
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

 
 התקדמות שרון לאסמאעיליה

שפעלה בציר , 143מפקד אוגדה , לחודש טרם החל כאשר הגנרל שרון 20-ה

הצפוני לאחר הצליחה הישראלית ממערב לתעלה החל לנהל את מערכתו 

לאחר שפיקוד הדרום הודיע לו כי ההחלטה , האחרונה בכיוון אסמאעיליה

משעות הבוקר המוקדמות החלו המטוסים . להפסקת האש עומדת להתפרסם

. ד'פורט סעיד ופורט פוא, התקפות עזות על הערים אסמאעיליההישראליים ב

, מ"ונשק הנ" סאם"אוויר -ההפצצות התמקדו במיוחד על עמדות טילי הקרקע

-ובכלל זה מחנה אל, וכן על מקומות ריכוזי כוחות, במטרה להשמידו ולהשתיקו

שעל דרך התעלה ומדרום לאגם תמסח (בל מרים 'גבאסמאעיליה ואזור ' לאא'ג

והגשרים הממוקמים , .]ר.א – 2" ורשה" –אזור קבר החיל האלמוני [ )במקור –

המטוסים הטילו ). במקור –תעלת סואץ הקלה (על תעלת המים המתוקים 

פצצות השהייה ופצצות נפאלם כדי לגרום לשרפות ולהכניס פחד בליבות 

. האנשים  
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558' עמ  

 15-כ(עש -ר ראס אלחלק מהפצצות פגעו בגשר תעלת המים המתוקים באזו

דבר שגרם לזרימת מים מתעלה זו לתעלת , )במקור –מ מדרום לפורט סעיד "ק

, ליל'מנעם ח-עבד אל ].מ.פ–אלוף [' כדי לקדם את פני המצב הורה לואא. סואץ

למפקד ההנדסה בארמיה לסגור את מי תעלת המים המתוקים , 2מפקד ארמיה 

כל עוד נמשך , כדי להוריד את גובה המים בתעלה, בנקודת השליטה בקנטרה

כדי שניתן יהיה לפתוח את המים בשנית , עש-תיקון הגשר הפגוע בראס אל

.לעיר פורט סעיד  
 

 
 

לגדה המערבית של התעלה .] ר.א – 14חטיבה [ עם מעברה של חטיבת אמנון

ממערב לתעלה שתי .] ר.א – 143אוגדה [כללה אוגדת שרון , לחודש 19-ב

 – 421חטיבה [ וחטיבת חיים.] ר.א – 14חטיבה [חטיבת אמנון (חטיבות שריון 

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14

www.hativa14.org.il



 דני מט ].מ.פ – ם"אל[ר צנחנים בפיקוד עקיד "וחטיבת חי, )במקור – .]ר.א

המקום הרחוק ביותר אליו הגיעה אוגדת שרון בציר . .]ר.א – 247חטיבה [

מ מדרום "ק 12-כ, לחודש 20-ב .]ר.א –' א" פוקסטרוט["הצפוני היה אזור טוסון 

 .לאסמאעיליה

' שיח תבהבהתקפה על ר ממוכן "לחודש החל כוח טנקים וחי 21-בבוקר ה

" פוקסטרוט["מ ומחצה מצפון לטוסון "הנמצא כק .]ר.א – 1" פוקסטרוט[" חנידק

 85פלוגת הצנחנים מגדוד . והשתלט עליו לפני אור אחרון באותו יום.] ר.א –' א

 .צנחנים שהגנה על המקום נאלצה לסגת בכיוון צפון

, מאז שקיבל את הידיעה כי ההחלטה על הפסקת האש תתפרסם בקרוב, שרון

בהדגישו את נחישותו להגיע , ן צפוןדחף בכל הכוחות שתחת פיקודו לכיוו

, כדי שיוכל לממש לאחר מכן את התקווה, לתעלת אסמאעיליה ולחצות אותה

 אותה ראה 
 
 

   559 'עמ 
 

והוא להשתלט על , מאז שכוחותיו עברו לגדה המערבית של התעלה, בחלומו

ובכך לנתק את דרכי האספקה העיקריים המגיעים מקהיר  העיר אסמאעיליה

שרון היה בטוח כי נפילת . ממזרח לתעלה 2ומזרח הדלתא לכוחות ארמיה 
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דבר שיהפוך , אסמאעיליה תיצור תהודה מדינית גדולה ברמה הגדולה ביותר

 .אותו מפורסם מאד ויתן לו תהילה צבאית דגולה

אופי , הראשון: ל שני גורמים חשוביםאך תקוות שרון וחלומו עמדו להתפוגג מו

שמדרום  .]ר.א –' א" פוקסטרוט["השטח באזור בו התקדמו כוחותיו מקו טוסון 

הגורם השני היה עוצמת ההתנגדות שהציגו . ועד תעלת אסמאעיליה צפונה

שגרמו לכוחותיו לעצור מדרום , הכוחות המצרים בקו תעלת אסמאעיליה

 .ה הצפוניתמבלי יכולת לחצותה לגדת, לתעלה
 

 
 

, השטח שבגזרה הצפונית מדרום לתעלת אסמאעיליה הוא בעיקרו שטח חקלאי

ובמיוחד על גדות תעלת אסמאעיליה ותעלת המים , שכלל במרבית חלקיו

, תעלות השקייה רבות וכפרים רבים, )במקור –תעלת סואץ הקלה (המתוקים 

ם בעצים נושאי בנוסף למספר שדות של החוות וכמות גדולה של גנים המלאי

דבר שהופך אותה לבלתי מתאימה לשימוש כלי , במיוחד עצי מנגו ותפוזים, פרי

והם תעלת אסמאעיליה , בשטח זה נמצאו שני מכשולי מים עיקריים. מ ורכב"רק

מזרח במקביל לנתיב -ונמשכת בכיוון צפון, היוצאת מן הנילוס ליד קהיר

כביר פונה התעלה -וליד תל אל, ].מ.פ –של הנהר [ההסתעפות דמיאט 

עד שהיא מסתיימת באגם תמסח שמדרום לעיר , ומתיישרת ממזרח למערב

 .אסמאעיליה
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המסתעפת מתעלת אסמאעיליה , מכשול המים השני היא תעלת סואץ הקלה

מערב -והיא נמשכת בכיוון דרום, מערב לאסמאעיליה-מ מדרום"לאחר מספר ק

ידי טנקים וכלי -צליחת שתי תעלות אלה על. ולאגמים המרים לעיר סואץלתעלה 

, רכב תצריך שימוש בגשרים הקיימים עליהן או הקמת גשרים צבאיים עליהן

 .  במידה ואלה יפוצצו או יושמדו

בנוסף לשני מכשולים גדולים אלה מצויים בשטח עשרות תעלות השקייה קטנות 

במעברות או שכן ניתן לחצותן , שאינן מהוות מכשול אמיתי, מסוגים שונים

.לסתום חלק מהן באבנים  

הופכת תנועת כלי השריון והרכב בו , בשל אופיו החקלאי הכפרי של אזור זה

:שכן היא נאלצת להשתמש בארבעת הדרכים החוצות אותו והן, למוגבלת  

שהיא דרך מזופתת הנמשכת במקביל  –.] ר.א –" טסט"ציר [דרך התעלה . א

השימוש . לתעלה ובקרבתה  
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  560' עמ

" פוקסטרוט["חנידק ' שיח התבמ ורכב היא קשה בקטע שבין "בדרך זו לכלי רק

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

תעלת סואץ , שכן הדרך עוברת בין שני שטחי מים, )במקור –מ "ק 4-כ(בצפון 

אמוס והברכה 'כגון ברכת אבו ג(ממזרח ומכלול של ברכות וביצות במערב 

מ ורכב לנוע מחוץ לדרך "דבר שאינו מאפשר לכלי רק, )במקור –המתוקה 

אזור [ם בל מרי'לאחר הגעת הדרך לג. או להתפרס באחד מצידיה, באופן חופשי

היא נמשכת במקביל לצידו המערבי , .]ר.א – 2" ורשה" –קבר החיל האלמוני 

גשר (אמוס 'כ חוצה את תעלת אסמאעיליה על גשר אבו ג"ואח, של אגם תמסח

-שנמצא מול הכניסה למחנה אל, .]ר.א – 16" טסט[" )במקור –' לאא'ג-אל

 .אסמאעיליה שנמצא בצד המערבי של העיר, של הכוחות המזויינים' לאא'ג
  
 

 
 

היא דרך עפר הנמשכת ממזרח : .]ר.א –" מסכה"ציר [ דרך תעלת סואץ הקלה

. מ ורכב"והיא מתאימה לתנועת כלי רק, לתעלת סואץ הקלה מדרום לצפון

משנה דרך העפר את מסלולה  מ מדרום לתעלת אסמאעיליה"כשלושה ק

 עד הגיעה לכפר אבו עטוה, מזרח-במקביל לתעלה המתוקה בכיוון צפון

ושם היא נפגשת בדרך התעלה המזופתת שממערב , .]ר.א – 18" מסכה["

מ וחצי צפונה יותר היא חוצה את תעלת "כק. לאגם תמסח ומתחברת איתה

מערב לתעלת סואץ מ. .]ר.א – 16" טסט[" אמוס'אסמאעיליה על גשר אבו ג
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ב המגיעה מסואץ וחוצה את תעלת "עליו עברה מסי, הקלה נמצא גשר הרכבת

 .אסמאעיליה מעל גשר ברזל המיועד לתנועת רכבות בלבד
 

 
 
 

היא דרך מזופתת בדרגה ראשונה : .]ר.א –" מסכה"ציר [" האמנה"דרך 

והיא מקבילה לתעלה ולאגמים המרים במרחק , הנמשכת מסואץ לאסמאעיליה

והיא מתאימה לשימוש כלי , השטח שמצידיה הוא מדברי. מ"ק 8-2הנע בין 

מחסמה מדרום ותעלת -מלבד החלק הצפוני הנמצא בין תעלת אל, מ בה"רק

דרך זו . הכולל מספר חוות ועצי פרי ומספר כפרים קטנים, אסמאעיליה מצפון

ואת תעלת ) במקור –מערב לאסמאעיליה -מדרום מ"ק 3-כ(חוצה את נפישה 

 .ומסלולה מסתיים מזרחה בעיר אסמאעיליה, אסמאעיליה על גשר נפישה

המתחילה , היא דרך מדרגה ראשונה: .]ר.א –" ארזל"ציר [ הדרך המדברית

מזרח וממזרח לתעלת -ונמשכת בכיוון צפון, בקהיר ועד אסמאעיליה

 –" סקרנות"ציר [ גיעה מכיוון מזרחהדרך נפגשת עם הדרך המ. אסמאעיליה

כ בדרך "ואח, מאן'מאן אחמד עת'מן העיר אבו סולטאן בצומת עת, .]ר.א

, מן העיר אבו צוייר בצומת אבו צוייר.] ר.א –" עצוב"ציר [המגיעה מכיוון צפון 

מ מדרום "לאחר כשני ק. מנאיף על גשר אבן-כ היא חוצה את תעלת אל"ואח

 לתעלת אסמאעיליה
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  561' עמ

 
לפני הגעתה לתעלת . משתנה כיוון הדרך והיא נמשכת מדרום לצפון

 –" מדאור" ציר[ מתפצלת ממנה דרך הנמשכת מזרחה, מ"אסמאעיליה  כק

 ].מ.פ –את התעלה [וניתן לעבור במקום זה , במקביל לתעלה עד נפישה, .]ר.א

הדרך המקורית חוצה את תעלת . על גשר נפישה ולהגיע בהמשך לאסמאעיליה

מ "ק 5-במרחק של כ( .]ר.א – 6717" אדום[" אסמאעיליה על הגשר התלוי

כדי , שהוא גשר ברזל מוגבה ובעל שיפוע קל) במקור –ממערב לאסמאעיליה 

" אדום["לאחר חציית הגשר התלוי . מ ורכב לעבור אותו בקלות"לאפשר לכלי רק

 3.5-כ, מזרח-מעין רבע סיבוב בכיוון צפוןעושה הדרך המדברית  .]ר.א – 6717

המגיעה " האמנה"עד שהיא נפגשת בדרך , מ מן העיר אסמאעיליה"ק

ושתיהן מתחברות לדרך אחת הפונה במקביל לתעלה לקנטרה , מאסמאעיליה

מרבית השטח שבצידי דרך מדברית זו ראוי לתנועת . מערב וממנה לפורט סעיד

 .  מ"כלי רק
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הם נאלצו , גזרה הצפונית עליה התקדמו כוחות שרוןבשל אופי השטח ב

דרך העפר שממזרח לתעלה המתוקה : להתקדם בשני צירים עיקריים והם

ציר [ "האמנה"ודרך  .]ר.א –" מסכה"ציר [ )במקור –תעלת סואץ הקלה (

 מ"שהיו הדרכים המתאימות ביותר להתקדמות כלי הרק, .]ר.א –" חבית"

לא נעשה . וכן בשל היותן קצרות יותר במרחקן לעיר אסמאעיליה, והרכב שלהם

מ ורכב "מכיוון שלא ניתן לכלי רק.] ר.א –" טסט"ציר [שימוש בדרך התעלה 

כפי שכבר , .]ר.א – 1" פוקסטרוט[" חנידק' שיח תבהלנוע עליה צפונה לאחר 

כציר .] ר.א –" ארזל"ציר [כן לא נעשה שימוש בדרך המדברית . צויין לעיל

, בשל איום שיכול היה להווצר מהמצאות כוחות מצריים רבים, התקדמות עיקרי

על , "המלאך"מאן ודרך 'מאן אחמד עת'שעסקו בהתארגנות מחדש באזורי עת

. עורפם של כל כוחות ישראליים שיתקדמו בדרך זו בכיוון תעלת אסמאעיליה

ותר לאורך כל התעלה נמצאת ט החזקה בי"גילה האויב כי הגנת הנ, בנוסף לכך

למרות שההתקפה התנהלה לאורך . .]ר.א – 6717" אדום[" ליד הגשר התלוי

שלח שרון צוותי קרב חזקים בכל הצירים האחרים שלאורך , שני צירים עיקריים

ממערב  .]ר.א – 6717" אדום[" והגשר התלוי, החזית שבין תעלת סואץ ממזרח

 ).במקור –מ "ק 10-במרחק של כ(
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