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החדירה ממזרח לתעלה התכנית המצרית להשמדת פירצת  

, אחמד אסמאעיל ].מ.פ –ם כוכבי 4גנרל [ במהלך הדיון שערך פריק אוול

לאחר שובו מישיבת , לחודש 16-אחר צהרי יום ה 10במרכז , המפקד הכללי

ראש אגף המבצעים , ל"בנוכחות הרמטכ, ].מ.פ –הפרלמנט [מועצת העם 

התקבלה ההחלטה להשמיד את פירצת , וראשי האגפים במפקדה הכללית

, ידי הנחתת מהלומה קשה נגד האויב באזור החדירה בדוורסואר-החדירה על

. שממזרח לתעלה  

 7המסופחת לדיוויזיה , שריון עצמאית 25יתה שחטיבה יהתכנית שהותוותה ה

ממזרח לאגם , תערוך התקפה מדרום לצפון,  )במקור - 3 כ ארמיה"מסד(ר "חי

שתתקוף ממערכיה , משוריינת 21שתיפגש עם התקפת דיוויזיה , המר הגדול

' לאא'ג-מצפון לכפר אל(ר "חי 16שממזרח לתעלה באגף הימני של דיוויזיה 

שהייתה , תעלת המים הפתוחה –מזין ראשי [ והמזין הראשי .] ר.א –" אמיר["

שעל גדת תעלת " (סרוק"והובילה מים מאזור , "שיק"מקביל לציר מדרום וב

לעבר בתי , תעלת סואץ מתחת למי שנבנה, "ןіסיפ"באמצעות , )סואץ

במטרה לסגור את , זאת. בכיוון דרום) במקור – .]ר.א –" אמיר"המשאבות ב

כאשר , ולהשמיד את כוח האויב הנמצא בתוכה, פירצת החדירה בדוורסואר

באותה עת . ר מחזיקה במערכי ההגנה שלה בראש הגשר"חי 16דיוויזיה 

ר ממוכן ממערב לתעלה התקפה משנית ממערב "חי 116תערוך חטיבה 

.   כדי להשמיד את כוח האויב שצלח אל ממערב לתעלה, למזרח  
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 'החל לואא, באוקטובר 17-16-יל המאחר ועיתוי ביצועה של תכנית זו נקבע לל

להוריד את , 2ממלא מקום מפקד ארמיה , עקאד-תייסיר אל.] מ.פ –אלוף [ 

 16לדיוויזיות , שכללו את המשימה שהטילה המפקדה הכללית, פקודות המבצע

באותה עת . 2בהתאם להוראות שהגיעו למפקדת ארמיה , משוריינת 21-ר ו"חי

את , סיד-נביה אל ].מ.פ–ל "תא[ עמיד, 3הוריד קצין המבצעים של ארמיה 

שריון  25מפקד חטיבה , אחמד חלמי בדוי ].מ.פ–ל "תא[  המשימה לעמיד

עמיד , בנוכחות מפקדה, ר"חי 7במפקדה הקדמית של דיוויזיה , העצמאית

והורה לו להתחיל את תנועת החטיבה באור אחרון , אחמד בדוי ].מ.פ–ל "תא[

 ביום  
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  357' עמ

 
להוציא , ר"חי 7בשל ההתנגדות החזקה מצד מפקד דיוויזיה . באוקטובר 16-ה

בטענה שהדבר ישפיע על האיזון של , שריון מתחת לפיקודו 25את חטיבה 

-עבד אל.] מ.פ –אלוף [' הורה לואא, מערך ההגנה בראש הגשר של הדיוויזיה

גדוד , ר"חי 7להציב תחת פיקוד מפקדת דיוויזיה , 3מפקד ארמיה , מנעם ואצל

שפעל כעתודת , )במקור –משוריינת  4מדיוויזיה (שריון  3טנקים מחטיבה 

.3מפקד ארמיה   
 

 
 

 

ידי המפקדה הכללית לחיסול פירצת החדירה -למרות שהתכנית שנקבעה על

רועים הוכיח כי יהרי שמהלך הא, אורטיתייתה ללא דופי מבחינה תיבדוורסואר ה

תה יהטעות החשובה ביותר בה הי. ציאותיתתה תכנית שגויה ובלתי מיהיא הי

שריון העצמאית בגדה המזרחית של  25חטיבה  ].מ.פ –או הנעת [קידום 

יתה להעביר את החטיבה במהלך ינראה שהחלטה טובה יותר ה. התעלה

לאחר , לחודש 17-כך שבבוקר יום ה, הלילה ממזרח לתעלה אל צידה המערבי
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מדרום לצפון בגדה המערבית של  יתה פותחת בהתקפהיה, ערכותהיהשלמת ה

.התעלה  

 
 

שריון העצמאית בגדה המזרחית של התעלה עורר  25הרעיון לקדם את חטיבה 

דבר , התפצלו באופן ברור לשתי קבוצות 10והמפקדים במרכז , התנגדות חזקה

. ויציג את דעתו בויכוח זה 10שהביא לפניה אל הנשיא כדי שיגיע בעצמו למרכז 

ד הכללי הוא לא התלבט ותמך בעמדת המפק, עם הגעתו לאחר מספר שעות

ועורר בכך סערה גדולה מצד המפקדים שרצו , ].מ.פ –אחמד אסמאעיל [

סאדאת הורה לא . להעביר את החטיבה ממערב לתעלה כדי שתפעל בכיוון זה

, 3מפקד ארמיה . להעביר שום כוחות ממזרח למערב ולא לדון בנושא זה בכלל

ל "אל הרמטכ התקשר עוד קודם לכן, מנעם ואצל-עבד אל.] מ.פ –אלוף [' לואא

כדי שתבצע את , ואמר לו כי הוא מעדיף להעביר את החטיבה ממזרח לתעלה

, וכי מפקד החטיבה שותף לדעתו זו, התקפתה כנגד הפירצה ממערב לתעלה

, יןייתה לכך שום השפעה לאחר התערבותו האישית של הנשיא בעניאך לא ה

  . ותמיכתו בהחלטה לקדם את החטיבה בגדה המזרחית של התעלה
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