
2"קלחת"מבצע
ל"פתחלנד"משוריינתפשיטה

בר-כוכבאמשהאלוף

הימיםששתבמלחמתערבצבאותשלהכישלון

רקכיהמחבלים,ארגונישלהתפיסהאתחיזק
להכניעניתןטרורובמלחמתעממית"ב"מלחמה

למדינותהרצוייםתנאיםלהולהכתיבישראלאת

הפלסטינית.ההתנגדותולתנועתערב

בחרוהסוריםובמיוחדערבמדינותבעידוד
ישראל.נגדלפעילותםכבסיסבלבנוןהמחבלים

לבסיסיקרבתועקבבעיקרנבחרהלבנוניהמרחב

המחבליםשבהעברתוהנוחיותבסוריההמחבלים

ועקב;המקומיוהצבאהממשלחולשתעקב;לשם
הישראליןםהיישוביםשלקרבתםגםהשטח.נתוני

בהם.הפגיעהעלהקלהלגבול
באזורנוצרה)1970-1968(כשנתייםתוך

פתחלנד","לכינוישזכתהמחבלים,מובלעת

פעילותאתלפיגועים.המחבליםהגיחוושממנה

:תקופותלשתילחלקאפשרישראלנגדהמחבלים

נגדמלבנוןדלילהפעילותהיתה1968נובמברעד

מועבריםהמחבליםבסיסיכאשרישראליותמטרות

צה"לשלפעילותלמנועכדילאזור,בהסתננות

1969משנתללבנון.המחבליםמעברתהליךנגד
ומכאיבותנרחבותבמכותהפעילותהתאפיינה

לחרמון),החצבניבין(בלבנוןהקבעמבסיסי

המחבלים.שלבלעדישטחלהיותשהפכו

בחודשיםהיההמחבליםבפעילותהשיא

שבהןעוינות,פעולות1970-61ומאיאפריל
צה"לשליעילהלאתגובהיישובים.22נפגעו

פעילותם,אתלהרחיבהמחבליםאתעודדה

הייתההצפון.יישובישלהמוראלאתוערערה

שישראלברור,היהיינטשו.שיישוביםסכנה

אבדןעםלהשליםתוכלולאמסוכן,למצבנדחקה
המחבלים.נגדההרתעהגורם

מארכים,-שגרתייםבאמצעיםהגיבצה"ל

מהאוויר.והפצצותארטילריותהפגזותפשיטות,

ולאלמחבלים,מעטותאבדותגרמהזותגובה

חוסרלצמצומה.אופעילותם,להפסקתהביאה
חדשהלתפיסההביאהשגרתיהגמולשלהיעילות
ונועזתתוקפניתבתגובהדגלהאשרבצה"ל,

עמוקהבחדירההמחבליםבסיסיהשמדת-

לתקופהפעילותםאתלהפסיקכדילשטחם,

ממושכת.

בהתמדההשתנוהמטכ"לשלהגמולתכניות
המחבליםפעילותעלמודיעיןלנתוניבהתאם

גובשההתכנוןתהליךבסוףשונות.ולתפיסות
היה,בההעיקרישהחידוש2",קלחת"תכנית

המחבלים,נגדשריוןחטיבתשלהפעלתה

הררי.בשטחשהתמקמו

השריוןחטיבתעלהוטלהמשימהביצוע
חטיבתשלהסיורמפלוגתכוחבתגבורברק""
ההנדסה.מגדודוכוחאגוז""מסיירתכוחגולני,
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האויב
כ-30שללעומקשהשתרעה-הפעולהבגזרת

לוממערבק"מכ-20פניועלמהגבולצפונהק"מ
שונים,מארגוניםמחבליםכ-700היו

וחלקהמפקדותכלל,בדרךהיו,כשבכפרים

המבצעייםהכוחותעיקרהלוחמים.מהכוחות

גםששימשושולטות,גבעותעלבבסיסיםהוצבו
לחי"ראשעמדותנחפרוובהםהגנה,כמוצבי

שהיומחבלים,40-20היובסיסבכלנ"מ.ולנשק
כבדים,במקלעיםקל,בנשקהיטבחמושים

הסוגים,מכלבמרגמותבבזוקות,בתול"רים,
במערותהגדלים.מכלובקטיושותנ"מבתותחים

מזוןאספקה,נשק,אחסנוהבסיסיםבקרבת

למפקדותלמגורים,שימשווהןותחמושת,

ומהפגזות.מהפצצותולמקלט

ממערבהפעולה.בגזרתהיהלאהלבנוניהצבא
גדודישלושההיוהפעולה,גזרתבקרבתלחצבני,

צ'ריוטרטנקיב-15מתוגבריםלבנונייםחי"ר

25ארטילריהגדודסטגהאונד,ובשריוניות
מ"מ.120וסוללהמ"מ155סוללהליטראות,

הלבנוניהצבאהתערבותכיהניח,הצפוןפיקוד
הפיקודנציגעלהוטלביותר.מוגבלתתהיה

לנציגילדווחישראל-לבנוןשביתת-הנשקבוועדת

לפגועמטרתהכיהפעולה,יוםבבוקרלבנון
אלוףהנחהזו,לתחזיתבהתאםבלבד.במחבלים
לבנונייםכוחותעלבאשלפתוחשאיןהפיקוד,

אישורו.ללא

כאשרהסורי,הצבאהתערבותנצפתהלא
בגזרתארטילריתהטרדההוערכהנמוכהבסבירות
שלאוירדנית,מעורבותכללנצפתהלאהחרמון.
ירדן.בצפוןשחנוהעיראקיים,הכוחות

הקרקע
ומסולע,הרריבשטחמאופייןהפעולהמרחב

בלימתועלומקלרק"ם,תנועתעלביותרהמקשה
צריםציריםמעט-ההכרחייםבמעברים
מכוסההשטחלעוקפם.אפשרותשאיןוגשרונים,
ובחורשות.בבוסתניםומרובה,סבוכהבצמחייה

יעדיםגילוייעלהמקשהוהסתר,מחסהבויש

בתצפיתשולטיםהגבוהיםהשטחיםומטרות.

באזור.והכפריםהציריםעלובאש

3,000-500המוניםכפרים,שמונהבגזרה

אחד.כלתושבים
בשלבכברידועהיהולחטיבהלפיקוד

אל-מאריהכפרשביןהדרךבקטעכיההכנות,

המאפשריחידי,ציר(פוחאראלרשיאלכפר
סוללותכשמונהישל"פתחלנד")שריוןחדירת

גורמיאחת.כלמטריםכשלושהשלבגובהעפר

ניתןהמכשולכיהעריכו,הפיקודייםההנדסה

שלאוטרקטור,שלאחתעבודהבשעתלפריצה
לעקוףאפשרויותעלהצביעהמודיעיןאופני.יעה

מערב.מכיווןהמכשולאת

בין-חיליכוחותביגוד
במיוחדלהתמקדהחטיבהאתחייבהמשימהאופי

עלרבי-השפעהנושאיםכמהובתכנוןבהכנה

המרכיבהיושהטנקיםלמרותהמבצע.הצלחת

לכך,מודעתהייתההחטיבהבמבצע,העיקרי

הפעולה.מטרותאתלהשיגיצליחולאשלבדם
אחרים,מחילותבכוחותתוגברהברק""חטיבת

טנקים,שכללובין-חיליים,קרבצוותיובנתה
קת"קיםתחזוקה,מודיעין,סיור,הנדסה,חי"ר,

הלוחםלכוחהקנההרב-גוניהכוחותאיגודוכו'.

לוואפשררב-משימתיות,מבצעיותתכונות

הקרב.בשדהמטרהכלעםבהצלחהלהתמודד
הדוקפעולהשיתוףלממשהונחוהקרבצוותי

זולתו.אתמשליםחילימרכיבכשכלורצוף,

יעיללמימושהותאמווהתחזוקההקשרמערכת

.בין-חיליים.הפעלהושלארגוןשל

למבצעהשריוניהמרכיבארגון

הבסיסלשמשצריכיםהטנקיםהיוהתכנון,פיעל

דרשהלכןהמבצע.מטרותלמימושהעיקרי
לה.הוקצומאשרטנקיםיותרלהפעילהחטיבה

לתקיפותארטילרית,לאשמורגליםהיוהמחבלים

להםהייתהאלהולכלחי"ר,לפשיטותאוויר,

היולאהםהדעת.אתמניחהמבצעיתתשובה
האיוםעםלהתמודדוצבאית,נפשיתמאורגנים,

כבלתיהעריכושהםבשטח,הטנקים)(החדש
לטנקים.עביר

כך,והתארגנונערכוהמחבליםהחטיבה,לדעת
אנושהמכהעליהםלהנחיתניתןבטנקיםשרק
מיגוןמספקיםהטנקיםחמורות.להיפגעמבלי

מעטמבטיחבהםהצוותאנשיומיעוטושרידות,

לכלהוקצולפיכך,בטנק.פגיעהבמקרהנפגעים
כמותטנקים.שבעהעדארבעהמשנהכוח

ליעדיםהפעולהאתלהרחיבאפשרההטנקים

אולם,הפיקוד.אלוףלהחלטתבהתאםנוספים,

ארוכת-טווחובתנועהוממוכשלהרריסלעיבשטח

עםשיחדטכני,מפחתהשריוןסובלבלילה
כוחותליחסילגרוםיכולהאפשריותהפגיעות
סיכוןכדיעדהלחימהבעצמתולהפחתהגרועים

טנקיםשלהימצאותםמוראלית,מבחינההביצוע.

המגן,פניעלייזרוןלהםמקנההתוקפיםבכוחות

נוסףשיקולגדול.טנקיםכוחשיוצרההלם,עקב
בפעילותיחידותיותרהאפשר,ככללשתף,היה

גאוותוןסתחוקרבי,ניסיוןשירכשוכדיהמבצעית
יחידה.

שכללוזחל"מיםהיוטנקיםכוחותלכמה
וחוקריטכניצוותחבלנים,חובשים,סיירים,

הטנקיםלכוחאפשרכזהכיתתיציוותשבויים.

ובלחימה,בתנועהמגוונותבעיותעללהתגבר

ובזחל"מים.בכוח-אדםוחסך

גשרבאזורהלבנוניהטנקיםכוחנטרול
שקעא*

ממערבגבוהיםשטחיםעלהכינוהלבנונים
תל-קיזי,כוכבא,נקר,קלעתא-סקי,אבל(לחצבני

טנקיםעמדותשלמערכתאל-סוק),חאן
ועלהגשרעלהיטבהשולטותמלאכותיות,

היעדיםאחדלעברהמובילהיחיד,הכביש

שבו-חבריהכפר-המבצעשלהחשובים
בעמדותטנקיםהצבתגדול.מחבליםריכוזהיה

מהגשרמ'2,500-1,200שלבטווחשהיואלה,
לוחואתהתקדמותנואתלשבשיכלהומהכביש
לסטותחייבהדברלמבצע.המתוכנןהזמנים

הטנקיםבהשמדתבתחילהלהתמקדמהתכנית,

לנועבהמשך)מידאו(ובמקבילהלבנוניים,
וזמןהתרעהמספקהיהזהחבריה.לכיבוש

יכלובנוסףלקראתנו.המחבליםלהתארגנות

לגזרתפנימה,הטנקיםאתלהכניסהלבנונים

בשנתבריטניה.מתוצרתצ'ריוטרטנקיהיוהלבנונילכוח*
ובוחדש.צריחקרומוולהטנקתוכתעלהרכיבוהם1950
רב.בדיוקהמעטייןD"b,83.4שלבקליברמתקדםתותח

313-31215מערכות



ומשימותכוחות

הערותמשימותהכוחהרכבהכוחי

ב'.כוחעםיחדאחרונה,מגעתנתקעלותשתלטבמהירותתנועחטיבתית.סיירת""דני.רס.'ןבפיקודזחל'מיםועודטנקים4א'

תאפשרהפעולה;אזוראתתאבטחשקעא;גשר
לחבריה.חופשיתתנועהסופה""לגדוד

א'.כוחעםיחדאחרונהמגעתנתקבגשרהמעברעלתשתלטא';כוחבעקבותתנועבפיקודהנדסהחוליית+טנקיםמחלקתב'

הפעולה.גזרתאתתאבטחזיבלה;אבואורי.סרן

א'.כוחלפנימגעינתקיהיהבתים;יפוצץופרדים;חבריהעלישתלטחל'רפלוגתועודסופה""מוקטןטנקיםגדודג'

פוי'ע.בסיסלטהרבכוננותיהודה.סא"לבפיקודהנדסהכיתתועודמוקטנת

ה'.כוחאחרימגעינתקכוחותישמידבתים;יפוצץשובא;כפרעלישתלטסיורפלוגתועודסער'"מוקטןטנקיםגדודד'

ובסיסיהם.פוויעאורי.סא"לבפיקודמ"גולנל')(מוקטנת

ג'.כוחאחרימגעתנתקתפוצץחמאם;כפרעלתשתלטד';כוחאחריתנועטנקיםפלוגתועודמ"אגוו')(מוקטנתתל'רפלוגתה'

פורע.כוחותתשמידבתים;אורי.סי'לבפיקודמוקטנת

סמווש.חפ"קאחרימגעינתקפוחאר;אלרשיאעלישתלטה';כוחאחריינוערבין.סרןבפיקודסיורמחלקתועודטנקים4ו'
פוויע.כוחותישמידבתים;יפוצץ

פקודה.לפימגעתנתקעתודהותהווהמ"מ,160סוללהאחריתנועמ"אגוי)(סיורמחלקתועודטנקיםמחלקתעתודה
באזורבחסימותבלחימהלהשתלבמוכנהתהיהחטיבתית;ורביןסרןבפיקוד

ללחימהבכוננותתהיהואבו-זיבלה;שקעא

בשובא.

בזמןובחבריה;חמאםבכפרפוחאר,אלברשיא
רכסלעברהציראתתאבטחהחטיבה,תנועת

אל-תיאם.

מטנקים,ניידתלפעולהאורגןהחפ"קבתללמקומוידלגומשםאל-מרי,עדא'כוחאחריינועמנז'ט,זחל'םוקמעא),מוו'ט(טנקיםשניחפ"ק
כלעםבמשולבאוסיור,מג'יפימזחלימים,הפעולה.מרחבבמרכזאל-פוחאר)רשיאאזור(סניברסיור.ג'יפיושניסיועזחלייםמסיט

ממסוק.אורגלית,לתפקודהוכןבנוסףהגורמים.

פרלוך',סופר"מסוקים2בל',"חמושיםמסוקים4כוח

אווירי,ולממסרלתצפיתדורניר'"קליםמטוסים2אווירי

פייפר'"קליםמטוסים2לממסר,נורר'"מטוס

ולקישור.לתצפית

בסיועהתטיבה;ת"פמ"מ160מרגמותסוללתכוח
סוללה);פחות(מ"מ160מרגמותגדוד-ישירארט'

מ"מן55תותחיםסוללת-כלליבסיוע

ליטראות.25ארטילריוגדוד

חה"ןמחלקות2מצומצמים;גדודייםחשקים2כזח

חבלניםכוחות3חה"ן;צוותהנדסה;מגדודיהנדסה
1-92[;דחפורים2-צמ"הומ"אגוו'.מ"גולנל'

ק"גכאלף950.אופנייעה988,אופנייעה

נפץ.חומרי

וצוותותחזוקהסיועאמצעישבויים,חוקריהיוכוחלכל
הנדסהוכיתהחבלהכיחחמעלורפואי



מהחטיבהלמנועולנסותלחצבניממזרחהפעולה

משימותיה.להשגתבציריםלנוע

בעמדותהממוקמיםטנקים,6-4הררי,בשטח

ולפגועלבלוםלהשהות,מסוגליםטובות,אש

כוחהוקצההזההאיוםלנטרולמהם.גדולבכוח
תפקידאתשביצעורדי),דנירס"ן(מיוחד

במהירותלנועותוכנןהחטיבתית",הסיירת"

לתפוסכדילהתעכב,מבליהחטיבתי,הטורבראש

מטנקיםולמנועשקעא,גשרעלהחסימהאת

הטנקיםכוחנעאחריוהפעולה.בגזרתלהתערב

טנקיםקרבצפויכיהערכה,מתוךשנבחרהעיקרי,

כדימג"ד,נוכחותיחייבואשרובגודל,בהיקף

הלבנוניים.הטנקיםעלבמהירותלגבור

הרגליהכוחארגון

להצלחתחיונייסודבחי"רראתההחטיבה

גזרהבכלוהשטח,היעדיםמאפייניהמבצע.

אתשתשליםרגלית,פעולהחייבוהמבצע,במרחב

תנועה,תצפית,באמצעותהטנקיםפעולות

כוחותעיקררגלית.ולוחמהסריקהאבטחה,
מוקדבגזרותמרוכזתלהפעלהנשמרוהחי"ר

חטיבתיות.

לוחמיםשמונהעדמנובזחל"מיםהחי"רכיתות

בכלהזחל"מים.ייפגעואםאבדותלמנועכדי-
.'מקלעים.שלושההורכבוזחל"ם

הקרביוהמודיעיןהסיור
באמצעותולאמתןידיעותלהשיגתכננההחטיבה
אוויר,מרכיביהחטיבתיים,המשנהכוחות

והאזנה),שבוייםחוקריכדוגמת(מודיעיןסוכנויות
ומודיעיןוהנדסייםארטילרייםמודיעיןגורמי
סיורכוחהיהפעולהגזרתבכלהצפון.פיקוד

מקצועי.

ומודיעיןסיורכגורמיהמשנהכוחות
ומודיעין.סיורגורמיהרבהכללהחטיבתיהכוח

שלהחשיבותהודגשההחטיבהכוחותבתדרוך
זותפיסההדיווח.ושלהמודיעיניתהעירנות
הקרבשדהכיהמלמד,מבצעי,ניסיוןעלהתבססה
לעומתובהפתעהבשינוייםמאופייניםוהלחימה
כוחותשניפיקודהתחתקיבלההחטיבההתכנון.

אגוז""הפיקודיהסיורמגדוד-מקצועייםסיור

צוותואלהגולני"."חטיבתשלהסיורומפלוגת
היהפעולהגזרתשבכלכךהחטיבתייםלכוחות

בחיילות,הצטייןאשרומקצועי,סדירסיורגורם
מודעוהיהמטרות,ובאיתורבתצפיתבסיירות,

במקבילודיווחן,הידיעותהשגתלחשיבותמאוד
מבצעיות.משימותלמימוש

פיקודהנחההסיור,בג'יפילפגיעותמחשש
הלחימה.לאזורג'יפיםמהכנסתלהימנעהצפון

רבלעזריהיוהסיורשג'יפיהעריכה,החטיבה
בניווט,ידיעות,בהשגתבתצפית,-בפעולה
פקודות,בהעברתמפקדים,בהעברתבקישור,
סתומיםבציריםהנדסייםואמצעיםכוחותבציוות
נפגעים.ובפינוי

שבוייםחוקרי
חוקרי46ם~כללההחטיבתיתהאיסוףמערכת
בפיקודיעודיים,בזחל"מיםהמצוידיםשבויים,

צוותיםהוקצוחטיבתיכוחלכלצביקה.רס"ן
שבויים,שלראשונילתחקור-תחקורוחוליות
באיתורולסיועולפענוחםשללמסמכילאיסוף
בחפ"קהיההשבוייםחוקריכוחמפקדיעדים.

החטיבה.קמ"ןעםבתיאוםועבדהמח"ט,
וארטילריהאווירגורמי
סייעוהקישורומטוסיהמסוקיםהקרב,מטוסי

אווירותצפיותאווירסייריובמיוחדבידיעות,
הכבישעלהגשרפיצוץעלהידיעהארטילריות.

החטיבהבמפקרתבראשונההתקבלהחמאםלכפר
אווירית.מתצפית

תצפיתעלהתבססההחטיבתיתהתכנית
המודיעין.עבוררצופהאווירית

הואחשוב.איסופיגורםהיההחטיבתיהחפ"ק
חוקרימפקדאויר,נציגסיוע,מפקדקמ"ן,כלל

משקפתהייתהברשותוסיור.מ"פשבויים,
המח"ט,טנקעלמורכבתשהייתה20"120,
הגזרה.מרביתעלבתצפיתששלט

אימות:היובמבצעשנדרשוהחיוניותהידיעות
מעקבהצפון;פיקודשמסרהמודיעין,נתוני

שלההיערכותעדכון;במרחבפח"עגורמיואיתור
מחוץותגבורםהמבצעתוךופעילותםהמחבלים

הצבאפעולותאחרמעקב;הפעולהלמרהב
שקעאגשרבגזרתהטנקיםובמיוחדהלבנוני,

אחרמעקב;אל-חיאםרכסיבאזורוהארטילריה
לעברהחרמוןבהרממוצביהםהסוריםפעילות
המבצע.מרחב

החטיבתיתלתכניתעיקרייםשיקולים
במימושהיתר,בילמותנית,הייתההמבצעהצלחת

היהזמןלאורךההפתעהלשימורהפתעה.עקרון

ומהסוריםמהלבנוניםמהמחבלים,למנועחשוב

עצמתהעלהפעולה,מגמותעלמדויקיםפרטים

לנועהחטיבהתכננהכךלצורךשיטתה.ועל

ארטילריבירילהסתייע;הגבוללמעברבחשכה

מקומותעלבמהירותלהשתלטלמיסוך;מגוון
בהםלהשתמשמהמחבליםלמנועכדיגבוהים

ביטחוןועלרדיודממתעללשמורלתצפית;

המטכ"להכוח.להעלמתהתכסיתאתולנצל;קשר

ובמיוחדההפתעה,בשימורסייעוהצפוןופיקוד

והבינלאומיים.הלאומייםהתקשורתבכליבטיפול

מהצורךנגזרההחטיבתיתהפעולהשיטת

ומהצורךמיטבייםבתנאיםהמשימותאתלבצע

עלהתבססההפעולהבאנשינו.פגיעותלמנוע
תותחיאוויר,ארטילריה,(אששלמרביפיתוח

כיהנחה,המח"טהזחל"מים).ומקלעיהטנקים,

אש,שלהכנהללאתתבצעלארגליתפעולהשום

במאי13-12בלילהחטיבההיערכות
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החי"רשכוחותלפניוייפגעיעורערשהאויבכדי

הרגליתההסתערותבנוסף,עליו.יסתערו

פעולהטנקים.שלצמודובליוויבחיפויתתבצע
אינםוזחל"מיםטנקיםכאשררקתבוצערגלית

טהורהרגליתהסתערותיעד.לכבושיכולים
בטנקיםבהסתייעותיכולתללאיעדלכיבוש

המח"ט.אישורחייבה

החטיבתיתהתכניתעיקרי
הכוונה

א-דוויה-אל-מריחרבתבכבישתפרוץהחטיבה

מחבליםבתיותהרוסתשתלט;החרמוןלמרחב

אלורשיאחבריהשובא,חמאם,בכפריםוסייענים

פח"ע;בסיסיובהסתערותבאשתשמידפוחאר;

לשטחנו.ותחזורוסייענים,חבלניםתהרוג

השיטה

נצוראוויריבסיועחטיבתית.בשדירהיוםפריצת
תוךפח"עיעדיעלהשתלטותארטילריה.ובסיוע

המורכביםקרב,צוותיעל-ידימרביתאשהפעלת

הכפריםעלהשתלטותומהנדסה.מחי"רמטנקים,

אזורבידודובילדים.בנשיםמפגיעההימנעותתוך

ובגשרשקעאבאזור(חסימותבשתיהפעולה
במרכזחטיבתיתעתודההחזקתאבו-זיבלה).

באשלמרדףחמושיםבמסוקיםהסתייעותהגזרה.

עלהחי"ר.המוסעיםכוחותצמצוםמחבלים.אחר
והפעלתםזחל"ם,בכללוחמיםלשמונההזחל"מים
רגליתמהסתערותהימנעותתוךרכובהבלחימה

מהכנסתהימנעותהאויב.שלהתנגדותקניעל

שלמוגברכוחהחזקתהלחימה.לשטחרךרכב
לשטחנו.כשירלארק"םשללחילוץחילוץ,טנקי
מגעינתקוהטנקיםכאשראחדבצירמגעניתוק

אחרונים.

המבצעשלבי
ציוותי;הכוחותריכוז;קרבנהלי-א'שלב*

קרב.
קלע)אזור(הכינוסמשטחתנועה-ב'שלב*

מעברעדדן)קיבוץאזור(ההיערכותלשטח

הגבול.
השתלטות;פריצההגבול;מעבר-ג'שלב*

וסייענים.מחבליםהריגת;ופיצוצםמבניםעל

ישראל.לגבולחזרה;מגעניתוק-ד'שלב*

המקצועיותהתכניות
הארטילריתהתכניתעיקרי

החטיבהחדירתעללחפותנועדההארטילריה
פח"עבסיסיעלאשהפעלתעל-ידילמובלעת

לסייענועדההארטילריההתנועה.צירולאורך
שלירימקורותלשתקפח"ע;בסיסיבכיבוש

כוחותלהתקדמותיפריעואשרהמחבלים,
גזרתמרחבאתולחסום;לפעילותםאוהחטיבה,
נסיגתםתוךבמחבליםפגיעהעל-ידיהפעולה

טווחוהמטרותתגבורות.הגעתולמנועמהגזרה
עםשנעותצפית,וקציניאווירתצפיותעל-ידי

הכוחות.
אישורלפי-ארטילריתבאשפתיחה

החטיבה.ממפקדת

הפיקודיתוההנחיההמבצעיתהפעולהשיטת

האשגורםשלחשיבותואתהדגישואבדותלמנוע

תכניתאתהפעולה.ממרחבהרק"םכללפינויעד

הידעלפיתוחבר-דוד.אברהםסא"להכיןהאש

בוצעהבלחימה,האשגורםלחשיבותוהמודעות

הדגמהכוללבנושא,החטיבהמפקדיהשתלמות

במרחבהצפריותאופייניות,מטרותעלרי4של

הפעולה.
להשיגבמגמהפותחההחטיבתיתהאשתכנית

יריארטילרי,ביריותכליתיותיעילותמרבי,תיאום

תוךומקלעיםטנקיםתותחיוירימ"מ81מרגמות
הלחימה.

אוויריסיועהופעללאמדיניותמגבלותעקב

צריךהיההואהמבצע.פתיחתעםביזמתנוהתקפי

ראשוניאישורולאחרהכוחותדרישתלפילהינתן
הצפון.מפיקודחד-פעמי

האשבתפעולגמישותליצורהייתההמגמה
להגיעהחטיבתיים,והכוחותהמפקדותעל-ידי

שלומהיריםגדוליםריכוזיםיצירתשלליכולת

להטרדהדלילהאשהנחתת;ולריכוךלשיתוקאש
ושטח.נקודהמטרותוסנוורממושךולנטרול
ארטילריתבאשהפתיחהתוכננהההפתעהלמימוש

באישורהיבולאתהחטיבתיהחודכוחלמעבר
הגבול.למעברעדטיווחבוצעולאהמח"ט,

ארטילריתאשלקבלהיהיכולחטיבתיכוחכל

עשרלמשךהפעלהמלתלפיפח"עבסיסיעל
המבצעית,לתפיסההותאמהזושיטהדקות.

ראשון,בשלבהפח"עבסיסיעקיפתשהכתיבה

בכפרים.ולטיפוללעומקלחדירהקדימותומתן
בסיסיעלההשתלטותהייתהשנייהבקדימות
עשויכזהבסיסשכלשהערכנו,כיווןהפח"ע.

הכוחותאתולהטרידהתנועהאתלמנועלנסות
פשוטהארטילריתאשבהנחתתלשתקוהיהניתן

וגמישה.

בשטחנפרסהמ"מ160כבדותמרגמותסוללת
מרחבגבולקצהעדלסייעשתוכלכדיהלבנוני

החטיבתי.הפעולה

האוויריתהתכניתעיקרי

עלבהתבססהכוחותדרישתלפייינתןאוויריסיוע
האווירחילשלהעיקריותהמשימותקוד.מפת

לסייע;לכוחותאוויריתהגנהלספק:היובמבצע
הגעתלמנועובתקיפתן;פח"עמטרותבריכוך

עלאמנעהלבצעהפעולה;לגזרתתגבורות
לתת;הארטילריהלתצפיותסיועלתת;הצירים

ממסריםעל-ידיוהשליטההקשרלרציפותסיוע

בכוננותלהיות;נפגעיםולפנותלחלץ;מוטסים
שילובהלבנונית,הארטילריהסוללותלתקיפת

וקישור.אווירולתצפיותבמרדפים,

ההנדסיתהתכניתעיקרי

:הבאותהמשימותבתכנוןנצפולהנדסה
אל-פוחא.אל-מרי-רשיאהצירפתיחת*

בכפריוסייעניםפח"עבתי16פיצוץ*

המובלעת.
ובגשרשקעאבגשרחסימותהצבת*

אבו-זיבלה.

המחבלים.בבסיסיחיוניותמטרותפיצוץ*

על-ידירק"םלתנועתנתיביםפתיחת*

מיקושועלקרקעייםמכשוליםעלהתגברות

חפוז.
שתיראינוהפעולהושיטתומרחבזמןמבחינת

העיקריהקרקעיהמכשולעללהתגבר:אפשרויות

אתממערבלעקוףניתןכיההערכה,לעוקפו.או

הציר,להכשרתעיכובללאולנועהמכשול,

הצפון.פיקודשלמודיעיןנתוניעלהתבססה
לדעתו,המודיעין.מקביעתהסתייגהמח"ט

נתוניםולאוהערכותצפילספקיכולהמודיעין
עלבתכנוןלהתבססצריךכאלובנסיבותודאיים.
ההנדסהואנשיהסייריםהמפקדים,שליכולתם
הידיעותאתתואמיםשאינםבמצבים,לטפל

גדודנעהחטיבהבחודלפיכך,הזה.בנושא
שדירתבתוךדחפור.טנקשלוובחודסופה""

להגיעשתוכנןבמיוחד,גדולאופנייעהנעהגדוד

מג"דבו.ההיתקלותלאחרדקותכעשרלמכשול

עודעמדוולרשותוהמח"טבחפ"קהיהההנדסה
היוכוחבכלס-9.טרקטוריםושניאופניטרקטור

חומרלהובלתוזחל"םהנדסהכיתתחבלה,כיתת
נפץ.

התחזוקתיתהתכניתעיקרי

במהלךהמבצע,לקראתלפעולתוכננההתחזוקה
ובהעברתםמהמובלעתהכוחותבפינויהלחימה,

לכשירותהמהירהובהחזרתםלרמת-הגולן,

בוצעהזמן,בלחץזו,ענפהפעילותתחווקתית.
נהוראימישקהסא"ל(הסמח"טיםשניבפיקוד
החטיבתיהתחזוקהמטהעל-ידימן),לויוסא"ל
ובסיועצוקר,רס"ןהאפסנאות,קציןבפיקוד

הצפון.בפיקודהאפסנאותמפקדת

משורייניםמרכיביםעלהתבססההתחזוקה

לכוחותשהתלוו
הלוחמים,'

תחזוקהכוחותועל
נפרסוואשררב-מינוע,גלגלירכבעלשנוידו
לרכזהיוהעיקריותמשימותיההעורפי.במרחב

החטיבהשלהקבעלמחנותהכוחותכלאת
כךתוךולחמשם.לתדלקםלציידם,ברמת-הגולן,

ואתהרכבאת.למייןהתחזוקהאנשיעלהיה
למבצע,המתאימיםהכליםאתלבחורהרק"ם,

בו.הטכניהטיפולואתהביקורתאתולהשלים
דרגיאתלהכיןהתחזוקהאנשיעלהיהכןכמו

ההיערכותשטחיאתלהכיןוהתחמושת,הדלק



אליהם.החטיבהאתולקדםהצירים,ואתוהכינוס

כוחלכל-במבצעהרפואהמערךארגון
בפיקוד-וחל"םעלרפואיצוותסופחחטיבתי

רפואילפינויארגוניותהכנותנעשורופא.

כוח.כלשלהלחימהמזירתמסוקיםבאמצעות
וחטיבתייםפיקודיים-נוספיםרפואהגורמי

לתמוךכדיהגבולובקרבתבאל-מרינפרסו-
.הקדמי.הרפואיבמערך

העיקריהמאמץהיה-החימושמערךארגון

חימושגורמיצורפוהכוחותלכלהתחזוקה.של
גויסוהארץמכלחילוץאמצעיקצינים.בפיקור

פגוערכבשלבגרירהפינוילאפשרכדילמבצע
נוצרהסביר.בזמןלתקנויהיהניתןלאאם-

כהיטסחימושגורמילהפעלתהארגוניתהתשתית
חלפים.כולל-

גורםהיהעצמאיתמשימהבעלחודרכוחלכל
מסויםדרגעדבעיותלפתורשיוכלחימושי,

צנטוריון.חילוץטנקצורףסופה""לגדודבשטח.

זקססרןבפיקודאל-מריבאזורהחטיבתיתהסדנה
ועםאורגניותחימושכיתותשלושעםהתמקמה

עגלהחילוץ,נגמ"שישנישרמן,חילוץטנק
היהניתןשלא(טנקיםלחילוץלטנקרתומה

חילוף.חלקישלוקרונותלגוררם)אולהקנסי
החימושמערךעלהחטיבתיתהאחריות

שלביותרהעמוקלקצהאל-מרישביןבמרחב
הסמח"טשלהייתההחטיבהפעולותמרחב
המילואים,סמח"טמישקה).(משהסא"להסדיר,
אחורהמאל-מרילמרחבאחראיהיהלוי,סא"ל
ישראל.גבוללעבר

סייעומ"צגורמי-הצבאיתהמשטרהארגון
הקבעממחנותהחטיבהתנועתובארגוןבפיקוח

לסגורנועדההצבאיתהמשטרההגבול.מעברועד
לטפלאזרחית,תנועהבפניהפעולהמרחבאת

למחנותהחטיבהכוחותבהחזרתולסייעבשבויים
המבצע.בסיוםהקבע

ושלדלקשלאספקהשדירות-הדרגים
החטיבתיההספקהקציןבפיקודתחמושת

טל.חורשתלידחטיבתיתבעתודההתמקמו

המבצעעלהשליטה
גור,מוטהאלוףהפיקוד,אלוףובופיקודי,חפ"ק
במשגב-עם.היהשלו,המטהמקציניוחלק

מרכיבישלושהעלשליטתהאתביססההחטיבה
והמפקדההעיקריתהמפקדההחפ"ק,-פיקוד

העורפית.
אתוכללא',כוחשלהחודאחרנעהחפ"ק

האג"םקציןבר-כוכבא),משהאל"מ(המח"ט
הסיוע,מפקדקשר,קציןמודיעין,קציןיואב,רס"ן
הנדסה,מג"ד(מיוחדיםויועציםאוויריסיועקצין
צביקה,רס"ןהשבוייםחוקרימפקרסיור,מ"פ
כללהחפ"קועוד).לחילוץכמומחהרזוןרס"ן
הוכןאךסיור,ג'יפיושניזחל"מיםשניטנקים,שני

ממסוק.אורגליתלתפקד

הסמח"טבפיקודהייתההעיקריתהמפקדה

קציןואתהתחווקהקציןאתוכללההסדיר,
אל-מריבאזורהתארגנההמפקרההחימוש.

סיור,ג'יפיזחל"ם,וכללהחטיבתי,מוצקכבסיס

חי"רמחלקתחילוץ,טנקישנימ"מ,160סוללה

שבויים,חוקריחולייתלאבטחה,זחל"מיםעל
וטרקטוריםחילוץנגמ"שישניתאג"ד,קת"ק,

צירים.להכשרת

במילואיםהסמח"טבפיקודהעורפיתהמפקדה
ולרשותההגבול,עלהתמקמההשלישותוקצין
וגורמידלקתחמושת,הנדסה,חימוש,אמצעיהיו

צבאית.משטרה

התנועהסדר
והיוכוחותיהם,אתהובילוהקרבצוותימפקדי

נעהמח"טכוח.בכלהראשוניםהרק"םכליבין
התנועהסדךהחטיבתית.בשדיפהעשיריבערך

עקבשיבושיםלמנועכדיכוחדרךכוחמעברמנע
במבצע.רבהיהשערכוזמן,וחסךהצרים,הצירים

ביותרהרבבעומקלפעולצריךשהיההכוחכך

החטיבתית,בשדירהראשוןנעהאויבבמובלעת

הטנקיםתנועתהטנקים.מוביליםכוחכשבכל

תמרון,לפיתוחמרביתעבירותהבטיחהבראש
אשועצמתהיתקלותבתנאיהישרדותשריון,הגנת
מטרות.שלמהירלשיתוקרבה

הקרבנוהל
התרעהבחטיבהנתקבלה1130בשעהבמאיב-7

אתלבצעבכוננותלהיותהצפון,מפיקודטלפונית
ההתרעה1970.במאי9שבת,ביוםהפעולה
כאשרהחטיבתיים,הכוחותלמפקדימידהועברה
071600,לשעהנקבעהחטיבתיתתכנוןקבוצת

בפעילותהחטיבהמפקדתהחלהובמקביל
בוטלההמחרתיוםבבוקרומזורזת.ענפהארגונית
רגילה.כוננותלמצבשבהוהחטיבההפקודה,

וספייואברס"ןקיבל0815,בשעהבמאי,ב-10
התרעהפקודתהחטיבה,שלהאג"םקציןז"ל*,

שלישי,ביוםהפעולהלביצועכטלפוןמחודשת

והזמןהארגוניתהפעילותהיקף1970.במאי12
נוהללקייםהחטיבהאתחייבולפעולהעדהקצר
מזורז.קרב

החטיבתיהקרבונוהלההכנותהשלמת

עד100815משעהנמשךהחטיבתיההכנותשלב
שלורצופהמגוונתפעילותוכלל120420,שעה
ללחץגרםהזמניםלוחהמבצע.משתתפיכל

בשלבהחטיבה.במפקדתבמיוחדשהורגשקשה,
חשובארגוניסיועהחטיבהמפקדתקיבלההזה

גיסותממפקדתהצפון,פיקודממפקדתביותר

הכיפורים.ום'במלחמתנפל*

זהשלבבמהלךהראשיים.החילומקציניהשריון
:הבאותהפעולותבוצעו

קרב.נוהלובוצעהחטיבתיתהתכניתהושלמה*
ציוותיובוצעופיקודייםכוחותקלטההחטיבה*

קרב.
הרכבכלשלוקשרחימושביקורתבוצעה*

במבצע.להשתתףשאמור
קלע.באזורהחטיבתיהכינוסשטחהוכן*
קיבוץ(הטנקצומתבאזורההיערכותשטחהוכן*

דן).
ברמת-הגולןהקבעממחנותנעההחטיבה*

הכינוס.לשטח
תודלק.הרק"ם*
הגבול.למעברחטיבתיתתנועהבוצעה*

לחטיבה;הוחזרהבנופש,שהייתהפלוגה,
בעמקשהיוהחטיבה,מגדודיטנקיםמחלקות
במקוםנותרוצוותיםשני-דוללובית-שאן,
כמבצע;ושותפולרמת-הגולן,הוחזרווהשאר
מבחינהביותר,הטוביםהטנקים40ונבחרומוינו
במבצע.להשתתףאושרוואלוטכנית

החטיבתיתהתכנוןקבוצתהסתיימה1030בשעה
מטהבהשתתפותהמח"טבלשכתשנערכה
האמצעיםריכוזבעיקר,נבדקו,ובההחטיבה,

התכניתעיקריכאשר-מעודכניםמודיעיןונתוני
החלבמקבילבמאי.כ-7עודגובשוהמבצעית

ולתאםשוניםכוחמרכיבילקלוטהחטיבהמטה
וקשר.אווירארטילריה,גורמיעםהמבצעאת

חטיבתיתפקודותקבוצתהתקיימה1430בשעה
ושלהמג"דיםשלהתכניותולאישורלעדכון
אווירסיוריבוצעו1600בשעההכוחות.מפקדי

המיועדבאזורסגניהםושלהכוחותמפקדישל
החטיבתיהכינוסשטחאותרובמקביללפעולה.
נקבעו,סיורים;בהםונעשוההיערכות,ושטח
לשטחהקבעממחנותהציריםושולטוסוירו

הגבול.ולמעברההיערכותלשטחהכינוסי
אתשהסיעוטנקים,מובילי40הוקצולחטיבה

ומאזוריםבית-שאןמעמקהגולן,מרמתהכוחות
קיבלהבנוסףיום.בתנאיהכינוסלשטחאחרים

שנועדו9,מחטיבהזחל"מיםעשרותהחטיבה
במבצע.החי"רכוחותלניוד

ובכוחות,בגדודיםהמח"טסייר102000בשעה
ההכנותנמשכולמחרתתכניותיהם.אתואישר

הקרבנוהליוהושלמו1230,שעהעדבגדודים
שובהמח"טתדרך1230בשעההכוחות.וציוות

לשטחיהגיסותתנועתתוך-הכוחותמפקדיאת
הגיעו1300בשעה1000.בשעהשהחלההכינוס,

החטיבה,למפקדתהצפוןפיקודואלוףהרמטכ"ל
מפקדיעל-ידיהסופיותהתכניותכהצגתונכחו

הכוחותריכוזהסתיים1600בשעההכוחות.
דבריםהמח"טנשא2000ובשעההכינוס,בשטחי
הדגישהיתר,ביןהכוחות.מפקדיבפניאחרונים

וצה"לית.לאומיתבראייההמבצעחשיבותאת

313-31219מערכות



להיערכותמכינוסתנועה
שרשרות,עללנועהחטיבהההלהנ20120בשעה

החטיבהההיערכות.לשטחמוחלטתכחשיכה

שאחדכיווןאךצירים,בשלושהלנוענועדה
אתלהניעהמח"טהחליטשולט,טרםהצירים

נתקעוהקשיםבציריםבלבד.ציריםכשניהחטיבה

טופלווחלקםתוקנו,חלקם-רק"םכליכמה

מוחלטתבחשכהעדיין-0330בשעהבהמשך.
כדיותודלקההיערכות,לשטחיהכוחרובהגיע-

התדלוקהגבול.מעברעםבדלקמלאשיהיה
הסתיימובמקבילכאשרדקות50כעבורהסתיים

החלהוהחטיבההאחרונות,הארגוניותההכנות

דלק,עלהתבססהתדלוקהמובלעת.לעברלנוע
מצבוריועלהכינוסמשטחיהביאהשהחטיבה

ששהבכוננותהועמדובאזורמראש.שהוכנודלק,
תצטרךשהחטיבהלמקרהדלק,עמוסיזחל"מים

הסוריםשלהתקפיתפעילותעקב-לנוע

לרמת-הגולן.במהירות-

המכשולעלוההתגברותהחדירה
בחודכאשרלנועהחטיבההחלה0400בשעה
אתחצהא'כוחהחטיבתי.החוד-א'כוחמוביל

הפעילהגבולמעכרעם0435.כשעההגבול

האשאתהמח"ט,בהוראתהסיוע,מפקד
ששלטוהמחבלים,כסיסיאתלשתקהארטילרית

רס"ןשלהחודלכוחולהטרידם.החדירהצירעל

עשרהשטח.אתשהכירמ"אגוז",סיירצורףדני

אוריסרןשלהכוחהתמקםיותרמאוחרדקות

אגףלאבטחתאבו-זיבלהגשרבאזורבחסימה
לבנון.צבאמפניזובגזרההחטיבה
על-ידיאל-חריבהבאזורנעצרהחודכוח

אש.עליוונפתחהנ"ט,ותעלותסוללותמערכת
הזחל"מיםואתהטנקיםאתפרסדנירס"ן

שלהאשמקורותולשיתוקהאזורלאבטחת
הסוללהאתלחצותניסהאישיתוהואהמחבלים,

לטפסנסיונותכמהשלו.הטנקעםעליהבטיפוס

עללמח"טדיווחדנירס"ןנכשלו.הסוללהעל

זחל"מיםושניטנקיםשניוהשאירהמצב,

שלוהטנקעםוניסההמחבלים,ולריתוקלאבטחה

לפי-ממערבהמכשולאתלאגוףנוסףטנקועם.

ונתקל-הצפוןפיקודממודיעיןשקיבלהמידע,

שלמטווחמוגבלת,התצפיתשבוסגור,בשטח
עשרותובומחבלים,בבסיסמטרים,עשרות

בונקריםחצובות,עלגוריאנובמקלעימחבלים,

שטףהבסיס,עלאשתוךהסתערהכוחואהלים.

מצאלאשםגםאךמערבה,כק"מוהמשיךאותו
אפשרית.עקיפה

בקרבתהראשונותלעמדותיוחזרדנירס"ן

ההנדסה,מג"דאליוחבר0600בשעההמכשול.
לסמןהוראהקיבלדנירס"ןהמח"ט.לטנקשעבר

החטיבתיוהחפ"קאדום,עשןברימוןמקומואת

הורההמח"טהראשונה.העפרסוללתלידנעצר
כדיהמכשולאתרגליתלבדוקההנדסהלמג"ד

דנירס"ןעלופקדעליו,להתגבראפשרותלאתר

יותר.עמוקמערניבאיגוףמעקףלמצואלנסות

הכוהותולמפקדילממח"טהמה"טהורהכמקביל

המכשול.לעברהנדסייםכליםבמהירותלקדם
הצלחה,ללאאךהמערבי,לאזורשניתנעדנירס"ן

המכשול.לאזורלחזורלוהורהוהמח"ט

בעבודתשנערמועפרמסוללותנבנההמכשול
בגובהעפרסוללותהיואלוהדרך.עלדחפור

כתעלהעמוקבורבחזיתולרגליהןמטריםשלושה
הגשמים,בתקופתהסוללותנערמוכנראה,נ"ט.

היוכאלוסוללותתשעמאוד.קשהלגושוהתקשו

הדרך.לאורך

אתלפתוחניסהדחפורערכתעםצנטוריוןטנק

התברר,עבודהדקותכחמשלאחראךהסוללות,
אתלהחדיריכולתואיבגללכללמתאיםשאינו
988דחפורהגיעדקותכמהאחרלסוללה.סכינו

דקותעבודהכרחאלו-25-בארץמהגדולים-

הפריצהאךהמכשול,אתלפרוץיצליחכיהתברר,

שנילקדםהורההמח"טמדי.רבזמןתימשך

המכשול.לעברם-9דחפורים

השטחבמגבלותנפרסוהחטיבתייםהכוחות

הכוחותאחריות.גזרותביניהםוחילקוהקשה,

מטווחיםאשקרבניהלווכעורפוהטורכמרכז

המח"טמחבלים.בסיסיעםוארוכיםבינוניים

-למפקדיהורה
חיסכוןעללהקפידהכוחות

בדלק.להסוךכדימנועיםולדומםכתחמושת

הטנקלידפקודותקבוצתהמח"טזימןהזהבשלב

;סופה""מג"דיהודה,סא"ל:בההשתתפושלו.
סרןהסיוע;מפקדהחוד;כוחמפקדדני,רס"ן
מנחםורס"ן;המודיעיןקצין;האג"םקציןפיני,
הכוחותמצבאתבדקהמח"טהסיור.מ"פורדי,

והורההרק"ם,כשירותאתובעיקרהקדמיים,
המקוריות.במשימותיהםבמהירותלהמשיך

ככלמהרלהגיעדניברס"ןהאיץהואבמיוחד

שקעא.לגשרהאפשר

את988הדחפורפרץדקותכשלושיםלאחר

זושאיןברור,היהאולםהראשון,המכשול
הורהלכן,המכשולים.עללהתגברהשיטה
לנסותהטנקים,מג"דיהודה,לסא"להמח"ט

אך-עוקףנתיבטנקים,שלושהעםולמצוא,

החלההתוואיפריצתכמתוכנן.שלאלציר,ממזרח
988דחפורבאמצעותההנדסהמג"דבפיקוד

דנירס"ןלו.ובצמודלצירממזרחמטרכחמישים

מקורותושיתקטנקים,שניעםהדחפוראתאבטח

המחבלים.שלאש
מעלהלעברמזרחהלנועהחליהודהסא"ל

אלכסוניתבתנועהחדשנתיבליצורוניסהההר,

כמהלאחרענק.סלעיוביןהטרסותדרךאטית

הסופיההינענשברתנועהשלמטריםעשרות

המג"דאחר.לטנקעברוהואהמג"ד,בטנק

הדדיבחיפויטנקיםשניעםלהתקדםהמשיך

מפסגתקצרבמרחקהטרסות.אתנוגחכשהוא

האחרוןמהמכשולמטרכשלושים-הגבעה

השניהטנקשהיהח',מ"פשלהטנקכשל-

המקוריתהדרךאללחזורהיהניתןשםכתנועה.

כשירטנקעםשנותרהמג"ד,כחופשיות.ולנוע

דרכיעלובאש,בתצפיתמעמדתו,שלטאחד,

שלהם.העומקשטחיועלהמחבליםשלהתנועה

מצבועלודיווחמחבלים,מטרותבכמהפגעהוא
שיחברועדבמקומולהמתיןלושהורהלמח"ט,

כוחות.אליו
להיווצרהחליהודהסא"ללתנועתבמקביל

כמהאולם,אופני.דחפורבאמצעותחדשתוואי

הנחיתוהממוכשלתהדרךמסוףמטריםעשרות

בזוקותאשכולל-מרוכזתאשמכתהמחבלים
פעולה.מכללאותווהוציאוהדחפור,על-

הכוח,שלהאטיתבתנועהשהבחינוהמחבלים,
ומרגמות,תול"ריםגםשכללהכבדה,אשריכזו

ללחימה.הצטרפהלבנוןצבאשלהארטילריהוגם

מטוסיהופעלו0830ובשעהאש,השיבוהכוחות

דחפורהגיעבינתייםהאש.מקורותלשיתוקקרב
פריצתאתסייםטנקיםשלצמודובליוויט-9,

שלהטנקיםרקוהקשה.האחרוןבקטעהתוואי
סופה","למג"דשחכרוהמח"ט,ושלדנירס"ן

שעותכשלוש(0945בשעהרקלעכור.הצליחו
נפרץכמכשול)הראשונהההיתקלותלאתרוחצי
וחייבטנקים,לתנועתרקכשירשהיהעוקף,נתיב

נוספת.הכשרה
חורשתדרךמהירהכתנועהפתחדנירס"ן
שלוהטנקנפגעכבדהאששירהלמרותזיתים.
קשה.נפצעוהואתול"רים,מיריפגיעותבשתי
לנטושנאלץוהצוותדלקה,פרצההטנקבצריח

צולפיםהמחבליםכאשרפצועים,מאנשיוכשכמה

להתקדםסופה""למג"דהורההמח"טעליהם.

אתוהציבלכוח,חברהמג"דהמצב.אתולברר

לווהורההחוד,כוחכמפקדז"לפיניסרן
ועלהגשרעלההשתלטותבמשימתלהמשיך

א'כוחלמפקדיהורהיהודהסא"לחבריה.הכפר

ציוותגמרהחדש.המפקדשלהקשרלרשתלעבור

פיניסרןשלהטנקתנועה.תוךבוצעהחודכוח

גשרלעברמאודותלולהקשההרריתבדרךהוביל

זחל"םטנקים,שלושההיושלובכוחשקעא.

פינישלהטנקהגיעכאשרטכני.וזחל"םחבלנים

שקעאגשראתמרחוקוראה711,גובהלנקודת
יחבורשהגדודעדהמג"דאותועצרוסביבתו

סרןדיווחכךתוךלגשר.ירידתועלויחפהאליו,
טנקלחצבנימעברזיהההואכילמג"ד,פיני

פיקודהוראתהתותח.אתלעברושמצודדלבנוני

אםלבנוןצבאשלבכוחותלירותלאהייתההצפון
שאםהשיב,המג"דכוחותינו.עליוריםאינם

הלכנוניהטנקבו.יפגעבאש,יפתחהלבנוניהטנק

בקנה.חסםהיהאולםבתפגעופיניבאש,פתח
נפגעכךותוךלאחור,להיחלץצוותועלפקדפיני

שניותופונה.נפגע,ופיניפגזים,בשניהטנק

נפגעפיני,סרןשלהטנקהיפגעותלאחרמועטות
אשהפעילהקת"קעמנואל.סגןשלהטנקפעמיים
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כדיתוךהלבנוניים.הטנקיםעלארטילרית

עמנואל.שלהגורטנקגםנפגעהחילוץ

החטיבתיתבתכניתחלקישינוי
חמאם.כפרלפניבגשרפיצוץאותר1100בשעה

כיהפיקוד,אלוףחששבכבישהחזקהחיתוךעקב

כפרואתחמאםכפראתלכבושיהיהניתןלא

צריךהעריך,לכן,לגשר.ממזרחששכנושובא,

הזההכפרכיבושחבריה.לכיווןהמאמץאתלרכז
ומשמעותומצפון,הפעולהגזרתאתיבודד

התקשרהפיקוראלוףהמרחב.כלעלהשתלטות
לגדודיחכורסער""שגדודאפשרותובחןלמח"ט
גדולכוחשםיהיהואזחבריה,לכיבושסופה""

תהיהאםאףהכפרשלמהירכיבוששיוודאיותר,

להעבירשקלהמח"טחזקה.התנגדותשם

כיווןאךהחטיבתית,העתודהאתזולמשימה

הואסופה""לגדודקרובהיהסער""שגדוד

החלטהאישרהפיקודאלוףוו.למשימההועדף

אתלכבושמהמשימהשוחררסער""גדודזו.

העתודהכוחעלאותההטילוהמח"טשובא,
להיותהוראהקימלאגוז""כוחורבין.סרןבפיקוד

ולכובשו,חמאםכפרלעברראשוןלפרוץבכוננות

שגדודשקבעההמקורית,לתכניתכניגודוזאת
הזה.בציריובילסער""

גימ-17מטוסישניתקפוהשב"שקרבכדיתוך

המטוסיםכאשרהחטיבה.כוחותאתסוריים

מכלנ"מ,באשהמשוריינתהשדירהפתחהצללו,
נפגעהמיגיםאחדאש.בארגזעצמהוסגרהכליה,

פעילותתוךבשטח.והתרסקעליו,שנורתהמהאש

אשרהאוויר,חילמטוסיהגיעוהסורייםהמטוסים

קרבהתפתחהלבנוני.השריוןלתקיפתזומנו
מאזורהרחקלאנוסף.מיגהופלשבואווירי,

וגםנוסף,אווירקרבהתפתחהאוויריתהלחימה

סורי.מיגהופלבו

שקעאבגשרהקרב
סער""שגדודהפיקוד,אלוףשלסיכומולאחר
משימותהמח"טהקצהחבריה,גזרתאתיתגבר

הוטלסער""גדודעלמהכוחות.לחלקחדשות
תנועתעללחפותשקעא,גשרגזרתאתלחסום
מטרותמרבולהשמידלחבריהסופה""גדוד

גדודמעברעםהטנקים.עלדגשתוךלבנוניות
פלוגתיצוותבמקוםלהשאירעליוהיהסופה""
סופה""גדודבעקבותולנועהגשר,אתשיאבטח
חבריה.לכיבוש
משימתואתקיבלסער","מג"דאורי,סא"ל

שנעקף.המכשוללרגליהיהכאשרבאלחוט
קשההייתהשנפרץבמקוםצפונההתקדמותו

והמקולקלים,הפגועיםהרק"םכליעקבואטית
פניעלחלףהמג"דכאשרהתוואי.אתשחסמו

שלהחיבורנקודתלידשעמדהמח"ט,טנק
עליופקדהמקורית,הדרךעםהעוקףהתוואי
סופה","לגדודטנקיםכוחלהקצותהמח"ט

טנקיםשלושהעםהשב"ש,קרבלאחרשנשאר,

טנקיםשלושהבןכוחהקצההמג"דבלבד.
טובות,אשעמדותשתפסוקס,סרןשלבפיקודו
בדילחצבני,ממערבהשטחכלעלהשולטות
שכללהאהוד,שלפלוגתועםתנועתו.עללחפות
הכבישבציראוריסא"להסתערטנקים,ארבעה
הגשר.לעבר
עםאשקרבניהלושבפיקודווהטנקיםוקססרן
ובמטרותטנקיםבשניפגעוהםלבנוניים.כוחות

החולשלאזורלהגיעהצליחאוריסא"לנוספות.
סרןשלהטנקיםאתבוומיקםשקעא,גשרעל

ספגבחסימההטנקיםשלההתמקמותעםאהוד.
מטנקרצופותפגיעותשתיהצנטוריוניםאחד

הטנקיםשניקיזי.תלבאזורשהסתתרלבנוני,
הפגועוהטנקשונות,מטרותהעסיקוהתקינים

אתופינהמהקרב,נחלץהטען-קשר)נפגעשבו(
טען-קשרהועכרלטנקהמג"ד.לזחל"םהפצוע

האשלעמדתחזרוהטנקבזחל"ם,שהיהאחר,
בשלושהפגעוהטנקיםבקרב.להשתתףכדישלו

בחיפויאחרות.ובמטרותלבנונייםטנקים
להשגתמסייעתבאששפתחהשלנו,הארטילריה

המבצעיתוהפעילותכגזרה,לכוחותינועליונות

אתסופה""גדודחידשסער","גדודשל
חבריה.אלהתקדמותו

גשרבגזרתהלבנוניבשריוןהלחימהתוך
הדרומיבצירלהתקדםהכוחותהמשיכושקעא
כוחהיהבצירשהובילהכוחיעדיהם.לעבר

אורי,לסא"להמח"טהורה1230בשעהאגוז"."
במקבילחמאם.את.כפרלכבושאגון","מג"ד
טנקעםלהצטרףההנדסהלמג"דהמח"טהורה
כדיאגוז""לכוחלתנועה,כשירשהיהפגוע,

עללהתגברדרךולמצואהנדסיסיורלבצע

המחבלים,על-ידישפוצץהגשר,באזורהמכשול
בעקיפתו.אובחצייתואגוז""לכוחולסייע

למח"טנקראאגוז","מג"דאורי,סא"ל
עםההנדסהמג"דאליוצורףוכןקצר,לתדריך
הנוסףהטנקהוקצהההנדסהלמג"דהנוסף.הטנק
ההנדסיהסיורמוכה-אש.היהשהשטחכיוון

לכיבושחיונייםהיוהמכשולעלוההתגברות
לפעילותהמח"טצפהכןוכמובאזור,הכפרים

המפוצץ.הגשרבקרבתהמחבליםשלמוגברת
למג"ד988אופנידחפורהמח"טהחזירבנוסף

שבראשהשדירה,הייתההתנועהתבניתאגוז"."
אחרירונן.סרןהמ"פבפיקודטנקיםשלושה
ההנדסה,מג"דאחריואורי,סא"לנעוהטנקים

והטרקטור.זחל"מיםעלחי"רמחלקותשתי
התקפיאוויריסיועהגדודקיבלהתנועהבתחילת

התקדםהגדודהתנועה.בצירמחבליםמטרותעל
המג"דהורהובמקבילולאגפים,לחזיתיריתוך

עלארטילריתאשולהפעיללטווחשלולקש"א
היעדים.

הםהמפוצץהגשרלאזורהטנקיםהגיעוכאשר
ג'בלבאזורמחבליםבסיסלעברבאשופתחועצרו

על-ידיתפוסהשהייתהגדולהולמערהשחר

המחבליםהמכשולןעלבאשששלטומחבלים,

קצריםאשחילופיולאחרהכוחמהופעתהופתעו
שהייתה,מהמערה,ופוזרו.שותקוותכליתיים

נשמעוובתחמושת,חבלהבחומרימלאהכנראה,
וחזקים,רביםפיצוצים

אתברגלבדקוההנדסהומג"דאגוז""מג"ד
להכשיראולעוקפו,האפשרותואתהפיצוץאזור

החצובכביש,עלהיההגשר.למעבר.האזוראת
בפיצוץ,שנוצרהפער,מצוק.היהלומצפוןבסלע.

בלחימההחטיבהמפקדחפ"ק
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מטריםארבעהברוחבמטרים,עשרהבאורךהיה
מטרים.שלושהובעומק
אפשרותישכירגלי,בסיורמצאוהמג"דיםשני
צורךללאמצפון,המפוצץהגשראתלעקוף

ציראתבדקההנדסהמג"דקרקעית.בהכשרה
לאחרממוקש.שאינולוודאכדיהעקיפה

מג"דהורהבמקצתשככובמערהשההתפוצצויות
לאחרהעקיפה.בנתיבלנועלהתחילאגוז""

הזחל"םעלהעברו,וזחל"םטנקיםשארבעה
וחמישהמוקש,עלבשדירה)הששישהיה(
הביאההמוקשעלהזחל"םעלייתנפצעו.לוחמים

יסוריתסריקהלבצעלהחלטהההנדסהמג"דאת
אגוז","שלהחבלניםכיתתאתהפעילוהואיותר,

מוקשגילוהםואמנםהדרך.אתאתושסרקו
מג"דהפעילבנוסףהתפוצץ.שלאנוסף,פלסטי

כמהבעומקפסשחפרהאופני,היעהאתההנדסה
נוספים.מוקשיםשאיןלוודא,כדיסנטימטרים
והכוחהוזז,הפגועהזחל"םלאחור,פונוהפצועים

חמאם.כפרלעברתנועתואתחידש

אל-פוחאררשיאכיבוש

לכבוש-למשימתונערביןסרןבפיקודו'כוח

המחבליםבסיסיואתאל-פוחאררשיאהכפראת

לידעבראשראגוז","כוחבעקבות-שבקרבתו

להתעכב.מבליהכפר

המפוצץהגשרבאזורנלחםאגוז""שכוחבזמן
שעהעדאל-פוחאררשיאהכפראתרביןכוחכבש
נטשוהטנקים,התקרבותעםהתנגדות.ללא1500

נמצאהקבעוכבסיסיכבתיםהכפר.אתהמתכלים
וחומרמסמכיםגז,מסכותכלי-נשק,שלרבמספר

הכתים,אתהכוהפוצץחשכהעדמודיעיני.

לחוקריגילוהתושביםבתכנון.לושהוכתבו
כיתתמחבלים.מוצבישלכפרמעלכיהשבויים,

היושבוהבסיס,עללהשתלטהופעלהחי"ר

תחמושת.שלרבהוכמותנ"ממקלעיםמחפורות,
המח"טאישורלכוחניתןהמאוחרתהשעהעקב

במוצב.ולחבלהתחמושת,ואתהנשקאתלפוצץ

חבריההכפרכיבוש
לחצותסופה""מג"דהצליחסער","גדודבחיפוי

הובילוהכוחאתפגע.בלישקעאגשרגזרתאת

זחל"מיםעלהחי"רנעואחריהםטנקים,שלושה

הדרוזיהכפראתעברהכוחציון.סרןבפיקוד
כמהעלארטילריתאשהנחיתמכןולאחרפרדים,
ריתקהכוחשלהיריהציר.בקרבתמחבליםבסיסי

לבלתישלהםהיריתגובתאתוהפךהמחבלים,את
יעילה.

ופונהמאשנפגעבשדירההשניהטנקמפקד
בכלי-רכבהכוחנתקלהכפרבקרבתלאחור.

של
האופיעקבהטנקים.בירישהושמדוהמחבלים,

הקושיועקבהר)במעלהשכןהכפר(השטחשל

אתוקיבל(המג"דביקשבשטחלנועהרק"םשל
ואתהכפרטיהוראתלבצעלכך)המח"טאישור

עלהשתלטהכוחרגלית.בפעולההפיצוץ
מרפאהעלהמחבלים,שלהראשיתהמפקדה
גדולנשקמחסןועלבית-דפוס,עלאזורית,

המערה,לעברשנעהטנק,רחבת-ידיים.במערה

שניאתפורסכשהואוהתדרדרהדרךאתמוטט

הטנקתוקןקשה,חילוץעבודתלאחרזחליו.
משגרינמצאוהמערהבאזור2400.בשעה

המערהמ"מ).ו-130מ"מ240בקוטר(קטיושות
שפוצץהנפץ,חומרברזל.בדלתותסגורההייתה

טיליהמערה.תכולתאתהפעילהדלתותאת

עדנמשכווההתפוצצויותמתוכהעפוקטיושה
הבוקר.אורעדנמשכההדלקה0100.שעה

אתוהחבלניםהחי"רכוחותטיהרובינתיים
בתיםעשרהלפוצץאישרוהמח"טיעדיהם,

עםסער""גדודשולבבפעילותארבעה).במקום(

שלהסיורפלוגתועםוקססרןשלהטנקיםכוח
משאירהואכאשרדוד,סרןבפיקודגולני""

בפיקודטנקיםשלושהשקעאגשרבגזרת
הגזרה.לאבטחתאהוד,סגןהקמב"ץ,

שלושהבהשאירולכוחהצטרףסער""גדוד
הטנקיםהיוקצרזמןשקעא.גשרלאבטחתטנקים

ללאהגשרעלאבטחהבעמדותאהודסגןשל
לבנוני,בטנקאהודהבחיןלפתעקרבית.פעילות

לעברוירהאל-חאן,סוקבאזורלעמדהשעלה
אהודבחסימה.הטנקיםמאחורישהיוהטנקים,

הכוחביןהאשחילופיתוךהלכנוני.בטנקפגע
עודנפגעוהלבנונייםהכוחותלביןהישראלי
מ"מ82מרגמהצוותלבנוניים,טנקיםשלושה

מעיך.פגזייריבאמצעותחייליםוריכוז

חמאםכפרכיבוש
ועלהמפוצץהגשרעלההתגברותלאחר

אגוז""גדודהמשיךהעוקף,בנתיבנ"טהמוקשים

בתותחיםופגעחמאם,כפרלעברלהתקדם

מקלעיםנ"מ,תותח(מחבליםבמטרותובמקלעים
הכוחפגעהכפרבמבואותורכב).כבדים

לבלוםוניסוהבתים,ביןפזוריםשהיובמחבלים,
הכיווניםלכלביריפרץהגדודלכפר.כניסתואת

זו,לחימהשיטתמחבלים.מלאשהיהלכפר,
בלוחמים.אבדותלכוחחסכההמג"ד,דיווח

השתלטלכוחות-משנה,שהתפצלהגדוד,
יחיא,תלמוצבעל-המחבליםיעדיעלבמקביל

הכפרבמרכזמפקדהעלהכפר,עלהיטבששלט
תוךהכפר.שלהדרומיבחלקבתיםכמהועל

כוחשהובילוטנק,מבזוקה,זחל"םנפגעהלחימה
לאחרהצדהמסוכןבשיפוענטההכפר,למרכז
לנועהיהיכוללאהטנקתחתיו.קרסהשהדרך
נחסמההמפולתעקבהתהפכות.סכנתבגלל
המומחהרזון,רס"ןאתשלחהמח"טהדרך.

אתחילצוהסיור,מ"פורדי,סרןעםויחדלחילוץ,
אתהכוחהשליםחשכהעדקצר.ומןתוךהטנק

אנשישלבתיםחמישהפיצוץכוללמשימותיו,
מקלעיםנ"מ,מקלעיםשלושהשללולקחפח"ע,

הבתים.מאחדתחמושתבונקרשלותוכנוכבדים

קיימתבכפרכישמסר,מחבל,נתפסערבעם

כ-300נוספיםמחבליםובסיסינוספת,מפקדה

המח"טעםבהתייעצותלתל-יחיא.מזרחהמטר

היעדיםיטופלוהמתקרבתהחשכהעקבכיסוכם,

שחר.עםלמחרתהאלה

שובאכפרטיהור
גדודעלשובאכפרטיהורהוטלהמקוריבתכנון
ועקבאויבמאשהפגיעותעקבאולם,סער"."

החודלכוחהקשההשטחשגרםהטכניותהתקלות

סער""גדודצורףסופה","ולגדודדנירס"ןשל

בפיקודוהחטיבתיהעתודהכוחחבריה.לכיבוש

את1425בשעהמהמח"טקיבלורביןסרןשל
הכוחכאשרוזאתשובא,כפראתלכבושהמשימה

אתמסרהמח"טהמכשול.באזורעדייןנמצא
אליולנועהכוחלמפקדוהורהבאלחוט,פקודתו

כמקוםאל-פוהאר.רשיאכאזורלמפגשצפונה
מהמח"ט,קצרתדרוךורביןסרןקיבלהממגש

וכיתהשכוייסחוקרישלזחל"םאליוצוותוובנוסף

נפץ,חומריק"ג200ועמהחבלניםשלנוספת
דרךהכותעברהציוותבסיוםועוד.תאג"דזחל"ם
רביןשלהכוחכברפעלשבואל-פוחאר,רשיא

שלהרק"םכליאחרוניכאשההמפוצץהגשרודרך
אותו.חוציםהגדוד

הכוח.עלבאשהמחבליםפתחוהכפרבקרבת

וצליפות.מקלעיםיריבזוקות,מטחיכללההאש

וטיהרהכפרעלהכוחהשתלטהאששיתוקלאחר

כ-16פוצץהכוחלפיצוץ.שנועדוהבתיםאת

מחבלים.מפקדותארבעובתוכםבתים

כמובלעתהחטיבהשלהליליתההיערכות
לבנוןשטחאתלפנותשישקבעה,המבצעתבנית

מהעיכוביםכתוצאהאולם,נ03412.שעהעד
עםובקרבהמכשוליםבאזורי-הממושכים

פעולתאתלהשליםומהצורך-הלבנונים
-מחבליםעודשאותרוכיווןבמרחבהטיהור

אתולהשליםבשטח,נוסףלילהלהישארהוחלט
החלטההצהריים.עדהיוםלמחרתהמרחבטיהור

חייםהרמטכ"לדיין,משההבטחוןשרקיבלוזו
בפיקוד.לביקורשהגיעוגור,מוטהואלוףבר-לב
בשעהוכברכזו,להחלטההתכונןברק""מח"ט
לחניה,בהכנותלהתחיללסמח"טהורה1230

קבעהמח"טבשטח.ליליתולפעילותלשילוט
שבהםליעדים,ביותרקרוביתארגןכוחשכל
להגנהיתארגנוהכוחותהחשכה.רדתעםנמצא

היכוןשלבמצבלוחמיםרק"םכשבכלהקפית
מקומותכלפימיקמוהתאורהאמצעיאתלירי.

ארטילריהיחידתהוקצתהמהכוחותלחלקחשודים.
זרקוריהכינההארטילריהסכנה.אשלמשימות

בתאורהלסייעבכוננותשהיוענקיים,חת"מ
התנועהולהתמצאות.לניווטכולללכוחות,
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מפקדיםבשליטתלהיותחייבתבלילהבשטח

בלבד.ובאישורםבכירים

במשךולתחמשלתדלקהוטלהכוחותעל
כןשחר.עםלפעולמוכניםשיהיוכדיהלילה,
ואישרלכוחותצפויותמשימותהמח"טחילק

הכוחות.מפקדישלפעולההצעות
מובלעתאזורבכלהחטיבהנפרסהבלילה

-סופה""וגדודסער""גדודה"פתחלנד".

לכפרהכניסהבצומת-אגוז""גדוד;בחבריה

תלעל-יד-רביןוכוחהמח"טחפ"ק;חמאם
כפרשלהצפונייםבמבואות-ורביןכוח;סניבר

דרומית-מ"מ160מרגמותסוללתשובא;
הסמח"טבפיקוד(העיקריתהמפקדהלאל-מרי;

העורפיתהמפקדהבאל-מרי;-מישקה)סא"ל

הגבול.באזור-מן)לויהסמח"טבפיקוד(

הורהחשכה,עםחכריה,הכפרטיהורבגמר
כדישקעאגשרלגזרתלנועסער""למג"דהמח"ט

הלילית,החסימהאתשםלארגןהכוח,אתלתגבר

פרסהמג"דעוינת.פעילותלסכלבכוננותולהיות
והקצההכוח,שלהטנקיםתשעתאתהיקפית
הוצבוטנקיםחמישהלמרגמה.תאורהמשימות

לעבראחדוטנקקיזיתלולעברשקעאגשרלעבר

למשימותהוקצתהארטילריתסוללהסנובר.תל

כפיקודטנקיםשנישלחסופה""מג"דסכנה.אש

דודסרןבפיקודגולניסיירתכוחואתז"לוקססרן

למנועכדיהכבישצירעלגשרוניםשנילאבטח
היההגשרפיצוץבלילה.לפוצצםמהמחבלים

חנההמג"דבחבריה.שחנההכוחלניתוקגורם
2400בשעהבערךלילה.בחניוןהכפרכפאתי

במרכזזחליםשנישפרסהטנק,חילוץהסתיימו

ועםהחימושכוחעםיחדהטנקותיקונו.הכפר,

בשעההגדוד.לחניוןהצטרפוהמאבטחהכוח

גדודאתבחזרהלהניעהמח"טהחליט130300
השיקולומאחוריה.שקעאגזרתלעכרסופה""

המרוחקתהנקודהשזומאחרהיה,זובהוראה
כשעותבחשכהייעשההמגעשניתוקעדיףביותר,
החל0345בשעהבשטח.הפתעתיכגורםהלילה,

כוחותעםחברתנועהותוךבתנועההכוח

ועםדוד)וסרןוקססרן(הגשריםשלהאבטחה
לשטחסופה""גדודהגיעשחרעםסער"."מג"ד

קרבאתז"לפיניסרןניהלשבו(הגשרעלשולט
עליות.חיפויעמדותותפסהשב"ש),

מסביבאשארגזתכנןהחטיבתיהסיועמפקד

החטיכתיהסיועמפקדקיבלבלילהכוח.לכל

והנחיתשבעא,בוואדימחבליםתנועתעלהתרעה

בשעההציר.לאורךמטרידהארטילריתאש

ורבין.כוחשלהחניוןעלמחבליםירו130100

כךאחרשעהמטר.900-300מטווחהיההירי
שתהיהאפשרותעלהפיקודמודיעיןההריע

מוגברתלכוננותנכנסהכוחנוספת.התקפה

היקפיתאשמכתהנחיתזולשעהובסמוך

הכוח.עודהוטרדלאמכןלאחרמקדימה.

תחזוקתיתפעילותהחטיבהביצעההלילהכל

סגניולוי,מישקההסמח"טים,שניבפיקודענפה,

הפעילותעיקרהחטיבה.ומטההכוחותמפקדי

חימוש,שלמוגבריםכוחותעל-ידיהתבצעה

ותיקנוורק"םטנקיםחילצוביחידות,שעביו

ששעצמאית.לנועיוכלוהםבוקרשעםכדיאותם
פצצות)כ)-400ארטילריתתחמושתעםמשאיות

אל-מרי,כאזורשהייתהמ"מ160לסוללההועברו

פינויהחלבמקבילהיום.במהלךהרבהוירתה

ישראל.שטחלעברו"רכים"מיותריםכלים

המכשולואתהעפרסוללתאתהעוקףהתוואי

הנדסהכוחותעל-ידידו-סיטריתלתנועההורחב
התנועהעלמשמעותיבאורחלהקלכדיוצמ"ה
המגע.לניתוק

המגעוניתוקהטיהורהשלמת
בכפרים.הסריקותאתהכוחותחידשושחרעם

תוךהמחבלים.בסיסיטיהורהודגשהפעם

בהםהשאירוהמחבליםכיהתברר,הפעולה

תותחיםמרגמות,מגוונים,נשקכליתחמושת,
היוהבסיסיםועוד.בזוקותנ"מ,תלת-קניים

העמדות,לגלותם.היהוקשההיטב,מוסווים
פוצצוהנשק,היהשבהםוהמערות,הבונקרים

בכפררב.שללהיהשנסרקוככפריםבמקום.

בבנייןהפת"חשלמפקדההתגלתהחמאם
רובים,כ-200היוהמפקדהבמחסןדו-קומתי.

היובבנייןמחבל.שלשםנשאמהםאחדשכל

וחומרמשרדיציודמזון,מחסןמשוכללת,מרפאה
נלחמוהמפקדהכאזורהמחבליםמודיעיני.
הבנייןמתוךירוהםנכנעו;ולאנפש,בחירוף

רימוניםהשליכוקל,ובנשקבמקלעיםבבזוקות,

לאחרפוצץהבנייןאחר.אחרשנהרגועדונלחמו

וכיניהםחיילים,שלושהנפצעוהזהבקרבשנסרק.

לטיהור.אחראישהיההמ"פ

הרמטכ"ל,במסוקלשטחהגיעוהבוקרבשעות

קיבלוהםהשריון.גיסותומפקדהפיקודאלוף

מהכוחות.חלקאצלוכיקרומהמח"ט,דיווחים

לפנותהחטיבהכוחותהחלוהצהרייםלקראת

בפקודתשפורטהלתכניתבהתאםהשטחאת

למת"ט,דיווחכוחמפקדכלהחטיבתית.המבצע

מחבליםלפעילותמחששברק"ם.לוחמיושכל

ארטילרית.אשהונחתההפינויאתלהסתירוכדי

אחריהםהרכים,הרכבכליהיובפינויראשונים

סער""גדודהטנקים.-והמאסףהזחל"מים-

המובלעתאתשעזבוהאחרונים,היוהמח"טוטנק

מבצעהסתייםובזה131245.בשעהבלבנון
פעילותללאשקטהיהשנעזבהשטח;2"קלחת"

צה"ל.שלמלאהובשליטהסוגמכלחבלנית

רק"ם,מאחורהכוחהשאירלאהפשיטהבסיום

ערך,בעלתברזלחתיכתאפילואונשק,רכב,

ברזל.רכבהרכהפעלשבשטחלמרות

המבצעתוצאות
בסיסים19:כבדיםנזקיםבמבצענגרמולמחבלים

14נהרסו;ומפקדותמחבליםבתיכ-70טוהרו;
ונלקח;פוצצותחמושתמצבוריהושמדו,רכבכלי

ו-17מחבליםכ-60נהרגובפשיטהרב.שלל

בשטחהמחבליםשלהתארגנותםבסיסנתפסו.

הגליליישובילעברהקטיושותיריהתמוטט.

פסק.העליון
הפעולה,אתלמנועשניסולבנון,צבאליחידות

תול"רים.ושלושהצ'ריוטרטנקיששההושמדו

וסוללותשקעאגשרלידלבנוניםחייליםריכוזי
נפגעו.ארטילריה

באחדהופלו.סוריים17מיגמטוסישלושה

בום""שביצעסורי,אל"מטייסו,נהרגמהם

חיפה.בשמיעל-קולי

השריוןמכוחותנדהמוומפקדיהםהמחבלים

למיעוטהביאוהיתרביןאשרהאש,ומעצמת

;בקרבנפצעוצה"למחיילי20בכוחותינו.אבדות

וששהטנקיםחמישהבמסוקים.פונומהם12
לאנשק,כליאורק"םשוםאךנפגעו,זחל"מים

האויב.בשטחהושאר
פניאתקיבלוהפיקודואלוףהרמטכ"ל

בעודהפעולה.משטחצאתםעםהלוחמים,

המח"טביצעארגוניים,בנושאיםעוסקיםהכוחות

בנוכחותהכוחותמפקדיכלשלראשוניתחקיר
הרמטכ"ל.

לקחים
ומבצעיים,ארגונייםלקחיםהיו2"ל"קלחת
בחזיתצה"למבצעילהצלחתרבותשסייעו

הצפון.
המשימהאתלהטילהעקרוני,הפיקודי,השיקול

שלהאופיכנכון.הוכחמשוריינתעוצבהעל
כמעטהנוהשטחרגלית.פעולהעלהקשההשטח
סלעישהואכיווןמוטסתלפעולהאפשריכלתי

היושלרשותוהאשועצמתהאויבאופיומיוער.
יותר.ממושכתבפעולהרביםנפגעיםגורמים

רגלית-לפעולההתכוננולבנוןוצבאהמחבלים

טנקיםעלהפעולהעיקרוביסוסצה"ל,שלמוטסת
למיטוטהעיקרייםהגורמיםביןשהיההלם,יצר

שלהם.והיעילההמאורגנתההתנגדות

המבצעלקראתמכיןואימוןהשתלמויות
טרםבחטיבהשנערכוהחטיבתיות,ההשתלמויות

בהשתתפותהמבצע,שלהמדויקהמועדנודע
להשתתףצפוייםשהיוהחילות,מכלמפקדים
להצלחתביותרוחשובבסיסיגורםהיוכמבצע,
אויבגורמיעלהרצאהכללהההכנההמבצע.
דיונים;הפעולהבגזרתהקרקעועלצפויים

שלדי,תרגילוביצוע;תכליתהצגות;תיאורטיים
נכללוכןצפויים.מודליםעלהמפקדיםעל-ידי

כדוגמתבנויבשטחשריוןלחימתבהשתלמות
תנועההפעולה;לאזורהאופיינייםהכפרים
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אויב;בשריוןולחימההרריבשטחמבצעית
צוותבידיוטיהורושולט,שטחאוכפר,כיבוש
בית,כיבוש;והנדסהחי"רטנקים,-מעורבקרב

והכוונתארטילריהטיווח;בתיםקבוצתאו
שלאויבלמטרותוהתאמהתכונותניצול;מטוסים
טנקיםתותחייריהצגתכדוגמת(שוניםאשגורמי

עלהתגברותוכו');ביתעלשוניםפגזיםעם
כל-וגרירתורק"םחילוץהנדסיים,מכשולים

הוטמעוהללוהנושאיםאויב.אשתחתזאת
מכיןאימוןכולל-ביחידותהמפקדיםעל-ידי

פיקודומפקדתשלהם,המבצעיותלמסגרות

תחמושת,(אמצעיםכמיוחדלכךהקצתההצפון

ועוד).מנועשעות

למבצעחטיבתייםשיקולים
המבצעלקראתהחטיבהשלהעיקרייםהשיקולים

הורחבההחטיבהמשימתעצמם.אתהוכיחו
המבצעי.בתכנוןעליהשהוטלהזולעומתבהרבה
בנוסףכ-40.החטיבהפוצצהבתיםכ-12במקום
שלהמוצביםוכלהבסיסיםכלוטוהרונכבשו

שלאבמספר),כעשרים(לכפריםמחוץהמחבלים
לביצוע.מוכתביםהיו

כנכונהעצמהאתהוכיחההפעולהשיטת
אתהפחיתהזושיטההמבצע.לתנאיוכמתאימה
הרוגיםלחטיבההיולאהמבצעבכל:הנפגעים
השטחולמרותהאויבשלהרבההאשלמרות
השיקולאתהצדיקוהמבצעיהטכניהפחתהקשה.
תוכנןמאשרכוחלכלטנקיםיותרלהקצות
הגיעוטנקיםשנירקסופה""מכוחבתחילה.
אותותגברהוהחטיבהבחבריה,הסופיתלמשימה
הפסיקדנירס"ןשלהחודכוחנוספים.בטנקים
וטכני.מבצעימפחתכתוצאהלהתקיים

לכוחותבכירפיקוד
ברמה-בכיריםמפקדיםהקצאתשלהתפיסה

ניסיוןבעלי-המקובלמןגבוההשתייםאואחת
התפיסהיעילותה.אתהוכיחהכוחות,עלבפיקוד
איכותמכפילומהווהמיוחדות,בפעולותאפשרית
הכוח.שלעצמהומכפיל

היעילהאמצעי-מוגברתמשוריינתחטיבה
מאסיווילגמולביותר
מתוגברתמשוריינתשחטיבההוכיח,המבצע

ביותרהמתאיםהגוףהיאבין-חילייםבמרכיבים
לשיתוקהביאותכונותיהגמול.למשימות
היטבהמבצעמטרותאתמימשהוהיאולהפתעה,

הרוגים.ללאקצרובזמן
מותניתהרריבשטחהטנקיםשלהעבירות

למצותשיוכלוכדיוהצוותיםהמפקדיםכאימון
קשה,בשטחגםהטנקיםשלהניידותתכונותאת

עביר.כבלתיהאויבעל-ידיהמוערך
בהסתערותויכולאשראש,מערכתהנוהטנק
לגורםהופךהואובכךאויב,מערכילמוטט

חייביםהכוחותשארהאויב.בהשמדתהעיקרי
אתלמצותלוולאפשרהטנקאתלהשלים
תכונותיו.

עלבאשלפתוחלא-המקדימהההוראה
גרמה-אישורללאהלבנונייםהכוחות

בהיתקלותשלנומהטנקיםחלקלהיפגעות
הראשונה.
הייתההחטיבתייםהכוחותשלנ"מהאש
מיגממטוסיומנעהמיגמטוסהפילהיעילה:
החטיבה.אתביעילותולרקסלהפציץ

יסודילימודמחייבתהרריבשטחלחימה
אחר.שטחבכלמאשריותר-השטחשלביותר

ארוכהתנועהלאחרמבצעיתלפעילותכניסה
מקצועיותמחייבתולילה,יוםבתנאילמגע,

יעילה.מטהועבודתארגונית
הידעואתהמודעותאתבכוחותלהטמיעצריך
בקרבותובייחודלחימה,בתנאיבעשןבשימוש
גשרבקרבותבוצעלאהדברבשריון.שריון
שקעא.

היוובמהלכוהמבצעלקראתהכוחותציוותי
תקלות.וללאמהרובוצעוטובה,ברמה

עצמו,אתהוכיחבין-חיליעתודהכוחארגון
תוךחדשותמשימותוהטלתגמישותואפשר
המבצע.
אזורבידודאתכאלהבמבצעיםלשפריש

התחמקותשלמניעהעלדגשתוךהפעולה
הקשייםלמרותהפעולה.ממרחבהמחבלים
בפתיחתהאווירחילאתלהפעילחשובהמדיניים,
הפעולה.מרחבאתלבודדכדיגםהמבצע

גורמיכיןיעילפעולהשיתוףהיהבמבצע
לשבורסייעוהדברהחטיבתיים,לכוחותהאוויר

ושיתקאבדות,במיעוטהמחבליםהתנגדותאת
הלבנונית.הארטילריהאת

ינועואשרנ"מ,מרכיביםלחטיבהלצוותיש
הכוחות.עם

במבצעהארטילריה
שללהצלחתוחיוניהיהלכוחותהארטילריהסיוע

אששלמסדרוןכתוךנעוהכוחותהמבצע.
להתקדמותסייעוהדברובאגפים,בחזיתארטילרית
וברק"ם.בלוחמיםנפגעיםבמזערוללחימה
יעדים,לאיתורלמיסוך,הארטילריהסייעהבנוסף,

השב"ש,לקרבסייעהבעומק,מטרותלהטרדת
הליליתלפעילותוסייעהלשיתוק,אשהנחיתה
בתאורה.

במבצעההנדסה
מחבליםאשתחתפרצו,ההנדסהכוחות

וקשהסלעיבשטחבהרנתיבלבנונית,וארטילריה
לעברמטרים,1כ-500לאורךעולהבשיפועביותר

מפוצץלגשרעוקףנתיבהכשירוהםההר.גב
מיקוש,עלהתגברותתוךמטרכ-60שלכאורך

היתהההנדסהבתים.כ-40נפץבחומרופוצצו
המבצע.להצלחתשתרםחיוני,גורם
החודעםהנדסהוכוחותצמ"הכלילשלביש

למרותס-9,טרקטורכוח.כלשלהמוביל
ובלחימהבתנועהחיוני.כלימהווהאיטיותו,
ביחידותהנדסהמפקדילשלבישהררי.בשטח
העריךלאהצפוןפיקודהכוחות.לפניהנעותסיור
סוללותמכשולעללהתגברהאפשרותאתנכונה
העפר.

במבצעהתחזוקה
היטבאורגנוהחימושיתוהפעילותהרפואיהפינוי
לארגוןרבהחשיבותישבמקצועיות.ותפקדו
הפצועים20מתוך12רפואי.לפינוימסוקים
והגיעוהלחימה,תוךבמסוקיםפונובמבצע

מפציעתם.שעהכחציתוךלבתי-חולים

הפיקודיתברמההמודיעין
צבאשלהתגובהאתנכונההעריךלאהמודיעין

החטובה,נגדמטוסיםהפעילהסוריהצבאלבנון.
הגולן.ברמתזיווןעיןואתקוניטרהאתוהפגיז

מראשלהיערךצריךגדולבקנה-מידהבמבצעים
שונים.צבאותשלעוינתלפעילות

המחבליםאיכות
התנגדותםעיקשת.התנגדותגילוהמחבלים
היעדיםעלעלווהרק"םהטנקיםכאשררקנשברה
באזורמגוונתאשהפעילוהמחבליםממש.

מקצועיתוהוכןהיטבממוקםהיהאשרהמכשול,
עקיפתו.עלאופריצתועללהקשות

לבנוןצבאלחימת
החליפההיטב,ירתההלבנוניתהארטילריה

מטוסיעל-ידיששותקהעדפעילהוהייתהעמדות
כ"ס.ארטילריתאשועל-ידישלנוהקרב

תפסוהיטב,קלעוהלבנונייםהטנקיםצוותי
גרםזהכלבזריזות.אותןוהחליפועמדות

וברק"ם.בלוחמיםנפגעיםלכוחותינו

למבצעבין-לאומייםהדים
פורסמוהעולם.בבירותהדיםעוררההפשיטה
הביטחוןמועצתהתקשורת.בכלירשמיותהודעות
אתלהחזיר"לישראלהקוראתהחלטה,קיבלה

הלבנונית".מהנאייטוריהכוחותיה

רבה,להבלטההמבצעזכההעולםבעיתונות
החזיתמדינותנרחב.ולסיקורראשיותלכותרות
הןכיהכריזו,ועיראק)ירדןסוריה,(המזרחית
אתושיבתולבנון,לרשותצבאותיהןאתמעמידות
הודיעה"פתח"לבנון.צבאשלהאיתנהעמידתו

ערפאתיציאתועללאזורתגבורתמשלוחעל.
האזור.עלאתקהפיקודליטולכדיהפעולהלשטח

האמתאתבגילוי-לבחשפההלבנוניתהעיתונות
העיתוןכתבכמאיכ-14המחבלים.תבוסתעל
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לאהפשיטהכוחאנשיהשתדלוהינקמה'
אשראנשים,שלבתיםאלאלפוצץ
הפידאים.עםפעולהשיתפו

אחריהשטחאתפינוהישראלים
לא-דברלהשאירמכליהפשיטה
הםפגוע.רכבולאפצועיםלאהרוגים,

בתיםסיגריות,בדליאלאהותירולא
הטובים.הלוחמיםשלוגוויותהרוסים

נוספתערותמהווהאחרחומרכמוהזההחומר
העזולרושםהפעולהשלהרבהלהצלחהוהוכחה
המחבליםעלהתושבים,עלשהשאירהוהקשה

לבנון.צבאועל
החטיבהאתבירךבר-לבחייםרא"להרמטכ"ל

שצריךדברים,הרבהיש"כיוהדגיש,הביצוע,על

ואיןגדול,בהיקףהייתההפעולהממנה.ללמוד

והןהביצועמבחינתהןמאודיפהשהייתהספק
שייתכןאמרנו,זהיריםכאנשיםהתכנון.מבחינת

קריית-שמונה.עלקטיושותינחיתוהםשכשנצא

הבודדתהקטיושהלהםנשארהלאכנראה,אבל,
להםהיה-נשארשלומאמיןאניהבודד.והצוות

והוסיףזאת",עושיםהיוהםוקטיושות],צוות[הפעולהלאחרהרמטכ"לעםהחטיבהקצים
אתהשיגההבריאההלחיצהאכן,"הרמטכ"ל:מאל-חריבהמוצביהצבאהלבנוני,התקדםצה"לפשיטת"שכותרתובמאמר,נהאר"אל"

התושביםהלבנוני,הממשללגביגםמטרתהשםרשיא-פרדיס-חבריה,צומתלעברשבההדרך,"הפידאית":ההגנהאגדתאתניפצה

כגזרתיחסישקטשורררבזמןוזה;והמחבליםחזקה.ההתנגדותהייתההייתהלאצה"ל,שלהמשורייןהטורהתקדם
התרמוז".הלבנוני][והצבאאחדמצדהפידאיםהטנקיםשזרעוהפחד,וכלל.כללצפויה

בעתידהפעולותרוב"סיכם:גוראלוףואילוהמטוסיםארבעתואחר-כךשנימצדיתואר.לאלבנון,דרוםחושביבלבהישראליים
וחוסךמתאיםהלםנותןזהמשפריירית.יהיובצהריים,בקרבשהשתתפוהסוריים,בזההשתתקוהלבנוניהצבאשלהתותחיםמוצבי
הגעתאתלזמן-מהלהשהותהצליחועמדותיהםאתמפניםהחלווהפידאיםזה,אחר

ארטילריההרבהשלאוויר,שלהשילובנפגעים.

ובוזו,לגזרההמתאיםהשילובהואטנקיםישלשהישראליםברור,היהלמטרה.הטנקיםואתמרכזיהםאתמאחוריהםבהותירםזואחרבזו
להבאגםנשתמשעםעינינפגשוכאשרלקח.ללמדרוציםהחלווכךצפונה,לנועהחלוהתושביםציודם.

.-
פעולותלאיזושהןפרט

והואחצבני,בגשרהאחראישלעיניוהכתבהלבנונים".הפליטיםמספראתלהגדיל
קטנות".

באותוייפגשולאעינינוכירוצה,היהשהיהמחפוש,עצאםנהאר",אל"שלהוותיק
הפעם.הטנקיםאלהאמר,הוארגע,כתב:צה"ל,פשיטתבעתב"פתחלנד"

סיכום
המדנהיהיאמב21-בל"הצתטישפלדע,

שהוטלוהמטרות,כלאתהחטיבההשיגהבמבצעולאלזאתציפהלאאיש.למעשה
פחדאשרהתושבים,לאכזו.במהירותערקוכ:באזורומתבססהולךהכלכי

שלהעצמאיתהמובלעתאתוהרסהעליה'
בפעםכשעקבועליהםהשתלטאמיתיעםיחסיהםהצבא,עםהפידאיםיחסי

הפעולהכאשרהחרמוןלמרגלותהמחבלים
העולההטנקים,שיירתאחרהראשונהויחסיהםהאדמהאליחסםהאוכלוסיה,

ארוכה.לתקופהרישומהמשאירה
צעדאחרצעדפילסוואשרבדרך,שפעולותברור,היההישראלים.עם

הרוגים,ללאהמטרותאתמימשההחטיבה
לאהחטיבההקשה.והשטחהרכההאשלמרותככלגברהפחדהחמרה.באדמתמהפגזהיחרגולאצה"לשלהגמול

אשרהצבא,לאהסכנה.שהתקרבהלדבריםאווירית.התקפהאוארטילרית,
יכלוכךרכב.אונפגעים,האויבבשטחהיתירה

אחרמוצבהשתתקהשלוהארטילריהוהתושבים,הצבאהפידאים,התרגלוהאלה
צה"לפשיטת"-המבצעאתלסכםלבניזעיתוני

בזההמחסומיםאתפינהוהואמוצב,כיבושהגנה.לקירותהפכווהמקלטים
הפשיטההפידאית".ההגנהאגדתאתניפצה

הרכבאשרהפידאים,ולא;זהאחראלו.קבוצותשלוששלדעתןעלעלהלא
כיערב,ומדינותלמחבליםהוכיחההמשוריינת

מפניובטוחיםמחוסניםהםאיןביותרהמרוחקיםבסיסיהםאתלפנותאותםאילץהמשורייןלגמרייציביםלהיותהחלוהדבריםכל

כשהםזה,אחרבזהערקובבכפרישלשלמהעוצבהנעהשכולרגע,עד
צה"ל.

המבצעובעקבותמוראלית,הוכוהמחבליםמפקדותיהםואתבסיסיהםאתמשאיריםלעברכלי-רכבכ-70הכוללתצה"ל,
שאלהכיווןולוחמיהםהפיקודריבהוחלפוהשתעשעוהישראליםכפרים.באותםשלאדרך,לפניוסללהכוחערקוב.
ובלחינפשיתשבוריםהיוההתקפהאתשספגוזהאחרבזההאלההבסיסיםבפיצוץבסיסיגלוהובילהצפויה,הייתה

ההגנהאגדת"אתזהעםמנפציםכשהםשהיובמקוםהחרמון,בהרהפידאים
נשלטלאה"פתחלנד"לחימה.לפעולותכשירים

קטנותחוליותאמנם,המחבלים.ידיעלשובצופיםשלעיניהםלנגדהפידאית"להגיעיוכללארגליםחילכיסבורים,
מוצבים,עודהקימולאהםאךלשטח,שבושלהםהרכעואשרהתושבים,-אידיאלייםאליו.
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