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ממערב לתעלה התכנית שהוכנה לחיסול הפירצה  
מפקד , ליל'מנעם ח-עבד אל ].מ.פ –אלוף [ 'לחודש התקשר לואא 17-בבוקר ה

ר "חי 23מפקד דיוויזיה , זמר-אחמד עבוד אל ].מ.פ –ל "תא[לעמיד , 2ארמיה 

כי הוא מונה לבצע את , בהתאם להנחיות המפקדה הכללית, והודיע לו, ממוכן

וכי הוחלט להציב את היחידות , משימת חיסול כוח האויב שעבר ממערב לתעלה

 תעלת המים המתוקים[מדרום לתעלת אסמאעיליה  2הנמצאות בגזרת ארמיה 

ולפיכך עליו להעביר את , תחת פיקודו .]ר.א –אסמאעיליה  –קצצין  –קהיר  –

 .מפקדתו הקדמית מצפון לתעלת אסמאעיליה אל מדרום לה
 

 
 

למרות שההודעה על התקדמות כוח האויב דרומה לכיוון פאיד הגיעה למפקדת 

מאגף המבצעים שבמפקדה הכללית במרכז  2ביקש מפקד ארמיה , 2ארמיה 

לשלוח סיור מהגדוד הפלסטיני שאיבטח את חוף האגם  3להטיל על ארמיה  10

 כדי שיפעל, בצפון ועד קצה האגם בדרום 2מגבול הגזרה של ארמיה , המר

ר ממוכן תשאר במערכי ההגנה שלה "חי 116כן ביקש שחטיבה . כנגד האויב
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 –מצפון ומדרום לציר (עם ציר אבו סולטאן " האמנה"שממערב לצומת דרך 

כדי למנוע את התקדמות .] ר.א –" סקרנות" –" חבית"צומת  –" צח[") במקור

.האויב מערבה או צפונה  

לחודש לא יכלו הכוחות המצריים למלא את  17-בבוקר ה 09:00עד השעה 

ת "כשהאויב המשיך להחזיק בש, 2המשימה שקיבלו ממפקדת ארמיה 

קומנדו לא יכול היה להכנס אליו או להגיע למעגן אבו  73וגדוד , דוורסואר

.סולטאן  

 
 

395' עמ  
 

 – 2-ו 1" אוקלהומה[" בנוסף לכוח האויב שנמצא בדוורסואר ובמעגן אבו סולטאן

ניסה כוח קטן של טנקים שלו להסתנן החוצה מאזור דוורסואר על ציר , .]ר.א

ולעבור את גשר האבן שעל התעלה .] ר.א –" סקרנות"ציר [אבו סולטאן 

מחטת אבו [ וכוח קטן אחר פנה לעבר תחנת הרכבת של אבו סולטאן, המתוקה

ובאותה עת פנה כוח קטן שלישי למחנה , .]ר.א – 35" מסכה"ליד ציר  –סלטן 

זכריה הנמצא מצפון לתחנה וכוח רביעי ניסה להתקדם בכיוון צפון לעבר 

.סרפאום  
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לחודש למלא  17-בצהרי ה 14:00מאחר והיחידות המצריות לא יכלו עד השעה 

, החדירה ממערב לתעלה את המשימה שהוטלה עליהם ולחסל את פירצת

הוראות מבצעיות , 10הוציא אגף המבצעים שבמפקדה הכללית במרכז 

:שכללו את המשימות הבאות, 2למפקדת ארמיה   

.השמדת טנקי האויב הבודדים שהסתננו לגדה המערבית.1  

" אוקלהומה[" אבו סולטאן כיתור טנקי האויב המצויים באזורי דוורסואר ומעגן. 2

.כ להשמידם"שממערב לתעלה ואח, .]ר.א – 2-ו 1  

שיהיה בכוננות לבצע , שריון תשלח כוח סיור בכיוון מזרח 23חטיבה . 3

. התקפת נגד על כוחות האויב בדוורסואר  

. אבטחת חופי האגמים תתבצע באמצעות מוקשי חוף. 4  

יש להשתלט על הרמפות שעל הגדה המערבית כדי לסייע למבצעי הכוחות . 5

.שבגדה המזרחית  
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לחודש  17-בערב ה 15:00מיהר להוציא את הוראותיו בשעה  2מפקד ארמיה 

שכאמור נתמנה אחראי על כל מבצעי חיסול , ר ממוכן"חי 23למפקד דיוויזיה 

והגדיר לו את המשימה , ראש הגשר הישראלי בדוורסואר שממערב לתעלה

:הבאה  

יחד עם גדוד השריון , חלק יטול) במקור –פחות פלוגה (הגדוד : צנחנים 85גדוד 

קומנדו  129מאגד (קומנדו  73וגדוד ) במקור –שריון  23מחטיבה (פחות פלוגה 

ויבצעו התקפת , בביצוע המשימה הקודמת שהוטלה על יחידות אלה) במקור –

.] ר.א – 2-ו 1" אוקלהומה["נגד על כוחות האויב באזור שבין מעגן אבו סולטאן 

.בדרום ועד סרפאום שבצפון  

תהיה מוכנה לבצע התקפת נגד בכיוון ) במקור –פחות גדוד (שריון  23חטיבה 

 דוורסואר
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396' עמ  
 

.בו היא אמורה לנוע, ותשלח מיד סיור כדי לעקוב אחר תנועת האויב באזור  

כדי לחסל את האויב באזור דוורסואר יש לאבטח את סוללת החול ולהשתלט על 

תוך התמקדות , ת המשניים מכיוון מערבהרמפות ולשלוט על כל צירי ההתקדמו

 2" ורשה" –אזור קבר החיל האלמוני [ בל מרים'על אבטחת אזורי דוורסואר וג

..]ר.א –  

אנשי ההנדסה הניחו מוקשי חוף באזור שמדרום לדוורסואר ועד פאיד ובפירצות 

.הדייגים שבאגם המר  
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הכללית הורתה המפקדה , לחודש 17-בערב ה 17:00בסביבות השעה 

 3מדיוויזיה ) במקור –פחות גדוד (שריון  23לשלוח את חטיבה  10שבמרכז 

כדי לבצע את התקפת הנגד , לחודש 18-בבוקר ה 06:30ר ממוכן בשעה "חי

כך שהיא , המתוכננת על כוחות האויב באזור דוורסואר שממערב לתעלה

כדי להמנע מהתקלות בהתנגדות כלשהי , תתבצע במהירות וללא שהיות

לחטיבה הוקצתה משימת השמדת כוחות האויב באזור . ומאבדות במארבים

, מ מצפון לדוורסואר"ק 5דוורסואר והשתלטות על הרמפות למרחק של 

ולהשתמש ברמפות שממערב לתעלה כדי להשמיד את הכוחות הישראליים 

. שעל הגדה המזרחית של התעלה ולמנוע מאף כוח של האויב מלעבור מערבה

שריון לבצע את התקפת  23אה האחרונה בדבר שיגור חטיבה כך יצאה ההור

.לחודש כדי להשמיד את כוחות האויב בדוורסואר 18-הנגד בבוקר ה  
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