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פעילות גדוד 51 במלחמת יום הכיפורים

הגדוד שב למחנה הקבע שלו בטירה שמדרום לחיפה לאחר תעסוקה מבצעית ברצועת עזה.

יציאה  לקראת  בבוקר  שישי  ליום  שנקבע  המג"ד  למסדר  בהכנות  עסקו  הגדוד  פלוגות 
לחופשת שבת.

בשעה 05:30 הודיעה מפקדת החטיבה על ביטול חופשת השבת לרגל מצב הכוננות בצה"ל. 
בשעה 08:00 ערך המג"ד, שנכנס לתפקידו יום קודם לכן, מסדר ביקורת גדודי. בשעה 10:40 

הוכרזה בצה"ל כוננות ג'. לוחמי הגדוד החלו לארגן מחדש את ציוד הכוננות שלהם.

בשעה 08:00 נקרא מג"ד 51 לישיבה אצל מפקד חטיבה 1 במחנה בן-עמי. בשעה 10:35 הורה 
יצאו   13:30 פיקוד הצפון לגדוד 51 להתכונן לעלות לרמת-הגולן כדי לתגבר יישובים. בשעה 
1, מג"ד 51 ומפקד סיירת גולני ממחנה בן-עמי לסיור מקדים ברמת-הגולן. מפקדי  מח"ט 
13:30 ממחנה טירה לסיור מקדים בגולן. בשעה 14:00 החלו הפגזות  הפלוגות יצאו בשעה 
15:00, בעוד מפקדי הפלוגות  ותקיפות סוריות בגולן. פרצה מלחמת יום הכיפורים. בשעה 
51 עושים את דרכם לגולן, הם קיבלו הוראה בקשר לחזור לגדוד כדי לקחת את  של גדוד 
 1 16:45 הורה אלוף פיקוד הצפון לחטיבה  פלוגותיהם ולהגיע למשטרת ראש-פינה. בשעה 
כולה לעלות בזחל"מים לגולן. בשעה 17:15, בהגיע המ"פים של גדוד 51 בחזרה למחנה הקבע, 
הגדוד  ועל  המוצב,  עם  נותק הקשר  בחרמון,  נחתו  סוריים  שמסוקים  הסמג"ד  להם  הודיע 
תוטל כנראה המשימה לחבור למוצב. בשעה 18:00 נשלחה פלוגה ד' )טירונים( לאבטח את 
גשרי הירדן. בשעה 20:00 בערך הגיע גדוד 51 למשטרת ראש-פינה. בשעה 22:00 התקיימה 
במשטרת ראש-פינה קבוצת פקודות חטיבתית לחבירה למוצב החרמון בהשתתפות מפקדי 

הפלוגות של גדוד 51.

יום רביעי, 3 באוקטובר 1973

יום חמישי, 4 באוקטובר 1973

יום שישי, 5 באוקטובר 1973

יום שבת, 6 באוקטובר 1973

לנוע יום ראשון, 7 באוקטובר 1973 המח"ט  וחפ"ק  גולני  סיירת  עם  המג"ד  בפיקוד  ו-ב'  א'  פלוגות  החלו   01:50 בשעה 
בזחל"מים לעבר החרמון דרך קריית-שמונה. בשעה 04:01 הורה אלוף פיקוד הצפון למח"ט 
1 לעצור את ההתקדמות ולהיערך להגנה בגזרת הכפר מסעדה. בשעה 05:19 היו שתי פלוגות 
להפגיז  הסורים  החלו   06:30 בשעה  מסעדה.  הכפר  בתי  בין  להגנה  ערוכות   51 גדוד  של 
ג' והפלוגה  באותה השעה נשלחו פלוגה  למסעדה.  ממזרח  שנערכו   51 גדוד  של  הכוחות  את 
המסייעת בזחל"מים בפיקוד הסמג"ד דרך מעלה גמלא כדי לחלץ את סוללה ב' של גדוד תומ"ת 
405 שהושמדה לפני חצות בהתקפה של טנקים מחטיבה 46 הסורית. בשעות הצהריים נתקל 
הכוח בטנקים סוריים ונאלץ לסגת לעמק הבטיחה. בצהריים הוזנקה פלוגה ב' למג'דל-שמס 
כדי לסייע למוצב 103 שהותקף על ידי כוח סורי מגדוד קומנדו 183 שירד מהחרמון. הפלוגה 

סרקה את מורדות החרמון בחיפוש אחר הכוח הסורי עד רדת החשיכה ואז שבה לכפר.

ותאג"ד בפיקוד המג"ד יום שני, 8 באוקטובר 1973 גולני  ב', מחצית מפלס"ר  51 בהרכב פלוגה  גדוד  יצא   08:00 בשעה 
עם גדוד 17 מוקטן ושני טנקים לתקוף את מערך הסורים בחרמון. בכל מהלך התנועה הנחיתו 
הסורים אש ארטילרית על הכוח. פלוגה א' נותרה להגן על צומת מסעדה. בבוקר חברה פלוגה 
ן ששימש קו הגנה  יּבַ ג' לגדוד השריון הפיקודי 181. הפלוגה המסייעת והסמג"ד נערכו בתל-ׁשֵ
שני בעורף חטיבה 7. בשעה 09:45, בעת שטיפס גדוד 51 המוקטן לעבר "עיקול הטנק", נתקל 
בגדוד קומנדו 183 שהיה ערוך על נ"ג 1,614. בקרב, שנמשך עד השעה 16:00 בערך, עת נכבש 
נ"ג 1,614 בסיוע מחלקה מגדוד 17, היו לכוח המשולב ארבעה הרוגים ו-17 פצועים. לסורים 
17 המוקטן בגזרה שבין  גדוד  נלחם  נפצעו. באותה העת  וכמה עשרות  נהרגו כ-20 לוחמים, 
"עיקול הטנק" לרכבל העליון ונאלץ לסגת לאחר שנהרגו 19 מלוחמיו, ובהם מג"ד 17, ו-38 

נפצעו. בתום הקרב נסוגו כוחות גולני להתארגנות לילית במעיינות הבניאס.
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יכולתם של לוחמי הגדוד לעמוד בטיפוס המפרך מַחַדר למצפה- 51 החליט לבחון את  מג"ד 
שלגים. הוא תיכנן להציב בליל 19-18 בחודש מארב נגד רכב על הציר שבין ִעְרֶנה למוצב החרמון 
לנ"ג  להגיע  הייתה  התוכנית  לחרמון.  לעלייה  מודל  על  תרגול  למעשה  שיהיה  מארב   - הסורי 
1,348 שמדרום לבית-ג'ן בזחל"מים, ומשם היה על פלוגות א', ג' והמסייעת לנוע דרך בית-ג'ן 
לקו הרכס שמדרום לִעְרֶנה. תוכנן שעל קו הרכס עצמו תתמקם הפלוגה המסייעת ותאבטח שטח 
לנחיתת מסוקים. משם הייתה הכוונה לנוע לעבר הציר העולה מִעְרֶנה לחרמון הסורי כדי למקם 
362 וישמש  שני מארבים פלוגתיים נגד רכב. נקבע שהסמג"ד יישאר על מטרה ארטילרית 
מפקד כוח החילוץ הגדודי עם פלוגה ד' שכבר הייתה ערוכה במקום מהערב הקודם עם שלושה 
כבדים במיוחד. הגדוד  על הלוחמים הועמסו פק"לים   .181 גדוד השריון הפיקודי  טנקים של 
יצא עם רדת החשיכה ונע ברגל מגבעה 1,348. מעל לכפר בית-ג'ן נראו נצנוצים חשודים, והכוח 
התעכב כשעתיים משום שאיגף את המקומות החשודים. בשל החשש להיכנס לאור יום אישר 
המח"ט למג"ד להשאיר בשטח את מטעני החבלה ואת מכלי המים לאחר שהוסתרו בתוך שיחים 

לקראת הנחת המארב בלילה שלאחר מכן.

פעילות גדוד 51 במלחמת יום הכיפורים

ן, נחתו שלושה יום שלישי, 9 באוקטובר 1973 יּבַ בעוד חפ"ק המג"ד ופלוגה ב' נעים בבוקר מהבניאס על ציר הנפט לעבר תל-ׁשֵ
הפיקודי  השריון  מגדוד  כוחות  קומנדו.  פלוגת  והנחיתו  נפח  למחנה  מצפון  סוריים  מסוקים 
שהתחולל  בקרב  לעברם.  הוזנקו   51 מגדוד  ג'  ופלוגה   269 יחידה  של  מילואים  פלגת   ,181
ממזרח וממערב לציר נפח-תל-שיבן חוסלו כ-50 לוחמי קומנדו סורים וארבעה נשבו. ארבעה 

מלוחמי פלוגה ג' נהרגו )ובהם הסמ"פ( ושלושה נפצעו. ליחידה 269 נהרגו קצין ולוחם. 

במהלך היום ערכה פלוגה ב' סריקות אחרי אנשי קומנדו סורים באזור תל-בנטל. במשך היום יום רביעי, 10 באוקטובר 1973
ערך הגדוד נוהל קרב לקראת ההבקעה לשטח סוריה שתוכננה ליום המחרת. 

בבוקר החלה ההבקעה לשטח סוריה. חטיבת גולני פעלה תחת פיקודה של אוגדה 36. התברר יום חמישי, 11 באוקטובר 1973
שהיעד הגדודי - תל-דּוהּור - היה נטוש. הגדוד המשיך בתנועה לעבר צומת ַחַדר.

גדוד 51 השתלט ללא לחימה על הכפר ַחַדר ועל מוצב "הפטמה". במשך כל היום תקפו מטוסים יום שישי, 12 באוקטובר 1973
סוריים את כוחות השריון ואת לוחמי גולני. הגדוד נערך באזור ַחַדר. גדוד 12 וכוח שריון מחטיבה 
188 כבשו את הכפר מזרעת בית-ג'ן. מג"ד 51 השתתף בלילה בדיונים בחפ"ק החטיבה לקראת 
כיבוש החרמון. נשקלה האפשרות שגדוד 51 יצא מַחַדר ויטפס למצפה-שלגים ומשם יתקוף את 

הסורים שנערכו בין הרכבל העליון למוצב החרמון הישראלי.

פלוגה ב' בפיקוד הסמג"ד סרקה את הכפר בית-ג'ן. בערב, בתום הסריקות בכפר, נעה שיירת יום שבת, 13 באוקטובר 1973
על  הסמח"ט  ג'יפ  עלה  בית-ג'ן-חדר  מזרעת  לכביש  בסמוך  ַחַדר.  לצומת  בחזרה  הזחל"מים 
מוקש נגד רכב, והוא נהרג. סמג"ד 17 ושני לוחמים שנסעו עימו נפצעו. בלילה עמדו פלוגות א' 

והמסייעת בכוננות לחילוץ סיירת גולני שערכה סיור חרש בגזרת הכפרים מע'ר אל-מיר וחיֶנה.

הגדוד התארגן באזור ַחַדר. כל היום נחתה עליו אש ארטילרית סורית, ומטוסים סוריים תקפו יום ראשון, 14 באוקטובר 1973
אותו ואת מפקדת החטיבה שנפרסה בצומת ַחַדר.

פלוגה ב' עברה לפיקודו של גדוד 12 שנערך במזרעת בית-ג'ן והדף התקפות של כוחות שריון יום שני, 15 באוקטובר 1973
וקומנדו סוריים. פלוגה א' בפיקוד הסמג"ד הועמדה בלילה בכוננות לחילוץ סיירת גולני שערכה 

סיור חרש לעבר חיֶנה.

פלוגה א' בפיקוד הסמג"ד הועמדה בכוננות לחילוץ סיירת גולני שערכה סיור חרש לעבר חיֶנה.יום שלישי, 16 באוקטובר 1973

היום יום רביעי, 17 באוקטובר 1973 כל  במשך  סוריות.  קומנדו  בחוליות  נתקלו  הן  בית-ג'ן,  את  סרקו  הגדוד  שפלוגות  בעת 
התנהלו קרבות בשטח הבנוי וההררי שמצפון לכפר. כמה לוחמי קומנדו סורים חוסלו. הלחימה 
הסתיימה עם רדת החשיכה. בקרבות נפצעו 7 מלוחמי פלוגה א' ו-4 מלוחמי הפלוגה המסייעת.

יום חמישי, 18 באוקטובר 1973
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בשל הפגזות סוריות דילג הגדוד לתוך הכפר ַחַדר. בלילה יצאה פלוגה א' והניחה מארב על המעלה יום שישי, 19 באוקטובר 1973
שמצפון לכפר בית-ג'ן, אך לא הגיעה למטענים ולא הציבה מארב נגד רכב. כוח חילוץ בפיקוד 
הסמג"ד התמקם על גבעה 1,348. הכוח אף פתח באש לעבר דמות שנראתה בשטח, אך התברר 

שזה היה אזרח סורי. הפלוגה חזרה לַחַדר בשעה 01:00. 

עם שחר הוזנקה הפלוגה המסייעת לסריקות באזור שבו נצפו נוחתים מסוקים סוריים. בהפגזה על יום שבת, 20 באוקטובר 1973
פלוגה ד' במטרה ארטילרית 362 נהרג לוחם אחד. בלילה שוב הציבה פלוגה א' את המארב, הפעם 
בפיקוד הסמ"פ. בערב נקרא המג"ד לקבוצת תכנון חטיבתית למבצע "קינוח" - כיבוש החרמון 

מחדש.

בצומת יום ראשון, 21 באוקטובר 1973 "קינוח"  למבצע  חטיבתית  פקודות  בקבוצת  הגדוד  מפקדי  השתתפו   06:15 בשעה 
חדר. לאחריה דילג הגדוד לשטח כינוס ביער אודם. בשעה 10:00 נערכה שם קבוצת פקודות 
13:00 תוכנן להתקיים אישור אצל המח"ט שטרם שב מהפיקוד, ולכן שלח  גדודית. בשעה 
המג"ד את המ"פים לתדרך את פלוגותיהם למשימות הצפויות ולהמשיך בנוהל הקרב שלהם. 
משעה 15:00 טיווחו מפקד הסיוע החטיבתי, המג"ד וקצין השיתוף הארטילרי )קש"א( את 
מהלכי  על  המ"פים  את  המג"ד  עידכן   16:30 בשעה  התנועה.  שבציר  הראשונות  המטרות 
תוכנית  על  עימם  עבר  הסורי,  החרמון  על   317 חטיבה  גדודי  נחיתת  על  זה  ובכלל  המבצע 
הגדוד, ולאחריה נערכה שיחה גדודית. בסיומה הצטרף גם המח"ט ונשא דברים בפני לוחמי 
הגדוד על חשיבות כיבושו של החרמון. בשעה 17:15 יצאו גדוד 51 וחפ"ק המח"ט בשיירת 
זחל"מים ונגמ"שים מיער מסעדה לעבר מג'דל-שמס. כשהגיעה השיירה לכפר, פנו פלוגה א' 
וחפ"ק הסמג"ד מזרחה למרכז הכפר כדי לטפס בציר נפרד לעבר החרמון. שאר הגדוד המשיך 
לנוע עם חפ"ק החטיבה לעבר נקודת הפריקה מהזחל"מים. שם החל בשעה 18:30 הטיפוס 

ברגל )כיום מעלה גולני(. בשעה 23:30 הגיעה פלוגה א' ל"עיקול הטנק".

בשעה 01:00 בערך חבר כוח המג"ד לכוח הסמג"ד שהמתין ב"עיקול הטנק". לאחר תדריך יום שני, 22 באוקטובר 1973
16(. בשעה  קצר למ"פ החלה פלוגה ג' להוביל את הגדוד ליעד הראשון, נ"ג 2,072 )גבעה 
02:38 בערך החל הקרב על גבעה 16 בהיתקלות לוחמי פלוגה ג' בפאתי גזרת פלוגה 2 של 
גדוד צנחנים 82 הסורי. הקרב נמשך שמונה שעות רצופות והסתיים בשעה 10:38, כשנכנסו 
והניפו את דגל הלאום ואת דגל  51 לחצר המוצב הישראלי הנטוש  וגדוד   17 לוחמי גדוד 
החטיבה על תורן האנטנות שעל גגו. בקרב נהרגו 56 לוחמים של חטיבת גולני, ו-82 נפצעו. 
מעריכים  המג"ד.  ובהם  נפצעו,  ו-52  מ"פים,  שני  ביניהם  לוחמים,   42 נהרגו   51 מגדוד 
עשרות  כמה  סורים.  חיילים   62 שבו  כוחותינו  הרוגים.  ל-60   50 בין  בקרב  היו  שלסורים 
269 שהיו  יחידה  ידי לוחמי  על  בולען  חיילים סורים שנמלטו מאזור הקרב חוסלו בעמק 
ערוכים במצפה-שלגים. מרבית הסורים נהרגו מאש נק"ל של לוחמי גולני, ורק כמה מהם 
נהרגו בהפצצות חיל האוויר ובהפגזות הארטילריה. בתום הקרב ירד הגדוד להתארגנות של 

שלושה ימים בחורשת טל. 

ה ושהה שם עד 13 בנובמבר 1973. רק אז יום חמישי, 25 באוקטובר 1973 גדוד 51 נערך במובלעת באזור ַחרַפה וח'ן-ֶאֵריְנּבֶ
חזר הגדוד בפעם הראשונה להתארגנות במחנה הקבע בטירה שמדרום לחיפה.1
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גדוד הסיור )גדס"ר( סיים מבצע חטיבתי בגזרת שכם ושב להתארגנות במחנה הקבע בבית-יום רביעי, 12 ביולי 2006
ליד. בשעה 09:10 התקיף כוח של חיזבאללה סיור ממונע של גדוד מילואים 8110 מחטיבה 
5 שנע על דרך המערכת ממזרח לשתולה. שלושה לוחמים נהרגו במקום, שתי גופות נחטפו 

ללבנון, ושניים נפצעו. 

יצא יום חמישי, 13 ביולי 2006 הגדס"ר  בלבנון.  חזבאללה  של  מטרות  תקף  האוויר  חיל  הולם":  "שכר  מבצע  החל 
לאימון בבסיס האימונים הפיקודי באליקים. גויס גם מערך המילואים של הגדוד כדי לסייע 

באימונים.

פלוגת חיל ההנדסה )פלחה"ן( יצאה לפעילות מארבים בגזרת חטמ"ר )חטיבה מרחבית( 300 יום שבת, 15 ביולי 2006
ושבה ב-19 בחודש לאליקים.

ליל שלישי-רביעי, 19-18 ביולי 
2006

 300 ופלוגת הנ"ט )פלנ"ט( בפיקוד המג"ד התייצבו בגזרת חטמ"ר  פלוגת הסיור )פלס"ר( 
בעקבות הכוונה לפעול ב'שמורת הטבע" של חזבאללה ברכס ַלּבּונה. מאחר שהמבצע התבטל, 

שבו הכוחות להתאמן בבסיס האימונים הפיקודי.

כוח של יחידת מגלן שסרק את "שמורת הטבע" ברכס מרון א-ראס נתקל בלוחמי חזבאללה. יום רביעי, 19 ביולי 2006
בהיתקלות נהרגו שני לוחמי מגלן, וכמה נפצעו. בשעות הצהריים הוזנקו הפלס"ר והפלחה"ן 
בפיקוד המג"ד לקיבוץ יראון כדי לסייע לכוח של מגלן. מח"ט 300 הטיל על הגדס"ר המוקטן 
לכבוש את חלקו הדרומי של הכפר מרון א-ראס כדי למנוע ירי אש נ"ט לעבר רכס שקד, שם פעל 
הכוח של יחידת מגלן, ולעבר היישובים אביבים ויראון. מפקד הגדס"ר החל בנוהל קרב מסודר 
בפיקוד  הנ"ט  פלוגת  השתתפה  במקביל  היעד.  על  מפקדים  תצפית  וכלל  שעות  כמה  שנמשך 
הסמג"ד עם גדוד 101 מוקטן בפשיטות על יעדי חזבאללה בכפר עיתה א-שעב. לוחם מהפלנ"ט 

נפצע קשה ופונה במסוק שנחת מצפון לכפר.

לאחר שהגדס"ר המוקטן חצה את גדר המערכת ואת המכשול, הוא התקדם לעבר הכפר מרון יום חמישי, 20 ביולי 2006
א-ראס ועם שחר השתלט ללא התנגדות על כמה מבנים בחלקו הדרום-מערבי של הכפר. שני 
טנקים מגדוד 82 ודחפור משוריין, שהיו כפופים לפלס"ר, חלפו בקרבת הכוח הקדמי שלו ונקלעו 
למארב של לוחמי חזבאללה. מאש מטולי נ"ט נפגעו כלי הרק"ם, וכמה שריונאים נפצעו. לוחמי 
הפלס"ר חילצו את השריונאים הפצועים מתוך הטנקים והעבירו אותם לאחד המבנים. פלוגת 
החה"ן עם שני טנקים שפעלו תחת פיקודה הגיעה למקום ופינתה את פצועי השריון לשטחנו 
באמצעות הטנקים. בשעות הבוקר הרחיבו לוחמי פלוגת החה"ן את שליטתם בחלקו הדרום-
מזרחי של הכפר. שני צוותים של הפלס"ר, שהשתלטו על שני מבנים בשיא הגובה של הכפר, 
הותקפו על ידי כוח חזבאללה שמנה עשרות לוחמים. בקרב הקשה שאליו נקלעו לוחמי הפלס"ר 

הם הצליחו לחסל 15-10 לוחמי חזבאללה בסיוע מסוקי קרב ואש ארטילרית.
בשל תחושה שהצנחנים במצוקה דרש מח"ט 300 ממפקדת אוגדה 91 כוחות תגבור. בנוהל 
קרב מזורז נכנסה יחידת אגוז של גולני בצהרי היום למרון א-ראס ונקלעה לקרב קשה שבו 

נהרגו חמישה לוחמים, וחמישה נפצעו. גופת אחד החללים אותרה רק ב-21 בחודש בערב.

הגדס"ר המוקטן המשיך להחזיק בכפר מרון א-ראס. פלוגת הנ"ט, שסיימה את משימתה יום שישי, 21 ביולי 2006
בכפר עיתה א-שעב, הצטרפה בערב לשאר הגדס"ר במרון א-ראס. הגדס"ר שהה בכפר עד 23 

בחודש. באותו הערב החל מבצע "קורי פלדה 1".

ליל ראשון-שני, 24-23 ביולי 
2006

הגדוד  ממערב.  בנת-ג'ביל  העיירה  את  לאגוף  הוטל  הגדס"ר  על   ."2 פלדה  "קורי  מבצע  החל 
התקדם כמה מאות מטרים בלבד.

הגדס"ר התקדם לעבר נ"ג 850 שממערב לבנת-ג'ביל.ליל שני-שלישי, 25-24 ביולי

פלוגת החה"ן ספגה אש משטח שמצפון-מזרח לה וקיבלה הוראה להתקפל בחזרה לנ"ג 850.יום שלישי, 25 ביולי 2006
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הגדס"ר המשיך לשהות בתוך מבנים ללא כל פעילות.יום רביעי-חמישי, 27-26 ביולי

הגדס"ר יצא משטח לבנון להתארגנות בארץ. ליל חמישי-שישי, 28-27 ביולי

הגדס"ר היה בהתארגנות ובמנוחה בחוף הכינרת.שישי-שבת, 29-28 ביולי 2006

פלוגת הנ"ט נשלחה לתפוס את ַתֶלת אבו טוויל, גבעה שמצפון לכפר עיתה א-שעב.ליל ראשון-שני, 31-30 ביולי

ליל שני-שלישי, 31 ביולי-
1 באוגוסט 2006

והפלחה"ן  טוויל. הפלס"ר  אבו  לַתֶלת  ג'בל חמרה, גבעה שמצפון  פלוגת הנ"ט תפסה גם את 
בפיקוד המג"ד תפסו את הכפר הנוצרי ַקווזה, אף שמפקד אוגדה 91 הורה למעשה לתפוס את 

מוצב החזבאללה בג'בל חמיד הנמצא כ-1,500 מטר צפונית-מזרחית לַקווזה.

ליל שלישי-רביעי, 2-1 באוגוסט 
2006

פחות  נע  הגדס"ר  בנת-ג'ביל.  לעיירה  שמצפון  א-שמיס  לעבר  לנוע  הוראה  קיבל  הגדס"ר 
מקילומטר ותפס עמדות בסבך.

בשעות הבוקר נשמע ירי מרגמות ליד הגדס"ר, אך לוחמי הגדס"ר לא חתרו למגע.יום רביעי, 2 באוגוסט 2006

הפלס"ר והפלחה"ן בפיקוד המג"ד התקדמו לעבר א-טירי.ליל רביעי-חמישי, 3-2 באוגוסט

ליל שישי-שבת, 5-4 באוגוסט 
2006

פלוגת הנ"ט חברה לגדס"ר בא-טירי. 

ליל שבת-ראשון, 6-5 באוגוסט 
2006

לשקיף  התקדמה  הנ"ט  פלוגת  בית-יהּון.  לעבר  התקדמו  המג"ד  בפיקוד  והפלחה"ן  הפלס"ר 
א-ניֶמל.

ליל ראשון-שני, 7-6 באוגוסט 
2006

הגדס"ר קיבל הוראה לחזור לעבר העיירה בנת-ג'ביל כדי להשתתף בקרב האוגדתי לכיבושה.

ליל שני-שלישי, 8-7 באוגוסט 
2006

לוחמי הגדס"ר תפסו עמדות בבתים נמוכים מסביב לבניין בן 7-6 קומות בכניסה הצפונית של 
בנת-ג'ביל. במהלך ההתקדמות נפגעו כמה לוחמים.

לפנות בוקר התקדם הפלס"ר לעבר צומת ַצף אל-הווא, אך נתקל באש ונסוג. במהלך הנסיגה יום שלישי, 8 באוגוסט 2006
נפצע אנושות אחד הלוחמים, ייתכן שמאש לוחמי הפלחה"ן. במהלך פעולות החילוץ של הפצוע 
נעו לוחמי הפלס"ר לחבירה עם טנק מ"פ מגדוד 53. בדרכם ירו בטעות על מבנה שבו שהו לוחמי 
הפלחה"ן והרגו לוחם אחד. הפצוע וההרוג הובלו באלונקות לחבירה עם הטנק, ומאוחר יותר 

נחת באזור מסוק ינשוף עם צוות מיחידה 669, אך הפצוע האנוש נפטר.

ליל שלישי-רביעי, 9-8 באוגוסט 
2006

הגדס"ר יצא מאזור בנת-ג'ביל להתארגנות ולמנוחה באתר נופש. החל נוהל הקרב למבצע "שינוי 
כיוון 11" באחריות עוצבת האש.

ליל שבת-ראשון, 13-12 באוגוסט 
2006

החל מבצע נרחב של עוצבת האש. הפלס"ר והפלנ"ט הגיעו עם חפ"ק מח"ט 35 אל מצפון לכפר 
יעטר. הפלחה"ן ומג"ד הגדס"ר היו אמורים להצטרף בהמשך, אך בשל התרסקות מסוק היסעור 

שנפגע מטיל ששיגרו לוחמי חזבאללה נעצר המבצע.

בשעה 08:00 הוכרזה הפסקת אש. הכוחות ששהו בשטח נותרו בסבך 48 שעות ואחר כך שבו יום שני, 14 באוגוסט 2006
ברגל לשטח ישראל.2

1.    אל"ם )מיל'( משה גבעתי, קרבות החרמון במלחמת יום הכיפורים, כרכים א-ה, אמ"ץ-
תוה"ד, המחלקה להיסטוריה, ענף חקר קרבות, אפריל 2005; יומן המלחמה של גדוד 51 

במלחמת יום הכיפורים
במלחמת   91 באוגדה  להיסטוריה  המחלקה  נציג  שהייתי  בעת  שהכנתי  רשימות  פי  על      .2
מלחמת לבנון השנייה - תבונת המעשה, קובץ מאמרים חלק ב', אמ"ץ- לבנון השנייה; 

הערות
תוה"ד, המעבדה התפיסתית, המרכז לחקר ההפעלה ובניין הכוח, המכון לחקר הטקטיקה, 
אש על כוחותינו,  המכללה הבין-זרועית לפיקוד ולמטה, תשס"ט, 2008; עמיר רפפורט, 
שבויים בלבנון, ידיעות אחרונות, תל- מעריב, תל-אביב: 2007; עפר שלח ויואב לימור, 
אביב, 2007; עמוס הראל ואבי יששכרוף, קורי עכביש, ידיעות אחרונות, תל-אביב, 2008 


