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מזהייעבו-מות%,עירמתומענבריו
התמוצהואשלמםב"פחח'ץ.המוררים

לירישבפוץטללבמממביטימועיםגציה
המלחמה.ביתל"צה

ימיאיגוף"אלדרמ'שלמאמרוראההישראליתהראייהזוויתעל*
299(.מערכות(האוואלי-,בחוףהנחיתההגליל',שלום'במבצע
בראיתהגליל"שלום"מלחמתעליותרמקפתמעבודהחלקהנוזהמאמר

ספרוהתיכון.המזרחבתחוםת"אאוניברסיטתמוסמךהמחכרהערבים.
בקרובייצא)1985-1975(בלבנוןהסוריתהמעורבותשלאנטומיה"
מערכות.הוצאתכובד",מרכז"בסדרת

המחבליםמהדעהת-הימיהאיגוף
אפשרותלקראתוהכנותיהםלשיטה
שכזאת
המחבליםאתהפתיעההאוואליבחוףהנחיתה
ימיאיגוףביצועשעצםהגםובמקומה,בעיתויה
לאורךשונותמפתחבנקודותכוחותוהנחתת
ואףאש"ףהנהגתעל-ידינצפההלבנוניהחוף
שלאפשריתפעולהכדרךסוריהצבאעל-ידי
מוקדמותהכנותלקראתםנערכוואףצה"ל,

שלזאתהערכהלמלחמה.שקדמובחדשים
ניתוחעלרקלאשהתבססהדומההמחבלים
הגיעאשרמידעעלגםאלאו"אויב"קרקע""

אפשרהשארביןשונים.ממקורותלידם
עלהנוצרימהמחנהשדלףמידעעלשהתבססה
רעיונותועלצה"לשלהנחיתהפוטנציאל
הנחתתבדברהנוצריםבפנישהוצגוישראליים

עללסגורמנתעלג'וניהבנמלניכריםכוחות
מעורפהן.ביירות

לאחרשפורסמהפלסטינית,ספרותפיעל
התמקדומהמלחמהשללמסמכיפיועלהמלחמה
בשניימיתנחיתהמפניהמחבליםחששות
ביןהחוףברצועתונראשונהבראשאזורים:
ישראליתמתכניתכחלקוזאתלדאמורח'אלדה

שלהצבאיהכוחאתללחוץשמטרתהנרחבת
שללסדןבדרוםהישראליהפטישביןהמחבלים
פעולת"(ביירותבמזרחהנוצריותהמיליציות
איזורתאפרע(2.יאסרשלבז'רגוןהאקורדיון"

איזורהיההמחכלים,הששותהתמקדושכושני,
שללמסמךפיעל-וזאתבזהראניהזיקוקבתי
המחבליםכוחותאתולכתרלנתקעל-מנת-

הוציאולאכזמןבוולהשמידם.לבנוןבדרום
ימיכוחהנחתתגםאפשרותמכללהמחבלים

ב"פקודתה"אויב"סעיףובניתוחלצידוןמצפון

הגנתעלממונההיהאשרהגדודשל4"מס'מבצע
המ-28ספטמבר")חלליגדוד"(צידוןאיזור

האפשריותהפעולהמדרכיאחת1982,באפריל
החוףעלימיקומנדוגדודהחפת"הנההמוזכרות
אתלנתקעל-מנתהזהראניובאיזורלצידוןצפונית

זמנית."בווצידוןצור

ארגוניביצעוזאתבסיסיתהערכהרקעעל
שורתלמלחמהשקדמובחודשייםהמחבלים

ישראליתנחיתהפנילקדםשנועדוהכנות
מוצביתוגברוערפאתיאסרבהנטייתאפשרית.
המשתרעתהחוףרצועתלאורךהמחבלים
ביירות)בדרום(אל-אוזאעיהשיעיתמהשכונה

החוףלאורךהביצוריםשופרוהאמור,לאיזורועד
חת"מסוללותהוצבובונקרים),מקלטים,(

נחיתהאזוריועלהחוףצירעלהשולטותנגבעות
התיאוםושופראספקהמצבוריהוכנואפשריים,

חי"רכוחותרוכזוהזהראניבאיזורינוגראניבה3.
מס'מבצעוב"פקודתעתודהכוחותהוכנווחת"ם,

1982(במאי)9פלסטין"שחרורצבא"של1"
האויבשלהימיתהנחיתהכוחות"כינקבע

האפקטיביהאשלטווחהיכנסםעםמיידיושמדו

לבצעשיצליחוהאויבכוחותהנשק...כלישל
לוחמים,קבוצותעל-ידייושמדווהחפההנחתה

המצוידיםאנשיםחמישהתכלולקבוצהכלכאשר

ידרימוניאוטומאטי,בנשקנ"ט,בנשק
נעשולאהאוואליבשפךדווקאאולםומוקשים."

אםאפשריתנחיתהפנילקדםמיוחדותהכנות
היהלאזהבמקוםההחפהמפנישהחששמשום
אדםבכוחחמור'מחסורבשלאואקוטי

צידון.איזורלהגנתובאמצעים

הנחיתהבמרחבמחבליםהיערכות
לאיזורביותרהקרובהמחבליםכוח-בעיןאויב

הרתקלאעלמאן,הכפרבקרבתערוךהיההנחיתה

מנהיגמוסא",אבו"לטענת(האוואלימגשר

מגשרמטריםכ-400הכיחנמצאפתח","מורדי
+צש"ףגו6''מפקדתשכללזהכוההאוואלי').

כלולסכלמהדיתלפעולאמורהיהטנקיםחמישה
באיבו.בעודוהאוואליבחוףנחיתהניסיון

ערוךהיהצבוןהעירבמרחב-אפשריאויב

יט)-34(פלוגת,~קים+פתח""שלמתוגברגדוד

יכמסמ.וי6נלעונ"מ.נ"טשדה,תותחי+
שלל,

שושלכדמשק'גבחסותושיצאהספרועל-פי

באיזווערוכיםהיוטלאס',מצטפאהסוריההגנה

:הבאיםהכוחותצידון
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כוחות"מפקדתממוקמתהייתהצידוןבעירא.

גםשימשהאשרפתח","שלהקסטל"

והשמאלהמחבליםארגונישלעלכמפקדת

עקירהיהמפקדהלבנון.דרוםבמרחב
מה"פתח".צרצוראסמאעילחאג'אל"מ)(

חלליגדוד"(ה"פתח"שלסדירגדודכ.
מארגוניםבלוחמיםמתוגברספטמבר"),

יט)-34(,טנקיםבפלוגתוכמו-כןאחרים

ונ"טשדהוחת"םמ"מ120מרגמותסוללת

הללוהכוחותמ"מ).ו-106מ"מ75בעיקר(
העירעלהשולטותהגבעותביןמפוזריםהיו

וביצוריםהעירבתוךמפתחונקודות

אליה.המובילים

נערים)כולל(סדיריםבלתימיליציהלוחמיג.

עיןהפליטיםמחנותעללהגנהשותפיםהיו
מיה.ומיהאל-חלווה

היוצידוןהגנתעלהממונההמפקדהבתפיסת

החיוניהמרחבלהגנתמספיקיםבלתיאלהכוחות

עליה,השולטותהגבעותצידון,הגדולההעירשל
שבה.הפליטיםומחנותאליההמוביליםהצירים
באפריל)28העירלהגנת4"מס'מבצעפקודת"

בסדרגוחדרושהעירלהגנתכיקובעת)1982
טנקיםבגדודמתוגברתחי"רחטיבתשלגודל

וכןצידוןעלההגנה"כיבמסקנהומסתיימת
אינן4מספרמבצעבפקודתשהוקצוהמשימות

המצויים...",ובאמצעיםבכוחותלביצועניתנות

הכוחערפאת,מתנגדיטועניםזאת,למרותאולם,
באוואליהנחיתהמקוםבקרבתמצוישהיה

מסוגליםהיושבעירהנוספו"המחבליםויחידות

על-ידיהגשרראשהקמתאתלסכלבהחלט

הםהרחבתו.ולמנועהישראליהימיהקומנדו
משמעותיאוויריסיועהעדרכיוטועניםמוסיפים

איזורשלהטופוגרפיואופיוהלילהבשעות
דרכיםעוברותשביניהםבוסתנים,ריבוי(הנחיתה

לנחיתהההתנגדותעללהקלאמוריםהיוצרות)

יהרקעעלהנוחת.לכוחכבדותאבידותולגרום
ראשהקמתהתאפשרהמדועהשאלהאפואעולה
יחסיתבקלותוהרחבתובאוואליהישראליהגשר

?משמעותיתהתנגדותוללא

מחדלים-לנחיתההמחבליםתגובת
ובלחימהבפיקוד

שלשיחהועל-פיאלדר,מייקשלמאמרועל-פי
בחוףהימיהקומנדוכוחהונחתעמוהמחבר
בשטחונפרס2145השעהבסביכותהנחיתה
קצץזמןלאחרמראש.שהוכנולתכליותבהתאם

רכבכליבשניהכוחנתקל2200,שעהבסביבות
והתפתחהנחיתהחוףלעברשנעוהמחבליםשל
והושמדומחבליםכשבעהנהרגושבוקצר,קרב
הורדוהימיהקומנדוכוחבעקבותרכבם.כלי

לאבטחהיהשתפקידםהצנחניםכוחותגםלחוף

ממערבמבט-הנחיתהחוץ

-.-

י,,...

ן,

ממערבמבט-הנחיתהלחוףמדרוםצידוןדוירופאתיהיםחוף

בו-2330הגשרראשאתולהרחיבהחוףראשאת

לנחיתה.מוכןשהתוףההודעהבקשיהתקבלה
ובעקבותיהבת-שבעאח"יהחפתבוצעהב-2355

ארטילריתבאשלווהנחיתותנוספות.נחתותבאו

לנזקים.גרמהלאאךהספינותבקרבתשנפלה

תומכישל(המחבליםשלהשונותמהגירסאות

שררביוני7-6בלילכיברורומתנגדיו)ערפאת
בצידוןהמחבליםבמפקדותקרב"ערפל"

בדיווחחמוריםליקוייםהיווכיובביירות
הפיקודדרגיכללאורךההחלטותקבלתובתהליך

בעלמאן,צש"ףפוג'מפקדתהמחבלים:של
בצידוןהדרום)במפקדת(הקסטל"כוחות"מפקד

בביירות.המחבליםשלהכלליתוהמפקדה

מביאאותהמברקיםמרשימתהמתקבלתהתמונה

הדיווחכדלקמן:הינהכספרואל-טיבאכו

בביירותלמפקדההגיעהנחיתהאודותהראשון
בצידוןהמפקדהגםכילהניחוניתןב-62210
-כלומר(השעהאותהבסביבותאותוקיבלה
בחוףהימיהקומנדוכוחהנחתתלאחרדקותכ-25

עםההיתקלותלאחרדקותוכעשרהנחיתה
)2220(יותרמאוחרדקותעשרהמחבלים).

באוואלי,הנחתהנסיונותעלנוסףמברקהתקבל
כלבוצעולאבפועל(ובאל-זהראנייבצידון
ב-9רקבוצעהבזהראניהנחיתהנוספות.הנחתות

עלשדיווחמברקןהתקבל0130בשעהביוני).
שלטנקיםפלוגתעםהמחבליםהתנגשות
שלהרכבכליעםההתנגשות(הימיהקומנדו
)!כןלפניוחצישעותכשלושארעההמחבלים

והפצצתקרבספינותשלאינטנסיבייריועל
היהלאבפועל(בקסתא)(שרחבילתלעלמטוסים
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בצידוןהמחבליםהיערכות

2ן,303-302מערכות



בעתהיםחיןאוהאווירחיךשןבאשסיועשום
ב-0145בכוחותינו).לפגיעהמחששהנחיתה

שריוןביןקשהמערכהעלדיווחהתקבל

כללהמחבליםטנקי(הישראלילשריוןהמחבלים

נוסףנחיתהניסיוןעלדווחכ-0230הופעלו).לא
אח"ישלההחפהלאחרוחציכשעתיים(באוואלי

ב-0345הנוחת.הכוחהתפרסותועלשבע)בת

מולישראליתקרבבספינתישירהפגיעהעלדווח

להד"ם).(בוערתשהספינהכךועלהאוואליגשר
קבוצותשתינעובש.ךכ-0800עלדווחב-0840
כוחותעםהתנגשוהאוואלי,גשרלעברמחבלים

חיילים.ובמספרטנקיםבשניופגעוישראליים

שתייםונפגעוצבאיתמכוניתנהרסהלמחבלים

להד"מ)'.(ניספות

17",כוח"מפקדאל-טיב",אבו"לטענת

אתהמבצעיםבחדרערפאתיאסרמשקיבל

אישיתנשוחחהואהנחיתהעלהראשונהההודעה

מפקדת(הקסטל"כוחות"מפקדתעםבאלחוט,

הנחיתהלאיזורתגבורתלשלוחלהוהורההדרום)
הנהגתשלדעתהנוחת,בכוחלהכותעל-מנת

האםברורלאבמספרו.קטןעדייןהיההמחבלים

שמאאושכזאתהנחייהערפאתיאסרהוציאאכן

על-מנתמעשהלאחררקזאתטענההועלתה

מקוםמכלהדרום.מפקדתמחדלימאשמתלנקותו

כוחות"ומפקדתאיסמאעילחאג'כיברור

שהגיעולדיווחיםברצינותהתייחסולאהקסטל"

בהםשראומשוםיתכןהנחיתה,אודותמהשטח
ואכן(המחבליםמ"עצבנות"הנובעיםסרקדיווחי

ובלחימבולבליםהיוהדיווחיםשראינוכפי

לאהראשוניתלתגובהמעברשכךכיווןמדויקים).

לאיזורתגבורותלהעביררציניניסיוןשוםנעשה

ובקרבתידבהישגשהיותגבורות(הנחיתה

נגדשבעלמאןהטנקיםכוחאתלהפעילמקום),

מאסיביתארטילריתאשלהנחיתאוהימיהקומנדו

אפקטיבית,תגובההעדרהאוואלי.שפךלאיזור

עללהתגברהנוחתלכוחאיפשרמוסא,אבוטוען

ראשאתולבססלהרחיבבעלמאן,צש"ףכוח

תלכגוןשולטים,מקומותולתפוסשלוהגשר
הנחיתה.באיזורבקסתא)(שרחביל

הנחיתהתוצאות

מפקדתאתניתקהאוואלי,בחוףנחתאשרהכוח,

בביירות.שלהמהעורףהמחבליםשלהדרום
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