
א אימון מלבר סיני. במדבר אימונים במחנה חבלים בעזרת הרים על בטיפוס מתאמנת פידאיין של דה ב צ ר. ה די ס  שנים, מספר במרכז: הלהביור. נושא טוראי משמאל: מלא. קרבי בתקן להביור חולית ה
החוליה. מפקד הוא השלישי ללהביור. תחמושת המשמש המצית, הנוזל עם פח ונושא ברובה מצוייר אויב. בשטח בהסתר ולנוע לחבל קל, בנשק להשתמש לומדים הפרט, אימון את המתנדבים

ממול
 המקריבים :פירושי ששמו — הפידאיין

 לאהר מיד לפלישה ־כנו ה — עצמם את
חוד ששד, לפני עזה׳ על צה״ל התקפת

 המטרות, בחירת החדירה, תוכניות '•שי
 בינתיים האפס. לשעת והונחו הושלמו

 איים) די כי משקל (על הפידאיין צבו ה
ב הישראי־ייים. הישובים ל מ במשלטים

 באישור המפקדה, נתנה שעבר ע שב
 המאג האות. את בקהיר, הכללי המטה
 שלחן הקומנדו, חוליות את כינס האפז

ישראל. תוך אל מפורטות הוראות עם
 ימפלסטי־ ממצרים הורכבה חוליה כל
 שהכירו לשעבר, ר האז תושבי נאים

 עוו־ ידיעותיהם ואשר ושביל כביש כל
ה בחודשים תכופים סיורים תוך כאנו

 על ססת מב היתד, פעולתם אחרונים.
 כחיי־ שלא הגרילה. של וברח פגע שיטת

 דם וצי נשקם את הפקירו סדירים לים
 ממושך מגע מכל נמנעו נסיגה, בשעת

 ממארב, יר, רק הם ישראליים. כוחות עם
 האזרחית האוכלוסיה בטחון את לערער
הגבול. באזור

ה בשעות הגבול את עברה החוליה
 ביו או נטוש, במטע מחסה מצאה לילה,

יש שטח בתיך עמוק ישנות, חורבות
 הלילה ובבוא היום כל ישנו שם ראל.
ל המארב ממקום לפעולה. יצאו השני
מוגבר. לילי במסע נסוגו גבול

 יונים חאן נגד צר,״ל של מכת־הנגד
רצי במידה הפידאיין מיבנה את הרסה

 מצרים הסכימה ימים שלושה כעבור נית.
 גבולות בתוך בשטח, אך האש. להפסקת
 של קטנות חוליות עדיין פעלו ישראל,
 האש. הפסקת על שמעו לא אשר פידאיין

 שקיבלו הפקודות לפי לפעול המשיכו ר,ם
חפאז. מוסטפה מסאג

ת סמל ו מו  אך הבריטי, הצבא נגד המואץ באזור פעלו תחילה הפידאיין. של סמלם הוא (מימין) ה
 לתפוס צפונה, הועברו התעלה, מאזור הוצאו הם הבריטי״מצרי. החוזה חתימת עם הופסק לא גיוסם

 האימונים במחנה מיכשוליס, מעבר : משמאל עזה. ברצועת הסדיר הצבא מיחידות כמה של מקומם את
 רחוק לא רפיח, ליד הישן הבריטי המחנה הריסות בתוך מסיירת סדירה יחידה : למטה ברפיח. הבסיסי
זה. במקום קצר זמן לישראל ההגנה צבא יחידות היו השחרור מלחמת בזמן הישראלי. מהגבול


