
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

 
המצריים מדרום ) במקור– הצאעקה(מבצעי הצנחנים והקומנדו 

 לתעלת אסמאעיליה
אבטחת פירצת החדירה הישראלית ממזרח לתעלה היתה הדבר החשוב ביותר 

שכן לו היו המצרים מצליחים לסגור , שעניין את מפקדת פיקוד הדרום הישראלי

היה הדבר מנתק לגמרי את הכוחות הישראלים שצלחו אל ממערב , זו פירצה

והיה מאפשר , לתעלה מנתיב האספקה שלהם ומבסיסיהם שממזרח לתעלה

.לכוחות המצרים שממערב לתעלה לכתר אותם ולהתגבר עליהם  

לחודש  17-כאשר ב, המפקדה המצרית ניסתה לעשות כך פעם אחת בלבד

ינת להתקדם מעמדותיה שבראש הגשר המאוחד המשורי 21הטילה על דיוויזיה 

כדי , בכיוון דרום במקביל לתעלה, )במקור – 2שבאגף הימני של ארמיה (

עליה הוטל להתקדם באותה עת עצמה , שריון העצמאית 25לפגוש את חטיבה 

 – 3באגף השמאלי של ארמיה (ר "חי 7מעמדותיה בראש הגשר של דיוויזיה 

המפגש . ל לגדה המזרחית של האגם המר הגדולבכיוון צפון ובמקבי, )במקור

משמעו היה , והוא אזור דוורסואר, בין שני הכוחות המשוריינים במקום שנקבע

וניתוק הכוחות הישראלים שצלחו לגדה ,  החדירה ליד מקורה סגירת פירצת

.המערבית של התעלה  
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ון שיתוף בשל טעויות בתכנון וארג, אך ניסיון נועז זה לא צלח לרוע המזל

בין אם במהלך התנועה ובין אם , הפעולה ובהגנת הכוחות שנטלו חלק במבצע

למעט טעויות טקטיות , וכל אלה היו באחריותה של המפקדה הכללית, בקרב

התוצאה היתה . שעשו חלק מן המפקדות שנטלו חלק בביצוע המבצע, אחרות

 כישלון
 

 
 

  548' עמ
 

וכמו כן , ריינת לא הצליחו להגיע לדוורסוארהמשו 21ויחידות דיוויזיה , הניסיון

 –" אדרה["חבשי -יב אל'שריון העצמאית הושמדה מדרום לקו כת 25חטיבה 

.מ מדוורסואר"ק 7-במרחק של כ, .]ר.א –" לקקן"מעוז [ תל סלאם – .]ר.א  
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לא היה צורך בהרחבת פירצת החדירה מדרום כדי לאבטח את חצר הצליחה 

היה  3מדוורסואר ועד קצה האגף השמאלי של ארמיה שכן האזור , בדוורסואר

על בסיס ההנחה , ריק מכוחות מצרייםוהוא היה  שטח , מ"ק 35-באורך של כ

ששטחי המים של האגמים המרים יהוו מכשול טבעי שלא ניתן יהיה לעבור 

הגורמים שהביאו לכך שנוצרה פירצת  דמחשבה שגויה זו היתה אח. אותו

המצב באשר לצד שמצפון , עם זאת. רח לתעלההחדירה בדוורסואר ממז

 לדוורסואר היה

 

  
 

 16ראש הגשר המאוחד של דיוויזיות ( 2שכן האגף הימני של ארמיה , שונה

באופן ישיר  איים על חצר הצליחה בדוורסואר) במקור –המשוריינת  21-ר ו"חי

עם . לחודש 16-15מתחילת מבצע הצליחה הישראלי אל ממערב לתעלה בליל 

בשל התקפות השריון הקשות , התפתחות המבצעים המלחמתיים בגזרה זו

באגף הימני של (ר "חי 16ידי יחידות אוגדת הגנרל שרון נגד חטיבה -שנערכו על

-המשוריינת באזור כפר אל 21ונגד יחידות דיוויזיה , )במקור –ר "חי 16דיוויזיה 

, תעלת המים שמדרום[ והמזין הראשי) במקור – "החווה הסינית"(' לאא'ג

בסיוע הארטילריה ארוכת הטווח מן , .]ר.א – "שיק"בצמוד ובמקביל לציר 

ותקיפות המטוסים המרוכזת על העמדות , מ"מ 175-ו 155הקליברים 

. נאלצו הכוחות המצרים לסגת צפונה אל קו סרפאום, המצריות  
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 צנחנים ממערב לתעלה לקו טוסון 182ובשל נסיגת חטיבה , לחודש 19-ב

לי 'שאד-סעד אל ].מ.פ –אלוף רב [הוציא הפריק , .]ר.א –' א" פוקסטרוט["

 21עראבי לסגת עם דיוויזיה -אבראהים אל ].מ.פ –ל "תא[הוראה לעמיד 

וכך , )מ"ק 5-כ( .]ר.א –' א" פוקסטרוט["המשוריינת מקו סרפאום לקו טוסון 

מ "ק 10התרחבה פירצת החדירה הישראלית ממזרח לתעלה וגדלה לכדי 

.מצפון לדוורסואר  

כנן להגיע  בצד הצפוני של הפירצה לחופו הדרומי של פיקוד הדרום הישראלי ת

במטרה לאבטח את פירצת , )במקור –מ מצפון לדוורסואר "ק 15-כ(אגם תמסח 

ולנהל באופן רצוף את , החדירה ושלושת הגשרים שמעל לתעלה באופן מלא

ללא כל עצירה או התערבות מן , דחיפת הכוחות והאספקה לגדה המערבית

. הצד המצרי  

, השיג מטרה זו הוציא פיקוד הדרום הישראלי את הוראותיו לגנרל שרוןכדי ל

.] ר.א – 14חטיבה [חטיבת אמנון (שישאיר שתי חטיבות שריון מאוגדתו 

ולא להעבירן , ממזרח לתעלה) במקור –.] ר.א – 600חטיבה [וחטיבת טוביה 

וזאת כדי שיתקפו את ראש הגשר , לגדה המערבית יחד עם שאר יחידותיו

אוחד המצרי המשתרע המ  
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549' עמ   

 –.] ר.א –' א" פוקסטרוט["לפני הנסיגה לטוסון (באזור שבין סרפאום מדרום 

טאסה –דרך אסמאעיליה מזרח (עד חוף אגם תמסח והדרך התיכונה , )במקור

הישראלים כינו אזור הגנה מבוצר זה . צפונה, .]ר.א –" טליסמן"ציר [ )במקור –

שרון לא רצה להתיש את כוחו ולא לסבך אותו בקרב קשה ". מיסורי"בשם 

הוא היה להוט להשיג את . שלא ראה בו חשיבות או צורך, ממזרח לתעלה

, כבוד ומוניטין, שתתן לו תהילה רבה, ].מ.פ –מעין פראזה [התקווה הזוהרת 

ולפיכך הקצה מאמץ רב כדי לשכנע את , אסמאעיליהוהוא להשתלט על העיר 

שההתנגדות המצרית , ל בפיקוד הדרום"נציגו האישי של הרמטכ, לב הגנרל בר

כך שחטיבת , בראש הגשר המאוחד שממזרח לתעלה נהייתה חלשה מאד

לב  לחודש אישר הגנרל בר 19-ב. טוביה תוכל לבדה להשיג את היעד הדרוש

 –פחות גדוד (.] ר.א – 14חטיבה [של אמנון להעביר את חטיבת השריון 

כך שכוחות . כדי שתצטרף לאוגדת שרון, לגדה המערבית של התעלה) במקור

טוביה  ם"שרון שנשארו ממזרח לתעלה כללו את חטיבת השריון בפיקודו של אל

..]ר.א – 184גדוד [ וגדוד מחטיבת אמנון.] ר.א – 600חטיבה [  
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