
ןן
ום'מלחמתשלהראשוניםן

הביפודיםן
נ---]

]

מבוא
מישקה""(מ'טנקיםפלוגתמפקדהייתיהכיפוריםיוםבמלחמת

בפיקודו217,חטיבהבמסגרת113מילואיםבגדודהקשר)ברשת

ולילותימיםתשעה-עשרבמשךנלחמנוניר.נתקיה)(נתןאל"משל
סואץ.תעלתצידימשני-בו25ועדבאוקטוברמ-6-רצופים

מגדורנותרוהמלהמהשלבסיומהמאוד.קשהנפגע113גדוד
נהרגומחברינולוחמיםשמוניםאנשים.שבעההמקוריהטנקים
ואנישליהתותחןנפצעו.ועשריםממאהולמעלההקרבותבמהלך

נפצעתיטנקים.שבעהוהחלפנוהקרבותבמהלךפעמיםשבענפגענו

בפניבריקיצחקהאלוףשלהרצאותיולפיסגלמוראאל"מרשם*
ברק/'כלליולמטהלפיקורהקורסחניכי

הפלוגהלחימתאתלשחזרבניסיונותיהקרבות.במהלךפעמיים
הזאת.הלחימההיתהקשהכמהויותריותרמביןאניוהגדוד

הכיפוריםיוםמלחמתאלהדרך
בקרבות63,שריוןבגרודטנקעלפיקדתיהימיםששתבמלחמת

אריאלהאלוףשלבפיקודו38,ממוכנתאוגדהבמסגרתכתףאום

מוגברמטאור","שוטטנקיגדודניר,נתןשלבפיקודוהגדודשרון.
בשטחעמוקצפוניאיגוףביצענוספים,ובכוחותחרמ"שבפלוגת
נענוכתף.באוםהאויבמתחםבעורףוהתייצבלמעברקשהדיונות

נשבריםהמצריםשכאשרהתרשמנו,רבה.בעוצמהוירינובמהירות
לאדברששוםתחושה,לנוהיתהטוטלית.נשבריםהםבלחימה,

פתחהעגילהואבוכתףאוםבמערכיהקרבהצלחתאותנו.יעצור

לניצחוןמהפתעהה,4%4%8,%



אשליהויצרהבסיני,המרכזיתבגזרהסואץלתעלתעדהדרךאת

ששתמלחמתשלהזיכרוןבלתי-מוגבלת.שלנוהמבצעיתשהיכולת
יוםמלחמתשלהראשוניםהלחימהבימיבעוכרינוהיההימים

הכיפורים.

נוספים:מרכיביםתרמוהביטחוןלתחושת

ל-מגיעשרוחבומים,מכשולשלק"מ160-סואץתעלת*

מטרים.10-8ועומקומטרים120

אשליהיצרולאורכו,הבנוייםהמעוזים)(המסיבייםהמוצבים*

בלתי-עביר.מכשולשל

חי"רקומנדוכוחות-המצריהצבאשלקטניםכוחותכיידענו,

שלמקומיותפעולותולערוךהתעלהאתלחצותיכולים-ונ"ט

האמנו,לחלוטין.אפשריתבלתינראתהדיוויזיותצליחתאבלמארב,

ולהעבירהתעלהאתלצלוחזאתבכליצליחהמצריהצבאשאם

לעצורנצליחסיניולתוךהמזרחילצידהשריוןאוחי"רדיוויזיות

כ-200שלבעומקשטחשברשותנוהעובדהלנוכחבמיוחדאותו,

מוחלטת.אוויריתשליטהעםהתעלה,לקוועדהירוקמהקוק"מ
אשרסיני,אתוהכרתנוהאווירחילשלהמרשימההאוויריתהיכולת

ולחימהאימוניםשכללהבשטח,שהותשלארוכיםמימיםנבעה

לעבורמצריכוחיצליחאםזו.הרגשתנואתביססוההתשה,במלחמת

השונים,הפיקודבדרגילעצמנואמרנוסואץ,תעלתאתזאתבכל

הפעלתשלגבוההוביכולתברורהאוויריתבעדיפותייתקלהוא
כלשהםמבצעייםהישגיםלהשיגכזהלכוחסיכויאיןולכןטנקים,

סואץ.לתעלתממזרח

1973באוקטובר6שבת,יום
גלאון,קיבוץבקיבוצי,המדשאהעלישבנובבוקר10:00בשעה

שמעתם?חבר'ה,"ואמר:החבריםהגיעלפתעהמצב.עלודיברנו
מילואים!"מגייסים

מילואים?"מגייסיםלמה"שאל:מישהו

כוננות."שיששמעתי"

איזולעצמי.אמרתימדבר?הואמהעלמשתאים.בזהזההבטנו

פלוגתמפקדאנישהריבמהירות,בראשיחלפוהמחשבותכוננות?
ולאנשילמשימתישליהפיקודיתהאחריותרגשבמילואים.טנקים

אחתהכיפורים,יוםמלחמתפרוץלפנישעותכמהאותי.הציף

מופתעיםהיינוישראל,עםבתולדותביותרהקשותהמלחמות

שעומדתכלל.הבנוולאמילואים,שמגייסיםמהעובדהלחלוטין

אפשרותלהיותיכולהשלאלנוברורהיהכל-כךמלחמה.לפרוץ

!בכללכזאת

תפתח"קלה:מתנומהאשתיאותיהעירהבצהריים14:00בשעה

מחרישיקולותנשמעוברקעהודעות."שישאומריםהרדיו,את

מעלוחלפונוףמתלשהמריאוקרבמטוסי-מטוסיםשלאוזניים

מהירבקצבהוקראוברדיוהרדיו.אתפתחתידרומה.בדרכםהמשק

לסיסמתבסבלנותהקשבתימילואים.יחידותשלגיוססיסמאות

ששמעתיהגיוס"סיפור"ביןקישרתילאעדייןהגיעה.אכןוזויחידתי,

במהירותלבשתיהאירועים.לביןהדשאעלהחבריםבשיחתבבוקר

גילי.בןילדות,חברהואחצרונימאירמאיר.לחבריוקראתימדים

ששתבמלחמתיחדונלחמנוהשריון,בחיליחדשירתנויחד,גדלנו
עגילה.באבוהימים

לו.אמרתינוסעים,"תתלבש,אדוני,"
שאל.לאן?"נוסעים"

לימ"ח.""

טוביה.לבארונסענומרים,במהירותלבשלחלוטין,הופתעמאיר

מןנסיעהדקות20מהלךדראס,בביתנמצאשלנוהחטיבהמחנה
אנחנוהסתםשמןוסיכמנוהמצבעלדיברנולימ"חבדרכנוהקיבוץ.
האחרונהשיחתיהיתהזולקיבוץ.נחזורהערבושעדכלשהובתרגיל

באוקטובר,ב-8מכןלאחריומייםנהרגמאירחברי.חצרונימאירעם

הפירדאן.גשרעלבקרב

זיוודללאבסככותהטנקיםעמדושבולימ"ח,ראשוניםהגענו

והזמןרבההיתההעבודההטנקים.אתלזוודהתחלנוותחמושת.

צוותיםהיולאלעבוד.מיעםהיהשלאבכךהיההעיקריהקושיקצר.

ציוותנושונים.וממקומותשוניםבזמניםהגיעואנשיםשכןאורגניים,

הטנקיםהחלולאטולאטהגעתם,עםטנקיםלצוותיהלוחמיםאת

ובתחמושת.בזיוודלהתמלאבפלוגות

ראשוןתדריך
לתדריךהמ"פיםאתיגוריאסףסא"להגדודמפקדאסף18:00בשעה

הידיעותוהמח"ט.האוגדהמפקדמתדריךעכשיוחוזראני"ראשון:

אבלבדיוק,שםקורהמהלנוברורלאמאוד.קשותהחזיתמקו
כאלהוישנםשנפלומעוזיםישנםמהירה.לתגבורתדרישהישנה

להניעברורה:האוגדהממפקדהפקודהולחילוץ.לעזרהשזועקים

רומני-לעבראל-ערישצירעלמהחטיבהללחימהמוכןטנקכל

שיעצורמישהויחכהבלוזהבאזורבדרךהתעלה.לעברומשםבלוזה,

מיכללפקודות.ונמתיןנתקבץשםהכינוס,בשטחיהטנקיםאת

שייסע!"שמוכן

התותחים...רעםאלנרע
הסמ"פעלפקדתיהמג"ד.עםהמפגשתוםעםמיידלפלוגהחזרתי

המוכניםהראשוניםהטנקיםשניאתהטנקים.בהכנתלהמשיך

מפלוגתהראשוןהזחל"םאלינוהצטרףישנים;מוביליםעלהעלינו
נעהבפיקודימצומצמתמחלקהלררך.יצאנו20:00בשעהחרמ"ש.

המלחמה.לעבר
לתעלתבדרכוהראשוןהמילואיםכוחשהיינויודע,אניהיום

הנהגבתאהצוותעםנסעתיהחיצון,העולםעםקשרללאסואץ.

נוסעבזחל"םהחרמ"שוכוחהמובילים,גביעלהטנקיםהמוביל,של
שאנימהעלקלושמושגליהיהלאמהימ"חכשיצאתימאחורינו.

לעשות.הולך

נמחקואל-עריש-רומני-בלוזה,צירעלבהיותי23:00,בשעה
המלחמה.לפנישנערכוהאופרטיבייםהתכנוניםכלמזיכרוני
ועל-פיפלד,מוסההאלוףשלבפיקודו146,לאוגדהאזהשחייכנו

ברמת-הגולן.האוגדהבלחימתלהשתתףאמוריםהיינוהתוכנית,

עקבבסיני.ללחימהבהכנותפלדאוגדתהחלההמלחמהפרוץעם
העדיפויותסדרהשתנהברמת-הגולןהמתרחשעלקשותידיעות

ומשן,ifikaaaלניצחהמהפתעו,



רמת-הגולן.לחזית146אוגדהאתלהקצותהחליטוהרמטכ"ל

7שלהבוקרלקראתהרמטכ"לעל-ירישהתקבלה-הזאתההחלטה

לרמת-האוגדהאתהעלתה-סינילכיווןצאתנולאחרבאוקטובר,

הכרנוסיני.בזירתבהופלוגתי217חטיבהאתהותירהאךהגולן,

ללחימההמלחמהלפניהתכוננואךהימים,ששתממלחמתסיניאת
.ברמת-הגולן

לציין,למותרבלוזה.לכיווןהצירעלחשוךבלילהשעותנענו

היהלאהגדודייםהכינוסשטחיאתלנולסמןהיהשאמורשהאיש

סואץ,לתעלתקרוביםשאנחנובעצמותי,הרגשתיהשחרכשעלהשם.
עלטנקיםעםלנועלהמשיךמכדיקרוביםספקבלימדי.קרובים

הטנקיםאתלהורידהחלטתיהנהג.בתאוצוותיםמוביליםגבי

הטנקיםשניהתעלה:קולעברמבצעיתלנועולהתחילמהמובילים

מןמטרים50עדשלבטווחיםרומני-בלוזהצירצידימשניהתחפרו
שלובעומקמטריםכ-500עדשלמאודרחבהבפריסההציר,
היטב,מוסוויםקומנדובחייליצפוףמלבןמעיןמטרים.כ-100

קיומם.עלדברידענולאלאורכו.אותוחוצהשהציר

החרמ"שזחל"םטנקים,שני-מבצעיתבשדירההכבישעלנענו

לפתעעריין.ירולאהמצריםהקומנדו.מארבלתוךישירות-שלישי
וראיתיהמפקדבתאלאחורהסתובבתימאחורי!אדירפיצוץשמעתי

מיידבמקביל.עליושנזרואר-פי-ג'יפצצותמכמהנפגעשהזחל"ם

תופתאשהחלהיושביו,כלעלשהתפוצץהזחל"ם,עלהנ"טיריעם
באופןפקדתיהשני.הטנקועלשליהטנקעלהצירצידימשני

חי"רצוות"הטנקכלועלימינה!"נהג"הטנקנהגעלאוטומטי

השניהטנקלכביש;מצפוןהדיונותלעברהסתערוהטנקאש!"

נירנתקעהמח"טמשמאלבריק,צחק'מימיולמפקד'ם:תדריך",',,,"
--

אפגושעודהדרךשבהמשךקיוויתימאחור.החרמ"שוזחל"םבראש,

הורדתיהגדודיים.הכינוסשטחישלמיקומםאתלנושיסמןהאישאת

שליהטנק-לנועוהתחלנוהמוביליםמןהטנקיםאתבמהירות

בראש.

ממארבק"ממ-2יותרלאשלבמרחקנמצאאניכיידעתילא

עלבלילהשבתבמוצאיממסוקיםשנחתהמצריקומנדופלוגתשל
רומניביןהצירעלנ"טכמגנןוהתמקמהאל-עריש-רומני-בלוזה,ציר
ברובימצוידיםהיומצריםקומנדולוחמיועשריםמאהבלוזה.לבין

ובנשקי'ג-יפ-רא-7אישינ"טבנשקמאגר,בטיליקלצ'ניקוב,סער
היתהולאברורה,משימההיתההמצריהקומנדולחיילימסייע.

חילוץ.תוכניתלהם

לעצורהיתהמשימתםכיעלה,יותרמאוחרשבוייםמתחקירי

הקומנדוחייליכוחותיו.אתלתגברממנוולמנועהציוני"האויב"את

מטרים,50לאחרהמקלעים.בכלוירינונסענואלי.צמודהסתער

אנשיהנודדותהדיונותמתוךמולנוהתרוממוההסתערות,כדיתוך

נסענושברשותם.הנשקכליבכלשירוהיטב,מוסוויםקומנדו
מאחורלטפסוניסורימוניםזרקווהםמהם,חלקודרסנוירינולעברם,

מתאעוזיבתת-מקלעלעברםיריתיעליהם.המסתעריםהטנקיםעל

שאי-אפשרברור,ותיקלטנקיסט(בחוץגופיכשחציהטנקמפקד

השני,הטנקשלהזחליםלעברגםיריתירימונים.וזרקתיאחרת)

ירההשני:הטנקמפקדגםעשהוכךעליו,לטפסמהםלמנועכדי

חילוץפקודתנתןנפגע,שלידיהטנקמפקדשלי!הטנקזחלילעבר

מצאנוואנישליהטנקצוותבמהירות.לאחורנעשלווהטנקלאחור

הדיונהפניעלשהתרוצצוקומנדואנשיעשרותביןלבדעצמנואת
מאחתמצריחיילהתרומםלפתעמחפורותיהם.מתוךלעכרנווירו

ישירותאר-פי-ג'ירקטתירהמטריםכ-30שלומטווחהמחפורות,



מילימטריםכמהעברהאךהטנק,אתהחטיאההרקטהשלי.הטנקאל

וחולצתיגופיואתפניאתשרפהמאחוריהשפרצההרשףלהבתמפני.

לתפוסהטנקלתותחןפקודהנתחיאינסטינקטיביתלבעור.החלה
עצמי.אתלכבותכדיהחולעלוהתגלגלתימהטנקקפצתיפיקוד.

וירההטנקמקלעיאתתפסהמפקד,לתאבמהירותשעלההתותחן

לפני.מקלעיםאששלמסךכמעטיצרהואאלי.שהתקרבמיבכל

הצלחתיהחולעלגלגוליםכמהואחריבפנים,חזקהצריבההרגשתי

שטחיתהיתהבפניםהכווייהלשמחתי,בי.שאחזההאשאתלכבות

שחורה"מסיכה"נותרהארוכיםימיםבמשך-כךנראתהלאכיאף

פני.על

בכללירותהמשיךוהתותחןהטנק,לעברבחזרהלזחולהתחלתי
דבר,שלבסופומהם.בחלקלפגועוהצליחאלי,להתקרבשניסהמי

התותחןהצריח,עלטיפסתיהטנק,אלהגעתימתישהזחילהאחרי

פנים-אל-קרבושוב,הטנק.שלהפיקודתאאלואניתאואלחזר

לאהימ"חמןכוחותלהוציאשהלחץמסתברקודם.כמוממשפנים,

ללחימה.הצטרפושהגיעונוספיםטנקיםושניפחת,

הים.לעברלברוחהחלווהחייליםהמצריהכוחנשברלפתע

שלפנינו,הדיונותעלשרועיםהיוהרוגיםמצריםחייליםכשבעים

אחריהם.לרדוףהפסקנוהים.לעברבמנוסהנראואחריםורבים

שדרכוהצירהזה,החשובהציראתפתחנוהמארבעלבהתגברות
הזההקרבלאחרמכן.לאחר162אוגדהשלהעיקריהכוחהגיע

תימשךהזאתושהמלחמהועמוקבסיסיבאופןשהופתענוהבנתי,

עשרהאיבדנוהצירפתיחתעלהקומנדומולבקרבמיומיים.יותר
טנקיסטיםושנישנפגעבזחל"םנהרגוחרמ"שחיילישמונהלוחמים:

לנוע.המשכנוהקומנדו.עםבקרבבלחימהנהרגו

פגשתיהחת"ם,צירלידממשסואץ,מתעלתק"מכ-8הדרך,לצד

הםמהשאלתילזחלים.סמוךשפוףיושבפטוןטנקשלסדירצוות
לי,סיפרהטנקמפקדהמלחמה.באמצעהישימוןבלבלבדםעושים

שניקנטרה.באזורמילנו''מעוזשלהטנקיםממחלקתחלקשהם

עלהמהידעלאוהואונשרפו,נפגעוהמחלקהשלהאחריםהטנקים

אמר.נהרגו,"שלישהחבר'הבטוחאני"האחרים.הצוותיםבגורל

הלוחמים,בפניהיהניכרמאוד.נמוךהיההזההטנקצוותשלהמורל

אותםצירפנומילנו'.'במעוזמאודקשותלחימהשעותעברוכי

לנוע.והמשכנושלנולכוח

באוקטובר7ההגנה,בקרב
113גדודשלהטנקיםסיני.במערבהגדורכוחותהתקבצואטאט

התאספו16:00השעהולקראתמוביליםגביעלזהאחרבזההגיעו

אמת-מידה,כלעל-פיעצוםכוחאכןהגדוד.שלטנקים30במקום

ב-7התעלהבמרחבהסדירהנוחלמצבבהתייחסובמיוחד

18:00השעהולקראתהוא,גםהגיעיגוריאסףהמג"דבאוקטובר.
המצריםעםמגעליצורסואץ,תעלתלעברלנועפקודותקיבלנו

המעוזחיילישליציאתםאתבכךולאפשרמילנו','מעוזבחזית

חילוצם.ואתממנו

בכלוירינואשלעמדותעלינוהמעוז.לעבר-טנקים30-נענו
בחסותמילנו'.'מעוזבמרחבהמצריםלעברשברשותנוהנשקכלי

קשרלנוהיהבתחילההחוצה.לצאתהמעוזחייליהחלוהחשיכה
מהידענולאהלילהכלבמשךניתק.הקשריותרומאוחרעימם,

המצריבקומנדושנתקלואוהמעוזמןבשלוםיצאוהאםבגורלם.עלה

הדיונות.ביןמארביםבאין-ספורלבטחשהיה

חזרנוהזאתהחיפויפעולתלאחרלמחשבות.פנאיהיהלא

חימשנותידלקנו,לאחור,מטריםמאותכמהנענואחוריות.לעמדות

להמשךוהתכוננושלהםהשונותבמערכותטיפלנוהטנקים,את
הלחימה.

באוקטוברה-8ערב
שלביותרהקשיםהלחימהמימיאחדהיהבאוקטובר8כיספק,אין

הקרבבתוםבלילה,באוקטוברב-7הכיפורים.יוםבמלחמתצה"ל

בחודהזמןרובהנמצאטנקיםפלוגתכמפקדאני,מילנו','מעוזעל
נתק'החטיבתשלהתנועהבראשהזמןרובברן,אוגדתשלהלחימה

לביצועשנועדוהנגדלהתקפתהתוכניותאתכללהכרתילאניר,

כשלמחרתזאת,האוגדתית.המצבתמונתאתשלאוודאילמחרת,
אתולחצותהתעלהלאורךהמצריהצבאאתלתקוףאמורהייתי

לחימתמצבישלההשתנותקצבלנוכחמצרי.גשרעלהתעלה

ואוליהגדודית,המצבתמונתאתהיותרלכללהכיריכולתיהפלוגה

איניהיוםעדסיני.כמועצוםבמרחבבמיוחדזאתכלהחטיבתית.

המג"דולדעתי,לפרטיה,הזאתהתוכניתאתהכירשהמח"טבטוח

בקרבותולחימהחפוזותפקודותשלהזההמצבאותה.הכירלאלבטח
רובהכיפורים.יוםמלחמתשלהקרבבשדהשכיחהיההיתקלות

ביצוע,לקראתקצרותבפקודותהתאפיינובהםשנלחמנוהקרבות

את...!"ותקוףנוע"כמו

כל-קצרהיהלביצועהפקודהמתןביןהזמןשבהםמקריםהיו

ההיתקלות.קרבותכדיתוךהמפקדיםלמדוהיעדיםאתכיעדכך

מודיעיןהיהרובו,לפחותאוהללו,בקרבותשנאסףהמודיעיןכל

נערכוולאושנייה,ראשונהפקודותקבוצותהיולאהאויב.עםממגע
במצבמשימותלבצעכדיחול.שולחנותגביעלמלחמהמשחקי

מכיןהמלחמהלפנימסודראימוןהיטב.להתכונןהמפקדעלכזה

רכישתללאזאתלעשותאפשרותשוםאיןהללו.הקשיםלמצבים

הקרב.נוהלשלהשונותבשיטותומיומנותידעשלמוצקבסיס
לעמדותהגדודעלההשחר,עלותלפניעודבאוקטובר,ב-8
הגדודצוותירובאורגני,כוחהיינוכברהזהבשלבואש.תצפית
עלותעםלמשימותיו.נכוןהיה113וגדודהלילה,במהלךהגיעו

פקודתנתתיממערב.לעבריההולכתאנשיםקבוצתזיהיתיהשחר,
השמשמצרים.קומנדוחייליאלהכילי,ברורהיהשכןלירי,היכון

החייליםאחרכיהבחנתי,אשפקודתשנתתילפנישנייהעלתה.

עצור!"משהו,כאןיש"לצוות,אמרתירגע,""לבן.בבדמנופף

התבררהתקרבההאנשיםקבוצתכאשרבאש.פתחנולאהמזללמרבה

עלשעבר.בלילההמעוזמןשנחלצומילנו','מעוזלוחמישאלה
וביחידותקומנדובמארבינתקלוהםקשה.לילהעברהללוהלוחמים

נהרגועימםובלחימהלמעוז,בסמוךהתעלהאתשחצושונותאויב

והתקדמוגבם,עלהבריאיםסחבוהפצועיםאתרבים.לוחמיםונפצעו

כוחותינו.קוויאלשהגיעועדרדיו,קשרללאברגל,

מ~שמ1%8ש8182%לניצחהמהפתעה



בנוגדרון,אילןסג"מהיהמילנו''ממעוזשנחלצוהלוחמיםבין

הביטחון).מערכתמבקרלימים(גדרוןמוסיק)(משהמיל')(אלוףשל

שהצליחזהשלה,מהטנקיםאחדשאתהמחלקהמפקדהיהאילן

אל-עריש-צירבצומתלכןקודםיוםראיתימילנו','ממעוזלצאת

הטנק-אילןשלמחלקתושלהאחריםהטנקיםשניהחת"ם.ציד

להיכנסהצליחווהצוותיםוהואונשרפו,נפגעו-הסמלושלשלו

קורותיהםאתליוסיפרגבועלשסחבהפצועאתהורידאילןלמעוז.

שחורכולונעצמו,עיניורגליו,עלעמדכקושיהואהחילוץ.בליל
רוצהאניטנק?יש"שאל,המפקד,""כולו.שרוטהלחימה,מפיח

להילחם!"להמשיך

מחזיקבקושיאתהקצת.תישן"לו,אמרתישעות,"כמהלךקח"

פקוחות."עיניךאת

להילחם."להמשיךחייבאנילא,,לא"

המחלקות,מפקדי-האלההמפקדיםהיוכולההלחימהבמשך
מלחמתשלהאמיתייםהמצביאים-הגדודיםומפקדיהפלוגותמפקדי

קבוצתאלאהמלחמה,אתשניצחוהםהגנרליםלאהכיפורים.יום
גדרון.אילןכמואמונהוחדורינחושיםאמיצים,אנשים

תארגן''אםאבל"לאילן,אמרתיבשבילך,"טנקכרגעליאין"

תצטרף."טנק,לך
שמאחוריבסדנהשתוקןטנקאילןלעצמואירגן""בדרך-לא-דרך

שונים.ממקומותשריכזצוותעםאליהצטרףולמחרתהלחימה,קווי

אליהגיעאילןבעינה:נותרההעובדהזאת,עשההואאיךיודעאיני

אצלך!"אני"בקשר:ליוהודיעללחימהכשירטנקועםצוותעם

התעלה,שלהמזרחיבצדוההתקפה,הבלימהקרבותכלבמשך

ב-18בקרבנפלשאילןעדיחדנלחמנוהמערבי,בצידהמכןולאחר

יחידתעלההתקפותמןבאחתסואץלתעלתממערבבאוקטובר

מצרית.טנקים

עבורושקרירת
זוהיהאויב!"עםמגעוצורהחת"ם,צירעלנועלהתקפה,צא"

תחילתעםמיידבאוקטובר.ב-8הנגרלהתקפתשקיבלתיהפקודה

מרחבעלשולטיםהמצריםכינוכחנו,מילנו''מעוזממרחבהתנועה
חילופיתוךהחת"םצירלאורךדרומהבמהירותנענוהחת"ם.ציר

ברור,ליהיהממערב.השולטיםבשטחיםשנמצאוהמצריםעםאש

ותפגעמהמצריםנחותיםלהיותלנותגרוםיותרמערבהשתנועה

החת"ם,צירלאורךולתקוףלנועהיתהשהפקודהמכיווןקשות.בנו

השטחיםעלהיוהםיחסית.קטןהיההמצריםעםשנוצרהחיכוך

התנועהכלבמשךדרומה.תקפנוואנחנוממערב,באגףהשולטים

עליהם.הסתערנולאאךעוקבות,מעמדותעימםמגעעלשמרנו

הגענוהצהרייםלקראתנעצרנו.לאאךנפגעים,היוולנולמצרים
המצריםהניחוהגשרבאזורהפירדאן.גשרעלהשולטיםלשטחים

השנייההארמיהשלהמצריותהדיוויזיותהתעלה.עלמעברגשרי

עלידעתישלאמובןהלחימה.בהמשךהללוהגשריםגביעלעברו

הפירדאן,גשרעלהשולטיםהשטחיםלעברנענועת.באותהכך

הברגה"."מתחםבשםהקודבמפתהמסומניםאלה

הברגה""גבעותבמעלההדרךלאמצעוהגענומערבההתקדמנו

טנקים8ראיתירב.אבקהתרומםמולנו,ממשלפתע,מערב.לכיוון

לעברנו.ישירותהמדרוןעלשעטוהםמזרח;לכיווןבמהירותיורדים
שאלהזיהיתימהרהעדאךמצריים,טנקיםשאלהחשבתיבתחילה

בכיווןבדיוקנענוואנחנולעברנו,נעוהםישראליים.פטוןטנקי

נעיםוהםהאויבלעברבתנועהאנחנוקורה.מההבנתילאההפוך.

והלאה?האויבמן

לעצורניסינושלנוהטנקיםביןהזאתהטנקיםפלוגתכשחלפה

בטנקיםהבטתיעצרו.לאפשוטהםאךקורה,מהלהכיןכדיאותם

אוימינההביטולאהםהמומות.שפניהםאנשיםבצריחיהםוראיתי

ועברובמהירותדהרופשוטהםמפיהם.הגההוציאוולאשמאלה,
לאחררקלמזרח!ממערבבשיער,מסרקכמושלנו,הטנקיםבין

שם.קרהמהלהביןהצלחתיהמלחמה

השמש12:30,היתההשעההגבעות.במעלהבתנועההמשכנו
לאהלחימה.בחזיתלפנינוקורהמההבחנולאולכןבעינינוהיתה
ק"ממ-5יותרלאשלבמרחקהיינוכיאףהתעלהאתאפילוזיהינו

!ממנה
סואץתעלתועדמ"הברגה"המלחמה.לפניב"הברגה"הייתי

הבטתיאהד.קרקעקפלללאאורכו,ק"מכ-5חלק,מישורנפרס

ראויה.עמדהלתפוסטנקיכולשבואחדמקוםראיתיולאבשטח

בקצהממשסואץ,תעלתאתאזלראותיכולתיהברגה""מגבעות
קרהמההבנולאעדייןהתעלה.אתכללזיהינולאועתההמישור,

מזרחה.דרכנושדהרוטנקיםלאותם
פנים-עימנוולדבראליו,אותנולאסוףנהגיגוריאסףהמג"ד

גםעשינוכךלבצע.שעלינוהמשימהעלתצפיתבעמדתאל-פנים

ניסינובעינינו.השמשעםוהסמג"ד,המ"פיםמפקדים,בתצפיתאז

נחכה"אמר:ויגורילדברהתחלנולזיהוי.היהשניתןמהאתלזהות

בעומדנוידענושלאמהעלכיוםחושבכשאנילהמשך."לפקודות

המציאותשביןהפערגדולכמהעדמביןאניהברגה""גבעתעל

ידענו,לאהזאת.המציאותעלשחושביםמהלביןהקרבכשדה

ממוכנתדיוויזיההיטבומוסוויתממוקמתשלפנינוהמישורישבשטח
כלישונים.מסוגיםנ"טכלימאותועםחי"רחייליאלפיעםמצרית

טנקים,100מעל-הסאגרלטילוערמאר-פי-ג'י-הטווחיםבכלנ"ט

המלחמהלאחררקלינודעהדברארטילריה.שלמאודגדולהוכמות
הטנקיםששמונתאזידענולאכאמור,הקרב.נסיבותאתכשלמדתי

בפיקודו28,טנקיםגדודשלהיומזרחה,אותנוועברולעברנושדהרו

460.חטיבהעמיר,גבישלחטיבתובמסגרתשפעלעדיני,חייםשל
כמסגרתפקודה,המג"דקיבלאיתנוהמפגשלפנישעותכשלוש

סואץ.תעלתשלהמערבילעברהשריוןכוחלהעבירהנגד,התקפת

מתחםשללעומקונכנסשהואידעלא28גרודכילציין,למותר
צליחתותוםעםמיידחפוזהלהגנהשנערכהמצרית,דיוויזיה

במגמההשטחלתוךהגדודכשנכנססואץ.תעלתאתהמוצלחת

נהרגורביםלוחמיםמאוד.קשהמכהספגולצלוח,גשרלמצוא
מהלכיליכשנזרעוהושמרו.רביםוטנקיםשנכשל,המעברבניסיון

המהירהולנסיעההמבוהליםלמבטיםהסיבהאתהבנתיהזההקרב

ידיעה,הכלליבמטהעתבאותההתקבלהאירוניבאופןמזרחה.
המצבתמונתביןהמרחקסואץ.תעלתשלהמערבילצדעברשצה"ל

לנ'צחוןהפתעה"ע(עם"א',7י""ששעםען4ש,



כמרחקאפואהיההברגה""במתחםשקרהמהלביןובפיקודבמטכ"ל
משמע.תרתיממערבמורח

הפירדאןגשרעלהקרב
מערב,לכיווןלתקוףלהמשיך"הבאה:הפקודההגיעההקשרברשת
כוחותינועםולחבורהפירדאןגשרלעברלנועמוכניםלהיות

שאנחנואמר,הסמג"דסוףסוףהתעלה."שלהמערביבצדהנמצאים
אמרתיבשטח.שנעוהראשוניםהיינועתהעדבתנועה.הראשוניםלא

כבר"ומישהוכוחות,נעושלפנינוהיא,הדבריםשמשמעותלעצמי,

בקשרביקשהמג"דמשולט.שהצירהדבר,פירושהעבודה."אתעשה
התשובהאבלהבהרות,כמה

ההוראההיתהשקיבלהיחידה
משוםומהר"לתנועהמוכןלהיות"

התעלהשלהשניבצדשהכוחות
רחוף.לתגבורזקוקים

עשרה-טנקיםעשריםגלשנו
מגבעות-הזהלשלבעדנפגעו

לכיווןרחבהבפריסההברגה""

הגבעותמןירדנוסואץ.תעלת

יחסי.בשקטהפתוחלשטחוהגענו

טנקיסטיםבעיניים.ושמשרבאבק
לאכזהשבמצבאומרים,ותיקים
שללמרחקמקסימוםהרבה,רואים
שלתנועהאחריבודדים.מטרים

המישורבאמצעכשהיינוק"מ,2.5

ומאחורינוהפירדאןגשרבחזיתנו-

שאיןגילינוהברגה","גבעות
הסתכלתיהציר.שלמבצעישילוט
ושמאלהימינההטנקמצריח
מערךבתוךנעיםשאנחנווהבחנתי

לעשותמהשקלתיחפוז.מצרי
בתוךלנועהמשכתיהזה.במצב

נפתחהאחתובבתהמצרי,הכוח
טנקיםקניממאותתופתאשעלינו

ואר-פי-סאגרטיליוארטילריה,

-הכיווניםלכלירוהמצריםג'י.
גבולותהיולאעצמם.ועלעלינו

הקשראתאיבדנושניותתוךאחת.בבתירדההחשיכהלירי.גזרה
מארטילריהנפגעהטנקועשן.אשמלבדדברראיתיולאהסביבה,עם

התרסקוהצריחעלהמקלעיםלתפקד.והפסיקנפגעהתותחומטילים,

הפךאחתבבתבאחת.התקצצווהאנטנותארטילרי,מטחמאותו
ואינולירותמסוגלשאינונוסע,פלדהלגושהמ"פ,טנקשלי,הטנק

אחד.אףעםרדיוקשרלהקיםמסוגל

פלוגהכמפקדבמלחמה.ביותרהקשיםמהרגעיםעבוריהיואלה
גיסא,מחרבהן.שעמדתיביותרהקשותהדילמותמןבאחתנמצאתי

שלהשניבצדהנמצאיםהכוחותאללחבור"המשימהעליהוטלה

לכוחנגיעלאשאםוידעתימאיתנו,"ק"מ3-2שלמרחקהתעלה,
הזהשהקרבלי,ברורהיהגיסא,מאידךמעמד;יחזיקלאהואהזה

אבוד.
שאליובמצבכלשהוליעדלהגיעאפשריבלתיזהכיידעתי,

בזחלנפגעהמג"דטנקמתפקד.אינוהמ"פשטנקגםמהנקלענו,
שקפץלפנילאהורלסגתפקודהלגדודלתתהספיקהמג"דשלו.

בגדוד;הטנקיםליתראותההעברתיהפקודה,אתכששמעהימהטנק.
טנקיםהרבהאותי.לשמועהיהניתןלזהזהקרוביםשהיינומכיוון

אתשמעמייורעאיניהיוםועדהקשר,אנטנותאתאיבדוכבר
הפקורהנוסחזהו-מהר!"אחורה"הנהגעלפקדתיהזאת.הפקודה

סובבנולאמגע.ולניתוקלחילוץ

במהירותנענוופשוטהטנק,את,,,ן

לאחורהתנועהבעתלאחור.
תצפית"חלונות"פעםמדינפתחו

מטרים,30-20כדיעדראותשל

שרצוחייליםוזיהיתייותר,לא
חלקםשונים.לכיווניםסדרכאי
ועמדולרוץכיווןלאיזהידעולא

הטנקסיפוןעלהעלינובמקומם.
נפגעושלהםשהטנקיםלוחמים

עםכך,פצועים.היוחלקם-
בהילוךנסענוהסיפוןעלהאנשים
מטרים.כ-2,500אחורי

המהומהמתוךכשיצאנו

עודיצאואיתישיחדראיתיהזאת
אחדטנק-מהאשטנקיםשני
המח"טאתזיהיתיפלוגה.מכל

ברשתלמג"דלקרואמנסה
עדשליהטנקעםהגעתיהקשר.
כילו,ואמרתיהמח"טלטנק

היחיריםהטנקיםשלושתאנחנו

ככלוכיהזה,מהקרבשיצאנו

בשטח.נשארוהיתרכלהנראה
להיכנסאישורממנוביקשתי

להוציאולנסותלשטחשנית
ניתןשלאמובןנוספים.פצועים

לעומקהשטח,ללבלהגיעהיה
שאנשיםקיוויתיאךנתקלנו,שבההמצריתהדיוויזיהשלהעמדות

ואניהדרך,לאמצעעדלפחותיגיעוהבועריםמהטנקיםשקפצו
קודםמקצתםאתחילצנושבוהאופןבאותואותםלחלץאצליח

באותובקשתי.אתאישראךהמח"ט,ליאמרהתאבדות,"זו"לכן.

מפקדיםלמפגשלהגיעבקשרהוראההמח"טקיבלממשהרגע

ולקבלבמצבלהתעדכןכדימאחור,פרוסהשהיתההאוגדהבמפקדת
החלטות.
בשטחהתבוננתישקט.שררבמקוםהתעלה.לכיווןבחזרהנעתי

הטנקיםכיןהסתובכומצריםחייליםמאותמשקפת.באמצעות

ן,,,ן,,,,,,,,,,,,שאזתעלתאתעובר113גדוד','
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שנשארושלאנשיםלי,ברורהיהקשה.מראההיהזהשלנו.הבוערים

ברקתיזאתובכלבחיים,הזהמהשטחלצאתמאודקטןסיכוייששם

מהרהעדהלוחמים.אתלחלץביותר,הקטןואפילוסיכוי,ישאם
המצבאתובדקתיעצרתירצחנית.באשופתחואותיזיהוהמצרים

הבחנתיאךלעברי,שרץאחדאףזיהיתילאהמשקפת.באמצעות

-ונגמ"שיםטנקיםכ-100-גדולטנקיםכוחריכזוהמצריםכי

הברגה"."השולטהשטחלעברמאוררחבהבפריסהלנועוהחלו

סוככתיהשולטים,השטחיםאתלכבושמנסיםשהםלעצמי,אמרתי

זיהיתיהשולטות.העמדותאלבחזרהבמהירותונעתיהטנק,את

ישבוצוותיהםלכן.קורםמהשטהאיתישיצאוהטנקיםשניאתשם

שלאנוספיםטנקיםשלושהגםשםהיושפוף.רוחבמצבלידם

טנקים.שישההיינויחדטכניות.תקלותבשללקרבכללנכנסו

קשהיהיההשולטהשטחאתיכבשוהמצריםשאםלי,היהברור

כרוכהתהיהכזאתולחימהמחרש,ותו

בלחימהממשיך131גדוד
ביןלהתפזראוכגדוד,ולהילחםלהישארהאםעצמנואתשאלנו

שלבמסגרתלהישארהחלטנוהתלבטותלאחרהחטיבה.יחידות

הלחימהתוםועדזהמרגעכגדוד.להילחםולהמשיר113גדוד

לכלטנקים7שלאלאטנקים,30-20שלגדודהיהלא113גדוד
החרמ"שפלוגתעלהמוקטנת,הטנקיםפלוגתעלפיקדתיהיותר.

הרמתי.מולההחרמ"ש,מג"דפיקדכולוהגדודועלנוסף,מ"פפיקד

שהיה(הגדודעלפיקדטנקים,יחידתעלפיקדלאשמעולםמולה,

מתוךהלחימהרובבמשךהללו)המוקטנותהפלוגותמשתימורכב
החרמ"ש.יחידתשלנגמ"ש

החת"םבצירהשולטיםהשטחיםהחזקת
עלשהתבססארוך,הגנהלקרבהגדודהצטרףמכןשלאחרבימים

כפיהמטרהמערב.לכיווןהחת"םצירשלהשולטיםהשטחים לכבושלצה"למאור
ככרות.באבידות
לחכותלאהחלטתי
השטחעללמצרים

החלטתיהשולט.

לשטחיםטווחלקצר

ארבעהעםהנחותים
באשולפתוחטנקים,

ועלהטנקימעל
המצרייםהנגמ"שים

משם.
לאחרכיקיוויתי

כמהלמצריםשייפגעו
ייעצרו.הםטנקים

עדמהגבעותגלשנו
1.5-1שללטווחים

באשופתחנוק"מ,

פעלנואחת.בבת
בטווחירי"בשיטת
כלכזהבטווחקרבי."

רמתפוגע.פגז

EL
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לשמחתי,בנו.פגעולאוהםגרועה,היתההמצריםשלהתותחנות

הח"שפגזיירילעברם.תנועתנוכעתמאגרטיליהמצריםירולא

נבלמה.והתקפתםהמצריםשלטנקים15-10השמידשלנוהמהיר

באוקטובר.ב-17:008בשעהזההיההשולטות.לעמדותחזרנו
הסמג"דאנשים.ושישהשלושיםהזהבקרבאיבדשלנוהגדוד

ואחריםנהרגו,רביםטנקיםמפקדינהרגו.ממניחוץהמ"פיםוכל

עםהטנקמןשנחלץלאחרבשבינפליגוריאסףהמג"דנפצעו.
בשבינפילתודברארטילריה.פגזמנפילתשנפערבורלתוךצוותו

הודותממוותניצלווצוותוהואכינראה,ימים.כמהלאחררקנודע
לעברבערביתמיליםכמהצעקהואהערבית.השפהאתלידיעתו
גדודהירי.פסקזאתובעקבותעליהם,שירהמצריכוחשלמפקד
טנקים.ארבעהבערבבאוקטוברב-8נשארנואנושה.מנהספג113

היתהדנושהובהרה

הצבאאתלשחוק
ההגנהבקרבהמצרי

האפשרככלהזה

התקפהלקרבולצאת

במגמהמערבה
הצבאאתלהכריע
ההחלטההמצרי.

שהתקבלההזאת,
הדרוםבפיקוד

העידהובמטכ"ל,

תחילתועלמכוליותר

במצבהשינוישל
צה"לשלהמבצעי

הימים.באותםבסיני

ל-816בין

נערכובאוקטובר

הגנה,קרבות
כעיקרשהתנהלו

רבה.ובאינטנסיביותברציפותבלילה,גםולעיתיםהיום,בשעות
בעיקר.השולטיםהשטחים-השטחיםהחזקתעלקרבותאלההיו

אותןלתפוסכדישולטותלעמדותנענוהשחר,עלותעםבוקר,בכל
שלהתקפהמולנוהתפתחהאשלעמדותעלייתנועםהמצרים.לפני

הלחימהבימייוםמדיהתרחשוהאלהההתקפותמצריים.כוחות
עלהאשבעמדותכשהיינובבוקר,7השעהבסביבותהבאים.
ונגמ"שים,טנקיםעשרותלעברנולנועהחלוהשולטיםהשטחים

בלבד.טנקיםחמישהמולםהיינורבים.חי"רחייליצעדווביניהם
התקדמווהםוממרגמות,ממקלעיםואשח"שפגזיבהםירינו

אתהבנולאהמשיכו.היתרכלאךנפגעו,מהםחלקברציפות.
לעיתיםמסוממים"."להםקראנובינינוובשיחותהזאתהתופעה

הגיעהקרבעמדותינו.לקועדממשהמצריהחי"רחייליהגיעו
30שלבטווחטנקיםעלח"שפגזיירי-ממששלקצריםלטווחים

י,,.,.,.,.,



המצריהחי"רמחייליכמהממש.שלפנים-אל-פניםקרבותמטרים.

הלחימה.כדיתוךשלנוהטנקיםעללטפסניסו
שהיומההתקפותכבדההתקפהבפניעמדנובאוקטוברב-13

בעמדותהזמןרובנמצאוהגדודשלהטנקיםחמשתהקודמים.בימים

מעטנחוהצוותיםהמתנה.בעמדותוהתחמשותידלקוחלקםאש.

שלהתקפהזוהיתההיום.כלבמשךלחימהרצףנשמרוכךואכלו,
אש,בעמדתגבוהשניצבהמג"דהרמתי,ומולהיט-62,מסוגטנקים

מטוסיוראיתיראשיהרמתימצרי.טנקשלפגזמפגיעתונהרגנפגע

החטיבתית.התחזוקהעמדותאתוהפציצושהתקיפומצריים,מיג

הרוגים-נפגעיםעשרותבהוהיודקותכמהנמשכהההתקפה

ופצועים.

נהרג.שהרמתילאחרהגדודעלהפיקודאתקיבלרםזאביק
גםיהיהכךרבים.היובמלחמההלוחמותביחידותהפיקודחילופי
פיקודשרשרתשלחשיבותהעלכשמדבריםזאתלהביןצריךבעתיד.

משמעותה.ועל

לכוחותינו.והארטילריהאוויריהסיועאתמתאראיניבמקרהלא

נ"מההגנהבשלאוויריסיועכללניתןלאפשוטה:לכךהסיבה

בשלנדירהיההמלחמהכלבמשךהארטילריוהסיועהמצרית,
המחסורוהחי"ר.הטנקיםיחידותעלבעיקרהוטלההלחימההסד"כ.

המצרים,שלהמסיביהארטילריהסיועלנוכחמאודהורגשבסיועהזה

שההתקפהערהיוםאותוכלהאשבעמדותנשארנועלינו.שנחת
קרבותהינםשטחלהחזקתהגנהקרבותושככה.נבלמההמצרית
באותםבשרנועלזאתלמדנוביותר.רבותוהתמדהנחישותהדורשים

.הימים
סיפרתיהחיילים.עםלשוחחנהגתיהקרבייםהלילהבחניוני

שאנחנוהדבריםעלאיתםודיברתיהיום,במשךעלינועברמהלהם
הלילהבחניוןנשבכולנושלאידעתילמחרת.לעשותאמורים

שבובקרבלהילחםהחייליםאתלהניעשכדיגםידעתיאךלמחרת,

לאבלתי-אמצעי.באופןעימםלשוחחחייביםלהיפגע,עלוליםהם

המפקדיםביןהעיקריהתקשורתערוץאתהמהווההרדיו,בקשררק

הטפיחההאישי,המגע-רדיובקשרדיאיןהשריון.בחילוהחיילים

ביותר.חיונייםהכתףעל

ומקצועיות,אמינותביטחון,אנשיכלפילהקריןחייבשאניידעתי

מסתברשתהיה.ככלקשההאמת,אתלהםלספרעליכיוהבנתי

בתנאיםגםהקרבבשרהאחריוהולכיםאנשיוכך,נוהגהמפקדשאם

היומית,מהלחימהשהיינוככלעייפיםערב,ערבביותר.הקשים

להמשךהטנקיםאתותידלקנוחימשנובמקביללרבר.התכנסנו
הלחימה.

החת"םבצירהמצריםמולהגנהקרבותשלהללוהימיםבשמונת

16עדנפגעולמצריםמאוד.כבדותאבידותלמצריםהסבנו

ונפצעו.נהרגוחי"רחייליואלפירבים,ונגמ"שיםטנקיםבאוקטובר

המצרית25טנקיםלחטיבתהמארב
כוחותעל-ידיסואץתעלתצליחתהחלהבערבבאוקטוברב-15
וטנקיםגומיסירותגביעלחי"רכוחותצלחוהראשוןבשלבצה"ל.

תמסחים.גביעל

קיוושאותולגשרדוברותבחיבורהחלובבוקרבאוקטוברב-17
המישור,ברצועתהחלעתבאותה16:00.השעהעדלהשלים

הגדוליםמןשריוןקרבהמר,לאגםממזרחק"מ4לרוחבהמשתרעת

לכיווןיצאואשריט-62,מסוגטנקים110השתתפושבובמלחמה,

הזאתהחטיבהשלהתקדמותה25.כחטיבהוזוהוהמרהאגםצפון
המערביתלגדהצה"לשלהצליחהמהלךאתממשיבאופןסיכנה

לארובדחופה:משימההוטלה217חטיבהעלסואץ.תעלתשל
אותה.ולהשמידהמצרית25לחטיבה
קיבלתיהחטיבתית,המשימהבמסגרתשחר,עםבאוקטוברב-17

לאגםשממזרחהמישורעלהשולטיםלשטחיםבמהירותלנועמשימה

ואמר:אליהגיעמחו"ל,לכןקודםיומייםשחזרשמוליק,סרןהמר.
אתבינינוחילקנולהצטרף."מחפשואניטנקיםלךשיששמעתי"

פלוגותשתיהיוהרגעומאותוטנקים,חמישהשלהמרשים""הכוח

שמוליקושלטנקים,שלושהבתשלי-113בגדודמאודמוקטנות

שלטורזיהינומשקפותבאמצעותהחרמ"ש.ופלוגתטנקיםשניבת
גדודהגיעלנוצפונההגשרים.לעברצפונהלאטשהתקדםטנקים,

500.מחטיבהנוסףגדודהצטרףבהמשךעמדות.ותפסנוסף

הטנקיםאתלהשמידנוכללאהללומהעמדותכיהבנו,מהרהעד

פתרון.במהירותלמצואישוכיק"מ,5היההטווחשכןשמולנו,

קדימהלנועהיתההמשימהלביצועאפשריתשנראתההיהידההררך

אלבאשולפתוהמשמעותיבאופןטווחלקצרהפתוח,השטחלתוך
חששנואבירים!קרבממשהפתוח.השטחמתוךהמצרייםהטנקים

ממוכנתדיוויזיהשלמחופרמצרימערךבתוךעצמנואתשנמצא

ברירהאיןכיהבנוביותר.קשההיתהההתלבטותהפתוח.בשטח

מחופרממוכןחי"רשובנפגוששלאהתפללנולדרך.לצאתוהחלטנו
ק"מ2שללטווחהגענוהפירדאן.בגשרשקרהכפיבדיונות,

1.5שלקרבילטווחכשהגענוהגיבו.לאוהםהמצרייםמהטנקים
לעברנוהסתובבושלהםהטנקיםצריחיהמצרים.בנוהבחינוק"מ

126וגדוד113גדוד-הטנקיםגדודיכלבאש.עלינוופתחו
זמןתוךוהשמידואשהשיבו-500מחטיבה433וגדודמחטיבתנו

טנקיםכ-60המצרית.25חטיבהשלהטנקיםרובאתמאודקצר

שניםשללכטנקיצה"לאתשימשווהיתרבשטח,נותרושרופים

ההלםכוחותשבהתקרבותהתעוזה-הזההטנקיםמארבמכן.לאחר

וההשמדההמצוינתהתותחנותהפתוחים,לשטחיםהמארבשל
בה.עמדולאשהמצריםהפתעהיצר-המצריםטנקישלהמהירה
לי,נודעהרוסיבצבאכשביקרתילימיםהושמדה.המצריתהחטיבה

מופת.כקרבהרוסיבצבאבבתי-הספרהזההקרבאתשמלמדים

תעלתשלהמערביתבגדההלחימה
סואץ

אברהםהאלוף,האוגדהמפקדאסףבערב25חטיבהעםהקרבבתום

קומה,נמוךאישברן","לתדריך.האוגדהמפקדיאתברן"),"(אדן

ההכרעה",ל"קרבתדריךונתןהאוגדהמפקדיכלמולסלעעלעמד

אתשהשמדנואחריחבר'ה,"כך:ברן""אמרזיכרונילפילדבריו.
תעלתאתצולחיםאנוההכרעה.לקרבהיוםיוצאיםאנחנו25,חטיבה

העיראלבמהירותלנועהיאהאוגדהמשימתהלילה.עודסואץ

ש88ש88%88%לניצחוןמרתעה
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לעשותעלינוהשלישית.המצריתהארמיהאתבכךולכתרסואץ

לעשותהיאהמשימהלכןהאש.הפסקתאותנושתעצורלפניזאת

מהר."זאת

הסלעאותועלירקונייפהעלתהדבריואתסייםש"ברן"לאחר

אלרצנוכאלה.ברגעיםשםהיתהתמידהיאשירים.כמהושרה
נוספיםפרטיםכנראהמסרהואלמח"טיםהזה.הכינוסבתוםהטנקים

המפורטתאוליהאחרונה,הפקודהזוהיתהעבוריאךיותר,מאוחר
כולה.הלחימהלסוףעדשקיבלתיביותר

מערבהלהתקפהמעבר
שונהבמצבצה"להיההתעלה,שלהמערביתבגדההמתקפהערב

לאחרלטנקים,חזרנוהמלחמה.שלהראשוניםבימיםמאשרלחלוטין
שצה"להגשרעלכברשידעוהמצרים,לנוע.התחלנוותדלוקחימוש

המעבר.לאזורוקטיושותארטילריתאשריכזוסואץ,תעלתעלהניח

עצמםהגשריםהארטילריה.התחזקההגשריםאלשהתקרבנוככל

שפתחומצריים,טנקיםב-15נתקלנוסולטןאבובמחנותבקרב
לנועיכולהיהולאבזחל,נפגעשליהטנקגםאחת.בבתבאשעלינו
ביריפתחנוויחדהנותרים,הטנקיםשניאתלקדםהצלחתייותר.

בטווחיםחושותמתוךבלטושקניהםהמצריים,הטנקיםלעברמהיר

החרמ"שפלוגתאתקידםרםזאביקמאיתנו.מטרים200-100של

היטבמוסתרשהיהקומנדובכוחנתקלהוהפלוגההשטח,לטיהור

במכתובאר-פי-ג'י.קלצ'ניקובסערברובימצוידוהיההחושות,בין

מהמ"מיםוחלקהסמ"פהחרמ"ש,מ"פנהרגהראשונההאש

קשות.נפגעכולוהפלוגתיהפיקודונפצעו.נהרגווהלוחמים

הצלחנוערבלקראתרקהכוח.לחילוץהחשיכהררתערנלחמנו

מהשטח,הרוגיוועלפצועיועלהכוחאתלחלץמתוגבריםבכוחות
הלחימהבאוקטובר,25עדמכן,שלאחרבימיםלתנועה.נפתחוהציר

השריון,דיוויזיותשלטנקיםמולהיתהלתעלהממערבהעיקרית

ארטילריהמולעמדות,ועלמחנותעלבהגנהששולבחי"רמול

הטיליםסוללותמטוסים.נגדטיליםשלסוללותמאודהרבהומול

בלחימהאוויריסיועקיבלנושלאלכךהישירההסיבההיוהללונ"מ

לתעלתמעברהלחימהכימיירינועלשהושמדהסוללהכלאז.ער

במרחב.לפעולהחלוואלהלמטוסינו,השמיםלפתיחתתרמהסואץ,

סולטןאבוממחנותבול-22ועדבחודשמ-18ברציפותלחמנו

ולחימהתנועהשלקילומטריםעשרותסואץ-קהיר.צירלכיווןדרומה

רצופהלחימהשלהמשמעותהמר.ולאגםסואץלתעלתממערב
בתוךהפסקותללאשהותוראשונהבראשהינההטנקיםלצוותי

ולוהטנק,אתלעזוביכלולאהצוותואנשיהטנקמפקדהטנקים.

עלינוהיהוהלחץהפעילותעומסהרצופה,הארטילריהלנוכחלרגע.

העצירותצרכינו.אתלעשותכדיאפילויצירתיותדרכיםלמצוא

8

ש

ראשוןעלהשמוליקשחר,לקראתלגשרהגענוהרף.ללאהופגזו

הטנקיםשלושתעםאחריונעתיואניטנקים,שניעםהגשרעל

ישירהפגיעהשמאחוריהטנקספגהגשר,עלשנענובשעהשלי.

אלצנחוהטנקהטנק,הגאיעלשליטהאיבדהטנקנהגמקטיושה.

ונחלץהקשרממערכתלהשתחררהצליחהטנקמפקד!סואץתעלת

התעלהלמערבמהגשריצאנוטבעו.הצוותאנשייתראבלמהטנק,

ב-18סולטןאבובמחנותסולטן.אבומחנותלמרחבוהתקדמנו

והושמרונפגעוהאוגדה,ליחידותהצירפתיחתעלבקרבבחודש,
שלהאינטנסיביותכולם.נהרגוהצוותיםחיילישלנו.טנקיםשני

כה.עדשעברנוההגנהקרבותשלמזושונההיתהלאההתקפהקרב

יניצחוןמהפתעה*44%ןו,%8הרמק)



בלבדולתחמושלתדלוקהיוהיחידות

הראשונהשאה8תקספה
אתוכבשסואץ-קהירהצירלמרחבהגדודהגיענחודשכ-22

היינוהפסקת-אש.עלהודעההגיעהבקשרעליו.השולטיםהשטחים

רעשה.הבין-לאומיתהמערכתוכלמקהיר,ק"מכ-100שלבמרחק
אפילוהגענולאהושלמה,לאהשלישיתהארמיהכיתורמשימת
כללנוהיהלאהזהבמצבאותנו.תפסהוהפסקת-האשסואץ,לעיר
אסטרטגיתתוצאהאיזושהישיניבמערכתייתרוןלאבוודאייתרון,

ברורה.
בהפסקת-אנחנואמנםבריק,שמע,"אלי:פנהרםזאביקהמג"ד

עייפיםשעה,אחרשעהבלילה,נענושטח."תגנובנוע,אבלאש,
בלילה2:00בשעהבאויב.נתקלנולאנעצמו.העינייםויותר,יותר
שעה,"לחצינעצור"הטנקים.אתעצרתילהמשיך.יכולשאיניחשתי

הביולוגיהונרדמנו.הטנקיםלתוךצללנו""שניותתוךהחלטתי.

מכונות.איננושלה.אתעושהכנראה
ממערבהישימוןבלבהישראלייםהטנקיםחמשתעלהאירהשחר
בתנועהלהמשיךהתכוונתיבבהלה,עיניאתפקחתיסואץ.לתעלת
ראשיאתהוצאתיבבוקר!חמשכברוהשעהבבוקרוחציבשתיים

למראההאמנתיולאושמאלהימינההבטתיבצריח,המפקדמתא
למעלהמצרי.תחזוקהאגדשלענקיחניוןבלבנמצאנועיני!

חשבוהםשמסביבנו.בעמדותמחופריםהיושוניםרכבכלימ-100
אורותללאנענובלילה.אותםלאבטחשבאמצריכוחשאנחנו

הסתובבמצריחיילהתוצאה.היתהוזאתקפדנית,לילהובמשמעת
מסוגמצרייםטנקיםראהלאהואבהשתאות.בנווהתבונןסביבנו
באמצענעצרמילבדוקמשימהקיבלשהואליהיהנדמהכזה.

מחייליאחדבאמצעותלואמרתיסרן.אוסגןקצין,הגיעהחניון.

אותםסדרבחניון,הרכבכליכלאתאסוף"ערבית:דוברהצוות
אמר,מאוד,"מצטעראני"מערב!"לכיווןכולםעםונועבשרירה
לפניך."כאןהיינו"

אחריהבכיר.למפקרקראוהואלו.אמרתיהבכיר,"לקציןקרא"
קיבלהואקולונל,בדרגתהמצריהבכירהמפקדעםודבריםדין

עליואפתח-מיידמשםינועלאהואשאםהודעתי,אתברצינות

שלהגבוההיכולתועלשהעידהמסודרת,ובצורהבמהירותבאש.
הרכבכליעשרותכלהתאספוממקומו,לדלגהמצריהתחזוקהאגד

ממשקהיר.לעברלנועהחלושעהואחריארוכה,מסעלשדירת
הפסקת-האש.בוטלההזמןבאותו

הארמיהשלהכיתורהשלמת
השלישית

הלילהבחצותבקשרהתקבלההסופיתהפסקת-האשעלההודעה
באהלאהזהבמצבשעצירהחשבתי,באוקטובר.ל-2425שבין

הכרחית.הייתההכיתורהשלמתבחשבון.
ותעלתממזרחסואץתעלתשלגבוההסוללהדרומה.הבטתי

אפשריתהיתההתנועהממערב.מסביבהסבךעםהמתוקיםהמים

ושלושהואנילפני,נעהסמלטנק-דרומהלנועהתחלנוהציר.עלרק

וסגראלינוהצטרףבדרךשתעוצנחניםעםנגמ"שמאחוריו.טנקים
לחלוטין.שקטהיההראשוניםהקילומטריםבארבעתהטור.את

שלבמרחקבסבךבתנועהבשדירההקדמיהטנקהבחיןלפתע
ביןבסבךהמתוקים,המיםלתעלתסמוךלפניו,מטריםכ-100

השטחמצריים.טנקיםשלושהתותחיהםאתלעברנוכוננרהחושות
ח"שפגזלעברנו.שנורושריוןחודריפגזיםשלמטחלקולניעור

נעקרוהמקלעיםעבר.לכלעפורסיסיםואלפיבטנק,פגענפיץ
פני.עלזרםרבורםבמצחי,פגעקטןרסיסמהטנק.ועפוממקומם
ענייןשזההאחרונים,הלחימהבימימאודשהתחדדובחושי,ידעתי

פקודותנתחישלי.בטנקיפגעהבאשהפגזעדספורותשניותשל
הנהגהמפקד,"לי:ואמרהנהגעלהביטהתותחןולתותחן.לנהג

שנישייפגע.לפניהטנקאתלנטושפקודהלצוותנתתיהרוג."
אותם.והשמידושבסבךהטנקיםלעברבמהירותירושלידיהטנקים

חייליםכחמישה-עשרקפצוהזאת,המהומהכלבתוךלפתע,
מעלמורמותכשידיהםלעברנוורצוהתעלהלסוללתמעברמצרים

מחזהלבכות.והחלוארצהאפייםנפלואלינו,כשהגיעולראשיהם.
באלאשחרורםלעשות.מההתלבטתיהרעות.לכלסוריאליסטי

חזרומכןולאחרששוחררוששבוייםמקריםכברהיו-בחשבון
בנו.ונלחמו

בעברכנראהששימשמההפגזה,מרוטשרכבכליעמדהדרךבצד
היהבראשישעלהביותרהמקוריהפתרוןהללו.החייליםאתהקרוב

הרכבעללעלותשלנו,הוותיקהמתורגמןבאמצעותלהם,לומר
החייליםשלוהבכיהמחאהצעקותלמרותלשדירה.ולהצטרףהזה

האמת,למען(הזההרכבאתלתקןביכולתםהאמינושלאהמצרים,
הצליחווהמצריםקרה,הכלתי-אפשריבכך),האמנתילאאניגם

להשמדתםעדהקרבנמשךמסביבאותו.ולהניעהרכבכליאתלתקן
הצנחנים.צוותועל-ידישלנוהטנקיםעל-ידיהמצרייםהטנקיםשל

שלהקטנההפלוגתיתהטנקיםשדירתנעובמטרה,בדבקותכך,
עדהתעלהלאורךהשבוייםומשאיתהצנחניםצוות113,גדוד

סואץ.לעירשהגיעו

השלישית.הארמייהשלכיתורהאתהשלימהמישקה""פלוגת

הקרביהפיקודיישוםעללסיום
רבותפעמיםהזמן.במשךעל-ידונוצרתבקרבהמפקדשלמנהיגותו

כלהקרב.בשדהמפחדיםכולנוהקרב.בשדההפחדעלנשאלאני
יממותשמונה-עשרהבמשךלילה,עדמבוקרשלחמו113,גדודאנשי

הזה.התמידיהפחדעלשהתגברואלההיוהגיבוריםפחדו.רצופות,
ידעוהכיפוריםיוםבמלחמתומפקדיוצה"למלוחמימאודרבים

שלבסופושהביאההיאוגבורתםהקרב,שדהפחדיעללהתגבר
בקרב.לניצחוןדבר
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