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-במשימהדבקות
היכשלעז

הכיפוריםיוםלמלחמתהראשונותבשעותסיניאוגדתשלנוספיםשריוןגדודיושל9גדודשלבקרב
הכוח,מיצוישלהעקרונותמולהלחימה.לערכיהמלחמהעקרונותביןחמורההתנגשותהייתה
הרעותהלב,אומץבמשימה,הדבקותערכי-וניצחו-עמדוותחבולה,אבטחההמאמץ,ריכוז

נוראהיההמחירהעילאית.וההקרבה

צה"ל,שללקציניםבבית-הספר

האווירזרועותשלההדרכהבבסיסי
ובקורסיולמטהלפיקודבמכללהוהים,

לומדיםהשונותברמותהפיקוד
שדרתלהיותהמיועדים-החניכים
עשרתאת-והבכירהזוטרהפיקוד
במשימהדבקותהמלחמה:עקרונות

יוזמההלחימה;רוחהמטרה;לאור
המאמץ;ריכוזתחבולה;והתקפיות;
רציפותהכוח;מיצויאבטחה;

ופשטות.ועתודהעומקוהמשכיות;
הלוחמיםוהןהמפקדיםהן

באימונים,בטירונות,מתחנכים
מורשתעלבהרצאותהחינוך,בסדרות

כדיותוןהקרב
הבט"שפעילות

ערכישללאורם
שהתגבשוצה"ל,

אובמלחמותינו
מניסיונםנלמדו

זרים.צבאותשל
אלהערכים
היתר,ביןכוללים,
במשימהדבקות

ממרכתהמרחמהבהיות
ללמדניתןלאאי-הוודאות,

המינוןאתקורםבשום
דבקותשלהמדויק

המלחמהבעקרונות

מראשלחזותניתןלאובעיקרהמלחמה,
כאשרלנהוגלוחםעלאומפקדעלכיצד

בערכיהמלחמהעקרונותמתנגשים
יפתורהאלההדילמותאתהלחימה.
וניסיונותבונתובאמצעותהמפקד
להציעזהמאמרבכוונתאיןהקרבי.
כאלה,לדילמותבית-ספר"פתרון"
כלאחריות.חוסרבזאתשיהיהמשום
ולתתהבעיהאתלהאירהוארצוני

חומרהעתידיתהפיקודלשדרת
אחדשללקחיובסיסעללמחשבה
יוםבמלחמתביותרהקשיםהקרבות

כלליבאופןאציגבמאמרהכיפורים.
בגזרה9גדודשלהגבורהקרבאתבלבד

שהחלקרב-סואץתעלתשלהצפונית
באוקטובר6הכיפורים,יוםבצהרי
אתשחר.עםלמחרתוהסתיים1973,
בספרילקרואניתןבמלואוהקרבתיאור
9",גדודתולדות-והאשהמדברבדרך"
מערכות"."בהוצאתשיצא

14:00בשעה1973באוקטוברב-6
צבאותהכיפורים.יוםמלחמתהחלה

אתבמפתיעתקפווסוריהמצרים
תעלתבחזיתבו-זמניתצה"לכוחות

כדיעדובתבונהבנחישותלב,באומץ
עלשמירהאישית,דוגמאהנפש;חירוף
נאמנותבלחימה,מוסריותאדם,חיי

רעותעילאית,הקרבההנפש,ומסירות
אי-היחידה,לכידותהלוחמים,ואחוות

שלהאתיבקודבשטח.פצועיםהשארת
יסוד",וכלליערכים-צה"לרוח"צה"ל

נאמר:1994,משלהיצה"לאתשמחייב
ולנצחבמשימהלעמודהחובה"
מאמץבכלהמצפןתהיהבמלחמה

מערכתבתוךהנאותלאיזוןלהגיע
צה"ל"'.רוח'שלהיסודוכלליהערכים

אי-ממלכתהמלחמהבהיות

אתקורסבשוםללמדניתןלאהוודאות,
בעקרונותדבקותשלהמדויקהמינון
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מיוקרןחקוציור:1913בא)טט,ברב-6התעה)אתחוציםחבריםחייהם

המצריתבחזיתהגולן.ובחזיתסואץ
הונחתההבא:באופןהמלחמהנפתחה
אורךלכלכבדהארטילריתהרעשה
צמתיםועלמעוזיםעלהתעלה

תקיפותהתבצעולהם;שממזרח
מפקדותעלהמעוזים,קועלאוויריות
עלבעומק,חטיבותמפקדותעלגדודים,
שליטהמרכזיעלתעופה,שדות

ועלאוויריתבקרהיחידותעלוהתרעה,
שלמה.ובמרחבסיניבמערבמכ"מים

אשובחיפויהכבדהריכוךבחסות
עלשניצבוטווחארוךנ"טונשקטנקים
צליחתןהחלההמערביתבגדהרמפות

באמצעותמצריחי"רדיוויזיותחמששל
אמפיבייםנגמ"שיםגומי,סירות
המצריםהחי"רחייליקלים.וגשרים
מןאותםניתקוהמעוזים,ביןעברו
שללטנקיםנ"טמארביםוהציבוהעורף
המעוזיםאללהגיעשניסוסיני,אוגדת
המשולשותהעפרסוללותואל

בהתאםה"סנפירים")(שמאחוריהם
שובך"ההיערכותולתוכניתלתרגולות

מצרייםמסוקים48ניסובמקביליונים".

20סיני.בעומקקומנדוכוחותלהנחית
האווירחילמטוסיעל-ידיהופלומהם
אחריםורביםהקרקע,כוחותובאש

קומנדויחידותבנחיתתם.התרסקו
בחוףגומימסירותגםהונחתומצריות
צלחה130הנחתיםחטיבתסיני.

אתאמפיבייםובנגמ"שיםבטנקים
לעברלהתקדםוהחלההקטןהמרהאגם
כוחותצליחתלאחרמיידגידי.מעבר
הנדסהכוחותהחלוהראשוניםהחי"ר
העפרבסוללותפרצותלהכיןמצריים
והקימוהתעלהשלהמזרחישבצד
ליחידותשאיפשרמה-כבדיםגשרים
לעבורהחי"רדיוויזיותשלהשריון
השלמתעםהתעלה.שלהמזרחילצידה
החלוהחי"רדיוויזיותשלהשריוןמעבר
הממוכנות,הדיוויזיותלעבור

דיוויזיותלצלוחהחלוובעקבותיהן
השריון.

ועלהתעלהקועלהמגננהתוכנית
היה,שלההקודששםסיני,מערב
בעקבותגובשהיונים",שובך"כאמור,
על-פיההתשה.מלחמתשללקחיה

סיניאוגדתהייתהאמורההתוכנית
הגנהקרבלנהלמלחמהשלבמקרה
דרך"לביןהתעלהשביןברצועה
עדהסדירותיחידותיהעםהרוחב"
הסד"כהמילואים.אוגדותשלהגעתן

כדלקמן:להיותאמורהיהלתוכנית
7,חטיבה201,חטיבה14,חטיבה
ו-22וחרמ"שחי"רגדודיחמישה

המילואיםחייליארטילריה.סוללות
מוחלפיםלהיותאמוריםהיובמעוזים
ונאמרנבחרות,סדירותחטיבותבחיילי

בכלתיעשהלאהמעוזיםשהחזקת
להתפתחותבהתאםאלאמחיר,

עלהיההתרעהקבלתעםהלחימה.
לנקודותלנועהסדירותהשריוןיחידות

בפועלהתרגולות.על-פיההיערכות
באוקטוברב-6התעלהגזרתהייתה
חטיבתיות:גזרותלשתימחולקת1973
חטיבהפרוסההייתההצפוניתבגזרה

פנחסאל"משלבפיקודו275מרחבית
-והדרומיתהמרכזיתובגזרהנוי,

שלבפיקודו14הסדירההשריוןחטיבת
החייליםאלף80מולרשף.אמנוןאל"מ



התעלה,אתלצלוחשהחלוהמצרים,
חי"ר,לוחמי450רקהמגעבקוניצבו
ובארבעהמעוזיםב-16ערוכיםשהיו
מילואיםחיילימרביתם-תצפיתמעוזי
ורקירושלים,חטיבתשל68חי"רמגדוד
חייליםבמעוזיםישבוהדרומיתבגזרה

טנקים1,700מולהנח"ל.שלסדירים
ארוכינ"טאמצעיםומאותמצריים

בפיקודוהסדירה,סינילאוגדתהיוטווח
274מנדלר,אלברט)(אברהםאלוףשל

בקוטנקים85רקניצבושמהםטנקים,
מצרייםתותחים1,כ-150לעומתהמגע.

28התעלהחזיתבכללצה"להיו
בלבד.תותחים
עלהמעידיםהסימניםהתגברותעם
למלחמה,והסוריםהמצריםהכנות
באוקטובר,5ו',ביוםהרמטכ"להורה

הטנקיםחטיבתחייליאתלסינילהטיס
עמיר.גביאל"משלבפיקודוהסדירה
והחלהלרפידיםהוטסההחטיבה
שלהחירוםממחסניבטנקיםלהתארגן

פיקודקיבל11:25בשעהסיני.אוגדת
-ג'לכוננותלעבורהוראההדרום

הצבאשלביותרהגבוהההכוננות
הדרוםפיקודקיבל20:00בשעההסדיר.
על-פילהתפרסמהמטכ"לפקודה

14חטיבהכדלקמן:2"אשור"תוכנית
גדודכאשרכולה,התעלהלאורךתיערך

שלושאולגדודהצפונית,בגזרה9
סקלעמנואלוגדודהמרכזית,בגזרה
201חטיבהמפקדתהדרומית.בגזרה

תיערךשומרוןדןאל"משלבפיקודו
התעלה,באיזורוגדודיהבביר-תמדה,

להתארגןתמשיךעמירגבישלוחטיבתו
רב-לרמטכ"ל,התבררכאשרברפידים.

באוקטוברב-6אלעזרדדו")"(דודאלוף
בו-תיפתחהמלחמהכי04:30,בשעה

אתמיידיתאליוזימן18:00,בשעהביום
שהחלהקצר,בדיוןהפיקודים.אלופי
דדו""התווהבמטכ"ל,07:15בשעה

שצפהכפיהמלחמה,שלביאתבפניהם
שלבתכנונהוהתמקדהשעה,באותה

ברורותהנחיותניתנולאהתקפת-הנגד.
עודשחר,עםלהתקפה.להיערךכיצד

אלוףהתקשרלמטכ"ל,יצאבטרם
גורודיש),(גונןשמואלהדרום,פיקוד
והורהמנדלר,אלוףסיני,אוגדתלמפקד

17:00השעהלקראתלהיכנס"לו

לאכדיספיגהולכוננותיונים"ל'שובך
אסקלציה".לפתחולאעירנותלהראות

לשעההכניסהאתלהקדיםביקשמנדלר
לכך.הסכיםוגונן16:00,

שלבפיקודו14,חטיבהשל9גדוד
בגזרהפרוסהיהתמיר,יום-טובסא"ל

אוגוסטמאזסואץתעלתשלהצפונית
שכללההגדוד,מפקדתכדלקמן:1973
אתובנגמ"ש,בטנקהמג"דחפ"קאת
המפקדהפלוגתואתהסמג"דטנק

דרומיתחצב""במתחםישבהוהסיוע,
ישבוטנקיםפלוגותשתילבלוזה;

למצבלהתפתחעלולהמצריםשעורכים
צפויהמצריתארטילריהאשוכילחימה,
קבע-לפיכך18:00.בשעהלהיפתח
על-פיהכוחותיתפרסו-המח"ט

מהשעההחליונים"שובך"תוכנית
שנכחוהמפקדיםשלבלחצם17:00.

למפקדהמחייטהתקשרבתדריך
מיידלנועאישורוביקשהאוגדה

מפקדאךהנוכחיות,לעמדותיהם
תנועהשכלבטענהזאתדחההאוגדה

המצב.אתלהסליםעלולהכוחותינושל
9בגדודשנערכהפקודותבקבוצת

מפקדיאתהמג"דתידרךכשעהלאחר
תוכניתעלחזרהמצב,עלהפלוגות
שתורגלהכפיהגדודיתיונים"שובך"
מוכניםלהיותוהורהפעמיםעשרות
להיותכדי16:00בשעהלתנועה
המעוזים,מפקדי17:00.בשעהבעמדות

מג"דפיקודתחתלהיותאמוריםשהיו

במעוזהגדודשלהטנקיםומחלקת9,
עלבטלפוןתודרכואורקל""

שבמטכ"לאףהצפויות.ההתפתחויות
בוודאות04:30משעהכברידעו

הרילהיפתח,עומדתשהמלחמה
השריוןולמפקדיהמעוזיםלמפקדי

שהםהיהנראההגולןובחזיתבסיני
הקרבימידוגמתקרביוםבפניעומדים

שלוששהסתיימהההתשה,מלחמתשל
לכן.קודםשנים

צפירתלפתענשמעה13:55בשעה
מטוסים.התקפתעלשהתריעהאזעקה,
ותקפומצרייםמטוסיםהגיחוממערב

שלושהו"קטיה".חצב""מתחמיאת
נפצעו.וחמישהנהרגוהגדודמחיילי

שלהקשרברשתמבוהליםמדיווחים
הפגזותסופגיםשהםהתברר,המעוזים
מזנקותהגדודפלוגותבעודכבדות.
המתוכננותלמשימותיהןדרוךכקפיץ
לרשתהמעוזיםמפקדיהתפרצומראש,
יגיעושהטנקיםודרשו9גדודשלהקשר

שהבחינומשוםלהם,לסייעבדחיפות
אתלצלוחשהחלוהמצרייםבכוחות
וטיליהארטילריהמסךמולאלהתעלה.

הטנקיםצוותידהרוהרצחנייםהנ"ט
לקנטרהשממזרחובביצותבדיונות
המצרייםהכוחותאתלבלוםבמטרה
עילאיתבגבורההתעלה.אתשצלחו
ודבקותשיעורללאהקרבהגילוייותוך

מיצוישלהעקרונותמול

המאמץ,ריכוזהכוח,
-עמדוותחבולה,אבטחה
הדבקותערכי-וניצחו
הרעותהלב,אומץבמשימה,

העילאיתוההקרבה

פלוגתל"חצב";הסמוךקטיה""במתחם
קדמיבמתחםישבהאחתטנקים

ישבהאחתטנקיםומחלקתב"צ'רצ'יל",
אורקל"."בתעלה,ביותרהצפוניבמעוז

בעלמג"ח,מדגםהיו9גדודטנקי33
מקלעיושנימ"מ105תותחדיזל,מנוע
ראייתיכולתהייתהלטנקיםאינץ'.0.3

תת-אדומות.משקפותבאמצעותלילה

זרקורבאמצעותהתבצעהלילהירי
מורכבשהיהתת-אדום,מסנןעםקסנון

מחלקותלמפקדיבלבד.המ"מטנקיעל
טסתטל-טס""משקפותגםהיוהטנקים

פסיבית,לילהלראייתמשקפת(
אורהגברתשלהעיקרוןעלהמופעלת

כלשלהאישינשקםהכוכבים).
תת-מקלעהיהוהמפקדיםהלוחמים

נגמ"שגםהיהטנקיםפלוגתלכלעוזי"."

שלהחרמ"שפלוגתטכנית.חוליהעם
קיצוצים.בשלממנונגרעההגדוד

שהתקיימהפקודות,בקבוצת
בשעההצפוניתהחטיבהבמפקדת

מג"ד68,חי"רמג"דבהשתפות12:00

מגדודמ"פהגזרתי,החת"םמג"ד9,
מרתף""בתעוזשישב(שקד""הסיור

מסרהחטיבה,ומטהלקנטרה)ממזרח
היקףרבשתרגילידיעותישכיהמח"ט,
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לוחמיניסובמשימה
אתלפרוץהגדוד
המעוזיםאלדרכם

כלכנגדהמכותרים
הסיכויים.
15:00משעה

7שחרועדלערך
טנקיניסובאוקטובר

להגיע9גדוד
טנקיםארבעההמתוכננות.לעמדותיהם

המתוכננות:למשימותיהםהגיעובלבד
סגןשלבפיקודול'מפלוגהטנקיםצמד

בודפשט""למעוזשחברמוזס,שאול

פואדפורטמולהתיכוןהיםחוףשעל
אתשמנעההגנהבקרבוהשתתף
ל',סמ"פבפיקודטנקיםוצמדכיבושו,

לעמדתשהגיעואלתגר,מירוןסגן
כלכתובה"."למעוזממזרחה"סנפיר"

לעברלפרוץניסוהגדודטנקישאר
אולעזרהזעקושמגיניהםהמעוזים

בניסיוןהמתוכננותעמדותיהםלעבר

ההפגזותעקבהמצרים.אתלבלום
וטיליטנקיםיריבשלובעיקרהכבדות
לתעלהשממערבמרמפותסאגר""
ציידיחוליותעםהיתקלויותובשל
ששרצוהמצריהקומנדושלטנקים
שקעואוהגדודטנקירובנפגעובשטח
שממזרחבביצותתמרוןכדיתוך

לתעלה.
המשיכונקלעושאליוהמצבלמרות

בעקשנות,ולוחמיוהגדודמפקדי
דבקותבגילויישיעור,ללאבנחישות
בטירוף,כמעטשגבלוובאומץ,במשימה

גםלמעוזים.לחבורבניסיונותיהם
החרמ"שפלוגתלגזרההגיעוכאשר

ששוןיחיעםסרןשלבפיקודו79מגדוד
יפהעמירסא"לשלבפיקודווהגדוד

המפקדיםעצרולאעמיר,גבימחטיבת
כדיוקרהשקולהמצבהערכתלבצע

אינוכהעדששילמוהמחירהאםלבחון

כלהמשיכוזאתתחתמדי.גבוה
קולעברזעםבחמתלהסתערהמפקדים

לרסיסים.יחידותיהםאתוניפצוהמים
רצופהלחימהשלשעות16לאחר

כשיריםטנקים7רקנותרוואכזרית

הגדודיצאשעימםהטנקים33מתוך
נפלוולוחמיוהגדודממפקדי59לקרב.

צוותבשבי.נפלוו-6נפצעו78במלחמה.
ל',סמ"פאלתגר,מירוןסדןשלהטנק

הוענקוהמלחמהלאחרהיום.עדנעדר
עיטורישניעיטורים:16הגדודללוחמי

עיטורהמופת,עיטורישבעההגבורה,

שללשבחציוניםושישההעוז
צורפושנותרוהטנקיםצוותיהרמטכ"ל.

גבילחטיבתבאוקטוברה-7בבוקר
סוףעדבלחימהוהמשיכועמיר

האשהפסקתמשנכנסההמלחמה.
מחדש.9גדודהוקםלתוקפה,
הפרקאתבספריכתבתימאז
יוםבמלחמתהגדודבלחימתהעוסק

השאלה:מנוחלינתנהלאהכיפורים,
הגדודממפקדיאחדאףשאללאהכיצד

בטענותלבואיכוללאאיש
הצעירים,המפקדיםאל

lunwwאתהקשרברשתות
המילואיםאנשיזעקת

שעליהםוהבינובמעוזים

נפשםאתלחרף
לחלצםכדין

אתשמעליוברמותמהמפקדיםאו

כדאישמאבאש,הפתיחהמרגעעצמו

קולעברהמטורפתהדהירהאתלעצור
השתנו.בשטחהתנאיםהריהמעוזים?

בזההגדודטנקינפגעיםהחלווכאשר

כששקעואונ"ט,מטיליםזהאחר
עסקומהזמןגדולוחלקבביצות

והטנקים,הנפגעיםבחילוץהלוחמים

לבצעכדילאחורנחלצולאמדוע

הביןכאשרגםשקולה?מצבהערכת
המשיךמדועהמצבחומרתאתהמגייד

עםזהובכללהתופת,תוךאללהסתער

הנוספותהיחידות
אינילגזרה?שהגיעו

ישנןשלמישהובטוח

ריבויברורות.תשובות

כשלעצמוהנפגעים

תחקירביצועעלהקשה

אךהקרב,במהלכייסודי

בעדמדברותהתוצאות

המעוזיםכלעצמן:

המעוזיםמלוחמימעטיםרקכותרו,

זאתוגםבשלום,מהםלהיחלץהצליחו

לאהמצריםעצמם.בכוחותכללבדרך

בעומקרצועהלכבושוהצליחונבלמו

לתעלה.ממזרחק"מ10של
בסוגיותלעסוקרוצהאיני

תוכניתשלוהאופרטיביותהטקטיות
מהלכיובכללעצמהיונים"שובך"

התעלה.שלהצפוניתבגזרההלחימה
במשימההדבקותשאלתמטרידהאותי

שכללחלוטין,ליברורומחירה.
לאורשחונכווהמפקדים,הלוחמים

האמינוצה"ל,שלהלחימהערכי

מהםמצפיםשכךשלמהבאמונה
אלבטענותלבואיכוללאאיששינהגו.

ברשתותששמעוהצעירים,המפקדים

המילואיםאנשיזעקתאתהקשר

אתלחרףשעליהםוהבינובמעוזים

הלוחמיםרעותזוהילחלצם.כדינפשם

הערךעלשמירהזווהייתהלשמה,

שלהמקודש
בשטח.פצועיםאי-הפקרת

המעוזיםלעברשהדהרהברורבדיעבד

לוחמיאותםמאוד.מעטלהםסייעה
לבסוףזאתעשולהיחלץשהצליחוחי"ר

לעבר9גדודהתקדמותעצמם.בכוחות

אשתחתהמתוכנןהעמדותקו

ארטילרי,סיועללאכמעטהתבצעה

עםפעולהשיתוףוללאאוויריסיועללא

גדודשלבקרבחרמ"ש.אוחי"רכוחות

אוגדתשלנוספיםשריוןגדודיושל9
הייתהלמלחמההראשונותבשעותסיני

המלחמהעקרונותביןחמורההתנגשות
שלהעקרונותמולהלחימה.לערכי
אבטחההמאמץ,ריכוזהכוח,מיצוי

ערכי-וניצחו-עמדוותחבולה,

הרעותהלב,אומץבמשימה,הדבקות

נורא.היההמחירהעילאית.וההקרבה
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