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לג'בלהחולותבין
שהתרכזה2,מס'המצריתהדיביזיה

בשלהיבקדמת-מיני

מימילצה"לזכוריםשהיובמערכיםהתבססהמאי,חודש

במלחמתחורב""מבצעמימיאף-ובחלקםקדש","מבצע
אל-ג'יראדיהקוממיות:

ואבו-עגיילהבדרוםקפייתהבצפון,

במרכז.

לאורךהיהפרוש-אבו-שיילהמערך-המרכזיהמערך
ושלו-מצפוןילונות-חילביןזהבאיזורהעוברכביש-המרכז,

קילומטרים.עשרותלעומקנבנההואומדרוםדלפהג'בלחות

המשתרעאום-כתף,רכסעלהמצריהמערךנשעןבמזרח
הרכסכשלאורךצדדיו,משנילכביש,בניצב

חפרות-בטון,

שדות-מוקשים.-מזרחכלפי-ובחזיתו

צומתהיתההמצריהמערךשלהמערביתהמשענת
בא4-

לאל-ערים.צפון-מערבה,המ'ובילהכבישמסתעףבועגיילה,

הלייגע-4בא,מחנההואמבוצר,מהנהשכןעצמובצ'ומת

מחנה
כביששלבתחילתומשם,צפונהנמצאאל-חיצמה

שלהמוצבהתרומםלצומתדרום-מזרחיתואילואל-עריש,
סכר-אר-רואפעה.

אום-כתףרכס'בין
לצומתממזרח

אבו-עגיילה
השתרעבמערב

שלהמנהלתי,הע'ורפיהאיזוררחביהידיים,אום-שיחאןמישור

סתתם
שלהעיקריכשטח-הפריסהאףששימשאום-כתף,

במרהב.המצריתהארטילריה

דארב-שלשרשרת-הביצוריםעלהאויבמערךנשעןבדרום

זלפה.ג'בלשלהסלעיותהשלוחותשביןאת-תורכי,

מוגברת,חטיבת-לגליםמנהזהבמערךשלהזיקהמצריהכוח

ומצדיות-בטיןעמוקותבחפרותמבוצרת
במקלעיםוחמישה

שכללוגדודי-שריון,ארבעהורבהבכמותנגד-טנקיםובנשק
מת-ותותחיםיס.יפ".-76"אמפיבייםטנקיםיט"-34",טנקים

בעליגדודי-ארטילריהלשישהוקרובוי.סא".-100",נייעים
קניםקצרים,מ"מ122קניםארוכים,מ"מ122בקוטרקנים

והוביצרי-נגד-טנקיםתותחיםדהיינה(דו-תכליתייםמ"מ100

תנו-לגילויומכשיריםקאטיושות""כבדות,מרגמותשדה),
ומקורות-אש.עת-גייסות

*
עמדה-על-חטיבתיתעוצמהבעלשהיה-הזההמערךאת

בקויםתכניתהשרון.אריאלהאלוףשלאוגדתולהבקיע
לסיניתפרוץמוטק'השלחטיבת-השריוןהיתה:כלליים,

ותיצורשבדרכה,מוצביקהחוץ'אתתכניעהמרכז,כבישבציר

הטיבת-הרגליםאום-כתף,שברכסהחפרותעםמגע
של

החפרות,אתתתקוףהמטוהרבכבישתנועאשר-קותי
השריוןיבקיעהמאחזהיווצרעם.'בהןותיאחזאותןתכבוש

שכוחבעודעצמ'האום-כתףהתחםלתוךדרכואתששוןשל
סגן-שלבפיקודומוטק'ה,שלמשריונונוסףעל-גהודי

העמדותאתיפצחדרומי,באיגוףיפרוץגרעון,מפקד-החטיבה
של

קסיימה.דרךאתויחסום-דארב-את-תורכי

בעורףהמצריםשלהעצוםהארטילרי.הריכוזלשיתוק
אום-

מערכות""החפרות",ליל"ראהקותי,חטיבתשלהקרבלפרטי
המער'.-קפ"ז
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מהלכים:שניהאוגדהמפקדתיכנןאום-שיחאן,ובמישורכתף

בעקבותמיידפיקודותחתאשרהארטילריהקידום-האחד

מטווהמטרותיהעללירותשתוכלכדיששון,שלהטנקים

עלממסוקיםדנישלצנחניופשיטת-והאחרת,יעיל

.*קלאסיתבשיטת-צנחנים-המצריותהסוללות

דרכי-חסימתעל-ידיוהמוחצתהטבעתאתלהשליםעודנותר

התקפת-שריחיהנהתתמערכם,בעומקהמצריםשלהתגבור

השריוןפריצתעםבמתואםשתיעוך-המערביהעורףמן

בפיקודאלהכוחותשנימזרח.מצדהמערךתוךאלששוןשל

שהיוהאויבטנקיאתלהשמידהיוצריכיםמוטק'ההמח"ט

ראשון.אורעםכסתחםבתוך

כוחיעלשרוןהאלוףהטילזהאוגדתימהלךשלביצועואת

במסגרתעצמאיתפעולהזוהיתהנתקוה.שלה"סנטוריונים"

מוטק'ה,עוצבתהיאמעוצבתו,הופרדוהכוחהאוגדתי,התכנון

בפלוגתתוגבר';
כבדות,מרגמותבסוללתחילירגלים-מש,וריין,

תוגברהעצמהשהיא(החטיבתיתמיחידת-הסיורבמחלקה

אגפיתלאבטחהלא-רתע,תותחיםנושאיג'יפיםבארבתה

להובלתובזחל"מיםבמחלקת-חבלהוכןהאויב),שריוןמפני

ובקצבם.-המסתצריםהטנקיםבעקבותוהתחמושתהדלק

צפרהגבולאתלחצותלנתקותהורתהשרוןהאלוףפקודת

החולות,דרךמזרחהעמוקהחדיההלערוךהמרכז,לכבישניח

ובלילשתקומפה),ראה(המצרימוצב-אחוזעליפנילעבוד

שבגבעההמצריהמתחםעדלהגיצלירז,להתככב
להי-.181,

מח-"המצריהכוחשעוצמתכיווןולכבשו.לתקפונכהו,ערך

שרוןהאליףשלברשותוהיתהידועה,היתה181בגבעהזיק

מערכות""הרמאים",פרשי"ראהדגי,צנחנישלהקרבלפרטי.
רעמה-47םק-ה"בק'.

ולהצטרףבחולותלצנוחהיהשאמורצנחנים,כוחשלעתודה

ואםלילההתקפתזושתהיהנתק'ה,'צמקרהשללהתקפתו

בכוחםיהאשלאבהתנגדותה"סנטוריונים"ייתקלו
להת-

עליה.גבר

בהתקדמותולהמשיךנתקיהנצטוההגבעהשלפיצוחהלאחר

מחנהאתלכבושלהדרים,מכןולאחראר-ברישבבישעך
צומתעדאיזור"אתלטהראל-חיצמה,

לכבושאבו-עגיילה,

אל-ערים)לכיוון(צפונהחסימותלהציבעצמו,הצומתאת

בכבישלהתקדםואילךומבאןג'בל-ליבני),לכיוון(ימערבה

אתבדרךלכבישבזרחה),הפוך,בכיווןהפעם(המהכז
מוצב-

להבקיע.-ולאחר-מכןאסכר,.
מתזזםאת

עדמעורפואום-כתף

ממזרח.הבאיםששון,שריוניעםלהתחברות_

ענווקהונדירה
סיירינעולפניםבשדרה:הגבולאתחצוה"סנטוריונים"

אח-מפקד-הכוה,ועמהזאב"קשלא'פלוגהאחריהםיוסק

פלוגתרונן,שלג'פלוגהישראל,שלב'פלוגהבאוריה
-ילבסוףוהתחמושת,הדלק-אחריהןבזחל"מים,ה-חרמ"ש

ומחלקת-החבלה.סוללת-המרגמות

מטיל--והשטחמצויינת,-הראות'וצלול,בהירהיההבוקר
) לאהחולותבאיזורהמעברכיהיה,ברורמלכתחילהאימים.

התקדמוהמנקיםכולה,השדרהשלאחידקצב-תנועהיאפשר
בזהזהלהסתייעהיוצריכיםכברהזחל"מיםתקלות,ללא

ונזקקותחתיהםנתקעוה"רכים"כלי-הרכבואילולגרירה,
כלי-לביןביניהםגדל-והולךפערנוצרעד-מהרה;לחילוץ

הזחליים.הרכב

ליווחה-בתחילתהובלחי-יעילהמפוזרתשהיתה-הפגזה
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וה-העבירותקשייעלנוסף-ראתמראשיתו,המסעאת

הטנקיםנהגיחשומעבר-הגבוללאחרכשעה-וחציניווטו

הםקשה.לזחלי-הטנקיםמתחתהקרקעכיהמובילהבילוגה
שמ"פזאב'יקזיההלערך1000ובשעההמהירות,.אתהגבירו

ועלשבחוד-פלוגתוהטנקיםעלפקדהואמוצבקהחוץ.את
ספיררת,דקותאלאארךלץקרב"להסתער.מחלקת-הסיור

המצריכוח-ההיהיההרתתוו.המעצםnpDDההתנגדותשכן
-צהובותנושאות-גייסות-שריוניוושניהוכרע,שבמוצב

באש-טנקים.רוסקו

ב-1130ושוקענית.חוליתהקרקעהיתהשובנמשכה.התנועה'

עלהעידואשרהיאשתים,הפגזיםנופליםהחלובקירוב
-זהבשלבהכוחשלהעיקרייעדו-היעדשלקרבתו

181.גבעה
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בזחל"מיםבראש,כהעדשנעוהסייריםגברהיהפגזיםתכיפות
מאחוריה.אלנשלחו-המובילההפלוגהלפניפתוחים,
אמשיךעצמוהואאם-כיסגורים,במדפיםלנסועפקדזאב'יק

כדיבצריח,חשופהגופוכשמחציתפתוח,במדףבהתקדמות
תוך-אחריו.הפלוגהאתולהובילהשטחעללצפותשיוכל
שדה-מוק-מולוגילהכימחלקת-החודמפקדהודיעטדי-כך

עמדתמעלהפרוסבאוהלזאב'יקהבחיןבאגףואילושים,
המצרי.המוצבשלהארטילריקצין-התצפית

המתחם,אלא'פלוגהקרבההנופליםהפגזיםברדתחת
מפצחתוהחלה-ממנ'ומטרים1,500בטווחעמתותתפסה

מפקדאליהוהצטרףשעהרבעעברהלאבתוכו.מסרות.
הכוחות.יתר-ואחריו'הכוח,
קילו-3.5ובעומקקילומטרים15ברוחבהיההאויבמתחם

באגפימילשלוחותהמתפרסתבשטח,נישאהגבעהעלמטרים,

-ובחזיתוגבוהות,דיונותעלאמתחםנשעןומדרוםמצפון

צפוףנשדה-מוקשיםעל
בחפ-פלוגות-רגלים,שתילפחותמנהבגבעהשהחזיקהאויב

נגדיתותחים-ניכרכוח-שריוןוכןעמוקות,יות-בטון

שדה-מלבדמחופרות.בעמדותחלקם-ומהגמותטנקים

המתחם,אלהמוליכההמישוריתבבקעההיהשזרועהמוקשים,'
הדיונות.ביןאפש'רימעברבכללרובמוקשי-פרא'פוזרו

ההרלנורגלותםי1%ןו11נה-ן!ד1ן12
שלא'פלוגת-הטנקים:קבעהנתקנהשלתכנית-ההתקפה

רונןשלג'פלוגהמצפון,-ימניבאיגוףתוקפתזאב'יק
בסיס-משמשת-ישראלשלב'יפלונהמדרום,-משמאל

במרכז.אש
נעי.הכוחות
והחלההממוקשת,הדרךמןימינהפנתהזאבייקשלא'פלוגה

צמת-ולונהעלגוברת-והולכת,מרגמותהפגזתתוךמטפסת,

ההסתערותהיעד.בקצהשנראההאוהללעבר-נישאת
טנקאפילונפגעלאבינתייםאךבכבדות,אמנםהתנהלה

שמאלה,סטיטנקיםשלושהכיזאב'יקשהבחיןעד-אחד
-מהירותמפתחיםהחלוושםהפתוח,השסחאלנמשכו

במיקרופון-להםשאגהצפוי,אתחוההמ"פלדהרה.ונכנסים

תוךעמהם.הקשראתשאיבדכנראהאךלהימין,הקשר
נתקעושדה-מוקשים,עלהטנקיםשלושתעלוספורותדקות

עדבינתייםהגיעעצמוזאב'יקבאש.ונלכדו-תחתיהם
השטחלעברגולשהואגםההלואז-אותועברהאוהל,
בשלבמיקוש-פרא.ממוקשאיזורעלעלהולבסוףהפתוח,'

מנעההצפופהאש-המרגמותאךנתקוה,אתלמצואניסהזה
קשר-עין.
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נתקיהשלמס,עו

אתלהעמיקשבעקבותיוהשלמיםהטנקיםעלפקדזאב'יק
התותחן,לידישלוהטנקעלהפיקודאתמסרימינה,האיגוף

ההתקפה.אתממנולנהל-אחרטנקלעברואץ'מסהקפז

תקועהיהזהגםאבל-סמוךטנקעלתהילהטיפסהוא
היהאךאחורי,בהילוךלחלצוניסהאב'יק,בשדה-מוקשים.

שובמרוסקים.היווהשרשראותהמתלה-מאמץ-שוואזה

הוארץאםלבדוקמבליאחר,טנקלעברורץהטנקמןקפץ
טנקשיג"האוהל,לידלבסוף,נקי.בשטחאומוקשיםבין

הפל'וגה.יתרתעלוהשתלטוחזר-עלץטיפסשלם,

איגופהאתהעמיקהלאמשמאל,.שתקפהרונן,שלג'פלוגה
נבלמה.בשדה-מוקשים-והסתערותהנתקלההיאידי-הצורך

המ"פ,נהרגזושלתחילתהעםוכברבאש,נלכדהמנןלאחר

ובהפגזה.במוקשיםנוספיםטנקיםנפגעווכן

במר-בסיס-אשלשמשהיתהשאמורהישראל,שלב/פלוגה

מפוזרים.מוקשי-פראביןאלכולהובכנסה'התפרסהכז,

בחי-;פגיעותוספגותחתיהםנתקעושלההטנקיםמןשישה

מפקד-הפלדונפגעוממפקדי-המחלקות,אחדנהרגלופי-האש

ואנשיצוותים.גה
דיונה"שלביותרהגבוההבנקודהעתאותה.נמצאנחשה

בכוהותיההמוקשיםשעטוהשמיתאתראהמשםהצפונית.

ה-בצריחפגיעת-פגיאולם

בסיס-אתהעיפהשלוטנק

הקשראת.וניתקההאנטנה
-יח"הות-המשנהיםשלו

רקהדייהיםהגיצוומצתה
קצין-שלהזחל"מבאמצעות

דרור.המבצעים
הערכת-עשהמפקד-הכוח

אפש-שלוש1מהירהמצב

:לפניוהיורויות
בשלב.להסתלק--,אחת"

ל-161,גבעהמכיבושזה

מגע-לשמירתפיוגהשאיר"

ית-אתולהובילאתה,אש.

המשימה.להמשךהכוחרת.

אח-עדלהמתין-7להשגיה

כוח-עםיחד-ואזשיכהך
הצנחנים-

מפ-בידישנשמר
ימק-כעתודהקד-האוגדה

.:
בהתנג-היתקלותשל-רה

להסתער-.חזקהדות( -
משותף.במאמץשנית,

אתלעצור-4והשלישית
מתוך.לצאתההסתערות,

ה-ומטווה'הממוקשהאיזור

האויב,שלהבינונינשק

שנית.ולתקוף-להתארגן
חרףכיהיה,משוכנענתקיה

אתלכבושיוכלאבידותיו
בחרולפיכך'1העיקשהמוצב

הואהשלישית.באפשררת
אתלפנותמטרים,מאותלסגתהמשנהיחידותעלפקד

נוספת.להתקפהולהתארגןהנפגעים

-השניההההינערות

תוךהיעד,מןמטרים1,500כדילאחורהתקפלוהכוחות
1400.היתההשעהעמו.מגע-אששמירת
זההיהההתארגנות.שטחבתוךונחתמסוקהגיחמאחור
הואפרטיו.לכלהשטחאתשה'כירממפקדת-האוגדה,יצחק
גםלתקוףניתןוהדיונותהמוקשיםלמרותכילנתק'ה,אמר

הקיףלממון,עלהנתקיהעמוק.איגוףייעשהאךאםמדרום,

מסקנה.לאותההוא.אףההגיע-נמוכהבטיסההיצואת
היחי-שלהתקדמותןאתלזרזכדי-לאחורטסנחתבטרם

עםהתמודדותןמחמתשפיגרוירךו,רכבעלהרכובותדות
בחולות.המעברקשיי
הנפגעים.פינויאתהכוח,סגן-מפקדיצחק,אירגןשעהאותה'

אחיחובשיםע'מונטלהרופאשליהידתוהגיעהבטרםעוד

ראולראשונההטנקים.מתוךהנפגעיםבחילוץוהחלדים
מפקדיהםאתאבידותיהם,כנמדאתבעלילהגדודאנשיעתה

אתמייןהואהרופא;גםהגיעוהפצועים.ההרוגיםוחבריהם
עלהנפגעיםאתיבעלהראשוניםטיפוליםביצענפגעים,"

קשה.הפצועיםלפינוימסוק,הוזעקכןזתל"מ-פינוק
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הכ'וחותמפקדיאתנתקוהקיבץהנפגעים,פינוימשהושלם
יונה)-ג'פלוגהועליעקב,מעתהפיקדב'פלוגהעל(

שינההיתהלאהתכניתהשניה.פקודת-ההתקפהלמתן
עםיחדלזאב'יק,שנותהוהטנקים.תשעת:מקודמתהבמהותה

;מצפוןיסתערו-נתקיהועמהםצוות-הסיורשלהזחל-מים
יחד-וגיב'בפלוגותכשיריםשנותרוהטנקיםואילו

החרמ"שפלוגתמדהום.יצחק,שלבפיק'ודויתקפו,-כתריסר
תשותףלאכןועלהדיונות,עםלהתמודדתוכללאבזחל"מים
שהכניסהלאחרבפתחההיעדלתוךתיכנסאלאבהתקפה,

החבלה.מחלקתעל-ידיתטוהראליו
יחידתיהמרג-אתנתקיהקידםעצמהההתקפההנחתתלפני

אש-היעדעלוהנחיתהגבעה,מןיעיללטווח-עדשלומות
:אויריסלע-וקיבל-ביקשלכךנוסףחזקה.ריכוך
עליווהטילוהא'ויב,מתחםעלחלפומטוסיםארבעה
נפאלם.פצצות
ההתקפה.החלה1500בשעה
יעקבשלב'פלוגהאתמובילההלסגן-מפקד-הכוה,יצחק,

כדיהשטחאלהרףבליצופהכשהואעמוק,שמאליבאיגוף
היהיכוללאבהנק'ודה,אלקרבאשרעדבמוקשים,להבחין

במוקשים.עדייןהבחיןנכחו,מלפנים,ואילועוד,למשמאיל
יונה,שלג'מפלוגהאחדיםטנקיםנמצאוממנולהרחקלא

שלכוהידותחתנמצאעתהאליו.להצטרףלהםסלמןויצחק
מלפנים-חסוםהיהשלפנוושדה-ההסתערותטנקים.עשרה

היתהלהסתערוהאפשרות-צמת-דיונהומשמאלמוקשים
השמאלית.הצמהעללטפסהטנקיםשלבהצלחתםמותנית
אורן.שמואלהמ"משלזההיהלצמהביותרהקרובהטנק
שדה-לעברממשלהתקדםכוחו,אתלנסותעליופקדיצחק

לבצע-לנקודת-הסיוםובהגיעו'הצמה,שבקצההמוקשים
ההתחם.תוךאלולהיכנסימינהמעלותתשעיםשלתפנית

שרשהאותיגבעקבותהטנקיםיתרינועויצליח.אם

-הצמהאלבכבדותטיפסהטנקקדימה.זינקאורןשמואל
השלישיבמאמץרקלאחור.יגלש-טיפסשובוהחליק.
לאורךהתקדםהשוקעני,והחולהשיפועעללגבורהצליח
ושם,-ממששוליועדוהגיע,שדה-המוקשיםאלקרבהצמה,
התתחם.לתוךלבדופרץימינה,חדהבתפנית
מפלו-נוספיםטנקיםהבקיעושרשראותיולעקבותצמודים

ועודטנקועודטנקהיעד.תוךאלדרכםאתוג'ב'גות.
עלהקודמיהמעקבות'סטההשביעיבסךההכל.שישה-אחד
קהועה.שרשרתוכאשרתחתיוונתקעמוקש,על

טנקישלושהקצרים.בטווחי-מגעהקרב,החלעצמוביעד
שפרץהכוהלעברלועי-תותחיהםאתצידדומצרייםיט"-34"
והועלוזהאחרבזוהרוסקולהתגונן,הספיקובטרםאךפנימה,
מכאן1חפרותיהבטוןלאיזורהגיעוה"סנט'וריונים"באש.
לוחמתליחידההפךטנקכלפקודותיעודניתנולאואילך

בשצף-קצףירוהמקלעיםפגזים.שילחותותחיהםעצמאית..

ושרשראות-הטנ-'ההפרות,ביןהמתרוצציםהרגליםאתלקטלו
ושתינוסףמצריטנקתחתיהן.נקלעאשרכלדרסו'קים'

ה"סנטו-אךלאחור,להימלטניסומשוריינותנושאות-גייס'ות
והשמידום.בפגזיהםהדביקוםהשמאליבקצהשנמצאוריונים"
זאב'יק,גילה-הכתחםהצפוני!שלבאגפו-עצמוזמןאותו

-היאאףשדה-המוקשים,;בתוךפרצהא',פלוגהבראש

הצמה,לאיורךהתקדםהואגבוהה.דיונהשלצמתהלאורך
-שמאלהחדהבתפניתפנההממ'וקש,השטחשוליעדהגיע
-שלמהמחלקהנכנסהבעקבותיוהמתחם.תוךאלוחדר
האויב.עמדותאתמפצחתוהחלה-שעהלפיהושהוהיתר
-כךואחראחת,עורשרבבתההראשונההמחלקהלאחר
הכוח.יתר

שביעד.העמדותעםאשבקרבופתחההתפרסההפלוגה
וה"סנטוריו-יותר,עקשניתהיתהכאןהמצריםשלעמידתם

ברש-באחזןפה-ושם,פרצודליקותצפופה.באשכוסונים"
פקדקצרדו-קרבלאחרבמהירות.כובואך-תות-הסוואה

חזיתיתהסתעהותזוהיתהלהסתער,הפל'וגהעלנתק'ה
התמוטטההאויבהתנגדות1דבראחריההותירהשלארחבה,

במהירות.
כמעטלנתק'ה,דיווחוזוהתקפהתהילתלאחרכמחצית-השעה

מצפוןזאב'יקכוחות-המשנה,מפקדישניבעת-ובעונה-אחת,
בידיהם.היעדכי-מדרוםויצחק

בצומתשריון-בשריוןקרב
קצין-המבצעיםקידםטיהרה,בטרםעודנכבשה.181כנעה

החבלניםמחלקת-החבלה.ואתהחרמ"שפל,וגתאתדרור

מהםהזחל"מים,בעבורבשדה-המוקשיםמעברבפינויהחלו

פלוגתבועברההנתיב,משנפרץדרך-הריונות.להיכנסנבצר
יחידת-והתחמושת,,הדלקזחל"מי-ובעקבותיהחרמ"ש"

באותהאולםלמתחמווחדרוה"רך",הרכבוכלהמרגמות

להשתהותבליבתוכו.ה"סנטוריונים"היולאכברשעה
אבו-עמילה.צומתלעברמערבה,בהתקדמותםאלההמשיכו

ובמרווח-הסיירים,מוביליםכשבראשהא'פל'וגהנעהלפנים

הטנקים.יתר-אחריהמה
עלברד-של-פגזיםלפתע,ירד,הצומתלפנימטריםכ-1,000

הטנקיםהכיוונים.מכלפראיתאשזוהיתההשריון.טור

יחדמארב,כאןהציבו181,מגבעהלגוסשהספיקוהמצריים

.ן.'.'.'בצומת.שנמצאנוטףכוח-אויבעם

פרצודק'ותותוךולירות,להתפרספל'וגתועלפקדזאב'יק

-זאב'יקשלאנשיוביןמצריים,טנקיםשלושהמתוךלהבות

לאחרנפגעים.כלהיו15-עליהםשנורתההעזההאשחרף

ה"סנטוריו-יתרעםויצחק'נתקיהלמקוםהגיעוקלהשעה

-היתרונותכלקרב-שריון-בשריון.התפתהמהרהועדנים",

טי-"טנקיעלה"סנטור"ונים"שלהאיכותלתמעדיפותםלבד

בעמדות-מארבישבהואהאויב:בידיהיו-המצריים34"

פרוסיםהיוה"סנטוריונים"ואילובגבי,יהשמש-מתוכננות,

המערביתהשמשמןמסונווריםוצוותיהם'כליל,השופיםמולו

'=באשמייד.עליהןפחות(מערות,לגלותהיההכרחוהאבק.

יא"ואכן,הרגולן..השכם-לחרגךהבא"בבחינת:ולפגוע,'

תפכומרברק-1ישל;.שעהלאחרקרה.אשר
טנקי-ש%ונ-ה.

של-אחלזחל"מרקנפגעבכוחדולקות.לאבוקותאויב
הטנקים..על.הורכבוצוותי.ישירה,בפגיעה-הסיירת

עלמפרו,נתקנהאלשהגיעוהדישתים1730.היתההשעה
ושיכךת16מחגה-ינסהמו.מ)כלינהדלקשלמסוכנתהידלדלות

מוגן,לחניון-לילהיחידיתמואתלהכניסהואהחליט
מזרחה.'

ולה-שםלהצטיידהשריון-בשפיון,שללשדה-הקרבמעט

.....51(בעמודתממשך
;...
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נתק'השלםינ1יר1טנס"ה"נעסע

7(מעוז'המשך(

חטלמות,הצבתימסע-הקרבשלהשלישיהשלבלקראתארגן
מתחםבלבמוטק'ה,שלהחטיבהעםהעורףמןוהתחברות
אום-כתף.

פלוגותהכבושה.העבג-181למרגלותהוקםההתארגנותחניון
בינתייםשהצטרפהפלוגת-החרמ"שבשדרות.הוצבוהטנקים

הסייריםואילוובחזית,באגפיםהוצבהה"סנטורלונים"אל
לאוסהוטימ,'לאיםשהיואףצוותי-הטנקים,מסביב.איבטחו

צ'ורךהיהלא-כלשהןפקודותבלאילעצמםמגותנתנו
בדלקהתצטיידו'ברובם,טכנייםלטיפולים,התמסרו-בכך

ובתחמושת.
לקבוצת-פקודות,המשנהמפקדיאתנתקיהכינס2100בשעה

המסע.המשךלקראת

הלילהלתוךוהארוךלב!וזקנ!

להגיעדרום-מעהבה,ולנועבשדרת-מסעלהיעררנצטוההנוח
-אבו-שיילהצומתעדבכבישלהדריםאל-מריש,כבישעד
אבו-שיילה-אום-מערךלתוךולחדורמזרחהלפנותושם

להציבהשדרהעלהיהבדרכה,העורף.מןשיחאן-אום-כתף
הוטליעקבשלב'פלוגהעל:כלויניםלשלושהחסימות
שבצפון,אל-ערישלכיווןביותר,הקיצוניתבנקודהלחסום
תותחיםנושאיג'יפיםשניפיקודותחתיעקבקיבלכךולשם

עתהג',פלוגהבזחל"מימ;מחלקת-חרמ"שועודלא-רתע
מערבה,כלליבכיווןלחסוםהיתהאמורהיונה,שלבפיקודו
נצטוותהזאבי'קשלא'פלוגהואילו;ליבניג'בללעבר
מוצבישלהמערבייםמוצאותיהםאתהצירבהמשךלחסום

היתהההאסונותהחסימותשתישמטרתבעודאחיש-םוא1'
היתהוממערב,מצפוןמצריתתגב'ורתשלהחשתהמניעת
העל'ולהמצריהכוחכלהשמדת-השלישיתהחסימהתכלית
חטי-שלפעולותיהןבלחץומאום-כתף,אחיש-םואמ1להימלט

וכוחותק'ותישלוחטיבת-הרגליםמוטק'השלבת-השריון
הארטילריה.עמדותעלשפשטוהצנחנים

הקי-החסימה:כלהלןנתק'הקבעבשדרהסדר-הכוחותאת

המערבית,השניה,החסימה;אחרונהתסעהצפונית,צונית,

לפנים.המזרחית,הראשונה,החסימהואילו,בתווך
ה"סנטו-צאתעלהאוגדהלמפקדתנתק'ההודיע2200בשעה

כולה:לאוירתהרת-גורלשצתיןהיתהלמסעם.רירנים"
דנישלצנחניונוחתיםהחלולאום-שיחאןשמצפ'וןבחולות

שלהארטילריותהסוללותעלפשיטתםלקראתממסוקים,
הסתע-החלהמשם,הרחקלאובמזרח,;המערךבלבהמצרים

אום-כתף.רכסשלהחפרותעלקותיאנשישלרות-הרגלים

כדוריםהאויראתפילחוהשדרהמסעשלתחילתועםמייד
התעופפולהםובינ'ות'אל-חיצצה,ממחנהש'נורונותבים
א'פלוגהאלוהלכהקרבהצליפתםאשרחודרי-שריון,פגזים

ה"קארוס-אתמיידלכבותלפלוגתוהורהזאב'יקהמובילה.
סימוןהמשמשותהאנטנותבראשיקטנותנוריותאותןלות",

ביןהתנגשותמעתהשמנעהיחידהאיתותלטנקי-המפקדים.
האחורי.הטלפוןנצנוץהיה-האפלבלילהה"סנטוריונים"

ביןאל-תריש,לכבישוהגיעבתנ'ועתוהמשיךהכוחחוד
שמאלה,השדרהפנתהכאןאבו-עגיילה.לצומתאל-חיצתה
זויעקב,שלב'פלוגהבלעדי-בהתקדמותהוהמשיכה
אבו-צ'ומתאלוקרבה-צפוןכלפיחסימתהאתשתפסה
הצומתלפנימטריםעשרותאי-אלועגיילה.

נעצר.
לפתע

הואכולה.השדרהאתהובילאשריוסלזה,שלזחל"מ-הסיור
לאזקיףאותומצרי.זקיףולידומחסום,מולעצמומצא
;זהבמקוםישראליכוחהימצא'ותכלל-ועיקרבדעתוהעלה

אתהזקיףהביןאשרעדבערבית.שקטדו-שיחהתפתה
וה-קדימה,פרץזחל"מ-הסיורבמאוחר.אולם-המתרחש

לנרי.המשיכהשדרה
שלהחסומהאתבצ'ומתוהציבהתעכבהכוח,סגן-מפקדיצחק,
נוסףבזחל"מים.היאאףשתוגברהיונה,בפיקודג'פלוגה

הכ'וח,שלשדרת-התובלהתנועתאתלכווןעליוהיהכךעל
הרופא.נעשעמהאיסוף-הפצועיםתחנתואת

באום-כתףההישברות

הנעההשדרהאליצחקשביונהשלהחסימההצבתלאחר
איש-צוותלושהודיעעדספורותדקותיצאולאמזרחה.
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המצריהטנקפגז,נורההשדהה.תוךאלנקלעאשריט"-34",

לאחור-התהפך.בנסיעהלסגתובנסותווהתלקח,נפגע
אתחוצההשדרהנמצאהלאמתו-של-דברכיהתגלה,או-אז

באבו-עגיילההמצריהצבאמחנה
התךמצרייםכלי-רכב;

לכלבאש-תופתפתחוה"סנטורמינים"בבהלה.סביברוצצו

נ-1966,5קרס190,רכנת"


