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לוחמםמוסר-פעולהשית,ף-מחסיםאחית-תושיה-פנהיגט

ר1גמ.אל"ם

לשכנותיהישראלביןנחתמואשרשביתת-הנשק,בהסכמי
מספרנקבעוהקוממיות,ג,מלחמתהאיבהפעולותתוםעם

אלהאזוריםמסוימים.קטעי-גבוללאורךמפורזים"אזורים"
עליהםונערךושכנותיה,ישראלביחסיפתוחיםכפצעיםהיו

בלתי-פוסק.השתלטות"מאבק"
יוכלושבעתידלהאמין,יסודלישראלנתנוההסכמיםסעיפי

הערביםגיסא,מאידךולעבדם.אלהשטחיםלפתחאזרחיה
עלבהםלשמורעקרונית,רצה-האו"מגםולצדם-

קוו".סטטוס"
לפניזמן-מהלמעשהבוטלניצנהשלהמפורז"האיזור"
האיזורואחריה.זומערכהתוךסופיתוחוסלסיני,מערכת
אנהעדיםואמנם-היוםעדקייםהר-הצופיםשעלהמפורז

שניביןמקומיותולהתנגשויותיריותלחילופיפעם,מדי
הצדדים.
הצפו-:מפורזים""שטחיםשלושהעדייןקיימיםהסוריבגבול

בנות-יעקבגשרבאיזור-המרכזי,דןקיבוץבאיזור-ני

שלהדרום-מזרחיבחוף-הדרומי,לכנרתהירדןשפךועד
הכנרת.

היהלסוריהישראלביןשביתת-הנשקהסכםחתימתבעת באיזור.
מלחמתכלבמשךעין-גב.-אחדיהודיישוברקזה
הבטוחהוהגישהומבודד,מנותקזהקיבוץהיההקוממיות
לאורךהיבשתית,הדרךהכנרת.דרךהיתהאליוהיחידה
לכלעליה,וחולשיםערביים,לישוביםסמוךעברההחוף,

תאופיקהכפריםשוכניםשעליהםהתלולים,הרכסיםאורכה,
וחרב.העליונה

דרךעלהוקמוהמדינההקמתאחריהראשונות-בשניםכבר
-המפורזהאיזורגבולעלשעגןקיבוץ:ישוביםשלושהזו

אלהישוביםעצמו.האיזורבתוךוהאוןתל-קצירוהקיבוצים
הקרובה.שבסביבתםהקרקעותאתלעבדכמובן,החלו,

והתנגדוה,,סטטוס-קוו"שלמדיקיצונישינויבכךראוהסורים
היותם-באיזוריתרונםאתבנצלםאלו.לעבודותבכוח

-אחדיםבמקומותהגבולשלהנפתלוהקולמעלה","יושבים
הש-הםלא-מבוטלים:הישגיםלהשיגאףהסוריםהצליחו

שטחוועלאל-חמהשלהחמיםהמעינותאיזורעלתלטו
לעין-גב.שמצפוןנוקייבהכפרשל

והתנגשויותהסורי,בגבולקבועהלתופעההפכוהגבולסכסוכי
מהגבולותהסוריםמשחרגואולםתכופות.לעתיםקרוהדדיות
בחקלאיםבפגיעותוהרבוכאלהבתקריותלמקובליםשהפכו

בפעולות-תגמוללהגיבצה"לנאלץישראליים,ובדייגים

שבאותהסורייםמוצביםותקף-ונמרצותמתוכננות
:גזרה
בשנתהצנחניםעל-ידישבוצעה-הגדולהכנרתפעולת41

קע"ב.מערכות""סופר.בחוברתממנהחלקיםעלואשר1955,

מחטיבתיחידותעל-ידישבוצעה-תאופייןפעולת48
1960.בשנתגולני""

מחטי-יחידותעל-ידיהיאאףשבוצעה-נוקבבפעולת48

1962.בשנתגולני""בת

קרבת1'םנרפ
הצנחנים.על-ידיהתגמולפעולותרובבוצעו1954-56בשנים

המסורתנוצרהובהןהנסיוןהצטבראלהביחידותואמנם,
האחרותצה"ליחידותגםהוכיחוסיניבמבצעהקרבית.

על-זהאיןמבחן.בכללעמודונכונותמעולהכושר-ביצוע

תגמולפעולותלבצעהמטה-הכלליהחליטשכאשרפלא,כן
גולני"."חטיבתעלהיסוס,ללאהבחירה,נפלההצפון,בגבול

מתנדבים.שאינםרגילים,מחייליםמורכבתגולני""חטיבת
מעוצבהשהועלולוחמיםואחותמנהיגותפרשיותניתוח
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רובואתנאמנהלשקףאיפואיכולזו

דוגמהלשמשואףצה"לשלהגדול
משלנו"."דוגמה-וקרובהמציאותית

שהופ-הכוחותביצעוהפעולותבשתי

הוטלואשרהמשימותכלאתעלו
:עליהם

תאופיקהכפרנהרסתאופיקבפעולת

נכבשונוקייבובפעולתהתחתונינו

הב-וכןנוקייבשלידהסוריהמוצב

אתשימשואשרהכפר,בתוךתים

הסורי.הכוח

אחדותבחינותעלנעמודזובסקירה
המנהיגותבתחוםאלהבפרשיות-קרב

:הלוחמיםואחות

ב-החטיבהמפקדהצליחכיצד48

ולזכותכוחותיולרכזתאופיקפעולת

בתאו-חסימהמפקדאיגףכיצד48

להפתיעו.והשכילאויבמארבפיק

שתקףהכוח,מפקדשינהכיצד48

אישיתפעלוכיצד-הסתערותוכיווןאתנוקייב,מוצבאת

והעמדות.התעלות'בתוךפנים-אל-פניםבקרב

לארגןנוקייבהכפראתשתקףהמפקדהשכילכיצד48

שלאמכיווןבהסתערותואחרלכוחולסייעכוחואתמחדש

-הכוחותשניפעולתשלנפלאתיאוםותוךמראשתוכנן

פניםונלחםכזחותינובראשתוקףלבסוף,עצמו,מצאוכיצד

מעל-פניםאל
ובתוכן.אויבועמדותלתעלות-קשר

לפגועמבליעוינתאוכלוסיהבתוךהכוחותפעלוכיצד48
ייפגעושלאכדיההסתערותמועדאתדחוואף-באיש

אזרחים.

ביצועוכושרכוננותנכונות,-אלעד

ניתנו""מדועהשאלהרחביםבחוגיםנשאלהפעםלא

?דוקאלצנחניםברובן,סיני,שלפניהתגמולפעולות

כאןולאכבדות-משקל,סיבותלמטה-הכללישהיומובן

הלךהואזובסקירהלצייןשחשובמהבהן.לדוןהמקום

לסכםאפשרביותרהמקובלתהגירסהאתאז.ששררהרוח

:בערךכך,

ליחידתופעולותלהשיג""הצליחהצנחנים,תפקדשרון,אריק

נכונותובזמתהראשונותבפעולותכבר
ללא-סייג

כללבצע

אשךוהנצחונותההישגיםבזכותהזמן,ובמשך-פעולה
הראשונות.בפעולותכברלצה"להביא

ללבובשלהגולני","חטיבתשלכמפקדהאלעדמונהכאשר

בנכונותהפירצהתיתצאלא:ונמרצתחד-משמעיתהחלטה

ובכלתקוםבכלעת,בכל-פעולהכללבצעהחטיבהשל

שיידרש.קצב

הופנובאימונהוהדגשיםבחטיבהתשומת-הלבשלהזרקורים

להכרתומצמיקיםתכופיםסיוריםזו:מטרהלהסגתכולס

ובלילה,ביוםומכוונים,יעודייםאימוניםיוהאויביםהגבולות

היהשניתןוהגוניםהאפשרויותובכלהקרבצורותבכל

,.,,
יע"גרזי"",

.במשימה.
,/_~rsי%"

בתאופיקא'כוח---ררשס-קרב

יחידותאתלכנסהכולתביותרגבוההכמנותרמת,לחזותם

,מכסימליתובמהירותעתבכלהארץ,קצבתמכלהחטיבה,
עדקודמות,מפעולותולקחיםדרכי-ביצועשליסודילימוד

תקריתכלוהחיילים.הפיקודרמותכללנחלתשהפכו

ללימודומקורוחייליםמפקדיםלאמןהזדמנותשימשהגבול

בבניתונדבךומפקדיםהייליםביןיחסי-אמוןפיתוהמקצרעי,
רצון-הלחימה.

להיותוההחלטההמפקד,שלברוחוהודבקו""היחידות

בחטיבה.לוחםכלשלאישילנכסהיתהלביצועראשונים

אתקבעלתאופיק,הפשיטהמשימתאלעדעלהוטלהכאשר

המחרת.ליוםהביצועמועד
אולם-גדולהיההחטיבהמפקדעצמועלשלקחהסיכון

לפקודתוהסריםלחייליםשרחשהרבהאמוןרקמחושב.
כזו.החלטהלקבלתלהביאוהיהיכול

המיוע-במקומותיהםהכוחותנמצאושעותכמהתוךואמנם,

ליציאה.מוכניםדים,

המתרחש,עלשמעואךבחופשה,שהיוומפקדיםחיילים
אחרים,תפקידיםועובוחופשותהפסיקולהתייצב:מיהרו

הפעולה.אתלהחמיץשלאובלבד

הצליחאשראלעד,מפקדהועל,מוכנההיתהגולני""חטיבת
המשימה.הוטלהכולה,הפעולהאתבשבילהלהשיג""

נפתחה-שלתההיתההמבצעהצלחת:ונאמרנקדים

החטיבה.עלנוספותפעולותלהטלתפתח

המבצעתאור
ואויבקרקע
למרגלותתל-קציר,בקעתבמישורנמצאתחתונה"תאופיקהכפר

חלקיםמשניבנויהכפרהסורית.הרמהאלומטפסהעולההרכס

מה"לחיילישלכיתותוכשתיקשרתעלותמספרכשבתוכועיקריים,

סוריים.
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האחכפרנמצאמעליו,מטרכ-120שלבגובההרמה,עלמתנשא
וכלי-נשקאויבכיחלתובומבוצר,כפר;העליונהתאופיין-שלו

רבים.אוטומטיים

-סורייםמוצביםמספרממוקמיםלתאאיק,ומדרוםמצפוןהרכס,על

א.שרארוכי-טיח,לכלי-נשקקבועותעמדותובהםומבוצרים,חפורים

לקיבוציםעדומגיעיםהבקעהשלשטחהמרביתעלבאשםשולטים
והאון.תל-קציר

שוניםמסוגיםסורייםארטילריהכוהותנמצאיםהרמה,עללמעלה,
אינטש.4.2בנותמרגמותובעיקר'שונים,טוחיםהבעלי

חזקבאורהשטחאתמאיריםקו-הר'כס,עלהמוצביםגדולים,זרקורים
בגבול.המתיחותכשגוברת

תכניתה
כשםבכפר,עיקשתמהתנגדותכל-כדהששלאהחטיבהמפקד
ואםבאשאםבסביבה-הנמצאיםסורייםכנחותמהתערבותשחשש
תגבורת.על-ידי

אתלאבטחהיהתפקידםאשרכוחות,מספר'בתכניתנקבעולכן
בסיסי-,כנגדומדויקיםיציביםבסיסי-אשלשמשאואיזור-הפעולה

האויב.שלהידועים.האש

:הבאיםהכוחותנקבעוכךמתוך

ופיצוצו.הכפרכיבדש-עיקריכוח*

ה.ל,ג,ב,=חסימהכוחות*

וארטילריה.טנקים-בסיסי-אש*

הכיצוע

לאחר-דקותומספרלמקומותיהם,החסימהכוחותנעו2320בשעה

בהתנגדותנתקלולאעצמושכפרהכפר.לעברהעיקריהכוחנעמכן

באויבנתקלובצפון,וגםבדרוםגםהחסימות,ואילוהאויב,מצד

ובעוז.במהירותנגדופעלוואף

כאשרבדרכם,עדייןהיווחלקלמקומםכברהגיעומהכוחות'חלק

נפיצותפצצותהנהיתוארטילרית,באש0045,בשעההסורים,סתתו

באורמוצףהגהכולוהשטחהזרקורים..אתוהפעילותאורהופצצות
מאוד.קשתהבווהתנועהומוכה-פצצות,

הפיצוץ.מערכתאתביסודיותלהתקיןמאנשינומנעהלאזואשאולם

במערכתפוצצוהנותריםהבתיםואילוהכפר,עיקרפוצץ0320בשעה
האורבשלמעמדות-האשניכרוחלקהזרקורים0350.בשעהשניה,

הטנקים.על-ידיובעיקרלנו,בסיסי-האשעל-ידישותקו

המדינה.לשטחהכוחותכלחזרובוקרועםבוצעה,המשימה
'ל

מלחמהלךתעשהבתתבצלצת-אצרי
איזור-אתלבודדצורךהיהלמדי.רבזמןדרשהכפרפיצוץ

מספרנקבעולשם-כךאויב.תגבורתהגעתולמנועהפעולה
ומארבים.חסימות

העיקריתהדרךאתלחסוםהוטלשלווהיחידהאוריעל

כוחנעכשבראשולדרך,יצאהכוחדרומה.מהכפרהמובילה

סוריתלעירנותסימניםהיוולאבשקט,נעותחילהמאבטח.

אוטו-כלי-נשקממספראשהכוחעלנפתחהלפתעמיוחדת.

מיד.נפגעוהכוחמאנשישנייםביותר.קרובמטוחמטיים

היתהעליוחזיתיתוהסתערותשולט,חואיעלישבהאויב

ביעילות.נמשכההאשנוספות.אבידותלגרוסשלדלה

מהכוחלחלקהורההואאיגוף.פעולתלבצעהחליטאורי

עםלמקומו.לרתקוכדיהאויב,עםבמגע-האשלהמשיך
וכןהמוכה,מהאיזורשקטההתחמקותתנועת.ביצעהכוחשאר

בעודהאויב.שלבעורפוהופיעואזמהירה,'איגוףפעולת
במצאהאויב

במגע-אש
אוריעליוהסתערו-כוח-הרתקעם

כשלל.כלי-נשקולקהובופגעומעוהפו,אנשיועם

מכוחו,חלקעםהנפגעיםאתאוריפינהההסתערותתוםעם
כדילחסימה,המיועדהשטחלעברנעהאחרהחלקואילו

משימתו.אתלהשלים

מהירהופעולהואויב,קרקעשלנכונההערכהרוח,קור

המארבעללהתגברלכוחשסייעוהם-ואוגפת

מיותרות.אבירותולמנוע

הרמטכ"ל.על-ידילשבחאוריצויןזהמעשהועל

המבצפתישר
דחויהקרקע

והשמדתו.בנוקייבהסוריהמוצבכיבוש-המשימה

נועדהפיקוד,"במפקדת1300ב'שעהשישיביוםשניתנההפקודה,
הכוחותעברו2100ובשעהמהיר,נוהל-קרבהחלבו-בערב.לביצוע

הגבול.אתהראשונים

גבעהעלעין-גב,למשקצפוניתק"מכארבעהנמצאנוקייבהמוצב
לים.מעלנישאה

עשרותכמהביןשרוחבהצרה,בשפלהעוברתהמזצ,נאלהדרך
התלולהרבםועל-ידיבמערבהיםעל-ידיהמוגבלתמטרים,למאתיים

במזרח.

חייליםמספרובונוקיינ,הכפרנמצאלמוצבדרומיתמטרכ'מאתיים

קיצוניים.בתיםבכמההמתגוררים

וממזרח.מצפון'להגיעיכלהאויבתגבורת
סביר,חששהיהתאופיקנסיוןולאוררבה,ארטילריהנמצאהבסביבה
וזרקורים.פצצותתאורה,בסיוע,תופעלשהיא

התכנית
:עיקרייםכוחותסוגי.שלושהנבנואלהנתוניםסמךעל

וכעתודה.והכפר,המוצבלכיבוש-מסתעראחד,כוח*

'איזור-הפעולה.לאבטחתכחסימות-שניכוח*

המסתעריםלכוחותאפשרילסיועארטילריה,-שלישיכוח*

האויב.שלבארטילריהולפגיעה

הביצוע
היתההאשאולםבאויב,שנתקלהראשוןהיההמזרחיהחסימהכוח

האויבכשאשליעדו,לנועהמשיךהכוח,מפקדהמשה,יעילה,בלתי

במימיהפגעאהדשכדורהסתבר,אחר-כך~מכוהנתואינהמפוזרת

משה).של

ללאוהתמקמהלמקומההגיעהיהודה,שלבפיקודוהצפונית,החסימה
החייליםאחדאולםבמיוחד,עליהלחץלאהאויבמיוחדים.קשיים

מיד.לפנותוהיהוצריךרחוקה,מאשנפגע

בהמשך.,שתתוארבפעולה,החלוובניצביקה

תוךונכנסמאוחר,יותרבשלבנקראזחל"מים,עלהעתודה,כות

ההתקרמותנסיונותתוךבלתי-ידוע.נ"טמוקשיםלשרהפעולתו
על-ידילהוציאםהמאמציםוכלזחל"מים,ארבעה.גיזוקרוהחילוץ
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הואר2230בשעההחלהועילו.לאניספיםוזחל"מיםטרקטורים
פסקהשלאהפגזה,והחלההאויב,יטלתאורהפצצותעל-ידיהשטח

0530.בשעההיוםלמחרתעד
פיצוץ,כיבוש,:ב'משימותיהםהכוחותכלהמשיכוההפגזהתוך-כדי

הזחל"מים.וחילוץנעדריםחיפושנפגעים,פינוי

שניעלהכאבהמדינה.לגבולותלחזורהכרחהיהבוקרלקראת
רב.מזם,"היה,מפוצציםבשטחשהושארוהזחל"שיםועלהנעדרים

המצוייניםמהישגיהםכתוצאהטובה,היתההלוח'מיםהרגשתאך
האויב.עםבקרב-המגע

בוצעה.המשימה

אישיתודוגמהתושיה-צביקה

המשימהנוקייבבפעולתהוטלהשלווהיחידהצביקהעל
להשמידלכפר,שמעלהסוריהמוצבאתלכבוש:העיקרית

לויפריעאשרסורי,כוחבכלולפגועשבוהעמדותאת
אחדות:בעיותעמדוצביקהבפניהמשימה.אתלבצע

חמישהרקבצבאהיוחייליהיחסית.חדשההיתהיחידתוש4
הראשונה.פעולת-הקרבבשבילםזווהיתהחדשים,

קצרהיהיחידתואתלהכיןלוניתןאשרהזמן.משךפ4
ביותר.

מדרונותיהביותר.קשההיתההאויבמוצבאלהגישהש4
שלצפופהרשתעל-ידיונשלטים-תלוליםהגבעהשל

יושבתשבמוצבהיה,ידועמבוצרות.ועמדותתעלות-קשר
בדרךגישהרבים.אוטומטייםכלי-נשקעםסוריתיחידה
היוניות.היווהפתעההנכונה
ולהתנהגותובכוחלמקומויהיואלהשבתנאיםהבין,צביקה

הפעולה.הצלחתעלמכרעתהשפעההאישית
;ליעדוהכוחשהגיעלפנירבזמןאבדהההפתעהאכן,
והסתערוסורייםמארביםעלבינתייםעלואחריםכוחותשכן

לאחר-היתידהבהגיעואמנם,התעורר.כולוהאיזורעליהם.
ניתכההיעד,אלהפריצהאיזוראל-וקשהאוגףמסע
אוטומטיימ.כלי-נשקשלרבממספראש-תופתעליה
במורדלרדתהכוחאתמחייבהיההמקוריתהתכניתביצוע
יורקי-האש.הקניםמול-הגבעהבמעלהולהסתערהואדי

רב-בתפקידו.והמשיך-נפצעהמהלקותאחתשלמפקדה

בהושימשזובפעולהלהשתתףדרשאשרהפלוגתי,הסמל
נמצא.ולא-נפגעלצביקה,אישיכרץ

המקורית.מהתכניתלסתתהחליםצביקה
אתצביקהניתקבנפגעים,לטיפולמינימליכוחבהשאירו

אלהגיעשקטהובתנועת-אגוף-הסוריתמהאשהכוחעיקר
הסורי.המוצבשלהצרהצד

-בוצעהבהוהשקט-הפעולהומהירותההחלטהתהירות
וכךיוטובהחדשהלעמדת-הסתערותהכוחאתשהביאוהם

לנצחון.לפחחהכשלוןסכנתאתהפכו
בסדרשינויגםחייבהגזרהוברוחבהפריצהבכיווןהשינוי
נפרץהיעדבמהירות,נעשהזהדברגםהכוחות.הכנמת
שלמופלאיםגילוייםרצופההיתההפעולההחל.וטיהורו
קצרההרמות.בכללמופח,ועבודת-צותבנשקשליטהיוזמה,
המעללים.כלאתמלספרהיריעה

המוצבלאורךהטיהורופעולתהכוחותהתקדמותעם
גילוושם-אחתפינהאלויותריותרהסוריטנלחצו

עיקולכלעללהילחםהכרחהיהביותר.עקשניתהתנגדות
הסורייםההרוגיםעשרות-עמדהכלועלתילהשל

-ההתקדמותקצבשהואטצביקהמשהבחיןזאת.מוכיחים
להתגברצורךשישוכשנוכח;קרהמהלבררקדימה,פרץ
המלאכהאתהחל-עצמההתעלהבתוךהסוריםעל

ומספקיםלצדויוריםבידהמסייעיםחייליוכאשרבעצמה
הצורך.לפינשקוכלינוספתתחמושתלו

פעולתאתגםצביקהתיאםהתוקפיםבראשזהממקומו
לתקיפתבנישלכוחוכניסתאתוגםשלהבנפגעיםהטיפול
אתביתר-מהירותלסייםמנתעלשנעשהדבר-המוצב
כיבושו.

והש-בתעלותקשהלחימהכעתהכוחבראשמקומו
כךכדיכשתוך-כלי-נשקבהפעלתהאישיתתתפותו

הכוחותעםהתיאוםואתהדיוו'חפעולתאתהואמנהל
-מופתיובשקטמוחלטבקורחרוחזהוכלהשכנים,

המוצלחתלהשלמההעיקרייםהגורמיםביןשהיוהם
המשימה.של
הרמטכ"ל.על-ידילשבחצביקהצויוזהמעשהועל

לוחמיםלאחותמתנייםס911םנ-בני

ועלנוקייבהכפרעללהשתלטהוטלשלווהכוחבניעל
מוכןלהיותעליוהוטלכןשבסביבתנוהסורייםהכוחות
המוצב.לכיבושהצורך,במקרהלסייע,

חדשים.כתשעהבצבאששירתומחייליםמורכבהיההכוח

תשכ"וניט174-175,מערכך""
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מיושבכפרבתוךפעלשכןמסובך,היהזהכוחשלתפקידו
בגללהכפרעללהשתלטהכרחהיהאזרחית.באוכלוסיה

עיקריות:סיבותשלוש

הכוחאתשימשואשרמבוצרים,בתיםהיוהכפרבתוךש4
שבסביבה.הסורי

נכבש,היהלאאםהמוצב.אלהגישהדרךעלישבהכפרש'4
ממנווצפונהבמוצבשפעלוכוחותינואתלנתקהיהיכול
הסורי.השטהבתוך

בסיסלשמשהיהעלולאשרבתואי-קרקע,ישבהכפרפ4
התנהגותועלהמוצב.נגדנוסףכוחלהפעלת.ביותרטוב

להלן.יסופרעודה'כפרבתוךהכוחשלהמופתית
במארבים,בנישלכוח-החודנתקלהיעדיםאלתנועהכדיתוך

הכפרלקרבתבהגיעםעמדותיהם.אתוטיהרעליהםהסתער
אתמטהריםוהחלולתכנית,בהתאםכוחות-המשנההתארגנו
הפעולהלכפר.דרומיתהסורים,שלמוצבי-החוץ'ואתהבתים
בנפ-לטפלבניהחלסיומהעם;ובמהירותביעילותבוצעה
האויב.שללאתלאסוףוכן-לפינויולהכינםלרכזםגעים,
ללאצביקהשלפעולתועדייןהתקדמהזהשבשלבכיון

שהםההרגשה,בנישללוחמיובקרבלפעוםהחלהקשיים,
משימתם.אתהלילה'סיימו

עלוליםהםכמהעדיודע,כאלהברגעיםשהתנסהמיכל
לעייפות,לרפיון,גורמתהמתחהתפרקותהכוח.אתלהחליש

נוקייבפעולת-מרשם-קרב

מתחיליםוהנכונות.הכוננותולהחלשתההישגיםעללסיפוק

שהכלמבסוטים""ולהיותחויותלהחליףסדר,ללאלהתכנס

שלמים".ו"יצאועבר

הדריכות.משברעללהתגברהמפקד:שלהקשהרגעוזה

החטיבההגיעהבתעלות,הלחימהעלצביקהשלמדיווחו

מכיווןנוסףכוחשביעדהסוריםנגדיופעלשאםלמסקנה,

פעולתשליותרוזוליותרמהירלסיוםהדבריביא-אחר
מהכיווןהיעדעללהסתערהמשימההוטלהבניעלהכיבוש.

לבואנמנעוהראשונישבתכנוןכיוון-ביותרהקשה
מעברו,

בראשבניכברנעספוריםרגעיםתוךהגדול.רגעוהיהזה
החדשה.משימתואלכוחו
ניצבוהמפקדיםשנימידי.קשרהוקםצביקהלביןבינו

מנהליםבאחת:מלאכותשתיועשוכוחותיהםבראש
ובשניה-כוחותיהםשלהלחימהאתאישיתומבצעים
והאש.התנועהאתביניהםמתאמים

ככלויותריותרוצרהלךבניטיפסעליושהמדרוןכיוון
ומפקדי-הואעד-מהרה,עצמםמצאומעלה,כלפישהתקדמו

ראשיניםהגיעוהםהיחידה.שלכוח-חודבמעיןנעיםהמשנה,
טיהורואתקרב-המגעאתאישיתלבצעוהחלוהתעלותאל

נכנסהמפקדים,מאחורילהתייצבהזדרזכולוהכוחהאויב.
משולבתפעולהמהרה.עדהמשימהאתוהשליםלפעולה

צביקהשללמוחוההתנגדות:מטרתהאתהשיגהזר
והלכה.'נחלשה

כוח-מצדמחודשולחץכוח-בנישלהמפתיעההסתערותו
-המפקדיםשניביןיפהמתואמיםאלהכששניים-צביקה

שלמהירולסיוםהסוריהכוחלהכרעתהביאואשרהם
היעד.כיבוש

בנישלמנהיגותו:היולנצחוןהעיקרייםהגורמיםבין
חרשהמשיטהלקבלנכונותו;הראשוןהקרבלאחר
רפיוןברגעיהכוחאתלהפעיליכולתווכן;וקשה

קור-שמירתתוךמדהימים,ובקצבבמהירותטבעיים
צביקהעםוהתיאוםהקשריצירתלשםהדרושהרוח

הפנים-אל-פניםבקרבחלקנוטלעצמו.הואובעוד
הסורים.עם

הרמטכ"ל.על-ידילשבחבניצויןזהמעשהועל

לוחם,יםמלפר

אחתהיהנוקייבבכפרהאזרחיתהאוכלוסיהשלגורלה
בגללאמנם,זה.במבצעשהתעוררוביותרהקשותהשאלות
נראוקודם-לכן,מספרימיםזובגזרהששררההמתיחות

שבאיזורמכפריהםסורייםאזרחיםשלנדידותערבמדי
היהאי-אפשרעל-כךאולםהארץ.פניםאלה'מסוכן""

הכפרעלמסתעראשרשהכוחלנהברורהיהלסמוך.
פעולתתוכננהלכך,בהתאםואכן,באזרחים.להיתקלעלול
נוקייב).בכפראזרחיםנפגעולאלואמנם,בנישלכוחו

לאהצבאי,המוצבאתלתקוףהועדאשרצביקה,שלכוחו
לוניתןבאזרחים.היתקלותשללאפשרותבמיוחדהוכן

מפגיעהלהימנעהמורהבצה"ל,הרגילהכללי,התדריך
בלתי-לוחמת.באוכלוסיה

הפגיםקבלתבגללצביקה,נאלץקודם,סופרשכברכפי
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כיווןאתלשנותהמוצב,אלבהתקרבונתקלשבההחמה""

רגעכלבמהירות.לעשותעליוהיהזהצעדהסתערותו.

ההמשך.לקראתלהיערךנוספתשהותלסוריםנתןמבוזבז

לגרוםהיתהעלולהצביקהשלתמרונובביצועאטיותכל

שלבפיקודוצביקה,שלהקדמיהכוחכאשרוהנה,לאסון.
צלצולמהצדנשמע-היעדעללהפתערמוכןהיהדני,

אנשים.שלצעידתםורעשפעמוני-עדר

אתלהכניסעלולההיתהכוחותינושלההסתערותהתחלת
הלוחמיםהצדדיםמשניצולבתאש-תופתתוךאלהאזרחים

שבמוצב.הסוריםומצדמצדנו-

עוכבה.ההסתערות

-ומאחוריהםלפניהםהאויב,שטחשבעומקלוחמינולעיני

נשיםגברים,:אנשיםעשרותעברו-ממשבהםונוגעים

לרעה.נפגעלאנוהםאישוטף.

מוסיףוהזמןגדולה,שהשיירהבמקוםהמפקדכשנוכח
האזרחיםקהלדרךאתהיהתקדםכוחואתהקיםלרוץ","

אלקרובה-יותרהסתערותעמדתאלובתוכם,הסוריים

פתחהצאןואחרוניהאזרחיםאחרוןעבורעםהמוצב.

בהסתערות.הכוח
טקטיתמרוןשלנכוןלשילובנאהדוגמהזוהיתה

נעלה.לוחמיםמומרעםמושכל

דברסוף
הראוייםרביםמעללי-גבורהבוצעוהנזכרותהפעולותבשתי

בכלומפקדיםרופאיםחובשים,נהגים,לוחמים,לסיפור.

;מהםמהנדרשלמעלהעשוהרמות
חטיבתזכת"ועל-כך

:לוחמתיחידהכלצופהאליובפרס,גולני""
נוספות.קרבמשישתעליההנטלו
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