
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

 
 הצומת לעקרב ה

, לאוקטובר 15-ב.] ר.א – 14חטיבה [התקדמותה המהירה של חטיבת אמנון 

מבלי להתקל בשום התנגדות גרמה למידה מסוימת של אופטימיות במפקדה 

ל דוד אלעזר ושר "בו נמצאו באותה עת הרמטכ, הקדמית של פיקוד הדרום

 במיוחד לאחר ששרון הודיע להם כי השתלט על מעוזי תל, משה דיין, הביטחון

פתוח " עכביש"וכי ציר , .]ר.א –" מצמד["ודוורסואר .] ר.א –" לקקן["סלאם 

של הדיוויזיה .] ר.א – 87גדוד סיור [בזמן שבו נמצא גדוד הסיור . לתנועה

כדי .] ר.א – 14חטיבה [אותו סיפח שרון לחטיבת אמנון  .]מ.פ – 143אוגדה [

יבת הצנחנים שיאבטח את חצר הצליחה בדוורסואר בהמתנה להתקדמות חט

שעבר את  הכוח הישראלי הראשון(בפיקוד דני מט .] ר.א – 247חטיבה [

 ,)כפי שצויין לעיל, התעלה מערבה
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כדי , "עכביש"ין מכוחו לציר יגדוד משור.] ר.א – 14ט "מח –רשף [שלח אמנון 

, לאחר שנודע לו כי הוא נחסם שנית לאחר שעבר אותו עם כוחו, לטהר אותו

ר ממוכן בכיוון צפון "וכך התקדם עם שלושה גדודי שריון ושלושה גדודי חי

). 16ר "חטיבת חי( 16ר "ומזרח כדי לתקוף את האגף הימני של דיוויזית חי

בכיוון צפון על  )תל סלאם" (לקקן"יון ממעוז אמנון שלח בתחילה שני גדודי שר

בין (אך הם לא יכלו להתקרב לאזור הצומת ) 1' דרך הרוחב מס(" לכסיקון"ציר 

שנמצא  .]מ.פ –" לכסיקון" –"טרטור" צומת[) 1' וציר הרוחב מס" טרטור"ציר 

 – אחמד אסמאעיל) ל"סא(מקדם  בפיקוד 18ר "גדוד חי[בגזרת הגדוד הימני 

 ט"מאחר וניתכה עליהם אש כבדה של טילים ונשק נ, 16ר "חטיבת חישל  .]מ.פ

  

טנקים הצליחו לחדור למוצב הימני  7אך , טנקים ישראלים 27שהשמידה 

מפקד . .]מ.פ –" לכסיקון"ציר [ 1' שבקצה מערך ההגנה בצד דרך הרוחב מס

הורה לשלוח מספר גדול  סמיע-חמיד עבד אל-עקיד עבד אל, 16ר "חטיבת חי

כדי .] ר.א –" אמיר["' לאא'ג-של ציידי טנקים מגדודי החטיבה לאזור כפר אל

, להשמיד את טנקי האויב שהצליחו לחדור למוצב והתקדמו צפונה בכיוון הכפר

ט ותגבור הגדוד "וכך לסגור את אזור החדירה מסביב לדרך הראשית באש הנ

וכן להעמיד את , בפלוגת טנקים, .]ר.א –ר "חי 18גדוד [ הגדוד הימני, שהותקף

עם יתרת כוחו תחת  אמנון המשיך להתקדם. החטיבה לסיועו אגד ארטילריית

  מעטה החשכה
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 310'  עמ

. 16ר "במקביל לסוללת החול של התעלה הרחק מירי אש ההגנה של חטיבת חי

וכאשר הטנקים הישראלים התקדמו לכיוון צפון מצא אמנון את עצמו לפתע בלב 

טילים קרקע [א "תותחים ומשגרי טק, אזור גדול של מאות משאיות וכלי רכב

ח המנהלתי והתברר כי הטנקים שלו חדרו לתוך השט, מים"ומכ .]מ.פ –אוויר 

וללא שהיות התקרב למרכז הפיקוד , ועמדות הארטילריה שלה 16של חטיבה 

אלה נמצאו . משוריינת 21-ר ו"חי 16העיקרי והאזור המנהלתי של הדיוויזיות 

 באזור עורפי זה בקרבת התעלה מכיוון שהוא נחשב בטוח 

 

או שם נמצ, מפני התקפת האויב שכיוון התקפתו המשוער היה מכיוון מזרח

אך הטנקים הישראלים תקפו את . מערכי ההגנה המצרים החזקים ביותר

האזורים העורפיים מכיוון לא צפוי והוא מדרום לצפון כאשר מערכי ההגנה בו 

ללא כל השתהות נפתחה אש משני הצדדים מאלפי כלי נשק . היו חלשים מאד
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שת מכל הסוגים ומכל הכיוונים שגרמו להצתת מספר כלי רכב נושאי תחמו

פתחו בהתקפת  21ושני גדודי שריון מדיוויזיה משורינת , א"ומספר משגרי טק

נגד על הטנקים הישראליים והכריחו אותם לסגת דרומה לאחר שהסבו להם 

 .אבדות רבות

 

היא (החיונית יתה הצורך להשתלט על הנקודה יהבעיה שעמדה בפני אמנון ה

מכיוון .] ר.א –" לכסיקון" –" טרטור"צומת [) 1' דרך הרוחב מס -"טרטור"צומת 

וטיהור ציר  ואבטחת ,הצליחה.] ר.א –אזור [נקודת השתלטות על שההכנות ל

ויחידות  16וזאת לאור מה שהציגו כוחות חטיבה . היו תלויים בכך" טרטור"

. .]מ.פ –" אמיר["' לאא'ג-בקרב הגבורה שניהלו בקרבת הכפר אל 21דיוויזיה מ

 :שהופיע במקורות הישראלייםבהמשך תאור הקרב כפי 

 

 ר ממוכן"מפקד גדוד חי, .]ר.א –ן נתן שונרי "רס[ ל נתן"בחצות הורה אמנון לסא

' גד/'פלוגה ב[ לאחר שתגבר אותו בפלוגת טנקים, .]ר.א – 582ט "גדוד סיור ונ[

נתן הציב את . שיתקוף את אזור הצומת, .]ר.א –סרן גדעון גלעדי  בפיקוד 407

פלוגת הטנקים בחזית וכאשר הודיע לו מפקדה לאחר מספר דקות כי הציר 
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 הלוי להגיע.] ר.א –גדעון [בפיקוד , שים של הגדוד"פתוח הורה לפלוגת הנגמ

שים התברר כי פלוגת "תוך כדי תנועת הנגמ. בתנועת איגוףהצד אל הצומת מ

שים ואילץ אותו לעצור "ש הופנתה לעבר כוח הנגמהטנקים הושמדה כולה והא

הלוי הודיע כי אינו יכול להתקדם וכי הוא ספג אבדות , ומפקדו, את תנועתו

 שים בגדוד להתקדם כדי לסייע לכוח הלוי"וכתוצאה מכך ניסו שאר הנגמ, רבות

  

 311'  עמ

להגיע  וכל הנסיונות, באש מרוכזתקשות  והאזור כולו כוסה מכיוון שהוכה 

שים הפגועים הנמצאים קדימה נכשלו והתברר כי הגדוד הממוכן נפל בפח "לנגמ

מתוחכם ונחשף במערומיו תחת לחץ של אש הרסנית שנורתה אליו מן העמדות 

והוא לא יכול היה לנוע לשום כיוון ולא לחלץ את , 16המצריות שבגזרת חטיבה 

שיהם והשתטחו על "נגמקציני וחיילי הגדוד עזבו את . שים המנותקים"הנגמ

 נתן, מפקד הגדוד. הקרקע כשהם מנסים לחפור לעצמם מחבוא בציפורניהם

שים ולצאת מן "חלץ יחד עם מספר נגמיהצליח לה, .]ר.א –ן נתן שונרי "רס[

היה זה אסון כבד עבורו כשהבין שגדודו הובס והופץ לכל , האזור המוכה באש

  .עבר
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הקצה אמנון פלוגת טנקים שנייה , בחזיתשים שהסתבכו "כדי לחלץ את הנגמ

שכונה (' לאא'ג-הטנקים התקדמו צפונה לעבר הכפר אל. כדי שתתקדם לחלצם

ינים נמצאו אותיות ימכיוון שעל קירות הבנ, ידי הישראלים החווה הסינית-על

ידי המומחים החקלאים היפאנים שעבדו בכפר -בשפה היפאנית שנכתבו על

וכך מופיע שם זה בכל , לים חשבו שזהו כתב סיניוהישרא, 67-לפני המלחמה ב

ין יוכל הכותבים הזרים חיקו אותם בענ, 73-כתביהם שיצאו לאחר המלחמה ב

 ).זה וכך הפך שם זה לשם המקום

  

ראו המפקדים מאות , .]ר.א –" אמיר[" כאשר התקרבו הטנקים הישראלים לכפר

 ט מליוטקה"טילי נוב RPG -7טים "ר המצרים המצוידים במרנ"מחיילי החי

ועשו מאמץ עילאי כדי להגיע , ערוכים בתעלות עם גדרות בכפר .]מ.פ – סאגר[

אך מטח , שים המנותק כשאנשיו ניהלו אש עם העמדות המצריות"אל כוח הנגמ
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מפקד הגדוד נתן ביקש . ט רדף אחר הטנקים ואילץ אותם לסגת"אש של טילי נ

ממפקדו באלחוט כי יסייע לו להגיע אל כוחו הנמצא קדימה ואמנון השיב לו כי 

 אך נתן לא ידע כי, יעשה מאמץ מירבי

 

אמנון עצמו ניהל באותה עת קרב מר וכי הוא נאבק כדי לשרוד נגד הכוחות 

אש מן האפשרות יכאשר הלוי התי. ו נגרמו אבדות רבותהמצרים וכי ליחידת

נשא את פצועיו וניסה בכוחות עצמו , שיגיעו כוחות ישראלים כלשהם לחלצו

וכאשר נעו באיטיות ותוך , בחסות אש מקלעים, להסתנן מחוץ לשדה הקרב

שחסמו את דרך  21סורים לעבר קוויהם נתקלו בכוח טנקים מצרים מדיוויזיה יי

 . אור הישראלי של הקרביסלו אותם וכך הסתיים התנסיגתם וחי

  

 312'  עמ

הוא החליט , למרות האבדות שנגרמו לכוח אמנון בקרב צומת הדרכים

ידי ביצוע התקפה שנייה על אזור -בעקשנות בצורך להביא לשינוי במציאות על

של האוגדה שסופח .] ר.א – 87[מפקד גדוד הסיור , ל ברום"והורה לסא, הצומת

כדי לבצע את פעולת , ושהיה ערוך ליד חצר הצליחה בדוורסואר, לחטיבתו
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הוא הופתע . שיבצע עם גדודו את ההתקפה על הצומת, אבטחההשתלטות והה

היו כשהצטווה לבצע את ההתקפה מכיוון מערב מאחר והמוצבים המצרים 

ברום החל ל "סא. מוכנים לבלום את ההתקפה מן הכיוונים מזרח ודרום

אך תוך זמן קצר נהרג , שו מדוורסואר על אזור הצומת ממערב"בהתקפתו בנגמ

דבר , מן המוצב המצרי וכוחו ספג אבדות רבות' מ 30ברום כשהוא במרחק של 

מפקד הגדוד לסגת סגן ואמנון היה צריך להורות ל, שלון ההתקפהישהביא לכ

 .עם גדודו כדי להתארגן מחדש

 

ל איתן "סיונותיו העקשניים להשתלט על הצומת והורה לסאיאמנון לא הפסיק מנ

פלוגה [להתקדם בראש פלוגת הטנקים ) סגן מפקד החטיבה(.] ר.א –אריאלי [

כדי לתקוף את אזור הצומת .] ר.א –ן אהוד גרוס "בפיקוד רס 407' גד/'א

וגם זו נתקלה , לחודש 16-בבוקר ב 04:00ההתקפה החלה בשעה , מדרום

וניסיון ההתקפה , טנקים ובכללם הטנק של איתן 3ונפגעו בהתנגדות קשה 

 .נכשל בפעם השלישית
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