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 מלחמת יום הכיפורים

 ברמת הגולן מתי הוכרעה המערכה

גם אם אחד משני  נקבעה התוצאה הסופית של המערכהנקודת ההכרעה במערכה היא אותה נקודה שבה 

אותה נקודה  לאחר ואו שאחד מהקרבות * אותה נקודה בצעדים אחרים מאשר נקטלאחר הצדדים היה נוקט 

 היה מסתיים אחרת מאשר הסתיים בפועל.
יש להניח שבמושגים של ימינו, בייחוד במציאות של מלחמה "אסימטרית"  המושג הכרעה הוא מורכב ואולי 

 לא ניתן להשגה ולכן הוגדרו מושגים כגון "הכרעה תודעתית" "צריבת התודעה" ועוד.
של שני הצדדים הייתה מנוגדת וזהה )בשונה אגב מחזית סיני(, הצד  מטרהה ,במערכה על רמת הגולן

 או רובה.לכבוש את רמת הגולן  ,הגולן ואילו של הסוריםישראלי, לשמר את המצב של שליטה על כול רמת ה
לכן, מטרות המערכה היו ברורות והתוצאה הסופית של נסיגת הסורים אל הקו של תחילת המערכה מגדירה 

 בבירור מה הייתה התוצאה.
 בלתי הפיכה, הנקודה שבה נוצר מצב זה,היא ע"פ האמור לעיל, אם נוצר מצב שבו התוצאה הסופית 

 היא נקודת ההכרעה.
שבו יתרת הכוח הסורי נסוגה אל מעבר ל"קו סגול" והכוחות  9-10.10במובן הקלאסי אירעה בליל ההכרעה 

 חזרו לנקודת ההתחלה של לפני המלחמה )מלבד מוצב החרמון(.

 בגבולות הסביר. ראה התייחסות בהמשך. *

  00:15בשעה  7.10.73נקודת ההכרעה הייתה ביום ראשון רה, לכן, על פי אותה הגד

 באותה נקודה נעצרה סופית ההתקדמות של הכוחות הסורים ונסגרה הפרצה בגזרת נפח.
תוך כדי בלימת  צה"ל הדף את הכוחות הסורים לכיוון כיס חושניה בגזרה הדרומית/מרכזיתמכאן והילך, 

 בגזרה הצפונית.וההתקפות בגזרה המרכזית 

כהקדמה, תוכנית ההתקפה הסורית ומבנה והערכות כוח היבשה ביום , מוצגת בהבנת המצב  לעזור בכדי
 פתיחת המלחמה

 תוכנית ההתקפה הסורית

 6.10.1973מבנה צבא היבשה הסורי 

וכן חטיבת משמר הרפובליקה/כוח   משוריינות שתיים ,חי"רצבא היבשה הסורי מנה חמש דיוויזיות, שלוש 
 חטיבות משוריינות  עצמאיות שסופחו לדיוויזיות החי"ר שתיכמו כן היו  ,אסאד

 הגבול בין הגזרות, ראה מפה בהמשך.. הכוח הסורי ע"פ גזרות ביום פתיחת המלחמה הרכבלהלן 

 הערות טנקים סוג חטיבה חטיבה  סוג דיוויזיה גזרה

  41 חי"ר 85  7 צפון

  41 חי"ר 68  7 צפון

 מרוקאית  30 חי"ר 1  7 צפון

  95 משוריינת 78  7 צפון

  41 ממוכנת 121  7 צפון

 טנקים 112 חטיבות החי"רב 248 סה"כ טנקים  חי"ר  

 7לדיוויזיה  9.10-סופחה ב 95 משוריינת 81  3 צפון

  95 משוריינת 65  3 צפון

 5לדיוויזיה  9.10-סופחה ב 41 ממוכנת 21  3 צפון

  231 סה"כ טנקים  משוריינת  

 T62 טנקי   95 משוריינת אסאד  עצמאי צפון

חלק מהחטיבה סופח בהמשך       
 7לדיוויזיה 

  41 חי"ר 52  9 מרכז

  41 חי"ר 33  9 מרכז

  95 משוריינת 43  9 מרכז

 מסופחת -עצמאית  95 משוריינת 51  9 מרכז
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 טנקים 82 חטיבות החי"רב 272 סה"כ טנקים  חי"ר  

  95 משוריינת 91  1 מרכז

  41 ממוכנת 58  1 מרכז

  95 משוריינת 76  1 מרכז

– מיקום מקורי בגזרה הצפונית 231 סה"כ טנקים  משוריינת  

 T62  בלילה, נעה לגזרה המרכזית

  41 חי"ר 112  5 דרום

  41 חי"ר 61  5 דרום

  95 משוריינת 46  5 דרום

  41 ממוכנת 132  5 דרום

 מסופחת -עצמאית  95 משוריינת   47  5 דרום

 טנקים 82 בחטיבות החי"ר 313 סה"כ טנקים  חי"ר  

 קני ארטילריה 1000 –בנוסף  כ  1390 סה"כ טנקים    

 

  דיוויזיית חי"ר, למרות הגדרתה, כללה יותר טנקים מאשר הדיוויזיות המשריינות 

  גדודי טנקים גדוד חרמ"ש/חי"ר 3 –חטיבה משוריינת 

  שלושה גדודי חרמ"ש  גדוד טנקים אחד –חטיבה ממוכנת 

  גדוד טנקים אחד, שלושה גדודי חי"ר –חטיבת חי"ר 

  פלוגות 3טנקים,  31 –גדוד טנקים בחטיבה משוריינת 

   פלוגות 4טנקים,  41 –גדוד טנקים בחטיבת חי"ר/ממוכנת 

 תוכנית ההתקפה

 הקדמה

המפורטת על פי גזרות, דרגים אופרטיביים, לוח זמנים וחיצי התקדמות המוצגת בפרסומים תוכנית ההתקפה 
תורת הלחימה שגובשה בצבא הסורי בהשפעת הדוקטרינה  ניתוח ,מידע מודיעיניהשונים, נבנתה משילוב של 

ן מכוון שלא כל מהלכי ההתקפה תואמים לתכנוהרוסית והרבה על פי מבחן התוצאה "חוכמת בדיעבד". 
בהמשך, המוקדם לכאורה על פי הדוקטרינה, אין אנו יודעים בהרבה מקרים מה באמת הייתה התוכנית. 

  לאחר הצגת התכנית יועלו השאלות והמקרים שאינם מתיישבים עם תורת הלחימה ואו אינם ברורים.

 על פי תורת הלחימה חולקו הכוחות לשלושה דרגים

  רג האופרטיבי הראשוןהד –חטיבות החי"ר של דיוויזיות החי"ר 
  הדרג האופרטיבי השני –החטיבות הממוכנות והמשוריינות של דיוויזיות החי"ר 
  הדרג השני –הדיוויזיות המשוריינות 

 
 סדר הפעולות ולוח הזמנים

 

  ע"י  4ק"מ תוך ש+  8-10פריצת קו ההגנה הראשון גישור על תעלת הנ"ט והתבססות בעומק של
 הדרג האופרטיבי הראשון

  +12כיבוש והתבססות ברצועה בעומק של  3כניסת הדרג האופרטיבי השני במעברים שנפרצו ב ש-
הכוחות  ושליחת כוחות קדמיים להשתלט על הצמתים והצירים היורדים לירדן. 8ש+  תוךק"מ  15

 הקדמיים אמורים לחבור אל כוחות קומנדו שיונחתו ממסוקים בכדי להשתלט על גשרי הירדן
 התארגנות להגנה של הדרג האופרטיבי השני על כל רמת הגולן עד קו הירדן  המשך השתלטות ,

 מפני כוחות המילואים של צה"ל  הצפויים להגיע.
 +לערך, להתבוססות  20כניסת הדרג השני )הדיוויזיות המשוריינות( בשעות הבוקר שלמחרת, ש

 חה.חלק המערבי של רמת הגולן לבלימת התקפות הנגד של צה"ל וניצול הצלב
 
 

 הערה: המקורות השונים שמהם לקחתי את התוכנית אינם תואמים ובחלק מהמקרים גם שנוי במחלוקת.
 

 
 

 מפה של תוכנית ההתקפה המשוערת )מתוך על בלימה(



3 
 

 

 

 

 

 

 במקרים שלא תאמו לתוכנית המשוערת.השוואת תכנית ההתקפה המשוערת לביצוע 
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 גזרה צפונית

נבלמה כבר בשלב הראשון ולכן התנאים לקיום  של חטיבות החי"ר )הדרג האופרטיבי הראשון( ההתקפה
הצטרפו )הדרג האופרטיבי השני(  121והממוכנת   78החטיבה המשוריינת  .השלבים הבאים לא התקיימו

 לצד חטיבות החי"ר.  לקרב ההבקעה
 81סופחה החטיבה המשוריינת  9.10ך בהמשך, בתארילא הופעלה כלל בשלב זה.  3דיוויזיה המשוריינת 

. 5סופחה באותו תאריך לדיוויזיה  21והשתתפה בהתקפה בעמק הבכא. החטיבה הממוכנת  7לדיוויזיה 
, נשארה במקומה ונכנסה ללחימה רק לאחר חדירת כוחות צה"ל למובלעת. בפועל 65החטיבה המשוריינת 

או תוצאה של השתבשות  אם זאת הייתה התוכניתהלא ברור  שימשו כוחות הדיוויזיה כעתודה אסטרטגית.
  התוכנית בגזרה זאת 

 גזרה מרכזית

נתקל במארב  המשוריינת, חדרה ע"פ התוכנית, אבל גדוד אחד לפחות פנה צפונה במקום מערבה 43חטיבה 
שלא עמדה  52בכדי לסייע לחטיבת החי"ר  לא ברור האם  הפנייה צפונה. של צה"ל, ספג פגיעות קשות ונסוג

 במשימתה או בכדי לפנות לאחר מכן מערבה. יתכן שגדוד אחר של החטיבה, כן פנה מערבה על פי התוכנית. 

 גזרה דרומית

 . לא ברור האם בהתאם לתוכנית.09:00המשוריינת חדרה רק ביום שלמחרת בשעה  47חטיבה 
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 7.10המערך הישראלי 
הכוח נבנה במשך כל היום, חלק מהמג"דים נפגע והוחלף, חלק מתחילת היום עד שעות אחר הצהרים. 

 מהגדודים פסקו מלהיות כוח לוחם. 
 

חטיבה  סוג גדוד חטיבה גזרה
 מקורית

 הערות מג"ד

  קהלני 7 שוט קל 77 7 צפון

  יוס אלדר 7 שוט קל 75 7 צפון

  משולם רטס 7 שוט קל 71 7 צפון

  יאיר נפשי 188 שוט קל 74 188 צפון

 הגנה על הגשרים באזור בית המכס ראובן בן אלון פיקודי שרמן 181 גש"פ צפון/מערב

       

כוח מח"ט )טנקים בודדים( מדרום לנפח  עודד ארז 188 שוט קל 53 188 מרכז
 על ציר הנפט

  חיים ברק 7 שוט קל 82 188 מרכז

 6.10טנקים בודדים נפצע בליל  עוזי מור 179 שוט קל 266 179 מרכז

  רן גוטפריד 679 שוט מטאור 93 679 מרכז

  רפול שפר 679 שוט מטאור 289 679 מרכז

  משה הראל 679 שוט מטאור 57 679 מרכז

       

 ציר יהודיה ישראל לוין 179 שוט קל 96 179 מרכז/מערב

 ציר יהודיה -גדוד סיור  חנני תבור אוגדתי שוט קל 134 179 מרכז/מערב

       

 מעלה גמלא 188גדוד מילואים של  יואב ווספי 188 שוט קל 39 4 מרכז/מערב

 מעלה גמלא יעקב נויפלד 4 שרמן 95 4 מרכז/מערב

       

 פתחת אל על  יוסי עמיר 179 שוט קל 288 9 דרום

 פתחת אל על בן ציון פדן 9 שרמן 377 9 דרום

       

 

 וחלקם מנו גם פחות 20מספר הטנקים על הערה: ברובם המכריע של הגדודים לא עלה 
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 7.10.73-6הסורית מפת ההתקפה 
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 בשעות הבוקר המוקדמות. 7.10.73תמונת מצב 

 קוניטרה צפונה –גזרה צפונית 
 הסורית 7בלמו את  דיוויזיה  188של  74וגדוד  7חטיבה 

 ודרומה גזרת נפח – /דרומיתגזרה מרכזית
   ,קו ההגנה נפרץ

 נמצא במרחב, צפונה משם. 43המשוריינת נמצאת בחושניה ויתכן שגם גדוד טנקים של חטיבה  51חטיבה 
 המשריינת בתנועה לכיוון קצביה 46חטיבה 

 נמצאת ברמת מגשימים 132חטיבה ממוכנת 
 המשוריינת מתארגנת לחדירה באזור רמת מגשימים 47חטיבה 

 188מחטיבה   53נמצאות יחידות קטנות של גדוד   116 מאחריהם עד איזור מוצבבחלק מהמקרים, מולם ו
 . , מספר טנקים ע"י תל פארס7מחטיבה  82ושל וגדוד  
 טנקים.  8 "כוח צביקה" מול הכוח הסורי נמצא בציר הנפט 

 . 179מחטיבה  266טנקים של גדוד  8בסנדיאנה באגף, כוח של 
 טנקים לכוח צביקה. 6עם  188מצטרף סמח"ט  06:30ב 

 .679טנקים מחטיבה  3בציר יהודיה 

 
 .טנקים בציר יהודיה 3מלבד  ללא שום הגנההצירים לדרום הרמה ולכנרת 

 ייצוב הקו וסגירת הפרצות

 , הקו מיוצב למרות ניסיונות תקיפה7, גזרת חטיבה בגזרה הצפונית

גדוד בכוח של נתקל ה 07:00בציר יהודיה. בשעה  עולה עם המח"ט 179מחטיבה  96גדוד , ציר יהודיה
 .134רף גדוד הסיור האוגדתי טבהמשך מצ ובולם אותה. קצביההסורית בקרבת  46חטיבה 

בולם את כוחות  11:00ובשעה  09:00בשעה מתייצב באזור אלעל  179של חטיבה  278גדוד , פתחת אלעל
  377בצירוף גדוד שרמנים  9בהמשך מוכפף לחטיבה  הסורית 132וחטיבה   47של חטיבה 

 15:00עולה במעלה גמלא בשעה  4מוכפף לחטיבה  188במקור גדוד המילואים של  39גדוד , ה גמלאמעל
אמורים  ההגיע לציר בגלל טעות ניווט, הי בפיקוד המח"ט  47של חטיבה  גדוד) 47נתקל בכוחות של חטיבה 

 .95להגיע לציר אלעל( ובלמו אותם, בהמשך הצטרף גדוד השרמנים 

 המצב שונה. בגזרת נפח
או מוגנים ע"י כוחות קטנים ולא מתואמים, תמונת המצב איננה ברורה והרושם של רוב הצירים ללא הגנה 

 הפיקוד שהגזרה מיוצבת. 
נשלח ע"י מפקד האוגדה לאזור ו 7:30בשעה בפיקוד המח"ט עולה מגשר בנות יעקב  679גדוד של חטיבה 

מתכנן בשלב זה התקפה  679כפועל יוצא מהגעת  7ח"ט עין זיוון כחסימה לפריצה מפתחת קונטירה. מ
 פתחת קוניטרה.בכיוון  679משולבת עם חטיבה 

 לכיוון נפח T62שהייתה מצוידת בטנקי  1המשוריינת מדיוויזיה   91החלה התקפה של חטיבה  10:00בשעה 

 .9מדיוויזיה  51חטיבה  תוקפת באזור ציר הנפט  במקביל אליה 
נתקלים בסורים באזור סינדיאנה סופגים  7מחטיבה  82וכוח מג"ד  179ל חטיבה ש 266כוח קטן מגדוד 

 אבידות כבדות ומפסיקים לתפקד ככוח לוחם.
מזרחה משם, לאחר שאוזלת להם התחמושת בין שתי פלוגות מנהל קרב עם הסורים  82כוח נוסף של גדוד 
 את הזירה. 12:00הכוח נוטש בשעה 

בולם טנקים מתרכז על תל פארס בתוך המערך הסורי, הכוח  15 - , כ188כוח נוסף של שרידי חטיבה 
 .לכבוש את התל 1מדיוויזיה  58ניסיונות של גדוד מחטיבה 

הוראה לחזור לכיוון נפח  11:30בשעה  679מקבל אורי אור מח"ט , מזיהוי הגעת הכוח הסוריכתוצאה 
 "הסורים בנפח". 

טנקים נע על  5באזור יוסיפון, כוח נוסף של  הסורי מהאגףטנקים מפתיע את הכוח  20 -כ 679הכוח של 
 טיבה הסורית.חהכביש מדרום לעין זיוון ונתקל בכוח נוסף של ה

לנפח ומופנה ע"י מפקד האוגדה להגנה על נפח באזור  11:00 -מגיע ב 93, גדוד 679גדוד נוסף של חטיבה 
 וד סובל מפגיעות קשות, , הגד91בכוח של חטיבה  גם הוא נתקלו שמדרום לנפח המחצבה

 טנקים את הכוחות הסורים. 15עם )בן שוהם(  188על ציר הנפט מדרום לנפח בולם כוח מח"ט 
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 מאגף את כוח בן שוהם מצפון מערב, נתקל בכוח ישראלי קטן, פוגע בו וממשיך. 51כוח סורי מחטיבה 
 טנקים. ארבעהשל בן שוהם מוזעק להגן על נפח. הסמח"ט נשאר על מקומו בכוח 13:00בשעה 

 באותו זמן לערך, הכוח הסורי סוגר על נפח, מספר טנקים נעים לכיוון הגדרות
 מגיעה לנפח ממערב ובולמת קבוצת טנקים ע"י גדרות המחנה. 679מחלקה של חטיבה 

חדלה  188נהרג גם המח"ט. חטיבה  14:30ב  188מדרום לנפח על ציר הנפט נהרג סמח"ט  14:00בשעה 
 ח לוחם.להתקיים ככו

 הטנקים הבודדים שנותרו, מצטרפים להגנה על נפח.
שאליו מצרפים מספר טנקים מכוחות  679כוח נוסף  של שלושה טנקים מחטיבה לנפח מגיע  15:00בשעה 
פלוגה סורית שנפגעת ונסוגה. הכוח מתייצב בציר הנפט במקום שבו מדרום ובולם  את המחנהעוקף אחרים 

 .188נהרג מח"ט 
בשעה זאת לערך נבלמת סופית ההתקפה הסורית, בהמשך היום עד רדת החשכה נסוג הכוח הסורי לאזור 

 .רמתניה

: השעות, הכוחות והמיקומים לא בהכרח מדויקים, הנקודה החשובה היא העובדה שמשעות הערה והדגשה
מהנקודה שבה נבלמו ביום אחר הצהרים של אותו יום, לא הגיע שום כוח סורי משמעותי מערבה או דרומה 

 זה.

 נבלמה סופית תנופת ההתקפה הסורית. 7.10.73משעה זאת ביום ראשון 

ויתרה מכך, מכאן והילך, צה"ל שלט על כול העליות לרמת הגולן ולכן  גם אם היו הסורים מצליחים בנקודה 
 .מסוימת להגיע לירדן, צה"ל היה יכול היה להמשיך לתגבר את הכוחות והעביר אספקה

גדוד הסיור  205למעשה, חטיבה לרמת הגולן,  146להעביר את אוגדה  נפלה ההחלטהבבוקר יום זה, 
 4תוספת זאת של , ללא גדוד הטנקים שלה, שנשאר בגזרה הירדנית, 670האוגדתי והחטיבה הממוכנת 

ביום  שינתה את מאזן הכוחות ותרמה תרומה משמעותית להפיכת הגלגל )שוט קל ומטאור( טנקים גדודי
 שלמחרת. 

 

  



9 
 

 7.10.73מפת הקרב 
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 האם באמת נקבעה תוצאת המערכה בנקודה זאת

  8.10   עד ערב 7.10 ומהלכי הקרב ערב  מצב הכוחות

 כוחות צה"ל

 דרום/מרכז הרמה 
גדוד הסיור האוגדתי של פיקוד ועם שלושה גדודים,  205חטיבת הטנקים הכוללת את  146אוגדה כוחות 
כוחות צה"ל הכוללים את חטיבות  ומשלימות כוחות. היחידות מתארגנות יתר מגיעים ונכנסים ללחימה,  מרכז

טנקים רובם שוט ומקצתם שרמנים. לראשונה מתואמות פעולות על  200 –מונים למעלה מ  4,9,179,205
 חטיבתיות. 

צפונה באיטיות נהדפים  יר אלעלבציר גמלא וצ 132, 47בציר יהודיה, וחטיבות   46, חטיבה הסוריםהכוחות 
 . בערב, רוב השטח שמדרום לציר הנפט ריק מכוחות סורים.לכיוון חושניה ומזרחה

 *נסוג הכוח שהיה בתל פארס דרך הכוחות הסורים והגיע למחנה ירדן 8.10 -ל  7.10בלילה שבין 

 ראה התייחסות לכך בהמשך במסגרת תיאום ותמונת הקרב. *

 /גזרת נפחמרכז
טנקים,  25 –מנתה כ  7.10 –שבסוף יום הלחימה של ה  679הכוח המאורגן היחידי בגזרה נשארה חטיבה 

התארגנה במשך הלילה ואיגדה את תחתיה את שירידי הכוחות האחרים שלחמו בגזרה. עד הבוקר מונה 
 טנקים המאורגנים בשלושה גדודים. 60 –החטיבה כ 

שלא השתתפה בלחימה עד  76המורכבת מחטיבה  1החטיבה בלמה התקפה חוזרת של כוחות דיוויזיה 
  .טנקים 150 -, סה"כ כ51וכן שרידי חטיבה  91וכן שרידי חטיבה  T62טנקי  95 -עכשיו המורכבת מ

 צפון הרמה
 מצליחה לבלום את ההתקפות הסוריותתגבור,  השלא קיבל 7חטיבה 

  בפתיחת המלחמה 44קנים לערך לעומת  200ל  מגיע הכוח הארטילרי

 הכוח הסורי
איבדו כשבעים אחוז מכוחם, הכוח הסורי בכול הגזרות, ספג אבדות קשות, גדודי הטנקים של חטיבות החי"ר 

 והחטיבות המשוריינות גם כן איבדו חלק ניכר מכוחם.
 ע"פ הגרסה הסורית, החטיבות איבדו בשלב זה את רוב כוחם.

  תוכנית ההתקפה הסורית ותוצאותיה בהמשך ראה ניתוח

 
 

 8.10.73סיכום היום של 

, המסגרות הפכו ברובן לחטיבתיות, בוצע ארגון מחדש של האוגדות והתארגנו מחדש כוחות צה"ל תוגברו
שופר התיאום בין היחידות, תמונת  הכוח הארטילרי תוגבר בצורה משמעותית ונקבעו גבולות גזרה ברורים,

 .ברורה יותר הקרב הייתה

 עלתה.רוח הלחימה  *.בין הכוחות בנושא זה ובנושא  התיאום חמורים כשליםעדיין למרות שהיו  

 ראה התייחסות לכך בהמשך במסגרת תיאום ותמונת הקרב. *

הכוח הסורי כתמונת ראי, נכשל בהתקפותיו כוחו ירד בצורה ניכרת, מסגרות שלמות נפגעו קשה וחדלו 
, מורל הכוחות ירד לשפל לאחר התרוממות הרוח של היממה נפגע בצורה ניכרתלתפקד ואו שתפקודם 

  הראשונה.

 לסיכום:
 כול המתקפות נהדפו ורוב הכוח הסורי שחדר לשטחנו נהדף והתרכז בשטח קטן יחסית באזור חושניה.

הקודם,  לאחר הכישלון של היום 8.10.73ובאשר לשאלה האם היו ננקטים צעדים אחרים מצד הסורים בבוקר 
 תוצאות המערכה היו שונות.

היה קטן מכדי להכריע את הכוח של צה"ל שעמד מולו, בכדי בתאריך זה, הסורי בשתי הגזרות  התוקף הכוח
 לייצר עדיפות באחת הגזרות היו לפניו האפשרויות הבאות:

 התקפה בגזרה המרכזית בלבד והעברת כוחות מהגזרה הצפונית,  .1
 והעברת כוחות מהגזרה המרכזית. התקפה בגזרה הצפונית בלבד .2
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 והכוחות במרחב דמשקלהטיל למערכה את העתודה המטכלית  .3
, סה"כ חטיבת כוח אסאדו ,21חטיבה ממוכנת הו 81,65משוריינות החטיבות ה עם 3דיוויזיה  שכללו את 

 טנקים, באחת הגזרות. 320 –כ 
בקרב בעמק הבכא וכן גדוד או  והשתתפה 7לדיוויזיה  81, סופחה חטיבה 9.10אגב, ביום שלמחרת, 

נשארה כעתודה, עד כניסת כוח  65חטיבה  .5סופחה באותו יום לדיוויזיה  21שנים, מכוח אסאד. חטיבה 
 צה"ל למובלעת 

 נבחן את האפשרויות.

, 121כללו באותו זמן רק את גדוד הטנקים של חטיבה ממוכנת  7של דיוויזיה  הזמיניםהכוחות  .1
, כעובדה, ביום שלמחרת, כוחות אלו לא כנראה נפגעו קשה 7של דיוויזיה   78המשוריינות  ההחטיב

. כמו כן, שני גדודי וכן גדוד של כוח אסאד השתתפו ככוח משמעותי בהתקפה הגדולה בעמק הבכא
היה  7של דיוויזיה  ע"ס הנחות אלו, לא סביר שהפיקודהטנקים של חטיבות החי"ר שגם הם נפגעו.

 ו, גם אם לא היה חושש מהתקפה של כוחות צה"ל.מסכים להעביר כוחות אל
 51שנפגעה חלקית בלילה הראשון, חטיבה  43הכוחות הזמינים בגזרה המרכזית כללו את חטיבה  .2

 1המשוריינת מדיוויזיה  91, וכן חטיבה 9שתיהן מדיוויזיה  המשוריינת שנפגעה קשה ביום הקודם
, הסבירות 1מדיוויזיה  76ייתה חטיבה העתודה היחידה השנפגעה גם היא קשה ביום הקודם. 

  .היה "משחרר"  את החטיבה איננה ברמת סבירות גבוהה 1שמפקד דיוויזיה 
 שהייתה נתונה למתקפה מאגפה הדרומי לא נשארו עתודות.  5לדיוויזיה 

ואם כן, בכוח  ע"ס עובדות אלו גם כאן לא סביר שהפיקוד הסורי היה מעביר כוחות לגזרה הצפונית
 מעותי.לא מש

מכוחות  המשמעות של צעד כזה, היא לרוקן לחלוטין את המרחב שבין רמת הגולן לדמשק .3
 , "ולהמר על כל הקופה"משוריינים

גם במקרה זה, עמדו לכאורה שלוש אפשרויות, כל הכוח לגזרה הצפונית, כל הכוח לגזרה המרכזית, 
 חלוקה בין הגזרות.

 ראשית, "הימור על כל הקופה", 
( 9.10להישאר ללא עתודה משוריינת, ולראיה, ביום שלמחרת )מעז הסורי היה לא סביר שהמטכ"ל  

בגזרה הצפונית, וכן גדוד  3מדיוויזיה  81בניסיון האחרון לשנות את פני המערכה, הוטלה חטיבה 
 , נשארה במקומה.65מחטיבת אסאד ואילו חטיבה 

 81להטיל למערכה בגזרה המרכזית את חטיבה  האפשרות בעלת הסיכויים הגדולים ביותר, הייתה
בכוח  679חטיבה האחרים שנותרו ולתקוף בגזרת  הכוחותו 1כול כוחה של דיוויזיה לצד  3מדיוויזיה 

כוח בסדר גודל כזה היה עלול להבקיע את ההגנה של חטיבה  .טנקים לערך 250-300משותף של 

 ולי גם לכבוש את גשרי הירדן.  וא 7 , להתקדם צפונה ולהימצא בעורפה של חטיבה679
זאת האפשרות הטובה ואולי היחידה שעמדה בפני המטכ"ל הסורי להציל לשיטתו את על פניו 

 המערכה.
מרחפים  ביותר עבור הסורים וכמובן ההימור הגדול מכולם  מעל האפשרות שהיא לכאורה הטובה

 מספר סימני שאלה, 
סיכון היה הפיקוד הסורי לוקח  (5)דיוויזיה  ח הסוריהאם כתוצאה מהאיום על האגף הדרומי של הכו

 להישאר ללא עתודות. 
 מהכוח בבוקר אותו יום על האגף הדרומי, יש להניח שחלק   146כתוצאה מהתקפת הנגד של אוגדה 

את העדיפות של הכוח התוקף. רוב הסיכויים הם שכך  ובכך מקטין בכדי לחזק את אגפיוהיה מוסט 
 היה נוהג.

היה בנוי מחטיבות משלוש דיוויזיות שונות שרמת התיאום והשליטה בניהן הייתה מתבררת הכוח 
 בסבירות גבוהה כחלשה,וזאת לאור בעיות התיאום והשליטה שהתגלו עד כה.

 
  כזה.תגובת צה"ל למהלך 

וע"פ מפקדי  ראשית האם היה מתקבל מידע מודיעיני על כך, בשלב זה, השתפרה איכות המודיעין
, 1בלילה, הידיעה על ההתקפה המתוכננת של דיוויזיה  7.10 –התקבלה אצלם ב  679חטיבה 

למחרת, אם כן, יש להניח שחלק מאוגדת פלד היה מוסט מראש לפגיעה באגף של הכוח הסורי. גם 
אם לא הייתה מתקבלת ידיעה מראש, חלק מכוחות אוגדת פלד היו מצטרפים לבלימה וכמו כן, הכוח 

 לחם בציר יהודיה, לא רחוק מצומת כביש הנפט היה מצטרף למערכה.שנ 179של חטיבה 
   ע"פ האמור לעיל, בהסתברות גבוהה, גם מהלך זה היה נכשל.
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 הקרב בעמק הבכאמתקפת הנגד ו 9.10.73

 כידוע אף אחד מהתסריטים הללו לא התקיים והמצב של הכוח הסורי בכיס חושניה היה נואש, 
  679תי התקפות האחת לכיוון נפח בגזרת מתבצעות שבניסיון אחרון 

בגזרה הצפונית  הקרב להתנהבפועל  והשנייה בגזרה הצפונית לקרב שנודע לימים כקרב על עמק הבכא
 .גזרות נוספותב

 דרום/מרכז הרמה
ודחקה את הכוח הסורי לכיוון את ההתקפה על כיס חושניה  146מדרום ומדרום מערב חידשה אוגדה 

  .חושניה
  9מדיוויזיה  51וכן שרידי חטיבה  1מדיוויזיה  91ושרידי חטיבה  76חטיבה של הדפה התקפה  679חטיבה 
 .62Tטנקים, רובם  150 –סה"כ כ 

 לקראת ערב כבשה את רכס רמתניה המשקיף על חושניה.וועברה להתקפה  לאחר מכן

 צפון הרמה
לאחריה תקפו כוחות רעננים של ההתקפה הסורית התחילה בהרעשה ארטילרית כבדה "מסך אש מתגלגל" ש

כוח וגדוד מ 7שרידי חטיבות הטנקים של דיוויזיה טנקים  50 –ועוד כ  טנקים 95, 3מדיוויזיה  81חטיבה 
  .אסאד

 טנקים מותש לאחר לחימה בלתי פוסקת מאז תחילת המלחמה. 50 –מולם ניצב כוח של כ 
 מעבר לקו סגול.נסוג ו , נשבר הכוח הסורישבירה לאחר קרב נואש שהיה כפסע בינו

לשאלה, האם במקרה שבו הכוח של צה"ל לא היה מחזיק מעמד בגזרה הצפונית והכוח הסורי היה מצליח 
 עדיין תקפה. 15:00בשעה  7.10.73לעבור את קו ההגנה, האם הקביעה שבתאריך 

היה מצליח  כך שגם אם היה מצליח להבקיע את קווי ההגנה רק כוח קטן הכוח הסורי ספג אבדות כבדות
 עתודה בגזרה, לא היה מי שינצל את ההצלחה. לו להתקדם וגם אז מכיוון שלא נותרה 

 גם אותו כוח, היה מושמד בסופו של דבר. ,לכן

 

נמצא בעובדה שבלילה של אותו יום פנה חאפז נקבעה תוצאת המערכה,  7.10.73חיזוק לקביעה שבתאריך 
 .לפעול למען הפסקת אשוביקשו אסאד לשגריר ברית המועצות בדמשק 

 תהפך.לההגלגל  עתיד המשמעות היא שאסאד הבין שצבא סוריה הגיע לשיא הצלחתו ומכאן
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 מסקנות ודגשים

 הקרב בצד הישראלישדה תמונת 

 שהוא מושא המאמר 7.10ההתייחסות היא ליום 

מסודרת של שדה ע"פ התיאורים ההתנהלות והפקודות שניתנו ואו לא ניתנו, נראה שלא שורטטה תמונה 
, האזנה הקרב, הן ברמת פיקוד צפון והן ברמת האוגדה. לא בוצעו הפעולות הבסיסיות של קבלת דיווחים

 לרשתות של הכוחות שלנו, אימות וסינון המידע והצבתו ע"ג מפה.
הדבר הוביל לכך שהמידע שלפיו פעלו מפקד האוגדה ואלוף הפיקוד היה שגוי ואו חלקי והוביל להחלטות 

 ויות. להלן מספר דוגמאותשג

  36ע"י מפקד אוגדה  7:30בשעה  טנקים בפיקוד המח"ט( 25) 679שליחת כוח החלוץ של חטיבה  
לפתחת קונטרה ע"ס ההנחה "שבן שוהם שולט במצב" וכנראה ע"פ התפיסה של צה"ל לפני 

ל המלחמה שמוקד ההבקעה יהיה בפתחת קוניטרה. רק לקראת הצהרים לאחר שהתקבל דיווח ע
ל נפח לחזור בכדי להגן ע 679למח"ט  הפיקודמאלוף טנקים סורים מול נפח, ניתנה הוראה ישירה 

 וגם זאת, ללא מידע נוסף.
  להגן על נפח" ללא התראה על כך  679של חטיבה  93הפקודה הישירה של מפקד האוגדה לגדוד"

לא בתנועה שהסורים כבר נמצאים שם )איזור המחצבה( גרמה שהכוח נתקל בכוח הסורי 
 , וספג פגיעות קשות.מאובטחת

 מוסה  146)ששונתה בהמשך( לכוח המצטרף של אוגדה 7.10של אלוף הפיקוד בלילה של  הפקודה(
 פלד( להגן על גשרי הירדן בשעה שהסכנה על הגשרים ועל הירידות לכנרת הוסרה.  

  הכוח כ  .הכוחות הסוריםלרדת, ולהגיע לכנרת דרך ע"י הפיקוד לכוח שהיה על תל פארס האישור
וכמאה לוחמים הגן בהצלחה על התל ולא הייתה סיבה לנוכח המצב שלא  במצב סביר טנקים 15

 להשאירו ולהסתכן בנסיגה.
  בעליקה מקבלים פקודה מסגנו של מפקד האוגדה להתארגן  7.10הכוחות שהתארגנו  בלילה של

רי נסוג כבר לפני מספר שעות מזרחה להגנה על הכביש היורד לגשר בנות יעקב בזמן שהכוח הסו
 משם.

  כתוצאה מדיווחים קודרים כלפי מעלה מחליטה הממשלה )ע"פ דיווחים זרים( לחמש את טילי היריחו
 בנשק גרעיני 

  "הפעלת ח"א וההסטה שלו "להצלת בקעת הירדן בפני הפלישה  –הפעלת ח"א מול "חומת הנ"מ
מוצדקת עד שעות הצהרים )ראה התייחסות לתרומת הסורית" למרות המחיר הכבד הייתה אולי 

ח"א( אבל לאור ההתפתחויות בשטח, לא הייתה שום הצדקה בשעות שלאחר להמשיך ולהפעיל 
 אותו.

 
 בצד הישראלי תיאום ושליטה

 
 והכוונה "מלמעלה"לליקויים בבניית תמונת הקרב לא היה תיאום בין הכוחות  בהמשך

 להלן מספר דוגמאות

  נגד  7, לא רק שחטיבת גולני לא סייעה לחטיבה לבין חטיבת גולני ששכנה מצפון לה 7חטיבה קשר
 לא היה מודע לקיומה ! 7התקפות החי"ר בגזרתה, פיקוד חטיבה 

  בגזרה המרכזית פינה את הגזרה בשעה קריטית לאחר שלא הצליח ליצור  82הכוח הנותר של גדוד
שהורה לו ללא תיאום עם  7ורי דהיינו מח"ט ולכן פנה למפקדו המק 188קשר עם מפקדת חטיבה 

 האוגדה ואו הפיקוד, לנטוש את הגזרה ולחבור אליו.
  ע"פ עדותו, מרגע שהתחיל הקרב על נפח, לא קיבל שום הנחיה. 679מח"ט 
 וכתוצאה מכך  הכוח שנסוג מתל פארס, למרות שבוצע בתיאום עם הפיקוד, לא עודכנו כוחות שכנים

 נו.ינפגע הכוח מאש כוחות
  לא הייתה חלוקה נכונה של הסיוע הארטילרי 

 
 "לא להרים את הרגל האחורית לפני שהקדמית אוחזת בקרקע"

 
כל טייל יודע שכאשר נמצאים בירידה, אין להרים את הרגל האחורית לפני שהרגל הקדמית אוחזת בבטחה 

 את הקרקע, שאם לא כן, הוא מסתכן בנפילה.
שונים "שתפסו" במה הדברים אמורים, אירועים בטחונים רבים אירעו  בהפתעה ובמקביל התרחשו תהליכים 

  .את אותו תהליך בזמן התרחשותו
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 המוצב בנצרת כבר לא היה שמישמוצב הפיקוד של פיקוד צפון שהיה בתהליך מעבר מנצרת לצפת . 
הופך בית הקולנוע במתחם בית ואילו המוצב בצפת עדיין לא היה שמיש,  הנושא בבדיקה,? 

ההבראה של משטרת ישראל בהר כנען, בין לילה, לחפ"ק של פיקוד צפון ואחד מהחדרים למטה של 
אלוף הפיקוד. לא היה "היכן לתלות מפה", הייתה בעיה קשה בתשתיות הקשר, ראה התייחסות 

ד לאחר השלמת לא נשמר החפ"ק בנצרת בצורה תקינה עמדוע נשאלת השאלה, לתיאום ושליטה. 
 החפ"ק בצפת.

  ,לפני שהעבודות בימ"ח הושלמו עברה לימ"ח החדש במחנה יפתח  679חטיבה מעבר ימ"חים
מדוע לא החלה העברה מהימ"ח  הקודם רק לאחר , גם עולה השאלה והמחנה נראה כמו "אתר בניה"

 שהעבודות בחדש הסתיימו.
לא ובכול מלחמה/מבצע אנו מגלים מחדש תקלות האם אותה בעיה הייתה רק באותה מלחמה רחוקה, נראה ש

, "היחידה הייתה בשלבי שנובעות מכך שבדיוק כשפרץ האירוע, "התמנה מפקד חדש שלא הכיר את הגזרה"
  מעבר" ועוד. ותמיד מופתעים מחדש מהעובדה, שמלחמות פורצות בהפתעה.

 "תיאום כוונות"

וזיווד חסר מתחושת הדחיפות נשלחו הכוחות במודע בכוחות קטנים בצוותים לא אורגנים בחימוש כתוצאה 
תיאום לצאת לקרב ללא . כול החוסרים האחרים יכולים להיות נסבלים, לאור הנסיבות, וללא תיאום כוונות

 מכך להיפגע.שגרמה לרבים מהטנקים להחטיא גם מטווחים קרובים וכתוצאה  כוונות הייתה שגיאה הרסנית

 תרומת ח"א לבלימה 

שנוי במחלוקת שכנראה לא תיפתר לעולם, אנשי ח"א  7.10חיל האוויר למאמץ הבלימה ביום תרומתו של 
מטבע הדברים מאדירים את תרומתו של החייל לבלימה וכן מקבלי ההחלטות שדחפו להפעלתו הבהולה ואם 

מו כן, ע"פ העדויות של הסורים הם ספגו התקפות לא ההיסטרית בכדי "שהסורים לא ירדו לעמק הירדן". כ
 קשות של ח"א.

במטחים של טילי נ"ט בנוסף, הם מסבירים את כישלונם מכיוון שלעדויות אלו יש להתייחס בעירבון מוגבל, 
  .לצה"ל לא היו טילי נ"טשנורו לעברם. 

גם הופצצו כוחות ש יתכן יםרוב ההפצצות בוצעו מגובה רב כהפצצות שטח וללא מודיעין ראוי, בחלק מהמקר
 נפלה פצצת נפל"מ כנראה ממטוס שלנו.החתום מטה לפני הטנק של צה"ל, 

 , בוודאי שביחס למחיר ששולם.לכן, נראה שתרומת ח"א האוויר לבלימה לא הייתה גדולה
מה שברור הוא, שאווירת הבהלה ששררה בפיקוד העליון גרמה לכך שהחיל הוסט מהתוכנית המקורית שלו 

 גוע קודם כול בטילי הנ"מ ולהישלח להתקפות לא יעילות מול "חומת הנ"מ".לפ
לערך מטוסי סקיהוק לתקוף את  16:30בנוסף, גם לאחר שההתקפה הסורית נשברה, עדיין נשלחו בשעה 

 המערך הסורי בחושניה. 
פגזים מתפוצצים, מעדות אישית, היה מכמיר לב, לראות את המטוסים נכנסים פעם אחר פעם למסך של אלפי 

 מטילים את הפצצות, מבצעים לולאה וחוזרים שוב.

    

  לכיבוש רמת הגולן התוכנית הסורית

עד היום אין תמימות דעים מה הייתה התוכנית הסורית, וכפועל יוצא, מדוע ניצלו לא את הצלחתם בלילה 
 הראשון בגזרה המרכזית/דרומית ולא "גלשו" לכיוון גשרי הירדן.

 שתי השאלות שלובות זו בזו ולכן בכדי לענות עליהן, יש להפריד אותן ולהתחיל בשאלה הבסיסית, 
 מה הייתה התוכנית ומכאן לנסות להבין מדוע לא ניצלו את ההצלחה.

 קיימות שתי תשובות מה הייתה התוכניתלשאלה 

 הערה, עבר לכךלהגיע לקו הירדן ולבלום משם את כוחות צה"ל ובמקרה של הצלחה להתקדם גם מ .
, מסומן קו ההתקדמות עד גשר בנות יעקב וגשר 46,51במפות סוריות שנתפסו של חטיבות השריון 

 אריק בהתאמה כבר ביום הראשון.
 להגיע לקו המצוקים ומשם למנוע מכוחות צה"ל לטפס לרמת הגולן 

 הסברים עיקריים  שלושהלמחזיקים בתשובה השנייה יש 

  לא יהיה מספיק זמן להגיע לקו הירדן ולכן משעות הבוקר לשעות הצהריםכתוצאה משינוי שעת השין ,
 עדיף להגיע לקו המצוקים.

  הצבא הסורי הכיר במגבלותיו והעריך שאין בכוחו לכבוש את גשרי הירדן ואו להגן משם בהצלחה
 ומצד שני, בלימה של כוחות צה"ל מקו המצוקים תהיה יעילה יותר.

  העריכו/חששו שאם ישראל תרגיש מאוימת בכיבוש ישובים בגבולות הקו "ההסבר הגרעיני", הסורים
 הירוק היא עלולה להפעיל נשק גרעיני.
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 אתעלם מ"ההסבר הגרעיני"
אין ויכוח על כך שבתוכנית המלחמה הסורית, הייתה אמורה להיות הנחתת כוחות קומנדו באמצעות מסוקים 

 ברגע האחרון. ע"פ הידועלתפיסת גשרי הירדן עם פתיחת המלחמה. תוכנית זאת בוטלה 
וההחלטה  14:00משעות הבוקר לשעה  שכתוצאה מדחיית שעת השין ,הואעל פי מקורות ישראלים הנימוק 

 .ולכן בוטלה ההנחתה תמנע חבירה לכוח הקומנדוכתוצאה מכך, א להגיע לקו הירדן ל
 על כך, מספר תמיהות,

בפגישה בין אסאד לבין שר המלחמה המצרי, דהיינו,  3.10ע"פ הידוע, שעת השין סוכמה סופית בתאריך 
 שלושה ימים לפני פרוץ המלחמה, לכן מדוע בוטלה ההנחתה "ברגע האחרון".

כאורה בין ההנחתה לבין קביעת הקו שאליו אמורים כוחות הדרג השני להגיע, האם מתוך דאגה התלות ל
הסורי להגיע לקו הירדן או הפוך, מטרת הקומנדו הייתה לשלומם של כמה עשרות לוחמי קומנדו תוכנן השריון 

 לסלול את הדרך לחטיבות השריון.
יבוש התגבור של כוחות צה"ל ברמה. לא מצאתי הסבר על פניו וע"פ ההיגיון, מטרת הנחתת הקומנדו הייתה ש

מניח את הדעת מדוע בוטלה ההנחתה. אין ספק שאם הייתה מבוצעת ע"פ המתוכנן, הייתה גורמת לבעיה 
 קשה מאוד לכוחות צה"ל.

 
 לשאלה השנייה, מדוע לא ניצלו את ההצלחה. 

 זאת לפני שכוחות צה"ל עלו ותפסו אותו.קו המצוקים, מדוע לא ביצעו גם אם נקבל את ההנחה שהמטרה היה 
 גם לכך יש מספר תשובות,

  ראשית, מה שנתפס בעניינו כהצלחה מסחררת של הסורים, נתפס בעיני הסורים ככישלון חלקי
 ושיבוש בלוח הזמנים המתוכנן.

 למרות שהיה מצויד באמצעי ראית לילה לא היה הצבא הסורי כשיר ברובו ללוחמת לילה 
  של חלק מהכוחותאי הכרת השטח 
 צבא שאינו מעודד יוזמה שבו העונש על כישלון עולה לאין שיעור על הפרס על הצלחה 
  שפנתה צפונה ונפגעה  43במקרים שבהם הייתה תנועה מהותית בלילה הכוח סבל מפגיעות, חטיבה

ל והגיע בלילה עד מבואות נפח נתק שמפקדה היה כנראה הנועז מכולם 51וחטיבה ע"י "כוח טיגר" 
נתקלו בהתנגדות לא  132,  46ונסוג. שתי חטיבות נוספות,  266ב"כוח צביקה" וטנקים מגדוד 

 משמעותית התקדמו מספר ק"מ אבל עצרו. כנראה מהסיבות לעיל.
לא פתחו כל הכוחות של הדרג השני בתנועה אלה מאוחר יותר  7.10מדוע עם אור ראשון של בוקר אבל, 

. ניסיון לתת תשובה לשאלה, נמצא במאמר "מדוע ולתפוס את קו המצוקיםואפשרו לכוחות צה"ל לעלות 
 הסורים לא התקדמו"

 
 7.10בלימה הקרב הצלחת 

 
 ננקטו מספר צעדים שהצליחו לייצב את המצב, והטעויות  למרות כל הליקויים

 ( עלתה לשם כבר בלילה679לציר יהודיה )מחלקה מחטיבה  179מחטיבה  96שליחת גדוד 
 לחסימת מיצר אלעל 179מחטיבה  278וד שליחת גד

 נפח במסגרות גדודיות לגזרת  679חטיבה  עליית
 במעלה גמלא 39ועליה של גדוד  96לגדוד  134בהמשך, הצטרפות גדס"ר 

וחטיבות המילואים,  7, 188מהחטיבות הסדירות   של הלוחמים והמפקדים,  ורוח הקרבומעל הכל, נכונות 
 זרות, לבנות יש מאין מחלקות ופלוגות.הגמישות להצטרף ליחידות 

אין ספק, שהנכונות של כוחות קטנים להיכנס לקרב מול כוח גדול מהם, ואפילו התקלות שגרמה לכוחותינו 
אבידות כבדות, יצרה אצל הפיקוד הסורי את התחושה שהכוחות הישראלים "לא נגמרים" והיה לה חלק 

 מפקודת הנסיגה בעיקר בגזרת נפח.
 

 של המלחמה ברמת הגולן היסטוריה
 

ההתרשמות שלי שקיבלה משנה תוקף מאמירות של אחרים היא שלמרות שנכתבו ספרים רבים ומאמרים 
רבים עוד יותר, המפרטים לפרטי פרטים את מהלכי המלחמה )מהצד הישראלי!( לא נעשה מחקר 

 יבור.היסטורי/צבאי על מלחמת יום הכיפורים ברמת הגולן ואם כן, הוא לא פורסם בצ
 ראוי שגם לאחר שנים רבות כל כך יעשה מחקר כזה 

 
 

 ונסיבות כתיבת המאמר המחבר

בבוקר עד  7.10השתתפתי בקרב על ציר יהודיה  מיום ראשון  179בחטיבה  96כמפקד טנק בגדוד  שרתי
ואיתו  278הצטרפתי לגדוד  11.10שהטנק נלקח ממני ע"י מפקד הפלוגה, מצאתי טנק אחר וביום חמישי 
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השתתפתי בהבקעה בציר אמריקה, בהמשך השתתפתי עם הגדוד בקרבות במובלעת, עד אשר נפגעתי ופוניתי 
 שנה. 20 –שירתי עוד כ  וומסגרת 679לבית החולים, כשחזרתי למחרת, הצטרפתי לחטיבה 

השנים האחרונות עבדתי בחברת תוכנה כמנתח מערכות וכמנהל מוצר ולאחרונה  35 –בחיים האזרחים, ב 
 רשתי.פ

לאחרונה הציע בני שאכתוב את סיפור המלחמה האישי וכך עשיתי. במסגרת הכתיבה קראתי מספר ספרים 
על המלחמה, העובדות והמספרים, בעיקר היחידות והגזרות "הצליחו לבלבל אותי" ולכן רק בכדי מאמרים ו

ונה התבהרה, צפה מול לעשות סדר גייסתי את עברי המקצועי והעליתי הכול על טבלאות מסודרות, כשהתמ
מכאן "צללתי" לחומרים נוספים וכל פעם התגלתה לי  עיני המסקנה שאליה הגעתי בדבר "נקודת ההכרעה".

 שכבה נוספת שאותה ניסיתי לפרוס.

  2017אליעזר בריליאנט 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח
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 ע"פ מקורות סורים  7.10 –המערך הסורי 

 מרכז/דרום הרמה. החטיבות המשוריינות והממוכנות שתקפו  ודיוויזיות הקו השני  

 מבוסס על הספר של פסח מלובני ומושווה לגרסה הישראלית

 שמות המקומות בגרסה הסורית שונו לשמות המוכרים לנו

 הגרסה הישראלית הגרסה הסורית

 פירוט פירוט טנק כמות סוג חטיבה דיוויזיה

לתקוף בגזרה  8:00-פקודה לדיוויזיה, ב T62 95 מש. 91 1
מהשיפון עד ציר הנפט באיזור צומת משתא 

 לכיוון צפון/מערב לאיזור צומת ווסט. 
לערך בגזרת 11-החטיבה תקפה ב

שיפון/יוסיפון לכיוון נפח. הגיעה עד נפח נסוגה 
 לערך לאזור סינדיאנה 17:00ב 
 

הגרסה דומה, החטיבה נסוגה בשעה 
נבלמה בעיקר ע"י חטיבה לערך.  15:00

679 

נתקלה בהתנגדות מאזור צומת קאצביה  T62 95 מש. 76 1
 )אלסלוקיה(  עצרה/נסוגה ?

היו  T62לא מוכר, לא ידוע שטנקים מסוג 

על הציר של משתא יהודיה בגזרת גדוד 
 179מחטיבה  96

לא הצליחה להגיע למגע "בגלל הפצצות  T62 41 ממ. 58 1
 17:00נערכה להגנה בשעה כבדות מהאוויר" 

בעין וורדה )מרכז נקודת ההתחלה של 
 הדיוויזיה(

ראה גם הערות על ההתנגדות הישראלית 
 טילי נ"טובעיקר 

 לא ידוע על "הפצצות כבדות"
 

       

גדוד אחד נפגע קשה בפריצה,  גדוד אחר פנה  T55 95 מש. 43 9
לערך צפונה על ציר רשת לכיוון  23:00ב 

רב ונפגע אנתקל במ 3:30בשעה קוניטרה  
 קשה.

גדוד שלישי הופנה בשעות הבוקר המוקדמות 
לכיוון "דבורה" )מערבה מנפח( מכיוון תל 

 3והושמד ברובו, נשארו לו  םפאזרה נבל
 טנקים המג"ד נהרג.

 לא ברור מתי נבלם והיכן, ברור שלפני נפח.

פנתה צפונה באזור חזקה  6-7בלילה בין 
נתקלה במערב של כוח לכיוון קונטירה, 

"טייגר" ספגה אבדות קשות ונסוגה 
 לשטח הסורי

הגיע עד משתא, סבלה  6 –בלילה של ה  T55 95 מש. 51 9
פגיעות קשות ונסוגה לחושניה לאחר שנותרו 

 בלבד. טנקים 21לה 

תקפה על ציר הנפט הגיע עד נפח ונסוגה 
לערך. נבלמה ע"י כוחות קטנים  15:00ב 

 (179, 188, 679)חט' מיחידות שונות 

       

( התקדמה בלילה הגיעה לאזור 12)חטיבה  T55 95 מש. 46 5
 5:30משתא  נתקלה בדרך בכוח אויב בשעה 
 16:00המשיכה ונתקלה יהודיה, בשעה 

 טנקים. 2נשארו לאחד הגדודים 
 טנקים 16נותרו לחטיבה  8 -בבוקר ה

בשעות הבוקר המוקדמות החלה בתנועה 
 96יהודיה נתקלה בכוח של גדוד על ציר 

 באזור קצביה

הכוח פוצל לשנים, שני גדודים בפיקוד ראש  T55 95 מש. 47 5
מאה החטיבה( לכוון אלעל/חיספין נבלם 

. שני הגדודים נפגעו קשה, 14:30בשעה 
 טנקים 11לאחד הגדודים נותרו 

גדוד נוסף בפיקוד מפקד החטיבה היה בציר 
 המח"ט ונסוג."אחר"  נפגע כולל טנק 

חלק מהחטיבה פנה לכיוון אלעל וניבלם 
מחטיבה  278לערך ע"י גדוד  12:00 -ב

. גדוד אחר בפיקוד המח"ט פנה 179
בצהרים )בטעות( לכיוון מעלה גמלא 

)גדוד המילואים של  39ונבלם ע"י גדוד 
188) 

את  10:00 –התקדמה רק בבוקר כבשה ב  T55 41 ממ. 132 5
התקפות מהאוויר. הגיע  חיספין, נבלמה בגלל

 לחיספין ושם נבלמה "ע"י אש חזקה" 16:30ב 

לרמת מגשימים,  6-הגיעה בלילה של ה
 47נעצרה והצטרפה בהמשך לחטיבה 

 

 הערות ודגשים
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 הגרסה הסורית מגדילה מאוד את מספרי הטנקים שעמדו מולם, אם מחוסר ידיעה  – האדרת האויב
ואם מתוך רצון להסביר את הכישלון. כמו כן ריבוי ההסברים על הקשיים שנבעו מכמויות טילי הנ"ט 

 שנורו עליהם בזמן שלצה"ל לא היו כלל טילי נ"ט ושאר אמצעי נ"ט )מלבד כמה בזוקות(.
 חוזרים ההסברים על תקיפות אויר קשות המסבירות את הכישלון. נושא תקיפת גם כאן   -התקפות אויר

 האוויר ומשקלן בבלימת הסורים אם בכלל לא נבדק כראוי עד היום. 
 מדהים לגלות שלמרות שנות ההכנה והתכנון, חלק מהמפקדים הסורים   -שליטה והתמצאות

 לא יודע שהוא טעה בדרך.  47"התברברו" בשטח, גם בזיכרונות, מפקד חטיבה 
 ( 46, יהודיה חטיבה 43סיפורים, גם בדיעבד של הגעה לנקודות שלא הגיעו אליהן )דבורה, חטיבה 

 יתה  לקויה. נראה שלא הייתה להם תמונת מערכה מסודרת.שליטת מפקדי הדיוויזיות הי

  ומדוע לא נכנסו לקרב. חטיבה  76,58לא ברור מה באמת קרה לשתי החטיבות  – 1דיוויזיה משריינת
 9.10 –הצטרפה לקרב כנראה רק ב  76

 
 /השערותמסקנות

 
 בהנחה שמקבלים את הגרסה הסורית לפחות בנושא האבידות שלהם וכיווני ההתקפה

 

  והגרסה  6.10 –מכיוון שע"פ הגרסה הסורית החטיבה נפגעה קשה כבר בליל ה  – 51חטיבה
של עשרות טנקים  91הישראלית היא שההתקפה הסורית בגזרת ציר הנפט דהיינו משמאל לחטיבה 

, יתכן T62שהייתה כולה טנקי  1, מה שפוסל את האפשרות שהיו אלו טנקים של דיוויזיה T55מסוג 

שע"פ הגרסה הישראלית, לאחר שנפגע הגדוד  43טנקים של הגדוד השלישי של חטיבה שהיו אלו 
ע"י כוח טייגר, החטיבה נסוגה אל מעבר לקו סגול ולא  7.10 –שפנה צפונה בשעות הראשונות של ה 

. 51השתתפה יותר בקרבות ואילו ע"פ הגרסה הסורית פנה לכיוון נפח במסלול דומה המיוחס לחטיבה 
גם הפיקוד הסורי ויתכן שגם מפקד הגדוד לא ידעו להיכן הגיעו. ע"פ אותה גרסה, הגדוד נראה אגב ש

הצליח להגיע ל"דברה" הנמצאת קצת צפונה מבית המכס העליון ממערב לעליקה ושם הושמד הגדוד 
 ואליה כמובן שלא הגיעו והמג"ד נהרג

  ה וזוהה בטעות כחלק מחטיבה היה חלק מהמתקפ 58יתכן שהגדוד המשוריין של חטיבה  - 1דיוויזיה
91 
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