
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

 
 

390' עמ  
 

לחודש 17-שממערב לתעלה ב מלחמתייםהמבצעים ה  
שהוקצו להתקפה על ראש הגשר  2מצב הכוחות המצריים בגזרת ארמיה 

:לחודש היה כלהלן 17-הישראלי בבוקר ה  

עליה פיקד , ר ממוכן"חי 23אחת מיחידות דיוויזיה : ר ממוכן"חי 116חטיבה 

תה ילפני הצליחה הישראלית היא הי. זמר-אחמד עבוד אל.] מ.פ –ל "תא[עמיד 

 )במקור –מ ממערב לתעלה "ק 30(מאן 'מאן אחמד עת'ערוכה באזור צומת עת

לחודש ספגה חטיבה זו אבדות  16-וב .]ר.א –" ארזל"  –" סקרנות"צומת [

שהיה ערוך להגנה בצומת , כאשר טנקי האויב תקפו את אחד מגדודיה, כבדות

, .]ר.א –" חבית" –" סקרנות"צומת  –" צח"צומת [ "האמנה"דרך  –אבו סולטאן 

כאשר מפקד החטיבה התקדם . ופרץ את מערכיו והפיץ את אנשיו לכל עבר

מזרחה על ציר אבו סולטאן  .]ר.א –" ארזל"  –" סקרנות"צומת [מאן 'מצומת עת

ר ממוכן מתוגבר בכיוון "שכלל גדוד חי, בראש צוות קרב.] ר.א –" סקרנות"ציר [

נפל כל הכוח , מכיוון הצומת במטרה להשמיד את האויב המתקדם, הצומת

למארב מתוכנן היטב של האויב בצומת אבו סולטאן עם הדרך המגיעה מצפון 

צומת [ )במקור –מאן 'מ ממזרח לצומת עת"ק 15במרחק של (מאבו צויר 

הקרב הסתיים במותו של מפקד החטיבה . .]ר.א –" ודאות" –" סקרנות"

, של החטיבה  ותותחיה והשמדת חלק גדול מטנקי וכלי הרכב המשוריינים

.בה נערך הקרב, מ ממערב לאזור הצומת"ק 6-והכוחות שנותרו נערכו להגנה כ  

ר "שגדוד החי 2לחודש הורה מפקד ארמיה  17-בבוקר ה  
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  391' עמ

 –" סקרנות"צומת [מאן 'ושהיה ערוך בצומת עת, 116שנותר מחטיבה , הממוכן

ינוע , .]ר.א –" סקרנות"ציר [ סולטאןעל ציר אבו , שבמזרח .]ר.א –" ודאות"

ידי האויב ביום הקודם יצטרפו -וששאריות שני הגדודים שהושמדו קודם לכן על

ט החטיבה שקיבל עליה את הפיקוד לאחר שמפקדה "רמ. אליו במהלך תנועתו

מערך הגנה (ארגן מחדש את יחידותיה ונערך במערך ההגנה השלישי , נהרג

 –" צח"צומת [ במקור –" האמנה"טאן עם דרך שממערב לצומת ציר אבו סול

ת דוורסואר "מ מש"ק 5שנמצא במרחק של ) .]ר.א –" חבית" –" סקרנות"צומת 

 116חטיבה . במשימה למנוע מן האויב מלהתקדם מערבה, והאגם המר הגדול

מקהיר לצורך מילוי  2הטנקים שהגיעו לארמיה  20טנקים מתוך  14-תוגברה ב

. האבדות  
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היה ערוך , עלי היכל ].מ.פ –מ "אל[בפיקודו של עקיד , האגד: קומנדו 129אגד 

 16-ב). במקור – 2כעתודת ארמיה (ת אבו צויר "מאז תחילת המלחמה בש

על הסתננות מספר טנקים  2לאחר שהגיעו ידיעות למפקדת ארמיה , לחודש

וד נשלח גד, ובהתאם למשימה שקיבל מפקד האגד, ישראליים ממערב לתעלה

שעל התעלה (צין 'לאזור כינוס בעין ע) במקור –פחות פלוגה (קומנדו  73

 –" דרגש"אזור [ )במקור –מ מדרום לנפישה "ק 12-המתוקה ובמרחק של כ

, עלי היכל, כשהמשימה שקיבל מפקדו ממפקד האגד, .]ר.א – 6520" אדום"

טנקים ה 7יתה להתקדם דרומה בכיוון דוורסואר ואבו סולטאן ולהשמיד את יה

.הישראליים שהצליחו להסתנן לגדה המערבית של התעלה  

 
 

" אדום" –" דרגש"אזור [צין 'פלוגת קומנדו התקדמה בהתאם למשימה מעין ע

לחודש על דרך העפר שממזרח לתעלה  16-אחרי הצהרים של ה .]ר.א – 6520

וכאשר התקרבה מצד צפון , בכיוון דוורסואר.] ר.א –" מסכה"ציר [המתוקה 
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ת דוורסואר נתקלה בהתנגדות חזקה מצד הצנחנים הישראליים שהסתתרו "לש

מאחר והפלוגה לא יכלה להתקדם יותר . והקרב נמשך לאורך כל הלילה, ת"בש

לחודש  17-הורתה לה מפקדת האגד בבוקר ה, והזדקקה מאד לתחמושת

, לאחר שתוגברה במחלקת קומנדו אחרת, שם נערכה להגנה, לסגת לסרפאום

.ידי מפקד האגד-ה עלשנשלח  
 

 
 

" אדום" –" דרגש"אזור [צין 'קומנדו התקדמה מעין ע 73הפלוגה האחרת מגדוד 

.] ר.א –" מסכה"ציר [על דרכי העפר שממערב לתעלה המתוקה  .]ר.א – 6520

אך , בכיוון מחנות אבו סולטאן ותחנת הרכבת כדי להגיע לחוף האגם המר

חודש והטנקים הישראליים תקפו אותה ל 17-האויב גילה את הפלוגה בבוקר ה

למרות האבדות הרבות . ת דוורסואר"קשות מעמדותיהם שמדרום מערב לש

  5היא הצליחה להשמיד , במיוחד בקצינים, שנגרמו לפלוגה

 
 
 

  392' עמ
 

ולמרות שהפלוגה קיבלה פקודה ממפקדת האגד , מים ישראליים"טנקים וזחל

כלה לבצעה בשל עוצמת האש של האויב היא לא י, לסגת למחנות אבו סולטאן
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דבר שהביא את מפקד האגד לבקש מארטילריית , ונאלצה להשאר במקומה

לרבות פלוגת , להפגיז את כל האזור בו נמצא האויב באבו סולטאן 2ארמיה 

.  הקומנדו הנמצאת בו  

 
 

צנחנים במדבר  182הגדוד היה ערוך בתוך יחידות חטיבה : צנחנים 85גדוד 

צנחנים מצויידת בכל ציודה ובכוננות מלאה להטסתה  182כשחטיבה , בלביס

אך בשל החרפת המצב . והצנחתה באזור בהתאם להוראות המפקדה הכללית

החליטה , בגדה המערבית של התעלה לאחר הצליחה הישראלית לדוורסואר

דבר , ר רגילה"צנחנים כחטיבת חי 182המפקדה הכללית להפעיל את חטיבה 

ספק הפסד גדול מבחינה זו שהחטיבה איבדה את יתרונה שהיה בו ללא 

בנוסף להיותה שונה מבחינת אימוניה ואמצעי הלחימה שלה מחטיבות , הבסיסי

.ר "החי  

עאטף  .]מ.פ –ל "סא[לחודש קיבל מקדם  16-לאחר הצהרים ב 14:00בשעה 

מפקד , אסמאעיל עזמי.) מ.פ –מ "אל( מעקיד, צנחנים 85מפקד גדוד , מנצף

 מאן'מאן אחמד עת'צנחנים הוראה לנוע בכלי רכב לאזור צומת עת 182חטיבה 

מאחר והוחלט  , .]ר.א –" ודאות" –" סקרנות"צומת [   
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בערב  19:00בשעה . ר ממוכן"חי 23להציבו תחת פיקוד מפקדת דיוויזיה 

אחמד  ].מ.פ –ל "תא[ הורה עמיד ,צנחנים לאזור הצומת 85ולאחר הגעת גדוד 

צנחנים לתקוף את טנקי  85ר ממוכן לגדוד "חי 23מפקד דיוויזיה , זמר-עבוד אל

האויב שעברו לגדה המערבית באזור דוורסואר ולהשמידם ולהשתלט אחר כך 

צנחנים תוגבר  85גדוד . ת דוורסואר"סולטאן ועל שני המוצבים בש אבו על מעגן

 85לחודש נע גדוד  17-עם אור ראשון של ה. שריון 23בגדוד שריון מחטיבה 

עם ציר אבו סולטאן .] ר.א –" חבית"ציר [" האמנה"מזרחה לצומת הדרכים דרך 

 –מ "אל[ונוצר שיתוף פעולה בין מפקד הגדוד לעקיד .] ר.א –" סקרנות"ציר [

שקיבל את הפיקוד עליה לאחר , הממוכנת 116ט חטיבה "רמ, צלאח טה ].מ.פ

.לחודש 16-שמפקדה נהרג ב  
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צנחנים בביצוע  85לחודש החל גדוד  17-אחרי הצהרים ב 16:00בשעה 

:משימתו ולהתקדם בשני צירים  

מתוגברת בפלוגת טנקים מגדוד , עליו התקדמה פלוגת צנחנים –הציר המשני 

 23מחטיבה  :ל"צ –טעות המחבר [ במקור –ר ממוכן "חי 23מחטיבה (השריון 

במשימה , .]ר.א – 2-ו 1" אוקלהומה[" בכיוון מעגן  אבו סולטאן) .]מ.פ – שריון

כאשר . להשמיד את כוחות האויב ולהשתלט על מעגן אבו סולטאן ולאבטח אותו

 הגיעה פלוגת הצנחנים המתוגברת בפלוגת

 
 

393' עמ  

היא , .]ר.א – 35" מסכה[" הטנקים אל גשר האבן שעל תעלת סואץ המתוקה

. נכנסה למארב ישראלי והיא הושמדה ומרבית קציניה נהרגו  

מתוגבר ) במקור –פחות פלוגה (צנחנים  85עליו התקדם גדוד : הציר הראשי

 –טעות המחבר [, במקור –ר ממוכן "חי 23מחטיבה (בגדוד שריון פחות פלוגה 

, עאטף מנצף ].מ.פ –ל "סא[בפיקוד מקדם  ).]מ.פ – שריון 23מחטיבה  :ל"צ

 –" חבית"צומת  –" גשירה"צומת [עם ציר סרפאום " האמנה"מצומת דרך 

ציר [ )במקור –מעלות  135בזוית של (ת דוורסואר "בכיוון ש .]ר.א -" ורדית"

ת "להשתלט על ש, במשימה להשמיד את כוחות האויב, .]ר.א –" מסכה"

גדוד הטנקים . מוצבים שבודוורסואר ולאבטח אותו וכן להשתלט על שני ה

) במקור –פחות פלוגה (צנחנים  85התפצל מכוח גדוד ) במקור –פחות פלוגה (

יתה ישכן הקרקע לא ה, מאחר והטנקים לא יכלו לנוע יחד עם הצנחנים הרגליים

. מכיוון שנמצאו מספר מכשולים שהפריעו בדרך התקדמותו, מתאימה לכך

כ דרומה על "בכיוון התעלה כדי שיתקדם אחמסיבה זו נע גדוד הטנקים מזרחה 

צנחנים  85בין מפקד גדוד . .]ר.א –" טסט"ציר [ הדרך המקבילה לתעלת סואץ

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14

www.hativa14.org.il



ומפקד גדוד הטנקים התקיים תאום בדומה לשיתוף הפעולה שהיה בין שני 

ת דוורסואר כדי לבצע התקפה במבצע משותף על "הגדודים בעת שהתקרבו לש

.ת"כוח האויב שבש  

  

 
 
 

מבצע זה לא הצליח מאחר וגדוד הטנקים עלה על מארב ישראלי בקרבת תחנת 

החל לפעול לבדו ) במקור–פחות פלוגה (צנחנים  85גדוד . סרפאום והושמד

ונכנס לקרב עם קבוצת טנקים , בשל השמדת גדוד השריון, סיוע של טנקיםללא 

למרות . רת דוורסוא"שים של האויב שנמצאו באזור המיוער המקיף את ש"ונגמ

הרי שבשל עדיפות , סייעו למבצע ההתקפה 2שיחידות הארטילריה של ארמיה 

 בשל רדת החשכה התפזרו וטבעו. צנחנים אבדות רבות 85האויב נגרמו לגדוד 

ומפקד .] ר.א –תעלת המים המתוקה [מספר מאנשיו בתעלת סואץ המתוקה 

וציר אבו סולטאן " האמנה"הגדוד עם האנשים שנשארו נסוגו בכיוון צומת דרך 

שם , לחודש 18-עם שחר ה.] ר.א –" סקרנות" –" חבית"צומת  –" צח"צומת [

בערב של  18:00בשעה . ר ממוכן"חי 23נמצאה המפקדה הקדמית של דיוויזיה 

צנחנים למחנות אנשאץ כדי לחדש את כשירותו  85לחודש הוחזר גדוד  18-ה

  .הקרבית

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14

www.hativa14.org.il



 

 
 

 
ר ממוכן שנמצאה בעתודה האסטרטגית של "חי 3מדיוויזיה : שריון 23חטיבה 

הורה לה לנוע מאזור הערכותה  10אגף המבצעים במרכז . המפקדה הכללית

כדי  .]ר.א –" ודאות" –" סקרנות"צומת [מאן 'מאן אחמד עת'בקהיר אל צומת עת

ר ממוכן לפני שהיא נשלחה "חי 116שתתפוס שם את עמדותיה של חטיבה 

מפקד , אתי פרחאת'מחמד נג ].מ.פ –ל "תא[פי הוראות עמיד -על. מזרחה

אסמאעיליה המדברית –שריון לנוע על דרך קהיר  23החלה חטיבה , הדיוויזיה  

 
 

394' עמ  

והיא הגיעה , םלחודש על זחלי הטנקי 16-בערב ה 14:00בסביבות השעה 

בערב אותו יום והוצבה מיד עם הגיעה  19:00לאזור הצומת בסביבות השעה 

להקצות גדוד  2לחודש הורה מפקד ארמיה  17-בבוקר ה. 2תחת פיקוד ארמיה 

צנחנים בתנועה  85שריון כדי שיטול חלק יחד עם גדוד  23שריון מחטיבה 
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עם " האמנה"לצומת דרך  .]ר.א –" ודאות" –" סקרנות"צומת [מאן 'מצומת עת

כאשר מאזור , .]ר.א -" ורדית" –" חבית"צומת  –" גשירה"צומת [ ציר סרפאום

בסיוע , זה תתבצע התקפת גדוד הצנחנים על כוחות האויב באזור דוורסואר

.הגדוד השריון  

 
 

תתכונן ) במקור –פחות גדוד (שריון  23שחטיבה  2כן הורה מפקד ארמיה 

 ומעגן אבו סולטאן חות האויב בכיוון דוורסוארלבצע התקפת נגד על כו

וכי על חטיבת השריון לשגר סיור לאזור דרכו היא , .]ר.א – 2-ו 1" אוקלהומה["

כן הודיעו למפקד החטיבה כי הוא הוצב תחת . כדי למנוע הפתעה, אמורה לנוע

.  ר ממוכן"חי 23פיקוד דיוויזיה   
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