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,  1974בינואר    18שנחתם ביום  ראל ומצרים  שבין יבמסגרת הסכם הפרדת הכוחות  
של צה"ל מאדמת מצרים בעברה    החלה יציאת הכוחות  ,לאחר מלחמת יום הכיפורים

תעלת   של  הגשרים  ואץ.סהמערבי  גבי  על  בוצע  זו  מצרים  יציאת  של  מרביתה 
עת הושלמה   1974הושלמה במארס    והשריון,  יציאת מצרים" של צה"ל"היבשתיים.  

                                                     החדשים התייצבות הכוחות בקווים

 

     

 

מזרחה.  עדיין בשטח אפריקה לפני חציית התעלה  421של חטיבת הצליחה  3טנקי מגח  שיירת
רגב שצלח ראשון את   טנק המ"פ סרן יוסי  818577-הטנק השלישי מימין )השני מוסתר( הינו צ 

בלטרון. יש לציין שהיציאה   הטנק מוצב בתערוכת הטנקים . 1973ר באוקטוב  16התעלה בבוקר 
על פניהם והן בקישוט הטנקים בדגלים .   מאפריקה הייתה חגיגית ושימחת הלוחמים ניכרה הן

 )יד לשריון ע"י בתמונה(



 
היבשתי  חוצה את תעלת סואץ לתוך שטח חצי האי סיני על גבי הגשר 3טנקים מסוג מגח   צמד

נבנה ונסלל  גשר היבשתי ה ל פניהם של אנשי הצוות. שהוקם על ידי צה"ל. ניכרת השמחה ע
 ערה במהלך חודשים בודדים בלבד.   סיטרית -לתנועה דו שימשלאחר המלחמה, ו

 )יד לשריון ע"י בתמונה(
 

 

מילואים( מקושט בדגלים ופרחים במהלך חציית  –)חטיבת הצליחה   421של חטיבה  3טנק מגח 
 שריון ע"י בתמונה(התעלה מזרחה. )יד ל



 
 

לקווים  ריון ש, במהלך חזרת ה שצלח ראשון את התעלה  ק, הטנ818577-צילום נוסף של צ 
ת אחד ת אנושא למזכר ו 1טנק מ"פ, מסומן כטנק מ"מ ני. הטנק, לשעבר  החדשים בחצי האי סי

 .  לעבר הגשרים לחציית תעלת סואץוונה של המשטרה הצבאית כמשלטי הה 
   (421חטיבה  -)יונתן אדרת 

 
 



 

 3מגח  , וטנקים מסוג87וגדוד הסיור  600של חטיבת המילואים  (M60A1) א6מסוג מגח   טנקים
(M48A3)   סמוך לגשר היבשתי. ", םבמסדר הסיום של "יציאת מצרי  , וצוותיהם,421של חטיבה

 ( 421חטיבה  –)יונתן אדרת 

 

גיורא לב   של  264גדוד  ג'וטען מרדכי שרעבי "המוהל התימני" מפלוגה  מט"ק אברהם קורבר טנק
הטנק מספר שלטים   . על 1974בינואר   18-, בעת פינוי הגדה המערבית ב421מחטיבת הצליחה 

 ( 421צילום: חטיבה ). שנתלו למזכרת

 


