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 אישיקע ר

 ,לימודים בבי"ס יסודי ובתיכון ,את שנות נעורי רתישם העבו 1947ה בינואר ובפתח תקו תינולד

יש  ,בשרות משותף במדור הדרכה במקשר"ר רתינשוי לרודי אותה הכאני  חבר בתנועת נוער. יתיהי

 .ושלושה נכדים טל ומור  –שתי בנות  לנו

 תפקידים עיקריים -מהלך השרות הצבאי 

בתחילה לחיל האוויר לקורס טיס ואחרי מספר חודשים הועברתי   –  1965בפברואר  לצה"ל  התגייסתי  

 .7מדור אלחוט בבה"ד    -בפלוגה א'    מורס ונשארתי להדריך  אלחוטניםלחיל הקשר שם עברתי קורס  

דיסטלמן( ומהר מאוד הודבק לי הכינוי של קיצור , החלו לקרא לי דיסטל )כנהוג בצבא לקצר שמות

נוי זה לווה אותי במשך כל שנות שרותי יסאשה דיסטל. כ אז המפורסםהצרפתי ע"ש הזמר  סאשה,

על ידי  )על שם הסבים שלי שנרצחו אביהובצבא ואף כיום רבים אינם יודעים ששמי הפרטי הינו 

 בשואה(. הנאצים

רס הקואת  מתיזאת מאחר שסיי ,דרגת סגן הוענקה ליקורס קציני קשר ומתי סיי 1972בנובמבר 

הוצבתי לשרת כקצין רדיו וביטחון  .כחניך מצטיין 7בבה"ד  החיילית את ההשלמהגם ו 1בה"ד ב

עשרה חודשים  .התאפיין בתפקידים במערך השדה בחש"ן ימסלול שרות במפקדת גייסות השריון.

מוניתי לסמ"פ הפעלה בגדוד קשר אוגדה ומלחמת יום הכיפורים פרצה  אחרי סיום קורס הקצינים

הייתי קצין הקשר בחפ"ק של סגן מפקד האוגדה, תא"ל דב תמרי, החל מהיום השני למלחמה  ,162

בקרבות בגזרה הצפונית ובגזרה המרכזית בסיני וממערב לתעלת סואץ. לאחר המלחמה מוניתי למ"פ 

)בית הספר  460, קצין קשר חטיבתי בחטיבת שריון סדירה בסיני 162אוגדה בקשר ההפעלה בגדוד 

ברמת הגולן, מפקד קורס קציני קשר  36בסיני, סמג"ד גדוד הקשר באוגדה  1תמדהביר לשריון( ב

תי לקצין קשר יהועלתי לדרגת סא"ל ומונ 1982, קצין אג"ם קשר בפיקוד המרכז. בשנת 7בבה"ד 

האוגדה , תפקיד אותו ביצעתי במלחמת שלום הגליל, שם 569 האוגדתי ולמג"ד הקשר 162אוגדה 

ובקרבות בעיר  דמשק ־רותבינטלה חלק מכריע בקרבות בציר המרכזי בלבנון, בהשתלטות על כביש 

, חזרתי לקרבות לבית חולים רמב"ם בחיפה 669פוניתי במסוק ע"י יחידה  ביירות. בלחימה נפצעתי

 569קשר הלחימה של האוגדה וגדוד ה .שוב תישם נפצעהמכריעים בביירות, מדדה על קביים, 

  מתוארת בהמשך. 

לאחר מלחמת שלום הגליל מוניתי לרע"ן מבצעים במקשר"ר, שם השתתפתי, בין היתר, במבצע 

  2כקצין קשר חפ"ק הרמטכ"ל.' משה'

 
הנמצאת  באר הצומת נקרא על שם .סיני במערב כבישים הוא שם צומת(, מאדה'ת־מדה או ביר א'ת) ביר תמדה  1

 .באזור
.  (ל משה לוי"רא) ל"רמטכהק "בתפקיד קצין קשר חפשימשתי , 4198העלאת יהודי אתיופיה בשנת ל 'משה'מבצע   2

המבצע יצא משדה תעופה בעובדה . המוסד ולוחמיטייסת תובלה  , ר"מקצח' יח, 'שלדג'במבצע השתתפו היחידות 
  ן.דג־מוטי בר ל"תא ר היה"דן שומרון והקשרהאלוף מפקד המבצע היה . ג"והסתיים בנתב

התעופה עובדה ונחתו במנחתים מאולתרים בערבות בסודן  משדהמטוסי הרקולס  ארבעה יצאו המבצע במהלך
ששימש    ,וירוהאחיל    שלמטוס בואינג  , מעל כוחות הקרקע, באווירבמשך כל זמן המבצע חג  . גבול אתיופיה  בקרבת
פס והתבסס על ־ל התקיים בקשר חד"הקשר למטכ. ם"ל ושלט על הכוחות במכשירי רדיו תג"ק הרמטכ"את חפ

גדוד  בידיוהופעלו  עודייםיעל גבי שולחנות פיקוד י הותקנו במטוסלסוגיהם ם "מכשירי המטוס ואילו מכשירי התג
 .ל"קשר מטכ

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%90%D7%A8_%D7%9E%D7%99%D7%9D
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לרמ"ח   1989הועלתי לדרגת אל"ם ומוניתי למקשא"פ צפון. לאחר מכן מוניתי בשנת  1986בשנת 

 1993ספטמבר  10־מוניתי לסגן קשר"ר. ב 1992אג"ם במקשר"ר )בתקופת מלחמת המפרץ( ובשנת 

 .1996בספטמבר  5לאתי  עד יאותו מ ,קשר"רמוניתי לתפקיד 

צבא ארה"ב ( וקורס קציני קשר מתקדם של 1981תוך כדי השרות הצבאי סיימתי קורס פו"ם )

(. סיימתי לימודים 1990ר מכן סיימתי קורס מח"טים )( ולאח1985ארה"ב ) ,באוגוסטה, ג'ורג'יה

אקדמאיים והנני בוגר תואר ראשון בהיסטוריה כללית, מאוניברסיטת תל אביב, ומוסמך בכלכלה 

 ם, מאוניברסיטת בן־גוריון.ומינהל עסקי

 
פקמ"ז  מפקדסגן אלוף מידי  ודרגת 162ולקצין קשר אוגדה  569אביהו )סאשה( דיסטלמן מקבל מנוי למג"ד קשר 

 1982ינואר  –אורי אור ואשתו רודי האלוף 
 דיסטלמן אביהו: מקור

 

 להפרישה מצה"

 שנים. 32־קשר"ר, אחרי שרות של למעלה מי כפרשתי מצבא הקבע לאחר שסיימתי את תפקיד

 

 במגזר האזרחי לאחר הפרישה מצה"ל

לאחר השחרור מצה"ל עסקתי בייעוץ לחברות ביטחוניות בתחום התקשוב, בריכוז ועדות ציבוריות/ 

כחבר הוועד המנהל של העמותה להנצחה  מכהןועדות בדיקה ופעילות התנדבותית למען הציבור. 

עוסקת ברווחת חיילים חללי חיל הקשר והתקשוב. דירקטור בחברת א.ש.ל.ח, השל ולמורשת 

 .'הוועד למען החייל –יחד 'בשירות חובה וחבר באסיפה הכללית של 

 

 



 
 

3 
 

 

אותו  ,קשח־אמנון ליפקיןרא"ל לחיצת יד לשלום עם הרמטכ"ל  – בסיום תפקיד קשר"ר, לקראת פרישה מצה"ל
 מקור: אביהו דיסטלמן ואני קצין הקשר האוגדתי 162הכרתי בלחימה בלבנון בהיותו מפקד אוגדה 

 

 

 :כתב בכתב ידו מכתב הערכה שחק ־ליפקין אמנון הרמטכ"ל רא"ל 
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 מלחמת לבנון הראשונה – שלום הגלילמבצע 

 

 רקע

( הביאו לסילוק המחבלים מירדן. מרבית המחבלים עברו ללבנון, 1970) "ספטמבר השחור"אירועי 

הסורים השתלטו במקביל  .והתבססו בדרום לבנון (1976-1975)נטלו חלק פעיל במלחמת האזרחים 

, נדחקו המחבלים מצפון לליטני ובשטח נפרס כוח או"ם. (1978  מרץ  )  3. במבצע ליטניעל צפון הלבנון

בדרום הלבנון הוקמה "רצועת ביטחון" בשליטת מיליציה נוצרית, בפיקוד סעד חדאד, אשר נתמכה 

מ"מ, וירו על יישובי  130ע"י ישראל. המחבלים התחמשו בקטיושות   ארוכות טווח ובתותחים 

במשך מספר ימים, על יישובי הצפון אש  מטחייו ה 1982ומאי  1982, אפריל 1981הצפון. בקיץ 

 ויר.                                                      ווישראל הגיבה בארטילריה ובהפצצות ממטוסים של חיל הא

תקפו מטוסי חיל  , בתגובה להתנקשות בשלמה ארגוב, שגריר ישראל בבריטניה,1982יוני תחילת ב

 ,למחרתלבנון, המחבלים הגיבו בהפגזה כבדה על יישובי הגליל, וצה"ל יצא האוויר יעדי מחבלים ב

כדי להוציא את יישובי הצפון מטווח בדרום לבנון, קרקעי נרחב  מבצעל ,1100שישי ליוני בשעה ב

 .מלחמת שלום הגליל –האש של המחבלים 

 ישראלבין  ,לבנוןהתרחשה ב .(של"ג)מבצע שלום הגליל   המלחמה, שבשלביה הראשונים כונתה

בספטמבר  29־ביוני ל 6ה־ין המלחמה נערכה ב .שישבו בלבנון ארגוני טרור פלסטינייםול סוריהל

המלחמה. כוחות צה"ל המשיכו  אז מהעיר ביירות, ובאופן רשמי הסתיימהצה"ל  יצא  אז ,1982

  .2000במאי  24לשהות בשטח לבנון עד 

 

 :את השלבים הבאים המלחמה כללה

 שלב הקרבות והלחימה הפעילה

 .שגריר ישראל בבריטניה –בשלמה ארגוב : הסלמה בגבול לבנון, בעקבות התנקשות 1982ביוני  5-4

: כניסת כוחות צה"ל קרקעיים ללבנון ולחימה נגד כוחות סוריים ופלסטיניים עד 1982ביוני  11-6

 להפסקת אש.

 דמשק. ־כביש ביירותלהשתלטות על : זחילה ולחימה של צה"ל עד 1982ביוני  24-12

כוחות ה: כיתור ולחימה בביירות, עד ליציאה מסודרת של 1982בספטמבר  29ביוני עד  25

 סוריים מביירות.הפלסטיניים וה

 באופן רשמי. שלום הגלילמלחמת : יציאת צה"ל מביירות, וסיום 1982בספטמבר  29

 

 
  שנערך במרץ מבצע צבאי 'אבי החכמה'( הוא )כינויו הצבאי של המבצע היה  מבצע ליטני  3

והחזיק בשטח זה במשך כשלושה  ליטניעד לנהר ה לבנון לחלקה הדרומי של ל"צה ובו נכנס 1978
 חודשים.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8_%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/1978
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99
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 שהיית כוחות צה"ל בלבנון

 השוף.צה"ל בלבנון עד הנסיגה מהרי שהות : 1983ספטמבר  - 1982אוקטובר 

 האוואלי. נהר צה"ל בלבנון עד קושהות :1985יוני  - 1983ספטמבר 

 לבנון. דרום צה"ל ברצועת הביטחון בשהות : 2000מאי  - 1985יוני 

 י.לאומן־ל צה"ל מלבנון אל הגבול הביצדדית ש־נסיגה חד - 2000במאי  24

 

 מלחמה  ובבהכנות  162של אוגדה  (  'אפיק')  569גדוד קשר 

 מלחמההלקראת 

, מבחינתי 1982בינואר  ('אפיק') 569גדוד הקשר האוגדתי מפקד ו 162תי לקצין קשר אוגדה יהתמנ

 שנתב ,במלחמת יום הכיפורים שכן התפקיד הראשון שלי כקצין קשר ,היה זה מעין סגירת מעגל

 ,אתוונלחם  הגדודועתה אני מקבל את הפיקוד על  – זה סמ"פ הפעלה בגדוד בתפקיד היה ,1973

 .הפעם בלבנון

לבין  פצאל  ממזרח לכביש שבין,  בבקעת הירדן  במעלה אפרים,  מחנה הקבע של מפקדת האוגדה היה

כאשר מתקני הקשר: תחנת האלחוט,  ,ממערב לכבישלו צמוד  היה הקשר גדודמחנה ו דרך אלון,

 וכל יתר מתקני )מפקדת האוגדה(המפאו"ג האוגדתית מוקמו בתוך  והמרכזייההכ"ס, המק"ש 

נגמ"שי המפאו"ג מפקדה היו ממערב לכביש. כל ההבצ"א ופלוגת  ,המשרדים, המגורים – הגדוד

שיגרה עסקה האוגדה בבט"ש בגבול זמן ב . והחפ"ק האוגדתי היו גם הם באחריות גדוד הקשר

אימונים מקצועיים , בהכנת תוכניות אופרטיביות, אימונים ותרגילים בהתאמה, ביצוע הבקעה

בפלוגות הפעלה ותקשורת ושמירה על כשירות מבצעית. כמו כן במתן שירותי קשר ואחזקת ציוד 

 יחידות האוגדה. לקשר לכל

 ,בפיקוד הצפון גם לחםיתה בכוננות להיאולם הי ,פיקוד המרכזלכפופה פיקודית תה יהאוגדה הי 

 'הוקפצה'רוע והכרזת כוננות  יואכן עם כל אבחזית המזרחית מול סוריה ובחזית הצפונית מול לבנון.  

למעלה אפרים. בתקופה מאפריל לבקעה ובחזרה    שבההאוגדה צפונה ולאחר מספר ימים או שבועות  

צומת קצביה האוגדה עלתה לצפון שבע פעמים. ברוב ההקפצות התמקמנו ב 1982עד מאי  1981

 26שם הוכנו מחפורות לחמ"לים והכנו תשתית תקשורת תת קרקעית )על בסיס כבלי    ,שברמת הגולן

לחמ"לים השונים. פעמיים הוקפצנו לגבול  הצק"ס )ציוד קווי סופי(יבות חיבורים( ממיקום ותזוג 

כולל סיורים  ,שם ביצענו נוהל קרב ללחימה ,לבנון והתמקמנו בגבעת האם )בסמוך לחורשת טל(

כך נהגנו   "הקשר ראשון לצאת ואחרון לחזור"שטח לבנון ותרגילי מודל. נאמנים לאמירה  תוך  מוסווים ב

נוצר מצב שבתחילת יוני האוגדה חזרה  1982בהקפצה האחרונה )שלפני המלחמה( במאי  ו.גם אנ

דורון רובין  םמתחלף, אל" 500מח"ט  .לשגרהלמחנות הקבע ונכנסה  ,מרמת הגולן לבקעת הירדן

 אתהמאסף הגדודי עושה עת ה אותהבכשלחופשת שבת,  יםצאומקבל פיקוד על החטיבה, חיילים י

התנקשות בחיי שלמה ארגוב, שגריר   ניסיוןמתבצע    1982ביוני    3־ב  ,דרכו מרמת הגולן למעלה אפרים

תוקף ריכוזי מחבלים בלבנון ומנגד המחבלים פותחים ויר וחיל הא 1982ביוני  4־ישראל בלונדון. ב

את  לבסיס זיריםחכוננות ומהאוגדה נכנסת למצב  .בהפגזה כבדה על ישובים ומחנות בגבול הצפון

לגבעת האם,  ,לצפון 'מוקפצת'האוגדה  ביוני, 5, יום שבתבכל החיילים שיצאו לחופשת שבת. 
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אנו מתחילים לגייס את השלמות המילואים של גדוד הקשר.  ,במקביל  ולכן, הפעם זה רציני יותרכש

מתחת לעץ אלון ענק ועתיק, לנגמ"שים שעושים דרכם   ,ממתיניםבעודנו  עם הגיענו לאזור חורשת טל,  

מספר פגזים נופלים : את המלחמה הקרבה ,לראשונה , לפתע,לצפון על גבי מובילים, אנו טועמים

ת החלטה לפנות את הבנות, חיילות הגדוד, למחנה הקבע מתקבל. אין נפגעיםלמזלנו  אך לידנו

מפאו"ג הכש, האוגדה מלבנון תבמעלה אפרים. אנו נפגוש שוב את הבנות אחרי שנה וחודש, עת צא

  על כל רמת הגולן. מבצעית קבל אחריותתברמת הגולן והאוגדה  'נפח'תמקמו במחנה יוגדוד הקשר 

כלי רכב  לאור משימת האוגדה ומבנה השטח הטופוגרפי, על מנת שלא להוסיף , המלחמהלקראת 

לפצל את המפקדה ,  אלוף מנחם עינן־תתמחליט מפקד האוגדה    ,בציר התנועה הצרנוסף  וליצר עומס  

)חמ"ל אג"ם, חמ"ל מודיעין, גורמי האג"ם  הכוללת את ,העיקרית של האוגדה למפקדה קדמית

כולל של גדוד  ,המנהלההתחזוקה ומפקדה עורפית הכוללת את גורמי לוחמ"ל סיוע ומרכז הקשר(,  

 בצ"א. וה שלישותהמפקדה, ההקשר בהם פלוגת 

חייבה ארגון מורכב של  שתה על קיום השליטה בכוחות האוגדה,קהנחיה זו  של מפקד האוגדה ה

פריסת הממסרים תוכננה  לאורך כל ציר התנועה של האוגדה.רציפה אמצעי קשר ופריסת ממסרים 

הכוחות להתקדמות  :בשטח בקפידה עוד טרם המלחמה אולם השתנתה בהתאם למציאות

גרסה כי בזמן דילוג מפקדת , באותה העת הקשרלפיה פעל חיל  ,תורת ההפעלה ,בנוסף .םוללחימת

( אמור היה 430ונגמ"ש טלגרפיה    329נגמ"שי פיקוד, נגמ"ש רד"ט    5אוגדה, החפ"ק האוגדתי  )שכלל  

רגל על  "בפועל החפ"ק נע בקדמת הכוחות ולא היה ניתן להתבסס עליו כ .רגל על הקרקע""להוות 

ים של הגדוד, חלקם היו צוות החפ"ק האוגדתי היה מורכב מטובי האלחוטנים והטכנא ."הקרקע

קצין   .(1973)  וותיקים במילואים, אותם הכרתי עוד בגלגולי הקודם באוגדה במלחמת יום הכיפורים

במילואים, סגן רוני וקסמן, אותו הכרתי עוד בסיני   ,הקשר של החפ"ק היה קצין צעיר יחסית ומוכשר

רק בלחץ מפקד האוגדה ו הלך ללמוד רפואה והתמחה בקרדיולוגיהרוני  .כשהיה סמ"פ הפעלה שלי

בחפ"ק קצין קשר טוב שהוא גם שמחתי שיש לנו    על קרפ"ר הסכים האחרון להשאיר את רוני בגדוד.

 רופא.

ובראשם המפקדים:  גדודחיילי הוהמהירה של כל  כאן המקום לציין את ההתארגנות הטובה

סרן מאיר   –מ"פ הפעלה  סרן שמוליק דנציגר,  קשר    קצין אג"ם  ,אלסטררס"ן יוסי )ג'ינג'י(    –הסמג"ד  

 –מ"פ מפקדה ו דור־אבי בןבח"ק  –ארנון זוארץ, קצ"ק ומפקד הבצ"א  סרן –לוי,.מ"פ תקשורת 

גם   וכמבשגרה    ,והכנתו  מבחינה מקצועית לביצוע משימותיובארגון ובאימון הגדוד    ,יעקב פלג  רס"ר

 בעת הלחימה.
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  על ציר ביירות דמשקשבהרי השוף  'יעלי'בבווילה 

 מ"פ הפעלה ,סא"ל אביהו )סאשה( דיסטלמן 569/162ארץ , מג"ד קשר ־סרן ארנון זומ"פ תקשורת מימין לשמאל: 
 (1983)מונה למג"ד באוגוסט  1982נובמבר ב 1־מ סמג"ד –סרן מאיר, רס"ן הרצל הלאלי 

  מקור: אביהו דיסטלמן

 האוגדה במלחמה

 )על פי פקודת המבצע( מטרות האוגדה

 משקד  ביירותלנוע דרך הציר המרכזי בגב ההר הלבנוני )שדרת הרי השוף(, להגיע ולהתייצב על כביש  

לנוצרים לחבור מחבלים וכוחות סוריים בגזרתה, להשמיד , 'ש־'שעות משעת ה 48תוך  ,באזור צופר

  ובכך לנתק את הקשר הקרקעי בין לבנון לסוריה. 60+'ש'בצפון ביירות עד 

 

 סד"כ האוגדה

הקשר"ח היה סרן  תה ת"פ האוגדה במשך כל הלחימה והשהייה בלבנון.יהי :טנקים 500חטיבה 

הועברה ת"פ אוגדה אחרת מיד עם תחילת המלחמה ורק צוות  :טנקים 211חטיבה  ;שרלי קסלסי

הקשר"ח היה סרן אלכס .;הצ"ן שקיבלה מגדוד הקשר המשיך עם החטיבה עד סוף הלחימה

, וגדוד 215אגד ארטילרי  ;ארואסטי שהוחלף לפני הלחימה בביירות ע"י סרן שמוליק דנציגר

 בין הכוחות  .לפרקי זמן שונים  תוך כדי המלחמה כוחות רביםהאוגדה קיבלה  .  601ההנדסה האוגדתי  

בני אל"ם בפיקוד  'טומי'מאולתר ח וכ ;בית ספר למ"כים יבתחט ;: חטיבת גולנישהאוגדה קיבלה

גדוד  ;9263ם גדוד צנחנים מילואי ;932ל "גדוד נח ;קצין הקשר היה מוטי )הרשקו( אייל.  טרן

. כל צוותי הכוחות )מלבד הכוחות האורגניים של 352גדוד טנקים קמ"ט  ;466צנחנים מילואים 

עקב אילוצי  במפגשים פנים אל פנים ולעיתים שהתקיימוהאוגדה ( הצריכו תדרוכים ותאומי קשר 

   הרדיו. ותרק ברשתנעשו  לחימה,
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 אויב

בג'זין, כוח  סורים )מעט טנקים כוחות סוריים עם ורק מעט ,היה צפי להיתקלויות עם מחבלים

, דבר שהאוגדה הייתה אמורה להתגבר עליהם בקלות תוך כדי (קומנדו קטן ושתי סוללות ארטילריה

יחידות שריון ויחידות  – , והאוגדה נתקלה בכוחות סורייםבמציאות תנועה. אלא שלא כך היה

במסוקי תקיפה מסוג גם  וכמ כוחות שונים נוספיםי ובומהצפ גדולים יותר משמעותיתקומנדו, 

 . 'גאזל'

 ה הטופוגרפי

, בקעות מטר  2,000־למעלה מעד לגובה של    הרים נישאיםהיו    בציר התנועה של האוגדה,,  במרכז לבנון

 לאברוב שלבי הלחימה, ו צר ומפותל היה תנועההציר  .בשטח הררי מבותר צירים מעטים וצריםו

בקבוק לא אפשרו תנועה התנועה וצווארי ה קשיי .שלהם אפשר פריסה של כוחות ומיצוי כוח האש

 ארוך 'זנב'יצרו י של טנק מוביל עיכבה אוגדה שלמה. כל אלו פגעותיעצירה או המהירה ולעיתים 

שליטה על קשר ובמתן  צרו אתגרים גדוליםיי אשר ,טווחים גדולים בין הכוחות והמפקדותו מאוד

  ארגון שונה של מפקדת האוגדה ושימוש רב בממסרי רדיו ורד"ט.חייבו ואשר  הכוחות

 מהלכי האוגדה במלחמה

נוע הייתה אמורה לכאשר האוגדה    1600  לשעה  כניסת האוגדה ללבנון מתוכננת  ,יום ראשון  –  יוניב  6

של   אחרי שהחטיבה המרחבית  ,את גשר החרדלה שעל הליטני, בואכה שדרת ההר המרכזית  ותחצלו

אלא שלא כך קרה ומפיקוד הצפון הורו לאוגדה  ;טהר את השטחלו כבושאמורה הייתה ל 91אוגדה 

 25לה עוד  דבר שמעכב את האוגדה ומוסיף ,יהילחצות את הליטני בגשר עק :על שינוי משימה

 – בלילה  ממסרים.הפריסת  תכנון שונה של  מתחייב  כפועל יוצא,    ,וכמובן  –  מתוכנניםלומטרים לא  יק

כניסה ללבנון וחציית נהר הליטני על גשר עקייה. מפקדה קדמית של האוגדה מתמקמת בנבי אל 

עוואדי. המפקדה העורפית נשארת בגבעת האם. חפ"ק מפקד האוגדה נע בקידמת הכוחות עם חטיבה 

וגדוד  '(ארמון)'במקביל פיקוד צפון דילג ממפקדת הפיקוד בנצרת למפקדה הקדמית בצפת   .500

.  עם הקשר הפיקודי פעל ללא לאות לארגן ולמסד את חיבור כל הכוחות על פי פק"ל האפיקים

של  אדי ובהמשך בשלושת הימים הראשונים ללחימה, עורקי הרד"ט ועו לאהתייצבותנו בנבי 

אף שפעלו, בחדר החפ"ק האוגדתי מול פצ"ן/צפת של קרית( של האוגדה והמפקדה הקדמית )העי

כיוון שכך החלטנו יחד עם הפקוד לחבר ראשית כל לא חוברו ליעדם.  האפיקיםהתקשורת הפיקודי 

לחבר עוד ועוד אפיקים. ארנון הפיקוד בהמשך הצליח  .וכך היה –' אגם – אגם'נל"נ  – 3את אפיק 

סא"ל איציק  ,הקשר הפיקודי שיחות רדיו אין סופיות עם מג"דבימים אלו מ"פ תקשורת ניהל 

הצלחנו לקבל עד שלקראת יום שלישי/רביעי  ,רס"ן איציק מור ,ם קשר פצ"ן"קצין אגעם ו ,אלקבץ

 האפיקים על פי הפק"ל.כל את 

בהתקדמות  והמשיכוה יגשר עקי את 500הכוחות הקדמיים של חטיבה חצו לפנות בוקר  –יוני ב 7

וזורקים אורז וסוכריות על הטנקים המקומיים התושבים שם עומדים  ,דרך ערב סלים מהירה

 היתקלויותיש  בדרך וולי.אעד גשרי הבסרי שעל נהר ה לנועהיא הפקודה של הפיקוד  .והנגמ"שים

וולי ולהמשיך את אמהפיקוד לחצות את ה לאישורתינים נכנסים לחניוני לילה וממעם מחבלים. 

 הממסריםתכנון  .אחד צרק"מ בשטח הררי קשה, בציר  40ביום זה עברה האוגדה  תנועה צפונה.ה
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 ירהיה למקם צומת קשר אוגדתי בג'בל צפי אך הדבר לא התאפשר עקב מגבלות התנועה בציר ההר

 .500עם חטיבה  מלפנים נע ,אבטחהח ועם כ ,האוגדתיזאת על אף שצומת הקשר ו

אנו מאבדים קשר עם  .להמשיך את התנועה צפונה מהפיקוד לפנות בוקר מגיע האישור – יוניב 8

של  בתווכים מקומייםו במטוס ממסר שהפעיל הפיקוד נעזרים ,אווליה לתוך נהרהכוחות היורדים 

 בבוקר נתקלת לראשונה .בגדה הצפונית יהיהקשר מתחדש עם העלכש ,כוחות הנמצאים מעל הנהר

מפקד האוגדה מנחה לפצל את כאשר הקרקע מאפשרת,  בכוח סורי קטן ומחסלת אותו. 500חטיבה 

ממשיכים   '.גולוגובה'וממערב לו בציר    'אוגוסט'שני צירים, בציר  לשתי שדרות בהכוחות המתקדמים  

הכביש שמחבר בין  זה – ציר תיסומןבאזור בתלין שעל מחדש המתאחדים  בשני הצירים בתנועה

האוגדה הוראה מהפיקוד מקבלת    1500־ב  העיר דאמור במערב לבין כביש ביירות דמשק באזור צופר.  

 לבנוניותאזרחיות העצירה מנוצלת לתדלוק. מפקד האוגדה מנחה לתדלק מתחנות דלק  לעצור.

שכן   בסיום המלחמה(  את הבעלים הלבנונים  פצותללרשום את כמות הליטרים על מנת  היא  הנחיה  ה)

מתקבלת הודעה מודיעינית בינתיים    לערך בחצות.  תגענהובציר הקשה  נעות באיטיות  הדלק    מכליות

ומתגבשת הדעה שיש להמשיך  שכוחות סוריים נעים מכביש ביירות דמשק לכיוון עין זחלתא

האוגדה מקבלת כשעה לאחר העצירה  .התגבור הסוריים יצליחו להתארגןולהתקדם לפני שכוחות 

ואז לפתע   היחידי,  צרהבציר  מתחילים לנוע    דמשק.  ־רותפקודה להתקדם במהירות ולהגיע לכביש בי

בשעה . 500תוקפים בטילי נ"ט את טנקי חטיבה ש, 'גאזל' סוריים מסוג צצים שני מסוקי תקיפה

 ובחיילי קומנדו בעין זחלתא. מטווח קצר בטנקים סוריים 500נתקל החוד של חטיבה  2200

 ק"מ עד מבואות עין זחלתא. חפ"ק מפקד האוגדה  60־כ תתקדממהאוגדה  ,על אף הציר הקשה

מפקדה קדמית של האוגדה מדלגת   .לונה פארקענק של לא הרחק מגלגל   ,בצומת כפר ברוךתמקם  מ

ק"מ דרומית מעין  8־כ , 60באזור בתלון על ציר אוגוסט מתמקמת  שעות 29אחרי תנועה קשה של ו

, וממערב לה במרחק קצר גדוד , כשג'בל ברוך האימתני מתנשא במלוא הדרו ממזרחזחלתא

האלפא עם תק"ש הכ"ס ומאיר מ"פ הפעלה  זחל . במהלך הדילוג נתקעארטילריה שמרעיש עולמות

נשאר לבדו עם צוות הצפנים כשהם מאבטחים את עצמם במשך שעות ארוכות ומסביבם עוד נשמעים 

כל החמ"לים )למעט חמ"ל התחזוקה  :פריסת המפקדה העיקרית נעשית במהירות .קולות ירי

זמן קצר, במקצועיות שנמצא במפקדה העורפית( ומערכות הקשר מוקמים ומתחילים לפעול תוך 

המרחק למפקדה העורפית ולדרגים   לצפון.  'בהקפצות'הרבות שהיו  אשר נרכשה באימונים ובפריסות  

בממסר מוטס שמפעיל הפיקוד. אנו ממתינים שג'בל ברוך  שוב גדול ואנו נעזריםה הישל האוגדה 

   ייכבש על מנת שנוכל למקם בו צומת קשר אוגדתי.

, הוחלט 500יעצות בחפ"ק האוגדה עם מח"ט  ישל הלילה חלה רגיעה ובהת  בשעות הקטנות  –ביוני    9

נבע   לפתיחת הפקק במעבר ההכרחי שעל הגשר  בקרב התקפה יזום  שעם אור ראשון החטיבה תתחיל

אור   שלקראתדמשק, אלא  ־  רותייהמשך התקדמות לעבר כביש במשם  ו  , צפונית לעין זחלתא  צפא־א־

אש מקלעים וטנקים מכל   :התקפה סורית  לפתע  מתחילה,  0430שעה  ב  בוקרלפנות  יום רביעי    ,ראשון

פגזים   שיורהשל האוגדה,  הארטילריה    .שהיו בשטח נחות  נויותחעל כו  ,, לעיתים מטווח אפסהכוונים

לא מצליחה לפגוע בחיילי הקומנדו הסוריים  ,נוימטר מכוחות 100 של ביטחוןה טווחל מתחת

בקרב קשה עם נמצאת  500חטיבה כי  מהומה ברשתות הקשר נו.יכוחותשנמצאים קרוב יותר ל

ים והנח"ל נולגדודי הצנח 500לחטיבה עד שעות הצהרים   .בעין זחלתא יחידות קומנדו ושריון סורי

אלוף הפיקוד בצהרי היום מורה . ושמונה נעדרים נפגעים רבים: אחד עשר הרוגים, ארבעים פצועים

כר הכפר בעין זחלתא, יבכ. לנתק מגע ולייצב קו הגנה ,לעצור את מהלכי הקרב האוגדה למפקד
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 ,לפתוח את הפקקו לצאת להתקפההיא למחרת והמטרה ש בוקרלמתכננים את הקרב הבא 

 ,לשעבר 500מח"ט )בני טרן  אל"ם בפיקודהמאולתר  'טומי'ח ותנוע לעבר הגשר וכ 500כשחטיבה 

בכדי למנוע  ,, ינוע ממזרח לעבר הכפר במחיי(סיים תפקידו שלושה ימים לפני המלחמהכאמור ש

הרמטכ"ל רפאל איתן, סגנו משה לוי  תגבור של כוחות שריון סוריים מכיוון כביש ביירות דמשק.

 שלושים    הקרב של מחרת היום.תוכנית  ת  כר ומאשרים אימגיעים לכ  אמיר דרורי  ואלוף פיקוד הצפון

רס"ן הרצל הלאלי שהיה  :החמצתי פגישההסתבר לי ש )עם הכתיבה הזו( ,ושבע שנים מאוחר יותר

עם   נשאר ליד המסוק  ,הייתי  שם  ,ליד החפ"ק האוגדתי  במסוק  קצין הקשר של הרמטכ"ל ונחת איתו

ולא נפגשנו עד שהוא מונה לתפקיד , וכמה עשרות מטרים ממנואני באישור התוכניות,  הטייסים

 .1982ראשון בנובמבר בשלי "ד גהסמ

בבוקר יום חמישי, כוחות האוגדה שהיו בעמדות עדיפות על כוחות סוריים שהיו בשטח  –ביוני   10

והארטילריה בסיוע מטוסי חיל  ,T-62זור הגשר, מתחילים לצלוף ולהצית טנקים סוריים אנחות ב

אך הסורים  בשני מאמצים מקבילים מתואמים, הקרב מתנהל היטב .בחיילי הקומנדו תפוגעאויר 

מסוקי קרב ידי  מותקף על ,שנמצא דרום מזרח לעין זחלתא, בדרכו לבמחיי 'טומי'ח וכלא נשברים, 

מתלקחים ובהם שבעה ני נגמ"שים ש ,601 גדוד ההנדסההפלוגה מפוגעים בנגמ"שי ש סוריים' גאזל'

ם מקבלים הצנחנים פקודה לנוע ולהשתלט על השטחים השולטים על הגשר ילקראת הצהריהרוגים.  

ולפתוח את  צפא־א־נבע העיקרי לכבוש את גשר הטנקים חויצא כבשעות אחר הצהרים יולאחר מכן 

ממשיכים בלחימה לטהר את בתי  גשר.הבשעה שבע לערך מגיעים הכוחות וכובשים את . 'פקק'ה

המשך  מתחילים בהתארגנות לקראת ,דמשק ביירותלומטר מכביש יששה ק ,לקראת חצותוהכפר 

זה  .דמשק ביירותבמטרה להשתלט על כביש  ,של יום המחרת תנועה בשעות הבוקר המוקדמותה

 היה יום לחימה מוצלח.

)לא ת"פ  גבי אשכנזיסא"ל בפיקוד הסמח"ט,  חטיבת גולניבמקביל נכבש ג'בל ברוך על ידי כוח מ

 ,קודם לכןים שתוכננה עוד רממסה תלממש את תוכניו שלא להמתין מיד עלה הרעיון .האוגדה(

תאמתי   .מ'(  1,933במתקן הטלוויזיה בשיא הגובה )  להנחית ממסר רדיו אוגדתי בפסגת ההר ולמקמו

טענו שההר עדיין   ,שהיה ת"פ האוגדהאולם טייסי המסוק    ,אל"ם דורון בנדל  זאת עם רמ"ט האוגדה

קצין   ,סגן שלמה ויתרילו  ,מ"פ הפעלה  ,סרן מאיר לוילתי  יבמקביל הור  .והם לא טסים לשם  לא טוהר

להכין ממסר רדיו אוגדתי קל עם צוות של שני אלחוטנים בפיקודו של ויתרי, ארבעה  ,הממסרים

, ושל שיחות טלפון עם אג"ם פיקוד צפון מספר אחרי מוגברים ואמצעי קיום. 25-מקמכשירי 

ויתרי מתאר שלקראת  .והם ממריאים התקבל האישור המיוחל הטייסים עם גורמי ח"א בפיקוד,

להיות להוציא את קני הרובים החוצה ו המסוק, חלונותאת הנחיתה הורו להם הטייסים לפתוח 

שלא נתגלה מסריקה ו  הנחיתה הם מבצעים  לירות כלפי מטה אם פותחים עליהם באש. לאחרמוכנים  

ושלישי  שני מאבטח ,אלחוטן אחד עובדהתכנון היה שכאשר  ,תארגן הצוות לעבודהמ ,דבר חשוד

שחבר אליהם לא ישנו עד כמעט ו ברשתות, וכוותבמנוחה. בפועל שלושתם הפעילו את הממסר ו

וממסר רד"ט. הממסר  VRCממסרי שכלל  ,האוגדתי הנייד צומת הקשרכעבור שלושה ימים 

האוגדתי פתר חלק ניכר מבעיות קשר הרדיו של האוגדה ויחידותיה. היה זה הממסר הראשון על 

ברבות  וממסרים של יחידות נוספות. גדול מאוד בהמשך הוקם שם צומת קשר פיקודי .ג'בל ברוך

בממסרים שיא ג'בל ברוך התעבה , 25-מק מכשירי קל עםמונחת ממסוק מממסר אוגדתי הימים, 

 של אנטנות.  'יער'והפך ל( 'זרוע הגליל'רבים ובתשתיות תקשורת )כולל 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%99_%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%96%D7%99
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 יוניב 12 עד 6הקרב של האוגדה בתאריכים  מהלכי
 ,הגליל שלום''ג בלבנון, קבלת החלטות בפיקוד העליון במלחמת שמעון גולן, של באדיבות

 2017, הוצאת מערכות ומודן
 

האוגדה נערכת להמשך תנועה נישאים על גלי ההצלחה של יום הלחימה הקודם  –יום ו' ביוני,  11

הצנחנים והנח"ל מתחילים לנוע  גדודי .דמשק כביש ביירותמק"מ  6־כ במרחק שלהכוחות  .צפונה

 ,מוחלטת בהפתעה ,1200 שעהב בצהרי היום אולם ,שטחים שולטים מצפון לגשר תופסים ,כמתוכנן

בחמ"ל   סמל מבצעיםהסתבר שלקראת בוקר הודיעו מהפיקוד ל  .  ראשונה לתוקףנכנסת הפסקת אש  

מפקד האוגדה מתרעם,  יתכן ותהיה הפסקת אש בצהרים אך זה שמר זאת לעצמו. ש ,אג"ם אוגדה

מועט נגיע לכביש שעות  שתוך מספר  באוגדה בטוחים    ,אחרי ההצלחות של יום האתמול ,הפעם  ,שכן
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ומנסה לשנות את רוע מדבר בטלפון עם אלוף הפיקוד  מנחם עינן האוגדה. מפקד דמשק ביירות

 .שקט עוטף את הגזרה .מסביר כי זו החלטת ממשלה ולא ניתן לשנותהאלוף הפיקוד אך הגזרה, 

 עובר בטעות את מחסום האבנים 500ג'יפ עם שלושה קציני מטה של חטיבה  ,לעת ערב ,לפתע

ומפרידות בין כוחותינו לכוחות  195של גד'  לפני הטנק הראשון המונחות על הכביש הבודדות

כעבור שניות בודדות נשמעים מטחי  ,ממשיך לתוך השטח המוחזק על ידי הסורים  הסוריים. הג'יפ

הצנחן, שקיבל את הפיקוד על חטיבת השריון  – )יש לומר 500דורון רובין מח"ט אל"ם  כבדים. ירי

באשר  ,195ד טנקים "בשיחה עם עמי אבן מג קרבת חוד הטנקיםשהיה בשמונה ימים לפני כן(, 

תוך החשכה שזה עתה ירדה. מדי למזנק קדימה רגלית בעקבות הג'יפ ונעלם להערכות מול הסורים,  

ח חילוץ מגדוד ו, כמשטח האויב מצליח לחלץ עצמו עם הג'יפ הקצינים פעם נשמעות יריות, אחד

הרוג ולידו קצין  500קצין התחזוקה של חטיבה  – םהאחרים יהצנחנים מוצא את שני הקצינ

בשלב   .  להצילו  יםצליחמלא  למרות כל המאמצים  מפנים אותו לתאג"ד אך שם    ,ההספקה פצוע אנוש

מחכים לדווח  .דממה ,ברשתות הרדיו שקטמתח גדול מאוד באוויר ו"ט לא נמצא, מחזה דורון ה

 'ברד'  :שהו קוראימ  500ולפתע ברשת המבצעים של חטיבה  זר לשטח לחפשו,ושח הצנחנים חומכ

נוטל את  . קצין האג"ם החטיבתיעם המח"ט ומנסה לברר מה קורה 'שיבולת'כאן קודקוד 

שמיד  ,הקשר"ח ,שרלי קסלסי לידו עומד. !"תעוף לי מהרשת' שיבולת' קודקוד " :וצועק קרופוןיהמ

ין צקמיד ו (או בפיקוד כנראה בחמ"ל הרמטכ"ל בקריה)שנמצא  ""שיבולת זה הרמטכ"ל :מזדעק

"ט והם מחח הצנחנים לוחובר כ מורט עצבים, ,כעבור זמן מה .ברשת הרדיו האג"ם מתחיל להתנצל

   שקט נופל שוב על הגזרה.הנו. יחוזרים בשלום לכוחות

חיילים ומפקדים  .בהתארגנותעוסקים  כוחות האוגדה .הפסקת אש – בימים אלו –ביוני  19עד  12

ביוני,  13 ביום ראשון. 'טומי'מיסוד כוח לואלו שנפגעו  מקומם שלאת  להשליםחדשים מגיעים 

מיועד לשמש הוא  ,שנשלח ממקשר"ר (הרשקואייל )במסוק, סרן מוטי  לבדו ,מגיע ,מוקדם בבוקר

 אני מתדרך את הרשקו.. אלחוטניםאנו מקצים לו נגמ"ש פיקוד ושני . 'טומי'ח וכקצין הקשר של כ

ציון זכות, מתדרכים את צוות  ,מ"פ ההפעלה והאלחוטן הראשי ,מאיר ;הוראות קשרהוא מקבל 

 צ"ן )רד"ט(התק"ש ארנון מ"פ התקשורת מתדרך את צוות  ;ומייצבים תדרים פיקודהנגמ"ש 

הפקת לקחים מתחילים ב  באוגדה  .'טומי'לכוח  לחבור    הצ"ןעם נגמ"ש הפיקוד ותק"ש    יוצאהרשקו  ו

מפקדת  .ביטחוןהחוץ והיעים מבקרים שונים ביניהם חברי כנסת מוועדת גם מהקרבות, מיראשוני

 אחרי שהמפקדה העורפית חברה אליה עם כל גופי האוגדה ,60אוגוסט ציר האוגדה ממוקמת ב

–ביקור שר הביטחון ואלוף פיקוד צפון מתקבלת הנחיה שהולכים לכביש ביירות  בתום.  המנהלתיים

מן למנצוריה ענ־רויסת א  דמשק, לא ממשיכים צפונה דרך עין זחלתא לצופר, אלא בעיקוף מערבי דרך

תוך כדי   ',בגנבה'  ואפשר יהיה להתקדםקרובים  שם לא נצפו כוחות סוריים  שהיא  הסברה    ;ובחמדון

שהיה שקט ורגוע יחסית,   בשבוע זה    צם.בהסורים מר  מבלי להעיר את  ,הפסקת האש  למרות,  'זחילה'

אלא העבירה  ,. הוא לא ביטל את חתונתולהתחתן ,211קשר"ח  ,סרן אלכס ארואסטי היה אמור

אורז ופרחים  'מטחי'מארונית דיר אל קמר, שבהרי השוף. תושבי העיירה קיבלו ב/לעיירה הנוצרית

מספר ימים לאחר מכן, לפני הלחימה  .יםבאוטובוס ומשפחותיהם שהגיעבני את הזוג הצעיר ו

. 569 האוגדתי הקשר קשר בגדוד קצין אג"םסרן שמוליק דנציגר שהיה  בידיבביירות הוחלף אלכס 

עם המח"ט החדש דני בנדל שהחליף את המח"ט אלי גבע שסרב להמשיך   211שמוליק הגיע לחטיבה  

 ביירות. העיר בלחימה עם החטיבה לעבר

לעבר   לה להתקדם באיגוף עמוק מערבה דרך הרי השוףיחמתהאוגדה    ראשון,היום  ב  –ביוני    21עד    20

עושה דרכו לתפוס שטחים שולטים מילואים גדוד צנחנים . דמשק ביירותבחמדון ועליי שעל כביש 
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תנועה מאובטחת בתצפית ובאש   מאפשריםכשהם שלא כמו בעין זחלתא,    ,נעמן־על העיירה רויסת א

ה לעיירה ומטהר אותה ללא התנגדות ממשית. בלילח הטנקים וכ נכנס ,שניהיום ב .לכוחות האוגדה

 שומעים קולות של טנקים נעים מצפון. הסורים מתגברים את הגזרה.

מתחילים להתקדם לעבר מנצוריה ו דמשק ביירותלעבר כביש  נועמגיע האישור להמשיך ל–ביוני  22

ואש תופת של   מטח סאגרים  נורה על כוחותינו  לפתע  ;תוך אבטחת האגפים ע"י כוחות נח"ל וצנחנים

על  יעילההיורה אש  ארטילריה סוריתבסיוע נדו סוריים המחופרים בעמדות שולטות מחיילי קו

נכבשת הגבעה המסולעת לקראת ערב    .ויר מעניק סיוע קרובומתפתח קרב קשה כשחיל הא    .כוחותינו

 מעל מנצוריה.מתייצבים הכוחות ו

כולל ירי קטיושות שאחת מהן קוטלת שמונה  ,הסורים מתחילים לתקוף ,לקראת שחר  –ביוני  23

מפקדת האוגדה מדלגת לגבעה המסולעת  .מפנים ומטפלים בנפגעים .עשר שמונהצנחנים ופוצעת 

 500חוד חטיבה  מגיע לקראת ערב .. בצהרים מגיע הרמטכ"ל למפקדת האוגדהשמדרום למנצוריה

אני מברך על ההחלטה למקם את צומת הקשר  .דמשק ביירותק"מ מכביש  3 ,לרכס שקיף בתלון

מממסרים את רשתות האוגדה ומתווכים  ,האוגדתית בג'בל ברוך, הם עושים עבודה טובה מאוד

 ברשתות של כוחות האוגדה.  

. חטיבת גולני לאוגדה של הלחימה מוכפפתהמחודשת שלאחר תחילתה  חמישיהיום ב –ביוני  24

 500חטיבה    .דמשק  ביירותכביש  כיבוש  הינו  יעד  הכש  ,תאומי קשר  ונעשים  קבוצת פקודותמתקיימת  

בפיקוד   195ח השריון מגדוד  וכמגיע    ,אחרי קרב קשה עם נפגעיםו  ,וירופורצת קדימה, בסיוע חיל הא

 ,דורון רובין ,500מדווח מח"ט  1807בשעה  חטיבת גולני.  אתםו ,דמשק ביירותעמי אבן לכביש 

מפקד האוגדה מנחם עינן מדווח לפיקוד ושולח מברק  . "אנחנו על השחור" :האוגדתית רשת הרדיוב

באזור   שהאוגדה ניצבת על כביש ביירות דמשק,  430באמצעות נגמ"ש הטלגרפיה    ,מהחפ"ק האוגדתי

יקוד צפון ולמטה הכללי מחפ"ק האוגדה לפ  במלחמה  היה זה המברק היחידי שנשלח  .  בחמדון־צופר  

  .האוגדה( נקלטו בחפ"קשמברקים מהרבה  )להבדיל  בקריה בתל אביב

מצפון לכביש  נטושה,מפקדת האוגדה מדלגת לבחמדון ומתמקמת בתוך מפקדה סורית   –ביוני  25

 הטלגרפיה) 429של זחל האלפא עם תק"ש דמשק. דילוג זה ייזכר בגדוד עקב התהפכות  ביירות

הנהג ושני צפנים שהיו  נפצע. (בתוכוהיה שכשוורצי )האחכ"ס  ,מאוד לתוך ערוץ עמוק, (והכ"ס

 .כוחות סורייםנמצאים של הערוץ ממול בגדה השנייה כש, ללא פגע פוץקבקדמת האלפא הצליחו ל

ניתקה תיבת הכ"ס גם לאלפא להתפרק, המנוע ניתק ממנו ו והנפילה גרמההערוץ היה עמוק 

משיכה לנוע כשכוח טנקים נשאר מנפצע ופונה. האוגדה  אך – רצי במזל לא נהרגווהתפרקה כשו

הסודי  ,למנוע מכוחות סוריים להתקרב אליו ואל חומר הכ"סעל מנת לאבטח את שרידי התק"ש 

ח מגדוד וכ בידי , בקרקעית הערוץ,בניסיונות החילוץ ובפיצוץ התק"ש ביותר שהתפזר לכל עבר.

של   במסוקלמגרש הכדורגל בבחמדון ומשם  ופוניתי   וברגל  בגבאף אני    תידסה של האוגדה, נפצעההנ

 חולים רמב"ם בחיפה. הלבית  669יחידה 
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''ג בלבנון, באדיבות שמעון גולן, של דמשק מנצוריה ובחמדון לעבר כביש ביירות־אלהאוגדה דרך  ה שלולחימ התנוע

 2017 , הוצאת מערכות ומודן,במלחמת שלום הגלילקבלת החלטות בפיקוד העליון 

 

שהועבר בהורדת  569שהיה מפקד צוות הצ"ן מגדוד הקשר  ,נפל רב"ט משה ברדוגו ז"ל  –ביוני  28

הכפרים מזרחית לעיירה מחטיבתי באחד  הלילה  הנפגע מרימון שנזרק לחניון  הוא    .211ח לחטיבה  וכ

 .ה זובמלחממשה היה החלל הראשון מהגדוד שנפל  דאמור.

 חוזר על קביים לגדודו בחיפה אני מוותר על החלמה במתקן החלמה של חיל הרפואה – תחילת יולי

־ביירותלעיירה עליי, על כביש  לקראת מערכה אפשרית בביירות מדלגת מפקדת האוגדה בלבנון.

. וסביבותיה על העיר ביירות בה יותרוהעיירה קרובה יותר לביירות ומשם יש שליטה ט .דמשק

בתי קיץ לעשירים מערב הסעודית  שימשוווילות נטושות ש מפקדת האוגדה מתמקמת בשכונת

  המפרץ.  נסיכויות מו

ממקם את  נגמ"שי הפיקוד צמוד לווילות המשמשות את חמ"לי האוגדה ומזינים   ,מ"פ הפעלה  ,מאיר

פורס את אמצעי התקשורת )המב"מ,  ,מ"פ התקשורת ,ארנון .אותם באמצעות ש"טים בקשר רדיו

המרכזייה האוגדתית ואת כל כבלי התקשורת( בין המבנים ואת הצ"נים על גבעה סמוכה הצמודה 

אבי בן דור עם  .לשגרת פעילות של חזרה לכשירות ומתן שירותי קשרלרק"שי הרדיו. הגדוד נכנס 

הם יוצאים ליחידות   .חיילי הבצ"א משלימים מלאים של מכשירי קשר, חלפים, כבלים וסוללות ועוד

האוגדה ומבצעים טיפולים במערכות הקשר ברק"ם. פיקוד צפון התחיל לבצע מסובי דאר במסוקים 

הדאר ומפיצה אותו בסבבי את ום, פלוגת הפעלה הייתה ממיינת שהיו פוקדים את האוגדה מדי י

דאר אוגדתיים שהיו פוקדים את יחידות האוגדה הפרוסות בהרי השוף עד עין זחלתא במזרח. פלוגת 

התקשורת הכשירה ניידת רדיו טלפון לחיוג והחלה לעבור בין היחידות כדי לאפשר לחיילים לדבר 

 עם ביתם בטלפון.
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 בלבנון הווילה בה התמקמה מפקדת גדוד הקשר בעליי שבהרי השוף 
 מקור: אביהו דיסטלמן

 
 

 

 

                                    ם לחייג לביתםלילחיי הבין יחידות האוגדה ואפשר התק"ש רד"ט שהוסב לניידת חיוגים, עבר
 מקור: אביהו דיסטלמן
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 ברוך'בל לג כרמלה רה בין ישיר רדיו קשר

ממסר הרדיו האוגדתי בג'בל ברוך מעניק גם שרותי תווך מנהלתיים ומקשר בין העורף לחזית. 

 פצועים מהגדוד בבית החולים רמב"םאת ה מבקר ,, עמי אבן500מחטיבה  195מג"ד  ,באמצע יולי

לרכס הכרמל, קורא ברשת הרדיו לממסר האוגדתי בג'בל  ,בתום הביקור הוא מטפס גבוה .בחיפה

 מעדכן על מצב הפצועים.וברוך ומשם בתווך לחטיבה 

בשבוע האחרון של יולי מתהדק המצור על  .והמחבלים מידי פעם, מתחוללים ימי קרב מול הסורים

מחסור במים ומזון, לוחצת על מיה האזרחית בעיר אשר סובלת מהפסקות חשמל,  יביירות, האוכלוס

 כנע, אך אלו לא נכנעים.יאלפי המחבלים לה

 

 רותיהמצור על בי

מתקבלת פקודה להגביר את המצור ולהיערך לכיבוש מערב ביירות. חפ"ק האוגדה   –  תחילת אוגוסט

מטה קציני  .נטוש ליד ההיפודרום והמוזיאוןמדלג לעיר ביירות ומתמקם צמוד למגדל מגורים 

 באמצעות ש"טים על מכשירי הרדיו בנגמ"שים.   יםעמדות בקומות העליונות ושולט  יםהחפ"ק תופס

ארנון זוארץ נו לבין המחבלים, יתלול מסלול בין כוחותירי בכינון ישיר ושמידי פעם מתבצע על אף 

( ברחובות ביירות כבלים  מפזרת  באמצעותסוללים קו טלפון )בכיר הקוונים באוגדה,    ,חפוטהיצחק  ו

 .(ביה"ס למ"כים) 828ה ולחפ"ק חטיב 500חפ"ק חטיבה בין חפ"ק האוגדה לבין  יםומתקינים נל"נ

 :האוגדתי ולפתע  ,מפקד הסיוע הארטילרי  ,אופואל"ם  אני מטפס לקומה העליונה שם נמצא בתצפית  

היה האוזניים מצלצלות, אני חש כאב ודם זורם במורד הירך,  הכל רועד, חדר הסמוך,פיצוץ אדיר ב

 . לעורף בפינוי רפואיולא היה צורך  טופלתי במקום ,הפעם נפצעתי קלבלים. חמזה פגז שירו ה

 ,בחצר שים". חיילי הקשר בחפ"ק שהו ליד הנגמרב"ט משה קדוש ז"ל נפגע ונהרג – באוגוסט 11

 הצמוד למגדל המגורים שבו ממוקםנגמ"ש הטלגרפיה בין נגמ"ש הצ"ן לבין מרגמה נפל פגז  לפתע

הוציא ערכת עזרה ראשונה ומהר לטפל ד החיילים נפגע ומשה זינק לנגמ"ש, אח .האוגדתי חפ"קה

היה החלל השני של גדוד הקשר הצפ"ר משה קדוש  .ונהרגמרסיסו נפגע ובפצוע ואז נפל פגז נוסף 

 .הבמלחמ

בביירות, אליהם  עמדות המחבליםעל מסיבית פותחים בהפצצה  יל האווירמטוסי ח – באוגוסט 12

הפגיעות . 'וולקן'מצטרפים כוחות האוגדה בירי טנקים, ארטילריה ואף באש בכינון ישיר מנגמ"ש 

ולפינויים  םלכניעתבהמשך שיביאו שיחות ל מביאות אותם להסכים וכיתורם, הכבדות במחבלים

 .מלבנון

החיילים  ראשוני המחבלים עוזבים את אדמת לבנון בדרך הים לתוניס. –יום שבת באוגוסט,  21

וחוזרים לדמשק, כשהם מלווים בכוחות   במשאיות  הסוריים ומקצת מהמחבלים, עוזבים את ביירות

 האוגדה.  בשליטתדמשק המוחזק  ביירותאו"ם ועוברים דרך כביש 

 14,000־של יותר מ מביירות פינויהסתיים מאחרוני המחבלים עוזבים את לבנון ובכך  –בספטמבר  1

 עליי.למפקדת האוגדה בחוזר האוגדתי חפ"ק החיילים סוריים.  2,590־ו לוחמי אש"ף מחבלים

באזור  שהיו בעמדה קדמית 932ל "חיילים מגדוד הנחשמונה  :האוגדה מקבלת מכה –בספטמבר  4

ח חילוץ שנשלח לעמדה וכ .עונים לקריאותלא ושיגרת בדיקות הקשר אינם מקיימים את  בחמדון

של ארבעה מחבלים   בשביללא קרב  רנות מבצעית ונפלו  לא שמרו על עגילה שהיא ריקה. הסתבר שהם  

על גג בית מקומי  0400בשעה . המפקדה הכללית –החזית העממית לשחרור פלסטין ו פת"חמארגוני 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%AA%22%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%97%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A8_%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9F_-_%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%AA
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ה את על איתן תחקיר לכלל הגורמים, בסופו השאהחטיפה קיים הרמטכ"ל רא"ל רפמקום בקרבת 

 ,לאחר שנה וחודשיים,  1983בנובמבר    23שישה מהחטופים שוחררו ב־סא"ל יהודה מאיר.    ,932מג"ד  

  .וחצילאחר כשנתיים , 1985במאי  21ב־והשניים הנותרים שהובאו לדמשק שוחררו 

באופן רשמי. אולם  שלום הגלילאז מסתיימת מלחמת מביירות, א יוצצה"ל  – :1982בספטמבר  29

 כשמפקדת האוגדה בעליי. האוגדה ממשיכה לשהות בהרי השוף בלבנון

 

 שהיית צה"ל בלבנון

 .בהרי השוף בלבנוןנמצאת בשהייה מבצעית האוגדה  – 1983עד יולי  1982תחילת ספטמבר 

 3־ליום, בנו, התנועה בצירים הופכת להיות מסוכנת מיום ימדי פעם נעשים פיגועי ירי כנגד כוחות

ביניהם גם אוטובוס של  ,שיירת אוטובוסים מאובטחתביריות ממארב מחבלים  תמותקפאוקטובר 

 ,חיילי הגדוד שחזרו מחופשה, בין החיילים מספר נפגעים בהם שני הרוגים אחד מהם שמעון יהב

 .לא היו נפגעים מבין חיילי הגדוד .500מפלוגת הקשר של חטיבה אלחוטן במילואים 

החיילים מתחילים לצאת לסבבי חופשות בטיסה משדה התעופה בדאמור, הגדוד נכנס לשיגרה 

 . 1983שנמשכת עד יולי בלבנון מבצעית 

 מנחם עינן מסיים תפקידו, מחליף אותו תא"ל אמנון ליפקין שחקתא"ל מפקד האוגדה מתחלף, 

רס"ן הרצל הלאלי ו ,כן מתחלף הסמג"דל קודםמספר ימים . של צה"ל( 15־)לימים הרמטכ"ל ה

בפרט, מפקדי וחיילי הגדוד יוצאים משקיעים רבות אנו  .)ג'ינג'י( אלסטרמחליף את רס"ן יוסי 

ארץ שהופתעו בהתראה ־לחופשות, לקורסים ומקודמים בדרגות, ביניהם סרן מאיר לוי וסרן ארנון זו

בפורום מטה האוגדה והגדוד, שחק, שם  של מפקד האוגדה תא"ל אמנון 'וילה'קצרה לקבל זימון ל

 .פז"ם דרגת רס"ן בקיצורל הועלות, בלי שום הודעה מוקדמ

: עורקי הרד"ט שעיקרן  ובחיל כולו  מתקיים תהליך נרחב לקידום מערכות הקשר באוגדהזו  בתקופה  

מופעלת  מוצפנים.  TDMמוסבים לעורקי ,, לאגד הארטילרי ולאגד התחזוקהלחטיבות ,הגלויים

 תאפשרמש SB-427ו־ SB-428וטלפוני  SB-3614עם רכזות  לחיוג ישירמערכת חיוג אוטומטית 

לגורמים  ניתן היה לחייג ישירות מבעל תפקיד באוגדה מעתה .העברת מידע עד רמת סווג סודי

. יתטדרמ  הייתה זו אז מהפכת תקשורת  .שימוש ומעבר דרך מרכזיות  ללאבחטיבה או בפיקוד צפון,  

הוכנסה  'שדה קרב'. מערכת 500בחטיבה  בטנקים הראשונים 'בית היוצר'מתקינים את מכשירי 

 'דוגמית' של) 'זרוע הגליל'לחמ"ל המודיעין. מופעלת מג'בל ברוך לפיקוד תשתית שדרת תקשורת 

ק האוגדתי "ואליה מקושרים גם עורקי הרד"ט ממפקדת האוגדה ומהחפ  לבוא(  ההעתיד  'אבן יקרה'

הדבר שיפר את איכות הקשר, חסך תדרי רד"ט והקטין את ההפרעות ההדדיות  צפון.הלפיקוד 

 לעורקי הרד"ט.

עמוק. הגדוד נכנס ו  רב  כל האזור מתכסה בשלגואויר קשים,  התנאי מזג    –  1983וינואר    1982דצמבר  

, מפנים וציוד חורף  כפי שנהוג במוצב החרמון העליון. אנו מקבלים לבוש חורף מתאיםלמשטר חורף  

למניעת  ,שלג במקומות וצירים הכרחיים ומטפלים באמצעי הקשר, בעיקר באנטנות החשופות

 שבבסיסי האנטנות. סיבוב/קפיאת מנועי התאום
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   1983ינואר  –בחצר הווילה בעליי העמוק  בשלגהמג''ד אביהו )סאשה( 
  דיסטלמן: אביהו מקור

 

 

 

 1983נגמ"ש הקשר במפאו"ג בעליי שבלבנון ינואר 
 מקור: אביהו דיסטלמן
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 יציאת האוגדה מלבנון

הגדוד   חילות  ,חודשים  13אחרי    האוגדה יוצאת מלבנון ועוברת למחנה נפח ברמת הגולן.  –  1983יולי  

 . והשמחה גדולה ממעלה אפרים חוברות לגדוד בנפח

מחליף אותי חברי . 162וקצין הקשר של אוגדה  569כמג"ד את תפקידי מסיים  אני – 1983אוגוסט 

 אני עובר לשרת במפקדת קשר"ר בתפקיד ראש ענף מבצעים. הרצל הלאלי. סא"ל ,הסמג"ד

 

 

 1983 אוגוסט 8, דיסטלמןרס"ן הרצל הלאלי מחליף את סא"ל אביהו )סאשה(  ,בנפח"דים מג החלפת מסדר
 נושא דברים, תא"ל אמנון ליפקין שחק מפקד האוגדה, ואביהו )סאשה(המג"ד הנכנס הרצל  – בתמונה על הבמה

 רס"ן שרלי קסלסיהסמג"ד  – . מפקד המסדרהמג"ד היוצא
 מקור: הרצל הלאלי

 

 8, דיסטלמן)סאשה(  אביהו"ל סא את החליף הלאלי הרצל"ן רס, בנפח)אפיק(  569מסדר החלפת מג"דים  בתום
 1983אוגוסט 

 מקור: הרצל הלאלי



 
 

20 
 

 תוצאות המלחמה

המלחמה הביאה להגליית מפקדות אש"ף לתוניס, לחיסול רוב הכוח הצבאי של הארגונים 

ברגיעה ושקט שיגרה, יישובי הצפון זכו בחיי  .פגעה קשות בצבא הסורי בלבנוןוהפלסטיניים, 

 לתקופה ארוכה.

 –אולם יש לציין כי אין ווקום, במקום המחבלים הפלסטינאים שיצאו מלבנון, קם ארגון טרור אחר  

 ה.ללאהחיזב

 

 סיכום

חיילי הגדוד גילו מקצוענות, התמדה, נחישות ודבקות במטרה במלחמה על הקשר, כל אחד בתחומו, 

.  המטאפורה שבסיסמת הקשררציפות  ולא אחת סיכנו עצמם ואת חייהם על מנת ליצור ולשמור על  

 , ללא פשרות,לועושים הכ. המלחמה על הקשר :משמעותה "המברק עבור יעבור " החילהמורשת של 

. התיאורים על ממסר רדיו בודד בג'בל בכל מקום ובכל עת שנדרש ,קשר בכל מצב לקייםעל מנת 

 ברוך ועל סלילת קו טלפון תחת אש בתוך העיר ביירות הם רק דוגמאות לכך.

 

 אין יכולת לבצע לחימה מודרנית ללא מערך קשר יעיל

"אין יכולת   במלחמה:מדברי מפקד האוגדה אלוף )מיל'( מנחם עינן על גדוד הקשר כאן המקום לציין 

. קח מאתנו )המפקדים( את  ..לבצע לחימה מודרנית ללא מערך קשר יעיל, ללא קשר לא ניתן לשלוט על הכוחות..

פרס והנחה גורמי תיווך וממסר כך שכיסינו   ,בפיקודו של סאשה ,גדוד הקשר ..עיוורים וחרשים...הקשר ואנו כמו 

ביירות ועד סוף המלחמה לא הייתה  -את כל השטחים וכשהגענו לאזורים כמו נחל דמור, הלחימה על כביש דמשק  

 . '..."ןמצוי'.. אם לתת ציון לגדוד הקשר שלי? הייתי נותן את הציון ...לנו בעיית קשר.

 

 ברוךשל הנופלים לעולם ועד יהיה זכרם 

המונצחים בגלעד  569גדוד קשר חללי שני  ביניהם נהרגו במהלך מלחמת לבנון, חיילי צה"ל  654

 משה ברדוגו ז"ל ורב"ט משה קדוש ז"ל.  רב"ט :שהוקם במחנה הגדוד במעלה אפרים

 זכור אותם לעד.נ
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 מלבנון תמונות אוסף

 

 1982אוגוסט  -קשר''ר בעליי ביקור 
  לביא, (לייבל) אברהםאל''ם  "רקשר סגן, תא''ל מנחם עינןהאוגדה  מפקדאביהו )סאשה(, "ד המגלשמאל:  מימין

 אל''ם שלום ארד"פ צפון מקשא  תא''ל צבי אמיד,"ר קשר
 מקור: אביהו דיסטלמן

 

 

 לבנון, בעליי בווילה הגדוד במשרדי כוסית הרמת, הפעלה"פ למ מתמנה רחום משה סרן
 )לא מזוהה(, ניסים ורד,אלחוטן , דרור משולם דוד חורי, אלחוטן חפ"ק מפקד האוגדהאלחוטן : לשמאל מימין
הרצל סמג"ד ציון זכות, אלחוטן ראשי משה רחום, מ"פ הפעלה עודד, קצין טכני אביהו )סאשה( דיסטלמן, המג"ד 

 אטיאסמכונאי מהחימוש גבאי, מכונאי מהחימוש  הלאלי,
 מקור: הרצל הלאלי
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 עין זחלתא, במהלך הפסקת האש, בתום שבוע הקרבות הראשון 

 מפקד האוגדה תא"ל מנחם עינן שר הביטחון אריאל שרון,, אל"ם דורון רובין 500מח"ט  :שמאלימין למ
 ,דביר ,זמורה־ביתן ,כנרת ,הגליל שלום במלחמת 500 'טיבהח של סיפורה :השחור על אנחנוי, ברקא אבירם באדיבות

 2016 – ז"תשע
 

 

 הכפר עין זחלתאמבואות איר לוי מעל מ"פ הפעלה מ
 מקור: מאיר לוי
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 מועלה לדרגת רס"ןמאיר לוי  הפעלהמ"פ 

מימין מפקד האוגדה תא"ל אמנון ליפקין שחק ומשמאל המג"ד סא"ל אביהו )סאשה(  :מעניקים למאיר את הדרגה
 דיסטלמן

 מקור: מאיר לוי
 

 

 בווילה בעליי בלבנוןלחמ"ל הקשר  בכניסה
איציק קמב"ץ הקשר הרצל הלאלי, הסמג"ד , שליש הגדוד, המג"ד סא"ל אביהו )סאשה( דיסטלמןלשמאל: מימין 

 אל נקווה
 הלאלי.הרצל : מקור
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 1982 חורף, זחלתא בעין האוגדה מטהקציני מ חלק
בלתי ידוע, קצין התחזוקה האוגדתי סא"ל משה גרינפלד, קצין הקשר האוגדתי סא"ל אביהו לשמאל:  מימין

 גרשון וולפין, סגן מפקד האוגדה אל"ם בני טרן ד"ר אוגדתי סא"להרפואה ה)סאשה( דיסטלמן, קצין 
 הרצל הלאלי :מקור

 


