
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

 
264' עמ  

 
  2תכנית פיתוח ההתקפה מזרחה בארמיה 

-בבוקר ה 2למרות שמבצע פיתוח ההתקפה מזרחה שהתבצע בגזרת ארמיה 

מבחינת לוח הזמנים ועומק  3לחודש היה מתואם עם זה שהתבצע בארמיה  14

הרי שהשוני היחיד ביניהם היה באשר לגודל הכוחות , המטרות שיש להשיג

גודל הכוחות עלה על זה  2בארמיה זאת כאשר , שנטלו חלק בכל אחד מהם

יתה שהמאמץ העיקרי בתכנית יהסיבה לכך ה. במיוחד בטנקים, 3שבארמיה 

  .2היה במרחב ארמיה , כפי שקבעה תכנית המפקדה הכללית, פיתוח ההתקפה

 
 

 
 

265' עמ  
 

: היתה כלהלן 2תכנית פיתוח ההתקפה של ארמיה   
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תנוע מראש הגשר ) במקור – 2ה הדרג השני של ארמי(המשוריינת  21דיוויזיה 

ציר [ 3' ציר הרוחב מס –ר במטרה להגיע אל הקו הכללי "חי 16של דיוויזיה 

הסיבה להקצאת דיוויזיה . ולהשתלט על טאסה.] ר.א –" כרטיסן" –" מבדיל"

יתה חשיבות מיקומה בקו החזית ימשוריינת שלמה כדי להשתלט על טאסה ה

 –" טליסמן"ציר [מצאותה באזור צומת הדרך התיכונה יבנוסף לה. עם ישראל

נמצאה בה , .]ר.א –" כרטיסן" –" מבדיל"ציר [ 3' עם ציר הרוחב מס.] ר.א

וכן , המפקדה הקדמית של הגזרה התיכונה עליה פיקד הגנרל אריאל שרון

בהיותה , שימשה מקום ריכוז של כוחות העתודות הטקטיות הישראליות

שניתן לשגר ממנה את יחידות השריון , לחימהממוקמת במרכז חזית ה

ידי שימוש בציר -על, צפונה או דרומה, והממוכנות לכל גזרה מאוימת בחזית

ההשתלטות על טאסה תפתח . .]ר.א –" כרטיסן" –" מבדיל"ציר [ 3' הרוחב מס

את הציר לרווחה לפני הכוחות המצריים להתקדם מזרחה ללא צורך להבקיע 

וכן ליצור באותה עת איום על , ר מכשולים טבעיים כלשהםמעבר כלשהו או לעבו

-המרוחק כ, ם'המפקדה הקדמית של פיקוד הדרום הישראלי שבאזור אם מרג

. מ בלבד ממזרח לטאסה"ק 40  
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 – 18דיוויזיה  –לחמה בגזרת קנטרה  – לא תורגם[שריון עצמאית  15חטיבה 

.]מ.פ  

 2המועד שנקבע לתחילת המבצע לפיתוח ההתקפה מזרחה בגזרת ארמיה 

 13-היה בוקר ה, לאוקטובר 12-בהתאם להוראות שיצאו לאחר צהרי יום ה

נקרא לקהיר כדי להשתתף בכינוס שנערך  2מאחר ומפקד ארמיה . לחודש

 – כוכבים 4גנרל [של פריק אוול לחודש בראשותו  12-בערב יום ה 10במרכז 

אלוף [' מסיבה זו עבר לואא. 3ונכח בו גם מפקד ארמיה אחמד אסמאעיל  ].מ.פ

מן המפקדה העיקרית למפקדה  2ראש מטה ארמיה , עקאד-אל תיסיר ].מ.פ –

מכיוון שעיתוי , כדי שיבצע את ההכנות לארגון הקרב 2ארמיה  הקדמית של

ולא נותרו לו , לחודש 13-בבוקר של ה 06,30תחילת ההתקפה נקבע לשעה 

. שעות בלבד 12-יותר מ  

עקאד פקודת -תיסיר אל ].מ.פ –אלוף [' מאחר והיה צריך למהר הוציא לואא

כדי , בוקרהתראה למשימה למפקדי היחידות שאמורות להשתתף במבצע ב

וכן אל מפקדי יחידות אחרות וראשי , עצמם לקרבלהכין שיתחילו בהכנות 

 21כדי שיתכוננו לסייע לתנועת דיוויזיה  2והענפים בארמיה  החילות

שריון מראש הגשר  15ר וחטיבה "חי 16המשוריינת מראש הגשר של דיוויזיה 

. ר"חי 18של דיוויזיה   
 

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14

www.hativa14.org.il



 
266' עמ  

 
יתה מסופחת יה) במקור –המשוריינת  21מדיוויזיה ( שריון 14מאחר וחטיבה 

 7-6היא צלחה את תעלת סואץ בליל , לאוקטובר 6-ר מאז ה"חי 16לדיוויזיה 

כן יצאו פקודות דחופות . לחודש ונערכה באותה עת באזור שממזרח לטוסון

יתה ערוכה בתוך שאר כוחות הדיוויזיה בדרג השני ישה, שריון 1שחטיבה 

לחודש במעברים של  13-12תצלח גם היא את התעלה בליל  ,שממערב לתעלה

 'לאא'ג-מערב לכפר אל-ערך באזור המתנה קדמי מצפוןיות, ר"חי 16דיוויזיה 

המשוריינת  21וגם המפקדה הקדמית של דיוויזיה  1חטיבה . .]ר.א –" אמיר["

ערכותה באזור יוהחטיבה השלימה את ה, לחודש 13-12חצו את התעלה בליל 

. לחודש 13-בבוקר יום ה 08:30שנקבע לה בסביבות השעה  ההמתנה  

 סעד מאמון.] מ.פ –אלוף [' לחודש התקשר לואא 12-בערב ב 23:00בשעה 

לראש המטה , לאחר סיום הכינוס, בקהיר 10ממרכז  .]מ.פ – 2מפקד ארמיה [

וכי פיתוח , שעות 24-והודיע לו כי ביצוע המשימה נדחה ב 2של ארמיה 

כן הורה לו להעביר את המפקדה . לחודש 14-ב 06:30בשעה  ההתקפה יתחיל
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הקדמית של הארמיה מאזור אבו צוייר לאתר חלופי באסמאעיליה לפני חצות 

וכי יכנס את כל המפקדים וקציני המטה לדיון במפקדה החדשה בשעה , הליל

). במקור –לחודש  13-ה, שבת(בבוקר היום הבא  08:00  
 

 

 
 

' באסמאעיליה בראשות לואא 2דה הקדמית של ארמיה ואכן נערך כינוס במפק

, מפקדי עוצבות השדה, בו נכחו ראש מטה הארמיה, סעד מאמון.] מ.פ – אלוף[

בתחילת הכינוס הציג קצין . ילות העיקריים בארמיהיראשי הענפים וקציני הח

בהתאם  2המודיעין של הארמיה את המצב הכללי של האויב שמנגד לארמיה 

טנקים מול גזרות ראשי  230-מדבריו הובן כי לאויב יש כ. למידע שנמצא אצלו

והם מה שנשאר , ר"חי 18-ו 2, 16הגשר של שלושת הדיוויזיות המצריות 

שקודם לכן בלמו דיוויזיות אלה את התקפות הנגד שלהן  ,מחטיבות השריון

. בימים הקודמים  

שנבחר , קו בלימהתלטו על הש.] מ.פ –הישראליים [טנקים אלה צוותי קרב של 

על צירי ההתקרבות האפשריים של .] מ.פ –השולטת [  בשל ניצול אופי הקרקע
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הצליח לרכז  האויב. SS-11ט "טילי נ מערכיהמצריים לאחר תגבורם ב כוחותה

   .2ר ממוכן כעתודה טקטית מול חזית ארמיה "שתי חטיבות שריון וחטיבת חי

ידי האויב לאחר שחשף את הכוונות המצריות לבצע את -התכנית שנקבעה על

פיתוח ההתקפה מזרחה הוא להתכונן לבלימת הכוחות המצריים הנוטלים חלק 

שתוגברו , וי הבלימה שהכינו קודם לכן ואיישו אותם בטנקיםובכך באמצעות ק

 האוויר הישראלי בניסיון-ט ובשיתוף פעולה עם חיל"נ מערכיבעתודות שריון ו

תוך שמירה על כוח עתודה טקטי של כוחות, להשמידם  

 

 

 
 

267' עמ  
 

ים בעקבות ישריון וממוכנים במוכנות להוציא את היוזמה מידי הכוחות המצר

וביצוע התקפת נגד חזקה שתוציא את , ההתמודדות עם מבצע פיתוח ההתקפה

סעד מאמון הציג בפני .] מ.פ – אלוף[' לואא. הכוחות המצריים מאיזונם

, מזרחההמפקדים הנוכחים את תכנית המפקדה הכללית לפיתוח ההתקפה 

מה והגדיר באופן כללי את המשי, רה להקל את הלחץ בחזית הסוריתטבמ
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 ה'והיא להשתלט על הקו הכללי טאסה באלוט ,למלא 2שהוטלה על ארמיה 

 –" מבדיל"ציר [ 3' ב מסציר הרוח.] ר.א –בלוזה  –אנחנו נהגנו להגות [

כן הזכיר כי המפקדה הכללית . מ"ק 15שעומקו מגיע לכדי , .]ר.א –" כרטיסן"

החליטה להקצות מאמץ אווירי עיקרי לאבטחת תחילת המבצע ההתקפי ופיתוחו 

על בסיס זה הדגיש את המשימות למפקדים שהוטלו עליהם . 2ידי ארמיה -על

וכן קבע את הצעדים בהם החליט , עוד קודם לכן בהתאם לתכנית שהוכנה

חת מצב ראשי הגשר של הארמיה והכוחות הנוטלים חלק בפיתוח לנקוט לאבט

: שהסתכמו כלהלן, ההתקפה  
 

  

 

 
 
 

ר ממוכן מתוגבר מהחטיבה הממוכנת בדיוויזיה "ר תשגר גדוד חי"חי 2דיוויזיה 

הדרך הנמשכת מן הפרדאן (כדי שיפעל כפלגה קדמית ויתקדם בציר עראם 

במשימה .] ר.א –" ספונטני" –" חביבה"ציר [) במקור – 3' לדרך הרוחב מס

המשוריינת במהלך התקדמותה  21לאבטח את האגף השמאלי של דיוויזיה 

.מזרחה  

   .]לא רלבנטי ולכן לא תורגם[ר "חי 18דיוויזיה 
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ר "חי 2יתה מסופחת לדיוויזיה ישה, ר ממוכן"חי 23מדיוויזיה (שריון  24חטיבה 

ר "חי 2הועברה מאזור הערכות דיוויזיה ) במקור –מאז תחילת המלחמה 

תחנת רכבת  –מחטת תלתה [ במזרח אסמאעיליה 3להערכות באזור תחנה 

מטר  1,750 -כ –) המפורקת(לשעבר שהייתה ממוקמת על מסילת הברזל 

כדי שתשמש , .]ר.א –" טליסמן" –" לכסיקון"מערב לצומת הצירים -מדרום

 2לטובת ראש הגשר המאוחד של ארמיה  2עתודה בידו של מפקד ארמיה 

שריון  14בשל השתתפותה של חטיבה ) במקור –ר "חי 2-ו16דיוויזיות (

 21במסגרת דיוויזיה ) במקור –ר "חי 16יתה מסופחת לדיוויזיה ישה(

. המשוריינת במבצע פיתוח ההתקפה  

קדים את תכניותיהם בפני מפקד הארמיה כדי עם סיום הכינוס הציגו המפ

מפקד , עראבי-אבראהים אל .]מ.פ –אלוף  -תת[תכניתו של עמיד . שיאשר אותן

במבצע פיתוח ההתקפה  2המאמץ העיקרי של ארמיה (המשוריינת  21דיוויזיה 

כללה את התקדמות הדיוויזיה , 2אותה הציג בפני מפקד ארמיה , )במקור –

במטרה להשתלט , .]ר.א –" טליסמן"ציר [ בכיוון טאסה מדרום לדרך התיכונה

:ההתקדמות תתבצע בשני דרגים. עליה  

) במקור –המאמץ העיקרי של הדיוויזיה (שריון מימין  1חטיבה  –הדרג הראשון 

.שריון משמאל 14וחטיבה   
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.ר ממוכן"חי 18חטיבה  –בדרג השני   

אישר את תכנית מפקד , 2ארמיה מפקד , סעד מאמון ].מ.פ –אלוף [' לואא

, ולאחר שמפקד הדיוויזיה ביצע את סיורו במהירות בשל לחץ הזמן, הדיוויזיה

הדרג הראשון של ( 14-ו 1הוריד את המשימות למפקדי חטיבות השריון 

 16בערב במפקדה הקדמית של דיוויזיה  17:00בשעה ) במקור –הדיוויזיה 

ספקת לערוך את סיוריהם בשטח ועד לשני המפקדים לא ניתנה שהות מ. ר"חי

ואילו מפקדי הגדודים נטלו חלק עם , דקות 30-אור ראשון לא נותר יותר מ

גדודיהם בקרב למחרת היום מבלי שהתאפשר להם ולמפקדי פלוגותיהם לערוך 

דבר העומד בניגוד גמור לכל היסודות והעקרונות , סיור כלשהו בשטח

פקד הדיוויזיה אף להוריד את המשימה בשל קוצר הזמן לא הספיק מ. הטקטיים

 04:00אלא בשעה ) במקור –הדרג השני (ר ממוכן "חי 18למפקד חטיבה 

מאחר . כלומר שעתיים וחצי בלבד לפני תחילת הקרב, לחודש 14-בבוקר ה

 וקבוצה גדולה 
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ר מאז תחילת "חי 16המשוריינת סייע לדיוויזיה  21של יחידות דיוויזיה 

לכן לא הספיק הזמן כדי להוציא להן , ש ובימים הבאיםלחוד 6-המלחמה ב

. ר"חי 16פקודות קרב מפורטות בשל היותן פרוסות בראש הגשר של דיוויזיה 

 2-ו 16המשוריינת ובין דיוויזיות  21נערך שיתוף פעולה בין דיוויזיה , עם זאת

כדי שניתן , ר לפתיחת פרצות בשדות המוקשים שלפני שתי חטיבות השריון"חי

. יהיה להטילן מן הקווים שנקבעו להן בתכנית  

שהיו מיועדים ) במקור –צאעקה (כן התקיים שיתוף פעולה עם אנשי הקומנדו 

פי הוראות -על. אך הקשר עימם נותק מתחילת התנועה, לפעול מדרום לטאסה

, המשוריינת 21מפקד דיוויזיה , עראבי-אבראהים אל ].מ.פ –ל "תא[עמיד 

 04:00ר ממוכן לחצות את תעלת סואץ בסביבות השעה "חי 18החלה חטיבה 

ידי הפגזה של -חצייתה התעכבה בשל השבתת אחד הגשרים עלאך , בבוקר

לאחר שהחטיבה סיימה את חציית . ארוכת הטווח של האויב הארטילריה

, לחודש 14-נה קדמי מזרחית לטוסון בבוקר ההתעלה היא נערכה באזור המת

, .]ר.א –") מיסורי"ב( 215" סגול[" טאליה-כהכנה לתנועה מזרחה לאזור אל

.פי הוראת מפקד הדיוויזיה-כנס לקרב עליובמוכנות לה  
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