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 מבוא

 

מלחמות  מבין תבקשתי לבחור נושאבשיעורי היסטוריה הרחבה נ השתתפותי במסגרת

 עבודת חקר. ולהכין, 1869-1835ישראל בין השנים 

 

, משום יה לליבי וללב משפחתקרובים כיפורהמלחמת יום בחרתי במלחמת יום הכיפורים. 

במהלך קרבות הבלימה בסיני, ביום החמישי  נהרג במלחמה זו ,שדודי, יובל אבידר ז"ל

ולהרחיב את ידיעותי על אופן נפילתו  י להתמקד בקרבות הבלימהבחרת זו. מסיבה למלחמה

 .של דודי

והיא  מדינת ישראל ה אחת המלחמות הקשות ביותר שידעההיית יםכיפורהמלחמת יום 

הביאה לשינוי בגישה הביטחונית ובמדיניות הפוליטית של זו מלחמה  .רביםגבתה קורבנות 

 מדינת ישראל.

התחלתי את העבודה בכך שאספתי ספרים, מפות ומסמכים בנושא המלחמה ולמדתי אותם 

קשורים לנושא. הבנוסף לכך עיינתי בארכיון המשפחתי הגדול וחיפשתי חומרים לעומק. 

בעזרת ספריהם של דה. סיכמתי את מהלך המלחמה בשלב השני התחלתי בכתיבת העבו

היות שכל אחד מהם  ראשי צה"ל באותה תקופה )אריאל שרון, אברהם אדן ודוד אלעזר(.

אובייקטיבי ולא , ניסיתי להיות כמה שיותר מתאר את אירועי המלחמה מהזווית האישית שלו

 בין הגנרלים. " שהתנהלוקרבות האגולהיגרר ל"

מה שניתנה לי ולהודות מקרב לב למורה ולמנחה שלי ניסן ברשאי, ברצוני לנצל את הב

והעשיר את ידיעותי במידה רבה במהלך שלוש השנים  שליווה אותי במהלך עבודת החקר

שיעורי היסטוריה הרחבה עם ניסן היו מרתקים ועניניים, ואני שמח שיצא לי  .האחרונות

 לקחת בהם חלק.

 

 קריאה נעימה!
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 רקע
 

התוצאות הטקטיות הטובות בחלק גדול  .מלחמת ההתשה הסתיימה 1832באוגוסט  3-ב

והגאווה  ורמת הגולן המשך שליטת ישראל בסיני ,חיל האוויר הישראלי במלחמה זו מפעולות

פגעו קשות בכבוד הימים -שנבעו עוד מהנצחון במלחמת ששתלית הצה"לית והישרא

 נות לשחיקת צה"ל והכלכלה הישראלית. הניסיוובכבוד אזרחיהן השכנות ארצות ערב מנהיגי

את  "ליישב והדיפלומטיים של מדינות ערבוהנסיונות המדיניים  ההתשהמלחמת  באמצעות

את  ות ערב למסקנה, כי בכדי להשיבמדינ ההדורים" עם ישראל לא צלחו והביאו את

 .עם ישראל כוללת ישראל ובכדי להשיב את כבודן יש לפתוח במלחמההשטחים שנכבשו ע"י 

ם . הסוריולהתכונן למלחמה להתאמןשהחלו להתחמש, מצרים וסוריה בראש יוזמה זו עמדו 

המצרים  עבר לזה. אךאם לא מ ,רמת הגולן את כל במלחמה זו לכבושהאמינו כי הם יכולים 

יהיה קשה ואף בלתי  כי נוכח העליונות הישראלית בתחום האוויר והשריון, לעומת זאת הבינו

בגדה להיאחז ולהתבצר  אפשרי לכבוש את כל סיני. תוכנית המצרים הייתה לכבוש,

סוללות טילי  )הטווח בו מק" 12-ברצועה שרוחבה יהיה עד כ ,תעלת סואץ לשמזרחית ה

 (.אפקטיביים אוויר הפרושים לאורך הגדה המערבית של תעלת סואץ-הקרקע

, פתחו הכוחות המצריים והסורים בהתקפה 15:33ה בשע ,יום הכיפורים, באוקטובר- 6ב

מתואמת מראש על כוחות צה"ל בדרום ובצפון. מהלך התקיפה הראשון כלל תקיפה אווירית 

נגד מטרות בסיני ובצפון, במטרה לפגוע  632-גיחות, מהן כ 332-רבת עוצמה בהיקף של כ

ת הרב הנזק שהן בשדות תעופה ובמרכזי שליטה ובקרה של צה"ל. למרות מספר הגיחו

הסבו היה קטן יחסית. למרות שמפקדים בשטח קיבלו התרעה על פרוץ מלחמה, הם התקשו 

 להפנים את המשמעות והמשיכו להיערך ל"יום קרב", ולא למלחמה כוללת.

שהיה אמור של ישראל, מערך המודיעין המשוכלל התקפה זו הגיעה בהפתעה, מאחר ש

במקרה של פריצת מלחמה כדי שישראל תגייס את  לספק התרעה מספקת )של מספר ימים(

למעשה המודיעין נכשל בכך שלא סיפק בזמן התרעה על  כשל. כוחות המילואים שלה,

המלחמה המתקרבת. בנוסף לכך, הנחת היסוד המודיעינית )ה"קונספציה"( היתה שגויה. 

כוחה,  הקונספציה אומרת כי מצרים לא תצא למלחמה בישראל  לפני שתשלים את בניית

בעיקר את חיל האויר שלה. על יסוד הנחה זאת סברו גורמי המודיעין כי מלחמה לא תהיה 

.כחודש לפני פרוץ המלחמה החלו לזרום ידיעות מודיעין על ההכנות 1833צפויה לפני שנת 

המצריות והסוריות להתקפה. חלקן נבע מראיית ההכנות בשטח , ריכוזי כוחות וקידומם 

חות במערך התקפי, וחלקן הגיע ממקורות מודיעין אמינים  אשר מסרו כי לגבול ופרישת הכו

בכוונת מצרים וסוריה לפתוח במתקפה. אולם ראשי המודיעין דבקו בעמדתם כי "הסבירות 

לאוקטובר הגיעה ידיעת מודיעין  4 -למלחמה נמוכה ביותר".  רק בבוקר יום הכיפורים ה

לה החליטה לגייס את מערך המילואים, אולם אמינה כי באותו היום תפתח ההתקפה, הממש

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99#.D7.9E.D7.9C.D7.97.D7.9E.D7.AA_.D7.94.D7.94.D7.AA.D7.A9.D7.94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99#.D7.9E.D7.9C.D7.97.D7.9E.D7.AA_.D7.94.D7.94.D7.AA.D7.A9.D7.94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%A8%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%A8%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A2%D7%9C%D7%AA_%D7%A1%D7%95%D7%90%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A2%D7%9C%D7%AA_%D7%A1%D7%95%D7%90%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/6_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/6_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
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המודיעין הגיוס בוצע בחיפזון ולפני שכוחות המילואים נפרשו מול האוייב, החלה המלחמה. 

התקשה בגילוי ההתקפה המצרית גם מפני שהמצרים הסוו את הכנותיהם למלחמה ונקטו 

תרגיל גדול  באמצעי הטעייה כדי להסתיר את כוונותיהם )חציית התעלה הייתה במסגרת

 "(.61שנקרא "תחריר 

 ארמיות שתימול תעלת סואץ  בחזית הדרום, התייצבו לאחר ההתקפה הראשונית,

 ,בצליחת התעלה המצרים החלו קני ארטילריה. 0,222-טנקים וכ 1,322-שכללו כ מצריות

הם השתמשו תותחי מים חזקים אשר אשר פורצו מקטעים בסוללת העפר שבגדה 

ה. התותחים שטפו את העפר והזרימו אותו לתעלה, דבר אשר יצר הישראלית של התעל

חמש דיוויזיות חי"ר  את התעלה אותו הזמן צלחוחורים משמעותיים בסוללת העפר. ב

 ק"מ. ההתקפה 6-ל 5מצריות, שהתבססו לאורך גדתה המזרחית, ברצועה שרוחבה בין 

פים בהתנגדות ממשית תחת מעטה ההפתעה ולכן לא נתקלו הכוחות התוק והצליחה בוצעו

גשרים  15-באוקטובר )יומה השני של המלחמה( כבר צלחו את התעלה על כ 3-ב .מצד צה"ל

 טנקים. 622-אלף חיילים מצרים וכ 122 -כשהקים חיל ההנדסה המצרי,

סוללות ארטילריה, כאשר רק חטיבת טנקים  3מול הכוחות המצריים עמדה אוגדת סיני עם 

. נמצאים בחזיתה מעוזים 14-לוחמים ב 633-ו עוזיםמשחנתה בקו ה( 16חטיבה ) אחת

היו בסיני, אך הם היו אשר  030טנקים נוספים של אוגדה   200בנוסף לכך, לישראל היו

שהייתה אמורה להזניק ) שובך יונים)פקודת  רחוקים מכדי מתן מענה מהיר. תוכנית ההגנה

 והצליח א הופעלה בזמן, ובפועל רק שלושה טנקיםאת חטיבת השריון להגנת המעוזים ל

 .להגיע למעוז )מעוז בודפשט( תוך כדי הצליחה ולהגן עליו

הראשונים  באוקטובר כיממה לאחר תחילת המלחמה, החלו להגיע כוחות המילואים 3-ב

 הוצבה בגזרה הצפונית אברהם אדן והוטלו למערכה בשלוש אוגדות ישראליות: אוגדתו של

רה בגז אברהם מנדלר במרכז ואוגדת סיני הסדירה של אריאל שרון , אוגדתו שלשל התעלה

ק"מ מזרחית  12-כ ציר החת"ם הדרומית. שלוש האוגדות הצליחו לייצב קו בלימה לאורך

תחילה בצפון ולאחר  ,מתקפת נגד מדורגת של שתי האוגדות באוקטובר החלה 9-לתעלה. ב

 9 ספגה אבידות כבדות. עד 140אוגדה מכן במרכז. מתקפה זו נכשלה, ו

שנשאר בידי ישראל עד סוף המלחמה( ) מעוז בודפשט למעט לב-קו בר התמוטט באוקטובר

 (.1835באוקטובר  15-נכנעו ב אנשיו) מוצב המזחו

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94_14
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%96
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%9A_%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%9A_%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%90%D7%93%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%90%D7%93%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%97%D7%AA%22%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%97%D7%AA%22%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%93_%D7%A9%D7%9C_8_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%93_%D7%A9%D7%9C_8_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%92%D7%93%D7%94_162
http://he.wikipedia.org/wiki/9_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/9_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95_%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95_%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%96_%D7%91%D7%95%D7%93%D7%A4%D7%A9%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%96_%D7%91%D7%95%D7%93%D7%A4%D7%A9%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%91_%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%97
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%91_%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%97
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 קרבות הבלימהפרק ראשון: 

 :6723באוקטובר  6היום הראשון למלחמה, 

, פרצה מלחמת יום הכיפורים. בחזית 1835באוקטובר  4בצהרי יום שבת,  15:33בשעה 

לב( לאורך -הדרומית, צבא מצריים פתח בהרעשה ארטילרית כבדה על קו המעוזים )קו בר

תעלת סואץ. במקביל פתח הצבא המצרי בפעולה על מנת לצלוח את התעלה ולהכניס כוחות 

 0,022 ני,מוכנים לכניסה לסי חי"ר ושיריון לשטח סיני. בגדה המערבית )המצרית( עמדו

חטיבות  62-מקני ארטילריה, שתי ארמיות שדה, עשר דיביזיות ולמעלה  0,222טנקים, 

 ויחידות קומנדו.

, המורכבת מכוחות שיריון סדירים, (030)אוגדה  מנגד, ניצבה בצד הישראלי אוגדת סיני

קני ארטילריה. תוכנית הפעולה הישראלית למקרה של ניסיון  32-, וטנקים 082ומנתה 

קיבלה את השם "שובך יונים". על פי תוכנית זו, על אוגדת סיני לנהל קרב  כמו זה, יחהצל

-בלימה בשטח שבין גדת התעלה לכביש הרוחב אשר עובר במקביל לתעלה במרחק של כ

רך במעוזים המאויישים ולתגבר את על כל כוחות החי"ר בסיני להיע קילומטרים ממנה. 52

בו זמנית על חיל האוויר להנחית מכה מונעת  ביש הרוחב.אוגדת סיני בשטח שבין הגדה לכ

תוכנית זו הייתה אמורה על מערך טילי הנ"מ המצרי ובכך ליצור עליונות אווירית ישראלית. 

לעכב את המצרים כך שלישראל יהיה מספיק זמן לגייס את כוחות המילואים ולפתוח 

 בהתקפת נגד שתשיב את המצרים לקו התעלה.

על כך שקיבל ידיעות אמינות  בעקבותקטובר, ערך הקבינט ישיבת חירום באו 4-בבוקר ה

הוצא צו גיוס צהריים. בישיבה זו אחר ה 19:22חמה תיפתח באותו היום בשעה שהמל

עדיין להוציא לפועל לא בשלב זה מכת מנע אווירית ו להנחית הוחלט לאמילואים נרחב, אך 

ת גולדה מאיר פחד כי מכת מנע שכזו עלולה הדרג המדיני בראשו את תוכנית "שובך יונים".

לעורר כעס בינלאומי רב נגד ישראל, דבר אשר יגרום לחוסר מתן עזרה ותמיכה מצד 

לעומת זאת קיבלו כל כוחות צה"ל בסיני הוראות  המדינות המערביות ובעיקר מצד ארה"ב.

 ת.מפורשות על מצב כוננות בדרגה ג' ועל כניסה למצב כוננות ספיגה ארטילרי

ונתפסו  מאוד וצה"ל הופתעמדינת ישראל ופתח הצבא המצרי בהפגזה כבדה.  15:33בשעה 

. טעות זו גרמה לכך שחלק 19:22שהמלחמה תפרוץ בשעה  ומשום שחשב לא ערוכים,

מהמעוזים לא נכנסו לכוננות עד דקות ספורות לפני תחילת ההפגזה ואוגדת סיני לא הספיקה 

חיילים ישראלים  632ת תחילת ההתקפה איישו רק בעיונים". להיערך על פי תוכנית "שובך 

הטנקים של אוגדת סיני רק שלושה תגברו את קו המעוזים ועוד  082מתוך  המעוזים. 14את 

נערכו בשטח שבין התעלה לכביש הרוחב. בנוסף לכך הסיוע הארטילרי היה דל מאוד,  99

 ומוכנים.היו ערוכים  09קני הארטילריה הישראלים רק  32מתוך 
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(. המצרים שלחו המצרית במקביל, פתחו המצרים ב"תוכנית באדר" )תוכנית צליחת התעלה

חמש חיילים מלחמש נקודות לאורך התעלה ספינות שצוידו בזרנוקי מים חזקים ועל סיפונם 

מוכנות לפעולה. תוכנית המצרים הייתה להשתמש בזרנוקי המים על מנת  חי"ר דיוויזיות

העפר המסיבית וליצור בה חורים, ולאחר מכן להנחית על גדת התעלה  לשטוף את סוללת

. בדרך מאזור הצליחהק"מ  10-12 -במטרה לכבוש שטח במרחק של כ דיוויזיותאת חיילי ה

בתוך מספר שעות להשתלט על מצד צה"ל  זו הצליחו המצרים תחת התנגדות קלה מאוד

גדת התעלה הישראלית ולכבוש את 

מלבד מעוז  לב-כל מעוזי קו בר

. בו זמנית ומעוז המזח בודפשט

גשרים לאורך  15הקימו המצרים 

התעלה והיזרמו  במהירות כוחות 

עד לחצות חי"ר ושיריון לתוך סיני. 

באוקטובר( צלחו את  4יום שבת )

התעלה כמעט ללא הפרעה שמונה 

טנקים. עד  522-חטיבות חי"ר ו

הערב למחרת כבר צלחו את התעלה 

טנקים  822ממוכנות, שתי דיוויזיות 

 וחמש דיוויזיות חי"ר.

אוגדת סיני בראשו של אלברט 

 מנדלר, ספגה אבידות קשות מאוד.

ביומו הראשון של המלחמה, הושמדו 

כמעט כל הטנקים שנמצאו בשטח 

שבין תעלה לכביש הרוחב. שאר 

הטנקים קיבלו פקודה להישאר 

במקומם, מהסיבה שהם היו הכוח היחיד 

 ם לבין תל אביב.שעמד בין המצרי

 :6723באוקטובר  2היום השני למלחמה, 

להגן על קו המעוזים ועל השטח בין  עוד טנקים בנסיון נוסף איבדה האוגדה 3-עד בוקר ה

-טנקים נפגעו ו 135אחוז מהטנקים שלה,  42-כש כוחות נוספים, כך התעלה לכביש הרוחב

ו בעיקר מהיעדר העליונות האווירית עחיילים נהרגו או נעדרו. האבידות הקשות הללו נב 563

)חיל האוויר העדיף לשלוח כוחות לחזית הצפון, שם המצב היה יותר קריטי( ומהיתקלות 

 החדישים שסיפקו הסובייטים למצרים )טילי הסאגר(. נ"טהראשונית של צה"ל עם טילי 

 יומה הראשון של המלחמה
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 קבותכוחות המילואים שהחלו להתארגן עם פרוץ המלחמה הגיעו אט אט לחזית בסיני. בע

לת הטנקים, נתן אריק שרון פקודה לכוחות השיריון לנהוג בטנקים על עומס על משאיות הוב

 אריק התמקם בטאסה, שהייתה חדר הפיקוד הקדמי המרכזי של יע לחזית.גהזחלים ולה

צה"ל בחזית זו. במקום זה הוא פגש את באלוף שמואל גונן )גורודיש( שפיקד באותה תקופה 

ן טען כי יש לרכז את כל כוחות השיריון המגיעים לסיני לכוח אחד, על חזית הדרום. שרו

ולצלוח את התעלה לגדה המערבית. לעומת זאת גורודיש דרש כי יש להתכונן לפרוץ קדימה 

למגננה, לפצל את כוחות המילואים שמגיעים ולתגבר בעזרתם כוחות לכל אורך החזית. ויכוח 

מהיחידות שכן קיבלו הוראות סותרות מגורודיש זה בין השניים גרם לבלבול רב אצל חלק 

 ומשרון.

( 165)אוגדה טנקים מאוגדתו של שרון  642-באוקטובר כבר הגיעו לטאסה כ 3-עד ערב ה

(. הוחלט כי אוגדת ברן תתפוס את החלק 140)אוגדה  ומאוגדתו של אברהם אדן )ברן(

)אוגדה  וגדתו של מנדלר הצפוני של החזית, אוגדת שרון את חלקו המרכזי, ומה שנשאר מא

שרון  .בדרך זו ייצבו קו בלימה על בסיס כביש הרוחב את חלקה הדרומי של החזית.( 030

המשיך לנסות ולשכנע את גורודיש ואת הרמטכ"ל דוד אלעזר לארגן במהירות כוח של מאה 

ולפרוץ במתקפת בזק אל המעוזים במטרה לשחרר את החיילים הלכודים בתוכם.  טנקים

כן הרמטכ"ל העדיף תחילה לבלום את התקדמות המצרים זה של שרון לא התקבל, ש רעיון

 .ורק אחר כך להמר בהתקפה מסוכנת

התקפת נגד במטרה לחסל צה"ל בצע שלמחרת, י אחרי דיונים רבים והערכות מצב, הוחלט

את הכוחות המצריים שחצו את התעלה. תוכנית התקפת הנגד הייתה שאוגדות שרון ומנדלר 

 0-בו את קו הבלימה, בעוד אוגדתו של ברן תנוע מצפון לדרום, כך תלחם נגד הארמיה הייצ

 5-את הארמיה ה. לאחר מכן אוגדתו של שרון תבצע מהלך דומה ותתקוף מצפון לכיוון דרום

מצפון לדרום. בפיקוד צה"ל האמינו כי בדרך זו תהיה לפיקוד הדרום רגל אחת נייחת ויציבה 

בהתקפה זו, צה"ל לא רצה להדוף את הכוחות עד התעלה, אלא לכדי  על הקרקע כל הזמן.

טווח סוללות טילי הנ"מ לא להיכנס למרחק של כשמונה עד עשרה ק"מ ממנה, על מנת 

 .שנמצאו בגדתה המערבית של התעלה
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 :6723באוקטובר  2היום השלישי למלחמה, 

 לכישלון מתקפת הנגד: גרסתו של אריאל שרון

באוקטובר, יצאה מתקפת הנגד לפועל. אוגדותיו של שרון ומנדלר  9-קר, בבבו 29:22בשעה 

השתלטו על שטחים שולטים וגבעות, וייצבו קו בלימה בעוד אוגדתו של ברן החלה את 

התמרון. בערך בשעה רבע לעשר גילה שרון כי במהלך הלילה הכניס האלוף גורודיש שינויים 

מצפון לדרום, תקפה אוגדתו של ברן  0-ה בתוכנית התקיפה. במקום לגרוף את הארמיה

בחלוקה לקבוצות קטנות של 

טנקים, לכיוון מערב, במטרה 

המעוזים "חיזיון" לחבור אל 

ו"מצמד" ולהשמיד את ראש 

 הגשר שהקימו שם המצרים.

הדיווחים הראשונים שהגיעו 

לגבי ההתקפה היו כה 

אופטימיים וחיוביים עד כדי כך 

ות שהאלוף גורודיש החליט לשנ

את התוכנית פעם נוספת 

ולהורות לאוגדת ברן לצלוח את 

שהקימו  התעלה על הגשרים

 המצרים, במטרה לתפוס ראש

 גשר בגדה המצרית. בנוסף לכך

דרש  לנוכח המצב החדש,

גורודיש שאוגדת שרון תנוע 

כמאה ק"מ דרומה ותתקוף את 

הארמיה השלישית בחלקה 

הדרומי של החזית )מול העיר סואץ(. בכך 

יווה גורודיש כי יצליח לאגף את הארמיה ק

שרון טען כי  השלישית ולצלוח את התעלה גם מהגשרים שהקימו המצרים באזור העיר סואץ.

פקודה זו היא טעות, שכן אוגדתו שולטת כעת באזורים המקנים יתרון טופוגרפי על האזור. 

דרומה, אך השאיר  טענותיו של שרון נדחו והוא נאלץ לשלוח את כוחותיו מהר ככל האפשר

 כוח קטן של טנקים בשתי עמדות שעליהם לא הסכים שרון לוותר: "חמדיה" ו"כישוף".

שהחגיגות היו מוקדמות מידי. אוגדתו של ברן בסביבות השעה שתיים בצהריים התברר, 

נתקלה בקשיים רבים ולא הצליחה לפרוץ ולהגיע למעוזים. טילי הסאגר גרמו לאובדן רב של 

קפה הישראלית נבלמה. בנוסף לכך, המצרים התקדמו מזרחה והשתלטו על טנקים והמת

 של גורודישתוכנית מתקפת הנגד 
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אשר אותן נטשה אוגדת שרון )"כישוף" ו"חמדיה" עדיין החזיקו מעמד(. עד  והגבעות העמדות

הטנקים שלה, ושלושה גדודים שלה ימחקו  132מתוך  32סוף היום תאבד אוגדת ברן 

 לחלוטין.

את אוגדתו לאחור, לעזור לאוגדת ברן ולבלום את  באותו רגע קיבל שרון פקודה, להשיב

ק"מ וכמעט הגיעו למעבר הג'ידי בו היו  33-התקדמות המצרים. שרון ואוגדתו כבר התקדו כ

עד שחזרו כוחותיו של שרון, המצרים כבר השתקעו בגבעות שחלשו על ציר אמורים לתקוף. 

שכו לתוך הלילה ועלו איסמעיליה. הדיפת המצרים מהגבעות וכיבושם מחדש נמ -טאסה

 לאוגדות שרון וברן באבידות רבות.

אלא לייצב קו  ,, לא לבצע עוד התקפות נגד, החליט דדובישיבת בכירי צה"ל באותו לילה

בלימה, להמתין שיגיעו עוד כוחות מילואים ולתקוף רק אחרי שהחזית הסורית תוכרע לטובת 

 צה"ל.

שרון לחלץ בפעולה הירואית ומסוכנת את  כמה שעות לאחר החלטה זו, הצליח כוח מאוגדת

 לוחמי מעוז "פורקן", שנסוגו רגלית והסתתרו בדיונות החול שממזרח לאגם "תמסח".

 

 גרסתו של אברהם אדן )ברן( לכישלון מתקפת הנגד:
 

לפנות בוקר החלו לנוע כוחות מאוגדתו של ברן בפיקודם של גבי עמיר ונתן  26:22בשעה 

ההתקפה אמורה הייתה ר עמדות ולהתכונן להתקפה בבוקר. ניר במטרה לשפ)נתקה( 

להתרחש בשעה שמונה, אך שעה זו הייתה רק משוערת ותתחיל רק ברגע שיחליטו ראשי 

צה"ל כי יש בידם מספיק כוח. ראשי צה"ל חשבו שבשעה זו כבר יהיו בשלושת אוגדות 

יגרו, התקלקלו ולא טנקים. במציאות מספר רב של טנקים פ 322-ל 432השיריון יחד בין 

 טנקים בסך הכול. 352-הגיעו לאוגדות ולכן כשהתחילה המתקפה כללו שלוש האוגדות כ

באמצע הלילה החליט אלוף הפיקוד גורודיש לשנות את תוכנית התקיפה עליה הוחלט בדיון 

יום קודם. גורודיש ניסח את סעיף המשימה החדש כך: "טיהור קו התעלה מבין דרך החת"ם 

ם והשמדת האויב תוך חילוץ כוחות מהמעוזים וטנקים תקועים וכוננות למעבר לצד וקו המי

השני של התעלה". שינוי זה כלל לא הגיע לברן עקב בעיות ושיבושי קליטה, אלא ישירות 

 למפקדי הכוחות )גבי ונתקה( שלא היו ערוכים לשינוי זה בתוכנית.

כוחו של נתקה לתקוף ולפרוץ לכיוון התחילו כוחו של גבי ו 23:35בהתאם לתוכנית, בשעה 

ציר לקסיקון ו"חזיזית". מאחר והכוחות הצליחו להתקדם, נתן ברן את הפקודה להתחיל 

הצליחו כוחותיו של  28:22להתקיף דרומה לאורך הצירים ולחבור למעוזים בדרך. עד השעה 

עקב  אן."הברגה" לבין גשר פירד תעוזברן להגיע עד "זנגוויל", השטח המישורי שבין 

ההצלחה הורה ברן לכוחותיו לתכנן את צירי הלחימה שלהם בהמשך וכשיגיע האות להמשיך 

דיברו ברן וגורודיש, בשיחתם גורודיש דרש מברן להשמיד  28:62בשעה  עד מעוז "מצמד".
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קודם כל את כל הכוחות המצריים בסיני ורק לאחר מכן להשתלט על המעוזים ולחשוב על 

וחר יותר שינה גורודיש שוב את התוכנית ודרש מברן להתקדם דרומה צליחה. רבע שעה מא

ק"מ דרומה מהמעוז  02-03במהירות וליצור מגע עם המצרים ב"מיסורי" וב"אמיר" )

 11סמוך לשעה "מצמד"(. 

יבל ברן פקודה להתכונן ק

פנה  יחה. בעקבות זאתללצ

לרמטכ"ל ואמר שאין  גורודיש

טעם שכוחותיו של שרון 

ואז  14:22השעה  ימתינו עד

כבר  ויתקפו, אלא שינוע

דרומה, יתקפו את המצרים 

במעבר הג'ידי ויצלחו את 

 באזור העיר סואץ. התעלה

ירידת אוגדתו של שרון 

דרומה איפשרה לכוחות 

מצריים להשתלט בלי בעיה 

על הגבועת "מכשיר" 

ו"טלוויזיה" שעליהן שלטה 

אוגדתו של שרון. גורודיש 

את  דרש כעת מברן לפצל

כוחותיו ולכבוש בחזרה את הגבעות 

באותו זמן נתקעה חטיבתו של גבי ללא  בעוד שהחלק השני של כוחותיו נערכים לצליחה.

במקביל נכנס הספקת תחמושת ודלק, שכן ההפגזות המצריות ניתקו את קו ההספקה שלה. 

 רב סמוך לתעלה והושמד כמעט לגמרי.אגדוד מאוגדתו של ברן למ

וח נתקה כי ממשיכים לזרום בקצב מהיר כוחות שיריון ורגלים מצריים דיו 10:52בשעה 

 ברן המשיך לדרוש סיוע אוויר אך סיוע זה לא הגיע. שזורמים לכיוון "פורקן".

החלו לספוג אבידות קשות בכל התחיל לקבל ברן סימני כישלון. חטיבותיו  16:13בשעה 

מצפון תחת  אסף יגורית חטיבתו של החזיתות. טנקים מצריים חצו את גשר פירדאן ותקפו א

בנוסף לכך הקשר עם חטיבותיו סבל מהרבה הפרעות, דבר שהיקשה  אש ארטילרית כבדה.

באותו הזמן התחילו להתקבל ידיעות על  מאוד על ניהול הקרב והתיאום בין החטיבות.

התקפת נגד מצרית גדולה באזור "חמוטל". ברן הורה מיידית לשלוח את כל חטיבתו של 

 לפני הצהרייםמתקפת הנגד 



 
02 

גורודיש יצר שוב קשר עם שרון ודרש ממנו לסובב את  אריה קרן במטרה להגן על "חמוטל".

 אוגדתו ולעזור לאוגדת ברן.

אוגדתו של ברן במשבר חמור, המצרים כיתרו אותה. חלקה השני של הייתה  13:22בשעה 

ממערב תקפה אותם הדיביזיה 

, מדרום כוחות מהדיביזיה 0-ה

ו . משאר הכיוונים תקפ14-ה

אלפי חיילי רגלים מצריים 

ועשרות רבות של טנקים. לברן 

לא נותרה ברירה והוא הורה 

רוץ לכיוון לאוגדתו לסגת ולפ

 "מיסורי" ולפגוש שם חלק

אוגדת שרון שהייתה בדרכה מ

 חזרה ממעבר הג'ידי.

חלקה השני של אוגדת שרון 

נשלח לעזור לאוגדת ברן 

ב"חמוטל" ששם המצב היה 

ות הלילה עד שע קשה מאוד.

נמשכה הלחימה על "חמוטל" 

ולבסוף הצליחו כוחות ברן 

ושרון להדוף את המצרים. 

בסוף המערכה איבדה אוגדת 

הטנקים שהיו לה  132מתוך  32ברן 

 ושלושה גדודים שלה נמחקו כמעט לגמרי. תחילת המתקפהב

ברן טוען כי הכישלון במתקפה נבע משלוש סיבות. ההתקפה לעבר התעלה, במקום 

צמדות לתוכנית המקורית. יציאה למתקפה כשהאוגדות עדיין לא היו ערוכות, ושליחת הי

אוגדת שרון לצליחה במעבר הג'ידי במקום עזרה לאוגדת ברן ותקיפה בחזית המרכזית )כמו 

 התוכנית המקורית(.

 

 :6723באוקטובר  7היום הרביעי למלחמה, 

מצרית את מתחם "חמדיה" ונהדפה  באוקטובר, תקפה חטיבת טנקים 8-בוקר יום שלישי, הב

מהקרב  הטנקים מצריים ויצא 53 הלאוגדת שרון(, שהשמיד יה רביב )שייכתע"י חטיבת טוב

בעקבות הצלחה זו הורה שרון, בניגוד לפקודת דדו, לחטיבת טוביה, לרדוף אחרי  ללא פגע.

 י הצהרייםמתקפת הנגד אחר
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טנקים  03האויב הנסוג ולהשמידו. החטיבה התקיפה, אך, נבלמה וספגה אבידות קשות )

ישראלים הושמדו(. בנוסף לכך הורה שרון לחטיבת אמנון רשף לכבוש את אחד המתחמים 

ק"מ  9ויוצב קו הגנה במרחק של  המתחם נכבשזו הצליחה,  המצריים. אמנם התקפה

, אך חטיבת רשף ספגה גם היא אבידות קשות. בסוף אותו היום, שהיה אמור מהתעלה

 טנקים. 32אוגדת שרון  מתקפות, איבדה בסך הכוללהיות יום כמעט ללא אבידות וללא 

שהדרך למעוז "מצמד"  הסיור של אוגדת שרון גדודבמקרה במהלך אותו היום, גילה 

כלל ע"י  מצפון לאגם המר הגדול, באזור דוואר סואר, פנויה לגמרי ולא מאויישת, ולתעלה

לארמייה  0-הארמייה הקו התפר בין שטח הגזרה של  ילים מצרים. התגלה כי דרך זו הינהחי

 טנקים מאוגדתו בדרך זו לגדת התעלה. 022-שרון לא היסס והחליט להעביר במהרה כ. 5-ה

התקשר שרון לגורודיש וסיפר לו בהתרגשות כי הוא נמצא על שפת  19:52בסביבות השעה 

לב, אשר כונה "החצר". -המים של התעלה, באזור שהוכן לצליחה ישראלית בעת בנית קו בר

ק"מ  9-דיש רתח מזעם ודרש משרון להסיג את חייליו מיידית למקומם הקודם, כגורו

משרון להסיג  גם הוא מהתעלה. לאחר וויכוחים רבים בין השניים, התערב הרמטכ"ל ודרש

 את כוחותיו.

, האשים גורודיש את שרון בסירוב בעקבות ההתנהלות ההתקפית של שרון באותו היום

לא לרדוף אחרי הכוחות המצריים הנסוגים ולא לצאת  לו במפורש שכן הורה פקודות

גורודיש דרש מהרמטכ"ל להדיח מיידית את שרון מתפקידו  להתקפות יזומות על דעת עצמו.

ולשפוט אותו על סירוב פקודות. בעקבות חוסר האמון, חוסר התקשורת המוחלט והשנאה 

ה דיין, בכדי לדון בשאלה מה העצומה בין שרון לגורודיש, נפגשו בלילה דדו ושר הביטחון מש

לעשות לגבי שרון. לאחר הצעות רבות, הוחלט להשאיר את שרון בתפקידו ולמנות את רב 

-ת ברלב לתפקיד היועץ המיוחד לרמטכ"ל. למעשה, תפקיד זה הפך א -אלוף במיל' חיים בר

 ל בדרום."הלב למפקד העליון של כוחות צ

 

 :6723באוקטובר  61היום החמישי למלחמה, 

באוקטובר גילתה אוגדתו של ברן כוח מצרי בהיקף של שני גדודי טנקים ושני  12-בבוקר ה

גדודי חיילים מתקרבים אליהם במטרה לכבוש את הגבעות "זרקור" ו"הברגה" שבהן שלטה 

בבוקר כבר הצליחה אוגדתו של ברן להדוף את הקרב על  11בשעה  אוגדתו של ברן.

בקרב זה נהרג דודי, סרן יובל אבידר,  דיין היה בעיצומו."הברגה", אך הקרב על "זרקור" ע

 גם אוגדת ברן ספגה אבידות קשות לאחר שהטנק שלו ספג פגיעה ישירה מפגז טנק מצרי.

שנורו מקרוב. המצב ב"זרקור" היה קריטי  -RPGעקב טילי הסאגר שנורו מרחוק וטילי ה

רה את כוחותיו שניצחו בקרב על ונראה היה שכוחות ברן יפסידו בקרב. על כן שלח ברן במה

. כוחות אלו תקפו את המצרים מהצד, דבר אשר הפתיע לעזור בקרב על "זרקור" "הברגה"

עד סוף אותו היום ניסו המצרים להתקיף עוד פעמיים את  מאוד את המצרים והדף אותם.
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הגבעות, בעיקר ע"י חיל רגלים, אך נהדפו. נראה היה שהמצרים מתוסכלים מאוד בגזרה זו, 

שכן כבר יומיים הם מנסים להתקדם ולכבוש את הגבעות עליהם שולט ברן, אך נהדפים פעם 

 .באבידות רבות אחרי פעם

באוקטובר(  11-לב הודיע כי למחרת )ה-לב דיון הערכת מצב. בר-בערב אותו היום, כינס בר

צה"ל הולך לפתוח במתקפה גדולה בעומק סוריה, במטרה להכניע את הסורים ולסיים את 

לב הודיע לברן ושרון ששלושת הימים הבאים יהיו ימים של "שקט  -המלחמה בחזית זו. בר

ורית, אז יוכל צה"ל לרכז מאמצים אופרטיבי" ושל בלימה בלבד. לאחר שתסתיים החזית הס

 ולפתוח במתקפה גדולה על המצרים.

 

 :6723באוקטובר  66היום השישי למלחמה, 

יום זה, שאמור היה להיות יום ללא אבידות וללא נפגעים, הסתיים בסופו של דבר לאחר 

פצועים, שניים חטופים ושניים  136הרוגים,  53התקפות קטנות וממוקדות של המצרים ב

רים. בנוסף לכך באותו יום התרחשו דיונים בנוגע למה צריך לקרות בחזית הדרום. נעד

התחילה להסתמן תוכנית לצלוח את התעלה באזור "החצר" שבדוור סואר בסמוך למעוז 

באוקטובר, במידה וההתקפה בצפון אכן תביס  15"מצמד". את התוכנית ייעדו צה"ל לביצוע ב

על תוכנית הצליחה הפריעה גם  ל יאיימו על דמשק.את הסורים ותביא לכך שתותחי צה"

עדיין היו בצידה המערבי של התעלה  01-ודיביזיית השיריון ה 6-העובדה שדיביזית השיריון ה

 ויכלו לסכל את הצליחה.

 

 :6723באוקטובר  62היום השביעי למלחמה, 

על כן לא נפגעו ויום זה היה שקט ורגוע יחסית בקו הגזרה. המצרים לא יזמו התקפה רצינית 

חיילים רבים. באותו יום קלט המודיעין את הסיבה לכך. המצרים מתכננים התקפה  זה יוםב

שעות. המצרים מעבירים כוחות  69עד  06מסיבית מאוד על האוגדות של שרון וברן תוך 

שיריון ורגלים רבים מזרחה לסיני ומאגדים את כוחם לאגרוף ברזל אחד. המצרים איחדו את 

שסיימה לצלוח את התעלה  6ואת דיביזית השיריון  5, חטיבת שיריון 01ית שיריון דיביזי

, שהמתינו ראשי צה"ל טנקים. 1222-באותו יום. בסך הכול למצרים היה כוח אחד שמנה כ

במתקפת  לא לפתוח לכך שהמצרים ישאירו את הגדה המערבית ללא צבא משמעותי, החליט

ל חשבו כי קו הבלימה עליו שלטו ברן ושרון יכול תהדף. בצה" הנגד עד שמתקפת המצרים

ולכן אין לזוז ממנו ולהסתכן בכך שהתקפת  להדוף את התקפת המצרים ולשבור את כוחם

על תזוזת הכוחות המצריים דדו  .השיריון המצרי תצליח לפרוץ ולהביס את השיריון הישראלי

 "בשעה טובה ומוצלחת". בשמחה אף אמר
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 :6723באוקטובר  63, היום השמיני למלחמה

גם יום זה התאפיין בשקט יחסי בחזית. המצרים שהיו עסוקים בהכנת המתקפה הגדולה 

שלהם לא העלו על דעתם כי צה"ל מתכנן לצלוח את התעלה לאחר הדיפת המתקפה שלהם. 

בעודם מתכננים את הצליחה )שקיבל את השם "מבצע אבירי לב"( קיבלו ראשי צה"ל שערכו 

 של שרון בטאסה, ידיעה על כך שהאלוף אלברט מנדלר נהרג מפגיעת פגז דיון בבונקר

רב מצרי. אלתצפית ונקלע למ . מנדלר יצא בנגמ"ש ביחד עם גדוד הסיור שלובנגמ"ש שלו

ידיעה זו הובילה לכך שסגנו של מנדלר, תת אלוף קלמן מגן מונה לאלוף ולמפקד אוגדתו של 

ישראל הגיע להסדר עם מצרים שחיילי מעוז בנוסף לכך דרך משא ומתן עקיף  מנדלר.

 "המזח" יכנעו ובצד השני ימתינו להם אנשי הצלב האדום שיטפלו בפצועים.

 

 :6723באוקטובר  64היום התשיעי למלחמה, 

בשעה ארבע לפנות בוקר התחילה מתקפת המצרים. אוגדת שרון גילתה ארבעה מסוקים 

ייד. לאחר כשעה פתחו המצרים בהפגזה מנחיתים כוחות קומנדו מצריים וחיסלה אותם מ

ארטילרית כבדה והפצצה אווירית בשישה מוקדים לאורך החזית. התקפה זו לוותה 

בהסתערות של יחידות חי"ר, נ"ט ושל כמאה טנקים. צה"ל היה מוכן להתקפה, הדף אותה 

 שיריוןה ותקרבאחד מכך נפתח של המצרים.  יםהטנקים הגדול יזוויצא בהתקפה כנגד ריכ

הקרב  טנקים. 1222-טנקים והמצרים מנו כ 332-. אוגדות צה"ל מנו כהגדולים ביותר אי פעם

 032-הסתיים עד שעות הצהריים עם ניצחון מוחץ של צה"ל בכל החזיתות. למצרים הושמדו כ

, ולברוח לכיוון התעלה טנקים בעוד שלישראל הושמדו רק שישה. המצרים החלו לנסוג

 קרב הבלימה האחרון ואת מעבר ישראל להתקפה. ובעצם רגע זה היווה את

 

תמו ימי הבלימה! בימים אלו צה"ל לחם קשה, היה בנחיתות מספרית מתמדת והתחיל את 

המלחמה רע מאוד עם הפתעת צליחת המצרים וכישלון מתקפת הנגד. ימי הבלימה היו 

ית. המצרים מתישים מאוד מצד חיילי צה"ל ומפקדיו אך פגעו מאוד במצרים מבחינה מורל

הרגישו שהם לא מצליחים לבקע את ההגנה הישראלית ומאבדים לאט לאט את המומנטום 

שלהם. ניצחון ישראל בחזית הסורית הלחיץ מאוד את המצרים, שכן הם ידעו שכרגע ישראל 

 תתמקד בהבסתם.
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 ("אבירי לב"הצליחה )מבצע פרק שני: 

 :6723באוקטובר  62היום העשירי למלחמה, 

י הממשלה. התוכנית דיברה על כך הלילה שופצה תוכנית הצליחה ואושרה ע"באותו 

תכבוש את ראש הגשר המצרי בגדה  שחטיבתו של אמנון רשף )מתוך אוגדת שרון(

על  ותעבור חטיבת הצנחנים צטרףהמזרחית, בדוור סואר מצפון לאגם המר הגדול. כעת ת

ראש הגשר בצד המערבי. לאחר , שתכבוש ותאבטח את חטיבת רשףבחיפוי  ,סירות גומי

ע"י כיבוש  5-לארמיה ה 0-מכן  שאר אוגדת שרון תרחיב את קו התפר בין הארמיה ה

שני גשרים המתחמים "מיסורי" ו"החווה הסינית". לאחר כיבוש המתחמים יקים חיל ההנדסה 

על התעלה )גשר גלילים וגשר דוברות( שעליהם תעבור אוגדת ברן ותפרוץ לעומק שטח 

ם. התוכנית לוותה במשימת הטעיה. כוח מאוגדת שרון בפיקוד טוביה רביב יפרצו כמה מצרי

 .התקפהעיר איסמעיליה ויטעו את המצרים על מיקום השעות לפני תחילת המבצע לכיוון ה

נכנסה חטיבת טוביה לקרב ההטעיה. הקרב היה קשה מאוד  13:22בסביבות השעה 

יצאה חטיבתו של רשף לכיוון "החצר"  19:22ה . בשעוהחטיבה ספגה מתחי ארטילריה קשים

שעל גדת התעלה. חטיבתו של רשף חולקה לשלושה גדודים, שניים מהם הגיעו ללא שום 

ירייה אך הגדוד השלישי נתקל באש תופת ליד מתחם "החווה הסינית" ואיבד כבר בהיתקלות 

ם המצריים חטיבת רשף התחילה לנהל קרב עקוב מדם כנגד שני המתחמיטנקים. 11זו 

טנקים מצריים שהיו במיקומים אסטרטגיים. לקראת חצות נתן שרון לחטיבת  162וכנגד 

מט את האישור לנוע לכיוון "החצר" ולצלוח את התעלה. קרבות השיריון הצנחנים בפיקוד דני 

ב"מיסורי" ובעיקר ב"חווה הסינית" הובילו לאבידות רבות בחטיבתו של רשף. במהלך הלילה 

בסופו של דבר הצליחה חטיבת רשף  לוחמים נהרגו. 102-טנקים ו 42יבה איבדה החט

להגיע בלי ואוגדת שרון לאבטח את "החצר" ולאפשר לבולדוזרים, לדוברות ולגשר הגלילים 

הפרעה לגדה. בשלב זה המצרים כלל לא חשדו שמדובר בניסיון צליחה, הם חשבו כי מדובר 

 וה הסינית" ואת "מיסורי".בהתקפת נגד גדולה במטרה לכבוש את "החו

 

 :6723באוקטובר  66היום האחד עשר למלחמה, 

עד שהפציע השחר הצליחה חטיבת דני מט ביחד עם חיילי הנדסה קרבית לכבוש ראש גשר 

 במי התעלה הדוברות ש כבר התחיל חיל ההנדסה שילוחסמוך לשעה ש על אדמת מצרים.

 המצרים הפעילומערבית. בשעות הבוקר דה הובשעה שבע כבר טיפס טנק ישראלי ראשון לג

לו את , אך עדיין לא גימאמצים אדירים כדי לסגור את הפרצה שנוצרה במערך ההגנה שלהם

זרימו כוחות שיריון . הם ההדוברות וראש הגשר שהוחזק על אדמת מצרים ניסיון הצליחה,

טנקים  03עברת לאחר ה חיל רגלים, הפגזות ארטילריות והפצצות מו האוויר.גדולים שלוו ב

נגמ"שים החליטו בצה"ל להפסיק להעביר כוחות את התעלה אלא להתרכז באבטחת  3-ו
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"מיסורי" ו"החווה הסינית" עדיין לא היו לגמרי בשליטה ישראלית, דבר  הפרוזדור והרחבתו.

במקביל המשיכו הכוחות בתוך אשר לא איפשר להשתמש בצירי התנועה המרכזיים ל"חצר". 

לעומק מצרים ולהרחיב את ראש הגשר. בסביבות תשע בבוקר כבר  מצרים להתקדם

ק"מ  52השמידו הכוחות חמש מערכות טילי קרקע אוויר לאורך גדת התעלה והגיעו עד כדי 

בהמשך היום גם כבשו הכוחות שדה תעופה מצרי והישביתו אותו ואת  מערבית לתעלה.

 המטוסים שחנו בו.

ן צה"ל לא הייתה יכולה לצאת לפועל שכן חטיבתו של בניית גשר הגלילים שתכנלעומת זאת 

רשף עדיין לא שלטה על הציר המרכזי "טרטור" שדרכו היה אמור לעבור גשר הגלילים. 

לעומת זאת במהלך הלילה הצליחה חטיבת רשף לפתוח את ציר "עכביש", אשר איפשר 

ל אותו היום במהלך כ הזרמת חיילים, ציוד ואספקה למתחם "החצר" במהירות ובביטחה.

ניסתה חטיבת רשף ביחד עם חטיבה מאוגדת ברן לכבוש את המתחמים "מיסורי" ו"החווה 

לב פקודה -הסינית" במטרה לשחרר את ציר "טרטור". בעקבות כישלון הכיבוש, נתנו דדו ובר

חד משמעית לעצור את הצליחה מחשש שהמצרים יכבשו מחדש את ציר "עכביש" ויכתרו את 

 אוגדות צה"ל.

 :6723באוקטובר  62יום השניים עשר למלחמה, ה

במהלך הלילה הבין צה"ל כי יהיה קשה מאוד להעביר את גשר הגלילים, לכן החליט להעביר 

. לקראת השעה אחד את הדוברות לכדי גשר אחדדרך ציר "עכביש" עוד דוברות ולנסות ל

. המצרים פתחו בבוקר גילו המצרים את תוכנית הצליחה של צה"ל ואת ראש הגשר 23:22

בהתקפה ארטילרית מסיבית מאוד על אזור "החצר" ועל ראש הגשר שתפסו חטיבת דני 

בנוסף לכך ניסו כוחות שיריון מצרים לתקוף את "החצר" אך בגדה המערבית של התעלה. 

 10נהדפו. הלחץ שהפעילו המצרים על החיילים בגדה המערבית התחיל להשפיע גם הוא, 

במקביל ניסה צה"ל בכל דרך לכבוש את "החווה הסינית"  פצעו.נ 00-צנחנים נהרגו ו

וספג אבידות קשות  982ו"מיסורי". ביום זה תקף את "החווה הסינית" כוח צנחנים מגדוד 

שספגה גם  אבל לאחר לחימה קשה מאוד בעזרת אוגדת ברן פצועים( 122-הרוגים ו 64)

תחת הפגזות כבדות  14:22ביב השעה ס באותו יום, פצועים(. 02-הרוגים ו 12היא פגיעות )

 .הצליח צה"ל להקים ולהשיק את גשר הדוברותמצד המצרים 

חיילי הצנחנים בפיקודו של דני מט, התקיפו בעומק מצרים נתקלו בחיילי קומנדו וכן בדיביזית 

בסמוך לכפר סרפאום. הצנחנים נהדפו ונאלצו לסגת עד לראש הגשר. בקרב זה  14-החי"ר ה

 טנקים וזחל"מ הושמדו( . 0פצועים,  53-הרוגים ו 16ידות קשות )הם ספגו אב

שאוגדת ברן תצלח את  להמשיך את הצליחה, הוחלט איךלאחר דיון ארוך באותו ערב, 

ציר "טרטור" ותכבוש את התעלה על גבי גשר הדוברות, ולאחר שאוגדת שרון תאבטח את 

ות מאוגדת ברן התחילו כבר באותו כך היה, שתי חטיב "מיסורי" תצלח גם היא לתוך מצרים.

 לילה לצלוח את התעלה ולחזק את ראש הגשר בגדה המצרית.
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 :6723באוקטובר  62היום השלושה עשר למלחמה, 

היום נפתח בכך שצה"ל הצליח לכבוש את החווה הסינית ולשחרר את ציר "טרטור", לאחר 

ה מהווה בעצם את שהכוחות המצרים ששהו המתחם נטשו אותו וברחו צפונה. כיבוש ז

הניצחון  הסופי של צה"ל בחזית הדרומית. בעקבות כך השתלטה אוגדת שרון על ציר 

"טרטור" ופתחה אותו לתנועה. גשר הגלילים הגדול יכול היה סופסוף להמשיך בדרכו ולהגיע 

 לתעלה.

למצרים לא נותר כוח רב בגדה המערבית של התעלה מאחר שהעבירה את רוב צבאה לגדה 

ומספר חטיבות חי"ר טנקים מפוזרים בכל הגזרה  003-ית. בכל זאת למצרים נשארו כהמזרח

המצרים הבחנו את חומרת מצבם כל עוד ראש הגשר קיים. לכן הם ריכזו כוח  בודדות.

מהטנקים שהיו עדיין בשטח מצרים והתקיפו את ראש הגשר בגדה המערבית ביחד עם חיל 

בפיקוד חיים ארז )שייכת לאוגדת שרון(, שצלחה את  601. חטיבה רגלים והתקפות אוויריות

 טנקים בעוד שהיא יצאה ללא פגע. 62-הדפה את המתקפה והשמידה כ התעלה גם היא

לאחר מכן היא הרחיבה את ראש הגשר עד לכדי תשעה ק"מ צפון מערבה תוך השמדת 

 חיל האווירע"י  בנוסף לכך הופלו והשתלטות על מתחם "גשירה". "4501בסיס הטילים "פרח 

 מטוסי קרב מצריים ושבעה מסוקי תקיפה. 16

" שמטרתו הייתה השמדת בסיסי 00במבצע "מפצח  באותו יום פתח חיל האוויר הישראלי

אוויר. אמנם הופלו שישה מטוסים ישראלים אך המבצע גרם להשמדת שישה -טילי הקרקע

האוויר היה יכול לבצע  בות מבצע זה חילקבסיסי טילים שאיימו על מטוסי חיל האוויר. בע

 התקפות בעומק מצרים, ללא חשש מטילי נ"מ שיסכנו את מטוסיו.

 :6723באוקטובר  67היום הארבעה עשר למלחמה, 

ביום זה החלה המתקפה המסיבית הישראלית לעומק שטח מצרים. התוכנית הייתה שאוגדת 

למרחי אאידה לחה זה עתה את התעלה תפרוץ צפונה, ואוגדתו של ברן תפרוץ שרון שצ

ותיאחז בגבעות ג'ניפה תוך השמדת בסיסי הטילים שבדרך. כלומר מתקפה זו תגדיל מאוד 

את ראש הגשר ושליטת ישראל לכיוון צפון ולכיוון מערב. מתקפתו של ברן הצליחה ובסמוך 

בבוקר כבר שלטה אוגדת ברן ברכסי ג'ניפה. אוגדת שרון ספגה אבידות שכן  11לשעה 

-חי"ר מצריות ולטילי סאגר. לכן בסופו של דבר התקדמה אוגדת שרון רק כנקלעה להתקפות 

ק"מ צפונה באותו היום. באותו הזמן בנה חיל ההנדסה הישראלי את גשר הגלילים  0-5

הגדול במבצע הנדסי מהולל, כל זאת תחת הפגזות ארטילריות בלתי פוסקות. בבוקר יום זה 

 טון. 002כבר נפתח לתנועה הגשר המסיבי ששקל 

בדיון שנערך בבסיס פיקוד הדרום באותו ערב, הוחלט כיוון המלחמה לימים הבאים. אוגדת 

ברן תתקוף דרומה עד לעיר סואץ, בעוד שאוגדת שרון תתקוף צפונה עד לאיסמעיליה. בדרך 

זו לא יוכלו המצרים להחזיר את כוחותיהם  לגדה המערבית ויכותרו. המצרים חיזקו את 
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. מסיבה זו יש לנתק את הצירים לקהיר כדי למנוע פריצה לעבר קהיר מערך ההגנה שלהם,

 בכיוון העיר.בשלב זה אך לא לפרוץ 

 :6723באוקטובר  21היום החמישה עשר למלחמה, 

מה לכיוון העיר חלה אוגדת ברן להתקדם דרויום זה נפתח בשעה שבע בבוקר, ובו במקביל ה

לכיוון העיר איסמעיליה תוך השמדת  צפונה םתקדרון החלה להסואץ ונמל עדביה, ואוגדת ש

בסיסי טילים בדרך. עד שעות אחר הצהריים, התקדמות צה"ל הייתה מהירה ומוצלחת. כוח 

מאוגדת קלמן, שנשארה מאחור לאבטח את "החצר" ואת ראש הגשר בגדה המצרית, גילה 

הזדמנות התקפית טובה, יצא למתקפה וכבש את שדה התעופה פאיד. בשעות אחר 

צהריים החלה להתגבר ההתנגדות המצרית שהובילה בסופו של דבר לעצירת אוגדת ברן. ה

לאחר שעות ספורות, העביר ברן יחידת ארטילריה ומרגמות שהתקיפה את המצרים מהאגף, 

 דבר זה שבר את קו המגננה המצרי ואיפשר לאוגדת ברן להמשיך דרומה.

ש להרחיב את ראש הגשר בשתי הגדות בדיון הערכת מצב שנערך באותו יום, החליטו כי י

של התעלה. על כן חטיבת רשף שנשארה מאחור אולצה לכבוש בכל זאת את מתחם 

"מיסורי" ולהרחיב את ראש הגשר בגדה המזרחית בכיוון צפון. באותו דיון, נאמר לדדו כי יש 

שגת ימי לחימה לה 5-לחץ בינלאומי מצד ארה"ב ורוסיה להפסקת אש ועל כן נותרו לדדו כ

מטרותיו. דדו החליט שבימים אלו צה"ל יתרכז בהשמדת בסיסי הטילים והכוחות המצריים וכן 

 יעמיק את ראש הגשר בשתי הגדות ולעומק מצרים.

 

 :6723באוקטובר  26היום השישה עשר למלחמה, 

הסתערו  6-ו 4לפנות בוקר. כוחות מצרים מדיביזיות  26:22הקרבות ביום זה נפתחו בשעה 

. מאותו רגע החלה אוגדתו של 23:22תו של אריה קרן ונהדפו רק בסביבות השעה על חטיב

כבר נפגעו מאוגדת ברן  11ברן להתקדם דרומה, תוך שהיא עדיין סופגת אש. עד השעה 

המשיכה אוגדת ברן להתקדם דרומה, תוך שהיא הודפת  13:22חמישה טנקים. עד השעה 

פלוגת טנקים עלתה על  13:22. בשעה שתי התקפות מצריות וכובשת צירים מרכזיים

מוקשים, תוך ניסיון לשחרר את ציר "חבית". ההתקפה נבלמה ואוגדת ברן שבה לאחור. בסך 

 טנקים מצריים 32-הכול היה זה יום לחימה קשה ורצוף, אך במהלכו השמידה אוגדת ברן כ

 .והשיגה התקדמות משמעותית

 במטרה לכבוש את 0-נגד הארמיה ה במאבק קשה מאודאוגדת שרון  פתחה 13:13בשעה 

ולהרחיב את ראש הגשר בגדה  , לטהר מכוחות מצריים את מתחם "חמוטל"מתחם "מיסורי"

 00התקפת אוגדת שרון נכשלה כישלון מוחץ וגרמה לאבידות קשות,  המזרחית לכיוון צפון.

שב חיילים נהרגו. התקפה זו הכעיסה מאוד את שרון, שכן הוא ח 06-טנקים הושמדו ו

 מלכתחילה שאין טעם לכבוש את המתחמים הללו.
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 :6723באוקטובר  22היום השבעה עשר למלחמה, 

ביום זה כבר היה ברור לכולם שהפסקת האש מתקרבת. יום זה מאופיין בניסיונות הסתערות 

רבים של שני הצבאות במטרה להשיג מטרות לפני כניסת הפסקת האש. אוגדת ברן עדיין 

קהיר שהיווה את ציר ההספקה  -דרומה ונלחמה על כביש סואץ המשיכה בהתקדמותה

ששהתה בתוך סיני. במקביל החליטו ראשי צה"ל לפרוץ מזרחה  5-האחרון שנותר לארמיה ה

כמה שיותר לפני כניסת הפסקת האש. חטיבתו של נתקה קיבלה את המשימה והחלה 

קרבות שיריון וקרבות אוגדת שרון עדיין ניהלה להסתער מזרחה, תוך שהיא סופגת אש. 

 ארטילריה על מתחם "מיסורי"  אך לא הצליחה להשתלט על המתחם.

למפקדה  5-המודיעין הישראלי קלט בשעות אלו קריאות מצוקה רבות של הארמייה ה

העליונה במצריים, על כך שצה"ל כובש את ציר ההספקה האחרון שלהם ומכתר אותם. 

ם ולא לחזור מערבה. דבר זה שימח מאוד מהמפקדה המצרית נאמר להם להישאר במקומ

נכנסה לתוקף  19:30את ראשי צה"ל שניסו להשאיר אותם במקומם ולכתר אותם. בשעה 

קהיר,  -הפסקת האש מטעם האו"ם. צה"ל עדיין לא הצליח להכניע ולכבוש את כביש סואץ

הכביש  כוח צה"ל שפרץ מערבה עצר על איסמעיליה.-אך כבש ושיבש לחלוטין את כביש סואץ

 ק"מ ממנה. 121לקהיר במרחק 

 

 :6723באוקטובר  23היום השמונה עשר למלחמה, 

הפסקת האש שנכנסה לתוקף בערב היום הקודם לא החזיקה מעמד ונשברה בלילה, כאשר 

זחל"מים מאוגדתו של ברן. צה"ל  3נגמש"ים ו 5טנקים,  50רב מתוכנן או המצרים במחיסל

צה"ל ייחס  קהיר.-ר דרומה במטרה לכבוש את כביש סואץלא היה מוכן לשתוק על כך והסתע

לכיתור הארמייה חשיבות גדולה ולכן הפנה כוחות רבים לביצוע המשימה. בשעות אחר 

 05:22הצהריים כבר שלט צה"ל על הכביש ובעצם סגר את ציר ההספקה המצרית. בשעה 

רה של הארמייה כבש צה"ל, בעזרת חיל הים את נמל עדבייה, דבר אשר הבטיח את כיתו

תותחים. ללא ציר  522טנקים ו 522חיילים,  52,222השלישית. כעש היו לכודים בסיני 

היה הרגע ההספקה לא הייתה יכולה הארמייה לעשות דבר ונכנעה לצה"ל. כיתור הארמייה 

בו המצרים החליטו להפסיק את ההתקפה ולהתרכז רק בהגנה על קהיר ובניסיון לחדש את 

 הפסקת האש.

 

 :6723באוקטובר  24יום התשעה עשר למלחמה, ה

אוגדת ברן שלחה כוחות  29:52ביום זה החליט צה"ל לנסות ולכבוש את העיר סואץ. בשעה 

שיריון במטרה לפרוץ דרך השדרה המרכזית לתוך העיר בואץ ולכבוש אותה. התקפה זו 

רבים אכנים במהשתבשה מאוד, שכן המצרים מיגנו את העיר למקרה כניסה צה"לית והיו מו

מתוכננים. במהלך כל אותו היום ניהלה אוגדת ברן מאבק קשה מאוד בתוך העיר שהוביל 
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חיילים ישראלים פצועים תוך שאין הצלחה בביסוס  162-לכ ההתקפה גרמה לנפגעים רבים.

בשעות הערב החליט צה"ל להיחלץ מהעיר ולהפסיק את ההתקפה. נגמ"שים השליטה בעיר. 

וחילצו את הפצועים בעוד ששאר האוגדה מבצעת תמרונים על מנת לא  רבים נכנסו לעיר

רבים ולעוד נפגעים. לאחר ההיחלצות מסואץ, הסכים צה"ל לקבל את אלהיכלא לעוד מ

הפסקת האש והמלחמה נגמרה. צה"ל לקח בשבי כמויות אדירות של חיילים מצרים וציוד 

של המצרים ושלט על צירי התנועה מצרי, גרם נזק קשה למערך ההגנה האווירית והקרקעית 

 ק"מ מקהיר. 121המרכזיים לקהיר, במרחק של 
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 ז"ל סרן יובל אבידרו האישי של סיפורפרק שלישי: 

שאותו  כבן הבכור של קיבוץ יפתח בהרי נפתלי שבגליל העליון 06.10.1832 -יובל נולד ב

תו העביר יובל ביפתח . את ילדוהקימו הוריו אלדד וחסידה בוגרי חטיבת יפתח של הפלמ"ח

. לאחר ארבע שנים נוספות עברה 1835ובקיבוץ הגושרים, אליו עברה המשפחה בשנת 

כקצין בכיר בחיל המשפחה לשכונת אפרידר בעיר אשקלון, עם שוב אביו לשרת בצה"ל 

 .זה עתה השיריון שהוקם

תו . אך נוסף לכך התבלט באישיוובהצטיינות בלימודים בתפיסה מהירה התבלט יובל

 .גוניות של תחומי התעניינותו ופעילותו-המיוחדת וברב

כדורסל, כדורגל, צלילה  חלק ניכר מזמנו הפנוי הקדיש לעיסוק בתחומי ספורט שונים:

צילים חובבים לבני נוער. יובל גם אהב לטייל ברחבי הארץ: בנוסף יובל סיים קורס למ ושחייה.

 רבים עם משפחתו ועם חבריו.ובטיולים בצעדות 

במלחמת ששת הימים, בעודו תלמיד בבית ספר תיכון, התנדב יובל לשירות לאומי מיוחד 

 ."ועשה אותו בקיבוץ "רוחמה

אסף מטבעות בכל הזדמנות  הוא תחביבו העיקרי של יובל היה איסוף מטבעות עתיקות.

בטיוליו ברחבי הארץ ובעיקר בחולות חופה של אשקלון. כך הצליח לרכוש אוסף מטבעות 

 .בעיזבונוומרשים, אשר נשאר  גדול

יובל היה דמות דומיננטית בחברתו, 

הספר. -עסק בפעילות ציבורית בבית

בהיותו בעל כושר ביטוי מצוין בכתיבה 

נהג לכתוב רשימות ושירים על אירועים 

. יובל היה אהוב ביותר חברתיים שונים

חלק מחבריו היה יובל  על חבריו. בשביל

אזנת, דמות בעלת השפעה מרסנת ומ

אך יחד עם זאת, נטל תמיד חלק במעשי 

 .ליצנות ובדיחות, בשמחה ובשובבות

 1848יובל גויס לצה"ל בראשית אוגוסט 

. , בעקבות אביווהתנדב לחיל השריון

לאחר סיום הטירונות וסדרת אימוני 

כשרה כטנקיסט, הוכשר יובל בקורס הה

מפקדי טנקים, קורס קצינים בסיסי 

כן הוצב בבית -חריוקורס קציני שריון. א

הספר לשריון ושירת כמדריך בקורס 

מפקדי טנקים כמפקד מחלקה, כסגן מפקד פלוגה וכמפקד פלוגה. הכשיר "דורות" רבים של 
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 .מפקדי טנקים וזכור לרבים כמדריך מעולה וכדוגמא של מפקד, ששאפו להדמות אליו

זית -עה במושב ביתהשתקבצבא השתחרר אביו משירות הקבע  ומשפחתו,  תוך כדי שירותו

 בפאתי ירושלים.

בעת שירותו בצבא נודע יובל כמפקד מעולה מבחינה מקצועית, בעל יכולת ארגונית וגישה 

עניינית ורצינית לכל משימה שהוטלה עליו. בתום שנות שירות החובה המשיך יובל לשרת 

ובל , נרשם י1835במסגרת צבא הקבע. לקראת סיום שירותו בצה"ל בראשית אוקטובר 

 .ללימודים באוניברסיטה העברית בירושלים, והתקבל לחוגים לכלכלה ולפסיכולוגיה

הוא  .השחרור-בעיצומה של חופשת היה כבר יובלהכיפורים -פרצה מלחמת יוםבו ביום 

של  655בגדוד ומיד הוצב כמפקד פלוגת טנקים  וזעק ונקרא למפקדת גייסות השריוןה

ארגן את פלוגתו . במשך לילה תמים האלוף אדן )ברן(שהיתה חלק מאוגדתו של  322חטיבה 

שהורכבה מחיילי 

ולמחרת ירד  מילואים,

כר , חלק ניהכוח לסיני

מהדרך כשהם נוסעים 

כבר . על שרשראות

משעות הצהריים של 

במשך יום ראשון ו

ארבע יממות רצופות 

נלחם יובל בראש 

, כמפקד פלוגה פלוגתו

בלימה, הבקרבות  כ'

בעיקר בגזרה 

 .כזיתהמר

 

באוקטובר  12 -ב

, בשעות 1835

נלחם יובל הצהרים, 

ופלוגתו בקרב קשה 

בקרבת ציר "טרטור" 

 "זרקור" ל"הברגה"בין 

 אל מול גשר פירדן.

בעת בצהריים,  10לקראת השעה 

שממנו נהרגו מצרי  T-62טנק  מפגזפגיעה ישירה נפגע הטנק של יובל  ת ירי,היציאה מעמד

  בחיים.פצועים אך קשר והתותחן יצאו מהטנק -הטען כאשרלוי,  מאוריציו הטנק נהגו יובל

 433גדוד  – מפת הקרבות של גדודו של יובל
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גבוה מותו של יובל, שעמד עם ראשו מיד לאחר מכן השמידו חברי פלוגתו את הטנק המצרי. 

, זיעזע קשות את חייליו לפלוגה. מותו הוביל לנסיגה של ובלט בשטח מחוץ לצריח בזמן נופלו

ולהציל את חייו. נסיגה זו הפריעה בקרב על  חיילים מפלוגתו שניסו לפנות אותו לעורף

"הברגה" ועל כן הורה ברן לחייליו של יובל לשוב ולהילחם על "הברגה". מותו של יובל אף 

 צויין בספרו של ברן "על שתי גדות סואץ".

: "בנכם סרן יובל ז"ל שירת סא"ל נחום זקן המג"ד כתב מפקדו במכתב תנחומים למשפחתנו

וגה, הוכיח עצמו כאיש מקצוע מעולה, אמיץ ומסור. היה מקובל ואהוד ביחידתנו כמפקד פל

 ."על חייליו ובלט ברצונו לעזור לחבריו
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 דיון ומסקנות

ובמעבר צה"ל להתקפה בחזית הדרום במהלך זו התמקדתי בקרבות הבלימה בסיני בעבודה 

את ים שהשתתפו במלחמה מתאר מפקדי צה"לניסיתי לבחון כיצד מלחמת יום הכיפורים. 

מזווית הראיה שלהם. בעבודתי נוכחתי לדעת כי העמדות השונות של המפקדים  הקרבות

החזית נגד מצרים, יצרו אי הבנות קשות והסתבכויות בקרבות מיותרים  לאופן ניהולבנוגע 

של המלחמה במהלך קרבות הבלימה בימים הראשונים כך למשל לו בחיי אדם רבים. עש

ויכוחים ומחלוקות בין המפקדים, דבר שהוביל  שלה התעוררולית שנכובמתקפת הנגד הצה"

בשטח. דוגמא לכך ניתן לראות במתקפת הנגד. אף על פי שברן  הלוחמים בקרבלבלבול רב 

הודיע לפיקוד העליון שצה"ל עדיין לא ערוך להתקפה, הפיקוד העליון דרש לפתוח בהתקפה. 

תוכנית התקיפה ולהפוך אותה לתקיפה עצמו לשנות את על דעת בנוסף לכך, גורודיש החליט 

במטרה לטהר את סיני מכוחות מצריים. החלטה זו של גורודיש באה מדרך החשיבה הישנה 

ללא שאומרת שכוחות השיריון הישראלים יכולים להביס )תולדה של מלחמת ששת הימים( 

נכונות  את כוחות השיריון המצרים. בפועל, השיריון המצרי לחם בעוז ובטקטיקותכל קושי 

בהם ומתוחכמות, דבר שהפתיע את השיריון הישראלי. בנוסף לכך טילי הסאגר החדשים 

 שינו את כללי המשחק ופגעו בטנקים ישראלים רבים.השתמשו המצרים 

גם ברן וגם שרון שהיו בשטח ידעו כי לא ניתן יהיה להביס לגמרי את המצרים ועל כן סיכמו 

ק"מ מהתעלה )המרחק בו  9צרים עד למרחק של ערב קודם לכן שההתקפה תהדוף את המ

יהיה לכוחות הישראלים סיוע מן האוויר(. גורודיש שינה את תוכניות הקרב מבלי ידיעתם 

שעליה למדתי טעות נוספת  המוקדמת, דבר שיצר בלבול רב בקרב החטיבות השונות.

נשארת  הייתה שליחת אוגדת שרון דרומה. במידה ואוגדת שרון הייתה במהלך עבודתי

הייתה יכולה האוגדה לשלוח כוחות ולעזור לאוגדת ברן באזור בעמדתה השולטת שבגבעות, 

 "זנגוויל", דבר אשר היה מכריע את המערכה באזור זה וכובש את ראש הגשר המצרי.

 מסקנה נוספת העולה מעבודתי היא שההתנהלות ההתקפית של אריק שרון הפריעה לצה"ל 

. רביםשלו והובילה לכך שאוגדת שרון איבדה טנקים וחיילים לשמור על טקטיקת המגננה 

שרון וגורודיש גרמו לכך שהעברת  שררו ביןוחוסר האמון ש היחסים העכוריםיתרה מזאת, 

מהפיקוד העליון של צה"ל לאוגדת שרון ולהיפך, הייתה משימה מסובכת, והמסרים  הפקודות 

ר אמון זה הוביל בסופו של דבר למינוי חוס נאלצה לעבור דרך מתווכים וצדדים שלישיים.ש

 לב שיגשר בין שרון וגורודיש.-בר

מחלוקות רבות, היה הקרב על מתחם "מיסורי" ביום השישה  שסביבו התעוררוקרב נוסף 

עשר למלחמה. הפיקוד העליון דרש משרון במשך מספר ימים לשלוח כוחות ולכבוש את 

, הסכים שרון לכבוש את "מיסורי". קרב זה "מיסורי". רק לאחר איום ששרון יודח מתפקידו

 ובסופו של דבר לא היה נחוץ. עלה בקורבנות רבים
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רבים, וביניהם דודי  לסיכום, מלחמת יום הכיפורים תבעה את חייהם של חילים ישראליים

אי ההבנות בין הכוחות, חוסר התיאום בין המפקדים ודרך החשיבה הישנה של צה"ל  .יובל

מתקפת  בתחילת המלחמה ולחוסר הערכות של הצבא הישראלי. ורהלהפתעה גמ והוביל

הנגד הישראלית שהתבססה גם היא על דרך החשיבה הישנה, הוכיחה חד משמעית שמאזן 

הישג צבאי מרשים  ישראל להשיגבמהלך המשך המלחמה, הצליחה  וחות השתנה.כה

 יוות ההמערבי הפריצה בקו התפר של המצרים והצליחה המפתיעה לגדה :ומעורר הערצה

 לסיום המלחמה. וובסופו של דבר הוביל שהותיר את המצרים ללא יכולת תגובהמהלך גאוני 

שגרמה להם לאיבוד כוחות וחיילים רבים ובסופו של דבר  ,טעות קשהגם המצרים עשו 

לכבוש . הטקטיקה הצבאית המצרית לפני המלחמה, הייתה 5-הובילה לכיתור הארמיה ה

ליו מגיעים טילי הנ"מ שבגדה אק"מ מהתעלה )הטווח  10-ק של כבסיני רצועה במרח

המערבית( ולבנות שם קו מגננה. ההצלחה המסחררת של "תוכנית באדר" עיוורה את 

להמשיך ולהתקדם  הצבא המצריפקד הצבא המצרי לדרוש מאת ולמהמצרים וגרמה לסאד

המצרים מצאו את שלהם, הכוחות  טילי הנ"מ טווחמזרחה. מהרגע שיצאו המצרים מקו 

כברווזים במטווח. העליונות האווירית הישראלית וכן הכרת השטח הטובה של צה"ל עצמם 

הכשילו את המצרים כמעט בכל ניסיון התקפי שלהם. אני מעריך שבמידה והמצרים לא היו 

     יוצאים מזרחה, לצה"ל לא הייתה דרך לפרוץ את קו ההגנה המצרי ולהדוף את המצרים. 
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 וגרפיהביבלי
 

 ( .הרועה0223בלום, גדי. חפץ, ניר .);  סיפור חייו של אריאל שרון. תל אביב: ידיעות

 אחרונות.

 

 ( .על שתי גדות סואץ. ירושלים: הוצעת עידנים.1838אדן, אברהם .) 

 

 ( .דדו1839ברטוב, חנוך .)- יום, יומן המלחמה. תל אביב: ספרית  02שנה ועוד  69

 מעריב.

 

 (. יובל שלנו. ירושלים: הוצעת המשפחה.1885דר, חסידה. )אבידר, אלדד. אבי 

 

 ( .0211סקל, עמנואל .).הסדיר יבלום?. תל אביב: ספרית מעריב 

 

 ( .סרן אבידר, יובל. יזכור0216מדינת ישראל ומשרד הביטחון .)-  אתר הנצחה לחללי

 http://www.izkor.gov.il/HalalKorot.aspx?id=93667מערכות ישראל. 
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