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** 1982ביולי22על-עוצבתי,קרביום

בר-כוכבאמשהאלוף

צה"לשביזהמלחמותבתולדות

שלמסויםסוגהתפתחערבלצבאות
אשקרבותבניהולשהתבטאפעילות,
לגרוםבמגמהמאסיביים,נייחים

ובאמצעיבנפשאבדותמקסימום
זהלחימהלסוגהשני.לצדלחימה
קרב".ימי"-הכינויבעה"ינתייהד
בדרך-נערכוהסוריםנגדקרב"ימי"

ולרובההתשה,מלחמתבתקופתכלל
שלהאופייניתהמטרהצה"ל.ביזמת
להענישהייתהכאלהקרב"ב"ימיצה"ל

פיגועיםעלהמחבליםואתהסוריםאת
ולכפותישראליותמטרותכנגדשנעשו
הפסקתהסכמיאתלקייםעליהם
האש.

בנוסףהקרב",ימי"כללולעתים
כוחותשיחדירהגםהאש,למערכות

פשיטותלערוךבמגמהלגבולמעבראל
האויב.שלחיוניותמטרותעל

רקע
מבצעבזמן1982,ביוליל-1822שביןבשבוע

פעילותוהסוריםהמחבליםניהלוי,שלום-הגליל",

בלבנון.הבקעאבגזרתכוחותינונגדמוגברת
במהלךכוחותינונגדנערכושוניםפיגועיםכ-17

מנשקאששלמוצבינועליריובכללםזהשבוע

לשיאהגיעוהפיגועיםומ-אר.פי.ג'י..ממרגמותקל,

מנצורה.באזורמחבליםבמארבכוחותינוכשנתקלו

צה"ל.מלוחמיחמישהנפלושהתפתחבקרב

צה"לכוחותמפקדתעלהוטלזהרקעעל

הכוחותנגדעונשיןפעולתלערוךהבקעא,שבמרחב
טרף"."נקראהמבצעשלשמווהמחבלים.הסוריים

המבצעמטרת
המטרותמרבאתלהשמידהייתההמבצעמטרת
ובעומק,המגעבקוהמחבליםושלהסוריםשל

הפסקתאתולהפרלהמשיךמהםלמנועעל-מנת
האש.

בגזרתוהיערכותםהסורייםהכוחותעצמת
הפעולה
הסוריםהיערכות

להתבצעמתוכנןטרף""מבצעהיהשבוהמרחב
וחטיבתמשוריינותדיוויזיותשתיעל-ידימוגןהיה

המזרחיתהגזרהעלהגנההדיוויזיותאחתקומנדו.

כוחותאיגודלסולטן-יעקב,-ינטעהכפרבין
סולטן-יעקבביןהבקעאמרחבעלהגןדיוויזיוני

הציריםעלהגנהקומנדווחטיבתברוך,לרכס

החרמוןשלהמערבייםבמדרונותלפודיההמובילים
משגריםכו-200טנקיםכ-400בגזרההיוסה"כ(
נ"ט).

שלחטיבההסוריםהחזיקועורפיתכעתודה
הייתההסוריתהארטילריתהעצמהיט-72.טנקים

קנים.כ-400כללהוהיאמרשימה

ההתבצרות
ההתבצרותבתהליךהסוריםהחלוהקדמיבקו

לטנקיםלאפשרהייתהשמטרתההעיקרית,
יעיל.מבצעיתפקודשלהםולנגמ"שים

שדותהונחועפר,סוללותהוערמוהקולאורך
שהתבססושוניםמסוגיםמוצביםונבנומוקשים

מסתורהיוואלה,עפרסוללותעפר.סוללותעל

מלאכותיות,אשעמדותהסורילרק"םאפשרווגם

לטנקיםיעיליריוכושרמיגוןלספקשמטרתן

נ"ט.הטיליםולמשגרי

המחבלים
מתנדביםכוללשוניםמארגוניםמחבליםכ-3,500

זולאאלהטרף"."מבצעבגזרתהתרכזומאיראן,

הסוריםמצרבמרחבפעולהלחופששוכובלבד

מטרותנגדפיגועיםלבצעמצידםלעידודואפילו

ותחזוקתימודיעינימסיוענהנואףאלאצה"ל,של

החזית.בקוערוכיםשהיוהסוריים,הכוחותמצד

מאפייניכולללמחבלים,הנוחהסוריהרקע

ויערותחורשותהמכוסההמבותר,ההרריהשטח

מאודסייע-אוהדתבאוכלוסייהומיושבוכפרים,
ועד1982יוליראשיתומאזבגזרה,לפעילותם

הספיקו-הקרביוםהתחוללשבוהיום-בול-22

צה"ל.כוחותנגדפעולותכ-65לערוךהמחבלים

למבצעההתכוננות
המפקדהחזתההעבר,שלהמבצעיהניסיוןבסיסעל

שלואפשרותהמגעבקוהסוריםעםאפשריחיכוך
מגוונים.לחימהבתסריטיעימםאיבהפעולותחידוש

תוקפנותם.לריסוןקרבימיניהולהיהמהםאחד
שלבסגנוןלחימהתכניתהמפקדהגיבשהלפיכך,

עלהיתוביןהושםהדגשכאשר,קרבימי
חיל-אוויר,ארטילריה,שלמשולבתתכנית-אש

נ"ט.ומשגריםטנקים
למפקדהלאפשרנועדההמבצעיתתכנית-האב

אםגםכהלכה,הקרבימיאתלנהלולעוצבותיה
ביותרקצרזמןולאחרלחץבתנאילקיימםייאלצו

למבצע.הכנותשל
מפקדתעל-ידיאושרההמבצעיתתכנית-האב

לתכנוןוליחידותלעוצבותוהועברההצפון,פיקוד
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מפורט

ערכוהמפקדה,שאישרההתכניותבסיסעל
ניהלותדריכים,נתנובגזרות,סיוריםהמפקדים
הצפויהאופישלחיזויוערכומלחמהמשחקי

אפשריותסוריותלתגובותצפיכוללהקרב,ליום
כוחותינו.שלאפשרייםנגדמהלכיוניתוח

חיליותבתכניותנתמכוהמבצעיותתכניות-האב
להשיגכדיהשונות,ברמותותחזוקתיות
למבצע.מוכנות-יתר

למבצעהאחרונותוההכנותהמשימהקבלת
למבצענוהל-הקרב

לביצועהפיקודיתהפקודהאתקיבלההמפקדה

ה-"ע"ויום1982,ביוליב-21טרף""הקרביום

הזמןמשךביולי.22למחרתנקבעהמבצעלביצוע

ההכנותכללסיוםהמפקדהלרשותשהועמד
הלחימהלקראתוהמנהלתיותהטכניותהמבצעיות,

המפקדהקיימהכיוליב-21מאוד.קצרהיה

המבצעית,תכנית-האבאתועדכנהתכנוןקבוצת

למפקדיפקודהנתנההיאיוםאותושלוכערב

ביוליב-22המפקדה.שבחמ"לולעוצבותהכוחות

לעוצבות,התכניותאתהמפקדהאישרהבבוקר

וחלקבחמ"לנעשההתכניותמאישוריחלקכאשר
מתאימות.תצפיתמנקודותבשטח,נוסף

כלומסודר.מאורגןאילםקצרהיההקרבנוהל

להכנותבשבילוההכרחיהזמןלמשךזכהדרג

הטנקיםמפקדילהכנתגםלבתשומתויוחדהלקרב,

הבודד.הטנקלדרגעדוהתותחנים

הודותזהזמןבלחץלעמודהצליחההמפקדה

וכעלימקצועייםיעילים,מטהקציניכהשהיולכך

מילואיםויחידותסדירותעוצבותוכןניסיון,

מבצעי.ניסיוןועםגבוההבאיכות

ללחימהמבצעיותהכנות
נערכוהבכירותכמסגרותהקרבלנוהלבמקביל

שינוייהבאות:העיקריותהמבצעיותההכנות

דילוללילה,בתנאיהארטילריהשלפריסה

קרבליוםהכרחייםשאינםמלוחמיםהמוצבים
לתגברבמהירותמוכניםכשהםמאחור,וריכוזם

פריסתזאת;יחייבוהתנאיםאםהמוצבים,את

חפ"קים),(החזיתבקוקדמיותפיקודחבורות

תדריכיםהצפויות,הפעולהבגזרותאחרוניםסיורים

ולוחמים.למפקדיםאחרונים

ללחימהתחזוקתיותהכנות

בדלקהרק"םמילויכללוהתחזוקתיותההכנות

לכוננותוהבאתונוספיםובאמצעיםובתחמושת
לאזורמוביליםציריםסגירת;מקסימליתתחזוקתית
ויחידותצבאיתמשטרהבאמצעותהלחימה

ואמצעיםתחמושתשלדרגיםהכנתמבצעיות;
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המזרחיתבגורהצה"לנוחות

הכנת;ונגמ"שיםרב-מינועמשארכבעלנוספים

בנפגעים,לטיפולומגוונתמקצועיתרפואיתמערכת

כוללגדודית,גזרהבכלתאג"דיםפריסתשכללה

ומסוקיםמרכבהטנקינגמ"שים,מערכתהכנת

נפגעים.לפינוי

טכניותהכנות
ליקוייםותיקנוביקורותערכווקשרחימושצוותי

הקרב.ביוםלהשתתףצריךשהיהברק"ם,אחרונים

ליקוייםלתיקוןמשורייניםחימושצוותיהוכנו

כיבויאמצעיוכןהקרכ,משדהרק"םולחילוץ

הקדמי.החזיתבקוכוללהלחימהכדיתוךלהפעלה

שדהביטחון

שדהביטחוןהנחיותניתנוהפתעהלהשיגבמגמה
פיקוחוהלוחמים.הפיקודרמותלכלקפדניות
רשתותעלושליטההאזנהגםכללשדהביטחון
הקשר.

המבצעמהלך
הרק"םמנועיהונעוה-ש",שעת"לפניקצרזמן

האש.עמדותעבראללנועהחלווהטנקים
כמהשכללההמבצע,לפתיחתהאחידהההפעלה

וסאו,חי"רטנקים,שללוחמותמסגרותעשרות

על-פיבוצעה-ארטילריותגדודיותמסגרותוכן

השחייכואלהמסגרותומלת-קוד.זמניםלוח

צנטוריון,מסגרותוכללוסדירות,עליתלעוצבות

ואיכותקרברוחבעליולוחמיהןופטון,מרכבה
גבוהה.מקצועית

ונ"מסאוארטילריה,טנקים,ביריהפתיחה

במטרההמרחב,בכלבמקבילבוצעהישיר,בכינון
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לפניעודהפתעה,בתנאימטרותמרבלהשמיד

היערכותם.אתלשנותיספיקושהסורים

לגזרותיהםקרבמסוקיקודמוהלחימהכדיתוך

מטרותוהשמדתהאשניחולבוצעבלחימה,ושולבו

ומפקדיהמג"דיםהגזרות,מפקדיבשליטתמזדמנות

העוצבות.
.

גבולותחולקוהלוחמותוהיחידותהעוצבותבין

כצוות-קרבפעלהגדוריתלחימהגזרתכלגזרה.

ואליהםהעיקריהלחימהכוחהיוהטנקיםגדודי.

מרגמות;טאויחידות;חי"רמודיעיןגורמינוספו

ככינוןנ"מתותחיםגםמהגזרותובחלקמ"מ81

ישיר.

אפשרותעםבארטילריההסתייעגזרהמפקדכל

הצורך.על-פיהסיועלהגדלת

פלוגתיקרבצוותאורגןגדודיתמסגרתככל

לביצועמיועדוהיהבעורףפרוסשהיהכעתודה,

החזיתפלוגותאתלאבטחהבאות:המשימות

מזדמנותבמטרותלטפלכאגפים;במיוחד

להוותבהן;לפגועמתקשותהחזיתשפלוגות
בגזרותהפעילותעלמידעולספקמודיעין,גורמי

זואםהחזית,מפלוגותאחתלהחליף;הסוריות

;קשותאבדותסכלהאוהבטן,תחמושתאתגמרה
נוסףבכוחהקדמיתהגדודיתהגזרהאתלתגבר

חילוץמשימותלבצעהאש;עצמתלהגברת

רק"ם.

ל-1,0003,500ביןהיוהטנקיםשלהיריטווחי

מגוונתבתחמושתהשתמשווהטנקיםמטרים,
מ"מ60מרגמותזרחן,מעיך,חלולח"ששכללה

מא"ג.ותחמושת

הלחימהשבגזרותהסוריותהאופייניותהמטרות

305מערכות



לחימהועמדותנ"טעמדות;נגמ"שים;טנקיםהיו

;ושליטהפיקודעמדות;וצלפיםחי"ר.של
עדיפותמחבלים.ובתימשאיותטרקטורים;

למטרותבהמשךורקהאויבלטנקיניתנהההשמדה

האחרות.
בנויותמעמדותמהקרקעסאגרטיליירוהסורים

אלהעמדותהושמדועל-כןובטון.אבניםמשקים,
וחלול.מעיךשלנוטנקיםבפגזי

מאחוריניצבוהסורייםמהטנקיםחלק
בולטות,שלהםהאנטנותרקכאשרסוללות-עפר

צוהרליצורכדיבסוללה,קודםלפגועדרשוהדבר
לפגועליכולתלהגיעואזמהטנק,חלקלגילוי

פגזיםכמותהצריכהזושיטהאותו.ולהשמיד

מהטנקים.חלקעל-ידישהוצאהגדולה

רכותמטרותעלירושלנוהטנקיםיחידות
הסורייםהטנקיםהתפתוולהפתעתנוומשניות,

שלנו,אחריםטנקיםאזיאש.לעמדותלעלות

צפוי.בלתימכיווןבהםפגעובסמוך,שעמדו

הקנתהבקרבלפתיחהשנבחרה1600השעה
הייתההשמש:משמעותייםיתרונותלכוחותינו

היזמהוכןשלנו,הטנקיסטיםולטובתהסוריםלרעת

החשכה,לפניאחדותשעות-הקרבבפתיחתשלנו

שעותאתמרביתביעילותלמצותלנואפשרה

לסוריםאפשרוולאחשכהעדשנשארוהאור,

יעילהמאסיביתנגדיתתגובהליזוםאורשעות

שלהם.הבכירהפיקודרמותבהשפעתומתואמת
באשהופרעמוצבים,מתוךשנעשהטנקיםירי

יותריעילהיההטנקיםיריסורית;ארטילרית

לכךובנוסףהמוצבים,בצידימלאכותיותמעמדות
והוכנושסוירוטבעיותאשעמדותהטנקיםניצלו

הקרב.בטרם
הטנקיםויחידותתצפיותביןהפעולהשיתוף

המבצעית.ההצלחהאתהגדיל

הארטילריתהלחימה
כהצלחתחשובתפקידמילאהצה"לשלהארטילריה

שלגדולמספרהשתתףבמבצעטרף"."מבצע
בינונייםגדודיםכללואשרארטילריהגדודי

ארטילריסיועגםשולבכלחימהכבדים.וגדודים

הצפון.פיקודמפקדתעל-ידישהוקצהנוסף,
מגוונות,סוריותמטרות29העסיקההארטילריה

אחרות,מטרותו-13ארטילריותסוללות16מהן

מחבליםמפקדותמוצבים,טנקים,ריכוזי-כגון

אלפיירוהארטילריהיחידותמחבלים.וריכוזי

שונים.מסוגיםפגזים

ארטילריותתפיסותביטוילידיבאוהקרבביום

שלאחתובעונהבעתהעסקהשכללומגוונות,

וכןבו-זמנית,בהןופגיעהסוריותמטרותמרב

לפגיעהעצמהבעליארטילרייםריכוזיםהפעלת

הייתהשלנוהארטילריתהאשסוריות.במטרות
מרביתשותקהמכךוכתוצאהומדויקת,מהירה

לאובאופןבאיחורוהגיבההסוריתהארטילריה
מדויק.

עצמתהעלהשפיעהסוריתהארטילריהשיתוק

לפחותשלנו.הרק"םבכוחותלפגועככושרהונגס
ולכןלדלג,הוכרחוסורייםארטילריהגדודישני

בקרב.להשתתףהספיקוולאשותקו
היערכותןאתשינושלנוארטילריהיחידות

אמנםסורית.נ"סמאשנפגעולאולכןהקרבערב

סורית,נ"סאשהונחתההישנותמהעמדותחלקעל

ריקות.בעמדותפגעהזואולם

הטנקיםלהוצאתהיתרביןגרםהארטילריהירי

והסוללות,המחפרותמתוךמהמחסההסוריים
להיפגעותעצמםלחשוףובכךלדלגאותםוחייב

עלירי'ארטילרישלנו.הנ"טויחידותהטנקיםשל

על-ידיהופעלשלנוהטנקיםאתהמסכנותמטרות

מטנקים.פעלווחלקםארטילריהקציני

מטרותעלזיהוייםהעבירוהמודיעיןגורמי
המזל"טגםשלנו;לארטילריהפעילותסוריות

הארטילריה.לטיווחבמעטלאסייע

עלמאסיביתאשבהנחתתנסתייםהקרביום

וזאתבסולטן-יעקב,מחבליםועלסוריותמטרות
האבדותעלוסמלית,חלקיתולולהם,להשיבכדי

שבועותמספרשבוצעהבלחימה,לכוחותינושגרמו
אזור.באותוטרף""מבצעלפני

האוויריתהלחימה
סוריותמטרותבתקיפתבמבצעהשתתףחיל-האוויר

וכןבעומקמחבליםיעדיובתקיפתהחזיתבקו
בוצעההמגעבקוהמטרותתקיפתנפגעים.בפינוי
בעתודה.שחלקםנ"טמסוקיםעל-ידיגזרותבמספר

נוספים.נגמ"שיםוכןטנקים8-6השמידוהמסוקים
שיתקוישיר,בכינוןשהופעלווולקן,נ"מתותחים

סוריותעמדותוהרסוהסוריםשלאשמקורות
מטרותבעומקתקפותקיפהמטוסישונים.מסוגים
ובר-אליאס.בעל-בקבאזורמחבליםומטרותסוריות

בלחימהסאונ"טיחידותשילוב
לחםזהכוחניט.יחידותגםשולכובלחימה

הטנקיםמגדודילחלקכאשרגזרותבמספרבמפוצל

במרוכז.הופעלמהיחידותוחלקמחלקות,צוותי
טילים,נ"טהיחידותעל-ידיגורוהקרבביום

גנדישתותחיכשניטנקים,כשבעהפגעואשר

ובטרקטור.

כמהעדהסאו,ליחידותניתנוטרף""במבצע
אלהעצמאיות:לחימהגזרותאפשרו,שהתנאים

ומוצביםרמפותמתוךאוהטנקיםביןשפעלו

שלהם.ביריהוגבלו-

הסוריותהלחימהתגובות

להגיבהצליחוכקרב,הפתיחהמןשהופתעוהסורים,

%

נ,ה
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שהחל.לאחרדקותכעשררקכוחותינולעברבירי
אשארטילרית,אשוכללהמגוונתהייתהתגובתם
וקטיושות.מרגמותואשנ"טטיליםיריטנקים,

הלחימהבגזרותאחידיםהיווהדיוק'לאהאשעצמת

הטנקיםמסוגיביניהםההבדלנבעולדעתי,השונות,
טנקיםחטיבות(הסוריותבחטיבותשהיוהשונים
מהןשאחתממוכנות,חטיבותיטו-62;יט-55
קומנדו).וחטיבתחדישהי9.םא.יב.חטיבתהייתה

טנקיםירי
כ-400המבצעבגזרתהחזיתקולאורךהיולסורים

בשליטהמוחלטתעדיפותהייתהולכוחותינוטנקים

תוצאהבחלקוהיהשהמצבייתכןהקרב.בשדה
שלוכןהסוריםשנחלוהמוחלטתההפתעהשל

שלהמאסיביתהאשמכתבפתיחתשהושגההלם
שללהיפגעותןשהביאוהגורמיםושארהטנקים
תוךולשיתוקןהחזיתבקוסוריותמטרותעשרות

ביותר.קצרזמן

סאגרטיליירי
החזיתקולאורךלסוריםשהיונ"טהגדודיםמספר

כללוואלהששהעדחמישההיההמבצעכגזרת
סאגרטיליירוהםסאגר.נ"טמשגריםכ-200
ובגזרתהקומנדוחטיבתבגזרתבעיקררבים,

עלסאגרטיליעשרותנורוממנהסולטן-יעקב,
עמדותיהם.ועלשלנוהטנקים

מיוחדת.ערנותגילושלנוהשריוןיחידות

באמצעותבעיקרשותקו,הסאגראששלמקורותיה
81מרגמותואשארטילרייריזרחן,מעיך,פגזי
מ"מ.

העדרבשלמבצעית.סוריתתגובהלספיגתמוכניםאוטילריירי
הכלתיהמבצעיאופייםועקבברוריםמשחקכלליהיההלחימהבגזרתהסוריהארטילריהמערך

המודיעיניהמערךהמשיכוהסוריםשלשגרתיג06-כובהםשוניםגדודיםכ-20וכללמרשים

בכוננותלהיותשלנוהלחימהממרכיביוחלקקנים.
הסוריהארטילריהיריבשטח,הנושאמראיית

רובכוחותינו.ליריהעיקריותהתשובותאחתהיה
היה,הראשונהבתגובההעסיקושהסוריםהמטרות

מראשעלדידםשתוכננומטרותלעברהנראה,כפי

שפעלולכוחותינוומתואמתיעילהכתגובהולא

וריכזוהאשאתהסוריםהעתיקובהמשךבשטח.

ומפקדות.טנקיםעמדותועלמוצבינו,עלאותה

ובלימהלספיגהכוננות
זמןפרקעודנמשכההגזרהלאורךההיערכות

סורית.פעולהכללקדםכדיארוך
למוצבים,הלוחמיםהכוחותהוחזרוזהבשלב
מחדשמילוישכללהתחזוקתיתהתארגנותבוצעה

סורית.מאששנפגעומוצביםושוקמותחמושת,של

התנאיםואםהלהימהלהרחבתבכוננותהיינו
נשנים.קרבימילבצעיחייבו,המבצעיים
המצבאתידרדרושהסוריםמוכניםגםהיינו
למרותוזאתכוללת,ללחימהעדקיצוניבאופן
עםההתנגשותאתלהגבילמצידנווהמאמץהרצון

ובאופיקצרבזמןאותהולתחוםבהיקפההסורים
סטאטי.

שגרתישוטףביטחוןלמשטרמעבר
ההרפיהוחרףהקרביוםמאזשעברוהימיםלמרות
להיותהמשכנואנחנוהמבצעית,בדריכותשחלה

לסררלעבורסוריתנכונות.שניכרהערעליונה
שגרתימבצעילמשטרבהדרגתיותחזרנואזיהיום.
שלפניולכוחותבמרחבששררשוטףביטחוןשל
הקרב.יום

הקרביוםתוצאות
טרף""במבצעהמפקדהעלשהוטלההמשימה

טובות.היווהתוצאותבמלואהבוצעה
נפגעובלחימה.קשותאבדותספגוהסורים

תומ"תים,וכןנגמ"שים23טנקים,כ-70להם

עמדותעשרותטרקטורים,משאיות,נ"מ,תותחים
נגרמווכןובתי-מחבלים.ונ"טחי"רשללחימה

בנפש.אבדותלהם
חמישההרוגים,שניהקרבביוםהיולכוחותינו

וטיליטנקיםמירינפגעוטנקיםושלושהפצועים

סאגר.
הבוערותהסוריותהמטרותעשרותלהערכתי,

אתשהביאוהגורמיםכיןהיובחויתוהעשנות
לכוחותביחסמדיניותםלשינוילהחלטההסורים

הזמן.באותוהבקעאבמרחבהישראליים

פינוהקרביוםשלאחרמעטיםימיםתוך
החזית,קובקרבתמבסיסיהםהמחבליםאתהסורים

וקפדני,הדוקפיקוחשלמשטרעליהםוהטילו

ותנועותיהם.פעילותםאתמגביליםהםכאשר
ריסוןכוחותיהםועלהמחבליםעלכפוהסורים

אתהגבירוהםכוחותינו.הימצאותעםוהשלמה
לאורך.מחסומיםהציבוהחזית,בקוהסיורים
מערכתפרסוובלילהלגזרותינוהמוביליםהצירים
למנועבמגמהאפשרייםחדירהבנתיכימארבים

פעילותלשםלקוויםמעברלהסתנןמהמחבלים
יכוללאזהמוגברפיקוחגםכוחותינו.נגדחבלנית

חדירותוסופיתמוחלטתבצורהלמנועהיה
ובאותההיקףבאותובוצעולאאלהאולםופיגועים,
הקרב.יוםלפנישהיהכפיתכיפות

מאזכוחותינונגדהפיגועיםפעילותעקומת
פסקהלאאךמשמעותית,ירדהשבועותולמשך
מוחלטת.בצורה

למבצעשהחלווההמסראתהבינוהסורים .י ולכוחותלמרחבאחראיםבהםרואהצה"ל:טרף""
למימושהמחבלים,שלאלהכוללשבשליטתם

אםכילהביןלהםניתןאש.והפסקתדו-קיוםתגאי
צפוייםיהיוהםבבוחוחעו,רביםבפיגועיםימשיכו

הםזה,רקעעליותר.ומכאיבותנוספותלתגובות
המבצעיתהפעילותאתלהקטיןמאזהצליחו

בבקעא.כוחותינונגדהאינטנסיבית
קרביוםשלתוצאותיוהיוםעדניכרותלדעתי

בגבולהסוריםשללהתנהגותםהנוגעבכלזה

גבוההמקצועיתואיכותקרברוחבעליולוחמיהםופטון,צנטוריון,מרכבהכללוהטנקיםשלהלוחמותהמסגרות
המזרחית.בגזרההסוריםמולהשריונאיםומול):כאן(בתמונות
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סיכום
להתפתחעלולותטרף""מבצעשלמסוגופעולות

ברמתהסוריבגבולובעיקרבגבולותינובעתידגם

לפתחצה"לעלשומהכןעלבלבנון,אוהגולן
והעוצבותהכוחותאתלאמןזה,לחימהאופי

איכות.ובעלתמקצועיתביצועלרמתולהגיע

מלא.ביטויההפתעהעקרוןקיבלזהבמבצע
ונתפסוהקרבליוםהתכוננוולאציפולאהסורים

מיידית.ללחימהמוכניםלאכשהם

בעוצמהשהתאפיינהוהלחימההמבצעפתיחת

הגבירווהארטילריהחיל-האווירעםבשילוברבה

ההפתעה.אתיותרעוד
טנקים,מעשרותוהמגוונתהאחידההאשפתיחת

וממרגמותישירבכינוןונ"מנ"טטיליםשיגורכלי
בוסוריותמטרותבעשרותפגיעהתוךלסוגיהן
המערךאתבהלםהיכתהקצר,זמןותוךומנית
ויעילה.מאורגנתתגובהעליהםוהקשתההסורי

ארטילריותמכותבאמצעותהלחימהעומק

אתהגבירחיל-האווירתקיפותובאמצעות
כוחותינולכוונתביחסוהתעלומהההפתעה""

הקרב.ביום

הסוריםאתהרתיעמטרתו,אתהשיגהמבצע

ולצמצוםיחידותיהםלריסוןמעורבותעליהםוכפה

המחבלים.שלהפעולהחופש

מאיכותםבעיקרנבעההקרביוםשלההצלחה

שלומביטויהישראליותהעוצבותשלהגבוהה

הפעולה,שיתוףההפתעה,המלחמה,עקרונות
אשעצמתשלוריכוזגמישותניידות,חיסכון,

וזאתהאויב,שלמטרותוהשמדתלפגיעהמגוונת
.,

כוחותינו.שלמותשמירתשלביטויתוך

יוםלסיכום,
קרב'זה

ביןבהתמודדותגםאופיין

והמילאן,הסאגרכגוןהסורייםנ"טהטיליםצוותי

וביןלרוב,בהםמצוידותהיוהלוחמותשהיחידות

הוכיחהההתמודדותהישראליים.הטנקיםצוותי

עלהסוריםעל-ידיטיליםעשרותשיגורשלמרות
משמעותיותאבדותגרמולאהםשלנו,הטנקים

לכוחותינו.

ונלמדושטופחוהחיליותההתחמקותתרגולות

טיליםליריהטנקיםיחידותשלהנבונותוהתגובות

האיוםואתשלהםהיעילותאתוהקטינוביטלוזה,

בשדה-הקרב.הטנקבכורתעל

הואהקרביוםשלוהעיקריהגדולערכו

בכושרנוהאמוןובהחזרתהסוריםנגדבהרתעה
הימים.ששתמלחמתתקופתברוחהמבצעי
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כלפיבהתנהגותאיפוקעליהםנכפההצפוני.

באיהיתרביןביטויואתמצאאשרכוחותינו,

צה"לכוחותשפינושטחיםעלמחדשהשתלטות

ברמתהאשהפסקתעלמוחלטתובשמירהכלבנון,

הגולן.

שסכלווהכבדותהקשותמהאכרותכתוצאה
מהמכהכתוצאהוכןהיבשה,בקרבהסורים

שלההרתעהתדמיתשוקמההמוצלחת,האווירית
צה"ל.

העצמיהביטחוןלהחזרתרבותתרםוהקרב

שלהקרברוחושיפורהמורלולהעלאתהמבצעי

עיקרייםלקחים
כין-כוחותוכללמורכבשהיה-טרף""מבצע

ואשרחדשניים,ומרכיכיםגדולבהיקףחיליים
-בין-זרועיפעולהשיתוףביטוילידיהביא

רבים,בתחומיםחשוביםבלקחיםצה"לאתהעשיר

בפירוט.בהםלדוןהמקוםכאןלאאולם
הרמותבכלוייטמעושיילמדוראויאלהלקחים

קרבלימיניקלעאםבעתיד,אותנושישמשוכדי
טרף"."מבצעכדוגמת

גייסותינו.

3057מערכות


