
  ההתקפה האחרונה -גבעת הרדאר 
 ("יורי") פלס -יוסף פלקובסקי :מאת

 
 ,ם"שירתי בפליקודם לכן ול עם הקמתו "התגייסתי לצה, 61מגיל  'הגנהה'הייתי חבר 

נשלחתי  ןכמאחר ול לבית חולים הועברתיחליתי ובמהלכו  .של מפקדי סירות 9קורס מספר 
כחבלן  תישירבתחילה . שנמשך כחודש ,יםרמתי-בהדר, ל"השני בצה, חבלה ארצילקורס 

באחת הפעולות נפצעתי . השתתפתי בפעולות הגדוד בה הקצר לתקופה ,גבעתי' חט,35 בגדוד
השתתפתי  "הפורצים"עם גדוד . לירושלים העלתש, לפלוגה של אורי בנר ,ם"חזרתי לפליו קל

קודו של אמנון בפי ,גדודהשל  מחלקת החבלההעבירו אותי ל לאחר מכןו בכיבוש סן סימון
                                              .                                                     השתתפתי בפעולות שונות. חינסקי וסגנו ישראל פוזנר

 
 :גבעת הרדארבעל ההתקפה האחרונה  להלן סיפורי 1מדוצקי יאירלבקשת 

. ואמר לנו שעולים היום על הרדאר, (קרש)דכיוב משה מר, אמנון קרא לי ולחבלן נוסף
מהגדוד  (שמי-אהרן שמידט) ימי'רפים לפלוגה של גוהתאספנו בערב והתברר לנו שאנו מצ

יש מחלקת בגדוד החמישי כי ידענו ש, נואמאוד התפל .שלא הכרנו אף אחד מהם, החמישי
מהלך אמר לנו שבש ,קאשמואל גלינ מ"המ הכירו לנו את. להם חבלנים ויתכן שלא הי. חבלה

 .לידין תהיו כל הזמ, פעולה אתם לא עוזבים אותי
הליכה ב ,לכיוון הרדארישר הבקרית ענבים  בתחילת הלילה מבית הקברותיצאנו 

. נרדמו החלק מהחבר. עצרו אותנו וחיכינו לשעת האפסמסוים בשלב  .שקטה שלא יגלו אותנו
 ,בן זוגי, אינני זוכר אם לחבלן קרשו, 2בונגלוראני סחבתי את ה. והתקדמנו לבסוף העירו אותנו

 בדרך כלל. אך הוא התעלם, בונגלורביקשתי מגלינקא שיעזרו לי בסחיבת ה .היה גם בונגלור
ובמרחק של ' מ 6הגענו בשקט למדרגה מעל . את חומרי הנפץ של החבלן והמחלקה נשא חברי
 :שאלתי את גלינקא. ואחריו מבנהרי הגדר היה קיר לבן ואח .היה שקט מוחלט. מהגדר' מ 1-3

 ."ריכוך ולאחר מכן תתחיל הפעולה סתייםאנחנו מחכים עד שי" :והוא השיב "?מה עכשיו"
שיכול להיות שיש  ,(החבלן)אמרתי לקרש . והלגיון לא גילה אותנושכבנו די הרבה זמן בשקט 

מספריים לחיתוך הגדר לא  .הוצאתי את הסכין וחשבתי שאזחל ואבדוק. מוקשים לפני הגדר
הגדר הייתה גבוהה ואינני יודע האם הבונגלור היה . עוזר הה לא היז ,היה לנו וגם אם היו

 .מפצח את הגדר
היה ברור . ופגז אחד או שנים נפלו על המחלקה שלנו התחילה הרעשה של מרגמות

הלגיון  .די הלגיוןמהצעקות התגלינו על י. חובשלהפצועים צעקו כמה מ .לנו שהפגזים הם שלנו
חיכיתי  .לא הפגיז אותנו במרגמות אך ,פצצות תאורה הפעילפתח באש תופת לכיוון שלנו ו

. נראה הערכת מצב והחליט לא לפרוץ לרדארכעשה , הוא התקשר בקשר. להוראה של גלינקא
 . גלינקא הציל את כולנו. אם היינו פורצים היינו נהרגים
 ,בנסיגה זה היה, הוא נפגע אם. נפגע בשלב הראשוןגלינקא לא . קיבלנו הוראה לסגת

אחד עזר לפצוע  החבלן היו פצועים וקרש. לוכל אחד נסוג כפי שיכ. ובחושך הייתה פרועהש
ענבים קצת מזרחה  תלקרייחזרנו . לא היינו חשופים לאש הלגיון מהגבעהלאחר שירדנו  .לסגת

  .והסתבכנו בה מוכה שלא ראינו אותהת ענבים נתקלנו בגדר תיל נילרגלי קרי. מהדרך שבאנו
חזרתי עמו לקרית  ,מאחר שלא השתמשתי בבונגלור .ועשינו מעקף היה עדיין חושך מוחלט

 .(חינסקי) לאמנון ,אני מסרתי את גרסתי למפקד המחלקה .כשחזרנו לא אמרו לנו כלום. ענבים
  .היו החבלנים שם יודע מיאיני  אך, ענו שבצד השני ישנו הגדוד הרביעילפני הפעולה יד

 .כוח גבעתי בגזרתנוקיומו של לא ידעתי על 
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 -נערך  בעמו  והראיון הכרתי את יוסף פלס 665..1.. -בירושלים ב" הראל"-בנסיעה לחנוכת גן :מיאיר 
9.1..665. 
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. פץממולא בחומר נ' מ 6.3אינץ ובאורך  3..צינור בקוטר . מתקן לפריצת מעבר בשדה מוקשים ובגדרות תיל 

 .ניתן לחבר מספר יחידות על ידי הברגה


