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הקדמה
קרב סולטאן יעקב נחשב לאחד הקרבות המפורסמים במלחמת לבנון הראשונה (מבצע
"שלום הגליל") ,שבו נלחמו כוחות צה"ל בכוחות הצבא הסורי שהיו ערוכים בלבנון.
הקרב נערך ב 11–10-ביוני  1982מדרום לכפר סולטאן יעקב ,במרכז הבקאע במזרח
לבנון.
הקרב זכה לפרסום רב בשל תוצאותיו הקשות ובשל שלושת נעדריו ,שעד היום לא
ידוע מה עלה בגורלם .עד כה קראו הסורים בשקיקה את מה שפורסם אצלנו על קרב
זה .המאמר שלפנינו מציג לראשונה את הקרב מנקודת המבט של הפיקוד הסורי שניהל
אותו מולנו ,והוא מבוסס על ספרו של עמאד (מקביל לרב-אלוף) עלי חביב ,שפיקד
1
עליו בהיותו מפקד חטיבה ממוכנת  58מדיביזיה משוריינת  ,1שנטלה חלק בקרב זה.
בהמשך שימש עלי חביב מפקד דיביזיה ,מפקד הכוחות המיוחדים ,מפקד הכוחות
הסוריים שנשלחו לערב הסעודית ,כדי להשתתף במלחמת המפרץ הראשונה ב,1991-
לשחרור כווית מן הכיבוש העיראקי ,רמטכ"ל ושר ההגנה .זמן מה לאחר פרוץ האירועים
בסוריה בשנת  2011פרש מתפקידו.
המסמך שופך אור על "הצד השני של הגבעה" ,זווית המבט הסורית ,שמייחסת לקרב
חשיבות מפליגה" :הכוחות (הישראליים) הקדמיים המשיכו להילחם עם הכוחות
הסוריים ,שגמרו אומר לנצח ולכתוב פרק חדש בתולדות הסכסוך הערבי-ציוני".
פסח ,שנמנע במתכוון מלהוסיף הסברים או מבט מן הזווית הישראלית ,מניח לקוראים
להתרשם במישרין ובלא תיווך מן הסיפור הסורי.
רון כתרי
ראש המכון לחקר המורשת

1

עמאד עלי חביב :קרב סולטאן יעקב ,1982 ,הוצא לאור על ידי המנהלה המדינית בצבא הסורי ,דמשק .2009
המדיניות והמלחמה בסוריה ,כרך ב' ,חלק שישי ,פרקים  ,3-1דמשק .2011
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מבוא :מלחמת לבנון וקרב סולטאן יעקב מנקודת
המבט הסורית
בראיית הסורים ייחסו שני הצדדים לקרב זה חשיבות רבה :מבחינת ישראל ,חשיבותו של
אזור הבקאע הלבנוני היא מחד גיסא כדי להגן על חלקה הצפוני-מזרחי של ישראל ,שלה
הוא משמש מעין המשך טבעי ,והן כדי להגן על הגולן .שליטה על האזור מונעת יצירת
איום על הגולן על ידי תקיפת הכוחות הישראליים הערוכים בגולן מכיוון לבנון ,אם כך
תחליט ההנהגה הסורית .מאידך גיסא הוא יכול להקל על ישראל להעביר את המלחמה
לשטחי לבנון וסוריה ,מבלי שהיא תיצור איום על עורפה ועומקה הכלכלי והצבאי .כן
יאפשר לה הדבר לבחור באופציות שונות לפעולה ולהשיג ביטחונות הגנתיים טובים,
ואף לייצר יכולת הרתעה נגד כל ניסיון ערבי לפתוח כנגדה במלחמת פתע ,כפי שקרה
באוקטובר  .1973יתאפשר לה גם לשפר את יכולותיה המודיעיניות לצפות באופן ישיר
מהפסגות השולטות בשטח ,כחרמון ,ג'בל בארוך וג'בל צנין ,על תנועת כוחות צבאיים
ביבשה ,באוויר ובים.
בשל חשיבות זו ,על פי הראייה הסורית ,החליטה ישראל להשתלט על האזור ולהגיע
לכביש הבין-לאומי בירות-דמשק .כדי להשיג זאת יישמו הכוחות הישראליים בלחימתם
נגד הכוחות הסוריים הערוכים בבקאע כמה עקרונות ,כלהלן:
א .תגבור היקף הכוחות שנטלו חלק במהלך זה מכל החילות ,והענקת סיוע אש נרחב
ככל שניתן ,במיוחד סיוע אווירי.
ב .השגת הפתעה וביצוע מהלכי תמרון ,איגוף וכיתור ,כדי להימנע מעימות חזיתי ישיר
אפשרי עם הכוחות הסוריים וכדי להבטיח התקדמות מהירה לכיוון צפון ,במינימום
אבדות אפשרי.
ג .הפעלת עוצמת אש גדולה על ידי שימוש באמל"ח החדיש ביותר ,כדי לפגוע במורל
הכוחות הסוריים המגינים ,ולגרום להם למרב האבדות .נעשה שימוש באמל"ח
הישראלי החדיש ביותר ,כולל פצצות שנחשבו סודיות ,ובכלל זה פצצות מצרר
ואחרות ,שאסורות על פי החוק הבין-לאומי ,כדי להשיג את רמת ההרס וההשמדה
הגבוהים ביותר ,וכדי להטיל פחד ואימה בלב הכוחות הסוריים המזוינים .אך הדבר
גרם להגברת מעורבות החיילים הסורים בקרב ,והתמודדותם בנחישות רבה ,כשהם
מגינים על הגאווה והכבוד הלאומיים והערביים.
ד .ניצול אופי הקרקע כדי לחדור לאגפי הכוחות הסוריים ולעורפם ,לאבטח את
ההתקרבות המהירה לדרג השני שלהם ולעתודותיהם ,ולהכות בעוצמה כדי להשיג
הכרעה מהירה.
ה .לרתק את הכוחות הסוריים הערוכים בחזית הגולן על ידי פריסת כוחות משוריינים
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מפת אזור הקרב

חדשים בכמה אזורים בגולן ,שהוערכו בהיקף של כשתי דיביזיות טנקים .הכוח
המשוריין הקבוע הפועל בגולן היה דיביזיית טנקים  .36היא הועברה ללבנון לאחר
שעברה שינוי במבנה שלה ,כדי להתאימה לתנאי הזירה ולפעילות הלחימה בזירה זו.
בעימות עם הכוחות הסוריים בבקאע נשענה ישראל על עקרונות לחימה מיוחדים,
במטרה להשיג את מטרות המלחמה שלה .אלה התמקדו ב:
א .שימוש בחידושים הטכנולוגיים והטקטיים בשדה הקרב.
ב .תגבור כוחות האוויר והיבשה מול התקפות הנגד של הכוחות הסוריים ,במטרה
למנוע מהם להשיג את מטרתם.
ג .כיתור שדה הקרב ומניעת תגבור מערכי ההגנה הסוריים על ידי עתודות וכוחות
מהדרג השני ,תוך ניצול מרבי של עליונותה האווירית.
ד .הישענות על היכולת המבצעית האלקטרונית ,אמצעי התצפית ,ההתרעה והמודיעין,
והלוחמה האלקטרונית והחסימות ,ובמיוחד על הדורות החדשים של החימוש
המונחה.
ה .הישענות על עוצמת האש וההפצצות הכבדות על האזורים המאוכלסים באוכלוסייה
אזרחית ,שבהם ערוכים הכוחות הסוריים.
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הקרבות בבקאע היו חלק משפיע ומושפע מקרבות אחרים שנערכו בזירה הלבנונית ,בשל
מדיניות ישראל העוינת ,שנועדה לקבוע שלא יימצאו כוחות צבא פעילים של סוריה על
אדמת לבנון .אין אחד שיוכל להכחיש שהלחימה בבקאע ,ובראשה קרב סולטאן יעקב,
הייתה סוג מתקדם של פעילות צבאית שנועדה לבחון שימוש בסוגי אמל"ח ותחמושת
שונים ,וכן שיטות לחימה הנשענות על חוסר השוויון ,כפי שהדבר היה ברור במיוחד
בקרב סולטאן יעקב ,שבו נעדר גורם השוויון בבניית הכוח ובאמצעים המשותפים .אלא
שלוחמי חטיבה ממוכנת  58שנלחמו בקרב זה ,השתכנעו לגמרי מאמירתו של הנשיא
חאפז אל-אסד" :מי שינצח בקרב הוא האדם ,בגבורתו ובנחישותו .זוהי אמת קבועה
שאינה תלויה בהתפתחות אמצעי הלחימה .נילחם באויב ,כשבזיכרוננו נמצאת אמירה
ברורה שלא נשכח אף פעם :מות הקדושים (במקור ,השהאדה) ,או הניצחון".
ישראל תכננה להילחם נגד הכוחות הסוריים בבקאע ,מלחמה לא מוכרזת ,קונבנציונלית
וקצרה ,כדי לצמצם את האפשרויות למלחמה נרחבת מחד גיסא ,ומאידך גיסא להזכיר
לסוריה שישראל היא כוח שלא יובס צבאית ,וכי אין טעם בעימות מזוין ,שאותו מבקשת
סוריה ליזום ,כדי להחזיר לעצמה את השטח שנכבש ואת הזכויות שנגזלו ממנה.
ההנהגה הסורית לא הופתעה מהפלישה הישראלית ללבנון ,שכן היא הכירה את האופי
התוקפני של ישראל .היה ברור לה שהכוחות הישראליים יתקפו את הכוחות הסוריים
בבקאע ,אם הם יחדרו לדרום לבנון ,שכן מניעי ישראל לא הצטמצמו רק ביחס לנוכחות
הפלסטינית בלבנון .אלה היו קשורים גם לרצון לפגוע ביכולותיה של סוריה בעימות
צבאי עם ישראל ,כדי לשתק בפועל את תפקידה הלאומי והכלל-ערבי ,ולהפיץ את
אווירת הכניעה באזור.

ההתכוננות למלחמה  -האימונים והתרגילים
שנת  1981החלה בהתחממות המצב המדיני בזירה הצפונית ,ובהתגברות המתיחות
באירועי הפנים בלבנון .על רקע זה הורתה המפקדה הכללית הסורית בחודש אפריל,
לדיביזיה משוריינת  ,1להתכונן לבצע משימות לחימה בבקאע בלבנון .בעקבות כך
הועלתה הכוננות ביחידות הדיביזיה באופן שקט וללא תקלות ,וחטיבת טנקים  91מסדר
הכוחות של הדיביזיה הועברה ממחנה הקבע שלה לאזור ההיערכות באזור ג'דידת
יאבוס שעל הגבול הסורי-לבנוני .גדוד טנקים  242של החטיבה התכונן לנוע לעבר
אזור ראשיא אל-ואדי שבשטח לבנון .גם שאר יחידות הדיביזיה סיימו את הכנותיהן
והתכוננותן לקראת פעולות לחימה וקבלת הוראות בעניין זה מהמפקדה הכללית.
שנת  1981חלפה ,כשהיא מתאפיינת בהגברת האימונים האיכותיים .בסוף האביב
של אותה שנה ותחילת הקיץ ,ערכה המפקדה הכללית תרגיל טקטי לחטיבה ממוכנת
 ,58בפיקוד עמיד (תא"ל) עלי חביב ,מול חטיבת טנקים  ,51בפיקוד עמיד עלי עבדו
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כלת'ום ,בנושא קרב התנגשות .התוצאה הייתה לטובת הצפוניים ,קרי חטיבה ממוכנת
 .58מנהל התרגיל ,לואא' (אלוף) מוחמד סעיד אל-חומצי ,שיבח את הביצוע המצוין של
שני הצדדים.
הדבר היה לשביעות רצונו של מפקד דיביזיה משוריינת  ,1עמיד (תא"ל) אבראהים צאפי,
שהתייחס לכך באומרו" :מי שביצע תרגיל זה בדקדקנות כזאת ,בחוכמה ובאופן אמיתי,
ינצח בקרב" .מילים אלה הבטיחו השגת ניצחון בכל קרב עם האויב .לא היה זה התרגיל
היחיד שביצעה החטיבה לפני המלחמה בלבנון .קדמו לו שלושה תרגילים אחרים :תרגיל
גייסות דיביזיוני בנובמבר  ,1979תרגיל הגנה של החטיבה ב 1980-ותרגיל בנושא קרב
ההתנגשות בשנת  .1981בכל שלושת התרגילים היו ביצועי החטיבה מצוינים ומוצלחים,
דבר שהעניק ללוחמיה את הניסיון והיכולת לנהל את הקרב בהצלחה.
עם סיום התרגיל חזרה חטיבה ממוכנת  58למחנה הקבע שלה ,כשאנשיה מחכים לצאת
לזירה הלבנונית במועד קרוב ,בשל קריאת המצב המדיני ,והחלטת המפקדה הכללית
לשלוח את המובילים כדי להוביל את החטיבה בסבב אחד וללא שהיות .המובילים ,שהיו
מיועדים להוביל את הנגמ"שים והאמל"ח הזחלילי האחר ,היו מוכנים באזור ההעמסה,
להעברת החטיבה עת תוטל עליה משימה קרבית .שנת ההדרכה  1981הסתיימה כאשר
אירעו בה שני אירועים חשובים :תקיפת הכור הגרעיני העיראקי על ידי ישראל והחלטת
הכנסת לספח את הגולן ,שניהם על פי החלטת ממשלת ישראל בראשות מנחם בגין.
בתחילת חודש פברואר  1982הועלתה הכוננות הקרבית בדיביזיה משוריינת  ,1כהכנה
לאפשרות כניסתה לפעולות לחימה בלבנון ,אך לאחר זמן קצר חזרה הכוננות למצבה
הרגיל .משך הזמן שבו הועלתה הכוננות בדיביזיה היה מספיק כדי לאפשר לה ללמוד
את זירת הלחימה הצפויה שלה ,את הסיוע ללחימה בכל סוגיו ,ואת מוכנות המפקדים
לפגוש באויב .המפקדים למדו היטב ,ובמידה רבה של אחריות ,את תוכנית הלחימה
ואת שדה הקרב ,ושמרו בזיכרונם כמה כללים ,שעם תחילת הלחימה בפועל נתנו להם
פתרונות מתאימים.
כך הגיע יוני  ,1982כשבתחילתו ביצעה דיביזיית שריון  1תרגיל פיקוד ומטה בגולן,
בניהולו של לואא' (אלוף) יאסין מזיכ ,ראש אגף המבצעים .גם חטיבת טנקים 91
השתתפה בתרגיל ,אף שהיא נמצאה באותה עת מול המרחב הלבנוני .עם הכנת קרב
ההגנה של חטיבה ממוכנת  58על גבי שולחן חול ,יעץ סגן מנהל התרגיל לענייני סיור
ומודיעין ,עמיד רזק אליאס ,למפקד החטיבה ,ביחס לארגון והכנת המודיעין לחטיבה,
שעדיף שמפקד פלוגת הסיור של החטיבה יפקד על כוח הסיור העיקרי ,הפועל במאמץ
העיקרי ,דבר שהתבצע אחר כך בקרב סולטאן יעקב עצמו.
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העלאת הכוננות בדיביזיה משוריינת  ,1וכניסתה
ללבנון
התרגיל הסתיים בקו הקדמי בגולן ,באזור ג'בא-תל אל-כרום ,ומייד אחר כך קיבלו
המפקדות והמטות ,עם הגעתם למחנות הקבע שלהם ,ולאחר מנוחה קצרה ,הוראה
להעלות את הכוננות למצב של כוננות מלאה מספר  .1נראה היה שמפקד הדיביזיה
חיכה לכך ,כפי שהתברר בעת ביקורו במחנה יחידת הסיור של הדיביזיה.
בעקבות כך הורה מפקד הדיביזיה על קידום כוחותיו לעבר הזירה הלבנונית .תחילה
הורה לתגבר את גדוד טנקים  242שנמצא ברשאיא אלואדי ,ושלח את גדוד טנקים 272
של חטיבת שריון  91לאזור כפר משכי-מרג' אל-זהור-ג'ב פרח ,ואת גדוד טנקים ,173
מהדרג השני של החטיבה ,לאזור סהל (עמק) אל-בירה-תל נדוא .נוסף על כך קודמה
חטיבת שריון  76ממחנה הקבע שלה לגזרת ההגנה שלה באזור משע'רה-עין אל-תינה-
אל-קרעון ,אגד ארטילרי  141קודם לעמדותיו המתוכננות בבקאע התיכון המערבי,
וכך גם אגד הנ"ם  .106חטיבה ממוכנת  58הייתה בכוננות לתנועה ממחנה הקבע שלה.
ביום שני 7 ,ביוני  ,1982לאחר שמפקד הדיביזיה יצא ממחנה החטיבה בסביבות השעה
 11:00בדרכו למפקדת הדיביזיה ,אסף מפקד החטיבה את קציני המטה ,מפקדי הגדודים
והפלוגות העצמאיות של החטיבה ,נאם לפניהם על המשימה העומדת בפניהם ,וקרא
להם להכין את כוחותיהם לקראתה ,מורלית ומבצעית .נגמ"שי החטיבה ושאר האמל"ח
והציוד הועמסו על המובילים ,והחטיבה נערכה לתנועה באור יום בשל הדחיפות בכך.
זו התנהלה בציר מחנה הקבע-דרך דרעא הישנה-צומת צחנאיא-אל-מזה-האוטוסטרדה
דמשק-בירות-דיר אל-עשאיר .תנועה זו לוותה על ידי המוני אדם שעמדו בשני צידי
הדרך אשרפיה-צחנאיא-דאריא ,מריעים לכוחות ומניפים כרזות עליהן היה כתוב "אללה
איתכם"" ,אללה יעזור לכם".
לאחר שני לילות שבהם שהתה חטיבה ממוכנת  58באזור היערכותה בדיר אל-עשאיר,
ביקר בה לואא' עלי אצלאן ,סגן הרמטכ"ל למבצעים ,וביקש ממפקדּה לבדוק היטב
את תוכניתו ,זאת מאחר שהאויב מתקדם בכיוון הבקאע המערבי ,כשדחפורים נעים
בראש הטורים המתקדמים ,דבר המצביע שמטרת האויב היא לפלס את צירי התמרון,
או להטיל כוחות נוספים במידת הצורך .אנשי החטיבה ראו במו עיניהם כיצד מטילים
מטוסי האויב כמויות של פצצות מצרר על הצירים ,בד בבד עם התקדמות הטנקים
הישראליים ,במטרה לאבטח את התקדמותם.
מפקד החטיבה עודד את חייליו ואמר להם כי כל זה לא יעמוד מול כוחות שמאומנים
היטב ומאמינים בעצמם ,בנשקם ,בעמם ובמנהיגם ,והביע באוזני קציניו את אמונו
ביכולתה הגבוהה של החטיבה להילחם נגד האויב בגבורה ובחירוף נפש ,וכי בכל עימות
שיתרחש ,ירימו לוחמי החטיבה גבוה את ראש עמם וכוחותיהם המזוינים.
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יחסי הכוחות בין הצדדים והתפתחות הלחימה
בגזרה המזרחית עד לקרב סולטאן יעקב
אחת המטרות העיקריות של הפלישה הישראלית ללבנון ,שנכשלה ,הייתה הוצאת
הכוחות הסוריים ממנה ,לאחר שכוחות אלה מנעו מהאויב מלהשיגה בעמידתם האיתנה
ובנחישותם בהגנה המשותפת ,למרות עוצמת האויב ויכולותיו הצבאיות.
כדי למנוע מהאויב להשיג מטרה זו ,הוטלה על הכוחות הסוריים המשימה לעמוד מול
כוחותיו ,ולגלות עמידה איתנה והגנה מכובדת ,מבלי להתחשב בהתנהלותו ,באופן
לחימתו וביכולותיו הצבאיות .ואכן ,הלוחם הסורי הוכיח כי הוא לוחם איכותי ,ובעל
תכונות טובות ,המסוגל לקבל על עצמו משימות איכותיות ,דבר שהתממש באופן ברור
בקרב סולטאן יעקב.
הפלישה הישראלית הנרחבת לדרום לבנון ,שהחלה ב 6-ביוני  ,1982והתפתחה גם בכיוון
הבקאע ,הביאה לתגובה סורית ,שקיבלה את ביטויה בהתנגשויות בין הכוחות הסוריים
לכוחות הישראליים שהחלו בשעות אחר הצוהריים באותו היום ,באוויר ובחילופי אש
ארטילריים ,ובהצהרות ובהחלטות שהתקבלו על ידי הסורים .אלה כללו את:
החלטת הנשיא חאפז אל-אסד על עמידת סוריה לצד לבנון בכל אמצעיה ויכולותיה,
כדי להגן על אדמתה ,והיא תעשה כל מה שיידרש לקיים חובה לאומית ובין-ערבית זו.
הסורים ,שכאמור צפו את הפלישה ,הכינו בעוד מועד את תוכניות ההגנה לגזרות
השונות שבהן היו כוחותיהם ערוכים .במסגרת זאת הכינו הסורים את שתי הדיביזיות
המשוריינות שלהם  -דיביזיה  1ודיביזיה  - 3כדי לבלום את הכוחות הישראליים ,אם
ינסו להתקדם בבקאע צפונה .דיביזיה משוריינת  1נפרסה עם כל כוחותיה בבקאע עם
תחילת המלחמה ,נוסף על אגד הכוחות ,שכלל שלוש חטיבות עצמאיות ,חטיבת חי"ר
 ,85חטיבה ממוכנת  62וחטיבת שריון  ,51שפעלו בגזרות האחרות .ביום שישי  11ביוני
התקבלה ההחלטה להטיל לקרב את דיביזיה משוריינת  3בפיקודו של עמיד (תא"ל)
שפיק פיאד ,כאשר מנגד פעל כוח של יותר משש אוגדות ישראליות ,162 ,91 ,90 -
 36 ,252ו 880-נוסף על חלק מאוגדה  ,96שפעלה ככוח הנחתה ימי מצפון לצידון ,כמה
חטיבות עצמאיות וחלק מחטיבות העילית ,וכן מרבית חיל התותחנים וחיל ההנדסה,
הלוגיסטיקה לסוגיה ,ומרבית יחידות חיל הים וחיל האוויר במלוא כוחן.
המפקדה הכללית הסורית הודיעה כי כוחות הצבא הסורי בלבנון הועמדו במצב של
כוננות מרבית ,וכי הצטוו להתנגד לכוחות הישראליים הפולשים .דובר צבאי סורי הודיע
כי הכוחות הישראליים שפלשו ללבנון ממשיכים בהתקדמותם בצירים המובילים לעבר
הכוחות הסוריים הערוכים בבקאע ,והם יצרו איתם מגע במקומות אחדים :בג'רמק,
בברע'ות' ובצומת חצבאיא ,והצטוו להתנגד לכוחות הישראליים הפולשים.
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הסורים המשיכו לעקוב אחר התקדמות הכוחות הישראליים ,וב 7-בחודש התנגשו
כוחותיהם הקדמיים ,שהיו ערוכים באזורי מימס ,קליה ,ברע'ות' ועאישיה ,עם הכוחות
הישראליים ,וגרמו לעצירתם בקו ג'בל רוס-חאצביא-כוכבא-כפר תבנית-ג'ואיא-צור.
עם זאת הכניסו הישראלים כוחות משוריינים חדשים לקרב וחידשו את התקדמותם
בלילה לעבר הבקאע.
בבוקר  8ביוני הפגיזו כוחות האויב את עמדות הכוחות הסוריים באזורי רשאיא אל-
ואדי ,כפר משכי ,משע'רה ,עין אל-תינה ,אל-בירה ,אל-קרעון וג'ב ג'נין ,ובהמשך
התנגשו כוחותיהם ביחידות המשמר הקדמי ,שנלחמו באומץ רב ועמדו איתן בעמדותיהן
באזורים בטחאניה ,קליה ועין אל-תינה ,שמדרום למשע'רה ,וגרמו לכוחות האויב
אבדות רבות ,הן בטנקים והן בכוח אדם .בעקבות כך עצרו הכוחות הישראליים בקו עין
עטא-כפיר אל-זיאת-זלאיא ,בשל הירי הצפוף של הארטילריה הסורית ושילוב מסוקי
נ"ט סוריים בלחימה ,שהשמידו חלק מהטנקים הישראליים.
בשעות הצוהריים התקדמו טורי שריון ישראליים צפונה בציר שבעא-ואדי פקעה-
ראשיא אל-ואדי ,לעבר עין עטא ,עין חרשה ודניבה ,במטרה להגיע לבית להיה-
אל-עקבה ,ולחבור עם הכוחות המתקדמים בכיוון ראשיא אל-ואדי .בשלב הזה ספגו
הכוחות הישראליים הפגזה כבדה מתותחי דיביזיה משוריינת  ,1וכן נתקלו באש ממארבי
נ"ט בשטח ,וממסוקי נ"ט שתקפו את הטורים המתקדמים .בשל כך הם נאלצו לעצור
ולהתארגן להגנה בקו ואדי פקעה-עין חרשה-חוש אל-דניבה-לבאיה-קלעה עבד אל-
רחמן.
במהלך ליל  9-8ביוני  1982ביצעו יחידות של הכוחות המיוחדים הסוריים פשיטות על
כמה אזורים שבהם נמצאו ריכוזי טנקים ישראליים ,כחצבאיא ,כפיר אל-זיאת ,קליה
וברע'ות' ,השמידו לאויב כמה טנקים וכלי רכב ,וגם הסבו לו אבדות רבות בנפש.
בראיונות לעיתונות הישראלית ,שערכו כמה מפקדים ישראלים ,הם אישרו כי הלחימה
בבקאע קשה מאוד ,ואף קשה יותר מהלחימה שהייתה במלחמת אוקטובר  ,1973וזאת
כתוצאה מההתנגדות העזה שבה נתקלו הכוחות הישראליים מצד הכוחות הסוריים,
שאילצה אותם להיעצר בקו שבעא-חאצביא-משע'רה-ג'זין.
בבוקר יום רביעי 9 ,ביוני  1982קיבלה חטיבה ממוכנת  58הוראה ממפקד דיביזיה
משוריינת  1להיערך להגנה בשטח הלבנוני .הדבר בוצע בהתאם לתוכנית מפקד
החטיבה ,שאושרה על ידי מפקד הדיביזיה ,במרחב כאמד אל-לוז-אל-מרג'-ענג'ר.
חפ"ק (במקור תצפית) מפקד החטיבה התמקם באזור מצנע שבלבנון ,מדרום לנקודת
גובה  ,968כשהמפקדה העיקרית התמקמה בנקודת גובה  1,162ואילו המפקדה העורפית
 בנקודת גובה .1,450ב 9-ביוני המשיכו הכוחות הישראליים להתקדם בציר זלאיא-יחמר-סחמר ,תחת חיפוי
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של אש ארטילרית ואווירית כבדה ,כדי להגיע לאל-קרעון ,שער הכניסה לבקאע המרכזי.
בד בבד הם התנגשו עם הכוחות הסוריים שהיו ערוכים בעין אל-תינה ,יחמר ומשע'רה,
ובכלל זה עם יחידות הנ"ט של "פלוגות המאבק" (יחידה  )549שנכנסו לקרב שוחק עם
הטנקים הישראליים ,מקווי אש קבועים באזורי הצמחייה שבמורדות הדרומיים מזרחיים
של ג'בל עברה .בהמשך היום נמשכו ההתנגשויות של הכוחות הסוריים עם הכוחות
הישראליים המתקדמים באזורי כפר קוק ,דהר (צ'הר) אל-אחמר וג'ב פרח.
האירוע המרכזי בלחימה של אותו היום היה הפצצת סוללות טילי הקרקע-אוויר הסוריות
על ידי מטוסי חיל האוויר הישראלי בשעות אחר הצוהריים ,דבר שהעניק לישראלים
שליטה מלאה בשמי המערכה ,והפך את הכוחות הסוריים והפלסטיניים מטרות לתקיפות
אוויריות מתמשכות .הדבר השיג שתי מטרות חשובות מאוד :השמדת כמות גדולה של
מטוסי חיל האוויר הסורי ,והשמדת סוללות טילי הקרקע-אוויר בעלות הטכנולוגיה
הגבוהה .לשתיהן הייתה השפעה ברורה וחשובה ביותר על התנהלות הלחימה בהמשך.

"משימות רבות ללוחמים איכותיים"
בעקבות השינויים המשמעותיים שחלו במצב הצבאי בשטח ,התקבלו ידיעות ודאיות
כי הכוחות הישראליים מתקדמים באזור השוף בכיוון צופר ונבע אל-צפא בקצב גבוה,
במטרה להגיע לכביש הבין-לאומי דמשק-בירות .לפיכך נאלצה המפקדה הסורית
להטיל על חטיבה ממוכנת  58משימה חדשה ,להיערך להגנה בכיוון מערב ,במרחב
מצנע-אל-נבי זאעור-שתורה.
תצפית המודיעין של החטיבה נפתחה בבניין שנבנה זה עתה בעיירה מרג' ,וכן הופעל
סיור מודיעין עצמאי של החטיבה בכיוון שתורה-אל-מוריג'את .לחטיבה החלו להגיע
ידיעות על הפגזה כבדה על מפקדת הדיביזיה באזור שמדרום לרפיד ,דבר שאילץ את
מפקד הדיביזיה להעתיק את מפקדתו למזרעת עזה .בשעות אחר הצוהריים של יום
רביעי 9 ,ביוני ,נתן מפקד חטיבה ממוכנת  58את הוראותיו ללוחמים ,שנכנסו לכוננות
לקראת הקרב המכריע ,בלי חיפוי אווירי .ההצלחה האווירית הישראלית אפשרה לכוחות
הקרקע הישראליים לחדש את התקדמותם לעבר אזור אל-קרעון והבקאע ,וכן לעבר ג'ב
ג'נין ,ולהשתלט על ג'בל בארוך שממערב לאגם קרעון .אלה המשיכו בהתקפתם באזור
שמסביב לאגם קרעון ,כשמטרתם הבקאע ,ותוך יומיים הרחיבו את הבקעתם לתוך
מערכי הכוחות הסוריים ,במטרה להבטיח את מטרותיהם ,ולגרום לכמה שיותר אבדות
בקרב הכוחות הסוריים המגינים.
מהלכים אלה של הכוחות הישראליים בבקאע ,לאחר תקיפת סוללות טילי הקרקע-
אוויר ,שינו את מהלך המלחמה בגזרה המזרחית לטובתם ,מכיוון שגבר הלחץ שהפעילו
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על הכוחות הסוריים שהיו ערוכים לאורך כל הקו מול הכוחות הישראליים .הכוחות
הישראליים התקדמו בארבעה צירים עיקריים ,והשתלטו על השטח והיישובים-ראשיא
אל-ואדי ,כפר קוק ,ינטא (המרוחקת  25קילומטר בלבד מדמשק) וגם על ג'ב ג'נין.
ההשתלטות על ג'בל בארוך נועדה למנוע מהסורים את האפשרות לתגבר את כוחותיהם
בצד המערבי של אגם קרעון.
למרות זאת ,בקרבות שהתנהלו באזור האגם משני צידיו ,הפגין הלוחם הסורי אומץ לב
ועמידה איתנה ,כאשר שיגר את נשק הנ"ט שלו לעבר הטנקים המתקדמים ,והסב להם
אבדות רבות .כמו כן שולבו בלחימה מסוקי גאזל של חיל האוויר הסורי ,שהיו מצוידים
בטילי נ"ט הוט ( ,)HOTומילאו את משימתם היטב ,דבר שהכניס פחד בקרב צוותי
הטנקים הישראליים.
שתי חטיבות השריון של דיביזיה משוריינת  1ניהלו קרב קשה מול הכוחות הישראליים.
חטיבת שריון  76ניהלה קרב עז מול הכוחות הישראליים המתקדמים בצירים ג'ב ג'נין,
מרג' אל-זהור-ג'ב פרח-ינטא (ציר הליגה הערבית) ,וציר ראשיא אל-ואדי-כפר קוק-
ינטא ,ואילו חטיבת שריון  91ניהלה קרב קשה באזור מרג' אל-זהור ורשאיא אל-ואדי,
ואיבדה שם מספר ניכר של טנקים .עם זאת ,קרב הבלימה הגדול של הכוחות הסוריים
מול הכוחות הפולשים נערך בסולטאן יעקב ,כפי שיתואר בהמשך.
בסוף יום  9ביוני  1982נעצר האויב על קו ואדי אל-מזראב-עיחא-ראשיא אל-ואדי-
כוכבא בו ערב-לאלא-אל-בארוך-עין זחלתא-דרומית לדאמור.
ביום חמישי 10 ,ביוני  ,1982התרחבה גזרת הלחימה ,והכוחות הסוריים נכנסו לקרב
מול הכוחות הישראליים ,שהתקדמו בכמה צירים בבקאע במקביל :עיחא-כפר קוק-
ינטא; דהר אל-אחמר-אל-בירה-מזרעת עזה-סולטאן יעקב; כפר משכי-מג'דל בלהיצ-
ואדי אל-סקי-כאמד אל-לוז; אל-קרעון-בעלול-לאלא-ג'בלה אל-אראצ'י ומשע'רה-
עיתנית-עין אל-זבדה-כפריא .במהלך היום ניהלו הכוחות הסוריים קרב עז בתנאים של
עליונות אווירית ישראלית ,ובלמו באומץ את כוחות השריון הישראליים בכמה חזיתות.
קרבות אלה נחשבו על ידי הסורים כהגנה עיקשת ויעילה ,וניהלו אותם חטיבות דיביזיה
משוריינת  ,1שבלחימה קשה וממושכת אילצו את האויב לעצור בקו ג'בל אל-שיח'
פרג'-ח'רבה רוחה-ג'בל אל-צלאיח-ג'ב ג'נין-כפריא .בעקבות כך פנה הנשיא חאפז
אל-אסד אל הכוחות הסוריים הפועלים בלבנון ,ואמר להם" :עמידתכם זקפה גבוה את
ראש עמנו ואומתנו .עמנו הערבי ,שאת המורל שלו הרמתם בלחימת הגבורה שלכם,
הוא איתכם ועומד לצידכם ,ומביט בכם בגאווה .אני מברך אתכם על הקרבה זו ,ועל
גבריותכם ,ואני גאה ומתפאר בכם .אני נמצא איתכם תמיד ,ומבקש מכם להישאר
ברמה זו של עמידה איתנה ,כדי להשיג את הניצחון ולהשמיד את האויב ,תוך היצמדות
לסיסמתנו  -מות הקדושים (במקור ,השהאדה) או הניצחון".
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החטיבה נערכת לקרב מכריע בגזרת
סולטאן יעקב
למרות לחימה זו התארגנו הכוחות הישראליים מחדש ובמהירות ,ופתחו בהתקפה חדשה
בגזרה המזרחית ,במטרה להשיג את מטרת המלחמה שלהם ,להגיע לכביש הבין-לאומי
דמשק-בירות ,ולהשתלט על צומת מצנע .כן תכננו להגיע לגבעות אל-דאואראת-
ג'עילה צפונית לסולטאן יעקב-מג'דל ענג'ר-תל אל-דבור-ג'בל בארוך ,ולשלוט על
הדרך הבין-לאומית מאזור מצנע ועד דהר אל-בידר .כדי להשיג זאת נעו הכוחות
הישראליים בתשעה צירים שונים במקביל.
כדי להתמודד מול המצב החדש המתהווה בשדה הקרב ,הוחלט לשנות בפעם השלישית
את משימת הקרב של חטיבה ממוכנת  .58מפקד הדיביזיה זימן את מפקד החטיבה
למפקדתו בבוקר  10ביוני ,וזה הגיע אליו בנגמ"ש ה BMP-1-שלו ,עם צוות החפ"ק שלו,
שכלל את קציני המודיעין ,המבצעים ,הארטילריה והקשר .בפגישה זו קיבל מפקד
החטיבה את משימת הקרב החדשה שלו ממפקד הדיביזיה ,שהורתה לחטיבה לעבור
להיערכות הגנתית בגזרת מסיל עין צפצאף-תל אל-מדור (מערבית לכפר מדוח'ה)-
אל-נבי זריק-אל-צווירי ,במטרה לבלום את ההתקדמות המהירה של האויב ,להשמיד
אותו ולמנוע ממנו מלהמשיך בהבקעתו לעבר הכביש הבין-לאומי ולהגיע לאזור מצנע,
במקום להיערך להגנה על פי המצב הקיים ,ולהחזיק בכביש הבין-לאומי דמשק-בירות
באזור מצנע-שתורא .מפקד החטיבה חזר למפקדתו והחל לתכנן את פריסתם מחדש של
גדודי חטיבתו ,לאור המשימה החדשה שהוטלה עליו על ידי מפקד הדיביזיה ,על רקע
המידע החדש שהתקבל ,שהאויב מתקדם בציר ראשיא אל-ואדי-סולטאן יעקב כמאמץ
עיקרי; כוח אחר מתקדם מוואדי אל-סקי בכיוון כאמד אל-לוז וכוח נוסף מתקדם בציר
משע'רה-צעלוכ ומשע'רה-קרעון-ג'ב ג'נין .על בסיס מידע זה החליט מפקד החטיבה
כלהלן:
להעביר את גדוד ממוכן  360מגזרת ההגנה שלו שממערב למג'דל ענג'ר לאזור שממזרח
לאל-בירה-מסיל עין צפצאף-תל נדוא' (ממערב לאל-מדוח'ה וממזרח לכביש) ,כדי
להחזיק בצירים ראשיא אל-ואדי-מצנע ,וציר ח'רבת רוחה-צומת עין ערב-מדוח'ה,
ולנוע על ציר דקוה-סולטאן יעקב-מזרעת עזה-גזרת ההגנה החדשה .על פי בקשת
מפקד חטיבת שריון  ,91ועל פי החלטת מפקד הדיביזיה ,נשלחה פלוגה ממוכנת 1
מהגדוד לחטיבה  91כדי לאבטח ולהגן מקרוב על הטנקים בלילה ,והיא הסתפחה
לחטיבה זו בערב יום רביעי  9ביוני .1982
גדוד ממוכן  362ינוע מאזור היערכותו שממערב למג'דל ענג'ר על הציר ענג'ר-מצנע-
סולטאן יעקב ,כך שייערך להגנה במזרעת עזה-נקור עזה-עקוב אל-ג'די-קורנה עארפ
(מדרום לסולטאן יעקב ,וממזרח לכביש) .על אחת הפלוגות הממוכנות השייכות לגדוד
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זה הוטל מאז אביב  1981לאבטח את גדודי הטילים שבבקאע הלבנוני .גדוד ממוכן
 364קיבל משימה חדשה לתפוס גזרת הגנה במרחב ג'בל עטפאיא-מזרח כאמד אל-
לוז-המדרונות המזרחיים לנקודת גובה עריצ' אל-באט מערבית לנקודת גובה 1,065
(ממזרח לכאמד אל-לוז וממערב לכביש) .גדוד חת"ם  366ייערך באזור אל-צווירי
(מדרום למצנע).
גורמי הסיור של חטיבה ממוכנת  ,58תצפיות המודיעין וסיור המודיעין העצמאי יתפרסו
בהתאם לתוכנית החדשה כלהלן :סיור המודיעין העצמאי בכאמד אל-לוז ,תצפית מודיעין
 1בגבעות אל-ביר-עריצ' אל-באט-החלק המזרחי של ג'בל ערבי ממזרח לוואדי אל-
סקי .תצפית מודיעין  2בתל עריצ' אל-הווא ,עם מפקד פלוגת הסיור וסיור המודיעין
העצמאי  1שיפעל בכיוון מדוח'-ח'רבת רוח-כפר דינס ,ואילו סיור המודיעין העצמאי 2
ישמש עתודת הסיור של החטיבה במפקדתה.
העתודה המשותפת כללה את פלוגת הטנקים  4שתיערך באזור שממערב לדרך הכללית,
כשני קילומטרים מצפון מזרח לכפר סולטאן יעקב ,ובקרבת מפקדת החטיבה ,כשהיא
2
מוכנה לביצוע כל משימה שתוטל עליה בזמן הנכון.
לביצוע המשימה הקרבית החדשה שהוטלה עליה ,נעה חטיבה ממוכנת  58בציר מג'דל
ענג'ר -מצנע-ביאדר אל-עדס ,ותפסה את גזרת ההגנה שהוקצתה לה ,כשהיא מצפה
להתקדמות האויב ,במטרה ללמד אותו לקח בקרב סולטאן יעקב.
תוכנית מפקד חטיבה ממוכנת  58התבצעה בפועל בשטח בהתאם למצב החירום של
הלחימה ,ולהנחיות הלחימה שניתנו לו על ידי מפקד הדיביזיה .תמונת המצב בשטח
הייתה שהאויב התקדם בגזרה זו ,ובד בבד נלחם ,בחמישה צירים:
א .עין אל-תינה-משע'רה-אל-צעלוכ.
ב .יחמר אל-בקאע-סחמר-אל-קרעון-ג'ב ג'נין-ג'בלה אל-אראצ'י (השטחים).
ג .מרג' אל-זהור-ואדי אל-סאקי-כאמד אל-לוז .חלק מהכוחות התקדמו על ציר זה
לעבר כאמד אל-לוז-מזרעת עזה-סולטאן יעקב-ביאדר אל-עדס ,ואילו החלק האחר
שינה את כיוון תנועתו והמשיך להתקדם בכיוון העיירה עזה שממערב לסולטאן יעקב.
ד .ואדי פקעה-ראשיא אל-ואדי-הר אל-אחמר-רפיד-אל-בירה-ביאדר אל-עדס-סולטאן
יעקב כמאמץ התקפה עיקרי ,כשחלק מהכוחות נעו בכיוון כפר דניס-ח'רבה רוחה-
מדוח'ה.
ה .ואדי פקעה-עיחא-כפר קוק הלבנוני-ינטא.
מפקד חטיבה ממוכנת  58העביר את החפ"ק שלו לנקודת הגובה מת'קובה ,הנמצאת
בין ג'בל עטפאיא לסולטאן יעקב העליונה ,דבר שאפשר לו לפקד ישירות על גדודי
2
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בהתאם לתורת הלחימה (תו"ל) ,ואחת נשארה כעתודת מפקד החטיבה .ראו פירוט בהמשך.
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החטיבה שנמצאו כולם תחת תצפית ,ובכלל זה גדוד התותחים שהיה ערוך באל-צווירי,
והמפקדה העיקרית של החטיבה שנמצאה באזור מנארה חמארה ,עם העתודות שהיו
איתה.
גדוד ממוכן  364תפס ,עם פלוגת הטנקים השלישית ,את מערכי ההגנה שלו באזור ג'בל
עטפאיא צפונית לעין צפצאף-הגבול המזרחי לכאמד אל-לוז ,וחיזק את שליטתו על
ציר כאמד אל-לוז-מזרעת עזה במטרה לבלום ולהשמיד את האויב המתקדם מכיוון ג'ב
ג'נין-כאמד אל-לוז ,ומוואדי אל-סאקי-כאמד אל-לוז ובכיוון כאמד אל-לוז-אל-פאלוג'
(מזרעת עזה) ,והשמדת האויב הנע על ציר אל-בירה-אל-פאלוג'.
גדוד ממוכן  362פחות פלוגה ממוכנת ,ועימו פלוגת הטנקים השנייה בגזרת ההגנה
שלו שבאזור ביאדר אל-עדס-עקוב אל-ג'די ,קילומטר אחד ממערב לנקור עזה ,כשהוא
בכוננות להשמיד את האויב החודר ,ולשלוט על המאמץ העיקרי בציר אל-פאלוג'-
ביאדר אל-עדס–סולטאן יעקב.
גדוד ממוכן  360ועימו פלוגת הטנקים הראשונה נע על ציר מג'דל ענג'ר-סולטאן יעקב-
ביאדר אל-עדס ,כדי לתפוס את גזרת ההגנה שלו באזור 500 ,מטר ממזרח לדהרת עיאש
מערבית למדוח'ה-נדוא כדי לשלוט על מאמץ זה ועל ציר רפיד-נקודת גובה  1,065וציר
דהר אל-אחמר-ח'רבה רוחה-מדוח'ה.
פלוגת הטנקים הרביעית נשארה כעתודת מפקד החטיבה ,ונערכה עם מפקדת החטיבה
באזור אל-צווירי ,שמצפון לכפר אל-מנארה .מפקד החטיבה תכנן עבורה משימת לחימה,
ועבורה הוקמו עמדות ירי מבוצרות (כיס אש במקור) ,שעות ספורות לפני תחילת הקרב
עם האויב ,כך שתוכל לתפוס אותן בעת הצורך ,לאחר השלמת הכנתן ככיס אש ,במטרה
להשמיד את האויב המתקדם ,ולמנוע ממנו להמשיך ולהתקדם ולחדור.

מצב הכוחות הסוריים מסתבך והופך למביך
כאשר חטיבה ממוכנת  58החלה לנוע בבוקר יום חמישי 10 ,ביוני  ,1982כדי לתפוס את
גזרת ההגנה שעליה הוחלט ,הותקף גדוד ממוכן  360מהאוויר ,באזור הנמצא בין ביאדר
אל-עדס וג'בל נדוא ,במטרה לחסום את תנועתו ,לעכבו ולמנוע ממנו להיערך להגנה,
ולהכין תנאים נוחים עבור הכוחות הישראליים הפולשים ,המתקדמים בציר דהר אל-
אחמר-רפיד-אל-בירה-ביאדר אל-עדס-סולטאן יעקב .הגדוד המשיך להתקדם על הציר
שנקבע ,והגיע לגזרת ההגנה שלו בזמן שנקבע ,והמשיך בהכנותיו ללחימה ובכוננותו
לקראת המפגש עם האויב.
יחידות ההגנה האווירית החבירות ליחידות החטיבה פעלו כנגד המטוסים הישראליים,
ומנעו מהם לפגוע במטרות במדויק .כך פעלה סוללת השילכא ( Shilkaתותחי נ"ם
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מתנייעים מדגם  ,)ZSU-4שחיפתה על הגדוד ,וביצעה את משימתה בתעוזה ובנחישות,
והגיבה למטוסי האויב באומץ רב ,במדרונות הצפוניים מערביים לקורנה עארפ שבאזור
ביאדר אל-עדס.
בסביבות השעה  13:40באותו היום ,שהחל בבוקר חם ,ולא רק במזג האוויר שלו ,אלא
במצבה של דיביזיה משוריינת  1באופן כללי ושל חטיבה ממוכנת  58במיוחד ,הגבירה
שמש יוני את חומה והעשן השחור החל לכסות את שדה הקרב שממערב לגבעות אל-
בארוך ועד ג'בל אל-שיח' פרג' ,כשהוא נע מזרחה עד ג'ורה עאג'יה .היה זה יום קשה
ומכריע בשטח .האויב החל להתקרב לגבולות סוריה ,כשאגפה הימני של חטיבה ממוכנת
 58חשוף.
הדרג הראשון של הדיביזיה זועזע לאחר קרב קשה ולא שקול באמל"ח ובהיקף הכוחות.
חטיבת טנקים  91החלה להיערך בגזרת הגנה בקו אל-ראביאת קילומטר אחד מדרום
לינטא-ג'בל אל-שג'רה ,וגדודי הטק"א קוודראת ( ,)SA-6שהותקפו בהפצצה כבדה על
ידי מטוסי האויב ,החלו להיערך בעמדות חדשות בהתאם להוראות ולהנחיות שיצאו
בהתאם למצב המתהווה.
החיפוי האווירי של דיביזיה משוריינת  1נחלש ,וחטיבה ממוכנת  58פחות שתי פלוגות
הייתה היחידה בשדה הקרב ,והסתייעה בגדוד ארטילריה מאגד (פוג') ארטילריה ,141
שהגיש לה סיוע אש .גדוד ממוכן  ,364ששימש עתודת מפקד הדיביזיה ונשאר באזור
דכווה ,בגזרת ההגנה שנקבעה לו ,חזר במהירות והצטרף לחטיבה ממוכנת  ,58במקום
לשמש עתודה למפקד הדיביזיה.
חטיבת חי"ר  85העצמאית הפכה לנצורה בבירות ,וחטיבות חי"ר  62ושריון  51נמצאו
במצב מורכב .באותה עת הגיע לכוחות שדר מהנשיא חאפז אל-אסד שתוכנו היה:
"כל העולם עוקב אחר לחימת הכוחות הסוריים ומחכה לתוצאות" .מילים אלה נחקקו
במוחות ,בנפשות ובחזות של לוחמי חטיבה ממוכנת  ,58אשר החזיקו בהגנתם בתקיפות,
בעמידה איתנה ובעקשנות ,כשהם מצפים לפגוש את האויב.

מהלך הלחימה של חטיבה ממוכנת  58בקרב
סולטאן יעקב
א .יום חמישי 10 ,ביוני 1982
יחידות חטיבה ממוכנת  58החלו להתכונן לקראת כניסתן לקרב מול האויב .מפקד
הדיביזיה הקדיש את מלוא תשומת ליבו לקרב של עוצבה זו ,שכן זה יהיה קרב ההכרעה
הקשה ,ואולי קרב ההכרעה של כל המלחמה .להלן תיאור מה שקרה בשטח (מנקודת
מבטו של מפקד חטיבה ממוכנת .58
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בשעה  13:00ביום חמישי 10 ,ביוני  ,1982הסתננו שני מסוקים מדגם יוז ( 500הלוחמים
חשבו שאלה מסוקי גאזל סוריים ,בשל קרבתם הרבה והדמיון בין שני סוגי המסוקים).
שני המסוקים הסתננו מכיוון האויב ,מעל גבעות אל-מוחידת'ה בכיוון הכוחות
הידידותיים (מעל מדוח'ה) .אחר כך פנו מערבה בכיוון אחת הגבעות ,ופתחו באש
לעבר עמדת מקלע נ"ם מרובע בקוטר  14.5מילימטר של ארגון השחרור הפלסטיני ,אך
לא הצליחו לפגוע בנגמ"ש  BMP-1של פלוגת הסיור של חטיבה ממוכנת  58ובטנק נ"ם
מדגם שילכא .ירי שני המסוקים על הכוחות הידידותיים הבהיר לכוחות החטיבה שאלה
הם מסוקי אויב .האירוע דווח למפקד החטיבה ,והתברר ששני מסוקים אלה הסתננו
כדי לפגוע בעמדת הנ"ם ,שבה לא יכלו לפגוע מטוסי הקרב ,שכן היא הייתה ממוקמת
במדרון משתנה .האויב ראה בהשמדתה דבר נדרש ,כדי להבטיח את הצלחת מבצע
ההנחתה הישראלי של יחידת נ"ט.
לאחר מכן הנחית האויב יחידת נ"ט על אותה גבעה שמצפון לאל-בירה .היא שיגרה
כמה טילים שהשמידו מטרות בגדוד ממוכן  360ובפלוגת הטנקים שפעלה איתו .המטרה
הראשונה שנפגעה הייתה טנק מפקד הפלוגה ,ואחריו נפגעו הנגמ"ש של קצין הקשר
של גדוד ממוכן  ,360וכן נגמ"ש  BMP-1ושני טנקים נוספים .מפקד החטיבה ֻדווח על
המצב ,מקום ההנחתה אותר במדויק ,באזור שנמצא במרחק של  1,500מטר מצפון
למסגד של הכפר אל-בירה ,וגדוד התותחים ביצע ירי מטח לעבר המקום ,מכיוון שלא
היה ניתן לפגוע בו בירי בכינון ישיר.
זמן קצר לאחר מכן ,החלו חלוצי טורי השריון הישראלי להופיע ,כשחלק מהם נערכו
ממזרח לכפר רפיד .עם איתור טורים אלה וכיוון התקדמותם ,בוצע לעברם ירי ארטילרי,
דבר שהביא לעצירתם ,אך עד מהרה הם התארגנו מחדש לתנועה על הציר (באזור
שממזרח למוחידת'ה ,ממול לצומת הכפר רפיד) ,בחיפוי הפגזה ארטילרית כבדה,
ופעילות רצופה של מטוסי קרב.
באותה העת הגנה פלוגה מגדוד ממוכן  360על ציר זה ,והיא הצליחה לבלום את
התקדמות האויב בלילה ,לאחר שפגעה בכוחו במהלך היום .בשעה  00:30בליל 11-10
ביוני  1982השמידה פלוגה זו חמישה טנקי אויב מדגם פאטון משופר ,דבר שאילץ את
האויב לעצור ולהסתתר בצידי הדרך ,מול הכפר רפיד ,כדי לארגן מחדש את כוחו.
האויב הכיר בכך ,והדבר מופיע בספרם של זאב שיף ואהוד יערי ,המתייחס לסיור
מודיעין עצמאי של חטיבה ממוכנת  ,58שפעל באזור כפר דינס-ח'רבת רוחה.
מפקד פלוגה זו היה איש אמיץ ,כפי שתיארו מפקדיו ,והוא המתין באומץ רב ובקור רוח
להגעת טורי הטנקים והנגמ"שים של האויב אל טווח אמצעי הלחימה של פלוגתו ,והחל
בציד של טנקי האויב ,זה אחר זה ,כשהוא מלמד את האויב לקח שלא יישכח .קצינים
נוספים מפלוגתו לקחו חלק בקרב זה ,ומנעו את חדירת האויב באגף השמאלי של
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החטיבה .הקצין האמיץ הזה ,עם אנשי יחידתו ,השמידו ,על ידי הפעלה מקצועית וטובה
של טילי המליוטקה (סאגר) ,חמישה טנקי אויב וכמה נגמ"שים ,ואילצו את האויב לעצור
את התקדמותו בציר ח'רבת רוח-מדוח'ה.
עם התקרב הלילה החלו טנקי האויב להתקדם ,ומשימת אנשי הסיור והמודיעין הייתה
לאתר אותם בדיוק ולדווח עליהם .כאן באו לידי ביטוי הן תוצאות האימונים הממושכים
שערכו אנשי החטיבה בשטחי האימונים ,בהתאם להנחיות שהתמקדו בחשיבות המוכנות
הקרבית ,והן הצורך בניצול מרבי של יכולות אמצעי הלחימה ותכונותיהם הטכניות
והטקטיות .מפקד החטיבה הורה להכין את אמצעי ראיית הלילה ,ולהתכונן לנהל לחימה
בלילה.
הלחימה לא הייתה מוגבלת רק לכוחות הקרקע ,והיא כללה את שאר החילות .למרות
היתרון האווירי של האויב ,ביצעו הטייסים הסורים מעשי גבורה יוצאי דופן בלחימתם
מול מטוסי האויב ,ומנעו מהם להשיג את יעדיהם ,לאחר שהשמיים נחשפו (מבחינת
הסורים) עם השמדת סוללות טילי הקרקע-אוויר.
בלילה הגיעו למפקדת החטיבה ,בין סולטאן יעקב לגבעת עטפאיא ,מפקד הדיביזיה עם
קצין המודיעין של הדיביזיה ומפקד אגד הארטילריה  .141השיחה בין מפקד הדיביזיה
למפקד חטיבה ממוכנת  58נסבה סביב חשיבות הקרב הבא .מפקד הדיביזיה אמר:
"לא נשאר אף אחד מלבדכם ,וכולם מצפים לקרב של חטיבה זו .עליכם להגן על האגף
הימני ולבלום את האויב" .השיב לו מפקד החטיבה" :חי אללה שהם לא יעברו מכאן,
וכל עוד אנחנו חיים ,נילחם עד הכדור האחרון ועד האיש האחרון".
בשלב הזה הורה מפקד האגד הארטילרי  141לגדוד מטל"ר  104לפתוח באש על האויב
ולמנוע ממנו להתקדם .סוללה  1של הגדוד פתחה באש יעילה על ידי  6מטל"רים מדגם
 ,BM-21והמטירה מטר של אש על טורי האויב המתקדמים .היא פעלה עם יחידות חטיבה
ממוכנת  58בהחלשת קצב התקדמותו ועצירת התקפתו .מחלקות הטנקים של האויב
החלו להיערך על ראשי התילים והשטחים השולטים ,כדי לאסוף מודיעין מדויק ,ולאתר
את יחידות חטיבה ממוכנת .58
התברר כי הטנקים הישראליים הם מדגם פאטון  .M-60 A-1למנהלת המודיעין הקרבי
לא היה מידע על דגם הטנק פאטון  ,M-48 A-5והטנק פאטון  M-60 A-1היה דגם קרוב
לו .לאחר לימוד הטנקים שנתפסו ,המושמדים והכשירים ,הובן שהאויב שינה את הטנק
הישן פאטון  ,M-48 A-3והתקין עליו צריח של הדגם פאטון  M-60 A-1וקרא לו פאטון
 .M-48 A-5כן נחשף כאן המיגון החדש והפעיל (הריאקטיבי) שלהם.
החל משעה  00:30בליל  11-10ביוני חידש האויב את התקפתו עם גדוד טנקים שפעל
כחלוץ במשימה להגיע לאזור מצנע ,לנתק את כביש דמשק-בירות ,ולהשתלט עליו.
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כוח האויב התוקף שכלל  15טנקי פאטון  M-48 A-5ונגמ"שי  M-113התקדם על ציר
רפיד-סולטאן יעקב ,והחלה לחימה עימו על ידי תותחי נגמ"שי ה ,BMP-1-טילי הנ"ט
מליוטקה והמרנ"טים  .RPGכוח זה המשיך להתקדם ונכנס לקרב נוסף עם כוחות הדרג
השני של החטיבה ,באזור מזרעת עז-ביאדר אל-עדס ,שהשמידו את מרביתו ומנעו ממנו
להמשיך ולהתקדם.
האויב חידש את התקפתו ,וקידם גדוד טנקים שני בשעה  01:30בליל  11-10בציר
רפיד-סולטאן יעקב-מצנע ,במטרה להבקיע את הגנת החטיבה שלאורך הדרך הכללית
מזרעה-ע'זה-ביאדר אל-עדס-אל-חמארה-אל-צווירי-מצנע ,להגיע לצומת מצנע ,לכבוש
אותו ולנתק את כביש דמשק-בירות לפני כניסת הפסקת האש לתוקף ,בהתאם לפקודות
מפקדת הגזרה המזרחית של צה"ל בלבנון.
האויב המשיך בהתקדמותו והטיל את הכוח העיקרי של חטיבתו המתקדמת בכיוון
הזה ,לאחר שגדוד החלוץ שלה נכשל להתקדם במהלך הלילה .מאחר שצומת הדרכים
(בביאדר אל-עדס) נמצא במקום נמוך והיה בעלת חשיבות אסטרטגית ,העדיף האויב
לתפוס ראש גשר במקום גבוה מעט יותר ,מצפון לתל סולטאן יעקב ,אך לא הצליח
לעשות זאת.

ב .יום שישי 11 ,ביוני 1982
הכוחות הישראליים ניסו ביום שישי 11 ,ביוני  ,1982לתגבר את מערכי ההגנה שלהם
ואת הקווים שאליהם הגיעו ,אך הכוחות הסוריים ניהלו קרב קשה כדי למנוע מהם
להשיג זאת .ההתנגדות לכוחות הפלישה ,שהתקדמו באיטיות בצירים האלה ,נמשכה
באמצעי הלחימה השונים ,שהמטירו עליהם אש ,והביאו לבלימתם ולנסיגתם .עם זאת,
כוחות האויב התארגנו מחדש במהירות ,כדי להמשיך בתנועתם צפונה ולהשיג את
מטרותיהם המתוכננות .הם חידשו את התקפתם בשלבים ,בד בבד עם שימוש בפצצות
תאורה באופן נרחב ,אך לא הצליחו להשיג כל הבקעה או הצלחה בשטח .כך היה כאשר
בשעות הראשונות של בוקר  11ביוני החלו הכוחות הישראליים להגביר את התקפתם,
אך נכשלו להשיג הצלחה כלשהי .עם עלות השחר הגיעו אבדות כוחות האויב ל27-
טנקים ,נוסף על  15הטנקים שאותם איבדו קודם לכן על ציר זה .בסביבות השעה
 05:00בבוקר ,נראו טנקים אחדים של האויב נסוגים במהירות לאחור ,כשהם עולים
באש .מרביתם נפגעו יותר מפעם אחת על ידי תותחי טנקי ה T-62-וטילי המליוטקה
של כוחות החטיבה.
חפ"ק מפקד החטיבה הותקף באותו היום על ידי ירי ישיר של שלושה טנקי אויב,
שנמצאו על הגבעות שמצפון לדהרת עיאש .נראו תמרות עשן בצבע ירוק שנפלטו
מצינורות המפלט שלהם ,דבר שהצביע על כך שהם שייכים למחלקת סיור של כוחות
נוספים חדשים הנכנסים לקרב .ייתכן שאלה שימשו כדי לסמן את המטרות ,ולסייע
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לחלץ את הכוח הישראלי שהיה מכותר בין יחידות חטיבה ממוכנת  ,58או כסימון של
מטרות עבור מטוסי הקרב ומסוקי הנ"ט של האויב.
התמשכות הלחימה אפשרה לאויב לחשוף את מערך האש של חטיבה ממוכנת  58באופן
מדויק ,וכתוצאה מכך ,הוא החל להמטיר אש בעוצמה על יחידות הדיביזיה ,כשרובה
מתמקד על חטיבה ממוכנת  .58הדבר הבהיר כי האויב מרכז את מאמציו בכיוון ציר
ראשיא אל-ואדי-סולטאן יעקב-מצנע ,שהוא היעד העיקרי שלו ,ועם השגתו תושג
מטרת המלחמה שלו כולה .לפיכך המשיך בהתקפתו הלוחצת כדי להשיג מטרה זו.
האויב הכניס כוח חדש לקרב ,כדי להגביר את קצב התקפתו ,מאחר שהזמן החל לאזול
לפני כניסת הסכם הפסקת האש לתוקפו ,אך הופתע מהלחימה הקשה וההתנגדות העזה
שגילו כוחות החטיבה.
בשעות הראשונות של בוקר  11ביוני השלימו יחידות חטיבה ממוכנת  58את ארגון כיס
האש בחזית ובצד מערב .כן הצליח מפקד החטיבה להכניס כוח לצד הצפון מזרחי שלו,
ופעל כדי לסגור את אגפו הדרום מערבי ,הוא ציר ג'ב ג'נין-כאמד אל-לוז–אל-פאלוג'.
האויב הבין כי כיס אש זה מיועד להיות מלכודת לטנקים הישראליים ,והמקום אף
קיבל את הכינוי "עמק המלכודת" .נראה כי מפקד הכוח הישראלי שפעל בציר זה קרא
את המצב היטב ,וידע שהוא ניצב בפני מערך מסוג אחר ,שלוחמיו מתחו בו קו אדום,
שאסור לכוחות הישראליים לעבור אותו או להגיע אליו.
מפקד החטיבה של האויב החליט לקדם את אחד הגדודים שנשארו לו בתקווה שאנשיו
יוכלו לחלץ את הגדוד הקדמי ,כשלפתע פרצה אש באמל"ח המושמד מכל הכיוונים.
כוח האויב נסוג לאחור מאחורי הכפר ,ויכול היה לראות את האש העולה מן הטנקים
הישראליים .כוחותיו הקדמיים המשיכו להילחם עם הכוחות הסוריים ,שגמרו אומר
לנצח ולכתוב פרק חדש בתולדות הסכסוך הערבי-ציוני.
תוך זמן קצר מאוד החל גדוד האויב להתבלבל ,והטנקים והנגמ"שים הישראליים החלו
להתפרס בין הבתים שבמקביל לגבעות הקטנות .אחד הטנקים נפגע מאחור ועם כניסתו
לעמק ,ירדו מפקדו ואנשי צוותו והתחבאו בחסות החשכה .כוחות אלה לא היו במצב
קשה מבחינת הפגיעות ,אך העייפות התישה מאוד את האנשים ,שכן הם לא עצמו את
עיניהם במשך כל הלילה .מפקדת הכוחות הישראליים חששה מהימצאות כוחות סוריים
שינסו להגיע אליהם בלילה (מחלקות ופלוגות מחטיבה ממוכנת  ,)58ולאיים על כל
הכוח הישראלי בהשמדה או בשבי .חשש זה התממש בפועל כשלוחמי מחלקות ופלוגות
חטיבה ממוכנת  58החלו לנוע בין עצי הגפן והשיחים ,התקרבו למרחק קצר מהאויב,
ופתחו באש מכל כיוון ,דבר שאילץ את הגנרל אביגדור בן-גל ,מפקד הגזרה המזרחית,
להכניס את אוגדה  880לקרב ,כדי שתקבל אחריות על הקו המרכזי ,ואחר כך לטפל
במצב הכוח שנבלם בסולטאן יעקב .כך גם הותקף בטילים הגדוד השני ,שהתקדם
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בציר רפיד-סולטאן יעקב ,והוא נעצר במרחק חמישה קילומטרים מהגדוד הנצור .אלו
ההצלחות והניצחונות שהשיגו לוחמי חטיבה ממוכנת  ,58ויצרו מצב חדש ,שהצריך את
המפקדים הישראלים שנכנסו לקרב לאחרונה להבין את מה שקרה בשטח.
הכוח החדש שהגיע מהדרום נכנס לקרב עם יחידות חטיבה ממוכנת  58לפני הגיעו
לגבעה/תל -1,065תל נדוא ,ונכנס לקרב עם הדרג הראשון של החטיבה ,שהגן בכיוון
ציר רפיד-סולטאן יעקב .הוא היה צריך להתמודד עם הכוחות הסוריים מדרום לקו
המרכזי דמשק-בירות.

מפת הקרב בליל  11-10ביוני  ,1982כפי שמופיעה בספרו של עמיד (תא"ל) רזק אליאס :המסע לשחרור הגולן,
 .2007-1967באדום  -הכוחות הסוריים ,בכחול  -כוחות צה"ל.
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מן הראוי לציין כאן שחטיבה ממוכנת  ,58לאחר שינוי משימתה ,פעלה כדי להכין את
עמדות קווי הירי ,שעות מעטות לפני הכניסה לקרב ,דבר שהשפיע על מהלך הלחימה,
שכן הטנקים ונגמ"שי ה BMP-שלה ,המצוידים בתותחים ובטילים ,יכלו לתפוס את
עמדות הירי המוכנות ,כדי לקחת חלק בחילופי האש ,ולהשמיד את האויב המתקדם.
דבר זה מסביר כיצד גרמו לוחמי חטיבה ממוכנת  58אבדות רבות לאויב ופגיעות
בטנקים התוקפים .חוליות של לוחמי חי"ר של החטיבה נושאי מרנ"טים ( ,)RPGהתקרבו
למרחק של מאות מטרים מהטנקים הישראליים .אנשיהם נעו בהסתר בין העצים ,השיחים
והקוצים שבאזור זה ,ומשם ביצעו את ירי המרנ"טים שלהם לעבר הטנקים והנגמ"שים
הישראליים ,וגרמו להם לאבדות רבות ,למרות השריון הפעיל שלהם והמיגון הנוסף.
לוחמי החטיבה ירו במטרה לפגוע בנקודות התורפה של הטנקים שלהם ,דבר שאילץ
את צוותיהם לברוח מהם ,הגביר את היקף האבדות בקרב החיילים הישראלים ,וזרע
פחד ופניקה בליבותיהם.
שאפשר לבצע את
במהלך הקרב נעשה שימוש בכל הכוח והאמצעים וגם בקרקע ,באופן ִ
המשימה בהצלחה ,כאשר היתרון האיכותי הצבאי של הכוחות הישראליים לא היה מסוגל
להשפיע על רצון הלחימה והעמידה האיתנה של לוחמי החטיבה .היה בכך תמריץ שנועד
להביא לתיקון הפער ביחסי הכוחות ,על ידי הפעלת היכולות העצמיות ,יצירתיות בהגנה
והתנגדות לכוחות התוקפים .עוד לפני שקיעת השמש ביום חמישי 10 ,ביוני  ,1982קרא
מפקד חטיבה ממוכנת  58למפקד עתודת השריון שלה ,ראש מטה גדוד טנקים  ,370כדי
לבדוק עימו את המשימה .העתודה כללה את פלוגת הטנקים הרביעית שהייתה אמורה
לתפוס את הקו שצוין קודם לכן ,שהיה מוכן הנדסית ,כדי ליצור כיס אש מימין ומשמאל
לדרך הראשית ,הידועה כציר סולטאן יעקב-מצנע .וכך הושלמה יצירת כיס האש עם
יחידות גדוד ממוכן ( 363הדרג השני של החטיבה) וחלק מהגדוד הימני הממוכן .364
בשעות הראשונות של יום שישי 11 ,ביוני  ,1982החל האויב לבצע הכנה ארטילרית
כבדה באמצעות כל סוגי הפגזים ,ובעיקר הזרחניים ,על עמדות גדוד המטל"ר של פוג'
 ,141שהיה ערוך ליד צומת סולטאן יעקב .בעקבות כך הוטלה המשימה על פלוגת
הטנקים הרביעית ,להדוף את כוח הטנקים המתקדם בכיוון אל-פאלוג'-אל-מנארה.
הפלוגה התקדמה באומץ ובנחישות ,וביצעה את המשימה שהוטלה עליה בהצלחה .היא
הדפה את טור האויב המשוריין ,שכלל  17נגמ"שים ,בציר פאלוג'-ביאדר אל-עדס-
סולטאן יעקב בכיוון מצנע ,והשמידה מספר גדול מהם ,וכך בלמה את התקפת האויב
בציר הזה.
לשימוש הנכון בקרקע ולביצוע התמרון בזמן הנכון על ידי יחידות חטיבה ממוכנת 58
היה תפקיד חשוב בכך שנמנע מן האויב לחשוף את היערכות כוחות החטיבה ,להכיר
את מערך האש שלה ,ולאבד את היכולת להשפיע עליהם באש (קרי לפגוע בהם) .כוח
האויב שהתקדם על ציר מצנע הנזכר לעיל ,הופתע מעתודת הטנקים שנערכה קודם לכן
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על הקו שנקבע ,והכוחות התוקפים מצאו את עצמם בכיס אש מתוכנן היטב ,בין עתודת
הטנקים של החטיבה מחד גיסא ,לבין מערך האש של הגדוד הממוכן  362שבדרג השני
של החטיבה ,מאידך גיסא.
חלק מכוח הטנקים של האויב הופתע ,בשל קרבת פלוגת טנקים של הגדוד ,שהתקדם
מכיוון כאמד אל-לוז לעבר פאלוג' ,לכוחות הסוריים .זו מצאה עצמה תחת אש הכוחות
הסוריים מחטיבה ממוכנת  ,58מצד ימין ומהחזית ,מכיוון מזרח ומצפון .לאחר שטנקים
אלה פנו דרומה בכיוון פאלוג'-גבעה -1,065רפיד ,נפתחה עליהם אש מגדוד ממוכן
 ,360והשמידה את כולם ,בסך הכול  -שמונה טנקים .אחד הטנקים נראה נסוג במהירות
לאחור ,כשהוא עולה באש ,מאחר שנפגע מטיל מליוטקה מגדוד ממוכן  360שבדרג
הראשון של החטיבה ,מהמדרונות הדרומיים מערביים של תל נדוא.
הימצאות כוח האויב בכיס אש זה חשפה אותו למכלול אמצעי הירי של חטיבה ממוכנת
 ,58ובמיוחד ירי בכינון ישיר מהטנקים ,וטילי הנ"ט מליוטקה ,המורכבים על נגמ"שי
ה ,BMP-1-שאילצו אותו להשאיר את שמונת הטנקים שלו מדגם פאטון ,M-48 A-5
בשדה הקרב ,כשהם במצב כשיר ,לאחר שאנשיהם ברחו מהם ,וכשחלק ממנועיהם
עובדים ,עד שאזל בהם הדלק .כל הטנקים האלה הובאו לדמשק .כן השאיר האויב
הנסוג מאחוריו את הטנקים הפגועים ,המושמדים והמקולקלים ,ורבים מהרוגיו .רבים
מהספרים המערביים הדגישו כי לוחמי חטיבה ממוכנת  58היטיבו להשתמש בגורם
הקרקע באופן יצירתי ,וכי האימון האיכותי והשימוש הטוב שעשו באמל"ח ,אפשרו את
השמדת גדוד הטנקים הישראלי ,שרק מעטים שרדו ממנו.
בסביבות השעה  10:00בבוקר ,נהרגו מפקד פלוגת הטנקים הרביעית וקצין נוסף ועוד
כמה מחבריהם ,לאחר שהטנק שלו נפגע פגיעה ישירה מפצצה כבדה של מטוסי הקרב,
זאת לאחר שהאויב הצליח להשיג שליטה מלאה באוויר ,ופעל בחופש פעולה מלא.
בקרב זה נפלו עוד קודם לכן מפקד כוח הסיור העצמאי של החטיבה (עתודת הסיור)
עם כמה מחבריו ,בעת ביצוע משימה קרבית ,לאחר שנע בלילה הקודם בחזית פלוגת
הטנקים הרביעית ,ונתקל באויב ,מולו נלחם עד שנהרג.
מן הראוי לציין כאן שהאויב למד במשך שנה שלמה את איכות הטנק שיצטרך להתמודד
עם סוג כזה של לחימה ,במאפיינים כאלה של שדה הקרב  -גבעות ורמות ,שטחים
מיוערים ואזורים מיושבים .כן למד את נשקו של היריב ,והצורך שלו להיזהר מסכנת
מרנ"טי הנ"ט  ,RPG-7שהוא נשק נ"ט בסיסי של יחידות קטנות .כדי להתמודד מול כל
זאת ,אומץ רעיון השריון הפעיל והמיגון הנוסף לטנקים ולנגמ"שים הישראליים.
כן הוטל על יחידות חטיבה ממוכנת  58להעניק הגנה לצוותי הפינוי של הצבא ,ומבוקר
יום שישי 11 ,ביוני ,הצליח הגדוד הממוכן  360לבלום את התקפת האויב שלוש פעמים,
ובניסיון הרביעי ,לאחר שנהרג קצין ונפצע קצין אחר ,ביצע האויב מהלך של סנוור
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מלא ויצר חומת אש נרחבת באמצעי ירי שונים ,ובמיוחד בארטילריה ומרגמות .יחידת
המרגמות של האויב הפעילה מרגמות בקוטר  106.7מילימטר ואלה ירו ברציפות פגזי
זרחן ועשן על תל נדוא.
שיתוף הפעולה והתיאום בין יחידות החטיבה בשדה הקרב היו מצוינים .כך ,לדוגמה,
כשנפגע נגמ"ש הסיור  ,BMP-1נפגע מכשיר הירי של טילי המליוטקה .בשל כך הועברו
הטילים לנגמ"ש מפקד מחלקה בגדוד ממוכן  ,360כדי להמשיך בלחימה ובבלימת האויב
והשמדת כוחו המתקדם .גדוד ממוכן  ,362שהגן בדרג השני של החטיבה ,סייע לגדודי
הדרג הראשון ,בהשמדת טנקי האויב שחדרו במזרעת עזה .כך גם גדוד ממוכן ,364
שהגן בדרג הראשון של החטיבה ,ומצד ימין ,והשתתף גם כן בירי על טורי האויב
המתקדמים מג'ב ג'נין וואדי אל-סקי ,בכיוון כאמד אל-לוז-אל-פאלוג' ,ובכיוון כאמד
אל-לוז-עטפאיא ,ובהשמדת האויב החודר בשטח ההריגה שבעמק אל-פאלוג'-מראח
אל-קטאט-מזרעת עזה.

כניסת כוחות סוריים נוספים לקרב
זמן קצר לפני הפסקת האש הוחלט להכניס את דיביזיה משוריינת  ,3שבפיקוד עמיד
(תא"ל) שפיק פיאד ,לקרב .כך הוטלה חטיבת שריון  81שלה ,בפיקוד עמיד תופיק ג'לול,
כשאחד מגדודיה נשלח לפעול ככוח קדמי של החטיבה בציר מצנע-שתורא-קב אליאס,
בכיוון צעלוכ .קדמה לו פלוגת משמר קדמי של הגדוד .לאחר כניסת הכוח העיקרי
של חטיבת שריון  81לתוך שטח לבנון ,החלו מטוסי האויב להפציץ את עורף החטיבה
בוואדי אל-חריר ,שממזרח לאזור מצנע הלבנוני ,דבר שגרם לניתוק ציר מצנע-ג'דידת
יאבוס למשך שעות אחדות .החטיבה עברה להגנה על הגזרה ,שני קילומטרים מצפון
לתל צעלוכ-מזרח שברקיה עמיק-צפון ע'זה-אל-מרג' .הקו המפריד בינה ובין הכוחות
הישראליים היה :ממול  -אפיק נהר אל-ריאשי ,ומשמאל  -אפיק נהר הליטאני.
חטיבת שריון  47נלחמה גם היא בחזית חטיבת שריון  ,81באותו אזור ובכיוון קב אליאס-
גבעות צעלוכ-כפריא ,וכן בכיוון שברקיה עמיק-ח'יארה .החטיבה קיבלה משימה להגן
על אותו אזור ,לאחר שחטיבה  81קיבלה משימה חדשה.
בשעה  12:30-12:00ביום שישי  11ביוני ,נכנס לתוקפו הסכם הפסקת האש ,ולמוחרת,
ביום שבת ,הגיע שר ההגנה ,עמאד (מקביל לרב-אלוף) מוסטפא טלאס לאזור
סולטאן יעקב ,ועימו כמה קצינים מהמפקדה הכללית ,ובכללם :לואא' (אלוף) חסן
עלי תורכמאני ,ראש המנהלה המדינית ,לואא' עלי מוסטפא עלי ,ראש מנהלת הקשר,
עמיד (תא"ל) אבראהים צאפי ,מפקד דיביזיה  ,1ועמיד שפיק פיאד ,מפקד דיביזיה ,3
ובחנו את מהלך הקרב ותוצאותיו בשטח .שר ההגנה עלה על אחד הטנקים הישראליים,
ולואא' חסן תורכמאני ביקש את אישור השר להזמין למקום אמצעי תקשורת מערביים,
כדי לצלם את הטנקים שעליהם השתלטו ,כשהם במצב קרבי כשיר ,ולהפיץ זאת בין
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אמצעי התקשורת הערביים והזרים ,במטרה להזים את הטענה הישראלית המתרברבת
שהחייל הישראלי אינו מפקיר את נשקו בשדה הקרב .כך יוצגו ראיות חותכות שהחייל
הישראלי הוא פחדן המפקיר את נשקו ובורח משדה הקרב ,אם הוא חושב שחייו נתונים
בסכנה .הצגת דברים אלה תעלה את המורל של הלוחם הסורי .גם האויב הישראלי הכיר
בעובדות אלה בהמשך ,כפי שהדבר בא לידי ביטוי בדברי מפקד החטיבה הישראלי,
שיחידותיו נלחמו מול יחידות חטיבה ממוכנת  58באזור סולטאן יעקב.
מדברי המפקדים הישראלים שהתפרסמו ,למדו הסורים על היקף האבדות הישראליות
ברק"ם (רכב קרב משוריין  -טנקים ונגמ"שים) בקרב זה ,שהיה גדול יותר ממה שפורסם
בזמן אמת ,וכי רוב הרק"ם של גדוד החוד של החטיבה ,שנכנס לתוך כיס האש ,הושמד
על ידי חטיבה ממוכנת .58
בשל לחימתם האמיצה של לוחמי חטיבה ממוכנת  ,58נסוג האויב הישראלי דרומה
למרחק העולה על שישה קילומטרים ,שהוא המרחק שאותו חדר קודם לכן לתוך גזרת
ההגנה של חטיבה ממוכנת  ,58כשהוא נוטש מספר גדול מכלי הרק"ם שלו ,כשירים
ומושמדים ,שפונו משדה הקרב על ידי צוותי הפינוי של הצבא ,והוצבו בשדות המטווחים
והאימונים של דיביזיה  1ויחידות אחרות של הצבא הסורי ,מלבד כמה טנקים ונגמ"שים
שהאויב הצליח לפנות בעצמו.
הכוחות הישראליים ספגו אבדות רבות במהלך הקרבות ,דבר שהביא סופית לעצירת
התקדמותם צפונה ,ואילץ אותם להסכים להפסקת האש .ההנהגה הסורית קיבלה את
הצעת השליח האמריקאי ,פיליפ חביב ,להפסקת אש בין שני הצדדים ,החל מהשעה
 12:00ביום שישי  11ביוני  ,1982על בסיס נסיגת הכוחות הישראליים מכל השטחים
הלבנוניים שישראל כבשה בהתקפתה מ 6-ביוני .1982
קרב סולטאן יעקב השאיר את רישומו על האויב הציוני ,לרמה שנקראה על ידי הגורמים
הישראליים כמלחמת האסון ,ואילו אזור סולטאן יעקב בציר ביאדר אל-עדס-סולטאן
יעקב-מצנע ,נקרא צומת שרון.

תמונות משדה הקרב (על פי תיאורו של קצין המנהלה
3
המדינית)
ב 11-ביוני  1982נערכה פגישה של מפקדים סורים בכירים ביוזמת לואא' חסן תורכמני,
ראש המנהלה המדינית דאז ,במפקדת כוחות ההרתעה הערביים (מפקדה שהוקמה על
ידי הליגה הערבית ב ,1976-במטרה לשמור על השלום בלבנון ,אך למעשה כדי לתת
לגיטימיות לנוכחות הצבאית הסורית בלבנון ,עם כוחות סמליים ממדינות ערביות
אחרות .בפועל שימשה כמפקדת הכוחות הסוריים בלבנון) .הפגישה התקיימה עם עמאד
3

המדיניות והמלחמה בסוריה ,כרך ב' ,חלק שישי ,עמ'  ,504-500דמשק .2011
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(מקביל לרב-אלוף) מוצטפא טלאס ,סגן המפקד הכללי ושר ההגנה ,ונכחו בה לואא'
סעיד בירקדאר ,מפקד הכוחות ,לואא' חסן תורכמני ,וכן עמיד (תא"ל) אבראהים צאפי,
מפקד דיביזיה משוריינת  ,1עמיד שפיק פיאד ,מפקד דיביזיה משוריינת  ,3וראא'ד
(רס"ן) אבראהים אל-מחמוד ,קצין הקישור של המנהלה המדינית.
לואא' סעיד בירקדאר הציג בפני סגן המפקד הכללי את תמונת המצב ,והדגיש את
הדברים האלה :אובדן הקשר עם גדוד  ,622לאחר שמפקדו נפצע וראש המטה שלו נהרג;
אי-הבהירות ביחס למצב בציר בחמדון-עאלי-בירות ,בשל כיתור בירות ,והתערבבות
הכוחות .כן התייחס לאבדות הרבות שנגרמו לכוחות הסוריים ,במיוחד בהגנה האווירית,
האבדות הרבות שגרמו הכוחות הסוריים לכוחות האויב בכוח אדם ובאמל"ח ,ולשינויים
המהירים במצב בצירים שבין דרום לבנון וציר בירות-דמשק.
טלאס החליט לשלוח קצין כדי שיבצע סיור בקו הקדמי ,על כל צירי הלחימה .הקצין
חזר ודיווח כי ציר דמשק-שתורא מנותק בשל הצטברות כלי רכב מושמדים עליו ,וכן
בשל הריסת הדרך על ידי ההפצצות האוויריות .בעקבות כך ביקש לואא' חסן תורכמאני
מטלאס שהקצין מהמנהלה שלו ,ראא'ד (רס"ן) אבראהים אל-מחמוד ,יבצע משימה זו,
והדבר אושר לו .הקצין יצא לדרך ,וסייר לאורך הקו ,כשהוא בודק את מצב הכוחות
הסוריים הערוכים במקומות השונים ,כולל בבירות .בקרבת מקום היערכות חטיבה
ממוכנת  ,58הוא נתקל בשמונת הטנקים הישראליים ,שננטשו במהלך הקרב בקרבת
סולטאן יעקב ,לאחר שצוותיהם ברחו ,ובהמשך נפגש עם מפקד החטיבה עצמו ,אותו
הכיר ,עמיד (תא"ל) עלי חביב .החטיבה ניהלה קרב קשה במקום זה ,והקצין סיפר לו כי
שמונת הטנקים הישראליים הללו אמורים להיות מועברים לדמשק על ידי אנשי "פלוגות
ההגנה" (עליהם פיקד אחי הנשיא ,רפעת אל-אסד) ,ואנשי הקומנדו (שני כוחות שנחשבו
קרובים ונאמנים ביותר למשטר) .מפקד החטיבה ענה כי מה שחשוב הוא מי שהשתלט
על טנקים אלה ,או מי שהשמיד אותם ,ולא אלה שיעבירו אותם לדמשק .אלה פועלים
בעורף (כלומר ,לא נלחמו בחזית ,כמו כוחות הצבא הרגילים ,כדיביזיה משוריינת ,1
וחטיבותיה) .היה בכך ביטוי ליחסים בין יחידות הצבא הרגילות של הצבא הסורי ,לבין
היחידות המועדפות של המשטר ,שנחשבו ליחידות עילית ,שהן אלה שעמדו להציג את
טנקי השלל הישראליים בחוצות דמשק ,ולזכות לכאורה בתהילה ,ולא אלה שנלחמו
והצליחו לתפוס אותם.
הקצין חזר לדמשק ,והלך לדווח את תוצאות סיורו למפקדו ,חסן תורכמאני .באותו
הזמן הועברו טנקים אלה כטנקי שלל ברחובות דמשק ,ובקרבת בנייני משרד ההגנה
והמטכ"ל .בעת שהקצין שהה בלשכתו של תורכמאני צלצל הטלפון ,ועל הקו היה מישהו
בכיר ,שר ההגנה או הרמטכ"ל ,שביקש לדעת מה הטנקים האלה .תורכמאני ענה לשואל
כי אלה טנקים ישראליים ,שעליהם השתלטה חטיבה ממוכנת .58
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הפרת הפסקת האש
עם הפסקת האש תפסה דיביזיה  1מרחב הגנה ,שהקו הקדמי שלו עובר בקו כאמד
אל-לוז-גבעות שמיס אל-חמא-אל-כהיא כאד-ינטא עד ג'ורה עאג'יה .משימת חטיבה
ממוכנת  58כללה :לעבור להגנה בגזרת עקוב אל-ג'די-אל-מרמלה-אל-כהיא כאד,
ולבצר אותו מול האויב הישראלי ,שהיה עסוק בפעולות התבצרות .היה ברור שהכנות
האויב בצד שמנגד והתבצרותו ,ובעיקר הכנותיו הלוגיסטיות ,טובות יותר מאלה של
הכוחות הסוריים ,בשל היכולות החומריות והציוד ההנדסי העדיף .האויב החל להקים
מוצבים על כל רכס כבוש ,והקצה  4-3בולדוזרים כדי לבצע זאת.
מפקד דיביזיה  ,1עמיד אבראהים צאפי ,נפגש תכופות עם מפקד חטיבה ממוכנת ,58
עמיד עלי חביב ,בקו הקדמי ,כדי לעמוד על מצב מורל החיילים ,ולוודא את מוכנותם.
הם ביקרו בתצפית מפקד פלוגת הסיור שבגבעות שמיס אל-חמא ,לחצו את ידי החיילים,
דיברו איתם והקשיבו לדבריהם ולדעותיהם .מפקד הדיביזיה אמר למפקד החטיבה
ולקצין המודיעין של הדיביזיה "תתכוננו לחידוש הלחימה".
גם שר ההגנה ,עמאד מוצטפא טלאס ,ביקר בלוויית מפקד הדיביזיה ,בכמה נקודות
לאורך הקו הקדמי ,פעמיים במהלך חודש אחד .באחד הביקורים האלה ,שנועדו לעמוד
על מצב מורל האנשים ,הם נכחו בהכנות לביצוע פשיטה על האויב בעקוב אל-ורדה,
למקרה שהאויב יפר הפרה כלשהי את הפסקת האש .לביצוע הפשיטה נדרשו מתנדבים
מבין הלוחמים ,והתברר שמספר התנדבים שביקשו להשתתף בפשיטה היה גדול בהרבה
ממה שנדרש .בעקבות כך היו לא מעט חיילים מאוכזבים שלא נבחרו למשימה .אחרי שר
ההגנה ביקרו בגזרת החטיבה אישים בכירים נוספים ,כראש מועצת העם (הפרלמנט),
ובכירי מפלגה ,וכן גם משלחות שהגיעו ממדינות ערב שונות .כולם באו לשמוע על
הקרב ולחזות במו עיניהם במקום שבו התרחש .הגיעו גם עיתונאים ,שראיינו את אנשי
ומפקדי החטיבה.
הפסקת האש נמשכה עד יום חמישי 22 ,ביולי  ,1982שחל בחג סיום חודש הרמדאן (עיד
אל-פיטר) .האויב באותה תקופה בדק כל יום את מצב הכוחות הסוריים על ידי אמצעי
מודיעין שונים .הסורים הבינו זאת והיו מוכנים לקראתו .הכוחות התורנים ,ובעיקר
הארטילריה ,החלו בהכנות באימונים ונשארו בכוננות קרבית מלאה ,כדי להגיב בהתאם
לצורך וכפי שהמצב יחייב ,במהירות הגדולה ביותר.
החל מהשעה  16:30ביום חמישי 22 ,ביולי  ,1982החל האויב ובמפתיע ,בהפרת הפסקת
האש ,כשהוא משתמש במטוסי קרב ובהפגזות ארטילריה ,ובמיוחד בתחמושת מצרר ,וכן
בירי בכינון ישיר ,בטנקים ובנ"ט ,לאורך כל החזית ,מתל אל-צעלוכ במערב ועד רחלה
בצד שמאל ,דבר שגרם לכמה אבדות אצל הכוחות הסוריים .האויב החל להפגיז תחילה
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את תצפיות הקו הקדמי ,כשאחד הפגזים נחת על עמדת תצפית מפקד פלוגת הסיור
של החטיבה ,ופגע באחת המשקפות שלה .המרחק בין תותח הטנק הישראלי ומשקפת
התצפית היה  735מטר ,והוא נמדד במדויק על ידי מד הטווח לייזר של התותחנים.
הפרת הפסקת אש זו לא הייתה פיקניק עבור הכוחות הישראליים ,שכן הם נענו בתגובה
מהירה ,קשה ואלימה .הכוננות הייתה מלאה מאחר שהסורים ידעו במדויק את כוונות
האויב .הימצאות מפקד החטיבה בחפ"ק שלו באותו הזמן הביאה לתגובה מהירה לעבר
האויב ,תוך דקות מעטות .כך התגברה הלחימה בערב יום חמישי ,כשתותחני החטיבה
החלו להגיב מייד לעבר מקורות הירי של האויב ,והמפקדה (כנראה ,המפקדה הכללית
בדמשק) עקבה אחר התפתחות האירועים והלחימה ,דקה אחר דקה .תגובת אסד לאויב
הישראלי הייתה ברורה ומכריעה ,כשהודיע ברדיו ובטלוויזיה ש"אם האויב יחזור על
כך ,התגובה תהיה קשה ואלימה ,בכל סוגי אמל"ח שהוא לא מכיר".

לקחי המלחמה והקרב
א .מסקנות ולקחי המלחמה
המלחמה בלבנון הייתה הזדמנות טובה עבור הצבא הישראלי לבחון את מכונת המלחמה
החדשה שלו .באופן כללי ,הפיקו ממנה תועלת ומן הלחימה בה כל הצדדים שנטלו בה
חלק ,ולהלן עיקרי הלקחים הצבאיים שניתן להפיק ממנה (בראייה הסורית):
.1

לחימה בשטחים הרריים ובשטחים עירוניים מאוכלסים מתאפיינת בטקטיקה
מיוחדת ,ובצורך בהפעלת סוגים שונים של כוחות ואמל"ח ,ושיתוף פעולה בין
החילות ואמצעי הלחימה ,וכל זה דורש אימונים מיוחדים ופיתוח מתמשך.

.2

התברר שתפקיד החי"ר בקרבות המתנהלים בשטחים הרריים ,שהם בעלי
טופוגרפיה מגוונת ,או בערים ,נחשב לתפקיד בסיסי .עם זאת ,יש צורך שהלחימה
המתבצעת על ידי כוחות חי"ר ,תסתייע בכוחות שריון וארטילריה .לכן צריך
שהחי"ר ישמש חיפוי קדמי בעת הפעלת טנקים ונגמ"שים.

.3

התברר כי לשימוש בקרקע והבנתה בצורה טובה על ידי הצד המגן ,יש תפקיד
גדול וחשוב בבלימת התקפת הכוח בעל היתרון ,כמותית ואיכותית ,והוא יאלץ את
הצד התוקף לשנות את יעדיו ,תוכניותיו ,ושיטותיו ,כתוצאה מהאבדות שבוודאי
יספוג.

.4

הלחימה באמצעות שימוש במארבים ,שמתבצעת על ידי היחידות באופן בסיסי,
היא העיקרון היעיל ביותר בקרב ההגנה בשטחים בעלי טופוגרפיה משתנה .לכן
צריך להתמקד באימון היחידות הקטנות לבצע לחימה מוצלחת בתנאים שכאלה.
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.5

יש צורך שהמפקדים ידריכו את הכפופים להם לקבל את ההחלטה המתאימה,
כדי לנקוט ביוזמה מהירה ובהתאם לתנאי המצב ,ובד בבד תינתן להם מידה של
עצמאות.

.6

ההתפתחות האיכותית בתחום אמצעי הקשר נחשבת למהלך בעל חשיבות רבה,
מאחר שהמפקדים ברמות הנמוכות נוטים בדרך כלל להתייעץ עם הרמות הגבוהות
בכל מצב מסובך ,ואילו הדרג הגבוה נוטה לפקד על יחידות במצבים מסוימים
באופן מרכזי ,דבר שמפחית את יכולות המפקדים הכפופים ואיכותם ואת פיתוח
יכולותיהם.

.7

החלפת פיקוד במהלך לחימה ,או שינוי עוצבות ויחידות ,יוצרים איום גדול על
שלמות הפיקוד ,ומכשול בביצוע המשימה שהוטלה .לכן צריך לצמצם זאת עד
כמה שניתן ,או להכשיר מפקדים בעלי יכולת לפקד בכל התנאים והמצבים.

.8

ניהול מלחמת גרילה בשטחים המגוונים ובערים תהיה השיטה העדיפה ,במיוחד
כאשר לאויב יש עדיפות כמותית ובאמל"ח .שיטה זו תזכה להצלחה בעת הביצוע.

.9

יכולת טנק המרכבה להכיל בתוכו עשרה חיילים חמושים או ארבע אלונקות
לפצועים ,תורמת רבות בהובלת חיילים לשדה הקרב ,ולפינוי הפצועים והנפגעים
בעת הצורך.

 .10גיוון פני השטח וסוגי האמל"ח והציוד שבהם נעשה שימוש ,מחייב קיום מערכת
של שיתוף פעולה והיכרות מתאימים ,כדי להימנע מהיווצרות טעויות שיובילו
לתוצאות לא נעימות.
 .11הובן שלארטילריה יש תפקיד חשוב בהגשת הסיוע הדרוש לכוחות המתקדמים,
אף שאופי השטח מצמצם את יעילותה ,דבר שמחייב פריסה מחדש של הארטילריה
בזמן ובמקום המתאימים .כן יסייע לתפקודה השגת מידע מדויק על ידי אמצעי
המודיעין ,במיוחד החדישים שבהם ,עם חיפוי אווירי מתאים.
 .12המלחמה הדגישה את חשיבות השימוש בתותחים מתנייעים ובמרגמות מקליברים
ומטווחים שונים ,מכיוון שזה מקל על התנועה ועל החלפת עמדות ,וכתוצאה מכך
מפחית את השפעת הירי הנגד סוללתי.
 .13המלחמה הדגישה את חשיבות השימוש בפגזי מצרר ,שכן השפעתם על כוחות
חשופים באזור הכינוס או על אלה הנוסעים בכלי רכב החשופים מלמעלה ,גדולה
בהרבה מהשפעת פגזי חנ"ם.
 .14כדי לשמור על המורל ועל יכולת הטיפול בפצועים ובנפגעים בצורה טובה יותר
ובמהירות ,יש צורך בהקצאת מחלקת רפואה עם רופא לכל יחידה לוחמת ,שתוכל
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להגיש עזרה ראשונה במקום שבו אירעה הפגיעה ,וכן להקצות יכולת פינוי
במסוקים.
 .15התברר כי לחיל ההנדסה יש תפקיד חשוב מאוד ,במיוחד באזורים בעלי טופוגרפיה
מגוונת .זה כולל בין השאר פריצת דרכים חדשות והקמת גשרים לצרכים טקטיים,
נוסף על משימות המיקוש.
 .16בולט תפקיד המסוקים במבצעי אספקה ותובלה ,כאשר לא ניתן לבצע זאת בדרכים
המתאימות באמצעות כלי רכב המיועדים לכך.
 .17במלחמה זו התבררה חשיבות החיפוי האווירי בעת התקדמות הטורים כדי לתגבר
עוצבות ,או להחליף עוצבות אחרות.
 .18מסוקי הנ"ט נחלו הצלחה רבה בפעולותיהם המיוחדות באזורים אלה ,ואף ביצעו
פעולות אחרות .כן השמידו בסיסי טילי נ"ם בעת הצורך ,כאלה שהיה צורך לפגוע
בהם ולהשמידם ,כאשר ישנם השיטה והאמל"ח הדרושים כדי לפעול נגדם.
 .19ההחלטה הנכונה וההגיונית היא זו הנשענת על ידיעות מודיעין מדויקות ,במיוחד
כאשר נעשה שימוש בטכנולוגיה הצבאית המפותחת ,שאפשרה אז לכוחות
הישראליים להשיג את הידיעות ,נוסף על אימותן על ידי מקורות אחרים שונים.
 .20ההתפתחות הטכנולוגית ,ובמיוחד בתחומי חיל האוויר וההגנה האווירית ,מחייבת
הקצאת מנגנון פיקוד ושליטה מהימן ורצוף ,הנשען על אמצעים אלקטרוניים
חדישים ומפותחים ,שלא יהיו מושפעים משיבוש אלקטרוני (ל"א) של האויב ,עם
הקצאת כוח האדם המאומן.
 .21חיל הים הישראלי בחן את אמצעי הלחימה שלו ,ולאור ההצלחה הרבה שהשיג,
צורף מחדש למלחמות של צה"ל ,ולכך יש חשיבות רבה לעתיד.
 .22האויב הישראלי השתמש בשיטות של לוחמה פסיכולוגית ומורלית מחושבת מאוד,
התואמת את מטרותיו ואת אופי היריב שמנגד .הכוחות הסוריים נקטו בדרכים
שונות של לוחמה פסיכולוגית ,שהיו מוצלחות ויעילות .כך צריך לנהוג גם במקרים
דומים בעתיד.
 .23ארגון וביצוע קרב ההגנה ביחידות המשוריינות הוכחו כהצלחה גדולה ,מבחינת
ההגנה הטובה על המרחב ,היחידות וגזרות ההגנה ,בהתאם לכללים הטקטיים
הידועים ,בהיערכות ללחימה של כוחות שריון ,ובפריסה במערך לחימה בדרג אחד
עם עתודה ,שני דרגים או שלושה.
 .24יעילות קרבות ההגנה של יחידות השריון תושג בתמרון בכוח ,באמצעים ובאופן
הפעולה הסדור שיתבצעו על ידי המפקדים בכל הרמות .צריך שהתמרון יוגבל רק
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לדרג השני או לעתודה ,אך לעיתים הוא עשוי לכלול גם את הדרג הראשון.
 .25יש לבצע את התקפות הנגד לפני שהאויב ירחיב את חדירתו ,ולפני שיתגבר את
הקו שאליו יגיע.
 .26יש צורך לארגן באופן מלא את שיתוף הפעולה עם הכוחות השכנים ,וכל מי
שפועל בתוך רצועת ההגנה ,כמו גם את שיתוף הפעולה בין הטנקים ומסוקי
הנ"ט ,שהוא ברמת חשיבות גבוהה ביותר.
 .27נשק הנ"ט לסוגיו הוא נשק יעיל מאוד ,המאיים על עתיד השריון.
 .28יש להתמקד בהסוואה בשדה ,בצמצום היקף הציוד והאמל"ח שבתוך מפקדות
השליטה ,ובפיתוח אמצעי קשר בהן ,בד בבד עם הקצאת מסוקי פיקוד לשליטה
על העוצבות.
 .29בקרב ,בדומה לתנאים האלה ,יש צורך בנציג אווירי ברמת כל גדוד טנקים.
 .30צריך להכניס מחלקת מודיעין/סיור לתוך מבנה גדודי הטנקים ,וכך גם פלוגת
הנדסה ממוכנת/מוסעת בתקן של חטיבת טנקים.
 .31יש להגדיל את כמות תחמושת הטנקים מהסוגים חודר שריון וחלול על חשבון
נפיץ ,במיוחד כשיש סוללות ארטילריה בעלות קוטר גדול.
 .32כדי להקל על הפיקוד על אנשי החי"ר המוסע/הממוכן בעת לחימה ,עדיף שיהיה
מפקד שני ליחידה (פלוגה) ,כדי שיפקד על הנגמ"שים במקרה שחיילי החי"ר ירדו
מהם (להילחם רגלית).
 .33צריך להמשיך ולאמן את הכוחות בד בבד עם פעולות הלחימה ,בהתאם לתנאים,
לצורך ולמצב.

ב .מאפייני הקרב בסולטאן יעקב
להלן המאפיינים העיקריים של הקרב ,כפי שמופיעים בספרו של המח"ט ,עלי חביב:
 .1האויב נשען בהתקפתו על העיקרון המרובע  -טנק ,מטוס ,דחפור ונ"ט (קרקעי
ואווירי).
 .2המיקוש מרחוק ,ולראשונה באמצעות שימוש בתותחים ,במסוקים ובמטוסי קרב,
וכן בפגזי מצרר ,ובאופן נרחב ,בתחמושת האסורה מבחינה בין-לאומית.
.3

הריכוז הרב של כלי הרק"ם הישראליים ,ובמיוחד הטנקים ,שנועד להגביר את
עוצמת ההתקפה ,ולהשיג את המשימה בזמן שנקבע ,כפי שתוכנן ,כך שהאויב
הישראלי יוכל לממש את מטרת המלחמה ולהגיע לאזור מצנע שבלבנון ,לפני
מועד הפסקת האש.
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.4

גיוון אמצעי הלחימה והציוד הצבאי ,והשימוש הרב בטכנולוגיות החדישות ,ובכלי
המלחמה האמריקאיים והישראליים.

.5

שימוש רב שעשה האויב הישראלי בחיל האוויר ,ובמיוחד במסוקי תקיפה ,שבהם
נעשה שימוש במבצעי הסתננות .שימוש בכללי ההסוואה ,ההונאה וההטעיה,
מקשה על מטוסי האויב להפציץ את היעדים שעל הקרקע.

.6

השימוש בתקיפות אוויריות רבות באופן רב יחסי בבקעה צרה זו ,בשל חשיבות
אזור סולטאן יעקב בזירת הלחימה.

.7

לאויב הישראלי היה יתרון ברור בלוחמה אלקטרונית .מערך השיבוש וההטעיה
שלו והמיסוך האלקטרוני ,המכ"מי והתרמי ,נשען על שימוש משולב בין אמצעי
הכוונה ומחשבים אלקטרוניים ,כדי לשלוט במערכי האש ובאמצעיה.

.8

אומץ הלב ,הפיקוד הטוב והיכולת הטובה ,וכן עמידתו האיתנה של החייל הסורי,
ועוצמת הלחימה שבה הצטיין ותחבולותיו ,כפי שציין זאת הרמטכ"ל הישראלי,
רפאל איתן ,לעיתון "הארץ" ,בהכירו ביכולות הלוחם הסורי ועיקשותו.

.9

הגברת עוצמת האש על ידי האויב הישראלי ,והארכת טווחה מזה המוכר .נקלטה
שיחה בין אחד ממפקדי העוצבות של האויב ,האומר למפקדו" :לא אתקדם מטר
אחד מבלי לבצע שעה נוספת של הכנה באש ,ועליך לדעת שאני מנהל קרב עם
דיביזיה  1הסורית".

 .10הפעלת מארבים חמושים וסיורים מאחורי קווי האויב ,הנחת מוקשים והגנה על
המעברים החיוניים( ,כמעבר גבעה  )1,065באש ממגוון סוגי הנשק ,אילצו את
האויב הישראלי לשאת בנטל צבאי כבד (קרי באבדות) ,באמל"ח ובכוח אדם.
 .11קרב סולטאן יעקב התאפיין בעוצמה גבוהה של אש ,ביבשה ובאוויר ,ובעוצמת
הכוח ששלחה ישראל לשדה הקרב ,כדי להגביר את הלחץ על המערכים הסוריים,
להגביל את חופש הפעולה של הכוחות הסוריים ,ולמנוע מהם להטיל כוחות חדשים
לקרב.
 .12השימוש במטוסי התצפית וההתרעה המוקדמת מדגם "הוק איי" ,וניצול אמצעי
המודיעין המתקדם בשדה הקרב ,כמכ"מי תצפית לשדה הקרב וכלי טיס בלתי
מאוישים (כטב"מים).
 .13צריכה רבה של האויב הישראלי באמצעים חומריים ,ובאמל"ח ,ציוד ותחמושת,
כתוצאה מהאצת קצב הלחימה ,ובשל אילוצי הזמן ,הגיאוגרפיה של זירת הלחימה,
והניסיון לצמצם אבדות ככל שניתן ,במיוחד בכוח אדם.
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 .14היה ברור השימוש שנעשה בדור החדש של הטיל המתקדם "זאב" ,על פני השימוש
בטיל "שרייק" ,נגד תחנות המכ"ם ,בהמשך לפיתוח סוג זה של אמל"ח ,מאז
מלחמת אוקטובר .1973

ג .לקחי הקרב בסולטאן יעקב
להלן הלקחים העיקריים והחשובים שהופקו מקרב סולטאן יעקב:
.1

הדרך הטובה ביותר לנטרל את היתרון האווירי של האויב היא להילחם נגדו על
הקרקע.

.2

הכנת זירת הלחימה כפי שצריך ,ואופי הקרב הצפוי ,יתרמו להשגת הניצחון.
מה שהוכן לקרב בסולטאן יעקב היה קו ירי יציב ,שנועד להשלים כיס ירי ,דבר
שביצועו ארך שעות אחדות בלבד ,ונתן לכוחות הסוריים יכולת לבלום את הכוח
התוקף ובעל היתרון בכמות ובאמל"ח.

.3

מידע לא מדויק על השטח מוביל לתוצאות כואבות בשדה הקרב .כך גם הטעיית
האויב ומניעה מגורמי המודיעין שלו להשיג את המידע הדרוש ,מסייעים לתבוסתו,
ללא קשר לעוצמתו ולכוחו ,ולאמצעים שבהם הוא תוקף.

.4

האימונים הטובים בעת רגיעה וההצטיינות בביצוע התרגילים הטקטיים ,תרמו
ללוחמים מקצועיות וידע ,וסייעו להם לעמוד איתן ולהשיג ניצחון בכל עימות עם
האויב.

.5

הימצאות המפקדים עם הלוחמים ,והכרתם את היכולות של כל אחד מהם ,סייעו
בקבלת ההחלטות הנכונות ובחלוקת המשימות ,כדי שתתאמנה ליכולות הלוחמים
ולהשתתפותם בהשגת הניצחון .כך גם טיפול נכון בחיילים הכפופים להם ,גמישות,
צדק ושימוש כדוגמה אישית עבורם ,הן תכונות בסיסיות שצריכות להיות אצל
המפקד המצליח.

.6

הערכה נכונה של כוונות האויב ,והכרת עקרונות לחימתו ואופן חשיבתו ,דבר
שאפשר למפקדים לנקוט בצעדים המתאימים ,כדי למנוע ממנו לבצע התקפת נגד
כדי להשיג את מטרתו.

.7

שמירה על קשר מתמיד עם הכפופים ,שהוא הקשר (במקור :העצב) החיוני החשוב,
נמצא בחזית פעילות ניהול הלחימה .יש צורך שמפקדי הפלוגות ,ובעיקר פלוגות
הטנקים והממוכנות ,יימצאו על תדר אחד עם מפקד החטיבה.

.8

צריך שמפקד השדה (ברמת מ"פ ,מג"ד) יהיה בעל כושר גופני גבוה ,שיאפשר לו
את מילוי תפקידו ,נוסף על הידע האיכותי שנמצא ברשותו ,שמתאים לתפקידו.
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.9

הקשר בין מפקדי העוצבות והיחידות בשדה הקרב עם הלוחמים ירים מאוד את
המורל אצלם ,וככל שהמפקד יימצא בקשר ישיר עם כל הכפופים לו ,יתאפשר
ניהול הקרב והפיקוד עליו בהצלחה.

 .10האמון של הכפופים במפקד ממלא תפקיד חשוב בעמידתם האיתנה ובהתעקשותם
להשיג ניצחון.
 .11החייל הישראלי פחדן ומפחד למות ,ואינו נרתע מלהפקיר את האמל"ח שלו ,אם
הוא נתקל בהתנגדות אמיתית ובסכנה לחייו.
 .12חשיבות גורם ההפתעה לאויב ,ותפקידו המיוחד בהכרעה מהירה של הקרב.
 .13ניצול נכון של המאפיינים ההגנתיים וההסוואתיים של השטח ושל הגורמים
הגיאוגרפיים בשדה הקרב יפחית את הפגיעות ,ללא קשר לטכנולוגיה הגבוהה של
אמל"ח האויב.
 .14העמידה האיתנה בקרב היא גורם מכריע בהשגת הניצחון ,וזה מה שמפחיד את
האויב הישראלי.
 .15כל עוצבות כוחותינו המזוינים יכולות להשיג ניצחונות גדולים ,לא פחות מהעימות
ההרואי של לוחמי חטיבה ממוכנת  58בקרב סולטאן יעקב.
 .16מן הראוי שלא לשכוח שהמפקדים הישראלים כדרכם ,מנצלים את הפסקת האש
ומחפשים על כל גבעה ,רמה ותל ,אדמה לא כבושה ,כדי לנצל אותה ,ולשפר את
הגנתם עליה ,ויספחו אותה לשטח הנמצא תחת שליטתם ,כדי שזה יהיה ההישג
שלהם שהושג ללא קרב.
 .17צריך לתגבר את הנ"ט כדי שיוכל להתמודד מול שריון האויב ,על ידי שימוש בטילי
נ"ט חדישים ,והסתמכות יחידות הנ"ט בכל העוצבות :בחי"ר ,כוחות מיוחדים,
ממוכנות וטנקים ,עליהם.
 .18יש לחשוב בזמן המתאים על פתרונות יצירתיים כדי להגן על מכשירי הקשר,
והשימוש (במקור :התמרון) בהם ,והמודיעין לאבטחת מהלכי הלחימה .זה יהיה
תפקיד המפקד היצירתי.
 .19קרב סולטאן יעקב השיג תוצאה חשובה ,שכן הכוחות הסוריים נשארו בלבנון.
כן השיג קרב טקטי זה מטרה אסטרטגית ,והוא מניעת חלוקת לבנון והפיכתה
למדינונות עדתיות קטנות.
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קרב סולטאן יעקב בעיני התקשורת הזרה
והישראלית
קרב סולטאן יעקב משך תשומת לב רבה באופן יוצא דופן ,הן בתקשורת המקומית והן
בתקשורת המערבית והעולמית ,בעיקר בשל העובדה שהכוחות הסוריים נלחמו לבדם
כנגד כוחות גדולים ,הן ביבשה והן באוויר ,והצליחו למנוע מהאויב להשיג את מטרותיו
הסופיות ,בהתנגדות הקשה שגילו בלחימה בבקאע באופן כללי ,ובמיוחד בקרב שניהלו
בסולטאן יעקב.
כמות הפרסומים שהתפרסמו בישראל על הקרב אינה נופלת משיעור האבדות שגרמו
הכוחות הסוריים לכוחות הישראליים במהלכו ,הן בנפש והן בציוד ובאמל"ח .לקרב
ולתוצאותיו הייתה השפעה גדולה ,מורלית ונפשית על הציבור הישראלי ,אזרחים ואנשי
צבא ,פוליטיקאים ואנשי אקדמיה כאחד ,דבר שעולה בבירור מהספרים ,המאמרים
והמחקרים הרבים שפורסמו על קרב זה לאחר המלחמה.

א .בעיני התקשורת הזרה
המחבר מתייחס בעיקר למה שפורסם בתקשורת הסובייטית והצרפתית .כך ,לדוגמה,
פרסם העיתון "הכוכב האדום" ב 29-ביולי  ,1982מאמר ארוך שבו הוא משבח את
הכוחות הסוריים שלחמו בבקאע ,ובמיוחד בקרב סולטאן יעקב ,במקצועיות רבה,
בשימוש באמצעי הלחימה שנמצאו בידיהם ,ובלמו בהצלחה את התקפות האויב ,וגרמו
לו לאבדות רבות .במאמר אחר שהתפרסם באותו עיתון ב 1-בספטמבר  ,1982נכתב כי
אף שהמקורות הישראליים מכריזים על ניצחונם ,תוצאות הקרב מצביעות על תוצאה
שונה לגמרי .הכוחות הסוריים עמדו באומץ רב מול התקפת הכוחות הישראליים ,ואם
אלה השיגו הישגים כלשהם בשטח ,הרי שאלה הושגו תמורת אבדות כבדות ורבות ,כך
שהישראלים אולצו לסגת ולברוח ,כשהם משאירים מאחוריהם את נשקם וציודם.
השבועון הצרפתי "נובל אובזרבטר" מ 15-באוקטובר  1982פרסם מאמר על המניעים
למלחמה בלבנון ,וציין שהסורים נלחמו היטב ובנחישות ,יותר ממה שניתן היה להניח,
והצליחו לבלום את שלושת הטורים הישראליים ,ובמיוחד את זה שפעל בציר התיכון
רפיד-סולטאן יעקב.
הכותב מסכם כי בסך הכול ניתן לומר שהכוחות הישראליים נכשלו בהשגת מטרתם
הסופית ,והיא סילוק הכוחות הסוריים מלבנון ,וגרימת אבדות רבות להם ,כך שלא
יהוו איום ישיר כלשהו כלפי הכוחות הישראליים ,לפחות בטווח הנראה לעין .מתחילת
הפלישה הישראלית הכריזה סוריה על מחויבותה כלפי לבנון ,וכי המפקדה הכללית
הסורית הורתה לכוחות הסוריים בלבנון להתנגד לפלישה הישראלית בכל האמצעים
שבידיהם.
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ב .בעיני התקשורת הישראלית
בראיית הסורים ,הקרב בסולטאן יעקב ,תוצאותיו והשפעותיו גרמו לנדודי שינה להנהגה
בישראל .הדבר לא פסח על הכותבים והחוקרים הישראלים השונים ,ועל העיתונות
הישראלית ,שעסקה בכישלון הצבא הישראלי להשיג את מטרות המלחמה ,שהוכנה
ותוכננה מראש ,ודנה בקרב זה ובסיבות לכישלונו.
הפרסומים על הקרב התפרסמו לא רק זמן קצר לאחר סיומו ,כי אם גם בשנים הבאות.
אף שהקרב הזה נחקר בצה"ל פעמים אחדות מאז המלחמה ,עדיין לא ניתנה תשובה
(בראיית הסורים) לשאלה ,כיצד הגיע גדוד טנקים ישראלי לאזור שעליו שולטים
הסורים .הסורים קראו כנראה כל בדל מידע שפורסם בארץ על אודות הקרב וניתוחו
על ידי הפרשנים השונים ,בין אם בעיתונות ובין אם בספרים שפורסמו על המלחמה,
ומנסים להבין איך קרה הדבר ,מנקודת המבט הישראלית .הסורים מדגישים את
התייחסות העיתונות בישראל לקרב זה כאל סיוט וכישלון מהדהד של המלחמה כולה,
ארבעה ימים מתחילתה.
נוסף על כך לא פורסם הנוסח הרשמי של צה"ל על המלחמה ,והאמת על מה שקרה
בקרב לא יצאה לאור .הם מתייחסים לחילופי ההאשמות בין המפקדים והחיילים בתוך
הצבא ,על מאמצי הסתרה של הכישלון ,ועל העלאות בדרגה של בכירים ,למרות
אחריותם למה שקרה ,וכי מה שנשאר אצל החיילים הם רק הזיכרונות הקשים מהקרב.
הסורים מסתמכים כמובן על מה שפורסם אצלנו על תהליך קבלת ההחלטות לפני
הקרב ,ברמות הגיס ,האוגדה והחטיבה ,ועל הכשל המודיעיני שקבע שאין כוחות סוריים
באזור ,וכי הסורים נסוגו ממנו .על רקע זה הורה המג"ד לגדוד להתקדם ,ולא הבין כי
הוא נמצא בתוך שטח הנשלט על ידי הכוחות הסוריים ,וכך נפל בפח .הם גם מתייחסים
לאנדרלמוסיה ששררה בגדוד בעקבות כך ,ולאובדן הקשר והשליטה בתוכו בין הכוחות
השונים ,פלוגות ומחלקות ,ובינו לבין מפקדת החטיבה.
בתוך כל אלה עולה כמובן נושא הנעדרים מהקרב ,אך ורק כפי שהוא הוצג בתקשורת
הישראלית .אין בספר כל התייחסות לנושא מהצד הסורי ,מלבד העובדה שראו חיילים
ישראלים בורחים מן הטנקים והנגמ"שים.
הסורים גם מצטטים את דבריהם של מפקדים ישראלים בכירים על הקרב ,ועל לחימתם
ועמידתם מול הכוחות הישראליים ,כגון האלוף אמיר דרורי ,אלוף פיקוד הצפון דאז,
שאמר :ש"אין לזלזל בחיילים הסורים ,שנלחמו היטב" ,שר הביטחון דאז ,אריאל שרון,
ששיבח את המורל הגבוה שהפגינו החיילים הסורים בקרב ,והתנגדותם הנמרצת
להתקדמות הכוחות הישראליים ,וכן את דברי הרמטכ"ל דאז ,רב-אלוף רפאל איתן,
שהתייחס גם הוא ללחימתם העיקשת של הסורים.
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אחד הפרסומים הישראליים שזכה להתייחסות מפורטת בפרק זה בספר ,הוא ספרם
של זאב שיף ואהוד יערי "מלחמת שולל" 4,שתורגם לערבית ,והכותב מפרט את עיקרי
הדברים הכתובים בו על המלחמה ותוצאותיה ,הן ברמה המדינית והן ברמה הצבאית.
התייחסות מיוחדת ניתנת לחלק בספר המתורגם העוסק בלחימה בבקאע ,ובדגש על
קרב סולטאן יעקב .הכותב מדגיש במיוחד את ניתוח הקרב ותוצאותיו ,כפי שהם
מופיעים בספר הישראלי ,ואת הקביעה כי הקרב היה כישלון של כוחות צה"ל שלחמו
מול חטיבה  58ממוכנת הסורית.
שאלה אחרת שעולה מן הספר ,שאליה מתייחס הכותב ,היא מדוע אפשרה להם ישראל
לגרור את הטנקים שהושארו בשטח ,התקינים והפגועים ,ומדוע לא פוצצו אותם .כן
מתייחסים הסורים לסוגיית המודיעין השגוי על היערכות הכוחות הסוריים בגזרה.
לסיום ,מדגיש הכותב ,בלימת הכוחות הישראליים בקרב זה (לו הם קוראים מבצר
סולטאן יעקב) הוכיחה להנהגה הישראלית דאז (בגין ,שרון) כי הם אינם מסוגלים
להנחית מכה קשה על הכוחות הסוריים ,כפי שחשבו ,ולממש את חלומות ההתפשטות
שלהם ,והכישלון בקרב הזה אף פגע בתהילתם.
הכותב מסיים פרק זה ,כשהוא מצטט את הכתוב בסיומו של הספר הישראלי (אחרית
דבר) ,כי בעקבות ניצחונה בקרב זה ,חיזקה סוריה את מעמדה בלבנון כגורם מרכזי,
מנעה מישראל להשיג את מטרותיה במלחמה זו ,והצליחה לבלום את כוחותיה לפני
שאלה ישתלטו על אזורים נוספים בבקאע ,כדהר אל-בידר וזחלה ,וכי הסורים גאים
בהצלחתם בכך שעמדו במשימה להתנגד לכוחות האויב .כן הוא מתייחס לחסרונות
צה"ל ,כפי שבאו לידי ביטוי במלחמה זו ,ובקרב עצמו ,כפי שהם מוצגים בספר ,וכי
בסופו של דבר החלה ישראל במאמצי היחלצות מן "הביצה" הלבנונית ,והחלה בנסיגת
כוחותיה ממנה בשלבים.

סיכום (של מחבר הספר הסורי)
קרב סולטאן יעקב אינו קרב יוצא מהכלל בתולדות הצבא הסורי ,כי אם אחד האירועים
המפוארים ,ובעלי הגאווה הרבה ,המעידים על רצון הלוחם הערבי ומוכנותו להקריב
עצמו ,למען תהילת המולדת וכבוד האומה .החייל הישראלי אינו יותר הסופרמן ,כפי
שהוצג על ידי שופרות התעמולה הציונית והאימפריאליסטית ,במסע שנועד לשרת את
התוכניות שמטרתן השגת ההגמוניה והרחבת השליטה וההשפעה.
מי שקורא את תולדות הסכסוך הערבי-ישראלי בדקדקנות ,יבין שהחייל הישראלי הוא
פחדן ,חושש מעימות ישיר בשדה הקרב ,ומבקש לפצות על כך באמצעות מיגון בתוך
4

יצא לאור בשנת  1984בהוצאת שוקן.
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הטנקים והנגמ"שים ,כשהוא נסמך על כך שהמיגון הטוב ישמור על חייו .אך כל זה הפך
להיות חלק מהעבר ,ובמיוחד לאחר הניצחון האסטרטגי שאותו השיגו אנשי ההתנגדות
הלבנונית (הכוונה לחזבאללה) על התוקפנות האמריקאית-ישראלית ביולי-אוגוסט
.2006
אנחנו נזכרים בקרב סולטאן יעקב לאחר שחלפו יותר מ 29-שנים ,אירוע שדוחף את כל
הלוחמים לקבל השראה מהלקחים שהופקו ממנו ,ולהוסיף דפים חדשים ומכובדים בספר
תולדות הצבא הסורי ,המלא בתמונות של גבורה ,גבריות והקרבה.
האנשים שיצרו את התמונות הגדולות של העמידה האיתנה וההגנה המכובדת במלחמת
השחרור של תשרין (אוקטובר ,הכוונה למלחמת יום הכיפורים) ובסולטאן יעקב ,הם
נחושים יותר היום להחזיר כל מקור מים וגרגיר אדמה ,ושמים לנגד עיניהם את המטרה
להניח את הבסיס לשלום הצודק והמלא ,המבוסס על ההחלטות הלגיטימיות הבין-
לאומיות ,ובהסתמך על ועידת מדריד ועקרון האדמה תמורת השלום .הגולן הכבוש היה
ויישאר של סוריה הערבית ,ויחזור בעוד זמן ארוך או קצר לחיק אומת האם סוריה ,הלב
הפועם של הערביות.
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המכון לחקר המורשת

מפת הקרב בסולטאן יעקב ,כפי שהיא מופיעה בספר של מפקד חטיבה ממוכנת  58של הצבא הערבי הסורי.
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