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האירועיםכאחדנודעהקא-סאןפרשת

ויאט-נאם.במלחמתביותרהמפורסמים
חשאניעליה,נכתבשהכלאף-על-פי

לעזרת1968שלניידי-האוירהמבצעיםכי
הייתיהנכון.באורהוארולאקא-מאז

השתלשלותעלגרסתיאתשתכירורוצה
הדברים.

הצופןשםהיהנ(207"לאם-סוןמגסוס"
הס-נערכוובויום15שנמשךלמבצע,

קא-עלהקרבאתשסיימותערויות-אויר

מןזופעילותשנבחוןלפניסאן.ישולם,
הרקע:אתלשחזרהראוי
?לאויבחשובהקא-סאןהיתהמדוע
אותנוהניעמה

ועליהלהגן.
לשח-נייד-אוירבמבצעצורךהיהמדוע

עלינואלה,שאלותעללענותכדיורורה
השטח.עלמבטתחילהלהעיף

ויאט-נאםדרוםשלהצפונייםבמחוזות

לגביבמיוחדקשותבעיותכמהקיימות

בעלות-ושלארה"בשלהמזויניםהכוחות

ויאט-נאםשלשטחהכברובבריתה.

גיאוגרפית.אחידותהעדרבצפוןגםבולט

מדיניותחברתיות,השלכותזהלגורם
שלאופייםעלרבהוהשפעהוכלכליות,
המחוזותהיקפם.ועלצבאייםמבצעים

דרוםעל-ידיבמזרחתחומיםהצפוניים,
יוצ-לאוס,על-ידי-ובמערבהים-הסיני

צפוןאתהמחברצר,יבשתיגשררים
והדרו-המרכזייםהמחוזותעםויאט-נאם

מקיףהאיזורויאט-נאם.דרוםשלמיים

ויאט-נאםדרוםשלשטחהמכללחמישית

מ-50קטןרוחבוביותרהצרהובנקודה

קילומטרים.

הצפונייםלמחוזותבעלות-הבריתלתכנית

מי-אבטחתיסודיות:מטרותשלושהיו

מרכזי-אוכלוסיהעלהגנההחוף,שור

המ-שלהצפוניגבולהוהגנתעירוניים

לאבטחהיוחייביםהחוףמישוראתדינה.

:בחינותמכמההמכרעתחשיבותובשל
חיו-תחבורהורשתמזוןייצוראוכלוסיה,

מרכזי-לשנירבהחשיבותנודעהכןנית.

המחוזיתהבירה-הגדוליםהאוכלוסיה

דא-נאנג.הגדולוהנמלהוטה

בעיקרמרוכזיםהיובאיזורארה"בכוחות
קואנג-טרי.מחוזשלהמזרחיתבמחציתו

חומת(רוק-פייל""המכונההבסיסמן
קו-ביצו-נתמשךבמרכז,שמוקםהצוקים),

מ"רוק-החוף.לעברמזרחה,מקוטערים

היתהלאוס,גבוללעברמערבה,פייל"

מפקדההיהמוללוןג'וןלויט'-גנרל

פגסוס,במבצעפרשי-האוירדיביזייתשל

ארו-פטרוליםבעיקר-דלילההגנהרק
מתוךשפעלוסיור,שלואלמנטיםכי-טווח
בקא-סאן.והמבודדהקטןהבסיס

כ-20ששכן-קא-סאןשלהקרביהבסיס

ו-10המפורזלשטחדרומיתקילומטרים

שלהמזרחימגבולהבלבדקילומטרים
לסיועובראשונהבראששימש-לאוס

ופקחו-המפורזהאיזורעלששמרוליחידות

הו-צ'י-בנתיבהצפונייםפעילותעלעין

כמעטמוקפתקא-סאן,לאוס.בקרבתמין
שלבמרכזםנמצאההרים,ברכסילחלוטין
בינותשהובילובקעות,פרוזדוריארבעה
בדרוםלבסיס.ומצפון-מערבמצפוןההרים
כביש9,מס'כבישעלקא-סאןשלטה

הצ-במחוזמזרח-מערב)(היחידיהרוחב

החוף.אזוריעםלאוסאתשקישרפוני,
;מרובעתרמהעלשכןעצמוהבסיס
800-ורוחבוקילומטרכ-1.5-אורכו

אלו-מסלולהיהבבסיסהמיוחדמטרים.

קילו-כ-1.3באורךבלתי-מבריקמיניום

למטוסיהתאיםנוחבמזג-אויר;מטר

הרקולס").,,(ם-031לרבותתובלה,

בשלביחודתובןקא-סאןשלחשיבותה
מאוכל-באזוריםלחימהלמנועשאיפתנו

תנועהמהאויבלמנוענצליחאםסים.
קלהגישהובכך9מס'בכבישחופשית
בעיקרלהילחםלאלצונוכלהחוף,לאיזור

נוכלוכאןהמאוכלסים,למרכזיםמחוץ
במגבלותהאויריתעוצמתנואתלהפעיל
מועטות.
מ-אחוזים49באויבתמכו1967בשלהי

שלטהואהצפוניים.המחוזותאוכלוסיית
ב-שונותמובלעותועלהרמות,רובעל

עוצמתהוערכההשנהבסוףהחוף.איזור
איש,ב-43,000הצפונייםבמחוזותהאויב

קואנג-טרי.הצפוניבמחוזמרוכזיםרובם

סטבמתקפתהאויבשלהעיקריתמטרתו
ויאט-נאםדרוםעללהשתלטהיתהב-1968

המזו-מכוחותיהניכרשחלקלכך,ולגרום

שהואנראההמערכה.אתיטשוינים
חלקעלצבאית,בפעולהלהשתלט,ציפה
ולכונןהצפונייםהמחווותשנישלגדול

חלקהיתהקא-סאןשחרור".ממשלת"בהם
מיוחדתמטרהשהיתהוברור,זובתכנית

על-ידילכידתהויאט-נאמי.הצפוןלצבא

עלחמוראיוםיוצרתהיתההצפוןכוחות
דרךופוחתתהצפוניבאיזורכוחותינו

קואנג-העירלעברהאויבלהתקדמות

בצפיפות.המאוכלסוהאיזורטרי

ווסטמורלנד,גנרלשצידןכפילכך,נוסף
לחוללקיוההאויבכיספקכמעטאין"

לזודומהתפניתבקא-סאןניצחוןעל-ידי

צי-הוא:בריאן-ביאן-פוב-1954שהושגה

האמריקניםאתיכהבקא-סאןשניצחוןפה

המורלאתיערעראשרפסיכולוגי,בהלם
שלהם".

סי-גברו1968שלהראשוניםבשבועות

עלובאההממשמשתאויבלהתקפתמנים
רוכזוהמפורזהאיזורלצפוןסמוךקא-סאה

ויאט-צפוןדיביזיותמארבעפחותלא

-הו-304ה-352-מהןשתייםנאמיות.

שלהצפון-מערביבקצהשרוכזודומה
מוצבותמתוכןכשיחידותקואנג-טרי,מחוז

לכךפרטןא6-אק.אתהמקיפותבגבעות
סול-מקדםשהאויברבים,סימניםהעידו

הדרו-במחציתארטילריהשלרבותלות

הסמו-ובאזוריםהמפורזהאיזורשלמית

המקומותבכלוכי-לאוסלגבולכים
מ-יעיללטווחהארטילריהקודמההללו

קא-סאן.בסיס

התקפת-כיהאמריקניהפיקודמשהשתכנע

קא-סאן,עלבקרובתונחתכבדהאויב

באיזור.כוחותיולחיזוקבזריזותפעל
דא-מאיזורהועברה-5"הנחתיםרגימנט

דיביזיית;הנחהלידבצפוןונפרסנאנג

ניידת-אויר)(הצבאשלהראשונההפרשים

חטי-שתיעםהצפונייםלמחוזותהועברה

החלה-101.המוטסתהדיביזיהשלבות
בר-קא-סאןבסיסתוגברינוארבמחצית

רגימנטשלהשניהגדודעל-ידיציפות

שלהראשוןהגדודעל-ידיה-26,הנחתים
ה-גדוד-ולבסוףה-9הנחתיםרגימנט

ויאט-נאם.דרוםצבאשלה-37קומנדו

חיי-ל-6,000קרובבבסיסנמצאועתה

לים.
לאיזורסמוךהכוחותתגבורעםבד-בבד

כהפצצות-8-52מפציציהחלוהמפורז,

קא-סאן,לידיעדיםעלשיטתיותתשבץ

קרב-מטוסי;בהםמצויהאויבכישסברו

ויאט-נאם.צפוןשלבדרומהתקפוהפצצה

ובמחנהברוק-פייללקא-סאן,ממזרח
לאפשרכדיכבדהארטילריהרוכזהקרול,

ל-קא-סאן,לבסיסארוך-טווחסיוע-אש

מהירה.תגובהצורך
בינואר21שלהמוקדמותבשעות-הבוקר

מכבר,זהלהשציפובהתקפה,האויבפתח

באשנפגעהעיקריהבסיסקא-סאן.על
-ומרגמותרקטותארטילריה,-דלילה

בצפוןמוצבי-חוץנגדגישושובמאמצי
נחתיםהדפולבסיסמדרוםובצפון-מערב.

נסיונותויאט-נאםדרוםצבאשלוכוחות

הדומהמבנהבעלתעוצבה-נחתיםרגימנט'
תוספתעםאמריקניתחי"רחטיבתשללמבנה
המער'.-מסייענשק

1972דצמבר226,מערכות",
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הצפון-ויאט-נאמיתהתכנית

נוסףהדלק.ממאגרניכרוחלקהבסיס
החיוני,מסלול-ההמראהקשהנפגעלכך
לאי-בטיסותזמניתלהפסקהשגרםדבר

החזיתקויוהודקוצומצמומעתהזור.
ומוצביוהעיקריהבסיססביבקא-סאןשל

יום,66במשךמעתה,הסמוכים.ההרריים
בדיאן-לזכותנסיונותהאויבעל-ידינעשו

חדשה,ביאן-פו
הסיועגברנמשךקא-סאןעלשהמצורככל

מדידוגמתם.היושלאלממדים,האוירי
מפציצישלגיחות45בממוצענערכויום

מטרותלעברטקטיותגיחותו-8-52300
הומ-פצצותטונות1,800האיזור.בקרבת

קרחותבהותירןהאיזור,עליוםמדיטרו
הוט-מבצעיםימי70במשךבג'ונגל.רבות

מכ-כפלייםכמעטפצצות,טונות96,000לו

חיל-האוירעל-ידישהושלכההפצצותמות
והואינג-קא-סאןלכפריםלפלושאויב

למעשההשמידהזוראשונהבפעולההוא.
שלהתחמושתמצבורכלאתהאויבאש

בשניםהאוקינוס-השקטבזירתהאמריקאי
.1943-1942

יעי-היוה-8-52מפציצישלההפצצות

ונודעההאויב,חיילינגדבמיוחדלות
עליהם.קשהפסיכולוגיתהשפעהלהן
חשובהתוספתהיתההארטילריתהאש

175תותחישישה-עשרהאוירית.למערכה
עלנוסףוברוק-פייל,קרולבמחנהמ"מ
המסירוקא-סאן,בתוךאחריםקנים40

ה-עמדותעלופצצותפגזיםכ-118,000
מהבסיס.קילומטר16שלברדיוסאויב
מהאוירקא-סאןאתלתספקהצלחנואמנם

כו-אששלבחומהמגיניהאתולהקיף

ל-רבהחרדהשררהזאתכלחרףתשת,

זה.מבודדמוצבגורל
לחלוטיןמוקףהיההבסיסהכל,ככלות
לפחותהואהמספרישיתרונואויבעל-ידי
האויב.בידיהיתהוהיוזמהלאחדשלושה

קא-עלהחולשיםמהשטחיםניכרחלק

ה-על-ידיונשלטומוגניםהיולאסאן

העזהאש-הנגדלמרותויאט-נאמים.צפון
במסלולבהתמדהלהלוםהאויבהצליח

חשו-ובמתקניםהחיוניוהנחיתהההמראה
מעורביםמסכי-אשעל-ידיאחרים,בים
מרגמותואש.רקטותארטילריה,של

מזג-האוןרליום).פגזים150בממוצע(

פעמיםקא-סאן.מגינילרעתהיההואגם
נמו-וענניםערפלאפוףהבסיסהיהרבות
אויריסיועשמנעובלבדזולאאשרכים,
אנשיםלקדםלאויבאיפשרוגםאלא
הנחתים,שלההגנהלקויסמוךוציוד
בכך.שיובחןבלי
הקרב1968.בראשיתהמצבהיהכזה

אר-ביןכוחכמבחןנראהובאהממשמש
שלתוצאותיוויאט-נאם,לצפוןצות-הברית

כב-ופסיכולוגיותמדיניותהשלכותיהיו
דות-משקל.

ה-דיביזייתשלרובהנפרסינוארבסוף
ה-שלהטקטיתבגזרההראשונהפרשים

מאיזורהצפונייםבמחוזותה-2,קורפוס
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מסוקיםארטילריה,פגזירקטות,פצצות,
שלאלכךלדאוגעלינוהיהומטוסים.

רשלנות.מחמתמיותרתתקלהכלתהיה
כדל-היתההמבצעשלהבסיסיתהתפיסה

שניעםהראשון,הנחתיםרגימנט:קמן
לכיווןמערבההיבשהדרךיתקוףגדודים,
הרא-הפרשיםשדיביזייתשעהקא-סאן,

ביוםהאויר.מןהרמהעלתסתערשונה
ימשיכו2ועודה-,,ע"וביום1ועודה-"ע"

קא-לכיווןמערבה,לתקוףהכוחותכל

ה-2החטיבהתנחיתהמחרתביום;סאן

גדודים3הראשונההפרשיםדיביזייתשל
לצשין-ותתקוףלקא-סאןמדרום-מזרח

ב-שנמצאה-26,הנחתיםרגימנטמערב.
אתלאבטחכדידרומהיתקוףקא-סאן,

תוכננההבסיסעםהחבירה471.גבעה
ימים.שבעהלכעבור

מסלול-בנייתכיהתבררהתכנוןבמהלך

המב-להשלמתחיוניתקא-לולידתעופה

להכ-היהצריךה-"ע"יוםלפניעודצע.

כשטח-שנתפרסםזה,מסלול-תעופהשיר

אתלשפרהיהנחוץכןכמוסטד"."נחיתה
כדילקא-לו,רוק-פיילבין9מס'כביש

בשטח-נחיתהתספוקתצבירתלאפשר

מב-כלעלמסגניאחדהפקדתיסטד"."

האחר,סגני(סטד""בשטח-נחיתהצעינו

בהכנתעסוקהיההמנהלה,אנשיכלעם
החל-ה-"ע"ביוםלדיביזיההדרושכל

מזון).במצרכיוכלהבכדורים
שלההנדסהיחידותהחלובמרסב-14

דבורות"-הראשונההפרשיםדיביזיית
ה-וגדודה-5(הניידהבניהגדוד(הים"

שדה-התעופה,אתלבנות-ה-11הנדסה

ומערכתתספוקתעזריהחניה,משטחאת
ה-"ע"ביוםסטד"."בשטח-נחיתהמצדים

מסלול-שלבנייתונסתיימה6פחות

200ורוחבומטרים500שארכותעופה,
שטחיםזהלמועדעדהוכנוכן;מטרים

מטו-לתדלוקמתקניםתחמושת,מלחסון

ל-סמוךענפהכבישיםורשתורכב,סים

מתוגב-הים",דבורות"סטד"."שטח-נחיתה

העבודהרובאתביצעוכבד,בציודרות
בשדה-התעופה.

לאחרהתכנית,להצלחתהשניהמפתה
ה-מאמץהיהקדמי,בסיס-מבצעיםכינון

1/9.הסיורגדודשלוהסיוע-באשסיור

ה-,,ע"יוםשביןבתקופהפעלזהגדוד

כוחותעםבשיתוףה-"ע",ליום6פחות
היתה8-52.ומפציציארטילריהאויר,

הכנתשלכמעטמושלמתדוגמהזאת
טקטי.מודיעיןבהעדרשדה-קרב

"54ס:10
עברה1968בינוארב-22ואילך.בינג-סונג
אחדיםימיםאךהוא-פו-עיי,לידמפקדתי

מצפוןאוונס,למחנהעברהלאחר-מכן
לנועלדיביזיהאיפשרהזופריסהלהוח.
קצרה.התראהלאחר
תכ-להכיןהוראהקיבלתיבינוארב-25

לתגבורוקא-סאן,בסיסשללשחרורוניות
הרא-היהזהכאחת.המשימותלשתיאו

אחר-כךשהביאואירועיםבשרשרתשון

פגסוס.למבצע
:משולשתהיתההמשימה

בקא-סאן.הבסיסאתלשחרר*

לקא-ול-4קמ9מס'כבישאתלפתוח*

סאן.

ה-באיזורהאויבכוחותאתלהשמיד*

פעולה,
הפר-דיביזייתתוגברההמשימהלביצוע

רגימנט:נוספיםבכוחותהראשונהשים

ה-26,הנחתיםרגימנטהראשון,הנחתים

ה-ויאט-נאמיהדרוםהמוטסהמשימהכוח

1972דצמבר226,מערכ~ת""

ה-37.ויאט-נאמיהדרוםהקומנדווגדוד3

מעלהישירפיקודיתחתהיוהכלבסך
חיילים.ל-30,000

אופןלגבימלאחופש-פעולהקיבלתי
רחוקותלעתיםשרקדברהמשימה,ביצוע

התפיסה,כשהתגבשהמפקד.בכךמתברך

יעבדוהיחידותמכלשנציגיםביקשתי

הש-תחתעוצבומפורטותתכניות,אתנו

בנינושלי.המטהראששלהקפדניתגחתו

קא-סאן,איזורשלדגםחולשולחןעל

לבסיס-אחדותפעמיםיצאתיעצמיאני

הדבריםאתלתאםכדיהנצורהנחתים

מפקדו.עםישירות
מאחרהתכנון,מאמציאתמדגישאני

מעורביםהיוושוניםרביםכהשכוחות

רצינואםה-"ע=.ביוםליהוכפפווכולם

ההתקפה,במשךוגמישותמהירותהפתעה,

בתכניתחלקואתלהביןהיהאחדכלעל

אמוריםהדבריםהפיקוח.תהליכיואת

רביםדבריםעוצמת-אש.לגביבמיוחד

קא-סאןבסיס
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שעהעדההתקפהלדחייתגרםהאויר

פרשי-האוירגדודערךזובשעה;1300

מייק","לשטח-נחיתההסתערות-אויר1/7

מס'לכבישמדרוםשולטשטחעלשנמצא

הנחתים.שלההתקפהקולפניהרחק9,

שטח-לאותוהגיע2/7האוירפרשיגדוד

פרשיגדודולתגברו.להרחיבוכדינחיתה
לתוךהסתערות-אוירביצע5/7האויר
מולבערך9,מס'לכביש.מצפוןאיזור

אלויעדיםשנימייק=."שטח-נחיתה
גדודעל-ידימדוקדקסיורלאחרנבחרו
נתבררזהבסיור;פרשי-האוירשלהסיור

למ-יחסית.חלשהאלהשטחיםהגנתכי

ב-כמעטנמצאוהתוקפיםשהכוחותרות

בטווחהיועדייןלקא-סאן,הדרךמחצית
נכ-שטחי-הנחיתהשניהארטילריה.סיוע

היתהלאבמקוםהאויבהתנגדות;בשו

הו-סוללתהוטסהשטח-נחיתהלכלעזה.

השלי-ההטיבהומפקדתמ"מ105ביצרים

קיי-"הצפונילשטח-הנהיתהקודמהשית

הושלמוהגרועמזג-האוירלמרותטם".

רדתלפניה-,,ע"יוםשלהמשימותכל
החשיכה.

באורחהיהה-"ע"יוםשלהעיקריההישג
מורכבמבצעלפועלהוצאשבוהמקצועי

הקבועלוח-הומניםלפינוהלהמבצע;זה

ותי-שניותשברירישלתזמוןעםמראש

מדוקדק.אום
רדףה-,,ע"יוםשלהגרועמזג-האויר

רחוקותלעתיםהמבצע.משךכלאותנו
ממששלפעילותלבצעמסוגליםהיינו
לקוראמושגלתתכדי(1300שעהלפני

ענניםתקרתטוב"-פירושומזג-אויר"מהו,

קילו-שנימעלראיהוטווחמטר150מעל

אתהוכיחהגרועמזג-האוירמטרים).
סטך""שטח-נחיתהשבהקמתהרבההיגיון

לרכזהיהניתןלהתקפותינו.כקרש-קפיצה

ל-בכוננותוציודתחמושתיחידות,שם

מערבכלפישמזג-האויראימתכלתזוזה
מרוחקיםשטחי-התארגנותזאת.איפשר

הת-ביכולתחמורותמחבליםהיויותר

שלנו.המהירהגובה
המשיךבאפריל))12ועודה-,,ע"ביום

לאורךבהתקפתוהראשוןהנחתיםרגימנט
נח-פלוגותשתי9.מס'כביששלהציר

ל-מוגבלותהסתערויות-אוירערכותים

הח-מגדודיגדודהרגימנט.לתנופתסייע

ערךפרשי-האוירשלהשלישיתטיבה
בעודיותר,מערבהחדשה,הסתערות-אויר

עמ-אתמשפריםהנותריםהגדודיםשני

הת-לשטחינעההשניההחטיבהדותיהם.

ביוםלהסתערויות-אוירמוכנהארגנות,

1972דצמבר226,מערכות".

לכך.תידרשאםהמחרת,
שגרתי,כמהלךהדבריםייראושלאכדי

ההס-שלמועדיהןרקכילהדגישרצוני

ומקומןה-,,ע"ביוםהעיקריותתערויות
לאחרההתקפותכלמלכתחילה.נקבעו
ה-במצבלשינוייםבהתאםתוכננוזאת

בלתי-צפויים.הישגיםביסוסלשםאואויב

כאשרהקצבאתלהחישפקדתילמשל,
הבהירו,ה-"ע"ביוםההתקפותתוצאות

בכוננות.איננושהאויב
בהתנג-נתקלושלנוהעיקריותההבקעות
ה-הוטלהלכן;מהמצופהקלהדות-אויב

המקורי,המועדלפנייוםלקרבה-2חטיבה

גזרותאלנעיםגדודיםשלושהכאשר

לשטחי-הנחיתהוממערבמדרוםחדשות

באשנתקלואלהגדודיםשלנו.הקודמים

ההסתערויות,במשךהאויבשלארטילריה

מיו-קשייםללאיעדיהםעלהשתלטואך

גדודיםשישהנמצאוהזאתלעתחדים.

בעומקארטילריוסיועאוירפרשישל
האויב.שלשטחו

רגימנטאתלהניעעתההיתהמטרתי
הנייחתההגנהעמדתמחודה-26הנחתים

פקדתילכן,האפשר.ככלמוקדםשלו,
גדו-בעוצמהלתקוף3ועודה-"ע"ביום

גבעהאתולתפוסלקא-סאןמדרוםדית
לאחרהבסיס.עלהחולששסח-471

אתהנחתיםלכדוכבדהארטילריתהכנה
יוםבאותואויב.אנשי30בהרגםהגבעה,

שלהשניההחטיבהמגדודיאחדהסתער
ישנהצרפתיתמצודהעלפרשי-האויר

הראשוןהמגעתוצאותלקא-סאן.מדרום

"11

*,,,

..

קא-סאןלבסיסהספקההצנחת



הרוגים.חיילי-אויבבארבעההסתכמו

התארגנוה.שטחיאלנעההחטיבהיתרת
המשיכהבאפריל))45ועודה-"ע"ביום

המצודהעלבהתקפתההשניההחטיבה
בהתנגדות-בהיתקלההישנה,הצרפתית

הנחתיםאתתקפואויביחידותעזה.אויב

בהותירםבגבורה,נהדפואך471בגבעה

היהזהקרבבשדה-הקרב.הרוגים122

כוה-המבצע.במשךהעזיםהקרבותאחד

ויאט-נאמי)דרום(ה-3המוטסהמשימה

מפלוגותאחתלהטיסמוכןלהיותנצטוה
עםלחבירהמקואנג-טרישלוהרובאים

ויאט-נאמי)דרום(ה-37הקומנדוגדוד
הראשונההחטיבהשליחידותבקא-סאן.

פרשי-האוירגדודעםלפעולהנכנסו

לשטח-נחיתההסתערות-אוירוביצעו1/8

מ-ממשנמצאזהשטח-נחיתהסנפר"י"

3מס'כבישעלושולטלקא-סאןדרום
האויב.סביבלהיסגרהחלהמעגל

המשיךבאפריל))56ועודה-"ע"ביום

עלמבצעיואתהראשוןהנחתיםרגימנט

לו,ומדרום9מס'לכבישמצפוןהרמה

הקרבותקא-סאן.לעברמערבהנעכשהוא
מב-בגזרתניטשוזהביוםביותרהעזים

2/7גדוד:השלישיתהחטיבהשלצעיה
עלמערבהלנועהמשיךפרשי-האוירשל

חסמואשראויבכוחות9.מס'כביש

הקרבעיקשת.התנגדותגילוהכבישאת
אתהאויבנטשובסופושלםיוםניטש

אבידותלאויבהסבהגדודונמלט.עמדתו

נל-כןאחד;ושבויהרוגים83:כבדות

כלי-נשקו-10אישייםכלי-נשק121כדו

פרשי-האוירמדיביזייתיחידותצוותיים.

החליפוהם;471לגבעההוטסוהראשונה

ל-להםואיפשרוזהבמוצבהנחתיםאת

כ-6894,500,גבעהלעברלנועהתחיל

החילוץזההיה(צפון-מערבלכיווןמטרים

פלוגותשתיקא-סאן).מגינישלהראשון

בעודהגבעהעלנשארופרשי-אוירשל
בהתקפהפותחותהנותרותהפלוגותשתי

קא-סאן.הכפרלכיווןדרומה,

פרשי-שלהראשונההדיביזיהכוחות

על-הותקפוסנפר""בשטח-נחיתההאויר

ברימוני-במרגמות,החמושאויבכוחידי

ו-20הובסהההתקפהובמטולי-רקטות.יך

הוטסה1320בשעהנהרגו.האויבמאנשי

ה-8המוטסהגדודשלה-84הפלוגה

דיביזייתשלבמסוקיהויאט-נאמי)דרום(

עםוחיךהקא-סאןלבסיסהאוירפרשי
ההיטםה-37.הקומנדומגדודיחידות

החבירהאתוצייןתקריותללאבוצע

בקא-סאן.הכוחותעםהרשמית

מכוח-גדודיםשלושהערכובאפרילב-7

הסתערויות-אוירה-3המוטסהמשימה

לקא-סאן,וממזרחלכבישמצפוןלעמדות

גבוללעברהימלטותדרכילחסוםכדי
מע-היתקלויותרק.אירעובאיזורלאוס.

האמיהכוחותלסגת.השתדלוהאויבטות

לת-החלוויאט-נאמייםוהדרוםריקניים

וציודנשקשלמרשימותכמויותפוס
המעוזהישנה,הצרפתיתהמצודהנטושים.
וטו-נכבשההאויב,שלהאהרוןהמבוצר

הרה.
הכוחותשוחררוב-0800באפרילב-8

ה-פרשיודיביזייתקא-סאןעלהמגינים

הח-ל,,בעל-הבית"הפכההראשונהאויר

חבורתאתהטיסההשלישיתהחטיבהדש.
נצ-ומפקדהקא-סאןלתוךשלההפיקוד

בוצעההמשימההאיזור.אתלטהרטוה
טיהרפרשי-האוירשל2/7שגדודלאחר

הבסיסלעבר9מס'כבישאתבהצלחה

יחידותה-26.הנחתילרגימנטעםוסכר
ממזרחברמההחזיקוהשלישיתמהחטיבה

מגעשקיימובלאלבסיס,ומצפון-מזרח
והכמו-האויבעםמגעהעדרהאויב.עם

נטוששנמצאחדשציודשלהגדולותיות
האויבכיבבירורהצביעובשדה-הקרב

תבוסהעל-פנימהאיזורלהימלטהעדיף
עשתונותיואתאיבדהואבקרב.ודאית

הנועזות,המהירות,מההתקפותכתוצאה
המבצ-אחת.ובעונהבעתשוניםבמקומות

מערב.לכיווןנמשכועים
ה-הנחתיםרגימנטהשתלטבאפרילב-9

תוקן9מס'וכבישיעדיוכלעלראשון
פהצולפיםהאויבשצלפיתוךונכבש,
רקטותממרגמות,-האויבאשושם,

בהד-הפכהקא-סאןלתוך-וארטילריה

מאוד.לדלילהרגה
1/2,פרשי-האוירגדודלכדהמחרתביום

המחנהאתהראשונה,החטיבהפיקודתחת
-בלנג-וי,המיוחדיםהכוחותשלהישן

האויבהתנגדות;לקא-סאןממערבק"מ6
פב-במחציתנכבשזהמקוםקלה.היתה

ויאט-נאמיות,צפוןיחידותעל-ידירואר

שריון.בסיוע

באורחנפתחקא-סאןלבסיס9מס'כביש
ה-שיחידותלאחרבאפריל,ב-11רשמי

ולילהיומםעמלוהנחתיםשלהנדסה
סללוהוימיםב-11משימתן.אתלהשלים
;כביששלקילומטרמ-14למעלהמחדש

גשרים9מחדשהקימואותיקנוהן

שלרביםבחלקיםשבילי-מעקף.17וסללו
אדמהמפולותלסלקעליהםהיההכביש

בורות.ולסתום

ה-נוספיםמבצעיםמ-38למעלהתכננתי

קא-באיזוףשליטתנולהרחבתדרושים

נצטויתימגקדמת,התראהללאאולם,;סאן

הדיביזיהאתלהסיגבאפריל10בבוקר

ל-להסתערותולהתכונןהאפשריבהקדם

בפינויהחלוהחלוץיחידותא-קאף.עמק
נמשכומצומצמיםמבצעיםבחודש.ב-11
שלהרשמיסיומומועד-באפריל15עד

פגסוס.מבצע

מת--207%"פגסוס/לאם-סון"מבצע

המבצ-מאיזורהסופיהפינויועדחילתו

נייד-כמבצעבהיסטוריהיירשם-עים

ה-זיהיתהידיעתימיטבלפיקלאסי.אויר

פרשי-שדיביזייתוהיחידההראשונהפעם

במסגרתהסתערות-אוירערכהה-1האויר
ועוצמת-אשתמרוןשלמה.דיביזיונית

לפנימאוד.גבוההברמהיחדיוהופעלו
בעוצמת-מרוכזלשימושהורגלנוקא-סאן

הניידות.גםלכךנוספהכעתבלבד.אש

המהירותאתדרמטיבאופןהוכיחהמבצע
כוחלקרבלהכניסניתןבהןוהתכליתיות

שלובטקטיקותבשיטותשימושתוךגדול,
שלונשנההחוזרהכישלוןניידות-אויר.

די-שללמהלכיםבמהירותלהגיבהאויב

לה-הביאהראשונההאוירפרשיביזיית

אותוהניסולבסוףלסגתאותואילץבסתו,
עשתונותיואתאיבדהאויבמשדה-הקרב,

כבדותאבידותלונגרמולחסר-ישע.והיה
במשימתונכשלוהואובציודבאנשים

קא-סאן,אתלשחררשאץהכוחאתלחסום

לעכבו.או

רבהבמירהליחסניתןפגסוסהצלחתאת
ה-"ע"יוםלפניולהכנותהמדוקדקלתכנון

באיזורוהתצפיותהסיוריםולתכליתיות
פרשישלהסיורגדודעל-ידיהמבצעים

מט-לבחורוליכולתאלולסיוריםהאויר.

אוירסיועעל-ידילתקיפהכדאיותרות
ישוער.בלערךיש8-52ומפציציטקטי

כנקודתמטד","שטח-נחיתהשלהקמתו
בסיסכנכונה.הוכחהכולו,למבצעמשען

ליחי-נחוצהתספוקתדחיפתאיפשרזה

הס-הצלחתהדיביזיה.שלהקדמיותדות

נוצלההעיקריותהגדודיותהאוירתערויות
תוקפ-הסתערויות-אוירעל-ידיבמהירות

מחלקתית,ואפילופלוגתיתבעוצמהניות

וארטילריה.אוירבסיועכולן

ל-ניתנתהמבצעשלהכלליתההצלחה

ב-15המשימה.מילויעצםעל-ידיהערכה

המבצעים,לאיזורהדיביזיהנכנסהימים
קא-סאן,אתשיחררההאויב,אתהביסה

אחרלאיזור-קרבותוהועברה
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