
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

  .פסח מלובני.) מיל(ם "אל ;אמנון רשף.) מיל(אלוף : הבהרות

 
לב-בר קו והריסת הגדולה הצליחה: 2פרק   

 85' עמ

הדרג הראשון של גדודי  את כוחות הצליחה הגל הראשון של כלולי התכנון י"עפ
אלה יצלחו . לאורך כל התעלה, ].מ.פ – של חמשת הדיוויזיות[הדרג הראשון 

במקומות המרוחקים מן המוצבים , תחת חיפוי האש הארטילרית יהםבסירות
של התעלה  רחיתכ יטפסו על סוללת החול הממוקמת בגדה המז"אח. הישראלים

עבור הכוחות הצולחים בגלים הבאים כדי להקל לצד האחר ויורידו את הסולמות 
 .עליהם לעבור את הסוללה

 

, משימת הגל הראשון היתה להגיע במהירות לדרג השני של קו ההגנה של האויב
כדי שהדבר . לב שבדרג הראשון-תוך התעלמות מן המוצבים המבוצרים של קו בר

יצליח הוקצו להם צוותים מיוחדים של ציידי טנקים כדי לפגוע בטנקים הישראלים 
ואשר היה צפוי שינועו לעבר התעלה עם , הנמצאים במערך ההגנה הישראלי השני

 RPG-7טים "חיילים שהיו מצוידים במרנ 10-כל  צוות כזה כלל  כ. תחילת הצליחה
 .)סאגר(נחים מדגם מליוטקה ט מו"בטילי נ וכן
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לכתר את , לאחר צליחת התעלה, ר"י התכנון היה על הגל השני של החי"עפ
 . לב ולהשתלט עליהם-המוצבים בקו בר

 

 86' עמ

לצורך זה ננקטו הצעדים  .תוך הסתייעות בירי תותחים בכינון ישיר לעברםזאת 
כך שהתותחים שיירו בכינון ישיר , המתאימים בתכנית האש הארטילרית

ר לתקוף את המוצבים "יסייעו לחיו, מעמדותיהם שבגדה המערבית של התעלה
 . האלה
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  90' עמ

עם תחילת ההפגזה הארטילרית החלו צוותי ציידי הטנקים לצלוח את התעלה 
ולמנוע מהם טנקי האויב להשמיד לבצע את משימתם והחלו  ,באמצעות סירות

 תערבלה

 

 91' עמ

וכן למנוע מהם להשתמש בעמדותיהם שבסוללה , ולהפריע לצליחת הכוחות
 . שבגדה המזרחית של התעלה

   

גם מול  , בנוסף להפתעה האסטרטגית שנחתה עליו, מצא עצמו האויב בלחימהכך 
, תיו עם תחילת ההתקפהכוננות כוחולא העלה את רמת הוא שכן , הפתעה טקטית

שנמצאו בדרג השני לא יכלו לתפוס את המקומות שיועדו להם כדי  והטנקים שלו
 . ולסגור את הפרצות שביניהם, לב-לסייע למוצבי קו בר

לאחר סיום החלק הראשון  ,לעבר התעלה 14,20כשטנקים אלו החלו לנוע בשעה 
הם , וכשזו העתיקה את אישה לעומק ].מ.פ –המצרית [של ההפגזה הארטילרית 

שהקדימו אותם ותפסו חלק מהעמדות שיועדו , י צוותי ציידי הטנקים"הותקפו ע
י אותם "דבר שגרם להשמדת כמות גדולה של מהם ע, להם בקו ההגנה הראשון

שנורו לעברם מן , ט וטילי המליוטקה"תותחי הנ, בנוסף לאש הטנקים, צוותים
 .ית בתעלההסוללות שעל הגדה המערב
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, RPG-7טים "היו מצויידים במרנ ,ר"שהיו בעיקרם אנשי חי, אנשי הגל הראשון
וחבלים , סולמות חבלים כדי לטפס על סוללת העפר, מ מדגם סטרלה"טילי כתף נ

  מסוגים שונים 

 92' עמ

טי "מרנ, וטילי המליוטקה B-11-ו B-10רים  "ר לגרור את התול"שנועדו לסייע לחי
, מ"מ 12.7מ והכבדים "מ 7.62המקלעים הבינוניים , SA-7מ "וטילי הנ RPG-7-ה

במקביל הופעלו גם כוחות קומנדו כדי להניח . ולהעלותם על הסוללה בהצלחה
מארבים ולמקש צירים במטרה למנוע מטנקי האויב להגיע לתעלה ולהתערב 

 .י האויב"חלק מהמסוקים שנשאו אותם הופלו ע. בלחימה

שתחת פיקוד שתי  ].מ.פ –במקור –צאעקה [אנשי גדודי הקומנדו ותה עת החלו בא
ארמיות השדה לצלוח את התעלה כדי לפעול כנגד מרכזי הפיקוד והשליטה של 

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14

www.hativa14.org.il



ח להני, האויב ועמדות התותחים שלו במטרה שיאבד את שליטתו על כוחותיו
מארבים ומוקשים בציר ההתקרבות שלו ודרכי התנועה של עתודותיו לעבר מוצבי 

כדי להתערב בקרב , הנעים מן העומק, וכדי למנוע מן הטנקים שלו, לב-קו בר
 .המתנהל להשתלט על המוצבים

   

 94' עמ

גדודי קומנדו באמצעות  4המריאו , לפני השקיעה, בערב 17,30בסביבות השעה 
מאחר . לעבר מקומות שונים בסיני, מסוקים שטסו בגובה נמוך לעומק שטח האויב

הצליח האויב , מ המצריים שממערב לתעלה"נ מחוץ למטריית טיליהוהם יצאו 
 . להפיל חלק מהם על מטענם האנושי

 

 114' עמ

היתה נוראה  )אמנון ודן, של גבי(נה שהתגלתה לשלושת גדודי הטנקים התמו
י אלפי חיילי "שנורו אליהם ע RPG-7 -טי ה"שכן נחתו עליהם טילי מרנ, ומפחידה

שנשאו אותם וכיוונו בנחישות ועקביות לעבר , שצלחו את התעלה ר המצריים"החי
 .שנפגעו והתפוצצו, צריחי הטנקים ושרשרותיהם
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ט מליוטקה המצריים שנמצאו על "הטנקים וטילי הנבאותה עת פתחו באש גם 
כל פעם שניסו , שפגעו בהם אחד אחר השני, של התעלה' גדה המעהסוללה שב

 . להתקרב לחוף התעלה

 

 115' עמ

 –בקו התעלה [עו במיוחד כשגילו שמרבית העמדות הטנקים הישראלים הופת
ואשר היו מאפשרים להם , לאורך כל קו המוצבים, אליהם היו מיועדים להגיע ].מ.פ

י אנשי הקומנדו "נתפסו כבר קודם לכן ע, להסתתר מן האש שניתכה עליהם
לכל עבר בלא כל ברוח שגרמה להם ל, ט חזקה"שהמטירו עליהם אש נ, המצרי

 .הינום זהיחלץ מגיסדר כדי לה
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