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 14-החל מאור ראשון של ה, תכנית המבצע לפיתוח ההתקפה מזרחה

ההתקפה . נועדה להשמיד את ריכוזי כוחות האויב בקו החזית, לאוקטובר

, כנגד יעדי אויב בעומק, דקות 15להתחיל בהכנה אווירית למשך  אמורה היתה

כשהמאמץ האווירי העיקרי נועד להיות ממוקד על הגנת הכוחות מהאוויר 

כאשר כוחות ההגנה האווירית , והגשת סיוע ישיר להם במהלך התקדמותם

 נועדו למקד

את מאמצם העיקרי כדי לאבטח את התקדמות הכוחות לקראת הקרב והגנת 

. יכוז הכוחות העיקריר  

 –יים לכל ארמיה נש( יםקדמיצוותי קרב  4תכנית פיתוח ההתקפה כללה קידום 

:בארבעת הצירים העיקריים הבאים) במקור  
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מהדרג השני של (המשוריינת  4חטיבת שריון מדיוויזיה : ציר מעבר המתלה

ה כדי להשתלט על הכניס, תתקדם בכיוון מעבר המתלה) במקור – 3ארמיה 

ר "גדוד חי, יסייע לה כפלגה קדמית מצד ימין. המערבית של המעבר ולאבטחו

).במקור – 3מכוחות הדרג השני של ארמיה (ר ממוכן "חי 6ממוכן מדיוויזיה   

הדיוויזיה השמאלית של (ר "חי 7ר ממוכן מדיוויזיה "חטיבת חי: ציר מעבר הגידי

להשתלט על צומת  תתקדם מזרחה כדי) במקור – 3הדרג הראשון של ארמיה 

עם .] ר.א –" מבדיל"ציר [ 3' של ציר הרוחב מס.] ר.א –" אוקראינה["הדרכים 

שריון  25בשיתוף פעולה עם גדוד מחטיבה , .]ר.א –" פוררת"ציר [ ציר הגידי

).ר"חי 7המסופחת לדיוויזיה (עצמאית   
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) במקור – 2מהדרג השני של ארמיה (המשוריינת  21דיוויזיה : ציר טאסה

ציר [ 3' תתקדם מזרחה כדי להשתלט על צומת הדרכים של ציר הרוחב מס

..]ר.א –" טליסמן"ציר [ עם הדרך התיכונה בטאסה.] ר.א –" מבדיל"  

ר "חי 18המסופחת לדיוויזיה (שריון עצמאית  15חטיבה ): בלוזה(ה 'ציר באלוט

ציר [ 3' תתקדם מזרחה כדי להשתלט על צומת ציר הרוחב מס )במקור–

..]ר.א –" עלקת"ציר [ ה'עם ציר החוף בבאלוט.] ר.א –" כרטיסן"  
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