
המלחמההישגיאילת.ביםנגעהובדרומההתיכון,היםרחופיושראלושבההימיםששהמלחמתעד
סוף.ביםחופהאתהאריכווכןהתיכוןביםסיניחופיאתלההוסיפו

ממדוהוסיפההימי,השיטורפעילותעלנוסףנטלהוותהו,ול-00מילמ-200המדינהחופיהארכת
יחד.גםהאויבושלצה"לשלהימיתלפעילותורחבחדש

לזירתהימים,ששתמלחמתבתוםהורדו,וחלקןנחתותרכשבעיקרו,יבשתי""צבאשהואהגםצה"ל,
סוף.ים

ובמלחמתקדשבמערכתובןהעצמאות,במלחמתבן-עמי""במבצענעשומהיםוציודכוחותהנחתת
אתשילברחב-ממדים,היהשלאהגםרביב","מבצעהגליל.שלוםבמערכתהגיעהולשיאההימים,ששת

מבצע(ימיקומנדוכוחע"יהנחתותאתשסיכנובלי-שיט,סילוק:נחיתהמבצעשלהקלאסייםהגורמיםכל
חיל-האוויר.מטוסיעל-ידיהמערכהשדהבידודוכןופינווו,נט"קיםגביעלשריוןכוחהובלת;אסקורט")"

מלחמת-ההתשה,בכללמקומו:היבטיםמשניהשתלשלויותיועלהמבצעאתיבחנוהבאיםהדברים

עצמו.בפנימשולבוכמבצע

נ



ההתשהמלחמת
עד1969ממרסנמשכהמלחמת-ההתשה

לאאשרמצרים,ביזמת1970,אוגוסט
מלחמתתוצאותעםלהשליםאבתה
השל-שלושתלתורתנאמןהימים.ששת

שלבעתלסייםנאצרביקששקבע,בים
אולם1968,בקיץהאיתנה"העמידה"

נהרבעומקהלם")"(חמדנג'עפעולת
שחידשועדזה,תהליךבלמההנילוס

1969,במרספעילותו,אתמצריםצבא
עלהמעוזים"קו"אתמולוצה"להעמיד

אבדו-מספרכשעלהבתעלה.מרכיביו

חיל-1969,ביוליס-ב2הוכנס,תינו,

ובינוארהתעלה,באזורלקרבהאוויר

שטחבעומקמטוסינופעלואף1970
המלחמה.אתלסייםבמגמתמצרים,
ובאגפים.בעומקבפעולותגםהגיבצה"ל

ע"יהימיתלזירהגםהועתקההלחימה

אניותטיבעו1967יולי"הצדדים.שני
סיניבחוףמצרייםסט"ריםשניחיל-הים

אח"ימקוםבאותוטובעהובאוקטובר

הופגז1969בנובמברטילים.באשאילת
שלושמצריות,משחתותבידיסיניחוף

1970,ובפברואר1969בנובמברפעמים.
קומנרולוחמיחיבלו

בכלי-מצרייםימי,

טובעה1970במאיאילת.בנמלשיט
מצריים.טיליםבאשאורית""הדיגספינת

בעי-הישראליחיל-היםהיהעתבאותה

הסטי"לים.לעידןהמעברשלצומו
בפעולותיהםבלטובמלחמת-ההתשה

חדשיםכליםשכללוהימיהשיטורכוחות
בפעו-וה"דבורים".ה"ברטרמים":וישנים

לוחמיבעיקרחלקלקחולות-הגמול

אלהשלשילובםגםהימי.הקומנדו
וחיל-היםבנקל,באלאהפעילהבלחימה

לשבנעכדירביםמאמציםלהשקיענדרש
הלוח-שלהביצועביכולתהמטכ"לאת

הים.דרךליעדיהםהמגיעיםמים

קומנדוכוחפשט1969,ביוניל-21אור
בראם-עדביהמצריתתחנת-חוףעלימי

אורחודש,וכעבורסואץ,מפרץבצפון
ימיקומנדוכוחפשט-ביוליס-ל2

הדרומישבפתחהגריןהאיעלויבשתי
שלהימצאותןעובדתסואץ.תעלתשל

אתאזהעלתהסוףיםבזירתנחתות
ומשולבימימידלהוסיףהאפשרות
גדו-משוריינתפשיטהולערוךלמלחמה

אך1969,ליולינקבעהמבצעמועדלה.
שנה.אותהלספטמברנדחההוא

ואויברקע
בקטעלהיערךנועדהמהיםהנחיתה

בקטעסואץ.מפרץשלהצפוני-המרכזי
ג'בל-גללה-אל-שםמגיעק"מ30של

בוחצובוהכבישממש,ליםעדבחריה
נמצאההררילגושמצפוןולמרגלותיו.

רחבמישור-ומדרוםערידהבירעמק
נחלים.מעורץ

שלהאחריותבתחוםהיהשממרחב
ושניבנוחותדלילסוף,יםמרחבמפקדת

נמצאשבההתעלה,לנירתבחשיבותו
מצרים.צבאעיקר

נג'ע(הלם""מבצעלאחרויתסל196%,
חדי-מפנילאתרעההמרחבאורגןחמד),
כוחותמפניולהגנההיםבדרךרות

הוצבהחי"רחטיבתקטנים.פשיטה
נקודותהוצבוהחוףולאורךבע'רדקה,

רוכבישלשתיםאוכיתהובהןמשמר
מוצבים20מכוניות-גבול.אוגמלים
להםובנוסףהפעולהבמרחבהיוגאלה
פלוגהאבו-דרג',במוצבחי"רפלוגת

גדודוכןראם-זעמרנהמכ"םבמחנה
ז-43טנקיםו-7גמליםפלוגתמוקטן,

מכ"מיםהציבוהמצריםבראם-זעפרנה.
ובמחנהדרג',אבובראסבאל-חפיר,

ראם-זעפרנה.מכ"ם

ספי-1969אוגוסטעדלמצריםהיובים

ועלי-דוברות-מיםוכןבערביהמשמרנות

קומנדו.לוחמיהן
שהייתהגי"שמפקדת(המתכנניםלפני

-חיל-היםומפקדתמשולבת),למפקדה
שלמאופיהשנבעואתגרים,כמהניצבו

:עצמההפעולהומאופימלחמת-ההתשה
אתניסהלאעת,לאותהעדצה"ל,א.
מבצ-בפעולהשלוהימיתהנחיתהיכולת

עית.

ומדוקד-רבותבהכנותצורךהיהב.

לחודהכוחממרכיביאחדכלשלקות,
משולבת.בפעולהכולםושל
מושלםלהיותהיהחייבהביצועג.
המטב"-בפקודהשנאמרבפיאבדות,וללא

בקרבות,מהסתבכותהימנעותתוך":לית
כוחותינושלההיפגעותסבירותשבהם

גבוהה".הנה

עלמודיעיניחומרלאיסוףבמקביל
החלההאויב,מוצביועלהשטחטיב

השריון,כוח:קדחתניתאימוניםפעילות

ושלושהשללז-נ4טנקישישהשכלל
בעבהתאמןBTR-50,שלל)(נגמ"שים
הנט"קיםפלגתלאימוניהצטרףואחר-כך
מפקדנכחוהאימוניםבכלשבאילת.
ומפקדבוצר,אברהםהאלוףחיל-הים,

עקבאדן.אברהםהאלוףהשריון,גיסות
הכוחותנונסוהפעולה,במועדהדחייה
ניצבהואזספטמבר,בתחילתרקלביצוע

שדרשהנוספת,בעיההמתכנניםבפני
פתרון.

יאסקורט",מבצע
ופשיטותגריןהאימבצרעלהפשיטה
דאגתאתהגבירוצה"ל,שערךנוספות,
שניהמפרץלצפוןהעלווהםהמצרים,

ביןלסיירנהגואשר1-183,מדגםסט"רים
סיכןזהימיכוחלראם-סרת.עדביהראס
השמדתוהפכהולפיכךנחיתהכוחכל

רביב"."מבצעלביצועהברחילתנאי

עלהוטלהכלי-השיטשניטיבועמשימת
ביצעלאצה"להימי.הקומנדולוחמי

שטובעהמאזכלי-שיטשלטיבועפעולות
במלחמת-העצמאות.לינו""הנשקאניית

קומנדוחדרששת-הימיםבמלחמתאמנם
סעידשבפורטהמצריהצילמעגניימי

כלי-שיטשםגילהאךובאלכסנדריה

הימיהקומנדושלהניסיוןבלבד.מעטים
שלניסיונםעלבעיקראפוא,התבסס,
האיטלקית10שייטתבמוזרים,צבאות
טיבעואשרבריטים,ימיקומנרוואנשי

שלכלי-שיטהשנייהבמלחמת-העולם
שהוצ-מוקשי-עלוקהבאמצעותאויביהם

לאזורישהגיעואנשי-צפרדעבידימדו

שיטכלי(חזירים""גביעלהפעולה
תת-מימיים).

סדרתלאחר,1969בספטמברל-6אור
לפעו-הימיהקומנדולוחמייצאואימונים,

היבשתייםהכוחותהיוזמןאותולתם.

-והנחתותלאזור-הפעולהבתנועה

עגנוהסט"ריםאופירה.מבסיסבתנועה
ראס-שלהדלקמסוףבקצהכללבדרך

נפט.מכליתתדירשםעגנהוכןסרת
מכליתנמצאהלמסוףמדרוםק"מארבעה
שמה,אבנגלוס""בחלקה,טבועהיוונית
לילהבאותוישראלית.באשנפגעהאשר
הרבויתרה,עצבנותהסט"ריםצוותיגילו

ל-7אור.תאורהופצצותכדוריםלירות

יעדם.לעברהלוחמיםהפליגובספטמבר

כשלושהשללמרחקהתקרבו2140בשעה
מ"אבנגלוס".מיל

1,מס'כלי
אתגילהעמי,בפיקודו-של

מאותכמהמרוחקיםבהיותםהסט"רים
אליהםקרבהפורקת,מהמכליתמטרים
גחוןאלהגיעואלההלוחמים,אתושלח

שלושהאליווהצמידועץהעשויהסט"ר
לבן-זוגו.נוספיםמוקשיםושנימוקשים,
משהת-שלהם.הבליאלנסוגואחר-בך

למפקדהלוחמיםדיווחומיעדםרחקו
:סיניבחוףעתבאותהשנמצאחיל-הים

נודעהלאהצלחתםכלבים".שמעלגרזן"
גםשהיההכלימפקדרפי,2.מס'לכלי
חיל-מפקדלפקודתנעכולו,הכוחמפקד
שאיתרםולאחרהסט"ריםשנילעברהים

הגנרטוריםרעשאתששמעעדהתקרב
אלההצוללנים.אתשלחואזשלהם
חבריהםשהצמידוהמוקשיםאתמצאו

מוק-שניעודוהוסיפוהסט"ריםגחוןאל
אויב.כלילכלשים
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לנדאו)אלי:צילום(סודרבראםהטנקיםהעמסת

זעפרנהבראםהמכ"םלמחנההכניסהעלבחיפויטנק

אתהנט"קיםצוותיהפעילוב-090045
רביב""מבצעעוגן".ו"הרימומנועיהם

נחתותשלוששבללההישטעלהחל.
מפקדפיקדמאבטחותמשמרוסירות

שלושבתוםזאב.סא"לסוף,יםזירת
הנחיתה.לחוףהפלגההגיעהשיטשעות

-החוף"ראש"כוחלהםהמתיןכברפה
הגיחואשרימי,קומנדוולוחמיצנחנים

המרחבאתותפסוגומיומסירותהמיםמן
הטנקיםצוותיבעודלנחיתה.שנועד

התקרבההמנועים,אתלהתניעמתכוננים
שקטעלשמרהכוחמכונית.למקום

יתגלה.שלאכדיבהפגעולאמוחלט

ולמעטפריו,אתלשאתהחלהתרגול
אנשיירדונט"ק,דלתבפתיחתתקלה

חוףעלועלוכליהםעלהפושטהכוח
מסא"להועברהפיקודאפריקה.יבשת

מפקדהראל),ברוךסא"ל(פינקו""אלזאב

חזרוומלוויהןהנחתותוציהפושט,הכוח
אתולאסוףלחזורנכוניםסיני,חופיאל

המשימה.השלמתעםהפושטים

אבו-דרג'ראסעדהתנועה

הפלוגתילמוצבעדהק"מ,25בןהקטע
כולההדרךבעיה.היווהאבו-דרג',בראפ
לים,ונשקהההרלמצוקבסמוךעברה
דרשוהכליםמפקדיואדיות.שפכילמעט
התת-אדוםשציודהנהגים,אתלכוון

שימוש.מכללויצאנרטבשלהם
כוחשלתנועתואתלשבשעל-מנת

השאירואחריהם,לרדוףהיהשעלול
החוףלראשמצפוןצדמטעניהשריונאים

הכביש)נתיבכונהכך(42דורונה""ובאזור
כביש.קטעפוצצו
עלהשחרהאירכהוביןכהבין

הצר.האפריקניבכביששנעההשיירה

מהירההתנועההפכההיוםהארעם

תרגולותלפינעוהטנקיםיותר.ושוטפת
לבלמופניםותותחיהםהשריון,תנועת

עדלפעולה.ומובניםדרוכיםהעברים,
היהמשגב"),"(אבו-דרג'הראשון,היעד

שלאורכםק"מ,כ-18עודלעבורהכוחעל
נקודות-שמונהאושבעמפוזרותהיו

בדרך-המאוישותתחמת-תצפית-משמר

אוהגבולמשמרחיילישלבכיתהכלל
מרוח-שהיוהנקודות,גמלים.רוכבישל

נקבעומזו,זוק"מששהעדשנייםקות
מבנהוכללוואדיות,בפתחיבדרך-כלל

יריעו-אשראוהליםוכןשנייםאואחד

מטר.שעומקובורקרקעיתעלסגרותיהם
וגםמאוישותהיולאהנקודותמןחלק

חיילינמצאולאמאוישותשהיובאלה
נתפסואשרבעמדות-הלחימההאויב
נקבעשכך,כיווןהלילה.בשעותבעיקר
אופ-שריוןפעולתתבוצעהמשמרשנגד

מקלעיםבאששטיפההיינו,-יינית
פיזיטיהורללאתנועה,כדיתוךותותחים

ככללשמורשרצההכוח,מפקדכלשהו.
לטנקיםהורהההפתעה,גורםעלהאפשר

תותחיםבאשלפתוחשלאהמובילים

תדהמהמוכיהיוהמצריםאישור.ללא
שהטנקים,גםמהבאש,הגיבולאוכמעט

דבר,לכלכמצריםנראוצוותיהם,על
הכלים.צבעלרבות

במב-השלישילשותףאפשרהיוםאור

לפעו-להיכנסהאוויר,לחילהמשולב,צע

עדייןהכוחעםשהיהפקח-האווירלה.

והמטוסיםלפעולה,להצטרףהזמינםלא
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בסוללתופגעודורונה""כבישבקצותפעלו
בראסובמכ"םבאל-חפירק"אטילים

הכוח.יופרעלבלדאגוהעתוכלזעפרנה,
לפידות,רס"ןדיווחלערך0515בשעה

לסא"להמובילים,הטנקיםכוחמפקד

הכוחמפקדלעברי".מתקדםרכב":פינקו
מפקדהורהבמקבילעליו.לירותלוהורה
פגזלירותכמאסף,שנעא3',לטנקהכוח
השיטההייתהזוהמצרי.הרכבלעבר

כלי-השמדתואילךמכאןהתנהלהשבה

כלי-בהתקרב:הכוחמולשנזדמנוהרבב

המובילהטנקמפקדדיווחכלשהורכב

עדלהתקרבלרכבאפשראךלאחור,
המתקרבהרכבמטרים.400-300שלטווח
ונעמדהטנקיםשורתאתבראותונעצר
המפקד,ציקהבדיוקלזההכביש.בשולי
כשהןרקהמכוניותאללירותהורהאשר

לאהפגועשהרכבכדיוזאתבשולים,
נעשתהבוהפגיעההכביש.אתיחסום
על-ידיכךואחרהמקלעיםבאשתחילה

נהגכךבשדרה.האחרוןהטנקשלפגז
שקרבוגדולות,משאיותבשלושהכוח
באום.מפקדרס"ןלאבו-דרג'.בדרךאליו
ביטחון"ש"ליתרסיפרהנגמ"שים,כוח

ק"ג.5שלנפץמטעןמשאיתכלעלהטילו

במרחקהכוחכשנמצא0553,בשעה
רס"ןאיתרמאבו-דרג',ק"מכשנישל

בטווחחייליםעםג'יפיםארבעהלפידות
כךעלדיווחהואלפניו.מטרים400

ושנישלו,הגורלטנקפקודותנתןלאחור,
באשפתחואיטית,תנועהאגבהטנקים,

וחיי-באשמידעלואלההג'יפים.לעבר

נהרגו.ליהם
0606,בשעהאחר-כך,מספררקות

משאיותשתיעללפידותרס"ןדיווח
אישורקיבלבטרםשעודודומהבכביש,

הג'יפים.כגורלגורלןהיהבהן,לפגוע
לפי-הודיעבלבדדקהמקץמכל-מקום,

בערוהןואכןבוערות".כברהן":דות
בכבישבהןשהתחככוהטנקיםעלוהקשו

בפקו-הכוחמפקדהאיץזהבשלבהצר.

להקדיםהייתההכוונהכיזכרהואדיו.
האויבאתלתפוסכדילאבו-דרג',ולהגיע

לפיעדיין.מאורגןכשאינושחר,עם

להסתייםצריךהכיבושהיההתכנון

מחוגיהראוכברעתהואילו0600,בשעה

עםמגעיצרלאעדייןוהכוח0601השעון
קיבלושהמצריםלוברורגםהיההיעד.

מעו-והיההפושטהכוחהיקףעלהתרעה

לתגובתםעדהשהותמשךאתלהקטיןניין
האפשרית.

אבו-דרג'ראפכיבוש

בשרשרתאזורימחנההיהאבו-דרג'מחנה
צפוןשביןהיםשפתשלאורךהמחנות

לידהמחנה,במרכזלדרומו.מפרץ-סואץ

מסוגימימכ"םמוצבהיההמגדלור,
אנטנה.הזדקרהלמגדלורממערבדקה"."

רו~י-גדודמפו-תאיישוהמחנהאת

בסה"כ-אחתמשמרופלוגתגמלים
ששימ-מבנים,היובמחנהחיילים.ב-150

להםסמוךמגורים.וכמבניכמשרדיםשו
מגודרשיההמחנהלרכב.חצרהייתה
הגבעותלרגליאחד,קטעלמעטכולו,

הסמוכהצפוןמצדוהכניסהליעדשמצפון
למחנהבסמוךעברכביש-החוףלים.

ניצבולו,במקבילוממערב,לו.ומחוצה
המחנותביןהמקשרהטלפון,עמודי

החוף.שלאורךלנקודות-המשמר
המו-לטנקהמחנהנגלה0612בשעה

שלמטווחעודבאשפתחוהטנקיםביל.
ק"מ.שני

:לפעולהעתההצטרףרביעישותף
בחוףשניצבומ"מ,130שללתותחיםשני
פגזיםששהירוק"מ,23במרחקסיני,

ביריהדיוקלשםבמחנה.בול""שפגעו

ה"בין-יבשתית"הארטילריהאנשיהוצרכו

להת-נדור-הארץ.סיבובנתוניאתלחשב

עתה,מטוסים.רביעייתגםהוכנסהקפה
פינקוהורהצדדיו,משניהיעדעלמשסגר

להיכנסנגמ"שיםולשניטנקיםלארבעה

למחנה.
משגב""כיפינקודיווחדקות20לאחר

לנוע,המשיךהכוחבידיו.אבו-דרג')(
תחמושתנושאמסוקבסיניהוכןולבקשתו
בדרךלירותשהרבוהמובילים,לטנקים

הגיע0830בשעההיעד.כיבושובעת

מתלה-המטעןאת30.לדורונההמסוק

כלעו-וחזרלפושטיםהשאירגחונותשתת
קמת

ישראליקציןעמונושאכשהואשבא

בדיוטיהורו.היעדכיבושבמהלךשנפצע

לכבושהכוחהוצרךנחיתתואתלאפשר
יותרבהשהיוהמשמרנקודתאתקודם
בעתנתפסואלהמצרים.לוחמיםמ-20
אםבבהלה,ונמלטושלהםהבוקרמסדר

מחפורות.לתוךאולמוצבמחוץאל
כוחמפקדבאום,שלמהרס"ןמספר

המח-לתוךמטעןשקזרקנו":הנגמ"שים

והשקשניות,7080,ס6,וספרנו:פורות,
החבלה,קציןבאריק,נזפתיהתפוצץ.לא

המטעןאתקלטושהערביםהתברראבל
להםהועיללאהדברהפתיל.אתושלפו
דבר".שלבסופו

ועפרנהבראפהמב"םמחנהכיבוש
ללאכהעדנמשכהתאן"ג'ימ'יס"פעולת
מלאההפתעההופתעוהמצריםהפרעה.
אםוגםלאחור,עליהדווחלאכיונראה
ערפולהיהשנאמרמהשבכלהרידווח,
לעברעתהונעבטנו""אתמילאהטוררב.

הייתההתנועהזעפרנה.ראםמכ"םמחנה
עברהלאפתוח.בשטחוהתנהלהמהירה

שעלהבעשןהבחינווהשריונאיםשעה
מחנההיההמכ"םמחנההמכ"ם.ממחנה

היההואאבו-דרג'.למחנהביחסגדול

קלותהתגבעויותעםבמישורממוקם
שהוצ-גדולותאנטנות-מכ"םשתיבווהיו

למר-ונראוגבוהותעפרעל.סוללותבו

מקלעים23אותרוהמחנהבשטחחוק.
ערוכיםשהיו14.7,או12.5בקוטרנ"מ

בשלושהומוצביםברביעיות,אובזוגות
בפניאחדכלמגודריםשהיוריכוזים

היהכולושהמחנהאף-על-פיעצמו,

22במחנהאותרוכןכפולה.גדרמוקף
היההמשוערלפיאוהלים.ר-24בלי-רכב

עמדות170.עד150שםהחייליםמספר
לאורךהמחנהאתביתרווחפירותחי"ר

ולרוחב
והיו.

לגדרמחוץם%עמדות
מצפון.

מתקנימשניהעשןעלהמספרפעמים
חיל-האוויר.מטוסיטיפלושבהםהמכ"ם

שבעתאתלאתרהתבקשואףהטייסים
ק"מ?במרחקנמצאושכנראהז-נ4,טנקי

הרביעיהמטייסיאחדלמכ"ם.מדרום

שאיתרדיווחזעפרנהראסאתשתקפה

הכבי-להסתעפותממערבבק"מארבעה

זהבשלבמהם.באחדפגעאףוכישים,
שמטוסולאחרהטייסעםהקשרנקטע

נראהרוק,רס"ןוטייסו,נפגעסקייהוק")"(
לאעצמוהטייסב)-0840(.ליםצונח

אחריוהנרחביםהחיפושיםלמרותנמצא,
והמסוקים,ה"ברטרם"סירותשביצעו

הנותריםהמטוסיםשלושתטבע.וכנראה

ולפיהטנקים,אתלזהותהצליחולא
העבירממקומם,נעושמאחשששהיה

ואתלמאסףהנגמ"שיםאתהכוחמפקד
הטור.ראשאלהטנקים

הטנקיםפתחולמחנההכוחכשהתקרב

תנועהכדיתוךמטרים,2000מטווחבאש
בטנקשהיהדורון,סרןהבחיןואזאיטית.

בטווחוBTR-25,מצריבנגמ"שהמוביל,
ולידוהים,לצדלמחנהמצפוןמטרים700

הכוח,למפקדדיווחהואחיילים.קבוצת
שניהשני.בפגזוהשמידובנגמ"שירה

ממערבניצבוזו-52,8נוספיםנגמ"שים
מטרים.ו2ס0-ל800שביןבטווחיםלכביש

הטנקבאשמידנפגעיותרהקרובהנגמ"ש
התחיליותרוהרחוקלפידותרס"ןשל

באוםרס"ןשלהנגמ"שמערבה.לנוס
הכוח,מפקדאולםאחריו,רודףהחל

האשלשרהייכנסבאוםרס"ןכישחשש
עודלכביש.לחזורלוהורההטנקים,של

בטווחמערבהבתנועההתגלהנגמ"ש
הייתההארוךהטווחבשלמטרים.3000

ואף-בלתי-יעילה,אליושנורתההאש
להשמידולפידותרס"ןהתעקשעל-פי-כן

הכוח.מפקדשלחוזרתלקריאהענהולא
עםהקשרלרשתשהאזיןגי"ש,מפקד

1985.19ינואר297,מערכות



במקום.בולסדר"אותוקרא"לפידות,
האווירי,הקישורקציןהפעילזהבשלב
שחנוחיל-האווירמטוסיאתחריזי,רס"ן

שנמל-נגמ"שיםשניהשמידווהםבאזור,

טו.
בקרברבההתרוצצותהחלהבינתיים

אללהימלטפנוורביםהמחנהחיילי
שפת-דרךצפק,לכיווןחלקםלו,מחוצה

בדרכםולדרום.למערבוחלקםהים,
הרביםובערוצוניםבערוציםהסתתרו

בעיותכמההעמידשנוצרהמצבשבשטה.
שגורם-בכךשהכירהכוח,מפקדלפני

הח-הואבחלקו.אבדהמקומיההפתעה

עליועצמו,במחנהיטפלשבטרםליט,
שהתרוצצוהאויבחייליאתלהשמיד
הורהבו-בזמןלמחנה.'מסביבלעשרות

בלתי-שנמצאוטנקים,לשניהבוחמפקד

רצופהתנועהשלק"מ50לאחרתקינים
דרוםכלפימטרים600לנועלחימה,אגב

הטנקיםיתערבואם-חסימהולהוות

הכוחמפקדבקרב.זעפרנהראםשבאזור
קצין-הקשראתשלובנגמ"שעמולקח

אשרהחסימה,שללטנקיםוהעבירו
לאחר-קשר;תקלותהיושבהםלדרומי

א4)'(:שנתקעלטנקמכונאיהעבירמכן

בעקבותנכנסאלהפעולותוכשסיים
המחנה.לתוךהאחריםהכוחות

זרועותןשלושלמחנהלהכניסבמקום

הכוחמפקדהחליטשתוכנן,כפיטיהור,
רס"ןבלבד.זרועותשתילתוכולהכניס

לנועהוראהקיבלובאוםורס"ןלפידות
ולטהרו,הצפוניבחלקוהמחנהלתוך
נגמ"שועםנפשיורס"ןא3'הטנקואילו

שלהדרומיבחלקולנועהוראהקיבלו
הסופיתהבניסהלפניולטהרו.היעד

טנקיםארבעההנוחמפקדהעמידלמתקן
מהגדר,מטרים200-150שלבטווחים

נפגעוזובמכת-אשאחרונה.למכת-אש
ומבוניותצריפיםובןמד-גובהאנטנת
הכוחמפקדשלחאחר-כךבמחנה.שהיו
טכני)קלקולבושהיה(א2'טנקאת

צמדיהחלווכמקבילצפון,כלפילחסימה
לפידותרס"ןכשהצמדלהיכנס,הטיהור

ראשון.באוםורס"ן
סיפרהצפוניכוח-הטיהורכניסתעל
:לפידותרס"ן

בצדשהיההשערדרךנכנסתי"
לכביש.סמוךהמחנה,שלהמערבי
שלו-שחסמהמשאית,שםהייתה

זההיהמהכניסה,רבעיםשה
פקו-באוםמרס"ןשקיבלתילאחר

לנועפנימה,למחנהלהיכנסדה
ולדפוקלהיעצרמטרים,כ-30-20

מש-נכנסתירואה.שאנימהבכל

או-גירדתי''ממשלמשאית,מאל

מטרים30-20אחרינעצרתיתה,

במקלעלירותוקתחלתיממנה,וו
החייליםעלהטנקשלהעליון.

העמ-בתוךשבבואושהתרוצצו

באוםרס"ןשלהנגמ"שדות...
לשבורוהתחילמימיניהתקדם.

לחזיתירינוויחדמזרח,לכיתן

שלמהעלהכשעצרתיצפון.ולאגף
כשאנינ"מ,לעמדותימניבאיגוף

במקלעסיועהזמןכללונותן
בעשותיהשקים...עמדותלעבר

שבההטכניקהאתראיתיזאת
מתקד-היוהםואנשיו,שלמהפעלו

היוואזשק,זורקהיהמישהומים,

שהשקלאחרלנגמ"ש.נכנסיםהכל
בהת-שובהתתילומתפוצץ,היה

למחסהנכנסושק,זרקוקדמות,
חלילהוחוזר'הנגמ"ששריוןשל
כלאותםמאבטחאניכאשר-

הצפוני..."האזורכלפיבאשהזמן

פעלהצפוני,בקטעשפעללצמדבמקביל
באורחא3-ו'א5'הצמדהדרומיבקטע
מפקדסיפרזהכוחפעולתעלדומה.
נפשי:יאיררס"ןKS',נגמ"ש

'KS"שיהיוחשבתיכיקדימה,נע

יותרהיהא3'לטנקבעיות.לנו

מאשרהחפירותביןלהתפתלקשה
הייתיקדימה.נסענובנגמ"ש.לנו,

היוואזעצור',ימינה,נהג'אומר

3-2מטיליםהיינובןיורים,כולם
הלאה.וממשיכיםבתעלה,רימונים
לפתחעדהתקדמנוכזאתבצורה

נבנסנוהדרומי.מ"3הריכוזגדרשל
הצלחתיכאןנ"מ.הכליםלריכוז

מ"מ14.5למקלעמטעןלזרוק

מטעןאתמהנגמ"שזרקתיאחד.
התכופפנו.וכולנוהקילוחמישה
בזרי-המשכתילאזוזריקהלאחר

בימסוכן,דיהיהשזהמכיווןקות

ובז-מצריםהרבההסתובבובשטח

לאפנימההראשאתשהורדנומן
מסביב.נעשהמהאחדאףראה

כללירותהמשכתיזאתלעומת
העמ-וטיהורנסיעהכדיתוךהזמן,

שללאזורעדרימונים,בזריקתדות
מד-גובה".מכ"ם

בקטעהמחנהאתמטהריםהצמדיםבעוד
המחנהבמרכזנעוהדרומי,הצפוני
יורהכשהואהכוח,מפקדשלהנגמ"ש
המח-למרבזקרובכשהגיעלחזית.בעיקר

והצטרףעקבותיועלשבסיבוב,עשהנה
חלקולמחנה,מחוץשנמצאהכוחליתר

בשעהתקלות.בתיקוןוחלקובחיפוי

בטי-ממשיךהכוחשלחלקובעוד1051,

גי"שמפקדחפ"קהודיעהמחנה,הור

המתקןאתפוצצתםאם":הכוחלמפקד
צאו.החוצה".למב"מים),הבוונה(החשוב
לארגןהכוחמפקדהחלזוהוראהעל-פי

למחנהמחוץאלליציאההטנקיםאת
אליו.להצטרףכוחותיולשארוהורה
הכוחותוכמותולצאת,החלבאוםרס"ן

התאר-לאחר-מכןבמחנה.שהיוהאחרים

זופעילותתנועה.להמשךהבוחכללגן
מסוו.לשעהעדנמשבה

הפינוי

עתהלהמשיךהכוחעלהיההתכנוןלפי
ומרסהזעפרנהמחנהלעברבתנועה
-אלהיעדיםכיבושולאחרת'למת,

-הנחיתהמחוףק"מ64כדיהמרוחקים

ערלהמתיןמתאים,במקוםלהסתוות
החשיכה.בחסותולהתפנותהערברדת

בלילההפינוילתכנוןהעיקריתהסיבה
הנט"קיםתקיפתאתלמנועהרצוןהייתה

אויב.במטוסיבחזרהבדרכםהעמוסים

שהיהלפנידקות104020,נשעהאולם

החליטהבתנועתו,להמשיךמוכןהכוח

'ההתקדמותאתלעצורהמבצעמפקדת

מהשי-נבעהההחלטהולהפנותו.דרומה

:הבאיםקולים
:פעילותכלגילהלאהמצריהאווירחיל*

ולאמטוסינולקראתהמריאלאהוא
היבשתי.הכוחלתקיפתכוחותשלח

תנועהשלק"מ50לאחרהיההכוח*
כלים.בכמהתקלותונתגלולחימהאגב

טנקישלמעשיהםברוריםהיולא*
באזורהיההמשוערשמיקומםהאויב,

היוהאווירחילומטוסיזעפרנהראס
כלהיהולאאותם,להשמידצריכים

היהשיכוללקרבאיתםלהיכנסרצון

לאבדות.לבוחותינולגרום
והעבודהדייםגדוליםהיוהכוחהישגי*

תוספתאבדות.וללאנקייה""הייתה
ותקלותאבדותחשבוןעלהישגים

זה.במקרהכדאיתהייתהלאאפשריות,
יוםמבעודהכוחפינוישלהאפשרות

ועתה,התכנון,בשלבכברבחשבוןהובאה
החל-קיבלהכאן,שנמנוהשיקוליםלאור

שלאישורואתהמבצעמפקדשלטתו
לכוחבחפ"ק.על-ידושנמצאהרמטכ"ל,
שלבמרחקנקודת-פינוינקבעההמשימה

זעפרנה,מכ"םלמחנהמצפוןק"מכ-10
מפקדהורה1056בשעה29.נקודהליד

ומצאל-29נוע":הכוחלמפקדהמבצע
הופתעהכוחמפקדחוף)".ראש(פ"א

לחזור?"האם"ושאל:זומהודעהמאוד
חוזר.לאאתה"המפקד,לוענהלא","
שלזהשניסוחנראהל-29".נעאתה
המצריםעללהקשותנועדגי"שמפקד
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הנט"קיםאתולסכןהפינויחוףאתלאתר

היבש-לכוחהפקודהעםאליו.בתנועתם

פלגתהועמדה29,נקודהלעברלחזורתי
דקות.10תוךלתנועהבכוננותהנט"קים

הנט"קיםפלגתכשהחלהוו4ס,בשעה
הערכהמתוךהמצרי,החוףלעברבשיט

החלורבע,שעהיהיהתנועתהשמשך
התארגנותו,אתשסייםהיבשתי,הכוח

לפידותרס"ןשלהטנקצפננה.בתנועה
באוםרס"ןשלוהנגמ"שהמובילהיה

אנשיווכןהאחרוןזהשלאנשיוהסוגר.

אתבחזרהבדרכםפוצצונפשירס"ןשל
לרגלימטען-שקבהניחםהטלפוןעמודי

עמו-28הפילוובסך-הכלמהם,אחדכל

שהגיעולפניועוד:זאתכאלה.דים

נגמ"שואתבאוםרס"ןעצר29לנקודה

*.ן-כלאתריכזהכביש,שלהפיתוליםבאחד
זעפרנהבראםהמכ"ממחנהלעברמתפרסיםהטנקים

בנגמ"ששנשארווהמוקשיםהנפץחומר
בכביש.חבלהוביצע

אתהכוחמפקדפיזרעצמהבנקודה
א2-ו'2טנקהיקפית.לאבטחההכלים

השטחאתלאבטחכדיצפון,לצדנשלחו
ובידוא5'נגמ"שלשםנשלחכןזה.לכיוון

נעקשיםלהניחהכוחמפקדשלפקודה
שיתבררעדלחמשם,לאאךלחסימה

נשלחוא3-ו'3טנקיםשפיר.שהכל
נשארוא4-ו'4טנקיםמערב,כלפילאבטח

כאמור,ביצע5,ועמ"שקרובות,לאבטחות
במקבילדרום.צדאתואבטחחסימה

הפינוי,אזורלאבטחתשננקטהלפעילות

חיל-הים,אנשיאתהבוחמפקדשלח

מדויק,נחיתהחוףלאתרבעמ"שים,שהיו

הימיהקומנדושקציןהעובדהאולם

מזיכרונופרחהבאוםשלביהמ"שנמצא

החוףלאיתורנשלחווכךהמפקד.של
התפשטוהללומוסמכים.פחותאנשים
קבעוהםהקרקעית.לבדיקתלמיםוקפצו

הנט"קים,למעןוסימנוהוכשירשהחוף

מלאה.כשירותוהייתהלאלמעשהאך
הנט"קיםפלגתהגיעהכהוביןכהבין

מיליןחמישהלמרחקראש-חץבמבנה

יושבילעיניעלה1200בשעה29.מחוף
ומההחוף,שעלהיבשתיהכוחהנט"קים

בעשןהכוחהזדהההמח"טשלבקשתגם
.ירוק

הייתהחיל-היםאנשישלהכוונה

הנט"קואתנט~קיםבשניהחוףעללנחות
הפעולהלאחראבו-דרג'מחנהאולםלחילוץ,בכוננותלהעמידהשלישי

רקלפעולהעדיףהימי,הכוחמפקד
הנט"קהגיע1218בשעהאחד.בנט"ק

החוףשאורךהתבררואזלחוף,הראשון
לחסימהתגיעשהמשאיתרצהשלאהיאהנחיתה.חוףלכיווןדרוםמצדריתמטרים.20עלעולהאינולנחיתההכשיר

לדפוק""א4-ו'4לטנקיםהורההדרומית,והמעלההשרוףהמב"םבסיסאתעברהשרטו-היוומשמאלומימינויתר-על-כן,
1000.מטווחאותההמצריים,ההרוגיםעל-פניחלפהעשן,הנט"קאתלהטותחזקהאיימהורוחנים,

הטנ-הועמסוהמשאיתחיסוללאחרקורה,מהמביניםנוסעיהאיןוכאילוהצידה.

בליהשניהטנק(הנט"קעלא4-ו'4קיםהנוח,מפקדצפונה.בדרכההמשיכהמצ-משאיתנעהעצמהשעהבאותה
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אבו-דרג'נאזורהכוח

עלעלהאחריהםעליה).רשותשקיבל
אתשהעמיסלאחרKS'.טנקהנט"ק

להינתקהנט"קשלזמנוהגיעהכלים,

התרגו-כלביצועלמרותאולםמהחוף,

לאחור,וחתירההמכליםהרקתשללות
שבאלאחראלאלזוז,הנט"קהצליחלא

ודחפובאוםרס"ןשלהנגמ"שלעזרתו
הנט"קנחלץכאשר1237,בשעהלמים.
והצוותים,הכליםכשעליולדרךויצא
העמסתוהחלהלחוףהשניהנט"קניגש

ו-5.א3'3,הכלים

ה~מח"ט,הודיעהעמסהכדיתוך
במש-גילהכיהכוחלמפקדטוביה,סא"ל

החוףעלהיושביםערביםשלושהקפתו
שלהנגמ"שבהעמסה.וצופיםדרוםמצד

באי-נשלחהטנקים,אחדבחיפויבאום,

כלללאנמשכהוההעמסהלחסלפ,גוף
בהתפנותעוסקהכוחבעודהפרעות.

נגמ"שיםשלשיירההגיעה29,מחוף

החסי-למקוםאחריםוכלי-רכבמצריים

1300בשעההנחיתה.לחוףשמצפוןמה,
החפ"קע"ילשםחיל-האווירמטוסיהופע

משאיותובשלחםכלי-רכבבשבעהופגעו

הנח-שלושנעוההעמסהבגמרגדולות.

עיקרסיני.לחופיויקטור""במבנהתות
במסוקיםפונווהמפקדיםהלוחמים

לחוליית-הפיקוד-הקדמית-המטכ"לית,

הביטחון,שרפניהםאתקיבלושם
ומפקדהשריוןגיסותמפקדהרמטכ"ל,
חיל-הים.

האווירחילפעולת
המשיךהפשיטההלםעללשמורעל-מנת

הפשיטה.גזרתאתלתקוףחיל-האוויר
אכןוזומצרית,לתגובהגםהוכנוטייסיו
מ"ערפל-יציאהעוליומייםלאחרבאה

דיווח".
המצ-חיל-האוויריצאבספטמבר1וב-

מטו-כימסר,מצרידוברלפעולת-נגד.רי

102ההואביום.ביצעומצרייםסים
גיחות-תקיפה.

מיגמטוסישישההופלובקרבות-אוויר

הוקטיליםסוללות7.סוחויושני21
מטוסאבדלנו7.וסוחוי21מיגהפילו

ונשבהצנחרום,גיוראוטייסו,מיראז',
מצרים.שלהדלתאבאזור

תוצאות
רביב""-אסקורט""מבצעיבשרשרת

לרבותמצרים,חייליםמ-100יותרנפגעו
שלהאזרחיהמושל-אלוףבדרגתקצין
בשרשרותבמכוניתושנדרססוף,יםמחוז
שנינפגעוכןזעפרנה.לראםמצפוןטנק

נגמ"-שלושהכלי-רכב,70ק,-~83סט"רים

טלפוןעמודי27משמר,נקודותשבעשים,
זעפרנה.ומחנהדרג'אבובראסומכ"ם

שלהימיהקומנדומלוחמישלושה
בקרב.נפלוחיל-האווירשלוטייסצה"ל

מעורפלות,היוהמצריותההודעות
היכלחסניןכתבבאוקטוברב-2ורק

טנקיםששההנחתתעלב"אל-אהראם",
מבצעשכינהמהבמסגרתאמפיביים

מצרים".כיבוש"

9-היוםבאותועודנודעבעולם
צה"לשלרבתיפלישהעל-בספטמבר

בכותרותקראואירופהותושבילמצרים,
לתוךשריוןכוחותכניסתעלשמנות
צה"לדוברכשהודיעבערב,רקמצרים.

הכל.נרגעווהיקפוהמבצעעל
נפלשאףגמל-עבד-אל-נאצר,כךלא

הואהמאורעות.שלבעטייםלמשכב
חיל-מפקדואתהרמטכ"לאתמידהדיח

דווחשלאעלכעסוהיהוגדולשלו,הים
הסט"ריםטיבועעלשעות24במשךלו

עימסלפעולתהדומההתרמיתב"פעולת
בונד".
בנאוםנאצרקבע1968בנובמברב-6
אלהפעולות"כיהאומה,מועצתלפני
הכוחותאתלדללכוונתןישראלשל

לקבלאלאברירהלנוואיןבתעלה
זו..."הסלמה

בפעולהלדוןפרשניםהמשיכובעולם
מבחי-אלגנטית":תיארההעיתוניםואחד

מדם".ועקובהברוטאליתאךצבאית,נה

תורתייםלקחים
והא-היבשההים,-זרועותיולכלצה"ל

היבטיו,כלעלהמבצעאתלמד-וויר

כלבונתקיימואךקטןמבצעזההיהשכן
:משולבלמבצעהתנאים
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ממסוקתחמושתוהורדתאלונקהעלפצועפינוי

בזירתאוויריתעדיפותהובטחוא.

הצלחתבעקבותימית,ועליונותהפעולה
אסקורט"."מבצע

טקטית,מבחינהמאוזןהיההכוחב.

קטן.היהשלוהחרמ"שכוחכיאם
במבצעקריטישלבההחפה,שלבג.

ובהפתעה,בשלמותבוצעימי,משולב
הפינוי.שלבגםוכמוהו

שיתוף-הפעולה,לגבילקחיםנלמדו

לזרוע.זרועביןה"תפרים"לגביובעיקר
תקלות,גםהיואךמושלם,היההביצוע
כמוהמבצע,במהלךתוקנומהןשכמה
בהפעלתניסיוןחוסרבתכנון,כפילות
במבצעמשותף.ואימוןמשולבתמפקדה
-המתגלגל"הפיקוד"ענייןבלטרביב""

הכוחכלעלהפיקודהעברתהיינו,
חלילה.וחוזריבשתילמפקדימיממפקד

אג"ם,ר'אזשהיהמיאמרהמבצעעל.

בים,חוצפנימבצע":וייצמןעזרהאלוף
כתרגילניתןהיהאםובאוויר.ביבשה
צריךמבית-הספר.עףהחניךהיהבפו"ם,

בע-שווהגזרהמלגזור"אמר,להזהיר",
אמר:בר-לבחייםרא"להרמטכ"ל,תיד".

בארון-המתיםמסמרעודהואהמבצע"

המבצעהערבית.היזומההמלחמהשל
המצוינתבמטרההחלמטרתו,אתהשיג

המבצעית".במשימהוכלה

זהמבצעלראותאין:לכלומעל
משו-כמבצעאלארגילה,שריוןכפשיטת

היבשתיהכוחשלהתלותגדולהבולב

:שלביובכלהימיתהזרועשלבפעולות
לתפיסתו,החוףהכנתהסט"רים,השמדת

בשלום.והחזרתוהנוחהובלת
הכי-יוםבמלחמתנלמד.המבצעאך

דומהבהיקףמבצעיםנעשולאפורים
כלילכךשהיולמרותסוף,יםבזירת

הדרושים.השריוןוכליהנחיתה
שלום"במלחמתנעשוזהמסוגמבצעים

שלמדאתיישםהיםחילכאשרהגליל",
רב~ב"."מבצעמלקחי

ע

*
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