
U המערכה המלחמתית בחזית המצרית"דפים מהספר" 

 מאל חמאד'בדימוס ג] .מ.פ – אלוף[' מאת לואא

 .קצין באגף המודיעין –פסח מלובני .) מיל(ם "אל :תירגם

ר "ד.) מיל(ל "תא ;פסח מלובני.) מיל(ם "אל ;אמנון רשף.) מיל(אלוף : הבהרות
  .דני אשר

 
 

  402' עמ
 

ממערב לתעלהביקור דיין במפקדת שרון   
שנערכה במפקדה הקדמית " כישוף"לחודש ובעקבות סיום פגישת  17-בצהרי ה

שעזב את הפגישה עם אנשי , .]ר.א –אדן ") ברן("אלוף אברהם [ של הגנרל ברן

התלווה הגנרל , שריון 25מפקדתו ויצא דרומה כדי לפקד על הקרב נגד חטיבה 

צה עימו את תעלת סואץ על גב לחצר הצליחה וח, שר הביטחון, שרון למשה דיין

אחת מדוברות הפונטון הניידות בדרכם למפקדתו הקדמית של הגנרל שרון 

.שבגדה המערבית  

  

  
 
 

שהיה הביקור הראשון שלו לגדה המערבית של , משה דיין תיאר ביקור זה

, ביקש ממני) במקור –כינויו של שרון ( "אריק: "בזכרונותיו  ואמר, התעלה

אך אני העדפתי לעבור , שנעלה על רכב משוריין, התעלה לאחר שחצינו את

אנשי הצנחנים שכבו על מדרונות סוללות העפר כשהם . חלק מן הדרך ברגל

בקצה . למחצהכשהם מותשים ועיניהם עצומות , עמוסים בציודם האישי

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14

www.hativa14.org.il



 7אריק הודיע לי כי השאיר , ר טנקיםהמערבי בעומק שטח האויב עמדו מספ

להגנה על ראש ) במקור –מפקד חטיבת הצנחנים (דני מט  ם"טנקים עם אל

נמצאו בחזית , טנקים 20שמספרם עלה על , הגשר ואילו שאר הטנקים

   )במקור –לחודש  16-ב(ביום הקודם . הקדמית
 

  
  403' עמ

 
מצריים והשמידו שתי טנקים  20-ובמהלך המבצעים בגדה המערבית פגעו ב

.].מ.פ – 650' עמ" אבני דרך", דיין[". סוללות של טילי הגנה אווירית סאם  

במהלך ביקורו של משה דיין במפקדת שרון הוצגה בפניו תכנית חדשה 

בעלת השפעה רבה מבחינת המבצעים העמוקים , החדירה להרחבת פירצת

דיין זכר כי הפיתרון הטוב ביותר . והנרחבים שנועדו לכתר את הכוחות המצרים

המצרית ממזרח לתעלה באמצעות  2הוא לקפל את האגף הימני של ארמיה 

ובסיוע , ממזרח וממערב לתעלה, התקדמות צפונה בשני מבצעים מקבילים

דבר שיגרום לכל כוח , הישראליים בכל אחד משתי הגדותהדדי בין הכוחות 

, מהם להוות איום מסוכן לאגף הכוחות המצרים שעל הגדה הנגדית של התעלה

  .וכך יביא לטיהור שתי הגדות ולהרחבת פירצת החדירה
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כאשר , סביב נקודה זו התפתח ויכוח חריף וחזק בין הגנרל שרון והגנרל גונן

השייכת לאוגדתו תצלח לגדה .] ר.א – 14חטיבה [שרון ביקש שחטיבת אמנון 

שאר בגדה ישהיא צריכה להבעת שהגנרל גונן טען , המערבית של התעלה

ש הגשר במרכז רא(טאליה -וכי צריך לשלוח אותה צפונה לכיוון אל, המזרחית

במטרה להרחיב  ,.]ר.א –" מיסורי"ב( 215" סגול[" )במקור – 16של דיוויזיה 

.את פירצת החדירה  

ל במפקדת פיקוד "נציגו האישי של הרמטכ(לב  שרון פנה אל הגנרל חיים בר

תו ואישר את צליחת חטיבת אמנון ממערב שנענה לבקש,  )במקור -הדרום 

נמצאה מרבית אוגדתו של שרון , אמנוןלאחר מעבר חטיבת , לאור זאת. לתעלה

לב בהצעה לשנות את  ולכן פנה שנית לבר, בגדה המערבית של התעלה

, ובמקום שאוגדתו תפעל מדרום וממערב לאוגדת ברן, התכנית המתוכננת

שאר במקומו יהעלה שרון הצעה כי י, במקביל לתעלה  
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לעבר , כןידי התקדמות צפונה לאחר מ-כדי להרחיב את ראש הגשר על

לב אישר זאת וקרא לגונן כדי להודיע לו על השינוי שעשה  בר. אסמאעיליה

לאחר , ובמקום שאוגדת מגן תהיה אחראית על אבטחת ראש הגשר, בתכנית

יתה עתה יה, פי התכנית-כפי שהוחלט על, שתקבל משימה זו מאוגדת שרון

. סואץ ].מ.פ –העיר [בכיוון , ממערב לאוגדת אדן, משימתה להתקדם דרומה

, שאר עם אוגדתו בראש הגשר במקומו הנוכחיייתה עתה להימשימת שרון ה

.כ לנוע לעבר אסמאעיליה"ואח  

שהחיים מבחינתו יהיו , לב גונן אישר את שינוי זה בתכנית כשהוא מבהיר לבר

 – 252אוגדה [ומגן .] ר.א – 162אוגדה [קלים יותר אם יפקד על אוגדות ברן 

שכן סוף סוף הוא יעבוד , .]ר.א – 143אוגדה [ וגדתו של שרוןבמקום על א.] ר.א

יעשו ילא , במידה ויהיו, עם מפקדים שישתפו עימו פעולה והסתייגויותיהם

גונן אישר שפריסת הכוחות הישראליים כלפי דרום תהיה . מסיבות אישיות

ברן מצד שמאל ומגן מצד ימין: בצורת מניפה  
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  404' עמ
 

הורה לו הגנרל שרון לתקוף את החווה , לפני שחטיבת אמנון תצלח את התעלה

ר ודיוויזיה "חי 16יחידות חטיבה . מעורפה) במקור –' לאא'ג-כפר אל(הסינית 

המשוריינת כבר היו מותשות מן הקרבות הקשים והמרים שניהלו בתוך  21

עיניהם התגלה לנגד . ולכן לא עבר זמן רב והיא נפלה בידי הישראליים, הכפר

ח  "שכלל עמדות רבות עם אמל, מראה של אזור הגנתי המאורגן ברמה גבוהה

שהיו פזורים בכל האזור ) במקור –מליוטקה ( "סאגר"ט "נתותחים וטילי , נטוש

  .בכמויות רבות

לאחר נפילת החווה המשיך אמנון בלחצו להרחבת ראש הגשר שממזרח 

.  מ צפונה"ק 5-לתעלה למרחק של כ  
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