
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

 
על אסמאעיליה 2כיצד הגנה ארמיה   

ארגן היטב את , 2מפקד ארמיה , ליל'מנעם ח-עבד אל.] מ.פ –אלוף [' לואא

למרות התנאים הקשים שעמדו בפני כוחותינו  , ההגנה על העיר אסמאעיליה

המטרה הראשונה לה נתן תשומת לב היתה . ממערב לתעלה ].מ. פ –המצרים [

, ירכדי שלא יוכל לכתר את הע, למנוע מן האויב מלצלוח את תעלת אסמאעיליה

 .כהכנה להתקפה עליה

   562 'עמ 
 

שנטלו חלק בביצוע תכנית ההגנה על אסמאעיליה באופן  2כוחות ארמיה 

ושום כוח , הצליחו לבלום את כוחות האויב מדרום לתעלת אסמאעיליה, מכובד

 .ישראלי לא יכול היה לצלוח את התעלה צפונה בשום חלק מחלקיה

 :אסמאעיליה היה כלהלןשנטלו חלק בקרב , 2מצב כוחות ארמיה 

 ].מ.פ –ל "תא[שהיתה בפיקודו של עמיד , 2ארטילריית ארמיה : הארטילריה. א

מילאה  ].מ.פ –לימים שר ההגנה המצרי [זאלה 'חלים אבו ע-מחמד עבד אל

תפקיד עיקרי בבלימת האויב ומניעת צליחתו את תעלת אסמאעיליה ולהשתלט 

' לחודש את פקודתו מס 20-ציא  בהו 2מפקד הארטילריה של ארמיה . על העיר
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שתפסו עמדות חליפיות מדרום , לכל גדודי אגד הארטילריה  של הארמיה 1

 –סואץ [לאחר שהכוחות הישראליים צלחו את התעלה , לתעלת אסמאעיליה

מאחר , ].מ.אסמאעיליה פ[לעבור לגדה הצפונית של התעלה , מערבה ].מ.פ

לאחר ששרון החל בהתקדמותו עם , במקומם ונהיה מסוכן עבורם להשאר

מפקדת הארטילריה של הארמיה הצליחה לרכז גדודים אלה . כוחותיו בכיוון צפון

ולתפוס במהירות עמדות חדשות ולקדם  ].מ.פאסמאעיליה [מצפון לתעלה 

למרות ההפצצות האוויריות המתמשכות ולמרות , נקודות תצפית לחזית ביעילות

במיוחד לאחר שהסתיימה העברת יחידות , קהההפגזה הישראלית החז

מ לגדה המערבית של "מ 155ארטילריה ישראליות ארוכות הטווח מקליבר 

 – 2-ו 1' מס(עם צרוף גדודי שני אגדי הארטילריה של הארמיה . התעלה

נמצא בידי ארטילריית , גדודי ארטילריה 10שמספרם הגיע לכדי , יחד) במקור

 .  יליה כוח אש גדולמצפון לתעלת אסמאע 2ארמיה 
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להשתמש באש שני אגדי  2התאפשר למפקד ארטילריית ארמיה , ויותר מכך

, המשוריינת מהגדה המזרחית 21-ר ו"חי 16הארטילריה של דיוויזיות 

-דבר שנתן בידו יכולת להפעיל אש מ, גדודי ארטילריה 8שמספרם הגיע לכדי 

 –ל "תא[עמיד ). במקור –ים תותח 280-כ(גדודי ארטילריה במטח אחד  16-12

זאלה תכנן תכנית אש לקרב וריכז את אש הארטילריה על מטרות 'אבו ע ].מ.פ

 . וריכוזי כוחות האויב הנוטלים חלק בהתקפה

בין אם בשליטה על היחידות , לאור הצלחת מפקדת הארטילריה של הארמיה

דבר , או בהשגת מרכזיות האש ברמה הגבוהה ביותר, ויחידות המשנה

כשהוא מפעיל ) במקור –ריכוזי אש (שאיפשר לו לבצע משימות אש רבות 

 –ממזרח וממערב לה  –של תעלת סואץ [יחידות ארטילריה בשתי הגדות 

מפקדותיו ואזורי , כן תכנן משימות אש על צירי ההתקדמות של האויב. ].מ.פ

" אדום" –" דרגש"אזור [צין 'במיוחד באזורי סרפאום ועין ע, ריכוזי הטנקים שלו

ובכך גרם לאויב אבדות רבות כשניסה להתקדם צפונה בכיוון , .]ר.א – 6520

 . תעלת אסמאעיליה

 המפקדים הישראליים הבינו כי לריכוז הארטילריה הגדול

  
 
 
 

כל הזכויות שמורות לאתר חטיבה 14

www.hativa14.org.il



   563 'עמ
 

וכוח האש שלו היתה השפעה עיקרית בהכשלת התקפת כוחות הגנרל שרון על 

 . אסמאעיליה

ט בגשרים "את הגנת הנ 2ארגן מפקד הארטילריה של ארמיה , בנוסף לכך

ותאם את עמדות הירי , החשובים וצירי ההתקדמות לתעלת אסמאעיליה

וכן , להגנה על הגשר העילי) במקור –מליוטקה (ט "לשמונה משגרי טילי נ

) במקור – BRDMמליוטקה על שריוניות (ט "עמדות ירי לשישה משגרי טילי נ

כדי למנוע מן האויב לעבור , .]ר.א – 16" טסט[" אמוס'ה על גשר אבו גלהגנ

 .2ולמפקדת ארמיה ' לאא'ג-המוביל למחנה אל, בכיוון זה

 
 

ט נקבעה כך שניתן יהיה לפגוע בטנקי האויב ממרחקים "תכנית הגנת הנ

ובאותה עת לפגוע , ולמנוע מהם להתקרב לתעלת אסמאעיליה, גדולים

 .השריון של האויב מן העומקבהתקדמות עתודות 

 

ששלושת גדודיה היו ערוכים , ר"חי 23מדיוויזיה : ר ממוכן"חי 118חטיבה . ב

 :כלהלן

בגזרת   2גדוד שהוצב מתחילת המלחמה תחת פיקוד מפקדת ארמיה ). א

 .הפרדאן

-גדוד שהוקצה להגנת המעברים בתעלת סואץ מצפון לאסמאעיליה עד אל). ב

 –בין אסמאעיליה וקנטרה  –בלח בתעלת סואץ -אל" יהא" –" כסף"ציר [בלאח 

  ..]ר.א

 .'לאא'ג-גדוד שהוקצה להגנה על העיר אסמאעיליה ומחנה אל). ג
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 . מזרח לאסמאעיליה-שמצפון, מפקדת החטיבה במחנה זכריה). ד

 

 
 

מפקד גדוד הטנקים של החטיבה הקצה מספר טנקים כדי שיטלו חלק בהגנה 

שקיבלה  2בתאום עם ארטילריית ארמיה , אסמאעיליהעל הגשרים שעל תעלת 

 . משימה זו

ומחלקת טנקים כדי ) במקור –פחות מחלקה (ר ממוכן "הוקצו פלוגת חי

מתוגברת , ר ממוכן"כן נערכה מחלקת חי. שישמשו עתודה של מפקד החטיבה

 .כדי לבצע מארבים, מדרום לגשר נפישה באזור החוות, ט"בצוותי נ

-ו 81הורה לארגן מחדש את הגדודים  2מפקד ארמיה : ניםצנח 182חטיבה . ג

כדי להחזיר להם את כשירותם , צנחנים באצטדיון הספורט באסמאעיליה 89

 הקרבית לאחר נסיגתם 
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   564 'עמ 
 

 – 6520" אדום" –" דרגש"אזור [צין 'ועין ע .]ר.א –' א" פוקסטרוט["מטוסון 

משימה , לחודש 20-לפני אור אחרון ב, צנחנים 85כן הוטלה על גדוד , .]ר.א

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

 .]ר.א – 1" פוקסטרוט["חנידק ' שיח תבהו) במקור –פחות פלוגה (גדוד 

ה נסוג .]ר.א – 1" פוקסטרוט["פלוגת חנידק . בפלוגת צנחנים מוגברת

צנחנים  85גדוד . לחודש תחת לחץ האויב 21-מעמדותיה לפני אור אחרון ב

 –צנחנים  182מחטיבת (מ "מ 120לחודש בגדוד מרגמות  21-תוגבר בבוקר ה

 .דבר שהוסיף לכוח האש של הגדוד בצורה משמעותית, )במקור

נשאר המוצב היחיד  .]ר.א – 2" ורשה" –אזור קבר החיל האלמוני [בל מרים 'ג

לחודש שלח מפקד  21-בבוקר ב 10:45בשעה . בו נמצאה יחידת צנחנים

: שתוכנה היה כלהלן, צנחנים 182מברק אלחוטי למפקד חטיבה  2ארמיה 

עד הכדור  .]ר.א – 2" ורשה" –אזור קבר החיל האלמוני [בל מרים 'החזק בג"

 2" ורשה" –יל האלמוני אזור קבר הח[בל מרים 'שכן ג, "האחרון והאיש האחרון

בשל התצפית המלאה ממנו עליה , היה המפתח לעיר אסמאעיליה .]ר.א –

ידי -לפיכך הורה מפקד הארמיה למקש אותו על. ושליטתו המלאה על סביבותיו

 –" דרגש"אזור [צין 'יאעיה ועין ע'צ-מיקוש השבילים המגיעים אליו מכיוון אל

ולהכין עתודה , ל דרכי ההתקרבותלהניח מארבים ע, .]ר.א – 6520" אדום"

 .  ].מ.פ –בידי האויב [מהחטיבה להחזיר את המוצב במקרה ויפול 
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 – ם"אל[היה מורכב משני גדודי קומנדו בפיקוד עקיד : קומנדו 139אגד . ד

לחודש במשימה  19-ב נשלח מקהיר לאסמאעיליה, אסאמה אבראהים ].מ.פ

לסלקו ולהשתלט על עמדותיו באזור , לבצע פשיטות ומארבים על כוחות האויב

בשל היתרון , בשל כישלון האגד לבצע את משימתו לבצע מארבים. דוורסואר

להציב את  10יצאו הוראות ממרכז , המכריע של האויב עליו באזור פעולתו

 18" מסכה[" באזור אבו עטוה אחד מגדודיו נערך. 2האגד תחת פיקוד ארמיה 

ואילו הפלוגה , באזור נפישה) במקור –פחות פלוגה (ואילו הגדוד השני , .]ר.א –

המשימה שהוטלה על יחידות האגד היתה לבצע . הנותרת נמצאה בעתודה

-מצפון, מארבים לאורך כל קו החזית שהוקצה לו מדרום לתעלת אסמאעיליה

עד אזור , .]ר.א – 2" ורשה" –אלמוני אזור קבר החיל ה[ בל מרים'מערב לג

הבעיה המורכבת . .]ר.א – 334" סגול[" מנאיף-החוות ממזרח לנוה מדבר אל

שברחו , ביותר שעמדה בפני האגד היתה נהירת מספרים גדולים של חקלאים

 –" מסכה"ציר [ מפני ההתקדמות הישראלית על דרך העפר שממזרח לתעלה

דבר שגרם לסתימת , רהיטי בתיהם וצרכיהם, יחד עם בעלי החיים שלהם, .]ר.א

 . הדרך
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