
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

 
 פגישת כישוף הישראלית

במקור [מ עוזי יאירי "כשהקרב בין חטיבת הצנחנים הישראלית בפיקודו של אל

הורה , לאוקטובר 17/16ר התלהט בליל "חי 16לבין חטיבה  .]מ.פ –מאירי  –

ם נתן "אל[ )נתקה וגבי(למפקדי שתי חטיבות השריון ) ברן(אברהם אדן הגנרל 

 .]ר.א – 460חטיבה  –עמיר ) גבי(ם גבריאל "ואל  217חטיבה  –ניר ") נתקה("

חטיבת טוביה כאשר ברן שם לב כי ". טרטור"ו" עכביש"לנוע ולטהר את צירי 

 16מול חזית דיוויזיה  פרוסה בטנקיה .]ר.א – 600חטיבה [ )מאוגדת שרון(

בשעה ששתי החטיבות שלו מנהלות קרב , ר מבלי לנהל כל פעילות לחימה"חי

ביקש מגנרל גונן לאשר את הצבת חטיבת , קשה לפתיחת צירי ההתקדמות

גונן אישר בקשה . מ טוביה תחת פיקודו עד לסיום משימתו"השריון שבפיקוד אל

 .זו

תה ערוכה במרחב המעבר ישהי, ר"חי 16כך החל ברן ללחוץ על דיוויזיה 

כשאחת , ממזרח למערב, לחץ הולך וגובר בשלוש חטיבות שריון, הישראלי

מיחידות הטנקים שלו הצליחה לחלץ את יחידת הצנחנים שהסתבכה ונלחמה 

 .  לאוקטובר 17-ב 11:00השעה  בסביבותבעמדותיה  16ר "נגד חטיבת חי

 למרכז , שר הביטחון הישראלי, הגיע משה דיין, עוד בצהרי אותו היום
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" כישוף"הפיקוד הקדמי של הגנרל ברן על אחת הגבעות שבקרבת מעוז 

 –" כספי" –" פוטון"הצירים [) 2' ודרך הרוחב מס" עכביש"מדרום לצומת ציר (

ולאחר זמן קצר נחת מסוק , לבקבותיו הגיעו למקום הגנרל חיים בר בע. .]ר.א

סגנו של , אורי בן ארי.] ר.א –ל "תא[ת יבלווי, דוד אלעזר, ל"ממנו ירדו הרמטכ

מ כשהוא חבוש בראשו בשל פציעה "לבסוף הגיע גם הגנרל שרון בזחל. גונן

 . קלה במצחו מרסיס פגז מצרי
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מולם המפקדים הנוכחים ערכו מועצת מלחמה כשכולם יושבים במעגל על התל ו

ההפצצה האווירית , הלחץ המצרי המתמשך, דות הרבותיהאב. המפות

לכך יש . וההפגזה הארטילרית אכן השפיעו על המתח והדאגה בקרב הנוכחים

במיוחד , להוסיף את היחסים האישיים בין הנוכחים שלא הצטיינו באופי הרמוני

מאוחדים  שרון היה משוכנע שהם. בין אלעזר ובר לב מצד אחד ושרון מצד אחר

 , נגדו ואינם מקבלים את דעתו באשר למערכה
 

  
 
מאחר ומפקדיו התלוננו עליו כל הזמן בשל התעלמותו המתמשכת מהוראותיהם 

שהקרינו על אישיותו ועל ההישגים , וכי הכניס להתנהגותו סממנים אישיים

ויצא כנגד העקרונות הבסיסיים של הארגון הצבאי , אליהם הגיע לבדו

 כשהתקשר טלפונית לחברים ואישים פוליטיים בתל אביב ממפקדתו באפריקה

כן פעל מול חברים , )המונח אותו קבע לגבי הגדה המערבית של תעלת סואץ(

אשר מוקדם יותר בבוקר ניהל , שרון. אלה בדרך לא חוקית מבחינה צבאית

כשהוא דוחק בהם בצורך להעביר את טנקי אוגדת ברן , ויכוח עם מפקדיו

פגישה הגיע גם הוא ל, על דוברות צפות אל מעבר לתעלה.] ר.א – 162אוגדה [

 .זו כדי להציע הצעה אחרת שתתן לו פירסום וכבוד רב
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את כוחותיו הערוכים בראש  יחליפו) ברן(הגנרל אדן יתה שכוחות יהצעת שרון ה

להשלים .] ר.א – 143אוגדה [וכך תוכל אוגדת שרון , הגשר בשני צידי התעלה

רף בעו, את מעבר התעלה ולנצל את ההצלחה ממערב לתעלה בתנועה דרומה

וציין כי עוצבתו נלחמת כבר , ברן התנגד בתוקף להצעה זו. המצרית 3ארמיה 

להשיג את היעדים שהוטלו על שרון לבצע והוא לא שעות ברציפות כדי  30

   הצליח
  

  
 

ויח כל מה שניתן מן ווכי הצעה זו אינה אלא ניסיון מצד שרון להר, להשיגם

, התערב הגנרל אלעזר, וברן התחדדלפני שהויכוח בין שרון . הכבוד והתהילה

" אמיצי לב"יתה כי התכנון למבצע ידעתו ה. והכריע את המצב, ל"הרמטכ

,  נעשה בחכמה ובאופן המעורר התפעלות .]מ.פ –" אבירי לב"הכוונה כנראה ל[

אין כל סיבה המחייבת ביצוע , רעו מספר תקלות בעת הביצועיולמרות שא

 ן הראוי ששרון ישלים את פעולות ההחזקהולכן מ. שינויים בתכנית הבסיסית
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אוגדה [אוגדת ברן  אז תעבורו ,המעבר המוביל אליו על השתלטבראש הגשר ול

,  מערב לתעלה בתורה כדי לנצל את ההצלחה לכיוון דרוםאל .] ר.א – 162

את ראש הגשר ואז .] ר.א – 252 אוגדה[ ןגוכתוצאה מכך תקבל אוגדת קלמן מ

 .אוגדת שרון לאוגדת ברןתחבור 

 
 

חטיבה [ בהתאם לדרישת שרון בצורך לתגבר את גדוד הטנקים מחטיבת חיים

-שעבר ממערב לתעלה על דוברות צפות עם שחר ה, )טנקים 30( .]ר.א – 421

אישר הגנרל בר לב שיעברו את התעלה , מאחר ונגרמו לו אבדות, לחודש 16

כך שכוח חיים יגיע לכוח של , מספר נוסף של טנקים על גבי דוברות צפות

זאת מכיוון שלא יעברו טנקים נוספים אלא רק לאחר , חטיבת שריון מלאה

הפסיקו המפקדים  13:00בסביבות השעה . ר הקבוע על התעלההקמת הגש

שנטלו חלק בפגישה את הדיון לאחר שתשומת ליבם התמקדה במה שקורה 

 . בדרום
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 –אלוף קלמן מגן [ עם תחילת הפגישה הגיע אליהם דיווח מגנרל קלמן מגן

שתצפיותיו איתרו , .]ר.א – 252מפקד אוגדה [ מפקד הגזרה הדרומית, .]ר.א

, תנועה של טור שריון מצרי בקרבת הגדה המזרחית של האגם המר הגדול

 –רשף [ ם אמנון"עוד לפני סיום הפגישה קיבלו דיווח אחר מאל. בדרכו צפונה

.] ר.א – 14חטיבה [שהיה עסוק בארגון מחדש של חטיבת השריון שלו , .]ר.א

, )רבמקו –תל סלאם " (לקקן"ובתיקון הטנקים המקולקלים בקרבת מעוז 

שסופת אבק גדולה מתקרבת אליו מכיוון דרום והיא מלמדת על התקרבות טור 

 . צפונה 3השריון המצרי אותו שיגרה ארמיה 

 100-הסיור האווירי שבוצע אכן אישר כי הטור הוא חטיבת שריון המונה כ

עזב את .] ר.א –אדן ") ברן("אלוף אברהם [הגנרל אדן . T-62טנקים מדגם 

כשפניהם לעבר הדרום כדי לפקד , נשי מפקדתו הקדמיתהפגישה יחד עם א

, שריון עצמאית 25שהתברר כי היא חטיבה , בעצמו על הקרב כנגד חטיבה זו

   .   3כ ארמיה "מסד ,ר"חי 7יזיה בתה מסופחת לדיישהי
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