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החזית המצרית
 ¨±π∂π ב≠∏ במארס  אאלמרות שמלחמת ההתשה החלה רשמית 
האש¨  הפסקת  ביטול  על  הכריז  א≠נאצר  עבד  מצרים  כשנשיא 
למעשה היא החלה כבר ביולי ∑∂Æ±π ממועד זה התנהלה לחימה 
זה שטבע את שמה של  היה  גם  נאצר   Æבגזרת התעלה יומיומית 

Æßחרב אל אסתנזאףß ¨בערבית ≠ ±π∂π המלחמה¨ ב≠≤≥ ביולי
החזיתות העיקריות היו קווי הפסקת האש עם מצרים ועם ירדן¨ 
גם  ערב¨  לצבאות  במקביל   Æהסורית בגזרה  הייתה  משנית  וחזית 
לארגוני המחבלים נודע תפקיד חשוב בלחימה ≠ הם ביצעו את רוב 
נוספות  גם בחזיתות  ופעלו  הפעילות המבצעית בחזית הירדנית¨ 

 Æבתוך הארץ¨ בגבול הלבנון¨ ואף פתחו חזית חדשה בחו¢ל
את יעדי המלחמה¨ את מטרותיה ואת קצבה קבעה הנהגת מצרים¨ 
שאמרה להתיש את ישראל במלחמה ממושכת¨ בשלושה שלבים¨ 

 Æאגב ניצול היתרון הערבי במשאבי כוח אדם
העמידה  ¢שלב   ≠  ®±π∂∏ אוגוסט  עד   ±π∂∑ ©יולי  הראשון  בשלב 
בגזרה  היו  זה  בשלב   Æמצרים צבא  שוקם   ≠ נאצר  לפי  האיתנה¢ 
התנהלה  הפעילות  עיקר  אך  גדולות¨  אש  תקריות  כמה  המצרית 
בגזרה הירדנית¨ בגלל ניסיון המחבלים להקים בסיס למלחמת גרילה 

Æבתחילה ביהודה ושומרון ואחר כך בבקעת הירדן המזרחית
ßשלב ההגנה   ≠  ®±π∂π ∏∂π± עד פברואר  בשלב השני ©ספטמבר 
 Æהיה על צבא מצרים להרוס את ביצורי צה¢ל בתעלה ≠ ßהמונעת
 Æ®±Æ±±Æ±π∂∏© ע חמדיßשלב זה נקטע בעקבות פשיטת צה¢ל על נג
בספטמבר ∏∂π± הוקמה ßהחזית המזרחיתß בפיקוד גנרל עיראקי 

¢נתיש את ישראל במלחמה ממושכת¢

Æובה נמשכו תקריות האש במשך כל התקופה
צליחה  תוכננה  שבמסגרתו   ≠  ßהשחרור ßשלב   ≠ השלישי  השלב 
לכיבוש סיני¨ עמד להתחיל בקיץ Æ±π∂π ואולם במקומו החל ßשלב 
ההתשהß¨ שכלל סדרת הפגזות כבדות ופשיטות על קו המעוזים 
כי  פאוזי¨  המצרי¨  הכריז שר המלחמה   ±π∂π ביולי  ב≠≥≥   Æהחדש

 Æ¢הולך וקרב שלב השחרור¢
את  שיבשו  הישראלי  האוויר  חיל  תקיפות  המצרית  בזירה 
ניפוץ   Æצה¢ל לידי  עברה  המבצעית  היוזמה   Æהמצרים תוכניות 
מערכת הגנת הנ¢מ המצרית ©דצמבר π∂π±® והפעלת מטוסי חיל 
∞∑π±®¨ הניעו את מצרים  האוויר להפצצות בעומק מצרים ©ינואר 
ברית≠המועצות  קיבלה   ±π∑∞ ובמארס  סובייטי¨  סיוע  לבקש 
 Æמצרים עומק  על  האווירית  ההגנה  משימת  את  עצמה  על 
באפריל ∞∑π± החל שלב חדש∫ צבא מצרים ניסה לקדם מזרחה את 
מערך טילי הנ¢מ אגב הסתמכות על הכוחות הסובייטיים והפעלת 
החזית המזרחיתÆ המצרים תקפו בהפגזות כבדות¨ מארבים לסיורים¨ 

הפעילות המבצעית
בשנים ∏∂π∑≤≠±π± ביצע צה¢ל ∞∑≥¨µ פעולות מעבר לגבול¨ 
בהן ∞∏∑¨≤ פעולות יבשתיות או משולבות¨ ∞π≤¨± גיחות מטוסים 

Æוכ≠∞∞± פעולות ימיות
במהלך הלחימה הופלו ±±± מטוסים מצריים ו≠ ∂≥ מטוסים 
בירדן¨   ∑ ©¥± במצרים¨  הופלו  ¥≥ ממטוסי צה¢ל   Æסוריים

 Æ®בסוריה ≥

מלחמת ההתשה החלה במרץ π∂π± בקרבות יום≠יומיים בעיקר לאורך תעלת סואץ¨ 
ובלחימה עם אש¢ף בגבול הירדניÆ מצרים¨ שנהנתה מסיוע של ברית המועצות¨ רצתה בדרך 

זו להפעיל לחץ על ישראל שתיסוג מסיני¨ שנכבשה במלחמת ששת הימיםµπ¥ Æ חיילי צה¢ל 
נהרגו במהלך מלחמת ההתשה¨ שהסתיימה באוגוסט ∞∑Æ±π בשנת ≥∞∞≥¨ באיחור של ≥≤ 

שנים¨ הוענק אות מלחמת ההתשה לחיילים שהשתתפו בה



הפעילות החבלנית העוינת 
©פח¢ע®

בחזית המזרחית גברה פעילות המחבלים 
מוצבי  על  מחבלים  של  תקיפות  והחלו 
צה¢ל בבקעת הירדןÆ רצועת עזה של סוף 
כאשר  גם  יחסית  שקטה  הייתה   ¨±π∂∑
החל גל החבלה ביהודה ושומרוןÆ אולם¨ 
של  למוקד  הרצועה  הפכה  שנה  בתוך 
פעילות חבלניתÆ תרמו לכך במידה רבה 
המשבר הכלכלי החמור והיעדר מנהיגות 
במספר  להבחין  ניתן   Æמגובשת פוליטית 

תקופות עיקריות∫
הרימונים  והטלת  המיקוש  תקופת 
 Æ±π∂π דצמבר  עד   ±π∂∑ ספטמבר   ≠
המחבלים השתמשו במוקשים שהשאירו 
המצרים בשדות המוקשיםÆ רימונים רבים 

פיגועים   ∑∞∞ ב≠π∂π± בוצעו   Æשכר תמורת  נערים  בידי  הוטלו 
Æישראלים ו≠∞∏ נפצעו π ובהם נהרגו

 Æ±π∑∞  ≠ הפנימי  והטרור  במחנות  הגלויה  הפעילות  תקופת 
הפעילות החבלנית הגיעה אז לשיאהÆ במחנות שאטי וגßבליה 
 Æßהחזית העממית לשחרור פלשתיןß שלטו המחבלים¨ רובם אנשי
עם  פעולה  בשיתוף  שנחשדו  ערבים  ורצחו  בגלוי  פעלו  אלה 
 ¥¥µ באותה שנה בוצעוÆהממשל או השתייכו לארגונים מתחרים
 ¥µ Æ®ישראלים נהרגו ו ¥±±≠ נפצעו ©רובם חיילים ±∂ Æפיגועים
ערבים נהרגו ©רובם מחבלים® ו≠∑∂∂ נפצעוÆ המבצע נוהל בידי 

 Æהאלוף אריאל שרון
ßמערכתß שמנעה  הוקמה   ¨ßהירוק ßהקו  גודר  הראשון  בשלב 
תנועה חופשית של מחבלים אל הרצועה וממנה¨ ונסללו כבישי 
בטחון שאפשרו את גישת צה¢ל גם לאזורים נידחיםÆ הוזרמו 
הרצועה  פני  על  קטנות  ביחידות  שנפרשו  סדירים¨  כוחות 
 Æכולה והוצבו לפרק זמן ארוך כדי שילמדו להכיר את השטח
היחידות הפעילו חוליות בנות חמישה חיילים¨ שנעו בשטח 
צפויים  ובלתי  שונים  במקומות  ובלילה¨  ביום  אותו  וסרקו 
ובזמנים לא קבועיםÆ שיטה זו אילצה את המחבלים לעסוק 
בוצעו  כן   Æהפיגועים מן  ולחדול  צה¢ל  מפני  בחיפוש מקלט 
בסוף   Æהפליטים במחנות  גדולות  וסריקות  מרדפים  כ≠∞∞± 
יולי ±∑π± הוחל בדילול שני מחנות הפליטים הגדולים ונפרצו 
בתוכם דרכי מעבר רחבותÆ תוך שבועות מספר חדלו כמעט 
 ±π∑≤ בשנת Æמחבלים נהרגו ומאות נלכדו ±∞¥ Æמעשי החבלה

 Æנרשמו ∞∂ פיגועים בלבד

גולדה  הממשלה  ראש  בישראל∫  הצבאית≠מדינית  המנהיגות 
ראש  אלעזר¨  דוד  הרמטכ¢ל  דיין¨  משה  הביטחון  שר  מאיר¨ 
אמ¢ן אהרון יריב¨ ראש המוסד צבי זמיר ≠ היתה זו שקיבלה את 

Æההחלטות המרכזיות בכל הנוגע לתגובה הישראלית
בעקבות מספר אירועי טרור מרכזיים∫ חטיפת מטוס ¢סבנה¢ 
קוזו  היפני  המחבל  על≠ידי  בנתב¢ג  הטבח   ¨®∑≤ ©מאי  לנתב¢ג 
אוקמוטו ©מאי ≥∑®¨ ורצח הספורטאים הישראלים באולימפידת 
אגף  הקמת  על  הממשלה  החליטה   ≠  ®∑≤ ©ספטמבר  מינכן 
האבטחה בשב¢כ¨ על הכשרה ונהלים של סדרי האבטחה בחו¢ל¨ 
ועל מדיניות חדשה של פגיעה במנהיגי המחבלים ובסיסי אימונים 

לפיגועים בחו¢לÆ במסגרת זו בוצעו הפעולות הבאות∫
∏ בספטמבר ≥∑π±∫ מטוסי חיל האוויר תקפו בסיסי מחבלים 

Æנפגעים ≤µ∞≠נגרם נזק כבד לבסיסים¨ והיו כ Æבלבנון ובסוריה
∑±≠∂± בספטמבר ≥∑π± ≠ מבצע ¢קלחת ¥¢∫ כוח צה¢ל חדר לדרום 
לבנון וסרק ≥≥ כפריםÆ במהלך הפעילות נהרגו ≥≤ מחבלים¨ ∂¥ 

Æנפצעו ו≠≥± הוגדרו כנעדרים
∞≥ בפברואר ≤∑π± ≠ מבצע ¢ברדס µ¥≠µµ¢∫ פשיטה על בסיסי 
©באזור  בדווי  ובאל  אל≠בארד  בנהר  המחבלים  של  האימונים 

Æפצועים ∂µ ≠למחבלים ∞∂ הרוגים ו Æטריפולי® שבצפון לבנון
בתי  על  פשיטה  נעורים¢∫  ¢אביב  מבצע   ≠  ±π∑≥ באפריל   π
הרוגים   ≤∞ בבירותÆ למחבלים  המגורים של מנהיגי המחבלים 

Æפצועים µ∞≠וכ
בחו¢ל נהרגו בשנים אלה ∏± בעלי תפקידים של ארגוני המחבלים 

Æהפלסטינים בדרכים שונות

מאבק בטרור הפלסטיני המתעצם 

תקיפות אוויריות וימיותÆ צה¢ל הגיב בהפעלה כבדה של חיל האוויר 
בשילוב פשיטות חי¢ר בגזרה המצרית ופעולות שריון גדולות בגזרות 
 ¨ß≤± מיגß ב≠∞≤ ביולי נתקלו טייסי צה¢ל במטוסי קרב Æסוריה ולבנון
מוטסים על≠ידי טייסים סובייטייםÆ בקרב האוויר שהתפתח דרומית≠
 Æמערבית לסואץ הופלו ארבעה מטוסים סובייטיים ועוד אחד נפגע

 Æהסכימו מצרים וישראל להפסקת אש ±π∑∞ באוגוסט
הגזרה המצרית הייתה חזית הלחימה העיקריתÆ כמחצית התקריות 
רק   Æצה¢ל שבשליטת  לשטח  לגבול  מעבר  ירי  היו  התעלה  בקו 

 Æמיעוטן ©•∞±® היו כרוכות בחציית הגבול ממש
במהלך מלחמת ההתשה נפלו בשבי המצרי ≥± חיילי צה¢ל ו≠≤ נפלו 
 ≤πÆ≥Æ±π∑±≠הוחזר טייס פצוע ממצרים וב ±∂Æ∏Æ±π∑∞≠ב Æבשבי הסורי
הוחזר חייל אחד ממצריםÆ ב≠≥∑πÆ∂Æ±π הוחזרו שלושת הטייסים 
µ קצינים סורים שנחטפו על≠ידי צה¢ל  השבויים בסוריה תמורת 
ישראלים  טייסים  שלושה  הוחזרו   ≥Æ∂Æ±π∑≥≠ב  Æ®¢ארגז¢ ©מבצע 
 ¥∂ ישראל  החזירה  ותמורתם  בסוריה¨  שבי  שנות  שלוש  לאחר 

Æשבויים סוריים
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