
המעוזיםלהולדות
הורתובפינו,כיוםהשגורמעוז""המונח
מצריםנשיאהפגיןעת,אותה1968.בקיץ
לעבורכוונתואתאל-נאצרעבדגמאלדאז,

השחרור".ל,,שלבוממנהפעילה"ל,,הגנה
קועלממדיםרחבותהפגזותשתיבאמצעות
לתעלתממזרחצה"לשהקיםהביצורים

שלזהקוהימים.ששתמלחמתלאחרסואץ,
בונקריםכללאז)שכונוכפי(סלע""מוצבי
עפרועירומירוסיותשללמקשתותשנבנו
בחודשיםשנערכוהכבדותבהפגזותאולם

והו-מוצבים,נפגעו1968ואוקטוברספטמבר

שלהם.ההגנהיכולתבשיפורהצורךכר
במטה-דיוניםקדמוהחדשהקולהקמת
האם:סינימערבעלההגנהמהותעלהכללי,

קולהקיםשישאוניידים,בכוחותלהגןיש
ויכוחשלבסיכומוהמים.קועלמוצבים
אורבלילההשניה.הדעהנתקבלהענייני,

בנג'עצה"לכוחהלם1968בנובמברל-1
עדרגעההחזיתהעילית.שבמצריםחמדי

למבצענוצלזהוזמן1969מרסלחודש
לוגיסטיומערךרביםהנדסהכוחותמעוז'/"

המיםמכשוללאורךלמבצע.גויסוממדיםרב

להפ-היהשתפקידםמעוזים","כ-30הוקמו
המים,קועלומדיניתצבאיתריבונותגין

המעוזיםואתרעה.תצפיתכמוצביולשמש
כוחותחדירתולמניעתעצמאיתללחימהנבנו

בהפגזות,לעמודשיוכלומנתעלבסביבתם.
כוסוביצוריםחודריפגזיםשלהפגזותכולל

מאדנישנבנהשכבת-פיצוץ)(בשכפ"צהמעוזים
קנטרה-רפיחמרכבתלרבות(ברזלמסילת

אתהראשונה).העולםבמלחמתשנסללה
עפרוסוללותלחימהתעלותחיברוהבונקרים

להיל-שיועדהאדםכוחומוקש.גודרוהמעוז

חי"ר,שלמחלקהעדכיתהכללממנוחם

וכבדיםבינונייםמקלעיםמחלקתי,נשקעם
ברווחיםמוקמוהמעוזיםמ"מ.81ומרגמות
פתחיעלמזה,זהק"מ10-8בניניכרים
אףהוקמובאלהרגישות.ובנקודותצירים

3-2שכללופלוגתית,בעצמהמעוזיםמתחמי
מעוזים.

תקופתעצמאיתבלחימהלעמודשיכלוהגם
חלקאלאהמעוזיםהיולאממושכת,זמן

כוחותשכללהוביטחון-שוטףהגנהממערכת
ואר-ופלוגתיים,מחלקתייםבחניוניםטנקים

למעוזיםלחבורהיואמוריםהטנקיםטילריה.

ב-אומתוכםומ,,רמפות"מעמדותולפעול
פלו-בעצמותלפעול-ולחילופיןצידיהם,
יכלוהמעוזיםמפקדיהמעוזים.ביןגתיות
לפעי-בנוסףומטוסים.ארטילריהאשלכוון

סיוריםשלשגרהלוחמיהםקיימובמעוזלות
הקמתהשלמתצירים.פתיחתושלבסביבתם
מלחמת"בתוך1969מאביבנעשתההמעוזים
ל-עדחודשים16ובמשךמכאןההתשה".

בכללהמערכתעמדו1970,אוגוסטחודש
ובפשי-נ"ט.וארטילריהבאשבפרט,והמעוזים

פלו-בעצמותלרבותמצריים,כוחותשלטות
נפגעו1969ביוליב-10מאלה,באחתגתיות.
התקי-המזח"."מעוזבקרבתטנקיםשלושה

לכיבושולהביאהצליחולאהאחרותפות
לתעלתממזרחכלשהושטחאומעוזאףשל

במעוזיםהאבידותחרףעת,אותהכלסואץ.
תוךלפעולהמערכתהמשיכהאליהם,ובדרך
בידורמזון,תקשורת,למעוזים,קשרקיום

גויסועליהםהפיקודלמלאכתבזה.וכיוצא
כולוהקוהמילואים.מפקדימביןותיקיםגם

בר-לב".קו"-מהמצריםנוסףכינויקיבל
ה-הקו.רגע1970באוגוסטה-8-7בליל

כי1969,ביולינאצרהצהירעליהםמעוזים

יום-הכיפוריםבמלחמתהמזחמעוז
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ב-עמדוארטילריהבאשהושמדומהם60%

המלחמהלקחירקעעלעתה,אולםהפגזות.
שנילשלבצה"לנפנהלחידושה,חששומתוך

המעוזיםומעוזיה.ה,,מערכת"שיפוץשל
לשי-לבשימתתוךמ,,גביונים"נבנוהחדשים

-צעההלחימהויכולתהחיים.תנאיפור

בנוסףענפהדרכיםתשתית:שלהםתיאמ
אליהםנסללההרוחבודרךה-חת"מלדרך

באיזורפלסטיתדרךגםאלהביןוביניהס.
ה-חת"מדרךבקולקנטרה.שמצפוןהביצות

מבו-תעוזים,אחד-עשרשכללשניקוהוקם

מפקדותעבורששימשוממדיםורחביצרים
ה-קו(וחרמ"שארטילריהטנקים,וכחניוני

עללהגנהטבעיגבעותקוגםהואחת"מ
14-9בימיםהמלחמההתנהלהבוהמרחב

הוגבהוהחדשלקובנוסף1973(.באוקטובר
עמדותוהוכנוהתעלה,גדתשעלהעפרסוללות
בעומקמקומותובמספרהסוללהעללטנקים
עםבניהבשלבהיוהאחרונותאלה(השטח
דיוןקוים1972בקיץהמלחמה).פרוץ

במערבההגנהמהותעלבמטכ"למחודש
בפועלהמעוזים.קודולל""ובעקבותיוסיגי

שלו-פעילים,מעוזים16באוקטוברב-6היו

נח"לפלוגתע"יאוישוהדרומיים,מהם,שה
שלמילואיםאנשיעל-ידיויתרםסדירה
בכוחאוישומהמעוזיםחלקירושלים.חטיבת

מעו-קוקטנים.בכוחותוחלקםמלאאדם

הירדן.ובבקעתהגולןברמתגםנבנהזים
כיתת-עבורמוגניםמעוזים17הוקמובגולן
מקל-ועודנשקהעלמחלקת-חי"ראוחי"ר

מוצביםתקיפתלאחרומרגמות.כבדיםעים
גםגודרו1970ביוניסורישריוןעל-ידי
מכ-בהעדרמוקשה.וסביבתםאלהמוצבים

תעלהנחפרההתעלה,קוכדוגמתמיםשול
שלההגנהיכולתאתשיפרהאכןוזונ"ט,
הכיפורים.יוםבמלחמתהישראליהמגעקו

ב-קיומםוהמשךהמעוזים,לחימתשאלת

עלתהאחראוזהבשלבפינוייםאומלחמה,
לפנישנערכוובמשחקי-מלחמהבתכנונים

הרא-בימיםואמנםהכיפורים.יוםמלחמת

שלהבלימההיתההמלחמה,שלשונים
ה,,מערכת"בקוהתוקפיםהערבייםהכוחות

הכוחותשלמלאכתםהגולןורמתסיגישל
נשאוהםשבמעוזים.אלהלרבותהסדירים

להגעתםעדהבלימה,שלובמחירהכבדבנטל
מנותקיםהיותםתוךהמילואים,כוחותשל

שלושהלמעטפונו,לאהגולןמעוזימהעורף.
המ-לוחמיהםשנפל.החרמוןומוצבמוצבים

תנועותיהם,עלולדווחבסוריםלהלחםשיכו

הבכא"מ,,עמקהסוריהכוחנסיגתלרבות
כוחותינולחבירתעד-באוקטוברב-9

באוק-ב-10מהגולן,הסוריםוסילוקעימם

המעוזיםנפלואופונוהתעלהבגזרתטובר.

למעטבאוקטובר,ה-7עדהצפונית,בגזרה
שעמדהצפוני,השרטוןשעלבודפשט""מעוז
המלח-לסיוםעדהמצריות,ההתקפותמול

באוק-ל-9עדפונו,אונפלוהמעוזיםיתרמה.

הראשונים,ביומייםובעיקראזעדטובר.
לתגברםכדיעמם,לחבורשריוןכוחותגיסו
מעוזהיהבמעוזיםהאחרוןלפנותם.או

בצ-רקלהלחםופסקנכבש,שלאהמזח""

מפקדיו,המעוז,סיפורבאוקטובר.ה-13הרי
שלובאליושחברוהטנקיםוצוותיאנשיו
ומ-והמלחמההפיקודהמרחב,כללבארועי

בקוהמעוזיםלחימתשלרושםרבדגםהווה
סואץ.תעלת

לאורךשנבנוהמעוזיםבקובלותרהדרומיהיההמזחמעוז
שפתעלמלאכותיתיבישהלשוןעלנבנההואסואץ.תעלת

מוקףהיההמעוזסואץ.והעירתאופיקפורטמולסואץמפרץ
דרךרקהתאפשההאליווהגיש'המיםבשטחיעבריומשלהשת

תמרוןיכולתבעלהיהלושממזרחהשטחגםלכסיקון"."ציר
עלהמעוז,שלהמזרחיבעברובו.שהיוהביצותבשלמוגבלת
הכפרלמעוזיותרקרובותחלקן-לטנקיםעמדותהוכנוהיבשה,

במפתשכינויוזה,מעוזעצמו.המזחלמעוזיותרקרובותוחלקן

-מצפוןאליוהקרוביםהמעוזיםשניוכןמסרק","היההקוד

-מפצח""ומעוזניסן")"היה,שלוהקודשכינוי(הכפרמעוז

שלמהסגןהפלוגה,מפקדנח"ל.פלוגתהייליעל-ידיאוישו
תורגמןדודסגןהיההמעוזמפקדהמזח.במעוזשההארדינסט,

דרום",ומזח"נוספתתצפיתעמדתגםנמצאהפיקודוותחת

הפעילותהים.חילואישהמעוזמחיילישלושהעל-ידישאויירה

מה-תצפיותועמדות,ביצוריםשיפורכללהבמעוזהשגרתית

שם,הנעשהעלודיווחסואץהעירואלתאופיקפורטאלמעוז
דרום"מזח"בעמדתתצפיותמפצח","למעוזעדבלילותסיורים

הטרקטוריםעבודתאבטחתעדביה,ונמלעתקהנמלעבראל

בקיעותאיושוכןסוללות,ובתיקוןעפרדרכיבטשטוששעסקו
-המזהלמעוזדרומיתמסלה),ראם(אגרופית""מעוזשלהיום

סואץ.מפרץשללחופו

י,המלחמהערבבמעוזהפעילות

אלהוכןהמזחמעוזאתשאיישוהנח"למפלוגתהחיילים25
באוגוסטב-25לשםהגיעולוהסמוכיםהמעוזיםאתשאיישו

אויבכוחותהיוהמעוזומולשקטהאיזורהיהעתבאותה1973.

עלעלהשלאגודלבסדר3(ארמיה19,דיביזיהשל(מעטים

עמדותובאיושמעטהבתנועההסתכמההאויבפעילותמחלקה.

כ-תאופיק.פורטבאיזורקבועיםבמקומותקבועותתצפית

בפעי-המעוזחייליהבחינוהמלחמהפרוץלפנישבועותשלושה

לתעלהשמעברהמצרייםהכוחות:יותראינטנסיביתאויבלות

התצ-מספרמצריים,קציניםשלתכופיםסיוריםנערכוגדלו,

תקופהלאחרפסיכולוגיתלוחמהלנהלהחלווהמצריםגדלפיות
הפסקה.שלמסוימת

המעוזחיילייצאו1973(בספטמברה)-26השנהראשבערב
בצדשהורגשההתכונהלמרותרגיעה,בתקופותכנהוג,לבתיהם
בצבאגדולתרגילהתחלתעלהידיעותרקעעלאולםהמצרי.
כוננות,להתחלתהוראותהשנהראשלמחרתהתקבלוהמצרי,
העמדותאיושבמעוז.נ"מהעמדהולתגבורחופשותלביטול

בעמדתהצפוני,השערבעמדת:לכןקודםכשהיהנשארבמעוז

בעמדתקטן,כוכביםאורמגברמכשירעםהדרומיהשער
הלאגרנהלכיווןעמדהוכןגדולכוכביםאורמגברעםהתצפית
אויבתנועתהחלההמלחמהפרוץלפנישבועממזרח.'שהיתה

נדרשוהמעוזיםוקציניסואץ,תעלתשלהמזרחיתבגדהגדולה
תנועתעללדוותכדיהתצפית,עמדותאתבעצמםלאייש
הוראההמעוזלחייליניתנהבאוקטוברה-1ב'ביוםהאויב.
שמואלהאלוףהדרום,פיקודאלוףערךולמחרתבבגדיםלישון

הביעוהמעוזחייליסואץ.תעלתשלהדרומיתבגזרהסיורגונן,

אךהמצרי,בצדוהולכתהגוברתהתכונהלנוכחדאגהבאזניו

העתידגדולמצריתמרוןזהוכיוהסביראותםהרגיעהאלוף

באוקטובר).ה)-7הכיפוריםיוםשלמחרתא'ביוםלהסתיים

הנוספת,נ"מהעמדהאתלבטלפקודהניתנההסיורלמחרת

עלכיההוראהרקנותרהבבגדים.להווןההוראהובוטלה
הלילה.בשעותהתצפיתעמדתאתלאיישהקצינים

מפה.יאה

197711אוקטובר-נובמבר259-258,מערכות""



תנועתנראתהוגברה.התכונההלכהזאת,לעומתהמצרי,בצד
לצליחההכנותלעשותשהחלומצריים,חייליםאלפיוכןטנקים
המים.עומקומדידתהתעלהלמיעדהדרךהכשרתעל-ידי

אלהכלעלהתעלה.על-ידשרוכזצליחהציודנראהכןכמו
מופקדשהלהעמנואלסא"לשללגדודוהמעוזאנשידיווחו

ה',ביוםסואץ.תעלתשלהדרומיתהגזרהעלהמלחמהערב
שבאוישיבהבחורישניהמעוזלחיילינוספובאוקטוברה-4
הכיפורים.יוםלקראתבמעוז.הדתענייניבארגון.לסייעכדי

הנשקכליולרשותםחיילים23במעוזהיוהמלחמהפרוץעם
מא"גיםתשעהמ"מ,52מרגמותשתימ"מ,81מרגמה:הבאים

מרנ"טיםשניובזחל"ם),בתצפיותושלושהעצמובמעוזשישה(

מעטה.ותחמושתארוזיםרימוניםבמעוזהיוכןאישי.ונשק

י'',"והמלחמהפרוץ

הורגשהלאבאוקטוברה-6ובלילבאוקטובר,ה-5שישי,ביום

יום-הכיפו-שלבבוקרוובשבת,המצרי,בצדמיוחדתתכונהכל

לתצפיתחייליםאהבעה,כרגיללהוציאהוראההתקבלהרים,

הת-הצהריםלקראתנחו.אוהתפללוהחייליםשארהדרומית.

הכפרמעוזישלהזחל"םאתלשלוחשבשגרההוראהקבלה

המק-הדרךבטשטוששעסקהטרקטוראתלאבטחכדיוהמזח,

בוקראתלאפייןהמשיכההשגרהאוירתהכביש.לצירבילה
הסתיימהלערך1300בשעההמזח.במעוזבאוקטוברה-6

הוראההתקבלה1340בשעהלבונקרים.ניפנווהחייליםהתפילה
הורההפלוגהמפקדספיגה.כוננותעלעמנואלגדודמחמ"ל
ציודכלאתעליהםלהעמיסלהתלבש,דאמעוזלחיילימייד

כלהיודקותכעשרתוךהבונקרים.בתוךולהישארהלחימה
בתצ-שהיווהקשרהמ"פלמעטספיגה,בכוננותהמעוזחיילי

בשללפנותםהיהניתןשלאדרום"מזח"חייליארבעתוכןפית

שהגיעומטוסיםהמעוזחייליזיהו1350בשעהרכב.העדר
ונכנסוהמעוזומעלתאופיקפורטמעלחלפומערב,מכיוון

בגללאךהאזעקה,משדראתהפעילוהמעוז'אנשיסיני.לתוך

מה.זמןלמשךהקשררשתאתוחסםלפעולפסקלאהואקצר,

לשמועהמעוזאנשיהספיקוהקשררשתנחסמהבטרםעוד
תוךמאחוריהם.שנמצאצידר""הטנקיםתעוזאתתוקפיםכי

ארטילריתהפגז'ההחלה'1400,לשעהסמוךמאוד,קצרזמן

היריובעמדותבתעלותפגעוהמעוז,בחצרנפלוהפגזיםמצרית.

ההפגזההבונקרים.אתלמוטטהצליחולאאךאותן,והרסו

ומחוצהבמעוזתנועהכלאפשרהלאוהיאדקותכ-45נמשכה
והתמקמוסואץתעלתאתהמצריםחצוההפגזהבחסותלו,

לאנשיהורההפלוגהמפקדלמעוז.ומסביבהמזרחיבעברה

להת-ניסהובמקבילולהמתין,במקומםלהתחפרדרום"ומזח,

לחלצם.יבואוטנקיםכיולבקשעמנואללגדודקשר

ןו--"הטנקיםהיערכות

תעלתשלהדרומיתוהגזהההמרכזיתהגזרההיוהמלחמ'ה'ערב

מגדודוא'פלוגהמטנקי10אמנון.חטיבתשלבאחריותהסואץ
בתעוזהיוקוטלרדודסגןשלבפיקודועמנואלסא"לשל

עםוהמזח.הכפרמעוזינמצאואחריותםובתחוםצידר",,(

רמיסג"משלבפיקודו1מחלקהעלהיהספיגהכוננותהכרזת

למעוזקררבשולטשטחשהיתהפינקורמפתלעברלנועדורון
כהןדודסג"משלבפיקודוטנקיםשנישמנתה2מחלקההמזח.
שלבפיקודו3ומהלקההמזהמעוזלתוךלהיכנסצריכההיתה

שמאחוריהרמפותאללהגיעצריכההיתהלבנוןארזסג"מ

אמנון,אל"מעםעמנואלסא"לנפגש1330בשעההכפר.מעוז

ולהכניסםסואץתעלתלעברהכוחות,אתמיידלקדםלוהורהוזה

מיידהחלוהגדודלסגנוההוראהאתהעבירהמג"דלכוננות.

גזרתה.לעברלנועהוראהקיבלהא'פלוגהההוראה.בביצוע

היוםחניוןאלהטנקיםנעוראשוןבשלבלערך.1345בשעה
פקודתאתסואץ.תעלתאלהמובילותהדיונותעלעלוואח"כ

מהתעוזהדרךבמחציתבהיותםהטנקיםקיבלובאשהפתיחה

סג"משלבפיקודוהאחד2,מחלקהשלהטנקיםשנילעמדות.

עבראלנעושוורץירוןסמלשלבפיקודווהאחרכהןדוד

המעוזשלהדרומיבאגפועמדהתפסהמ"מטנקהמזח.מעוז

ירוןסמלשלהטנקהמים.שלהמערביהצדלעברביריופתח

עקב410"סגול"לביןפורטל""שביןבאיזורהתעכבשוורץ

לעברפנתה1מחלקהזה.בשלבלמעוזהגיעולאמכניקלקול

ישראלסגןהפלוגה,מפקדסגןועימה3ומחלקהפינקורמפת

הכפר.מעוזשלהאחוריותהרמפות'עבראלפנתהקרניאל,

חי"רפרוסשבגזרתה,ו-זוהרמפותגביעלכידיווחההמחלקה

3מחלקהללחימתהצטרף.הפלוגהמפקדמזרח.לכיווןמצרי

הפלוגה.מפקדסגןנפצעהלחימהובמהלך

מאויב.ריקהכשהיאלוהמיועדתהעמדהאתמצא1מחלקהמפקד

חי"רצליחתעלממנהוצפהמחלקתועםהרמפהעלעלההוא

באותובחלקן.ופגעהצולחותהסירותלעברירההכוחמצרי.

ומבקשנפצעהפלוגה,מפקדסגןכיהקשרברשתשמעזמן
לנסועהמ"פרשותאתקיבלואףביקש,דורוןרמיסג"מפינוי.

הטנקמטיל.שלוהטנקנפגעהכפרלמעוזסמוךאךלחלצו,
שלוהטנקלידוראהמהטנקיצאהואבפעולה.המשיךאךניזוק

נפצע.יעקביערןסמלשמפקדו,נוסף,וטנקהסמ"פטנקאת
סיפוןעלשפרסאלונקהעלהפצועהסמ"פאתהשכיברמי

לאחדשלומהטנקקשרהטעןואתהתותחןאתהעבירהטנק,
יעקביערןסמלאתלצריחהכניס,ובמקומםהפגועים,הטנקים

לאחרהוא.אףפצועשהיהאסיאגציוןשלוהתותחןואת
אליפונההפצועיםעםהטנקכיהוחלטהמ"פעםהתייעצות

סמלורבין.נחוםד"ררופא,בושהיהמפניהמזח,'מעוזתוך

מעוזבקרבתהרמפותעלבלחימההואאףשנפצעמונק,אהוד

בדרכודורוןלרמישלוהטנקעםלהצטרףהוראהקיבלהכפר

המעוזאלנסעונוסףטנקועודהטנקיםשניהמזח.למעוז
לטנקהמ"פהורהעצמהעתבאותהלתאג"ד.הוכנסווהפצועים
משםלצאתהמזח,מעוזבתוךשהיהכהןדודסג"משלבפיקודו

ל,,מזחשיצאלאחרמהמעוזיצאהטנקללחימה.אליוולהצטרף
התצפית.אנשיארבעתאתאשתחתוחילץדרום"

מכני,קלקולעקבבדרכוכאמורשהתעכבשוורץיריןשלהטנק

מאיזורהמעוז.אלבדרכוהיהכבר1500לציצהוסמוךתוקן
וצפהלתצפיתעלהשםפינקו",ל,,רמפתהטנקפנהפורטל""
הרמפהמןירדאח"כניסן"."מעוזבאיזורמצריגשרבבניית

אתפגשלמעוזהגישהכביששעלאלאהמזח,למעוזבדרכו

וזהמהמעוז,כברשיצאכהן,דודסג"משלו,המחלקהמפקד

שמוקםגשרהיההירימטרת(יורה.אינושלושהתותחלואמר
שעהכחצימהכבשן).ק"מכ-5במרח'קניסן""למעוזצפונית

טנקאתראהלאמסויםבשלבכאשרביריעסוקירוןהיה
מעוזלקרבתלבואבקשרלוקוראדודאתשמעאזה-מ"מ.

אזאולםהמ"פ,לעברנעהואהמ"פ.טנקנפגעשםהכפר,

מהנמצאיםאישלבעור.והחלבזוקותמשתישלוהטנקנפגע
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המזחמעוזחייליאתלחלץשיצאוהשריוןכוחותתנועתן
ן
י

ן
נחלצווצוותוהמ"ממוקש.עלעלהלמעוזשסמוראלאהמעוז,החלואזהאש,אתלכבותיצאווהנהגהמט"קנפגע.לאבטנק

למעוזלהגיעא'מפלוגהטנקיםשלהאחרוןהניסיוןהיהוזהלנסוע.והמשיכוהטנקאלחזרוהםלעברם,קלצ'ניקוביםיריש
המזח.עבראלרימוניםבזריקתשארץירוןסייעהמ"פ,אלמשהגיעי

עברואזלסגתהצליחהטנקהמ"פ.טנקעלשירוהבזוקאים
1ומילוץקיקיוןוירוןירוןשללטנקעברזהדוד,שללטנקקלשנפצעהמ"פ

--
ו

דן,אל"מחטיבתהדרומיתלגזרההגיעה1600הנגעהלקראתחייליםשנישבוזה,בטנקהמ"פ.שלהפגועהטנקאתקיבלן
מגדודיאחדאמנון.חטיבתמידילגזרההאחריותאתשקיבלהשוורץירוןנסעבריא,קשרטעןוכןקשהואחדקלאחדפצועים,
לחבוראמורהיהעוזי,סא"לשלבפיקודושלה,הטנקיםהפצועיםאתלהביאכדיהמזחמעוזלתוךוהמ"פהמ"מבליווי

המרחב.עללהגןולסייעוהמזחהכפרמפצח","למעוזיםבפתחוונשארלמעוזהגיעהמ"פטנקורבין.ד"רלרופא,
שנילההיוזהובשלבבגזרהשהיתהעמנואלמגדודא'פלוגהשל:נוספיםטנקיםשלושההיוהמעוזחצרבתוךהצפוני.
בשעהדן.חטיבתשלפיקודהתחתעברהבלבד,כשיריםטנקיםלמעוזשהגיענוסףוטנקמונק,אהודסמלשלדורון,רמיסג"מ

למעוזלחבורהוראםעוזימגדודמ'פלוגהקיבלהלערך2200תקי-שנייםרקהיו'הטנקיםארבעהמביןמפקד.ללאצוותובו
אלהמעוזיםעםמגעיצרהלגזרה,הגיעההפלוגהוהמזח.הכפרדורוןרמיסג"מורקמלאיםהיולאהצוותיםארבעתנים.
בעמדותממוקמתכשהיאשבסביבתם,המצריםעםאשומגעשנירקלפלוגהנותרולמעוזמחוץהקצינים.מביןבריאהיה

אויבכוחותעםאשחילופישנשלהלאחרמיניהם.להםממזרחלחלץקריאהמהמעוזנקלטהוהחשיכהמשירדהבריאים.צוותים

המזח.לעברמעוזלפרוץלנסותעמנואלסא"ללהםהורהבאיזור,שיצאכהןדודסג"מעלהוטלההחילוץמשימתnwp.פצוע

פגועיםטנקיםעל-ידיחסומההיתה'עצמולמעוזהכניסהלעברבדרכוהחל'הטנקיום.באותוהשניהבפעםהמזח'למעוז
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שנייםלנוע,החלוטנקיםשלושהעמנואל.גדודשלא'מפלוגה

ל,,פורטל".ונגררולמעוזהכניסהעל-ידמוקשיםעלעלומהם

ושותק.מבזוקהנפגעלמעוזלכניסהעדשהגיעשלישיטנק

למעוזים.חבירהמנסיונותלחדולהמג"דהחליטזאתלאור

ובושלוהטנקעםשוורץירוןסמללמעוזנכנסעתבאותה
שחזרדורוןרמיסג"מאתפגשכניסתועםהפצועים.שני

נשארזהטנקנפגע.שלוהטנקכאשרדרום",מ,,מזחעתבאותה
לטנקצוותאירגןשוורץירוןאותה.וחסםהדרומיתבכניסה

הת-נערכהמקוםבאותודרום".ל,,מזחהמ"פבטנקנסעווהם

במא"ג.מהמעוזלעברןירוהמעוזואנשיסירות,שלגדולהקמה

לאחרהסירות.עליורהוהחלדרום"ל,,מזחהגיעהמ"פטנק
לעברושנורהמפגזירון,הטנק,מפקדנפצעפגזיםחמישה
סג"מאירגןעצמוהמעוזבתוךלתאג"ד.והוחזרתאופיקמפורט

הפגועיםמהטנקיםשנחלצוהבריאיםהשריוןאנשיאתרמי

חסרשהיההמ"פטנקעמדהצפוניבשערעצמאית.לפלוגה
הדרומיתבעמדהירי.לעמדתאותוהפךורמיתנועה,יכולת

אלברטהתותחןעםשיחדרמי,שלהפגועהטנקעמדהמעוזשל

שבמעוזהשריוןאנשימביןללחימה.לכשיראותוהפךדאהאן,
וכןהטנקיםמפקדישלושתכלבריאים.הצוותיםאנשירקהיו

אירגןרמיבתאג"ד.ונמצאופצועיםהיוהפלוגהמפקדסגן

הטנקים.ארבעתעלוחצישעהבנותשמירהבמשמרותאותם
ומסיפוריהקשרמרשתהם.אףמחדשהתארגנוהלח"לחיילי
אנשיכיהפלוגהלמפקדנודעלמעוז,שנכנסוהשריוןחיילי

ראולאעודהמעוזאנשיאךהתעלה,אתחצומצרייםקומנדו
חייליםשניעודעםלצאתהסיואבלסמלהורההואאותם.

המעוז.בגזרתצליחותעלולדווחתצפיתלעמדת
כעשרשלבצליחההמעוזחייליהבחינו1800השעהבסביבות

חי"רחייליעשרשניםעדעשרההיו'מהןאחתשבכלסירות

לאאלהאךבמא"גים,לירותהחלווהמ"פהסיואבמצריים.
לעמדותיהםלצאתהמפקדהורההמעוזלחייליתקינים.היו

חלקשבידיהם.הנשקמכליהצולחותהסירותלעברולירות
סירותבאובמקומןאךוטובעו,נפגעואמנםהמצריותמהסירות

נוספות.סירותלצלוחהחלודרום"מזח"באיזורגםאחרות.

ה----ןהחשיכהבחסותתקיפה

הצול-הסירותלעברלירותמהזמןעודהמשיכוהמעוזחיילי

יהודה-המעוזמחייליאחדנהרגהיריבמהלךכאשרחות,

סירותלהעבירהמצרים,הצליחוהחשיכהבהסותז"ל.פאקולה

חי"רמדיביזייתלוחמיםובהןסואץ,תעלתשלהמזרחיתלגדה

גרמההמיםקועלשהוקמההגבוהההסוללה3(.ארמיה(19
לגבימתבשטחהיוהתעלהאתלחצותשהצליחושהמצריםלכך

לעברםרימוניםהמעוזחיילישילשלולכךאיבמעוז.היושבים
הצליחהלאחרהמצריםהתארגנותשנשמעו.הקולותעל-פי

סמוךיותר,מאוחרהחלההמעוזעלוההתקפהניכר,זמןנמשכה
כיווניםמשלושהבמתואםנערכתהיאכאשר1800,לשעה

החלהההתקפהומדרום.ממערבמצפון,:אחתובעונהבעת
קלה,היתהזהמצדהגישהוהגדרות.המיםמכיוון-ממערב

הארטילריםבאשרוסקווהגדרותממוקשהיהלאהאיזורשכן
שלעמדותיהםלעבררימוניםזרקהמצריהכוחהמצרית.

חיילישכןהגיע,לאפניםאלפניםלקרבאךהמעוז,חיילי

כניסתםאתומנעואותםשהרתיעורימוניםלעברםזרקוהמעוז

המצריםתקפוהראשי,השערכיווןצפון,מכיווןהמעוז.לתוך

היוזובעמדהקומנדו.אנשיעשרותכמהשמנהכוחעם

חיילילביןהמצרתםהקומנדואנשיביןהמעוז.מחיילישלושה

אלהעלצלפוהמעוזחייליכאשרנק"ל,קרבה,תפתחהמעוז
הדרומי'השערמכיווןהתקיפהבהם.ופגעולמעוזלהיכנסשניסו
לאויבשאיפשרפתוחשטחזההיהשכןביותר,החמורההיתה

אחדיםבמקומותלהימצאואפילורביםמחסותלתפוסלהתפרס,

זהבאיזורהמעוז.חיילישלזועלעדיפהבעמדההסוללהעל
דודסגןהמעוזמפקדשלבפיקודוהמעוזמחיילישישהנמצאו

ושנייםלשערממזרהבעמדהנמצאוחייליםארבעהתורג'מן.

להביוריםעםהמצריםתקפוז'הבמקוםלו.שממערבבעמדה
שנמצאווהנפטהדלקחביותמצבוראתבהםוהציתו

במרחק.

הדרומיהחלקכלהוארמכךכתוצאהמהשער.מטריםכעשרה

האויבאתלזהותהלוחמיםעלשהקלגדולבאורהמעוזשל

קצרמטווחורימוניםנק"לקרבהתפתחכאןגםבו.ולפגוע
תובליצחקבעמדה.שהיוהחייליםארבעתנפגעושבמהלכו

סגןהמעוזמפקדמכולםהקשהנפגעו,האחריםוהשלושהנהרג
למשךפרוץהמעוזשלהדרומיהאגףנותרכךתורגמן.דוד

זאתניצלולאאבידותהםאףשסבלוהמצריםאךדקות,מספר
אתלאיישמהרהעדהצליחוהמעוזוחיילילמעוזחדירהלשם

שעותנמשךהקרבאחרות.מעמדותבחייליםמחדשהעמדה
השריוןחייליגםחלקבולקחוהמעוזחייליומלבדאחדות,
הנח"ל.חייליעםיחדהעמדותאתשאיישו

כיווניםמשלושהלמעוזהחדירהבנסיונותהמשיכוהמצרים

קצ-מטווחיםהתנהלהקרבהלילה.שלהמאוחרותלשעותעד

ממערבמצפון,הסוללהעלמחסותתוססיםהמצריםכאשררים,
מטריםכ-100במרחקשנמצאהשריוןבונקר,מאחוריוכןומדרום

פצועיםכו-15הרוגיםשניבמעוזהיוזהבשלבמהמעוז.

המעוז.מרופארפואיטיפולוקיבלוהתאג"דבבונקרשנמצאו
להשתמשעודאיפשרהשלאבצורהנפגעוהמעוזמעמדותחלק
הפךממנהבחלקיםוהמעברהתמוטטההראשיתהתעלהבהן.

לאהואגםהתחמושתמצבביותר.למסוכןאואפשרילבלתי
מ"מ9תחמושתוגםופחתהלךהרימוניםמספרטוב.בכיהיה

במרגמהגםהמעוזאנשיהשתמשולילהבאותוחסרה.היתה
עתבאותההיתהמבדד""בתעוזבלבד.חנ"מבפגזימ"מ52

שהוכנסהמ"מ160מרגמהוכןנברונים)(מ"מ155סוללת
איזוראתבאשלהעסיקהיהויעודהבאוקטוברב-6לתעוז

המלחמהפרוץלמןהמצריתבאשרותקהתעוזאולםהמזח.מעוז
לפיכךהסיוע.אשאתשיטווחקציןלהוציאאיפשרשלאדבר

להעבירהמשיכוהמצריםיעילה.היתהלאשלוהסיועאש

דרום"מזח"נתפסיוםבאותועודלמעוז.מדרוםולרכזםכוחות
לכסי-"לצירמהמעוזשהוליךהכבישוכןמצריםחייליםעל-ידי

נ"טובנשקבטיליםמצוידיםמצריםנראוהסוללהעלקון".

לכסיקון-"הציריםבצומתמוקשים.ובהניחומצריםכמהוכן

שהתחפרורביםמצריםוחייליםרכבכליטנקים,נראופגישה"
הקציניםאתמאודהדאיגלהםשמדרוםהמצריהריכוזשם.

בחלקהכוחעיקרהתרכז'באוקטוברה-7ובבוקרש,במעוז
חייליםנותרוהמעוזאגפיובשארהמערבישבחלקכךהדרומי,
בודדים.

לאהפעםההפגזה.אתהמצריםו2-חחבאוקטוברה-7בבוקר
טורד-היתההיאאולםהקודם,ביוםכמוצפופהההפגזההיתה

חוליותגםניסולכךנוסףהמעוז.לשטחנחתהוהאשנית,

העמדותעבראלצולפיםכשהםהמעוזפניםאללחדורקומנדו
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באוקטוברב-7הטנקיםומיקוםהמעוזחייליהיערכות

עתההיוהבריאיםהמעוזהייליכלר.פ.ג'י..פצצותיוריםאר

הנמצאיםלכוחותבשטחהמתרחשעלבדיווחותסקובחוץ

טירול""לאיזורמבדד""מתעוזהארטילריהובטיווחמאחור

כיהמעוזהודיע0813בשעהמצריים.ריכוזיםנראושם34

בשעותסיוע.וביקשעליו,יורהמולוהנמצאמצריטנק
והלאגונהפורט-תאופיקמאיזורטנקיםהחלואחר-הצהרים

להתקרבשהחלואמפיבייםטנקיםשניהמעוז.עללירותממזרח

הצ-בטרםעודבאשוהועלונורוהלאגונהמכיווןהמעוזאל

ביקששובאחר-הצהריםבשעותהמעוז.אנשיאתלסכןליחו

הגזרה.נמצאהשבאחריותהדןחטיבתמכוחותעזרההמעוז

כילאוגדהדןאל"ממסרבוקרבאותו1100בשעהעודאולם

אתלאבטחומשםהתעוזיםלאיזוראחורהלנועמעדיףהוא
1635בשעהכבקשתו.המעוזאללנועבמקוםלמצריםהכניסה
שהתח-עליו,שיוריםדןחטיבתמפקדלסגןבקשרהמ"פהודיע

שלושהלפנותושישמא"גיםלושחסריםמעטה,שלומושת
כשעהויטופל.ידועהמצבכיהיתההסמח"טתשובתפצועים.

197721אוקטובר-נובמבר259-256,מערכות""



ארטי-סיועוביקשהמעוזפנהשוב1736בשעהיותר,מאוחר

שובאח"כקצרזמןבשלילה.נענההואאךדן,מחטיבתלרי
היוהחטיבהכוחותאולםסיוע,בבקשתהחטיבהאלהמעוז,פנה

הימצאותעלהמעוזהודיע1802בשעהבלחימה.עסוקים
החטיבהמןחי"ר.כוחותשלסיועוביקש'בתוכומצריחי"ר

כמהתוךכיהובטחזאתעםאפשרי.אינוכזהסיועכיהשיבו

שעותכמהכיהשיבומהמעוזכבדים.כליםלמעוזיגיעוקלעות
היטיבהבמעוזששררההקשההאוירהאתמדי.רבזמןזה

:1821בשעהשהתקיימההבאההשיחהלבטא
"?העגוםמצבנולכםידועהאם":מעוז

שהדפתם..."ידוע":חטיבה

לעזרהזקוקיםהרוגים,ומספרפצועיםהרבהשלילי,":מעוז
מידית".

אליכם".תגבורתמידמזיזיםידוע,זה":חטיבה

וןההינדבותכזשיכווצ

לעבריוריםתאופיקפורטמאיזורטנקיםהחלו2100לשעהסמוך
עמדותותפסומהבונקריםיצאוהמעוזשאנשיאימתכלהמעוז.

אתוהפעילפגזיםירהמחסה,מאחורימצריטנקהגיחירי,

איפשרלאהואכיחמורהבעיהבמעוזיצרזהירימקלעו.

בשעהעיוורת.במלכודתהמעוזהיהובלעדיהןתצפיותהפעלת

הימצאותםעללחטיבההמעוזהודיע2117בשעהוכן2106

סוללתכילמעוזהודיעומהחטיבהתאופיק.בפורטהטנקיםשל
למעוז.עודתסייעולאמשםדילגהב,,מבדד"שהיתההנברונים

בעצ-המצרייםהטנקיםבעייתאתלפתורהוטלהמעוזאנשיעל

הבריאהשריוןוקציןטנקיםארבעהכאמורהיובמעוזמם.

מצבם.עלהסמח"טעםבקשרשוחחדורון,רמיסג"מהיחיד,
מוצבהיהאחדטנקתקין,אחדרקהיההטנקיםארבעהמבין

לכיווןשלהםהקניםכאשרהצפוניבשערואחדהדרומיבשער
שישבובחלקםבריאיםצוותיםשלושההיובמעוזהכביש.

ושובשובלבקשהמעוזהמשיךזאתעםלירי.נכוניםוהיובכלים
ה-7-8ליללילה,באותולו.לסייעהיהשיכולכוחמכלסיוע

שב-לטנקיםבאשרהתייעצותהמעוזבחמ"לנערכהבאוקטובר

דרום",ל,;מזחלצאתצריךהיההטנקיםאחדתאופיק.פורט

משםולירותהמצריםבשליטתכברשהיה
לעבר.

המצרי.הצד

לבצעה.התנדבורמיביותרממוכנתפעולהזוהיתה
מנורדרורסמלדרום".ל"מזחבטנקייצאשרמיהיתההתכנית
מהאגף.ישמידוורמילעמדהלעלותהמצריהטנקאתיפתה""

וביקשהתכניתאתלהםהבהירהשריון,חייליאלפנההוא

יצחקדאהאן,אלברטהתנדבולמשימהעימו.שיצאומתנדבים

הטנקיצאבאוקטוברה-8שלבוקרלפנותדבורה.וכהיהמילס

שהוכןהשריוןבונקרפניעלעברהטנקדרום".מזח"לעבר

סברהמ"מגבוהה.כוננותבמצבשריוןמחלקתלקלוטבמקורו
פגולהכניסלתותחןוהורהנ"טחוליותהתבצרובבונקרכי

הואהשריון.בונקרלעברלירותלותוההאח"כלקנה.ראשון

שניוזרקהטנקשבצריחהמפקדתאבתוךרימוניםריכזעצמו

שניונזרקופגזיםשניוכנורולאחרהבונקר.לעבררימונים

לנוע.לנהגוהורהלחשושממהאיןכיבטוחרמוהיהרימונים

התחבאואםכיהשריוןבבונקרכללהיולאשהמצריםאלא
השריוןמבונקרמטריםעשרהכדיהטנקומשהתרחקמאחוריו,

למעוז.מצריחיילאףנכנסלאהכניעהלאחרעד.

הצוותאנשיבאש.צלהוהטנקר.פי.ג'י.פצצתלעברונורתה
רדפושהמצריםאלאהמעוז,לתוךלחזורוניסומה,טנקקפצו

רמיהמ"מנהרגו,הצוותאנשישלושתבהם.וצלפואחריהם
דרךבשחיההדרךאתשעשהלאחרלמעוזלחזורהצליח

פצוע.כשהואהצפוניתהכניסהדרךלליעוזונכנסהלאגונה
תנועהיכולתחסריטנקיםשלושהעתהנשארועצמובמעוז
ירוןעליוופיקדוהצפונילשערממזרחהוצבמהםאחדכאשר

להיכנסשניסהכאויביוריםכשהםלחליפיןמונקואהודשוורץ

והשלישיהמרכזיתבחצההיההאחרהטנקהשער.דרךלמעוז
ידניתלצדדצריךהיההטנקיםתותחיאתהדרומי.השערליד

הפריסקופיםשלהם.הקליםבמקלעיםלהשתמשהיהניתןוכן

המעוזאנשיאתושימשוללחימההראשוןביוםעודמהםהורדו
התעלה.עבראלבתצפיות

מצריתהתקפהנערכהאוקטוברעו-ה-6ליללילה,באותו

הפצו-מספרגדלממנהכתוצאהאולםנכשלה,ההתקפהגדולה.

דרורוללטבעמדות,לעזורעלומהפצועיםחלקבמעוז.עים
לכשנחבש.מידאליהםוהצטרףלליחמיםלסייעשנקראמנור
הבריאיםהלוחמים.מספרלקודמו.דמהבאוקטוברה'-8יום

המצריםשירותים.ואנשישריוןחייליגםוכללכ-15היהבמעוז
נערכופעםומדיארטילריהבאשהמעוזאתלהפגיזהמשיכו
ממערבמדרום,מצריותקומנדוחוליותשלחדירהנסיונות
לחצותניסוסיניתוךאלשחדרומצרייםכוחותגםומצפון.

הםאולםהמעוז,אלל'הגיעכדיפגישה-לכסיקון""צומתאת
ללחימה.הראשוןביוםהניחועצמםשהםמוקשיםעלעלו

ו-ומצור

וחייליסטטילהיותבמעוזהמצבהחלבאוקטוברהמ-9החל

לטווחהמנווהמשיךהקשרברשתבמצור.כנתוניםהיוהמעוז

הנק"לויריהארטילריתההפגזהסיוע.ולבקשהארטילריהאת

אךלמעוז,לחדורקומנדוחוליותניסופעםומדיפסקול.א

עלגבוהותנקודותעלישבוהמצרים.חייליו.על-ידינהדפו

הטנקים.לעברר.פ.ג'י.פצצותוירולמעוזמסביבהסוללה
ובקרבוגדלהלךהפצועיםמספרקשה.היתהבמעוזהאוירה

הכפרמעוזלמעוז.מצריתחדירהמפניחשששררהפצועים

בשבי.הלכווחייליו1500בשעהבאוקטוברה-9ג'ביוםנפל

עםרצוףקשרהמ"פקייםבאוקטוברל-9ה-8שביןבלילה

שמעהקשרברשתוישניצקי.אליסגןהכפר,מעוזמפקד
קשה,בוהמצבוכיהמעוזלתוךחדרוחיילים-מצריםכיהמ"פ

עלשלמחרת.היוםבבוקררקלונודעהמעוזנפילתעלאך

הלילה,כלבמשךהתקפותלערוךהמצריםהמשיכוהמזחמעוז

הצליחובוקרלפנות0400השעהולקראתשעות,למספראחת

חיילישלחששםאתשעוררדברהגדרות,עללעלותהמצרים

ראשוןאורעםבמעוז.המצריםשלמאחזיםיצירתמפניהמעוז

והייליםהכפרלמעוזמעלמונףמצרידגלהמעוזהייליראו
רוחם.מצבאתשהעכירמראהכבשלהם,בועושיםמצרים

לו.שקדםביוםמהפעילותנבדלהלאהיוםבמועךהפעילות

לכסיקון-"באיזורמנהליתתנועהעלהמעוזדיווחהקשרברשת

מיסיסיפי"..,באיזורחיל-,האוירמסוקישלפגיעותועלפגישה"

מוק-עלעלוחלקםאולםהמעוז,לעברנעוקטניםאויבכנחות

באוק-ב-11המעוז.חיילישלהנק"למאשנרתעווחלקםשים,

המעוזלכיבושנסיונותיהםאתהמצריםאמנםהפחיתוטובר
המ-המעוזחייליהארטילרית.ובהפגזהבצליפותהמשיכואך
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המצריהשביאלבדרכנ)הכניעהלאחרהמעוזחיילי

תנועתעלבדיווחהארטילריה,בטיווחהיוםבמשךלעסוקשיכו
הפצועים,מצבוהחמירהלךהמעוזבתוךסיוע.ובבקשותהאויב

והולכת.מתמעטתהחלהוהתחמושתאוזלהחלהרפואיהציוד
ומהמתח.מהעייפותהתמוטטותלידימגיעיםהחלוחיילים

בעמדותנרדמומהםחלקאולםמרץ,כדורילהםנתןוהרופא

המעוזים,'יתרעודנשמעולאהקשרברומתהקרב.רעשלמרות

קולאורךשנותרהיחידהואמעוזםכיהבינווהחיילים

לאהקשרברשתהפלוגהמפקדשקייםהשיחותמתוךהתעלה.

סלוע.אוחילוץשלאפשרותהסתמנה

חילוץנסיוןלערוךהדרוםבפיקודהוחלט1830הקיעהלקראת

18שמנהחיל-היםשלכוחעלהוטלההמשימההים.בדרך
להכוונהדבוריםושלושהגומיסירותששעלמושטיםלוחמים
הדבוריםבהכוונתלנועצריכותהיוהגומיסירותולסיוע.

היוומשםמהמעוז,מטריםכ-800שללמרחקעדסודרמראם

הוטללוחמיםחמישהעלבשחיה.לליעוזלהגועהלותמיםצריכים

להתקשרתוכנןאורקהאויב.מצבעלולדווההמזהעללטפס

יירושלאכדיהחילוץ,מבצעעללחייליוולספרהמעוזעם

אולםסודר,מראסלערך2000בשעהיצאהכוחכוחותינו.על

מ"מ130חוףותותחיהאויבעל-ידיהתגלהגריןלאיסמוך

וכוונהדקותש--02-כ3נמשכהההפגזההסירות.עליוריםהחלו

כדיהמזרחיהחוףלעברוהתקרבהתפזרהכוחהמעוז.לעברגם

בפיקוד,הוחלט2315בשעהאולםההיפגעות,סכנתאתלהקטין

חזר.והכוחהמשימהאתלבטלהדרום
הדרוםפיקודאלוףדןבוקרלפנות0240בנגעהבאוקטוברב-12

ייכנעהמעוזכיאפשרותעלז"למנדלראלברטהאלוףעם

לניתוזנמסרהזוהודעהמע,מד.להחזיקיכולשאינייווכחאם

יוםאותובמשךבתדהמה.מפקדיואתוהיכתההקשרברשת
הטנקיםמפקדישבמעוז,הקציניםעסקובאוקטובר)ה)-12

היתההכלליתהדעההמעוז.לגורלבאשרבהתייעצותוהרופא

והפצו-אוזליםהחלווהתרופותהתחמושתקשה,המעוזמצבכי

להילחם.להמשיךורצולכניעהשהתנגדוהיוזאתעםרבים.עים

הכניעהאפשרותאתהדרוםפיקודשוביעלהאםכיהוחלט

התקפותהיולאהיוםאותובמשךראש.בכובדהדבריישקל

הסגלאנשיאולםשגרתיותהטרדותלמעטמצרייםכוחותשל

לבדםלעמודעודיוכלולאכילמסקנההגיעוכברשבמעוז

אםלהיכנעוהחליטותתחדשנהאםהמצריותההתקפותמול

ההתרח-עלדברידעולאהמעוזחיילישוב.להםיוצעהדבר

שויות.

י-ןכניעה

לטיפולהמוחמעוזענייןהועברבאוקטוברה-12בצהרי

אפשרותעלהמעוועםדוברשרבהלילהובשעותהרמטכ"ל
לאכיהפלוגהלמפקדהודיעוהדרוםפיקודממפקדתהכניעה.

אתהביעהואעומדת.בעינההכניעהואפשרותלולסייעניתן

האדוםהצלבבאמצעותתוסדרהכניעהאםרקלהיכנעהסכמתו

המשיכובינתייםיטופל.שהענייןהודיעההדרוםפיקודומפקדת

ההטר-אךתקפולאהמצריםבעמדותיהם,לעמודהמעוזחיילי

ממפקדתהמעוזקיבל0624בשעהבאוקטוברב-13נמשכו.דות
פגישהלהתקייםאמורההיתהלפיוהכניעהנוהלאתהפיקוד

שלמהסגןהמ"פהישראליהקציןלביןהאדוםהצלבנציגבין

197723אוקטובר-נובמבר259-255,מערכות""



לצדלעבורצריךהיההישראליהקציןלערך.0900בשעה
במעוזלמעוז.לחזורואח"כהכניעהכתבעללחתוםהמצרי,
נודעהלערך0800בשעהלכניעה.ההיערכותהחלהעצמו

וכלי-מפותמסמכים,השמידוהחייליםהכניעה.החלטתלחיילים

המעטהאוכלגםהקשר.ובמכשיריבטנקיםחיבלוואףנשק
לשםביניהםחולקווהמיםהחיילים,ביןחולקבמעוזשנותר
רחצה..

המזח.מעוזשלכניעתושאלתבמטכ"לעלתהשובעתבאותה
נכוןאליודעלאהמעוזחיילימלבדאישכיטעןהבטחוןשר
להשאירישאלאלהיכנע,להםלהורותשאיןוהחליטמצבם,את

שלהםהחלטתםזוהיכילהםולהבהירבידיהםההחלטהאת
על-ידילמעוזההודעהנמסרהלערך1030בשעהפקודה.ולא

בזמןקונקרטיסיועכללוהובטחלאהאוגדה.אג"םקצין
חזרההפלוגהמפקדלביןהאוגדהאג"מקציןביןהשיחהמוגדר.

אםהמעוזושובקרובנשאלבמהלכהפעמים.מספרעצמהעל
כמהתוךהיתההמעוזמצדשחזרהוהשאלהמעמדלהחזיקיוכל
הפלוגהמפקדהשיבלערך1100בשעהלו.לסייעניתןזמן

וההח-מעמד,להחזיקיוכלשלאחושבהואכיהקשרברשת

בהעב-הוחלזמןבאותושהושגו.התנאיםלפילהיכנעהיאלטה

ברשתההרוגיםהחייליםחמשתושמותהמעוזחיילישמותרת
ומפקדהאדוםהצלבנציגהופיעהשמותמסירתכדיתוךהקשר.
אתסיכמוהמצרי,העבראלבסירהעימועברווהרופאהמעוז

במשךלמעוז.וחזרוהמצרים,לידיהמעוזחייליהעברתאופן
ומש-המתרחשעלבקשרהמעוזמפקדדיווחהכניעהזמןכל

מהכוחותנפרדהמצרילצדהמעוזחייליהעברתהסתיימה
הקשר.מכשיראתוהשמידבעורף

---סיכום
ו

קומעוזימביןמעמדשהחזיקהאחרוןה'מעוזהיההמזחמעוז
ימיםשמונהבמשךהמצריםהתקפותמולעמדהואהתעלה.

שנותרלאתרלהיכנעהחליטאםכינפללאחברשלובסופו
החיילים42מביןא,ליו.לחבורהיהשניתןמבליבגזרהמבודד

כולל(ואילךהמלחמהמפתיחתהחלבמעוזשלחמווהקצינים
כשיריםנותרוהלוחמים)למצבתשהצטרפוהטנקיםצוותי

במהלךנפצעולוחמיםו-21נהרגולוחמים5בלבד.'לוחמים16
מאחורישעמדהחשוביםהגורמיםאחדלכניעה.עדהקרבות

הפצועים.שלמצבםהיההכניעההחלטת

גםבמשימתםהמעוזחיילישלדבקותםאתלצייןהראוימן
ואףפצועיםהיומהםניכרחלקכאשרכיותר,הקשיםברגעים

בלחימה.לסייעהפצועיםשלהחלצותםאת
שחברוהשריון'אנשישללהצטרפותםהיתהרבהחשיבות

ארבעתאתלצייןישכןבלחימה.חשובחלקולקחולמעוז
דרום"ב,,מזחמסוכנתלמשימהלצאתשהתנדבוהשריוןחיילי

מהם.אחדרקחזרממנה

לשמורהצליחוומפקדיוהמזחמעוזלוחמיכייודגשעוד
לוחמת,יחידהשלמאורגנתמסגרתעלהלחימהכלמשך

קיוםועלבפצועיםנאותטיפולעלהקשים,התנאיםלמרות

בשבי.החייליםאחרוןשללהליכתועדהעורףעםרצוףקשר

בלחימה.פעילחלקשלקחוקלפצועיםחלקם*
הנח"לפלוגתמפקדשלתחקיריםפיעלנכתבהמעתלחימתתאור

תחקירי.אליו,שחברוהטנקיםמפקדיתחקיריהמעוז,אתשאיישה

המעוזשלהקשררשתפיענוחלמעוז,לחבורשניסוהגדודיםמפקדי
הדרום.פיקודמפקדתשלנוספיםויומנים

גומיסירתעלמ"מ60מרגמה
פית-הוצ'קיס-ברנט""הצרפתיתהחברה

ומח-בלימהבעלתמ"מ60מרגמהחה
ה-דגרהמרגמה,בבסיסהידראוליזיר

זותכונההרתיעה.עוצמתאתמקטין
סירותעלהמרגמההתקנתמאפשרת

הנראיתזודיאק""הסירהדוגמת(גומי
עללהתקנהתוכננההמרגמהבתמונה).
לנחתותגםמתאימהאךנגמ"שים,

אפשרויותשתיקיימותוסירות.קלות
מסלולתלולליריהלועדרך:טעינה
טווחמסלול.שטוחליריהסדן,ודרך

מ'300-מסלולשטוחבירימירבי
אורךמ'.2,600-מסלולתלולובירי
דגםגםקייםמ'.1.21המרגמהשלהקנה
שטוחביריהמירביהטווחשבונוסף,

מ'.5,000מסלולתלולובירימ'500מסלול
הואזהמדגםמרגמהשלהקנהאורך
מ'.1.80

לימו-תכניתעתהמקייםארה"בצבאסובייטיים-נשקבכליאימונים
במסגרתהאשרהאויב",אתדע"דיתויישומם

לחימהאמצעיהקורסמשתתפילומדים
בנוסףכוללת,התכניתשונים.סובייטיים

גםהאמצעים,שלוהצגהכלליתלהכרה
בנושאשיעוריםמועבריםכןנק"ל.ירי

עו-מיוחדתיחידהואחזקה.תיקונים

תשובותלמתןהמתאמניםלרשותמדת
הלחימהלאמצעיהנוגעבכלוהסברים

הקורסיםמשתתפיויישומם.הסובייטיים
שלהסדירותהדיביזיותמתוךבאים

והןבארה"בהמשרתותאלוהןארה"ב,
על-ובקוריאה.באירופההמשרתותאלו

מספראתהאפשרככללהגדילמנת
תכניתהוכנהאלו,בקורסיםהמשתתפים

הע-ע"ינוספיםאימוןמרכזילהקמת
ומדיםתחמושותלחימה,אמצעיברת

ה-משתתפישונים.עיקרייםלבסיסים
התפעולמנוחיותלחיובהתרשמוקורס

השיוטמיכולתהקלשניקוב,רובהשל
הלוחמהוממערכותBMPהנגמ"ששל

מחו-נדהמואךשבו,והגרעיניתהכימית
הקשורבבלהרכבבכליהנוחיותסר

אימוןתכניותקיימותאנוש.בהנדסת
להניחוישאחריםבצבאותגםכאלו
בעברלוהיואשרהמזרחי,בגוששאף

מערביות.נשקמערכותלהשיגאפשרויות
במדיםאמריקניםמשתלמים-בתמונות
BMP.ונגמ"ש62-[1טנקעלרוסיים
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