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 תשע"טה אלול

 2019 ספטמבר
 

 'עובדה'הקשר במבצע 
 

 1דניאל רוזןמאת: אל"ם (בדימוס) 
 

 מבוא

), קבעה את הנגב כחלק מהמדינה היהודית. 1947, כ"ט בנובמבר 181תוכנית החלוקה (החלטת או"ם 

, 1949במרץ  10ל־ 5התקיים בין ה־ש – האחרון במלחמת העצמאותהצבאי המבצע  – 'בדהוע'מבצע 

ישראל  ה המדינית שלתביעת לבסס אתנועד  2לאחר שהמשא ומתן לשביתת נשק עם ירדן כבר החל,

קיומו של . לקבוע עובדות בשטח) –(במילים של היום  בתחום מדינת ישראל נגב הדרומילהכללת ה

המבצע במקביל לשיחות שביתת הנשק הטיל על המבצע מגבלות מדיניות חמורות, כמפורט בפקודת 

 חשש להסתבכויות פוליטיות.המבצע, מ

יגאל אלון.  אלוף מבצע 'עובדה' נוהל בפיקוד חזית ד' (מקביל לפיקוד דרום של ימינו), בפיקודו של

איפשר את השתלטות ישראל  , 1949בפברואר  24הסכם שביתת הנשק עם מצרים, שנחתם ברודוס ב־

הנגב. הוצאת מצרים ממעגל הלחימה איפשרה לחזית ד'  וםללא קרב על חלקו המערבי של דר

לשחרר כוחות שעמדו מול המצרים (חטיבת אלכסנדרוני כיתרה את המצרים בכיס פלוג'ה) לצורך 

 המבצע.

נעה ש נחום שריג, סא"ל , בפיקודו של )12(חטיבה  'הנגב'חטיבת פלמ"ח במבצע פעלו שתי חטיבות: 

. נעה בדרך הערבה נחום גולן,סא"ל , בפיקודו של )1(חטיבה  'גולני'חטיבת ; דרך הר הנגב המרכזי

בן ציון פרידן, ניהלה במקביל סא"ל בפיקודו של  ),3(חטיבה  , חטיבת אלכסנדרונישלישיתחטיבה 

, גבול הר חברון ובקעת ים על צפון מזרח הנגבללא קרב מבצע נוסף, מבצע 'ייצוב', בו השתלטה 

 .(מצדה ועין גדי) המלח

. כל השטח הדרומי של פלשתינה(א"י) 1949באפריל  3הסכם שביתת הנשק עם ירדן נחתם ברודוס ב־

 3המנדטורית נכלל בתחומי מדינת ישראל.

 

 ההתלבטויות המדיניות

והתרוממות הרוח במהלכו , ההתלבטויות הצבאיות על ההתלבטויות המדיניות ערב המבצע

 גוריון:־בן דבעקבותיו ניתן ללמוד מיומני ראש הממשלה ושר הביטחון, דו

[השם הראשון  על מבצע 'יציב'[שרת]  ומשה[דורי]  יעקב[ידין],  "בערב התייעצות עם יגאל: 1949במרץ  3

, ועל־יד [עין־יהב] , על־יד עין־ֶויבה[ראש־זהר]. יתפסו עמדות בעין־גדי, בדרך לרס־זווירא של מבצע 'עובדה']

 
, לאסופה זובאיתור המסמכים ששימשו בסיס  הסיועעל  מארכיון צה"ל ומערכת הביטחון לגב' יפעת ארנוןתודתי   1

 .5ולחברת כרטא על הסכמתם להשתמש במפה בעמוד 
 .1949במרץ  4שיחות שביתת הנשק עם ירדן החלו ברודוס ב־  2
 מובלעת ניצנה הוגדרה כשטח מפורז. רצועת עזה לא נכללה בתחום ישראל.  3



2 
 

שרים וחמישה קילומטר מצפון לאילת, ברמה ממערב עכעשרים או  –[מזרחה לבקעת הסיירים]  ביר מלחן

אבל אם אלה לחם באנגלים, ינגלים? ברור שאין להאהערבה. השאלה היתה: אם יתנגשו עם כוחות הלגיון? עם 

ן. אולם תפיסת עמדה בקרבת אילת כל כך חשובה טחויפלשו לתוך השטח שלנו, יש להביא הדבר מיד למועצת הבי

של התנגשות דמים עם הלגיון, בתנאי שזו לא תיהפך למלחמה ממש (שבה [הסיכון]  ומכרעת שיש לקבל הריְסק

 ."ישתתפו האנגלים). בכיוון זה ניתנו הוראות למטה

[עם ירדן]  קפלן. השיחות ברודוס[אליעזר] ו[שילוח] , ראובן [שרת] "ביקרו אצלי אתמול משה: 1949במרץ  7

רוב הגבול בין עבר־הירדן לא"י בערבה לא  –אינן מבטיחות... אמרתי  לראובן שאין להסכים לקווי שביתת־נשק 

ע'דיאן, אום  ןשלנו, נמצא בברדיה, עי, לפי האזנות [ירדנים ומצרים] יוכר על־ידי שלטונות עבר־הירדן. האויב

היה צריך להגיע  לפי התוכנית[למבצע 'עובדה'] רשרש (!), רס א־נקב, ג'בל אידד וביאר אידר. כוחותינו יצאו 

אם שדה התעופה יהיה  –וח המוטס והאספקה יגיעו לאיגפי כ. ה[שדה אברהם] ייְגפִ עם ערב לשדה־התעופה באִ 

 ".8/7צריכים לצאת לפעולה בליל  3ו־ 1. כוחות חטיבה לח"ז 8/7בליל  –ראוי לשימוש 

כינסתי הממשלה החדשה ומסרתי לה על כיבוש הנגב [בכנסת]  "צמוד אחרי שבירת הישיבה: 1949במרץ  11

שהושלם בימים האחרונים בלי שפיכות דמים. הסכם שביתת־הנשק עם מצרים איפשר חדירה לדרום הנגב מצד 

ים בתוך המדבר ושדה־התעופה כמרכז הספקה לחוליות שחדרו מזרחה, ודרומה. מערב, ולאחרי שגילינו שביל

] נתקע הדגל שלנו במימי מפרץ ים־סוף. 11-10שהלילה בשתים עשרה [חצות ליל [דורי]  הבוקר טילפן לי יעקב

 הגענו לאילת. זה אולי המאורע הגדול ביותר בחודשים האחרונים, אם לא בכל מלחמת השחרור והכיבוש. ולא

המצווה לכוחות עבר־[מפקד הלגיון] גלאב [גנרל]  חת! אתמול בבוקר תפסנו מברק שלאת דם פה אף טיכנשפ

 4.. בידם היו רס אל־נקב ואּום־ַרשַרש. אנו חונים עכשיו בעין־גדי ובאילת"ןהירדן לסגת לעבר־הירד

 

 המבצע

ה לעבור נתכנ 1כאמור, חטיבה . 1949במרץ  5המבצע יצא לדרך משטחי כינוס באזור באר שבע ב־

נועדה להגיע למפרץ אילת  12וחטיבה דרך מעלה עקרבים, לרדת לערבה ולהגיע בציר הערבה לאילת. 

 דרך הר הנגב המרכזי.

('שדה אברהם'), ואחרי תפישת המנחת  , איגפיאותר מנחת כמה עשרות ק"מ מצפון לאום רשרש

. כוח חלוץ של חטיבת הנגב הגיע לאזור המנחת היה חיל האוויר אמור להטיס לשם ציוד וחיילים

 במרץ בצהריים, ובמהלך הלילה הוטס חלק ניכר מהחטיבה אל השדה. 6לאחר מסע מפרך ב־

במרץ תפסו  9ת, ובליל ה־חלק מהדרך ברכב וחלק רגלי נעוהחטיבה חיפשה דרך מעבר למפרץ אילת, 

אחרי שהירדנים נסוגו  ),, היום: מעבר נטפים('משלט הצוק' נקב־את המוצבים הירדניים בראס אל

שנעו דרומה. כוחות החטיבה נעו בג'יפים דרך בקעת הירח  1מחשש כיתור בידי כוחות חטיבה 

ראל מאולתר, אותו , אז הניפו דגל יש1500ם רשרש בשעה ושבעברו המצרי של הגבול) והגיעו לא(

 אברהם (ברן) אדן, לימים אלוף בצה"ל.מפקד הפלוגה תלה 

במרץ בערב הגיע  6דרומה נעשה  תוך איגוף נקודות שהוחזקו בידי כוחות ירדניים. ב־ 1מסע חטיבה 

במרץ תפס כוח של החטיבה את עין ויבה  7(עין חצבה). ב־ עין ֻחוְצוּבעיקר הכוח של החטיבה לאיזור 

במרץ הגיעה החטיבה לביר מליחה (באר  8המקום. ב־ , לאחר שהכוחות הירדניים נטשו את(עין יהב)

 
 –הוצאה לאור, תשמ"ג  –ריבלין, ד"ר אלחנן אורן, משרד הביטחון , עורכים: גרשון יומן המלחמהדוד בן־גוריון,   4

 .974-972, כרך ג', עמודים 1982



3 
 

במרץ נבלמה התקדמות החטיבה על ידי מארב ירדני באזור יטבתה. הכוחות הירדניים  9. ב־מנוחה)

במרץ המשיכה החטיבה את מסעה דרומה. כוחות החלוץ של  10נסוגו במשך הלילה ובבוקר ה־

 .1700הגיעו לאום רשרש בשעה החטיבה 

 

 הקשר במבצע

-(שכונה מאוחר יותר מק 20-הקשר במבצע התבסס על קשר רדיו. האמצעים המרכזיים היו מק

(שכונה  19-), מכשיר תג"ם נישא, ששימש לקשר דיבור קצר טווח (קילומטרים בודדים), ומק300

מכשירים אלה שידרו ( ארוכים), ששימש בעיקר לקשר מורס בת"ג, בטווחים 191-מאוחר יותר מק

מגברי  והי 19-. לחלק מהמקווט באלחוט דיבור) 2.5ווט בלבד באלחוט מורס,  10בהספק נמוך, 

, שעקב צריכת הזרם הגבוהה שלהם, ווט באלחוט דיבור) 14ווט באלחוט במורס, עד  30(עד  הספק

ם, כדי למנוע צורך עם גבישי 19-נעשה ניסיון להשתמש במק 5לא ניתן היה להפעילם בתנועה.

 , אך הניסיון לא צלח.'רישות'ב

 .536-ברמת הפלוגה נעשה שימוש במק

כמות גדולה  הע חייב התבססות על קשר רדיו בת"ג. לקראת המבצע סופקבצאופיו המיוחד של המ

ליחידות שהשתתפו במבצע. היה מחסור באלחוטני מורס, שנאספו ממקורות  19-של מכשירי מק

ה פעילות מקיפה למתקון מכשירי הקשר על כלי הרכב של תמגוונים, לשם תמיכה במבצע. נעש

 היחידות שהשתתפו במבצע.

 ונים.לחטיבת פלמ"ח הנגב סופקו יוני דואר, אך לא אותר דו"ח על השימוש בי

טלטולי הדרך הקשים, החול והאבק פגעו בשמישות ציוד הקשר, שנדרש בתחזוקה רבה. היה מספיק 

 ציוד חלופי.

ן מפקדות לכוחות קדמיים. יקילומטר ב 25מגבלות אמצעי הקשר חייבו טווחים של לא יותר מ־

וכי יהיה מראש הובהר שלא יהיה קשר דיבור בין מפקדת החזית לחטיבות, אלא קשר מורס בלבד, 

 קושי לקיים קשר ארוך טווח בתנועה, ויידרש לעצור ולפרוס אנטנות כדי להקים קשר.

 מטוסים קלים שימשו לתיווך תג"ם ואיפשרו למפקדת החזית לעקוב אחר התקדמות הכוחות.

מחשש לאיכון , ית מוחלטת תוכרז עד הרגע שיתקלו או יתגלו לאויב"אלחוט הדממ" קבעההמבצע  פקודת

'מגלי כיוון' של תחנות  י האויב יש מכשיריםד"ידוע שביהאויב, שכן ידיעות מודיעין העלו כי  הכוח בידי

"דממה אל־חוטית לכל המכשירים דרומה לעין קבעה  1פרשנות הנחייה זו הייתה מגוונת: חטיבה  6.רדיו"

"לרגל סודיות קבעה  12חטיבה  7.האויב"ר תוסר רק במגע עם האויב או לאחר שיחידה תתגלה לעיני שחוסוב א

המבצע בעיקר במסע ההתקרבות נתנת בזה ההוראה המפורשת לשמר על דממה אלחוטית מחלטת במשך כל 

המבצע אלא במקרים בהולים, טקטיים בהם המפקד האחראי על היחידה לאחר שיקול מדוקדק באם הדבר הכרחי 

הקשר  ןבדו"ח קצידממת האלחוט לא נשמרה.  –ועל בפ 8.רשאי לתת הוראה להפר את הדממה האלחוטית"

 
, העמותה להנצחת שבעים שנות חיל הקשר והתקשוב: מערכות שיטות ואמצעיםראו דניאל רוזן, מיכאל נגל,   5

מתואר  20-. מק71-67בעמודים מתואר  19-. מק2018 –חללי חיל הקשר והתקשוב, יהוד־מונוסון, התשע"ט 
 .76-75מתואר בעמודים  536-מק .81-79בעמודים 

 .6308/1949-53 )א"צ(להלן:  , ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון1949במרץ  2נספח קשר לפקודת המבצע,   6
 .1949/6308-136, א"צ 1949מרץ  3, נספח קשר למבצע ' עובדה', 1 החטיב  7
 .6309/1949-53, א"צ 1949מרץ  2, נספח קשר לפקודת מבצע, 12חטיבה   8
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אני מטיל ספק אם בתפיסה ולא נשמרה, [דממת האלחוט]  "היאכי  נכתבלאחר המבצע  1של חטיבה 

בדו"ח סרן (לימים סא"ל) צבי אלנתן, קצין  9.הנוכחית של המפקדים בערך הדממה אפשר לקיים כזו"

"מטה החזית היה בהאזנה מלאה ונתן קריאה אלחוטית כל שעתיים... היות והוכרז נכתב:  12הקשר של חטיבה 

. ניצלנו את על דממה אלחוטית, נקבע לתת תשובה רק שלוש פעמים ביום... קוים קשר תמידי עם אוירוני הסיור

בכדי להפחית את האזנת  20-די למנוע האזנה למרחק, ובכלל הרבנו להשתמש במקמבנה הקרקע וטיסה נמוכה בכ

 10.האויב"

הקשר ענה לציפיות המפקדים ואיפשר את השליטה במבצע. נקודת התורפה למרות המגבלות, 

 המרכזית היה קשר בלתי מספק למנחת 'שדה אברהם'.

לחמת העולם מתה נהוגה בפרט מעניין הוא כי מרשמי הקשר למבצע הם בשיטה הבריטית שהיי

 השנייה. רק מאוחר יותר עבר צה"ל למרשמי קשר בשיטה האמריקאית, הנהוגה עד היום.

 

 נספחים

יכולותיו באותה צה"ל והתבוננות במבצע האחרון של מלחמת העצמאות מעלה פרטים מאלפים על 

מסמכים אלה כוללים פקודות עת, ולכן אנו מציגים אסופת מסמכים להצגת הקשר במבצע 'עובדה'. 

מבצע, נספחי קשר, כמה מהמברקים ששודרו במהלך המבצע ודו"חות קציני הקשר על הקשר 

 במבצע.

 הנספחים כוללים את אלה:

 .חזית ד'ת מבצע של פקודו .א
בחתימת רס"ן (לימים אל"ם) אריאל עמיעד, קצין הקשר של חזית  חזית ד'נספח קשר של  .ב

 ד'.
 חתימת סרן דב מנר, קצין הקשר החטיבתי.ב 1נספח קשר של חטיבה  .ג
 .12פקודת מבצע של חטיבה  .ד
 בחתימת סרן (לימים סא"ל) צבי אלנתן (קוניש). 12נספח קשר של חטיבה  .ה
 קשרי דואר עם היוצאים למבצע. – 12הנחיות חטיבה  .ו
 .נאקב)־(ראס אל פקודת מבצע לתפיסת הצוק – 12חטיבה  .ז
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 הקשר במבצע 'עובדה', נספחים
 

7 
 

 נספחים

 :53-6308/1949)  א"צארכיון צה"ל ומערכת הביטחון (להלן: חזית ד', ת מבצע של פקודו .1
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  :67-401/1952 , א"צ 1חטיבה  שלנספח קשר  .3
 

 
 

 



 הקשר במבצע 'עובדה', נספחים

12 
 

  

 

 

 

 



 הקשר במבצע 'עובדה', נספחים

13 
 

 :53-6308/1949, א"צ 12חטיבה  שלפקודת מבצע  .4
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 :137-6308/1949, א"צ 12חטיבה  שלנספח קשר  .5
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 :53-6308/1949, א"צ עצקשרי דואר עם היוצאים למב – 12חטיבה  .6
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 :136-6398/1949, א"צ נאקב)־אל ס(רא פקודת מבצע לתפיסת הצוק– 12חטיבה  .7
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', כפי שהתקבל במשרד הקשר של חזית ד –כיבוש מפרץ אילת (אום רשרש)  המברק המבשר על  .11
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 :67-401/1952הושגה, א"צ  המטרה – 1חטיבה  .13
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 :26-907/1951, א"צ על הקשר במבצע 1חטיבה צין קשר קדו"ח  .16
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