
 מדוע לא "גלשו" הסורים לכנרת

החמורה בחזית המצב  תמונתר רלהתב ההתחיל 7.10 בשעות הבוקר המוקדמות של יום ראשון 
מרכז ודרום הרמה ובמיוחד בגזרה שמדרום מערב לציר הנפט. בגזרה זאת לא נשארו כוחות בכדי 
לבלום את חטיבות הטנקים של הדרג השני של חטיבות החי"ר והדרך לכנרת הייתה למעשה 

 לפיקוד צפון דיבר על החשש "שהסורים יגיעו לדגניות" 06:00פתוחה בפניהם. דיין שהגיע בשעה 
"שבדרום רמת הגולן אין אף דובר  אמר באותו בוקררפול ושלח את ח"א לבלום את הסורים. 

 עברית". 

לפני  7.10השאלה מדוע לא ניצלו הסורים את הצלחתם "לגלוש" לכיוון הירדן והכנרת בבוקר 
, והם במלוא כוחם כשכל מרחב דרום/מרכז רמת הגולן היה פתוח לפניהם הגעת כוחות המילואים,

 מסודרת עד היום.פת ללא תשובה מרח

ובעיקר,  אנסה באמצעות שחזור תכנית ההתקפה הסורית, התוצאות שלה השוואה לגרסה הסורית
 לתת תשובה לשאלה רבת שנים זאת. מבעד לעיניים הסוריותלראות את הנושא 

הערה: יש הטוענים שחיל האוויר תרם תרומה משמעותית לבלימת ההתקדמות הסורית, ככל 
, שלפחות באותן שעות לא הייתה לחיל האוויר הייתה תרומה את הנושא, נראה ישבדקת

  משמעותית 

 תכנית ההתקפה –סוריה 

תכנית ההתקפה הסורית ביממה הראשונה על סמך עובדות מוסכמות,  המסמך מנסה לשחזר את
   על סמך הנחות מוסכמות , השערות מושכלות וחישוב שעות ומיקום על סמך כל הפרטים הקודמים

 מוסכמות  עובדות

 14:00שעת השין הייתה 

 3.10.73 המקובלתהגרסה  – שעת השין נקבעה זמן קצר לפני פרוץ המלחמה

 (06:00)בסביבות  לפני קביעת שעת השין הייתה לתקוף עם זריחה /הכוונההתכנית

 חץ ההתקפה מגיע עד הירדןעל מפות שנתפסו, 

  המטרה לפני שינוי שעת השין, קו הירדן

  הייתה תכנית לתפוס בעזרת עם מסוקים את גשרי הירדן

  .בבוקר( ביום ההתקפה),  הנחתת המסוקים על גשרי הירדן בוטלה "ברגע האחרון"

 מידע מקור אחד

 (361, עמוד "מצפון תיפתח הרעה") 9הנחתת מסוקים על גשרי הירדן ש +

 הפיקוד הסורי היה בטוח בכוחו לבצע את תכנית ההתקפה

 הנחות יסוד

 06:00שעת השין המקורית, 

 שעות 4הזמן הנדרש להתארגנות ולתפיסת עמדות לאחר הגעה לקו הירדן, 

התכנית המקורית שלקראתה התכוננו והתאמנו של מהותי הזזת שעת השין, לא גרמה לשינוי 
 8זזת שעת השין )בהתאם להקדימה במשך תקופה ארוכה והשנוי המהותי היה הזזת לוח הזמנים 

 שעות(

 השערות



השריון הסורי לא היה מיומן בתנועה למרחקים ארוכים בלילה ובוודאי בשטח קשה ולא מוכר ולכן, 
 בודדים מספר ק"ממעל לית לטווחים של התכנית לא התבססה על תנועה לי

 ומיקום הכוחות התוקפים על תוכנית המלחמה מקורות המידע

 ניתוח המידע ומקורותיו מבוסס על מידע גלוי ומניח הנחות שונות 

 תכנית המלחמה עד פרוץ הלחימה. הוכנה ממכלול של כלים מודיעיניים, מודיעין אנושי ,
, הדוקטרינה/תורת הלחימה שהתבססה על מפקדיםהאזנה, צילום, תצפיות, שמות 

 1 .דוקטרינה סובייטית
  1ושל דיוויזיה  2 46,51מפות ומסמכים שנתפסו, ידוע לי על מפות התקיפה של חטיבות 

3 
  4האזנה לרשתות הקשר 
 5 חקירת שבויים 
  5שנשארו בשטח שבהם נתקלו כוחותינו ואו סוגי הטנקים 
  6מקורות זרים 

 
. ביחס ליעדי ההתקפה עד ות ומיקומם בפתיחת המלחמה, יש הסכמהעל היערכות הכוח .1

השין ישנה הסכמה שהיעד הוא גשרי הירדן. קיימת מחלוקת האם כתוצאה  לשינוי שעת 
 משינוי שעת השין שונה היעד.

 14:00שדחייתה עד שעה   , "נראה86אלחנן אורן "תולדות מלחמת יום הכיפורים" עמוד 
שתכנן ליום, וכנית ולוח הזמנים הסוריים, שכן נקבע מראש לא גררה שינו של ממש בת

 .יבוצע גם בלילה"
, שכתוצאה מביטול הנחתות הקומנדו 84עמוד  לעומת זאת, דני אשר "הסורים על הגדרות"

על הגשרים שונה היעד לקו המצוקים. "משעה שלא היה צורך בחבירה לכוחות המונחתים, 
התאפשרה ראיה סורית אחרת של המשימות. השינוי אפשר לצמצם את עומק המשימות 

לדרג השני המוטלות על דיוויזיות החי"ר הממוכן בדרג האופרטיבי הראשון )לדעתי הכוונה 
בעיקר החטיבות המשוריינות של דיוויזיות החי"ר(. במקום לחבור לכוחות המונחתים בקו 

 הירדן, ניתן היה כעת, להסתפק בתפיסת קו המצוקים במעלות הגולן".
, "תולדות 46חטיבה , 84"הסורים על הגדרות" עמוד  46,51נתפסו מפות של חטיבות  .2

 . 88מלחמת יום הכיפורים" עמוד 
הערה, יש עוררין על כך, צבי  ., דני אשר "סיפורה של מפה"1נתפסה מפה של דיוויזיה  .3

אשר הייתה מתוכננת לתקוף במשימה  43עופר, אומר שיתכן שהמפה שייכת לחטיבה 
 דומה

פענוח שגוי של יחידה/גזרה יכול להשתרש ולהפוך זיהוי היחידות ע"פ הדיווחים ברשת.  .4
)לא הייתה חטיבה כזאת( והטעות  46ית זוהתה כחטיבה הסור 12לעובדה. הערה, חטיבה 

 .46השתרשה. לכן, בכדי לא לבלבל, אמשיך להשתמש במספר 
היו בחלק מגדודי הטנקים של T  55היו רק בגדודי הטנקים של חטיבות החי"ר.  T54טנקי  .5

 T62. 3חטיבות החי"ר בחטיבות המשריינות והממוכנות של דיוויזיות החי"ר ובדיוויזיה 

 ובכוח אסאד 1דיוויזיה ב
מסתמך על חומרים שאסף פסח מלובני וכלולים בספרו "מצפון תפתח הרעה" רובם  .6

 ממקורות סורים וחלקם ממקורות רוסים. על החומרים המתארים את מהלכי הקרבות 
 אפשר לומר את הדברים הבאים

  רק של חלק מהיחידותקיים תיאור 
  נראים כדיווח אמתמספרי הטנקים שנפגעו לא מוצנעים ואפילו 
  מועצם כוחו של האויב, דהיינו ישראל, מובלט חלקו של חיל האוויר בפגיעות

(, נושא שעד היום שנוי במחלוקת/לא ידוע מה באמת  הייתה תרומתו של 7.10)
מטילי נ"ט, רק חיל האוויר. כמו כן, ברוב התיאורים מסופר על פגיעות קשות 

, עובדה זאת שלעצמה מטילה צל מסוים שלצה"ל לא היו טילי נ"ט באותה תקופה
 על אמינות התיאורים ובאה כנראה להצדיק את הכישלון.

  ועוד.  43חלק מתיאורים, לא תואם לעובדות הידועות לנו, כגון חלקה של חטיבה
 פירוט בפרק על הביצוע בפועל.

 



 

 

 

 

 הסוריתתכנית ההתקפה 

 מפה משוערת



 

 

 

 

 התקפה עם זריחה –התכנית המקורית 



 לוח זמנים

חטיבות החי"ר עם גדודי  –ע"י הדרג הטקטי הראשון של דיוויזיות החי"ר  06:00תחילת התקפה 
 הטנקים שלהן

 8פריצת קו ההגנה וכיבוש רצועה של  –ראשון של דיוויזיות החי"ר ה הטקטי דרגהסיום פעילות 
 4, ש+10:00ק"מ 

החטיבות המשוריינות והממוכנות של דיוויזיות  –הטקטי השני  תחילת התקפה של חטיבות הדרג
 השלמת פעולת הדרג הראשון לקראת. 09:00 החי"ר בשעה 

 9. ש+15:00הנחתת קומנדו על גשרי הירדן, 

.  החישוב 20ביום שלמחרת. ש+ 02:00לא יאוחר מ , השני הטקטי של כוחות הדרג הגעה לקו הירדן
שעות לתפיסת  4פחות  24חילו להגיע ב ש+מבוסס על ההנחה הסורית שכוחות המילואים ית

 . עמדות ולהתארגנות

אם מפחיתים את שעות הלילה, ראה הנחת יסוד, על הכוחות להתייצב בקרבת קו הירדן בשעה 
 שעות. 8, ז"א להגיע לקו הירדן תוך 12, דהיינו ש+18:00

ולן והדיפת רמת הג בגבלהתבססות  השני האופרטיבי הדרג –הדיוויזיות המשוריינות  כניסת
 . 9ש+ 15:00. כנראה )*( התקפות הנגד

מכול מה שנכתב ונאמר, לא ברור עד הסוף מה הייתה התכנית עבור כוחות הדרג השני ובעיקר 
מראש לחדור בגזרה המרכזית, בעקבות הדרג הראשן . האם 1אומרים הדברים ביחס לדיוויזיה 

     ת הצלחה באחת הגזרות ולחדור משם. ולהתייצב בגב הרמה בכוננות להתקפת נגד. או האם לזהו
 )*( סביר להניח שהתכנון היה להשאיר מספר שעות אור להתקדמות ולא לנוע בלילה

 14:00התחלה בשעה  –תכנית ההתקפה 

 לוח זמנים

חטיבות החי"ר עם גדודי  –ע"י הדרג הטקטי הראשון של דיוויזיות החי"ר  14:000תחילת התקפה 
 הטנקים שלהן

ק"מ  8פריצת קו ההגנה וכיבוש רצועה של  –ראשון של דיוויזיות החי"ר ה הטקטי פעילות דרגסיום 
 4, ש+18:00

החטיבות המשוריינות והממוכנות של דיוויזיות  –תחילת התקפה של חטיבות הדרג הטקטי השני 
 השלמת פעולת הדרג הראשון קראת. ל17:00החי"ר בשעה  

. הביטול נבע כנראה מהחשש "ברגע האחרון" בוטל. 9. ש+23:00הנחתת קומנדו על גשרי הירדן, 
 להנחית בשעות הלילה מכיוון שהטייסים לא היו מיומנים לנחות בלילה, אם כך, שתי תמיהות, 

  שינוי שעת השין סוכם שלושה ימים לפני פרוץ המלחמה, מדוע לא בוטל אז במקום "ברגע
  האחרון"

 16לא התאחרה שעת ההנחתה לשעות הבוקר של היום השני ש+ מדוע 

במגבלת  .20ביום שלמחרת. ש+10:00, לא יאוחר מ של כוחות הדרג השני הגעה לקו הירדן
 התנועה בלילה, עצירה לאחר מספר ק"מ והשלמה עם תחילת תנועה עם אור ראשון. 

ות בגב רמת הגולן והדיפת הדרג האופרטיבי השני להתבסס –הדיוויזיות המשוריינות  כניסת
 . 16ש+ 06:00התקפות הנגד. כנראה )*( 

 09:00)*(  כנראה שעם זריחה, בפועל היה בשעה 

 ביצוע בפועל



בחינה והשוואת הביצוע בפועל נועדה לבדוק במידה מסוימת בשיטה של "הנדסה לאחור" מהי 
 התכנית לאור התוצאה.

לוקחים מוצר מוגמר, מנתחים אותו באופנים שונים  ) engineering Reverse(בהנדסה לאחור )
 כשהמטרה היא לבנות/לשחזר את תכנית היצור של המוצר המקורי.

. מפות תוכנית ההתקפה הבסיס להשוואה הן תוכניות המלחמה בכתב וע"ג מפות ממקורות שונים
מך הן המפורטות ברמה של חטיבות דיוויזיות הדרג הראשון  וחיצי התקפה שעליהן אני מסת
  .מהספר "תולדות מלחמת יום הכיפורים" והספר "על בלימה". המפות דומות אבל לא זהות

  להלן הגזרה הצפונית, נכשלה ההתקפה כבר בשלב הראשון  קונטרה וצפונהשמ בגזרה
 ולכן, לצורך הבחינה לא נדון בה.

 

  43חטיבה משוריינת . 
 17:00בשעה  111מצפון למוצב  כנס באזור כודנהיע"פ התכנית הייתה אמורה לה

להתקדם מערבה לעבור מדרום לנפח ולהגיע לירדן צפונה מגשר בנות יעקב באזור 
 חולתא. 

 ופנתה צפונה  לכיוון קונטרה על ציר רשת 23:00בשעה נכנסה בגזרה המתוכננת 
הכוח סבל נתקל הגדוד המוביל של החטיבה במארב של כוח "טיגר",  03:55בשעה 

ונסוג. בכול המקורות הישראלים נאמר שהחטיבה כולה נסוגה אל מעבר  פגיעות קשות
 .9.10הסגול וחזרה למערכה רק בתאריך לקו 

 23:00הגרסה הסורית המופיעה בספר "מצפון תיפתח הרעה" שונה בחלקה. השעה 
 נלקחה מהגרסה הסורית ומתאימה ללוח הזמנים של ההיתקלות עם כוח טיגר.

ע"פ אותה גרסה, גדוד אחד של החטיבה הושמד ברובו בקו הפריצה , גדוד שני פנה 
וזה ברמת ודאות גבוהה הגדוד שנפגע  52צפונה לכיוון קונטרה בכדי לסייע לחטיבה 

מערבה לכיוון דבורה. 7.10בשעות הבוקר של מהמארב של כוח טיגר. גדוד שלישי פנה 
תואם לכיוון ההתקפה המתוכננת של חטיבה דבורה נמצאת צפונה מבית המכס והכיוון 

 . ע"פ אותה גרסה, הגדוד הגיע ליעדו, נפגע ברובו ומפקדו נהרג.43
נאמר שהכוח הגיע  לא ידוע על כוח סורי שהגיע לאותו מקום, אבל במקור סורי נוסף

שמדרום לעליקה ושם נותק הקשר איתו. יתכן שהכוח באמת הגיע לאזור זה או לקרבתו 
 .51ת כחלק מחטיבה וזוהה בטעו

  51חטיבה משוריינת 
להתקדם מערבה לכיוון  111באזור כודנה מדרום למוצב  17:00כניסה מתוכננת בשעה 

 חושניה, לחצות ציר הנפט ולתפוס את גשר בנות יעקב.
באזור משתא,  22:30בשעה התקלות ראשונה  תנועה על ציר הנפט, 18:00בשעה  נכנסה

רים מנהל קרב סטאטי ברובו. עד שעות הצהרים נפגעו משעה זאת ועד שעות לפני הצה
לכוח עשרות טנקים. משעות לפני הצהרים, התקדמות לכיוון נפח כשחלק מהכוח מבצע 

 איגוף מערבי.
מהכוח הגיע הגרסה הסורית אינה מפרטת את שעת החדירה, ע"פ הגרסה הזאת, חלק 

קדמי נסוג "תחת לחץ בלילה לאזור משתא ויתר הכוח התמקם באזור חושניה, הכוח ה
 להגנה באזור חושניה. 06:00האויב"  והתמקם בשעה 

 

  46חטיבה משוריינת 
על ציר הנפט לכיוון צפון מערב לעלות על כביש יהודיה/חושניה  17:00כניסה מתוכננת 

 באזור החיבור לציר קק"ל ומשם לתפוס את גשר אריק
נעה צפון מערב בין ציר הנפט  115-116ציר הנפט/ג'וחדר  בין מוצב  20:00שעת הכניסה 

נתקל באזור צומת קצביה בכוח של שלושה טנקים כוח החלוץ  02:00לציר קק"ל, בשעה 
נתקל בכוח צה"ל  07:00התחיל הכוח בתנועה בשעה  6:30. בשעה וכנראה נסוג נעצר

     ונבלם 
ניה לאחר כחמישה ק"מ מדרום לחושהתייצב הכוח  01:00הגרסה הסורית היא שעד שעה 

התחילה בתנועה ונבלמה באזור  05:30שניהל קרב נגד כוח שניסה לבלום אותו ובשעה 
  משתא

 
 

  47חטיבה משוריינת 



 ,החטיבות המשוריינות ארלש שבניגודכנראה  תאריך ושעה לא ידועיםכניסה מתוכננת 
רב לנוע לדרום מע רמת מגשימים באזור  7.10התוכנית הייתה להיכנס בשעות הבוקר של 

 ולהשתלט על האזור שמכל אל חמה 
 14:00. שני גדודים התקדמו כמתוכנן ונתקלו בשעה 09:00בשעה  7.10חצתה בתאריך 

 בכוח צה"ל באזור פתחת אלעל ונבלמו.
ברור נתקל בכוח צה"ל, נבלם ונסוג. לא  15:00גדוד נוסף פנה לכיוון מעלה גמלא, בשעה 
 מטעות בניווטהאם הגדוד הגיע לציר במכוון או כתוצאה 

 הגרסה הסורית דומה בקווים כללים 
 

  132חטיבה ממכונת  
ולהשתלט על  לכיוון דרום אל רמת מגשימים 116באזור מוצב  17:00כניסה מתוכננת 

 הציר היורד כנרת באזור גבעת יואב ולשלוט על צומת כורסי
בשעה  נתקלה בהתנגדות באזור תל סאקי הגיעה 116 מוצב  באזור 20:00חדרה בשעה 

נבלמה באזור  10:00התחילה בתנועה. בשעה  09:00לרמת מגשימים. בשעה  24:00
 פתחת אלעל

 הגרסה הסורית דומה בקווים כללים
 

  1דיוויזיה משוריינת 
, ראיתי לנכון לצרף שלאחר מושא המאמרהצטרפה להתקפה בשלב שלמרות : הערה

 אותה לתכנית ההתקפה בכדי להשלים את התמונה
 T62הדיוויזיה כללה שלוש חטיבות אשר היו מצוידות בטנקי 

 91חטיבה משוריינת 
 76חטיבה משוריינת 

 58חטיבה ממוכנת 
ראה הערה בתכנית  ,לא ברור מה הייתה תכנית ההתקפה של הדיוויזיה ולוח הזמנים שלה

 ההתקפה
 נאמר באופן כללי, תנוע בעקבות חטיבות השריון תיערך בגב הרמה למגננה

מפת ההתקפה בספר תולדות מלחמת יום הכיפורים, חדירה באזור כודנה על ציר  ע"פ
 טרויה לכיוון מרחב נפח.

באזור תל יוסיפון  11:00בשעות הבוקר. נתקלה בשעה  7.10חדרה בתאריך  91חטיבה 
   נסוגה לכיוון חושניה.  17:00, בשעה 15:00התקדמה לכיוון נפח ונבלמה בשעה 

תי חדרה, כנראה שאחד מהגדודים הממוכנים שלה, תקף בשעות , לא ברור מ58חטיבה 
 הצהרים את תל פארס.

  .דומה בקווים כללים 91הגרסה הסורית ביחס לחטיבה 
הגיע באיחור אל , הגרסה היא שמפקד החטיבה איבד את הכיוון ולכן 76ביחס לחטיבה 

פעילות נקודת החדירה וכן שנתקלה בהתנגדות, בכול מקרה, החטיבה לא נכנסה ל
 התקפית ביום זה.

 17:00הגרסה היא שהחטיבה לא הצליחה להיכנס לקרב עד השעה  58ביחס לחטיבה 
 ונערכה להגנה.

 

  תוצאות התקיפה ביחס לתכנית סיכום
 

פעולות השלב הראשון של הדרג הראשון של דיוויזיות החי"ר נכשלו במרכז ואו זכו להצלחה חלקית, 
בעמידה בלוח הזמנים, חלק ניכר מגדודי הטנקים הושמדו ואו נפגעו בדרום, הן בעומק החדירה והן 

 קשה.
כתוצאה מכך, השתבשה תוכנית ההתקפה של חטיבות הדרג השני של דיוויזיות החי"ר בנקודות 

 הבאות

  שהופנתה צפונה בכדי לעזור למאמץ  43בעיקר של חטיבה  –שינוי כיוון ההתקפה
 שנכשל 52הפריצה של חטיבת החי"ר 

 לוח הזמנים המתוכנן תחילת החדירה ע"פר באיחו 
 התקלות בהתנגדות וספיגת אבידות בשטח שהיה אמור להיות מטוהר ע"י הדרג הראשון 

 בנקודות הבאות. 1כתוצאה מכך, שונתה כנראה והשתבשה תכנית ההתקפה של דיוויזיה 

 ( 91נכנסה לקרב באופן מעשי רק חטיבה אחת) 



 חטיבות הדרג השני שהיה אמור להיות מטוהר ע"י  החטיבה נתקלה וספגה אבידות בשטח
 51של דיוויזיות החי"ר ולמעשה פעלה כחטיבה כזאת במקביל לחטיבה 

 לסיכום

וכנראה תוכננה להתחיל  כמו יתר החטיבות 4תוכננה להתחיל לנוע בשין + לא   47נראה שחטיבה 
  רק ביום שלמחרת.

 
 מדוע לא ניצלו הסורים את ההצלחה

בתחילה, השאלה מדוע לא ניצלו הסורים את הצלחתם "לגלוש" לכיוון הירדן והכנרת כפי שנאמר 
לפני הגעת כוחות המילואים, כשכל מרחב דרום/מרכז רמת הגולן היה פתוח לפניהם  7.10בבוקר 

 והם במלוא כוחם, מרחפת עדיין ללא תשובה.

 ראשית ננסה להבין מה היו הגורמים לשיבוש תכנית ההתקפה

 14:00פתיחת המלחמה משעות הבוקר לשעה  שינוי שעת. 
כל התכניות ואימונים במשך שנים וחודשים התבססו על ההנחה שהמערכה תתחיל 
בשעות הבוקר כאשר התנאים הם מיטביים עבור הכוח התוקף וישאירו מספיק שעות 

 לתקיפה באור יום.
ולמפקדים היו לכל היותר דהיינו, לכוחות  3.10.73השינוי שעת הפתיחה אירע רק בתאריך 

. כתוצאה מהשינוי חלק גדול מתנועת הכוחות הייתה יומיים להתעדכן ולהתארגן לשינוי
אמורה לעבור לשעות החשיכה פעולה שהצבא הסורי לא היה מוכן ומתורגל אליה ובוודאי 

 בשטח לא מוכר.
יתה כמו כן, כתוצאה מהשינוי בוטלה ההנחתה של הקומנדו על גשרי הירדן שאם הי

 מתבצעת בהצלחה, הייתה גורמת לשיבוש רציני בתגבור הכוחות של צה"ל

  ההתנגדות של הכוחות הסדירים של צה"ל. המתכננים הסורים העריכו שביחסי הכוחות
ת. בפועל ולמרות הנחיתות המספרית, שיהיו בזירה, לא תהיה בעיה לעמוד ביעדי התכני

ברמת הפיקוד, הצליח הכוח הסדיר במה  פיזור הכוחות, אי קריאת תמונת הקרב, הבלבול
שאפשר לתאר כקרב גבורה, לשבש כפי שתואר לעיל את ההתקפה ולגרום לכוח התוקף 

 אבידות קשות
  באותה נקודה אם בגלל תכנון לקוי או בגלל שלא נפרצו כל  43 –ו  51חדירת חטיבות

בניגוד חדרה  51שנעה בעקבות חטיבה  43המעברים המתוכננים גרמה לכך שחטיבה 
 23:00לתכנית ותורת הלחימה רק בשעה 

  פנתה צפונה במקום מערבה ע"פ התכנית, כנראה בכדי לסייע לחטיבת החי"ר  43חטיבה
 שנכשלה במאמץ לפרוץ בגזרת  52

 ששיבשו את צה"ל חלקם סדירים וחלקם מילואים כוחות קטנים של ב היתקלויות בלילה
 תנועת הכוחות התוקפים בעומק השטח.

 
 מדוע לא התקדמו הסורים בשעות הלילה ואו הבוקר המוקדמות –המרכזית  לשאלה

 אנסה לענות ע"פ חטיבות וגזרות מצפון לדרום
 

  נכשלה כבר בלילה כאמור ההתקפה של חטיבה זאת כודנה לכיוון קונטרה. מ 43חטיבה      
 כתוצאה ממארב של כוח צה"ל שפגע קשות בגדוד המוביל 6-7.10של 

 

  החטיבה התקדמה בלילה, ספגה אבידות בשלב  כודנה לכיוון חושניה ונפח.מ, 51חטיבה
ההתקדמות, נתקלה בכוחות נוספים, נסוגה לכיוון חושניה וחידשה את ההתקפה בשעות 

ציר הנפט, ציר פלא הייתה נוכחות  על בציר ההתקדמות של החטיבההבוקר. בכל מקרה 
 . של כוחות צה"ל

 סיבת העצירה
שיבוש בלוח הזמנים, התנועה בלילה, ההיתקלות בכוחות בלתי  כנראה שהצירוף של

 שעות האור. ב תנועה צפויים, גרם להיסוס ולנטייה הטבעית לחזור למוכר והידוע, דהיינו
 



  כוח חלוץ של החטיבה נתקל בשעה ציר הנפט, ציר קק"ל לכיוון ציר יהודיה. מ 46חטיבה
החטיבה נעצרה  וחידשה את ההתקדמות  ,באזור קצביה במחלקת טנקים של צה"ל 02:00

יש לציין שמלבד  ע"י כוח של צה"ל שעלה מולה.בבקר. זמן קצר לאחר ההתקדמות  נעצרה 
 , שום כוח 05:30אותה מחלקה, לא עמד בינה לבין הכינרת עד שעה 

 סיבת העצירה
 לעצור גרמו לה לעצור.  51גם כאן, אותם גורמים שגרמו כנראה לחטיבה 

 

  ספגה פגיעות באזור תל סאקי, לכיוון רמת מגשימים.  116מאזור מוצב  132חטיבה
. חידשה את ההתקדמות בשעה 24:00התקדמה עד רמת מגשימים נעצרה שם בשעה 

לא היה שום  09:00משעת העצירה ועד שעה  באזור אלעל. 10:00, נבלמה בשעה 09:00
 כוח שימנע את התקדמותה.

 סיבת העצירה
, ות, החטיבה היא חטיבה ממוכנת אשר כללה גדוד טנקים אחדבניגוד לחטיבות האחר

 47כנראה שכתוצאה מהיסוס או ע"פ תכנית מראש, המתינה להצטרפות של חטיבה 
 למערכה.

 
 

 סיכום
   

והדרך "לכיבוש  כהצלחה סורית אדירה 6-7.10מה שהצטייר בעייני הפיקוד הישראלי בלילה שבין 
 חמשתחלקי, מתוך או ככישלון   ככישלוןהדגניות" פתוחה, הצטייר כנראה בדרגים הסורים השונים 

 46החטיבה המשריינת החטיבות של הדרג השני  שהיו מתוכננות להגיע לקו הירדן רק בפני 
 .7.10הייתה פתוחה הדרך בשחר של בוקר  ,132והחטיבה הממוכנת 

 הנטייה של המפקדים הסורים להיצמד לתוכנית,   י התכנית ברגע האחרון,נראה שהצירוף של שינו
 ולוח הזמנים שהשתבש, ההתנגדות הבלתי צפויה הן בזמן ההבקעה והן בהתנגדותהתנועה בלילה, 

הסורים, לאובדן הביטחון, להיסוס בקבלת  החטיבות גרמו לתחושת כשלון או כשלון חלקי למפקדי
 .דםההחלטות ובעיקר בחשש להתק

  

 

 אליעזר


