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 בדוורסוארתכנית שרון לצליחה 
אל ממערב לתעלה מתברר שהנטל העיקרי של  הישראליתמלימוד תכנית הצליחה 

.] ר.א – 143אוגדה [אוגדתו . מבצע הצליחה הוטל על שכמו של הגנרל אריאל שרון

הקמת ראש  –הראשונה , כולו מסוכנות ביותר במבצעההמשימות קיבלה את שתי 

ביצוע משימת ההשתלטות הן כ "ואח גשר על שתי גדות התעלה באזור דוורסואר

השתלטות על גדתה . על גדתה המערביתהן על הגדה המזרחית של התעלה ו

טיהור שני הצירים העיקריים עליהם יעברו הכוחות  חייב את, ית של התעלהזרחהמ

, "טרטור"וציר  )תל סלאם-דרך טאסה( "עכביש"ציר והם , והציוד המוקצים לצליחה

כדי שתחבר בין דרך  ,ישראלים והכינו עוד לפני המלחמהשהוא דרך אותה סללו ה

ומוצביהם .] ר.א –" כספי" –" פוטון"הצירים  –ם "כביש החת[" 2' הרוחב מס

 .בדוורסואר.] ר.א –" מצמד["
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שנבחר , .]ר.א –" מצמד[" משימה זו דרשה שהאזור שמצפון למוצב דוורסואר

 5-יהיה ריק מכוחות מצריים במרחק שלא פחות מ, להיות נקודת הצליחה מערבה

זאת . ט"מרגמות וטילי נ, ל"מ מצפון כדי לאבטח את מעבר דוורסואר מאש נק"ק

ר שלטו באש על חלק "חי 16בנוסף לכך שעמדות החטיבה הימנית של דיוויזיה 

לדוורסואר חצה את " טרטור"וכן החלק האחרון של ציר , ניכר מצירי ההתקדמות

כדי . 16החטיבה הימנית של דיוויזיה , ר"חי 16מערכי ההגנה הקדמיים של חטיבה 

להשיג זאת נאלצו כוחות השריון של שרון לנהל את אחד הקרבות הקשים 

עם הכוחות המצריים שהיו ערוכים  והמדממים שהתרחשו בשלב זה של המלחמה

משוריינת במה שנקרא קרב החווה  21יה ועם כוחות דיוויז, בגזרת חטיבה זו

רבים אינם מבחינים בין בתי הכפר לבין המושג  –" אמיר[" )'לאא'ג-כפר אל(הסינית 

ים שהישראל, .]ר.א  – נא הקש כאן –" החווה הסינית"לתיאור ". החווה הסינית"

וכי אבדותיהם , הודו כי היה מן הקרבות  הקשים ביותר שניהלו במהלך המלחמה

בנוסף למשימה להשתלט על המעבר ממזרח לתעלה היה משימתו . בו היו מרובות

של שרון להשתלט גם על נקודת הנחיתה שממערב לתעלה ולקדם את כוחו 

את ראש מערבה כדי להשתלט על המעבר שעל תעלת המים המתוקים ולהרחיב 

   .מ צפונה ודרומה"ק 4הגשר 
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היה ביצוע התכנית  ,החלום שהדליק את דמיונו של שרון מאז תחילת המלחמה

והוא צליחת הכוחות הישראליים , אותה תכנן עוד מאז שהיה אלוף פיקוד הדרום

הוא עשה ניסיונות רבים בשלב הראשון של המלחמה כדי . את תעלת סואץ מערבה

יתה הדרך היחידה יאשר ה,  ל ושר הביטחון לבצע תכנית זו"לשכנע את הרמטכ

את להם היוזמה מידי המצרים ולהחזיר שעמדה בפני הצבא הישראלי להוציא את 

לאחר שנהיו כבולים באזיקי המלחמה הנייחת שכפו  ,התמרוןהתנועה וחופש 

ערכותם בעמדותיהם המבוצרות בראשי ילאחר שהסתיימה ה ,עליהם המצרים

 . הגשר שהוקמו ממזרח לתעלה

החלו להצטבר ו, לאחר שהמהלך לביצוע תכנית זו הותנע והחלו ההכנות לקראתו

עליה קיבל שרון את הפיקוד , הציוד והאמצעים לצליחה  בגזרה המרכזית, גשריםה

החל שרון לפעול במרץ כדי , לחודש 13-פי החלטת מפקדת פיקוד הדרום ב-על

. עליו שם את כל יהבו, להוציא לפועל את התכנית שתתחיל את מבצע הצליחה
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ראות המפורטות בפגישה שנערכה במפקדת פיקוד הדרום קיבל גנרל שרון את ההו

 . באשר למשימה שהוטלה על אוגדתו במסגרת התכנית הכללית של הצליחה
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קבע שרון את תכנית אוגדתו , לאחר פגישה עם עוזריו במפקדתו הקדמית בטאסה

:כלהלן  

 17,00תבצע בשעה : .]ר.א – 600חטיבה [ של טוביהחטיבת שריון בפיקודו . א

באוקטובר התקפות הטעיה באמצעות גדודי השריון שלה  15-ה, בערב יום שני

כדי לרתק את המוצבים , ר"חי 16כז ושמאל ראש הגשר של דיוויזיה רעל מ

 21-ר ו"חי 16ולמשוך את תשומת ליבן של דיוויזיות , המצרים לחזית מחד

 –" טליסמן"ציר [) אסמאעיליה מזרח –טאסה (משוריינת לכיוון הדרך המרכזית 

הצליחה בדוורסואר  באותה עת להסב את מבט המצרים ממקום. מאידך .]ר.א

.16מדרום לראש הגשר של דיוויזיה   
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בשל האחריות הרבה : .]ר.א – 14חטיבה [ חטיבת השריון בפיקודו של אמנון. ב

גדוד טנקים [היא תוגברה בגדוד שריון , שהוטלה על חטיבה זו בתכנית הצליחה

כך , ר ממוכן"ובשני גדודי חי .]ר.א – 600חטיבה [ מחטיבת טוביה.] ר.א – 407

כוח , ")שקד"סיירת ( 424דה ייח[ ר ממוכן"גדודי חי 3-גדודי שריון ו 4שהיא כללה 

חטיבה זו . בנוסף לגדוד הסיור של האוגדה, .]ר.א – 582ט "ר ונ"וגדס" שמוליק"

" עכביש"תנועת איגוף מדרום לציר לאוקטובר  15-ב 18,00בשעה לבצע חל ת

) תל סלאם" (לקקן"כדי להגיע למוצב הנטוש , מעבר לדיונות) תל סלאם–טאסה (

ולאחר , מזרח לדוורסואר-מ מדרום"ק 6-שעל חוף האגם המר הגדול ובמרחק של כ

 "מצמד"במקביל לחוף האגם כדי להשתלט על מוצב , מכן תתקדם צפונה

אליו בפירצה שבין הצד  ולהסתנן ,שגם הוא היה ריק מכוחות מצריים ,)דוורסואר(

 .ר ובין תעלת סואץ"חי 16הימני של מערכי חטיבה 
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 :יתפצל כוח אמנון לשלוש קבוצות, לנקודת הצליחה בדוורסואר ועם הגעת

כדי לטהרו מכוחות מצריים " בישעכ" מזרח על ציר-גדוד שריון יפנה לכיוון צפון. 1

 – 247חטיבה [ולאבטח דרך זו לתנועת חטיבת הצנחנים שבפיקודו של דני מט 

 .שתנוע מטאסה לדוורסואר.] ר.א

" טרטור"מ אמנון תטהר את ציר "גדודי שריון בפיקודו של אל 3קבוצה ובה . 2

גת ותכריח אותו לס) ר"חי 16חטיבה ( 2ותתקוף את האגף הימני של ארמיה 

) 'לאא'ג-כפר אל(צפונה כדי להרחיב את המעבר ולהשתלט על החווה הסינית 

להפניית המבט של המפקדות המצריות ממבצע צליחת התעלה שיתבצע  ולגרום

 .ר"חי 16מדרום לראש הגשר של דיוויזיה 

מים תמצא בעתודה בקרבת מעבר "ר ממוכן בזחל"גדודי חי 3קבוצה של . 3

 .דוורסואר

של האוגדה יהיה אחראי להשתלט על החצר המקיפה את אזור  גדוד הסיור. 4

 .הצליחה עם הגיע חטיבת הצנחנים

מים "ר ממוכן בזחל"גדודי חי 3קבוצה של " :המשפט ,בטעות, חוזר, במקור בספר[

 ..]מ.פ –משפט זה הושמט בתרגום  –." תמצא בעתודה בקרבת מעבר דוורסואר
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תעבור היא לגדה , המשימה שהוטלה עליהלאחר שחטיבת אמנון תצליח לבצע את 

המערבית על הגשר שיונח ומשימת אבטחת ראש הגשר ממזרח לתעלה תוטל על 

 .חטיבת טוביה

  
 

גדוד שריון ממנה יגרור : .]ר.א – 421חטיבה [ חטיבת השריון בפיקודו של חיים. ג

. לדוורסואר" יוקון"מ )דוברותרכיבו קודם וגשר הלהשיש הגשר (את חלקי הגשרים 

יעבור בעקבותיה , בעקבות צליחת חטיבת הצנחנים את התעלה בסירות גומי

 .ותדוברמהחטיבה על ישירות לגדה המערבית גדוד שריון 
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חטיבה זו : .]ר.א – 247חטיבה [ מ דני מט"חטיבת הצנחנים בפיקוד אל. ד

בעקבות גדוד " עכביש"על ציר , כשהיא מתוגברת בפלוגת טנקים, תתקדם

עם התקרבה לתעלה היא תנוע מערבה . שיפתח לה את הציר, מחטיבת אמנון

ולאחר מכן תתחיל החטיבה , )דוורסואר( "מצמד"מחוץ לדרך ותפנה אל מוצב 

 .לצלוח את תעלת סואץ לגדה המערבית בסירות הגומי שינתנו לה
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גרפיקה: נעמה רגב
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