
מעליית שלושת המצפים 

והמערכה על הנגב

אמנון דגיאלי

מיכל חכם: עריכה



1938גבולות המדינה לפי הצעת ודעת החלוקה 



:התפקידים שנועדו למצפים

לממש את הבעלות על הקרקע שנרכשה  1.

שיטות עבודה וגידולים, אקלים: איסוף נתונים2.

לצבור ניסיון שישמש את הרחבת ההתיישבות3.

הקמת שלושת המצפים



לוין קיפניס

אספר לך הילדה  
וגם לך הילד

איך בארץ ישראל אדמה נגאלת

דונם פה ודונם שם
רגב אחר רגב

כך נפדה אדמת העם
מצפון עד נגב



הנקודות11בסיסי היציאה להקמת 



הנקודות11הקמת -גרידי-לקראת הפעלת תכנית מוריסון 



הקמת הנקודה



47\8-הקמת שמונה הנקודות ב



1947ם "גבולות המדינה לפי החלטת האו



חברי ועדת אונסקופ  

UNSCOP- United Nation Specialty Committee Of Palestine

אוסטרליה•

קנדה•

כוסלובקיה'צ•

גואטמלה•

הודו•

איראן•

הולנד•

פרו•

שוודיה•

אורגווי  •

יוגוסלביה•



מפות החלוקה



24.5פונתהיד מרדכי 

7.6נפלהניצנים 

7.7פונתהכפר דרום 

16.7הותקפהבארות יצחק 

חטיבת הנגב15.5תמונת מצב 



המברק שנשלח בשעת היערכות הצבא המצרי

.הפגזים פוגעים במחנה. החלה הרעשת תותחים מרפיח

.ררלה יורים בלי הרף'טנקים על יד הג20

.ברנקרירים מתקרבים מהקמפ העזוב12

.  מטר400ררלה בקרוב 'חיל הרגלים מתקרבים מהג

אנחנו חושבים שיהיה קרב פנים אל פנים





סוללות2

ליטראות25תותחי 12

20X2 = 40

60

------

2,400X8 = 19,200

מרגמות4

מרגמות4

ההתקפה על נירים-1948במאי 15

39-בנירים

.בנות12לוחמים מהם 

:בראשותנו

רובים אנגלים      6, רובים איטלקים6•

מקלעים2-ו

ט סטן  "תמ4•

2"מרגמה •

רימונים300-כדור ו2,000•

האויב

גדוד חיל רגלים בסיוע מחלקת מכונת יריות ויקרס

(מרגמות8)3"מחלקת מרגמות 

.ליטראות25( תותחים12)סוללות 2-שריון ו



בית הביטחון



קרקעית-הקיבוץ הפך למושבה תת



חדר האוכל ההרוס



מתקן המראות



פקודת מבצע  

ידיעות

קרקע

אויב



את זיכרונותיו" אחר שעה"פרסם גמאל עבדול נאצר בעיתון 9.3.55-ב



. הכוחות הופתעו מעמידתו של הישוב דנגור שלא ידעו אודותיו דבר

כיצד מגדלים המונעים  , שמעתי אחד מעמיתי הקצינים מספר

אחר . בחשמל היו מתרוממים מעל פני האדמה ויורים לכל הכיווני

.שוב באמצעות חשמל-כך היו חוזרים אל מתחת לאדמה

פניתי  . לא הייתי שותף לאותה שיחה אבל לא יכולתי להחריש

לא  ? איך ידעת שהמגדלים מונעים בחשמל: "לחברי ושאלתי אותו

יכולת לעמוד על כך אלא אם כן נכנסת לישוב ובדקת את בסיס  

"?האם עשית זאת... המגדלים

אבל לא נשתתקה אגדת המגדלים המונעים  . חברי נשתתק

.שנפוצה לכל עבר, בחשמל


