בפרק זה נדון בכל אוגדה (בחזית הדרומית) ,מהלכה בזמן המלחמה והכוחות
החימושיים שנלוו אליה ברמת הגש”ח כמו כן נתעכב על תופעות ומקרים שקרו בשטח
והלקחים שנלמדו מהם.

תופעה זו של לקיחת חלקים תקינים מכלים מושבתים (בעיקר ברק”ם) מאפיינת את
המלחמה.
על כך נאמר“ :רצינו שלא תהיה קניבליזציה רצינו מאוד מאוד … וקניבליזציה רצינו
לעשות אותה מסודרת ומוסדית רק בסדנאות הנייחות שבהן יש צורך להחליט אם הטנק
הזה יושבת או יתוקן… מה שנוגע בשטח היה מאוד קשה להשתלט על זה הייתה
קניבליזציה פראית … לצערי ובתנאי המלחמה בו כל כלי חשוב לא ניתן למנוע את
הקניבליזציה … בכל הפקודות כתוב כי אין לבצע קניבליזציה ,אך מה שהתבצע בפועל
היה שונה ,יחידות חימוש שונות הסתובבו בשטח ופרקו חלקים ממגרשי הטנקים
המושבתים שהועברו לנקודות הפינוי.

היה זה מצב בלתי נמנע .

אוגדה  162הגיעה עד פאתי העיר סואץ

אוגדה  252הייתה האוגדה שהחזיקה בקו בר-לב בפרוץ המלחמה
אוגדה  143הייתה אוגדת מילואים

סיכום המצגת והוכחת התזה

אוגדה  162היא אוגדה קבועה המתבססת על מפקדת גייסות השריון כבסיס עיקרי
למפקדת האוגדה ,מפקדה במלחמת יוה”כ היה האלוף אברהם אדן.
האוגדה הייתה בנויה כדלהלן:
מפקדת אוגדה  - 162מחנה מפג”ש.
חטיבה  460מעורבת טנקי מג”ח ושוט.
חטיבה  500טנקי שוט.
חטיבה  217טנקי שוט.
חטיבה  7טנקי שוט קל.
חטיבה  204ממוכנת גש”ח.
חטיבה  11ממוכנת שרמן (מילואים).
א.א 215 .על בסיס שרמן (מילואים).
אגד תחזוקה (מילואים).

כבר במהלך השבוע הראשון לפני המלחמה הועלה גדוד מחטיבה  7צפונה.
בערב יום כיפור התקבלה ההוראה על העלאת הכוננות ל”מנעול” (כוננות עליונה).
חטיבה  7ו 3-גדודים נוספים הועלו לרמת הגולן ,חטיבה  460ו 2 -גדודים הוטסו לסיני
לתגבור המרחב בנוסף נתנה ההוראה לאייש את מרכזי הגיוס ולהיות בכוננות להפעלת
המערכת.

ב 6 -באוקטובר בין השעות  11:00 - 9:00נתקבלו מן המטכ”ל פקודות לגיוס מערך
המילואים והועברו תחת פיקוד האוגדה חטיבות  204, 500ו.217 -
שטח הכינוס האוגדתי תוכנן למרחב “בלוזה” “ -קטיה”.

ב 7 -באוקטובר סד”כ הכוחות היה:
חטיבה  71 - 217טנקים.
חטיבה  81 - 500טנקים.
חטיבה  25 - 460טנקים.
שטח ריכוז
בין ה 9 -ל 15 -באוקטובר האוגדה ביצעה קרבות בלימה בגזרה המרכזית בין ציר
“מאדים” בצפון ועד ציר “טליסמן” בדרום .
ב 14 -באוקטובר משימת האוגדה הייתה להתכונן לצליחה על ציר”מבדיל”.
ב 15-באוקטובר הועברה חטיבה  274ת”פ כוח ששון (האוגדה המאולתרת במרחב
“בלוזה”).

על האוגדה הוטל לצלוח דרך ראש הגשר שנפרץ ע”י אוגדה  143ולהשתתף בכבוש
הגדה המערבית אך עקב השתהות הצליחה הוכנסו כוחות האוגדה לבלימה האזור
“חמדיה” ו”כישוף”.
ב 16 -באוקטובר הועברה חטיבת צנחנים  35ת”פ האוגדה ונכנסה לטהר את הציר
“עכביש” ו” טרטור” כדי שציוד הגישור יוכל לעבור בציר.
בליה הייתה חט’  217מרוכזת באזור “ כספי”  :55חט’  - 460באזור “כישוף” ,חט’
 500הייתה עדיין עתודה פיקודית באזור “ מבדיל “  .73כוחות מ  -חט’  460סייעו
עדיין בחילוץ חט’  35מציר “טרטור”  .עם שחר נפתח ציר “ עכביש” לתנועה וציוד
הצליחה הועבר לאזור הצליחה  .במקביל לקרבת חט’  217ו  460 -לפתיחה מחדש של
הצירים “עכביש “ ו “ -טרטור” ( בהם הבקיעה אוג’  143למעלה מיממה לפני כן )
הועברה חט’ 600ת,פ אוג’  162במשימה לתקוף לכיוון “ מיסורי “ שצפונית
ל“טרטור ”.

בצהרים הוחלט שאוגדה  162תצלח ,אבל לפני כן הוטל עליה להשמיד את חט’ 25
המצרית  ,שנעה מדרום בציר התעלה (“לקסיקון”) במגמה להשתלט על אזור הצליחה .
מפקד האוגדה תכנן מארב אוגדתי  :חט’  217נפרסה באזור “יחפן” “ -גרפיט”  .חט’
 500נעה להיערך מדרום ל” יחפן” והוחזרה ת”פ האוגדה .כשהתקרבה חט’ 25
לעמדות מארב אוג’  ,162פתחו הכוחות האורבים באש מתואמת והשמידו כמעט את כל
החטיבה  .האיום על האזור הצליחה הוסר .בסיום המארב חזרו כוחות האוגדה לאזור
“כישוף” למילוי מחדש  .חט’  460צלחה ראשונה
התגברה על תקלה בגשר וסיימה ב.180230 -
חט’  2167צלחה שניה וסיימה ב.180430 -
הכוחות הגיעו ל -שדה התעופה דואר סואר במגמה
להמשיך במשימתם  -הרחבת ראש הגשר.

התכנית הייתה לפרוץ בשני צירים  :חט’  460בציר “טסט” “ -מסכה” :חט’  217בציר
“חיפה” חט’  500עדיין שימשה עתודה פיקודית מזרחית לתעלה.
התנהלו קרבות קשים לפתיחת הצירים  .התקפה אוגדתית לכיבוש “צח” נכשלה .משך
כל היום הגן האויב על מתחמיו ומחנותיו לאורך התעלה ומערבה.
חט’  500שהוחזרה לאוג’ נעה מערבה לעבר “מקצרה” ונכנסה לקרב שב”ש חט’ 217
מגיעה לציר “ וודאות”  ,השמידה חט’ חת”ם ונכנסה לקרב שב”ש מקרוב ל”מצנפת” .
כאשר חט’  460יצרה מגע ב”מצנפת” המשיכו שתי חטיבות האוגדה האחרות לעבר
“גניפה”.
חט’  500נעה על ציר “ויטמין” לעבר “עברה” “ -סריה” והשמידה שישה בסיסי טילים
חט’  217נעה על ציר “ ויטמין “ סריה” “ -עברה” ,הגיעה אל ציר “עשור” המוביל
לקהיר וניתקה אותו ,והשמידה שלושה בסיסי טילים.

חט’  460אבטחה את אזור הפעולה כלפי מזרח והשמידה בסיסי טילים באזור “בולוניה”
עם כניסת אוגדה  252לגזרה :הוחלפה חט’  460והתחילה לטהר את ציר “חבית” .
בציר זה נתקלה בהתנגדות קשה עקב השטחים במרחב  -הסגורים ע”י בתים וצמחים.
מפאת החשש מכניסת הפסקת האש לתקופה הוחלט להגביר את הקצב .המשימות היו
הגעה לדרום האגם המר ופתיחת ציר “חבית” ,ושלטה עליו.
החיץ ניתנה ל -חט’ 217כוח חרמ”ש ו -חיר”מ  ,בפיקוד סגן מפקד האוגדה  .תא”ל דב
תמרי ,טיהר את אזור חצי האי כברית.חט’  460ו 500 -בהתקפה אוגדתית מתואמת
בסיוע ארט’ ואויר נעו דרומה והשמידו שריון אויב .חט’  460הגיעה עד מפעל הדשנים
מדרום לעיר סואץ .כוחות סגן מפקד האוגדה ו -חט’  217המשיכו בטיהור החיץ עם
ערב עברו כוחות אוג’  252דרך כוחות האוגדה והגיעו לראס ע’דביה בפעולה זו
הסתיים מבצע כיתור כל הארמייה .3

בשעה 02:30הגיעה לאוג’ פקודה לכיבוש העיר סואץ באותו
זמן הייתה האוגדה פרוסה כדלהלן  :חט’  217באזור “עבר ”
דרום”מינה” ו“ -קילו” חט’  500מצפון לסואץ :חט’ 460
באזור המפעלים הפטרוכימיים של סואץ מדרום מערב לעיר .
פקודת כיבוש העיר הועברה ל -מוח”ט  460ו .500 -עם
בוקר המשיכה חט’  217בטיהור אזור החיץ החקלאי .לאחר
הכנה אווירית קצרה על העיר סואץ ,הכנה ארטילרית ,כיתור
העיר וכיבוש מבואותיה  ,התחילה חט’  460בכיבוש .החט ’
נעה על ציר “פולחן”  ,כבשה את בתי הזיקוק והתקדמה עד
למזח הדרומי של סואץ ולתוך בנין העירייה ללא התנגדות
משמעותית.

בשעה  09:30התחילה חט’  500בפריצה לעיר מצפון :גדוד טנקים  ,שתי פלוגות
חרמ”ש וכוחות חי”ר ת”פ החטיבה נכנסו לעיר ועם מעבר תעלת המים המתוקים נתקלו
באש נק”ל ו -נ”ט קצר טווח .מרבית מפקדי הטנקים נפגעו  .החי”ר נעצר,נפגע והתבסס
בבתים .למעשה ,משלב זה כל הפעולות שנעשו היו ניסיונות חילוץ ה -חי”ר והשריון
מהעיר,כשכל ניסיון מעלה את מספר הנפגעים  .יח’ “חרוב” הועברה ת”פ חט’ 500
בסיוע לחילוץ כן התחבר לחטיבה גדוד מ -חט’  ( 460שהגיעה לסואץ מדרום-מערב).
קשיים וחוסר בהירות למיקום כוחותינו מנעו סיוע ארטילרי ואווירי .עד חשכה נחלצו
כוחות השריון  ,ובמשך הלילה נחלצו רגלית ,תוך פינוי הפצועים ,גדודי ה -חי”ר וה-
חרמ”ש.

אוגדה  162שהתחילה את המלחמה בגזרה הצפונית של חזית מצרים  ,סיימה לאחר 18
ימי קרבות מדרום לעיר סואץ .האוגדה עברה קרבות מרים ,ידעה שעות משבר אולם
התגבשה והתעצמה תוך לחימה .גולת הכותרת של קרבות האוגדה היה בכיתור
הארמייה ה 3-המצרית.

אוגדה  252הינה האוגדה הקבועה הסדירה הראשונה שהוקמה בצה”ל.
אוגדה  252הייתה פרוסה ערב המלחמה לאורך קו ביצורי התעלה.
היחידות המרכיבות את האוגדה היו:
חט’  - 14טנקים סדירה
חט’  - 401טנקים סדירה
חט’  - 204ממוכנת מילואים
חטמ”ר 275
אגד ארטילרי 209
אגד תחזוקה 629

באחריות האוגדה היו  20המעוזים של קו המים.

בתחילת השבוע הוגברה רמת הכוננות כתוצאה מהגורמים הבאים:
1.דוח תצפיות על הגברת פעילותו פעילות בלתי שגרתית במערב התעלה ע”י המצרים.
2.אפשרות השללה ,מתגבור רמת הכוננות ברמת הגולן על הגזרה המצרית.
3.הצטברות ידיעות מודיעיניות  ,שזרמו ממפקדות והצביעו על תרגיל גדול בצבא
המצרי.
הגברת רמת הכוננות כללה:
1.העלאת רמת כוננות הנ”מ והוספת עמדות במעוזים ,תעוזים עורפים
2.חימוש כל הטנקים במחנות עורפיים.
3.ביטול חופשות לחיילים סדירים.
4.הגברת פעילות הלילה בכל הגזרות .
5.תגבור התצפיות בעיקר ע”י מפקדים.
6.הגבלות תנועה.
7.רענון תוכניות מבצעיות למפקדים.

עם הצטברות הידיעות ופענוח תצלומי הגיחה ב 4 -באוקטובר .הועלתה רמת הכוננות
ע”י מפקדת הפיקוד וחט’  / 460ביסל”ש הורדה למרחב האוגדה.
מפקדי חט’  460נשלחו לסייר בשטחים מיועדים לפעולות ופקד האוגדה הורה על
הערכות במתכונת “שובך יונים קטן” מיד .משמעות הפקודה הייתה:
חט’  14ו - 257 -כל אחת תעריך גזרתה ,תקדם פל’ טנקים לחניונם קדמיים ,תתגבר
מעוזים ותאבטח מחנות ומתקנים במרחבה  .חט’ 460ו 401 -יהוו  2אגרופים חטיבתיים
האוגדה בפרוץ המלחמה:
היות שהפקודה ניתנה בשעה  , 13:00נמצאו הכוחות בעת פרוץ המלחמה בתנועה
להערכות ,ובחלקם עדיין לא נעו כלל וכלל.
בשעה  ,14:00אם איתור התקפות האויב והצליחה בכל המרחב ,קודמו חטיבות  401ו-
 460למרחב הקדמי בהתאם לתוכנית הבאה:
חט’ - 401קיבלה אחריות על הגזרה הדרומית עם גדודים אורגנים ( )46,195ואת גדוד
 52שהחזיק אתה קו קיבלה ת”פ .

חט’  - 14בגזרה המרכזית עם גדוד  184וקיבלה ת”פ את גדוד .79
חטמ”ר- 275בגזרה הצפונית עם גדוד  ,9קיבלה ת”פ את חט’.460
אך תוך שעתיים קיבל אף הוא פקודת תנועה והצטרף לכוחות חט’  14בגזרה המרכזית
מיד עם תחילת האש אותרו כוחות האויב בסביבות המעוזים  .שעתיים אחרי הצליחה
החל האויב להעביר טנקים על הגשרים שהקים במהירות,
עמדות לאורך סוללות העפר נתפשו ע”י לוחמי חי”ר משופע אמצעי נ”ט ,שגרם
לנפגעים רבים ולהשמדת טנקים מכוחותינו שנעו לתפישת עמדות ולחבירה עם
המעוזים.
עם חשכה הצליחו כוחותינו לחבור עם כל המעוזים פרט לארבעה ( “אורקל” “חזיון”
“לחצנית” בודפסט”) .נפגעים פנו מהמעוזים ,והטנקים נערכו מאוחר להתארגנות
ולקראת תפישת קו המים עם שחר.משך הלילה נמשכה צליחת המצרים לכל רוחב
התעלה  .הטנקים נעו במגמה לסייע למעוזים ולהדוף את הצולחים  .פעולה זאת הסבה
נפגעים רבים לכוחותינו.

כל היום נמשכו קרבות סיוע למעוזים ,בשעות לפנה”צ קיבלה
אוג’  162פיקוד על הגזרה הצפונית ואחה”צ קיבלה אוג’ 143
פיקוד על הגזרה המרכזית.
האוג’ קיבלה להערכות כוחות נוספים ונערכה כדלקמן:
1.חט’  -401בציר המתלה
2.חט’  -164בציר הג’ידי.
3.חט’  - 875עתודה בצי הג’ידי.
4.גדוד  - 202ועוד פל’ טנקים  -בדרום הגזרה ( ציר “יורה)”
5.בה”ד  - 1במעברי הג’ידי והתעלה.
6.גדוד מ - 317 -באזור שדה התעופה במתלה.
בהמשך כל התקופה בלמו כוחות האוגדה ,התקפות אויב כאשר
פעמיים ניסה האויב לפרוץ מזרחה במאמץ עיקרי.

ניסיון חבירה למעוז ב 11 -אוק’ דרך הים נכשל לאחר שהכוח התגלה כ -ק”מ מהמעוז
בהמשך התקפת הבלימה נערכו מדי לילה פעולות סיור רגילות ,ותקיפת חניוני אויב ע”י
ארטילריה  ,שטווחה ע”י הכוחות הרגליים  .משך כל אותה תקופה לא נעשה ניסיון
רציני להודף את המצרים מערבה  .התקפה משולבת עם אוג’  143שתוכננה ל10-
באוק’ לא בוצעה.
בגזרות החטיבתיות בוצעו מדי יום התקפות בסד”כ לא גדול תוך הנחיה פיקודית
להימנע מנפגעים  .כך למעשה עמדה האוגדה בקרב הבלימה תוך החזקה פיזית בצמתי
כביש החת”מ .זמן נוצל בעיקרו  ,פרט לבלימה  ,לצבירת כוח מחודשת תוך השלמת
צוותים כדי לעמוד שנית בסד”כ גדול  ,שיאפשר פעולות התקפית רצינית יותר .ב13 -
באוק’ בעת היותו בסיור בגזרת חט’  164נהרג מפקד האוגדה האלוף אברהם מנדלר.
תא”ל קלמן קיבל את הפיקוד במקומו והועלה לדרגת אלוף.

התפצלות האוגדה ,צליחת התעלה ותקיפה מערבה כ”ב  -כ”ח בתשרי  24-18אוק’73
לקראת ה 18 -אוק’  ,עם הצלחת מבצע הצליחה באזור דוואסואר ,הוחלט על צליחת
אוג’  252ותקיפה זאת תוך השארת כוחות לבלימה בגזרת האוגדתיות ממזרח
לתעלה.הערכות לבלימה ממזרח לתעלה
האוגדה השאירה כוחות לבלימה בגזרתה מול הארמייה ה .3-את הפיקוד על כוחות אלו
קיבל רמ”ט האוגדה  .לצורך זה הוקצו הכוחות הבאים:
1.חט’  - 875מתוגברת ב 27 -טנקי שוט בציר ג’ידי בפיקוד מח”ט 164
2.גדוד טנקים מוקטן בפיקוד סמח”ט  401בציר המתלה.
3.גדוד  - 202בציר “יורה”.
4.גדוד יוצאי סיירות מ -חט’  317וגדוד חי”ר  962במעברי הג’ידי והמתלה.
משך כל התקופה ,עסקו הכוחות בבלימה ובניהול קרבות ארטילריה עם האויב לא
הסתמנו תנועות רציניות בגזרה.

הרכב כוחות האוגדה לצליחה היו:
1.חט’  - 401מוקטנות.
2.חט’.164
3.גדוד ארטילרי מ -א”א .209
באוק’  18בשעות אחר הצהרים החלה האוגדה לנוע צפונה לעבר “לקקן” לקראת
צליחת התעלה .האוג’ צלחה את תעלה ב”מצמד” ב 19 -באוק’ עם שחר  ,עברה דרך
אוג’ כבשה את מתחמי “צח” ע”י חט’ “ ,164מקצרה” ע”י חט’  401ו”סנסון” ע”י חט’
 164מתוגברת.
ב 22-באוק’ הצטרפה לאוגדה חט’  179בהרכב גדוד טנקים אחד .האוג’ המשיכה
להתקדם דרומה במקביל ומאחורי אוג’  162תוך חסימת הצירים המובילים מסואץ
לקהיר ובלמה מערבה.
ב 22 -באוק’ טיהרה את ציר הצפוני מסואץ לקהיר ותפשה את”מצילה” ו”עודדה” ע”י
.179

ב 23 -אוק’ המשיכה האוגדה בהתקדמות תוך השמדת בסיסי טילים.
בליל  23-24אוק’ נעה האוג’ דרומה במאמץ אחד  ,בשדרה אחת עם אורות על הכביש
ממערב לסואץ ,עברה דרך אוג’ , 162ונעה דרומה לכיבוש עתקה ועדביה תוך חסימת
כביש סואץ  -קהיר כלפי מערב.
ב 24 -באוק’ טיהרה האוג’ את המרחב שממערב לאוג’  ,162וייצבה את קו החזית כלפי
מערב ,וסיימה את ההשתלטות על כל מרחב עתקה ועדביה ,שם חנו כוחות האוגדה עם
הפסקת האש.
האוגדה לאחר הפסקת האש.
לאחר הפסקת האש ,מוקמו כוחות האוג’ באגף הדרומי של מובלעות צה”ל בגדה
המערבית ,שם עמדו במלחמת ההתשה עד להפרדת הכוחות.
לאחר הפרדת הכוחות האוגדה הועברה האוג’ לסיני ושם חזרה האוג’ סדירה על
יחידותיה האורגניות עם שתי חטיבות הטנקים
 14ו -חט’  401ומוקמה בקו הפסקת האש ,
תוך פעילות שיקום  ,בניה מחדש ואימונים בכל היחידות .

אוגדה  143הייתה ערב פרוץ מלחמת יוה”כ אוגדת מילואים הבנויה על שלוש חטיבות
שמוקמו במקומות הבאים:
בשדה תימן  -שתי חטיבות טנקים מג”ח (M--48חט’ 421וM--60-חט’ ) 600
שצוותיהן צעירים יחסית “ ,בוגרי” מלחמת ההתשה  ,וחלקם השתחררו משרותם
הסדיר רק כשנה ליפני פרוץ המלחמה.
בפלוגות  -חטיבה אחת ממוכנת שרמן (חט’  ,) 875שלוחמיה ותיקים .כחודשיים לפני
המלחמה  ,עברה על האוגדה שורת חילופי גברי בפיקוד הבכיר:
אלוף שמואל גונן (ראש מה”ד)שהיה במינוי חירום מפקד האוג’  ,נתמנה לאלוף פיקוד
הדרום במקום האלוף אריאל שרון  ,שפרש מצה”ל וקיבל כמינוי חירום במילואים את
הפיקוד על אוג’ ( 143במקום גונן) .
אל”מ יעקב אבן נתמנה סגן מפקד אוג’ (התפקיד הבכיר ביותר ,לאור היות מפקד האוג’
איש מילואים).

יום א’  ,י”א תשרי  7באוקטובר
עם שחר ה 7 -אוק’ הגבירו המצרים את מאמציהם באזורי הצליחה והקימו כשמונה
גשרים לצליחת חי”ר ושריון.
ובשעות אחה”צ הגיעה למרחב סיני אוג’  . 143עקב הגעתן של אוג’ המילואים ואתור
ממדי הצליחה המצרית הוחלט בדרג הפיקודי לצמצם את תחום אחריות האוג’  :אוגדה
 143קיבלה אחריות מדרום לאגם המר הגדול וצפונה עד ציר “ספונטני” היורד אל
דרום האי אל בלח-בין גזרות אוג’  162מצפון ואוג’  252מדרום .
בשעות אחה”צ ,בהגיע כוחות המילואים  ,נכנסה חט’  14בפיקוד אל”מ אמנון רשף
ת”פ אוג’  143כחט’ טנקים שלישית .
חט’ זו  ,חט’  ,14הייתה חטיבה סדירה וביוה”כ שימשה כחט’ הקו של אוג’ 252
הסדירה לאורך תעלת סואץ -כשגדוד  9ת”פ חטמ”ר  275בגזרה הצפונית ,גדוד 164
בגזרה המרכזית ו-גדוד  52בגזרה הדרומית  .עד השעה  0651700לערך חדל גדוד 9
מלהתקיים לאחר שמפרוץ הקרבות נפגע רובו ככולו.

ב 071130 -נפגש מח”ט  421עם סגן מפקד האוג’ ליד צומת רפידים והלה הורה לו
להתכונן להיכנס ללחימה באזור טסה  .מח”ט  600קיבל הוראה מסגן מפקד האוג’
ברפידים להתקדם מערבה על ציר “פדוי” (הכביש החדש מרפידים אל מדרום לטסה)
לאחר שינוי משימות נע גדוד אחד על הציר הזה ושני הגדודים האחרים נעו על הכביש
הישן רפידים  -טסה .ובשעה  1530הגיע חט’ ( 875אחת החט’ האורגניות של האוג’ )
ומפקד אוג’  143הורה למח”ט לעבור ת”פ אוג’ .252
בקבוצת פקודות אוגדתיות שנערכה בערב ה  8- 7-אוק’ חולקו המשימות המתוכננות
ליום הקרב של ה 8-אוק ’ :
חט’  : 421תתפוש את ציר “ספונטני “ כדי להשתלט על מתחם “הברגה “ השוכן על
ציר ה -חת”מ מול הפירדאן ותבלום את פריצת האויב מזרחה.
חט’  : 600תתפוש עמדות בלימה ב “חמדיה” וב ” -כישוף ”
חט’  : 14תהיה ארוכה לבלימה באזור “נוזל” ו”חמדיה” ותנהל קרבות נייחים עם
כוחות אויב ,שינסו לעבור מזרחה .

יום ב’ ,יב’ בתשרי 8 ,אוק ’ .
חט’  - 421לקראת השעה  1000קיבלה פקודה לנוע למתלה ולבלום התקפת דיוויזיה 4
המצרית שניסתה לפרוץ מזרחה  .בשעה  1330הגיע הגדוד הראשון למתלה וכאן מצאה
אותו הודעת ביטול משימה .החט’ חזרה צפונה  .ליד מעבר הג’ידי נפגש המח”ט עם
מפקד האוג’  ,נצטוותה החטיבה לנוע במהירות לטסה ,לבלום באזור “ציונה “ולכבוש
את מתחם “חמוטל” במקביל הוטל על חט’  600לכבוש את “מכשיר”
שמדרום ל”חמוטל”.

יום ג’ ,יג’ בתשרי 9 ,אוק’
בבוקר פרצו שני גדוד מ -חט’  421לעבר”חמוטל”  ,בחיפוי הגדוד השלישי מצפון
ל”ציונה” .
שני הגדוד פרצו באש מרוכזת לעבר טנקי האויב ורכב אחר שהיה בדרכם ,השמידו
מאות חיילי אויב וסייעו לכוח מח”ט  14לחלץ את אנשי מעוז “פורקן “ אשר המתינו
בשטח .אמנם נמצאו כוחותינו מערבית ל”חמוטל” אך היעד עצמו לא נכבש.
כוח חט’  - 600יצא במקביל לכיבוש “חורבה”(מול האגם המר הגדול)כ 15 -ק”מ
דרומית ל”כישוף” .המקום נכבש והכוח השאיר חולית תצפית בנקודה שולטת זו עד ה-
17אוק’.ב 0730-קיבל מח”ט  600פקודה לכבוש את “מכשיר”  .למשימה זו יצא גדוד
600/410
להתקפה זו ניתן סיוע ארטילרי  .ההסתערות על היעד הייתה קשה ונבלמה באש
ארטילרית של האויב ממנה נפצע המג”ד .ההתקפה נכשלה והגדוד חזר להתארגנות
ממזרח למתחם.

בשעה  0930פתחו המצרים בהתקפה מכיוון “מיסורי” ” -טלוויזיה”כשפניהם
לעבר”חמדיה”.מח”ט  600הורה לכלים לעלות לעמדות תצפית ולפתוח באש בהיות
האויב במרחק  1800מ’.ואמנם  ,עם קבלת הפקודה ,טווחו כוחותינו את טנקי האויב
והשמידו  35כלים .יתר הכוח המצרי נסוג והתארגן להתקפה מחודשת כעבור שעה ,
אך זו נשברה כקודמתה  .בשעה  1030תוכננה התקפת נגד של חט’  600על “טלוויזיה”
ו” -מיסורי” ו-חט’  14מדרום לעבר ציר “עכביש” “ -טרטור” על התקפה מתואמת זו
פיקד סגן מפקד האוג’  .גדוד  600/410קיבל אישור סגן מפקד האוג’ לאגוף מצפון בין
“מכשיר” ו”חמוטל”  ,נכנס למערב נ”ט ואיבד  10טנקים ( 4-5השאיר בשטח) לגדוד
נגרמו אבדות רבות (ביניהן  12נעדרים) והוא יצא בשלב מוקדם זה מתמונת הקרב .
יתר החט’ המשיכה ונתקלה בכוחות
אויב שירו טילים ובזוקות ופגעו בטנקים.
ה-מח”ט הגיע למסקנה כי לפניו מערך מצרי צפוף,
וכל התקדמות נוספת משמעותה אבדות נוספות .
החט’ חזרה לאזור”חמדיה” בלילה עברו גדודים407
ו 409 -להתארגנות ב”יוקון” ואילו  410ב”מכשיר ” .

יום ד’,יד’ תשרי 10 ,אוק’

חט’  421קיבלה שוב פקודה לכבוש את “חמוטל”  .לשם נשלח גדוד  257שנורו עליו
טילים מכיוון “מכשיר”  .נפגעו מספר טנקים מהגדוד התקפה זו נדונה לכישלון .
בשעה  0600עברה חט’  600קדימה והחליפה את חט’  14בעמדותיה מאמש באזור
“חמדיה” ו “כשוף” .שעות היום והלילה הוקדשו להיערכות בעמדות הבלימה ובהחזרת
כלים פגועים לכשירות .חט’  14עסקה בהתארגנות בציר “מבדיל” עד ה 12-אוק’.
ב 12 -אוק’ החליפה חט’  14את יח’ חט’  600בקו והאחרונים יצאו להתארגנות בציר
“מבדיל”  ,שם ביצעו תיקונים וטיפול יסודי ראשון מאז הירידה לסיני .
יום ב’ ,י”ט תשרי 15 ,אוק’

ביום זה נערכה קבוצת פקודות אוגדתית לצליחת תעלת סואץ  .בקבוצת הפקודות הוטל
על חט’  421לצלוח ראשונה את התעלה  .על חט’ 600הוטל לבצע התקפת הטעיה
לעבר מתחמי מ”יסעורי“ ”-טלוויזיה”  ,כשעה ליפני ש -חט’  14תתקוף בגזרתה היא
ותפתח את השטח לגישת חט’ 421אל מקום הצליחה המתוכנן.

ב 1700-פתחה חט’  600בהתקפת ההטעיה על המערך הדיוויזיוני המצרי ב”מיסורי”
בסיוע ארטילריה אוגדתית .חט’  14פיצלה כוחותיה בהתאם למשימות בשטח  .התנועה
הייתה בין כוחות אויב רבים המצוידים בנשק נ”ט רב ובאמצעים ללוחמת לילה .נראה
כי ההתקפה המשולבת מצד אחד והמפוצלת לכמה כיוונים מצד שני גרמה לבהלה בקרב
המצרים שלא ידעו לאן פונים כוחותינו וכך לא זיהו את השלב הראשון של הפריצה .
ב 1900-החלו כוחות חט’  421לנוע מערבה בציר “עכביש” כאשר הגדודים גוררים
את אמצעי הצליחה  .גשר הגלילים נקרע ונשאר מאחור .
יום ג ,כ’ תשרי  16,אוק’
בעוד חט’ 600מנהלת את ההתקפה נגד כוחות אויב עדיפים (בכמויות ) במתחם
“טלוויזיה” ,המשיכה חט’  14בלחימה וכבשה עם שחר את צומת “לכסיקון” ”-טרטור”
במקביל בוצעה התקפה עם שני גדודי טנקים על החווה הסינית  ,אך היא לא נכבשה
וכוחות אויב רבים היו באזור כאשר בקו המים כבש ישבו כוחותינו .

חט’  421החלה לעבור מערבה לאחר שנפרצה הסוללה  .הגדוד הראשון צלח בעזרת
התמסחים (ר’ילואה)משהו ברר כי תיקון גשר הגלילים יארך כ 24 -שעות  ,הורה
מפקד האוג’ למח”ט  421להינתק מהגשר ואחריות הגרירה הועברה לחט’ . 600
בעוד שני גדודי חט’  421נעים לעבר ראש הגשר  ,המשיך גדוד החוד שלה ,שצלח ,
לטהר את שדה  -התעופה דוור -סואר ולהשמיד כוחות אויב בדרכו ,על מנת להרחיב
את ראש הגשר אשר נתפש ע”י חט’ הצנחנים .247
יום ג’ ,כ”א תשרי  17 ,אוק’
בשעות לפנה”צ קיבל מח”ט  600הוראה לעבור ת”פ אוג’  162למשך כמה ולסייע
בידה למנוע התקפת אויב ב”מכשיר” וניתוק ציר”עכביש” בתום משימה זו  ,כעבור
שעות ספורות חזרה החט’ לאוג’  . 143לקראת השעה  1530יצרה אוג’  162מגע עם
חט’  25המצרית ,שהתקדמה מדרום לגזרתה ראש הגשר הישראלי .תנועת הטנקים
נצפתה ע”י יח’ מ-חט’ , 600שדווחה על כך לאוג’ .162

בגדה המערבית ,באזור ראש הגשר ,המשיכו המצרים להזרים כוחות ע”מ לפגוע
במהלך הצליחה של כוחותינו .חט’  421נערכה מול יחידות השריון והחי”ר הממונע
המצריים באזור “אורי” ולאחר קרב שב”ש נשברה התקפת הנגד המצרית.
חט’  14השלימה את השמדת החט’ המצרית  , 25אשר התקפתה נשברה ע”י אוג’ 162
.במשך כיומיים בלמה חט’  14ניסיונות פריצה של יחידות שריון מצריות שנעו לעבר
ראש הגשר .
כוחות אלה לא היו גדולים במיוחד ולפיכך
ניצלה החטיבה את הזמן להתארגנות.
בשעה  1530לערך ,נקרא מח”ט 600
לקבוצת פקודות אוגדתית ב”לקקן” שם
הוטל על החט’ להחליף כוחות של אוג ’
162שהיו פרוסים על “עכביש” וכך
לאפשר ל -אוג’  162לחצות את התעלה ולהתפרס בצידה המערבי.

יום ה’ שמחת תורה,כ”ב תשרי  18,אוק’
חט’  421קיבלה פקודה לכבוש את אזור “גשירה” בתנועה למתחם השמידה מערך
ארטילרי ובסיס טילים  .באזור “גשירה” לא נתקלה החט’ בהתנגדות ראויה לשמה
והמתחם נכבש ללא נפגעים.

אל החט’ הצטרפו יח’ צנחנים וטנקים מ -חט’  460שהיו בתנועה מערבה .באותו יום
הופלו שלושה מסוקים ,שניסו לתקוף את ראש הגשר  .חט’ 14התארגנה ואבטחה את
אזור ראש הגשר.
חט’ 600בגדה המזרחית שלחה שני גדוד לטיהור ציר “טרטור” ולפינוי פצועים
והרוגים באזור החווה הסינית  .ב 181055 -דווח ה-מח”ט כי טוהר ציר “טרטור” וכי
הוא מוכן לגרור את הגשר  .גד’ 600/410הוצמד לגשר ובשעה  190100הוכנס הגשר

יום ו’ ,כ”ג תשרי 19 ,אוק’ .
כאמור בשעה  01:00הוכנס גשר הגלילים לתעלה והגדוד שגרר חזר לאחור  ,על מנת
להחליף בציר “שיק” את חט’  14המתארגנת לצליחה.יתרת חט’  600נעה בשעה 1140
על פי הוראת האוגדה  ,על מנת לעבור דרום לעבור דרום “מיסורי” ללחוץ ולקפל את
מערכי האויב וכך להרחיב את אזור ראש הגשר  .תוכנית זו בוצעה בתאום ובצורה
דומה גם בגדה המערבית על מנת לא לחשוף כוחות לאגף של האויב .
בשעה  1000חצתה חט’  14את התעלה על
גשר הגלילים והוטל עליה לכבוש את מערך
“ אורחה “ השולט על אזור החיץ החקלאי.
על היעד ישבו גדוד קומנדו מצרי מחופר
וסוללות נ”ט נ”מ וכלים נוספים .החטיבה
הסתערה על מערך ומקביל לכיבושו.
טיהרו יחידות הצנחנים (שחצו אותה)
את אזור החיץ החקלאי מדרום צפון .

יום א’ ,כ”ה תשרי 21 ,אוק’.
ב 211030נערכה קבוצת פקודות אוגדתית ב”חבית”  36בגדה המערבית של תעלה.
חט’ 600קיבלה פקודה לתקוף את מיסורי בשעה  .13:00שעת ה”ש” הייתה תלויה
בסיוע אווירי ולכן נקבעה לשעה  13:30החט’ הצליחה בקרב זה רק באופן חלקי  :בעוד
גדוד  409שלה משמיד  20טנקים לאחר קרב של שעה וחצי  ,נקלע גדוד  410למטח
טילים מאזור “מיסורי”  “ -אושה” ותוך מחצית השעה נפגעו כל  22הטנקים שלו .
ה -מח”ט ארגן את יחידותיו לחילוץ נפגעי הגדוד עם החשכה  .כינס ה -מח”ט את יתרת
הטנקים לעבר ציר “שיק” ונכנס לחניון לילה .במשך יום ה ,22-שיפרו יחידות החטיבה
את עמדותיהן ודקות אחדות לפני הפסקת האש נפל טיל “זעפר” בין משאיות התחמושת
של החט’ והפיל שבעה חללים .חט’  14המשיכה  .בימים  21-22בטיהור החיץ החקלאי
עד להפסקת האש .

עם כניסת הפסקת האש לתקופה .הופקדה אוג’  143על חלקה הצפוני של מובלעת
צה”ל ממערב לתעלת סואץ  ,ביו האגם המר והגדול .המדבר והחיץ החקלאי בואכה
איסמאיליה וכביש -איסמאיליה קהיר .החטיבות החזירו לכשירות טנקים שנפגעו בעזרת
הגש”חים והקימו מחדש גדודים שנשחקו  .עם זאת עמדו בכבוד במלחמת ההתשה בה
פתחו במצרים .במסגרת הסכם הפרדת הכוחות עם מצרים הייתה אוגדה  143האוג’ של
צה”ל ממערב לתעלה וכוחותיה היו האחרונים שחזרו לסיני  .בתום פינוי המובלעות
באפריקה .כשהושלם הסכם ההפרדה ,במרס . 1974הייתה אוג’  143אוגדת המילואים
הראשונה שהשתחררה .

המאפיין את פעילות מערך החימוש באוגדה  162מרגע הכרזת הכוננות הייתה פעילות
האלתור והתאמת מסגרות אחזקה בדרג ב’ לסוגי היחידות שהרכיבו את האוג’ במהלך
בנייתה ויציאתה למלחמה.בפועל היה מאורגן הגש”ח לענות על צרכי האחזקה לסד”כ
המפורט להלן:
א.
ב.
ג.
ד.

חט’  - 460מעורבת טנקי מג”ח ושוט.
חט’  - 7טנקי שוט.
חט’  - 11ממוכנת שרמן.
א.א  - 215על בסיס שרמן.

במהלך בניית סד”כ האוגדה במוצאי שבת ה 6-באוק’ הסתבר כי סוגי הטנקים
שישתתפו הם:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

חט’  - 500שוט.
חט’  - 217שוט
חט’  - 204ממכונות מג”ח.
חט’  - 11ממוכנות שרמן .
א.א  - 215על בסיס שרמן.

בניגוד לגורמי התחזוקה האחרים חיל הרפואה והספקה בהם המשמעות התפקודית
אינה משתנה כתוצאה משינוי סוגי הצל”מ הרי שלבניית הגש”ח משמעות שונה .שהרי
חובה להתאים את בעלי המקצוע והחלפים בכל פלוגה מול העוצבה המתוחזקת
חט’  - 500יצאה כולה ממחנה נתן ומחנה צהלים על שרשראות לאורך כל הדרך בלוזה
(רומני) מהלך של  300ק”מ.

חט’  - 217יצאה על מובילים  .כ 75 -מובילים התחילו לנוע 40 ,הגיעו לרומני חציים
הגיעו על מובילים והיתרה הורדו מהמובילים והיתרה הורדו מהמובילים
בגלל פקק תנועה בין אל  -עריש לרומני  .נוצר מצב שמחצית מהחטיבה
נעה על שרשראות .
חט’  - 204נעה מרפיח עד בלוזה על שרשראות.
חט’  - 11נעה מחצור עד בלוזה על שרשראות הגיעו סה”כ  27טנקים 22 .טנקים
יצאו מצאלים במצב גרוע.
ארטילריה  -גדוד אחד נע “מחירבת מחז” ושני גדודים מהימ”ח על שרשראות.
פעילות של ק’ החימושי האוגדתי ויחסי הגומלין עם מפקדי הגש”ח.
ארגונו של הגש”ח בנייתו סייע רבות לטיפול באוגדה שהייתה ניידת בכל הגזרה
ופעולותיה שונו מיום ליום.
מאחר וכך ,הותאם  ,הגש”ח להחזקת האוגדה כדלקמן:
א .פל’ שוט שיועדה לחט’  - 7הופנתה לחט’ .500

ג  .פל’ השרמן שיעודה לחט’ - 11תוגברה באלמנט שוט על מנת לאחזק את חט’ 11
וכעתודה משלימה.
ראוי לציין שחט’  217הייתה חטיבה לאחר הסבה לשוט קל ובלהט מהירות ההתארגנות
שעיקרה היה לילי ,הצטיידו חלק מהכיתות ומחלקות החימוש בחלפי שוט מטאור ולא
בחלפים שייועד לשוט קל מכאן שנוצר מצב בו לא ניתן היה להשתמש בחלפי המנוע
שהיה בערכות חלקי החילוף.
בשלב התנועה סבלה האוגדה בתהליך ריכוז הכוחות  ,כתוצאה מחסימת
ציר אל  -עריש -רומני .זאת משום שמובילים הריקם שחזרו מתובלי
חט’  217לא הצליחו להשתחל בציר המובילים הנוספים והאחרים של
החטיבה  .רוחב הכביש לא אפשר מעבר שני מובילים אלא אם כן אחד
ירד כמחצית רוחבו לדיונות  .עליהם התווספו הטנקים של חט’ 500
שהגיעו רגלית .כתוצאה מהחסימה עקפו בתוך שברי הינעים סופיים
ואילו לגבי הטנקים שעל המובילים היה צורך להורידם ולחלץ
באמצעותם את הגוררים ולהעלותם לכביש .

קצין האפסנאות האוגדתי וקצין החימוש האוגדתי בליווי קצינים נוספים בליבוי קצינים
נוספים סופחו למפקד האוגדה (למערך החימוש)  ,עסקו עד יום ה 7 -לחודש שעה
 19:00בפינוי לפנים וברוב המקרים נאלצו לשלח את טנקי חט’  217על זחליהם על
מנת לא לגרום תקלות בחסימת הצירים .ק’ החימוש האוגדתי הגיע לחפ”ק בשעה
 19:00האוגדה ב”ערבה”  ,הוצמדו לו שתי כיתות סיור על גבי ג’יפים והוטל עליו
לחזור ולחסל את פקקי הציר .בפעילות זו עסק ק’ החימוש עד ה 8 -אוק’ בבוקר.
בשלב זה הגש”ח היה בהתקדמות לעבר בלוזה תוך כדי תיקונים וחילוץ כלים פגועים
לאורך הציר .לקראת ה 8 -בחודש דולג פלק”ד שוט לעבר “צילון” בעקבות חט’ .500
פלוגה שניה מוקמה בכניסה לציר “מאדים” בעקבות חט’  217פלוגה בסיסית “ברומני”
ואילו פלוגה שלישית מעורבת מוקמה בכניסה לציר “ספונטני”.לקראת לילה עם כניסה
לחניונים עבר ק’ החימוש האוגדתי וספר פיזית את הטנקים ובמקביל הוכנסו פלוגות
הגש”ח לפעילות .הסכם בלתי כתוב לגבי חלוקת העורפי “רומני” “כרטיסן” ואילו
קח”ש האוגדה בכוחות שבתוך הצירים .

לאחר שהתברר בתאריך ה 10 -לאוק’  ,’73כי הרבה כלים שחולצו מציר אל עריש לא
מגיעים  ,נשלח חיים חיים רוזן ק’ אחזקה וק’ החילוץ הגייסי עם צוות הביקורת שלו
ועוד שני טנקי מג”ח פגועי צריח לחלץ באמצעים מאולתרים את הרק”מ שנותר תקוע
על הצירים .בפועל חלק מהרק”מ לא הגיע לאוגדה היות ו”הוחרם” בצומת בלוזה
והצטרף לכוח קלמן 10( .שוטים).
הפעילות במהלך קרבות הבלימה התבססה על צמידות הכוחות הפלוגתיים ליחידות
ואילו החט”גים ( חוליות טכניות גדודיות ) התמקמו במוצאי הצירים ותיקנו רק”מ
שהושרו בחניונים או פונה אליהם .בסמוך למיקומם בסביבות “ מאדים” ו “סופגני”
מוקמו מחלקות הרק”מ של הפלק”דים שהוסקו בהחזרה לכשירות והשלמת הצל”מ
לטנקים הפגועים שפונו לאחור .כגולת הכותרת לסה”כ הפעילות החימושית בגמר שלב
הבלימה בתאריך ה 15-אוק’ היה מבצע החזרה לכשרות שבוצע בנוסח טיפול א’.
הטיפול בוצע כמבצע אוגדתי.בחניוני ציר “מבדיל” הוכרז על מבצע החלפת שמנים
ומסננים לביצוע טיפול שבועי מושלם לכלל האוגדה וללא יוצא מן הכלל .פעילות זו
אכן הוכיחה עצמה בהמשך הלחימה  .עובדה שעיקר התקלות בהמשך היו מפגיעות אויב
או בעיות קרקעיות.

החט”ג של גד’  19התמקם בסביבות “ ספונטני” ברשות קח”ש הגדוד וביצע במאמצים
מאולתרים החזרה לכשרות של כל טנקי הגדוד תוך הקרבות הבלימה .כל טנק שנכנס
ללחימה עבר ביקורת טכנית על ידי חיילי חוליות הטכניות הגדודיות.
בשלב ההתקדמות לצליחה ולאחר קרב עם חט’  21המצרית הושארו מספר כלים
פגועים .לא הצליחה משך יממה לבצע את מטלותיה מעבר לתעלה ועל כן נשלחה
פלוגה א’ המשוקמת בתאריך ה 19 -אוק’ לתגבור המערך שמעבר לתעלה .בעוד קח”ש
הגדוד מצליח לעבור עם מחלקת רק”מ אחת הונחתה הפגזה  .כל יתרת הפלוגה כ9 -
כלי רכב וזחל”מים יצאו מכלל פעולה ומספר רב של חיילים נפצעו ונהרגו  .ק’ החימוש
האוגדתי נתן פקודה על החזרת יתרת הפלוגה לאחור לעבר “לקקן” שם נפגש עם מג”ד
הגש”ח אשר דאג לארגון מחדש של הפלוגה ואילו מ”פ א’ קיבל פקודה לתפוס פיקוד
על כל יתרת הגש”ח שבצומת “חיפה” ואכן ביעילות ומהירות בלתי רגילה הצליחה
להעמיד תוך חמש שעות כ 10 -טנקים ולהחזירם לכשירות תוך ביצוע “קניבליזם “
בין טנקים שרופים ותקינים .לקראת ערב הוחרדה שארית הפלוגה שנפגעה(פל’ א’)
ובבוקר המחרת  20אוק’ (ביצעו החיילים כתרגיל הרמת מוראל וגיבוש מחדש) העמידה
עד אותו ערב את כל הכלים לרשות האוגדה .

עיקר הנפל בטנקים היה של אותם כלים אשר ניסו לנוע לאורך המסילה -ציר “טסט”.
לכל אורך מהלך הלחימה עוזריו של ק’ החימוש האוגדתי “זנבו” אחרי הכוחות
הלוחמים של האוגדה באיתור כלים פגועים ואבודים וצירופם לגופי החימוש או לגופים
לוחמים של האוגדה.

בתאריך  21-20אוק’ ’.73
ריכז מג”ד הגש”ח את שלושת פלוגותיו הקדמיות “בחבית  ”42שם קבע ק’ החימוש
החימוש האוגדתי את אזור מרכז התיקונים האוגדתיים לשם ריכוז את הרק”מ הפגוע
של האוגדה .מנקודה זו יצאו כיתות הגש”ח לתקן את כל אותם הטנקים והנגמ”שים
שנפגעו במרחב שבין “עיריך” ו”פואד” .באותם יומיים תוקנו  46טנקים.
בתאריך ה 23-22 -אוק’ ’.73
מוקמו שתי פלוגות בחבית  55ו 56 -ק’ חימוש האוגדתי קבע את צומת כמקום ריכוז
הרק”מ שנפגע  .תוקנו באותם יומיים  45טנקים.

כאמור תוך כדי השלבים הראשונים של הלחימה בוצעו שינויים ארגוניים במסגרת
הגש”ח אשר נבעו כתוצאה בשטח.
א .הוצאת מחלקות הרק”מ מהפלוגה הבסיסית ובנייתה על טוהרת הרכב ב’.
ב .הקמת פלוגה קדמית רביעית בנושא תומ”ת על שתי מחלקות רק”מ שרמן
ומחלקות רכב ב’.
ג .הסבת פלוגה קדמית מעורבת שוט קל ושרמן לפלוגה קדמית תקנית של שוט קל
על שתי מחלקות שוט קל על שתי מחלקות שוט ומחלקות רכב ב ’.
ד .ריכוז אלמנט ההחסנה של הגש”ח במסגרת נפרדת ובפיקודו של ק’ מחסנים.
בשלבים הראשונים של הלחימה הארוכה של אוג’  162ביצע הגש”ח את כל צורות
האחזקה האפשריות בצירים ,בגזרות והצמדת מסגרות לחטיבות הלוחמות.
הגש”ח תחזק את עצמו בנושא מזון  ,דלק  ,חלפים  ,מים ושלישות בשיטת הדחיפה
כאשר המפקדה העיקרית דאגה לאורך כל הדרך לספק את הצרכים לפלוגות וכל זה
באמצאות מחלקת אחסנה ומחלקת אפסנאות שהותאמו למשימה זו.

מפקדת הגש”ח פעולה במפוצל כאשר חפ”ק המג”ד היה עם הפלוגות הקדמיות ומפקדה
עיקרית מאחור.
תוך כדי הלחימה נפגעו  65חיילים שמתוכם  62חללים בשתי ההפצות אוויריות בציר
“מאדים” וכן בהפגזת קטיושות תוך כדי צליחת הגשר והפגזה ארטילרית מעבר לתעלה.
שלב הגיוס וההתארגנות.
ההתארגנות הגש”ח בוצעה לפי פק”ל מבנה גש”ח נייד שהוקם מגוף סדיר של סדנא
גייסת  650בהשלמה של אנשי מילואים  .בעלי המקצוע היוו את הנתח הסדיר.
השלמת המילואים ,התבטאה במקצועות הקשר ,נהיגה ומקצועות שרמן בלבד.פקודה
לגיוס מילואים הגיעה בצהריי ה 6 -באוק’  73ותוך  14שעות גויס מערך המילואים ,
צויד ואורגן הגש”ח על הנתחים הסדירים והמילואים .בתאריך  7/10/73בשעה 02:00
היה הגש”ח מוכן לתזוזה והמתין להוראות ממפקדת גי”ש .הגש”ח היה מצויד במערות
חלפים לרמות השונות מתוך הכנה עצמית ובחלקו הגדול מתוך המלאי השותף של ס.ג
 . 650בתאריך  7/10/73בשעה  10:30ניתנה פקודה לדלג לשטח כינוס באזור רפיח
בהפרשים של חצאי שעות בין המסגרות.

תנועת הגש”ח בוצעה במסגרות פלוגתיות תוך כדי ביצוע אחזקת היחידות שנעו
מבסיסי הקבע על שרשראות לשטחי הכינוס והלחימה .בשלב התנועה מוקמו המסגרות
פלוגתיות בצומת רפיח ,בצומת אל -עריש ובנחל ים ,תוך כדי תנועתם לבלוזה
כשהפלוגה הקדמית ביותר הגיעה לקראת לילה כ 10-ק”מ לפני מחנה האו”ם של רומני
ונתקעה במקום כתוצאה מסתימת הצירים .שלב התנועה ללחימה ב 9 -אוק’  73החל
כאשר נפרסו הפלוגות בהתאם לצרכים בשטח תוך כדי ביצוע תיקונים ודילוגים קצרים
לאזור קרב הבלימה.
בשלב זה בוצעה אחזקה צמודה וקרובה מאוד ליחידות הלוחמות תוך כדי ניצול מרבי
של המשאבים לביצוע הספק הגדול ככל האפשר להחזרת הטנקים והרכבים לכשירות
ובממוצע הוחזרו לקרב בין  20ל 30 -טנקים מדי יום ביומו.
בתאריך  15לאוק’  73התארגנות האוגדה לצליחה  .במסגרת יום זה רוכזו פלוגות
הגש”ח באזור “צילון“ על מנת לאפשר ביצוע תיקונים ופעולות יזומות בטנקים ,כגון
החלפת שמן מסננים וכו ’.

מתאריך זה ועד תחילת הצליחה של הגש”ח .בוצע האחזקה לאורך ציר” מדיל” ו-
“עכביש” ע”י שתי פלוגות של הגש”ח .פלוגה שלישית התארגנה לצליחה במסגרת
ריכוז תחזוקה קדמי (רת”ק) של אגד תחזוקה ופלוגה בסיסית עסקה בריכוז תיקוני רכב
ב’.
הגש”ח עבר לגדה המערבית בדילוגים ותוך כדי סיוע התעסוקה של התיקונים מצידה
המזרחי של התעלה.
בשלב זה רוכז כל הגש”ח “בחבית  .”42היה זה השלב היחידי במלחמה שבו נוצר
ניתוק קשר בין היחידות הלוחמות לגש”ח ,בעיקר כתוצאה מצירים לא נקיים מאויב,
מרחקים גדולים שנפתחו על ידי הכוחות הלוחמים ותעסוקה רבה בשטח מאחור.
הפריסה הסופית בוצעה במגמת הצמדה של פלוגות קדמיות לחטיבות לצורך התחלת
ביצוע פעולות יזומות של טיפולי ב’ בטנקים וברכבים של ביחידות.
הגש”ח הופעל ע”י חפ”ק מג”ד שכלל שני כלי רכב ובהרכב הבא :מג”ד ,קמב”ץ ,ק’
קשר ,מש”ק מבצעים ,קשר וסייר.
במסגרת הפעילות של תקופת המלחמה בוצעו ברמת גש”ח שלוש קבוצות פקודות
בנוהל קרב חפוז וכל שאר הפקודות ניתנו או במערכת הקשר או במגע ישיר של המג”ד
והמ”פים.

בשלב הבלימה כמעט ולא היה קשר לגש”ח עם מפקדת אגד התחזוקה פרט לקבלת
שירותי אפסניה ,מזון ודלק ,בשלב ההתקדמות היה ניסיון לצרף הפלוגות הקדמיות
במסגרת ריכוזי תחזוקה קדמיים (רת”קים) אך עיקר השילובים בוצע בהתאם לצורכי
הגש”ח אשר נענה לכל פניה בחיוב על ידי הצמדת חבורות שליטה  -חוליות אבטחה
לגופים שונים שיצאו לביצוע תעסוקה .
ברמת מפקדת אגד תחזוקה בוצעו שתי קבוצות פקודות אך היה קשר בין מפקד האגד
ומפקד הגש”ח.המידע על תנועת הכוחות הלוחמים וריכוזי צל”מ פגוע זרם לגש”ח אך
ורק על ידי ק’ חימוש אוגדתי ואינפורמציה זו אפשרה ביצוע דילוגים מהירים מאוד
יחסית וכן מיקום פלוגות לתעסוקה
אשר תרמו לקיצור זמן תיקון הצל”מ .
שליטת חפ”ק המג”ד במערכת הקשר
של הגדוד הייתה מושלמת וכמעט ברוב
שלבי הלחימה היה קשר טוב עם רוב
המסגרות ,פרט למקרים בהם נפתחו
מרחקים ארוכים מאוד בפריסת פלוגות
הגש”ח אשר הקשו מאוד אפילו באמצעות ממסרים לקיים קשר תקין.

הגש”ח היה מצויד היטב בצאתו למלחמה בחלקי חילוף שאורגנו במסגרת סדנא גייסית
 , 650בהרבה מקרים מעל התקן של גש”ח נייד  .שליטה על חוסר חלפים והספקתם
הייתה מרכזית באמצעות ק’ המחסנים ומחלקת ההחסנה אשר נעזר בקציני קישור
בס..ג  650במצל”ח  -רפידים ובמצל”ח  -מרכז .ברוב המקרים לא היה שום קשר ,לא
אלחוטי ולא קווי בין ק’ המחסנים וקציני הקישור בעורף ורוב הדרישות הועברו
באמצעות רצים.
שיטת אספקת החלפים הייתה במשיכה ע”י הגש”ח אשר למטרה זו פינה לעצמו כ12-
משאיות לציוד כבד אשר סיפקו חלפים רבים .רק בשלושה מקרים בוצעה דחיפה של
חלפים יזומה על ידי מצל”ח.
מעיון בטבלאות אלו עולה שהאוגדה
עברה תיקון רק”מ בין פעמיים עד שלוש,
כלומר כל כלי רק”מ טנקים (על פי בדיקה)
עברו תחת ידיהם של אנשי החימוש בין
פעם לפעמיים ,דבר שגרם כמובן לרציפות
והמשכיות בלחימה לכוחות הלוחמים.

נמצאו גם טנקים שעברו בין שלוש לשש פעמים בגש”ח או בסדנא :כאמור בפתיחת
המלחמה היו באוגדה  196טנקי שוט וניתן לראות על פי דוח מס’ ה-צ מספר דוגמאות
לכך שטנקים שהו בין  3ל 6-פעמים בגש”ח או בסדנא:
1.צ  109400שהה שלוש פעמים בתיקון .בגש”ח או סדנא.
2.צ  814113שהה חמש פעמים בתיקון .בגש”ח או סדנא.
3.צ  814149שהה שש פעמים בתיקון .בגש”ח או סדנא.
4.צ  814227שהה חמש פעמים בתיקון .בגש”ח או סדנא.
5.צ  814251שהה שלוש פעמים בתיקון .בגש”ח או סדנא.
6.צ  814259שהה ארבע פעמים בתיקון .בגש”ח או סדנא.
7.צ  814260שהה חמש פעמים בתיקון .בגש”ח או סדנא.
8.צ  814316שהה חמש פעמים בתיקון .בגש”ח או סדנא.

מעיון במהלכי הגש”ח נראה לי שהתאום והקשר ההדוק שבין ק’ החימוש האוגדתי
ומג”ד הגש”ח גרם לכך שכוחות האחזקה ימצאו במרבית הזמן צמודים לכוחות ונתנו
פתרון אחזקתי מרבי לכוחות הלוחמים.
שילוב זה ראוי לציון מכיוון שאין מקרה כזה נוצר בשטח ובעיקר במלחמה.
יחידות ופלוגות הגש”ח דולגו יחסית הרבה פעמים ורצו בעקבות הכוחות .במקומות
שהיה צורך בריכוז כמה פלוגות יחד נעשה הדבר .שילוב הפלוגות בתוך הכוחות
הלוחמים ושילוב דרגי ה-א’ הגדודים בתוך פלוגות החימוש של גש”ח הוכיח את עצמו.

מס’ דוגמאות של חלפים בעלי ערך שהוחלפו:
הוחלפו  26יחידות כוח מג”ח ושוט יחד (מנועים).הוחלפו  18קנים לא כתוצאה ממדידה חימושים אלא כתוצאה מירי רב.הוחלפו  16מנועים (קמינס) לתותחים מתנייעים (תומ”תים).כ 140-משאיות חלקי חילוף הובאו לשטח הלחימה על ידי הגש”ח ובדחיפה של מרכזציוד הלחימה (מצל”ח).
כמויות השע”מ בממוצע לטנקים עלו על  145שעות דבר שהשפיע בצורה ברורה על
הצורך באחזקת הכלים ברמת כשירות סבירה וביצוע טיפול “עמוק” תוך כדי הלחימה.

בגמר המלחמה נערכו סיכומים רבים ברמות שונות של יחידות אוג’  . 162מסיכומים
אלו עולים מסקנות חשובות על רמות דווח שונות חימוש/אג”מ כאשר לכשירות
שהייתה באוגדה בזמן המלחמה.
בסכום כנס מג”דים באוג’  162מעלה ק’ האג”מ האוגדתי דווח שונה למצב כשירות
הטנקים דבר שהיה שונה משמעותית מדווח החימושי וזאת הוא טוען משני סיבות:
א“... .בדיווח אג”מי בניגוד לחימוש ,קיבלנו מה שהיה מסוכם בידי המח”טים ואילו
סיכומים שקיבלנו בחימוש זו גם בהצטברות טנקים מאוחר שלא השתתפו
בקרבות לכן המספר החימושי גדול בדרך כלל מן המספר האג”מי…”
ב”… .מספיק שהדיווח יהיה באחור שעה  -שעתיים כדי שתהיה אי חפיפה …”

לפי טענתו של ק’ האג”מ הנתונים הם אלה:
סוף  7אוק’  168 - ’73טנקים.
אוק’  182 - ’73טנקים.
8
אוק’  99 - ’73טנקים (המספר החימושי ).100
9
אוק’  134 - ’73טנקים (חימוש מדווח  136טנקים).
10
אוק’  144 - ’73טנקים ( 177לפי הדיווח החימושי).
11
אוק’  176 - ’73טנקים ( 149לפי הדיווח החימושי).
12
אוק’  250 - ’73טנקים (יחד עם  68טנקים של חט’  274דווח שלא נכלל
13
בדוח החימושי).
אוק’  272 - ’73טנקים ( 201לפי דווח החימושי בלי חט’ ).274
14
אוק’  257 - ’73טנקים (חימוש מדווח ).200
15
אוק’  188 - ’73טנקים (חט’  274איננה בסד”כ ,חימוש מדווח ).188
16
אוק’  198 - ’73טנקים (חימוש מדווח ).198
17
אוק’  150 - ’73טנקים (החימוש מדווח על  203ההפרש בחט’  500שעמדה
18
בשטח עם  35טנקים לפי דווח אג”מ).
אוק’  - ’73אין נתונים.
19
אוק’  137 - ’73טנקים.
20
אוק’  190 - ’73טנקים (חימוש מדווח ).137
21
אוק’  147 - ’73טנקים (חימוש מדווח ).137
22
אוק’  - ’73אין דיווח.
23
אוק’  150 - ’73טנקים.
24

על נושא הדיווח ומעמדם של כלים כשירים -:מח”ט :500
”…היה לי ויכוח לא קטן עם ק’ החימוש האוגדתי לפחות על הנתונים כלי כשיר אצלו
זה לא כלי כשיר אצלי ,אפוא התחמושת…” ?
ועל רמת התפקוד מספר מח”ט :500
”…אני יכול להגיד  -כל השבחים למה שעשה החימוש האוגדתי ,אני לא ציפיתי לדבר
כזה ואפילו לא ל 10%-ממה שעשו אבל יש דברים שלא כוסו אני מאמין שגם לא יכוסו
במלחמה הבאה…”
”…בקרבות התנועה יצאתי כל בוקר עם טנקים בלתי תקינים .תוקנו כל מה שהשארתי
מאחורי לא תיקנו מה שהיה אצלי ביחידה ,ולא תמיד הצלחתי לתקן את זה עם
החט”ג…”

הסיבות:
א .לא היה מנוף הרמה.
ב .זרימת חלקי החילוף היותה בעיה.
ג .לא כל דבר אפשר לעשות בחט”ג.
דברים אלו חשובים להבנת השפעת הדיווח על מצב היחידות והעברת המידע לתיקון
היחידות תוך כדי המלחמה גם באם לא מדובר על רמת דרג ב’ אלא רמת חט”ג דרג א’.
ק’ החימוש האוגדתי בעזרת עוזריו והחוליות שלו שהסתובבו בשטח דווחו על כל כלי
פגוע או מושמד לפלוגה הקרובה ולקח”ש האוגדה כך שהתבטאות המח”ט מדברת בעד
עצמה.
היו טנקים שנתקעו בדיונות והיה צורך לפרק את הזחל כדי לחלצם (טנקים שהיו
תקועים ברומני) .אך החיילים:
א .לא היה להם את האמצעים לניתוק זחל על ידי מטען מיוחד.
ב .גם באם היה ספק באם היו יודעים להפעיל זאת .מכיוון שלא אומנו לכך באף מסגרת
חימושית.

בעיות האופטיקה בטנקים עקב בעיות ידע בעלי מקצוע
בעת המלחמה הייתה בעיה של מכשירנים בפלוגות הגש”ח והגדודים .המכשירנים שהיו
בשטח הנם מכשירני בט”ש (בטחון שוטף) שייעודם לטפל במשקפות מצפנים אך לא
במדי טווח מסובכים של טנקים ,דבר שגרם לא אחת לבעיה בכיול הכלים דבר זה היינו
לקח חשוב עקב חשיבות של המערכת האופטית בטנק לשם פגיע במטרה דבר זה לא
נפתר תוך כדי המלחמה אך נוסד בשנת  1975על ידי חיל החימוש.

לקחים טכניים שהועלו על ידי קח”ש האוגדה
)1יש לבנות כנף מתקפלת או כנפיים מפיברגלס עקב השבירות הרבות של הכנפיים
בטנקים.
)2ריתוך מס’ צ’ בגוף הטנק .דבר זה ייושם בכל הטנקים בצה”ל וזאת עקב אי יכולת
זיהוי של הטנק לאחר שנשרף.
)3מערכת כיבוי אש בצריח .הדבר מיושם בכל הטנקים בצה”ל משנת ’.75
)4אמצעי חילוץ קל וכבד ,טנק הגורדון שהינו הדגם הראשון שהיה בצה”ל הוצא
משרות והוכנסו לשרות טנקי  M-88מג”ח חדשים בכמות שעונה לצרכים.
קח”ש האוגדה טוען ובצדק שיש צורך בטרקטורי  D-9משוריינים בתוך הגש”ח
לצורך חילוצים .דבריו אלו מועלים מזה שנים רבות על ידי החיל ,אך פתרון ממוסד
לא ניתן על ידי גורמים אג”מים .לעומת זאת רכש צה”ל משאיות גרר חילוץ חדשות
שהועברו לגופים סדירים ובהמשך יצוידו גופי המילואים.
)5פלוגות ארטילריות בגש”ח אורגנו ביום הכיפורים כחוליות ולאחר המלחמה מוסד
הנושא והוקמו פלק”י ארטילריה בכל הגשחי”ם כולל לאגד ארטילריה הפיקודי.

מסקנות  -מהאמור לעיל אוג’  162ק’ חימוש .מג”ד הגש”ח ופלוגותיו
מילאו את ייעודם במלחמת יום הכיפורים ותרמו את תרומתם הנכבדה
לכוחות הלוחמים בכך שאפשרו להם רציפות והמשכיות במלחמה ,כוח
המחץ החימושי של הגש”ח שכלל כ 750 -איש ו 193 -כלי רכב ביצע
עבודה רצינית למרות הנפגעים הרבים שספגה יחידה זו והגיע להישגים
בהשתתפותם במערכה.

ק’ החימוש האוגדתי העלה באחד הסיכומים את נושא החיילות ,שהרי היו מיקרים בהם
חילי החימוש נאלצו לסגת ולברוח ולא יכלו להלחם מכיוון שלא הוכשרו לכך זה פי
טענתו.
לדעתי מן הראוי לבצע הכשרה בכל קורס שנעשה בבית הספר לחימוש בין יום או
יומיים בנושא חיילות הפרט ,אך אין זה מוריד את את האחריות לכך מרמת המפקדים
בשטח מרמת הפלוגה ועד רמת הפיקוד בטיפול בנושא .ברגע הגיע חייל חדש ליחידה
ידיעת חיילות הינה אחד העקרונות הבסיסיים שהמפקד חייב להעניק לחייל שאתו הוא
אמור להשתתף במלחמה.

אוגדה  ,252הייתה אוגדה יוצאת דופן במלחמת יום הכיפורים .הייתה זו אוגדה סדירה
שחלשה על כל סיני מהגזרה הצפונית ודרומה ,משום המצב שכוחות המילואים טרם הגיעו
בזמן פרוץ המלחמה.
הרכבה:
שתי החטיבות סדירות  - 14ו ,401 -חטיבות מילואים ברפיח ( .חט’  204ממוכנות)
לאוגדה בסדיר היו  202טנקים.
94טנקים בחטיבה .14
94בחטיבה  401באזור ביר-תמדה וגדוד אחת באזור רפידים.
14טנקים בסבב טיפולים בסדנא גייסית.
סה”כ  202טנקים .

חט’ 401הייתה בגמר אימוני צוות מחלקה פלוגה (צמ”פ) והכנות לקראת החלפה בקו
המתלה כשהחלו להצטבר כוחות .ב 9-אוק’  ’73עם מסגרותיה האורגניות .היא עמדה
בשלב של גמר ביצוע טיפולים וטיפולי ( 50טפול א’) .נעשו בה כל ההכנות
החימושיות להחלפה בקו עם חט’  .14כשפרצה המלחמה ב 6-בחודש בשעות אחר
הצהרים חט’ 401התחילה לרוץ על זחלים מאזור ביר-חמדה עד לגזרה הדרומית כדי
לתפוס את הקו( .האוג’ בכל התכנונים שלה לא ראתה שום מקרה אפשרי של פרצה כפי
שהייתה לאורך הקו).
החט’ נכנסה לקו תפסה את הגזרה הדרומית והתרכזה באזור ציר המתלה וציר הג’ידי.
תוך  24שעות “ נמחקה כמעט כליל חט’  .”14ק’ החימוש של האוג’ עדין נשאר
ברפידים ב 24-שעות הראשונות ,מבחינת האחריות ולמרות שיחידות המילואים (שני
האוגדות הנוספות) התחילו להיכנס לשטח ראה ק’ החימוש האוגדתי את עצמו אחראי
על כל הגזרה( .הכוונה לכל מרחב סיני מהגזרה הצפונית עד לגזרה הדרומית ).

למרות מה שהוזכר בנושא שתי האוגדות המעבר של התנקות משתי הגזרות והתרכזות
בגזרה אחת ,היה חד מידי .נשאר פרק זמן של מספר ימים שבו הייתה לקצין החימוש
האוגדתי עוד איזו שהיא אחריות מבחינת התייחסות והשפעה בגזרה המרכזית והצפונית
שבה כוחותיו כבר לא נמצאו למרות שמבחינה אוגדתית היה אחראי על הגזרה
הדרומית.
עם הגעת כוחות האוגדה לגזרה הדרומית דילגה מפקדת האוגדה לגזרה .בשלב א’
לאום -מחצה ובשלב יותר מאוחר דילג חפ”ק המפקדה למתלה .מרגע הגיע האוגדה
למתלה התחילו להצטבר כוחות .הכוחות הצטברו עד כיומיים לאחר פרוץ הקרבות.
במשך שלושה ימים הראשונים היו מס’ יחידות שנכנסו ויצאו וכל יחידה שנכנסה
התייחסו אליה כאל יחידה שנכנסת ולא יוצאת .לדוגמא :חט’  274על בסיס טנקי טיראן,
חט’  875על בסיס טנקי שרמן טנקים שלאחזקתם לא הייתה בנויה האוגדה ובמיוחד
גדוד שירותי החימוש שלה. 784-

יש לזכור שהאוגדה הייתה בנויה בגש”ח על בסיס טנקי מג”ח (פטון) הן בהכשרת כוח
האדם הן בחלקי החילוף והן באמצעים הייתה מיועדת לאחזק טנקי מג”ח בלבד .כאשר
חט’  274טיראנים נכנסה לאוגדה התחיל ק’ החימוש להתארגן לקליטתה ,אך החטיבה
לא הייתה זמן רב באוגדה וכעבור מספר ימים עזבה אותה .מיידית נכנסו לגזרה שתי
חטיבות לא אורגניות:
חט’  875מאוגדה  143על בסיס טנקי שרמן וחט’  164חטיבת טנקי שוט קל שליקטה
טנקים מאילת ומהצפון .ק’ החימוש האוגדתי הופתע מתופעות אלו .הוא לא היה מוכן
לקליטת סוגי טנקים אלה ,דבר שהוסיף
מהומה רבתי ליומיים שלושה הקודמים לפתיחת המלחמה.
מה גם שהיחידות שהגיעו,הגיעו עם צוותים וטנקים בלבד ,
ללא אמצעים ,ללא דרג א’ וללא עורף אחזקתי בדרג ב ’.
על מנת לפתור את בעיית האחזקה לטנקים אלו קיבל ק ’
החימוש האוגדתי מחלקה מהגש”ח של אוג’  143ובשלב
מאוחר קיבל גם סיוע מהגש”ח של האוגדה שבו היה אלמנט שוט .

בשבוע הראשון למלחמה נקלע ק’ החימוש האוגדתי לבעיות קשות נוספות ובעיקר
בנושא ארטילריה .אגד ארטילרי  209אורגני של האוגדה בימים נורמליים מנה את גדוד
“רועם” ושני גדודי  155מ”מ .גם הגש”ח וגם קציני החימוש באוגדה הכירו אותם וידעו
לטפל בהם .כשפרצה המלחמה הגיעו כל מיני יחידות ארטילריה ,החל במרגמות 120
מ”מ ומכמ”ת  160מ”מ תותחים  175מ”מ ויחידות שונות שהאוגדה לא ידעה כיצד
להתמודד איתם ומה עומד לרשותם .
הכלים הגיעו לשטח והתחילו לירות .
הארטילריה ירתה ללא הפוגה והפסיקה
רק מתי שהיה חסרה תחמושת או כליה
לא היו תקינים.
הבעיה בתותחים  155מ”מ הייתה בעיית
ה”פטריות” במרגמות מתנייעות  160מ”מ
בעיה של קנים שהתפוצצו .מבדיקה של ק ’
החימוש בשטח עם אנשי הצוות של הכלים התברר שהיו הזנות כפולות של פגזים.

בעיה נוספת שהייתה היא המערכות ההידראוליות ולכך היה צורך בחוליות מרכז שיקום
ואחזקה .על פי טענתו של ק ’החימוש אם היו אלמנטים של בעלי מקצוע במקום היו
יכולים להיפתר בעיות רבות והיו נחסכות צרות רבות.
בעיה נוספת שנקל בה קח”ש האוגדה הייתה חט’  .875חט’ זו הגיע על זחלים ויצאה
מהימ”ח בפלוגות( .התופעות החימושיות שהיו לחט’ זו היו די אופייניות לחטיבות
שרמן) החטיבה נתקלה בדרכה לחזית בבעיות הבאות:
א .סתימות דלק .התברר שהיו מים במכלים.
ב .מערכות חשמל ,דינמו ,וסתי מתח ,לא מלאו
את ייעודם .
עברו מספר ימים עד שהגיע מומחה מהחייל
ופתר את הבעיות .המכללים לסוגי טנקים
אלו לא היו מצויים במצל”ח .
בעיות אלו נפתרו תוך כדי המלחמה).
(
עקב בעיות אלה התפזרו טנקים רבים (השייכים לחטיבה) על גבי הצירים ,מסה”כ טנקי
החטיבה הגיעו רק  38טנקים לחזית.

בשלב ההגנה (בלימה) ,אותו שלב בו הייתה ,האוגדה באזור המזרחי על צירי הג’ידי
והמתלה ,התמקם רוב הגש”ח במתלה ומחלקה שלו בג’ידי.סיוע נוסף שהתקבל היה
מיחש”מ  ,674בסדר גודל של פלוגה שהגיעה מב”ש.
יש לזכור שעד שלב זה עדיין היה הגש”ח פזור בכל סיני עם הפלוגות הקדמיות שלו
בבלוזה ,בטסה ,במתלה ,בביר תמדה וברפידים .הייתה לכך חשיבות רצינית
בהתארגנות הגש”ח כגדוד נייד.
בשלב הלחימה וחציית התעלה התמקם אלמנט די גדול של הגש”ח במתלה ובינתיים
הגיעה פלוגת חימוש מהצפון שעבדה מול חט’  164בציר המרכזי .בג’ידי התקבלה
מחלקה מגש”ח אוג’ 143שעבדה מול חט’  875שרמן בסיוע רציני מיחש”מ 674
לטובת אלמנט השרמן כוחו וגדולתו של האחרון הייתה בזה שהיה צמוד לחטיבה,
תגבר ותיקן את כל מה שגש”ח האוגדה לא הספיק ולא הצליח לתקן ,ע”י החלפת
מנועים וטיפול בסתימות דלק.
.

שיטת ההפעלה הייתה די פשוטה מאחר והאוגדה לא ביצעה מלחמת תנועה והכל
נעשה בטווחים קצרים ,המרחקים לא היו גדולים והיחידות היו די צפופות ,דבר שלא
נראה באוגדה כפי שקרה בתרגילים שיחידה הולכת מן הכוח האורגני שלה ומאחוריה
גש”ח עם הפלוגות הקדמיות .פה לא עבדה …”מערכת סגורה גש”ח ויחידות…”
הגש”ח נמצא והתערב עד הרמה הפלוגתית ,כמעט ברוב המקרים כיתות הגש”ח
התמזגו עם החוליות הטכניים הפלוגתיים .הטכניקה הייתה פשוטה; כלי שהיה נפגע
או מתקלקל היו ניגשות אליו יחידות החימוש ומנסות לתקנו בעיקר בשעות הלילה
בחניוני הלילה מה שהיה ניתן לתקן במקום ולהחזיר לכשירות ביחידות תוקן.
קרו הרבה מאד מקרים שכלים היו יוצאים החוצה לפלוגות הקדמיות ,לפלוגות
שישבו במתלה בצומת הג’ידי.
כלי שהיה נכנס לעבודה לתיקון ספציפי הייתה נעשית בו מערכת טיפולים .טנק
שהיה מגיע היה טנק שאיש צוות נפגע או נהרג .הצוותים היו תשושים והיו גם
מקרים שהיו צריכים את הצוותים הללו לארגן בכוח ולהכניסם חזרה לקו.

צוותים חיפשו כל מיני סיבות ואמתלות להוכיח שהטנק לא תקין כדי לא להיכנס
חזרה לקרב .הגש”ח גם זיווד ,גם טיפל גם דרבן את הצוות בגמר התיקון וטיפול
להיכנס חזרה לקו.
בשלב החצייה השתנה מבנה האוגדה (הוזכר כבר בפרק האג”מ שמפקד האוגדה
נהרג ,נעשו חילופי מפקדים ,קלמן מגן קיבל פיקוד והאוגדה נשארה עם מפקד אוגדה
חדש וסגן ובלי רמ”ט שעזב עקב מות בנו) .מח”ט  875נפצע ומח”ט  164תפס את
מקומו .סגן מפקד האוגדה הפך להיות מח”ט  .164חט’  164עם  60טנקים וחלק
מחטיבה  401עם  30טנקים חצו את התעלה.

בצד המזרחי נשארה חט’  875ויתרת חט’  ,401נוצר מצב שהמפקדה העיקרית
ומפקדת האוגדה לא הייתה יכולה לנוע עם היחידות שלה ,כלומר את התעלה שחצו
רק חפ”ק מפקד האוגדה ,עוזר ק’ קשר וק’ המודיעין .פיצול האוגדה גרם לכך שלא
היה ניתן לעבוד במצב של פיצול המפקדה :החפ”ק עם המפקד והסגן בעורף בגדה
המזרחית.נוצרה בעיית עדיפויות מבחינה חימושית דבר שהיה בלתי ניתן לביצוע.
כל כוחות החימוש שהיו עם היחידות בצד המזרחי הלכו עם היחידות לצד
המערבי.לא פעם נוצר מצב שאותם יחידות חימושיות שעברו היו ממש בקו עם
היחידות הלוחמות והיו גם מקרים שהשיגו אותם .קצין החימוש אומר:
”…זה כנראה תוצאה של מפקדים ,רצו שה19-
(שילוט טקטי של קצין חימוש גדודי )
אז ה( 39-שילוט טקטי של קח”ש חטיבתי )
יהיה יחד איתו ,קרב אותו ,קידם אותו
ולא פעם קרה שהם אפילו השיגו אותם…”

ב 20-22-לחודש ראה הפיקוד שמצב של אוגדה מפוצלת אינו בריא לעבודת האוגדה
האוגדה הוחלפה באוגדה  .440מפקדה היה מנדי שמונה למפקד הכוחות שהיו בגזרה
המזרחית .הוא שיחרר את האוגדה ונתן לה לעבוד לגזרה המערבית וחט’ 875
הושארה ברשות אוגדה  .440קח”ש האוגדה עשה הכנות להמשך אחזקת חט’ .875
כשוברה מפקדת האוגדה עם שאריות חט’  401את התעלה קיבלה האוגדה את
חט’  ,11חטיבה על בסיס שרמן ,היו בה  25טנקים  M-50ו -M-51.קח”ש האוגדה
כבר היה רגיל לטפל בסוג טנקים זה .מיד לאחר מכן התקבל גדוד שוט מטאור (סוג
טנק סנטריון בנזין) מחט’  179גדוד  10עם  22טנקים .החלפות הטנקים וקבלת
מסגרות גרמה לכך שהקח”ש ומפקדת הגש”ח היו מאורגנים כבר .בקשר הועברה
הפקודה להפעיל במערכת החימושית האוגדתית ובגש”ח היו מערכת די גדולה לאסוף
אמצעי לאחזקה וציוד לאותה מסגרת חדשה שהגיעה.

בהמשך קיבלה האוגדה גדוד סיור  279טנקי  M-60בסד”כ  16טנקים .טנק זה היה
קרוב יותר טכנית לצורת האחזקה שלטנקי הפטון שהיו לאוגדה למרות שבאוגדה
כבר התרגלו לאחזקת טנקי שרמן.
בהפסקת האש המצב היה שהאוגדה ישבה על ציר סואץ קהיר ובצפון ישבה באזור
“מצנפת סנסון” באזור פאיד בפריסה הבאה:
 חט’  11בצפון. חט’  401על ציר סואץ קהיר. -חט’  164שוט קל באזור סואץ.

אוגדה  252הייתה אוגדה שונה מכל אוגדה אחרת מכיוון שהייתה אוגדה סדירה עם
כל האלמנטים .בשונה מאוגדה ( 143 ,162קצת פחות) הגש”ח של אוגדות אלו עבד
יחד עם הפלוגות הקדמיות שלו עם כל האמצעים ,ברגע שהיה צורך לזוז הוא זז וכל
פלוגה קדמית שלו הייתה מוצבת מול חט’ שאותה הוא היה צריך לרשת.
בין עקרונות הפעלת הגש”ח יש עקרון של גמישות והפעלה.
אוגדה  252היה לה קושי מסוים בגמישות בהפעלה .הקושי נבע כתוצאה מכך
שמיסודה הייתה על בסיס פטון .בתוך יומיים מצאה את עצמה רק עם טנקי שרמן,
טנקי שוט קל ,פרק זמן קצר עם טנקי טיראן פרק זמן קצר עם טנקי שוט מטאור דבר
שכמובן הקשה על הגמישות בהפעלה .הלקח שצריך להילמד מזה שכל גוף אג”מי
שעובר למסגרת אחרת צריך לעבור עם המערכת האחזקתית שלו .כאן במפורש אנו
רואים שלא הייתה כלל התערבות של גורמים אג”מים ושום גורם לא סייע בידי
הקל”ש לביצוע העברות אלו ,הסיוע הגיע מכוחות החימוש בלבד וממפקדת מרכז
האחזקה שישבה ברפידים.

ברור שהגש”ח  -אם אין לו את העורף שלו קשה לו מאד לחיות ולהכין את כוחותיו
לאחזקת יחידות אחרות שאינו בנוי להן.
יכולתו שלקצין החימוש להתמודד עם שינוים אלו והפעלת כושר האלתור תוך כדי
המלחמה תושייתו שלקצין החימוש ומג”ד הגש”ח שעל פעילותו אכתוב בהמשך,
לביצוע אחזקה למסגרות עם סוגים שונים של טנקים סייעו רבות לכוחות המתמרנים
והלוחמים לבצע את משימתם.

שלב גמר ההתארגנות עד 6.10.73
מבנה הגש”ח הנייד תוכנן על בסיס הגש”ח הקבוע במרחב סיני ,כלומר :שתי
הפלוגות הקדמיות בבלוזה ובמתלה לאחר תגבור מתאים תוכננו להיות שתי הפלוגות
הקדמיות של הגש”ח הנייד ,והמסגרת ברפידים כפלוגה קדמית שלישית כאשר פלוגת
בלוזה יועדה להיות פלוגה קדמית עבור חטיבה ממוכנת .פלוגות נוספות יועדו להיות
בסיס להקמת הפלוגה הבסיסית.

כאמור כשבוע לפני פרוץ המלחמה הוכרזה כוננות ,שהחמירה לקראת סוף השבוע.
כתוצאה מכוננות זו נעשתה פעילות מזורזת לסיים את הצל”מ שהיה בתיקון
בסדנאות .ואכן לקראת סוף השבוע היו הסדנאות כמעט ריקות .במקביל הוחל
בהתקנת הרכב האורגני לכיתת לכיתות מג”ח ורכב ב’ ,כך שעד יום שישי בבוקר
(ערב המלחמה) היו בגש”ח  11זחל”מים ממותקנים בנושאי מג”ח 6 ,נ”נ ממותקנים
בנושאי רכב ב’ ומשאיות עמוסות בציוד כבד .עם התמרת הכוננות ביום שישי ושבת
נשלחו הכיתות לתגבר את הפלוגות הקדמיות לפי הפירוט להלן:
א .לפלוגה בלוזה נשלחו שלוש כיתות מג”ח ושתי כיתות רכב ב’.
ב .לטסה נשלחו שתי כיתות מג”ח וכיתת רכב ב’.
ג .למתלה נשלחו שלוש כיתות מג”ח ושתי כיתות רכב ב’.
במקביל לשליחת הכיתות לפלוגות הקדמיות נמשכו ההכנות לניוד הגש”ח ברפידים.
צוותו כיתות נוספות של אנשי מקצוע ,הועמסו חלקי חילוף כבדים על רכבים
אורגניים של הגש”ח והוכנו ארגזי ח”ח נוספים .בשלב זה לא נותר רכב לניוד
הכיתות הנוספות.

לקראת ערב ה 6-אוק’ החלה תנועת רק”מ ורכב לכיוון מערב .תוך כדי התנועה החלו
זורמים דיווחים על טנקים ורכב תקועים על הצירים .לצורך תיקון הרכב והרק”מ
הנ”ל ,הוצאו מרפידים חוליות לעבודה בצירי התנועה.
חלק מהרק”מ תוקן במקום וחלק נגרר או הגיע בכוחות עצמו לסדנאות ברפידים .
במקביל נעשו מאמצים לנייד עוד כיתות נג”ח ורכב ב’ .לצורך זה ניתן אישור
האוגדה למשוך מספר זחלמים שהיו בסדנאות ביר-חמדה .נעשתה פעילות מזורזת
למתקון הזחלמים הנ”ל בארגון חלפים (צמ”שים) ואיושן בכיתות מכונאים מתוך
בעלי המקצוע שנשארו עדיין ברפידים .במשך ליל מוצ”ש נעשתה משיכה של ציוד,
בעיקר מחסנים ניידים ומעט משאיות מאגד ימ”ח 178
(היה בפלוגות ושימש כימ”ח וכהשלמת חירום של
האוגדה).לקראת צוהרי יום א’  7/10החלו להגיע
תגבורת כוח אדם משני מקורות עיקרים .בעלי מקצוע
סדירים בסדנא גייסית  ,650בחלקם מצוידים ומנוידים
על גבי זחל”מים וכן אנשי מילואים אשר צוידו חלקית באגד ימ”חים ( 178היה
מחסור בנשק ותחמושת).

בשלב זה התברר שהאוגדה לה הגש”ח תפעל בגזרה הדרומית ,ולכן רוב הכיתות
שניתן היה לנייד ולצייד ,נשלחו בשני צירים לכוון סדנת המתלה (צומת הג’ידי -
כביש הרוחב) עם הוראה לתקן את הרק”מ על הצירים ו”-לדחוף” אותו קדימה .עיקר
הפעולות בגזרה הדרומית נעשתה בצומת הג’ידי  -כביש הרוחב ובסדנת המתלה על
ציר המתלה .הטנקים והנגמ”שים הפגועים ומקולקלים הובאו לריכוזים אשר בהם
נעשתה העבודה .במקביל פעלו כיתות באזורי הלחימה מערבה לכביש הרוחב.
ביום שני נתנה הוראה לפלוגות המתלה לסגת מזרחה עקב לחץ האויב ,לקראת ערב
חזרה הפלוגה לסדנא .בשלב זה שלושה מחילי הפלוגה נשארו מנותקים במעוז
ה”כפר”.
בגזרה המרכזית  -פעלה פלוגת הגש”ח בצומת טסה (מרכז הטיפולים הישן) בשיטה
דומה לזאת שבגזרה הדרומית .בשלב מאוחר יותר הסתפחה הפלוגה לגש”ח של אוג’
 143בעקבות חט’ .14
בגזרה הצפונית  -פעלה פלוגת הגש”ח לתיקון הכלים של גדוד  9וסוללות ארטילריה
בקו .כן עסקה בחילוץ ותיקון רק”מ שעבר ולחם באזור  .הפלוגה פעלה מתוך הסדנא
בבלוזה.ובשלב מאוחר יותר תחזקה את “כוח ששון” שפעל בגזרה.

המתלה

פלוגת ה’ -ו’ ברפידים ופלוגה ח’ בביר -תמדה עסקו בתיקון וחילוץ רכבים ורק”מ
שעברו באזורם .
מצב זה של אחזקה כוללת במרחב סיני ,כאשר קיימות שלוש פלוגות קדמיות
בשלושה גזרות הלחימה ומפקדה מתאמת ברפידים  ,נמשך עד יום ג’  9אוק’ בבוקר.
הלחץ על הפלוגות הקדמיות היה רב  ,היות והכוחות הלוחמים הגיעו ברובם על
שרשראות ,ואילו הגש”חים שיועדו לשרת אותם היו עדיין מאחור.

ביום השני לאחר שהתברר סופית שאוגדה  252בולמת בגזרה הדרומית וכוחות
חימוש נוספות כבר החלו להגיע למרחב ,הועברה עיקר הפעילות של הגש”ח למתלה
ומפקדת הגש”ח ירדה גם היא לשם .הסמג”ד נשאר ברפידים על מנת להמשיך ולתאם
את הפלוגה לתקן רכב בצירים ולשמש עורף (מעין פלוגה בסיסית) לגש”ח שהוקם
במתלה.
במתלה ובג’ידי לחמה חט’  401ושרידים מגדוד  52של חט’  .14מספר רב של טנקים
היו זקוקים לתקון והם רוכזו בשני הריכוזים העיקריים ,בהתאם לצירי
התנועה  -המתלה והג’ידי.

שיטת העבודה  -הייתה לגרור את הטנקים הפגועים לריכוזי עבודה ולתקנם במהירות
האפשרית ,לעשות בחינה כוללת לפני יציאת הטנק ולהחזירו מיד לפעילות( .זאת
בנוסף לכיתות אשר יצאו לפי קריאה לטנקים הפגועים באזור הלחימה).
במשך יום שני הגיעה לגזרה חט’  164עם טנקי שוט קל אשר נכנסה מיד ללחימה על
ציר הג’ידי מערבה לכביש הרוחב .החטיבה הגיעה ללא מערך חימוש מסודר ומצויד
לצורך אחזקה בדרג ב’ קיבל הגש”ח ת”פ פלוגת שוט לא מושלמת מגש”ח של פיקוד
מרכז .בשלב זה הגש”ח הנייד היה פרוש עם שתי פלוגות קדמיות:
האחת במתלה לטובת חט’  401והשניה על ציר הג’ידי לטובת חט’  ,164כאשר
מפקדת הגש”ח ממוקמת בסדנת המתלה .סדנת רפידים עם הסמג”ד משמשת כפלוגה
בסיסית למערב הנ”ל ולסדנאות בלוזה וביר  -תמדה.

הספקת חלקי חילוף  -נעשתה על ידי דרישה טלפונית לרפידים ודחיפה מרפידים
לגזרה הדרומית כמויות חלקי החילוף והמכללים שנדרשו היו עצומות עקב מחסור
בחלפים לתיקון הטנקים של החטיבות .לעומת זאת בסדנת המתלה היה מלאי ראשוני
די גדול לרכב ב’ ונגמ”שים ,היה מעט ציוד למג”ח ,שוט לא היה כלל.
ביום שלישי הגיעה אל ציר הג’ידי חט  875עם טנקי שרמן וזחל”מים ללא מערך
חימוש מושלם .לצורך אחזקת החטיבה ,נשלחו מהגש”ח כל מכונאי השרמן שאותרו,
(שהיו מיועדים לאגד ארטילרי בחלקם) .התקבלה תגבורת של כיתה וחצי מהגש”ח
של אוג’  143ועם הכוח הזה הוקמה פלוגה נוספת לטובת חט’  875אשר פעלה על
ציר הג’ידי.
לקראת סוף השבוע הראשון של המלחמה לחמה אוג’  252עם שלוש חטיבות שריון
(מג”ח ,שוט ,שרמן) אגד ארטילרי (רועם ,רומח ,תומ”ת  155מ”מ ומכמ”ת 160
מ”מ) .תנועת הטנקים בין החטיבות גרמה לכך שהיה צורך לתגבר את הפלוגות
בבעלי מקצוע מסוגים שונים.

שיטת העבודה  -הייתה ריכוז הטנקים במקומות עבודה ,שליחת חוליות לתיקון טנקים
בשטח והוצאת כתות לחניוני לילה לצורך תיקון ,בחינה וטיפול.
הפלוגות הקדמיות ומיקומם בשבוע השני למלחמה:
פלוגה המורכבת  -ממכונאי מג”ח  7 -כיתות :שתי כיתות מכונאי שוט ,שתי כיתות
מכונאי שרמן ,מכונאי נגמ”שים,שתי כיתות לארטילריה וכיתת מכונאי רכב.
מפקדת הפלוגה התמקמה בסדנת המתלה ועיקר העבודה נעשתה שם על שלושה סוגי
טנקים (מג”ח,שוט,שרמן).
פלוגה א’  -מורכבת ממכנאי שוט  -שש כיתות :שתי כיתות מג”ח ומכונאי רכב ב’,
מפקדת הפלוגה התמקמה מזרחית לצומת הג’ידי עם מחלקות אחסנה וכיתות רכב ב’
בעוד שכיתות הרק”מ עבדו בריכוזים לאורך ציר בג’ידי מערבית לצומת כביש
הרוחב.

פלוגה מ’  -הייתה מורכבת מכיתות מכונאי שרמן שפעלו גם הן מערבית לציר כביש
הרוחב לאורך ציר הג’ידי .גם לגבי פלוגה מ’ שיטת העבודה הייתה בריכוזים בסיוע
כוח אדם מהחטיבה בצומת הג’ידי עצמה נעזרה החטיבה בכיתות שרמן של יחש”מ
 .653מפקדת הגש”ח התמקמה במתלה .הקשר לפלוגות היה אלחוטי והקשר למפקדת
הגש”ח במתלה וברפידים (כפלוגה בסיסית) ,היה טלפוני .
אספקת חלקי החילוף לפלוגות הקדמיות נעשתה ישירות בדחיפה מרפידים או
בדחיפה מהמתלה.
לחץ העבודה היה רב על כל הפלוגות :ממוצע התיקונים בדרג ב’ שבוצעו בריכוזי
עבודה הגיע ל 40-50-טנקים ביממה .זאת פרט לתיקונים דרג ב’ שבוצעו בחניוני
הטנקים או על טנקים בודדים בשטח ובפרט לתיקונים רכב ב’ ,נגמ”שים ותומ”תים.
מצב זה נמשך עד .19/10/73

לקראת ה  18/10/73 -התפצלו אוג’  ,252כמחצית מחט’  401ומחצית מחט’ 164
אורגנו ככוח מיוחד ,בפקוד מפקד האוגדה לצורך צליחה לגדה המערבית .הנותר
מהאוגדה נשאר בגזרה הדרומית לצורך המשך הבלימה.
בהתאם לפיצול היחידות הלוחמות התפצל גם הגש”ח.
חפ”ק מפקד הגש”ח ועוד חמש כיתות מכונאי מג”ח ,שבו כיתות מכונאי מג”ח ,שבו
כיתות מכונאי רכב ב’ ואלמנט החסנה כולם על גבי זחל”מים ,נעו בעקבות חט’ ,401
בעוד שמ”פ פלוגה א’ ומחצית הפלוגה נעו בעקבות חט’ .164
ארבע כיתות מג”ח נוספות צורפו לחט”גים לצורך תגבור הגדודים בשלב התנועה.
הטנקים נעו לאזור הצליחה על שני צירים :חט’  164נעה על ציר החת”מ ,איתה נעה
גם הפלוגה השניה עם מפקדת הגדוד במגמה “לנקות” את הציר עד אזור הצליחה.

פלוגה א’  -בעקבות חט’  164צלחה את התעלה ב .19/10/73 -
כיתות התגבור צלחו בעקבות חט’  401באותו יום ,בעוד שחפ”ק מפקדת הגדוד עם
מחצית הפלוגה צלחו ב  20/10/73 -לאחר שצירי התנועה של האוגדה “נוקו”
מרק”מ מקולקל ,פרט לשני טנקי שוט קל וטנק מג”ח אחד שעליהם עבדו צוותים
מהגש”ח שנקראו לביצוע התיקון באלחוט מהגזרה הדרומית.
במשך יומיים ( ,)19-20/10/73כתוצאה מהפצצות הצירים ואזור הצליחה ,נהרג נהג
זחל”מ של התגבור ונפצעו מספר חיילים.
במקביל פעל אותו חלק מהגש”ח שנותר בגזרה הדרומית בשיטה כפי שפורט לעיל
כאשר מפקד פלוגה ו’ אחראי מהמתלה על הגזרה הדרומית.

הספקת חלפים בשלב זה נעשתה משני מקומות ,מהגזרה הדרומית או ישירות
מרפידים (פלוגה ה’) בהתאם לדרישה בקשר .לאחר הצליחה נעה פלוגה א’ בעקבות
חט’  164על הצירים “וודאות” ו”-סקרנות” בעוד שחפ”ק הגדוד התמקם בצומת
“צח” (צומת הצירים “חבית” “סקרנות”).
בצומת עצמה רוכזו מספר טנקים לתיקון ,ומשם נשלחו כיתות לתיקון וחילוץ טנקים
ורכב ב’ שנתקעו באזור (טנקים ורכב ב’ של אוגדות שונות).
כאשר גבר לחץ העבודה הועברו כיתות רק”מ ורכב ב’ נוספות מהמתלה ל”-צח” וכן
משאיות עם חלקי חילוף כבדים .מצב זה של עבודה בצומת “צח” של פלוגה ו’ וחפ”ק
הגדוד ושל פלוגה א’ באזור ג’ניפה נמשך עד ה 23-באוק’ וביום זה דילגה פלוגה ו’
לצומת “עקל חבית” בעוד שפלוגה א’ מוקמה ב”-עשרון  .”64מפקדת הגדוד
התמקמה בצומת “עקל חבית” מחלקה אחת (מצומצמת) בפלוגה י’ דילגה לנמל
עדביה לסיוע יט’  .401בשלב זה רוכזו הכיתות שפעלו במסגרת הגדודים והוחל
בהקמת הפלוגה הבסיסית ומחלקת ההחסנה.

1.פריסת הגש”ח הסדיר ערב המלחמה ,והעובדה שבשלב ראשון פעל הגש”ח
במסגרת חימושית יחידה במרחב ,גרמה לכך ,שמיטב כוח האדם והאמצעים
פוצלו לשלוש גזרות נפרדות .כאשר היה צורך להקים את הגש”ח הנייד עבור
הגזרה הדרומית בלבד ,חסרו כל אותם האנשים והאמצעים שנשארו בגזרה
הצפונית והמרכזית שסופחו בשלב מסוים לגש”חים אחרים.
2.בראיה לאחור נראה שלא ניתן בשלב הראשון ,אפילו לו היה ברור כיצד
תופעל אוג’  ,252שלא לפצל את הגש”ח לתגבר את הפלוגות הקדמיות ,היות
ובמשך שני ימי הלחימה הראשונים תוקנו מאות טנקים וכלי רכב שחזרו ללחימה
לעומת זאת ניתן היה ,בשלב מאוחר יותר ,לאחר שמערך החימוש התבסס
במרחב.לבצע ויסות פיקודי ולהחזיר לגש”ח את כל החיילים והציוד שסופחו.
לגש”חים האחרים .

3.העובדה שאוגדה  252שינתה את הסד”כ האורגני שלה הן בכמות ובעיקר בסוגי
הרק”מ גרמה לכך ,שהגש”ח במבנהו הרגיל לא יכול היה לתת שירותים לכל
סוגי החטיבות (שרמן ,שוט קל ,וגדודי ארטילריה) .אומנם הם קבלו מסגרות
עבור חטיבות השרמן והשוט אך הם הגיעו באיחור מה ובחלקן לא מושלמות.
4.תוך כדי המלחמה הייתה בעיה באמצעי חילוץ דבר שאומנם לא הוזכר בסקירתי
את נושא זה של חוסר באמצעים ,גרם לכך שהגש”ח ירכז גררים לעבודה
בריכוזים וכל זאת לצורך גרירה והוצאת יחידת כוח וקנים .
5.מערך האחזקה לארטילריה לא ענה בכל שלבי הלחימה על הצרכים ,עקב
הגיוון” בסוגי הכלים והצריכה הגדולה בחלפים לכלים אלו.
“
6.ברוב שלבי המלחמה לא היה מגע עם אגד התחזוקה היות והגש”ח כיחידה
סדירה ,כבר פעל בשטח בזמן שהאגד היה עדיין בשלבי גיוס.

7.מפקדת הגש”ח לא עודכנה בצורה שוטפת במהלכי האוגדה דבר שלקה בחסר
אצל קח”ש האוגדה שזה תפקידו ,מה עוד שהקשר עם מפקדת אגד התחזוקה
חסרה לו כי שלבי הלחימה .חוסר המידע היה בעיקר בפריסת הכוחות ובצפוי
למתרחש .עובדה זו גרמה לקשיים בהזזת כוחות ובבניית תוכניות להמשך
פעולות הגש”ח.
8.קח”ש פיקוד ומפקדת מרכז האחזקה השפיעו במעט על התאום המרחבי שלא
היה קיים ברוב זמן המלחמה ,אי התאום שפגע בעובדת האוגדות והגש”חים.
9.גם באוגדה זו לא היה כיסוי חימושי מסודר וממוסד לנושא הצמ”ה ורכב היר”מ
רכב מגויס) .ציוד אשר חשיבותו הייתה גבוהה לנושא חילוצים גרירות
(
והעבודות בתעלת סואץ .
10.מחלקת הקשר שצורפה לגש”ח מתוך גדוד הקשר האוגדתי ענתה על בעיות
קשר פנים ,פרט לנושא השרמן.

11.בעלי מקצוע חי”ח מאנשי מילואים שצורפו לסיוע בנושאי שרמן ושוט קל ,רובם
היו בעלי הכשרה בלתי מתאימה:
א .אנשי השוט היו ברובם אנשי בנזין ,בעוד שהמערך היה בנוי על שוט קל.
ב .אנשי השרמן היו בעלי הכשרה למנועי קונטיננטל ולא הכירו את מנוע
הקמינס.
12.נושא הספקה בהיטס לא פעל ,למרות שבהרבה מקרים נדרשו חלפים דחופים
שהגיעו רק לאחר  24שעות ומעלה .זאת מחוסר גורם מתאם אג”מ חימוש אגד
תחזוקה.
13.המחסור הגדול באביזרים ומתקונים לנק”ל וציוד אופטי גרם לכך שבגמר תיקון
טנק לא ניתן היה להוציאו מושלם לכוחות הלוחמים.

14.כלקח ומסקנה חשובה יש להצמיד לגש”ח גורם אג”מי בכיר מתוך
היחידה המתוחזקת ,וזאת על מנת שיוכל לצוות ולשלח את הטנקים במהירות
האפשרית עם גמר התיקון.
15.מערכת הקשר לטנק הבודד לא פעלה ברוב המקרים ,וגם כאשר פעלה ,לא
הייתה מושלמת ,וזאת בגלל קשיי ניווט והתמצאות של כיתות המכונאים
והמט”קים.

לאוג’  143כאוג’ מילואים (בשונה מהאוגדות הקודמות אוג’ 162ו )252-היו
במהלך הגיוס וההתארגנות מספר רב יחסית של תקלות .בפרק זה נעמוד על המצב
החימושי כולל גש”ח האוג’ ערב פתיחת המלחמה  ,מצב היחידות ביציאה מהימח”ים
וכל זאת על מנת לחזק ולהבהיר למפקדים מה גרמה אי מעורבותם בנושא המנהלתי
בהכנה למלחמה.
קיים הפתגם הידוע …”מי שלא טורח בערב שבת לא אוכל בשבת “…למרות
שאוג’ זאת קיבלה על עצמה את ביצוע הצליחה בימים של ה 18-19 -אוק’ 73
ובסופו של דבר עמדה במשימתה ,זה נראה כיד המקרה .הערפל של הימים
הראשונים בשלב הגיוס וההתארגנות העיבו והשפיעו על מהלכיה של האוג’.אחזקת
האוג’ במלחמה התאפשרה הודות לכוחות החימוש שהיו בשטח (לא במפקדת
האוגדה ).כמו הגש”ח ויחידות אחזקה אחרות,למרות שמצבם לא היה טוב ביותר .

הרכב אוג’  143במלחמה כלל את חטיבות :
421על בסיס טנקים M48-A3
חטיבה  600על בסיס טנקים - M60
חט’  35חי”ר
אגד ארטילרי 214
חט’  - 14מג”ח שהצטרפה במהלך היום השלישי למלחמה
חט’ חיר”ם 247
גד’ הנדסה 229
גד’ סיור משוריין (גדס”ר)87
אגד צליחה ואגד תחזוקה  812שבמסגרתה נכלל גש”ח  862גש”ח האוג ’.
הסד”ח באוג’ (בימ”ח) היה :
חט’ 421סה”כ  79טנקים .
חט’  600סה”כ  72טנקים ,השאר היו בטיפול במתקן ( 500צאלים) בסדנה בסוף
יצאה החט’ עם  113טנקים.

באגד ארטילרי היו חמישה גדודים כשגדוד אחד היה צריך להגיע משבטה .מצב
האגד מבחינה חימושית היה שחצי מהאגד עבר החזרה לכשירות וחצי לא .מצב כלי
רכב ב’ באוג’ היה גרוע ביותר :כלים שהתקבלו מפקוד צפון ב”עסקות חבילה”
שנעשו בין פיקוד צפון לדרום ולאוג’ ,תפסו את האוג’ עם עשרות כלים לא כשירים
ולא במצב נסיעה .משאיות הזיל שהתקבלו ,היו חייבות לעבור טיפול מעמיק מכיוון
שהיו לאחר אימון ,אך מפאת חוסר זמן לא טופלו .עקב כל האמור לעיל נוצר מצב
שעשרות כלי רכב הושארו בימ”ח ולא הגיעו לחזית .עיקר הבעיות ברכב היו
מכללים ומצברים .

התקלה העיקרית בגיוס הייתה לגבי טנקים שלחט’  421שהיו אמורים להיאסף
מבית הספר לשריון ,משבטה ,מסדנה גייסית ממש”א ומבה”ד  .20על פי הפקודות
ערב במלחמה הייתה אמורה חטיבה זו להגיע לסד”כ של  103טנקים.ובסה”כ
הצליחו לבסוף לאסוף  79טנקים (על פי מקורות החימוש) .כ  70 -אחוז מהסד”כ.
שיטת ההצטיידות הייתה …”שכל מי שמוכן יורד לכיוון טסה מיד”… ,לא במסגרת
גדודית אלא פלוגות וכן יחידות המשנה.
עקב ההוראה ”...שכל מי שמוכן יורד”… לא נערכה קבוצות פקודות חימושית
והכל נעשה בחוסר תאום מוחלט.
תקלה נוספת נוספת חמורה באוגדה זו היא נושא התחמושת .התחמושת הייתה
ארוזה במארזים אבל לא היו כלי הרמה (מלגזות) להרים אותם ,כל זאת בנוסף
למחסור הגדול בתחמושת ,בעיקר בתחמושת ארטילרית .היה צורך להסיע כלי רכב
לצריפין “לאסוף” תחמושת ,דבר שעיכב את יציאת הטנקים.
גה”ס באוגדה (גדוד ההספקה שנמצא באגד התחזוקה) נאלץ להתמודד עם בעיה של
חוסר כלי רכב ,במקום שיקבל  106משאיות לפל’ התחמושת קיבל הגה”ס רק 55
משאיות קרי  50%לערך ובהם כלים ללא אמצעי הרמה לתחמושת.

התקלה העיקרית לגבי גדוד ההספקה היה שאימנו אותו ארבע שנים קודם המלחמה
להצטייד בבסיס תחמושת באר-שבע ובמלחמה נשלח לבסיס תחמושת מרר בצפון.
לקח לגה”ס יום שלם כדי “לאתר את הצפון” בנושא התחמושת ,לקח חשוב חשוב
שאותו לא הספיקו ללמוד מפקדי אגד התחזוקה בנושא ערפל הקרב ואי הוודאות
בזמן פריצת המלחמה .אי היכולת לאמן את אנשי הגה”ס להצטייד בכל מקום
אפשרי ,אלא רק בב”ש גרם לעיכובים רבים ובמיוחד שעל כך הייתה התראה מראש
מהפיקוד שעלול להיווצר מצב שכזה .מצב חמור יותר היה אי ידיעתם של מפקדי
הגה”ס על מיקומם של מחסני התחמושת באוגדה דבר שעיכב את משיכת התחמושת
שהייתה קיימת באוגדה .למרות הכל גה”ס האוגדה העביר  2800טון תחמושת מכל
המקורות כולל “במעשים בלתי מקובלים” פרט לתחמושת ארטילרית שהייתה
באחריות מטכ”לית.
התחמושת ארטילרית הייתה בדחיפה מטכ”לית.
הוכח במלחמה זו שבמקום שהיה קצין כמלווה לשיירה או שדרה ,התחמושת הגיע
וסייעה בהמשך הקרבות להגעתה למקומות שנדרשו.

בולט היה בגיוס חוסר רכב לחוליות טכניות פלוגתיות :כמעט אף גדוד לא יצא ערוך
חימושית כפי שכתוב בספרים ,כולל חט’  875שהייתה שייכת לאוגדה אך לא
נלחמה איתה; לגדודי החטיבה היו ערכות חלקי חילוף מושלמות שהוכנו על ידי
מצל”ח ,למרות זאת לא ניתן היה להעמיס חלקים אלו ,והושארו כמויות גדולות
מאוד בימ”ח ,מה עוד שמה שכבר הועמס ונלקח ,הועמס בידים ,באיטיות מפאת
חוסר באמצעי הרמה וניוד.
חלקי חילוף אחרים שהיו אמורים להיות מועמסים במשכן הקבע של האוגדה בשדה
תימן לא היו בנמצא ומה שהיה לא מתאים לסוג הטנקים .רוב חלקי החילוף היו
ברענון במצל”ח (מרכז ציוד לחימה) חלק מהחלקים היה גמור ומוכן ולא נמשך.
לדוגמא ,היו חלפים של טנקי  A -M - 1 - 48בחט’  421שלא התאימו ,בעוד
שהחטיבה הייתה זקוקה לחלקים לסוג מג”ח  - A - M - 3. 48אולם למרות זאת
הצליחו לצאת .להצטייד ולהגיע למלחמה כשעיקר הכוח הצליח להגיע לקראת יום
ראשון מאוחר בלילה.

ק’ החימוש האוגדתי בכל השלב הזה היה בערפל ולא ידע מה לעשות קודם .האם
לרוץ ולטפל בטנקים האם לטפל בתחמושת האם לטפל ברכב .מספר ק’ הקישור של
האוגדה בחפשו את ק’ החימוש לקבלת תמונת מצב:
”…עשיתי עוד פעם סיבוב ,אני ראיתי עוד פעם קצין האפסנאות איננו ,ק’ החימוש
איננו .אח”כ כשאני יוצא החוצה אני באמת פוגש את קצין החימוש תוקע
שלטים בכניסה למחנה ומכוון שיירות .אני שואל (ק’ הקישור) זה העבודה
שלך ,הוא אמר גם זה חשוב…”

בשלב התנועה  -נעו מרבית כלי הרק”מ על זחליהם לחזית ,כשמספר התקלות היה
יחסית מועט .בחט’  600התקלקלו שני מנועים וזחל אחד ,בחט’  421עיקר הבעיות
היו סתימות דלק ,חט’  875חט’ השרמן הייתה עם הרבה תקלות של סתימות דלק
והתרופפות רצועות אוורור.

עיקר הבעיות היו בכלי הארטילריה .עד כדי כך שבשלושת עד ארבעת הימים
הראשונים לא הצליחו הכלים להגיע למערכה .התקלות העיקריות שהיו להם:
התרופפות רצועות והתחממות מנועים .בתותחים מתניעים  160מ”מ אופיינו
התקלות של סתימות דלק ואויר ,תקלות הידראוליות והתחממות יחידות הכוח
(מנועים) .כלים אלו התפזרו לכל אורך הדרך כתוצאה מחוסר טיפול מתאים בימ”ח
בכלים אלו בשגרה של טרם המלחמה.
בטסה קיבלה האוגדה תחת פיקודה את שיירי חט’ ( 14כאמור הושמדה כמעט כליל
ביומיים הראשונים) והתחילה להעביר לחט’ 14גד’ שהגיעו מהימ”חים  ,בימים
הראשונים של המלחמה החליפה חט’ 14גדודים :
קיבלה את גד’ הסיור  87כגד’ אורגני  ,לאחר מכן גד’ מחט’  164שהצליח להגיע
משבטה ולאחר מכן גדוד מבית הספר לשריון  .מצב זה יצר לקח”ש האוג’ ומפקד
הגש”ח בעיה של אי יכולת לדעת כמה כלים מיקומם ואיזה סוגי כלים.

החוליות הטכניות הפלוגתיות וקציני החימוש החטיבתיים עשו ריכוז גדודי של כל
אנשי החימוש ,העמיסו אותם על מה שהיה ניתן לנוע בו ונסעו אחרי הגדודים .יש
לציין שקציני החימוש החטיבתיים לקחו לפחות את אנשי החימוש הסדירים
מהימ”חים וארגנו חוליות טכניות או (כתק”ל) כיתות תיקונים ,נסעו אחרי הטנקים
וניסו ואף הצליחו לתקן רכב שנתקע בדרך .בחט’  14רוכזו כל (החט”גים) החוליות
הטכניות הגדודיות תחת פיקודו של קצין החימוש החטיבתי והפעילו אותן בריכוז
חטיבתי.
תוך כדי פתיחת המלחמה ובהמשכה עסקו החוליות הטכניות הפלוגתיות של גדוד
הסיור ואלה היו בחט’  14בפינוי פצועים בגלל רכב הש”כ (שרות כללי) שהיה
ברשותם.
כן נלחמו וסייעו לסמ”פים בפלוגתיים ואלה שלא נפגעו במלחמה.
בשלושת ימים לאחר פתיחת המלחמה התרכזו כל אנשי החימוש בגש”ח 862
(גש”ח האוגדה) בסדנת טסה .היות ולא היה להם במה לנוע סייעו לגש”ח בעבודתו.
אחד הלקחים מהאמור לעיל היינו השילוב בין דרג א’ ל-ב’ בשעה שאין לאחד מהם
מה לעשות..

האוגדה קבעה את מפקדתה בטסה כשמשימתה בשלבים הראשונים של הלחימה
הייתה בלימה באזור “מסורי” ו”-מכשיר” .לאחר מכן ,שלב פריצה בציר “עכביש”,
בהמשך כל נושא ארגון הצליחה “במצמד” ,תפיסת ראשי הגשר באזור הצליחה,
לאחר מעבר אוג’  ,162תפיסת האזור הדרומי לאיסמעליה ותפיסת המערך מול
המצרים .עיקר משימתה של האוגדה הייתה הגנה על הגשרים לאחר הצליחה.

*תקלות טכניות פשוטות לטנקי המג”ח ,השרמן והארטילריה שאפיינו את האוגדה
היו בעיקרן בעיות טכניות אנשי הצוות ואנשי החימוש.
נסיעה בטנקים עד טיפת הדלק האחרונה גרמה לסתימות פילטרים (מסננים )
ומשאבות הזרקה (משאבה שזורקת דלק לבוכנות).

*צריחי טנקי המג”ח  M-60בצליחה היו תפוסים מחוסר ידע של הצוותים בהפעלת
הבלון שנועד במיוחד לצורך צליחות במעבר מים  .בצריח קיים בלון שרוול אוויר
עגול שנמצא בין הצריח של הטנק לתובה ובזמן מעבר במכשול מים מנפחים את
הבלון באויר ואז לא קיימת חדירת מים בין הצריח לתובת הטנק.

*מכלי דלק רבים נזלו כתוצאה מאי בדיקה בימ”ח והנסיעה הארוכה .היה חוסר
בחנקן במערכת הצידוד (חנקן זה נועד לגמישות בהפעלה )של הצריח.
*בעיות קשות במצברים ,קטבים שבורים ,מצברים לא תקינים  .בעיקר בשלב
הראשון של היציאה מהימ”ח.
*סתימות במסנן הדלק ,כנראה כתוצאה ממים שנמצאו במכלים מכיוון שהסולר
עמד הרבה זמן במכלי הטנקים ולא רוענן .דבר שהצוות לא הקפיד על כך ולא
יכול לדעת איך קיבל את הטנק מבחינת כשירותו.
*דליקות בצריחים (צריחי הטנקים) וזאת בעיקר מנזילות שמן בידיעות התותחן.
כתוצאה מכך כאשר הטנק היה ניפגע ,הצריח היה ניצת מיידית.
*מקלעי הטנקים מסוג  M-73 ,M-85לא פעלו מפאת חוסר ידע להפעלה של
הצוותים .

*מרגמה  60מ”מ ,המערכת לא ידעה לתפעל כלי זה ולא הייתה ערוכה אליו פרט
ליחידות החי”ר.

*טנקי ה - M60היו שונים מטנק י ה -A3שכוחות המילואים היו רגילים אליו
בסדיר ,דבר זה גרם לתקלות רציניות הן בהפעלת הכלי על ידי אנשי הצוות
ואנשי החימוש.
*תומ”תים  -תותחים מתניעים  160מ”מ; הייתה עיקר הבעיה הייתה במקבעי
המנוע (מקום בו מחובר המנוע לשלדת הטנק) מקבעים אלו לא עמדו בירי הרצוף
של התותחים עם מטען הודף מיוחד .תוך כדי המלחמה נעשה שינוי במקבעים
אלו.
*חילוץ  -במערכת האוגדתית החימושית לא היו קיימים שום אמצעי חילוץ ,
ואומנם בשלבים הראשונים לא היה צריך לבצע חילוץ ,אך מאוחר יותר כן בוצעו
חילוצים בשתי האוגדות  252ו.162-
לצורך הצליחה קיבלה האוגדה את רס”ן חיים רוזן ק’ האחזקה מהגייס שהיה
תחת פיקוד האוגדה באזור הגש”חים.

*הפגיעות העיקריות בטנקים שהיו לאוגדה ,היו התהפכויות טנקים .כתוצאה
ממוקשים הלכו זרועות .הסתבר תוך כדי שטנקי המג”ח  M-60מתקלקלים רק
הגלגלים ולא הזרועות בהם הם תלויים ומוטות הפיתול שלהם ,דבר הנותן יתרון
לטנק .היו פגיעות רבות במנועים ,מכלי דלק וקנים של הטנקים.
*שליטה  -קח”ש האוגדה כמעט ולא שלט במערכת החימושית .עיקר ניהול חימוש
האוגדה בוצע על ידי ק’ הקישור שהיה בה ועל ידי מג”ד הגש”ח דבר שנצפה
מסתבר מראש ליכולתו של קח”ש הן על ידי ק’ הקישור והן אנשים שביקרו
אוגדה זו טרם המלחמה.
השליטה העיקרית נעשתה דרך מערכת הקשר המבצעית של מפקד גדוד שירותי
החימוש האוגדתי  .862ברשת זו ניתנו ע”י קח”שי החטיבות למפקד הגש”ח מקום
הטנקים הפגועים דרישות לחלפים .מספר מג”ד הגש”ח:
”…אני לא האזנתי לרשתות שצריך להאזין להם .רשת חילוץ ופינוי האוגדתית
ורשת מנהלה כך שאני לא יכול לתת הרבה פרטים אם זה עבד או לא עבד כמו
שצריך .כולם עבדו על הרשת השלי וזה היה נוח כולם .גם לי בשלב ראשון זה לא
הפריע כל כך…”

בגמר הצליחה ובסיום המלחמה לאחר ההתארגנות של האוגדה בצד המערבי של
התעלה התחילה האוגדה לארגן טיפולים לטנקים וחלק ניכר מהעבודה בוצע על ידי
היחש”מ העורפי הנייח שהיה בסיני ,יחש”מ  .653/674בוצעו החלפות קנים,החזרה
לכשירות של כלי הרק”מ וכל זאת גם בהצמדת פלוגות גש”ח האוגדה לחטיבות.

אחד הלקחים העיקריים שהיו במלחמה זו והשלכותיה על חימוש אוג’  143היה אי
התפקוד וההכנות הנדרשות למערכה זו למרות היותה בשלבי הקמה סופיים לפני
המלחמה .היו כלים בלתי מטופלים למרות שנעשו ביקורות על האוגדה קודם
המלחמה .שאלתי היכן היו המפקדים הבכירים ,מרמת מג”ד ,מח”ט ,רמ”ט ומפקד
האוגדה!?
אי התעסקות בכל מה שהיה קשור למנהלה ואחזקה באוגדה הביא לתוצאות גרועות
אלו( .קרי היציאה לחזית כפי שיצאו).

לאחר המלחמה דובר רבות האם המערכת החימושית האוגדתית עם הסגל החימושי
שלה הייתה מסוגלת להשתלט על כל הימ”חים .הרושם שלי מקריאת הדוחות הוא
שהאוגדה לא הייתה מעורבת בכלל בכל מה שהיה קשור לימ”ח .לדעתי אין כאן
שום סיבה לחוסר יכולת או אי יכולת לשליטה על מערכת זו ,הייתה כאן שאננות
מצטברת שהוליכה למצב זה ,המפקדים כנראה לא ראו זאת בסדר עדיפויות הנכון.
לכולם ידוע שבוועדת אגרנט דובר רבות על נושא הימ”חים והמצב החמור שלהם
ערב מלחמת יום הכיפורים .כיום המערכת מאורגנת כראוי לאחר מלחמת יום
הכיפורים צה”ל עבר ארגון מחדש בכל נושא החירום ומוכן ברמה גבוהה מאוד
למלחמה .חלקו הגדול ביותר של חיל החימוש היינו בהכנסתם לאחסנה יבשה כלי
רק”מ רבים ,שינוי שגרת הטיפולים שמאפשר לטנק,נגמ”ש ,תותח וכלים נוספים
כשירות של כושר טכני גבוה ,בנשק ,תחמושת ,ציוד אופטי ומערכות יקרות שבטנק
כולל זיווד ברמה הגבוהה ביותר שניתנת לעשייה .דבר שהוכיח עצמו כבר במלחמת
שלום הגליל.

בפרק זה אתאר את מהלכי הגיוס וההתארגנות של הגש”ח בהקמה ,את יוזמתו של
המג”ד תוך כדי המלחמה וגיבושו של הגדוד כמערכת שתפקדה ואחזקה את אוג’
 ,143למרות כל הקשיים שהיו לאוגדה בימיה הראשונים .זאת בנוסף לפעילות
אג”מית של האוגדה שפורטה בתחילת הפרק האוגדתי נוסיף מערכת חימושית
אוגדתית שתוארה לאחר פרוט מהלכיה של האוגדה.

בשונה מגדודי החימוש של אוגדות  252ו 162-ארגונו וכשרותו של גש”ח  143היה
במצב התחלתי חמור ,שאינו מוכן למלחמה.
גש”ח  862היה מיועד לאימון הקמה בחודש נובמבר  .’73הגש”ח הורכב מכוח אדם
של נפלטי סדנאות חטיבתיות (סדח”ט) חט’  ,875חט’  ,204חט’  .401פלוגות
הבסיסית הורכבה מיוצאי גש”ח  862שהיה כפוף ליחש”מ  .635כוח אדם שהיה
בגש”ח לא מוין ובעלי מקצוע ,בעיקר אנשי מג”ח (קרי מכונאים) ,היו חדשים.
השיבוץ שנעשה ,נעשה על פי רישומי צה”ל ולא על סמך הערכות וראיונות אישיים
עם בעלי המקצוע .הקצינים ומפקדי הגש”ח עברו אמון תרגיל קשר במסגרת תרגיל
קשר אוגדתי בסוף חודש אוגוסט .למג”ד הייתה זו היכרות ראשונה עם גדודו .ימ”ח
הגש”ח היה עד כמה חודשים לפני המלחמה במחנה נתן בבאר-שבע ,הועבר למחנה
פלוגות ליד קריית-גת של היום ולא היה מאורגן כלל לאחר העברתו .כאמור,
הפלוגות הקדמיות של החטיבות הורכבו מכ”א של נפלטי הסדנאות החטיבתיות.
במערכת הגיוס האוגדתית ביצעו ניפוי בטרם המלחמה ופיזרו את שאר האנשים
במקומות באוגדה (גדודים חטיבות) כשדווקא האנשים הטובים לא נשארו בגש”ח .

כל בעלי המקצוע ,בעיקר מקצוע מג”ח ,היו חדשים .חלקם בחורים צעירים ,בעיקר
מפלוגה אחת שהגיע מחט’  ,401השאר היו אנשי שרמן ואקס שרמן ,שעשו הסבה
בחט’  .204המ”פים והמ”מים לא הכירו זה את זה ,רובם היו מוכרים למג”ד,
ושיבוצם נעשה על פי המקצועות שחי”ח קבע להם ולא על ידי הכרה אישית ורמה
מקצועית של כל אחד .האימון היחידי שעבר הגש”ח על ידי מסגרת חי”ח היה תרגיל
קשר שבצעו הקצינים בלבד .ארגון כ”א העיב על הגש”ח בתחילת המלחמה ,אך
גובש תוך כדי המלחמה נעשה מלוכד ומבצעי ככל מסגרת אחרת .

מרכז הגיוס ומשרד הקישור  -במשרד זה ישב קצין בדרגת ממ”ק (ממלא מקום
קצין) ללא הכשרה שלישותית .ברישומיו היה אי סדר ומצב של עודף  200בעלי
מקצוע בלתי משובצים ,דבר שסרבל את מערכת רישומי הגדוד.
בעלי תפקידים כמו מ”פ ,סמ”פ וק’ אפסנאות גדודי הי בעלי תפקידים ברשת הגיוס,
אך לא יכלו להתייצב בזמן בעת הגיוס.
הגדוד גויס ב 6-אוק’  ’73בשעה  ,10:00כאשר שיטת קריאת הצווים בצבעים
שונים ברשת האוגדתית לא הוכיחה את עצמה .בעלי המקצוע הוסעו והובאו למחנה
נתן במקום לפלוגות ,מאחר ואף אחד לא התריע לאנשי המילואים ,ולא שינה את
שיטת הגיוס מחדש לאחר העברת הגש”ח מב”ש לפלוגות .מה גם שהצווים עם
הצבעים היו פחות ממספר היחידות ,וכפילות הצבעים על הצווים או סימונים אחרים
לא הועילו במקרה זה .בגלל חוסר היכרות שלאנשים ,וחוסר ידיעה על תפקודם היו
עיכובים בגיוס עד ששובץ כל אדם לתפקידו .מה גם שבעלי תפקידים חשובים
מ”פים וסמ”פ היו עסוקים בגיוס ולא התפנו לקליטה והתארגנות .התייצבות כ”א
הייתה טובה מאוד-מעל  100אחוז-ונוצר מצב בו הורה המג”ד לשחרר אנשים
לביתם ולא לצרפם ליחידות אחרות מאחר ולא היה ציוד ורכב על מנת לצרפם
לגדוד.

כאמור ,ימ”ח הגדוד בפלוגות היה בשלבי התארגנות לקראת האימון .הציוד האישי
אורגן לפי הוראת המג”ד כשבועיים לפני הגיוס ,בעת ביקור הכרת הימ”ח ,והיה
מאורגן בעת הגיוס לפי פלוגות .הציוד היה מאוחסן בארבעה מבני פח שהקשו על
תוצאת הציוד מהימ”ח.
כלי עבודה וציוד ספציפי  -לא היו מאורגנים ,ארגזי הכלים היו בתפזורת לא
מחולקים לפי מחלוקות ,חסר הרבה ציוד וכלים ספציפים כמו :מגבהים ,פטישים,
מחלצים ,ערכות לפרוק זחלים (ערכות מזרע) ,מפתחות .בזמן ההתארגנות של אנשי
המילואים ארגנה כל פלוגה לעצמה את כלי העבודה .
נגד האפסנאי של הגש”ח היה חדש והובא לימ”ח הגדוד לקראת העברתו של הימ”ח
ממחנה נתן לפלוגות ,דבר שלא הספיק לעשות בנושא ארגזי הכלים לפני המלחמה.
נשק  -בגדוד היו  350כלי נשק במקום  730עבור  730חייליים שיגויסו.
רכב  -בתחילת המלחמה קיבל המג”ד קצין סדיר שיעזור ויסייע לו בהכנת הגדוד.

מספר המג”ד:
”…קבלתי קצין… שהיה הקצין הסדיר השני בגדוד והוא היחיד שהייתי יכול
לשלוח אותו להתחיל לגנוב רכבים מכל מיני ימ”חים מהסביבה כדי שיהיה לנו
על מה לנסוע…”
ביום הגיוס נמצאו בימ”ח ארבע משאיות מסוג גאז ,זחל”מ אחיד ,ובנוסף להם היו
ארבעה מחסנים ניידים של פלוגה אחת ,וגם אלה היו בלי מצברים ובלמים ביום
הגיוס .כן הצליח המג”ד לאסוף בליל הגיוס  13משאיות זיל ,רכב מימ”חים של חט’
 ,217וממחנה סירקין השיג כלים נוספים שתוקנו בלילה במחנה פלוגות.
אמצעי הרמה וגררים  -ביום הגיוס לא היו אמצעי הרמה בגדוד ,הגדוד קיבל שני
צוותים מבה”ד  20שהצטוותו בב”ש בדרך עם הגדוד עם שני גררים.

בתי מלאכה ניידים  -בגדוד היו שלושה בתי מלאכה מהסוג הישן (בולדוג) ובלעדיהם
לא הייתה מתבצעת העבודה .לבתי המלאכה היו חסרים גוררי סיכה וריתוך
שהושלמו לאחר מכן “בגניבה” מימ”חים שנעזבו ע”י יחידות הפיקוד מימ”חים של
האוג’ .זאת רק אחרי שלושה עד ארבעה ימים של פתיחת המלחמה.

קשר  -מחסן הקשר של הגד’ לא היה מאורגן וכל דמיון לתקן היחידה היה מקרי .
לדוגמא,פל’ ג’ ירדה ללא מכשירי קשר בכלל.
חלקי חילוף  -בימ”ח היו קיימים חלקי חילוף לפל’ אחת בלבד ,כששאר החלקים היו
במצל”ח בב”ש ,כל פלוגה שהתארגנה והייתה בדרכה לסיני עברה דרך מצל”ח
באר-שבע והתארגנה מחדש בכל מה שקשור בחלקי חילוף .היות ומחסני חלקי
החילוף של היחידה היו במצל”ח בב”ש ,הועברו כלים אלו לסדנא ממול בגרירה
בכלים נעשו טיפולי בלמים והנעה .למזלו לגש”ח מחסנים אלו היו מלאים בכל הציוד
הדרוש ,ארגזי חלקי חילוף כיתתיים ומחלקתיים .מאחר ולא היה על מה להעמיס
לקח הגש”ח את מה שנראה לו ,ולא תמיד מה שאמנם נראה אותו היה
צריך”…:השארנו הרבה מאוד ציוד במחנה נתן…”
חוץ מיחידות כוח שהפלוגה הבסיסית הרכיבה במחנה נתן ,חיברה גם מנועים לתיבות
אלה .היו המכללים היחידים של גש”ח .יתרה חלקי החילוף העיקריים ,כמו מצברים,
מנועי רכב ב’ ,מצננים ,מכללי חשמל  -לא היו במצאי מצל”ח .חמור מכל ,חלקי
חילוף למשאיות “סיקס” שהיו “סוס ההובלה הקרבי” בעלי הנעה X4 4עבורו לא
היו חלקי חילוף .דבר זה גרם לתקלות ונטישת רכבים אלו בתחילת המלחמה.

הפלוגה הייתה עדיין בזמן הגיוס במסגרת
גדוד הקשר האוגדתי ,אולם למרות זאת
הושארה במחנה שדה תימן ללא אמצעים .
לאחר פנית המ”פ למג”ד קיבל מעט מאמצעי
הגש”ח,
התארגנה על רכב זה וירדה במסגרת
הפלוגה הבסיסית לרפידים.
ההתארגנות הראשונה נמשכה כ 36-שעות
והמשך ההתארגנות היה בשלב הלוחמה ,
בו נאספו רכב ציוד וקשר וכן חלקי חילוף.
בזמן המלחמה השלים הגדוד את כוחו
למצב בו יכל לנוע בתקן רכב צר”מ מלא
של הגש”ח פרט לרכב הרמה
(6*6אילו זחלי וגררי ריו לפי תקן).

נוהלי קרב חפוזים  -נעשו בימ”ח פלוגות לצורך תכנון הירידה לשטח הכנוס בתאריך
 7/10שעה  03:00לפנות בוקר ,וקבוצת פקודות להמשך העבודה ב 8/10-בשעה
 07:00בבוקר.

הפקודות שהתקבלו מרמת האוגדה היו חפוזות וקבעו כי יש לרדת לכביש החדש
ברפידים (ציר “פונדק”) .הגדוד הוציא חלוץ ששילט את הדרך לשם ,הדרך הייתה
ממחנה נתן לכיוון רפידים בכביש שבטה .כל פלוגה נעה לרפידים ברגע שגמרה
להצטייד.נוצר מצב שכמה פלוגות עברו לפני הטנקים וחלקו אחרי הטנקים .יחידות
הגש”ח אומנם קיבלה פקודות לתקן בדרכם כל מה שאפשר לתקן ,כמובן תיקונים
קלים ובעיקר ברכב ב’ .בטנקים כמעט ולא נגעו משתי סיבות:
א .אותן פלוגות הגש”ח לא ידעו אלו חלקים יש להם עבור הטנקים.
ב .הגש”ח קיבל פקודה לרדת ולהגיע מהר ומג”ד הגש”ח תיאם עם קצין החימוש
הפיקודי את נושא הירידה .הוסבר לו שיש על הציר חמש חוליות של יחש”מ 653
שמבצעות חילוץ על הציר.

אוגדה  143עסקה בבלימה מתאריך  7אוק’  ’73ועד  15אוק’  .’73לאחר מכן צלחה
את התעלה ,כבשה וטיהרה את האזור מדרום לאסמעיליה ובהתאם לכך הופעל
הגש”ח .בגלל חוסר באמצעים ועל מנת לנצל את בעלי המקצוע ,הייתה שיטת
הפעלת הגש”ח לא על ידי הוצאת כיתות ומחלקות לתיקונים ,אלא ריכוז הצל”מ
בנקודות פינוי שנקבעו על ידי מרכז האחזקה ברפידים ,וניצול האמצעים הקיימים,
בעיקר אמצעי ההרמה ,לצורך ביצוע תיקונים .ריכוזים אלו יצרו אפשרות שלניצול
מירב כוח האדם והעסקתם בביצוע תיקונים.
הגדוד כולו התפרס בציר “פונדק” ,ולאחר שהוסבר למג”ד הגש”ח על ידי קח”ש
האוגדה שיש ריכוז טנקים בטסה ,הוצאה פלוגה קדמית אחת כשאליה רוכזו כל אנשי
המג”ח של הגדוד .פלוגה א’  -פלוגת מג”ח  -ישבה ב”טסה” מרבית קרב ההגנה,
וב”צילון” ששם היה ריכוז גדול של תיקוני טנקים ,ולאחר מכן דולגה הפלוגה
ל”עכביש  ”55עד שלב הפריצה .לאחר מכן דולגה הפלוגה מ”עכביש  ”55ל”לקקן”
לציר “חבית” ושם היה סוף תנועתה .פלוגה זאת עבדה בכל זמן המלחמה בטנק
המג”ח .היא לא עסקה בטנק אחר .השיקול היה כושרו של המ”פ והבנתו בטנקי
מג”ח.

פלוגה קדמית ב’  -מאחר והייתה פלוגה ותיקה ,בעיקרה אנשי רכב ב’ ,מוקמה מיד
לאחר הירידה “בטסה הקטנה” ועסקה בתיקוני רכב ב’ בכל האוגדה .לאחר מכן
דילגה ל”לקקן” ולתיקוני רכב ב’ ורק ב”חבית” התארגנה מחדש כפלוגה קדמית
מג”ח.
פלוגה ג’  -המוגדרת כפלוגת שרמן התארגנה עם  11כלי רכב ,ובזמן הגעתם
לרפידים הסתבר שחט’  875שעזבה את האוגדה זקוקה לכוח אחזקה לטנקי שרמן.
לאחר הוראת מרכז האחזקה ברפידים הועברה מחלקת השרמן לאוגדה  252לאזור
הג’ידי נשארה עם מ”פ הפלוגה ושתי מחלקות רכב ב’ לבצוע תיקוני דרך .החזרות
לכשרות של חטיבות שיצאו להתארגנות.
המחלקה הכללית המנוסה של הפלוגה (יוצאי סדח”ט  )875עסקה בעבודות מסגרות
בטנקים ,מתקוני מקלעים בטנקים שניזוקו.
מספר המג”ד:
”…כל חט’ שיצאה מאחור ,מח’ המג”ח והמ”פ התנפלו עליהם וניסו לתקן כל מה
שיכלו וזה בנוסף לטנקים הפגועים שהיו בטסה…”
לאחר מספר ימים הועברה לפל’ מחלקת השרמן מהפלוגה הבסיסית והוצמדה
לאחזקת האגד הארטילרי בכל שלבי המלחמה הבאים .

פלוגה בסיסית  -בגלל חוסר הציוד והרכב ,הוזנחה הפלוגה הבסיסית מראש ,המ”פ
נשאר במחנה פלוגות ,התארגן במשך די הרבה זמן ביחס ליתר הפלוגות וכאשר
חברה הפלוגה לרפידים סייע רבות לגש”ח באחזקת מפקדת אגד התחזוקה.
כל המלחמה הייתה מאחור והזדנבה אחרי הגדוד (הגש”ח) .היא דולגה בעקבות
הגדוד ,סייעה לגש”ח בחלקי חילוף וקישור עם העורף ובכל מה שנשאר בימ”ח
לאחר הירידה .רק ב”לקקן” הפכה הפלוגה לפלוגה קדמית מג”ח עבור חט’ .600
פלוגת תחזוקת הקשר  -רוכזה באזור תיקוני הטנקים בטסה והביאה תועלת רבה
בתיקוני קשר פנים ,אביזרים ,כובעי טנקיסטים וכו’ .עבדה כשחלק נייד קדמי שלה
נע בעקבות הפלוגות הקדמיות של הגש”ח ,לביצוע תיקוני קשר .בעבודתה הוכח
שחייבת לביות מחלקת תיקוני קשר .היא עבדה בשילוב עם הטנקים .בכל טנק בוצעו
תיקוני הקשר מאחר והרבה מאוד מכשירי קשר וקשר פנים נפגעו בהם .לפלוגה היו
מעט חלקי חילוף וכובעי טנקיסטים שנדרשו מכוון שהגיעו טנקיסטים ללא כובעים.
אחד הלקחים מיום הכיפורים שיש למסד את מחלקת הקשר בגש”ח ותפקידה לטפל
בבעיות קשר הפנים ,קשר החוץ של הטנק.

הגדוד כגדוד התחיל לעבוד רק ב 8-לאוק’  .’73מפקדת הגדוד פעלה כחפ”ק ודילגה
בעקבות הכוחות .פלוגה אחת נעה לכוון טסה ועבדה שם עד  15אוק’  ’73וביום זה
התחיל הדילוג הראשון בציר “עכביש  .”55הפל’ הבסיסית ישבה באזור רפידים,
טיפלה בחט’  600ב”לקקן” ובעיקר באגד התחזוקה שישב לידה .שאר הפלוגות -
פלוגה ב’ הייתה בטסה הקטנה בתיקוני רכב ,פלוגה ג’ עסקה בהחזרה לכשירות של
טנקים שיצאו מהקו.
לגדוד היו במהלך המלחמה אבדות:
ב 14 -אוק’  -’73בטסה שמונה פצועים ,החיילים נפגעו כתוצאה מהפצצה אווירית.
ב 17 -אוק’  -’73ב”לקקן” הפגזות ארטילריות שני הרוגים של הגדוד ,ארבעה
של חוליה טכנית מסופחת ושישה פצועים.
הגש”ח התעסק גם בכל נושא הצליחה והגרירה הכולל חילוץ דוברות שנעו בצירים,
תיקון הגשרים ובעיקר טנקים שהתהפכו מהגשרים בסיועו של ק’ החילוץ הגייסי .עם
פתיחת הציר עד “לקקן” הורדו הפלוגות ל”לקקן” .ב 15-אוק’ נעו הפלוגות בציר
“עכביש” וב 17 -אוק’ ירדה שוב ל”לקקן” .ב”לקקן” הוצאו הגש”ח שלוש מחלקות
קדמיות מג”ח לטובת היחידות שעברו עם הגשר.

חט’  - 421קיבלה מחלקה שהייתה שייכת למעשה לאוג’ .252
חט’  - 14קיבלה שתי מחלקות מפל’ א’ מאחר שהם התקדמו יותר עמוק .מחלקות
אלו היו תחת פיקודו של ק’ החימוש החטיבתי וב 19 -לחודש מפקדת
הפלוגה על כל מה שנשאר ממנה עם מפקדת הגדוד עברה את התעלה
ושאר הגדוד עבר את התעלה ב 22 -לחודש.
אגד התחזוקה האוגדתי שזו המפקדה הממונה של הגש”ח שכחה לדעתי שקיים אצלה
גוף חשוב שכזה .מפקד הגש”ח מציין בעדותו:
”…במלחמה זו עבדתי בכלל ללא אגד תחזוקה…”
כל התורה של רת”קים (ריכוזי תחזוקה קדמיים) לא עבדה .אף אחד לא דיבר עם
מג”ד הגש”ח ועל כן ,אף אחד לא ניסה לארגן מסגרות של רת”קים .מג”ד הגש”ח
עבד עצמאי לגמרי ,מה עוד שקשר עם מערכת החימוש באוגדה הייתה לקויה ביותר.
התנועות של הפלוגות היו על דעתו של מג”ד בתאום עם המח”טים בשטח ולא על פי
הנוהלים ,ומג”ד הגש”ביצע בפועל מה שהוא רצה מכוון שאף אחד לא הבין מגורמי
האג”מ באגד ,מה הוא עושה פרט למפקד האגד שעודכן בדיעבד מידי פעם על ידי
מג”ד הגש”ח“... :הם לא הפריעו לנו ולא עזרו לנו בשום דבר…”

לקחים רבים הועלו בגמר המלחמה במסגרת גש”ח  862פרט למה שהועבר לעיל
בחיבורי ואפרט מעט מהם:
1.עקב אי היכולת של מצל”ח ב”ש לצייד את הגש”ח במכללים ראשונים נאלץ
הגש”ח לבצע הספקת חלפים במשיכה בעיקר במצל”ח רפידים על ידי סבב של
 6-7משאיות קבועות שביצעו סבבים בעיקר למכללים.
2.חוסר קשר (אלחוטי ,קווי ,טלפרינטר) עם מצל”ח הקשה על העבודה ,הזמנת
חלקי
החילוף נעשתה ע”י רצים.

3.במצל”ח הייתה חוליה שלגש”ח (ק’ קישור) קבוע עם שלושה מפ”טים אשר
טיפלו בהספקת החלפים וסיועו רבות לדחיפתם לחזית.
4.מצל”ח רפידים אישר אוטומטית כל שובר ,סייע בשרותי העמסה ,אתור פריטים
ומספרים קטלוגים.

5.מצל”ח רפידים לא היה מאורגן לנפק כמויות חלקי חילוף כפי שהיה צורך לנפק
במלחמה ,חוסר בעלי מקצוע ומחסנאים גרם לכך שהספקים נאלצו ללכת
למחסנים ולהוציא את הציוד מהמחסנים בעצמם.

אחזקת צמ”ה ורכב יר”מ הנושא הועלה גם על ידי שתי האוגדות האחרות וגרם
לתקלות רבות בביצוע המשימות ,אי יכולת הטיפול ושמירה על כשירותם בטיפולים
לא אפשר את תפקודם התקין.
אמון הפרט והכנה מקצועית לאנשי המילואים:לאנשי המילואים:
א .אימון הפרט :במלחמה התגלה שישנה חשיבות רבה לנושא החיילות ,מפקד
הגש”ח בלקחיו הדגיש נושא זה ואומר”… :יש לבצע אמוני פרט עד רמת הפעלת
כתה מרכב/זחל”מ כולל אימוני שדה של התחפרות התנהגות תחת אש נ”מ…”
ב .אימון והכנה מקצועית :יש לוודא השתלמויות בחידושים ושינויים בצל”מ לדוגמא
טנקי  M-60וטנקי”…  A-3יש לאפשר לבעלי המקצוע להתעסק במילואים
במקצועם במסגרות מחלקתיות על מנת לאפשר פיקוח על העסקתם והרמת
כושרם המקצועי…”

למרות כל הקשיים שהיה לגש”ח בהתארגנות וחוסר הקומוניקציה של המערכת
החימושית האוגדתית עם הגש”ח ,אי יכולת אגד התחזוקה לסייע למג”ד בנושאים
שלישותיים ותחזוקתיים הצליח מג”ד הגש”ח לבצע את המשימה של אחזקת אוג’
 143במלחמת יום הכיפורים .התיקונים הרבים שביצע בצל”מ האוגדה למרות
כשירותה נמוכה בתחילת המלחמה מעידה על יוזמתו הגבוהה של המג”ד.
אם נסכם את התיקונים של האוגדה מ 6 -אוק’ ועד  24אוק’  ’73הרי שהגש”ח תיקן
בתאריכים אלו :
טנקי מג”ח 148 -
טנקי שרמן תומ”ת 61 -
סה”כ  209 -תקלות בטנקים תומ”תים.
זחל”מ ונגמ”ש 302 -
רכב ב’  691 -כלים.

”…במלחמת יום כיפור החזרנו למעגל הלחימה
מעל ל 2000 -רכבים קרביים משוריינים,
נוסף על אלפי כלי רכב רכים”...

פרק אחרון זה יסכם את הלקחים והמסקנות החשובים שיוכלו להשפיע ויהיו
רלוונטיים לנעשה במערכת הפיקוד והאוגדות כיום וזאת על מנת שגם קציני האג”מ
וקציני החימוש ברמות השונות יוכלו להפיק את המרב מהעבודות ומלקחים אלו.
הפרק מתחלק לשלושה חלקים עיקריים:
א .הסבר המושג “מכפיל כוח”.

ב .חשוב מס’ התיקונים שבוצעו.
ג .הוכחת התזה של חיל החימוש במלחמת יום הכיפורים שבה כוחות החימוש שימשו
כמכפיל עוצמה וכוח ואפשרו לכוחות המתמרנים רציפות והמשכיות בלחימה

לפני הסיכום עלינו להגדיר קודם מהו לקח כיצד מאתרים אותו וכיצד מפיקים ממנו.
“ לקח צבאי פירושו מסקנה ,הנלמדת מתוך ניסיון מבצעי מלחמתי .המסקנה
נובעת מאירוע מלחמתי כל שהוא ויכולה להיות בתחום תורתי ,מקצועי ,
וכיוצא באלה .איתור הלקחים הפקתם וישומם ,ואשר תכין אותה כראוי לקראת
מבחני העתיד .הלקח חייב להתבסס על תקרית מבצעית שנלמדה ,נבחנה ונבדקה
יסודית”.
מערך החימוש (האחזקה) של כוחות השדה ,יעילותו ותפקודו  -הוא התנאי לקיום
הרציפות וההמשכיות ולחימה ,ומכפיל עוצמה.
מה אומרת תורת הלחימה בנושא:
”…התנאי הראשון לעמידת כל גוף צבאי בביצוע משימתו היא  -יכולתו לרכז
ולהפעיל עוצמה מספקת ,באופן רצוף ותוך קיום ההמשכיות הנחוצה ,מתחילת
הלחימה ועד השגת המשימה (במלואה ,או עד כמה שהדבר אפשרי) .יכולת זו
מצידה ,נסמכת על סדר הכוחות של הגוף הצבאי המדובר  -הרכבו ,ממדיו
וארגונו

בלחימה רב שלבית אומר הדבר ,יכולת לשמר ,או ליצור ,כוח מספיק בכל שלב
מתקדם  -על אף האבדות והשחיקה הנוצרים ,באורך בלתי נמנע ,בכל שלב
קודם.
הלחימה בשדות הקרב היבשתיים העיקריים של ימינו מושתתת על הרק”מ-
הטנק ,הנגמ”ש והתומ”ת .כוחות השדה בצה”ל (ולמעשה ,גם בכל צבא יבשה
אחר) אינם יכולים להחזיק ,במחסנים מאחור ,מאות ואלפים של מערכות רק”מ
כעתודה ,ומחוץ לזה ,גם אין ביכולתם על כך שמערכות רק”מ כשירות לפעולה
יגיעו לחזית ,במספרים משמעותיים ,תוך כדי הקרב או המערכה.
לפיכך בכל קרב  -ובודאי בכל מערכה ,ובנסיבותינו גם בכל מלחמה  -הנמשכים
ברציפות יותר משלב אחד ,או יום לחימה בודד ,היכולת לשמר את סד”כ היחידה
והעוצבות הלוחמות בהיקף הכמותי ,הקרוב לזה המקורי ,תלויה באורח מכריע ,
או בלעדית ,ביכולת מערך החימוש (האחזקה) לתקן ולהשיב לכשירות כלי רק”מ
שנפגעו ,ולשמור על כשירותם לפעולה של כלי הרק”מ האחרים  -וכל זאת כל
יום ,מיום ליום ,בתוך שדה הקרב או בעורפו המיידי.

כך ,כמות הסד”כ הזמין ללחימה לאורך זמן היא למעשה תוצאת המכפלה של
כמות מערכות הרק”מ בתחילת הלחימה (או המלחמה) ,בכושרי מערך החימוש ,
ולפחות בתנאי צה”ל ,ככל שמתארכת המלחמה ,כן הופכים וכישורים אלה לגורם
מכריע ,אם לא המכריע ,בכך ,שכל בוקר ייערך ללחימה סד”כ בכמות מתקבלת
על הדעת.
הדבר ממוחש על ידי היחס שבין מספר הטנקים שבשרות בכל שלב נתון של
המלחמה (או המערכה) ובין המספר המצטבר של החזרות לכשירות אשר ביצע
מערך החימוש .במלחמת יום הכיפורים ,לדוגמא ,מספר ההחזרות לכשירות עולה
על מספר הטנקים  -מה שמראה כבממוצע תוקן כל טנק פעם אחת לפחות .במצב
זה של מלחמה מתמשכת ,רק מערך החימוש ויעילותו הם העומדים בין מערך
הטנקים ובין שחיקתו או התאפסותו למעשה.
כך יכולת מערך החימוש ויעילותו תיפקדו בשדה הקרב מהווה לא רק תנאי בסיסי
לקיום רציפות בלחימה והמשכיות המאמצים ,אלא גם “מכפיל עוצמה” ראשון
במעלה  -או ,במלחמה ממושכת ,אפילו הראשון במעלה ,ב “הא” הידיעה…”

כיצד גרמו חיילי החימוש לרציפות והמשכיות בלחימה.
סיכום התיקונים בדרג ב’ ולא טנקים בדרג א’ שגם בהם היו אלפי הכשרות של טנקים
בכל יחידה ויחידה במהלך המלחמה (ואיננו מדברים על תיקונים שבוצעו לאחר
המלחמה) ,גרם לכך שהכוחות המתמרנים שהשתתפו בלחימה יכלו לבצע את
משימתם והגורם החימושי לא הוא זה שעיכב בעדם ,ההפך הוא הנכון ,הוא אף לחץ
קדימה .
טנקים המתינו לצוותים שייקחו אותם לאחר תיקון ולא צוותים המתינו לטנקים לגמר
התיקון במרבית הפעמים.

כוחם של הגש”חים ,תפקודם של האנשים ,מפקדי ובעלי המקצוע בכל הרמות אפשרו
את הזרמת הטנקים לחזית בין פעמיים לשלוש וגרמו בכך לרציפות והמשכיות
במלחמה .נתון זה מוכח בהמשך בצורה מתמטים ע”י ריכוז הנתונים שנאספו על ידי
ותחקירים אג”מיים שהובאו בפרקים הפיקוד ושלושת באוגדות.
הבסיס לנתונים אלו הנם:
א .כמות הטנקים ערב המלחמה נתון חימושי בדבר על  1041טנקים.
ב .כמות הטנקים ערב המלחמה נתון אגמ”י מדבר על  932טנקים.
ג .כמות הטנקים ב 4 -לנוב’ ’73לאחר המלחמה נתון חימושי  805טנקים.
ד .סיכום נתון תיקונים של היחש”מ העורפי  653/674והגש”חים האוגדתיים
הניידים.

האוגדות יצאו למלחמה ,נתון אג”מי:
אוגדה 143
חט’  113 - 600טנקים.
חט’  79 - 421טנקים.
חט’  94 - 14טנקים  ,ב 6 -אוק’ עד  14:00הגיע לאוגדה לאחר כמה ימים
לערך ב).9/10 -
(
גדס”ר  22 - 87טנקים.
סה”כ  308 -טנקים.
אוג’ .252
חט’  38 - 875טנקים ,הגיעו לחזית.
חט’  72 - 164טנקים.
חט’  94 - 401טנקים( ,דווח אג”מ  89טנקים).
סה”כ  262 -טנקים.

אוגדת קלמן ששון(מדווח מ 13 -אוק’ ’)73
חט’  11שרמן  71 -טנקים.
חט’  13 - 204טנקים.
שוט בנזין .
9
חט’  275מפקדת החטיבה שימשה כבסיס למפקדת האוג’.
חט’  274טירן  55 -טנקים.
חט’  22 - 129טנקים.מ 18 -אוק’ ’.73
סה”כ  158 -טנקים.
סה”כ יצאו למלחמה( :ע”פ נתון אג”מי)
טנקים מאוג’ .143
308
טנקים מאוג’ .252
204
טנקים מאוג’ .162
262
טנקים מאוגדת ששון וקלמן.
158
סה”כ  932-טנקים.

על פי הנתון החימושי היו  1041טנקים ערב המלחמה.
כמות הטנקים שהגש”ח תיקנו במלחמה.
יחש”מ  674/653יחש”מ עורפי נייח.
חילוץ  109 -טנקים ותיקונם בדרך לחזית.
תיקון  351 -טנקים במערך העורפי.
תיקון  87 -טנקים בתנועה ללחימה.
תיקון  177 -טנקים בזמן הלחימה.
סה”כ  724 -תיקונים בדרג ב’.

גש”ח  867אוג’ :162
תיקן  516 -טנקים ותומ”תים במהלך המלחמה.
גש”ח  784אוג’  :252בתחילת המלחמה נייח ומ 8 -לאוק’ נייד.
תיקן  686 -טנקים ותומ”תים.
גש”ח  862אוג’ :143
תיקן  460 -תיקונים בטנקים ותומ”תים.
סה”כ :יחש”מ  674/653 -תיקן  724 -תקלות דרג ב’.
גש”ח  162/867 -תיקן  516 -תקלות דרג ב’.
גש”ח  252/784 -תיקן  686 -תקלות דרג ב’.
גש”ח  143/862 -תיקן  460 -תקלות דרג ב’.

סה”כ :תוקנו  2386 -תקלות בדרג ב’.

סד”כ האג”מי שיצא למבצע על פי נתונים חימושיים היה  1041טנקים.
על פי נתונים אג”מיים  932טנקים.
ב 9 -לנובמבר נספרו  805טנקים במרחב סיני.
כמות תיקונים בדרג ב’ שביצעו יחידות החימוש רק בנושא הטנקים והתומ”תים
שאינם כוללים כלי רק”מ אחרים כנגמ”שים וזחל”דים .היו  2386תיקונים.
בשלושת המקרים באם נתייחס לכמויות הטנקים על פי הנתון החימושי וכמות
הטנקים על פי הנתון האג”מי ערב המלחמה ולאחריה יוצא שכל כלי בממוצע תוקן
בין פעמיים לשלוש פעמים בזמן המלחמה ובתנועה אליה .נתון זה אינו לוקח בחשבון
טנקים שפונו בזמן המלחמה למש”אות ו 94 -טנקים מושמדים ופגועים שזו גם עבודת
דרג ב’ .החשבון היינו פשוט:

נתון זה מחזק את התזה שאליה רצינו להגיע בעבודה זו ובא להוכיח את הציטוט
בפתיחת העבודה של קחש”ר בסוף יום הכיפורים.
”…במלחמת יום הכיפורים החזרנו למעגל הלחימה מעל  2000כלי רכב
משוריינים…”
תוצאת עבודה זו של אנשי החימוש גרמה לרציפות והמשכיות בכל מהלך המלחמה
וקשה עד מאוד לחשב בצורה מתמטית את סיכום אלפי שעות עבודה שהשקיעו חיילי
החימוש במלחמת יום הכיפורים רק בחזית אחת ,בפיקוד הדרום.

כתיבת חומר המקור :אל”מ יהודה שלמון

עריכה ושכתוב  :סמ”ר דביר גולדשטיין

תודה לכל החיילים שעזרו לנו בפרויקט זה:
רב”ט יובל צפריר
רב”ט נופר בר
טור’ שירן חמדי

תודה מיוחדת לצוות הצלמים של הגפ”ה

