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 מלחמהפלס"ר בהלכי המ

ביום  –בחזית הדרום  –והסתיימה בשעה שמונה בבוקר   5/6/67המלחמה פרצה ביום שני  
 (.יממות )ארבע בבוקר 9/6/67שישי 

 במלחמה זו: 7להלן תיאור מהלכי הקרבות של פלס"ר חט' 

 

 1967ביוני  5 -יום שני 

 

 :67ביוני  5 –ב המרכזיים המהלכים 

 במהלכי הקרבות הבאים :הובלת החטיבה לקרב 

o חציית הגבול 

o ,הפריצה לחאן יונס 

o .כיבוש צומת רפיח 

o אל ערישהחטיבה עד והובלת  הובלת הפריצה למתחמי הג'יראדי 

 תיאור הקרבות

 מתחילת המלחמה עד למחנות האו"ם של רפיח. -שלב ראשון 

פרוסים בשדרות  מפקדת הפלוגה ושני צוותים )של סגן עמוס איילון ושל סגן אלי ריקוביץ( היו
 ובקרבת הצומת.  צאליםהאקליפטוסים לאורך הכביש המוביל מצומת גבולות ל

, בהתאם לצוותי , יותר צפונה79היה צמוד לגד'  –סגן מפקד הפלוגה  –אלגמיס  יהצוות של סגן יוס
 .הכוחות שנקבעו מבעוד מועד

 בבוקר. 0730המלחמה נפתחה בפקודת "סדין אדום", בשעה 

 

  67ביוני  5בבוקר  הגבול לרצועת עזהחוצה את הסיירת 
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 סגן מפקד הפלוגה –סיור  בפיקודו של סגן יוסי אלגמיס הצוות 

ובתנועה באזור ניר יצחק  ,בחציית הגבול 79ה להוביל את גד' הפטונים תסיור היהמשימת צוות 
 .שבפאתי חאן יונס לעבר עבאסן אל כביר

 הרכב הצוות היה כדלקמן :

 זחל"מ מפקד הצוות 

 יוסי אלגמיס )סמ"פ( –מפקד  -

 יזדי יחזקאל –נהג  -

 יצחק קיסילוב –לוחם מקלען  -

 יעקב פנחס –חובש  -

 בייליס שמואל –קשר  -

 רדושיצקי עקיבא –לוחם  -

 גלעד מאיר –לוחם  -

 מחלקת ג'יפים

 ג'יפ מ"מ -

o  בועז אמיתי –מ"מ 

o  אורי זנד –נהג 

o  במרגי יוסף –סייר קשר 

 ג'יפ גור מ"מ -

o גולדשטיין אברהם - מפקד 

o  שדמה גיורא -נהג 

o  גרזון גיורא –סייר 

 ג'יפ סמל -

o  נדב אילן –מפקד 

o  תני גבע –נהג 

o  וולוורט חיים –סייר קשר 

 גור פג'י -

o  לוסיאן בן שושן -מפקד 

o  פלווס משה –נהג 

o  אגמי נועם –סייר קשר 

 מ"מ 20זחל"מ 

o  גיטליס מאיר –מפקד 

o  נזרוב יצחק )תומאס( –נהג 

o  שפירא זאב –לוחם 

o  אייזנשטאט דוד –לוחם 

o  פרידגלנדר שלמה –לוחם 

o  גלעדי ישי –לוחם 

o  רוזן זאב –לוחם 

o  עקביה אליהו –לוחם 

o  פרידמן מנחם –לוחם 
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 מ"מ 81זחל"מ מרג' 

o  קולטון חיים –מפקד 

 

באופן לפיו  עליה, בסוללת עפר עם גדר צברים ות והצ נתקלעבאסן אל כביר עיירה בכניסה ל
. לא יכלו לעבור –סגן בועז אמיתי  –בפיקודו של מ"מ הג'יפים  –ארבעת הג'יפים של הצוות 

לעבור קדימה ולהוביל את התנועה עם  -מפקד הצוות –בעקבות זאת, החליט סגן יוסי אלגמיס 
 שלו. הפיקודזחל"מ 

זקוף  שעמד, אלגמיסיוסי . הממגדל מים במרכזאש עזה נפתחה על הצוות כניסה לעיירה, העם 
 אינטש, נפגע בכדור בראשו ונפל הרוג לתוך הזחל"מ. 0.5מקלע ירה בבזחל"מ הפיקוד שלו ו

, של יוסי לוחם בצוות הזחל"מ –ביחד עם יצחק קיסילוב  ,הצוותשל קשר איש השמואל בייליס, 
 .לזחל"מ פינוילצורך פינויו  טיפלו ביוסי אלגמיס תחת אש כבדה –  ביחד עם החובש פנחס יעקב 

, תאם את הפינוי של תפס פיקוד על הצוות, הגיע במהירות -מ"מ הג'יפים של הצוות  –בועז אמיתי 
 להתחברות עם שאר הפלוגה בצומת רפיח. -בהמשך  – יוסי והוביל את הצוות 

ות של סגן אלי הצוות של סגן עמוס איילון והצו –משימת שני הצוותים האחרים של הפלוגה 
 -בחציית הגבול  –מפקד הפלוגה, היתה לנוע  –תחת פיקודו של סרן אורי אור שניהם  –ריקוביץ 

את חאן יונס,  79במקביל לתקיפה של הצוות של יוסי וגד' ו ולפני גדוד הצנטוריונים 79אחרי גדוד 
באזור בציר עוקף את חאן יונס מדרום מזרח, לעקוף את העיר רפיח ולהתייצב  82להוביל את גד' 

 האו"מ של רפיח. מחנות

 חט' מצריתכלל רפיח, צומת צרי שהיה אמור להיות פרוס באזור המערך המעל פי נתוני מודיעין, 
ץ כרם שלום, היתה פרוסה וממערב לקיבבשטח שוצומת , כאשר מדרום ל34מתוגברת בטנקי טי 

 ם שכללה טנקי סטאלין.חט' טנקי

לאזור מגדל המים  –הגיע גם הוא עם החפ"ק החטיבתי שלו  –המח"ט  –אל"מ שמואל גורודיש 
 שליד מחנות האו"מ.

 

 מהלכי הפלסר בפתיחת המלחמהמשימות ו
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 הסיירת עוקפת את חאן יונס בדרכה למחנות האו"מ ברפיח

הטיל המח"ט על הפלוגה להוביל את  ,רפיחאת העיר הפלוגה את חאן יונס ועתה, משעקפה 
להוביל את קרב ההבקעה קדימה דרך הצומת )צומת רפיח(, שייח זואיד וה תמשימעל פי התנועה 

 והג'יראדי במטרה להגיע מהר ככל האפשר למבואות אל עריש.

צוות והן  שאיתו )הצוות של עמוס איילון והצוות של אלי ריקוביץ( צוותי הפלס"ר, הן אורי אורהן 
  סשאמור היה, כאמור, להיות פרו הרימו משקפות כדי לאתר את מערך האויב  - תיחטיבה חפ"קה

 בין שיחי הקיקיון במרחב הצומת, אך לא הצליחו לזהות דבר.

 לנוע על ציר הכביש דרומה, ממחנה האו"מ לצומת רפיחהחלו אורי אור והצוות של עמוס איילון 
במקביל , ק"מ מערבה 2 - שטח, כדרך ה 82ביץ קיבל פקודה להוביל את גד' ת של אלי ריקווהצוו

 ציר הכביש הנדון )ממחנה האו"מ לצומת רפיח(.הצוות של עמוס על של ועה של אורי ולתנ

 

 בצומת רפיח הסיירת תוקפת
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  )עם המ"פ אורי אור( הצוות של עמוס איילון

 זחל"מ מ"פ

 אורי אור –מפקד הפלוגה 

 חיים לביא )עציוני( –רס"פ 

 בן ציון צור –מש"ק מבצעים 

 סקה דן –טכנאי קשר 

 שצקין אהרון –אלחוטן 

 בירקה יצחק

 : כלל את הכלים והלוחמים הבאיםהסיור צוות 

 מפקד הצוותזחל"מ 

  עמוס איילון –מפקד  -

  –נהג  -

 שיכמן דניאל –לוחם  -

 קישקה מיכאל –לוחם  -

 מתתיהו יוסף -לוחם  -

 מדהלה אמנון –אלחוטן  -

 מחלקת הג'יפים

  ג'יפ מ"מ -

o  ירקוני יעקב -מ"מ 

o  מוקי ישבי  –נהג 

o  אבנרשמחוני  –סייר קשר 

 ג'יפ גור מ"מ -

o  ניסנבוים בנצי / גזית גבי –מפקד  

o  אורן שלמה –נהג 

o  קראם שלמה –סייר קשר 

 ג'יפ סמל  -

o  פניכל חיים –מפקד 

o  שטיינברג דוד –נהג 

o  אבולניק יורם -סייר קשר 

 ג'יפ גור סמל  -

o  היימן אמיתי -מפקד 

o  שריג מיכאל –נהג 

o  קפלן משה –סייר קשר 

 מ"מ 20זחל"מ 

o  קניגסבוך שלמה –מפקד 

o  גזית גבי –סגן מפקד 

o  גלנטי אברהם –נהג 
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o  חכם שמואל –מקלען 

o  דוד אבי –לוחם 

o  גושן אליהו –לוחם 

o  רוזנברג חן –לוחם 

o  יוסף אליהו –לוחם 

o  יעקובי יעקב –לוחם 

o  זוילי מקס –לוחם 

o  פולק מיכאל –לוחם 

  מ"מ 81זחל"מ מרג' 

 צבי קראוס סמל  -מפקד  -

 מח' טנקים

 שטרן צביקה – מ"מ -

אש על הצוות מכוחות  נפתחה ק"מ וחצי –לאחר כק"מ . הצוות החל תנועתו דרומה על ציר הכביש
 לצומת רפיח.ערב לכביש, בחלקו הצפני של המתחם שמצפון מערב מממצריים שהיו ערוכים 

חיים פניכל והועבר לנ.נ. החימוש של הצוות,  –מאש המרגמות נפצע ברגלו מפקד אחד הג'יפים 
 בהמשך.לאחור במטרה לפנותו 

  שפיקד על אחד הג'יפים. ,בנצי ניסנבויםגם נפצע קל בידו כמו כן, 

ראה צוות של עמוס איילון, בפיקודו של שלמה קניגסבוך, בגבי גזית, שהיה על זחל"מ הסיירים 
שנמצא על הזחל"מ  כדי שיטופל ע"י חובש הצוותו קרא לוניסנבוים מרחוק את פציעתו של בנצי 

 . של שלמה קניגסבוך, עם גבי גזית

להתחלף ביניהם גזית וגבי  ניסנבוים כדי לא לעכב את התנועה, החליטו בנצילאחר מו"מ קצר, 
במקומות עד לסיום הטיפול הקצר של החובש בבנצי, באופן לפיו בנצי יעלה על הזחל"מ וגבי ירד 

 לפקד על הג'יפ.

 ונעצר. ימנימספר דקות אחרי שהתחלפו ביניהם, נפגע הזחל"מ מפגיעת נ"ט בגלגל הקדמי 

 ירד מהזחל"מ כדי לראות את הפגיעה. –אברהם גלנטי  –נהג הזחל"מ 

לתוך תא הלחימה של הזחל"מ ישר בעודו עוקף את הזחל"מ מלפנים, נחתה לפתע פצצת מרגמה 
ה קשה ביותר שכן, מיכלי הדלק של הזחל"מ )מלאים וכל הצוות נפגע ונהרג. עוצמת הפגיעה הית

 בבנזין( התפוצצו מהפגיעה והעצימו את הנזק.

שירד כאמור  –הנהג  ,בפגיעה זו נהרגו כל אנשי הצוות של הזחל"מ, למעט אברהם גלנטי
 שנשרף אנושות –שלמה קניגסבוך  –מהזחל"מ שניות ספורות קודם לכן, ומפקד הזחל"מ 

 )ושנפטר שלושה ימים לאחר מכן מפצעיו, בבית החולים סורוקה בבאר שבע(. מהפגיעה

 :בסיכומו של דבר, נהרגו מפגיעה ישירה זו האנשים הבאים 

אליו  –)שנפצע אנושות ושנפטר כאמור מאוחר יותר בבית החולים באר שבע  שלמה קניגסבוך
, אבי (בוקרו בהמשךבאותו )שנפצע אנושות ונפטר מפצעי , בנצי ניסנבוים, שמואל חכםפונה(

  דויד, חן רוזנברג, אליהו יוסף, אליהו גושן, מיכאל פולק, יעקב יעקובי, זוילי מקס

 !!! עשרה לוחמים
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  הזחל"מ של שלמה קניגסבוך אחרי הפגיעה

ביחד עם זחל"מ הפיקוד של אורי אור, מצאו עצמם  ,של עמוס איילון הצוותהרכב של שאר כלי 
ביש תחת אש כבדה מהחיילים המצריים שהיו מחופרים בתעלות של המתחם המצרי, בקרבת הכ

 פריד בין הכביש לבינם.וממערב לו, כאשר שדה מוקשים מ

נוכח המצאם בשטח נחות, הבין אורי אור שהדרך הטובה ביותר להחלץ מהמצב היא להסתער על 
 לפנות ימינה ולהסתער". -ולצורך כך, נתן את הפקודה לצוות : "כולם  ,ם המצריבמתח

זחל"מ הפיקוד של אורי החל לרדת מהכביש כדי להסתער ועלה מיד על מוקש עם גלגלו הקדמי 
ה, לא היו נפגעים בין אנשי הצוות ואורי וצוות הזחל"מ שלו צעדו ימני ונעצר. למרבה השמח

 במרחק קצר מהם. לצומת רפיח עצמה, שהיתה

 לפנות ימינה כדי להסתער.גם היא מחלקת הג'יפים של הצוות, בפיקודו של יעקב ירקוני, החלה 

שלמה אורן, החל לרדת מהכביש אבל אחרי מטרים ספורים עלה על  –הג'יפ של גבי גזית, עם הנהג 
שישב   - הגיפמפקד  –כתוצאה מכך, נפגע הג'יפ קשות וגבי גזית  מוקש עם הגלגל הקדמי ימני.

הן ברגלו  –בכסא המפקד מלפנים ומימין, קיבל את עיקר עוצמת הפגיעה של המוקש ונפצע קשה 
 בו ירה גבי באותה עת(. 0.3 –והן בפניו )ממקלע ה 



8 

 

 

 עלה על מוקשהג'יפ של גבי גזית אחרי ש

לתלולית חול קרובה,  חילץ אותו שלמה אורן, הנהג, הצליח להוציא את גבי גזית מהג'יפ הפגוע ו
 .והמתין לפינוי בצמוד לכביש

אל החול חיים פניכל הפצוע בידו, ירד גם הוא  - כאמור –נ.נ. החימוש של הצוות, עליו שכב 
שהם נמצאים בשדה מוקשים, ירד חיים פניכל לדעת של הנ.נ. מהכביש. משנוכחו אנשי צוותו 

תוך ו בזחילה לפני הנ.נ.והחל בפינוי המוקשים,  –למרות היותו פצוע  –ממקום משכבו על הנ.נ. 
 הנ.נ. מהשדה, חזרה לכביש.עד לחילוצו של , שימוש בכידונו האישי

מספר שניות לאחר מכן, נפגע הנ.נ.   -, אבל יועם סיום חילוץ הנ.נ. חזר חיים פניכל לשכב על
 נפגע ונהרג. חיים פניכלכאשר חיים פניכל עליו.  -מפגיעה ישירה ונשרף 

 

 

 ע והועבר לנ.נ. עליו נהרגצנפחיים פניכל זמן קצר לפני שודודו שטיינברג )משמאל( חיים פניכל 

את הסתערות הג'יפים הנותרים על המתחם המצרי. בהגיעו לתעלת המוצב  יעקב ירקוני הוביל
 . באמצעות נשקו האישי מהג'יפ והחל לרוץ לאורך התעלה כדי לטהרהקפץ 
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בו אנושות ע גופבירקוני שרץ מעליו,  ,מקלע קרל גוסטב-ירה צרור מתתחייל מצרי ששכב בתעלה 
 בצד גופו.

זחל"מ הפיקוד שלו, ראה את ירקוני נפגע.  עםשהסתער גם הוא  ,עמוס איילון, מפקד צוות הסיור
נהג ג'יפ  –כדי לחלצו ובעזרתו של מוקי ישבי  ,לעבר ירקונימבלי להסס, זינק עמוס מהזחל"מ 

, הצליח להעלות את ירקוני ולהשכיבו על אלונקה על גבי הג'יפ )ממנו קפץ ירקוני( הסיור של ירקוני
 של מוקי כדי לפנותו.

ירקוני עדיין היה בחיים במהלך הפינוי. מוקי החל לצאת מהשטח במטרה לנוע במהירות חזרה 
 ף החטיבתית.צפונה, לעבר אזור תחנת הרכבת של רפיח שם נפרשה תחנת האיסו

 , עבר ליד הזחל"מ הפגוע של שלמה קניגסבוך והעלה על הג'יפ את שלמהעל הכביש בדרכו חזרה
שמואל חכם מצוות הזחל"מ שהיה גם הוא פצוע בשלב זה  את כולו שרוף, היה ש – קניגסבוך

 ועוד פצוע נוסף שהיה במקום. ,ושנפטר מפצעיו לאחר מכן

מים. מוקי עצר את הג'יפ ליד ג'ריקן שראה לצד הכביש. , ביקש ירקוני על הכביש בדרך חזרה
 ג'ריקן, פילח צרור כדורים את הג'ריקן.הגיע לה לסבעודו מנ

, תוך שהוא מחזיק ומייצב בידו את האלונקה עליה שכב מוקי חזר לג'יפ ובמהירות המירבית
 לעבר תחנת האיסוף.  המשיך בתנועה על הכביש  -ירקוני 

 .מפציעתו יעקב ירקונינפטר  –יעו אליה גאו כשה –בדרך לתחנת האיסוף 

 התכנסו בצומת רפיח עצמה.של הצוות ויתר הלוחמים שלו  יתר הכלים

 הצוות של אלי ריקוביץ

 הצוות כלל את הכלים והלוחמים הבאים :

 מפקד הצוותזחל"מ 

 ריקוביץ אלי –מפקד  -

 מורד חיים –נהג  -

 שליסל חיים –לוחם מקלען  -

 ביינבול )אלון( צבי –חובש  -

 שניידרמן יצחק –קשר  -

 מחלקת ג'יפים

 ג'יפ מ"מ -

o  גרואג שאול –מ"מ 

o  קמרון דוד –נהג 

o  שובל מנחם –סייר קשר 

 ג'יפ גור מ"מ -

o  קורנבליט צבי –מפקד 

o  טוביאס דובי –נהג 

o  הלפרין אפרים –סייר קשר 

 ג'יפ סמל -

o מפקד ברק אסא 

o  בר לבב מוטי –נהג 

o  מרקל אפרים –סייר קשר 
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 ג'יפ גור סמל -

o  לשמן יחיאל –מפקד 

o  אהרון שלום –נהג 

o  גור יונתן-בר –סייר קשר 

 מ"מ 20זחל"מ 

 שובל מרדכי –מפקד  -

 מזרחי מרק –נהג  -

 אפלמן צבי –לוחם  -

 פישר אמנון, –לוחם  -

 הרפניסט בנימין –לוחם  -

 ויינשטיין שוקי –לוחם  -

 ארבל חיים –לוחם  -

 קיבייקו אריה –לוחם  -

 זוהר יצחק –לוחם  -

 סלומון יעקב -לוחם  -

 מ"מ 81זחל"מ מרגמה 

 סגל שמעון –מפקד  -

 מחלקת טנקים

  דינור אורי –מ"מ  -

, תחת פיקודו של סמח"ט החטיבה סא"ל ברוך 82כאמור לעיל, הצוות היה אמור להוביל את גד' 
הראל )פינקו(, בתנועה דרך השטח, מאזור מגדל המים שליד מחנות האו"מ של רפיח, לכיוון דרום, 

צומת רפיח ובמקביל לכביש, במטרה לתקוף  –כשני ק"מ מערבה לכביש הראשי מחנות האו"מ 
 –ובהמשך במידה שלא ייתקלו בהתנגדות כבדה , שאמור היה להיות שם  ,מצריאת המתחם ה

 אל עריש. –להוביל את הגדוד מערבה לכיוון שייח זואיד, לאורך ציר הכביש צומת רפיח 

פנה דרומה במקביל  –כמתוכנן  –ובהמשך  ערב ממגדל המייםמצוות הסיור נכנס לשטח לכיוון 
 . צומת רפיח –לכביש מחנות האו"מ 

אלא המשיך בשעטה לכיוון של אלי, אחרי צוות הסיור   נסע לא 82פינקו עם גד' מסיבה לא ברורה, 
 .צפון מערב, לעבר הים

 בקשר אבל ללא הצלחה ולכן, החליט להמשיך לבד במשימתו.לפינקו אלי ניסה לקרוא 

ל"מ הצוות, שכלל כאמור את זחל"מ הפיקוד של אלי, זחל"מ הלוחמים של מוטי שובל, זח
, מחלקת הג'יפים של שאול גרואג ומח' הטנקים של אורי דינור, החל לרדת סגלהמרגמות של 

 מהכביש.

להתקדם בחולות העמוקים ולכן הורה אלי לשאול מתקשים מאד מהר מאד התברר שהג'יפים 
 ות של עמוסולחזור עם ארבעת הג'יפים בחזרה לכביש ולנוע לכיוון הצומת אחרי אורי אור והצ

 במטרה לפגוש אותם בהמשך כשיחברו כולם לצומת. ן,איילו

 שלושת הזחל"מים של אלי ביחד עם הטנקים, נפרסו בשטח והחלה בתנועה רחבה לכיוון דרום.
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בהתקרבם לאזור שיחי הקיקיון נפתחה עליהם אש מהמערך החפור שם. זחל"מ הפיקוד של אלי 
 לא נפגע . איש מהם למרבה המזל כל אנשי הצוות עפו מהזחל"מ אך, , כאשר נפגע ועלה על מוקש

 לא היו נפגעים. –למרבה המזל  –במקביל עלה גם זחל"מ המרגמות של סגל על מוקש וגם שם 

אורי כדי לא לעצור את מהלך ההסתערות וכדי להמשיך לפקד על הכוח, עלה אלי על הטנק של 
אפשר היה להמשיך  יהטנק של דינור מצרור מקלע ואדינור. לאחר זמן קצר נקצצה האנטנה של 

תקיפה. כאשר התקרבו לצומת וכאשר הולפקד ממנו. אלי עבר לזחל"מ של מוטי שובל להמשך 
פילס לאנשי   - כדקר –, קפץ אלי מהזחל"מ ובאמצעות כידון עלה החשש שיעלו גם הם על מוקש

להתחבר לאורי אור, לצוות של עמוס נתיב שאיפשר להם לצאת לכביש ליד הצומת והזחל"מ צוות  
 איילון עימו ולג'יפים של שאול גרואג.

 עד כאן סיכום

שלב זה איבדה שלושה עשר מפקדים ולוחמים עד מת רפיח ווהסיירת הובילה את הלחימה על צ
 כדלקמן :

שלמה קניגסבוך )שנפצע עשרת לוחמי הזחל"מ ), וכן את יוסי אלגמיס, חיים פניכל, ירקוני יעקב
אליו פונה(, בנצי ניסנבוים,  –אנושות ושנפטר כאמור מאוחר יותר בבית החולים באר שבע 

, אבי דויד, חן רוזנברג, אליהו )שנפצע אנושות ונפטר מפצעיו בהמשךבאותו יום( שמואל חכם
 .יוסף, אליהו גושן, מיכאל פולק, יעקב יעקובי, זוילי מקס

: זחל"מ הפיקוד של אורי אור, זחל"מ הפיקוד של אלי ריקוביץ,   כדלקמן שנפגעו היוכלי הרכב 
 , זחל"מ הלוחמים של שלמה קניגסבוךמהצוות של אלי ריקוביץשמעון  זחל"מ המרגמות של סגל
, נ.נ החוליה הטכנית וןמהצוות של עמוס אייל , ג'יפ הסיור של גבי גזיתמהצוות של עמוס איילון

מהצוות של  –והג'יפ של פניכל עם מוקי ישבי ן. כמו כן הג'יפ של ירקוני של הצוות של עמוס איילו
 עסקו בפינוי פצועים.עמוס איילון ש

 בלבד. 9ג'יפים נותרו  12בלבד ומתוך  6זחלמי"ם נותרו  10מתוך  –כלומר 

 מצומת רפיח לאל עריש

נוכח המצב ולאור הצורך להמשיך במשימה ולהוביל את החטיבה כנדרש, ארגן אורי אור את 
 הפלוגה בשני צוותים במקום בשלושה. 

 – שלו כאשר אורי אור חולק עם עמוס את זחל"מ הפיקוד - צוות אחד בפיקודו של עמוס איילון
זחל"מ המרגמות של   ,בפיקודו של בועז אמיתי את זחל"מ הפיקוד של יוסי אלגמיסגם שכלל 

הצוות של עמוס איילון, סגל שמעון משל  מהצוות של יוסי אלגמיס, זחל"מ המרגמות צבי קראוס
)הג'יפ של נדב אילן, הג'יפ של  ומהצוות של עמוס איילון הג'יפים מהצוות של יוסי אלגמיס

 .והג'יפ של היימן אמיתי( גולדשטיין

עם אורי זנד  – חמישה ג'יפים )ג'יפ של אלי ריקוביץ שכלל  - צוות שני בפיקודו של אלי ריקוביץ
עם דובי טבת  – נבליטר, ג'יפ של קועם בנצי צור ויורם אבולניק – , ג'יפ של שאול גרואגומשה פרי

עם  לשמן, קמרון דוד כסייר קשר והג'יפ של  עם מנחם שובל כנהג , ג'יפ של עציוניואפרים הלפרין
נ.נ. של איציק את ההטנק של דינור ואת את הזחל"מ של מוטי שובל, (, גור-שלום אהרון ויונתן בר

 תומס פרידמן. -הנהג קצין החימוש עם  –סירוטה 

קדימה עד את התקפת החטיבה את הפלס"ר והוביל  82עקף גד' בצומת רפיח, במהלך ההתארגנות 
 מערבה.יותר לאיזור שייח זואיד ואף מעט 

פיקד על הפלס"ר מזחל"מ הפיקוד של כאמור, של אורי אור, ששני צוותי הפלס"ר, תחת פיקודו 
השעה היתה  ועצרו שם. , 82, בעקבות גד' , נעו על הכביש מערבה עד לשייח זואידןעמוס איילו

 בצהריים. 12:00בערך 
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לראות, בצד כבר לחימה, ניתן היה השל בלבד בהתקרב הכוחות לשייח זואיד, לאחר שעות מעטות 
 ת הנעליים אותם חלצו חיילים מצריים כדי להקל עליהם במנוסתם מערבה.הכביש ובקרבתו, א

 

 בשייח זואיד נעלים של חייל מצרי זרוקות בחולות –המלחמה מראות מ

, בפיקודו של רפול, נתקלה בקשיים בקרב עם הכוח 35בשייח זואייד התברר שחטיבת הצנחנים 
 .)שכלל גם את טנקי הסטאלין( המצרי במתחם שמדרום לצומת רפיח

המח"ט, לפצל   -לאל"מ שמואל גורודיש   –אלוף ישראל טל  -מפקד האוגדה הורה  עקבות זאת ב
 כדלקמן : את החטיבה

הצוות של עמוס איילון, בפיקודו של מ"פ  –ור אחד וצוות סי 79המח"ט, ביחד עם גד'  -
 , 35לאזור צומת רפיח במטרה לסייע לחט' משייח זואיד חזרה חזור י  -אורי אור  -הסיור 

בפיקודו של  – שניהסיור הצוות עם ו 82עם גד' , ביחד סא"ל ברוך הראל )פינקו(הסמח"ט,  -
ימשיך בתנועה מערבה, יבקיע את המערך המבוצר בג'יראדי ויגיע לאל  -אלי ריקוביץ 

 עריש.

 

 בשייח זואיד 82ג'יפ מהצוות של הסיירת עם טנקים מגד' 
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 הצוות של אלי

כאשר התנועה  ,בהתאם למשימה,  82ה להוביל את גד' הצוות של אלי התייצב בראש הכוח במטר
 אל עריש )כביש החוף(. –התבססה על ציר הכביש הראשי רפיח 

 

 בין שייח זואיד לג'יראדי

 זחל"מ, הג'יפיםהאלי ריקוביץ טעם לסכן את צוות הסיור כולו )לא מצא עם תחילת התנועה 
עם הג'יפ שלו קדימה שאר יהחליט להולכן בתנועה לפני הטנקים, ( והטנק הפגוע של אורי דינור

לשאול אלי הורה . ברוח זו, 82להוביל את הסמח"ט ואת גד' וג'יפ הגור של צביקה קורנבליט ו
שאר הג'יפים,  ולהצטרף עם על פניו 82, להמתין למעבר גד' מ"מ הג'יפים, לעצור בצד –גרואג 

 בסוף הגדוד. והטנק הפגוע של אורי דינור,  של מוטי שובלהזחל"מ 

ת הגדוד ונכנסו למתחם א של אלי ושל צביקה קורנבליט, ,שני הג'יפיםבהתאם לכך, הובילו 
צה"ל כוחות באש קלה יחסית שכן, המצרים לא ציפו ש -בשלב ראשון  –שם נתקלו  ,הג'יראדי

 במהירות כזאת לג'יראדי. וויגיע צויפר

 

 עליה ביצורי המצריםששולטת על הכביש, הדיונה  –. ממול הכניסה למתחם הג'ראדי

 



14 

 

 

 בג'יראדיעל ציר הכביש תנועת הכח 

כתוצאה כל הזמן הג'יפים הפתוחים והחשופים נאלצו לעבור בין כלי רכב מצריים שהתפוצצו 
 אזור ללא פגע.. לשמחתם הם עברו את המהפצצה של חיל האויר עליהם, זמן קצר קודם לכן

עם חציית הג'יראדי והכניסה לאזור חורשות הדקלים בין הג'יראדי לבין אל עריש, נפתחה על 
 המובילים אש עזה והג'יפים נוקבו ככברה מפגיעות הכדורים.יפים 'הג

בתוך גומת דקל, ממש , חפורים במהלך התנועה והאש ראה לפתע אלי שלושה חיילים מצריים
של הג'יפ ולחץ על ההדק,  0.3 –גוריאנוב. אלי כיוון אליהם את מקלע ה  קלעבקרבת הכביש, עם מ

אך למקלע היה מעצור. מנגד, ראה אלי את צוות הגוריאנוב מכוון את הכלי לעבר הג'יפ ונאבק 
 כנראה ארעה תקלה.  –למזלו הרב  –באופן כלשהו עם הכלי שגם בו 

זיהה את העמדה המצרית, פתח עליה באש קורנבליט וצביקה צביקה אלי סימן בידו לג'יפ של 
 וחיסל את הצוות המצרי.

הוא חטף כדור ממקלע  רי זנד, נהג הג'יפ של אלי, בצעקה. בהמשך התנועה, התכופף לפתע או
בבטנו, בצד שמאל והחל לרכון קדימה על ההגה. אלי הושיט את ידו מאחורי גבו של אורי 

, תוך שהוא מסייע לאורי ללחוץ על דוושת הגז כדי ובאגרופו סתם את חור הפציעה במתנו של אורי
  לצאת מהשטח המוכה אש הנ"ל. 

 –להוציא את הג'יפ קדימה משדה האש ואלי, ביחד עם משה פרי  אוריבכוחות אחרונים הצליח 
הסייר קשר של אלי, ביחד עם הצוות של הג'יפ של צביקה קורנבליט )צביקה ודובי טבת( הצליחו 

 שהגיע למקום. 82ד על זחל"מ הפינוי של גד' להעלות את אורי זנ

באזור הצומת  82שני הג'יפים המשיכו קדימה והתמקמו במרכז ההערכות של הטנקים של גד' 
, בהצטלבות הכבישים כביש החוף עם הכביש המוביל דרומה לעבר שדה אל ערישבכניסה ל

 התעופה אל עריש לכיוון ביר לחפן.

 יים.השעה היתה בערך ארבע אחרי הצהר

נערכו להגנה היקפית תוך ניהול אש בלתי פוסק עם כוחות מצריים שהיו  82הטנקים של גד' 
 באזור.
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כדי להגן על מיקמו עצמם מאחורי ובין הטנקים  -של אלי ושל צביקה קורנבליט  –שני הג'יפים 
 אופן לפיו הטנקים שמשו כחוצץ בינם לבין האש המצרית.ב עצמם מהאש המצרית, 

הטנקים נבהל כנראה שהאש המצרית שנפתחה עליו ובניסיון לשנות מיקום, נסע  אחד ממפקדי
לפתע לאחור, מבלי להבחין בג'יפ של צביקה קורנבליט שעמד שם, ועם הזחל השמאלי שלו, עלה 

 על הג'יפ של צביקה קורנבליט.

אבל  הנהג, הצליחו לקפוץ ולצאת מהג'יפ ללא פגע, –הסייר קשר ודובי טבת  –הלפרין אפרים 
 ץ ונפגע קשות.חנלכד בג'יפ, נממפקד הג'יפ,  –צביקה קורנבליט 

דובי טבת ומשה פרי הצליחו לחלץ את צביקה קורנבליט מהג'יפ ובכוחות משותפים, ביחד עם 
אלי, העבירו את צביקה לנקודת הפינוי, מרחק קצר משם, באזור הצומת, שם רוכזו הנפגעים מגד' 

 , בהמתנה לפינוי.82

עם אורי זנד ועם צביקה קורנבליט, בנקודת הפינוי, במשך מספר שעות עד  ןהמתידובי טבת 
 לשעות החשיכה ועד שהגיע מסוק פינוי לפנות הפצועים לבית החולים בבאר שבע. 

 , עד להתחברות החטיבה.82אלי ריקוביץ ומשה פרי המתינו עם הסמח"ט ועם חפ"ק גד' 

באזור צומת אל עריש, מכיוון מזרח דרום  במהלך ההמתנה החלה להפתח לפתע אש על הכוח
 מזרח ואלי זיהה טנקים מגיעים ממזרח דרום מזרח תוך כדי ירי לכיוון כוחותינו.

תוך שימוש בערוץ חירום חש"ן  ולאחר זיהוי הדדי באמצעות , 60אלי יצר קשר עם הכוח מחטיבה 
 מהירי. 60חדל הכוח מחט'  –רימוני עשן צבעוני 

 יתרת הצוות של אלי

לעצור בצד הורה אלי לשאול גרואג כאמור, בשלב התנועה בין שייח זואיד לבין הג'יראדי, 
 .82ולהצטרף בסוף גד' 

רס"פ הפלוגה  –רצו קדימה והג'יפ של שאול גרואג, עם הג'יפ של עציוני  82הטנקים של גד' 
ורי אור עלה למרות תפקידו המנהלתי, לאחר שהזחל"מ של א)שהחליט לעבור לפקד על ג'יפ סיור, 

על מוקש, בצומת רפיח, לא ראה עצמו עציוני מתפנה לאחור ומשתלב בכלים המנהלתיים של 
 הפלוגה(, עם הזחל"מ של מוטי שובל ועם הטנק של אורי דינור.

החל להתקדם כסייר קשר(  –כנהג ויורם אבולניק  –הסמב"צ  –)עם בנצי צור הג'יפ של שאול 
עצר כדי לבחון את , שם עיקול הכניסה לג'יראדיבהגיע להתרוממות הקרקע, ובתנועה על הכביש 

 .לשטח הפתוח דיונת החול הגדולה שמדרום מערבעד שהשתרע מרחב הפתוח ה

מטעמי זהירות וכנדרש על פי התרגולות, הרים שאול משקפת כדי לסרוק את השטח ולנסות 
 ולאתר בו אויב, אך לא זיהה דבר.

ואחריו , הג'יפ של צביקה קורנבליטעם עם הנ'יפ שלו ו בר עבר קדימהאלי כידיעה שלאור ה
החליט שאול גבי אמיר,  –פינקו וזחל"מ המגד  –)ביחד עם זחל"מ הסמח"ט  82נטנקים של גד, 

ג'יראדי. מרחב הכניסה לוהחל לרדת במורד הכביש לעבר המרחב הפתוח של  קדימה להתקדם
כאשר לפתע חטף פגז מטנק  ,שלושים מטרים במורד הכביש –שאול הצליח להתקדם כעשרים 

מדרום מערב וששלטה על כל המרחב והמבוצרת מצרי שהיה ממוקם כנראה על הדיונה הגבוהה 
 הפתוח של הג'יראדי ועל כביש הכניסה אליו.

ופשוט חתך את שלושת אנשי ובגובה המושב הפגז עבר סנטימטרים ספורים מעל לגוף הג'יפ 
 .הצוות

 קשר, נהרגו. –הנהג ויורם אבולניק הסייר  –המפקד, בנצי צור  –ל גרואג שאו
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היה בעצם סמל המבצעים של הפלוגה. עד הקרב על צומת רפיח היה בנצי על  –בנצי צור  –הנהג 
משנפגע הזחל"מ של אורי ועלה על מוקש, יכול היה בנצי  אורי אור. –זחל"מ הפיקוד של המ"פ 

תו בעבר בוגר ושי המנהלה של הפלוגה שליוו את הלחימה. בנצי, בהיצור להתפנות ולהצטרף לאנ
לא ראה עצמו מתפנה לאחור וביקש את רשותו של אורי אור להצטרף לאחד קורס מפקדי סיור, 

 הג'יפים כלוחם. באופן כזה עלה על הג'יפ של שאול גרואג כנהג.

, חטף בעקבות הג'יפ של שאול גרואג לתוך הג'ראדישהתקדם גם הוא הזחל"מ של מוטי שובל 
לפתע  פגז בגלגל הקדמי שמאלי. מוטי שובל זכר את שקרה לזחל"מ של שלמה קניגסבוך בצומת 

 רפיח ומיד נתן פקודה לצוות לקפוץ מהזחל"מ.

 שניות ספורות אחרי שהצוות קפץ מהזחל"מ, פגעה פצצת מרגמה בזחל"מ והזחל"מ התפוצץ.

לצד הכביש, ביחד עם הג'יפ של עציוני, עם  חוליתבשולי  זחל"מ שלוה צוותמוטי שובל ריכז את 
 .כבדה מאד היה נתון תחת אשכולו מנחם שובל. הכח נצמד לקרקע  והמתין, כאשר כל האזור 

 הצוות של עמוס איילון עם אורי אור

 חזרהב , ביחד עם חפ"ק המח"ט,79והצוות של עמוס איילון הובילו את גד'  אור אורי כאמור לעיל,
 .35במטרה לסייע לרפול וחט'  ,משייח זואיד לעבר צומת רפיח מזרחה,

צורך בסיוע של הכח מחט' לו עוד תוך כדי תנועה חזרה מזרחה, דיווח רפול שהם מסתדרים ושאין 
7. 

ולאורי אור וצוות הפלס"ר של עמוס אילון לחזור חזרה  79שמואליק גורודיש הורה לגד'  –המח"ט 
וצוות הסיור של אלי, שהיו  82, עם גד' על עקבם ולנוע במהירות מערבה כדי לחבור לכח הסמח"ט

 מבודדים מזה מספר שעות בכניסה לאל עריש.

ואת אורי  79גד' תנועה מהירה את בהמח"ט, בהיותו משוכנע שהציר פתוח, עלה על ג'יפ והוביל 
 אור עם צוות הסיור שנע אחריו.

ממקומו בקרבת הכביש בכניסה לג'יראדי, ראה לפתע את מהצוות של אלי ריקוביץ, מוטי שובל, 
 הג'יפ של המח"ט מתקרב במהירות לכניסה לג'יראדי.

יודע שהג'ראדי נוכח מהירות תנועתו של ג'יפ המח"ט, הבין מוטי שובל שכנראה שהמח"ט אינו 
 נחסם לתנועה ולכן, זינק במהירות אל הכביש ועצר את ג'יפ המח"ט.

בפיקודו של סא"ל אבוד  79נתן לגד'  –לאחר שבחן את השטח  –תנועת הכוח כולו נעצרה והמח"ט 
 אלעד, פקודות מתאימות לתקוף את הכח המצרי ולפרוץ את מעבר הג'יראדי.

, 79מ"פ בגד'  –סא"ל אהוד אלעד, סגן אביגדור קהלני  – 79במהלך קרב פריצה זה נהרג מג"ד 
נהרג  –סמ"פ של קהלני  –נפצע קשה, סגן דניאל צפוני  –שהוביל את התקפת על הג'יראדי 

 .נפגעו גם הם 79ולוחמים נוספים מגד' 

כאשר הם נתונים כל הזמן תחת אש  הצוות של עמוס איילון עם אורי אור, המתין מעט מאחור
 .קטלניים שגרמו לאנשים להצמד מאד לקרקע דה, כולל פגזי רסיק אוירארטילרית כב

 79הג'יפ של עציוני, ביחד עם מנחם שובל, מהצוות של אלי ריקוביץ, שראה את הטנקים של גד' 
 נפגעים אחד אחרי השני, נכנס לשטח לחלץ פצועים. 

 –עציוני. עציוני במהלך התקדמותו נפלה לפתע בקרבתו פצצת מרגמה שפגעה קשות בזרועו של 
 –מבלי לאבד עשתונותיו, פינה עצמו לאחור והחל ללכת רגלית בחזרה במטרה להגיע לפנחס יעקב 

 כדי שזה יחבוש אותו ויטפל בו. עציוני פונה כמובן לאחור. –החובש של הצוות של יוסי אלגמיס 
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אותו לתחנת איסוף  הג'יפים של נדב אילן ושל אמיתי היימן נכנסו לשטח, חילצו את קהלני והסיעו
 הנפגעים בשייח זואיד. 

של  –ביחד עם ג'יפ נוסף , עם ג'יפ סיור ורי אור את בועז אמיתיאשלח  -בחשיכה  –עם סיום הקרב 
. בועז ויחיאל התקרבו כדי לבדוק את הג'יפ של שאול גרואג שעמד פגוע לצד הכביש  - יחיאל לשמן

וכיסו בשמיכות את גופותיהם של שאול גרואג, בנצי צור  , ראו את מצב הג'יפלג'יפ של שאול גרואג
 ויורם אבולניק.

בכל אותם שעות החשיכה היה נתון האזור כולו תחת אש ארטילרית מצרית כבדה שהצמידה את 
 הכוחות שם אל הקרקע.

ונכנס לטהר את התעלות של המתחם  – 9גד'  –בהמשך, משהגיע לאזור גד' החרמ"ש של החטיבה 
החל צוות הסיור של עמוס איילון, ביחד עם אורי אור, לעבור את הג'ראדי ובערך בשעה בג'יראדי, 

 הגיע הצוות לכניסה לאל עריש וחבר לאלי ריקוביץ. –שתיים אחרי חצות, באורות מלאים 

שמחת חבירת הכוחות היתה רבה והפלוגה החלה בהתארגנות מהירה להמשך המשימות לקראת 
 .מה(יום שלישי )היום השני למלח

יוסי ליפוביץ וצוות המפקדה עשו את הלא יאומן והצליחו להביא קדימה, בתוך ים שיירות 
האספקה של גדודי הטנקים, את רכבי הדלק, התחמושת והאספקה של הפלוגה, באופן שאיפשר 

את תחמושת המקלעים והנשק חלוטין רוקנו כמעט לצוותיהם לחמש מחדש את הג'יפים לאחר ש
   .הלחימה הרצופה מהבוקר במהלך האישי שלהם

עתה, משהסתיים התדלוק, החימוש והאספקה, היו שני הצוותים ערוכים להמשך לחימה בצומת 
 אלעריש לכיוון דרום.

   

 

 צל"שים 10הרוגים,  16שעות לחימה,  18 – מסלול הלחימה של הסיירת ביום הראשון למלחמה
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העדר אמצעי פינוי מספיקים עם קצב הלחימה המהיר וב נוכח ,במהלך יום קרבות קשה זה
הכוחות הלוחמים, נרתמו הג'יפים של הסיירת לעסוק בחילוץ ובפינוי הפצועים הרבים מבין 

 . ים, תוך סיכון עצמי רבצוותות הטנק

 1967ביוני  6 - לישייום ש

 :67ביוני  6 – יום שלישי ההמרכזיים בהמהלכים 

 במהלכי הקרבות הבאים :הצטרפות לפעילות החטיבה 

o ,כיבוש שדה התעופה של אל עריש 

o ,כיבוש צומת ביר לחפן 

o חניית לילה באזור שדה התעופה של ג'בל ליבני 

 

 ק"מ של לחימה 220 –שעות  72 – באיםשלושת הימים המסלול הלחימה של הסיירת ב

 תיאור הקרבות

 היתה מצומצמת יותר.השני למלחמה פעילות הפלוגה ביום 

תחילת התנועה ובעוד רכבי האספקה, התחמושת והדלק מחמשים, מתספקים  תשחר, לקראעם 
ומתדלקים את גדודי הטנקים, בצומת אל עריש, ובעוד שבקרבת מקום לא פסקו פיצוצי 

התחמושת המצרית שהיתה על קרונות המשא של רכבת מצרית שהופצצה על ידי מטוסי חיל 
 7הבאלאגן של החימוש והתדלוק, שני מטוסי סוחוי האויר, הופיעו לפתע בשמיים, מעל כל 

כנראה תוך התכוננות לתקיפת גדודי  –מצריים שחגו גבוה בשמיים וסיימו סיבוב ראשון באויר 
 החטיבה החשופים במלוא ערוותם.
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 כל העיניים הופנו השמיימה.

ישראלי קטן הסוחוי, מטוס מיראז' מטוסי לפתע, כאילו משום מקום, צץ מאחורי כל אחד משני 
 וכהרף עיין הפילו את שני מטוסי הסוחוי המצריים.

 מחה של כוחות החטיבה.אפשר היה לשמוע בכל המרחב את אנחת ההקלה והש

הג'יפים התחילו לנוע על הכביש מצומת אל עריש לכיוון דרום, לעבר שדה התעופה אל עריש 
 שנמצא ממערב לכביש.

 ה לכיוון ועל המסלולים של שדה התעופה.נראו בין העצים, בתנוע 79טנקים של גד' 

 םבעוד הג'יפים נוסעים על הכביש, מרחק קצר לפני הגעתם לכביש הכניסה לשדה, נפתחה לעבר
 אש מקלעים מאזור השדה.

שהיה על הג'יפ שאחריו, נפגעו מהירי שנורה  –בועז אמיתי, שפיקד על אחד הגיפים ודויד קמרון 
 , שניהם נפגעו פגיעה קלה וזהה בירך.לעברם. לשמחתם ולשמחת הכוח כולו

ג'יפים של הפלוגה פינו אותם מיד לאחור, לתחנת איסוף הנפגעים שנפרשה באזור צומת אל עריש, 
 פונו לבית החולים באר שבע. –ומשם 

שאר הכח נע על הכביש דרומה, תוך גיחות לסירוגין לדיונות ממזרח, באופן שאיפשר תצפית טובה 
 יותר לאגפים.

מאוגדת  200על המערך המצרי בביר לחפן מכיוון צפון, תקפה גם חט'  7ל לתקיפת חט' במקבי
 ., מכיוון מזרח ודרום מזרחביר לחפן אברהם יופה, את הכח המצרי באזור הצומת

, המשיכה בתנועה 200בשעות אחרי הצהריים הגיעה הפלוגה לביר לחפן ולאחר חבירה עם חטיבה 
, אליו הגיעה עם חשיכה ק"מ דרום מערב לצומת ביר לחפן( 20 –)כ  ליבנילכיוון שדה התעופה ג'בל 

 והתארגנה במקום לשהיית לילה.

 

 1967ביוני  7 -רביעי יום 

 :)היום השלישי למלחמה( 67ביוני  7 – יום רביעי ההמרכזיים בהמהלכים 

 לפעילות החטיבה במהלכי הקרבות הבאים :סיירת הצטרפה ה

o  אל חמה,כיבוש שדה התעופה של 

o ן ג'בל מערה לבין על ציר הכביש הראשי בי" )נקודה 68"בחישה התארגנות ב
ק"מ מזרחית מביר גפגפה,  25 –כ צומת ביר גפגפה, מדרום מזרח לג'בל מערה, 

 ,לכיוון ביר גפגפה( מערבה ממנה נשקף המרחב

o  מביר תמדה לכיוון ביר  -איתור תנועות הכוחות המצריים בתנועה במרחב המליז
 גפגפה.

o  68הובלת החטיבה לתקיפה על ציר בלוקדה וחזרה לבחישה 
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 תיאור הקרבות

הוטלה על הפלוגה לבצע משימה של אבטחת האגף הדרומי של החטיבה בתנועתה במהלך הבוקר 
 משדה התעופה ג'בל ליבני דרך שדה התעופה ביר חמה לכיוון מערב.

לכביש, במסלולים מקבילים לו, במטרה לאבטח את הג'יפים של הפלוגה נעו בין הדיונות  שמדרום 
 תנועת החטיבה על יד תנועה ותצפית לאיתור אויב מדרום.

הפלוגה ביצעה עת משימתה זו מבלי שנתקלה בהתנגדות עזה, למעט מספר התקלויות עם חיילים 
 מצריים שנמצאו בשטח.

 -מדרום מערב לג'בל מערה   - 68לקראת תחילת אחרי הצהריים הגיעה הפלוגה לאזור בחישה 
 האלוף ישראל טל. –לשם הגיעו גם החפ"ק החטיבתי וחפ"ק מפקד האוגדה 

 

 באזור ג'בל מערה 79ג'יפי הסיירת וטנקים מגד 

מהנקודה הנ"ל ניתן היה לראות, מרחוק ממערב, את העשן שהיתמר ממתקן חיל האויר המצרי, 
 שהופצץ ע"י מטוסי חיל האויר. -גפגפה  גבעה גבוהה ובולטת מצפון לביר –ם מרג'ם ועל  א

 בביר גפגפה היה שדה התעופה המרכזי המצרי בסיני ומפקדת הכוחות המצריים בסיני.

, לכיוון 68האלוף טל הורה לחט' לשלוח שני ג'יפים כדי שינועו על ציר הכביש מערבה מבחישה 
 במרחב הנ"ל. אויבצומת ביר גפגפה,  לאתר 

 חטיבה.שנשלח לאזור למטרות תצפית, שהוכפף להועמד קשר עם פייפר סיור לצורך כך, 

 בתנועה מערבה עם  הג'יפ שלו וג'יפ סיור נוסף.מיד המשימה הוטלה על אלי ריקוביץ שהחל 

שני הג'יפים החלו לרדת למרחב הפתוח לכיוון צומת ביר גפגפה. מצפון מערב נראה מתקן חיל 
נראה ענן אבק מתגלגל   -באופק  –ומדרום מערב  ם מרג'ם,, על ג'בל אהאויר המצרי המעשן

 צפונה.

)כ  הפייפר דיווח שהוא מזהה כוחות רבים נעים צפונה על ציר הכביש מביר תמדה לעבר ביר גפגפה
 ת. היו אלה הכוחות המצריים שהחלו לנוס צפונה, כתוצאה מהלחץ עליהם של אוגדק"מ( 45 –

צפונה יותר  –גם היא מכיוון מזרח  –וון מזרח, ומאוגדת יופה שרון, שתקפה לכיוון ביר תמדה מכי
 מאוגדת שרון.
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אלי לא ראה טעם להמשיך ולהתקדם מערבה ולהתקרב יתר על המידה לצומת ביר גפגפגה, ולאחר 
שהבין שהתמונת המצב של תנועת הכוחות המצריים ברורה למפקדת החטיבה והאוגדה, החל 

 ".68בחישה "הפלוגה באזור  בתנועה חזרה מזרחה וחבר לכוחות

בינתיים הוטלה על החטיבה המשימה לתקוף ולהשמיד את הכוחות המצריים בתנועתם צפונה 
)ציר עפר  "ציר בלוקדה"על בסיס  –מאזור ביר תמדה לכיוון ביר גפגפה, על ידי התקפה מהאגף 

ק"מ דרומית מביר  25 –, שתחילתו בביר חסנה וסיומו כ ציר בחישה –מדרום לציר הכביש הראשי 
(, באופן לפיו הוטל על הפלוגה להוביל את גפגפה, על ציר הכביש בין ביר גפגפה לבין ביר תמדה

תוך  –ובהמשך  "ציר בלוקדה", דרומה לכיוון 68"בחישה "גדודי הטנקים של החטיבה מאזור 
ל הציר ביר שנעים עלהתייצב לתקיפה של הכוחות המצריים  – "ציר בלוקדה"תנועה מערבה על 

 מכיוון מזרח למערב. –מהאגף ביר גפגפה,  –תמדה 

, עד לאזור "ציר בלוקדה"הג'יפים של הפלוגה החלו בתנועה והובילו את גדודי החטיבה על 
 יר תמדה לביר גפגפה.בהשטחים השולטים על ציר הכביש מ

 גדודי החטיבה תקפו בתנועה ואש את הכוחות המצריים והשמידו אותם.

המהלך ותחילת החשיכה, הובילה הפלוגה את גדודי הטנקים בחזרה לנקודת היציאה עם סיום 
 , להתארגנות בחניון לילה לקראת יום המחר.ק"מ 25 –כ  – 68בבחישה 

 

 1967ביוני  8 -חמישי יום 

 :67ביוני  8 – יום חמישי ההמרכזיים בהמהלכים 

 בלת החטיבה במהלכי הקרבות הבאים :וה

o  תנועה מערבה תוך השמדת אויב נסוג על ציר הכביש בראשי מערבה מצומת ביר
ק"מ מערבית מביר גפגפה, על הציר  50 –צבחה, כ  –א  –כתיב גפגפה ועד לאזור 

 צומת איסמעיליה. –המרכזי ביר גפגפה 

o  40 – ועד לצומת איסמעיליה צבחה-א-כתיבפשיטת לילה ארוכת טווח מאזור 
 ק"מ.

 תיאור הקרבות

 .ק"מ( 25 –)כ  לכיוון מערב, לצומת ביר גפגפה 68עם שחר יצאה הפלוגה מאזור בחישה 

 60הקלים של חטיבה  AMX –את גדוד טנקי ה ו ג'יפי פלוגת הסיור בצומת ביר גפגפה פגש
 .וילנרזאב סא"ל בפיקודו של  )חטיבת שיריון מילואים של אוגדת טל(

כנראה   -המצריים  T55נתקל בכוח של טנקי , לאחר שהגדוד הנ"ל נפגע קשה במשך הלילה
בעקבות   - המלייזביר תמדה, דרך מאזור צפונה  מנוסהשהיו בתנועת   -המשוריינת  4מדיביזיה 

 . לעבר התעלהולכיוון מערב  -ומשם גפגפה  -דרך בירבניסיון להגיע   -הלחץ של אוגדת שרון 

.  השיריון של AMX –ל אלו של טנקי ה עלו לאין שיעור ע T55 –הנתונים הטכניים של טנקי ה 

 T55 –. בנוסף, טנקי ה AMX – מ"מ 75 – היה בעובי כזה שלא היה חדיר לפגזי ה T55 –טנקי ה 

 AMX –א', שנחשבו משוכללים באותה עת, בעוד שטנקי ה -היו מצוידים באמצעי ראיית לילה א'
 היו ללא כל אמצעי ראיית לילה ונעו כעיוורים.

 הפגועים היה מדכא. AMX –המראה של טנקי ה 
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בדיונות כאשר הם נאלצו לנוע בתנועה איטית וקשה בהמשך, נעו הג'יפים לפני כוחות החטיבה, 
טנקים, גוויות של החול משני צידי הכביש. שכן, הכביש כולו היה הרוס לגמרי ועמוס במאות 

שעשו  .לכן על ידי מטוסי חיל האויר נגמש"ים וכלי רכב מצריים שונים שנפגעו זמן לא רב קודם
 ת הנסוגים המצריים.ופשוט שמות בכוח

 

 חיל האויר תקיפתה אחרי להכביש מביר גפגפה לתע ראהמ

האויר החם היה רווי בריחות חריפים של גוויות שרופות של חיילים מצריים שנלכדו בהפצצת חיל 
 האויר בכלי הרכב שלהם, ובריחות של גומי שרוף ודלק.

מיסטר ישראליים בטיסה מערבה. -כדי התקדמות קדימה עברו מעל לג'יפים שני מטוסי סופר תוך
 החברה' על הג'יפים שמחו למראה המטוסים הישראלים.

לפתע, באופן בלתי ברור לחלוטין, עשו שני מטוסי הסופר מיסטר סיבוב באויר והחלו צוללים 
שעשו הלוחמים כדי לנסות ולהראות לעבר הג'יפים של הפלס"ר. לא עזרו הסימנים הנואשים 

 למטוסים שהכוחות לעברם הם צוללים הם כוחות של צה"ל.

 המטוסים חלפו בטיסה נמוכה להטילו פצצות נפל"ם לעבר הג'יפים.

למזלם הרב של צוותי הג'יפים, החטיאו הפצצות את מטרתם והתפוצצו במרחק לא רב מהג'יפים 
 ופן שחרך מעט את עורם של הלוחמים !בא
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 , אורי אור ואלי ריקוביץ ליד הג'יפ של אלי, מערבה מביר גפגפה)משמאל( המח"ט –שמואל גורודיש 

מצומת איסמעליה מזרחית ק"מ  40 -צבחה, כ  - לאזור כתיב אלקראת ערב, הגיעו צוותי הסיירת 
דרום, לאורך תעלת  - מערב מביר גפגפה לתעלה עם ציר הכביש צפון –הכביש מזרח  הצטלבות)

 .(מקנטרה ועד לפורט תאופיק -בסיני –דהיינו  -סואץ מצידה המזרחי 

מונעים במנועי בנזין שחייבו תדלוק כל היו  –הן הפטונים והן הצנטוריונים  –טנקי החטיבה 
 מדלק. יםריק ושל הטנקים, בהגיע הערב, הי מיכליהםכשמונה שעות ו

ן של האו"מ היתה אמורה להתכנס בניו יורק ולקבל החלטה על פי הידיעות שהגיעו, מועצת הבטחו
 על הפסקת אש ביום שישי בבוקר.

קבל החלטה כזאת במועצת ליצור מצב לפיו, במידה שתתבמפקדת הצבא הובן הצורך שיש 
תמצא את צה"ל על גדות תעלת סואץ באופן לפיו כל חצי האי סיני יהיה כזאת החלטה הביטחון, 

 ידי צה"ל.ב

המשימה לבצע פשיטת לילה ארוכת טווח כדי  –מפקד הסיירת  –הוטלה על אורי אור  לצורך כך
 להגיע עם שחר לצומת איסמעיליה.

, 46מגדוד טנקי פטון  6ג'יפי סיור מהסיירת, קיבל אורי תחת פיקודו כח של  8מעבר לכוח שמנה 
בעלי מנוע  –)באופן לפיו הדלק מספיק להם ליותר שעות פעולה מאשר הטנקים  מונעים בסולר

 מונעי סולר. –תותחים מתנייעים, גם הם  3וכח של  הבנזין(, 

. הג'יפים התמלאו בדלק צבחה -באזור כתיב א  כח המשימה הנ"ל התארגן לתנועה על הכביש
התומתי"ם.  –ריהם הטנקים ובסוף ובתחמושת ונערכו לתנועה באופן לפיו הג'יפים יובילו, אח

התכנית היתה שהג'יפים יסעו בקצב טוב ובאורות מלאים ובמידה שיפגשו כוחות מצריים, יאירו 
 עליהם בפנסי הג'יפים והטנקים ישמידו את המטרות בתותחיהם.

 הכביש היה עמוס בכוחות מצריים נסוגים והמשימה נראתה בלתי אפשרית.

ותוך כדי תנועה, האיר על טנקים מצריים  וכלים אחרים נסוגים הכוח התקדם בקצב הרצוי 
 ואיפשר לטנקי הפטון להשמיד אותם.
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המחזה במדבר היה סוריאליסטי. בתוך החשיכה, נעה שיירת האורות של הג'יפים ומדי פעם, 
הבליח אור פרוז'קטור של הטנקים בהאירו על טנק מצרי על הכביש, כשמיד אחרי כן, נראתה 

 גז בכלי המצרי, מלווה בהתפוצצות הכלי המצרי.פגיעת הפ

 

 ממראות מפשיטת הלילה בדרך לתעלה

 

טנק מצרי בשולי הכביש בנקודה מסוימת הכביש עבר על גבי דיונת חול צרה. לפתע זיהו הג'יפים 
שהחליק בשיפוע צד מסוכן על גבי הדיונה. מפקד הטנק המצרי עמד על הכביש ובהיותו בטוח 

ת להאיט כנראה במטרה שיסייע והוא כח מצרי, סימן באמצעות פנס אדום לצו שהכח של הסיירת
 בחילוץ הטנק המצרי.

הג'יפ המוביל של אורי אור האיר על הטנק המצרי ואחד הפטונים ירה פגז שפוצץ את הטנק 
 המצרי.

והיתה סכנה שאם יעצרו,  היו צוותי הסיירת עייפים מאד לאחר ארבעה ימי לחימה רצופים
 על ההגה. פשוט יירדמו הנהגים

 ככה התקדם הכוח עד שבערך בארבע לפנות בוקר הוא הגיע צומת איסמעיליה.

 שומר ובה כיסא מתכת.מעץ של  "הבודק"בצומת היה 

ליו  והכריז על עצמו כמפקד , התיישב ע"בודקה"אורי אור הוציא את הכיסא, הציבו לפני ה
 ושצומת איסמעיליה בידנו.מיד הודיע למח"ט שהשלים את המשימה הצומת ו

הטנקים והתומ"תים  התפרסו על רכסי הדיונות מעט ממזרח לצומת והג'יפים נפרסו בקרבת 
 עד האר השחר. – מאד הצומת, לשעות מנוחה קצרות

עם עלות השחר, התקדמו מספר ג'יפים לאזור הצומת להתמקמו במחפורות ריקות ששמשו את 
 המצרים.

רבה, לכיוון אגם תמסח, נראה ג'יפ מצרי עומד על הכביש. לפתע מרחוק, על הכביש מהצומת מע
נורה מהג'יפ המצרי טיל שמל מונחה כבל שנראה כנקודה אדומה, מקפצת במהירות קדימה לעבר 

 הג'יפים.

הג'יפ של נדב אילן שהיה במחפורת לצד הכביש, ביצע זינוק לאחור וניצל מפגיעת הטיל בחזית 
 המחפורת.
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ים כאמור מעט מזרחה ועל שטח שולט, זיהו את הג'יפ המצרי, פתחו עליו הפטונים שהיו פרוס
 באש והשמידו אותו.

שנמצא במרחק לא רב מהצומת ונפגשו שם עם כוחות  בהמשך היום נסעו הג'יפים לגשר פירדאן
על הציר המרכזי גבל  7הצנחנים שנעו על ציר החוף, מאל עריש לקנטרה, במקביל לתנועת חטיבה 

 צומת איסמעיליה. הפגישה היתה מרגשת. –ביר גפגפה  –ר חמה בי –ליבני 

בגדה המזרחית של התעלה  –באותו יום ולמחרת עדיין התנהלו חילופי אש בין כוחות צה"ל בסיני 
 לבין כוחות מצריים שהיו פרוסים במוצבים בגדה המערבית של התעלה.

למצריים כאשר  כל סיני  בהתאם להחלטת מועצת הבטחון, נחתם הסכם הפסקת אש בין ישראל
 בידי צה"ל וכוחות צה"ל נמצאים על גדות תעלת סואץ.

 סיכום המלחמה

הובילה הסיירת את החטיבה לקחה חלק פעיל בפריצה לחאן  –שעות  96 –יממות רצופות  4במשך 
יונס, בכיבוש מתחם צומת רפיח, בפריצה וההבקעה של מתחם הג'יראדי, בהגעה לאל עריש, 

בהשתלבות בלחימה על ביר לחפן וג'בל ליבני, באבטחת אגפי החטיבה בתנועה דרך ביר חמה לג'בל 
בהובלת החטיבה להתקפה דרך ציר בלוקדה, מערה, באיתור הכוחות המצריים במרחב המלייז, 

 בהובלת החטיבה לאזור "טסה" ובביצוע פשיטת לילה ארוכת טווח עד לצומת אימעיליה.

ממיטב מפקדיה ולוחמיה ומספר לוחמים ומפקדים  16במהלך פעולותיה אלה, איבדה הסיירת 
 חלקם פציעות קשות. –נוספים נפצעו 

 :במהלך המלחמהכמו כן, איבדה הסיירת 

 ,10מתוך  זחלמי"ם 5

 ג'יפים 12ג'יפים מתוך   3

  3נ.נ. אחד מתוך 

 לאחר מותם. –מפקדים ולוחמים של הסיירת הוענקו צל"שים )עיטורים(, חלקם  10 –ל 

 הסיירת הגיעה פגועה אך ראשונה לתעלת סואץ.

 

 במסדר הנצחון בג'בל ליבני הסיירת
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 בסיום המלחמהליד משרדי הסיירת בביר גפגפה אורי אור ואלי ריקוביץ 

 

 

 מלחמהבג'בל ליבני עם הלוחמים שהשתתפו ב סיום קורס מש"קי סיורתמונת מחזור 
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 מודעת האבל לחללי הפלס"ר במלחמת ששת הימים

 אחרי המלחמה

 לצרכי רענון והתארגנות הוצאת הפלס"ר לאחוראת  המצב לא איפשר למרות האבידות הכבדות 
 והפלס"ר המשיך במילוי משימות בקו התעלה.

 קודם לתפקיד קצין האג"מ של החטיבה ואלי ריקוביץ מונה למ"פ הפלס"ר. –המ"פ  –אורי אור 

מ"פ פלוגת קורס  –כח מאולתר בפיקודו של יוסי פלד  –הפלס"ר השתלב במסגרת "כח גבעון" 
שקיבל אחריות על הגזרה המרכזית של תעלה, בין גשר פירדאן לאגם המר   - 9מכ"ים של גד' 

, ובמסגרת אחריותו הפלס"ראת פלוגת טנקים ואת פלוגת החרמ"ש של יוסי פלד, כלל . הכח הגדול
 ניהל חילופי אש תדירים עם הכוחות המצריים ממערב לתעלה.על הגזרה, 

השלמת קורס מש"קי סיור, שהופסק לצורך  –ג'בל ליבני אזור ל –לג הפלס"ר לאחור יבהמשך, ד
  המלחמה.עם פרוץ באמצע 

סודר,  –ראס אזור אחריות על עם סיור הקורס הוחזר הפלס"ר לאזור התעלה והוטלה עליו ה
 מדרום לעיר סואץ, על גדות מפרץ סואץ. 

שבוצעו  סיניולפינוי רק"מ ב איתורהובלת כוחות לבנוסף, הוטלו עליו משימות נוספות של 
מהמש"קים הותיקים של הפלס"ר  –יחיאל לשמן  יוספי דיטל וביחד עם בהצלחה באחריות של 

 באותה עת.

הועבר הפלס"ר למחנה האו"מ ברפיח במסגרת התארגנות כוללת של החטיבה, לאחר מכן, 
שם  התמקם במחנה סורי נטוש באזור נפח,הועלה לראשונה לרמת הגולן ו –ומשם  ,לתקופה קצרה

 סטוריה החדשה של הפלס"ר ברמת הגולן.יהחלה הה

החליף את אלי ריקוביץ בפיקוד על יצא אלי לקורס מ"פיים ועמוס איילון לאחר מספר חודשים 
 הפלוגה, עד להגעתו של שלמה באום.


