השרות הצבאי

דרגות ואותות

מינויים ותפקידים אחרונים
הקמת גדוד במילואים  5305 -בחטיבת הבקעה בשנת  6791וביצוע
תעסוקה מבצעית בגזרת בקעת הירדן בשנת  . 6791סיום תפקיד
כסמח " ט  611בשנת . 6711

התנדבות לשירות מחו " ל
במלחמת יום הכיפורים בעת ש רפי עבד בבנק העולמי הוא
ביקש חופשה ללא תשלום מהבנק ו חזר לשירות צבאי בארץ .
הוא שירת שלושה שבועות וחזר לאחר מכן לבנק .

מלחמת ההתשה בבקעה 6717 - 6796
בתקופת מלחמת ההת שה שירת רפי כל שנה שרות מילואים
לתקופה של  53-13יום בבקעת הירדן בגזרות מיריחו -ים
המלח  ,הג ' יפטליק ובית שאן  .בתחילה כמ " פ מסופח תחת
פיקוד הגזרה של גדוד  173לאחר מכן כמפקד הגזרה ( סמג " ד
 16בחטיבה הירושלמית ) לתקופה של חודש ימים כל שנה .

מלחמת ששת הימים 6719
המלחמה עם ירדן התחילה בפתיחה באש של הקו העירוני הירדני על
הקו הישראלי  .הפלוגה בקו מגדוד  616של החטיבה הירושלמית
בפיקוד רפי בנבנשתי השיבו אש והרסו את העמדות הירדניות באש
טילים ( ' ל ' ) בעיקר באזור אבו טור  .הרס העמדות סייע לגדוד 610
מהחטיבה הירושלמית לכבוש את אבו טור למחרת היום  .להלן המפה
של מפקד הקו .

המשך המלחמה
בהמשך המלחמה נכנס לבית לחם וקיבל את כניעת העיר
במפגש בכנסיית הקבר  .השתתף בטכס כניעת בית סחור .

מבצע קדש  /מלחמת סיני 6751
מסלול הלחימה של חיילי קורס מכי " ם נח " ל  – 609מחזור י " ד ,
במבצע קדש .
קורס מכי " ם נח " ל מחזור י " ד נפתח במחנה בית דרס
בחודש יולי  . 6591היה זה הקורס הגדול ביותר  ,אליו
נשלחו כ 022 -חיילי נח " ל מ 44 -גרעינים ( גרעיני
נח " ל ) ברחבי הארץ  .לקורס זה סופחו צוות שייט י
סירות מחץ משייטת  , 61ונחלאים בודדים .
בתחילת חודש אוקטובר  6591הופסק הקורס וחייליו
ומפקדיו סופחו לחטיבת הצנחנים  020בפיקודו של
אריק שרון  .חיילי הנח " ל חולקו לשתי פלוגות  .פלוגה
אחת – בפיקודו של יהודה מיטל ( מיט למן )  -עברה
אימוני נחיתה ופלוגה שנייה  -בפיקוד ו של לוי חופש-
עברה אמוני צניחה  .אנחנו היינו בפלוגה של לוי חופש .
שתי הפלוגות האלה ביחד עם פלוגה ג ' בפיקודו של
צורי שגיא ופלוגת סיירת הצנחנים  020בפיקודו של
מיכה בן ארי קפוסטה  ,היו ארבעת הפלוגות בגדוד ד ',
גדוד הצנחנים בפיקודו של אהרון דוידי .

שי מ ר מו ר
בית ש ע רי ם

ר פ אל ( ר פי ) בנבנ ש תי
י רו ש לי ם

שי מ ר מור ור פי בנ בנ שתי ב זח ל " ם היו צא מי ש רא ל לכיוון ה מי תל ה  .א רי ק ש רון מ נו פ ף
ל שלו ם .

כיבוש כונתילה ותמד בסיני .
ביום ב '  05.62.6591יצאנו עם שאר הפלוגות בגדוד ד ' ,בדרך ארוכה של כ122 -
ק " מ מאזור חצבה שבערבה לכיבוש כו נתילה  ,תמד וא -נח ' ל בסיני ובהמשך  ,לחבירה
עם גדוד הצנחנים  052אשר צנח באזור המית לה .
בכונתי לה שימשנו כעתודה לסיירת  .כאשר הגענו לתמד הסתער הגדוד של דוידי ,
כשהוא רכוב על כלי הרכב ( כולל משאיות פתוחות )  ,על המתחם בכמה ראשים .
לגדוד היו מספר נפגעים ממקלעים בינוניי ם שירו על החיילים המסתערים .
מתחם תמד נכבש במהירות  .לאחר הכיבוש ובעת ההתאר גנות לנסיעה למית לה
הותקף הכוח פעמיים על ידי מטוסי מיג וספג מספר נפגעים נוסף  .בדרך למיתלה
התקלקלו כלי רכב רבים ( כולל טנקים ) והיינו צריכים לעבור מרכב לרכב ואבדנו את
כל הציוד האישי שלנו  .לעת ערב של ה 12.62.6591 -חברנו לצנחנ י גדוד 052
במתחם " המזלג " והתחפרנו לשהיית לילה  .במשך הלי לה קיבלנו מנות קרב  ,קוניאק
וסיגריות שהוצנחו לנו ע " י הצרפתים והייתה חגיגה גדולה .
קרב המיתלה .

בבוקר התארגנו ( גדוד ד ' )  ,להמשך תנועה בשיירה לעבר מעבר המ יתלה  ,היינו
מאחורי גדוד  00בפיקודו של מוטה גור  .בהגיענו לפני המעבר התברר שהכוח ש ל
מוטה נתקל באויב מצרי באזור המצוקים  .הגדוד שלנו ירד מכלי הרכב והתארגן
משני צידי הדרך  .בשלב ההתארגנות הותקפה השיירה מהאוויר על ידי מטוסי

מטאור מצרים  .מהתקפת המטוסים נפגעה הפלוגה של לוי חופש והי ו בה כ69 -
פצועים והרוגים .
אחרי הצהרים נשלחת פלוגתו של מיטלמן לסייע לסיירת  020בהתקפה על הצד
הצפוני של המעבר  .הפלוגה מטפסת באיגוף צפוני מזרחי לעבר הגב עה הצפונית
ומנסה לחבור לסיירת  .הכוח נפגע מאש שנורתה עליו מהגבעה הדר ומ ית  .מיטלמן
מתארגן על גבעת התצפית וממתין לדמדומים  .בהתקפה זו נ ופלים מפק די המחלקות
איתמר בורוכוב ( סיני ) ושבתאי פלצ ' י .
לקראת ערב התארגנה הפלוגה של לוי חופש למשימת כיבוש הצד הצפוני של
המעבר  .חולקנו לחוליות ונענו בשבילים לכיוון המצוקים  .המצוקים היו תלולים
והשבילים עברו בסמוך לכוכים בהם היו חיי לים מצרים  .הייתה חשכה מוח לטת
והאור היחיד היה מהזחל " ם הבוער על הדרך  .לכל אורך הדרך היינו צריכים לירות
לתוך כל כוך כדי לוודא שבעת התנועה על פניו לא נחטוף אש מצרית  .המצרים ירו
עלינו וזרקו רימונים מהכוכים התחתונים והעליונים  .כך נהרג המ " מ ש לנו שמוליק
לב ונפצעו מספר לוחמים  .בתום הלחימה הגענו לזחל " ם הבוער ושמחנ ו לשמוע את
מוטה גור צועק עלינו לה תרחק מהאור שהזחל " ם מפזר כדי לא לה יפג ע מהמצרים .
על חלקו בקרב זכה המ " מ ש לנו שמוליק לב בצל " ש אלוף הפיקוד .

עם גמר הקרב חזרנו לאזור מצבת פארקר בפיתחת המעבר ומשם ניתנה לנו פקודה
להגיע לאזור מנחת המטוסים כדי להתארגן לצניחה בא -טור ביחד עם הסיירת של
 . 020בהגיע נו לאזור המנחת בוט לה הפקודה היות ולא סיימנו את קורס הצנ יחה  .כך
אבדה לנו התהילה לבלי שוב .

ספורט בצבא
אליפות צה " ל בצעדת ארבעה ימים במהירות מכסימלית 6751
מקום ראשון  -נסיעה להולנד כמשלחת להשתתפות בצעדה
בהולנד

אליפות צה " ל בריצה קבוצתית של  63ק " מ עם ציוד קרב
מפקד הקבוצה ' נח " ל החוף ' – רפי
מקום ראשון

