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 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

 
קומנדו לבצע 139המשימה שהוטלה על אגד   

בהתאם , אסאמה אבראהים ].מ.פ – ם"אל[לחודש הגיע עקיד  19-בערב ה

עבד  ].מ.פ –אלוף [' באסמאעיליה ונפגש עם לואא 2למפקדת ארמיה , להוראות

, לי'שאד-סעד אל ].מ.פ –אלוף -רב[בפגישה נכח גם פריק . ליל'מנעם ח-אל

. שלחוד 18-שנמצא עדיין במפקדת הארמיה מאז הגעתו בצהרי ה, ל"הרמטכ

אסאמה הציג בפניהם את המשימה שהוטלה עליו  ].מ.פ – ם"אל[כשעקיד 

 139והסיבה לכך היתה שאגד , הופיעו על פניהם מבטי הפתעה ותמיהה, לבצע

שכן איך , קומנדו וכיתת אנשי הצפרדע קיבלו משימה בלתי אפשרית לביצוע

ובידיו , וןכשאין עימו שום כוח שרי, יתכן שהאגד ינוע באמצעות משאיות גדולות

כדי להבקיע , התואם את קלות התנועה הנדרשת למשימה, נמצא רק נשק קל

למרות שהאויב שולט על האזור , את דרכו לתוך קוי האויב ולהגיע לדוורסואר

 –מ "ק 12בסביבות (, ועד דוורסואר באופן מלא .]ר.א –' א" פוקסטרוט["מטוסון 

?שלו ובגדודי צנחניור הממוכן "וכל האזור מלא בטנקיו ובחי) במקור  

לדוורסואר התרוקן מכוחות מצריים  .]ר.א –' א" פוקסטרוט[" האזור שבין טוסון

 .]ר.א –' א" פוקסטרוט["צנחנים מסרפאום לטוסון  182לאחר נסיגת חטיבה 

ולאחר נסיגת  , תחת לחץ האויב  
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  555' עמ

 
שמצפון לתעלת  קומנדו מאזור המבצעים עם האויב לאזור אבו צוויר 129אגד 

כיצד יתאפשר לאגד הקומנדו הבא מקהיר , אסמאעיליה לביצוע ארגון מחדש

ומה האמצעים שבידו ? להגיע לבדו לעמדות האויב בדוורסואר בצל תנאים אלה

הדרך שנקבעה לתנועת האגד , ונוסף על כך? ].מ.פ –את האויב [להשמידו 

דרך עפר צרה  היתה.] ר.א –" מסכה"ציר [ממזרח לתעלת סואץ הקלה 

מימין לה נמצאה תעלת סואץ הקלה ואילו משמאלה . ומוגבלת משני צידיה

, שהגיעו עד כדי מספר מטרים מן הדרך, השתרעו חוות חקלאיות וגני עצי פרי

וטור כלי הרכב של האגד היה הופך , כך שהתמרון בכלי הרכב היה בלתי אפשרי

מה שעוד . נפש ובציודשהיו מסבים לו אבדות רבות ב, חשוף למארבי אויב

שלמפקד האגד וקציניו לא היה שום מושג קודם על , על קשיי המבצעהוסיף 

 .מלבד שתנועתם תתבצע בחשכה, השטח שבו היו אמורים לפעול
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, כשקיבל את המשימה בקהיר, כך גם הידיעות שניתנו למפקד האגד על האויב

. לא היו נכונות  

פלוגה , לא מנה כפי שנאמר לו, ור לפעולכוח האויב שנמצא באזור בו היה אמ

הכוללת חטיבת , כי אם אוגדת שריון בפיקודו של הגנרל שרון, עד גדוד שריון

.ר צנחנים ושתי חטיבות שריון"חי  

שכן , מצבה של כיתת אנשי הצפרדע היה אף קשה יותר ממצב אגד הקומנדו

ב ולהגיע כלי הרכב נושאי המוקשים הימיים היו אמורים להכנס לקוי האוי

מבצע , כדי שהכיתה תהרוס לאחר מכן את הגשרים הישראליים, לדוורסואר

ליפה 'הים ח-חיל ].מ.פ – ם"אל[לכן נשאר עקיד , שהיה קרוב לדמיון

לאחר שהודיע למפקדתו כי ביצוע המשימה אינו , באסמאעיליה עם אנשיו

 .אפשרי
  

 

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14

www.hativa14.org.il



 
הכללית בקהיר תציב שהמפקדה , ללא כל ספק, היה מתאים יותר ובטוח יותר

, 2עם הגעתו לאסמאעיליה תחת פיקוד מפקדת ארמיה  קומנדו 139את אגד 

פי הבנתה במבצעים שיתאימו -כדי שמפקדה זו תוכל להפעיל את האגד על

 –המצרים [ושבאותה עת יתאימו למצב הצבאי הנוכחי של כוחותינו , ליכולתו

.וכוחות האויב ].מ.פ  

 ם"אל[ליל לעקיד 'מנעם ח-עבד אל ].מ.פ –אלוף [ 'הורה לואא, לאור תנאים אלה

ולהגיע עם האגד שלו , אסאמה לא לבצע את המשימה שהוטלה עליו ].מ.פ –

פי -ולהתכונן לבצע משימה חדשה שתוטל עליו על, לאי פרסאן שבאסמאעיליה

מתוך כוונה לציית להוראות . שתתאים עם המטרה שהוטלה עליו לבצע, יכולותיו

אסאמה למפקדתו בקהיר במברק  ].מ.פ – ם"אל[הודיע עקיד , מפקדת הקומנדו

מיד הגיעה תשובה . 2פי הוראות מפקד ארמיה -כי משימתו בוטלה על, אלחוטי  

  

 
 

  556' עמ
  

אסאמה נקרא למפקדת הארמיה  ].מ.פ – ם"אל[ועקיד , מהירה כפי שהיה צפוי

אסאמה : "שהיתה בזו הלשון, בסביבות חצות הליל כדי לקבל את תשובת קהיר

המשמעות שעולה מחילופי מברקים אלה במהלך ". יבצע את משימתו הלילה

 139סביב שייכות אגד , המאבק בין שתי המפקדות בקהיר ובאסמאעיליה

או ימשיך להיות שייך , 2הוא האם הוא יוצב תחת פיקוד ארמיה , קומנדו
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מאחר והוא שייך ליחידות העתודה האסטרטגית , 10למפקדה הכללית במרכז 

.של המפקדה הכללית  

  
 

 
 

לאחר שנקבע כי שייכותו , קומנדו 139נע אגד , לחודש 20-לפני אור אחרון ב

מן האי פרסאן על דרך העפר הצרה מזרחית לתעלת , לליתתהיה למפקדה הכ

כשמפקדת האגד , שכל אחת מהן כללה גדוד קומנדו, סואץ הקלה בשתי קבוצות

הציב מפקד האגד בראש טור כלי , לאחר שקיבל מידע על האויב. נעה במרכז

חיילים והפעיל  15-שכל אחד מהם מנה קצין ו, סיורי קרב רגליים 4הרכב שלו 

כאמצעי לאבטחת , באותה עת הציבו כל אחד מהגדודים. יוונים שוניםאותם בכ

ושתי הפלוגות נעו במרחק מה , ר"כוח קדמי שהורכב מפלוגת חי, התנועה

האחת על הדרך שמימין לתעלה הקלה והשניה על הדרך , בחזית טור האגד

.שמשמאלה  

 4-כבמרחק של (עטוה -עם הגעת הכוח העיקרי של אגד הקומנדו לכפר אבו אל

הופיעו מולו על .] ר.א – 18" מסכה[") במקור –מזרח לנפישה -מ מדרום"ק

והתברר מהם כי הם אנשי , הדרך כמה קבוצות מאלה שנסוגו מדרום לצפון

 .]ר.א –' א" פוקסטרוט[" שישבו בטוסון, צנחנים 182מחטיבה  89-ו 81הגדודים 

. בשל לחץ האויב ונסוגו, .]ר.א – 6520" אדום" –" דרגש"אזור [צין 'ועין ע

והשאר , חיילים 8-מארבעת הסיורים ששלח האגד לא חזרו אלא קצין אחד ו

. נחשבו נעדרים  
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 –" דרגש"אזור [ צין'קומנדו לעין ע 139עם התקרבות כלי הרכב של אגד 

כששתי , הן נתקלו במארב שהכין האויב מצפון לכפר, .]ר.א – 6520" אדום"

לאחר  שחלק מכלי הרכב שלהן , לקרב רציני הפלוגות הקדמיות נכנסו איתו

, כתוצאה מכך עצר טור האגד את תנועתו. הושמד וחלק מאנשיהן נפגע

והחיילים קפצו מכלי הרכב ורצו לגנים ולחוות כדי לתפוס מחסה מפני אש האויב 

 עטוה-האגד נאלץ לסגת לאחור עד שהגיע לקרבת כפר אבו אל. הצפופה

, אסאמה ].מ.פ – ם"אל[הגדול שעמד בפני עקיד הקושי . .]ר.א – 18" מסכה["

מאחר והדרך היתה צרה והיא נמצאה בין , היה להחזיר את כלי הרכב לאחור

.התעלה הקלה מצד אחד והגנים המגיעים עד אליה מן הצד השני  
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  557' עמ
 

אך בשל , סיוע ארטילרי אסאמה ].מ.פ – ם"אל[ביקש עקיד , בשל רצינות המצב

, התערבות האויב ברשת הקשר שלו ודיבורים של מספר ישראלים בערבית

המטירה הארטילריה הישראלית אש על עמדות אגד הקומנדו בעוצמה ובדיוק 

.רב  

בשל המצאות , נגרמו לאגד אבדות קלות, למרות עוצמת ההפגזה הישראלית

 ם"אל[באותה עת ביצע עקיד . שמנעו את פיזור הרסיסים, עצי מנגו רבים בשטח

שנמצא ברשת הקשר האלחוטי עם , קומנדו 129מפקד אגד , היכל ].מ.פ –

 ].מ.פ – ם"אל[התקשרות עם עקיד , 2כשהוא נמצא במפקדת ארמיה , האגד

מאחר ומשימתו , אסאמה והודיע לו כי עליו להגיע מיד למפקדת הארמיה

קדת הארמיה בסביבות אסאמה הגיע למפ ].מ.פ – ם"אל[כשעקיד . שונתה

-עבד אל ].מ.פ –אלוף [' נודע לו כי לואא, לחודש 21-בבוקר ה 02:00השעה 

, לאחר שיחה טלפונית ארוכה, ליל הצליח לשכנע את המפקדה הכללית'מנעם ח

כדי שניתן יהיה ,  2קומנדו תחת פיקוד ארמיה  139להשאיר את אגד 

לאחר , התקרבו לשעריהכאשר כוחות שרון , להשתמש בה להגנת  אסמאעיליה

" אדום" –" דרגש"אזור [צין 'ועין ע .]ר.א –' א" פוקסטרוט[" שהשתלטו על טוסון

הוא יוכל למלא משימה , ובמקום להביא להשמדת האגד, .]ר.א – 6520

.אפשרית  
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ידי מפקדת -אסאמה על ].מ.פ – ם"אל[המשימה החדשה שהוטלה על עקיד 

-בגזרה שבין נפישה לאבו אל, אסמאעיליההיא ליטול חלק בהגנה על  2ארמיה 

כשהוחלט להציב בכל אחד ממקומות אלה גדוד , .]ר.א – 18" מסכה[" עטוה

-קומנדו חזר אל האגד שלו שנמצא מדרום לאבו אל 139מפקד אגד . קומנדו

שינה האגד , לחודש 21-ועוד לפני אור אחרון של ה, .]ר.א – 18" מסכה[" עטוה

.ה החדשהאת עמדותיו בהתאם למשימ  
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