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 בקרב ואדי מבעוק השתלבותה של הארטילריה

 

 מבוא 

 

תו"ל  ש  70בגליון   יום  ,"תחןתמיד  מלחמת  מרכז  רשימה    1הכיפורים  ובאתר  מחקר    ,הופיעה  פרי 

סקרתי    ,שערכתי "ובה  המבצע  תוכנית  בוצעה   בנדיגו"את  תוכנית  נדיגוב.  2שלא  פת  תמשו  הייתה 

 סוללות טילי הקרקע אויר המצריות )טק"א(חלק משתק  ל   . מטרתה הייתההתותחניםולחילות האויר  

אויר    תלהיעשוהארטילריה אמור היה    טיווח  .ארטילריה ארוכת טווח  באמצעות מוטסות  ע"י תצפיות 

, עקב לא בוצעה  , כפי שתוכננה,התוכנית  . ציינתי כישל חיל האויר( דו מושביים  סקייהוקבמטוסי עיט )

משולב    בוצע מבצעבשלהי המלחמה  הוספתי, כי    אך  הכיפורים ההוא.שהופתע צה"ל ביום  ההפתעה  

של  זה שבוצע בגזרה הדרומית    . מבצעבשיטה שפותחה בתכנית בנדיגו  ,ומטוסי עיטשל ירי ארטילרי  

ומית של התעלה.  שיתוק כל סוללות הטק"א בגזרה הדרל  תרם את חלקומערב התעלה, בואכה סואץ,  

 ת של התעלה. מטוסי חיל האויר בשמי הגזרה הדרומיש פעולה להתוצאה הייתה מתן חופ

שנכתבה   3252אוגדה  , שורה אחת ביומן המבצעים של חפ"ק  הלך מחקר שערכתימגיליתי, ב  לאחרונה,

"התחיל בנדיגו   :האוגדה  לחפ"ק  4הסיוע האוגדתיובה נרשמה הודעת מפקד    14/10/1973בוקר  ב

שבו   משולב קרב באותו ה של הארטילריהחלק לבדיקתשהביאני ה היו המתנע שלוש מילים אל ".קטן

 .וארטילריה וחי"ר )חרמ"ש וצנחנים( בסיוע מסיבי של חיל האוירנטלו חלק כוחות שריון, 

מהו   החד משמעי לשאלהכי דווקא מקורות מצריים סיפקו את המענה    אקדים את המאוחר ואציין

הייתה     ,המצריים  חברים ממסקנתם של ה  .בכתוביםקטן" שעד כה לא זכה לאזכור    אותו "בנדיגו

הישראלית   כי הטווח  ארוכת  הארטילריה  הטק"א   ירי  סוללות  לשיתוק  שהביא  הגורם  הייתה 

 . הלחימה גזרת שליטה מלאה בשמיהאויר הישראלי  המצריות ואפשרו לחיל

המצריים של הכוחות    שהביא  לחיסולם.  חפוז אך יעיל  .משולב  קרבניתן היה לנהל  כתוצאה מכך  

 .התוקפים

 : רקע.המיתלה מיצריר ואיזהקרב ב

היה יום התפנית בלחימת צה"ל בחזית תעלת סואץ. היום נפתח בהתקדמות רבתי   14/10/1973יום  

לכל    נסיונות פריצה של למעלה משש חטיבות מוגברות  נעשו   . של הצבא המצרי לכל אורך קו החזית

ממשולש המלחות שבצפון מערב סיני ועד  המעברים שבדרום קו החזית, בואכה זירת    .ורך קו החזיתא

 ים סוף )מרש"ל(.

קשות. בערבו של אותו יום   אבדותכזכור, באותו יום בלם צה"ל את הצבא המצרי תוך שהוא מסב לו  

 אחרים  של כלי מלחמה  עשנים, ולצידם אין ספור  מצריים  שלדי טנקים  200-היה אזור הקרבות זרוע בכ 

 גופות חללי צבא מצרים. ו ומרוסקיםנטושים 

יום, היה קרב משולב שניהלאחד הקרבות המוצלחים ביות   252ו כוחות מאוגדה  ר שהתנהלו באותו 

נוהל  טנקיםנוסף בסיוע  ממונע  וגדוד    -המצרית  3כנגד כח מצרי, שכלל את חטיבת השריון   . הקרב 

  ישראליים  כוחות  ע"י  אזור שהיה תפוס  -המיתלה  מעברשל    מבואות המערבייםהדרומית של הבפינה  

 - 202צנחנים(  חיר"ם )  . הכוחות כללו את גדודמועטים יחסית  קרקע  כוחות    . בקרב, נטלו חלקדלילים

ובו שתי   401מחטיבה    46; גדוד שריון מוקטן  בכח של כפלוגת טנקים  גדוד צנחנים מוקטן שתוגבר

הצנחנים גדוד    .  חרמ"ש( ובו שתי פלוגות  8)חטיבה    875  מחטיבה  89טנקים; גדוד חרמ"ש    פלוגות

 
1 operation-heritage/bendigo-center.org/war-https://kippur / 

 
 .34עמוד  (2020)ספטמבר , 70 תותחן תמיד , : התכנון הקפדני שנכשלבני ארבל, תוכנית "בנדיגו"  2
פור, בקובץ מסמכי אוגדה מצוי באתר עמותת המרכז למלחמת יום כי  ,252יומן המבצעים של חפ"ק אוגדה  3

252 . 
 .במלחמה 209ב ארז ז"ל, מפקד אגד ארטילרי אל"מ יעק  4

https://kippur-center.org/war-heritage/bendigo-operation/
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 ת טנקים לשם כך תוגבר בפלוג.  252חזית אוגדה  אבטחת  הכנף הדרומית של  הופקד על  ש  הוא  202

 .  5וקטנת מ

ף מפרץ  מחוהוביל  ש  -6נוה   האורך  ציר  עםם )יורה(  ציר החת"נפרס בצומת   ד עם הטנקים מפקדת הגדו

 7. (עזבוןסואץ, מערבה לציר הרוחב )ציר 

חולי שעבר בערוץ ואדי מבעוק לצד ציר וחות מצפון לציר נווה החזיקה בצומת ופרסה כמפקדת הגדוד  

 .בבואכה ציר הרוח איזור התעלהמוהוביל 

בעוק עם ואדי מ  מפגש המכונה עכברוש ב  באיזור המתחם  על ציר הרוחב  גותיופרס את פלו  89גדוד   

 8  .עיזבון ציר הרוחב

ציר עזבון היווה קטע מציר הרוחב  הראשי שעבר לרוחב כל עורף קו החזית בסיני. מראס סודר בדרום  

 דרך צומת המיתלה, טסה, בואכה בלוזה וכביש החוף בצפון.

  14/10/73שהה ביום    –ציר המיתלה )עטיפה(  המופקדת על    -401לחטיבה    שהשתייך  46השריון  גדוד  

  נה, הקרובה ביותר הזמי  הפך להיות היחידה  בכך.  לצורך התארגנות(  )לרסון  במחנה צומת המיתלה  

 . עכברוש( מתחם כביש הרוחב )-לאיזור מפגש ציר הרוחב ואדי מבעוק 

  3כלל    האגד  הסד"כ הקבוע של .  209לרשות האוגדה התבסס על אגד ארטילרי   הכח הארטילרי שעמד

  404גד"ב  .מ"מ 120מ"מ, וגדוד מכמ"ת  160( גדוד מכמ"ת 404, 403, 402בינוניים סדירים ) גדודים

צורפו . בתחילת המלחמה  )גזרת כח ששון( בגזרה הצפוניתנגרע מסד"כ האגד למשך המלחמה ונותר 

(.  9מ"מ   175סוללות    2)  329וגד"כ    מ"מ(  175סוללות  2)  647: גד"כ  מהאגד המטכלי  גדודים כבדים  לאגד

 מכריע בקרב כפי שנראה. תפקידהיה  גדודים הכבדיםל

  צפונית מזרחית   647. במרחב הרלוונטי לגבינו, נפרס גדוד  רי נפרס בעיקרו מול המעבריםהאגד הארטיל

  ו , נפרס202דוד  . ולצורך סיוע ישיר לגלצומת מערב  נפרסו מצפון    402  סוללות מגדוד  2לצומת המיתלה.  

  66.10  רהויעל ציר    403מגדוד  מ"מ    155  ת רועםוסולל  68באיזור ציר יורה    מ"מ  120סוללת מכמ"ת  

שערכתי   מראיונותלציר הגידי, אך  פרס את סוללותיו לסירוגין, בין ציר המיתלה    329יש עוד לציין כי גד"כ  

, שםפרס בגזרת הגידי ונטל חלק בקרב שניטש   הוא 14/10/73ביום   כי  סביר הגדוד, עם חברי, קציני

 . (לצומת המיתלה  יותר אם כי יתכן שסוללה אחת פרסה קרוב)

את   להעביר  המצרים  עמדו  צה"ל,  בידי  שהיה  המודיעני  המידע  וכוחות   שלהםהשריון    דיביזיותלפי 

 11לעומק סיניולתקוף לאוקטובר  14או  13ום מזרחה לתעלה בי צנחנים

שני הצירים המרכזיים, ציר המיתלה )עטיפה( והגידי  ב הייתה כי המצרים יתקפו    252הערכת אוגדה  

רי להגנה על  ואת עיקר כוחות האגד הארטיל  ,שלה )פוררת(. על כן פרסה  את שתי חטיבות הטנקים  

יושממול צפון המפר  . האיזור12מבואות צירים אלה צפוי , נתפס כשטח שאינו  רהץ דרומה לכיוון ציר 

 13כאיזור הגנת אגף בלבד.  ,חרמ"ש -יר"םחה גדודינתפס ע"י לתקיפה, ולכן 

 
  17' ( עמ2020)אוגוסט   1973  –אוקטובר  14לחימת השריון בקרב ואדי מבעוק  זטורסקי, וגמן ו 5

2020.pdf-mabouk-wadi-of-battle-armor-the-az-center.org/research/yw-https://archive.kippur 

 
 שהיה ידוע כ"דרך צביקה"  6
 ראו מפה מצורפת.  7
באוקטובר   14קרב ואדי מבע'וק  מהפתעה לנוקאאוטגדעון אבידור, ם, ראה: פריסתעל הרכב הכוחות ו 8

  .7 'עמ .2018-מכון חץ הוצאת  ,1973
https://docs.wixstatic.com/ugd/298692_edb994f5a3494a0cae903bce912dd12d.pdf 

 
ע"י מטוסי אוייב   /10/7313הושמדה ביום  .בגזרת ציר עכביש 214סופחה לא.א.  -סוללה א -סוללה שלישית 9

 ( 14/10/73 מההכנות האויב לקראת מתקפתכחלק 
 , ספרית בית התותחן. 9/2004 עופרבעריכת צביקה   ורבמלחמת יום כיפ 209/252דו"ח מפקד א.א. ר'  10
 . 305 -303(, 2013)  הלהיסטורי, הוצאת צה"ל המחלקה יום הכיפורים   אלחנן אורן, תולדות מלחמת 11
 21-20עמ' אבידור, שם  12
 .7אבידור, עמוד  13

https://archive.kippur-center.org/research/yw-az-the-armor-battle-of-wadi-mabouk-2020.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/298692_edb994f5a3494a0cae903bce912dd12d.pdf


3 
 

 

 

מדרום, לכיוון ואדי מבעוק ימני  את תקיפתם בתנועת איגוף    כיוונו  הם  .נראה כי לא כך סברו המצרים

 ( וגדוד חרמ"ש4מדוויזיה    3בכח של חטיבה משוריינת )חטיבה    -וציר יורה. כוונת המצרים הייתה לפרוץ

שינועו לכיוון דרך הרוחב דרך ואדי מבעוק, ומשם לעבר ציר   - (6מדיויזיה ממוכנת    339)גדוד    מוגבר

 14המיתלה ובכך לחסום את מיצר המיתלה. 

 .סוללות טילי קרקע אויר מסוגים שונים  14  לגדה המזרחית של תעלת סואץ  ערב הקרב העבירו המצרים

גזרה הדרומית  ב  נפרסוסוללות    5.  לכל אורך החזית  חות הפורציםמטריית נ"מ לכו  לספק   הייתה  מטרתן
15  . 

 

 הקרב בואדי 

 . אולם הסתבר בדיעבד כי16ם יהמהלך תכנונחשיבות לסעיף "אויב" ב  לא ברור עד כמה יחסו המצרים

 הם שספגו מפלה קשה. , הרי בסופו של יום לא צפוי באזור התקפתםהגם שהפתיעו את צה"ל ב

אל   בין הכפר ןלכסיקולאורך ציר  את התעלה ונפרסו בעמדות זינוקכוחותיהם לחודש חצו  12-13בליל 

  13/10/73  בצהרי יוםכבר  .   "(מבדד"  הנטושה  עמדת הנברון)איזור    לבין עיון מוסא  ("ניסן"מעוז  )   שט

צה"ל   ארטילריתגילו תצפיות  אש  עליה  והופעלה  חמד   את החטיבה המצרית  הגנרל  כפי שמתאר   ,

 , והיא נערכה באזור המתנה בצהריים 13:30החטיבה השלימה את מעבר התעלה בשעה "בספרו: 

של האויב   עיון מוסא. האזור היה נתון לאש ארטילרית ארוכת טווח-שט-קדמי שהוקצה לה בציר אל

סביר להניח   17" .םמספר אבדות בנפש ובכלי רכב בחלק מיחידותיההם לאותה עת, דבר שגרם לב

- אנחנו יורים שוב עם ה"  :מ"מ. כיוון שכעולה מדברי מפקד האגד  175ה אך ורק מתותחי  כי האש נורת

על הקו הקדמי. הסוללות זזו אחורה   155-לטובת המזח, כי אנו נמצאים כבר מחוץ לטווח ה  175

, ליד הערכות החטיבה  מאזורק"מ    30-טווח של כבצומת המיתלה היתה עמדת  )  18. "והאויב זז מזרחה

 . ( ת הזירהראה מפ -מוצב הכפר

 -יחידות אלהנראה כי  .  19329"כ  סוללה מגד  יתכן שגםוכן   .647גד"כ    /10/197313ביום   , פרסבגזרה

 מוסה. עיון  -וחות נוספים שנערכו על ציר הכפר כוב  המצרית בחטיבה ושפגע הן -הןלאור טווח תותחי

אגפה בעמדת זינוק בוהתייצב  ,    339  , צלח גם הגדוד הממוכן  המצרית  3ת השריון  בהמשך לחטיב

 20הימני של החטיבה 

סוללות הטק"א  לחודש  13-14של    בשעות הלילה גם  על    צלחו  ולחפות  שנועדו להשתתף במתקפה 

סוללות נפרסו לאורך התעלה מול   3כעולה ממפת פריסת הסוללות,    חיל האויר.מפני    הכוחות התוקפים

 ,מדרום  SA-2מעוז הכפר, וסוללת    באזור  SA-3מול ציר המיתלה, סוללת    SA-6סוללת  :  גזרת הלחימה

ואדי מבעוק ידע על ההתקפה הצ  .מול פתחת  , אולם הניח כי היא תונחת בגזרת  פויהכאמור, צה"ל 

 
בתרגום (1988קהיר  ) קחים,למחקר ו  -73קטובר ומלחמת א,  ג'מאל חמאד  (אלוף)ספרו של לואא' ראה: 14

 . 254עמ' פסח מלובני, 
פו"ם, בהנחית ד"ר דני  גרתבמס תסמינריוניעבודה  ,"מלחמת יום כיפור בראי הנ"מ המצרי"גיא רונן: ראה:  15

 אשר.
 2מופיעות  ,309עמ'  ,(2013)  םתולדות מלחמת יום הכיפורי אלחנן אורן, ההסטוריה הצהלי: פר סב 16

דרומה: מודיעין שגילה מערך צה"לי   -בואכה רפידים - גידימהתכנון המקורי בציר ההתקופה סברות להסטת 
 סיוע לפריצה דרומה לכיוון ראס סודר. או דליל, 

 . 252, עמ' , תרגום פסח מלובני, שםחמאד  17
, מרכז המידע בית  9741במאי  1.  כנס חת"ם לסיכום מלחמת יום הכיפוריםראה: דברי מפקד האגד,  18

 התותחן. 
, דו"ח מפקד אגד ועדויות בעריכת צבי עופררים, קובץ מקורות חיל התותחנים במלחמת יום הכיפו: ראה 19

  7/4/2022ממיל מיום המקורות מעורפלים, אולם  329. )לגבי הסוללה מגדוד  95 ( עמ2013)  ,209 ארטילרי
 .סוללה היתה באותו יום בגזרת הג'ידיה , סביר להניח כי ששלח מסו"ל סוללה ב', אילן אדמון

  ישראלי, מזכרונות-ערביהסכסוך ה, ואצל נעם עבד אל מו( אא' )גנרלו, ל 3ספרו של מפקד ארמיה ראה,  20

 .219, בתרגום פסח מלובני, עמ' ( 2002קהיר ) עבד אל מונעים ואצל. אלוף(-פריק )רב
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ו נכוחותי  .הגידי )פוררת(  ציר  במיוחדצירי המיתלה )עטיפה( ו  -על שני הצירים המרכזיים  252אוגדה  

ב21בהתאם נערכו   רק  .  נותרו  הדרומי  והגדודים    2אגף  לגדוד    טנקים  6-7כהרגליים  . 202שסופחו 

והן לצורך השמדת סוללות   הקרקע  סיוע קרוב לכוחותהן במשימות    ,אויר לפעול במקביל נערך חיל ה

 טילים בגזרה.

דת מת"פ דרום לחיל נערכו תיאומים בין מפק  13/10/73ב  ם עולה כי כברמיומן המבצעים של מת"פ דרו

כוחות  , תוך שחיל האויר הקצה14/10/73האויר )קס"א(, בהם הקצה המת"פ מטרות לתקיפה בבוקר 

פוליגון שהינו ציר הגישה למתחם    -מאפר  רמטרות על ציתחילה הוקצו    22. מטרות  5טייסות לתקיפת    2מ

פריסת סוללות  )איזור גשרי הצליחה ו  שונו המטרות לאיזור גשרי התעלה   בהמשך הלילה )קרת מורה(.  

 . הטק"א(

נעה על ציר מאפר  3ה כמתוכן. חטיבה פתחו הכוחות המצריים בתקיפ 06:30שעה  14/10/73בוקר ב

 לכיוון ציר הרוחב  מערבה בתוך ואדי מבעוק(, שם פנתה דרום  מזרחה לכיוון מרחב פוליגון )קרת מורה  

כח בחוד ובתוכו סוללת  החטיבה נעה בטור, כאשר בראשה .  89בואכה מתחם עכברוש וגדוד החרמ"ש  

)תותחי   נגרר  החביר  D-30חת"ם  החת"ם  וחפ"ק  מגדוד  גדוד  .  החטיבה(  לנוע  החל    339במקביל, 

מדרום   נווה והתפצל לשני ראשים  –יורה    הצירים  בצומת  202על שנתקל בגדוד    מערבה על ציר יורה

 .ופלוגת הטנקים המוקטנת שתגברה אותו 202מנהל אש עם גדוד  אתוך שהו ,ומצפון לציר

וגדוד   401חטיבה  של  זיהו אותם תצפיות המודיעין    06:30בשעה    תנועת הכוחות המצריים  עם תחילת  

בו ישב   -"עכברושמתחם "לכיוון  נעה בערוץ    פיתחת הואדי  חטיבת השריון פנתה מערבה לתוך    .202

 וכן את מחלקות התול"ראת מחלקות הטנקים שלו    202גדוד    , הפעילבמקביל  .  89גדוד החרמ"ש  

דורון אלמוג )אברוצקי(    "פמהגדוד, דורון רובין, המפקד  , אך  מ"מ. לגדוד לא היה קש"א  81ומרגמות  

סיוע ארטילרי   לגדוד הוקצה.  את האש  ווהפעיל  את מלאכת הטיווח  וידע  ,, זאב זכריןמ"פ המסייעתו

יורה    287מגדוד  מ"ת   ישיר מסוללת המכ פרסה ש  403מגדוד    מ"מ(  155)  וסוללת רועם  68שבציר 

שבאיזור צומת    ניים של האגד  יתרת התותחים הבינו  גדודהוקצו למעת לעת    .46רה  ממזרח ביו  ולטובת

גדוד   י יומן המבצעים של חפ"ק האוגדה, החל האגד לירות לטובתעפ"  דוד כבד.מגף סוללות  וא  המיתלה

ר "מ"מ והתול  81ה. במקביל, הפעיל הגדוד את מחלקות מרגמות    23307:4כבר משעה משעה    202

לכלי  אבידות לא מבוטלות, במיוחד    גדוד המצרי הממוכןגרם ל  המשולבהירי  .  של הפלוגה המסייעת

וגוררי התותחים, באופן שהגדוד חלק מהגדוד עם   .וכיוון, כוחותיו פוצלואיבד שליטה    הרכב הקלים 

עמדת  ונעצר שם, לא רחוק מ  וחניבעל  לעבר ציר זאבה  את ציר יורה    הצחלנוע דרומה,    החלהמג"ד  

השלימו את המלאכה, חיסלו ש, כוחות  202חרת אחר הצהריים שלח מג"ד  למ  .403הסוללה של גדוד  

לכיוון  החטיבה בתנועתה    במקביל המשיכה  24.עצמו נלקח בשבי  המצרי  והמג"ד  ,הגדוד  את שאריות

וקצתה  כי סוללת המכמ"ת שהיש לציין    ועורף קו ההגנה הישראלי.   בואכה ציר הרוחבמערב בתוך הואדי,  

עד   ונותרה עם בטן תחמושת ריקה.  גדולה ביותר של תחמושת  ירתה כמות  202בסיוע ישיר לגדוד  

מ"מ שבפלוגה המסייעת של הגדוד   81. אף מחלקת המרגמות  שקיבלה מלאי נוסף למילוי מהאוגדה

 .  ירתה כאלף פגזים

באיזור  הכח המצרי בלימת להיערך ל 46וד לגד-דן שומרון  -401לאירועים הנ"ל, הורה מח"ט  במקביל

זה היה צירים  כי מפגש  רוחב )עיזבון( באיזור "עכברוש". ברי היה  ואדי  מבעוק עם כביש הציר  מפגש  

לצומת    הדרךניה  פב  תמשתלטת על הצומת, היה נפתח  3חטיבה  קריטי למהלך הקרב כולו. לו הייתה  

 - יזבון עם הואדילמפגש ציר הרוחב ע  נעה ראשונה, בפיקוד ירון רם,    פלוגה ג   .ר עבהמיתלה וחסימת המ

החלה לנהל אש עם חוד החטיבה   07:40הפלוגה נערכה משני צידי הואדי, ומשעה  .  איזור עכברוש

. כחצי שעה לאחר מכן הגיעה פלוגה ב' בפיקוד 25המצרית בהשמידה טנקים ונגמשים שנעו בראש הטור

תי הפלוגות התמקם עירא עפרון, אשר התמקמה על הגדה הצפונית של הואדי ממערב לפלוגה ג'. בין ש

חפ"ק המג"ד דוד שובל, ולצידו הקש"א ניסן לוין. לקש"א לא הייתה תצפית טובה על שדה הקרב והוא 

וסיכנה את הכוחות, כפי   לא הפעיל אש. אולם הוא זיהה אש ארטילרית של כוחותינו שנפלה בשטח

ירון רם    שעוד נשמע. של  , תוך שהמ"פ שולח  על המצוק הצפוני של הואדיבמארב  ערכה  נ  פלוגתו 

 
 .24, שם, עמוד גדעון אבידורראו:  21
 . 21:15שעה  . /7313/10מחלקת הסטוריה, דף  506/1988 ארכיון ק תי קס"א,- יומן מבצעים מת"פראה  22
 .  314074 , שעהדיווח האגד ביומן המבצעים של חפ"ק האוגדה ראה  23
 . 24, עמוד בידורא 24
 .22, החל מעמוד , וגמן וזטורסקיראה 25
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באש על  פתחה הפלוגה    0740בשעה    .ככוח בולם  ,ימזרחי של הואד  -םאל צידו הדרו  מחלקה אחת

, , שהייתה ממוקמת ממערב202גם מחלקת טנקים של גדוד  הטנקים המצריים. במקביל פתחה באש  

ועימו  46ד  הגיעו לגזרה מגכאמור,  בהמשך,    דרומית למרכז הטור המצרי. פלוגות טנקים   2, שובל 

 הטור המצריראש  .  ק"מ ממערב לפלוגה ג  2-מצפון לואדי כשעל המצוקים  שפרסו  ,  נוספותמוקטנות  

גדוד הארטילריה-  החודכח  עיזבון.    מצירמטרים    500-עצר כ , נגמשים  הם חפ"ק נובי  שכלל טנקים 

. אגב כך הצטרפו גם מטוסי  המח"ט שנהרג, כולל  פג אש מדוייקת שגרמה לו לאבידות קשותס  -המח"ט

נראה כי חלק ניכר מאבידות החטיבה   ., תוך שמירת מרחק מהכוחות הישראלייםחיל האויר לתקיפות

 202גדוד    26חלקם ע"י מטוסים.  . 46גדוד    בגזרת, נגרמו  כלים(  60-)כ   ו המצרית וגדוד הארטילריה של

כ הנראה  ככל  ארטילריה  טנקים  9-השמיד,  כלי  מספר  הממוכן    לקבחפגע  ו,  הגדוד  מכלי    339ניכר 

מ"מ   81מחלקת המרגמות  אש מסייעת של  בלחימה בעיקר בירי    השתתף   89גדוד החרמ"ש    27. לוחמיוו

  28.מ"מ 20שלו, ותותחי 

 

 וביצוע "בנדיגו" , יבשה ואויר,משולבקרב האש בניהול ה

.  החלה האוגדה להפעיל את מערך האש שלהלערך,    0630בשעה    תהמצרי  גילוי המתקפהתחילת  ם  ע 

המילים שביומן המבצעים   שלוש, פרט להאש על סוללות הטק"א  ת אין לנו מקורות ברורים לגבי הפעל

ירי לעבר סוללות הטילים   החלה מפקדת הסיוע בהפעלת תוכנית  האוגדתי. אך כיום אין ספק שמיד

, שנמצא בארכיון צה"ל  29דו"ח גיחות האוירבמעיון  וראוי לציין כי ברשומות צה"ל  .  בטיווח מת"ץ אויר

 -מטוס עיט דו מושבי  הגיע  0730החלו גיחות חיל האויר לזירה. בשעה    0700עולה כי כבר בשעה  

. נראה כי מטוס זה טיווח את  ימוןס  , הטייסמוטס ע"י הטייס בן צבי ומת"צ האויר    -שיעודו היה תצפית

א על סוללות הטק"  647  ד"כנראה כי האש הארטילרית שהפעיל ג  .30ארוכת הטווח של צה"ל   ריההארטיל

. מי שנחלץ  31בגזרה   א, הביאו לשיתוק כל סוללות הטק"מטוסי חיל האויר  שהפעילו  אמצעים ואשובנוסף  

פאוזי כותב פריק אוול    הגנרלים המצריים, אשר תיארו בכתוביהם את אירועי היום.עזרתנו היו דווקא  ל

עם תחילת ההתקפה, הותקפו סוללות "  (:אל"מ בדימוס פסח מלובני)כפי שתורגם ע"י    32בספרו 

מ"מ ארוכי טווח של האויב, שפגעה   175אלה ע"י מכת אש ארטילרית מרוכזת של תותחי 

לא יכלו לאבטח את עמדות גדודי הטילים האלה    3-ו  2האלה. ארמיות    סוללותמה  שבחמ

    ."בגדה המזרחית, וגם חיל האוויר לא הגיש להן כל סיוע

טיבה חהתקפת " :333, מפרט בספרו את האסון שירד על חטיבה 3ואילו הגנראל ואצל, מפקד ארמיה 

אמורה   שריון היתה  3שריון החלה בצורה לא מעודדת, שכן על פי התכנית לאבטחת חטיבה    3

 להתבצע לפני תחילת ההתקפה מהלומה אווירית, אך היא לא התבצעה, מאחר ולא נוצר קשר עם

באוקטובר,   - 14גדודי הטק"א שהועברו אל הגדה המזרחית של התעלה לפני אור ראשון של ה  

כדי ידם.  לאבט  וזאת  על  יותקפו  שלא  וכדי  המצריים  המטוסים  גיחות  את  נוצר ח  כבר  כאשר 

הטק"א לפעול, מכיוון שהאויב פעל כנגדן באש הארטילריה ארוכת   הקשר, לא יכלו גדודי

חלק מהאנטנות הדרושות לאכוונת הטילים נפגעו   טווח שלו, שהגבילה את פעילותן, שכן

 . "הגנה אווירית  אווירי וללאכתוצאה מכך. כך נשארה החטיבה ללא חיפוי 

 
 .8אבידור עמוד  26
 אבידור, שם. 27
 .49אבידור, עמוד  28
. הגיחה מאוזכרת גם באתר האינטרנט של טייסת  14/10/73מיום  41פמ"מ  7-47-1986 תיק ארכיון צה"ל 29

 (109טייסת העמק )
 . הנ"ל "חות הגיחותשהבהיר לי את דו)כיום פרופסור( סא"ל בדימוס הראל גילוץ, על  תודתי לטייס 30
 לעיל. 7-47-1986צה"ל  ארכיוןבתיק ר' דוחות  31
 (1988קהיר  ),מחקר ולקחים -  1973מחמוד פאוזי: מלחמת אוקטובר כוכבים(  4)מקביל לגנרל   פריק אוול 32

 . 180-179, עמ' 8פרק  בתרגום פסח מלובני
 ואצל, שם, עמוד    33
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. באותו 34" לעניין מופיע גם בספרו של שמעון גולן "מלחמה ביום הכיפוריםומביך משהו    אזכור מעניין

 ר )שטופר( דיווח לו מפקד החפ"ק האוירי אל"מ שפפיקוד דרום.  בחפ"ק    ביקר דיין  10:30בשעה  יום  

  בגזרה הדרומית.   . להערכתו אין טיליםבטק"א המצריים  שנקלט שדר מצרי לפיו פגעה ארטילריית צה"ל

בגזרה.    שאישר כי אכן קיימות סוללות  אל"ם גיורא פורמןלרמ"ח אויר במשל"ט חיל האויר,    דיין התקשר

 ך".ואתה מחזיק את זה אצל ששטופר חושב שאין סוללות  טובזה ממש לא תגובת דיין הייתה "

מוקדמות פעלו מטוסי התקיפה של צה"ל באופן חופשי המשעות הבוקר  לאחר שיתוק הסוללות  ואכן,  

ואדי מבעוקמעל שדה המערכה זירת  על  )סו של מטוסי עיט )סקיהוק(,  גיחות    69הופעלו    .  ר פסער 

כל גדוד הארטילריה  וקשות. כך למשל, הושמד לחטיבה אבידות, אשר גרמו ( ופאנטוםמיסטר משודרג

- נור עבד אל  (  מפקד החטיבה, עקיד )אל"מבקרב נפל    .פ"ק החטיבהחו  35שנע בתוך טור החטיבה

 36.עזיז

זוהתה מגמת  לביצוע "בנדיגו", עוד בטרם  כי הארטילריה וחיל האויר התכוננו  יומני המבצעים  מנראה  

לראשונה  , ניתנה פקודה  202משזוהתה המגמה ע"י התצפיות וגדוד    . מכל מקום,  3חטיבה    האיגוף של

  ולהוות את כח החסימה העיקרי. ולאחריה כל הגדוד, לחוש לזירה 46לפלוגה ג' של גדוד השריון 

 37דור:, כותב קצין האג"ם האוגדתי, גדעון אביעל הפעלת האש 

 

הוזעקנו גם כן לירות עליהם, להפסיק את כל העניינים פה, ולהתרכז  "מפקד האגד אנו מוצאים:  בדו"ח

עם  לירות  בה,  נמצא  האויב  הערכה  שלפי  ציון  נקודת  על  הייתה  שלי  והפקודה  מבע'וק,  ואדי  על 

הכול על אזור הוואדי הזה. האש הייתה בהתחלה    175-הארטילריה שנמצאת בציר המיתלה ועם ה

פכה להיות מבוקרת, בחלקה כאשר אל"מ פלד משה, עלה עם בלתי מבוקרת, פראית, בהמשך האש ה

 ."לטווח את הארטילריה הליקופטר וניסה

כדברי המג"ד  למרות נסיונותיו של אל"מ פלד לטווחה.  , 46סיכנה את לוחמי גדוד נראה כי האש 

 38שובל

לנו, הקש"א ש  התחיל ירי ארטילרי צפונית מאיתנו, ירי טיווח של ארבעה פגזים, הנחתי שזו סוללה  "

יריתי במקלע לכיוון הצסנה שלנו.    שלי אמר שזו סוללה שלנו, וקת"ק במטוס צסנה מטווח אותם לכיוון

 פסקה."   הוא ברח, וביקשתי מהקש"א שיפסיק את האש, האש

 ואז אני שומע  : "צפה בהפצצת מטוסי חיל האויר את הטור המצרי  כיצדתיאר    ז"ל  הקש"א ניסן לוין  

  רשת הקשר של הארטילריה  שמעתי פקודת טיווח בורואה הפגזה ארטילרית כמאה מטר מצפון לנו.  

 הבנתי מה קורה. אני מטווח ע"י כוחותינו. צעקתי בקשר לעצור את הירי, ולמזלי, הגורם  "100 "דרומה

 
" בהוצאת , קבלת החלטות בפיקוד העליון במלחמת יום הכיפוריםשמעון גולן, "מלחמה ביום הכיפורים 34

 .868ד (, עמו2013, )צה"ל מחלקת הסטוריה
 .257עמ'  ,חאמאד  35
 . 222שם, עמ'  גנראל ואצל, 36
 67עמ' , שם בידורא 37
 68 וטט בספרו של אבידור, עמ, מצ12/2013 לאבידורבראיון  38
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אך שתי דקות לאחר מכן, אמר שזה   ....בן מחזור שלי, יוסי עצר את הירי  שריכז את הרשת היה יוסי,

לא יכול להיות, כי כוחותינו יורים רק לעבר המצרים. לא ויתרתי, ואז יוסי אמר שכוחותינו יורים על פי 

  39"הנחיות של אל"מ.... 

נעצרה   ,צבעוני מ עם אל"מ פלד וסימון מיקום הכח בשני רימוני עשןבסופו של דבר, רק אחרי מו"

   40. הארטילרית האש

למרות   .(אשר לצידו היה גורם סיוע אויר )קס"א  יוע האוירי ניתן עפ"י הנחיות חפ"ק האגדסכאמור, גם ה

המטוסים   בין  רדיו  קשר  היה  ע"ישלא  ויעיל,  מהיר  תיאום  נעשה   , הקרקע  הסיוע פקדת  מ  לכוחות 

  ,התקשורת הישירה והמהירה  41.מפהתוואי הת המטוסים עפ"י  וונקביעת קוי כוחותינו והכ  האוגדתית

כלי רק"ם רבים ולחיסול מלא של  הביאה להשמדת    3בעת ניהול קרב ההשמדה הקרקעי מול חטיבה  

 . 42גדוד הארטילריה המצרי

 תם יום קרב 

דיוויזיה מפקד  הגנראל חאמד בספרו: "מספר , , שהחל בהפתעה לכוחותינועל סופו של אותו יום קרב

ארמיה    4 מפקד  בפני  המצב  תמונת  את  הציג  אבדות   3משוריינת  היקף  את  בפניו  והדגיש   , 

, וכל תותחי גדוד הארטילריה שלה, כתוצאה   BKנגמ"שי    T55   9   טנקים    60שהגיעו לכדי    טיבה,הח

, בנוסף למותו של מפקד החטיבה, והמצאות   SS  -   11ומערכי טילי הנ"ט    מההפצצות האוויריות,

שהושמד   339מספרים אלה אינם כוללים את אבידות גדוד    43" .מספר גדול של הרוגים ופצועים בשטח

, כוח מצרי מדרום 401איתרה תצפית של חטיבה    16/10קים הנספחת לו,. ביום  נפלוגת הט כולו, על  

ומחלקת צנחנים, אשר גילו   לאיזור מחלקת טנקים  שלח  202. גדוד  68חניבעל    ר צירלציר יורה, באיזו

ונגרמו אבידות בכח    BRDMנגמשי    2שבו הושמדו    ר נגמשים ולוחמי חי"ר רבים. בקרב קצרכח של מספ

. בכך נמחקו 44מספר נגמשים   וונתפס  339לוחמים בפיקוד מג"ד    100  -, נכנע הכח המצריאדם למצרים

 חללים ונפגעו שני טנקים 5כלי רק"ם. לצה"ל נגרמו  100-וכ  המצרי חטיבת שריון, גדוד ממוכןמהסד"כ 

 .20245כולם מכח גדוד 

. לא  לקראתולכוחות הישראליים, אשר לא נערכו  הקרב באיזור ואדי מבעוק החל בהפתעה מוחלטת  

. הערכות הכוחות לקרב נעשתה בצורה נעשה כל תכנון  סדור להגנת האיזור שמדרום לציר המתלה

בין חיל האויר   שיתוף הפעולה הראשוניתחילתו של    .לתנועת הכוחות המצריים  תגובותכסדרת  חפוזה, ו

הכבדה   ארטילריה הישראליתשטיווח את ה  109צפית מטייסת  ת  - עיט  משלוח מטוסב  החלה   -לתותחנים

ברת ביצוע. עובדה כי הירי על סוללות  לימדנו כי תכנית בנדיגו הייתה    על סוללות הטק"א. ירי ראשוני זה

לפעילות חופשית של מטוסי חיל האויר.   שיתק את הסוללות למשך הקרב. בכך נפתחו השמיים  ק"אהט

. ואחד הגורמים המכריעים לנצחון בקרב  ת האש הישראלי  עוצמת מכפיל כח חשוב של  פעילות זו היוותה  

הקרב המשולב.  פאקטו את דוקטורינת  -דה    ,הפעילו הכוחות הישראלים  ,ללא כל תכנוןשהתפתח  כך,  

פרטיטורה לתרם את חלקו  כל כח    .חיל אויר, שריון, חי"ר וארטילריהכוחות    היה זה שילוב מנצח של  

 מלחין. הקרב ללא של התנהלות 

 

 

 

 

 
 , שם,    וגמן וזטורסקי 39
 (האש ממסוק או מטוס.עד היום אין לדעת האם פלד צפה את ). שם  וגמן וזטורסקי,40
  .374-1047-1984תיק  – "בקשת סיוע מחא וביצועי תקיפה בחזית המצרית "תיק ארכיון צה"ל  הרא 41

   .14/10/1973 הציר יור  -העמודים המתייחסים לואדי מבעוק 
 . 69מעמוד , החל אבידורספרו של ".  הסיוע האוירי לקרב"ראה פרק  42
 .258, עמוד חמאד  43
 . 26,   וגמן וזטורסקי 44
 73, עמ' אבידור 45
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