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רפיח.בפתחתשנערכואחדיםטנקיםבקרבותאםכי

אתדלהלןבתיאוריםהקוראיראהנאאללפיכך

חרמ"ש,גםשכללתהאוגדת,שלסיפור-הקרבמנעול

ומטוסים.ארטילריהזחל"מים,עלרכוביםצנחנים

בקרבבמספרחמישה-הטנקיםקרבותבתיאוריש

העשוייםן911רשבלמפקדיםרבעניין-הפתחהעל

ורפטון"סנטוריון""טנקיביןהעימותמןרבותללמוד

ותשחיטו,,סטאלין"יט"-34"לטנקי-ישראליים

מצריים.נ"ט

ההבקתה"קרבשרכלליתיאור

ב-5להבחיןניתן1967ביוניב-5שנתחוללבקרב
ש',חטיבההתיצבהא'בלשבעיקריים*שלבים

הפתחה,מערךבעורףשמואל,אל"משלבפיקודו
גברה-ימניבאיגוףשנעהלאחרלה,מצפון-מזרח

ויפיח,ח'אן-יונסדרך-פלשתינאיותחטיבותשתיעל
צ',חטיבה;ומעובדבנוישטחקשייעלהתגברותתוך

מדרוםלה,במקבילנעהרפול,אל"משלבפיקודו
דרוםןו91כלונעהמגעעמויצרההפתחה,למערך
מן,אל"משלבפיקודומ',חטיבהלאגפו.במטרה
בעתודה.עדייןנמצאה

עלקשהקרבלאחרש',חטיבתגברהב'שלבב
;לוומצפוןהצומתבאיזורהמצרית16חטיבהמערך

השמדתתוךהמערךאיגוףאתהשלימהצ'חטיבה
חטיבהלו.מדרום-מערבוהתיצבהסטאלינים""כ-10
דרב-אל-מלחתבצירצ'חטיבהבעקבותנעהמ'

הדיונות*שבגבול
שנעצנחמםגחדצ';חטיבההתפצלהלבשלב
ונעצרקשה,קרבניהלהמצרית%1חטיבהמערךלעבר

שנעההטנקיטפלוגתהערב*שעותעדהאויבבמערך
סטאלי-"עםקרבוניהלהממנו,נותקתזהגדודלפני
הגיעאחרת,טנקיםפלוגתעםהשני,הגדוד;נים"

שנעוש'חטיבהלכוחותבמקביל(שןכפרלאיזור
סנטו-"על-ידיהושמדשבמקוםנ"טומגנןהברעמ(1
צ'.שלו"פטונים"ש'שלריונים/ן
לאחרה,,סנטוריונים"גדודעיירהגיעד'בשלג

אותואל-עריש*למבואותהג'יראדימערךדרךשפרץ
צ'.לחטיבהלסייעלאחור,הכפטונים"גדודנעזמן

צרדוהבקיעחזרקשייהןעלבעצמהגברהמשזואולם
החזי-מכןלאחרה,,סנטוריונים".עםוחברהג'יראדי

עמירסרןשלסנטוריונים""פלוגתחציבג'יראדיקה
לכבושסיימהצ'חטיבההחטיבה*מפקדבשליטת

שלהחרמ"שגדודגםהגיעשאליוהצומת,איזוראת
פטונים""מספרועמוצ'מח"טחברואזש',חטיבה

לו.שמדרוםהמנותקהצנחניםגדודעם
על-ידיבשלישית,הג'יראדימערךנכבשה'בלשב

לדרגיםאיפשרזהודברש',חטיבהשלהחרמ"שגדוד
שבאל-הטנקיםאללהגיעהחטיבהשלהמנהלתיים

לג'יראדי,מדרוםמ'חטיבההגיעהזמןבאותועריש*

היאOA1דלק,וללאבחולותקשהמאבקלאחר
צ'חטיבהזה.יעדלכיבושלסייעבכוננותהושמה

הלחימה.להמשךבצומתהתארגנה
:בשתייםבמיוחדהתאפייןזהקרב

בתכנוןביטוילידישבאההעקיפה,הגישהראשית,
ושנית,ו-צ',ש'חטיבותשלההתקרבותובמסעהקרב

המער-היעדלעברקדימההטנקיםבדחיפתההתמדה
טוהרולאמאחוראםגםאל-ערישהעירהואכתי,

שנית.עליהםלהילחםהברחוהיהחוט,עדשטחים
בי-לידיהיטבבאההמערכתיהיעדלהשגתהשאיפה

בתדריךהאוגדה,מפקדטל,אלוףשלבדבריוגםטוי
אמרובולקרב,היציאהלפניהכוחותלמפקדישנתן
:השארבין

עלהרשומיםהמהלכיםוכל.לכולנוברורהכשהתכניתעכשיו,..."
יתחוללכאשרמלים.כמהעודלכםלומררוצהאניידועים,המפה

המפה.עלמסומןשהואכפיבשטחיקרהלאדברשוםהקרב,
צריךאינוזהדבראבללגמרי,אחריםיהיווהחיציםהקוים

לפימתפתחאינופעםאףשהקרבמכיווןאיש,שלידיואתלרפות
המפה.עלהחיצים.

והתפיסההעיקרון-המרשםלפיבדיוקלהתרחשצריךאחדדבר"
ככליחדרוכולםיסתערו,כולםאלה.קויםביסודהמונחים.
שיאבדמיכלולעורף.לאגפיםלבלשיםבלילעומק,יותרהאפשר.

להמשיךחייבכוחותינו,אתיראהשלאמיוכלהקשר,את

."...כמוהועושיםהיתרשגםידיעהתוךולהסתער,

פ!נא!!נע8

ישירגיאוגרפיהמשךהיאזה,מאמרעוסקשבהרפיח,פתחת

באר-שבעומישור-להשמצפוןעזהרצועתמישורשל

ק"מ)כ)-15הרהבשבסיסומשפךכעיןצורתהלה.שממזרח
לרוחבהצטמצמועדוצר,הולךוהוארפיה,צומתבאיזור

פעיל,מ'אל"משלמאמרוגםראה-הקרבשלכלליתלהכרהי
1968.יוליקצ"ג,מערכות"-
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שממערבעמירקברבאיזורבלבדאחדותעשרות-מטריםשל
לפת-וממערבמדרוסמצפון;זוייד).שייח'(לכרום-אש-שייח'

עצמה,הפתחהקרקעבלתי-עבירים.חול'ותאזורימשתרעיםחה
דקיקה,שכבת-חולמכוסהמוצק,מישורהיאזאת,לעומת

לעקי-הניתנותגבעות-חוללהוציאמיוחדים,קפלי-קרקעללא

ובקתותקיקיוןושיחיעציםכוללצמחיהמכוסההשטחפה.
מרביתטובים.ומסתורהסוואהמאפשריםאלהכלבדואים.
במושגירפית.ותושבימקומייםבדואיםעל-ידימעובדהשטח

שריוןתנועתכמאפשרהאיזוראתלהגדירניתןהשריון,
ותמרונה
קו-היערכותהפתחהמהוההרצועה,בדרוםמקומהבשל

מחייבתעליההגנהאךמזרח,כלפיעליהלמגןראשוןטבעי
כדיהדיונות,לגבולותעדהכוחותשלמקסימליתפריסה
הפתחה.אתלסגור

ש2ש2111:

רפיחבפתחתנערכוהמצרית,7החי"רדיביזייתכוחות
הדיביזיהשלמחטיבותיה2הללו.הקרקעלנתוניבהתאם
למןרפיח-ניצנה,כבישלאורךהפתחה,רוחבלכלנפרסו

הדיונותאיזורגבולעדרפיח,לצומתשמצפוןאל-מגרונתין
מאיזורלה,ודרומה16,ממוכנתחטיבהנמצאהמצפוןבדרום.

מאחו-11.חי"רמוקטנתחטיבהוהתחפרהנערכהגוז-אל-רעד,
מפקדת;הדיביזיוניהנ"טהמגנןנמצאשן,הכפרעל-ידריהן,

וחטיבהזוייד,בשייח'התמקמודיביזיוניותויחידותהדיביזיה
.*שןכפרבחולות-לעורפיהקדמיהמערךביןארטילרית
מתוכםטנקים,100כולוההבקעהקרבבאיזורהיולמצרים

לחטיבת-טנקיםכמעטבגודלושווהזהכוח56.-בפתחה
אםכיאחד,באגרוף-שריוןמרוכזהיהלאהואאולםמצרית,
-:לשלושהמפוצל

ממוכנתחטיבהשלטנקים17שכלליט"-34",טנקיגדודא.
מדרוםעדרפיח,למחנותמערבית-למןערוךהיה16,

לצומת.וממערב
תחתנמצאטנקים,21שכללןילאטסג-3",טנקיגדודב.

גוז-אל-רעדבאיזורונערך11,חי"רחטיבתשלפיקודה

נ"ט,בחפרותהמערךבקדמתטנקים))7פלוגה:כלהלן
החי"ר.לחפרותממערב-הטנקיםויתרת'

נמצאיט"-34",טנקי18שכלל213,דיביזיוניגדוד-טנקיםג.
שלה.כעתודת-השריוןהדיביזיה,מפקדתשלפיקודהתחת
מלכתחילהממוקםזהגדודהיההגדודים,2כיתרשלא

מטריםכ-600עלין,תל-אבוגבעתעלנ"טבחפרות
שן.לכפרמזרחיתמסורה-אל-עריש,לכבישדרומית
הפתחהשלהשלישיהקובמערךזובצורהנערכוהטנקים

וכלפימזרחכלפיחוסםכצירניצבאשרזוייד,שבשייח'
דרום.

רפיח-צירלאורךלפתחה,מערבהגערנוהדיביזיהכוחותיתר*
אל-עריש.

ע".45. -"יע4..חנג"347.,.1ן
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ה"ספאליצים"השמדנה-%קרב
בפרררןסש%ס0סנ3*%

בשתיהפתחה,לעברטלאוגדתהתקדמה0815משעהההל
חטיבההתקדמה-ורפיתח'אן-יונסדרך-מצפוןזרועות.

מוג-ופלוגת-סיורפטוניש'"גדודסנטוריונים","גדודובהש',

הדיו-שבגבולדרב-אל-מלחתבציר-מדרוםבטנקים.ברת

שלפיקודהתחתזחל"מים.עלרכובהצ',חטיבהנעה-נות
המכונהמאולתרסיורוגדודפטונים","גדודגםהיוזוחטיבה
סיור,שלאלמנטיםשכללמפקדו,שםעל*גרנית"כוח"

מאחור,נמצאהמ'חטיבהפטונים"."ופלוגתותול"רים,חרמ"ש
בעתודה,

הדרומיחלקועםמגעליצורהיהגרניתכוחשלתפקידו
כלפיהמערכהשדהאתלבודדואחר-כךהפתחה,מערךשל

כוחשלהמובילההיחידההגיעהלערך0900בשעהדרום.
בקצהלראשונהנתקלהושםרפיח-ניצנה,צירלקרבתגרנית
ה"פטו-מ"פשלהטנקנפגעמצריתנ"טבאשהפתחה,מערך
וחלקוגרנית,כוחהתפצלכאןבאש,ועלהאמנוןסרןנים",
גםהמערכה.שדהבידודשלהמשימהלמילוידרומהנע

אתעתהעזבהה"פטונים",גדודנעשבראשהצ',חטיבה
דרומהמשכוהזחל"מים,ואחריהםהטנקים,דרב-אל-מלחת.

עורףאללהגיעעל-מנתהדיונות,ביןהמובילצירלתוך
המצרי.המערך
כיהבינווהמצריםהדיונות,בחצייתנאבקיםהםעוד

1100בשעהנשלחולפיכךהשמאלי.באגפםהתקפהמתארגנת
הדיונות.גבולבקולהתיצבסטאלינים""כ-10לערך,

אתלרתקהקרבבתכנוןשיועדהגיל,עיןסגןשלפלוגתו
אשרהצנחניםלגדודלהצטרףואחר-כךהמצריהמערךחזית
צ'.כוחותיתרעםהיאגםנעההכביש,צירלאורךינוע

מערב,לכיווןגילעיןנשלחנתקל,גרניתכוהכימשהתברר
לסייעכדיוכןהמערך,חזיתריתוק-משימתואתלבצעכדי

עםנעגילעיןבאויב.שנתקלאמנון,שלה,,פטונים'לכוח
אמנון,שלהטנקמןוחציכק"משללמרחקהגיעועדפלוגתו
עשן.היתמרממנו
הטנקיםאתגילעיןפרסאבדות,לספוגשלאמנתעל

הדרומי.אגפואתטנקיםמחלקתעםלאבטחלסגנווהורהשלו,

עלוהסתערקרב-אשניהלהטנקים,יתרתעםעצמו,הוא
וחצההמשיךכךתוך-כדיאחרת.מחלקהבחיפויהאויב,יעד
שלהטנקיםאחדעלהכאןניצנה-רפיחיכבישציראת

הציר,אתשחצהבכךהבחיןלאגילעיןמוקש.עלפלוגתו

עפר.דרךמאשריותרעתההיהשלא
ב-2הבחיןנוסף,טנקועמולציר.מערביתבהימצאו
לדרום-הנעיםממנו,מטרים1,500במרחק"סטאלינים""

אשמששמ*נ

איןכיהמג"ד,אצלשווידאעדבאשפתחלאהואמזרח.
עמדותיו,אתשיפרכךכדיתוךישראליים.טנקיםבאיזור
בלתי-יעילה.באשופתחוה"סטאלינים",בוהבחינואזאולם

מעיניו.מהרהעדנעלמומכןלאחר
מחלקהלמפקדוהורהמדרום,יאוגףפןעין-גילחששעתה

ואכן,יהדיונותבתוךלו,מדרוםעמדותלתפוסשלו3מס'
מטרים.1,000בטווחה"סטאלינים"עםמגעליצורהצליחזה

נוספיםטנקים4עםוהגיעהטווח,אתהמ"פקיצרבמקביל

בטווחמהם6גילהלעמדהבעלותול,,סטאלינים".מצפון
כשאחוריהםעומדיםוחלקםבאגפוחלקםממנו,מטרים00~1
שבשטח.ה"סטאלינים"כלחוסלוספורותדקותתוךאליו.

פטו-"9השתתפוסטאלינים","כ-10הושמתובוזה,בקרב
מס'מחלקהאתהמיתאליוכינסהקרבסיוםלאחרמצדנו.נים"

כוהאלהתנועהבשלבנ"טבאששנפגעאחדטנקאבדלה2,
הגיעו,עדמאובטחת,בתנועההפלוגהכלעםוהמשיךהמ"פ,

מסילת-עםהכבישלהצטלבותמדרוםאלבערך,1200בשעה

שדהבית-חוליםעמדבומקוםזוייד,לשייח'ממערבהברזל,
רקמוקש.עלנוסףטנקעלהכאןהמצרית.הדיביזיהשל

שנותקהמג"ד,עםשלוהקשרחודשלמקוםעין-גילמשהגיע
שהצטרףעדבמקוםנשארוהואלו,התבררהטעותוכן.לפני

שלאבדותיהש/חטיבהכוחותאלאחר-הצהרייםבשעות
2פטונים","3היושלבאותועדבטנקיםעין-גילפלוגת
נ"ט.מאשונשרףשנפגעו-1מוקשיםעלשעלו

אהרוןשלוה"סנטוריונים"עין-גילשלה"פטונים"הופעת
ומ-הדיביזיה,שלהעורפיותהיחידותבתוך3(קרבלהלןפאה(

הקרב.שלהתפתחותולהמשךבמעטלאתרמומפקדתה,אחורי
הראשוןהצופתקרב-9ב*8ןנ

~Qool*~SOOלפררש
גדודעלהמצרית,16חטיבהנגדוהעיקריהראשוןהקרב
בקרב1200-,(130.השעותביןניטששלה,יס"ה-34"טנקי
בהתקפת-מלקחייםוהסתייםכוה-הסיורבהיתקלותשהחלזה,

בפיקודוש',חטיבהשלונ,פטונים"גדודחלקנטלוחטיבתית,

שלהה"סנטוריונים"גדודכמחציתז"ל,אלעדאהודסא"לשל
הסיור.ופלוגת

מגדל-על-ידשמואל,אל"מש',מח"טניצב1200בשעה

כשתיולוהסמח"ט,נמצאועמורפיח.למחנותשממערבמימ

צוותפחותסיורופלוגותסנטוריונים""מוקטנותפלוגות
בטיהורעדייןעסקה"פטונים"גדודב"פטונים=.מתוגברת

אלזרועותב-2והתקדםרפיח,העיראתשמקיףהמערך
גר-"מיל')(אל"ממאתמשוריין"כוח-משימה"המאמרגםראה*

12.עמ'זובחוברתהכוח,מפקדנית,
הםכיהקרב,במשךסברוהמג"דוגםהואגםכייצויין,**

ט"-34".טנקינגדלוחמים



בפיקודה"סנטוריונים",גדודיתרתהמערך.שלהמערביקצהו
לרפיח.מח'אן-יונסבתנועהנמצאההמג"ד,
מפקדהאולםמשימתה,עיקראתהחטיבהסיימהכהעד
לשיטתוונאמןכוחותיהלהתארגנותלהמתיןשלאהחליט

-הבאליעדומיידלנועהחליטהאוגדה,מפקדולהנחיות
זוייד,שייח'

פרוסההמצרית16חטיבהביהיתה,המוקדמתההערכה
השקטאךיהצפוניקצהאתמהווהכשהצומתלצומתמדרום
נוכחותעלרמזלאש'מח"טאליובהגיעבאיזורששרר
עםלנועהסיורלמ"פהמת"טהורהלפיכךעיקר.כלאוייב
עםמגעליצורכדיהצומת,לעברהכבישעלאחדצוות
הסמה"טכוחאתלהובילהורההשנילצוותשבצומת,האויב

לו.מצפוןהצומת,אתהאוגףשבילתוךאל
עליונפתחהלצומת,המ"פשבפיקודהסיורצוותבהגיע

הופגזיכןלצומתמצפוןפלוגתיממוצבונ"טקלנשקאש
להסתערההליטקשה,למצבשנקלעהמ"פארטילרית.באש
לאחרגםבכךוהמשיךלצומת.שמצפוןהפלוגתיהמוצבעל

וחיסולההסתערותכדיתוךשדה-מוקשים.עלעלהכישנוכח
האויב.שליט"-34"טנקי3שעמוהטנקיםהשמידוההתנגדות,

-לבדונעהסמח"ט,כוחאתלהובילהיהשאמורהשני,הצוות
נחלצודקות,כ-20שנמשךקרבלאחרלאש,הואגםונקלע
נשארושםבצומת,וחברושדות-המוקשים,דרךהצוותיםשני

.-..-.-...--.-להתארגנות.

לכדיעדמפקדתואתהמח"טקידםהקרב,קולותלשמע
למשימתי,לנועלסגנוהורהכןלפניהצומת.מןאחדק"מ
כלהתעוררהשטחבתוךה"סנטוריונים"כשהופיעואולם

טנקיבחפרות,חי"רוכללהיטבמוסווהשהיההמצריהמערך
לדעתנוכחהמח"טוארטילריה.נ"טתותחיםיט"-34",

גבוללמןמשתרעשמערכהשלמוסחטיבהנמצאתמולוכי
כךמשוםלצומת.שמדרוםהשטתד*-שבצפוןהיםחולות
באיזורלהתיצבלווהורההשטחמתוךסגנואתשלף""
הורהה"פטונים"ולמג"דלאל-עריש,המובילוהכבישהצומת
דרום.כלפיהאויבמערךאתו"לקפל"לנועהמגע,אתלנתק

לנ"ט.טנקיםעםאשקרבניהלומשםלצומתהגיעהסמחגט
קודםקדימהונעהמצב,חומרתאתהביןה"פטונים"מג"ד

בשטחעצמומצאזותנועתוכדיתוךכוחהעםואחר-כךלבדו
קבוצתשללאשנתוןוהיהעמדות,לתפוסהתקשהשבונחות
ואכןניכרת,סכנהוהיוובקבוצותשירונ"טותותחיםטנקים
פטונים"."2נפגעוהתנועהבתחילתכבר

חיים,רס"נה"סטונימע,סמג"דהקרבלתמונתנכנסעתה
מעור-וחציכפלוגהועמוהדיונות,בגבולהצפוני,באגףשהיה

תקין,היהלאהמג"דעםשלוהקשרשונות.מפלוגותבת
מהרהועדכוחועםקדימהנעהקרב,אתקרא""הואאך

דרומיתשעמדויט"-34"טנקי4והשמידהאויב,לעורףהגיע
המ-מבןלאחרהמג"ד.כוחעלוירומטרים,1,000בטווחלו

עדנ"ט,ותותחיםחי"רעליריכדיתוךלנוע,כוחושיך
אשו,אתנצראן;המגרדמכוהמטריםכל-1,000הגיעו
:גופיםב-3עתהנעוה"פטונים"להתקדם.למג"דואפשר

באיגוףשנעמהלקהשלבגודלוכוחהסמג"ד,כוחהמג"ד,כוח
בעודמצפון,מעתהלחצוה,,פטונים"יותר.עמוקמערבי

לאורךשהסתעררהסמח"טשלה"סנטוריונים"נלחמושמדרוס
הכביש,

באיזורלצומת,מצפוןותימרנושפעלוהמצריםהטנקים
מטווחיםאםכוחותינו,על-ידינפגעולו,ומערבההצומת
אחתלאאחדות.עשרות-מטריםשלמטווהואם'יחסיתגדולים
מצרי,טנקעלשירולפניהיססוישראליםמפקדיםכיאירע,
הסמח"טמשלנו.טנקלפניהםאיןכיבבירורזיהולאאשרעד

לשםוהשתמש,מהמח"ט,שביקשארטילריסיועגםהפעיל
ציון,כנקודתפגועים,מצרייםטנקיםב-2כך

הצומתמאיזור16מצריתחטיבהחוסלהשבוזה,בקרב
:ישראלייםטנקיםגםנפגעושלה,גדוד-הטנקיםועיקרוצפונה

אונ"טתותחיםמאשרובםפטונים","ו-5סנטוריונים""9
מוקשים,עלבעלותם

ה"פטונים",סמג"דבכוחטנקמפקדחזקין,סמלמספר
רפיתמוצביאתותקפנוממערבבאנו...":בצומתהקרבעל
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עדשנתקשוהצנחנים,עמוחברוכאןלפנים.מחלקות2של
מולאשבסיסשהציבלאחרהטנקים.קצבאתלהדביקכה

המ"פקידם-באשופתחממנהמטרים1,500במרחקהכפר,

עצמו,הואבעודלו,וממערבלכפרממזרחמחלקות2
הכפר.לתוךהצנחניםזחל"מיעםנכנסהטנקים,יתרעם

נתגלהלכפרשנכנסהכוחהקרב.התלקחזהבמצב-דברים
שנגלהמצריטנקלעברפגזירההמ"פהמצריים.לטנקים
הטנקנפגעמהרהעדאךשני,טנקלעברואחר-כךלעיניו
לו.שבסמוךהצנחניםמ"פזחל"מגםכךואחרעצמושלו

לכפר,ממזרחשנעוה"פטונים"לגביהדבריםפניהיושונים
השולטתגבעהעלעמדות-אשתפסואלהאורי.סמג"דועמם
לו,ומערבהבכפרשהיוהטנקיםיתרועםהמגנן,עליפה

בעמדותשנמצאויט"ה-34"טנקיאתקצרזמןתוךהשמידו
ב"סנטור-ה"פטונים"מ"פהבהיןהקרבתוך-כדידרום.כלפי

ה"סנטוריונים"אלההיולו,מצפוןהכבישעלהנעיםיוניס"

ש/חטיבהשל

*

הוש-שמצפון,הכבישכלפיבעמדותשהיויט"ה-34"טנקי

שבהם(ש'חטיבהשלה"סנטוריונים"על-ידיכאמור,מדו
בדרכםשמההגיעוהללולמגנן)יבסמוךעמוסהמ"פהבחין
זויידילשייח

ה,,סנ-הכבישבדרךנעומערבהלהסתערש'מח"טלפקודת
כוחו.עםגביהמג"דגםהצטרףאליהםטוריונים",

לאיזורהגיעוהמגנן,עלהקרבלפנירבומןראשינים,

הבחיןלאזהאהרון.המ"פבפיקודטנקים3המגנן,שמול
הספיקולאללפיכךהופתעוהללוגםכיונראההמגנן,בטנקי

וכןהמגנן,פניעלתגובהללאאהרוןחלףזובדרךלפעול.
כ-6ונעצרהדיביזיה,מפקדתמקוםזוייד,שייח'אתעבר

לה.ממערבק"מ
4כללאחריו,בדירוגשנעפלוגתו,שלשניגוש-טנקים

מגנן-אויבלפניהםמצאוכברהללוהסמ"פ.ובראשםטנקים

יט"-34"תותחשלפגיעותספגהמובילהטנקש"התעורר".

קניםציידואחריושנעוהטנקיםלנוע.המשיךאךומרנ=ט,

עדואולם,יט"-34".טנקיב-2תנועתםתוךופגעולשמאל,
מגעניתקוהמגנן,לגבימתלשטחה"סנטוריונים=ירדומהרה
שחברועדלצדדים,יריתוךזוייד,שייה'דרךוהמשיכועמו,
אלהירושכמעטלפנילא-מזרחהמולםשנעהמ"פעם

באלה.
מ"פז"ל,קפלןשמאירס"נהמגנןלמולהגיעמכןלאחר

פעי-שנותרויט"-34"טנקי6טנקים.11עםסנטוריונים","

במהירותהגיבוכוחובלתי-מדוייקת,באשעליופתחולים

בעודהכביש,באיזורעמדותתפסוהטנקיםמןחלקוהתפרס.
עדהמגנן,גבעתלעבריריכדיתוךנעוהמ"פ,עםיתרם,

צ',חטיבהשלה,,פטונים"לעיניהםנגלוואזלשיאה,ש'הגיעו

הצומת.לכיווןעתהשנעו
שנשרף,עמוסשלפטון"":היוזהבקרבבטנקיםאבידותינו

וזחל"מלנוע,והמשיךשנפגעסולומונובכוחשלסנטוריון""

טנקי18זהבקרבהושמדולאויבשנשרף.צנחניםמ"פשל
המגנן.שליט"-34"

--1?".ען
ק.:ד,
ןר"דיששםס:ע

ןסע-לקח888"ש"י
8העליגסודיריאם
%=7-7

הראשוןהצומתקרב:2קרב

ואחר-כך,מטרים2,000מטווחירינובתחילהדרום.כלפי

והנההכביש,כלפידרומהעמדותתפסנוהטווח.אתצימצמנו
הראשונההפעםזוהיתהטנק.רואהשהואליצועקהנהג
ממני,הצדהמטריםכ-5עמדהואיט"-34".טנקראיתיבה

לראותמאודמוזרזההיהלפנים.מופנהתותחיעם-ואני
שהס-עדעליו,לירותחשבתילאבתחילהלבדו.נוסעטנק

מ-20ובערךשלנו,לאשזהוהבינותיזחלים"עלתכלתי

אותו".הורדתימטרים

ש8בכפרהנעמגנןחיסול88נידאב
לשררם81400סנ188

הניעבצומת,הקרבבהסתיים1300,השעהלאחרמהזמן

ה,,סנטוריונים",זוייד.שייח'לעברכוחותיואתש'מח"ט

ואילוהכביש,בצירנעוהמג"ד,כוחגםאליהםהצטרףשעתה

מסילת-הברזל.בצירנעוה"פטוגים"

לאחרצ',הטיבההתפצליהעת,באותההדרומי,באגף
גדודשכללשלה,השמאליהכוחהדיונות.מתוךשיצאה

מוצביעלעיהפלוגה,עםה,,פטונים"מג"דאתוכןצנחנים

שן.כפרלעברונעהאויב,שלומרגמותחי"ר

מדרוםה"פטונים"הנ"טמגנןלאיזורהגיעו1330בשעה
בבתכמעטותקפוהוממזרח,הכבישעל-וה"סנטוריונים"

אתהשמידוביניהם,אלחוטקשרללאפעלוכיואףאחתו

באלה.אלהשפגעוללאשבמגנן,יס"-ה-34"טנקיכל

רס"נה"פטונים",למ"פה"פטונימ".פעלוכאמור,מדרוס,

בתבניתנעשעמםטנקים,11היושן,כפרלפניבהגיעועמוס
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דוד*יתרתהשמדת48קרב
לעררו.ססש554ס461ה"סשאלינים"

פלו-(פטמים""שובנפגשוניטש,נ"טהמגנןעלהקרבבעוד
רפיח-הכבישצירבקרבתב"סטאלינים"דני)סרןשלגתו

ונסתייםשעותכ-3שנמשךקרב,התחוללבמקוםניצנה.
ה"סטאלינים",יתרתשלבהשמדתם
למ"פה"פטלנים"מג"דהורהצ'הטיבההתפצלהכאשר

מערךאתל"קפלעהוטלעליוהצנחניםגדודעםלנועדני
לקרבתהגיעהעין-גילשפלוגתלאחר-זאתוהכבישציר

זריד.שייח'
אתלאבדשלאהקפדהתוךבפריסה,צפונהנעוהטנקים

נפגעושכברה"סטאליניט"דרךעברוובדרכםהדרךציר
הצנחניםזחל"מיהתקשוכאןוגםעין-גיל,על-ידיכןלפני

אחר-כךנאלצוולפיכךמהם,ניתקוה"פטונים",אתלהדביק

במרכזוולהעצרונ"טחי"רנגדקשהמלחמהלבדםלנהל
בשעותשוב,הטנקיםעמהםחברואשרעדהאויב,מערך'של

הערב.
מסויים,בשלבאך-צפונהכאמור,המשיכהה"פטתים"

ובשעההכביצגמצירסטונסוג,אויבאחרמירדףתוךזכדי
במרחקנמצאהסטיה,אתלתקןהמ"פכשניטהלערך,1330
מערביתק"מכ-2.5רפית-אל-עריש,לכבישמדרוסק"מכ-2
רפיה-ניצנה.לציר

עםלמגעהפלוגההגיעהלאשנקטההעקיפהמהלךעקב
מהם.הצפינהואףגוז-אל-רעד,באיזורה"סטאלינים"יתרת
ה"פטונים",בתנועתהבחינהלאאףהמצריתהמפקדהכינראה
כוחותינו,על-ידיהותקףשלההעורפיהשנישהקוכיווןאולם

לאחור.ה"סטאלינימ"נשלחו
יט"-34"טנקי4-3לו,מצפוןדני,המ"פגילהעתבאותה

מצפוןקניהםבסיבובשעסקוצוותיהם,עלנ"טתותחיושני
הצטרפוואליומטרים,כ-1,000לטווחביריפתחהואלדרום,
מימין.עמדותשתפסו2מחלקהטנקי

שהיההגדודההסיורמ"מלודיווחבכך,עוסקבעודו
סטאלינים"."על-ידימותקףהכוחכיהשמאלי,באגפומאחור,
בועריםשלופטונים""ב-2והבהיןלשמאל,ראשוסובבהמ"פ
הטנק.צריחעלפגועשוכבהשלישיהטנקמפקדוכי

ולנהללהמשיךלושאיפשרבגיאיון,פלוגתוהיתהלמזלו
לירותהמשיכוהסמ"פוטנקמ"מטנקהאגפים.ל-2הקרבאת

ה"סטא-לעברנפנו2מחלקהטנקיו-3המ"פבעודלצפון,
לינימ".

כטנקילושנראוטנקים2דניזיההלעמדהבעלותו
עצי-ביןשנחבאנוסףוטנקמטרים1,200במרחקיט"-34"

2,מס'המחלקהעל-ידיחוסלוהטנקיםמן2נמוכים.אשל
כדורים.2בושירההמ"פ,טנקע"?-שלישיוטנק

דרוםכלפיעמדותיהםאתה"פטונים"שיפרוהקרבבהמשך
כשהםמטרים,1,300עד2eooשלמטווחיםקרבותוניהלו
מאשמ"מ.ו-82120מרגמותלהפגזותהיתר,ביןנתונים,

באש.ועלההדלק,בצינורות1מ"מטנקנפגעהמרגמות
מאשנפגעצפון,לכיווןעמדותלתפוסשניסהנוסף,טנק

שלכוחועםשנמצאלמג"דהמ"פביןשהקשרלאחר
אתגםהמג"דאליוהפנההסיור,מ"מבתיווךחודשעמוס
ה"פטונים"יחד.חברוהפלוגותו-2שעמהה"פטונים"פלוגת

טנקיעלהןבאשבפתחםדני,עלהלחץאתהקלועמוסשל
לדני,שמררוםה"סטאלינים"עלוהןשמצפוןיט,,ה-34"

שלאבדותיוסטאלינים"."מ-8למעלההושמדוזהבקרב
סטאלין""טנק3.נשרפושמהםפטונים","4היובטנקיםדני
צנחן.על-ידיפעולהמכלליותרמאוחרהוצאנוסף

תדאשש1אי1שש1נ8ש111181ב1א858188קיאתן
46חטיבהשלשט-54"השקשיתרת

לעררםסס5848סנ46המצריכו

אתש'חטיבהטנקישסיימולאחרשעותמ-בלמעלהקצת
זויידשייח'לעברמערבהרהמשיכוהצומתבאיזורלחימתם

הוש-שבוקרב-טנקים,מקוםבאותושובניטשואל-ג'ראדי,

פטונימ""על-ידי16,חטיבהשלהטנקיםגדודיתרתמדו
ומ-צפון-מזרתמכיווןבעת-ובעובה-אחתבהתקפהישראליים,

דרום-מערב.כיוון

עםשחברולאחראלה,1עמוסשלהטנקיםפעלומדרום
ונתקלוהצומת,לכיווןהמשיכוהלחץ,אתעללווהקלודני

לקרב-אשנכנסושעמסיט"-34"טנקיכ-6שלבקבוצה

רחוקים.מטווחים

חטיבהשלהחרמ"שגדודהצומתלאיזורהגיע'עתבאותה
כוחותעםנעלאהחרמ"שגדודפטונים"."בפלוגתמוגברש',

האוגדהמפקדעל-ידינשלחלערך1100בשעהשכןהחטיבה,
לאחרהונעמשםצפויה,התקפת-נגדמפניכרם-שלוםעללהגן

אום-אל-כלב,בצומתובהימצאורפית,לכיווןשעתיים
בשעה

לנועטלהאלוףשלנוספתפקודהאותוהשיגהלערך,1430
ניתנהדומהפקודהצ'.מח"טלעזרתמסורהלצומתבמהיהות

ה"פטונים"גדודעםזויידמשייח'זהלצורךשחזרש'למח"טגם

צ'מח"טביןהקשרשחודשלאחרבוטלהזופקודהשלו.
זה,עםזהחברווהםה"פטונים",למגייד

לאיזורלערך1530בשעההגיע'החרמ"שגדודמקום,'מכל

כהעדנעההאחרונהזוה"פטונים".פלוגתעםהצומת,
הצומת.באיזורהתאחדההחרמ"ש,זרועות2בחודבמפוצל,
הטנקיםעםקדימהלנועשהעדיףהחרמ"ש,מג"דלפקודת

בלבד.

שדה-מוקשים,לתוךנכנסכיהחרמ"ש'מג"דנוכהלפתע

גםזיההכךתוך-כדיבשמש.והתנוצצוחשופים'היושחלקם
קרבניהלוהללו'לצומת.דרומית-מערביתיט"-34"טנקי5

אתחלקםצידדוהנוסף,באויבובהבחינםעמוס,טנקיעם
דרומיתהכבישעלשנמצאופטונים""ב-2ופגעוקניהם,

צוותיהם,על-ידיניטשולאאךהתלקחההטנקיםלצומת.
יצאויט"-34",טנקיב-2שפגעוולאחרלהפעילם,שהמשיכו

אחדיםחיילי-אויבנגדאישייםקרבותוניהלוה"פטונימ"מן

לכביש.בסמוךבחפרותשנמצאו

.16חטיבהשלהמצרייםהטנקיםיתרת
על-ידיחוסלה

שלהחרמ=שגדודטבקיועל-ידיצ'חטיבהשלהטנקים
ה"סטאלינים".
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הכוחותשניביןקשרללאהקרבהתנהלהפעםגםש/הטיבה
זה,עלזהידעושניהםכיאףבושהשתתפוהישראליים

זהלחבורעליהםללחוץהרבתההאוגדה'שמפקדתלאחר
פןארטילריהמהפעלתהחרמ"שמג"דנמנעהיתרביןלוה.
צ',בכוחותיפגע

כברשעהאותהבצומת.הכוחותחברולערך1600בשתה
לעבראל-ג'יראדידרךש'הטיבהשלה"סנטוריונימ"דהרו

המצרייםהטנקיםכללמעשההושמדוכברזובשעהאל-עריש.

תפקי-אתסיימולאעדייןשלנוהטנקיםאך-בפתחה

מערךלטיהורההרמ"שעםנעוהחרמ"שגדודטנקידיהם.
עםמהםכ-10-צ'חטיבהטנקיואילוהמצרית,16חטיבה

הדלקבשארית1700משעההחלנעו-וה-מג"דהדמח"ט
גדודעם1830בשעהוחברולצומתשמדרוםהמערכיםדרך

סופיתנסתיימהבכךלגוו-אבו-רעד.מדרוםשנמצאהצנחנים
רפית.בפתחתהלחימה

סיכום

:נתאמתואכןהמלחמהבפתיחתטלהאלוףדברי

כמתו-הכלהתרחשלארפיחבפתחתהשריוןבקרבות

היהבשטחהביצועאך;התכנוןמפתשעלבקויםאר

המערכתי.וליעד-ולתדריכיםלפקודותנאמן

בכוחותותמרוןשליטהביטוילידיבאואלהבקרבות

הובאהמצריוהאויבכאחת,וקטנותגדולותבמסגרות
כוחו-על-ידימקומיתעדיפותהושגהשבהםלמצבים

גםמלמדתהערב,עדנמשכושהקרבותהעובדהתינו.

שלובטנקיםתימרןאשרהאויב,שללחימתואופיעל
כליםביעילותהפעילהפתחה,ובדרוםהצומתבאיזור

רובהתועסקההאחרונהזוכיאףוארטילריה,נ"ט
;המפוגה"ומטוסישלנוהארטילריתהאשעל-ידי

בחפרות.שנמצאוהחי"ראנשילאשבנוסף-זאתכל

בייחודנתאפייןשתוארוהקרבותמחמשתאחדכל

מהירמעברמציגבצומתש'חטיבהקרב:משלו
ארטי-בסיועחטיבתילקרבפלוגהשלמהיתקלות

דוג-היאזהבקרבהמפטונים"סמג"דפעולת;לרי

עין-שלקרבותיהם;במציאותלמקריאת-קרב"מה

טובהלתפיסת-שטחדוגמההםשן)בכפר(ועמוסגיל

דוגמהמהוהדנישלוהקרב;יעילכוחותולתמרון
ניצולתוךעדיפות,להשגתכיתורממצבלהיחלצות

הטנ-צוותישלהקליעהוכושרהמפטונים"ניידות

קים.

המפק-שלעדיפותםהשריוןבקרבותבלטולכלמעל

האויבשלאלהעלהישראליםואנשי-הצוותיםדים
עצמםלהתאיםותושייתםהעזתםבעלילוהוכיחו
משתנים.למצביםבמהירות

196911אוקטובר202,מערכות""


