
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 דני "ד.) מיל(ל "תא ;פסח מלובני.) מיל(ם "אל ;אמנון רשף.) מיל(אלוף : הבהרות
  .אשר

 
 447' עמ

 

 ?משוריינת בגדה המזרחית 21מדוע בוטלה התקפת דיוויזיה 
הפך הקו אותו , בשל נסיגת הכוחות המצריים צפונה לאחר כישלון התקפת הנגד

, המשוריינת מקביל לסרפאום שעל הגדה המערבית של התעלה 21תפסה דיוויזיה 

 תהיישה, ר ממוכן"חי 3והוא נמשך מזרחה עד שנפגש עם הקו הקדמי של חטיבה 

לאחר פינוי החטיבה הימנית  ר"חי 16ל דיוויזיה בראש הגשר ש האמצעיתהחטיבה 

 .מעמדותיה תחת לחץ האויב) במקור –ר "חי 16חטיבה (

שכלל את שתי  ,לאור התגברות לחץ האויב על ראש הגשר המאוחד, כאמור

ובשל התמעטות כמות הטנקים לאחר , המשוריינת 21-ר ו"חי 16הדיוויזיות 

למפקד  2הורה מפקד ארמיה , המשוריינת 21האבדות הכבדות שנגרמו לדיוויזיה 

. לנוע לראש הגשר המאוחד, ר ממוכן"חי 23מדיוויזיה , שריון 24כוחות חטיבה 

 17-ר מתחילת המלחמה וב"חי 2יתה ערוכה תחת פיקוד דיוויזיה יהחטיבה ה(

 ).במקור –ערך באזור אסמאעיליה מזרח ילחודש ניתנו לה הוראות לה
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 448' עמ

 

.] מ.פ–ל "תא[ הודיע עמיד לחודש 19-בבוקר ביום ה 11:00בסביבות השעה 

סעד .) מ.פ –אלוף -רב(המשוריינת לפריק  21מפקד דיוויזיה , עראבי-אבראהים אל

 2שנמצא אותה עת במפקדה הקדמית של ארמיה , ל"הרמטכ, לי'שאד-אל

שאנשי המודיעין מאשרים ששני טורים של , מאז ערב היום הקודם באסמאעיליה

טנקים מתוגברים  100-וכי כל אחד מהם מונה כ, האויב נעים ממזרח למערב

 .וכי מסוקים מרחפים מעליהם, ר ממוכן"בכוחות חי

 –" אמיר["' לאא'ג-ובכפר אל ,טנקים באזור דוורסואר 30-בנוסף לכך יש לאויב כ

וכי המטוסים ,  SS-11ט מונחים "יש לו כגדוד טנקים מתוגברים בטילי נ.] ר.א

. בבוקר 08:00הישראליים ממשיכים בתקיפותיהם על ראש הגשר מאז השעה 

עראבי בצורך -אל.] מ.פ–ל "תא[לי הורה לעמיד 'שאד ].מ.פ –אלוף -רב[הפריק 

המשוריינת כדי  21להניח מוקשים בצפיפות רבה בחזית מערכי ההגנה של דיוויזיה 

והודיע לו כי כוחות צנחנים , למנוע מן האויב להרחיב את פירצת החדירה צפונה

שבגדה המערבית  הרמפותאסמאעיל עזמי תפסו את  ].מ.פ – ם"אל[בפיקוד עקיד 
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 –צפונה .] ר.א – 2" ורשה" –אזור קבר החיל האלמוני [בל מרים 'עד ג מסרפאום(

 .דבר שמאבטח את אגפו הימני, )במקור

 
 

 
בצהרים תקפו טנקים ישראליים את אחד ממוצבי אחד הגדודים של  14:00בשעה 

 אשר המטיר אש, )במקור –המשוריינת  21מדיוויזיה (ר ממוכן "חי 18חטיבה 

הגדוד עצמו איבד . מים"זחל 3-טנקים ו 4כבדה על כוחות האויב והשמיד לכוחותיו 

 ,כתוצאה מכך נפסקו התקפות האויב. בנוסף לאבדותיו בכוח אדם וציוד ,טנקים 3

והמטוסים הישראלים החלו להפציץ את עמדות ההגנה בתוך ראש הגשר המאוחד 

 . בהפצצות מרוכזות
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לאחר  ,דרדרות במצב בגדה המערבית מדרום לתעלת אסמאעיליהיור ההאל

ר ממוכן "חי 116-ו) במקור –ר ממוכן "חי 3מדיוויזיה (שריון  23שחטיבות 

הפריק  החליט ,את יכולתן הקרבית איבדו) במקור –ר ממוכן "חי 23מדיוויזיה (

 שקיבל באותה עת את אחריות הפיקוד על, לי'שאד-סעד אל.) מ.פ –אלוף -רב(

להחזיר את האיזון ברמת החזית בדרך של ביצוע מבצע התקפי בגדה , 2ארמיה 

לאחר , המזרחית של התעלה במטרה לצמצם את פירצת החדירה הישראלית

 . שהניסיונות הקודמים לחיסולה נכשלו

-אל.] מ.פ–ל "תא[כדי להשיג מטרה זו הוא שלח מברק אלחוטי מקוצר לעמיד 

בכל .] ר.א –" אמיר["' לאא'ג-תקוף את כפר אל... יא עראבי : "עראבי שתכנו היה

עראבי את -אל.] מ.פ–ל "תא[ל הכין עמיד "כדי לבצע את הוראת הרמטכ". מחיר

מבלי להפר את  ,תכנית ההתקפה שלו על הכפר עם כל הטנקים שיכול היה לאסוף

התכנית . האיזון במערכי ההגנה של ראש הגשר המאוחד שנמצא תחת פיקודו

 חטיבה   -הדרג הראשון : תה מבוססת על בסיס התקפה בשני דרגיםיהי
 

 449' עמ
  

 הראשון בכוח: תבצע את התקפתה בשני כיוונים) במקור –טנקים  42(שריון  24

 ,מעמדותיה שמצפון למזין הראשי בכיוון דוורסואר) במקור –פחות גדוד (החטיבה 
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והכיוון השני בכוח של הגדוד , .]ר.א –" לכסיקון"ציר [ 1' מימין לדרך הרוחב מס

בכיוון .] ר.א –") מיסורי"ב( 215" סגול["טאליה -מערב לאל-מעמדותיו מצפון ,הנותר

תה השמדת כוחות ישריון הי 24משימת חטיבה . .]ר.א –" אמיר[" 'לאא'ג-כפר אל

 . .]ר.א –" אמיר[" 'לאא'ג-האויב והשתלטות על אזור כפר אל

יתה לאבטח את ישמשימתה ה) במקור –טנקים  14(שריון  1חטיבה : הדרג השני

בשיתוף פעולה עם כוחות  ,שריון במהלך ההתקפה 24האגף הימני של חטיבה 

 .עליהן השתלטו ממערב לתעלה, שיפעלו במשימה לאבטח את הרמפות ,הצנחנים

 
 

אותה היו צריכים להקדים , בערב נקבעה כמועד לתחילת ההתקפה 16:00השעה 

 ,משוריינתה 21ידי תותחי דיוויזיה -הפצצה אווירית והפגזה ארטילרית מרוכזת על

. פי דרישה-עלאש  וריכוזי אש מתגלגלתב תוך שימושתמשיך לסייע להתקפה ש

כ כמות "לי בדק את תכנית ההתקפה מצא שסה'שאד.) מ.פ –אלוף -רב(כשהפריק 

לא תספיק כדי להשיג , טנקים 56שעמדה על , הטנקים שהוקצתה למבצע זה

עראבי להוציא את כל הטנקים -אל.] מ.פ–ל "תא[ולכן ביקש מעמיד , הצלחה

. כדי שיטלו חלק בהתקפה, טנקים 25-שמספרם היה כ, הנמצאים בראש הגשר

. קיבל פקודה לצמצם את ראש הגשר המאוחד.) מ.פ –עראבי -אל(כאילו  היה זה

שכן הוצאת הטנקים והשארת , עראבי התנגד לרעיון זה-אל.] מ.פ–ל "תא[עמיד 

 וחושף, ר לבדו במערכי ההגנה היה גורם ללא ספק לזעזוע במערכי ההגנה"החי

מטרת האויב למן . במיוחד מצד האגף הימני, ת ראש הגשר לסכנת חדירת האויבא

יתה להרחיב את פירצת יה ].מ.פ –לתעלה [ליחת כוחותיו מערבה היום הראשון לצ
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כדי שניתן יהיה לאבטח את חצר , החדירה צפונה עד לקצה הרחוק ביותר שניתן

לי לבצע את 'שאד.) מ.פ –אלוף -רב(למרות התעקשות הפריק . הצליחה בדוורסואר

ושלח את חוות דעתו , עראבי איתן בעמדתו-אל.] מ.פ–ל "תא[נשאר עמיד , רעיונו

צמצום ראש הגשר פירושו : "לי במברק אלחוטי שתוכנו היה כלהלן'לפריק שאד

 ".נפילת כולו
  

 

 
 

לא יצאה לפועל , שסביבה התנהל ויכוח זה, ההתקפה המצופה בגדה המזרחית

מאז , המצב הצבאי בכל גדה. בשל סיבות הקשורות למצב שהיה בגדה המערבית

השפיע , לחודש לצידה המערבי של התעלה 16-15-הצליחה הישראלית בליל ה

המצב בגדה המערבית מדרום לתעלת . מאד על המצב בגדה השנייה באופן ישיר

וצאה מהתקפות הטנקים הישראליים על יחידות חטיבה אסמאעיליה הורע מאד כת

. החיוני בידי הכוחות הישראליים דבר שהוסיף לנפילת מוצב סרפאום, צנחנים 182

את הוראותיו לעקיד לי 'שאד-סעד אל ].מ.פ –אלוף -רב[בעקבות כך הוציא הפריק 
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לסגת עם יחידתו , צנחנים 182מפקד חטיבה , אסמאעיל עזמי .]מ.פ – ם"אל[

  .מסגד סרפאום –כדי להחזיק בקו טוסון , לטוסון, צפונה
 

450' עמ  
 

שכן הפריק , מצב זה השפיע באופן טבעי על תכניות ההתקפה בגדה המזרחית

 15:40עראבי בסביבות השעה -אל.] מ.פ–ל "תא[לי התקשר לעמיד 'שאד-סעד אל

והורה לו , דקות בלבד לפני המועד שנקבע לתחילת ההתקפה 20-כלומר כ, בערב

באותה עת הורה לו להחזיק . לבטל את מבצע ההתקפה מכיוון שאין יותר צורך בה

 והאיץ בו להתרכז, )במקור –קו סרפאום (המשוריינת  21בקו הנוכחי של דיוויזיה 

עראבי מיהר -אל.] מ.פ–ל "תא[עמיד . בהכנת מערכי ההגנה והנחת המוקשים

 ,להתקשר אל מפקדי יחידתו כדי להודיע להם את ההוראות לבטל את ההתקפה

 .ובצורך לחזק את מערכי ההגנה שלהם
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שכן לא חלפה , עראבי-אל.] מ.פ–ל "תא[אבל הפתעה לא צפויה ציפתה לעמיד 

 לי'שאד-והפריק אל, שעה אחת מאז שקיבל את ההוראה לבטל את ההתקפה

התקשר אליו בשנית כדי להודיע לו שהנשיא המנוח סאדאת דורש לבצע את מבצע 

עראבי השיב לו כי פלגת -אל .] מ.פ–ל "תא[ עמיד. ההתקפה שבוטלה קודם לכן

ההנדסה סיימה את הנחת המוקשים בחזית מערכי ההגנה של הדיוויזיה בהתאם 

הפוך אותה למבצע וכי הזמן שיידרש להכין את מבצע ההתקפה י, להוראות שקיבל

שכן , מאחר ולאויב יש יתרון במבצעי לילה. עם התקרב מועד השקיעה, לילי

צפוי , הטנקים הישראליים מצויידים באמצעים מתקדמים המיועדים ללחימה לילית

דבר שמשמעותו , שהטנקים המצרים יושמדו במידה וההתקפה תתבצע בלילה

יחשף לסכנת יהוא ך כתוצאה מכהשארת ראש הגשר המאוחד ללא טנקים ו

. החדירה  

-אל .] מ.פ–ל "תא[ לי השתכנע בעמדתו של העמיד'שאד-נראה היה שהפריק אל

בלבד מסיום שיחתו איתו  דקות 10-עראבי באופן כזה שגרם לו לשלוח לאחר כ

ראש אגף , מסי'ג-ני אל'ע-מחמד עבד אל.] מ.פ –אלוף [' מברק אלחוטי ללואא

ואם יפתח , עראבי מאויים-אגפו של אל: "בו נכתב כלהלן, 10המבצעים במרכז 

הלילה יורד על העולם והתנאים אינם . הוא יוכה מכל הכיוונים, בהתקפה כלשהי

עראבי וכי -אתה יודע את מצבו של אל. מאפשרים לבצע התקפה עד שיעלה הבוקר

המשוריינת  21ר ודיוויזיה "חי 16 כמות הטנקים בראש הגשר המאוחד של דיוויזיה

".   עימם יוכל להגן על ראש הגשר, טנקים 80-מגיע ל  
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מסי חושף שני נושאים בעלי 'ג-לי לאל'שאד-אין ספק שמברקו האלחוטי של אל

גודל האסון שהיה צפוי לקרות בראש הגשר  –הראשון . ביותר החשיבות הגבוהה

וכי , בין אם ביום ובין אם בלילה, ליוצא לפועבמידה ומבצע ההתקפה היה  ,המאוחד

הכולל את  ,לי הבין בעצמו שהטנקים המצויים בראש הגשר המאוחד'שאד-אל

 ,המשוריינת 21ר ודיוויזיה "חי 16דיוויזיה 
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  451' עמ
 

וכיצד ניתן לצאת , טנקים מספיקים בקושי להחזיק בראש הגשר 80שמנו 

להרפתקה להוציא ממנו את הכוחות המשוריינים המצויים בו כדי לבצע התקפה 

ידי הגעת ידיעות -הדבר אושר גם על(? מול אויב שיש לו עדיפות מכרעת בטנקים

 ,בנוסף לכך). קורבמ -לי בבוקר'שאד-עראבי לאל-אותן הודיע אל, מגורמי המודיעין

במיוחד לאחר שהטנקים הישראליים השמידו , יש לו יתרון אווירי בשדה הקרב

 דבר, )במקור – "סאם"(אוויר -מבסיסי טילי הקרקעממערב לתעלה מספר גדול 

 . שגרם לזעזוע במערכת ההגנה האווירית המצרית בגדה המערבית

מביא להשמדת בתנאים כאלה היה , שלמרבה המזל בוטלה, ביצוע ההתקפה

ומתן ההזדמנות בעקבות כך לטנקים הישראליים  וטלים בה חלקהטנקים הנ

מאז תחילת , להגשים את התקווה שמילאה את חלומה של המפקדה הישראלית

והוא לחדור ולהשמיד את ראש הגשר , מבצע הצליחה אל ממערב לתעלה

 –סמאעיליה דרך א(צפונה עד הציר התיכון  ולהרחיב את פירצת החדירה ,המאוחד

ולאיים על האגף הימני של  ,.]ר.א –" טליסמן"ציר [ )במקור –טאסה  –מזרח 

 .פרדאן-שהחזיקה בגזרת אל ,ר"חי 2דיוויזיה 
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הוא מידת החומרה שכמעט וארעה בעקבות התערבות ההנהגה  –הדבר השני 

כפי , בהחלטות המפקדה הצבאית, ידי הנשיא המנוח סאדאת-שיוצגה על, המדינית

 . שהדבר הוצג קודם לכן בפירוט

.] מ.פ–ל "תא[לי לעמיד 'שאד-בערב התקשר הפריק אל 17:00בסביבות השעה 

 :עראבי והתנהלה ביניהם השיחה הבאה-אל

 תיסוג. נסוג מסרפאום לטוסון) במקור –כוח הצנחנים (אסמאעיל עזמי : לי'שאד-אל

שאר יחד עם כתפו הימני של ית תבאגפך הימני לטוסון מכיוון שכתפך הימני

  .מכיוון שעזמי נסוג לטוסון בשל הלחץ הרב שהופעל עליו, אסמאעיל עזמי
 

 .כלומר נסיגה ללא לחץ מצד האויב: עראבי-לא

 21עראבי נאלץ להורות על נסיגת יחידות דיוויזיה -אל.] מ.פ–ל "תא[עמיד 

ובעקבות כך הצליח האויב להרחיב את פירצת , המשוריינת מקו סרפאום אל טוסון

 ).במקור–מ "ק 5בסביבות (החדירה צפונה עד טוסון מבלי כל קרב 
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