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מהפתעה לנוקאאוט

קרב ואדי מבע'וק 14 באוקטובר 1973

מבוא 

הלחימה בחזית התעלה לא דמתה לשום דבר שצה"ל ידע או תכנן לפני כן. האויב לחם באופן שונה 
משהכרנו – ניצול הקרקע על-ידי האויב היה בלתי צפוי, בעוד שהכוחות והאמל"ח שעמדו לרשות 

צה"ל לא תאמו לצורת הלחימה הזאת. 

בתרגילים ובמשחקי המלחמה קודמים, צליחה מצרית הייתה בדרך כלל מצב הפתיחה שהוצג ברמה 
או  ארגון,  )טכניקה,  מענה  לפיתוח  הדרושה  ברצינות  אליו  התייחס  לא  ואיש  מטכ"לית,  הפיקודית 
לחימה  תורת  הייתה  לא  לצה"ל  כזה.  מצב  עם  להתמודד  שעתידות  והמטה  האוגדה  ברמות  תו"ל(, 

אפקטיבית להגנה – ומה שהיה בכתובים לא תורגל, ולא התאים למצב בפועל.

הפתרונות נוצרו תוך כדי לחימה בשטח, באופן של ניסוי וטעייה. בימי הלחימה הראשונים התוודענו 
בתמרוני  הנ"ט  איומי  עם  שהתמודדו  הטנקים  מפקדי  אלה  היו  הטקטית  ברמה  גדול:  תורתי  לריק 
התחמקות ובניהול אש, בעיקר של הטנק הבודד, )משך זמן בעמדה, תרגולות טנק צופה טנק יורה, 
סדרת ירי מתמשכת ודומיהן( וחלקן במסגרת הטקטית של שילוב מודיעין קרבי )תצפיות( בקרבות 

ניהול אש, ושילוב חי"ר וארטילריה בקרבות התנועה. 

ברמה האוגדתית הייתה זו פריסה גמישה של חטיבות מול אזורי לחימה משוערים וכיסוי הפרצות מול 
איום מתהווה על-ידי רשת תצפיות, עם איתור מאמצי אויב כוחות הונעו לרוחב הגזרה לתגבור כנגד 
האיום, פעם היו אלה גדודים ברמת החטיבה ופעם הייתה זו חטיבה שנעה לעזרת חטיבה אחרת ברמה 

האוגדתית. קראנו לצורת הקרב הזו "בלימה". 

החל ב-12 באוקטובר הגזרה האוגדתית חולקה לשלוש גזרות – בגזרה הצפונית – ציר הג'ידי – חטיבה 
164 בפיקוד אל"ם אברהם ברעם, בגזרה המרכזית – ציר המיתלה – חטיבה 401 בפיקוד אל""ם דן 

שומרון והגזרה הדרומית – כאבטחת אגף בציר יורה – גדוד 202 בפיקוד סא"ל דורון רובין. המצרים 
בחרו בגזרה הדרומית להתקפה עם חטיבה משוריינת מתוגברת בגדוד חי"ר ממוכן. על ההתקפה פקד 
מפקד דיביזיה 4 הדרומית, שלצורך ההתקפה עבר יממה קודם לכן, יחד עם החטיבה והגדוד, מהגדה 
המערבית לשטחי כינוס בגדה המזרחית. )באותו יום המצרים תקפו גם בצפון הגזרה האוגדתית, גזרת 

חטיבה 164, בציר פוררת עם חטיבה 11 המתוגברת בגדוד מחטיבה 25 משוריינת(.

לעבר  להתקפה   ,4 משוריינת  מדיביזיה   ,3 משוריינת  חטיבה  יצאה   06:30 בשעה  באוקטובר,  ב-14 
339 מדיביזיה ממוכנת  בגדוד חי"ר ממוכן  הפתחה המערבית של מעבר המיתלה. החטיבה תוגברה 



7 

6. יעדי חטיבה 3, היו צומת המיתלה על כביש הרוחב ויעדי גדוד 339 היו אבטחת האגף הדרומי של 
החטיבה בתנועתה ותפיסת צומת ציר יורה-עזבון, 7 ק"מ מדרום לצומת המיתלה.

252, שבגזרתה נערכה ההתקפה, ידעה על ההתקפה הממשמשת ובאה ונערכה לקדם אותה.  אוגדה 
האוגדה ציפתה להתקפה של דיביזיה משוריינת באחד משני הצירים העיקריים שבגזרה; ציר המיתלה 

)עטיפה(, וציר הגידי )פוררת( או בשניהם גם יחד.

ההתקפה הייתה חלק ממתקפה מצרית לרוחב החזית. בשלוש גזרות התקפה, אך החטיבות המצריות 
לא הצליחו לחצות את קו המגע, וכך הושמדו בין 20 ל-40 מהטנקים שלהן בכל קרב, בכפוף לגזרה 
)ולמדווח(. בגזרה הרביעית, בדרום גזרת אוגדה 252, חצתה חטיבת טנקים משוריינת מספר 3 מדיביזיה 
4 את קו המגע, חדרה לעומק של כ-20 ק"מ עד לכביש הרוחב, מרחק של כ-7-6 ק"מ מיעדיה, ורק שם, 
בקרב משולב, בניהול אוגדתי, נבלמה ובתוך כשעתיים הושמדה החטיבה וגדוד חת"ם מחטיבת חת"ם 

45 ולאחר מכן הושמדו גם גדוד חי"ר ממוכן 339 מחטיבה 113 )מדיביזיה 6(. 

לחימה  פעילות  שם  הייתה  לא  המלחמה  פרוץ  מאז  אגף.  כאבטחת  יורה  ציר  את  ראתה  האוגדה 
202 למרחב האוגדה, הוא הוצב בצומת נווה )כביש החת"ם( עם  משמעותית. כשהגיע גדוד חיר"מ 
ציר יורה, במשימה לאבטח את האגף ולחסום את הגזרה מפני חדירת כוחות מצריים. את ההתרעה על 
תנועת המצרים קיבלה האוגדה מתצפיות ארוכות טווח שפרסה חטיבה 401 ומתצפיות בקו המגע, של 
גדוד 202. כאשר החטיבה המצרית בחרה בוואדי מבע'וק כנתיב ההתקפה, המערך הגדודי של גדוד 
202 בצומת נווה-יורה היה במרחק כ-7-5 ק"מ מנתיב התנועה שלה ולא יכול להשפיע ממקומו בעזרת 

אש בכינון ישיר על התקדמות החטיבה המצרית. 

משוריינת  חטיבה  התקפת  לבלום  נערך  ולא  נועד  לא  החי"ר  גדוד  האוגדה:  את  הפתיעה  ההתקפה 
מצרית. האוגדה נערכה במהירות לבלום את חטיבה 3 ולהשמיד אותה, והתפתח קרב בניהול אוגדתי 
875, שהיה ערוך במתחם הגנה קרקעי בחיבור שבין ואדי  89 חרמ"ש מחטיבה  שבו השתתפו גדוד 
מבע'וק לכביש הרוחב )אזור עכברוש ציר עזבון 62(, גדוד טנקים 46 מחטיבה 401 שהיה בהתארגנות 
בצומת המיתלה והוזעק לבלום את התקדמות החטיבה, גדוד 202 בצומת נווה-יורה וסיוע אש שניתן 

על-ידי אגד ארטילרי 209 וחיל האוויר.

כשאותרה תנועת חטיבה 3 מזרחה, הפעיל גדוד 202 מחלקת טנקים וזוג תול"רים לרדוף אחר החטיבה 
ולתקוף אותה מאגפה הדרומי. הכוח היה קטן מכדי לעצור חטיבת טנקים, יתר כוחות הגדוד פעלו 

בצומת נווה-יורה נגד גדוד חי"ר ממוכן 339, המתוגבר בפלוגת טנקים ומנעו את התקדמותו.

חטיבה 3 חדרה לעומק כ-20 ק"מ מזרחה מקו המגע, הרחק לתוך הגזרה האוגדתית ונבלמה בסופו של 
דבר על-ידי גדוד 46, כשראשון הטנקים שלה נמצא כ-800 מטר ממערך גדוד החרמ"ש, וכל הכוחות 

שלה בתוך הוואדי כ-7 ק"מ מיעדיה הסופיים. 

לא קדם לכך שום תכנון והקרב התפתח "תוך כדי תנועה". למעשה, התקיימו שני קרבות במקביל; 
גדוד 202 באזור צומת נווה-יורה וגדודים 89 ו-46 באזור עכברוש ובקצהו המזרחי של ואדי מבע'וק, 
כאשר ירי האש פעל בסיוע ישיר לכל הכוחות, וחיל האוויר תקף עצמאית, בכל מקום שאיתר כוחות.
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מול חטיבה 3 החל כעין מטווח )מאחר שהמצרים כמעט לא השיבו מלחמה( שבו משתתפים מדרום – 
מחלקת הטנקים תחת פיקוד גדוד 202, מצפון – גדוד 46 עם שתי פלוגות )מחלקה אחת עברה דרומה 
גם היא(, ובסיוע אש תלולת מסלול של האגד הארטילרי, מרגמות 81 מ"מ של גדוד 89, ומטוסי חיל 

האוויר. 

מח"ט 3 המצרי נהרג, מפקדות הגדודים נפגעו, סוללות הארטילריה D30 – המצריות הושמדו ובסביבות 
השעה 10:00 חטיבה 3 חדלה להתקיים ככוח לוחם.

46, המשיכו לסרוק את השטח ולהשמיד את הכוחות הנותרים  בתום הקרב, כוחות החרמ"ש וגדוד 
בגזרתם עד לשעות אחר הצוהריים המוקדמות.

הוא  גם  נע   ,3 לחטיבה  מדרום  מוסא  עיון  באזור  הכינוס  בשטח  שנמצא   339 הממוכן  החי"ר  גדוד 
למשימתו – אבטחת האגף הדרומי של חטיבה 3. בעת שנע כדי להצטרף לחטיבה, נתקל במערך של 
339 לא הצליח להתקדם ולמעשה התפרק לכוחות  202 בצומת נווה-יורה והתפתח קרב. גדוד  גדוד 

נפרדים שנעו מזרחה לציר יורה. 

במהלך הבוקר המשיך גדוד 202 לרתק את כוחות גדוד 339 ומנע ממנו לעבור צפונה ומזרחה, ולקראת 
השעה 10:00 ולאחר מכן, בשעות אחר הצוהריים, לחם גדוד 202 גם כנגד כוחות נסוגים של חטיבת 

הטנקים.

באזור הצומת הגדוד לחם עם מחלקת טנקים, 2 תול"רים ומחלקת מרגמות 81 מ"מ. בהמשך יצא כוח 
של מחלקת טנקים )סג"מ איתן ידיד לוי( וכוח זחל"מים לסרוק ולהשמיד כוחות אויב תועים, שרידי 
הקרב שהתחולל בבוקר, שנעו בציר זאבה )מדרום לציר יורה( וסביבתו. שם נלקח בשבי מג"ד 339. 

הסריקות וההתקלויות נמשכו גם למוחרת.

היו  התקיפות, שמרביתן  הנסוגים:  הכוחות  את  לתקוף  האוויר  חיל  המשיך  הצוהריים  אחר  בשעות 
תקיפה גבוהה, התרכזו באזור ציר נווה 70 – שטח הריכוז והדרג השני של חטיבה 3, השפעתו של חיל 

האוויר הייתה מסיבית, גם במספר הפגיעות ובעיקר בהשפעה המורלית על שני הצדדים. 

בסריקה באזור הקרב של גדוד 46 נספרו כ-60 כלי רק"מ, טנקים ונגמ"שים, חלקם פגועים וחלקם 
שלמים, יש להניח כי גדוד 202 בסיום הקרב פגע באזור הצומת בכ-10 טנקים נוספים, במשאיות ובכלי 
רכב רבים בעזרת מחלקת הטנקים והתול"רים שנשארו בצומת, ובעיקר באמצעות אש תלולת מסלול 
של הגדוד ושל האגד הארטילרי; כ-6-5 טנקים ונגמ"שים נוספים נפגעו מירי של מחלקת הטנקים של 
איתן ידיד הלוי באזור זאבה-נחליאלי, שם תקף גם חיל האוויר משעות אחר הצוהריים. חטיבה 3 וגדוד 

339 ירדו באותו יום מהסד"כ המצרי. 

בגזרות  וגדודי  בניהולו  אוגדתי  היה  הוא  תנועה,  כדי  ותוך  חפוז  קרב  בנוהל  מאולתר,  היה  הקרב 
הלחימה, ומה שהחל כהפתעה ובחדירתה של חטיבת טנקים מצרית דרך מערך הקו הקדמי לעומק 

השטח, הסתיים בנוקאאוט מוחלט.

2 הרוגים מצוותי הטנקים שהיו ת"פ  202 היו נפגעים אחדים )3 הרוגים מחיילי הגדוד ועוד  בגדוד 
הגדוד ופצועים נוספים(, בגדודים 89 ו-46 לא היו נפגעים כלל. 
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לוחמים  של  גבוהה  מקצועית  רמה  נכונות,  פעולות  מהירות,  לתגובות  הודות  הושגה  הזו  התוצאה 
ומפקדים, הרבה מזל, וכן שלומיאליות ומקצועיות לקויה מצד המצרים.

קרב ואדי מבע'וק – מבט כולל 
המצרית.  ההתקפה  לבלימת  באוקטובר  ב-14  שנערכו  קרבות  משישה  אחד  היה  מבע'וק  ואדי  קרב 
הקרבות האחרים היו: קרב של אוגדה 162 כנגד חטיבה 15 המצרית, קרב של אוגדה 143 כנגד חטיבה 
הקרבות  כל  המצרית.   11 חטיבה  כנגד  ו-164(   401 )חטיבות   –  252 אוגדה  של  קרב  המצרית,   24

הסתיימו בניצחון מוחץ.

 3 חטיבה  כנגד  אד-הוק,  מאולתר  בסד"כ   252 אוגדה  על-ידי  נערך  מבע'וק  בוואדי  השישי  הקרב 
משוריינת של דיביזיה 4, מתוגברת בגדוד ממוכן 339 מחטיבה 113 של דיביזיה 6.

ייחודו של הקרב בוואדי מבע'וק נובע מכמה סיבות – 

הפתעה – האוגדה נערכה להתקפה דיביזיונית מצרית בצירי המיתלה והגידי. ההתקפה לעבר 	 
מעבר המיתלה באיגוף מדרום דרך ואדי מבע'וק הייתה הפתעה. למעט גדוד חיר"מ 202 כאבטחת 
אגף בצומת נווה-יורה וגדוד חרמ"ש 89 של חטיבה 875 במערך קרקעי עורפי במרחב עכביש 

בציר הרוחב לא היו כוחות בגזרה.

אלתור והיערכות חפוזה – מאחר שכוחות האוגדה היו ערוכים בצירי המיתלה והגידי לקראת 	 
התקפה מצרית שם )היא אכן הגיעה שעתיים מאוחר יותר( – הוזנק למרחב גדוד 46 של חטיבה 
401 שהיה בהתארגנות במיתלה. בפועל נוצר במוצא המזרחי של ואדי מבע'וק מארב חפוז כנגד 

חטיבה 3, ובה בעת גדוד 202 לוחם בעורף חטיבה 3 ובולם התקפה ותנועה מצרית מזרחה בציר 
יורה.

ניהול קרב – נערך קרב מתואם של שלושה גדודים במגע, עם סיוע לוגיסטי מחטיבה 401, סיוע 	 
אש מאגד ארטילרי 209 )שלושה גדודים( וסיוע אוויר ללא רשת פיקוד או רשת לוגיסטיקה 
יחידתיות  כניסה לרשתות  נעשתה  הצורך  במידת   – בגזרתו  אוטונומית  פעל  כוח  כל  אחודה. 

לצורך תיאום וציוותי כוחות.

לחימה יוצאת דופן:	 

גדוד 202 גדוד חיר"מ )שתי פלוגות( עם 7 טנקים ובסיוע סוללת מרגמות 120 מ"מ – החזיק 	 
בצומת נווה-יורה ובלם התקדמות בגזרתו. הגדוד גם הוציא כוחות למרדף אחר חטיבה 3 

המתקדמת ואחר גדוד 339 שניסה לאגוף מדרום. 

גדוד 46 – הוזנק בחתף ונערך בחופזה ברגעים קריטיים לפני מגע מצרי עם גדוד חרמש 	 
89 )המצרים הגיעו עד ל-800 מ' מהמערך הגדודי חסר נשק נ"ט למעט בזוקות(, גדוד 46 

השמיד בתוך כשעתיים כ-60 כלי רק"ם ללא כל נפגעים לגדוד.

תצפית 215 ו' של חטיבה 460 )אבינועם דנין( שהתריעה ראשונה ודיווחה היטב במהלך כל 	 
הלחימה.
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תצפית פלוגה ג' של גדוד 202 )דורון אלמוג( – שהתריעה ראשונה בגזרתה – נעקפה על-ידי 	 
האויב, המשיכה לדווח וטיווחה ארטילריה במהלך כל הקרב כחלק מהקרב של גדוד 202.

יחסי הכוחות הכמותיים בטנקים היו כ-100 טנקים מצריים מול 30 טנקים של צה"ל )היחסים 	 
הכמותיים היו חסרי משמעות בגלל קריאת שטח, ניהול קרב, מקצועיות ומזל(. 

תוצאות הקרב  

לאויב הושמדו במרחב הלחימה ובשוליו כ-90 כלי רק"ם. בסיום הקרב חטיבה 3 וגדוד 339 ירדו מסדר 
הכוחות המצרי.

בקרב נפלו 5 לוחמים בגזרת גדוד 202 ונפגעו מחלקת התול"ר של הגדוד וטנק אחד. 

לגדוד 46 ולגדוד 89 לא היו נפגעים.

לקחים מרכזיים:

הערכת שטח בהערכת מצב 	 

ואדי מבע'וק 	  ניצולו – שימוש במרחב  ותכננו היטב את  המצרים העריכו היטב את השטח 
לאיגוף מדרום של ציר המיתלה ותקיפת מעבר המיתלה מדרום לצפון.

אוגדה 252 שגתה בהערכת ציר יורה את השטח החיוני. הציר הזה נסלל על-ידי האוגדה כדי 	 
לנוע למרחב מוצבי הכפר והמזח – ולא הייתה לו כל משמעות לשליטה במרחב. השגיאה 
מרחב  לפיהם  כוחותינו  של  ההתקפית  הראות  מנקודת  השטח  בהערכת  מההתמקדות  נבעה 
ואדי מבע'וק חסר משמעות לתמרון מערבה, בעוד שבקרב הגנה צריך להעריך את השטח 

מנקודת המבט של האויב.

קריאת שטח בניהול לחימה	 

המצרים שגו קשות בהפעלת הכוח – תנועה למגע מתוך שדרות מסע בתוך הוואדי ללא תנועה 	 
מבצעית ופריסה לקראת קרב.

גדודים 46 ו-202 ניצלו היטב את הקרקע בה הם לחמו – גדוד 46 הציב מארב חפוז לחטיבה 	 
המתקדמת שנתפסה חסרת אונים בתוך הוואדי, וגדוד 202 ניצל היטב את השטח השולט של 

אזור הצומת להשמדת כוחות מצריים שניסו לתקוף את הגדוד או נעו בקרבתו. 

מודיעין קרבי – התצפיות ארוכות הטווח נתנו את ההתרעה הנדרשת בזמן וביעילות – המצרים 	 
נעו בדממת רדיו ולא היה איכון אחר.

גדוד 46 נכנס לקרב מאולתר וחפוז הוזנק בחופזה ופעל במהירות וביעילות, תחילה במסגרות פלוגתיות 
ואחר כך כגדוד.

גדוד 202 – גדוד חיר"ם עם נשק קצר טווח וחוסר יכולת תמרון – עשה שימוש טוב בכוחות הטנקים 
ובסוללת המרגמות 120 מ"מ שסופחו אליו.
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סיוע חיל האוויר היה בעל משמעות מורלית רבה )בשני הצדדים(, פגיעות משמעותיות היו בארטילריה 
הנגררת בזנב שדרות חטיבה 3, ובריכוזי רק"ם בעורף החטיבה בשעות המאוחרות של הקרב. 

פעל  האוויר  סיוע  סיוע(  ובקציני  מתאימות  קשר  במערכות  )חוסר  והכוונה  תיאום  יכולת  מחוסר 
אוטונומית מעבר לקו הפצצה וללא תיאום ישיר עם כוחות הקרקע.

הפלוגה  )עד רמת  כניסה לרשתות  האוגדתי באמצעות  על-ידי החפ"ק  היה מאולתר   – ניהול הקרב 
לעיתים(, ללא רשת פיקוד אחודה, ועם תמיכה לוגיסטית של מפח"ט 401. 

סיכום

היו לקרב כל המרכיבים של קרב משולב – אוויר, ארטילריה, טנקים וחי"ר – והוא היה מאולתר.

חד  קרב  לתוצאת  הביאו  ולוחמים  מפקדים  של  טובה  לחימה  טובה,  קרב  קריאת  מהירות,  תגובות 
משמעית ומכרעת.

הקרב הסתיים בשעות אחר הצוהריים והכוחות חזרו למשימותיהם המקוריות בגזרותיהם.
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הקרב בוואדי מבע'וק – 14 באוקטובר 1973

פתיחה

ב-12 באוקטובר במסגרת דיון צבאי-מדיני שנערך אצל ראש הממשלה, "ראש המוסד מסר כי התקבלה 
ידיעה על הנחתה צפויה של שלוש חטיבות צנחנים מצריות בשבת, 13 באוקטובר, או למחרת, באזור 
ביר גפגפה ובמיתלה",1 המטה הכללי העריך שזו תחילתה של "המתקפה הגדולה" לה ציפו, והורה 
המזרחית  לגדה  המצריות  השריון  דיביזיות  לחציית  "להמתין  לקראתה,  להיערך  הדרום  לפיקוד 

ולהשמידן שם".2

הרעיון המרכזי של המטה הכללי היה – כפי שהציג הרמטכ"ל בקד"ם רמטכ"ל ב-13 באוקטובר: "לנו 
רצויה התקפה מצרית... שהם תוקפים, שוברים את הראש; זה מקל עלינו לתקוף ולנצל את ההצלחה... 
מה שאנחנו צריכים זה התקפה מסיבית, יפה, של הרבה טנקים מצריים, ולחסל אותם ואחר כך לעבור 

לשלב השני".3

והנחה את אוגדותיו להיערך  פיקוד הדרום עצר את שינויי ההיערכות לקראת הצליחה המתוכננת, 
למתקפה הצפויה. 

מרוכזות,  ארטילריות  בהפגזות  המצרית  המתקפה  נפתחה   06:30 בשעה  באוקטובר  ה-14  בבוקר 
שנמשכו 15 דקות. במסגרת המתקפה המצרית התחוללו קרבות אחדים בשתי הארמיות, שיצאו מתוך 
מערכי ההגנה של הדרג הארמיוני הראשון לעבר כביש הרוחב. בסך הכול, התפתחו שלושה מאמצים 

חטיבתיים ומאמץ דיביזיוני אחד. 

באשר  אך  ולסיבותיה,  ההתקפה  למטרות  שונות  גרסאות  מופיעות  המלחמה,  שלאחר  בפרסומים 
להיקפה ולכיווניה, יש אחדות דעות ומידע בצד המצרי, ואין ספור גרסאות והרחבות בצד הישראלי. 

לכל ההתקפות המצריות הייתה מתכונת דומה. בכל גזרת התקפה, תקף כוח חטיבתי מתוגבר בגדוד 
מזרחה לעבר יעדים באזור כביש הרוחב כ-25-20 ק"מ מקו המגע.

1.  אלחנן אורן, תולדות מלחמת יום הכיפורים, עמ' 303. 
2.  אלחנן אורן, שם. 

3.  שמעון גולן, מלחמה ביום הכיפורים, עמ' 822 – 823. 
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איור 1: התוכנית המצרית, 1972, על פי תא"ל דני אשר – מלחמה כוללת מוגבלת במימדיה

גזרות ההתקפה המצרית

שני מאמצים בגזרת ארמיה 2 – חטיבה 15, תקפה מתוך ראש הגשר של דיביזיה 18 בגזרה 	 
הצפונית ובדיביזיה 16 בגזרה המרכזית, כמאמץ דיביזיוני תקפו חטיבה 14 וחטיבה 1.

7 בציר הגידי 	  11 )ממוכנת(, מתוך מרחבי דיביזיה  3 – חטיבה  שני מאמצים בגזרת ארמיה 
וחטיבה 3 מסד"כ דיביזיה 4 משוריינת, מתוך מרחבי דיביזיה 19 בגזרה הדרומית לכיוון מעבר 

המיתלה.4 

דיביזיה 21 ודיביזיה 4 שהיו חלק מהדרג הארמיוני השני, חנו ממערב לתעלה והשלימו את מעברן 
ממערב התעלה למזרחה בימים 13-11 באוקטובר לצורך ההתקפה, בהתאם לתו"ל ולרעיון המבצעי 

המצרי לתוכנית ההתקפה הכוללת. 

4.  בגזרת דיביזיה 18, תקפה חטיבת טנקים 1 עצמאית המתוגברת בגדוד ממוכן, בגזרת דיביזיה 21, תקפו חטיבות משוריינות 1 
ו-14, בגזרת דיביזיה 7, תקפה חטיבת חי"ר ממוכן 11 מתוגברת בגדוד טנקים מחטיבת טנקים עצמאית 25, ובגזרת דיביזיה 19, תקפה 
חטיבת טנקים 3 מדיביזיה 4 מתוגברת בגדוד חי"ר ממוכן 339 מחטיבה 113 מדיביזיה 6 תחת פיקוד דיביזיה 4, מהדרג הארמיוני 

השני. 
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רקע מבצעי כללי לקרב בגזרה הדרומית של אוגדה 252 

גזרת אוגדה 252 השתרעה ממרכז האגם המר ועד כ-3 ק"מ דרומה מציר יורה. מדרום לגזרת האוגדה 
הייתה הגזרה של מרש"ל, והכוח הקרוב ביותר במרחב מרש"ל הייתה חטיבה 35 שישבה בראס סודר, 
בנוסף לכוחות קטנים אחרים שנפרסו במרחב, בעיקר מול עיון מוסא, משם ניסו המצרים מדי פעם 

לנוע דרומה לכיוון ראס סודר ואבו רודס. 

ב-14 באוקטובר, האוגדה הייתה נתונה בלחימה רצופה מזה כ-8 ימים; עד אז התנהלה הלחימה בשני 
שלבים שונים: הראשון – "מכת הפתיחה", היומיים הראשונים שבהם האוגדה הייתה מופקדת על כל 
גזרת התעלה, והלחימה התנהלה בטווחים של 3-2 ק"מ מקו המים, במאמץ לבלום את צליחת התעלה 
והניסיונות לחבור אל המעוזים ולחלץ אותם. השלב הזה הסתיים בהדרגה כאשר האוגדה העבירה את 
האחריות לגזרות הצפונית והמרכזית לאוגדות המילואים )162 ו-143 בהתאמה,( ועיקרן היו מאמצים 

קטנים, לרוחב כל הגזרה, כמענה ליוזמות התקפיות מצריות.

לפי הערכת המצב האוגדתית, החל מהיום השני ללחימה, לא הייתה לאוגדה 252 לבדה עוצמה מספקת 
טנקים  בכוחות  המתוגברות  מצריות  חי"ר  דיביזיות   2 נערכו  )מולה  בגזרתה  המצרים  את  להכריע 
צריך  עוד שבמגננה  מה   ,)19 חי"ר  ודיביזיית   7 חי"ר  דיביזיית   – נ"ט  על  בדגש  להגנה  ומאורגנות 
נגד  להיערך לשלב המצרי השני הצפוי, התקפות של דיביזיות השריון לעומק, בעוד אשר התקפת 

צה"לית להדיפת המצרים וכיבוש מחדש של המרחב, מחייבת התקפה דו-אוגדתית לפחות. 

איור 2: מרחב הלחימה של אוגדה 252

השלב השני החל בשעות המאוחרות של ה-7 באוקטובר ונמשך עד לצליחת התעלה על-ידי האוגדה 
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ב-18 באוקטובר. בשלב זה ריכזה האוגדה בגזרה הדרומית את כוחותיה במסגרות חטיבתיות וגדודיות 

והתרכזה בהגנה, כאשר משימתה העיקרית הייתה לבלום את ניסיונות המצרים לפרוץ מזרחה, לבצע 
התקפות נגד מקומיות בגזרות החטיבתיות, ולהיות בכוננות להצטרף למאמץ התקפי פיקודי של שתי 

אוגדות או יותר.

מנגד, הייתה הערכה כי לאוגדה יש מספיק כוחות למנוע כל ניסיון תקיפה מצרית ממזרח, וכי בכל קרב 
של שריון בשריון ידה של האוגדה תהיה על העליונה.

המשימה האוגדתית

וזאת בקו מגע  המשימה הכללית של האוגדה הייתה למנוע את פריצתו של הצבא המצרי בגזרתה, 
מערבי ככל הניתן, מבלי להיכנס לקרבות כתישה כבדים, ולנהל קרב אש "מטווחים ארוכים" לשמירת 

מגע ולקיום לחץ על המצרים.

בהערכות המצב שנעשו מעת לעת בחפ"ק האוגדתי, הגיע מפקד האוגדה, האלוף אלברט מנדלר, שוב 
ושוב למסקנה, שהתקפת נגד להכנעת המצרים בגזרת ארמיה 3, חייבת להיעשות על-ידי שתי אוגדות 

במאמץ מתואם, מפני שלאוגדה 252 בפני עצמה אין העוצמה המספקת.

עם המסרים האלה יצא אלברט למפגשי המפקדים בחפ"ק פיקוד הדרום באום חשיבה, ומדי פעם חזר 
עם המסר: "מחר, אריק יתקוף מצפון לדרום ואנחנו, נפנה את הדרך, נסייע, וניכנס אחריו," כך היה 

ב-8 באוקטובר, ב-9 באוקטובר, וב-10 באוקטובר. 

במסגרת ההכנות להתקפה בגזרה הדרומית ב-9 באוקטובר, הורה הפיקוד על קו הפצצה באזור כביש 
החת"ם, כדי לפנות מקום לאוגדה 143 לנוע דרומה ומערבה. אוגדה 252 הסיגה את כוחותיה מזרחה, 
ובהזדמנות זו חטיבה 401 נסוגה מעט יותר מדי, וכך איבדה האוגדה את רכס קרת מורה, הרכס החיוני 
והשולט בחלקה המרכזי והדרומי של גזרת האוגדה, שנפל לידי המצרים, ואיתו אבדה גם השליטה 

בציר החת"ם. אוגדה 143 לא הגיעה מעולם לגזרה הדרומית.

סד"כ האוגדה כלל את חטיבת טנקים 401 בפיקוד אל"מ דן שומרון, חטיבת טנקים 164 בפיקוד אל"מ 
אריה  אל"מ  בפיקוד  שרמן(  טנקים  וגדוד  חרמ"ש  גדודי  )שני   875 ממוכנת  חטיבה  ברעם,  אברהם 
)בירו( דיין, אגד ארטילרי 209 בפיקוד אל"מ יעקב ארז )עם גד"כ 175 מ"מ, גדוד מכמ"ת 120 מ"מ, 
גדוד מכמ"ת 160 מ"מ, גדודי תומ"ת 155 מ"מ – 402, 403, ועוד 2 סוללות תומ"ת 155 מ"מ מבה"ד 
9(, כוח "בישוף" מבה"ד 1 )כחטיבת חי"ר( בפיקוד אל"מ חיים בנימיני, חטיבת חיר"מ 317 או 2475 

שבאו והלכו לפי צורכי ריכוז המאמץ הפיקודי.

גודל הסד"כ לא ִאפשר נוכחות רצופה בכל רוחב הגזרה, חלק מהשטחים היו מכוסים רק בתצפית, את 
השטחים הללו ניתן היה לחסום או להסיט לעברם כוחות, בעוד שהם לא הוגדרו כשטחים חיוניים או 

שטחים שולטים. גזרת ציר יורה נחשבה ככזו.

5.  חטיבות החיר"מ היו עתודה פיקודית במרחב המיתלה. 
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ציר  את  לתפוס  מנסים  ]המצרים[  "הערכה:  האוגדה:6  מפקד  עידכן  בחפ"ק  מצב  הערכת  במסגרת 
חת"ם, ייצוב קו ולאחר מכן הכנסת דיביזיות שריון ובשלב שני ]להתקדם[ בצירים גידי, מיתלה, טסה. 

הכוונה: בשלב זה מניעת ייצוב הקו בכביש חת"ם."

האוגדה נערכה להגנת מרחב, כאשר כוחות הטנקים פעלו במסגרות חטיבתיות )60-30 טנקים בחטיבה(, 
ובתוכן במסגרות גדודיות )20-15 טנקים בגדוד(, מתכונת הלחימה הייתה ניידת. 

האוגדה לא יצרה מערכי הגנה קרקעיים כקו הגנה. עיקר כוחה של האוגדה היה בחטיבות המשוריינות 
ובחופש התמרון שלהן בין הגזרות ובתוכן, מערבית לקו המעברים/ְמָצרים.

האוגדה פרסה את כוחותיה במתכונת של שתי חטיבות טנקים לפנים, וחטיבה ממוכנת עם גדוד טנקים 
בעתודה, באזור הגידי, גדוד חרמ"ש באזור מוצא ציר הגידי, וגדוד חרמ"ש באזור עכביש. בתוך גזרות 
החטיבות, הפריסה בחטיבה 401 הייתה שני גדודים לפנים וגדוד בעתודה ובהתארגנות; לחטיבה 164 

היו רק שני גדודים שנמצאו בקו המגע, וגדוד העתודה היה גדוד טנקי שרמן של חטיבה 875.

עד ה-11 באוקטובר נחלקה הגזרה האוגדתית לשתי גזרות חטיבתיות, כאשר גזרת חטיבה 164 כוללת 
ציר  את  עיקרי  כציר  כללה   401 חטיבה  גזרת  ואילו  הגידי(,  )ציר  "פוררת"  ציר  את  עיקרי  כציר 
"עטיפה", ואילו בדרום הגזרה היה ציר משני, ציר יורה, ובו, בצומת כביש החת"ם )ציר נווה( עם 
ציר יורה, החזיקה חטיבה 401 פלוגת טנקים מוקטנת שקובצה מטנקים שנאספו ברפידים, ומטנקים 

וצוותים ש"איבדו" את היחידות האורגניות שלהם או חזרו מתיקון בגש"ח ביר תמדה והמיתלה. 

טקטיקת הלחימה התבססה על תפיסת שטחים שולטים לכיוון מערב על-ידי גדודי טנקים, ותקיפה של 
כוחות מצריים מתקדמים באש מרחוק. מדי פעם התקדמו כוחות גדודיים, כדי ליצור מגע עם הכוחות 
המצריים או כדי להדוף כוחות חי"ר מצרי, בעיקר בצומתי כביש החת"ם ובסביבת התעוזים, "נוצה" 

בציר "עטיפה" ו"מצווה" בציר "פוררת". 

לאחר שהסתיים קרב המעוזים בגזרת האוגדה7 לא נעשה עוד ניסיון רציני לכבוש שטח מחדש.

וב-10 באוקטובר בגזרת חטיבה  ו-401,   164 ב-9 באוקטובר בגזרת חטיבות  כאשר המצרים תקפו, 
אף  באוקטובר  וב-10  שכנים,  טנקים  גדודי  על-ידי  המותקפת  הגזרה  תגבור  הייתה  הטקטיקה   ,401

הונעה חטיבה 164 כולה מגזרתה, כמכת נגד להתקפה שהתפתחה בגזרת חטיבה 401, בעוד חטיבה 875 
נכנסה כדי לתפוס את מקומה של חטיבה 164 בצפון הגזרה האוגדתית. לאחר שההתקפות נהדפו, חזרו 

הכוחות לגזרותיהם.

כוחות החי"ר במרחב האוגדה חסרו יכולת ניוד, ועוצמת האש שהייתה להם לא הספיקה להתמודדות 
עם התקפות שריון מצריות. הם הוצבו בקו האחורי של האוגדה לרגלי ההרים או בפתחי המצרים, שני 
גדודי החרמ"ש של חטיבה 875 נפרסו, האחד במוצא ציר יורה והאחר במוצא ציר הגידי, וכוח בישוף 

נפרס בחלקו במוצא המערבי של מיצר המיתלה וחלקו באזור אום חשיבה.

6.  יומן מבצעים חפ"ק 252, 11 אוקטובר – ארכיון צה"ל. 
7.  מעוז ניסן )הכפר( היה המעוז האחרון אליו ניסתה האוגדה להגיע בהתקפה של חטיבה 401 – נכנע ב-9 באוקטובר לאחר כישלון 

ההתקפה, מעוז המזח שהיה נצור ולא התאפשר להגיע אליו דרך היבשה, נכנע ב-13 באוקטובר. 
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כוחות של יחידות החי"ר הופעלו מדי לילה לאבטחת חניונים ולסיורי חדירות לעבר הכוחות המצריים 
למטרות הטרדה באש של חניונים וכוחות. 

ב-7 באוקטובר, בעקבות הפסקת הטסתה של חטיבה 35 לראס סודר, הגיע גדוד חיר"מ 202 לרפידים 
והועבר ת"פ האוגדה במיתלה ב-9 באוקטובר.8 

202, כאשר התברר לאוגדה ב-9 וב-10 באוקטובר, כי יש  האוגדה התלבטה איך להפעיל את גדוד 
פעילות מצרית באזור צומת נווה-יורה, החליט מפקד האוגדה לתגבר את האגף על-ידי הפיכתו לגזרה 

אוגדתית, ולהכפיף לגדוד 202 את פלוגת הטנקים שפעלה בצומת. 

גדוד 202 נכנס לגזרה ב-11 באוקטובר אחר הצוהריים, חבר לשרידי פלוגת הטנקים )מחלקת טנקים 
הגדוד מחלקת  קיבל  למחרת  הזאת,  גזרת המשנה  על  אחריות  וקיבל  לוי(  ידיד  איתן  סג"מ  בפיקוד 
)ציר  גזרה  גבול  ונקבע  אוגדתית  גזרה  להיות  הפכה  הגזרה  דנינו.  שוקי  סגן  בפיקוד  נוספת  טנקים 

מאפר( בינה לבין חטיבה 401. 

הטנקים  פלוגת  שרידי  את  לחזק  שנועד  מחושב,  אוגדתי  סיכון  הייתה  לגזרה  חיר"מ  גדוד  הכנסת 
עטיפה,  בציר  בלחימה  להתרכז   401 חטיבה  את  ולשחרר  שקטה,  כגזרה  שנחשבה  בגזרה  שהייתה 

שהוערך כציר התקפה מצרי עיקרי. 

מנקודת הראות של האוגדה. ירדה באותם ימים חשיבותו של ציר יורה כציר להתקפה, ואילו לצורכי 
ההגנה הוא נחשב כאגף משני שיש לאבטחו.

הקרקע ) במרחב הקרב בוואדי מבע'וק(

הערכת הקרקע להגנה, שונה מהערכת הקרקע להתקפה. ומכיוון שצורת הלחימה שהאוגדה הייתה 
נתונה בה בסיני – הגנה וכוננות להתקפה – מן הדין לבחון את הקרקע משתי נקודות מבט: מאיתנו 

כלפי האויב, ומהאויב כלפינו; המראה אינו אותו מראה, והמשמעויות שונות. 

באופן כללי פני הקרקע עולים ממערב למזרח – תעלת סואץ היא בגובה פני הים, הקרקע עולה בכ-50 
מטר בכל 5 ק"מ לכיוון מזרח. ציר נווה )ציר החת"ם( היה בגובה של כ-100 מטר מעל פני הים ונמתח 

מדרום לצפון.

בשולי הגזרה הדרומית יש ואדי רחב – ואדי מבע'וק – שִאפשר תנועה ממערב למזרח, ממרחב תעלת 
סואץ לעבר כביש הרוחב )ציר עזבון(. רוחב משפך הוואדי בקצהו המערבי נע בין 10-5 ק"מ, הוא 
הולך וצר במעלה מזרחה, בקצה המזרחי רוחבו כ-1 ק"מ והוא מפוצל לערוצים רבים, על ערוץ הוואדי 

שולטים רכסי גבעות מצוקיות המתנשאות לגובה של 20-10 מטרים מעל הוואדי. 

5 מטרים, יש בו צמחיה נמוכה והוא נשלט  ערוץ הוואדי חולי, ובו חוליות המגיעות לגובה של עד 
מכיוון מזרח ומשתי גדותיו – מדרום ומצפון. 

8.  הגדוד כלל שתי פלוגות חיר"מ )פלוגה ג' בפיקוד דורון אברוצקי ]אלמוג[, ופלוגת קורס מ"כים של גדוד 890 בפיקוד אבי איליוב 
– שנותקה מהגדוד שלה וסופחה לגדוד 202(, פלוגה מסייעת )פלוגה ב'( בפיקוד זאב זכרין )בהרכב מחלקת תול"ר, מחלקת מרגמות 

81 מ"מ, מחלקת חבלה ומחלקת מק"כ( ופלוגת מפקדה בפיקוד ישראל חיות. 
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איור 3: ואדי מבע'וק במבט ממערב למזרח

המוליך  צביקה(  דרך  העממי  בשמו  או  יורה  )ציר  כביש  נסלל  לו  ומדרום  מבע'וק  לוואדי  במקביל 
ממזרח למערב ומחבר בין ציר הרוחב לכביש התעלה – ראס סודר )ציר פגישה( באזור עיון מוסא 
)עיתונאי(. השטח מדרום לוואדי הינו שטח גבעי מחורץ ובו קטעי דיונות )בכיוון דרום-צפון( פרוסות 
בין מצוקי ואדיות. השטח מאפשר תנועה נוחה יחסית בכיוון מערב-מזרח בתוך ערוצי הוואדיות, אך 

התנועה מצפון לדרום  מוגבלת. 

איור 4: חתך פני השטח באזור ציר יורה – ממערב למזרח
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השטח מצפון לוואדי ועד לציר מאפר )למרגלות רכס קרת מורה(, הינו שטח גבעי נוח לתמרון, רוחבו 
כ-10 ק"מ עם מצוקים מקומיים בגבהים של 30-20 מטר מעל פני השטח. פני השטח עולים לכיוון 

מזרח, והבא ממזרח ומצפון שולט בתצפית ובאש על כל מה שנמצא ממערב או מדרום לו. 

באחת המפות של תוכנית באדר המצרית, טרום המלחמה מופיע חץ למאמץ בציר הזה במקביל למאמץ 
בציר עטיפה.

 

התוכנית המצרית ל"התקפה עד למעברים" )מקור: דני אשר דוקטורט, עמ' 129(

איור 5: ציר ואדי מבע'וק כציר התקפה בתוכנית גרניט 2 

מתוך מאמרו של סא"ל אבי שי, "מצרים לקראת מלחמת יום הכיפורים מטרות המלחמה ותוכנית ההתקפה, מערכות 250, יולי 1976.

רכס קרת מורה, המצוי מצפון למרחב הלחימה, היווה שטח שולט ממזרח למערב על המרחב כולו. 
ברכס קרת מורה פרסה חטיבה 401 עם שני גדודי טנקים – גדוד 195 בפיקוד סא"ל עוזי לבצור וגדוד 

52 בפיקוד סא"ל עמנואל סקל.

בקצהו המזרחי של תא שטח זה )ושל גזרת האוגדה כולה(, התנשא גוש הררי ג'בל אל חיטאן, המגיע 
לגבהים של 300 מטר ויותר. 
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צומת נווה-יורה

האוגדה התייחסה לצומת נווה-יורה כאגף דרומי המשני ליתר צמתי כביש הרוחב. ציר יורה עצמו היה 
חסר כל משמעות טקטית. הוא היה ציר לוגיסטי שנועד לשרת את הלחימה בבט"ש בתעלת סואץ, 
וקישר את כביש הרוחב לדרום תעלת סואץ ולאזור עיון מוסא. הצומת היה הקצה הדרומי של ציר 
נווה – )ציר החת"ם( שמאז ה-9 באוקטובר שימש כקו הפצצה לחיל האוויר, מאחר שבחלקים ממנו, 

בעיקר באזור קרת מורה, שלטו המצרים ולא הייתה לו משמעות מבצעית מעבר לכך.

הקרקע והמודיעין הקרבי

חטיבה 401 ומודיעין האוגדה ניצלו את השטח, בעזרת קמ"ן חטיבה 401 רס"ן עמי בוכוול ז"ל )שתוגבר 
לצורך כך בתצפיות ארוכות טווח ממודיעין פיקוד הדרום(, לפריסת מספר תצפיות מפלוגת הסיור 

החטיבתית, ותצפיות ארוכות הטווח הפיקודיות שהיו במרחב. 

התצפיות החטיבתיות נפרסו ברכס קרת מורה והתצפיות הפיקודיות בשולי רכס אל ח'יטאן – רכס 
המיתלה, התצפית הרלוונטית לקרב ה-14 באוקטובר נקראה ברשת הקשר 215 ו' ומפקדה היה אבינועם 

דנין, היא פרסה ב נ.ג. 368 )סגול 128(.

גדוד 202 פרס אף הוא תצפיות במרחבו, התצפית העיקרית הרלוונטית לקרב ב-14 באוקטובר התבססה 
על פלוגה ג' בפיקוד דורון אברוצקי )אלמוג( שישבה בסגול 461 בשוליים הדרום-מערביים של רכס 

קרת מורה.

צירי תנועה

בגזרה שלושה צירי כבישים סלולים ממזרח למערב. מצפון לקרת מורה ונושק לו ציר הכביש המוליך 
המוליך  והציר  עמוקות  דיונות  רכסי  היו  לו  מצפון  עטיפה(.  )ציר  למזרח  ממערב  המיתלה  למעבר 
למעבר הגידי )ציר פוררת(. מדרום לו ציר יורה המוליך מכביש הרוחב )עזבון( לכביש המקשר בין 

כביש התעלה לבין ראס סודר.

ממזרח למערב היו מספר צירי עפר חשובים לקרב הזה – ציר מאפר בשולים הדרומיים של קרת מורה 
ומצפון לוואדי מבע'וק, וציר זאבה מדרום ובמקביל לציר יורה. 

)ציר  נווה  ציר  לצפון,  מדרום  ציר  היה  ופוררת(,  עטיפה  )יורה,  מערב-מזרח  הצירים  שלושת  בין 
החת"ם( שנסלל במקביל לכביש התעלה )ציר לקסיקון( וכ-20 ק"מ ממזרח לו, וכביש הרוחב )ציר 

עזבון( שנסלל לרגלי הרכסים במרחק כ-40-30 ק"מ מזרחית לתעלת סואץ.

חלקו הגדול של השטח היה עביר לרק"מ, אם כי קשה למעבר של זחל"מים ולרכב רך. כביש הרוחב 
)ציר עזבון( ִאפשר הנעת כוחות לרוחב הגזרה. הקרקע תיעלה כל לחימה לסביבת הצירים, ולא עודדה 

התקפות איגוף עמוקות או פריסה רחבה. 
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איור 6: הגזרה המרכזית והדרומית של מרחב לחימת אוגדה 252

הערכת האוגדה למתקפה מצרית לעבר המצרים בגזרתה, הייתה כי היא צפויה להערך בסביבות צירי 
פוררת או עטיפה, המוליכים ישירות לעומק סיני ומאפשרים פיתוח מאמצים דיביזיוניים. ציר ואדי 

מבע'וק הוערך כציר משני, בקיבולת חטיבתית, שאינו מוליך למקום חשוב.

מזג אוויר

הזריחה ביום הקרב הייתה בשעה 05:56, בשעות הראשונות לקרב הייתה השמש בפניהם של המצרים 
ובגבם של כוחותינו, מזג האוויר היה בהיר וִאפשר לחיל האוויר לתקוף ללא מגבלות ראות.
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אוגדה 252 והיערכותה לקראת המתקפה

ההיערכות
164 בפיקוד אל"מ  ועטיפה על-ידי הצבת חטיבה  פוררת  נערכה למתקפה צפויה בצירי   252 אוגדה 
אברהם ברעם, בציר הגידי )פוררת( וחטיבה 401 בפיקוד אל"מ דן שומרון, בציר המיתלה )עטיפה(. 
בגזרת ציר יורה שהוערכה על-ידי האוגדה כגזרה משנית, הוצב גדוד חיר"מ 202, בפיקוד סא"ל דורון 

רובין, מתוגבר ב-6 טנקים ככוח אוגדתי. 

איור 7: היערכות אוגדה 252 ב-14 באוקטובר 06:30

המפקדה והחפ"ק9 
עם פרוץ המלחמה אוגדה 252 )שנקראה גם מפקדת הכוחות המשוריינים בסיני(, הייתה מופקדת על 

כל גזרת תעלת סואץ תחת פיקוד הדרום.

9.  סיכום מלחמת יום הכיפורים אוגדה 252 מרץ 1974. 

7
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והגזרה   162 לאוגדה  הצפונית  הגזרה  על  הפיקוד  העברת  ועם  ברפידים,  הייתה  האוגדה  מפקדת 
חפ"ק  האוגדה  הוציאה  באוקטובר,  ב-7  הצוהריים  ואחר  הצוהריים  בשעות   ,143 לאוגדה  המרכזית 

לגזרה הדרומית לפתחה המערבית של מעבר המיתלה.

המפקדה העיקרית של האוגדה נותרה ברפידים בפיקודו של סגן מפקד האוגדה תא"ל ברוך הראל 
מינה  או  הציב  לא  הדרום  שפיקוד  מאחר  למרחב,  שהגיעו  היחידות  לכלל  שירותים  נתנה  )פינקו(, 

מפקדה משלו.10

החפ"ק האוגדתי היה החפ"ק הנייד היוצא מתוך מפקדה עיקרית,11 בראשו היה מפקד האוגדה, אלוף 
אברהם )אלברט( מנדלר, והוא כלל את קצין האג"ם )סא"ל גדעון אבידור(, מפקד האגד הארטילרי 
)אל"ם יעקב ארז( וקצין המודיעין )סא"ל יוסי תייר – תמיר( וגם את קצין הקשר )סא"ל יען ורד(. 

בכל מכלול היו מספר קצינים ומש"קים.

הדרומית  הגזרה  של  החמ"ל  בבונקר  האוגדתי  החפ"ק  התמקם   ,03:30 בשעה  באוקטובר  ב-08 
במוצא המערבי של מעבר המיתלה. היו בו שלושה חדרים )בהם מוקמו חמ"לי המבצעים, המודיעין 

והארטילריה( ומערכת תקשורת קווית ורדיו.

פעולת החפ"ק בשלבי הפיצול מהמפקדה העיקרית הייתה שילוב של תפקודי חפ"ק ושל חלק ממשימות 
מפקדה עיקרית. ליחידות לא היה קשר רדיו או קשר אחר לגורמי המפקדה העיקרית וכל התקשורת 

עברה דרך החפ"ק ובאמצעותו. 

בשעות האור, נע מפקד האוגדה בין מפקדי החטיבות במקומות פריסתם עם "מיני חפ"ק" – נגמ"ש 
מפקד האוגדה בנוסף לכלי רכב רך )ווגוניר(, ולעיתים בשילוב של מסוק, כאשר ניהול הלחימה הרצוף 

נעשה על-ידי החפ"ק במיתלה.

מדי יום, עם שובו של מפקד האוגדה מהשטח, בשעות החשיכה בדרך כלל, נערכה בחפ"ק הערכת מצב 
והתקבלו ההחלטות לניהול הלחימה ליום המחרת ולהמשך. 

ובענייני  חשיבה(,  )אום  ב"דבלה"  הפיקוד  חפ"ק  מול  נעשה  המרחבי  הפיקוד  עם  הרציף  הקשר 
לוגיסטיקה, שלישות ודיווח באמצעות המפקדה העיקרית שישבה ברפידים.

מכלולי הארטילריה והמודיעין קיימו קשר גם עם דרגי מטה כללי רלוונטיים, בעיקר למידע מודיעיני 
או להקצאת אמצעים ארטילריים או תקיפות חיל האוויר. 

10.  ב-13 באוקטובר, הועברה האחריות המרחבית לאוגדה 440, והמפקדה העיקרית דילגה לאום מחצה, מקום הפריסה המתוכנן 
מראש. בהמשך, ב-15 באוקטובר, חברה המפקדה העיקרית לחפ"ק במיתלה ולראשונה הייתה מפקדה אחודה, אך לא לזמן רב, עם 
היציאה לצליחת התעלה ב-18 באוקטובר, פוצלה המפקדה שוב לחפ"ק ולעיקרית. האיחוד המחודש היה ב-25 באוקטובר בצידה 

המערבי של תעלת סואץ. 
11.  סיכום מלחמת יום הכיפורים אוגדה 252 מרץ, הרכב החפ"ק היה נגמ"ש מפקד, נגמ"ש סיוע, נגמ"ש מודיעין, נגמ"ש צ"נ,. 

נגמ"ש אבטחה, ג'יפ מפקד, ג'יפ מפקד א.א. 
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הכנות

של  תהיה  הצפויה  המתקפה  כי  ההערכה  בסיס  על  באוקטובר,  ה-14  ביום  לקרב  התכוננה  האוגדה 
דיביזיה 4 ותערך במאמץ עיקרי בציר פוררת או בציר עטיפה או בשניהם גם יחד. 

גם במהלך הקרב בציר יורה, האוגדה העריכה כי מדובר בקרב משני להתקפה הדביזיונית הצפויה 
בציר המיתלה או הגידי )ההתקפה בציר הגידי – פוררת, טרם החלה כאשר פרץ הקרב בציר יורה(, 

והיא שמרה את עיקר כוחותיה בצירי המיתלה )חטיבה 401( והגידי )חטיבה 164(.

קצין האג"מ האוגדתי מתאר:12 

"אף אחד לא אמר לנו שדיביזיה 4 מגיעה, פיקוד הדרום אמר שהוא יודע שדיביזיה 4 
זזה, הוא לא מסוגל לומר איפה היא, גם בהתקפה לא ידענו עד גמר הקרב איפה דיביזיה 
4, הערכנו שאם יצלחו הם ילכו על ציר המיתלה או ציר הגידי, לא הערכנו שהם יבואו 
בדרך צביקה ]ציר יורה ג.א.[ שהם עברו מכאן הסתבר לנו רק אחרי הקרב. הסיבה שלא 
הורדנו את ברעם ]חטיבה 164 ג.א.[ – ודן שומרון ]חטיבה 401 ג.א.[ כדי לתת מכת נגד 
רצינית לחטיבה הזאת ... כי חשבנו שזה לא דיביזיה 4 אלא שזו דיביזיה ממוכנת מעיון 
מוסא שתוקפת ודיביזיה 4 עוד תגיע בשני הצירים. היא לא באה, לכן את הקרב שעשה 
כאן מול כוח החטיבה של דיביזיה 4 – עשה גדוד 46 ודורון רובין, לכן דן שומרון לא ירד 

לפה, זה בכלל לא היה בגזרה שלו והוא לא התעסק עם הקרב הזה." 

דרך הפעולה המצרית, הפתיעה את האוגדה: גדוד חי"ר, באמצעים העומדים לרשותו, ובתפיסת לוחמת 
חי"ר13 אינו יכול לסגור גזרה הפתוחה לתמרון של שריון, ברוחב של 10-9 ק"מ, ולמנוע חדירה של 

חטיבת טנקים מוגברת. 

מעז יצא מתוק – הטעות הזאת והתיקון שלה יצרו בדיעבד את ִמתאר הלחימה לו ציפו המטה הכללי 
ופקוד הדרום עם התוצאות המצופות – כניסת המצרים לעומק השטח והשמדתם בקרב טנקים בסיוע 

חיל האוויר אחרי שיצאו מטווח הגנת טילי הנ"מ. 

12.  סא"ל גדעון אבידור, תחקיר מה"ד היסטוריה, נובמבר 1974, ארכיון צה"ל. 
13.  גדוד 202 הגיע לסיני ב-8 לבאוקטובר ושהה באזור רפידים-מיתלה עד לכניסתו לקו. הוא לא הכיר את דרכי הלחימה שהתפתחו 
באוגדה, בשבוע שחלף מפרוץ המלחמה, והמידע שהיה ברשותו היה זה שהביא "מהבית" ושהספיק לספוג ברפידים או במיתלה, 

ובוודאי שלא היה זמן לפתח תפיסת לחימה מתאימה לכוח מהסוג שלו ולמשימת חסימת גזרה להתקפות שריון.  
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11 באוקטובר

תגבור ההיערכות בציר יורה

במהלך הימים 11-10 באוקטובר, התקבלו דיווחים מהתצפיות ומחטיבה 401 על הימצאם של טנקים 
וכלי רכב מצריים רבים באזורי פורטל, פוליגון ומבדד ועל תנועות באזור ציר נווה ובכניסה לציר 
מנת  על  כגזרה שקטה.  הוערכה  הגזרה  במיוחד,  תוקפנית  פעילות  על  לא הצביעו  הדיווחים  מאפר. 
לחסום את הגזרה הזו, החליט מפקד האוגדה ליצור אבטחת אגף עם כוח קטן יחסית, בפיקוד מג"ד וכך 

זה משתקף ביומן המבצעים של החפ"ק:

הודעהאלמאתשעה
11 באוקטובר

סויה מזהה בנווה 71 כוח מצרי נע מזרחהרמ"טקמבץ 09:25401

להעלות יחידת משנה דרך יחיאל לטובת סויה09:30502

נע אויב לעבר ציר נווה 70 מבקשים אוויר על האויב, יש לנו כוח רמ"ט09:31
בנווה 71 ובציר יורה

? קלים עם טילים מאזור 4436 מצפון לציר יורה10:155040

3 טנקים נעים מזרחה באזור ? מצאים ביורה 2154273 ז'13:20

175 חבר עם הפקר יעבוד משם20גדעון15:15

נוע לעכברוש התמקם שם כלפי דרום ומערב )מג"ד 89 – רשת גדודית(10 של 422

סויה נמצא ביורה 73 לא מצא דבר15:2242175

ישבסמח"ט 401גדעון15:25 חרמ"ש  גד'  הגזרה.  מפקד   202 מג"ד  מאפר,  ציר  גזרה   גבול 
בעכברוש ? סויה תחת המשימה של דורון, כביש פתוח לצומת

דורון + םלוגת טנקים בפיהוק ויורה 73שיגדעון15:27

דו"ח מצב: 202 כבש את הצומת יושב עליהבן ארימפקד15:55

נתקל בכוח מערבית לו ומבקש סיוע ארטלרי17:0017540

כניסת גדוד 202 לגזרה
גדוד 202 )שהיה גדוד חיר"מ מנויד על זחל"מים(, הוקצה תחילה לסייע לחטיבת 274 )שהייתה עתודה 
האגף  את  לתגבר  בצורך  ההכרה  ובשל  הפיקוד(,  באישור  רק  להפעלה  האוגדה,  במרחב  פיקודית 
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הדרומי, הוקצתה לו גזרה בקו המגע כ"אבטחת אגף". לא הוגדרה לו משימת הגנה קשוחה או משימה 
מהמצרים  ולמנוע  הגזרה,  על  עין"  "לפקוח  בו,  ולהחזיק  הצומת  את  לתפוס  הייתה  משימתו  דומה, 

השתלטות על ציר החת"ם.

כתוצאה מכך חטיבה 401 "שוחררה" מהאחריות לגזרה הזו. גדוד 202 הופעל ככוח אוגדתי, וחטיבה 
401 יועדה להתמקד בציר עטיפה.

נוהל הקרב לכניסת גדוד 202 לקבלת אחריות על גזרה אוגדתית היה חפוז וקצר, מפקד האוגדה תדרך 
את המג"ד בקיצור; המג"ד אסף את כוחותיו שהיו מפוזרים בכמה מקומות בגזרה האוגדתית )יום קודם 
לכן, נשלח הגדוד לסייע לחטיבת טנקים 274 שפרסה במעבר הגידי(, כינס אותם בצומת עזבון-יורה 

ונע על ציר יורה מערבה לחבור עם כוח הטנקים שהיה באזור צומת נווה-יורה.

המודיעין המוקדם שהמג"ד קיבל היה כי יש פעילות מצרית לא תוקפנית במיוחד במרחב.

מתאר דורון רובין:14

"11:00 בצוהריים היינו בקב' פקודות, קראו לי בבהלה לחמ"ל ואמרו לי שעל ציר יורה 
פלוגת טנקים שנדפקת והולכת אחורה, והציר הולך ונכבש. אמרו לי 'סע לשם ועשה 
שם סדר.' אחה"צ קבלתי פקודה לשלוח פלוגה לציר ...כדי לאבטח אותו מקומנדו מצרי. 
לקחתי את פלוגה ד' של אודי מוסול ושלחתי אותו ככוח עצמאי לוואדי סודר. ...ביצענו 

חבירה במיתלה וירדנו לציר עזבון-יורה."

פריסת כוחות הגדוד הייתה כפי שמתאר רס"ן דורון אלמוג:15

"בצפון הגזרה, כ-7 ק"מ מצומת נווה-יורה בקרבת מאפר 7', התמקמה תצפית שאוישה 
על-ידי פלוגה ג', מטרתה הייתה לאבטח את האגף הצפוני של הגדוד, לצפות למרחבי 

התעלה ולטווח אויב אפשרי. 

כ-2 ק"מ צפונית לצומת נווה-יורה וכ-100 מטרים מערבית ליורה 71 ישבה פלוגת איציק, 
שתפקידה היה לאבטח את צומת נווה-יורה על-ידי ישיבה פיזית על הדיונות ששולטות 
בצומת  מערב.  וצפון  מערב  צפון,  לכיוון  בגזרתו  תצפית  לשמש  וכן  זה,  מאזור  עליו 
נווה-יורה ישבה מפקדת הגדוד עם הפלוגה המסייעת וכוח שמנה שבעה טנקים ]היו 6 

טנקים ג.א.[ בפיקודו של סג"מ איתן. 

אגפי  את  כלל  בדרך  שאבטחה  ג'יפים   5 בת  תול"ר  מחלקת  הייתה  המסייעת  לפלוגה 
הגדוד; מחלקת המרגמות בת ארבעה קנים 81 מ"מ ישבה כ-100 מטרים מזרחית לצומת 
נווה-יורה מאחרי דיונה. מחלקת החבלה שתפקדה כמחלקת חי"ר ישבה על דיונה באזור 
פרוסה  הייתה  לגדוד  120 מ"מ, שסייעה  סוללת  הוחזקו מאחור.  הצומת כשהזחל"מים 
68 ג.א.[ כ-8 ק"מ מזרחית לצומת נווה-יורה, הכוחות הנוספים  70 ]יורה  באזור יורה 

14.  תחקיר מג"ד 202 דורון רובין, נובמבר 1973, ארכיון צה"ל.  
15.  דורון אלמוג – קרב ה-14 באוקטובר בגזרת ואדי מבע'וק, מערכות, 266, נובמבר 1978.
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על  ישראל מאיר שנמצאה  פיקוד הגדוד כללו פלוגה מוקטנת בפיקוד סרן  שהיו תחת 
הדיונות מצפון-מזרח לצומת נווה-יורה ומחלקה 1 מפלוגה ג' ישבה מאחור ביורה 70. 

איור 8: פריסת כוחות גדוד 202 לפני תחילת הקרב

איור 9: פריסת כוחות גדוד 202 – מבט מהצד המצרי

פלוגת	רובאית	-	ישראל	מאיר

סוללת	מרגמות	120	מ"מ

מחלקה	מפלוגה	ג'

פלוגת	מפקדה

פלוגת	ג'	מוקטנת	
דורון	אלמוג

מפג"ד,	פל'	מסייעת
פל'	לוחמים,	2	מח'	טנקים

מעל	
פני	הים	
)מ'(

צמרחק	בק"מ	ממרחב	ציר	יורה	-	מדרום	לצפון

סגול	461 
פלוגה	ג'	
דורון	אלמוג

נווה	68   
ציר	מאפר

נווה	70   
נווה	71 
פלוגה	

ישראל	מאיר

צומת	
נווה-יורה	
גדוד	202

גדוד 339

חטיבה 3
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פריסת גדוד 89
גדוד 89 היה בהרכב של שתי פלוגות חרמ"ש "זכאי" ו"חורפן" ועוד מחלקת מרגמות 81 מ"מ בפיקוד 
המג"ד סא"ל יצחק שושני. הגדוד נערך במתחם עכברוש על ציר עזבון כלפי דרום ומערב, פריסה 

שנועדה לחסום את ציר עזבון לכיוון דרום ומערב.

הגדוד נפרס במקום ב-11 באוקטובר אחה"צ, הנשק "הכבד" של הגדוד היו מחלקת המרגמות ושלושה 
תותחי 20 מ"מ על גבי זחל"מים. חיילי הגדוד היו חיילי מילואים של חטיבה 875, חלקם חיילי רמה ב' 
כפי שנקראו אז בצה"ל – חיילים ממערכים תומכי לחימה שהוסבו ללוחמי חרמ"ש במילואים. הגדוד 
פרס משני צידי ציר עזבון בתצפית מצפון-מערב למערך הקרקעי ב-נ.ג. 234. המג"ד מיקם את החפ"ק 

שלו באזור התצפית. 

איור 10: פריסת גדוד 89 בעכברוש

ז'
ח'

I I

215  ו'
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13 באוקטובר

יום שחור

ה-13 באוקטובר היה אחד הימים הקשים שעברו על האוגדה, לאחר שב-11 באוקטובר נכשל ניסיון 
החילוץ של אנשי מעוז המזח דרך הים, לא נותרה דרך לחילוץ האנשים.16 בבוקר ה-13 באוקטובר 
נערכו השיחות האחרונות עם המעוז, ובסופן סוכם כי ייכנע בתהליך מסודר ומתואם עם הצלב האדום. 
ההחלטה הסופית נפלה בסביבות שעה 1710:00, עם קבלת ההחלטה, יצא מפקד האוגדה לסיור בחטיבה 

164, הנגמ"ש שלו נשלח לציר "פוררת" והוא חבר אליו עם מסוק. 

באותה שעה התחוללה התקפה של חטיבת טנקים 11 חי"ר ממוכן בגזרה, ובמהלכה 
הונחתה ארטילריה מצרית על האזור, בהפגזה הארטילרית נפגע נגמ"שו של מפקד 

האוגדה ואלוף אלברט מנדלר נהרג.18 

את אלברט החליף אלוף קלמן מגן שהגיע לאוגדה בסביבות שעה 18:00 – היישר 
להתכוננות לקרב הצפוי מחר. 

4, התו"ל המצרי  האוגדה ציפתה מהימים הראשונים ללחימה להתקפת דיביזיה 
להמשך ההתקפה על-ידי הדיביזיות המשוריינות היה ידוע היטב. התצפיות ארוכות 
הטווח דיווחו על תנועות אל הגשרים עוד ב-12 באוקטובר, והעריכו כי דיביזיה 

4 צולחת.19 

בהערכת המצב שנעשתה עם אלוף קלמן מגן, מפקד האוגדה, עם הגיעו, הוערך 
כי ההתקפה צפויה בציר פוררת, וכי חטיבות 164 ו-401 ייערכו לקראתה כל אחת 

בגזרתה. מפקד האוגדה יצא עם שחר לחטיבה 401 – לקראת הקרב הצפוי.

16.  ב-12 באוקטובר נערך השיח עם המעוז על אפשרות כניעה, מפקד המעוז התנגד תחילה, אך כאשר הוסבר לו שאין באפשרותנו 
להגיע לחלצם בימים הקרובים, הסכים לאפשרות כניעה. התנהל תהליך תיאום דרך המטה הכללי והצלב האדום וההכרעה הסופית 

התקבלה ב-13 באוקטובר בשעות הבוקר המוקדמות.
17.  התהליך כולו הסתיים בשעה 12:40 – יומן מבצעים אוגדה 252 – ארכיון צה"ל. 

18.  ההתקפה של חטיבה 11 הייתה חלק מהתוכנית המצרית הכללית שתוכננה ל-13 באוקטובר ונדחתה ל-14 באוקטובר, לדיביזיה 
7 שכחו להודיע ולכן החטיבה שנועדה לתקוף יצאה לדרך ב-13 באוקטובר. 

19. תחקיר קצין אג"מ אוג' 252, מה"ד היסטוריה נובמבר 1974 – ארכיון צה"ל.  

איור 12: אלוף 
קלמן מגן

איור 11: אלוף 
אברהם )אלברט( מנדלר
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קטע מיומן המבצעים של חפ"ק האוגדה מיום 13 אוקטובר:20 

הודעהאלמאתשעה

13 באוקטובר

שיגדעון11:55
אף אחד לא נסוג בגזרת האוגדה, אברהם באזור מצווה, דני 
באזור בקרן 53 וספורטאי וביורה. נגמ"ש המפקד נפגע, לא 

ברורים פרטים כנראה שהמפקד נפגע קל.

2141 של אגאדיר12:40
נכנע  נגמר כל הציוד במזח הושמד הכוח  הכול עם המזח 

הועבר לצד השני.

ק. אג"מבן ארי17:10
תכנס   4 דיביזיה  נכנסה  כבר   21 דיביזיה  מצב:  הערכת 
יש  הלילה  כבר  לפעול  עשויים  הם  כי  ההערכה  הלילה 

להתייחס לעניין במלוא הרצינות.

גדעוןקמ"ן17:30
הדיביזיה ה-4 התחילה בחדירה לגזרה, החדירה מול ציר 
דיביזיה  החלה  המרכזית  בגזרה  במקביל  והמיתלה,  הגידי 

21 לחדור בגזרה המרכזית.

סמח"ט 401גדעון18:35
 401 מתוגבר  לכן  הדרומית  לגזרה  בדרכה   4 דיביזיה 
דקות   15 בעוד  מעכברוש  מ"פ  בפיקוד  חרמ"ש  בפלוגת 

תנוע ...מטרתם סגירת שטחים בין יחידות ואבטחתם.

בנימיניק. אג"מ19:10
יש להציב תצפיות ותשמועים במרחק כ-1000-800 מ' לפני 

הכוחות במשך הלילה.

חפ"קפיקוד21:30
 ,75 יורם  פגישה,   – יורה  ציר   – מיסיסיפי  הפצצה:  קו 

צידר.

טבלה 1: יומן מבצעים חפ"ק האוגדה – 13 באוקטובר

20.  מקור – ארכיון צה"ל.
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14 באוקטובר

יום הקרב

ביום ה-14 באוקטובר היה סד"כ האוגדה כלהלן:21 

חטיבה 401 – 53 טנקים )מג"ח( – בשלושה גדודים – 46;52;195.. 1

חטיבה 164 – 52 טנקים )צנטוריון( – בשני גדודים – 104;106.. 2

חטיבה 875 – 30 טנקים )שרמן( – גדוד טנקים – 128 ושני גדודי חרמ"ש – 89, 186.. 3

גדוד 202 – 6 טנקים )מג"ח וצנטוריון( – שתי פלוגות חיר"מ, פלוגה מסייעת.. 4

אגד ארטילרי 209 – 5 גדודי ארטילריה )גד' מכמ"ת 120 מ"מ, גד' מכמ"ת 160 מ"מ, . 5
מ"מ   155 תומ"ת  סוללות  ושתי   ,402,403  – מ"מ   155 תומ"ת  גדודי  מ"מ,   175 גד"כ 

מבה"ד 9(.

כוח "בישוף" – גדוד חי"ר מבה"ד 1.. 6

התוכנית המצרית

22
מתאר לואא' )אלוף( עבד אל מונעם ואצל, מפקד ארמיה 3 

הכוחות  של  הכללית  המפקדה  החליטה  אל-סאדאת,  אנואר  הנשיא  הנחיות  "על-פי 
המזויינים בערב ה-2 באוקטובר 1973 לפתח את ההתקפה מזרחה, וללחוץ על הכוחות 
שהבירה  לאחר  בגולן,  הסורים  הכוחות  על  לחצם  את  להקל  לאלצם  כדי  הישראליים 
הסורית הפכה מטרה לתקיפות אוויריות, והכוחות הישראליים נמצאו במרחק של מספר 
עשרות ק"מ ממנה. ההנהגה המדינית במצרים הבינה כי אין מנוס מלהפעיל את הכוחות 

המזויינים במבצע שיאלץ את האויב להרפות מן המאמץ העיקרי שלו על סוריה. 

"... בערב ה-12 באוקטובר יצאו ההוראות לבצע את פיתוח ההתקפה לעבר המעברים 
ההרריים, ובוקר יום ה-14 באוקטובר נקבע למועד תחילת ההתקפה. לשלב זה הייתה 

חשיבות רבה על שינוי מהלך המלחמה." 

21.  מקור – דו"ח סיכום המלחמה – אוגדה 252 מרץ 1974. 
22.  על פי ספרו של לואא' )אלוף( עבד אל-מונעם ואצל, מפקד ארמיה 3 עמ' 222-216. 
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איור 13: התוכנית המצרית הכללית – פסח מלובני חוברת בשריון 44

תוכנית הארמיה למבצע 

מצב ארמיה 3 בשעה 18:00 ב-12 באוקטובר 1973 היה כלהלן:

טנקים   149 היו  הזה  בדרג  שט-מיתלה,  אל  ציר  על   – לתעלה  ממזרח  הארמיה  של  הראשון  הדרג 
כשירים ללחימה.23 

דיביזיה חי"ר 7 )בפיקוד בריגדיר גנרל אחמד באדאווי( לא תפורט.	 

דיביזיה 19 חי"ר )בפיקוד בריגדיר גנרל יוסוף עפיפי מוחמד( ועימה:	 

חטיבה 1 חי"ר ממוכנת, 	 

חטיבה 22 שריון מדיביזיה 6 חי"ר ממוכנת, 	 

גדוד מאגד 127 קומנדו, בנוסף לגורמי הסיוע האחרים. 	 

23.  לפי לואא' ואצל לדרג הראשון עד מועד זה הושמדו 100 טנקים. 
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הדרג השני של הארמיה ממערב לתעלה

א. דיביזיה 4 משוריינת )בפיקוד בריגדיר גנרל עבד אל עזיז קביל( עם: 

חטיבה 2 שריון בהיערכות באזור ג'פרא. 	 

חטיבה 3 שריון, בהיערכות באזור ג'פרא.	 

חטיבה 6 חי"ר ממוכן. 	 

מפקדת דיביזיה 4 שריון ויחידות המפקדה והשליטה, באזור ג'פרא.	 

איור 14: מפת היערכות ארמיה 3 ב-12 באוקטובר 1973 – לואא' )אלוף( עבד אל-מונעים ואצל, עמ' 371
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ב. דיביזיה 6, חי"ר ממוכן, )פחות חטיבה 1 חי"ר ממוכן וחטיבה 22 שריון – שהועברו בתחילת

 המלחמה ת"פ דיביזיה 19(: 

חטיבה 113, חי"ר ממוכן, ועימה גדוד 1 של משמר הגבול, בגזרת ביר ע'דיב. 	 

מפקדת דיביזיה 6, חי"ר ממוכן ויחידות המפקדה והשליטה, באזור הק"מ ה-82 בציר סואץ. 	 

פירוט התוכנית
סעד  לואא'  וכישלון  כישלוני  ולאחר  הידועה,  האויב  ופעילות  והאויב,  הארמיה  מצב  על  בהתבסס 
מאמון, מפקד ארמיה 2, לשכנע את שר ההגנה, לדחות את ההתקפה ... קבעתי את התוכנית לפיתוח 

ההתקפה לעבר המעברים ההרריים שבגזרת ארמיה 3 כלהלן:

חטיבה 3 שריון תצא להתקפה מראש הגשר של דיביזיה 19 חי"ר. . 1

גדוד 339 חי"ר ממוכן, מחטיבה 113 חי"ר ממוכן, מדיביזיה 6 חי"ר ממוכן, יצא להתקפה . 2
מראש הגשר של דיביזיה 19 חי"ר, באגפה הימני של חטיבה 3 שריון, דרך ואדי מבע'וק, 

לוואדי ראחה, כדי להגיע למעבר המיתלה בסיועם של שני מורי דרך מערביי סיני.

חטיבה 11 חי"ר ממוכן, מדיביזיה 7 חי"ר ממוכן, תצא להתקפה מראש הגשר של דיביזיה . 3
7 חי"ר, לעבר מעבר הגידי.

לפני תחילת תנועתם של כוחות אלה ינועו שתי פלוגות קומנדו כדי לפעול נגד האויב, . 4
המגן על הכניסות המערביות למעבר המיתלה.

4, מהדרג  19 ללא שינוי ולתקוף עם דיביזיה  התוכנית הייתה להותיר את ראש הגשר של דיביזיה 
הארמיוני השני, שעד לאותה עת הייתה ממערב לתעלת סואץ ולא נטלה חלק בלחימה. במהלך ימים 
ממוכן  וגדוד  משוריינת   3 חטיבה  לתקוף,  המתוכננים  והכוחות   4 דיביזיה  מפקד  באוקטובר,   13-12

339 מחטיבה 113 ממוכנת )דיביזיה 6( חצו את התעלה ונערכו בשטחי כינוס במרחב ראש הגשר של 

דיביזיה 19, כאשר חטיבה 3 נערכת מדרום לפוליגון וגדוד 339 נערך מדרום לה באזור מבדד.

לואא' )אלוף( ג'מאל חמאד: 

"בשעה 22:30 בערב ה-12 באוקטובר הוציאה מפקדת ארמיה 3 הוראות לשיגור חטיבה 
3 שריון מדיביזיה 4, ככוח קדמי של הארמיה כדי להשתלט על הכניסה המערבית של 
אל-עזיז  עבד  מחמד  )תא"ל(  עמיד  הדיביזיה,  מפקד  אותו.  ולאבטח  המיתלה,  מעבר 
קאביל, קרא למפקד החטיבה, עקיד )אל"מ( נור אל-דין עבד אל-עזיז, וכן לקציני המטה 
השונים בדיביזיה למפקדתו, כדי להטיל את המשימה על מפקד החטיבה. לפני אור ראשון 
ב-13 באוקטובר, החלה החטיבה לנוע ממקום היערכותה, מדרום לג'בל עויבד, בדרך 

קהיר-סואץ, לעבר גשר מס' 1, שהוא המעבר שהוקצה לה בגזרת דיביזיה 19 חי"ר. 
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החטיבה השלימה את מעבר התעלה בשעה 13:30 בצהרים, והיא נערכה באזור המתנה 
קדמי שהוקצה לה בציר אל-שט – עיון מוסא. האזור היה נתון לאש ארטילרית ארוכת 
טווח של האויב באותה עת, דבר שגרם למספר אבדות בנפש ובכלי רכב בחלק מיחידותיה. 
באותה עת, בשעה 11:00 ב-13 באוקטובר, הציג מפקד החטיבה את תכניתו בפני מפקד 

הארמיה, במפקדתו הקדמית, וקיבל את אישורו לביצועה. 

מיד לאחר מכן החלו ההכנות בחטיבה לקראת המבצע. המפקד כינס את מפקדי יחידות 
המשנה ואת קציני המטה שלו, ויצא עימם לסיור בקו ממנו יצאו למבצע. בערבו של אותו 

יום השלימה החטיבה את הכנותיה למהלך. 

במקביל החלו גם ההכנות בגדוד 339 חי"ר ממוכן מחטיבה 113 ממוכנת מדיביזיה 6 חי"ר 
לג'בל  מדרום  סואץ,  מפרץ  המערבי של  החוף  ע'דיב, שעל  בביר  ערוך  ממוכן, שהיה 
הגדוד  למפקד  המשימה  את  הוריד  אל-פתח  אבו  מחמד  עמיד  הדיביזיה,  מפקד  עתקה. 
בהתאם להוראות מפקד הארמיה, שהגדוד יפעל ככוח קדמי באגפה הימני של חטיבה 3 

שריון, בציר עיון מוסא, כדי להשתלט על צומת ציר הרוחב מס' 3. 

ה-13  בבוקר   10:30 ובשעה  סואץ,  לעבר  צפונה,  הגדוד  נע  באוקטובר   13-12 בליל 
באוקטובר החל לעבור את התעלה על אחד המעברים של דיביזיה 19. 

עם מעברו הוצב תחת פיקודה של חטיבה 3 שריון, האחראית על המבצע. פלוגת טנקים 
לאזור  נע  הגדוד  אותו.  לתגבר  כדי  הגדוד,  מפקד  של  פיקודו  תחת  הוצבה  מהחטיבה 
ההמתנה שלו באזור עיון מוסא, בציר אל-שט אל-טור, ממזרח למפרץ סואץ, שם צורפו 
אליו יחידות הסיוע. מפקד החטיבה הוציא את הוראותיו ואת תוכנית הקרב שלו למפקד 

הגדוד.

מפקד הגדוד תיאם את אבטחת תנועתו עם מפקדי היחידות השכנות, החטיבה הימנית 
בדיביזיה 19 וחטיבה 1 חי"ר ממוכן, מדיביזיה 6 חי"ר ממוכן. בשעה 20:00 בערב הגיע 
שאישר  החטיבה,  מפקד  בפני  תוכניתו  את  הציג  שם  החטיבה,  למפקדת  הגדוד  מפקד 
מפקד  הגיע  בערב   23:00 בשעה  המפקדים.  שני  בין  הפעולה  שיתוף  תואם  כך  אותה. 
דיביזיה 4 משוריינת למפקדת חטיבה 3 שריון, כדי לפקח על הכנותיה למבצע. שניהם 
נסעו אח"כ למפקדת דיביזיה 19 חי"ר, כדי להיפגש עם מפקדה, עמיד יוסף עפיפי, כדי 
לתאם עימו את המהלך. הכנות החטיבה ליציאה למבצע נמשכו עד השעה 04:00 לפנות 

בוקר ה-14 באוקטובר.

כדי להשיג ידיעות על האויב, הורה מפקד דיביזיה 6, חי"ר ממוכן, להוציא צוות סיור 
מגדוד הסיור הדיביזיוני, ב-13 באוקטובר אחר הצוהריים. גם חטיבה 3 שריון הוציאה 

שני צוותי סיור עוד לפני אור ראשון ב-14 באוקטובר, בכיוון קו התחלת התנועה."
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נוהל הקרב המצרי24 

הערותפעולהשעהיום

12/10

 מפקדת ארמיה 3 מקבלת את פקודת המטכ"ל18:00
להתקפה

המשימה: חטיבה 3 תשתלט על הכניסה מפקדת ארמיה 3 מוציאה פקודה לדיביזיה 22:304
המערבית של מעבר המיתלה ותאבטח אותו

13/10

לפני 
אור 
ראשון

חטיבה 3: תנועה מג'בל עויבד, דרך גשר מס' 
1 )דיביזיה 19( לשטח כינוס ממזרח לכביש 

התעלה – לקסיקון(
גמר מעבר 131300

 04:00
מפקד דיביזיה 4 – מחמד עבד אל-עזיז קאבילקבוצת פקודות למח"ט 3 במפקדת דיביזיה 4 משוער

 04:00
משוער

מתן פקודה למג"ד 339 ממפקד דיביזיה 6 – 
המשימה: כוח קדמי באגף הימני של חט' 3 

משוריינת כדי להשתלט על צומת כביש הרוחב 
מס' 3

מפקד דיביזיה 6 – מחמד אבו אל-פתח – 
מערבית לתעלה 

קבלת פלוגת טנקים מחטיבה 3, שטח כינוס גדוד 339 מעבר התעלה בגזרת דיביזיה 10:3019
במרחב עיון מוסא

קבלת גדוד חי"ר ממוכן 339 מדיביזיה 6 תחת 10:30
מזרחית לתעלה בשטח הכינוספיקוד חטיבה 3 מדיביזיה 4 

אישור תוכניות למח"ט 3 במפקדת הארמיה 11:00

לשטחי הכינוסגמר חציית התעלה של חטיבה 3 13:30

14:00 
סיור בקו המגעצוות סיור מגדוד סיור דיביזיוני – דיביזיה 6משוער

15:00 
סיור מפקדים של חטיבה 3 בקו המגע משוער

בשטח הכינוסאישור תוכניות למג"ד 339 במפקדת חטיבה 20:003

בשטח הכינוסביקורת מפקד דיביזיה 4 בחטיבה 3 23:00

תיאום תוכניות במפקדת דיביזיה 19 – מפקד 24:00
מפקד דיביזיה 4 ומח"ט 3 דיביזיה 19 יוסף עפיפי

14/10

מעודכן ל-131300 )ראה בהמשך(עדכון דו"ח מודיעין אויב 00:50

גמר הכנות חטיבה 3 וגדוד 04:00339

בלתי יעילה – לא היו מטרות מזוהות, לא הכנה ארטילרית 06:15
בוצעו הגיחות האוויריות המתוכננות 

חצית קו מגעתחילת ההתקפה06:30

24.  לואא' )אלוף( ג'מאל חמאד עמ' 258-252.
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תמונת המודיעין המצרית25 
" ...הערכנו את היקף כוחות האויב שפעלו בתקופה שבין ה-12-6 באוקטובר בחזית ארמיה 3 
בכוח של 2 חטיבות שריון וחטיבת חי"ר ממוכן, וגדוד חי"ר וכ-6 גדודי ארטילריה, אחד מהם 
עם תותחי 175 מ"מ, ויחידות טילי נ"ט, תותחי נ"ט, וטילי נ"מ. בדרג השני פעלה חטיבת שריון, 

שהייתה ערוכה בוואדי אל-פוראשאת שבציר המיתלה. 

האויב ניצל את השטחים שהוכנו מראש הנדסית כקווי בלימה נגד טנקים, והוא ביצע תמרונים 
תוך שימוש בהם באמצעות העתודות הקרובות, כדי לבצע ירי באש טנקים, וכדי למשוך את 

טנקי כוחותינו, כדי להשמיד אותם באמצעות טילי הנ"ט."26

בספרו של ג'מאל חמאד מופיע התיאור הבא:

"בשעה 00:50 ב-14 באוקטובר, התקבלו ידיעות ממנהלת המודיעין הצבאי והסיור, על מצב 
האויב עד השעה 13:00 ב-13 באוקטובר, שעיקרן: 

האויב ממשיך להעסיק את כוחותינו כדי להרוויח זמן, להתיש אותם, ולהכביר בהם את האבדות, 
וזאת על-ידי ביצוע התקפות נגד ושימוש רב באש. כמו כן קידם האויב כוחות חדשים מהעומק, 
תוך ארגון העתודות והכנתם להנחית מכה על כוחותינו, שכן נצפו חטיבת שריון וחטיבה ממוכנת 
באזור בו נפגש ואדי אל-פוראשאת עם ציר המיתלה. ייתכן שהן נצפו קודם לכן בביר תמאדה, 

יחד עם חטיבת שריון בציר מליז-שעיר. 

אין ספק שאנשי המודיעין של הארמיה עשו מאמץ גדול כדי להשיג את הידיעות הדרושות, אך 
הלחימה שהתנהלה באותה עת, שהתמקדה בהתקפות נגד שבאו מכיוון המעברים, גרמו לאבדות 
)או מודיעין השדה( של הארמיה, כתוצאה מכך שהכוחות  והסיור  רבות של אנשי המודיעין 
הישראליים הקצו כוחות כדי לסרוק אזורים בהם חשדו כי פועלים אנשי מודיעין, והם נתפסו 

ונעצרו. 

לדיוק האש הארטילרית של הארמיה על כוחות העתודה המתקדמים של האויב, אחריהם עקבו 
אנשי המודיעין ודיווחו עליהם, הייתה השפעה רבה בכך שהפריעה להתקדמות כוחות העתודה 
ומאידך הצביע הדיוק בפני הכוחות הישראליים על המצאות אנשי מודיעין  של האויב מחד, 

מצריים בשטח, ובעקבות כך התבצעו החיפושים אחריהם ותפיסתם, ורבים מהם גם נהרגו. 

... בנוסף לכך, מה שהחליש את החטיבה הייתה העובדה שחלק מהיחידות שנועדו להצטרף 
לפני תחילת ההתקפה, מה שאילץ אותה לצאת לדרך בלעדיהן. אלה  הגיעו אליה  אליה, לא 
 ,BRDM כללו את פלוגת משגרי הטילים המונחים נ"ט )טילי מליוטקה/סאגר( על גבי שריוניות

פלוגת תותחי נ"מ מתנייעים 57 מ"מ דו-קני, ומחלקת הנדסה."27 

 
25.  לואא' )אלוף( ואצל, עמ' 220. 
26.  לואא' )אלוף( ואצל עמ' 222. 

27. לואא' )אלוף( ג'מאל חמאד עמ' 258-252.  
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הקרב

08:00-06:00 – ההתקפה 

לואא' ואצל, מפקד הארמיה:

 4 דיביזיה  ומפקד  חי"ר   19 דיביזיה  מפקד  פיקוח  תחת  להתקפה  יצאה  "החטיבה 
משוריינת, כשהארטילריה מפגיזה במשך 15 דקות מטרות אויב נראות שבחזית ובאגפי 
קו ההתקדמות. כך גם יצא גדוד 339 חי"ר ממוכן מחטיבה 113 חי"ר ממוכן מדיביזיה 6 
חי"ר ממוכן באגף הימני של חטיבה 3 שריון, דרך ואדי מבע'וק. זאת בנוסף לשיגור שתי 
פלוגות קומנדו כדי לפעול בכניסה המערבית של מעבר המיתלה בחצות ליל ה-14-13 

באוקטובר, והן החלו לתקוף את מוצבי האויב בשעה 06:00 ב-14 באוקטובר.

למרות  בהצלחה,  לבצעה  שריון   3 חטיבה  הצליחה  לא  להתקפה,  ההכנות  כל  למרות 
שהגיעה למרחק של 7 ק"מ ממערב למעבר המיתלה. זאת מכיוון שהיא נכנסה למארב 
נ"ט של האויב, בנוסף ליציאתה מטווח הכיסוי של ההגנה האווירית, והיא ספגה תקיפות 

אוויר רבות של האויב. וכך היה מהלך הענינים:

התקפת חטיבה 3 שריון החלה בצורה לא מעודדת, שכן על פי התוכנית לאבטחת חטיבה 
אווירית, אך היא לא  הייתה אמורה להתבצע לפני תחילת ההתקפה מהלומה  3 שריון 
גדודי הטק"א שהועברו אל הגדה המזרחית של  נוצר קשר עם  התבצעה, מאחר שלא 
גיחות המטוסים  וזאת כדי לאבטח את  התעלה לפני אור ראשון של ה-14 באוקטובר, 
גדודי הטק"א  יכלו  נוצר הקשר, לא  ידם. כאשר כבר  יותקפו על  וכדי שלא  המצריים 
לפעול, מכיוון שהאויב פעל כנגדן באש הארטילריה ארוכת טווח שלו, שהגבילה את 
כך  מכך.  כתוצאה  נפגעו  הטילים  להכוונת  הדרושות  מהאנטנות  חלק  שכן  פעילותן, 

נשארה החטיבה ללא חיפוי אווירי וללא הגנה אווירית. 

בשעה 06:15 בבוקר ה-14 באוקטובר החלה ארטילריית ארמיה 3 לבצע הפגזה לטובת 
רקטות  באמצעות  ממוקדת  נוספת  הפגזה   06:36 בשעה  כוחותינו  ביצעו  כן  המהלך. 

קרקע-קרקע בעלות טווח בינוני, נגד עתודות האויב בעומק.

תוך כדי התקדמות חטיבה 3 שריון, שהחלה בתנועתה בשעה 06:00, החלה ארטילריית 
וטילי הקרקע-אוויר שלו הוק  הארמיה בשעה 07:20 להפגיז את אזור מפקדות האויב 

והמכ"מים שבכניסה למעבר המיתלה. 

למרות שהאויב כיוון את התקפתו האווירית לעבר טורי חטיבה 3 שריון, החטיבה המשיכה 
להתקדם מזרחה, והגיעה בשעה 07:35 למרחק של 5 ק"מ ממזרח לגבול הקדמי של ראש 
הגשר של כוחותינו. באותו זמן הצליחו אמצעי ההגנה האווירית שלנו להשמיד 3 מטוסי 



39 

לקרב,  איתם  ונכנסה  האויב,  טנקי  עם  שריון   3 חטיבה  התנגשה   08:00 בשעה  אויב. 
למעטפת  מחוץ  נמצאה  היא  ממוקדות, שכן  אוויריות  תקיפות  ספגה  עצמו  זמן  ובאותו 

הטק"א של ההגנה האווירית המצרית."

לחטיבה 3 היו בעיות נוספות בשטח הכינוס, כוחות שהיו צריכים לחבור אליה לא הגיעו, ולמרות זאת 
החטיבה יצאה להתקפה. מתאר זאת לואא' ג'מאל חמאד כך:28 

"החטיבה השלימה את מעבר התעלה בשעה 13:30 בצוהרוים, והיא נערכה באזור המתנה 
קדמי שהוקצה לה בציר אל-שט-עיון מוסא. האזור היה נתון לאש ארטילרית ארוכת טווח 
של האויב באותה עת, דבר שגרם למספר אבדות בנפש ובכלי רכב בחלק מיחידותיה. 
באותה עת, בשעה 11:00 ב-13 באוקטובר, הציג מפקד החטיבה את תוכניתו בפני מפקד 

הארמיה, במפקדתו הקדמית, וקיבל את אישורו לביצועה. 

מיד לאחר מכן החלו ההכנות בחטיבה לקראת המבצע. המפקד כינס את מפקדי יחידות 
המשנה וקציני המטה שלו, ויצא עימם לסיור בקו ממנו יצאו למבצע. בערב אותו היום 

השלימה החטיבה את הכנותיה למהלך. 

מהלומה אווירית הייתה אמורה להתבצע לפני תחילת ההתקפה, אך היא לא התבצעה, 
מאחר שלא נוצר קשר עם גדודי הטק"א שהועברו אל הגדה המזרחית של התעלה לפני 
אור ראשון של ה-14 באוקטובר. כאשר כבר נוצר הקשר, לא יכלו גדודי הטק"א לפעול, 
מכיוון שהאויב פעל נגדן באש הארטילריה ארוכת טווח שלו, שהגבילה את פעילותן, 
שכן חלק מהאנטנות הדרושות להכוונת הטילים נפגעו כתוצאה מכך. כך נשארה החטיבה 

ללא חיפוי אווירי וללא הגנה אווירית. 

6 חי"ר  113 ממוכנת מדיביזיה  במקביל החלו גם ההכנות בגדוד חי"ר ממוכן מחטיבה 
לג'בל  מדרום  סואץ,  מפרץ  המערבי של  החוף  ע'דיב, שעל  בביר  ערוך  ממוכן, שהיה 
המשימה  את  הגדוד  למפקד  הוריד  אל-פתח  אבו  מחמד  עמיד  הדיביזיה,  מפקד  עתקה. 
יפעל ככוח קדמי באגפה הימני של חטיבה  בהתאם להוראות מפקד הארמיה, שהגדוד 

3 שריון, בציר עיון מוסא, כדי להשתלט על צומת ציר הרוחב מס' 3. )עזבון 63 ג.א.(.

ה-13  בבוקר   10:30 ובשעה  סואץ,  לעבר  צפונה,  הגדוד  נע  באוקטובר   13-12 בליל 
באוקטובר החל לעבור את התעלה על אחד המעברים של דיביזיה 19. עם מעברו הוצב 
תחת פיקוד חטיבה 3 שריון, האחראית על המבצע. פלוגת טנקים מהחטיבה הוצבה תחת 
פיקוד מפקד הגדוד, כדי לתגבר אותו. הגדוד נע לאזור ההמתנה שלו באזור עיון מוסא, 
מפקד  הסיוע.  יחידות  אליו  צורפו  שם  סואץ,  למפרץ  ממזרח  אל-טור,  אל-שט  בציר 

החטיבה הוציא את הוראותיו ואת תוכנית הקרב שלו למפקד הגדוד.

28.  לואא' )אלוף( ג'מאל חמאד עמ' 258-252.
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מפקד הגדוד תיאם את אבטחת תנועתו עם מפקדי היחידות השכנות, החטיבה הימנית 
בדיביזיה 19 ]חטיבה 22 משוריינת ג.א.[ וחטיבה 1 חי"ר ממוכן, מדיביזיה 6 חי"ר ממוכן. 
בשעה 20:00 בערב הגיע מפקד הגדוד למפקדת החטיבה, שם הציג את תוכניתו בפני 
מפקד החטיבה, שאישר אותה. כך תואם שיתוף הפעולה בין שני המפקדים. בשעה 23:00 
בערב הגיע מפקד דיביזיה 4 משוריינת למפקדת חטיבה 3 שריון, כדי לפקח על הכנותיה 
למבצע. שניהם נסעו אח"כ למפקדת דיביזיה 19 חי"ר, כדי להיפגש עם מפקדה, עמיד 
עד  נמשכו  ליציאה למבצע  הכנות החטיבה  עימה את המהלך.  כדי לתאם  עפיפי,  יוסף 

השעה 04:00 לפנות בוקר ה-14 באוקטובר.

מפקד דיביזיה 6 חי"ר ממוכן, הורה להוציא אחר הצוהריים ב-13 באוקטובר צוות סיור 
מגדוד הסיור הדיביזיוני, כדי להשיג ידיעות על האויב. גם חטיבה 3 שריון הוציאה שני 

צוותי סיור בכיוון קו התחלת התנועה לפני אור ראשון ב-14 באוקטובר. 

3 שריון להתקדם מאזור ההמתנה הקדמי, אל קו  יחידות חטיבה  במועד שנקבע החלו 
הכניסה לקרב. יחידות הארטילריה פתחו בהפגזה ארטילרית בת 15 דקות, כדי לאבטח 
את תנועת החטיבה, אך הוא לא השפיע על דבר, שכן לא היו להם מטרות מוגדרות, 
והמידע היה מועט מאוד. הייתה זו אחת הסיבות לכישלון כל המבצע לפיתוח ההתקפה 
מזרחה לאורך כל החזית. בנוסף לכך לא בוצעה הגיחה האווירית אותה ביקשה הארמיה.

בשעה 06:30 בבוקר ה-14 באוקטובר החלו יחידות החטיבה לחצות את קו ההתחלה מראש 
הגשר של דיביזיה 19 חי"ר, תחת פיקוחו של מפקד דיביזיה 4 משוריינת וחבורת הפיקוד 
במטרה  ההתקדמות  ציר  בחירת  היה  ההתקפה  בכיוון  המצרית  לבחירה  ההסבר  שלו. 
להימנע מלנוע בציר הראשי אל-שט-מיתלה, שהיה עמוס בביצורי האויב, ומערכי הנ"ט 
שלו. במקום זאת נעה החטיבה בתנועת איגוף מדרום לו, באגפו השמאלי של האויב, 
דרך ואדי מבע'וק וואדי אל-מר, דבר שאפשר לה לנוע מזרחה יותר, לעומק הרב ביותר 
היא  )כ-25 ק"מ ממזרח לתעלה(.  יחידה מצרית כלשהי במהלך המלחמה  הגיעה  אליו 
המיתלה. המקורות  בלבד מהכניסה המערבית של מעבר  ק"מ  כ-6  הגיעה למרחק של 

הישראליים אכן הודו כי הייתה זו ההפתעה היחידה שלהם במבצע זה. 

היה זה המקום היחידי שבו הצליחו המצרים לחדור לעומק של יותר מ-20 ק"מ בדרך 
אל מעבר המיתלה.

שתוגברו  טנקים,  גדודי  משני  הורכב  הראשון  הדרג  דרגים:  בשני  התקדמה  החטיבה 
בשתי פלוגות של חי"ר ממוכן, ואילו הדרג השני, כלל גדוד טנקים פחות פלוגה. עתודת 

החטיבה כללה את גדוד החי"ר הממוכן שלה, פחות שתי פלוגות."

תבנית הקרב החטיבתית הייתה על פי התו"ל של התקפה מתוך תנועה מקו המגע:29 

29.  הסכמה לקוחה מהתו"ל הסובייטי, ייתכן ויש שינויים והתאמות בתו"ל המצרי ובהתאמה לשטח. 
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איור 15: סכמת תנועה חטיבתית להתקפה מקו המגע

08:00-06:00 – ההגנה 
ההתקפה תפסה את האוגדה בהפתעה. הגזרה לא נחשבה כמועדת, והכוח שהוצב שם היה כוח חי"ר 
בעת  שנלקח  המחושב  הסיכון  מצריות.  משוריינות  התקפות  לעצור  שנועד  כוח  ולא  אגף  לאבטחת 

התכנון, הועמד עכשיו למבחן.

ב- 14 באוקטובר בשעה 06:35 התקבלה בחפ"ק התרעה ממודיעין חטיבה 401 כי תצפית 215 ו' מזהה 
תנועת רק"מ מאזור שמדרום לפוליגון מזרחה לעבר הוואדי. בדיקה של החפ"ק עם תצפיות חטיבה 
401 "קצרות הטווח" )ברכס קרת מורה( ועם גדוד 202 העלתה שאינם רואים דבר. התצפית 215 ו' 

המשיכה להתריע וב-06:50 הודיעה תצפית פלוגה ג' של גדוד 202 כי טנקים עוברים אותה ונכנסים 
לתוך הוואדי – "האזעקה הכללית" הושמעה.

כך זה משתקף ביומן המבצעים של חפ"ק האוגדה:30 

14 באוקטובר

דיווח מודיעיני על תשדורת אויב של תנועהקמב"צמודיעין אוגדה02:10

מדווח על פיצוצים באזור עיתונאישאול02:37175

דו"ח טנקים: 57 טנקים )כולל 14 צנטוריון(, 6 טנקים – סויהחמ"ל02:40401

נא לבדוק ירי מדרום, אצלנו הכול שקט401חמ"ל02:50

קו הפצצה: עטיפה 52 אדום 4233 על יורה מערבהחמ"לחפ"ק דבלה05:30

3 טנקים יורדים על ציר נווה דרומהגדעון?06:45

06:55

התחיל בנדיגו קטןגדעוןמ. א"א 209

כוח הטנקים נמצא בנווה 70 החל לנוע מזרחה הכוח מונה כ-20 טנקיםגדעון175

אצל ברעם ודני הכל שקט באזור דרך צביקה כוח נע מזרחהאלוף פיקודמפקד

טבלה 2: יומן מבצעים חפ"ק 252 – ארכיון צה"ל

30.  יומן מבצעים חפ"ק אוגדה 252, ארכיון צה"ל.

גדוד
חפ"קארטילריה )-(

פלוגת טנקים )-(
BTR מחלקת

סוללת ארטילריה
D30 חוליה טכנית

מחלקת 
דרגטנקים

פלוגת
טנקים )-(

פלוגת
)-( BTR

סוללת
נ"ט

פלוגת
טנקים )-(

מחלקת טנקים 
כיתת אב"כ 
כיתת הנדסה

משמר 
סיורמשמרחפ"קארטילריהגוף עיקרידרגיםעורפי
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 368 ו' )פרופ'( אבינועם דנין – מפקד תצפית חטיבתית )401( בנ.ג.   215 מתאר מפקד תצפית 
סגול 31:128

"יום הקרב של 14.10.1973 החל אצלי ב-13.10.73 אחר הצuהריים, כאשר ראיתי בטווח 
מכיוון  נעים  טנקים  המאוחרות,  אחה"צ  המיוחד של שעות  באור  ק"מ,   40 על  העולה 
כביש קהיר-סואץ לכיוון תעלת סואץ. ספרתי כמה מהם ונהניתי מיופיו של המראה. ... 
דיווחתי לעמי ]רס"ן עמי בוכוול קמ"ן חטיבה 401, ג.א.[ והוא העביר אותי לחמ"ל אך 
שם לא התרגשו מכך )לפי זה שלא התעניינו יותר מדי בידיעות אלה(. כמדומני שעמי 
ושיערתי  אחת  נקודה  אל  מתכנסים  אותם  ראיתי  אחריהם.  ולעקוב  להמשיך  לי  הציע 
שזה גשר על התעלה אך לא היה את מי לשאול ולא היה זה תפקידי לדעת "למה", אני 
הייתי צריך לראות רק "מה" ולנפות את החשוב מהטפל בשטח העצום שהתבוננתי בו... 
13 ל-14 באוקטובר וכחצי שעה, לפני שממלכת היום  לא הרביתי לישון בלילה שבין 
עוד אחד שלקחתי מתוך שק  עם  הייתי בדרך  כבר  הלילה,  לזחול אל שרידי  התחילה 
השינה שיסחב לנו מים ועוד אחד בעבור מכשיר הקשר. הנחתי את המשקפת על צירה 
ומיד התבוננתי אל שטח סמוך לנקודה בה השארתי אותם ברדת השמש של ה-13. ראיתי 
קבוצת טנקים מתחילה לנוע. התרעתי על כך בקשר ועמי כבר ענה לי מהג'יפ שלו. הוא 
היה בשטח וזה ריגש אותי מאוד. הרגשתי שהוא ואני פועמים ביחד כגוף אחד. כאשר 
מבינים  שלא  הרגשתי  בחמ"ל,  שישב  שלו  לסגן  דברים  להודיע  בקשר  אותי  "שלח" 
שם על מה אני מדבר. בשלב מסוים התקדמות טור הטנקים הגיע אל קרבת באר אחת 
אותו  זוכר  שאינני  שם  רשום  היה  במפה  שבקרבתה.  התמרים  על-ידי  אותה  שזיהיתי 
עכשיו. עמי שאל אותי מדי פעם למיקומם של הטנקים המצריים. היות ודיווחי לחמ"ל 
התקבלו בקול ישנוני, מזלזל משהו, התרגשתי מההבנה שעמי יודע בדיוק על מה אני 
מדבר ואמרתי לו: "אתה זוכר את ביר מבע'וק?" )אולי כך קראו לבאר( אמר לי "חיובי" 
וידעתי שהוא יודע בדיוק כי היה שם בעת פעילותו כקמ"ן החטיבה בזמן הממושך שקדם 
למלחמה. 'עכשיו הטנקים הנעים מסתירים לי את התמרים שליד הבאר'. עמי הודה לי 

וכאן החלו התרחשויות נוספות בשטח."

202, שהתמקמה בסגול  כך מתאר זאת מפקד תצפית מפקד פלוגה ג' )דורון אלמוג( של גדוד 
461 בשוליים הדרום מערביים של רכס קרת מורה:32 

" בין השעות 07:00-06:30 דיווחו התצפיות של דורון על כוחות בסדר גודל של חטיבת 
טנקים, נעים מכיוון צפון-מערב לעבר ואדי מבע'וק."

31.  התקבל מתא"ל במיל' דני אשר בדואר אלקטרוני. 
32.  רס"ן דורון אלמוג קרב ה-14 באוקטובר בגזרת ואדי מבע'וק, מערכות 226. 
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מתאר מג"ד 202 – סא"ל דורון רובין:33 

יום והלכתי לבחור מקום למקם חוליות ציידי טנקים באזור  יצאנו לעמדות  "ב-04:30 
ההיתקלות אתמול.

 ב-06:50 אני הולך ורואה מאותתים לי לחזור מיד, רצתי חזרה ושמעתי את ישראל מאיר 
מדווח לי על טנקים מצפון נעים לכיוון שלו בכמויות רציניות והוא מציע לי להתקפל."

מתאר רס"ן ישראל מאיר שהיה עם פלוגת חי"ר ממערב לנווה 34:71

"בבוקר הרמתי את המשקפת ולא ראיתי כלום. דממה מושלמת. אמרתי לדורון שבעקבות 
מה שהיה אתמול35 הם הסתלקו מהר. 

פתאום "ממושי 5" שעמד לידי זיהה 3 טנקים נעים לכיוון הכביש דיווחתי על כך לדורון.

פתאום בבת אחת כל המדבר התחיל לנסוע, ראיתי אותם על עזבון )נווה? ג.א.( ושוברים 
דרומה ישר לכיוון שלי.

גם אברוצקי דיווח על כל התנועות האלה: 

"פחדתי מאוד כי היה לי ברור שהם הכלים על הציר ישר עליי כשלי היו 4 זחל"מים 
ותול"ר אחד. ואפילו בזוקות לא היו לי ו-3 הטנקים שהיו בעמדות שלהם".

מההודעה הראשונה של תצפית 215 ו' חלפו כ-15 דקות עד שהכוחות המצריים חלפו על פני כוחות 
גדוד 202 ונעו ברציפות ובמהירות לעומק הגזרה בתוך הוואדי הרחק מעבר לטווח האש או אפילו לקו 

הראיה של גדוד 202 בפריסתו בצומת נווהיורה.

את  לעצור  בניסיון  ומרגמות(  תול"רים  )טנקים,  לו  שהיה  היעיל  הכוח  מעט  את  הפעיל   202 גדוד 
התקדמות הכוח המצרי, אבל ללא הועיל, המצרים חלפו על פני כוחות הגדוד וחדרו לעומק הגזרה.

מהעמדות בצומת לא ניתן היה לראות או להעסיק באש את הכוחות שנעו בוואדי. לכן שלח מג"ד 202 
מחלקת טנקים בפיקוד סג"מ איתן ידיד לוי וצמד תול"רים לתקוף את הכוחות בוואדי מהאגף. מחלקת 
הטנקים התקדמה תוך ניהול אש במקביל להתקדמות החטיבה ומדרום לה עד לאזור סגול 181 כ-3 ק"מ 

ממערב לציר עזבון ומתחם עכברוש.

אי אפשר היה להפעיל את כל כוח הטנקים והתול"רים שהיו לגדוד 202 מאחר שמהעמדות בצומת 
לא היה קו ראיה וטווח יעיל לוואדי מבע'וק, ומאידך כוחות מצרים חלפו על פני עמדות הגדוד בצומת 
לוואדי מבע'וק. הכוח שהיה בצומת החל לנהל אש עם  בתנועה מדרום מערב לצפון מזרח בדרכם 

הכוחות המצריים בקרבתו ואלה השיבו אש, אך לא ניסו להסתער או לתקוף את המערך בצומת.

33.  תחקירי גדוד 202 – סא"ל דורון רובין – מחלקת היסטוריה – ארכיון צה"ל. 
34.  תחקירי גדוד 202 – רס"ן ישראל מאיר – מחלקת היסטוריה – ארכיון צה"ל.  

35.  ב-13 באוקטובר אחה"צ הופיעו שני נגמ"שים מצריים בחזית הגדוד, לאחר שנתקלו באש, נסוגו. 
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תיאר מג"ד 202 סא"ל דורון רובין:36 

טנקים,  ראיתי  תחמושת,  להם  שאין  ודיווחו  משוגעים  כמו  ירו  דקות  תוך  "הטנקים 
משאיות, חיילים יורדים ממשאיות ומתחילים לנוע לכיווננו בנקודה 4633 ]כנראה 4233 
– צידר, ג.א.[ ראלי ]זוג תול"ר[ ואלמוגי ]מח' טנקים[ דיווחו שהם רואים בתוך ואדי 

מבע'וק טור שלם של טנקים ומשאיות נוסעים מזרחה."

 ,401 חטיבה  של   46 גדוד  המיתלה  בצומת  נמצא  עת  באותה  האוגדה.  את  הזעיקו  האלה  הדיווחים 
בפיקוד סא"ל דוד שובל, כשהוא בהתארגנות, הטנקים בטיפולים, החיילים במקלחות, בטלפון הביתה 
ושאר פעילויות בין קרבות )חטיבה 401 נהגה להחזיק שני גדודים בקו המגע ליומיים ולהוציא כל פעם 

גדוד שלישי למנוחה והתארגנות(.

האוגדה הורתה למח"ט 401 להוציא מיד פלוגת טנקים לעבר עזבון 62 )אזור עכברוש( שהוא מפגש 
ואדי מבע'וק עם כביש הרוחב )ציר עזבון(.

תיאר מג"ד 46 סא"ל דוד שובל:37

"בסביבות 06:30 התחלנו לשמוע ברשת הקשר על ענני אבק – הבנו שמשהו קורה. היינו 
יום התארגנות(, אמרתי   – יומיים לחימה  )סבב של  ביום התארגנות  מתוכננים להיות 
ורבע שעה  ושיכין את הכלים לתנועה,  ג.א.[ שיסגור הכול   – ג'  ]ירון רם מ"פ  לירון 
מאוחר יותר הוריתי לו לנוע לרכס שולט לכיוון ואדי מבע'וק מדרום ליחיאל. לקח לו 
עדכנתי  לתנועה.  להתארגן  אמרתי  ולעירא  איתו  יחד  יצאתי  אני  להתארגן,  דקות   20

את דן שומרון שאני שולח את ירון ליחיאל, אני נוסע איתו ואת עירא אני שולח גם כן 
כשבכוונתי להיערך מצפון לוואדי מבע'וק.

ירון  עם  נעתי  אני  יותר,  מאוחר  דקות  כ-30  עירא   ,07:00 בסביבות  לנוע  ירון התחיל 
ותוך כחצי שעה תנועה היינו בעמדות, אני כ-2-1 ק"מ אחרי ירון. ירון פתח באש לפני 

שהגעתי."

סגן ירון רם – מ"פ ג':38 

"עמדנו כל הגדוד בין מאייד ועטיפה 45 בחניון יום תחת רשתות. ב-07:00 בערך אמרו 
הכביש.  עם  הוואדי  מפגש   ,62 לעזבון  דרומה  לצאת  הייתה  ההוראה  שריון.  שרואים 
נסענו, הפלוגה, באזור עזבון 56 ניתנה הוראה של המג"ד לתפוס עמדות באזור יחיאל 
נ.ג. 260, עמדות שולטות על יחיאל, כי חשבו שהם חודרים בציר מאפר. עצרנו ולפני 
שהגענו לסגול 147 אמרו לנו לפנות לוואדי מבע'וק כי חשבנו שהמצרים קרבים משם. 

36.  תחקירי גדוד 202 – סא"ל דורון רובין – מחלקת היסטוריה – ארכיון צה"ל.  
37.  ריאיון עם דוד שובל 9 בדצמבר 2013. 

38.  תחקיר סגן ירון רם מ"פ ג' גדוד 46 – תחקירי גדוד 46, מה"ד היסטוריה, 22 נובמבר 1973 – ארכיון צה"ל. 
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בוואדי  במהירות  מתקדמים  שהם  בבירור  והסתבר  עזבון  הרוחב  לכביש  חזרה  עליתי 
מבע'וק. 

ק. אג"מ אוגדה, נכנס לרשת והתחיל לשאול מה העניינים, נסענו עוד כ-10 דקות והגענו 
לעזבון 62. אז כבר ראינו אבק רב מאזור ליד ...סגול 146."

סגן גידי אהרוני היה מ"מ בפלוגה ג' של סגן ירון רם – הוא מתאר את הקרב כך:39 

בטנק  אותך ברשת הקשר  ה-14.10, שמעתי  בבוקר  ג'. השכם  בפלוגה   3 מ"מ  "הייתי 
שלי. הזדהית כ-42 ופקדת לנוע מידית לעזבון 62. כמי שהיה קמב"ץ שלך בגדוד 46, 
ירון רם, המ"פ, הנעתי מידית את  זיהיתי את קולך. קלטתי את הדחיפות בו. לפקודת 
המחלקה. בהמשך הורה לי ירון רם לחצות את ואדי אבו מבע'וק, ולתפוס עמדות על 

שפתו הדרומית.

תוך כדי חצייה מהירה של הוואדי מצפון לדרום, ראיתי בטווח של כמה מאות מטרים 
מערבית לי, ענני אבק ובתוכם טנקים נעים מזרחה בניצב לנו. 

דיווחתי לירון על הטנקים המצרים תוך המשך תנועה מהירה דרומה, ליציאה מהירה 
של המחלקה מהוואדי. עליתי לעמדה מדרום לוואדי, ויריתי על הטנק המצרי הראשון, 
שהוביל את הכוח המצרי. הטנק הזה כבר היה קרוב מאוד אליי, ונדלק מיד. שני הטנקים 
בהדרגה,  עצר  המצרי  הכוח  לירי.  מיד  והצטרפו  עמדות  הם  גם  תפסו  שלי  הנוספים 
כשהכלים שלו מתכנסים לשדרה בטווח של 500-300 מטר מאיתנו. טנק מצרי אחד )שני 
בצידו  נמוכות שהיו  גבעות  לכיוון  קורה, שבר שמאלה  הבין מה  או שלישי בשדרה(, 
הצפוני של הוואדי. טנק זה ירה עליי מספר פגזים תוך החלפת עמדות עד שהדלקתי גם 
אותו. יתר הכלים המצריים שנעו עם מדפים סגורים ואולי גם סונוורו מהשמש, נעצרו 

והושמדו על-ידי המחלקה בלא שפתחו עלינו באש. 

לאחר השמדת הטנק שירה עליי דיווח לי הנהג שאינו יכול לנסוע לאחור. גלשנו מהעמדה 
קדימה, ואת אש המחלקה המשכתי לנהל כאשר הטנק שלי נע על שפת הוואדי מערבה 
וחוזר חלילה, בעמדת בוגי מתמשכת על שפת הוואדי. למעט עצירות קצרות  ומזרחה 
לצורך ירי, הייתי בתנועה מתמדת )קדימה( במהלך כל הקרב, כדי לירות ולנהל את אש 

הגורים בלי להפוך למטרה נייחת. 

נגמ"שים,  )טנקים,  המצריים  הכלים  עד שכל  הפסק,  ללא  ירו  המחלקה  טנקי  שלושת 
הירי  לקח  זמן  כמה  יודע  לא  דלקו.  בוואדי,  לפנינו  פרוסים  שהיו  ומשאית(  ברד"מים 

שלנו, אני מניח שפחות מחצי שעה. 

את טנקי שאר הפלוגה והגדוד ואת הירי שלהם, לא זיהיתי. איני יודע מתי והיכן עלו 
לעמדות. כנראה שירו לגזרה אליה לא היה לנו קו ראיה."

39. עדות בכתב שנשלחה לתא"ל מיל' גדעון אבידור ב-4/11/2017. 
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האוגדה החלה בניהול הקרב, ביומן המבצעים של החפ"ק האוגדתי השלב הזה נראה כך:40
 

הודעהאלמאתשעה

07:00

הכוח הגיע לסגול 146קמ"ן215 ו'

תקבל סיוע מח"א הכוח שלך יכוון המטוסים מהקרקע175גדעון

את הכוח ששלחת לעכברוש תעצור הכוח נמצא בעזבון 2236 של 2גדעון

07:13
להוריד את הכוח לאזור עכברוש22 של 2גדעון

 אויב בתנועה מנווה 70 מז' נמצא בסגול 452 לאזור שלך יורד כוח יקרא10גדעון
 גריסל יתמקם מול האויב אתה כנס לכוננות

07:20

מוריד את גריסל לעזבון 62 הכוח הזה יטפל ב-20 טנקים שמצפון לך175גדעון

כוח נכנס על יורה נע לכיוון מערב הכוח מונה כ-15 טנקיםגדעון175

גריסל נמצא מדר' לעזבון 75גדעון20 של 2

גריסל בעזבון 75, קבל אותו ת"פ יעבור לרשת שלך?גדעון

טבלה 3: יומן מבצעים חפ"ק אוג' 252 – 07:00-07:30

המגע הראשון נוצר עם פלוגה ב' של גדוד 202 שישבה בקרבת נווה 71 סמוך מאוד לציר ההתקדמות 
של הכוח המצרי.

ישראל מאיר, שהיה עם הפלוגה בנווה 41:71 

"דורון נתן פקודה לטנקים לזוז אליי. היה ברדק בקשר עם הטנקים... עמדות הטנקים 
היו לצד מזרח של הכביש כלל לא בכיוון שלי כשכל העסק ממשיך לנסוע מולי. באותו 
זמן גם הסוללה 120 לא הייתה אצלי. ...מרגמות 81 מ"מ של 202 ירו לריתוק הטור אך 

זה לא הזיז להם.

פנו  ואז  שלי  לכיוון  טנקים  של  פגזים  כמה  ירו  ממני,  מטר   1000 טווח  עד  הגיעו  הם 
שמאלה לתוך הציר המקיף את ציר יורה מצפון ומגיע עד הכביש.

התול"רים ושני טנקים בפיקוד אלמוגי מ"פ השריון וראלי עם התול"רים של 202 עמדו 
על הרכס מדרום ודפקו את הטנקים. ממושי פתאום אומר לי 'הסתכל שמאלה' ואני רואה 
6 טנקים נעים מזרחה בדיונות לכיווננו, בטווח 2 ק"מ מקסימום. אמרתי לדורון שחייבים 
לזוז מהר כי תוך 2 דקות הם מתייצבים אצלי. הוא סרב כי אני התצפית שלו לכיוון צפון. 

אמרתי לו שייתן לי להוציא את 4 הזחל"מים ...בהמשך הם התקדמו, התול"ר ירה פגז, 

40.  יומן מבצעים של חפ"ק אוגדה 252 – ארכיון צה"ל. 
41.  תחקירי גדוד 202 – רס"ן ישראל מאיר – מחלקת היסטוריה – ארכיון צה"ל. 
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פספס אותו וכשכל האנשים ירדו הוא חטף פגיעה ישירה, אז דורון אמר לי להתקפל אליו 
לצומת. לקחתי את האנשים עם חמשת הזחל"מים ונסענו לציר יורה מזרחה לעזבון.

מחלקת  נותרה   ,3 בחטיבה  לזנב  לוי  ידיד  איתן  סג"מ  של  הטנקים  מחלקת  הזנקת  עם 
טנקים נוספת, בפיקוד סגן שוקי דנינו בצומת "נווה" – "יורה", שהצטרפה לגדוד 202 

ב-12 באוקטובר ולחמה מעמדות בצומת נווה-יורה:42 

ב-14 לאוקטובר עמדנו בעמדות וירינו על כוח משולב טנקים ונגמ"שים שניסו לעבור 
נראה שירו  עלינו,  סדורה  היה ברמה של התקפה  לא  זה  ירו בחזרה, אבל  הם  מולנו, 
בגלל שירינו עליהם ובשלב מסוים כנראה קבלו פקודה לפעול יותר מסודר, אבל התקפה 

רצינית זו לא הייתה."

סג"מ מתי שרביט מפקד טנק במחלקה של דנינו:43 

"ב-14 התעוררנו כרגיל, בסביבות 07:00 הגיעה ארוחת הבוקר, פתאום שמענו ברשת 
הגדודית "אויב", היינו כולנו ברשת הגדודית, לעלות מיד לעמדות. 

לכיוון  צידר  מכיוון  בשדרה  נעים  טנקים  כ-3  בערך  מטר   15:00 של  בטווח  ראיתי 
שום   – צפונה  פנינו  כולנו  מולנו.  ממש  באו  לא  נגמ"שים,  הרבה  ואיתם  צפון-מזרח, 
דבר לא בא מולנו ממערב, גם לא הפנו אותנו לשם. אני הייתי הטנק השמאלי )הדרומי( 

ביותר.

אחרי חצי שעה החלטנו לדלג לעמדות חוליות 300 מטר מהמקום בו עמדנו כדי להתרחק 
מהחי"ר ולאפשר לנו חופש תמרון. בעמדות. המג"ד שלח את איתן ידיד לוי עם עוד שני 
טנקים לרדוף אחרי האויב אנחנו נשארנו 4 טנקים. טנק אחד נפגע מטיל מכיוון מערב 

כשירד מעמדה. כל טנק ירה לעצמו לא ניהלנו אש מחלקתית.

אחרי טנקי האויב נעו נגמ"שים, ירינו לעברם והם ירדו לוואדי. ירינו בערך שעתיים על 
מטרות בכל הגזרה."

משלים סרן זאב זכרין מ"פ מסייעת )פלוגה ב'( בגדוד 44:202 

"הייתה לי מחלקה אחת קדימה, התול"רים היו מפוצלים, המרגמות מאחורי, ואני בחזית 
הגדוד כשמפקדת הגדוד ישבה מאחורי. 

בבוקר אמרתי לדורון, דורון בוא אליי, לעמדה שלי, לא לעמדה, לדיונה שלי, ועמדנו 
שמה להסתכל קדימה, ואני מראה לו תנועה של הרק"מ לכיוון שלנו, הוא אומר לי מה 
אתה מבלבל לי את המוח, זה בבוקר אדים בתעלה, וזה במשך רבע שעה כשהוא עם 

42.  ריאיון )טלפוני( עם שוקי דנינו ב-9 בדצמבר 2013. 
43.  ריאיון עם מתי שרביט – 7 בדצמבר 2013. 
44.  ריאיון עם זאב זכרין – 17 בדצמבר 2013.
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המשקפת שלו, ואני רואה כבר את המחלקה הקדמית שלי, כמו ב-slow motion חוזרים 
בחזרה הם ראו את מה שבא שמה. 

ואז, נכון, התול"רים היו בשני המקרים, זה טיווח קנה אחד זה טיווח קנה שני, זה טיווח 
קנה שלישי, מ"מ המרגמות עבד עם כמה לוחות ירי, ואני הייתי עם ג'יפ תול"ר אחד 
לידי, מ"מ התול"ר היה אבי מלכה, הכנסתי אותו לעמדה, הוא אמר לי זאב, אני יריתי 

כדור 0.5 זה לא בטווח, אמרתי לו תירה ישר פגזים וירה עד שהוא חטף את הפגיעה." 

מג"ד 202 סא"ל דורון רובין:45 

את  ויציב  קורה  מה  שיבדוק  לישראל  אמרתי  תחמושת.  הייתה  לא  ה-120  "לסוללת 
הטנקים והתול"רים מול הדבר הזה. הוא הודיע לי שאין מה לעשות והוא מציע להתקפל. 

הודעתי לו שלא. ובינתיים ראיתי אותו מתחיל להתקפל.

נתתי פקודה למ"מ טנקים לקחתי 3 טנקים ושלחתי אותם מעל ואדי מבע'וק לנסוע לדפוק 
אותם מהאגף. שלחתי אותו עם ראלי סמ"פ של פלוגה ב' וזוג תול"רים כך שנשארתי 

עם 2 תול"רים.

וזה למרות הפקודות  נותן פקודה בקשר לטנקים לדלג למקום,  אני שמעתי את המ"מ 
שאני נתתי. נתתי לו מיד פקודה בקשר לעצור במקום, הטנקים שיוצאים אלה הטנקים 
של איתן. שלחתי את יוסי המ"מ שירוץ לטנקים ויעלה אותם לעמדות. אני לקחתי את 
הזחל"מ והתחלתי לרוץ לכיוון ישראל אחרי 200 מטר שקעתי בחול ואז ראיתי שממול 
מתקרבים עשרות טנקים וחי"ר לכיווננו. דיווחתי לאוגדה מה קורה. ...חילקתי את הגזרה 
ל-2, הסמג"ד, לקח את הגזרה מימין ואני את הגזרה של ישראל מאיר. תוך דקות הופיעו 

5 טנקים ב-800 מטרים והחלו להפגיז את המתחם.

ראיתי טנקים ומשאיות חיילים יורדים מהמשאיות ומתחילים לנוע לכיווננו בנקודה 4633. 
ומשאיות  טנקים  של  טור שלם  מבע'וק  ואדי  בתוך  רואים  דיווחו שהם  ואלמוגי  ראלי 

נוסעים מזרחה."

חטיבה 3 המצרית נעה בוואדי בתנועה רצופה לעבר מוצא הוואדי שם נערך גדוד חרמ"ש 89 מחטיבה 
875, להגנה בעכברוש, אזור החיבור בין ואדי מבע'וק וציר הרוחב )עזבון(. הגדוד פרס שתי פלוגות 

משני צידי הכביש, כשפניהן אל עבר הוואדי.

45.  תחקירי גדוד 202 – סא"ל דורון רובין – מחלקת היסטוריה – ארכיון צה"ל. 
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מג"ד 89 סא"ל יצחק שושני:46 

"בשעה 140700 כאשר חלק מהגדוד נמצא תחת רשתות הסוואה, קבל המג"ד התראה 
כי בוואדי מבע'וק )מערבית למקום פריסת הגדוד( מתקדם כוח מצרי. בעוד החיילים 
עוסקים בקיפול הרשתות, עלה מג"ד לעמדות תצפית ולעיניו נגלו 2 טורי טנקים )כ-60 
נעו  הטנקים  לפני שדרות  בלבד מהעמדות הקדמיות.  מ'  כ-800  נמצאו  במספר(, אשר 
חיילי חי"ר עם טילים ובזוקות RPG את טורי השריון והחי"ר סגרו 2 סוללות ארטילריה 
ועל  נק"ל על הטנקים  הגדוד באש  חיילי  וחפוז, פתחו  נוהל קרב קצר  בגמר  מצריות. 
ריכוזי החי"ר שביניהם. תוך כדי תנועה וירי, הופיעה מצד שמאל של גדוד 89 )כלומר 
)זבוב( מגדוד 104/164 אשר מנתה כ-5 טנקים שוט ואשר  ז'  מדרום(, פלוגת הטנקים 
פעלה ת"פ גד' 46/401. ]טעות בזיהוי – הייתה זו המחלקה של סג"מ איתן ידיד לוי מגד' 
202, ג.א.[ בקרב אש קצר בין טנקי פלוגה ז' והאויב נפגעו 5 כלים והיתר נעצרו 

בעקבותיהם. עובדה זו אפשרה לתותחי ה-20 מ"מ של הגדוד וכן לטנקים לשפר הן את 
העמדות והן את הפגיעות. צפונית לגדוד הצטרפו טנקי גדוד 46 לבלימת הטור המצרי. 
על מנת לפקח על ירי יעיל ומדוייק, הורה המג"ד לטווח בפגזי 81 זרחן את ריכוזי החי"ר 

והטנקים ועל החי"ר הקרוב לירות בנק"ל."

איתי מרגלית )מ"פ ח' בגדוד חרמ"ש 89 מחטיבה 875(:47 

"בגדוד היו שתי פלוגות, מחלקת מרגמות 81 מ"מ, ו-3 תותחי 20 מ"מ. פרסנו שתי פלוגות 
עם החזית לכיוון דרום-מערב, האחת על הגבעות ממזרח לעזבון, והאחרת ממערב לציר, 
תצפית פרסה על נ.ג. 205 )ליד סגול 158( והמג"ד – שושני התמקם בעמדת תצפית על 

גבעה שולטת ליד נ.ג. 189.

ואמרה  מעמדותיה  נסוגה  כשהיא  דרכנו  עברה   ,)401 )חטיבה  גבע  יונתן  של  התצפית 
לנו 'תברחו – המצרים באים'. התצפית שלנו דיווחה שהיא רואה ענן אבק במרחק – אי 
אפשר היה להעריך מרחק מדויק כי הם ראו רק את האבק לא את הרק"מ שמחולל אותו 
– המג"ד הורה להציב בזוקות בכיוון. כשהטנקים המצריים הגיעו לנ.ג. 193 )כ-1 ק"מ 

מהעמדות שלנו(, הגיעו 8 הטנקים של ירון רם )פלוגה ג' מגדוד 46( מכיוון צפון.

המצרים עלו לעמדות מהוואדי לכיוון צפון וירו עלינו כ-30-20 פגזי טנקים, היה הרבה 
זמן מת, שבו אף צד לא עשה כלום. ראינו מחלקה של ירון חוצה את הוואדי כ-800 מטר 

מהטנקים המצריים – לרוחב החזית.

לא היה עלינו ירי ארטילרי ולא ראינו ירי ארטילרי של כוחותינו.

בסביבות 10:30 היה יעף של פנטומים שזרקו פצצות מצרר – אח"כ ראינו שהפצצות 

46.  תחקיר מג"ד 89 סא"ל יצחק שושני – ארכיון צה"ל. 
47.  ריאיון עם איתי מרגלית – 4 בדצמבר 2013. 
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האלה השמידו את סוללות תותחי ה-D30 המצריות. הבריחה ההמונית המצרית החלה 
לאחר תקיפת המטוסים."

מג"ד 46 סא"ל דוד שובל:48 

"כשהגעתי, ראיתי בוואדי פרוסים עשרות כלים – 50-30 כלים בתנועה בתוך הוואדי, 
ירון היה משמאלי ואת עירא כיוונתי שיעמוד מימיני מערבית לי. ירון ירה על הכלים 
הקרובים יותר. כאשר הגעתי כבר היה כלי או שניים פגועים שהתחילו לבעור. כשעירא 
כמרכז  בוואדי  גדול  עץ  היה   – ביניהן  הגזרה  את  חילקתי  הפלוגות,  שתי  ירו  הצטרף 

הגזרה, וגם אני יריתי עם הטנק שלי אני מעריך כ-14 פגזים."

48.  ריאיון עם דוד שובל – 9 בדצמבר 2013. 
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10:00-08:00 – המצרים במבוכה 

התיאור המצרי

לואא' וצאל – מפקד הארמיה:49 

ואדי  בכיוון  ממוכן  חי"ר   339 גדוד  גם  התקדם  בתנועתה,  החלה  שריון   3 "כשחטיבה 
מבע'וק. בשעה 08:15 איבדנו את הקשר איתו. לכן הוריתי לשלוח אליו קצין קישור, 
ועימו מכשיר קשר, כדי לחדש את הקשר איתו, ולעקוב אחר ביצוע המשימה. בשעה 
09:00 התברר כי הגדוד ספג התקפה אווירית של האויב, והתקפת טנקים שלו, ולמרות 

זאת החלטתי שהוא ימשיך לבצע את משימתו, וכי קצין המבצעים של הגדוד יקבל פיקוד 
עליו, מאחר שמפקד הגדוד נעדר, כדי להגיע לצומת הדרכים סאדר-טסה." 

מרחיב לואא' חמאד:50 

ישראלי,  שריון  בכוח  הראשון  הדרג  של  הימני  הגדוד  התנגש  בבוקר,   08:00 "בשעה 
שכלל טנקים וחי"ר ממוכן, ותוגבר במשגרי נ"ט מדגם SS11, שבלם את התקדמותו. כן 
החלו מטוסי האויב לבצע הפצצה מרוכזת על החטיבה, ותקפו בעוז את רכבי המפקדה, 
הארטילריה והעתודות. כתוצאה מכך נפרד טור התותחים משאר חלקי החטיבה, שכן 
חלק מגוררי התותחים הושמדו וחלקם האחר שקע בחולות ואדי אל-מר, ולא הצליחו 

להשיג את הטנקים שהמשיכו בהתקדמותם. 

באותה עת אישרו גורמי מודיעין השדה של החטיבה שכוחות שריון חזקים של האויב 
של  המערבית  מהכניסה  ק"מ   4-3 של  במרחק  הגבוהים  ההרריים  בשטחים  נמצאים 
המעבר, ששלטו לגמרי על ציר ההתקרבות של החטיבה לכניסה המערבית של המעבר.

שני הגדודים שבדרג הראשון שניסו להתקדם נתקלו באש צפופה של האויב ובמיוחד 
טילי הנ"ט שלו, שגרמו מתחילת הקרב להשמדת שתי פלוגות המשמר הקדמי ומרכזי 
הפיקוד והשליטה של שני הגדודים שבדרג הראשון של החטיבה. גם שאר טנקי גדודים 
לאנדרלמוסיה  גרמה  החטיבה  לעבר  שנורתה  הצפופה  האש  רבות.  אבידות  ספגו  אלה 
בשורות גדודי הדרג הראשון. הטנקים התרכזו בשטח צר ולא יכלו להתפרס ולהערך 
פלוגות  מספר  הצליחו  השליטה  ואובדן  הכבדה  האש  למרות  זאת,  עם  קרב.  בתבנית 
טנקים לתפוס עמדות מתאימות ולנהל קרב עז עם כוח האויב, ולהשמיד לו כ-13 טנקים. 

הארטילריה  יחידת  את  התקדמותה  במהלך  איבדה  שהיא  היה  החטיבה  של  הרע  המזל 
שלה, בשל ההפצצה האווירית, וזו הייתה הסיבה העיקרית לחוסר יכולתה לשתק את אש 

49.  לואא' וצאל עמ' 222-221. 
50.  לואא' ג'מאל חמאד – עמ' 256-255. 
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הנ"ט של האויב ששלט על הכניסה המערבית של המעבר, אשר גרמה לחטיבה אבידות 
רבות, ובכלל זה מפקד החטיבה שנהרג, מאחר שרכבו נמצא בדרג הקדמי, בין שני גדודי 

הדרג הקדמי, ובטווח האש הישירה של האויב. 

אל הטנקים  לירות  לטנקים המצריים אפשרות  הייתה  לא  הוואדי  בתוך  מעצם התנועה 
הישראלים העומדים בעמדות אש בשטחים שולטים על הוואדי."

התמונה מהצד הישראלי
תיאור הקרב מצד המצרים תואם את התמונה המצטיירת מהצד של צה"ל.

סא"ל דוד שובל מג"ד 51:46 

של  בטווחים  היו  הם  חלומי,  מטווח  כמו  נראו  הם  אידיאליות,  אש  בעמדות  "היינו 
לא  מטומטמים,  כמו  נסעו  הם  הוואדי.  בתוך  פרוסים  כשהם  מאיתנו  מטר   3000-1000

בטור אלא פרוסים בתוך הוואדי.

ניהול האש הזה נמשך שעה מקסימום שעתיים. כל הזמן היינו בעמדות, החלפנו עמדות, 
הם לא ירו לעברינו, בסוף ראיתי 30 מטרות בוערות. שום דבר לא נורה אלינו, את הקרב 

ההירואי של גדוד 202 לא ראינו , עלינו לעמדות אש מצוינות כמו מטווח ברווזים."

סגן ירון רם מ"פ ג' בגדוד 52:46 

 195 נ.ג.  )3 טנקים( הייתה צריכה לנסוע לאזור   3 "פיצלתי את הפלוגה לשניים, מח' 
הוואדי.  לפתחת  מצפון  לתפוס  נועדו  האחרים  הטנקים   5  – מדרום  הוואדי,  ועל שפת 
שני הכוחות שלי היו על הגבעות ואז פגענו בהם כשהם יצאו מ)ה(אזור של סגול 154, 
שזה אזור צר. הכוח הראשון שלהם היו כ-15 כלים )כ-10 טנקים, 4 נגמ"שים ומשאית 

שגררה תותח(. זה היה החוד, זה מה שראיתי ממנו.

ובמקום  התבלבלה   3 מח'  בעזבון.  לנוע  התחיל  הגדוד  יתר  בערך(   08:40( זה  בשלב 
האויב.  היה  שבו  בצד  כלומר  הוואדי,  דרך  הגיעה  שמאלי,  באיגוף  לעמדותיה  להגיע 
כשהמצרים הראשונים יצאו מ-154 מזרחה, מח' 3 עדיין לא הייתה בעמדות, אלא חשופה 
לאויב. בעמדות הצפוניות עמדו 2 כלים לכיוון הוואדי ו-3 כלפי מערב. ברגע שמחלקה 3 
הגיעה לעמדות, נתתי פקודה לפתוח באש. כאשר בשלב הראשון הכלי שלי שירה לוואדי 
מצפון-מזרח וכלי של מ"מ 1 והטנקים של מ"מ 3 שהגיעו למקום. אינני יודע אם עד אז 
זוהינו )ע"י( המצרים. במכת האש הראשונה היו 2 מדורות – 8 טנקים ו-1 של משאית 
גוררת תותח. שאר המצרים ברחו צפונה אל מאחורי הגבעות שמצפון ל-154 שחצצו 
בינם לביני. יתר הטנקים שלי לא ירו, כי השטח היה מבותר והם לא ראו את השטח. אז 

51.  ריאיון עם דוד שובל, 9 דצמבר 2014. 
52.  ריאיון עם ירון רם, 4 בדצמבר 2013. 
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3 הטנקים שעמדו מצפון פתחו באש על הכלים שנחלצו צפונה וגם מחלקה 3 שראתה 
לאן נחלצו המצרים ירתה עליהם. טנק מצרי שהספיק להגיע לכ-800 מ' מהכביש, הושמד 

על-ידי מ"מ 1 בטווח 700 בכינון חצי לאחור.

במקום ההיחלצות הצפוני השמידו עד כ-6 טנקים ואז הגיעה פלוגה ב' ותפסה עמדה על 
רכס מצפון והצטרפה לאש. לא ראינו את החרמ"ש, לא ידענו שהוא שם, גם לא ראיתי 

את הטור המצרי שנע מתחת למצוק עליו עמדתי – מצפון לוואדי.

ראיתי את ענן האבק מגיע, העמדות שלי היו גבוהות מעל הוואדי. בראש הכוח היו טנקים 
 D30 122 ובסוף משאיות עם חיילים גוררות תותחי BTR 50 ומאחוריהם נגמ"שי T55 –

מ"מ קצר.

את  השמדנו  בהם  דקות   15-10 נמשך  והירי   –  07:45-07:30 בסביבות  לירות  התחלנו 
הטנקים והנגמ"שים המובילים. גיורא וגמן היה מט"ק שעמד משמאלי וירה לעבר אלה 
שעברו מתחתי ואני יריתי אל אלה בצד הדרומי של הוואדי. העברתי מחלקה שחצתה את 
הוואדי ממש לפני האף של הטנקים המצריים )כ-800 מ' מהם( והתמקמה בגדה הדרומית 

של הוואדי באזור נ.ג. 195 וסגול 154.

הטנקים המצריים לא הגיבו – הם היו עם מדפים סגורים ואני מניח שלכן לא ראו את 
התנועה הזו, הם לא הבינו מה קורה סביבם. גמרנו בטני תחמושת והגיעו נגמ"שים עם 

תחמושת מהחטיבה ל'מלא מחדש'."

סגן עירא עפרון מ"פ ב' בגדוד 53:46

"אני הוקפצתי כאשר הייתי במקלחת, רצתי לטנק יחף ובלי המפה וכך לחמתי. אנחנו 
היינו באזור של נ.ג. 205 )ממזרח לסגול 158( ומדרום לה.

כאשר הגעתי לא היה לי קשר עין עם ירון. 

ראיתי הרבה טנקים מצריים שהיו במצב סטטי מוחלט, פתחנו עליהם באש תותחים )כל 
טנק יורה עצמאית( ועברנו לניהול אש עם חלוקת גזרות ככתוב בספרים. מהר מאוד זה 

נגמר. 

טנקים מצריים ניסו להיחלץ לכיוון סגול 146, משנה זבוב ]כוח של 4 טנקים מחטיבה 
164 במקור[ ירה עליהם מהעמדות שלו. היו טנקים מצריים ]5-4[ מוסתרים בתוך שטח 

מוסתר, מייקי וניצן נעו לפתותם לצאת מהמסתור, וכשזה קרה אנחנו השמדנו אותם מהאגף.

הבחנו באש ארטילרית שלנו מתקרבת אלינו, ניסינו לעצור אותה לפני שתגיע אלינו, 
היה מטוס קל שטיווח אותם, ניסינו לסמן לו את מיקומנו, בין היתר ירינו לכיוונו כדי 

למשוך את תשומת לבו, זה עבד והאש נעצרה.

53.  ריאיון עם עירא עפרון, 4 בדצמבר 2013. 
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ראינו תקיפות של מטוסי חיל האוויר, היו פגיעות טובות. עמדנו בעמדות שולטות מעל 
הכוח המצרי הם לא יכלו לעשות דבר ולא יכלו לירות לכיווננו. הקרב היה סטטי, לא היה 

תמרון מצידנו או מהצד המצרי – היה מטווח סטטי.

נווה-יורה  בצומת   202 לגדוד  וחברנו  נענו   ]10:30 ]בסביבות  הסתיים  שהקרב  לאחר 
בסביבות שעה 13:00, שהינו שם עד שעה 14:30 לערך, ומאחר שלא הייתה פעילות, 

התקפלנו וחזרנו לצומת המיתלה."

במקביל גדוד 202 העסיק באש ארטילרית ועם מחלקת המרגמות 81 מ"מ שלו שהייתה בצומת, את 
הכוחות שהיו בזנב החטיבה וכוחות של גדוד 339 שהיו סמוך למתחם הגדודי. את האש הארטילרית 

טיווחו קציני הגדוד מעל ראשי הדיונות, בעוד שהלוחמים נמצאו במדרון אחורי.

מג"ד 202 סא"ל דורון רובין:54

"אלמוגי קיבל ביטחון והתחיל להדליק טנקים אחד אחר השני, גם התול"רים התחילו 
כמו  עבדה  המרגמות  מחלקת  במקביל,  בתחמושת.  מחסור  היו  הדיווחים  אך  לעבוד 

משוגעת ירתה באותו יום אלף פצצות.

בתמונה  כולם  היו  זאת  ובכל  במקביל  כשדיברו  בעיות  היו  הרשת,  אותה  על  כולנו  עבדנו 
והרשת לא נחסמה. דיווחתי לאוגדה ואמרתי להם שאני צריך תחמושת טנקים ו-81 מ"מ 

שימלאו את הסוללה 120 מ"מ.

175 ו-120   ,155 מהאוגדה קבלתי ארטילריה וטיווחנו במקביל 4-3 סוללות ארטילריה 
מ"מ. זכרין היה מ"פ מסייעת ומרגמות מקצועי והוא טיווח. ה-81 התחילו לירות זרחן 
בין המשאיות והדליקו אותן. בשלב זה התקשר אליי המח"ט שאל מה המצב אמרתי לו, 

לא טוב ושאלתי אם יכול לעזור.

בשלב מסוים החלטתי שצריך ללכת אחורה. אמרתי לסמ"פ שיהיה מוכן לפקודה שלי 
לדלג אחורנית. בהרהור שני החלטתי שבשלב זה לא זזים.

מה שהדאיג אותי ביותר זה 5 הטנקים שירו עלינו ובעיקר על ה-81 מ"מ.

נתתי הוראה ... לשלוח אליי ג'יפ תול"ר. שלח לי את הג'יפ עם המש"ק שלמה פרידמן 
הראיתי לו עמדה ואמרתי לו שיתחיל לדפוק את הטנקים. במקביל נתתי פקודה להביא לי 
את כל הבזוקאים והצבתי אותם על קו הדיונות הראשון מזרחית לכביש. אמרתי להם אף 
טנק לא עובר. כעבור 5 דקות ראיתי את התול"ר דופק עם ה-0.5 שלו 3 כדורים ואח"כ 

פגז, פגיעה בטנק, הצוות קופץ זה היה מראה מרהיב.

המ"מ קרניאל ]מחלקת המרגמות 81 מ"מ, ג.א.[ ירה על הטנקים זרחן, הטנקים נעמדו 

54.  תחקירי גדוד 202 – סא"ל דורון רובין – מחלקת היסטוריה – ארכיון צה"ל. 
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ובזמן הזה ראיתי טנק מצרי נדלק מפגז של תול"ר של הג'יפ של אבי מלכה שהיה המ"מ. 

פרידמן המשיך לירות אני כבר התחלתי להרגיש טוב יותר. ביקשתי מהאוגדה תגבורת, 
דיווחתי להם על ואדי מבע'וק והודיעו לי ששולחים פלוגת טנקים דרומה מציר המיתלה 
לאלמוגי  אמרתי  ואז  המצרים  את  לדפוק  התחילה  הגיעה  כשהיא  מבע'וק.  לוואדי 

שיחלץ."55

את קרב אש הטנקים בצומת נווה-יורה – תיאר סג"מ מתי שרביט:56 

"היינו בעמדות על החוליות ליד הצומת וניהלנו אש עם כוחות מצריים שהיו בסביבה, 
ולרדת מהעמדות  יכולתי לעלות  ובקושי  היו סביבנו כל הזמן   202 פלוגות החי"ר של 

בגלל החי"ר הצמוד.

היה מימיני. לקראת  איתן  לכיוון צפון-מערב,  הייתי בעמדות  ה-14 באוקטובר  בבוקר 
מ'   2000-1500 של  בטווח  לפנינו  חוצה  טנקים  כ-10  עם  נגמ"שים  כוח  ראיתי   07:00

מכיוון צידר )אדום 4233 וסגול 447( לכיוון צפון מזרח לעבר נווה 71 וצפונה לו. 

לירות  לוואדי, המשכנו  ונכנסו  לנוע, הם המשיכו להתקדם  והם המשיכו  פתחנו באש 
לעברם והתנהלו חילופי אש במשך 3-2 שעות. )איתן עם שני טנקים נוספים נע ונלחם 
3 שנעו מזרחה – אנחנו נשארנו באזור  זמן בקרב אחר עם כוחות של חטיבה  באותו 

הצומת לקרב הזה(."

בסביבות שעה 10:00 – הסתיים השלב הזה, האוגדה הורתה למחלקת הטנקים של גדוד 202 לחזור 
 46 ולהשמיד כל מה שנותר מהכוח המצרי, לגדוד  89 לסרוק את הוואדי  נווה-יורה, לגדוד  לצומת 
לעבור את הוואדי דרומה עד לציר זאבה ולסרוק את השטח, ולגדוד 202 לסרוק את הסביבה בעיקר 

בצירי חניבעל וזאבה.

ביומן המבצעים האוגדתי משתקף השלב הזה כך:57

הודעהאלמאתשעה

07:30
לכוח של דורון אין מכשירים קרקע-אוויר להזיז את קו ההפצצה לציר שיגדעון

נווה ודרומה

כוח ח"א יפציץ מנווה מע' אתה עם הכוח שלך תמצא מנווה מזרחה175חפ"ק

אגד – יורים ארטילריה לטובת דורוןמפקדמ. א. ארט.07:43

55.  אלמוגי היא מחלקת הטנקים בפיקוד איתן ידיד לוי שירתה על ראש חטיבה 3 מנ.ג.181, וכעת חוזרת לגדוד 202. 
56.  ריאיון עם מתי שרביט, 4 בדצמבר 2013. 

57.  יומן מבצעים של חפ"ק אוג' 252 – ארכיון צה"ל.  
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כשמטוסים יורדים עליך סמן עצמך ברימוני עשן אדום-צהוב175גדעון07:45

קש"א של שובל נמצא בעמדת תצפית, כוון ארטילריה למקוםגדעוןגדוד 08:0046

גדוד 46 נמצא ביחיאל מנהל קרב טנקיםגדעוןחמ"ל08:03

מנהל קרב עם חי"ר מטווח אותם ב-120 )גזרת חטיבה 164, ג.א.(20 של עגנוןגדעון08:07

שלא כל הכוח יכנס לקרב על הטנקים בוואדי יש להשאיר חלק מהכוח סמח"ט 401גדעון08:18
מאחור בעתודה לטובת 46 במקרה ויתקפו אותם

על מאפר 67 זהה כוח חת"ם מצרי נע לכיוון דרום מזרחגדעון?08:23

בסגול 181 נמצא אלמוגי תחבור אתולגריסלגדעון08:25

יורד לכיוון דר' מזרח נשלח כוח שלנו )ל( ל-20גדעון08:26  67 יש כוח שנע על מאפר 
מקום באזור מאפר 68 ריכוז גדול של טנקים

כוח חי"ר נכנס לקרב מגע עם חרמ"ש בעכברושגדעון10 של מעות08:26

סוללת ארטילריה עם רכב נעים מע' לנווה 71חפ"קתצפית 08:50215

09:00
מנהל קרב עם כוחות בוואדי מזהה את הטנקים כ-T 55 הדליק הרבה אבל גדעוןשובל

נכנסים טנקים נוספים

בסגול 181 חי"ר יורד מנגמ"שים מטפס על הגבעותגדעוןשובל

לדורון חסרה תחמושת יש לדחוף לו 2 נגמ"שים עם תחמושת לטנקיםסמח"ט 401גדעון09:07

מיראז'ים צביקהפקוד09:35 אלו  עליהם  לירות  כוחותינו  את  תוקפים  ומיראז'ים  במידה 
לובים

במידה ויתקפו מטוסי מיראז' את כוחותינו לירות עליהם המיראז'ים לוביםגדעון20 של 09:372

09:50
40דורון

דורון נמצא עדיין ביורה 73, רוצה סיוע מע' לו ו-800 צפ' ליורה זקוק 
באופן דחוף לתחמושת

שישלח יחידת משנה אל דורון ביורה 73שובל40

09:56

יחידת משנה בדרך אליך תכנס לרשת שלך, לא נוכל לתת לך סיוע אוויר דורוןגדעון
צפונה

גדוד מחטיבה 600 יורד דרומה ללרסוןמפקדבן ארי

לארגן מ-3 תחמושת לדורון, שובלסמח"ט 401מפקד

יחידת משנה בדרך אליך תכנס לרשת משען, מטוסים מע' ליורה תקבלו דורון40
צפונה לא מאשר בסגול 460 תטפל בעצמך
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את יחידת המשנה שלך מאלמוגי רשאי לקחת חזרה175גדעון10:02

ל-175 אין כוחות מצפון לו מזהה רק כוחות בין צידר ומבדדגדעון10:17175

נוע ליורה וחזור עד לכוח של 175אלמוגיגדעון10:21

)?( אלוף פיקודקלמן10:24 זחלים  ליורה  שמצפון  הוואדיות  בכל  ח"א  יוכנס  ויורה  עזבון  בין 
יסומנו לפני ההפצצה

טבלה 4: יומן מבצעים חפ"ק אוגדה 252 מ-07:20 עד 10:24

גדוד 202 בצומת נווה-יורה ניהל אש בכל הזמן הזה עם כוחות המשמר האגפי )גדוד 339( של חטיבה 3. 
גדוד 339 יצא מאזור עיון מוסא בדרכו לוואדי מבע'וק כשמשימתו הייתה לנוע באגף הימני )הדרומי( 
של החטיבה. צומת נווה-יורה לא הייתה יעד לתקיפה מצרית, אבל הכוח שישב בה שיבש את תוכנית 
 )3 339 שהסד"כ שלו כלל פלוגת טנקים שחברה אליו בשטח הכינוס )מחטיבה  וגדוד  ההתקדמות, 
ופלוגות BTR ירה לעבר טנקי גדוד 202 שירו עליו מעמדותיהם, אך לא ניסה להסתער ולכבוש את 

הצומת. 

חילופי האש האלה החלו עם ההתקדמות של הכוחות המצריים ונמשכו גם לאחר מכן בעת נסיגת חלק 
מהכוחות מאזור הלחימה חזרה למערכי דיביזיה 19.

זאבה  ציר  לעבר  המשיכו  המג"ד  עם  מהגדוד  חלק  פוצלו,  כוחותיו  וכיוון,  שליטה  איבד   339 גדוד 
וחניבעל שם במהלך אחה"צ ולמוחרת, כוחות של גדוד 202 השלימו את המלאכה, חיסלו את שאריות 

הגדוד והמג"ד עצמו נלקח בשבי.
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12:00-10:00 – סיום הקרב

הקרב מול חטיבה 3 בוואדי מבע'וק למעשה הסתיים. בצומת נווה-יורה. כוחות מגדוד 339 המשיכו 
בחילופי אש עם גדוד 202 וכוחות נסוגים של חטיבה 3 המשיכו לנוע מערבה באפיק הוואדי כדי לחזור 

למערכי דיביזיה 19. 

3 ניסתה להפעיל את הדרג השני שלה, גדוד טנקים מוקטן וגדוד חי"ר ממוכן, לסייע לדרג  חטיבה 
הראשון להיחלץ. גדוד הטנקים שניסה להיכנס לציר מאפר הותקף בארטילריה ובגיחות מטוסים ולא 

המשיך לנוע. 

וניהל קרב אש עם מחלקת הטנקים  נווה-יורה –  ניסה לתקוף את אזור צומת  גדוד החי"ר הממוכן 
מאגד  ואש   202 גדוד  של  המרגמות  מחלקת  של  מסלול  תלולת  אש  עליו  נורתה  בצומת.  שהייתה 
הארטילרי, בנוסף על כך הגברת קצב הגיחות של חיל האוויר בשעות הצוהריים המוקדמות מנעו ממנו 

כל ניסיון לפתח התקפה. 

מג"ד 339 )חי"ר ממוכן עם פלוגת טנקים( עם חלקים מכוחותיו נכנסו לציר זאבה והמשיכו להתקדם 
מזרחה ככוחות תועים, חסרי תכלית או מטרה. הם הושמדו ברובם אחר הצוהריים וחלקם נלקח בשבי 

למוחרת על-ידי כוחות של גדוד 202 באזור חניבעל. 

כיצד זה נראה בצד המצרי58 

הדרג הראשון, המוביל, נעצר בשטח הריגה, המח"ט נהרג, מפקדות הגדודים )שתיים( נפגעו, סוללות 
הארטילריה הקדמיות נפגעו מהאוויר, והקמב"ץ שהיה עם הדרג הראשון לקח פיקוד. 

ג'מאל חמאד:

הגדודים  שני  על  השליטה  לאיבוד  גרמה  החטיבה  של  הקדמית  במפקדה  "הפגיעה 
הקדמיים שלה. רמ"ט החטיבה שנמצא עם גדוד הטנקים שבדרג השני, לא ידע מה קורה 
שני  של  בטנקים  והפגיעה  המח"ט  של  הפיקוד  רכב  מהשמדת  כתוצאה  הראשון  בדרג 
מפקדי הגדודים שבדרג הראשון, שניהלו קרב קשה עם כוחות האויב. קצין המבצעים 
של החטיבה שלח קצין קישור מהמפקדה הקדמית למפקדה העורפית של החטיבה כדי 
לעדכנו במצב, ושיקבל את הפיקוד על החטיבה לאחר שמפקדה נהרג. קצין הקישור לא 
הצליח להגיע לשם בשל ההפצצות הכבדות של האויב, וקשיי התנועה על הקרקע. לפיכך 
הפיקוד  את  לקחת  ]סא"ל[  מוקדם  בדרגת  שהיה  החטיבה,  של  המבצעים  קצין  נאלץ 
בתנאים קשים אלה, כדי לנסות ולהציל את המצב, הוא הורה למפקד הגדוד שבדרג השני 

58. לואא' ג'מאל חמאד, עמ' 256-255. 
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להתקדם באגף השמאלי של החטיבה, כדי לתמרן באגפו של האויב ועורפו, כדי שיוכל 
להשמידו, ולהקל את הלחץ על כוחות הדרג הראשון שנעצרו בשל עוצמת האש. אך 
הגדוד של הדרג השני לא הצליח לבצע את התמרון הנדרש, בשל שטחים חוליים וקשים 

מאוד לתנועה, שמנעו ממנו להתקדם, ובנוסף הונחתה עליו גם אש האויב. 

באותה עת הניע האויב כוח טנקים שלו באגף הימני של החטיבה וכך נחשף הגדוד הממוכן 
נגמ"שיו,  את  לפרוס  אותו  ואילץ  האויב,  טנקי  לאש  זה,  אגף  על  שהגן  החטיבה,  של 

ולהיכנס לקרב עם הטנקים."

הדרג השני החטיבתי בו הייתה המפקדה העורפית והרמ"ט, ניסו להבין מה קרה, ולהפעיל בלי הצלחה 
כוחות לתמרון, לתגבור הדרג הראשון. 

ג'מאל חמאד:

"בסביבות השעה 10:00 בבוקר, ובגלל אי בהירות המצב במפקדה העורפית של החטיבה, 
התקדם ראש מטה החטיבה עם מפקדתו קדימה, ויצר קשר עם שלושת גדודי הטנקים 
וגדוד החי"ר הממוכן, שכולם היו פרוסים וניהלו קרב מר עם טנקי האויב, ואמצעי הנ"ט 
שלו. ראש המטה, שתפס את הפיקוד על החטיבה מאותה העת, הורה לגדודים שיחזיקו 
בקו אליו הגיעו בכל כוחם, תוך מאמץ לשפר את עמדות הפלוגות שלהם, שנמצאו בטווח 
הירי של טנקי האויב ומשגרי טילי הנ"ט שלו, וזאת כדי להפחית את היקף אבדותיהן 
מהם. מאחר שמכשיר הקשר שבו ניתן היה להתקשר עם מפקד הארמיה, מכשיר אלחוט 
R151, נמצא ברכבו של מפקד החטיבה, שהושמד, שלח ראש המטה את קצין המבצעים 

ממפקדת החטיבה למפקדת ארמיה 3, ועימו דו"ח על מצב החטיבה, תוך הדגשת הקו אליו 
הגיעה החטיבה, שהיה לא יותר מ-6 ק"מ מהכניסה המערבית למעבר המיתלה. כן צוינו 
בדו"ח אבדות החטיבה. הוא ביקש ממפקד הארמיה לתגבר אותה בגדוד חי"ר ממוכן, כדי 
שתוכל לאבטח את הקו שהשיגה, על-ידי כך שגדוד החי"ר הממוכן ישתלט על גבעות 
החול הנמצאות מצפון ומדרום-מזרח לוואדי אל-מר, כהכנה להשלמת ההתקפה על-ידי 
הטנקים, כדי להשתלט על הכניסה למעבר המיתלה, לאחר סילוק כוחות האויב השולטים 
על הציר המוביל אליו, או לתגבר את הקו אליו הגיעו בחי"ר ממוכן. כמו כן ביקש ראש 
חיל  על-ידי  או  בארטילריה  המיתלה  מעבר  של  המערבית  הכניסה  את  שיפגיזו  המטה 

האוויר. 

לאור המצאות חלק מהטנקים והנגמ"שים שלא הושמדו תקועים בתוך החולות, ארגנה 
ולתקנם  ונגמ"שים, שהצליחו לחלצם  חילוץ של מספר טנקים  צוותי  מפקדת החטיבה 
באומץ רב, תחת אש מרוכזת של האויב, דבר שחיזק את היכולת הקרבית של החטיבה. 
 R151 תוך כדי פעולת החילוץ נמצא אלחוטן שעבד ברכב המפקדה ואיתו מכשיר קשר
ניסתה להתקשר עם  14:00 בצוהריים, כאשר מפקדת החטיבה  תקין. בסביבות השעה 
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מפקדת הארמיה, קלט מפקד דיביזיה 4 את הקריאה, ונוצר קשר בין ראש מטה החטיבה 
עם מפקד הדיביזיה. כאשר מפקד הדיביזיה שמע את דו"ח המצב של החטיבה, הוא הורה 
לה להחזיק בקו אליו הגיעו יחידותיה, מבלי לסגת לאחור. ממלא מקום מפקד החטיבה 
ניסה לתגבר את מערכי ההגנה באמצעות גורמי הנדסה, ושלח כוחות לאבטחת האגפים 
על-ידי העתודה, כדי לעמוד מול כל איום של האויב. תוך כך המשיך האויב בהפגזה 
ארטילרית על גזרת ההגנה של החטיבה, ולבצע סיורים, ולשטחו הגיעו שני מסוקים כדי 

לפנות את פצועיו." 

הדרג הארמיוני, הורה על חזרה לקו המגע. 

ג'מאל חמאד:

"מפקד דיביזיה 4 משוריינת הציג את תמונת המצב בפני מפקד ארמיה 3, והדגיש בפניו 
את היקף אבדות החטיבה, שהגיעו לכדי 60 טנקים, T55 9, נגמ"שי BK, וכל תותחי גדוד 
בנוסף   ,SS11 הנ"ט  טילי  ומערכי  האוויריות,  מההפצצות  כתוצאה  שלה,  הארטילריה 
על מותו של מפקד החטיבה, והימצאות מספר גדול של הרוגים ופצועים בשטח. זאת 
בשעה שלא היו בנמצא כל כוחות בארמיה שניתן היה לתגבר אותה, ולא היה לחטיבה 
כל אמל"ח נ"מ, שיאפשר לה להתמודד מול המטוסים, בעיקר בשל התקדמותה קדימה 
ויציאתה אל מחוץ למערכת ההגנה האווירית. לאור מצב גרוע זה של החטיבה, הורה 
מפקד ארמיה 3 לממלא מקום מח"ט 3 שריון, לסגת לתוך ראש הגשר של דיביזיה 19 
חי"ר. פעולת הנסיגה הסתיימה בליל 15-14 באוקטובר, כשיחידות החטיבה מנצלות את 
שעות החשיכה כדי להימנע מאש האויב, וכך הגיעה לראש הגשר של דיביזיה 19 חי"ר, 

ללא כל אבדות."

מהצד הישראלי 
לאחר השמדת חטיבה 3 התמקדה הפעילות במרחב צומת נווה-יורה.

מג"ד 202 סא"ל דורון רובין:59 

"לישראל נתתי משימה להביא תחמושת. שלחו לי למרגמות 120 במקום 81, לא שלחו 
פגזי תול"ר.

לכן  ברכב  להגיע  היה  ניתן  לא  אליה  לצומת  מערב  מצפון  עכשיו  עמדו  שלנו  טנקים 
הוריתי את הפלוגה המסייעת שיובילו פגזים בידיים מרחק של 300 מטר מהזחל"מים עד 

הטנקים.

59.  תחקירי גדוד 202 – סא"ל דורון רובין, מחלקת היסטוריה, ארכיון צה"ל. 
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הג'יפ של אבי מלכה עמד בצומת וחטף פגיעה ישירה. אבי מלכה איבד רגל ונהרגו שני 
חיילים ארז יזרעאלי וראובן ארץ קדושה. הנהג פרץ נפצע. הג'יפ התחיל להתפוצץ. ואז 
תוך כדי התפוצצות רצו הרס"פים של הפלוגה מלכה ואבי וחילצו את האנשים מהג'יפ. 

במחלקת המרגמות היה זחל"ם וחובש שנקרא הדס, הוא בלי לחשוב פעמיים לקח זחל"מ 
ורץ לחלץ את הג'יפ, הוא חטף פגיעה ישירה נפצע קשה ומת. התחלנו להרגיש שיש לנו 

פצועים והרוגים.

הייתה הפוגה של כ-20 דקות, לא הספקנו להתארגן ולהתאושש מודיע הסמג"ד שמתחיל 
גל שני. ביקשתי מיד מטוסים מהאוגדה, מפקד האגד ביקש נקודת ציון. אמרתי לו קו 
הפצצה ציר נווה, תרד על כל כלי שנמצא ממערב לו. אז המטוסים ירדו והדליקו את כל 
הגל השני. בזמן הזה תחמשנו את הטנקים ולתול"רים לא הייתה תחמושת. לא נוהל קרב 
גדודי אלא כל אחד עשה מה שהבין וזה נראה לי היום הדבר הטוב ביותר בכל המלחמה 

בכל הצדדים.

אלמוגי חזר אליי, אמרתי לו שיסע מהר לציר זאבה ויראה מה קורה שם. אמרתי לישראל 
מאיר לצאת איתו דרומה לכיוון חניבעל 68 הם ירדו ודפקו מספר טנקים והם עלו חזרה. 

המצב הזה נמשך מ-07:00 בבוקר ועד 14:30."

סג"מ מתי שרביט:60

"מאחר שהיינו מוגבלים בתמרון, נענו קדימה כ-300 מ' לחולית אחרת ממנה ניהלנו את 
הקרב, הדרך אליה הייתה חשופה למצרים וטנק שניסה לחזור אחורנית נפגע61, נשארנו 
על החולית, כאשר נגמרה לנו התחמושת הביאו לנו חיילי הצנחנים פגזים בידיהם – אי 

אפשר היה לקדם את הנגמ"שים כי השטח היה חשוף לאש.

ניסיון הסתערות לעברנו,  הלחימה הזו הסתיימה לקראת שעה 14:00. לא ראיתי שום 
של  בטווחים  התחולל  הקרב  לכיווננו.  התקפה  הייתה  ולא  ארטילריה  עלינו  ירו  לא 

2000-1500 מ'."

זאב זכרין, מ"פ המסייעת בגדוד 62:202

והתול"רים  באזור הצומת,  דן שומרון  הגדוד של  "אין שום צל של ספק, שהסדן של 
שאולי ירו על 4-3 משאיות שגררו את התותחים D30 והציתו אותם, גרם בסופו של דבר 
לאיזו בהלה בהתקפה הזו שם, ואז קפצו מהטנקים, והתחילו לרוץ בחזרה, ברחו. זה לא 
שתול"רים עמדו מול גדוד טנקים וירו והשמידו. אלא עשו עבודה קוסמטית מה שאני 

60.  ריאיון עם מתי שרביט, 4 בדצמבר 2013. 
61.  שם נהרג סגן דרור )רוזנברג( נבו. 

62.  ריאיון עם זאב זכרין, 17 בדצמבר 2013. 
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אומר, בראייה נכונה של ראלי, שידע לתת להם להיכנס, הבין שיש סדן של גדוד טנקים 
בתוך הוואדי, ואז אמר אני לא יורה על הטנקים האלה, תן להם להיכנס, הוא ירה במה 
שמאחור ב-D30 הוא פגע אפילו ברשתות ההסוואה ואז הכל התחיל להתלקח והם נבהלו 

עזבו את הכול והתחילו לברוח. 

וזו תמונת הקרב, בקרב הזה היה ניהול מלמעלה, כולנו הבנו, כולנו ידענו שגדוד 202 
לא פגע בגדוד טנקים, התול"רים של זאב זכרין, ושל בה"ד 3 עשו עבודה קוסמטית, אבי 
מלכה, אני מנסה לחשוב אם פגענו בשני טנקים או לא פגענו בשני טנקים, בחזית, שרצו 
עלינו – זה נכון, אנחנו עמדנו שמה והם רצים עלינו, הטנקים, אני לא זוכר אם פגענו או 
לא פגענו, מה עוד שהתעסקתי גם בחילוצו, מ"מ הטנקים שהיה איתי כן פגע, המחלקה 
שהייתה במרכז, הוא כן פגע בטנקים, הגענו למצב שלא הייתה לנו תחמושת, לא לטנקים 

ולא לתול"רים. 

אף אחד לא רצה להיכנס אליי קדימה, הוצאתי את החיילים, שלחתי את החיילים לאחור, 
יכול  טנק אחד,  איפה שהיה  פנימה,  אליי  נכנסו  והם  אני מחפש לראות את התמונות, 
להיות שזה היה הטנק שדורון לקח, אני לא זוכר, והתול"רים עם פגזים על הכתפיים. 
ככה הכניסו לי את התחמושת, הגיעו עד נקודה מסוימת ולא רצו להיכנס פנימה, והחיילים 
רצו, חיילי המסייעת, נתתי את המשימה הזו למחלקת המק"כ, והם רצו עם הפגזים אלינו 

לצומת לתול"ר ולטנק. ככה נכנסה התחמושת."
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17:00-12:00 – בריחה מצרית וטיהור השטח

הקרב עם חטיבה 3 היה חד-צדדי במרביתו: הטנקים המצריים היו בתחתית הוואדי, נצמדו לגדותיו 
כדי לחפש מסתור ומחסה מאש הטנקים )הישראלים( שבאה מדרום ומצפון לוואדי משטחים שולטים. 

הארטילריות  הסוללות  נפגעו,  המובילים  הגדודים  מפקדות  שתי  נעצרה,  החטיבה  נהרג,  המח"ט 
המובילות נפגעו מפצצות מצרר ממטוסי חיל האוויר, החיילים קפצו מהמשאיות ומהנגמ"שים, עזבו 
את הטנקים וכל אחד ניסה למצוא הצלה לעצמו. טנקים בודדים ניסו להשיב אש, אך גם זה נגמר מהר. 
טנקי גדוד 46, ומחלקת הטנקים של איתן ידיד לוי – ניהלו "מטווח" והשמידו עשרות מטרות, טנקים 

נגמ"שים ומשאיות.

גדוד 202, שישב על ציר הנסיגה/בריחה של גדוד 339, המשיך בעיקר להפעיל אש כנגד כוחות מצריים 
שנעו בסביבתו, והמצרים השיבו אש, חילופי האש האלה נמשכו עד שעות אחה"צ המאוחרות. 

אזור  את  לסרוק  זחל"מים  מחלקות  ושתי  טנקים  מחלקת  של  בהרכב  כוח  אחה"צ  שלח   202 גדוד 
זאבה-חניבעל 68 – שם היו שרידי גדוד 339 שחיפשו דרך להיכנע ועשו זאת במהירות לאחר התקלות 

בכוח של 202. חיל האוויר המשיך בהתקפותיו – בעיקר ממערב לציר נווה.

תשומת הלב האוגדתית החלה לעבור לציר הגידי )חטיבה 164( שם התפתחה התקפה חטיבתית של 
חטיבה ממוכנת 11 מתוגברת בגדוד טנקים מחטיבה 25.

יומן המבצעים של החפ"ק האוגדתי מציג זאת כך:63 

הודעהאלמאתשעה

דרדרים בדרכם אליו להתכונן לסמנים10 של ספוגגדעון10:27

גדעון10:31175
ניתנה לו הוראה לחזור לעזבון מיד.  נמצא כוח שלנו בתוך האזור שיופצץ, 
הכוח הוא תצפית שצפתה על פוליגון בתיאום עם שובל יוציא את הכוח מן 

המקום

מבקש שהמטוסים ימשיכו בהפצצות ולכיוון מערב10:351040

תול"ר אריהגדעון10:47 תחמושת  להוריד  יש  מאייד  באזור  ויתמקם  ללרסון  יגיע  טנקים  גד' 
ל-175

כעת נעצרו המצרים אולם תיתכן התקפה מדרום נוספת175גדעון10:50

כוח שוב מתחיל לרדת באזור פוליגון מבקש מטוסיםגדעון20 של אגזוז10:52

כוח תצפית שלו נמצא במאייד 68גדעון10:59175

63.  יומן מבצעים של חפ"ק אוג' 252 – ארכיון צה"ל. 
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11:05

סמג"ד 890 מדווח שפל' חי"ר שלו נמצאת באזור שמד' לפוליגון נהדפת לעבר גדעוןאריה
פוליגון

10 של מעותגדעון
סרוק את כל אזור הוואדיות בכוח חרמ"ש והשמד כל כוח שיש במקום וזאת 

לאחר תיאום עם כל כוחותינו ובסיום הקרב

מזהה נהירה כללית של כוחות אויב באזור הפתח של מאפר 68 מערבהגדעון11:55175

יש להיזהר מכלים רבים שעדיין נותרו בוואדיות יש לטווח ארטילריה למקום10 של מעותגדעון12:00

כוח טנקים ונגמ"שים מתקרב לעברו מבקש סיוע ארטילרי20401 של עגנון12:17

12:3517542
תפסו כ-5 שבויים שטוענים שנכנסו למקום כ-120 טנקים בינתיים מטהר את 

האזור

20 של 2גדעון12:56
1 מסיים משימה, תשאיר במקום יחידת משנה שתעזור לכוח החרמ"ש לטהר 

את האזור

לידיעה – כוחות של 1 וכוחות חרמ"ש ינועו לאורך הואדי לטהר את האזור12:5842175

14:10

מזהה טנקים שנעו ל-100 לכיוון מזרח17542

20 של 422
1 של 20 של 2 ייסע דרומה לעבר צומת יורה עזבון, דרומה לעבר הטנקים, 

יתפוס עמדות על ציר יורה לכיוון דרום ולכיוון דרום מערב

20 של עגנון14:1540
יש לדווח ברשת כאילו מתקיפים אותנו ולהיכנס לעמדות אחוריות כדי למשוך 

כוחות אחריו

1 של מעוז ינוע על ציר יורה וגזרתו תהא מזאבה דרומה ול-175 מזאבה צפונה14:1842175

לטהר את האזור שבין יורה ועזבון10 של מעות14:3542

נוע לעבר היחידה המקורית שתמצא דרומית לציר זאבה. כעת הוא נמצא דר' אלמוגי14:4042
לסגול 149 מזהה מטוסים שיורדים אדום 4135

עצור במקומך ואבטח עצמך עד סיום התקפת דרדרים10 של מעות14:4542

אלמוגי יעבור ת"פ גד' 46 ושניהם מסיימים את הניקוי באזור ציר זאב )ה(10 של מעות15:1542

15:27
אלמוגי דפק 4 טנקים 6 משאיות דרומית לציר זאבה42אלמוגי

מטהר את השטח מזהה טילי נ"ט וכלים דפוקים ממשיך בסריקה10 של מעות42

אלמוגי יסיים את הטיהור עד זאבה 65 וגד' 46 יחזור למקומו, יש לתאם זאת אריהגדעון15:55
עם התצפית שלנו שנמצאת על פיהוק

סגול 461 צפ' צפ' מערב למקומו נעים כוחות להתכונן לקראתם275 )175 ?(גדעון16:25

10 של מעות16:5042
שולח 4 שבויים על BTR יש לערוך סיורים משוריינים באזור ובתוך הוואדי 

היכן בו עדיין יתכנו כלי אויב
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יורםגדעון17:20

דו"ח מצב:
 )T55, T62( הושמדו  מצריים  טנקים   40 ש.ב.ש  קרב  מדרום  מבע'וק  ואדי 
באזור סביב נדפקו עוד 4 טנקים. באזור מבדד נדפקו מספר טנקים )לא ברור 

כמה( אצל דני – יום שקט. 
זוהו תנועות רכב לכיוון מזרח בטווח 3000 מ' לא נוצר מגע. קבל גדוד מחט' 

T62 16 .600 נפגעו על-ידי ברעם. 4 טנקים מכוח ברעם נפגעו.

זחל"מים   40 להעביר  מהפיקוד  התרעה  לתחקור.  לחפ"ק  מפונים  2 שבויים 
לפיקוד יועברו מ-601 במידה ולא ימצאו זחל"מים

טבלה 5: יומן מבצעים חפ"ק 252, 16:50-10:27

מג"ד 202 – סא"ל דורון רובין:64

הוא  וב-10:20  טנקים.  ירי  ארטילריה,  בעיקר  הפעלנו  אחה"צ   17:00 ועד  "מ-14:30 
]תצפית פלוגה ג' ג.א.[ דיווח לי על בריחה שלהם בוואדי מבע'וק אנשי היחידה של ואדי 
מבע'וק. בשלב הזה היה חשוב לשמוע את זה, דיווחתי לאוגדה ואמרתי להם שכדאי מיד 

לתקוף נגד עד ציר נווה האוגדה לא הסכימה.

אברוצקי ]דורון אלמוג, מ"פ ג' – ג.א.[ ביקש רשות לרדת לתפוס שבויים, אמרתי לו 
שלא יעיז אלא יטווח ארטילריה. לפנות ערב הוא ביקש שוב לרדת, קיבל אישור, ירד 
למטה תפס 5 שבויים והעלה אותם ל-? הוא דיווח שיש לו שבויים אך יש לו בעיה כי הם 
אוכלים לו את כל האוכל. אחה"צ קבלתי עוד 2 טנקים , חיל האוויר ירדו על כל האזור 

לקראת ערב."

ישראל מאיר ]הסמג"ד שהיה עם הפלוגה בנווה 71 ונסוג לצומת ג.א.[:65 

"דורון אמר לי שהוא רוצה רק בזוקאים לכן לקחתי זחל"מ עם 2 בזוקות, הגעתי לצומת, 
הצבנו את הבזוקאים למימון, אני נשארתי בצומת ליד הזחל"מ של דורון.

התחיל מו"מ ברשת האוגדתית לגבי תחמושת, היה מצב קריטי ודורון אמר לי לך תביא 
לי תחמושת לא חשוב לי מאיפה.

כיוון שקצין אג"מ של האוגדה אמר לי ששלח תחמושת נסעתי במקביל לציר יורה לכיוון 
מזרח הגעתי לצומת וראיתי 2 נגמ"שים עם תחמושת טנקים. אמרתי להם לנסוע איתי. 
על  התחמושת  את  העמסתי  ולחכות,  להישאר  פקודה  קיבל  שהוא  לי  אמר  הקצין  אך 
הזחל"מ שלי. ...לקחתי עוד 2 זחל"מים והתחלתי לעבוד ולהעביר תחמושת. בשלב זה 

היה ביצוע של חיל אוויר וארטילריה והם עצרו.

64.  תחקירי גדוד 202 – סא"ל דורון רובין, מחלקת היסטוריה, ארכיון צה"ל. 
65.  תחקירי גדוד 202 – רס"ן ישראל מאיר. 
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דורון קיבל דיווח על אבק בציר חניבעל מדרום לציר יורה, דורון היה עסוק בבלימת 
ההתקפה לכן הורה למ"מ של מימון עם 2 זחל"מים לצפות על הציר.

בסביבות 13:30 בצוהריים הוא הודיע לי 'רכב נע בוואדי' דיווחתי לדורון ואמרתי למ"מ 
לדווח מה שהוא יודע, הוא דיווח על 4 טנקים ונגמ"שים. דיווחתי לדורון אמר לי: 'בדרך 

גדוד טנקים לך לשם עד שהגדוד מגיע.'

מצאנו מקום מעל הוואדי ותפסנו את 6 הטנקים ונגמ"שים שירו וחי"ר בתוך הוואדי בטווח 
500 מטר. את הזחל"מים השארתי במדרון אחורי והעליתי את הבזוקאים והמא"גיסטים, 

דפקנו אש ותוך דקות לא נשאר שם כלי שלם. היו שם עשרות חיילים חי"ר שברחו."

אבי איליוב מ"פ מגדוד 890 שלחם בקרב הזה עם גדוד 66:202

נווה-יורה ופרסנו את הפלוגה בחוליות. החיילים היו במדרון אחורי  "נסענו עד צומת 
הקרב,  בהתחולל  היינו.  בדיוק  גבעה  באיזו  כיום  לי  זכור  לא  למעלה,  היו  והקצינים 
גם  עליהם  ירדו  בהמשך  וארטילריה,  מרגמות  באש  אותם  טיווחנו  המצרים  כשהגיעו 
אותי  העיף  לידי  שפגע  טיל  עלינו,  וירו  אותנו  זיהו  המצרים  מסוים  בשלב  מטוסים. 

אחורנית. החיילים לא היו מעורבים בלחימה.

מאוחר יותר ערכנו סריקה בוואדי מבע'וק ומצאנו מחפורת גדולה בוואדי ובתוכה כ-100 
חיילי חי"ר מצרי ו-BRDM. היו בידם מפות 'סיריוס' שלקחו שלל באחד המעוזים, לי לא 

הייתה מפה כזו לפני כן, מהמצרים קבלתי מפת 'סיריוס'."

סג"מ מתי שרביט מפקד טנק בצומת נווה-יורה:67

"הקרב החל להחלש בסביבות 10:00 והלאה. בסביבות 11:00 זיהיתי טנקים ברכס החולות 
בעמדות בוגיס ]חשופים לחלוטין ג.א.[ כשכל תותח שלהם מכוון לכיוון אחר ועל הטנקים 
היו הרבה אנשים, גדעון יפת ועוד טנק ירו עליהם פגעו בכמה מהם – בוודאות בשלושה. 
והיו כנראה טנקים נוספים שנפגעו, בסה"כ ספרתי 5 מדורות. הטנקים האלה ירדו צפונה.

פגזים  כ-20  בידיהם  לי  הביאו  הצנחנים   14:00 בסביבות  נרגע.  הכול   14:00 שעה  עד 
ותחמושת קלה למקלעים. בלילה חזרנו אחורה לגדוד ואז חילצו את שני ההרוגים מהטנק 
שנפגע בבוקר. לא ראיתי ארטילריה מצרית עלינו. הייתה אש מכיוון ציר יורה ממערב. 

לא ראיתי ניסיון התקדמות לעברנו.

קיבלנו הודעה שיש ברחנים שחוזרים בציר יורה מערבה ושלחנו טנקים מולם, באותו 
יום חבר אלינו 'משנה זבוב' ניצן סלע."

66.  ריאיון עם אבי איליוב 17 בדצמבר 2013. 
67.  ריאיון עם מתי שרביט 7 בדצמבר 2013. 
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הפעלת האש

מיד עם תחילת הקרב האוגדה הפעילה מאמץ אש מכל האמצעים שהיו לרשותה, מרגמות, תותחים 
וסיוע אווירי, חלק מהאש הופעלה בסיוע ישיר לכוחות בעיקר לגדוד 202, שלמרות שהתייצב ללא 
קש"א, היה משופע בקצינים שידעו היטב לטווח ארטילריה, והטיווח נעשה הן מהתצפית של פלוגה ג' 

והן מצומת נווה-יורה. 

סיוע אווירי נדרש על-ידי האוגדה כבר ב-07:00 ומטוסי חיל האוויר תקפו לאחר 45 דקות. לגדוד 202 
לא היו מכשירי קשר לקשר אוויר-קרקע, ושיטת התקיפה הייתה סימון כוחותינו, קו הפצצה ותקיפות 
יעילות מאוד  היו  והן  לו  ומערבה  נווה  ציר  היו באזור  עצמאיות של חיל האוויר. מרבית התקיפות 

במיוחד בהשפעתן המורלית על שני הצדדים.

שותף מרכזי בקרב הזה היה אגד ארטילרי 209 בפיקוד אל"מ יעקב ארז. ארז, כמפקד הסיוע של אוגדה 
252, היה בחפ"ק האוגדתי במיתלה, ומשם הפעיל גם את קרב האש. לרשות האגד לסיוע לקרב בוואדי 

מבע'וק עמדו גד"כ 647 175 מ"מ עם 3 סוללות, שפרס בפריסה גדודית ב"לרסון", גדוד 285 מרגמות 
120 מ"מ שפרס סוללות בודדות בסיוע לכוחות, ואחת מהן פרסה ביורה 68 בסיוע לגדוד 202, וגדודי 

תומ"ת 155 מ"מ – 402, 403.

מפקדת האגד הייתה מופקדת גם על הפעלת הסיוע האווירי, באמצעות קצין סיוע אוויר שהיה בחפ"ק.

הפעלת האש הארטילרית נעשתה הן על-ידי מפקדת האגד הארטילרי והן בהקצאת אש בסיוע ישיר 
לגדודים הלוחמים. לגדוד 202 הוקצתה סוללה 120 מ"מ בסיוע ישיר, ויחידות אש מגדודי ה-155 וה- 

175. הטיווח בגדוד 202 נעשה על-ידי קציני הגדוד, גדוד 46 לא הפעיל ארטילריה.

ברמת הגדוד נטלו חלק שתי מחלקות מרגמות 81 מ"מ, האחת של גדוד 202 שהייתה פרוסה בצומת 
נווה-יורה, והאחרת של גדוד 89 שהייתה פרוסה במתחם עכברוש.68 את מחלקות ה-81 מ"מ בגדודים 

הפעילו מפקדי המחלקות באופן עצמאי.

גדודים 89 ו-46 קיבלו סיוע היישר מהאגד הארטילרי. בגלל חוסר במערך קישור פעיל, הפעיל האגד 
תחילה "אש פראית" כהגדרתו, והעלה קצין )אל"מ משה פלד( לטיווח ממטוס קל. 

מתאר מפקד האגד הארטילרי, אל"מ יעקב ארז:69 

"מערך הקישור הארטילרי בעת הקרב היה מבוסס על קש"אים ברמת הגדוד, לגדוד 202 
לא היה קש"א, והוא חסר גם את מכשירי הקשר קרקע-אוויר, כך שלא יכול היה להיות 

משולב בהכוונת והפעלת הסיוע האווירי.

68.  הטווח היעיל של מרגמות 81 מ"מ היה עד 5 ק"מ, ושל מרגמות 120 מ"מ היה עד 8 ק"מ. 
69.  תחקיר מפקד א.א. 209 – ארכיון צה"ל. 



68

)כשהחל הקרב בוואדי מבע'וק( הוזעקנו גם כן לירות עליהם, להפסיק את כל העניינים 
הערכה  שלפי  ציון  נקודת  על  הייתה  שלי  והפקודה  מבע'וק,  ואדי  על  ולהתרכז  פה, 
האויב נמצא בה, לירות עם הארטילריה שנמצאת בציר המיתלה ועם ה-175 הכול על 
הפכה  האש  בהמשך  פראית,  מבוקרת,  בלתי  בהתחלה  הייתה  האש  הזה.  הוואדי  אזור 
להיות מבוקרת, בחלקה כאשר אל"מ פלד משה, עלה עם הליקופטר וניסה לטווח את 

הארטילריה.

החלטנו להוריד את ה-120 ... ולשים סוללה אחת או שניים בעכביש... על ציר יורה, 
שלנו  יחידה  גם  וטיווח  וטיווח,  לתצפית  הלך   ... פלד  ...משה  רובין.  דורון  עם  ...יחד 
אותו,  והורדנו   – והפסקנו  עליהם,  נופלת  שהאש  לצעוק  התחילו  והם  כאן,  שפרשה 

והמשך האש היה בלתי מבוקר שוב פעם, אש שנורתה בתנאי לחץ...

והמ"פים  ודורון הפעיל את האש ללא קישור, הוא בעצמו  ...בסיוע לדורון,  הם פרסו 
שהיו לו שם ...אבל דורון קיבל הרבה סיוע ארטילרי. הוא הפעיל את ה-120 מ"מ שהיו 
לו, והקציתי לו גם 155, ...הוא התקשר ישר ל-47 לרשת המבצעים האוגדתית ...הייתי 
אומר לו קבל את זה, ברשת זו והוא היה מטווח... לא היה קישור ארטילרי, אני מציין 

לא היה קישור. 

)לגדוד 89( היה קש"א אבל הוא לא ביקר את האש, כי לא הייתה לו תצפית מדויקת עד 
כדי כך שהוא יוכל לטווח לכל המהומה הזו, ואת הטיווח יכלו לעשות רק על-פי תצפית 

אוויר ...לא ראו טוב את ואדי מבע'וק הזה, ראו חלק ממנו.

את עיקר העבודה עשה חיל האוויר ...בכל מלחמת אוגדה 252 – המקום בו חיל האוויר 
בא לידי ביטוי הכי הרבה, היה בוואדי מבע'וק... כאשר הם נכנסו הם ביקשו שלא נכוון 
אותם ... שניתן להם לעבוד ואני ציינתי להם ...שכל ואדי מבע'וק – אויב, מציר עזבון 
)כביש הרוחב( ומערבה בוואדי מבע'וק על יד אדום 4436 וכו' הכל אויב, לאורך הוואדי, 

כמובן שיש כוחותינו בפוליגון, ותקוף חופשית. 

הם נכנסו ועשו עבודה בלתי רגילה עד כדי כך שרצינו להפסיק אותם, הם אמרו רגע, 
עוד לא גמרנו, יש עוד כלים שלמים ...והם עבדו שם הרבה זמן וגרמו לאבידות ניכרות 

ביותר... ."

מתאר מג"ד 46 סא"ל דוד שובל את הפעלת האש הארטילרית:70 

"התחיל ירי ארטילרי צפונית מאיתנו, ירי טיווח של ארבעה פגזים, הנחתי שזו סוללה 
לכיוון  אותם  מטווח  צסנה  במטוס  וקת"ק  שלנו,  סוללה  שזו  אמר  שלי  הקש"א  שלנו, 
שלנו. יריתי במקלע לכיוון הצסנה הוא ברח, וביקשתי מהקש"א שיפסיק את האש, האש 

פסקה."

70.  ריאיון עם דוד שובל 9 בדצמבר 2013. 
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הסיוע האווירי לקרב
גיחות חיל האוויר בתחילת הקרב החלו ב-07:45, גדוד 89 מדווח על תקיפות מטוסי חיל האוויר כ-3-2 
מוקדי  על  מדווח  האוויר  חיל  הקדמי,  המשמר  בזנב  שנעו  הארטילריה  סוללות  על  מעמדותיו  ק"מ 
על-ידי  מושמדות  הקדמיות  הארטילריה  סוללות  נמצאו  הקרב  לאחר  בשטח  בסיור  אחרים,  תקיפה 

פצצונות מצרר.71 מה שמשתקף גם בדיווח המצרי.

בשעתיים הראשונות לקרב )קרב המגע עם חטיבה 3( לפי דו"ח חיל האוויר היו 11 גיחות כלהלן:72 

07:30 – 3 גיחות מטייסת 115 – כוחות שריון על ציר נווה – )"פגיעות בנקודה באזור"(	 

07:45 – 4 גיחות מטייסת 116 – על ציר נווה – )הפצצה גבוהה, "נפגעו בין 10-8 טנקים"(	 

08:30 – 4 גיחות מטייסת 105 – 2 ק"מ מצפון לנווה 70 – )הפצצה גבוהה, "נראו פגיעות טובות 	 

במטרה"(

כולן על הדרג העורפי של חטיבה 3 באזור ציר נווה.

הקרב  לצורכי  בהתאם  ישירות  אותו  מכוון  האוגדה  כשמטה  הלחימה  שלבי  בכל  סייע  האוויר  חיל 
המיידיים.73 

"מרחב הקרב מצוי בקצה טווח אמ"ט, חיל אוויר ...טוען שבהבחנה שלו בין סוגי אמ"ט 
לוהט, חם וקר ...הוא טוען שזה עוד בתחומי האמ"ט, אבל לא בתחום האמ"ט הלוהט."74 

תקיפות חיל האוויר בכלל הגזרה הזו )69 גיחות באותו יום( היו בשתי גזרות לחימה שונות – האחת 
במרחב ואדי מבע'וק )61 גיחות( והאחרת במרחב עיון מוסא מול כוחות מצריים שניסו לתקוף דרומה 

לעבר ראס סודר )8( ונבלמו בעיקר על-ידי חיל האוויר. 

את היום החל חיל האוויר בתקיפה בעיון מוסא )בשעה 05:30 4 גיחות בתקיפה גבוהה(, אל הקרב כנגד 
הכוח בוואדי מבע'וק נכנס חיל האוויר בשעה 07:30. 

לתקיפות חיל האוויר הייתה השפעה רבה על הכוח המצרי, הן מבחינה מורלית והן בפגיעות הפיזיות 
מרכזי  חלק  היה  הזה  ולחשש  האוויר,  חיל  התקפות  מפני  חששו  מראש  המצרים  המתקדם.  בכוח 

בהתנגדות מפקדי הארמיות ליציאה להתקפה.

71.  תחקיר רס"ן איתי מרגלית מ-4 בדצמבר 2014. 
72. מפקדת חיל האוויר להק אוויר מחלקת תוא"ר ענף לתולדות חיל האוויר, השתתפות ח"א בקרבות היבשה, עמ' 222. 

73.  שם, 230. 
74.  אלחנן אורן במסגרת תחקיר אל"מ יעקב ארז, ארכיון צה"ל. 
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מהצד המצרי

לואא' ואצל:75 

פלוגת רק"מ נ"מ )ZSU 57X2( שהייתה אמורה לחבור לחטיבה בשטח הכינוס לא הגיעה 
והחטיבה יצאה בלעדיה.76 

לואא' חמאד:77 

" המזל הרע של החטיבה היה שהיא איבדה במהלך התקדמותה את יחידת הארטילריה שלה, 
בשל ההפצצה האווירית, וזו הייתה הסיבה העיקרית לחוסר יכולתה לשתק את אש הנ"ט של 
SS11 ג.א.[ ששלט על  האויב ]המצרים זקפו את אבידותיהם הרבות בטנקים לאש טילי נ"ט 
הכניסה המערבית של המעבר, אשר גרמה לחטיבה אבידות רבות, ובכלל זה מפקד החטיבה 
שנהרג, מאחר ורכבו נמצא בדרג הקדמי, בין שני גדודי הדרג הקדמי, ובטווח האש הישירה 

של האויב". 

איור 16: תקיפות חיל האוויר ב-14 באוקטובר בגזרה הדרומית

75.  אצל לואא' )אלוף( עבד אל-מונעם ואצל, עמ' 222. 
76.  שם. 
77.  שם. 

215  ו'
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נווה  ציר  קו ההפצצה שנקבע באותו בוקר78 באזור  בוצעו במרביתן בסביבות  תקיפות חיל האוויר 
ללא הכוונה מהקרקע. הגיחות הראשונות בין 07:30 ל-09:45 היו מכריעות בעצירת ההתקדמות של 
החטיבה, חלקן בתוך הוואדי עצמו. בעת ניהול קרב ההשמדה הקרקעי מול החטיבה )10:30-07:15( 
ביצע חיל האוויר 21 גיחות, ובמהלך הצוהריים ולאחריהן עוד 40 גיחות במרחב הלחימה העורפי של 

חטיבה 3 וגדוד 79.339 

דיווחמקוםמטוסשעה

פגיעות בנקודה באזורציר נווה07:30115/3

10-8 טנקיםציר נווה07:45116/4

פגיעה בריכוז טנקים2 ק"מ מצפון ליורה08:30105/4

נראו התפוצצויות טובות במטרהבאותו אזור09:15105/4

השמדת מספר כלי שריון וטנק10:00116/2

פגיעות באזור המטרהואדי מבע'וק10:45116/4

2 ק"מ צפונית מערבית לצומת יורה-נווה11:30105/4

פגיעות טובות בריכוזי טנקיםואדי מבע'וק11:45116/4

עשרות כלי רכב רך וכבד דפוקיםאזור 4436 ודרום מערב לו12:10105/4

שריון ורכב קל מצפון מערב לציר יורה-נווה13:00116/8

צומת "יורה - "פגישה"13:15102/4

טנקים בועריםשריון ורכב קל מצפון מערב לציר יורה-נווה13:15116/8

ואדי ריינה )זאבה(14:30102/4

15:20105/4
 צפונית מערבית לצומת יורה-נווה וצפון מזרח

ל-4233
פגיעה באזור המטרה

17:12102/4
 צפונית מערבית לצומת יורה-נווה וצפון מזרח

ל-4233

באותו יום, בגזרה הזו, ביצע חיל האוויר 69 גיחות תקיפה, 8 מהן היול לא רלוונטיות לקרב בוואדי 
מבע'וק. כל התקיפות בוצעו ללא הכוונה או קישור מהקרקע, חלקן מעבר לקו ההפצצה וחלקן בתוכו. 
כוחות הקרקע נעצרו וסימנו את עצמם בעת התקיפות, לא היה קשר ישיר קרקע-אוויר. התיאום נעשה 

באמצעות מפקדת האגד הארטילרי האוגדתית.

78.  ראה יומן מבצעים חפ"ק אוג' 252 – 140530. 
79.  הנתונים מובאים ממסמך השתתפות חיל האוויר בלוחמת היבשה בחזית המצרית כרך שלישי פסקה 3 עמ' 415 מפקדת חיל 

האוויר להק אוויר מחלקת תוא"ר ענף לתולדות חיל האוויר. 



72

איור 17: השתתפות חיל האוויר בקרבות היבשה

פירוט התקיפות ומועדיהן:

לפי   ,3 חטיבה  מתקפת  עצירת  על  עמוקות  השפיעו  ל-10:00,   07:15 בין  שהיו  הראשונות  הגיחות 
עדות מפקדי גדוד 89 וגדוד 46 היו פגיעות בגוף העיקרי של החטיבה ובסוללות הארטילריה הנגררת 

הקדמיות. לאחר מכן, תקף חיל האוויר ריכוזי כלים באזור ציר נווה 70 וממערב לו.

תוצאות התקיפות לא ניתנות לכימות מדויק, נפגעו עשרות כלי רק"מ, ארטילריה ומשאיות, ההשפעה 
של  הכוללת  ההשפעה  בטנקים,  המדוייקות  לפגיעות  בחשיבותה  שווה  הקרב  צידי  בשני  המורלית 

תקיפות חיל האוויר הייתה משמעותית בהשמדת החטיבה. 

תקיפות חיל האוויר באזור עיון מוסא אינן קשורות לקרב הזה וטיפלו בכוחות שניסו מדי פעם להגיח 
דרומה לעבר ראס מסלה.

הקרב	הקרקעי
21	גיחות

הלחימה	מהאוויר
40	גיחות
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סיום הקרב

מה שהתחיל כהפתעה וכפוטנציאל לכאוס, הסתיים בניצחון גדול, חטיבה משוריינת מצרית וגדוד חי"ר 
ממוכן 339 ירדו מהסד"כ המצרי. 

חמישה מלוחמי האוגדה נהרגו ונפגעו 2 טנקים: בכל אחד מהם נהרג איש צוות80 – כולם בלחימת 
גדוד 202.

גדוד 46 חזר אחה"צ לגזרת חטיבה 401 להמשך לחימה, גדוד 202 המשיך לאבטח את הגזרה, לסרוק 
אחר כוחות תועים ובורחים, וגדוד 89 חזר לחטיבת האם 875.

מספר גורמים הביאו להצלחה – בראשם תושיה ומקצוענות בכל הרמות: בגדודים – 202, 46 ו-89, 
401 על-ידי מפח"ט והתמיכה הלוגיסטית בתחמושת לכלים  מערך המודיעין הקרבי שפרסה חטיבה 
הלוחמים תוך כדי הלחימה, והחפ"ק האוגדתי שניהל את הקרב המשולב של תמרון ואש ארטילרית 

ואווירית בסיוע לכוחות.

המצרים תרמו רבות לניצחון הזה בהפעלה חסרת דמיון ומקצועיות, הן ברמה המערכתית והן ברמה 
הטקטית והטכנו-טקטית. הפגיעה שספגו המפקדים המצריים, והמח"ט בראשם, הוציאה את החטיבה 
נסיונם של הרמ"ט  לנפשו,  פעל  כל מצרי  כולה. מאותו שלב,  ולמעשה עצרה את ההתקפה  מאיזון 

והדרג השני החטיבתי לסייע, לא הבשיל לכדי מאמץ של ממש. 

נווה-יורה התפרק כבר בתחילת הקרב,  202 בצומת  גדוד  339, שכנראה הופתע ממיקומו של  גדוד 
כוחותיו התפזרו לכל עבר, חלקם נותרו להשיב אש בצומת, חלקם נעו עם המג"ד לעבר ציר זאבה 

מזרחה ודרומה לציר יורה וסופם שנכנעו או הושמדו כמעט ללא קרב.

80.  פרוט ההרוגים – לוחמי גדוד 202: ראובן ארץ קדושה, ארז יזרעאלי, דב הדס, צוותי הטנקים – דרור )רוזנברג( נבו, אליהו 
)אליקו( קנזה. 
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איור 18: מהלכי הקרב
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נספחים
נספח א' – אגדת חטיבה משוריינת 22

נספח ב' – מודיעין קרבי

נספח ג' – פיקוד ושליטה 

מקורות

ריאיונות

מקרא שמות ביומן המבצעים

נספח א' 
אגדת חטיבה משוריינת 22 – החטיבה שלא הייתה שם

בתאורים הישראליים של הקרב, מופיעה התקפה חטיבתית מוגברת נוספת לכיוון צומת נווה-יורה, של 
חטיבה משוריינת 22 וגדוד חי"ר מחטיבת חי"ר 1. אין במקור מצרי שום אזכור להתקפה כזו, ובניתוח 

מבצעי התקפה כזו היא בלתי סבירה.

הזה(, במערכי  19 במקרה  )דיביזיה  כוחות הדרג הראשון  היה להותיר את  הרעיון המבצעי המצרי 
19 לקראת הצליחה  יזיה  22 סופחה לדיב  ולתקוף עם הדרג הארמיוני השני. חטיבה  ההגנה שלהם 
בתחילת המערכה, ונמצאה בתוך מערך ההגנה של הדיביזיה באזור מעוז הכפר; היא הייתה העתודה 
המשוריינת של מערך ההגנה הדיביזיוני. היא תוכננה להשתלב במאמצים של דיביזיה 6 לפעול לכיוון 
– ראס מסלה-ראס סודר יחד עם חטיבה ממוכנת 1 – התקפה שנבלמה בטרם התחילה – על-ידי חיל 

האוויר וכוחות מחטיבה 35.

עזבון.  וכ-2 ק"מ באזור ציר  נווה  זה מזה באזור ציר  כ-10 ק"מ  וואדי מבע'וק מרוחקים  יורה  ציר 
ומוליכים לאותו מרחב יעד – מעבר המיתלה. אין שום הגיון מבצעי, ואפילו לא מצרי, לתקוף שתי 

התקפות דיביזיוניות במרחב כזה, תוך החלשתו של מערך ההגנה של דיביזיה 19.

עדויות המפקדים שלחמו עם גדוד 202 בצומת מעידות כולן על 10-5 טנקים מצריים המנהלים אש עם 
הטנקים של גדוד 202, לא נצפה שום ניסיון להגיע לקרב מגע לתקיפת הצומת. 
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הקרב שנוהל בשעות 10:00-08:00 בצומת נווה-יורה על-ידי גדוד 202, היה מול כוחות של גדוד חי"ר 
ממוכן 339 שהיה מתוגבר בפלוגת טנקים מחטיבה 3. הגדוד כלל 10 טנקים, 30 נגמ"שים ומשאיות 
גוררות תותחים D30, ונע משטח הכינוס שלו בעיון מוסא, דרך צידר לעבר ואדי מבע'וק. משימתו 

הייתה לאבטח את האגף הימני של חטיבה 3 ולתפוס את צומת יורה-עזבון. 

בתנועתו לעבר ואדי מבע'וק נתקל הגדוד במערך של גדוד 202 בצומת נווה-יורה, החל לנהל אש ולא 
חבר לחטיבה 3. המג"ד עם חלק מכוחותיו ירד דרומה לציר זאבה והמשיך לנוע מזרחה, כאשר למעשה 
הוא ניתק מחטיבה 3 את אגפה שהיה אמור לאבטח, ונע בודד בשטח. כוח זה התגלה על-ידי התצפיות 
והאוגדה הטילה על גדוד 202 לסרוק את השטח ולהשמיד כל מה שימצא בו. גדוד 202 שלח מחלקת 
339 באזור מפגש צירים זאבה  טנקים ושתי מחלקות חי"ר על זחל"מים, איתר את הכוח של מג"ד 
וחניבעל. לאחר קרב קצר, הושמדו מספר טנקים ונגמ"שים של גדוד 339 ואילו המג"ד ועוד חיילים 

נלקחו בשבי. 

כל אותו יום, ניהל גדוד 202 לחימה – באש בעיקר – מול כוחות נסוגים של חטיבה 3 ומול כוחות של 
גדוד 339 – חטיבה 22 לא הייתה שם.

גם בחינת אזורי התקיפה של חיל האוויר – מצביעה על כך שהם תקפו ריכוזי כוחות וטנקים באזור 
הדרג השני של חטיבה 3 באזור נווה 70 כפי שניתן לראות באיור 14. התקיפה היחידה מהאוויר באזור 

זאבה-חניבעל הייתה על שרידי גדוד 339.

הופעתה של חטיבה 22 וסיפור התקפה חטיבתית שנייה על צומת נווה-יורה הוא פיתוח מאוחר של 
כותבים ישראליים שחופף את הדיווח על הטנקים המצריים המושמדים, אין לכך שום אסמכתה או 

מקור.
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נספח ב' 
 מודיעין קרבי

מודיעין  הכללי  מהמטה  או  מהפיקוד  האוגדה  קיבלה  לא  הזה,  לקרב  שקדמו  הלחימה  ימי  במהלך 
שיכול לסייע לכוחות בלחימה. התקבל מודיעין כללי, הערכות על כוונות וכדומה, שלא הוסיף מאומה 
לחטיבות הלוחמות. היו שתי דרכים לקבל מידע טקטי – גזרתי, באמצעות האזנה לרשתות ובאמצעות 

פריסת מערך תצפיות.

401, תחת פיקוד הקמ"ן רס"ן עמי בוכוול ז"ל, הופעלה פלוגת הסיור החטיבתית לפריסת  בחטיבה 
רשת תצפיות. תצפיות אלה ליוו את החטיבה גם לאחר צליחת התעלה )עמי בוכוול נהרג בעת שמיקם 

תצפית כזו ברכס ג'ניפה ב-22 באוקטובר(. 

גדוד 202 פרס אף הוא מערך תצפיות, מציר זאבה מדרום לו ועד ציר מאפר מצפון. 

תצפיות אלה נתנו את ההתרעה הראשונה והמכרעת על תנועת המצרים להתקפה, וליוו את המשך 
הקרב במידע, וחלקן אף בטיווח ארטילריה )במיוחד פלוגה ג' של גדוד 202(.

אין תחליף למערכת תצפיות אורגנית ותומכת ברמה הטקטית, מידע ממקורות של מפקדות גבוהות 
הוא טוב, אבל הוא מנותק מהקרב עצמו, ותרומתו למג"ד ולמח"ט בקרב היא מזערית. את קרב המגע 

צריך לתמוך במודיעין קרבי בקו המגע.
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נספח ג'
פיקוד ושליטה

בניהול הקרב היו שני חריגים. 

החריג הראשון – בניהול הקרב האוגדתי: 

תצפיות  ארטילרי,  אגד  חיר"מ,  גדוד  חרמ"ש,  גדוד  טנקים,  גדוד  חלק  לקחו  הזה  האוגדתי  בקרב 
חטיבתיות, לוגיסטיקה חטיבתית, וסיוע אווירי שנוהלו על-ידי החפ"ק האוגדתי, כאשר מפקד האוגדה 

יחד עם מח"ט 401 ומח"ט 164 ממתינים לקרב אחר בגזרה אחרת.

גזרת המגע הייתה במרחב של 10X10 ק"מ, כנגד חטיבת טנקים מצרית מתוגברת, ובתוך הגזרה היו 
שני אזורי לחימה נפרדים עיקריים, מרחב צומת נווה-יורה – גזרת גדוד 202 ואזור עכביש-עזבון 62 

וואדי מבע'וק בו פעלו גדוד 46 בעיקר, גדוד 89 ומחלקת טנקים של גדוד 202. 

בכל המרחב הופעל סיוע באש של אגד ארטילרי והופעל סיוע אווירי נרחב.

הלחימה הייתה בחלק מהגזרה האוגדתית, ללא רשת פיקוד אחודה היות שרשת מבצעים אוגדה המשיכה 
לפעול במשימות אוגדתיות אחרות, וניהול הקרב נעשה על-ידי כניסה הדדית לרשתות היחידתיות, תוך 

הכוונה, תיאום ושליטה של החפ"ק האוגדתי.

כל התנועות, הפריסות, הפעלת האש המסייעת מהאוויר ומהקרקע, הכנסת נגמ"שי תחמושת וכדומה, 
פעלו ללא דופי:

גזרות הפעולה נגזרו כך שלכל כוח הייתה גזרה משלו, לא מותנית בפעולת כוחות אחרים ולמפקד 	 
היו הכוח, חופש בחירה ופעולה במינימום מגבלות "חיצוניות".

רמתם המקצועית ואיכותם של כל המפקדים בכל הרמות הייתה גבוהה מאוד.	 

המערכת האוגדתית – )חפ"ק, אגד ארטילרי, מפקדת חטיבה 401, מפקדה עיקרית( כבר הייתה 	 
מנוסה לאחר 8 ימי לחימה, ופעלה כמכונה משומנת, בכלל זה בתקשורת עם הפיקוד וחיל האוויר.

כאשר המערכת התקנית לא פעלה, נכנסה האוגדה לרשתות הקשר לפתור את הבעיות – הדבר בלט 
בהנעת הכוחות, בקישור הארטילרי, ובדחיפת התחמושת תוך כדי קרב. 

בתחום התמרון, כוחות הונחו על-ידי החפ"ק להיכנס לרשתות הקשר של כוחות סמוכים, ובמקרים 
מסויימים החפ"ק האוגדתי נכנס עד לרמת רשת-קשר פלוגתית על מנת לתאם תנועות ואש כאשר 

כוחות מכפיפויות שונות פעלו זה בקרבת זה. 
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בתחום הארטילרי, קישור "מרחוק" לא פעל היטב בסיוע לכוחות, אלא רק כאשר האש הייתה לעומק 
האויב. במקרה של גדוד 46 – הקש"א לא טיווח והפעלת האש על-ידי קצין טיווח של האגד )אל"מ 
משה פלד במטוס קל( הופסקה בחתף כאשר האש סיכנה את הגדוד. לעומת זאת, הקצאת אש בסיוע 

ישיר לקצינים בגדוד 202 פעלה היטב.

דחיפת התחמושת נעשתה על-ידי חטיבה 401 – כאשר בהיעדר מפקדה עיקרית וקצין תחזוקה אוגדתי, 
התיאום נעשה על-ידי החפ"ק, נעשה היטב ומפקדי הטנקים דיווחו על ירי של שני בטני תחמושת תוך 

מהלך הקרב.

החריג השני – ניהול הקרב של גדוד 202:

הקרב יצר למג"ד 202 מספר בעיות של פיקוד ושליטה – הכוחות היעילים שעמדו לרשותו היו שתי 
מחלקות טנקים, מחלקת תול"ר ומחלקת מרגמות 81 מ"מ וכולם רוכזו בצומת נווה-יורה. 

המצרים תקפו בשני צירים – חטיבה 3 בטווח של 10-8 ק"מ מצפון לגדוד, וגדוד 339 באזור הצומת 
עצמו ולאחר מכן מדרום וממזרח לו. 

המג"ד נאלץ לפצל את כוחותיו מעבר ליכולת השליטה הפיזית בהם. הוא שלח מחלקת טנקים וזוג 
תול"רים לעבר חטיבה 3 המתקדמת בוואדי ונשאר עם מחלקת טנקים, 2 תול"רים ומחלקת המרגמות, 

להילחם בצומת. 

בהמשך, חזר ושלח את מחלקת הטנקים של סג"מ איתן ידיד לוי )שחזרה לגדוד עם התייצבות גדוד 46 
ללחימה כנגד חטיבה 3( עם כוח על גבי זחל"מים לרדוף אחר שרידי גדוד 339 בציר זאבה וחניבעל.

בצומת נותרו מחלקת טנקים, שלא יכלה לשנות את מקומה כיוון שהגנה על הצומת וחסמה את תנועת 
ה-81 מ"מ שירתה ברציפות על הדרגים  ומחלקת מרגמות   ,3 צפונה לחבירה עם חטיבה   339 גדוד 
העורפיים של חטיבה 3 וכוחות באזור צידר. הפלוגות הרובאיות היו חסרות יעילות לקרב כזה, ואף 

על פי שהיו במרחב הצומת הן לא הפעילו את נשקן במהלך הקרב כולו.

המג"ד ניהל לחימה מבוזרת, בניהול אישי ופרטני, תוך אומץ אישי ויוזמה בלתי פוסקים, הוא ניסה 
להיות אישית בכל מקום קריטי, גם אם במחיר נתק זמני. לדבריו:

"ב-06:50 אני הולך ורואה מאותתים לי לחזור מיד, רצתי חזרה ושמעתי את ישראל מאיר 
מדווח לי על טנקים מצפון נעים לכיוון שלו בכמויות רציניות והוא מציע לי להתקפל...
אני לקחתי את הזחל"מ והתחלתי לרוץ לכיוון ישראל אחרי 200 מטר שקעתי בחול ואז 

ראיתי שממול ... מתקרבים עשרות טנקים וחי"ר לכיווננו." 
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מ"פ המסייעת זאב זכרין:81 

"בשעות הצוהריים דורון שמע על כוחות מצריים בציר זאבה וחשב שתוקפים את פלוגת 
לפלוגת  עם הטנק  עף אחורה,  טנק  לקח  דורון  הזה,  כל הקרב  בעיצומו של  המפקדה, 
מפקדה לישראל חיות, שמעתי בקשר 'בזוקה משמאל אש' ויותר לא שמעתי את המג"ד. 
הוא לא ענה בקשר, לא שמעו אותו בקשר, אנחנו לא שמענו אותו, הניהול של גדוד 202 
היה רע בקרב הזה. הדבר היחידי שקרה שם בכל הקרב של גדוד 202 שלא היה שום קרב 
של 202, גדוד 202 פלוס שני תצפיתנים, כל פלוגה אני קורא להם תצפיתנים זה הכול. 

לא הייתה שום לחימה שום בטיח, חוץ מהפלוגה המסייעת. שהייתה בצומת". 

מג"ד 202 דורון רובין חושב אחרת; בתחקיר לאחר המלחמה הוא אמר:

"לא נוהל קרב גדודי אלא כל אחד עשה מה שהבין וזה נראה לי היום הדבר הטוב 
ביותר בכל המלחמה בכל הצדדים."  

81.  ריאיון עם זאב זכרין – 17 בדצמבר 2013. 
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9. עפרון עירא

10. רם ירון 

11. שובל דוד

12. שרביט מתי

13. גידי אהרוני

14. איתן ידיד-לוי
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מקרא שמות ביומן המבצעים

שי – סא"ל שי תמרי – קצין אג"מ פיקוד הדרום

גדעון – סא"ל גדעון אבידור – קצין אג"מ אוגדה 252 – מופיע גם כ- ק. אג"מ, 42

אריה – סא"ל אריה שלום – סמח"ט 401

175 – סא"ל דורון רובין – מג"ד 202 מופיע גם כ-דורון

10 של מעות – סא"ל יצחק ששוני – מג"ד 89

סויה – פלוגת טנקים מוקטנת שהייתה בציר יורה )מופיע גם כ-הפקר, אלמוגי(

20 של 2 – אל"מ דן שומרון – מח"ט 401 

20 של עגנון – אל"מ אברהם ברעם – מח"ט 164

41 – תא"ל ברוך )פינקו( הראל – סגן מפקד אוגדה 252 – מופיע גם כ-סגן

40 – אלוף אלברט מנדלר )עד 13 באוקטובר( – מפקד האוגדה

40 – אלוף קלמן מגן – מפקד האוגדה מה-13 באוקטובר

קמ"ן – סא"ל יוסי תייר – תמיר – קמ"ן אוגדה 252

בנימיני – אל"ם חיים בנימיני – מפקד כוח בישוף

שאול – סרן שאול אדלר – קמב"ץ חפ"ק

מפקד אגד ארטילרי – אל"מ יעקב ארז – מפקד אגד 209

גריסל – סרן ירון רם – מ"פ ג' – גדוד 46

שובל – סא"ל דוד שובל – מג"ד 46

אלמוגי – סג"מ איתן ידיד לוי – מ"מ טנקים בגדוד 202

20 של אגזוז – אל"מ דן שומרון – מח"ט 401 

יורם – רס"ן יורם פז – עוזר קצין אג"מ אוגדה 252

215 ו' – תצפית של חטיבה 401 בפיקוד אבינועם דנון




