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435' עמ  

 

אל ממערב לתעלהמעבר שלוש אוגדות ישראליות   
 

את תעלת , 162מפקד אוגדה , לחודש צלח הגנרל אברהם אדן 18-17בליל 

 .]ר.א – 512חטיבה [ ה'נתק ם"סואץ בראש שתי חטיבות שריון בפיקוד אל

הורה להעביר , אלוף פיקוד הדרום, הגנרל גונן. .]ר.א – 460חטיבה [ גבי ם"ואל

 .]ר.א –קרן [ אריה ם"לשבפיקודו של א.] ר.א – 500[את חטיבת השריון 

, לחודש 18-בערב ה. כדי שתשמש עתודת מפקדת הפיקוד, מאוגדת הגנרל אדן

, ובעקבות מבצעי הלחימה שביצע הגנרל אדן בגדה המערבית של התעלה

ביקש ממנו להחזיר את חטיבת אריה , ח המצב ששלח לגנרל גונן באלחוט"ובדו

חת כלפי דרום ביום כדי שיתאפשר לו לבצע חדירה מוצל, תחת פיקודו

לחודש סיימה חטיבת אריה את  19-ועם שחר ה, גונן אישר בקשה זו. שלמחרת

. וכך כללה אוגדת אדן את שלושת חטיבות השריון שלה, צליחתה למערב  
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436' עמ  
 

שבפיקוד הגנרל שרון ממערב לתעלה את  143לחודש כללה אוגדה  18-ב

 – 421[דני מט וחטיבת שריון  ם"אלבפיקוד .] ר.א – 247[ר צנחנים "חטיבת חי

רשף [אמנון  ם"לחודש הצטווה אל 19-וב, .]ר.א –ארז [ חיים ם"בפיקוד אל.] ר.א

חטיבה זו ביצעה את . מערבה.] ר.א – 14חטיבה [לצלוח עם חטיבתו .] ר.א –

כדי , המשוריינת 21-ר ו"חי 16המבצעים בגדה המזרחית נגד יחידות דיוויזיה 

ו אמנון השאיר גדוד שריון מחטיבת ם"אל. החדירה צפונהלהרחיב את פירצת 

כדי , בגדה המזרחית.] ר.א –ל אברהם אלמוג "בפיקודו של סא 184גדוד [

לסייע לכוחות שהיו עסוקים בתקיפת האגף הימני של ראש הגשר של דיוויזיה 

.ר"חי 16  
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לחודש  19-עם מעברה של חטיבת אמנון לגדה המערבית השלים הגנרל שרון ב

 19-18בליל . ר צנחנים"שכללה שתי חטיבות שריון וחטיבת חי, את אוגדתו

כשאוגדתו , תעלת סואץאת  252מפקד אוגדה , לחודש צלח גם הגנרל קלמן מגן

דן  ם"בפיקוד אל.] ר.א –בהתאמה  164-ו 401[כוללת שתי חטיבות שריון 

, בפועל. ם אברהם ברעם"אל –ברעם : ל"צ: טעות כפולה[בארום ם "אלושומרון 

 .]ר.א –הראל  ")פינקו("ם ברוך "אל 164פיקד על חטיבה , בעת הצליחה

ט "המח שם: טעות משולשת[בנתשאס  ם"ר ממוכן בפיקוד אל"וחטיבת חי

כתוצאה , 18.10.73-ב. 875לחטיבה ממוכנת , כנראה, הכוונה. משובש

ם "החליפו אל, )בירו(ם אריה דיין "אל – 875ט ממוכנת "מפציעתו של מח

לא צלחה את תעלת סואץ משך כל תקופת  875חטיבה , בנוסף. אברהם ברעם

 .] ר.א –המלחמה ונשארה בגדה המזרחית 
 

  
 

 7לחודש  19-עם סיום צליחת שלושת האוגדות היה לישראל ממערב לתעלה ב

אוגדת שרון לחצה . ר ממוכנת"ר צנחנים וחטיבת חי"חטיבת חי, שריון חטיבות

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14

www.hativa14.org.il



ואילו אוגדות אדן ומגן לחצו , מדרום לתעלת אסמאעיליה 2על ערפה של ארמיה 

 .3בכיוון עורף ארמיה 
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