
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

 
 שריון 23קרב חטיבה 

-שריון על 23להתקפת הנגד עסקו באבטחת שיגור חטיבה ההוראות הנוגעות 

 ידי מכה
   

 
 

422' עמ  
 

 23שבעקבותיה תונחת הפגזה מארטילריית דיוויזיה , דקות 10אווירית למשך 

עם הגעת יחידות החטיבה לקו היציאה  06:30ועד  06:20משעה , ר ממוכן"חי

  .לקרב
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נאלץ מפקד ארמיה , ההתקפהבשל הערפל הכבד ששרר בזמן שנקבע לתחילת 

לשעה ) במקור –שעת התחלת ההתקפה " (ש"-להורות על דחיית שעת ה 2

האוויר יוכל לבצע את ההכנה -כך שחיל, בבוקר 06:30במקום השעה  07:00

ני 'ע-מחמד עבד אל ].מ.פ –אלוף [' לואא.  להתקפה בהתאם לתכנית שנקבעה

עבד  ].מ.פ –אלוף [' ללואאהתקשר , 10ראש אגף המבצעים במרכז , מסי'ג-אל

האוויר מוכן -והודיע לו כי חיל" ש"-לפני שעת ה 2מפקד ארמיה , ליל'מנעם ח-אל

ולכן רצוי שהארטילריה , אך הערפל מונע ממנו לצאת לדרכו, לבצע את התקפתו

האוויר ימריא עם התפזרות -עד שחיל, תתחיל בהפגזתה לפני ההתקפה

עברו , דקות 10כנה ארטילרית במשך ולאחר ה, בבוקר 07:00בשעה . הערפל

את קו היציאה לקרב בדרג ) במקור –פחות גדוד (שריון  23יחידות חטיבה 

במרכז ) במקור –פחות פלוגה (גדוד טנקים , שכלל גדוד טנקים מצד ימין, אחד

ועתודה שכללה פלוגת טנקים מגדוד הטנקים , ר ממוכן מצד שמאל"וגדוד חי

 17-נוסף לכך שנלקח מן החטיבה גדוד טנקים בכאן יש להעיר כי ב. שבמרכז

.וההתקפה החלה ללא כל סיוע ממנו, נלקח ממנה גם גדוד הארטילריה, לחודש  
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שריון עבר לפני הגיעו לקו היציאה לקרב ליד מערך  23צוות הקרב של חטיבה 

שהעיקרי בהם היה ממערב לצומת דרך , ר ממוכן"חי 116ההגנה של חטיבה 

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

. ומחלקת טנקים) במקור –פחות פלוגה (ר ממוכן מתוגבר "בו היה ערוך גדוד חי

ומעט מערבית , ר"חי 116באותו אזור נמצאה גם המפקדה הקדמית של חטיבה 

זמר למקם את המפקדה -אחמד עבוד אל.] מ.פ –ל "תא[לה בחר עמיד 

לחודש ממקומה  17-לאחר שהועברה ב, ר ממוכן"חי 23של דיוויזיה  הקדמית

בעקבות כך שהמפקדה , המקורי מצפון לתעלת אסמאעיליה למקומה החדש

והצבת , הכללית הטילה עליו את משימת חיסול פירצת החדירה ממערב לתעלה

מ "ק 7-במרחק של כ. כל הכוחות שמדרום לתעלת אסמאעיליה תחת פיקודו

 –" סקרנות"צומת  –" צח"צומת [ אבו סולטאן –" האמנה"ת דרך מצפון לצומ

 –" גשירה"צומת [ ציר סרפאום –" האמנה"נמצאה צומת דרך  .]ר.א –" חבית"

ר ממוכן עמדות "חי 116שם החזיקה חטיבה , .]ר.א –" ורדית" –" חבית"צומת 

 ר ממוכן ומחלקת טנקים ממערב לצומת להגנת האגף"ידי פלוגת חי-על, הגנה

בעת שזו תבצע את התקפת הנגד על אזור , שריון 23השמאלי של חטיבה 

   . דוורסואר

 

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14

www.hativa14.org.il



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14

www.hativa14.org.il



' עמ
42

3
  

 
    

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14

www.hativa14.org.il



כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14

www.hativa14.org.il

גרפיקה: נעמה רגב



424' עמ  
 

שריון החלה להתפרס במבנה קרבי כהכנה להתחלת  23בשעה שחטיבה 

לאחר שסיים את , )במקור –ברן (התקדם הגנרל אברהם אדן , התקפת הנגד

 04:00בשעה .] ר.א – 162אוגדה [מעבר תעלת סואץ עם אוגדתו המשוריינת 

 460-ו 217[לחודש עם שתי חטיבות שריון  18-באור ראשון של ה, בבוקר

 וגבי.] ר.א –ניר ") ה'נתק("ם נתן "אל[ה 'מים נתק"של האל.] ר.א –בהתאמה 

, באזור הנחיתה בדוורסואר בכיוון מערב .]ר.א –עמיר ") גבי("ם גבריאל "אל[

תעלת סואץ הקלה (המקבילה לתעלת סואץ , עד שהגיע לגדת התעלה המתוקה

ה כאשר ניסו מספר צוותי טנקים ישראליים להתקדם מעבר לתעל). במקור –

ט ממספר מארבים "נתקלו באש משגרי טילי נ, המתוקה מערבה כדי לבצע סיור

ולכן הורה הגנרל אדן להסיג את צוותי , מצריים שהיו חבויים בין העצים והחוות

והארטילריה הישראלית הפגיזה הפגזה מרוכזת , הטנקים הישראליים הקדמיים

חטיבות שריון  כהכנה לביצוע התקפה בשתי, את העמדות המצריות שבחזיתו

.ה מימין וחטיבת גבי משמאל'חטיבת נתק: שנפרסו במבנה קרבי  
 

 
 

מ "מ 175-ו 155בה נטלו חלק סוללות מקליברים , האש הארטילרית הישראלית

הונחתה על המבנה , ארוכות טווח מעמדותיהן בגדה המזרחית של התעלה

ת הקדמיות המפקדו, ר ממוכן"חי 116שריון ועמדות חטיבה  23הקרבי חטיבה 

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14

www.hativa14.org.il



. דבר שגרם להם נזקים רבים, ונקודות התצפית של הארטילריה המצרית

החלו המטוסים הישראליים , במקביל להפגזת הארטילריה הישראלית

דבר ששיבש את , שריון 23בהתקפות קשות על היחידות המשניות של חטיבה 

לבקש מאגף המבצעים  2וגרם למפקד ארמיה , המבנה הקרבי של החטיבה

האוויר כדי לתת הגנה אווירית לחטיבת השריון -להוציא גיחה של חיל 10ז במרכ

. המצרית  

 
 

 –" חבית"ציר [ "האמנה"שריון ממזרח לדרך  23במהלך התקדמות חטיבה 

שבפיקודו של .] ר.א – 460[תפסו אלמנטים מחטיבת השריון הישראלית , .]ר.א

 –המים המתוקים תעלת [ גבי מספר עמדות ממערב לתעלת סואץ הקלה ם"אל

ט "ט שכללו טילי נ"עמדות מבוצרות ומוסתרות ששימשו את מסכי הנ, .]ר.א

 Hull down(ומן הטנקים שהסתתרו בעמדות תובה   SS-11-ו TOW מדגם 

position – במקור(. 

היה ריק לגמרי .] ר.א –" חבית"ציר [" האמנה"מאחר והאזור שממזרח לדרך 

ובשל חוסר הבהירות , ממקומות מסתור כלשהם או שיוכלו לשמש למחבוא

יצאה להתקפת נגד מבלי  23גרם לכך שחטיבה , בפעילות המודיעין בכל הרמות

 23ולכן הופתעו יחידות המשנה של חטיבה , שהיה לה מודיעין נכון על האויב

הטנקים ומשגרי  ממכת האש של תותחי, שריון עם כניסתן לשטח הלחימה

 ט הישראליים "הנ.] ר.א –מערכי [הטילים המונחים ממסכי 
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עתודת החטיבה לא יכלה להתערב בקרב בשל המבנה החלש . בחזית ובאגפים

ניסו להציל את המצב בירי מסך עשן  2יחידות הארטילריה של ארמיה . שלה

אך כל זה לא , האויבובירי מטחים על עמדות , מול המבנה הקרבי של החטיבה

.הביא לשינוי במהלך הקרב  

 
 

במברק אלחוט  10למפקדה הכללית במרכז  2ח ששלח מפקד ארמיה "בדו

מנעם -עבד אל ].מ.פ –אלוף [' כתב לואא, לחודש 18-בערב ה 16:30בשעה 

חמיד -חסן עבד אל ].מ.פ –מ "אל[שריון בפיקוד עקיד  23שחטיבה , ליל'ח

וכי מפקד החטיבה נפצע , לאויב מספר גדול של טנקים הבאומץ והשמיד מהנלח

וכי , טנקים 8-ח הזכיר שלא נשאר מחטיבת השריון אלא כ"בסוף הדו. בקרב

-אחמד עבוד אל ].מ.פ –ל "תא[לאחר הקרב הצטרפו אלה לכוח שבפיקוד עמיד 

 –" סקרנות"צומת  –" צח"צומת [ אבו סולטאן –" האמנה"זמר שבצומת דרך 

ר ממוכן יחזיר את "חי 23וכי צוות מיוחד ממפקדת דיוויזיה , .]ר.א –" חבית"
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, כדי לאסוף אותם באזור הצומת, שריון 23הטנקים שהתפזרו מערבה מחטיבה 

 .זמר-אל ].מ.פ –ל "תא[בה נמצאה המפקדה הקדמית של עמיד 

 
 

ם "אל[ ה'מ נתק"שבפיקוד אל.] ר.א – 217חטיבה [חטיבת השריון הישראלית 

שנמצאה בצד ימין של צוות הקרב של אוגדת הגנרל , .]ר.א –ניר ") ה'נתק("נתן 

. מערב לאחר הכנה ארטילרית בבוקר על ציר סרפאוםהתקדמה בכיוון , אדן

כאשר גילו את מערך ההגנה המצרי החלש מבחינת הכוח שנמצא בו ומיגונו 

" חבית"צומת  –" גשירה"ת צומ[עם ציר סרפאום " האמנה"ממערב לצומת דרך 

החלו , )ר ממוכן"חי 116מערך ההגנה המשני של חטיבה (.] ר.א -" ורדית" –

ר הממוכנת  "הטנקים הישראליים לתקוף מערך זה והפיצו את פלוגת החי

הישראליים העניקו לתל הנמצא בקרבת הצומת את (המתוגברת שהחזיקה בו 

מ מדרום "ק 3-מצא כהנ, "ערל"מתחם ל, כנראה, הכוונה[ במקור –הכינוי אראל 

)..]ר.א –" גשירה"ל  

ציר [ "האמנה"ה פנה לאחר מכן עם הטנקים שלו דרומה על ציר דרך 'מ נתק"אל

 אבו סולטאן –" האמנה"וכאשר התקרב לאזור צומת דרך , .]ר.א –" חבית"

שם נמצא מערך ההגנה , .]ר.א –" חבית" –" סקרנות"צומת  –" צח"צומת [

מחטיבה ) במקור –פחות פלוגה (ר ממוכן מתוגבר "יבו החזיק גדוד ח, העיקרי

מערב -הישראלים העניקו לנקודת המשולשים הנמצאת מצפון(ר ממוכן "חי 116

ולכן פנו , ספגו הטנקים שלו אש כבדה ומרוכזת) במקור –לצומת את הכינוי צח 

. מערבה כשהם נמנעים מלתקוף את מערך ההגנה המצרי  
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לחודש מבחינה ארגונית כשהיא  18-צהרי הר ממוכן נשארה ב"חי 116חטיבה 

שהחזיק במערך ההגנה , )במקור –פחות פלוגה (ר ממוכן אחד "כוללת גדוד חי

כשבסמוך , .]ר.א –" חבית" –" סקרנות"צומת  –" צח"צומת [ שממערב לצומת

ר ממוכן וגם המפקדה "חי 116לו נמצאת המפקדה הקדמית של חטיבה 

בה נמצא , מוכןר מ"חי 23הקדמית של דיוויזיה   
 

   

 
426' עמ  

 
נמצאו , בנוסף לכך. מפקד הדיוויזיה, זמר-עבוד אל אחמד ].מ. פ –ל "תא[עמיד 

שאיבדה לאחר , שניתן היה לאסוף, שריון 23באזור הצומת שאריות חטיבה 

כך איבדה העתודה . לחודש את יכולת הלחימה שלה 18-סיום הקרב בצהרי ה

את ) במקור –ר ממוכן "חי 3דיוויזיה (האסטרטגית של המפקדה הכללית 

.סגרת הדיוויזיההמרכיב המשוריין שבמ  
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