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הרקע לשימור ערכים ומורשת הצנחנים
את ההעזה וההשראה לפעול מעבר לקווי האויב שאבנו מצנחני היישוב היהודי שצנחו באירופה במלחמת העולם השנייה .הם פעלו
כיחידים  -אנחנו פעלנו במסגרות.
בין השנים  1953-1956גובשה מורשת הקרב של הצנחנים .המפקדים עיצבו נורמות לחימה כגון :דבקות במשימה ,ניצול הצלחה ואי
נטישת נפגעים בשטח .החיילים עיצבו את הערך של אחוות לוחמים ואת התחושה שאפשר לבצע כל משימה שתוטל.
בתנאים המיוחדים של מדינת ישראל בשנות ה ,50-היה הכרח שפעולות הגמול יתבצעו בתגובה מיידית לפעילות האויב .המצב
חייב להימצא בכוננות מתמדת ונכונות לפעול בכל גזרה ,מול כל אויב תוך שעות ספורות מקבלת הפקודה.
משמעות פעולות הגמול היא ,כי ישראל רואה את ההסתננות כפעולת איבה בלתי נסבלת והיא מורה לכוחותיה לעבור את הגבול
ולפגוע במדינה הערבית ממנה חדרו המבצעים .פעולות הגמול בוצעו בתקופה של היעדר מלחמה רשמית והיו מוגבלות באילוצים
פוליטיים חמורים .נחוץ היה לבצע בדיוק ואסור היה להיכשל .הפעולות חייבו עשיית כל מאמץ כדי למנוע קורבנות מבין אנשינו.
חשיבותה המכרעת של יחידת  101היתה בכך שמיד עם הקמתה החלה לפעול והוכיחה שאפשר לחצות גבול ,לבצע ולחדור גם
כאשר מדובר בחדירה לעומק שטח האויב.
עשרות פעולות הגמול שביצעו הצנחנים ,שינו את מושגיו של צה”ל וחידשו את בטחונו בכוחו .גדוד  890בפיקודו של אריאל שרון
הפך לגדוד צנחנים מעולה ותוך זמן קצר לחטיבת צנחנים לוחמת המסוגלת לבצע כל משימה.
פעולות הגמול פיתחו נורמה של מלחמת התקפה .לפעולות שבוצעו בידי הצנחנים היה הד חיובי בקרב הצבא כולו ותמיכה בקרב
העם.
תורות הלחימה על מוצבים חפורים ,על בנייני משטרה ומארבים פותחו יש מאין ,על מנת להנחיל את הניסיון המצטבר לשאר
יחידות צה”ל.
הצנחנים נחשבו לחוד החנית של צה”ל ,אך היה לזה גם מחיר כבד ...עשרות לוחמים נהרגו ונפצעו בעשרות פעולות שביצענו
בתקופה האמורה.
מורשת הקרב של הצנחנים ומורשת העבר של כל היחידות הלוחמות בצה”ל הינן מלאות השראה ויש בהן מעשים ועלילות
הממחישים את גדולת האדם והלוחם.

מפקדי הצנחנים בגדוד  890בשנת  .1953תמונת פרידה מהמג”ד יהודה הררי לפני צאתו לביקור באנגליה לרכישת מצנחים והשתלמות צניחה בצרפת .התמונה צולמה בסוף שנת
 .1953יושבים מימין לשמאל :שלמה שטיין ,קלמן אופיר ,קרל כהנא ,המג”ד יהודה הררי ,הסמג”ד אריה אפרת ,מרסל טוביאס ,אברהם אורלי (ארליך) .עומדים בשורה אמצעית:
שמחה לוי ,הרופא הגדודי ,זאב פישר ,דב אל-עמי ,קצין אפסנאות (ליכטנשטיין) ,זלמן זמיר ,אהרון דוידי .עומדים בשורה אחרונה :החובש הגדודי ,חן טיבור ,צבי צוקר ,חיים ניר (כנר),
דוידוביץ ,אהרון שוורץ ,בן-עוז משה (בן-אוזיליו) ,דר (פרלוס) ג’ורג’ ,מיכה מאור (שטרנשטיין) ,ובן ציון לחוביצקי  .התמונה מאוסף העמותה להנחלת מורשת הצנחנים.
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אתר “חץ שחור”
אתר “חץ שחור” הוקם על מנת לשמר את מורשת הקרב של הצנחנים בין השנים .1956-1953
אחת עשרה הפעולות המיוצגות באתר נבחרו מתוך כשבעים שבוצעו ,עם דגש על מאפייני לחימה שונים בכל גזרת פעילות .יחד
עם שימור מורשת הקרב ,נועד האתר לשמש כלי חינוכי לתלמידים ,חיילים ואחרים .אתר “חץ שחור” מאיר תקופה כאשר צה”ל
שלאחר מלחמת העצמאות ,היה “צבא בהתארגנות” ,חסר שיטות לחימה חדשניות .שיטות אלה נוסו וטופחו על ידי הצנחנים והפכו
לנחלת צה”ל כולו .בנוסף  לשימור מורשת הקרב ,נחקקו באבן שמותיהם של מאה ארבעים ושלושה מלוחמי הצנחנים אשר נפלו
בעשר פעולות גמול ובמלחמת סיני.

מדברי אריק שרון בטכס חנוכת האתר ב 20-במרץ 2003
ראש ממשלת ישראל
יצאנו לאחד המבצעים
הקשים רווי הדם של
הצנחנים .לא חשבנו אז
שאחרי קרוב ל 50-שנה,
נמצא עצמינו שוב בפני
סכנות של טרור מקומי,
אזורי ובין לאומי .אני חוזר
לאותו לילה של ה28-
בפברואר  ,1955היה זה
אחד הקרבות המרים שלנו.
חזרנו כשאנו נושאים עימנו
אריק שרון בשנת .1955
שמונה חללים ,לוחמים
שנפלו ושלושה עשר פצועים .לא היה זה הקרב הראשון שלנו
ולא האחרון .הצנחנים של אותן השנים נשאו בעול פעולות
הגמול כמעט לבדם .בכנס מפקדים בשנת  1955אמר משה
דיין את הדברים הבאים:
“אין בידינו להבטיח כל צינור מים מפיצוץ וכל עץ מעקירה ,אין
בידנו למנוע רצח עובדים בפרדס ומשפחות בשנתן ,אך יש
בכוחינו לקבוע מחיר גבוה לדמנו ,מחיר יקר מכדי
שכדאי יהיה לישוב הערבי ,לצבא הערבי ולממשלות
הערביות לשלמו”.
עברנו דרך ארוכה ,כאשר ידינו האחת מחזיקה בחרב
והיד הזו שהצנחנים היוו בה חלק מכריע ,הביאה
את ישראל להשגיה האדירים מאז ועד היום .על
הצנחנים אמר הרמטכ”ל משה דיין ב 3-ביולי ,1955
“הצלחת מבצעי הצנחנים קודם היחידה  101ואח”כ
הם ,החזירו לכלל יחידות צה”ל את האמונה בכוחות
עצמן .כושרן המבצעי עלה ,הוכח שאפשר לבצע
ביחידות קטנות ובכוחות גדולים פעולות נועזות גם
בעומק שיטחי האויב ונגד צבא סדיר”.
במכתב יוצא דופן לרמטכ”ל וללוחמים מבקש בן
גוריון להעביר ליחידה את הדברים הבאים בעקבות
מבצע “חץ שחור” ואני מצטט“ :בישיבת הממשלה

מיום א’  6.3.1955מסרתי את הפרטים   על הקרב בעזה
והממשלה הטילה עליי להביע ליחידה שהשתתפה בקרב,
לחיילים ולמפקדים ,וליחידות הצנחנים כולן ,רגשי הוקרה
והערצה לרוח הגבורה היהודית שנתגלתה בקרב זה ,ולכושרו
המלחמתי ,כושר התכנון והביצוע של יחידת הצנחנים .אני
בטוח שההרגשה הזו של הממשלה היא הרגשת העם כולו.
אהבת העם בישראל ליחידת הצנחנים אשר הוכיחה שוב
עליונות הגבורה היהודית והוסיפה דף מפואר לספר הנצחונות
של צבא הגנה לישראל.
מבצע הגבורה בשערי עזה מובטחני שהוא אחד הגילויים של
היכולת הפנימית הגנוזה ביחידתכם ובצה”ל כולו.
באומץ לבבכם ,במסירותכם ללא גבול ,בכושרכם הגופני
והמוסרי תשמשו דוגמא לכל חייל בצבא ההגנה לישראל ולכל
נער ונערה בעם”.
באתר “חץ שחור” יש גושי אבן דוממים ,אך מאחורי כל אחד
מהם מעשי גבורה ,הקרבה ,חברות שאין דוגמתה .על מעשי
הגבורה האלה צריך לחנך.
אריק שרון
ראש ממשלת ישראל

אריק שרון .ביקור באתר “חץ שחור” בשנת .2003
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מדברי שי חרמש
ראש המועצה היוצא
פעולת עזה “ -חץ שחור” ,היוותה נקודת מפנה במאבקה של
מדינת ישראל הצעירה נגד מתקפת טרור אשר פקדה את ערי
ישראל ותושביה מיד עם תום מלחמת העצמאות.
היתה זו פעולה אחת מתוך סדרה של מה שכונה באותם הימים
“פעולות הגמול”  -במהלכן גובשה התורה ובה מפקד מסתער
בראש ,חובש אשר תחת אש סועד פצוע וחבורת לוחמים,
השבה עם שחר משדה הקרב מבלי להפקיר חבר בשטח.
רוח הצנחנות אשר גובשה באותם הימים הפכה להיות ל”תורת
הלחימה” לחיילי צה”ל לדורותיהם.
 50שנה ויותר חלפו ועוצמתה של הרוח לא קהתה.

 50שנה ויותר חלפו והכורח לחיות על החרב נותר בעינו.
 50שנה ויותר חלפו ואסור שהסיפור יאבד.
שתחת הקריאה “דור לדור יביע אומר”  -למען שמירתה של
המורשת והבטחת המשכיותה של השרשרת -הוקם האתר.
דורות חלפו ,צעירים באו ,אולם עזה ובנותיה נותרו מאיימות
כבעבר .והישובים סביבן הם חגורת המגן.
בצל תפילה לשלום ,עת היד האחת אוחזת בחרב והשניה בענף
עץ הזית ,נושאים כולנו תפילה לימים של שלום ושכנות טובה.
בה שדות קמה אשר יתפסו את מקומם של שדות הקרב בארץ
פלשת.
שי חרמש
חבר כנסת וגזבר הסוכנות היהודית
וההסתדרות הציונית העולמית

אנחנו תושבי שער הנגב ,שהיינו יעד להתקפות הפדאיון
בראשית שנות ה ,50-ליווינו בדאגה את יציאת כוחות העילית
לפעולתיהם המונצחות באתר זה.
בפברואר  1955חזרו כוחות הצנחנים עם תום מבצע “חץ שחור”,
לקיבוץ כפר עזה הסמוך ,כשעל כתפיהם גופות שמונה
מחבריהם.
הפצועים הרבים טופלו במסירות על ידי רופאים וחובשים של
ישובי הסביבה הקרובה.
אתר “חץ שחור” הוקם ביוזמתה הברוכה של עמותת “חץ שחור”.
סייעו המועצה האזורית שער הנגב ,ק”קל ,החברה הממשלתית
לתיירות והמועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות.

תושבי «שער הנגב” ,מייחלים לרגיעה בטחונית ולחידוש
הקשרים האזרחיים עם שכנינו מעבר לגבול.
אנו ערוכים לשיתוף פעולה עימם בתחום החקלאות ,התעשיה
והמסחר ,החינוך וההשכלה הגבוהה ,הבריאות ואיכות
הסביבה.
יבוא יום ,כך אנו מקווים ,ש”חץ שחור” ,יהיה אך זיכרון רחוק
מימי הקרבות הקשים.
ימשיכו כן לעלות אליו לרגל בני נוער ומבוגרים ,מהארץ ומחו”ל.
שילמדו על תקופת הבראשית של המדינה וצה”ל ועל ערכי
החברות והגבורה שעוצבו על ידי לוחמי ה 101-והצנחנים
הראשונים והוטבעו בכלל יחידות צה”ל.
אלון שוסטר
ראש מועצת שער הנגב

מדברי אלון שוסטר
ראש המועצה האזורית שער הנגב

תעודת זהות חינוכית
העמותה להנחלת מורשת הצנחנים
שישים שנה חלפו מאז צנחו הצנחנים ,שליחי היישוב ,באירופה
הכבושה בידי הנאצים.
חמישים שנה חלפו מאז הוקמה יחידת הצנחנים בצה”ל.
יחידה קרבית זו התאפיינה בחיילות ויכולת ביצוע ,יכולת
פיקודית ברמה גבוהה ביותר ובערכים כמו התנדבות ,נחישות,
דוגמא אישית ,אומץ לב ,דבקות במשימה ואחוות לוחמים.
כל אלה הפכו לנכסי צאן ברזל בכלל יחידות צה”ל.
הצנחנים הם בית היוצר לדורות של מפקדים ולוחמים .אלה

חונכו לאור ערכי הלחימה שהתגבשו בתקופת פעולות הגמול,
בין השנים .1956-1953
תחושות השליחות וההתנדבות לא איבדו מחיוניותן גם בימינו.
ואולי דווקא שומה על בני הדור הצעיר המתגייסים לצה”ל
ובראשם המתנדבים לצנחנים להמשיך ולשאת בעול הלאומי.
מורשת העבר של הצנחנים כמו זו של כל היחידות הלוחמות
בצה”ל ,היא מלאת השראה ויש בה מעשים ועלילות המדגישות
את גדולת האדם והלוחם.
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יחידת הצנחנים הראשונה במדינת ישראל
יחידה זו הוקמה בחודש ספטמבר  1948בפיקודו של יואל פלגי ,מצנחני הישוב היהודי במלחמת העולם השנייה .היחידה הוקמה במחנה צבאי בריטי
בשכונת אחוזה שעל הר הכרמל בחיפה .בשנת  1949עבר הפיקוד על היחידה ליהודה הררי שהעביר אותה למחנה תל-נוף והקים בשנת  1950את
גדוד .890

תמונה מחודש דצמבר  :1948כיתת לוחמי צנחנים מפלוגה א’ במחנה אחוזה על הר הכרמל .המדים מעודפי הצבא הבריטי ,מקלעים מסוג “ברן” ותתי
מקלע “טומי-גן” .לחייל מימין רובה אנגלי וביונט מוצמד לחגורה .לחלקם חגור רובאים פשוט ,נעלי צנחנים שחורות וחותלות (פטס או גטס) המקיפות
את הקרסול .התמונה באדיבות הצנחן משה דגן מכפר גיבתון.

רקע כללי לתקופת פעולות הגמול 1956-1953
האיבה הערבית לישראל ,ורצונן של
מדינות ערב להשמידה

תכנית מקיפה להפעלת חרם וסגר ימי על ישראל.

הם גורמי קבע באזור מאז התגבשותן של התנועות
הלאומיות הערבית והיהודית.
איבה זו היא שהניעה את הערבים לנסות למנוע את
הקמת המדינה במלחמת העצמאות.
לאחר מפלתם במלחמה ,דבקו הערבים במטרתם
להשמיד את ישראל .לפיכך נמנעו מלהכיר בה ,והכשילו
את הניסיונות השונים ,שנעשו מיד לאחר תום מלחמת
העצמאות ,להתקדם מהסכמי שביתת הנשק לשלום.

התכנית כללה
עריכת רשימה שחורה של ספינות העוגנות בנמלי ישראל,
ומניעת עגינתן בנמלי ערב.
איסור שייט של אוניות ישראליות בתעלת סואץ והגבלות
על הובלות מטענים לנמלי ישראל .מגמת הערבים הייתה
לקיים חרם בינלאומי מדיני ואזרחי על ישראל ולמנוע
ממדינות בעולם ליצור קשרים דיפלומטיים עם ישראל.
החינוך לשנאה ,קירבת הגבול והמצב הכלכלי הקשה,
החלו לתת אותותיהם .מכת ה”הסתננות” הפכה לבעיה
המרכזית של הביטחון השוטף.

שביתת הנשק אינה מבוא לשלום

לוחמת הטרור  -המסתננים

בהסכמי שביתת הנשק ,שנחתמו בשנת  ,1949ראתה
ישראל מכשיר זמני שתפקידו מעבר לשלום קבע
במזה”ת.
בהסכמים נקבע במפורש:
“שום צד מהצדדים לא יאיים ,לא יתכנן ולא יבצע פעולה
תוקפנית באמצעות כוחותיו המזויינים ביבשה ,בים או
באוויר -נגד האוכלוסייה או הכוחות המזויינים של הצד
השני”.
“זכותו של כל צד להיות בטוח וחופשי מפחד התקפה
ע”י כוחותיו המזויינים של השני, ,תכובד במלואה”.
באביב  1950גיבשה וועדת החרם של הליגה הערבית

החדירות של פליטים ממחנותיהם הסמוכים לגבול,
לשטחנו ,לצורך ביזה ושוד ,החלו באורח מאורגן כבר ב-
.1949
חדירות אלו הלכו וגברו ,תוך העלמת עין מצד השלטונות
במדינות הערביות .ונילוו להן מעשי רצח והתנקשויות
אלימות ביהודים .משנת   1951ואילך לבשו ההסתננויות
והחדירות לשטחנו ,אופי של כנופיות חמושות .מטרת
פעילותם של המסתננים היתה להפוך את החיים בארץ
לבלתי נסבלים ,להרתיע עולים מלהתיישב סמוך לגבול
ולזרוע בהלה ביישובי הספר.
מדינת ישראל חיפשה דרכים להתגונן מפני הפיגועים
הרבים  וצה”ל צריך היה למצוא פתרון.
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בדרגים הצבאיים והמדיניים התגבשה התפיסה שאי-
אפשר לפגוע בכל מסתנן שחודר מעבר לגבול ,אבל
אפשר לתקוף את המקום שהמסתנן יצא ממנו ,ולהעביר
את שדה הקרב אל מעבר לגבול.
מדבריו של משה דיין” לא היה בידינו להבטיח כל צינור
מים מפיצוץ וכל עץ מעקירה ,למנוע רצח עובדים בפרדס
ומשפחות בשנתן ,אולם היה בכוחנו לקבוע מחיר גבוה
לדמינו .מחיר שלא יהיה כדאי לישוב הערבי ,לצבא הערבי
ולממשלות ערב לשלמו .יכולים היינו להבטיח שהכפרים
הערביים יתנגדו לכנופיות העוברות דרכם ,במקום
להושיט להם יד לעזרה ,שמפקדי הצבא הערבי יבחרו
הגשמה קפדנית של התחייבויותיהם בשמירת הגבול
על פני הכישלון בהתנגשות עם יחידותינו ,שהממשלות  
הערביות תוותרנה על ‘מדיניות של כוח’ כלפי ישראל על
ידי הפיכתה להפגנה של חולשה”.

מחדירות המסתננים ללוחמת “פדאיון”
משנת  1951ואילך החמירו חדירות המסתננים לשטחנו
למטרות רצח ,בעידוד גורמים ערביים פוליטיים.
בשנה זו נהרגו בישראל  118חיילים ואזרחים בידי

צנחנים באימונים לקראת פעולה מבצעית  -מארב נגד רכב .מאוסף העמותה להנחלת מורשת הצנחנים.

מסתננים ,תהליך שלא נבלם בשנים .1953-1952
בשנת  1953בלטו התפרעויות של כנופיות מירדן בתוך
שטח ישראל ,שהפילו קורבנות רבים ביישובי הספר.
גם הגזרה המצרית הפכה לפעילה יותר עם הקמת
החטיבה הפלשתינאית .מרכז הפעולה היה בעזה .מצרים
התפארה בגלוי בתמיכתה ב”פדאיון” (מקריבי עצמם)
ותחנות השידור המצריות והעיתונות הרבו לפרסם את
מעללי הפאדיון בישראל.

התגבשות תפיסת הגמול והפעלתה
א .ראיית מדינות ערב כאחראיות לפעולות שהמבצעים
יוצאים וחוזרים לשטחן.
ב .מגמה ישראלית להניע את מדינות ערב לרסן את
פעולות המסתננים והמחבלים.
ג .להעמיד את מדינות ערב בפני הבחירה :לקיים את
השקט בגבולות או להגיע למלחמה בעיתוי שלא לפי
בחירתן.
ד .קביעת מחיר לדם יהודי שנשפך.
ה .הפגנת כושר הרתעה כלפי העוצמה הצבאית
הערבית.
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הקמת גדוד הצנחנים 890
גדוד  890הוקם ע”י יהודה הררי במחנה תל-נוף בשנת
 .1950בתקופה זו הונחו היסודות לבית ספר לצניחה
ולגדוד צנחנים לוחם .הפעולות הראשונות שבוצעו
בשנים  1952-1951לא תמיד הפגינו רמת ביצועה נאותה.
סגל הפיקוד המסור והטוב שהחל מתרכז בגדוד הפיח
תקוות לעתיד.

מעבר לגבול”...
”...בעיני הייתה השאלה :לא מה עלינו לעשות כדי לפגוע
בערבים אלא איך להעלות את רמת לחימתו של צה”ל”
”...בסופו של דבר הביאה יחידה זו לידי כך שהושגה
המטרה ששאפתי אליה  -העלאת רמת הלחימה
הכללית .פעולת  101היתה מעולה .הישגיה היו מופת
לשאר יחידות צה”ל והוכחה כי אפשר להצליח במשימות
שיחידות אחרות נכשלו בהן”.

איחוד יחידה  101עם גדוד 890
בינואר  1954אוחדו יחידה  101וגדוד  890לגדוד משותף
אחד ,במתכונת מחודשת .רוב החיילים היו מגדוד 890
ורוב המפקדים היו מיחידה  .101אריק שרון מונה למפקד
הגדוד.
במשך שלוש שנים בקירוב עד למלחמת “קדש”
(באוקטובר  ,)1956היה גדוד  890כוח הפשיטה העיקרי
של צה”ל.
בשנים  1956-1953ביצעו הצנחנים (החל מ)1954-
למעלה מ 50-פעולות קרביות ועוד עשרות חדירות אל
מעבר לגבול ,למטרות מודיעין.
להלן קטעים מנאום של משה דיין (הרמטכ”ל באותם
ימים) שנשא ב 1955 -על מקומם של הצנחנים בצה”ל:
תמונה משנת  .1951לוחמי פלוגה א’ מגדוד  890יוצאים למארב בירושלים .רימוני
יד ופגיון (ביונט) תלויים על החגורה ,הנשק תמ”ק סטן .פריט לבוש אופייני לתקופה
 כובע גרב .מימין :חיים בארי ,מאיר חולניק ,נתן ברוך.באדיבות אתר הצנחנים www.202.org.il

הקמת כוח מיוחד לפעולות הגמול
(יחידה )101

“לדעתי חשיבות הצנחנים היא הרבה מעבר לפעולות
שהם ביצעו .החשיבות היא בקביעת רמת הלחימה.
הצנחנים תרמו תרומה בלתי רגילה בנושא של פיתוח
מחשבת הלחימה המקורית של צה”ל .מי שעובר את
האולפנא של הצנחנים ,אנו תובעים ומצפים ממנו
שיתרום לפיתוח המחשבה של צה”ל ,אותה מחשבה
בלתי שגרתית ,הנותנת את האופי המיוחד של צה”ל”.

א .בשנים הראשונות לאחר מלחמת העצמאות
עמד צה”ל בסימן התארגנות .באותה תקופה לא
נתגבשה עדיין תורת לחימה צה”לית המותאמת
ללוחמת לילה בחולית קטנות ,באזורים כפריים,
חמושים ומוגנים .בחודש אוגוסט  1953הוקמה
יחידת  ,101למפקדה נתמנה רס”ן אריאל שרון.
ב .תכנית האימונים של היחידה הדגישה את
הכושר הגופני ע”י מסעות וכללה גם מאמצי
אימון ותרגול יעודיים.
התוכנית שמה דגש על מסעות ניווט ליליים ,על
לוחמה בשטח בנוי ,על שימוש בתת-מקלעים
ורימוני-יד כנשק עיקרי ,על הכרת הלילה
והתנועה בו.
ג .בוצעו סיורים לעומק שטח האויב ומעבר
בכפרים מיושבים ,וגם אימוני חבלה.

על פעולות יחידה ( 101מספרו של
משה דיין אבני דרך עמ’ )114
“את השינוי המעשי חוללה יחידה  .101זו הייתה
יחידת מתנדבים שנועדה לפעולות מיוחדות

תדריך לפני יציאת חוליה לפעילות בשנת  .1954יושבים בשורה ראשונה :יורם נהרי (ימו) ,ישי צימרמן.
כורעים מימין לשמאל :צבי סדן ,רן צור ,שמוליק אומני .עומדים מימין לשמאל :דן ידין (דנדי) ומאיר
הר ציון .באדיבות העמותה להנחלת מורשת הצנחנים.
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חלק מפעולות הגמול של הצנחנים בין השנים 1956-1953
שנה

שם המבצע

שם הפעולה

מקום הפעולה

1953

מבצע עופרה

פעולת אידנא 1

1953

מבצע עומר ואומר

פעולת רנתיס

כפר אידנא ,צפונית מזרחית למושב
אמציה שבחבל לכיש ,דרום מזרח לבית
גוברין
כפר רנתיס ,דרומית מזרחית לאלעד,
צפונית מזרחית לשוהם.

1953

מבצעי שפיפון עלי דרך

שרשרת פעולות

בתוך הכפרים :בית סירא ,חוסאן ,בית-נובא
ובית ליקיא

1953

מבצע יחידה 101

פעולת נבי סמואל

ביתו של הרוצח מוסטפה סמואלי מצפון
לירושלים

1953

מבצע יחידה 101

פשיטה על בתין אבו
לחיה

מוצב ירדני ,צפונית מערבית לקיבוץ מעלה
החמישה.

1953

מבצע נקם ושילם

פעולת אידנא 2

1953

מבצע יחידה 101

פשיטה על אל-בורג’

אידנא ותרקומיה ,צפונית מזרחית למושב
אמציה שבחבל לכיש דרומית מזרחית
לבית גוברין
מתקן צבאי מצרי ליד מחנה פליטים
ברצועת עזה

1953

מבצע יחידה 101

פשיטה על בית מירסים

מחנה צבאי ירדני ,צפונית מזרחית
לשומריה ,בחבל מזרח לכיש

1953

מבצע יחידה 101

גירוש בדואים מהנגב

בדואים משבט העזזמה פלשו לאיזור
ניצנה וגורשו לסיני

1953

מבצע יחידה 101

סיורים אלימים

בנחל קדרון ,בכביש ירושלים רמאללה,
במחנה בית חורון ,בית צוריף ותרקומיה

1953

מבצע יחידה 101

פעולת בית סירא

הכפר בית סירא ,מזרחית למכבים-רעות והעיר
מודעין.

1953

מבצע שושנה

פעולת קיביא

כולל הכפרים שוקבא ,בודרוס ונעלין ,מזרחית
לשוהם ובית נחמיה

1953

מבצע יחידה 101

פעולת בריכות שלמה

על אם הדרך דרומית לבית לחם וצפונית
לגוש עציון

1953

מבצע יחידה 101

פעולת בית אומר וצוריף

סיור למפקדות הלגיון הירדני בבית אומר
ובית צוריף ,מדרום וממערב לגוש עציון

1953

מבצע שלח

פעולת תרקומיה

מזרחית לבית גוברין ,צפונית מזרחית
לאמציה שבחבל לכיש

1953

מבצע כפפות משי

פשיטה על חברון

יציאה מבית גוברין עד לפרברי חברון,
דרומית לחלחול

1953

מבצע יחידה 101

סיור במחנה הלגיון בגוש המחנה ,במשואות יצחק הישנה ,צפונית
לכפר עציון.
עציון

1954

מבצעי שוט

רצועת עזה

שרשרת פעולות שבוצעו ברצועת עזה ע”י
חוליות גמול.

1954

מבצע דותן

פעולת יעבד

מערבית לג’נין ,מזרחית לקיבוץ מצר

1954

מבצע אריה

פעולת נחלין

דרומית לביתר עילית וצפונית לגוש עציון

1954

מבצע סיגריה

תפישת חיילים מצרים

מארב ליד רפיח ופשיטה על מוצב מול
עזה

1954

מבצעי ברוך 1

פעולת עזון

מזרחית לקלקיליה בין אלפי מנשה למע
לה שומרון ליד הכפר עזון

1954

מבצע עין תחת עין

פעולת כיסופים

כיבוש מוצב  79מצפון לחאן יונס ברצועת
עזה

1954

מבצעי גיל

גיל (ג’יבלי יצחק לחופש) ביתוניה ,עקבה ,ג’נין ,בית ליקיא ובית עור,
חירבת סיכה

1954

מבצע מים

פעולת מכון המים

מכון המים שבין ג’בליה לעזה
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שנה

שם המבצע

שם הפעולה

מקום הפעולה

1954

מבצע בנימין ב’

פעולת בית ליקיא

מזרחית למודעין או צפון מזרחית למבוא
חורון

1954

מבצע חצר אדר

פעולת עין קדיס

מערבית למצפה רמון כ 5-ק”מ מערבית
לגבול מצרים

1954

מבצע צרצר

פעולת מודיעין צהלית

הטמנת מכשירי ציטוט ברמת הגולן

1955

מבצע חץ שחור

פעולת עזה

מחנה צבאי מצרי ותחנת רכבת מצפון לעיר
עזה

1955

מבצע פלשת

פעולת רפיח

בסיס צבאי ליד רפיח בדרום רצועת עזה

1955

מבצע אלקיים

פעולת חאן-יונס

משטרת חאן-יונס ברצועת עזה ומוצב 132
בכפר עבסאן

1955

מבצע גפן

פעולת ניצנה

מוצב הצבא המצרי בכתף ניצנה ,מערבית
לקציעות

1955

מבצע שעיר

תפישת חיילים סורים

מוצב סורי בכביש בית המכס ליד גשר בנות יעקב

1955

מבצע אגד

פעולת כונתילה

משטרת כונתילה בסיני ,מערבית לבקעת
עובדה ומישור פארן

1955

מבצע הר-געש

פעולת סבח’ה

מוצבי הסבח’ה ומוצבי סירם בסיני ,דרומית
מערבית לישוב עזוז

1955

מבצע עלי-זית

פעולת כינרת

מוצבים סוריים לאורך החוף הצפוני מזרחי
של הכינרת

1956

מבצע קורנס

פעולת קסיימה

מחנה צבאי דרומית מערבית לניצנה ,כ10-
ק”מ מעבר לגבול מצרים

1956

מצבע יהונתן

פעולת א-ראהווה

משטרת א-ראהווה בדרום הר-חברון ,צפונית
ליתיר

1956

מבצע גוליבר

פעולת ע’רנדל

משטרת ע’רנדל בגבול ירדן בערבה ,מזרחית
להר יעלון

1956

מבצע לולב

פעולת חוסאן

משטרת חוסאן ממערב לבית לחם ליד
ביתר עילית

1956

מבצע שומרון

פעולת קלקיליה

מצודת משטרה מצפון לעיר קלקיליה

1956

מבצע קדש

מלחמת סיני

צניחה במיתלה וכיבוש צידו המערבי של
חצי האי סיני
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פעולת כיסופים
ט’ בתמוז תשי”ד 10-11.7.1954

מבצע “עין תחת עין”
הרקע  -מארבים ומיקוש דרכי הפטרולים,
גניבות רכוש מקיבוצי אזור הנגב.

התגובה ומהלכי הקרב:
מוצב מחלקתי מצרי נכבש בהסתערות
פלוגתית לילית .בפעם הראשונה מאז
מלחמת העצמאות השתלט כוח צנחנים ,על
יעד מבוצר של האויב.
לאחר שהכוח שהה במוצב מספר שעות
פוצצו מבניו ומתקניו.

אבדותינו :הרוג אחד וחמישה פצועים
למצרים :עשרה הרוגים

“ ִמ ּתוֹך לַיְלה נ ִיבּט ַהכ ּוֹכב שֶׁג ּדֵל וְלֻטּשׁ ֵמ ֶערֶב”
(“עיר היונה” ,נתן אלתרמן)
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על פעולת
כיסופים:

בליל ה 10-באוגוסט  1954יצאו הצנחנים לפעולת גמול בגזרת כיסופים .היעד היה מוצב מצרי
מבוצר היטב ,מוקף שתי גדרות דו שיפועיות של תיל ,וביניהן מוקשים .המוצב אויש ע”י שתי
מחלקות מתוגברות .מבנה המערך היה ידוע ,אך טרם עוצבה טכניקת לחימה על יעד כזה.
כאשר חזר הכוח מהפעולה יושמו לקחים רבים באשר לשכלול טכניקת הלחימה על היעד ,מקומו
של המפקד בהסתערות ,בפריצת גדרות ומעבר בשדה מוקשים .לאויב היו עשרה הרוגים.

ספורי
לוחמים

סיפורי לוחמים | אלישע שלם
רצועת עזה הייתה קו גבול פעיל .מארבים,
מיקוש דרכים והרג שני חיילים שהיו בסיור
קרוב לקיבוץ כיסופים הביאו לביצוע פעולה
על מוצב מצרי חפור.
בעקבות האירוע הזה הוחלט לכבוש מוצב
מצרי קרוב לכיסופים ,אני הייתי מפקד חוליית
הפריצה ,שם הכרתי את מיכה קפוסטה (בן-
ארי) ,שהיה סמל וסחב את הבונגלור (מתקן
מיוחד לפריצת גדרות).
מאיר (הר-ציון) ואני היינו סיירים ואריק (שרון)
החליט שאנחנו נוביל את הכוח ,התכנית
הייתה לעבור בין המוצבים ,לעלות על דרך
עפר המובילה אל המוצב ולהיכנס מאחור-
ממערב.
מאיר ואני התקדמנו בשדה לכיוון הגדר
ולפתע הבחנו בערבי ישן על ערמת חציר.
מאיר החזיק בסכין קומנדו ואני בטומיגן ואיך
שאנחנו מתקדמים אליו הוא קם ונעמד על
רגליו.
כבר לא יכולנו לדבר בנינו כי היינו  100מטר
מהגדר ,אז אמרתי לו בשקט “ארפע אידק”
(תרים את הידיים) .מאיר סימן לי שהוא
יעשה איגוף מאחור ואיך שמאיר עושה את
חצי הסיבוב ,הערבי מבין מה כוונתו ומתחיל
לצעוד“ :יהוד! יהוד!”

הבנו שנתפסנו .צעקתי למיכה קפוסטה
שיביא את הבונגלור לפרוץ את הגדר ,ואפילו
לאחר שהפעלנו אותו היה עדיין שקט ,כי
במוצב זו הייתה תקופת צום הרמאדן ,וככל
הנראה הם היו עסוקים באכילה ולא שמעו
את הצעקות ואת הפיצוץ.
נכנסתי דרך הגדר ואז נתקלתי בפעם
הראשונה בפטרול והיו חילופי אש ראשונים.
שם בעצם התחיל הקרב.
למעשה ,הסתבר שהייתה לנו טעות מסוימת,
כי המוצב היה עם תעלה היקפית ותעלה
מרכזית והיו רק שלושה כוחות .עד אז לא
הייתה תרגולת לכיבוש מוצב ולכן כוח אחד
הלך מנקודת הפריצה שמאלה ,כוח אחד
ימינה וכוח שלישי היה צריך לטהר את התעלה
המרכזית .מכיון שטעינו בכניסה ליעד ,חל
בלבול והכוחות לא נכנסו למקומותיהם,
דבר שגרם לכך שחלק מהתעלות לא טוהרו
ומשם נפתחה אש שהרגה לנו את עמיקם
ריכלין .אני רצתי ראשון בתעלה ונפצעתי מירי
של סודני שרץ מולי ,נפלתי ונשארתי לשכב
בעמדה מטוהרת .לידי שכב פצוע מצרי.
הנשק שלי שותק והפציעה ביד הגבילה אותי,
אך לא נתתי לסודאני להתגבר עלי.
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חיילים מפלוגה ב’ מחזור  1953חוזרים לפנות בוקר מפעולת גמול .במרכז מניף את ידיו הלוחם האמיץ זיתוני .הנשק של לוחמי הפלוגה היה בעיקר רובי מאוזר צ’כיים ,תת-מקלע “סטן” ומקלעי “ברן”
אנגליים .לקצינים היה תת -מקלע טומיגן .באדיבות :אתר הצנחנים www.202.org.il

לפני הסתערות לילית אל היעד .על פניהם של לוחמי הצנחנים ניכרים דריכות ועירנות.
מאוסף ארכיון צה”ל ומעהב”ט.

חולית סיירים בפיקודו של מאיר הר ציון בסיור לילי .צועדים בעקבותיו :ישי צימרמן ,דן
ידין (דנדי) ,שמעון כהנר (קצ’ה) ,גיא כוכבא .בשנת  1953היה לחיילי יחידה  101נשק
אישי שונה מהמקובל בצה”ל .מאוסף ארכיון צה”ל ומעהב”ט.
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פעולת

ו’ באדר תשט”ו
מבצע “חץ שחור”
הרקע  -הסתננות גוברת לשטח ישראל,
חבלה וגניבות במתקנים שליד נס ציונה
ורצח אזרחים ליד רחובות.
התגובה ומהלכי הקרב:
כיבוש והריסת מחנה צבאי מצרי סמוך
לתחנת הרכבת בעזה ,פגיעה בחייליו
אבדותינו :שמונה הרוגים ושלושה עשר פצועים.
למצרים :שלושים ושישה הרוגים ועשרים ושמונה פצועים
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עזה

28.2.1955
ובמתקניו תוך חסימת הדרכים לתגבורת.
מארב שלנו חיסל תגבורת מצרית.
במסע חזרה לגבול לאורך שמונה ק”מ,
נשאו הלוחמים עשרים ואחד הנפגעים
תחת אש מקלעים ומרגמות.

שכַח זֹאת רעִי ,אֵיך עַל ג ַב נ ְשׂא ַתנ ִי”
“א ֶא ְ
(“עיר היונה” ,נתן אלתרמן)

16

על פעולת
עזה:

פעולת “חץ שחור” בוצעה ברצועת עזה שהייתה מרכז פעילותם של ה”פדאיון” ,לאחר שהתברר
כי מצרים היא הכוח המניע של פעילות זו .השטח מהגבול לעזה מישורי ברובו ומשובץ גבעות
נמוכות .הגן עליו קו רצוף של משלטים מצרים ,ברווחים של מאות מטרים בלבד זה מזה .מיקום
החסימה נקבע על עורק תנועה ראשי בדרך מעזה לחאן יונס ורפיח ,במרחק  6ק”מ מדרום
לעזה .חסימה רחוקה כל-כך נועדה להדהים את האויב ולמנוע ממנו תנועה בדרכי משנה.
הצנחנים לא דבקו בהרכב ארגוני קשוח ואחיד של כיתות ומחלקות ,אלא הקימו צוותי קרב על
פי נתונים של כל משימה.
תת מקלע עוזי חולק ללוחמים בפעם הראשונה ,וכן חומשו אחדים מהלוחמים ב”בזוקות”
לראשונה בצה”ל.
בפעולת עזה הוכיחה עצמה הגמישות בהרכבת הכוחות ובחימושם .ריבוי המפקדים בכוחות
המשנה העלתה את רמת הביצוע .התכליתיות שבאימונים המפרכים אפשרה ללוחמים לשאת
עמם את כל הנפגעים במסע הארוך עד שטח ישראל.

ספורי
לוחמים

סיפורי לוחמים | אברהם חלווה
הייתי רס”פ פלוגה ד’ בפיקודו של מוטה
גור .השתתפתי כמפקד כוח ה’ .המשימה
שהוטלה עלי הייתה להציב חסימה על כביש
עזה צפונית לאזור הפעולה ,ושאר הכוח
ישמש כעתודה גדודית ,בכוננות לפיצוץ מכון
המים .עם הגעת לוחמי כוח א’ של סופפו
לפרדס ,נערך סיור על ידו כדי לבדוק את
אזור הפעולה .בשובו חזרה עדכן אותי כי דלת
הכניסה למכון המים גדולה ויש להכין מטען
פריצה גדול .משנתקבלה פקודת התזוזה
התחלנו לנוע בתעלה הצמודה לכביש עד
לקידמת שער המבנה .התקדמתי עד לדלת,
הצמדתי את מטען הנפץ בתליה אך המטען
לא פעל.
קראתי ליקואל להביא את הבונגלור והנחנו
אותו בחריץ בין הסף לדלת כאשר מעלינו ,כ-
 3מטרים ,יורה מקלען מצרי לעבר הכוח שלנו
שנע מעבר לכביש .הבונגלור התפוצץ ,העיף
את הדלת ומוטט את עמדת המקלען .אחרי
טיהור המבנה דיווחתי לאריק שרון ומפקדת

הפעולה התמקמה במבנה .לקראת סיום
הלחימה ,אריק הורה לי לסייע בטיפול ופינוי
הנפגעים .הנפגעים הועמסו על משאית.
בשלב זה היו לנו חמישה הרוגים ושמונה
פצועים .סידרתי את הלוחמים בחוליות של
ארבעה .כל רביעיית חיילים ניגשה למשאית
ולקחה אלונקה עם נפגע .על המשאית נותרו
כ-ארבעה חמישה נפגעים ללא אלונקות
והלוחמים אילתרו אלונקות מצינורות
בונגלורים וחולצות.
יצאנו מהפרדס והגענו לגב הרכס .המצרים
היו בכוננות מלאה וברגע שהגענו לקו הרכס
נפתחה אש מקלעים ומרגמות ,מאש זו נהרגו
עוד שלושה חיילים וחמישה נפצעו.
המשכנו לצעוד לכיוון כפר עזה .לפני הכניסה
לקיבוץ ,מוטה נתן הוראה להסתדר בשלשות
ולשיר .רוח אבינועם פתח בשיר ידוע “כי היין
תפל ועינב הוא”...
בכניסה לכפר עזה קיבלו את פנינו בן גוריון,
משה דיין ,קצינים בכירים וחברי המשק.

סיפורי לוחמים | עמוס נאמן
אנחנו אנשי פלוגה א’ ,עברנו את גבול הרצועה
בתוך הפרדסים ,נשרטנו ונחתכנו .היינו
חמושים בתמ”ק עוזי וחגור קל ,קלים וזריזים.
לפני סופפו הלכה כיתת-חוד ,אלה עלו על
מארב מצרי .התפתחו חלופי אש והסתערות
על המארב וחיסולו .השאלה -האם ממשיכים
את הפעולה לאחר שגילו אותנו? אנחנו
הצנחנים חונכנו לדבקות במשימה ,לכן אנחנו
ממשיכים לנוע ליעדים .מצרי עובר לידנו,
נעמד לרגע וממשיך הלאה ,אנחנו שותקים.
אריק נותן פקודות לפיצול הכוחות ליעדים.
סופפו יוצא לסיור ומוצא מכון מים .נשמעת
לעברנו צעקה «מן הדא?” ,הכוח פותח באש
ומטהר את המכון .לפתע אני שומע את אורי

צועק שהוא פצוע ובידו רימון עם ניצרה
פתוחה .לקחנו מידו את הרימון וזרקנו אותו.
דוידי הצועד לתוך המסילה ,צועק לסופפו
שהוא טעה כי המחנה הצבאי נמצא מימין
לכביש .התחלנו לרוץ .רצנו עד שער העמדה
וחטפנו אש רצינית .סופפו קיבל צרור ונפל
ואהוד קיבל כדור בראש .המחנה נכבש .יש
לנו כבר חמישה הרוגים ועוד שישה פצועים.
התארגנו ליציאה חזרה לגבול שלנו .נכנסנו
לואדי שלאחריו יש שטח פתוח .בואדי נורתה
לעברנו אש שגרמה לשני הרוגים נוספים
ופצועים .במצב הזה הורה לנו טיבי שפירא
המ”כ לחזור ולעבור את הואדי כדי לעזור
לסחוב את ההרוגים והפצועים.

17

ראש הממשלה מר דוד בן גוריון סוקר משמר כבוד של צנחנים בביקורו
בבסיסם לאחר פעולת גמול .מלווים אותו :מפקד הגדוד אריק שרון ,מפקד
פלוגה ו’ אריק רגב ומזכירו הצבאי של רוה”מ נחמיה ארגוב.
באדיבות :אתר הצנחנים www.202.org.il

צוות מפלוגה ד’ בסיור ברצועת עזה .בשורה ראשונה מימין רפי כהן מכרמיאל,
באמצע סמל דוד קוסטיצקי ומשמאל דן ליף .בשורה העליונה יעקב אמסלם,
יוסי נוטריקה ואלי ליברטי .מאוסף ארכיון צה”ל ומעהב”ט.

לוחמים שהשתתפו בכוח של מוטה גור במבצע חץ שחור בעזה ,יושבים מסביב למדורה בערב הווי שערכו ליד הגבול ברצועת עזה .באדיבות :אתר הצנחנים www.202.org.il
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לאות ולעדות
כי סרן סעדיה אלקיים ז”ל
מ.א41022 .

גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש במבצע “חץ שחור”
תיאור המעשה :ביום ה 28-בפברואר  ,1955בקרב עזה ,פקד סרן סעדיה אלקיים ז”ל ,על חלק מהכוחות .הוא
פרץ בראש חייליו ,כבש מחנה צבאי מצרי מוגן והמשיך בראש החוליה הפורצת למחנה שני .התנגדות האויב
הייתה נמרצת .סרן סעדיה אלקיים ז”ל הסתער והתקדם בראש אנשיו ,גלוי לאש האויב ,עד נופלו .התנהגותו
הנועזת בקרב והסתערותו ללא חת ,הדביקה ברוחה את חייליו אשר המשיכו בקרב ,התגברו על האויב וכבשו
את המחנה.
על מעשה זה הוענק לו

ניסן תשל”ג
אפריל 1973

עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

דוד אלעזר ,רב אלוף
ראש מטה הכללי

לאות ולעדות
כי רס”ן אהרון דוידי
מ.א31240 .

גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש במבצע “חץ שחור”
תיאור המעשה :ביום ה 28-בפברואר  ,1955בקרב עזה ,שובש אחד מכוחות המשנה בעת הלחימה ביעד .לאחר
שנהרג מפקדו ,פרץ רס”ן אהרון דוידי חשוף לאש האויב ,אירגן את כוח המשנה והמשיך בהסתערות תוך שינוי
כיוונה ,עד לחיסול התנגדות האויב.
על מעשה זה הוענק לו

עיטור העוז

ניסן תשל”ג
אפריל 1973

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

דוד אלעזר ,רב אלוף
ראש מטה הכללי

לאות ולעדות
כי סג”ם עוזי עילם
מ.א245829 .

גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש במבצע “חץ שחור”
תיאור המעשה :ביום ה 28-בפברואר  ,1955בקרב עזה ,בעת הפריצה למחנה האויב ,אשר לתוכו ברחו כוחותיו,
לאחר שנתקו את המגע ,הסתער סג”ם עוזי טרכטנברג (עילם) בראש יחידתו ובמסגרת שאר הכוחות ,על מחנה
האויב .הוא ביצע את משימתו למרות שנפצע .לאחר כיבוש חלק אחד של המחנה ,הופנה בראש יחידתו ובמסגרת
שאר הכוחות ,נגד חלקו השני של המחנה וטיהר אותו במהירות ובהחלטיות ,כולל טיהור שטח שהוקצה ליחידת
משנה שנייה .למרות היותו פצוע גילה יוזמה ומנהיגות מעולה ,גם בארגון אבטחת המחנה הנכבש לצורך פיצוצו.
סג”ם עוזי טרכטנברג המשיך לפקד על כיתתו גם בעת הנסיגה וביצע את המשימות המוטלות עליו למופת.
על מעשה זה הוענק לו

ניסן תשל”ג
אפריל 1973

עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

דוד אלעזר ,רב אלוף
ראש מטה הכללי
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פעולת חאן-יונס
י”ג באלול תשט”ו
31.8-1.9.1955
מבצע “אלקיים”
(ע”ש סעדיה אלקיים“ ,סופפו”,
שנפל בקרב עזה)
הרקע  -עשרים ושלושה מעשי רצח וחבלה
בפרדסי הדרום ובכבישיו .מגבול הרצועה
החלו המצרים להפגיז בארטילריה את
קיבוץ נירים.

התגובה ומהלכי הקרב:
כח צנחנים על גבי זחל”מים הגיע למשטרת
חאן-יונס בו שכנה מפקדת החטיבה
הפלשתינאית ,אליה השתייכו חוליות
הפדאיון .אגף שלם פוצץ במטען בן 500 -
ק”ג חומר נפץ .כח אחד כבש מוצב מצרי
במבואות הכפר עבאסן ,ממזרח לחאן-יונס
להבטחת אזור הפעולה.
אבדותינו :הרוג אחד ואחד עשר פצועים.
שניים מלוחמינו צויינו לשבח.
למצרים :שבעים ושניים הרוגים וחמישים
ושמונה פצועים.

“כ ּוֹכבוֹ ַהב ּהִיר שֶל קְרב ,כוֹכבה הַקוֹפֵא שֶל ֶחרֶב”
(“עיר היונה” ,נתן אלתרמן)
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על פעולת
חאן-יונס:

בניין המשטרה  -מבצר מסוג “טיגארט” בריטי בן שלוש קומות ,ניצב במרחק של  6ק”מ מקו
הגבול .כדי להגיע אליו היה צורך לכבוש את מוצב הכפר עבאסן ,כדי להבטיח “מסדרון” לנסיגה
ולהציב כוח בתוך מערך האויב שיאפשר זאת .בפעולה זו השתמש הכוח ברכב משוריין.
המטרות היו לאפשר לכוח להגיע ליעד במהירות ,לנוע על הכביש (כדי לא להיתקל במוקשים),
לאפשר העברת מטען גדול של חמרי נפץ ,לאפשר פינוי מהיר של נפגעים ולהפעיל נשק
אוטומטי המוצב על הזחל”מים .הופעל מטען של  500ק”ג חומר נפץ ,שהרס אגף שלם בבניין
המשטרה.

ספורי
לוחמים

ספורי לוחמים | מתוך “מערכות” 1966
“כשהגיע הזחל”מ הראשון של חגי ארליכמן
אל המ.פ מוטה גור ,ניתנה לו הוראה לפוצץ
את הגדר במטען-צינור .תוך שניות ,בחיפוי
הזחלמ”ים עצמם ,הונח מטען  -צינור ונשמעה
הקריאה “פוצץ” .הכוח של משה סטמפל
(פלס) המשיך לירות מתוך הזחלמ”ים ,והמ.
פ .עם החבלנים של חגי הסתתרו מאחורי
הזחל”מ במרחק מטרים ספורים מהפיצוץ.
עם ההתפוצצות קפץ המ.פ .אל הפירצה.
לנגד עיניו עמדה מטרה אחת בלבד :להספיק
להגיע אל הדלת של היומנאי כל עוד זו
פתוחה .ההפתעה כבר אבדה מזמן ,והסיכוי
לכך היה קטן .אולם חשיבותה של דלת
פתוחה לקיצור הלחימה מחוץ לבנין ,כאשר
אני בשטח פתוח והאויב בתוך המבנה ,הייתה
עצומה .המ.פ .מוטה נתקל בחוט-גדר מתוח,
אשר לא נקרע בהתפוצצות .הוא החליק על
גבו מתחת לחוט ורץ במהירות אל הדלת,
אולם זו הייתה כבר סגורה.
לקריאתו “חבלן” התייצב מיד סמל החבלה
ממחלקתו של חגי עם המטען המוכן בידו.
הוא ניגש אל הדלת ומשך במצת .על המ.פ.
הממתין לפיצוץ נזרק רימון-יד ,אשר התפוצץ
לידו ופצעו בשתי רגליו .חלק מכוחו של חגי
היה כבר צמוד לקיר המשטרה והמתין אף הוא
לפיצוץ הדלת .הפיצוץ לא אירע .ואז החליט
סטמפל ,מפקד החיפוי ,לגלות יוזמה .כאשר
הבחין שאחרי הצעקה “פוצץ” לא נשמעה
התפוצצות ,לקח בידו מטען-צינור ורץ בעצמו
אל הדלת .מחלקתו פעלה ביעילות ובסדר,
והוא החליט שהוא רשאי לעזבה ולעבור
לתפקידו המשני כקצין חבלה.
הוא הגיע אל הדלת ,הניח את הצינור במרכז
הדלת ,חיבר אליו את המטען הקודם והפעיל.
ההתפוצצות הייתה אדירה .הדלת על הקיר
הסמוך עפה פנימה אל חדר היומנאי .בבת
אחת פרצו פנימה סטמפל וחגי ,כשאנשיהם

אחריהם .הראשון פנה לאגף ימין והשני לאגף
שמאל .בתוך ענן אבק ועשן ,בחשכה מוחלטת
ותוך התגברות על מכשולי ההריסות ,בוצע
הטיהור .סטמפל נפצע ברגלו מיריות שכוונו
אליו כאשר האיר בפנס ,אבל המשיך לפעול.
אחר כך נפצע שוב ,הפעם ברגלו האחרת,
מרימון-יד שנזרק לעברו בחדרים הפנימיים.
הוא המשיך לפעול .בהתאם לתוכנית היה על
הכוח להסתפק בטיהור זה ולא להיכנס לכל
מבוכי הבנין .ואמנם -הגיעה העת להכניס את
חומר הנפץ ולפוצץ .המ.פ .חזר אל הזחל”מ
שלו בכוחות עצמו וביקש להודיע לאהרון
דוידי ,אשר הצטרף לפעולה כ”אורח” ,לקבל
את הפיקוד.
דוידי הגיע אל המשטרה ,ולאחר שבירר את
המצב ,הורה לירמי ,קצין החבלה ,להיכנס
פנימה עם הזחל”מ דרך השער הראשי עד
לדלת .בסיוע אנשיו של חגי הכניס ירמי את
 500ק”ג חומר הנפץ והכין אותם לפיצוץ.
כל הזחלמ”ים פונו מסביבות המשטרה אל
הצומת של דורון מור ,ולאחר שירמי וידא
שאמנם לא נשארו אנשים בסביבה ,הפעיל
את המערכת.
דוידי כינס עתה את כוחות החיפוי והאבטחה
המרוחקים יותר והחל מכין את הנסיגה.
החובשים טיפלו בפצועים והכינום לפינוי.
תוך ההכנות האלה בוצעו עוד מספר פעולות
חבלה -תחנת הדלק הועלתה באש ,עמודי-
טלפון הופלו וכלי רכב הושחתו .ואז ,נשמעה
התפוצצות ,ומחצית בנין-המשטרה קרס
ונפל.
הנסיגה עברה בשקט .את הגבול עברו
הזחלמ”ים בשעה  24:00בדרכם חזרה.
המשימה בוצעה בהצלחה!
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לוחמי גדוד  890מאזינים לתדריך אחרון של אריק שרון ליד קיבוץ נירים ,לפני פעולת חאן-יונס .באדיבות :אתר הצנחנים www.202.org.il

שיח לוחמים לפני היציאה לפעולת הגמול בחאן-יונס .מאוסף העמותה להנחלת מורשת הצנחנים.

רכב משורין מסיע את הלוחמים בכוח של מוטה גור ,אל בנין המשטרה בחאן-יונס .הייתה זאת פעולת גמול
ראשונה רכובה על גבי רכב משורין .מאוסף העמותה להנחלת מורשת הצנחנים.
   

אריק שרון (משמאל) ואהרון דוידי (במרכז) בתום פעולת הגמול בחאן-יונס ,עם
מפקד תחנת איסוף הנפגעים ליד קיבוץ נירים .מאוסף העמותה להנחלת מורשת הצנחנים.
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ולעדות
לאות
מרדכי (מוטה) גור (גורבן)

כי רס”ן

מ.א82493 .

גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש במבצע “אלקיים”
תיאור המעשה :מבצע אלקיים  -הפשיטה על משטרת חאן-יונס בלילה ה 29-30-באוגוסט 1955
על מעשה זה הוענק לו

עיטור העוז

ניסן תשל”ג
אפריל 1973

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

“עמו עוז ותושיה לו” (איוב י”ב ,ט”ו)

דוד אלעזר ,רב אלוף
ראש מטה הכללי

ולעדות
לאות
משה פלס (סטמפל)
כי סגן

מ.א213099 .

גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש במבצע “אלקיים”
תיאור המעשה :מבצע אלקיים  -הפשיטה על משטרת חאן-יונס בלילה ה 29-30-באוגוסט 1955
על מעשה זה הוענק לו

עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

ניסן תשל”ג
אפריל 1973

“עמו עוז ותושיה לו” (איוב י”ב ,ט”ו)

טיפול משלים לנפגעי פעולת הגמול בחאן-יונס ניתן בתחנת איסוף ליד קיבוץ נירים .מאוסף העמותה להנחלת מורשת הצנחנים.

דוד אלעזר ,רב אלוף
ראש מטה הכללי
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פעולת כונתילה
י”א בחשון תשט”ז
27-28.10.1955
מבצע “אגד”
הרקע  -המצרים כבשו מוצב כתתי
ישראלי ליד בארותיים ,באזור ניצנה.
אבדותינו :הרוג ,ארבעה פצועים ושניים
שנלקחו בשבי.
כתגובה נכבש מוצב כונתילה.
מהלכי הקרב  -המוצב המצרי הדו-
מחלקתי של כונתילה נכבש לאחר
מסע רגלי של חמישה עשר ק”מ ,הכח
עלה במצוק תלול ,פרץ את הגדרות
ופוצץ שלושה מבנים מבוצרים.
אבדותינו :שני הרוגים ושני פצועים.
שלושה מלוחמינו צויינו לשבח ,בהם
שנים מההרוגים.
למצרים :שבעה עשר הרוגים ועשרים
ותשעה שבויים.

שעתֵנ ִתקְרַב מרה ַהשׁעה מ ֶארֶת”
“לְאוֹרוֹ ְ
(“עיר היונה” ,נתן אלתרמן)
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על פעולת
כונתילה:

המשימה הייתה לחדור ליעד ,לשבות שבויים ולקחת מסמכים ושלל ( פיצוץ המשטרה לא נכלל
במבצע) .אבדותינו בקרב זה היו שני לוחמים שנפלו לא בעת הלחימה אל היעד -אלא בעת
שביית מצרים שירו בהם .אבדות המצרים -שבעה עשר הרוגים ועשרים ותשעה שבויים.
מטרת המבצע הייתה“ :לשבות שבויים ככל שניתן”.
עשרים ותשעה קצינים וחיילים מצרים נלקחו בשבי ,בהם פצועים שנישאו על כתפי הלוחמים.

ספורי
לוחמים

סיפורי לוחמים | מפי העיתונאי אורי דן שהצטרף ללוחמים
“הגבול היה כבר קילומטרים רבים מאחורי
גבם .מאחוריהם היה גם מסע התקרבות
ממושך ברכב עד הגבול ,כדברי אחד
המשתתפים:
“מסע לסוף העולם!”
לפניהם הזדקר מצוק מאיים .מסביבו היה
הכל לובן מבהיק ובולט ,מישור מדברי ללא
קמט ,מישור של אדמת לס זרועה סלעים.
והירח הבהיר של אמצע חשון היה פנטסטי
מתמיד ,שפך את אורו החיוור על הדממה
המעיקה .המצוק הלך והתקרב במהירות ,קווי
המתאר שלו התבהרו והלכו .הוא היה תלול
מאוד ,חצוי על ידי האוכף.
כל אסטרטג חובב היה קובע זאת כהרף עין
מצוק כונתילה שולט ללא מצרים על כל
הסביבה .לידו אין אפילו גבעה אחת לרפואה
בגובה כלשהו המאפשר להציב חיפוי
לתוקפים .לרגלי כונתילה נע הכוח הישראלי.
הלילה הבהיר היה לעזר בהתמצאות בשטח
מחד גיסא ,אך מאידך גיסא ,הוא איפשר
לראות במשקפת תנועת אנשים למרחק 300
מטרים .הלוחמים הישראלים התעתדו באותו
לילה להוכיח שוב כי הם יכולים לאויב גם בלי
עליונות טאקטית .היה עליהם לכבוש את
כונתילה .לפתע נשמעו יריות .הכוחות שעמדו
לעלות על הבנין הבודד וכן על בנין המשטרה
המרכזי ,מיהרו עתה יותר מאשר קודם .הכוח
שהיה בדרך האיגוף אל הבנין השלישי  -בנין
המשטרה הדרומי ,נתקל בחולית-תשמוע
שהורדה בלילה מהמוצב המצרי ,להאזין
ולהתריע בפני כוח תוקף מתקרב .התשמוע-
הוא שפתח באש רובים ומקלעים קלים.
מפקד הכוח מהיר ההחלטה פקד להסתער
לעברו .שניים מאנשי התשמוע הספיקו
להימלט ,השלישי נשבה על מקלעו.
מעתה -כל רגע יקר שבעתיים .מלמעלה,
משמאל ,פתח מקלע בינוני אף הוא באש
אל הכוח המאגף ,שהמשיך במהירות.
בהתקדמותו העפיל במדרון התלול מצדו

הצר של המצוק והגיע לראשו .לפניו הייתה
דרך פתוחה אל הגדר ,דרך פתוחה מכל
מחסה ,אל מול מקלע בינוני שני שפתח
באש” .הוא ירה ישר אלינו ,מעלינו .התמונה
הייתה כזו :גבעה תלולה .בפסגתה משטח.
על המשטח גדר דו-שיפועית .מאחורי הגדר
עמדת מקלע .מאחורי המקלע הבנין .בבנין
רובאים .רצנו קדימה !”
אחד האנשים נפצע .מספר פצצות שיתקו
את המקלע ואת האש מן הכלים האחרים.
הגדר פוצצה“( .כל פעם שהתפוצץ משהו
 הם הפסיקו לירות”) .הפורצים ניגשו מידלדלת הבנין הכבדה .היא נפרצה ,ומאחוריה
עמד קיר בנוי שחסם את הדרך פנימה.
הכניסה הראשית לא הייתה בשימוש .הכוח
נכנס לבניין המלבני ולחצר רחבת הידיים
שבאמצעיתו פתח אחר .החדרים של   בנין
המשטרה הדרומי נסרקו וטוהרו .מצרים
מרימי-ידיים נדחקו אל הפתחים.
באופן מקביל חוסלו קיני התנגדות בחוץ.
חוליית לוחמים ישראליים קרבה לעמדה בה
הרימו שני מצרים את ידיהם  -אות לכניעה
מוחלטת.
אולם זאת לא ידע חייל מצרי בצבא המהפכה.
אמנון אבוקאי ,בלונדי בעל גוף אתלטי ,ניגש
לפרוק את נשקם של השניים .באותו רגע
טרטר מאחוריהם תת מקלע .חייל מצרי
שהסתתר מאחורי הרמת הידיים של השניים,
פגע באמנון ופצעו קשה .רב אלוף משה דיין,
הרמטכ”ל ,כותב להורים באותו מכתב בו הוא
מציין לשבח את בנם שנפל” :להלן תיאור
המעשה :בפשיטת כונתילה פרץ רב טוראי
אבוקאי ז”ל נוכח אש חזקה לאחת מעמדות
האויב תוך הימנעות מפגיעה בהם .תוך ביצוע
המשימה נורה ,נפצע אנושות ומת אחר כך
מפצעיו”.
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ערמת נשק שנלקח כשלל בפעולת הגמול בכונ–
תילה .מאוסף ארכיון צה”ל ומעהב”ט.

בפעולת הגמול בכונתילה נתפסו מסמכים צבאיים ונשק רב של הצבא המצרי .מימין הרמטכ”ל משה דיין מקבל הסברים מאריק שרון (במרכז)
וממאיר הר ציון (משמאל) על המקלעים הכבדים (מסוג אלפא) שנתפסו לראשונה כשלל .מאוסף ארכיון צה”ל ומעהב”ט.
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ולעדות
לאות
אמנון אבוקאי ז”ל
כי רב”ט

מ.א303849 .

גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש במבצע “אגד”
התיאור המעשה :ביום ה 28-באוקטובר  ,1955בפשיטת כונתילה ,פרץ רב”ט אמנון אבוקאי ז”ל נוכח אש חזקה,
לאחת מעמדות האויב ,במלאותו בשלמות אחר הוראה לשבות מאנשי האויב ,תוך המנעות מפגיעה בהם .תוך
ביצוע משימתו נורה ,נפצע אנושות ומת אחר כך מפצעיו.
על מעשה זה הוענק לו

ניסן תשל”ג
אפריל 1973

עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

דוד אלעזר ,רב אלוף
ראש מטה הכללי

לאות ולעדות
כי סרן רפאל (רפול) איתן
מ.א303849 .

גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש במבצע “אגד”
תיאור המעשה :ביום ה 28-באוקטובר  ,1955בפשיטת כונתילה ,הסתער סרן רפאל איתן בראש אנשיו,
תוך טיפוס על צוק נישא ותלול מול אש האויב ,וחיסל עמדת מק”ב שבלמה את התקדמותם.
על מעשה זה הוענק לו

עיטור העוז

ניסן תשל”ג
אפריל 1973

לפי חוק בעיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

דוד אלעזר ,רב אלוף
ראש מטה הכללי

ולעדות
לאות
יעקב מזרחי ז”ל
כי טור’

מ.א308200 .

גילה גבורה עילאית בעת לחימה מול פני האויב תוך חירוף נפש במבצע “אגד”
תיאור המעשה :ביום ה 28-באוקטובר  ,1955בפשיטת כונתילה ,נמנה טור’ יעקב מזרחי ז”ל עם כוח משנה,
שהסתער על המיבנים במגמה ללכוד שבויים .תוך כדי ההסתערות ,המשיכה קבוצת חיילי אויב לגלות התנגדות.
טור’ יעקב מזרחי ז”ל רדף בעצמו ,תוך גילוי אומץ לב ,אחרי לוחמי האויב .בעת הסתערותו נפצע אנושות ,ובעת
ששב הכוח לבסיסו מת מפצעיו.
על מעשה זה הוענק לו

עיטור הגבורה

ניסן תשל”ג
אפריל 1973

לפי חוק בעיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -
“ה’ עמך גבור החיל” (שופטים ו’ ,י”ב)

שיירת כוח הצנחנים בנחל פארן בנסיעה  לעבר הגבול ,לפני פעולת כונתילה .מאוסף עמירם הירשפילד ובאדיבות אתר הצנחנים www.202.org.il

משה דיין
שר הביטחון
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פעולת הצבחה
י”ז בחשון תשט”ז 2.11.1955

מבצע “הר געש”
הרקע  -עקירת סימני הגבול ע”י המצרים באזור
ניצנה וחדירה לשטח המפורז ולשטח ישראל.
באזור הזה הקימו המצרים מוצב גדודי איישו אותו
בכח סדיר וסרבו לדרישת האו”ם לפנותו.
מהלכי הקרב  -גדוד הצנחנים  ,890פלוגת נח”ל
וכוח מגולני כבשו את המוצבים המצריים בסיוע
ארטילרי .הקרב כלל התמודדות מול טנקים וקרב
פנים אל פנים .בתום קרב בן חמש שעות נכבשו
מוצבי הצבחה ,ראס סירם והאזור חזר לריבונות
ישראל.

אבדותינו :שישה הרוגים ושלושים וחמישה פצועים.
ארבעה מלוחמינו צויינו לשבח.
למצרים :שישים הרוגים וחמישים שבויים.

“רכְבֵי האֵש שוֹתְקים בְטֶרם אוֹר יהֵל ,בְטֶרם אוֹת יֻתַן”
(“ספר השירים א” ,חיים גורי)
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על פעולת
הצבחה:

השיטה שהוכתבה על ידי המטה הכללי קבעה :כיבוש המוצבים בהתקפת לילה ובסיוע ארטילרי.
ריכוז שריון מחוץ לאזור המפורז כעתודה להשלמת כיבוש ולמיגור התקפות נגד .לראשונה
הפעילו יחידות ארטילריה ירי מחושב מראש .ירי ללא טיווח מראש של מרגמות 120מ”מ ושל
תותחים .למצרים -שישים הרוגים וכחמישים שבויים.
אלה הכוחות והמשימות :פלוגה ה’ בפיקוד רפול (רפאל איתן) תכבוש את מוצב “לילי”.
קורס מ”כים של הנח”ל (שצורפו לצנחנים לצורך פעולה) בפיקודו של צבי לבנון ,יכבוש את
מוצב “טובה” .הסיירת של מאיר הר-ציון תכבוש את מוצבי “הצבחה הגדולה” .פלוגת הטירונים
בפיקודו של מוסה עפרון תשמש עתודה לסיירת של הר-ציון .כוח חסימה מפלוגה ד’ ,בפיקוד
טיבי שפירא ,יחסום את ציר התנועה קציימה-צבחה.
מחלקת ג’יפים ומח’ מקלעים בינוניים ,בפיקוד לוי חופש ,יצורפו לפשיטה.
יח’ מילואים של הצנחנים ,בפיקוד אלישע שלם ויהודה רשף ,יהיו עתודה.
את מוצבי ואדי סירם ,רבקה ותמר יכבשו יחידות מגדוד  12של חטיבת גולני ,בפיקוד אורי בר-רצון.
פלוגה ב’ ,בפיקוד סרן קלמן מגן ,תכבוש את מוצבי רבקה .1-2

ספורי
לוחמים

סיפורי לוחמים | משה ינוקה
“הגענו לנחל עבדת ומשם פנינו מערבה,
אז ידענו שנפשוט על המצרים .בארוחת
הצהריים המאוחרת אכלנו כנראה בשר
מקולקל .כל הגדוד שלשל .בשעה 19:00
יצא לדרך טור ארוך של צנחנים ונח”לאים.
טירונים אחדים מעדו והקימו רעש .אריק
שרון אסר על קשרים לנסות לתפוס קשר
מכיוון שעשו זאת בקול רם .מפעם לפעם
נעצר הטור וכל הלוחמים קפצו לצידי הדרך
לשלשל« .זאת הדרך המחורבנת ביותר של
צה”ל” אמר מישהו.
לאחד המפקדים נמאס הטיפול המתמיד
בכפתורי המכנסיים והוא פרם את מכנסיו
מאחור בסכין קומנדו.
נשמע קול תותחים .הלוחמים לא ידעו מי
מפגיז את מי .כאשר התקרב הכוח אל היעד
הוא נקלע בין אש מקלעים ,אש נ”ט בלתי
יעילה וכדורים נותבים.
בשעה  21:45הגיע הכוח לשטח היערכות,

כ 800-מטרים מהמוצב ,שרון פקד להסתער.
פצצות תותחים התעופפו מעל ראשי
הלוחמים .דוידי התהלך זקוף ופקד בקול
שקט על המסתערים הראשונים לחכות
שיסתיים הריכוך.
ממערב נורתה אש ממקלעים .הבזוקאי של
הכוח שיתק את המקלעים וגרם להתפוצצות
מחסן תחמושת שהיה במערה.
התפוצצויות אדירות נשמעו בשרשרת,
במשך שעתיים.
הכוח של מוסא עפרון הסתער על השלוחה
הצפונית ,נתקל בהתנגדות עזה וניהל קרב
פנים אל פנים עם לוחמים מצרים .ק’צה
נפצע קשה בבטנו .הפצועים הורדו למרגלות
המוצב .נורתה אליהם אש ממארב .נושאי
הפצועים הניחו את האלונקות על הדרך,
הסתערו על המארב ,חיסלו אותו ,הרימו את
האלונקות והמשיכו בדרכם.
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תצוגת רכב ונשק רב של הצבא המצרי שנתפס כשלל בפעולת הגמול בצבחה והועבר למחנה נתן ליד באר שבע .באדיבות אתר הצנחנים www.202.org.il

לוחמי גדוד  890וחניכי קורס מכי”ם של הנח”ל בשטח הכינוס ליד ניצנה ,לפני הקרב בפעולת הגמול של הצבחה .החיילים מאזינים לתדריך אחרון מפיו של מפקד הגדוד ,אריק שרון.
מאוסף עמירם הירשפילד ובאדיבות אתר הצנחנים www.202.org.il
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לאות ולעדות
כי טור’ יצחק בבסקי ז”ל
מ.א319411 .

גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש במבצע “הר-געש”
תיאור המעשה :ביום ה 2-בנובמבר  1955בקרב על משלטי א-צבחה באזור ניצנה הישראלי ,שימש טור’ יצחק
בבסקי כמקלען .יחד עם מפקד כיתתו הסתער בראש הכיתה ,תוך ירייה במקלע ,מול עמדת אויב שהתמידה באש
כבדה ,עד שנפל צעדים מספר לפני העמדה .בפעולתו רבת-האומץ והסיכון העצמי ,איפשר את חיסול העמדה
והמשך ההסתערות.
על מעשה זה הוענק לו

ניסן תשל”ג
אפריל 1973

עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

דוד אלעזר ,רב אלוף
ראש מטה הכללי

לאות ולעדות
כי סרן מגן קלמן
מ.א88015 .

גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש במבצע “הר-געש”
תיאור המעשה :ביום ה 2-בנובמבר  ,1955בקרב על מוצבי א-צבחה שבאזור ניצנה הישראלי ,שימש סרן קלמן
מגן דוגמה לפקודיו וחבריו בגילוי מנהיגות ודבקות במשימה ,בכך שהמשיך לפקד על יחידתו במשך  3שעות
לאחר שנפצע בירכו ,ופונה רק לאחר פינוי אחרון פקודיו.
על מעשה זה הוענק לו

ניסן תשל”ג
אפריל 1973

עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

דוד אלעזר ,רב אלוף
ראש מטה הכללי

לאות ולעדות
כי סג”ם ישי צימרמן
מ.א245835 .

גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש במבצע “הר-געש”
תיאור המעשה :ביום ה 2-בנובמבר  ,1955שימש סג”ם ישי צימרמן כמפקד יחידת משנה בקרב על משלט א-
צבחה שבאיזור ניצנה הישראלי .היחידה שבמסגרתה פעל הסתערה על מוצב הפיקוד של האויב ועמדת המרגמה
שלו .תוך כדי כך נפצעו רוב הקצינים וחלק ניכר מן החוגרים והתקדמותה שובשה .בנסיבות אלה המשיך סג”ם
ישי צימרמן עצמאית בביעור עמדות האויב עד לחיסול ההתנגדות.
על מעשה זה הוענק לו

ניסן תשל”ג
אפריל 1973

עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

דוד אלעזר ,רב אלוף
ראש מטה הכללי

ולעדות
לאות
דן שלף
כי טור’
מ.א307932 .

גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש במבצע “הר-געש”
תיאור המעשה :ביום ה 2-בנובמבר  ,1955בקרב על משלטי א-צבחה בגבול אזור ניצנה הישראלי ,לאחר
שנפצעו מפקדיו הישירים ,גיבש טור’ דן שלף קבוצת לוחמים .הוא נהגם אחריו ,תוך גילוי אומץ לב,
עד סיום הלחימה ביעד.
על מעשה זה הוענק לו

ניסן תשל”ג
אפריל 1973

עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

דוד אלעזר ,רב אלוף
ראש מטה הכללי
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פעולת כנרת
כ”ז בכסלו תשט”ז 11-12.12.1955

מבצע “עלי זית”
הרקע  -התנכלויות סוריות רצופות לריבונות
הישראלית בצפון מזרח הכנרת ולחופש הדיג,
ירי על סירות דייגים וסירות משמר החופים.
מהלכי הקרב  -נכבשו כל מוצבי הסורים
שמעל מזרח הכנרת וצפונה .הגעה אל היעדים
כללה שימוש בשתי נחתות ובסירות גומי ,חציית
נהר הירדן הגועש ,ומסעות רגליים במדרונות
הגולן ועליו ,לחסימת תגבורת האויב.
בסיום המבצע פוצצו כל המוצבים הסורים.
אבדותינו :שמונה הרוגים ותשע עשר פצועים.
שניים מלוחמינו צויינו לשבח.
לסורים :חמישים וארבעה הרוגים ושלושים
וחמישה שבויים.

“וַי ַבוֹאוֹ עֲלֵיהֶם עַל מֵי מֵרֹום פתְאֹום וַיִפְל בהֶם”
(יהושע י”א)7 ,
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על פעולת
כנרת:

פעולת כנרת היתה אחת מפעולות הגמול הגדולות ביותר מאז מלחמת השחרור.
פעולת ענישה כנגד הסורים ומניעת הפרעת הדיג בכנרת.
ציר התנועה עבר בין ישובים ערבים מאוכלסים ובפערים שבין מערכי אויב מאויישים.
מרחב התמרון היה קטן בשל המדרונות התלולים ,הצמחיה הסבוכה ,הכפרים והמוצבים בציר.
יעדי הפשיטה נתמשכו על פני  15ק”מ.
גדרות המוצבים היו חזקות מהרגיל ,וניתנו לפריצה רק בעזרת מטעני פריצה (בונגלורים).
הבונקרים היו שקועים באדמה והכניסה אליהם היתה דרך תעלות קשר בלבד.
הגישה ליעדים הייתה במסע התקרבות שקט ,ככל האפשר ,והסתערות מתואמת בו זמנית
ובהפתעה גמורה.

ספורי
לוחמים

סיפורי לוחמים | צורי שגיא (שנקין)
הייתי סגן מפקד פלוגה של רפול בפלוגה
ה’ של קורס מפקדי כיתות .כל הכיתות היו
צריכות להגיע לנקודת ההיערכות שלהן
בשעה  .22:00היה צריך לתקוף בבת אחת.
אנחנו יצאנו מהאזור שהיום הוא מושב
אלמגור וירדנו לערוץ הירדן ברגל.
חילקו לנו נעלי קרפ (גומי רך) כדי שנוכל
ללכת בשקט ,אבל ירד גשם והחבר’ה עם
החגור וכל הציוד החליקו על הסלעים ועל
הצמחייה הרטובה .הגענו עד הירדן והזרם
היה חזק ,כי היה חורף (דצמבר).
היה צריך לנפח סירה ,הניפוח גרם רעש רציני,
חוליה סורית יצאה ממוצב השפך כדי להגיע
לגדה השנייה .החוליה התחילה להתקדם
לכיוון שלנו ולא הרגשנו בה ,אבל תוך כדי זה

שחצינו את הירדן ,החיילים מהחוליה הסורית
ירו עלינו והרגו שלושה חיילים מהפלוגה
של אלישע .הסתערנו וחיסלנו את המארב
הסורי.
אנחנו המשכנו ללכת הלאה ,לאורך החבל,
המים היו עמוקים וכולם עם כול הציוד .אני
זוכר שהיה קר מאוד ,הלכו על זה הרבה
בדיחות תוך כדי חצייה .אני זוכר שלא
הרגשתי את הקור עד שהרגשתי שהמים
נכנסים פנימה מהצווארון.
עשינו איגוף לכיוון בית הבק ובאנו אל מוצב
השפך מכיוון מזרח.
במהלך הקרב נפצע רפול והוא פונה בסירת
דייגים סורית לכפר נחום.

סיפורי לוחמים | דוד בן עוזיאל (טרזן)
הייתי מפקד מחלקה בפלוגה של בירו
שאנשיה היו חיילי נח”ל שגוייסו מקיבוצים
(שירות ללא תשלום) כדי לתגבר את גדוד
 890לקראת פעולה נרחבת.
לחיילים אלה לא היה ניסיון קרבי.
בירו כמפקד הפלוגה הטיל על המחלקה
שבפיקודי לעלות לראש הרכס ,להציב
חסימה מערבית לכפר סקופיה (היום הישוב
בני יהודה) ,למנוע ירידת תגבורת סורית לחוף
הכנרת.
יצאנו מעין גב בשעה  17:00מתוך חישוב זמן
של חמש שעות טיפוס .המארב צריך היה
להיערך לפני השעה .22:00
בשעה  21:55נפתחה אש ממוצבי החוף של

כורסי.
כיתה סורית ובה עשרה חיילים יצאה מהכפר
“סקופיה” בדרכה למוצב כיתתי שהיה בעיקול
הדרך .הם צעדו כעשרים מטרים מאחורינו.
הצבתי את המארב במהירות ,אפשרתי
לסורים להתקרב עד למרחק של שישה
מטרים מאיתנו ונתתי פקודת אש.
כולם פרט לאחרון בטור נפלו.
הקצין הסורי שנע בראש הכיתה נפצע אבל
שלף אקדח וירה ופגע ביד של ניר ניצן.
שאלתי את ניר “מי ירה עליך?” וניר השיב
“הוא שוכב ממש מולי”
זינקתי עליו וחיסלתי אותו.
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כוח מלוחמי פלוגה ד’ בפיקודו של יצחק בן מנחם “גוליבר” יצא מבית ירח בנחתות של חיל הים כדי לכבוש בהפתעה גמורה את המוצבים הסורים בכפר עקב שלחוף הכינרת.
למחרת היום חזר הכוח לשטח הכינוס בבית ירח .מאוסף אברהם חלווה ועמותת חץ שחור.

בחסות החשיכה מורידים אנשי חיל הים את הנחתות אל הכינרת כדי להנחית את לוחמי
פלוגה ד’ ליד מוצבי כפר עקב .מאוסף אברהם חלווה ועמותת חץ שחור.

מפקדי צנחנים שהשתתפו בפעולת הגמול בכנרת .מימין :יואב שחם ,אריה
בירו ,משה (מוסה) עפרון .מאוסף העמותה להנחלת מורשת הצנחנים.

לוחמי הצנחנים שהשתתפו בכיבוש המוצבים הסוריים בשפך הירדן שבצפון הכינרת .את הקרב ניהלו לאחר שחצו את הירדן ונרטבו עד איזור החלציים .מימין הרס”פ דני זיידל.
מאוסף לוחמי פלוגה ה’ ובאדיבות אתר הצנחנים www.202.org.il
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ספורי
לוחמים

סיפורי לוחמים | מיכה בן-ארי (קפוסטה)
השתתפתי בכוח ב’ של מאיר הר-ציון .הלכנו
מעין גב ליעד על המצוקים ,כדי לעקוף את
המוצבים הסורים .ההליכה הייתה קשה בשל
המצוק התלול ובגלל הסלעים הרטובים.
כאשר הגענו לנקודת התפצלות פנה כל
אחד מהכוחות למשימתו .פיקדתי על הכוח
שירד ראשון למוצב שעל יד הים.
המוצב היה מוגן בשתי גדרות תיל ,והיתה בו
תעלת קשר שהובילה לדלת של פילבוקס
עגול בן שתי קומות ,ועובי הקירות שלו
למעלה ממטר.
ברשותי היה רק מטען צינור (בונגלור) אחד.
חתכתי את הגדר הראשונה במספרי תיל ואז
הגיעו שני כלבים והתחילו לנבוח .השומרים
התחילו לזרוק אבנים לכיווני ,אבל לא פגעו.

זחלתי אחורה וכשהכלבים התרחקו חזרתי
לגדר .הכלבים התחילו לנבוח שוב ,אך
השומרים כבר התעלמו מהם ,אז ראיתי גדר
נוספת ,פוצצתי אותה במטען הצינור .ראיתי
סיור סורי מתקדם לכיוון של מאיר ,אך מכיוון
שלא היה לי קשר איתו לו יכולתי להודיע לו.
בכוח של מאיר נפלט כדור .מפקד הסיור
הסורי האשים את אחד החיילים שלו בפליטת
הכדור .בפילבוקס היו חמישה אנשים בפנים
וחמישה בחוץ ,כאשר נפלט הכדור התחיל
הקרב .אני ועוד שני חיילים התקדמנו לעבר
הדלת של הפילבוקס ,הכנסתי רימון והסורים
נפגעו .עוד שני חיילים טיהרו את תעלת
הקשר ,כל אחד מהלוחמים ביצע את תפקידו
והמקום נכבש.

סיפורי לוחמים | דורון מור
באותה תקופה הייתי מפקד מחלקה (מ”מ)
בפלוגה ד’ ,שעליה פיקד “גוליבר” .הדבר
היוצא דופן בפעולה זו היה ,שזה היה המבצע
הראשון ,מאז מלחמת השחרור ,של הנחתת
כוח מהים .יצאנו בשתי נחתות מהבסיס הימי
שליד דגניה והפלגנו בחשכה גמורה ובדממת
קשר לכפר הסורי עקב ,שעל החוף המזרחי
של הכינרת .באמצע הכינרת הייתה לנו
תקלה ”:חצי הצי הישראלי נעלם בכנרת”.
דהיינו ,נחתת אחת הלכה לאיבוד ולא ידענו
לאן הפליגה ,דבר שאיים לבטל את חלקנו
בפעולה .בסוף נמצאה הנחתת האבודה.
למחלקה שלי היו שני תפקידים :מיד אחרי
הנחיתה התפצלנו מיתר הפלוגה ,שנעה
לכיוון כפר עקב ,ותקפנו מוצב סורי קטן על
גבעה בשם שי’ח חאדר .למזלנו ,המוצב היה
ריק .הדבר   הראשון שאמרתי בקשר אחרי
ששטפנו אותו באש ,היה “היעד בידי!” ואז

אמר לי טיבי שפירא “נוע למשימה השניה”.
המשימה הייתה תפיסה וסימון של שטח
הפינוי ואבטחת העלייה על הנחתות לקראת
פינוי.
רק על החוף נודע לי ש”גוליבר” נהרג מרימון
שהושלך לעברו בכפר עקב כאשר התגלה
הכוח שלו.
אני זוכר היטב את ההתרגשות שלי כאשר
הסתבר לי שאני מקבל משימה עצמאית
במנותק מהפלוגה .זאת הייתה מחמאה
גדולה מאוד למפקד מחלקה צעיר ,שזו
הייתה הפעולה השנייה שלי בסך הכל ,ועדות
לכך ש”סומכים עליך”.
לכן ,למרות שבעצם לא היה שום קושי
ב”כיבוש” גבעה ריקה מאויב ,הרי הסתובבתי
אחר-כך בגדוד כמו תרנגול צעיר שעבר
בהצלחה את מבחני העצמאות...
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חלק מלוחמי פלוגה ב’ בפיקודו של משה עפרון ,חצו את נהר הירדן וביצעו חסימות ליד הכפר דרדרה כדי למנוע תגבורת של הצבא הסורי .מאוסף יוסי קולר ובאדיבות אתר הצנחנים www.202.org.il

זלמן זמיר

רפול  -פל’ ה’
אלישע שלם-פל’ ו’
גלוביר פלוגה ד’

מאיר הר-ציון סיירת

בירו מח’ ו’

שמואל רן גבעתי
תל-צור פל’ ו’
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לאות ולעדות
כי סגן מאיר הר ציון
מ.א245830 .

גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש במבצע “עלי זית”
תיאור המעשה :ביום ה 11-בדצמבר  ,1955פקד סגן מאיר הר-ציון על כוח משנה בפשיטות על מערכת העמדות
הסוריות לחוף הכנרת .בדרכו אל היעד שנקבע לו  -מוצב קורסי ,נהג את יחידתו בציר-תנועה קשה ביותר
והפעילה תוך גילוי אומץ לב ומנהיגות מופתית ,נגד אויב עדיף מספרית ,עד להשגת המשימה במלואה.
על מעשה זה הוענק לו

ניסן תשל”ג
אפריל 1973

עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

דוד אלעזר ,רב אלוף
ראש מטה הכללי

לאות ולעדות
כי סג”ם עובד לדיז’ינסקי
מ.א119886 .

גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש במבצע “עלי זית”
תיאור המעשה :ביום ה 11-בדצמבר  1955בפשיטות על מערכת העמדות הסוריות לחוף הכנרת ,נהג סג”ם עובד
לדיז’ינסקי ז”ל את יחידתו בהסתערות על אחד המוצבים .בהתקלו בגדר אשר לא פוצצה ,עבר יחידי בזחילה
מתחתה ,פרץ לנוכח אש האויב ,הרג מקלען ושני רובאים ,ועל ידי כך איפשר ליחידתו לחדור למוצב ולהשלים
את ביעורו.
על מעשה זה הוענק לו

ניסן תשל”ג
אפריל 1973

עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

דוד אלעזר ,רב אלוף
ראש מטה הכללי

סג”מ עובד לדיז’ינסקי עם מחלקתו בהכנות לכיבוש מוצב כורסי שלשפת הכינרת .לאחר שהגיעו אל המוצב הסורי ,הסתער עובד בראש מחלקתו מול אש האויב לכיבוש המוצב.
מאוסף ארכיון צה”ל ומעהב”ט.
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פעולת א-רהווה
ו’ בתשרי תשי”ז
11-12.9.1956

מבצע “יונתן”
הרקע  -הריגת שישה מחיילי העתודה
האקדמית באזור מושב אמציה ,חילול
כבודם והתעללות בגופותיהם.
מהלכי הקרב  -כח צנחנים הגיע
בתנועה שקטה לבניין משטרת א-רהווה,
פרץ פנימה ,טיהר את התעלות ופוצץ
את בניין המשטרה.
במהלך הקרב בוצע ניתוח בגרונו
של מפקד הפלוגה שנפצע בפריצה
למשטרה
לנו :תשעה פצועים.
לוחם אחד צוין לשבח.
לירדנים :עשרים ותשעה הרוגים
ושלושה פצועים

שמֵי מוֹאב”
“כּוֹכב ַאחֲרוֹן דּקר ב ֶפלֶד ֲחנ ִיתוֹת אוֹבֵד בִּ ְ
(“ספר השירים א” ,חיים גורי)
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על פעולת
א-רהווה:

ב 10-בספטמבר  1956חובלה מסילת הברזל ת”א  -באר שבע .באותו יום פתחו כוחות ירדנים
באש על כיתת חיילים שהיו במסע אימונים ,הרגו אותם והתעללו בגופותיהם.
משטרת “א -רהווה” נקבעה כיעד להתקפה ועוד מבנה שהיה סמוך אליה ושימש מעון לשוטרים
ולאנשי המשמר הלאומי .שיטת הפעולה שנקבעה  -פשיטה לילית ,חסימה מצפון למשטרה
ופיצוץ המשטרה .משימת כיבוש המשטרה הוטלה על הפלוגה בפיקוד מאיר הר -ציון .הירדנים
היו מוכנים וגורם ההפתעה ניטל מן הכוח הפורץ .הר ציון נפצע מאש שנורתה מחרכי הירי
של המשטרה ונותח בידי הרופא הגדודי ,ד”ר מוריס אנקלביץ (משה אגמון) קיבל עיטור העוז
על המעשה .המשטרה נכבשה ,יושביה חוסלו והיא פוצצה .התגבורת שהלגיון ניסה להזרים
למשטרה נתקלה בחסימה .הפעולה נגד משטרת “א -רהווה” נתנה בידי צה”ל שלל רב ,כולל
מסמכים והישג ראוי לציון :על אף אובדן ההפתעה ,לא נהרג אף אחד מהצנחנים .אבדות
הירדנים -עשרים ותשעה הרוגים ושלושה פצועים.

ספורי
לוחמים

סיפורי לוחמים | דוד בן עוזיאל (טרזן)
הכפר הירדני אידנה ,בדרום הר חברון ,היה
כפר מרצחים מוכר ואנשיו הוחזקו  אחראים
לרצח החיילים הישראלים מהעתודה
האקדמית ,שהתאמנו בקרבת הגבול הירדני.
פעולת הגמול תוכננה נגד הכפר ,אבל היעד
שונה ברגע האחרון ובמקומו הוחלט לתקוף
את משטרת א-רהווה בדרך לדהריה ,על
כביש באר שבע חברון .מפקדי הכוחות קיבלו
תדריך שהיה ראשון ואחרון ,לאור פנסים.
משטרת א רהווה הייתה בניין אבן עם שני
צריחים ,מוקף שתי גדרות ,תעלות ושבע
עמדות .מאיר הר ציון ואלישע שלם ניווטו
את הכוחות ,כאשר על הסיירת של מאיר הר
ציון הוטלה הפריצה למשטרה ועל הפלוגה
של אלישע להימצא בחיפוי .טיהור התעלות

הוטל על המחלקה שלי והפריצה לבניין על
מיכה קפוסטה (בן ארי) .אנשיו של אלישע ירו
לעבר צריחי הבניין מנשק קל ומבזוקה .שער
הבניין היה פתוח .החיילים והשוטרים הירדנים
ישנו במדיהם .בכך התבטא מצב הכוננות
שלהם .ליד הכניסה למסדרון הצר הצטופפו
כל הפורצים .שוטר ירדני ירה לעברם ופצע
את מיכה קפוסטה ושלושה לוחמים נוספים.
הר ציון נפצע בגרונו .רופא הגדוד ,ד”ר מוריס
אנקלביץ (משה אגמון) ,פתח פתח לנשימה
בגרונו של מאיר והציל בכך את חייו .בקרב
שנמשך כעשרים דקות נהרגו עשרים ותשעה
חיילים ירדנים ושלושה נפצעו .בניין המשטרה
פוצץ ונהרס עד הייסוד.

סיפורי לוחמים | עמוס נאמן
“הגענו בשעה חמש ליד תל לכיש .הכוח ישב
על זחל”מים ,נמסר שיש צורך לפרוץ את
הדרך לדהריה ולכבוש את המשטרה .בירו
שהיה המ”פ שלי ,שמח לבואי ו”הלביש” אותי
על הזחל”מים .קיבלנו פקודות אחרונות ותוך
רבע שעה עמדנו לצאת לדרך ,והנה הגיעה
לפתע שורה של מכוניות והתברר שהפעולה
שונתה ,עולים על המשאיות ונוסעים לכיוון
לא ידוע .כשהגענו לבאר שבע היה חושך .לא
עצרנו בעיר והמשכנו עד עומר .שם מסרו לנו
שיש פעולה חדשה ומקום הכינוס שלה כביש
באר שבע עומר .אריק הגיע עם ג’יפ .הדליק
את אורותיו וקרא למפקדי הכוחות לתדריך
ראשון ואחרון .הצטרפתי יחד עם בירו לקבלת
התדריך .לאור פנסיי הג’יפ הוציא אריק מפה
ואמר“ :בירו ,אתה עם עובד ומחלקה עם שני
פחי הצתה נעים ראשונים ,עוברים ליד משטרת
א-רהווה ומניחים חסימה בעיקול הכביש.
הסיירת של מאיר הר ציון תכבוש את המשטרה

וכוח מהנח”ל המוצנח יכבוש בניין בודד שנמצא
באזור” .היה זה שינוי דרסטי .התדריך נמשך
עשר דקות ולא היו כל בעיות ,הכל אולתר על
המקום בצורה הטובה ביותר .בשעה שמונה
בערב יצאנו לדרך .אני הייתי מפקד משנה של
בירו ועמדו לרשותי שתי חוליות כשעל אחת
פקד דובל’ה .החיילים עצמם ,שזה עתה גמרו
קורס מ”כים ,היו המחזור של שולץ ,יגאל מינצר
ואחרים .הגענו במהירות למקום החסימה
ועוד לפני שהצלחנו להתמקם שמענו יריות
שבישרו לנו על התחלת הלחימה במשטרה.
היינו צריכים לפעול בחיפזון .הנחנו שני פחי
הצתה במרחק של כמאתיים שמונים מטר
בין אחד לשני .חוליה אחת של עובד שכבה
מול הפח האחד מול השני שכבתי אני עם
שתי חוליות ,ועיקר הכוח עם בירו שכב מאחור.
סיימנו את כל ההכנות וקיבלנו הודעה דחופה,
שמספר כלי רכב יצאו מדהריה בכיוון א-רהווה
והם במרחק לא רב מאיתנו .הייתה זו פלוגת
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ספורי
לוחמים

סיור מדברית על”לנדרובר” ,מאחוריהם אוטובוס
עם חיילי המשמר הלאומי .על כל “לנדרובר” היה
מכ”ב (מקלע כבד)  0.5אינץ’ ,ומאחור ,על ציר
שני ,היו שני מקל”פים .0.3
פח ההצתה השני ,שמול חולייתו של עובד ,לא
הוסתר כראוי והג’יפ הראשון שעבר את החוליה
הרגיש במחסום ,נעצר כ 25-מטר ממנה וירה
רקטת אזהרה.
רוב הכוח נמצא מול הג’יפ הראשון ואילו אני,
עם כוח קטן הרבה יותר ,נערכתי מול שני ג’יפים,
כששניים אחרים נעצרו לפני העיקול.
הג’יפ הראשון פוצץ מיד ומפקד השיירה שישב
בו נהרג במקום ואילו החוליה שלי שמנתה
שישה אנשים ,פתחה באש על שני הג’יפים
שמולנו .ייתכן שהיה זה משגה לפתוח באש ,שכן
ע”י כך גילינו את עצמינו והפכנו מטרה לאש
רצחנית של מקלעים כבדים ,לעומת הנשק
הקל שבידנו .האדמה סביבנו רעדה מאש תופת,
נתתי פקודה לחצי חוליה לזחול מסביב ולירות
על הג’יפים מהצד ,ועם החצי השני של אנשיי
זחלתי בכיוון הכביש עד מצוק קטן שניצב מעל
הכביש ,משם יריתי בירדנים .הם כיוונו אלינו את
המקלעים ,אך כיוון שהיינו בדיוק מעל מצוק הם
לא יכלו לפגוע בנו והכדורים שרקו מעל הראש.
צעקתי לבירו ,ששכב כחמישים מטר מאיתנו,
שאני יורד מהצוק ומסתער על האויב שבכביש,
אך בירו אסף בינתיים את כל הכוח שהיה עימו
ובא למקום בו שכבתי קודם ופתח גם הוא באש
על הג’יפים שבכביש.
לדובל’ה ,שהיה איתי היה רובה רימון .הוא ירה
רקטה אחת שפגעה בול בג’יפ ,ומיד לאחר
הפגיעה הסתערנו ,כשבירו כמעט ומחסל אותנו.
צעקתי לעברו שיפסיק לירות ועם אנשי חיסלתי
את שני הג’יפים שהיו על הכביש .ג’יפ אחד נשאר
על הכביש ואילו האחר ,שניסה לברוח ,התהפך

לתוך הואדי .שאר כוח האויב ברח לכיוון דהריה,
ובירו עם אנשיו ,ירו לעברו ופגעו בג’יפ נוסף.
לאחר הקרב פרקנו מעל הג’יפים את המקלעים
ושאר כלי המלחמה וחיפשנו עמדות חדשות.
הירדנים הפסיקו את מנוסתם והתארגנו מחדש
והתחילו לירות באוויר .השעה הייתה מאוחרת
והיה דיי קריר .ההרגשה הייתה קצת בלתי נעימה
וידענו שאם נשאר עוד זמן קצר יקיפו אותנו
הירדנים בכוחות גדולים ולא נוכל לפרוץ ולשוב
למולדת .אז דיווח בירו על המצב לאריק וקיבל
רשות לחזור .בירו החליט לא לבצע איגופים
וללכת ישר לכיוון הגבול הישראלי .הוא הוביל
את הטור בראש ואילו עובד ,עם “טומיגן” ואני
נשארנו במאסף.
פתאום אמר לי עובד” :שמע עמוס ,ניתן לחבר’ה
ללכת ואילו אנחנו נחכה כאן ו”נתלחם” עוד
קצת” .נתנו לחבר’ה להתקדם ואנו נשארנו
מאחור .פתאו שמענו ירדנים עולים על הכביש.
עובד צעק אליהם בערבית שיבואו יותר מהר
וכשהתקרבו עוד כעשרים מטר מאיתנו פתח
עליהם עובד באש מהטומיגן ואילו אני השלכתי
ביניהם רימון  -יד .לאחר מבצע פרטי זה השתררה
דממה .חזרנו אל החבר’ה ויחד איתם הגענו
לגבול .מרחק ארבע קילומטר ,ללא בעיות.
כשהגענו לגבול ראינו את אריק עומד בין שני
סוסים שלקחנו מהמשטרה .הוא אמר שהר-
ציון פצוע קשה ולקחו אותנו מיד לבאר  -שבע
לתרום דם .עודני זוכר שלמחרת בבוקר קרא
קריין הרדיו בחדשות לתושבי באר  -שבע
לתרום דם לפצועי הפעולה מאמש ומאות
אנשים הצטופפו ליד בית החולים .איני זוכר בחיי
ביטוי טוב יותר לרוח ההתנדבות הציבורית אז,
מאשר תרומת דם המונית זו בבאר -שבע לאחר
מבצע זה”.
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ולעדות
לאות
ד”ר משה אגמון
כי סגן

מ.א227660 .

גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש במבצע “יונתן”
תיאור המעשה :ביום ה 11-בספטמבר  ,1956בעת כיבוש יעד אויב ,ביצע ד”ר משה אגמון (מוריס אנקלביץ)
ניתוח לפצוע אנוש תחת אש אויב ,תוך גילוי אומץ לב.
על מעשה זה הוענק לו

עיטור העוז

ניסן תשל”ג
אפריל 1973

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

דוד אלעזר ,רב אלוף
ראש מטה הכללי

בנין משטרת א-רהווה היה בסיס של אנשי המשמר הלאומי הירדני ממנו יצאו המחבלים .מיד לאחר הפריצה למשטרה נראה במרכז רס”ן מרסל טוביאס ומשמאל מגיח בריצה דוד בן עוזיאל (טרזן)
אשר פיקד על טיהור תעלות הקשר .בנין המשטרה פוצץ ונהרס .מאוסף ארכיון צה”ל ומעהב”ט.

המ”פ זאב וקס (וקסי) מוביל את פלוגה ד’ מגדוד הנח”ל המוצנח  88בדרכם חזרה מפעולת הגמול בא-רהווה ,אחריו
צועדים סגנו יאיר לין ,דרור שוארץ ואחרים .מאוסף ארכיון צה”ל ומעהב”ט.

בפתח חצר משטרת הא-רהווה .מימין :קצין החבלה ירמי ברדנוב ,משמאל
רס”ן מרסל טוביאס האחראי על סריקת בנין המשטרה לפני פיצוצו.
באדיבות אתר הצנחנים www.202.org.il
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פעולת ע’רנדל
ח’ בתשרי תשי”ז 13-14.9.1956

מבצע “גוליבר”
(לזכרו של סרן יצחק בן -מנחם
שנפל במבצע “עלי-זית”)
הרקע  -רצח אכזרי של שלושה שומרים
דרוזים ליד קידוח עין עופרים שליד חצבה.
העקבות הובילו לתחנת משטרת ע’רנדל
בנחל הערבה ,כ 70-קילומטר צפונית לאילת.
מהלכי הקרב  -הפשיטה על בניין המשטרה
ארכה זמן קצר ובו נהרגו מרבית מגיניו .על
כוח שנועד להשמיד מאהל בואדי ע’רנדל
נפתחה אש מקלעים מהרכסים הסוגרים על
הואדי ,הכוח הסתער על הרכס הדרומי והביס
את האויב שנמצא בו.
אבדותינו :הרוג ושניים עשר פצועים.
לירדנים :שישה עשר הרוגים ושישה פצועים.

תנ ִי”
שכַּח לְך זֹאת ,אֵיך למת ֹלא זְנ ַ ְח ַּ
“ֹלא ֶא ְ
(“עיר היונה” ,נתן אלתרמן)
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על פעולת
ע’רנדל:

עקבות רוצחיהם של השומרים הדרוזים הובילו למשטרת ע’רנדל ,מול קיבוץ יהל .באותו כיוון
הוליכו גם עקבות המסתננים שביצעו את הרצח במעלה עקרבים .בניין המשטרה היה בנוי מבטון
ובגובה של שלוש קומות .הכוח שחנה במשטרה היה מורכב משוטרים ,אנשי המשמר הלאומי
הירדני ויחידת רוכבי גמלים .הפשיטה נערכה בלילה .הקרב במשטרה היה קצר ,שכן התנגדות
האויב הייתה רפה.
אבדות הירדנים שישה עשר הרוגים ,שישה פצועים.

ספורי
לוחמים

סיפורי לוחמים | אלישע שלם
ביצוע ראשון
הוזעקנו לביצוע במהלך שבת ,כשהפלוגה
בחופשה .הגענו לנקודת היציאה ,לאחר רדת
החשיכה בנינו כוחות מאולתרים מחיילים
שהצליחו להגיע ויצאנו לדרך.
התברר לנו שהדרך וההתמצאות היו קשים
מששיערנו ,מאחר ולא הגענו לביצוע עד
 02:00חזרנו לגבול (זאת הייתה הפתעה)
מחשש שנקלע לאור יום במהלך נסיגה.
ביצוע שני
כשבוע מאוחר יותר יצאנו בכח של שתי
פלוגות מוקטנות ,לאחר נוהל קרב סדיר
ותצפית על היעד .עם הגיענו ליעד התמקמו
כוחות החיפוי ,כולל מקלעים ובזוקות ופתחו
באש .הכח הפורץ  ,שהורכב מפלוגה ג’ פרץ
את שער הגדר החיצונית ונשלחה חוליית
חבלנים עם צלב מאולתר של לבני חבלה
לפרוץ את שער הברזל של המשטרה שהיה
סגור .באותה עת נפתחה עלינו אש מהקומה
השניה והושלכו רימונים לחצר .כל חוליית
הפריצה נפצעה ומפקדה נהרג .לאחר שהייה
קצרה זיהינו פישפש פתוח בדלת הברזל,
נכנסו דרכו וטיהרנו את המבנה.
חלק מהכח הירדני הצליח להמלט מפירצה

בגדר ,שהיתה בפינה צפונית.
חזרנו לגבול עם הנפגעים ונשק שלל ,כאשר
אנו נעזרים בשני ג’יפי לנדרובר ירדנים שהיו
במשטרה .הפצועים ,ואני ביניהם ,פונינו
במטוס דקוטה שהונחת לשם כך בשדה
מאולתר ליד נחל חיון.
וטרזן מוסיף:
בניין המשטרה לא דמה למשטרה רגילה.
הוא היה גבוה  ,כשלוש קומות ומצידו המזרחי
היתה מכלאת גמלי רכיבה.
בשל האש שנורתה החלו הגמלים להשתולל
מפחד ולרוץ לעבר הכח שלי .לפתע ראיתי
חייל ירדני על גג המשטרה ,מתכונן לקפוץ
למטה .התבוננתי בו ,לא מאמין שהוא ישאר חי
אם יקפוץ  .הירדני קפץ ,קם על רגליו וברח...
אין ספק שהוא נחת על חול רך .אפשרתי
לו לברוח מאיתנו .ירמי ברדנוב החבלן צעק
“פוצץ” כדי להבריח את הלוחמים מהמקום
ולא מפני שהוא אכן הפעיל את המטען .ירמי
רצה למנוע מצב שאירע במשטרת א-רהווה,
שם הופעל המטען בעוד שלוחמים שהו
בקרבת הבניין ואף נפגעו .כולנו רצנו די מהר
מהמקום ...בניין המשטרה נהרס.
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ביקור הרמטכ”ל ואלוף הפיקוד בגדוד  890לאחר פעולת הגמול בכונתילה בחודש אוקטובר  .1955עומדים מימין לשמאל :אסף שמחוני אלוף פיקוד הדרום,
משה (מוסה) עפרון -מ”פ ב’ ,דני מט -מ”פ א’ ,משה דיין הרמטכ”ל ,אריק שרון -מפקד הגדוד ,מאיר הר ציון -מפקד הסיירת .יושבים :רפאל איתן (רפול) -מ”פ
ה’ ,יעקב יעקב -מ”פ מפקדה ,אהרון דוידי -סמג”ד .מאוסף ארכיון צה”ל ומעהב”ט.
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לוחמי הצנחנים בדרכם חזרה מפעולת הגמול בע’רנדל .מאוסף ארכיון צה”ל ומעהב”ט.

פינוי נפגעי פעולת הגמול בע’רנדל .חלק מן הנפגעים פונו במטוס דקוטה שנחת על כביש הערבה ,וחלק פונו ברכב לנקודת איסוף של חיל הרפואה ליד באר מנוחה.
מאוסף ארכיון צה”ל ומעהב”ט.
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פעולת חוסאן
כ’ בתשרי תשי”ז
25-26.9.1956

מבצע “לולב”
הרקע  -הריגת ארבעה משתתפים
בכנס ארכיאולוגים ברמת רחל ופציעת
שישה עשר ,רצח אישה במושב עמינדב
וטרקטוריסט ליד קיבוץ מעוז חיים
מהלכי הקרב  -גדוד הנח”ל המוצנח
 88כבש את שני מתחמי הגבול הסמוכים
למבואות בית”ר.
גדוד  890כבש את המשטרה ואת המוצבים
שלידה .על הדרכים המובילות לחוסאן הוצבו
חסימות .הלחימה העיקשת נמשכה כחמש
שעות ובמהלכה קרבות רימונים וקרבות
פנים אל פנים .תחנה המשטרה פוצצה.
אבדותינו :עשרה הרוגים וששה עשר פצועים.
לוחם אחד קיבל ציון לשבח.
לירדנים :שלושים ותשעה הרוגים ו 12-פצועים.

“כִּי בַּחושֶׁך קם אִיש וְנ ִיג ַש עַד אוֹיבוֹ ,אֵין רוֹאֵה וג ַח”
(“עיר היונה” ,נתן אלתרמן)
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על פעולת
חוסאן:

משטרת חוסאן ,כ 25-ק”מ דרומית לירושלים ,נקבעה כיעד להתקפה בתגובה לפעילות הרצחנית
שביצעה ממשלת ירדן כלפי אזרחים ישראלים.
שיטת התקיפה הייתה -פשיטה בלילה ,כיבוש משטרת חוסאן ,השמדת מגיניה והריסת הבניין.
הירדנים הבחינו בתנועת הכוח הישראלי והחלו מזרימים תגבורת לאזור ,ואף ירו אל הכוח בדרכו
ליעד.
האש הארטילרית הישראלית פגעה רחוק מהיעד ,כך שהפורצים הסתערו ללא סיוע.
המשטרה נכבשה ופוצצה ,וקרב ניטש על גבעה שעליה התפרסה תגבורת ירדנית ואף היא
חוסלה.
על מוצבים ירדנים סמוכים נתקלו הצנחנים בהתנגדות עזה .הירדנים שלשלו רימונים לתוך
התעלות בהן רצו הצנחנים .מוטה הורה לחיילים לצאת מהתעלות ולהסתער על האויב.
אבדות הירדנים שלושים ותשעה הרוגים ושנים עשר פצועים.

ספורי
לוחמים

סיפורי לוחמים | משה וייס
משה וייס היה במחזור הראשון של הנח”ל
המוצנח ,מוטה גור היה מפקד הגדוד .במבצע
לולב נפצע קשה והוא מספר“ :רצתי בתעלה,
לפני רצו חיילים נוספים ,המפקד היה הראשון
בטור והוא נפצע ,אני הרגשתי צריבה בגב אך
בלהט הקרב לא הבנתי כי מדובר בפציעה
והמשכתי לרוץ ,כעבור כמה עשרות מטרים
נפצעתי פעם נוספת בריאות ובראש ורסיסים
רבים חדרו לידי ולרגלי.
עקב הפציעה בגולגולת לא חשתי כאבים,
הקאתי הרבה ודם נזל על פניי .קשרתי
מטפחת על המצח ,שכבתי והמתנתי לאיסוף
הפצועים .לא נבהלתי ולא נסערתי כי הבנתי
שפציעה זה דבר לגיטימי .לאחר כחצי שעה
נכנס הכוח המפנה ,שמעתי הליכה של נעליים
מסומרות ,אמבולנס ,מורפיום ובית חולים.

משה דיין ,שהיה הרמטכ”ל ,הזעיק את אמי
לבית -החולים ,אחרי  14שעות בחדר הניתוח
יצאתי חבוש בכל אברי גופי.
כשהתעוררתי שאלתי את חברתי איך נראית
אמי ,היא אמרה ששערה לבן כולו .ראיתי
אותה ימים ספורים קודם לכן וזכרתי כי
שערה היה שחור ,כי היא הייתה רק בת .53
לאחר כחצי שנה אמר לי רופא העיניים ”:נו,
תלמד כתב ברייל” .השבתי לו”:לשם מה?”
לא ידעתי שזה סופי ,מעולם לא אמרו לי
במפורש שזהו-זה .יום אחד יצאתי מבית
החולים ובזה הסתיים הסיפור”.
היום משה נכה צה”ל (מ ,)1956-על חלקו
בקרב קיבל את עיטור העוז ,והוא מסייע לנכי
צה”ל עיוורים.
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לאות ולעדות
כי רב”ט משה וייס
מ.א307937 .

גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש במבצע “לולב”
תיאור המעשה :ב 25-בספטמבר  ,1956בקרב על המוצב הפלוגתי של משטרת חוסן ,נפל מפקדו של רב”ט
משה וייס .הוא קיבל את הפיקוד על המחלקה והובילה קדימה עד להשגת המשימה.
בפעולה זו נפצע והתעוור בשתי עיניו
על מעשה זה הוענק לו

ניסן תשל”ג
אפריל 1973

עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

דוד אלעזר ,רב אלוף
ראש מטה הכללי

כותב העיתונאי אורי דן (“במחנה”
אוקטובר “ :)1956הצטרפנו אל
מוטה גור .בחצי גורן ישבו לפניו
לוחמי גדוד  88של הנח”ל המוצנח שולבו ברבות מפעולות הגמול של הצנחנים .מפקד הגדוד מוטה גור
מעביר תדריך אחרון לחייליו בשטח הכינוס שבעמק האלה ,לפני יציאה לפעולת הגמול בחוסאן.
מאוסף ארכיון צה”ל ומעהב”ט.

חייליו .הוא עמד .מוטה עומד תמיד,
גם שעה ששורקים סביבו כדורי
אויב .הוא נתן לי לשמוע קטע של
שיחת מפקד עם חייליו על סף
הקרב .וכך אמר מוטה “ .:כל יח�י
דה צריכה להוכיח שהיא מסוגי
לת לבצע כל משימה שמטילים
עליה .ולכן :אני דורש מכל אחד
מכם החלטה נחושה  -לנצח”.

כיבוש מוצב חירבת חמסה בדרך למשטרת חוסאן .תעלות הקשר של המשמר הלאומי הירדני טוהרו ע”י
לוחמי הנח”ל המוצנח .מאוסף ארכיון צה”ל ומעהב”ט.

49

פעולת קלקיליה
ה’ בחשון תשי”ז
10-11.10.1956

מבצע “שומרון”
הרקע  -חוליית מסתננים שעקבותיה הובילו
לקלקיליה ,רצחה שני פועלים בפרדס סמוך
לאבן יהודה.
מהלכי הקרב  -משטרת קלקיליה שימשה
מטה מחוז של “המשמר הלאומי הירדני”.
ההתקפה עליה בוצעה ,תוך שימוש מקדים
באש טנקים ואחר כך בקרב פנים אל פנים
בתוכה .משימת לוחמי החסימה שהוצבו
כ 13-ק”מ מזרחית לקלקיליה היתה למנוע
הגעת תגבורות אויב .הירדנים כתרו את כח
החסימה שנאלץ להסתייע באש התותחים
על כוחותינו ולהיחלץ בעזרת זחל”מים
בחזרה לגבול.
אבדותינו :שמונה עשר הרוגים
ושמונים וששה פצועים.
חמישה מלוחמינו ציונו לשבח.
לירדנים :חמישים וחמישה הרוגים
וחמישה עשר פצועים.

“אֶלֹוהַי הַנוֹשֵק לוֹ ֲחמִים ו ְעֹוצֵם עֵינ ֵיהֶם הַהוֹזוֹת”
(יצחק שלו)
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על פעולת
קלקיליה:

פעולה רבת היקף זו ,הייתה האחרונה בשרשרת פעולות הגמול של הצנחנים לפני מבצע קדש.
חודש ספטמבר  1956היה רצוף התקפות על רכבים ועל ישובים יהודיים ,שבוצעו ע”י ה”פאדיון”
ומסתננים שבאו משטח ירדן .כמטרה לפעולה נבחרה משטרת קלקיליה שנמצאה בתוך ישוב
צפוף אוכלוסין ולכן הוטלו מגבלות וקשיים על מבצעי הפעולה ,כדי להימנע מפגיעה באזרחים.
על הפורצים הוטל לסרוק את בניין המשטרה כולו לפני פיצוצו ולפנות את משפחות השוטרים.
במשטרה היה כוח ירדני בן  100חיילים ושוטרים ופלוגה נוספת נמצאה בעמדות סמוכות.
ניטש קרב פנים אל פנים ובניין המשטרה טוהר במהירות .על פי התוכנית ,הסתייע הכוח הפורץ
בטנקים ,תותחים וזרקורים שהוצבו סמוך לגבול.
תפקיד החסימה של סיירת הצנחנים שהוצבה ממזרח לקלקיליה ,היה למנוע מתגבורות ירדניות
להגיע למשטרה והיא נתקלה בקשיים רבים.
אבדות הירדנים חמישים וחמישה הרוגים וחמישה עשר פצועים.

ספורי
לוחמים

סיפורי לוחמים | תאור החסימה -מתחקיר קצין חינוך ראשי -צה”ל
בחודש אוקטובר נרצחו בפרדס ליד כפר
הנוער “נווה הדסה” שני פועלים יהודים .אותה
חוליה שרצחה את השומרים ליד עין עופרים
רצחה ב 4-באוקטובר  5פועלים יהודים
בסדום .ישראל העבירה לחוסיין ידיעה על
זהותם של הרוצחים בתקווה שהדרג העליון
של השלטון הירדני יסתייג ממעשי הרצח
וייתן הוראה לפעול נגדם .חוסיין שחרר את
אנשי הכנופיה שבינתיים הושמו במעצר
כתוצאה מחשד הברחה .פקודת השחרור
נתפרשה כעידוד רשמי להמשך מעשי
הרצח .כאובייקט לפעולה נבחרה משטרת
קלקיליה .המשטרה נמצאה בתוך ישוב רב
אוכלוסין וניתן היה להניח כי כיבושה והריסתה
יעוררו הדים עזים .מיקומה של המשטרה
הטיל מגבלות וקשיים על מבצעי הפעולה.
כדי להימנע מפגיעה באזרחים נצטווה הכוח
לא להיכנס לעיר קלקילה ואף לא לעבור בה.
על הפורצים הוטל לסרוק את בניין המשטרה
כולו לפני פיצוצו ולפנות ממנו את משפחות
השוטרים .הוחלט על כיבוש המשטרה בלבד
ועל הצבת חסימות בין המשטרה לבין העיר
קלקיליה והכפר עזון ממזרח .את הפעולה היה
צריך להכין תוך יממה אחת .על פי התכנית
נועד הכוח הפורץ למשטרה להסתייע
בטנקים ובארטילריה ,שיוצבו סמוך לגבול .כן
תוכנן סיוע ארטילרי לחסימה שנועדה לחדור
כעשרה ק”מ בתוך שטח האויב.
הדרך אל היעד נמשכה כרבע שעה ,עד
שהכוח הפורץ הגיע לפרדס סמוך למשטרה,
ואז בשעה  21:50ניתן האות ,בניין המשטרה

הואר והטנקים והתותחים שעל הגבול פתחו
באש מדויקת שזעזעה את הבניין .הכוח פתח
בהסתערות .בחצר המשטרה הייתה ערוכה
להגנה פלוגה בת מאה איש .פלוגה אחרת
נמצאה בעמדות סמוכות .ניטש קרב פנים
אל פנים .תנופת ההסתערות לא נבלמה
ובניין המשטרה טוהר במהירות .אבדותינו
בשלב זה היו הרוג אחד ועשרים ותשעה
פצועים .הבניין נסרק ונמצא ריק מאזרחים.
לאחר שפונו סוסי המשטרה ,הניחו החבלנים
את חומר הנפץ.
כוח ירדני בן שתי פלוגות על רכב יצא מעזון
לקלקיליה .כאשר נכנסו כלי הרכב המובילים
לגזרת החסימה הופעלו מטעני חומר נפץ
ושני הג’יפים המובילים ומשאית נבלמו מיד.
המשוריין שהוביל בראש המשיך לנוע .אותו
רגע דיווחה התצפית על התקרבותה של
יתרת השיירה .קצין התצפית הארטילרי
שנמצא עם החסימה טיווח את תותחינו
לעברם .מפקד החסימה ביצע דילוג והעתיק
את החסימה כמה מאות מטרים אחורה
בדרך לקלקיליה.
אחרי חצות נתקבלה פקודת הנסיגה .כוח
החסימה החל נע לאורך ואדי בכיוון צפון אל
גבול ישראל.
לאחר  500מטרים נחסמה דרכו ע”י מארב
ירדני ממוקם היטב .תוך שניות נפצעו תשעה
מאנשי החסימה .בין הפצועים היו המ.פ,.
סגנו ,ושני מפקדי מחלקות.
לאחר זמן ניתנה פקודתו של סג”מ דב תמרי
לעלות על הגבעה הסמוכה .בגבעה נמצאו
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ספורי
לוחמים

חפירות רדודות והכוח נפרס להגנה .מתוך 54
אנשי החסימה נפצעו אחד עשר ,אחד נהרג.
בין הנפגעים כל סגל הפקוד ,להוציא את דב.
התחמושת כמעט אזלה והאנשים היו עייפים
עד מוות לאחר שנקראו לביצוע הפעולה
בעיצומו של מסע חוליות בגליל.
יחידה שלמה נמצאה במצב נואש ללא
תחמושת ,ללא סגל פיקוד ,מנותקת ומוקפת
באויב .הסיוע המיידי שאפשר היה להגיש
לנצורים היה אש ארטילרית .קצין הקישור
הארטילרי איכן את מקומה של הגבעה
והנחית פגזי  155מ”מ על ריכוזי כל כח
ירדני שניסה להסתער לעברם .הפגזים
נפלו במרחק של  30מטר מהכוח .הודות
להתחפרותם תוך כדי קרב לא נפגע מהם
איש .בינתיים אורגן כוח חילוץ רכוב זחלמ”ים.
בזחל”מ המוביל ישב ירמי ברדנוב .ההחלטה
לשגר זחלמ”ים בלילה אפל על כביש בשטח
אויב שאין בו אפשרות תמרון הייתה סיכון,
אך לא הייתה ברירה .השיירה פרצה במלוא
המהירות ובאורות מלאים דרך עמדות
קלקיליה וחירבת סופין והגיעה ללא נפגעים
אל הכוח הנצור .בשעה  03:00נפתח המסע

בחזרה .משהגיעה השיירה לחירבת סופין
נמצא בה כבר כוח מתוגבר היטב של הלגיון.
פריצת חירבת סופין עלתה לנו במחיר שמונה
הרוגים ועשרים ושלושה פצועים .הכוח
המדולדל נתרכז בחצר המשטרה ההרוסה,
נערך מפקד ונתברר שאחד הזחלמ”ים נעדר.
תוך כדי בירור נודע כי נפגע בהפצצת פיאט
ונתקע בתעלה ליד חירבת סופין .ירמי הפנה
את הזחל”מ שלו לאחור ויצא שוב לדרך,
כשבעקבותיו  3זחלמ”ים .הכוח הגיע בשלום
אל הזחל”מ וירמי קפץ החוצה לקשור אותו
בכבל גרירה .בגלל העלטה היה צריך להדליק
את פנסי הזחלמ”ים .ירמי ,שהשתתף
בפעולה כאזרח ,לבש חולצה לבנה .צרור
מקלע פגע בבטנו והרגו .באותו מעמד נפגע
גם הקמב”ץ.
בפעולה זו נהרגו שמונה עשר צנחנים ונפצעו
שישים ושבעה.
לאויב הירדני חמישים וחמישה הרוגים
וחמישה עשר פצועים.
מבצע קלקיליה היה החוליה האחרונה
בשרשרת פעולות הגמול לשנת .1956

סיפורי לוחמים | יוסי יפה
הסיירת של הצנחנים הציבה חסימה מזרחית
מקלקיליה .ליד הכפר עזון ,כדי למנוע מכוחות
אוייב ירדניים להגיע לתגבורת לקלקיליה.
מספר יוסי יפה ,מפקד מחלקה בסיירת:
“הדרך הייתה קשה ,במיוחד העלייה ליד
הכפר עזון .בשעה  22:00הגענו ויהודה רשף
(רייף) המ.פ .מיקם אותנו על גבעה מיוערת
ליד עיקול של הכביש.
כעבור שעתיים ,בשעה  22:00הגיעה אלינו
מכיוון הכפר עזון שיירה של כלי רכב ירדניים
שכללה שריוניות ,ג’יפים ומשאיות .הם נסעו
באורות כבויים ,הפעלתי את המטענים ,אבל
לא שמעתי התפוצצות .נתתי פקודה לירות,
פגז פגע בשריונית והיא המשיכה לנסוע
כשהיא בוערת ,אך שני ג’יפים מאחוריה נעצרו
והחיילים שלי ירו עליהם .משאית התהפכה
וחיילי המחלקה של אפרים בר (ברנד) ירו על
החיילים שהיו בתוכה והרגו אותם.
כלי הרכב הבוערים האירו את כל האזור.
החיילים בתצפית בקיבוץ אייל הודיעו ליהודה
שהם מזהים  17רכבים צבאיים ירדניים
בנסיעה לכיוון הקלקיליה.
כח החסימה של הסיירת נע  500מטר
מערבה ,וכשראו החיילים אורות חזקים מכיוון

קלקיליה חשבו שאלה האורות של פיצוץ
המשטרה ,אך זה היה אור הזרקורים שלנו
שהאירו את המשטרה .בינתיים מהמכוניות
ירד גדוד של חיילים והתקדמו ברגל לכוחתינו
מהחזית ומהאגף ביחד והתקרבו עד שניתן
היה לשמוע אותם מדברים.
בשעה  01:00ניתנה פקודה להתקפל הביתה
אך הירדנים היו קרובים מאוד .מאש האויב
נפצעו תשעה (ביניהם  4קצינים) ונהרג גדעון
פיק.
המצב היה קשה ,לפתע דוביק תמרי צעק:
“חבר’ה ,עלו לגבעה” ולקח על עצמו את
הפיקוד .התותחים שלנו ירו על הירדנים,
כשהם נמצאים במרחק של יותר מ 13-ק”מ
ובכך מנעו הירדנים להתקרב אלינו.
בשעה  05:00ראיתי אורות של שיירה מכיוון
קלקיליה והבנתי שבאים לחלץ אותנו .השיירה
הגיעה אלינו .ירמי בורדנוב ,קצין החבלה
שהגיע אתה ,ירד מהרכב המוביל והלך אלינו
זקוף ובשלווה ,כאילו הוא מטייל ברחובות
תל-אביב .בהמשך החילוץ הוא נהרג .הבאנו
את חברינו הפצועים לרכבים ואחרים ירדו
חזרה לואדי והביאו את גופתו של גדעון”.
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מוטה גור מפקד גדוד הנח”ל המוצנח  ,88דני מט וחבורת הפיקוד בפתח
תחנת המשטרה בקלקיליה מיד לאחר כיבוש הבניין ולפני הריסתו.
מאוסף ארכיון צה”ל ומעהב”ט.

בוקר יום ד’  10.10.1956לפני פעולת קלקיליה .שטח הכינוס של גדוד  88ליד נווה ימין .עומדים מימין לשמאל :אברהם
רקר  -מ”מ ,גדעון מחניימי  -קמ”ן  ,202אפרים מרכוס  -סמג”ד ,אריק שרון מח”ט  ,202נהג ,מוטה גור  -מג”ד ,88
אברהם אורלי (ארליך)  -מ”פ ג’ .כורעים מימין לשמאל :זכריה רוסין ,פנחס נוי (אלוש ניידיק)  -סמ”פ פל’ ב’ ,מיליק
בויארסקי  -מ”מ ,יושב :זאב וקס (וקסי)  -מפקד הסיירת .מאוסף ארכיון צה”ל ומעהב”ט.

מוטה גור מפקד גדוד הנח”ל המוצנח ,נושא תדריך ושיחת מוטיבציה בשטח ההערכות במושב נווה ימין .מימין לשמאל :המג”ד מוטה גור ,מ”פ אברהם קלר ,דני מט ,אורי דן העיתונאי ,מ”פ זאב וקס
(וקסי) ,אפרים מרכוס ואחרים .מאוסף ארכיון צה”ל ומעהב”ט.
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עיטורים וציונים לשבח בפעולת קלקיליה

ציון לשבח

סג”מ אפרים בר (ברנד) מ.א305108 .
הריני לציין אותך לשבח על שגילית יוזמה ודבקות למשימה בעת קרב.

ניסן תשי”ז
אפריל 1957

תיאור המעשה:
בעת התקלות עם האויב ,למרות שנפגעת בכתיפך ,המשכת והגעת בכוחות עצמך למוצב ,המשכת לפקד על מחלקתך עד שהגיע כוח החילוץ וירדת
מהמוצב אחרון מבין אנשיך כשנשקך עמך.
על מעשה זה הוענק לך ציון לשבח
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

צבי צור ,אלוף
אלוף פיקוד מרכז

לאות ולעדות

כי סגן שלמה גל (גולדביץ) מ.א290387 .
גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש במבצע “שומרון”

ניסן תשל”ג
אפריל 1973

תיאור המעשה :ביום ה 10-באוקטובר  ,1956בעת הקרב על משטרת קלקיליה ,שימש סגן שלמה גודלביץ כקצין תותחנים קדמי
ליד כוח החסימה .בהיות הכוח מכותר תחת אש אויב ,ולאחר שמפקד הכוח נפצע קשה ,המשיך סגן שלמה גודלביץ לכוון את אש
תותחיו לקירבה הבלתי אמצעית של מוצב ,שעליו התבסס הכוח ,בתנאים קשים ביותר ,תוך קור-רוח ושקט נפשי .בזה הצליח
לגרום אבידות לאויב ולמנוע ממנו הסתערות על המוצב ,עד שהגיע כוח החילוץ למקום.
על מעשה זה הוענק לו עיטור העוז
דוד אלעזר ,רב אלוף
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

ראש מטה הכללי

לאותזינגרולעדות
דן

מ.א314536 .
כי טור’
גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש במבצע “שומרון”

ניסן תשל”ג
אפריל 1973

תיאור המעשה:
ביום ה 10-באוקטובר  ,1956בקרב על משטרת קלקיליה ,בטיהור תעלות קשר ,נפלו מפקדיו של טור’ דן זינגר .הוא המשיך
בעצמו בטיהור תעלות הקשר ועמדות אויב אחרות .בגמר פעולה זו חזר ואסף את כל הנפגעים מיחידתו.
על מעשה זה הוענק לו עיטור העוז
דוד אלעזר ,רב אלוף
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

ראש מטה הכללי

ציון לשבח

סמל יצחק זכרוביץ מ.א316027 .
הריני לציין אותך לשבח על שגילית יוזמה ודבקות למשימה בעת קרב.

ניסן תשי”ז
אפריל 1957

תיאור המעשה:
בשעת קרב עם האויב במבצע שומרון ,עת נפגע הזחל בו נסעת ,קפצת מתוכו יחד עם חברים לנשק ,תוך גילוי יוזמה הוצאתם מהזחל מרגמה ובזוקה,
יריתם שני זבילי פצצות מרגמה ואת כל פצצות הבזוקה שנותרו ותפסתם עמדה סמוכה .לאחר מכן פרצתם לתעלת קשר ,טיהרתם אותה לאורכה,
יצאתם מצדו השני של המוצב וחזרתם לבסיס.
על מעשה זה הוענק לך ציון לשבח
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

צבי צור ,אלוף
אלוף פיקוד מרכז
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לשבח
ציון
צבי יזרעאלי ז”ל

מ.א304392 .
סמל
הריני לציין אותך לשבח על שגילית יוזמה ודבקות למשימה בעת קרב.

אייר תשי”ז
מאי 1957

תיאור המעשה:
בעת התקלות עם האויב במבצע שומרון ,התבלט באירגון והעלאת פצועים ממקום ההתקלות למוצב ,עלה למוצב וירד ממנו פעמים מספר .בהייתו
במוצב ,נמצא כל הזמן בזיגרה מול התקפות האויב ,אירגן את הכח כנגד נסיונות התקפה של האויב.
על מעשה זה הוענק לו ציון לשבח
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

צבי צור ,אלוף
אלוף פיקוד מרכז

ולעדות
לאות
פנחס נוי

כי סגן
מ.א282202 .
גילה גבורה עילאית בעת לחימה מול פני האויב תוך חירוף נפש במבצע “שומרון”

ניסן תשל”ג
אפריל 1973

תיאור המעשה:
ביום ה 10-באוקטובר  ,1956בקרב על משטרת קלקיליה ,פקד סגן פנחס ניידיק על מחלקת חיפוי .בעת ההתקדמות אל המשטרה
נתקל הכוח בעמדה לא ידועה מראש .בו במקום נהרגו  2חיילים ו 8-נפצעו .כיוון שבמשטרה החל הקרב ,שלח סגן פנחס ניידיק את
סגנו להמשיך בביצוע משימת החיפוי ,והוא אישית הסתער על עמדת האויב ,קפץ אל התעלה ובקרב פנים-אל-פנים הרג תשעה
מחיילי האויב .בזאת איפשר המשכת הסיוע לכוח במשטרה ומנע נפגעים נוספים בקרב היחידה.

על מעשה זה הוענק לו עיטור הגבורה

שר הביטחון
משה דיין

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

ולעדות
לאות
אליהו סרוסי

מ.א314555 .
כי טור’
גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש במבצע “שומרון”
תיאור המעשה :ביום -ה 10-באוקטובר  ,1956בקרב על משטרת קלקיליה ,פרץ טור’ אליהו סרוסי קדימה עם מחלקתו ,בה שימש כח�ו
בש מחלקתי ,ונפצע בין הראשונים עם עוד  7חיילים .הוא המשיך לטפל בנפגעים ,גרר ואסף את כולם בתעלת קשר ,עזר בהעמסתם
על מכוניות הפינוי ורק לאחר מכן הודיע כי אף הוא נפצע.

ניסן תשל”ג
אפריל 1973

על מעשה זה הוענק לו עיטור העוז
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

דוד אלעזר ,רב אלוף
ראש מטה הכללי

לשבח
ציון
יוסף קולר

מ.א332497 .
רב”ט
הריני לציין אותך לשבח על שגילית יוזמה ודבקות למשימה בעת קרב.

ניסן תשי”ז
אפריל 1957

תיאור המעשה:
בשעת קרב עם האויב במבצע שומרון ,עת נפגע הזחל בו נסעת ,קפצת מתוכו יחד עם חברים לנשק ,תוך גילוי יוזמה הוצאתם מהזחל מרגמה
ובזוקה ,יריתם שני זבילי פצצות מרגמה ואת כל פצצות הבזוקה שנותרו ותפסתם עמדה סמוכה .לאחר מכן פרצתם לתעלת קשר ,טיהרתם אותה
לאורכה ,יצאתם מצדו השני של המוצב וחזרתם לבסיס.
על מעשה זה הוענק לך ציון לשבח
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

צבי צור ,אלוף
אלוף פיקוד מרכז

ציון לשבח

רב”ט חיים רוטקופף ז”ל מ.א319266 .
הריני לציין אותך לשבח על שגילית יוזמה ודבקות למשימה בעת קרב.

ניסן תשי”ז
אפריל 1957

תיאור המעשה:
בשעת קרב עם האויב במבצע שומרון ,עת נפגע הזחל בו נסעת ,קפצת מתוכו יחד עם חברים לנשק ,תוך גילוי יוזמה הוצאתם מהזחל מרגמה
ובזוקה ,יריתם שני זבילי פצצות מרגמה ואת כל פצצות הבזוקה שנותרו ותפסתם עמדה סמוכה .לאחר מכן פרצתם לתעלת קשר ,טיהרתם אותה
לאורכה ,יצאתם מצדו השני של המוצב וחזרתם לבסיס.
על מעשה זה הוענק לך ציון לשבח
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

צבי צור ,אלוף
אלוף פיקוד מרכז

ולעדות
לאות
דב תמרי

כי סג”מ
מ.א305214 .
גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש במבצע “שומרון”
תיאור המעשה :ביום ה 10-באוקטובר  1956שימש סג”ם דב תמרי כמפקד מחלקה בחסימה בשעת פעולת קלקיליה .כשנפגע מפקד
הפלוגה נטל לידיו את הפיקוד והצליח להחזיק מעמד בתנאים קשים ביותר.

ניסן תשל”ג
אפריל 1973

על מעשה זה הוענק לו עיטור העוז
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

דוד אלעזר ,רב אלוף
ראש מטה הכללי
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מלחמת סיני
כ”ד בחשון תשי”ז 29.10.1956

מבצע “קדש”
בערבו של יום  29.10.1956הודיע דובר צה”ל“ :כוחות צה”ל נכנסו ופגעו ביחידות
“פידאיון” בראס אל נקב וכונתילה ותפסו עמדות מערבה מצומת הדרכים נחל ,בקרבת
תעלת סואץ .פעולה זו באה בעקבות הפגיעות הצבאיות המצריות בתחבורה ישראלית
בים וביבשה ,אשר מגמתן ,גרימת הרס והרג לאזרחי ישראל”
כוחות צה”ל בערב זה היו גדוד הצנחנים  890אשר צנח בעורף האויב כ 60-ק”מ ממזרח
לתעלת סואץ .ב 2.11.56-צנחו לוחמים מסיירת חט’  202ולוחמים מגדוד הנח”ל המוצנח
 88ליד שדה התעופה בא-טור.
שאר יחידות חטיבת הצנחנים  202יצאו מחצבה לציר ראס-אל-נקב וכונתילה לעבר
מעבר המיתלה .כך החלה מלחמת סיני (שכונתה מבצע “קדש”) במסע בזק שבמהלכו
כבש צה”ל ,במאמץ רב זרועי משולב ,את חצי האי סיני ואת רצועת עזה .ארבעים
ושלושה צנחנים נפלו בקרב המיתלה.
התוצאות המדיניות היו :חצי האי סיני פורז ופעילות “הפידאיון” פסקה .ישראל יצאה
מחוזקת ובעלת יכולת הרתעה ,הנשענת על צבא מחושל.
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מבצע “קדש”
 מלחמתסיני ,אוקטובר
1956

פתיחת
המלחמה

רקע למלחמה  -הגורמים הישירים לפתיחת המלחמה:
מספר גורמים הביאו את צה”ל לתגובה מקיפה וכוללת להתגרויות המצריות :לסדרת פעולות הגמול
נועדה השפעה מוגבלת על התפתחותן והתרבותן של פעולות הטרור הערבי .היה צורך בפעולה מסיבית
ובולטת על מנת להעמיד את הממשלות הערביות על החומרה והרצינות שבה מתייחסת ישראל למצב
שאינו שלום ואינו מלחמה בגבולותיה.
ערב מלחמת סיני נחתמה עסקת הנשק המצרית-צ’כית המפורסמת .במסגרת עסקה זו התעצם הצבא
המצרי בכלי נשק בכמות ובאיכות שלא נודעו עד אז ביחסי הכוחות הישראלים-ערבים .במסגרת עסקה
זו רכשו המצרים מאות טנקים ,נגמש”ים ותותחים .ע”פ התכנון ,יהיה היקפו של כוח השריון המצרי גדול
פי ארבעה מכוח השריון הישראלי.
מיצרי ים סוף נסגרו ע”י המצרים ודרכי השייט הישראלי מאילת נחסמו.
שליט מצרים הלאים את תעלת סואץ ובכך העלה את חמתן של אנגליה וצרפת .על מנת להבטיח את
השייט בתעלה ביקשו הצרפתים והאנגלים להנחית כוחות בנקודות עיקריות לאורך התעלה וע”י כך
להבטיח לעצמן את השליטה בנתיב המים.
מגמתן זו של אנגליה וצרפת אפשרה לישראל לצאת לפעולה צבאית גדולה בסיני ולהתקרב במהלכה
לתעלה סואץ.

פתיחת המלחמה
הפעולה הראשונה הייתה צניחת  395לוחמים מגדוד הצנחנים  890בכניסה המזרחית של מעבר המיתלה,
במרחק כ 60-ק”מ מתעלת סואץ.
לפעולה זו היה מנוף מדיני עצום ,מאחר והדבר יצר איום ישיר ומיידי על התעלה ובכך אפשר פרסום
האולטימטום הצרפתי-אנגלי.

התדריך של רפול לקראת הצניחה
“אנחנו עומדים לפני המבצע המוצנח הראשון
של צה”ל.
הצניחה תהיה באור יום ומשימתנו היא להתארגן
להגנה על ציר מסויים במקום מסויים .יהיה לנו
אור להתארגנות כחצי שעה.
כל אחד שיוצא מהמטוס והמצנח נפתח ,יסתכל
למטה ,יראה צומת דרכים ,לשם עליו להגיע.
הגיע לקרקע  -כל אחד מוריד את המצנח והנשק
יהיה מיד בידו .הוא יתחיל לנוע לכיוון ההרים.
סימן אחר :השמש תשקע באותו זמן ,על כל
אחד ללכת לכיוון שלה ,כלומר ,לכיוון מערב .אבל
דבר ראשון זה נשק ביד .אחרי ההתארגנות תהיה
תנועה לתפיסת היעדים .במשך הלילה הראשון
צריך להתחפר כשלכל אחד יש עמדה.
לקראת יום ,עם בוקר ,אנו נתחיל לקבל צליפות

והפצצות .מי שלא יתחפר
 זה הסוף שלו .אין שםשאלה של טווח משדות
התעופה של האויב.
מה שנמצא איתנו זה שלנו.
כל לגימת מים שאתם שותים
 זה יחסר לכם .אין שם בורותמים  -יש שם מדבר.
בפעם הראשונה אחרי אלפיים
שנה שהיחידה צונחת למלחמה
ולא לתרגילים על אבנים וחולות.
משמעת ,כוח רצון וכוח סבל ואנו
מבצעים את זה בלי בעיות .יש
שאלות?”
באדיבות אתר הצנחנים www.202.org.il
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הצניחה
במיתלה

באדיבות אתר הצנחנים www.202.org.il

הצניחה במיתלה
ב 29-באוקטובר  1956בשעה  16:20חצו ששה
עשר מטוסי דקוטה ,מלווים במטוסי קרב ,את
גבול סיני וכעבור  30דקות היה המבנה הראשון
קרוב ליעדו  -מצבת פארקר .הדקוטות הצניחו
 395צנחנים מגדוד  ,890בפיקודו של רפול.

מצבת פארקר על ראש גבעה בכניסה למיצר המיתלה .ברקע ,לוחמי פלוגה ו’.
צילום :אברהם ורד ,מאוסף ארכיון צה”ל מעהב”ט.

במסע יבשתי ארוך בציר כונתילה ,תמד וא-נח’ל,
בפיקוד המח”ט אריק שרון והמג”דים דוידי ,מוטה
ושרולנה ,עברו שאר גדודי החטיבה את הציר
היבשתי עד לחבירה עם גדוד  24 ,890שעות
אחרי הצניחה.

קצין אפסנאות של החטיבה הכין בערוץ הנחל ליד הכניסה למעבר המיתלה מצבורי דלק,
תחמושת וחלקי חילוף לרכב שהוצנחו ע”י חיילי אספקה בהיטס ממטוס דקוטה הנראה בתמונה.
צילום :אברהם ורד ,מאוסף ארכיון צה”ל מעהב”ט.
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סיור וכניסה
למלכודת

סיור וכניסה למלכודת
גדודי החטיבה נמצאו בנחיתות טופוגרפית בתוך
שטח שקשה היה להגן עליו וכמעט בלתי ניתן
היה להתבצר ולהתחפר בקרקע הסלעית.
כמו-כן חשש אריק שרון המח”ט מנסיגת כוחות
שריון מצריים לעבר התעלה דרך המיתלה
בלחצם של כוחות תוקפים ישראליים ,או מפני
האפשרות שחטיבת שריון מצרית שעלתה מכיוון
התעלה לתגבר את הכוחות המצריים ,ואמורה
הייתה לעבור דרך מיצרי המיתלה.
המחט שיגר סיור למעבר המיתלה אך התברר
כי הסיור נלכד באש כבדה וכוחות נוספים,

של צנחנים ,שוגרו לעזרתו .רק בלילה הצליחו
הצנחנים לטהר את המעבר בלחימה קשה מכוך
לכוך ,שנתפס ע”י גדוד וחצי מחטיבה  2המצרית,
כשהם מבוצרים בכוכים בסלע ,בעמדות בקווי
הדרך ומצויידים בבזוקות ,תול”רים ,תותחי נ”ט,
ומקלעים בינוניים.
במהלך הקרב הקשה ,שהתפתח נרשמו דפי
גבורה מהמזהירים בתולדות צה”ל.
אבדות הצנחנים בקרב זה ארבעים ושלושה
הרוגים ומאה עשרים פצועים.
שישה עשר צנחנים צויינו לשבח.

בלילה הוצנחו במתחם המיתלה ג’יפים וטולארי”ם (תותחים ללא רתע) ,בבוקר יוצאים אהרון (ארול) אשל מפקד מחלקת הטולארי”ם (יושב ליד
ההגה) וחייל נוסף ,לחפש את התותחים .צילום :אברהם ורד ,מאוסף ארכיון צה”ל ומעהב”ט.

גדוד הצנחנים  890בדרכו לכיבוש דרום סיני .את הגדוד מלווה הסמח”ט יצחק (חקה) חופי במטוס פייפר.
צילום :אברהם ורד ,מאוסף ארכיון צה”ל ומעהב”ט.
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מפי אהרון
דוידי המג”ד

סיפור הגבורה של יהודה קן-דרור
מקורות האש
המצרית עדיין
לא זוהו בבירור
ולכן לא היה
אפשר לפעול
נגדם .בשעה
אחר-
ארבע
הצהרים ,תחת
לחץ התשדורות
מתוך המעבר
והפגיעות
המג”ד אהרון דוידי
הרבות בלוחמי
הסיירת ,לא נותר לדוידי אלא להיאחז ברעיון
נואש“ .דרוש מתנדב שיסע בתוך המעבר
וימשוך אליו את האש .זו הדרך היחידה לגלות
את המקורות” .אחדים מבכירי המפקדים של
הצנחנים שנאספו ליד דוידי הודיעו על נכונתם
להיענות לאתגר .דוידי העריך שיזדקק להם
ולכן בחר במתנדב אחר ,נהגו האישי בשנתיים
האחרונות ,יהודה קן-דרור.
דוידי היטיב להכירו וידע שהוא בחור שקט ,נחבא
אל הכלים ,חובב טבע ואמיץ-לב“ .תמיד שאף
ללכת לפעולה ,למקום מסוכן ומבטיח עניין”
נזכר דוידי ממרחק השנים“ .הייתה בו דחיפה
להלחם ולבצע מעשה אמיץ .דחיפה זו נבעה לא
מעט מן ההרגשה שהנה האחרים עושים יותר
ממנו ,מפני שהוא נהג ”.ועוד סיפר דוידי “במשך
השנתיים שהיינו יחד ,דיברנו מעט מאוד .הוא
היה שתקן .החזיק בהגה ,ועשה את שלו .אולי
בגלל זה בחרתי בו ואהבתי אותו כל-כך .בחורים
שתקנים ונחבאים כמוהו לא תמיד מתגלים .הוא
יכול היה לשבת במרחק מאה מטרים באותו
יום ולא לשמוע את בקשת ההתנדבות .בחור
אחר היה יוצא תחתיו ,והוא היה ממשיך לחיות
בלי לגלות לעולם את אישיותו ואת אומץ-ליבו
הבלתי-רגיל .הוא היה מופנם לגמרי.
הייתה בו יציבות בלתי-רגילה .איני יודע מה היה
המניע למעשהו ,אבל היה זה מניע פנימי עמוק.

הוא לא עשה שום דבר למען רושם חיצוני,
כדי שיראו אחרים ,אלא כדי להיות שלם עם
עצמו .הוא צפה על השטח וראה את המצב.
בשבילו לא הייתה זו התנדבות לדבר בלתי-
ידוע .הוא עקב שעות אחר אש התופת וידע
לבטח שסיכוייו להישאר בחיים הם קטנים.
כשהתנדב ,הבטתי בפניו .היה בהם חיוורון מוזר,
אך גם קווים בולטים של החלטה נחושה .הוא
היה דרוך לקראת המעשה .מנוי וגמור היה עמו
לבצע את מסע ההתאבדות .הוא לא היסס ,לא
חשב פעמיים .רק שאל בשקט איך עליו לנסוע
ומה בדיוק עליו לעשות .אחר-כך עלה על הג’יפ,
התניע אותו וזינק לקראת מילוי משימת המוות,
כדי להציל רבים אחרים.
ענן אבק היתמר מאחורי הג’יפ הדוהר פנימה
אל מעבר המיתלה .מטר אש החל לעטוף אותו
מכל עבריו“ .זאת האש החזקה ביותר בחיי”,
אמר איש סיירת למוד קרבות ,שצפה במתרחש
מלמעלה.
תחילה פגע כדור בשימשה הקדמית ושרט את
מצחו של יהודה .הוא המשיך לנוע -ולהיפגע
מכדורים נוספים :בידיו ,ברגליו ,בבטנו .אך הכרתו
לא אבדה ודהרת הג’יפ לא פסקה .עד שצרור
ממקלע בינוני פגע במנוע ושיתקו .בשארית
כוחותיו זינק יהודה מן הג’יפ החוצה והסתתר,
מתבוסס בדמו ,מאחורי אחד הגלגלים .שם
שכב עד רדת החשכה הגמורה ,נאבק בכאביו
ומחכה לרגע שיוכל להגיע לג’יפ ,ולהוציא את
נשקו ולירות בכל מי שיתקרב אליו .בלילה,
לאחר שתם הקרב ,חולץ והועבר במטוס לבית-
חולים.
חודשיים נאבק שם על חייו ,בייסורים קשים
שבתוכם גם דאג לגורל משפחתו מעוטת-
האמצעים ,עד שנפטר .הוא עוטר באות הגבורה
על מעשה זה.
במותו הגיע מספר הרוגי הצנחנים בקרב
המיתלה לארבעים ושלושה.

בסיום מלחמת סיני הופק סרט קצר לתיעוד קרב המיתלה .בסרט ,סיפור גבורתו של יהודה קן-דרור ונסיעתו בג’יפ אל מעבר המיתלה.
עיבוד מחשב :אריה גילאי
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סיפורי
לוחמים על
קרב המיתלה

סיפורו של אבשלום (אבשה) אדם
בקרב המיתלה יצאנו  5חוליות לטהר את כוכי
האויב ,הבנויים משני צידי המצוקים של המעבר.
בחוליה הראשונה של סגן חיים מצליח כולם
נהרגו ,בחוליה השניה נהרג סגן עובד לדז’ינסקי,
אני הייתי בחוליה השלישית .דרגתי הייתה סמל.
התחלתי לטהר את הכוכים ומייד זיהתי שהמצב
קשה וצריך לחשוב מה עושים ,אחרת כולנו
ניהרג .נצמדתי למצוק כדי להיות בצל של אור
הירח וניהלתי את הקרב כשחוליה אחת מטהרת
והשנייה מחפה עליה וכך התקדמנו צעד אחרי
צעד.

הטווחים היו קרובים מאוד וכששמעתי שנגמר
סרט הכדורים במקלע האויב ,הייתי קופץ וזורק
רימון פנימה .כשצעקו אלי לא עניתי כי חששתי
שהאויב ישמע אותי.
כשדוידי המפקד רצה לשלוח אלי תגבורת
סרבתי ,כי חששתי שהם יפגעו כבר בדרך אלי.
כך זה המשיך ,כשאנחנו מטהרים כוך אחרי כוך
עד שהתחברנו למוטה ,שנתקע עם כוחותיו
במעבר המיתלה שלפנינו.
על פעולתי קיבלתי עיטור העוז.

סיפורו של מוני ניצני
היחידה שלנו עברה הראשונה את מיצרי
המיתלה ,למטרת סיור ובדיקת המעבר .השעה
הייתה שעת צהריים ,כשלפתע נפתחה עלינו
אש משני צידי המיצר ,החיילים בזחלמ”ים היו
חשופים לגמרי.
הזחל”ם שלפני נתקע וחסם את המעבר
לשאר השיירה ,בלי יכולת להתקדם או לסגת.
ממכת האש הראשונה נהרגו ונפצעו רבים ,גם
באמבולנס נהרגו כל החובשים ,הרופא בדרך
נס לא נפגע .כשראיתי שנתקענו ,נתתי פקודה
לרדת מהזחלמ”ים ולתפוס מחסות .את הפצועים
השכבנו צמוד לסלעים כדי שיהיו מוגנים מאש
האויב.

צילום :אברהם ורד ,מאוסף ארכיון צה”ל ומעהב”ט ,עיבוד מחשב :אריה גילאי

בחילופי האש נפגעו לוחמים נוספים .המצרים,
שידעו שאנחנו לכודים ,ניסו להתקרב אלינו
ולמעשה אני ,חייל נוסף והקשר הגדודי עצרנו
אותם .כך ניהלנו קרב עד רדת החשיכה ואז
נחלצנו על ידי כוחתינו .אם היה מגיע צל”ש זה
לקשר הגדודי-חייל בשם גדעון רייס .כשנכנסנו
למלכודת נפגע מכשיר הקשר שלו ולא הייתה
אפשרות לדווח למפקדי הכוח על מצבנו .גדעון
התנדב לרוץ קדימה ,כשהוא חשוף לאש האויב
בכדי לדווח  והעדיף לסכן את עצמו שנית וחזר
אלינו לעזרה.
על פעולתי זו קיבלתי את עיטור הגבורה.
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הקרב הקשה במעבר המיתלה ניבט בעיניו של צביקה דהב מפקד פלוגת השריון שסופחה לחטיבת
הצנחנים ואשר לא פסק לעדכן בקשר את מפקדי הטנקים שלו ,גם תחת אש כבדה.
צילום :אברהם ורד ,מאוסף ארכיון צה”ל ומעהב”ט.

תחנת איסוף נפגעים גדודית (תאג”ד) של הצנחנים במתחם המזלג ליד
המיתלה .על האלונקות מטופלים פצועי התקפת המטוסים ,במרכז ד”ר
שאול (סולי) לוין .משקיף מימין הסמג”ד מרסל טוביאס.
צילום :אברהם ורד ,מאוסף ארכיון צה”ל ומעהב”ט.

מוטה גור  -מפקד גדוד הנח”ל המוצנח (משמאל) ודן שליט – קצין הקשר הגדודי
(מימין) בעיצומו של קרב המיתלה .מבטו של מוטה מביע חרדה לגורל הלוחמים.
צילום :אברהם ורד ,מאוסף ארכיון צה”ל ומעהב”ט.

רפאל (רפול) איתן מפקד גדוד הצנחנים (מימין) על רכב חבורת הפיקוד המובילה את גדוד הצנחנים לכיבוש ראס-
סודר שלחוף מפרץ סואץ.
צילום :אברהם ורד ,מאוסף ארכיון צה”ל ומעהב”ט.

מטוס מטאור של חיל האוויר בפתח מעבר המיתלה בזמן סיוע לכוחות הנלחמים במיצר.
צילום :אברהם ורד ,מאוסף ארכיון צה”ל ומעהב”ט.

בצהרי היום נערכים כוחות סיור של חטיבת הצנחנים לכניסה אל תוך מיצר המיתלה.
צילום :אברהם ורד ,מאוסף ארכיון צה”ל ומעהב”ט.
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תאור המדליה לציון
יובל שנים לצניחה ולקרב המיתלה
מאת :ד”ר אריה גילאי
ביום ב’  29.10.1956פרצה מלחמת סיני ומבצע קדש .לוחמי חטיבת הצנחנים
 202וכוחות העזר ,בפיקודו של אריק שרון ,שעטו מן הנגב אל עבר מדבר סיני.
באותו יום בשעה  5אחר הצהרים הוצנח גדוד הצנחנים  890בפיקודו
של רפאל איתן (רפול) למישור שליד מעבר המיתלה הנראה בחלק
העליון של גב המדליה .לוחמי הגדוד נפרשו במתחם הגנה,
ולאחר שקיעת השמש החלו לחפור עמדות אישיות .החפירה
בסלעי הגיר הקשה הייתה מפרכת ומרבית החיילים לא
הצליחו לחפור שוחה מעבר לגובה הברכיים .בבוקר יום
ד’  31.10.1956עם עלות השמש ,החלו הלוחמים בניקוי
הנשק ובהכנות לאפשרות של התקפה מצרית .את הרגע
הזה הנציח הצלם אברהם ורד ,צלם עיתון “במחנה” ,אשר
התלווה אל לוחמי חטיבת הצנחנים ,ועל בסיס תמונה זו
עוצבה המדליה.
ביום ד’  ,31.10.1956בשעות הצהרים ,שעות ספורות
לאחר שחברו כוחות החטיבה אל הגדוד המוצנח ,החל
במיתלה הקרב הקשה ,העקוב מדם והשזור במעשי גבורה
והקרבה נדירים .לחימת חטיבת הצנחנים בקרב הזה הפכה
סמל לדורות .חשיבותו של קרב המיתלה היא בעמידתו ללא
 חת   של החייל הישראלי הצעיר ובתושיית מפקדיו במבחניםחמורים שטרם ידעו דוגמתם .בזה טמון ערכו המחנך של קרב המיתלה
שתרם תרומה עליונה למורשת הקרב של הצנחנים ולמסורת המתגבשת של
צבא ההגנה לישראל.

פרטי המדליה
עיצוב המדליה :מאיר אשל
פנים :צנחנים ומטוסי דקוטה  ,מסמלים את הצניחה למיתלה
במלחמת סיני.
גב :נחיתה והתחפרות לוחמי הצנחנים במיתלה ,על פי
תמונתו של אברהם ורד.
היקף :המילים “מדינת ישראל” ,סמל המדינה ומספר
סידורי של המטבע.
מתכת :ארד  ,קוטר  59מ”מ ,משקל  100גרם.
הנפקת המדליה :רמת גן  -העיר המאמצת את הצנחנים,
צבי בר  -ראש העיר.
ייצור ושיווק   :החברה הממשלתית למדליות ולמטבעות
.2006
את המדליה אפשר לרכוש בחברה הממשלתית למדליות
ולמטבעות.
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עיבוד מחשב :אריה גילאי.

64

צנחנים מקבלי עיטורים במלחמת סיני

ולעדות
לאות
אבשלום אדם
כי רב”ט
מ.א302310 .

גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש במבצע “קדש”
תיאור המעשה :במבצע “קדש” ,היחידה עליה נמנה ,נטל רב”ט אדמוביץ) את הפיקוד על היחידה והמשיך
בביצוע המשימה.
על מעשה זה הוענק לו

ניסן תשל”ג
אפריל 1973

עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

דוד אלעזר ,רב אלוף
ראש מטה הכללי

ולעדות
לאות
יקותיאל אלון
כי סרן

מ.א11548 .

גילה מופת במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש במבצע “קדש”
תיאור המעשה :ב”מבצע קדש” בהיות כוח מוצנח מבודד במעבר המיתלה ,הצליח סרן יקותיאל אלון
(אלטמן) למלא את תפקידו למופת ולכוון בדיוק רב ביותר את מטוסי חיל-האוויר ,אשר הגישו סיוע קרוב
לכוח המוצנח ,בהיותו תחת אש טורדנית של האויב
על מעשה זה הוענק לו

ניסן תשל”ג
אפריל 1973

עיטור המופת

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

דוד אלעזר ,רב אלוף
ראש מטה הכללי

לאות ולעדות
כי סג”מ אפרים בר (ברנד)
מ.א305108 .

ניסן תשל”ג
אפריל 1973

גילה גבורה עילאית בעת לחימה מול פני האויב תוך חירוף נפש במבצע “קדש”
תיאור המעשה :ביום ה 1-בנובמבר  ,1956בקרב המיתלה ,שימש סג”מ אפרים ברנד כמ”מ .למרות שהיה פצוע
מפעולה קודמת וידיו בגבס ,ניהל את מחלקתו בהתקפת יום על אויב מבוצר בכוכים .סג”מ אפרים ברנד המשיך
באיסוף פצועים מאנשינו תחת אש ולאחר שפונתה יחידתו ,הצטרף ליחידה שתקפה את האויב בהתקפת לילה,
איתר את עמדות האויב ועזר למפקד היחידה בפיקוד על ההתקפה.
על מעשה זה הוענק לו

עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

דוד אלעזר ,רב אלוף
ראש מטה הכללי

ולעדות
לאות
דן זיו
כי סג”ם
מ.א310029 .

גילה גבורה עילאית בעת לחימה מול פני האויב תוך חירוף נפש במבצע “קדש”
תיאור המעשה :במבצע “קדש” ,ביום ה 1-בנובמבר  1956התנדב סג”מ דן זיו לצאת לחילוץ פצועים .הוא
נסע בזחל”מ תחת אש מק”בים ,מקלעים ,בזוקות וררנ”טים ,מטווח  50מטר .לאור היום ביצע את משימתו
בשלמות ,והמשיך להוביל את יחידתו במשימות חילוץ פצועים.
על מעשה זה הוענק לו

ניסן תשל”ג
אפריל 1973

עיטור הגבורה

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

שר הביטחון
משה דיין

ולעדות
לאות
מנחם לבוב
כי טור’
מ.א314772 .

גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש במבצע “קדש”
תיאור המעשה :ב”מבצע קדש” ,בעת הקרב במיצרי המיתלה ,שימש טוראי מנחם לבוב כרובאי בפלוגת
הסיירת .כבר ביריות הראשונות נפצע בכתפו הימנית ונשאר שוכב ליד ה-זחל”ם .לאחר שהתאושש התייצב
בפני המפקד ושימש בתפקיד רץ ,בשטח הנתון לאש משלושה כיוונים .כשהופיעו חיילי האויב על הרכס ,נטל
מקלע לידיו וירה בו מכתפו הימנית תוך כאבים חזקים ביותר ותוך היותו נתון לאש בלתי פוסקת מהרכס השני.
רק לאחר שהשמיד את יחידת האויב חזר למחסה .למרות כאביו ,המשיך בתפקיד רץ גם במשך הקרב ,וסירב
שיעבירוהו לטיפול רפואי באותו לילה.
על מעשה זה הוענק לו

ניסן תשל”ג
אפריל 1973

עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

דוד אלעזר ,רב אלוף
ראש מטה הכללי
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ולעדות
לאות
עובד לדיז’ינסקי ז”ל
כי סגן

מ.א119886 .

גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש במבצע “קדש”
תיאור המעשה :ב”מבצע קדש” ,שימש סגן עובד לדיז’ינסקי ז”ל כ-מ”פ והוביל מחלקה מפלוגתו בהתקפת
לילה ,על אויב מחופר ומבוצר בכוכים ,שמנה פלוגה לפחות .הוא הסתער בראש אנשיו ,הטיל רימון לעמדת אויב
והרימון נפל בחזרה לעבר המחלקה .סגן עובד לדיז’נסקי ז”ל הפיל ארצה את החייל הקרוב אליו ושכב עליו.
בהתפוצצות נהרג ועל ידי כך הציל את חיי החייל וחיי יתר החיילים מן המחלקה.
על מעשה זה הוענק לו

ניסן תשל”ג
אפריל 1973

עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

דוד אלעזר ,רב אלוף
ראש מטה הכללי

לאות ולעדות
כי סגן חיים מצליח ז”ל
מ.א293388 .

גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש במבצע “קדש”
תיאור המעשה :ב”מבצע קדש” ,שימש סגן חיים מצליח ז”ל כ-סמ”פ והשתתף בהתקפת הלילה על עמדות
האויב .הוא הוביל אישית את אנשיו להתקפה ונהרג בשעת קרב פנים אל מול פנים בעמדת אויב.
על מעשה זה הוענק לו

ניסן תשל”ג
אפריל 1973

עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

דוד אלעזר ,רב אלוף
ראש מטה הכללי

ולעדות
לאות
שלמה ניצני
כי סמל
מ.א313796 .

גילה גבורה עילאית בעת לחימה מול פני האויב תוך חירוף נפש במבצע “קדש”
תיאור המעשה :בשעת הפעולה במייצרים ,במסגרת “מבצע קדש” נפתחה אש חזקה על ה-זחל”ם בו פיקד סמל
שלמה ניצני .נהג ה-זחל”ם נהרג מיד .סמל שלמה ניצני לקח את הגה ה-זחל”ם ובאש החזקה נסע קדימה ,חילץ
מספר פצועים שנפלו מ-זחל”ם שנסע לפניו ,העלה את הפצועים ל-זחל”ם וכל זאת תחת אש כבדה של האויב.
לאחר מכן הפעיל מספר כלי נשק ,שהיו בידי הפצועים ,נגד עמדות האויב ושיתק אותן .על-ידי פעולה זאת
הציל חיי פצועים ,וחיי חיילי יחידתו.
על מעשה זה הוענק לו

ניסן תשל”ג
אפריל 1973

עיטור הגבורה

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

שר הביטחון
משה דיין

לאות ולעדות
כי סמל יהודה קן  -דרור ז”ל
מ.א289168 .

גילה גבורה עילאית בעת לחימה מול פני האויב תוך חירוף נפש במבצע “קדש”
תיאור המעשה :ב”מבצע קדש” ,ביום ה 1-בנובמבר  ,1956למרות שידע טור’ יהודה קן-דרור ז”ל ,שבפעולה זו
אין כל סיכוי שלא להיפגע ,התנדב לנסוע בג’יפ פתוח בדרך המיצר ,מול אש של לפחות  6מק”בים ,מקלעים,
רובים ,בזוקות ו-ררנ”טים ,שנורתה עליו לאור היום ,מטווח פחות מ 50-מטר .זאת עשה לפי בקשה למתנדבים,
על מנת לאתר את עמדות האויב .הוא נפצע בפעולה זו וחזר בעצמו לעמדותינו בחשכה ,לאחר שנחשב הרוג .על
מעשה זה הוענק לו

ניסן תשל”ג
אפריל 1973

עיטור הגבורה

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

שר הביטחון
משה דיין

לאות ולעדות
כי סג”מ דן שליט
מ.א283724 .

גילה גבורה במילוי תפקיד קרבי תוך חירוף נפש במבצע “קדש”
תיאור המעשה :ב”מבצע קדש” ,בעת הקרב על המיצרים ,שימש סג”מ דן שליט קצין קשר .השטח שבו
ישב כוסה באש משלושה כיוונים וכל תנועה בו הייתה כרוכה בסכנה חמורה .מאחר שבמקום המחסה לא
השיג קשר עם יחידות המשנה ,יצא מידי פעם ועמד בשטח פתוח ,חשוף משלושה כיוונים ,והשיג קשר .על
מעשה זה חזר במשך ארבע שעות ,פעמים ללא ספור.
על מעשה זה הוענק לו

ניסן תשל”ג
אפריל 1973

עיטור העוז

לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

דוד אלעזר ,רב אלוף
ראש מטה הכללי
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צנחנים מקבלי ציונים לשבח במלחמת סיני

ציון לשבח

סגן מיכה בן ארי (קפוסטה) מ.א279652 .
הריני לציין אותך לשבח על שגילית יוזמה ודבקות למשימה בעת קרב.

ניסן תשי”ז
אפריל 1957

תיאור המעשה:
בעת מילוי תפקידך כמפקד פלוגת הסיירים של חטיבה  ,202קיבלת פקודה להסתער הסתערות יום על רכס בו התבסס האויב בכוכים.
על אף שרבים מאנשיך נפגעו ,המשכת בהסתערות עד שנפצעת.
על מעשה זה הוענק לך ציון לשבח
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

חיים לסקוב ,אלוף
אלוף פיקוד הדרום

ציון לשבח

רב”ט אורי גץ מ.א332497 .
הריני לציין אותך לשבח על שגילית יוזמה ודבקות למשימה בעת קרב.

ניסן תשי”ז
אפריל 1957

תיאור המעשה:
במלחמת סיני ,בעת מילוי תפקידך כלוחם בפלוגת הסיירים של חטיבה  ,202קיבלת פקודה להסתער הסתערות יום על רכס שבמעבר
המיתלה בו התבסס האויב בכוכים .על אף שרבים מחבריך נפגעו ,דבקת במשימתך והמשכת בהסתערותך עד להשלמתה.
חיים לסקוב ,אלוף
על מעשה זה הוענק לו ציון לשבח
אלוף פיקוד הדרום
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

לשבח
ציון
חנוך יובל

מ.א324819 .
רב”ט
הריני לציין אותך לשבח על שגילית יוזמה ודבקות למשימה בעת קרב.

ניסן תשי”ז
אפריל 1957

תיאור המעשה:
במלחמת סיני ,בעת מילוי תפקידך כלוחם בפלוגת הסיירים של חטיבה  ,202קיבלת פקודה להסתער הסתערות יום על רכס
שבמעבר המיתלה בו התבסס האויב בכוכים .על אף שרבים מחבריך נפגעו ,דבקת במשימתך והמשכת בהסתערותך עד להשלמתה.
על מעשה זה הוענק לו ציון לשבח
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

חיים לסקוב ,אלוף
אלוף פיקוד הדרום

לשבח
ציון
מאיר כספי

מ.א319445 .
רב”ט
הריני לציין אותך לשבח על שגילית יוזמה ודבקות למשימה בעת קרב.

ניסן תשי”ז
אפריל 1957

תיאור המעשה:
במלחמת סיני ,בעת מילוי תפקידך כלוחם בפלוגת הסיירים של חטיב ה  ,202קיבלת פקודה להסתער הסתערות יום על רכס שב�מ
עבר המיתלה בו התבסס האויב בכוכים .על אף שרבים מחבריך נפגעו ,דבקת במשימתך והמשכת בהסתערותך עד להשלמתה.
על מעשה זה הוענק לו ציון לשבח
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

חיים לסקוב ,אלוף
אלוף פיקוד הדרום

לשבח
ציון
ינאי פרידמן

מ.א326411 .
רב”ט
הריני לציין אותך לשבח על שגילית יוזמה ודבקות למשימה בעת קרב.

ניסן תשי”ז
אפריל 1957

תיאור המעשה :במלחמת סיני ,בעת מילוי תפקידך כלוחם בפלוגת הסיירים של חטיבה  ,202קיבלת פקודה להסתער
הסתערות יום על רכס שבמעבר המיתלה בו התבסס האויב בכוכים .על אף שרבים מחבריך נפגעו ,דבקת במשימתך
והמשכת בהסתערותך עד להשלמתה.
על מעשה זה הוענק לו ציון לשבח
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

חיים לסקוב ,אלוף
אלוף פיקוד הדרום

לשבח
ציון
חנוך רדליך

מ.א324694 .
רב”ט
הריני לציין אותך לשבח על שגילית יוזמה ודבקות למשימה בעת קרב.

ניסן תשי”ז
אפריל 1957

תיאור המעשה:
במלחמת סיני ,בעת מילוי תפקידך כלוחם בפלוגת הסיירים של חטיבה  ,202קיבלת פקודה להסתער הסתערות יום על רכס בו
התבסס האויב בכוכים שבמעבר המיתלה .על אף שרבים מחבריך נפגעו ,דבקת במשימתך והמשכת בהסתערותך עד להשלמתה.
על מעשה זה הוענק לו ציון לשבח
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל תש”ל 1970 -

הצלם אברהם ורד

צלם עיתון “במחנה” אברהם ורד ,תיעד במצלמתו פעולות גמול רבות ותמונותיו
מופיעות בחוברת זו .במלחמת סיני הצטרף אברהם ורד לסיור במייצרי המיתלה ,נקלע
לקרבות קשים והצליח להגיע למקום מסתור שבו שהו מוטה גור ,דן שליט ולוחמים
נוספים .הודות לגבורתו ואומץ ליבו של אברהם ורד ,יש לנו אפשרות לתאר ולתעד את
פעולות הגמול וקרבות המיתלה במלחמת סיני.
עמותת חץ שחור והעמותה להנחלת מורשת הצנחנים מודים לאברהם ורד על תרומתו
הייחודית לתיעוד היסטורי של הצנחנים במדינת ישראל.

חיים לסקוב ,אלוף
אלוף פיקוד הדרום
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לקחי פעולות
הגמול

לקחי פעולות הגמול
פעולות הגמול בוצעו בתקופה של היעדר מלחמה
“רשמית” והיו מוגבלות באילוצים פוליטיים
חמורים .נחוץ היה לבצע בדיוק לפי ההוראות
ואסור היה להכשל .הפעולות חייבו עשיית כל
מאמץ כדי למנוע קורבנות מבין אנשינו.
בתנאים המיוחדים של מדינת ישראל היה
הכרח שפעולות הגמול תתבצענה כתגובה
מיידית לפעילות האויב ,ולא אחת ,ממש כהמשך
לפעולות האויב .המצב חייב כוננות מתמדת,
נכונות לפעול בכל גזרה ,מול כל אויב ,תוך שעות
ספורות.
חשיבותה המכרעת של יחידה  101הייתה בכך
שמיד עם הקמתה החלה לפעול והוכיחה תוך
זמן קצר שאין משימה שלא תוכל לבצעה.
עשרות פעולות אחרות שביצעו הצנחנים ,שינו
את מושגיו של צה”ל וחידשו את בטחונו בכוחו.
יחידה קטנה בת עשרים הלוחמים הפכו לגדוד
צנחנים מעולה ותוך זמן קצר לחטיבת צנחנים
לוחמת המסוגלת לבצע כל  משימה.
בשנים  1956-1953בוצעו עשרות פעולות .הצבא

רכש נסיון ובטחון עצמי ,גם בדרג המדיני ניטע
ביטחון ביכולת העשייה של צה”ל והחלטות לא
מעטות הושפעו מהישגים אלה .ההישגים לא
באו בדרך קלה .מאמצים רבים הושקעו בתכנון
ופתוח דרכי לחימה חדשות ,בחינוך הלוחמים,
בהכרת הארץ וגבולותיה ,בהפקת לקחים
מתמדת ובאימונים .עמל רב הושקע באימונים
מפרכים ובמאות סיורים מעבר לגבול .ההישגים
עלו בהרבה קורבנות ,אולם דרכן של תורות
לחימה שהן נלמדות בשדה הקרב ומחירן בדם.
חשיבות רבה נודעת לתרומתן של פעולות הגמול
לגיבוש ערכי לחימה ולשכלול דרכי הלחימה
בצה”ל .בעוד שמלחמת העצמאות הקנתה
לצבא סטנדרטים מעולים של לחימה בהגנה,
הרי פעולות הגמול “פיתחו” את הסטנדרטים
של מלחמת התקפה .לפעולות שבוצעו בידי
הצנחנים ,היה הד עצום בקרב הצבא כולו ובקרב
בעם .הישגי הצנחנים סחפו אחריהם את צה”ל
כולו”.

מספרו של רב אלוף משה דיין“ :אבני דרך”
“הצנחנים סיגלו לעצמם רוח-קרב וטכניקת
לחימה המבוססת על העזה ,הסתערות ללא
היסוס ומהירות פעולה .מגמה זו אינה נובעת רק
מעקרון צבאי מחושב :בשתי השנים האחרונות
ראה כל אחד מהם רבים מטובי מפקדיו נפגעים
ונופלים .כשהוא יוצא לקרב הוא חש חובה שלא
לפגר אחריהם בהעזה ולהסתער ללא היסוס.
אולם כושר לחימתה המעולה של יחידת הצנחנים,
ונכונותם שאינה יודעת מעצורים להסתכן ,אינם
צריכים לפטור את מפקדיהם בכל הדרגים
מלחפש דרכים ואמצעים להשגת מטרת הפעולה
ככל האפשר בפחות הסתכנויות”.

68

ערכי מורשת

ערכי מורשת שנוצרו בצנחנים בתקופת פעולות הגמול 1956-1953
ערכי מורשת הם ערכים מיוחדים שעמדו ביסוד
התנהגותם ופעולותיהם של מפקדי וחיילי
הצנחנים הן באימונים והן בקרבות שהיו בתקופת
פעולות הגמול ומלחמת סיני.
אחוות לוחמים וגאוות יחידה
חיי הצנחנים היו קשים ומסוכנים ,חופשות
מועטות ,אימונים מתישים ,מסעות ארוכי-
טווח ,שיטות-הענשה קשוחות ,סכנות בצניחה
ובפעולות הגמול .כל אלה הביאו לגיבוש חברתי,
לרעות ואחוות לוחמים .הרעות אופיינה במסירות
וערבות הדדית .גאוות יחידה נבעה מהזכות
לחבוש כומתה אדומה ,לענוד כנפי צניחה,
להשתייך לגדוד ולקחת חלק בפעולות קרביות
של היחידה.
משמעת ויוזמה בקרב
משמעת מבטאת צורת התנהגות צייתנית על
פי הפקודות ועל פי רוחן .בתחילת שנות ה50 -
רוח הפקודות העדיפה את המשמעת הפנימית
המבצעית .גינונים צבאיים והקפדה על לבוש
נתפסו כטפלים לעומת המשמעת הפנימית
והדריכות לכוננות קרבית .קיום הוראות ופקודות
מבצעיות היא משמעת צבאית אשר לגביה אין-
עוררין ,הוראות ופקודות קוימו ככתבן וכלשונן.
נטילת יוזמה בקרב של חייל או מפקד זוטר
שמפקדו נפגע הייתה נפוצה בצנחנים .המטה
הכללי העריך את יוזמת “הראש הגדול” שגילו
הצנחנים שאף עשו מעבר לנדרש.
מקצועיות ואמינות
הצנחנים עשו מאמצים גדולים לרכוש ידע מקצועי
ומיומנות בכל האספקטים של חיילות קרבית הן
בשגרה והן בפעילות מבצעית .לאחר כל פעולה
בוצע בצנחנים תחקיר מבצעי והצלבת גרסאות.
לכל משתתף בתחקיר היה ברור שיוכל למסור
רק סוג אחד של דיווח – דיווח אמת .זאת הייתה
המסורת .מפקדי הצנחנים הקפידו בהדרכת
הלוחמים ליושר אישי ,אמינות ומהימנות .דיווחי
אמת ,לטוב ולרע ,חיוניים לבניית אמון הדדי בין
חיילים ומפקדים .אמון זה היה מרכיב חשוב

בנכונות לבצע מטלות שיש בהן סיכון חיים.
רוח לחימה ודבקות בביצוע משימה
רוח לחימה התקפית היא הנכונות והשאיפה
שהייתה לצנחנים להגיע לקרב-מגע פנים
אל פנים עם האויב .שאיפה זו נעשתה לאחד
מיסודותיה של רוח הלחימה בצנחנים .הערך
של דבקות במשימה עיקרו בחינוך להתמדה,
עקשנות ,גילוי אומץ לב וכוח רצון ,למרות
מכשולים .מפקדי הצנחנים חינכו את הלוחמים
בגדוד להתמיד ולדבוק במשימה עד לביצועה
המלא ,בנחישות עד כדי חירוף נפש.
ערבות הדדית “אין משאירים נפגע בשטח”
חינוך מוקפד לעבודת צוות ,יצרה מצב של
מחויבות הפרט לצוות ואחריות הצוות כלפי
הפרט .אצל לוחמי הצנחנים נוצרה ערבות הדדית
הקשורה ברגשות עמוקים של אחריות והזדהות
רגשית .הושטת תמיכה וסעד לחברים פצועים,
לאלמנות ויתומים של נופלים ודאגה לחבר שבוי
או חבר בצרה אחרת .הערך “אין משאירים נפגע
בשטח” הוא אחד הביטויים המסמל את הערבות
ההדדית המוגשמת תוך מאמץ גופני עליון וסכנת
חיים.
אחֲרי”
הסתערות מול-אש והמושג “ ָ
ערך המורשת “הסתערות מול-אש” מבטא את
פסגת ההכשרה הקרבית שהתגבשה בצנחנים.
להסתער מול-אש הרי זה מנוגד לדחף טבעי
בסיסי  -הפחד האינסטינקטיבי האנושי של
כל אדם .על כן הכשרת הלוחמים להתגברות
ולשליטה בפחד ובחרדה התמקדה בחינוך
להגברת בטחונו העצמי של החייל ובאמונתו
לנצח .האמרה “פרץ בראש חייליו” היא תוצאה
של חינוך מפקדים להימצא בראש הכוח בשעת
קרבָ “ .אחֲרי” יאמר המפקד בשגרת המחנה,
באימונים ובקרב .הפקודה “אחרי הסתער”
מייצגת תפיסה עליונה של דוגמא אישית
בנכונותו של המפקד לסכן בראש ובראשונה את
חייו שלו ,בטרם יסכן את חיי חייליו .מושג זה הפך
בשנות ה 50-לערך-יסוד במורשת הצנחנים.
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חורשת לוחמי הצנחנים 1956-1953

חורשת לוחמי הצנחנים

1956-1953
“יהי דן נחש עלי דרך
שפיפון עלי אורח
הנושך עקבי סוס
ויפול רכבו אחור”
בראשית פרק מ”ט פסוק י”ז
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ְלז ִ ְכרם
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אנחנו :משפחת הצנחנים הגדולה ,מצולקת הקרבות ,הגאה בחלקה במערכות ישראל  -אבלים על
בנינו ,אחינו וחברינו הנופלים  -וזוכרים אותם אחד-אחד.
אנחנו נזכור :את אחינו אשר יצאו אל הקרבות העזים ולא שבו אל ביתם ...את חברינו טהורי הרוח
ואדירי המעש ,אשר השליכו נפשם מנגד והיו מופת לעוז ולגבורה..
אנחנו נזכור
אנחנו נזכור :את הראשונים אשר צנחו אל ארצות השואה להושיט יד לאחיהם הנרדפים והמעונים והיו
להרוגי מלכות....
אנחנו נזכור
אנחנו נזכור :את לוחמי פעולות הגמול ,את המחרפים נפשם במלחמת קדש ,את אמיצי הלב במלחמת
ששת הימים ובקרבות ההתשה ,את גיבורי מלחמת יום הכיפורים ושלום הגליל ואת הנופלים בין טרשי
הלבנון ועל קווי הגבול...
אנחנו נזכור
אנחנו נזכור :את גיבורי הקרבות ,המרדפים וההסתערויות שהיוו בגופם חומת מגן וחיץ בין האויב ובין
הבית .את הטובים לנשק שפשטו אל קני מרצחים ואל מאורות הרשע והקריבו נפשם...
אנחנו נזכור
אנחנו נזכור :את הלוחמים שלא חזרו מדרכי הארץ ומשדות האימונים ,האבק ,היזע והאש ...את
המתנדבים ,אשר קראו “ :אחרי” והיו ראשונים לתת את דמם למען מדינת ישראל ...
אנחנו נזכור
אנחנו נזכור :את המשפחה הזאת ,משפחת השכול ,שהיא בשר מבשרה של המשפחה הגדולה שלנו,
משפחת הכומתה האדומה שהקריבה את היקרים לה מכל...
אנחנו נזכור
אנחנו נזכור :ולא נשכח את אחינו שהלכו לעולמם ,מי בקיצו ומי לא בקיצו והנחילו לנו במותם את
מורשת הצנחנים המפוארת...
אנחנו נזכור
נזכור את כולם :את שמותיהם של כל אחד ואחד ,את מעשיהם ,את הגבורה והדבקות ,את הרעות
והאחווה.
אנחנו נזכור
											
דמותם ומותם חקוקים בלבנו לדור דור.
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מרסל
טוביאס

לזכרו של מרסל כפי שהכרנו

רס”ן מרסל טוביאס בשנת .1953

מרסל טוביאס היה בוגר פנימייה צבאית בווינה וקצין בצבא האוסטרי .חייל
בלגיון הזרים הצרפתי  ומדריך בקן בית”ר בווינה .עלה לארץ בעליית “אף
על פי” והצטרף לאצ”ל בראש פינה .התנדב לשרת בצבא הבריטי ואחר
כך בבריגדה היהודית באירופה ובמשטרת היישובים בגליל .במלחמת
העצמאות היה מפקד פלוגה בחטיבת “אלכסנדרוני” ובתום המלחמה
חתם קבע בבה”ד  .4בשנת  1950ובגיל  36קיבל על עצמו להקים את
מערך הדרכת הטירונים בצנחנים.
הכשרת טירונים בצנחנים הפכה עם השנים למקצוע נפרד ומיוחד.
מקצוענות זו באה לביטוי בהצבת צוות הדרכה קבוע ומשאבים נפרדים,
בניית תכנית הכשרה קבועה המאפשרת הפיכת נער מתבגר לחייל וצנחן.
את התהליך החל המג”ד יהודה הררי  בשנת  ,1950כאשר בתמיכתו של
ראש מה”ד חיים לסקוב ,העבירו את מרסל טוביאס מפיקוד על בסיס
הטירונים בצריפין (בה”ד  )4לגדוד  890בצנחנים.

בתהליך איטי ,בעקשנות ובהתמדה שנמשכה על פני מספר שנים ,הצליח מרסל להקים בית ספר מפואר להכשרת
טירונים במתכונת פלוגה נפרדת (פלוגה ג’) בגדוד  .890מרסל קבע ,שלט והשפיע על אישיותם של הנערים
המתגייסים .הנהיג שיטות הכשרה מקוריות החל במיון המתנדבים בבסיס קליטה ,פיתוח כושר גופני וסיבולת וכלה
בהטמעת משמעת אישית וקבוצתית .הוא היה קשוח ,מחמיר ו”קרע”  את חניכיו ,אך פקודיו הכתירו אותו באהבה
ובהערצה בתואר “אבי הצנחנים” .הוא תמיד היה בראש אך לא התנשא .תבע מחניכיו את אשר קיים קודם כל
בעצמו .בקור ,בגשם ובחושך היה מתייצב בראש הפלוגה לריצת בוקר לאחר שבדק אישית את הגרביים של חייליו
במסדר חצות .במסדר שנערך ביום הראשון לגיוס הפלוגה היה שואל כל טירון לשמו  -ולא שכח אותו יותר .הוא
דאג לתנאי שירות של חיילים מעוטי יכולת .ביקר פצועים בבתי חולים ,כתב הספדים לנופלים ,ומכתבי המלצה
לחניכיו בתום שירותם .אך בעיקר תמך בהורים שכולים של חייליו.
מרסל המציא את “מסלול ג’בל קומנדו” אותו עברו החיילים לסיום כמה חודשי טירונות בנבי רובין (ליד קיבוץ
פלמחים ונחל שורק) .היה זה מסלול המכשולים “הקצר” באורך  1קילומטר שבסופו גבעה ויש לעבור אותו בריצה
ובזמן קצוב .המסלול סימן את פסגת ההכשרה הגופנית והנפשית של הטירון .עברת את המסלול  -אתה זכאי
להתקבל כחייל בפלוגה קרבית .לא עברת  -תלך לפלוגה אחרת.
לאחר קריירה מרשימה שבה אימן כ 1200-טירונים .מונה מרסל כסמג”ד  .890בחודש ספטמבר  1956סיים מרסל
את מחזור הטירונות האחרון בפיקודו כאשר העביר בטכס קצר את הפיקוד על פלוגה ג’.
סא”ל מרסל טוביאס נהרג בתאונת צניחה בנובמבר  1972בזאיר בעת ששימש כיועץ בבי”ס לצניחה .הוא הובא
לקבורה בקרית שאול .על קברו ספד לו אריאל שרון“ :מרסל ,אני מצטער שלא זכיתי בחוויה להיות אצלך טירון”.

מרסל בבית חולים תל-השומר ,מבקר את פצועי פעולת
הגמול בכיסופים.

רס”ן מרסל טוביאס וסמל המחלקה בני פירסט במטווח ליד ג’בל
קומנדו בנבי רובין בשנת  .1955תרגיל “ג’בל קומנדו” פרי המצאתו של
מרסל ,היה הקשה והמפרך ביותר בצה”ל .מי שהצליח לסיים אותו
התקבל לפלוגה קרבית.

הרמטכ”ל משה דיין והמג”ד רפול איתן מעטרים את
מרסל טוביאס בכנפיים על רקע אדום בטכס שנערך
בשנת .1957

מרסל טוביאס מפקד פלוגה ג’ בשנת .1954
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ספרות ומקורות לתולדות הצנחנים

אבן אורי .אריק  -דרכו
של לוחם.

אבנרי אריה .פשיטות
התגמול .כרך א’ ,ב’,
הוצאת “ספרית מדים”.
 	1972

אהרמן הלל ,יעקב צור.
צנחנים בקליבר גדול :סיפורה
של הארטילריה המוטסת
בצה”ל .1986 - 1956 .הוצאת
מפקדת קח”ר/מורשת קרב.
ספטמבר  	.1991

אטינגר עמוס .צניחה
עיוורת :הצניחות העיוורות
של שייקה דן .הוצאת
זמורה ביתן.1986 .

איתן רפאל -רפול  .
סיפורו של חייל ,ספרית
מעריב( 1985 ,נכתב עם
דב גולדשטיין).

איתן רפאל  -רפול.
מצנח רביעי נפתח .ספורי
רגעים במלחמות וביניהן.
הוצאת “ידיעות אחרונות”
ספרי חמד.2001 .

אטלס כרטא לתולדות
מדינת ישראל .שנים
ראשונות תש”ח  -תש”ך.
כרטא  -משרד הביטחון
ההוצאה לאור .1978

בן אפרים יצחק (מנו).
ממצור בארץ ליהדות
נצורה .אירופה 1944-
 .1948הוצאת ספרית
הפועלים.1996 .

בר-זוהר מיכאל ,איתן
הבר .ספר הצנחנים.
הוצאת א .לוין אפשטיין
בע”מ.1969 .

גור מרדכי .פלוגה ד’
 סיפורה של פלוגתצנחנים .הוצאת מערכות,
משרד הבטחון.1977 .

צ’פלין עוזי .מפת פעולות
הצנחנים .העמותה
להנחלת מורשת הצנחנים
והמרכז למיפוי ישראל.
.2004

גפני שרגא .קרב המיתלה.
כתב העת “מערכות “ כרך
ל”ה (מספר קכ”ד) ,חשון
תש”ך (נובמבר .)1959

דיין משה  .יומן מערכת
סיני .הוצאת עם הספר
.1965

דיין משה .אבני דרך
 אוטוביוגרפיה .הוצאתעידנים ירושלים  -דביר
תל אביב.1976 .

הר ציון מאיר .פרקי יומן
 מאיר הר ציון בעריכתנעמי פרנקל .הוצאת א.
לוין אפשטיין בע”מ .1969

ינוקא משה .מקיביה עד
המיתלה“ .ביתן” הוצאה
לאור.1967 .

יעקובוביץ מרדכי .ספור
חייו ונפילתו של הלוחם
הגדול יצחק בן מנחם
“גוליבר”.

ירדני גליה  -עורכת .ירמי
מן הצנחנים .הוצאת
הקבוץ המאוחד1968 .

מילשטיין אורי .מלחמות
הצנחנים .הוצאת רמדור
.1968

מילשטיין אורי .יחידה
סודית קומנדו  101עם
 32צילומי ארכיון .הוצאת
“רמדור” תל-אביב.1986 .

מילשטיין אורי .ההסטוריה
של הצנחנים .כרך א’ ,ב’,
ג’ .הוצאת שלגי .1985

מרגלית דן .יחידת קומנדו
 .101הוצאת מוקד .1996

נדב דניאל .לבן וחאקי
 תולדות חיל הרפואהבשנים .1967 - 1949
משרד הביטחון ההוצאה
לאור  	2000

סירקין נחמן ואורי רוזנר.
מורשת קרב צנחנים.
ההוצאה לאור משרד
הבטחון1981 .

קרויזר גד ,מערך שעור
הקרב במעבר-המיתלה
ב”מערכת קדש” .הוצאת
מפקדת קצין חינוך ראשי
ענף תוה”ס – מדור מור”ק
.1980

בן-ארי קפוסטה מיכה.
לא כל כדור הורג .הוצאת
זמורה-ביתן-כנרת2006 .

רוזן יונה .נקראתי ואלך.
הוצאת העמותה לחקר
תנועות הנוער הציוניות
בהונגריה.2002 .

שביט מתי .אריק מן
הצנחנים .הוצאת ספריה
במדים.

שטייגמן יצחק .מעצמאות
לקדש  -היסטוריה של
חיל האוויר .הוצאת משרד
הבטחון1990 .

שמילוביץ זאב .בין
הנפילים .בהוצאת “בין
הנפילים” ת.ד35310 .
תל-אביב  .61351תשס”ו
.2006
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תודות
הרעיון להקמת עמותת “חץ שחור” החל כבר בשנת  .1991בט”ו בשבט ,בשנת  1995זומנו הלוחמים
שהשתתפו בפעולת עזה “חץ שחור” .סמוך לחורשה משם יצאו לפעולה ליד בית שביתת הנשק -
ישראל מצרים ושם נטעו עצים והציבו את השלט למצפה לזכרו של “סופפו” ומאז החלו ההכנות
והתכנונים להקמת האתר.

העמותה מודה
לשי חרמש ,ראש מועצת שער הנגב וגזבר הסוכנות היהודית לשעבר וח”כ היום,
על המאמץ הרב בליווי והקמת האתר.
לאלון שוסטר ,ראש המועצה האזורית שער הנגב על תרומתו לביצוע העבודות
להקמת האתר ,הגינון והאחזקה.
לקק”ל  על תרומתה הכספית לבנית האתר “חץ שחור”.
לחברה הממשלתית לתיירות על תרומתה הכספית להקמת האתר.
למשרד הביטחון  -האגף להנצחת החייל בסיוע ואחזקה שוטפת באתר ההנצחה
לאדריכלים :מיכאל ז”ל ויוליה דרבסקי מכרמיאל על העיצוב ותיכנון האתר.
לארכיון צה”ל ומערכת הבטחון

תודה מיוחדת
• לד”ר אריה גילאי על תרומתו באיסוף החומר ,התמונות ,בעריכת החוברת במהדורה שלישית,
ובהכנה ואיסוף החומר לחוברת במהדורה רביעית.
• לצבי לשם על צילומי האתר.
• התמונות באדיבות “אתר הצנחנים בעשור הראשון” www.202.org.il

על תיכנון ,פיקוח ,הקמה וביצוע האתר עמלו חברי העמותה:
איתמר ינאי
אהרון אשל (ארול)
אברהם חלווה
דוד בן-עוזיאל (טרזן)
אבשלום אדם (אבשה)
		
ועל כך תבוא עליהם הברכה.
		

ההכנסות ממכירת החוברת ישמשו לשימור ופיתוח אתר “חץ שחור”

