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אלגום*אורימיל')(אל"מ

-)9הימים"עשרת"קרבותבמהלך
המצריםהתמקדו1948(ביולי18

ב-15.7.48הנגב.עלהמצורבהידוק

לצדדיםהביטחוןמועצתקראה
שעות.24תוךהאש,אתלהפסיק
נכנסההשנווהההפוגהאולם,

גמרלאחרב-18.7.48,רקלתוקפה
שבמהלכולפולש",מוות"מבצע
130גבעהאתגבעתיחטיבתכבשה
בקוטריזתקעהובכךכרתיא,ואת

ואפשרהמצרים,שלהמצורמוצבי
הנגבאלדרומהמכרתיאמעבר
הכבישאתניתקהבד-בבדהנצור.
לפיכך,לפלוג'ה.ממג'דלהמצרי

עלב-19.7.48המצריםהשתלטו
לטריז,מדרוםחדשיםמשלטים
הקשרלהבטחתבורמה"דרך"ופתחו

הדרךאתשובוחסמומוצביהם,בין
שהכירואו"ם,משקיפילנגב.

צה"לשלבשליטהההפוגהבתחילת
כיפסקו,דרומה,מכרתיאהדרךעל

חלי-להשתמש,זכותהצדדיםלשני

זוהכרההיום.במשךבדרכיםפות,
שללפעולותיהמדינילמנוףהפכה
בעתיד.ישראל

שנכשלו,אחדיםניסיונותלאחר
בדרךלנגבהמצוראתלפרוץ

)18.8.48(בן-גוריוןהחליטהיבשה,
בדרךלנגבההספקהאתלהעביר
רכבתהחלהכךאחרכשבועהאוויר.
למנחתתל-נוףשדהביןליליתאוויר
הייתההפעילותרוחמה.**ליד

באחדקלקולעקבאךחשאית,
עללעמודנאלץאשרהמטוסים,

במטכ"להיסטוריהמחלקתראשהיה.
שהו-היחידות,שלמסמכיםעלמבוססהמאמר
נתונהתודתנוצה"ל.בארכיוןהמחברלרשותעמדו

המחברראייןכןכמוכך.עלהארכיוןלעובדי
האנשיםאת1982אפריל-דצמברבחודשים
יוסיאיתן,רפיאוארבון),(אורפזיצחקהאלה:

חיים)(מוניהגביש,ישעיהומיל')(אלוףבן-ברוך,
רחבעםמיל')(אלוףהורוביץ,מישל)(משהגורלי,
פישקה)(יצחקזוסמן,סיקו)(פנחספרופ'גנדי),(זאבי

מאיר-עוזיכהן,מולה)(שמואלמיל')(ניצבטישלר,
עזרוני.ינוןמיל')(ואל"מסון

מטוסיאיכנוהיום,בשעותהקנחת
הקנחת.אתמצרייםסמיטפייר

ביןהאוויריבקשרראוהמצרים
ההפוגההפרתהארץ,לצפוןהנגב

האסטרטגית.לתפיסתםוסכנה
מעמד,נחזיקשהנגברקלאכלומר,

לבנותתאפשרהאווירשרכבתאלא
עםבתיאוםלסכן,העלולכוח,בו

הצרהמצריהכוחאתמצפון,כוחות
להוציאנחישותםומכאןהנגב.על
משימוש.ברוחמההמנחתאת

מוצ-שלמערכתלתפוסהייתהתכניתם
שתשבשארטילריה,לקדםשתאפשרבים
בראשיתכברבמנחת.הפעילותאת

החלולילית,מוסתרתבפעולהספטמבר,
כדימליחה,תלעללהתחפרהמצרים
אזעדתעה.1בבואלתפיסהלהכינו
ממונעיםסיוריםהמנחתאתאבטחו
המצרים,מעשימשנודעואולםבלבד.
אלון,יגאלאלוףהדרום,חזיתמפקדפקד
התקפהמפניהמנחתעללהגןיפתחעל

יפתחבמפקדתהתכנוןבקבוצתתיעקרק.2
שיחי-כהן,מולההמח"טסיכםברוחמה

משלטיםיתפסוהשלישיהגדודשלדות
עבש-ראב.3-פלוגיהבדרך

הגדודשליחידותתפסו7.9.48בליל
תלמליחה,תלאתהגליל")"(השלישי
נועדוהמשלטיםנג'ילה.ותלקוניטרה
ואתלשובלמפלוג'ההדרךאתלאבטח
במטרהאבק""למנחתשמצפוןהמרחב
שלהשדהתותחימטווחלהוציאו
המצרים.

עלצה"לבהשתלטותראוהמצרים
לביתשלהםהתחבורהעלאיוםהתלים
טבעתלניתוקקפיצהוקרשג'וברין
4,חטיבהאתתגברולמחרתכברהמצור.

לביתמג'דלביןהמצורברצועתשהחזיקה
קוניטרה.תלאתותקפוג'וברין,

שלד'מפלוגהכוחתפץב-8.9.48

שהיההאבקבגללאבק""לשםזכההמבצע"
ראהההנחת.עלרץשהמטוסאימתכלנישא
זו.בחוברתדרומיאוריסא"לשלמאמר

הל-מכרותאתהעמק")"(הראשךהגדוד

נתפסב-16.9.48בארו.קיבוץשלידפרית,
האגףאתלאבטחכדי-אל-חסיתלגם

עםמגעולקייםקוניטרה,תלשלהמערבי
וחתא.כרתיאמשלטי

פלוגהבקו.החלפהבוצעהג84.9.3-ב
אתהחליפהסיקו)(זוסמןפנחסבפיקודד'

כתות),)2קוניטרהבתלונפרסהב'פלוגה
כתה(מליחהבתלכתות),)2אל-חסיבתל

כתות).)2נג'ילהובתלאחת)
המצריםע"ינתפסהמתפתחהמצב
לוחמיאתלסלקאי-יכולתםעקבכמחריף

מפקדהחליטלפיכך,מהמשלטים.יפתח
מואווי,אלג'נרלמייג'ור4,3דיוויזיה

:כיווניםבשניב-15.9.48לפעול
4חטיבהגזיתשלביצוריהאתלחזק

בריגדתאו(הקל"הכוח"ולתגברה;
מהיחידותמורכבשהיהה"מתנדבים"),

שלומיחידותהמוסלמים"ה"אחיםשל
נגדלפעולהיהאמורחברון,הרערביי
קוניטרהמתלהדרךמיקושע"ייפתח

תחוםלהרחבתפעלולאהמצריםלשובל.
שביןבשטחיםשלהם.ההגנהמערכי

נהגוהםיפתחמשלטילביןמערכיהם

מן~-ל
ל~4
ל'"ק,

798499יולי295-294,מערכות
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אלגםלהגיענהגולפיכך,סיורים.לשלוח
אללצפותכדיכנראה,-מחאזחרבת
בתלהמשלטואלדרומהמפלוג'ההדרך

אבו-ג'אבר,ביראללהגיענהגוכןנג'ילה.

הזו.הדרךואלקוניטרהתלאללצפותכדי

אתלתפוסהחלטה
מחאזחרבת

רפיהעמק","קמ"ןיצא26.9.1948ביום
משובלבדרךבג'יפשגרתילסיוראיתן,
הדרך,לעיקולבהגיעוקוניטרה.לתל

במוקשהבחיןמחאז,לחרבתשממערב
המוקשפירוקלאחרהדרך.בצדרכבנגד

החטיבתי,המבצעיםלקציןהקמ"ןדיווח

אתלתפוסהצעהבתוספתקלמן,משה

כדיאבו-ג'אבר,בירואתמחאזחרבת

בךעלדיווחכןכמוהדרך.עללהגן
אתקיבלאשרשמחוני,אסףלמג"ד,
לקמ"ןדיווחכןכמומיד.ההצעה

אתשהעלהגנדי),(זאבירחבעםהחטיבה,
נדבךלהוהוסיףב-27.9.48,בכתבההצעה
חשבוןעלמחאזחרבתאתלתפוס:משלו

שבומפקדים,דיוןכינסהמח"טנג'ילה.תל
ע"יפלוג'הדרךמיקושלאחר"כינקבע,

המשלטיםקואתלהזיזהוחלטהערבים

הדרך".אתשנבטיחבאופןשלנו

נבעמחאזחרבתאתלתפוסהרעיון
קוניטרהמתלהדרךאתלאבטחמהצורך

מעורקהסבנהלהרחקתגםותרםדרומה,
הארץ,מרכזלביןהנגבביןהיחידהקשר

םיסוטמה.5
לאשהמצריםהעריכווקציניוהמח"ט

ולפיכךמחאזלחרבתרבהחשיבותייחסו

בסיכוםבעיות.תעוררשתפיסתהצפולא
יתפוסוצ'ילהבתלהכוחכינקבע,הדיון

מחאז.חרבתאת

קרקע
הרכלפי-עולהנטייהובעלגבעיהשטח
תנועתמאפשרהשטחשממזרח.חברון

המהוויםואדיות,מקטעילבדרכבכלי

חצייתם.בטרםהכשרהומחייביםמכשול,

היםפנימעלמ'240נמצאתמחאזחרבת

הגבעההקרובה.סביבתהעלושולטת
דרום-מערבצפון-מזרחבכיווןמהמשבת

001



ופתח""מח"טכהן,מולה)(שתואל

ב'),א',(קטנותכיפותמשתיובנויה

כשביניהןכ"א,מטראוס1000ששטחן

עלמטר.כמאהשלבאורךרדודאוכף
אחת,קומהבניתבואהמחסניהכיפות

שפורקובאדנים,נתמכושגגותיהם
התורכית.הרכבתממסילת

כיפהנמצאתמצפוןמטרים200
מעינישמסתירהמהיעד,נמוכהחסן")"(

המדרון,אתמחאזחרבתעלהעומדים
עוברממזרחאל-מחאז.בירלכיווןהיורר
אפיקלצפון.מדרוםאל-ג'ובראתבירואדי

למספרפרטלרק"מ,מכשולהיווההוואדי

ללאלעוברםהיהשניתןמקומות

הכשרה.
הוואדי)לכיוון(בצפון-מזרחהמורדות

משתפלתלמזרחואילויחסית,תלולים
מטר.ס-כ15שללטווחשליחהבמתינות

מטרכ-200שלבטווחמדרום-מזרח

לגובהעדשובל")"(קטנהכיפהמתרוממת

מחאז.חרבתשל
השטחמשתפלדרום-מערבלכיוון
-פלוג'ההדרךעבראליחסיתבמתינות

מחרבתמ'כ-500שלבטווחבאר-שבע.

עליההעומדדורות")."(גבעהישמחאז

ו"שובל".א'מחאזחרבתאללצפותיכול

נמצאתמ'כ-500שלבטווחממערב

ניתןשממנהרוחמה"),"(מוארכתגבעה

גת"."ולעברא'מחאזחרבתלעברלצפות

במתינותמשתפלתצפון-מערבלכיוון

עוברתל"רוחמה"דורות""ביןשלוחה.

הבתים"מ"קבוצתהיוצאתעפר,דרך

לחרבתבאר-שבע-פלוג'הדרךשליד

מחאזחרבתאתלתקוףביותרנוחמחאז.

מצפון.

מחאזחרבאתפיסת
יפתחקמב"ץקלמןמשהשלחב-29.9.48

:מבצעפקודתהעמק""לגדוד
אויבאזרחיאויב:1.ידועות:א.

שממזרחבשטחהמתגוררים
אבו-בירביןבקטעפלוג'הלכביש

למקשהתחילולשובל-ג'אבר
סדיראוייבאיןהנ"ל.הכבישאת

בשטח.
הכוחותמצבתעייןכוחותינו:2.

הראשון.הגדודשל
נמצאהתותחניםשלרזרבה

ברוחמה.
אחרים.כוחותיפעלולא

ב-30לתפוסעליךהתפקיד:ב.

אל-חרבתאתשחרעםספטמבר

ולהע-131102,ב-נ.צ.כך!][מקאז

אלבתלהנמצאהכחאמלשםביר
נג'ילה.

בעצמך.בחר:השיטהג.
סיועלקבלתוכלהצורךבמקרה
מרוחמה.תותחים

במיםלהשתמשאיןהגחלה:ד.
טיבם.שיבדקעדהמקומיים

הקבועבקשרהשתמשקשר:ה.
אתנו.

אסףהמג"דהיהולמחרתויוםבאותו
נראה,בךלפיכך,םורדב.6בסיורשמחוני
המח"טואכןהמשלט.תפיסתנדחתה

0800,בשעהלמחרתרקפקדכהןמולה
ולה-מחאזחרבתאתלתפוסד'מ"פעל"

השליטהאתלאבטחמנתעלבה",תבסס

גזרתוואתבאר-שבע-פלוג'הדרךעל
פקד1400בשעהדודגה.7שלהמזרחית

אתלתפוסגורלי,מוניה2מ"מעלד'מ"פ
עלהשתלטההמחלקהזאחמ.8חרבת
במקום.ו7ססבשעההתנגדותללאהיעד

מבוהלת.לבריחהסימניםנמצאו
עלכוחהבעיקרנערבה2מחלקה.

סגנוהמ"מ,צפון.כלפיב',מחאזחרבת
נערנומ"מ81מרגמהוצוותסמל)(

היההעמדותביןהקשרא'.מחאזבחרבת

התחפרותלצורךובטלפון.רץבאמצעות
המחלקהלרשותעמדו

חפירהאתי.
מקושיםמספראמריקניות,מתקפלות-

וטוריות.
פעולתאתשגילומקומייםערבים
בלתירוניםבאשלעברהפתחוהמחלקה
ממזרח,מטרכ-800שלמטווחמדויקת

הפריעההאשבקירוב.1800משעההחל

ולמלאכתהיעדעלהאנשיםלתנועת
הלוחמיםהתמידובלילהההתחפרות.

המערכת.-חר"פ-רפואישירות

המוצבשלהקשהבקרקעלהתחפר
המחלקהמסביבו.מיקשהחבלניםופלגת

מ"מ))81"3מרגמותשלבצוותתוגברה

מפקד.ללא
חרבתכיבושאודותהמידעכינראה,

בק,שאוקתשללידיעתוהועברמחאז
שהיה(ג'ובריןביתשלהמצריהמושל

למחרתהקל").ב"כוחמפקדגםכנראה
לתקיפתמתנדביםס-כ40ריכזהואבבוקר

מחאז.חרבת
מקו-ערביםריכוזינראו"1000בשעה

מצפון-ה"צומת",באזורמזוינים"מיים

לעברירוהערביםמחאז.לחרבתמזרח
בו.ההתבצרותאתלמנועהמשלט
מ"מ81ממרגמהבאשהשיבה2מחלקה

בלתיהיתההמרגמהאשומ"וזה".
אתלפזרהצליחהה"בזה"אךיעילה,
בתח-חיסכוןשלמטעמיםאולם,האויב.

הער-אתלמנועהמגיניםיבלולאמושת,

למקוםהגיעובינתייםמלהתרכז.בים
האש,אתלהפסיקודרשואו"ם,משקיפי
ומש-הסכים,לאבקשאוקתמו"מ.לנהל

רצונואתלממשיובלשלאלדעתנוכח
שישב6,גדודלעזרתפנהבקרב,להמשיך
אל-מנשיה.בעיראק

6בגדודקמב"ץאל-נאצר,עבדגמאל
בזמןובושבפלוג'ה,4למפח"טדיווח

לעמודכדימקצינינואחדאתשיקרתי"
פקדההצהרייםבשעותבורקמ".9העניין
האויבאתלגרש"6גדודעל4חטיבה

כוחלמפקדמונהנאצרמחאז".מחרבת
כשבעיםשמנוחי"רמחלקות)2המשימה
זחלים6משוריינות,מכוניות2חיילים,

פתח1600בשעהויקרס).בינוניומקלע
ממזרחנעכשהחי"רבהתקפהנאצר

בירואדיאולםמצפון.באיגוףוהזחלים
הגיעבינתיים,בעדם.עיכבאל-ג'בראת

ובעזרתומ"מ81המרגמהצוותמפקר
אשאולםהאויב.ריכוזאתלפזרהצליחו
החלולערך1700בשעהרפתה.לאהאויב

)120"4.2במרגמותלהרעישהמצרים
התקד-עלחיפוובכךהמשלטאתמ"מ)

הצליחהב-1730רקלמגע.הבוחותמות

נתיבלמצואהמצרייםהזחליםמחלקת

המצריתהמרגמותאשהמשלט.אל
ל-ב'א'ביןהקוויהקשריעילה.הייתה

הגיעהלעזרהמוניהשלקריאתונותק.

המס-מ"פאלהגדודמפקדתבאמצעות

מפלוגתוכוחרגן"הואעזרוני.ינוןייעת
המרגמות,ממחלקותלוחמיםשכלל
כלי-רכב3-4עםויצאוהחבלה,המק"ב

נכנסשבדרכונראה,מחאז.חרבתלעבר
פגשושםשבשובל,ד'פלוגהלמפקדת

שמחוני.במג"ד
עםלקרבהמצריםנכנסולערךב-1745
ו8ס0-בהחי"ר.התקדםבד-בבדהמגינים.
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ברוחמההמטה

בחפירהשהיווסגנו,המ"מנפגעולערך

בפניונפצעוהמ"מנהרגהיגןמושתפת.
81המרגמהצוותמפקדנפצעבןובעיניו.

משנפגע,ל"בזה".התחמושתואזלהמ"מ,
שהיהלמ"כהפיקודאתמוניההעביר
עצמוהואמעמד.להחזיקלווהורהלידו,
שלמצבםגםבפציעתו.לטפלמהיעדירד

עלהידיעהקל.היהלאשתקפוהמצרים

שהייתההאזנה,חולייתע"ינקלטהכך

הועברהולאהמחורב,10יפתחבמפקדת
השליטהאבדןעקבהמחלקה.לידיעת

מכללהעיקרייםהנשקכלישלויציאתם
לעמודיוכלולאכיהאנשיםחשופעולה,

המצריםכבשו1815בשעהונסוגו.עוד

המצבאתניצלולאאךהמשלט,את
הנסוגים.אחרלרדיפהשנוצר

נאצרדיווחמשימתומימושעם
המפקדההקרב.תוצאתעל4למפח"ט
בידימחאזחרבתאתלהפקידלוהורתה

למוצביםולחזורהערביים,המתנדבים
עשההואואכן,אל-מנשיה.בעיראק

ךכ.11

לביןבשובלד'פלוגהביןהמרחקבגלל

במכ-היהניתןלאק"מ),)14מחאזחרבת

באל-להתקשר300(מ"ק(דאזהקשרשירי

נודעלפיכך,הכוח.עםישירותחוט
באמצעות-באיחורהקרבעללזוסמן
הוסעאשרהפצוע,אלשנלווהלוחם

המ"פיצאלו,משנח-עלשובל.באמבולנס

הדרךבמחציתהנמצאמליחה,לתל

מצבהאודותלונודעושםמחאז,לחרבת
אלהמשיךזוסמןהמחלקה.שלהקריטי
פגשהבתים"קבוצת"לידמחאז.חרבת
הפלוגהלמטהוהעבירוהפצוע,במוניה
אתוהמ"מהמ"פפגשושםבשובל.
לאחרםורדב.11מסיורושחזרהמג"ד,
שמחוניהורההדברים,עיקריאתששמע
המחלקהבחילוץלסייעהמסייעתלמ"פ

אולםמ"מ.81מרגמותמחלקתבעזרת
היהכברלמקוםהמסייעתמשהגיעה

מהמשלטנסוגהכברהמחלקהמאוחר:
ד'ומ"פהמג"דהבתים".קבוצת"לעבר

לידאותהופגשו2,מחלקהלעברנסעו
אודותלמח"טמשנודעהבתים".קבוצת"
תלאלשלוהחפ"קאתדילג""הקרב,
ב"קבוצת2מחלקהאלנסעוהואנג'ילה,

הבתים".

מידלבצעהאפשרותאתבשקלו
לכללשמחוניהמג"דהגיעהתקפת-עד,

הואלבצעה.כוחבידיואיןכימסקנה,
מדרוםשהיה(חופייצחקא',למ"פהורה

פלוגתואתלרבזאורים),לקיבוץ
משלטואתולכבוששובל,במשטרת

ב'למ"פוהורהלמחרת;מחאז,חרבת
כדימחלקה,ד'מ"פשללרשותולהעביר

נוספת.בכתהמשלטכללחזק

המשלטיםאתכובשתא'פלוגה
עלשמחוניאסףהמג"דפקדב-021000

מחאזחרבתמשלטיאתלכבושא'מ"פ

הנשקמחלקותבסיועלילה,באותועוד
מ"מ).81ומרגמותמק"ב(הגדודיהמסייע
ארטילרי.סיועמהחטיבהדרשהמג"ד
פלגתההתקפהלתגבורהקצההמח"ט
שהובאהקנים),שני(מ"מ65תותחים
מצפוןמטרבמאתייםוהוצבהמרוחמה

חסרוהתותחניםצוותינג'ילה.לתל
הובאהשרפנלתחמושתאךאנשים,
מספיקה.בכמות

נג'ילהתלעלותכנוןסיורלקבוצת

ומ"מהתותחיםפלגתמפקדא',מ"פיצאו
התכניתלפימ"מ.81והמרגמותהמק"ב

החתהאמורהההתקפההמבצעית

שלאנקבעלפיכך,בהפתעה.להתבצע
לפייתוכנןאלאמראש,באשטיווחיבוצע

מפה.
אתתפסוהמסייעהנשקמחלקות
עםהבתים"ל"קבוצתמצפוןעמדותיהן

חרבתמשלטיהופגזוערבלפנותחשיכה.
החלה2200בשעההתותחים.ע"ימחאז
המשלטאתוכבשהבהתקפה,א'פלוגה
נסוגלוחמיה,גרסתלפיהתנגדות.ללא

לעומתהחזקה.הסיועאשבגללהאויב
ידע,בבוקרכברבינאצר,גרסזאת

נטשווהמתנדבים,המקומייםשהלוחמים
להכריעבידינואיןהמשלטים.את

לאורחמודעיםשאנומאחרזו,בשאלה
במצב,הקל"ה"כוחלוחמישלהתנהגותם

במשלטים.להחזיקעליהםהוטלשבו

לאמשימתםאתהם-כךאוכך

021



מילאו

3מחלקה-מוגברכוחהושארהפעם

דב.בפיקודכתות),)4א'פלוגהשל

הגדודשלהחבלהמחלקתגוטסמן.
במוקשיםמועריףואדידרךאתמיקשה

המשלט.סביבומיקשהאדם,ונגדרכבנגד
בחרבת3מחלקהנערכהב-3.10.48

וכתהא'עלכתות3עםכשהמ"ממחאז,

הורהההגנהמערךלחיזוקב'.עלאחת

השריון"טור"למפקדהחטיבהמפקד

לעבורמאירסון,עוזימשוריינת),יחידה(
בהגנתלסייעכדיהעמק","גדודגזרתאל

למוצבעוזיהגיעאחה"צמחאז.חרבת
והת-נג'ילה,בתלד'פלוגהשלהפיקוד

לאבטחעליושהטילפ"מה,12בפניייצב

הגדודשלהמסייעהנשקעמדותאת
התקפת-נגד.להנחיתמוכןולהיות

המשוריינתהיחידהחזרהחשיכהלקראת

הוראהעםברוחמההחטיבהלמפקדת

החלשחרעםשחר.עםנג'ילהלתללשוב

להגנה,במקוםלהתארגןהעמק""גדוד
המשוריינת.ביחידהותוגבר

המצרית,3דיוויזיהמפקדבפקודת

בחברוןהקל"ה"כוחמפקדתפקדה

הוחלכךלשםמחאז.חרבתאתלכבוש

פלוגהשכללכוח,בריכוזב-3.10.48כבר
מתנדבים.ומאותפלוג'המגזרתסדירה

באל-ג'וברין,בביתגויסוהמקומיים

מחברון.אחתפלוגהולפחותקוביבה

המצריםהתקרבוהצהרחםבשעות

זחליםמספרל"צומת".צפון-מזרחמכיוון
בירלידחיפויעמדותתפסוומשוריינים

מחאז.
לצלוףהערביםהחלו1600בשעה

החלו1700בשעהמחאז.חרבתלעבר
אשבחיפוימ"מ.120במרגמותלהפגיזה

מחאזחרבתאלהאויבהתקדםזו,

ומספררגליםמאותכמהשלבעצמה
אתהאויבתקף1800בשעהמשוריינים.

התותחיםפלגתוממזרח.מצפוןהמשלט

האויב.לעברירתהנג'ילהתלשליד

המגיניםובאשהמרגמותבאשבנושה,

אבדותתוךנסוגהאויבהתוקפים.נבלמו

ונראהבשטח,נשארוכוחותיואךרבות,
שחר.עםתתחדששההתקפההיה

המצריםהחליטוכישלונותיהם,נוכח

מחאז.חרבתאתלכבוששיוכלכוחלרכז
שבסיסו,1גדודקיבלהמחרתיוםבצהרי

בצירוףפלוגהלרכזהוראהבפלוג'ה,

חרבתאתלכבושכדינ"טונשקמשוריינים

כלא-דין.מוחיזכריהנקבעכמפקדמחאז.
דואימהבסביבותהכוחלריכוזנוצלהיום

גםחלקלקחושבוקרב,ולנוהלוקוביבה
כנשקשבסביבה.המתנדביםמפקדי
תותחים.10-8רובזוארטילרימסייע

ל-050530.נקבעהלהתקפההיציאהשעת

אתההאזנהיחידתקלטהחצותלקראת
הועברהוהידיעהה"ש",שעתשלהמועד

בדבר.הנוגעיםלכל
תכננוהמצרים,הכנותעםבד-בבד

תכניתהמשוריינתהיחידהומפקדד'מ"פ
לתקוףהיההמרכזיהרעיוןלהתקפת-נגד.

כיהעריכו,הםבאגפו.במקבילהאויבאת
מצפון,ובחי"רבשריוןלתקוףעלולהאויב
תבצעלפיכך,ומדרום-מזרח.ממזרח
בסיועהתקפת-נגדהמשוריינתהיחידה
אפשר-בשתימ"מ,81ומרגמותתותחים

צפוןכלפילמזרחממערבבאיגוףויות:
אוגת")"באיגוףבלומר(מחאזמחרבת
מחרבתדרוםכלפילמזרחממערבבאיגוף
כינקבע,שובל")."באיגוףכלומר(מחאז

המשוריינתהיחידהשלההיערכותשטח
התקינולוחמיהל"דורות".ממערביהיה

םימ"לחזהמ.13אחדכלעלמ"מ20תותח

כי3,מ"מלידיעתהובאהלילהבמהלך
העלהוהואשחר,עםאויבהתקפתצפויה

0500.בשעהבמשלטהכוננותרמתאת
מקו-בשלושההמצריםתקפובבוקר

והמשלטבאריקיבוץבמתואם.לאמות,
נהרג.משקוחברהופגזוהגפריתבמכרות

הותקף.קוניטרהתל
שלניכרתתכונהאוכנהב-050530

אתשובלתקוףניסיוןלקראתהאויב
החלובקירוב,0630בשעהמחאז.חרבת

120מרגמותבשתילהרעישהמצרים
המצריםהחלובקירוב0700בשעהמ"מ.

ארקעתקפו1100שעהעדבהתקפתם.
בסיועמקומייםלוחמיםכב-400פעמים
תותחיםאשובסיועמצריים,בקנושאי

כלעשן.פגזילרבותמ"מ,120ומרגמות
במהלךנהדפו.האויבשלההסתערויות

מהמגינים.ארבעהקלנפצעוההתקפות
המצריתשההפגזההעובדהלציוןראויה

הזדעזעוהחפרותבשיטתיות.הונחתה
שחלפוככלישירה.בפגיעהשנפגעווהיו

מאחזבחרבתהמשלטעל

המגינים.עייפותגברההשעות

מצליחיםאינםכיבפלוג'ה,כשנוכחו

המצריםשלחוהמשימה,אתלממש

עםמשאמנוניות4ג'יפים,)2תגבורת
התגבורתואמבולנס).זחלים5חיילים,
מזרחלכיווןאל-מנשיהמעיראקיצאה
0800.בשעה

הדרוםחזיתלמפקדמשנודעכינראה,
התגבו-ועלמחאזבחרבתהקרבותאודות

פקדמפלוג'ה,המגיעותהמצריות,רות
לפגוע"1100,בשעהגבעתיעלאלוןיגאל

ברשותוהנמצאבנשקהאויבבתנועת
קוביבה.עדסוידאןעיראקשביןבקטע

קשר:"זו".פקודהקבלתמשעתהחל

להודעהעדיהיהיפתחעםשלךהקשר
אבירן,שמעוןהחזית".מטהדרךחדשה

בגתולכוח5לגדודהורהגבעתי,מפקד
הנשקכלימכלבאשיפתחלחטיבתלסייע

ותלולי-מסלול.שטוחי-מסלול-

2גדודמפקדהוציא051500בשעה
)4ד'לסוללהבכתבפקודהחת"מ)(שדה

ערוכהשהייתהמ"מ)65שלתותחים
שלצבאיותב"שיירותרקלפגועבג'וסיר,
צבא)מובילותאושריוןמכוניות(האויב

בקטעפגיעה",שלקיימים.סיכוייםאםורק
לקוביב".סוידאןעיראקשביןהכביש

חטיבתפעלהבקירוב1500בשעהואכן,
שלהתחבורהכנגדהכבדבנשקהגבעתי
חרבתעדסוידאןעיראקבגזרתהאויב

ראעי.א-

המצ-הבחינוהצהריםלעתכינראה,

היהודיםאתלעקורשאי-יכולתםרים

האוכלו-רוחאתמערערתמחאזמחרבת

להתארג-נסוגוהםאחה"צהכפרית.סיה

בזחליםכוחםאתבתגברםמחדשנות
בתקוהזאתכל6.מגדודג'יפיםוביחידת
בד-בבדלטובתם.ישתנוהכוחותשיחסי

מסרש-מטוסיח"אשלחהתארגנותםעם

ריגוזיאתפצצותבארבעלהפציץמידט

1va4103יעי295-294,רנות~



.ב-1430בקוביבההמצרים

ופעולתההמטוסיםהתקפתלמרות

בהח-נחושיםהמצריםנשארונבעתי,של

לאאולם,המשלטים.אתלבבושלטתם

לוחמיע"יהאויבהתנהגותנתפסהכך

להתארגנותהמצריםיציאתיפתח.

למרות,(הזירהכנטישתבעיניהםנראתה
כוחותיו,אתתגברהאויבכיידועשהיה

בכללתקוףממריץהמצריוהפיקוד
מחיר).

שיט-בהפגזההמצריםפתחולפתע,

לאשמ"מ.120ממרגמותוכבדהתית

וממ-מהשריוניותפיצוחאשהתוספה

לוחמיאתמצאהההתקפהויקרס"."קלעי

בהחלט,מוכניםובלתימופתעיםיפתח
ציפינוולאהקודםניסיוננועלסמכנובי"

האנ-האויב".פעולותבאורחלשינויים

איש-אישומרותקיםמפוזריםהיושים

הקשר,אבדומכךכתוצאהלמקומו.
מערךאתלהפעילוהיכולתהשליטה
ההגנה.

ההסתערותתיאוםאתלהדגישחשוב
לטווחיםעדפעלוהמרגמות"המצרית.

בתיאוםהועתקהוהאשמטר10-20של

מזח-מורכבשהיההמתקדם,הכוחעם
ביןפרצומצפוןשעלוברןנושאילים".
מקו-(הרגליםאותם.ושטפוהיעדיםשני

מכיווןקצרזמןלאחרהגיעוומצרים)מיים
צפון-מזרח.

בברומחלקתואשתחתשהיהבשעה
התקפתאת3מ"מהזעיקבנסיגה,החלה
אשלרבותלכן,קודםשתוכננההנגד,

עלאש"(המשלטיםעלארטילריה
לירותהתותחיםעלפקדד'מ"פמוצבנו").

השריוןיחידתמפקדועלמוצבנועלאש

מחלקתהנסוגים.לחילוץלצאתפקד
הכוחאתהתו1יהשהזחל"מים,

איחרה.אךלעזרה,חשהלהתקפות-עד,
הגבעותאתלתפוסהספיקההיא

הכוחנסיגתעלוחיפתהלכפרשממערב
באשפתחוהתותחיםהפצועים.פינויועל

פצועיםעשרהומהממת.יעילהמהירה,

3הרוגים,2בונותרואולםמהמשלט,פונו
ונשק.פצועים
עזב1700בשעההכיבוש,גמרעם
והשאירהמקום,אתהסדירהמצריהכוח

המתנדבים.לאחריותהמשלטאת
ונפגעונפגעים,כמאההיושלארבהעריכו

מזחליו.כמה

ב-שמחוניאסףפקדהמח"ט,בפקודת

להי-המשוריינתהיחידהמפקדעל1645

דרגרוכזולהתקפהלהתקפת-נגד.בון
וכתהזחליםעלרכובהמחלקה(מסתער
האחרוניםבקרבותחלקשנטלהרגלית,

מסייעודרגכעתודה)שימשהועתה
תותחים;5-מ"מ65תותחיםסוללת(

מ"מ81מרגמות2-מסייעתפלוגה

זזת).~רשתי

שריוןבירידתהותנתהה"ש"שעת
מהמשלטים.התותחנושאהאויב

חרבתהייתההמחלקהשנסוגהמשעה
ברצי-טורדתארטילריתאשתחתמחאז

יחידתמפקדקיבל1745בשעהפות.
הגיעהיחידתולתקוף.פקודההשריון

קבוצת"שלידההיערכותלנקודת
התותחים,פתחו1830בשעההבתים".

עלמרוכזתבאשוה"וזות"המרגמות
בחסותדקות.שלושבמשךמחאזחרבת
אתמשורייניםשניתפסוהמחפההאש

עלחי"רמחלקתמקומי.כרתקרוחמה""
וכתתמ"מ20תותחיםנושאיזחל"מים
המחלקהדורות","אתתפסוהרגלים

1900ובשעהא'לעברבתנועתההמשיכה
התנגדות.ללאהמשלטיםאתכבשה
נשקהרוגים,מאחוריוהשאירהאויב

היולאהשריוןליחידתותחמושת.

נפגעים.

הדרוםחזיתבמפקדתהמצבתמונת
051245,השעהעדמעורפלתהייתה

מדידעולאבמטכ"לגםמכךוכתוצאה
האירועיםשבמהלךמשוםזאתהתרחש.

לביןיפתחמפקדתביןישירקשרנוצרלא

הכיבושלאחררקהדרום.חזיתמפקדת

עלראשונההתארגנותולאחרמחדש
יפתחמחטיבתהורעהנמסרההיעדים,
מפקדתדיווחהב-052145הדרום.לחזית
מיפתח:נתקבל"לאג"מ,הדרוםחזית

נמשכותמחאזחרבתעלהאויבהתקפות

באנשיםלאויבאבדותונהדפות.היוםכל

ב-מהמקום.אנשינונסוגוב-1700ורכב.

פרטיםהחרבה.אתמחדשכבשנו1900
יבואו".

הוחלפההחטיבהמפקדבפקודת
1במחלקהב-2100המשוריינתהיחידה

משהשלבפיקודולוחמים),)50ד'מפלוגה
הלילהשעותבמשךהורביץ.מישל)(

המשוריינתהיחידההתארגנהלהשנותרו
מפקדקידםלמחרתהבתים.קבוצתליד

לוואדיכוחועיקראתהשריוןיחידת
נושאזחל"מממערב.דורות""שלרגלי
שובל"."איגוףצירעלהוצבמ"מ20תותח

ב"קבוצת(ד'מ"פלידנמצאהיחידהמפקד
כתותבשתיתוגברהשפלוגתוהבתים"),
בלילהעוד3.מגדודובמחלקהב'מפלוגה
גםהאזור.במיקושהחבלניםהמשיכו
תיקןלמחרתבצלחת.ידוטמןלאהאויב

מקרבהפגועיםזחליואתוחילץזחליואת
חרבתעלמרגמותאשתוךאתמול.יום

משור-ו-15מקומייםלוחמיםריכזמחאז,

28ריכזפלוג'הובאזורבאל-קוביבהיינים
משוריינים6קלים,טנקים6נושאי-ברן,

חיילים,מלאותמשאמכוניותו-30

לקראתהכנותעשוהצדדיםשני

החליטהבאוקטוברבששההבאות.

לפריצתהתכניתקבלתא."הממשלה,

לאאו"משמפקחילאחרלנגב),(הדרך
המצרים...".סירובלרגלהחלטתובצעו

מצריתהתקפה
מטוסיםסיירובוקרלפנותכ-7.10.48

מבןלאחרמחאז.חרבתמעלמצריים
במרגמותהמצריםהפגיזושעתייםבמשך

לאהאשליטראות.25ותותחיםמ"מ120
טובה.אשתצפיתמחוסריעילההייתה

השריוןיחידתהועמדהבאשהפתיחהעם

בחסותהתקדמההריכוךלאחרבכוננות.
כלים)1כ)-2מצריתשריוניותפלוגתעשן

שפעלומרגמות,נעובעקבותיהמצפון.
שתיהמגינים,ע"ישאוכנומבליבהצלחה

אחריהןמהובמרחקסדירותפלוגות

נעצרההשיירהמקומיים.כפרייםעשרות
למשלט.מצפוןמטרים-150כ-100

הנשקבכליהאויבעלירוהמגינים
הרג-אתוריתקוובתותחים,שברשותם

כבדותאבדותהסבתתוךלמקומם,לים
הפוגהאחריולמשורייניו.האויבלחיילי
ניסיונותיואתהאויבחידשקצרה

הדפוהצהרייםעדהמשלט.עללהסתער
1030בשעההסתערויות.שלושכוחותינו
אזורמעלאויבמטוסישלושהטסובקירוב

למטכ"להבריקההדרוםחזיתהקרבות.

האווירחילמטוסים.מיידלשלוחבקשה

לאאולםמסרשמידט,מטוסישנישלח
יצרומשלאהאויב.מטוסיעםמגענוצר

הטייסיםחיפשוהאויבמטוסיעםמגע

שלובריכוזבמשורייןפגעוואכןמטרות
חייליםעםובמשאיתפלוג'הלידרכב

-פלוג'הלצירממזרחאחרותובמכוניות

קוניטרה.תל

ממרג-עשןבחיפוילערך,שעהבאותה

איגוףתנועתהאויבביצעמ"מ52מות
העבירהחטיבהקמ"ןצפון-מערב.לכיוון

ד',למ"פהאויבתנועתאודותהידיעהאת

לבצעהמשוריינתהיחידהלמפקדשהורה
מפקדגת"."באיגוףמקבילההתקפת-נגד

הזחל"מ,אתשלחהמשוריינתהיחידה

הזחל"מואתרוחמה","לעברעמושהיה

גת"."לכיווןשלחהמרגמותאתשאבטח

בהיותובתנועתו,כברהחלהאשמגע

משהגיעמהאויב.מטרים500שלבטווח
במפתיעהמשורייןעצמומצאל"גת"

שלמאגפהמטריםכמאהשלבמרחק
באשראשוןפתחהואמצרית.שיירה
ובזחל"מתותחנושאמצריבמשורייןופגע

המתפוצץהמשורייןלמראהחי"ר.נושא
המצריהחי"רהחלהנפגע,והזחל"מ
לכל"יורההישראליכשהזחל"מבנסיגה,

האו-וחסרתהמבולבלתהשיירהאורך
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האויבשריוןגםהחלמכךכתוצאהנש".

זאתלעומתבתותחיו.שחיפהמבלילסגת
בתותחמצוידאמבר""משורייןניסה

מבעודאוכןהוארוחמה"."אתלאגוף
רוחמה"."עלשניצבהזחל"מ,ע"ימועד

במקלעיובוופגעלקראתו,יצאזה
הסת-ה"אמבר"שלחיסולועםובפיא"ט.

השביעיתההתקפהלמעשהיימה

עזב1300לשעהסמוךביותר.והחזקה
באותההשטח.אתהאויבשריוןעיקר
מעלהאויבמטוסיסיירועצמהשעה

תקפוהאויב,מלחץלהקלכדירוחמה"."
עלמשוריינתמכוניתשלנומטוסיםשני

ושמונה-אבו-ג'אבר-פלוג'הכביש

מזרחהאנשיםשהובילומשאיותעשרה
אתארטילריתבאשהטרידהגבעתימשם.

בית-מג'דלבכבישהאויבשלהתחבורה
ג'וברין.

חזיתמפקדתהודיעה071430בשעה
חידשהאויב"כילאג"מ,יפתח,בשםד',

פעילותוומצפון,ממזרחהתקפתואת
התקפהבינראהפוסקת".בלתיבאוויר
יום.באותובוצעהלאנוספת

מטוסיואתהאויבהפעילזאת,לעומת
המצריתהתבניתעלמשנודעמרץ.ביתר

מפקדתואתרוחמהקיבוץאתלהפציץ
אתלהפעיליפתחדרשהשם,החטיבה

מטוסיתקפוס00517-בזאת.לסכלח"א
מחאז,חרבתאתמ"מ20בתותחיםהאויב

נג'ילהתלאתהמסייע,הנשקעמדותאת

הוצאובהתקפותאבק"."מנחתואת
ב-071610מכוניות.שלושפעולהמכלל

רוחמה,אתמצרייםמטוסיםתקפושוב
משהגיעוב-071645.רקהמריאוומטוסינו
עםמגעיצרולאהפעולהלמרחבמטוסינו
ח"אשלהקישורוקציןהאויב,מטוסי

לצפותלהםהורההחזיתבמפקדת
גדולהתנועהעלנודעמדיווחםולדווח.

ב-ג'וברין.לביתמפלוג'המכוניותשל

לאח-המצרייםהמטוסיםהגיחו071730

שעהנזקים.הסבוולאיום,באותורונה
פלוג'ה.לכיווןהאויבנסוגכךאחר

הצליחולאכיהמצרים,משנוכחו

ואתקוניטרהתלאתקרקעיתלכבוש
הםבארי,לידהגפריתמכרותמשלט
להפצצהמטוסיהםאתלהפעילהחלו
המצ-המחרתיוםצהריעדשאת.ביתר

ג'ובריןביתמאזורשיירותהסיגורים
שנפגעוהזחליםגרירתתוךלפלוג'ה,
בקרבות.
מחאז,בחרבתביקרוהאו"םנציגי
בשעההמקום.עלזכותנואתוקבעו

להפציץמצרייםמטוסיםהחלוס8ו2סס

משקיפישםהיוכאשרגת,קיבוץאת
בתגובההתפוצצו.לאהפצצותהאו"ם.
מ"התות-באשב-081350גבעתיפתחה

פלוג'הלעברמ"מ))75הגדולים"חים

מעיראקבדרךהמצריתהתחבורהולעבר
אחרדקותעשרג'וברין.לביתאל-מנשיה

גםגת.עלבהפגזההמצריםהשיבוכך
מפצצותיהםהרבההמזל,למרבההפעם,

רב,נזקנגרםאף-על-פי-כן,התפוצצו.לא
מצרייםמטוסיםבנפש.אבדותהיולאאך

מעלרוחמה,מעלפעמיםשלושחגו
הםדורות.ומעלמחאזבחרבתהמשלטים

מ"מ.20מתותחיםצרורותמספרירו

ב'פלוגהבקו.החלפהבוצעהבלילה

המשלטים,לגזרתהאחריותאתקיבלה

התארגנוהגדודיחידותיתרעםד'ופלוגה
יואב"."מבצעלקראת

סיכום
לנפילתלהביאהייתההמצריםמטרת

מהכו-המצריםמנעולפיכךבמצור.הנגב

הנגבביןקשרלקייםהישראלייםחות
יכולתםככלועשוהארץ,צפוןלבין

בנגבהישראליהמאחזהרחבתלמניעת
בו.והתבססותו
3.דיוויזיהעלהוטלההמשימה
שלמטרתההייתהזאת,לעומת
הנגבנפילתאתלמנועישראלממשלת

א"י.שלמתחומהולסלקםהמצריםבידי

הנגב,שללחיזוקוישראלפעלהלפיכך,
לדרוםמצרייםכוחותירתקושיישוביוכדי

ייבנהמהצפון,בסיועבשעה,ובההארץ.

לקחתהעתבבואשיוכלצבאי,כוחבנגב
בא"י.המצריהצבאבהכרעתחלק

יפתח.חטיבתעלהוטלההמשימה

כתוצאהשנוצרומחאז,חרבתקרבות
ההפוגהבעתהתנהלוהזה,מהקונפליקט

האו"םשלהפיקוחשמנגנוןמבליהשנייה,

חמשידאלמידעברהמשלטאותם.מנע
ולבסוףלחימה,ימישבעהבמשךפעמים
לאמור,יפתח.חטיבתלוחמיבידינשאר
ארטילריהבסיועהראשוןהגדודלוחמי

מילאוהחטיבה,שלהמשוריינתוהיחידה
לממשלחטיבהאפשרוובכךמשימתם

ובא-הנגבמרחבבהגנתמשימתהאת

בסיסשימשאשראבק","מנחתבטחת
למרכזהנגבביןהאווירילגשרדרומי

תרומההיווהההישגועוד,זאתהארץ.
בהכ-להתמקדלחטיבהבאפשרוחשובה,

יואב"."מבצעלקראתנותיה

אחדיםנושאיםעוליםהקרבותמניתוח
:לציוןהראויים

אווב
מטרתםאתלממשהצליחולאהמצרים

אתפעמיים,לנצל,ידעושלאמשום
והש-הנסוגיםאחרברדיפהלאהצלחתם,

מחאזחרבתמשלטבהחזקתולאמדתם
אתלהטילהחלטתםשכבשוהו.לאחר

ה"כוחלוחמיעלוהגנתוהמשלטהחזקת
יזמהשגילואףכשגויה.הוכחההקל"

ודבקותההפקרבשטחבפעילות
התקפו-עצמתהגברתתוךבמשימה,

ימיבשניהשכילו,לאהמצריםתיהם,

שתכריעעצמהלרכזהאחרונים,הקרבות

הראשון.הגדודלוחמיאת
עצמתם,אתהגבירושהמצריםלמרות

סבירה,ברמהבין-חיליפעולהשיתוףתוך

מוב-בשניסכמטיאופיהתקפותיהםנשאו

ההתקפה.ובמבנהההתקפהבכיווני:נים
לכוחסייעלאהמצריהאווירחיל
הצליחולאבהתקפותיוהמצריהיבשה

לפגועבנדימספיקהאוויריתעצמהלרכז
האווירי.בגשרמשמעותית

נתוןשהיההגםהקל",ל"כוחאשר
דיוויזיה(בא"יהמצריתהמפקדהלמרות

משמעתשלסבירהרמההוכיחלא3(,
ולהגנתו.המשלטלהחזקתהנוגעבכל

כוחותינו
החשי-בהערכתשגווקציניויפתחמח"ט

יתכןמחאז.לחרבתהמצריםשייחסובות
צפוניים,שהיומכךהושפעהשקביעתם

חסרתנמוכהגבעהבעיניהםנראתהולכן
לייחסנטווהםמערכתית,חשיבות

לאויב.גםכזוהערכה

הניסיוןרקעעללציוןחשובהזועובדה

שבועותשלושה-קוניטרהתלמקרבות
מחאז.חרבתתפיסתעלשהוחלטלפני

בוונותעללהסיקהיהניתןכינראה,
לאורגםלממשן,נחישותוועלהאויב

אבק""במבצעראושהמצריםהידיעה

ההפוגה.תנאישלגסההפרה
שלהחשובההתרומהאתלצייןיש
עדכנימידעבמתןהשדהמודיעיןמערך

הקרבות.במהלךהמקרים,במרבית
וכוונותיוהאויבפעילותאודותהמידע
ההחל-קבלתלתהליךטובבסיסשימש

לראשונההקרבות.ניהולבעתטות
שאספהוהמידעהאזנהחולייתהופעלה

הצלחהלהשיגמקרים,בשנילפחותסייע,
.רבבק

לתקוףנהגושהמצריםלהזכיר,ראוי
נוצלהזועובדהאגפיהם.אבטחתללא
אתלהטילביודעםכוחותינוע"יהיטב

האגףמכיווןהמקבילההנגדהתקפת
שהוציאההפתעה,להשיגכדיהחשוף

אתושברהמשקל,משיוויהאויבאת
הסתערותו.

הרצינותמידתעלשעמדומרגע
האויב'שמייחס

קידמומחאז,לחרבת
לתלחפ"קיםוהגדודהחטיבהמפקדות
המתרחשאחרמקרובלעקובכדינג'ילה,
ניהולועללהשפיעשיוכלוכדיבקרב,

אפשרוהםזאת,לעומתבהחלטותיהם.
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המהלכיםאתלנהלהפלוגהלמפקד

ביןהתיאוםמורכבותלמרותהטקטיים,

שפעלו.הרביםהכוחות
בלילה,לפעולהמעיטוהצדדיםשני

המשוריינתהיחידהשלפעולתהלמעט
באוקטובר.בחמישה
מחאזחרבתבקרבותכוחותינואבדות

לאפצועים.וכשלושיםהרוגיםכ-13היו
בנפש.המצריםאבדותהיומהידוע

פיא"טים,3בקרבותאיבדהיפתחחטיבת

מרג-ושתימ"מ81מרגמהבזה","מקלע

שנישלללקחולוחמיהמ"מ.52מות

נושאליטראות,2תותחעםמשוריינים

מ"מ,52מרגמהברן,מקלעבזות","3ברן,

קל.לנשקותחמושתפיא"ט,

הערות

המצריםכינראה,202.ע'הסופה,אחוזתיפתח1.
ההפוגה.אתבגסותלהפרמחששבהסתר,פעלו

יפתחהחטיבות.החלפתהושלמהב-21.9.48.
הנגב.חטיבתשלהטרהעלהאחריותאתקיבלה

הגדודנפרסהחטיבהשלמהתכניתכתוצאה3.
וחציפלוגהק"מ:80שאורכהבגזרה,השלישי

הנגב;במשמרמחלקה;הצפון-מזרחייםבמשלטים
משמרצומתלידמסייעתפלוגהבנבטים;כוח

וג'יפיםזחליםוכוחבאורים;א'פלוגההנגב;
ברביבים-קלטה.

המצרייםהכוחותכלאתכללה3דיוויזיה4.
הרא-ההפוגהעדהקל".ה"כוחואתלא"ישנשלחו

חילמטהשלפיקודותחתהמצריהכוחהיהשונה
הראשונהההפוגהבעתבא.י.המצריהמשלוח

דיוויזיה.שלכמטהאורגן
הכו-לכלארגוניתמסגרתהיווההקל.ה"כוח

המזרחיתבגזרהמצריפיקודתחתשפעלוחות
כדיבצפון).ירושליםמבואותועדבדרוםמעוגיה(
אליוצירפולמחצהסדירכצבאלתפקדשיוכל

וסדנ-קשרהנדסה,ארטילריה,יחידות:המצרים

3.דיוויזיהמפקדתע"יהופעלהמתנדביםגדוראות.
הלוחמיםהיוהמוסלמים"ה-אחיםכהן,מולהלפי

ביותר.התוקפנים
סקיי-(התובלהמטוסיהיווכהן,מולה""לפי5.

הגעתםבשלבנוחותמטרותודקוטה)קומנדומסטר,
ומהי-הטיסהרוםההקפה,רדיוסבגלללנחיתה

נוהלהטייסיםסיגלולסכנה,מודעיםבהיותםרותם.
חזקהרוחנשבהכאשררקישירה".בגישה"נחיתה
ברדיוסנחיתהלקראתהקפה.חצי.לבצענאלצו

מהמנחת.ק-מ3-2של
מונערעלי-חנוןביתבגזרתסיירשמחוניאסף6.

יואב"."מבצעלקראתכהכנה
שלבהיסטוריוגרפיהטעותנפלהכינראה7.

המשל-כישם,שמצויןבנך-מחאזחרבתקרבות
ב-נתפסושלמעשהבעודב-29.9.48,נתפסוטים

מאיתשי"ב,אייר(ע"ב-ע"גמערכות""30.9.48.
בדברישגםהעובדה,לציוןחשובה10.ע'1952(,
שהופיעהמועדהוזכרלאהמ-פבדבריוגםהמח"ט
בפקודה.

מ"אעבודתשכותבבן-ברוך,יוסיעםשיחה8.

העבריתבאוניברסיטהעבריתלספרותבחוג
שלהקרבותמערכתשלמקומהאודותבירושלים,

העברית.בספרותמחאוחרבת
השחרור,מלחמתעלזיכרונותאל-נאצר,עבד9.

סאעה"אחר.המצרימהעיתוןלעבריתתורגם

ינוארבמטכם,היסטוריהענףע"יבעבריתופורסם
.1960

המודי-קציןשלבסיועוהוקמהההאזנהיחידת.10
והןבאנשיםהןארבל,זרבבלד',חזיתשלעין

נראה,קשר.ביטחוןעלהקפידולאהמצריםבציוד.

להאזיןכוחותינושלליכולתמודעיםהיולאשהם
גלבריואבד-רשלמאמרוראהלתשדורותיהם.

זו.בחוברת
המצריםנמנעוההפוגהתנאיבגללכינראה11.

המצריםנהגוכןאחיזתם.תחוםאתמלהרחיב
בסיועם.כובשחילשלתפקידלמתנדביםלייער
וג'יפזחל.מים3משוריינים,2כללהיחידתו12.

ובכלג-מ-34,מקלעמורכבהיהרכבכלעלקרבי.
פיאט.גםהיהזחל"מ

הזחל-מיםעלמ-מ20תותחיםלהתקיןהרעיון13.
התותחיםליחידה.שצורףתותחניםקציןשלהיה
חול,שקיבאמצעותהזחל"מיםרצפתעליוצבו

ללאהפתוחה,לדלתמבעדלאחור,-כשהירי
היההזחל"משעלמכאןהקנה.אתלצודדאפשרות

הירי.בעתלאחורלנסוע

נוספתלקריאה
הנגב,במערכותבאר-שבע"אורן,אלחנן1.

באר-שבע.בספרתש"ט"-תרצ"ט
הפולשמולנבעתיחטיבתאיילון,אברהםרם-ן2.

1963.מערכות","המצרי,
המאוחר,הקיבוץפלמ"ח,מערכותאלון,יגאל3.

תשכ"ו.
יוצאיע"ילאוריצאהסופה,אחוזתיפתח4.

אפשטייןלויןדפוסיפתח"-פלמ-ח,.חטיבת
תשכ"ח,בת-ים,בע"מ,

1952.מאיתשי"ב,איירע"ב-ע"ג,מערכות""5.

מערכות.,.עלומה,שליחותמרדור,מוניה6.
.1957

תשט.ו.המאוחד,הקיבוץהפלמ"ח,סמר7.

השח-מלחמתעלזיכרונות"אל-נאצר,עבד8.
ע"יופורסםסאעה.מ-אחרלעבריתתורגם(רור"
1960(.ינוארצה"ל,שלהיסטוריהענף

ע

ש

061


