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 להגנה הצפון פיקוד נערך למלחמה שקדמו הכוננותבימי
 הלרדנית. והזירה הסורית הזירה - זירותיובשתי
 במתקפת- הדרום פיקוד כוחות פתחו כאשר ביוני, 5בבוקר
 הצבא למלחמה הצטרף בסיני, המצרי הצבא כוחות עלנגד

 פתחה הירדנית הארטילריה "מצרים. של בעל-בריתםהירדני,
 זה ודבר - עתק-יזרעאל בכיוון גישש" שטחינו, עלבאש
 תחילה הירדנים. נגד הפיקוד כוחות של מיידית להפעלההביא

 בשעה קיבל אשר משה, אל"מ של השריון חטיבת'הופעלה
 את ולהשמיד דותן לעמק מייד "לפרוץ "פקודה את1200

 שם". הפרוסה הירדניתהארטילריה

 והאויב הקרקענתוני
 היא המזרחית צלעו אשר משולש, של בסיסו הוא דושעמק
 ואדי-ערה. כביש - המערבית וצלעו ג'נין-מגידו,כביש
 ברכב בו התנועה ומסולעי צמחיה וככוסה הררי,השטח

 מטעי-הזיתים בין המתפתלות בדרכי-העפר רקאפשרית
 הנחלים. ערוציולאורך
 שנסתייעה ירדנית, חטיבת-חי"ר הוצבה זה איזור עללהגנה
 טנקים(, )כ-30 מ-47" "פטון מסוג בינוניים טנקיםבגדוד
 בינו- תותחים ובסוללת כבדות במרגמות תותחי-שדה,בגדוד
 באיזור הירדני, הכוח של הימני באגפו )"ל'ונג-טום"(.ניים
 גדודי שני : בהרכב ירדגית חטיבת-שריון שהתה דאתיה,גשר
 חרמ"ש גדוד טנקים(, )כ-90 מ-48" "פטון מסוג בינוניימטנקים
 היתה מסוגלת זו חטיבה מתנייעים. בינוניים תותחיםוגדוד
 הק'רבות. מתהילת אחדות שעות תוך דותן עמק לאיזורלהגיע
 ערבה. ופתחת קבטיה מיצר דרך עבר לעמק פריצתהנתיב
 הפיקוד במפקדת עליו ולממונים החטיבה, מפקד מש'ה,לאל"מ

 כוח לתקוף תיאלץ החטיבה כי איפוא ברור היהוהאוגדה,
 לעו- האויב של "פטון" )טנקי ואיכותית מספרית עליההע'ולה
 החטיבה(. של "שרמן" טנקימת

תכנית-הפעולה
 : כדלהלן לפעול החליט משהאל"מ

- א'( כוח - )שיכונה אחד הכמ"ש-וטנקים כוח48  בפיקו- 
 ב1רקין את יכבוש כפר-דן, מכיוון יפרוץ - רמי שלדו

 דותן. עמק של הצפונית-מזרחית שפתו רכסי עלוייערך
 בפיקודו -ב ב'( כוח - )שיכונה שני טנקים-וחרמ"ש כוח48
 על וייערך יעבד את יכבוש ערערה, מכיוון יפרוץ - לויש'ל
 ד1תן' עמק של הצפונית-מערבית שפתורכסי

 דוחן לעמק יפרוץ - אדולף של בפיקודו - כוח-טנקים41
 שם, הפרוסד ארטילריית-האויב את ישמיד אל-ישן,מכיוון

 כפר-קיד. באיזורוייערך
 בפלו- מוגברת - יענק'לה של בפיקודו - יחידת-הסיור48

 ג'נין--שכם, כביש על תעלה דנתן, עמק את תחצהגת-טנקים,
 ערבה, ופתחת קצפיה מיצר לעבר חסימותותציב

 ומפקד הפיקוד אלוף אישור את משה אל"מ קיבל 1530בשעה
 בעמק שנערכה חפוזה בקבוצת-פקודות לתכניתו,האוגדה
 וכדי בתנועה, החטיבה יחידות נמצאו שעה באותהמגידו.
 התנועה. תוך-כדי הכוחות ציוות אף נעשה זמן, לאבושלא

הפעולה
 החטיבה של העיקרי המאמץ כוחות חצו 1700 שעה ביוניב-5
 רם- באיזור הישן( שביתת-הנשק קו )הוא "הקו-"ירוק=את

 האוגדה ארטילרית. באש בפתחו מייד, הגיב ירדן צבאח11.
 נגד-סוללתיות. למטרות ארטילרית באשהשיבה
 הקדמיים המוצבים פתחו תגידו-ג'נין, לכביש השדרהמשקרבה

 באש ג'נין, מוצבי ועד תל-תמנך דרך מ1ב1בה ירדן, צבאשל.
 של אחד ג'יפ-סיור ללא-רתע. ומתותחים נייחותמעמדות-נ"ט

 זו. מאש ישירה פגיעה נפגעהחטיבה
 המקלעים, ומן הטנקים מתותחי באש 'השיבוכוחותןההטלבה

 קו-המוצ- לעבר הועתקה האוגדה של הארטילריה אשואילו
 האויב. של הקדמיבים

 מערך על החטיבה של הקדמיים הכוחות עלו הריכוךלאחר
 שלו. צוותי-התותחים את בהפיצם האויב, של הקדמיה-נ"ט

 הרס"ר של היורידביעור
 פני על וחלף אל-יתר לעבר הכביש את חצהכוח-הטנקים

 פרוסה שהיתה )"לונג-טום"(, הבינוניים התותחיםסוללת
 קוד- עמק-יזרעאל, על איימה אשר זו, סוללהבמטעי-הזיתים.

 נלכדה בו - הנוכחי מקומה אל יעבד מאיזור כן לפנימה
 למראה מטרותיה. אל יעיל טווח להשיג שתוכל כדי -עתה

 הטנקים שהל"ו לאחר אך הצוותים, .נפוצו המסתעריםהטנקים
 למקומם. שבו - פניהםעל
 חלק קרובות לעתים שהוא מוזר מקרה אותו אירעוכאן

 המנהלתיים הדרגים נעו הטנקים אחרי מלחמות. שלממהלכן
 )מוסה(. ק'ולטיניבסקי משה רס"ר ובתוכם הכוח,של

 : מוסה רס"רמספר

 הכוח מפקד אל-ימן, אל העול'ה בדרך נעצרה"השדרה
 ' מחכה ואני לאל-מון, נכנסה טנקים ,פלוגת לי:אמר

 בינתיים היכנס לכפר. הכוח כל את להכניס כדילדיווח
 נטושים תותחים-נ"ט מצויים בה שמשמאלנולחורשה

 מנגנוניהם/ את מהם פרק האויב.של
 בלתי-מוכ- תותחים ראיתי - לבדי לחורש'ה"בהיכנסי

 כפי תותחים-נ"ט, אלה היו לא וודאי ודאי אך לי,רים
 מן הארוך הקנה, היה בהם הבולט הדבר לי.שנאמר
 מש- עמדו ומאחוריהם תותחים שני שם היוהרגיל.

 חמוש וזחל"מ קרון-פיקוד אחדות,איות-תחמושת
 נטושות. נראו עצמן העמדות "0.5.במקלע
 אלי. להצטרף ש"גים לשלושה וקראתי עקבי על"שבתי
 -מכיתן נשק-קל אש עלינו נפתחה לחורשה,בשובנו
 אש, להשיב החוליה על פקדתי השמאליות.העמדות

 על-פני חלפתי קל, ימני עיקוף ערכתי עצמיואני
 היורים. בעורף והופעתי גדר-אבנים חציתיהעמדות,
 אחל הופיע רגע באותו עליהם. בהסתערותפתחתי
 במקביל והסתער ):הג'ינג'י'(, בק חייםהסיירים

 עמהת-החימותמכיוון ל~
 ולהפ- הזחל"מ אל לקפוץ ניסה הירדנים החיילים"אחד
 הרכב. על בטפסו חוסל אך שמעליו, המקלע אתעיל
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 קבטיה. בצומת והאחרת יעבד ליד 40-האחתשסימונן יריתי אני אך - לעברי רימון להטיל ניסה שניחייל
 )שלא יעבד שליד הנקודה את דווקא ראיתי במפהבחפשי רימונו. את שהטיל לפני והרגתיו,בו

 פניתי ולכן להגיע(, 'הייתי אמור אליה הנקרדההיתה אל שבתי שלהם, מדי-הכיוון את התותחים מן"פירקתי
 תבנית את שיניתי הכביש על כיוון. לאותוימינה, התוצאות". על ודיווחתי הכוהמפקד

 כ-200 לאחריתרת-הכוח. ואחריהם הג'יפים,נץ עתק-יזרעאל. על הארטילרי האלים היסרבכך
 על- הטור את עצרתי קבמיה. צומת לכיוון - כלומר בורקין כווצותי וכיבולםצ:ו:רנעןדכוווע הנכון, לעבר אותי וכיוון בטעותי המ"פ "שגיחמטרים

 ניתכה לפתע אך עקבותי, על ולחזור להסתובבמנת כפר-דן, את )רמי( א' כוח כבש 1830, בשעה ביוני,ב-5
 באש הכביש. שליד קטן מצוק מעל נשק-קל אשעלינו הללו הכיבושים לאחר אל-יהון. את כבש כוח-הטנקיםואילו
 הודעתי נפגע. שלי וה,עוז" בפני, מרסיסים קלנפצעתי השטח. בנתוני הכרוכיםקשיים עצמי אני שלי, הזחל"מ מחיילי אחד בידו נפצעזו - ובעיקר החטיבה, התקדמות את שעיכבו הקשייםגברו

 ולהתקדם להמשיך לי הורה המ"פ ההיתקלות. עללמ"ע

 'י " כ;:ועיעב:4י1.17,1:ו;ןמ
 בתבנית בתנועה והמשכנו המוכה השטח מן"יצאנו נעץ- 328.7( )נ"נ בורקיו מוצב לעבר התנועה שדרום.בורקת %נשתלש-:י~

 עברה הצומת אל התנועה אורות. ללא אולםהרגיעה- של למרחק הכוחות הגיעו כאשר החשיכה. רדת לאחרתה
 לצומת בהגיענו מוחלטת. בחשיכה תקלות, כלללא זה- מנשק-קל אש עליהם נפתחה 'המוצב מן מטריםכ-700
 כלי-הרכב את 'ואילו האוהל, את לבדוק כדי הרכבמן הכוחות הגיעו - לטווח הארטילריה סיימה בטרם ועודהואיל ירדנו נמוכה. וחומה צבאי אוהל לכביש מימיןראיתי יפה, עלה לא בארטילריה להסתייע הניסיון התפרס.כ'וח

 הכביש. על לחיפוי השארתי ומקלעניהם נהגיהםעם זרקו- את הטנקים הפעילו זה לטווח בהגיעםלטווח-מגע.
 ממש ניצב טנק גיליתי ,ולפתע האוהל, לכיווןהתקדמנו תול"ר. ג'יפי וכמה משאית-תחמושת "פטון", טנקרלהם-'וגילו

 על היושב מקלען ראיתי ממנו, מטרים שנילמרחק. ובג'יפים.במשאית-התחמושת ובהגיעי לזהותו, על-מנת לטנק התקרבתיעל-ידי. ב"פטון", ופגעו האויב, על אש הנחתת תוך מייד, הסתערוהם

 בך,--.-,,,_4 בך:נ-ב,ן%ן,%תע,
 הצדדים, מכל שניתכה חזקה, אש נפתחה ברגע"בו

 חי- התפתחו הכביש. על שעמדו כלי-הרכב ועלעלינו*
ועלה העבירות. קשיי מחמת בכך הצליח לא אך ערקה, לעברקדם נפגע וזחל"מ-הפיקוד דקה עברה לא אך 'חזקה.אש להת- גיסה אל-שון, את שכבש לאחר )אדולף(,כוח-הטנקים ממקלעיהם השיבו והג'יפים וזחל"מ-הפיקודלופי-יריות,ןןי

fn~tr 
 הגיעו ואכן - כפר-קוד-בורקיו ציר על כפר-דן דרךועלו האויב. מן מטרים כ-20 - לכביש בסמוךלצומת, לכביש חזרו לאחור, פנו הטנקים כפר-דן. ורך לשטחולהיכנס ממערב בית גיליתי לפתע והלכה. גברה כלי-הרכבל מגידו-ג'נין, הראשי לכביש לעלות עקביו, על לשובאישורו שניתכה האש במקלע. שירה נהג-ג'יפ קשה נפצעוכן את וקיבל החטיבה מפקד אל הכוח מפקד פנהבלית-ברירה קשה, נפצעו בו אשר החיילים שלושת , ית

 - ירדני במערך-טנקים נתקלה יחידת-הסיור כאשרבדיוק הבית. מאחורי מחסהלתפוס למקום הגיעה המובילה פלוגת-הטנקים הנכון: ברגעממש הכביש את לחצות הנפגעים, את לשאת אנשי עלפקדתי
 את לחלץ החלטתי הכביש. שעל כלי-הרכב עלנשארוי מכשירי-הקשר כל שכן לנו, היה לא אלחוטי"קשר בטנקים. לתגבור בדחיפות וקוקהוהיתה

  מיוד"-המבנה. ינ גשו ."ו'ם "יגעת "יננ'ייי יחידת-הספר שלפעולותיה
 הכוח. על שססה הבית מאחוריל ערבה. צומת לכיוון יוסי, סגן המוביל,צוות-הסיור וחזרנולשדות,ל" מפקד פנה לכביש בהגיעו שכם-ג'נין. כביש אל עלתהמכן הכביש על והסתלקנו התנענו עליהם, ועלינוהתקרבנו ולאחר דותן, עמק את וחצתה המשיכה היא ; כפר-דןדרך אותם. לחלץ יצאנו ואני נהג-הג'יפ נפגעו.ה,פטון'-לא בורקך-כפר-קוד, ציר על 2200 בשעה עלתהיחידת-הסיור
 התעקמה זו אך בזוקה, להפעיל ניסיתי מכן"לאחר : יוסי סגןמסופר
 פעלה. ולא - הקפיצה בשעתכנראה לנוע פקודה קיבלתי שכם-ג'נין לכביש הגיענו"לפני
 במהירות יצאנו ואנו והג'יפ, הזחל"מ על עלו"החיילים נקודות שתי היו זו במפה הקוד. במפת 40 נקודהלעבר

א



 ,ילה'/-

 הכוחות תנועת : 1 מס'מפה

 עמק את חצתה כפר-דן, את כבר שעברה הראשונה,הטנקים עם אלחוטי קשר להקים הצלחנו יחידת-הסיורלעבר

 עמה. והתחברה יחידת-הסיור של בציר-ההיתקדמותדותן אש הנחית הכבדות המרגמות וכוח החטיבה,מפקדת

 משם". שהסתלקנו לאחר מייד הצומת,על
 יעבד נרכיבו לתגבורת-טנקים תזדקק יחידת-הסיור כי בעליל הובררעתה
 שביתת-הנשק קו את חצה אשר ב', כוח גם פעל שעיתבאותן פלוגת- כחסימה. בו ולאחוז קבטיה מיצר את לכבושכדי
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 קבטיה בצומת בצוות-הסיור שפגע הירדני ה"פטון"טנק

 ירדני קדמי מוצב כבש זה כוח בערך. 1800 בשעה ערערהליד
 נגד לחימה תוך יעבד, לעבר נע מכן ולאחר כפר-ענן,ליד

 קבטיה בצומת צוות-הסיור, של הפגועיםכלי-הרכב

 וכיתו,- הירדני המערך הבקעת : 2 מס'מפה
 ג'גי41

 מוצב על בהסתערות הכוח פתח לחצית סכויוך אויר:.כךוזו21
 קשה. בקרב וכבשו יעבד, על החולש 334( )נ"נפלוגתי
 במוצב יוסי סגן של צוות-הסיור נתקל עצמה עתבאותה
 על-ידי כנראה נתפרש זה ודבר ערבה, צומת שלהקדמי
 ; עצמה ליעצי כיתור מגמת ע'ל כמורה הירדניתהמפקדה
 עצמה )העיירה לסגת בילבד הירדניים הכוחות נצטווולפיכך
 בבוקר(. למחרת רק אמנםנכבשה

 ג'ניןצ2י122ומו
 על כוח-הטנקים יתרת עלתה ביוני, ב-6 0100 שעהלקראת
 בשלב החטיבה של העיקרית משימתה בורקיו-כפר-קוד.ציר
 - באיזור ארטילריית-האויב השמדת -זה
 ה. מ ל ש וה

 עלמה ולסגוו' ג'נין את "לעקוף : האוגדה מפקד פיקדעתה
 היורד המיצר את ולחסום קבטיה צומת את לתפוסמדרום,
 דותן", עמק לעברמקבטיה

 : צירים בשלושה ג'נין על סגרו החטיבהכוחות
 - )המרכזי( השני בציר א'; כוח - )הפנימי( אחדבציר

 יחידת-הם3ור. - )'החיצוני( בשלישי ואילו ;כוח-הטנקים
 פלוגת- והשמדתם. האויב בטנקי היתקלויות תוך נעוהכוחות
 טנקי מחלקות שתי על העורף מן עלתה חיים שלהטנקים
 קצרים. מטווחים מהיר בקרב אותן והשמידה מ-47","פטון

 את שטפה יחידת-הסיור, עם שנעה שלמה, שלפלוגת-הטנקים
 פגעו אשר שבצומת, טנקי-האויב את והשמידה קבטיהצומת
 יוסי. של בצוות-הסיור לכןקודם

 ונעה שכם-ג'נין, כביש את חצתה יריב שלפלוגת-הטנקים
 את גילתה בתנועתה ג'נה. של הדרום-מזרחיים רכסיהלעבר
 אתה וניהלה העיר, להגנת שהוצבה ה,,פטון" טנקימחלקת
 ארוכים. מטווחיםקרב-אש
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 הירדני השריון פני את לקדם יוצאהשריון

 על שהוצב הירדני גדוד-החי"ר את הפתיעהתנועת-הכיתור
 והושמדו מלחמה השיבו הקרובות היחידות ג'נין'משלטי

 קבטיה, לעבר לסגת ניסו יותר המרוחקות ואילו ,במוצביהן
 יריב. של באש-הטנקים הושמדו הן גםאך

 חטי- מוצק בסיס א'ורגן הכוחות תנועת עםבעת-ובעונה-אחת
 )מקום גרשון החטיבה סגן-מפקד בפיקוד כפר-קוד בגזרתבתי
 המרגמות כוח ,והתפרס התחזוקתיים הדרגים התכנסושם

 מיקוש כולל האיזור, את איבטחה יחידת-ההנדסההכבדות(.
 להגנה.והיערכות
 tO5OO בשעה ביוני ב-6 כותרהלנין

 קבטיה בצומת להשאיר יחידת-הסטר על פקד מיטהאל"מ
 פלוגת-הטנקימ עם יחד לנוע ומחלקת-טנקים,צוות-סיור
 בכניסה לכוח )המתין עצמו הוא לכבש'ה. על-מנת ג'נין,לכיוון

 קרב-הכיבוש. על ופיקד לעיר עמו נכנס העיר, יטלהדהומית
 05.00, לשעה סמוך לעיר נכנסו ופלוגת-המנקיםיחידת-הסייר

 ה"פטונים", עם קהבות ניהל'ו הם לצפון. מדרום אותהושטפו
 העיר למרכז בהגיעם מרכזי-התנגדות. שהיו בנייניםופיצחו
 באש-הטנקים; שותקה התנגדותה המשטרה, בנין 'לעברפנו

- 0700ובשעה  שוב - לעיר הכניסה לאחר כשבתיים 
 לא עתה כי נדמה בתוכה. מאורגנת התנגדות כל ניכרהלא
 את ויבער העיר את שיטהר כדי לחי"ר, לחכות אלאניתר

 יכלו לא משה של כוהותיו אך הנותרים.קני-ההתנגדות
להמתין.

 גשר ליד שהתה אשר 40, מס' הירדניתחטיבת-השריון
 לצומת הגיעה 0545 ובשעה וקבטיה, שכם לכיוון נעהדאר'יה,
 את מייד לפנות משה לאל"מ הורה האוגדה מפקדקבטיה,
 שרלון- לקרב ג'נין של הדרומיים מוצביה על ולהיערך'הע"ר,
 הירדנית. החטיבה נגדבשריון

 נכנסה- ובמקומם 0730, בשעה ג'נין את פינוכוחות-השריון
- 0800בשעה  אהרון, אל"מ של בפיקודו חטיבת-חי"ר, 
 הכללים לפי פעל לא האויב אך אותה. לטהרבמגמה
 ג'נין. בתוך לעמדותיו שב אם לנו-כיהרצויים

 ת ע י נ כ מחדש. ג'נין את .לכבוש נאלצהחטיבת-החי"ר
 1330. בשעה היום, בצהרי רק הושגהג'נין
 פעולות המשך בג'נין. החי"ר חטיבת של פעולתה תיאור מובא)להלן
 28(. בעמוד -השריון
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