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קומנדו 129מבצעי אגד   
ת דוורסואר "קומנדו לאחר הקרב שניהל עם האויב באזורי ש 73מצבו של גדוד 

:לחודש היה כלהלן 17-ומחנות אבו סולטאן ב  

מפקד , עלי היכל ].מ.פ–מ "אל[לאחר שעקיד , פלוגת קומנדו ערוכה בסרפאום

שם תפסה מערך הגנה , ת דוורסואר לסרפאום"הורה לה לסגת מצפון לש, האגד

.ידי מפקד האגד-קומנדו שנשלחה עלותוגברה במחלקת   

 

 
 

לחודש קרב מר עם גדוד  18-פלוגת הקומנדו והמחלקה שנמצאו בסרפאום ניהלו ב

שהתקדם צפונה על הדרך , מ דני מט"צנחנים ישראלי מחטיבת הצנחנים של אל

הגנרל הרצוג מתאר קרב זה בספרו . המקבילה לתעלה המתוקה בכיוון סרפאום
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שיצא במהדורה  ].מ.פ – 214-213' עמ, מלחמת יום הדין[מלחמת יום הכיפורים 

:באופן מפורט 1975אנגלית בלונדון בשנת   

הצנחנים של דני . על הגדה המערבית להילוך גבוה עתה נכנסה ההתקפה"

הדפו , שהיו הראשונים לצלוח ואשר בשלב הראשון כמעט לא הוטרדו, מט

באוקטובר החל כוח  18-ב. עתה מספר התקפות של יחידות קומנדו מצריות

המתוקים ומסילת -המים-בין תעלת, ל דן להתקדם צפונה"בפיקודו של סא

היחידה נתקלה בעמדה . לעבר סרפאום שבדרך לאיסמעיליה, הברזל

איש  13ד עם "המג. מצרית מבוצרת מאוד ועד מהרה מצאה עצמה בקשיים

ר המצרים ניצלו את מסתו. ד"עליו פקד הסמג, הכוח-נותקו מעל עיקר

מאות מצרים סגרו על הכוח הישראלי . הצמחיה העבותה כדי לקצר טווחים

 5ונגל אפשרה להם להתקרב עד למרחקים של 'משלשה כיוונים וצמחיית הג

קומתי המרוחק חמשה -היחידה הישראלים התבצרה בבית דו. מטרים 10-ו

-גלגלו עליהם רימונים והטיחו בם פגזי, ירו עליהם ממעל, מטרים בלבד

 .".אלי המנותק ובין הסוףרע היה בין הכוח הישכפס. הבזוק

 
 :המשך הציטוט מספרו של הגנרל הרצוג

שלאחר המלחמה עתיד , סרן אסא קדמוני. ארבע שעות השתולל הקרב"

החזיק מעמד לבדו בפינה , החזית-להיות מראשי תנועת המחאה של חיילי

שתי . הצפונית של הבית וברובה ורימונים בלם מאות מצרים שהסתערו עליו

אך בטרם , משאיות מלאות חיילים מצרים קרבו אל פינתו של קדמוני
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והוא השמיד את , ים לקפוץ מעל המשאיות ולהצטרף לקרבהספיקו החייל

המצרים קידמו . טנקיות-נגד" לאּו"הרכב בירי מכוון היטב של פצצות -שני כלי

 100מרוחק כדי ט בכינון ישיר אל הכוח הישראלי ה"ארטילריה וירו מנשק נ

, ט"בפיקוד הסמח, חילוץ שהאחד מהם-בינתיים ושני כוחות. מטרים בלבד

סואץ -נע מתעלת, ל צבי"בפיקוד סא, הברזל והשני-מסילת התקדם על

, לאחר לחימה קשה בצמחיה העבותה ובמטעי המנגו. נכנסו לקרב, מזרחה

אבידות . החילוץ עם הכוח שהיה מנותק רובו של היום-התחברו כוחות

באשפתו של קדמוני נותרו אך . פצועים 27-הרוגים ו 11הישראלים היו 

 .".לילה נסוג הכוח כולועם רדת ה. שבעה כדורים

 
 

430' עמ  
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למרות . יתה ערוכה בעמדותיה בקרבת מחנות אבו סולטאןיה -פלוגת הקומנדו 

שתיסוג למחנות אבו , מפקד האגד, עלי היכל ].מ.פ –מ "אל[ההנחיות של עקיד 

דבר שהביא את , לא יכלה הפלוגה לבצע זאת בשל עוצמת אש האויב, סולטאן

אותו תפס האויב , להפגיז את כל השטח 2מפקד האגד לבקש מארטילריית ארמיה 

.ובכלל זה את פלוגת הקומנדו, באבו סולטאן באש  
 

 
 
 
 
 
 

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14

www.hativa14.org.il



431' עמ  
 

ל קרב קשה ועיקש בין הצנחנים הישראלים ואנשי התנה, לחודש 18-בבוקר ה

 של אגד[בו נהרג קצין המודיעין של האגד וראש המטה שלו , הקומנדו המצריים

.וגם לאויב נגרמו אבדות רבות, נפצע קשה ].מ.פ –הקומנדו   

נסוג מה שנשאר מכוחות הקומנדו בסרפאום , ותחת מעטה החשכה 19-18בליל 

כדי , לאזור הערכות האגד באבו צוויר, פקד האגדפי הוראת מ-ואבו סולטאן על

הרוגים , חיילים 74-קצינים ו 11אבדות הקומנדו בקרב זה היו . להתארגן מחדש

הלקח שניתן ללמוד מקרב זה שהעיקרון הנכון להפעלת הקומנדו הוא . ופצועים

שכן חימושן של , בביצוע פשיטות ומארבים ולא לתפוס שטח למשך זמן ממושך

.קומנדו אינו מתאים להחזיק במערכי הגנה ולהחזיק בשטחיחידות ה  
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