
מב יותר ועוד עצמו אכו־עגיילה קרב לצייר
 עד לצנחנים). ככוח (כסיוע בכללו קדש חינת
 אלוה על־ידי הפקודה הפרת את לראות שיש

 לננות יש שבח. לבל הראוי במעשה הפיקוד,
 כפני כשדה מפקדים שהעמיד על דיין, את

 או ברורה, מיכצעית לאיוולת לציית הברירה
אותה. המבטאת הפקודה ואת — אותה להפר

 30ה־ בצהרי במקום, עצמו דייו הופיע הרעה, למירב
הקרב. ניהול את לידיו נטל ומייד באוקטובר,
נותן דיין היה הדבר, לו שניראה עת בכל

 סטן חוק דק
 נשטח צודל ת גנותו

ונלחם הונעו
שלו על דילוג תוך לחטיבות, ישירות הוראות

 אלוה- שלו-עצמו, אגה-המיכצעים דרגים: שה
ומפקד-האוגדה. הפיקוד

הכושל, לניהול באחריותו כביכול, דיין, מודה ביומנו
 משגיאותיו הנימה כמלוא אף מפחית אינו בכך אך

 הטיב- היו לא אולי במישרדו, נשאר אילו ומתוצאותיהן.
גרוע. יותר לא גם ודאי אבל יותר, טוב מנוהלים צעים

 באוקטובר), 30ה־ (בצהרי לקסיימה דייו שהגיע בעת
 מדרום נמצא כבר 7 חטיבה מגדודי ואחד כיבושה׳ הושלם

 צוות- בן־ארי, אורי ,7 מח״ט שיגר בבוקר עוד לאום־כתף.
 אבו־עגיילה. מערך עורף אל מעבר ולאתר לגשש סיור

 הדיי- מעבר שלא־ייאמן: את הצוות דיווח אחרי־הצהריים
כולו. פנוי אבדעגיילה, לצומת היישר המוליך קה,

להח אישור בן־ארי השיג זו, הזדמנות היטב בנצלו
 הטנקים גדוד בעוד הדייקה, דרך מגדודיו שניים דיר

 לפיתתן המפתח היה זה מהלך ביר־חסנה. אל נע הקלים
ולו תיגבורות מונע מאחור, נכנס שהשיריון עם הנכון:

 שאר את לבצע אלא נדרש לא מעורפו, המערך את חץ
 4ד ממיזרח 10 חטיבה — שתוכננו כפי המהלכים

אונדכתף. מיתחם את ובנחת מהר לפצח כדי — מדרום
 לו מצאתי שלא ביותר, משונה מחדל אירע כאן אבל

יו נשארה 4 חטיבה כזה: שאין מפני אולי — הסבר
 של תכלית כל ובלא אצבע לנקוף בלא בקסיימה, שבת
ממש.

 38 אוגדה של המקורי מכוחה שליש ובד,
 בדבר, אשם מי יודע אינני ואיננו. נעלם כאילו

ת אבל ו י ר ח א  הגבוה המפקד על מוטלת ה
דיין. על שוב בלומר, במקום, שנמצא כיותר

 את מאוד לשבח דיין ראה שביומנו הדבר, מעניין
בלי 4 חטיבה שגילתה במטרה והדבקות היוזמה המרץ,

 שבאמצעותה זו — 10 חטיבה את ואילו הראשון, לה
 ורים־ איטיותה על גינה — אום־כתף את לכבוש רצה
 בכל או — דיין של שביומנו יותר, עוד מעניין יונה.

 מוטרד היה שמישהו לכך סימן כל אין — אחר פירסום
 שמו שבכלל או ,4 חטיבה של הטוטאלי ביזבוזה מחמת

זו. לעובדה לב
 באוקטובר, 31ה* זה, שיום היתד. הדבר סיבת אולי

ראי כבר אומנם כוחותינו. לכל יונדמנוחה הוכרז כאילו
 אל המצרי השיריון התקדמות שמפני הקודם, במאמר נו,

 זה היה לצנחנים, ממנו שנשקפה והסכנה ביר־גפגפה,
שנוג־ כמה עד לפחות, אבל המערכה• ימי שבכל הקריטי

אבו־עגיזה במיתזזם המצרים ממוצבי אחז עד חידהרגדים חסתעוזת
 היתד, לא הרישמיים, תיאורי־המערכה שאר וכל דיין עים
נבראה. ולא כזו סכנה כל

 המיצרי צח״מ את שחש שרון אריק מידבד
המית־ לתוך צנחניו את ושדה עורפו, עד נושף

 בשטח הופיע ד״ן
 הפיקוד דרגי עד דילג

ומהו לתוהו וגדס
 10 חטיבה ומילבד שם, קרכ-הדמיס ואד דה

 מן כאוס-בתף להתגרות קדוש ניסיון שביצעה
 דבר זע שלא במעט בלאחר-יד, ונהדפה החזית

שלנו. החזית כצד

 לחמה לקסיימה, רפיח שבין החטיבות מכל יחידה
 בבת־אחת עושה כשהיא לבדה, 7 חטיבה יום באותו
 חטיבה מנתה התקן, במלוא מכוחותיה. שלמעלה מלאכה

בפי ,82 (גדוד שרמנים של אחד — גדודי־טנקים שני זו
 וכן — קלים 13 אמכ״ס טנקי של האחר ברן), של קודו
 משאיות על ממונע חי״ר של גדוד־מילואים חרמ״ש, גדוד

תותחי־שדה. וגדוד (חרמ״ג),

ת פיזור הכוחו
 הראשונים הגדודים שלושת היו דיין, של יומנו פי ^
 נלקחה המילחמה קודם עוד אחד. כל פלוגות שלוש בני /
 מחלקת לצנחנים. וסופחה אחת אמכ״ס פלוגת החטיבה מן

 לנחל. מקסיימה הראשון ביום כבר נשלחה נוספת אמכ״ס
מוק אחת ופלוגה שלמה אחת פלוגה עם הגדוד נותר כך

של בגדודי־הטנקים הוותיק — 82 מגדוד בלבד. טנת
)32 בעמוד (המשך

ך \1 *1 1ך |*| ]11 ך ך |1ן  הנ״ג־ השיריון חטיבת )1( : המיבצע מפות |
1 1 לכיוון ביר״גפגפה דרן געה )1 (צח״מ ריוג 1\ # □1111 11

 נשלח )7 חטיבה של 13 אמכ״ס הקלים הטנקים (גדוד ג׳ צג״מ )2( אבו״עגיילה.
 על נעה טנקים) פלוגת עם ,7 חטיבת של החומ״ש (גדוד א׳ צג״ט )3( לביר״חסנה.

 מעתודת שיניו, מדגם טנקים גדוד )4( הנסוג. המצרי 1 צח״מ אחרי המרכז, ציר
 את התוקפים ,38 אוגדה כוחות של המערבי אגפם על מאיים ,3 המצרית הדיוויזיה

 צח״מ ליירוט מופנה )13 (אמכ״ס ג׳ צג״ם )5( אבו״עגיילה. וצומת אום־כתף מיתחם
מזיז המצרי 1 צח״מ )6( הצנחנים. חטיבת על דרומה לרדת המאיים המצרי, 1

 את כובשת 4 חטיבה )1( :משמאל המפה בו. חוזר אן המיתלה, לכיוון כוחות
 יותר לקרב, נכנסת 7 חטיבה )2( כולה. במילחמה תפקידה מסתיים ובכן קסיימה,

א וההגיוני — המתוכנן ההמשך )3( המתוכנן. המועד לפני מיממה  :בוצע של
 נשלח 7 חטיבה של ג׳ צג״מ )4( .4 חטיבה על־ידי המצרי אום־כתף מיתחם תקיפת

 צומת את כובש )82 (גדוד ב׳ צג״מ )8( ג׳בל״ליבני. אל נע א׳ צג״מ )5( לביר־חסנה.
 אל״עריש. מכיוון תוקפים המצריים הטנקים )7( רוואפח. וסכר אבו״עגיילה

 .37 מח״ט של התקפת־המצח )9( .10 חטיבה של התקפות״הסרק סידרת )8(
מרצונם. בלילה, המיתחם את המצרים פינו צה״ל, של ההתקפות כישלון אחרי


