


מפת חלוקת ארץ ישראל
ם"החלטת האו

1947ט בנובמבר "מיום כ

הנשק   -כולל קו הסכמי שביתת

")הקו הירוק(" 1949 - מ

:להוסיף מקרא

מדינה = כתום/סגול

יהודית

מדינה ערבית= צהוב

שטח בינלאומי

מדינה יהודית

מדינה ערבית

:מקרא



 1948 -ח "תש, ירושלים במלחמת העצמאות

      

המערכה על ירושלים וסביבתה היתה הכבדה והמכרעת שבקרבות מלחמת   �

.העצמאות

.מתוכה כשלושה חודשי מצור, המלחמה נמשכה כשנה�

שהם  , אזרחים 425 -לוחמים ו 1586מהם , חללים 2009במערכה נפלו �

,  נופלים 651 - בחטיבת ירושלים (. כשליש מכלל הנופלים במלחמת העצמאות

 95 -  7חטיבה  , נופלים 206ר "הגמ, נופלים 414]  הראל ויפתח' חט[ח "פלמ 95 -  7חטיבה  , נופלים 206ר "הגמ, נופלים 414]  הראל ויפתח' חט[ח "פלמ

).נופלים ולוחמים שנפלו מיחידות אחרות 20י "לח, נופלים 58ל "אצ, נופלים

.הרובע היהודי בעיר העתיקה נפל לידי הירדנים�

.מערכה זו על ירושלים הסתיימה ללא הכרעה�



מבט על רחוב ממילא

ברקע מגדל דוד ושער יפו



המבנה המרכזי של קבוץ  

רמת רחל בתום מלחמת  

העצמאות



ירושלים בין מלחמת העצמאות למלחמת ששת הימים
1948 - 1967

.העיר הייתה חצויה�

".הקו העירוני"ל וצבא ירדן היו פרוסים משני צדי "צה�

":שטחים מפורזים"הסכמי שביתת הנשק הגדירו שני �

.בדרום" ארמון הנציב"תחום �

.בצפון" הר הצופים"מובלעת �

הייתה פרוסה בתחום העיר בשלושה מתחמים    חטיבה סדירה של צבא ירדן�

".הקו העירוני"מ של "עמדות לאורך  שבעת הק 270גדודיים ובעוד 

:ל בירושלים כללו"של צה הכוחות הסדירים� :ל בירושלים כללו"של צה הכוחות הסדירים�

.עמדות תצפית 10 -שאיישו כ) לוחמים 70" (הקו העירוני"פלוגת �

.במסווה של שוטרים" הר הצופים"במובלעת ) לוחמים 120(פלוגה �

:בירושלים כללו  כוחות המילואים�

)ם"גדודי חי 4(ועוד חטיבת מחוז ) גדודים 4( 16ר "חטיבת חי�

.מובלעת הר הצופים הייתה מקור לחשש קבע ממחטף ירדני�

.שבועית-הקשר בין הר הצופים לעיר התקיים באמצעות שיירה דו�

ל  "מחלוקות בין ירדן לישראל שאיימו על שיבוש השיירה גרמו לא אחת לצה�

.להיערך למבצע פריצה אל ההר



צ

"העירוני-הקו"

1948 - 1967

לרמאללה

אזור מפורז
מוצבים ירדניים

הצד הירדני–הקו העירוני 

הצד הישראלי–הקו העירוני 
עמדות ירדניות

עמדות ישראליות

:מקרא



1967 - 1948תפיסת הביטחון של ישראל בנושאי ירדן 

.ישראל לא תיזום שום מהלך מלחמתי למען הרחבת שטחה1.

לעסוק בכל זמן נתון בחזית אחת  , ככל שניתן, ל"במקרה של מלחמה ישאף צה2.

.בלבד

".מקרה הכל"ל גם לאפשרות של מלחמת "יחד עם זאת ייערך צה3.

.קוו ביניהן-לישראל ולירדן ישנה זהות אינטרסים לשמירת הסטטוס4.

נקבעה לאור סמיכות  , בשנים הנידונות, התפיסה הביטחונית בנושאי ירושלים5.

:כלהלן, האוכלוסייה לקו העירוני והיעדר עומק אסטרטגי להגנת העיר

.י הירדנים"הגנה קשיחה ומניעה מוחלטת של כיבוש שטחים ע�

.העברה מידית של הלחימה אל תוך שטחי האויב�

על מנת לכבוש את , ל יהיה נכון לבצע פעולות התקפיות נגד צבא ירדן"צה על מנת לכבוש את , ל יהיה נכון לבצע פעולות התקפיות נגד צבא ירדן"צה6.

:כתגובה למקרים הבאים, ירושלים המזרחית ושטחים בגדה

.שבועית להר הצופים-שיבוש השיירה הדו�

.ערעור יציבות בית המלוכה הירדני�

.כריתת בריתות צבאיות עם מדינות עוינות�

.כניסת צבאות עוינים לשטחה של ירדן�

תוך שילוב ) 35, 7, 1' חט(תכנונים אלו התבססו בעיקרם על חטיבות סדירות 7.

.כוחות מילואים לפי המקרה

ל להשלים את כיבוש ירושלים המזרחית  "במקרה של מלחמה יהיה על צה8.

.שעות 72 - 12והשטחים השולטים בגדה תוך 

דפוס תכנונים אלה הוא שעמד בבסיס המערכה על ירושלים במלחמת ששת  9.

.הימים



")גרניט" ("פרגול"עיקרי פקודת מבצע 

ובהמשך חבירה להר הצופים  ) פול-עד לתל אל(איגוף צפוני של ירושלים 1.

.טור-וכיבוש רכס אוגוסטה ויקטוריה א

.תקיפת מוצבי הירדנים בצפון ירושלים לא נכללה בכל התוכניות2.

,  הפעמון, מוצבי מר אליאס(בדרום העיר "  מחטפים"במקביל ביצוע 3.

).ציון-מזרח הר, טור-אבו, הנקניק

"ש"שעת ה

: 'אפשרות א�

אווירי שעתיים לפני אור אחרון" ש" אווירי שעתיים לפני אור אחרון" ש"�

לכוחות היבשה באור אחרון" ש"�

: 'אפשרות ב�

אווירי באור ראשון" ש"�

לכוחות היבשה שעתיים לאחר אור ראשון" ש"�

.כיבוש העיר העתיקה אינו כלול בתוכנית�



1967יוני -מאי: אבני דרך

מאי 15

מאי 16

מאי 22

מאי 30

יוני 1

כוחות מצריים נכנסים לסיני

מ מסיני"מצרים דורשת פינוי האו

!ראשית תקופת ההמתנה! ל החל לגייס מילואים"צה

")חוסיין-הסכם נאצר("ירדן מצטרפת לברית ההגנה המצרית סורית 

צבא ירדן תחת פיקוד ערבי מאוחד•

ניתן אישור לכניסת דיביזיה עירקית לירדן•

.וקומנדו מצרי) אוויר-כולל חיל(התחייבות לתקיפות בישראל •

הוקמה ממשלת אחדות לאומית יוני 1

יוני 2

יוני 3

יוני 4

יוני 4

הוקמה ממשלת אחדות לאומית

.דיין התמנה לשר הבטחון

:צבא ירדן מרענן תכנונים ל

"הר הצופים"כיבוש •

".רמת רחל"או /ו" ארמון הנציב"כיבוש •

כיבוש מוצבי איזור מודיעין ושעלבים•

כיבוש הקסטל•

גדודי קומנדו מצרי מגיעים לירדן 2

.חיל החלוץ העירקי נכנס לירדן

.הממשלה מחליטה על מכת מנע מקדימה



תל אביב

4' חט

10' חט

5' חט

גוש
כרמל

9' חט

שכם

סדר כוחות

ל וצבא ירדן"צה

ערב מלחמת 

ששת הימים

:צבא ירדן

40

ירושלים

באר שבע

חברון

16' חט

55' חט

10' חט

גוש
לכיש

:צבא ירדן

ר"חי' חט 7

חטיבות שריון 2
גדודי קומנדו מצרי 2פ "ת

60



החטיבה הירושלמית -) מילואים( 16) מחוז(ר"חטיבת חי

ם אליעזר אמיתי"ט אל"מח�

ר"חטיבת חי�

ל גדעון רוטשילד"סא - 62ר "ד חי"מג�

ה עופר'ל צביק"סא - 68ר "ד חי"מג�

)ם יהושע נבו"י אל"הוחלף ע(ל אשר דר "סא - 161ר "ד חי"מג�

)ל יוסף ברוש"י סא"הוחלף ע(ל מיכה פייקס "סא - 163ר "ד חי"מג�

ן מנחם שרפמן"רס -מפקד הר הצופים �

ן יוסי לנגוצקי"רס -מפקד הסיירת הירושלמית 

לנגוצקייוסי 12

ן יוסי לנגוצקי"רס -מפקד הסיירת הירושלמית �

ן אהרון קמארה"רס -) 182פ "גש(פ פלוגת הטנקים הירושלמית "ת�

חטיבת מחוז�

ל ביל אהרונסון"סא - 953 -מ "ד חי"מג�

ל יעקב ורדי"סא - 954מ "ד חי"מג�

ל נחמיה עוז"סא - 962מ "ד חי"מג�

ל שמואל שקד"סא - 963מ "ד חי"מג�

.ועוד יחידות חטיבתיות�



II

9

II

4

II 2

3
2
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163 II

62II 68

מפת היערכות

ל  "צבא ירדן וצה

מרחב ירושלים

07:00 1967ביוני  5 

II 8

II 2

II 39
3

29

27
3

  II 161

II 962

]954[II 

II 31

עתודה

חטיבתית



"סדן"הערכת מצב בנושא ירושלים תכנית 
20:00 1967ביוני  4מפקד פיקוד המרכז האלוף עוזי נרקיס 

:ל באיזור ירושלים הינן"שתי נקודות החולשה של מערך צה�

איזור ארמון הנציב�

אשר תהווה   -חשש מהשתלטות ירדנית על ארמון הנציב �

.מקפצה לכיבוש דרום ירושלים

מובלעת הר הצופים� מובלעת הר הצופים�

בידודה של המובלעת מהווה פיתוי לכיבושה שמשמעותו  �

.תהיה פגיעה תדמיתית חמורה לישראל



1967יוני  5, יום שני -ראשית המערכה 

חיל האוויר ממריא להשמדת חיל האוויר המצרי•

ל פורצות לסיני"אוגדות צה•

מצרים מאיצה בירדן להצטרף למלחמה•

07:12

חוסיין מלך ירדן מכריז מלחמה על ישראל 09:30

הירדנים פותחים באש לאורך כל החזית 09:40

עתודת החטיבה הירושלמית נעה בשלבים מאזור סטף לשטחי כינוס  

.  במרכז ירושלים

09:40

שמונת גדודי החטיבה הירושלמית פרוסים בעיר ובפרוזדור

.  במרכז ירושלים

:העתודה כללה

)  טנקים 18( 60' מחט', מתוגברת במח,פלוגת הטנקים הירושלמית •

)ר"יפי תול'ג 4,יפי סיור 'ג 9, ים"זחלמ 7(הסיירת הירושלמית ממוכנת •

4/6יום ראשון  5/6/1967יום שני  6/6/1967יום שלישי  7/6/1967יום רביעי 

חטיבה ירושלמית

חטיבת הראל

חטיבת הצנחנים

1 12 246 18 1 12 246 18 1 12 246 18

כוחות ירדנים



!הצופים-עדיפות עליונה לחבירה להר: ל"המטכ
שתי דרכי הפעולה האפשריות לחבירה

:עקיפה -דרך פעולה :  'א

פול שעל ציר  -עד לתל אל, "פרוזדור"שמצפון ל, הבקעת המוצבים הירדנים

הגבעה "דרך מוצב , הצופים-ומשם חבירה מצפון אל הר, רמאללה-ירושלים

".הצרפתית

:ישירה -דרך פעולה :  'ב

)  'מ 1000( בציר הקצר , וחבירה להר הצופים" בית ישראל"ו" סנהדריה"הבקעה  מ

,  ס לשוטרים"ביה,וז 'ואדי ג, גבעת המבתר, י מוצבי הגבעה הצרפתית "הנשלט ע ,  ס לשוטרים"ביה,וז 'ואדי ג, גבעת המבתר, י מוצבי הגבעה הצרפתית "הנשלט ע

.וגבעת התחמושת

אזור מפורז
מוצבים ירדניים

הצד הירדני -הקו העירוני 
הצד הישראלי -הקו העירוני 

עמדות ירדניות
עמדות ישראליות

:מקרא



"ארמון הנציב"א אנכי של אזור "תצ
1967יוני 

למחנה אלנבי

חוות הלימוד

שער מערבי

צארמון הנציב

השער המזרחי

הנקניק



!הצופים-עדיפות עליונה לחבירה להר: ל"המטכ

פקודה לשתי חטיבות לנוע לירושלים לביצוע החבירה

שמן וביער  -הממוקמת ביער בן, )10(ניתנת פקודה לחטיבת שריון הראל  12:25

לצורך ביצוע דרך  ) מבשרת ציון -מעלה החמישה (לנוע לצפון הפרוזדור , חולדה 

.'פעולה א

מוטל עליה  , בחזית המצרית) 55(עם ביטול הצורך בחטיבת הצנחנים  14:15

.'לביצוע דרך פעולה ב, נוף לירושלים-לנוע מתל .'לביצוע דרך פעולה ב, נוף לירושלים-לנוע מתל

.  שתי החטיבות נעות לירושלים 

.הפגזות ורכבים אזרחיים משבשים ומקשים על תנועת שתי החטיבות ליעדיהן 

4/6יום ראשון  5/6/1967יום שני  6/6/1967יום שלישי  7/6/1967יום רביעי 

חטיבה ירושלמית

חטיבת הראל

חטיבת הצנחנים

1 12 246 18 1 12 246 18 1 12 246 18

כוחות ירדנים



הירדנים תוקפים 1967יוני   5, יום שני

.מטוסים ירדניים תוקפים את נתניה ואת מחנה כפר סירקין

".כבשנו את ארמון הנציב ואת הר הצופים: "רדיו עמן

12:30

.משתלטת על מתחם ארמון הנציב) 27' מחט(ר ירדנית "פלוגת חי 13:00

.לעבר חוות הלימוד, כח זה מתחיל לצאת מתחום ארמון הנציב 14:00

כל המאמצים הדיפלומטיים הקדחתניים לשכנע את ירדן שלא להיגרר 

.למלחמה עלו בתוהו

.צוות קרב ירושלמי משולב פותח בתקיפת נגד מתחם ארמון הנציב15:00

4/6יום ראשון  5/6/1967יום שני  6/6/1967יום שלישי  7/6/1967יום רביעי 

חטיבה ירושלמית

חטיבת הראל

חטיבת הצנחנים

1 12 246 18 1 12 246 18 1 12 246 18

כוחות ירדנים

15:00

!המערכה על ירושלים והגדה המערבית החלה

.צוות קרב ירושלמי משולב פותח בתקיפת נגד מתחם ארמון הנציב

)מילואים(החטיבה הירושלמית , צוות הקרב המשולב

ל אשר דר"סא -  161ד "מג�

ן אהרון קמארה"רס - מפקד פלוגת הטנקים הירושלמית �

ן יוסי לנגוצקי"רס -מפקד הסיירת הירושלמית �

  161מגדוד ' פל�



X
27

המערכה

באגף הדרומי

של ירושלים
5.6.1967יום שני 

13:00  - 20:00
:במערכה זו השתתפו

הסיירת הירושלמית ממוכנת  �

סיור   יפי'ג 13, מים"זחל 7(

)רים"ותול

מחצית פלוגת הטנקים  �

אזור מפורז
מוצבים ירדניים

הצד הירדני - הקו העירוני 

הצד הישראלי - הקו העירוני 
עמדות ירדניות

עמדות ישראליות

:מקרא

צוות הקרב הירושלמי

כוח ירדני

X
3

29

X
3

מחצית פלוגת הטנקים  �

)טנקים 8(הירושלמית 

161פלוגה של גדוד ירושלמי �

14:10

13:00



X
27

המערכה

באגף הדרומי

של ירושלים
5.6.1967יום שני 

13:00  - 20:00
:במערכה זו השתתפו

הסיירת הירושלמית ממוכנת  �

סיור   יפי'ג 13, מים"זחל(

)רים"ותול

מחצית פלוגת הטנקים  � 15:00

אזור מפורז
מוצבים ירדניים

הצד הירדני - הקו העירוני 

הצד הישראלי - הקו העירוני 
עמדות ירדניות

עמדות ישראליות

:מקרא

צוות הקרב הירושלמי

כוח ירדני

X
3

29

X
3

מחצית פלוגת הטנקים  �

)טנקים 8(הירושלמית 

161פלוגה של גדוד ירושלמי �

17:30

15:00



X
27

המערכה

באגף הדרומי

של ירושלים
5.6.1967יום שני 

13:00  - 20:00
:במערכה זו השתתפו

הסיירת הירושלמית ממוכנת  �

סיור   יפי'ג 13, מים"זחל(  

)רים"ותול

מחצית פלוגת הטנקים  �

אזור מפורז
מוצבים ירדניים

הצד הירדני - הקו העירוני 

הצד הישראלי - הקו העירוני 
עמדות ירדניות

עמדות ישראליות

:מקרא

צוות הקרב הירושלמי

כוח ירדני

X
3

29

X
3

מחצית פלוגת הטנקים  �

)טנקים 8(הירושלמית 

161פלוגה של גדוד ירושלמי �

20:00



מטר 100



20:00

ניתוק ציר 

בית לחם-ירושלים

כיתור העיר מדרום



.חברון-בית לחם-)המזרחית(ניתוק ציר ירושלים �

.הוסר האיום על דרום ירושלים העברית�

.  ירושלים המזרחית מכותרת מדרום�

סיכום המערכה באגף הדרומי של ירושלים
20:00, 5.6.1967יום שני 

.  ירושלים המזרחית מכותרת מדרום�

4/6יום ראשון  5/6/1967יום שני  6/6/1967יום שלישי  7/6/1967יום רביעי 

חטיבה ירושלמית

חטיבת הראל

חטיבת הצנחנים

1 12 246 18 1 12 246 18 1 12 246 18

כוחות ירדנים



)  מילואים( 10חטיבת השריון הראל , המערכה באגף הצפוני של ירושלים

צ"אחה, 1967יוני  5, יום שני

ר ירדניים לנוע לכיבוש הקסטל  "ל הירדני פקד על שריון וחי"המטכ

רקע
מוקמו על תוואים , שמצפון לפרוזדור, המוצבים המבוצרים הירדניים�

.הרריים שהגישה אליהם הייתה בתנאי עבירות קשים ביותר

היה חשש מתקיפת נגד ירדנית מכיוון בקעת הירדן ומתגבור מכיוון  �

.לטרון

ר ירדניים לנוע לכיבוש הקסטל  "ל הירדני פקד על שריון וחי"המטכ

.וכיבוש חוזר של מתחם ארמון הנציב

19:11: אור אחרון

97%: עלטת ירח



מילואים) 10(חטיבת השריון הראל 

ם אורי בן ארי"אל -ט  "מח

ל צביקה דהב"סא - 95טנקים ' גד

ן יגאל בן דוד"רס - 104ש "חרמ' גד

ל אהרון גל"סא - 106ש "חרמ' גד

ן אמנון אשכול"רס -סיירת חטיבתית 

טנקים סנטוריון  ' פ פל"ת

")דוכיפת("יחידת שריוניות         

.מים"זחל 192, שריוניות 9, טנקים 73: כ"סה



)מילואים( 10חטיבת השריון הראל , המערכה באגף הצפוני של ירושלים

.סיירת חטיבתית, ש"גדודי חרמ 2, טנקים' גד 1: הרכב

צ"אחה, 1967יוני  5, יום שני 

):10(תכנית חטיבת הראל 

בכל עוצמת , זמנית-בו, בארבעה צירים נפרדים 17:00פריצה בשעה 

.החטיבה בסיוע חיל האוויר וארטילריה

.בידו, 3, 2, 1מוצבי רדאר  -טנקים ' ועוד פל 104ש  "חרמ' גד', ציר א 

.נבי סמואל, עזיז-שיך עבדול -טנקים  ' ועוד פל 106ש "חרמ' גד', ציר ב

.זהרה' חר', אל בורג' חר, בית איכסא -סיירת חטיבתית ' ,ציר ג

.זהרה' חר, בית חנינא, בית קיקה' חר -) 'פל 3( 95טנקים ' גד', ציר ד



מבשרת

מעלה
החמישה

קרית
ענבים

אבו גוש

)מילואים( 10חטיבת השריון הראל , המערכה באגף הצפוני של ירושלים

.סיירת חטיבתית, ש"גדודי חרמ 2, טנקים' גד 1: הרכב

צ"אחה, 1967יוני  5, יום שני 

אזור מפורז
מוצבים ירדניים

הצד הירדני - הקו העירוני 

הצד הישראלי -הקו הכפרי 
עמדות ירדניות

עמדות ישראליות

:מקרא
חטיבת הראל המערכה באגף הצפוני של ירושלים

חטיבת השריון הראל
17:00-03:30, 5.6.1967יום שני 

טנקי   61מהם (טנקים  73במערכה השתתפו 

שריוניות 9- ו) טנקי סנטוריון 12- שרמן ו

מבשרת



03:30

17:00
17:00

17:50

17:00

23:00

02:00

02:30

03:30

החל הקרב על

גבעת התחמושת

מבשרת

מעלה
החמישה

קרית
ענבים

אבו גוש

17:00

23:15

19:00

אזור מפורז
מוצבים ירדניים

הצד הירדני - הקו העירוני 

הצד הישראלי -הקו הכפרי 
עמדות ירדניות

עמדות ישראליות

:מקרא
חטיבת הראל המערכה באגף הצפוני של ירושלים

חטיבת שריון הראל
17:00-03:30, 5.6.1967יום שני 

טנקי   61מהם (טנקים  73במערכה השתתפו 

שריוניות 9- ו) טנקי סנטוריון 12- שרמן ו

מבשרת



-) המזרחית(ניתוק ציר ירושלים �

.רמאללה

.ירושלים המזרחית מכותרת מצפון�

סיכום המערכה

,  באגף הצפוני של ירושלים

03:30, 1967יוני  6, יום שלישי



סיכום המערכה   

03:30, 1967יוני  6, יום שלישי

י  "נותקו ע, הנתיבים הראשיים לירושלים המזרחית�

.ל מדרום ומצפון לעיר"צה

.ירושלים המזרחית מכותרת מדרום ומצפון�

זאת היא נקודת המפנה האסטרטגית בהכרעת  �

.המערכה על ירושלים

4/6יום ראשון  5/6/1967יום שני  6/6/1967יום שלישי  7/6/1967יום רביעי 

חטיבה ירושלמית

חטיבת הראל

חטיבת הצנחנים

1 12 246 18 1 12 246 18 1 12 246 18

כוחות ירדנים

.המערכה על ירושלים



)מילואים( 55חטיבת הצנחנים 

ם מוטה גור"ט אל"מח

ל יוסי פרדקין"סא - 28ד "מג

ן יוסי יפה"רס - 66ד "מג

ן עוזי עילם  "רס - 71ד "מג

סרן רפי ישעיה -פלוגת הטנקים הירושלמית ) מחצית: (פ"ת

")קפוסטה("ן מיכה בן ארי "רס - 80סיירת חטיבת צנחנים         

.מים"זחל 7, )שרמן(טנקים  10: כ"סה



14:15-01:00, 1967ביוני  5יום שני  -קרבות חטיבת הצנחנים 

פ   "מועברים בירושלים ת" פלוגת הטנקים הירושלמית"טנקים מ 10

.חטיבת הצנחנים

17:00

.הוטל על חטיבת הצנחנים לחבור להר הצופים 14:15

ישר אל , לירושלים" תפזורת"לוחמי שלושת גדודי הצנחנים מגיעים ב

".ערפל הקרב"תוך 

19:00

01:00 - 20:00תמונת המצב בשעות 

.חטיבת הראל בעיצומו של קרב החבירה אל הר הצופים�

ר בבקעת  "חיל האוויר מבצע תקיפות אמנעה נגד כוחות שריון וחי�

20:00

עד

ר בבקעת  "חיל האוויר מבצע תקיפות אמנעה נגד כוחות שריון וחי�01:00

.ירושלים-הירדן וציר יריחו

 -בעיות בהתמצאות ועוד , בעיות לוגיסטיות, העדר מודיעין נאות�

מקשים מאד על ההצטיידות ועל קיום תידרוכים נאותים של יחידות 

.הצנחנים

אך זכור " (מובלעת הר הצופים"לחבור בהקדם ל: המשימה לצנחנים�

).ט הצנחנים"דברי האלוף למח! את העיר העתיקה

.הצופים-קיימת תחושת דחיפות מחשש לניסיון תקיפה ירדני של הר�

ט הצנחנים "ל לבין אלוף הפיקוד ומח"חילוקי דעות בין דרגי המטכ�

.לראשית ההבקעה" ש"באשר לשעת ה

02:15עד  23:00 -החל מ. נדחית מספר פעמים" ש"שעת ה�

01:00



"ש"דילמת שעת ה: ליוני  6-5ליל 

?האם על הצנחנים להבקיע עוד בלילה או להמתין לבוקר

97%: עלטת לילה   04:05: אור ראשון

:טיעונים לתקיפה בלילה או ביום

המתנה ותקיפה לאור יום: ' א 

י תקיפות חיל "ע, ריכוך משמעותי של המוצבים הירדנים שבצפון ירושלים�

בתוספת ארטילריה שבדרכה לירושלים יקלו הן על   מיד עם אור היוםהאוויר 

.הבקעת הצנחנים והן על המשך הקרב בשטחים הבנויים

ההמתנה תעניק לצנחנים מספר שעות חשובות לשיפור התדרוכים וההכנות  �

תחבור בבוקר להר הצופים ותוכל לסייע  , קיים סיכוי שחטיבת השריון הראל� תחבור בבוקר להר הצופים ותוכל לסייע  , קיים סיכוי שחטיבת השריון הראל�

.בהמשך לצנחנים בכיבוש העיר

י  "תקיפות האמנעה של חיל האוויר יקטינו את סכנת תקיפת הר הצופים ע�

.הירדנים

התקיפה בלילה: ' ב 

מפקדי שלושת גדודי הצנחנים מעדיפים לפרוץ בחשכה בהנמקה למינימום �

.נפגעים

.תקצר את משך החבירה להר הצופים, הפריצה בלילה ואי הדחייה ליום�

הסתייגות האלוף מיעילות תקיפות חיל האוויר המוצעות לראשית אור �

.הבוקר

תקיפה  : ל לאלוף הפיקוד"מאשר סגן הרמטכ 01:00רק בשעה �

   02:15 -ב" ש"לילית 



20:00, יוני 5, תכנית הפעולה: חטיבת הצנחנים 

זמנית -יבקיעו בו" ירושלמים"טנקים  10גדודי הצנחנים בסיוע של  �3

:את הקו העירוני בשתי פרצות

66גדוד  - 1פירצה 

ימשיך לגבעת , טנקים 7בסיוע , ס לשוטרים"יפרוץ מול בי�

יעדים השולטים על צומתי דרכי   -התחמושת ולמלון אמבסדור 

.המפתח לחבירה להר הצופים

71גדוד  - 2פירצה 

המושבה , ארח'ג-אל שייך, טנקים 3בסיוע , יפרוץ מבית ישראל�

בו ייערך לחסימה , וז לכיוון מוזיאון רוקפלר'ג-האמריקאית וואדי בו ייערך לחסימה , וז לכיוון מוזיאון רוקפלר'ג-האמריקאית וואדי

.אל תוך העיר העתיקה" מקפצה"לכיוון מזרח ויהווה 

80צנחנים ' עם הטנקים הירושלמים ועם סיירת חט 28גדוד 

דין וישתלטו על -ימשיכו ברחוב צאלח א 71יעברו דרך פירצת גדוד �

.השטח הבנוי שמצפון לחומת העיר העתיקה בואכה מוזיאון רוקפלר

מטעמים בלתי ברורים כנראה שכלל לא נבחנה דרך הפעולה  �

לפריצה להר  " תכנית המגרה"שהייתה במשך כל שנות השישים 

, משער מנדלבאום מזרחה, "ציר השיירה"ההבקעה ב: קרי, הצופים

!!!בעורפם של המוצבים הירדנים 



המערכה במרכז

חטיבת הצנחנים

6.6.1967, יום שלישי
08:00–02:15-'שלב א

:השתתפו' בשלב א רוקפלר

02:15

06:15

05:00

02:15

07:00

אזור מפורז
מוצבים ירדניים

הצד הירדני - הקו העירוני 

הצד הישראלי - הקו העירוני 
עמדות ירדניות

עמדות ישראליות

:מקרא
הצנחנים

:השתתפו' בשלב א

28-ו, 71, 66גדודים �

80צנחנים ' סיירת חט�

טנקים ירושלמים �10

רוקפלר
06:30

08:00



חטיבת הצנחנים 

6.6.1967, יום שלישי

4/6יום ראשון  5/6/1967יום שני  6/6/1967יום שלישי  7/6/1967יום רביעי 

חטיבה ירושלמית

חטיבת הראל

חטיבת הצנחנים

1 12 246 18 1 12 246 18 1 12 246 18

כוחות ירדנים



66גדוד צנחנים , הקרב בגבעת התחמושת

הנחשב לאחד ההירואים שבקרבות מלחמת ששת הימים , בקרב זה�

. לוחמים 21נפלו 

בעיות קשות בשליטה ובתיאום  , היפגעותם של רוב מפקדי המחלקות�

, בשלב מאוחר מאד, צירופם של הטנקים לקרב, בין כוחות הגדוד

.וגבורתם של הלוחמים הירדנים הם שגרמו לאבידות הכבדות ללוחמינו



המערכה

באגף הצפוני

חטיבת השריון הראל    
6.6.1967יום שלישי 

05:30  - 14:30

"ש"-ב" ש"תחילת קרב 05:30

"ש"-ב" ש"גמר קרב 07:30

כיבוש תל אל פול09:15

03:30

09:15

05:30

אזור מפורז
מוצבים ירדניים

הצד הירדני - הקו העירוני 

הצד הישראלי - הקו העירוני 
עמדות ירדניות

עמדות ישראליות

:מקרא
חטיבת הראל

כיבוש גבעת המבתר11:45

כיבוש הגבעה הצרפתית12:00

חבירה לצנחנים והעברת14:30

פלוגת טנקים לצנחנים

11:45

12:00

14:30



צ"אחה, ביוני 6יום שלישי 

של החטיבה   163י גדוד "ע) המזרחית(טור -כיבוש שכונת אבו

.הירושלמית

גדוד זה סיים כמה שעות  . טור-הגדוד מקבל פקודה לכבוש את אבו

הגדוד מוסע  ). כסיוע לחטיבת הראל( 3קודם לכן את כיבוש מוצב רדאר 

.מהפרוזדור לעיר

07:00

פירצות כשבכל פירצה תוקפת  4טור דרך -זמנית של אבו-תקיפה בו

טנקים   8התקיפה בוצעה בסיוע . היעדים מבנים מבוצרים. פלוגה

.כמסייעים מרכס ארמון הנציב 5-כרתקים צמודים ו 3ירושלמים מהם 

15:00

.טור-גמר כיבוש אבו

עם כיבוש אבו טור הושלם כיתורה  . לוחמים 17ד ועוד "בקרב נפל המג

.של העיר העתיקה 

18:00

4/6יום ראשון  5/6/1967יום שני  6/6/1967יום שלישי  7/6/1967יום רביעי 

חטיבה ירושלמית

חטיבת הראל

חטיבת הצנחנים

1 12 246 18 1 12 246 18 1 12 246 18

כוחות ירדנים



טור- המערכה באבו

של 163גדוד  15:00

אזור מפורז
מוצבים ירדניים

הצד הירדני - הקו העירוני 

הצד הישראלי - הקו העירוני 
עמדות ירדניות

עמדות ישראליות

:מקרא
החטיבה הירושלמית

של 163גדוד 

החטיבה הירושלמית
6.6.1967יום שלישי 

צ"אחה

15:00 18:00



צ"אחה, 1967יוני  6יום שלישי 
המערכה מצפון לחומות העיר העתיקה

.ארח'חוברת לצנחנים בשייך ג) 10(הראל ' חט 14:30

.במוזיאון רוקפלר, פ הצנחנים"הראל עוברת ת' פלוגת טנקים של חט 17:00

:ועדת שרים לענייני ביטחון

אין להיכנס בלילה לעיר העתיקה�

שר הביטחון בלבד מוסמך להתיר כניסה אל תוך העיר העתיקה�

16:30

,  עם חשכה, טור-א -"אוגוסטה ויקטוריה"הצנחנים מתכננים תקיפת רכס 

:בשני צירים

12:00

ל הירדני מורה על נסיגת כל הכוחות הירדנים מהגדה"המטכ 14:00

:בשני צירים

ממוזיאון רוקפלר  , צנחנים' חט 80טנקים ירושלמים ועוד סיירת : ציר אחד

.  בציר העולה ישירות לרכס

.הטנקים של הראל' וז ורתק ברוקפלר של פל'מוואדי ג 71' גד: ציר שני

גורמת  80צנחנים ' טעות בניווט של הטנקים הירושלמים וסיירת חט

בכך נמנעה . 02:00לקרב חילוץ על גשר נחל קידרון שנמשך עד 

.התקיפה שתוכננה לכיבוש רכס אוגוסטה

19:45

.גמר קרב החילוץ על גשר נחל קידרון 02:00

פקודה למגננה לאור ידיעות על שריון ירדני שעולה ממזרח לכיוון  

.ירושלים

24:00



המערכה במרכז

  55חטיבת הצנחנים 

6.6.1967, יום שלישי
02:00 -  17:00 - 'שלב ב

:השתתפו' בשלב ב

28-ו, 71, 6גדודים �

)צנחנים( 80' סיירת חט�

פלוגת טנקים ירושלמים  רוקפלר

אזור מפורז
מוצבים ירדניים

הצד הירדני - הקו העירוני 

הצד הישראלי - הקו העירוני 
עמדות ירדניות

עמדות ישראליות

:מקרא
הצנחנים

פלוגת טנקים ירושלמים �

פלוגת טנקים של חטיבת �

הראל

רוקפלר

19:30

02:00



 1967ביוני  7,יום רביעי 
שיחרור העיר העתיקה

נגד של שריון ירדני -עוברים למיגננה מחשש לתקיפת  24:00

הממשלה החליטה על כיבוש העיר העתיקה

ביוני 7יום רביעי  22:00 -הפסקת אש החל מ: ם"מועצת הביטחון של האו 03:00

חיל האוויר תוקף את מוצבי רכס אוגוסטה ויקטוריה כמו כן כוחות  

ירושלים-ירדנים בציר יריחו

08:30

בשני , הר הזיתים, טור-א, תחילת תקיפת מוצבי רכס אוגוסטה ויקטוריה

:צירים

של חטיבת הראל תוקפים  ) נוספת(עם פלוגת טנקים  66גדוד : ציר אחד

.וז'תוקף במקביל מכיוון וואדי ג 71מכיוון הר הצופים כשגדוד 

זמנית -נכנסים כמעט בו 66וגדוד צנחנים  163כוחות של גדוד ירושלמי 

.לעיר העתיקה" שער האשפות"דרך 

.גמר טיהור העיר העתיקה 13:00

10:15

.וז'תוקף במקביל מכיוון וואדי ג 71מכיוון הר הצופים כשגדוד 

הראל וטנקים  ' של טנקים של חט" תערובת("פלוגת טנקים : ציר שני

תוקפים מכיוון מוזיאון   80עם סיירת חטיבת צנחנים ) ירושלמים

.רוקפלר

.נערך לפריצה לעיר העתיקה 28גדוד 

להיכנס במהירות לעיר העתיקה: האלוף 08:45

לעיר העתיקה" האריות -שער "לפרוץ דרך : 55ט "מח 09:30

!! !הר הבית בידינו  10:00



שיחרור העיר העתיקה
7.6.1967, יום רביעי

07:00  - 10:15

:י "ע
גדודי צנחנים 3•

 80צנחנים ' סיירת חט•

פלוגת טנקים ירושלמים•

הראל' פלוגות טנקים של חט 2• הראל' פלוגות טנקים של חט 2•

ירושלמי, 163ר "חי' גד,פלוגה •

אזור מפורז
מוצבים ירדניים

הצד הירדני - הקו העירוני 

הצד הישראלי - הקו העירוני 
עמדות ירדניות

עמדות ישראליות

:מקרא

החטיבה הירושלמית
הצנחנים



שיחרור העיר העתיקה
7.6.1967, יום רביעי

07:00  - 10:15

:י "ע
גדודי צנחנים 3•

 80צנחנים ' סיירת חט•

פלוגת טנקים ירושלמים•

הראל' פלוגות טנקים של חט 2• הראל' פלוגות טנקים של חט 2•

ירושלמי 163ר "חי' גד,פלוגה •

אזור מפורז
מוצבים ירדניים

הצד הירדני - הקו העירוני 

הצד הישראלי - הקו העירוני 
עמדות ירדניות

עמדות ישראליות

:מקרא

החטיבה הירושלמית
הצנחנים

09:30



כיבוש העיר העתיקה
7.6.1967, יום רביעי

07:00  - 10:15

:י "ע
גדודי צנחנים 3•

)צנחנים( 80' סיירת חט•

הראל' פלוגות טנקים של חט 2•

טנקים ירושלמים• טנקים ירושלמים•

ירושלמי, 163ר "חי' פלוגה  גד•

אזור מפורז
מוצבים ירדניים

הצד הירדני - הקו העירוני 

הצד הישראלי - הקו העירוני 
עמדות ירדניות

עמדות ישראליות

:מקרא

החטיבה הירושלמית
הצנחנים

10:00
09:30



המשתתפים במערכה על ירושלים במלחמת ששת הימים      
)מילואים(ירושלים ) מחוז( 16ר "חטיבת חי�

סיירת חטיבתית 1, ר"גדודי חי �4
פ פלוגת הטנקים הירושלמית"ת�
מ"גדודי חי �4

)מילואים(הראל  10חטיבת שריון �
גדוד טנקים �1
ש"גדודי חרמ �2
סיירת חטיבתית �1

)מילואים( 55חטיבת צנחנים �
גדודי צנחנים �3
פ פלוגת טנקים ירושלמים"ת�

80פ סיירת חטיבת צנחנים "ת

8731091טנקים

71927206מים"זחל

99שריוניות

פ פלוגת טנקים ירושלמים"ת
80פ סיירת חטיבת צנחנים "ת�

כ"סהצנחנים' חטהראל' חטירושלמית' חט

14,948)בהקמה( 7,7904,1583,000לוחמים

5,300הגנה מרחבית

5,940א"הג

26,188)בהקמה( 19,0304,1583,000כ"סה



ם מוטה גור"מלקחי אל

ט הצנחנים"מח





לוחמים נתנו את נפשם 182

על שחרורה של ירושלים

במלחמת ששת הימים

1967יוני  7 -  5

לוחמים מהחטיבה הירושלמית 48

לוחמים מחטיבת הראל 35 לוחמים מחטיבת הראל 35

לוחמים מחטיבת הצנחנים 97

טייסים מחיל האוויר 2

ה.ב.צ.נ.ת



סיכום

שחרורה של ירושלים במלחמת ששת הימים נעשה בזכות לוחמי 1.

שלושת חטיבות המילואים שהשתתפו במערכה ובסיועו היעיל  

.והמשמעותי של חיל האוויר

לא ניזומה על ידינו  , מלוחמינו 182בה נפלו , המערכה על ירושלים2.

אליו הוזעקו בהפתעה שלוש  " קרב היתקלות"ונשאה אופי של 

.שתים מהן ללא כל הכנות למערכה זו. חטיבות מילואים

,  לא נידונו ולא הוגדרו אלא בשלבים, מטרות המערכה על ירושלים3. ,  לא נידונו ולא הוגדרו אלא בשלבים, מטרות המערכה על ירושלים3.

תוך כדי המערכה וניראה כי לא תמיד תאמו המהלכים בשטח את 

.המטרות המוגדרות

מההיבט האסטרטגי הוכרעה המערכה כבר בתום שתים עשרה  4.

לאחר שהכוחות הירדנים שבמרחב , השעות הראשונות שלה

י החטיבה הירושלמית וחטיבת "ירושלים כותרו מדרום ומצפון ע

.הראל בהתאם



)המשך(סיכום 

ולפרוץ את הקו העירוני עוד  ) (04:05ההחלטה שלא להמתין לאור יום 5.
על מנת לחבור בדחיפות להר הצופים ולנצל את החשכה , )(02:20בלילה 

:על מנת להבטיח מינימום נפגעים נראית תמוהה ולו רק משלושה טעמים

.משך החשיכה שנותר לכוחות הפורצים היה כשעה וחצי. 'א�

העובדה כי רק גדוד צנחנים אחד תוכנן לחבירה להר הצופים ואילו  . 'ב�
מצויה  , שני הגדודים האחרים תוכננו להתקדם לכיוון מוזיאון רוקפלר

.בסתירה למשימה לחבור בדחיפות להר הצופים

מוצבי צפון ירושלים היו במשך שנים רבות יעד מתוכנן ומוכר . 'ג�
במסגרת התכנונים לחילוץ שיירות ולפריצה להר  (לתקיפות חיל האוויר 

הטיעון שתקיפות אלה היו עלולות לסכן את  , ומשום כך). הצופים
.כוחותינו או את שכונות ירושלים איננו הגיוני

להקרבה  , בנוסף לנחישות, משקל מכריע בהישגי המערכה על ירושלים6.
היה לנוכחותם ושילובם של תשעים   -ולאומץ שהפגינו לוחמי כל החטיבות 

.ואחד טנקים במרב חלקי המערכה

אלא , טנקים אלה תרמו משמעותית לא רק בקרבות חטיבת השריון הראל7.
גם בקרבות צוותי הקרב של החטיבה הירושלמית ובקרבות גדודי הצנחנים 

.עמם לחמו הטנקים כתף אל כתף ברחובות העיר בואכה שער האריות


