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)40 מעמוד (המשך
 משדה- תיכף נעלמה היא בלתי-ברורה.

בחל וצפה, ושבה בחולות נעלמה הקרב,
אל־עריש. באיזור קים,

ב (נהרג, עין־גיל בפיקוד שניה, פלוגה
ה לכוח סופחה ביום־הכיפורים), תאונה

ב נח״ל־מוצנח, (גדוד הצנחנים של ימני
טיבי). פיקוד

 כרוח• שהצטיין זה, נמרץ מ״פ
 אזימוט תפס כמיוחד, עזה לחימה

 בדהרה עליו ופרץ — להאחיד כללי
ה כל את עוקף כשהוא קדימה,

 ומעורפו, באלכסון המצרי מערך
 הראשי ככביש נתקל שכמיקרה עד
ב הקדים שם — שייך-זואייד ליד

.7 חטיבה חלוץ את שעות כמה
 עין־גיל על נמאסה זמן כעבור
 7 לחטיבה הצטרף הוא הבטלה.

עימח. לחם המילחמה סוף ועד
{ — המצבה״ מן ״ירדה טנקים פלוגת עוד

 בפטונים בצה״ל יחידה שצויידה, והיא
מתקדם. יותר מדגם

טי לכוח צורפה הנמלט, עין־גיל במקום
 (שנהרג, שגי דני של הטנקים פלוגת בי

 זו פלוגה מילאה זמן־מה בהתשה)• כסא״ל,
ציר על הצנחנים, לפני וגעה תפקידה את

 דהרו הטנקים יחידות
 במיבצעיס קדימה

 ונעלמו ־ פרטיים
המידבר בתוך

 היו שלאורכו ההרוס, רפיח — ניצנה כביש
 במהרה אך המצריים. המיתחמים ערוכים

ל הירשו הם הטנקיסטים. סבלנות פקעה
קדי אותם שמשכה ללחימה להיגרר עצמם

 טיבי, ואינם. נעלמו דקות תוך ומערבה. מה
 שלו, עוצמת־ההלם עיקר את כך שאיבד
 ונותק־ ונבלם המצרי, המערך בתוך נתקע

1 בערב. שהולץ עד למעשה,
 ין סרן) (אז בפיקוד הרביעית, הפלוגה

 שלה הצנחנים עם מעמד החזיקה עמוס,
 נכנסה שם כפר־שאן. עד תל-צור) (כוח

 הפרידה את מיד שהוליד מה — ללחימה
הבלתי־נמנעת.

והתפור התפרקו .גופן הצנחנים יחידות
 של המרחב ההתחלה. מן עצמן, בתוך רו,
 דרשתבץ רפיח, לצומת מדרום קמ״ר, 40כ־

 ומעורבבים, מפוזרים כוחות המון כולו
 לאכנם ידע לא ואיש נעים, או תקועים

ה את מרפול מנעה הערבוביה במדוייק.
 האוגד־ הארטילריה באש להסתייע יכולת
ב לר־שותו, טל אותה כשהעמיד גם תית,

 ארטילרי, סיוע בהיעדר ■העליונה. קדימות
 מתיגבור סיוע לקבל רפול כוחות יכלו

 או טנקים יחידות הסחת באמצעות רק
 אוגדת של האחרות מחטיבותיה חרמ״ש

אירע. שאמנם מה וזה טל.
 רפול נקלע כוחותיו, כין בנועו-

 לכביש שסמוך עד ללחימה, עצמו
 1 מיתחם על עלה רפיח־אל־עריש

 ומצבו פיקוד) מוצב (בנראה מצרי
 כללה חבורתו לא־נעים. מאד הפך

הכל. כסך זחל״מים 4 אז
 רפול אל להיתלוות נועדה המתוכנן, לפי
 לא שיוכל כדי דני׳ של הטנקים פלוגת

 ב־ בקרב, להתערב גם אלא לשלוט, רק
 עתודה עם כוחותיו, משני אחד כל גיזרת

 שעה ובאותה נעלם, דגי אבל משמעותית.
ש ממארב, להיחלץ בגסיונות עסוק היה

מצריים. סטאלינים לו טמנו
 או טל, החליט רפול, כך שנתקע כיוון
 העיקרי־ למאמץ חילוצו את להפוך נאלץ,

 שביצעה ,7 חטיבה :האוגדה של למעשה
 ־ ל־ המתוכנן, האוגדתי המאמץ־העיקרי את

קיב שייו־זואיד, עד והגיעה הכביש, אורך
 משני אחד עם המח״ט, לעצור. פקודה לה

 על לשוב ציווה שעימו, הטנקים גדודי
 נע (בפועל, ״הצומת״ לכיוון עיקבותיו,

 שלקח על־ידי הכוח, ממחצית יותר עם גונן
 עוד צירף ואליו שלו הפטונים גדוד את

חרמ״יש). ופלוגת סנטוריונים פלוגת
פינקו, הסמח״ט״ ״כוח — החטיבה מותר

 המשיך — סנטוריונים פלוגות שתי עם
הרא ההבקעה את ביצע בתנועה, לבדו
לאל־עריש. והגיע הג׳יראדי של שונה
 החרמ״ש למג״ד טל הורה דרשני, העבר מן

 רפיח, העיירה. לטיהור בתנועתו ״שבע״, של
 תוך צומת־רפיח, אל היישר כיוון שישנה
 אל הוא גם וייחפז שדות־המוקשים, חציית
 ה־ גדוד את טל הניע הדרום מן רפול.

;משימה לאותה מן, חטיבת -של חרמ״ש




