
בחזיתהישראליתהארטילריה
הכיפוריםיוםבמלחמתהדרום

אשראיתימיל')(סגן
אשרדנינמילי)אל"מ

-השריוןטוריבצדאומנםצה"ל.בפניבעתידהכיפורים,יוםמלחמתשלהרשמיתההיסטוריה

מלחמתבמהלךפעלו-מאחוריהןמעטכללובדרךבמהלכיככולהרובהעוסקתפורסמה,לאשעודהגם

ארטילריה,שלוגדודיםסוללותגםהימיםששתבכללהאשמרכיבשלמקומוהמתמרן.הכוח

מתנייעים.עתבאותההיומהםמעטיםרקאךהקרבמלכת-הארטילריהשלוהתרומההפעילות

בתחילתההבקעהבקרבותהשתלבההארטילריהשנפקדים.כמעטבפרט-

קטנות,בעוצמותכיאםלנוע,והמשיכההלחימה-ההתשהמלחמתבמהלךשתפסהאוויר,חיל
בחזיתסואץלתעלתעדהמשורייניםהכוחותעםהמרכזיהמקוםאת-האחרוניםבשלביהובעיקר

רמת-הגולן.שלולעומקההגדהשטחילתוךסיני,במלחמתגםמהלכיואתותיעדחקרהאש,בממד

הכוחמחדשאורגןהימיםששתמלחמתבעקבותלאמאחור,נשארההארטילריההכיפורים.יום
אורגנילחלקשהפכואגדים,שלבמסגרתהארטילריאלאללחימה,שלההממשיתהתרומהמבחינת

אתכללאגדכלהמשוריינות.מהאוגדותאחתמכלההיסטורי.ובתיעודבתודעה

מהחטיבות,אינטגרליכחלקבעם-שפעלוהגדודיםיחידותשלמהלכיהןאתלתארננסהזהבמאמר

התומ"תיםוגדודימ"מ120המרגמותגדודיכגוןליחידותתרומתןואתהפעלתןדרךאתהארטילריה,

מרגמותגדודיצורפואליהםמ"מ.105פריסט""שלהשוניםבשלביםהקרבותולמהלכיהמתמרנות

מתנייעיםגדודיםובעיקרמ"מ160מתנייעותכבדותהדרום.בחזיתהכיפוריםיוםמלחמת

נשמרוחטיבותבמספרשונים.מסוגיםמ"מ155המתכנןשלבתודעתונטעההימיםששתמלחמת
תותחישלאוכבדותמרגמותשלעצמאייםגדודיםהמשוריין,הכוחכיהתחושהאתהישראליהצבאי

מ"מ.122שללהעיקריהפתרוןהואומתקדם,מתמרןהמסתער,
יורהא155D"D05-4תומ"ת

הארטילריהכוחיתרתנשמרהאלהגדודיםלצדשיעמדוהמבצעיותהבעיותלרובהיחידךכמעט
הפיקודיהתותחניםמפקדשלפיקודותחתםיזוכי-0בסיני

שלבאחריותוהכלליהמטהבעתודתלעיתיםאו
הראשי.התותחניםקצין

הטווח,ארוכתהארטילריהאורגנהאלהמ-יכוזים
ויחידותמ"מ155נגרריםגדודיםבעיקרשמנוום

יותרמאוחרשתוגם-ומ"מ,ו-122מ"מ130שלל
מ"מ.203/175טווחארוכימתנייעיםבתותחים

מטל"רי-הטיליתהארטילריהכאןנשמרהכןנמו

הימים.ששתבמלחמתשללשנלקחומ"מ,240
הכוחותמפקדתשלוהקמתהההתשהמלחמת

סדררובשללריכוזוהביאובסיניהמשוריינים
חזיתשלבמרחבהארטילריהשלהסדירהכוחות
מילואים.גדודיגםפעלוהסדירהכוחלצדהדרום.

ניריכמעטהתותחניםלחמוההתשהבמלחמת
שלמאודגדוליםארטילריהריכוזימולביומויום

הישראליתהארטילריהשלהקטןהסך"כהנוצרייך.
המצריתלארטילריהמענהלתתיכולתהוחוסר

טור"
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חילאתמסיביבאופןבמלחמהלשלבשחייבוהם
נגדמעופפת"כ"ארטילריההופעלזההאוויר.
מצרים.בעומקגםאךהקו,בקרבתמטרות

מלחמתערבבדרום,הארטילריהפריסת
הכיפוריםיום
גזרותלשתיהתעלהקוחולקהמלחמהערב

חטיבתיות:

אל"משלבפיקודובבלוזה,חטמ"רמפקדת1.

הגזרהעלאחראיתהייתהנוי,אלוש""פנחס

גדודיות:משנהגזרותלשתיחולקהזוהצפונית.

וצפונית,9הטנקיםמג"דבאחריות-דרומית

באחריות-המליחותאיזוראתבעיקרשכללה

במעוזים.החי"רמג"ד

מסוללותיואחתשפיפון""גד"בפרסזובגזרה

בכוננותנגרר)מ"מ)155נברון""תותחיארבעה-

לידהמ"מ120מרגמותפלגתועודב"בודפסט"ירי

עליורם""בתעוז%4-50סוללתחלופי,לתפעול

מרור","תעוזבקרבת%4-50וסוללתהביצותגבול

לקנטרה.מזרחית

שלבפיקודובטסה,14טנקיםחטיבתמפקדת2.
המרכזיתהגזרהעלפקדהרשף,אמנוןאל"מ

שלפיקודותחתאחתכלנתונותשהיווהדרומית,
טנקים.מג"ד

הייתה184,מג"דפיקדשעליההמרכזית,בגזרה

קנים4ובודרקון","הכבדמהגדודסוללהפרוסה

עכביש"."צירעליכישוף"'תעוזבקרבתמ"מ,175

נברון""סוללתרשף""גד"בפרסהדרומיתבגזרה

ב"פוליגון"סוללהמוסא,עיןבקרבתב"מבדד"

הגידי.במעברוסוללההמיתלהבציר

160מרגמותשתיהארץממרכזהגיעוב-6.10
עדל"מבדד".להיכנסמיועדותהיואשרמ"מ,

אחתמרגמהלעמדההוכנסההמלחמהלפתיחת

איזוראתבאשלהעסיקנועדוהמרגמותבלבד.

המזח.

פקודותקבוצתנערכההכיפוריםיוםבבוקר

מפקדתידרךובמהלכהסיני","אוגדתבמפקדת

ל"שובךלעבורכיצדמנדלר,אלם-טאלוףהאוגדה,

הופסקהתדרוךסיני.עלההגנהתוכנית-יונים"

מלחמהכיבהודעהדרוםפיקודמפקדעל-ידי

1800.בשעהלפרוץעלולה

להפעלתבכוננותלהימצאהורההפיקודאלוף

חטיבהלקדםמבלי1600בשעהיונים"שובך"

קטן")יוניםשובך"שכונהמהבמסגרת(עורפית

למהלכיבתגובהמצריתאשפתיחתלמנועמנתעל

צה"ל.

דעתואתהפיקודאלוףשינהיותרמאוחר

נועדהלפיכךיונים".שובך"פיעללהיערךוהחליט

הדרומית,לגזרהלנועהברזל"עקבות"חטיבת

לשטחלהתקדםנועדהלשריוןבית-הספרוחטיבת

לסוללההוראהניתנהבינתייםלטסה.מזרחיתכינוס

אייל","מתנייעיםרועם""תותחימגדודאחת

המרכזית.לגזרהמוביליםעללנועברפידים,שחנה

לחטיבותהאוגדהמפקדהורה1200בשעה

אייל""גדודוליתרתמיידית,לתזוזהמוכנותלהיות

לכיווןהכבישלאורךזחליםעללנועהוראהניתנה

איסמעילייה.

הסוללותשתיאתלקדםהדרישותלמרות

לסינישהגיעוהתותחנים,חילשלההדרכהמבסיס

שובך"פיעלאמורותהיוואשרבבוקר,שבתביום

מפקדהורההמרכזית,הגזרהאתלתפוסיונים"

לקדמן.ולאכעתודהלהשאירןהאוגדה

פרוסותשהיודרקון","מגדודמ"מ175סוללות2

ס-מת-ונפרסוצפוןלפיקודהועלובסיני,קבעדרך

לכן.קודםימיםמספרהגולן

בגזרתשנשארהארטילריהסד"כשלמעשהכך

-בלבדסוללות12מנהכולוובמרחבהתעלה

סוללתאחד,כלסוללותשלושבניגדודיםשלושה

חילשלההדרכהמבסיססוללותושתימ"מ175

לעמדות.כללנכנסושלאהתותחנים,

המלחמהבפתיחתהארטילריה
2השעהלפנידקות5החלההמצריתהמתקפה

אורךלכלמסיביתארטילריתבהרעשהבצהריים

להם.שממזרחהצמתיםועלהמעוזיםעל-התעלה

לכלהתעלהאתהמסתערהדרגצלח1424בשעה

הרעשהבחיפויצליחהגזרותכב-20אורכה

המערבית.בגדהיריממשטחינ"טויריארטילרית

סיני""אוגדתכוחותהיוהמתקפהבהיפתח

בתנועההיואייל""גד"בסולללותספיגה.בכוננות

שבקוקדמיותוסוללותהמרכזית,לגזרהמרפידים

נפגעו.ולאחלופיותלעמדותדילגו

החלהבאש,פתחושהמצריםלאחרדקותשלוש

על-ידינוהלהאשרהצה"לית,הארטילריהלירות

אל"מסיני","אוגדתשלארטילריהאגדמפקד

ארז.יעקב
המצריים,הצליחהמשטחילעברכווןהירי

תקיפות,עלמהמעוזיםדיווחיםלהגיעוכשהחלו

ךך
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סכנה",אש"למטרותבודדיםקניםלסיועםהופנו
סוללתהצליחה.משטחילעם-הירינמשךובמקביל
מטרות4עלירתהקנים4שלבסד"כמ"מה-175
שונות.

והבקרהמבוקרת,בלתיהייתההאשכלכמעט
תיקוניםעלמבוססתהייתהשבוצעההחלקית

המעוזים.ממפקדישנתקבלו

כאשרלעמדותיו,אייל""גד"בהגיעהערבבשעות
הארוכההדרךעקברבותמתקלותסובליםכליו

מבסיסהסוללותשרשראות.גביעלעלשעברו
רקכאשריותר,מאוחרלעמדותיהןהגיעוההדרכה

לידיבאולאהןשלמעשהכךתקינים,כלים2
בלחימה.ביטוי

התאורהבאשהכוחותנעזרואשיחידותבהעדר
הצה"ליתבהתקפהבלילה.הלחימהבמשךהמצרית

התאורהאשאיפשרהב-6.10קנטרההעירעל
המצרייםבכוחותלפגועהתעלהממערבשנורתה

הצולחים.
להעבירהמצריותהארמיותהמשיכוב-7.10
לגדההראשוןהאופרטיביהדרגשלדיוויזיות
100עםסיני""אוגדתעמדהומולןהמזרחית,

אתפתחהשבוהטנקיםממספרכשליש(טנקים
רקעמדוהמצריותהדיוויזיותמולהמלחמה).

צירביןמצומצמיםוגדודייםפלוגתייםאיגודים
ה-8.10ולקראתיוםבאותוהחת"ם.לצירהתעלה

הטנקיםעםושרוןברןאוגדותחפ"קילהגיעהחלו
הגיעוהארטילרייםהאגדיםחפ"קיהאוגדות.של

בהובלהשהעדיפותמאחרהארטילריה,קניללא
שהארטילריהבעודלטנקים,ניתנהמוביליםעל

מכךכתוצאהשרשראות.גביעלמהימ"חיםנעה
ארטילריסיועשביקשהמפקדהכלשבומצבנוצר

קנים.מאודמעטלרשותהקיבלהמהפיקוד

באוקטוברב-8הנגדהתקפת
מאותעלהנגדהתקפתתוכניתהתבססהבמקורה
ומרוכז,מסיביארטילריסיועועלטנקים

ממש,שלתגבורתוגברהלאעדייןהארטילריה

סיועלושאיןפעמיםשלושהתריעברןוהאלוף

לוהודיעהשלישיתהפנייהלאחררקארטילרי.

אךשרון,מאוגדתסיועשיקבלהפיקודאלוף

175סוללתרקשרוןאוגדתלרשותעמדולמעשה
טווח.קצרותמ"מ120מכמ"תוגדודמ"מ

התוקפתשהאוגדההייתה,הכלליתההערכה
עמדושלמעשהבעודמרוכז,ארטילרימסיוענהנית

מגדודסוללותשתיישירבסיוען-0אוגדתלרשות
מגד"כמ"מה-175סוללתכלליובסיועשפיפון""

סיועכלללאהנגדהתקפתהחלהבפועלדרקון"."

נירנתק'המחטיבת113גדודבהתקפתארטילרי.

אשרהפירדאן,גשרבאיזורהצהרייםאחריב'ביום

נורהלאיגורי,אסףסא"להמג"דנשבהבמהלכה
פעלושהכוחותהעובדהאחד.ארטילריפגזאפילו

שללכישלונהתרמהואוויריארטילריסיועללא

נשק.ובכליבנפשהכבדותולאבדותהנגדמתקפת

סיניבחזיתהמגננה
המילואיםיחידותלהגיעהחלובחודשה-9לקראת

נפרסוהאשיחידותרובהתעלה.בגזרתולהתפרס

מ-ן,אוגדתאגדשלהאשיחידותאגדיות.בפריסות

הצפוכיתבגזרההתפרסוגרניט,אל"משלבפיקודו

שלהאגדיחידותל"ספונטני".מאדים""צירבין

התפרסועקנין,אל"משלבפיקודושרון,אוגדת

אוגדתשלהאגדויחידותבמרכז,טסהצומתבאיזור
שבדרוםוהמיתלההגידיבמעבריהתפרסוסיני""

החזית.

הוקמהלגזרההאשיחידותלהגעתבמקביל

מפרץחוףאתשכללשלמה,במרחבסיועמפקדת

הכוחבמסגרתהוקמהנוספתסיועומפקדתסואץ,

הצפונית.הגזרהעלאחראישהיהמגן,קלמןשל

שפיפון""גדודהיוהסיועמפקדתשלפיקודהתחת

שלהמכמ"תוגדודיהסיוע)כמפקדשימשהמג"ד(

הצפוניתבמפקדהמ-ן.אוגדתשלהארטילריהאגד

מורכבשהיהארטילריכוח-אלי"כוח"אולתר
מכמ"תגדודימשנישנלקחומ"מ,120סוללותמ-2

נפרדים.

מ-ןאוגדותשלהאגדיםהיוימיםאותםבמהלך

באיזורהבלימהבקרבותביותרפעיליםושרון

ומצפוןשממזרחו"הברגה"מאדים""המעוזים
למעוזים.ובסיועמקומיותבתקריותלאיסמעילייה,

במרעומידחוףצורךהתגלההמצריהחי"רבבלימת

אוויר.רסיקתובתחמושתקירבה

באותוהתגלהסיני""אוגדתשלהדרומיבאגד

המצריתבהתקפהבתחמושת.חמורמחסורשלב

באיזורהחת"םוצירהמיתלהצירצומתעלב-9.10

עקבות"מח"טריכזבמהלכהאשרמורה,קרת

הוקצהההתקפה,מרכזלעם-חטיבתואתהברזל"
דיווחהמח"טההגנה.קרבלטובתארטילריסיוע

הארטילריה,שלוטובותמדויקותפגיעותעלאומנם

נאמרלדבריומאוד.דלההייתההיאלטענתואך

רך
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אוגדתשלהאגדמכךסבלבעיקרעזה.נ"סאששאתהמהאיתםתעשהפגזים,15לךיש"לו:
האשכמותעקבהמרכזית.בגזרהשפעלשרון,רוצה".

ולאורב-9.10צה"לשלהאשיחידותשירוהרבהדיוויזיהשלהגשרראשימולהבלימהבקרבות

מהימ"חיםהגיעושבההלקויההתחזוקהרמתנורתהוב"הברגה"ב"חמדיה"2דיוויזיהושל16

במנגנוניבעיותבשלבעיקר-רביםכליםהושבתוסייעב"הברגה"בקרבתחמושת.שלגדולהכמות

הירי.רגליתמצריתהתקפהבלםאשר430,לגדוד

הופעלההבלימה,קרבותחודשושבוה-14.10,עדגד"בובעיקרברן,אוגדתשלהאגדכלומשוריינת,

עקבהמגע.בקולכוחותבסיועבעיקרהארטילריהפגזים.1,000הקרבבמהלךירהאשר839,

האגדיםשלהפריסהעמדותביןהגדוליםהמרחקיםשלהאגדכלירהב"חמדיה"הבלימהבקרב

ה-175גדודיבעיקרהיריאתביצעוהקדמילקוטנקיםלגדודבסיועאגד"ל"מטרותשרוןאוגדת

סוללות).7הכולבסך(מ"משלההתקפהאתבלםזהגדוד600.מחטיבה405
ירי"עצור"פקודתמהפיקודנתקבלהב-10.10טנקים.60שהפעילההמצרית,14הטנקיםחטיבת

עלבתחמושת.מחסורעקבמ"מה-175בתותחיארטילרימארבהכין600חטיבהשלהסיועמפקד

במלחמהלירותקנהכלהיהאמורהתכנוןפיכך-שבהלנקודהכווןאשרהאגד,כלבאמצעות
ירהנברל-10.10עדואילופגזים,1,000בממוצעבזכותלטענתו,לעבור.המצריםינסו-מראשהעריך

ההוראהפגזים.800בממוצעמ"מ175קנהכלהמצרית.ההתקפהנשברההארטילריתהאשמכת
ללאזובתחמושתלהשתמשלאהייתהלאגדיםנוצלוהטווחקצרימ"מ120המרגמותגדודי

הפיקוד.אישורהמרגמותהמגע.קובקרבתהגנהקרבותבאותם

עיראקייםהאנטר""מטוסישניתקפוב-13.10לגדודיםשסייעהכיס",כ"ארטילרייתשימשו

פגיעהופגעועכביש""צירעלמ"מן57סוללתבלחימהרבותסייעומ"מה-120מרגמותולחטיבות.

הסוללהתחמושת.ובמשאיתבתומ"תישירהבקרבותוכןהמזרחיבשרטוןהקומנדומארבינגד
עדהושבתהנפצעו)ורביםנהרגו)4קשותשנפגעההביצות.אזוריובקרבתהצפוניתבגזרהאחרים

סוףהיורותהיחידותספגוהסיועהגשתכדיתוך

המלחמה.

AAtfXמט105תתימ

הדבחזיתצרפתמתוצרתמ
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מסוגוכתוצאהשנורופגזיםשלהגדולה
נפיץ(שימושנעשהשבוהתחמושת

סוללתהועמדהגםהכוחלרשותוזרחן).
בגזרתפרוסהשהייתהמ"מ,120

הגיעהשלההטווחיםושקשתמרש"ל,

מבעוק.בוואדיהלחימהלגזרת

4-109,ש"מ155תומרת
פעולהבעתיירוכבי')(

בצפוןשפעלהטיראנים"),"(השללטנקיחטיבת

חזיזית","מאדים","באזוריהמרכזיתהגזרה

כוחותשניב-14.10בלמהו"הברגה",זרקאור""
החטיבהו-18.2מדיוויזיותגדוליםמצריים

מגןכוחשלהסיועממפקדתבארטילריההסתייעה
המח"ט,לדבריברן.אוגדתשלמהאגדוביחידות

לעברהצה"ליתהארטילריהירתהגונן,אל"מ

מסתער.חי"רריכוזיועלמצרייםהתארגנותנקודות

הכולבסך(הרבההארטילריתהאשבזכותלטענתו,

התקפותונבלמונמנעופגזים)3,000זהבקרבנורו
רבות.מצריות

צנחניםכוחב-14.10בלםמבעוקואדיבגזרת

חטיבתאת46מגדודטנקיםוכוח202מגדוד

ב-0700נעההמצריתהחטיבההמצרית.3הטנקים

ערוכהכשהיאמבעוק,ואדידרךמורהקרתמאזור
מצוידחי"רלפניהןאשרטנקים,שדרותבשתי

לרשותארטילריה.סוללותומאחוריהןנ"טבכלי

סיני"."אוגדתמאגדאשיחידותעמדוהצה"ליהכוח

בגזרההארטילריהיחידותשלהגדולהמספר

משום(לרשותןשעמדההרבההתחמושתכמותוכן
זובגזרההייתהלאבחודשה-14שלפנישבימים
רבות.אבדותלאויבגרמוממש)שללחימה

מגדודתצפיותעל-ידישטווחההארטילריה,
רבים.ובנגמ"שיםרבותבמשאיותפגעההצנחנים,

מהכמותכתוצאהוהתפוצץבאשעלהרברק"ם

והצליחהלב"אבירי"מבצע
ה-14.10שלהבלימהלקרבותבמקביל

צה"לשלהארטילריהכוחותהחלו

שלהאגדהצליחה.לקרבלהתכונן

155גדודי2לשניים:חולקמ-ןאוגדת
ועברועכביש""בצומתהתפרסומ"מ

שרון,אוגדתשלהאגדפיקודתחת
155גדודי-האשיחידותשארואילו
נשארו-מ"מו-120מ"מ160מ"מ,

הסיועמפקדתשלפיקודהתחת

אתשהחליף(ששוןכוחשלהצפונית

מגן).אלוף
שרוןאוגדתשלהאגדבגזרתהתפרסובמקביל

כבדהסוללה%4-109,899גד"בעכביש""בציר
קטיושות(270מטל"ריםוגדודדרקון""מגד"כ

כךעלנוסףמרמת-הגולן.שהועברומ"מ),240

כבדמגדודסוללהשרוןאוגדתשללאגדהוכפפה

המטאורולוגיהמם-קיצאבחודשה-14בבוקר329.

אתלשפרסייעוהואהמלחמה,מתחילתהראשון
מפקדנתקלשבההעיקריתהבעיההאש.דיוק

הרבההארטילריהאתלפרוסכיצדהייתההאגד

מצומצמת,כהבגזרה
פיעל-התעלהלצליחתהארטילריתהתוכנית

על:התבססה-האגדמפקד

מ"מ)ו-160מ"מ)120המכמ"תגדודיהעם-תא.

600,חטיבהשללפיקודהשרוןאוגדתאגדשל
מזרחמכיווןהתקפהלבייםהייתהשמשימתה

השנייההארמייהכוחותאתלרתקכדילמערב

לכיווןבאשרהמצריםאתולהטעותלמקומם

העיקרי.המאמץשלההתקפה

כלליסיועלמתןהיחידותשארהקצאתב.

יחידותאתלתקוףהייתהשמשימתה14,לחטיבה

לאפשרכדיצפוןלכיווןמדרוםהשנייההארמייה
אתלצלוחלהתקדם,המילואיםצנחנילחטיבת

הגשר.ראשאתולכבושגומיבסירותהתעלה

לחטיבתישירסיועלמתןהאגדכלהקצאתג.

הגשר.ראשכיבושבשלבהצנחנים

ד4
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האשהופעלה14חטיבהשלהתנועהבמהלך
הקש"אעל-ידיהועתקהוהיאכמתוכנן,הארטילרית

צירעלתנועהכדיתוך79טנקיםגדודשל
לכסיקון"."

כוחותושל184טנקיםגדודשלהיתקלותעקב
טרטור-"בצומתאויבכוחותעםמהחטיבהנוספים

השתבשההסינית,החווהבקרבתלכסיקון"
לחלץהצורךהתעוררשכןהארטילרית,התוכנית

איזורהארטילריה.בסיועהתקועיםהכוחותאת

אתשחסמההארטילריה,באמצעותבודדהצומת
החילוץצפון.מכיווןלהתקפותלכסיקון""ציר

ואשנוספיםכוחותבזכותדמישלבסופוהתאפשר
בצומת.המצריםעמדותעלשנורתהארטילרית
דנישלהמילואיםצנחניחטיבתנעהבמקביל

כאשררצינית.בהתנגדותנתקלהלאהיאאךמט,
אתהמח"טהפעיללקקן","אתהצנחניםעברו

האגדכלהמערבית.הגדהלשיתוקהאשתוכנית
מטרותעלהרחוקההגדהלעברפגזיםאלפיירה

התבררבדיעבדמטרים.כ-300שלכוללברוחב
המערבית.בגדהכוחותהחזיקולאשהמצרים

אשהיורותהיחידותספגוהלחימהכדיתוך
ובהםהרוגים,ל-4גרמהאשרועזה,יעילהנ"ס

שיבשהבעיקרפצועים.לו-11המטל"ר,גדודמפקד

שהיאבכךהמתוכננתהאשתוכניתאתהנ"סאש

שהיוהירי,לעמדותתחמושתהכנסתעלהקשתה

המצרית.הארטילריהעל-ידימטווחות
שלהטנקיםחצוה-17.10ובמהלךב-16.10

647.גד"כעםיחדהתעלהאתארזחייםחטיבת
בלבדמינימלימעברלהתירהחליטהפיקודאלוף
הזרועבעל647לגד"כארטילריה.יחידותשל

אישורניתןברן,לאוגדתלסייעשיועדההארוכה,

ראשון.לעבור
מאיזורכבדלחץלהפעילהמצריםהחלובמקביל
צירולכיווןדרוםלכיווןהסיניתוהחווהמיסורי""
שפתחו600,וחטיבה14חטיבהו"טרטור".עכביש""

בערבב-16.10כבדות.אבדותסבלוהצירים,את
יאיריעוזישלהצנחניםלחטיבתפקודהניתנה

לפתוחולנסותברןאוגדתשלפיקודהתחתלעבור
הסינית.החווהבאיזורהציריםאת

דקותכ-50נדרשוקש"א,ללאשיצאולצנחנים,
והמח"ט,הסוללות,מאחתקישורקציןלהביאכדי

כיוקבעכךעללוותרהציעדוחק,הזמןכישחש

הפיקוד.ברשתהצנחניםכוחיזמיןהסיועאת

ירההמצרי,במערךהצנחניםשנתקלולאחר

שמח"טמכיווןבעומק,מטרותעלהארטילריהאגד

עקבכוחותינועלהארטילריהמיריחששהצנחנים
נוצרשעימםהמצרייםלכוחותהצנחניםכוחקרבת
המגע.

אתלטווחהצנחניםהתקשוקש"אבהעדר
עשןפגזיהעדרכךעלונוסףביעילות,הארטילריה
לאחררקחילוצם.עלמאודהקשהבסוללות
למפקדחם-פ-קאהודשלהטנקיםמגדודשהקש"א

האשהחלהמרדכי,יצחקהצנחנים,גדוד
האויב.עלביעילותליפולהארטילרית

להסייעוהצירים,אתפתחהם-ןשאוגדתבעת
סיוענתנומ"מהו-155המכמ"תגדודיהקנים.כל

מ"מה-175וסוללותהמטל"רגדודואילוקרוב,
הירילאחרהמצרי.המערךבעומקלמטרותירו

נראומאוד,ויעילמדויקשהיההמטל"ר,גדודשל
בורחים.מצרייםחי"רחייליהמוני

לגלותהמצריםהנראהככלהצליחוב-17.10
הטנקיםוחטיבתצה"ל,שלהעיקריהמאמץאת

הגשר.ראשלכיווןצפונהונעה3מארמייה7-62
הניעההמר,האגםמדרוס25חטיבהכשיצאה
מחטיבה182טנקיםגדודאתסיני""אוגדתלענן-ה

והפעילהמצריתהחטיבהבעורףפגעזהגדוד164.
הגדודקש"אשלה.המסייעהדרגנגדארטילריה

השיירהעלהארטילריהיריבעקבותכידיווח,
רבות.דלקותנראוהחטיבתית
אוגדתשללגזרההמצריתהחטיבהכשהגיעה

שהוכפףסיני","אוגדתשלהאגדעליהירהברן,
אשיצרניתצפופה.ארטילריתאשברן,לאוגדת
מ"פדרקון"."מגד"כסוללההייתהבמיוחדגדולה

נגדארטילרימארבוהפעילהכיןכפיר""מחטיבת
בוצר"."לכיווןשנעמצרירכב

חטיבתשלהחטיבתי)הסיועמפקד(המס"ח
ומנעהמצריתהחטיבהחפ"קאתטיווחנירנתק'ה
פיזרכןכמולקקן"."לעברצפונהלהתקדםממנה

החוףלאורךהתארגנותניסיוןכלארטילריתבאש
ל"לקקן".בוצר""ביןהגדול,המרהאגםשלהמזרחי
הכולבסךנורו25חטיבהשלהתקדמותהלבלימת
ארטילריה.פגזיכ-1,000

וכוחותהמילואיםצנחניחטיבתהמשיכובמקביל
בגדההגשרראשאתלהרחיבשרוןמאוגדתנוספים

ביחידותלפגועבניסיוןבעיקר-המערבית
הגשר.בראשפגעואשרהמצריות,הארטילריה

לעבררכובכוחעםשיצאצנחנים,גדודמפקד
הארטילריה,ביחידותלפגועמנתעלסרפאוםהכפר

ירימולמצריבמתחםעצמואתומצאבניווטטעה
הייתההמג"דתוכניתתותחים.שלישירבכינון

כןף"
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ולשתקהאיזורעלארטילריתאשמכתלהנחית

הטעותעקבאולםהטנקים,באשהעמדותאת

אךאש,להנחיתדקותכ-30הקש"אניסהבניווט
בסיוערקמהם.דרומהק"מכ-2.5נחתוהפגזים

המזרחיתמהגדהשנורתהמסיבית,ארטילריתאש

גדודחולץהחילוץ,כוחקש"אעל-ידיוהופעלה
הצנחנים.

אוגדתהחלהבחודשה-17שלהערבמשעותהחל

כברבחודשה-18ובבוקרהתעלה,אתלצלוחברן

מאוגדותטנקיםכ-170התעלהשלהמערביבצדהיו

לעברבעיקרלתקוףהחלהברןאוגדתושרון.ברן

ארטילריהיחידותצלחומ-ןאוגדתעםיחדמערב.

ובהוושרון,ברןאוגדותשלמהאגדיםמצומצמות

התעופהבשדהשהתפרסה%4-109,ה-מגדודסוללה
בדוור-סואר.

ששון""כוחקיבלופ-ןאוגדתשלהצליחהלאחר

הגזרהכלאתפיקודםתחתשלוהסיועומפקד

יחידותאתוכןהצליחהלאיזורעדוכמעטמהצפון

ברן.אוגדתשלהאגדשלהעורפיותהארטילריה
ה-תותחישלהתחמושתאזלהבחודשב-17

קניהוחלפוהתומ"תיםובכלבמחסנים,מ"מ175

שטווחמ"מ,203שלבקוטרלקניםמ"מה-175
יותר.קצרשלהםהירי

אוגדתהסתייעההמערביתבגדהלחימתהבמהלך

839בגדוד-יותרומאוחרל901-1-ה,בסוללתברן

היהלאמהקרבותגדולבחלקאולםמ"מ).)155

קנים.חוסרבשלמשמעותיהארטילריהסיוע

בגדההארטילריהשרובמכךנבעזהמחסור
שבגדהלכוחותלסייעהייתהשאמורההמזרחית,
שרון,אוגדתלכוחותשלבבאותוסייעההמערבית,

בקידוםועסקוהסיניתהחווהאיזוראתשטיהרו

הגלילים.גשר

לידיבאהמערביתבגדהבארטילריההמחסור

שלבאיזורנירנתקיהחטיבתשלבקרבותביטוי

אומנםאלהקרבותבמהלךו"ערל".חיפה""צומת

כיטענו,הקש"איםאולםארטילרית,אשהופעלה

בקנים.המחסורבשלמשמעותיהיהלאהירי

כוחזכהיותררבהבעוצמהארטילרילסיוע
פעלאשרלשריון,בית-הספרחטיבתשלהסיור
ארטילרילמארבנקלעהסיועכוחאורי"."באיזור

רבקניםמספרהמח"טקיבלחילוצוולצורךונ"ט,
אשרו"אורי",צח""אזורילעברירואשריותר,

היושהמטרותמאחרהמצרית.האשנורתהמהם

נוהללפיהסיועניתןהתקוע,הסיורלכוחקרובות

לכלמטר50שלתיקונים(קרובה"מטרה"של

היותר).

התפרסוהתעלהאתשצלחוהארטילריהיחידות

נ"סאשוספגודוור-סוארשדה-התעופהבאיזור

הרוגיםל-4וגרמה839בגדודפגעהאשריעילה,

באמבולנסישירותפגיעותבעקבותפצועיםלו-6
תחמושת.ובמשאית
הייתההאשיחידותנתקלושבהנוספתבעיה

מהגדהלהעבירההקשייםעקבבתחמושתמחסור

התעלה.שלהמערביתלגדההמזרחית
יחדהתעלהאתסיני""אוגדתצלחהב-19.10

אוגדתשלמהאגד872גדודועםהאגדחפ"קעם

האוגדהסוללות.2עתבאותהכלל872גדודשרון.

דרקון"."מגדודטווחארוכתבסוללההסתייעהגם

בסיועסיני""אוגדתקיבלההתעלהצליחתלאחר

בעודברן,אוגדתשלמהאגד839גדודאתישיר

נשארוסיני""מאוגדתהאגדשלהאשיחידותשאר

בבלימה.המזרחיתבגדה

עקבות"חטיבתנשלחההתעלהצליחתעםמייד
לדרום,מצפוןמקצרה""מתחםאתלכנושהם-זל"

מקצרה"."בדרוםנעהנירנתק'החטיבתבעוד

שהטנקיםשחשששומרון,דןהם-זל",עקבות"מח"ט

אתהפסיקכוחותינו,מאשלהיפגעעלוליםשלו

נירנתק'הלהתקפתבאשוסייעדרומההתנועה

טנקיםכב-60-50הכוחפגעבהסתערותמערבה.

עקבות"מחטיבת46גדודקש"אלטענתותותחים.

היהלאהארטילריה,אתהפעילאשרהברזל",

אמוריםשהיושהקניםמכיווןמשמעותי,הסיוע

התעלהאתלצלוחהספיקוטרםלכוחלסייע

לכוחשסייעההאשיחידתבעמדותיהם.ולהתפרס
מהגדהשירתהדרקון""מגד"כסוללההייתה

המזרחית.

עודהתעלהאתחצתהסיני""אוגדתאחרי

שרון.מאוגדת14חטיבההצהרייםלפניבשעות
לכבושהייתה14חטיבהשלהראשונהמשימתה

עלהעורףמןפתעבהתקפתאורחה""מתחםאת

מזרחיתהחקלאיהחיץעלבהשתלטותלהמשיךמנת

הארמייהשלההספקהבדרכיולפגועלווצפונית

המזרחית.בגדהפרוסהשהייתההשנייה,

436גד"ב-ארטילריהגדודישניסייעולחטיבה
הגד"כירהקרוב,סיוענתןהגד"בבעוד647.וגד"כ

שככבשלאחרהמתחם.בעומקמטרותלעבר

חי"רכוחותהחלובו,התבצרווהצנחניםהמתחם,

נבלמואלההסתערויותעליהם.להסתערמצריים
פגזישליריבאמצעותבעיקרהארטילריה,על-ידי

אוויר.רסיק
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מצריםממשלותובהסכמתהביטחוןמועצתבעיקרהארטילריההופעלהל-22.10ה-20.10בין
מדוברסואץ.לעירשמצפוןנ"מטיליםבסיסינגד

עודשתוכנןבנדיגו","מבצעשללפועלבהוצאתו
הדרום,בפיקודהתותחניםבמפקדתהמלחמהלפכי

באמצעותנ"מהטיליםסוללותבשיתוקושעסק
נוהלדרום,מת"פלדבריטווח.ארוכיתותחים
מאוגדתהאגדבאמצעותטיליםבסיסי8נגדהמבצע
היריכיאומר,דרוםמת"פדרקון"."וגדודסיני""

טיליםלשגרלחלוטיןמהםומנעבבסיסיםפגע
חילנהנהמכךכתוצאההאוויר.חילמטוסילעבר

בזירה.פעולהמחופשהאוויר
ארץ"במרחבהאוגדותתנועתנמשכהבמקביל

אתבלמהברןאוגדתומערב.דרוםכלפיגושן"
ממוכנתחטיבהשלהנגדהתקפת

שריוןבריכוזיופגעההמצרית18
סיני""אוגדתגניפה.ג'בלבאיזור

הדרוםבגזרהבהגנהנשארה
סואץ-קהיר.צירומולמזרחית

להתקדםהמשיכהשרוןאוגדת
החקלאיהחיץבתוךבאיטיות
משטחי-הרמפותעלוהשתלטה

התעלהשפתשעלהמצרייםהירי
בכוחותלפגועכדיאותםוניצלה-

המזרחית.שבגדהה-2הארמייה
הירימשטחיעלההשתלטות

על-נעשתהפוקסטרוט""במתחם
כבשהיוםבאור14.חטיבהידי

א"'פוקסטרוט"את14חטיבה
שירואשביחידותוהסתייעה

דרקון""גדוד(המזרחיתמהגדה

ומהגדה322(מכמ"תוגדוד
כוחות436(.גד"ב(המערבית
הרמפותעלהסתערוהחטיבה

200-שלכשבמרחקשלפניהם,

אשמסךאיתםיחדמתקדםמהםמטרים300
בזכותהאש,אתשהפעילהקש"אלדבריארטילרי.

שללחימההייתהלאהיעילההארטילריתהאש
ברח.המצריוהכוחממש,

פוקסטרוט"את14חטיבהכבשההלילהבשעות
ארטילרי.אשמסךהתקדמותהאתליווהושובב"',
והןהמזרחיתמהגדההןהאשנורתההפעםגם

חיילנפגעההסתערותבמהלךהמערבית.מהגדה
כוחותינו.שלקצר""מפגזצה"ל

לתוקפהלהיכנסעמדהה-22.10שלהערבבשעות
להחלטתבהתאםהמצריתבחזיתאשהפסקת

אינםהמצריםכיב-23.10,כשהתבררוישראל.
סיני""אוגדותהופעלוהאש,הפסקתאתמקיימים

השלישית.הארמייהשלכיתורהלהשלמתוברן
נמשכהולכןלהילחם,המצריםהוסיפוב-24.10
כיסילטיהורהדרוםפיקודשלהיבשתיתהפעילות

מדרום-תקפהסיני""אוגדתהמצריים.ההתנגדות
מחנותבאיזורהמצריהדיוויזיוניהמתחםאתמזרח

כיתוראתלהדקניסתהברןאוגדתואילועג'רוד,
שלפיסואץ,העירכיבושבאמצעות3הארמייה
מאורגנים.מכוחותריקההייתההערכה

עזה,בהתנגדותנתקלהעיראתלכבושהניסיון
העיר.במרכזנלכדלתוכהשפרצומהכוחותוחלק

..י....... ....... ג..((--44:4...)
ין:ק,-,::

ובכניסהלעיר

שניהכוחותאתליווובהיתקלות

הארטילריביריכבד.וגדודמ"מ155גדוד-גדודים

ומיידנפט,מיכלינפגעולעירהכניסהעםהראשון

כדי,הארטילריהיריאתלהפסיקהוראהניתנה

לתקיפה.יפריעלאשהעשן

נורוהעירבתוךשנלכדוצנחניםכוחותלפינוי
הכוחהמפונים.סביבלהטעיהארטילריהמטחי

לקת"קהודות-הסתייעהמשטרהבבנייןהלכוד

שיצרהצמודה,ארטילריתבהנחתה-לוצמודשהיה

שחילץהכוחוסביבהמשטרהסביבאש"ארגז"

תומ"תדילוגבתרגולתצוות

מתוצרתרועם""מ"מ155
ישראל

רגלית.עצמואת
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ברןאוגדתשלהאגדמפקדהעבירכךעלנוסף44-50ש,מ155תומ"תצוות

ומדפוךממערבפלגותשתיופרס11-109מעללתהתעלהבחזיתטרי

יותרמאוחרישיר.בכינוןהעירעללירותמנתעל

שתבצעבמטרהמ"מ203סוללתהאגדמפקדפרס
לתוקפהנכנסהשלבבאותואולםישיר,בכינוןירי

בכיבושהכישלוןהאגד,מפקדלדם-יהאש.הפסקת

וזאתמסיבית,ארטילריתהכנהמהעדרנבעסואץ

מצריים.כוחותכמעטאיןשבסואץההערכהלאור
ג'בלכיבושולאחרבסואץללחימהבמקביל

למרחבהוטסוסואץ,לעירמערביתדרומיתעתקה,
לחסוםמנתעלאוויריבילין201-4מ"מ105תותחי

סואץ-קהיר.ציראתבאש

במלחמההארטילריהקישור
ארוכותארטילריותתצפיותמוקמוהמלחמהערב

מאוישים,הלאבמעוזיםחלקן-במעוזיםטווח

בתעוזיםמוקמוטווחארוכותתצפיותוארבע

החת"ם.צירבקרבת

התצפיותנכנסוהמצרית,המתקפהכשנפתחה

שהתכוננוהשריון,ופלוגותלתוכם,המעוזיםשבין

חוליותאתעימןלקחוהתעוזים,מןלתנועה
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הטווח.ארוכותהתצפית

נורתההתצפיות,מערךבוטלשלמעשהמאחר
ללאכמעטהמצריתהפריצהבשלבהארטילריה

עלהמבוססתמועטה,אשבקרתאש.בקרת
עםהמעוזים.מפקדיעל-ידינעשתהתיקונים,

אשהופעלההתעלהלעברהשריוןכוחותתנועת
במדידתשהתקשווהקת"קים,הקש"איםעל-ידי

שלבטכניקהנעשההטיווחעיקרובבקרה.טווח
המטרה.עםעיןקשרחוסרהמאפיינתגשש",פזר"

מתוךהקציניםעלהתבססהארטילריהקישור
למפקדימונוהגדודיםמפקדיהארטילריה.גדודי

שימשוהסוללותומפקדיהחטיבות,שלהסיוע

מערךשבומצבהיהמסוימיםבמקריםכקש"אים.

בצפון.פועלהגדודבעודדרום,בחזיתעבדהקישור

קישורהיהלאהמסתייעותשליחידותהעובדה

מיל')(אל"מהארטילריה.בהפעלתפגעהאורגני

ותיפקדאייל""בגדודמסו"לשהיהקיקי,בןיעקב

כשהגיעכיהמלחמה,לאחרסיפר79,גדודכקש"א

אךפקודות,לקבוצתהמג"דיצאהטנקים,לגדוד

אליו".יצטרףשהקש"אצורךאין"כיאמר

דהיינואורגני,היהלאלמסתייעשהקישורמאחר

אומנולאואפילושריון,אנשיהיולאהקש"אים

נעוהםרביםבמקריםהרישריון,בצוותלהשתלב

כללבדרךהשריון,כוחותמאחורירבבמרחק
על-הארטילריההופעלהמכךכתוצאהבזחל"מים.

הקישור.קציניעל-ידיולאהכוחותמפקדיידי

נעשתההקישורעל-ידיהאשהפעלתעיקר
נעזריםהאשכשמפעיליק"מ,5-1שלבטווחים

מסוימות,ביחידותובמצפנים.7%30שדהבמשקפת

משקפתהורכבההקמ"ןנגמ"שגביעלשבהן

אתלטווחכדיהקישורקציניבהנעזרו20%120,

קלים,ממטוסיםארטילריותתצפיותהאש.

הופעלושלאכמעטבמרחב,לפעולהיושאמורות

מוגןבאיזורבטיסהכרוכהשהייתההסכנהבשל
טילים.

הפוטנציאלמלואנוצללאכילקבוע,ניתןלמעשה

הגדודיםמפקדיברמתהקישור.בקציניהטמון

שניתן"שולי,כדם-הארטילריהנתפסהוהחטיבות

קצינינשארורביםבמקריםבלעדיו".להסתדר

פועליםהמסתעריםהכוחותבעודמאחור,הקישור

הופעלהשבהםבמקריםארטילרי.סיועללא
תוכניתהייתהלאהמזרחית,בגדההארטילריה

הקישור.על-ידישהופעלהמסודרת,אש

בגדההראשוניםהלחימהבימישנצברהניסיון
המערביתבגדהבלחימהביטוילידיבאהמזרחית

תוךהסתערוהשריוןכשכוחותסואץ,תעלתשל

תוכניתעל-פישהופעלצמוד,ארטילריסיועקבלת

מראש.ומתוכננתמסודרתאש

פינום
זרועשלההפעלהדרךאתלתארניסינובמאמר

הקרדיטהלחימה.במהלךהמרכזיתהיבשתיתהאש
פגעהלחימהבתחילתהשריוןלכוחשניתןהרחב

שבאנושא-הארטילריההפעלתביכולתישירות
ה-8שלהנגדבהתקפתחומרתובמלואלביטוי

באוקטובר.
חדרההאשיחידותהגעתועםהמגננהבמשך
בין-הארטילריהשלחשיבותההמפקדיםלתודעת
התודעהה"סאגרים".מפעיליכגדכפתרוןגםהשאר
מרוכזתלהפעלההביאושהצטם-הניסיוןעםביחד

יעילולמיצויהצליחהבקרבהאששלומסיבית
כסיועהתעלהצידימשניהארטילריהשליותר

הקולייצובוכןבמערבההמתקדמיםלכוחות
במזרח.הכוחותשלמקומיותולהתקפות
שלהארטילריהשהפיקהמהלקחיםאחדים

במלחמותיושמוהכיפוריםיוםבמלחמתצה"ל
)מכן.שלאחרבשניםשנוהלוובמבצעים

ש
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