
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

 
אסמאעיליהניסיונות שרון להשתלט על העיר : 9פרק   

543' עמ  

שמנו , לחודש היה לאויב ממערב לתעלה שלוש אוגדות משוריינות 19-בבוקר ה

והן אוגדת הגנרל , חטיבת צנחנים וחטיבה ממוכנת, חטיבות שריון 7יחד 

אוגדת הגנרל , )במקור –חטיבות שריון  3(.] ר.א – 162אוגדה [אברהם אדן 

) במקור –חטיבות שריון וחטיבת צנחנים  2( .]ר.א – 143אוגדה [ אריאל שרון

חטיבות שריון וחטיבה ממוכנת  2(.] ר.א – 252אוגדה [ואוגדת הגנרל קלמן מגן 

אוגדות אלה המשיכו במבצעיהן כדי למלא את יעדיהן בהתאם ). במקור –

:בשני צירים עיקריים, לתכנית שהוכנה  

 
 

 המצב הצבאי בציר אסמאעיליה
שגבולו הצפוני , בו פעלו אוגדות הגנרלים אדן ומגן, ציר סואץהוא : הציר הדרומי

.היה צומת אבו סולטאן  
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שגבולו הדרומי היה צומת , בו פעלה אוגדת שרון, ציר אסמאעיליה: הציר הצפוני

בדרך , וכיוון התקדמותה היה צפונה במקביל לתעלת סואץ, אבו סולטאן

ח ממזרח ועד נפישה ובחזית שמאגם תמס, .]ר.א –" חבית"ציר [ "האמנה"

מטרת שרון היתה לחצות את תעלת אסמאעיליה ולהשתלט על העיר . ממערב

הכוחות המצריים היחידים שעמדו מול אוגדת שרון בציר זה . אסמאעיליה

 – ם"אל[בפיקודו של עקיד , 182מדרום לתעלת אסמאעיליה היו חטיבת צנחנים 

בפיקוד ) במקור –צאעקה (ו קומנד 129אסמאעיל עזמי ושני גדודים מאגד  ].מ.פ

.עלי היכל ].מ.פ – ם"אל[עקיד   

ר הממוכן "מלבד החי, טנקים ישראליים 650-מאחר וממערב לתעלה נמצאו כ

,  שים חצי זחליליים בעת תנועתם"שהשתמש בנגמ  

 

  
 

  544' עמ

כשהם מאיימים על , שהתפרסו בשטחים החקלאיים המדבריים בקבוצות גדולות

-בבוקר ה 09:25בשעה . המצריים שבחזית ובעומק באופן חמורמערכי ההגנה 

שהגיע , ל"הרמטכ, לי'שאד-סעד אל ].מ.פ –רב אלוף [לחודש שלח הפריק  19
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מברק אלחוטי , ביום הקודם 17:00בשעה  2למפקדה הקדמית של ארמיה 

במרכז , המפקד הכללי, אסמאעיל אחמד ].מ.פ –כוכבים  4גנרל [לפריק אוול 

טנקים  50-40האויב מתפרס בקבוצות הכוללות בין : "בה ציין כי, בקהיר 10

". כוחותיו משחיתים את השטח לגמרי. באזור פאיד וסרפאום  

 

 
בשל צליחת שלושת , הופעת כמות גדולה זו של טנקים ממערב לתעלה

היו הסיבה לכך שבמחשבתו של , האוגדות הישראליות המשוריינות מערבה

, שהיה קרוב לדמיון לי עלה רעיון נועז'שאד-סעד אל ].מ.פ –אלוף  רב[הפריק 

והוא  לנצל את ההזדמנות שהגדה המזרחית של התעלה התרוקנה ממרבית 

כך שאחת הדיוויזיות המצריות הנמצאות , הכוחות המשוריינים הישראליים

ר הערוכה בגזרת קוניטרה "חי 18והיא דיוויזיה , הרחק מן הקרבות המתנהלים

כאמצעי להקלת , תפתח בהתקפה על העמדות הישראליות שבחזיתה, מזרח

.שהתמקד אז בגדה המערבית של התעלה, הלחץ הישראלי  

לי 'שאד-אל ].מ.פ –רב אלוף [רעיון זה קיבל את ביטויו במברק ששיגר הפריק 

ר בשעה "חי 18ראש מטה דיוויזיה , וב'קווי מחג-עבד אל ].מ.פ –ל"תא[לעמיד 

כוח גדול האויב נמצא ב: "ושנוסחו היה כלהלן, לחודש 19-בצהרי ה 12:00

 .]מ.פ –לתעלה [ממערב 
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ואפשר שאתם תבצעו , בוא ונבדוק את דופק האויב. ומתקדם בכיוונים שונים

.] מ.פ –ל "תא[הכוונה לעמיד (ד 'למד את המצב עם פוא. התקפה על האויב

מברק ". דקות 10ותחליטו בתוך ) במקור –מפקד הדיוויזיה , אלי'ד עזיז ע'פוא

לי באותה עת 'שאד-אל ].מ.פ –רב אלוף [זה מצביע בברור במה התעניין הפריק 

וכי , שהלך והחמיר, בשל המצב הצבאי בגדה המערבית, של בלבול ומבוכה

ידי מפקד הדיוויזיה וראש -בדיקת דופקו של האויב ולימוד הצעה מסוכנת זו על

ביומן . כפי שכתוב במברק, דקות 10אינו דבר שמסתיים תוך , המטה שלו

דבר , לא רשום שהתקבלה תשובה למברק זה 2רישום המברקים של ארמיה 

.המוכיח כי מפקדת הדיוויזיה לא התייחסה להצעה זו כאל אפשרות רצינית  
 

 
 

ל העמדות הישראליות שממזרח לתעלה לא היו ריקות מכוחות בש, בנוסף לכך

שכן , ידי שלושת האוגדות המשוריינות אל ממערב לתעלה-צליחת התעלה על

פיקוד הדרום הישראלי הכין עוד קודם לכן שתי אוגדות של כוחות המילואים כדי 
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שנמצאו מול ראשי הגשר , לתפוס את העמדות הישראליות שממזרח לתעלה

והשינוי היחידי שעשה כדי לטפל בהקטנת , המצריים  

 
  545' עמ

 
, במקום שלושת האזורים, היקף כוחותיו היה חלוקת חזית הלחימה לשני אזורים

כשהאזור , כפי שהיה המצב לפני הצליחה הישראלית אל ממערב לתעלה

ציר (הצפוני היה אחראי מן הים התיכון בצפון ועד הדרך התיכונה בדרום 

ת קיבל א.] ר.א –יצחקי [ל ששון "ותא) במקור –טאסה  –אסמאעיליה מזרח 

מן הדרך התיכונה ואילו האזור הדרומי היה אחראי על האזור ש, הפיקוד עליה

אך הוא לא נשאר , ישראל קיבל פיקוד עליו תל גרני"ותא, שט-מצפון ועד אל

שכן הוא קיבל חופשה עקב נפילת בנו בחזית הגולן כדי , בתפקידו זמן רב

פקדה עד ומי שקיבל את הפיקוד על המ, לשהות עם משפחתו בתקופת האבל

].מ.במקור פ –בירון [ל מנחם מרון "לסיום המלחמה היה תא  

 
 

צנחנים בגדה המערבית של  182לחודש היה מצב יחידות חטיבה  19-בבוקר ה

:התעלה כלהלן  

תפס את הרמפות המצריות שהשתרעו על החוף המערבי של : צנחנים 89גדוד 

 והן סרפאום, בין פירצת החדירה הישראלית ותעלת אסמאעיליה, התעלה
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" פוקסטרוט["חנידק ' שיחתבה , .]ר.א –' א" פוקסטרוט[" טוסון, .]ר.א –" טיב["

..]ר.א – 2" ורשה" –אזור קבר החיל האלמוני [ בל מרים'וג .]ר.א – 1  

 – 6520" אדום" –" דרגש"אזור [צין 'אבטח את ציר עין ע: צנחנים 81גדוד 

, המקביל לקו מסילת הברזל, .]ר.א –" אורחה"כולל מתחם [ סרפאום – .]ר.א

.והם היו ערוכים בעמדותיהם מדרום לתחנת הרכבת סרפאום  

נמצא בדרכו מאנשאץ לאסמאעיליה כדי שמפקדו יקבל את : צנחנים 85גדוד 

 18-לאחר שסיים את התארגנותו במחנות אנשאץ ב, 2משימתו ממפקד ארמיה 

.לחודש  

 

  
 

שלח , שהיו ערוכים באזור דוורסואר, מפקד הצנחנים הישראלי, דני מט ם"אל

במטרה , מפקד האוגדה, בהתאם להוראות הגנרל שרון, גדוד מחטיבתו צפונה

אך הוא נכשל להגיע לסרפאום בשל , לחודש 18-להשתלט על סרפאום ב

קומנדו  129מאגד (של אנשי הקומנדו המצריים , ההתנגדות העיקשת בה נתקל

מאוגדת (.] ר.א – 14חטיבה [אמנון  ם"לאחר צליחתה של חטיבת אל). מקורב –

לאחר שהשאיר גדוד , לחודש 19-אל ממערב לתעלה ב) במקור –שרון 

שרון התעודד והורה למפקד , בגדה המזרחית.] ר.א – 184גדוד [מחטיבתו 

, חטיבת הצנחנים לחזור על הניסיון ולהתקדם עם כוחו מעבר לשטח החקלאי

אך כוח הצנחנים הישראלי התנגש במוצב המבוצר בו . תלט על סרפאוםולהש
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דבר שגרם לכישלון , צנחנים המצרי מדרום לסרפאום 81היה ערוך גדוד 

.התקפתה בפעם השנייה  

שיגר במקומה , כשנודע לגנרל שרון כי התקפת כוח הצנחנים של דני מט נכשלה

טנקים  30-כ(אותו  לתגבר.] ר.א – 14חטיבה [כוח שריון מחטיבת אמנון 

).  במקור –ר ממוכן "מתוגברים בחי  
 
 

  
 

  546' עמ

הצליחו , .]ר.א –" אורחה"מתחם [ תוך תנועת איגוף מסביב למוצב סרפאום

. אחרי הצהרים 14:00הטנקים הישראלים לחדור את המוצב המצרי בשעה 

דבר שאילץ אותם להרוס את הגשר , צנחנים נמשך 81לחץ האויב על גדוד 

בעקבות כך הצליחו הטנקים . שעל תעלת המים המתוקים ולסגת צפונה

מתחם [להשתלט על מוצב סרפאום , בשיתוף פעולה עם הצנחנים, הישראליים

ת קליטת תקשורת הישראלים זכרו כי המוצב כלל תחנ. החיוני .]ר.א –" אורחה"

].מ.פ –האזנה [אלחוטית גדולה   

 ].מ.פ – ם"אל[לי לעקיד 'שאד-אל ].מ.פ –רב אלוף [בשל הקרב הורה הפריק 

לסגת עם יחידתו באופן מסודר , צנחנים 182מפקד חטיבה , אסמאעיל עזמי

. מסגד סרפאום –כך שיחזיק בקו טוסון , .]ר.א –' א" פוקסטרוט[" למוצב טוסון
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מ הישראליים יחצו את תעלת אסמאעיליה ויגיעו לעיר "הרקמחשש שכלי 

הכוח שנשאר מדיוויזיה (ר ממוכן "חי 118הוצאו הוראות לחטיבה , אסמאעיליה

לתפוס קו הגנה במקביל ) במקור –ר ממוכן מצפון לתעלת אסמאעיליה "חי 23

.] ר.א –" פגר"ציר [על הדרך החקלאית , לגדה הצפונית של תעלת אסמאעיליה

תוך מיקוד , עד שדה התעופה אבו צוייר במערב, ית שמנפישה במזרחובחז

 – 6717" אדום[" במיוחד הגשר התלוי, ההגנה על כל  המעברים שעל התעלה

וכי על מפקד החטיבה לנקוט בצעדים הדרושים עם אנשי ההנדסה , .]ר.א

הצבאית כדי להרוס את כל הגשרים והמעברים שעל התעלה במצב שהאויב 

.ון כלשהו כדי לצלוח אותהיעשה ניסי  
 

  
 

לכתר את האויב  ].מ.פ–הכוונה לכוחות המצרים [חוסר יכולתם של כוחותינו 

הביא לכך שכוחותיו המשוריינים הצליחו להתפרס , באזור דוורסואר מערב

, הצליח.] ר.א – 14חטיבה [עד שכוח משוריין מחטיבת אמנון , צפונה ודרומה

צנחנים לסגת צפונה מקו  182לאלץ את חטיבה , בשיתוף עם כוח צנחנים

מאחר והמצב . כפי שצויין לעיל, .]ר.א –' א" פוקסטרוט[" סרפאום לקו טוסון

רב [הורה הפריק , השנייההצבאי בכל אחת מהגדות השפיע על המצב בגדה 

מפקד , עראבי-אבראהים אל ].מ.פ -ל "תא[לי לעמיד 'שאד-אל ].מ.פ – אלוף
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מהקו המקביל , שיסוג עם הדיוויזיה שלו צפונה, המשוריינת 21דיוויזיה 

כך , שבגדה המזרחית .]ר.א –' א" פוקסטרוט["לסרפאום לקו המקביל לטוסון 

כפי , אסמאעיל עזמי ].מ.פ – ם"אל[שכתפו תהיה יחד עם כתפו של עקיד 

לסגת , כביצוע להוראות אלה, נאלץ עראבי-אל ].מ.פ –ל "תא[עמיד . שהובהר לו

, מבלי שהופעל עליו לחץ כלשהו של האויב, מ צפונה"ק 5-עם הדיוויזיה שלו  כ

ובכך הצליח האויב להשיג את המטרה אותה קבע בתכנית הצליחה הישראלית 

והוא אבטחת חצר הצליחה בדוורסואר ושלושת הגשרים שהוקמו שם , המקורית

ר דרכם כוחות וציוד לגדה המערבית של התעלה כדי שיוכל להעבי, על התעלה

.בביטחון ושלום  

כולם בצער ידי -רוע מצער אחר שהתקבל עלילחודש ארע א 19-במהלך ה

המפקדה הכללית שיגרה כוח מיוחד של המודיעין. ובאלם  
 

 
547' עמ  

 
בבוקר אותו יום , רפאעי-אבראהים אל ].מ.פ – ם"אל[הצבאי בפיקודו של עקיד 

לי הורה לעקיד 'שאד-סעד אל ].מ.פ –רב אלוף [הפריק . 2למפקדת ארמיה 
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 –" חבית"ציר [ "האמנה"רפאעי שיפעל עם כוחו על דרך -אל] .מ.פ – ם"אל[

 בדרום" האמנה"דרך  –בגזרה שבין נפישה בצפון ועד צומת סרפאום , .]ר.א

. במטרה לבצע פשיטות ומארבים נגד טנקי האויב, .]ר.א –" גשירה"צומת [

. התנועה מנפישה ].מ.פ –תחילת [בבוקר נקבעה כמועד  09:00השעה 

הודיע עקיד , 2בהתאם למברקים האלחוטיים הרשומים במפקדת ארמיה 

 12:45לי בשעה 'שאד-אל ].מ.פ – רב אלוף[רפאעי לפריק -אל ].מ.פ –ם"אל[

וכי הוא מנסה להכנס עימם , ל ציר התקדמותובצהרים על המצאות טנקי אויב ע

, רפאעי-אבראהים אל ].מ.פ – ם"אל[בצהרים נהרג עקיד  13:30בשעה . לקרב

הדבר ארע באזור  . לאחר שנפגע מפגז תותח מאחד הטנקים הישראליים

לאחר שניהל עם כוחו , )במקור – מנאיף-מדרום לתעלת אל(המיוער במנאיף 

הכוחות המזוינים איבדו עם נפילתו את אחד . קרב מפואר כנגד טנקי האויב

.מגיבוריהם ומלוחמיהם האמיצים  
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