
 בקרב ההבקעה הסורי המשוריינת 1דיוויזיה 

 הקדמה
המשוריינת הייתה אחת משתי הדיוויזיות המשוריינות של הצבא הסורי והיחידה שהייתה  1דיוויזיה 

כמו כן הדיוויזיה הייתה  58וחטיבה ממוכנת  91,76בהרכב מלא, של שתי חטיבות משוריינות 

הכוח הנוסף היחידי שהפעיל , הטנק החדיש ביותר בזירה באותה תקופה. T62בטנקי  מצוידת 

 .T62טנקים אלו בצבא הסורי היה כוח אסאד שכלל חטיבה משוריינת של טנקי 

 .T55והייתה מצוידת בטנקי  שהקמתה עדיין לא הסתיימה  3דיוויזיה נוספת הייתה דיוויזיה 

ריינות היה להיכנס בעקבות החטיבות והמש לפי תכנית המלחמה הסורית תפקידן של הדיוויזיות
 .ןלרמת הגו בגבולבסס את השליטה המשוריינות של דיוויזיות החי"ר 

נשארו שהייתה הכוח המובחר של הצבא הסורי שנועדה להכריע את המערכה,  1ביחס לדיוויזיה 
 שתי שאלות מהותיות 

 האחת, מה הייתה תוכנית הפעולה ונתיב הכניסה המתוכנן 
, מדוע לא הופעלה הדיוויזיה במלוא כוחה השלב ההבקעה כאשר ברור שללא קשר מה השנייה

 91היו תוקפות במלוא כוחן במקביל לחטיבה  58 –ו  76הייתה התוכנית המקורית, אם החטיבות 
 בגזרת נפח, תוצאות המערכה היו כנראה שונות.

 
 תכנית הפעולה של הדיוויזיה

 
באזור כודנה, להתפרס  במלוא כוחה להיכנס בשעות  הבוקרהתוכנית המקורית הייתה כנראה  

 להגנה ולמתקפה בהמשך. על מרכז רמת הגולן ומשם להיערך ולהשתלט 
. קיימים חילוקי דעות מהי המשימה שהוטלה 58ואולי חלקים מחטיבה  91בפועל, נכנסה רק חטיבה 

 בסופו של דבר על חטיבה זאת.
ס שתכנית הפעולה שונתה כתוצאה מהכישלון של המאמץ "ספורה של מפה" גורדני אשר במאמרו 

הייתה בלבד(  91לפרוץ את קו ההגנה. הדיוויזיה )למעשה חטיבה  7בגזרה הצפונית של דיוויזיה 
ולהגיע לעורף של הכוח הישראלי  לכוון  וסט ומשם להר אודם אמורה להמשיך לנוע לכיוון צפון מערב

אשר מבסס את זאת ע"ס מפת שלל שנמצאה וחיצי  בגזרה הצפונית "ולשחרר את הפקק". דני
 . 1של דיוויזיה  כנראהההתקדמות שסומנו עליה, הוא מסייג זאת שהיא 

, מתי 6-7.10.73הערה שלי: השינוי היה יכול להיות ככל המוקדם בשעות הלילה המאוחרות של 
ת ואו היו חלק אם כן הספיקו לעדכן את המפה, ע"פ המפה אפשר לראות האם החיצים סומנו ידני

 מהמפה המקורית.
צבי עופר במאמרו "סיפור לא ברור" המגיב על המאמר "סיפורה של מפה" מטיל ספק בגרסה של 

 .43דני אשר ואומר שיתכן שהמפה הייתה שייכת לחטיבה המשוריינת 
תומכת בגרסה  (384פיעה בספר של פסח מלובני "מצפון תפתח הרעה" )עמוד והגרסה הסורית המ

אשר, ע"פ גרסה זאת, מטרת הדיוויזיה היא להגיע לאזור וסט/קלע ולחבור ממערב לדיוויזיה  של דני
. לא ברור האם זאת התכנית המקורית או שהתכנית שונתה בעקבות כשלון הפריצה של דיוויזיה 7
7 

 לא ברורה עד היום., לפחות אצלנו, נשארה 1סיכומו של דבר, תכנית הפעולה של דיוויזיה 
 

 7.10.73הופעלה הדיוויזיה במלוא כוחה בתאריך מדוע לא 
 

 לכך מניח את הדעת הסבר נמצאבמקורות הישראלים לא 
 הממוכנת מוזכרת במספר מקומות בצורה לא עקבית,  58חטיבה 

, מכיוון 51דני אשר כותב שהחטיבה הייתה אמורה לנוע מחושניה על ציר הנפט בעקבות חטיבה 
 יכלה להתקדם.נבלמה, החטיבה לא  51שחטיבה 

מה גם  ואפילו הגיוני יותר. הערה שלי: לא הייתה מניעה לנוע במקביל מצפון לציר הנפט בציר פלא
 שהשטח מאפשר פריסה ותנועה שלא ע"ג צירים.

שנותרו ליד תל פארס פגעו קשה  188( נאמר שטנקים של חטיבה 416בספר "על בלימה" )עמוד 
 .58 של חטיבהבשעות הצהרים המוקדמות בגדוד הטנקים 

, אין שום הסבר מדוע לא השתתפה בלחימה ביום זה וגם ביום 76באשר לחטיבה המשריינת 
 מחרתלש

 המפורטים בספר של פסח מלובני "מצפון תפתח הרעה"במקורות הסורים 
 מופיע הפירוט הבא



צית אל סלוקיה )מח –קיבל מפקד הדיוויזיה הוראה להניע את כוחותיו לקו תל יוסף  08:00בשעה 
 .וסט -לנפח, מצפון לציר הנפט( לכיוון נפחהמרחק בין חושניה 

 (= נקודה מתוכננת ?ההטלה קו)לנקודה המתוכננת.  91הגיעו יחידות חטיבה  11:15בשעה 
הגיע באיחור אל קו ההטלה מאחר ומפקד החטיבה איבד את הכיוון ומכיוון שנתקלה   76חטיבה 

תחה באש ממרחק של שני ק"מ. יותר לא מוזכרת החטיבה סלוקיה. החטיבה פ-בהתנגדות מכיוון אל
 באותו יום.

 סלוקיה נמצאת באזור ציר הנפט צפונה מצומת משתא.  -אל 
להגיע לקו ההטלה עקב התנגדות של האויב ובשל הפצצות  17:00לא הצליחה עד שעה  58חטיבה 

 ממטוסים.
 הגיעה החטיבה לקו ההטלה ונערכה לבלימה. 17:00לאחר השעה 

 
 נושא זה סיכום והשערות

 
 הגרסה הישראלית והגרסה הסורית דומות למדי – 91חטיבה 
כאמור אין התייחסות לחטיבה בצד הישראלי, אם מנתחים את הגרסה הסורית יתכן  – 76חטיבה 

שכוח החלוץ של החטיבה שכאמור נעה באיחור בגלל טעויות של מפקדה נתקל בהתנגדות של כוח 

יתכן שהכוח זוהה בטעות  T62, מכיוון שטנקי החטיבה היו כאמור מסוג וגונעצר או נס 188מח"ט 

 . בכל מקרה נראה שלפיקוד החטיבה היו בעיות של שליטה ונחישות.91ככוח של חטיבה 
בגרסה הסורית לא מסופר היכן נתקלה החטיבה בהתנגדות ואילו בגרסה הישראלית  – 58חטיבה 

יבה נתקל בהתנגדות באזור תל פארס, לכאורה מתאים )על בלימה( נאמר שגדוד הטנקים של החט
 לגרסה הסורית.

אבל, בכדי להגיע לתל פארס, היה על החטיבה לפנות בצורה חדה דרומה מנקודת הכניסה במקום 
 הפקודה. האם גם כאן הייתה בעיה של ניווט ושליטה.לפנות לצפון מערב ע"פ 

להנעת הדיוויזיה הייתה כנראה בעיה של  בהקשר של קבלת הפקודה רק מפקד הדיוויזיה המוזכרל
 .שליטה ותיאום של הכוחות שעמדו תחת פיקודו

האם יתכן שלמרות שדיוויזיה זאת שהייתה חוד החנית של הצבא הסורי מונו לה מפקדים לא ראויים 
? 
 

 סיכום
 

בקרב  1כפי שנאמר לדעתי בצורה קולעת במאמרו של צבי עופר בהקשר של הפעלת דיוויזיה 
 עה הסוריההבק

צבאי  –"תולדות מלחמת יום הכיפורים בכלל ורמת הגולן בפרט מחכות עדיין למחקר ההיסטורי 
 שהן ראויות לו."
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