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בשניםהגרילהמלחמת

הרקע--1968--ו966
האסטרטגי

מתח"אל"ארגוןהולדת

בתחילתפתח"אל"ארגוןשלהקמתו

נגדהטרורמלחמתאתחידשה1965,
שנים.כעשרבתהפסקהלאחרישראל,

עורקרמההארגוןאתלהקיםההחלטה
הערביתהפסגהשבוועידתלאחרוגידים

סוכם1964,בינוארב-1שהתקיימה
אולםישראל.נגדמאוחדתחזיתלהקים
אינההההלטהכיהפלסטיניםמשראו

יזמהלנקוטהחליטומעשי,ביטוימקבלת

לפעול.ולהתחילמשלהם
פתח"אל"ארגוןשלהעיקרייםבסיסיו

ופעילותובסוריה,עתבאותהנמצאו
-1966()1964תקופהבאותההעיקרית

ישראלנגדלפעולבניסיונותהתמקדה

עימההגובלותהמדינותשטחמתוך

נגדאיבהלפעילותאותןלגרורבמגמה
קדש""מבצעניסיוןסמךעלישראל.

אלהפעולותכיפתח"אל"אנשיהניהו
הערבים,ינצחושבהלמלחמהתתפתחנה

בהתנגדותנתקלהפעילותםאולם
ולבנוןירדןמצדומוצהרתמפורשת
עבדולנשיאהאשרמצריםמצדובעיקר
הצבאיהכוהלהכנתהפרעהבהראהנאצר

בעתיד.שתפרוץמלחמהלקראתהסדיר

1967-1966-מפנה
שינויהל1966שלהשנייהבמחצית
אל"ארגוןשלפעולתובדרךלכתמרחיק
בסוריהלה.זכהשהארגוןובתמיכהפתח"

הקי-הפלג1966בפברוארלשלטוןעלה

אחמדוהקולונלהבעת'מפלגתשלצוני
ותומךהצבאיהמודיעיןראשסוידאני,

לרמטכ"להתמנהפתח",ב"אלנלהב

ביןהתקרבותגםהלהבמקבילהצבא.
שללתמיכהזכתהוזולדמשקקהיר

האר-התוודעסוידאניבאמצעותברה"מ.

וגיאפטונגטסהמאושללתורותיהםגון

נגדללחימהדוקטרינהלגבשוההל
הפלסטיניםעלהתבססותתוךישראל

שלפעולותיהםהדיעצמה.שבישראל
מעמדםאתשיפרובישראלהמחבלים

עודדוהציבורהשונותערבמדינות.בקרב
ארגוןדוגמתנוספיםארגוניםשלהקמה

מצריםע"ינתמךאשרגיבורי-השיבה","

הפלסטינאית",השחרורחזית"וארגון

חששהמצריםסוריה.ע"ינתמךאשר
מאסי-ישראליתתגובהמפניעתבאותה

שלשלטונואתלמגרשתוכלוחשבהבית
מתוךישראלנגדטרורתעודדאםהוסיין

בספטמבר)13סמוע'פעולתירדן.שטה
אולםזו.תיאוריהחיזקהאמנם1966(

מאמ-אתחוסייןהמלךהגבירבעקבותיה

משטההמהבליםפעילותאתלסכלציו
העולם.ברהביאותםרדףואפילוממלכתו

ישראלנגדהטרורפעולותהתמשכות

שתוכלככלתימנעישראלכיוההערכה
ועקבערבמרינותנגדבמלחמהמלפתוח

גמולמפעולותתימנעאףהסובייטיהלחץ

אתלהגבירלמצריםגרמוסוריהנגד
1967בראשיתהטרור.בארגוניתמיכתה
פדאין""גדודאתמהדשמצריםהקימה

זושנהובפברואר-אפריל141,מס'
סוריהשלנציגיםביןמפגשיםנתקיימו
אל-פתח""הארגוניםנציגילביןומצרים

סוכםאלהבמפגשיםהשיבה".ו"גיבורי
משטחןיפעלוהאחרוניםהארגוניםשניכי
מצריםואילווירדןסוריהלבנון,של

עזה.רצועתמשטח141גדודאתתפעיל
פעו-119בוצעו5.6.67(עד(זובתקופה

13נהרגווממהלכןישראלנגדטרורלות
חברי11חיילים).9מהם(ישראלים

ואחדנפצעו65נהרגו,מחבליםארגוני
ונשבה.נתפס

הימיםששתמלחמת

ביוניב-6הימיםששתמלחמתפרוץ

שלהתיאוריהאתכביכולהצדיק1967,
המלחמהשתוצאותאלאהטרור,ארגוני

הערבים.שלמציפיותיהםרחוקותהיו

מדינותשלחולשתןאתחשפההמלחמה

נוספתהתפתחותבאהכךובעקבותערב
הםהטרור.ארגונישלבאידיאולוגיה

האמצעים,בכלישראלאתלהתישביקשו

הגרילה"מלחמת"היהשבהםוהחשוב
חובהעתהראוערבמדינותהפלסטינית.

אלהלארגוניםשניתןבכללסייעלעצמן
נשק,להםסיפקוואףישראלנגדבמאבקם

מבצעי.תכנוןואפילוהדרכהציוד

עשוהגרילה"מלחמת"תחילתלקראת
כדיעצוםמאמץהשוניםהמחבליםארגוני
תושבימקרבאנשיםלשורותיהםלגייס
מנסיכויותהירדן,שלהמערביתהגדהערי

פלסטי-סטודנטיםומקרבהפרסיהמפרץ

אףשונותמדינותבאירופה.שלמדונים
העממיתסיןאלה.אנשיםלאמןסייעו
אלג'יריה;פלסטיניםצעיריםאימנה
שהובאוערביםסטודנטים200אימנה

מיוחדצבאיבמטוסוהועברומאירופה
שהוכשרולאהרלירדןומשםלסוריה

הסמוךאל-האמהבמחנה;למחבלים
מאותכמהבינתייםהתאמנולדמשק,

אברהםאל"מראה:בסמועצה"לפעולתעל*
-27עמ'268,מערכותמגרסה",מבצע"איילון,

עשרהעדשבעהשלבמחזוריםאנשים
מצב-פלסטיניםוהייליםוקצינים;ימים

הםאףהורשוועיראקסוריהמצרים,אות
הלקולקהתלארגוניםלהצטרף

במבצעיהם.

ביהודהמהפכנית"מלחמת-גרילה"
ושומרון
ספטמברחודששלהשנייהבמחצית

מאותכמהושומרוןליהודהחדרונ,967
אנשירובםהמהבלים,ארגונימלוחמי

השחרורחזית"אנשיומיעוטםפתה"אל"
לפניעודהתאחדהאשר(הפלסטינית"

גיבורי-"ארגוןעםהימיםששתמלחמת

דרךהתגבשהזובתקופההשיבה").
שלבהשראתןהטרורארגונישלהפעולה

עלהסתמכותותוךאלג'יריהושלסוריה
ליישםניסיוןנעשהטונג.טסהמאוכתבי

לוחמת-הגרילה"שלהסיניתהתורהאת

ושומרון,יהודהלאזורהמהפכנית"
תושביאתלעוררהייתההמידיתוהמטרה

נגדולמאבקהפלסטינילרעיוןהאזור
בסיסיםזההרריבאזורלייסדוכןישראל

שלחוליותיגיחומתוכםאשרמוצקים,
במגמהיותרגדוליםכוהותואףמחבלים
ביעדיםובמיוחדישראלייםביעדיםלפגוע

להתחילגםהוחלטהצבאי.הממשלשל

עצרתלפתיחתסמוךבמועדהפעולהאת
רפיוןאתלהוכיחבמגמההאו"ם,

חוסרואתבשטחיםישראלשלהשליטה
בראשהקיים.המצבאתלהנציחיכולתה

ביהודהפתח"אל"ארגוןשלפעולותיו

הארגוןשלהמבצעיםקציןעמדושומרון
מטהערפאת),יאסר(עמאר"אבו"

ועיקרבקבטייה,היההארגוןשלהפעולה
תאיםבהקמתהתרכזהזהבשלבהפעילות

שלפעילותה(וכפר.כפרבכלהארגוןשל
עודנקטעההפלסטינית"השחרורחוית"
שלההמועמדמשנלכדשהחלהלפני

מוסטפהחברון",הרמפקד"לתפקיד
חולייתואנשיכלנלכדוואחריוח'מיס,

ישראלהארגון).פעיליכלוכמעט

מדיניותבשלבהזובעיהעלהתגברה
עםבשטחיםהאוכלוסייהכלפיליברלית
במחב-בלחימההמודיעיןשיטותשכלול

המרדף.טכניקתשלופיתוחלים
נכשלה,המהפכנית"מלחמת-הגרילה"

ו"החזית"פתח"אל"חברימרביתשכן

באוושומרוןיהודהלשטחי_שהוחדרו
לאהםומאירופה.מסוריהמאלג'יריה,

להסתייעיכלולאהשטח,אתהכירו
להסתתרונאלצוהמקומיתבאוכלוסייה

.בהרים
מאוהגדרתלפי(ניתוקשנוצרברגע

המונילביןהגרילהלוחמיביןטונג)טסה

ה-1עדלבוא.הכישלוןאיחרלאהעם

20



מחבלים500-כ-400נעצרובאוקטובר
יהודהבאזוריפתח"אל"שלומסייעים

ועוזריו,ערפאתיאסרואילוושומרון,

המוניכיןלהשתלבהשכילולאאשר

לירדן.לברוחנאלצוהעם,

לפעי-כ"אזור-בסיס"הירדןבקעת

פתח"אל"ארגוןלות

אזורכינון"מגדירבכתביוטונגטסהמאו
אסטרטגי,מעוזזההרי"כלהלן:בסיס"

יחידותמבצעותעליובהישענןאשר
אתומשיגותמשימותיהןאתהגרילה

הגרילהשלחימתכיוון"ועוד:מטרתן".
והלוח-האויבקוויבעורףנערכתבאופיה

שלהכללימהעורףמנותקיםשםמים
סימןהנהעורףבלאלחימההריהארץ
כיאפשריבלתיואולםהגרילה,שלההיכר

רבזמןותתפתחתתנהלהגרילהלוחמת

הםהםאלהבסיסאזוריבסיס.אזוריבלא
הגרילה".אנשישלעורפם

בסיסאזורלכונןהצליחושלאלאחר

בספ-ושומרוןיהודהשלההרריבשטח

פתח"אל"במפקדתהחליטו,1967טמבר

הבסיס"אזור"תהיההירדןבקעתכי

בפעולותיהםלהישעןיוכלושעליו

ובשומרון.כיהודהוכןהירוקהקובשטחי
בבקעתבסיסאזורלהקיםההחלטה

המשטרשיקולים:ממספרנבעההירדן
התבוסהלאחרחלשיםהיווצבאוהירדני

הירדןבקעת;הימיםששתבמלחמת
הםהלא-היעדלשטחיקרובההייתה
בבקעתהגבול;ושומרוןיהודהשטחי
לסוגרוקשהאשרארוך,גבולהנוהירדן

הירדןובבקעתבכללבירדןהרמטית:

גדולהפלסטיניתאוכלוסייההןהיובפרט
בסיסיםלשמששיכלופליטיםמחנותוהן

;הארגוניםאנשילפעילותאידיאליים
רבות,השקיהתעלותהירדןבבקעת
לירדןהנשפכיםנחליםמעובדים,שטחים
פעולותעלהמקשיםעצמו,הירדןואפיק
עלהיינו-ומשורייניםממוכניםכוחות

צמחיהבשטחצה"ל;שלגמולפעולות

לאזורבהסתרלחדורהמאפשרתסבוכה
מלפניעודכילזכורישלכךובנוסףהיעד,

אל"לארגוןהיוהימיםששתמלחמת
בשונה,-הבקעהבצפוןבסיסיםפתח"

ארבעין.ובתלבקלעת

החזית"ארגוןהוקם1967בנובמבר

בתוכושאיחדפלסטין"לשחרורהעממית
הפלס-השחרורחזית":הארגוניםשניאת

ארגוןהקמתעםהנקם".ו"צעיריטינית"
מינויוועםפתח"ל"אלמתחרהכארגוןזה

השחרורארגון"ליו"רחמודהיחיאשל
הורחבהשוקיירי,במקוםהפלסטיני"

מאוד,עדישראלנגדהמחבליםפעילות
בבקעתהשתמשוכאחדהארגוניםושני

אתהעמידזהמצבכ"אזור-בסיס".הירדן
דילמהבפני1968בראשיתירדןממלכת

מפניירדןאתהזהירהישראלחמורה.

האזהרותמימושמפניוהחששצבאיגמול
השלטוןצמרתכקרבדעותלחילוקיהביא
עמון.ברבת

שלפעילותםכיסברחוסייןהמלך
מהווהירדןשלמשטחההמחבליםארגוני
בהג'תממשלתו,ראשאךלמדינה,סכנה

הגדהלירדןמשאבדהכיסבראל-תלהוני
שייגרםנוסףלנזקערךעודאיןהמערבית,

לצבורעשויההיאזאתולעומתלירדן,
למחבליםתעזוראםגדול,מדינירווח

המדיניותבישראל.ולהילחםלהמשיך
כלפיערכית.דוכן,אםהייתה,הירדנית

נגדמפעולותכמסתייגתנראתהחוץ,
כדידברעשתהלאבפועלאךישראל,

אףירדןשבצבאוהפלסטיניםלהפסיקן,
פעילותםשיכלו.ככלאלהלפעולותסייעו

ונעשתההלכההמחבליםארגונישל
חוליותבשיגוררקלאוהתבטאהגלויה

בגבולבשימושגםאלאלגבולמעבראל
הירדןבבקעתישראלעםהמשותף

וכבסיסישראלשטחתוךאלליריכעמדה
מארביםכללואשרקצרות,לגיחות

עלוירימוקשיםהטמנתהבקעה,במערב
לפעולותבתגובהשאן.ביתעמקיישובי

צבאוחייליבאשמשיבצה"להיהאלה
תקריותהאש.לחילופימצטרפיםהיוירדן

עדוהגיעוהסלמהתוךותכפוהלכואלה
בפברוארב-14בפברואר.ב-15למשבר
במרג-פתח"אל"אנשיהפגיזובובו-15

חיים.ומעוזרופיןכפרהיישוביםאתמות
שבמ-תקריתוהתפתחהבאשהשיבצה"ל

ארטילריהטנקים,צה"להפעילהלכה
כאשרהצהרים,בשעותאוויר.וחיל

ספגירדןצבאכיחוסייןלמלךהתברר
שלבריחהמתחילהוכירבותאבדות

לשג-פנהמזרחה,הירדןמבקעתתושבים

הפסקת-אש.וביקשבעמאןארה"ברירות

האש,אתלהפסיקנכונותהביעהישראל

ללחוםירדניתבהתחייבותזאתהתנתהאך
2300בשעהפעיל.באורחבמחבלים

והאשלתנאי,הסכמתואתחוסייןהביע
פסקה.הישראלית
המלךקראבפברואר,ב-16למחרת,

שרבמחבלים.ללחוםהאתרגלימעל
זוקריאהעלהואגםחזרהירדניהפנים

הביט-שירותיעצרושעותמספרובמשך

המחבלים.בארגוניפעיליםהירדניםחון

פיעלהמעצריםהופסקושלפתעאלא

נראהלרגעירדן.ממשלתראשהוראת
ראשאתלהדיחעומדהמלךכיהיה

ישיבהכינסהאחרוןאךהממשלה.
בהוהשיגהירדניהפרלמנטשלמיוחדת
ברירהבליתהמלך.הוראותנגדתמיכה
ממשלתובראשאמוןמחדשהמלךהביע

נפסקה.המחבליםארגונינגדוהפעילות
הביאהחוסייןהמלךשלכניעתו

ארגונישלבפעילותםניכרתלהסלמה
למעשהעכרההירדןכקעתהמתכלים.
הנסיךניסהוכאשרהמוחלטת,לשליטתם

שםלבקרחוסיין,המלךשלאחיוחסן,
אינהזוכיהארגוניםראשיאתולשכנע

משםגורש-בישראללמלחמההדרך
פנים.בבושת
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הקרבוזירתהמערכתיהרקע
כראמהמעולתעלההחלטה-

שהובילאוטובוסעלה1968במרסב-18
מוקשעלהרצליה""מגימנסיהתלמידים
מבוגריםשניאורה,לבארסמוךשהוטמן

מעשרהויותרנהרגובאוטובוסשהיו
נפצעו.תלמידים
הביטחוןשרכינסעצמו,יוםבאותו

ובהעיתונאיםמסיבתדיין,משהדאז,
הואהמחבלים.פעולותעלפרטיםמסר

לביןבפברואר16שביןבתקופהכידיווח

פעו-37המחבליםביצעו1968במרס18

ו-60ישראליםששהנהרגושבהןלות,

בפעולותנהרגומחבליםכ-50נפצעו.
אלה.

התלמידיםבאוטובוסהפגיעהבעקבות

התכניותאתלאשרהכלליבמטההוחלט

גייסותמפקדתושלהמרכזפיקודשל
משוריינותפשיטותולערוךהשריון

מבצע(ובצאפיתופת")"מבצע(בכראמה
הגדו-המבצעיםשניאלההיואסותא")."

ששתמלחמתמאזצה"לשערךביותרלים
המחב-בארגונילהכותנועדווהםהימים

ישראלבשטחלפעולמהםולמנועלים

להשיג,שניתןביותרהארוךהזמןלמשך
הקרבהעצמאותיוםלקראתובמיוחד

.ובא
עודבמטכ"לאושרולפעולותהתכניות

החלהלילהובשעותעצמוערבבאותו
ביצוען.לקראתהמילואיםגיוס

מחריעהירדניהמרדיעין
פגישהבכראמהנערכה1968במרסב-10
חאג'אלהירדניהמודיעיןראשבין

עיאד.ואבוערפאתיאסרלביןערכיאת
ראששלבקשתולפישנערכהבפגישה

פיעלכיהאחרוןדיווחהירדניהמודיעין
האמ-סי.אי.איי.מסוכנותשקיבלידיעות

במבצע.לפתוחישראלעומדתריקנית
הואולפיכךפתח",אל"ארגוןנגדגדול
מהלזמןפעילותםאתלהפסיקלהםהציע

יעץאףהואירדן.שטחלעומקולסגת

כדיירדןצבארמטכ"לעםלהיפגשלהם

בנושא.דעתואתלשמוע
פתח"אל"ראשינפגשובמרסב-18

שניתהזהירםוזהירדןצבארמטכ"לעם
בימיםהצפויהישראליתפעולהמפני

אםלשמועביקשאףהואהקרובים.
לתוךלסגתאוולהילחםלהישארהחליטו

השיבוהמחבליםמנהיגישניירדן.שטח
שבועצמויוםובאותוויילחמו,יישארוכי

הכו-מפקדיבאסיפתוהשתתפולכראמה

כוחותנגדלהילחםהוחלטשבהחות
כאמורראולאהירדניהצבאראשיצה"ל.

ק4

ש

ברירהבליתאולםבאהדה,זוהחלטה

לכוננותבמרסב-18הירדניהצבאנכנס
עליונה.

הקרבזירת
מבקעתחלקפניעלהשתרעההקרבזירת

ובצפוןהמלחביםבדרוםהנתחםהירדן
עםארגמןהיישובאתהמחברדמיוניבקו

הואזהאזורהיבוק).הוא(זרקאהנחל
מצפוןהנמשכתאליפסהצורתכעל

ק"מל-30ק"מ10ביןנערוחבה:לדרום

נהרעוברבמרכוהק"מ.כ-50ואורכה
גבעותבתוךהמלח,ליםהנשפךהירדן,
לשניהבקעהאתומחלקלבנותחוואר
שומרוןהרישלבמוצאםשווים.חלקים
המער-הירדןכיכרמשתרעתיהודהוהרי

העיקריהחקלאיהשטחשהיאבית,

אמנםמאפשרזהשטחלירדן.שממערב
בציריםקשהתנועהלאחרשריוןפריסת

ניתןלאאךושומרוןיהודהשלההרריים

צדימשנישכןרכובה,תנועהבולנהל
נעימה,קלט,:נחליםמספרנמצאיםהירדן

לירדןהנשפכים-ופרעהמלחהמסדת,
זהשטחלמשבצות.השטחאתומחלקים
והמכונהשנייםעדאחדכק"משרחבו

מהווהה"זור",בערביתאוגאון-הירדן
שלובסופההירדן,מילזרימתטבעיאפיק
אתהנהרמימציפיםגשומהחורףעונת

במיוחד.רחבהופךוהנהרהשטחמרבית

שישהעדכחמישהשרוחבהזו,רצועה
בקעתשלהירדניהחלקביןמפרידהק"מ

ישראל.שבשליטתהחלקלביןהירדן
הנדסימבצעהנהזהמכשולחציית

בגבעותדרכיםלפלסהדורשמורכב
כלעלהזוראתלחצותאחד;בצדהחוואר

ולה-בו;המצוייםהקרקעייםהמכשולים

פטלשיחישלהסבוכההצמחייהעלתגבר
אתהמכסהגבוהיםאשלועציומלוח
נוספיםמכשוליםומסתירההשטח

בנוסףג'ונגל.בחרבותשימושודורשת
רוחבואשרעצמוהנהראתלצלוחישלכך
לו-500הקיץבעונתמטריםל-735ביןנע

ולח-החורף,עונתכסוףמטרים1000עד

השני.מהצדהחווארגבעותאתצות
שימושדרשההמורכבהמכשולחציית

מכניציודשונים:מסוגיםבאמצעים
החווארבגבעותנתיביםלפילוסהנדסי
המכשוליםלחצייתגישוראמצעיובזור;

עצלולנהרצליחהאמצעישבזור;
ולמ-המוקשיםלשדותפריצהואמצעי

אדם.ע"יהונחואשרמוקשים,קבצי
לביןהחווארגבעותביןלירדןממזרח

המזרחיתהירדןכיכרמשתרעתעמוןהרי

שרוחבוזהאזורהע'ור.בערביתהמכונה
-הערבהביתבאזורק"מ15ביןנע

אל-דמיהבאזוראחדק"מלביןכופריין
חלקיםלשלושההנדוןכאזורנחלקמצרי

:לדרוםמצפון
דרומיתק"מכ)-3לדוגמאמהכפרא.

צרזהחלקוצפונה.אל-מצרי)לצומת
זהווחצי.ק"מעדכק"מורוחבומאוד
לאוככללבאינטנסיביות,מעובדשטח
היבשה.בעונהגםמהציריםבולרדתניתן

ואל-מצרי.מעדיממתחמינשלטהשטח

עדודרומהלדוגמאמהכפרב.
עדשלושהזהחלקשלרוחבומנדסה:
וניתןמעובדלאשטחזהוק"מ.ארבעה

משוםנשלטאינוהשטחרק"ם.בולפרוס
נמצאתהדרומיובחלקוירדנימתחם

כראמה.העיירה
שטחזהוים-המלח:ועדממנדסהג.

ברובומעובדק"מ,15עד10ברוחב
לאזהבשטחגםהצפה.בשיטתומושקה

רצועה-וחלקורק"םלפרוסניתן
נשלט-במזרחוק"משלושהברוחב

הירדניים.וכופרייןשונת-נימריןממתחמי

והצי-עמוןהרינמצאיםממזרחכאמור

נעור-כופריין-בית-שבהםרים

;הערבה
גשר-נימריןשונת-וואדי-סיר

הםדמיה,צווילח-מעדי-גשראלנבי,
הערבילצבאשישהיחידיםהגישהנתיבי

הירדן.לבקעתהירדני

היההע'ור)(המזרחיהירדןככרמרחב

כראמה.במערכתהעיקריהלחימהמרחב
היינובמרס,ב-25כאמורנערךהמבצע



כולוהאזורכאשרהחורף,עונתבסוף
הקרקעזחלי:רק"םלתנועתמאודקשה

הופכתגבסשכבותועליהחרסיתשעיקרה
גשמיםירידתלאחרכברעבירהלבלתי

בשיפועיםוכברמ"מ,ארבעהשלבכמות

אגניעבראלהרק"םמחליק110של
שם.מרותקונשארהניקוז

האויב
עצמושיקםהימיםששתמלחמתלאחר
מחדש.והתארגןהירדניהערביהצבא
דיביזיותשתינכללושלוהכוחותבסדר
דיביזיהמשוריינת,דיביזיהחי"ר,

משמרגדודקומנדו,גדודישניממוכנת,
האחראיכוח(המטכ"לומפקדתמלכותי,

ושירותיהגבולמשמרהמשטרה,על
הביטחון).

טנקיםכ-350עמדוהצבאלרשות

א84-4-ו(א74-4,ןוטאפ100סנטוריון,)250
שריוניותכ-130ארטילריה,קניכ-230

שריו-כ-140מ"מ),76.2תותח(סלדין""

)280נגמ"שיםכ-11400,רט"~"סיורניות
טנקיםכו-200סרצן")"ו-120א311-4

עלקנידומ"מ)40א24-4נ"מ
היר-האווירחילווקר-בולדוג).מרכב

ומרביתהמלחמהלאחרשוקםלאדני
בעיראק.בבסיסיםנמצאומטוסיו

כראמהמערכתשלהפעולהבגזרת
מס'מוגברתחי"רדיביזייתערוכההייתה

במערכהלדיביזיהשהוכפפוהכוחות.1
שריוןחטיבתחי"ר,חטיבותשלושכללו

טנקים,גדודאחת,ממוכנתחטיבהאחת,

חת"מגדודשדה,חת"מגדודישלושה

הנדסהגדודכבד,חת"מגדודמתנייע,
105כללההדיביזיהעצמתנ"מ.וגדוד
ו-14-47(4-48~פאטון(טנקים

קני88;
105%18ליטראות,)25%54חת"מ
לונג-מ"מ155%8מתנייע,א25-4מ"מ

107-מרגמות18מ"מ);203%8טום,
24ועוד(נ24-4נ"מטנקים24;מ"מ

נ55-4(.מ"מ12.7קניים4נ"ממק"כים

משהורגנרלמיורפיקדהדיביזיהעל
האריסה.

הירדניכצבאשהופקוהלקחיםלאור

הימיםששתבמלחמתהתבוסהמן

כלעל1דיביזיהשלהתכניתהתבססה
עלנערכההדיביזיהבהגנה.היסודכללי

הירדןמבקעתהמוביליםהציריםשלושת

הירדן,בבקעתמאבטחמערךעםלעמאן

השטחשלהציריםבפתחיעיקריומערך
-מעדי-דמיהצירעל:כלהלןההררי
מתוגברתחי"רחטיבתנערכהצווילח
שדה,חת"מגדודעםטנקים,בפלוגת
שלהעיקריבמערךערוכהחה"נפלוגת
פלוגה)(ואל-מצריחטיבה)(מעדימתחמי

טנקיםומחלקתחי"רפלוגתומפרישה

דמיה;מוצבבסיסעלהמאבטחלמערך

ואדי-נימריןשונת-אלנביגשרצירעל
שבמעדילזהזההבסד"ככוחנערךסיר

אתהמאבטחהמערךכללהפעםאך
פלוגתבשניהם(אלנבימנדסה,המוצבים

המחבליםואתטנקים)ומחלקתחי"ר

שבכראמה.
נעור-כופריין-בית-הערבהצירעל
האח-כמומתוגברתחי"רחטיבתנערכה

ומחלקתחי"רפלוגתוהפרישהרות,
מוצביכסיסעלמאבטחכמערךטנקים

ממוכנתחטיבהומועטם.בית-הערבה
נעור.במתחםנערכהנוספת

ההרבגבהוצבאלהלכוחותכנוסף
מופעללהיותעתידשהיהעתודהכוח

זהכוחהמפקד.החלטתלפיהציריםלעבר
שנחלקה60מס'שריוןמחטיבתהורכב

בכלמשוריינים.גדודייםצוותיםלשלושה
פלוגת;טנקיםפלוגותשתיהיוצוות

א25-4מתנייעחת"מסוללתחרמ"ש;

האחדהוצבוהצוותיםחה"ן.ומחלקת
השנימעדי,בצירלהתקפות-נגדבצווילח

שונת-בצירנגדלהתקפותבואדי-סיר

נגדלהתקפותבנעורוהשלישינימרין
כופריין.בציר

היההדיביזיהשלהכבדהחת"םגדוד

שתיככופריין,סוללה(הגזרהכלעלפרום

ע"יוהוגןבצביתי)וסוללהבעיראסוללות

הדיביזיוני.נ"מהגדוד

הייתההדיביזיוניההגנהקרבתכנית

לאתרהוטלהמאבטחהמערךעל:כלהלן
עוצמתם,ואתהאויבמאמציכיווניאת

למתחמיםולסגתשניתןככללהשהותם
במתחמיםההררי.בשטחהחטיבתיים

הלחימהלהתנהלהייתהעתידהאלה
מתוגבריםלהיותתוכננווהםהעיקרית

אוהעומקממערכיכוחותע"יהצורךלפי
יחדיתקפו-נגדאשרהדיביזיה,מעתודות

ובשלב-שלהםההשמדהלשטחיאתם
והש-התוקףבלימתלאחר-האחרון

בקעת-אתמחדשלכבושייצאומדתו,

הירדן.

בכראמההמחבליםהתארגנות
ק"מכ-4נמצאתכראמההעיירה

לכבישמצפוןק"מכו-5לירדןממזרח
תוש-ומספרנימרין,שונתגשר-אלנבי-

ששתמלחמתלאחראמנםכ-20,000.ביה
פליטיםאלפיבמהעליהםנוספוהימים

אלברחורובםאךהמערבית,מהגדה
ובתחילת1967בשנתירדןשטחעומק

הפכהשהעיירהמשוםבעיקר1968
המחבלים.ארגונישלהראשילבסיס

כמהרקבעיירהנשארוהמבצעבתקופת
ארגונישללוחמים900וכןתושביםמאות

בסיסואשרפתח",אל"ובעיקרהמחבלים
אל-מבסיסכברלאזההועברהראשי

היהכןלכראמה.שבסוריההאמה

העמ-החזית"שלגדולבסיסגםבכראמה

גםשםונמצאופלסטין"לשחרורמית
אשרהמצרי,141קומנדוגדודחיילישאר

לסו-הימיםששתמלחמתלאחרהועברו

לירדן.ומשםריה
פתח"אל"וכראשםהמחבליםארגוני

העיירהמוחלטת.שליטהבכראמהשלטו
בסיסהדרכה,בסיסמפקדה,להםשימשה

העבראללפעולותיציאהובסיסאספקה
שתינמצאובעיירההירדן.שלהמערבי

מרכזהמחבלים,ארגינישלמפקדות
מתקןבית-כלא,הדרכה,בסיסאספקה,
ועוד.המקומיהדואראתהכוללתקשורת
פלסטין.דגלהתנוססהעיירהכמרכז

198423מרס-אפריל293-292,מערכות





המחבליםארגונילרשותשעמדהנשק

קלצ'ני-רוביוכללנק"לעלבעיקרהתבסס

7.62נוריינובמקלעי;מ"מ7.62קוב
ע.0.-7-ו.%ע.0.-2.%נ"טמטולי;מ"מ

ומספר;מ"מ84תול"ריםמספררבים:
שנועדומ"מ120ואףמ"מ82מרגמות
שממערבישראליישוביאתלהפגיז
.לירדן

צה"להכנורש

כוחותלרכזצה"להחלבמרסה-18מאז
שנחשבהמבצעלקראתמילואיםולגייס
נאספואשרהכוחותפיקודי.כמבצע

פיקודממרחבבעיקרשונותמיחידות

התחלתועםהירדןבבקעתרוכזוהמרכז
צה"לשלהלוחםהדרגהיההמערכה,

פיקודמפקדת:הבאיםמהכוחותמורכב

-חטיבתיותמסגרותשלושהמרכז:
שלושה:שריוןשלואחתחי"רשלשתיים
25שדהחת"םגדודישני-חת"מגדודי

מ"מ;155בינוניאחדוגדודליטראות

גדודמ"מ;120מרגמותסוללותשתי
ולהטסה.לתקיפהאוויריסיועוכןחה"ן

:כללההכוחלרשותשעמדההעצמה
-ומיעוטםסנטוריוןרובם(טנקיםכ-60

מרגמות8חת"ם,קני36;א15-4שרמן
3וכן;AML-90שריוניות11מ"מ,120

משגרים).)55-1112נ"טצוותי-טילים

שלההתקפהותכניתכוחותאיגודי
המרכזפיקוד
כפיהמרכזפיקודשלהמבצעפקודת

כוונתואתהגדירההמטכ"לע"ישאושרה
עלישתלטהמרכזפיקוד"הלשון:בזו

שבאזוראנשיוועלפתח"אל"בסיסי
ויסוגבשטחצה"לנוכחותיפגיןכראמה,

אמנםהגדירזהנוסחפקודה".לפי
בשםנקיטהתוךהמבצעהיקףאתבמדויק
נוכחות",יפגין"הביטויאךכראמה,

לפירושים.למדינרחבפתחהותיר
הייתהלפעולהשנבחרההשיטה

עבריםמשלושההפעולהגזרתאתלבודד
לעיירה,מדרוםמשוריינתחטיבהעל-ידי
לה,מצפוןמשורייןגדודצוותעל-ידי
במסו-מונחתתצנחניםשלסיורופלוגת

העיירהאתלכבוש;להממזרחקים

בסיועזהכלצנחנים.חטיבתע"יולטהרה
והנדסה.חת"םאוויר,חיל

מלחמה,כבעתשלאכילהדגישראוי
סדירים,כוחותבעיקרזהבמבצעפעלו

אלהכוחותהמרכו.לפיקודהוקצואשר
במשימותשעסקוסדיריםבכוחותתוגברו
עלמילואים.בכוחותוכןוהדרכהאימונים

והגדודיותהחטיבתיותשהמסגרותאף

עצמוהלוחםהגוףהריבעיקרן,נשמרו
ואוישמהתקןבהרבהקטןכללבדרךהיה

אתלהעלותכוונהמתוךבמפקדיםברובו
הלוחמים.הכוחותרמת

ומשימותכוחות

היולמבצעשנקבעווהמשימותהכוחות

:כלהלן
אל"משלבפיקודו80חטיבהעלא.

גזרתאתלבודדהוטל-איתןרפאל
דמיהמוצבכיבושע"ימצפוןהפעולה
צפוןכלפיאל-מצריצומתוחסימת
הגנהפעילותלקייםלהמשיךומזרח.
החה"ןכוחאתולהכניסהבקעהלאורך

הירדן.עלכלוביםגשרהקמתלקראת

הראשונההמשימהביצועלצורך
משורייןגדודיצוותהחטיבההפעילה

מחטיבת268טנקיםגדודבסיסעלמוגבר
רביב.טוביהסא"לבפיקוד60שריון

)13א15-4טנקי-שרמןפלוגתכללהצוות
שלושה(סנטוריוןטנקימחלקתטנקים),
-AML-מוקטנתשריוניותפלוגת;טנקים)

פלוגותשלוש;שריוניות)תשע(90
מחלקותשתי:זחל"מיםגביעלצנחנים
צוותי-שלושה;זחל"מיםגביעלחה"ן

12-תגר""(55-11נ"טטילים
משגרים).

המשיכוהשנייההמשימהלביצוע

הביטחוןבפעולותשעסקוהכוחות

חה"ןגדודועלהרגילהבשגרההשוטף

פעי-עלהכלובים.גשראתלבנותהוטל

הסמח"ט.פיקדזולות

אל"משלבפיקודו7חטיבהעלב.

גזרתאתלבודדהוטלגונן,שמואל
מוצבכיבושידיעלדרוםכלפיהפעולה

-כופרייןהצמתיםוחסימתאלנביגשר
נימרין-ושונתהירדניהבקעהכביש
יציאתומניעתהירדני,הבקעהכביש

מערבהאלהציריםמפתחיירדניםכוחות
לבקעה.

החטיבההפעילההמשימהלביצוע
מוקטניםמשורייניםגדודייםצוותיםשני

סא"לשבפיקודהגדודעלשהתבססו

נימרין,שונתמולנערךאשררותםאברהם

פלדאהרוןסא"לשבפיקודהכוחועל
כוחותהופעלוכןכופריין.מולשנערך

טנקים11כללרותםגדודחטיבתיים.סיוע
כוחואילוזחל"ם,גביעלהנדסהוכיתת
על-גביהנדסהכיתתטנקים,11כללפלד

שלוזחל"םטכנייםזחל"מיםשניזחל"ם,
חמישהסה"כ(הארטילריהקישורקצין

החפ"קגםנוסףאלהלכוחותזחל"מים).
ועודהמח"טטנקאתכללאשרהחטיבהי,

חטיבתיתעתודהשהיווטנקיםשישה
עםלפעולונועדסולומונוב)סרןבפיקוד(

נימרין.שונתבציררותםגדוד

מוקטנתטנקיםפלוגתהיהאחרכוח
סטולר,סרןשלבפיקודוטנקים)ארבעה(

הפעולהגזרתאתלבודדהיהשתפקידה
כראמה).לכיוון(צפוןכלפיהחטיבהשל

שלושכללהאחרוןהחטיבתיהכוח
המער-בגדהנשארואשרטנקים,מחלקות

ביתגשרמוצבמולאחתמחלקהבית:

ואחתהמועטםגשרמולאחתהערבה,
אלנבי.גשרמוצבכבישעללחיפוי

טנקים.40הפעילה7חטיבההכלבסך

אל"משלבפיקודוצנחניםחטיבתעל
ארגוניבסיסאתלהשמידהוטלמט,דני

מתקניםלהרוסשבכראמה,המחבלים
להרוספתח",אל"כמתקניידועיםשהיו
שיימצאאוירימתוכםשיתבצעמבנים

אתלאתרהעיירה,אתלסרוקנשק,בהם
בשבי.ולקחתםהארגוניםאנשי

הפעילההמשימהביצועלצורך
גביעלצנחניםגדודישלושההחטיבה
-מאודמוקטןאחדמהם(זחל"מים

חטיבתיתחה"ןפלוגתפלוגה):למעשה

ראשוןבשלבאשר(החטיבהסיירתואת
ממסוקיםבהנחתהפיקודי)כוחהייתה

פרלון).סופרושני5-58מסוקישמונה(
הפעולהגזרתאתלבודדהייתהמשימתה
שלבריחתםאתלמנועולמעשהממזרח
העיירה.מןהמחבליםארגוניאנשי

בפיקודוגדוד:כלהלןהתארגנההחטיבה

;זחל"מים23ולושומרוןדןסא"לשל
צנחניםגדוד;זחל"מים23עםנוסףגדוד

שהיה-זחל"מים7גביעלמאודמוקטן

מוקטןטנקיםגדוד:חטיבתיתעתודה
)7ברעםאברהםסא"לשלבפיקודומאוד

סרןשלבפיקודוהחטיבהוסיירתטנקים)
אלמנטיםמספרהיובנוסףוילנאי.מתן

סיוע.שלאחריםאלמנטיםוכןהנדסיים

7זחל"מים,כ-70הכוחכללהכלבסך
לוחמים.כו-800טנקים

הוטלהפיקודיתהתותחניםמפקדתעל
סיועהבאה:החלוקהלפילכוחותלסייע
-בינוניגדודבאמצעות7לחטיבהישיר

25--סוללהועודמוקטןמ"מ155
באמצ-35לחטיבהפיר"סיט;ליטראות

ליטר-25--מוקטןפדה,חת"םגרידעית

ליטראות25-שדהחת"םוגדודאות.

תחתמ"מ,120מרגמותסוללותשתיועוד
80.חטיבהשלפיקודה

הפיקו-ההנדסהמפקדתשלתפקידה

אזו-בשניהירדןבגישורלעסוקהיהדית
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ק51ןש"י1,י
פ,

גשרואזורגשרים)שני(דמיהאזור:רים
אזורוהכשרתגשרהקמת(בית-הערבה

מעזרות).

גדודהופעלהמשימהביצועלצורך

אחד
מעב-אזורולהכשרתלהקמת.גשר

לכלפלוגה(בית-הערבהבגזרתרות
דמיהבאזורגשרלהקמתוכןמשימה)

ואילונוספת).ופלוגההגדודמפקדת(

הופעלהבדמיההמעברותאזורלהכשרת

הח"7.מגדודנוספתפלוגה

סיועלהושיטהוטלהאווירחילעל

באמצעות(להטיס:דרישהלפימכוון
הרימורדותאלצנחניםמסוקים)שמונה

משי-לבצעוכןלכראמה,מזרחיתעמון

פייפרים),(קליםבמטוסיםתצפיתמות
כראמה.עלכרוזיםמהםולהטיל

הייתהאשרהמרכזפיקודמפקדת

פיקדההפעולהשלהמבצעיתהמפקדה

הכלליהזמניםלוחמהחפ"ק.הכוחותעל
:כלהלןהיהלתכנית

גשראת7חטיבהתחצה0530בשעה
;למשימתהותתקדםאלנבי

יונחתב-0545

;לכראמהמזרחיתצנחניםכוח
ב-0600

ובהםכראמהעלכרוזיםקלמטוסיזרוק
צנח-חטיבתלהיכנע.המחבליםיידרשו

7חטיבהאחריאלנביגשראתתחצהנים
אתתחצה80חטיבהלמשימתה.ותנוע
למשימתה.ותנועדמיהגשר

הקרבותמהלך

הפעולהגזרתבידוד-7חטיבה

התחילו0535בשעה1468במרסב-21
לצלוח7חטיבהשלהראשוניםהטנקים

השריוןתנועתאלנבי.גשרעלהירדןאת
הירדני,המאבטחהמערךאתהפתיעה

לאהגשרמוצבאתתפסהאשרוהפלוגה,
המוביליםהטנקיםלפוצצו.הצליחה

שהיההמסייע,הנשקעיקראתהשמידו

מק"כיםתול"רים,כ-6וכללהגשרבמוצב

אשרהירדנים,החייליםמ"מ.81ומרגמות
שונת-נימרין.לעברברחובחיים,נשארו

רותםגדוד:הבאבסדרנעההחטיבה
ואחריהםהחטיבהחפ"קנעאחריוהוביל,

ארבעה(סטולרכוחהעתודה.כוחותנעו
אשרנוסףוכוחפלדכוחטנקים),

במהירותלנועצריךהיההתכניתלפי

נתפסאלנבישגשרמאחרלכראמה.
במהירות,נכבשהגשרומוצבשלםכאמור

התנועהציראתהגשרהיווהזהמרגעהרי
ובחזרה.לירדןמזרחההעיקרי

כופרתןמתחםבמלתעותפלדכוח
בשדרתכחמישיהגשראתעברהכוח

מספרשנמשכהשיחהולאחרהחטיבה,
המח"טלביןפלדסא"לביןדקות

משימתו:כיצועלקראתבתנועההמשיך
אלכופריין-נעורמצירהיציאהחסימת
גשרכבישעלנעאשרהכוח,הבקעה.

מהכבישירדנימרין,אלנבי-לשונת

לכפרממזרחק"משלכמרחקדרומה
השטחאתלחצותבמגמהלדוגמא
כופ-דרום-מזרחלעברבאלכסוןהמעובד

כמרחקנמצאהכוחכאשראךריין,
הבחיןלכביש,מדרוםאחדקילומטר

בננותמטעיביןנמצאשהואהמפקד
באינסטינקטחשהואבהצפה.המושקים

ולכןאלהבשטחיםלשקועעלולהואכי
ופנההמתוכנןהתנועהציראתשינה

עברהאשרהדרכים,באחתלכבישמזרחה
לפניכילצייןישהמעובדים.השטחיםבין

מגורמיהכוחקיבללאלדרךהיציאה
העבי-בעיותבדברתדרוךשוםהמודיעין

דעתונתןלאגםכךומשוםבשטחרות
לבעיה.

כאשנתקללכבישהכוחמשהגיע
מתחםשלהצפוני-מערביהחוץממוצב
השמידדרומהתנועההמשךותוךכופריין

ירואשרוטנקים,תול"רג'יפימספר

הכוחהגיע0711בשעההמתחם.מקדמת
בכינוןטנקיםבאשנתקללתל-אדמה,

פגי-שלושספגאשרהטנקים,ואחדישיר

מספרבמשךובערמידנדלקישירות,עות
אתביעילותלחסוםכדיכךאחרשעות.
טנקיםמחלקתהושארהשממזרח,הצירים

הכוחושארמכופריין,היורדהכבישמול
משנינערך-טנקיםשבעהשמנה

לכיווןאחתמחלקהאל-מזר:צומתעברי

-מערבלכיווןאחתומחלקהמזרח

הערבה.ביתלעכר

אל-לצומתהכוחהגיע1071בשעה

אתכשקיבללערך,1600שעהועדמזר
שעותכתשעהכוחשהההנסיגה,פקודת
המתחםשלההשמדהשטחבמרכז

-10001500בטווחבכופריין,החטיבתי
המסייעוהנשקהטנקיםמעמדותמטרים

כשהואמק"כים),מרגמות,תול"רים,(שלו
ירואשרנשק,מכליהןמתמידליריחשוף
השטחאשרמארטילריהוהןישיר,בכינון
והיהבשבילהסכנהכמטרת-אששימש

מראש.מטווח

אשר-זהככוחראואשרהירדנים,
לעמאןביותרהקצרההדרךעלנמצא
ביותרהחמורהאיוםאת-הבירה

להשמידכדישביכולתםכלעשועבורם,

עליוירוהםלבלמו.לפחותאוהכוחאת

עליוהנחיתוואףשבידםהנשקכלימכל

משו-גדודיצוותבאמצעותנגדהתקפת

פלוגתבשילובשלהם,60מחטיבהריין
החי"רמחטיבתותול"ריםטנקים

אשרהירדנית,הנגדהתקפתשבמתחם.
השמדתתוךנבלמה1300בשעההחלה
תול-מספרוכןטנקיםשמונהאושבעה
עדלמעשהפסקלאהירדניהלחץרים."
נסיגה.פקודתכוחותינוקיבלואשר

התבררלסגתצה"לשלהכוחמשהחל
מהכ-ירדואשרזחל"מים,ששנילמפקד

ושלהארטילריהקישורקציןשל(ביש
לחלץניסהאשרוטנקשקעו,החה"ן)

שקעמהכבישזהלצורךוירדמהםאחד
חיפויתוךחילוץ,ניסיונותלאחרהוא.אף

ואתהזחל"מיםאתלגרורהצליחוהדדי
הגשרלכיווןחזרהתנועהוהחלההטנק

ניתכהתנועתומשךכלהכביש.עלוהפעם

אשובמיוחדהירדנים,אשהכוחעל
הטנ-אחרוןחצה1900ובשעההחת"ם,

בחזרהאלנביגשראתהכוחשלקים
לשטחנו.

לאהמשורייןהגדודיהצוותפעולת
שכןבכראמה,לקרבלמעשהתרמה

ממילאנתקבלהדרוםלכיווןהאבטחה

אךנימרין.בשונתפעלאשר82,מגדוד
לצירכיהירדניהצבאאתשכנעההיא

סכנהנשקפתלעמאןהמובילביותרהקצר
הצבאשםלחםכךומשוםממששל

לטווחיםנוסיףאםנפש.בחירוףהירדני
אתהירדניותהנשקעמדותאלהקצרים
אפשראיהרי-בשטחןור9"ממגבלות

שריוןשהפעלתלמסקנהלהגיעשלא

שטחגםשהואקשה-עבירות,בשטח
יכולהאינהחטיבתי,מתחםשלהשמדה
צה"לנוכחותהפגנת"מאשריותרלהשיג

עדיפותהאויבשלשריוןגםמהבשטח",
שמונהצה"ל.שלהשריוןפניעלכמותית
וכןופגעולכוחשהיוהטנקים11מקרב
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כלימכלשלו.הזחל"מיםמחמשתאחד
כןאחד.טנקבשטחנשארשנפגעוהרק"ם
ושבעההכוחמחייליארבעהנהרגו
נפצעו.

שלההשמדהבשטחרותםגדוד
שונת-נימריןמתחם

בשעההירדןאתלחצותהחלרותםגדוד
ממוצבטנקיםמחלקתבחיפוי0535

תנועתהישראלי).הגשרמוצב(סייפן""
שנמצאהירדני,הכוחאתהפתיעההגדוד
הנשקכליעיקרהירדני.הגשרבמוצב

הושמדוהירדני,במוצבשהיוהמסייעים,
והטנקיםמק"כים)מרגמות,תול"רים,(

לחימתמנדסה.לעברצפונהנסוגושבו

תנועהכדיתוךנעשתהזהבקטעהגדוד
הטנ-מעברלאחרמידמהכביש.בשדרה

חה"ןכיתתהגשרעלהשתלטהקים,

ואבטחהאותונטרלהלגדוד,שסופחה
המבצע.לסיוםעדאותו

המג"דכאשרלהתקדם,המשיךהגדוד

על-פיהמובילים.הטנקיםשנימאחורינע

בהגיעםלעצורהטנקיםעלהיההתכנית

עבריומשניעמדותולתפוסנימריןלתל
המובילהקציןאךמזרחה.המתחםכלפי

יחסיתנמוךהיהאשרהתל,אתזיההלא
והצמחייה,הכפרמבניביןמוסתרוהיה

ובהםטנקיםשניכאשרמזרחהאותוועבר
כנראההיההתלבעקבותיו.המג"דטנק

שכןהירדניםהטנקיםעבורציוןנקודת
הישראליםהטנקיםפניועלשעברוברגע

נוסףטנקהמג"ד,טנקלירות.החלוהם
החפ"קזחל"םוכןהמובילהמהשלישיה

נפגעוהארטילרי,הקישורקציןוזחל"ם
שלההשמדהבשטחלנסיגהעדונשארו
הנוס-הטנקיםחילוץ.יכולתללאהמתחם

ובפי-התל,מאחוריעמדותכברתפסופים

אלישיב)שמשירס"נ(הסמג"דשלקודו
נחלץאשרהמ"מ,טנקנסיגתעלחיפו

לאחור.
כ)-160010לשעהועד0615משעה

-רותםגדודשלהטנקיםשהושעות)

העתודהאתפיקודםתחתאלקיבלואשר
טנקים)שישה(סולומונובשלהחטיבתית

תוךהמתחם,שלההשמדהבשטח-
הטנ-שלונשניםחוזריםחילוץניסיונות

בינתייםצוותם.ואנשיהפגועיםקים

נסעאשרהגדודי,הרופאזחל"םהתהפך
באשנפצענהגוהפגועים.הטנקיםלכיוון

אךההגה,עלהשליטהאתואיבדהירדנים
נוספיםחייליםעםיחדהחטיבתיהרופא
ולפנותלטנקיםלהגיעהצליחאליושנילוו

הפצועים.הצוותמאנשיחלק

באזורהגדודשההשבהןהשעותבכל
נוספיםטנקיםלהיפגעהמשיכוהמתחם
הירדנית,הארטילריהבאשבעיקר

הגדודמפקדמאוד.מדויקתשהייתה
7,מח"טזמןאותוכלבמשךהיהבפועל
עםלמעשהנותראשרגורודיש,אל"מ
סברוזובגזרהגםיחיד.ככוחזהגדוד

להמשיךכוונהישלצה"לכיהירדניבצבא

ועמאן,סירואדילעברבצירולהתקדם
גדודיבצוותלמעשהתוגברזהמתחםוגם

אףוזההירדנית,60מחטיבהמשוריין
הגיערותם,גדודעלנגדהתקפתביצע

עדיפותעמדותתפסנימרין,שונתלמתחם
הגדוד.עםהיוםכלבמשךאשוניהל

סיועלגדודניתןואילך0730משעה
המתחם,עלרבותפעמיםירדאשראווירי

הירילהפחתתניכרבאורחסייעלאאך
שלמהטנקיםשישהכוחותינו.עלהירדני
מהםשנייםפעולה,מכללהוצאוהגדוד
הרוגהנהגעםשרוףאחד(בשטחנשארו
הטנקיםשארגםאחד.זחל"םוכןבתוכו)

הצליחואךאחרתאוזובצורהנפגעו

הגדודאבדותעצמם.בכוחותלצאת
פצועים.ו-18הרוגיםבתשעההסתכמו

סטולרכוח
טנקיםפלוגתלמעשההיהזהכוח

אשר-טנקים)ארבעה(מוקטנת
שלהפעולהגזרתאתלבודדהיהתפקידה
מדרוםק"מ2.5שנמצאהצנחניםחטיבת

למנועוכןקרובה)אבטחה(לכראמה
שונת-נימריןמתחםלכיווןממנהנסיגה

הכוח7.חט'שלהפעולהגזרתולכיוון
ביותרהטובבמקוםלמעשההתמקם

באזור:מדרוםכראמהפעולתלאבטחת
בכךהבקעה.כבישבדרך-266נ"נ

הירד-מהכוחותכראמהאתלמעשהניתק

וכופ-שונת-נימריןבמתחמישהיוניים,
לשטחיםעמוקלהיכנסמבליזאתריין.

שלההשמדהלשטחיאוהמעובדים
גדודשלפעולותבגללאךהמתחמים.

נותרמצפון,צנחניםחטיבתושלפדלה
נשלחאףהיוםובמשךתעסוקהמחוסר

במוצבשנראוטנקיםהשמדתלמשימות
נימריןע'ורבמרחבשוטטואח"כמנדסה,

כשהואבמזרחהמעובדהשטחשוליעד
אשרותול"רים,טנקיםמספרמשמיד
זה.באזורהירדניהמאבטחמהמסךנותרו
ולאברק"םלאאבדותסבללאזהכוח

.בחיילים
הפעולהבמהלךנהרגוהכלבסך
7חטיבהמחיילישמונהלכראמהמדרום
הטנ-33מתוך27נפגעוכןנפצעו.ו-25

מזרחה.הירדןאתעברואשרשלה,קים

הקרבות
לבידוד.

-הפעולהגזרת
80חטיבה

עיק-משימותשתיהוטלו80חטיבהעל

דמיה,מוצבאתלכבוש-האחתריות:
מדרוםהבקעהכבישאתלחסוםוהשנייה
בריחהלמנועכדיוזאתאל-מצרילצומת

בכוחותותגבורהמכראמהכוחותשל
מעדי.ממתחםהירדניהצבא

עיק-כוחותארבעההפעילההחטיבה

פלוגתיצוותשכלל1מס'כוח:ריים
א4-שרמןטנקיםמחלקתבהרכבמשוריין

וכיתתזחל"מיםעלצנחניםמחלקת:51
מ"פפיקדהכוחעלזחל"ם.עלחה"ן
האישורקבלתעם268.מגדודטנקים

החטיבהנעה0555בשעה-לתזוזה
סוללתסנטוריון,טנקיםמחלקתבחיפוי(
החטיבתי)החת"םכלשלובסיוע55-11

כאשרהגשר,עלבמהירותוהשתלטה
תל-עברימשניעמדותתופסיםהטנקים

הפלסיםואילוהמוצב,לעברויוריםדמיה
הצנחניםעםויחדהמטעניםאתמנטרלים
בוצעההפעולההגשר.אתמאבטחים
החיפויכוחבעודובמהירותבהפתעה
העמדותואתטנקיםשנימשמידוהחת"ם

במוצב.המסייעהנשקשלהעיקריות

2מס'כוחאותוחצההגשרמשנתפס
טוביה.סא"לשלבפיקודו

מוקטנתטנקיםמפלוגתמורכבהיההכוח
א15-4שרמןטנקיחמישהשכללה-

טכניתתקלהבגללנשאראחדטנק(

מוקטנתשריוניותפלוגת;הכינוס)בשטח
AML-90%9

עלמוקטנתצנחניםפלוגת:
התכנית,פיעלחה"ן.ומחלקתזחל"מים

חצייתלאחרדרומה,לפנותהכוחעלהיה

דרךמדרוםדמיהמוצבאתלאגוףהגשר,
רק"םמעברכמאפשרהוערךאשרתוואי,
מדרוםולהתייצבואדי-א-רציפיבאפיק
הבקעה.כבישלחסימתאל-מצרילצומת

גאון(בזורדרומהמהכבישהירידהעם
לאפיקממזרחהתנועהובמהלךהירדן)
המג"ד,טנקלשקוע.הכליםהחלוהירדן,

א-רציפיואדילאפיקשהגיעלאחרשקע

ראהזהבשלבתנועה.ניסיונותשניועשה
והורהמתעכבתהאיגוףשתנועתהמח"ט

אתלכבושהסמג"דשבפיקוד3מס'לכוח
מצוותמורכבהיה3מס'כוחהמוצב.
פלוגתבהרכבמוגברמשורייןפלוגתי
טנקיםופלוגתזחל"מיםעלצנחנים

א15-4.שרמןטנקיחמישהבהרכבמוקטנת

ופלוגתטנקיםשניבמהירות,נעהכוח
לטהרוכדיהמוצבעלעלוהצנחנים
הנוספיםהטנקיםשלושהואילומהעורף

גבעותשלהמזרחיהקצהעדהתקדמו
פלוגתיתרתעםאשניהלוומשםהחוואר,
ממעדיבינתיםשהגיעההירדניתהטנקים

באזוראל-מצריצומתמעלעמדותותפסה
המוצב.

נכבששהמוצבלמח"טהתבררכאשר
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2מס'לכוחהורההואפתוח,והכביש
הכבישעללעלותעקבותיו,עללחזור

ושםאל-מצריצומתעדלאורכוולנוע

הבקעה.כבישאתלחסום
לחלץכדינוסףטנקהשאירטוביהסא"ל

א-רציפיבוואדישנשארהטנק,את

והחלשקע)זהטנקגםמועטזמןכעבור(

נצמדכשהואהכוחשארעםצפונהלחזור

הקרקעששםבתקווההחווארלגבעות
וחברלכבישאפואחזרהכוחיותר.יציבה

דמיה.שבמוצבהסמג"דכוחעם

ברורהיהולמח"ט0715הייתההשעה
בכראמה,כברנמצאתצנחניםשחטיבת

כלפיהבקעהכבישאתלעצמהמאבטחת

אל-צומתבכיבושצורךעודואיןצפון

ניתןהחווארשמגבעותעודמהמצרי,

טווח(הבקעהלכבישטנקיםאשלכוון
הואלפיכךמטרים).כ-2500-2000

2מס'שבכוחהצנחניםלפלוגתהורה

הירדן.שלהמערביעברואללחזור

במוצבטוביהסא"לעצמומצאזהבהצלב
שלומהכוחטנקיםשלושהעםדמיה

א-רציפי)בוואדישקועיםנשארושניים(
;

לאחר(הסמג"דמכוחטנקיםשני

הירדנייםהטנקיםמאשנפגעוששלושה

שיאאתמשעברומידפעולהמכללויצאו

שריוניותשש;מזרחה)החווארגבעות

המ"פ);שלזווביניהןשקעומהןשלוש(

אתלסרוקהמשיכהאשרהצנחניםופלוגת
פיקודונתחתהייתהולאהמוצב

אתלחלץמנתעלכיהחליטהמג"ד
זאתבכללהגיעישהפגועיםהטנקים
אתולאבטחלכבשו;אל-מצרי,לצומת
והפגועיםהשקועיםהכליםחילוץעבודת

החליטהואנוסף).טנקנפגעבינתיים(

ולהשאירבלבדהשריוניותעםזאתלבצע

טנקים).ארבעה(בחיפויהטנקיםאת
עםיחדהפיקודבזחל"םנעעצמוהמג"ד

אשרשריוניות,שתיבינתיים(השריוניות
בלבד)ארבעונשארושקעו,מהכבישירדו
ביןאלונכנסאל-מצרילצומתדהר

;הבתים
שריוניתנפגעולשםבהגיעומידכמעט

בעק-לבעור.והחלוהמג"דוזחל"םאחת

עלהאחרותהשריוניותשתיסבוזאתבות
תוךנפגעהמהןאחתוחזרו,עקבותיהן

לבעור.והתחילההתהפכהנסיעה,כדי
הצליחבינתייםלחזור.הצליחההאחרת
להגיעהבוער,מהזחל"םשקפץהמג"ד,

שנשארוהשריוניותמשתיאחתאלברגל
אשרעלולדווחלמח"טלהתקשרבצומת,

בשעהקרההדבר-חילוץולבקשקרה
נמשכו2200לשעהועדזומשעה0800.

הזחל"מיםהטנקים,שלהחילוץפעולות

באמצעות80חטיבהבגזרתוהשריוניות
מדרוםשהגיעהסנטוריוןטנקימחלקת

ושימשה(שבכראמהצנחניםמחטיבת-

כבישעלצפוניתאבטחהלמעשהשם

;80(חטיבהמשימתבדיוק-הבקעה
;המח"טבעתודתשהיוהצנחנים,זחל"מי
הוקםבמקבילם-8.טרקטוריםושמונה

לאפשרכדידמיהידעלכלוביםגשר
לעבורבחיפוי,שהיולסנטוריונים,

בשעהרקהושלםהגשראךמזרחה,
יציאתלצורךרקושימשיחסיתמאוחרת

לאחרמכראמה,שבאההטנקים,מחלקת
החילוץ.מבצעסיום

המסךמולשנלחםהכוחמחיילי
שלבפיקודוזובגזרההירדניהמאבטח

שנייםנהרגוטנקים)כפלוגת(טוביהסא"ל
וחמשטנקיםכשבעהנפגעונפצעו.ו-11

הממוש-החילוץמבצעילאחרשריוניות.

שריוניותשתיטנק,בשטחנשארוכים
וזחל"ם.

אתלבצעיועדאשרהכוח,מכל
-80חטיבהשלהעיקריתהמשימה
זהלכבישהגיעו-הבקעהכבישחסימת
שריוניות.וארבעאחדזחל"םרקבפועל

ללאלחזורהצליחהאחתשריוניתרק
פגע.

סיורפלוגתע"יהפעולהגזרתבידוד

צנחניםחטיבתשל
מארביםלמקםהיהשתפקידההסיירת,

שית-מיכלולקטוליאתלכראמהממזרח

נחתהההרים,עבראלמזרחה,לברוחכוון
שבהםבכוכים,מבוצרבשטחלמעשה
בהםחיואשר(הארגוניםלוחמינמצאו

אנשיםעשרותבשטחהיוכןבזוגות).

הנחיתהבוצעהולמעשהמזרחה,שברחו

כאשרהאנשיםאותםעםקרבלתוך
הכוכיםאתולטהרלנסותהייתההמגמה

מחבלים.שלרבותעשרותהשורצים

נוצרזהומצבמראשכךתוכנןלאהמבצע
המודיעיניתההערכההנסיבות.לאור

שלהכוחעיקרכיוגרסהמוטעיתהייתה
זאתכהרים,ולאבעיירהנמצאהמחבלים

החיוחוסרהנמוכההעננותעקבועוד,

וכתוצאהבאיחורהמסוקיםהמריאואום,
ככרנמצאולאזורהכוחהגיעכאשרמכך,

ללחימה,מוכניםבכוכיםהמחבלים

ביניהם(מזרחהבתנועההיהכברוחלקם
אםנוצרלהסתלק.במגמהערפאת)יאסר

מבוצ-המתינוהארגוניםשלוחמימצבכל

הלחימהלהיפך.ולאהישראלילכוחרים

מ"פקיבלואז1100,שעהעדנמשכה

להתחילפקודהמלנאי,מתןסרןהסיירת,

כלשיאתאתמעכבהואTIWלהתקפל
שהרכסיםשידעאףעלהכוחות.שאר
ולמרותלחלוטיןמטוהריםאינם

בלבדחלקיבאורחבוצעהשמשימתו
קרבתוךמגעלנתקוילנאיסרןנאלץ

באמצעותלסגתהפצועים,פינויולאחר
שהונחתו.ג'יפיםומספרמסוקים

כראמהאתכובשיםצנחנים
החטיבהשלרק"םטוריצא0100בשעה
ק"מ5לאורךנמשךהטורמוסא.מנבי

בכוחברעםאברהםסא"להובילובראשו
שללזנבבצמודנעאשרטנקים,שבעהבן

נעאחריודקותכ-10שלבפער7.חטיבה
גדודכשבראשהחטיבהשלהכוחעיקר

גדודואחריוטנקיםארבעהבסיועצנחנים

-AMLשריוניותמחלקתעםמוצנחבח"ל

שלמוקטןגדודנמצאבמאסף90.
היההמח"טשלתכניתופיעלהצנחנים.

בעקבותשוטפתבצורהלנועהטורעל
ליעדיושיגיעעדלעצורולאהחטיבה
עצמה.כראמהבעיירה
נעהטור,אתהובילאשרברעם,גדוד
שעבראחריצפונהירד7,חטיבהמאחורי

שלהמזרחיובגבולאלנבי,מוצבאת
הדרךעלעלהאשרעדנעהחווארגבעות

לכראמה.ממנדסההמובילההסלולה



בצדושקעהטנקיםאחדהחליקזהבאזור
מעברלאחרמידתעהאחדטנק(הכביש
בןבכוחרותם).לגדודוהצטרףהגשר

לתוךהשריוןגדודפרץטנקיםחמישה
הבקעה,כבישעלמדרוםכראמההעיירה
אש,כארגזהכיווניםלכליורהכשהוא

במרחקלחסימהוהתמקםהעיירהאתעבר
כללנפגעיםללאלהמצפוןק"מכ-3של

המשימהאתלמעשההגדודביצעבכך(

כולה).80חטיבהשל
שלהכוחעיקרהגיע0656בשעה
נכנסהצנחניםגדודלעיירה.החטיבה
ממערב.הנח"לוגדודממזרחלעיירה

מדרוםמקביליםברחובותנעוהגדודים
לתפוסבמגמהיעדיהםלעברוהתקדמו

שבעיירההארגוניםשלמתקניהםאת

הבנויהשטחמבואותכלאתולחסום
שהגיעהסיור,כוחעםיחדומוצאותיו.

החלהממזרח,לכןקודםעודלעיירה
היע-שאותרו.היעדיםאתלטהרהחטיבה

לוחמיםמאותבכמהמאוישיםהיודים
בנשקחמושיםשהיוהמחבליםמארגוני
במרגמותנ"ט,בכליםלרוב,אוטומטי
לשעהעדנמשכההלחימהנפץ.ובחומרי

טרםהעיירהשטיהוראףעלואז,1001
אתלהפסיקמהמשוםהוחלטנסתיים,

העיירהמבתיחלקלפוצץהלחימה,

.ולהסתלק
ובסביבותיהכראמהבעיירהבלחימה

מהםו-22החטיבהמלוחמישמונהנהרגו
ב-156הסתכמוהאויבאבדותנפצעו.

המחבלים,ארגונילוחמימקרבהרוגים

141ירדן.צבאחיילימקרבהרוגים13וכן
175בשבי,נלקחוהארגוניםמלוחמי

שכללרב,שללונלקחפוצצובתים
חומריאוטומטי,נשקשלגדולותכמויות

תול"ריםמ"מ,ו-60מ"מ81מרגמותנפץ,

4-48~.פאטון-שלםירדניטנקואף

מצפוןכחסימהעמדאשרהשריון,כוח
אליה,חבר80,חטיבהלגזרתכךאחרנע

ובסופושלה,הפגועהרק"םבחילוץעזר
גשרגביעלהירדןאתחצהדברשל

וחזרלדמיהמדרוםשנבנההכלובים
לקווינו.מזרחה

הירדןעללגשרמנסהחה"ןגדוד
כוחהחללהכסמוךמידאוה-"ש"בשעת

המ-אזורהוכשרלפעול.ההנדסה

ונפרצהבית-הערבהבגשרעברות

כאזורהמערביותהחווארבגבעותדרך
אתלהסיעכדילזורלדמיהשמדרום
הגשרחלקיעםהמשאיותואתהמנופים

ראשהגיעזובשעהואמנםהמים.קואל
במקביללירדן.שבדמיההעבודהטור

הטור,גםמקליהלנועהחלהללולעבודות
בית-הערבה.באזורלגשרעליושהוטל

שעהחציכמשךהכבישעלשנעלאחר
אשרמדויקת.הפגזההטורעלהונחתה
משאיותושבעמנופיםשלושההשמידה

הרכב.בשדרתשהיוחייליםופצעהוהרגה
אפוא.הוקםלאזהבאזורהגשר

המגשרלכוח80מח"טהורהבינתיים
שכןעבודתואתלהפסיקדמיהכאזור
הייתההגישורשדרתשלם.נתפסהגשר

שלההאחדהקצהכאשרממוקמתכבר
החוואר.גבעותבמעלהוזנבהבירדן
הכוחנסוגבדבר,הטמונההסכנהלמרות
היוגוסלבית.החווהבאזורונערך

לשוב80מח"טהורה1220בשעה
תחתנבנההגשרדמיה.נאזורולגשר
בווהשתמשהרצופהארטילריתהפגזה
כדימכראמהשבאההטנקיםמחלקת

בערב.ב-2030לשטחנולחדור
מזרחהלהעבירהצליחהלא80חטיבה

הסנטוריוןטנקימחלקתאתהגשרעל

דמיהגשרעללעבוריכלושלא(שלה

המאוחרת,השלמתובשלרוחבו)בגלל
כבישעלבקרבביטוילידיבאלאזהוכוח

זו.כגזרההבקעה

האורירחילהשתתפות
מעליונותנהנהצה"לשלהאווירחיל

המערכהשדהמעלמוחלטתאווירית
ממקלעיםנ"מאשלהוציאולמעשה
מכ"ם),מונחילא(ירימהיריותותחים

שונת-נימריןמתחמימעלכעיקרשנורתה

התנגדות.בכלהחילנתקללאומעדי,
360האווירחילערךהמבצעביום
כ)-19מסוקיםגיחותו-40תקיפהגיחות

מטוסים12פצועים).פינוילמטרתמהן

הופלמהםאחדהיום,במשךנפגעו
ריסוקנחיתתנחתושניאוראגן")"(

נוספיםמטוסיםעשרותכמה111(.מיראז'(

לטוס.והמשיכוקלותפגיעותנפגעו
השפיעהכמהעדלהצביעניתןלא
הלחימה.תוצאותעלהאווירחילתקיפת

ותנו-מעטותהיוובנשקברק"םהפגיעות

המשוריי-הגדודייםהצוותיםשלעותיהם

בכבישיםהירדנית60חטיבהמקרבנים
לאלבקעהההרמגבהמפותליםההרריים
למעשהשימשהאווירחילכלל.הותקפו
לפגועהיהותפקידומעופף",כ"חת"ם
שלוהאחריםהנשקובכליהאויבבטנקי

כוחותאתשסיכנובעמדותשנמצאו
השתבשה.המסוקיםפעולתגםצה"ל.

כ-30שלבאיחורמהםהונחתוהכוחות

בנסורקהמחבלים"ראשיעל"דקות,
גדול.אסוןזובפעולהנמנע

אסורס""מבוצע

במבצעעסוקצה"לשלאחדכוחבעוד

אסותא"."למבצעאחרכוחיצאתופת""

מחטיבהטנקיםגדודישנישכללהכוח

פיפיהכפריםאתתקףחיר"םוגדוד401
פיקודאלוףלים-המלח.שמדרוםוצאפי

באותהשההגביש,ישעיהואלוףהדרום,
בר-לבחייםרא"לוהרמטכ"ל,בחו"ל,עת

טל,ישראלהאלוףגי"ש,מפקדעלהטיל
עלהונחת0530כשעההמבצע.עללפקד
גדודלמעשה(הפיקודיהסיורגדודההרים
הפעולה.גזרתאתלבודדכדיחיר"ם)
עדהטנקים.גדודיהגבולאתחצובמקביל
ליעדיהם,הכוחותכלהגיעו1040לשעה

הכפראתכבשורחל,משטרתאתפוצצו
החיר"ם.לגדודוחברוצאפי

כו-20הירדניהצבאמחייליכ-20

ו-27זובפעולהנהרגופתח"אל"מאנשי

השללבישראלי.לחקירההובאושבויים
מקל-רובים,כ-90מרגמות,כללשנתפס

מבניםפוצצוצה"לכוחותותמ"קים.עים
ונשארוהמחבלים,ארגוניאתששימשו

השבויים.ואתהתושביםאתלחקור

כללצה"להיולאאסותא""כמבצע
אבדות.

רא"להרמטכ"לנחת1100בשעה

גי"שמפקדשלבחפ"קבר-לבחיים

למישריןמתנהלתשהפעולהומשראה
ולטוסאליולהצטרףטללאלוףהציע
טלהאלוףכראמה.לגזרתבמסוקאיתו

ניאות.

הפיקודבמוצבהדראמה
בר-לב,חייםרא"להרמטכ"ל,ובוהמסוק

לתוךנחתטל,האלוףגי"ש,ומפקד
בכירים,קציניםשכללהחיילים,חבורת
שירותיםוחיילינהגיםמהמטכ"ל,אלופים

מוחלט.סדראישררבמקוםלמיניהם.
האלוףמה"ד,ראשניגשהנחיתהעם
היושניהם(טל.האלוףאלשרון,אריאל

כראמהעלהפשיטהלתכניתשותפים
עללוודיווחהמטכ"ל)לדיוניכשהובאה

20לפחותכילוסיפרהואהמצב.חומרת
המפקדיםוכינהרגוכברצה"למחיילי

דבריםהמצב.אתמביניםאינםבשטח

התיאורעםאחדבקנהעלולאאלה

בזמןהרמטכ"למפיטלהאלוףששמע
במסוק.הטיסה

וה-לבבררא"להרמטכ"למשהגיעו

:הבאההתמתההצטרדההפיקח-למוצבטלאשף
אבדותצה"לספגדמיהגשרבגזרת*

מגע.ומנתק
צה"לספגבית-הערבה,גשרבגזרת*

גשר.להקיםהצליחולאאבדות

ישכראמה,העיקרית,הפעולהבגזרתו*

ועוסקיםבוצעההפעולהרבות,אבדות

הכתים.בפיצוץעתה

198429מרס-אפריל293-292,מערכות



כוחותעםבמגענמצאת7חטיבהש4
אחדטנקשונת-נימרין.במתחםעדיפים
אנשיאםידועולאהמתחםבתוךתקוע

מתים.אוחייםהצוות

החלולמוצבהרמטכ"לכניסתעם
עצותעליולהמטירשבמקוםהקצינים

להצעהועדמידיתמנסיגההחלשונות
כדישונת-נימריןמתחםכלאתלכבוש

היההכוחות.שלמסודרפינוילאפשר

בשטח.המצבעלמידעשחסרברור
אלוצפהבחוץיושבנשארטלהאלוף

האלוףאמ"ן,ראשבשטח.היחידות
יושבטלהאלוףאתראהאשריריב,אהרון

ותבעאליוניגשהפיקודלמוצבמחוץ
לרמטכ"ל.ולייעץלחפ"קלהכנסממנו

מוקףשהרמטכ"לבנימוקסירבטלהאלוף
חלפודקותעשרממילא.רביםיועצים
טלמהאלוףוביקששבאמ"ןוראש

אליונתלווההפעםלחפ"ק.להיכנס

מהר-וקיבלהחפ"קאלנכנסטל,האלוף
קשרשיצרלאחרהמצב.עלהסברמטכ"ל

המצבתמונתלווהסתברה7מח"טעם
רותם:גדודשספגהפגיעות(לאשורה

והבעיותפדלהגדודעלהשליטהחוסר

טלהאלוףחזרשהתעוררו),האחרות

אתלפנותבפניווהמלצןלרמטכ"ל,
הואהערב.רדתלפנימגעולנתקהשטח
כאשרהחשכהבשעתחילוץכיהעריך
כלים

שוקעים-
ונשבששבעתייםקשהיהיה

קיבלהרמטכ"ללחלוטין.הפעילותאת

טל.האלוףשלדעתואת
עלהפיקודבפועלהועבררגעמאותו

עוזיהאלוףהמרכז,פיקודמאלוףהמבצע
שריוןגיסותמפקדשללידיונרקיס,

האלוףריכזבינתייםטל.ישראלהאלוף
קראהואמטה,קצינימספרסביבוטל

והתחילפלד,בניאוויר,רמ"חאחאליו
מתדרךשהואתוךהכוחותעםקשרליצור
ובחילוץ.בפינויאותם

טלהאלוףפיקדלערך2200לשעהעד
המערכיהצבראלהכוחותכלחילוץעל

ובחיפויהאווירחילבסיועהירדן,של
לכוח.כוחביןהדדי

האסטרטגיתברמהלקחים

הירדניהצבא
היעילהשהדרךהסתברהירדנילשלטון
מנוכחותםכלשהיתועלתלהפיקביותר

היאהירדןבבקעתהמחבליםארגונישל

לבקעהנוכחותםאתולהגביללנסות

שלהמאבטחבמערךשילובםתוךבלבד,
ועודזאתלחימה.בזמןהירדניהצבא

הרי-הגנתשלהמטרהכיהסתברלירדנים

כהאינההירדניהצבאע"יהירדניתבונות
וכיכן,לפנינראהשהדברכפייומרנית

לאחרשסברוכפייכולכלאינוצה"ל
הימים.ששתמלחמת

המחבליםארגוני
אל"לארגוןובעיקרהמחבליםלארגוני
בלוחמתהתוצאותכיהסתברפתח"

הפסיכולוגי-באפקטנמדדותהגרילה

נופלאינוזהאפקטשלערכווכיתעמולתי
ולעתיםהממשיהצבאיההישגשלמערכו

כילדעתאפואנוכחוהםעליו.עולהאף

ולהילחםככראמהלהישארההלטתם

ועוד,זאתנכונה.הייתההאזהרותחרף
כיבעליללהםהמחישהבכראמההפעולה
הפעלתתוךעורךשצה"לענקמבצעי
אתלשרתלעתיםיכוליםגדולים,כוחות

רווחיםלהםולהעניקשלהםהאינטרסים
שיד-נרחביםפסיכולוגיים-תעמולתיים

כוחותשבהפעלתדופןהיוצאאתגישו
חשי-אתויבליטומורכב,במבצעגדולים

ארגוניושלפתח"אל"ארגוןשלבותם
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קיומםאתויאשרוהאחריםהמחבלים

צה"לכאשרגםלחסלו,ניתןשלאכגורם

הכמותיתעצמתוכמלואנגדםפועל
זהמסוגמבצעועוד,זאתוהטכנולוגית.

התוקףהצדחיילישלאמונםאתמחליש
שלהם.בכוחם

בכלמפנהחוללהבכראמההמערכה
פתח"אל"ארגוןשלבחשיבותוהכרוך

התס-באווירתהערבי.בעולםובמשקלו

הימים,ששתמלחמתלאחרשנוצרהכול

הערביבעולםכראמהמערכתנחשבה
אגדותסביבהנרקמומזהיר.לניצחון
ירד-ממשלאישי:אדםבניאלפיועשרות

בהל-השתתפוצבא,ואנשיאזרחיםניים,

שנהרגו.המחבליםכ-150שלווייתם
המוניבקרבהתלהבותעוררהמבצע

שעות48ותוךהפלסטיניים,הפליטים
כ-פתח"אל"לארגוןהתנדבומסיומו

לקלוטמסוגלהיהלאהארגון(איש.5000
קפדנימיוןולאחררביםכהאנשים

בעקבותבלבך).ב-900לשורותיונתקבלו
כראמהמערכתלאחרשבאהגדולהגיוס

חכריאתשאחזהמההתלהבותוכתוצאה
ב-בישראלהפיגועיםמספרעלההארגונים,

ל-280.ספטמבר)עד(כו-1970ל-1969200

המחבליםארגונישלהראותמנקודת

עלכראמהמערכתשלתוצאותיהעלו
הציפיות.

צה"ל

מתוצאותלהפיקשישהעיקריהלקח
;הרביםהנפגעים-בכראמההמערכה
אויבבשטחצה"לשלורכברק"םהשארת

וההתער-;כתוכו)כשהחלליםלפעמים(

הוא-הירדניהצבאשלהמאסיביתבות
הכרעהלהשיגהמבקשתלוחמהשיטתכי

תוךוקצרים,פעמייםחדבמבצעים
להדברתתצלחלאניכרים,כוחותהפעלת
הקצבוהאטתהגמישותהקטנתהטרור.

מסוגמבצעיםשלהכרחיותתוצאותשהן
מספקתשהותהמחבליםבידינותניםזה,

חלקםאםגםהמערכה.מאזורלהתחמק
בדרךהריייפגעו,ואףלהילחםיישארו

ולה-לחזורעלוליםשהתחמקואלהכלל

אםהמבצע.בתוםהאזורעלשניתשתלט
לאחרכיהעובדהאתגםלכךנוסיף

המחבליםארגוניקיבלוכראמהמערכת

ובעק-תעמולתיתמבחינהרציניתתנופה

בשטחהפיגועיםמספרעלהכךבות
ע"יגונתהעצמהישראל:ישראלמדינת

מדינותוע"יארה"בע"יהאו"ם,עצרת
המחב-שארגוניבעודאחרות,מערביות

ובעולםערבבמדינותלתמיכהזכולים
אסט-מבחינהכילסכםניתןאזי-כולו

המחבליםארגוניאתלחסלהניסיוןרטגית

המשגיםאחדהנומרוכוותבמתקפות
בלוחמהביותרוהרווחיםהמסוכנים

מבצ-כימלמדהניסיוןובגרילה.בטרור

מתועלתם.רבנזקםאלה,עים

לוחמיונגדטרורארגונינגדלחימה
זעירותפעולותשלנקיטהדורשתגרילה

ההישגיםממושכות,תקופותבמשך
ההצטב-במאזןנמדדיםזומעיןבלחימה

במהלומותולאהלחימה,שלהכוללתרות
רוחאורךנררשיסלכךחד-פעמיות.

והתמרה.

טונג,טסהמאושלדעתואתנקבלאם
בתחוםהואהגרילהשלמטרתהעיקרכי

הייתהמהלבחוןראויהאסטרטגי,

זה.בתחוםכראמהמערכתשלתרומתה
היו:המחבליםארגונישלמטרותיהם

לעימותהירדניהצבאאתלגרורלנסות
כבקעתלהשתמשצה"ל:עםוכוללישיר
;לירדןשממערבלפעולותכבסיסהירדן
הםבאשרהפלסטיניםשלתמיכהלגבש

אתלהגבירובכךהטרורבארגוני
אתלהשיגהממשי:כוחםואתהשפעתם

ולהציגבארגוניםהערביהעולםתמיכת
לעולםכמסוכנתהפלסטיניתהבעיהאת

כולו.

שהתווההתכניתשלמגמותיהכאמור
הןאלהמטרותלסיכולהתאימולאצה"ל
ארגונישלהמטרותראייתאימתוך

האסט-הצדהבנתאימתוךוהןהמחבלים

תרמהכראמהשפעולתאפואיוצארטגי.
מטרותיהםלהשגתדווקאשונותבדרכים

צה"לביןלעימותוהביאההפלסטיניםשל

המחבליםארגונילחבריהירדני.לצבא
כניצ-בכראמההפעולהאתלהציגקלהיה

נוסףלביצורהביאההיאולכןערביחון
המחב-לארגוניכבסיסהירדןבקעתשל

בינםהפעולהשיתוףלהגברתוהביאהלים
שלנוספתתוצאההירדני.הצבאלבין

לאר-הגיוסהגברתכאמורהייתההפעולה

הגברתמכךיוצאוכפועלהמחבליםגוני
ישראל.בשטחהפיגועים

כיהיאאלהמדבריםהעולההמסקנה
במלחמתדווקאיושגהגרילהמיגור

בעצמהמבצעיםבשורתכלומרהתשה,
חדבפעולהולאהגרילהנגדנמוכה
הואליטאנימבצע(היקףרחבתפעמית
הכללמןיוצאבהיותולכךטובהדוגמה

מתמשכתפעולההכלל).אתהמאשר
הרבהלהפנותהגרילהכוחותאתתכריח

מכךוכתוצאהלהגנתםומשאביםמרץ
פעו-ולבצעלתכנןיכולתםמאודתיפגע

טרורלארגוניאיןכלעדןאשריזומות,לות
לנסותרצוישניתןככלועוד,זאתקיום.

לביןטרורבארגונילוחמהביןולהפריד
הסדירים.ערבבצבאותלחימה

האופרטיביתברמהלקחים
והטקטית

ירדןצבא
כינראההירדןבקעתשלהשטחבתנאי
אכןהציריםשבפתחיהעיקריהמערך
הירדןעלבלחימהאךייעודו,אתמילא

היהלאמכשולהזדמנויות.כמההוחטאו
והוקצוהגשרים),פיצוץכגון(מספיק
-באזורללחימהמדיקטניםכוחות
כראמה.-שונת-נימריןבאוגרבעיקר

שטחתאהנההירדןשבקעתמאחר
מכשו-ובעלהיטבנצפהאךיחסית,קטן
נ"טנשקבהלהפעילניתןרבים,לים

תול"ר)ג'יפילדוגמה(יעילהבצורה

הכוחעיקראתייעדוהירדניםכיונראה
זה.באזורללחימהשבעוצבותנ"ט

לביצוריםלייחסישמרובהחשיבות
חילשלמיעילותוגרעואשרחזקים
זאתהמבצע.במהלךהישראליהאוויר
חיליביןפעולהשיתוףבהעדרועוד:

וזאתהבקעה,בגזרתלפעולאיןמלא,
יוצר.זהששטחהרבותהבעיותלאור

מראשלרכזמחייבתהאוויריתהנחיתות
בעמדותקרקעייםתחמושתעירומי
לאעצמוהקרבשבמהלךגםמההחת"ם

לייחסישרבהחשיבותזאת.לבצעגיתן

לעברשתופעלנההמשוריינותלעתודות
להכ-מסוגלותאלהשכןהעיקריהמערך

הקרב.אתריע

צה"ל
שלהפעולהגזרתשלבידודהכינראה

תרםשלאבלבדזולאו-780החטיבות
אלאככראמההצנחניםלפעולותישירות

עיקרעםצה"לשלפעולתואתסיבךאף

.1מס'הירדניתחי"רדיביזייתשלעצמתה
המשימהלפניהשטחלימודועוד,זאת
נחזולאמכךוכתוצאהביותרחלקיהיה
בהםנתקלושהכוחותמהקשייםגדולחלק

ראוימהםשנייםעלהפעולה.במהלך
הדיבור:אתלהרחיב

הירדןבקעת-העבירותבעייתא.
מבנהמבחינתביותרמגווןשטחהיא

רק"ם.למעברמאודקשהושטחהקרקע

לטו-הקרקעהופכתגשמיםתקופתלאחר

מןהיורדיםרק"םוכליורכה,בענית
נערכהשבהבעונהשוקעים.הכביש

היה-מרססוף-ככראמההפעולה
החורף,מגשמירטובמהקרקעחלקעדיין

הגידו-שכןמיםמוצףהיההאחרוחלקה

בהצפה.מושקיםשבוהחקלאייםלים
שהופקובלקחיםקצרבעיוןהיהדי

בפשיטו-1918,במרסהבריטיםממבצעי

המזרחיהירדןעבראלהכושלותתיהם
לכוחותהצפוייםהקשייםעלללמודכדי
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היולאהפעולהמתכנניזה.באזורצה"ל

הצפוייםהעבירותלקשיימודעיםכנראה

באזור.בלחימתםצה"ללכוחות

המחבליםביצוריי

המוכניםהכוכיםעלידעלאהפושטהכוח

השטחבשיפוליממוקמיםשהיומראש
שלכוונתםועללעיירה,שממזרחההררי

הלחימה.בזמןבהםלהתבצרהמחבלים

סיירתלוחמינקלעומכך,כתוצאה

מתוכננת,לאללחימהצנחניםוחטיבת
שלהתרגולתפיעללהילחםנאלצווהם

מסלול-פתע"."

גזרתלבידודהוקצהאשרהכוח
תוכנן-7חט'-מדרוםהפעולה
מתח-שנישללשטחי-ההשמדהלהיכנס

ושונת-נימרין,כופרייןחטיבתיים:מים

בהצפה.מושקיםשדותביןנמצאואשר
למטרותהטנקיםהפכומכךכתוצאה
מהצי*לרדתהיכולתחוסרבשלברווז""

נ"טוהנשקהטנקיםבטווחשנמצאורים

אלה.מתחמיםשלישירבכינון
נעשה,כךאכןוכפועלהיה,ניתן
העיירהשלהפעולהגזרתאתלבודד

אליהבצמודקטניםכוחותבאמצעות
החקלאייםבשטחיםלהסתבךומבלי

המתחמיםשלההשמדהובשטחי
החטיבתיים.

לכיווןעמוןמהריהיורדותהשלוחות

גםנבעומכאןקשרמגבלותיצרוהבקעה
המשנייםהכוחותעלשליטהחוסר

התיאוםהעדרלדוגמה).7בחטיבה(

הטלתמכך,וכתוצאההמבצעכמפקדת
כמעטהסיורכוחהנחתתלפניכרוזים
אל~לוחמיע"יהכוחלחיסולוהביאו
ההנחתהבאזורממוקמיםשהיופתח"

המתוכנן.

ברמהלסיכוםקווים
והטקטית.האומרטיבית

משו-לוחמים84נהרגוכראמהבמערכת

והושמדנפצעו250הירדני,הצבארות
ורק"םרכבכליו-30טנקים33רב:רק"ם

ירדןצבאיצאזאתלמרותנוספים,

עםשלוההתמודדותמיכולתמאושש
יכולהואכילמסקנההגיעואףצה"ל

ע"יהירדןבבקעתאחיזתואתלשפר

על-וכןהשטח,שלנוסףומכשולביצור

בקדמתללחימהכוחותיותרהקצאתידי
אכןאלהלקחים-העיקריהמערך
כך.שאחרבשניםיושמו
ובעיקרהמחבליםארגוניועוד,זאת

בבסיסקשהמכהשספגואףפתח",אל"
מ-150ויותרהירדןבבקעתשלהםהראשי

אנושה,מכהבכךראולאנהרגומחבריהם
נראתהצה"לכוחכנגדהלחימהועצם
האסט-התוצאותעצמו.בפניכהישגלהם

לדרגתזההישגהעלוהממשיותרטגיות
הערביהעולםכלפימרשים,ניצחון

ששת-הימים.שלאחרבתקופה

לאהפעולהיוזםהיהאשרצה"ל
השטחקשייאתכנראהנכונההעריך

הישגהייתההתוצאהמולו.אשרוהמערך
הרו-33מאוד:גבוהבמחירביותרחלקי

פגועיםטנקים27פצועים,161גים,

מטו-ו-12בשטח),נשארומהםארבעה(

התרסקו).מהםשניים(פגועיםסים

ע

*
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