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 קרב המיתלה 

ג'מאל חמאד:  פי ספרו של לואא' )אלוף(-על  

   258  -252עמ' 

סח מלובני תרגום: פ  

 252עמ' 

 קרב הטנקים מול מיצר מיתלה 

, ככוח  4שריון מדיוויזיה  3הוראות לשיגור חטיבה  3באוקטובר הוציאה מפקדת ארמיה   12-בערב ה  22:30בשעה 

תו. מפקד הדיוויזיה, עמיד מעבר המיתלה, ולאבטח או לשקדמי של הארמיה כדי להשתלט על הכניסה המערבית  

עזיז, וכן לקציני -אלדין עבד -עזיז קאביל, קרא למפקד החטיבה, עקיד )אל"מ( נור אל-מחמד עבד אל )תא"ל(

באוקטובר,  13-המטה השונים בדיוויזיה למפקדתו, כדי להטיל את המשימה על מפקד החטיבה. לפני אור ראשון ב

, שהוא המעבר  1סואץ, לעבר גשר מס' -החלה החטיבה לנוע ממקום הערכותה, מדרום לג'בל עויבד, בדרך קהיר 

 חי"ר.   19שהוקצה לה בגזרת דיוויזיה 

והיא נערכה באזור המתנה קדמי שהוקצה לה בציר  , בצהרים  13:30לימה את מעבר התעלה בשעה החטיבה הש

האזור היה נתון לאש ארטילרית ארוכת טווח של האויב באותה עת, דבר שגרם למספר   עיון מוסא. –שט  -אל

החטיבה את באוקטובר, הציג מפקד  13-ב  11:00באותה עת, בשעה  אבדות בנפש ובכלי רכב בחלק מיחידותיה.

 תכניתו בפני מפקד הארמיה, במפקדתו הקדמית, וקיבל את אישורו לביצועה.  

המפקד כינס את מפקדי יחידות המשנה וקציני המטה שלו, מיד לאחר מכן החלו ההכנות בחטיבה לקראת המבצע.  

   ו ממנו יצאו למבצע. בערב אותו היום השלימה החטיבה את הכנותיה למהלך. עימם לסיור בק ויצא

 253עמ'  

חי"ר ממוכן, שהיה ערוך בביר  6ממוכנת מדיוויזיה  113במקביל החלו גם ההכנות בגדוד חי"ר ממוכן מחטיבה 

פתח  -עדיב, שעל החוף המערבי של מפרץ סואץ, מדרום לג'בל עתאקה. מפקד הדיוויזיה, עמיד מחמד אבו אל 

שהגדוד יפעל ככוח קדמי באגפה הימני של הוריד למפקד הגדוד את המשימה בהתאם להוראות מפקד הארמיה, 

 .  3הרוחב מס'  צירשריון, בציר עיון מוסא, כדי להשתלט על צומת  3חטיבה 

באוקטובר החל לעבור את   13-בבוקר ה 10:30באוקטובר נע הגדוד צפונה, לעבר סואץ, ובשעה  13-12בליל  

 .  19התעלה על אחד המעברים של דיוויזיה 
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שריון, האחראית על המבצע. פלוגת טנקים מהחטיבה הוצבה תחת פיקוד  3וד חטיבה עם מעברו הוצב תחת פיק

טור, ממזרח -שט אל-מפקד הגדוד, כדי לתגבר אותו. הגדוד נע לאזור ההמתנה שלו באזור עיון מוסא, בציר אל

למפקד  למפרץ סואץ, שם צורפו אליו יחידות הסיוע. מפקד החטיבה הוציא את הוראותיו ואת תכנית הקרב שלו

 הגדוד. 

חי"ר    1וחטיבה  19תנועתו עם מפקדי היחידות השכנות, החטיבה הימנית בדיוויזיה אבטחת מפקד הגדוד תאם את 

הגיע מפקד הגדוד למפקדת החטיבה, שם הציג את תכניתו בערב  20:00בשעה חי"ר ממוכן.  6ממוכן, מדיוויזיה 

בערב הגיע   23:00עולה בין שני המפקדים. בשעה בפני מפקד החטיבה, שאישר לו אותה. כך תואם שיתוף הפ

שריון, כדי לפקח על הכנותיה למבצע. שניהם נסעו אח"כ למפקדת   3משוריינת למפקדת חטיבה  4 המפקד דיוויזי

חי"ר, כדי להפגש עם מפקדה, עמיד יוסף עפיפי, כדי לתאם עימה את המהלך. הכנות החטיבה ליציאה  19דיוויזיה 

 באוקטובר. 14-בבוקר ה  04:00עה למבצע נמשכו עד הש 

 254עמ' 

חי"ר ממוכן צוות סיור מגדוד הסיור הדיוויזיוני, לאחר צהרי  6כדי להשיג ידיעות על האויב, הורה מפקד דיוויזיה 

באוקטובר, בכיוון קו   14-שריון הוציאה שני צוותי סיור עוד לפני אור ראשון ב 3באוקטובר. גם חטיבה  13-ה

 התחלת התנועה.  

שריון להתקדם מאזור ההמתנה הקדמי, אל קו הכניסה לקרב. יחידות  3במועד שנקבע החלו יחידות חטיבה 

דקות, כדי לאבטח את תנועת החטיבה, אך הוא לא השפיע על דבר,  15הארטילריה פתחו בהפגזה ארטילרית בת 

כישלון כל המבצע לפיתוח  שכן לא היו להם מטרות מוגדרות, והמידע היה מועט מאד. היתה זו אחת הסיבות ל 

 ההתקפה מזרחה לאורך כל החזית. בנוסף לכך לא בוצעה הגיחה האווירית אותה ביקשה הארמיה. 

ובדה שחלק מהיחידות שנועדו להצטרף אליה, לא הגיעו אליה  כך, מה שהחליש את החטיבה היתה העבנוסף ל

את פלוגת משגרי הטילים המונחים נ"ט  לפני תחילת ההתקפה, מה שאילץ אותה לצאת לדרך בלעדיהן. אלה כללו

 קני, ומחלקת הנדסה.-מ"מ דו 57פלוגת תותחי נ"מ מתנייעים , BRDM  על גבי שריוניות ()טילי מליוטקה/סאגר

  19באוקטובר החלו יחידות החטיבה לחצות את קו ההתחלה מראש הגשר של דיוויזיה   14-בבוקר ה  06:30בשעה 

משוריינת וחבורת הפיקוד שלו. אחד הגורמים שסייעו לחטיבה   4זיה חי"ר, תחת פיקוחו של מפקד דיווי

-לנוע בציר הראשי אלמבהתקדמותה לעבר יעדה במהירות, היה האופן בו נבחר ציר ההתקדמות במטרה להמנע 

מיתלה, שהיה עמוס בביצורי האויב, ומערכי הנ"ט שלו. במקום זאת נעה החטיבה בתנועת איגוף מדרום לו,  –שט 

לעומק הרב ביותר  ,מר, דבר שאיפשר לה לנוע מזרחה יותר-השמאלי של האויב, דרך ואדי מבעוק וואדי אלבאגפו 

ק"מ  6-היא הגיעה למרחק של כק"מ ממזרח לתעלה(.  25-אליו הגיעה יחידה מצרית כלשהי במהלך המלחמה )כ
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זו ההפתעה היחידה שלהם  בלבד מהכניסה המערבית של מעבר המיתלה. המקורות הישראליים אכן הודו כי היתה

 במבצע זה.  

 

 255עמ' 

 ק"מ בדרך אל מעבר המיתלה.  20-היה זה המקום היחידי בו הצליחו המצרים לחדור לעומק של יותר מ

החטיבה התקדמה בשני דרגים: הדרג הראשון הורכב משני גדודי טנקים, שתוגברו בשתי פלוגות של חי"ר ממוכן, 

טנקים פחות פלוגה. עתודת החטיבה כללה את גדוד החי"ר הממוכן שלה, פחות שתי ואילו הדרג השני, כלל גדוד 

 פלוגות. 

בבוקר, התנגש הגדוד הימני של הדרג הראשון בכוח שריון ישראלי, שכלל טנקים וחי"ר ממוכן,    08:00בשעה 

זת על  שבלם את התקדמותו. כן החלו מטוסי האויב לבצע הפצצה מרוכ,  SS-11 ותוגבר במשגרי נ"ט מדגם

כתוצאה מכך נפרד טור התותחים משאר חלקי   החטיבה, ותקפו בעוז את רכבי המפקדה, הארטילריה והעתודות.

מר, ולא הצליחו להשיג את  -החטיבה, שכן חלק מגוררי התותחים הושמדו וחלקם האחר שקע בחולות ואדי אל 

 הטנקים שהמשיכו בהתקדמותם.  

החטיבה שכוחות שריון חזקים של האויב נמצאים בשטחים ההרריים מודיעין השדה של באותה עת אישרו גורמי 

שלטו לגמרי על ציר ההתקרבות של החטיבה שק"מ מהכניסה המערבית של המעבר,  4-3הגבוהים במרחק של  

 לכניסה המערבית של המעבר.

, שגרמו שלו טילי הנ"טבמיוחד נתקלו באש צפופה של האויב ושניסו להתקדם דרג הראשון שני הגדודים שב 

כזי הפיקוד והשליטה של שני הגדודים שבדרג הראשון  שמדת שתי פלוגות המשמר הקדמי ומרמתחילת הקרב לה

  פופה שנורתה לעבר החטיבה גרמההאש הצ של החטיבה. גם שאר טנקי גדודים אלה ספגו אבידות רבות.

בתבנית קרב.  ךכלו להתפרס ולהער הדרג הראשון. הטנקים התרכזו בשטח צר ולא יגדודי לאנדרלמוסיה בשורות 

ואבדן השליטה הצליחו מספר פלוגות טנקים לתפוס עמדות מתאימות ולנהל קרב עז  למרות האש הכבדהעם זאת, 

 טנקים.   13-עם כוח האויב, ולהשמיד לו כ

המזל הרע של החטיבה היה שהיא איבדה במהלך התקדמותה את יחידת הארטילריה שלה, בשל ההפצצה  

וזו היתה הסיבה העיקרית לחוסר יכולתה לשתק את אש הנ"ט של האויב ששלט על הכניסה המערבית  האווירית,

של המעבר, אשר גרמה לחטיבה אבידות רבות, ובכלל זה מפקד החטיבה שנהרג, מאחר ורכבו נמצא בדרג הקדמי, 

 בין שני גדודי הדרג הקדמי, ובטווח האש הישירה של האויב. 

 256עמ' 
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הקדמית של החטיבה גרמה לאיבוד השליטה על שני הגדודים הקדמיים שלה. רמ"ט החטיבה  הפגיעה במפקדה

שנמצא עם גדוד הטנקים שבדרג השני, לא ידע מה קורה בדרג הראשון כתוצאה מהשמדת רכב הפיקוד של  

  המח"ט והפגיעה בטנקים של שני מפקדי הגדודים שבדרג הראשון, שניהלו קרב קשה עם כוחות האויב. קצין

המבצעים של החטיבה שלח קצין קישור מהמפקדה הקדמית למפקדה הערפית של החטיבה כדי לעדכנו במצב,  

קצין הקישור לא הצליח להגיע לשם בשל ההפצצות  ושיקבל את הפיקוד על החטיבה לאחר שמפקדה נהרג. 

ה בדרגת מוקדם  הכבדות של האויב, וקשיי התנועה על הקרקע. לפיכך נאלץ קצין המבצעים של החטיבה, שהי

להציל את המצב, הוא הורה למפקד הגדוד שבדרג ו לנסותכדי  קחת את הפיקוד בתנאים קשים אלה,  )סא"ל( ל

השני להתקדם באגף השמאלי של החטיבה, כדי לתמרן באגפו של האויב וערפו, כדי שיוכל להשמידו, ולהקל את 

הלחץ על על כוחות הדרג הראשון שנעצרו בשל עצמת האש. אך הגדוד של הדרג השני לא הצליח לבצע את 

אש האויב.  והונחתה עליגם להתקדם, ו וומאד קשים לתנועה, שמנעו ממנ שטחים חולייםשל בהתמרון הנדרש, 

באותה עת הניע האויב כוח טנקים שלו באגף הימני של החטיבה, דבר שחשף את הגדוד הממוכן של החטיבה, 

 ולהכנס לקרב עם הטנקים.  ,יונגמ"ששהגן על אגף זה, לאש טנקי האויב, ואילץ אותו לפרוס את 

בבוקר, ולאור אי בהירות המצב במפקדה הערפית של החטיבה, התקדם ראש מטה  10:00בסביבות השעה 

החטיבה עם מפקדתו קדימה, ויצר קשר עם שלושת גדודי הטנקים וגדוד החי"ר הממוכן, שכולם היו פרוסים  

קרב מר עם טנקי האויב, ואמצעי הנ"ט שלו. ראש המטה, שתפס את הפיקוד על החטיבה מאותה העת,  ניהלוו

רה לגדודים שיחזיקו בקו אליו הגיעו בכל כוחם, תוך מאמץ לשפר את עמדות הפלוגות שלהם, שנמצאו בטווח הו

. מאחר ומכשיר הקשר םכדי להפחית את היקף אבדותיהן מהוזאת הירי של טנקי האויב ומשגרי טילי הנ"ט שלו, 

ברכבו של מפקד החטיבה, שהושמד,  , נמצא R-151איתו ניתן היה להתקשר עם מפקד הארמיה, מכשיר אלחוט 

, ועימו דו"ח על מצב החטיבה, תוך  3שלח ראש המטה את קצין המבצעים ממפקדת החטיבה למפקדת ארמיה 

 ק"מ מהכניסה המערבית   6-חטיבה, שהיה לא יותר מה הדגשת הקו אליו הגיעה

 257עמ' 

ה לתגבר אותה בגדוד חי"ר ממוכן, למעבר המיתלה. כן צוינו בדו"ח אבדות החטיבה. הוא ביקש ממפקד הארמי

כדי שהיא תוכל לאבטח את הקו שהשיגה, על ידי כך שגדוד החי"ר הממוכן ישתלט על גבעות החול הנמצאות 

מר, כהכנה להשלמת ההתקפה על ידי הטנקים, כדי להשתלט על הכניסה למעבר -מזרח לואדי אל-מצפון ומדרום

ל הציר המוביל אליו, או לתגבר את הקו אליו הגיעו בחי"ר ממוכן. המיתלה, לאחר סילוק כוחות האויב השולטים ע

 שיפגיזו את הכניסה המערבית של מעבר המיתלה בארטילריה או על ידי חיל האוויר. כמו כן ביקש ראש המטה 

לאור המצאות חלק מהטנקים והנגמ"שים שלא הושמדו תקועים בתוך החולות, ארגנה מפקדת החטיבה צוותי  

פר טנקים ונגמ"שים, שהצליחו לחלצם ולתקנם באומץ רב, תחת אש מרוכזת של האויב, דבר שחיזק חילוץ של מס

את היכולת הקרבית של החטיבה. תוך כדי פעולת החילוץ נמצא אלחוטן שעבד ברכב המפקדה ואיתו מכשיר קשר 
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151-R בצהרים, כאשר מפקדת החטיבה ניסתה להתקשר עם מפקדת הארמיה, קלט  14:00. בסביבות השעה תקין

את הקריאה, ונוצר קשר בין ראש מטה החטיבה עם מפקד הדיוויזיה. כאשר מפקד הדיוויזיה שמע  4מפקד דיוויזיה 

ת לאחור. ממלא מקום אליו הגיעו יחידותיה, מבלי לסגאת דו"ח המצב של החטיבה, הוא הורה לה להחזיק בקו 

נדסה, ושלח כוחות לאבטחת האגפים על ידי הר את מערכי ההגנה באמצעות גורמי מפקד החטיבה ניסה לתגב

עתודה, כדי לעמוד מול כל איום של האויב. תוך כך המשיך האויב בהפגזה ארטילרית על גזרת ההגנה של  ה

  ת את פצועיו.  שני מסוקים כדי לפנוהגיעו לשטחו והחטיבה, ולבצע סיורים, 

, והדגיש בפניו את היקף אבדות החטיבה, 3משוריינת הציג את תמונת המצב בפני מפקד ארמיה  4מפקד דיוויזיה 

, וכל תותחי גדוד הארטילריה שלה, כתוצאה מההפצצות האוויריות, BKנגמ"שי  T ,9-55טנקים  60שהגיעו לכדי  

מפקד החטיבה, והמצאות מספר גדול של הרוגים ופצועים בשטח. , בנוסף למותו של SS-11ומערכי טילי הנ"ט 

ה כל אמל"ח נ"מ, חטיבזאת בשעה שלא היו בנמצא כל כוחות בארמיה שניתן היה לתגבר אותה, ולא היה ל 

שיאפשר לה להתמודד מול המטוסים, בעיקר בשל התקדמותה קדימה ויציאתה אל מחוץ למערכת ההגנה  

שריון, לסגת לתוך ראש  3לממלא מקום מח"ט  3של החטיבה, הורה מפקד ארמיה  האווירית. לאור מצב גרוע זה

באוקטובר, כשיחידות החטיבה מנצלות את    15-14חי"ר. פעולת הנסיגה הסתיימה בליל   19הגשר של דיוויזיה 

   , חי"ר, ללא כל אבדות 19שעות החשכה כדי להמנע מאש האויב, וכך הגיעה לראש הגשר של דיוויזיה 
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 . טיבה מחדש, והחזרתה לכשירות קרביתחל בתהליך ארגון החובאוקטובר. מיד ה  15-ה בבוקר  11:00וזאת בשעה 

באוקטובר,   14-בבוקר ה 06:30אזור עיון מוסא, בשעה מוכן נשלח מחי"ר מ 6גדוד החי"ר הממוכן מדיוויזיה 

ממוכן, כדי לבצע את המשימה שהוטלה עליו,  חי"ר  1דקות מאגד הארטילריה של חטיבה   15לאחר הפגזה של  

. הגדוד לא הצליח 3שריון, בציר עיון מוסא בכיוון הצומת עם ציר הרוחב מס'  3והוא להתקדם לצד חטיבה  

משגרי טילי ש כבדה של תותחיו והטנקים שלו, והוא התנגש בכוח שריון של האויב, ומצא עצמו תחת א להתקדם.

התפזרות ל דבר שהוסיף להגברת האנדרלמוסיה ואבדן השליטה, וירית של האויב, וגם תחת הפצצה אווהנ"ט שלו, 

שריון, שנעה משמאל לו,   3טור הגדוד לכל עבר. לאור ניתוק הקשר האלחוטי בין גדוד החי"ר הממוכן לחטיבה 

 ת חי"ר ממוכן, שנמצא בעמדת התצפית הקדמי  6בשל הריגת מפקד החטיבה והשמדת רכבו, שלח מפקד דיוויזיה 

מוסא, את קצין המבצעים וקצין הקשר של הדיוויזיה אל מפקד הגדוד, כדי להודיעו בצורך להמשיך   ןבעיו

, שנמצא  R-151מכשיר הקשר מישירות  3ולהתקדם, וכדי שיבצע את התקשרויותיו בהמשך עם מפקדת ארמיה  

החזקה של האויב, כדי להגיע  ברכב הפיקוד שלו. מפקד הגדוד התקדם עם חלק מכוחו קדימה, למרות האש 

, וכך למלא את המשימה שהוטלה עליו. שאר הגדוד התפזר בשל ההפצצות האוויריות  3לצומת עם ציר הרוחב מס'  

לשבות את מפקד הגדוד והחבורה שליוותה אותו. . האויב הצליח להשמיד את הנגמ"שים המתקדמים לעברו, יועל

חי"ר ממוכן, בהתאם להוראות מפקד   6מוסא, ומפקד דיוויזיה  פלוגות הגדוד החלו לסגת להגנה באזור עיון
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חי"ר ממוכן באזור עיון מוסא. תוך כך החל   1את שאריות הגדוד שנסוג, תחת פיקוד חטיבה  הכפיףהארמיה, 

 . ו לכשירות קרביתמחדש, והחזרת גדודתהליך ארגון ה

 

 

 

 

  


