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 הקדמת העורך המקצועי 

עד סוף אוקטובר ו  1971שנת חודש מאי של הנשיא סאדאת מהגנרל מחמד אחמד צאדק שימש כשר המלחמה  

 . , שאז הודח על ידי סאדאת שמינה את הגנרל איסמעיל עלי במקומו 1972

 . ראללתרחיש של חידוש המלחמה נגד יש תוכניות מלחמהשתי , לדבריו, ו כהונתו של צאדק גובש בתקופת

שתכליתה חציית התעלה והגעה עד קו המעברים בסיני. תוכנית זו  משופר"  2גרניט " " או 2האחת כונתה "גרניט 

 צריחים הגבוהים" יה כונתה "היהתוכנית השנ עת הצגת התוכניות בפני הנשיא סאדאת.צאדק בנתמכה על ידי 

תוכנית  ק"מ. 10-12במרחק של  הכליתה חציית התעלה לכל אורכה והתבססות בגדה המזרחית של התעלשת

 זו נתמכה על ידי הרמטכ"ל שאזלי והיא נבחרה בסופו של דבר על ידי הנשיא סאדאת 

מבחינת לא היה שינוי מהותי   1972  אוקטוברסוף הרי שעד של העורך המקצועי , ולמיטב שיפוטו להתרשמותו 

תחילת  1972והים". בסוף שנת " או תוכנית "הצריחים הגב2בהתייחס לתוכנית "גרניט  המצריחיל הים משימות 

" , משכך ץ את תוכנית "הצריחים הגבוהיםאמהחליט הדרג המדיני המצרי הנשיא ושר המלחמה החדש ל 1973

  130ת הנחתים הכוונה להנחית את חטיב חלו שינויים במשימות חיל הים המצרי במלחמה, כמו למשל ביטול

וטלה התוכנית כמו כן ב .חיתה שהיו לחיל הים המצרי בים התיכוןספינות נת באמצעו בחוף רומני שבצפון סיני

כמו   (18הלן פרק ה )יפורט בהמשך לשהיו אמורים לצאת מדרום לבנון ולתקוף את נמל חיפמנדו להפעיל אנשי קו

כן בוטלה התוכנית לבצע פיגוע באמצעות אנשי צפרדע בנמל אילת בדומה למבצעים שביצעה יחידה זו במהלך 

 מלחמת ההתשה. 

, לרבות פעילות של הסגר ימי  ניותין שתי התוכבמבחינת חיל הים המצרי, בזירת הים האדום לא היה שינוי 

במרכז ודרום הים האדום וכן פעילות של יחידות קומנדו ימי ויבשתי במסגרת הכוונה המצרית לכבוש את הגדה 

, באמצעות חטיבה ממוכנת שתוכננה לחצות את שייח -ועד למבואות שארם א ץמפרץ סואמצפון , זרחית של המ

שתוכננו להגיע ליעדם   בכוחות חלוץ של קומנדו ימי ויבשתיוע דרומה תוך הסתייעות ה לנאמורהתעלה והייתה 

 . שונים באמצעות מסוקים וכלי שייט

, על ידי  )לאחר מותו של צאדק(  2018צאדק נכתב ויצא לאור בשנת  גנרלספר הזיכרונות של ה

בשם עבדו מובאשר. המתרגם והעורך המקצועי החליטו ללקט מתוך הספר היבטים יתונאי צבאי היסטוריון/ע 

 שבספר.  18, 16, 15, 13מתוך פרקים:  הנוגעים לתחום הימי. הללו מובאים להלן

, שהינה   39להלן, מפרט המחבר המצרי )מפיו של הגנרל צאדק( את פועלה של מג'מועה  18הערה: בפרק 

ביוזמתו , לאחר מלחמת ששת הימים, הוקמה זו יחידת קומנדו משולבת הכוללת אנשי קומנדו ימי ויבשתי. יחידה 

 בערבית  וויקיפדיהערך   תורגםחות הקורא ו. לנבאיצ, במסגרת תפקידו כראש המודיעין ה של הגנרל צאדק

 .מסמך זהכנספח ל שמצורף  39אודות מג'מועה 

 

 

 



 

 ההכנות למלחמה- 13מתוך פרק 

  של הצבא המצרי. לגבי חיל היםמוכנות של זרועות המלחמה הרמת  ניתן פירוט עלהערה: בפרק זה 

 נאמרת פסקה קצרה כדלקמן: 
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נחשב חזק יותר מחיל הים הישראלי על פי כל קנה מידה, אבל העדיפות של חיל האוויר  ש.ג( -)המצריחיל הים 

ם המצרי.  יחד עם זאת ביכולתו לחסום את דרכי האספקה של האויב הישראלי מונעת ניצול העדיפות של חיל הי

 1הן בים התיכון והן בים האדום, וזה צריך להיות מול המתכננים של חיל הים.

 

  המשתי תכניות למלח – 15פרק  מתוך

וכהונתו  כשר המלחמה : בפרק זה הוא מפרט את שתי תוכניות המלחמה שגובשו בתקופת כהונתוהערה 

)תוכנית שצאדק תמך  "משופר 2גרניט "ו א 2"גרניט "אחת נקראה תוכנית  .של הגנרל שאזלי כרמטכ"ל

 "הצריחים הגבוהיםנקראה "השנייה  התוכנית . המעברים בסיני( קו הגעה עד חציית התעלה ותכליתה בה ו

שר לחלקו של חיל הים בתוכניות המלחמה להלן ההתייחסות בא( . תמך בה הרמטכ"ל שאזליש )תוכנית  

 המצריות 
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לאור הביצועים הטובים של חיל הים במהלך מלחמת ההתשה הייתי משוכנע, שפיקוד חיל הים מסוגל לבצע את 

משימותיו ברמה האסטרטגית והטקטית, אם המתכננים ייקחו בחשבון את מצבו של החיל ויפיקו תועלת 

האדום הרחק דרומה אל  מהיתרונות הרבים, כמו נוכחות כלי שיט בים התיכון ובים האדום ופרישת כלי שיט בים

דבר זה יאפשר להם לנתק את קווי האספקה ולסגור את הים האדום בפני השיט מחוץ לטווח מטוסי האויב.  

 2הישראלי תוך שיתוף פעולה עם השלטונות במדינת תימן הדרומית ולהסתמך על נמל עדן והאיים באזור.

ם התיכון, ובכך להשלים את הסגר הימי על במקביל ניתן יהיה לנקוט צעד דומה ולנתק את דרכי האספקה בי

 כמות נאה של צוללות מאפשרת את ביצוע הדבר.     ש.ג( -)המצריישראל. העובדה שיש לחיל הים 

 

 הכנת זירת המבצעים -16מתוך פרק 
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 ) במסגרת הכנות המדינה למלחמה והכנת זירת המבצעים  ( לא שכח הפיקוד לפתח את בסיסי הצי ואת הנמלים

, כולל בסיס ראס בנאס ) ברניס. המתרגם ( בקצה הדרומי, שהפך להיות הבסיס העיקרי עבור כלי השיט  

שנמצאים בים האדום, לאור זאת שבסיסי סואץ ואדביה נמצאים בטווח האש של האויב. בים התיכון היה בסיס 

 מרסא מטרוח בנוסף לבסיסי אלכסנדריה ואבו קיר ופורט סעיד.  

עלה להכין ולצייד קבוצה של מעגנים בים התיכון והאדום, והקימה שוברי גלים מבטון בכל  מפקדת חיל הים פ

הנמלים  והמעגנים, בנוסף להקמת מרכזי פיקוד מודרניים מבוצרים עבור תותחי החוף לצד מרכזי מבצעים של 

 חיל הים.     

 
שאר בספרו של  מוטיב זה, לעיל יש לחיל הים המצרי עדיפות על פני חיל הים המצרי מופיע בעוד כמה פרסומים מצריים , בין ה 1

בטווחים שבהם הוא עלול להיות מותקף על ידי חיל האוויר  לפעול   ו הוטלה על חיל הים המגבלה למרות העדיפות הז הרמטכ"ל שאזלי.
 הישראלי וזאת כל עוד קיימת נחיתות בחיל האוויר המצרי מול הישראלי. 

 
, תוך הסתייעות במדינות ערביות  ם האדום ש כאן אינדיקציה ברורה לפיה התכנון הרעיוני לבצע הסגר בילדעת העורך המקצועי י 2

תוכנית גרת נכלל במס של ההסגר בים האדום   י עצ המב רעיון ה כלומר .  1973בחיל הים המצרי עוד לפני שנת  היה קיים ידידותיות, 
   המלחמה המצרית הבסיסית והנגזרות השונות שלה



שבו רואים את סאדאת בחברתם של צאדק ומפקד להלן התצלום  231בעמוד   בסמוך לפסקה קצרה זו מצורף

 חיל הים פהמי במהלך צפיה בתרגיל ימי באלכסנדריה.

 

 

 

         

 ( תורגם במלואוהפרק )  מבצע "טארק בן זיאד" ומבצע "חיפה" –  18פרק 
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ואחרי שמחלקת המבצעים סיימה להכין את תכניות המלחמה הבאה על פי מה שסוכם עם   1972בתחילת שנת 

הגיש לי מנהל המשרד שלי לענייני מבצעים ומודיעין, תא"ל קצין מטה מחמוד עאדל, מזכר, שכלל , הרמטכ"ל

הצעה למבצע צבאי גדול, שישתתפו בו חיל האוויר והים ויחידות קומנדו והנחתה אווירית וצנחנים וחטיבת  

שיח'. הרעיון היה ברור -השבת אזור דרום סיני לאחר השתלטות על שרם א –הנחיתה הימית. מטרת המבצע 

 והמסגרת הכללית שלו טובה ולא בלתי ניתנת לביצוע.   ומשכנע

מצאתי לנכון שלא לשתף בתכנון המבצע הזה את מחלקת המבצעים בשלב הזה, מתוך שלא לגרום להסחת  

המשתנות של  הדעת והמאמצים וכדי שיוכלו להמשיך ולהכניס את השיפורים והתיקונים הנדרשים, לאור היכולות 

הכוחות המזוינים או היכולות המשתנות של האויב, ומצד שני על מנת לשמור על חשאיות המבצע הזה בשלב 

 זה.

זימנתי את תא"ל מחמוד עאדל והטלתי עליו לבדוק את הרעיון ולבחון את הצרכים הנדרשים כדי לאפשר זאת 

מנהלות וחיילות שונים, בתנאי שהללו לא ידעו  בהתאם לתכנון, שהוא יהיה אחראי לו יחד עם גורמים מסוימים מ

זיאת  ממחלקת  -דבר על המבצע הזה. על פי הצעתו של מחמוד עאדל מיניתי את אל"מ קצין מטה חסן א



המבצעים כמפקד למשימה הזאת, בהיותו אחד המפקדים המוכשרים ובשל הצטיינותו בתפקידיו בצבא. כמו כן 

עטיה מאנשי מג'מועת  רגאא'ימד בתחומים הללו. הוא בחר את אל"מ אח בהיותו קצין צנחנים ויש לו ניסיון רב

, שבמקורו הוא איש חיל התותחנים לפני שהצטרף ליחידות הקומנדו, כמו כן הוא בחר את סא"ל ימי 39הקרב 

. לשני אלה היה ניסיון בפעולה מאחורי קווי האויב בסיני ובנגב ובגדה   39קרב  מג'מועת-מאסלאם תופיק 

 ת של נהר הירדן. המערבי
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זה היה הגרעין העיקרי, שעליו הוטלה המשימה לבחון ולתכנן בשלה הראשוני. לאחר מכן הוחלט לצרף נציגים  

 מכוחות ההלם האווירי ומרשות האספקה. 

כללה השתתפות של יחידות קומנדו וצנחנים והנחתה אווירית בנוסף לחטיבה   המסגרת הכללית של התכנון

- תקיפה על אזורים ומוצבים מוגדרים לשליטה על אזור דרום סיני, בכלל זה הבסיס הימי בשרם אב 3אמפיבית

טור, וטיהור האזור מכוחות אויב. מהלך זה יקבל כיסוי של נ"מ -שיח' ובסיס חיל האוויר שם והבסיס האווירי בא

 ונשק נ"ט וכיסוי אווירי מבסיס חיל האוויר בע'רדקה.  

ינו אזור קשה למעבר בשל שרשרות הרים, שמקשים על תמרון יבשתי מהיר, האויב  מאחר שאזור דרום סיני ה

לא יוכל לשלוח כוחות יבשה מספקים להחזרת האזור הזה. גם כוחותיו הימיים יעמדו בפני קשיים בפעולה  

את ממפרץ עקבה ) אילת ( או ממפרץ סואץ, אם הכוחות התוקפים יוכלו לקבוע עובדות ולהקים את קווי ההגנה ו

המוצבים שלהם. לאויב לא ייוותר אלא חיל האוויר שלו על עליונותו, ואותו ניתן יהיה לנטרל, בתנאי שכוחות  

 ההגנה האווירית יצליחו מלכתחילה להעניק סיוע והגנה לכוחות התוקפים.  

לים "סטרלה", עד שגדודי הטי 7התכנון היה להעניק בשלב הראשון הגנה באמצעות טילים נישאים מדגם סאם 

. תקוותם של המתכננים הייתה, 2ינועו או עד שיועברו סוללות הטילים הכבדים מדגם סאם  6מדגם סאם 

 שמתניידים יותר בקלות.   6שתתאפשר הגנה אווירית באמצעות טילי סאם 

, יכולה ללוות את תקיפת התעלה וההתקדמות  4תכנית מעין זאת, שהענקנו לה את הכינוי "טארק בן זיאד"

י גשרים ממזרח לתעלה, על ידי כך שתסיח את תשומת הלב של האויב, תפצל את כוחותיו כך להקמת ראש

 שתיחלש יכולתו לבצע התקפת נגד משמעותית.

הצלחת השליטה על דרום סיני תאפשר הגנה על האגף הימני של הכוחות המצריים שנמצאים ממזרח לתעלה, 

בה בעת הים התיכון יאפשר מתן הגנה לכוחות כך שלא יתאפשר לאויב לכתר את הכוחות הללו מדרום, ו

 המצריים מכיוון צפון, ולאויב לא יוותר אלא לתקוף התקפות נגד חזיתית, וזה נחשב 
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כקשה ביותר. הצלחת המבצע הזה תהווה איום על האגף השמאלי של האויב בסיני ויפתח פתח למבצעים  

שיח' ומהבסיסים האחרים בדרום  - מאחורי קווי האויב. זה יאפשר לחיל הים לעבור ולפעול מהבסיס הימי בשרם א

ת בר ביצוע, אם ההנהגה בפני השיט הישראלי. בה בעת המבצע הזה יכול להיוסיני, ויסגור את הנתיב הימי 

 המדינית תרצה לדחות את פתיחת המלחמה מכל סיבה שתמצא לנכון. 

 

 
.  אמפיבייםוכלי רק"ם  לוחמי קומנדו  1,000-כוהתבססה על   1972שהוקמה בתחילת  130המונח כאן מתאים לחטיבת הנחתים  3

נחיתה בחוף רומאני כסיוע  לבצע בשיתוף עם חיל הים והכינה את עצמה כננה בה זו תו חטישל העורך המקצועי,  ב ידיעתו למיט 
. במקום זאת היא צלחה את התעלה באגם המר הקטן.  1973לאחר גיבושה של תוכנית המלחמה בשנת  . כוונה זו התבטלה    2 לארמיה

חית  לה בגדה המזרסחוף ראס מלבאופן עצמאי מאזור מעגן אדביה   פלוגה אחת מתוך החטיבה הייתה מתוכננת לבצע צליחה אמפיבית
תוך חציית    והוא הטיל למערכה את כל חטיבת הנחתים  3גם משימה זו בוטלה על ידי מפקד ארמיה  בפועל  אץ.של צפון מפרץ סו

 תעלת סואץ באגם המר בשעות הראשונות של המלחמה. 
 
החוף המזרחי של מפרץ סואץ מצפון מפרץ  להבנתו של העורך המקצועי, תוכנית "טארק בן זיאד" הינה למעשה התוכנית לכיבוש ציר  4

חטיבה ממוכנת  בין השאר התכוונו להטיל למערכה ופיקוד ים סוף ש 3ארמיה  שיח. משימה משותפת של -סואץ ועד בואכה שארם א
התעלה הייתה אמורה לנוע בציר החוף דרומה. וכן כוחות קומנדו ימי ויבשתי שהיו אמורים להיות מונחתים מהים  שלאחר חציית  1מס' 

 ץ לגדה המערבית. המזרחית של המפר מהגדה  או מוסקים 



חיל הים, אשר היה אמור לבצע את ההנחתה הימית, סובל מחסר ל כאשר התברר לקבוצת המתכננים ש 

בסירות נחיתה וציוד אחר, הוחלט להטיל על סא"ל ימי אסלאם תופיק לנסוע לצרפת כדי להשלים את  

 . 5צעות ערוצים צרפתיים ששמחו לשתף פעולה עם מצרים וכבר נענו בעבר לבקשות מצריות החסר, באמ

התכנון והבחינה לוו בתהליך של הקצאת היכולות הנדרשות בשלבי המבצע השונים והקצאת הכוחות שיבצעו  

לי המשימה הזאת, כהכנה לאימונים ולהכשרתם ולהעלאת רמתם הקרבית. ההנחיות היו שיש לבצע כל זאת מב

 שזה ישפיע ויפריע לתכנית התקיפה העיקרית ולכוחות הנדרשים לכך.

לאחר שהתכנית הבשילה הבאתי את כל המסמכים והצגתי אותה בפני הנשיא סאדאת, המפקד העליון של 

הכוחות המזוינים, הסברתי לו את המטרות המצופות ממנה והאפשרות לבצע אותה באופן שתלווה את המערכה 

צע עצמאי. הוא האזין בתשומת לב ודן בכל פרטי הפרטים, וביקש להמשיך בהכנת התכנית. המתוכננת או כמב

כאשר הסברתי לו, שהתכנון מתבצע בחשאיות ובאופן שלא יפריע להכנת המערכה, הוא אישר זאת וחשב, 

 שהחשאיות משרתת את התכנון של המערכה ובה בעת איננה גורמת להסחת הדעת של המתכננים.

כנית הזאת בתואנה שהיא תשפיע באופן שלילי על ותשומת הלב מהת 6הוסטה  1972י באוקטובר לאחר פיטורי 

תכניות הפשיטה על תעלת סואץ, ומשום שהיא דורשת משאבים שלא ניתן להקצות לאור ההכנות למערכה ולאור  

 הסיוע והמשאבים ויכולות התוקפים.  

 247עמוד 

 מבצע "חיפה" 

נמל הישראלי הראשי בים התיכון והבסיס הגדול ביותר של חיל הים וכן חיפה נחשבה מטרה חיונית בהיותה ה

 האזור העיקרי של בתי הזיקוק לנפט. תקיפתה הייתה בין התכניות המשלימות של תכניות המבצעים.  

השתתפה בתכנון התקיפה בשיתוף עם מחלקת המבצעים בתור הכוח שבסופו של דבר יבצע   39מג'מועת הקרב 

 השלמת התכנון וחישוב הדרישות החל שלב האימון לקראת הביצוע.  את המשימה. ולאחר

שלא להטיל על חיל הים עומס כבד. מראש החל תהליך של  ,הייתה נית לקחה בחשבוןאחת המטרות שהתכ

למטרה בחשאיות מוחלטת תוך מסגרת בטיחות וביטחון.   7צבירת תחמושת ונשק וציוד באחד האזורים הקרובים 

סיור באזור המבצעים ובאזור האחסון בקרבת בגבול  39כחלק מההכנות ביצע הפיקוד של קבוצת הקרב 

להיות ברת ביצוע לא נדרש מלבד נסיעה של החוליה המבצעת בדרך האוויר . כדי שהתכנית תהפוך 8הישראלי

והעברתה אל אזור אחסון הנשק והתחמושת והציוד. לכל אורך תקופת ההכנות נמשך תהליך איסוף המידע  

 ומעקב אחר תנועות האויב ותכניות השמירה.

 ד".אלא שגם התכנית הזאת נזנחה מאותן הסיבות שנזנחה תכנית "טארק בן זיא

 
הינם קלות מסוג 'ברטרם' שבמקורם  אכן נרכשו בצרפת עשרות סירות גומי מסוג 'זודיאק' ומספר סירות משמר  70-בתחילת שנות ה 5

 מתוצרת ארה"ב. 

 
היה  .ה לבצע את המהלך הזה במהלך מלחמת יוה"כ, לא התבטל  תהמצרי כוונה הק לא מדייק. לדעת העורך המקצועי הגנרל צאד  6

מגזרת אחריות  שעמדה לרדת בציר החוף דרומה, החטיבה הממוכנת   !!ט ניסיון לממש את המהלך הצבאי הזה אלא שהוא נכשלבהחל
נהרגו   . אנשי קומנדו יבשתי וימי  ם של ישראלניה על ידי חיל האוויר וחטיבת הצנחד ס מסלה והושממצפון לרא נבלמה , 3של ארמיה 

לשמש כנקודת יציאה לגדה  ועם כלי שייט שונים. חיל הים פעל בשני מעגנים שהיו מתוכננים  להגיע עם מסוקים  ת הניסיונובנהלך 
 ן ראס ע'ריב. ן מרסה ת'למת ומעג מעג -המערבית של המפרץ

 
  כנראה מטעמי סיווג. אולם " שבו נצבר אמל"ח לביצוע המשימה בחיפה בנקודה זו לא מספר הגנרל צאדק מהו "האזור הקרוב 7

  , (208של פהמי עמוד בספר זיכרונותיו   9)פרק  אנו יודעים היטב  (1972)מפקד חיל הים עד אוקטובר  מי השל אדמיראל פ יו כרונות ימז
ן מנקודת היציאה לפי הטווח שצוי  ראשידיה -מלביצוע הפעולה בנמל חיפה התבססה על יציאה החוף בדרום לבנון )כנראה   התוכנית 

ע"ג אוניית סוחר   נשלחו נארזו במספר ארגזים ו , לוחמים 8- שעמדה לכלול כ. אמצעי הלחימה שנועדו לשמש את החולייה (לנמל חיפה
כאמור בפועל פעולה זו התבטלה על ידי סאדאת משום  וחסנו בשגרירות המצרית אצל הנספח הצבאי שם.בשם "סוריא" לנמל בירות וא 

 . של ישראל ומי הקו הירוקנגד יעדים בתחהתקפית  ע פעילות  שלא היה מעוניין לבצ
 
 
לא הייתה ידועה לעורך  ו של צאדק,  של המבצע בחיפה ואת ביצועו אילו בוצע, כדברי הובילה את התכנון  39מג'מועה -עובדה שה  8

בו על ידי פהמי. האחרון מציין כי התיכנון ואיסוף המל"ם בלבנון התבצע על ידי איש  עומדת בסתירה לדברים שנכתהמקצועי והיא 
)אז  נפל בשבי הישראלי בנמל אדביה  אותו חליפה  לימים אגב,   הים.שהיה תחת פיקודו כמפקד חיל )אז סא"ל(  הצפרדע ג'ודת ח'ליפה

 יוה"כ. בימיה האחרונים של מלחמת  היה אל"מ( 



 

 מתוך הויקיפדיה בערבית   -   39צוות ( הקרב  מג'מועת )

 )הקישור לערך באדיבותו של נועם שפירא(    (wikipedia.org)ويكيبيديا  - قتال  39مجموعة  

 

 תרגום: יצחק ורדי 

תחת   1967הייתה צוות של הכוחות המיוחדים המצריים. הוקמה אחרי מלחמת יוני  39מג'מועת קרב 

וחות הקומנדו היבשתי והימי  רפאעי וכללה קצינים וחיילים מתוך כ-פיקודו של תא"ל קצין מטה אבראהים א 

. בין המבצעים  1973רפאעי. מילאה תפקיד חשוב במלחמת ההתשה  ובמלחמת אוקטובר -שנבחרו על ידי א

(.   1969ביולי  7(והשני )  1969באפריל   19המפורסמים בהם השתתפה מבצע לשון התמסח הראשון ) 

, ממנו נורו פצצות מרגמה שגרמו   6 הם חצו את התעלה והשתלטו על מוצב מספר 1969באפריל   19בליל 

 חיילים ישראלים. 44ריאד. נהרגו במוצב  םאל מונעלמותו של האלוף עבד 

קצינים, נגדים  90 -בתחילתה מנתה קבוצה קטנה של לוחמים ולאחר מכן הלכה וגדלה לגודל של פלוגה, כ

. 39מג'מועת הקרב מבצעים, ועל כן כונה בשם  39וחוגרים. עד להקמתה הרשמית ביצע הצוות הזה 

בתחילתה נעזרה רבות על ידי הקומנדו הימי, עד שהוקמה כיחידה קרבית עצמאית השייכת למפקדת 

 המודיעין ולנשיא הרפובליקה. 

המג'מועה פעלה בתחילה תחת מסווה של "ארגון סיני הערבי", שהיה ארגון של הבדואים של סיני וערי  

ידי המודיעין המצרי, כדי לבצע פעולות מאחורי קווי האויב.   התעלה, אזרחים שעברו הכשרה ואימונים על

עד להקמתה הרשמית פעלה המג'מועה בשיתוף פעולה הדוק עם ארגון סיני הערבי בעת מבצע לשון  

 מונעם ריאד.  , שהיה בתגובה לנפילתו של אלוף עבד אל1969התמסח הראשון בשנת 

 ראלי הראשון יעקב רונה.הם שבו את השבוי היש  1968באוגוסט    26במבצע ביום 

שיח' - ומשרם א ש ערי -אלשטאן ועד -באוקטובר ועד נובמבר מראס א 6הם פעלו מיום  73במלחמת אוקטובר 

באוקטובר  6ביום  בלאעיםועד ראס נצראני, בסנטה קתרינה ומעברי המתלה. הם תקפו את תחנת הדלק 

מהם נפל. בתקיפה נשבה אלוף מחמד בערב עם שלושה מטוסים ) כך במקור. לא נכתב מסוקים (, שאחד 

 פוא'אד מראד. 

באוקטובר תקפו  14 -שיח כדי לתקוף את ראס מחמד. ב- בעשרה ובאחד עשר באוקטובר תקפו את שרם א

 באוקטובר. 16, 15 -טור ב-את אזור הנפט ראס שראתיב, ולאחר מכן את ש"ת א

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_39_%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84#cite_note-1

