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ומשימותיהםהכוחות

הערותהמשימותוהרכבוהכוח

איכוח

סא"לשלבפיקודומוקטןטנקיםגדוד
פלוגתיותמסגרותלשתישחולקיהודה

:מוקטנות

מוצבעורףדרךולנועהגבולמעבראתלפרוץועוד*ז"לוקםסרןשלבפיקודוכוה*
לטהרולכבשו,הבתים"),ארבעת,,(אל-מטובזתחי-ואמצעיזחל"מיםגביעלהנדסהכוח
מתקניו.אתולפוצץלחרמ"ש.לוץ

הבתים"ארבעת"מוצבלכיבושבמקביללנועל"ז.1.פיניסרןשלבפיקודוכוח*

ולהוותצפוןכלפיהסוריתהמנהל'הדרךעל
סוריתתגבורתהגעתאפשרותכלפיחסימה

וממזרח.מצפון

ב'כוח

הנדסהחרמ"ש,כללוהכוחותשלבפיקודומוקטנתגדודיתבעוצמהכוח
ולאופיליעדיםבהתאםוצמ"הכוחותלשלושהחולקהכוחאורי.רס"נ

בהם.הצפויהלחימהפלוגתשלבעוצמהמהםאחדכלמשנה
:מוקטנתטנקים

ואל-חנות.צידאכיבושיצחקסרןכוח*

לעיןמצידאהמובילה(הרומאיתהדרךחסימת
אויב,תגבורותהגעתמפנימזרחכלפיד'כר)אהודסרןכוח*

סוללותהשמדתוכן
ארטילריה.

שהיואחרות

לה.ומדרוםלצידאממזרחממוקמות

צידאכיבושעלחיפוי-אבשלבאביסרןכוח*

אל-חנותכיבושעלחיפוי-בבשלב

ג,כוח

אוםמוצבלכיבושמוכןלהיותדרומהלפנותהעוצבתית,בשדירהשנילנועמוקטנתטנקיםפלוגת
פקודה.לפילוקסמוללעוצבהחיפויולשמשהפיצולבנקודתו.משהסרןשלבפיקודו

הבתים"ארבעת"הדרומית,לוקסאוםהמוצבים
וצידא.

ריכוח

מוצבלכיבושבכוננותלהיותלנקודתעדהעוצבתיתהשדירהאתלהובילמוקטנתטנקיםפלוגת
פקודה.לפיתל-דרעיאמולצפוניחיפוילהוותישראל.בבוטחהפיצולה.משהסרןשלבפיקודו

הרוסי".המוצב"דרעיא,תלאום-לוקס,המוצבים

ה'כוח

שללמקרההטנקיםעתודתלמבצע.עתודהולשמשהחדירהלשלבבאשסיועמוקטנתטנקיםפלוגת
הקרב.התפתחות,*ז"לעמוססרןשלבפיקודו

הנדסהכוח

המוקשיםשדותלפריצתמיוחדכוחלהוותאברהםסא"לשלבפיקודוהנדסהכוח
חבלה.פעולותולביצוע

אתלעבורמיועדהיהלאהכוחבזלתי.בשטהנתיביםלפרוץיעקבסרןשלבפיקודוהנדסהכוח
להיותאלאהכוחותשארעםהגבול

עוצבתי.עתודהכוח

הכיפורים.יוםבמלחמתנפל.
זו.בפשיטהנפל11
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:בקרבשהשתתפוהכוחותיתרמשימותעיקרי

תוכננהוהיערכותוהאויבעירנותלאור--ריהארטיל*
הבאות:המשימותעל-פיהארטילריה

וארטי-טנקיםעלובעיקרהאויבעלמכינהאשמתןנ]

האויב.שללריה

היעדים.עלהלחימהכדיתוךסיועכ]

ציריעלאשמחסומיעל-ידיהפעולהאיזורחסימת][

אויב.תגבורותשלאפשרייםתנועה,

להימתם.כדיתוךוהאוירהיבשהלכוחותבסימוןסיועכ]

השטחהארתעל-ידיבלילהבלחימהלסיועכוננותכ]
שונים.באמצעים

יוםשלהבוקרבשעותהיעדיםטיווחכללההסיועתכנית

במרחבהישראליחיל-האוירלתקיפותבמקבילשיעשההמבצע
למשךארטילריההפעלתתוכננהמאוחרתבוקרלשעתהסורי.

לתל-ועדבדרוםמאל-חנותהחלהיעדיםכלעלדקותעשר

על-ידיהמוצביםתקיפתתוכננההצהריםולשעותבצפון,כודנה

מיועדתהאשתכניתהיתההפריצהשלבבגמרחיל-האויר.

לחסימותלהתקדמות.בהתאםהכוחותעל-ידימופעלתלהיות

לטווחיםמטרותלהעסיקשיכולותבינוניותסוללותהוקצו

ארוכים.

חיל-פעילות~שחסהרבהחשיבות---אוירהחיל-*

השיקוליםאחדהיולפעולתומתאימיםאקליםותנאיהאויה

שלשעותשלהםתוכננוהמערכהבפתיחתה,,ע".יוםבקביעת

לתקוףצריךחיל-האוירהיהולאחריהןחיל-האוירפעילות

שהיוהיעדיםאתלרכךהסורי,השטחבעומקמחנותמספר

הארטילריבמערךלפגועהטנקים,על-ידילהיכבשצריכים

הגבולובאזוריהלחימהבמרחבאויריתעליונותולהשיג
אויריתמטריהלמתןחיל-האוירתוכנןכןהישראלי-הסורי.

מטרותולתקיפתסורייםמטוסיםתקיפותכנגדהתוקףלכוח

הלחימה.גזרתבעורף

טנקיוכללמשוריכןהיהההנדסיהכוח--הההנדס*

עבורומתוכננוהמשימותאופניים.ודחפוריםזחלילייםדחפור

אופיעייםקרקעיים,מבשוליםעלהתגברותכללוההנדסהכוח
ובנוסףוחבלה,מטרותפיצוץמוקשים,שדותועללרמת-הגולן

וסיועטנקיםחילוץחרמ"ש,משימותוביצועלחימהלכך

עצמאותמתןשלהעיקרוןעלהתבססוהכוחותצוותיבחסימות.
יהיהשאפשרכךהיחידות,שלהמשנהכוחותלכלהנדסית

בשהה-להופיעשעלולותההנדסיותהמשימותכלאתלבצע

הקרב.
מופעללהיותתוקנןהתחזוקהמערך-הק1זחתהיגרד*

ואורגןולאחריו,הקרבבמהלךקרב,בטרם-שלביםבשלושה
התחזוקהמשימותבאמצעי-קשר.ומצוידמשורייןנייד,להיות

ביצועוחימושם,הכינוסבשטחהכוחותתדלוק:היוהעיקריות

היחידותקליטתהמשוריין,הקרביברכבטכניוטיפולביקורת

ודלק.תחמושתדרגיוארגוןהרפואיהציודארגוןוציודן,

שתורגלהכסיטנקיםעל-ידייעדיםכיבוששלהתרגולת

:הבאיםהשלביםאתכללהרבזמןזהבעוצבה

טנקיםtfu~סורידנםמבוצריעדכנוש%~1
הנדעההבטחהכח ,,.

נע4י:;ז,נ.
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אשעמדותתפיסת-החיפויקרב:ן1שארבלש,4

.החיפוי.טנקיעל-ידירחבהבגזרה

הפעלהתוךיסתערהכוח--הסתערותשני;בלש*
תבילוכוחכלבראשארטילריה.ואשעצמיתאששלמירבית

מחוץמאחוראחתמגמהינועוהזחל"מיםכאשרהטנקים,

בסמוךתונחתכיצפוישהיההאויב,שלהארטילריתלאש
המס-הכוחהחסימות,ייתפסוזהשלבבסוףהפורצים.לטנקים

המטרותאתטנקיםתותחייריעל-ידיוישמידבקויתפרסתער

המוצב.שלהעורפיבחלק

העימדתלאחר-היעדעלהשתלטות:ישילשבלש,4

להם,ובסמוךהמוצביםעלארטילריתאשהכוחיפעילהמטרות
בכלהשולטהשטחאתויתפסולמוצביםהטנקיםיחדרוובחיפויה

כוחותישארוהיעדעלוהלחימהההסתערותכלמשךמוצב.

איזוראתמאבטחיםכשהםלמוצבמחוץוהחרמ"שההנדסה

למוצביםההנדסהאנשייחדרוהיעדכיבושלאחרהפעולה.

האויבשלהכבדיםהנשקכליואתהבונקריםאתויפוצצו

מיוחדים.חבלהבמטעני

שלהצפויהעיקריהכיווןכלפיהטנקיםייערכוהמשימהבגמר

שלאכדיליעדמחוץאלידלגוההנדסהואנשיהאויב,תגבורות
הארטילריה.מאשייפגעו

ו98חה9עמדותתט89ת

0900בשעה1970ביוניב-26נפתחההישראליתההתקפה
מחנותעלהסוריהשטחבעומקשנערכואוירהתקפותעל-ידי
בשעההאויב.שלוארטילריהטנקיםריכוזימוצבים,צבא,

הישראליחיל-האוירמטוסיביןאויריקרבנערךלערך1000
גימ-21מדגםסורימטוסהופלושבמהלכוסורייםלמטוסים

נשבה.וטייסוהסוריבשטחשנפלישראלי,מיראז'ומטוס
אשרהפיקודיתהארטילריתהאשתכניתהופעלהבמקביל
ובהיערכותהסוריהארטילריבמערךלפגועהיתהמטרתה

יעילהארטילריתבאשהגיבוהסוריםהקדמי.במרחבההגנתית

הישראליים.המוצביםעלהונחתהאשר

ותפסוראשוניםשנעוהמחפיםהטנקיםעלוהצהריםבשעות
החלולתכניתובהתאםארטילרית,אשבחיפויהאשעמדותאת

בעמדותבמצדיות,פיקוד,בעמדותהסורי,נ"טבמערךלפגוע
עלובדרוםמקלעים.ביריקשרתעלותולרססורובאיםמקלעים
החיפוילמרות1.משהסרןשלבפיקודוהטנקיםלחיפוי

פתחוהאשלעמדותהטנקיםשלהזהירהוהעליההארטילרי
הטנקיםעלבאשוצידאאל-מטובזתבמוצביםשהיוהסורים

במספרופגעווי-סא-~lOOטנקיםוממשמידינ"טמתותחים
מהכשירותהטנקיםאתאמנםהוציאולאהפגיעותטנקים.

כתוצאהטנקים.מפקדישנישללפציעתםגרמואךהמבצעית,
תוךשהגיעאויריסיועהוזמןהסוריםשלהטנקיםנגדמהאש
במשךאל-מטובזתמוצבאתהעסיקווהמטוסיםמספר,דקות
אתהטנקיםכלתפסוהמטוסיםאשבחיפוידקות.כחמש

בכלהיעדיםאתושיתקוהשמידוסטאטיאשובקרבעמדותיהם
פעלה.משהסרןשלהמחפההטנקיםכוההדרומית.הגזרה
שלאלהעלועדיפותיעילותהיושעמדותיוהצפוני,באיזור
עליושהיההמצדיותששאתקצרזמןתוךהשמידהסורים,
במוצבהאויבשלהאשמקורותאתביעילותושיתקלהשמיד

עללשלוטהחיפויכוחותהמשיכוהפעולהבהמשךתל-דרעיא.

מוטרדיםהםכאשרומקלעיםתותחיםיריבאמצעותהמרחב

בלבד.ארטילרייריעל-ידילעיתים

הפיצול"מ,,נקודתלמשימותיהםנעוהחיפוישכוחותלאחר

מנקודתיהודה.סא"להעיקריהכוחאתהובילהעוצבתית,
נכונותועלהעוצבהלמפקדדיווחהואהאיזורעלתצפית

אשרהאויב,מוצביעלבאשפתחוהחיפויוכוחותלפרוץ,

על-פיהופעלההארטילריתהאשהחדירה.איזורעלשלטו

על-פיובחזיתו.הפורץהכוהבאגפיאשמסכיויצרההתכנית,

הסורילשטחראשוןלחדורמיועדוקםסרןהיההפריצהתכנית

סא"לשלהפיקודחולייתאחריושלו,המשנהיחידתבראש

וזחל"מיוקססרןשלהטנקיםכוחהמשךואחריהיהודה

הנדסהזחל"מיפיני,סרןשלהטנקיםכוחאחריושלו.ההנדסה

הסלעיהשטחאתצלחהכוחוחימוש.רפואהזחל"מי-ובסוף

והתחברהאויבמוצבילעברומקלעיםטנקיםתותחייריתוך

הסוריים.של.המוצביםהתחזוקתיתלדרך

אל~מטובזתבמוצבוקטסרןכוחפעולת

ראשוןלחדורהוטלשעליוזההיהוקססרןשלבפיקודוהכוח

מפקדיהודה,סא"להוראותאתשקיבללאחרהאויב.שטחאל

טנקיםשלושהבראשלנועוקססרןהחלהעיקרי,הטנקיםכוח

בהתקרבוהדדית.ואבטחהיריכדיתוךהאו"םמוצבלעבר

קירבהסוריתהמנהלהלדרךהאו"םממוצבהמובילההדרךאל

היהבולמקוםומשהגיעהטנקים,שאראתהכוחמפקדאליו

טנקיםשלושההשמיטהבתים"ארבעת"למוצבלהיכנסצריך

ארבעהעםלמוצבנכנסהכוחצידא.לכיווןולאבטחהלחיפוי
נתקללאבמוצבהצידה.הושמטמהםאחדכאשרטנקים,

שעהכרבעבמשךאשניהולולאחררציניתבהתנגדותהכוח
למשימתונעוקססרןשלבפיקודושהכוחלאחראותו.טיהר

למשימתויהודהסא"לשלשבפיקודוהכוחיתרהמשיך

בדרך.התנגדותכלללא-הנפטדרךחסימת-השניה

מצדיותשתיהיוהנפטצירעברימשניהחסימה,לאיזורסמוך

טנקיםשלושההכוחזיההתנועהכדיתוךגדולות.סוריות

הכוחלהן.בסמוךעמדותותופסיםלמצדיותמתקרביםסוריים
והשלישיבודאותהושמדומהםשנייםאלה.טנקיםלעברירה

אשלהנחיתהסוריםהחלוהחסימההצבתבגמרנפגע.כנראה
לסגורהכוחעלפקדיהודהסא"להטנקים.עלארטילרית

למקום.ממקוםולדלגעמדותפעםמדילהחליףמדפים,
כוחותנגדנ"טביריהפעיליםמןכאמורהיהצידאאיזור

רס"נשלשבפיקודוהכוחעלהוטלזהיעדכיבושהחיפוי.

למגעבתנועהונעהשני,העיקריהטנקיםכוחשהיהאורי,
היהההסתערותמבנהבראשהעוצבה.שלהפיקודחולייתאחרי

אורי,רס"נשלהפיקודחולייתאחריויצחק.סרןשלהכוח

מנתעלאהוד.סרןכוחולבסוףאביסרןשלהכוחאחריו

העוצבהמפקדביקשהאפשר,ככלקטןיהיההנפגעיםשמספר

כפימטוסים,על-ידיצידאאיזוראתלתקוףהפיקודמאלוף

הגיעוהסיועאושרההבקשהאל-מטובזת.באיזורשעשה

מספרונמצאיםמסתעריםהטנקיםבעודוהונחתבמהירות
והיתהשותקהלאהסוריתהארטילריההיעד.מןמטריםמאות

הלחימה.כלמשךפעילה
תוהלצידאלהיכנסיצחקסרןכוחעלהיההתכניתעל-פי
ובסמוךלצידאצפוניתאשמעמדותאביסרןכוחשיתןחיפוי
לאל-חנות,לנועיצחקסרןכוחעלהיההכיבושלאחרלציר.
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ובסמוךמצפוןשובויחפהאחריוינועאביסרןכוחכאשר
אהודכוחלאל-חנות.יצחקסרןשלהטנקיםכניסתעללציר
עלחסימהלתפוסומשםצידאעדבעקבותיהםלנועצריךהיה

שונההיההביצועאולם,הדרומית.העתיקההרומאיתהדרך
סרןשלשבפיקודוהמובילהכוחכניסתעםהתכנון.מןבמקצת
להיעזריכולהואכיהסתברהסורית,המנהלהלדרךיצחק

מוצבאתלכבושזהבשלבשגמרוקםסרןשלהטנקיםבחיפוי
אתשתיאםלאחראורי,רס"נהחליטלפיכךהבתים".ארבעת"
סרןשלהטנקיםחיפויעללוותרהעוצבה,מפקדעםהנושא

שלהכוחבחיפוייצחקסרןאתושלחיצחקסרןלטובתאבי
אחריו.לנועאורירס"נהורהאבילסרןצידא.לעברוקססרן

הבחיןההתקדמותותוךהיעדלעברלנועהחליצחקסרןכוח
פגזיםמספרירהעצר,הכוחהצפונית.בצידאגדולהבמצדית

ההתקרבותתוךהדרומית.צידאלעברבדרכווהמשיךפנימה
ועללמוצבהכניסהעלבאשהכוחפתחהדרומיתלצידא

לעברו.וירהיט-34טנקבמוצבזיהההגורטנקהבניינים.
יותרמאוחרנדלק.לאהואאךבטנק,פגעואמנםהפגזים

קבועה.נ"טעמדתששימשזחליםללאטנקזההיהכיהתברר
מהםאחדכאשרמשנהכוחותלשניהכוחנחלקהמוצבבתוך
הבונקריםאלויורהמדרוםנעוהאחרמבפניםהמוצבאתעוקף

מאחור.
החלוצידא,בתוךיצחקסרןשלהטיהורפעולתכדיתוך

הורהכןעלומזרחה.לאל-חנותדרום,לכיווןנסיםהסורים
אחריולנועחסימהלתפוסהיהשצריךאהודלסרןאורירס"נ

עדנעוהטנקיםהחיילים.בריחתאתלחסוםבמגמהדרומה
הכבישצירעלניצביםכשהםומשם,אל-חנותמוצבפאתי
בעדלעצורניסוהעברים,לכלכמעטמופניםהתותחיםוקני

אבילסרןאורירס"נהורהבו-זמניתהנסוגים.החי"רכוחות

פניעללעבורדרומה,לנועמאחור,העתאותה.כלשניצב

אל-חנות.אתבחיפוייםולכבושאהודסרןושלשלוהטנקים

-המקוריתלמשימתואורירס"נהיפנהאהודסרןכוחאת

מזרח.כלפיחסימותהצבתכלומר,
למוצב.התקרבוטנקיםושניאל-חנות,לעברנעאביסרןכוח

מאחוריהתול"ר,עמדתובהארוכהתעלההיתההמוצבבתוך

למוצבהכוחכשהתקרבמצדיות.קצותיהשמשניעפרסוללת
לתעלההתקרבהכוחהתעלה.מתוךבזוקותאשעליונפתחה
שלושהפתאוםהופיעוהאשמכתלאחרלעברה.יורהוהחל

כישנמצאלאחרבשבי.ונלקחובחייםשנשארוסוריםחיילים
הבונקרים.אתהכוחפוצץבסביבהסוריםחייליםעודאין

מזרח,כלפיחסימהעמדותאהודסרןשלהכוחתפסבינתיים
יותר.דרומהאלאעבורושתוכנןבמקוםלאכיאם

המוצביהכיבוש

~saותע~דרע~אשוקט

סרןשלשבפיקודוהכוחעלהוטללוקסאוםמוצבכיבוש
הפיקודחולייתבשטחנו.דרומיכחיפויכהעדששימש1.משה

המסתערהכוחעללחיפויארטילריתאשהפעילההעוצבתית
סרןלכוחיהודה,סא"לכוחביןהגזרותגבולאתותיאמה

עשןרימונילהפעילולעוצבהמפקדלהםהורהכןה.משה
כוחותשלפגיעהלמנועכדיהדדיולתיאוםלזיהויצבעוניים

הארטילריהריכוךפסקלערך1430בשעהבאלה.אלהצה"ל

להנ-בהתאםמדרוםלמוצבנכנסו.משהוכוחלוקסאוםעל

נכנסותחילהההתקדמות.צירלגביהעוצבהמפקדחיית
מאובטחת.בצורהוהתקדמוהמוצבאליריתוךטנקיםשלושה

מפקדונק"ל.ררנ"טיםבזוקות,שלצפופהבאשנתקלוהם
ועלעצמובכוחותהיעדעללהתגבריוכללאכינוכחהכוח

מהרלנוענוספיםטנקיםעםמאחוריושנעאורילסרןהורהכן
הכוחהמשיךהטנקיםשארהצטרפותעםאליו.ולהצטרף

קטנים.משנהכוחותלשלושהמתפצלהואכאשרבהסתערות

היעד,שלהעורפי)(המזרחיחלקואתטיהראוריסרןכוח

סג"מנעוממערבטנקיםמספרעודעם1.משהסרןנעבמרכז

הורההיעדעלהלחימהכדיתוךנוספים.טנקיםעםיששכר
ולסייעלהצטרףבעתודהשהיהההנדסהלכוחהעוצבהמפקד

אתוקיבלהטנקיםאלחברההנדסהכוחלוקס.אוםבטיהור
דקותכחמשכלי-הנשק.והשמדתהמצדיותפיצוץמשימות
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מוצבינו",עלאש"לספוגהכוחהחלהיעדכיבושגמרלאחר

ירבה.בדייקנותהנחיתושהסורים
שבפיקודוהכוחעלהוטלהתל-דרעיאמוצבכיבושמשימת

לכיבושהלחימההצפוני.החיפויכוחעלשפקדה.משהסרןשל

ההסתערותלוקס.אוםמוצבלתקיפתבמקבילבוצעהזהמוצב
יריהפעלתותוךארטילריתאשבחיפויבוצעההמוצבעל

מפקדהדדי.וחיפויואשתנועהתוךשהסתערוהטנקיםעל-ידי
בתנועהשנייםכאשרטנקים,ארבעהעםבראשנעהכוח

היהשכןמדרוםהיהלמוצבהתנועהצירבחיפוי.ושניים

המוק-שלמדויקואיתורממוקששלוהמערבישהחלקחשש

לנועהחליטהכוחומפקדגדרותהיובשטחקשה.היהשיסי

במהלךהמוצב.שלהדרומיהחלקאתולתפוסהערוץבתוך
ששותקהמהמוצב,מקלעיםבאשהטנקיםנתקלוהלחימה
על-ידישהונחתהארטילריתובאשהטנקיםעל-ידיבמהירות

מהםאחדדיווחהסורילמוצבהטנקיםארבעתבהגיעהסורים.
נראהלאשהטנקמאחרמקרוב.וי-סא-100טנקמזהההואכי

שאפשרכדיבאשעליולפתוחשלאהכוחמפקדהורהפעיל
המוצבןשלהדרומיבחלקשהיהשניטנקשלל.לקהתויהיה
לעברםשנורוולאחרמחפורתבתוךסוריםחייליםקבוצתאיתר

ונכנעה.מהםגדולהקבוצהיצאהקרובמטווחצרורותמספר

שנכ-סוריםחייליםשלנוספתקבוצהמרחוקאותרהלכדנוסף

ביותר,הבכירהשבויעםיחדנכנסהכוהמפקדהם.גםנעו
אתמחלקהואכאשרסיורבווערךלמוצבסורי,רס"ל

עלוהעמסתוהשללאיסוףלצורךעבודהלקבוצותהשבויים
אתעברהוא,אףשללשנלקחוי-סאה-100טנק'הטנקים.
לגבול.מעברוהמתיןסורישבויבידינהוגכשהואהגבול

נפגעוהסוריתומהאשהמוצבעלסוריתהפגזההחלהבינתיים
ישראלי.צוותואישסורישבוי

טנקיםטנקיםקרבות

חולייתדילגהלוקסאוםעל.1.משהסרןשללחימתותוך
בשטחוהשולטהגבוהשהיהזהמוצבאלהעוצבהשלהפיקוד
:הפעולהגזרתרוחבכלעלביעילותלצפותהיהניתןוממנו
דרומהרפיך,צומת-דמשקוכבישתל-דרעיאלמוצבצפונה
ובמיוחדהרוקדלנחלמעבראלומזרחהאל-חנותמוצבלעבר

יכלהשמהןהרומאית",ויהדרךהנפטציר:הציריםשניעל
קיבלואחר-הצהרייםבשעותסורית.טנקיםתגבורתלהגיח

יעדיהםעלהעיקריותהמטרותאתלפוצץהוראההכוחות

רס"נדיווחשעהבאותהמגע.לניתוקההכנותכלאתולעשות

מודיעשלו,החסימהמפקדאהוד,סרןכיהעוצבהלמפקדאורי

וכיהרומאית"הדרך"עלממזרחהנעסורייםטנקיםכוחעל

אלוף-הודיעלאחר-מכןמיידאש.קרבאיתםמנהלהוא
מתקדמיםסורייםטנקיםכ-20כיהעוצבהלמפקדהפיקוד

לעבר'גזרת
תהליךאתלהחישישוכיהנפטצירעלהפעולה

בגזרתובחסימהשהיהיהודהסא"לגםמהשטח.הכוחפינוי
שלבמרחקטנקיםכב-20מבחיןשהואהעוצבהלמפקדדיווח

לתנועתבמקבילמערבה.בתנועהלומזרחיתק"מכחמישה
'

האשעוצמתאתלהגבירהסוריםהחלושלהם,השריוןכוחות
הארטי-והאשהעוצבה,כוחותעלהלחימהבגזרתהארטילרית

לקבלהעוצבהמפקדהחלבינתייםוהתחזקה.הלכהאףלרית
הרוקי.שלהמזרחימעברוטנקיםתנועתעלמהכוחותדיווחים
ליבותשומתאתוהיפנההעוצבהלמפקדהתקשריהודהסא"ל

סורייםטנקיםעלוהעידולוממזרחשהתמרועשןעננילמספר
למפקדדיווחבאום-לוקס,כברשהיהו.,משהסרןגםפגועים.
לאורהרוקד.לעברהנעיםסויייםטנקיםכ-50עלהעוצבה
הטיהוראתלהפסיקלכוחותיוהעוצבהמפקדהורהאלהידיעות

קיבלאורירס"נהאויב.טנקילקראתולהתכונןוההתארגנות

מהכוחחלקעםהעוצבהבצירישראללשטחלנועהוראה
האשקרבבניהוללהמשיךהוטלהכוחיתרתעלואילושלו,
להיערךהוטליהודהסא"ליחידתעלהסוריים.הטנקיםעם

מנתעלאורי.רס"נשלהמגעניתוקעלולחפותהאשלקרב
לתפוסו.משהלסרןאורירס"נהורההחיפויאתלהגביר
הטנקיםכלפיהאשעוצמתאתולהגבירמזרחכלפיאשעמדות

סכרייםטנקיםבשניאהודסרןכוחפגעבינתייםהסוריים.

לדרךממערבעמדותשתפסו.משהסרןכוחלבעור.שהחלו
שהחלונוספיםטנקיםבשניהואאףפגעהסורית,העורפית
הרו-ל,,דרךמדרוםברובםשהתרכזוהסורייםהטנקיםלבעור.

הטנקיםלעברלהתקרבבמגמהכנראהצפונה,תימרנומאית"
אל-מטובות""מוצבאלהתקרבוהםכךעל-ידיאולםהנגררים,

שעקבוקססרןוקם.סרןשלהטנקיםכוחערוךהיהשם
הטנקיםבתזוזתהבחיןאורי,רס"נבגזרתהטנקיםקרבאחרי

בהם.לפגועאישוריהודהמסא"לוביקשלעברוהסוריים
סרןביןישירותיאוםהעוצבהברמתהתיאוםשבוצעולאחר
לעברתותחיםביריוקססרןטנקיפתחואורי,רס"נלביןוקס

השמדתעלוקססרןדיווחדקותכ-15כעבורהסוריים.הטנקים
בינתייםנדלקו.שלאנוספיםושנייםשבערוסורייםטנקיםשני

הרוקדלנחלוהתקרבוהנפטצירעלהסורייםהטנקיםנעו
עדוהגיעוקטןהלךהעוצבהטנקילביןביניהםהטווחכאשר

נפגעוהריקדאתשעברוהראשוניםהטנקיםשנימ'.כל-2500
לדרךיהודהסא"לעל-ידישהועברפיני,סרןכוחעל-ידי

גםונדלקו.יותר,טובותאשעמדותהיושםהסורית,המנהלה
הסוריתהמנהלהלדרךממערבעמדותשתפס1.משהסרןכוח

עמדותלבעור.הםאףשהחלוסורייםטנקיםבשניכאמורפגע
שהיוהאשעמדותלעומתנחותותהיוהחסימהכוחשלהטנקים

יעילהיותרשליטהושסיפקומ'(כ-500שלבטווחמאחוריהם

מפקדאישרלכךאיהסוריים.הטנקיםשלההתקדמותגזרתעל
המשנהכוחאתלהעביריהודהסא"לבקשתאתהעוצבה
בוצעהלאיזורזותנועהאלה.לעמדותלאחורביותרהמזרחי
ביותרהמזרחילחלקהתקדםאשרו.משהרן~כוחשלבחיפוי

הסורייםלטנקיםהטווחאתלקצרמנתעללוקס.אוםמוצבשל

הטנ-,תותחיביריהסוריםאתלהעסיקוהתחילבקוהכוחנערך

לחיפויהופנהדרעיאתלבמוצבשהיהה.משהסרןכוחגםקים.

פעילותמהגברתכתוצאההחסימה.כוחשלאחורההדילוגעל
ואילוטנקיםכשבעהלסוריםהושמדוהעוצבהשלהטנקים

הרומ-ל,,דרךמזרחיתוהתרכזונסוגופעיליםעדייןשהיואלה

מחסהותפסוהישראלייםמהטנקיםהטווחאתהגדילוהםאית".
לאהטרדהביריוהסתפקובשטחהפזוריםהבתיםביןוהסתר
מעברהמאפשרהגשראתהסוריםפוצצוכךכדיתוךמדויק.

הכפרמניווןהמובילההרומאית"ה,,דרךעלהרוקדנחלדרך
בזאתד'כר.עיןלעברהישראלייםהטנקיםפעלושממנוצידא

לפגועהסוריםכנראהרצו
באפשרות'

הפושטהכוחשלהתמרון

הטנקיםשלהמסוכנתהפעילותשיתוקעםזו.בגזרהמזרחה
ביתרמיעדיומגעלנתקאורירס"נשלהכוחהיהיכולהסוריים

וביטחון.מהירות
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הדרומישהיהאבי,סרןשלבפיקודוהכוחהתקפלראשון
אחדכאשרהיחידהשלהזחל"מיםכלגםצורפואליוביותר,

סרןשלהכוחנעאחריושנימ"מ.57נ"טתותחגוררמהם
הכוחעםפונוהזחל"מיםכלאהוד.סרןכוחואחרוןו.משה

הת-בומהמרחבהאפשרככלאותםלהרחיקבמגמההראשון

סוריתארטילרית.באשמכוסהושהיהטנקיםקרבותנהלו

מאשהיחידהאמנםהתרחקהצפונההתנועהתוךחזקה.
הדרךלקטעוהתקרבההלכהאולםהדרומיים,.הסוריים'הטנקים
אשרהסוריםשלהעיקריהטנקיםכוחעל-ידיהיטבהנשלט

הדרךהרוקד.שפתעלהנפטצירבאיזורבקוערוכיםהיו
בשטחנמצאתאורירס"ניחידתנעהשעליההסוריתהעורפית
לכלגלויהיהעליהשנעוהכוחוהסתרתכסיתללאמישורי
להגבירבמגמהאש.עמדותתפיסתשליכולתוללאהצדדים

כוחיכנסכאשרהסורייםהטנקיםאתולשתקהחיפויכוחאת
העוצ-העתודהשלהטנקיםהופעלוהמסוכן,לאיזוראורירס"נ

הפיקודחולייתבקרבתהיהאשרעמוססרןשלבפיקודובתית
העיקריהטנקיםכוחנגדללחימהוקםסרןוכוחהעוצבתית

הסורי.

שנמשכההמזרחיתהשלוחהעלאשעמדותתפסעמוססרן
מדרום,היריגזרתאתשינהוקסוסרןמטובזתאלמוצבלכיוון

החדירה.לגזרה.הסוריהטנקיםריכוזנגדפעילחלקלקחבה
דרעיאתלביןבמרחבעמדוהכוחותשניהיערכותבגמר

קרבוניהלוהישראלייםהטנקיםעשרותמטובזת"אל"ומוצב
להגבירלפקורהמחכיםהםכאשרהסורייםהטנקיםעםאש

אורירס"נשליחידתומעברעללחפותבמגמההיריאת

שלהיריגזרותחלוקתהישראלי.לגבולבדרךהמסוכןבשטח

ו.משהסרןכוחחסימה),(פיניסרןכוח:כדלהלןהיתההכוחות
הנפטצירבאיזורהסורייםהטנקיםאתמעסיקיםאוריוסגנו

ודרומה.הנפטמציר'-וקסוסרןעמוססרןוכוחוצפונה
מוצתהוהיאהארטילריתהאשעםתמרוןבוצעגםבמקביל
שלהכוחותנועה.בלחימההישראלייםלטנקיםלסיועבמלואה

אתחצההנגרריםהטנקיםאתלעקוףהצליחאשראביסרן
באי-התנהלההיחידהשארתנועתבמהירות.המסוכןהשטח

ללאהנגרריםהטנקיםמאחורינמצאיםהםכאשררבהטיות
היההדרךצידימשנישהשטחמכיווןאותםלעקוףאפשרות

כוחיחידותכאשרבאיזור.למיקושחששהיהלכךובנוסףסלעי
הצדדיםמשניהיריהפךהסכנהלשטחנכנסואורירס"נ

נפגעיםללאלהחלץהצליחהכוחאולםופראי.צפוףלמ'היר,
שלמים.נותרושלווהטנקים

מגעתתוק

העוצבתיתהפיקודחולייתאתעבראורירס"נשכוחלאחר
הדדיבחיפויישראללשטחלהתקפלהעוצבהשארהתחילה

הנפט""צירצידימשניהרוקדשפתעלמשאיריםהםכאשר
כוחותשלושהבוערים.כ-10מהםפגועים,סורייםטנקיםכ-16
המשנהכוחותעםיהודהסא"לשליחידתובמקביל.מגעניתקו

ה.משהסרןוכוחפיניסרןושלוקססרןשלבפיקודם
כוחנסוגוהדדיבחיפוי.אחריהםדרעיא.תלממוצבבצפון

העוצבתיתהפיקודחולייתכאשרעמוס,סרןוכוחו.משהסרן

הישר-הטנקיםבנסיגתהבחינוהסוריםאיתם.יחדנמצאת

הארטילריתהאשואתשלהםהטנקיםיריאתהגבירואליים,
לניתוקבמקבילהירוקהקולעברהתקדמושלהםוהטנקים

מהגבול.ק"מכשניעדוהגיעושלנוהמגע

חזרושדרכוהישראליהמוצבעלסוריתהתקפהמחשש
בבוטחלהשאירהעוצבהלמפקדהפיקודמפקדהורההטנקים

נבחרזולמשימהדחק.בשעתלמוצבלסייעשיוכלטנקיםכוח
העוצבהממפקדהוראותקיבלהואשלו.הכוחעםוקססרן

לשטחהסוריםחדירתאתלמנועההפקר,בשטחלהישאר
גזרה.באותהצה"לבמוצבילפגועלהםלאפשרולאישראל

הואכאשרהמארב,בשיטתהסוריםנגדלפעולבחרוקססרן

ותכליתיפתאומייריעל-ידיהמתקדמיםהסורייםבטנקיםפוגע

התוק-ופעילותםהתקדמותםאתהבולמותאבידותלהםוגורם

פנית.

םו93ט

כש-26טנקיםכל-36הסוריםאבידותהגיעוהמבצעבתום

מק"ביםתול"רים,נ"ט,תותחים20לחלוטין,הושמדומתוכם
נשרפוכלי-רכבשלושהבונקרים.49ופוצצוהושמדוומק"כים

חיילים38הושמדו.במוצביםאחריםומתקניםבתיםו-16

נהרגו.סוריםחייליםשלרבותועשרותבשבינלקחוסורים

הסתכמופעולהבאותההעוצבהאבידותרב.נשקשללנלקחכן

שיצאובלאשנפגעוטנקיםושלושהאחדפצועאחד,בהרוג

שימוש.מכלל

שהםהמבוצרהמערךכילסוריםהוכיח1970יונישלהקרב

מולחדירבלתיאינו1967,יונימאזהשנים,שלושבמשךבנו

חדשהתקופהנפתחההמבצעבעקבותצה"ל.שלהטנקיםמחץ

בהת-ואופיינהרבים,חדשיםשנמשכהתקופההגולן,ברמת

בעבר.להתנהגותובניגוד-הסוריהצבאשלמרוסנתנהגות

197785ירי256,מערכות""


