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   550 'עמ

צנחנים 182מצבה של חטיבה   
מפקד , אסמאעיל עזמי ].מ.פ – ם"אל[לעקיד  2ההוראה שנתנה מפקדת ארמיה 

קבעה שהחטיבה תאבטח את , לחודש 19-אחר צהרי ה, צנחנים 182חטיבה 

תעלת סואץ (האזור המשתרע בין תעלת סואץ ממזרח ותעלת המים המתוקים 

 .]ר.א –' א" פוקסטרוט["בגזרה שבין טוסון , זאת. ממערב) במקור –הקלה 

, ומשם צפונה לנפישה .]ר.א – 6520" אדום" –" דרגש"אזור [צין 'מדרום לעין ע

 חנידק' שיחתבה וכי יחידות מהחטיבה יתפסו את שני המוצבים שב

 – 2" ורשה" –אזור קבר החיל האלמוני [ בל מרים'וג .]ר.א – 1" פוקסטרוט["

 .]ר.א – 1" פוקסטרוט["מוצב חנידק . שעל הגדה המערבית של התעלה, .]ר.א

ואילו , ר ממוכנת ומחלקת טנקים"ידי מחלקת חי-היה מאויש באותה עת על

-היה מאויש על .]ר.א – 2" ורשה" –אזור קבר החיל האלמוני [ בל מרים'מוצב ג

וכולן מיחידות , ומחלקת טנקים) במקור –פחות מחלקה (ר ממוכן "ידי פלוגת חי

:צנחנים היה כלהלן 182מצבן של יחידות חטיבה . ר ממוכן"חי 118חטיבה   



 
 

אסמאעיל  ].מ.פ – ם"אל[לחודש דיווח עקיד  20-בבוקר ה: צנחנים 89גדוד 

צנחנים בטוסון  89שהאויב תוקף את מערכי גדוד  2עזמי למפקדת ארמיה 

וביקש בשעה , ר ממוכן"בכוח שריון הכולל טנקים וחי.] ר.א –' א" פוקסטרוט["

כדי , בבוקר שתאשר לו לפוצץ את הגשר המזרחי של תעלת סואץ הקלה 07:00

וכך למנוע את , לאפשר למים לזרום לחוות החקלאיות ולהציף את השטח במים

. התקדמות כוחות השריון של האויב  

הורה לו באופן , 2ארמיה  מפקד, ליל'מנעם ח-עבד אל ].מ.פ –אלוף [' אך לואא

כדי שלא למנוע את מי השתיה מהעיר סואץ , מוחלט לא לפוצץ את גשר התעלה

, וסואץ .]ר.א –' א" פוקסטרוט["ומכל הכפרים הנמצאים בין טוסון , שבדרום

במקום להציף את . שהתעלה היא מקור המים היחיד של תושבי אזור נרחב זה

להניח מוקשים בכמות רבה על דרך  2הורה מפקד ארמיה , השטח במים

.התקדמות האויב  



 
 

  551' עמ
 

אסמאעיל עזמי את הגשר  ].מ.פ – ם"אל[פוצץ עקיד , לאור החמרת המצב

דבר שהפך אותו לברכה גדולה , והציף את האזור במים, המזרחי של התעלה

הדבר הביא לכך . וגרם לטנקים הישראלים לשקוע בה עד צריחיהם, מלאת בוץ

 ].מ.פ – ם"לא[ידי כוחות הצנחנים של חטיבת עקיד -מות התבצעה עלשההתקד

. שיהם"לאחר שירדו מנגמ, ר הממוכן"וחיילי החי.] ר.א – 247חטיבה [דני מט 

, אסמאעיל עזמי למפקד הארמיה ].מ.פ – ם"אל[ הודיע עקיד 10:45בשעה 

שעל התעלה מכותר .] ר.א –' א" פוקסטרוט["צנחנים בטוסון  89שמוצב גדוד 

וכי הוא נתון להפגזה ארטילרית והפצצה אווירית קשה , יד כוחות האויב-על

איש  120-אלא כ, לדברי מפקדו, ולא נותרו בגדוד, והאבדות בו הן גדולות

כי  2לחודש דיווח מפקד החטיבה למפקדת ארמיה  21-עם שחר ה. בלבד

נותק בשל ההפגזה .] ר.א –' א" פוקסטרוט["צנחנים בטוסון  89הקשר עם גדוד 

במהלך היום ניסה הכוח . הארטילרית וההפצצה האווירית המרוכזות עליו

 ].מ.פ – ם"אל[מאחר ועקיד . שנותר מהגדוד לסגת צפונה לכיוון אסמאעיליה

המרה את הוראת מפקד הארמיה , צנחנים 182מפקד חטיבה , אסמאעיל עזמי

הוא הודח מתפקידו לאחר , שלא לפוצץ את הגשר המזרחי של התעלה הקלה

 - ם"אל[לחודש התמנה עקיד  25-וב, שהתקבלה ההחלטה על הפסקת האש

 .צנחנים 182ת למפקד חטיבה 'רחמן בהג-עבד אל ].מ.פ
  



 

 
 

" אדום" –" דרגש"אזור [צין 'ות הגנה בעין עהגדוד תפס עמד: צנחנים 81גדוד 

לאחר שנאלץ לסגת מעמדותיו המבוצרות מדרום , לחודש 20-ב .]ר.א – 6520

לעמדותיו , לתחנת הרכבת סרפאום ביום הקודם תחת לחץ הטנקים הישראליים

שנמצאו במרחק , .]ר.א – 6520" אדום" –" דרגש"אזור [ צין'החדשות בעין ע

-ב. על דרך העפר המקבילה לתעלת סואץ הקלה, לסרפאוםמ מצפון "ק 5-של כ

והצליחו , ר הממוכן שלו את לחצם צפונה"לחודש המשיכו טנקי האויב והחי 20

 – 6520" אדום" –" דרגש"אזור [צין 'לאחר צהרי אותו יום להשתלט על עין ע

.צנחנים נאלץ להמשיך את נסיגתו צפונה בכיוון נפישה 81ושארית גדוד , .]ר.א  
 

 
 



בעקבות כך שמפקד הגדוד עסק בארגונו מחדש במחנות : צנחנים 85גדוד 

 -ל"תא[הוציא עמיד , כדי להחזיר לו את כשירותו הקרבית, לחודש 18-אנשאץ ב

הוראה למפקד הגדוד לנוע בבוקר , מפקד הצנחנים, מחמוד עבדאללה ].מ.פ

למחנה לחודש הגיע הגדוד  19-בבוקר ה 09:00בשעה . שלמחרת לאסמאעיליה

צנחנים משימה  85בערב אותו יום קיבל מפקד גדוד . שבאסמאעיליה' לאא'ג-אל

:והיא להשתלט ולאבטח את היעדים הבאים, 2ממפקד ארמיה   
 

 
  552' עמ

בכוח של פלוגה  .]ר.א – 2" ורשה" –אזור קבר החיל האלמוני [בל מרים 'ג

בכוח של הגדוד פחות  .]ר.א – 1" פוקסטרוט["חנידק ' שיחתבה , מתוגברת

, בכוח של פלוגה מתוגברת.] ר.א –' א" פוקסטרוט["שתי פלוגות ותחנת טוסון 

. וזאת כדי למנוע מהאויב להתקדם צפונה בכיוון אסמאעיליה  

התברר לו כי לא ניתן , לחודש 20-בעת הסיור שערך מפקד הגדוד בצהרי ה

א נמצא תחת הפגזה מאחר והו, .]ר.א –' א" פוקסטרוט[" להגיע למוצב טוסון

לחודש התברר שתחנת טוסון  20-לפני אור אחרון ב. והפצצה כבדות

ולפיכך שינה מפקד הגדוד את , ידי האויב-נכבשה על .]ר.א –' א" פוקסטרוט["

 –אזור קבר החיל האלמוני [בל מרים 'הערכות גדודו בהתבסס על כך שג

' שיח תבהו) מקורב –פחות פלוגה (הגדוד ידי -יכבש על .]ר.א – 2" ורשה"

 21-20-וזאת בליל ה, פלוגה מתוגברת ידי-על .]ר.א – 1" פוקסטרוט["חנידק 

, בערב 21:45בשעה  2בהתאם להוראות שיצאו ממפקדת ארמיה . לחודש

 118ר הממוכנת ושתי מחלקות הטנקים השייכות לחטיבה "הוחזרו מחלקת החי

 –אזור קבר החיל האלמוני [בל מרים 'שתפסו קודם לכן את מוצבי ג, ר ממוכן"חי



לפני , ליחידותיהן המקוריות, .]ר.א – 1" פוקסטרוט[" וחנידק.] ר.א – 2" ורשה"

 118מאחר ויצאו הוראות לרכז את כוחות חטיבה , לחודש 21-אור ראשון של ה

.ר ממוכן"חי  

  

 
ידי גדוד מרגמות -לחודש על 21-הגדוד תוגבר בבוקר ה: צנחנים 85תגבור גדוד 

דבר שהוסיף , )במקור –מרגמות  18(צנחנים  182כ חטיבה "מ מסד"מ 120

שהטיל את הטנקים , אך האויב. לכוח האש של גדוד הצנחנים באופן משמעותי

, המצרייםלהבקעת מערכי ההגנה , ר הממוכן שלו במהירות לכיוון צפון"וחי

במטרה להגיע אל תעלת אסמאעיליה לפני שההחלטה על הפסקת האש 

באור  .]ר.א – 1" פוקסטרוט["חנידק ' שיח תבהפתח בהתקפה על , תתקבל

, והצליח לאחר קרב קשה, בסיוע ארטילרי ואווירי חזק, לחודש 21-ראשון ב

 1פוקסטרוט " –חנידק  'שיח[ תבההשהגנה על , לחדור למוצב פלוגת הצנחנים

 21-צנחנים ב 182מערכי ההגנה של חטיבה . ושאריותיה נסוגו צפונה, .]ר.א –

 – 2" ורשה" –אזור קבר החיל האלמוני [בל מרים 'לחודש הצטמצמו למוצב ג

מפקד החטיבה ). במקור –פחות פלוגה (צנחנים  85אותו החזיק גדוד , .]ר.א

צנחנים באצטדיון  89-ו 81הצטווה לארגן מחדש במהירות את שני הגדודים 

כדי שיוכלו להחזיק במוצב , ולהחזירם לכשירות קרבית, הספורט באסמאעיליה

עד הכדור האחרון  .]ר.א – 2" ורשה" –האלמוני  החילאזור קבר [בל מרים 'ג



לפני ההגעה , וזה היה המצב האחרון בתעלת סואץ, והאיש האחרון

  .לאסמאעיליה עצמה
 
 

 
 


