
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

 
 335' עמ

 הגשר המאוחדמצב הכוחות המצריים בתוך ראש 

-לאחר מבצע פיתוח ההתקפה מזרחה ביום ה, עמדו 21יחידות דיוויזיית שריון 

 2שכן מפקדת ארמיה , בפני משימה כבדה, לחודש שהסתיים בכישלון 14

הורתה למפקדת הדיוויזיה לחזור ולרכז את יחידותיה בתוך ראש הגשר של 

 .לחודש 15-לפני תום יום ה 16ר "דיוויזיה חי

 

 

חלק  ונטלש, מן הטנקים שלה 50%-שהדיוויזיה המשוריינת איבדה כ ולמרות

ערכותן מחדש בהתאם למשימה יעסקו יחידותיה בה, במבצע פיתוח ההתקפה

-במהלך כל יום ה, עראבי-עמיד אבראהים אל, שהטיל עליהם מפקד הדיוויזיה

נוכח הפצצת אוויר מרוכזת של האויב והפגזת תותחים ארוכי טווח , לחודש 15

ערך באזורים שהוקצו להן ישלושת חטיבותיה הצליחו להשכ, מ"מ 175-ו 155

 :כלהלן
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מחטת [) מזרח אסמאעיליה( 3נערכה באזור תחנה ) טנקים 66( 1חטיבת שריון 

) המפורקת(תחנת רכבת לשעבר שהייתה ממוקמת על מסילת הברזל  –תלתה 

.] ר.א –" טליסמן" –" לכסיקון"מערב לצומת הצירים -מטר מדרום 1,750 -כ –

באזור שממערב ) טנקים 39( 14חטיבת שריון , בכוננות לבלום כל התקפה

כדי לתגבר את הגנת החטיבה  .]ר.א – 6725" אדום" –" חמוטל["לאבו וקפה 

 18ר ממוכן "וחטיבת חי, 16של דיוויזיה .] ר.א –ר "חי 112חטיבה [השמאלית 

רכה באזור שממזרח לטוסון ונע 16הוצבה תחת פיקוד דיוויזיה ) טנקים 31(

כשהיא בכוננות , .]ר.א –" חיים"לציר " אושה"בין ציר  –" לכסיקון"ממערב לציר [

 16אזור חטיבה [ 16לבצע התקפת נגד כדי להגן על האגף הימני של דיוויזיה 

 ..]ר.א –ר "חי

  

הצליחו חלק מן הטנקים הישראליים , לעיל כפי שצויין, לחודש 16-15-בליל ה

והתקדמו צפונה לכיוון , 16ר "להבקיע את מערך ההגנה הימני של חטיבת חי

הטנקים גם כפי שהתקדמו .] ר.א –" אמיר[") החווה הסינית(' לאא'ג-כפר אל

לאזורים המנהלתיים של , הישראליים מחטיבת אמנון הכפופה לאוגדת שרון

הרחק מאש , חר שנעו במקביל לסוללת העפר של התעלהלא ,21-ו 16דיוויזיות 

 והתקרבו) 16באגף הימני של דיוויזיה ( 16ר "מערכי ההגנה של חטיבת חי

 . 21-ו 16של דיוויזיות  יםלמרכזי הפיקוד העיקרי
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 18ר ממוכן "כדי לבלום התקפה זו נשלח גדוד טנקים פחות פלוגה מחטיבת חי

לכתר את טנקי האויב בפירצת ההבקעה כדי  14וגדוד טנקים מחטיבת שריון 

שני הגדודים פתחו בהתקפת נגד ואילצו את הטנקים . ולמנוע ממנו להרחיבה

 . הישראליים לסגת דרומה לאחר שהסבו להם אבדות רבות

 

 336' עמ

כדי למנוע מן האויב  2ידי מפקדת ארמיה -התכנית שאושרה לביצוע  על

ערכותה ימאזור ה 18חטיבה תה העברת יהי, להרחיב את הבקעתו צפונה

-מצפון לכפר אל, 16ממזרח לטוסון כדי לתפוס קוו הגנה מאחורי גזרת חטיבה 

שכאמור הוצב תחת פיקודה של , ללא גדוד הטנקים.] ר.א –" אמיר["' לאא'ג

 1ובאותה עת להעביר את חטיבת שריון , כעתודה כללית שלה 16דיוויזיה 

מצפון למזין כדי לתפוס קו  )סמאעיליהמזרח א( 3' מסערכותה בתחנה ימאזור ה

שהייתה , תעלת המים הפתוחה –מזין ראשי [ הראשי  .]מ.פ – במקור -י'ד'מע[

שעל גדת תעלת " (סרוק"והובילה מים מאזור , "שיק"מדרום ובמקביל לציר 

לעבר בתי , תעלת סואץ מתחת למי שנבנה, "ןіסיפ"באמצעות , )סואץ

 1' הרוחב מס בין דרך 18במקביל למערכי חטיבה ( .]ר.א –" אמיר"המשאבות ב

החלה להלחם עם  1חטיבת שריון ). ותעלת סואץ.] ר.א –" לכסיקון"ציר [

 'לאא'ג-הגעתה עם קבוצות טנקים מחטיבת אמנון שהצליחו להגיע לכפר אל

  .מים"זחל טנקים מהם ומספר  15-והשמידה כ, .]ר.א –" אמיר["
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תקיפה אווירית חזקה של מטוסים מצריים על בצהרים נערכה  13:00בשעה 

. שהסבה אבדות רבות לטנקים הישראליים.] ר.א –" אמיר["' לאא'ג-הכפר אל

ידי איגוף באמצעות גדוד -על 1ניסה האויב לכתר את חטיבה  14:00בשעה 

טנקים ממנו  10הצליחה להשמיד  1אך חטיבה , טנקים באגפו השמאלי

ההפצצה האווירית וההפגזה הארטילרית . והכריחה את השאר לסגת דרומה

והתמקדה במיוחד על , 21הישראלית מתותחים ארוכי טווח נמשכה על דיוויזיה 

לחודש  16-במהלך ה 21אבדות האויב בקרב שניהלו מול דיוויזיה . 1חטיבה 

 .מים וכן תפיסת שני טנקים שלמים"טנקים וזחל 50-הגיעו לכ
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נמשכה התקפתו על האגף הימני של , למרות האבדות הרבות שספג האויב

ותחת מטריה אווירית כבדה  של טנקים בגלים רצופים 16ר "דיוויזיית חי

מספר הטנקים הישראליים שנערכו . שתגברה את כוחו שהצליח להבקיע

טנקים ומה שסייע  30-היה כ .]ר.א –" אמיר[" 'לאא'ג-ממערב לכפר אל

והתעלות היבשות שבתוך  ניםיהבני, להסתירם היה ניצול טבעי של הקרקע

   .הכפר

  

 10בערב יצאה הוראה מהמפקדה הכללית במרכז  15:30בסביבות השעה 

 16בצורך להחזיר את המצב באגף הימני של דיוויזיה  2למפקדת ארמיה 

כדי להבטיח את איחוד . לקדמותו ולהשמיד את כוח האויב שהצליח להבקיע

שכלל כאמור את שתי , 16 הפיקוד והשליטה על ראש הגשר של דיוויזיה

 , 2ממלא מקום מפקד ארמיה , עקאד-תיסיר אל' הורה לואא, 21-ו 16הדיוויזיות 

  

 337' עמ

יקבל את .] ר.א –ר "חי 16מפקד דיוויזיה [ ' נבי חאפט-שעמיד עבד רב אל

כן . הפיקוד על כל היחידות שבתוך ראש הגשר בהיותו המפקד הבכיר בשטח

התקפה בסיוע  21הוצאו הוראות קרב לשתי הדיוויזיות לפיהן תבצע דיוויזיה 
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דקות להשמדת האויב שהבקיע וערוך  10הפצצה אווירית והכנה ארטילרית בת 

תוך המשך , ומהולמנוע ממנו לסגת דר.] ר.א –" אמיר["' לאא'ג-בכפר אל

, והחזרת המצב לקדמותו באגפו הימני 16החזקת ראש הגשר של דיוויזיה 

 .וזאת בהתאם להחלטת המפקדה הכללית

 

ליל מקהיר למרכז הפיקוד הקדמי 'מנעם ח-עבד אל' הגיע לואא 16:00בשעה 

כתוצאה מכך בוטלה . באסמאעיליה כדי לקבל עליה את הפיקוד 2של ארמיה 

למפקד  ,16מפקד דיוויזיה , נבי-ממנה את עמיד עבד רב אלההוראה הקודמת ה

כל הכוחות בראש הגשר והוא קרא למפקדי שתי הדיוויזיות לפגישה בשעה 

כדי לדון בארגון שיתוף הפעולה  21במפקדה הקדמית של דיוויזיה  20:00

אך , עקאד-תיסיר אל' ערך בראשות לואאייתה אמורה להיהפגישה ה. ביניהן

בערב  22:00היה להגיע למקום הפגישה אלא בסביבות השעה הוא לא יכול 

     16בשל נסיגת מרבית המעברים של דיוויזיה 

 

ידי כוח -צפונה בכיוון אסמאעיליה מכיוון שהיו תחת התקפה יבשתית ישירה על

וכן תחת הפצצה , האויב שנמצא מזרחית לתעלה בנקודת הצליחה בדוורסואר
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הצליחו להשמיד , שעברו ממערב התעלה, אויבאווירית מרוכזת לאחר שטנקי ה

ברשת ההגנה  ווצרות פירצהידבר שגרם לה, 3-סא-ו 2-חלק מגדודי הטילים סא

וכך ניתנה הזדמנות למטוסי האויב לבצע התקפות אוויריות , האווירית המצרית

והמעבר השייך , המעברים והכוחות שממזרח וממערב לתעלה, על ראשי הגשר

לראשי הגשר והמעברים  .]מ.פ –או מצומצם [הפך מוגבל  21-ו 16לדיוויזיות 

ניתן היה להשתמש רק  הןב, ןהערוכה מצפון לגזרת הפרדא 2ר "של דיוויזיה חי

מסיבה זו עבר . בשעות הלילה בלבד בשל פעילות מטוסי האויב במהלך היום

תיסיר את התעלה באמצעות מעבורת אמפיבית מתוצרת סובייטית מדגם ' לואא

PTS  2באחת מנקודות המעבר בגזרת דיוויזיה. 

  

ר במרכז תיסי' ידי לואא-במהלך הפגישה לתאום שיתוף הפעולה שנערכה על

נבי ועמיד -בנוכחות עמיד עבד רב אל 21ינת יהפיקוד הקדמי של דיוויזיה משור

 21כי דיוויזיה , התברר מלימוד מצבן של שתי הדיוויזיות, עראבי-אבראהים אל

-אינה מסוגלת לבצע לבדה התקפת נגד לסגירת פירצת ההבקעה שבכפר אל

ועד  14-בקרבות מאז הבשל האבדות הרבות שספגה , .]ר.א –" אמיר[" 'לאא'ג

פי -על, לקדמותו 16ולהחזיר את המצב באגף הימני של דיוויזיה , לחודש 16-ה

ובהתאם , בערב 16:00בשעה  2ידי מפקדת ארמיה -הוראות הקרב שהוצאו על

 .   10מרכז , להוראות המפקדה הכללית
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גרפיקה: נעמה רגב

)העמוד מתייחס לספר במהדורת 1989( 
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גרפיקה: נעמה רגב
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 339' עמ

, עראבי-לפני סיום הפגישה הופתעו המפקדים הנוכחים שעמיד אבראהים אל

התבקש להתקשר בקשר האלחוטי כדי לשוחח עם המפקדה  21מפקד דיוויזיה 

פריק אוול אחמד , וניהל שיחה עם המפקד הכללי, בקהיר 10הכללית במרכז 

 ,תסגור את פירצת ההבקעה 21שהדגיש את הצורך בכך שדיוויזיה , אסמאעיל

כ ביקש ממנו "אח. תשמיד את האויב הנמצא בתוכה ותחזיר את המצב לקדמותו

פריק אוול אחמד אסמאעיל לדבר עם הנשיא סאדאת שנמצא באותה עת במרכז 

התנהלה ביניהם שיחה קצרה שהסתיימה במילים מקובלות כשסאדאת . 10

 ". כבוד מצרים יא עראבי: "אמר

 

יפ ולא היה עימו אלא 'חית לתעלה בגעקאד הגיע מזר-תיסיר אל' מאחר ולואא

שיסייע לו וחייל אחד לאבטחה ושום צוות  R-151מכשיר קשר קצין קשר עם 

ניסה כל אחד ממפקדי שתי הדיוויזיות , פיקוד או אמצעי כלשהו נוסף לקשרב

תוך , ישאר עימו במפקדתו כדי שיוכל לנהל מבצעים כלשהם בהמשךילשכנעו ש

שאר במרכז הפיקוד יוהוא העדיף לה, ותושימוש באמצעים העומדים לרש

 .21מפקד דיוויזיה משוריינת , עראבי-הקדמי של עמיד אבראהים אל
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