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הראוימןכן1949.בינוארב-1מסיניצה"לכוחותנסוגו
עלההתקפהשלהאופרטיביתגולת-הכותרת""כילהזכיר
מלילהחל:מדינייםשיקוליםבגללהיאאףבוצעהלארפיח
1949בינואר8/7

ולכ-לתקוףמוכנההנגב""חטיבתהיתה'

המגניםהכוחותמןניכרחלקכיבהנחהעזה,העיראתבוש
נערכה,לאזוהתקפהרפיח.אלהמערכהבמהלךיופנהעליה

ההישגדמותעלבמעטלאהשפיעזהדברוגםכאמור,
רפיח.התקפתשלהסופי

בימיםרפיחעלצה"להתקפתשלהעיקריתמטרתה
אתולנתקרפיחאיזוראתלכבושהיתה1949בינואר3--9

ומדיני.צבאיקרקעי,ניתוקצפוו-סינימאיזורעזהרצועת
כוחותמקסימוםלרתקהיתהההתקפהשלהמשניתהמטרה
הכבוש,רפיחבאיזורלהתקפת-נגדויתקבצושילכומצריים

אחדויוםאחדלילהשלבהתקפהעזהאתלכבוש-ואז
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:מהםחי"ר,גדודי3ש4
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למחנותוממזרחמדרום-מזרחמדרום,מדרום-מערב,המישור
רפיח.

כלהלן:היובמתקפהשהשתתפוצה"לכוחות
:מהראל"חטיבת

פלוגות-רובאים).3בןאחדכל(גדודי-חי"ר2*

הנגב","חטיבתשלב')(ממוכןגדוד-פשיטה*
חטיבתפיקודתחת1949בינואר6עדש.הועמד

הראל")."
חרמ"ש,פלוגת:כלהלןבנויהלההממוכןגדוד-הפשיטה

מסייעת,ופלוגהג'יפיםפלוגתמשוריינים,פלוגת
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-גולני""הטיבתרפית,מהנותשלהמערביהכבישלאורך
מוצבאתלכבושנירים-מבטחים,מאיזורלצאתנועדה

רפיה-חאן-ציראתלחסום102,ומוצבבית-הקברות""
באיזורהתמקמה-8הטיבהרפית.מהנותלתוךולפרוץיונס

עתודה.לשמשונועדהגבולות
הטיבתעל-ידי1949בינואר4/3בלילנפתחההמערכה
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ב-8מתהם-החסימהאתהפורצים""גדודנטשכאמור,
הטרי-הישגיההמדיני.הדרגלהוראתבהתאם1949בינואר

הסופילגיבושועובדתירקעשימשוזומערכהשלטוריאליים

חורב""במבצעומשימותכוחות:1מס'טבלה

ההועד
ן

גולני""חטיבת
ן

הראל""חטיבת
ן

5חטיבה
ן

הערות

בית"מוצבאתכבשברק""גדוד
לכבושבניסיוןונכשלהקברות"

102.מוצבאת

בינואר4/3ליל
.1949

מוצבאתכבשהפורצים""גדוד

בינואר4יום
.1949

מו-עלמצולתהתקפת-נגדבהדפה
ברק""גדודבית-הקברות"."צב

לכבושניסהגדוד-הפשיטהבסיוע
שוב.ונכשל-102מוצבאת

אתכבשהממוכןגדוד-הפשיטה
ד/ומוצבב'מוצב

התארגנות.התארגנות.ןביגואר5/4ליל
.1949

בינואר5יום
.1949

נוסףמוצבנתפסערבלפנות
למו-בסמוךהגר")"בשםשכונה(

יחידותעל-ידיבית,הקברות""צב
ה-וגדוד-הפשיטהברק""מגדוד
ממוכן.

אתתקףהממוכןגדוד-הפשיטה
ונכשל.ה'מוצב

בינואר6/5ליל
.1949

אתכבשמוריסשלגדוד-החי"ר
ה/מוצב

מאיזולנועהחלה
הסגזרתאלגבולות

הראל"."בת

בינואר6יום
.1949

מוצבאתנטשמוריסשלהגדוד
-שחרעם-התקפהלאחרה'
)2-1מצריתיחידת-שריוןשל

לוקאסט")."טנקיפלוגות

פל2בןגדודיוח:
טו-3חרמ"שות:
גמ-3"שרמן"קים
מוחאתלכבושה)
ונכש-אחה"צח'

בינואר7/6ליל
.1949

תפסברגל,נעהפורצים""גדוד
לצו-ממערבק"מ4גדודימתחם

כבישציראתוחסםרפיח,מת
צורפו:לגדודרפיח-אל-ערים.

ליטראות6תותחים-נ"טסוללות'
8.מחטיבהמ-3"שרמן"טנקיו-2

ביגואר7ום
.194!

מתהם-עלמצריותהתקפות-נגד
הפורצים""גדודשלהחסימה

כוה-השר-עלהתבססוההתקפות(
ה-טנקיפלוגות2שלהמצרייון

ול-נהדפו,ההתקפותלוקאסט")."
כבדות,אבידותנגרמומצרים
שפוסלו.טנקים9כולל

מטוסהפילוזהביום צה"'שלחיל-האויר
בריספיטפיירים""5

האיזור.מעלטיים

בינואר8/7ליל
ן

ביןןמסילת-הברזלעלפשיטות
לאל-עריש,רפיח1949.

בינואר8יום
ן

על-פיההמימהממתחםנסיגה
ן

המדיני.הדרגפקודת1949.

מתהילתההלכיללמודניתן1מס'ומרשםהטבלהמתוך
המתהם-שלייצובועד1949בינואר4/3בלילהקרבות

3%לפחותהלפ.רפיח-אל-ערישצירעלהגדודיהמוגן
לאחרכילקבועקשהזאתעםשעות.כ-84שהןיממות,

שוםבאשר-האולמבהמשימהבוצעהאכןזותקופת-זמן
רפיחאיזורתוךאללפרוץהצליחלאצה"למכוהותכוה

שלזהבאיזורומצריםישראלביןשביתת-הנשקקושל
1949.בשנתהגבול,

דעתנו.אתעליהםשניתןזומערכהשלהישגיהראויים
רדעיההיאכיום,מנקודת-מבטנולעין,הבולטתהעובדה
לכיבושההותרתהסתערות-מחץשלתנופה

איןשכןהסבר,טעוןזהדברמהיר.'בכלהיעדים



הקוממיות.במלחמתהדרוםבחזיתהגייסותלרוחאופייניהוא

שבועשכבשוגייסותמאותםחלקהשתתפורפיתבקרבות
1948,בדצמבר29שחרעםאבו-עגיילהאתלכןקודםימים
אהר-בשעות1949,בדצמבר28ביוםניצנהאתשעזבולאחר

אתמופלאבקרב-התקפהשכבשוולאחרהמוקדמות,הצהריים
בדצמבר.29/28בלילבאום-כחףהמוגברהגדודיהמתחם
אתוהשמידושמוטטוכוחותאותםהשתתפורפיתבקרבות

א-לקמפניצנהביןהמצריהצבאשלהמזרחיתהזרועכל

1948.בדצמברל-2527ביןשעות,48במשךשריר
.

בינואררפיתעלבמערכהשהשתתפוהכוחותכילינראה

מהתמש-קצתנפשיטמבחינהעייפים""הי9"1

מבצעשלמהתמשכותוקצתהקוממיות,מלחמתשלכותה
אותםשאילצההפקודהמןכתוצאה-ובעיקרעצמו,חורב""
1949.בינוארב-1אבו-עמילהממרחבלסגת

המשימה,שלהמלאאי-ביצועהבדברזהנפשילהסבר
כל-וארגונייםאופרטיבייםטקטיים,הסבריםגםלצרףניתן

הלן:

במלואאחתבבתהונחתהלארפיחעלשהונחתההמכה*
במבצעשהשתתפוהחטיבותמשלושהמוחצת:העוצמה
הפעילהמהןאחתוכלחטיבות,שתירקתחילההופעלו

שעמדההעוצמהמןמ-~יותרלאבעת-ובעונה-אחת
1949,בינואר4/3לילהואהמכריע,בלילהלרשותה.
ואף(הפורצים""גדודאתרקהראל""חטיבתהפעילה

רקהפעילהגולני""חטיבתואילובמלואו),לא-הוא
ברק"."מגדודפלוגתייםצוותי-קרב2

צה"לברשותשהיתההמצומצמתכמות-השריוןעקבו*

ורקזחל"מים,משוריינים,(הכליםסוגיבשלימים,באותם
בהפעלתומסורתידעחוסרובגללמ-3"(שרמן"טנקי3

השריוןשלתנופת-המחץסופהעדפותחהלאהשריון,

ככלעמוקלחתורשאיפהתוךובלילה,ביוםהמסתער

ברפיתלוחמים

יתר-על~המידהלחשושמבלי-האויבעומקאלהאפשר

.''לאגפים.

ההתקפיהסיועארגוןלמדהשקולהיהבאוירהמצב*

ולכןימים,באותםשפירעדייןהיהלאחיל-האוירעם
במערכהחיל-האוירשלומתואםמלאשיתוףנמנע

היבשתית.
.ן

הקרבעלהשולטתעל-חטיבתית,מפקדהחסרהזופעולה*4
בצה"להאוגדהמפקדותהפעלתמלאה.טקסיתשליטה

שללקחיומלימודמאדהושפעההימיםששתבמלחמת
זה.קרב

גםפעלוהראשונה,הסיבהלהוציאהללו,הסיבותבל
מנעלאזהדבראולם-חורב"מבצע"שלא'בשלב

בשטחיםולהכרעהמאודמהיריםלהישגיםלהגיעמכוחותינו
סיבת-הסיבותכילקבועניתןלכןקצר.זמןתוךנרחבים

נעוצהחורב""במבצערפיחהתקפתשלהמועטיםל"ישגים
והמפקדים.הלוחמיםשלהמוראליתבעייפות

ולקדש"בנובצעואל-ערישרפיחכיבוש

באוקטו-31בימיםקדש""במבצענכבשוואל-מרישרפיח

שלבפיקודויוצבהכוחותעל-ידי1956,בנובמבר2-בר

להתקפההוכנסוזועוצבהשלכוחותיהלסקוב.חייםהאלוף

לאחרשעותכ-50מצריםעםשביתת-הנשקגבולאתועברו

בסיני.המצריהצבאעלצה"לשלהכלליתהמתקפהתחילת

שלאהרימכוהותהספיקוכברהעוצבה,התקפתשהחלהעד
עללהשתלט-לכןקודםהתקדמותםאתשהחלו-צה"ל

ועלהמיתלהמעבר
צומתעדכמעטולהגיעביר-חסנה,

צומתג'בל-ליבני,
על-נכבשואר-רואפעהוסכר'אבו-הכיילה.

באום-כתףהמצריהחטיבתיוהמתהםהעורף,מןכוחותינוידי

לחלוטין.מנותקהיהכבר

אתלכבושהיתהלסקובעוצבתעלשהוטלההמשימה

אתולהצל..סנני,מצפון.רצועתי-עזה.אתלנתקרפיח,איזור

אתלכבושומערבהההצלחה
תעלתילק.ולהגיעאל-עריש

קנטרה,בגזרתשאץ
-..'-:.'י

.:.

במבצעערדשרפיח-באעבגזרתויוצמתו'האויבהיערכות.
2(.מס'מרשם-גםראה(יכלהלןהיוקדשע"

..---

'.-..רפיח:באיזור

)14גדודי-חי"ר2שכללה5,מס'חי"רחטיבת*
קנים),)8ליטראות25גונדרו-תותחיםו-15(,

משחיתי-טנ-ופלוגת"4.2כבדותמרגמותגונדר

ארצץ"."קים

גדודי-2שכללה87,מס'פלשתינאיתחטיבת*

ו-46(.)44פלשתינאים

תקופת~המצריםעל-ירירפיחהגגהשלהטקטיתהתפיסה

מלחמתבתקופתלתפיסתםביסודהדמתהקדש""מבצע

בבוהותהגנתםנעשתה1956שבשנתלכךפרטהקוממיות,

בהרבה.צפוףהמבוצרמערך-ההגנההיהולפיכךגדולים,יותר

גדודהתבצראל-עריששלהמזרחייםבמבואותש4
צור-אליו;4מס'חי"רמחטיבת11מס'חי"ר

1966יולי195,מטרבות""



מסוג-שלושה(משחיתי-טנקיםמחלקתפו
י2.4"כבדותמרגמותוסוללתארצ'ר")"

היתהלאל-מריש,ממזרחשהתבצרוהכוחות,היערכות
במתחםפלוגה;אר-ריסהבמתחםפלוגות2כלהלן:בערך

אל-מעד'ר.במתחםופלוגהאל-נ'יראדי
3,מס'דיביזיהמפקדתהתמקמהעצמהבאל-עריש

שבצפון-מזרחהמצרייםהכוחותכלעלפיקדהאשר
:הבאיםהכוחותבאל-ערישהתמקמוכןסיני*

חלק;11(גדודפחות(4מס'חי"רחטיבת8
מכלכיר-לחפאן.באיזורכנראהנערךזומחטיבה
המת-במהלךבכוחותינונלחמהלאהיאמקום,
ה-עקבהתפוררותלכללשהגיעהמאחרקפה,

חיל-האוירפעולותעל-ידישנגרמהדמורליזציה

האיוםועל-ידיהאחרים,וכוחותינוצה"לשל
והצרפתים.הבריטיםמצד'צבאיתבפעולה

טנקי;מ"-3"פלוגות-טנקים2ובוגדוד-טנקים*
תו-עםאמק"ס""צריחיבעליהיוהפלוגותאחת
התקפת-נגדבנסיוןהשתתףזהגדודמ"-50".לתחי
אבו-עגיילהביןונותקבאבו-עגיילה,כוחותינועל

צה"לשלחיל-האוירפעולותעל-ידילאל-עריש
מ-יחידת-משנתשוםלסקוב.עוצבתוהתקדמות

מיחידרתיחידהנגדבפועלנלחמהלאזהגדוד
לסקוב.עוצבת

נגמ"שים.פלוגת*

שכללוסוללות)4ליטראןת25תותחיםגונדות2*
קנים).16-
תותחי*חוף.גונדת*

הצפוניהציר-קדש""תבצע2:הס'מרשם

קלים*תותחים-נ"מגונדת

:כלהלןהיולסקוב,עוצבתבמסגרתשפעלוצה"ל,כוחות
גדוד-אףנמצאפיקודהתחת;במלואה1חטיבה
11.מחטיבהנוסףמילואים)(חי"ר

אתימיםבאותםשכללה27,משוריינתחטיבה
:הבאיםהלוחמיםהכוחות

מ"-50",פלוגה(שרמן""בינונייםטנקיםגדוד
;מ"-3"(פלוגהמ"-1",פלוגה
גדודשלראשיתו(אמק"ס""קליםטנקיםפלוגת
;הוקם)לאשעדייןקליםטנקים

מסייעתופלוגהחרמ"שפלוגות)3חרמ"שגדוד
;ומפקדה)

רגיל,גדוד-חי"רשלבמבנה(ממונעחי"רגדוד
;4"4(משאיותעלמוסעאך

מר-עלמ"מ,105בנימתנייעיםתותחיםסוללת
;אמק"ס""שלכב

ממוכנת.הנדסת-שדהפלוגת
האורגני!תהארטילריהמלבד-ארטילריאגד

והסוללה1חטיבהשלכבדותמרגמותגדוד(
ארטילרי,אגדהופעל27(חטיבהשלהמתנייעת

גדודיו-3מ"מ,155בינונייםגדוד.תותחיםשכלל'
ליטראות.25שדהתותחי

הנדסת-שדה.גדוד

חיל-האוירעל-ידיכוחותינוהותקפולאהקרבבמשך
על-ידירבעקיףסיוענתןשלנוחיל-האוירהאויב.

:שש~

א

ירא

1956ב11ב')-באג31דל

1956בנט.ן

1956ג1ב'2

האויבשלהמהסחחם

האוירשלשרה.פוקשים

ש
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ואמ-קרובסיועלה.וממערב,אל-ערישילובעיקראמנעה,

באקראי.רקניתנוהעוצבהכוחותעםישירבקשרקרובהנעה
את2.מס'במרשםנראיתוההתקדמותההתקפהתכנית

הבאים:במשפטיםלסכםניתןהתכניתעיקרי
המערךעלבהתקפת-לילהלהיפתחנועדהההתקפה

שעת(העוצבהשלכוהות-החי"רכלעל-ידירפיתשלהמוגן
והחרמ"שהשריוןעיקרנועדשחרעםל-0300(.נקבעהה"ש"

להתקדםהכבוש,המערךקטעידרךלפרוץ27הטיבהשל
התעלה.לעבר-הלאהמשםולהמשיךאל-כריש,אתולכבוש

להתבצענועדההראשוןבליל-ההתקפההתקפת-ההי"ר
:מאמציםבשניגדודי-חי"ר5על-ידי

שלממונעחי"רגדוד(גדודי-הי"ד3בןעיקרי,מאמץ*
אתלהבקיענועד1(חטיבהשלחי"רגדודיו-272חטיבה
הצפוני-מזרחי.בעברורפיתמערך

חטיבהשלגדוד(מוסעיםגדודי-חי"ר2בןמשני,'מאמז*.
האויבמירךעומקאללפרוץנועד11(חטיבהשלוגדוד1

רפית,צומתאתולכבושדרום,מכיווןברפית
העיקריהמאמץדרךלפרוץנועד27חטיבהשלהשריון

כיתוכנןכאלטרנטיבהאל-הריש.לכיווןרפיתמתנותודרך
המשני.המאמץדרךיפרוץזהשריון

1956,בנובמבר1באוקטובר/31בלילנפתחהההתקפה
:הבאהכללילוח-הזמניםלפיבפועלוהתנהלה

אלההישגיםבעבורצה"לששילםבחיי-אדםהמחיר
חללים116,להטיבהחללים)15חללים31לכדיהגיע

27(.לחטיבה
צה"לשהישגיהעובדהאתולפרטלהדגישצורךאין

הרבהניכריםהיוקדש""במבצעדפיח-אל-מרישבגזרה
גםמהבמלחמת-הקוממיות,חורב""במבצעמהישגיויותר

במבצעששילמנולזהדומהבמחירגתגשמואלהשהישגים
ב"חורב").חללים25לעומת-ב"קדש"חללים)31חורב""

למבצעחורב""מבצעביןיחסי-הכוחותשלמשןהבניתוח
כמו-שינוייםהלוהאםלהחליטמאודעלינויקשהקדש""

המו-יחסי-הכוחותגםההדדיים.יחסי-הכוחותבעוצמתתיים

שלוינהורה1דמותוכישהתבררמאחרשונו,לאראליים
מאזבמאומהנשתנתהלאקדש""במבצעהמצריהלוחם
ביחסי-הכוחותחלבלבדאחדגדולשינויהקוממיות,מלחמת

טנקים,(שמאזן-השריוןבעובדהטמוןוהואהיבשתיים,
מתנייעת)ארטילריהראשיתואפילוממוכנתהנדסהחרמ"ש,

חורב*."מבצעלעומתמאודשופרקדש""במבצעצה"לשל
שלנחיתותורקעעלחלזובגזרהצה"לבכוחותזהשיפור

התכ-עקבשנגרמהנחיתותגזרה,באותהשריון-האויב

האויבאתאילצהאשרצה"ל,שלהכלליתהאופרטיביתנית
אבו-אלמאל-ערים3דיביזיהשלגדוד-המנקיםאתלהטיל
לסקוב.עוצבתשלהתקפתהשנפתחהלפניעגיילה,

ןהמועד
הערות27חטיבה1חטיבה

ןן

המא-שלהכוחות(החטיבהמכוחותחלקא.
מיעדיוחלקרקכבשהממונעהחי"רגדודן

אבירות.לוונגרמוברא-כברמשסחי-הכינוסיצאוהמשני)מץ
יעדםאללהגיעלהספיקכדיהלילה,שית

יהאויבבעומק
מחלקנכבשוהחשיכהשעותבמשךב.

היעדים.

/2באוקטובר31ליל
1956.בנובמבר

המאמ'יעדיכלנכבשו0700שעהעדן.1956.בנובמבר1יום
י(72מחטיבהטנקיםשלבסיוע(עיקרי:

רפי,צומתגםנכבשה0%0שעהעד.:
;המשניהמאמץל-ידי;

החטיבוהופעלה27חטיבהמעברלאחר.
רפיח.מרחבטיהור,

שחרעםסייםהבינונייםהטנקיםגדודא.
;הממונעהחי"רגדודיעדיאתלכבוש

רפיח)מחנותדרך(רפיחלצומתהגיעהב.
;1030בשעה

בשעהבאל-ג'יראדיהאויבלמערךהגיעהג.
כוחהצליח1600-1400השעותבין1400.
בסיועהמצריהמערךאתלעקוףהחלוץ

התמוטט,והאויבוחיל-האויר,הארטילריה
הקד-הכוחותהגיעו1700--1730בשעהד.

האויבמערךעםלמגעהחטיבהשלמיים
באר-ריסה.

במשךפעלהיל-האויר
במשימות-היוםשעות

אל-צירעלאמגעה
קנטרה.-עריש

ותדלוק.התארגנות,הכוחמןחלקשלוכוננותהתארגנותרבמבונב1956.ליל2/1

1956.בנובמבר,2יום

מערךכילסכםניתן2מס'מרשםומתוךהטבלהמתוך
1000--1030בשעההמאוחרלכללחלוטיןומוטטנכבשרפיח
שעות15-14בערך-משמע1956,בנובמבר1יוםשל

כוחו-שלהם.משטחי-הכינוסהראשוניםהכוחותצאתלאחר

בנובמבר2ביוםלאל-עריש,נכנסותינו
הכד-צאתלאחרשעותכ-36-משמעבבוקר,

הכינוס.משטחיהראשוניםחות

;אל-ערישנכבשהשחרעםא.
קדמימשמרהתקדםמכןלאחרמיידב.

עדחשיכהעםוהגיעקנטרה,לכיווןגדודי
לתעלה.ממזרחמילין10

;רפיחוטיהורהתארגנותהמשךן.
לאל-ערישהוסע1חטיבהשלגדוד.:

לאל-עריש,שמדרוםביר-לחטאןאתגבש

קדש""במבצערפיח-אל-עדישבכיבושומשימותכוחות2:מס'טבןה

למבצעביחס(המוצלהלהישגשסייעשניהשובגורם
שהצליחצה"ל,שלחיל-האוירבתרומתנעוץעורב")"

לבידוד-אמנעהעל-ידי-לגרוםהמערכהשלזהבשלב

האור.בשעותהאויבשלהיבשתיתזירת-הקרבשלמוחלט

הקרבבמהלך:קוץבהשיהאמבליחליהלךאיןאולם
מבחינתאחתכאובה""נקודהנותרהלסקובעוצבתשל

196611יולי193,מערכות""



ןז

שנכבשהלאחרשעתייםרפית,בצומתלוחמיםקבוצתעםקדש","בימיהרמטכ"לדיין,משה,רב-אלוף

1956.בנובמבר2/1ליל-והיאהמושלם,הצבאיהביצוע
אר-ריפהמתחםעללהתקפהשינוצלהיהראויזהלילה

ועל
אל-מריש

גדודים2-1על-ידי(רגליתבהתקפהאםעצמה,

צירעלנמרצתמשוריינתהתקפהעל-ידיואם1(,חטיבהשל
ישיר.בכינוןקניםשלרבבסיועהכביש,

תכנוןעלרבהבמידההשפיעלשליה"שנטפלזהקוץ" בגזרהטלהאלוףאוגדתשלוארדיפהההתקשה,-אהתקדמות.
ששתבמלחמתצה"לשלהתכנון:הימיםששתבמלחמתזו

אל-(אל-מרישלפניהמערכיםכלכיבפירושקבעהימים
שלהראשוןבלילהייכבשועצמהובעיראר-ריסה)ג'יהאדי,
המבצע.

ואל-ערייהרפייךכיבויה

הינויםששתבנולחננת
הימיםששתבמלחמתנכבשו.-ואת-ע"שרפית-אזורע.

למלחמה,הראשוניםהימיםשנישהם1967,.ביוני5--6בימים
מאוג-כוהטל,ישראלהאלוףשלשבפיקודוהאוגדהעל-ידי

לאל-הגיעמוקטנים,גדודי-טנקים.שנישלבעוצמהזהדה
הוכנסוהפעםביוני.6/5לילשלהחשיכה.לפניפהיש..
המערכהתחילתעםמיידלפעולהזובגזרהצה"ל.כוחות

על-פי0800,בשעה1967ביוני5בבוקרבסיני,הכללית
אדום":סיין"1מלאצהקוד

ושארצה"לשלחיל-האוירבפעולתםהחלושעהלאותה
סיני.בחזיתשפעלוהיבשהכוחות

ששתבמלחמתסיניעלבמתקפהאיגוד-הכודותמבחינה
הפוךמאמץ-עיקרימעיןהפעילצה"לכי.לומרניתן.הומים,

יופעלהעיקריהמאמץכינקבעקדש"."מבצעשלמזה

רפית-אל-מריש,בגזרתטלאוגדתשלפיקודהתחת
ומשם

לכבושהיתהזואוגדהעלשהיטלההמשימהמערבה.
ואל-מרישרפיתאזוריאת

ביוני),6בוקרעד(שעות24תוך
האח-האוגדותעםיחדצפון-סיניבמרחבלפעול-ואחר-כך

אמורהטלאוגדתהמצרי,הצבאלהשמדתבמערכהרות
צפון.מכיווןהעיקריהאופרטיביבמאמץ-האוגףלשמשהיתה

דפיח-אל-בגזרתהמשוערתועוצמתוהאויבהיערכות
מרשםראה(:*כלהלןהיתההימיםששתבמלחמתעריש
3(.מס'

אשרזהטל,אוגדתמולשעמדירקיעהגרעין-האויב
דיביזיית-היתההשמדתו,תוך-כדילפרוץצורךהיהדרכו

הבאה:בדרךשנערכההמצרי,הצבאשל7מס'החי"ר

:שייח-זוייד.-ופיחבאיזורהקדמיהמערך

שייח'-מייד.באיזור-הדיביזיהמפקדת*

קויתבהיערכותנערכה-16מס'ממוכנתחטיבה*
3:כללההיארפיח"*למצומתומצפוןמדרום
)18יט"-34"טנקיםגדוד1מוסע,חי"רגדודי

תותחי-שדת.גדודטנקים),

קויתבהיערכותנערכה-11מס'חי"רחטיבת*
גדודי-חי"ר,2:כללההיארפיח.לצומתמדרום

תותחי-גדודטנקים),)21ונטלין""טנקיםגדוד1

שדה.

שבוייםחקירתמסמכי-האויב,שלראשוניתבדיקהעל-פי4
ששתמלתמתתוםלאחרבשטחהאויבהיערכותובדיקתמצרים הימים.
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ממערבנערכה-49מס'חטיבת-תותחנים*
שייח'-לביךביניהןהקדמיות,החטיבותלשתי
קנים).)36גדודי-תותחנים2כללההיאזוייד.

באיזורנערך-213מס'דיביזיוניגדוד-טנקים*
יט"-34"(.טנקים17כלל(כפר-שאן-שייח'-זוייד

אל"עריש-באיזורשבעומקהמערך
אל-ג'יראדי-ביה-לחפאן

החטי-יחידותמרבית-121מס'חי"רחטיבת*
אר-ריסהובמתחםאל-ג'יראדיבמתחםנערכובה

אחדסדירגדודכילהניחישלאל-עריש.ממזרח
אחדחי"ר-מילואיםוגדודבכיר-לחפאן,החזיק
אל-מעדיר.במתחםהחזיק

גדודסדירים,גדודי-חי"ר3:כללההחטיבה
מר-(שעטנזשרמן""גדודיו-2מילואים,חי"ר
26יחדיושמנואמק"ס"),"וצריחימ"-3"כבי

טנקים.

אל-באיזורנערכה-57מס'חטיבת-תותחנים*
בלבד.קנים24כנראהכללהעריש*

אל-ערישבחוףנערך-מ"מ130תותחי-חוףגדוד8
קנים.8וכלל

באל-ג'יראדיבעיקרשפעלו-תותחים-נ"מיחידות*
אל-עריש.שלובשדה-התעופה

בגזרתנערכו7מס'דיביזיהשלהאורגנילמערךבנוסף
:הבאותהמרחביותהיחידותטלאוגדת

בתאן-יונס.נערכהפלשתינאיתחטיבת-חי"ר48

נערכהמוקטנתמקומיתמשמר-לאומיחטיבת8
רפית.לעיירהבצמוד

אל-בעירנערכהמקומיתמשמר-לאומיחטיבת*
עריש.
הכוחותאל-ערישכיבושעדאוגדוטלאוגדתבמסגרת

:הבאים
סנטור-"טנקיגדודשכללהמשוריינת),(שחטיבה48

יחידת-;חרמ"שגדוד;פטון""טנקיגדוד;יון"
חטיבתית.סיור

מוצנחחי"רגדודי2שכללהמוצנחת),(צחטיבה*
פטון"."טנקיגדוד(זחל"מיםעלרכובים

משוריינת).(מחטיבה*

האוגדה.שלכוח-סיור*

ארטילרי.אגד*

הנדסה.גדוד41

ביום-הלחימהניתנהטללאוגדת-סיוע-אויר*

בקב-הראשונההקדימה1967,ביוני5הראשון,
לסיועוהןלאמנעההן-התקפיאוירסיועלת

קרוב*

אל-עריש,כיבושעד.טלאוגדתשלההתקפהתכניתעל
ניתןהתכניתעיקריאת3.מס'מרשם'מתוךלעמודניתן
:כלהלןלסכם

:הבאההקצאת-המשימותלפילהיפתחנועדהההתקפה
דיביזיהשלהקדמיהמערךאתלאגוףנועדהשחטיבה

שייח'-מייד,שלהמערךאתולהשמידלתקוףמצפון,7מס'
המערךאתלאגוףכדיאל-ג'יראדי.מערךעםלמגעולהגיע
אח1-ביןמסילת-הברזלצירעללהיערךהאיגוףנועדכהלכה
לרפית,יונמ

מס'דיביזיהשלהקדמיהמערךאתלאגוף'נועדהצחטיבה
הדרומיהקדמיהמצריהמערךאתולהשמידלתקוףמדרום,7

גדוד-הטנקיםרפית,צומתאתולכבושדרומזמערב,מכיוון

שחטיבהעםפעולהלשתף-הצורךלפי-נוצדשלה
-כפך-שאןבאיזורהאויבשלמגנן-הנ"טעלבהתקפה

ולהתקדםלהתארגןצחטיבהנועדהמכןלאחרדיי11-'חייש.
היוצאהחול'ותבנתיבאל-עריששלשדה-התעופהלכיוון
אל-מעד'ר,במשברלאל-ערישמדרום

סערך-אתלשתקנועדחיל-האוירשלההתקפיהסיוע
תנועתאתולמנוע7מס'ריביויהשלהקרמיהארטילריה

האויב.שריון

אחר-כך,עתודההראשוןבשלבלשמשנועדהמחטיבה

אב-מעד'ר,אואר-ריסהאל-גייראדי,מערך'בכיבושלהשתתף

~196811יולי193,מערכות""



הימיםששתמלחמת:3מס'מרשם

לרעיוןבהתאםנערכהההתקפהכילקבועניתןעקרונית
:דלהלןבשינוייםהמתוכנן,המרכזי

לגדודצחטיבהביןהאיגודנשמרלאהקרבבמהומת
עםיחדנכנסזהגדוד-טנקיםאליה.שהוצמדה"פטוןעטנקי

פלוגותשתיבכפר-שאן.מגנן-הנקטהשמדתלקרבשחטיבה
מרביתאתלהשמידעצמאיים,בקרבותהצליחו,הגדודמן

11.מס'המצריתחטיבת-החי"רשלה"סטאלין"טנקיגדוד היעדיםעללוחמיםעצמםמצאוהמוצנחיםגדודי-החרמ"ש
שעותעדהיעדיםכיבושנשתההמכךוכתוצאהטנקים,בלא מגדוד-הטנקיםתללהוחורבהןהמאוחרות,אחר-הצהריים
והטיהור.הכיבויומלאכתאתלסייםלצנחניםלסייעכדי

מפקדעל-ידיהופנתהמשחטיבהלכךגרםזהאירוע
החולותנתיבאלי--1300021,השעותביןביוני,ב-5האוגדה
אשר-צהטיבהבמקוםאל-ערים,ודרוםאל-מעדירבואכה
להתקדםבכוונהנתקבלהווהחלטהזה.לתפקידנועדה

ובהנחההאפשריים,הציריםבכלאל-הרישלכיחןולרדוף
מערכילכיבושבלילהצחטיבהאתלנצליהיהאפשרכי

עצמה.אל-עריםהעיראואר-ריסה,אואל-ג'יראדי

התברר:התכניתלפיבדיוקהתקדמהלאשחטיבהגם
מערכיהאתמשכה""האויבשל16מס'הממוכנתהחטיבהכי

להיתקלשמחטיבהחלקנאלץולפיכךמשציפינווצפונה
כיאףדרכהופרז-המצריהמערךשלצפונומולהיישר
ושריונוהאויבמערךמשהושמדמכן,לאחראבידות.תוך

לערך,1400-,1500השעותביןכפר-שאז-שייח'-זוייד,באיזור
מזרחה,ה"פטון"טנקיגדודעםלבואשחטיבהמפקדנצעה
הקדמי.המערךביבושאתלהשליםצלחטיבהלסייעכדי

להתקדםה"סנטוריון"טנקיגדודעלפקדשחטיבהמפקד
באל-ג'יראדי.האויבמערךעםמגע-אשולהשיגמערבה,

מפקדעל-ידיהואגםהושארשחטיבהשלגדוד-החרמ"ש
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וכדיהכיבושבגמרלסייעעל-מנתרפית,באיזורהאוגדה
רבים.חיילי-אויבשרץאשרהאיזוראתלטהר

אחר-בשעותהחלוזהמעורפלתתסבוכתמתוךוכך,
אתשהביאודרמתייםאירועיםאותםביוני5שלהצהריים
:הלילהירדבטרםעודלאל-מרישכוחותינו

במהירותהתקדםמערבהשנשלחה"סנטוריון"טנקיגדוד
-אל-ג'יראדימערךעםלמגע-אשאמנםוהגיעובתנופה,

פרץהגדודהמצרי.המערךבתוככיכברהתרחשזהמגעאך
ובתנו-קרב-תנועה-ואש,תוךאל-ג'יראדימערךלתוךקדימה

אל-מחנותאלוהגיע-אר-ריסהמערךדרךגםפרץפתו
לערך.1700בשעהעריש

צורךאיןכיהאוגדהלמפקדהתבררלערך1500בשעה
המערךכיבושגמרלשםצלחטיבהשחטיבהמצדבסיוע
האישורשחטיבהלמפקדניתןלפיכךהאויב.שלהקדמי

משימתוביצועלשםה"פטון",טנקיגדודעםמערבהלפנות
אל-ג'יראדי,למערךשחטיבהמפקדמשהתקרבהמקורית.

טנקיגדודמעלליעל-באלחוטדיווחבעקבות-כברידע
באל-ג'יראדיהאויבכילוהתברראולםשלו,ה"סנטוריון"

אש-ותנועהקרבתוךהציר.אתמחדשחסםוכינשבר,לא

שלוה"פטון"טנקימגדודחלקלהחדירהחטיבהמפקדהצליח
גדודעםבאל-מריששיתחברכדיאל-ג'יראדי,מערךדרך
בפריצההדעת.עלמתקבלתעוצמהלכדיה"סנטוריון"טנקי

כוח-הטנקיםשמרביתאירעוכךאבידות,נגרמוכברזונועזת

רדתלפניעודאל-עריםמחנותאלהגיעשחטיבהשל
החשיכה.

לסגורהאויבהצליחה"פטון"טנקיגדודפריצתלאחרגם
האוגד-הארטילריהשלקידומםורקבאל-ג'יראדי,הציראת

אל-מערךאתלטהרלחטיבהאיפשרוגדוד-ההרמ"שתית

לפנילתנועההכבישציראתולפתוחהלילה,במשךג'יראדי

ביוני.6שחר
מענייןלקרבישירהתרומהלתרוםזכתהלאמחטיבה

להגיעהצליחהוהיא-בחולותהתעכבהתנועתהבאשרזה,
ביוני,6בבוקררקלאל-ערים

שלהראשוןביוםטלאוגדתשלהישגהאתננתחאם
שאיכותונתבררכיכלקודםלצייןכדאיהימים,ששתמלחמת
מלחמתמאזשופרהלאהממוצעהמצריהחיילשלהנפשית

היאזוהימים.ששתמלחמתעדקדש""ומבצעהקוממיות
דמותכיממנהלהסיקלנואסורכיאףברורה,עובדה
על-פיבעתיד,גםזוברמהלהישארחייבתהמצריהחייל

כלשהו.חוק-טבע

וכונ*1ק
המצריבצבאהמוראליהמצבקביעות""שלזה,רקעעל

הישגיאתולסכםלנסותאפשרשנה,20מזהצה"לעםבמגעו

1967,ביוני5--6בימיםרפית-אל-כרישמערכת
ה"ש"משעתתועש10תוךכיבוודאותלקבועניתן

רקלהסתייםשנועדההמשימה,עיקראתהאוגדהביצעה
שניתפסוה-"ש"שעתלאחרשעות10ת.ועש42לאחר

אל-שלהצבאייםהמחנותאיזורשלרובואתגדודי-טנקים

מדינית-אסטרטגית-טריטוריאליתעובדהנקבעהובכךעריש,

ואיפשרהעצום,מדיניאפקטלהשהיהבמעלה,ואשונה
אחרות,חיוניותאסטרטגיותלגזרותכוחותלהועידלצה"ל
שנופצה=המצרית7מס'הדיביזיהשלגורלהנחרץכן
הטיהורפעולותכלמעורפה.לחלוטיןנותקוושרידיהברובה,
ואר-_אל-ג'יראדיבמערכיביוני6/5בלילשנעשווהביעור

אלכוחותיהאתלארגןלאוגדהלסייעבעיקרנועדוריסה
הלאה,והרדיפה.ההתקדמותלמען-וזאתאל-מריש,איזור

להגיעוכדיבצפון-סיניהאויבשריוןאתלהשמידכדימערבה,

סואץ,לתעלת
במחירעלהקדש""מבצעלהישגיביחסזהמרשיםהישג

כדיזהיקרבמחיראיןואולם,חללים.106-חיי-אדםשלרב
מטבלת-ללמודשניתןכפיהצבאי,ההישגגודלאתלהקטין

:הבאהההשוואה

ההלחמות'בשלושרפית-אל-שריש'בגזרתהישגיםהשוואת:3מס'טבלה

הקוממיותמלחמת
חורב""מבצע
1949.בינואר9-3

מתחום-ההחזקה(ק"מ20-15
כוחותינו).שלהנייח

לוק"טנקיפלוגות2כמעטא.
;אסט"

מבישונות,קטנותיחידותב.
כלשהי.עוצבהשתושמד

חללים.25שעות.84

קדש""מבצע
-באוקטובר31
1956.בנובמבר2

אל-ערים).עד(ק"מ60

הימוםששתמלחמת
:1967.;ביוני6-5

אל-עריש),עד(ק"מ60
....-......

באיזוומוקטנתחטיבת-חי"רא.
;רפים

במערבפלשתינאיתחטיבהב.
;רפיח

אל-עריסמזרחבמערכיגדודג.

דישלגדוד-המנקיםמרביתד.
אלביןשנותק3,מס'ביזיה
;לאבו-עגיילהעריש

וסיו'ארטילריהאלמנטים:של.ה.

....אתר.

כלא:-
קרבועל-7מס'דיביזיה.

.נ-:-..:ורוהג
רועלאומימשמרחט-בתמ

---ערפיח.-פנת

--לעות:-10

..

..

חללים.'3שעות.,36

חללים..106
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משלושההפעםנבעוהחלליםמספרוגםהעצום.ההישגגם.
הימים,ששתבמלחמתזובגזרהביטוילידישבאוגורמי-יסוד

ןעומקםלמלואלהבינם.עלינותובהואשר
היבשתייםיחסי-הכוחותשעוי-ןושארהםרוגה
רמח-אל-מרישבגזרתקדשע."מבצעלעומתהנדונהבגזרה

נוחיםהימיםששתבמלחמתהיבשתייםיחסי-הכוחותהיו
יוכלזהבענייןקדש"."במבצעמשהיותוחפלכוחותינו

בוותחוםתחוםבכלסיכוםלכללבעצמולהגיעקורא.כל
בהנדסה.אובטנקיםבארטילריה,בחי"ר-חרמ"ש,-יבחר

בעוצ-יחסי-הכוחותאתלנתחבחרתיהעיןאתלשברכדי

כינכוןבניצחונןמכריעגורםהיוותהזושכןהטנקים,מת
4קררפית-אל-תרישבגזרתצה"להפעילקדש""במבצע
הפעיללאזהקטןכוה-טנקיםכנגדאולםטנקים,פלוגות
האויבשהפעילהיחידהכוח-נ"טד.חאקנטוליפאהאויב
במערכיםהתותחים-נ"טהמוקשים,היונגדנוקדש""במבצע

מדגםמשהיתי-טנקיםלפלוגתערךשוהכוחוכןהמוגנים,
המוגנים.-למערכיםשהוצמדארצ'ר","

מספרטלאוגדתבמסגרתפעלוהימיםששתבמלחמת
מולטנקים.בתוכןשאיגדויחידות-סיורושתיגדודי-טנקים

נכללושבתוכהשלו,7מס'דיביזיהאתהאויבהציבזהכוח
הביצורים,מערכותמלבד-וזאתטנקים,82לפחותאורגנית
'שבמתחמים.והתותחים-נ"טהמיקוש
הגדולההמסהבתוככיהלחימהעצםכינובעמכאן

-יותררביםבקרבנותלשלםאותנואילצההאויבשלהזאת
מה'

שבמבצעמזויותרהרבהמהירהפעולההיהשהאתגרגם
קדש"."

כוחותיבושלזומהיההפעולה-השניגורםה
אדירכושר-מחץשלתוצאההיתההימיםששתבמלחמת

-והרגליהממוכןהמשוריין,-המסתעראלמנט"גילהאותו
צה"ל.של

הואמאנשינו,חלקאףשהפתיעזה,מופלאכושר-מחץ
ערבבעםשנשבהגדולהרוחאותהשלמוצרכלקודם

בחייליםשפיעמההיאזורוחובמהלכה.הימיםששתמלחמת
אתלהפעיללהםוגרמההצעירים,ובמפקדיהםהמסתערים

רבהנפשיתבעדיפותאויביהםפנימולאלתנופת-המחץ:
במהירותהתמוטטהמצריהצבאישהארגוןכךכדיעד

יותרטובהואטנקים"0לעומתטנקיםפלוגות"4שלהיחס*
טנקים".82לצומ'תטנקיםגדודימספר"ש'למזה

לפחותלמלאלכאורה,הטובים,סיכוייואףעלמסחררת
שלו.משימות-ההגנהאת

להישגיםשהביאהמכריעהגורםהואזהרוחניגורם
ביבשההנומינאלייםשיחסי-הכוחותהעובדהאףעלהמהירים,

במבצעמאשרנוחיםפחותהפעםהיורפית-אל-מרישבגזרת
מפקדישלההחלטהכושראתלהוסיףניתןזהלגורםקדש"."
המפק-כלשגילוהתוקפניתהיוזמהאתדרגיהם,בכלצה"ל
השכלו-ואתצה"ל,ורוחישראלמסורחפיעלהזוטריםדים
התברךבהםוהלוגיסטייםהארגונייםהטכניים,הטקטיים,לים

כלשהוסיכויישזובדרךרקהאחרונות.בשניםצה"ל
פרצוטלבאוגדתהמסתעריםשהדרגיםהעובדהאתלהסביר

לפניניכרזמן1967,ביוני6/5ליללפניעודאל-עריםאל
המתוכנן.המועד

שללפשרוההסברמלואאתמיצינולאעדייןואולם,
כהעד1967.ביוניב-5לאל-כרישרפיתביןטלאוגדתהישג

עדיפותם-והואהמהיר,לניצחוןהמכריעהגורםאתניתחנו
טעםישההשוואתיבניתוחחיילינו.שלהאדירההרוחנית

הןתשעה-משחדתהואגםשכןשלישהגורםלצמן
רפש--אל-ערים.למרתוקהעסםששתלמלחמת

הדגש-היסבהדגשנוההדדייםיחסי-הכוחותאתבנתחנו

לזכורעלינואולםבלבד...היבשתייםיחסי-הכוחותאת
רקלאסלאוגדתנלחמה1967ביוני5ביוםכי

אתכאמור,קיבלה,האוגדההאויר.מןאףאלא-ביבשה
ולסיועלאמנעההתקפיסיוע-אוירבקבלתהראשונההקדימה
אתלחלוטיןכמעטלשתקהצליחוחיל-האוירמטוסיקרוב.

מוראליתהשפעההאויבעלהשפיעוהםהאויב.ארטילריית
קפאהשלותנועת-השריוןכלשכמעטכך,כדיעדמדכדכת
פעולותשלהמוראליהאפקטאתלמדודיכולומיובמקומה

1השוניםמערכי-האויבעלחיל-האויר
מתקפתעםהאויריהסיוע-ההתקפישלהאורגניהשיתוף

ביטויקודם-כל,-אמנםהוא1967ביוניב-5טלאוגדת
תרומתואולםויוםבאותוחיל-האוירשלהכוללתלמערכה
לשמשעשוייםבתוצאותיהםוחלקוהאוגדהלמבצעיהמכרעת

עלחיל-האוירשלהשפעתולחיוניותמצוייןקנה-מידה
היבשתי-שיתוף-הפעולהשיגברככלהיבשה,כוחותמבצעי
יבשתי-לקרבהיבשתיהקרבשיהפוךככלבעתיד,אוירי
לחימתוקצבאתשאתביתרלהגבירצה"ליוכלכן-אוירי
אויביו-בכוח..כלכלפישלותנופת-המחץואת

בסבכייחידתואתלהנהיגשנועדהישראליהמפקדלדמותאחדיםדבריםלהקדישהראוימןלסיכום,
ביוני$ביוםלאל-ערישרפיחביןהקרבותכיחושבניהאויב.פניח3ו3-המודרניתהתנועהמלחמת

מפקדי-נדרשיםכן-יותרמהירההמודרניתשהמלחמהככלכיעל-של-ספק,לכלמעלוכיחו,"1961

המשתניםובנתוני-קרביותרמהירבקצביותר,רבותהחלטותלקבלביותר,הנמוריםלדרגיםעדהמשנה,
ל3כמעטהתכנית.לפיבדיוקיוםבאותושפעלטלאוגדתבקרבאחדמפקדולנאלמצואקשההרף.בלי

רבהובמהירות-בשלמותכולןהמשימותבוצעוזאתאףעלאולםהקרב,במהלךשובשוהתכניות
הצפוי.מן

מפקדיםשלוקטנות,גדולותהחלטותימאותשלהסופימוצרןהואהמשימותשלזהמעולהמילוי
כאשרותושייתם,יוזמתםאתלהפעילצה"לעל-ידישחונכוכיווןהקרבבסבכיכךשלעלוהרמות,בכל -
לנגד

עיגיהסי
עומד

ש-ל-העיקלון-%עליון
..-.במטרה"*הדבקות"המלחמה:

להתמידעלינוWM~לזוב*ןאצ-ס3נהיאביותו,הכמוכהברמההחלתצבאי,המפקדשלזודמות
הערובההיאהמפקדיהשלוהשקליתהנמשיתהאיכותי3מפורשתבהנחהמעתיד,גסטיפוחועלילשקוד
חמודרנית*מהבמלחוממריעמוחץמהיי,לניצחוןביותרהחיונית

1*


