
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

 
לאוקטובר 17-ההמבצעים המלחמתיים ממזרח לתעלה ביום   

:המשוריינת כלהלן 21לחודש היה מצב יחידות דיוויזיה  16-בערב ה  
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383' עמ  
 

בצמוד , תעלת המים שמדרום[ מצפון לאזור המזין הראשי: שריון 1חטיבה 

.] ר.א –" לכסיקון"ציר [ 1' בין דרך הרוחב מס, .]ר.א –" שיק"ובמקביל לציר 

.ותעלת סואץ  

להגנת , .]ר.א –") מיסורי"ב( 215" סגול[" טאליה-ממזרח לאל: שריון 14חטיבה 

ר "חי 3וחטיבה ) במקור – החטיבה הימנית(ר "חי 16נקודת החיבור בין חטיבה 

).במקור – החטיבה האמצעית(ממוכן   

, .]ר.א –" אמיר[" 'לאא'ג-בעמדות הגנה מצפון לכפר אל: ר ממוכן"חי 18חטיבה 

ככוח , ר"חי 16שהוקצה למפקד דיוויזיה , ללא גדוד הטנקים האורגני שלה

.עתודה שלו  

  
 
 

כדי להשלים את , ר"חי 16האויב המשיך לתקוף את האגף הימני של דיוויזיה 

. ולהרחיב את פירצת החדירה בדוורסואר,  "טרטור"ו" עכביש"פתיחת צירי 

, לבצע משימה זו) במקור-ברן(הדרום הישראלי מינה את הגנרל אדן פיקוד 

ולכן חידש את התקפותיו על ראש הגשר של , שהגנרל שרון נכשל בכך לאחר

 512חטיבה [ה 'נתק ם"חטיבת אל(ר עם שתי חטיבות מאוגדתו "חי 16דיוויזיה 

בנוסף לחטיבת , )במקור –.] ר.א – 460חטיבה [גבי  ם"וחטיבת אל.] ר.א –

, מאוגדת שרון( .]ר.א –רביב [ טוביה ם"שבפיקודו של אל .]ר.א – 600[ השריון

). במקור –כדי למלא את המשימה שהוטלה עליו , שהוצבה תחת פיקודו של אדן

הצליח , סגנו של גנרל אדן, ].מ.פ – )תמרי(דב  :ל"צ[ ודד .] מ.פ–ל "תא[עמיד 

לחודש בציר  17-בבוקר ה 04:00להניע את  גשר הפונטון בסביבות השעה 

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14

www.hativa14.org.il



בבוקר אותו  06:00ביבות השעה והגיע לחצר הצליחה בדוורסואר בס, "עכביש"

כך שיתאפשר " טרטור"מסיבה זו התרכז המאמץ הישראלי על פתיחת ציר . יום

להניע את , סגנו של שרון, .]ר.א –אבן ") קי'ג("יעקב [ קי'ג.] מ.פ–ל "תא[ לעמיד

, על ציר זה אל חצר הצליחה בדוורסואר שיש להרכיבו .מ.פ –גלילים ה[הגשר 

, כדי ששני הגשרים יוקמו בין שתי גדות התעלה בהתאם לתכנית שנקבעה

 ".  אבירי לב"ואשר עמד לגרום לביטול מבצע , לאחר איחור לא צפוי שהתרחש
 

  
 

 
שבקהיר הוראות  10לחודש הוציא מרכז  17-בבוקר ה 04:00בסביבות השעה 

טנקים מתוגברים במשגרי  50-לפיהן ריכז האויב כ, 2מבצעיות למפקדת ארמיה 

וכי הוא עומד , ועד דוורסואר .]ר.א –" בוצר[" ט באזור שמכברית מזרח"טילי נ

וכי החלטת , טנקים 80ידי -ר על"חי 16לתקוף את ראש הגשר של דיוויזיה 

תפתח בהתקפת נגד להחזרת המצב  2דה הכללית היא שארמיה המפק

 17-בבוקר ה 07:00השעה . ר"חי 16לקדמותו בראש הגשר של דיוויזיה 

החלטת המפקדה הכללית כללה גם את . לחודש נקבעה לשעת תחילת התנועה

 3לחודש מגזרת ארמיה  17-שריון החל מאור ראשון של ה 25שיגור חטיבה 

להשמיד  2ארמיה כדי לסייע ל, צפונה  
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  384' עמ
 

ההחלטה הדגישה את הצורך במתן תשומת לב מיוחדת . את האויב שחדר

 –מערכי [ולהבטיח את לחימת הכוחות כנגד מסכי , פיונםיהכוחות ואלהכרת 

הכוונה למסוקים (ט המוטסת של האויב "ועתודת הנ, של האויב ט"הנ.] מ.פ

בבוקר  05:00החל מהשעה ). במקור -ט המשוגרים מהאוויר"בטילי נ המצויידים

-שריון ו 1לחודש ריכז האויב מכה אווירית וארטילרית על עמדות חטיבות  17-ה

.   שגרמו להן למספר אבדות, ר ממוכנת"חי 18  
 
 

  
לקדם את  2בבוקר הוצאו הוראות מפקדת ארמיה  07:00בסביבות השעה 

ולאבטח את , שמיד את האויב שממזרח לדוורסוארשריון כדי לה 1חטיבה 

משוריינת  21המשימה שמפקד דיוויזיה . ר"חי 16האגף הימני של דיוויזיה 

, קבעה שחטיבת השריון תתחיל לתקוף את האויב 1הטיל על מפקד חטיבה 
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 08:15דקות ותסתיים בשעה  15שתמשך , לאחר הכנה אווירית וארטילרית

להשמידו ולהשתלט , .]ר.א –" אמיר[" 'לאא'ג-אל באזור שמדרום לכפר, בבוקר

בשיתוף פעולה עם כוח הצנחנים המצרים שישתלטו על , על המוצב בדוורסואר

 ולהגיע לקו הנמשך לאורך דרך דוורסואר, הגדה המערבית של התעלה

שריון  25שריון תהיה בכוננות ליצור קשר עם חטיבה  1חטיבה . ולהשתלט עליו

' בבוקר באמצעות רשת שיתוף הפעולה מס 07:00שמעבר לקו כברית בשעה 

145 .  

 

  
 

משוריינת לא מסוגלת לשגר שום כוח משוריין דרומה  21כך התברר כי דיוויזיה 

שריון שכללה לא  1חטיבה  מלבד את שאריות, שריון 25כדי לפגוש את חטיבה 

כאשר היחידות האחרות של הדיוויזיה עסוקות במשימות , טנקים 53-יותר מ

 16שלא ניתן היה להסתלק מהן כדי שראש הגשר של דיוויזיה , חשובות אחרות

.  ר לא יאבד את איזונו ההגנתי"חי  
 

 
 

ולאחר הפצצה אווירית והפגזה , לחודש 17-בבוקר ה 08:14בסביבות השעה 

 1החלו טנקי חטיבה , בהתאם לתכנית שנקבעה, דקות 15ארטילרית שנמשכו 
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בצמוד , תעלת המים שמדרום[שריון לתקוף מעמדותיהם שמצפון למזין הראשי 

למרות התנאים הקשים . דרומה, בכיוון דוורסואר.] ר.א –" שיק"ובמקביל לציר 

הצליחו הטנקים שלה להשמיד את האויב שמדרום למזין , ני החטיבהשעמדו בפ

וממערב .] ר.א –" שיק"בצמוד ובמקביל לציר , תעלת המים שמדרום[הראשי 

 –' א" מצמד["ולהגיע למוצב דוורסואר הצפוני , .]ר.א –" אמיר[" 'לאא'ג-לכפר אל

, לחץ האויבאך נאלצו לסגת צפונה תחת , 09:00ולכבשו בסביבות השעה .] ר.א

 1טנקי חטיבה . תקיפות אוויריות מרוכזות ואש הארטילריה ארוכת הטווח שלו

, טנקים שלה נפגעו בקרב 20-לאחר ש 33שמספרם לא עלה על , שנשארו

, תעלת המים שמדרום[ נאלצו לחזור לעמדותיהם שעל קוו המזין הראשי

טנקיו כש, לחימת האויב נמשכה. .]ר.א –" שיק"במקביל ובמקביל לציר 

 ממשיכים ללחוץ     
 
 

 
 

  385' עמ
 

מ אחד בלבד מדרום לקו "האויב הצליח להגיע למרחק של ק. עליה בחוזקה

,  .] ר.א –" שיק"בצמוד ובמקביל לציר , תעלת המים שמדרום[ המזין הראשי

והטנקים הישראלים עד השעה  1והקרב נמשך כשהוא מתלהט בין טנקי חטיבה 

.לתפוס עמדות הגנה מתאימות 1חטיבה  עת הצליחה, בערב 21:00  
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לחודש הוצאו ההוראות למינויו  17-לאחר צהרי יום ה 14:00בסביבות השעה 

למפקד ראש , 2ראש מטה ארמיה , עקאד-תייסיר אל.] מ.פ –אלוף [' של לואא

בשל העובדה שהוא . המשוריינת 21-ר ו"חי 16הגשר המאוחד של הדיוויזיות 

כדי שיוכל ,  ואמצעי קשר ].מ.פ –להסתייע בו [לא קיבל כל צוות מפקדה 

וכל מה , או עם העוצבות שהוכפפו תחת פיקודו 2להתקשר עם מפקדת ארמיה 

דבר שאילץ , וחייל לאבטחה R-151יפ עם קצין קשר ומכשיר 'שניתן לו היה ג

כך שיוכל לפקד , המשוריינת 21שאר במפקדה הקדמית של דיוויזיה יאותו לה

, עראבי-אבראהים אל.] מ.פ–ל "תא[המפקדה של עמיד ולהתקשר דרך טנק 

 .המשוריינת 21מפקד דיוויזיה 

 
 
 

רעיון  2עלה במפקדת ארמיה , לחודש 17-בערב יום ה 17:00בסביבות השעה 

, ידי המפקדה הכללית למנוע מן האויב להרחיב את פירצת החדירה-שאושר על

והמזין הראשי .] ר.א –" אמיר["' לאא'ג-והוא להציף את האזור שמצפון לכפר אל

ידי -על, במים.] ר.א –" שיק"בצמוד ובמקביל לציר , תעלת המים שמדרום[

בשטח . הזרמתם באמצעות צינורות שאיבה הפרוסים ממערב לתעלה למזרחה

צינורות גדולים שנמשכו אל מעבר לתחתית תעלת סואץ להובלת מים  6נמצאו 

תעלת (לתעלה .] ר.א –ממערב [מתעלת המים המתוקים הנמשכת במקביל 

כדי שיוזרמו בתעלה שנחפרה מצפון , אל ממזרח לתעלה) במקור –סואץ הקלה 

המזין [הראשי ואשר קיבלה את השם המזין  .]ר.א –" אמיר[" 'לאא'ג-לכפר אל
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והובילה , "שיק"שהייתה מדרום ובמקביל לציר , תעלת המים הפתוחה –הראשי 

מתחת  שנבנה, "ןіסיפ"באמצעות , )ת סואץשעל גדת תעל" (סרוק"מים מאזור 

מטרת הזרמת מימי . .]ר.א –" אמיר"לעבר בתי המשאבות ב, סואץתעלת  למי

יתה להשקות את השטחים יה.] ר.א –" אמיר["' לאא'ג-הנילוס לתעלת אל

והשתלטות הכוחות  1967עקב תבוסת מלחמת . המעובדים באזור הכפר

הפסיקו השלטונות המצרים באופן טבעי את שאיבת המים , הישראלים על סיני

. ].מ.פ –הכוונה למזין הראשי [דבר שהביא לייבוש התעלה , מן הגדה המערבית  

ים דרך הצינורות כדי להציף התכוונה להזרים בעוצמה את המ 2מפקדת ארמיה 

כדי שיהיו מכשול נגד , .]ר.א –" אמיר[" 'לאא'ג-את השטחים שמצפון לכפר אל

למרות . שמדינות רבות עשו בו שימוש במלחמות, זהו רעיון מבוסס. טנקים

שנשלחה פלגת מכשולים ניידת של אנשי חיל ההנדסה לתחנת השאיבה 

טכניות הנוגעות לקלקולים הפעולה לא התבצעה מסיבות , שממערב לתעלה

.בשל אי פעילותן במשך למעלה משש שנים, שנגרמו למנועי המשאבות  
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שהחזיקה במערכי הגנה , ר ממוכן"חי 18בערב הוטל על חטיבה  17:00בשעה 

להשמיד את האויב הנמצא בכפר , .]ר.א –" אמיר[" 'לאא'ג-מצפון לכפר אל

התקפת הגדוד . עליו ולבצע מבצע השתלטות, באמצעות אחד מגדודיה

דבר שהביא להוצאת הוראה , הסתיימה בכישלון ובאבדות גדולות שנגרמו לו

 להסיגו מעמדותיו ולחזור לארגנו מחדש מדרום לגשר
 

  
 

  386' עמ
 

ר ממוכנת המשיכו להגן על הקו שמצפון "חי 18שאר כוחות חטיבה . סרפאום

 14טנקים מחטיבה  10-תעלת סואץ לאחר שתוגברה בכ –לשביל החופים 

.שריון  

.] מ.פ –אלוף [' הורה לואא, המשוריינת 21לאור החסר הגדול בטנקים בדיוויזיה 

 24להניע גדוד טנקים מחטיבה , מפקד ראש הגשר המאוחד, עקאד-תייסיר אל

ר מאז תחילת "חי 2שסופחה לדיוויזיה  , ר ממוכנת"חי 23מדיוויזיה (שריון 

כדי שיוצב תחת , ר"חי 16לאזור ראש הגשר של דיוויזיה ) במקור -המלחמה 

עם תחילת תנועת הגדוד ממקום הערכותה של . המשוריינת 21פיקוד דיוויזיה 

דרך (1' על דרך הרוחב מס) במקור –אסמאעיליה מזרח (שריון  24ה חטיב

ולפני הגעתו לראש הגשר של דיוויזיה , .]ר.א –" לכסיקון"ציר [ )במקור –החוף 

אך תפקודו הטוב , ידי מטוסי האויב בניסיון להשמידו-הוא הותקף על, ר"חי 16

לפנות לכיוון שכן הוא הורה לטנקים , של מפקד הגדוד הציל אותו מהשמדה

.ולכן לא נגרמו לו אבדות כלל, מזרח ולהתפרס  
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