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האוגדתיהארטילריהסיועכלאתקיבלההחטיבההמפקד.סגן

יריטיווח,לצרכיתאורהבפצצותשימושכוללאותו,והפעילה

להעלותהוראההמח"טקיבללכךבשסףכוחות,ואיתורמדויק

האויב.תתעותעלודיווחתצפיתלצרכיא-שערלתלאחדזחל"מ

חטי-נוסף.זחל"מלהעלותהכרהוהיהישירההגיעה(pAtהזחל"מ

עמדוהולתפוסלנועהוראהקיבלהמעץבצומתשנמצאה79בה

ליישרכוחוהיחיתרתועםהעיראקיהכוחבאגףמכוחותיהחלקעם

והחבירההעמדותתפיסתגזרתה.אתלחזקוכך19חטיבהעםקו

שניביןישירתיאיסעל-ידיבמהירותבוצעו19חטיבהעם

הגגהקרבניהלואשרטנקיםכ-60שמנהלוחמצרכלהמח"טיס.

.טנקימיריטנקיםמספרנפגעוהעיראקיהקדמילכוחובטוח.יציב

בוקרעםנייח.אשקרבלנהלוהחלבמקומועצרולכן19חטיבה

כ-40בןכוחא-שערבתלשהתמקמההחטיבתיתהתצפיתאישרה

תפעיל19מח"טועציריך".ישימון""הציריםעלצפונהp)wטנקים

טנקיםכב-12ופגעהשרשמםגדודעםבמשולבהצנטוריוניםגדודאת

המוביל.הגוףשל

בסביבותהחלהאוגדתיתלתכניתבהתאםלהתקפת-נגדהמעבר

כ-800שלבטווחאויבטנקיאיתרה79חטיבהכאשר0500,השעה

טנקיכ-20הישמדיבמהלכואשראשקרבלנהלוהחלהמטרים

היתהאשר17חטיבהמזרחה.מגעניתקוהאויבטנקיושאראויב

איסףפעולתתגדההתקפהגורתלעברקודמהמעץכפרבאיזור

ומשםטיחההכפרלעברהעיראקייםהכוחותשדרותשלעמוקה

נתקלהתנועהכדיתוךיריד"."צירלכיווןרחבהבפריסהדרומה

כ-20הושמדובואשראשקרבוהתפתחהאויבבטנקיהחטיבה

אשקרבתוךמ%וניתקנסוגהעיראקיהכוחעיראקיים.טנקים

לשעהעדנמשכוהאשוקרבותאלהכוחותתמרוניכוחותינו.עם

מחטי-טנקיםגדודשלתגבורתהאוגדהקיבלהזובשעהלערך.0700

כן20.חטיבהשלפיקודהתחתהוכפףאשריגס,שלבפיקודו7בה

בלחי-מידשולבאשרארטילרי,סיועהצפוןמפיקודהאוגדהקיבלה

מהתקפההופתעואשרהעיראקים,העיראקיים.הכוחותנגדובירימה

79חטיבותכנגדולחימתםלהתאוששהחלוהצפוני,מהאגףהנגד

קרבותמנהליםהםכאשרמאורגנתללחימהויותריותרהפכה17-1
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1973באוקטוברב-12עיראקיתהתקפת-נגדובלימתהצלחהניצול

כדי20חטיבהחופעלחלכךאילסירוגין.מקומייםוהשחיהבלימה

התקפת-נגדכלומרהאוגדתית,התכניתשלהשניחלקהאתלממש

צפונההצלחהלניצולוכוננותמסחרההלכיבושהדרומי,מהאגף
במגענמצאיםאשרחעיראקיים,הכוחותוכיתוראל-מלתללכיוון

כ-60עתבאותהמנתהאשר20חטיבהו-1979.17,חטיבותעם

ותמרוןתכנוןביצעה7(מחטיבהיוםשלגדודועםיחד(טנקים
באיזוראל-כרוםלתלמערביתבבלימה,אחדגדודכאשרמהירים

לצירממערבלחיפויהופעלשניגדודאגף,לאבטחתרביבים""ציר
לנפשבמטרההסתערוטנקיםפלוגתועודהשלישייהגדודציריך""

מטחיםעל-ידינבלמההחטיבההסתערותממערב.מסחרהתלאת

העיראקיהכוחשלהליליההיערכותבשטח(נ"ט.טיליםשלעזים

כליועשרותטנקיםכ-40הקרבלאחרנספרוא-שער,לתלמדרום

ינטשו).אושנפגעואחריםורק"מרכב

כתוצאה
מכד.

צנחניםכוחהופעלוכן79חטיבהלאיזורקודמה

אשעמדותתפסה79חטיבהחזי.המג"דשלבפיקודו31מחטיבה
במגמהבינונייםבטווחיםאשקרבוניהלהמסחרהכפרלכיוון

בחיפוי-חצנחניםכוחנ"ט.הטיליםשלהירימקורותאתלשתק

נגמ"שים,עלרכובהסתער-ארטילריתאשובסיועהחטיבותשתי

נ"ט.הטיליםמתחםואתהתלאתכבשהמוקשים,שדהאתעקף

מכיווןהפעםשנית,תקפהתכניתה,את20חטיבהשינתהבמקביל

הקרבבגמרמסחרה.וכפרהתלאזוריאתלכבושוהצליחהצפון,

אל-מל.ותלחרהתלמולאלהסוריהמערךכלפיהחטיבהנערכה

לפנותהאוגדהמפקדתהורתהמהירה,כוחותתנועתלאפשרבכדי

הנדסהכוחמסחרה.תללכיווןאותוולפתוחתכבישציראת
בשדההכוחנתקלפתיחתיובמחלךהציר,לפתיחתהופעלאוגדתי
למרותאךהאוירמןתותקףבפינויו,החלכאשרחפוז.מוקשים

עםהאוגדה.כוחותלתנועתובפתיחתוהצירבפינויהצליחזאת
העי-חאויבתחל1000,השעהלקראתמסחרה,תלכיבוש

17חטיבהחסתערחחהצלחהאתלנצלמנתעללסגת.ראקי

אתוכבשההנסוגהעיראקיבשויוןויצבתישימון")"בציר(דרומה

התלעלארטילרי.ובסיוע7920-1החטיבותבחיפויאל-מלתל

המרכזית,הגזרהעלביותרחשובמידעסיפקהאשרתצפיתהוצבה
לאחרבמרחב.מבצעיותוהתפתחויותאויבפעילותלאיתורוסייעה
ההצלחהאתלנצלהוראה19חטיבהקיבלהאל-מלתלכיבוש

מדרום.אגפהאתמאבטחת17חטיבהכאשרנסג'כפראתולכבוש

ותלקריןתלעלהחטיבההשתלטהנסג',כפרכיגושהשלמתעם
לנהלהחטיבההמשיכהנסג',וכפרקריןבתלמעמדותיהמרעי.
לתלמערביתבעמדותשהיוהעיראקייםהטנקיםעםאשקרבות

נוספיט.אויבטנקיולהשמידלפגועואףענתר

ענתר,תללעברונסיגתובלימתוהעיראקי,הכוחעצירתלאחר

האר-אל-מל.א-שעה--תלנסג'--תלבמרחבלהגנההאוגדהנערכה

ח11טלהשיגבכדיהשב"ש,בשלביעודקודמההאוגדתיתטילריה
לקראתהנסוג.העיראקיבשריוןרביםפגיעהוסיכוייגדוליותר

ובאיזורמעץ-א-טיחהבאיזורהארטילריהאגדהתפרסההגנה

וחלקםלחטיבותקודמווהדלקהתחמושתדרגיוינבא.א-שערתל

תנועתוכדיחודברכבפגעואשרמיג""מטוסיעל-ידיהותקפו
לאחר79.חטיבהע"ינ"מבאשהופלואויבמטוסישנילטנקים.
ענתר--כפרתלבאיזורחגנהלמערךהעיראקיםנכנסונסיגתם

טנקיםשלאשקרבותלנהלתמשיכוומשםעדם"אל"שמס-ציר

כוחותינו.עםוארטילריה

העיראקיהמשלוחהילמאפייכי

ואתכושרואתמקרובלבחוןאיפשרהיום-הכיפוריםמלחמת
תורתאתכללהזובחינההעיראקי.הצבאשלחמבצעיתאיכותו

w~tswבלוחמתוהגנה,התקפחבקרבותיישומהואתהלחימה

שלהפיקודיכושרואתכ11הקומנדו,כוחותשלמיוחדתובלוחמה
חעובדחלמרותכינראההקרב.בעתכוחותיועלהבכירהפיקוד

לקרבבמהירותנכנסוהםהשטח,אתהכירולאשהעיראקים

1977אוקטובר-נובמבר259-256,הערכות"-
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באוקטוברבו-13באוקטובר13בלילהעיראקיםנגדשב"שקוב

ואתהקרבאופיאתלכוחותינוהכתיבוכךועל-ידיתנועהמתוך
הטנ-צוותישלוהמקצועיתהמבצעיתרמתםזאתעםהלחימה.אזורי

מקצועידיהיהלאהבכירהפיקודכינראהכנמוכה.התגלחהקים

העיראקיםגדולות.ובעוצמותניידתלחימהעללהשתלטבכדי

הסורי,תצבאעבורביותרהקריטישהיהבשלבלמערכההופיעו

הופעתםשטחיו.בעומקמוחלטתהתמוטטותבפניעמדהואכאשר
אסטר-ומטרותקרבמאמצילשנותהצה"ליהפיקודאתחייבה

הסורילצבאאיפשרההעיראקיהכוחהופעתואופרטיביות.טגיות

כןכמוחדש.הגנהקוולבנותלהתארגןציוד,לקלוטלהתאושש,
הכו-כגוןנוספיםערבייםמשלוחחילותהגעתהתערבותםאיפשרה

משמ-בצורההשפיעהדברםייתיי11כה1.הסעודייםהירדניים,חות

שלליעגתםצה"ל.לרעתסוריהבחזיתהכוחותיחסיעלעותית
אילושכןמוצק.בסיסדמשק,אתהצילהמשלוחחילכיהעיראקים

צה"לכוחותהיושעות,24עדב-12מאחרהמשלוחחילהיה

כניסתםדמשק.לכיווןיוריהבעומקנרחביםשטחיםעלמשתלטים

באיזורצה"לכוחותאתותקיפתםבאוקטוברב-12העיראקיםשל
כנכר.לכיווןכוחותינוהתקדמותאתהפסיקהנסג',

מהמערכהעיקרייםלוקחים

להכרעההעיקריהאמצעיונשארוהיוהטנקיםכיהוכיחההמערכה

ביותרתמתאיםהגוףהיאהשריוןעוצבתוכיהיבשהבלוחמה

וה-הכמותיתהעליונותהאויםשלהשריוןעוצבותכנגדללחימה

הקרבבשדהשליטהלהשיגכדיהכרחיתהיגהבטנקיםתית1כיא

לחיל-והאסטרטגיות.האופרטיביותהטקטיות,המטרותאתוכן

זאתלמרותאךהאויבוטנקיכנגדבלוחמהחשיבותנודעתהאויר
במלחמהכן,עליתרזו.לוחמהשלהעיקריבעולהנושאהואאין

זו,בחזיתאויריתעליונותהשיגשחיל-האויראףיום-הכיפורים,
ול-הקרבלשדהלהגיעהמשורייןהעיראקיהמשלוחחילהצליח

הישראלייםהטנקיםרקקשה.מבצעיבמצבכוחותינואחהעמיד

להםוהנחילוהתוקפיםמהעיראקיםזהיתרוןששללואלההם

במרחב.תבוסה

שלהעיקרייםהמאפייניםאתכללההעיראקיסנגדהמערכה

היחלצות,חפוז,הגנהקרבכללההיא:בשריוןשריוןלוחמת

כובדנקודותהעברתהתקפיות,תמרוןפעולותונסיגה.השהיה
היתההמערכההצלחה.לניצולומעברלגזרהמגזרההתקפיות

שהש-לחימהבמצביולכוונותיו,לאויבבאשרקרבבערפלמאופיינת

המערכהובטנקים.באשאויבכוחותובהצטברותבמהירותתנו

חלקבהלקחוובעומק,ברוחברביםקילומטריםפניעלהשתרעה
אתמתגברהפיקודכאשרוהאוירהיבשהכוחותגורמיכלפעיל

הבין-הפעולהשיתוףוטנקים.ארטילריהאוירי,בסיועהאוגדה

אבטחתאיפשרבכוח,ולחיסכוןיותרמהירהלהכרעההביאסייי

בטנקים.ביותרמועטותבאבידותהמערכהאתלסייםוסייעהמרחב

ומשתנית,ניידתבלוחמההמפקדשלמקומוכיהוכיחההמערכה

במנהימתולהשפיעשיוכלכדיביותר,הקדמיותהיחידותעםהוא

בהק-ההכרחאתהמערכהציינהכןהקרב.תוצאותעלובנסיונו

הבכיריםלמפקדיםוהעזהנפשיתעוצמהמחשבתית,גמישותניית

שריוןקרבותלניהולחיוניותהיואלהתכונותהשריון.בעוצבות

מקרבהנכוןבזמןמהירמעבראיפשהוובמיוחדמוצלחיםבשריין

התקפי.מהלךעל-ידיהכרעהולהשגתניידלתמרוןסטטיאש

גמרעםהקרבשטחעלההשתלטותתשיבוהאחביטאההמערכה
ולהחזירםשלוהטנקיםאתלחלץמהאויבמנעהדברהלחימה.

מחייבתארוךלחימהלמשךתנופהשמירתמבצעית.לכשירות

לבצעשתוכלמנהעלבחלקה,ומשוריינתיעילהתחזוקהמערכת

אויב.אשתחתהקרבשדותשלהקדמייםבשטחיםיעודהאת

שריוןקרבכיהוכיחההעיראקיםכנגדהראשןנההשריוןמערכת

מדויקים,מודיעיןנתוניהשגתהיוזמה,שמירתעל-ידימושגמוצלח

וכןוחיל-אוירסיועגורמישילובוחפוזות,יזומותתכניותתיאום

מוכתביםהמהלכיםכאשרצפוייםבלתילמצביםמהירההסתגלות
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אינומוצלחשריוןקרבכיהוכיחהתמערכההאויב.יוזמתעל-ידי

מוגד-שולטיםשטחיםעלנחותיםבשנאיםעיקשתלחימהמחייב

בפתיחה,הראשוניתהיוזמהוגידוהפתיעשהאויבבמידהרים.

לנהלומשםחדשלחימהלשטחלדלגהשריוןתכונוהמאפשרית

-מוצלחקרבשלבסיומועדיפים.בתנאיםותוקפנייעילקרב

המערכהכלשלהשטחשוביחזור-רחגתמרוןפיתוחובעקבותיו
עלמקומיוויתורבודדבקרבהנחיתותלמו'ותהמנצח,לשליטת

העיראקיםנגדהשריוןמערכתבפתיחתהדברשקרהכפישטח,
ביותרהטובהבצורהמבטאתכזאתלחימהשיטתבאוקטובר.ב-12

משיוויהאויבאתמוציאהכוחות,חוסכתהשריון,תכונותאת

כאשרהשריוןקרבבתורתהעיקריתההמציתאתה11המ1משקלו
הקרב.בפחיחתועדיפותהפתעההשיגהאויב

סיכום

השריוןדיביזייתכנגדנערכה1973באוקטוברב13-1ב-12המערכה

בקרבממוכנת.וחטיבהשריוןחטיבתשכללה3מס'העיראקית
שלטנקיםכ-200מהםטנקיםכ-400חלקנטלוזהבשריוןשריון

היההפגיעותיחסכאשרצה"ל,שלטנקיםכו-170העיראקים
כילצייןישצה"ל.שלטנקיםארבעהלעומתעיראקייםטנקיםכ-60

השתלבואשרארטילריהגדודיבשבעההאוגדההסתייעהבלחימה

המוצלחבסיומהפגזיט.כ-3,400האויבעלוהנחיתוהשב"שבקרבות

מחדששחטתעצמהאתהאוגדהמצאההעיראקיט,נגדהלחימהשל

מסחרהתלכמובמרחבמפתחנקודותשהיווחיונייםשטחיםעל

צה"לשליכולתועלהשפעהודאיהיתהזהלסיוםאל-מל.ותל

לסיוםעדהעיראקיםלחימתאורחועלהמובלעתבמרחבלהחזיק

מלחמתתוצאוהבמטרותיו.ומוגמלהססניזהיר,שחפךהמלחמה
הפערלמרותכימראותהעתיד,עלמלמדותאשריום-הכיפורים

והעוצמההכמותהריצה"ללטובההלוחמיםבאיכותהמשמעותי

-דיביזיותכחמש-הבאהבמלחמהחלקליטולהצפוייםהרבה

עםלהימנותהעיראקיםעלוליםולכןהנמוכהאיכותםעליחפו

עלינועל-כןהמזרחית.בחזיהלישראלביותרהמסוכניםהאויבים

ופ-היערכותםהמבצעית,תורתםעוצמתם,התפתחוהאחרלעקוב

המשלוחחילאתלשתקשנוכלמנתעלהכלולעשותעילותם,

לצבאותצה"לביןהכוחותיחסיעללהשפיעיוכלבטרםולהשמידו

להשתלביצליחוהםאסובצפון.במזרחישראלעםהגובליםערב

אתלהרתיעמנתעלבקדימותזהחיללהכותעליםיהיהנלחימה,

העירא-מניעתישראל.כנגדבמערכותמהשתתפותעיראקממשלת

המזרחיתהחזיתאתתחלישישראל,נגדפעילהמלחימהקים

אסטרטגית.מבחינהוההגנתיתההתקפיתבעוצמתהותפגעכולה
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