטנק ה"שוט" של אלייסביץ נטול מערכת הירי התקרב אל הטנק של
אגמון וחילץ את אגמון והטען קשר יגאל שמואלוף .ה"שוט" פינה את שני הפצועים עד למפגש
עם אמבולנס ,המשיך לסדנת המיתלה ,שם תוקן ובהמשך הצטרף ל"כוח עמית".
בשעה  29:12הורה הסמח"ט לשפיר לנתק מגע ולדלג לאחור  4-0ק"מ .שפיר חזר מזרחה אל
הצומת ופנה צפונה על ציר "נוה" .הסמח"ט הורה לו לאסוף אליו את "אלמוגי" [איתן ידיד לוי],
שעמד בצומת "נוה" " -יורה" ,ולהאחז בשטחים השולטים שממזרח לציר "נוה" 45 .בשעה 27:15
וככל הנראה כאשר היה באיזור "נוה"  ,92דיווח שפיר על התקפת טנקים מולו .באותה שעה היו
בידיו חמישה טנקים .בראיון בשנת  0240סיפר שפיר כי הורה לטנקים שלו להמתין לקיצור
הטווח וכאשר פתח הכוח באש נבלמה ההתקפה באחת .לדברי שפיר ,מייד אחר כך התקבלה
ממח"ט  124פקודה לצאת להתקפה על המערך ממנו יצא הכוח המצרי .שפיר פיקפק בתבונת
המעשה אבל "פקודה היא פקודה" ,ולכן הוביל את ההתקפה מציר "נוה" מערבה לכיוון "פורטל"
37

יומן מבצעים חט' .401
38
מפגש משפחת החלל מרדכי שרמה עם מפקד הטנק דניאל אגמון והטען יגאל שמואלוף 2018 -
 https://www.youtube.com/watch?v=LiqUl_UjmMkהחל מדקה .40
39
עדות עופר שפיר למחלקת איתור נעדרים 16 ,דצמבר .1963
40
יש להניח כי מדובר בכוח מבה"ד  1או מגדוד .202
41
יומן מבצעים חט' .401
42
מדובר בטנק של סגן דני אגמון שנפגע על ציר הכביש כמה מאות מטרים מדרום מזרח לתעוז "צידר" .בטנק נהרגו מנשה
ברוך התותחן שהיה בקורס מקצעות והנהג מרדכי שרמה מגדוד .195
43
מפגש משפחת החלל שרמה עם מפקד הטנק דניאל אגמון והטען יגאל  2018וגם עדות אגמון למחלקת איתור נעדרים29 ,
נובמבר  1963ועדות איתן ידיד לוי למחלקת איתור נעדרים 24 ,נובמבר .1963
44
מנשה ברוך נחשב כנעדר כמו שרמה .שרידי הגופות אותרו בפברואר  1964בטנק שעמד בשטח המצרי לא הרחק
מתעוז "צידר".
45
"אלמוגי" היה עם שפיר כבר ביציאה מרפידים.
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אל מול המצרים שהיו ערוכים היטב בשטח המישורי המשתפל לכיוון מוצא התעלה הדרומי.
"היה לי ברור שלא נגיע רחוק .החי"ר המחופר היה מסווה ,הוא לא ברח ואז פגעו בטנק שלי שלושה טילים,
46
אחד בתובה ,שעצר את הטנק ,אחד בצריח ואחד בכיפת המפקד .מכל הצוות רק אני נפצעתי קשה".
בשעה  27:52דיווח שפיר למח"ט על היפגעותו מטילים ,ביקש סיוע ומסר ש"אלמוגי" בדרכו
אליו לחבירה .בשעה  42:22הורה הסמח"ט לשפיר לסגת לדרום מזרח אל ציר "יורה" ובשעה
 42:02דיווח עופר שטילים נורו עליו שוב מכיוון מערב צפון מערב ,ואז נפגע שוב ונפצע קשה.
איתן ידיד לוי ,שכונה "אלמוגי" ,חבר לשפיר ,חילץ את מפקדו הפצוע ונסוג עם שני הטנקים
שנותרו מהכוח עשרה קילומטר לדרום מזרח עד אל ציר "יורה" מתג  .45בדרכו לשם פגש איתן
47
את הטנק של המט"ק גדעון יפת שהגיע מהסדנה והצטרף אליו.
זירת הקרב של שפיר נצפתה כאמור היטב מתצפית  045ז' בפיקוד יונתן גבע מפלס"ר ,124
שכאמור עמדה לא הרחק מ"נוה"  .40הדיווח שהועבר מהסמח"ט למח"ט על מהלך הקרב
שניהל שפיר מול "פורטל" היה מדוייק והתבסס ,ככל הנראה ,על דיווח מתצפית  045ו'" :דו"ח
תקרית  -הפקר' היה ב'נוה , '97קילומטר מדרום מערב לדיונה באיזור  . 444נתקל ממערב באיזור אדום 4444
וסגול  441בכבדים  .ביצע ניהול אש ולאחר מכן נתקל בשמלים ,חילץ לאחור לנוה  97ושוב נפגע משמלים,
משם שיפר דרך סגול  414ל 544ומשם ליורה  48 ".97בשעה  42:15מסר "אלמוגי" על מיקומו
ב"יורה"  45עם ארבעה טנקים .
"כוח אלמוגי"
איתן ידיד -לוי היה מדריך בקמ"ט ובתפקיד מ"מ  4בפלוגה ז' בפיקוד רמי מתן מגדוד  474של
ביה"ס לשריון .ביציאת הפלוגה מימ"ח ביר תמדה הושבת הטנק שלו ואחרי שורה של אילתורים
והחלפות טנקים ,שנמשכו כשתי יממות  ,הגיע לרפידים שם פגש את סגן מפקד הפלוגה שלו,
שולי הנדברגר ,שצירף אותו לפלוגת שפיר .לדברי איתן ,מזמן היציאה מרפידים ועד לקבלת
הפיקוד על הכוח ,אחרי היפגעות המ"פ עופר ,לא נערכה היכרות יזומה כלשהי בין המפקדים,
ובטח שלא בין אנשי הצוות .עוד כשהיה ת"פ שפיר אימץ לעצמו איתן את אות הקריאה
49
"אלמוגי" וכך כונה כוחו גם בהמשך.
התצפיות דיווחו כל העת על נוכחות של טנקים וכלי רכב מצריים בשטחים הגבעיים ממזרח
לכביש החוף [ציר "פגישה"] המוביל לראס סודר  ,בכניסה לציר "מאפר" ,מצפון לציר "יורה"
וכן מדרום ל"פורטל" שמדרום מזרח למוצב המזח .מול כל אלה עמדו בצהריי יום חמישי 44
46

בחוברת חט'  401נכתב על יוזמת המח"ט לתקוף את המערך המצרי" :דן היה משוכנע כי התקפות נגד אלה ,אף כי הן
כרוכות באבידות ,הינן הכרחיות לשיבוש ניסיונות המצרים לפרוץ את קו ההגנה החדש בגיזרה" .עמ' 40
47
שעת הצטרפות יפת ל"אלמוגי" הייתה ככל הנראה בשעות הצהריים .הטען קשר בטנק של שפיר היה חיים ראובן מפלוגה א'
גד'  .52ראובן פונה ע"י איתן ידיד לוי והחליף את הטען קשר ה"צעיר" בטנק של יפת .לדבריו ההחלפה בוצעה בשטח בו
התכנסה שארית כוח שפיר שנחלצה מאיזור ציר "נוה" .60
48
יומן מבצעים חטיבה .401
49
"אלמוגי" היה אות הקריאה של פלוגה א' מגדוד  47בפיקוד ירון מרדיקס ז"ל ,שבאותו שלב כבר לא הייתה קיימת.
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אוק' רק ארבעת הטנקים של "כוח אלמוגי" ,שבא במקום "כוח שפיר" שנקרא "הפקר" .אוגדה
 050הדלה בכוחות נאלצה שוב למצוא מענה כלפי האיום בציר " יורה".
גדוד  101מגיע לצומת "יורה" – "נוה"4
המענה למצוקה באגפה הדרומי נמצא לאוגדה בגדוד  020בפיקודו של דורון רובין ,שנשלח לציר
" יורה" בשעות הצהריים  44אוקטובר .לדברי רובין[ 55" :אוקטובר] בצהריים היינו בקב' פקודות,
קראו לי [ ]...לחמ"ל ואמרו לי שעל ציר "יורה" פלוגת טנקים שנדפקת והולכת אחורה ,והציר הולך ונכבש.
50
אמרו לי "סע לשם ועשה שם סדר".
גדוד  020פגש את איתן ידיד  -לוי עם ארבעת הטנקים שלו ביום חמישי  44אוקטובר מעט אחרי
שעה  45:22כשהם עומדים ב"יורה"  ,45עשרה קילומטר מזרחית לצומת "נוה"  -יורה" 51 .הכוח
המשותף נע מערבה ,השתלט מחדש ללא קרב על הצומת ונערך להגנה עליה .גדוד הצנחנים
נפרס סביב הצומת כאשר מפקדתו סמוכה אליה ושתי פלוגות החי"ר והפלוגה המסייעת ערוכות
בגבעות סביבה .מחלקת התול"ר של הגדוד נפרסה באגפיו ומחלקת המרגמות ובה ארבעה קנים
 04מ"מ התמקמה ממזרח לצומת ביחד עם מחלקת החבלה .עשרים הזחל"מים של הגדוד
הוחזקו בעורפו 52 .על אלה נוספה סוללת מרגמות  402מ"מ מגדוד מכמ"ת  005של אגד ,027
53
שעמדה ב"יורה"  ,92ארבעה ק"מ מזרחית מהצומת ועוד סוללת  455מ"מ רחוקה יותר.
פלוגה ג' המוקטנת בפיקוד דורון אברוצקי [אלמוג] ,נשלחה עם ארבעה זחל"מים ותול"ר
למשימת תצפית בנקודה מרוחקת שבעה ק"מ מצפון לגדוד .הפלוגה נערכה בשוליים הדרומיים
של רכס קרת מורה ,ליד "מאפר"  49וסגול  144הסמוך לו ומול פתחת ערוץ ואדי מבעוק ,שעבר
מדרום לפלוגה 54 .ממערב לפלוגה ג' ולא הרחק ממנה עמדה כאמור תצפית  045ז' של חטיבה
 124שככל הנראה הייתה על נ.ג  427מדרום ל"נוה" .40
כמו כל גדודי החי"ר של צה"ל ב ,4791-גם גדוד  020לא היה מצוייד בנשק נ"ט יעיל .חמשת
הגיפים נושאי תול"ר  424מ"מ שהיו ברשותו היו חשופים לפגיעה מכל סוגי האש ,התקשו מאד
בתנועה בדיונות הטובעניות ,סבלו מקצב אש איטי וגם ממלאי קטן של תחמושת.
נוסף להעדרו של נשק נ"ט יעיל לא היה ברשות המג"ד קש"א לקבלת סיוע ארטילרי וגם לא
מכשיר קשר לתיאום סיוע אוויר.

50

תחקיר מג"ד  , 202נובמבר .1963
51
יומן מבצעים אוגדה  11 ,252אוקטובר שעה  : 15:15הודעה מק .אג"ם אוגדה למח"ט  ]202[ 165 " :401חבר עם הפקר,
יעבוד שם".
52
רס"ן דורון" ,קרב  14באוקטובר בגזרת ואדי מבעוק" "מערכות  .1962 ,277דורון אלמוג [אברוצקי] היה מ"פ בגדוד 202
53
מג"ד מכמ"ת  225היה יגאל גור .גדוד  225הגיע לגזרה הדרומית ב 2 -אוק' .לא נמצאו פרטים על המועד שבו הגיעה
הסוללה ל"יורה" ולא על פעולתה בקרב .ייתכן שהסוללה הייתה בפיקודו של סגן אריה האובן.
54
מיקום משוער של הפלוגה ע"פ המפהבמאמרו של אברוצקי ב"מערכות  277נוב'  1962וניתוח השטח.
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גדוד חרמ"ש מיל'  97ב"עכברוש"
ביום חמישי  44אוק' אחה"צ ,בשעה בה חבר גד'  020עם "אלמוגי" בציר "יורה" ,נשלח גדוד
מילואים חרמ"ש  07מחטיבה  095להיערך בשולי "עכברוש" ,מצפון לחיבור ציר "יורה" עם ציר
הרוחב ["עיזבון"] .הגדוד בפיקוד שושני כלל שתי פלוגות חרמ"ש של חיילי שלב ב' ומחלקת
מרגמות  .55 04שתי הפלוגות נערכו כלפי דרום ומערב על הגבעות משני צידי ציר הרוחב ,מצפון
ומעל המקום בו חוצה אותו ערוץ ואדי מבעוק .הגדוד לא תוגבר בנשק נ"ט יעיל או בטנקים,
ונשק הנ"ט שעמד לרשותו היו כמה בזוקות ועוד כמה תותחים  02מ"מ.
תגבור גדוד  101בטנקים
ביום חמישי  44אוק' נשלח "כוח עמית" אל ציר "יורה" .לדברי עמית ,נאמר לו ע"י מח"ט :124
"יש שם איזה בילבול .לך תראה מה קורה שם ואם צריך לעשות שם משהו" .על חמשת הטנקים שהיו
ברשות עמית פיקדו הקצינים:
 .4עמית ברוך
 .0אברמל'ה בן ארצי
 .1אורי חדידה
 .1יוסף בן שמחון
 .5שרון [ ?]
"כוח עמית" הגיע לצומת "נוה" " -יורה" לראשונה בשעות ערב יום חמישי  44אוקטובר.
כשהגיע לשם פגש עמית את גד'  020איתו היו ארבעת הטנקים עם איתן ידיד  -לוי ,רוני זילבר,
צביקה יעקובסון וגדעון יפת .באותו הזמן הורו החטיבה או האוגדה ליחידות  124לתגבר את
גדוד  020בטנקים .גדוד  50העביר לגדוד  14שלושה טנקים בפיקוד קצינים שנשלחו לגדוד - 020
שוקי דנינו מפלוגה ג' בגדוד  ,50וקציני המילואים משה אפלבוים ודוד מס .56 .אל השלושה
הצטרף טנק נוסף מגד'  14בפיקוד הקצין מתי שרביט .בסופו של דבר בליל  44-40אוק' הצטברו
בגדוד  020בסה"כ  41טנקים  -שמונה ת"פ מג"ד  020ועוד ששה של "כוח עמית" .למחרת 40
אוק' התנהלו חילופי אש מטווחים רחוקים ,בהם נפגע הטנק של רוני זילבר בתותח ויצא לתיקון
בסדנת המיתלה 57 .עמית הסיע על הטנק שלו את מג"ד  020לבקר בפלוגת אברוצקי ולקראת
ערב השאיר שני טנקים בפיקוד הקצינים בן שמחון ושרון בידי מג"ד הצנחנים וחזר עם יתרת

55

יומן מבצעים אוג'  .252שלב ב'  -חיילים שהיו תומכי לחימה בסדיר ועברו הסבה לחרמ"ש.
56
אפלבוים השתחרר מגדוד  47זמן מה לפני המלחמה .הוא לא היה משובץ לי חידת מילואים ולכן חזר לגדוד הסדיר.
57
בסדנת המיתלה עבר זילבר לטנק אחר כאיש צוות לטנק שהצטרף ל"כוח עמית" .כשביקר עמית ב  202ב  13.10החליף
זילבר את הטען של איתן ידיד לוי שנפצע בידו .זילבר נשאר כטען קשר בטנק של איתן עד סיום המלחמה.
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כוחו לצומת המיתלה 58 .ככל הנראה באותו הערב הצטרף אליו שאול אלייסביץ עם ה"שוט",
59
שמערכת הירי שלו תוקנה .מאותו היום ועד תום המלחמה היה אלייסביץ חלק מ"כוח עמית".
"כוח עמית" חוזר ל"נוה" "-יורה".
למחרת מוקדם בבוקר יום שבת 41 ,אוקטובר ,נשלח "כוח עמית" שוב אל מג"ד  020ואיתו
חמישה טנקים בפיקוד:
 .4עמית ברוך
 .0אברמל'ה בן ארצי
 .1אורי חדידה
 .1שאול אלייסביץ עם ה"שוט"
 .5מט"ק  -שם לא ידוע
להפתעתו פגש עמית בגדוד  020את מפקד האוגדה מנדלר ,שהכירו היטב  .כששאל עמית את
האלוף על פשר נוכחותו בנקודה רחוקה כל כך ממפקדתו ,ענה לו מנדלר כי האוגדה מתקשה
בקבלת דיווחים מהיחידות ולכן בא לבקרן בעצמו 60 .עמית הוסיף":מנדלר שנראה עייף מאד ,חיבק
אותי ואמר לי 'שמור על עצמך ונתראה אחרי מלחמה" .בתום ביקורו השני ב 020 -חזר "כוח עמית"
שוב למקומו בקרבת צומת המיתלה .במהלך היום עזב את גדוד  020הטנק של הקצין משה
אפלבוים ,שכאמור נשלח לשם מגדוד  61 .50בחילופי האש המרוחקים שנמשכו באותו היום נפגע
הטנק של דוד מס ,שאנשיו נחלצו בשלום.
כשחזר מפקד האוגדה מציר "יורה" אל מפקדתו בצומת המיתלה ,התחיל בדיון על הליך כניעתו
של מעוז המזח .בסיום הדיון הוטס מנדלר במסוק אל נגמ"ש הפיקוד שלו ,שהמתין ליד חפ"ק
חטיבה  441בציר הג'ידי ["פוררת"] בעת שזו ניהלה קרב נגד חטיבה  44המצרית .במהלך הקרב
נפגע נגמ"ש הפיקוד מפגז שהרג ששה מאלה שהיו בו ובהם האלוף מנדלר ,הרל"ש איתן סגל
והעיתונאי רפי אונגר 62 .שעתיים מאוחר יותר הוענקה דרגת אלוף לקלמן מגן ,שבא במקומו של
מנדלר כמפקד אוגדה  63 .050בשבת  41אוקטובר שעה  40:22הגיע מגן לחפ"ק  050בצומת
המיתלה כמפקדה החדש של אוגדה .050

58

בני בשן היה איש צוות באחד משני הטנקים שעברו מכוח עמית ל . 202בשן מסר לאריק זטורסקי שמפקדו היה קצין מילואים
בשם שרון ,שנעל נעלי פאלדיום ומכאן הכינוי "שרון פאלדיום".
59
עמית ושאול אלייסביץ הכירו מתנועת הנוער טרם הצבא.
60
ייתכן שמפקד האוגדה החליט לבדוק ב עצמו את המצב בציר "יורה" ולכן הרחיק לשם במסגרת סבב הבוקר שלו ביחידות.
61
ככל הנראה עקב בעייה רפואית.
62
שעה  1155ביומן מבצעים  .252מח"ט  174ברעם סיפר שנגמ"ש מפקד האוגדה נפגע לא הרחק ממנו מפגיעת פגז שנורה מ
טנק אמפיבי פ.ט  .67רל"ש מפקד האוגדה איתן סגל היה בתפקידו הקודם מ"פ ב' בגדוד .47
63
מגן היה אמור להחליף את מנדלר ב 6-אוקטובר.
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לקראת מתקפה מצרית
מפקד ארמייה  1כותב בזכרונותיו כי מטרת ההתקפה ב 41-אוקטובר הייתה ]...[ " :ללחוץ על
הכוחות הישראליים כדי לאלצם להקל את לחצם על הכוחות הסורים בגולן ,לאחר שהבירה הסורית הפכה
מטרה לתקיפות אוויריות ,והכוחות הישראליים נמצאו במרחק של מספר עשרות ק"מ ממנה .ההנהגה
המדינית במצרים הבינה כי אין מנוס מלהפעיל את הכוחות המזויינים במבצע שיאלץ את האויב להרפות מן
המאמץ העיקרי שלו על סוריה 64 ".מפקדי הצבא המצרי ידעו מראש מה תהיייה תוצאת קרבות
התנועה מול הטנקים הישראלים שחלקם אמור היה להתבצע גם מחוץ למטריית הנ"מ .הרעיון
המבצעי של המצרים ,שעד כה צלח בידם במלואו ,היה להימנע מהתמודדות עם צה"ל בקרבות
תנועה ,אבל כעת נדרשו מפקדי הצבא לעשות זאת רק עקב אילוץ מדיני .התכנית המצרית
למתקפה קבעה את ביצועה ע"י ארבעה מאמצים חטיבתיים ,שניים בכל ארמייה שייתקפו
במקביל .הסד"כ התוקף כלל חלק קטן מסך הכוחות שהיו בגדה המזרחית של התעלה .נראה
שהייתה זו תוצאת הפשרה בין רצונם של המפקדים המצרים לשמור על כוחותיהם מפני
תוצאותיה הידועות להם מראש של המתקפה ,לבין הלחץ שהנשיא סאדאת היה נתון בו בעניין
הסיוע לסוריה.
בגזרת ארמיה  0בחלקה הצפוני של התעלה תוכננו שני מאמצים חטיבתיים  -חטיבה מוגברת
שיצאה מראש הגשר של דיביזיה  40ועוד אחת מתוך ראש הגשר של דיביזיה  .44כך גם בגזרת
ארמיה  1הדרומית בה נועדו לתקוף שני מאמצים חטיבתיים  -חטיבה  44ממוכנת מוגברת בגדוד
טנקים תוכננה לתקוף מתוך דיביזיה  9בציר הג'ידי ["פוררת"] מול חטיבה  ,441וחטיבה 1
משוריינת מוגברת בגדוד חרמ"ש  117וגדוד חת"ם  D30נגרר ,תוכננה לצאת להתקפה מתוך
65

דיביזיה  47כלפי ציר המיתלה " -עטיפה" ,עליו נערכה חטיבה .124
הוויכוח הסוער שהתנהל במצרים בין הצמרת הצבאית לצמרת המדינית בדבר נחיצותה של
המתקפה מזרחה ,הביא לדחייתה ביממה לבוקר  41אוקטובר .לימים התברר כי התקפתה של
חטיבה  44המצרית על חטיבה  441בציר הג'ידי בשבת  41אוק' התרחשה מכיוון שמפקדה לא
קיבל את ההודעה על דחיית המתקפה ביום .החטיבה המצרית ספגה נפגעים רבים ונדרש לה זמן
להתארגן מחדש ,מה שמנע ממנה לצאת להתקפה ב 41-לחודש ביחד עם שאר הכוחות המצריים.
הדירוג שנוצר כתוצאה מכך בין התקפת חטיבה  1בוואדי מבעוק ,שהחלה בשעה  , 24:12לבין
התקפתה החוזרת של חטיבה  44לכיוון ציר הג'ידי ,שהתחילה רק בשעה  ,41:22הקלה מאד על
מפקדת אוגדה  050את ההיחלצות מההפתעה שזומנה לה בוואדי מבעוק בשעות הבוקר של אותו
היום.

64

אצל גדעון אבידור" ,מהפתעה לנוק אאוט".
65
שם.
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הפתעת בוקר  41אוקטובר
לקראת יום הלחימה ב 41-אוק' עמדו לרשות מג"ד  020שבעה טנקים כשירים  66עליהם
מפקדים:
 .4איתן ידיד  -לוי קצין
 .0צביקה יעקובסון  -מט"ק
 .1גדעון יפת  -מט"ק
 .1מתי שרביט  -קצין
 .5שוקי דנינו  -קצין
 .4בן שמחון  -קצין מיל'
 .9שרון  -קצין מיל'
מג"ד  020ראה באיתן ידיד  -לוי מפקד כל הטנקים בכוח "אלמוגי" אבל בפועל פקד איתן רק על
המט"קים יעקובסון ויפת ,בעוד שארבעת הטנקים הנוספים ,כולם בפיקוד קצינים ,פעלו בנפרד.
הפקודות לטנקים הועברו ברשת הגדוד וגם ישירות מפי המג"ד ,שנהג לטפס על הטנקים על מנת
67
למסור למפקדיהם את הנחיותיו.
בבוקר  41אוקטובר עמדו גדוד  50וגדוד  475של חטיבה  124מוכנים לבלום התקפה מצרית
שתגיע על ציר המיתלה ממערב למזרח .באותן שעות עמד גדוד  14בחניון מנהלתי בצומת
המיתלה כשהוא עוסק בהכנות ליום ההתארגנות הראשון מאז פרוץ המלחמה .באור ראשון
נשמעה ברשת חטיבה  124תצפית  045ו' ,בפיקוד אבינועם דנין ,מתריעה שוב ושוב וללא מענה
על אויב הנראה בתנועה מזרחה בוואדי מבעוק .אחרי הקרב אמר דנין ]...[" :דיווחי לחמ"ל []124

התקבלו בקול ישנוני ,מזלזל משהו [ ]...אמרתי לקמ"ן חטיבה [עמי בוכוול] 'אתה זוכר את ביר מבעוק?' אמר
68
לי 'חיובי' [ ]...אמרתי לו' :עכשיו הטנקים הנעים מסתירים לי את התמרים שליד הבאר".
ביומן המבצעים של האוגדה נרשמה בשעה  24:15הודעה מתצפית  045ו' של חטיבה  124על
תנועת כלי רק"מ קבים בוואדי מבעוק .בדיקה עם תצפיות חטיבה  124מול רכס קרת מורה ועם
גדוד  020בציר "יורה" העלתה שהן אינן מזהות דבר ,אבל תצפית  045ו' המשיכה להתריע ללא
הרף69 .
יונתן גבע מפקד תצפית  045ז'  ,שכאמור עמדה מדרום וסמוך למפגש ואדי מבעוק עם ציר "נוה"
במתג  ,40סיפר כי באור ראשון הבחין בטור שריון מצרי נכנס לערוץ הוואדי כשפניו מזרחה .הוא
נסוג מעמדתו ודיווח על המצב לקמ"ן החטיבה עמי בוכוול .לדברי איתי מרגלית ,שהיה מ"פ
בגדוד  , 07מפקד התצפית היה נסער כשפגש בו והתריע על האויב המתקרב .אחרי שעבר בגדוד
66

ביומן מבצעים  252נרשם בבוקר  14אוק' כי בכוח "סויה" נמצאים ששה טנקים.
67
כל העדויות מתארות את רשת גדוד  202כעמוסה ביותר ,מה שהקשה מאד על ניהול הקרב.
68
אבידור ,דו"ח אבינועם דנין .קמ"ן  401עמי בוכוול נהרג בהמשך המלחמה ממערב לתעלה.
69
שם.
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החרמ"ש המשיך גבע מזרחה באפיק הוואדי ,עלה אל הרכס מדרום והצטרף לתצפית  045ו'
70
בפיקוד דנין ,שכאמור עמדה מעל צומת "יורה"  -עיזבון".
עברו  02דקות מאז הדיווח של תצפית  045ו' כאשר בשעה  , 24:52הודיעה פל' ג' של גדוד 020
בפיקוד דורון אלמוג ,שכאמור עמדה ליד "מאפר"  49הסמוך לערוץ וואדי מבעוק ,על טנקים
העוברים לידה .חמש דקות לאחר מכן ,בשעה  , 24:55מסר מג"ד  020על עשרים טנקי אויב
הנראים מצפון לו כשהם חוצים את ציר "נוה" לכיוון מזרח .נראה שמדובר בטנקים אותם ראה
אלמוג עוברים סמוך אליו .ההודעה הבאה שיצאה באותם הרגעים לאלוף הפיקוד מאת מפקד
האוגדה הייתה דיווח על כך שבגזרות חטיבה  441וחטיבה " 124הכל שקט" בתוספת הערה עלכך
שבאזור ציר " יורה" ["דרך צביקה"] נראה כוח אויב מתקדם מזרחה.
נראה שלמרות הדיווחים על גודל כוח האוייב ומהירות חדירתו אל תוך גזרת האוגדה מצפון
לציר "יורה" ,המשיכו מפקדיה לדבוק בתפישה על פיה המאמץ העיקרי של המתקפה יהיה מול
צירי הג'ידי והמיתלה .המהלך המצרי בוואדי מבעוק התפרש במשך כחצי שעה כמאמץ משני או
כוח הטעייה ,שחיל האוויר יעצור אותם ,כפי שהיה כמה ימים קודם לכן כאשר המצרים ניסו
לפרוץ דרומה מעיון מוסה.
אחרי המלחמה אמר מח"ט  .." ]...[ :124דיווחו לי התצפיות על כוח של עשרות טנקים שנעים לאיזור
של ואדי מבעוק .בשלב ראשון סברו באוגדה שזה לא משהו רציני .אבל התצפיות התעקשו .הודעתי לאוגדה
שכוח גדול נע לשם .אמרו לי :זה לא רציני ,אנחנו מסתדרים .זה בגזרת התצפית ,אם צריך נוריד חיל אוויר".
 71שומרון שועל הקרבות התעקש ונקט מייד ביוזמה עצמאית .לדבריו " :זה נראה לי רציני מדי []...
הוריתי לגד' העורפי של שובל [ ]14לשלוח פלוגה שתתייצב ביציאה מואדי מבעוק ליד הכביש .דיווחתי
לאוגדה ששלחתי פלוגה לשם .הם אמרו זה לא רציני תחזיר את הפלוגה .התייעצתי עם המג"ד והוריתי
לפלוגה להמשיך 72 .דבריו של מח"ט  124מקבלים תימוכין מיומן מבצעים אוגדה .בשעה 29:22
נרשמו בו שלוש הודעות רצופות כדלהלן:
 .4קמ"ן אוגדה :תצפית  451ו' [חטיבה  ]475מודיעה על אויב שהגיע לסגול  [ 541ביר מבעוק]
 .0ק .אג"ם  050למג"ד  495[ 020ברשת] ' :תקבל סיוע ...הכוח שלך יכוון מטוסים מהקרקע".
 .1ק .אג"ם  050לק .אג"ם " : 124את הכוח ששלחת ל'עכברוש' תעצור"..
אוגדה  050התכוננה להתקפה חזיתית אבל הופתעה מאגפה .מכיוון שלא נקבע באוגדה כוח
עתודה ,הוטלה המשימה בדחיפות על גד'  ,14שבפקודת מח"ט  124כבר הקדים ושלח דרומה את
פלוגה ג' ובעקבותיה את שאר הגדוד עם פלוגה ב' ופלוגת "זבוב" מחטיבה .441

70

יונתן גבע לירון רם. 2019 .
71
דן שומרון בכנס פד"ם 19 ,מרץ .1964
72
דבריו של דן שומרון מח"ט  401אינם מופיעים במחקר אבידור
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החל משעה  29:41הביאה תמונת המצב החדשה את האוגדה לשגר פקודות כדלהלן:
 .4ק .אג"ם  124הורה לפלוגה ג' ["גריסל" מגד'  ] 14להמשיך בתנועה אל "עכברוש".
 .0מג"ד  42 [ 07ברשת] קיבל התראה על אויב המתקדם כלפיו ועל הגעת פלוגה ג' לגזרתו.
[ביומן המבצעים המופיע במחקר אבידור מופיעה הודעה זו הן בשעה  29:22והן בשעה
 .29:41יש להניח שבפועל היא נמסרה החל משעה ]29:41
 .1למג"ד  495[ 020ברשת] על כך שפלוגה ג' [מגד' " ]14תטפל" ב 02-הטנקים הנעים מצפון לו.
בשעה  29:12מסר ק .אג"ם  050לק .אג"ם פיקוד [ שי תמרי] כי לגדוד  020אין מכשיר קשר
קרקע  -אוויר להכוונת המטוסים שהאוגדה התכוונה להקצות עבורו .בעקבות כך נאמר למג"ד
כי ציר "נוה" הוא קו ההפצצה וכי עליו לעבור מזרחה ממנו ולסמן עצמו בעשן אדום וצהוב.
גדוד  - 101סבב לחימה ראשון
פלוגה ג' של גדוד  020עמדה כאמור ב"מאפר"  49כתצפית ולא ככוח לוחם .מ"פ ג' דורון
אברוצקי [אלמוג] תיאר את תחושת הלחץ שהיה נתון בו ]...[" :היה לי ברור שהם הולכים על הציר
ישר עלי ,כשלי היו ארבעה זחל"מים ותול"ר אחד .ואפילו בזוקות לא היו לי" .לדברי ברוך עמית ,ברשת
73

הקשר נשמעה הנחייה לפלוגת אברוצקי להימנע מפתיחה באש ולהסתתר מפני הטור המצרי
עמדותיו של גדוד  020בצומת "נוה" " -יורה" היו רחוקות ונמוכות מכדי להשפיע על התנועה
המצרית ,שעברה בוואדי שבעה קילומטר מצפון לו ,מה שהביא את מג"ד  020לחשש מכיתור
הגדוד מעורפו 74 .הוא פקד על הטנקים שלו לנוע לצפון מזרח על מנת למנוע מהאויב להגיע אל
עורפו .מכיוון שכל שבעת הטנקים היו ברשת הגדוד התחילו כולם בתנועה .המג"ד הורה
לארבעה מהם להישאר איתו ופקד על איתן ומחלקתו לנוע לצפון מזרח ביחד עם כיתת תול"ר
ובה שני ג'יפים בפיקוד רלי .איתן עם יפת ויעקובסון נסעו לצפון מזרח כלפי ענני האבק שהעלתה
השדרה המצרית בוואדי .בהגיעם אל מדרום מזרח לאדום  1114תפסו הטנקים עמדות כלפי
75
הוואדי והשדרה המצרית שנעה כאילו במצעד.
בשעה  20:22לערך פתחה מחלקת הטנקים של איתן באש כלפי מרכז הטור המצרי ,שראשו היה
קרוב לציר הרוחב ,מרחק  40ק"מ בעורפו של גדוד הצנחנים .קשיי העבירות של זוג ג'יפי
התול"ר שנסע בעקבות הטנקים הקשו על הגעתם לעמדות ירי כלפי הוואדי .בסופו של דבר הם
תפסו עמדות ממערב למחלקת הטנקים ,פגעו בחמש משאיות גוררות תותח ,נותרו ללא

73

מצוטט אצל אבידור .עדות ברוך עמית .2012
74
דברי מגד"  202בכנס פד"ם 19 ,מרץ .1964
75
איתן ידיד לוי מסר שהתול"רים עמדו סמוך אליו ממערב .במאמרו כותב דורון אלמוג שכיתת התול"ר התמקמה מול
אדום  4437בעוד שאיתן עמד בסגול  121הנמצא ארבעה ק"מ מזרחה משם .לדברי אריק זטורסקי מפלוגה ב' גדוד 47
שהיה הטנק המערבי ביותר בפלוגת עירא ,הוא ראה מדרום מערב לו את הירי של מחלקת איתן שעמדה דרומית מזרחית
לאדום . 4437

20

תחמושת וחזרו אל המג"ד .הטנקים המשיכו לתמרן ולירות ללא הרף על הטור המצרי בתוך
הוואדי ,ועל חיילים שברחו מכלי הרק"ם וניסו לטפס על שפת הוואדי.
בינתיים בצומת "נוה" " -יורה" ראה גדוד  020שלושה כוחות מצרים קטנים נעים מצפון,
ממערב ומדרום לו .בתחקיר אחרי המלחמה אמר מג"ד " :020כוח מצרי נכנס לוואדי ולא תקף
אותנו מצפון ,דרך הציר ,אלא הלך לוואדי מבעוק .כוח שני תקף אותנו מהחזית .כוח שלישי []...דרך ציר
'זאבה"  76.מתי שרביט תיאר את המראה" :ראיתי בטווח של  5177מטר בערך כ 4-טנקים נעים בשדרה
מכיוון "צידר" לכיוון צפון  -מזרח ,ואיתם הרבה נגמ"שים .לא באו ממש מולנו .כולנו פנו צפונה – שום דבר
לא בא מולנו ממערב ,גם לא הפנו אותנו לשם .אני הייתי הטנק השמאלי (הדרומי) ביותר .אחרי חצי שעה
החלטנו לדלג לעמדות חוליות  477מטר מהמקום בו עמדנו כדי להתרחק מהחי"ר [הצנחנים] ולאפשר לנו
חופש תמרון בעמדות .כל טנק ירה לעצמו לא ניהלנו אש מחלקתית 77 " .המג"ד ניסה להפעיל את
התול"רים שהיו ברשותו כלפי הטנקים המצרים שירו עליו ממערב .ג'יפ אחד שקע בחול ,ננטש
78
ונפגע וג'יפ המ"מ פגע בטנק אחד [או שלושה בגירסה מאוחרת יותר] ,שקע ונפגע גם הוא.
חובש נהרג כשניסה להגיע בזחל"ם אל הפצועים בשני הג'יפים .בחילופי האש נפגע טנק ,כנראה
79
בפיקוד הקצין בן שמחון ,שהגיע מ"כוח עמית" ,ונהרגו אנשי הצוות אלי קנזה והרצל ברבי.
בשעה  29:12הורה חפ"ק האוגדה למג"ד הצנחנים לעבור מזרחה מציר "נווה" ,שנקבע כקו
ההפצצה 80 .חיל האוויר התחיל לתקוף את הכוחות המצרים שנראו בקרבת ציר "נווה" מצפון
לגדוד  020ורבע שעה לאחר מכן ,בשעה  , 29:11הצטרף אליהם אגד ארטילרי  81 .027בינתיים
נראה הכוח המצרי הדרומי כשהוא נע בציר "זאבה" ,הרחק דרומה מהצומת .לדברי המג"ד" :לא
התעסקנו עם 'זאבה' כי זה לא הפריע לנו בצורה ישירה ".הכוח המצרי השלישי ובו כמה טנקים מלווים
במשאיות עמוסות בחי"ר ,נראה כשהוא נע מאיזור תעוז "צידר" מזרחה על ציר "יורה" .אש
הטנקים ,הארטילריה ,התול"ר והמרגמות עצרה את הכוח המצרי כשלושה ק"מ ממערב לגדוד.
הכוח המצרי התפזר וצוותי הטנקים המצרים התיישבו עליהם כצופים בהצגה . 82

76

תחקיר מג"ד  .1964 .202ארכיון צה"ל.
77
ראיון אבידור עם מתי שרביט .דצמבר 2013
78
"מערכות"  ,1962 ,277רס"ן דורון " -קרב ה 14-באוקטובר בגזרת ואדי מבעוק" .מ"מ התול"ר אבי מלכה שנפצע בקרב אמר
בראיון" :מייחסים לי שלושה אבל לדעתי פגעתי באחד ".הראיון "הקרב שנשכח :כשגדוד  202עצר  100טנקים"
אתר 12.9.2013 NRG
79
ככל הנראה היה זה הטנק שפיקד עליו הקצין בן שמחון .ברבי היה מט"ק בגדוד  47שחזר מחופשה והצטרף לכוח וקנזה היה
איש צוות בפלוגה א' מגדוד  47שחזר מחופשה.
80
יומן מבצעים אוגדה ,הודעה מק .אג"ם  252אל שי [ כנראה ק .אג"ם פיקוד] " :לכוח של דורון [ ]202אין מכשירים קרקע
 אוויר .להזיז קו הפצצה לציר נוה ודרומה".81
יומן מבצעים אוגדה 252
82
תחקיר מג"ד  202בשנת  1964ועדות מתי שרביט.
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גדוד  97מופתע ב"עכברוש"
המ"פ איתי מרגלית מגדוד  07סיפר כי" :תצפית של חטיבה  ]...[ 475עברה דרכנו כשהיא נסוגה
מעמדותיה ואמרה לנו 'תברחו -המצרים באים' .התצפית שלנו דיווחה שהיא רואה ענן אבק במרחק  -אי
אפשר היה להעריך מרחק מדויק כי הם ראו רק את האבק לא את הרק"מ שמחולל אותו – המג"ד הורה
להציב בזוקות בכיוון 83 " .כשעלה המג"ד שושני לתצפית נדהם לגלות" :שני טורי טנקים (כ 17-במספר
) ,שנמצאו כ 077 -מ' בלבד מהעמדות הקדמיות .לפני שדרות הטנקים נעו חיילי חי"ר עם טילים ומטולי .RPG
את טורי השריון והחי"ר סגרו  4סוללות ארטילריה מצריות [ ]...חיילי הגדוד [פתחו] באש נק"ל על הטנקים
ועל ריכוזי החי"ר שביניהם 84 " .גדוד החרמ"ש עשה את המעט שהיה בידיו לעשות ופתח באש
מקלעים ותותחי  02מ"מ על הטנקים המצרים .דקות מספר לאחר מכן החלו הטנקים של פלוגה
ג' מגדוד  14לצלוף על הכוח המצרי בוואדי ,מבלי לדעת שהם עומדים בין חיילי גדוד .07
גדוד  14עוצר את ראש חטיבה  1המצרית
כאמור ,לקראת  41אוק' נערכה חטיבה  124עם הגדודים המוקטנים  50ו 475 -בעמדות על ציר
המיתלה ["עטיפה"] .לקראת שחר אותו יום ,נע גדוד  14בפיקוד דוד שובל מזרחה על אותו הציר
אל עורף החטיבה ,שם תוכנן עבורו יום המנוחה וההתארגנות הראשון מאז תחילת הקרבות.
כשעלה האור הראשון נפרסו הטנקים בחניון יום תחת רשתות הסוואה שלושה ק"מ מערבית
מצומת המיתלה .לא הרחק משם עמד גם "כוח עמית" ,שכאמור הגיע למקומו בערב הקודם.
באותו בוקר תוגבר גדוד  14בארבעה טנקי "שוט" בפיקוד סמ"פ "זבוב" מייקי אלפרט [אפרת]
מגדוד  421מחטיבה  .441יחד עם מייקי היו הקצינים דרור נבו וניצן סלע והמט"ק רוני שטדלר .
ההתראה על המתקפה המצרית הצפויה באותו היום נמסרה למח"ט  124אבל משום מה לא
הגיעה אל מג"ד  85 .14כתוצאה מכך לא נערך הגדוד העורפי של  124לשמש כעתודת החטיבה או
האוגדה בקרב ההגנה הצפוי .דוד שובל המג"ד אמר" :היינו מתוכננים להיות ביום התארגנות [ "]...גם
מ"פ ג' ירון רם אמר" :אנחנו לא ידענו שמתוכננת התקפה מצרית ב  .54.57אף אחד לא אמר לנו []...אנחנו
86

המפי"ם לא היינו מודעים או מוכנים".
מג"ד  14תיאר את אירועי הבוקר ]...[ :בסביבות  7147התחלנו לשמוע ברשת הקשר על ענני אבק  -הבנו
שמשהו קורה .אמרתי לירון [מ"פ ג'] שיסגור הכול ושיכין את הכלים לתנועה ,ורבע שעה מאוחר יותר הוריתי
לו לנוע לרכס שולט לכיוון ואדי מבעוק מדרום ל"יחיאל" .לקח לו  47דקות להתארגן .אני יצאתי יחד איתו
87
ולעירא [מ"פ ב'] אמרתי להתארגן לתנועה [" ]...
83

תחקיר איתי מרגלית .שם .תצפית  401הייתה בפיקודו של יונתן גבע .בהמשך המלחמה גבע נפצע קשה בנגמ"ש בו נהרג
עמי בוכוול קמ"ן .401
84
תחקיר שושני מג"ד  ,29אצל גדעון אבידור .ביומן מבצעים  252בשעה  02:22דיווח מג"ד  29על קרב עם כוח חרמ"ש מצרי.
85
לדברי אבידור ,מח"ט  401קיבל פקודת התראה בערב קודם .התכתבות.
86
התכתבות עם ירון רם ,אפריל .2012
87
אבידור .ראיון אבידור עם דוד שובל 9 ,בדצמבר 2013
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מ"פ ג' ירון רם "" :עמדנו כל הגדוד [ ]...בחניון יום תחת רשתות .ב 7977בערך אמרו שרואים שריון.
ההוראה הייתה לצאת דרומה ל"עיזבון  ,"14מפגש הוואדי עם הכביש .נסענו ,הפלוגה ,באזור "עזבון "11
ניתנה הוראה של המג"ד לתפוס עמדות [ ]...שולטות על "יחיאל" ,כי חשבו שהם חודרים בציר
מאפר""[.מאפר" עובר  5ק"מ מצפון לוואדי מבעוק .י-ו] עצרנו [ ]...ואמרו לנו לפנות לואדי מבעוק
[ .]...עליתי חזרה לכביש הרוחב "עזבון" [ ]...נסענו עוד כ 57 -דקות והגענו ל"עיזבון" [ .14מפגש מבעוק
עם ציר הרוחב .י-ו] אז כבר ראינו אבק רב [ . ]...גיורא וגמן היה מ"מ בפלוגת ירון רם" :גמרתי
להסוות את הטנק וטרם שהתיישבנו קיבלנו פקודה שזזים .התארגנו מחדש ומייד התחלנו לנסוע.
היינו אני והמ"מים עמוס ארבל וגידי אהרוני .רק הפלוגה שלנו 9-0 ,טנקים .נסענו דרומה בשיא המהירות
במקביל לציר הרוחב וראינו ענני אבק ועשן ממערב .הגענו לוואדי וירון המ"פ הודיע שנערכים למארב ונתן
פקודה מסודרת .הוא עם שתי מחלקות יישאר על הגדה הצפונית והמ"מ גידי אהרוני ימשיך לצד השני של
הוואדי ,וייערך מעל העיקול בוואדי .העמדות היו בעיתיות ובמדרון קדמי .כל אחד ניסה לתפוס עמדה טובה
88
יותר .לא ידענו כלום על כוחות שכנים לנו ולא ראיתי כאלה".
המ"פ ירון נשאר עם חמישה טנקים ככוח הולם מצפון לוואדי ושלח את המ"מ גידי אהרוני ככוח
בולם אל גבעה מצידו השני .אהרוני ,שככל הנראה לא הבין את הוראת המ"פ להגיע אל עמדתו
באיגוף מזרחי ,הגיע למקומו אחרי שחצה את הוואדי בניצב לטנקים המצרים המובילים ,שנסעו
לא הרחק ממנו במדפים סגורים .באותו הזמן בו פתחה מחלקת איתן ידיד לוי באש על מרכז
הטור המצרי ,נכנס ראשו היישר אל תוך המארב החפוז שהכינה לו פלוגת ירון רם .מה שנותר
למ"פ היה לתת את פקודת האש" :העמדות שלי היו גבוהות מעל הוואדי ]...[ .התחלנו לירות בסביבות
89

 . 7941 - 7947הירי נמשך  51 - 57דקות בהם השמדנו את הטנקים והנגמ"שים המובילים]. . .[ .
גיורא וגמן עמד ממערב וסמוך לציר הרוחב" :לא הרבה זמן אחרי שתפסנו עמדות הופיעו כלים
ראשונים של האויב .ירון נתן פקודת אש .הטווח היה  5177-5077מטר .הם דהרו מולנו עם טנקים במדפים
סגורים וביניהם עוד כלי רכב .ראיתי שמושמדים כלים .טנק אחד ...הגיע לטווח  177- 977ממני ,בערך 477
90
מטר מהכביש .שמתי עליו צלב ,יריתי והוא התפוצץ בבת אחת".
המ"מ גידי אהרוני מפלוגה ג' עמד ככוח בולם מדרום מזרח לוואדי ]...[ :תוך כדי חצייה מהירה של
הוואדי מצפון לדרום ,ראיתי בטווח של מספר מאות מטרים מערבית לי ,ענני אבק ובתוכם טנקים נעים מזרחה
בניצב לנו ]...[ .עליתי לעמדה מדרום לוואדי ,ויריתי על הטנק המצרי הראשון ]...[ ,הכוח המצרי עצר
בהדרגה ,כשהכלים שלו מתכנסים לשדרה בטווח של  177-477מטר מאתנו .טנק מצרי אחד (שני או שלישי
בשדרה) ,הבין מה קורה ,שבר שמאלה לכיוון גבעות נמוכות שהיו בצדו הצפוני של הוואדי .טנק זה ירה עלי
מספר פגזים תוך החלפת עמדות עד שהדלקתי גם אותו .יתר הכלים המצרים שנעו עם מדפים סגורים ואולי גם
סונוורו מהשמש ,נעצרו והושמדו על ידי המחלקה בלא שפתחו עלינו באש ]...[ .שלושת טנקי המחלקה ירו
88

ראיון עם גיורא וגמן2012 ,
89
מצוטט אצל אבידור .ביומן מבצעים  252נרשם בשעה  06:20הוראת ק .אג"ם לפלוגה ג' מגדוד  47לנוע ל"עיזבון ."72
90
ראיון עם גיורא וגמן.2012 .
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ללא הפסק ,עד שכל הכלים המצרים  -טנקים ,נגמ"שים ,ברד"מים ומשאית -שהיו פרוסים לפנינו בוואדי
91
דלקו [.]...
בעקבות פלוגה ג' יצא המג"ד לכיוון הוואדי עם פלוגה ב' בפיקוד עירא אפרון ועם פלוגת
ה"שוט" המוקטנת בפיקוד מייקי .שתי הפלוגות הקטנות תפסו עמדות מדרום ל"סגול  , "450על
הגדה הצפונית של הוואדי שני ק"מ לערך ממערב לפלוגת רם .מ"פ ב' תיאר את המראה בוואדי:
"היינו מדרום ל -נ.ג( 471 .ממזרח ל"סגול . )"510ראיתי הרבה טנקים מצריים שהיו במצב סטטי מוחלט.
פתחנו עליהם באש תותחים כשכל טנק יורה עצמאית ,ועברנו לניהול אש עם חלוקת גזרות ככתוב בספרים.
92
מהר מאד זה נגמר".
אש הארטילריה של אגד  027התקרבה במידה מסוכנת לעמדות גדוד  .14לדברי המג"ד ]...[ :
הקש"א שלי אמר שזו סוללה שלנו וקת"ק במטוס צסנה מטווח אותם לכיוון שלנו .יריתי במקלע לכיוון
הצסנה הוא ברח ,וביקשתי מהקש"א שיפסיק את האש ,האש פסקה" 93 .הקש"א ניסן לוין תיאר כך את
האירוע ]...[" :יצרתי קשר עם אחד הטייסים .הוא הודה לי ואמר שהוא מזהה היטב את המצרים ואין לו
צורך בהכוונה שלי .לא נותר לי אלא לצפות בהפצצות של מטוסינו על הטור המצרי ]...[ .ואז אני שומע
ורואה הפגזה ארטילרית כמאה מטר מצפון לנו ]...[ .ברשת הקשר של הארטילריה [ ]...שמעתי פקודת טיווח
"דרומה  ."577הבנתי מה קורה .אני מטווח ע"י כוחותינו .צעקתי בקשר לעצור את הירי ,ולמזלי ,הגורם
שריכז את הרשת היה יוסי ,בן מחזור שלי .]...[ ,יוסי עצר את הירי ,אך שתי דקות לאחר מכן ,אמר שזה לא
יכול להיות ,כי כוחותינו יורים רק לעבר המצרים .לא ויתרתי ,ואז יוסי אמר שכוחותינו יורים על פי הנחיות
של אל"מ שהיה עד לפני מספר חודשים מפקד האגד הארטילרי של סיני וצופה בקרב ממטוס סיור .לשמחתי
ההיסטוריה המשותפת שלי עם יוסי יצרה אמון רב יותר מאשר עם האל"מ במטוס ,ויוסי החליט לעצור את
הירי עד לבירור העניין .הצעתי שאפתח שני רימוני עשן צבעוני ,ירוק וצהוב .יוסי העביר זאת לאל"מ ,שאחרי
94
שזיהה את העשן הצבעוני ,הסתלק תוך מלמול סליחה. "..
גדוד  14היה עסוק כולו בלחימה בוואדי מבעוק והכוח הזמין היחיד בחטיבה  124היה "כוח
עמית" ,שכאמור עמד בחניון לא הרחק מצומת המיתלה 95 .החטיבה הורתה ל"כוח עמית"
לצאת ממקומו ולהיערך בעורפו של גדוד  14שעמד מעל ואדי מבעוק ,על מנת לאבטח את עורפו
מפני האפשרות שכוח מצרי יינסה לאגפו מצפון 96 .דברי עמית ברוך נתמכים ברישום ביומן
מבצעים אוגדה על פיו בשעה  20:40הורה ק .אג"ם אוגדה לסמח"ט  124להעביר כוח אל עורפו
של גדוד .14

91

עדות גידי אהרוני לגדעון אבידור
92
אצל אבידור
93
דוד שובל .ראיון אצל אבידור.
94
עדות הקש"א ניסן לוין ז"ל בדוא"ל לעירא אפרון .דצמבר .2013
95
ביומן המבצעים של גדוד  195נרשם ב 13-אוק' שעה  07:00ש"כוח עמית" עם חמישה טנקים צורף לגדוד.
96
ראיון ברוך עמית .2012 .ממקומו ראה עמית היטב את הירי של פלוגה ג' לוואדי.
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אחרי שהשדרה המצרית נבלמה סמוך מאד לעמדותיהם ב"עכברוש" ,יצאו חיילי גדוד חרמ"ש
 07מעמדותיהם והריעו לטנקים שהצילו אותם .גיורא וגמן סיפר" :אני מסתובב בכדי לחזור אחורה,
ואז אני רואה זחל"ם ועובר קרוב לידו והאנשים בתוכו מסמנים בידיים בהתלהבות .לא ידעתי מי הם"...
ניצן סלע היה מ"מ בכוח "זבוב" ,שארבעת הטנקים שלו עמדו עם מג"ד  14ופלוגה ב' מעל
הוואדי .סלע מספר על סיום הקרב" :השמדנו את כל מה שזז אבל נותרו טנקים מצריים בוואדי ולא
הייתה הנמכה ".שני "שוטים" בפיקוד ניצן סלע והמט"ק רוני שטדלר ירדו לערוץ ,פגעו בכמה
טנקי אויב מסתתרים ונעו מערבה על מנת להצטרף לגדוד .020
תיגבור האוגדה
שעתיים אחרי הדיווח הראשון על תנועת האוייב בוואדי מבעוק ,בשעה  20:00מסר האלוף גונן
לרמטכ"ל" :דיביזיה  4עלתה לרדיו ,זאת אומרת שזה מתחיל" .יכול להיות שיבצעו דבר לא סביר שדיביזיה
 45תתקוף חזיתית ותאגוף איגופים מקומיים ,ודיביזיה  4על קלמן [ ]414חזיתית עם פיתוח קטן שמאלה
לכיוון השטח הפתוח .אולם יש לזכור כי זו התקפה מצרית של השריון ולא גרמנית" 97.בשעה 27:12
מסרה האוגדה לפיקוד על כוח מצרי המתקדם לכיוון "יחיאל" הסמוך לציר הרוחב ,ולמרות
עומק החדירה הוסיפה "אין צורך בסיוע" 98 .אלא שמפקד האוגדה המודאג מתמונת המצב פנה
לפיקוד בבקשת תגבורת .מגן נענה בחיוב וכמה דקות לפני שעה  42:22הודיע מפקד האוגדה
לסמח"ט  124על העברתו ת"פ החטיבה של גדוד מחטיבה [ 422מאוגדה  99 .]411אחרי עוד 15
דקות נרשמה הודעה מאת ק .אג"ם " : 050גדוד טנקים יגיע ל'לרסון' [צומת המיתלה] ויתמקם באזור
'מאייד" [שלושה ק"מ ממערב לצומת]  .בתחקיר גדוד  129מחטיבה  422נכתב כי באותו היום
הגיע הגדוד לפנה"צ לציר המיתלה והוכפף לחטיבה  124אך לא השתתף בלחימה .הגדוד העביר
100
את הלילה בחניון בציר המיתלה וחזר למחרת 45 ,אוק' ,אל חטיבתו המקורית.
גדוד  - 101סבב לחימה שני
מחלקת איתן ידיד  -לוי ירתה אל המצרים בוואדי עד שאזלה תחמושתה .בשעה  42:25הורה ק.
אג"ם אוגדה למג"ד  020להחזיר את המחלקה אליו  101סמ"פ "זבוב" נפרד ממג"ד  14והצטרף
ל 020עם זוג "שוטים" ומאוחר יותר הצטרפו אליהם שני ה"שוטים" של המ"מ ניצן סלע
והמט"ק רוני שטדלר ,שכאמור סיימו את סריקת הוואדי.

97

יומן רל"ש פיקוד דרום.
98
יומן מבצעים פיקוד דרום.
99
יומן מבצעים  ,252שעה 0957
100
ארכיון צה"ל ,תיק  .334תחקיר חט'  ,700גדוד  . 406אהוד גרוס שהיה מ"פ באותו הגדוד כתב ביומנו שפלוגתו העבירה את
הלילה בחניון בציר המיתלה ובשעות הבוקר חזרה צפונה.
101
יומן מבצעים אוגדה  . 252זמן מה לאחר מכן הורה ק .האג"ם ישירות לאיתן ידיד לוי לשוב אל202 .
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כעת עמדו לרשות הצנחנים  42טנקים כשירים " 4 -מגחים" ועוד " 1שוטים" .בשעה  42:49דיווח
מג"ד  020לאוגדה כי הוא מזהה אויב בין תעוז "צידר" לבין מוצב התותחים "מבדד" 5 ,ק"מ
ממערב ל"צידר" 102 .המצרים חזרו להתקדם ממערב והמג"ד ראה" :גל שני עם שני טנקים,
משאיות .הם פרקו את המשאיות בצורה שלומיאלית והתחילו להסתער לכיוון שלנו באזור  .4444כלומר גל
ראשון ושני נכנסו באותו כיוון ובאותה עוצמה [ ]...אז הופיע חיל האוויר והחל לדפוק את כל השיירה הזו,
לפי הסדר .באותו הזמן העסיק הגדוד את המצרים שמצפון לו בציר "נווה"" :אנו בארטילריה
התעסקנו עם הטנקים שעמדו ב'נווה'.
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המג"ד אמר" :לקחתי  4חוליות של בזוקאים ומיקמתי אותם על קו הדיונות הראשון כלפי הטנקים .לי
לפחות הייתה הרגשה שאנו הולכים ונגמרים פה ואמרתי להם זו המלחמה האחרונה" 104 .אלוף [מיל'] ד"ר
יום טוב סמיה ,שהיה חייל באחת מחוליות הבזוקה ,מספר כי נשלח ע"י מפקדו להביא את
פצצות הבזוקה שנותרו בזחל"מים מאחור ,ואז התברר שהן ללא מרעומים .לכן" :החלטנו ביחד
שיורים את הפצצות ללא המרעומים .לפחות להפחיד את הכוחות המצריים 105 ".בינתיים שקעו בחול
הזחל"מים שנשאו תחמושת טנקים חיונית .הצנחנים העמיסו את התמושת על גבם ורצו עם
הפגזים אל הטנקים שירו ללא הרף .כדברי המג"ד" :טנקים שלנו עמדו מצפון מערב לצומת אליה לא
ניתן היה להגיע ברכב .לכן הוריתי את הפלוגה המסייעת שיובילו פגזים בידיים מרחק של  477מטר
מהזחל"מים עד הטנקים 106 .במהלך הקרב נהרג מפגיעת רסיס סגן דרור נבו ,מפקד אחד מטנקי
ה"שוט" .כמו כן נפגע הטנק של קצין המילואים שרון .הצוות ובו הטען בני בשן יצא מהטנק ללא
פגע.
הקרב דעך .בשעה  11:05הורתה האוגדה לגדוד חרמ"ש  89לצאת מ"עכברוש " לסריקת הוואדי
ובשעה  11:55דיווח מג"ד  202על נסיגה כללית של הכוחות המצריים שמצפון לו  .בשעה 12:25
דווח על תפיסת חמישה שבויים .בשעה  15:20פגעו הטנקים של מחלקת איתן ידיד -לוי בארבעה
טנקים ושש משאיות מהכוח המצרי על ציר" זאבה" מדרום ל  107 .020 -הגדוד המשיך להפעיל
אש ארטילריה וירי טנקים לעבר כוחות מצריים שנראו נסוגים מצפון לו במשך כל שעות
אחה"צ.

102

יומן מבצעים" " 252 .מבדד" היה מוצב ארטילרי על שפת מפרץ סואץ ,ובו  6תותחים נגררים  155מ"מ ועוד שתי מרגמות
 160מ"מ שהיו מיועדים לסייע למעוזים .המוצב ננטש בערב  7אוקטובר עם התותחים ,המרגמות והציוד שהיה בו לאחר
שחובלו והוצאו מכלל שימוש.
103
תחקיר מג"ד . 1974 202
104
מג"ד  . 202בכנס פד"ם  19מרץ  1974מסר המג"ד על צוות בזוקה אחד.
105
זיכרונות אלוף [מיל'] ד"ר יום טוב סמיה .באתר צה"ל מספר האלוף כי גדוד  202השמיד לבדו  100טנקים.
106
תחקיר גדוד  . 202 ,מחלקת היסטוריה.
107
יומן מבצעים אוגדה  252במאמר אלמוג ב"מערכות"  1978 , 266תפח מספר הטנקים שנפגעו ב"זאבה" ל 15 -
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סיום
בצהריים עבר גדוד  46מעמדותיו מצפון לוואדי אל מדרום לציר" יורה" במגמה לחסום כוח
אויב שנראה כמתכוון לאגף את  202מדרום  .אחרי שהאיום לא התממש התקבלה בגדוד פקודה
לניצול הצלחה ורדיפה אחרי המצרים הבורחים ,שבוטלה אחרי זמן מה  .בשעה  15:50חזרו
הפלוגות לחניון בצומת המיתלה  .הכוח מגדוד החרמ"ש שיצא לסריקת הוואדי ,לקח בשבי
אנשי צוות מצרים והשליך רימונים לתוך טנקים שננטשו שלמים  .גדוד  202המשיך לסרוק את
סביבת הצומת ע"מ לוודא שאין בה עוד אוייב .
ביום הקרב נהרגו בגדוד  020שלושה צנחנים ושלושה טנקיסטים  .גדוד  46וגדוד  89סיימו את
הקרב ללא נפגעים בצידם  .אחרי הקרב נספרו בוואדי מבעוק ובסביבתו  60טנקים פגועים או
נטושים ועוד עשרות נגמ"שים ומשאיות גוררות תותחים ותחמושת.
יומיים מאוחר יותר ,ב - 16אוק  ,איתרה תצפית  215ו' החרוצה קבוצת חיילים מצרים ורק"מ
באיזור ציר "חניבעל  " 68מדרום ל"יורה" .איתן ידיד  -לוי ואיתו הטנקים של גדעון יפת מתי
שרביט וניצן סלע נשלחו למקום ביחד עם מחלקת צנחנים  .הכוח פגע בשני נגמשי ב.ר.ד.מ  0של
108
האויב ,שבה מספר נגמ"שים ואיתם יותר ממאה חיילים ,בהם מג"ד  339המצרי .
המלחמה נמשכה .ב - 19אוקטובר צלח גדוד  46את התעלה עם חטיבה  . 401הגדוד סיים את
המלחמה ב  24אוקטובר כשהגיע לראס עדבייה מדרום לנמל עדבייה על שפתו המערבית של
מפרץ סואץ" .כוח עמית" המשיך בלחימה כפלוגה בגדוד  195שחצה את התעלה גם הוא בבוקר
 47אוקטובר .למחרת 02 ,אוקטובר אחר הצהריים נפצע עמית בהתקפת מטוסים והוחלף ע"י בן
ארצי .גדוד  020נשאר בציר" יורה" עד  23אוקטובר ואז עבר לצידה המערבי של התעלה.סיכום
ערוץ וואדי מבעוק היה מוכר בחטיבה  124ככזה שהאויב עלול לעשות בו שימוש להנעת כוחות
אל ציר הרוחב .ראייה לכך הוא מיקומה של תצפית  045ז' שעמדה ליד "נוה"  ,40סמוך למעבר
ההכרחי בו ערוץ הוואדי חוצה את רכס הדיונות ומאפשר להגיע בקלות אל ציר הרוחב .כך גם
מיקומם של פלוגה ג' מגדוד  020ליד "מאפר" ,מול המעבר ההכרחי ,ושל גדוד חרמ"ש  40במקום
בו חוצה הוואדי המגיע ממזרח את ציר הרוחב .מכאן עולה השאלה  -מדוע הופתעה האוגדה
כאשר התממשה אחת מדרכי הפעולה ,שלקראתם לכאורה היא נערכה ? נראה שהתשובה נעוצה
פחות בתחום מיקום הכוחות ויותר בתחום הזלזול בכושר הביצוע של האויב ,ביחד עם
ההסתמכות על חופש הפעולה של חיל האוויר בגזרה הדרומית .דבריו האמורים לעיל של האלוף
גונן לרמטכ"ל בבוקר  41אוק' " ...יש לזכור כי זו התקפה מצרית של השריון ,ולא גרמנית ".מלמדים
היטב על זלזולם הנמשך של המפקדים באוייב ,שכבר הפתיע אותם בימי הלחימה הקודמים.
108

דורון אלמוג " ,מערכות"  . 1978 .266שני הטנקים המצרים נפגעו ע"י הטנק של גדעון יפת.
109
יומן רל"ש פיקוד דרום.
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גודל הכוח המצרי ,מהירות התנועה שלו וכיוונה לא הלמו את הערכת הכוחות ,ומכאן הזמן הרב
יחסית שנדרש לאוגדה בכדי להכיר בטעותה .מי שמנעו מההפתעה להפוך לבלתי הפיכה היו
מח"ט  ,124שהחליט על דעת עצמו לשלוח את גדוד  14דרומה ,מהירות התגובה של פלוגה ג'
בפיקוד ירון רם ופעולת "כוח אלמוגי" בפיקוד איתן ידיד  -לוי.
עד מחקרו של אבידור היה מקובל לחשוב כי בקרב  14אוקטובר בגזרת ציר" יורה "השתתפו
מצד האויב שתי חטיבות שריון  -חטיבה  3שפרצה בוואדי מבעוק וחטיבה  22שתקפה את גדוד
 020ממערב  . 110אבידור מוכיח שבלחימה באותו היום השתתפה רק חטיבה  3המוגברת,
שהושמדה כולה כפי שמעידים על כך גם המפקדים המצרים .בספרו של הגנרל המצרי ג'מאל
חמאד " הקרבות המלחמתיים בחזית המצרית " המתאר בפרוטרוט גם הוא את מתקפת 14
אוקטובר לא מופיעה חטיבה  22כמי שהשתתפה בה ":המשימה להגיע למעבר המיתלה הוטלה על
חטיבת שריון  3מדיוויזיה משוריינת  4שתוגברה על ידי גדוד חי"ר ממוכן מחטיבה ממוכנת  113מדיוויזיית
ממוכנת  111 . 1מפקד ארמיה  1כותב בזכרונותיו ]...[ :כשחטיבה  4שריון החלה בתנועתה ,התקדם גם
גדוד  447חי"ר ממוכן בכיוון ואדי מבעוק".

112

בספרו של ג'אמל חמאד "מערכות המלחמה בחזית

המצרית " נכתב על מה שאירע לחטיבה " : 3מפקד דיביזיה  4משוריינת הציג את תמונת המצב בפני
מפקד ארמיה  4והדגיש בפניו את היקף אבדות החטיבה ,שהגיעו לכדי  60טנקים וכל תותחי גדוד
הארטילריה שלה ...בנוסף למותו של מפקד החטיבה והימצאות מספר גדול של הרוגים ופצועים בשטח  .זאת
בשעה שלא היו בנמצא כל כוחות בארמיה שניתן היה לתגבר אותה ולא היה לחטיבה כל אמל"ח נ"מ,
שיאפשר לה להתמודד מול המטוסים ,בעיקר בשל התקדמותה קדימה ויציאתה אל מחוץ למערכת ההגנה
האווירית  .לאור מצב גרוע זה של החטיבה ,הורה מפקד ארמיה  3לממלא מקום מח"ט  3שריון ,לסגת לתוך
113
ראש הגשר של דיביזיה " 19
על העובדה שחטיבה  00לא השתתפה בקרב מול גדוד  020יש להוסיף כי ממקומו בצומת "נוה" -
"יורה" לא יכול היה הגדוד להשפיע על מהלכה של חטיבה  3בערוץ הוואדי ,שכאמור עבר מרחק
כשישה קילומטר צפונית ממנו .האוייב שפגש את גדוד  020היה גדוד חרמ"ש  339שיצא מעיון
מוסא כשמשימתו לאבטח מדרום את חטיבה  3ובהמשך לתפוס את צומת "יורה" " -עזבון".
נוכחותו של גדוד  202על ציר "יורה" הפתיעה את הגדוד המצרי ,שהתבלבל והתפצל לשלושה
כוחות משנה .הכוח הדרומי ,שהיה עם המג"ד ,פנה אל ציר" זאבה" מדרום ל"יורה" ולא יצר
כל מגע עם גדוד  ,020הכוח המצרי הצפוני עבר מצפון לגדוד  202וחצה את ציר" נוה" במגמה
לרדת לוואדי מבעוק ,והכוח המרכזי שניסה להתקדם על ציר "יורה" ,נעצר באש גדוד 020
באיזור "צידר" .בחילופי האש עם הכוח המצרי הצפוני נפגעו שני תול"רים וזחל"ם של גדוד .020
110

כך למשל ב"אטלס כרטא " עשור שלישי  ,עמ 80
111
אצל אבידור ,תירגום  -פסח מלובני  .מופיע גם ב"שריון " 44 ,ספטמבר 2013
112
מצוטט אצל גדעון אבידור
 113מחקר אבידור  .תרגום פסח מלובני.
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אותו כוח שלח ככל הנראה יחידת חי"ר כלפי גדוד הצנחנים ,שנעצרה הרחק ממנו באש
ארטילריה ומרגמות.
אבידור מסכם וכותב " :עדויות המפקדים שלחמו עם גדוד  202בצומת מעידות כולן על חמישה עד
עשרה טנקים מצריים המנהלים אש עם הטנקים של גדוד  .474לא נצפה שום ניסיון להגיע לקרב מגע לתקיפת
הצומת  114 ".כאמור ,גם דברי מג"ד  , 202כפי שנאמרו מייד לאחר המלחמה ,אינם מלמדים על
התקפה כלשהי כלפי הגדוד.
במרוצת השנים שעברו מאז המלחמה לא דבק מג"ד  202בגרסתו על אירועי  14אוקטובר 1973
כפי שניתנה בסיום המלחמה .תיאור הקרב שכמותו היו רבים באותה המלחמה ,תפח לממדים
דמיוניים שנתמכו בכותרות זועקות כך למשל בשנת הארבעים למלחמה תואר הקרב בכותרת:
"הקרב שנשכח  :כשגדוד  202עצר  100טנקים עם מקלעים ומרגמות".

115

אחרי פטירתו של רובין ציטט יצרן הסנסציות והקונספירציות אורי מילשטיין את רובין
שלדבריו אמר לו באחת משיחותיהם כי " :בסך הכול עם כמה טנקים ששדדתי ומחלקת תול" רים...
הצלחנו לעמוד מול השריון המצרי  ...השמדנו כמאה טנקים"  116בראיון ברדיו העלה מילשטיין את רף
הכזבים כשהסביר כי גדוד הצנחנים עצר דיביזיה והשמיד  422טנקים "ללא שריון ולא ארטילריה
117

ולא מטוסים".
מחקר אבידור והפרטים הנוספים שאספנו על "קרב ואדי מבעוק" ,מוכיחים כאמור שלתיאוריו
המאוחרים של רובין את מה שהתרחש בגזרתו ב - 14אוקטובר  1973לא הייתה אחיזה
במציאות .על כך התווספה התעלמותו מתרומתם ללחימה של הטנקים ,הן אלה של גדוד  14והן
אלה שהיו תחת פיקודו הישיר .אין ספק שבלעדי לחימתם המקצועית והנחושה של הטנקים היה
גדוד  020מתקשה מאד לעמוד גם מול הכוח המצרי הקטן והמבולבל שפעל בגזרתו.

114

"מהפתעה לנוק אאוט" ,עמ' 65
115
מרדכי חיימוביץ .12/9/2013 ,אתר .NRG
116
"הבלורית והטוהר" .כתבה בעקבות פטירתו של רובין.
117
החל מדקה  .05:30באותו ראיון הסביר מילשטיין" :זה לא קיבל
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/364375
פרסום כי הוא התנגד שמישהו יקבל צל"שים .למשל בגדוד  290כמעט כולם קיבלו צל"שים".
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נספח א'
 49אוקטובר  -מהומה על לא מאומה בציר "יורה"
חקירת הלחימה בציר "יורה" ,שכאמור הסתיימה ב 44 -אוק' ,הביאה אותנו לחקור את מהלכי
חטיבה  124באותו המקום גם ביום הבא  49 -אוקטובר  .עיקר עניינו היה לבדוק את שלל
הגירסאות בנוגע לנסיבות הנעתה באותו היום של חטיבה  124מציר המיתלה ["עטיפה"] אל ציר
" יורה" והיערכותה שם להתקפה ,שבסופו של דבר בוטלה.
בצהריי  49אוק' הביאה התקדמותו האיטית של מבצע הצליחה את המטה הכללי ופיקוד הדרום
לדון בשאלה האם להמשיך את העברת הכוחות על התעלה או להסתפק במה שכבר הושג
ולעצור .למרות שאוגדה  050הייתה אמורה להצטרף בקרוב למאמץ ממערב לתעלה ,בבוקר 49
אוק' עזבה חטיבה  124את ציר המיתלה ["עטיפה"] ונעה עם הגדודים  475ו 14-דרומה אל ציר
"יורה" ,במטרה להיערך שם להתקפה 118 .בציר המיתלה נותר לעמוד גדוד  50הקטן שתוגבר
119
ב"כוח עמית".
לדברי גדעון אבידור ,שכאמור היה ק .אג"ם אוגדה  ,050ב 49-אוקטובר או קודם לכן לא קיבלה
חט'  124פקודה להתקפה כלשהי בגיזרת ציר "יורה" .לדבריו" :יכול להיות שבחטיבה  475דברו על
התקפות לכל מיני כיוונים  -אם כך היה אלו היו יוזמות שלא הגיעו לאוגדה"
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וכן":ב 59-לחודש תשומת

הלב האוגדתית הייתה לגזרתה הצפונית  -בה חטיבה מצרית  41נעה צפונה לאורך חוף האגם המר לקראת
קרב עם חטיבות  177ו - 459-כאשר אנחנו מנסים ,ללא הצלחה ,לעכב אותה על ידי חטיבה  514ואש
ארטילרית .בגזרה הדרומית  -ב 51 -לאוקטובר בלילה קבלנו ת"פ את החטיבה של אריה ווינברג שישבה
בראס סודאר (טיראנים) למחרת היא הופעלה עם שני גדודים מדרום לצפון לכיוון עיון מוסה כדי להתקרב
ואולי לחבור אל הכוח של דורון רובין שלחץ מעמדותיו לעבר גבול הגזרה הזה .דורון רצה כל הזמן להתקדם
לכיוון התעלה  -לא אישרנו לו  -הייתה מולו דיביזיה  - 57והוא גדוד צנחנים ו  9טנקים .הוא פעל בסריקות
בוואדיות מדרום וממזרח במרדף אחרי שרידי ההתקפה מה 54 -בחודש .החטיבה של אריה [וינברג]
התקדמה ולא נתקלה באויב משמעותי עד שנעצרה מדרום לעיון מוסה מבלי לכבוש את האזור.
פינקו  -מהחפ"ק תיאם את הלחימה בין שני אלה (ברומנית)  -לא היה שום דבר רציני וגם לא הושג דבר .לא
חשבנו להוריד גדודים של  475לשם  -ל 475-הייתה גזרה משלה והיא הייתה עסוקה דיה מה עוד שמצפון לה
חטיבה  514הייתה ב"מרדף" אחרי חטיבה  .41צה"ל כבר היה בשלבי הצליחה ואנחנו רצינו לצלוח  -מפקד
121
האוגדה עסק בזה ולא בפינה הדרומית".
ביומני המבצעים של אוגדה  050וחטיבה  124לא נמצא רישום המלמד על הנעת החטיבה לציר
"יורה" ב 49-אוקטובר .עם זאת ,באותו יום נרשמו שיחות טלפון בין סגן מפקד אוגדה 050
,ברוך הראל [פינקו]  ,לאלוף גונן מהן ניתן להבין את מה שהתרחש .בשיחת טלפון שהתחילה
118

ביומן המבצעים של גד'  195נרשם - 07:00":הגדוד קיבל הוראה לנוע לציר 'יורה' כדי לבצע התקפת נגד מדרום לצפון".
119
לב צור" ,שריון"  40 ,44שנה למלחמת יום הכיפורים וגם עדות קמב"צ  195יוני גלעד.
120
אבידור ,דוא"ל 15 ,ינואר .2020
121
דוא"ל מאבידור  21יוני .2020
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בשעה  44:40הציג הראל לגונן את יוזמתו להתקפה משולבת על עיון מוסא ואמר" :תיאמתי עם
שייקה [גביש  -מפקד מרש"ל] וסיכמנו על התקפה שהוא מתקדם על ציר "פגישה" [כביש החוף] ואנחנו
עם החברה של דן [שומרון –  ]124לוחצים מ'יורה'  94לצפון מערב צפון 'פורטל" .גונן היקשה על הראל
ושאל "מה הכוונה" וזה ענה" :לדחוף החוצה את האויב ולפתוח את ציר 'יורה' עד הסוף ,לחבר את ציר
'יורה' '-פגישה' .ולשחרר את הצומת של 'עיתונאי" [עיון מוסא]  .כשנשאל הראל על האויב בעיון
מוסא השיב ":חטיבה ממוכנת מינוס וכמה סוללות ארטילריה ,רק האל יודע כמה" .גונן שאל שוב על
122

הסד"כ התוקף והראל ענה" :הכוח של אריה [וינברג] ועוד כשני גדודים של ".475
בזמן שחטיבה  124הדרימה לציר " יורה" עמד בראס סודר בציר החוף שבגיזרת מרש"ל כוח
אריה וינברג ["כוח איילון"] .היו בו גדוד טנקים  005מוקטן בפיקוד אברהם מדליה עם  44טנקי
"טיראן" ,פלוגת "שוט" מגדוד  421של חטיבה  441עם  42טנקים בפיקוד המ"פ אפרים גרוס0 ,
טנקי "מגח" עם המ"מ אורי שכטר מגדוד  50ועוד שתי סוללות מרגמות  123 .402וינברג התכונן
124
להתקדם צפונה לכיוון עיון מוסא אך היה חסר בחי"ר ,ולכן נשלחה אליו פלוגה מגדוד .020
מה מכל זה ידעו המפקדים בחטיבה  ? 124עמנואל סקל מג"ד  50מציין בספר "דרך האש" ,ככל
הנראה בטעות ,כי הפקודה להתקפה מ"יורה" צפונה ניתנה לדן שומרון ממפקד האוגדה קלמן
מגן 125 .לדברי עוזי לב צור ,מג"ד  ,475התקפת החטיבה נועדה להיות סדן להתקפה מצפון
שתבצע אוגדה  440על רכס קרת מורה ,שנפל לידי המצרים -ב  7אוק' .אלא שבעיתוי זה הייתה
אותה אוגדה עומדת במקומה כעתודה למבצע צליחת התעלה ,ומאוחר יותר עסקה בהשמדת
חטיבה  05המצרית באיזור הצליחה 126 .ביומני המבצעים וגם בזיכרונות מפקדי אוגדה  440אין
איזכור מאותו היום הנוגע להכנות להתקפה כלשהי כלפי דרום.
יוני גלעד ,שהיה קמב"ץ גד'  , 475מסר כי תנועת הגדוד אל "יורה" בבוקר  49אוק' התנהלה
אחרי "קפ"ק חט' מאולתרת ע"י נגמשי החפ"ק של דן שומרון המח"ט ".גלעד מוסיף כי " :בקבוצת
הפקודות החטיבתית דובר על התקפת נגד מציר 'יורה' צפונה במרחב שבין ציר החת"ם לתעלה .לשאלתי מי
תוקף את 'קרת -מורה' ,השטח השולט שאיבדנו ועשה לנו צרות ,דן שומרון המח"ט ענה שההנחה היא
שהמצרים ייסוגו משם כתוצאה מהאיגוף המערבי שלנו 127 .דברי יוני גלעד נתמכים בשיחה נוספת
שהתנהלה בין סגן מפקד אוגדה  050הראל לבין האלוף גונן בה נמסר לו על כוונה לתקוף עם
128
חטיבה  124לא מערבה לכיוון עיון מוסא אלא לצפון מערב לכיוון "פורטל" .

122

רישום שיחת טלפון  16אוק'.570-522 ,
123
שיחת זטורסקי עם אברהם מדליה מג"ד  .225פלוגת ה"שוט" הגיעה ע"ג מובילים מאילת לאבו רודס ומשם על זחלים לראס
סודר ב 15אוק' .עדות צקי גפן ,שהיה מ"מ בפלוגה ,לזטורסקי.
124
פלוגת מ"כים מגדוד  290בפיקוד אבי איליוב שהיה ת"פ גדוד 202
125
עמנואל סקל "דרך האש" גדוד  52במלחמת יום כיפור.
126
יומן מבצעים אוגדה .172
127
דוא"ל יוני גלעד ,ינואר .2020
128
ה"ביצים" שסומנו על מפות השליטה נועדו ליצירת שפה משותפת ולא תחמו היערכות האויב כלשהי.
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כשהגיע מג"ד  475אל ציר "יורה" ,הוא חבר למג"ד  020כדי לקבל ממנו את תמונת מצב ולבצע
תצפית .קמב"ץ  475מתאר את שאירע" :נענו מצומת המיתלה על ציר הרוחב ובהמשך על ציר 'יורה',
הגד' נכנס להמתנה ורק עוזי המג"ד ואני התקדמנו לחבירה עם דורון רובין מגד'  .474עלינו לתצפית עם דורון
שסקר לנו יפה את השטח והמצב .כאשר ירדנו מהדיונה והחלפנו עוד כמה מילים ,שמענו מעוף טיל סאגר
ופגיעה .עודד קרוק המט"ק-תותחן שלנו [ ]...צנח מכיפת המפקד פנימה .תוך שניות הטנק החל לבעור ורק אז
קלטתי שהטנק שלנו נפגע .הנהג חיים גרושקובסקי ,נחלץ פצוע קשה וחובשי הצנחנים הסתערו עליו ופינו
129
אותו לאחור".
ההתקפה המשולבת על עיון מוסא בוטלה עם חזרתה של חטיבה  124לצומת המיתלה כבר
בשעות הצהריים של אותו היום  49 -אוק' 130 .התקפת כוח וינברג התעכבה עד לחבירת פלוגת
הצנחנים אליו מוקדם בבוקר  40אוק' .ויינברג שהונחה לבצע את ההתקפה בזהירות ,יצא לדרכו
בצהריים ונעצר מייד כאשר אחד מכלי הרק"ם שלו נפגע ,ככל הנראה מפגז ארטילריה.
נראה כי הפקודה למח"ט  124לנוע מציר המיתלה אל ציר "יורה" לקראת התקפה כמו גם
הפקודה לחזור באותו היום אל צומת המיתלה נמסרה למח"ט ישירות מסגן מפקד אוגדה ,050
שלא עידכן על כך את מטהו .מכאן הפער בתמונת המצב עליו מצביע קצין האג"ם של האוגדה.
מהלך הסרק שביצעה חט'  124ב 49 -אוק' יכול להיות מוסבר כשילוב של דבקות בשיטת לחימה
שכשלה כבר ביממה הראשונה ,ביחד עם תסכול אישי .גונן והראל התפרסמו כמח"ט וסמח"ט
מובילים ב 4749-אבל מצאו עצמם מחוץ לשדה הקרב ב  1314791 -האלוף גונן הודח מתפקידו
כאשר רא"ל [מיל'] חיים בר לב מונה ב 42-אוק' למפקד החזית והראל ,השש אלי קרב ,מצא
עצמו מנהל את עורף הלחימה במקום להובילה 132 .יש להניח כי בצר להם חיפשו השניים דרך
להוביל מהלך שיטביע את חותמם האישי על המלחמה .האם היו מודעים לכך שהדרך העוקפת
בה פעלו הייתה עלולה לשבש את מאמץ הצליחה ? האם סברו שיש בידי שני הגדודים המותשים
של חט'  124הכוח להתגבר בכוחות עצמם על מערכי הנ"ט שביססו המצרים ב"פורטל" ובעיון
מוסא ? מכל מקום  -ב 49אוק' האיר המזל הטוב את פניו לחטיבה  124בעת שהתקפתה לא
יצאה לפועל.
בימים הבאים ינסה האלוף גונן להוציא לפועל התקפה נוספת אל עיון מוסא ,הפעם בשיתוף כוח
מחטיבה  095ו"כוח ברעם" ,שנותר אחראי על ציר הג'ידי אחרי שפינקו החליף את אברהם
ברעם בפיקוד על חטיבה  .441גם יוזמות אלה לא התקדמו אל מעבר לפקודת התראה לכוחות.
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יוני גלעד ,דוא"ל 11 .ינואר  .2020ראה גם יומן מבצעים גד'  195מתאריך  16אוק'.
130
ביומן מבצעים  195נרשם -13:00" :הגדוד חזר לחניון יום באיזור צומת 'עטיפה עזבון"
131
הספר "חשופים בצריח" שכתב שבתאי טבת אחרי מלחמת ששת הימים מתאר בעיקר את לחימתה המוצלחת של חטיבה 6
בפיקוד גונן שהראל היה סגנו .לספר היה חלק נכבד בהאדרת שמותיהם של השניים.
132
בשיחות הטלפון עם גונן אומר הראל כי מחפש מקום בו אפשר להרוג ערבים.
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נספח ב'
כוחות מאולתרים
בחקירה שערכנו בנוגע לפעולת הכוחות המאולתרים שלקחו חלק בלחימה טרם  41אוקטובר
ובמהלכו ,בלטה מאד תופעת התפקוד בהעדר מסגרת של חיילים ומפקדים .התופעה מוכרת מכל
המלחמות אבל בלטה הרבה יותר במלחמה המפתיעה ,האלימה והפרועה שהתרחשה ב.4791-
הקמת והפעלת הכוחות המאולתרים התבססה על רוח הלחימה ,המשמעת האישית
והמקצועיות שהוחדרה בטנקיסטים במהלך שירותם הסדיר .על כך נוסף הציווי ,שהפך לחלק
מהתרבות הארגונית של חיל השריון ,על פיו בהעדרם של מפקד ,טנק או צוות מצווה כל אחד
ליטול יוזמה שתביא אותו להצטרף ללחימה בדרך כלשהי.
השחיקה המהירה בקרב הכוחות הלוחמים בחזית הביאה להצטברותם בעורף הלחימה של
טנקים מתוקנים ללא צוותים ביחד עם מפקדים ואנשי צוות ללא טנקים ,שרבים מהם הגיעו
למלחמה ביוזמתם .אלה בצירוף הכורח לשלוח בהקדם כל טנק כשיר לחזית הביאו להקמתם
של הכוחות המאולתרים.
המחקר שערכנו מלמד כי משנשלמה הקמתו של כוח מאולתר הוא הגיע ללחימה בדרך כלל מבלי
שמפקדו ייזום היכרות בין המפקדים ובינם לבין אנשי הצוות .שני מפקדי הכוחות המאולתרים
שראיינו לצורך מחקר זה העידו ביושר כי הם לא הכירו את פקודיהם וגם לא השתדלו לעשות
כך גם כאשר היה ברשותם הזמן הנחוץ לשם כך .נראה שמקורה של תופעה זו לא היה חוסר
בזמן אלא במודעות הבלתי מספקת לצורך חיוני זה.
בכוחות שאין בהם היכרות בין  -אישית קודמת מתקיימת מדרך הטבע רמת מחוייבות נמוכה
כלפי המפקד ושאר אנשי היחידה מזו הקיימת ביחידה אורגנית .נראה שזו הייתה אחת הסיבות
לנטישתם של חלק ממפקדי הטנקים את הלחימה ,לאו דווקא עקב היפגעות או תקלות טכניות.
מנגד בלטו חיילים ,מט"קים וקצינים רבים שחזרו ועלו על הטנקים בכדי לחזור אל קו האש
ולהמשיך להילחם.
הקמת הכוחות המאולתרים טרם נחקרה כראוי למרות שהייתה מכפיל כוח עבור צה"ל  .די
בהשוואת מספר הטנקים שהוחזרו ללחימה ברמת הגולן מצידו של צה"ל אל מול ]![ 122
הטנקים הסורים שננטשו כשהם כשירים ללחימה ,בכדי ללמד על שילוב רוח הלחימה ביחד עם
הכושר הטכני והלוגיסטי של צה"ל ,שאיפשרו לו להתאושש מההפתעה ואף להכות נגד
ובהצלחה.
המבחן בו נדרש לוחם או מפקד שנותר בודד ללא יחידה או מפקד להחליט על דעת עצמו האם
להצטרף ללחימה לצד מפקדים וחיילים שאינם מוכרים לו הוא מהיותר קשים .לא כולם עמדו
בו כפי שהיה מצופה מהם ,אבל גם זה הוא חלק מטבע המלחמה וטבע האדם ,שיש להיות
מודעים אליו .יש להניח שהתפרקות של יחידות או ניתוק של לוחמים מיחידותיהם והקמת
כוחות מאולתרים יכולים להתרחש גם במלחמות הבאות .מחקר מעמיק על הקמתם ,פעולתם

33

ולקחיהם של הכוחות המאולתרים במלחמת יום הכיפורים יכול להתוות דרך להכנה נכונה יותר
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של לוחמים ומפקדים למצבים דומים בעתיד.
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תיאור מרתק על הקושי בשיבוצם מחדש של אנשי צוות לטנקים שהוחזרו לכשירות נמצא בספרו של יוני נוקד "לגעת בעצב
החי" .נוקד היה שליש גדוד מילואים  406בחטיבה .700
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מפות

מפה  - 4מפת צירים  -אזור ואדי מעבוק
מתוך :אטלס מלחמת יום הכיפורים ,מקור :דובר צה"ל
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מפה  - 1תוכנית המלחמה המצרית  -מוקף בעיגול  -ואדי מעבוק

מתוך :אטלס מלחמת יום הכיפורים – מקור :דובר צה"ל
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מפה  – 1מפת סיריוס  -אזור ואדי מעבוק
מקור :מובסס על מפת סיריוס ,דובר צה"ל
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מפה  – 1כוח שפיר בציר יורה –  7-44אוקטובר 4791
מקור :מבוסס על מפת סיוריוס ,דובר צה"ל
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מפה  - 5מפת קרב ואדי מעבוק –  41באוקטובר 4791
מקור :מבוסס על מפת סיריוס ,דובר צה"ל

39

תמונות

ואדי מבעוק
צלם :יראון פסטינגר

40

יראון פסטינגר מגדוד  - 14תותחן צוות גדעון יפת בכח "אלמוגי"
צלם :יראון פסטינגר

41

לכידת שבויים מצרים ב  44.40בציר "זאבה"
צלם :יראון פסטינגר

42

צוות יפת " -כח אלמוגי" :מט"ק גדעון יפת מגדוד  ,14תותחן יראון פסטינגר מגדוד  ,14טען
חיים ראובן מגדוד  ,51נהג איציק בידרמן מגדוד 14
צלם :יראון פסטינגר

43

טנקים בתנועה
צלם :יראון פסטינגר

44

גדוד  14בכניסה ואדי מעבוק – ברקע טנקים מצריים
צלם :יראון פסטינגר

