
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 דני "ד.) מיל(ל "תא ;פסח מלובני.) מיל(ם "אל ;אמנון רשף.) מיל(אלוף : הבהרות
  .אשר

 
 

 מערכת אסמאעיליה
בהפגזה קשה על  2לחודש פתחו יחידות הארטילריה של ארמיה  22-21בליל 

 בבוקר החלו המטוסים הישראליים בתקיפות אוויר . עמדות האויב במשך כל הלילה
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   565 'עמ

 
1973לאוקטובר  22-20קרב אסמאעיליה   
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גרפיקה: נעמה רגב
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   566 'עמ
 

-ומיקדו את הפצצותיהם על מחנה אל, ].מ.פ –המצרים [קשות על עמדות כוחותינו 

 אבו עטוה, .]ר.א – 2" ורשה" –אזור קבר החיל האלמוני [ בל מרים'ג', לאא'ג

 – 16" טסט[" אמוס'והצליחו להרוס את גשר אבו ג, ונפישה .]ר.א – 18" מסכה["

לחודש מברק למפקד  22-בבוקר ה 08:55שלח בשעה  2מפקד ארמיה . .]ר.א

הגנה אווירית מסר לו כי בגזרת  8בו הודיע לו כי מפקד דיוויזיה , 10הכללי במרכז 

האויב ניסה להתקדם . אוויר כשיר לפעולה-הארמיה לא נמצא אף גדוד טילי קרקע

 –" חבית"ציר [" האמנה"על דרך ) במקור –ר ממוכן "של טנקים וחי(בצוותי קרב 

 בכיוון הגשר התלוי.] ר.א –" ארזל"ציר [ובדרך המדברית , בכיוון גשר נפישה.] ר.א

נכנסו איתם ) במקור –מליוטקה (ט "צוותי משגרי טילי הנ. .]ר.א – 6717" אדום["

 .לקרב ואילצו אותם לסגת

 
 

לחודש חידש האויב את נסיונו להתקדם  22-בבוקר ב 10:00בסביבות השעה 

ציר [ציר תעלת סואץ המתוקה  –כשהוא נע בשני צירים , בכיוון תעלת אסמאעיליה

הם הצליחו לסלק את כוחות . .]ר.א –" חבית"ציר [ "האמנה"וציר .] ר.א –" מסכה"

, והחלו בהפגזת עמדותיהם בתותחים, הקומנדו בהם נתקלו בדרך התקדמותם

מאחר . כן תקפו מטוסיהם את עמדותיהם באופן מרוכז, במרגמות ובתותחי טנקים

כוחות רגליים מן הצנחנים ואנשי , נעו בראש כוחות האויב, והדרך היתה צרה

 .בשל הקושי להתפרס, מים"ולאחריהם נע באיטיות טור של טנקים וזחל, הסיור
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בסביבות הצהרים התנגש הכוח הקדמי של האויב עם אנשי הסיור של הקומנדו 

בצהרים התקדם  13:00בשעה . ם ישראליים"שהשמידו שני טנקים וזחל, בחזית

 – 18" מסכה["ר בכיוון אבו עטוה "כוח צנחנים שהוערך בסדר גודל של פלוגת חי

ומאחר ולא ערכו סיור , .]ר.א –" מסכה"ציר [ בציר תעלת סואץ המתוקה.] ר.א

שנפתחה , הופתעו מאש מנשק קל, ].מ.פ –המצרים [בשטח להכרת מצב כוחותינו 

בשל כך נפסקה . איש 50-דבר שגרם להם אבדות של יותר מ, עליהם מכל עבר

.] ר.א – 18" מסכה["והוא המשיך בהפגזת אזור אבו עטוה , התקפת האויב

 .בתותחים ובמרגמות באופן מרוכז
 

 
, וכןר ממ"התקדם בציר נפישה כוח שהוערך כפלוגת טנקים ופלוגת חי, באותה עת

שפתחו בהפצצת אזור נפישה והשמידו את גשר , תחת מטריה אווירית של מטוסים

למרות ההפצצה , גדוד הקומנדו בנפישה הצליח. נפישה שעל תעלת אסמאעיליה

טנקים  3סך אבדות האויב בציר נפישה היו . לבלום את התקדמות האויב, האווירית

הרוגים  24גדוד הקומנדו מנו  ואילו אבדות, מים ומספר גדול של אנשים"ושני זחל

 ).במקור –קצינים  3מהם (פצועים  42-ו) במקור –קצינים  3מהם (
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   567 'עמ

 
 22-בערב ב 18:52עם רדת החשכה וכניסת הפסקת האש לתוקפה בשעה 

לא , ובשל המצאות פצועים ישראליים רבים בשדה הקרב שעדיין לא פונו, לחודש

לכן ביקש שרון לשלוח אליו מספר ,פינוי הפצועיםניתן היה לנהל קרב נוסף בשל 

לב לא אישר את  אך הגנרל בר. מסוקים כדי לסייע לאנשיו בפעולות החילוץ

מכיוון שהלילה היה חשוך והיה קשה למסוקים לנחות בקרבת שדה הקרב , בקשתו

כשפעולות החילוץ נמשכו , לפיכך הורה שרון לאנשיו להחזיק מעמד. מבלי שיפגעו

כאשר . עד אשר פונו מרבית ההרוגים והפצועים משדה הקרב, רבע שעותיותר מא

מעמדות אנשי ' מ 20-עלה השחר מצאו עצמם הצנחנים הישראליים במרחק של כ

 .הקומנדו המצריים
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