בהערכתהמצבהמפורטת,שערהו המצ -ממזרחלתעזה עדתום יום ה"ע" ועוז .2
רים לפני גיבושתכנית האבלמתקפה ,מכאן,שהטנקים,הנמניםעםכוחותהדרג
גראניט 2מתוקז,עמדו על כדי עכתוצאה האופרטיוויהראשון,יועברולגדמ"זמהר
הצמתכננים העריכו'
סנהקרקןבב שי התעיהתן
גנר:אפשי.
י
ב
 שניעדר לצלוח בגליםהראשוניםבנייתהגשריםוהדוברותתסתיים לאלפניולהשתלט על סוללת העפר  -בלא ש"" ועוד 9-6שעות,בהתאםלסוגים
טנקים וכלאתותחים נ"טלפחותלמשך השונים של אמצעי הצליחה והגישור.
8 - 7השעיתהראשונותללחימה,כשהם המצריםהניחו,שלרשות כלאחת מדיווי-
חשיפים לשריוז של צה"ל.ההגנה נ"ט זיותחי"ר~תעמודכמותאופטימלית של
של הכוחותבשעות אי נתפסן כקרי גשרים'דוברות ואמצעיצליחהאחרים ;.

בניית הגשרים למעבר רק"ם במרחב
הצליחה של הארמיה  3ופעילות
כוחותיה בראש הגשר הארמיוני
בששים השעות הראשונות למלחמת
יוה"כ לא תוארו עד כה באופן
ממצה .במאמר זה ננסה לעמוד על
היבטים אלה .על פי יומני האירועים
של מפקדת הארמיה ושל כמה
ממפקדות המשנה שלהן  .כן נעסוק
בהשלכות שנודעו לתקינות הגשרים
על הצבת הכוח המצרי בגדה המז -המתכננים ,לחרוץ את גורל הצליחה
רחית ועל קצבההתקדמות של עוצ-
נולה .העברה מהירהורבת-כמות של
כות הארמיה  ,3תוך השוואה לתכנון אמצעיםניידים נ"ט בגליהצליחההרא-
המבצעי .שנערך לפני המחלמה .2שיניםוארגיזהכוחותלצליחה,בהתאם
קדימויות,

 .עיבוד של מאמר נרחב יותר ,שהוגש ל-מערכות-
באוקטובר . 1979הכותב שירת כחוקר בכיר במחל-
קת היסטוריה במטכ-ל .הדעות המובעות במאמר
אינן משקפות ,בהכרח ,את דעת המחלקה.
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בעיקרם,

לסדר
בע ה וי.
המזרחית 1
כיבוש ונאחז איחז בגדה
של
התעלה ,משמעותו -
ראשי
יצירת
גשר
ארמיוניים רצופים בעומק  12 - 10ק"מ
נועדו,

לפתור

נקודותהצליחה והגישור:ושיישמרסדר
ארגון הכוחות לצליחה .לפיכך ,הסיקו
המתכננים,שבמצב כזה תוכל כלאחת
מהדיוויזיותלהשליםאתהעברתהטנקים,
האמצעים נ"ט,
הארטילריה
ק מהדרג ם תוך 4
 5שעות
יהגשיים' היינך
בניית הדיבךית
ועוד  12 - 11שעותר.

האורגנית

מהשלמת
 -ב"ש"

למעבר רק"מ .כתוצאה מתקלות שונות
החל הגשר לפעול כסדרו רק ב,082000-
היינו  -ש"" ועוד  54שעות בניית)
הגשר הושלמה כבר ב ,080300-אולם
הוא פעל פחות משעתיים .בפרק זמן זה
עברו עליו עשרה טנקים לכל היותר.
בשמונה באוקטובר נמצאו אפוא טנקים
ספורים בלכד בראש הגשר של הדיוויויה
בגדמ"ז( .דומה ,כי מפקדת הארמיה
הודאגה מיכולת ההתגוננות נ"ט של ראש
הגשר .עדות מסייעת להנחה זו ניתן
למצוא בכך ,בש 081715-פקד מפקד
הארטילריה של ארמיה  3להעביר לגדמ"ז
שתי פלוגות טילים נ"ט שמל"" על) גבי
ג'יפים גאז""  .)69לפיכך ,גדלה חשיבותו
של גשר  ,LPPשנבנה בגזרת הדיוויזיה
למרות אי התאמתו למעכר טנקים
בינוניים .ככל הנראה ,לא פעל הגשר
בשבעה באוקטובר.
החל מ 081100-הייתה תנועה שוטפת
של נגמ"שים ,גדודי ארטילריה ודרגים
עליו .יתר-על-כן ,כיוון ,ששני הגשרים
בגזרת דיוויזיה  ,7נפגעו ,עברו גרודי
ארטילריה של הריוויויה הוו על הגשר
הזה.

בניית גשרים ודוברות  -תכנון
התכנון המבצעי קבע ,שבמרחב ארמיה 3
יוקמו גשרים ונקודות צליחה לדוברות,
כמפורט בטבלה שלמטה'.
גזרת הדיוויזיה 7
מהיר
בניית הגשר
ההקמה  PMPהושלמה
ב,062200-
ב"ש"
היינו
ועוד  8שעות
ש""
במקום)
ועוד  6שעות ,כמתוכנן( .לא
ברור מתי הושלם הגשר השני לרק"מ,
גשר  ,TPPמכל מקום ניתן לקבוע ,כי
בגזרה זו עמדו הכוחות ,עקרונית ,בלוח
הזמנים שנקבע.
בגלל תקלות שונות ,החל מעבר הטנ-
קים בגשר  TPPרק ב"ש" ועוד  15שעות,
ובגשר  PMPב"ש" ועוד  18שעות;
דהיינו  -פיגור של  10-6שעות
בהתאמה .גשר  TPPפעל באופן חקין
כ 12-שעות ,ואילו  - PMP~W1כתשע
שעות .ידוע ,בוודאות ,שעברו בהם שלושת
גדודי הטנקים של חטיבות החי"ר ,גדוד
הטנקים הדיוויזיוני ,נגמ"שי החטיבה
הממוכנת וגדוד טנקים  275של חטיבה
 .25סך הכל  155טנקים בינוניים בהנחה),
שאין לה אישור ,שכל אחד מגדודי הטנ-
קים עבר עם  31טנקים ,כמתחייב מהתקן
דאז( .ב 071730-לערך נפגעו שני הגשרים
בהפצצות מהאוויר ,ולא פעלו לפחות 24
שעות .הגשרים תוקנו רק בשעות אחה"צ
המאוחרות ,או בשעות הערב המוקדמות
בשמונה באוקטובר ,ואז חודש מעבר
הכוחות לגדמ"ז בגזרה זו.

ועוד  54שעות .יתר על כן ,כל הגשרים
פעלו רק זמן מוגבל .בגזרת הדיוויזיה 7
היה מעבר שוטף של כוחות במשך - 10
 12שעות ואילו בגזרת הדיוויזיה - 19
במשך שעתיים בלכד .בפועל ,לא היה
במרחב הצליחה של הארמיה  ,3שום גשר
תקין למעבר רק"מ החל מ071730-
ובמשך ,לפחות 24 ,השעות הבאות .יתר
על כן ,שלושה הגשרים למעבר רק"מ
פעלו לראשונה יחד ,רק החל מ.082000-
מצב זה נגרם כתוצאה מצירוף של
קשיים טכניים ,שנתגלו תוך כדי פעילות
הגישור ושמקורם בפני הקרקע ובמבנה
המיוחד של סוללת העפר בגדמ"ז ,מתק-
לות בעת מעבר הטנקים הראשונים על גבי
הגשרים ומפעילות חיל האוויר הישראלי,
אשר הצליח לפגוע בשני הגשרים בגורת
הדיוויזיה  ,7ולהוציאם מכלל פעולה
אפשר ),שגם פגע בגשר ,שהוקם בגזרת
הדיוויזיה .)19
המתכננים הביאו בחשבון ,שחיל
האוויר עלול לתקוף את הגשרים ,ולהו-
ציאם מכלל פעולה .לפני המלחמה הערי-
כו ,שכל אחר מהגשרים יפעל ברציפות
כארבע שעות בממוצע ,ולאחר מכן ייסגר
למעבר לכשעתיים ,לתיקון נזקים ולה-
חלפת חלקות גישור פגועות .על פי
הערכה זו ,תוכנן אפוא כל אחד מהגשרים
לפעול בממוצע לא יותר מ 16-שעות
ביממה .כדי לצמצם את סכנת היפגעותם
של הגשרים מהפצצות מהאוויר ,הושם
דגש מיוחד על הקצאת כמות גדולה של
אמצעים מגוונים נ"מ .אלה כללו לפחות
שש חטיבות טק"א ,בנוסף לחטיבות
ההגנה האווירית ולאמצעים האורגניים

ניתוח המשמעויות
יומני האירועים של הארמיה  3מלמדים כי
שלושת הגשרים לרק"מ במרחב הצליחה
של הארמיה ,פעלו באיחור ניכר ,בהש-
וואה ללוח הזמנים שתוכנן מראש .בגזרת
הדיוויזיה  7פעלו שני הגשרים למעבר
)(.rpp
טנקים מ"ש" ועוד כ 13-שעות
ומ"ש" ועוד כ 15-שעות ) .(PMPהגשר
היחיד בגזרת הדיוויזיה  19פעל רק מ"ש"

גיזרת הדיוויזיה 19
הדיוויזיה  19נקבעה כמאמץ משני של
הארמיה  .3לכן ,הוקצה לה רק גשר אחד
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הארמיה
להשלים את העברת הטנקים,
ארטילריה ,אמצעים נ"ט ,ותותחים נ"מ
על מנת להבטיח את המצב הטוב ביותר
בראשי הגשר  :לתכנן את המהלומה באופן
שתבטיח עומק מספיק ...להגנה הדרושה
לכוחות
הנמצאים[] בתוך ראשי הגשר
ומולם".
לאור
פקודתו
הופצה סמוך
ראשון של יום ה"ע" ועוד  ,2כשהארמיה
ביצוע המשי"-
הייתה אמורה להשלים את
הישירה" ,היינו ,איחוד שני ראשי
מה
הדיוויזיוניים לראש גשר ארמיוני
הגשר
הגש-
בעומק  12- 10ק"מ .רק משתוקנו
רים וחודש מעבר טנקים וכוחות נוספים
האח-
מהדרג השני לגדמ"ז בשעות) האור
האפש-
באוקטובר( ,נוצרה
רונות בשמונה
רות ליציאה" למרחב".
הנראה,
המזוי-

קצב התקדמותם אכזב ,ככל
את המפקדה הכללית של הכוחות
נים .ב090200-
קיבלה ארמיה  3הוראה :
להילחם"
בתשעה באוקטובר בלילה ,לשם
השלמת[] ביצוע משימתה הישירה ,ולהש-
באוקטובר( את הקמת ראשי
לים בתשעה)
הגשר בעומק של  12- 10ק"מ ממזרח
לתעלה".

יומני האירועים של הארמיה  3מעידים
לחלוטין.
אפוא שלוח הזמנים השתבש
גרמו לכך הפיגור בגישור התעלה ,אי
תקינות הגשרים
והלחימה העיקשת של
סיני,
בפיקודו
של האלוף
כוחות אוגדת
מנדלר.
בעשר השעות שהגשרים היו
הדיוויזיה  7לגדמ"ז
הועברו טנקי

פתוחים

בקצב
הגש-
איטי יחסית .עד  071130עברו על
יותר מ 150-טנקים בינוניים וכש-
רים לא
נגמ"שים.
שים
בשש השעות שלאחר מכן

לא נרשם שום דיווח על מעבר טנקים.
בהפעלה נכונה ,יכלו לעבור מאה טנקים
כ550-
בשעה;
כלי רכב
בינוניים ועוד
הצליחה
הראשונות
משמע ,מעבר קבוצות
מדיוויזיות החי"ר צריך היה
של כל אחת
להסתיים תוך  5 - 4שעות.
באוקטובר לא היה בגזרת
בשבעה
הדיוויזיה  19שום גשר תקין
למעבר.
למרות זאת ,לא מצאנו ביומני האירועים
להע-
כל עדות ,שאכן נשקלה האפשרות
ביר את טנקי הדיוויזיה בשני הגשרים של
הדיוויזיה  ,7למרות שטנקים לא עברו
בגשרים הללו שהיו תקינים בשש השעות
הללו ( 1 130ד .)01 1130 - 0בחומר המצוי
ברשותנו אין הסבר לאי פעילות הגשרים.
לחלו-
אחר המלחמה ,הוצג תיאור שונה
טין .שאזלי ,שהיה
הרמטכ"ל בתקופת

מרמת  ,296תמגר 19%

באוק-

המלחמה ,כתב שעד בוקר השמונה
טובר עברו טנקים ונשק כבד אחר של
הדיווי-
הדיוויזיה  19על גבי הגשרים של
זיה  ,7וכי במהלך  18השעות הראשונות
עברו לגדמ"ז  850טנקים בינוניים וכאחד
עשר אלפי כלי רכב ,ובתום יממה עלה
ו 13,500-כלי
ל 1,020-טנקים
מספרם
בכר .6לנתונים אלה אין כיסוי.
מפתיע ,שלא נעשה שימוש רב יותר
בדוברות ,במיוחד כאשר לא היה אף גשר
תקין למעבר רק"מ במרחב הארמיה ,3
באריכות בהפעלת
כיוון שהתכנית דנה
דוברות ,כתחליף לגשרים.
מצבי-
יומני האירועים של הארמיה 3
עים בבירור ,שהדרג הראשון צלח בדיוק
לפי התכנית ואפשר) שאף הקדים את לוח
השני התנה-
הזמנים( .ואילו העברת הדרג
לה בעצלתיים ,תוך ניצול חלקי בלבד של
לפיכך,
הצליחה
והגישור.
ציוד
מגון
לביסוס
הלחימה
ראשי הגשר
חסרה
והתלהבות,
ולהעמקתם נחישות ,דבקות
שאפיינו את הדרג

הראשון.

אפשר ,שהצלחת הצליחה וביצוע שלב
האופרטי-
המשנה הראשון של התכנית
ווית,
באבדות קטנות פי כמה מכפי
שהוערך מראש ,פעלו לרעה ,ויצרו שיתוק
והלם .ייתכן שזו הייתה זהירות-יתר ומגמה
ללכת-על-בטוח"".
כך ,או אחרת
השכילו
הראשונים
ביומיים
כוחות
לא
הארמיה
 3לנצל את הצלחתם להרחבת
המאחז ,כאשר מולם היו רק כוחות קטנים
של אוגדת סיני ,שסבלו אבדות כבדות
ביותר ,כבר בתנועתם אל קו התעלה.
האם יש קשר בין מה שאירע במרחב
הארמיה  3לבין אי ניצול ההצלחה של
ב24-
השעות
 36הארמיה 2
כוחות
הראשונות של המלחמה ?
מעדויות ,שהתפרסמו אחר המלחמה,
מתברר ,כי גישור התעלה ומעבר הרק"מ
בגזרת הארמיה  ,2התנהלו בהתאם לתכנון,
אסמעאיל
ובלא תקלות .לדברי אחמד
המלחמה,
המלחמה בתקופת
עלי ,שר
בנתה הארמיה  2את הגשרים ,והעבירה
את הטנקים בזמן שנקבע תינכתב . 7שאזלי
בש062030-
הושלם הגשר הכבד
כתב
הראשון ,והטנקים החלו לנוע בכיוונו .עד
 062230נבנו שמונה גשרים כבדים במרחב
הארמיה .82
הלואא חסן אבו סעדה
במלחמה( סיפר ,כי
הדיוויזיה 2
מפקד)
לפני  062200נמצאו טנקים רבים שלו
בגדמ"ז .דומה ,כי עדויות אלו נכונות,
שכן כבר ב 062100-לערך ,נתקלו כוחות
ל"מפרקת" גזרת)
מחטיבת גבי ,מדרום
בטנקים
מצריים.
הגדוד
הדיוויזיה )18
בשני
טנקים
ובטרקטור
הצליח לפגוע

ו"לזמן מה ,חלה מבוכה
רים ,והצליחה הקספוה".9

בשורות

המצ-

הארמיה  2הצליחה להעביר לגדמ"ז,
הכו-
כבר בשישה
באוקטובר בלילה ,את
האופ-
חות הלוחמים העיקריים של הדרג
רטיווי הראשון .ובכל זאת נשארו כוחות
בראשי-גשר מוגב-
הארמיה למחרת היום
לים ,שעומקם לא עלה על  5 - 3ק"מ,

ולא עשו שום ניסיון לפרוץ מתוכם לעבר
החת"מ,
ציר
העיקרי
בכיוון
המאמץ
שנקבע לארמיה  -פתחת רפידים .אין
לנו הסבר מלא ל"חוסר מעש" זה .אין
ספק ,שהשפיעה על כך הלחימה העיקשת,
שניהלו שרידי אוגדת סיני .עם זאת,
דריכת
המצרים
במקום
הושפעה גם,
במידה זו או אחרת ,מהקשיים
והעיכובים
שחלו בגישור התעלה
ובהעברת כוחות
במרחב הארמיה י.30

מה ידעו
כוחותינו
וכיצד פעלו ?
נבר בחצות השישה באוקטובר הביע שר
מהמשך צליחת הכו-
הביטחון את דאגתו
והציע,
המצריים,
האוויר
שחיל
חות
יפעל" מייד כדי לבלום את חדירת השריון,
אפילו תעלה פעילות זו ,אל מול חומת
הטילים נ"מ ,באבדן
מטוסים" .בשעות
הבאות נראה היה ,כי כוחות אוגדת סיני
הצליחו לבלום את המתקפה המצרית,
מהמעוזים ואפילו להת-
להתחבר עם כמה
הדרו-
ייצב מחדש על גדת התעלה בגזרה
מית .המחיר היה יקר מדי :מכלל 270

הטנקים ,שהיו לאוגדה ,נותרו
ללחימה
היום השני
 פחותטנקים כשירים .באותה עת הספיק
לחזית רק
החלוץ מאוגדת אדן.
כוחותיה וכוחות אוגדת שרון נעו
או עדיין בתחומי הקו" הירוק" .עם אור
ראשון בשבעה באוקטובר השתנתה תמונת
המצב האופטימית ,שנוצרה בשעות הקוד-
מות .סמוך לשעה  070500דיווח אלוף
הפיקוד ,כי המתקפה המצרית התחדשה,
ומאוחר יותר מסר ,ש"בתוך שעות אחדות
נהדפו כוחותינו תוך אבדות כבדות כשבעה
ק"מ מקו המים" .בשעה  1100דיווח סגן
הרמטכ"ל ,שהמצרים מחזיקים" ברצועה,
-

בבוקר
ממאה
להגיע
עיקר
בסיני,

שבכמה מקומות היא מגיעה עד לכדי 16
ק"מ מזרחה מן התעלה" .סמוך לצהריים
דיווח האלוף גונן~,
שהלחץ על אוגדת
האלוף אלברק הולך וכבד ,והוא נזלי
מייד לסיוע
אווירי גדול
ויעיל .לשמע
הרמטכ"ל
דברים אלה לעיר
לעמיתיו
במצפ"ע  :המצב" רע מאד ; הוא האלוף)
ליצרים"י ן.
גונן( נסוג

שהצטיירה
 .זו הייתה למונת המצב
ובעקבות) הדיווחים מהפי-
בפיקוד הדרום
קוד ,גם במצפ נ( ,כשהגיע שר הביטחון
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הפי-

בשעה  1145לחמ"ל הפיקוד .אלוף
במידע
האחרון,
קוד עדכן את השר
שהתקבל מהאלוף אלברט מנדלר ,מפקד
אוגדת סיני ,אשר דיווח ,כי שריון האוייב
פרץ במספר מקומות בגזרתו ,וכי הוא
נסוג לעבר ציר החת"מ .כן מסר ,שבפיקוד
התקבלו ידיעות לפיהן מתבצעת פריצת
הפיר-
שריון מצרי מכיוון
חיזיון"" גשר)
המצ-
דאן(יי .על בסיס תמונת המצב
הכו-
טברת ,ונוכח השחיקה הגוברת של
חות ,הורה שר הביטחכן לאלוף הפיקוד
להכין קו הגנה שני ,שאפשר יהיה להחזיק

בו ללא נסיגה נוספת .הוא הציע את ציר
החת"מ ,והוסיף ,שאם בגלל נתוני הקרקע
אי אפשר להחזיק בציר זה ,יש להקים את
קו העצירה במעברים ההרריים .הוא הדין
לגבי דרום סיני  :יש להקים חסימה ,שתמנע

בעד המצרים לרדת לאורך חוף מפרץ
י2סדור-ובא .אלוף הפיקוד
סואץ בכיוון
דחה את הצעתו של השר לסגת נסיגה
עמוקה ,בנמקו :אינני" מוכן לסגת ,אלא

יופעל עלי לחץ שאין
אם
לעמוד בו.
בשלב זה אין לחץ כזה" .הוא החליט
להסיג את עיקר הכוחות ,ששרדו מאוגדת
מהגבעות
סיני ,עד ציר החת"מ ,ולנהל
בלימה

נייד,

הצופות אל התעלה קרב
כביש
כאשר
הרוחב
מהווה קו גבול
לנסיגה ,שאין לחצותו אלא במצב שלאחר
בתל-אביב
יאוש.
עדכן שר הביטחון את
הרמטכ"ל
בהנחיות,
שהנחה את אלוף
שבכוונתו להציע
הפיקוד .הוא הוסיף,
לממשלה לוותר על כל השטח שעד לציר
הרוחב טסה
 מיתלה ; וכי שם ולא)במקביל יציר החת"מ( ,יש לייצב את קו
ההגנה .ברוח זו הציג השר את תפיסתו
בפני
הממשלה ,שהתכנסה בשעה . 1500
הוא הוסיף ,כי בדרום סיני ניתן להחזיק
יעמדו
בעמדות
הקיימות ,כל עוד לא
כוחותינו שם בפני לחץ מיוחד .קו אחרון
שרם-
צריך להיות במרחב שלמה ומאזור
א-שיח' אין" ליסוג בשום פנים" .הרמטכ"ל

שלל את תפיסת שר הביטחון בטוענו ,כי
יחליש" אותנו
מהלך כזה
מאוד" .הוא
הציע לייצב קו הגנה בעומק כנקודת מוצא
המצרי ,אשר תתבצע
להשמדת הכוח
שיצטברו כוחות
לאחר
המילואים .את
הרמטכ"ל
ההתייצבות בקו קדמי ראה
כ"תנאי
למעבר להתקפת נגד",
ואילו
פירושה"
הביטחון
הצעת שר
ויתור על
סיכוי זה" .ואמנם ,הממשלה קיבלה את
הצעת הרמטכ"ל להכין קו עצירה במקביל
לציר החת"מ ,שאליו יסוגו הכוחות ,רק
אם תיכשל התקפת הנגדי. 1
זו הייתה אפוא בקצרה תמונת המצב
המודיעינית-מבצעית,
שהייתה
לצמרת
בדיון
הפיקוד של צה"ל .אמנם,
שנערך
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בשבעה
הדרום
ממפקדי

באוקטובר בלילה בחמ"ל פיקוד
הרמטכ"ל
ושניים
בהשתתפות)

גונן,
האלוף
האוגדות( קבע
כמעט" אין לחצים
שמאז השעה 1100
גדולים" מצד י4םירצמה ; וזה תואם את
הרישומים ביומני האירועים של הארמיה
 .3אולם ,לא זו הייתה ההערכה ,שהציג
האלוף גונן מספר שעות קודם לכן בפני

הביטחון ; כמו כן ,הדבר לא נמסר
שר
לחברי הממשלה ,שנדרשו להכריע שעות
מספר קודם לכן בין שתי הצעות מנוגדות
במהותן על דרך הפעולה שצה"ל ינקוט
העו-
ביממה הבאה .פער זה בין המצב
שהת-
בדתי בשטח לבין תמונת המצב,
גבשה במפקדות הממונות ,נוצר על ידי
ערפל" הקרב" ,שהוא מסימני ההיכר של
כל מלחמה .ואולם ,כפי) שסיכם האלוף
אדן( העררן" של יחידות סיור במגע עם
האויב מנע מאיתנו ידיעות ,שהיה בהן כדי
שהתקבל"' .1
לשנות את הרושם המוטעה

דומה כי זה לקח מרכזי ,המתחייב מניתוח
ובחזית)
הארמיה 3
האירועים במרחב
הראשונים
ביומיים
של
כולה(
הדרום
המלחמה.
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