
:הגליל"שלום"מלחמת
העיקרייםהצבאייםהמהלכים

מם'בניסא"ל

לאחרטרורנגדלוחמה
1981(אפרילעד(לוטנומבצע

1978(מרס21-)15ליטנימבצעבעקבות
בינוישראל.עםהמגעקואתאש"ףאיבד
רצועת-כפולחיץנוצרישראללבין

ורצועתחדאדשלהנוצריותהמובלעות
בדרוםשהוצבהאו"םכוח(יוניפי"ל
לשטחלחדוראש"ףשליכולתולבנון).
דיהיהלאאךאמנם,נפגעהישראל
ניסיונותיואתלהפסיקכדיזובפגיעה
בישראל.לפגוע

89המחבליםביצעוהנסקרתבתקופה
)58ישראלמדלבנוןמגבולפעולות
ניסיונות21ארטילרי,ירישלתקריות
שמונההיבשה,בדרךחוליותלהחדיר
ושניהיםדרךחוליותלהחדירניסיונות
האוויר).דרךחוליותלהחדירניסיונות

ישרא-תשעהנהרגואלהפעולותבמהלך

ניסיונות31מכלל57.ונפצעולים
)9404(.29סוכלוהחדירה

האבדותשליחסית,הנמוך,מספרן
לזכותנזקףזובתקופהישראלשספגה
פעולות-צה"לשנקטהלחימהשיטת

האלהלפעולותזמן.לאורךזעירות
מצטברתהשפעההנראה,ככלהייתה,

המחבלים.שלהפעולהיכולתעלקשה

יזו-פעולות32צה"לביצעזובתקופה

חילשלתקיפותעלנוסף(בלבנוןמות
כ-1200נפגעואלהבפעולותהאוויר).

בשי-שהיהרבציודוהושמדמחבלים

באופןהתבצעהלאזופעילותמושם.
קשהנהיההזמןובמשךומושלם,רצוף
היוזולהתפתחותלבצעה.ויותריותר
ממשבריםלהימנעהרצוןסיבות:שתי

להימנעוהרצוןמצריםעםהמו"מבעת
ועםבלבנוןהסוריהכוחעםמהתנגשויות

יוניפי"ל.כוח

שלהמתמשכתההתקפיתהפעילות
יותרלהשקיעהמחבליםאילצה.אתצה"ל
היאכןכמולהגנתם.אמצעיםויותר
פעולתם.דפוסיאתלשנותאותםחייבה

בלבד,הכותבדעתאתמשקףץהמאמר*
צה.ל.עמדתאתבהכרחמייצגואינו

נאלצובישראלפיגועיםלתכנןבמקום
להגברתאמצעיםעללחשובהמחבלים
כךועל-ידי(להתבצרהחלוהםביטחונם.
כבד,בנשקוהצטיידוניידותם)אתצמצמו

יוצאצה"ל.עםלהתמודדשיובלוכדי

נגדבלחימהישראלשלהישגיהכיאפוא,
שלהתעצמותםתהליךאתהאיצוהטרור

לצבאהפיכתםתהליךואתהמחבלים
למחצה.סדיר

-1981אפריל-יולי

הסוריםעםישירעימות
ובידודומביתאסדמשטרשלקשייו

בלבנוןהנוצריםאתעודדוהערביבעולם
האזורביןטריטוריאלירצףליצורלנסות
שבבקעתלזחלההלבנוןבהרהנוצרי
מצבםאתלשפרכךידיועלהלבנון

זהבניסיוןראוהסוריםבלבנון.האסטרטגי
-ביירותבכביששליטתםעלמידיאיום

במתקפהוהגיבוהלבנוןובבקעתדמשק
צנין.ובהרבזחלההנוצריםנגדכוללת

מסוקיםלהפעילסוריההחלהכאשר

ישראלבכךראתההנוצרים,נגדבמערכה

שהיאהאדומיםהקוויםאחדשלהפרה
מסוקיםשניוהפילהבלבנוןהציבה
בעקבותצנין.הרבגזרתשפעלוסוריים
הסוריםהכניסוממסוקיהםשנייםהפלת
ידיועלהלבנוןלבקעתקרקע-אווירטילי

מאזןאתמשמעותיבאורחשיפרוכך
לטובתם.לבנוןבשמיהכוחות

הטיליםאתלהשמידאיימהישראל
שלהפעולהחופשאתשהצרוהסוריים,
מעי-חששהאמריקניהממשלמטוסיה.

אתלשלוחומיהרלישראלסוריהביןמות
להוצאתלהביאכדיחביבפיליפהמתווך
מאי-בחודשיםשלום.בדרכיהטילים

לתקוףהיםוחילהאווירחילהמשיכויוני
פעילותוביאםבלבנון,מחבליםמטרות

בהיקפהמוגבלתהייתההאווירחילשל

הקרקע-טילימערךשלמקיומוכתוצאה

הלבנון.בבקעתאוויר
צה"לפתחביולי17-10בימים

אש"ףכוחותנגדמהאווירמקפתבמערכה

ובתש-באנשיולפגועכדילבנוןבדרום

בהפגזהזומתקפהעלהגיבאש"ףתיתו.
והגלילהעליוןהגליליישובישלרצופה

רב-קנייםמטל"ריםבאמצעותהמערבי

נהרגואלהבהפגזותמ"מ.130ותותחים
האווירחילנפצעו.ו-14ישראליםשישה

וגרםבביירותהמחבליםמפקדותאתתקף
הקרבותבמהלךבנפש.אבדותלמאות
להפריעשניסוסוריים,מטוסים2הופלו

25(.ומיג21מיג(האוויר.חיללפעילות
היולאונהריהשמונהקרייתהעיירות

עליהן,המסיביתלהתקפהמוכנות

מקריתבייחוד-תושביםבריחתוהחלה

חביבפיליפהשיגדברשלבסופושמונה.

ב-24לתוקףנכנסהוזואש,הפסקת

השקטנשמרחודשיםארבעהבחודש.
זהשקטניצלווהמחבליםהלבנון,בגבול

ישראלבתוךולפעילותלהתעצמות
ובשטחים.

המלחמהלפרוץהמידיותהסיבות
הרחיבוהסוריםכיהתברר,1982במרס

עדבלבנוןשלהםהאבטחהרצועתאת
תצפיתהתגלתה(חדדרס"ןשלהמובלעת

נלכדהגםחודשבאותובבופור).סורית
באפ-הנקרה.ראשלידמחבליםחוליית

עלרכבובעלותצה"לקציןנהרגריל
וכתגובהחדד,שלהמובלעתבתוךמוקש

מחבליםמטרותהאווירחילתקףכךעל

מאזהראשונההפעםזו-לבנוןבדרום
מטוסיתקפומאיחודשבמהלך.1981יולי
מחבלים,מטרותנוספתפעםהאווירחיל

שטחלתוךמדויקתלאבאשהשיבוואלו
במת-נמנעוהםכיהיא,ההערכה(הגליל.

חודשבאותוביישובים).מלפגועכוון
סורייםמיגמטוסישניהאווירחילהפיל

עלתההחודשבסוףואילולבנון,מעל
מוקש.עלגלעדיכפרשלמשאית

לתוקפההאשהפסקתכניסתמאז
טרורפעולות248המחבליםביצעו
26נהרגואלהבפעולותובחו"ל.בארץ
נפצעו.ו-264אנשים

מחבליםחולייתניסתה1982ביוביב-3



198225ספטמבר*284מערכות

בלונדון,ישראלשגרירבחיילהתנקש

ההתנק-ניסיוןעלכתגובהארגוב.שלמה

האווירלחילישראלממשלתהורתהשות

שתיים-מחבליםמטרותתשעלתקוף
ששימשההספורט,קרייתאת(בביירות

שלתחמושתומחסןאימוניםמחנה
קרב)ללוחמתהספרביתואתהמחבלים,

לבנון.בדרוםנוספותמטרותושבע
1500.שעהביוניל-4נקבעההתקיפה

המחבליםפתחו17תקיפהעלכתגובה

הגליל.יישוביעלכבדהבהפגזה

הגליל"שלום"מלחמתעלההחלטה

בפניעמדוהמחבליםהפגזותבעקבות

:פעולהדרכישתיישראלממשלת

המחבליםנגדהתשהמלחמתלנהלא)

הספר.יישובילגבימכךהמשתמעכלעל

בדר-אש"ףכוחותנגדלמתקפהלצאתב)

לבנון.ום
1982ביוניה-5שבתבמוצאיבישיבתה

הממשלה:החליטה
להו-המשימהאתצה"לעללהטילא.

שלהאשמטווחהצפוןיישוביכלאתציא
ומפקדו-הם-המרוכזיםהטרוריסטים

בלבנון.-ובסיסיהםתיהם
הגליל.שלום-המבצעשםב.

אתלתקוףאיןזוהחלטהביצועבעתג.

אתיתקוףהואאםאלאהסורי,הצבא
כוחותינו.

לשאוףמוסיפהישראלמדינתד,
העצמאיתלבנוןעםשלוםחוזהלחתימת

הטריטוריאלית.שלמותהעלשמירהתוך

בנוהלצה"להחלהפקודהבעקבות

שעתהגליל".שלום"תכניתלביצועקרב
1200.שעהביוני6א'ליוםנקבעהה"ש"

חילמטוסיהמשיכוה"ש"לשעתעד

ביןשכללומחבליםמטרותלתקוףהאוויר
רכב,כליארטולריה,שריון,ריכוזיהיתר,
התרכזוהתקיפותומאהלים.מבנים
והמרחבדמורצידון,צור,באזוריבעיקר
היםחילוהזהרני.הליטנינהרותשבין

לאורךהמחבליםשלירימקורותאיבן
חילספינותפעלוכןכמוושתקם.החוף
ומנעוהמחבליםשלרבבכליכנגדהים
החוף.כבישלאורךצפונהנסיגתםאת

הקרבזירת
קמ"ר10,400שלשטחעלמשתרעתלבנון

צבאית.לפעילותביותרמהקשיםשהוא

ל-4לבנוןשלשטחהאתלחלקאפשר

עיקריות:גזרות

החוף.מישורא.
הלבנון.הרב.
הבקעא).(הלבנוןבקעתג.
הלבנון.מולהריד.

החוףמישורא.
הנקרהלראשבצפוןכביראלנהרבין

לים-התיכוןבמזרחהלבנוןהרוביןבדרום

מגיערוחבוהחוף,מישורמשתרעבמערב

מעובדהמישורק"מ.7.5עדהיותרלכל
הואמספרובמקומותבאינטנסיביות,

הלבנוןשהריבמקום-לחלוטיןנעלם
הואהחוףמישורהים.לשפתעדמגיעים
בומצויותבלבנון.ביותרהמאוכלסהאזור
וטרי-ביירותצידון,צור,:הגדולותהערים

קטנות,עיירותשלרבמספרעודוכןפולי
הפלסטי-שלהפליטיםמחנותורובכפרים

קטניםונחליםנהרותשלרבמספרנים.
התיכוןליםהלבנוןמהרינשפכיםיותר

הנה-באזור.לתנועהמכשוליםומהווים

הזהרני,הליטני,הם:העיקרייםרות
ביירות.ונהרדמורנהרהאוולי,

אתמגבילותלעילשנסקרוהבעיות
לדרכיםורקאךכמעטהשריוןהפעלת

השתלטותומצריכותקיימיםולכבישים
כדישולטיםשטחיםספוראיןעלמוקדמת

צירסביר.בקצבהתקדמותלאפשר

לתנועההחוףבמישורהעיקריהתנועה
החוף.כבישהואמדרום

הלבנוןהרב.
וביןבדרוםלליטניבצפוןאל-כבירנהרבין

הלבנוןלבקעתבמערבהחוףמישור
הסורי-מהשברחלקשהיא-הבקעא(

הלבנון.הרמתנשאבמזרחאפריקני)
ק"מ.ל-2560ביןורוחבוק"מכ-160אורכו

מגיעותפסגותיואשרקשההררישטחזהו
נתיבימ'.3000-2000כדיעדלעתים

ורובםצריםבתוכווהציריםהתנועה
המורדותלמערב.ממזרחמתמשכים
ואילותלוליםהלבנוןהרשלהמזרחיים
לכיווןהמשתפליםהמערבייםמורדותיו

כפריםבאזוריותר.מתוניםהחוףמישור
נוצריםבעיקר-תושביהםאשררבים

בטר-המדרונותאתמעבדים-פירוזים

ובאמ-בכוחותזהאזורלחסוםניתןסות.

אפשראיוכמעטיחסיתקטניםצעים
קייםזהבאזורשריון.עוצבותבולהפעיל

נתיבים)שניהכולל(אחדעיקריציר

ג'בע-ג'רג'ועציר-מדרוםלתנועה
דיר-אל-קמר-א-שוףכפר-ג'זין-

אל-בידר.דהר-זחלתאעין-

הלבנוןבקעתג.
קרעוןלאגםבצפוןאל-קעאביצותבין

הרילביןבמערבהלבנוןהרוביןבדרום

הלב-בקעתמשתרעתבמזרחהלבנוןמול

ביןנעורוחבהק"מו2ס-כאורנהנון.
זוהיבצפון.ק"מל-20בדרוםק"מחמישה

למרגלותהמשתרעתמוארכתבקעה
מולהריושל-הלבנוןהרישלהפסגות

אךהירדן,בקעתשלהמשכההיאהלבנון.
הצפוניחלקה-עיוןבקעתלביןבינה

הררי,פקק""מצוי-הירדןבקעתשל

הלבנוןומולהלבנוןהראתהמחבר
א-דהרבירג'בלאתכוללואשרחרמון)(

הבקעהלתוךתנועהכלערבה..וג'בל
נהרזה.בשטחמעברמחייבתמדרום
חלקים.לשניהבקעהאתמחלקהליטני
השקיהתעלותמצויותהליטניעברימשני

בבקעאבהצפה.המושקיםושדותרבות
ימותכלעביריםבלתיביצותאזורישני

ענג'ר.וביצותעמיקביצות-השנה

היחידהשטחהיאשהבקעאלמרות

שריון,כוחותלפרוסניתןשבובלבנון

ההש-תעלותבשלבהלתמרןמאודקשה

שהיאומשוםהאינטנסיביוהעיבודקיה

רוחבהלבלכמעטעבריהמשנינשלטת
ומולהלבנוןהררכסיידיעלואורבה
אורךצירישלושההלבנוןבבקעתהלבנון.
:עיקריים

-דלפיגשר:המערביהבקעאכביש*

שתורא.-אליסקב-משערה
-כוכבאהבקעא:מרכזכביש*

אליס.בר-ג'ניןג'ב-קרעון
-תצביאהמזרחי:הבקעאכביש*

ענג'ר.-יעקובסולטן-ואדיאלרשיא

השטחהיאהלבנוןשבקעתמאחר
ריכזושריוןלהפעלתבלבנוןביותרהנוח

והכוחותהביצוריםעיקראתהסוריםבה
שלהם.

הלבנוןמולהריד.
ביןטבעיגבולמהוויםהלבנוןמולהרי

לג-מתנשאיםהםבמזרח,לסוריהלבנון

מחלקםהברדהנהרמ_5,2שס.'.שלבהים
ובד-הלבנוןמולהריבצפון:גושיםלשני

ותלו-מבותריםאלההריםהחרמון.רום

חשופיםהםקשה,בהםהאקליםלים,
נתיבישאיןכמעטאוכלוסייה.ודלילי

אורך.ציריבהםאיןאלה.בהריםתנועה
-דמשקכבישהואהעיקריהרוחבציר

ביירות.

לחימהכיעולה,הקרבזירתמתיאור

בשיטותשליטהמצריכהלבנוןבשטח
לחימהביותר:המסובכותהלחימה

וצליחתבנויבשטחלחימההררי,בשטח
מלאשילובמחייבהשטחמים.מכשולי

דברברציפות,הנ"להשיטות3של
התכנון.עליותרעודהמקשה
הטנק,הריאלה,בבעיותדילאאם
בצה"להנושאהלחימהאמצעישהוא

בשטחסובלהיבשה,קרבנטלבעיקר
:וביניהןחמורותמבעיותלבנון

חמורהמגרעתהואהרבמשקלו*
גשרונים.ועלגשריםעלמעברבעת
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התנועהעלמקשיםורוחבואורכו*
ההרריים.בצירים

יורדתהקטניםהשטחתנאיבשל*

לעתיםומשתווההתותחאפקטיביות
מרנ"ט.שלליעילותו

מצמ-השטחותנאיההיקפיהשריון*

אפשרויותאתלמינימוםעדצמים
התצפית.

מציביםבלבנוןהשטחתנאיכן,עליתר

העולההמסקנהקשות.לוגיסטיותבעיות
יתרונותלמתגונןכיהיא,השטחמתיאור

יכולתלגלותחייבהתוקףהכוחוכירבים,

ביותר.גבוההוביצועתכנון

היריביםהכוחות

כמעטהמלחמהערבהסורי:הצבא
הפיכתותהליךאתסוריהצבאהשלים

תוםמאזומשורין.ממוכןשכולולצבא

הסוריהצבאשרויהכיפוריםיוםמלחמת

אשרמואצת,התעצמותשלבתהליך

להתמודדיוכלבולמצבלהביאונועדה

צה"ל.עםלבדו

:סד"כ
שריון.דיביזיות4

ממוכנות.דיביזיות2
ו-2שריוןחטיבות)2עצמאיותחטיבות4

ממוכן).חי"רחטיבות
קומנדו.גדודימ-25יותר

וחת"ם.חי"רשריון,:מילואיםאגדימספר

.:עצמה

ז-26ז-27מהדגמיםטנקיםמ-3500יותר
ז-55.

חת"מ.קניכ-2300
סאגר","(נ"טלטיליםמשגריםכ-1500

ו"סוואטר").הוט""מילאן","
BTR-152;ו)-BMP;נגמ"שיםכ-1600

זא-805
עזא-06(.;

קרקע-קרקעלטילימשגריםמ-30יותר

וסקאד.פרוג
קרקע-אוויר).טילי(טק"אסוללותס-כ8

:והפצצהקרבמטוסיכ-500
טייסות).)11גימ-21מטוסי250

גימ-23.מטוסי64

.1גימ-7מטוסי25
יוחוס-7.מטוסי16

יוחוס-20.מטוסי26

אחת).טייסת(גימ-25מטוסי25
תקיפהמסוקיס-כ5כולל(מסוקיםכ-150

גאזל")."

הסוריהכוח(הכס"בערוךהיהבלבנון

אסמעיל.אדיבעמידשלבפיקודובלבנון)

בלונדון.אסטרטגייםללימודיםהמכנןפיעל-

:הכס"בסד"כ
טנקים.חטיבות2

ממוכן.חי"רחטיבות2
קומנדו.גדודימספר

טק"א.וסוללותנ"מנ"ט,חת"ם,יחידות

צש"ף).של(חי"רחטיבות2

צש"ף).של(שריוןאגד1

עצמה
ו-7-55.ז-26טנקים300

מ"מ0-30130,תותחים(חת"םקני300
מ"מ).ו-120160ומרגמותמטל"רים

ו-BTR'-152,ו-BMPנגמ"שים80

הגיאו-למבנהבהתאםנערךהכס"ב

אתא.הבאה:בצורהלבנוןשלגרפי

שביןבשטחפרסהואהאבטחהרצועת
קולביןבדרוםחדדומובלעתיוניפי"ל
בית-עיישיה-סחמר-דנייבה
ניצולתוךדמור,-אל-קמרדיר-א-דין

החרמון,מורדותשלההררייםהשטחים
הלבנון,הרומורדותא-דהר,בירג'בל

רצועתב.התוקף.ולהתשתלהשהיית
אתכללההכס"בשלהראשונהההגנה
ואתערבהג'בלאתהלבנון,הראתדמור,

השנייהההגנהרצועתהחרמון.מורדות

הסוריםתערכוה

למגננה

.נ
י--ל
.ע
'ן21--

ק ע4
ן,ח'יוקש,.."'1ח"

/JSYי,,,

ח4,-י

קשין'
-,
.. (,,
ץ

ן
4

ותבניתההיערכותההתבצרות,

הכס"בשלההגנה

הסוריםהחלוללבנוןפלישתםלאחר
להגנהידםעלהכבושהשטחאתלהכין

תוךהסובייטיתהדוקטרינהכלליפיעל
בלבנון.לתנאיםהתאמתה
שתיעללענותבמגמהנערךהכס"ב

:עיקריותבעיות
תוךבלבנוןהמפתחשטחיעלהגנה.1

ואבטחתמאש"ףהנוצריםהפרדת
ביי-עללכולמעל(המדינהעלהשליטה

לדמשק).הכבישועלרות
יתקוףשצה"ללאפשרותהיערכות2.

ודמשק.סוריהלכיווןהבקעאדרך

רייק-זחלהאתביירותהעיראתכללה
ראה(עשייר.אלדיר-יבוסג'דידית-

זה).בעמודמפה

ההיערכות:פירוט

זושעירמשום-ביירותאזור*
לבנוןשבעריוהחשובההגדולההיא
השלטוןמוסדותכלמרוכזיםבה-
גדולכוחהסוריםבההחזיקו-

מרצועתחלקהיהזהכוחיחסית.
הראשונה.ההגנה

חטיב-מסגרות4לסוריםהיובביירות

המערךקומנדו.יחידתועודתיות
:כללשלהם
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ממובן.חי"רחטיבת1
חי"רחטיבותאלה(צש"ףחטיבות2

בפלסטינים).המאוישות

יותרשכללצש"ףשלשריוןאגד1
ז-55,45.טנקיםמ-50

חי"רחטיבתנערכההלבנוןבהר*

טנקים.גםשכללהממוכן

חטיבתנערכההלבנוןבבקעת*
חרמ"ש.כוחגםולהז-26טנקים

חטיבתנערכההלבנוןמולבהר*
חרמ"ש.כוחגםולהז-26טנקים

1(.מס'מפהראה(

הצבאיתהזרוע-אש"ף

מאמציםאש"ףהשקיעליטנימבצעלאחר
זה,צבאסדיר.לצבאלהפוךבדירבים

המדינהשלצבאהלהיותהיהשאמור
הראשוןבשלבנועדשבדרך,הפלסטינית

בלבנון.הדומיננטילכוחאש"ףאתלהפוך

ארגונישמונהפעלובלבנון-סד"כ
:עיקרייםמחבלים

1חי"ר,חטיבותארבע-הפת"ח1.
כ-6500סה"כחת"מ.אגדושריון,אגד

מחבלים.

+גדודי-חי"רשלושה-ה"צעיקה"2.
מחבליםס-ב200סה"כמיליציוני.כוח

סורי).ארגוןזהולמעשה,(

פלסטין"לשחרורהעממיתהחזית"3.

כ-600-ג'בריל)(הכלליתהמפקדה

מחבלים.

פלסטין"לשחרורהעממיתהחזית"4.

מחבלים.ספ-כ8גדודים,ארבעהחבש),(

חואתמה),(הדמוקרטית"החזית"5.
מחבלים.כ-פססוגדודים,ארבעה

כ-600-פלסטין"לשחרורהחזית"6.

מחבלים.

כ-300-העממית"המאבקחזית"7.

מחבלים.

כ-700-הערבית"השחרורחזית"8.

צבאידיעלהופעלזהארגוןמחבלים.
עיראק.

-הפת"ח)שלפיקודותחת(צש"ף9.

אחד.שי-יוןואגדחי"רגדודישני

עצמה
מחבלים.כ-15,000

ז-55(.1-54,ז-43),טנקיםכ-100
ווכ-סםתותחים)250ארטילריהקניכ-350

רב-קניים).מטל"רים
)BRDM-2;ושריוניותנגמ"שיםכ-150

;BTR-152.)614-1ע
תול"ריםטילים,(נ"טמשגריםמ-200יותר

נ"ט).ותותחים

כוללמתנייעיםרובם(נ"מקנימ-200יותר
.(zsu-23"4

היערכות

המחבליםארגוןהואשהפת"חמאחר

עלאחראיותיחידותיוהיוביותרהגדול
שלהפעילותתיאוםועלהשונותהגורות

גזרות.באותןהארגוניםכל
ומורדותהחוףמישורדרוםגזרת*

צידון,אתשכללהזובגזרההלבנון.הר

חטיבתערובההייתהוג'בענבטיהצור,
מוקדםשלבפיקודוהפת"חשלה"קסטל"

איסמעיל.חג'

וממנהמחבלים,כ-6000פעלוזובגזרה
ישראל.נגדהפעילותעיקרהתבצעה

החוףבגזרתאש"ףשלצבאיתנוכחית

עיישיה).(הלבנוןהרדרוםשלגזרת

ה"ירמוך"חטיבתערוכההייתהזובגזרה

כ-600כללהזוחטיבההפת"ח.של

מחבלים.

א-בירג'בל(ה"פתח-לנד"גזרת*

זובגזרההחרמון).ומורדותערבהדהור,
שלכראמה""חטיבתערוכההייתה

מחבלים.כ-1500כללהזוחטיבההפת"ח.
-זהרנימרחב(ובסביבותיהבצידון*

מחבליםכ-1500ערוכיםהיואוולי)

בגזרההפת"חשלהכוחגדודים.בשלושה
אשר(ספטמבר"חללי"גדודאתכללזו

בפיקודווהיהה"קסטל"לחטיבתהשתייך

כללזהגדודאל-שיח').כמאלראידשל
טנקים,פלוגותשתיחי"ר,פלוגותארבע

מרג-שלכיתותושתינ"ממחלקותשלוש

זובגזרהנמצאובןכמומ"מ.120מות
הפת"חשלהשריוןאגדשלכוחועיקר

מפקדות.ומספר
לדמורהאכלישביןהגזרהעל*
עין"צש"ףחטיבתאחראיתהייתה

שלהכלליתהמפקדהת"פ(ג'אלות"
אש"ף).

רובשלהמפקדותנמצאובטיירות*
כ-ערוכיםהיובעירהמחבלים.ארגוני

באר-בטנקים,שהסתייעומחבלים6000

בוצרההעירונ"מ.נ"טובכליםטילריה,
בנויבשטחהלחימהכלליכללפילהגנה

האזרחים.מלחמתשנותשבעבמהלך

7(.מס'מפהראה(
להגנהלבנוןבדרוםנערבוהמחבלים

למקרהתכניתםהבנויים.בשטחיםבעיקר
עללשמורהייתהישראליתהתקפהשל

אבדותגרימתתוךלסגת)דהיינו(כוחם
קיווכןכמולצה"ל.האפשרככלכבדות

לעזרתםיחושוערבשמדינותהמחבלים
כוללתלמתקפהתצאשישראלבמקרה
נגדם.

התות-בשר"המחבליםהיולמעשה

הסוריתהאבטחהרצועתשלחים"

איגוףמפנידמשקעללהגןשנועדה
זועובדהכינראה,לבנון.דרךישראלי

מדי.מאוחרלמחבליםהתחוורה

צה"לכוחות

ולמערכה,כפיקודוהוכרהמבצע
הכוחותהוקצו1982,ביוניב-6שהחלה
:הבאים

הצפון.פיקודמפקד1.

לבקעא.הבוחותמפקדת2.

ובמילואים.בסדירעוצבותמספר3.

להטסה.והןלתקיפההןאווירסיוע4.

לנחיתה.והןלתקיפההןימיסיוע5.

הצפון:פיקודשלההתקפהתבנית
על-שאושרהכפיהצפון,פיקודכוונת

הגליל"שלום"למבצעהרמטכ"לידי

במחבלים,יפגעהצפוןפיקודהייתה:
עלהלבנוןבדרוםתשתיתםאתיהרוס
מגבולופח"עארטילריירילמנועמנת

הצבאאתלהשמידבכוננותיריחהצפון.
כוחותינו.אתיתקוףאםבלבנון,הסורי
יסודגורמישניעלהתבססהזותכנית

התוצאותאתלהביאהיואמוריםאשר
:המקוות

בשט-עוקפיםוציריםנתיביםניצול1.

ההרריים.חים

כדיהאויבבעורףכוחותהנחתת2.

לשבשוכדיהמחבליםנסיגתאתלמנוע
ארגונם.את

ומשימותכוחות

המחבליםריכוזיאתישמידא'כוח1.

כבישעלתנועהעל-ידיהחוףלאורך

האזורוטיהוראל-אוולינהרעדהחוף
לצורךתשתיתם.הריסתתוךממחבלים

חי"רהכוחלרשותעמדוהמשימהביצוע

ושריון.

המחבליםריכוזיאתישמידג'כוח2.

על-ידיד'לכותויחבורנבטיהברמת

עלהשתלטותתוךהזהרניצירעלתנועה
החרדלהמעברותהכשרתחבוש,גשר

הריסתתוךממחבליםהגזרהוטיהור



דו"צ)(החנףיר"לאזרךמתקדמיםצה"לשלר"1ה1שריון

עמדוהמשימהביצועלצורךתשתיתם.

ושריון.חי"רהכוחלרשות

המחבליםריכוזיאתישמידה'כוח3.
תנועהעל-ידי-וייערךב"פתח-לנד"

תצביא-כוכבאלעברממטולהבצירים

התקפהשללאפשרות-שבעה
עמדוהמשימהביצועלצורךסורית.
וחי"ר.שריוןהכוחלרשות

האוולי,נהרבשפךינחתב'כוח4.
הפעולהגזרתאתויבודדצידוןאתיכתר
והכבי-החוףכבישחסימתעל-ידימצפון

הפעולהביצועלצורךלו.המקביליםשים
לאחרוטנקים.צנחניםהכוחלרשותעמדו

בשריוןזהכוחתוגברבצידוןהחבירה

נוסף.
לעי-פיקודיתעתודהישמשד'כוח5.

לעברא-שוףבהרילתנועהאוה'כוחבוי
טנקיםהכוחהפעילזהלצורךהבסרי.גשר

וחי"ר.

ההגנהרצועתאתיבקיעו'כוח6.
בדירוג,הקרעוןבאזורהסוריתהראשונה

לצורךבלחימה.יתערבוהסוריםאם
שריוןהכוחהפעילזומשימהביצוע
וחי"ר.

ג'זין.מתחםאתיכבושז'כוח7.

בפיקודולנקעאהכוחותמפקדת8.

הלחימהאתתנהלגלבןאלוףשל

יתערבאםבבקעא,הכס"בלהשמדת
הייתהאמורההפעולהלצורךבלחימה.

מספרפיקודהתחתלקבלהמפקדה
כוחות.

לכוחותלסייעהוטלהאווירחילעל9.
פעולותלבצעדרישה,לפיהיבשה
להטיסמחבלים,יעדילתקוףאמנעה,

עליונותלקייםבמסוקים,חי"רכוחות
שמיעלולהגןלבנוןמעלאווירית
המדינה.

פעולותלבצעהוטלהיםחילעל10.
ספציפיים,מחבליםיעדיולתקוףאמנעה
ובמק-האוולי,בשפךהכוחאתלהנחית

לבנוןחופילאורךימיתעליונותלקייםביל
המדינה.חופיעלולשמור

שלבפיקודוהצפוןפיקודמפקרתו.ו
המבצ-המפקדההייתהדרוריאמיראלוף

המבצעעלופיקדההכוחותשלעית
קדמי.פיקודממוצב

צריכההייתהכללייםבקוויםהתכנית

:הבאהזמניםלוחלפילהתבצע
אתחוציםכוחותשלושה-061200
בגזרותיהם.ומתקדמיםהגבול

האויבבעורףמונחתכוח-062200
האוולי.נהרבשפך

שבש-השטחיםכיבושגמר-081200

צידון.בגזרתהמחבליםליטת

אתלבודדהייתהכאמור,הכוונה,
ולהרסםלבנוןבדרוםהמחבליםבסיסי
הצבאעםמעימותהימנעותכדיתוך

שהצבאכךעלעמידהתוךאךהסורי
למחבלים.יסייעלאהסורי

ה"קסטל"*חטיבתלמיגורהמערכה

קיבלהממשלהמהחלטתיוצאכפועל

הצפוןפיקודמפקדדרורי,אמירהאלוף
הלב-בדרוםציריםב-3להתקדםפקודה

דרכיאתלנתקכדיצידוןאתלכבושנון,
כלולבלוםאש"ףכוחותשלהנסיגה

החליטדרוריהאלוףסורית.התערבות

ולהפעילהגליל"שלום"תכניתאתלבצע
חטיבתאתלמגרכריסדיריםכוחותשני

התכנית:הייתהזוה"קסטל".

הייתהאיסמעילחג'שלבפיקודוזוחטיבה.
ישראלמגבולהלבנוןררוטהגנתעלאחראית
במזרחהשוףומהריבצפוןהאוולינהרועדבררום

גדודישישהכללההיאבמערב.התיכוןהיםועד
כוחותועורהפת"חשלחת"מגדודיושלושהחי"ר

כ-6000סה"כ-אחריםארגוניםמשבעהואמל"ח
היטב.ומצוידיםמאומניםמחבלים



.=.
ב"פתח-ה'כוחיתקדםהמזרחיבאגף

הייתהשםהסורים,מערכילעברלנד"

הפת"ח.שלכראמה""חטיבתערוכה

החוףלאורךא'כוחיתקדםהמערביבאגף
יתקדםבמרכזצידון.לעברלהבקיעוינסה

והז-הליטנישביןלמרחבהיישרג'כוח

רמתשלהמערבייםלמורדותיעלההרני,
חטיבתבעורףוירדהשוףהריושלנבטיה

הצנחניםלכוחותחבירהתוךה"קסטל"

בשפך-לצידוןמצפוןיונחתואשר
הפעולה.גזרתלבידוד-האוולי
2(.מס'מפהראה(

א'כוח
הפקודהאתהכוחמפקדקיבלביוניב-5

על.1100שעהביוניב-6לפעולהלצאת
ההררייםבמורדותלפעולהוטלא'כוח

הטנקיםתנועתהתיכון.ליםהיורדים

ניתןאשרלגביש,מוגבלתזהבאזור

יחסית.קטניםובאמצעיםבכוחותלחסמו
מפקדהחליטיסודיתמצבהערכתאחרי
הואלהצליחהיחידשהסיכויהכוח

עלפקדהמפקדאיגוף.תנועתבאמ~עות

ראה(4(א'(שלוהשריוןמכוחותאחד

החוףצירלאורךלתקוף2(מס'מפה

זרעית-בציראליושיגיעלאחר

נשלחהטנקיםאשובחיפויאסכנדליון,
צורביןאיגוףלבצע1(א'(חיר"םכוח

הגדולהפליטיםמחנהידועללרשדייה,
א-שמאלי.בורג'

שהאימוןהוכח,ביוניה-6במהלך
נשאוא'כוחשלהמפורטוהתכנוןהיסודי

ה"קסטל"חטיבתגדודישלהמערכיםפרי.

התיכונה"הגזרה"אל-נג'ר",יוסףאבו"-
היהוניתןובודדובותרומוקדס"אלו"בית

ומחנותצורלעברנסוגהאויבכילהבחין,
-הראשייםמעוזיהם-הפליטים

לנועלטנקיםמידהורההכוחומפקד
השטחבקשייהתחשבותללאקדימה
ואףהאוגפיםלכוחותקרבתוךלחבור

כוחבעודלהם.מעברצפונהלהמשיך
הפליטיםמחנותאתתוקף1(א'(החיר"ם

גשראתוכובשאל-בץא-שמאלי,בורג'
4(א'(השריוןהתקדםהליטני,עלקסמיה

עוקףשהואתוךמאודרבהבמהירות
האויבחסום.הצירהיהשבהןנקודות

להריםונסמאורגןככוחלפעולחדל

ציודמאחוריובהשאירולצוראובמזרח

רב.
4(א'(השריוןהמשיךהלילהבמשך
לצנחניםלחבורבמגמהצפונהלהתקדם

לצידוןמצפוןנחתואשרו),ב'(ב'כוחשל

עדלון.עדוהגיעהאוולי,נהרבשפך
בעקבותהוכנסוביוני))7בוקרלפנות
ובאזור5(,א';3א'(חי"רכוחות2השריון
6(.א'(נוסףחי"רכוחהוכנסבירנית
2(.מס'מפהראה(

השניהשלבהחלבבוקרביוניב-7
ומחנהצורטיהור-א'כוחבפעילות
הגזרה"גדודתקיפתרשדיה,הפליטים
התקפתעל-ידיהפת"חשלהתיכונה"

והמשךומדרום-מזרחממערבלפיתה
לצידון.שמצפוןלצנחניםלחבורהמאמץ
שלוהסד"כאתא'כוחהגדילזהביום
הדברשונים.משנהכוחותשישהוהפעיל

א',כוחפעלשבוהשטחמגודלנבע

שלומהימצאותםבשטחהתנועהמקשיי
שלו.הפעולהבגזרתמחבליםאלפי

השריוןהמשיךלמלחמההשניביום
הצהריםאחרובשעותצפונהלנוע4(א'(

ב'כוחשללצנחניםחברהואהמאוחרות

מנותקיםכשהםשעותמספרפעלואשר

חי"רוכוח1(א'(החיר"םהאויב.בעורף
לטהרה.והחלוצוראתכיתרו5(א'(

כרו-האווירחילהטילהצהרייםבשעות

לצאתתושביהנקראושבהםהעירעלזים
יסייםאשרעדשםולשהותהיםחוףאל

12,000ממחבלים.העיראתלטהרצה"ל

דו"צ)(לצידוןבכניסהצה"לכוח



דו"צ)(האזרחיתהווסולכ1אהשבקרבלמאחזיהםימריץצה"לכיהאמיטלאהמחבליםבנוי:בשטחלחימה

העיר.אתויצאולפנייהנענואכןתושבים

לכן.קודםעודנמלטונוספיםאלפיםכמה
הערבועדהעיר,טיהורהחל1500בשעה
גשרעדלצורשמצפוןהשטחכלטוהר

חדלאל-נג'ר"יוסףאבו"גדודקסמיה.
על-ידיניטשואשרשרידיו,להתקיים.

שלבחלקיםהתבצרוזריר,עזמימפקדם,
כוחלפעולההוכנסבינתייםהבנוי.השטח
מחנהאתכיתרוזה7(א'(נוסףחי"ר

שלמתושביועשרותרשדיה.הפליטים
אךצה"ל,פנייתלאחרנטשוהוזהמחנה
ערובהבנינותרואחריםפליטיםמאות
בסיועבתוכו.שהתבצרוהמחבליםבידי

ישירבכינוןהיוריםותותחיםטנקיםאש

ועדהמחנה,לטיהור7(א'(החי"רנכנס
ענק.צרעות"קן"שכולוהתברר,מהרה

רבותמחילותמתחתיוחפרוהמחבלים
לביןהמבוצריםהאזוריםביןשקישרו

הערבשעותעדבמחנה.שוניםבתים
יותרהמחנה.שלשטחומחציתטוהרה
והתגלובשבינופליםהחלומחבליםויותר

בב-תחמושתושלנשקשלענקמצבורי

אשר3(,א'(חי"רתת-קרקעיים.ונקרים
החלבוקר,לפנותהשריוןאחריהתקדם
טיר-קנא,לעברמזרחהציריםב-3לעלות

6(א'(נוסףחי"רעםוחברועבסיהדבה
הכו-שניותבנין.בירניתמכיווןהגיעאשר

הגזרה"גדודאתלפתואשרהאלה,חות
כלעלהערבעדהשתלטוהתיכונה"

אתלטהרוסיימולליטנישמדרוםהשטח
הגזרה"פת"חגדודחוסלכךמרביתו.

יוניפי"לשטחבתוךחיאשרהתיכונה",

ליטני.מבצעלאחרשהושגלהסכםבניגוד

עםהזהרניבשפךא'כוחחבריוםבאותו
ויוןנבטיהרמתעלהשתלטאשרג'כוח

החוף.מישוראלבמזרחמההרים
א'כוחהמשיךביוניה-8שלישיביום

לטהרוהתחילרשדיהואתצוראתלטהר
הייתהשעתידהפעולה-צידוןאת

יותר.מאוחרשבוערקלהסתיים
ימיםשלושהתוךביצעא'כוחלסיכום,

הואעליו.שהוטלוהמשימותכלאת
הררישחלקובשטחק"מ60התקדם

עוינת,באוכלוסייהומאוכלסבנויוחלקו

ומצומאומניםמחבליםבאלפינלחםהוא
וחצהעיקשתהתנגדותשגילוהיטב,ידים
הליטנינהרות-גדוליםמיםמכשולישני

משימו-אתלבצעהצליחהכוחוהזהרני.

אתהיטבהכירושאנשיומשוםתיו
עדכניממודיעיןשניזוןמשוםהשטח,
אתנכוןהפעילושמפקדיוומשוםומהימן
באמצעות.-לרשותםשעמדוהכוחות
ובאמצעותואווירייםקרקעייםאיגופים
לייחסישכןכמוהכוחות.כלשלשילוב

שללפעולתםא'כוחשלהצלחתואת
וה-ג'כוח-בשכנותושפעלוהכוחות

ב'.מכוחצנחנים

ג'כוח
האישוראתהכוחמפקדקיבלביוניב-5

להיפתחהייתהשצפויהלפעולההסופי

פעולהלכלתנאי1100.בשעהלמחרת
חצייההיההמרכזיתבגזרהמוצלחת
עדמגיעשעומקוהליטני,קניוןשלמהירה

ארנוןלרמתהגישהיותר.ואףמ'100כדי
אפשריתמזרחדרוםמכיווןנבטיה-

החרדלהבלבד:גשריםבשנילמעשה
עלהיטבהנשלטידו)עלמעברותומספר(

ה"ג'רמק")מגדוד(המחבליםביצוריידי

אשרעקיהוגשרנבטיהוברמתבבופור
שבש-בשטחמעברמחייבתאליוהגעה

יוניפי"ל).(האו"םליטת

הסתערוחזקוארטילריאוויריבחיפוי
מצפוןשלההחה"ןופלוגתגולניסיירת

הוטל3(ג'(השריוןעללבופור.וממערב
עקיהגשרואתיוניפי"לשטחאתלחצות
הטנ-מהעורף).(ממערבלנבטיהלהגיע

שקליחסיתצריםציריםעלנעוקים
שהמחבליםסכנההייתהכןכמולחסמם.
עקיה.גשראתיפוצצו

הקרקעהוכשרהביוניה-6במהלך
בודדה"ג'רמק"גדודנבטיה.רמתלכיבוש

2(ו-ג'3ג'(וחי"רשריוןעל-ידימשכניו
וביתקועקיה)מגשר(מדרוםהגיעואשר

ה"קסטל"חטיבתשלהמערךאת

התי-הגזרה"גדודישביןבתפרבמרכזה,
ראה(ו"ג'רמק".אל-מקדס"בית"כונה",
כוחותהגיעוהצהריםבשעות2(מס'מפה
גדודאתגםניתקוובכךחבוש,לגשראלה

ה"ג'רמק".מגדודאל-שער"אבוג'וואד"

בנב-שכנהמפקדתואשרה"ג'רמק",גדוד

רובנורתההיערכותומשטחיואשרטיה
אצבעיישוביועלשמונהקריתעלהאש

יתרהחטיבה.כוחותמשארבודדהגלל,

פלו-ושלגולניפלס"רשלתנועותבן,על

ניתקולנבטיהומדרוםממזרחהחה"ןגות

כוחותיהמעיקרהגדודמפקדתאת

ממרכז-הכוחותואתשבשטח
התכוונובואשרוממעוזם,אספקתם
ה-6שביןבלילהלבית.מביתלהילחם

ביןהפעולהששיתוףהסתבר,ביוניל-7
המיוחלות.לתוצאותהביאלחי"רהשריון

הורהג'כוחומפקדהתמוטטהאויבמערך
במהירותקדימהלנועהכוחלעיקר

שבצידון.לצנחניםלחבורכדיהאפשרית

החה"ןופלוגותגולניסיירתלוחמיבעוד
הטנקיםהמשיכוהבופור,אתתוקפים
אתחצוהםבדרכם.2(ו-ג'3ג'(והחי"ר

החוףצירלכיווןמערבהופנוחבושגשר
וכותרההבופור,נכבשהבוקרעדוצידון.
לכוחפשר"זהוהישגנבטיה,העיירה

החרדלהגשראתלחצות1(ג'(נוסףחי"ר
המשיךביוניב-7בטיהור.ולסייעממזרח

משניומערבהצפונהלהתקדםג'כוח
ורג-טנקיםצידון.לכיווןהזהרנינהרעברי

אתהשלימו2(מ-ג'בתגבור1ג'(שלולים
הערבמשעותהחלנבטיה.שלכיבושה

להת-ה"ג'רמק"גדודחדלביוניה-7של

לצי-להתקדםג'כוחהמשיךבלילהקיים.

בין(הלילהבאותועודצירים.במספרדון
עםלחבורג'כוחהצליחביוני)ל-8ה-7

ג'וואד"גדודיצידרן.באזורו-ב'א'כוחות

מלאמה"חסןו"אבואל-שער"אבו



יאמשaF*ןןש

מאנשיהםוחלקנמוגו,ג'כוחעברשדרכם

ביירות.למתחםברחו

ה-7שביןבלילהבצידוןנפגשוכאשר
היהניתןהאלההכוחותשלושתביוניל-8

להיותחדלהה"קסטל"חטיבתכילומר,

הוסיפוהתנגדותכיסיכיאם(לוחםכוח
נוס-ימיםמספרבצידוןמעמדלהחזיק

ואתאחיזתואתאיבדאש"ףפים),
זההישגלבנון.בדרוםהעיקריתתשתיתו

ועדבחודשהמ-8שעות.36תוךהושג
ג'כוחנלחםביוני)ב)-13לנוצריםהחבירה

א'(א'כוחשלהשריוןועםב'כוחעםיחד

ביירות.לכיווןהחוףלאורך4(

עלהאויבהעמדת
ד'כוח-הדילמהקרני
גשרילעברלנועד',כוחהחלביוניב-6

לשלבבעתודהנשמרזה,בוחהבסרי:
תקופהלאחרהמבצע.שלהראשון

הצפויהללחימההתכונןשבהממושכת,

לביצועשיאביכולתהכוחהיהבלבנון,

ה-6ראשון,יוםבצהריבמבצע.חלקו

גשרד':לכוחהתנועהצינקבעביוני,
ג'בע-ג'רג'וע-חבושגשר-עקיה

3(.מס'מפהראה(בסרי-א-דיןבית-

המרבישרוחבוקשההרריצירזהו
המורדותעלמתמשךואשרמ"ל-5מגיע

שלבגבהיםהשוףהרישלהמערביים
מדרו-ועלהיםפנימעלמ'-10002000

ויותרמ'ו0ס-כהמתנשאיםתלוליםנות

לזהרניהנשפכיםהערוציםקניונימעל
הלחימהנטלבעיקרא-שמס.לוואדי

1(,ד'(שריוןכוחנשאהדרךכללאורך
נח"לבחייליבהתחלהתוגבראשר

נוס-מילואיםחי"רבחיילייותרומאוחר

בשלביד'כוחמגמת5(.א'(א'מכוחפים
החוףגזרתאתלנתקהייתההפתיחה
בציריצפונהתנועהעל-ידימהבקעא

הלבנון.הרדרום
ד'כוחנלחםשבההראשונהביממה

הואס6סס(ביוניה-8עד0900ביוניהמ)-7
ביותרקשההרריבשטחק"מכ-40עבר

בלבמעט(לרובכפרייםיישוביםשבו
שלחפוזהבהתנגדותנתקלהכוחק"מ).

מקומות.במספרלושארבסוריקומנדו
באזורהכוחחודנתקלביוניה-8בבוקר
85מחטיבהקטןסוריבכוחהבסריגשר

הסוריהכוחאתחיסלהכוחשבביירות.

מ'.3.61הואא06-1ה"פטון"רוחב.

גביעלשנעוחי"רמחיילימורכבשהיה
שבויים.מספרותפסBTR-152נגמ"שים

לנועלכוחצפוןפיקודהורהכךאחרמיד
-דמשקלכבישהאפשרככלמהר

ביירות.

לשתיד'כוחהתפצלביוניה-8בבוקר

יותרמהרלנועכדי2(ד';1ד'(שדרות
3(.מס'מפהראה(צירים.2לנצלוכדי

הכוחמפיצולכתוצאההשדרותקיצור
רבובביטחוןיותרמהרלנועלואפשר
הכוחאתלפצלההחלטהאכן,יותר.

60ד'כוחגמאזהוביוםכנכונה,הוכחה
הקשהההרריהשטחאףעלק"מ

ברוךנזהרקניוןמעלמ'כ-250המתנשא
1800בשעההים.פנימעלמ'כו-1000

לעיןהכוחשל1(ד'(המזרחיהחודהגיע

כ-10ד'כוחאתהציבהזותנועהזחלתא.
לבבישמדרוםאווירי)בקוק"מ)7ק"מ

ביכולתוהיהזהבשלבביירות.-דמשק

מ-3באחתלבחורד'כוחמפקדשל

הכבישעלתנועה:הבאותהאלטרנטיבות
לדמור,אל-קמרדירדרךמערבבכיוון
א-שוף-מזרעתבצירלבקעאירידה

אוהסורייםהמערכיםלעורףכפריא
אולםהכביש.אללפנים,התנועההמשך

דו"צ)(ביירות-דמשקכבישעל-ידפגיעסנריז-26טנק
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משלושתבאחדלאאףהתקדםלאד'כוח
וחציהיממותבשתיהאלה.הצירים

כ-3התקדםהואשעות)כ)-60הבאות

עיןאתלכבושוהצליחבלבדק"מ

זחלתא.

הכוח?נעצרמדוע
מןד'בוחלעצירתשהיוההשלכותבשל

ניהלשהואהקרבאתלנתחלנסותהראוי
שמדרוםההרריהשטחזחלתא.בעין

הלחימהבאזורביירות-דמשקלכביש
מהכבישהיורדותבשלוחותמתאפיין

עלדרום-מערב.לכיווןמצפון-מזרח)(
א-כפרערוציביןאלהמשלוחותאחת

שליובליםשניהם(קשקישאבווואדיצפא
אבולוואדיהנשפךבוואדידמור)נהר

בפרזהוזחלתא.עיןהכפרבנויקשקיש
תושביםמאותכמההמונהקטן,מוסלמי
נשהחלוביוני,ב-7אבן.בנוייםושבתיו

נערכהא-שוף,הרילעברלנועכוחותינו
בקו-תוגברהאשרסורית,שריוןיחידת

צופרביןוחה"ן,נ"טובאמצעיםמנדו
הכבישאתלאבטחכדילשתורא

ביירות.-דמשק

ד'כוחשלהמובילהשריוןנעכאשר
נתקלהואקשקישאבובוואדי1(ד'(

לאחרהייתהההיתקלותהסורי.במתחם
בשטחק"ממ-120יותרהתקדםד'שכוח
ממש.שלבהתנגדותשנתקלבלאלבנון
ומידהאויבמתחםלתוךנכנסהכוחחוד

שניהכיוונים.מכלתופתאשעליונפתחה
נפגעונגמ"שיםומספרהמוביליםהטנקים

נח"לחייליניסוהלילהבמשךמיד.

הנפגעיםאתלחלץכדילכפרלהיכנס

החילוץמבצעהחלכךבתוכו.שנלכדו

הלוחמיםאתהעסיקלנפגעים,שגרם
ד'.כוחשלהתקדמותוהמשךאתועיכב

נקראביוני)ל-9ה-8שבין(לילהבאותו
להתייע-1(ד'(השריוןכוחשלמפקדו

ויעילמהירפתרון=בהיטסאספקה
דו"צ)(הרריבשטח

שכוחו-לו,הסתברחזרהואכאשרצות.

בידיועלהכבד.סוריללחץנתוניםתיו
ה-9יוםכלבמשךאךהמצב,אתלייצב

ולאנפגעיואתלחלץהכוחהמשיךביוני
הטנקיםתוגברוערבלפנותכלל.התקדם
תקףביוניה-10חמישייוםבבוקרבחי"ר.
לאחר(מעורפוהסוריהמערךאתהחי"ר
הסוריםאתתקףהשריוןואילולילי)איגוף

הכפרנכבשזהמבצעבמהלךבחזיתם.
בושנערךהסוריוהכוחזחלתאעין

עיןעלהלחימהמשהסתיימההושמד.

כוחעצמומצאבלילה)ביוניב)-10זחלתא
דרה.בעיןהסוריהמתחםמולד'

כשהואד',כוחהחלבחודשב-11
לנועמג'זין,שבאוגולניבחיילימסתייע

עללחץמחדשוהפעילציריםכמהעל
בשלנעצרהזוהתקדמותהסורים.

כשה-לתוקף,האשהפסקתלש14מטינכ
ביירות-מכבישספורותשעותלוח"מייך

דמשק.
בבקעאההבקעה
שכללולבקעאהבוחותמפקדתמשימות

אתלהבקיעהיו:ו-ז'ו'ה',כוחותאת
-קרעוןבגזרתהסוריתההגנהרצועת
מורדותעללהשתלטאל-ואדי,רשיא

עלהשולטיםומול-הלבנוןהחרמון
הלבנוןהרדרוםועלממורחהבקעא
-ולבסוףממערב,הבקעאעלהשולט

לתפוס
ביירות.-דמשקכבישאת'

אתמלהפגיזפסקולאשהסוריםלאחר
הוחלטהמחבלים,נגדשפעלוכוחותינו

בבקעא.כוחותיהםאתלתקוף
השלימהביוניל-8ה-7שביןבלילה

תכנוןאתלבקעאהכוחותמפקדת
האלוףלבקעא,הכוחותמפקדהמשימה.

ובוהצפון,פיקודאלוףאלנקראגל,בן
תכניתואתהפיקודאלוףאישרבמקום

בג'זיןהסוריהמתחםתקיפתשכללה

בכיווןו'כוחהפעלתז',כוחבאמצעות

בתנועתה'כוחוהפעלתהמרכזיהמאמץ
הושארנוסףשריוןכוחממזרח.איגוף

ל-9נקבעההתקפהמועד3(.ז'(בעתודה

נוצרכךכדיתוךהצהריים.בשעותביוני
-בשטחפעלושכברהכוחותעםקשר

והמגיעההטילמעיףהירי,בפעמה:דיפגדר""התקיטהמסק

ש-1

יא,,(
ש,
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שהתרכזו'כוחעםובן-ז'וכוחה'כוח
ארגוןכללוללחימהההכנותעיון.בעמק

שהיוהכוחות,ותחמושתדלוקמחדש,

ו')כוח(ובחלקםלחימהלאחרבחלקם

במקבילזחלים.עלארוכהתנועהלאחר

הטנקיםאתורפואההנדסהכוחותצוותו

הכוחות.בכל

ז'כוח-ג'זיןמתחםעלהקרב

לחטיבתבקיבולתמתחםהיהג'זיןמתחם
הדרו-השלוחהעלנבנההואבערך.חי"ר

מ'כ-1500שלבגובה(ברוךג'בלשלמית

הדרום-המערךזההיההים).פנימעל

בלבנוןהסוריתההגנהרצועתשלמערבי
ק"מאו5-כ7שלשטחעלהשתרעוהוא

ניחאועדג'זיןדרךבדרוםמכפר-חונה

די-ךן._ב___.;-עלהשנהכלהוחזקאשרהמתחםבצפון.
תוגברז-55,טנקיםוכוחחי"רגדודידי

-----'.חי"רבגדודביוניל-7ה-6שביןבלילה

תוגברביוניה-8בבוקרובקומנדו.נוסף
קרעון.ממתחםטנקיםבגדודהמתחם

מדרוםג'זיןמתחםשלהאבטחהמערך
הפת"חשלירמוק""חטיבתידיעלהוחזק

תוגברזהמערךמחבלים).כ-600כללהזו(
ונ"טהנדסהובגורמיבקומנדובטנקים,

סורייםכוחותג'זין.מתחםמתוךשהוצאו
לצירנשלחוג'זיןבמתחםשהיונוספים

כוחותבפנילחסמוכדיג'רג'וע-ג'בע
ג'זיןמתחםעלהגנובמערבצה"ל.

ה"קסטל".מחטיבתפת"חגדודיכשלושה

ביוניב-8המתחםאתתקףז'כוח

נעואשר(ו-ד'ג'כוחותהצלחתאתבנצלו
המתחםשלהמערבייםבשולייםכןלפני
המאר-אתחיסלוג'בע,-ג'רג'ועצירעל

האבטחהמערךאתוהפרידולאורכובים
-ה"קסטל"חטיבת-במערב

כוחאתליוואשרגולניחיילימהמתחם).
נבטיה)כיבושלאחר(אל-חמדיהעדג'

ניחאלאזורעלוז'כוחת"פהועברוואשר
מצפון,רגליתהמתחםאתלתקוףכדי

בשדרותתקף1(ז'(ז'כוחשלהשריון
נע1(ג'(החי"רממערב,הציריםלאורך
-ג'רמקלעברצפונהנבטיהמאזור

מדרום.המתחםאתותקףריחן-עישיה
מ-3המתחםתקיפת4(מס'מפהראה(

ובשריון,בחי"ראחתבבתעברים

שברובםכוחות,נגדיחדפעלואשר
שעות,מ-12יותרבמתחםשהולא

השטחאתללמודהספיקולאואשר
עדלהתמוטטותו.גרמהולהתארגן,

כוחותשלטוכברבערבביוניה-8
החלוגולניוחייליהמתחם,ברובצה"ל
הכוחותא-שוף.מעצרלעברצפונהנעים

ישראליטנקבג'זין:הלחימהממראת
בעמדותיוחי"רכוחלמעלה);(היריבעת

דו"צ)(למטה)(מסתערחי"רבאמצע);(
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נהרגו,חייליהםעבר,לכלפוזרוהסוריים

32נספרובמתחםצפונה.ברחואונשבו
שרופים.טנקים

היהאשרג'זין,שלהמתחםכיבוש

אפשרכולה,ההגנהברצועתמפתחשטח

הקרעוןמערכיאתלתקוףצה"ללכוחות

בציר.ירידהבאמצעותהמערבימהאגף
בצפון-מערבמהעורףאומשערה-ג'זין

א-שוף,מעצרבצירירידהבאמצעות

ג'נין.ג'בכפריא,

ה'כוח-האבטחהרצועתעלהקרב

אמורהגליל"שלום"מבצעתחילתעם
ה"פתח-לנד"עללהשתלטה'כוחהיה

הסוריתהאבטחהרצועתמוללהיעצר

כדישבעא-חצביא-כוכבאבקו

ללחימהמלהיכנסהאפשרככללהימנע

האגףאתלאבטחסוריים,כוחותעם
נגדהפועליםכוחותינושלהמזרחי
אתולהרוסלבנוןבדרוםה"קסטל"חטיבת
הפת"חשלכראמה""חטיבתתשתית

אתכוללה"פתח-לנד"זו.גזרהעלשהגנה
החרמון,הרשלהמערבייםהמורדות

ביותר.מוגבלותבוהתנועהואפשרויות

העוקפותבדרכיםלנועאפשרשאיכמעט
עצמםהכבישים(הקיימיםהכבישיםאת
בתכ-התבססה'כוחביותר).גרועיםהם

צירים.בכמהתנועהעלניתו

ב-6שהחלהחצביא,לעברהתנועה

-ציריםשניעלהתנהלהואשרביוני,

-דבוהרחצביא-חיםאל-מטולה

חי"רהבאות.עלבישרהכאילו-חצביא

המזרחי,בכבישנעואשר1(ה'(ושריון
נגמ"שיםחמישהעםלחצביאהגיעו

לאחרמטריםמאותשכמהמשוםבלבד,
לאחר(הכבישהתמוטטשבעאכפר

הכוחורובבועברוהנגמ"שיםשחמשת
ההתנג-הייתההמזללמרבהנבלם.1(ה'(

הנגמ"שיםוחמשתקלה,בכבישדות

חברוהםשם-לחצביאערבעםהגיעו
ממטולה,הגיעאשר2(ה'(הכוחעם

המחב-קרב.ללאנכבשהעצמהחצביא

וממזרח,שמצפוןלהריםממנהנסוגולים
המחב-מתשתיתחלקהתגלהבחצביא

ותח-נשקמחסני-המזרחיתבגזרהלים

הדרכה.ומתקנימפקדותגדולים,מושת
חצביאבאזורהכוחותהתמקמותעם

וכןסוריתתותחיםאשעליהםנפתחה
מחבליםשלנ"טחוליותאותםהטרידו

סורים.ושל

עלהקרבלמעשההחלזהבשלב
ביןערוכהשהייתההאבטחה,רצועת
מדרום-ק"מכשישה(לחיאלביתחצביא

מכשו-ושכללהאל-ואדי)לרשיאמערב

מוכניםמגשרוניםהמורכביםלים,

מביצו-חפוזים,מוקשיםממקבצילפיצוץ,

היטבמוסוותטנקיםעמדותהכולליםרים,

ברצועתשהחזיקוהכוחותהציר.לאורך

פלוגתטנקים,פלוגתכללוהאבטחה
קומנדופלוגתלפחותנ"ט,פלוגתחה"ן,

התקרבג'יוםבצהריתקיפה.ומסוקיאחת

מצפוןק"מכ-7-מימםלכפרה'כוח
כבשארטילריריכוךולאחר-לחצביא

כוחהתקדםביוניה-8שלהערבעדאותו.
העיקריהמערךלעברהדרךכמחציתה'

במחנה)(החדיש.הישראלילטנקמוצלחתאשטבילתהגליל":שלום"במלחמתהמרכבה

כוכבא,אתחצביאאתוכבשהסוריםשל
כפריםמספרועודמימסאתקיניה,עיןאת

4(.מס'מפהנוספים.(ראה

;
2(ה'(השריוןשלללחימהבמקביל

מימס)-חצביא(הכפריםצירלאורך

באלמנטיםשתוגבר1(ה'(נוסףכוחהחל

שבעאוואדיאתלהכשירהנדסהשל
-רביםמכשוליםהוצבובוואדילתנועה.

ןעליווהגנהמוקשים,ומקבציעפרסוללות
פלוגתעללפחות.אחתקומנדופלוגת
לתפוסהמשימההוטלהצה"לשלצנחנים
הצנחניםהציר.לאוררשולטיםשטחים

ובקרבהסורי,הקומנדוידיעלהותקפו
סוריים.קומנדוחיילי40נהרגושהתפתח

לתנועהלהכשירהצליחוההנדסהכוחות
ארהציר,שלהראשוניםהק"מ12את

אחרינעצרבו,לנועשהחלו),ה'(השריון
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שלהיערכותעלידיעותבשלאחדק"מ
הוואדי.במוצאנוסףסוריקומנדוגדוד

בצירשימושנעשהלאשובזהמשלב
מערכיכיבושלגמרעדשבעאוואדי

ציראפואנותרה'לכוחקרעון-רשיא.

הכמרים.כביש-בלבדאחד

לכבשוהיהצריךה'שכוחהבאהכפר
שנשלטזה,כפרעלהקרבאל-חילוה.היה

רביעייוםכללאורךנמשךא-זית,מכפר
לתמרןהיהניתןשלאמשוםביוני,ה-9

מכיבושמנוסהיהלאהקשה,בשטח

קשהקרבהתנהלבית.אחרביתהכפר
נפצעו.ועשרותחיילים4נהרגושבמהלכו

יותרמעטה'כוחעשההכפרכיבושעם
ברשיא.העיקרילמערךהדרךממחצית

ה',כוחללחימתבמקבילביוני,ב-9

חבראשרזה,כוחו'.כוחגםבפעולההחל
חצביא-כוכבא,באזורה'מכוחלחי"ר

ההתגברותאתביוניה-9במשךהשלים
נהרביןבגזרתוהאבטחהרצועתעל

הכוחבמזרח.לחצבניבמערבהליטני
:במקביליחידותיוכלאתהפעיל
באלמנטיםשתוגבר2(ו'(שריוןכוח

הערבעדהצליחחה"ןושלחי"רשל
חצביא-(הפיתוליםבבישאתלפתוח

מדרוםק"מכ-1עדמשכי)דניבה-כפר
השריוןשללפעולתובמקביללדניבה.

בטנקיםשתוגברו(3(ו'(צנחניםפעלו

אתלפתוחוהצליחוהנדסה)ובכוחות
אךזליא.עדקרעון-כוכבאכביש

החדרתהיהביותרהמוצלחהמהלך
בירג'בלרכסעלעפרבדרכי1(ו'(שריון

הנפרעלוהשתלטותקרבבלאא-דהור
לביא.

ג'זיןמהריו)ז'(ז'כוחירדיוםבאותו

משערה-עיתניתכבישלעברמזרחה

:ציריםבשנימהאגףקרעוןמערכילעבר
אל--חונהוכפרמשערה-ג'זין

כתוצאהא-תינה.עיןקטרנה-מידון
עיןבאזורהסוריםשהניחונ"טממארב

ביןהחבירהנפגמהא-תינה-משערה
נעצרוהכוחהציריםשניעלשנעוהטנקים
האבטחהרצועתעלהקרבשעות.למספר

ביוניב-סואלאלמעשההסתייםלא

חטיבתשלהמתחםשהתמוטטלאחר
שבמערךהמזרחיתהסוריתהשריון
הגזרהבתחוםהייתהזוחטיבההעיקרי.

כוחשלפעולתוזוהייתהאךה',כוחשל
ה'כוחכילסכם,ניתןאותה.שמוטטהו'

האבטחהרצועתעללהתגברהצליחלא
שלהצלחותיהםאךלו,שהוקצבבזמן
הכוחותלמפקדתנתנוז'כוחושלו'כוח

המערךאתלתקוףהאופציהאתלבקעא
כוחללאגםקרעוןבגזרתהסוריהעיקרי

ה'.

השיגיוםבאותוכילציין,הראוימן

באוויר,מוחלטתעליונותהאווירחיל

אחרבשעותלהשמידבידושעלהלאחר
קרקע-אווירטילישלסוללות17הצהריים

מטוסים29שלוהפלתם(זועובדהסוריים.
חילכיהבטיחה,יום)באותוכןגםסיוויים
אוויריסיועלמתןלהתפנותיוכלהאוויר
5(.מס'מפהראה(המחרת.ביוםמסיבי

ביוני10-העיקריהמערךעלהקרב
הקרבהחלבבוקר0600בשעהביוניב-10

בלבנון.העיקריהסוריהמערךלהבקעת
בשלבעיקר(ו'כוחנשאהנטלבעיקר

כדיהקודם).ביוםשהשיגההצלחות
שבנוהמערךאתלתארישזהקרבלהבין

4במהלךרשיא-קרעוןבאזורהסורים
הגליל".שלום"למבצעשקדמוהימים

בנויהיהזהבאזורהסוריהמערך

שמוקמוחטיבתיים,מתחמיםממספר
הדרומיתבכניסהאשרההרריבשטח

הררכסיעלנשעןאשרזה,מערךלבקעא.
במערב,בג'זיןהחי"רומתחםהלבנון

ג'בלעברימשנימזרחלכיווןהתמשך

הבלתיהרכסיםעלבמזרחוונשעןערבה
חמישייוםלבוקרעדהחרמון.שלעבירים

עדכוחותעל-ידיהמערךנתפסביוניה-10
ה-9שביןבלילההמרבית.תפיסתוכדי
חטיבתאתהסוריםהעבירוביוניל-10

בקעתלעברחומסמאזורשלהםהטנקים
ההגנהרצועתאתשתתפוסכדיהלבנון
זורצועהזחלה-רייק.באזורהשנייה
סורית,חטיבהידיעללכןקודםהוחזקה

ד'.כוחאתלבלוםכדיהופנתהאשר

מטוסיעל-ידיהטנקיםהותקפובדרכם
אמנעהפעולותשביצעוהאווירחיל

חילבתקיפותהבקעא.צפוןצירילאורך
טנקיםעשרותלחטיבהאבדוהאוויר

זאתלמרותהרך.הרכבוכלוס0-כ(מתוך(

לאזורביוניה-10בבוקרלהגיעבידהעלה
זחלה.-רייק

יחידותכאמור,כלל,ג'זיןמתחם
דיביזייתוחת"ם.קומנדוחי"ר,שריון,
שארעלאחריותקיבלה1מס'שריון

המערכים.
טנקים,ל-200300ביןמנההאויבסד"כ

וכמספרלמיניהםארטילריהקניכ-150
ערוךהיהזהסד"כנ"ט.נגמ"שיםהזה

אל-רשיאקרעון,אגםבמרחבבמתחמים

ג'נין.ג'בובמרחבואדי

וכוחו'כוחהתקיפוביוניה-10בבוקר
שהייתההסוריתהשריוןחטיבתאתז'

ובאמצעותהליטני,עברימשניערוכה
ארטילריאשומחסומימסיביאוויריסיוע

האויבשלהטנקיםעמדותעלשהונחתו

זוחטיבהחוסלהשלוהתנועהדרכיועל

דו"צ)(לבקעאהכוחותממקדגן-גלאביגדורהאסףעםדחי,ן1פצהפיקודף1לא,ירורדאמיר
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אשרז'כוחשעות.4תוךלוחםככוח
המוגברהטנקיםגדודאתלמגרהצליח

באזורלליטניממערבהיהאשר
בתנועתוהמשיךקרעוןמשערה-סכר

אשרו',כוחוצעבין.עיתניתלעברצפונה
יחמרמכיוון3(ו'(הצנחניםאתהפעיל

חפופה,בוואדי1(ו'(השריוןואתאל-בקע
שרידיאתהבוקרבמהלךלהשמידהצליח

משניערוכהשהייתההסוריתהחטיבה

בידועלההצהרייםועדהליטני,עברי

מאזורנוספתסוריתשריוןחטיבתלדחוק
גדודשהשמידלאחר(משכיכפר-דניבה
רשיא-לעברשם)ערוךשהיהטנקים

ה'לכוחאפשרהזוהצלחהדיניס.נפר

המהלךאךצפונה,בהתקדמותולהמשיך
ו)ו'(שריוןהחדרתהיהביותרהמזהיר

אגלוזכמדפאתיעדערבהג'בלבמרכז

זהמהלךהג'בל.רכסיעלהשתלטותתוך
שלחלשההתנגדותמולהכוחביצע

ללאוכמעטסוריקומנדוושלמחבלים
4(.מס'מפהראה(נפגעים.

להיערךהחליטוקשה,שהוכוהסורים,

הכוחותבכלהשניהדיביזיוניבדרג

מערךבנוהםהערבועדלהם,שנשארו

-א-לוזכמד-ג'ניןג'בלקומצפוןחדש

מסיביבאורחתקףהאווירחילמדוחה.

מאודעליהםוהקשההסוריםהכוחותאת

הלילהרדתעםהחדש.המערךאתלבנות

:הבאההתמונההסתמנה
בצירשנעז'כוחצה"ל:כוחות
בהתקד-והמשיךלכפריאהגיעהמערבי

שנתקלבלאאליסקבלעברצפונהמותו

עםהתייצבו'כוחממשית.בהתנגדות
א-לוז,כמדמעלברכסים1(ו'(שריון

אבו-ערב-כוכבאבאזור2(ו'(נוסףשריון

ה'כוחקרעון.באזור3(ו'(הצנחניםועם

עיתה-רשיא.כבישעלהתייצב

אסורהסובייטיתההגנהתורתפיעל
נפרץאםלהתקפות-נגדלצאתלדיביזיה

להפ-עליהאלאשלה,הראשוןההגנהקו

הנגדלהתקפתשיועדוהכוחותאתעיל
לשלבםבךידיועלהשניהקושללחיזוקו

האויבשלאופרטיביהכלה.במאמץ

ניתןמצליחהשההכלהלאחררקהפורץ.

התקפת-נגד.לבצע

השתדלוביוניול-וה-10שביןבלילה
אשרצה"לבוחותאתלהכילהסורים
בשלבקרעון.מערכיאתלהבקיעהצליחו

:עיקריותבעיותשתיבפניהםניצבוזה

מורחהיפנהה'שכוחהאפשרות1.
דמשק.עלויאיים
ימשיכוצה"לשכוחותהאפשרות2.

הכוחותאתוינתקוצפונהבבקעאלנוע

דרכיוחסימתהחוררהאויבבלימת-הכלה'
ולאגפים.המערךלעומק

הסד"כובביירות.הלבנוןשבהרהסוריים

מערךלבנייתהסוריהרמטכ"להפנהאשר
התוק-צה"לכוחותאתלהכילינסהאשר

:מנהפים
-1מס'שריוןדיביזיותשרידי1.

נערכו-ממוכנתוחטיבהשריוןחטיבת
-א-לוזכמד-ערבעיןבקוקשרבחצי

ומזרחה.צפונהק"מבו-4ג'ניןג'ב
הייתהאמורה3מס'שריוןדיביזיית2.

קבאל-עשייר,דירבאזורישניקולהוות
יבוס.וג'דידתשתורא-אליס

באזורהתפרסה47שריוןחטיבת3.
מהקוחלקהייתההיאאףרייק.-זחלה
השני.

במור-נערכהנוספתשריוןחטיבת4.

החרמון.שלהמזרחייםדות
אתלמנועדייתהזוהיערכותמטרת

סוריהשטחלתוךצה"לכוחותירידת

אל-עשייר-כחלה-דיר(מהחרמון

-11

פטרולבמשימתחיל-היםשלסטי"ל
דו"צ)(לבנוןחמימולואבטחה

-דמשקהכבישקטעעלולהגןקטנא)
בבקעא.העוברביירות

כוחותה-11/10בלילנעולמעשה
כאשראלהמולאלה3ודיביזיהצה"ל

כבישעלבשליטהזוכההיההמקדים

ו'כוחשבגזרתאלאביירות,-דמשק

2(ו'(שריוןכוחהעניינים.מהלךהשתבש
האפשרככלמהרלנועפקודהקיבל

קווליישרלענג'ר)כבישעל(עזילמזרעת
השתלטותתוך1(ו'(אתרשריוןכוחעם
מפהראה(א-לוז.לכמרהצומתעל
הטנקיםעברוהתקדמותםכדיתוך4(.מס'

ולפתעהצומתאת2ו'שלהמובילים
נגמ"שיםטנקים,שלסוריבמתחםנתקלו

צדימשניחנהאשרשוניםמסוגיםורכב
עלברובםיושביםכשהצוותיםהכביש

מדו-עלארוחהלעצמםומכיניםהאדמה

לעברבדרכוהמשיךהחלוץשדה.רות
מת-הכוחמפקדתבעודיעקובסולטן

פתאו-התקלותבמהלךבעקבותיוקדמת

הכוחותשבחודהטנקיםשנינפגעוזומית
העירואלהאשחילופיבוערים.והחלו

כלהסורי.המערךבלאתבפתאומיות
והחלורכבםלכלירצוהסורייםהחיילים

מאותושברשותם.הנשקכלימכללירות
כוחמפקדתהיובבוקרלמחרתועדהרגע

בחי-עסוקיםלבקעאהכוחותומפקדתו'

המערכיםבתוךשנתקעוהכוחותלוץ
ביוני)21ההיתקלותבשעתהסוריים.

צה"לכוחותמצבהיה0300-0100(

עמיקביצותאתעברז'כוחכדלקמן:
שלטו'כוחאליס.מקבק"מכ-2עדוהגיע

-הצפוניקצהועדערבהג'בלרכסיעל

עדהגיעה'וכוחג'ניןג'ב-א-לוזכמדקו
קוק.כפר-דיניסכפרקו

התקו-הכוחותבחילוץלעסוקהצורך

באותוהגיעלאשצה"ללכךגרםעים
כוחותדמשק-ביירות.לכבישהלילה
3(דיביזיהבעיקר(הסוריההכלהמערך

התכנוןלפימקומםאתלתפוסהצליחו
כוחותבחזיתחדשההגנהרצועתלייצב
עמיקלביצותדרומההוחזרז'כוחצה"ל.

בטנקיבוקרעםנתקלע'זהמנצורהובאזור
לדיבי-השייכת(81שריוןמחטיבתך[-27

לחיזוקדרומהבדרכםהיואשר3(,זיה
שהתפתחבקרב1.דיביזיהמערכי

הצליחו'כוחך[-27.טנקימספרהושמדו

הלכודיםהכוחותאתהבוקרעדלחלץ

אששלגדולבריכוזהסתייעותתוך
בקונעצרה'כוחואווירית.ארטילרית

נתקלהואגםא-דמדומה.בקה-ג'בל
כמהוהשמיד3מדיביזיהז-27בטנקי
ה-11יוםבבוקר1100השעהעדמהם.

כוחותשלהסופיותהעמדותנקבעוביוני
עדהקייםהקמ"קונוצרבבקעא,צה"ל
אלה.לימים

ביירותעלהמערכה

עללהיערךצריךביירותעללהגןהרוצה
ומדרוםממזרחאותההמקיפיםהרכסים

השטחעללחלושמהתוקףלמנועכדי
אתולהוציאמחד,לפאתיוולהגיעהבנוי

אפקטיביארטילרימטווחהעירוניהשטח
מצפון-מזרחהזורםדמור,נהרמאידך.

ל-1220ביןשנעבמרחקלדרום-מערב
מעולה,טבעימכשולמשמשמהעיר,ק"מ
ההגנהרצועתלהישעןיכולהעליואשר

המגיניםהכוחותביירות.שלהחיצונית

-עליהרכסקועללהיערךחייביםעצמם
מעלמ'כ-700המתנשאביסור-דמור

שלוחותיורדותזהרכסמקוהנהר.אפיק
היםחוףלעברצפון-מערבמערבלכיוון
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דו"צ)(המלחמהשלהגדולהימיהיגוף:באראליהנחיתה

היהשממנומקום-התעופהשדהלאורךקופרשתהמיםשלביירות.ושפלת

בהתאםגזרהלכללסייעביכולתהאל-ערבעלי-סוקכבישנמשךזהרכס
בביירותהיוהסוריםעלנוסףלנדרש.יורדיםוממנומתא-דמורביסור-כפר

אש"ף.שלהמפקדותרובהעירוני)בשטח(.כבישלעברהשלוחותלאורךכבישים

ועודרשומיםמחבליםכ-6000היובעורמתוחםכאןהמתוארהשטחתאהחוף.
אתהאוהדיםמיליציותאנשיכ-4000לומצפוןאשרביירותנהרעל-ידיבצפון
נשק.נושאיוסייעניםאש"ף6(.מס'מפהראה(הנוצרים.שלטו

ההררי)השטח(החיצוניתברצועה

באווליהנחותה420שריוןאגדנערךלביירותמסביבאשר

המחב-אתלנתקהייתההנחיתהמטרתוגדודז-55טנקיכ-60שכללצש"ףשל

ה"קסטל")חטיבת(לבנוןבדרוםליםברצועההחזיקוכןכמו622.עצמאיחי"ר

הלוגיסטייםומריכוזיהםממפקדותיהםאשרמחבליםמאותכמההחיצונית

השיטההבירה.עלולאייםבביירותבגזרההמוסלמייםהכפריםבכלהתבצרו

מהיםמשולבמבצעהייתהשנבחרהאל-לנהרדמורנהרביןבדמור.ובעיקר

אמפי-כוחותידיעלבוצעאשרומהאווירלוגיסטייםמתקניםמוקמובדרוםאוולי

צידוןשללכיתורההביאואשרבייםאךלאנערךמחבלים,שלמפקדותומספר

החוףכבישעלולשליטהוממזרחמצפוןבתוךמשמעות.בעלאויבכוחשוםשם
ב',כוחעלהוטלההמשימהצפון.לכיווןחי"רחטיבותשלושהיוביירותהעיר

ובנ"מ.בחת"מבשריון,תוגבראשרחטי-אלה(צש"ףשלמהןשתייםסוריות,

החלהביוניל-7ה-6שביןבלילהמפלסטינים):המורכבותסוריותבות
הקו-חיילינחתוראשוןבשלבהנחיתה.די"צ)(מגחתהיידדטנקלמעלה:הקואתתפשואשרו-"קדסיה"חיטין""

הםהחוף.ראשעלוהשתלטוהימימנדובגלה~יחיתתגבורמליי:בעמןיחטיבתוהשלישיתהנוצריםמולהעירוני ערד)שלמה(ההנחתהשלהשני החוףאתסרקומושלמת,הפתעההשיגובאזוררוכזהאשר85,מס'עצמאיתחי"ר
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דו"צ)(ביירותלעברמדמורביריצה"לשבידישללקטיושות

הגישהציריעלרכבנגדמארביםוהציבו

הרחיבוצנחנים,נחתושניבשלבאליו.

זהבשלבאותו.ואבטחוהגשרראשאת
והחלוהבוחאתהמחבליםתצפיותגילו

תותחיובתותחים.במטל"ריםעליולירות
רובאתושיתקונ"סאשירוהסטי"לים

עלההשתלטותלאחרהמחבלים..תותחי

היםחילשלנחתותהחלוהחוףראש

שלהטנקיםואתהממ"שיםאתלהנחית

ליע-לנועמיהרושנחתוהכוחותב'.כוח

בקסתאגבעתאתכבשוצנחניםדיהם.

מחבליםשלרכבכליהאוולי.גשריואת

כוחותחוסלו.בגשריםלעבורשניסו
בסכנהשחשוה"קסטל",מחטיבת

הבקסתא,גבעתשעלמהכוחהנשקפת
לפתחניסוואףכבדהחת"מאשעליוירו

אתלפרוץמאמציהםכלאךהתקפת-מד,
כיהסתבר,בוקרועםנכשלו,הכיתור
מהמפקדותבודדהה"קסטל"חטיבת

ב'כוחהחלביוניה-7במהלךשבביירות.

תוך-הגיעהואהערבועדצפונהלנוע
-ביותרקלהבהתנגדותנתקלשהוא

בלילהברס-סעדיית.והתמקםדמורלנהר
צידוןכיתורהושלםביוניל-8ה-7שבין

ב'בוחעםו-ג'א'כוחותיחדיוחברועת
כוחהחלוהחבירהלאחר6(.מס'מפהר'(

5.מס'מפהראהחיל-היםפעילותעל.

עםביירות.לכיווןצפונהלנועג'וכוחב'
דמורלנהרב'מכוחהצנחניםהגיעוערב
רצועתעםהמגעאתלראשונהויצרו

זהבשלבביירות.שלהחיצוניתההגנה
קרבותלנהלו-ג')ב'(הכוחותשניהחלו
.קשים

רצועתעלהלחומה
החיצוניתההגנה

ב'כוחהצליחביוניה-8שלישיביום

שמצפוןהקרקעדמור.נהראתלצלוח
וואדיותמצוקיםוכוללתמבותרתלנהר

למערב.ממזרחהמתמשכיםעמוקים
הצפוניתהגדהשבהםמקומותישנם

עלמאודהמקשהעובדה-אנכיתממש
היאזהבאזורהחוףרצועתהנהר.צליחת

והתושביםמ'כ-800-750שלברוחב
כיהסתבר,חקלאיים.גידוליםבהמגדלים

היהבגזרההעיקריהמבוצרהמתחם

התקד-רם-סעדיית).באזור(לנהרמדרום

אתהפתיעההצנחניםשלהמהירהמותם
לתפסו,היוצריכיםאשרהמחבלים
בלילהעודבידיהםנפלהואולמעשה

שחשיבותהדמור,ביוני.ל-8ה-7שבין

צירעלהןמשליטתהנובעתהרבה

לביי-החוףכבישעלוהןההרלגבהעולה

מלבדהגנהללאלמעשהנותרהרות,
ביןהתבצרואשרמחבליםכוחותשרידי

אתלכבושתכנןב'כוחמפקדהבתים.
שבמהלךלאחרואכן,בחודש,ב-9דמור
מכשוליםעלב'כוחהתגברביוניה-7

נהרבגשריהנדסי)בסיוע(מלאבותיים

שיחידותולאחראליהםובגישותדמור

לעיירה,ממזרחהרכסיםעלהתמקמושלו

ל-9ה-8שביןבלילהצנחניםהתקדמו

לכיווןהרכסיםאלהמובילהבדרךביוני

החוףכבישאתלאגוףכדימתאכפר
החיצוניתההגנהרצועתעלולהשתלט

לצפון-מדרום-מערבמעגליתבתנועה

מזרח.
לתוךב'כוחנכנסביוניה-9רביעיביום

מארביםעלשהתגברולאחרדמור

השליםהבנויבשטחהמחבליםשהניחו

העיירה.שלכיבושהאתהערבשעותעד

ניצלוביוניל-10ה-9שביןהלילהאת
ישנולארובםלשינה.ב'כוחשלהצנחנים

תפסוהלילהאותובמהלךיממות.4מזה
עללחפותהיהאמוראשרמערךהסורים

לאורךהשתרעזהמערךדמור.אבדן
הקד-ומתחמיוענובחלדיה-עיןכביש

ובקברבדותאהיוהדרומיים)(מיים
שלהשריוןאגדתפסוהמערךאתשמעון.
קומנדואגדוכן622חי"רוגדודצש"ף
לנהלהסוריםהחליטוזהבמערךנוסף.
הםולכןביירות,עלההכרעהקרבאת

נ"טשלנוספיםבאלמנטיםגםתגברוהו
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הסורייםההנדסהכוחותהנדסה.ושל

הגישה.ציריבכלמוקשיםמאותזרעו
לקוב'כוחשלהצנחניםעלוביוניב-10

לכפרהמובילהכבישלאורךהמיםפרשת
מחב-במארבנתקלוהםזהבכפרמתא.

פעולתבאמצעותעליווהתגברולים
לקברהגיעוהםערבעםקצרה.איגוף

סוריקומנדוגדודנערךשם-שמעון

יום-שישייום(ביוניב-11מוגבר.

הלחימהאךהכפר,נכבשהאש)הפסקת

נכנסההאששהפסקתלאחרגםנמשכה
מעור-היוהצדדיםששנימשוםלתוקפה,

כבשויוםבאותואלה.בתוךאלהבים
עלדוחאהכפראתג'מכוחגולניחיילי
כוחמאותוטנקיםושדרתהחוףכביש
שדהלעברהכבישעלצפונהפרצה

ביירות.שלהתעופה
היהב'מכוחהצנחניםשלהבאיעדם
שימאלבפרענובמעיןהמובילהבביש

הפלנגות).כוחותשלטושימאבכפר(
כפריםשניוכוללכפרישהואזה,באזור

ק"מ,כשלושהלאורךאבןבתיהבנויים

בטנקיםשתוגברסוריקומנדוגדודהתבצר
מחב-בעשרותושהסתייענ"טובמשגרים

ב'כוחשניהלהאחרוןהקרבזההיהלים.

מבחנוזההיהכילומר,וניתןביירות,לפני
הצנחניםנלחמושעות14ביותר.הקשה
בתוםלגבעה.ומגבעהלביתמבית

הרוגיםסוריםמ-100יותרנמנוהלחימה

ביוםהרוסים.ונגמ"שיםטנקיםועשרות

חברו1100בשעהביוניה-13ראשון
כותרהוביירותהנוצרים,עםצה"לכוחות
יוםבאותובדיוק.לחימהימי7לאחר

חלדה,הכפרלכיבושמשולבקרבבוצע
ביירות.שלהתעופהשדהעלהשולט

צנחניםגולני,מחייליחלקנטלובקרב
ביוניה-14בבוקרו-ג'.ב'מכוחותושריון

עלהתייצבותםאתצה"לכוחותהשלימו
לביירותמסביבהשולטיםהשטחיםכל

לבעבדאלאל-מנצוריה,לג'דידה,ונכנסו
הפרוזדוראזורשלהדרומיולחלקו
לחלקעצמו),שימאכפררק(החקלאי
תלחמוד,ברג'-השניהעירונימהמערך

ואףא-רומנהעיןמשכונתלחלקזעתר,
שכונת-עצמוהעירונימהלבלחלק

כותרווהסוריםהמחבליםאל-אשרפיה.
הבוללתהים,שפתלאורךברצועה
אל-אל-בטרכיה,שכונותאתבעיקרה

אךביירות.שלהתעופהונמלמדינה
כוחותבעורףעלי,שלהשולטיםבשטחים

שלטוהראשוןהעירוניבמערךצה"ל,
לאחרולכןומחבלים,סורייםנוחותעדיין

צה"להיהצריךהנוצריםעםהחבירה

כדיעליאתלכבושובראשונהבראש
החיצוניתברצועההשליטהאתלהשלים

ביירות.של

בוירותעלהמצורהידוק

גםהחיצונית.הרצועהכיבושהשלמת
ב-13ביירותשלכיתורההשלמתלאחר

סורייםכוחותהלחימה.נמשכהביוני
והתבססוהתבצרומחבליםבשיתוף
בשטחעמדותיהםאתוניצלועליבאזור

אתולסכללנסותכדיביירותעלהשולט
שלהטופוגרפימיקומהביירות.עלהמצור

עלישירבכינוןלירותלסוריםאפשרעלי
-בעבדאבאזוריישבואשרצה"לכוחות

הראשון).העירוניהמערך(שימאכפר
נגדוהמחבליםהסוריםפעילותהמשך

החיצוניתברצועהממתחמיהםכוחותינו

חופשועלהגמישותעלמאודהקשה
אתהמכתרותהיחידותשלהפעולה

ישראלממשלתהחליטהוכאשרהעיר,

בצה"לניתנהביירותעלהמצוראתלהדק

כיבושלהשלמתראשונהעדיפות

בחמדון.-עליבאזורהחיצוניתהרצועה
והערכתהבעיהשלמעמיקלימודלאחר
הזקן,מולטקהשלכמאמרוהוחלט,מצב
התכניתבמרוכז".ולהלוםבנפרדלנוע"
מאזור(מדרום-מערבינועד'שכוחהייתה

ב'ושכוחבחמדון,לעבראל-מנצוריה)

לעברבעבדא)מאזור(מצפון-מערבינוע
מאזעברואשרהימיםעשרתעלי.

ב-11לתוקף,האשהפסקתשלכניסתה

להתארגןצה"ללכוחותאפשרוביוני,
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-------------------

ההיערכותעלמדויקמודיעיןיאסוף
אגדיכשניכללהזוהיערכותהסורית.

חת"מ.ואגדטנקיםגדודישניקומנדו,

כוחותהחלוביוני,ה-23רביעיביום
הראשוןבשלבסדור.קרבלנהלצה"ל
קצרזמןבגזרה.מטרותהאווירחילתקף

החלבתקיפותהאווירחילשהחללאחר
התקדמובחיפויואשר.ארטילרי,ריכוך

חמישייוםבמהלךהתכנית.לפיהכוחות

בלועלגבעהכלעלעזהלחימההתנהלה
יוםעדלכביש.המובילותבדרכיםכפר

הכוחותשניהצליחובצהרייםשישי
מצפוןהרכסיםרובאתלתפוסהלוחמים
נסוגיםהסוריםהחלוואזלכביש,ומדרום

ניצולבמהלךהבקעא.לעברמזרחה

רצועתאתצה"לכוחותכבשוההצלחה
אתהרחיבוביירות,שלהחיצוניתההגנה
עלוהשתלטוהעירעלהכיתורטבעת
משנ-ביירות.-דמשקמכבישנרחבקטע

בחמדון-עליבגזרתהלחימהסתיימה

ביןעדייןשמפרידאחדרכסרקנותר

דמשק-ביירותבבישעלצה"לכוחות

דהררכס-בבקעאהסורייםהכוחותלבין
ביותרהגבוההרכסגםשהואאל-בידר
מעלמ'כו-300היםפנימעלמ'כ)-1600
אתסתםעלי-בחמדוןעלהקרבצופר).
שעודהתיאורטיתהאפשרותעלהגולל
מביי-הכיתוראתלהסירלסוריםהייתה

וניסיוןבעליכוחותריכוזעל-ידירות

הפךצה"להנצורה.לעירמשםלפרוץ
לבנון.בירתשלהמוחלטיםלאדוניה

דו"צ)(בביירותבסמטהישראליטנק


