
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 דני "ד.) מיל(ל "תא ;פסח מלובני.) מיל(ם "אל ;אמנון רשף.) מיל(אלוף : הבהרות
  .אשר

 
המשוריינת 21קרב דיוויזיה   

 

המשוריינת לנוע מן הקו  21לחודש החלה דיוויזיה  14-בבוקר ה 06:30בשעה 

שריון בצד ימין  1חטיבה (ר "חי 16שנקבע לה בתוך ראש הגשר של דיוויזיה 

 ידי מכה אווירית-תנועתה אובטחה על). במקור –שריון בצד שמאלה  14וחטיבה 

בכיוון המאמץ העיקרי ].מ.פ –וארטילרית [  
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269' עמ  

)במקור –המשוריינת  21של דיוויזיה (לאוקטובר  14-שרטוט המראה את פיתוח ההתקפה ב    
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גרפיקה: נעמה רגב
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270' עמ  

 
בה נטלו , בבוקר 06:15ועד השעה  06:00מן השעה ) במקור –שריון  1חטיבה (

.יחידות אש 0.4שצרכו , גדודי ארטילריה 16חלק   

פגזים לקנה  60-כ הייתה כ"מנת תחמושת בצבא מצרים לקראת מלחמת יוה[
 122(פגז לארטילריית שדה  80-כ) מ"מ 130-מ ארוך ו"מ 122(ארטילריה בינונית 

ם פגזי נפיץ עהיו ב הפגזים ור .פצצות למרגמה כבדה 40-וכ) D–30-מ קצר ו"מ
 .פגזים לקנה בהתאמה לסוגיו 16, 32, 24= מנה  40%-מכאן ש. מרעומי הקשה

 6Xגדודים קצרים  6–ניתן להצביע על כ 16וויזיה כ בגזרת ראש הגשר של די"בסה
18X24  =2,592 5ים יגדודים בינונ 5-כ, פגזX 12X32  =1,920 גדודי  3. פגז

 . פצצות 3X12X16= 576מרגמות 
 ).מטח גדודי מלא( רקטות 24X24 = 576 )מטול רקטות( ר"גדוד מטל 2

 .פצצות ורקטות, פגזים 5,664 –כ "סה
בהנחה שהייתה מספיק תחמושת ושכמעט לא נגרעו קנים  יםיאלה מספרים מירב
מכמות  10%-באם נגרע כ. ל"ת צהשל כוחו) נגד סוללתית(ס "ארטילריים מאש נ

 – פצצות ורקטות/פגזים 5,100-הרי שמדובר בכ, רים"מטל/מרגמות/התותחים
אותם ניתן למצוא ר דני אשר "ד.) מיל(ל "של תא מחקריוהנתונים מבוססים על 

 .]"לשבור את הקונספציה"בספרו 
 

בבוקר התנגשו כוחות הדיוויזיה בהתנגדות חזקה מעמדות מוכנות  08:00בשעה 

" אדום["קטאויה -אל –] .ר.א –" חמדיה"[ 118של האויב על הקו הכללי נקודה 

 1.2-כ – 203" סגול[" 146נקודה  –.] ר.א –" מכשיר"מ ממזרח ל"ק 2 – 6626

 –" טליסמן"ציר [שמדרום ומצפון לדרך התיכונה ] .ר.א –" ציונה"מ דרומה מ"ק

 – )"חמוטל"ב( 205" סגול[" )במקור –מצפון לדרך התיכונה (יב עיפאן 'כת –.] ר.א

באותה עת התקבלו ידיעות כי האויב החל להניע את עתודת השריון שלו . .]ר.א

מצבה של . ר"חי 16באגף הימני של דיוויזיה .] ר.א –" כשוף["בל חביטה 'בכיוון ג

מן שכן היא נחשפה להפגזה מרוכזת , נהיה קשה מתחילת התנועה 1חטיבה 

בנוסף לאש כבדה מן , מ"מ 175הארטילריה ארוכת הטווח של האויב מקליבר 

 –" חמדיה[" 118מנקודה   SS-11ט "טילי הנ.] מ.פ –מערכי [הטנקים ומסכי 

, מחמד תופיק אבו שאדי.] מ.פ –ם "אל[דבר שהביא להריגתו של עקיד , .]ר.א

הדקות הראשונות של  15-וכן מפקד הארטילריה של החטיבה ב, מפקד החטיבה

ראש מטה החטיבה קיבל את תפקיד . והשמדת טנק מפקד הגדוד השמאלי, הקרב
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, טיבהבנוסף לאש הצפופה והכבדה שרוכזה על יחידות הח, מצב זה הביא. המפקד

בעיקר לאחר ניתוק הקשר בין מפקדת החטיבה וחלק מיחידות , לאיבוד השליטה

ונעו צפונה כדי , איבדו חלק מיחידות אלה את כיוונן, כתוצאה מכך. המשנה שלה

במקום להתקדם מזרחה , להתרחק מן ההתנגדות הקשה שבלמה את התקדמותה

שריון  1מחטיבה  דבר שהביא להסתפחות מספר פלוגות טנקים, בהתאם לתכנית

  .שריון 14לחטיבה 
 

 
 

והיא הצליחה  1שריון היה טוב יותר ממצבה של חטיבה  14מצבה של חטיבה 

והיא הצליחה להתקדם , להשמיד את מוצב האויב שחסם את נתיב התקדמותה

יב 'ולהגיע לקו הכללי כת, ר"חי 16מ בחזית ראש הגשר של דיוויזיה "כחמישה ק

" סגול[" יב עיפאן'כת – .]ר.א –" ציונה"מערב ל-דרום-מדרוםמ "ק 2[ צנאעאת-אל

 ט שהתמקד"אך נאלצה לעצור מול ירי טנקים ומערך הנ, .]ר.א –" חמוטל"ב 205

-כ – 203" סגול[" 146על יחידותיה ממוצב האויב המבוצר ושהוכן מראש בנקודה 
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 –" טליסמן"ציר [ מצפון ומדרום לציר התיכון, ].ר.א –" ציונה"מ דרומה מ"ק 1.2

..]ר.א  

, 2מפקד ארמיה , סעד מאמון ].מ.פ –אלוף [' בבוקר לקה לואא 08:30בשעה 

המשוריינת מן המפקדה הקדמית של הארמיה  21שעקב אחר מצבה של דיוויזיה 

ראש מטה , עקאד-תיסיר אל ].מ.פ–אלוף [' ולכן התקשר מיד ללואא, בהתקף לב

. במפקדה העיקרית של הארמיה והודיע לו על מחלתו, שנמצא בעורף, הארמיה

שם החל אחד הרופאים לטפל , הוא עצמו הועבר לחדר המנוחה במפקדת הארמיה

. בו  

 
 

 
 

271' עמ  
 

סעד  ].מ.פ–אלוף [' סביב הסיבה האמיתית למחלתו של לואאהדיבורים נחלקו 

ח "לחודש ולפינויו מאוחר יותר לבי 14-ב 2ארמיה ולפרישתו מן הפיקוד על מאמון 

ל "הרמטכ, לי'שאד-סעד אל ].מ.פ –אלוף -רב[הפריק . ].מ.פ –בקהיר [מעאדי -אל

לידיעות על תבוסת כוחותיו : "כרונותיויין זה כך בזיהתייחס לענ, במלחמה
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היו השפעה  בבוקר אותו יום) במקור –סעד מאמון  ].מ.פ–אלוף [' בהתכוונו ללואא(

עוזריו חשבו כי לאחר מספר שעות שינה הוא יחדש . עליו וגרמו להתמוטטותוקשה 

לי 'שאד.] מ.פ –הספר [( "ולכן הסתירו מידע זה מן המפקדה הכללית, את פעילותו

  .)במקור – 247' עמ, בערבית
 

 
 

, עקאד-תיסיר אל ].מ.פ–אלוף [' לחודש הגיע לואא 14-בבוקר ב 10:00בשעה 

, 2ראש מטה ארמיה   

יליה וקיבל את הפיקוד על הארמיה החל עשל הארמיה באסמאלמפקדה הקדמית 

 ,ות האויבכוחהמשוריינת עדיין נלחמה בקרב קשה מול  21דיוויזיה . מזמן זה

ר "חי 18מפקד הדיוויזיה הוציא הוראה למפקד חטיבה . שמנעו ממנה להתקדם

 215" סגול[" טאליה-לנוע לאזור אל) במקור –שבדרג השני של הדיוויזיה (ממוכן 

 –" מכשיר["יל 'ח-יב אל'כנס לקרב בכיוון כתיושיהיה מוכן לה, .]ר.א – ")מיסורי"ב(

.שריון 14שמימין לחטיבה .] ר.א  

ר שיפעל רגלית כדי לסייע לטנקים "הדיוויזיה היה להשתמש בחי רעיון מפקד

במיוחד בנקודה , שריון מלהתקדם 14שמנעו מחטיבה , להשמיד את כוחות האויב

לאחר שהנחיתו עליו אש , ].ר.א –" ציונה"מ דרומה מ"ק 1.2-כ – 203" סגול[" 146

של המשוריינת ריכוז גדול  21כן סייע להתקפת דיוויזיה . מן המטוסים והארטילריה

ואגדי הארטילריה של  2בו נטלו חלק אגד הארטילריה של ארמיה  ,אש ארטילרית

, ר"חי 2-ו 16המשוריינת ודיוויזיות  21דיוויזיה   
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, המשוריינת 21שבלמו את התקדמות דיוויזיה  ,שהתמקד בהפגזת עמדות האויב

יצרה , כאשר מפקד הדיוויזיה ביקש סיוע אווירי. ועל עמדות תותחי האויב שבעומק

את הקו  ].מ.פ –המצרי [האוויר -ארטילריית הדיוויזיה מסך עשן כדי לסמן עבור חיל

, יוויזיההאוויר ביצע שלוש גיחות סיוע לד-חיל. אליו הגיעו אליה כוחות הדיוויזיה

מאחר ולא נוצר קשר ישיר  יתה מוגבלתיאך השפעתן ה, והפציצו את עמדות האויב

.בין הדיוויזיה והמטוסים לקביעת המטרות שאותן היה צריך להשמיד  

שריון המשיך להיות קשה לאחר שמפקדת החטיבה איבדה  1מצבה של חטיבה 

בתחילת טיבה כתוצאה ממותו של מפקד הח, את השליטה על יחידות המשנה שלה

דבר , הקרב וניתוק הקשר עם אחד מגדודי השריון בשל השמדת טנק מפקדה

חלק מיחידתו כפי שגם , שריון 14שהביא להסתפחות חלק מאנשיו לחטיבה 

. ר"חי 16המשנית נכנסו לראש הגשר של דיוויזיה   
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272' עמ  

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

שריון ולחדש את השליטה עליה כהכנה  1מאמץ רב לרכז מחדש את חטיבה 

. להחזרת כשירותה הקרבית  

-יב אל'שריון להלחם בעקשנות ממערכיה בקוו כת 14באותה עת המשיכה חטיבה 

 205" סגול["יב עיפאן 'כת –.] ר.א –" ציונה"מערב ל-דרום-מ מדרום"ק 2[צנאעאת 

 – 203" סגול[" 146נגד ההתנגדות הקשה של האויב בנקודה  .]ר.א –") חמוטל"ב(

  . ].ר.א –" ציונה"מ דרומה מ"ק 1.2-כ

ר החלה לסייע לחטיבת השריון והגנה על אגפה השמאלי באש "חי 2דיוויזיה 

כאשר האויב ביצע את התקפת הנגד שלו באגף . ט שהפעילה"ח הנ"תותחיה ואמל

הסתייעה , ר ממוכן"מתוגברות בחי, שתי פלוגות טנקיםהימני של החטיבה ב

ט של הדיוויזיה שנפרסה באגף הימני שלה כדי לבלום את "החטיבה בעתודת הנ

לחודש את אש  14-האויב ריכז במהלך ה. טנקי אויב 5התקפת הנגד והשמידה 

מ וכן את הפצצותיו האוויריות על "מ 175-ו 155תותחיו ארוכי הטווח מן הקליברים 

כאשר מספר עתודות . ר"חי 16המשוריינת ודיוויזיה  21מדות ויחידות דיוויזיה ע
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.] ר.א –" אדרה["חבשי -יב אל'שריון של האויב ניסו לבצע התקפת נגד מכיוון כת

 16ידי דיוויזיה -היא נבלמה על, .]ר.א –" כספי"ציר [ 2' מדרום על ציר הרוחב מס

  .].מ.פ –לאויב [טנקים  4שהצליחה להשמיד , ר"חי

 

 
 

 1חטיבה . המשוריינת חמור 21בצהרים הפך מצבה של דיוויזיה  13:30בשעה 

, יתה מסוגלת לבצע כל פעולות לחימה מזרחה וסבלה מאבדות רבותישריון לא ה

שריון ספגה התקפה אווירית מרוכזת ואש  14חטיבה . טנקים 66כשנשארו בה 

כ איבדה "טנקים וסה 44לה  נשארו .SS-11ט "צפופה וישירה של טנקים וטילי נ

החטיבה  אם מוסיפים לכך את הטנקים של, מן הטנקים שלה  50%-הדיוויזיה כ

 .לחימההממוכנת שלא נטלה חלק ב
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 "סגול["טאליה -ר ממוכן המשיכה לרכז את טורי הפלוגות באזור אל"חי 18חטיבה 

ספגה החטיבה במהלך פעולה זו , כהכנה לכניסתן לקרב .]ר.א –" מיסורי"ב( 215

יחידות הארטילריה של הדיוויזיה . הפצצות אוויריות והפגזות ארטילריות ממוקדות

, ר"חי 16נמצאו עדיין במקומן שמאחורי קו ההטלה בתוך ראש הגשר של דיוויזיה 

יתה להחזיק יתכנית מפקד הדיוויזיה ה. ועסקו במתן סיוע האש הדרוש ליחידות

 –.] ר.א –" ציונה"מערב ל-דרום-מ מדרום"ק 2[צנאעאת -יב אל'בקו הכללי כת

שריון וגדוד  14ידי חטיבה -על .]ר.א –") חמוטל"ב( 205" סגול["יב עיפאן 'כת

פחות (שריון  1ולהמשיך בתהליך ריכוז חטיבה , שריון 1שהסתפח אליה מחטיבה 

.] ר.א –" חמוטל"ב 6725" אדום["יב אבו ופקה 'באזור שמדרום לכת) במקור–גדוד 

 –") מיסורי"ב( 215" סגול[" טאליה-ר ממוכן ממערב לאל"חי 18ת חטיבה ובהערכו

ולהחיש את החזרת הכשירות הקרבית לדיוויזיה כהכנה לחידוש ההתקדמות , .]ר.א

מפקד הארמיה אישר את תכנית ממלא מקום . ומילוי המשימה שהוטלה עליה

   14:00מפקד הדיוויזיה בסביבות השעה 
 

 

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14

www.hativa14.org.il



 
 

273' עמ  
 

שקיבל את , עקאד-תיסיר אל ].מ.פ –אלוף [' באותה עת התקשר לואא .בצהרים

 אחמד ].מ.פ –כוכבים  4גנרל [פריק אוול , למפקד הכללי, 2הפיקוד על ארמיה 

המשוריינת ואת  21בקהיר והציג בפניו את מצבה של דיוויזיה  10אסמאעיל במרכז 

אך ביקש מן המפקד , תכניתו שהדיוויזיה תמשיך להלחם כדי למלא את משימתה

הכללי סיוע אווירי עבור הדיוויזיה כדי לסייע חלה להתגבר על התנגדות כוחות 

.האויב העומדים בדרכה ומונעים את התקדמותה  

המשוריינת בתוך  21ח המצב החדש לאחר סיום ריכוז מרבית יחידות דיוויזיה לנוכ

עקאד -תיסיר אל ].מ.פ –אלוף [' הורה לואא, ר"חי 16ראש הגשר של דיוויזיה 

ר "חי 2שאר במקומה המקורי בראש הגשר של דיוויזיה ישריון ת 24שחטיבה 

, ח אסמאעיליהשבמזר 3-וביטל את התכנית הקודמת שהיא תנוע לאזור התחנה ה

כדי שתשמש עתודה בידי מפקד הארמיה לטובת ראש הגשר המאוחד של 

. הארמיה  
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 10לחודש למרכז  14-בצהרי יום ה 13:30הנשיא סאדאת הגיע בסביבות השעה 

אסמאעיל  אחמד ].מ.פ–כוכבים  4גנרל [ופריק אוול , פי בקשת המפקד הכללי-על

דיווח לו עם הגיעו למפקדה כי מבצע פיתוח ההתקפה לאורך כל החזית לא השיג 

 2וכי הכוחות המשוריינים והממוכנים הנוטלים בו חלק בגזרות הארמיות , הצלחה

 רב[הנשיא הורה לפריק . טנקים 250שהגיעו לכדי , ספגו אבדות רבות בטנקים 3-ו

לצאת מיד לחזית כדי להרים את מורל , ל"הרמטכ, לי'שאד-סעד אל ].מ.פ –אלוף 

. הקצינים והחיילים  

לי 'שאד-סעד אל.] מ.פ –רב אלוף [בערב הגיע הפריק  16:00בסביבות השעה 

סעד מאמון ששכב .] מ.פ –אלוף [' וביקר את לואא 2למפקדה הקדמית של ארמיה 

לי 'שאד-סעד אל.] מ.פ –רב אלוף [ הפריק . שטיפל בו בבית המנוחה ולידו רופא

סעד מאמון בעת ביקורו כי  ].מ.פ –אלוף [' כרונותיו שכאשר הודיע ללואאימציין בז

וביקש לא לעשות מאד  כךהודאג מהוא , מעאדי-ח אל"הוא עומד להתפנות לבי

,כשהוא מדגיש שהוא יוכל לחזור לתפקידו בהקדם, זאת  
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ם המחרת התקשר בבוקר יו, לי'שאד-בהסכמה מוקדמת עם סעד אל, אך הרופא

ולפיכך , והודיע לו כי מצבו של סעד מאמון לא השתפר) במקור –לחודש  15-ב(

שם נשאר עד לאחר , מעאדי-ח אל"כ לבי"קצאצין בתחילה ואח-ח אל"הוא פונה לבי

לי עזב את חדרו של 'שאד-סעד אל ].מ.פ –רב אלוף [לאחר שפריק . הפסקת האש

ודן עימם  2הוא נפגש עם קציני מפקדת ארמיה , סעד מאמון ].מ.פ –אלוף [' לואא

.כן התקשר עם כל המפקדים והעביר להם את ברכות הנשיא ועידודו להם, במצב  

 21מפקד דיוויזיה [עראבי -אבראהים אל ].מ.פ–ל "תא[למרות אזהרותיו של עמיד 

אל  עבורלי שלא ל'שאד-סעד אל.) מ.פ–רב אלוף (לפריק .] מ.פ –משוריינת 

דבר שהופך את התנועה בלילה למסוכנת, ממזרח לתעלה בשל רדת החשכה  
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 21לי לבקר בדיוויזיה 'שאד-סעד אל ].מ.פ –רב אלוף [ריק הפ תכנן, מאד

יתה העוצבה שנשאה בעיקר הנטל בקרב בבוקר אותו ימאחר והיא ה ,המשוריינת

מצא את אחד הגשרים שכן , אך לא יכול היה לחצות את התעלה ברכבו, יום

ידי ארטילריית -מושמד ואילו הגשר השני הורם ממקומו כדי למנוע את השמדתו על

ולכן נאלץ לחזור פעם נוספת למפקדת ארמיה , האויב שהמשיכה להפגיז כל הזמן

לאחר שהתקשר בטלפון עם עמיד . בערב 20:00אליה הגיע בסביבות השעה , 2

יצא  .]מ.פ –משוריינת  21 פקד דיוויזיהמ[עראבי -אבראהים אל ].מ.פ –ל "תא[

ודיווח על המצב , בערב 23:00בסביבות השעה  10בדרכו לקהיר והגיע למרכז 

בסביבות חצות התקשר אליו . אחמד אסמאעיל ].מ.פ –כוכבים  4גנרל [לפריק אוול 

ראה ועשה , הנשיא סאדאת ושאל אותו אודות המצב והוא חזר על כל מה ששמע

. בביקור זה  
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בהתבסס על הנחיות  ,2בערב הוצאו הוראות ממפקדת ארמיה  21:00בשעה 

לרכז את הדיוויזיה בתוך ראש , המשוריינת 21למפקד דיוויזיה , המפקדה הכללית

תגבר וזאת כדי ל, לאוקטובר 15-שון של הר לפני אור רא"חי 16הגשר של דיוויזיה 

הדיוויזיה והחזרת ז ריכוהחזרת פעולות  משךה תוך ,את ההגנה על ראש הגשר

.האפשרי כשירותה הקרבית בזמן הקרוב ביותר  

המשוריינת והמצבים הקשים שניצבה  21למרות האבדות הכבדות שספגה דיוויזיה 

נלחמה הדיוויזיה , לחודש 14-בפניהם במהלך מבצע פיתוח ההתקפה בבוקר ה

ים הלא אך התנא. ואיבדה מספר גדול מאנשיה ומן הטנקים שלה, היטב מול האויב

גרמו לכך שהדיוויזיה לא הצליחה למלא את , מתאימים והטעויות הטקטיות שנעשו

.המשימה שהוטלה עליה  
 

 

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14

www.hativa14.org.il


	קרב דיוויזיה 21 המשוריינת
	תרשים - פיתוח המתקפה ב-14 לאוקטובר - עמ' 269



