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עלמצרימתחםשלקודשםהואאורחה""
בסמוךהמתחםמשתרעבמציאותהמפה.
הגדולהמרלאגםמצפוןסרפיאום,לכפר

רכבתתחנתבכפרסואץ.לתעלתוממערב
אופ-ואבוחימרבקתותשלמועטומספר
אורחה""מתחםשלכיבושוסיפורייניות.
הפעי*במערכתמשתלבאמנוןחטיבתעל-ידי
בגדההמאחזלהרחבתצה"לשללויות

יוה"כ.במלחמתסואץתעלתשלהמערבית
ארמיהשביןבתפרשבוצעההצליחה,לאחר

התעשתמועטת,בהתנגדותונתקלהו-23
ב-לאיזור,תגבורותלהזריםוהחלהאויב
צה"לכוחותאתולהדוףלבלוםנואשניסיון
אתלהרחיבבמגמההתעלה.מעבראלחזרה

אוגדתכוחותנאבקוהמערבית,בגדההמאחז
וחטי*דנישלהצנחניםחטיבתביניהםשרון,
מתם*קרבותבסדרתאמנון,שלהשריוןבת

האויבאתלהדוףבמגמהומתישהשכת
אדן,לאוגדתלאפשרובכךצפון,כלפיבעיקר

אתלצלוח-קלמןלאוגדתובהמשך,-
ה-3.הארמיהאתולכתרהתעלה

דודסא"ל

באוקטובר16-15שביןבלילההחלסואץתעלתצליחתמבצע
אנשיבעיקרהופעלושלאחריוהיוםובמשךזהבלילה1973.
הרחוקה.בגדההמאחזלהרחבתמט)דנישלמחטיבתו(חי"ר

פעו-משהתרחבואולםבתחילה,חלשההיתההאויבהתנגדות

מדוברכיהמצרילפיקודהובהרדשמערביועבגדהצה"ללות
ולמשמדתבמצריםשטחיםלכיבושהמכוונתגדולהבצליחה
המצרי.הצבאהישגיאתלסכןעלוליםהמבצעממדיוכיכוחם,
וצרצריהפיקודהטיללפיכךלצליחה.שקדמוהלחימהבימי

כדילרכז,היהשיכולהכוחותמירבאתהצליחהלאיזור

צה"ל.כוחאתולחסללבלום
קומנדויחידותבעיקר(למערכהשהוטלוהמצריהצבאיחידות
וכלנזוריםקהירמאיזור-העורפימהמרחבקודמוושריון)

לאיזורומצפוןמדרוםהמצרים.שבשליטתהמזרחיתבגדה
14טנקיםחטיבת:הבאיםהכוחותלמצריםהיוהצליחה
חטיבת;16חשרדיביזייתגזרתשלהצפונימהחלקשהורדה
שעסקושרוןאוגדתכוחותעםבמגעכברשנמצאהטנקים

פלסטיניקומנדוכוח;הצליחהמרחבובאבטחתבצליחה

אתולחסוםנ"טבמערכיםלהיערךשנצטווהפאידממחנות
בןשרטןכוח;הגדולהמרהאגםשלהמערביבחופוהכבישים

לעברשנשלחכנראה)4,משוריינתמדיביזיה(טנקיםכ-50
שנצטוותה150צנחניםחטיבת;לתעלהממערבההבקעהגזרת

ם



שפעלה25עצמאיתטנקיםחטיבת;הצליחהאיזורלעברלנוע
הארמיהממרחבהמזרחיתבגדהקודמה3,ארמיהבמרחב
הכוחאתלבלוםבמגמההגדול,המרהאגםולאורךצפונה
הצולח.
18-17שביןבלילההופעלוהצליחה,בלימתלשםכךעלנוסף

שהור-24טנקיםחטיבת:הבאיםהמצרייםהכוחותבאוקטובר

גזרתלעבר2חי"רדיביזיתמגזרתאחה"צבשעותדה
מצפוןערוכהשהיתה116ממוכנתחטיבה;16חי"רדיביזיית

היה,שאמורטנקיםכוחועודלתעלה,וממערבהחקלאילחיץ
משור-מדיביזיההטנקיםכוח(במתואםעמהלתקוףכנראה,

עםבמגעוהושמדנשחקאלהמכוחותניכרחלק4(.יינת
וה-הצליחהגזרתובאיזורבאוקטובר,ב-18כברכוחותינו

נותרו-החקלאיהחיץברצועת-לתעלההצמודמרחב
עור-ויחידותמנהלהיחידותוצנחנים,קומנדויחידותבעיקר
כוחותינוועלנ"ט,במערכיםנערכואלהיחידותשונות.פיות
והשט-ראש-הגשראיזוראתלהרחיבכדיבהן,להילחםהוטל
מצריים.התנגדותמכיסיאותםולטהרלו,הקרוביםחים

המערביתבגדהישראליתפעילות
צה"לתיגברהצליחה,אתלבלוםהמצריםלמאמציבמקביל

מאמציאתלסכלכדיהמערבית,בגדההנלחמיםהכוחותאת
הרחו-בגדההופעלהבאוקטובר17-16שביןבלילה:המצרים

באוקטוברב)-16דנישלהצנחניםחטיבתהתעלהשלקה
חיים,שלהשריוןמחטיבתטנקיםכ-28זולחטיבההצטרפו
בגדהפעלובאוקטוברב-17נגמ"שים).כמהגםצורפואליהם

חיים,שלמחטיבתוטנקיםכ-40הצליחהמרחבשלהרחוקה
ובלילהישראליים,טנקיםכ-230המערביתבגדהפעלובוב-18
כ-300המערביתבגדהפעלוכברבאוקטובר19-18שבין
ישראליים.טנקים
למעברהגליליםגשרהוכשרבאוקטוברה-19שלבבוקרו

ביןהמערבית.לגדההועברונוספיםרביםוכוחותכוחותינו,
אמנון.שלהטנקיםחטיבתהיתהלעבוראמוריםשהיוהכוחות

בהרחבתולסייעהתעלהאתלצלוחהפקודהאתשקיבלהעד
לתעלה,שממערבהישראליתה,,מובלעת"וטיהורהגשרראש

באוקטוברב-15לתפוסשנועדהכוחחודאתזוחטיבההיוותה
במטרההמצריםמערכידרךפרצההחטיבההצליחה.איזוראת

גדול)המרהאגםבצפון(מצמד""מעוזאיזורעללהשתלט
16-15שביןבלילההחטיבהקרבותהצליחה.גזרתאתולאבטח

ואיפשרוהמתוכנןהצליחהמרחבלכיבושהביאובאוקטובר
שהועמדוהצליחהאמצעיעם-להגיעדנישללכוחותיו
באוקטוברב-16בה.ולהיאחזהמערביתלגדה-לרשותם

הצלי-לאיזורהמוביליםהציריםלטיהורהחטיבהלחמהעדיין

נגדבמגננההצליחהבאיזורפעלהכברלמחרתואךחה,
טנקיםבפלוגתתוגברהכךלשםמצריים.ושריוןחשרכוחות

שמונהשכלליוסירס"נשלבפיקודוובכוחחייםשלמחטיבתו
יוםאותובמשךשלל.טנקיושישהנגמ"שיםעשרהעד

להתארגנות.המגעמקושוניםכוחותלסירוגיןהחטיבההוציאה
איזורבהרחבתהחטיבההשתתפהבאוקטובר,ב-18למחרת,
השתלטומהחטיבהוכוחותצפון,כלפיהמזרחיתבגדההצליחה

עלהשתלטיוסירס"נבפיקודכוח:הסינית"החוה"על
משהשלהסיירתוכוחוארטילריה,טנקיםבסיועאמיר""

באוקטובר19-18שביןבלילההמשאבות.איזוראתכבש

אבטחהתוך263"סגול"-לקקן""באיזורהחטיבההתארגנה
199".סגול"באיזורצפון,וכלפידרוםכלפי

הוראהאמנוןהחטיבהמפקדקיבלבאוקטוברה-19בבוקר
לצירשמדרוםבגזרהולהצטמצםהפריסהשטחיאתלפנות
האוגדהמפקדוערהלערך,0800בשעהלקקן"."-שיק""
פקודותקבוצתזימןהמח"טלצליחה.ולהיכוןלהתארגןלאמנון

השעהלקראתלצליחה"היכון":התראהוהוציאחטיבתית
הימים4במשךכינצייןזהשלבלסיכוםבבוקר.י--1100001

קרבותוניהלהברציפותהחטיבהלחמההפקודה,למתןשקדמו
שיכולהכוחותכלאתהלחימהלגזרתשהטילאויבמולקשים
כב-140הסתכמואלהבקרבותהחטיבהאבידותלרכז.היה

וזוטרים.בכיריםמפקדים,מהםרבים-פצועיםכו-80חללים
לפיקודברורהיהכברבבוקר,באוקטוברמ-19החלכינראה,
הישראליהכוחאתלחסלשלוהרצופיםהנסיונותכיהמצרי
החלזהבשלגנכשלו.-התעלהשלהמערביתלגדהשפרץ
בכתמהלתעלה,ממערבבלימהבמערכילהתארגןהמצריהצבא
מנסיונובעדוולעצורקהירלעברלפרוץצה"למכוחותלמנוע
לכתרהיתההמצריהפיקודכוונתו-2.3ארמיותאתלכתר
שריון,בכוחותהמערביתבגדההישראליתה,,מובלעת"את

החקלאיהחיץבאיזור-המכותריםה,,מובלעת"בשטחיולנהל
על-ידיוהטרדההשהיהקרבות-ההריםשלהמוצאובשטחי

המצ-ריכזוכךלשםטנקים.וציידיארטילריהקומנדו,כוחות
קומנדואגדי2צנחנים,חטיבתממוכנת,מדיביזיהכוחותרים

המזרחיתהגדהמןהחזירוכןכמומוקטנת.טנקיםוחטיבת
נראה,4.משוריינתמדיביזיהממוכנתוחטיבהטנקיםחטיבת

איזור(להילחםאמנוןשלחטיבתוהיתהעתידהשבובאיזורכי
מחטי-כוחותהמצריםריכזואורחה"),"ומתחםסרפיאוםהכפר

חי"רושרידיהנדסהלאנשינוסף150(,מס'(צנחניםבת
הסינית".החוה"באיזורשלחמה16,חי"רמדיביזיית

אמנוןחטיבתצליחת
אורחה""מתחםלכיבושוהכנות

החטיבהצלחהבערך),1000בשעה(באוקטוברה-19בבוקר
שנשאראלמוג,סא"לשלהטנקיםמגדודחוץהתעלה,את

מחנותבאיזורהתארגנההחטיבהלקקן"."באיזורלהתארגנות
לקבוצתאמנוןאתהאוגדהמפקדזימןאףולשםאבו-סולטאן,

אתאמעןשלחטיבתוכללהזההתארגנותבשלבפקודות.
17סה"כ(נתןסא"לשלהטנקיםגדוד:הבאיםהכוחות
שלהסיורגדוד;יוסירס"נשלהמעורבהשריוןגדוד;טנקים)
;ונ"נים)זחל"מיםעלחי"רפלוגות3ועודמפג"ד(משהסא"ל
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עלחי"רפלוגות)2שמואלרס"נבפיקודשמוליק"ו,,כוח
איציק).שלהחיר"ממגדודזחל"מים

לקבוצתשרון,האלוףהאוגדה,מפקדנתןבערך1200בשעה

מתחםאתלכבושהחטיבהעל:קצרותהוראותהפקודות
ומזרחה,צפונהזהממערךהחקלאיהחיץאתלטהראורחה","

בעברמצריותרמפותעללהשתלטסואץ,לתעלתלהגיע
הצבאריכוזביןשקישרמצריגשרועלהתעלהשלהמערבי
21(משוריינתדיביזיהושרידי16חי"רדיביזיית(המצרי
המער-בגדהשלוהעורףשטחילביןהסינית",החוה"באיזור

לאחרובוצעושתוכננווהפעולותאורחה""מתחםכיבושבית.
עללאייםשנועדהצפונה,צה"לממתקפתחלקהיומכן,

הגדהאלכוחותולמשוךמהעורףלנתקם2,ארמיהכוחות
הישראליהפרוזדורעלהלחץאתלהקלובכךהמערבית,

כהשתל-הוגדרהאמנוןחטיבתשלהמשימההמזרחית.שבגדה

היתהאמורההיאהלחימהובהמשךמפתח,שטחעלטות

החקלאי.החיץאיזורכלעלשליטהלכוחותינולהקנות

הפעולהאופן

המתמקדתפעולהדרךנבחרהואויב,קרקעשלשיקוליםמתוך
העורף).מכיוון(למזרחממערבאורחה""מערךבתקיפת
לתקוףהוחלטהאויב,ועמדותההתחפרותנתוניעלבהסתמך

ובסיועחי"ר-חרמ"שבעזרתבעיקרולטהרוהמערךאת
מה-תקיפהחטיבתית.תהיהההתקפהכיהוחלטכןארטילרי.

אתותמנעההפתעהיתרוןאתהתוקפיםלכוחותתעניקעורף
אולםהחקלאי.החיץשלהבעייתייםבשטחיםלתמרןהצורך
עיקרילהלןהדרך.כללאורךמאובטחתתנועהיחייבהדבר

:אורחה""מתחםלכיבושהפקודה
--בצפתנתחםהלחימהשטחהגזרה.גבולות*

;קהירעםאיסמאעליהאתהמקשרתהחקלאיהחיץברצועת
וב-הגדולהמרבאגם-בדרום;סואץבתעלת-במזרח

אאידה.במישורי-מערב

אורכוחקלאי.כאיזורברובומוגדרהלחימהשטחע.קרק*
ומרו-הצפה,על-ידימושקה,האיזורק"מ.20-5ורוחבוק"מ20

אזורירביםהמעובדים,האזוריםביןההשקיה.תעלותבובות
מחנהשוכןהלחימהלשטחמדרוםהדקלים.וחורשותהדיונות

באיזור.נ"מהגנהמרכזששימשאבו-סולטאן,

המערבית.בגדההיערכותוידועההיתהלאלמעשהב.י1א*

המצריהצבאשלהשדהכוחותשעיקרהיוהבסיסיותהעובדות

לאבטחה.כוחותנשארוהמערביתובגדההתעלה,אתצלחו
חדש,שטחלתוךכניסהוכלכוחותינובתנועותשלבכללכן,

בסרפיאוםכירקידועהיהמירביים.ואבטחהתצפיתתוךבוצעו

כוחותשלההתקדמותנסיוןאתשהדףמצריכוחנמצא

24
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1

שאסאב"החשבהעתורן

עדויותעל-פיבאוקטובר.ב-17הכפרלעברמטדנימחטיבת

במקוםהתבצראורחה","מתחםעלשנלחמוהכוחותמפקדי

עורפייםודרגיםמנהלהאנשיועודקומנדוכגדודשלכוח

גדודשרידי16.חי"רדיביזייתיחידותשלכנראהשונים,

החיץמסבכיאמנוןשלחטיבתוכוחותנגדפעלונוסףקומנדו

נגדפעלוהללוהמתוקים.המיםתעלתומאיזורהחקלאי
לכן.קודםיומייםמטדנישלכוחותיו

יערםהכיל--המתחםורחתת",מתחםתיאור*

לתעלתממערבק"מכ-3נמצא--סריאוםהכפרואתחפוים

שלאורךהראשיתהמתוקיםהמיםמתעלתק"מ1כ-סואץ,

על-פיאבו-סולטאן.מחנותלמערךמצפוןק"מכו-2התעלה

בחל-וביצוריםחפירותאותרוותצ"א,תצפיותהקרקע,נתוני

6422/1מתחם6421,מתחם:אורחה""מתחםשלהשוניםקים

אךנמוכות,חוליותגבעותעלשוכןהמתחם6422/2.ומתחם

עלוחולשורדית""צירעלממוקםהואסביבתן.עלחולשות
במתחםהתעלה.לעברלושממערבהשטחמעורףהגישהצירי

המתו-המיםתעלתעלהמגשרזה,צירעלהנמצאגשרנכלל

האיזור,כלעלשליטההמגןלכוחמקנההגשרעלשליטהקים.

המתחםחשיבותלו.הסמוכההחקלאיהחיץרצועתלרבות

איפשרהעמידתושכןבמיוחד,רבההיתהזמןפרקבאותו

אמיר""ובאזוריםהמזרחיתבגדהשנערכוהמצריהצבאלכוחות

אתלהגבירובכךתקינים,ולוגיסטיקהקשרלקייםו,,מיסור"',
ורדית""ציר:הןהעיקריותהגישהדרכיעמידתם.יכולת

מצפוןנורה",,,(המתוקיםהמיםתעלתצירלמזרח),ממערב(

הנ"ל.לציריםהחובריםהמתחםבתוךעפרוצירילדרום)

פתוח,הואשבהםבמקומותעבירהשטחכייצוייןזאת,עם

המושקיםהסבוכיםהחיץבאזורילתנועהיחסית,וקשה,

בתעלות.

מתחםאתותטהרתכישאממןחטיבתהכוונה.*
מאחורהחקלאיהחיץאתתטהרסרפיאום,והכפראורחה""

המערביתבגדההרמפותעלותשתלטוצפונההצינורות"מוצב"

התעלה.עלהעוברהמצריהגשרועל

ורדית","בצירחטיבתיתהתקפה-א'בשלבה.טישה*

ביוםתתבצעההתקפהסרפיאום.והכפראורחה""מתחםכיקוש

ליריטנקיםבסיועוחרמ"שחי"רכוחותעל-ידילמזרחממערב

-ב'בשלבארטילריה.גדודישניובסיועישירבכינון

שביןהמרחבעלוהשתלטותהמתוקיםהמיםתעלתחציית

המער-הגדהעלוכןסואץ,תעלתלביןהמתוקיםהמיםתעלת

התע-עלגישוריימצאאםהרמפות.לרבותהתעלה,שלבית

כקוהוגדרהחטיבהשלהצפוניהגזרהגבוללתפסו.ישלה,

30".חבית"צירבאיזורלמערבממזרחהעובר
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ומשימות.כוחות*

המשימותהסד"כהכוח

ורדית","-חבית""-חיפה""בצירהחטיבהכוחותאתיובילטנקים17נתןשלהטנקיםגדוד
פלוגתיפריש32",ל,,ורדיתמצפוןהחוליותרכסעלעמדותיתפוס
יחפההטנקיםיתרועםפירועליחידתטנקים))4מוקטנתטנקים
תסייעהמוקטנתהטנקיםפלוגתאורח%'."מתחםלכיבושויסייע
המשימהלהמשךלתנועהבכוננותיהיהמשה.לכוחקרובבחיפוי
מזרחה.

-לרדית",לצומתממערב(החרוא""/6421מתחםאתיכבושחי"רפלוגות3+מפג"דמעיהשלהסיורגדוד
נורו:")."מוקטנתטנקיםפלוגתועוד
נתןמגדודטנקים))4

ג').פלוגה(

צומתאתבתוכוהכולל(החרוא""/6422מתחםאתיכבוש10ועודטנקים6יוסיכוח
ו-6422/2(.6422/1:חלקיםלשניונחלקנורה""-ורדית""בשלושנגמ"שים
פלוגתיות.מסגרות

'שמוליקכוח
א'טיב""הרמפהכיבוש-ב'בשלבחטיבתית.עתודה-א'בשלבעלרכובותחי"רפלוגות2

סואץ.תעלתגדתשעלזחל"מים

קנים4מ"מ155גד"ב

אורחה"."מתחםלכיבושסיועקנים4מ"מ175גד"ב



היעד,לעברלנועהחטיבהכוחותהחלובערך1320בשעה

-חבית""-חיפה""צירהיההמתוכנןהנתיבכאשר
נתןשלהטנקיםגדוד:כדלקמןהיההתנועהסדרורדית"."

שלכוחומשה,שלכוחוהחטיבה,חפ"ק:נעואחריוהוביל,
התמקם1400שעהבסביבותשמוליק.כוח-ובמאסףיוסי

שעהבאותה32".ל,,ורדיתממזרחבעמדותיונתןשלהגדוד
אחרוןולתדרוךלתצפיתהכוחותמפקדיאתהמח"טאליוזימן
שמתחםהחטיבהלמפקדהתבררהתצפיתכדיתוךביצוע.לפני

שניומצדאויב,פעילותבוואיןחפורבלתייעדהוא6421

ו-6422/1.6422/2מתחםבאיזורניכרתאויבפעילותיש

אתלשנותהחטיבהמפקדהחליטהתצפית,ממצאילאור
לעברתופנההמתוכננתההתקפהעיקר:הכוחותמשימות

משהשלכוחותיהםישתתפוזהמתחםובכיבוש6422,מתחם

משהשלכוחו:לחימהגזרותלשתיחולקהמתחםיוסי.ושל
הגזרהעליוסישלוכוחוהדרום-מערביתהגזרהעלישתלט

המקבילהמים,תעלתכקוהוגדרהגזרותגבולהצפון-מזרחית.

שליחידתותהיההמובילההיחידהכיהוחלטנורה"."לציר
נקבעכןהמתחם.בעומקלהילחםצריכההיתהזושכןיוסי,

במאסףיהיהמשהשלכוחו:הגשרמעבראחרייפוצלשהכוח
אורחה""מתחםעלהקרביוסי.שליחידתואחרימיידוינוע

1430.בשעההחל

היעדעליוסיכוחלחימת

אתהכוחמפקדחילקקרב,בטרםשנערכההתצפיתלאור
בפיקודא'כוח:הבאותלמשימותמשנהכוחותלשניכוחותיו

ארבעה(אריאלפיקדעליהב'פלוגהאתהכולל-יוסי
מתחםאתיטהר-א'מפלוגהשללטנקיושנינגמ"שים)

המרחבעלוישתלטסרפיאוםהכפראיזוראתיכבוש6422/1,
שממזרחהחקלאיהחיץואיזורסרפיאוםהכפרהמתחם,שבין

התגלהבקרב(המתחםלידהעוברתהמתוקיםהמיםלתעלת

ב'כוחאחר).שונהוציודהנדסיציודמחפורות,היושבמרחב

ארבעה(ג'פלוגהאתהכולל-אמציהיוסי,שלסגנובפיקוד
שלושה(א'פלוגהטנקיושאריתאבישלבפיקודונגמ"שים)

המתוקיםהמיםבתעלתהמתוחםהאיזוראתיטהר-טנקים)

המשניתהמתוקיםהמיםובתעלתבצפוןורדית""בצירבמזרח,

עליו.וישתלט-בדרום

מוביל.א'כוחכאשרהיעד,לעברהתנועההחלה1430בשעה

והסתערשמאלהפנהרכוב,כשהואהגשראתעברזהכוח

מעברכדיתוך6422/2.מתחםשלהמזרחייםפאתיולעבר

התנגדותביותר.יעילההיתהשלאאש,הכוחעלנפתחההגשר
חייליהיויוסי,שלעדותוולפימשמעותית,היתהלאהאויב

באנשימדוברכינראה(מנהלהאנשיברובםבשטחהאויב

הכוחהנדסי).וציודמחפורותבאיזורשנמצאוכיווןהנדסה,

תעלתקועלוהתייצבאותועברסרפיאום,לכפרונכנספרץ
המתוקיםהמיםלתעלתמעברלו.שממזרחהמתוקיםהמים

בלתיכוחותעל-ידיהסבך,מאיזוראשהכוחעלנפתחה

הכוחעםשפעלוהטנקיםשניבאיזור.מחסהשתפסומוגדרים
זחלפרסמהםאחדאולםהמים,תעלתלקרבתהםאףהגיעו

המיםלתעלתבצמודהעוברתהברזלמסילתעלעליהכדיתוך

שם.תקועונשארלה,וממערב

המיועדהשטחלתאנכנסא',כוחאחריהגשראתעברב'כוח

קצרזמן-יעילהנ"טאשלרבות-חזקהבאשונתקללו,

8

הכוחות.עברועליוהיעד,אלהמובילהגשר

כיהיהנדמההראשונותבשניותלהסתערות.שנפרסלאחר

שנמצאהאויב
בתעלות,.

הופתעאחרים,ובמקומותבעמדות

צה"לכוחמשפתחאולם;מצריהואהמגיעהכוחכיוחשב

עלישבהאויבקצר.מטווחיעילהאשעליוניתכהבאש,

מהאשהגשר.ועלהתמרוןמרחבעלהשולטתחפורהגבעה

שנס-הטנקיםמשלושתאחדונשרףנפגעהכוח,לעברשנפתחה

בצמודעמדותלתפוסמיהרוהנותריםהטנקיםשנילכוח.פחו

שבולמקוםמדרוםאורחה","שלרגליהמתוקיםהמיםלתעלת
תותחי-באשמטרותלהעסיקוהחלוהאש,עליהםכשנפתחההיו

ושבעהלרגליהםאףנעצרוהכוחנגמ"שיומקלעיהם.הם

ההס-נסיונותאךלעברה,רכובהלהסתערותונערכוהחפורה

וב-ברק"מנפגעיםשהסבהאש-אויבעל-ידינבלמותערות

הכוחמפקדונגמ"שהממוכנתהפלוגהמפקדנגמ"שאנשים.
הדרומייםלמבואותעדוהגיעומזרחהבהסתערותםהמשיכו

סרפיא'ום.הכפרשל

הפלוגהמפקדנגמ"שנפגעלכפרשמדרוםבית-החוליםליד

המשיךהכוחמפקדנפצעו.אונהרגוצוותוואנשיבאש,ועלה

המיםלתעלתשממערבהברזללמסילתעדוהגיעבנסיעה

איזור(מעורפוהןחזקהאשנפתחהלעברוגםאולםהמתוקים,

מאיזורוהןכוחותינו),על-ידיטוהרלאשעדיין6422/1מתחם

המתוקים.המיםלתעלתשממזרחהחקלאיהחיץשלהסבך

הכוחמפקדנ"ט.אשגםכללההיאשכןאותו,סיכנהזואש
לוהוברר;אנשיועםקורהמהולבדוקלאחורלחזורהחליט

אחד.טנקוכןנגמ"שיםשנינפגעואורחו;""מתחםלרגליכי

שלו)הנגמ"שכולל(נגמ"שיםשלושהזהבשלבמנהכוחו
לוישכילמח"טדיווח1600שעהבסביבותטנקים.ושני

שלסיועמבקשהואוכיהמשימהבביצוערצינייםקשיים
בערך,שעהבאותההאויב.התנגדותעללהתגברכדיחי"ר
שלוהטנקיםגדודשלהחיפויבעמדותממקומונתןגםדיווח

מפקדאתהדאיגנתןשלדיווחוב'.כוחשלהקשהמצבועל
לעבריורדיםנראוהאויבחייליכיבונמסרשכןהחטיבה,

מגמהמתוךהנראהכפיב',כוחשלוהטנקיםהנגמ"שים

בקשר,המתרחשעלששמעעצמו,יוסיולחסלו.לכתרולאגפו,
הורההואמקרוב.המצבאתולבדוקלאחורלחזורהחליט
לאיזורמשהגיעאליו.להצטרףמכוחונוספיםנגמ"שיםלשני

האויב,אשואתהכוחמצבאתוראהב'כוחשלהלחימה

והודיעסגנו,משימתבהשלמתלסייעיוכללאכיהתרשם

המשימה.להשלמתחי"רליחידותיזדקקכילמה"ט

197627דצמבר253,מערכות""



שמוליקוכוחמשהכוחלחימת
נעיוסישלשכוחוולאחרללחימההתנועההתחלתעםמייד

הטנקיםלפלוגתמשההורההמחודשות,משימותיולביצוע
מערבמדרוםעמדותלתפוסנתן,מגדודשקיבלהמוקטנת

להיצמדלכוחותיוהורהמטוחהלחימה.עלולחפותלגשר
כוחותפעלוכברשעהבאותה(לצירשמצפוןהעפרלסוללת
הגשר).איזורואתורדית""ציראתבאשמכסיםכשהםהאויב
ההסתערות,לפניאחרונהתצפיתמשהערךהאש,חילופיתוך
לכוחו-והורהלו,שהוקצההיעדלעברהסוללהעלרתקהציב
לכוחוצורפה1בה"דמצוערישהורכבה(חי"רפלוגת:תיו

שמדרום-מערב6422/2אתותטהרתכבושבאוקטובר)ב-14

אתותטהרתכבושנוספתחי"רפלוגת;המתוקיםהמיםלתעלת
תסייעהמוקטנתהטנקיםופלוגתלגשרשמצפון-מזרח6422/1
6422/2.בכיבוש

הצוע-פלוגתדיווחהתחילתו,לאחרקצרוזמןהקרבכדיתוך
כמעטבוואיןדלילהואמסתערתהיאשעליוהיעדכירים

כןעללמדי,קשההתנגדותעלדיווחהשני,טבוחהתנגדות.
6422/1.מתחםבכיבושלסייעהצועריםלפלוגתמשההורה
שהואתוךהאויב,אתוריתקנעצרבהתנגדות,שנתקלהכוח

הצועריםפלוגתללחימה.להיכנסהצועריםלפלוגתמאפשר
הגשראתאשבחיפויעברהורדית","צירלעברמיעדהירדה

שלמזהיותרנמוךבמפלס6422/1היעדאתלטהרוהתחילה
מהמפלסוצמודטובחיפויהתאפשרכךמשה.שלהשניהכוח
6422/1,מתחםכיבושלאחרהנמוך.במפלסהלוחםלכוחהגבוה
סבי-עלהחולשמושבו,וממקוםכהיהשלהחפ"קבוהתמקם

עליתרכוחותיו.פעילותעלביעילותלשלוטהיהיכולבתו,
הולךזהכוחכיונראהב'כוחלחימתעלצפהממקומוכן,

זהבשלבמסוגלאינוולמעשהמהיר,בקצבנפגעיםו,,צובר"
משימתו.אתלבצע
העתודהכוחאתלהכניסהחטיבהמפקדהחליטזהבשלב

ואףיוסישלב'לכוחלסיוע-שמוליקכוח-החטיבתי
אחרוניםטיהורבשלביהיהשעהשאותה-למשההורה
הפנוייםהכוחותאתכךלשםשיצרף-6422/1מתחםשל

מתוךטנקיםשנילהקצותהמח"טלוהורהכןלרשותו.שעמדו
שמוליק.שלכוחועבורלו,שהוקצתההמוקטנתהטנקיםפלוגת
שמוליקכוחזאת:היתהלהיפתחשעמדהההתקפהתכנית
ולטיהורו.הגשרעלהשולטהיעדלכיבושחשרפלוגתיקצה
השטחתאלעומקתנועזחל"מיםעלרכובהנוספתפלוגה
זה.שטחותטהרהמתוקיםהמיםותעלתבית-החוליםלעבר
לקראתשנערכההצועריםפלוגתהוקצתהמשהשלמכוחו
המוקטנתהטנקיםפלוגתשיפרהעתבאותההאויב.עםמגע
בשלבבמשימתם.לכוחותלסייעשתוכלכךעמדותיה,את

הטנקיםלרבות-כהנהשלכוחויפתחהראשוןהתקיפה
הגשרעלהחולשתהחפורההגבעהלעברבאש-שברשותו

והלחימה.הקשרתעלותפתחיואתהיעדפאתיאתויתפוס
השטחתאלעומקשמוליקשלהממונעכוחויפרוץבו-זמנית

פלוגתשמוליקיחדירהשניהלחימהבשלבבטיהורו.ויחל
עםיחד-וזוהגשר,עלהשולטתהגבעהלטיהורחי"ר

וטיהורה.הגבעהכיבושאתתשלים-הצועריםפלוגת
החדירבערך,1600בשעההאשמכתלאחרמיידואמנם,
הגשר,עלהחולשתהגבעהלתעלותהחי"רפלוגתאתשמוליק

הפלוגהעםיחדעצמו,הואהחפור.היעדבטיהורהחלהוזו

מירביתאשהנחתתתוךרכובה,בהסתערותהמשיךהשניה,
סרפיאום.הכפרשלהדרומייםופאתיוהשטחעומקלעבר
מה-אנשיוירדוהכפר,שלהדרומילאיזורזהכוחבהגיע

משה,שלכוחובנוי.בשטחלחימהתוךוטיהרוהוזחל"מים
בית-הקברות,איזורלעברנעהקודמים,יעדיומטיהורשהתפנה

מרגמותפלגתמשמידשהואתוךוטיהרו,השטחאתסרק
במקום.שנתגלתהכבדות
הלחץאתהסירהוכהנה,שמוליקכוחותשלזומשולבתהתקפה
התברגנותלשםלאחורחילוצואתאיפשרהיוסי,שלב'מכוח

שלכיבושולמשלמתהביאהדברשלובסופובנפגעים,וטיפול
שעהבסביבותנסתייםהמתחםשכיבושהגםאורחה"."מתחם
עדבו,פעלושעדייןהתנגדותמשרידיטיהורונמשך1800,
חייבההיעדלטיהורהלחימהכאשרבאוקטובר,ה-19חצות
הדדי.חיפויותוךבזהירותלנועהכוחותאת

סיכום
צה"למפעולותחלקהיהאורחה""מתחםלכיבושהקרב

סואץתעלתשלהמערביתבגדההמובלעתאיזורלהרחבת
לידיבאוזהבקרבהמצריים.ההתנגדותמ,,כיסי"וטיהורו
:הבאיםהלקחיםביטוי

כוח.בהפעלתוגמישותמשתניםלמצביםמהירההסתגלות*

האויב.עלוהלחץהלחימהרציפותעלשמירה*

ושט-חפוריםיעדיםעלבלחימההמאומןהחי"רשליכולתו*
אלו.קרבבצורותללחימהמאומןבלתיחי"רלעומתבנוייםחים

וארטילריותשריוןחי"ר,כוחותשלמשולבתהפעלה*

מלאהתמונהומתןהפועליםהכוחותשלשוטףמצבעדכון*
ומתןנכונותהחלטותקבלתשאיפשרדברהמבצע,למפקד
שהשתנה.למצבשהותאמופקודות

ומתערותמאפשרתתמידלאכיזהקרבמלמדזאת,עםיחד
מחופר.אויבבושישמבוצרשטחתאכיבושונגמ"שיםטנקים

ירידה:בואומנהשלאבאופןלפעולהיהיוסישליחידתועל
חפוריםיעדיםטיהורלצורךרגליתוהסתערותהרק"ממכלי
לכוחולסייעכדינוספיםכוחותהפעלתחייבהזועובדההיטב.
בשטחיםכיהתבררביותר.מסוכניםממצביםלהיחלץיוסישל

תוךחי"ר,הפעלתהביאההחקלאי,החיץאזורישלהסגורים
אדם.בחיילחיסכוןרתק,ככוחוניצולםהטנקיםשלחיפוי
אורחה","במתחםשפעלוהכוחותומפקדיהמח"טעדותלפי

מצריםחייליםמ-300למעלהבונמצאוהשטחטיהורלאחר
לידיעצמםאתהסגירונוספיםמצריםהייליםכ-50הרוגים.
כוחותינואבידותהמחרת.וביוםהקרבשלאחרבלילהכוחותינו

נגמ"שיםשניפצועים,30חללים,18-יוסיכוח:אלההיו
כוח;פצועיםושניאחדחלל-משהכוח;אחדוטנק

אחד.חלל-שמוליק
התאר-אורחה","מתחםכיבושלאחרבאוקטובר,ה-20בבוקר

משי-שלב'שלבביצועלקראתהמתחםבאיזורהחטיבהגנה
וע,רמפות"עלוהשתלטותהחקלאיהחיץטיהורהמשך-מתה

שלבביצועלקראתסואץ.תעלתשלהמערביתבגדההמצריות
בהתאר-שהיהאלמוגשלהטנקיםגדודהחטיבהאלחברוזה

מתוגברש',שלהסיורגדודוכןלקקן","מעוזבאיזורגנות
ז"ל.יאיריעוזישלהחיר"ממחטיבתבפלוגה
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