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  ז משולב "לו –הקרב על ירושלים 
  מלחמת ששת הימים

         

 
  אויב

, ז"פקמ, ל"מטכ, ממשלה
  ם"או

  , 16) מחוז(' חט
 )מילואים(ר "חי

  , 55' חט
  )מילואים(ר מוצנח "חי

  , ")הראל(", 10' חט
  א"ח )מילואים(שריון 

   שמן ויער חולדה-יער בן  בוץ גבעת ברנריופרדסי ק נוף- מחנה תל "פרוזדור"ירושלים וה         פריסה     

  יום שני 1967יוני  5
                   
 א ממריא לתקיפת"ח 07:12               
 א"שדות התעופה וח               
 המצרי               

     לצניחה , נוף- הערכות בתל 08:00   לראש הממשלה 08:00 רוב : "מצרים לירדן ל"רמטכ 08:30
     עריש-בחולות אל  חטיבה פרוסיםהגדודי  8: "סדן" תמגננ 08:15 :ם"משקיפי האו  . המטוסים הישראלים הופלו 
       לאורך הקו העירוני בירושלים  אתישראל לא תתקוף   "!!להכנס למלחמה יש 
       ובפרוזדור  ירדן   

   כוננות לתזוזה 08:30       בשידור ברדיוחוסיין מכריז  09:25
         :ל לאלוף"רמטכ 09:30 !נגדנו עמאן על מלחמה 
         להר כוננות להבקעה   
         הצופים וביצוע   
   קבוצת פקודות ביער  10:30 שמועות על ביטול משימת  10:30   מחטפים בירושלים   
   חולדה לכיבוש לטרון  הצניחה    " הפעמון("   
         )שייך עבדול עזיז   
         :16' ז לחט"פקמ 09:30  
         לקדם את העתודה   
         כולל(החטיבתית    
         העירה) םטנקי   

" העתודה החטיבתית"על : 16ט "מח 09:45 מ אשכול "רוה 9:47 ל "הירדנים פתחו באש נק 09:40
 ועוד] ממוכנת[" הירושלמיתהסיירת "(

      

       "הטנקים הירושלמית' פל" –טנקים  18  אין: למלך חוסיין  לאורך כל החזית הירדנית 
       לנוע מסטף לשטחי כינוס ])182פ 'גש[  לישראל שום כוונה   
       ירושליםבמרכז ש  למלחמה עם ירדן   

         :10' האלוף לחט 10:00 אש ירדנית על הר הצופים 10:00
       ממוקמת במרכז" העתודה החטיבתית" 10:30 כוננות למחטף לטרון   
       העיר     

         אישור להשיב:ז"מפק 10:30 - כבשנו את ארמון"רדיו קהיר  10:30
         לאש הירדנית  "הנציב 
              

            העיראש ארטילרית על  11:00
       ראשית החזרת אש מהר הצופים 11:30 מכריז ברדיו מ"רוה 11:20 ולאורך כל הגבול עם ירושלים  
         על פתיחת מלחמה   ירדן 
       בקו העירוני, "ל"הפעלת מטעני  11:55 )אין אזכור לירדן(   

           :1ד "לבה האלוף 12:00 )ר"חי( 3' על חט: ל ירדני"מטכ 12:00
           כוננות הטסת לוחמים   הנציב והר- לכבוש את ארמון 
           להר הצופים  מטוסים ירדנים . הצופים 
           ")מבצע אקרובט("  תוקפים את נתניה ושדה  
             ופה שבכפר סירקיןהתע 
מקבלת התראה לתנועה  10' חט 12:25       - ברגע שה :האלוף 12:30  

 לפרוזדור
  

           ירדנים יתקפו את הר   כבשנו את ארמון: "רדיו עמן 12:30
           הצופים נעבור   . הצופים- הנציב ואת הר 
           למתקפה  -כוחותינו מתקדמים בדרום 
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 א"המראה לתקיפת ח 12:40         :ט"שרהב 12:30   

 הירדני          - לנוע ל 10' על חט  / 31' ר ירדנית מגד"פלוגה חי 13:00
           פרוזדור להבקעה  משתלטת על ארמון  27' חט 
           וחבירה עם הר    ם"הנציב שבידי האו 
           הצופים   

             60' על חט: "ל ירדן"מטכ 13:00
     בוטלו הצניחות 13:00       לנוע מהבקעה ) שריון( 
   החטיבה תפרוץ בצפון : "10' מחט 13:25    מגלה את " הבית הבודד"תצפית   13:30 :55ט "האלוף למח 13:15 "לחברון 
   ותגיעזמנית - צירים בו 4- הפרוזדור ב     הכח הירדני בארמון הנציב   לירושלים' לשלוח גד   
   לחבור  פול  על מנת-אל- לתל        :10ט "האלוף למח 13:20  
   "להר הצופים        -לנוע לפרוזדור ל   

   תחילת תנועה לפרוזדור 14:00    כח ירדני מתחיל לצאת מארמון   14:00 המשימה. הבקעה  כח ירדני מתחיל לצאת משטח 14:00
     מקבל פקודה מהאלוף, 55ט "מח 14:15  לכיוון חוות הלימוד, מערבה, הנציב   להגיע לתל אל פול  חוות"ארמון הנציב לעבר  
           04:00עד   "הלימוד 
 חיל האוויר הירדני 14:45      )ממוכנת(הסיירת הירושלמית   14:10    
 ידינו- חוסל על       הטנקים הירושלמית' טנקים מפל 8-ו   :55ט "האלוף למח 14:15  
   תנועה לפרוזדור  תנועה לירושלים   מגיעים למחנה אלנבי לקראת    )רמלה/ז"פקמ' במפ(   
   עומס רכבים אזרחיים בכבישים   עומס רכבים אזרחיים בכבישים    נגד על ארמון הנציב-תקיפת   -פקודה להבקעת הקו   
   המוליכים לירושלים מקשה על  המוליכים לירושלים מקשה על       העירוני וחבירה להר   
   תנועה הכוחות לעיר  תנועת הכוחות לעיר   -ליד חוות 161ד "פקודות של מג' קב  14:15 )24:00" ש("הצופים    
        - הלימוד לכיבוש ארמון הנציב ו      
        "צוות הקרב המשולב"ל" האנטנה"   מספר אישורים  14:25  
        מחצית פלוגת הטנקים, הסיירת(   וביטולים לכיבוש    
   תנועה לפרוזדור  תנועה לירושלים   )161הירושלמית ופלוגה מגדוד    ארמון הנציב ברמות   
           ,ל"רמטכ,ט"שרהב   
           מ"לאור מו, האלוף   
        -תחילת תקיפת ארמון הנציב ו  15:10 ם"עם האו   
        "האנטנה"      
           לא לתקוף  :ל"מטכ 15:15  
        "האנטנה"גמר כיבוש ארמון הנציב ו  15:35 ון הנציבאת ארמ   
           התקיפה" :ז"פקמ   
        "נקניק"תחילת תקיפת ה  15:50 "בעיצומה   
              

   תנועה לפרוזדור  ירושליםתזוזת כל החטיבה ל 16:00  )גוש-אבו( 163' גד, קבוצת פקודות  16:00 להעלות מיד :ז"פקמ 16:00 מבקשת תגבור 2) ר"חי(' חט 16:00
 אמנעה נגד-תקיפות "      16:10ראדר "עזיז ו-לכיבוש שייך עבדול    55' את כל חט  בטנקים 

 ונגד חיל 40) שריון('חט          לירושלים לביצוע  מעלה ( 27ר "חי' הוראה לחט 16:00
 ,עירקיהמשלוח ה          חבירה עם הר הצופים  לנוע  60שריון ' וחט) אדומים 
 הנמצאים ממזרח לירדן            לירושלים לכבוש בלילה את 
             הקסטל 
              
              
              

   ראשית הבקעה מכיוון מעלה 17:00 פלוגת הטנקים"טנקים מ 10 17:00       60' וחט 27' פקודה לחט 17:00
 -תקיפת הראדר ושייך 17:20 ומכיוון מבשרת) 104' גד(החמישה   ,182פ "גש/  "הירושלמית        נגד של ארמון פהלנוע לתקי 
 עזיז-עבדול  ' גד(הארזים -ומעמק) 106' גד(  55' פ חט"ת עוברים        כחילופין לתקיפת(הנציב  
   )הסיירת החטיבתית/95טנקים           )הקסטל 
 'א על חט"גיחות ח 8 17:30   צת פקודות חטיבתיתקבו 55ט "מח 17:30  "הנקניק"גמר כיבוש מוצב   17:30    

 במעלה 60) שריון(  י הסיירת"גמר כיבוש בית איכסא ע 17:50 צפניה' ק ברח"בחפ) ראשונה(   :ומעתה     /5' וגד 27' שינוי משימה לחט 17:30
 יחוהאדומים ואזור יר  החטיבתית       - בית- ציר התנועה ירושלים  -     לתגבר את הגבעה 60' חט 
        חברון מנותק-לחם       גבעת המבתר, הצרפתית 
     תנועה לירושלים   האיום על דרום ירושלים הוסר  -     חנינה- בית/אל פול- וצומת תל 
           אישור סופי :ז"פקמ 18:10  
           "הפעמון"לכיבוש    
         4-חלק מהסיירת ו(יציאת צוות קרב   18:20 )באחר-צור(   
        " האנטנה"מארמון הנציב ו )טנקים      
   תחילת תקיפת שיך עבדול עזיז 18:30    )צור באחר" (הפעמון"לתקיפת מוצב       
              
    " ראדר  "תחילת תקיפת ה 18:40          

   ) 104' גד(     " פעמון"תחילת תקיפת מוצב ה  18:45    
        באחר- וצור      
    " ראדר  "גמר כיבוש מוצבי ה 19:00 הגעת כל החטיבה לירושלים 19:00        

   עזיז- ומוצב שיך עבדול) 104' גד(  תחילת תצפית על היעדים 19:00        
   )106' גד(           



 הקרב על ירושלים/ ז משולב "לו/  9מתוך   4' עמ        -
  

 
             טום מפגיזים-תותחי לונג 19:35

             א"מתקנים באזור ת 
     )שניה(קבוצת פקודות חטיבתית  20:00     :ממשלה לירדן 20:00  
 א תוקף תותחי"ח 20:00   ס אוולינה"בי/16' במפקדת חט      אם תמשכנה הפגזות   
 טום- לונג    )שכונת רחביה( דה רוטשילד   "הפעמון"גמר כיבוש מוצב   20:10 ישובים נפציץ את    
           עמאן   
 גיחות לתקיפת  9 20:40            
 , מטרות בשועפט          מאשר  :האלוף 20:25  
 ,הגבעה הצרפתית          ,55ט "תכניות למח   
 ,גבעת המבתר          ,24:00" ש"שעת    
 ואוגסטה ויקטוריה          מותנה בגמר ההכנות   
           הלוגיסטיות   
 תקיפה נוספת על 21:00            
 60) שריון(' חט    י האלוף"ע 55ט "תדרוך מח 21:30  י האלוף"ע 16ט "תדרוך מח  21:30    
        )בית ההסתדרות(      
              
   י גדוד "ע" ראדר "כיבוש מוצב ה 22:00 ט במפגש עם האלופים נרקיס"המח 22:00  163י גדוד "ע רדאר : גמר כיבוש  22:00 ל"נציג מטכ,האלוף 22:00  

   )16' חט( 163  'רח(בבית ההסתדרות " גנדי"ו   )16' חט(   :55ט "ומח") גנדי("   
   לוזה-א' ראשית הקרב על חר 22:00 )שטראוס   - מרמת" פעמון"חובר למוצב ה, 62' גד  22:00 :בבית ההסתדרות   
   )106' גד(     רחל   על, "ש"-דיון בנושא ה   
           רקע חשש מתקיפת    
           הר הצופים והחשש   
           לא תחבור ,10' שחט   
           .להר הצופים בזמן   
 ' א מתחיל לתקוף יח"ח 23:40         לחבור 55' על חט    
 ר"וחי) 60' חט(שריון           !בהקדם להר הצופים   
 שנעות ) 27' חט(             
 לכיוון ירושלים          פונההמלך חוסיין  22:50  
           המעצמות 4לשגרירי    
           בבקשה לסייע    
     בעד 55' דים של חט"שלושת המג 23:00     להשגת הפסקת אש   
   )106' גד(לוזה -א' גמר כיבוש חר 23:15 קבוצת פקודות(תקיפה עוד בלילה          
     זאת על מנת לחסוך  )שלישית         
     באבדות ולהמנע מהפסד זמן    "ייתעל"מהר הצופים מדווחים על   23:20 דורש :ל"רמטכ' ס 23:20  
     בחבירה להר הצופים   טנקים ירדנים לעבר ירושלים    תקיפת לדחות את    
           .הצנחנים לבוקר   
           האלוף מתנה זאת    
           לציר  10' בהגעת חט   
   פ"ת –) שריוניות 9" (דוכיפת"' יח 24:00 )מבית הכרם(ראשית תנועת כוחות  24:00     רמאללה עד-ירושלים   
   106' גד  לשטחי הערכות      01:00   

  יום שלישי 1967יוני  6
           'מאשר לחט :האלוף 01:00  
   :משתלט על צומת 95טנקים ' גד 02:00       02:15" ש", 55   
 תקיפות אלה נמשכות  נינהבית ח-בית איכסא-נבי סמואל  בקעההבגזרת ה" ל"הפעלת מטעני  02:15        
 לאורך הלילה עד    יבתיתהחט         
 אור השחר    )71' וגד 66' גד(תחילת ההבקעה  02:15        
     " טנקים ירושלמים" 10בסיוע          
     בית ספר לשוטרים וגזרת בגזרת         
     .ארח'ג- שייך         

     עתודה חטיבתית 28' גד         60' וחט 27' תגבורות מחט 02:35
             מגיעות לתל אל פול 
              
              
     71' וגד 66' י גד"סיום ההבקעה ע 03:15        
     ס לשוטרים"וראשית הקרב בבי         
              
   זהרה' משתלט על חר 95טנקים  'גד 03:30 תחילת הקרב בגבעת התחמושת 03:30        
   ).פול-אל-ר צפונה לתל"מ 700-כ(  )66' גד(         
   :ומעתה           
   רמאללה מנותק-ציר ירושלים  -  )66' גד(ס לשוטרים "גמר כיבוש בי 03:45        
   ובכך החלה אבטחת האגף    מבקיע לדרך שכם בפירצת 28' גד 03:45        
   הצפוני של ירושלים    71' גד         
              



 הקרב על ירושלים/ ז משולב "לו/  9מתוך   5' עמ        -
  

 

   )106' גד(כיבוש בית סוריק  04:00          
   , הצומת, המוצב –כיבוש בידו  04:10          

   )104' גד(הכפר           שיחה טלפונית בין המלך 04:50
     גמר כיבוש צומת בתי החולים 05:00       חוסיין לעבד אל נאצר 
     ותחילת) 66' גד(ומלון אמבסדור          

     שבשולי ) 71' גד(וז 'טיהור וואדי ג        מגיעים) 60' חט(טנקי פטון  7 05:00
   "ש"-ב" ש) "95' גד(תחילת קרב   05:10 הר הצופים        פול-אל- ממזרח אל אזור תל 
   באזור תל אל פול           

     מגיעים" ירושלמים"וטנקים  28' גד 05:30       ל ירדני מציע למלך "מטכ 05:30
     א.ק.מ.י-ל        חוסיין לסגת מהגדה 
     ממשיך לטהר את המושבה 71' גד 05:30        
     וז לכוון 'האמריקאית ואת ואדי ג         
     מוזיאון רוקפלר         
   'וגד 106' גד(כיבוש נבי סמואל  06:10 "גבעת התחמושת"גמר הקרב ב 06:15        
           104(   
     "סמטת המוות"תחילת הקרב ב 06:30        
     ")ירושלמים"וטנקים  28' גד(         
              
     השתלטות על המנזר הצרפתי (  07:00שנמצא בראדר ( 163' התראה לגד  07:00    
     )28' גד(שבדרך שכם    נקבעה" ש"שעת ה. טור-על כיבוש אבו      
     :סימטת המוות"גמר הקרב ב 07:00  -ל אך נדחתה פעמיים עד 11:00-ל      
     השתלטות על מלון ריבולי מול   15:00      
   -באזור תל" ש"-ב" ש"גמר קרב  07:30 שער הורדוס         
   פול- אל           
              
     )28' גד(כיבוש מוזיאון רוקפלר  08:00        
     מבקש אישור לכיבוש 55ט "מח 08:00     :10' ז לחט"פקמ 08:30  
     העיר העתיקה      אל- אישור לכיבוש תל   
   "לכבוש את תל אל פול: "10ט "מח 08:30       פול וחבירה בהמשך   
   )106' גד(     10' פ חט"עוברים ת 954' וגד 68' גד  09:00 בשועפט 55' לחט   
     טהנוצר רצף שלי, מבחינה מעשית 08:30  )נבי סמואל/בידו(      
   גמר כיבוש מוצב תל אל פול 09:15 - וז לבין הר'בין הצנחנים בואדי ג      אין להכנס :ט"שרהב 09:15  
     הצופים      מחשש,לעיר העתיקה   
           פגיעה במקומות   

           הקדושים  נערכת להגנה ממזרח , 27' חט 09:45
   ,ראשית תקיפת מוצב גבעת המבתר 09:30       :ישיבת ממשלה 09:30 לתל אל פול 
   הגבעה הצרפתית ושועפט        דיון בנושא כיבוש   
   )106' גד(  נמשכת הלחימה בשכונות       העיר העתיקה   
     הערביות שמצפון לעיר העתיקה         
   כיבוש שועפט 10:15          

             נערכת להגנה 60' חט/3' גד 11:00
             בנבי מוסה 
              
   גמר כיבוש מוצב גבעת המבתר 11:45          
              

   גמר כיבוש מוצב הגבעה הצרפתית 12:00  כרם לאבו טור -מגיע דרך עין, 163גדוד   12:00   נסיגת שרידי הכוחות הירדנים 12:00
   מבחינה מעשית נוצר רצף שליטה 12:00 זיתהראשון לחבור פי 66' ד גד"סמג 12:20       מגבעת המבתר והגבעה 
   הצופים-בין השריון לבין הר  עם הכוחות שבמובלעת הר הצופים   צוות, הראשונים לחבור להר הצופים  12:25 )הר הצופים(ט "שרהב 12:25 הצרפתית 
        ל"נציג המטכ, האלוף, ט"של שרהב   דוחה הצעת האלוף   
   קבוצת פקודות לכיבוש רמאללה 12:30    דועו   לכניסה מיידית לעיר   
           מחשש , העתיקה   
           לריבוי נפגעים ופגיעה   
           במקומות הקדושים   
              
   'להקצות פל 95ד "למג 10ט "מח 13:40       : 10ט "האלוף למח 13:40  

   קשיים טכניים. 55' טנקים לחט        טנקים' להקצות פל  מורה על) מצרים(מרשל עמר  14:00
   ולוגיסטיים משהים את חבירתה         55' לחט  נסיגת כל הכוחות הירדנים 
   55' לחט          מהגדה 
              

   בשייך, 55' ת  לחטחובר 10' חט 14:30 צנחנים ' חוברת לחט 10שריון ' חט 14:30     :10' ז לחט"פקמ 14:30ל הירדני מורה על נסיגת "המטכ 14:30
   ארח'ג  ארח'ג-בשיך 55      אישור לכיבוש   כל הכוחות הירדנים מהגדה 
   לכיבוש רמאללה) ראשונה(פקודה  14:30    )163' גד(תחילת ההבקעה באבו טור   15:00 רמאללה   
        פרצות 2-וסיוע טנקים ירושלמים ב      
        "לולב"פלוגתיות לכיבוש עמדות       
        "בית המחלקה"ו      
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        בסיוע  ,המשך התקיפה באבו טור  15:30    
        נוספות לכיבוש פרצות  2- טנקים ב      
        בית התריסים "ו" אריה"עמדות    לכבוש את  :ז"פקמ 16:30  
        "הצהובים   אוגוסטה) מוצב(רכס   
           טור- ה ורכס אויקטורי   
   /95 'דמג) ראשונה(טנקים ' פל 17:00 /95 'דמג) ראשונה(טנקים ' פל 17:00     )19:00 –" ש("   
   ברוקפלר 55' חוברת לחט 10' חט  55' חוברת ברוקפלר לחט 10' חט      הוחלט :ועדת שרים 16:30  
     55ט "קבוצת פקודות של מח 17:00     על הימנעות מכניסה   
     - ברוקפלר לכיבוש רכס אוגוסטה      בלילה לעיר העתיקה   

     :טור- אס ויקטוריה ורכ        - מאבו 27' הוראות נסיגה לחט 17:30
     .וז'יתקוף מוואדי ג 71' גד        נשאר לבדו 3' חט/8' גד. דיס 
     תשמש  10' הטנקים של חט' פל        בעיר העתיקה 
     לרכרתק מרוקפ         
     עם סיירת ,הטנקים הירושלמית' פל         
     יתפסו את רכס 80 צנחנים  'חט         
     אל הרכסטור מהכביש העולה - א         
     רוקפלרמוזיאון כיוון מ         
              
              
   "להלכבוש את רמאל: "10ט "מח 18:05    גמר כיבוש וטיהור אבו טור  18:00    
   )95' גד(           

             לעבור"ל הירדני פוקד "המטכ 18:30
             ציפיה להחלטת" (למגננה 
             )מועצת הביטחון 
   )95' גד(גמר כיבוש רמאללה  19:30 תחילת תקיפת אוגוסטה ויקטוריה 19:30        
              
     'חט טנקים ירושלמים וסיירת 5 19:45        
     -טעו בניווט והגיעו לגת 80צנחנים          
     החלצות קרבהחל . שמנים      לסיים  :ועדת שרים 20:00  
עיר את כיתור ה   

 הפריצה העתיקה 
          

           תבוצע באישור   
           בלבד ט"שרהב   

             ביטול הוראות נסיגה 21:00
              
     עצירת תקיפת אוגוסטה ויקטוריה 22:15        

     -חשש משריון ירדני שעולה להר(        נאצר ממליץ לחוסיין על נסיגה 22:25
     לבוקר מחרת" ש"ודחיית ) הצופים        מכל הגדה 
              

             ל ירדני לכל "הוראת מטכ 22:30
             01:00- החטיבות לסגת החל מ 
              
              
      לאור ידיעותפקודה להערך למגננה  24:00     :ט"מ לשרהב"רוה 24:00  
      ממזרחשעולה  שריון ירדניעל        הממשלה החליטה על   
      אל כיוון ירושלים       כיבוש העיר העתיקה   

  רביעייום  1967יוני  7
              

             רמהעי 3' חט/8' נסיגת גד 01:00
             העתיקה 
              

             !להפסיק לסגת: "ל ירדני"מטכ 01:30
             !!"להאחז 
              
     הכוחות שנלכדוחילוץ קרב גמר  02:00     לחדש תקיפת :ז"פקמ 02:00  
     )גשר נחל קדרון(שמנים -ליד גת      /אוגוסטה ויקטוריה   
           55ט "מח. טור- א   
           11:00-ב" ש"ממליץ על    
              
           מועצת הבטחון של 03:00  
           הפסקת אש :ם"האו   
           ,יום רביעי – 22:00-מ   
                ביוני 7   
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                לכתר את :ל"רמטכ 06:00  
                העיר העתיקה   
                   
                לכבוש את :ט"שרהב 06:15  
                העיר העתיקה   
                   
   'י גד"מוקצת ע) שניה(טנקים ' פל 07:00 )10' חט/95' גד(טנקים נוספת ' פל 07:00     לתקוף מיד :ז"פקמ 07:00  
   55' חט/66' רת לגדוחוב 10' חט/95  בהר 55' חט/66' חוברת לגד      את רכס אוגוסטה   
   בהר הצופים  הצופים      טור- 'א/ויקטוריה   
              
   "!!לנוע לכבוש את יריחו" 08:00          
               לכבוש  :ל"מטכ 07:45  
               ובהקדם את העיר   
               העתיקה   
                  
 א את מוצב"קיפת חת 08:30   -תחילת תקיפה מוצב אוגוסטה 08:30        
 אוגוסטה ויקטוריה    :צירים 2—ב, טור- ויקטוריה ורכס א         
     )10' חט(טנקים ' עם פל 66' גד         
     מוואדי, 71' גד. מכיוון הר הצופים         
     תוקפים את מוצב אוגוסטה, וז'ג         
     טנקים' במקביל עולה פל. ויקטוריה         
     עם טנקים  10' של חט) שניה(         
     בכביש, 80' ירושלמים וסיירת חט      :55ט "ז למח"פקמ 08:45  
     ומטהרת את הרכס , ממערב      את ומידלכבוש    
     טור- מאוגוסטה ויקטוריה דרך א      העיר העתיקה   
     .דיס-עד לצומת אל עזריה אבו         
     רוץ לעיר בכוננות לפ 28' גד         
     העתיקה לשער האריות או לשער         
     הורדוס         
              
     גמר כיבוש אוגוסטה ויקטוריה 09:30     :ז"ל לפקמ"מטכ 09:30  
     טור ועזריה- א      לפרוץ מיד ולכבוש   
     לפרוץ לעיר העתיקה : "55ט "מח 09:30     את העיר העתיקה   
     "דרך שער האריות         
     פריצה לשער האריות 09:45        
              
     "!!!הר הבית בידינו" 10:00        
              
     פורץ לעיר העתיקה דרך 71גדוד  10:15  פורץ דרך שער האשפות 163' גד  10:15    
     שער האשפות   . לעיר העתיקה      
        מאוייבטיהור העיר העתיקה       
     טיהור העיר העתיקה מאוייב         
              

        לכיבוש, 62' קבוצת פקודות לגד  11:00   פקודה לכל החטיבות  11:00
     נכבדי העיר העתיקה חותמים על 11:15  מוצב מר אליאס     הירדניות לסגת מהגדה 
     הסכם כניעה         
              
              
        לכיבוש מוצב, קבוצת פקודות לסיירת  12:00    
        )הר חומה(וניים 'בל אבו ע'ג      
              
 גיחות תקיפה  16 13:00   ביגמר טיהור העיר העתיקה מאו 13:00        
 -לאורך ציר ירושלים             
 חברון       וניים'ע - בל אבו'תחילת תקית מוצבי ג  13:15    
        ומר אליאס      
           ,ל"רמטכ, ט"שרהב 14:00  
           ביקור בכותל :האלוף   
        וניים'בל אבו ע'גמר כיבוש מוצב ג  14:20 המערבי   
        גמר כיבוש מוצר מר אליאס  14:20    
        ראשית כניסת הסיירת וטנקים   14:30    
        ירושלמים לבית לחם      
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           מבקר מ "רוה 17:00  
           בכותל המערבי   
              
        הסיירת הירושלמית מגיעה לכפר  18:00    
   תחילת תקיפת יריחו 18:15    עציון      
              
              
              
   גמר כיבוש יריחו 19:30          
              
              
              

        ראשית הכנות לכיבוש חברון וחבירה  22:00 !!אש-הפסקת 22:00 גמר נסיגת כל הכוחות  22:00

        לבקעת באר שבע     הירדנים מהגדה 
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  סדר כוחותינו בקרב על ירושלים

  1967יוני  7 – 5

  , 16) מחוז(' חט
 )מילואים(ר "חי

  , 55' חט
  )מילואים(ר מוצנח "חי

  , ")הראל(", 10' חט
 )מילואים(שריון 

  מפקדת חטיבה
  62ר "גדודי חי
  68ר "גדודי חי
   161ר "גדודי חי
   163ר "גדודי חי
  953מ "גדודי חי
  954מ "גדודי חי
  962מ "גדודי חי
  963מ "גדודי חי

  סיור חטיבתית' יח
  )הר הצופים(" מצוף/ " 267' יח
  346כ "גמ
  331כ "גמ

  

  חטיבתיות' יח

  א"מערך הג

  ר "מערך הגמ
  

  : פ"ת
   /)8(' פלוגת טנקים נמחצית 

  182פ "גש

  857ש "גד

  262' גד/ פלסים' פל 2
  603' גד/הנדסה' פל 1

  ה"צמ

  מרחב תיכון/ב"מג
  
  
  

  

  טנקים 8: כ"סה
  

  מפקדת חטיבה
  28רם "חי' גד
  66רם "חי' גד
  71רם "חי' גד
  
  
   
  
  

  סיור חטיבתית ' יח
  
  
  

  
  חטיבתיות' יח

  

  
  
  
  :פ"ת

  /)10(' טנקים נמחצית פלוגת 
  182פ "גש

  :בשלב שלאחר ההבקעה
  80סיור חטיבה ' יח
   10' חט/95' גד, טנקים 'פל 2
  80' כ חט"גמ' פל 2

  

  
  

 טנקים 10: כ"סה

  מפקדת חטיבה
  95טנקים ' גד
  104ש "חרמ' גד
  106ש "חרמ' גד
  
  
  
  
  

  סיור חטיבתית' יח
  344ת "מחמ' גד
  286הנדסה ' פל

  
  
  
  
   חטיבתיות 'יח
  
  
  
  
  
  :פ"ת

   ) 12(צנטוריון  םטנקי' פל
  )שריוניות 9( "דוכיפת"' יח

  

  

  

  
  טנקים  73: כ"סה

 שריוניות  9   
        
        

 


