
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

 
407' עמ  

 

החדירה ממזרח וממערב  רצתיהתכנית שנקבעה לחסל את פ
 לתעלה

כאשר המפקדה המצרית תפסה את מהות המבצע הגדול שמתרחש בשתי 

והתאפשר לה לצפות על אזור הגשרים שמעל התעלה וכן על , גדות תעלת סואץ

, חצר הצליחה שבגדה המזרחית וחצר ההחפה שליד דוורסואר בגדה המערבית

דות הארטילריה של ארמיה החלו מקומות אלה לספוג אש מרוכזת ורצופה מיחי

 41ההפגזות היו יעילות מאד וגרמו למותם של . ממזרח וממערב לתעלה, 2

 ].ר.א – 143סגן מפקד אוגדה  –אבן ") קי'ג("יעקב [קי 'ח גוקצינים וחיילים מכ

פי -על, מספר ההרוגים בסוף השלב בחצר הצליחה הגיע, בלילה אחד בלבד

זאת בנוסף למאות , הרוגים 100-ליותר מ, הפרסומים הרשמיים הישראליים

.פצועים ונפגעים  

התכנית המצרית שנקבעה לחיסול פירצת החדירה הישראלית ממזרח לתעלה 

 –ר ממוכנת "חי 3יה מדיוויז(שריון  23לחודש קבעה כי חטיבה  18-וממערבה ב

תתקוף נגד כוחות האויב הנמצאים בראש הגשר הישראלי באזור ) במקור

 דוורסואר
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408' עמ  
 

, צנחנים 182ר ממוכן וחטיבה "חי 116בסיוע חטיבה , ממערב לתעלת סואץ

המשוריינת התקפת נגד על  21-ר ו"חי 16ובאותה עת יבצעו יחידות מדיוויזיות 

 והמוצב בדוורסואר ממזרח לתעלה) במקור –ינית החוה הס(' לאא'ג-כפר אל

, בניסיון לסגור את הדרך המובילה לחצר הצליחה הישראלית, .]ר.א –" מצמד["

באגף הימני (ר "חי 16ולהחזיר את המצב לקדמותו בראש הגשר של דיוויזיה 

  ).במקור – 2ארמיה של 
 

 
מפקד ראש , עקאד-תייסיר אל.] מ.פ –אלוף [' החל לואא, לחודש 18-17בליל 

.] מ.פ–ל "תא[בפיקודו של עמיד , ר"חי 16שכלל את דיוויזיות , הגשר המאוחד

.] מ.פ–ל "תא[בפיקוד עמיד , המשוריינת 21-ו', נבי חאפט-עבד רב אל
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בהתאם , בארגון שיתוף הפעולה למבצע התקפת הנגד, עראבי-אבראהים אל

הדבר . 2קד ארמיה מפ, ליל'מנעם ח-עבד אל.] מ.פ –אלוף [' להחלטת לואא

בנוכחות מפקדי שתי , המשוריינת 21התבצע במפקדה הקדמית של דיוויזיה 

וכן מפקדי היחידות שתשתתפנה במבצע , ר והמשוריינת"החי, הדיוויזיות

.התקפת הנגד  
 

  
 

:המצב הכללי של האויב והכוחות המצריים היה כלהלן  

בצמוד , תעלת המים שמדרום[ מ מדרום לקו המזין הראשי"הגן כק: האויב

טנקים המתוגברים בכוח של  50-וכוחו הוערך בכ, .]ר.א –" שיק"ובמקביל לציר 

 'לאא'ג-זאת בנוסף למספר מוצבים בכפר אל, ט"ר ממוכן ובשני גדודי נ"חי

.   .]ר.א –" מצמד[" )במקור –ממזרח לתעלה (ודוורסואר  .]ר.א –" אמיר["  

המשוריינת לאחר  21שנשארו בדיוויזיה  כמות הטנקים: הכוחות המצריים

. טנקים 40לאוקטובר לא עלה על  14-הקרבות שניהלה מאז ההתקפה ב

ר "חי 23מדיוויזיה (שריון  24מסיבה זו יצאה הוראות להעביר גדוד מחטיבה 

כדי ) במקור –ר מאז תחילת המלחמה "חי 2מסופחת לדיוויזיה יתה ישה, ממוכן

, ממקום הערכות החטיבה באסמאעיליה מזרחהתקפת הנגד  שיצטרף לכוחות

ר שמנה "חי 16זאת בנוסף לגדוד הטנקים של דיוויזיה . טנקים 21כשהוא מונה 

 80-דבר שהביא את מספר הטנקים שהוקצו להתקפת הנגד לכ, טנקים 20-כ

.טנקים  
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וזאת , לחודש נקבעה כמועד לתחילת ההתקפה 18-בצהרי ה 12:00השעה 

.היה להקצות את הסיוע האווירי להתקפה זו לפני מועד זהמאחר ולא ניתן   

הותקף ראש הגשר ) במקור –מועד תחילת ההתקפה " (ש"-לפני שעת ה

ידי תותחיו ארוכי הטווח בעלי -ידי מטוסי האויב ועל-המאוחד באופן רצוף על

דבר שגרם לשיבוש ההכנות המצריות לקראת , מ"מ 175-ו 155הקליברים 

ואילץ את מפקד ראש הגשר , כמות גדולה של אבדותולגרימת , ההתקפה

 .] מ.פ–ל "תא[מבין אלה שנפצעו היה גם עמיד ". ש"-המאוחד לדחיית שעת ה

שנפצע מרסיס , ר"חי 16מפקד דיוויזיה ', נבי חאפט-עבד רב אל  
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409' עמ  
 

כשהיה במרכז תצפית קדמי של הדיוויזיה , בירכו באחת ההפגזות הארטילריות

-ח אל"הוא הועבר לבי. .]ר.א –") מיסורי"ב( 215" סגול[" טאליה-לאל ממזרח

.] מ.פ–ל "תא[ואת הפיקוד על הדיוויזיה קיבל עמיד  ].מ.פ –בקהיר [מעאדי 

.ר"חי 16ראש מטה דיוויזיה , רמאן-אנור חב אל  

ר "חי 18ר ממוכן מחטיבה "תכנית התקפת הנגד כללה התקפה של גדוד חי

כדי להשמיד את האויב הנמצא בו , .]ר.א –" אמיר[" 'לאא'ג-ממוכן על כפר אל

.תוך מוכנות לבלום התקפות נגד של האויב, ולתפוס עמדות הגנה מדרום לו  

 

 
 

 'לאא'ג-שריון הייתה אמורה לתקוף את האויב ממערב לכפר אל 1חטיבה 

 –" לכסיקון"ציר [ 1' בגזרה המתוחמת בין דרך הרוחב מס, .]ר.א –" אמיר["

ולפתח את ההתקפה תוך , להשמיד את האויב שמנגד לה, ותעלת סואץ.] ר.א

, .]ר.א –" מצמד[" ר הממוכן למוצב הצפוני בדוורסואר"הסתמכות על הגעת החי

הדבר היה מותנה בהצלחת הכוחות המצריים שיצאו . והשתלטותו עליו

במטרה להשמיד את האויב ולהשתלט על , להתקפת הנגד ממערב לתעלה

שתרעות לאורך סוללת העפר המקבילה לחוף המערבי של הרמפות המ

כך שיאפשר להם לסייע במצב זה לכוחות התקפת הנגד שממזרח , התעלה

.  ולאיים על אגף האויב שממזרח לתעלה באופן ישיר, לתעלה  

, ר ממוכן"חי 18הממוכן מחטיבה  ר"לא הצליח גדוד החי, עם תחילת ההתקפה 

לבצע את , .]ר.א –" אמיר[" 'לאא'ג-שהיה אמור לבצע את ההתקפה על כפר אל

דבר שגרם לנסיגתו , בשל עצמת התקיפה האווירית הממוקדת עליו, משימתו
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לאחור ולהצטרפותו לשאר יחידות החטיבה להגנה על הקו הנמשך מצפון לכפר 

..]ר.א –" אמיר[" 'לאא'ג-אל  
 

  
 

היא התנגשה , שריון לביצוע המשימה שהוטלה עליה 1עם התקדמות חטיבה 

תוך , אותו החלה לתקוף ממזרח ומדרום, עם ריכוז גדול של טנקי אויב

מצבה הורע מאד בשל , עם זאת. טנקים ישראליים 13שהצליחה להשמיד 

שפתחו באש , המצאות מספר טנקים של האויב על החוף המערבי של התעלה

כתוצאה מאש האויב . ם עליה מעבר לתעלה ואיימו על אגפה הימניתותחיה

.טנקים בלבד 9הצפופה היא נאלצה לסגת לאחור לאחר שנשארו בה   

עם התגברות לחץ האויב על האגף הימני של ראש הגשר המאוחד וצמצום 

 24למפקד חטיבה  2הורה מפקד ארמיה , ].מ.פ –ים יהמצר[מספר הטנקים 

ושלחה עוד קודם לכן את אחד , יתה ערוכה באזור אסמאעיליה מזרחישה, שריון

שיתחיל בתנועת יתרת חטיבתו לאזור , מגדודיה להצטרף אל כוח התקפת הנגד

שמצפון-מערב לאל-טאליה ["סגול" 215 (ב"מיסורי") – א.ר.]. תוך כדי תנועת 

היא ספגה  .]ר.א –") מיסורי"ב( 215" סגול["טאליה -שריון בכיוון אל 24חטיבה 

אך היא הצליחה , הפצצות אוויר והפגזות ארטילריות של האויב  
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410' עמ  
 

 21ולהשתתף עם שאר כוחות דיוויזיה , להגיע לראש הגשר המאוחד

ר "חי 16המשוריינת בבלימת טנקי האויב שתקפו את האגף הימני של דיוויזיה 

, הגבורה והעקשנותלמרות כל מה שכוחות אלה הציגו מבחינת מעשי . בכוח

-המשיכו כוחות האויב להתקדם צפונה לכפר אל, והאבדות הרבות שגרמו לאויב

" ראש"ייתכן שהכוונה הינה לציר [ החופים בכיוון שביל.] ר.א –" אמיר[' לאא'ג

תעלת [ הראשי שמצפון למזין הראשי.] ר.א – מקביל וממערב לתעלת סואץ

אותו תפסו , כך נהיה הקוו, .]ר.א –" שיק"בצמוד ובמקביל לציר , המים שמדרום

מקביל בערך לסרפאום שעל , המשוריינת לאחר נסיגתה 21יחידות דיוויזיה 

.הגדה המערבית של התעלה  

למשימה אחרת , שנועדו לבצע את התקפת הנגד, כך הפכה משימת הכוחות

יבות העיקריות לשינוי זה בתכנית נבעה אחת הס. והיא בלימת חדירת האויב

שהחלו בבוקר בהתקפת הנגד על ראש הגשר של האויב , מכישלון הכוחות

שמירת האויב על שליטתו על , בביצוע משימתם ובנוסף, ממערב לתעלה

מרמפת דוורסואר שבדרום ועד , הרמפות המצריות הקודמות שממערב לתעלה

המשוריינת  21ימני של דיביזיה מה שהפך את אגפה ה ,השאיבה צפונה רמפת

.חשוף לאיום ישיר  
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–ל "תא[לעמיד  10לחודש הודיעה המפקדה הכללית במרכז  18-לאחר צהרי ה

כי צילומי האוויר , המשוריינת 21מפקד דיוויזיה , עראבי-אבראהים אל.] מ.פ

, תעלת המים שמדרום[שכיסו את אזור מזרח דוורסואר ודרום המזין הראשי 

המשוריינת  21מאמתים כי יחידות דיוויזיה  .]ר.א –" שיק"ובמקביל לציר בצמוד 

מברק אלחוטי זה הביא לעליית המוראל . השמידו כמות גדולה של טנקי האויב

בסביבות . ח וציוד"אמל, אדם-בדיוויזיה לאחר האבדות הכבדות שספגה בכוח

מפקד , ליל'מנעם ח-עבד אל.] מ.פ –אלוף [' בערב שלח לואא 16:00השעה 

גנרל [פריק אוול , ח מצב ארוך בקשר האלחוטי אל המפקד הכללי"דו, 2ארמיה 

אור המצב ישחלקו הראשון התייחס לת, אחמד אסמאעיל ].מ.פ –כוכבים  4

אור המצב ממזרח יואילו חלקו השני והאחרון התייחס לת, ממערב לתעלה

יה הדבר החשוב ביותר שנכלל בחלק שהתייחס למזרח התעלה ה. לתעלה

והגביר את ) במקור –המזין הראשי (עד המשאבה שהאויב הצליח לחדור 

מקביל וממערב " ראש"הינה לציר  ייתכן שהכוונה[ החופים חדירתו עד שביל

 .    .]ר.א – לתעלת סואץ

 21דיוויזיה (למרות כל זאת המצב לא היה גרוע והדיוויזיות נלחמו בבוקר 

כן נכתב . מידו חלק מטנקי האויבוהש) במקור –ר "חי 16המשוריינת ודיוויזיה 

ובמה שקשור לחטיבה . האוויר המצרי היו תוצאות טובות-ח כי לתקיפת חיל"בדו
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 –הערוכה באזור אסמאעיליה מזרח על הגדה המזרחית של התעלה (שריון  24

. האוויר הישראלי-י חיליד-והותקפה על, היא התקדמה מלמעלה למטה, )במקור

לאחר (ר "חי 16ר הנותרות של דיוויזיה "י שתי חטיבות החיח כ"כן נכתב בדו

מחזיקות בעמדותיהן ) במקור –שנמצאה תחת לחץ האויב  16פינוי חטיבה 

ח זה את החזרתו של  "בדו.] מ.פ –אלוף [' כן ביקש לואא. בתוך ראש הגשר  
 
 

 
 

411' עמ  
 

 2אל המפקדה הקדמית של ארמיה  עקאד-יסיר אלית.] מ.פ –אלוף [' לואא

 21מפקד דיוויזיה [עראבי -אבראהים אל.] מ.פ–ל "תא[וכי עמיד , באסמאעיליה

 2מפקד ארמיה . יקבל את הפיקוד על ראש הגשר המאוחד.] ר.א –משוריינת 

והזכיר שמתבקש ) במקור –לחודש  19-ל(הבהיר בהצגת תכניתו ליום הבא 

לאחר קבלת הפיקוד על ראש , עראבי-אבראהים אל.] מ.פ–ל "תא[מעמיד 

לבלום את האויב ולחסלו עם , לארגן את המצב ממזרח לתעלה, הגשר המאוחד
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 182יסייעו לו ממערב לתעלה יחידות מחטיבה . אור ראשון של היום הבא

. לאחר שישתלטו על הרמפות, צנחנים  

שארטילריית , ח שלו"מנעם הבהיר בסיום הדו-עבד אל.] מ.פ –אלוף [' לואא

כן ביקש מן , הארמיה תפעל נגד ראש הגשר הישראלי בירי כבד ומתמשך

בשל ) במקור –מליוטקה (ט  מונחים "הכללי לספק לו משגרי טילי נהמפקד 

.אליהם בהקמת צוותי ציידי טנקים הצורך הדחוף  
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