
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
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  366' עמ

1973לאוקטובר  17-שריון ב 25קרב חטיבה מפת   
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גרפיקה: נעמה רגב



 
  367' עמ

 

שריון 25קרב חטיבה   
שריון  25החלה תנועת טור חטיבה , לאוקטובר 17-בבוקר ה 06:30בשעה 

. עם דרך מעבר הגידי.] ר.א –" לכסיקון"ציר [ 1' מאזור צומת דרך הרוחב מס

ר "חי, כשהוא מתוגבר באלמנטים של ארטילריה, בראש הטור נע הגדוד הקדמי

מיד . כשבראשו נעה פלוגת המשמר הקדמי, הגנה אווירית והנדסה, ממוכן

ט ועתודת "לאחר הגדוד הקדמי נעו מפקדת החטיבה הקדמית ועימה עתודת הנ

שהיה , 3ה של ארמיה וקצין התצפית הקדמית של אגד הארטילרי, ההנדסה

. ערוך בעמדותיו ממזרח לתעלה  

כשבראשו , לאחר מרווח מסויים מן הגדוד הקדמי נע הכוח העיקרי של החטיבה

אחריו נע גדוד . והוא כלל שני גדודי טנקים מתוגברים, המפקדה העיקרית

 ומיד, )במקור –שסופחה לגדוד הקדמי , פחות סוללה(הארטילריה החטיבתי 

בזנב הטור המשוריין נעו משאיות הדרג המנהלתי . שמר העורפיאחריהם נע המ

  .מספר רכבי פינוישנשאו את התחמושת והדלק וכן , הראשון של החטיבה
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ידי הקצאת -על, מפקדת החטיבה נקטה באמצעים הדרושים לאבטחת האגפים

כשהיא נעה , שפעלה כמשמר אגפי בצד ימין, פלוגת טנקים מן הכוח העיקרי

כדי לבלום כל התקפות , ם בשטחים המוגבהים שמימין לציר התנועהבדילוגי

שפעלה כמשמר , כן הוקצתה מחלקת טנקים מן המשמר העורפי. נגד מכיוון זה

.במקרה ויצוץ איום כלשהו מכיוון האגם המר הגדול, אגפי בצד השמאלי  

כדי לאסוף ידיעות על האויב הפעילה פלוגת הסיור של החטיבה מספר סיורים 

עד הקצה הקדמי ובאגפים שמחוץ לטור , לי הרכב המשוריינים שלהםבכ

.החטיבה  
 

 
 

בעת התקדמות צוות הקרב החטיבתי בכיוון צפון לאורך חופו המזרחי של האגם 

בהן נתקל מקדימה , הוא נתקל במספר התנגדויות מצד האויב, המר הגדול

ן והמשיך הכוח הצליח להתגבר עליה. במטרה לשבש את תנועתו, ומצד ימין

, מכלל הטנקים שלו, מלבד מספר טנקים שנפגעו לו, בהתקדמותו ללא אבדות

 .  T-62טנקים מדגם  75שעמד על 

 הגנרל . מתחילת תנועת חטיבת השריון התמקדה עליה תשומת לב הישראלים
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368' עמ  
 

העביר דיווח למפקדים שהתכנסו במפקדה , הדרומית מפקד הגיזרה, קלמן מגן

 ובכללם, "כישוף"בקרבת מוצב ) במקור –ברן (הקדמית של הגנרל אברהם אדן 

שהזהיר אותם מתנועת טור שריון , לב ל והגנרל חיים בר"הרמטכ, שר הביטחון

שמיהרו , מצרי בקרבת החוף המזרחי של האגם המר כשהוא בדרכו צפונה

בצהרים  13:00בסביבות השעה . ידי ביצוע סיור אווירי-לאמת מידע זה על

מפקד חטיבת שריון , ם אמנון"קיבלו שלושת המפקדים האלה גם דיווח מאל

שהיה עסוק , .]ר.א – 143אוגדה [ באוגדת הגנרל שרון.] ר.א – 14חטיבה [

בקרבת מוצב בארגון מחדש של חטיבתו ותיקון הטנקים המקולקלים שלה 

הקרבות הקשים שניהל באגפה הימני של  לאחר) במקור – תל סלאם" (לקקן"

ומצביעה על , שסופת אבק גדולה מתקרבת אליו מכיוון דרום, ר"חי 16דיוויזיה 

הגנרל אדן לא היסס ועזב את הפגישה יחד עם אנשי . התקרבות הטור המצרי

מפקדתו הקדמית כשהם בדרכם דרומה כדי לפקד על הקרב בעצמו נגד חטיבת 

. מצריתהשריון ה  

 
 

ביקש הגנרל אדן מגנרל חיים בר לב שיחזיר את , לפני שעזב את הפגישה

לפעול .] ר.א –קרן [אריה  ם"שבפיקוד אל.] ר.א – 500חטיבה [חטיבת השריון 

אך הועברה , .]ר.א – 162אוגדה [ מאחר והשתייכה לאוגדתו, תחת פיקודו
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לב נעתר מיד  בר. ממנה כדי לשמש עתודה כללית בידי אלוף פיקוד הדרום

.  לבקשתו  
 

 
 

 –רביב [ באותה עת נלחמו שלוש חטיבות השריון של אלופי המשנה טוביה

בקרב קשה עם .] ר.א –עמיר [וגבי  .]ר.א –ניר ") ה'נתק("נתן [ ה'נתק, .]ר.א

" טרטור"ו" עכביש"משוריינת כדי לפתוח את צירי  21-ר ו"חי 16יחידות דיוויזיות 

 )במקור –' לאא'ג-כפר אל(וה הסינית ועל הח את ההשתלטותולהשלים 

לבין כפר " החווה הסינית"בין המושגים , במדוייק, אינו מבחין, לעיתים, המחבר[

ם "לאל גנרל אדן הורה. .] ר.א –" אמיר"המסומן במפת הקוד כ', לאא'ג-אל

חלק במבצעי חטיבות גבי  ה להשאיר גדוד מחטיבת השריון שלו כדי שיטול'נתק

ושהוא עצמו יתנתק מן הקרב עם שני גדודי שריון מחטיבתו ויצטרף , וטוביה

בזמן שבו נע הגנרל אדן דרומה במלוא המהירות בציר . אליו לשדה הקרב הצפוי

 ם"מאחוריו אל נע.] ר.א –" כספי"ציר [) במקור –מ "דרך החת( 2' הרוחב מס

 ם"נשמע קולו של אל, בראש שני גדודי שריון .]ר.א –ניר ") ה'נתק("נתן [ה 'נתק

שכן החטיבה המצרית , כשהוא קורא לעזרה ומבקש סיוע, אמנון במכשיר הקשר

טנקים  30-התקרבה לעמדותיו בסמוך לאגם המר ועמדו לרשותו באותה עת כ

.כשירים לקרב בלבד  

היא ספגה , שריון נתקלה במהלך תנועתה בתלאות וסכנות רבות 25חטיבה 

, מ"מ 175-מ ו"מ 155פגזות ארטילריות כבדות מתותחי האויב ארוכי הטווח ה

 שהיו שייכים  
 

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14

www.hativa14.org.il



 
 

  369' עמ
 

והם סייעו גם , עליה פיקד הגנרל מגן, הדרומית לאגדי הארטילריה של הגיזרה

. בהמשך לטנקים הישראליים בקרב העיקרי שניהלו נגד חטיבת השריון המצרית

באותה עת המשיכו המטוסים הישראליים את תקיפותיהם האוויריות על טנקי 

כתוצאה מפצצות המצרר . וכלי הרכב של החטיבה בגבהים בינוניים ונמוכים

-שגררו את תותחי ה, לה נפגעו מרבית כלי הרכב הגלגלייםשהטילו מטוסים א

דבר שמנע את פריסת כוח , מרסיסים, שהיו עשויים מגומי, מ"מ 122

ובנוסף לכך נמנע מחטיבת השריון כל סיוע ארטילרי , הארטילריה של החטיבה

שכן היא יצאה עוד קודם לכן מטווח הסיוע של , במהלך הקרב העיקרי שלה

-שכן היא יצאה מטווח תותחי ה, 3של ארמיה  2' משני מסהאגד הארטילרי ה

  .מ"מ 130
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כשהוא מנצל את , שריון 25ואכן הגנרל אדן הניח מלכודת מעולה לחטיבה 

והכין את המארבים , הטילים והסיוע הארטילרי והאווירי, יתרונו בכמות הטנקים

גם המר כאשר הא, המזרחי והדרומי, הצפוני, כדי לכתרה משלושת הכיוונים

בשעה שבה נערכה חטיבת אמנון . הגדול משלים את צלע המארב מצד מערב

תל " (לקקן"וטיליה מול חטיבת השריון המצרית מלפנים ליד מוצב בטנקיה 

הורה , להגנת כוחה, טנקים על הדרך מדרום למוצב 4והציבה  )במקור –סלאם 

חזק נגד טנקים  .]מ.פ – ט"מערך נ[ה למקם מסך 'נתק ם"הגנרל אדן לאל

 )במקור –מ ממזרח לתל סלאם "ק 7-כ(חבשי -יב אל'מחטיבתו באזור כת

באגף , כך שיתפרס לכיוון דרום וממול לאגם המר הגדול, .]ר.א –" אדרה["

.הימני של חטיבת השריון המצרית  

שינוע עם חטיבתו , שנמצא בעתודה באזור טאסה, אריה ם"כן הורה לאל

אל דרך .] ר.א –" מבדיל"ציר [ 3' מדרך הרוחב מסבמהירות אל הצומת המוביל 

מזרח -כ יבצע תנועת איגוף מכיוון דרום"ואח, .]ר.א –" כספי"ציר [ 2' הרוחב מס

עד שינתק את , כדי להשתלט על מספר עמדות מאחורי ציר התקדמות החטיבה

או להכנס למוצב  3במידה וינסו לסגת לגזרת ארמיה , המצריםציר הנסיגה של 

נעה עד לאותו זמן כעוצבה  25טיבה ח). במקור –כברית מזרח ( "בוצר"

דבר שהפך את , יתה בהירה מאדיוהישראלים הזכירו כי הראות ה, מקובצת

  .החטיבה כמטרה לדוגמה
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מ "ק 2-כאשר טנקי הגדוד הקדמי עברו את התעלה היבשה במרחק של כ

הם הותקפו , .]ר.א –" לקקן[" תל סלאם –.] ר.א –" אדרה["יב 'מדרום לקו כת

 מכיוון תל סלאם, במכת אש עזה מתותחי הטנקים ומשגרי הטילים מן החזית

. .]ר.א –" אדרה[" חבשי-יב אל'מכיוון כת, ומן האגף הימני, .]ר.א –" לקקן["

כנס לקרב עם כוחות האויב  יהחטיבה מיהרה להתפרס כשהיא נכונה לה  
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  370' עמ
 

החטיבה עשתה ניסיון ראשון להבקיע . שכיתרו אותה מן החזית ומן האגף הימני

 –" לקקן[" ט מן האגף השמאלי בכיוון תל סלאם"הנ.] מ.פ –מערך [את מסך 

כ את הפלוגה "כאשר הגדוד הקדמי קידם את פלוגת המשמר הקדמי ואח ,.]ר.א

, הגדוד ספגאך ניסיון זה נכשל בשל כמות האבדות הרבה ש, שנעה בעקבותיה

.שאילצו אותו לעצור  

בקשר האלחוטי  3לאור המצב הקשה ביקש מפקד החטיבה ממפקדת ארמיה 

וביקש אישור לעצור כדי שכוחו יחזק את אחיזתו , סיוע ארטילרי ואווירי דחוף

אך מפקדת הארמיה אסרה עליו לעצור בכלל והודיעה לו כי עליו , בשטח

יחידות החטיבה (ר "חי 16וויזיה להמשיך בתנועתו לעבר ראש הגשר של די

). במקור – מ מראש הגשר של דיוויזיה זו"ק 8-נמצאו במרחק של כ  
 

 
 

 –ט "מערך נ[לאחר שראה שהניסיון להבקיע את מסך , מפקד החטיבה החליט

לערוך ניסיון חדש לאגף את מסך , האויב מצד שמאל מכיוון האגם המר.] מ.פ

 –" אדרה[" חבשי-יב אל'מכיוון כת, ט של האויב מצד ימין"הנ.] מ.פ –מערך [

לשפר את מצבו , והורה לגדוד הקדמי להחזיק בעמדות אליהן הגיע, .]ר.א

ובאותה , האויב הנמצא מולו .]ר.א –ט "הנ מערך[ ולשמש בסיס אש נגד מסך

מערך [עת יבצע הגדוד הקדמי של הכוח העיקרי תנועת איגוף באגף המסך 

במטרה להגיע לעורף  .]ר.א –" אדרה["שי חב-יב אל'באזור כת.] מ.פ –ט "הנ

-אשר על, המשוריינת 21בתקווה לפגוש יחידה כלשהי מיחידות דיוויזיה , האויב

-יתה אמורה להתקדם מעמדותיה שמצפון לכפר אליפי התכנית שנקבעה ה
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חטיבה כדי לבצע את החבירה בינה ובין , בכיוון דרום .]ר.א –" אמיר["' לאא'ג

.שריון 25  
 

 
 

חבשי -יב אל'כתוצאה מעצמת אש הטנקים ומשגרי הטילים מכיוון מוצב כת

בנוסף , השולט על כל האזור שמסביבו שהיה שטח גבוה, .]ר.א –" אדרה["

נכשל גדוד , להפגזות הארטילריות החזקות והמשך התקיפות האוויריות

פתו לא הסתייעה במיוחד שהתק, הטנקים המצרי בניסיונו לכתר את האויב

שתקפו , 17-מלבד גיחה אחת של שני מטוסי מיג, בשום סיוע ארטילרי או אווירי

 –או רקטות [בטילים  .]ר.א –" אדרה["חבשי -יב אל'את מוצבי האויב בכת

 .לפני אור אחרון, ].מ.פ

נפרסו מספר טנקים מן הגדוד השני , מימין ].מ.פ–לתקוף [עם כישלון הניסיון 

.] ר.א –" לקקן["של הכוח העיקרי בכיוון האגם המר כדי לתקוף את תל סלאם 

אך הסתבכו בשדה מוקשים שהשתרע במקביל לאגם המר ורובם , משמאל

שלח מפקד החטיבה , לאור הרעת המצב וההחמרה בכמות האבדות. נפגעו

לאשר לו לעצור במקומו  3קדת ארמיה מברק אלחוטי בו חזר על בקשתו ממפ

או לאשר לו להסיג את שאר הכוח של החטיבה , ולתגבר את אחיזתו בשטח

אך מפקדת הארמיה חזרה על הוראותיה , .]ר.א –" בוצר[" למוצב כברית מזרח

אש . ר"חי 16הקודמות בצורך להתקדם בכל מחיר אל ראש הגשר של דיוויזיה 

  הטנקים ומשגרי הטילים
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  371' עמ
 

 ט הישראליים שהשמידו את טנקי"הנ.] מ.פ –ממערכי [החלה מיד ממסכי 

וכן , שריון וכן כלי רכב של המפקדה העיקרית 25המפקדה הקדמית של חטיבה 

מפקד החטיבה לא מצא אמצעי . הבעירו אש במספר גדול של טנקים מצריים

אלחוטי אלא דרך מכשיר הקשר ה 3כלשהו כדי להתקשר עם מפקדת ארמיה 

באמצעותו דיווח , יפ שנמצא במפקדה העיקרית'שהיה ממותקן בג, הרזרבי

. למפקדת הארמיה על המצב ועל כך שלא ניתן להתקדם  

טנקי החטיבה ששרדו הסתתרו מאחורי סוללות התעלה היבשה והחלו לנהל 

 הישראלי עד רדת.] מ.פ –ט "מערך הנ[חילופי אש עם עמדות הירי שבמסך 

החטיבה הורה לכוח שנשאר מהטנקים ושאר כלי הרכב לסגת מפקד . החשיכה

לרוע המזל איבדה . בחסות החשיכה .]ר.א –" בוצר[" למוצב כברית מזרח

בשל הסתבכותם בשדה מוקשים , החטיבה מספר טנקים כשירים בעת נסיגתה

. שהקיפו את המוצב  
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, שריון בסיום מפתיע זה לאחר שנפלה במלכודת זו 25כך הסתיים קרב חטיבה 

כן נמנע . שמנעה ממנה לפעול כחטיבת שריון מבחינת יכולת התנועה והתמרון

-ביחס לתותחי ה, מ מבחינת טווח הירי"מ 115-ממנה ניצול יתרונה בתותחי ה

לנהל קרב ולא ניתנה לה כלל ההזדמנות , מ של הטנקים הישראליים"מ 105

אושר כי מרבית האבדות . מול הטנקים הישראליים פנים אל פנים בקרב טנקים

המונחים ומתותחי  ].מ.פ –ט "נ[בטנקים המצריים נגרמו ממשגרי הטילים 

.ט"הנ.] מ.פ –מערך [שהסתתרו בתוך עמדות שנמצאו בתוך מסך  הטנקים  

ואכן מרבית המקורות , שריון 25למרות התנאים הקשים בה נלחמה חטיבה 

נלחמו בעוז  ].מ.פ –ים יהמצר[הישראליים והזרים הודו שמרבית הטנקים 

יתה לטנקים יוכי לא היה לחטיבה כל סיכוי להצליח בשל העדיפות שה, ובגבורה

וזאת , הישראלים עליה באופן מכריע מבחינה מספרית ומבחינת יכולת התמרון

ואשר גם קיבלו סיוע , בנוסף לכמות הגדולה של טילים קטלניים שתגברו אותם

בעוד שהחטיבה המצרית נלחמה הרחק וכשהיא מבודדת , פעיל ארטילרי ואווירי

בין אם , ומנועה מלקבל כל סיוע משמעותי שהוא, מכוחות מצרים אחרים 

     .ארטילרי או אווירי
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טנקים מדגם  86-העריכו את אבדות חטיבת השריון בהמקורות הישראליים 

62-T  ועשרת , טנקים איתם החלה החטיבה את תנועתה 96מתוך סך של

 –כברית מזרח " (בוצר"שנותרו הם אלה שהצליחו לחזור למוצב הטנקים 

ר הממוכן "שים של גדוד החי"איבדה החטיבה את כל הנגמ בנוסף, )במקור

כן . וכמו גם את כל כלי הרכב של הטור המנהלתי, שהיה שייך לה אורגנית, שלה

 טנקים      4דווח כי האבדות הישראליות בקרב זה הצטמצמו לכדי 
 

 
 

  372' עמ
 

" בוצר"שהקיף את מוצב , בלבד שהושמדו בשל הסתבכותם בשדה מוקשים

.במהלך המרדף שערכו אחר הטנקים המצרים  
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טנקים בעת שהחלה את  75-שריון לא היה יותר מ 25האמת היא כי שלחטיבה 

במיוחד בקרב לפיתוח , שכן היא איבדה מספר טנקים בקרבות קודמים, תנועתה

ר ממוכן "חי 11בעת שסייעה לאחד מגדודי חטיבה  , לחודש 14-ההתקפה ב

כן נמצאה אחת מפלוגותיה בתוך מערך ההגנה של מוצב . ר"חי 7מדיוויזיה 

היה להשלים אותה בטנקים במקום ולא ניתן , .]ר.א –" בוצר[" כברית מזרח

במיוחד לאחר שהחלו , כפי שעשו יחידות השריון הישראליות, אלה שאיבדה

טנקים הצליחו להגיע  10אושר כי . לזרום המטענים בגשר האווירי האמריקאי

טנקים  65וסך כל אבדות החטיבה מנו  ,.]ר.א –" בוצר[" למוצב כברית מזרח

קצינים וחיילים  180-כלי רכב משוריינים ו 7כן הגיעו למוצב ,  T-62מדגם 

אבדות כבדות אלה . שהיה מפוצל כסיוע לגדודי הטנקים, ר הממוכן"מגדוד החי

שריון  25היו התוצאה הטבעית לתכנית השגויה שתוכננה לשלוח את חטיבה 

 . מצידה המזרחי של התעלה ולא מצידה המערבי
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