
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

 
צנחנים 182מבצעי חטיבה   

מפקד , אסמאעיל עזמי ].מ.פ–מ "אל[לחודש הגיע עקיד  18-17-בחצות ליל ה

 15-בדקה ה. צנחנים לנפישה 89-ו 81צנחנים בראש שני הגדודים  182חטיבה 

מפקד , ליל'מנעם ח-עבד אל ].מ.פ –אלוף [' לחודש שלח לואא 18-בבוקר ה

והציג בפניו אסמאעיל עזמי  ].מ.פ–מ "אל[מברק אלחוטי ארוך לעקיד , 2ארמיה 

 ].מ.פ –ים ימצרה[את מצב האויב ממזרח לתעלה וממערב לה ומצב כוחותינו 

עיקרי הדברים . צנחנים 182וכן הטיל עליו את המשימה שנקבעה לחטיבה 

:שנכללו במברק זה היו  

ויש לו אנשים  האויב הצליח לחדור ולהשתלט על המוצב בדוורסואר: האויב

המוצבים היו הרמפות המצריות שנמשכו לאורך סוללת העפר (בתחנת השאיבה 

ויש אפשרות שהאויב יתקדם צפונה על דרך  -) במקור –המקביל לתעלה 

במטרה להשתלט על הרמפות בהם נמצאו קודם  .]ר.א –" טסט"ציר [ התעלה

, מזרח לתעלהכדי להכות משם בכוחותיהם הנמצאים מ, לכן הכוחות המצריים

.] ר.א –" מסכה"ציר [וכן להתקדם צפונה על הדרך המקבילה לתעלה המתוקה 

או לנוע דרומה  ,.]ר.א – 6520" אדום" –" דרגש"אזור [ צין'בכיוון סרפאום ועין ע

.בכיוון מחנה קאדש ואזור אבו סולטאן  
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, לא ידועים המקומות בו נמצאים כוחותינו במדויק באזור דוורסואר: כוחותינו

ת "נמצא מצפון מערב לש) במקור –פחות פלוגה ( 85ולכן אפשר שגדוד צנחנים 

 –" צח"צומת [ אבו סולטאן –" האמנה"כוחותינו באזור צומת דרך . דוורסואר

ר ממוכן "חי 116מפקדת ויחידות חטיבה : .]ר.א –" חבית" –" סקרנות"צומת 

 –ל "תא[ר ממוכן בפיקוד עמיד "חי 23מפקדה הקדמית של דיוויזיה ואיתה ה

צומת  –" גשירה"צומת [סרפאום  –" האמנה"בצומת דרך . זמר-אל ].מ.פ

. שריון 23נמצא גדוד טנקים מחטיבה  ]"ורדית" –" חבית"  

: משימת חטיבת הצנחנים  

בל מרים 'ג(אבטחת הרמפות שבגדה המערבית של התעלה מצפון לדרום . 1

  – .]ר.א – 2" ורשה" –אזור קבר החיל האלמוני [
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427' עמ  
קומנדו 129צנחנים ואגד  182מפת מבצעי חטיבה 
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גרפיקה: נעמה רגב



428' עמ  
 

תחנת  –סרפאום  – .]ר.א –' א" פוקסטרוט[" טוסון –.] ר.א –" דרכון["חנידק 

ולמנוע מן האויב מלהשתלט עליהן ולסייע ) במקור –דוורסואר  –השאיבה 

.לכוחותינו בגדה המזרחית של התעלה  

למנוע מן האויב להרחיב את חדירתו באזור דוורסואר ולטהר את האזור הזה . 2

.מכוחות האויב  

.הגשרמוכנות להרכיב צוותי ציידי טנקים כדי להשמיד את האויב בראש . 3  

, כדי למנוע מן האויב מלהגיע אליה, אבטחת המעברים הנמצאים בסרפאום. 4

.לבלום אותו ולהשמידו  

ת דוורסואר מזרחה "שליטה על האזור שמדרום לאסמאעיליה ועד אזור ש. 5

והדרכים , בדגש על הצמתים, ועד הדרך המקבילה לתעלה המתוקה מערבה

.והשטחים השולטים והמעברים  

 
מות לכוחותהקצאת המשי  

.] ר.א –" טסט"ציר [ינוע מנפישה אל דרך התעלה , משמאל: צנחנים 89גדוד 

בל 'יתפוס את רמפות ג) במקור –פחות פלוגה (הגדוד . בקבוצות פלוגתיות

 86.5" טסט"ציר [חנידק  – .]ר.א – 2" ורשה" –אזור קבר החיל האלמוני [מרים 

תחנת  –.] ר.א –' א" טיב["סרפאום  –.] ר.א –פוקסטרוט ["טוסון  –.] ר.א –

ויתקוף מרמפת תחנת השאיבה לעבר רמפת  .]ר.א –' ג" טיב[" השאיבה

תתפוס  הפלוגה הנותרת מהגדוד. עד שהיא תטוהר וישתלט עליה, דוורסואר
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לפני המבצע , את הרמפות באזור סרפאום ותאבטח את גשר הביילי שנמצא שם

.יש לשלוח סיור כדי לבדוק את האזור  

" אדום" –" דרגש"אזור [צין 'ינוע מנפישה דרומה לעין ע, מימין: צנחנים 81דוד ג

צנחנים  89על התעלה המתוקה וישאר כעתודה כדי לסייע לגדוד  .]ר.א – 6520

, לאחר שהאזור יטוהר. במקרה שתהיה תקלה כלשהי, להתגבר על האויב

ופלוגה , .]ר.א – 86.5" טסט"הרמפה בציר [ ר על חנידק"תשתלט פלוגת חי

ואילו , .]ר.א – 2" ורשה" –אזור קבר החיל האלמוני [ בל מרים'שנייה על ג

לאחר סיום . .]ר.א –" מסכה"ציר [ צין'הפלוגה השלישית תאבטח את דרך עין ע

תוך הקצאת , טיהור דוורסואר תתפוס חטיבת הצנחנים עמדות להגנה על האזור

.כוח כעתודה  

 

 
 

לחודש הצליחה חטיבת הצנחנים לבצע את מרבית המשימות  18-בבוקר ה

השתלט על מרבית  89גדוד . שהוטלו עליה בשעות הראשונות של הבוקר

 –אזור קבר החיל האלמוני [בל מרים 'מג, הרמפות שעל הגדה המערבית

, בדרום .]ר.א –' ג" טיב[" בצפון ועד רמפת תחנת השאיבה .]ר.א – 2" ורשה"

ם שהשתלטו על רמפת תחנת השאיבה יכלו לראות את גשר הרפסודות והאנשי

דבר , אותו הקים האויב מעבר לתעלה בדוורסואר ביום הקודם, הצף הישראלי

 שהביא לשיפור האש 
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  429' עמ

 
מאותו רגע מיקדה . על מקום הגשר.] מ.פ –המצרית [שירתה הארטילריה 

את אישה על הגשר וללא פשרות לאורך כל הלילה  2הארטילריה של ארמיה 

כאשר האויב שם לב כי דיוק האש הארטילרית הוא תוצאה של .  וגם ביום הבא

פתח בהתקפת נגד עם הטנקים , ידי המצרים-תפיסת רמפת תחנת השאיבה על

צנחנים וחלוקת  89רות כוח גדוד כתוצאה מהתפז. שלו והשתלט על הרמפה

 .]ר.א – 2" ורשה" –אזור קבר החיל האלמוני [בל מרים 'אנשיו בכל הרמפות מג

, "רמפותה 5" – .]ר.א –' ג" טיב[" שבצפון ועד רמפת תחנת השאיבה בדרום

התקפת הנגד אותה ביצעו הכוחות שנשארו ברמפת תחנת השאיבה  נכשלה

בשל חולשתו של הכוח , שלוש פעמים רצופות, במטרה להחזירה מידי האויב

היה עדיף להחזיק כוחות קטנים ברמפות הצפוניות . שביצע את ההתקפה

הרחוקות מן האויב ולשמור את הכוח העיקרי של הגדוד כדי להשתלט על 

בשל היותן קרובות לאזור הנחיתה וחשיבותן , יבה ודוורסואררמפות תחנת השא

.].מ.פ –ים יהמצר[הרבה ביחס לאויב ולכוחותינו   
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והתקדם .] ר.א – 6520" אדום" –" דרגש"אזור [צין 'נע מנפישה לעין ע 81גדוד 

ונעצר עם .] ר.א –" מסכה"ציר [דרומה על הדרך המקבילה לתעלה המתוקה 

שם עסק במשימת אבטחת המעברים וגשר הביילי שהוטלה , הגיעו לסרפאום

 –' ג" טיב["היה עדיף שימשיך להתקדם דרומה עד קו תחנת השאיבה . עליו

צנחנים עם חלק מכוחו כדי להחזיר  89כדי להגן על הצד הימני של גדוד .] ר.א

.את רמפת תחנת השאיבה שעל הגדה המערבית של התעלה  
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