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הזיכרון,פריוכולומערכות","כיזמתנכתבהמאמר
כן,עלכאלה).ישאם(כתוכיםבמקורותלהסתייעמבלי
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לצבאהעבריםהמתנדביםאלף30מבין
כששהשנייההעולםבמלחמתהבריטי
המלכותי.התותחניםלחילהגיעומאות

התותח-חיל;תמוהההיאזועובדהעצם

עלי-"חילהבריטיתבמסורתנחשבנים

המתנדביםצורפוכןועלתיסטי",
פחות"לחילותכללבדרךהארץ-ישראלים

יחידותנזקקוהנראה,כפימכובדים".
פרוץאחריבמזה"תהבריטיותהתותחנים
ולכןמים,ושואביעציםלחוטביהמלחמה

כמהשללתגבורתשורותיהןאתפתחו
ילידים"."מאות

בספטמברכברלחילהגיעוהראשונים
ב-1944,רקהצטרפווהאחרונים1939,

עלהעידמתנדבכלשלהאישיכשהמספר
החלשמספרומי-החילבשורותותקו

מלחמהלסוסנחשבאלפיםבשמונת
חולקוהטירונות,תקופתאחריותיק.

אלה:עיקרייםמגזריםלשניהמתנדבים
ואלהחופים,להגנתלגדודיםשנשלחו
נ"מ.ליחידותשנשלחו

לאלהשייךהאלההשורותכותב
ביניהםשהגדוליםהחוף,לתותחישכוונו

יוצאמפגשנוצרכאןאינטש.6בקוטר

הארץ-ישראלים-תרבויותשלדופן

באווקיבוצניקים)מושבניקיםעירוניים,(
הקבעחייליעםאמצעיבלתיבמגע

חשיבתםדרךעםמסורתם,עםהבריטימי

ביטוייםשינקההמיוחדת,שפתםועם
ביטוייםההודי,המלכותי)(מהצבארבים

רדיארדשלוסיפוריובשיריוהשזורים
מידהבאיזולהעריךליקשהקיפלינג.

שהבאנוהתורהמןהבריטיםהושפעו
מביניהםבורדיםלפחות,אך,מציון,להם

זאת,לעומתאלינו.קרבהומצאוחיפשו
נדבקנורביםשבתחומיםספק,ליאין

החדשהבמסגרתמקומנואתומצאנומהם,
חייהםלדפוסישלנומסוימתהתאמהתוך

החיצוניתהמשמעתמדפוסיהחל
נעליםצחצוח(המעולהבצחצוחוביטויה

מספרשלמבצעהיהמשמרעלייתלפני
בירהשתייתהלכותבלימודוכלהשעות)

לאמעולםכמותיתכי,אם(כדת-וכדין
ובכלל,הזה).בתחוםשלהםליכולתהגענו

שבולעולם,הסתגלותהייתהזועבורנו
-תקפות.תמידהדברותעשרתכללא

על-חיפהבאזורבסוללותפוזרנו
וקבוצהובמפרץ,הגליםבשוברהכרמל,

תות-בסוללתשירתהגםמתוכנוקטנה

התחלנובלבנון).(טריפוליעלשהגנהחים,
-לאטוהתקדמנותחמושתכמגישי
כוןלתפקיד4(,מספר(טעןלתפקיד
מפקדואףמפקדלתפקידועד3(מספר(
לאנגליםשמוריםהיופיקודתפקידיצוות.

300לסוללההגעתישכאשרזוכר,אני-
הארץ-ביןהגבוהההדרגההכרמל,הרעל

(Lanceראשוןטוראיהייתהישראלים
,(Bombardierהחברהביןשישסיפרו,אך

והוארב-טוראישקיבלאחד,גאון""
שלההגנהמערךאתלאנגליםמתכנן
פרת,מנסאל"מ-מכןלאחר(חיפה
בצה"ל).ראשיחימושקצין

אתהקשה,בדרךמלמטה,למדנו
-בורייםעלברשותנושהיוהתותחים

מהכוונת,פועלתאיך:והפעלהטיפול
לאלזהמעברוהמטען.התחמושתסוגי

במוצבששירתובודדיםהיוכיאםהגענו,
כלי-להפעילולמדוה"תצפית")(הפיקוד

הכליםטווחים.ולותמד-טווחכמועזר

ההיסטחישובתוךישירבכינוןהופעלו

תנועתומהירותכיווןפיעלהנמדד
לנו,דווח1942בקיץהספינה).(המטרה
היוםעדאךאיטלקית,בצוללתשפגענו

בה.פגעבעצםמיהפיכוחהסתייםלא
לתותחישהגיעואלהשלחלקםשפר

ארץ-ישראליתסוללהלהקמתזכוהםנ"מ.

הפי-גםשבהנ"מ,תותחיםשלעצמאית

משלנו","היה-לקציניםפרט-קוד

שהייתהרב-סמל,לדרגתהגיעואףושניים

שמואל(לאלוהיםביותרהקרובההדרגה
התותחניםחיל.במפקדיהראשוןאדמון,
יפה).אברהםואלוףבצה"ל,

20תותחלהפעילראשיתלמדואנשינו
סוללתואח"כשלל)נשק(איטלקימ"מ

בופורס"),"(מ"מ40נ"מקליםתותחים

להקמתאיתןיסודשימשזהולימוד
צה"ל.שלנ"מהראשונותהסוללות

הבריטיבצבאשנלמדההתורהלמעשה,

אותנושימשה)PAL151ה-44[במסגרת(
צה"לכאשרהשישים,שנותראשיתער

הועברהנ"מומערךהגק""טיליקלט
ואמנם,האוויר.לחילהתותחניםמחיל
לפעולהשיצאוהראשוניםה"הגנה"תותחי

היספנותותחיהיו1948אפרילבסוףעוד

אותםלהפעילקושילנוהיהולאמ"מ,20
הני-לאורהקרקעמטרותנגדישירבכינון

הקציניםהבריטי.בצבאשצברנוסיון
-צה"לשלהנ"מבמערךהראשונים

הארץ-ישראליתהסוללהיוצאימרביתם

תוךהצליחו-הבריטיבצבאהראשונה
שרכשוהמידעאתלהעמיקספרותקריאת
נ"מקלמערךלצה"לוהקימוההם,בימים

והגןגדודיםמספרשכלללמדי,משוכלל
אחרות.רגישותונקודותתעופהשדותעל

***

כאשר,1944בספטמברחלהגדולהמפנה
הקמתעלהחליטהבריטניהממשלת
שלהארגוןפקודתהיהודית.הבריגדה
שדהתותחיגדודהקמתכללההבריגדה

הארץ-התותחניםכלואמנם,יהודי,

ומה-חופיםלהגנתמהסוללותישראלים

מצריםדרךהועברוכאחד,נ"מסוללות

ק"מכ-30פלסטרינה,לידאימוניםלאזור
1944מסוףשם,לרומא.מדרום-מזרח

שדהתותחנותלמדנו1945,אביבועד
ולמדנוליטראות,25בתותחיצוידנומהי.
המק-כלאתלמדנוכןבוריים.עלאותם

תותח-בגדודהאחריםהטכנייםצועות

ומילוימדידותקשר,הפעלת-נים
ניהולבמרכזבעמדה,טכנימשנהתפקידי

ובתצפית.אש

1944בסוףנשלחהקטנהקבוצה
ולמדהבאנגליה,תותחניםקצינילקורס

אמנם,תותחים.סוללתשלהפעלהשם
לאחראלאאלינולהצטרףהספיקולאהם
ללימודיהםאך,1945במאיהקרבות,תום

להקמתכשניגשנוגדולהמשמעותהייתה
מלחמתבפרוץבצה"ל,התותחניםחיל

אילן,מאיראלוף-ביניהם(השחרור
התותחניםדורשללמורם-ורבםשהיה

בפועלששירתההקצונהבצה"ל).הראשון
קצונההייתה200היהודי)(השדהבגדוד

ובחלקהיהודית,בחלקה-אנגלית
במלטהגדודבאותוששירתוהקצינים

היהודית.הבריגדהשללגדודהפךבטרם

הבריטיהצבאשלהשיטותאתלמדנו

שתיהיובגונדההשנייה.העולםבמלחמת

גונ-ושלושתותחיםארבעהבנותסוללות

המסוגליםתותחים,24ובוגדוד,היודות

היהגונדהלכלאחת.אשכיחידתלפעול

הייתהסוללהכלטכני.אשניהולמרכז

עבדכלל,בדרךעצמאית.לירותמסוגלת
אךמשותפת,מדידותרשתעלהגדוד
;המטרותאישורעםהתקשרהלאוורשת
אךטכני,באופןלמדנומראשמחושבירי

לפחותאומטרה,כלמטווחיםמעשית
ששימשההמטרה,באזורעדותנקודת

ביןאמפיריתיקוןואפשרהאשלהעתקת
הדרושיםהנתוניםלביןהמפהעלתישוב

טיווחשיטת-מטרהסוגלכללפגיעה.

טיווחלמדי;מסורבלתלפעמיםמשלה,

שבס-ארוך,כהתהליךהיהנקודהמטרת

למקוםלעבורהאויבהספיקלבטחיומו
אחר.

במרסהועברנולהתאמן,כשגמרנו
השמיניהמחנהשלבגזרהלחזית1945

הקושלהמזרחיהחלקשהוותההבריטי,
ומולנוצרהגזרההוקצתהלבריגדההגותי.
ע"שגרמניתצנחניםדיוויזייתהייתה

הבריגדהשלהרגליםגדודיגרינג.הרמן

הכבישמולגבעותשרשרתעלהתפרסו
קוהיההסניו,נהרלבולוניה.המוביל

התותחניםגדודהכוחות.ביןההפרדה

גדודולכלמאחור,ק"מכמההתפרסשלנו
בסיועמתוכואחתגונדההוקצתהרגלים
הסוללותמפקדייצאוומתוכהישיר,



דובאןעלבקרבשהופעלנ"מתותח-נ"מעמדת

הפיוגתיים.במוצביםתצפיתכמוצבי

וסייענומזדמנותמטרותבעיקרהעסקנו
לנוהייתהעשן.מסךע"ילעתיםלסיורים

זמן.מרעומיעםרסיק-אוויר,תחמושתגם
נפתחהכאשרירינוגדולבקנה-מידהאש

בעלותשלהאחרונההגדולההמתקפה
שהסת-1945,באפרילבאיטליה,הבהית

ובכניעתלבולוניהכוחותינובכניסתיימה

זובמתקפהבאיטליה.הגרמניהצבא
שלרצוףמסךנע,אשמסךהפעלנו

שלנוהגדודשבוקורפוס,שלארטילריה
שזורוהתחמושתכמויותקטן.קטעכיסה
מסו-להתחממותוגרמוביותר,רבותהיו

התותחים.קנישלכנת
***

הניסיון-אחתרגלעל-היהזה
והואהבריטי,בצבאשרכשנוהקרבי
הראשונותהסוללותבהקמתאותנושימש

מצוידותשהיובצה"ל,השדהתותחישל

העצמאותמלחמתשלראשוןבשלב
הנפוליונצ'י-"(הררייםמ"מ65בתותחי
עלקרופ""75בתותחיואח"כקים")
המלחמהכדיתוךשהוחלפועץ,גלגלי

שלהראשונותפעולותיהןגומי.בגלגלי
עלמהקרבהחלשלנו,התותחיםסוללות
לאמלוותהיומאי)באמצע(הדגניות

היוה"הגנה"ללוחמימיסטיקה.מעט

הזההעולםמןשיאיצוריםתותחים""
יגאלשלהתפעלותואתהיטבזוכרואני

וראהשלי,כסוללהכיקרכאשראלון,
המשו-החיותאתבחייוהראשונהבפעם

לאו-מ"מ)65תותחים""הנקראותנות,
בגודלו).מרשיםדווקא
העצמ-מלחמתשלהקרבותפרוץעם

עםלראשונההתותחנים,נפגשנו,אות,
אחרות,יחידותועםהפלמ"חיחידות
ה"הגנה"שלהקרבתורותעלשחונכו

איגוףתוךלעתיםלילה,התקפות-

ומןהאגפיםמןיעדיםותקיפתעמוק,
לחלוטיןשונהלחימהסוגהיהזההעורף.

עלבנויוהיההבריטים,אצלשלמדנומזה
ומוגדרותסגורותגזרותעםרצופהחזית

ככלמאחור"ואהדקדימהשניים"במבנה
היהקורפוס.ועדממחלקההחלהדרגים,

צמודסיועבמתןמועטהלאבהעזהצורך
הרגלים,לכוחותדיווחקויפיעלבלילה,

טיווחיעלמבוססיםהיוהאשנתוניכאשר
מפניהאצבע",בשיטת"תיקוניםעםיום,

המידעוגםהיולאמטאורולוגייםשנתונים

לקויהיהשברשותנוהקניםבלאיעל
אתלהתאיםשהצלחנוהעובדהביותר.
ובשיטותבתנאיםבהצלחהולפעולעצמנו
בעיקר,נבעה,לנומוכרותלאלחימה

ומי-השדה,בדרגהקצונהשלמתושייתה

ורכשהמהרהסתגלהזולאלתר.כולתה
הלחימהלשיטתהדרושההגמישותאת

הפלמ"חית.

נפתחוכאשרהמלחמה,אחרירק
למפקדיקורסיםשלהראשוניםהמחזורים

שבעל-התורהוגובשהצה"ל,שלגדודים

אנוגםיצרנוומפורשת,כתובהלתורהפה
המאפשריםהסדירים,הטכנייםהכליםאת

האשלתכניתטכניתאשתכניתלבנות
-הרגליםבגדודיהמקובלתהטקטית

קצבפיעלמשתנהמאוד,גמישהתכנית
נמסכיוללאבפועלהכוהותהתקדמות

זמניםלוחשלקשוחיםואלמנטים.אש"

מסוימת,זמןמנקודתהחל-מראשקבוע

הבריטית.השיטהשלביסודהשעמדו

בעי-הסוללותפעלוהשחרורבמלחמת

מקרים,במספרעצמאיות.אשכיחידותקר
סול-מספראוגדוהשנייה,ההפוגהאחרי

מרכזללאגונדה,שלטקטיתלמסגרתלות
שללזודמתההפעלתןושיטתאש,לניהול
הבריטי.הגדודבמסגרתהגונדותריכוז

היההשחרורבמלחמתהשדהתותחיגדוד

הגדודמפקדבעיקרה.מינהליתמסגרת
החזיתמפקדלידהבכירהתותחןהיה

אתשהקצההמרחבי),הפיקוד-היום(
קבוע)היהלאבגדורשמספרן(סוללותיו
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כיחי-פעלולאתותחיםגדודילחטיבות.

השחרור.במלחמתאשדות
שללמבנהעברנוהמלחמהאחרירק
לניהולמרכזעםסוללותשלושבעלגדוד

קונטיננט-בצבאותהמקובלמבנהאש,

שלנוהניסיוןומבחינתובארה"ב,ליים
הודבקהשאליהבריטית,גונדהלמעשה-

הונדלהימיםברבותשלישית.סוללה
כדיגםלששה,בסוללההתותחיםמספר

כדיוגםלסוללהאשעוצמתיותרלתת

בדרגים.ומינהליטכניבכוח-אדםלחסוך
***

התותחניםחילאתפקדקשהמשבר

במבצע
'

למבצע,שקדמובשניםקדש.
כרמטכ"ל,דייןמשהשלכהונתובתקופת

שינוייםשלוהלחימהותורתהצבאעברו
בלעדיכמעטדגשהושםמרחיקי-לכת.

היוולאוצנחנים,שרינןכוחותפיתוחעל
אתגםבמקביללפתחמספיקיםמשאבים

הני-חדיש.בציודולציידוהתותחניםחיל

העולםבמלחמתשלנוהארטילריסיון
משורייניםלכוחותסיועכלללאהשנייה

ידענוהיותר,לכלמהיר;תנועהבקרב

שלהתקדמותקרבשלבבעיותלטפל
התוצאהיחסית.מתוןבקצברגלייםכוחות

גדודיקדששבמבצעהיתה,ההיסטורית
הדביקוולאמאחור,נשארושדהתותחי)(
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