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_ף939ע'דומ%ופעורותמותשיםוינהם

בעיקרשבאואויבייו%9וחד9-%ע9שבוצעו
אחהרעי9ע-ורצועה-עיהפדומגבוהה
הדירוההאיוד.איש'ה9%בגבו%ווהט9בה

האיץ.פעם%מעמיקיהההלואףאלה
מטת%ה9הא%צה"%ש%הד%כוה-האדם

מאוהב93ה93דמהבגבולותמטרכ%ע%להגו
ה9%ע9הוהיהידההדרךם9יטמו9%קה.

פעלוהע%מהייההאהבאתהיתלע%
מהקומותעפוה9ה3ה%לפההו33הטהה,

ההשוביםם99נוהטבהו'3קהמבבעיקרעיזה,
גביה%כדעו%-979ם339הטמה,ט9טבבו9

ממש
אחולערערמ9הוע'גפע%רק9מהש.

מהקליפוישניה.חוירופבהבוטוהרוהו
ם9'ףשפאם9דע9כו93וצאסהכגווובטלטלם.
פ39הנצהגדוד%ה3ה39שהאהראהבפקודה
פלדע9האהדהעתידה.פעו%ה"הגמו%קראה%

המצתבצמה_9%המלההיההבו%ט'פ
מהל-עיההע'רש%ההל-הרכבהד9שע%
השוכומטי,ן5סא5סששטהוקטו,

הכבישו9בעיה,%ה39ופצכקילומטר
עזהאחבשעלשלברו.ירבה"ה9%טמו%

אשק%וו.עפ

השונים,היעדיםעלנתוני-מודיעיןבאיסוףפתחהגדוד

ביצועמועדראשית,:טעמיםשני~בזאתמוגבלהיהאך

אתלתכנןאיפוא,היה,אפשראי;ידועהיהלאהמשימה
עדכניותתהיינהיעדכלעלשהידיעותבאופןהמידעאיסוף

ייקבעכאשרכיברור,היהפקודת-המבצע.שתתקבלשעה

עליו,הידיעותאתולעדכןלהשליםצורךיהיהלפשיטה,היעד

סיוריםלבצע'הגדודעלנאסרשנית,האחרונות.בשעותממש

כוונותינואתויגלו-יתגלושהםמחששבשטח,מוקדמים

להסתפקהגדודמפקדתאתאילצואלההגבלותבגזרה.לפעול
מתוךהיעדים,עלכללייםמודיעיןנתוניבאיסוףישעהלפי

למפקדישהיוהשטח,עלידיעותלרשותה:שעמדוהמקורות

תצלומיבגזרה,קודמיםוסיוריםמפעולותהצנחניםגדוד

חיל-המצבממחנהומפות.-מעודכניםדווקאלאו-אויר

הבריטים,בימיעודשנעשהתרשיםהיהתחנת-הרכבתשליד

1947.בשנת

מגיעהפקודת-המבצע

27שלהצהרייםלפניבשעותלגדודהגיעההמבצעפקודת

כיעד.תחנת-הרכבתשלידהמחנהאתונקבה1955,בפברואר

לחדורהיתהכשהכוונהלמחרת,להתבצעאמורההיתההפשיטה

כךלפגוע,ישהאויבבחיילימתקניו.אתולפוצץלמחנה

הפשיטההמשימה,.לביצועיפריעואםורקאךהפקודה,אמרה

שלגודלו;במרסה-1וביןבפברואר28שביןבלילהתבוצע

רשותוניתנההפעולה,ביצועאתשיבטיחכזה,יהיההכוח
בשטח.נפגעיםלהשאירנאסרגדודי.מסייענשקלהפעיל
נוספיםיעדיםשניואושרוהמשימה,הורחבההגדודביוזמת

ומכון-המיםלושמדרום-מערבתחנת-הרכבתהמחנה:בקרבת

הפגיעה.היאהעיקריתהמשימהכיהודגש,זאתעםשממזרחו.

לה.יפריעולאאםרקתבוצענההנוספותוהמשימותבמחנה,
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בהכנותוהוחללכוננות,הגדודנכנסהפקודהקבלתעם
שטחתיקהגדודמפקדתקיבלה1500בשעההלילית.לפשיטה

עליהם,מפורטותידיעותובהםהיעדים,עלמודיעיןותיק

מעודכנות.הןכישנמסר

היעדים

בהםנראואויר.תצלומיהיההמחנהעלהעיקריהמידעמקור

וכןמחסןדמוימבנהלהבסמוךסככת-מכונות,צריפים,מספר

למחנהמסביבהמחנה.שלהצפוניבחלקורובםאוהלים,מספר

אדוםבקוסימנוהאוירתצלומימפענחיגדר-תיל.נתמשכה

ביותרהנוחכצדלהדגישההגדר,שלהצפוניחלקהאת

הלילה.בשעותמוארהמחנהכימסרו,הידיעותלפריצה.

;עזה-אשקלוןלכבישממערבשכןהמחנה
שלמכון-המים

שלהמזרחיבעברוניצבהנוספים,היעדיםמשניאחדהעיר,

מבני-שלושהנראובתחומוהוא.אףמגודרוהיההמחנה,

השתרעלמכון-המיםממזרחוצריף.סייריםאוהליכמהאבן,
פרדס(למדיגדולפרדסנטועהיהלוומצפוןצבאיבית-קברות

נמצאובהבכביש,גבלההפרדסשלהמערביתצלעוא').

לכביש,סמוךהפרדס,שלהדרום-מערביתבפאתוהפרדס.שער

אילנותבמספרמוקףבולט,בנייןבתוכםאחדים,מבניםעמדו

..ענפים.
דרומית-נמצא-עזהשלתחנת-הרכבת-אתרנוסףיעד

במרכזמסילות-ברזל.שלמשולשבתוךלמחנה,מערבית

בנייני-אבןמחסנים,וצפופים:רביםמבניםנראוהמשולש

באיזורכולםנמצאוומכון-המיםהתחנההמחנה,וצריפים.

איזורשלוממערבומדרומו;עזהשלהבנוילשטחשמצפון

בצפי-הבנוייםהעירשלהקיצונייםהפרבריםהשתרעוהיעדים

והגישהבמבניםדלילהצפוניצידוהיהזאת,לעומתרבה.פות

במישורממזרח,ממכשולים.חופשיתיחסית,היתה,למחנהדרכו

נמוכות,גבעותהתנשאוישראל,גבולוביןהיעדיםשבין
המו-קונתמשךלגבול,במקבילאלה,עלקטנות.חולדיונות

מוצבביןמטרמאותכמהשלברווחיםהמצריים,צבים

למוצב.

האויב

רצועת-עזהשלהצפוניתבגזרההמוצביםלקוהאחריות

בחאן-ישבהמפקדתההפלשתינאית".החטיבה"בידיהיתה

חלקמ,,חיל-הגמלים".פלוגהעל-ידימתוגברתכשהיאיוניס,

שלהצפוניבקווזיקים,יד-מרדכימולמוצביםאיישזומפלוגה

ובמכון-בתחנת-הרכבתהמתקניםעלשמרוחלקהרצועה,

מחלק-בעוצמהכוחותהחזיקוהגבולשלאורךבמוצביםהמים.

ממולהפשיטה,שבגזרתבמוצביםמק"ב.היהמוצבובכלתית,
:הבאיםהכוחותהגדוד,שבידיהמידעלפיהחזיקו,לכפר-עזה,

טקל-שלושהעדושנייםמק"בובהמחלקה-ק'במוצב*

קלים.עים

כיתה.-ר'במוצב*

יתכן;קליםטקלעיםשניולהןכיתות,שתי-ש'במוצב*

מק"ב.שגם

קל.והקלעכיתה-ת'במוצב*
קלים.טקלעיםושלושהמק"בולהמחלקה-ע'במוצב*

בזמניםקטנים,פטרוליםלסיירנהגוהמוצביםשביןברווחים

כוחההערכה,לפיהיעדיםבאיזורנמצאסה"כקבועים.בלתי
פלוגהמוצבתבעזהכיידיעות,היומחלקות.שתישלבעוצמה

הרצועהשלהדרומיתלגזרההאחראיהשמיני,הגדודמן
מחוורהיהלאזופלוגהשלמיקומה,דרומה).מכיסופים(

הפעולה.בגזרתהואגםנמצאממנהחלקאםלדעתואין
בדרום-הרצועה,רקנמצאוהאויבשלנוספיםניכריםכוחות

ורפית.נוצייראתבין

והתכניתהמצבהערכת

גרסהאלה,נתוניםעל-פישנעשתההמג"ד,שלהערכת-המצב
המ-לביצועמספיקיםלרשותוהעומדיםוהאמצעיםהכוחכי

החנ"םכמויותלקביעתמספיקמידעבידוישוכישימה,

כןולפיצוצם.היעדיםאללחדירההדרושיםהפריצהומטעני
לבצעהפיקודיהמודיעיןהמלצת.המג"דשלדעתועלנתקבלה

במבניביותרהדלילהצדשהואמצפון,למחנההפריצהאת
הנמצאג'בליה,הפליטיםלמחנהעדהנמשכתדלילותמגורים,
לגישהנפסלוהאחריםהצדדיםלמחנה.צפוניתוחציקילומטר

הכבידהצבאישבית-הקברותמשום-המזרחי:היעדיםאל

מכון-אתלתקוףרצויהיהשלאומשוםההתקרבות,על

הצדדיםואילו;המחנהתקיפתלפניזה,בצדהנמצאהמים,
בצפיפות,ברובםבנוייםשהיובלבדזולאוהדרומי,המערבי

אויבתגבורתשלהסביריםהגישהכיווניאתהיוואףאלא
היהמצפון,היעדיםאלההתקרבותבעדנוסףשיקולאפשרית.

קרקעבתוואיטובהאבחנהשיטפשריחסית,הפתוח,השטח
הליל.בחשכתההתמצאותעלויקלבולטים
בכוחות-משנה,ולהרבותהתכניתאתלסרבלרצהלאהמג"ד

ותחנת-מכון-המיםהמחנה,:יעדיםשלושהלושהיואף-על-פי

והחליטאחד,יעדהראשוניםהיעדיםבשניראהלכן,הרכבת.

ולמכון-המיםלמחנהאחד:מסתעריםכוחותשנירקלבנות

המג"דקבעחשובהיהההפתעהשגורםכיווןלתחנה.והשני

הער-אחת.ובעונהבעתיותקפוהיעדיםששנילשאוףישכי

במקבילהמחנהשלבעורפוהתחנהתותקףאםכיאמרה,כתו
האויב.חיילישלרוחםלשבירתהדבריסייעהמחנה,לתקיפת

אתהקרבשלשלבבכללהפנותלהערכתו,ניתן,זאת,עם
לכי-עתודהבוראהוהואהמחנה,אללתחנהשהוקצההכוח

אתכלקודםלהבטיחשישההוראה,אתקייםבזאתבושו.
יעדי-שהתקפתולוודאהמחנה,הראשי,ביעדהפעולההצלחת

כהמשךתוכנןמכון-המיםכיבושזו.מהצלחהתגרעלאהמשנה
אלהשיקוליםכקל.והוערךההצלחה,כניצולהמחנה,לכיבוש

הפרדסעלהצביעווהמשימות,הכוחותוחלוקתהגישהכיווןשל
ובסיסהיערכותלעמדתכמתאיםא')פרדס(למחנהשמצפון

וזאתקדמית,פיקודלעמדתוכןהמסתערים,לכוחותקדמי
המעניקסגורשטחלזיהוי,הנוחבולטתוואילהיותוהודות

שלאלהתכונותיומחסה.המעניקיםאבןמבניגםשבומסתור,
ביצועלאחרטובההתכנסותלצרכיגםהתאימוהפרדס

לפרדסהיהנוסףיתרוןפצועים.איסוףלנקודתוגםהמשימה,
אימהיר.מגעלניתוקהצורךבמקרהשיסייעעציוסבך-

ולאב-הפרדסלתפיסתמיוחדכוהלהקצותהמג"דהחליטלכך

בו.השהותבמשךטחתו
המו-מערךדרךחדירההצריכההפרדסאלהגבולמןהגישה

כפר-עזהשמולו-ש',ר'המוצביםביןהצפוף.המצרייםצבים

8
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כקילומטר-הרגילמןגדולרווחהידיעותלפיהיההעברי,
שנינמצאולאהרצועהשלהמזרחיהקובכלשניים.עדוחצי

שהחדירהלהניחהיהניתןמזה.זהיותרהמרוחקיםמוצבים

לרווחהודותתתגלה,לאהפרדסלעברהמוצביםביןהשקטה

ביצועלאחרהמוצבים,קודרךהחזרהאךשביניהם.הגדול

בקוהמוצביםשאשהסכנהאש.תחתתהיהודאיהמשימה,
מאוד,תכליתיתתהיההחוזרהכוחעלהרצועהשלהמזרחי
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היפנתההיעדים,עלהקרבבזמןלהםשתינתןהאתראהעקב

המו-היובההרצועהשלהצפוניגבולהאלשימת-הלבאת

אולםהמזרחי.בקומאשריותרומרוחקיםמועטיםצבים
חטבוו,מבללהוצאההצפוניהמוצביםקודרךוהשיבההחדירה

הגדוליםהכפריםובגללכזה,תמרוןשיחייבהארוךהמסעבשל
בדרכושעמדושלהם,הפליטיםמחנותעלוג'בליה,בית-להיה

מצפון.הפושטכוחשל



המתאיםכמעבראיפוא,נראה,ו-ש'ר'המוצביםביןהפער

שתישמעלאחרשייחסם,הסיכוילשיבה.וגםלחדירהגםביותר
אתשיחזיקמיוחדכוחהקצאתחייבביעדים,המולת-הקרב

שיהיה,הפושט,הכוחדרכושיחזורלאחרעדפתוחהמעבר

כבסיסבתחמושתו.ומדולדלפצועיםעמיסעייף,הנראה,ככל

נחל-עלעדיףכפר-עזהנראהממנהולשיבהלפשוטהליציאה

נמצאכפר-עזהלגבול.יותרקרובהיההאחרוןכיאףעוז,
מנחל-שיציאהבעודו-ש'ר'המוצביםשביןהפערמולבדיוק

כשאגףהמוצבים,לקובמקבילממושכתתנועההצריכהעוז

גישה-לכפר-עזהשהיהנוסףיתרוןלאויב.מופנההכוח

כפר-מרפאתלנחל-עוז.הגישהמאשרבלילהיותרמוסתרת

הכוח.שלהראשונההעזרהכתחנתנבחרהעזה
אלדווקאלאותגבורותלהחישיתחילהאויבכיהעריךהמג"ד
לנתקבמגמההגבול,מוצביקואלאלאהמותקפים,היעדים

אלתגבורותיויופנואםביןהפושט.הכוחשלהנסיגהדרךאת

לשערהיהניתןהמותקפים,היעדיםאלאםוביןהגבולעבר
ריכוזיונמצאושםהרצועה,מדרוםתבואנהאלותגבורותכי

חסימההצבתחייבזהשיקולהמצרי.הצבאשלהעיקריים

אוהיעדיםבקרבתהחסימהאתלהציבטעםהיהלאבפניהן.

המוצביםאלוגםהיעדיםאלשגםכיווןהמוצבים,קובקרבת

וכבי-גישהדרכישלרבבמספרמעזהלנועהאויבהיהיכול

היה,ניתןלאזובגזרהסגורים.אובנוייםבשטחיםשים

לפניהןפתוחותתהיינהתמידכיהתגבורות,אתלבלוםלמעשה,

היעדים,מןהרחקלעיר,מדרוםכןשאיןמהאחרות,דרכים

הכבישעלחשש,ללאעדייןלנוע,המתגברהכוחעשוישם

מדרוםק"מכשישההחסימהאתהמג"דהציבלפיכךהראשי.

ממנומסתעףשבוהמקוםבקרבתעזה-רשית,כבישעללעזה,
ממזרח.עזהאתהעוקףהכביש

הכוחותהרכב

והמ-הכוחותחלוקתעלהמג"דהחליטזו,הערכת-מצבלנוכח

הנדרשהכוחאתאמדהואבמפורט.בהמשךהמובאתשימות
הוערךבמחנההאויבכוחאמנםבמחלקה.המחנהעללפשיטה

-ממנוקטןחלקרקכילהניח,היהסביראךמחלקות,בשתי

יהיוהאנשיםרובלפעולה.להיכנסיספיק-השומריםבעיקר

המג"דחופשה.מטעמיייעדרווחלקםבשינה,שקועיםבוודאי

מהםאחדשכלקטנים,משימהכוחותלבנותשמוטבהעריך,
במסגרותלפעולבמקוםליעדו,ובחימושובהרכבומתאים

הרכבעלשהשפיענוסףשיקולומהלקות.כיתותשלהרגילות

ככלרבלמספרקרביניסיוןלהקנותהרצוןהיההכוחות,
כוחותאתלהקיםהמג"דהחליטאי-לכךמפקדים.שלהאפשר

דרגותבעליאנשיהןורובקצינים,שמפקדיהןכיתות~המשימה
מחלקות.למפקדינתמנוהגדודשלהפלוגותמפקדיאחרות.
היהניתןלאאךעצמה,בהסתערותלהשתתףשאףכולוהגדוד

לכוחותאנשיםלהקצותהצורךבשלהכל,רצוןאתלהשביע
אחרים.ולתפקידיםהמאבטחים

המג"ד,על-ידישהועדףכפיהלוחמים,שלהאישיהחימוש

הצורךלילה.ללוחמתביותרהמתאיםהכלי-תת-התקלעהיה
נ"טכלי-נשקלהכללתהביאואבןמבני-בטוןעללהתגבר

לפינקבעו,כןכמוהכוחות.שלבחימושםביצוריםלחדירת

ומטעניחומר-הנפץכמויותלפיצוץ,המיועדיםהמתקניםמבנה

לחסימה.המתאיםהמוקשיםוסוגלהריסתם,הדרושיםהפריצה

נשקלהפעילשלאהמג"דהחליטהפעולה,בתנאיבהתחשב
זאת.לעשותשניתןההיתראףעלגדודי,
שעותשלושיהיההיעדיםאלהתנועהמשךכיהעריך,המג"ד

וההת-במתקניםהחבלהלשעה.שעהחציבין-טיהורםומשך

יחסיתרבזמןהיקצההואכשעה.יימשכולחזרהארגנות

שלאחריהן,מחדשולהתארגנותוהחבלה,הטיהורלפעולות

רצויכיהוכיח,דומיםבמבצעיםהגדודשלשנסיונומשום

שתהיהכדיניכר,זמןבוולהחזיקחיפזוןללאביעדלפעול

אתיבצעווהםבנעשה,ושליטהעצמיביטחוןתחושתלאנשים
המסעמשךביותר.הטובהצדועלהדעתביישובמשימותיהם

ונטלהאנשיםעייפותמחמתשעות,בכארבעהוערךחזרה
שהיוםכיווןלוח-הזמנים.אתהכתיבואלהכלהנפגעים.נשיאת

ב-1830,רקליעדיםלצאתהיהניתןל-1800,סמוךמתשיךהחל

החסימהל-2200.ה-,,ש"שעתנקבעהלפיכךממש.כשהחשיך

משךגם0200.עדבמקומהותישאר30,פחותב-,,ש"תתמקם

עליההיהלפיכךשעות,בשלושנאמדהחסימהמקוםאלמסעה

מועדיאתהכתיבההיציאהשעתל-1830.סמוךהיא,גםלצאת,

פקודות-למבצע.הכוחלהכנתהדרושותוהפעולותהתנועות

עדהגדודרכשאשרהקרביהניסיוןאתשמיצולקרב,הקבע

המקובליםבנהליםדרך"וב,,קיצוריבתכליתיותןהצטיינוכה,

שלוהמשנהומפקדיהפעולהמפקדשלבקיאותםגםקרב.לפני

התדריכים.בשעתרבזמןחסכהיפעלו,שבובשטח

ליעדיהםיוצאיםהכוחות

בראשוהגבול.לעברמכפר-עזההפושטיםטוריצא1830בשעה

והרי-ומכון-המיםהמחנהכיבושהיתהשמשימתוא',נוהנע

חוליותשתיאחתבכלסער,כיתותשלוש-הרכבוסתם.
כיתתוכןררנ"ט,וחולייתבונגלורחולייתתת-טקלענים,

עלאחד.כלק"ג15בניחנ"םמטענישמונהעמוסהסבלים","

קורסחניכיכולםהיוהכיתותאנשי;קציןפיקדכיתהכל
המבוקשבתפקידאיש.40מנהכולוהכוחהגדוד.שלהמ"כים

הגיעשתורופלוגהמפקדזכההפורץ,הכוחמפקדשלמאוד,

מפקדאיש).יקופחלבלרבה,בקפדנותבגדודנשמרזהתור(
החידכיתתביןכוחו.שלהחודכיתתעלישירותפיקדא'כוח
הפעולה,מפקדובההקדמיתהפיקודחבורתנעההכיתותויתר
משקיפים.קציניםושנירציםשניששר,קשר,קציןסגנו,

הואתחנת-הרכבת.כיבוש-כהמימתוב'.כוחהיההבאהכוח
אנשים.34ומנהפלוגה,מפקדבפיקודכיתותשלושכלל
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ביןהחדירהאיזוראבטחתהיתהשמשימתוג',כוחנעבהמשך
אנשים,25שלכיתותשתיכללזהכוחהמצריים.המוצבים
עתודהששימשה',כוחנעבמאסףפלוגה.מפקדסגןבפיקוד
אשרהפשיטה,שלהקדמיהבסיסאתואיבטחהפעולה,למפקד
ד',כוחהפרדס.שלהדרום-מערביתשבפינהבבתיםיתמקם
אויבתגבורותשלהתנועהציראתלחסוםשמשימתוהכוח

לעמדתבארימקיבוץשעהבאותהיצאלעזה,מדרוםאפשריות
43(.בעמ'מפהראה(שלוהחסימה

והניווטלמדי,בהירהלילההיה,הירח,חרמששלדקותוחרף
אירועיםללאהגבולאתחצההכוחתקלות.ללאהתנהל
הגבול.לקובמקבילהמתמשךחליב,ואדיאתוחצהוהמשיך
בפקודתעצרממזרח,עזהאתהעוקףלכבישסמוךבהגיעי
התנשאהמערבהלכבישמעברקצרה.למנוחההפעולהמפקד
לפניהיום,בשעותבגזרהשנערךמפקדיםבסיור88.גבעה

למג"ד,המא"זאמרכפר-עזה,שלהמא"זבהשתתפותהפשיטה,
רכבתנועתנראתהצפונה,88מגבעההמתמשכתבשלוחהכי

נכונה,זוהנחהאםנוסף.מוצבשםישכילהניחוישצבאי,
ינועבוו-ש',ר'המוצביםשביןהרווחאזכיהמג"ד,הסיק
המא"זלדבריבפקפוקהתייחסהואאדבחלקו.חסוםהכוח,
מספרכיסבר,הואהפיקודי.המודיעיןעל-ידיאושרושלא

לרכב,כסדנהמשמשים88,גבעהלידשעמדומבני-האבן
במקום.צבאירכבלנוכחותהסיבההםולפיכך

אתהכוחחצההמנוחהלאחרצדק.שהמא"זהסתברעד-מהרה
ואחריהבערביתקריאהנשמעהספוריםצעדיםוכעבורהכביש
ביריהאשמקורעלמיידהסתערההחודכיתתיריה.רעמה

ומכוסה,חפורהעמדהעלועלתההמיתן,מןקצריםצרורות
ב',פרדסשלהדרום-מזרחיתבפינהגדר,ללאקטןמוצבמעין
הרוג.מצריחוילשכבבעמדהלעזה.המוליכהדרך-עפרליד
העמדהמטרים.עשרותכמהבמרחקנתגלהנוסףהרוגחייל
להניחהיהוניתןספורים,מחייליםיותרמלהכילקטנההיתה

נודעהמבצעלאחר(משמעותיכוחעודמקוםבקרבתאיןכי
נפצעהנותריםמשניואחדחיילים,ארבעההיובעמדהכי

במנוסתו).
המצ-המוצביםהתערבותצפויההיתהבמארב,ההיתקלותעקב
הכוחשלבדרומומאי-שםיריותלמספרפרטאךהשכנים,ריים
עםהקצר.היריותקרבעלהקרוביםהמוצביםהגיבולאשלנו,
הכוחותלכלאתראההיתההפרדסבפינתההיתקלותזאת,

להניחהיהסבירבשטח.פועליםשכוחותינובסביבה,המצריים
וכוחו-ההתקפה,אתלקדםחישיתארגןביעדיםשחיל-המצב

אתלבטלבמקוםאך;ההפתעהמיתרוןעודייהנולאתינו
כיאחדיםשסברוכפילאויב,הכוחהתגלותלאחרהפשיטה,

קדימה,הכוחתנועתאתלהחישהפעולהמפקדהורהיעשה,
כוחלהתארגנות.האפשרככלקצרהשהותלאויבלהניחכדי
המסעהמוצבים.ביןהמעבראתלמבטחבמקוםנשארה'

הפסקהעלהורההפעולהומפקדהחייליםאתעייףהמזורז
מ'כ-50שלבריחוקא',לפרדסהכניסהלפנינוספתקצרה

הפרדס,בגדרפירצהדרךהכוחעבראחרי-כןמגדרותיו.
התנועההקצרה.המנוחהבזמןא'כוחמפקדעל-ידישנתגלתה

אף-על-אךאיטית,היתההנוףונמוכיהצפופיםעצי-ההדרבין
המתוכנןהמועדלפניניכרזמןהפרדסלשערהכוחהגיעפי-כן
הזמנים.בלוח
אתלגלותלבדויצאא'כוחומפקדהכוח,עצרלשערסמוך

המחנה,אתזיההכיודיווחחזרשעהכרבעכעבורהמחנה.
הפיקודי.המודיעיןעל-ידישנמסרכפימואר,אמנםכשהוא

וכמהאוהליםחמישה-מאהל""גילויעלדיווחכןכמו
המחנה,שלהצפוניתהגדרהמחנה.מןמערבית-חושותי,"

בושסומנהבמקוםנמצאהלאלעבור,הכוחאמורהיהדרכה
נתפסלההטעותשורשלו.דרומיתלאואףהאוירבתצלומי

המו-בהנחתמקורו-כמובןהוא,רקולא-א'כוחמפקד
תאורההמוארמקוםכללפיכך,מואר.המחנהכיהפיקודידיעין

היהעצמושהמחנהעודמהלמחנה,נחשבבסביבהבטחונית
א'כוחמפקדשמצאהמוארהמקוםלמעשה,בחשיכה.שרוי
במחנה,א'כוחלמפקדנתחלףתאורתוובשלמכון-המים,היה
אוה-ל,,חמישההפךלמכון,שממערבהאמיתי,שהמחנהבעוד
המודיעיןבדו"חוזכרסימןלהםהיהשלאחישרת",וכמהלים

האויר.בתצלוםנראולאוכןהגדודשקיבל
בתצלוםשסומנה-המחנהשלהצפוניתהגדרבמיקוםהטעות
כש-היתה,שלאבמקוםאדוםבקוהמפענחיםעל-ידיהאויר

ניתנתהיתה-משםדרומהמטריםעשרותנמצאהלמעשה
לידשאלהסימןמוסיפיםהמפענחיםהיולולמניעה,היאגם
ההנחה,מןמראשייצאוהפועליםשהכוחותכדיהאדום,הקו

בלבד.השערהשלענייןהואהגדרשלשמיקומה

המחנהאתוכובשמכון-המיםעלמסתערא'כוח
-----.....-.-.---------------------

לעברלהתקדםלסגנוהורההפעולהמפקדפנים,כלעל
ב'כוחהתקפתאתולהשהיתב'כוחועםא'כוחעםהמאהל""

להתגברמסוגלא'כוחאםשיתבהרעדתחנת-הרכבת,על
העיקריתהמשימהאתלחלקשישאוהעיקרי,היעדעללבדו
כוחואילוהמואר,המחנהעליסתערא'כוח:הכוחותשניבין
הסגןהחליטדברשלבסופושממערבו.המאהלעליסתערב'

כוחמפקדהמאהל.דרךהמחנהאתלהתקיףא'כוחעללהטיל
מכון-אלאהיהשלאהמואר,המחנהעלאיפוא,הסתער,א'

היהשלאהמאהל,אלהגיעטרםעודאליוהגיעהואהמים.
ממסילת-אלכסוניתכלפיושנעכיווןהאמיתי,המחנהאלא

באיגוףולאהכוחות,לשניהתקדמותצירשימשהאשרהברזל,
מלא.ימני
מתקניווכלוהמכוןצינורבמטעןנפרץהסגורמכון-המיםשער

שגאהרובאים,שלושה-ארבעהשלהתנגדותמולוטוהרונכבשו
במהירותחיסלהההתנגדות(עצמוהשערבקרבתמהעמדה
היולכוחנתגלתה).בהנקודהבכלפנים-אל-פניםבלוחמת
כשחצהמכון-המים,עלההסתערותבשעתנפגעים.ארבעה
היעדבזיהויהטעותא'כוחלמפקדנתגלתההכביש,אתהכוח
והתבררלכביש,ממערבלהימצאהיהחייבהמחנהשהרי-
הוא-וגברה,הלכהושאשולירותשהחלשבמערב,המאהל""כי

ב'כוחנשלחכברהטעות,שנתבררהעדאולםהמחנה.הוא
איפוא,הורה,הפעולהמפקדסגןתחנת-הרכבת.עללהסתער
להחריבוהחלושאנשינוהמכון,שטחאתלעזובא'כוחלמפקד
לכביש.שממערבהמחנהעלולהסתעראוהליו,אתולהצית
הצינורמטעניאצלואזלוכידיווחא'כוחשמפקדכיוון

למחנהלפרוץהפעולהמפקדסגןלוהורהגדרות,לפריצת
לפינתוסמוךהמידע,לפישנמצא,שלו,הראשיהשערדרך

היתה,זופקודהשלמשמעותהלכביש.ונפתחהדרום-מזרחית
לאורךהכביש,בשולילנועואנשיוא'כוחמפקדשעלבעצם,

1977פברואר254,מערכות"-
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הצפון-מזרחית.ועדמפינתוכמעטהמחנה,שלהמזרחיתהגדר

אויבאשתחתמטר,ממאהלמעלההדרום-מזרחית,לפינתו

נמוךמישורעלנמצאשהמחנהכיווןלשתקה,מאודשקשה

גלויהיהבשוליואוהכבישעלשנעמיוכלהכביששלמזה

לוח-שניועמוא'כוחמפקדמוסתרות.ברובןשהיולעמדותיו,

הכוח.יתרלפנימערבה,הכבישאתוחצוראשוניםנעומים,
ואחדא'כוחמפקדקצר.מטווחעליהםירהטקלען-אויב

שנוכחהפעולה,מפקדסגןנפצע.האחרהמלווהנהרגו.ממלוויו
והח-הכוחעלהפיקודאתנטללמחנה,לפרוץהדרךזולאכי

זה,מצדלתוכולפרוץכדילמחנה,שמצפוןהשטחאלזירו

כמתוכנן.
עדזאתבגזרהשנשארהחומר-הנפץ,סבלי""כיתתבינתיים,

הכיתהמפקדידיים.בחיבוקישבהלאשירותיה,חדרשואשר

נמצאההיא;המחנהשלהאבודה""הצפוניתהגדראתאיכן

צפונהמטר100במקום(מכון-המיםגדרעםאחדבקוכמעש

תחנת-מכיווןהמולת-הקרבהאויר).בתצלוםכמצויןמשם,

מפקדלסגןהבהירושם,שהתלקחהדליקהולהבותהרכבת

לו,קראהואשם.משימתועיקראתביצעב'כוחכיהפעולה
עלהמחנה.אתלכבושא'לכוחולסייעלחזורבקשראיפוא,

גדראתצינורבמטעןלפרוץפקדה,,סבלים"כיתתמפקד

בוצעהזופקודהעליו.ההסתערותלקראתהדו-שיפועיתהמחנה

דו-שיפועיתגדרנתגלתהשנוצרהלפירצהמעבראךבמלואה,

לחתוךפקדהפעולהמפקדסגןאחדים.צעדיםבמרחקנוספת,

מטעני-צינור.עודלונותרושלאמשוםתילבמגזריאותה

מצאה,,סבלים"כיתתשמפקדמשוםנחסך,זהממושךמאמץ

אתוכבשדרכההסתערא'כוחמוכנה.פירצההנוספתבגדר

שאיישומצרים,שניבמהירות.שדעכההתנגדותמולהמחנה

להיותבחרוהכוח,חדרדרכהלפירצהסמוךמוסוויתעמדה

לאחרבמחנהשנעשההיסודיבטיהוררקונתגלופאסיביים
צפונה.מדרוםהפוך,בכיווןסריקתו

המחנהלתוךהקדמיתהפיקודחבורתאתהעתיקהפעולהמפקד

כסדרוהתנהלהמחנהמתקניפיצוץהצפונית.בפאתווהתמקם
סכינאיוטנדר.ג'יפמשאית,נתגלובמחנהמתקן.אחרמתקן-

אתלהתניעהצליחזו,למטרהבמיוחדהכוחאלשצורףרכב,
הועמסוהמשאיתעלחיבלו.האחריםכלי-הרכבשניהמשאית.

הנשקבמחסןשנמצארבשללונשקנשקםוהפצועים,ההרוג

באיסוףותקלעים.סטניםמרגמה,רובים,30המחנה:של

למחנה.כברשחזרב',כוחסייעוהשללהנפגעים

אשתחתושיבההושגתתחנת_שיהוו

תחנת-הרכבת,עללהסתערהפקודהכשניתנהקודם-לכן,עוד

-כיתתייםטוריםבשלושהמחלקתואתב'כוחמפקדקידם
-עבריהמשניהאחרותושתיהמסילהסוללתעלאחתכיתה

עליהםנפתחהאליה,בהתקרבםתחנת-הרכבת.מתקנילעבר

לעבררימוןהטילב'כוחמפקדמטר.50שלמטווחמקלעאש
בלאבהסתערותוהמשיךהכוחאותותושיתקהמקלעעמדת

מבניטוהרודקותעשרותוךממש,שלבהתנגדותלהיתקל

זהבשלבניצת.אחדצריףברימונים.בעיקר-התחנה
א'לכוחולסייעלחזורהפעולהמפקדסגןפקודתנתקבלה

החבלהאתשהשליםמבליב'כוחחזרולפיכך;המחנהבכיבוש
תחנת-הרכבת.במתקני

אלהנהגנסעהמשאית,על.והשללהנפגעיםהעמסתתוםעם
ממבטחכוחנעכשלפניוהכביש,שלידהפצועים,איסוףנקודת

מפקדלנסיגה.במקוםהתארגנוהכוחותתת-מקלענים.של
מטרהשתשמשמחששהמשאית,עללוותרהחליטהפעולה

אתותגלה.הגבול,אלהמסעבזמןהאויבלאשמדיבולטת
ארבעההוקצונפגעלכלאפשריים.אויבלמארביהכוחמיקום

מהןרבותאולתרואלונקות,שחסרוכיוון;ואלונקהנושאים
אלונקות.חסרועדייןכךגםאךוצינורות-מטען,מחולצות

פוצצה-השללציודלנשיאתכוח-אדםנותרשלאכיוון
מטענה.עלהמשאית

הפעולהמפקדסגן:הבאבסדרחזרהנעהפושטהכוח
ב'כוחא',כוחיתרתאחריהםבראש,א'מכוחאחתוכיתה

וב-הקדמית,הפיקודחבורתאחריהםהנפגעים,עםה'וכוח

באגפיגםנעואבטחהחוליותהעורף.לאבטחתתוליהמאסף

שביןהאקליפטוסיםלגבעתהמסעשדירתכשהגיעההכוח.

המטבטחג',כוחממפקדהודעהנתקבלהב',ופרדסא'פרדס

כוחותבתנועתהרגישכיו-ש',ר'המוצביםשביןהרווחאת
הגיעואויבכוחותכיהפעולהמפקדהניחלפיכךלו.מדרום

שלאורךהמוצביםאתלתגברמעזהחסומותהבלחיבדרכים

החודלכיתתהורההואנסיגתו.בשעתלכוחולאריבהגבול

הכוח.מעבראתממנהולהבטחהאקליפטוסיםגבעתאתלתפוס
בכיתתשבגבעההחודכיתתהוחלפההכוח,מעברכדיתוך

ובדיזקרבההכוחבראשלנועהוסיפההחודכיתתהמאסף.

המת-השלוחהמןאשהאחרוןעלנפתחהג',כוחשללמקומו

הגיעהוהאשבמפה)פ'מוצב(צפונה88מגבעהמשכת

סגןבפיקודעדייןהחוד,כיתתבקירוב.כיתותשתילעוצמת
לאויב,אשיחדיולהשיבכדיג',לכוחצורפההפעולה,מפקד

נפגעוהאשחילופיבמהלךהחוזר.הכוחמעברעלוליופות
חייליך.שני

הפצו-לנשיאתנדרשרבמאמץבמסעו.המשיךהעיקריהכוח

אלונקותהיושלאהנפגעיםנשיאתקשתה-כשבמיוחדעים,
עלאש-ויקלענפתחהלכביש,העיקריהכוחכשהגיעבשבילם.
לאהתקלעמקוםנפגע.אחדוצנחןאותוהחוציםראשוני
החודכיתתעםשנשארסגנו,עםהתקשרהפעולהמפקדאוכן.

שהניחהסגן,המקלע.אתולשתקלבואעליוופקדג',כוחועם

כוחובראשלנועהחלהכביש,אתחצהכברהעיקריהכוחכי

הנראה,כל~(וחיסלההמקלעעמדתעלבמקרהעלהמזרחה,
מהכוחלמנועכדיחפוזבמארבהאויבעל-ידיהמקלעהוצב

בשדההכוחותנעומזרחה,לכבישמעברהכביש).אתלחצות

קשההיתהבשדההצעידהואדי-חליב.עדשהשתרעקמה,
שמצפוןש'ממוצבלכך,נוסףניכרת.המולהוהקימהבמיוחד,

לעברמק"ביםשלצולבתאשנפתחהשמדרוםר/וממוצב
הנשיאהעומסנוספים.חייליםבמספרפגעההאויבאשהשדה.

והשליטהפיגרוהנפגעיםמנושאיהרבההתשישות.ועמוגדל

ואדי-חליבבתוךרקמאוד.נתרופפהשנתפזרו,הכוחות,על

ואורגנו,רוכזוהכוחותהמק"בים.מאשמחסההחייליםמצאו
התחדש.והמסע

עםשנקבעתבנקודת-המפגשלחוזריםציפתהקשהאכזבה
המקום,אתמצאולאהאמבולנסיםהגבול.לידהאמבולנסים

לאבאמבולנסיםשעצרו.בלאהמתקרבהכוחעל-פניוחלפו
ולאלקחתו,מפורשתויראהחרףמכשיר-קשר,כללנמצא
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שלהעורפיהפיקודמוצבטעותם.עללהעמידםהיהניתן

ולהחזירםהאמבולנסיםאחרלרדוףרכבשלחבכפר-עזההגדוד

ושלושההרוגיםשמונה-הנפגעיםעליהםהועמסושםלמפגש.

הכוחיתרתכפר-עזה.למרפאתהועברוהםפצועים.עשר
:היוהאויבאבידותנחל-עוז.לקיבוץוהגיעהבדרכההמשיכה
נהרס,מכון-המיםפצועים.עשרוחמישההרוגיםעשרארבעה

הושמדווסככות.אוהליםמספרצריפים,ארבעהבניין-אבן,וכן
האויב.שלכלי-נשק40

החסימהכוות

ו-22הגדוד,שלהפלוגותממפקדיאחדהיההחסימהכוחמפקד

נוסףהגדוד.שלהמובחרתהסייריםמחלקתאתהיוואנשיו
מ"מ,52מרגמההקלעים,שנילסייריםהיוהאישילנשקם
היתההכוהמשימתתאורה.ומוקשיהצתהפחבזוקה,ררנ"ט,

שנבחרההחסימהבנקודתעזות-רפיתכבישאתלחסום
ולהשמידש""+120,ועדה-,,ש"משעת09550972,ב-נ"צ

מפקדשלתכניתוהפשיטה.לאיזורשתנועאויבתגבורתכל
ולנועהישנהמבאריהחשיכהרדתעםלצאתהיתההחסימה

המוצביםביןולעבורלהצפיןלגבול,עדואדי-נחבירבתוך
הסמוךג',פרדסאל43(עמ'-החסימהפעולתמפת(ו-ל'כ'

הדרום-הגדרלאורךבהליכהלכבישלהגיעמשם;לכביש

הבארכבכלשיבכבישמארבולהציבהפרדס,שלמערבית
כיווןבדרכו,טעההכוחהמיועדת.החסימהבנקודתמדרום,

מ'כ-200ג/כפרדסלונדמהאשרד',פרדסלעברשסטה

2100.היתההשעהמגורים.בקתותנראוהכוחשלמדרומו

כוחומפקדה-,,ש",לשעתעדתמימהשעהשנותרהכיוון
נעכשהואהחסימהלמקוםלבואלהקדיםרצהלאהחסימה
בהניחוהחליט,זמן,בטרםיתגלהשמאמגורים,איזורבקרבת

עדבמקומו,לשהותלכביש,הסמוךג'פרדסלילנמצאשודא
בינתיים-ה-,,ש".לשעתסמוך

נקודתאתלאכןסייריםשלח
שחשבוכיווןלחזור.ביששושהסייריםאלאהמדויקת.החסימה

מוכרבלתישטחלמצואהופתעוג',פרדסלידמצוייםשהם
צפוי.לאוכלל

כיוהודיעוהחסימה,למפקדהפעולהמפקדהתקשרבינתיים

החסימהכוחיצאלפיכךשעה.בחציהוקדמהה-,,ש"שעת
להגיעכדיהסיירים,שללשובםלהמתיןמבליהכביש,אלמייד

הכוח,אלוהצטרפוששבוהסיירים,החדש.במועדלמקום
יכולשאינומערבה,אלכסוניתהמתמשךכבישמצאוכידיווחו
החלהזמןאותוהובהרה.הטעותעזה--תפיח.כבישלהיות

שלאהחליטהחסימהכוחמפקדבצפון.המולת-קרבלהישמע

שנישביןהשטחאתלחציתאלאג',פרדסאתולחפשלחזור
;המבוקשהצומתאלהגיעלבסוףהכביש.לכיווןהפרדסים

לכביש,ממזרחהמצומצמותכיתותיושלושאתערךשם

-השמאליואגפוהצומת,מןמטרמאהמרוחקהומניכשאגפו

אנשים.נוכחותבושניכרהבודד,מבנייןמטרמאה

להימצאהיתהצריכההחסימה,למפקדשהיההמידעלפי

ואמנם,;האויבמשטרתשלביקורתחולייתהצומתבקרבת
לעברהחוליהשלהמשוערממקומהקלושהרוביםאשנורתה

נורוהבודדהבנייןמןגםאנן.השיבלאהכוחהגהרך.הכוח
האויבאשמלהגיב.החסימהמפקדנמנעושובאחדות,יריות

בחוץהנעשהעלידיעותיוכיוהוכיחהיעילהבלתיהיתה

זלי1977פברואר254,הערכות""



מכיווןג'יפהופיעזמן-מה,כעבורמספקות.ובלחיקלושות
בוודאותברורהיהלאבפנסיו.הכוחעלוהאירהמשטרהעמדת

בעורפומשאיותשתיהופיעואחר-כךנתגלה.הכוחאם
עוצרותהמוצבים,קולאורךנעותכשהןהכוח,שלהמזרחי

מארבים.מציבותאוהנראה,ככלתגבורות,ומורידותפעםמדי

אליהוהצטרףשבצומתהמשטרהמוצבאשהתחזקהזהבשלב.
בעקשנות.אישואתנצרהחסימהכוחמקלע.גם

הופיעה2245בשעההשתלמה.החסימהכוחשלהתאפקותו
נוסעתמכוניות,ארבעבתשיירהמרפית,הכבישעלמדרום,
מטריםמאותנעההראשונההמכוניתצפונה.מלאיםבאורות

המכוניתעלפח-הצתהלהפעילהיתההתכניתהאחרות.לפני
המרכ-הכיתהגזרתשמולהכבישבקטעכשתעבורהראשונה,

עלהדרומיתהכיתהתסתערובחיפויהבאש,תפתחזוזית.
אתתרתקהשלישיתהכיתה;ובתת-מקלעיםברימוניםהרכב
אםאחרתמטרהבכללטיפולעתודהותהווההמשטרהמוצב
הדרומיתהכיתהמפקדכיאףכמתוכנן,בוצעההתכניתתופיע.
נגדההופעלבטרםהמתקרבתהמכוניתעלבאשלפתוחנאלץ

להאיטה.צורךוהיהמהירותהאתהגבירההיאשכןפח-הצתה,
שספגהוהררנ"טיםהרימוניםתת-הטקלעים,מכתלמראה

המשט-מוצבעלהאחרות.המכוניותעצרוהראשונה,המכונית

מרגמהפצצותשלושנורואש-המקלע,אתשהגביררה,
שותק.והואמ"מ,52

המשאיותשבשלושהמצריהכוחכיהניח,החסימהכוחמפקד
בהתקפה.בקרובלפתוחועלולבינתייםמתארגןהמרוחקות

התקשרלכןורה.תנועהניכרההגזרהשלאחריםבקטעיםגם
יושלמובטרםלנסיגה,אישורלקבלכדיהפעולהמפקדעם

לוניתןרבים,קשרקשיילאחרלהתקיפו.האויבהכנות
מטר,מאותכמהמשהתרחקחוזר.הכוחהחלב-2400האישור.
שםערכוהנראה,ככלהקודם.מקומועלעזהאשנפתחה
הבחיןחזרה,בדרכוהתקפתם.אתהמצרייםהתגבורתכוחות
הבחיןלאהמארבאךסמוך,רקיעקועלאויבבמארבהכוח
תקלה.ללאאליווהגיעבסיסולעברבדממההמשיךוהכוחבו,
פצועים.ו-13אויבהרוגי22מאחוריוהשאירהחסימהכוח

עצמוהכוחמןרובים.ושלושהברןמקלעישניהביאכשלל
רימונו-שלו.מרסיסישנפצעאחד,סיירקלותנפגע

ולקחיםהערכה

במטרה,דבקותתוךמשימהביצועשלמופתמהווההמבצע
מוקדם,בשלבההפתעהגורםאובדןצפויות,בלתיתקלותמול,

הרגיל,מןיחסיתרב,אבידותמספרמקומות,בזיהויטעויות
המבצע.הכנתבשעתבכוחתלוייםשאינםוסייגיםקשייםוכן
שפגמונקודות,מספרולהאירלהעירמקוםישזאת,עם

:אחדיםלקחיםעלולהצביעהביצוע,בשלמות
הואבעתרהטובהיתעותמקורכיספקאק*ןיעידומ

בשטחסערלערוךלאהוחלטטלפנוהו~במקרהאךהסטר,
שכןמוצדקת,היתהזוהחלטההפעולה.שלפניבלילההאויב
ההפתעהלגורםרציניסיכוןמשוםבההיה-כזאתפעולה

שאיןשעהברם,שהכריע.הואזה,גורםלאבדשאיןוהשיקול
לתצלומימיוחדתחשיבותנודעתבשטח,סיורלערוךאפשרות
ויששאפשר,כמהעדעדכנייםלהיותחייביםהללוהאויר.
מהיימ-מידתובקביעתהנכוןבפיענוחםעליוןמאמץלעשות

שלהשפעתםנסתברהשחור"חץ"בפעולתהפיענוח.שלנותו
משמעותם.במלואהאלההדבריםשני

עניין*האויבמוצבימערךבתוךמוצקבסיס
תמידקשה.בעיהמהווהכאלו,עמוקותחדירותלאחרהנסיגה

בדרךהאויבשלההגנהקופריצתאתבמפורטלתכנןיש
בסיסלקיוםרבהחשיבותישכיהתברר,זובפעולהחזרה.
כעצביביןאלהפושטיםהמשנהכוחותעבורבשטחמוצק

יכולתהפשיטהלכוחשיאפשרצריךכזהמוצקבסיסהאויב.
לקראתובעיקרהשוניםהפעולהשלביתוךמחדשלהתארגן

מילאשלנובמקרההאויב.מערךדרךבטוחומעברנסיגה
מוצביביןהמעברהיהובלעדיותפקידואתהמוצקהבסיס
יותר.קשהבקרבכרוךהאויב

הטחותמרכב*סייםרסטנדלאקרבוותיצ
כטפתחמחלקה"~מתה""נחיםבםהשתמשולאחלפעולה

ארגוןגםמחייביםסטנדרטיים,שאינםתפקידיםשכןלבנייתם,
צוותילהרכיבעל-כן,היא,היעילההשיטהסטנדרטי.שאינו
יהיוכלי-נשקאיזה-והיאהקובעת,האחתהבחינהלפיקרב

וכמובן-זהדברכמות.ובאיזוהמשימה,לביצוענדרשים
הכוח.שלגודלובענייןיכריעואשרהם-המשימהאופי

שהש-הממקדשמספר*בפעולותמפקדיםשיתוף

לשתינתכתןזהדבריחסםבאופןרבהיהבפעולהתתפו
ולתת-תושגשהמשימהמוגברתודאותלהשיג:מטרות

במסגרתהמצוימןיותרגדולמפקדיםלמספראפשרות
קרבי.ניסיוןלרכושהסטנדרטית

במבצעשפעלהיחידה*ערותבהסחאשצירתנ
תוךבקרת-אוןשלבשיטהנסיתה,לאורנקטה,שחור"חץ"

פקודת-אש.עודאינהלהסתערותהפקודהבלילה.הסתערות
נצירת-תוךובשקטבמהירותמסתעריםשהלוחמיםמזה,יוצא

ברורותלהבחיןאפשרבולרגעעדהאויב),אשלמרות(אש
האשכאשרכך,פקודת-האש.ניתנתאזורקובעמדותיו,באויב

הוכיחהזושיטההמטרות.אלמכוונתאשהיאהרינפתחת,
בלבדזולאיותרמוקדםבשלבשאשמשוםבפעולה,עצמה
במוקדםלגלותלאויבמסייעתאףהיאאלאיעילה,שאינה

ההסתערות.כיווןאתובמדויק
אחדכוחביןקייםהיהזובפעולההאלחוטקשר*רשקה

בצוותיםעצמם.הקרבצוותיבתוךקייםהיהלאאךלמשנהו,
מת-המהלקהאםבעיקראלחוט,בקשרצורךישמחלקתיים

לתאםמלפשראינופעולתןגזרתומרחבליחידות-משנהחלקת
קשר-קולשלהשימושאתלמנוערצויכןכמובקול.ביניהן
רב.אינויחידות-המשנהביןכשהמרחקגםבלילה

היאבולטתנקודה*גדודימסייענשקפעלתה
--מ"מ81ומרגמותמק"בים---גדודינשקמהפעלתההימנעות

גדודי,נשקללאלמשימההיוצאגדודהותרה.שהפעלתוהגם
ויכולתעוצמת-האשמבחינתעוצמתוכלאתמבטאאינו

מוצבימולגדודינשקלהפעילמקוםשהיהנראההתגובה.
כש-שבוצעהלנסיגהלהפריעהחלושאלההרגעלמןהאויב

עייפים.והלוחמיםנפגעיםעמוסהכוח
לפילאאחרתה,נקודה*ונפגעיםפצועיםפינוי

להתכתןישכאןהגפגעש.נשיאתענייןהיאחשיבותה,סדר
והןואלונקות,חובשיםמבחינתהןביותר,הגרועלמצבתמיד

יחידהזולמשימהלהקציתמקוםהיה.אלונקאים.מבחינת
88המסתער.הכוחחשבוןעללאמיוחדת,
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