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על הנחיצּות של כיבוש 
העיר סואץ

רבות דּובר על השאלה אם היה צורך בקרב על סואץ, והרבה פחות דּובר 

על הלקחים שיש ללמוד ממנו. במסגרת הכנסים של סיכומי הקרבות, 

שנערכו לאחר המלחמה, נעשה סיכום גם על המערכה בסואץ. הסיכום 

בראשות הרמטכ"ל התקיים ב־14 באפריל 1977. השתתפו בו: פורום 

אלופים, חניכי הקורס הראשון של מפקדי חטיבות, בפיקודו של תא"ל 

משה בר־כוכבא )בריל(, ומפקדים שלקחו חלק בלחימה.

הרמטכ"ל רא"ל מרדכי )מוטה( גור, שהשתתף במלחמת יום העצמאות 

בקרב על כיבוש באר שבע, ופיקד על חטיבת צנחנים בכיבוש ירושלים 

במלחמת ששת הימים, ידע מניסיון אישי מהי המשמעות של לחימה 

בשטח בנוי. הוא ייחס חשיבות רבה לניתוח הקרב בסואץ, ולכן נכח בו 

באופן אישי.

קמ"ן החטיבה רס"ן עודד ברלי:

העיר סואץ נמצאת במוצא הדרומי של תעלת סואץ. העיר מוקפת מים 

משלושה כיוונים. מגיעים אליה שלושה צירים: מצפון מגיע אליה ציר 

עצה; במרכז חוצה אותה ציר סרג' המגיע מקהיר, עובר לכל אורכה עד 

הקצה המזרחי שלה, והוא הציר העיקרי והראשי; מדרום מגיע אליה ציר 

החוף פולחן. אשר לאויב בעיר: לפני הכניסה אליה לא היה ידוע לנו מידע 

רב עליו. ידענו על שני גדודי חי"ר ויחידת טילי נ"ט בתוך העיר ועל גדוד 

קומנדו בפורט אבראהים. בדיעבד התברר שהיו בעיר הרבה יותר כוחות 
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משידענו עליהם. כוחות רבים מדיוויזיות 4 ו־6 נהרו מן האזורים הצפוניים, 

ג'ניפה ושלופה אל תוך העיר סואץ. התקדמות כוחות האוגדה מרכסי 

ג'ניפה דרומה אל המרחבים שמצפון וממערב לסואץ הביאה לנסיגה של 

כוחות רבים של האויב אל תוך העיר. אלה גם שולבו בהגנה עליה. מפקד 

הארמיה השלישית ראה בכיבוש סואץ ופורט אבראהים הידוק המצור על 

כוחותיו שבגדה המזרחית, ולכן ייחס חשיבות רבה להגנת הערים האלה. 

זאת נוסף על הממד הלוגיסטי והמורלי.

מפקד חטיבה 500 אל"ם אריה קרן:

ב־23 באוקטובר אחרי שכבשנו את ג'בל ג'ניפה, התקדמנו בפריסה דרומה — 

נחום הוביל מימין, רבין משמאל ושמשי מאחור. מזרחית לנו, באזור החיץ, 

פעלה חטיבה 217 של נתקה, מערבית לנו חטיבה 460 של גבי. הפקודות 

המקדימות של האוגדה היו: חטיבה 460 תתקדם בגזרתה ותכבוש את 

פאתי העיר ממערב. חטיבה 217 תנקה את החיץ החקלאי, ותרד דרומה 

לכיוון צפון העיר, וחטיבה 500 תהיה מוכנה לפרוץ ולהשתלט על סואץ 

ופורט אבראהים.

ב־24 באוקטובר בבוקר החלה תנועת החטיבה מאזור עברה 81 דרומה 

לציר סרג' — הציר הראשי לכניסה לעיר. התנועה הייתה חלקה ללא שום 

התנגדות. המחנות הצפוניים של העיר היו נטושים וריקים. מלבד תותח יו־

אס־100 ותותח נ"ט שבהם נתקל שמשי לא הייתה שום לחימה. שני הגדודים 

של יצחק ושל שמשי נפרסו בעמדות בשני ִצדיו של ציר סרג' מחוץ לשטח 

הבנוי של העיר: גדוד 430 כ־1 ק"מ דרומית לסרג' 90 ומערבית לציר זר, 

וגדוד 429 נערך צפונית לציר סרג' ומערבה לציר חבית. כ־2 ק"מ הפרידו 

מעמדות הגדודים לתחילת השטח הבנוי שנעשה בהמשך גבוה וצפוף יותר.

זו הייתה הפעם השלישית שלי שנלחמתי בשטח בנוי בתוך ערים: 

ב־1956, במלחמת סיני, לחמתי כמפקד מחלקה בכיבוש עזה; ב־1967, 

במלחמת ששת הימים, הובלתי את הלחימה בקונטרה שברמת־הגולן; 

ובמלחמה האחרונה בסואץ. הלחימה בעיר סואץ הייתה שונה לחלוטין 
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מכל מלחמות צה"ל בשטח בנוי. זה היה קרב נוראי, הקשה והאכזרי ביותר 

במלחמת יום הכיפורים.

אשר למודיעין — לא היו לנו שום נתונים מאומתים על ההיקף של 

כוחות האויב ועל איכותם. מה שהזכיר כאן הקמ"ן פחות או יותר — זה 

מה שידענו. שום דבר לא היה מאומת. גם אמצעי מודיעין לא היו. כל מה 

שהיה לי ולמג"דים היו מפות 1:50.000. בקצרה: התוכנית הייתה שנחום 

יוביל את ההתקפה, יפרוץ ראשון לעיר ברחובה הראשי, ציר סרג', עד 

הקצה המזרחי שלה, ומשם יחפה על מעבר גדוד 429 בפיקודו של יצחק 

רבין כדי להשתלט על פורט אבראהים, שהייתה החלק האחרון של משימת 

החטיבה. הצנחנים היו צריכים להיכנס בצמוד לנחום להשתלט ולתפוס את 

הצמתים שהגדרתי להם בעיר.

לאהוד ברק, מג"ד 100, אמרתי לגבות את נחום זקן בפלוגת טנקים. 

למג"ד חרמ"ש 86, נחום ברוכי, הגדרתי באופן ברור את משימתו: להתקדם 

בציר פולחן, שהיה שקט, כדי לחבור למג"ד 433, בצומת המשולש. שם לקיים 

תצפית או שתיים על אחד הגגות כדי להתריע ולעזור באבטחת הכוחות 

שנמצאים שם. אבל משימתו העיקרית הייתה: לאחר הגעתו לצומת המשולש 

לעשות תפנית של מאה שמונים מעלות ולהתקדם ברחוב המקביל לציר סרג' 

בלחימה ממזרח למערב כדי להגיע לכוח של יוסי יפה. בכך התכוונתי גם 

להקל במשהו על נחום זקן שהיה פרוס עדיין, עם הגדוד שלו, בציר סרג' 

ונלחם בו. זאת מתוך הנחה שלחימת ברוכי תפצל את המאמץ העיקרי של 

האויב שהיה ממוקד בגדודו של נחום זקן וחבל ששום דבר מזה לא בוצע. 

בשום שלב לא הטלתי על ברוכי משימה של טיהור מלון או מבנה אחר. 

אם הוא היה מבצע את משימתו היה מקל על יוסי ואולי גם על נחום. אבל 

הוא פעל איך שהוא פעל וחבל שכך. לחטיבה 500 היו במהלך המלחמה 

כ־400 נפגעים — מהם 89 הרוגים.

מפקד חטיבה 460, אל"ם גבי עמיר, הסביר את פריסת הכוחות שלו ואת 

המשימות שהוטלו עליו. לדבריו, לסואץ הייתה משמעות לוגיסטית 

רבה לארמיה השלישית. מֵעבר לכך הייתה סמליות רבה להשתלטות על 
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הערים סואץ ופורט אבראהים. לא ארחיב כאן יותר כדי להישאר ממוקדים 

בניתוח הקרב עצמו.

מג"ד 430, אלישיב שמשי:

התחושה באמת הייתה שהעיר ריקה ושהעסק קל. מסביב לא היו כוחות. 

כאשר עברנו דרך המחנות שמצפון לעיר הם היו ריקים. הגדוד שלי נתקל 

במספר אס־יו־100 ונ"ט והשמדנו אותם. כל הפקודות ברמת החטיבה היו 

בקשר. התמונה לכיבוש העיר הייתה לא ברורה. הבנו שהכוונה הייתה 

כיבוש העיר. אך מרגע שנחום נכנס פנימה, וכל העיר ירתה עליו, היה 

צריך להיעצר ולהיחלץ מהאש אחורה. מה יותר פשוט מזה? אני חושב 

כחכם לאחר מעשה — מרגע שירו על נחום היה צריך להוציא אותו חזרה 

החוצה מהעיר. למה להמשיך פנימה? כי מרגע שדיווח שכל העיר יורה 

עליו, ובהמשך כשירו על יוסי יפה, כולם עסקו בחילוץ. המח"ט היה צריך 

להורות לנחום: "תתארגן עם מה שיש לך וצא מהעיר". ואז היו נחסכות 

הרבה בעיות חילוץ. כי כל הכוחות הנוספים נכנסו למחול שדים שאי 

אפשר היה לעצור אותו. אם היינו מצליחים לנטוש את העיר ולצאת ממנה 

זו הייתה נחשבת הצלחה.

הרמטכ"ל: "שמשי, מה זה המושג הזה מחול שדים? למה בדיוק אתה 

קורא מחול שדים? האם כל פעם שיורים עליך אתה נוטש? מה זה להתארגן 

עם מה שיש ולצאת מהעיר? מה עלינו ללמוד מזה לעתיד? שמשי: "לעתיד 

נלמד שבמקרה כמו זה, כשכוח טנקים מסתבך, ונתקל בירי כזה חזק, יתארגן 

ויפרוץ חזרה החוצה מהעיר. אם הכוחות של נחום ויוסי, מרגע שָירו עליהם 

והיו להם נפגעים, היו נחלצים מהעיר, היינו רואים בזה הצלחה. הרמטכ"ל 

שאל שוב: "זה מה שצריך ללמוד מזה לעתיד?" שמשי המשיך: אני שמעתי 

את קרן המח"ט מוריד משימה ליוסי יפה: לך לחלץ את נחום, ולא הטיל 

עליו משימות בכיבוש העיר. לא הייתה כוונה לתפוס צמתים בעיר אלא 

חילוץ. המח"ט לא התעסק בכלל בכיבוש העיר אלא עסק בחילוץ הצנחנים 

בלבד. לא היה ידוע למח"ט היכן הכוחות שלו ומה עושה כל כוח. זה לא 

היה קרב כיבוש אלא חילוץ.
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הרמטכ"ל: "אז מה היה צריך לעשות? איך להתארגן אחרת?" שמשי: 

ברגע שנחום נתקל באש כזו חזקה הוא היה צריך להתארגן ולפרוץ חזרה 

החוצה מהעיר. עובדה שנחום עשה זאת בסופו של דבר בעצמו, איש לא 

עזר לו. אחרי זה, לאחר שניקית את העיר אפשר להתחיל הכול מחדש. 

אז אפשר לארגן את כל הכוחות של החטיבה והאוגדה ולתקוף מחדש אם 

רוצים. הוא הוסיף שהוא מקבל את עמדת שר הביטחון שכיבוש סואץ היה 

חשוב כי זה היה ממוטט את הארמיה השלישית. כי כיבוש עיר זה משהו 

ממשי! כי מה כבשנו עד עכשיו? קווים במדבר? לא ידענו מה כבשנו. לא 

היה משהו ממשי. אבל כיבוש עיר זה משהו.

מג"ד 433 נחום:

אכן התחושה הייתה של אופוריה מהימים האחרונים של הלחימה המוצלחת 

של כל יחידות האוגדה בצדה המערבי של תעלת סואץ. גם הסימנים 

בפאתי העיר חיזקו את ההתרשמות שהעיר לא מאורגנת להגנה מסיבית. 

שלא ישתמע מכך שהקלנו ראש בהכנות ובהתארגנות בזמן המועט מאוד 

שעמד לרשותנו מחד גיסא, והלחץ הגדול של הרמות הממונות להיכנס 

לעיר במיידי וללא שהות מאידך גיסא.

כמג"ד קיבלתי פקודה ברורה מהמח"ט לפרוץ לעיר ברחובה הראשי עד 

הקצה המזרחי שלה. זו הייתה המשימה ואליה חתרתי. המודיעין שקיבלתי, 

כפי שהוזכר יותר מפעם, שאף לאפס, אמצעי ההתמצאות הטוב ביותר שהיה 

בידינו היו מפות 1:100,000 ומפות בודדות בקנה מידה של 1:50.000.

נכנסתי לעיר עם 31 כלים: 19 טנקים, 7 נגמ"שים ו־5 זחל"מים. חלק 

מהטנקים שלא היו בכשירות טכנית מלאה השארתי בפאתי העיר עם 

יתר כוחות החטיבה. למרות שהופתענו וחטפנו מכה אנושה בעיר, לא 

חדלנו מלחתור בשארית כוחותינו למילוי המשימה. לגדודי החטיבה ושאר 

הכוחות שהיו פרוסים בעמדות בפאתי העיר, כ‑2 ק"מ מערבית לתחילת 

השטח הבנוי, בו החלה הלחימה, היה הלוקסוס להאזין לרשתות הקשר 

ולשמוע מי אומר מה? צדק שמשי שאמר: שמעתי שנחום שידר למח"ט עוד 

בכניסה לעיר, "20 כאן 3 נראה לי שמלחמות גדולות לא יהיו כאן היום". 
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נכון שידרתי כך. אבל מה הקשר בין השדר שלי לבין האמירה שלו "אל 

יתהלל חוגר כמפתח", שכתב באיזושהי חוברת בזמנו על לחימת הגדוד 

שלו והוא חוזר על זה כאן בסיכום. האם בגלל השדר לחמנו פחות טוב? 

ברחנו מהעיר? נטשנו את המשימה? או כדבריו, נחלצנו )נסוגונו( החוצה 

מהעיר לאחור? למרות הנפגעים הרבים המשכנו וחתרנו רק לכיוון אחד, 

אל השלמת המשימה. לא נטשנו! ולא נחלצנו לאחור! חוגר הוא חייל שחוגר 

את חרבו לפני יציאה לשדה הקרב. מפתח הוא חייל שחוזר משדה הקרב 

אחרי שמילא משימתו במלואה ומתיר את חגורת כלי נשקו. אכן גדוד 433 

היה כמפתח ולא רק כחוגר!!!

אכן גם שידרתי: "20, כאן 3, כל העיר יורה עליי" — כי כך היה. כן כל 

העיר ירתה עליי. שידרתי גם: "20, כאן 3, אף אחד לא הגיע ולא חבר אליי", 

כפי שסוכם בפקודות. שידרתי זאת כי הייתי זקוק לחילוץ הנפגעים הרבים. 

גם זה נכון. אבל אף אחד, לרבות החי"ר שהיה צריך להיכנס בצמוד אליי, 

לא הצליח לחבור אליי ברחוב הראשי — סרג' — שבו הייתה אש התופת. 

עוד אמירה תמוהה: "מרגע שנחום נכנס פנימה וכל העיר ירתה עליו, היה 

צריך להיעצר ולהיחלץ מהאש אחורה )מילים מכובסות לנסיגה(, מה יותר 

פשוט מזה?" לכך אני משיב: הדבר היחידי שהוא פשוט בזה, זו האמירה 

עצמה כאן באולם הממוזג! למי שבחוץ, קל לומר הכול. אך בעיר הכול 

פעל אחרת והתנהל אחרת. האם באמת הדברים כל־כך פשוטים בלחימה 

בשטח בנוי במרכזה של עיר שבנויה צפוף וגבוה כמו סואץ? האם כך צריך 

לנהוג גדוד שנשלח למשימה? האם כשיורים על גדוד שריון וגם אם פוגעים 

אנושות באנשיו, הוא צריך לנטוש את המשימה ולהיחלץ )לסגת( חזרה 

החוצה? קשה לשמוע אמירה כזאת.

גדוד 433 פעל במסגרת החטיבה וכחלק מהמערכה על סואץ. הוא 

קיבל משימה לבצע, ואליה הוא חתר. כמג"ד לא עשיתי לעצמי שום הנחות 

גם כאשר רבים מאנשיי נפגעו, וכל שדרת הפיקוד שלי חדלה מלהתקיים. 

לא היה איש עלי אדמות שרצה בעת זו יותר ממני להיות מחוץ לגיהינום 

הזה! אבל מה עם ביצוע המשימה? כיצד ההחלטות שלי כמג"ד מתיישבות 

עם התוכנית הכוללת של החטיבה? האוגדה? כיצד הנסיגה שלי תשפיע 
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על המהלך הכולל? האם נטישה שלי תמוטט את כל תוכנית כיבוש סואץ 

ופורט אבראהים? מול כל זה התרוצצה לי בראש המחשבה המצמררת 

שהחלטה שלי להמשיך פנימה את התקיפה עלולה להביא על הגדוד שלי 

ועליי אובדן טוטלי. למרות הכול החלטתי על הדרך הקשה והמסוכנת, אך 

הנכונה והיחידה שתאמה את החתירה למילוי המשימה.

לא ידעתי מה מצב התוכנית הכוללת של המערכה. לא היה לי מושג 

היכן היחידות הרבות האחרות ומה מצבן מבחינות כשירות ונפגעים? האם 

נשארו בפאתי העיר ללא לחימה, או שהן מעורבות בלחימה? לכל אלה 

לא היה לי מענה, אך האמנתי שהִמפקדות הממונות מטפלות במצב, ואני 

העדפתי לטפל בבעיות הרבות שסבבו אותי בדרך שנראתה לי הכי נכונה.

נקודה אחרונה: אין זה נכון שהמח"ט קרן לא הטיל משימות אלא עסק 

רק בחילוץ. משימת האוגדה הייתה השתלטות על המרחב הכולל, לרבות 

הערים סואץ ופורט אבראהים. חטיבה 500 קיבלה, במסגרת זו משימות, 

והמח"ט קרן הטיל על הגדודים משימות ברורות. כולנו עשינו את המיטב 

לבצען. אך לא הכול הלך על מי מנוחות. היו הפתעות ונפגעים, זה קרה 

וזה קורה בכל לחימה וקרב. נכון שהמודיעין שלא היה והיעדר התיאום 

בין הכוחות החמירו את המצב, אך אין זה מצדיק חריגה מחתירה למילוי 

המשימה. מרגע שיש נפגעים, הפינוי הופך לחלק מן הלחימה. קשה מאוד 

לתפקד בתוך טנק שיש בו הרוג או פצוע קשה. בלית ברירה פיניתי את 

כל הפצועים שלי בפינוי לפנים ובכוחות עצמי בלבד. לומר שהמח"ט לא 

הטיל משימות ולא עסק בכיבוש העיר זה פשוט לא מדויק. לדאבוננו, בגלל 

ההפתעה והנפגעים הרבים תפס חילוץ הצנחנים את תשומת הלב המרבית, 

בעיקר מהשלב שהאוגדה החליטה לפנות ערב לצאת מהעיר. חילוצם נמשך 

עד למחרת לפנות בוקר.

גדוד 433 ביצע את משימתו במלואה למרות הנפגעים הרבים — כ־50% 

מן הלוחמים נהרגו ונפצעו — ולמרות המכה האנושה שחטפה שדרת הפיקוד 

שלו. כאשר ניתנה הפקודה לצאת מן העיר, התארגנו לבדנו עם הלוחמים 

הפגועים והכלים הפעילים והמשותקים ויצאנו מן העיר בכוחות עצמנו.
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אני חושב שהניתוח הזה של הקרב על העיר סואץ היה חיוני והכרחי 

כדי להעמיד דברים על דיוקם ולהזים שמועות, רכילויות וסיפורי בדים. 

אסור להתבלבל — הפקודות לגדודים היו ברורות וחדות. עוד נקודה לציון: 

קשה לשמוע דבר וניגודו מאותו מפקד. אמירה כמו "הגעתי לכיכר אך לא 

ראיתי את חיילי האויב" אינה עולה בקנה אחד עם האמירה: "לפתע נתקלנו 

באש תופת וחטפנו 15‑20 נפגעים". הדבר מעיד על היעדר ידע בלחימה 

בשטח בנוי כמו העיר סואץ, ועל ההפתעות שצפויות לכוח תוקף בכל 

לחימה בשטח בנוי, בעיקר בעיר שבתיה גבוהים וצפופים. התופת הייתה 

ברחוב הראשי של מרכז העיר, ולא ברחוב הדרומי שעל חוף המפרץ. 

נדמה שהיו כאלה שנרדמו בדקות שלא שמעו ירי, והתעוררו בבעתה כאשר 

המטחים הגיעו אליהם. הרי זה יתרונו הגדול של המגן בעיר: להגיח, להכות 

ולהיעלם בין מאות מקומות המסתור שלרשותו. וחוזר חלילה. כוחות 

האויב שלחמו בעיר ידעו להילחם ולהתנהל בשטח בנוי. הם ירו ירי מסיבי 

מכל הכיוונים, לרבות מן הקומות הגבוהות. כדי להפיק לקחים וללמוד 

איך לנהוג נכון בעתיד, צריך לדבר על העובדות ועל הנתונים האמיתיים. 

אני מאמין שבמעמד הזה כך נהגנו כולנו. הצגנו את הנתונים כפי שחווינו 

אותם בשטח בעת הביצוע. בזה תהיה תרומתו הגדולה של הניתוח הזה 

ושל סיכומי המפקדים שיובאו בסופו.

מג"ד 100, אהוד ברק:

לדעתי, כל היציאות אחורה מהעיר היו מיותרות ואסור היה שִיקרו. גם 

בימי הלחימה בקרבות הבלימה, כל רכס שכבשנו במהלך הלחימה ביום 

ונטשנו אותו בלילה מצאנו אותו למחרת תפוס על־ידי האויב. גם בסואץ 

אסור היה לנטוש מקום שנאחזנו בו. היה צריך לאחוז בכל מקום שהגענו 

אליו ולהישאר שם גם במהלך הלילה. אפשר היה להתארגן לאבטחה עם 

עמדות האזנה ]תשמועים[ של חי"ר מלפנים ובאגפים עד להחלטת הרמה 

הממונה איך למנף את ההמשך. לא לנטוש אלא למנף.

הדרג הבכיר שנתן את הפקודה המותנית: "לכבוש את העיר אם היא 

רמאללה או באר שבע ולא לכבוש אם היא סטלינגרד" — היה צריך להיות 
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נוכח בשטח כדי לחוש את מידת ההתנגדות בעיר ולהחליט היכן צריך 

להתערב. לדעתי, האוגדה צריכה הייתה להיות מעורבת יותר. החפ"ק 

האוגדתי היה צריך להיות ממוקם היכן שהיה חפ"ק מח"ט 500 בסרג' 90. 

אל נחום זקן בצומת המשולש הגעתי עם הטנקים דרך ציר פולחן. מצאתי 

אותו נלחם בכיכר, מתמודד עם מטחי היירי שנורים עליו מהבתים שבצדי 

הכיכר ואש צלפים טורדנית מגגות הבתים שמסביב. שאלתי אותו מה אני 

יכול לעזור. נחום אמר לי: "רק תשאיר לי את הטנקים".

לגדוד חרמ"ש 86 של ברוכי לא הייתה היכולת להילחם ברחובות 

העיר או לטהר בתים. כשקרן אמר לברוכי להוריד את הלוחמים ולהמשיך 

מערבה ברחוב המקביל לסרג' כדי לחבור ליוסי יפה, ברוכי אמר במפורש 

שחייליו לא מאומנים לכך. איני יודע בדיוק מה קרה שם. גם כך היו לברוכי, 

כמדומני, שני הרוגים וכעשרים פצועים.

אלוף מוסה פלד, מפקד גיסות השריון:

זו הפעם השלישית שאני שומע את מג"ד 433 נחום זקן, וכל פעם זה בשבילי 

שיעור מאלף בלחימה בשטח בנוי. למרות הנפגעים נחום דבק במשימה 

וביצע אותה במלואה. שטח בנוי קשה לכיבוש. התוקף מקיז בו הרבה דם. יש 

המון יתרונות למגן והרבה חסרונות לתוקף. העובדה הזאת מעצימה כאשר 

מדובר בנוהל קרב חפוז ולחץ זמן — כפי שהיה בלחימה על העיר סואץ.

לא יוצאים משטח שכבשנו גם אם יש נפגעים רבים. נפגעים זה חלק 

מהלחימה. הזהירות חלה על המתכנן. התוקף יתקוף באלימות ובמלוא 

העוצמה. המתכנן צריך לבחון את כל ההיבטים והאפשרויות שלפניו בזהירות, 

אך ברגע שיש תוכנית וגובשה דרך הפעולה מורידים פקודה שאותה חייב 

הדרג המבצע להוציא לפועל בצורה אגרסיבית ובנחישּות.

לחימה בשטח בנוי היא צורת קרב קשה, תובענית ומצריכה בלי סוף 

כוחות. שטח בנוי — ודאי כמו זה של עיר בגודל של סואץ, בולע בלי סוף 

כוחות. צה"ל לחם בעבר בערים אך לא בערים בהיקפים של סואץ. ניתוח 

הקרב שאנו עוסקים בו כאן חשוב מאוד. יש ללמוד היטב את הלקחים מן 

הקרב הזה כי גם בעתיד נצטרך — גם השריון וגם החי"ר — להילחם בערים 
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גדולות. לפחות צריך להתכונן ולהתאמן לזה. כי זה קרה בעבר וזה עלול 

לקרות שוב.

בתהליך של מלחמות צריך לא רק להכריע קרב אלא להשמיד כוחות. 

אסור היה להוציא כוחות מהעיר ולנטוש אותה — למרות האבדות. היה 

צריך למנף את ההתקפה עליה בקרב אוגדתי. הפעם אפשר היה ללא 

ספק להכניע את הארמיה השלישית ולהשמיד טוטלית את כוחותיה בגדה 

המערבית של תעלת סואץ.

מפקד קורס מפקדי חטיבות, תא"ל משה בר־כוכבא )בריל(:

במערכה על העיר סואץ נעשו כמה שגיאות. הכניסו את גדוד השריון 433 

לבד לתוך העיר, ואת האוגדה כולה השאירו מסביב ללא מעש. זה שורש 

הבעיה. זו שגיאה בסיסית. על־פי התורה, בלחימה בעיר יש את האפשרויות 

הבאות: לחימה בציר ראשי אחד, לחימה בצירים מקבילים ולחימה בצירים 

מתנקזים.

כיבוש עיר צריך להיעשות עם טנקים וחי"ר מלווה. גם הטנקים וגם 

החי"ר צריכים להיות מאומנים ללחימה הקשה בשטח בנוי. צריך לעשות 

את ההבחנה בין פריצה לעיר לבין השתלטות או טיהור. לטיהור צריך 

חי"ר מאומן והרבה. עיר גדולה מצריכה מספר רב של לוחמים והרבה זמן 

כדי לטהר אותה.

אני מסכים עם מה שנאמר כאן. אסור היה לעזוב את מה שתפסנו 

ונאחזנו בו. יציאה מהעיר הייתה טעות קשה. גם אם פגעו קשה בגדוד השריון 

של נחום זקן שפרץ ראשון, היה צריך לפתח התקפה עם יתר הכוחות של 

האוגדה ולקחת את העיר. כיבוש עיר בגודל של סואץ שבנויה צפוף וגבוה 

היה הופך למיתוס. אפשר היה וצריך היה לקחת אותה.

ראש אג"ם, אלוף יקותיאל )קותי( אדם:

למדתי היום הרבה מאוד על הקרב בסואץ מהתיאורים של נחום זקן ואריה 

קרן. גם אני חושב שהייתה הצדקה רבה לכבוש את העיר סואץ. נכון, לא 

בכל המקרים מוצדק להקיז דם כדי לכבוש עיר. אך את סואץ בנסיבות 

שהיו ב־24 באוקטובר אפשר היה וצריך היה לכבוש.
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זה היה קרב שבכללו נכשל — אף שחלקים ממנו נעשו בהצלחה ובגבורה. 

כאמור, הגדוד של זקן שמילא את משימתו במלואה למרות הנפגעים הרבים 

שהיו לו. הסד"כ שעמד לרשות הפיקוד והאוגדה לכיבוש העיר היה מספיק 

ודי. לא היה כאן נוהל קרב אוגדתי, לא תוכנית אוגדתית ולא קרב אוגדתי.

אי אפשר ללכת לכיבוש עיר כמו שניגשו לסואץ. כיבוש של עיר 

בגודל כזה זה קרב רציני. לא היתקלות. נוהל הקרב כאן היה לא נכון גם 

אם מביאים בחשבון את התנאים שהיו שם. גם אם היה לחץ בזמן אפשר 

היה למצוא שעה להיפגש עם מפקדי המשנה פנים־אל־פנים, להשמיע 

ולשמוע. התוכנית הייתה לא טובה. הגדרת המשימות וציוותי הכוחות לא 

היו ברורים. בעיקר צוותי הכוחות.

לא ברור לי מדוע הכניסו את הגדוד של נחום בציר הראשי — ציר סרג'. 

זה הציר הכי גרוע מבחינת התוקף. היערכות הכוח המגן ברחוב הראשי 

הייתה צפויה, כי זה מרכז העיר וזה הציר שמוביל ישר אל פורט אבראהים 

שהוא היעד הסופי. התורה שלנו היא די בסדר. היא מבוססת על ניסיונם של 

האחרים ועל ניסיוננו אנו. טוב שאנו עושים את הניתוח של הקרב בסואץ 

כי ניתן ללמוד ממנו הרבה מאוד.

אשר לגדוד החרמ"ש של ברוכי: אם היו נותנים לברוכי פקודות ברורות 

ומוגדרות יותר ייתכן שהוא היה עושה משהו. השאלה החשובה היא: האם 

הוא עשה מה שיכול היה לעשות או לא? לדעתי, הוא לא עשה מה שיכול 

היה לעשות. בכל זאת מדובר בגדוד חרמ"ש ותיק.

אני מצטרף ְלמה שאמרו לגבי חטיבה 460. גבי היה צריך יותר לדחוף 

קדימה. למשל, לפתח התקפה דרך ציר החוף, ציר פולחן. לדעתי, מיקום 

חפ"ק 500 היה בסדר גמור.

ראש מה"ד, אלוף אברהם רותם:

על־פי התורה, כל עיר היא פרויקט בפני עצמו. אין עיר אחת דומה לשנייה. 

יש כפרים, יש עיירות ויש ערים בגדלים שונים. אין שום קשר בין קונטרה 

לעיר בגודל של סואץ. אין זה דומה לזה. קונטרה היא שכונה קטנה לעומת 
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העיר סואץ שבנויה צפוף, גבוה והרבה. את קונטרה אפשר לקחת בפריצה 

של כוח שריון, אך לא את סואץ. עיר בגודל של סואץ זה דבר שונה לגמרי.

למרות לחץ הזמן ניתן היה למצוא שעה לנוהל קרב מזורז ולתדריך 

למפקדי הכוחות. הקרב היה אמור להיות אוגדתי, לא חטיבתי. הרי היו 

מעורבים בו קרן, גבי ועוד כוחות. היה צריך גורם אוגדתי לנהל את העסק. 

הדבר העקרוני והבסיסי שהיה פה לא בסדר הוא שלא היה כאן קרב אוגדתי. 

נחום כבר מסובך עמוק בפנים עם כל האבדות, מאוחר יותר גם יוסי יפה נכנס 

והסתבך. נחום קיבל משימה לפרוץ דרך כל העיר ולהתייצב בצד השני שלה 

ולחסום כלפי פורט אבראהים. איש לא אמר לו לעשות את זה בלי נפגעים. 

הוא ביצע את המשימה במלואה. אבל יתר האוגדה, שני גדודי חטיבה 500 

וחטיבה 460 כולם בחוץ בלי מגע בכלל. זה מצב כל־כך רע בקרב?

אחת הטענות שלי לתוכנית היא שלא תוכננה שום אלטרנטיבה: אם 

נתקע מישהו בצומת הראשון, מה עושים? אם נתקע מישהו בצומת השני, 

מה עושים? דבקּות במטרה אנו בוחנים כשמשהו לא מצליח. פה אף אחד 

בשום דרג לא דבק במשימה. היחידי שדבק במשימה בכל הקרב הזה היה 

נחום זקן.

בשעה 10:30 נחום ממשיך להלחם בפנים — אמנם עם נפגעים אך נלחם, 

מסתדר וחותר להשלמת משימתו. בשעה 11:00 יפה בכניסה לעיר ונלחם. 

לעומת זאת, כל־כך הרבה כוחות של האוגדה, ובהם שני גדודים של קרן, 

הגדוד של שמשי והגדוד של יצחק שלא עשו כלום. כל חטיבה 460 של 

גבי פנויה. זה מצב רע? בשום אופן לא. הניהול של העניין לא היה תקין. 

אם ניקח חלק אחר חלק, נראה שהמצב בכלל לא נורא. נחום זקן ביצע את 

משימתו במלואה. למרות המכה הכואבת הוא ביצע את המשימה כולה.

כן סטלינגרד, לא סטלינגרד — מכיוון שהאוגדה לא מילאה תפקיד 

בקרב הזה, אז זה לא משנה. אנו בוחנים את הערך החשוב דבקּות במטרה 

כשמשהו נכשל. כאן היחידות לא דבקו במטרה, מלבד נחום זקן. הוא היחידי 

שדבק במטרה וביצע את משימתו. היו הרבה שלא היו להם משימות.

סואץ לא הייתה עוד אובייקט — לכיבוש שלה הייתה משמעות מיוחדת 

וחשובה. אני חושב שמפקדי חטיבה 460 לא עשו מספיק כדי לתת לאוגדה 
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את התחושה שאגף שלם פנוי כדי לפתח בו התקפה. כל ציר פולחן היה 

פנוי, וניתן היה לפתח דרכו מאמץ נוסף. גם אם לא ניתנה פקודה מפורשת 

מהאוגדה )שלא הייתה בתמונה המלאה( גבי היה צריך לפעול. היעד הסופי 

היה פורט אבראהים. לא היה צריך לעצור בסואץ אלא להמשיך לפורט 

אבראהים. אם סואץ נפרצה בהצלחה על־ידי נחום, גם אם היו לו נפגעים, 

היה צריך לשמור על המומנטום ולפתח התקפה לעבר פורט אבראהים.

אם אפשר היה להגיע לנחום דרך כביש החוף, אפשר היה גם לפתח 

מן הציר הזה את הפריצה לפורט אבראהים, אף שהתוכנית של קרן הייתה 

שיצחק ייכנס דרך נחום בציר סרג' אל עבר פורט אבראהים. בסך־הכול, 

מבחינת האוגדה, אין שום שואה! נכון, נחום נפגע קשה, אך ביצע את 

המשימה, והוא היחיד שביצע את משימתו במלואה. עדיין לחטיבה היו 

עוד שני גדודים פנויים לגמרי, ולאוגדה היו עוד כוחות, לרבות חטיבה 

460 כולה. אם היו אומרים בפירוש לגבי: אתה לא נכנס ולא מפתח מאמץ 

נוסף דרך פולחן לעבר פורט אבראהים — זה עניין אחר. כי כשאומרים לך 

לא, צריך להישמע. אבל איש לא אמר דבר כזה.

בסיכום הדיון על הקרב בסואץ היו כל הבכירים בצה"ל, ובראשם הרמטכ"ל, 

תמימי דעים שכיבוש סואץ היה נחוץ, חיוני, הכרחי ואפשרי )ראה סיכום 

הרמטכ"ל על הלחימה בסואץ בפרק "סיכום המערכה"(.

פעמים רבות הועלתה השאלה מדוע הוחלט על כיבוש העיר סואץ. 

חכמים שלאחר מעשה טוענים שהקרב על העיר היה מיותר שכן כיתור 

הארמיה השלישית הושלם ממילא בעצם נוכחות כוחותינו על ציר סואץ‑

קהיר מצפון לעיר, ממערב לה ומדרום לה. כל דרכי הגישה אליה וממנה 

נשלטו על־ידי יחידותינו. יש לציין כי הדברים האלה נטענו רק לאחר 

המלחמה. ככל הידוע לי, איש לא השמיע הסתייגות מהמהלך בזמן 

אמיתי — לא עם קבלת הפקודה, לא במהלך נוהל הקרב הקצר ולא 

לפניו. לעומת זאת, המצדדים בתקיפה טוענים שאך טבעי הוא שלקראת 

הפסקת־אש משפר כל צד עמדות, ובאווירה ששררה אז, שבה יחידות 
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אויב התפרקו וחלקן נסו על נפשן, לא היה קשה לכבוש את הערים סואץ 

ופורט אבראהים, ובכך למנוע מהארמיה השלישית שממזרח לתעלה כל 

יתרון לוגיסטי, מזון, מים, בתי חולים, תחמושת, דלק וכדומה, שיש לעיר 

בסדר גודל של סואץ. בכך ניתן היה להשלים את המשימה שהוטלה על 

האוגדה והחטיבה.

אין עוררין על כך שליחידה מבצעית מילוי משימה בלחימה הוא 

חזות הכול. דבקּות חסרת פשרות במשימה וחתירה למילויה במלואה הם 

הכרחיים ואבן יסוד בכל לחימה. מאידך גיסא, מצפים מן הרמה הממונה 

לתת פקודות ברורות ולהגדיר את המשימה בצורה חדה, שאינה ניתנת 

לפרשנויות, ובנוסף מצפים ממנה לפעול בנחישּות ולתת גיבוי ככל שיידרש 

לדרג המבצע שעליו הוטלה המשימה.

כמפקד גדוד לחמתי בעיר סואץ ברוח הפקודות והמשימות שקיבלתי. 

רק כמה ימים לאחר המלחמה נודע לי שהפקודה שירדה מהפיקוד לאוגדה 

"לכבוש את סואץ אם אינה סטלינגרד" נאמרה בצורה מטפורית. כן, לכבוש 

אותה רק אם אינה סטלינגרד. לנוכח המודיעין האפסי שהיה לנו, האם 

היה מישהו שיכול היה לדעת אם סואץ היא סטלינגרד או לא.

הפקודות שירדו לחטיבה ביום הלחימה, בוודאי אלה שירדו לגדודים, 

היו ברורות. אני כמפקד גדוד קיבלתי פקודה, אמנם קצרה וחפוזה, אך 

ברורה למדי מבחינת התוכן שלה: "להוביל את ההתקפה ולפרוץ ראשון 

אל תוך העיר". לא נאמרה בפקודה אף מילה של התניה, ולא הייתה בה 

שום אמירה ששידרה לי משהו מהלשון המטפורית שעליה שמענו רק 

לאחר המלחמה: "לכבוש את סואץ אם אינה סטלינגרד", ולכן על הגדודים 

היה לדבוק במשימה ולבצע אותה במלואה בלי להתחפר ובלי להתפתל 

בפרשנויות ובהבנות הנקרא. ִתלי־ִתלים של פלפולים נאמרו לאחר הקרב, 

עשרות רבות של נימוקים הוצגו לכך שהמשימה לא מולאה, והכול כדי 

לא להבין את האמת הפשוטה: הפקודה הייתה לכבוש את העיר סואץ!
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הסבר קצר לגבי סטלינגרד )כיום וולגוגרד( שהיא עיר ברוסיה:

בעת ההתקפה עליה במלחמת־העולם השנייה מנתה העיר 1.5‑2 מיליון 

תושבים. הלחימה של מדינות הציר )גרמניה והשותפות שלה( עליה 

נמשכה כשמונה חודשים — מיולי 1942 עד פברואר 1943. הלחימה 

על דרכי הגישה אליה נמשכה חודשיים — יולי ואוגוסט 1942. הלחימה 

על סטלינגרד עצמה נמשכה שלושה חודשים — מספטמבר עד נובמבר 

1942. לאחר חודשיים ללא הפוגה של המתקפה הגרמנית, שכללה אלפי 

גיחות אוויריות ושימוש באלפי קני ארטילריה, כמעט 90% משטחה של 

סטליגנרד היו בראשית נובמבר 1942 בשליטת צבא גרמניה.

התקפת הנגד של הצבא הסובייטי נמשכה אף היא שלושה חודשים — 

מסוף נובמבר 1942 עד פברואר 1943. לאחר שלושה חודשי לחימה הביאה 

התקפת הנגד לבלימת ההתקפה הגרמנית ולנסיגת כוחות מדינות הציר 

התשושים מימי הלחימה הרבים והקשים.

בלחימה על סטלינגרד היו לשני הצדדים קרוב ל־2 מיליון נפגעים 

)הרוגים, פצועים ושבויים(. למדינות הציר שהתעקשו לכבוש את סטלינגרד 

היו 795 אלף נפגעים: לגרמניה 250 אלף נפגעים )מהם 175 אלף הרוגים(, 

לרומניה 200 אלף נפגעים, להונגריה 120 אלף נפגעים, לאיטליה 85 אלף 

נפגעים. בנוסף, כ־140 אלף מחייליהם נפלו בשבי הרוסי. כמו כן איבדו 

גרמניה ושותפותיה כ־1,500 טנקים, כ־6,500 תותחים וכ־750 מטוסים. 

לברית־המועצות היו 1,128,000 נפגעים — 478 אלף הרוגים ו־650 אלף 

פצועים, נעדרים ושבויים.

הקרב על סטלינגרד הסתיים במפלה לתוקפים — הגרמנים ובעלי־

בריתם. ניצחונם של הסובייטים במערכה הזאת היה אחת מנקודת המפנה 

המשמעותית ביותר במלחמת־העולם השנייה. הוא ִהטה את מאזן הכוחות 

בחזית המזרחית לטובת ברית־המועצות, וסימן את תחילת נסיגת גרמניה 

משטחה. הגורם העיקרי לתבוסת גרמניה במערכה על סטלינגרד היה 

היגררות הפיקוד הגרמני למערכה של התשה ושחיקה בשטח שבו לא 
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ניתן היה להביא לידי ביטוי את היתרונות של צבא גרמניה בניהול לוחמת 

תנועה.

אמנם סואץ לא הייתה סטלינגרד, אבל היא כן הייתה עיר גדולה, 

שבנויה צפוף וגבוה. בכיבוש עיר כזאת היה צריך לנהוג בהתאם. אם הוחלט 

לקחת את סואץ, אז למה בדרך ובאופן שבה זה נעשה ? למה בלי נחישות? 

בלי פקודות ברורות? בלי ציוותי כוחות שמתאימים ללחימה בשטח בנוי 

צפוף וגבוה? למה בלי מודיעין? למה בלי אמצעי מודיעין מינימליים, 

כגון מפות ותצלומי אויר מתאימים? למה בלי סיוע ארטילרי? למה בלי 

סיוע אוויר? למה ללא זמן ללימוד העיר ורחובותיה? ועוד הרבה למה? 

גם בתנאים של לחץ הזמן ניתן היה בשעות הבודדות שהיו לפני הקרב 

להתארגן טוב יותר ללחימה, לספק מודיעין ואמצעי מודיעין הכרחיים 

לגדודים, לצוות את הכוחות נכון ולתאם ביניהם טוב יותר. לא מתקבל 

על הדעת שלמודיעין הפיקוד או למודיעין חיל האוויר לא היו תצלומי 

אוויר של העיר. הרי במהלך מלחמת ההתשה ובתקופה שאחריה עשה חיל 

האוויר גיחות צילום רבות מאוד. במקום זאת נוצר מצב שבו חסרו כמעט 

כל המרכיבים של נוהל קרב תקין: פקודת התרעה מתאימה, פקודה ברורה 

ומלאה, מודיעין ואמצעי מודיעין, זמן ללימוד המשימה, תוכנית סיוע 

אווירי, תוכנית סיוע ארטילרי, ציוותי כוחות ותיאום ביניהם ותדריכים.

אולם, באותה נשימה צריך לומר בהגינות שבנסיבות הקיימות לא 

היה בכל אלה כדי לגרוע מן הצורך לדבוק במשימה שהוטלה ולבצעה 

במלואה בנחישּות. הרי כל מלחמת יום הכיפורים מתחילתה התנהלה 

שלא על־פי המקובל. הלחימה בשלב הבלימה ומבצע הצליחה נעשו 

בניגוד לכל הסיכויים ובניגוד לעקרונות המלחמה הבסיסיים, ובכל זאת 

הנחישּות היא שהביאה להצלחה. לא היה שום נוהל קרב סדור ומלא אבל 

הייתה דבקּות במשימה. התיאום בין הכוחות היה חלקי, אך כל יחידה 

עשתה את המיטב בגזרתה. היחידות דבקו במשימותיהן בנחישּות למרות 

האבדות והסיכוי המועט להצליח.
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מלחמה היא ממלכת אי הוודאּות, ועל כן נאמר כי כל תוכנית היא 

בסיס לשינויים. במלחמה יש הפתעות רבות, וצריך להיות מוכן לבלתי 

צפוי, לקשה מכול ולבלתי אפשרי. גם אם חלק מן העקרונות הבסיסיים של 

המבצעים הצבאיים לא התקיימו, ניתן היה לסיים בהצלחה את המערכה 

על העיר, שכן דבקּות במשימה היא הראשונה בין עקרונות המלחמה 

שהם תמצית החשיבה הצבאית.

במערכה על סואץ לא היו קיימים שני מרכיבים שאמורים להיות נכס 

צאן ברזל של כל מפקד, והם אינם קשורים לזמן, לנסיבות, לאווירה ולאי 

הבהירות של הפקודות: דבקּות במשימה ונחישּות. נכון שבשל הנסיבות 

ולחץ הזמן היו כאן כל החטאים של נוהל קרב לא תקין, אבל בהפתעה 

כמו זו שהייתה במלחמת יום הכיפורים קורים הרבה דברים לא צפויים.

למרות ההפתעה וההלם הראשוני מעוצמת האש שחטפנו ברחובה 

הראשי של העיר, ולמרות הפגיעה האנושה בלוחמי הגדוד, לא הרפינו 

והמשכנו לחתור למילוי המשימה ולהילחם מול נחישּות המגינים. דבקנו 

בביצוע המשימה עד שהגענו לצד המזרחי של העיר והתייצבנו על סוללת 

המזח מול פורט אבראהים. חסמנו את הציר לפורט אבראהים ונערכנו 

לחיפוי לגדוד 429 שהיה אמור לפרוץ דרכנו אל העיר והנמל שלה, שהיו 

היעד הסופי במשימה.

גם אם בדרגים הגבוהים התעסקו בפרשנויות לפקודות המטפוריות 

שירדו מהפיקוד, אנחנו, מפקדי הגדודים, קיבלנו משימות ברורות ואותן 

היינו צריכים לבצע בנחישּות. איש מאתנו לא היה שותף לחילופי הדברים 

ולהרהורים הנלווים בין הגנרלים. איש מאתנו לא יכול היה אז לשער כיצד 

אי השלמת המשימה מִצדו תשפיע על המערכה כולה. כך היה צריך לבחון 

את הביצוע, ולא בדרך של חוכמה שלאחר מעשה — אם היה או לא היה 

צריך לכבוש את העיר או אם המחיר הצדיק כיבוש או לא.

בשני דברים אין לי ספק. הדבר הראשון: לאחר קבלת ההחלטה ומתן 

הפקודה ללכת על סואץ במסגרת השלמת הכיתור הדבר היה בר ביצוע. אם 
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רק היו פועלים בנחישּות ובדבקּות במילוי המשימה, העיר הייתה נכבשת 

בהרבה פחות אבדות מאשר תבעו פעולות החילוץ — כ־80 הרוגים וכ־120 

פצועים. המחיר של כיבוש העיר הפך להיות מחיר החילוץ והנסיגה, ואולי 

גם גדל. כל חיינו תורגלנו שדבקּות במשימה היא חזות הכול, ושהיא אבן 

יסוד בלחימה. גם אם הכוח התוקף נכשל בקטע מסוים, גם אם הוא מובס 

בחלק אחר או חוטף מכה אנושה במקום לא צפוי, אסור שרוחו תיפול. 

רוח היחידה צריכה להישאר איתנה בכל מצב ולמרות המהמורות.

הדבר השני: השלמת ההשתלטות על סואץ ועל פורט אבראהים 

הייתה חשובה להשלמת הכיתור והידוק המצור על הארמיה השלישית, 

וממילא להגברת הלחץ המעשי והפסיכולוגי עליה, ואולי לכניעתה. 

הצבאות בעולם אורגנו ביחידות, צוידו במיטב ציוד הלחימה, הוכשרו 

ואומנו על־פי תורות לחימה כדי שינצחו במלחמות. נוסף על כך: את צה"ל 

מייחדים כמה ערכי לחימה שהם אבני יסוד בפיתוחו ובעוצמתו והבולטים 

שבהם הם: הנחישּות, היוזמה ודבקּות במשימה. אלה הם היסודות של 

עיצוב דמותם של המפקדים והלוחמים בצה"ל.

לאחר מלחמת יום הכיפורים אמר שר הביטחון משה דיין שלּו נכבשה 

העיר סואץ, הארמיה השלישית הייתה מתמוטטת. על הדבקּות במשימה 

כתב דיין בספרו "אבני הדרך":

"אם יאמר מפקד יחידה שלא ביצע משימה שהוטלה עליו מפני שלא יכול 

להתגבר על כוחות האויב, הסברו לא יתקבל, אלא אם כן נפגעו 50 אחוז 

מאנשיו. המושג "לא יכולתי" הוא יחסי; השאלה היא איזה מאמץ נעשה 

כדי לבצע את המשימה למרות התנגדות האויב. כל זמן שלא אבד כושר 

לחימתה של היחידה, עליה להוסיף ולתקוף. מה שלא אמרתי בפי, הביע 

סבר פניי. לכל המפקדים היה ברור, שאם לא יבצעו מה שהוטל עליהם, 

יעמדו בחקירה מדוקדקת, ואם לא יניחו את דעתי — יתנו את הדין".

נכון, סואץ לא הייתה סטלינגרד, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, גם לא 

הייתה ירושלים, לב־ִלבו של העם היהודי. אבל זו כן הייתה עיר שניתנה 
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פקודה לכבוש אותה, וחייבה לחימה של לוחמים מיומנים, דבקים במשימה, 

נחושים ומתואמים ביניהם.

חשוב לזכור שבעת ניהול הקרב בתוך העיר, רוב יחידות החטיבה 

והאוגדה היו זמינות סביב סואץ ולא היו עסוקות בלחימה. האוגדה הייתה 

אחרי לחימה מוצלחת. משלב הצליחה עד מבואות סואץ השמידו כוחות 

האוגדה כ־250 טנקי אויב, עשרות סוללות טילי קרקע‑אוויר, והחזיקו 

באלפי שבויים. לּו הייתה מתקבלת החלטה להכניס עוד שני גדודי טנקים 

נוספים בשני צירים המקבילים לציר סרג' — האחד על ציר עצה מצפון, 

והשני על ציר פולחן מדרום — הייתה נשמרת התנופה להשלמת המשימה, 

הדבר היה מקל על הלחימה שלנו בציר סרג', ובסוף המהלך הדבר היה 

מביא להכנעת סואץ ופורט אבראהים.

המאמץ העיקרי של האויב התמקד ברחוב הראשי — ציר סרג' — שבו 

היינו. ההתקפה בשני הצירים הנוספים הייתה מאלצת את כוחות האויב 

להתפצל כדי לתת מענה למאמצי התקיפה הנוספים. זאת בתנאי שמינוף 

התקיפה היה מתבצע על־ידי גדודי טנקים וחי"ר. ואולם במקום למנף את 

ההתקפה ולדבוק במשימה, המוקד עבר לפעולת חילוץ שהייתה כרוכה 

בקשיים וגרמה לנפגעים רבים.
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ציר פולחן, צומת המשולש וסוללת המזח לפורט אבראהים

הלחימה בצומת המשולש
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סיכום המערכה

רבים מן המהלכים של המלחמה הזאת נעשו שלא על־פי עקרונות לחימה 

ונוהל קרב מסודר. דווקא בשל כך עלינו ללמוד היטב את הלקחים וליישם 

אותם. ליישומם יש חשיבות רבה להכנה טובה יותר של היחידות לקראת 

הלחימה בעתיד, אך אין בו מאומה כדי להצדיק מצב שבו לא נחתור 

בנחישּות למילוי המשימה בכל תנאי ובכל מצב.

כמו בכל פעילות צבאית, בוודאי שבמלחמה קשה, ארוכה ותובענית 

כמו זו, רבים הם הלקחים והמסקנות שעלינו להסיק וללמוד. הנסיבות שבהן 

נפתחה גרמו להפתעות רבות. האכזבה של העם במלחמת יום הכיפורים 

הייתה קשה שכן הציפיות מצה"ל לאחר מלחמת ששת הימים היו גבוהות.

רוב המחדלים נגרמו משלוש עובדות יסוד: הזלזול באויב, הטעות 

בצפי מועד המלחמה, ובעקבות זאת ההתרעה הקצרה שהייתה לכוחות 

להתארגנות. אלה הובילו לשבר עמוק באמון העם במנהיגּות ובצמרת 

צה"ל. הפעם לא עבדה הדוקטרינה של ישראל, שלפיה המלחמה צריכה 

להיות קצרה עד כמה שאפשר וצריכה להתנהל על אדמת האויב.

בשל תנאי הפתיחה החל צה"ל את הלחימה בבלימה, והמשיך אותה 

בכל צורות הקרב שנדרש להן: התקפה, הגנה, קרבות שריון בשריון, 

התקדמות ורדיפה, לחימה בשטח מדברי, צליחת מכשולי מים. כמו כן 

התנסה צה"ל בצורת הקרב הקשה ביותר — לחימה בשטח בנוי. פעמים 

מעטות הזדמן לצה"ל להילחם בשטח בנוי עירוני של עיר גדולה וצפופה.

עשיתי כמיטב יכולתי כדי לתאר את רצף הלחימה בעיר סואץ שנמשך 

יום שלם. התיאור כולל את האירועים הקשים והדרמטיים שהתרחשו 
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במרכזה של עיר בוערת, וכללו מצבים קיצוניים שבהם מצאנו את עצמנו, 

הלוחמים והמפקדים — אני כמפקד הגדוד, עבור דרך מפקדי הפלוגות 

וכלה במפקדי המחלקות והכלים הבודדים. זאת כדי להפיק את הלקחים 

הנכונים מלחימה ייחודית כזאת בשטח בנוי לקראת העימותים שיהיו 

בעתיד. למרות שהתבססתי על סיפורי הלוחמים, יומני המלחמה, הקלטות 

ורשתות קשר, טבעי הדבר עד בלתי נמנע שחלק מסיפורי הלחימה ומעשי 

המופת של הלוחמים והחללים לא קיבלו מספיק ביטוי בספר.

הקרב על העיר סואץ היה הקרב היחידי שבו נלחם צה"ל בשטח בנוי 

בכל מלחמת יום הכיפורים. זו הייתה לחימה קשה ותובענית בשטח בנוי 

גבוה וצפוף של עיר גדולה שבה יש מרכז גדול מלא בבניינים צפופים 

וגבוהים. מעט מאוד יצא לצה"ל להילחם בשטח בנוי בממדים של העיר 

סואץ. מלבד הלחימה בירושלים במלחמת ששת הימים, שהייתה קשה 

ותובענית, לא התנסה צה"ל בלחימה מן הסוג הזה.

במלחמת ששת הימים נכבשה רמאללה על־ידי חטיבה 10 ללא קרבות 

רחוב. ג'נין נכבשה על־ידי חטיבה 45 בסערה ללא התנגדויות. שכם 

נכבשה לאחר כמה גילויים של התנגדויות ברבעים השונים. לפיכך, מן 

הראוי שהקרב הזה יילמד, שיוסקו ממנו מסקנות ושיופקו לקחים לקרבות 

לחימה בשטח בנוי שיהיו בעתיד. ניתן להניח שבאזור הלא יציב של מדינת 

ישראל צפויות עוד משימות כאלה.

לחימה בשטח בנוי היא צורת לחימה קשה — אולי מהקשות והמורכבות 

ביותר בכלל, ולשריון בפרט. שטח בנוי קשה לכיבוש. לצד התוקף יש 

אבדות כבדות, ויש לו חסרונות רבים לעומת היתרונות הרבים שיש לצד 

המגן המכיר היטב את השטח.

צבאות רבים משתדלים להימנע מלחימה בערים כאשר הדבר אפשרי. 

ואולם, אם לא ניתן להימנע מלחימה כזאת, וכאשר ניתנת פקודה לכבוש 

עיר, יש לחתור לכך שהכיבוש ייעשה כקרב בין־חילי המשלב את היכולות 

של השריון, החי"ר, ההנדסה, הארטילריה, האוויר ויתר הכוחות המיוחדים 
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ללחימה בשטח בנוי. הכוחות האלה חייבים להיות מיומנים ומקצוענים. 

מעל הכול — הכוחות חייבים להיות מתואמים ביניהם עד הפרט האחרון, 

נחושים וחדורי מטרה ללא פשרות. כל התרחישים הלא צפויים אפשריים 

בשטח בנוי. יחידה לא מיומנת ולא נחושה לא תוכל להתמודד עם המכשולים 

הצפויים  לה ברחובותיה של העיר. נחישּות, עקשנות ודבקּות במטרה הן 

תנאי הכרחי למילוי המשימה. הדרך להשלמת המשימה רצופה בהפתעות. 

הלחימה אכזרית וכרוכה בנפגעים רבים.

כיבוש סואץ היה חשוב ואפשרי. נפילת העיר הייתה מערערת עוד 

יותר את מצבּה הקשה של הארמיה השלישית ומביאה לכניעתה. אם 

הארמיה השלישית הייתה נכנעת המצב היה שונה לחלוטין לטובתנו. 

הרמטכ"ל וכל הבכירים בצה"ל אמרו זאת בכל הדיונים. חבל מאוד שלא 

הייתה במערכה הזאת מספיק נחישּות בקרב הִמפקדות הממונות, וחבל 

שחלק מן היחידות הלוחמות לא היו מספיק דבקות במשימה.

כלקח אישי, למדתי בדרך הקשה מהמלחמה בכלל, ומהלחימה בשטח בנוי 

בפרט, כי דרושות המון הכנות ללחימה, אך יש כמה דברים שבלעדיהם 

אי אפשר:

על היחידות ולוחמיהן להיות מאומנים ומעודכנים בתורות הלחימה 	 

– זאת תוך שימת דגש על הלחימה בשטח בנוי, שתמיד הייתה ותמיד 

תהיה, יעד רלוונטי בזירותינו. לכן חשוב שפיתוח התורה ופיתוח 

שיטות הלחימה יהיו בליבת החשיבה, כדי לגבש תורת לחימה הולמת, 

מעודכנת ומבוססת על לקחים מעשיים שנלמדו על־ידי לוחמים כמונו 

בקרבות הקשים, ואשר נותנת מענה לרוב האפשרויות הלא צפויות 

בלחימה בשטח בנוי בכלל, ובעיר גדולה בפרט. יש לשים דגש על 

לימוד המשימה, על השילוב בין הכוחות, על התיאום ביניהם ועל 

ציודם באמצעים הנחוצים.
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בלחימה בשטח בנוי — יותר מאשר בכל צורת לחימה אחרת — יש 	 

חשיבות רבה לרמתו המקצועית של הלוחם כפרט ולרמת הצוות 

והכיתה כמסגרת בסיסית. חשוב ללמוד ולתרגל את שלבי נוהל הקרב, 

את שלב ההכנות ואת התיאום בין הכוחות, אך עשרת מונים חשוב 

לתרגל מענה להפתעות ולמצבים הלא צפויים שמזמנת הלחימה בעיר 

ללוחמים בכל הרמות — הצוות, המחלקה, הפלוגה והגדוד. שום נוהל 

קרב — ארוך ומסודר ככל שיהיה — לא יכין את היחידה למשוכות 

הרבות שיהיו בדרכה בעת הלחימה על עיר גדולה.

ברמת הפיקוד יש להכשיר רזרבה של מפקדים מתוך הנחה שכמות 	 

הנפגעים תהיה רבה. על המפקדים, בכלל זה הזוטרים, להיות בקיאים 

בתרגולות השונות: תנועה בשטח בנוי קשה; תרגולות ירי; הפעלת 

קשר בתנאי שיבוש; שת"פ טנקים‑חי"ר בכלל, ובשטח בנוי בפרט; 

החלפת איש צוות שנפגע; ירי בזוויות גבוהות תוך מיצוי היתרון 

שבחיפוי הדדי; הפעלת טנק גם במקרים שבהם חסר איש צוות; 

הכרת הסימנים המוסכמים; תנועת לילה ללא אורות; פינוי לפנים 

של נפגעים, שהוא נושא מורכב ובעייתי, בעיקר לצוות טנק בלחימה.

יש לאמן את קצין הקשר והקמ"ן להחליף את הקמב"ץ על טנק המג"ד, 	 

שכן המג"ד זקוק לעזרה במצבים קיצוניים של לחימה בשטח בנוי. 

עליו לפקד על לחימת הגדוד, לנהל את אש הטנק שלו, להילחם על 

חייו כמו כל החיילים, לטפל ברשתות הקשר הגדודית, החטיבתית 

והאוגדתית, לקבל פקודות, להוריד פקודות ולטפל במצוקות הרבות 

של יחידות המשנה שלו.

עמידת המפקדים בתא הלחימה כשהם חשופים בצריח מסוכנת וכרוכה 	 

בנפגעים, אך חיונית מאין כמוה, בעיקר בשטח בנוי. הדבר ִאפשר 

לנו להגיב לאש ההיקפית שנורתה מכיוונים רבים ומזוויות שונות. 

עמידת המפקד בצריח מעודדת את הלוחמים ההססנים וגורמת לכך 

שהם יחקו אותו.
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במהלך כל המלחמה הפיקוד והשליטה היו בידי אוגדות השריון. כל 	 

הכוחות האחרים — המסייעים והתומכים — שולבו בתוך האוגדות 

המשוריינות. אלה צריכים אפוא להיות חלק אינטגרלי מן האוגדות 

המשוריינות, וזאת בלי לפגוע בתפקידם התורתי והמקצועי של 

הקשנ"ר, הקחצ"ר, הקהנ"ר, הקתמ"ר ודומיהם.

סיכום הרמטכ"ל רב־אלוף מרדכי )מוטה( גור:
היינו צריכים את מלחמת יום הכיפורים, על כל הרע שבה, כדי שהמפקדים 

ֵישבו, ינתחו וילמדו את הטוב ואת הפחות טוב שהיו בה.

ביקשתי לנהל בעצמי את ניתוח הקרב על העיר סואץ משום שמאז 

המלחמה הלכו כל מיני רכילויות, שמועות חסרות טעם ובסיס, השמצות 

וסיפורים בדויים ולא מבוססים, שרחוקים מהאמת ונגועים באי דיוקים 

רבים.

הקרב על העיר סואץ שנוי במחלוקת בכל הנוגע לתכנונו, למטרתו 

ולאופן ביצועו. קיימות זוויות ראייה רבות לגבי נחיצות הקרב בכללו. רבות 

דּובר על נחיצותו, והרבה פחות על הלקחים האמיתיים שיש ללמוד ממנו, 

והם רבים. הקרב הזה ראוי לניתוח רציני, עמוק ולפרטי פרטיו. סואץ היא 

עיר גדולה, בנויה צפוף וגבוה, השלישית בגודלה ובחשיבותה במצרים.

לחימה בשטח בנוי היא אחד מסוגי הלחימה הקשים ביותר, והיא 

הופכת לעוד יותר קשה כאשר מדובר בעיר בנויה צפוף וגבוה שמקנה 

יתרונות עצומים למגן ומאידך גיסא חסרונות רבים מאוד לתוקף. צבאות 

רבים משתדלים להימנע מלחימה בערים כאשר הדבר אינו הכרחי. הם 

יעדיפו לכתרן או לעקוף אותן במקום להסתבך בלחימה קשה בהן.

כדי ללמוד נכון את הלקחים מהקרב הקשה הזה החלטתי לנהל היום 

אישית את הדיון כדי לשמוע מפי המפקדים והלוחמים שהיו שם את 

ההתרחשויות האמיתיות שקרו בלחימה בעיר, כדי לשמוע מהמפקדים 

שהשתתפו בלחימה את הנתונים והעובדות ממקור ראשון ובמנותק 
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מסיפורים ושמועות לא מבוססים, וכן כדי לשמוע את ההתייחסויות של 

הפורום הבכיר של מפקדי צה"ל. כל אלה כדי ללמוד איך לנהוג בעתיד.

הקרב על העיר סואץ היה קרב רציני וחשוב שצריך ללמוד ממנו 

הרבה. הקרב הזה נכנס לי חזק לראש. אני יודע מניסיון אישי כמה קשה 

היא הלחימה בשטח בנוי, בעיקר בשטח בנוי של עיר גדולה שבנויה צפוף 

וגבוה. מאחר שהייתי מעורב בקרבות בשטח בנוי יותר מפעם, אני מייחס 

לדיון הזה חשיבות ממדרגה ראשונה.

אני יודע מהי לחימה בשטח בנוי וכמה קשה היא: לחמתי בכיבוש 

ובטיהור, בית אחר בית, בעיר באר שבע במלחמת העצמאות, ולחמתי 

בכיבוש ירושלים במלחמת ששת הימים. גם התנסיתי בקבלת פקודות 

מהרמות הממונות שהיו לטעמי ושלא היו לטעמי. שמעתי על הפקודה 

שירדה מהפיקוד לאוגדה: לכבוש את סואץ אם היא רמאללה או באר 

שבע אך לא לכבוש אם היא סטלינגרד. איזו אמירה זו? מי יודע מה היה 

בבאר שבע, ברמאללה או בסטלינגרד?

הפקודות שיורדות מלמעלה צריכות להיות ברורות וחדות. התנסיתי 

כמח"ט בכיבוש העיר העתיקה: קיבלתי פקודת התרעה לכיבוש העיר, 

עמדתי בפני לחץ ההיסטוריה, שהפה שלה היה הרב גורן, שחזר והזכיר 

לי שההיסטוריה לא תסלח לי אם אעמוד מול שערי חומות ירושלים 

ולא אכנס אליה כדי לכבוש אותה. זה היה מצב לא פשוט מבחינתי, אך 

לעת ההיא, הייתה פקודה לא לכבוש, אז לא כבשנו! הבהרתי לרב גורן 

שפקודות יש למלא. למחרת ירדה פקודה חפוזה כן לכבוש את ירושלים. 

אז כן כבשנו בנחישות ובדבקות במשימה. לא חשוב מה אתה אישית חושב. 

את המחשבות יש להשאיר לדיונים שלפני קבלת ההחלטות והפקודות 

ולסיכומים אחר כך. מרגע שקיבלת פקודה, יש לבצעה בדבקּות ובנחישּות.

לחטיבה ולגדודים הפקודה ירדה ברורה ולא נגועה בהתניות. לדעתי, 

את הפקודות ברמת החטיבה והגדודים היה צריך לתת באופן ברור וישיר. 

היה צריך לרכז את המפקדים ולתת להם את הפקודות מפה לאוזן ולא 
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בקשר. למרות הנסיבות, היה מספיק זמן לזה. לא היה צריך יותר מחצי 

שעה עד שעה לכך. הגדודים והחטיבות היו צריכים להילחם על העיר 

עד השגת המשימה בלי התניות ובלי היסוסים. מבחינתם הפקודה הייתה 

ברורה לגמרי. נשאלת גם השאלה: למה לא היה כאן קרב אוגדתי במקום 

חטיבתי?

למה בכלל הייתה פקודה לחילוץ מסואץ ולא להשלמת כיבושה על־פי 

המשימה? גם כאשר נותחה הנקודה של לשון הפקודה על תנאי שירדה 

מהפיקוד הבהרתי שתפיסתי המבצעית היא: אם ניתנה פקודה לכבוש יעד, 

ובעיקר כדי להספיק להשלים משימה בטרם הפסקת־האש, גם אם זה כרוך 

בנטילת סיכון, שומה על המפקדים לדבוק במשימת הכיבוש מעל לכול.

מבחינת הִמפקדות הממונות הדבקּות במטרה הייתה צריכה להיות שלא 

להתרכז בכוח שנמצא בצרות, אלא לחשוב על אלטרנטיבה אחרת, פריצה 

בצירים אחרים אל עורף העיר והמשך לפורט אבראהים. דווקא המצב 

שנוצר היה צריך להיות תמריץ ממדרגה ראשונה לסיים את המבצע הזה 

עד סופו. למרות חוסר הזמן והלחץ שהופעל על־ידי הדרגים הגבוהים, היו 

כמה שעות שלא נוצלו נכון לאותן הכנות מינימליות שנדרשו: תיאום בין 

כוחות שריון, חי"ר וארטילריה; חשיבה על תוכנית אלטרנטיבית במקרה 

שהפריצה לעיר ברחוב הראשי תיתקל בקשיים. לכל אלה לא היה צריך 

ימים של הכנות אלא שעות בודדות שהיו לרשותנו.

תפיסת העיר הראשית שלאורך התעלה הייתה מערערת עוד יותר 

את הארמיה השלישית, ושוללת ממנה אספקה, מחסה ושאר היתרונות 

שבה. המצרים שאבו עידוד מיכולת עמידתם האיתנה בהגנה על העיר 

לפני הפסקת־האש. אין ספק שעם ארמיה שלישית כנועה המצב היה שונה 

בתכלית לטובתנו. הכישלון בכיבוש סואץ גרם לאיבוד הזדמנות למוטט 

את המצרים ולהשיג תנאים הרבה יותר טובים לעתיד. הוא השאיר את 

צה"ל בתנאי פתיחה גרועים במשא־ומתן. התבוסה הייתה כואבת מהסיבה 

שיחסי הכוחות היו לאין ערוך לטובתנו. במקום זאת, בגלל חוסר נחישּות 
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ודבקּות במשימה, גם לאחר יממה של לחימה קשה ורוויית אבדות, עמדנו 

במבואות העיר במצב פחות טוב ממצבנו לפני הפתיחה.

הניתוח של הקרב על סואץ היה מאוד ענייני, מלמד ויותר מכך ֵּכן, 

פתוח ועם דגש על עובדות ולא על סיפורים ורכילויות. אני מכיר הרבה 

תחקירים שהיו בהם שקרים וסילופי עובדות. כמו שאמרתי בפתיחת הדיון, 

הרבה רכילויות הגיעו אליי על הקרב בסואץ, ולאו דווקא מחמיאות. 

לאחרונה, לפני הניתוח היום, ערכתי אישית מספר תחקירים בעניין הזה 

אצלי במשרד — עם בודדים ובקבוצות קטנות — לרבות עם אריה קרן, 

מח"ט 500, והמג"דים שלו. והיום אני כאן כדי לנהל אישית את ניתוח 

הקרב בנוכחות כל המעורבים כי הדבר חשוב מאוד בעיניי.

אנשים רבים — בלי שהיה להם מושג מה היה בקרב בסואץ — קבעו 

דעה וזאת ללא תחקיר ולימוד העובדות ממקור ראשון, ללא בדיקת 

הנתונים עם המעורבים בלחימה. קרה גם שחלק מאותם מפקדים הגיעו 

לדרגות בכירות בצה"ל. אסור לנו להתעלם משגיאות, ואסור לנו לכסות 

על מחדלים של אף אחד: לא של מפקדים בכירים ולא של מפקדים זוטרים. 

כשאנו מנתחים קרב אנו צריכים לנתח אותו לכל אורכו ועם המפקדים 

והאנשים המעורבים. אף שחלק מהפקודות ומהביצועים היו לא בסדר, 

המפקדים מחטיבה 500, מחטיבה 460 ומפקדים מהאוגדה דיברו כאן 

בכנּות ובפתיחּות, ולא ניסו להסתיר עובדות. חשוב לציין זאת.

קרב כזה הוא קרב מסובך, ואפילו מסובך מאוד. לכן אני מתייחס 

אליו במלוא הרצינות כדי להפיק ממנו לקחים נכונים וללמוד מהם. 

כיבוש העיר היה צריך להיות קרב אוגדתי ולא חטיבתי. בפועל חטיבה 

500 נשאה באחריות על רוב הקרב בסואץ. החטיבה עשתה דברים נכונים 

וגם שגיאות. אין גנרל שכל החלטותיו נכונות, אך לגנרל טוב גובר מאזן 

ההחלטות הנכונות על הלא נכונות.

אני מבין את קרן ואת מה שאמר בהקשר ליוסי יפה וברוכי מג"ד 

חרמ"ש 86. היה לי אותו הדבר פעמיים עם יוסי — במתלה ובירושלים. 
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בכל פעם ביקש דחייה ועוד דחייה להכנות. אין סוף להכנות! יש נקודה 

שבה צריך להחליט ולצאת לדרך. אני לא חושב שגדוד 86 היה מסוגל 

לבצע את המשימות שהוטלו עליו. אבל גם אם הוא לא היה בנוי לטיהור 

וללחימה בשטח בנוי, הוא היה צריך, בנסיבות שהיו שם, לנסות ולבצע 

את משימותיו.

פקודת הפיקוד לאוגדה הייתה לא תקינה. אין ואסור שיהיו פקודות 

על תנאי. אפשר היה לתת פקודה מסודרת. מה זאת האמירה: סטלינגרד 

לא, רמאללה או באר שבע כן. בבאר שבע לא הייתה פריצה. בבאר שבע 

נלחמנו מבית לבית. הייתי שם ולחמתי שם.

זה שהיה לחץ של לוח זמנים פוליטי — זה קורה בכל המלחמות. שעון 

פוליטי הוא מאיץ טוב ולא רע. אילו כל המלחמה הייתה תחת האיום של 

השעון הפוליטי הדברים היו נעשים מהר יותר וטוב יותר. הרי המלחמות 

נועדו, בסופו של דבר, לשרת מטרות ויעדים פוליטיים.

צה"ל גדל על התפיסה לעשות הרבה ומה שיותר מהר. אם אין זמן 

להכנות אז גם בלי הכנות. ראש מה"ד צדק לגמרי, שאסור להסיק מכל 

הנאמר, שבכל פעם שנגיע לפאתי שטח בנוי, יהיה לנו הלוקסוס לעצור 

ולהיכנס לנוהל קרב סדור ורק לאחר מכן לתקוף. אם יש פקודה אז צריך 

לבצע אותה. צריך להתייחס ברצינות ללחימה בשטח עירוני, אבל שמזה 

לא ישתמע שאנחנו נירתע או נחשוש להתמודד עם כיבוש עיר אם הדבר 

יהיה נחוץ. לפעמים זו תהיה עיירה, ולפעמים עיר גדולה כמו סואץ, 

ולפעמים עוד יותר גדולה כמו דמשק או עמאן. כהנחת עבודה צריך 

להתארגן לכך שנצטרך לכבוש עיר. צריך להבדיל בין ההתלבטויות של 

הרמה המדינית לאלה של הרמה הצבאית.

עלתה כאן — על־ידי שמשי — השאלה על חילוץ הכוח שירו עליו 

מהעיר. האם אנחנו בצה"ל על תקן של תוקפים או מחלצים? מה פרוש 

האמירה ששמענו כאן: נתקלת באש חזקה, תתארגן ותיחלץ החוצה מהעיר? 

האם אנו מחלצי פקקים או תוקפים? תנופת התקפה צריך לשמור! צריך 
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למנף אותה ולא לשבור אותה! גם אם נתקלת באש, וגם אם יש לך עשרות 

נפגעים, ממשיכים קדימה ושומרים על תנופת ההתקפה.

ההתלבטות של המפקד במצבי קיצון אם ללכת עד הסוף או לסגת — 

זה עניין של ערכים אישיים שיש לאותו מפקד שנמצא בשטח. כמג"ד, 

גם אם נדפק לך הכוח, תמשיך להסתער ותן לאלה שמאחוריך, המח"ט 

והאוגדונר, שינהלו את יתר הכוחות ויוודאו שהקרב כולו יצליח. הדבר 

היחידי שצריך לעמוד בפניכם כמפקדים הוא: אם התחלתם מערכה 

תדאגו שתצאו ממנה מנצחים. אם החלטתם לכבוש תדחפו קדימה את 

הכוחות עד להשלמת ביצוע המשימה במלואה. אין פשרות עם אי ביצוע 

המשימה! נחום נהג בסדר. למרות שחמישים אחוז מהגדוד שלו נפגעו, 

הוא השלים את משימתו במלואה.

אסור היה להוציא את נחום מהעיר, גם לא בסוף היום. עובדה שהוא 

לחם ונשאר בעיר עד לחֵשכה עד שנתנו לו פקודה לצאת. על מה שתופסים 

לא מוותרים. במקום להוציא את הכוחות היה צריך למנף את ההתקפה 

על־ידי הכנסת שני גדודי הטנקים של שמשי ויצחק, שהיו פנויים לגמרי, 

וגם לערב את חטיבה 460 שהייתה פנויה ללחימה. זה היה מהלך אפשרי 

ונכון שבסופו המשימה הייתה מבוצעת במלואה.

מה אפשר או מה אי אפשר לבצע זה בעיני המתבונן — בעיני אותו 

מפקד שנמצא בשטח ומוביל את הקרב. כל אחד והמושגים שלו על קושי 

ועל מצב קיצוני, על האפשרי ועל הבלתי אפשרי. למפקד טוב צריך 

שיהיו הכוח, העוז והנחישּות כדי להמשיך את הלחימה למרות ההרוגים. 

האופציה לסגת, להיחלץ לאחור לא באה בחשבון! היא לא אופציה. מרגע 

שהמפקד החליט על התקפה או קיבל פקודה לכך עליו להתמיד ולחתור 

להשלמת המשימה עד סופה.

כל פעם שאנחנו מצליחים, האויב נכשל! כל פעם שאנחנו נכשלים, 

האויב מנצח! "המשחק" בינינו לבין האויב הוא בכך: מי יחזיק עוד מעט 

זמן, מי יתמיד בנחישותו ולמי הכוח הנפשי להחזיק טיפה יותר מהצד השני.
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יש לקבוע כחוק ברזל שמקרב יוצאים מנצחים. גם אם נכנסנו לְברוך, 

אסור לנו לצאת מזה כמפסידים. תחשבו היטב לפני שנכנסתם, אבל אם 

נכנסתם אתם חייבים לנצח את הקרב.

היו 40 הרוגים בסואץ. אבל גם אם היו 120 הרוגים, והעיר סואץ 

הייתה בידינו, מצבנו היה שונה לטובה בהרבה. כיבוש העיר סואץ היה 

נותן לסיום המלחמה גוון הרבה יותר טוב מבחינתנו! צבא שלא מגדיר 

לעצמו את מה שהוא רוצה באופן ברור, לא ֵידע להתמיד ללכת עד 

הסוף — עד לניצחון.

הרבה סיפורים ואגדות הלכו על משטרות עיראק‑סוידאן, בית ג'וברין 

ולטרון במלחמת העצמאות. את משטרת עיראק‑סוידאן תקפו שבע 

פעמים וגם את האחרות תקפו כמה פעמים. אני אומר לכם שהייתה 

מספיקה התקפה אחת על כל יעד מאלה אם רק היו עושים זאת בנחישּות 

ובדבקּות במשימה.

אני קובע שחטיבה 500 נכנסה לעיר סואץ כמו שחטיבה 202 נכנסה 

למתלה )ב־1967(. ההנחה הייתה שזה ילך קל, ועל־פי זה נקבעה הטקטיקה. 

נכון, צריך להיות זהיר, אבל אם החלטת לתקוף אתה חייב לנצח. גם אם 

טעית בהערכה, וזה קורה, תמשיך עד השלמת המשימה שלך!

לחימה בשטח בנוי היא לחימה אכזרית וקשה. אין משוואות מוחלטות 

של כמות ההרוגים מול ההצלחות. האם קרב בשטח בנוי צפוף וגבוה 

ניתן להשוואה לקרבות בשטחים פתוחים? בשום אופן לא! אין להשוות 

לחימה בעיר בגודל של סואץ לכיבוש מוצב או לקרבות רדיפה שבהם 

יש מרחבים ושדות ראייה פתוחים.

בלחימה בעיר שדה הראייה קצר מאוד. קשה מאוד ללוחמים לאתר 

את מקורות הֶירי. היכולת שלהם לעקוב אחרי חיילי האויב היורים עליהם 

שואפת לאפס. אני אומר זאת מניסיוני האישי בירושלים. לוחמי האויב 

מופיעים כהבזק, מטילים רימון, יורים צרורות ונעלמים. וזה שב וחוזר על 

עצמו. אין ויכוח על זה שנחום ואנשיו, יוסי ואנשיו הם לוחמים מעולים.
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אני מסכים עם ראש מה"ד שאם היו אומרים בפרוש ל־460 לא לפתח 

תנופה בציר החוף לכיוון פורט אבראהים, אז הוא לא היה צריך לפעול. 

לפקודות נשמעים! אבל אם לא אמרו לו דבר כזה, אז היה צריך ליזום 

ולפעול. אחת הבעיות של מפקדים בכירים כמוכם, וגם של הפחות בכירים 

מכם, היא שבכל פעם עליכם לשקול ולהעריך את מצבכם בהתאם לפקודות 

שקיבלתם או בניגוד להן.

הכול בהתאם למצב הקרב שבו אתם נמצאים אישית ושאותו אתם 

מכירים הכי טוב מכולם. גבולות גזרה הם לא דבר קדוש. אפשר להזיז 

ולתאם מחדש. הם בסך־הכול אמצעי עזר ולא יותר. הפירוש שלהם הוא 

שמכאן ואילך צריך לתאם את התנועות עם היחידות הסמוכות. אין פירוש 

הדבר להימנע מלבצע מהלכים שנראים לכם. אם אי אפשר היה להגיע 

לנחום בציר המרכזי אפשר היה לנצל את כביש החוף הפתוח להשלמת 

ההתקפה על היעד הסופי — פורט אבראהים.

לסיכום — על כולנו לזכור שלחימה בשטח בנוי ככלל, ובמרכז עירוני 

כמו של העיר סואץ בפרט, היא לחימה קשה ואכזרית. בלי נכונות להקרבה, 

בלי תעוזה ונחישּות לצד דבקּות במטרה הדבר יהיה בלתי אפשרי וכרוך 

בהרבה אבדות. לכיבוש העיר הייתה משמעות מיוחדת וחשובה. אם 

בסוף המלחמה העיר סואץ הייתה בידינו, הדבר היה מעמיד אותנו 

בפוזיציה אחרת בעיני עצמנו, מול המצרים ובעיני העולם. אפשר היה 

וצריך היה לכבוש את העיר סואץ. בנוסף לכל מה שנאמר — הייתה בכך 

גם סמליות רבה.
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טנק 433 בסואץ שהפך לאנדרטה
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מפת המצב עם הפסקת האש
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אחרית דבר

הסיפור של גדוד 433 עיקרו תיאור המאורעות, וביצועי לוחמיו ותומכי 

הלחימה במהלך הקרבות הרבים והקשים של המלחמה. הוא מתאר את 

לחימת הגדוד מנקודת מבט של לוחמיו על מסכת האירועים שהתרחשו. 

תקוה אני שהספר יצליח להמחיש למשפחות השכולות את אשר נתבענו 

לעשות במלחמה זו ואת אשר עשינו ושילמנו כדי לבלום, להדוף ולהכות 

את האויב שקרא תגר עלינו.

הגדוד לחם ברצף במשך המלחמה ועד הקרב האחרון שבה: בקרבות 

הבלימה והגנה, בתקיפה, בקרבות שריון בשריון, בהתקדמות ורדיפה 

ובלחימה בשטח בנוי — צפוף וגבוה. הוא גמא יותר מ‑1000 ק"מ, תוך 

לחימה אינטנסיבית ותובענית, בצירי הלחימה, בדיונות המדבר, בשטחים 

מלאי צמחיה ובשטחים בנויים. הוא גם שילם, על כך, מחיר כבד: 138 

נפגעים, בכללם 2 סמג"דים, ששה‑עשר מפקדי פלוגות התחלפו, 12 מהם 

נפגעו. והאובדן הגדול מכל 34 חללים. רבים אחרים, גם אם לא פונו לבתי 

החולים, נפגעו בנפשם ונושאים צלקות ומראות שמלווים אותם יום יום 

וילוו אותם עד יומם האחרון.

לוחמיו, מעטם ותיקים ורובם צעירים שזו להם המלחמה הראשונה, 

לא עטו דמות של גיבורים, לא נראו כגיבורים, לא דברו כגיבורים. בנפשם 

השקטה והצנועה היו גיבורים של ממש. בעתות מצוקה, ייחלו למעט מזל, 

אך הפגינו ידע מקצועי, תושייה, תחבולה ואומץ לב ומעל לכל דבקות, 

חסרת‑פשרות, במשימה. עוצמתם בלטה במיוחד בקרב הקשה והמר 
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בתוך העיר סואץ וגם לאחריו: למרות המכה האנושה 'ארזו' את עצמם 

והיו מוכנים להמשך הפעילות המבצעית.

המלחמה טלטלה את כולנו, היא הפכה לאירוע מכונן בחיינו. היא 

גבתה קורבנות רבים ונמשכה זמן רב מדי. פגעה בהרבה לוחמים. רבים 

נהרגו והרבה יותר נפצעו בגופם ובנפשם. המוות הבלתי‑צפוי במלחמות 

הוא בלתי נתפס. ממחיש לך שהגיהינום אינו המקום שנלך אליו אחרי 

שניהרג אלא הוא כאן ועכשיו. מדהים כמה מחשבות עוברות לך בראש 

בשניות שאתה חש שכנראה גם סופך קרב.

כל הכלים נפגעו, ברמה זו או אחרת, חלקם מספר פעמים. חלקם 

הושמדו כליל עד שלא ניתן היה להחזירם לכשרות. רבים תוקנו, והוחזרו 

ללחימה על ידי אנשי החימוש המיומנים שלנו, שעשו לילות כימים ועמלו 

ללא לאות כדי שכל טנק, נגמ"ש, זחל"מ וכלי לחימה יחזרו לשמש את 

הדרג הלוחם. כמוהם גם אנשי הרפואה המופלאים שלנו, אנשי הקשר 

המקצוענים, אנשי הסיור והמודיעין שיצרו מודיעין יש מאין וחיילי פלוגת 

מפקדה שתרומתם למאמץ הגדוד יקרה מפז.

תרומתם של מפקדי הפלוגות הייתה עצומה אך לא פחות מכך תרמו 

הזוטרים יותר. חובה עלי לציין את אומץ לבם, נחישותם ותעוזתם של 

מפקדי המחלקות, מפקדי הטנקים, הנגמ”שים, והזחל”מים ושל הלוחמים 

מן השורה, אלה שיצאו מאלמוניותם ועשו מעשי מופת והצילו חיים. 

חלקם שילמו על כך בחייהם וחלקם שרדו אך לא נשארו אותם אנשים. 

רבים מאתנו, גם אם לא נפגענו פיזית, נפשית לעולם לא נחזור להיות 

מה שהיינו.

במלחמה הזו, אבדנו חברים, בני משפחה, מפקדים ופקודים, חברים 

לנשק שלחמו בעוז וקולגות שהובילו בנחישות את יחידותיהם לקרבות 

שלא חזרו מהם.

כל אחד וגורלו. כאשר הכוחות אוזלים, לחלקנו המזל הוא המפלט 

האחרון. מוזר אלו הפתעות מזמן לך שדה הקרב: דווקא אלה שנראו יציבים 
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ושולטים‑ במצב נשברים. ואילו אלה שנראו חוששים ומפוחדים גילו 

בקרב יכולת גופנית ונפשית מרשימה ושליטה עצמית עילאית בלחימה.

הפחד כמוהו כסם משכר. הוא ידידך הטוב ביותר בעת צרה. הוא שומר 

אותך עירני, הוא תובע ממך לרצות לשרוד והכל בתנאי שאתה שולט בו. 

משחרר אותך להכיר בכך שאין צורך לחשוש ממנו וגם לא להתבייש בו.

בהכירך בעובדה שהפחד הוא רגש טבעי אצל בני אדם הוא הופך 

אצלך כדרבן לאומץ לב. כל אדם מגיב באופן שונה לפחד. היכולת לשלוט 

בפחד שונה מלוחם ללוחם. יש לוחמים שעדים להרג‑רב ובלילה נרדמים 

ברגע שראשם נוגע בכרית ויש לוחמים שהיו עדים למקרה הרג אחד, זמן 

רב אחרי זה לא מצליחים לישון שינה אחת שלווה. הפחד והאומץ, שניהם 

מצויים בנפשותיהם של הלוחמים, אך במידה שונה מאחד לשני. האיזון 

ביניהם והמידתיות הם הנוסחה המנצחת לשימוש בהם.

המפקד פוחד כחייליו, הוא יודע היטב כי גופו אינו מוגן ומובטח 

יותר מזה שלהם. דמו זורם בעורקיו כשל אחרון הלוחמים. מעמדו ונטל 

האחריות הרובץ עליו, החובה והצורך לדבוק במשימה מוליכות אותו 

קדימה בראש אנשיו אל מול הסכנה למרות היותו מודע למצב הבלתי 

אנושי שכל כך מנוגד לשכל הישר ויצר הקיום הטבעי של האדם.

אסירי תודה היינו שנשארנו בחיים כשבתוכנו המועקה ותחושת אובדן 

של חברים‑קרובים ובני משפחה שדמויותיהם יישארו חרוטים על לוח 

לבנו. למרות סלידתנו מפחד למדנו כי הוא עשוי לחשל אותנו ולהשפיע 

על נחישותנו. יצאנו מהמלחמה אנשים אחרים: יותר ביקורתיים, פחות 

תמימים, יותר ספקנים, קטני אמונה באחרים ובעיקר במנהיגים, יותר 

מאוכזבים ומרירים אך גם יותר טהורים.

הבנו טוב יותר מה פרוש המילה אחריות ומה משמעותה של מחויבות 

לחבר לנשק. למדנו שהמלחמה היא הדבר הנורא והדרמטי ביותר אך גם 

המרגש והמרשים ביותר. היא מעמידה אותנו במצבי קיצון, ממלאה אותנו 

בחרדה ופחד ומביאה אותנו אל פי התהום של קריסה ואובדן שבצידם 
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ההזדמנות להבליט תכונות נפלאות כמו גבורה, נחישות, הקרבה עצמית 

וחירוף נפש להצלת הזולת.

אנו כבר לא דומים לאותה קבוצת אנשים עצמה שעמדה ליד הקברים, 

בהם טמונים זיכרונות המלחמה, טמונה שמחת הניצחון, טמון כאב המפולת 

ועצב האובדן. בימי הזיכרון הראשונים, מלפני עשרות שנים היינו אחרים. 

התבגרנו הרבה, אולי הרבה מדי, אך עדיין זוכרים. עם הגיל, הזיכרון 

הופך לקשה ונוקב יותר.

חיבוטי נפש, שאלות מהות עם מראות וזיכרונות שלא שוככים. חלקנו 

הגיע הביתה אבל נשאר שם.

בכל יום הזיכרון, נשמעים אותם קולות נוראים , קול המון שממרר 

בבכי, אימהות ואבות שכולים עומדים דומם ליד הקברים לצידם של 

הורים שכולים טריים, כמעט ללא הגה, תוהים ועדיין אינם מאמינים. 

אם שכולה מאתמול מנסה לנחם את רעותה מהיום. אב חרוש כאב מזה 

שנים, מנסה לתמוך בחברו שהוכה זה עתה.

תא"ל מיל' אריה קרן, מח"ט 500 במלחמת יום הכיפורים:

החיפזון לסיים את הלחימה בבוקר ה 24 באוקטובר ולהשלים את כיתור 

הארמיה השלישית, לאחר שתי הפסקות אש של ה 22 באוקטובר ושל ה־ 24 

בו, הביא להורדת הפקודה מהפקוד לאוגדה: לקחת את סואץ אם אינה 

סטלינגרד. לסגנון המטפורי של הפקודה נחשפתי ימים מאוחר יותר, בעת 

סיכומי הקרבות.

ללא שום מודיעין ואמצעי מודיעין, מלבד מפות 1:100.000 ומעט של 

1:50.000, ללא זמן לציוותי כוחות ותאום ביניהם. תחת לחץ זמן נוראי 

מהרמות הממונות וכאמור לאחר שתי הפסקות אש הורתי לנחום להוביל 

את ההתקפה על העיר, כשהוא ואנשיו אחרי 18 ימי לחימה רצופים וקשים 

שבהם הוא הוביל את רוב קרבות החטיבה עד לפאתי העיר סואץ.

זו הפעם השלישית שאני נלחם בשטח בנוי. בשלוש מלחמות שונות: 

בשנת 1956 במבצע קדש בעזה, בשנת 1967 במלחמת ששת הימים בקונטרה 
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והפעם כמפקד חטיבה בעיר סואץ. הקרב בסואץ היה הקרב הנוראי והקשה 

ביותר במלחמת יום הכיפורים.

משימת גדוד 433 לא הייתה פשוטה אך הכרחית לביצוע המשימה 

שהטילה האוגדה. הורתי לנחום לפרוץ ראשון אל תוך העיר, דרך רחובה 

הראשי ציר סרג', אל הקצה המזרחי שלה ולחסום על סוללת המזח כלפי 

פורט אבראהים ופורט תופיק.

לגדודים 429 ו‑430 הורתי בשלב ראשון לחפות על כניסת נחום לעיר, 

ובשלב שני הורתי לרבין, מג"ד 429, להיות מוכן בהמשך, לעבור דרך נחום 

ולפרוץ לפורט אבראהים.

גדוד 433 שהוקם רק שנה לפני המלחמה וכבר בתחילת דרכו נדרש 

למאמץ מלחמתי שרק מעטים מטובי גדודי השריון התנסו בו. כגדוד הסדיר 

היחידי של החטיבה, לוחמיו היו מדריכי מאח"ח 500 הסדירים, ומכאן נבעו 

יכולותיו ואיכויותיו המקצועיות והייחודיות של הגדוד. האמנתי בלב שלם 

ביכולותיו של נחום שיתגבר על המסוכות וההפתעות שעלול שטח בנוי 

מורכב, כמו העיר סואץ, להציב בפניו. בתעוזה יוצאת דופן ובאומץ רב 

לחמו אנשי 433, בהובלתו של נחום, בתוך העיר לכל אורכו של הרחוב 

הראשי שלה כמו שעשו זאת משך כל ימי הלחימה שקדמו לכך, בקרבות 

הבלימה הקשים והגורליים, מול פרדאן ואיסמעליה, בחמוטל ובקרב שריון 

בשריון על שפת אגם המר, בצליחה ובקרבות הרדיפה ממערב לתעלה, תוך 

השמדת בסיסי טילים וכוחות אוייב: טנקים, חי"ר וכוחות קומנדו מצרי, 

עד לציר סואץ‑קהיר. 

סיפורי הלוחמים והמפקדים ששמעתי ממקור ראשון, מרתקים ומנגישים 

את השומע למצבי הלחימה הבלתי נתפסים שחוו נחום ואנשיו במהלך הלחימה 

המתישה במשך יום שלם בגיהינום של העיר סואץ. למרות המכה האנושה 

שחטף הגדוד במרכזה של העיר, למרות שמחצית מלוחמיו נפגעו וכל שדרת 

הפיקוד שלו חוסלה, ולמרות שירו עליו ללא הפסקה, מכל סמטה, בנין, 

דלת וחלון, המשיך נחום לחתור למילוי המשימה עד להשלמתה. למרות 

הנפגעים הרבים, למרות אובדן השליטה והשיבושים ברשת הקשר, הצליח 

לשמור על רצף הלחימה עד לקצה המזרחי של העיר ולהתייצב בכיכר 
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המשולש ולחסום על סוללת המזח כלפי פורט אברהים ופורט תופיק. כל 

זאת תוך שמירת רצף שדרת הגדוד לרבות הכלים הפגועים ופינוי‑לפנים של 

כל הנפגעים: ההרוגים והפצועים הרבים שבתוך הכלים. הלחימה שנמשכה 

יום שלם, מהבוקר עם הכניסה לעיר ועד החשכה ביציאה ממנה, תבעה 

כוחות פיזיים ונפשיים אדירים. 

לחימת גדוד שריון לבדו בשטח בנוי צפוף וגבוה כמו זה של סואץ 

היא ייחודית במלחמות צה"ל. על כן ראוי וחובה שקרב זה יילמד בבתי 

הספר הצהליים.

עסקתי רבות בהדרכה ובכתיבת תורות לחימה ואני יודע מה היא 

חשיבות הפקת הלקחים מקרב זה. מוקדם יותר מאשר מאוחר צה"ל יידרש 

ללחימה בשטח בנוי בגזרה הדרומית ו/או הצפונית.

אלוף מיל' לפידות יעקב, מג"ד 196 בחטיבה 460 של האוגדה:

ביום ה‑24 באוקטובר, ביחד עם החטיבה, סגרנו על העיר סואץ מדרום. 

על חטיבה 500 הוטלה המשימה להשתלט על העיר עצמה. גדוד 433 שלה, 

עליו פיקד נחום, קיבל משימה לפרוץ ראשון אל תוך העיר דרך הרחוב 

הראשי שלה, ציר סרג׳, כשהוא אחרי שמונה עשרה ימי לחימה רצופים 

וקשים. בגלל הנסיבות באותו יום והלחץ מהפיקוד להשתלט על העיר 

בטרם יגיעו לאזור כוחות או"ם, לא בוצע נוהל קרב ולא נעשו שום הכנות 

טרם הפריצה לעיר.

משך כל יום הלחימה בעיר האזנתי לרשת הקשר של גדוד 433 ושמעתי 

את הפקודות של נחום בלחימה הנוראית בתוך העיר סואץ. לא היה קשה 

להבין שהשמים נפלו עליו כמג"ד. מחצית הגדוד שלו נפגעה, שדרת הפיקוד 

שלו חוסלה והלחימה במרכזה של העיר הפכה לגיהינום. רק מי שעקב אחר 

הקרב, יכול היה לחוש במעט ממה שעבר עליו כמפקד גדוד טנקים, במרכזה 

של עיר בנויה גבוה וצפוף, במשך יום שלם של לחימה, כאשר יורים עליו 

ועל אנשיו ללא הפסקה, מכל סמטה, בנין, דלת וחלון.

כמה תעצומות נפש נדרשים ממפקד שחטף מכה כה אנושה כשהגדוד 

שלו שסוע ופרוס לאורכו של הרחוב הראשי ושדרת הפיקוד שלו כולה 
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פגועה ושותת דם. עם כמה בעיות עליו להתמודד: השתלטות על רשת 

הקשר, ניהול הלחימה מול אש התופת של האויב שנורית לעברו מכל עבר 

וממטרים ספורים, מינוי מפקדים במקום אלו שנפגעו, ארגון פינוי‑לפנים 

של הפצועים וההרוגים, עוד ועוד. אלו כוחות הוא צריך כדי לאסוף את 

שבריו ולהמשיך לחתור למילוי המשימה, אל צידה המזרחי של העיר 

ולהתייצב אל מול פורט אבראהים. למרות המצב הקיצון והבלתי נתפס 

שהיה מצוי בו, המשיך נחום בנחישות ובאומץ רב לחתור למילוי המשימה 

עד להשלמתה. עובדה זו צוינה גם בכל סיכומי הקרבות לרבות על ידי 

הרמטכ"ל ואלופי צה"ל.

כמפקד המכללה לביטחון לאומי בעבר עסקתי לא מעט בתורות הלחימה; 

לרבות לחימה בשטח בנוי. ממליץ בכל לב שסיפור לחימת גדוד 433 בשטח 

בנוי צפוף וגבוה כמו העיר סואץ שילמד בכל בית ספר צבאי כדי להפיק 

ממנו את הלקחים וליישמם להמשך. זה היה קרב יחיד, ייחודי וקשה במיוחד 

שמלמד, בין השאר, הרבה על יוזמה, תושייה ודבקות במשימה במצבי קיצון.

כיבוש עיר, היא צורת לחימה מהקשות והמורכבות ביותר בכלל ולגדוד 

שריון בפרט. מעט מאוד, אם בכלל, יצא לצה"ל להילחם בשטח בנוי צפוף 

וגבוה כמו העיר סואץ. בימים אלו יותר מאי פעם, אנו צפויים להידרש 

ללחימה בשטח בנוי, בגזרות הדרומית והצפונית גם יחד.
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הגדוד מתכנס לשיחת המג"ד

שיחת המג"ד עם לוחמי הגדוד הוותיקים והחדשים
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באימונים ובתרגילים: ממזרח לתעלה על ציר צאלה
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המג"ד והמפקדים ביום תרגיל ממזרח לתעלה
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מפקד האוגדה ונחום בסיום קורס הסבת קצינים
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מטה ומפקדים גדוד 433

כנס לוחמי גדוד 433 בלטרון, 2003
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שלמי תודה

חבריי הטובים והיקרים, רובם לוחמי 433, סייעו בכתיבתו של ספר זה. 

תודתי נתונה להם. תודה מיוחדת לצוות המצומצם שסייע לי להפיק את 

הספר ולהשיק אותו למרות השפעות ומגבלות הקורונה, באופן מכובד 

עבור משפחות חללי הגדוד, לוחמיו ומפקדיו. תודה מיוחדת למפקדים 

ולמטה, ללוחמים ולמתנדבים שנרתמו במסירּות רבה לכל נושא שנדרש. 

אני מבקש למסור תודה גדולה למפקד המכללות הצבאיות, אלוף אמיר 

ברעם ולצוות הוצאת ״מערכות״ — בית התוכן המקצועי של צה"ל לצבא 

ולביטחון לאומי — ד"ר אמיר גילת, עדי לרנר ואביטל רגב־שושני — שראו 

בכתיבת סיפור הלחימה של גדוד 433 נושא חשוב ללמידה ולמורשת 

צה״ל. הם עודדו, כיוונו וסייעו רבות בעריכת הספר הפקתו והשקתו.

אך טבעי הוא שהספר אינו מקיף את כל האירועים שהתרחשו במלחמה, 

ואינו נוגע בכל האנשים שלקחו חלק בלחימה הקשה, הארוכה והמורכבת 

הזאת, שהייתה בבחינת מאבק לחיים ולמוות. ואולם, אין בכך כדי לגרוע 

מאומה מתרומתם של כל תומכי הלחימה, צוותי הטנקים, לוחמי החרמ"ש 

ולוחמי הסיור במאמץ הלחימה הקשה והתובענית. רבים הם סיפורי הגבורה 

וחירוף הנפש. את חלקם הכרנו ואת האחרים פחות. אני מבקש להביע 

סליחה מכל אותם הלוחמים והמפקדים, שהיו שם ותרמו את מיטבם אך 

סיפוריהם לא הגיעו לאוזנינו ועל כן לא הוזכרו בספר, או שהספר לא 

התמקד מספיק בתיאורי חוויותיהם בלחימה הקשה והארוכה.

תודה גם לשליש הגדודי סרן מנחם בן־צבי וצוות השלישות שלו ולסרן 

גיל־עד )גילי( חריש, שצורף לגדוד עם סיום הלחימה. עליהם הטלתי את 
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המשימה הקשה והחשובה של ריכוז הנתונים, אימות נסיבות האירועים 

והקשר עם המשפחות השכולות בעת שהגדוד עסק בפעילות מבצעית 

ובאימונים בסיני. המשימה הזאת קשה וחשובה בעיני לא פחות מאשר 

הסתערות מול אש האויב. בגדוד כמו שלנו, שבו היו נפגעים רבים ושמצבת 

אנשיו ִהשתנתה תכופות במהלך המלחמה, המשימה הייתה קשה במיוחד. 

בגדוד היו לוחמים אורגניים, והיו רבים שהגיעו מחו"ל ומיחידות אחרות 

שחברו אלינו תוך כדי הלחימה במקום אלה שנשחקו, נפצעו ונהרגו.

הרישומים והנתונים מהפלוגות ומהשלישּות על נסיבות הנפילה של 

החללים לא תמיד היו מושלמים, והדבר לא הקל על המלאכה. ביקשתי 

מהם למסור למשפחות את השתתפות לוחמי הגדוד ומפקדיו באבלן 

ולספר להם את כל מה שהיה ידוע לנו באותה עת. הנחיתי אותם להשיב 

למשפחות שיעלו שאלות נוספות, כי אלה ייבדקו ויימסר להם מידע 

משלים ככל שיושג. ביקשתי לא לתת נתונים לא בדוקים ולא מדויקים. 

התפללתי שנציגי הגדוד ימצאו בעצמם את תעצומות הנפש הדרושות לכך.

תודה לכל אלה שאתרו וביקרו את לוחמי הגדוד שנפצעו. עליהם ניתן 

להוסיף את חיילות הגדוד: פנינה גוטמן, אביבה )ויוי( סבן ורחל סורוקה. 

וכן את רעייתי שרי, שהייתה אז אמא לתינוק בן 9 חודשים ולילד בן 7. הם 

עברו מבית חולים למשנהו, בין מרכזי שיקום לבתי ההחלמה כדי לאתר 

את פצועי הגדוד על־פי הנתונים הבסיסיים הראשונים והמועטים שהיו 

בידיהם: נתוניו הצבאיים האישיים של הנפגע, מתי נפגע ולאן פּונה בפינוי 

הראשון. יותר מזה לא ידענו. רוב הפצועים עברו כמה תחנות בדרך לבית 

החולים שבו אושפזו. משם הועברו לבתי החלמה עד שחזרו לעצמם. 

זו הייתה משימה לא פשוטה שנמשכה זמן רב, היא נעשתה ברגישּות 

ובנחישּות. תודתי ותודת חבריי מ־433 נתונה לכולכם.

נחום
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