
 — הסוללות בפריצת בעיקר — שוגים
 ,3 ארמיה של ד,צטברות־תכוחות פיגרה

 היה 2 ארמיה של מצבה התיכנון. לעומת
 אשר ביצות שיטתי ■הרה־סינונים. הוא גם

 הכתיבו (אל־בלח) התעלה ל״אי״ ממיזרח
צל קנטרה מול הכוח. של מתוכנן פיצול

ד דיוויזיות שתי .18 חי״ר דיוויזיית חה.  ז
 ״האי״ בין צלחו הארמיה של האחרות חי״ר
 ראש־הגשר לקום נועד שם המר. לאגם

 אחר־כך ינועו שאליו העיקרי, הארמיוני
 וממוכנת) (טנקים השיריון דיוויזיות גם
הארמיה. של

 אלמנטי עם ,16 חי״ר דיוויזיית
ראש־ הקימה כבר המסופחים, הטנקים

 היחידה ההגנה צוות
 שהניח טאנקים עם

 וס־הכיטרים1 מפקדי
הסטאטית ההגנה היתה

 הצבאי־ יעדם אל הגבעות״, מ״קו לזנק
 מיתלה־ קו — במילחמה ״הסופי״ אסטרטגי

ה הדיוויזיות כאשר — רפידים־בארדאוויל
המובילות). הן משוריינות

 ההפתעה. השפעת נפוגה כבר עתה אבל
 בכוח ותפסוה לחזית הגיעו מילואי־צה״ל

 להגנה, נוחות בעמדות ניצבים כשהם רב,
המצר ההתקפות הגבעות״. ״קו כל לאורך

ה ומן חזיתית — .בהכרח — הונחתו יות
 מן נעים התוקפים כאשר הצפויים, כיוונים
הגבו התוואים אל הנשלט, הנמוך השטח

 בגיזרת לפחות יתר־על־כן, השולטים. הים
 של שיטחם צימצום איפשר לא 2 דיוויזיה

 כל ביצוע טכנית, אפילו ראשי־הגשר,
 אלא להם נותר לא לכן- טאקטי. תימרון
 בחיפוי וטנקים, חי״ר מאסות קדימה לדחוף
 כל לטוב. ולקוות — ארטלריה של מאסות

 עלולה היתד, מיזרחה בפריצה השתהות
והצפו השטוחים ראשי־הגשר את להפוך

 שאליהן מלכודות־מוות, 2 דיוויזיה של פים
מטו — רחוק ומטווח בניחותה, — ייקלעו

 כאשר ישראליים, וטנקים ארטילריה סים,
מטרה. לו מוצא פגז כל

ח ג לי שרון ש
 לאגם־תימסח, האגם־המר בין רחב גשר

הש היא כדזרחה. קילומטר 6כ־ והתפשטה
 הסינית״) (״החווה אמיר איזורי על תלטה

 וכביש הגבעות״ ״קו עד וגם ומיסורי,
הגי כבר כנראה פוטון) — (חזיזית החת״מ

מכשיר). (באיזור עה
שכנ אחר פיגרה 2 חי״ר דיוויזיית

ב עלה לא בחודש 8ה־ בוקר עד תה.
 ראשי־גשר שלושה אלא בסיני להקים ידה

בין האחד :נפרדים כימעט ם, י י ת ב י ט ח

תקף בששת־הימים, כתף, אום־ ך*
 של 2 חי״ר דיוויזיה את ומחץ שרון *6

 מול שרון ניצב שוב עתה המצרי. הצבא
 לסגור שיוכל סיכוי, נשקף ושוב ,2 דיוויזיה

יריב צוואר על אוגדתו של היד את
יס באוקטובר 8,־ד שיום בדי המצרית. תה

 לא אם גם אשר, — מצרי בכישלון תיים
ה את יכשיר ודאי מוחלטת, מפלה יהפוך
 פיקוד- של ״מכודהחסד״ להנחתת קרקע

ממיפקדת נדרש — בעיקבותיו הדרום,

ה ;מצת עד השני, ;לחזיון ד,״אי״ דרום
אגם־תימסח. למרכז עד משם שלישי,

 עדיין היו 2 דיוויזיה של אלה ראשי־גשר
 (מערב- המירבי עומקם ביותר. רדודים
 ונראה מטרים, 1000 על עלה לא מחרה)

 הרכבת, של הרדודה הסוללה על נשענו כי
 (לכסיקון) התעלה לכביש במקביל הנמתחת

ב מטרים מאות וכמה ר ע מ  כוחות לו. מ
 מוגבלים לשטחים הרף ללא נדחסו וציוד
להתפקע. שדימו אלה.

 ויכולת־עמי־ עומק להבטיח כדי
 ה■ היו לראשי-הגשר, סבירים ידה

 מיזר- להתקדם מוכרחים מיצרים
הגבעות״(של ״קו עד לפחות הה,

המ החת״ם), בביש עובר אורכו
התע מן קילומטרים 8—1צ רוחק

המש המישור, על שולט וגם לה
 ראשי- נמצאו ובו לבינו כינה תרע

מ תוכננה זו התקדמות הגשר.
 של והאחרון השלישי כחלקו ראש,
הראשון. האופרטיבי השלב

 ״שלב היה השני האופרטיבי (השלב
 שלב — והשלישי ;הכוח וגיבוש העצירה״
המצרים נועדו שבו סיני, לב אל המיתקפה

 : המעט־מזעיר מאשר יותר לא חזית־חדרום
שגי מייזום תימנע ורק דבר, תעשה שלא
ומביצוען. מדי חמורות אות

 מעל היא העשייה כאיטד אכן,
 ומעבר אדם של האמיתית ליכולתו

ה לשמש המחדל עשוי לכישוריו,
 המעש ואילו - שברעות טובה
אסון. יוליד

 האנשים מידיעת כנראה, נעלמה, זו אמת
 נשגבה או — החזית במיפקדת הקובעים
 שרון את לשלוף גונן החליט כך מבינתם.

 במו- הגשים כן, בעשותו ודרומה. לאחור
 האפשרי, היחידי המהלך את וביצע ידיו

 ההן, בנסיבות בבת־אחת, להפוך היה שיכול
 כימעט־ נחיתות של למצב לנו, ברור יתרון

 המצרים בעבור במו־ידיו, ולפתוח ;מכרעת
 לא וגם עליו לחלום יכלו שלא באורח —

 לאי־כישלון, היחידי הפתח את — לתכננו
הצלחה־רבתי. להם הפך כמעט בפועל אשר

 הרמטכ״ל. את גם לראות ניתן ליכאורה
 שרון. בתזוזת הוא גם אשם אלעזר, דויד

 זה מהלך כי אלעזר הורה הקודם בערב
 ואומנם, אישורו. קבלת לאחר רק ייעשה
חזית במיפקדת ההחלטה שנפלה אחרי

 רקות שתי ותוך — אישורו נתבקש הדרום,
 אחרת. היה ■שאי-אפשר מפני ניתן, גם

 גופא, בחזית־הדרום לנעשה 8<הנ!יג בכל
 וההערכות הנתונים מן געיקר המטכ״ל חי

 ל־ ראה שלא כיוון הפיקוד. לו שהזרים
 לסיני, ירד לא יגס ד,הזית מפקד את החליזף

 לא אישי׳ באופן שם הלחימה את לנהל
 ג־עיק־ ללכת אלא ברירה, בל לאלעזר היתד,

 המוקדם,. אישורו של הסייג הפיקוד. בות
מלכ תמוה היה שדון, להזזת הציב .אשר

ש היה צריך נתינתי עם ,ובבר תחילה.
 הקובעת־ ההכרעה כי הנוגעים, כל יבינו

 ו־ ;הפיקוד, *פקד של זו תהא למעשה
 היתר, לא1 חותמת־גומי. ישמש זתרמטכ״ל

 אלצזר של לתנאי היחידה הסבירה (העילה
 מסיבות יחליט, שאולי כאפשרית התבטאה

 אוגדת מהשקעת להימנע איסטרטגיות,
 להניעה שיוכל כדי בדרום. בלחימה שרון

 עתו- על שהוטל כסייג — אחרת לחזית
 כל מצאתי לא הימים. בששת דות־הדרוס

 קביעת על השפיע אשר בזה, לשיקול רמז
אלעזר).
 כאח־ רק הרמטכ״ל נושא רד
 לשמשת והאמצעית הכללית ריז־ת

 וד המהלכים שאר לכל כמו שדון,
 כמילחמה, הראשיים אופרטיביים

 הישירות, והאשמה האחריות אכל
 על רובצות והקובעות המעשיות

לבדו. מפקד־הפיקוד

ת סיג ה״ביזיון׳ נ
 והירידה הגיזרה מן הנסיגה קורת
 .10:30ב־ שרון לאוגדת הגיעו דרומה

 חיים חטיבת במקום .10:45ב־ החל הביצוע
כו עיקר גבי. חטיבת הברגה מול נכנסה

 חיים של הטרי גדוד־ד,מילואים היה חה
 בפיקוד המקורי הגדוד על שנוסף עדיני,
ש לאחר בלילה וניבנה שב אשר עמיר,
הקודם. ביום כליל כימעט נשחק

ו החת״מ כביש על נע עדיני פ ר ו ע ב  
ה עם מגע בכל בא לא כד ומשום שרון, של

לפקו גבי, ד,סיבו להבולגה בהגיעו מצרים.
 התעלה. לכיוון התקדם אז ורק ברן, דת
 ב- לפקודה, עדיני, פתח לערך 11:00ב־

הפירדאן לכיוון הראשונה הסתערות־הסולו

 כבר השעה מחצית כעבור חביבה. ציר על
 החל קודם־לכן עוד כבדות. באבידות נסוג,

 עם נתקה, חטיבת את הצפון מן מקדם ברן
 פית־ מול נשאר (השלישי מנדודיה שניים

 עזב לערך 12:00ב־ המסוכנת). חודקנטרה
ה כפי — גיזרתו את שרון, של אמנון,
 מוקדם לתיאום מישהו שדאג בלא נראה,

 חטיבת עם מסודרת, החלפה,־בקו ולביצוע
 (עם זו לגיזרה נעה אשר ברן, של אריה
 גבי). את תיגבר השלישי ;גדודים £יני
 לא־ אריה של שמשימתו היתד״ הסיבה אויי

ל התקפה הנחתת אלא הקו, החזקה היתד,
 עד הגיע אריה כי 'מסתבך פורקן. כיוון
וחמוטל. נחל
 של טוג-יך, חטיבת נסוגה לערך 14.00ב־
כוח על־ידי שתוחלף בלא מגיזרתה, •*חון

^ * ■ י י י י י י

 מכריע ם1■ באוחז
 כיקזז״הדחם הוריד

 מפעילה ממצבת!
הנורית מעוצמתו ונע

 גדודו רק במקום נותר במקומה כלשהו.
כרמלי. של הבודד

 ציווה — 14:00 — שעה כאותה
 שיעצור שרון, את לפתע הפיקוד

 ער ישוב דרומה, מרוצתו את מייד
 ית־ המקורית, לגיזרתו עיקכותיו

 ״מיסורי״ החווה־הסינית, את קוף
 שלאחר־מכן פדי רק - ו״מצמד״

 אר־ אל דרומה, פניו וישים יחזור
:6 מיה

 :התקפה במצב ברן היה עדיין עת אותה
 יגורי גדוד של השנייה, הסתערות־הסולו

 מול ערוב, ציר על החלה, נתקה, מחטיבת
 עדיין אז היה אריה .14:30ב־ רק זרקור,

ש הריקים־מתוכן, הביטויים (אחד ״לוחץ״
 משמעותו ביום־הכיפורים. בצד,״ל התאזרחו
 מגע״) ושומר במקומי ״עומד הרגילה:

)40 בעמוד (המשך


