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חבליצורהנוהראיהשכושרמהלהמטוריההנההאמת
בו.תועלתללאנכהוהוא-העיניםאתהאחרוןמזהתיטול
תכלית.מחוסרתוהיא-האמתמןההסטוריהאתתרוקן

פוליטיות

המדקה
?פרסומוולמועדהנושאלבחירתהנימוקיםהיומה?זהמחקרננתבמהלשם.

הקוראים.מקתלאחדיםע"יתשאליהאלהששאלותיתכן
דברי-שלהמסגרת-'המקו'בלתמלמהריגהלהך"נעיכולהמהברחילעליהןלעמתכדי

כלליים.אקדמה

עלהוטלכאשד
כותב'

מלחמת-תולדותשל'דינמילרישוםולתרוםלנסותאלהשודות
האוביקטיבייםהקשיים'אתגםאלאורצינותה,המשימהעוצםאתרקלאלשקולנאלץהקוממיות,

ביצועה.בדרךהתיצבואשר
.:עיקרייםשלושה'היולעיןבלטואשרהקשייםכין

ההווהלמעןהעברלקחאתללמדהיאהצבאיתההיסטוריהשלשתעודתהמכיוןא.ק
שיהיהמן-הדיןבפיהאשרוסיעד-המעשהבהקפדת-יתר,לאמתלחתורהיאחייבתוהעתיד,
בקרבאףהקליםהדבריםמןאינהזאתמטרה'השגתעליהן.ורקמבוררותעובדותעלמבוסס
הםמבצעיהםאחרילעקובבדוקהושיטהמעסהמנגנוןשלרשותםוותיקימ,גדוליםצבאות

עדות.וכלמסמךכלוהחוקרההסטוריוןלמעןבהקפדההשומרים'צבאותבקרב-בהתהוותם*

מלתמת-פעולותלגביואימותןהעובדו:,ליבוןמלאכת'מורכבתרכסהכמהאחתעל*
הקוממיות.

כיהואוטבעימובןולכןעצמהמלחמהאו'ת'הכדיתוךוצמחקםלישראל,ההגנה'צבא
היהיכוליחסיתבאטיותרקהיתר,ביןשלמה.התפתחותלידיבהדרגהרקהגיערביםבשטחים

1
שמירתיומני-מלחמה,ניהול,מסודר,'לדיווח'באשרותיקיםצבאותשלהרגליהם'אתלעצמולסגל

וכיו"ב.מממכים

בחלקואיפוא,הסר,באמןסיפור-'מעשהלרקוםניחןשבעזרתםמקורותישלהעיקריהסוג
העובדותוהשתקפות-זושבכתב"ב"תורהרבותפרצותקיימותרוכז.טרםובחלקולגמוזי,
לגויה.הנהוכו'דו"חותפקודות-מבצע,תכניות,מצעים,ישיטת,סיכומימתוך

סתורותבהרבהרב'ה'כמידההרי-ומפעלותההםכוחותינו-אנולגביהמצבכזהואם
האויב.כמחנהלנעשהבאשרהפרשות

מוכרהמלתמת-הקוממיות,מאורעותאתלחקורהמבקששני.קושימבע'זהמקושי'ב.
הסרביקטיבית'החויהשבע"פ",מהתורהוהוא-מקורותשלאחרסוגאליתר-על-המידהלמנות

לזכרונהבהתאםעדותוהפרט,'של
בשלב-החסרכמילויהאשוהלמקורכהשלמהיהמקור,שלחשיבותושרבהכל-כמה

אוהיחידי,כגורםמופיע'שהואשעהערכובספקמוטלכן-דוקומנטציהעלשנשעןהיסודי
האנושי.בטבענעוצהיכךהסיכהההסטוריון,לסמוךנאלץעליוהעיקרי,

שאגרע,שלמשמעותו'מלואאתחודרתכהכרהשלמהשהאיהלהקיףמתקשה'אדםכלל
למהרזכרון-הפרטומטעהטועהעל-אחת-סמה-וכמההתהוותהבעצםאפילוהתרחשותךומרט"
תהליךחלאזעצמו.המעשה'אףר%ושלביהמרשהחוליותומתערפליםמטשטשיםכאשרזמן,

חפצוואשר-למצפה.קושואשרוהשאיפה,המצשחווהרצוי,המצוימתערבבים!אופתני
יקרה.כישעהאותה:



סביבמתרקעת'אגדהשלשרקמהפעםלאיקרהזכרון-בני-אדםשלאלה.חולשותבתוקף

השנים.בין'להפרידבלתי-אפשרי'כמעט'דברשלבסופוכיעד-קטןאםגדולאםמעשה,

העובדותעצםאתבמידת-מהטשטש"כיהואמן-ההכרחבזמן'הבמרחקאםועוד.זאתג.

עשויתמידלאגופההמעשהמהזעתומחלףמרחק-הזמןשלקוצרוהריראייתן,בהירות'ואת

הוא.ונהפוךישזו.מגרעתלתקן

המאורעהיתהאורמלחמת-הקרממיות,'התרחשהמאז'ארוכהתקופה'עברהוטרםהיות
נמצאבו,רביםפרטיםאנשיםבחייהםגםאםכיבכללו,הדורסחיירקלאוהמכריעהמרכזי
-בודדיםאישיםשליהמםוהןהציבוריות-בכללה,שליחסההן-ומסעיהמבצעיהאלשהיחס

מקצועי-אוביקטיבי.מאשרעשי-סוביקטיבייחסיותרהנו

שלברמה'וכמפקדיםכלוחמיםבמלחמה'השתתפורביםשבדרך-הטבעהיותכן,עליתר
ברמותיהההאבקותבהנהלתמעוריםשהיואלההםיחסית,שמעטים-מאוד,בעודלחומה-ישירה,

בראש-נמשכהמיותררחביםחוגיםשל.שתשומת-הלבמובן-הדבתוהאסטרטגיות,האופרטיביות

ממקומומעוט-ידיעה,בגלללרהבהתעלמות,תוך-הבודדהטקטי'המעשהאלוראשונה

וההתמודדוה.כללשלשלבהמהוהשלמה,במסכתמעשהאוהושלהאמתיתהמשמעותו

אלה,גדוליםבקשייםלהאבקאיפוא,נאלץ,מלחמת-הקוממיותהולדותאתלכתובהמנסה

לגשתהמחבר'יעזבטרםכיעל-כןיפלאלאעליהם,להתגברניתןכיצדלראותואיןשכמעט

-מבחןמעיןלערוךאלה,קשייםעללגכורביכולתוספקמתוךהחליט,'המלאכה,עצםאל

לחצוב.עליוהיה"בוחומר-הגלם""לטיבוגםלרשותואשרלכליםגםלעצלו,גם

-לטרזןקרבותבפרשתהמבצע",עצםלפניחזרה"מעיןלמבחן,כמשאבהוהוא

מבצעילשארדמתהובזאת(להשתוותיכולהאינהזאתשרשרת-קהבו'ת'לא-במקרה.בהובחר
תבעה,אשרההקרבנותהצרדים,משניבהשהופעותהכוחות'היקפה,מבהינתמלחמת-הקוממיות)

מלח'מת-הקוממיות.במסגרתאולםאחרים,צבאותשלשבדברי-הימיםהגדולות'המערכותאחתעם

המפניםאחדאת1948,ביוניל-9ועדבמאימ-25בעמק-אילון,'התנהלהאשרההאבקותכהוה

בכללותה.התמודדו'תשבאו'תההמכריעים

זאתפרשהראויהבה,המקופל'והרב-גוניהעשירהלקחובשלזו,משמעותהבשלכבר

ההיא,מהתקופה'אחריםומערכותכקרבותלאאשר,דבר-היקפהבמלואוילבשה,ינתחוהכי

כה.עדלוזכתהטרם

הואכעת,דוקאלהעלותוהנ"ל,המשאלבחירת,הנימוקיםשאחדאין-להעלים,אולם
במיוחד.אותו,מבליטההמחקרבגוףהמתוארתהשתלשלות-הדבריםאשרמסוים,פרק-לקח

עתה.וביהודהעברי,המפקדשלולחינוכולהשכלתוהשיבותהרבה12הגנוזההאמת

שהמעשה-בכךלהכירהמסרבממציאות-המלחמהתלוששיהיהכשם:אומרתזואמת

הלוחם-הבודד,שכמיעלובסופו-של-וברהיחידה,העוצבה,שכמיעלהנישא-הקרת-הטקטי

וקרתניתצרת-אופקראיהרקמידה-עצמהבאותה-המזוינתבהאבקותהסופיתהעובדההוא

הגבוהות-יותר.הרמותלביןהרמה-הטקטיתשביןוהמכריעיםההדוקיםמיכסי-הגומליןתתעלם

שהמבצע-הטקטימצד-בחדהאומרתאמת-עצמוהמחקרבגוף'לחזורצורךה"ה"זואמתעל

להוציאאיןמאידך-גימא'רהאסטרטגית.והאופרטיביתברמהשנזרעוהזרעיםקציראלאאיש

הפעולותבהתפתחות'והנתקףהואכיצדולבררלחשובמבלי'גודדת,כתופעהקרבעלמשפט

משכון,שלכסופוהשפיעהואובמהאלו,שברמות

הסוביקטיביתוליכולתד~עביקטי'ביותלאפשרויותכבמשא-מבתןלטמוןבפרשתבהרס

-;בספתסובהמתוךגםה"סטוריים-מדעייםבאמצעים.מלחמת-הקרממיוהתולדותלתיאור

בחומרמחסור,לעילהוזכרוכברזו.מעיןמשימהשלביצועהעל-דרךהמתיצביםהקשיים
,,,4ש4



;טוסמךדוקוטנטרי
עובדהביןלהפ'רידהצורך1עיקריכמקור-ידיעהאישיתבעדותאי-הבטחון

-הראיהבהירותאתתכופותהמערפלתקרוב,היסטורילמאורעמציבוריתהרגישות;ואגדה

אחריםסרקיםלגבימאשריותרהבהבמידהאוליפרשת-לטרון,לגביקיימיםהאלההקשייםכל
קלוגקשייםעללהתגברביצרדרכיםלגלותהמלאכה,כדיתוךקיוה,המחברבמלחמת-הקוממיות.

כקרבות-הקשורותהשומתלסוגיותהנאותיםתונררתפ5כברשנמצאולותרנעיזלא

וארעית,נסיוניתשיאהלפיישעה,המחקר,לכתיבתנבחרהלפיכךבחלקם.אפילואובכלל,לטרון
שלוהארכיוןהיומניםינכלליםאלהבמקורותבלבד.מקורות-שבכתבעללבססו-1והיא

חומדספר-הפלמ"ח,במטה-וצללהאשראגף-המבצעיםשלויומן-המלהמההארכיוןשר-הבטחון,

מהקריםמספרעשבע",חטיבתשליומן-המלהמהמוסרמ0'לפניוהעומדגבעתי*"חטיבתלספר

שלבאגף-ההדרכהאשרענף-ההיסטוריהשלביזמתוזאתעוצבהשלמבצעיהעלחו'בדואשר
מהלךתוךזהמוסדע"ילושהוגשהרצוףלסיועתודר,חובתהמהברהמבבכלל-המטכ"ל,
העבודה.

א'שלבסן*בן"מבצעשלמסויטיטחלקיםעלשהתפרסמההעבודההיותהיבלעזר
זשצוה3שהופיעוהפרטך*,ושמאחוריאויב"שבעינןהספריםוכןנ"ט,חוב'ב"מערכותא
כמערכות".

וההלטהולאימותההעובדותלליחון-אחתלתבללתבעיקרכאןתצלהנ"להחומר
שוגיםמקורווזשלושהלפחותע"יאושרלאאשרומאורעמאורעכלפתוחהכגירסאלציין

שלאחשוונה,שלשלמות-לכאורהעלבפרטיםהדיוקאתלהעדיףשישהנחהמתוךונפרדים,
אמתית.תהיה

ראשון,כשרטוט-ממוגדרתכונהולפיזהלמחקרלהתיחםיששל-דבר,בסיכומו
ובמקומו.במועדושישאיותרמושלםלתיאורארעי,כשלדנסיוניתיכעבודת-טבחן



א'פרק

עקרה
ממסגרתירושליםעלהמערכהמקום

טלחמתחהקוטטיותשלהאסטרטגיה

אתאל-נכוןולהעריךלתארלנואפשראי
כחלקנראםאםאלאלטרוןסביבהקרבות
המלישלוהגורליותהגדולותהמערכותמאחת

ירושלים.עלהמערכהכולה;המה

העצמאיקיומועלהיאבקותותולדותכמשך
פעמיםזומערסהלנהלישראלעםנאלץבארצו,

בהתחדשאולםהיו.שומתוהתוצאותמעטות,לא
אחתהתחוללהשובכאשרבדורנו,המאבק

תנאיההיוירושלים,עלהמכריעותהמערבות
ממחלגמרישוניםוהאסטרטגיים.הגיאוגראפיים

נמצאכידוע,אז,ושני.ראשוןביתבימישהיו
ושומ-יהודהבהריהיהודיתהממלכהשלמרכזה

ירו--הרוחניואףהמדיני-הצבאיולבהרון,
בעיתהעיקדהיהמסוימותבתקופותשלים.

ממבצר-ההריםלהגיחהעבריתהאסטרטגיהשל

ובתקופותולדרום,לגליללעמקים,לים,המוצק
בפנילבו,ועלהמבצרעללהגן-אחרות
בכולם,לאגםאםהמקרים,ברובאשרפולש,
אולםההר.תוךאלהחוףמכיווןלהדורניסה

מצבהתהוהמלחמת-הקוממיות,בראשיתבימינו,
בתולדותלוהתקדימיםהיורביםלאאשר

שבהםבימיםלא-ארץ-ישראל,שלהצבאיות
זרים,בהשהחזיקובזמןולאאבותינובהשלטו

מש-שלנו,המוצקהבסיסכוחנו,מקורותמרכז

ב-וכןלחיפה,רחובותביןהחוף'לאורךתרע
ולנגבלגלילותההסתעפותוממנועמקי-הצפון

מאה-אלףהיותאףעלירושלים,ואילוהצפוני.

מבודדתמצודההריהיבה,מרוכזיםיהודים
נקודות-הת-מוקפתמצודההערבי,ההרבתוך

עםיחדהן,אףהןאשרמעטות,ישבות-ומשען
ונוסףהרצוף,היהודיהשטחמןמנותקותהעיר,

מירושליםלניתוקמהןאחתכלנתונהכךעל
עצמה.

ירוש-שלוהמדיניהרוחנימעמדהאיןאכן

שונהשהוקם,לאחרשלישי,ביתבימילים
נשארההיא:ושניראשוןביתבימיממעמדה

כןלאאךהמתהוה.היהודיתהממלכהשללבה
הרי-מוחלט.שינויחלבזה;האסט~טגימעמדה

חוצההערבי,ההרלתוךשהוהדרהיהודיכוז
מאייםהוא;יחדגםובקרש-קפיצהכטריזבו

ארץ-שלהצבאייםעורקי-התנועהעלבפוטנציה

אף.הירדן.מןומזרחהמערבההערבית,ישראל
ישראל-ערבבמלחמתהערביםמהפולשיםאחד

מצודהומשאירלחוףההריםמןמגיחהיהלא
עלנוסףובאגפו.בערפובלתי-מרותקתזאת
הערביתוהצבאיתהמדיניתההנהגהיכלולאכה

בהמ-עבר-הירדןשלזוואףהמלחמהבראשית

מאמצן.אתלהקדישהפיתויבפנילעמודשכה
השתלטותשללנסיוןוראשונהבראשהעיקרי

ה-המהלומהאתלהנחיתכדיבירת-הארץ,על

היהו-שלהמוסרילכוח-העמידהביותרכבדה
הכוח'מקורותעלהסופיהההסתערותלפנידים,

ברצועת-החוף.אשרהפיסי

מלחמת-בימיירושלי.ם,הפכהכך

אסטרטגילמשמר-קדמיהקוממיות,

אלמרתקהמוצק,הבסיסעלהמחפה

מןומסיחם-כוחות-אויבעצמו

ובעונתבעתהנהוב-הישוב*הלז.

הישוב*עלהמגןאףאחה

צב.שמשקיפיםכפיזה,יהודיטוברוק".

בדומה(עשויהיההעיר,אתכישזרימיאיים
אף.בקירינאיקה,מפורסםבריטימבצרלאותו

ימיותמדרבי-גישהכמוהונהנהלאהואכי

המל-מהלךעלמכריעבאופןלהשפיעפתוחות)

השוניםההגנתייםבשלביםהחזיתות.בהיארחמה
תפקידכאמור,ירושלים,מילאההאבקותנו,של
ופסיכולוגיתממשיתמבחינהובלם,רתקשל

כןשאלמלאהערביים,התוקפיםלגבייחד,גם
לפניותנופתםכוחםבמלואלהתיצביבוליםהיו

שבהםהמלחמהבשלביואילו;תל-אביבשערי
שלקדמיליתדהעירהפכהלידינוהיזמהעברה
אלהעברייםהכוחותהחדירואשרעמוקטריו
האויג"שטחתוך



הרומאיםגםהחזיקובהם
אחריהם,והצלבניםבזמנם'
ה-אתלפתורנאלצוכאשר
ביןהקשרהבטחתשלבעיה
כאיזור:החוףלביןהעיר

באיזורנחל-שורק--חולדה,

לטרון,באיזוראילון,עמק
ובאיזורשער-הגיאבאיזרר
שמתכ-מוכןמאליוהקסטל.

יכלולאכזמנםהיהגנה"נני
האפ-אתדעתםעללהעלות

ירושליםאתלחברשרות
צבאייםבאמצעיםלשפלה
הסיכוירקהיהקיים;ממש
ב-הזאתהמשימהאתלבצע

שלנוהעיקריהנשקאמצעות
ההואבזמןהארץלגיבוש

בטלאבלההתישבות.באמצעותהיינו,-
התקופהבמשךבידינו,עלהלאשונותסיבות
מלחמת-לפרוץועדההואהראשוןהתככןשבין

הדרךהבטחתאתזהבאמצעילקדםהקוממיות,
נקודותינוהדעת.אתהמניחהבמידהלירושלים
קרית-מוצא,-שקמוהחדשותואףהותיקות
היולא-טה-אילןמעלה-החמישה,ענבים,

לעיר,העורקעלשליטתנואתלאפשרמסוגלות
בלבד,מוגבלבקטעאלא

היהלאעצמהירושליםשלהטקטיוהמצב
ביןמפרידותהערביותשכונותיהיותר:קל

הרובעהיהודים,שלהשוניםהמגוריםאיזורי
העירמןבפועלמנותקהעתיקהבעירהיהודי
ב-מסביב,בהריםהשולטותוהעמדותהחדשה,
נתונותהצרפתית,ובגבעהבהר-הצופיםעיקר
הערבים.בידי

ירושליםפעיותפתרוןלבכיהערכות"מצכ
המלחמהבראשית

בחזיתהראשונהבפעם1948,מארסבסוף
משבר.לידיהקרבותהתפתחותהביאהירושלים,

המלחמהשלהראשוניםהחדשיםאובעתבמשך
מהירבאופןהערביים-הכוחותוהתעצמוגדלו

חצי-סדי-יחידותלהזרמתחורותבעיקריחסית,

בהיתרהשכתת,הארצותמןותחמושתנשקרות,
למרותאמנםבארץ.אזשלטושעודהבריטים

ההגי-ביתרמבצעיוברובהאויבנכשלאלהכל

מהיהרונותיפהבהנהשעהבאותהאבלתות,
גומא,ירושליםמצב'שללגביוגיאוגרפיים"

4

רכ

-יז.,(
לירושליםהשיירותדרכי

ירו-של'האיתנהעמידתההפכהכןכיהנה
האסטרטגיהשלהמרכזיותהבעיותלאחתשלים
ה-ערפד,בגללרקלאמלחמת-הקוממיות,של

לגורלחרדהומתוךהעירשלוהמדינימוסרי
ולא-אלאבה,השוכניםהיהודיםמאה-אלף

הממשית.הצבאיתחשיבותהבשל-מכןפחות
הית-ומיצויעצמה,העירשלעמידתהואולם,

הגיאוג-כמצבההכרוכיםהאסטרטגייםרונות
אופ-בעיותשתישלבפתרונןתלוייםהיורפי

:יסודיותרטיביות

בהיקףוהלחימההמחיהאמצעיהספקתא.
1הירושלמילישובהדרוש

וללא-פרצות,יציבמערך-הגנהגיבושג.
הקרובה.וסביבתהבעיר

שפתרונן'הגדוליםוהקשייםאלובעיותשתי
ה"הגנה"מתכנניאתהעסיקובהם,כרוךהיה

מקור-לאחרלא-רבזמן-מוקדם-יחסיתבמועד

ואותוהואמקרהושואולי;1939--1936עות
שבע","חטיבהמפקדאחרי-כןלהיותשנועדאיש

מסילהפריצתעלמרהשנאבקהההטובה
במסגרתהראשותםביןההמבימיםז;יהלעיד,

בדקואשרהנהגנה",שלהמתהנהחיל-השדה"*
ירו-ביןהעולקהבטחתשלהאפשרויותאתסאו

כולוכמעטהעוברעורק-והשמלה,שלים
שפתרוןנסתבר,אזכבררצוף.ערכיגהעטח
מת-והתבססותכיבושמחייבהבעיהשליסודי

ש-הגיאוגרפייםהמשלטיםבאותםבערךמדת



הש-עלהלחץוהלךגבראליה.הדרךשלואף

סירורמעשי;העירבתוךהמנותקותכונות
פוסט",ב"פלסטיןהפיצוציםכגון-המוניוטבח

החרידו.-קדן-היסודובבניןבן-יהודהברחוב
התושבים.המוניאת

בהי-מצומצמותשיירותנעומארססוףעד

ליווישלהבלתי-יעילהובשיטת-ההבטחהקפן,

לירו-אספקהלהזריםהיתהשמטרתןצמוד,

אמנםוהן;בלבדמספרלימיםגםנולו
לעצמןו

ערביותהתקפותבפניאת,הדרך
חמורותפחותלאהפרעותובפניבלתי-פוסקות

חודשאותוכתוםאבלהבריטי.השלטוןמצד
כותרהבול-2426ביןזו:תנועהאףהופסקה
וע-נבי-דניאל,על-ידלגוש-עציוןגדולהשיירה

ש-המשוריניםכלי-הרכברובאבדמה
גםשנכשלמאחרלירושלים.הקשראתקיימו
סופיתנחסמהמחוליה,שיירהלהעבידהנסיון
ללאזועמדהימיםעשרהובמשךלבירה,הדרך

השפלה.מןאספקהכל
המדיניתהמחלקהחברשלהודעתולשוןוזו
ב-29הסוכמתהנהלתראשאלבבירההיושב

הת-ביותר.החמירבירושליםהמצב":במארס

הציבוי,..רוחאתערערהעציוןבכבישבוסה
גרמהובנפטבמצרכיםהמחסורעקבהעצבנות
הלהם..,העלםוראשיתההלתבהעלםלבהלה,

האנגליםמןלבקשהכרחיציקולותנשמעים
עםלהסדרדרךלחפשאובי,רושלים;ותישארו
בין-לאומיצבאאונשקושביתתהיותהערבים,

חי-למעןעליוןמאמץהכרחיאפשריים...אינם

מזון,מלאיריכוזתל-אביב,עםהתחבורהדוש
ציבוריתהנהגהההגנה,כוחותשלקונסולידציה

בעיר".חזקה

מןהישובשלהמלחמתיהפוטנציאלהעברת
לש-שעהבאותהעודנמצאההפועלאלהכוה
בתהליךהיוחיל-השדהיחידותהראשונים.לביה
הקטנההארציתעתודתנווהאתאיגנות.הגיוס

הש-בליתיברובהנתונההיתה-הפלמ"ח-
ב-שנרכשחימושישובי-הנגב,ובהחזקתיירות
רותקהפרק-זמןובאותועודהגיעלאחו"ל

למערכתשברשותנווהנשקכוחיהאדםמרבית
לנוכחובהתישבות.בעריםהסטטטיתההגנה
השלטוןשלהמתמדתופעילותואלו,עובדות
המטהשבקרבאיפואייפלאלאהעוין,הבריטי
אחרים,צבאייםומומחיםה"הגנה"שלהכללי

אנואםהשאלהלגבימסוימיםפקפוקיםהיו
ירושליםבחזיתשהמצבמאמץלאותומסוגלים
שמאמץהיהברורמאתנו,דרשההיאבשעה
יכולוהואוחימושכוחותריכוזדורשזהמעין

ישירהתוקפניתפעולהבצורתרקלהיעשות
לאורךמשלטי-המפתחכיבושכמגמתוגלויה,

ב-ע~ ,-,ין,,,,,

חשנן;במבצעהפעולהאמר.ספח

ב3



ההכנוןnmwכפיבהם,והחזקהלעירהדרך
כאלההיוהמלחמה.לפנירבותשניםהמוקדם
עודכלבכללאפשריזהמעיןמבצעאםשפקפקו
בשאלההתלבטואחריםבארץ.הבריטיהשלטון

שמירתנואתהמידהעליתרלהחלישמותראם
נש-ושםפהברצועת-החוף.הבסיס-המוצק*"על

התורהלעקרונותבהתאםכיהטענה,אפילומעה
הא*קוים"אתלקצר"הואהראוימןהצבאית,
אח-יותר.עודלמתחםתחתוהמשוסעים,רובים
אלפרוזדורלפרוץנצליחאםשגםחששודים

למעלהתהיהבוההחזקהמשימתהריהעיר,
אסטרטגי,פחלמיןליהפךעשויהוזומיכולתם,

הערבייםולוחמי-הגריליהשלורנסלזהבדומה
הראשונה,מלחטת-העולםבימילתורכיםטמע
כוחםאתולהתישלפצלאותםהכריחוכאשר
לעירקו-האספקהאתלהבטיחכדיקמעאקמעא

שגםשיקוליםהיוכןבחיג'אז.מדינההנצורה
במאמץ-עיקריכוחשגיוסראשיתת8נשקיעאם

שבהןלגזרותלכוונוכדאיהלאאחד,מסוים
לגבימהירות.יותרהכרעותשלסיכולנשקף
ירושלים.לחזיתולאו-דוקא4-המלחמההמשד
ניתוקיםגםנשמעוהצבאייםהספקיתעםיחד

שבתכניתהעובדהעללהתבססשניסומדימים
שלמעמדלירושליםנקבעהאו*םשלהחלוקה

שעלבקשייםבהתחשבולפיכךבין-לאומית,עיר

י*

זו,לבעיהמצדתחיוביצבאיפתרוןשלדרכו
פירוזה.למעןלפעולמן-המיתר

מוחלטבאופןנידחוהאלההפקפוקיםכל
דע-אתשסיכםהסוכנות,הנהלתראשעל-ידי

לאחריומייםהציוניהועד-הפועלבמושבתו
קודםעודהוחלטלשעליונחשון*"מבצעהתחלת
ניתןלאירושליםשלערכה"ןלשועוזולכן),

ישאםכי,ולהיספר,להישקלולאלהימדד

ארץ-שלנשמתהירושליםהרי-נשמהלארץ
ולאמכרפח,היאירושליםעלהמפרכהישראל.
אתרקיאלהבפיחישבלבד.צבאיתמבחינה
אלאבתוכה,עמדותינווהגנתלירושליםהזרך
פיינוקודם-כלבכלל.,.מעמדהאתלחזקיש

-ירושליםשלהבזעריפהצרכיםאתלהבטיח
חדשים...לכנזהודלקמיםמזע,

ממושךזמןלעמודלירושליםלאפשריש
נצורה...*תהיהאםגם

אתוראשונהבראשמוכיחיםאלהדברים
רטסאה4החשיבותלגביהעליוןהפיקודהערכת
המערכהבמסגרתירושלים,שלהמכרעתטגית
מקצרי-הקוים*"התעלמושממנודבר-כולה,

למיניהט.
התעלםלאגימא,מאידך.כי,הםמוכיחיםובן
הממשיכושר-הביצועמגודםהעליוןהפיקוד

האופרטיבייםהתפקידיםכלללשכחכוחםשל



יותר,מרוחקבאופקושניראוהפרקעלשעמדו

לאגף-האחראיםשלנימוקםאתקיבלהואוכי

בעצמת-בהאיןעדייןכישטענההמבצעים,

הבירהביןחיבור-קבעיצירתכדינוחותינו

שלזמניתפריצהרקאפשריתוכיוהשפלה,

מוגבלת.לתקופהלתשעהופתיחתההדרך
להע-שאיןהעליון,הפיקודשלזאתתפיסה

וממגמותמחזיתותעצמתםאתמדייותרתיק
ישזאתעםאךלחזית-הבירה,אחרותהיוניות

הית-שללניצולםהדרושיםהצעדיםבכללנקוט

לטו-הגיאוגרפי-הצבאיבמעמדההגנוזיםרונות

כברהוגדרהזותפיסה-כלל-המערכהבת
הראשונהההפוגהובזמןונחשון*,מבצעבימי
שר-הבטחוןשלבהוראתוביטוישובלהניתן

שלולאגף-האפסנאותוכספייםמשקייםלמוסדות

לירו-מלאיבקרוביהיהלאאם*יהכלליהמטה

לחבלהדברעלוללחדשיים,הפחותלכלשלים,
אתלנהלבמקוםשלנההאסטרטגיותבתעניות

כוחותלרכזשובנצטרךרצויה,בהזיתהמלהמה
העובריוםוכלמזונות,ובהובלתדרךבפריצת

להתנקםעלולמכסימלית,העלאהמבליעכשיו

פטטטליות".לתוצאותולגרוםמ2

כוחו-בפנישעמדהשהמשימהאיפואברור

אחתלפתורהיתה1948אפרילבראשיתתינו
חזיתשלהיסודיותהאופרטיביותהבעיותמשתי

לממירההעירהכשרת:לעילשצויימירושלים
מבודד.כמשמר-קדמי

משימות-משנה,לשתיחולקהזאתמשימה

והחזקתההדרךפריצת-טקטית,מהןהאחת
ניצול-ארגונית-אפסנאית,והשניה-הזמנית

ב-אמצעי-מחיה-ולחימהלהזרמתהעורקפתיחת

הואברורהאפשרי.ביותרהגדולובהיקףקצב
בעיקרתלויההיתהזומשימת-משנהבמלויכי

הטק-שהמבצמיםבזמןבוכלל-המשימה,השגת

לה.התנאיםאתיצרורקטיים
שלהראשוןבשלבוכשלונותהישגים

ירושליםעלהמערכה

המיעד(-במאי,ל-17--15באפריל4בין

פלישתוכדיתוךהערבי,הלגיוןהתבססבו

ל-הדרךאתשובוהסםלטרוןבמשלטילארץ,

הגיאבשערפגועמשורין



מב-כמההתנהלי-בירה),

הואהמשותףשהישגםצעים
לת-לתנועההעורקפתיחת

רצופות.יותראופחזתקופות
אלההישגיםנוצלוכיצד
-העיקריתהמגמהמבחינת

ירוש-שלהלוגיסטיהחיזוק

אי-זהבשטחהמחקר?לים

כבראולםעדיין,מושלםנו

ה-התמונהמצטיירתעתה

ל-הראשוןהמבצע1באה

תט-הבטיחהנדשון",מבצעהואהדרך,פריצת

תל--ירושליםכבישעלבלתי-מופרעתעה

עלתהיוםבאותובאפריל.מ-6החלאביב,

שיירהבאהב-10משא.מכוניות60בתשיירה

לוחמיםלהובלתבעיקרהמוקדשתשהיתהשניה,

גדוד,עםיהדאשרפלמ"ח,גדודשלוציוד

היסודאתהיוהלכן,קודםבשטחכברשנמצא

במשךרבץ,שכמהשעלזוהראל","לחטיבת

המערכההנהלתשלהעולרובממושכת,תקופה

בתשיירהעלתהבאפרילב-13ירושלים.על

מכוניות.235
במב-החדשההחטיבהפתחהבאפרילב-17

שכתוצאההראל","מבצעהואהראשון,צעה

כ"אגדולותשיירותשלושלעירהועברוממש

ו-1920ב-17,בערך,מכוניות250-300בת

חטיבתעזבהיוםובאותוהואילחודש.באותו

שבהםהמשלטים'אתהראל"*
לאורךהחזיקה'

למב-לעיראחרונה"השיירהעםזנננסההדרך;

YS","לייצבכדילהלן,בוידוברשעודיבומי

גופא,בירושליםורעשהלךהטקטיהמצבאת

ההצלה"כש"צבאלתנועה,הכבישנסגרשוב

שלמקומהאתזובגזרהתופסקטוקג'ישל

בהת-שהתנפצהחומייניעבד-אל-קאדרחטיבת

ינחשון"."מבצעבעתאתנומודדות

עםוהראל"הטיבתהתפנתהבמאיב-5רק

מח-כוהות(.נחשון""מבצעמימישותפיה

עו-שחרורעלהמאבקלחידושגבעתי")"טיבת

התנהל.בול-13במאיה-5ביןרק-התנועה.

אתלידינושהחזירא',שלבמכביא"מבצע

הב-אחד'ביבושלידיוהביאהדרךעלהשליטה

בית-ילהלרומיתהאויבשלאעיקרייםמיסים

גבעתי*"שלגדודנכנסזה,מבצע.חוךנייסח5

לטרוןשלהעצוריםלמחנההראשונהבפעם
האן-שלבאש-תותחיםנתקלאולםבמאי,ב-12

,...

הראל""מבצע

בקרבתישבושעודהבריטים,שלכנראה(יב

אבידותכדיתוךונסוג-בחודשב-13המקום)

רציניות.

הברי-על-ידילטרוןשלוהחזקתהזהכשלון.

פתיחתשלההישגעצםאתשינולאאמנםטים

לשםלגמרינוצללאזההישגאולמהכביש.

עלתהלאשיירהשוםהאספקה.הזרמתחידוש

לירושלים.

ב',שלבמכבי""מבצעמבצע,אותובהמשך

לט-מאזורהבריטייםהכוחותליציאתסמוךשהחל

נתגלגלהבו,ל-19/20ועדה-14מןונמשךמון

קאוקג'יכוחותיודעיןיבלאשעת-כושרלידים

וכוחותוהלגיוןהתארגטת,לשםהזירהאתעזבו

הכבישעלהתבסמולאעודשלוהמקומייםהעזר

בשלי-נמצאוההםבימיםממש.שלהתבססות

הדרןלאורךעמדות-המפתחכלהזמניתטתנו

ו-במערבואל-קובאבמאבו-שושההחללבירה,

שלת-נוצלהלאושובבמזרח.ודיי-איובלטבון

מוצרימכתי

מכבי"מבצל1beעל-ב-23.4.48לירושליםגדרךנפל

"-:ן:::ובד.%...........--
** .=*ישעnapJא*ש~
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513240 ש4קמ"י-ע
מערבית)גזרה(א'שלבמכבי""מבצע

כוחותינו)שלוסעופך'תנועה'כיווניהשחורים:מגהצים

רקהופיעהכמאיהו-16ה-15ביןזו.כושר
-אתתומכונית-משאמשורינים'3שייהה-זוטא,

אחד,משו'ריןאלאיירושליםעדהגיעלאומאלה

ה-17--18ושלהבלילה;היתום""מאז'הנקרא

התחלת'לפנילירושלים,האחרונההשיירהעלתה

מקורותלפיה'112משהלגיון,על-ידיהמצוד
60-האחריםולפימכוניות,'35אחדים,

מכוניות.

וטיפותיוהלוגיסטיהכשלון
סופיסיכוםעדייןלסכםנרצהלאאםגם

ה-ההישגיםשלהלוגיסטיהניצולבעיותאת
החו-פיעלהמצטיירתהתמונהזוהריטקטיים,

בתקופההחוקר:לרשותשעהלפיהנתוןמר
בערךלעירעלובמאיל.-17באפרילה-6שבין
שעללאמרישזהיראו'מדןלפימכוניות.'1200
ואולי-4000עלעלהשלאמטעןהובלידיהן

מוקדש,היהממנו'ניכרחלקאשרטון,-4500
ולפרקיםודלק,תחמושתלנשק,ספק,כלללא

מסו-אחוזרקכןכיהנה;יהירותלהובלתאף

המיני-האספקהממש.מזוןהיוההמטעןשלים
הו-ימיםחודשל'משךירושליםלתושבימלית

בימיםלכךהאחראיג'וזף,דארעל-ידיערכה
ליושב-ראשבמארסב-25ששוגרבמסמךההם,

במסמךאמנםטון.ל-2500-הסוכנותהנהלת
לטרון,קרבותימיבעצםבמאיה-27מןאחר,
אפשרהמורקיצובשעל-ידיג'וזף,י"רמודיע
כללימהע'בירושליםחושביאתלהציליהיה
מזוןטון200שלשבועימטעןבאמצעות-

נותשתיחדגםאלוהערכותשתיאולםבערך.
חודששלהטקטייםההישגיםכילמסקנהמקום

וכיכראוינוצלולאמאימחציתושלאפריל

הארגונית--העיקריתבמשימת-המשנה'נכשלנו

בשבילהנחוצההעבודההושקעהטרםאפסנאית.

ול-זה,לכשלוןהסיבותאתמלאבאופןלחקור

על-מסוימותהשערותלשעריקניתןעת-עתה

כמעטאךשל'מים,אינםשעדייןנתוניםיסוד
היהלאי-ההצלתההגורמיםשאחדספקואין

המל-המאמץ.שלעדייןהכלתי-מחבלםהארגון
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ה4.עדשיים

הערבית)גזרה(ב'שלבמכבי""מבצע
כוחותינושלופעולהתנועהביתנימשהורים:מגהצים

שנוגעבטהההוא,בשלבשלטהכוללחמתי
מלאילריכוזולארגונם,ונהגיםכלי-רכבלגיוס

גורמיםשנמצאהנמנעמןלאזכו/ולהכנתו
מוסדות-הבטחוןשלהנהלתייםבליקוייםאחרים
מליקוייםהחלהבשימה,לביצועאחראיםשהיו

בהי-וכלההמטעןשלוהפריקההטעינהבשיטת

כיעצמן,השיירותשלומהירנמרץניהולעדר
ול-ל"הגנה"היהלאאזשעולזכור,'זאת

אלומעין'משימותבביצוענסיוןכלמפקדיה
לכך.התבוננולאאףוהםשנדרש,כפיובהיקף
לעמודשאיןההם,הימיםמן'מקורותגםיש
אי-היהשלפיהםהמלאה,אמיתותםעלעדיין

ובחלוקתו,לירושליםשהגיעהמזוןבשמירתסדר
מקורות-,שלבזבוזואפילוהו'מר-'ניצולוכן

הסוכנותאיששלבמכתב,עצמה.בעיויאספקה
שכברלאחרגם"זקוראיםאנובמאיה-31מן

יריותמטרתחתבשיירות,מלאילהביאהחלו
ציבוריתלמרותדאגולאבנפש,אבידותיתוך
בידיהטיפולאתהשאירואלאהמרבא,עלבנלאה

ויוש-מקצועיותםעלוסמכוהרגיליםהסוחרים

יקרמזוןהמלאי,שלניכרשחלקכמזבןרם.,.
טו-מתאים.טיפולמחוסר;לאיבודהלךוהשגב,

טובתעשרותוכןנתקלקלומרגרינהשלטת.
נעלםוחלקבמחסניםנרקבותפוחי-אדמהשל

מציין,מקוראותוהשחור".בשוקעתהומופיע
ו)150רמת-רחלשלהמחסןוגםהחיהמשקשגם קמהשל,סוטתעשהוהעופות,5000ראש-בקר,,
הואילהקהבות,בגללתועלתללאהושחתווכו'),
מלאיכימצייןהואוכןבפינוים,פיגורוה"ה
שביבשו,הערביותבשכונותנמצאאשריב,

בוזבז.יבומי","מבצעכז'מןכעיקר
נוסףחומרשלגילוייידרשאםגם

שנקבלכדי,מספרנקודותשלואימות-יתר
כברכיוםזאתבכלומוסמכת,כוללתתמונה
נוכל,שלפיהםומסמכיםעובדותבידינו
המערכהשל,הראשוןמהשלב'כילהסיק

הב-צבאות-ערבלפלישתועדירושליםעל
הוהאופרטיביתהבעיהנפתרהלאדירים
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הפיקודילחברגדולהכה
ואףצה"ל,ושלה"הגנה"של

לעומת;הפלמ"ח'ליחידות
רכה'במידההיהחסרזאת

לכוה-רחב'עממי.ביסרם
כירושלים,וזמתנהבהבטחון

בהש-מספרי,היקף'גםוכן
בארץ.אחריםלשטחיםואה
כ-להביאישכך,עלנוסף

היה'אמנםאשרחזיון,חשבון
מש-אולםכולה,בארץקיים

מיוחדכאופןתמוההמעותו
ה-מוקא:ירושליםל,גבי

ה-שלהיתיקיםגרעינים
וממוש-המאומניםהגנה","
בשחקוביחס,ביותר'מעים

המל-שלה'ראשיניםבחדשיםהבה,ב'מיוה
גר-אלה,גרעיניםסבלואותןהאבידותחמ'ה,

הגיוס-הכללי,אתשקלטובמסגרותלרפיוןמו
הזלוןהגדול.באחוזומחונךובלחימאומןהבלחי

בגזרות-פעולהמאשרבבירהיותרבולטהיהזה
אחרות.

כעוכרישהיתההחימושדלותובןזו,עובדה
ונו-המלחמה,שלזהבשלבהעבריהכוחכלל
שלהמכריעיםהגיאוגרפייםהיתרונותכךעלסף

-גימאכמאידךגימא,מחדבעירהערבים
אשרהבריטי,הגורםשלוהתעהבותוהשפעתו

אחרים,במקו'מותמאשרגדולותהיובירושלים
יעציוניעשחטיבת-ההגנהלכךגרמואלהכל.
המשיסהאתולבדה,בעצמהלמלא,יכלהלא

ירו-עלבמערבההשניהההכרחיתהאופרטיבית
ויציב.רצוףמערך-הגנהגיבוש:שלים
מברקלאותי,הרקעספק,כלללאהוא,זה
לפיקודבאפרילכ-18עציוני""מפקדששיגר
בית-החולים"יהשארביןנאמרבואשרהעליון,
1הערביםעל-ירינתפסהר-הצופיםעלהגרמני

ימיםתוךהאוניברסיטה.,.כקרבתמתבססיםהם
מעמ-גדולחלקהבריטיםיפנוביותרקרובים
פלו-4מידלשלרחתרבעאניעיר,,.%דותיהם

פלו-8תישלחנהכאםנשקןיי.עלמאומנותגות
ניצחת.,,מטהבירושליםלהבותאפשרכנ"לגות
תלויבירושליםמלהמתתגורליקר,יוםכל

שולחים".שאתםהעזרהבמידת

לעזובהראלא"חטיבתנצטותהלכךכתשובה

עפריוק

מזרחית)גזרה(מכבימבצע

מב-העירשלהכשרתה:הראשונהיסודית
מבודד.כמבצרלעמידהלוגיס,מיתחינה

ירושליםבתוךהקרביתההתפתחות
ל-הימיםבאותםהצלתנוהאםזאת,לעומת

שצוינה:השניההאופרטיביתהבעיהעלהתגבר
וב-בעירוללא-פרצותיציבמערך-הגנהגיבוש

?הקרובהסביבתה
להת-החילהעלי,נוזושאלהעללענותכדי

זהכשלבובהרכ'בם'כוחרתינובאופימעטכהנן
,המלהמה.של

באו-עודבוצעלאומהותיתמבניתמבחינה

הה-לצבאהשהגנה"מארגוןהמעברתקופהתה

יסודה,שבהתנדבותמצומצמת,ממסגרתגנה,
למסגרת-המונים

מכאןגיוס-וזובה,עלהמבוססת
ה-שלחטיבות-היסודשששלוהרכבןשעצמתן

והתגבשושהלכופלמ"ח,גדודיבתוספת(הגנה,
במידהנקבעושעה)אותהלחטיבותהםאף

שיעורועל-ידיהמקומייםהתנאיםעל-ידיתבה

שלוהחינוכיתהארגרניתהפעולהשלהצלחתה
למלחמה.שקדמובשניםמסויםבמקוםהשהגנה"

ה-הירושלמייםהתנאיםהשפיעוזומבהינה
הוגיםשלהשפעתםהרבות,העדות(מיוחדים

הארגוניםפעילותשונים,אנטי-ציונייםדתיים
המסגרת'שלוכותהדמותהעלוכו')הפורשים

זהבמרח'בהיהננה"ארגוןשלהארגונית-הקהבית
שם,הגנה"לאמראפשרעצייגי"."חטיבת

שלבאיכותןמעולותהשכבוהלהשתרשהצליחה
תרומההעירתרמהכןומפגיהירושלמי,השער
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למבצעלעירועלתהבפרוזדורמשלטיהאת
עצ-"לחטיבתלעזורהיתהשתעודתויברסי","

בכו-'שהיאהאופרטיבית,הבעיהבפתרון'יוגי"

נקבעוהמבצעבחכמתלה,יכלהלאעצמהחות
משלט-המפתחכיבושא)עיקריות:מטרו'ת4

כצפון-יצוףעברישטחליצורכדיגבי-ממואל,

כדישיך-ג'האה,שכונתכיבושב);העירמערב

קטמון,כיבושג);להר-הצופיםהדרךאתלפתוח
העבריותהשכונותאתהעירללבלהברכדי

ההתקהמותהמשכתו-ד);המשתקותהדרומיות
הגרמני,בית-החוליםתפיסתעדמהר-הצופים

ש-ספקאיןאט-טור*ובפרהצרפתיהאהנבעה*

זולאאלו,מטרותמשיגיםכוחותינוהיואילו
מו-יותרטבעת-התגהננוונטצרתשהיתהכלבד

שהמער-לודאי,קרובאלא,לביהה,מסבסבצלה

לטובתהמוחלט'באופןמוכרעתהיתהבהכה
;הסדיריםצבאות-ערבשלפלישהםלפניעוד
לבית-החוליםועדמשיך-ג'ראחהתבססותנוכי

השלי-אתבידינוגובנתהיתה.ואט-טורהגרמני

בידיםהיוכךעלומסףהעתיקה,העירעלטה
ראשייםעררקיםשנילגריבסוסי-זניקה-ואיום

המאללהוכבישמזהיריחוכביש-האויבשל
רקלמעשההושגההמטרותמארבעאולם,מזה.
שיך-משכונתקטמון.שלכיבושה-אחת

על-ידיכוחותימהוצאולכידתה,אחריג'ראח,

ההתקפותויזילוישיהה,צבאיתבריטיתפעולה
ב-נגמרוהגהמניובית-'החוליםנבי-ס'מואלעל

כשלון.
לארץ,פלשושצבאות-ערבבשעה'כך,מפס

נקודות-ירושליםשלבמעלך-ההתגוננותהיו

-ביניתןביותרהתשומותמסוימות.הורפה

הר-וכןהעתיקה,בעיר'המנותקתיהודיהרובע

הגבעהעדמהר-הצופים(העירעלהחולשכס
והארניבר'סיטההדם,ה"*לבניםפרטהצרפתית,
אףנהבהאשרהלגיון,בידיהיואלה;המוקפים)
העור-בכלותתעהתמרוןחופששלמאפשרות

ובמזרח.בדרוםבצפון,החיומיםקים
במידת-ס'ה,התחזקהאמנםעציוניא"חטיבת

רושלים"עלהמצורהטלהבשעתבהדרגה.אך
מרגמות'6אלא.כלללא,הוא;מועטנשקה'היה

פי-מקלעים6לכלי,פצצות100עםמ"מ81

500קלים,מקלעים50כדור,18000עםטמים
תחמושתכפותעםתת-מקלעים,ו-600רובים

המגויסיםהלוחמיםמספרושימעייםמצומצמת.

אפשיש'בהםהכלים'מןמשולשואףנפולהוא

לאחרתקופת-המצור,בעצםגםא'בללצידם.
ניכרתבמידהבעירהנשקמצבשופרשכבר
החי-שירותשלהכלל,מןיוצאמאמץעל-ידי

המש-אתשהטיסהיל-האוירושלבמטכ"למוש
התועלתמכךהופקהשלאלאמראפשרלוחים,
הגדלכוח-האדם,'כלילטצל'לאוכןהמלאה,
למצבהסיבותהחטיבה.ברשותאשרוהולך,

נעוצותהיוהפעם,נפרטםשלאהדברים,שלזה
בליקו-ובחלקןהיררשלמיהפיקודבטיבבחלקן

האופרטיביהפיקוועל-ידיהתשום,בסדרייים
והארצי.

נקודוהוה--אלועובדותמקום,מכל

וחול-העירשלההתגוננותבמערךתורפה

-בההפועלתהחמיבהשלהיחסיתשתה
רבתאחתמסקנהלידישעהאותההביאו

הירו-בחזיתהמבצעיםהמשךעלהשפעה
שהיתההראל""פלמ"חחטיבתשלמיות
ב.לפעולהמקורית,התכניתלפימיועדת,

נאלצהפרוזדור-ירושלים,.שלהמזרחיקטע
כע-כוחותיהרובאתלהשקיעזאת,תחת

משברים.בשעתלבירהתודה

%
?הזרמנותהוחמצאהאם

פליחתבעתירושלים"גבפרוזדורכוחזתונועיד"
צבאות-ערב.

ל-17ה-15שביןבימיםכילעיל,הוזכר

שלבעמכבי"הנקראהמבצעסיוםבעתבמאי,
שליטתהאתליצבסיכוילכאוהה:לגו,היהכ',
כשכוחותהלל,נוצראוהעיר.אלהדרךעל

בדרכםירושליםסביבותאתיצאוקאוקג'י
באיטיותyaשהלגיוןבעודבסוריה,יהתארגטת

על-שנענבוהמקומותאתלתפוסכדימערכה
ה-עללמדירחבהובגזההשהצלה",צבא"ידי

מקומייםכוהותאלאנמצאולאלירושליםדרך
ומכ-הואילשעה,אותהזאתידענולאבלבד.
בלתי-'משוכל-עדייןהיושלנוהמודיעיןשירי
להמשךבקשרזהמצבשלתוצאותיויעללים

בפילמעשה,אולם,להלן).ידוברעודהמערכה
עמדות-ההםכי'מיםבידי,נו'נמצאוצויןשכבר

משלטיוביגיעםלבייה,העורקלצדיהמפתח
זמניבאופןאזנתפסוהםודירגאיוב.קטרון
שלבמסבי""מבצעשללתעודתובהתאםכלבד
והגאלהבשאלתלנמיריות.'מיגתלהבטיםכדיב',

עזמניתשליסהלהפלף'כ'אפשרותמהיההאם,
ממשיתתשובה?הימיםבאותםלהתבס"סות-קבע



בגורמיההבוננותתוךיקלמצויונכלך%
כוחותינושלוכושרההביצוע'הההערכותהעצמה
שעוראותה

אחד,מצדהן,זובגורהשפעלוהעוצבות
הםשבסים"היבמזרח,עהראל"פלמ"חחטיבת

והיאטה-אילן,מעלה-ההמישה,קרית-ענבים,
לכבישוצפוניתדיוניתגםמשלטיםתופשת

נעןשבסיסיההמערבית,הגזרהואילו;ירושלים
ועדדיר-מוחיזיןעדמשתרעתוהיאוהולהה,

חטיבתשללשטח-פעולתהשתכתאל-קובאב,
נעשהשטח-הפעולהשלזובחלוקהגבעתי"."

המטהשלהמתכנןעל-ידיחמורמשגהבשעתו
מיעדתשהיתהזו,להטיבההוסיףאשרהכללי,
ב-ושהוהכבה-דרום-יהודהחבל-ארץעללהגנה
אופרטיביתמשימה'מרח'ב,'אותומאנשי'עיקרה
פרוזדור-שלהמערביתבגזרהשניה,עיקרית

תו-וראשונהבראששהיהזה,פשנהירושלים.

זמןבאותושימדוהכוחותמיעוטשלצאה
שחייבו'דבר(המתכנןהאופרטיבי,הפיקודלרשות

לא-שיטחי-הפעולה)תחומישלרת3-תחיתמל
כמשךלמכשולוהיההקרבותשלבעיצומםתוקן
.'שונות.בעורותהזמן



כלדשופרטיכיהפיקודלרשותעמדסילאלהגיה,לארהל4חטיבתמפקדהציעכאשרמקום,מכל
הק"מ10--1%שלבחציללהתבססכדיפטיכוהשלאגף-המבצעיםלראשלחודש,וד-ן6-הבין

שעצמתוכוח,-ובמזרחכמערבכסיסי.טשביןגדודהצבת-קבעזובנקודהלהציב'הכאיי,המטה
בערך.גדודיםשנימעצמת'קטנהלהיותיכלהלאבאופן'שעהאותהשהחזיק(היבעתי",חטיבתשל
הפיקודשלההכרחיתהכלליתשהמגמהגםמהלהיענותהנגליכוללאלטרון),כמשלטיזמני

כל,הכוחותריכתהיתה:שעהאותההאופרטיביכלאתלרכזהכרחשהיהכיוןזולדרישה

האפ-ביותרהגדולחופש-התמרוןהשגתישםהמצ-לפולשולהפטתההרהמיתהחטיבהכוהות

ל-וריתוקפיצולתחתהפולשים,לקראתשרישעה.אותהלארץשחדררי

אין-תפורפעמיםשקרהכפיתשרטים.החזקת

ן
זאתבהזדמנותאףהתבררהמלחמות,בתולדותאפשרותמצאהלאהראל*"חטיבתואילו דיר-אתשלההקבועהמערךכתוךלהכליל

אלאהקובע,הואהאוביקטיביהסיכוישלא הדרוש.ובנוקשבעתולנצלוהממשיהכנשרלכןקווםפעמיםמספר.ששימשומקוםאיוב, ושהשליטהשיירותינועלגדולותלההקפרתבסיס
החלוברשותט,היהלאכזהוכושרהואילאך פעולו*עלבהרבהמקמלהספקבלי'היתהעליו

בחודש,ב-18שלו,ויחידות-העזרהערביהלגיון
ומשלטיעטרוןשלהמתהםנגד'בעתידחיט

הסמוכיםהמשלטיםואתלטרוןאתשדבלהפוך
אל-בכוןלדעתאיןשעהלפילו),הקשוריםיאלו

לבייה.בדרךלמבצר-חסימהלה
הראל""חטיבתאתוכהניעוהנסיבותכלהיומה

ירו-עלהמערכהשלהראשוןהשלב
מק-הישגיללמרותאיפוא,הסתייםשל,משביןלהניחישתבלזו,בקודת-מפתחלנטוש

האופר-מטרותינוהשגתללארבים,מ"מהמספריתהחולשההיתהזהלשיקולהגורמים
התבותמהאבידותכביצאההחטיבה,של

שסבלה

לוגימ-מבחינהעטידחההעיקריויננאיביות
מ-גיברשחלקהעהבדה,וכןיבומי","ב'מבצע

חושללאוכןבמלואההובטחהלאפירע
ב-מכן,'לאחריומייםשוב,נקראויהידותלה*

שתב-במידההעירשלההתגוננותמער~
עוב-לערערו.נסיוןכלבפניעמוד,כ,פיחולחלץלנסותכדיירושלים,היירלתוך19-18,

בשלבאותותיהןנתנו.בהכרחאלןדןתפעולתעל-ידיהעתיקה,כעירה"הוריהריבעאת נשער-ציון.הפריצה
צריכוההיוובהכרחהמערכה,שלהשני

ה'בלליתהעצמהלנמרדבר,שלבסיכומו

נול

ההנ-שלוההכרעותהשיקוליםעללהשפיע

הפי-שלהמהלכיםועלהאממרמגיתהגהבצירי'הערכותםוצורךתקופה,באותהכהחותימ

להלן,ידוברעודשעליהםהשונים,הפלישה

ביתן

זה.בשלבהאופרמיביסור .--...



לפרצןלקרבותפתיחהנתצנ*
;צבאות-ערבלפלישתהראשוניםבשבועייםהאופרטיביתההתפוזחות

ומסיבותיה.ושבע"חטיבהיצירת

הפלישהמולהערכותחכוחות
מדי-'כלטןעלמשהוברוכמאי,עשרכחמישה

השדהחילחטיבותששתהתיצבוישראל,נת'
24000כיחדהמו'נות(הפלמ"חחטיגותושלוש
36500(שלהמגויסתהעצמהמכללבערךאיש
המבוצריםהישוביםמערכתעלנשענות'כשהן-
מול-שםהםבאשרהמרתכותההגנהשל

עבר:מכלארצהההודריםהסדיריםערבצבאות
יפתה""פל'מ"ההטיבתהוצבוהצפוןבחזית

מ-נמתחהסולניי"חטיבתהמזהתי,כגליל
במתיעמקהירדןעמקלאורךהתחתון,הגליל
לפניועדהמשולששל'הצפוניהגבולוגלהאן

אותהפעלהכרמליש"הטיבתחיפה,מבואות
ולכיבושההמנותקהמעהביהגליללשחרורשעה
אלהומבצעיםשלהמוצלחסיומם'ועםעכו,של

אלהגופיםגולני","ימרהביתוךלעזרהשוגרה
ולבנוןסורקהצבאותמוללעמודמיועדים'היו

הופיעוהראשוטתששלוחותיוהעיראקי,והצבא

בתוךמכןלאחרקצרוזמןהגררן,בק'ובתחילה
העוצבותעלשהוטלוהתפקידים'כיןהמשולש.

הערכותן,עלושהשפיעוהצפוןכחזיתאשר
זבלההצלהצבאנגדעמידהבחשבוןגםהו'באה

השערותנצטברו(המקומייםונספחיוקאוקג'י

כ-התבררגםאםהמרכזי,בגלילנמצאוההוא

.1Wbמספרכביערתיקלשםהגיע:ההעביהומן

התארגנוהוגמרם?הפלישה,התהלתלאחר
מחדש).

הטיבתהוצבההמזרח)חזית(התיכונהבחזית
ה-שלוהרגישההצרהברצועהאלכסנדרוני""

לפיכודאישנהאהינסיוןלקראתוהשהון,שנמרון

יגיח,העיראקישהצ,באההוא,בזמןהערכתנו

אשרהבסיסיםן%למגים,המדינה:ביתוםוקבם
במשולש.תפס

,.".,,

מב-'מכולן,והחלשהמקטנה'וקריתי"חטי'בת

חוליתאתומהוהוסביבתה,הל-אביבאתטיחה

וירושלים.הזרוםהתיכון,:ושיתהןביןהחיבור

השתל-בתהליךהוצבו,זהתפקידמילוילשם

יחידותהראשונה,ההפוגהעדהמאורעותשלות

האח-החזיתשלהמערביתכגזרהשלהאחדות

ועוד.אבו-שושהבמשלטירמלה,'במבואותרונה,'
ו-גבעתי""חטיבתעומדותהדרוםבחזית

המצרי.הפולשמול'"lssn~פלמ"חחטיבת
חטיבתמגינה'המרכז)חזית(ירושליםבחזית

שהראל",פלמ"חוחטיבתגופא,הצירעלעציוני""

יחדנאבקת'הדרך,שלהמזרחי'בפהוזדוראשר

הערבי.הלגיוןנגדעמה

ר6-שלהפעולה~גזרותשאודךאלו,חטיבות

למעלהואףק"מ20--60אוירי,כקוהוא,ביתן'
1500--2500אח'תכלכממוצעכוללותמזה,

חמושותהן'מכך.פחותמהןואחדות'לוחמים,
ואףבלבד,רגלים,חילשלובינוניקל,בנשק
אותהסדיר.צ'באשלהמקובלבשעורלא'ואת
פהט(אויריהארטילריה,לגמריחסרותהןשעה
שלנו),המפור,סמיםה"פר"מרסים"שלהאויר,לצי

כמעטהתמרותו'כןקלים)לסוגיםופרטשייון
כלשלרשותואויבמולינ-מ,ונ"טנשקלגמרי
הסוגים,מכל,תחמושתכמויותוגםהאלה,,הכלים

שביזינו.אלהעלבהרבההעולים
ב-היהואולרי,יבשתיבחימושזהי,תרונם

כפי(גםאםמנחלט,'יתרוןתקופה-מסוימתמטך

עתכאותהיוענההושלאוברבינתים,'שהתברר
ל-מדה?לא'אסטרטגי)מודיעין'העדרמחמת

ה-המספריתהעדיפותהפולשיםצבאותישות

כןשלהם.התוקפניותהמטהותלהשגתמ'ספיקה
הימיםבאותםחטיבותינואתלדמותעדייןאין

להםחסריםהיורו'בםסדירים.'צבאייםלגופים
ה:מיהאמצעיאףאלאהחימוש,סוגי'רק'לא

מטותוכןהדרו,שהארגוןניכרת,במידהושללטה
מסוג-להלות'כדיצרכם,דימאהמגיםיוצבתיים

ומהירים.קיפים%אופרטיביתמרון'למהלכילים
לעדיפותהדרושמשקל-הנגד'אתליצובכדי
לפימאורגנותובמסגרותהדישבנשקאויביט



הערבייםהפולשיםחדירתכווני
1948(לאי-יוני(



אלאברירה'אזלנוהיתהלאסדירה,מתכהנת
כמערך-'הגנהצבאנושלהעוצבותכלאתלמתות

ציצימולולרתקםלהשקיעםהגבולות,לאורךדק
כוהעתר'לא'העליוןהפיקוד'ובידהפלישה,

בעוברירקלא'היהאשרדברכלשהו,רוהבי
אלאככלל,האופרטיביוהתמרון.תופש-הפעולה

במקרההמההפבת,כחרבמיוהדכאופןויחף
החזיתות.באחת'משברשיתהוה

אופרטיביתעתורהביצורתההטרח
העליץהפיקורביד

ופר-%עתודהיצי'רתשלהבוערתהבעיהעל

תשומתת%המוכבדת;ההתלתיזהםהעייטיבית,'
:באסרובו-12.5עורהעםמנהלתשליכה

מספיקהבמידה'לדעתי,'ניצינו,לאעכשיוע",עד

מיי.יכוחמבזחותינויביםלהפוך,האפשרויותאת
למקוכוהיהם",עת"טרותקיםאנשיםמדייותר

ועוזריוהואעמלולבןקודםרבזמןעוד
הבוערתהבעיהלפתרוןהכללי,המטהואנשי
שלהצעהפורסמהאפרילבאמצע;כברהזאת.
טמורותיזרביתתטינהלהקיםהמבצעיםאגף

יצורפוותשרקל,שריוןרכבגדודגםשתכלול
ב-ליצרםשניסובגדיםסיועכליאותםאליה

הרכישהממחפניבהדרגהשיגיעושקיוואוארז

ה-אותושלהאחרוניםבשבועותלארץ.,גהוץ

העליוןהפיקודע"יזאתהצעה'אושרהחודש

ב-נתקלההתגשמותהאולםכפקודה,ופורסמה

מעסיס.לאקשיית
צליואשר19--35הציליםשלגיוס-החובה

באיטייםפירותיואתןת2'פברואר,בחורשהוכרו
אר-בהפינתנדרש'רבכוח-אדםבלבד.יחסית

יהה-הילרתיויבהקמתלצבא-ההגנההשהגנה"גון

היל-התות-היל-הים,האויר,הילכגון-דשים

חיל-שלבהרחבתםוכן-חיל-השריוןחמם,

ה-המנהלתייםוהשירותיםוחיל-ההנדסה,הקשר

אף-מסוימיםהבמקרים(וההכרחייםדבים
הארגוניךהנסיוןחוסרמחמתב'היקפם,מוגזמים

מאומן-'ואפילומאומן,יש%כלואת,לדומתאבון

הליתמות.לחטיבותאזגדרשל'מחצה,
העל-ופיקודניסהכוח-%דםשלזובמצוקה'

הוצאתעל-ידיאופרטיביתעתודהליצו'ריון
ולמטרההקישוח,ההטיברתממסגרתיחידות

אפ-בסוףמפקדיהןעםשכטע"שיחות"ניהלזו

היואםביןאלה,אולםמאי,ובראשיתריל
צבאחניכיהיואםוביןותיקיםאנשי-שהגנה"

האוב-טצגםמפאתהןלברישה,נעה,לאסדיר,

ש-המצו'מצמתעוצבותיהםועצמתהקיצהיקטיבי

אותההשכילושלאמפאת_וגםלעיל,תחורה
אופרסיגיתעתודהשלערכ'האתלהביןשעה
כלל-המ'עוכה.למהלךיעילה

הנ'הלת-התשטלצובריומשתקףזהמצב

ב-שריטיפאנואין":הימיםבאותםהמובנות
מלחמה,בשסותהכרחיnrwכפימספיקה,מידה
פלו-בפקוסמפקדשלנו.והיחידותהמפקדיםעל
העלים,הפיקודמןסוביודעכיהואמבוךני

איןאךלתנאי-הסקופ,ביחפצודקהואואולי

מביןהואואיןכולה,המערכהאתרואההוא

ולאכךלפשותצריךכללי,חשבוןמתוךמדופ,
אחרת",

שלפרימחושאמנםהמוקדמיםהמאמצים
יצי-הפסהצבאות-ערבפלישתעםך%ממי,

ש-השעהלצורךאופרטיביתעתודהשלרתה

הק-לכןיותר,לדחותוין%השופןפניםנשום

אמנםשהםבצעדים'לנקוטהעליוןהפיקודליט
וב-סדיריםבצבאותמהבמידתכלתי-רגילים

במלהמות-ביותרמקובליםאךרגילות,מלחמות

ה-בדיתוךומקמושל"ת,כמוובצבאותשחהור

כ-ל%-סדירה,מיליציוגיתמסגרתיסודעלקרב

דה,מסוגהאבקויותמתולרותלמריםשאנופי
וכ-ארצות-הבריתשלטמלחמת-העצמאותההל

במפרד.במלחמת-השהחיםלה
אתליצורהפקודהניתבה1948במאיב-15
תוכננההקמתהיהמרומבע","החדשהההטיבה
הורבכהזוחטיבהלעיל.'כמווברבן,לפניהווש'

הפיקודדרגותמהביתאתיהבאיםהלסודותמן:
בתי-הספרמדריכיסגלהיוהוהבינוניהנמוך'

וסמליםמ"כיםוכן'הבהגנה"'שלשבאגף-ההדרכה
לקויס-מיועדיםשהיוהותיקותההטיבותשל

שניעלהפיקודהחטיבה,מפקדתארצי.לקציגיס
ב-וקצבייםמנהלתייםתפקידיםומספרגדודים

גס-אתשרכשולמפקריםנמסרויחידות-המשנה

ויח'ידותבבריגדהזהבחתום,העיקריהצבאייונם
הבריטי.בצמא'אחרותעבריות
ומשלושהכוח-אדםנמצאהשו'רהלוחמיבין
-חדשיםעוליםןל"היהההאשוןסוגים:'
אהביהםאשרמז'רח-איריפה,ומבדצותבעיקר
בקמ-המחנותמן'כמאיה-15אתרילארץהגיעד,

והודרכוצבאי,ארגוןאורגנושםמקוםרלסין,
השהגנה".שליחיעל-ידיראשוני'צ,באיבאימון

שע,נת-'יותר,ותיקיםהייליםגללהשניהסוג
על-ידילעיל,שהוזכרהלפקודהבהתאם'ד'מו",



ה=הגנה".שלחטיבות-הנסודששמתוךשתים
שבע""חטובהשלסמג"דיםאחדדברילפי

ורובםחייליהןמסרבילאו-דוקאשלחוהחטיבות*
אשרהפקודהתוכןאתהלמושלאמשוםהוחזרו
גדודי-שניהורכבויהאדםמכוחבאו*.'גשמה

נמצא'השלישיהסוגש-י'/2.ש/1-הרגלים
כרעיןעלמושתתהיהזה1ש/3הממדכןבגדוד
יוצאיו'נהגיםטעמיםעובדיםפלמ"ח,אנשי

שלמכראהחבמצאבויאףהבריסי,הצבא
חדשים.עולים

ההחיעלויערע'רומאלה'גםספיקותנשמעו

אתלתפוסת-מה,לשתקכךועל-ידילפרק,לטה
ש-בעיקרטענוהםהצבאשלההדרסה'מנגנון

תימשךהמלחמהאםבנול'התגקם'עלולזהדבר
ושליחותהתפקידהאבס,ארוסה.יותרתקופ'ה

-הםמלחמהבכלהאסטרטגיתההנהגהשל

דרד-אתהחמודותהפעולהדרכיכלבתוךלבור

ה-אחדכלל-ההאבקות.לגביהמכרעתהפעזלה

כולוגזרן-התערכהתלויהיהשבהםגורמים
שעקיומהדבההיה-והעםהמדינהגורל-

ואילוהעליזן.הפיקודבידיאופרטיביתעתודה
הייתלא'אזכילרעתנומוכרעזהגורלהיה

המשוכלליםמומיות-ההררבהעל-ידיגםמשעים
פניםלמהאירהשההצלחהמאחראבלביותנו

אתמחדשלהקיםהיהאפשרבשבועות-המבחן,
הוידויואמום-הליןהמפורקותהמסגרות
ה-והפיקודמהמוצבתהחרשההחטיבהעוד

אףהפעלת'ה,אופןאתלשקולבאלץ'בברעללון
עודברייהיהלאהראשוניםהדיוניםבמשךכי
שב'התפתחותההכרחמפאתשעת-'הפעלתה,כי

קרובה.כךכלתהיההאופרטיבית,
ה-להנהלההאחראיהגוףשלתפיסתו
אגף-שלהמלחמה,שיהטמשיתמערכתיה
תפיסהתסידהיתההכללי,במטההמבצעים

זה,לאורתוקפניח.ןפעולה,הגנהושלזאת
ובפרם

שלהלחמיתהדלילותבהתחשב.קהן
זמימההיתהשלנו,הקבועמערך-ההגנת

לתכנןשאיפהץרבצבאוהפלישתלפני
להפ-יונחתולהלומות-המחה-ושיבושל,,אשי

155להבליעכדיביותרןהמוקדמתשרות
יסמלצבאוה-ערב,.שלהממודרתההערכוה

האפ-צטידתמהם,ולמנועתכניותיהםאת

ותכליתי.מכווןמאמץ-עיקרייצירתשר,

להנוע'היעץועצ,בצעיםn'wwמאליומהבן

חטי-אתזהמעיןבמבצעלהשקיעהאסטרטגית

אפשרויות-בחשבוןהובאויההדשה.בת-העתודה

אוזובצררהממונות,היוכולןאךשונוה,פעולה,
שבגללשמכתב,אלתו-ה/גמשרלש"לכיווןאחרת,

הוסיףשבובקוים-הפנימייםהתנועהאפשרויות
ותמרון,הערבותמבחינתיביםיתרונותלאויב
ההיוילשטחי-המדיבהלהגיהיכולממטואשר
לחצואתולהגבירגימא,מחדאסטרטגיתמים
ירושליםעל-האסטרטגיהקדמימשמרהעל
גיסא.טאידך.

-המלישהשלהראשוניםהשמועיים
ירושליםמחזיתהטצכהחמרת

בשלב-ההתויהנמצאואלושתכניותבעוד
התאר-בראשיתעריקשבע""ותטיבההראשוני

אותןעלדיחויללאלהגיבהצו'רךנתגלהגנותה,
ל-23במאיה-15וצביןכתקופהשנוצרו'עובדות

בו.
רחבתהמילב-תכרע,5התנהלהההםבימים

ומלניה,בנבי-יושעהחלהצפון,nsmaידים
ובלה-כאוסנ-אל-באואגש'ר,הדגניות,4

והלב-הסוריםהפולשיםנגדיבראש-הנקרה
העי-הצבאשלהראשוניםגישושיוונגדנונים
לה-'כוחוהיטהצליחוליון?מאמץמתוךראקי*

לחידושן.הםציפוועתהההתקפות,אתדוף
הצבאשלהחלוץיחידותהתקרבושבועבאותו

כדיוהמרכזיהצפוניהמשולשאלהעיראקי
בו.להירך

צפו-המצריהצבאשדהותנעוהדרוםבחזית

עלהסתערוונירים,בכפר-דרוםהתכתשונה,
עליה.והתגברויד-מרדכי
עוראש-הקרבותהתלקחהלרושליםובהזית

ונוה-יעקב,עשרותפוגובמאיב-15--16יותר.

באותוהבירהשלהאחיומםמשמרות-החוץ-
אי-חטיבתפרצהבמאיה-18-19בלילאיזור.
אךבעצר-ציון,הסתיעהלעירהדרךאתאל*
חגורת-החנקהתהדקהושובלהיסוגנאלצההיא

כאותוהייהודי.ברובעהמגיגימקומץסביב
צפון-ירושליםעלבהתקפההלגיוןפתחהיום

יצי-עםתפסנוהוהער(שיך-וניראתאתוכבש.

אח"כ,לשוטרים.בית-הספרואתהבריטים)את

לה-הראשונה,בתרפההלגיון,הצליחמשלף

ההד-ירושליםלבאללחדורמטרתו,ת%שיג

הרא-העבריותהשכוניתמגיניע"יובהרף7%2,

-בחודש,ג-23מאמציו,אתאידש-שונית
נגדצפוני-מזרחי,מכיוון-האהדיציריםב"י



ה-עד,מהדרום.-יהשמטחי-יאממבצר

המוס-האחיםגםפעלושםימת-אהל,קיצוץ
ל-מטביבהלגיון.כוחותוגםהמצרים,למיים

22ביןמיותרעזיםקרבותהתחוללוזונקודה
ליד.מיד'מספר'פעמיםעברההיאכמאי,ו-25
ההטיבהלעזרתוהראלייהייותנשלהוושוב

הירושלמית.
להנהנההעירמןהגיעושונותקריאות-עזרה

שיגרובחודשד-ב1ישראל.שלהאסטרטגית
ההסתדרות,ושליתדובקין,א.הסוכנות,נציג

הדבריםאתכיום),ארןהשריהוא.אהרונוביץ'ז.
שללשוןבכללהזהירכםעמהובתנו:הבאימ
הגנהולשםכיוםמעמדהחזקתלשםכיאוההה

כוחשלמידית'תוספתהברחלתעמדותינועל
דבריםעלחזרויומייםלאחרמבחוץ"*לוחם

מגורלהעתיקההעירשהצלית:ניתר-תוקףאלה
שללירושליםמידי'משלוחמחייבתשיך-ג'יראח

ב-ב'-22הזהר,נרכם.,,".הנהמבחוץ.'לוחמ*כוח

העתיקהבעירהרבניםשלזעקתםבאהחודש
האוכלו-בשםהטבח.סףעלהישוב"יהנצורה

תחתהרובענואשת.,.קריאת-עזרה-סיה
העליוניםהמוסדותאתזעזעוופגזים.יריותמטר

מומרב-24ו"אותנוויצילוכולוהעולםואת
:האלהכדבריםהחוץמשרדשלמרכזיאיש

ב-משא-ומתןמתנהלהקונסוליםיזמתלפי,,,"

יסכימוהערביםואםבעירהפסקת-אשעלעמאן
הבוקראולם,במאי.26רביעי,יום~תחל'היא
שישמוסר,בירושליםהבריטיהקונסולכינודע

נמנות,24כויתוךהעבריתהעירלכניעתלחכות

ההםבימיםחטיבה.מירושה-כאןחיל""המלה1(
לעתים,והשתמשו'ברורצבאימעותנקבעלאעדיין

זה,במושגאג"ם,שלבמסמכיםמיוחדובאופן

לדרי-האמתיתהסיבהאתלואותאוליישבזה

ש-כ-36הפסקת-דבשאתלדהותהערביםשת
עותא.

אלהכקטעי-'מסמכיםבהםישאחדמצד
והפנימיהטקטיהמצבאתבמקצתלהבהיר'בדי

מפו-עוביותאבלהימים,באותםהאוירהאת

שעה.לפי'בידינו,איןאזהאספקהמצב'עליטות
מ-זהמצ'בעלמסקנותלהסיקטבלבי'נתיים,

לאחריבלא'זמןשבאוג'וזף,ד"רשלהודעותיו
להררידניעלץ"נאמרימהודעותיובאחתזה.מועד

שלמ-יבזולנפש",גרם160עדמנת-הלחםאת

יהיה-קמהנקבללאאם*;נאמדהיוםאית
ברורות".התוצאותואז.ממסו,רעבבעיר

הנצורה,בבירההמצבהיהוזההואיל
במ-מרותקיםהיוהכוחותיתרשכלוכיון

ובגו-בחזיתותיהםמרותערכות-התבוננות
ה-הפיקודעל-ידיהוראהניתנהרוהיהם,

החדשה,.שבע""לחפיבהעליון
אחרירק(

ה-20ביןלזוז,התארגנונו),ימיששה-שבעה
ב-להערךואח"כבנען,שטח-בינוםאלל-21,

בן-"מבצעאתלנצעכדיחולדה,איזור

נוןה

במאי,23סייםאג"םתעודתלפימגמתו,
הדרךואתירושליםהעיראתלשחרר(גיהה
וב-ומד'הום.,."מצפוןכוחות-האויבמלחץאליה

את"1.כדלקמן:'השיטהנקבעהמסמךאו'תו
במגמתישירהפעולהעל-ידילהשיגישהמגמה
והחזקת-קבעבלטרוהריכוזי"האויבשלכדבוש

באי-החולי)'כוח'דהכוז'2.הכיבושיאחריבשטה

עםבתיאוםהפעילהוהמשך.קרית-ענביםזור
הראל".טיבת"



ג'קרפ

א.שרבבן-נון""מבצע
במאי)ב-25-24לטרוןעלהראשונהההתקפה(

זירת-הקרס
מחדשלירושליםהדרךפריצתלשם,הפעולות

והסתיימובמאיה-24--25שביןבלילההתחילו
הממוצעשרוחבהכגזרההתנהלוהןביוני.ב-11

ועומקה,בערך,ק"מ,7וה14למורחממערב

כך.בערךהואגםלצפון,מדרום
עוברשבהבקעהעל-ידינחצית'זוגזהדן
שורקמ'נחלהעולההבירה,אלהראשיהכביש

לבקעהצפוניתלשער-הגיא).כאב--אל-ואדאל
ששלוח-יטלוורכסילטרוןרכסימת'משכיםזו

מטריםמאותבמהל2,למרחקעדמגועיםותיהם

יחולשיםהכבישמן
עליו.

העצמיםמוחלט.'באופן

מצודתי'לטרון,הכפרהםאלהברכסיםהבולטים

לט-ושלתחנת-'השאלבהמחנה-'המעצר,המשטהה,

שלהמיומית-'מערביתבפינה-זהומךפון
תכבישיםצומתעלחולשים'ההם'-הרכסים

הכפרולרמאללה.לרמלהלירושלים,שמוליכים
שלהדרומית-מזהחיתבפיגהשוכןויר-איוב
ערברשבובאב-אל-ואד,עלחולשוהוא.הרכסים,
הדרךמסעף,לידונמצאובןהבירה,אלהעורק

הכפריםנמצאיםהרכסיםבעומק'הרטיב.אל

פני-הקרקעבמזרח,-ויאלובמערב,'-עמואס

צמחיהומכוסיםמבותרים'זהאיזוריטלושכעיים

המנזרבסביבתבעיקרמספר,'וח'ורשותשונה
מזה.יאלוומשלטימזה,לטרוןוהכפר

לבירה,העורק'עוברבההבקעה,'מן'דרומית

ובית-בית-ג'יזלרכסיהקרקעמתרוממתשוב

דרך-שדהעוברתהראשוןהכפררמן(סוסין

לשורתוכןלטרון),צומתעל-ידהראשי,לכביש
הר--באב-אל-ואדלכבישהצמודותהגבעות

טוב.

דיו-הישרבים'לכיווןזאת,מגזרה'מערבה

פתוחמישורי'אופיהשטחמקבל'והולדה,והייזין"
תוד2ו-כולוהיה1948שבמאישטח-יותר

תבואה.
ויגולולטרוןרבמימהויםטקטיתמבחינה

להריהשפלהמןהגישותמעלהמצבתמצווה
משמשיםובית-סוסיןברוז-ג'יזכהירכסייהודה,

לעברזולמצודהטבעיים'משמרות-חוץמעין

עלהמצודהנשענת,השני,מצדהבעורפה,:דרום.

ועוד.שית-ליקיהבית-ניבא,שלהה,רריהשטח
זוזירהנוחהתכונותיה,לפי

למת-בדרך-בלל

שליטהשל'הטובותהאפשרויותבשלהןגונן

-ויאלו,לטרון'מרכסיבעיקרואש,בתצפית

גצמ-הקרקעפניההסואה,אפשהויותמפניוהן

וכדילהתחפרות,'הקרקעבאןקשהואולםחיהי

לומןהמתגונןזקוקטובההאחזותבהלהאחז
מכ-זאת,לעומתקדחתנית.עברנהלעבודיעליו

אםבפרט'התוקף,נזלאכתעלהשטחפניבידים
מדרום-'להרים,המישורמןלעלותנאלץהוא

לצפון-מזרח.מערב
באופןבולטיםיהמכיוון'להתקפהאלהקשיים

ל-להתקרבאפשרכי'אםהיום'בשעות'מירהד

אולםומריון,כעזהתמסויםמרחק,עדיעדים
חילבעזרת'רק'אפשריתתהיההסופיתלכידתם.

רגלים.
מצודתן~4ללכוד'המתכוןכותיכולגלילה

הסתננותמאפשרויותלהרתוסביבתה,לט'רון
שחוציםהקטניםוהגאיותהגכעותןי3מו'סתרת

אימוןרמתבעליהיהזהשכוחבתנאיתותך,

גבהה'ה,
אפ-לנבייותרעודיפהתקפו-זהתנאי

ונס-לטרון-יאלו'למשלטיאחרותשרויות-גישה

צפון-מערב,מכיוון-:עמוקאיגוףלאגפםיונות

למעלהוערד;פלבית-אל-קרבאבהכפריםדרך

שלנוהבסיסיםמן'צפון-מזוח,מביוון-סנה
בהרי-יהודה.

האויב
צבאהי.הההמלחמהשל'הראשוניםכועל'בים
וחממיבאופן-הערבי"הלגיון"-עבר-הירדן

כמרבהזה,דברהבריטי.השלטוןכוחותשלחלק
בתקופהבפעםפעםמדי'מהשתתףאותומנעלא



בפעולות-במאי.ל-12ב'נובמברה-29שבין
הלגיוןניצלבעיקיאולםהיהודים.'נגדאיבה
כדיחוךהפלישה.'לקוצתלהכנותהזמןאת

שהיהלה,גוףשלשבנהושו'נהאלההכטת
שהלגיוןלתפקידים'כהתאם-כןלפגימושתת
-התיכוןכמזרחהבריטיהצבאבמסגרת'מילא
לצרכיחיל-רגליםופ'לוגותהמובניםגדוריםעל

הסי-מסגרותהלגיוןפיקודהקיםעתהשמיהה.

והשלישיתשתים,כנראההנדונה'בתקופה(בתיות
ימספרכוללתמהןאחתכשנלהארגולבתהליך

המהרכביםבמסמר)3או)2גרודייםצותות-קרב
מרגמותובהןנשק-מסיעפלוגותשהיל-רגלים,

6נםנ"טתותחיםבינומים,ימקלעיםבוט'ניות
ליטראות.2בןנושאי-תותחומשוריניםליטראות
גדורכנראה,כללו,הלביוןנולהסיועיחידות

תותחים),')24ליטראות'25בניתותחי-שהה
מרגמות),')4,28כבדות'מרגמות'שליתידה

ושירותים'הנדסהפלוגתקלים,נ"מתותחיםגדוך.
הבריטית.המתכונתלפיאחרים,

בפעולת-'האיבההלגיוןהתחיל,כמאיב'-12
-יותרגדולבקנה-'מידההראשהנההרשמית""

ועדבמאיה-15ומן;גוש-עציוןעלההתקפהוו
להשיג'כדיכוחו,'במלואלארץנכנס.בוה-16

המדיניתההנהנה'שלהאסטרטגיותהמטרותאת
השטהעלהשתלטות-והןעבר-הירדןשל

ירושלים.וכיבושארץ-ישראלשלהערבי-הרצוף

היד-אלו,מטרותהשגתלשםמעשה,'מאשית

מצרמצמת'היתה,ישעצמתם-כוחות-'הלגיוןקו
-אחתכב'תמשימותיהםאתלבצעיבלוולא
עצמה,העירעלהבלחי-אמצעיהמצויקשתאת
שלכמסתולקראת'הקפשולש",'אתהבטיחווכן

עגבוקאוקג'ישכוהותלאחר,העיראקי,הצבא
טרודיםהיו'תםבגללהי'מים.באותםזהשטח

הבימיםתקופתהתחוההאלו,בפעולות'תחילה
ומשלטיהלטרוןהיובהבו,ל-17במאיה-15בין

כלבד,קלשיםמקומייםכוחות'ידיצלתפוסים
צות-הקרבזאתלגזרהשוגרבחודשב-18אולם

שהשתרעהבגזרה'נערך,אשר4,מס'הגדודי
במזרח.יאלועדבמערבסעמזאס

הלגיוןמפקדתשלהנכונההמצבהערכת
עלשהלחץבמידהבהכיכנראה,היתה,

העירשלותנאי-האספקהיגברירושלים
אתלפלסלנסותנאלציםאנונהיהיחמירו,
שנת-ההכרחמןכךכדיותוךמחדש,הדרך

למרון-משלטישלמבצר-ההמימהאתקוף
יאלו.'

להציפהשהאויבזו,התקפהלקראת
במתחם-התגוננותהתארגןבודאורממוחלטת,.

תוצאתובעיקרשהיא-רבה,בשיטתיות
משררני-(הלגיוןשחייליהיסודיה.אימוןשל

הנמוךהפיקודמיוחדובאופןכולם),קבע
יכלוהםהבריטים.מידיקיבלווהבינוני,.

ללא-טההסםאתולבצרבקרקעלהאחז
מצדנגהפרעהוללאלחץ-זמן
סטה-הנדודקציןשלמתיאורוקטעיםוהרי

:זוהתכונבותאופןעל.
היצבוהרחשיהבבישל9התולשתה1"פבג..4

סבוכים,לעציםמתהתלהנישצפוןנ"מתיתחימ

המר-מאחוריאינץ'.כבנותמוגהות2סינןסעדו

תותי3-וניקוהותח'מושתחכ"גוהצותות,ישבוגמות

דרומיבביתןהמנורלעצימתחתנעותנראוחמלים

בלי-תחנת-ממשטרהגניןחושות.ימרותלתפוסכרי

עמדות-בבגיןרכו'מבוכות.גדרות-תילהוקףרון

בקרבתבעיקרבביאורים,וכשימשוושקי-חוו,גמ1
המשטרהשןהיערביהיגדופלהראשית...הכגיסה

אתבאשולכסותהוטלועליו'ויקרס""מקלעהוצב

מקיע-בינוניהמאר.חורשת'ואת'המעהביהאיזורכל

שטחלכ,סיתנועדהצפוני,המגדעעעשהוצבאחר,

יראועמזאס'לכיווןהצפוני...בכיווןיותרגדזל
פציביפכשהםהגרוהשלהפלוגה-המסיייתחיילי

תחנת-המשטרה.בבילןלפמואמ,ממסרבנ"מתותתיפ

מקוםשחרהזההכפראתהמקיפהבתורשתקהעצים
וחשיבות-הפס-לתנאי-הקרקעבהתאפלמטה-הגדוד_

פיו-ביןהפלוגה-המסייעתשענכבדחיקחולקדות

עלכאןלהעלותהראוימןהשונות...גותוהרגעים

לכוחותשהוגש'והיעילוהסיועהגוועההעזרהאתגס
הנע-כימסעאץחי,ותותחניט.'מצךחילז:הגלים

בסיועמקודםשער-הגיאבגזרתהגדוליהחינוק.

חיל-התותחנים..."שלהתתאיביםבזמניםהשב

שהרגישהלגיון,של'הרביתי'הגדודפיקוד

רוהב-הגזרה,'לצומת'יתמיבאופןדלהש,עצמתו

הלוחמיםלאיגודובהשותוש'היההומןאתניצל

בדוים'בחלקםבגזרה,שנמצאוהבלתייסדירים

במערכו.לה'כל"לםכדימקו'מיים,'רבחלקםירדניים
שצורפו,מחלקותהורכבואלהמלוחמים

נוצלוכן;המדירותלפלוגותאחת,אחת
למע-קדמימסךלהוותבדיהבלתי-מדירים

הכביש,מןדרומיתבעיקרהעיקרי,רך

ובית-ג'יז.בית-סוסיןברכסי



לפרוןמנר

שאומןכזה'ובעיקרמאו'מן,צבאיכוחככל
ה-הגדודפיתההבריטית,לדוקטרינהבהתאם'

פעירת-סיוריםבמתחם,שהתארגןלאחריביעי'

יחי-שלהזפטרולים,יצאולילה-לילה'נרחבה,

הוקם,בןבלתי-סדירות.ומלרהןסדירותרהונ
משמר-קדמי'עםקשראלה,פטרוליםעל-ידי

משמר-קדמיבהר-טוב,שנמצאהלגיוןשלמבידד

מקור-ידיעות'ספק,ללאשימשו,,ההפטרוליםח:

בצורהכיבללהנתנםמןזהואיןלאויב,והעוב

ביתיםלהתקפהתכונתנואתגילואחרתאוזו

על-ידייותרעודמחוזקתזוהנחה21-23,5.

לגזרההועברבחודשל-24ה-23שביןהעובדה,

השני,הגדודהואהלגיון/שלנוסףגמודזו

מז-יאלו,ממשלטי'שהשתרעמתחםהקיםוהוא

אתלצופףהיהיכולהרביעישהגדודכךרחה,,
גופא.ילטרוןלעמואסמסביבשלומערך-ההגנה

ע24במדויקלאמוםשעה,לפי'אפשהות,אין

כאותםלטרוןבאזורהעהביתהמספריתהעצמה
מהמחניחן'הלגייןשלהתקניםלפיאזלםהימים,
אישמ-1600פחותלאמטהגדודיםששני

עודישלזאתהתקן).לפיבגדוד10001-800
ו'מקו-ירדניםסדירים,בלתימאותכמהיצרף

הכוללתהערכתותהיהמוגזמת'שלאכך'מיים,
מ-2000בלמעלהכאןשפעלהירדניהכוחשל

שבגזרההארטילריהשעהאותההוגברהכןאיש.

25בניתותחיהסוללותלשתיאחתתמוללה
אחדשבכללהוגיהםכלי-המיזעאתליטראות.

:כדלהלןלפחותלהעריךאפשרהגדודיםמשני'
ותותחיםמרגמות-בינוניותמקלעים-בימניים,

עלנוסףלגדוד,סוגתכל6-ליטראות6בני'
היהמספרםשגםרמרגמות-קלותמקלעים-קלים

משתיםלפחותהסטנדרטי.הבריטילתקןבהתאם'

אתכנראההיוומשורייניםואלמחלקותאהבעעד

2מס.החטיבהמפקדת.לידה'מערך,שלהעתודה

כולו),הכבישגזרתעלכנראהחלשההיאאשר(
שתי'אףנמצאותלכאןמקוםבקרבתנובא.'בבית

וכשקציבי-תצפיתהנזכרות,תותחי-הישיתסוללות

חיל-שלהפלוגור_וםבמוצבים'היושביםקדמיים,

כליהם,:axאלהבימי-הכנהמטוחיםההגלים,

הרגלים.שלהמרגמותאתאףלודאיוקרוב



מאומן,סדירכוח:האויבפניהיואלה
אמצעי-אש,שליחסיתגדולהבכמותמצויד

שלכיווניהכללקראתרבבדיוקהמטווחים
מתארגן'והואלה,מצפהשהואההתקמה
פני-הקרקעבשימתיות.לקראתהומתבצר
ופט-חבלתי-מדיריםוכוחותיובידומסייעים

השליטהאתלוומבטיחיםשלורולי-הסיור
מקור-ומהויםהמתחםשלבשדה-הקדמי

הניצבהכוחאתהשומרמתמידידיעות
הפהעה.בלבפניכלמרון

כוחותינו
ל-23במאיה-15שביזתקופהאותהובמשך

המיועדתהשביעית,הח'טרבד,עלעוברמה-כו

1לעילשתוארמערך-אויבאותולתקוף
חיל-וחלהחטיבותהררכבומהןהיחידות'

ממסגרות-קבעברובןצמחוהפל'מ"חרשלהשדה

;שניםבמשךלעתיםשהתקיימוהיהגנה",של

שלביהתוךשהות,להןניתנהפנים,כלעל

משגיאותלימודומתוךהמלחמודשלםינ'21הארה

לאמןבהדרגה,יחידותיהןאתלגבשוכשלהנות,

הסגלבעזרתהחדשיםהמגויסיםאתולקלוט
מגהלתייםההליםלפחחהותיק-יותההפיקודי

שלימת-התפתחותולפיהיו,אשדוקהביים,

סיפקואךכל'תי-אחידים,או,של'גוהצבאיהכוח

השונים.הצרכיםאתיותראושחית

הור-לעיל,שצויןבפיש,בע","חטיבהואולם

בקצבהאופרטיבית,ההתפתהוחלחזתחתכבה

והייליםמפקדיםבציתןהכילהוהיאמאר,מוורו

האחרותהעבריותוביחידותבבריגדהומשירתו

וב-ב"הגנהשמבריכיםותשיהבריטי,בצבא

הגיעוזהאךאשרחדשיםעוליםואףפלמ"ה,

מבצילהלקראתהחטיבהאתלחזקכדילארץ.

חטיבתנולא/2גדודבחודש,ב-22אליה,צורף
והמע-המגובשיםהגדודיםאחדאלכסנדרוני","

עתהYW"פיעלאףההרנה","שלסים-יחסית

וסדי-בלתי-סדיריםבכוחות-אויברקהתמודד

רים-למחצה,

ולדו-זהכרהשלהכוללתהמספריתתעצמתו

קרובעלתה,לאא/2(וגוווש/3ש/2,ש/1,וים
גםאםנשק,נושאי2000עלבההבהלודאי,
עדייןחסריםהלגיון)שלבמקרהוכמוזהבמקרה

מדולקים.נתונים

החד-החמיאוהשלוחייליהמפקרי,הלפני

אותןהראשונהבפעםאיפוא,עמדהשה
לאההואהיוםל'מןאשרמשימוולימודשתי

עמלושהואצה"ל,בשורותהפרקמןירדו
מזיגתהיאהאוזה:הזההיוםעדבהן

וחניכישוביםצבאייםבתהטררשיוצאי
מזיגת-והשניהשונותוצבאיותתורות
הארץ.ילידיעםשונותגלויותיוצאי

משימוחמילויכילהדגישהואלמותר
הואילומקיף.ממושךמאמץדרשאלו
שתוארההמלחמתיה,ההיתפתחותובכל
בלתי-אפשריהיההסתעפויותיה,עלכאן,
ההנ-התנאיםאתהשביעיתלחמיבהליצור
ברא-החציבההיותהלהתגבשותה,רחיים
לכלבולמת-במיוחדדוגמאקיומהשית
אתשציינווהחסרונותהיתרונותאותם
הטהמןכוח-ההםבימיםהצבאיבוחנו
מפלחמות-השחרור,לרבוההאופיינימום
הקרבותכדיתוךומתגבשקםאשרכוח

הקודמת,טדמותובמעברוהנמצאעצמם,
דפוסי-אלהסדירה-למחצה,המיליציונית,

מתכונתלפיחדשים,ודרכי-לחימהארגון
מדירה.
ומפקדימטה-החטיבהאנשייכלובנקללא

בשורותנסיונםעםשהזרויחידות-המשנה,
הרגליהםממשגיהם,'אתלהתאיםהבריטי,הצבא

יציבה,רחבת-ידים,כמסגרתשנקנוונוהליהם,
למוש-בשנים,מאותשלמסורת'ובעלתעשירה

לאותהאופייניםשהיוולנוהליםלהרגליםגים,
ימיאתליוחהאשרקלחת-הערבוביה-חכללית

מלח-שלבעיצומהצעיר;כוח-מזויןשלהולדתו
מכ-תרומהתרמו'אלהאישיםיוקאואולםמ'ה,

בידיעו-בקרב,ולהפעלתההחטיבהלבניןרעת
מצעי-לחימה,%ל9ובשליטתםהארגוניותתיהם

חיל-השההלאנטיהיהלאומבהםשטחים-

בלבד.מועט'במיוןאלאוהפלמית
שהשתייכואלההןעצמם,אחרהנים~אלה

והןשבע""הטיבהג'רודישלהפיקודייםלגרעינים
שצויףהגדוושלהפיקודאבשיעלשנמטאלה
שהיהתרומתם,אתהםאףתרמונשל,אליה
מדרכםמגבעו,החיובמן'והןהשליל'המןהןבה

התבטאהעמםשהביאוהשליליתהירושהבעבר.
כמושגי-המשמעתסדירה,צבאיתשגרהבחוסר

ונא-ובפלמ-ח,בוהגבה"טעגיפ,שהיוהמיוחדים
-המושגשלהמוטעהכמובנומנות-יחידה",

ותנצליהו,אףואהדיםשכנאפו,מהםהיושכן
שכםלהטותתחתשלהםלחסינות-היסודלהזור

השהג-אנשיהמפקדיםהתדעכוהחטיבהלהקמת



אךהתגברובמרביתם,הארץבניוהפלמ"ח,הג4
והבנהקשרשלההביםהקשייםעלבהורגד,
כשאישהחדשים,העוליםחייליהםלביןביניהמ

זהעםיהדאולםרעהו,'שפתאתמביןאגע
ירושתםאתגםוהפלמ"חה"הגנה*חניכיהביאו

הנטק,5היהידהב'ניהוגהגבההה'הרמה:החיובית
הטקטיתהמחשבהעצמאותלפלוגה,עדמכיתה

ל-ניתנת'ואגנההדביקות-במשימהוגמישותה,

הקז-הינוכםלהםקנה"אזחםודוכיםעדעוד,

ועללנשק,וכבוד,לחברנאמטתמושגי-דם

ללמוד.ולהוסיףללמודהעזהרצון-אלהכל

הבריכם,מסגולות'פחוהלאהאלה,התכומת'כל

במבהן-הגרעילהםעמדוהבריטי,הצבאיוצאי

עוליםשהיויוחמי-כחטיבהמביןאלהואף'

זריםהיוושפתה'אקלימההארץ,'אובלחדשים,

בקפ-יאשוניצבאיtlb'Kרקקיבלו'wa~להם,

-ימי-הכנהבמספרלכךמועטהותוספתריסין

אחדכדג'רינאמנה,תרומתםתרמוהםאף

אפילווהיתהטובה,הית'ההרדת":ממפקדיהם

ההיס-.הרגעהרגשתהורגשהרובם,אצלכוננוה.

הגדול".טורי

היההדיןמןהללו,גורמי-הימורמכל

מן-הדיןרבה,יכולתבעלקרבינוףשיוצר

תתגברהמשותפתהחיוביתשתרומתםהיה

וכןהשליליים,והמכשוליםהמחיצותעל
בנתיבבלכתהשבע","גחמיבההיהאמנם

בראשתבעזהתהליך-גיבושאולםקרבותיה.
ה'מערכהשלתנאיהואילוזמהוראשונה
למבחנהתעמודשהחטיבהדרשוהכלליון
ברא-סיועו.עורנו'זהכשתהליךהראשון
שלאצומדןלעיל,שצויטהעובדותגללאזר

וירטיבהשלהפעולהכושראתגסכםבאםנטעה,

האדםכרהוהרכבטיב'מבחינתהשביעית

,כדלהלן

מאנ-מורכבהלהזהגוף-החטיבהמפקדת

כ-מפעולתם(ואחידניכרציבאיונסיוןבעלישים

זהבנסיוןחקהלא'אולםהבר"סי)ובצבאבהגנה"
נקראואשרלתפקידיםאבםאתלהכשירכדי

בתנאים'לאמיוהדובאופןשעה,אותהלמלאם

הקיאים.הקשים
כידועמצריכהעוצבהשלמפקדהכן,עליתר

טקטיתיחידהמאשרממרשכתךתר"עודתקופה

יעילים.עבודהושיטתשגההלעצמה'להקנותכדי

מפקדתקיוםשלהמפורים'שהימיםמאליומרבן
גםאםהגיבוש,לתהליךתספיקולאהחטיבה

ומבצעלאחררביאומןהושלםזהתהליך

ביחס.הכללמןיוצאתבמהירותהראשון,

ועדמג"דים"מן.-הפיקודילחבראשר
הב-היתהלניבם-הקטמתהיחידותלמפקדי

בעליהיוביניתםמעטיםולאיסודיתשרה

מילאואחדיםביאםמבוטל,בלתיקרבינסיון

זה.בק'נה-מידה(פיקודיתפקידהראשונהבפעםזו
עלמאומנים:הבלחיאחוזעלההלוחמיםבין

המאומנים.שלזה

הר-מבהינתהעוצבהשלהעיקריתהמגרעת

שליהידתיליבודהעדר;ב"טריות'ה"היתהכנה
הטור-ביןהןמושרשים,'ופעולהעבודההרגלי

הגדודיםבפיקודוהןהישירים,ומפקדיהםאים

אמורים,אינםהאלההדבריםכלהחטיבה.ומטה,

ביחס,וותיקמגובשגוףא/2,גדודלגביכמהבן,

באופןשנקצעכךע"יגפנמהשיעילוהואמנם,
הס-לאקצד"ותמןותוךממסגרת-האםפתאומי

עדיין.הרלפפתהחדשה,במסגרתלהקלט.פיק

בידישנמצאלמוגיגהחימוש,עצמת

אופיניים-הצטידותהדרכיוכןהחטיבה,
ששררווהפנהמייםהחיצונייםלתנאיםהיו'

וב-כוהנושלבהתפתחותושלבבאותו.

המלחמה.שלמהלכה
תל-השומרnanbשנקבעלאחרימיםשלושה

Ta)-(החמי-'יהתארגמתכבסיסתל-לוטוינסקי

להפצצתכשטיתבשלהודאה,נתקבלה'-בה
באותה(לנמשוהמצרי,תיל-האוירע"יהמהנה
כמעם-מוחל-שליטהכאוירהאויבשלטאקופה

ועדודבחפזוןהמחנהמןהוצאוכך,עקבטת);
למקומותיהיעבדדהחטיכםמהסני'וכלהממוכן
עלבמעטלאכמובןהנבירזהדבראחרים,
הציוד.ישלהנשקשלמסודרת'הלוקה

-זהההיההחדשההחטיבהשלכוחדהאש
אשרהיהגנה"עוצבותיתרשלזהעםבממוצע
חיל-שלבנשקאפילודלות,עודהיו'ההם'נהמים
סדייבצבאותכללבדרךלנהוגכהשואהיגלים,
שני-שלהשיקה"5המקלעים-הקלים'מספררים.

ותחמושתם,שלהם,והקוטרהמקובל,ההקןמן
שלמצומצםונספרהרהבים.שלמאלההיויצוגים

היהירי.'הנעטהנשקאתהיווומוקשיםשיאטים""
פלוגות-היו'החטיבה,שלהגדודיםלכל'לא

הגיעאלכסנדרחני*"שלהגדודוגםמסיעות,'
ה-'ביהירות'הכליםר'פ0מאףנשק-תסיע.'ללא'

מיוחדהבאופן'מצומצם,היההקיימותמסייטת
כש,בילבטכשייי-כיווןהמזעיםהמהסורהכביד



התקופהלתבאיאופייניתהמרגמות-"כינהניות,
מפקדשלפרטיתיזמהיצמתוךהעובדההיא

מאביזרי-בריטי'מכשיר-כיווןאורגן""מסוים
לאהדחוברסהרהגעואגף-ההדרכה,שלהאימון
זהומתקןהב-פילים,מסגר-קיבוץעל-ידיהכלים
ה-שלהמרגמרתיתרלכלמכווןככלישימש
שהתרכז'המובחרלכוח-'האדם'תוהותרקהטיבה.
הגנה""מדריניכולם'-ביחידות-הסיחדוקא

יה-הפקתותאפשרה'-ותיקי-הבריגדהיהובם

והמרגמות-המקלעים-הביטמיםמןהמאהתןולת
המעטים.הביט'גיות
משוריי-'מפלוגותמורכבהיההממוכןהגדוד

מיחידות-טשנהוכןחצאי-זחלים,ופלוגתנים
אימ-היועצמםהמשורייניםושירותים.לסיוע

שלנוהצעירההתעשיה-הצבאיתשלפרוביזציה
הור-שעליהןפתוחותבריטיותשכרניות-סייר-

הישגההיוו-עצמיתתוצרתצריח-מקלעים,כב
שלבסיכומואולםההוא,הזמןבתנאיגיברטכני
נתמ-ומרגבליםכבדי-תנועהאלהכליםהיודבר

פלוגת-רק~היתהלקרבהיציאהבשעתרות
ש-בעוד'מלא,'נאופןחמושהאחתכהטורתנים

והצ-בבסיסבהתארגנוחה'עדייןעמדההשניה
טרפה.

המערכה.שלהש~ניכשלברק
65כניהותהיםי03"כללהחטיבתיהסיוע

ש-היל-התותחניםמחצית-יטעהאותה(ט"מ

בעצםמחוץ-לארץ'הגיעואלהכלים4ברשותנג
ב'מערכת-הבלימהלכןקודםופעלוהפלישהימי
בעליהררייםתותחיםהמואלההדגניות).ע"י

מלחמא-שמלפמהימיםמן'עודמוגבל,טוח

לגבייעיליםאינםשפגזיהםהראשונה,העולם
להת-יכלולאכמויבן,t~watומבוצר,טחופרשיג:

שבידיהחדישההארטילריה'עםכללסודד
האימ-אחתלחטיבהלסיועהוקצבהכןהאויב.

מרג-'-בשדה-הנשקשלנוהאחרותפררביזציות

הופעלולאאלואבלוויד'קהש,"מסוגכבדותטות
הוה.בכלי,להשתמששידעצותמחוסר'

בראההוא,אף-חלוקתוואופןהציודמצב
מציאותרקע'עלרקיובןוחלוקתו,הנשקל'מצכ
באמצעים,גדולמחסורשררבהםההם,'הימים
אמנםמסידרים.הנוהליםמתקניםהעדרומתוך
יהראשונהבפעםדו'מה,-כיריבועלהאזכבר

וכובעי-חגורכתלבושת,שלמהחטיבהלצייד

גתך-כמעטמחסורהיהזאתלעומתפלדה.
מפקדי-'רקהתגברוישעליומחסור'-במימיות,
ומהתאימהיזמהאותהבעליאחדים,והידות

לחייליהםטלמיותרכשו'והנרההיא,לתקופה
במקו-בקבוקיםלהםחילקואופרטיותבחנויות'

באלונ-'בפרט'רפואי,בציודמחסוראףשררמן'

כלי-הרכב.מספר'היהמאד'עדמצומצם'כןקות.

תכשירי-הקשרכמותהלמוזאת,לערמתואם,
שלאהרי-הצרכיםאתיחסיבאופן.וסוגיהם
מסרקת.במידתמאומניםקשריםנמצאו

צעירצבא:כוחותינופניהיואלההנה
ובאמצעהתנועה,באמצעי-אשדלזה,היה

מורכבכזימתיים,ונוהליםמדריםמחוסר
זההתמזגושפרםשוניםאנשיםסמוני
בלתי-שאימונםרביםלוחמיםוכדללבזה,

מספיק.
מעיןעוצבההיההרגילה""מלחמהבכל

לפחותאוכעורףמסוימתתקופהמבלהזו
לי-עלשתתגברעל-מנתשקטה",ב"גזרה
ובציודבאימוןלהההסראתתמלאקוייה,

בסלחסהאולםראשוני.גיבושותתגבש
שלהקיוםמלחמתשלנו,רגילה"ה"כלועי

בנמצאהיהלאשבהמלחמהעם-ישראל,
בשלה-התלקחוהחזיתותוכלבטוחעורף

הכ-היה-אחתובעונהבעת-בות-קרב

למולשהוא,כמותזה,כוחנואתלהציברח
כמות-שהוא.האויבפני

הקרטבפתח
לבצעשבע""לחטיבההיהירישהסיכוימרור,
כשהי%ילים,ושהוטלהוהתעייהאתבהצלחה
הכנהייםשהנםגורמי-העדיפותבלהחימרת

הן-תוקפניתפעולהשללהצלחתהבדרך-בלל
אמצעי-מבהינת'הןהמספרית,העצמהמבחננת'

בה-נעוץהיה-ויתרונות-הקרקעתאימוןהאש,

עשויההיתהלאכזוהפתעה'ואילוהפתעה.שגת
המהבסםמתאים,תכמןשלכפריאלאלהיוצר'

לזירת-הקרבנאשרומדויקותמקיפותידיעותעל

רחערכותו.לאוהב'באשר'וכן
?המחננן'שבידיהנתניםכל,אםהיו,ה6
כיקרקע,"עלידיעות,חמרולא'כללכדרך
מפקדים'ומספרהכלליים,בקויומוכר'היההשטח

מפקד-ההטיבהאףובסגיהםכ'מיוחן,הכירוהוף%

הבסביבתהבלטרון'ממושךזמןומבילהעצמו,
היהכןלאאךהבריטי.כצבאשי,רותובהמי
האויב.עללידיעותבאשרהדבר

-הטלישהטראשיתהחוטרטיגיוהמקדד
והמודיעין-בשרה

נ-המלהמהבתורתהיאנצחיתאמת



כי-זכורההיאתמידלאאמנםאשר
השלברקהואעצמההטקטיהמבצעהקרב,
ארגוןהכנה,שלממושךבתהליךהסופי
אופרטיביות(יותרהגבוהותברמותובנין

דוקאנזרעיםפעםלאוכיואסטרמניות)
אשרוהכשלון,ההצלחהזרעיאלהברמות
בשדה.בהתנגשותאותםקוצרים

הראשון,הקרבמיוחדובאופןלטרון,קרבות
אמתומאשדיםחוזריםא',שלבבן-נון*"מבצע

זו.
הזרוע-עדייןניסתההמלחמהשלשלבבאותו

המבצעיםאגףהעליון,הפיקודשלהמבצעת

פעו-אתלמישריםולהאםלנהלהכללי,במטה

היתה'לאלחזית-הצפון,פרטהחטיבות,כל.לות
הקרביותהעוצבותיביןהכלליהמטהביןקימת

עלממונהשתהאאופרטיביה,מפקדת-ביניםשום
שישלמשימותואחראיתבשלמותהמסוי'מתזירה

בלחי-אמצ-הנהגהבחטיבותשתנהוגבה,לבצע

לבי-ותדאגפעולותיהןאתשתתאם'הדוקה,עית

והןה'מנהלהכשטחהןעבודת-המטהכלצוע
מבנה.אופיטיבי'שלליקויוידיעות.השגתבשמח

אחרים,רביםכליקוייםהם,ז:ףאשר(כזהארצי

גםהשפייוולתיקון)להבנהומןבחוטרמקררם

יבע","חטיבהשלהכללייםהמבצעייםהתנאוםעל

פעולהשיחוףבליבמבודד","למעשהשפעלה
חזית-ירושלים.שלהכוחותשארעםממשי

הזירותרובשלחבלתי-ממפיקהכיסוי

האופרמיבייםוהפיקודהארגוזמבחינת

בלתי-ממפיקכיסויאףאחריוגררבהכרה
גםהצטרפהזאתלבעיההמודיעין.מבחינת

בהש-והשיטותהאמצעיםמןהמעברבעית

ה"הג-לארגוןבומנמשהתאימוידיעוה,גת
לאמצעיםמחתרתית-למחצה,בממגרתנה"

להת-יכולמדירצבאיכוחשאיןולשימוח
בלעדיהם,קיים

למילוימכשיריםשניהיוה"הגנה"לארגון
שלרות-ידיעות)(הש"יהיההאהדודהתפקיד

להשיגהראשונהבראשהיתהשמטרתוהאדע,,
והשניובטחוני-כללי,מדידירך?געלוהיריצוה

להשגתכעיקרשהובשתויחידות-הסתרים,
רוממים,משאים,עלוברובןמסוים,'מסוגידיעות

וצבאומחטתאחדטצדער'בייםכפריםכגון
שני.מצדהבריטי

צרכים,נתהוו'מלחמת-הקוממיותפרוץעם,

מכמהמסוגלים,היולאיחדגםהגופיםשניאשד

הידיעותלסוגבאשר.ווסתלמלאם,בחינות,וכמה
והער-בדיקתוהשגתן,'דרכילהשיג,צריךשהיה

ולבסוףהמושג,חומר-המודיעיןשלהנכונהכהו
תפוצתו.אופן-

חטיבהשמפקדבשעהכיאיפוא,יוצא,
כלינמצאו-מבצעואתלתכננןעמדשבע""

צורהפשימתשלבשלבהצבאשלהמודיעין
הלי-עםיחדזאת,ועובדהצורה,ולבישת
השפיעוכמזוכר,האופרטיבי,במבנהקויים

התכנון.עלמבוטלתלאבמידה
הממצעתכנון

אופ-מסגרת-בי,נייםהעררשלהתוצאותאחת

להשגתכליםבעלתירושלים,בחזיתיטיבית
מפקדהושלהאורגםהחלקהנםאשרידיעות
שבע""הטיבהשמפקדתבכךהתבטאה'זו,מעין
בן"מבצעשלבתכנונולהשמןנאלצתהיתה
ידיעותאותןעלוראשונהבראשא',שלבנוו"
המטהבידישעהבאותהשהיוהאויבלגבי

הכללי.

המודיעיןשירותשלבמסמךנכלל.זהומר"

שלהמבצעיםאגףשלחלקההואבזמןומהיה(

הצבתאתהמסכםבמאי,ה-23מן'הכללי),המטה

היום,לאוהולייושליםרמלהביןהאויבכוחות

באפשרותנואין2350.עד1950השעותבין

ידיעותינבעוצי.נויותמאיזהשעהלפילברר

שלזהסיכוםאימותן,ישיטתהיאהימהאלה
האויבכיתותאתמונהבאג"ם'המודיעין'שירות

לרחמים1000לפחותבלטרון":כדלקמןנגזרה

תות-15כ'עמואסמשרריינים.20לפחותמקומיים,

500לפחותבריר-שיגבידוע.בלתיקוטרחים,
הונאבביתמוסמכות)יבלתיידיעות(מקומיים

בלחימספר'מקומיים,לוחמיםשלגדולמספר

וה-המקומיימהלוחמיםמטה-ימשילהיריע.

ידוע.בלתיבמספר,הלגילןשלמשררייניםזרים,

מספרידוע.בלתיבממגרומקומייםלגיוןאנשי
ידוע"בלתיהתותחים

snw'הרא-דה.במסמךלעיןבולטותנקודות

ידוע".בלתי"המלהעלהתבופיהההזרה-שונה

והבלחיה"עגולים*הגדוליםהמספרים-השניה

שמעוורדברונשקו,האויבכיחזתעלמפררטים

ה"מזרהיאהדמיוןפרייותרהיושהםהדושםאת

שיטתיה,עבודתןשלולאהערניים,המודיעיםשל

מקום,מכלכך,צבאי.מוסדשלובודקתמברית
שלאח-t#ynwtlחטיבהמתבנניאליהםהתיחסו

מבצעמימיקודםנסיוןעודהיהטהםולים
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המודיעיןתארולמהימנותו'לגבישנחשון"
כינעימה,בצורה'אזהתאכזבף'"הם'נידי,מ,

שלוהנשקהלוחמיםלגביהמספריםשכלהתבהר
יחסכליללאומטפחיםמופרזים'הםהאויב

המו-במסמךבוספתבקודהגם'בולטתלמציאות.

עלבוהמושםהדגשוהיאהאג"ם'שלדיעין
עלהידיעותמיעוםלערמתהמקומיים,הכוחות
הערבי",הלגיון*

ה-מתכנניעבורהשניהידיעותמקור

בגזרהלאחרונהפעלאשרהגוףהיהמבצע
נבעתי"."חמיבההיא-הנדונה

קודםכברשהוזכרבפיסילמה,זאתעוצבה
ב-16-2זאתכגזרההסדירהפעולתהאתלכל'

רקנשארוכאץו'ראל-קובאב,פנויעםחודש,
לירו-שיירותהעברתלצורךמפלוגותיהשתים

קיבלהה-19/20אוה-18/19שביןבלי'לה'שלים.
ה-ש'למיחידותטסף,כו"לשגרהוראך,החטיבה

שלהורדהלהבטיחנסיון,לשםהו/4,ה/2גדודים
כך'לשםלשפל'ה.מי'רושליםריקותמכוניותשיירת

למספרכדומהארעי,באגפן'להתפס,צריכיםהיו
הכפרוכןעטרוןסביבמשלטיםכן,לפניפעמים
האויב,התנגדותמחמתנכשלההפעולהגופא.
שלnywrלפיהאחרוןמגע-הקר'בזהוהיה

זאת.בגזרהגבעתי""
מיוהד,ו.ב~ופןמכבי","במבצע,נסיונהלאור

אולתרום,יכלהמהזה,אחרוןמגע-קרבלאור
להב-מגבעתי"חטיבתמפקדתלמעשה'תרמה

והער-;האויבכוחבטיבהקשדהותהבעיות'הרת

שו'ניםשקציניםבעיו'תוסביבתה,יבלטרוןכותו

תכנוןבזמן,ביקרו,אשרשבע",(חטיבהשל
תשובה,?פתרוןלהןביקשו'במפקדתה,'המבצע

הי-שלאשונות,בגירסותמופיעהזאתלשאלה

מבי-,אנוולפיכךלאמתן,אפשרותידייןלנותה

כהויתן.אותןאים
שלהמס'מךעלנוסף(האינפורמציהעיקר
תטיבהשלאחדיםלמפקדיםנמסרהאג"ם),
מסוים'קציןע"יהם,דבריהםלפישבעי,"

ההתפתחותאתשיקףזההומךגבעתי.שלבמטה
היהולאבמאי,,ל-18ועדה-12ביןהמצבואת
מאז.ושחלוהתמורוהאתבהשבזןלהביאיכול
כעיקרמדברזהידיעותמקורשאףמובןמכאן
קאוקג'י,שלואלהמקומייםאויבכוחותעל

הכושרבדברבמקצתמבטלתהערנהמביא
התיצבותןעללמסוריודעויעיםומלהםהקרבי

בינתיים.שחלההלגיון,יחידותשלוהערכותן

לבהרכדישנבדקוהשוניםהמסמכיםגין
//t~yawחטיבהמפקדתלרשותעמדויריעותאיזה

גםנמצא,א',שלבטן",בן=מבצעתכנוןבעת
אשוה-21.5,והאשהעריכוג'/2,גדודשלדלח
ישנושאוגבעתי""שלהמודיעיןל'מהלקת'מתלת,
לטרוןה'כפרתפיסתשלש'נכשלהנסיוןהוא

שהוזכרה-20/19אוה-18/19בלילומשלטיו,
ל.לעי

היחידותנתקלוהפעולהשבעתמצוין'בדו"ח,

נורו'כייכןמוצבימןמראש,'מקלעיםשלבאש,
מסתיים'זהמסמך'אחדים.פגזי-תותהעליהם

מאחר'מיכן,היההאויב"1(;והןמסקנותבשלוש
מכיוונ-דרום'התקפה(התבניהעלחורגועשנו'

הרביעית.הפעםזוב)י.-ירובנמבמג'
ה-שלמלאהלהבטחההכרחיתהכפרתפיסת2(

התקפתע"ילתפוסאפשרהכפ'ראת3(שיירה.
הכפרעל(והסתערות-פתעהמשטרהעלהסחה

התקרבותהמאפשר'חשוךבלילהב)'י.-עצמו.
קררבה".לעמדת-זי,נוק

היהזהדו"חבאםעדייןלאמתאפשראי
מגעלויצהלהגבעתי""שלהמטה'לקציןידוע
הוכההובוםגםאיןשבע","חטיבהמתכנניעם
המסמך,לוהיהמרכר'אמנםאסזה,שקציןלכך'

לאנשי-שיחתו.תכנואתמסר'הנ"ל,

הרהאי-אפשרההרא'הדו"חמןאףמקום,,מכל
וטיבו,האורבכוהכזהותשחלהשינוי'עלללמוד

שהנםבמיהנ"ל,,שלהאשותגובתהכלים'הצבת
ה'תמורהעללהעידנכוליםאינםשם,'מופיעים,
לצבאגםבי(והערכותובהרכבושחלהוהמהותית
אחדים).ותותחיםמקלעים'היו,קאוקג'י

גדודשלהמוזכרהדו"חכוללגיסאמאירך'
עלההתקפהשיטתלגגיערך.בעללקחג/2

כיוונהיובתירתוסביבההלטרון

סיירע"ינמסרוזהנושאעלמספותידיעות

כמורהא/2לגדודה'מצורףגבעתי","חטיבתשל
אמנםזה,גדודשלהפלוגותממפקדי'לאחד,ררך,
התקהבותממץ'כשעתעצמו,הקרבביום'רק,

הקודמותהפעולותבוצעו"האל'דברילפיממש.
להכפר,לטרוןמשלטי'הפיסתלשםגבעתישל
להניח,וישירום-דרום-מע'רב,לכיווןצילן

י4עלהגנההיטבומאורגןזהקטעכיאיפוא,
האויב"י
וכידיעהכךעלהדיבוראתלהרחיבצורךאין

הנכונה.לכתובתשלאונמסרההאיחור,באהזאת
המ'סקעתכאםלקבועגםאי-אפשרומאידך



ל-כבללהגיעו%/2גדודשלבדו"חהבלולות
שבע"."חטובתמתכנניידיעת
ניתן'לאאותהשאףנוספתגירסאאףיש
ידיעותבהשגתכשלוןשל-שעהלפילברוק
וצי-שיטת-הפוצההעדרמחמההמבצע,לתכנון

ש-מספרת'זוגירסא:ימתאימיםנורות-תפוצה
במשל-המהזיקותעציוני","יחידותסלתצפיות

יצלהחפרר'המערךאתגילומהסיי,ביתמי
לשידותכךעלומסרוהימיםבאותםהלגיון

זאתעובדהואילובמטכשל,האג"םשלהמודיעין
המבצע.תכהןבעתהחטיבך,לידיעתהגיעה'לא

לפיהקיימותהשונותהנוסחאותהןאלה
ממקוהות-שהגיעהמודיעיןחומרבדברשעה

שבע"."העיבהלידיהוץ
לפני,בגזרהונהותהבזמןעצמה,העוצבה'

צעדשוםעשתהלאל-23,עדהמ-21הפעולה,
פעילותעשיאלהמקורותלהשלימאולבדוקכדי

שבותמספרכנהיולה'ניחאפשרלצדה.מסיירת
המפק-עלמבהלתית'ארגרניתעבודהOb~y:לכך

המסוגלותמתאלמותיחידותחוסרעצמה,דה
אףיתכןדבר,של'ובסופוביעילות,לפטרל

המפתיעהאופיועלסודיותהעללשמורהשאיפה
עצמה,הפעולהשל

ההתפתחות.אחרשפיגראומקוטע,מדויק,
ת%ולתקןלשנוהעלולותהיואשרידיעות
הגיעולאהנ"ל,ההומרמןשנתקבלההתמהנה
שומת,סיבותבגלללתעודתן
לאעצמההמתכננת'שהמפקדההואנכון,
גםאםהזאתהמגרעתאתלתקן'נסיוןעשתה
היההקיימותבמ'סיבותהאםספק'להטילמותר
ניכרת.בהצלח'המהכתר'כוהנסיון

היוהמודיעיןבחהמרוהפרצותהפגמים
לי-לאותםבהכרחלגרוםאיפוא,צריכים,

ה-התבססשעליההמצבבהערכתקויים

המבצע.שלהסופיתכנון
ועלהיות:כךשעיךהסתכמהזאתהערכה

למספרייתראמוןלרחושאיןהעבר,נסיון.סמך
המודי-רשתע"יהנמסריםיכלי-הנשקהלוחמים

שהרשגהלאינפורמציהובהתאםהמטכ"ל,'שלעין
כוה-כילודאיקרוסגבעתי""חטיבתכמטה
של-אשר,מדיריםבלתימלוחמים'מורכב'וואויב'
מאי,'ומחציתאפרילמודשקהבותלקה'יסוד
ממושךהתגוננותלקרב'יחוצבושלאשהמחמתן

עצמהובעלתתכניתיתהתקפהסולומאורגן
מסוי'מת.

המבצעבפקודתמשתקפתזהמצבה'ערכת
ה'-24ועד'ה'-23ביןסוכמוהיסודייםשק'ויה(
בפניהקריאההתטיבהמפקד'אשרבמאי),

יקכללההיאהפעולה.'בערבמפקדי-המשנה'
ןל"כוחוביהמציןסעיףהאוי'ב,עלקצרסעיף
הואבאםמסויםבספק'ומעמידידוע,בלתיהלז

כבדים.סיוע'בכלימצויד
התקפת-:כדלקמןונקבעההפעולהומיטת

הנוחהבדרךכלומרדרומי-'מערבי,מכיווןלילה
יחסי.באופן.ביותרוהקצרה
הניחהזחלה,המצבבהערכתוכאמורהיות,

טיב-לגבימסוימתהנחהההטי.בהמפקדת

הביאה'ולאהאויב,'שלויכולת-הלחימההלחלמה
נבעתי""מטיבתפעולותשללקחןאתבחשבון

האחרוןההתקפהנסיוןשלבפרטלטרוף'נגד
או,ב-מסיבות'כיויתכן(ה'ו-20/19,ה-19/18בין

היאבחשבון),'להביאןיכלהלאגםיקטיביו'ת

בציר-התקפהפעולהלשקולצורךהאתהלא

הראל")."מרחב(וממזרחמצפון-מערבאחר,

ומשיסותכוחות
קו-אשרגדודים,שניעלהוטלהביצוע

200,משלטבערך'היהשניהםשלההתחלה'
היהצריךא/2גדודהיום.לנחשון"קיבוץמקום

מספרהחושההחטיבהמטהקלעבוותותטניעל
החטיבה:מפקד

שהועמ-נחש""בטכתיתהיהמעוןקהמטהלמעשה

מקוםובין'-חמטכ"לכיןנעהואשרלרקותי,ה;
קציגי-הושגוכיצד'לדוגמהחטיבה."ייכזזראשית

בקרבתברחוב,הלכתונתקלתימהםכאחד'מטה:
פנימההכנסתיוהמכונית,אתעצרתיהמטכסי.מעון

קציןהתפקיהאתולקבל,עמילנסועלווהצעתי
לפנות-מיר'וושלים'כמטוסלהטי,בההגיעהמבצעים

המבצע.התחלתלפנייום-יומיים'בוקר,

יוםואחרישנען,ראשונהרוכזהגוודיםאחד

מןחלקלטעותה.ליצריתחולותלעברשואאהד
כדיותוךכאוטהבדסים,עשקםאתקנסוהאנשים
ברובים.היהשןווהשמןמןגיקההוגריעה

פוצעא/2,גדודהגיע,כאשרבחודש,ב-23
הצפיתמשמדת'זאתיחידהשלמפקדיםסיור

לאיהסיורמ'וחיזין.דגרבקרבתששיך-תרמה,
שלהמוסוההמערךמןמאומה'לגלות'הצללה
ב.האוי

ירחוקר~ידועותשחןכפיהעוכודת,פיעל

המודיעין'שחומרההגחהתהלהמוצדקתכה,

בלתיהרהשבע""חטיבה'מפקדתלרשותומהלה
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א/2בגדודו-ב'א'פלוגותשלמערכי-הקרב



החולשהמשלטואתלטרזןהכפראתבוש~
איגוףתנועתעל-ידי-315,5משלט'-עליו

מפל,וגותיויששתייםבשעהלמזרחמדרום-מערב
פלוגותשתיעלבעתודה.-ושלישיתפועלות,

ארוךמטע-התקהבותלבצעהוטלש/2גדודשל
ריקות,שנחשבוובית-ויומין,בית-ג'יזדרךייחם,

ואתדיר-איובהכפראתוללכודמכוחות-אויב,
עמוקאיגוףעל-ידיאליו,הממוכה377הגבעה
שלהשלישיתפלוגה"תתפוסשעהבאותהיותר.
הב-לשםכית-ג'יזבקרבתמשלטהגדודאותו

65בניהתוחחיםפלגתאיזור-הפעולה.טחת
ומח-כלים))4מרגמות-'בינהניות'מחלקתמ"מ,

לגדודיסייעונושאי-מקלעיםחצאי-זחליםלקת
ש/2.לגדודתסייע'מקלעים-בינונייםוכיונתא/2,
הנללית.העתודהאתיהוהההטובהוש'לש/1גדוד
הכבישופתיחתשצוינוהיעדיםתפיסתלאחר

קרית-אלהחטיבה'תעלהלהנועה'לירושלים

ותחמישתנשקמזון,שיירתנעה'כישעמהענבים,
לבירה.'ממיועדת
פעולתהתנניתהיתהוזאתהידיעותהיואלו

ההן.הידיעותעלשהתבססהההטיבהשל
השונותמרמותמלחטה"חיכוכי"
מאוד,'פשוטהכלבמלחמה,יכותבקלאוזביץ

והולכיםמתרבים'המררכב.הוא-הוא'הפשוטאולם
להפרעותכלומר,-לחיכוךוגורמימהקשיים
וכולאינואישואשרמראש,נראותשאינן
השתתףשלאזמןכלנכון'אללעצמו'לתארן

לעובדותנודעתמכרעתהשפעה'בעצמו.כמלחמה
אוילרשוםאיןלעולם'אשרלאין-מפור,ולתנאים'

הדעתאתהמסיתיםוהםהגליון,עלמראש'תם'
כבלתי-נראית'הצבאיתהמכהנההמטרת..מן

להת-ישאולםלהפעלה.'ונוחהכיסוחהמסובכת

יצוקאינוזומכובד,ושלחלקשאףבכךחשב

אשרמפרטים,'מורכבים'שמולםאלאאחדמגוש
להיכוכומגורםלעצמוכשהואמהםאחדכל

משלו".
עיניהלנגדיע'מדואלהשדבריםהדיןמן'

והלילההערבמאורעות'.אתלהעלותבבואנו
ההתקפה.שלפני

המברקלמפקדת-החטיבההגיע19.30כשעה
כוה-אויב"יהכלליבמטה'מאגף-המבצעיםהבא

שלגדולמספר'גנניהןמכרכיות,120שלממונע
נסעווגוהרי-תותחים,נושאי-תותבים'משוריינים,
לאהררגעים,ע,שההלטהון".לכיווןמרמאללה

1מאגף-המבצעיםהואגםומגי,הגיעזה,לברק

זהיהיהאםאףהלילהלפרוץהחטיבהעל"
בירושליםהמצבכילעציוני,השייההחשבוןעל

ר".חמו

?עצמוהכלליבמטהעתאותההתרחשמה
פלמ"חטי.בת"מפקד'שלהשדורותשתיאגיעו

לשונן:וזוי-1645,1845השעות'מן'הדאל",(
הכרחימאוד.'חמורבעירהמצב"-הראשו,נה
יש"-והשניה'מיד"יתפרוץלשבע"שהטיבה

הטיבהמפקד'שם(שלמהשלבעלי,תוהכרח
תגבורתי,עםהלילה,עודשבע")"

ה-הניהולעלהאחראיאגף-המבצעים,יאש

מונ-אחד,מצד'מתלבט.המערכה,שלאופרטיבי

יודעשני,מצד'אלו.נמרצותקריארתלפניוחות

הליקוייםאתשבע"'"חטיבהשלמצבהאתהוא

ה-אתגםיודעהואוירימונה,.גיבושהבעצמתה,

הכללי,המטהישלמכשירי-המודיעיןשלמגרעות

פיהןשעלהידיעותבאמיהותאי-הבטחוןאת
המבצע.אתהחטיבהאיפננה

אלועובדותבכלהואכוכחחריפותביתר
החטיבהשלבשטה-הדי'כוזאישיכיקורלמי

הגיעלפיכךכמאי).22אוב-21-כנראה(
סבו'רהיהו'כך(למסקנהכביקורויאש-האגף

המבצעאתלדחותישכיערב),בארתוגםעדיין
עוהות-שבע""לחטיבהלתתכדיי'מיםימספר

סיופים.,ולביצועלהתארגנותיתר
נבעה'אשרהמוכרחת,ההנחהלנוכחאולם,

כלכימירושלים,'המגיעותהנ"להידיעותמן
משמעות'להיותעלולהלדיחויוכייקר,יום

מועדבהבר'הסופרתההחלטהרגה"-גורלית
ה-הפיקודשלאחריותומתהוםהמבצעביצוע

ה-להנהגהלהכרעה'השיבההוהיאאופרטיבי,

עצמה.אסטרטגית
הכול-התמונהאתראיתה-היאלפיזו,

והחי-הפנימיותהסתעפויותיה,כלעללת,
אינה-יחדגםוהצבאיותהמדיניותצוניות,
ה-ראששלהנמרצתהדרישהאתמקבלת
להנ-ובהתאםהמבצע.דהיתבדבראג"ם
ע"יבמאי,ב-204024בשעהנשלחת,חיתה

-המבצעיםאגףראש-האופרטיביהפיקוד
ע-":שבע""חמיבהלמפקדנוספתהוראה'
מחיר".בכלתפקידךאתלבצעליךך

ערב"בימישפעלוחיכוך-המלח'מה",חזיון
אותו-אתעתהגוחןהגבוהים,בדרגיםהמבצע"

שבע""חטובהמפקד'בפניהמבצע.כדרגתיו
אשרללא-ספוי,ה"קשייםלילה,אותומתיצבים,
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עקבהגליון'.עלמראשארתםלר'שוםאיןליולי
האחרונה,בשעהקיבלןשהואה'נוספות,הידיעות
שהסתמנהכפיהאויב,'ת'מרנתכללפתעהשתנתה

החטיבה.במפקדת:כהעד

משידסדיי,בייבההילותהיתהעת"
הואילאולםודאות.בגד,רהבארטילריה,בשריון

הלגיוןשלהגדודעלעדייןיודעאלנווהמפקד

וה-מספריימיםמנהמע'רךבאותוכברהמוצב

אאואתאלארואההואאין(-יהתקפהמצפה

המספרלפילעברו,בתנועההנמצאאויבכוח

כפיהלגיון,של2נדרדרגשיממכ"להגעלבמברק

בידהשיעלהמשערהריהו-עתה)יודעיםשאט

הת-אתבהתיפת'ההליריב'ש,בע""טיבה"של

כן,כיהנהזה,כותשלוה'הארגנותוכו'טסותו
סיכוי,אלהבוצעות,,YIW"הסיבהמפקירואה

תיערךאםלהציתה,ודאי,שאיגוסיכויגמואס
הצד-שלהיערכותועפנימפתיעה,התשת-לילה

בסיכויבוישאמנםשתותקפנה.בעמדות'עכנגי

חייבזהסיכוןוכלעומתאלאלא-קטן,סיכוןזה

והתמוהותהביירותההוראותאתלשקולהמפקד

אתלדהוהלחכות,להז.הר,בידו:הברירהשקיבל.
,nhlyDn,ל-התכניותאתלהתאים'סיולרים,שע

להוראהנאמן,להיותאו-החדשיםנתונים

בהשמנות'לבחורהחליטוהמפקדבתעודה.ואדוק

בהמייות-בתעודה.להוראה,

אולם,בערך.ל-2200ניביהשעת-היציאה

הפרטיםהםגוהמיהםאשרה,,'היכוכים,,נפלו'שוב

הצבאית".המכונהממרבבתמהם'השומם

ש'הכבישידיעהפתאוםהגיעה1930בשעה

היחידותישעצריכותפועליוחרלדה--לטרזן,

הכ-יל-ידימום"קו-ההתחלה,אלכאבטוברסים

יבהרשטרותוףסיורלבצעויששלנושולים

ה-קבוצת-הפקודיתזו.ידיעהשלנכונותהאת

היתהוזו2200,בשעהיקהסתיימהחטיבתית

אי-:המוקדמיםהנת'הניםשלהתוצאותאחת

הש~הילגיבושווהעדרמזה,הידיעותבהיהות
שלק.בוצה-הפקודוהמזה.העוצבהאבלהפיקודי

שלובן-גון""מבצע

ש
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ו?נמשכר*שובוהמ"מיםהמגפיםעםהמג"דים

ותבעמפקד-התותחיםהתיצבאזורקחצות

הת-אלהחיכוכיםבגלללקרימתם,יחציכשעה
אהרה.

לאחר'nyw5ורק0200,לשעהעדהיצשה

קו-ההתהליםאתהיחידותעברומ003בשעהכמ4

הוע'מדהללוהחיכוכיםקב?כיווזוו'בריהלך

'פלו-לפחותוכיהתשת-לילהשלביצועהכספק

מסע-הוטלשעליהןאלוכיחוד,ש/2,גדודטת

בקו-אויב;ק"מ,עו-6שלביהם,ארוךהתקרכות

יאוודוףום.זוכהעלמהלבצעחייבותתדיינה

ההתקפה
כגלליצולםבאש,הותחיטפתחו0400כשעה
לאיל,~הוזכרוכבראשרשבכלים,הליקויים

אףשהיאייתכןתוצאה,כלוולפעו'להחיתה
להפתעה.האחרונה,האפשרותאתסיכלה

תביילפיוהאויב,מצד'הקרבתשורוזה
:בושהשתתףקצין-הלגיון

וירוהתוקףאתגילושינוונטרולי-סיור"
הארסילריההחלהכאןכמוסכם.רקיטות-אזהרה

מיתקלהפגיזהחלהאחתסיללהבפלולה.הירדנית
שללהוראו'תיובהתאםללטרוה,.המתקוםהכוחאת

אתr~lmnסוללת'ע;תותחיםכיונהקצין-התצפיה
אדתןושיהקהדיוויבשל"דאדטילריוןלע'מדותפגזכן
הת-תו'תחיהם'קלותכשנימותורופס.4יקותתוך

החוושו"ולעביעטרוןלעברלדענקדםהיהודיםחריז
מאויגן'הקזזהאיזורהצרפתי.המנוראתהמקימות
ובן'המעיההפלוגהמןסדיריםal~snעל-ודיבעיקר
התקדםהאויבבלתי-סדירים..,לוחמיםמספרעל-ידי

נפהחהתאןהעמדות.מןמ'100למרחקהגיעכיעד
קל.,,ומנשקשמדגמותמלגלעינה'תו'פתש%ליו?

היהודיםריכוזיאתלגלותלנואפשרהעלית,השתר
אותםוהעיצהכבוהאש-תו'תהיםעליהםנפתחהימיר.

להתקדםינומוזהמכרה'כיתותשלווח,רוחיילבל
ההרוגיםאתלגרורכדיהקדמיותלמרגלותוההר

שהועבוליטראות6בני(תרתחיםאךשהפצועים
ומתותחיםאף-על-פיכיכאן'יצויןהפתיעום.בלטרון.

בהשפעתםהפלשוזאתפנלנ"ט,תותחיםהיואלה

בהפגזתוהמשיךד,מסיעהנשקייכוזי,האויבייל
מקלעיעשולרכןבבוקי,10שיהעדצפוןמכיפן

עויקהס"..."

אםלעיל,המובאיגלהריצק71,שלמתיחורו
כיןנכנסו,,א/2גדודשלהפלוגותשתיכילמדים.

שיהימדהלחוךלזריחת-השמש,ומדומי-שחי
אףשהיתהמכלים,מכלמשולבתתכנית-אש

פללגו;רותקד,'מכךיכתוצאה-וחטב,סטווהת
ללאלכביש,כסמוךאל-הקיקיהגדודופלשב"
א*"שפלוגהבזמןבותזחה,שלאפשרותבל

ה.מציד"ההתקדמותאש-אויבל-ידי?הוסטה

ב4והתבססהממעורומהנעהשלה,מקורי

314.משלט
ש/2,כגדודהתפתחות-העניניםהיתהלזודרמה

על-ידיהמוכהישוורשתונסבלבדזולאאשר

נתקלאלאהאויב,שללעיקרימערך-ההגנהחש
בית-טסביבתבלתי-סדיריםערביםשלבאש'גם

בשמשםוסביבתוזהבמקוםשההזוקוסוסין,
לשילעיל.במסופרלמתהם-לטגון,מסך-קדמי

כלתילאלהצטרףהנוכהקצין-'הלגיוןדברי
מאנשימירכבפטרול-לוחםגםאלהסדייים
עש5אותהשחורמקומייםהמלוחמים'הלגיון

הר-ט%.אלהמיגר-לילה

אלנסוגוש;2גודךשלהפלוגותשתיאף
זמניבקלטהןמצאו'ושםלחץ,תחת314משלט

לחיזוקאףתרמוזהעםיחדאבללעציציהן,

כיחהאתאתןשהביאועל-ידיבעיקרהמשלט,
ברשותן.אשרהמקלעים-הבינומים

גתומתיחידותימכלהיוהבוקרבובע'ות
הרכסים,עלבהמצאןגלויוה,כשהןלכיתור-אש,

נשקו-ושלהלגיוןשלהארטילריהלתצפיות'

שבעזרתואמצעישוםאיןוביד-החטיבההבימגי,
המרגמות'התותחים,אשאתלהשתיקאפשר

חומוובר.1,הלסוהאבידותהאויב.שלוהמקלעים



מערבי)קטע(לטרוןגזרת

בךעלנוסףוהחמיר.עלה'כברשרביוםשל
היההוסר-המיםואףוהמינו,%'הברחש'הציק

1100בשעההוראהניתנהזהבמצבבערכררהם.
המגע.אתלנתקמפקדת-החטיבהעל-ידי

-הנסיגהעלוהחיפויניתוק-המגע
משברמעתמעשי-סופת

האויבלחץתחתהמגעשניחרקהואכידוע
שה'מציאותביותרהמורכבותהפעולותאחתהוא

ש-יקרהפעםלאצבאי.וף"עללהטילעלולה

אינןכמבצעי-תנופההמצטייטתיחידותאפילו

הגורלרצה'והנהזה.מסוגבמשלמה'סצליהדת

העו-הצעירה,שבע""הטיבהשלכחלקהבבוקא

בואשרמבחןיפולהתגבשותה,בעצםעדייןמדת

אך,וטגובשותיותיקותעוצבות.לעתיםגשברות
עמדההחטיבהכילציןישדבר,שלכסיכומי

במבחן.
שלהעיקרי'בצירקשימ.היוהנאי-הטעולה

הבבישמןהמסתנפתררך-העפרטיפשההנסיגה

ושובג'יזביתאתעוביתלטרון,על-ידהראשי

זודרךדיר-מרהייזין.מסביבותבכבישפוגשת
תגבהיעל-ידיבדיוק-,הבמטווחותהיווסביבתה

מקלעיהם-אשוכןכשאשםומרגמותיו,האויב

ה-ק'מטי-'הקרקעכלאתגםמכסההבינומים

ואדוותכגוןבה,תנועת-סתרהמאפשריםאחרים,

הסדירהערביומהכותנשעהוכו'.ערוציםקטנים,

בדרךמסימות-אשלהקיםזהבאופן'התאמץ
הגיהוהשביעית,החטיבהיחידיתישלנסיגתן

וגםמלטרוןגםהמקומיים,הלוחמיםחבורות
צליפותעל-ידיהלחץ'אתרהגבירומבית-סוסין,

ולכיתורןלאיגופןנסיוטת'על-ידיוכןמטרידות

שהגיעהכבד,השהבאחרית.יחידות-משנהשל

אתהתישווחוסר-המיםתוקפו,למלואבינתיים
סבלההפצשים,אתהגבירוואף'כוח-'הלהתמים

שלג'פלוגהשלמחלקותשתלשלמצבן

מאותכמהיבמרהקקטןבואדי,שנמצאוא/2;גדוד
הקשההיהלטרון,מולהראשיהכבישמזמטרים
מכללאשעליהןשנית'כהבלבד'זולא'מיותר.

יכלושלאכךכדיעדהאויב,שלכליושקרבת

שלשלמהלשו'רהגםמטרההיושהם,אלאלזוז,
המקו-העובייםהברחותמצדנסיונות-המהעררת

בקהבהמשתתפים'אחדמבריאלה-אולםמיים.'

הפצועיםמופתית.'היתהאנשרנוהתנהגו'ת":-וה
ב-כאביהםאתויושאוחברקהמעלהעיקולא;

ל-'יז'מהגי'לויתוךפעלוהמקלעניםסבלנות.

אמ-העייפות'האויב.שלנמיובות-האיגוףבלימת'

הודאית,הסכנה'לגביהב'ה'לאדישותגרמהנם'

עליוןמאמזתוךשיקהכר"ה."גברהבכלאך

ה-העדרה~מ"ביתהר-הא:ש.ואחלזיהיהניתן'

נפ-חבריםלעזובלא'התקיפהההחלטהוהדדית,

בעתותהמפקדולרצוןלזולתההבנהגעים,

החברות-מןתבהבמידהנבעואלהכל-קשות

שחישלהנגהג"ע,משותפתפעולהטי'מימנוער,

ינתגסו".החדבהםבלהבות

ה-רבות,דוגמאותמתוךשתיםרקוהרי

ותיקהיהידהעליהותשמרההרו"עלמעיזות'

;חמורבמצבגםהנגה"5"שלזאת

תחלקהאותהמפקדתספרזהקרבעלבדברו
היום),-צה"לשלבחיל-הצנחניםבכירקצין(

בלתילגוץתחתונמצאהבאגףמוצבתשהיתה

כבדהאשושלהנוקומייםהסתערויותשלפוסק

:יחדגםהלגיוןיחידותשלהכליתמכל

הדפעולתלפתעפסקהלערך,1330בשעה"

היינושקט.והשתדךהצדדים,משניהמסיענשק

ל-והתכוננתיהקרבבבהלךמפנהנמחלבטוחים

אותהכיאף(המקויית.ההתקפהכתכניתהמשיך

אלאאתישרדולאשעה
אישכחמישה-עשר

נפגעו)".שלא

המחלקההיתהנתונהקשהפחותלאבמצב



לידמסויםבמקוםיותר,עודמזרחיתשנמצאה
הנקראהכביטב

רקכיהיהברורביר-אל-הילו,
להנצללההיהאחדסיכוי

תמלכודת-האש
בה

חאח--נתונההיתה
יחידיה.הסתננותעל-ידי

ב-אחד,אחדהעמדותאתאנשיהנטשוכאשה

נזקותות-מחסהניצולכדיתוךוזינוקיםחוילה

טישלרשלוםתפקד-כיתה,גפעמסנסוגקמנים,

הודעהללאלפתע,אךהאחרונים,ביןוהוא-

תפסבריצה,חזרלמפקדו,
עמדת-אש

ל-טובה

שחשהאויב,עלצרורותלפגהוהחלמקלעו,
ו-תמזרחהנסוגיםאחרירודףוהחלבנסיגה

הנסוגיםעודIDneארוכהשעהמצפון-מזרח,

את
הוא'אךחזר,לאסישלרשלוסאש-העקלפ.

להנצל,לאנשי-מחלקתוסייע

שמפקד-לאחרהנסיגהאתלנהלנפל,שבחלקו

עצתעלהטעיןותוך-כדי-כךנפ,גע,,פלוגתו

ורוביםשניבינוני,'כקלעשלחצובהקל,מקלע

ל-שנטלכטוראיוכלה-תת-'מקלעיםומספר

הומןכלטיפלמחלקתו,עלהפיקודאתידיו
נקור"יהירתואתוחרגןובתשושיםבפצועים

מנתלששוח

ומסתפקהיהלא'הערביומהלגיוןמאודיתכן
בלבד,המקו'מיוההחבורותובשליחתברדיפת-אש

ורגלים,שריוןבאמצעותבעצמו,מנסהיהיה

החיפויאלמלאהנסוג,הכוהאתולהשמידלכתר

השתתפוזאתבפעולה,הנסיגה.עלוהנמרץהנאמן

יחידות-בזוזוהתהרואףלהמרוניתן-

ב-שהחזיקהא/2,גדודשלא'פלוגה:שוטת

עזבוהוהאחרוניםושאנשיה314,2משלט-מפתה
רק,'

הערביםעל-ידימוקפיםכמעטכברכשהם
ש-ש/2,גדודשלמק"בכיתת;שבלתי-סדירים

בפעולתההמשיכהואשרמשלטבאויתוהוצבה

asמקלעו,עלהושמד,שלההצותות'שאחדלאחר
על-ידי,

;פגזי-האויב
והמ!שורייניםחצאי-הוחלימ

על-הנסוגימאתשהבטיחוהממוכןהגדודשל

ש/2,גדודשלהמרגמותמחלקת';עזהאשידי

אתובירתהלאתררקימחה-הקרבאתשעזםה

עםאשרובארטילריה,שברשותה;האתרהנההפצצה

לשתקהצליתהכליה'שלהטכנייםליקוייהם'כל

ההגנהבמתחםהאויבשלמעמדות-האש'הלק

שלו.

ביותר,הגדוליםהמאמציםנעשושעהאותה

והתשושיםהפצועיםלהוצאתהאפשרשבגדר
זאתמשימה'עצמםעלנטלורביםבהעדה-הקרב.

אנשיהםאםבין':העיקריתפקידםעלנוסף

היתהאםרביןהגדודים,מפקדי'החטיבה,מטה

הראשייםמקציני-המבצעים'אחדשלנהגתזו

.הכללי.המטהשל

לא-מועטנקושינתקלזהתפקידשלכיצועו

ברורהיהשלאנוחותיהמערך,שלטיבובשל
דיו,'

תחנת-בינייםשהיתהג'יז,ביתבסביבת

החוקרבפני'נמצאותזובפרשהכציר-הנסיגה.

אפשרותהיתהלאעדייןאשרמנוגדות,'עדויוה

כמתהתבררועתהיבראולםסופי,שארפןיבדקן

חיוניתהיתהבושההאחזותזה,מקום:עובדות

יד"עעלגתפ'סלאכאחד,ולנסיגהלהתקפה
הפךכאשדוגםשונות,מסרבותבתחילת-הפעולה

שלטנווריכוזםהפצועיםאיסוףמקוםלהיות

טישלרשלום

תוךלבסיסםחזרוא/2גדודשלהפלוגות'שתי
2ומלבוכיהתבהראולםקשותאבידותכדי

משרה-להוציאבידןעלהאינץ'2בנו'תטרגמרת

נשקן,'עיקראת.מקהב

ה-בעצםהמופגזת,בדרך'אחורניתהתמעה

מיוחדבאופןnw,pתפקירהיההלוהמ,שרב

ברהבןהמורכבותש/2,גדודומלהפלוגותנשביל
מפקדיהןכלוכבמעטשעה,וביחודחדשים,עולים

אלופלרגותשבקרבמובןלפינך'בפעולה.,נפגעו,

שלהסגולותמידה'באותה,להתגלותיכלולא
שהוזכרוהרדית,חברותושלשנימרתיציבות
ב-ומשמעתארגוןהיוחמרותעדייןבי-לעיל,

הידה"אנשיאצ'להמצויהיזוויתהמהמידה

גילוייהסרוקיאבשורדתיהמ'אףאולםותיקה.

הצעיר,במפקד-ה'מחלקההחל-ויומהגב"רה
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הואזהומצב-דב'רימבלבד,ומניתשליטהמ
מרובות.לתקלותשגרם

כ-גםאולם1400,בשעהנסתמההנסיגה

עסקוהחשיבהרדהועדאתתי-הצהריםשלשעות
וב-בשטתבודדיםפצועיםבחיפושאנשינו
איסופם.

הראשונההסתקסהמעקמותציונים

השביעיתהחטיבהעלשהוטלההתעודה
לאהיאהפעולות.שלזהבשלבבוצעהלא

היוהממשייםשתנאי-הביצועמשוםבוצעה
ששו-מאלההכלית-שינויבטציאותשונים

ש-הידיעותלאורמתכנני-המבצעע"יערו

והערכתם-הם.לרשותםעמדו
ללחלהיותיכולההיתה'הפעולהמועדדחית

אולםנוספות.ידיעותלהשגתמנוצלת'ספקכל
מןוזרמותהיולאלודאי,קרובאלה,ידיעות
אמצעיוגם'לחטיבה,יותרהגבוהיםהדרגים
רגיליםוסירריםתצפיותכמ'ו'שגרתייםמודיעין

באופןהתמונה'אתלהב'הירכדימספיקיםהיולא
היהאפשרכינראההזאתהמטרה'אתמ'כריע.
אשראלימים,סעריםח"יבעיקראזלהשיג
האחרונההשאריתאתמראש'מסכליםהיוכמובן
הפתעה.להשגתסיכוישל

מבצעשתכניתולהדגישלחזורצורךאין
ידיעותעלמבוססתהיתהא,שלבנון"בן"

עלולכןמספיקותובלחימדויקותבלתי
מוטעית.מצבהערכת
היומידהבאיזוהשאלהמתעוררתואתעם

הדרגיםזהןבעצמוהקוצבהמפקד'הןמסוגלים
במידהמעשיותמסקנותלהסיקעליו,הממונים
ומפורטתאמיתיתתמרבהאפילולהםשהיתה
האויב.שלוהערכותו'לצמתולגבייותר

הסקתי3כודאותכמעטלקבוע'אפשרכיום.
היתהאשרבעתרוישירההגיוניתמסק,נהאותה
במתחםהכוחאופיעלמדויקתמידיעהטבעת'
בעלמבצעגוףשלעצמהדיכוו-יהיאלסדין,
וכןשבע","הטי:בהמאשר'יותרגברההאיכות
היתה-יותרהביםמסייעיםכליםשלריכוזם

המצבכיכןלפניכברפורטהכמנעות.מן
ב-לאורוכוהותי'טההערכות'הכללי,האופרטיבי

זאת.מאפשריםומילאשעה,אחזה
ה-מפקדתבפניעומדותהיוכריחותאלי
שלרפיותה,המודיעיןחומרהיהאילוחטיבה
ל-ייתרקרוביםשלה,המצ'בהערכתולפיכך

ולצ'מצםלנסותאזייכולההיתה,הש?מצשות
מוגבלת'מוטי'מהל'בצעכדיהפעילההיקףאת

מתחם'וגלהקדמי'השדהשל'טיהורוהיינויותר,
ו'בית-סוסייבית-ג'יזהישוביםל'הבותעטרון,

האםלספקמקוםישאולםעליהם,והשתלטות
לעשותלכוחותינומנית'היההערבי".הלגיון(

העיקרילמתחמולכן'קודםרותקאילולאכן,
א'.שלבבן-נוןע(מבצעעצםע"י

החטיבהמפקדתבידי'נפשיותגםהיתה
יותר.מפתיעאחר,התקפה'בצררלבחור
קודםכבראותושהבענו(החשש'רבכיאם
ממשי,'לביצועניתןהיהזהדבראםלכן)

ותיקגדודיומרהתטיבהמפקדתלרעתבאשר
למסע-התקרבותהמסוגלבלבד,אחדומגובש'
קשה.ובשטהבלילה

היחידותשלשהאבידותבריזאת,לעהמ'ת
ה-בוצעהאילובהרבה~קטנותהיוהתוקפות

הזמניםילוחושלשיבושווללאבלילה,'התיפה
אפשרותמכלללהוציאגםאיןבתכנון,שנקבע'

תוךאללחדוריבולההיתהזאתמעין'שהתקפה
איןזננימצדאחדים.כמשלטיםולהשחוהמתחם

היתהבאםכזאת,וההצלחהככךידאותכל
איןמן.?לאררךבידיםמתקיימתהיתהמושגת,'

עלמגתיתיםהיו'בבוקרכי'מופרכ'ת'הנחהזאת
הכבושיםהיעדיםעלהשתלטושטרםפלוגותינו,

הנתמכותנמרצות'התקפות-נגדממש,שלשליטה
אמצעי-'מדאיןכש'בידינווארטילריה,שריוןע"י'

לעימתם..

ל-שכדינראההאלההאפשרויותכללאור
הערבהטן",גבןמבצעשלא'ישלבאתהעריך
היתהשזובחשבוןלהביאיסוהצורך,דישקולה
וכ-מלחמת-הקוממיותבתולדות,הראשונה'הפעם

נולבמסגרתמאורגןשנוחהצעיר,צבאטתולהוק
אויבשלמתוכנן-'מראשמערך-הגנהתקףחטיבה
פני-עצמת-האש,שלהיתרונותכשכלסדיר,

התוקףלטובתאינםהלרחמיםממפרואףהקרקע
להת-זהיאשוןנסיוןבעדהמתגונן.לט'ובתאלא

הקשיםהסוגיםלאחדהנתשבתמשימה'עלגבר
מתהם-הגגהלכידתהילנו,-משימות-'קרבשל

וללאמתאימיםאמצעיםללאלמבוסס,מאורגן
מחי,ר'לשלםנאלצנו-הדרושיםגור'מי-העדיפות

מ-כחמשיםמהםהרוגים,וחמשהשבעים:רב

מספראתש/2.מגדודוחמשהועשריםא/2גדוד
מהםשרביםמאחרבדיוקלמהרקשההפצועים
ומרורים.לבתי-ותליםלטיפולהועברו



גהתפתהותו,שלבבאותושצבאנו,העובדה
בשיטותוידיעהנאותים)מכשיריםחסרהיה

התאשההזומעיןומשימהשללביצועהשתאימות
אחרותבחזיתות'גםכאשרשלאחר-מבן,כשבועות
הןאףאופרהתקפות-הסחה-ושיבוש,התנהלו
סדיר,כוח-אויבשלמאורגןכמערך,הגנהנתקלו

ההפעלובוביום,ם-ג--3אישדוד,נגדהטבצע
וגכעתי'וציוותמוגברים'מצרייםגדודים2וגד

גס-בערך,חסידהעצמתהיוושיחדוהפלמ"ה,

תיו-כב-40נסתכ'מוהאבידותיובכשלוןחוים

חטיבתהצליחהלאן3פצעים.כו-50גים
הסטרהאתלכבושגוניןעלבהתקפתהכרמלי""
מוגב'ר,עייאקיגדודילוהתעדותוהמקורה,

אבידותלהגחמהחזקה,ארטילריתתמיכהשלו
לציןישפצועים.ו-80הרוגים70שלששיעור
הןכוחותינו,איכותחלתההללוהמקריםשבשני
מ-הןהפנימי,והגרבושנסיון-הקהב'מבחיגת

יעי-מבחינת'והןשברשותם,כמדת-הסיועגתי,נת

חטיבהשלזועלניכרבאופןהביצוע,לתן
אולם,לטרון.ל?הראשונה'בהתקפתהשבע""
אי)שדויעלהתקפותהטאםכילציןיששנימצד'
שהשיגוהריטקטית,מבחינההצליחולאוג'נין,

תוכננולשמהאשרהאופרטיביתהמטרהאת
הסחת-כוהותיותכניות-החויב,nhwיובוצעו

פעולתוחופששיתוקואף'לגבישחיוניותמגזרות
יתמרננה
לה,'נתבונולאשאמנםכזאת,מטחה'כא4

א'בשלבשבע""הטיבהעל-ידיבעקיפין'הושגה

הגדודכיספקרואיןכמעטעבן-נון",מבצעשל
אותו,שליותההארטילריהעלהלגיון,שלהנוסף
תכונתלאויב,ושהתגלתהמפני'לטרוןלגזרת'בשלח
טרםגםאםאלה.בימיםלהתקפה,שבע""חטיבה
מבצע)שבן-טן"'שעל-ידלוטלאבבטחוןלאמרנוכל

הבירה,עלהלחץמכריע'באופןהופחתא'ומלב
סןשהחלוהואעתהכברברור'אחווברהרי
למעלהאולליש,לטרוןלגזרתדוחקבמאיה-24
6אומ'-5)2הלגלוןשלהעצמהמכללמנה

4_תותחי-השדה)סוללות'6מתוךו-2גדודים,'
גורם';

התחוללבהמימבוטל'היהלאשמשקלו
טהר-דאם.,ועלרמת-רחלעלהקרבות

חטיבהכאשרבמאי,ה-25--26שלבלילה

חוק.ארטילריסיועעם*
שםוביולנואתקבע.ליזישהזוכבקוצןהמדהך**

היום.

ולהתארגן-מחדש,להתאוששהתאמצהשבע""

עלושר-הבטחון.יאש-הממשלהבגזרתהעיקר
ש-מדבריוללמודאפשרזהלביקורו'המניעים

במושבהבחודש,ב-12כן,לפניזמן-מהנאמרו
פלי-לקהאתהמצבאתבסקרו'מנהלת-העם,'של

:צבאות-ערבשת
בליולאקלהלאמערכהלנותהיה,"

שלנו.לאורלחוששקודם-כלואניאבידות.
בעיניכם,תמוהאולייהיההדברכיאם
עכ-עדמדייותראוליפונקנואנחנוהרי

דיו.חושללאשלנוהמורללפיכךשיה..

ובצדק.-עכשיועדנצחוננועלגאיםאנו
כמעםוזהמקומות,שנפסידבמקרהאבל

קשותןאבידותלנוותהיינהלקרות,מוכרח
דייזדעזע.הישובימלשהמורלאניחושש

כש-הממוביםבפניהיוםשראיתיבמהלי

גםאניבגוש-עציון.ההרוגים70עלשמעו
אםצבאנו.שללמורלחושש

עלוליםאנו.

נק-שלאלעצמימתארואיננימכות,'לקבל
ב-שלנוהמומריהכוחיועמד-מכותכל,

בג..".יעמודשהואמניחאנימבחן.

"Yalw"בחטיבהשר-הבטחוןשמצא.המצב

אתוגםחוששותיואתגםהצדיק'ערבבאותו,
הגרעיןובתוךזעזועשלתופעו'תהיואמונתו.
הודעות:הענרנצהותתעל-ידיש"פונק"הוהיק

שניתלצאתשסירבוונפקדיםשלקטןמספרשל

משורותהבלתי-'מאאניםהחייליםעםלפעולה
מלהארגןואתההתיהציעוהחדשים,העליס
בלבד.ו'סמליםמ"כיםשלמהבחרות'היהירות

נקצבוהחטיבה,'כקהבתהליךדההתגבהותאולם
אלה.גודדיםגילהיםכנגדשקולהיההמהיר,

ב-השביעיתהחטיבההתיצבהערבבאותו-
ול-לחולדהמסביבותכניתימסודרמערך-הגנה

ונת-נחפריםוהעמדותכשהמוצבים200*',ימשלט

נת-שטרםגדוד-העתודה,על-ידירקלא'פסים

שנפגעו.הגדודיםעל-ידיגםאלאבקרב,יגע

תחמושת,שלהדשההספקהשקיבלולאחר'
לאש-מגן.והמרגמותהארטילריהיחירותהתכונם

מקלעיואתוהציבכעתודההתרכזהממוכןהגדוד
גייההמפקדה-התטיבהמטוסים.ננפנילהגנה'
במחירשנרכשוונחויב,עלהידיעותאתוסיכמה

הראשוניםהקויםאתשירטתובלילהובולקר,

מחודשת.להתקפה

44
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בתקצפתשביניםקבתהישגי
ההתקפהלחידושמניעים

לפרוץהראשוןהנסיוןלמחרתכייפלאלא
מ'בצר-'לכידתעל-ידילירושלים'הדרךאת

-הגורמיםכלישיקוליכוונולטרודהחסימה,
האופרטיביהפיקודשלהאסטרטגיה,ההנהגהשל

למאמץ-המבצעת.היהידהמפקדת'שלוגם
א'שלבבן-נון*"למבצעשהניעוהמניעים'נוסף.'

בבירה'המצבבחריפות-יתר.'ואף'בתוקפם,'נשארו

עמדוהעתיקהבעירהיהודיהריבעמגיניהחמיר.

מצבשלהם.מלחמת-הגבוההשלהאחר'וןבשלב

ירע.הלךוהמיםהדלקהמזון,

לפני-כןתבעואשרהמסיבותנשתנולאכן

עלדוקא,שבע""חטיבהאתזולמשלמה.להמעיל
נבלמהטרםהיחסיות.מגרערתיהועלחולשותיה

אחת.בגזרה.,לאאףהפולשיםהתקדמותסופית

שלהראשונההקבוצהעתההגיעהלמשולש
מוגברת'רגליםחטיבת(העיראקיחיל-המשלוח

ונערכהמתאים)'אוימיסיועעםממוכנתוחטיכה

ו"אלכסנדרוניעכרמלי""גולני","חטיבותבו.

ל-'שכתכונופעולותשורתשליביצועןנקראו

בספרשלנו,ההתגוננותמערך'אתולחזקשפר
אפש-לקראתהנ"ל,השטתשלוהמזרחי'הצפוני

בעת-ובעונהר'בתי.'מלראייתהתקפהשלרות

המכהמןהתגמששותהסוריםאצלניכרואחת

חידושלקראתותכונההדגניות,לפנישנחלו

-המזרחילגלילהלבנוןמן'השערעליזמתם.

וחטיבתהאויב,כוחותעדייןשלטו-מלכיה
להוציאוההםבימיםנערכהיפתח""פלמ"ח

מידיהם'
המצרי,הצבאשדרותנעוהדריםבחזית

עוה-בצירצפונה,יד-מרדכי,נפילת,לאחר
יאתהנגבישוביאתמשאיריםכשהםמג'דל,

ה-חטיבתשלוהתשושיםהמועטים'הלוחמים

אלעדהגיעהאויבובאגפם.בעורפםפלמ"ת
מת-והחלונבעתי","חטיבתשלפעולתהשטתי

עיקרילמאמץמתארגן'שהואלכך'הסימניםרבים

מרהב.'באותו

פלמ"חהטיבתהשקיעהרושלים(בחזית

רמת-והל,'גקרגותאבידותיהלאחרשגיאל",

אתבהזחהלכבוש'בנסיומת'כוהותיהשאריתאת
גרודאש'ר'-הר~דירתהנה'-משלט-המפתח

מגיניומידיבמאיב-26הוציאוהלגיוןשל'2

שלוחי"םירושלמיחי"ששלמקובצת'מחלקה(
ציידי-של'פעולה?למופתאףעלמשקי-הסביבה).'

לא-הלגיוןמשו'רינינגד'הפלמ"חשלטנקים
אלה.ינסי'ו,נותפגיםההצלחההאירה

ל-מרותקותהטובותינוכלהיוכןביהנה

לקראתהתכוננותותוךקרבותתוךגזרותיהן,

אףעלנשוב,באופק.'ממתמנות'ושנראוסכנות
מספותעתודהוהידרתלהקמת'נמרצים'צעדים

בידיאופרטיביתעתודהשוםאיןעדיין-

העליון.הפיק'וד

שירושליםהמצב-האלההנתונים'לנסכת'
מאידך-'הכלליהאופרטי,ביוהמצבמחד-גימא,

להטילאלאיברירהבותרהלאשו'ב-גי'סא

חטיבהעלמתחם-לטרוןבגדהמאמץחידושאת

שהיהוהגםשסבלה,האבידותאףעלשבע","

קעוה,כהשנפגעא/2,גדוד'אתלהחזיר'צורך
התארגעת-מחדש.לשםשלולחטובת-האם

כוחלהגבירמאמצעים

מ-שהיוהאפשרויותבמסגרת'י3לציהיש

המועט,הזמןהבמסגרת'מאוד-מאוד,'צומצמות

אתולהכשירליקוייםלתקן'כדירבות'נעשה,

על-ידיהן-מחודשתפעילהלקראתהכוח

הפיקוד-העליון.על-ידיזהןמפקדת-ההטיבה,

ראשיה,,לאפיקים.לכמהכדןמאמץ-החטי,בה

ודרכ*-עבודתו'שלה,המטהניכרתלבמידההתגבש

בראש-וראשונההורגשהז'והתקדמותהשתפרו.

ב-':הקודםהמבצעתכנוןשלכנקודת-התו'רפה

יותר,אופחותמסודרותתצפלותהמודיעין.שטח

השגתוהקירתו,'שבויתפיסתפטרולים,פעילות
שיטתייםוהערכהניתוח,ופענוחם,תצלומי-אוי'ר

ל-הוסיפיאלהכל-ה'מצטברהחומרשל

שנרכשוידיעותהאויב,מערךעלידיעות-הלסוד
השתפההכןרב.'ובדםמרנסיוןשלבמחיי

ואספקה.'מנתלה'בשטחי,עבודת-המטהבמידת-'מד,

היוולהידוקםהגדודים'להבראתהמאמצים'



בהתאםמקרה,ככלבטיבםשיניםלהיותצריכים
מהם.אחדכלשלולטיבולמצבו

מ-יותראבידותשסכלה;גוףש/2,לגדוד

לתתהכרחהיהבהטיבו;,אתרתיחידהכל
הועברזהולצויךולהתארגו-מחדש,לטושז16

יכלה,ולאכמעטזאתיחידהנען.אללעורף,

לשםהקרבותשביןהשהותאחלנצלכך,משום
בתקופת-נקראהכשהיארביתודאימונים,תוספת

עודמידת-השיבותןשעללפעולותזובינים
גדודשלמצבוגםנולה,לכךדומהלהלן.ידובר
ותי-דוהיימחייליםהי,ו;,למו,רכבאמ'נםאשרש/1,

שבגדודהתדשימ'העוליםמאשרכארץיותרקים
ורמת-כושר-הקרבהיואצלםאףאבל2/11,

לאזהגדודגםעדיין.בלתי-'מספקיםהאימרנים
אלה,ליקוייםלעויפורהרבהלעשותהיהיבול'

מערך-במרביתההחזקהעליוישהוטלהמאחר

הגדודעלעבההזאתלעומ'תהחטיבה.,שלההגנה
פלוגת-'המשור-אליוהגיעהשבינתייםהממו'כן,

קדחנית.והכנהלימודהקופתשלו,השניהיינים
צריכיםהיוהנדודיםופיקודהחטיבה'פיקוד

למדיצופפתשהיהההמשמעת,להידוקגםלפעול

הןחולשת-דעת,שלסימניםמדרגםההיא,בעת
מבני-הותיק-יחסית,הנמוך,הפיקודבשירות

היהעוליםמביןהלוחמיםבשורותוהןהארץ,

חדשים.
נעשולאההטיבהשלהתארגנותהמאמצי

המצומצםכוה-האדםבגללובשלוה.שקטבתנאי
לשהןהצלליות,האופרטיביותלמגמותיוובהתאם

לאכוח-האדם)מצמצוםבעיקר'נבעו,עצמן
ההגנ-הצלחתואתהלגיון-שערביאמנם,ניצל,

אבלהיומה,אתלידיו''ליטולנסיוןלשםתית
המערךנגד,הטרדהמפעולות'פסקלאזהעםיהד
ארטילרייםאשבאמצעותהןלש'בע",חטיבהשל

רגלים.ל1,כליווימשוריינים'גיחותעל-ידיהן

כמהמתנ-ם%התיספואלהנסיונות-הטרדה'על

עםיהדאבלואבידות,מק'גרמושאמנם.קפות,
נגד-לפעולההלוחמיםאתבהדרגההכשימיזה

יעילה.מטוסית
חשובותתרומותשתיהיםהפיקוו-העליון

עלההתקפההידושלקראתהבוהלהגברת
-והשניהחומרית,היתההאחתלתחם-לטגון.

ארגונית.

להגיע'שהתחילוכלי-הסיועלחטי,בהנשלחו"

מספים,מ"פ65תותחי2-מחוץ-לארץאז
משלחוכן;מ"מ120בעתמרגמות-כבדותושתי

לקחבהפקתמהירותהוכיחואלהצעדים
ב-המחשי,משקלםכיאףחנתגלו,"מליקויים
אלאלהיותהיהיכוללאהקיימות,מסיבות
ש-עויסה-יל3תוספתאותהשגםמפםמוגבל,

לאההםבימיםלחטיבה'להקציבהלהאפשר
הןהאויב,שליתרון-האשעובדתאתשינתה
היתהמזהפחותועודהנשק,בסוגיוהןבכמות'
אותהשבעע"חטיבהבידילתתזותוספתעשויה
הת-להצלחתכללבדרךהכרחיתשהנהעדיפות

ומאורגן.מנוצר'מתהםעלקפ'ה
שלבשיטיוהיהלאעצמהמידהובאותה
הארגוניבמצבלשינוילגרוםכוימפקד-חזית
בשניהלויהיהכזהשיטיהקיים.והמבצעי
יההואכאןלהגשמהניתםלאאשרתנאים,
משטהממשיבאופןישלוטאשרמטה-חזיתארנון
לפיקודשתהאימזהחשובעודומה;שלו

כוהותאתחפשיבאופןלהניעיכרלתהחזיתי
עיקרילמאמץולרבוןלוהכפופותההטיבותכל

הזמןחוסרהפרק.עלהעומדתהמשימה'לקהית
ש-לעיל,המתוארתהאופרטיביתוההתפתחות

ירושליםשבחזיתהיחידותכללריתוקגרמו
שלבכוחוהיהשלאכךלידיהביאולגזרותיהן,

הפעולותמהלךעללהשפיעההדשמפקד-החזיה
כלבר.האישיתודוגמתוהדרכתוכעצהו,רקאלא

התעשיה-הצבאיתמאמץשלמפייותיוגםלה

עלהמורכביםגדוליםלהביורים-המקו'מית
חצאי-זחלים.
מסקרתבהסקתגםפיגרלאהעליוןהפיקוד

התמנהבמאיב-28האופרטיבי.המבנהלגבי
ירושלימיחזיתלמפקדסטון)(מרכוסדודהאלוף

מטון")י"איזימרכותר,אלוץ

1



בורמהדרך

מבצעילשלבשבע""חטיבהשלההכנות

אימון,ארגון,שלבשטחיםרקלאניכרוחדש

ממש.'בפעולותגםאלאוהצטידות,משמעת

שליטתוגיהתבדרהראשונהההתקפהמלקה

של-הדרומי-הקדמיכשדההאויבשל

להבטיחכדימפריע-ביותר.גורםהיאהמתחם

מעיך-נגדעתידלמאמץחופש-תמרוןיתר

אתלהפעילמפקדת-'החטיבההחליטה'לטרון,

מחלקתוכןש/2,גדודשלופלוטת-המטהא'פלוגה
תפיסתל'שםלרשותה,'זמניתשהועמדהפלמ"ח

הבפרים'-למתחם-לטרזןשמדרוםאזור-המפתה
להם.'מסביבוהמשלטיםובית-סוסיי,בית-ג'יפ

ל2"בסיועםבמאי,ב-28בוצעה'זאתפעולה
וכוחותינומ"מ;120בנותומרגמותחצאי-זחלים

בהתנגדות.שנתקלומבלי'ביעדיהםהתבססו

זאת,לפעולהכינאמראםנגזיםלא

המבצעלעצםכהכנהרקשימשהשלכאורה

לההיה-המחודשתלהתקפההיינו,-

ובית-מוסיןבית-ג'יזלכידתעםמכריע.ערך

גדולצעדלמעשהשבע""חטיבהצעדה

-:עליההמומלתהתעודהתילוילקראת

לירושלים.הדרךפריצת

ובבית-טוסיןבבית-ג'יזהתבססותעל-ידי

ש-דרך-עפרעלהשליטהלכוחותינוהובטחה

בלבדק"מ4-3שלממוצעבטותערברת'אמנם
מחפים'פני-'השטתאולםלטרון,למשלטידרו'מלת

יעילהואשתצפית'בפני'הדרךעליותראופחות

אלה.ממשלטים

עקף,'%שלבמכבי""מבצע,שהתנהלבזמן
הראשו-כפעםהראל""חטיבתשלצין-מודיעין"

זוכדרך-עפרנע,נשהואהראשי,הכבישאתנה
עהיתום".שיירתשלהבודד'כמשורין

כיח-ג'יל-נתיבלאורךכשהתבססוהנו

ורקממש,שלהתבססותהית'הכית-'סימין
שבידיהמשלטים'ביןעודהפרידוק"מד--8

נשער-הגיאהראל"(משלטי'לביןשבע""הטיבה

לפתוחמעשיתאפשררתלראשונהנתגלתה-

הבירה.'אלהישן'לכבישאלטרנטיביעורק

אלהדרךעלשנאבקוהעוצבותכלמפקדי

ערים'והיוהחדש,'הסיכויאתעתהראוהבגהה

לראשונה'עלתהל'-29ה'-28שביןבלילהלו.

הראל""לחטיבתפלוגת-תגבורת-צבאיתיתידה

החדש.בנתיבהרי-'ירושליםאלהשפלהמן-

מפקד'הדרךאתסיירבחודשה-29שלבבוקר

ב-מחלקת-ההנדסהאתוהפעיל'שבע""הטיבה

אליושישל'חהכלליהמטהמןדרשואףשיפורה

כבד.מיצני'ציוד

ופרדות-גדפיםלאחר-מכןגםבה.לעבורשהצליחוהזמניתהתעברדרךאתסיירתיבמאיב-29

תצלחלאגלוי,רכםעלוהיותההטופוגרפימבניהבגללזאת,שדרךלדעתונוכחתיהספקה,
יששבוהנתיבאתוקבעתיהץאת,מהפריצהדרומהקילומטהכחצילפיוריצאתיכדרך-קבע,

עצנויעללקחתיהמעבר.מלילתשלהפיזיתמהאפשרותנרתתהחטיבהתהנדסהדרך.אתלהתקין

ביותר,התלוליםהמטריםבמאותהמסלולאתאישיתלהםוסיכנתיההנדסיתהא,חריותאת

חומר-העצוביםהקוצייםלחדותכהעלטתיהמשיבהלביצועמאמץכלעשההחטיבהתהנדס.



ה.קרפ

בששלבבששני""מבצע
בתאי)ב-31/30לטרוןעלהשניהההתקפה(

האופרטיביהרקע
היהשעתידהנתיבלאורך'המשלטיםהפיסת

משוםבההלההצורעת,גורמה"ל"דרךלחפור
הלא-רחוק,לעתידרבת-משמעותהבטחה

אולם
ה-עללענותכדיעדייןזהבהישגבוהיהלצ

תבלתי-אמצעית.המצעותשלהבוערותדרישות

נעשות-והולכותשבהםהימיטכעצם
העבודות

עודאךיהחדשה,הדיךלהכש'רתהראשונות
חישוביםששיםבה,לעבורכלי-רכביכלובטרם
ב-ה6-תומדקתהומאחריהמסקנהינובעתשמהם

במספרםההנדסיים,בקשייםבהתחשבעגומה,
ה-זוכדיךלתנועההמתאימים,כלי-הרכבשל

הלוחמותהיחידותשלובצרכיהןמצויים-בעין,
להעלותיקההאפשרותחמושת,'ונשקלהמצאת
לטבוע.חווןטון'שלושהכערךלביהה

הצבאיהמושלמציגאלהחישוביםלעומת
הממשיותהתביעותאתונוזף,,ב,ד"רכלרושלים,

שר-הבטחוןאלולמברקו
צרכיט"ה-27.5:מן

לכלהאזהחייםהתושביםלקיוםהמינימליים
3הבא".,.הפירוטלפיטון,183הנםשבוע

מאומהא.איפותיפתרולאמציעשאתההסוטת

הנדסיתכעבודהצורךשהלהאיפוא,גרור,
להפיכתהסיכויאתלממשבדימרובהומנהלתיה

לדיך-אלטרנטיכיתהחדשהנעיב
.הבייהאל

שה-בתנאייק-וזאת;קימאשללהישג

האויג'ידיעלתופרעלאמלאטה

בטחוןשוםלהיותיכרללאדוקאובזאת*
הלגיון-הערבי"(בפגיהקיימים.בתנאים

אשר
דיכי-rb'~פתוחות-יעלו-לטרוןבמתהמי
הלחמיםאתלסנן""יכולהוא1ינותפעולה

הבלתי-סדירים
כיח-ג'יזיו'כסיאלבחזההשלו

ובית-'סוסין,
יבולהוא;ומארבהטרדהלשם

התרתחניםתצפיותאתועמםמוצביויאתלקדם
ע"ילהפריעכדייותר,ורומהש*,והמהגמות

;האלטרנטיביתכדרךהעבודהבעדחסידית-אש
יגיחשאףהלההנמנעמןלא-וברשלובסופו

הנספחים*עין*

לנסותכדיניכרים,סדיריםבכוהות,המתחם,מן
שנפתההחדשהסיכויאתאחת-ולתמידלחסל

נלה.לפ
ישראלשבנמליהומיםבאותם:ועודזאת

4ומרגמות-כבדותתותחיםלאטולאטמצטברים .
ארטילריתלהרעשהותושביההביהה'צתוגים

שמ-המגיניםבידישיהיומבליעלתי-פיסקת,
נופל'שהודשב-28כג'מולו.לשיגלהשיבגעים
לנו,קשהמכה"העתיקהבעירהיהודיהרובע

מאשדיותרמוסריתהיתהמשמעותה'גםאם
ממשית.טקסיה
ה-אתלהוליךכדידיןהללוהעובטותכל

עלוהבטאתנטילשאםלמסקנה,'פיקוד-העליון
ב"דרך-העבודההתקדמותביןהמלרוץ-נומןכף

והטקטיהלוגיסטיהמצב'החמרתלבין'בורמהע
להכשל.'אגועלולים-הביההכתוך

חודשיטלאחיוניםימיםבאותםכן,עליתד
תשו-להקדישהפיקודקהעליוןנאלץ.1948,מאי

ביןהאפשריתלהשפעתזהגהמליןיתההמת-לב
ידיעותגתקבלוכ-29,5השונות.חזיתות-'המלחמה מאותהמונההמצרי,הצבאשלששדהה-'ממונעת.

הת-ואף,לאשדוד,ובנסה:כלי-,רככ,שלאחדות
לישובצפוגיתקילומטריםממפרכברקהתה
זה.ערכי

והפיקוד.האופרמי-ההנהגה-האםםרטגית
אסטר-מודיעיןמחוסריעתאותהשהיובי
ה-עלברורמושגחסרוכןועליעילטגי

ועלהאויבשלהממשיתוהיכולתעצמה הע-אתלבסםיכלולאהאמיתיוה,כונותיו;
ה-האפשרויות"עלאלאשלהםרכת-המצב

הצד-שכנגד".בפניפתוחות

סיגיכנגדהצטיריהללוהאפשרויותכאחת
התחבריתשלנוהמבצעיםהנהלתעלהאחראיים

מסמיההקולאורךושהלגיון-העףבי"המצייםנין
.,,המעודי'הדרוםכגדתשעת-מלקחייםאוהולדה,--

ייי_,מחו-גימא,אישדוד-ימנה,מאירי-וניקה
מחומדגםלנומתב'ררהיוםימאיסך-גימא.והמלה

שלאהד157(עתדהפרגוד",עמאחורי(עיואקי
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ה"מפקדתפנתהלט,רוןעלהראשונההתקפתנו

התקד-אתיכוןקחהיד3המציילצבאיגיון

כ-שעהאותהיבנהי~עקיר-רמלה.בצירמותו

המדימיםהניגודיםשהןלדעתיכולטלאמובן

מנעואויביה,במחנההמוגבלהביצוענדיייהן
זו.מעיןתכניתשלביצועהאתמיאש

ירו-ובעירהחדשבנתיבהמצבלנוכח
לבביהערכת-הטיבולאורמחד-גימא,שלים,

שילוב-שלואףשיתוף-פעולה,שלאפשרות

ואולי(והירדניםהמצריםכוחותביןבפועל,

מ-מכריע,עיקרילמאמץהעיראקים)אף
האופרטיביההכרחנזדקר-אידך-גימא

במועדטתחם-לפרוןעלמחודשתלהתקפה
צריכהזאתהתקפהככל-האפשר.מוקדם
:הבאותהטמרותשלושאתלהשיגהיתה
פתיחת-המקוריתהתעודהאתלמלא

ה-עללחפות;לירושליםהראשיתהדרך

החדשהנתיבשללפיתוחוהנעשיתעבודה
ה"לגיון-אתלרתק;האלטרנטיביתלדרך

לקראתמאמץמלפתהבעדוולמנועהערבי"
אודרוםבכיווןהמצריהצבאעםפגישה

דרום-מערב.

האויב
התכונןלאהערבי"שה"לגיוןלנוידועכיוס
מןקרב-הגנהולבהללהוסיףאלאההםבלמים

עלירושלים.כבישלאורךבהןשהחזיקהעמדות
אלאמערכו,אתניכרבאופןשינהלאאף-כן

הלגיוןשלה-4הגדודזה.שלבשכלולורקעסק
שהנושלויחידות-המשנהשלמרביתןאתהוציא

הפחיתובןשבמתחם,השוניםבכפריםקודם-לבן

הבולטהבביןבתוךאשרחיל-ה'מצבאתדוקא
מוצביואתחיזקזאתולעומת-המשטרהשל

המהויםהמתחם,שלשבעומקומשלטיםבאותם

אתה"לגיון"שיפרכןשלו.החיוני"השטח"את
ה-מכלכלי-היריהשלהמשולבתתכנית-האש

בלילה.להפעלתםתכנית-האשאתוביחודסוגים,
מזרחה,מסוים,כוחאזשיגדהשנישהגדודיחכן
אשרונבי-סמואל,הראדארבמשלטילהציבוכדי

שלבגזרת-ומסחריותנכללובילא-מן-הנמנע
זה,גדוד

שלעצמתהאתהדברהחלישלאמקום'מכל
מתחם-שלדיי-איוב-יקלובקטעיחידהאותה

לטרון.
ה-הבלשעצמת-האשלומראיפוא,אפשר,

לעומתהופחהולאהמספריהועצמהולגיון""

עלהראשונהההתקפהערבקילמותשהיואלו
ערה,פטרוליםבפעילותהאויבהמשיךכןלמרון.
כפר-אוריה.אלעדמגיעהמחבורותיוכשאחת

כוחותינו
-ככוח-אדםאזצבאתמצוקתגודלאת
שהפיקוד-העליוןהעובדהראשית-כל,מלמדת,

כפולתפקידשבע""הטיבהעללהטילנאלץ
עלמחודשתהתקפה-ואחתובצובהבית

דרך-בורמה""במשלטיוההזקה-שתחם-לטרון,

כ-היתה,החטיבהעצמתבה,העבודהו'הבטחת

קיבלהלאוהיאמלכתחילה,מצומצמתידוע,
לכן,;אבידותיהתמורתמילואי-תחלופתכמעט

פלוגותשתיעלעתבאותההממשיכוחהעלהלא
מגדודרגליםפלוגותוש'לוששקב,מגדוד'רגלים
פלוגותשתיאלאכלללאהממוכןהגדודש/1.

ופלוגתלעיל,הוזכרושמגרעותיהםמשוריינים,'
עליהםהורכבאשרשכוח-הרגלים'חצאי-זחלים,

ש-כמובן,מוקטנות.מחלקותלשתיהיהשוה

למילוילחלוטיןבלתי-מספקת'היתה'יאתעצמה
החטיבה.עלהמוטלותהמשימות
כושר-אתלפחותלחטיבהלהקנותכדי

להשתמשהעליוןהפיקודלאלץהמינימליהביצוע
בלתי-שיטה,באותה,ברירה,כלמחוסרשוב,

נברלהשתמסהיהאנוסבה'כשלעצמה,יעילה
אחרתמחטיבהגדוד,לצרף-הראשונהבהתקפה
וחריפהנוספת,עדותזה.מבצע'לצורךבמיוחד

ה"מתיחה*היתהחמירהמהלבך,יותר,עוד
ה-'מןמתגליתההם,בימים'כמערך-כוחותינו

לקחתאלאאחותאפשרותהיתהשלאעובדה
שבגזרתהדוקכןקגבעתיעמחטיבתזהגדוד

איוםטהיוכר,כפיההם,הימים'בעצםאסתמן

ג/2,גדודהשל,הגדודרבתי.מצריתהתקפהשל
בנירובץמנוסים-ביחס,מלוחמיםמורכבהיה

חיל-שלזויחיוהישלעצמתההדרום.מושבות'

רגליות,פלוגותשתיעלהיאאףעלתהלאהשדה
קיב-והיאמרגמות-בינוניות,,וכיתתפלוגת-מט'ה

בחודש,,ב-28החדשלתפקידהפקודת-'העברהלה
פעולות-טיהורמספרסיימהבוממשהלוםבאותו.

הצפוניבאזור'כשבוע,ש,נמשכומקומי,אויבנגד
גבעתי.מרחבשל

והמחסור-האופרטיביהההתפתחותשליחצה

ל-הפיקוד-העליוןאתאיפוא,חכריהו,בכוחות

האורגניתהמסגרתן6טקטייםפי-משנה~עקור
ל-ממשימהלחזית,מחזיתולהשליכםשל'הם,
סיוםעםכיהוכנןגםזהכורחבתוקףמשימה.

ש
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גבעתי","להטייתיועברולטרוןעל,ההתקפה

ג/2גדודיקלא'המצרית,ההתקפ'הבלימתישם
נשבע*.חטיבהשלהממוכןהגדוד'גםאלא

מפקדה,לרשות'עמדהחשרהעצמהכסיכום,
המוטלותהמשלמותשתילביצועשבע""חטיבה
מהד-והתקנתה,דרך-בורמהעלהגנה-עליה

-מאידך-גימאמתחם-לטרוקעלוהתקפםציסא,
בשלושהמאורגנותרגליםפלוגותב-7הוערכה
החטיבתיהסיועוגדוד-ממוכן.גדודיות,מסגר,ות

מרגמות-כבדות2מ"מ,,65בניתותחים4:כלל

יחידות-המש,נהגדודלכלהיוכןמ"מ.120בטת

ובאיכותן,בעצמתןשונותשהיושלו,המסייעות

היו.מצומצמותומקרהמקרהבכלאך

אשרהכוחלגבי'הכמותיים,הנתוניםהםאלה
בןקבון""מבצעאתלבצעהמשימהבפניהוצג

בגדודרקכילציןישלאיכותו,אשרב'.שלב
בעוד,ניכר,באופןהאימוןרמתהשתפרההממיכן
במשךלהתגבר,עדייןיכלולאהיחידותשיתר
לשניה,'הראשונהההתקפהשביןהקצרההשהות

טרםוכןהק'מתן,מעת,סבלומהםהליקוייםעל
בהתקפהקיבלואשרהמכהמן,כלילהתאוששו
-גבעתי""שלהמצורףלגדודאשרהראשרנה.

איןכיאםגבוה-יחסית,כושר-לחימהלוהיה

במידת-מהנפגםזהשכושרהעובדהמןלהתעלם
שלו,המגובשתממסגרת-,האםהוצאתועל-ידי

שהגדודעצמהשעהאותהכאשריעל-אחת-כמה
שד-ומתקרבותהולכוה,-ורושליםגהריעולה

הגדודלוחמישלבתיהם,אלהמצריהצבאוות
עצמם.

המרעתכנון
ה-המפקדהלרשותהפעםשעמדו,הידיעות

מאשר'לאיל-ערוךומדויקותתבותהיומתכננת

עתהימצלוצוין,ומכברכפיהראשונה.בהתקפה
סיויימ,תצפיות,:ביעילותהמודיעיןאמצעיבל

-והקירתושבויתפיסתתצלומי-אויר,פענוח

החטיבהמפקדת,הצליחהאלהמכל'וכתוצאה

מכלי-הסיועהבים'שלמקומותיהםאתלאתר

אופחותברורהוכמרבה,לקבלוכןהלגיוןשל
המערבית,לגזרתוויאשרבעיקרמערכו,עליותר,
עלהידיעותהיובזמןבו;ס4ומעולטרוןסביב
המזרחיתגזרתוועלוהמערך,שלעומקואודות

ו-יותר,מצומצמות-וסביבתהדיר-כיזב-
זהלמקוםשמגעכמהדוקאשחות-מדויקות.

בחודשיםלירושליםהשיירותמלוימבין'בתוכםי)
המלהמה.שלהראהטוגים

כוחע"ימו'חוקהואכיהחטיבהמודיעיןהעריך

בדו"ח-מודיעיןגםהובעהאשרסביהבלבד,קטן

הנהזוידיעהכיגהטתייגותאם-כיהאג"ם,של
כלתיזבדוקה.

ל-שבעא"חטיבהמפקדתל"יכולתהאכן,

לגבי.ממשטת'מסקטתהאלוהידיעותמכלהסיק
טיטע"ימוגבלת-מראשהיתההפעולההכנית

ועצמתו.שלרשותההכוח

ומשימותכוחות
שליחסית,ניכר,חלקל'הפרישהכהההיה

דרך-"סביבהמשלטיםלהחזקתש/1גדוד
בי'נחוים.הלבה-והוכשרהאשךגוימ"ע,

שתתנהלהתקפת-לילה,נקבעהכשיטת-ביצוע
המערביתהגזרה'נגד-האחדזציריםכשני

המזרחית.גזרתונגד,-והשנימתחם-לטרון,של
שלמרחק'מפריד'התוקפיםהכוחותשניכשבין

מפקדהע"ימתואמת'ופעולתםבעדך,ק"מ4
ך.ה

מורכבת'הית'הההתקפהשלהמערביתהזרוע

נתחלקה,זוזרועש/1.וגדודהממוכןהגדודמן
חצאי-בללבהםשהעיקריכוחות-משנה,לשלושה

כלי-שלגדול-יחסיתבמספר,המצוידים(זהלים

וכנראהגדולים)לאביזריםזשלאבטומטינשק

לתוךלפרוץנועד'יהואמשוריינים,מספרגס
זה,צית-קרבלרשותילכ'בשה.משטרת-לטרוז

עמד,הפלמ"הנ),מיוצאימורנבבעיקרושהיה
בוחגטחבלנים,וכיתתהזחלים,לאנשיפרט

יטעינצלהיהצדיךאשרrI/Wמגדוד'יגלים
בו,והתבססותהיעדטיהורלשםהשריוןהדירת
מור-וו,שבזרועהאחרים,כוחות-המשנהכעי

גםאשרכל-אחד,משורינים'ממחלקהתהוכבים
-ש/1גדודמתוךמחלקת-רגליםמצורפת'אליה

ממרנגדפעולות-ריתוקלגרעחטצריכיםוהם
והכפרילטרון
שצורפהג/2,גדודהיוההמזרחית'הזרוע'את
ע"ינתמךזהכוחשו/2.גרודשלא'פליגהאליו
מקלעים-ביטמימ.וכיתתמרגמות'כיתת

ש-והכוחותהגדודעלהמוטליםהתפקידים

שלפקודת-המבצעלשוןלפיהיו,אליוסופתו
:ההטיבה
היטםבמשךבבית-סוסיויתרכזהגדוד'"1.

תטעה.שלמינימוםעלויקפיד29.5,48,
אתלכבושלע-.ftwbהגדוד'ינוע2115בשעה2.

לדיר-לצפונית-'מזרחיתnsu395נמי4-ויד
ליאלו).למערבית383גבעהישלו,.איא8,

50= :,-=
,,4

י,

1*,
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י..%
פקיא:

*a~w*הההיפימגשתאש48עדתי
א9"געלשע9"ש***4כגניו-
כהואג*פמ,atnbfiyrtlaכ4(שבייופיידד-----
בי41הרחםבח4וגיתוחו5התקפחששמשתי
64אג44194**4

אא_-d'7Vab*r4444אש_-4_
בשלבבן-נון".מבצע

לפיבית-,בבין,תוגמשמסדת-משנהבתור
הגדוד.מפקדשלשיקולו

ויכסההגדודבויתבססהשטחכיבושאחרי3.

לטרזן'כבישואתמזרחמצדלטרזןאתבאש
דרום.מצדבית-נובא-

פלוגההגדודיוציאכשטחהתבססותואחרי4.
הפלוגהתפקידלטרון.ככיווןמערבהאחת
ההצלחהאתולנצלהאויבאתלמשמידיהיה

והמנזר.לטרוןבשטח

מפו-תכנית-אשלקבועאפשרותהיתההפעם

ל--החטיבתילסיועיותררמסודרתרטת

היהזותבניתלפיולמרגמות-הכבדות.תותחים

הכפריםלכיווןמאמצםעיקראתלרכזעליהם

כלומר,_המשטרי,תחנתרעלועמואסלטרון
הזרוע-המעהבית.שלהיעדיםנגד

שלד'הג*6היותההחטיבתיההעתידהאת

%הוצבההיאבאבטונוסים.מוסעתש/2,גדוד
ב-שתופעל,על-מבתליד-מהיוין-לטרון,כביש

הזרוע-המערכית.בגזרתהצורך,עקרה

מ510-ל.נקבעההאפסשעת

ב5.8-באווזהפקודתשקיגללאחרג/2,גדוד

לקבועחנ%-ל9יבוצע-סיורהיוםבאותוושלת
בילובכפרבסיסואתיצאתנועתו,ציראת

מכוניותיוששדרתוכיון1530,בשעהב-29.5

דרכהאתהיחידההמשיכהבית-ג'יז,'sffyהופגנה
כשאנשלהב-1815,רק'לבית-סוסיןוהגיעהברגל

ימנשיאתקשהבשטחהארוךהמסעמןהשושים

וחומרי-הבי-הרזרביתהתחמושתהמסיע,הנשק

הברחשהיהלאחרהלוחמיםעלשהועמסוצור,

מהמתוגםכך,כשלתנועה-במכוניות.עללותר

לבית-והגיעההדיךמןסטתההפלוגותומאחת

עא4ג/2מג"דכהקלןמאהתר,יותרעודסוסין
שביןללילהנקבעהסופיומועדההפעולותיהית

במאי.ה-31-30

חמערמיתהזרועעלהתקפה

ל"מ-הצה-בשעותעודערךהממוכןהגדוד

הפעיהמהלכישלחזרה-שלדיתה-30שלרים



שהש-הראשונההפעםשזודומהלפניו.אשד

הכנהשלזאתבשיטהצה"לנשורותתמשו
זוהזרה-שלדיתתרמהספקכלללאלהתקפה.
הקרב,כדיתוךשהושגולהישגיםהשובהתרומה

התקפת-הגדוד,עלשהוטלהשהמשימהגםמה
למדי,מורכבת'היתהככוחות-שריון,לייה

בוחות-שלושתעברוהאפסבשעת'בדיוק

קו-ההתחלה,אתהזרוע-המערבית.שלהמשנה

נמצא,מרכוס,'האלוףהזית-יהושלים,כשמפקד
שהוקמההממוכן,הגדודשולוהטקטיתכמפקדה

וקלטרון.מחנה-העצורים'שערע"י
ומתי-הפרעהללאבוצעמסע-'ההתקרבות

הו-שהפעםהרושםמתקבלמשיניםאורי-הקרב

מקומיתי'הפתעהזאתבגזרהשגה
נגדלפעולהתחילורההטעיההריתוקיחידות

ב-תפקידן'אתומילאווהמנזר,לטרוןהכפר

יעילות.
אללחדורהמיועדהמוחפרץשעהבאותה

ה-כשהסיוףהגדר,אתמצודת-המשטרהתוך
המסתער,הדרגעםהדוקשיתוףתוךחטיבתי,

מהלזמןלשתק'ומצליההיעד,עלאשואתמרנו
לחצר-המש-הדרוכוחותינו'האויב.תגובתאת

לפיצוץהומר-נפץמטעןהכינוהחבלניםטרה,
הגדוליםהלהביוריםאחדיורקבזמןבוזהבנין
פעל)ילא-האחר(אשואת

אחשהאירההלדבירר,שלואתאטדו'קא
ערבי,מקור'הבריל:פישנשגה,היאהלילה,

על;הלגלוןשלטנ"טלתותחיםפעולהאפשרות
המשטרהמצודת'סביבושניצתוהלהבות'רקע
בשבילם.בולטותמטרותזחלנוהזחליםהיוו

מכלל-פעולה'הוצאומכךכתוצאהכיאם

הכריעלא'-הכוח-המסתערשלאחדיםכלים
מקום,מכלזהבגזרההקרבאתהדברודיין
וה-הזהליםמחזיקיםבערך,0300כשעהעיד

כ-ובסביבתה,המשטרהבחצר,שלנומשוריינים
נ"ט,'תותחיםבאמצעותנמרצותמתגואשהאויב

המצודהפיצוץאךירימוני-יד.אבטומטינשק
רובנפלוובינתייםהיות-כנראהבוצע,לא

ב-הכלהיהתלויעפההחבלנים.כיתתאנשי

אשרחיל-רגלים,שלומטהרתמסייעתפעולה
שללביטושהצוח-הממובןשלהפריצהאתוההפוך
ממש.

לכךהסיבווזעלעיע.~לארגלי'כוחאולם
ש-שוגים,ממקורותמנוגדים,תיאוריםקיימים

הוטלאחד,תיאורלפילשמתם.היהניתןטרם

הדמהלמפל
בהתקפהשפלהמשורין.,צוותשלאלחוטאית
כ-30.5.48.לטרוןמשטרתיל

גדודשליחידת-משנהעללשריוןהסיועתפקיד

זהתפקידהאתלבשןיבויץהיתהלאאשרש/1,

הארטילריהאשבעיקרהעזה,אאויבאשמחמת
הגישותאתביגודיםוגביסתהשלו,והמרגמות

0400שבשעהמספרשנימקורהמצודה.אל
להכנסכדיד',פלוגההחטיבתית,העתודה'זרמנה
כ-דקות,17תוךלמקוםהגיעההפלוגהלקרב.

כמהעלוה)~בטוברסיםמןברדתםאולםמתוכנן.
דיר-הדרךכצדישלע,מוקשיםעלמאנשיה

זהמקרה,ע"ישנגרמווהאבידותמוחיזין-לטרון,
אש-הופעלהבינתיים,היחידה.'רוחאתעירעהו

ה"לגיון"שלוהמרגמותהארטילריהשלמגן

ה-ביןמצודת-המשטרה.שלסביבתה'כלעל

n~sw05000600-הממוכןהגדודמפקד'מסר'ו
הערכת-לפיכילידושנמצאהחזיתלמפקד

אתלהביא'בשבילחיל-רגליםבאיןשלו,המצב
איןהבולו;התקרבותול'נוכחסתם,לידיהפעולה

הסכיםהלההשריון.אתלהקריבהכליתעוד

אלבאלחוטה'מג"דפנהאזהערכת-המצב.עם
מאחרלסגת.רשותממטוביקשמפקד-החטיבה

נכ-ההתקפהשלהזרוע-המזרחיתשגםשהתברר

הרשות,'ניתנה-שלה
הממוכן,הגדודניתק0830,בשעה'ב-31,

הרו-20זהבתוך.ניכרות,'אבידותשסבללאחר

את-הפורצתמפקד-הפלוגהוביניהםגים,
הפצועיםשרובלמהראויב,"עםהאחרוןהמגע
נטיהשוםנראתה(לאהאויבמצדהשטח.מןפרט

לרדיפה.



הזרוע-המזרחיתשלההתקפח
יכשלא?ג/2בגדודלילהאותוהתרחשמה
יחידהעלשהוטלהשהמשימהבכךספקלהיות
הטכרת-פקודה-המבצעשלישונהלפוזאת,

משימההממשי.כוחהעלבהרבהעלתהלעיל,
שלמסע-התקרבותרק'לאבעצם,חיבה,את

גדולה-אלאקשה,בשטח.בלילהק"ממ-3יוהר

שללעומקמאורגןלמערך-הגנהפריצה-;מזו
עיקריים.יעדים4כיבושכדיתוךבערך'ק"מ4

פלו-משתימורכבהמבצעהכוחכאשר-וזאת

שלאש/2(מגדוד(טירוניםופלוגתותיקות,גות
בלתי-מוכרת'והיאהגדוד,שלאררגניחלקהיתה

עמדעובפניהםאלהביצועק,שיייעלשיקשי,
האחת,-עובדותשתיעודלהוסיףישג/2,גדוד

התטיבתיהנשק-'התהמךשלהמוגבלהטוחשמחמת

יכולולאכמעטמתאימה,מעהכת-קשר'והעדר
כבראשרוהשניה,בו.להסתייע.הגדודהיה

בגזר'המערך-האויבעלושהידיעותלעיל,צוינה
השניה.אתאחתוסתרומעורפלותהיו(דוקאזו

לאה-30.5יוםבמשך.בוצעאשרסיור-מפקדים
המצב.אתלהבהירהצליח

אתהגדודמפקדערךהאלהנתוניםלאדרה
ראשית-כל,מתכון,כשהותומלו,הפעולהתכנית

התפ-'395,והגבעהדיר-שיובהיעדיםאתללכוד

"2/0,שלהמצורפתהפלוגהעלהוטלהראשוןקיד
גיג/2;גדודשל2:'פלוגהעלהשגיהתפקיד

לשמשנועדההגדודאותושלא'שפלוגהגזמן
ב-מוצבתלהיות.צריכההיתהוהיאבעתודה,

מכבישדרומיתהנמצאת,כלפההחרבת-חתולה,

בערך,וחצי,ק"מעדק"משלבמרחקלמרון
שםהתוקפות.הפלוגותשתישלמגזרות-הפעולה

ומקוםהגרודשלהטקטי'המטהמקום'גםגלבי
הסיוע-הגדודי.

יצאלוח-הזמנים,לפיבדלוק2115,בשעה'

ה-אלבחצות,בערךוהגיעמבית-סוסיןהגדוד

שער-בסביבותלטרון-ירושלים,הראשיכביש

הר-"אנשיקבוצתעםנפגשוהםבדר'כםהגיא.
דרכהאתלילה,אותועש'תה,אשרהידועותאל"

יחידות-הסיועהמפה,'לחולדה,ירושליםמהרי
1rw3מקומותיהם,אתתפסויפלוגת-העתודה

איז'ור-הפעולהלהבטחתמחלקהמוציאההאחרונה
הכבישבקרבתשנמצאמשלטאלדרומי,לכיוון

הרטוב,אל

מט-אתריעברו,לפעולההמיועדותהפלוגות

0030השעותביןקו-ההתחלהאתקצרה,חה
ל-0050,

התנגדותללאנכנט.ה,ש/2גדודשלא'פלוגה
כשהיאאולםמתושביו,'העזובדיר-איובלכפר

לתפוסבקירוב,ו-02000300השעותבין,וניסתה,
גבי-איוב,שלהרכסאתהעיקרי,היעדעצםאת

עדהבאש'נתקלה'היאלכפר,מעלמתרו'מםאשר
ומחופרמבוצרמ'מוצבומרגמותמקלעיםשל

זה.רכסעלנמצאאשר
מור-עדיין,מאומנת,בלתישהיתההפלוגה(

הפעםג'וואשרהדשיםמעולים.ברובהכבת
התקפתלביצוענקראההקמתהמאז'הראשונה

היתה'לאלהגנה,וערוךמאורגןאויבנגדלילה
-האלהבתנאיםהיעדעלללחימהמסוגלת

שלהפעלתואחור.להסוגוההלהנרתעה,והיא
מתוכננת-'מראשהיתה'לאבנראההגדודיהסיוע

;
נפלבאוי'בההתקלותלאחרקצרTtTWיהיות
מכשיר-געלםועמומפקד-(הפלוגה,שלקשרו

עזרהלבקשאפשרותהיתהלא-היחידהק'שר
מתפזרותכשמחלקותיוזה,במצבהגדוד.ממטה,

החליט-שליטתוימתחוםוהוצאותו'הולכות,

קבוצתוכן'מקלענים,מספרלסגת.הפלוגהמפקד
קודםכבר'שהצטיינהמעולי-בולגריה,חיילים

האחרוניםשבשלבי.ההנסיגה,עלחיפולכן,
הגדוד.שלהמק"ביםלהסייעו

ו-4נעדרים9שלבשיעוראבידותאחר

התרבוהמנשקה,חלקאבדןולאחרפצועימ,
ש--0600050,השעהעדטיפין-טיפין,הפלוגה

פלוגהעםנפגשההיאשםשער-הגיא.לסביבות.
נתנההגיורמ,פקרתבי-ג/2גדודשל,ב'

0400,בשעהבברכלליתלגמשההירשה

1זאתהוראהלמחןהסיבותהיומה
נעהצ,/2גדודשלא'שפלוגהבשעה'בה!
שלהשניהכוח-התוקףהתקדםדיר-איוב,לעבר,
תלולות,גבעותוזרועסלעיקשה,בשטחהגדוד
ו-0100,0200השעות'בין395.המשלטלקראת

המערכיתבגואההתותחיםרעםנשמעכאשר

לפיג/2,גדודשלב'פלוגהנתקלההפעולה,של
ממק"ביםקטלניתבאש"המשתתפים,אחדדברי

צבעו'ניות.רקיטותהוצףכולווהשטחומקלעים,
ה-אנשיבין'הפרידאשרואדיהתגלהלאהרן,

שצעדהחכיתה,האויב.לביןהנעה-בריהןמחלקה
אתלחסלעל-מנתמיד,'להס'תערביקשהכראש
מתוךאותםעצרמ4מהאךכרימונים,האויב
הפלוגהההסיתעהות".אתהשבדרומהואדישיקול



ואשאבטומטיתאשעליהכשניתנתימחסה,תפסה
מפקדיהבלןהתיעצויותוהחלו'אינץ',2מרגמות

דבר,שלבסופוהגדוד.מטהעםהתקשרווכן
כרתקשנעה-בראשהמחלקהאתלהשאירהוסכם
האחרותהמחלקותששתיבעודהאויב,מוצבמול

עמוק,ימניאיגוףהאויב'מוצבאתלאגוףהנסינה
ממכשולולהמנעהצפוןמןאליולהגיעעל-מנת
כאשראולםבהצלחה,בוצעה,זאתתנועההואדי.
גליםבונינעדךהסתערות,לשטחהכוחהגיע
ה-ממטהב-0400הגיעה-ר"מוניזאתזככין

פקודת-הנסינוםגדוד

הער-פיעלהמ'ג"דקי'בלהזאתההחלטהאת
נכשלה,דיר-איובעלההתקפה:הבאהכת-המצב

בידינשאר-נבי-איוברנס-ומשלט-המפתה
מצליחה'השניה'הפלוגהאמילוהיתהאילוהאויב.
395מביפהן~4כובשתזהיתההמשימה,בביצוע

מוצביםשניביןלחוצהנשארתהיתההרי-
וממערב377(גבעה(ממזרה-ה/,לגיון"של

התקלותומאזהיותכן,עליתרהנביא").רכס"(
תמעת-לסיוםועדבאויבב'פלוגהשלהראשונה

היהלא-הלילהמהביתעברהשלההאיגוף
אתשתלכודיבמקרה.תעלץ,שהיאמפק'כמעט
כשהיאהבוקר,לאורכברעליולהתבססהיעד,

שלהכלתי-מעורערמערך-ההגנהבתוךמבודדת
למכתהצדדים.מכל'צולבתלאשונתונההלגיון

כמוצדקת.פקודת-הנסיגהנראיתאלהשיקולים
ששאתכשהיאב',פלוגהע"יבוצעה'הנסיגה

ובנתיבובמשמעת,בסדרנפגעיה,ששתאתעמה
מסע-ומשקרבוה.אתביצע"בומזההשונה

שובמרךכוהגדירשלרומיה"הסממםבששה
למרהכ-'נסיגתואתוהמשיךשלו,בקו-ההתחלה

והראל=.שלהפעולה

מעזסמוק
לביצוע~/ayaatחטיבהיצאהבולילהבאותו

הריםבנתיב'עלוקםבן-וווא'מבצע"שלב'שלב
מרצועת-ואנשאהג'יפים10שלראשונהשיירה

הת-,pwaעיסמ-.שלמטעןיהורההריאלהחוף

;לתעודתההגיעהלשאמשותתייירהתרשת.
הההפךהקשההררךשלהאחרוןהקטילפני
השיירהאתאילץואוד-הבוקרמבלי-הרכב,אחד

לופילסביוני,ב-1המחרת,ביוםאולםלהזור.
וקצין-קצין-המבצעיםגמעובובודד,ג'יפ

מןדרךהראל","הטינת-וסלמ"חשלהמודיעין
ל-הצליחואלהוממקדים;הולדהאלומהוים
שלוציירהכילניהז-2גה-ועביןבלילהספליך

אלומרג'מות-כבדות,מק"ביםטעוניםג'יפים,5
מהנדסישלשהמאמציםבעודתרהב-"הראל".

המכ-ולסילוקהנתיבלשיפורשבע""חטיבה
ופועליםללא-הפוגה,נמשכיםהאחרוניםשולים

מדי-יוצאיםומירושליםמאזורי-החוףאז.רחיים
נפתחהבעמלם,לחייליםלסיעעל-מנתלילה
ב-3לתנועה,דרך-בורמהע"למעשהבחודשבשני

עמההנושאתשיירהלעירמגיעהביוניב-4או
ה-מגיעשלאחר-מבןגלילהיפגזים.תותחים

קמחישלהראשוןמשלוח
השביהלהתקפהציוחם

כן-נון",שמבצעשלב'בשלבגםביאם

בכ"זכולסים-המטרההושגהלאא',נבשלב
יבראש-ההתקפות,שתיבין'ההברליםעד-מאוד

הטקטי.'ולפעלןלהישגיהןבאשרלראשונה
כוהו-הגיעושלאכמעטהראשונהבהתקפה

והתקד-האויב'עםממששללהתמודדותתיה

המבצעתעיתועיקרברמציהם,נבלמה'מאם
נכנסו.לחוכואשרהמיצרמןחילוצם-היתה
יהידותיע,הדרוהשניה'התקפהבעתזאתלעומת

העיקרייםהיעדיםאחדלתוךזמני,בארפןגםאם'
טוח-הסתערותעדההתקרבולטרזן,משטרת-

395.משלט-אתרעיקרייעדאל
ניב-שיפוריםשלתוצאההנם'אלההישגים

ה-פרטיבכל'הבולטיםהביצוע,בכושראים

וב-הזמניםבלוחיחסיתהרבהדיוקפעולה:
והןההתקפהשלהזרועותושתיביןהןתיאום

יכולת-;זרועבכלאשריחידות-המשנהבין

שי-;כלילהאפילוהממוכןהגדודשלפעולה"
הסיוע-לביןאגדודגיןהיעילחוף-'ושעולה

החטיבתי.

שה-העוברהחףעלוהשגהךהתקדמות

עדיין,היועובעא"חטיבהשלהיסודיותחולשות
והנפשיהפיסיהזעזועאףועלבתוקפן,בהכרח,

ללש-תותה,לזקוףישלכןהראשוןיהכשלוןשל

החטיבהפיקודשלשמאמציםוהבבוןעלטפק,
השקעתבמשךומשקעואשריחידותיה,ופיקוד
ניכרואלהמאמציםהתקפות,שתיוצביןהקצרה

התקדמותהחטיבה.שלעבודת-המטהברמתגם
גםאלאהמודיעיןבשטחרקלאלצייןישזאת

יסודי,הפעםהיהזהתכנוןהמבצע.תכמןבעצם
נק-הקודמת.כפעםמאשריותרומקיףמפורט

מהםאחדאמנם,;להתקפהציריםשנירעים
מ-סיכוייםוהמבטיחוריס-מערבמכיתןלוב

ממייןהסהשניהצירזולםיותר)צומצמים
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דרך-בורמה""פריצת

אתלאגוףהמבצעמתכננימקויםתשםמזרח,

עמוק.איגוףהאויבומלהעיקריותהעמדות

לק-ואי-אפשרכמעט'הראשונהבהתקפהאם

מהלכה,'עלהטקטיוה'השגיאות'השפעתאתצוע

הת-'אשרנמנעבלתי,תהליךבחינתיותררהנה

מצבבפנילפתעהועמדהמבצעהגוףכאשרהוה

להנטןהיה'שלאמשימ'הובפני'יוציפהשלא
המעלותיקעעלהשניה,בהתקפהמתבלטות-

מגרעותיה.'גםתכתנה,שלאיחס"ות
ש-בכך,טמונההראשונהנקודת-התורפה
בלתיהיתהשיפורה,אףעלעבודת-המודיעין,

האויב'מערךאתלזהות'בידהעלהלאמושלמת.

הצבתועלידיעהחסרתהיתהוביחודבכללותו,
המזהחיתבגזהההלגיון,שלהגדוד-השנישל

לטרוקהתחםשל

בקוי-אותותיואתללא-ספק,נתן,הדבר

לר-ישהעיקריליקויםשאתהטקטיים'הפעולה

ההתקפה,לכללעיקריהאתץבאי-קביעתאות

מצדהעריך,החטיבהשמטההרויכםמתקבל

המקוםהיאהמזרחית'שהגורהבצדק,ולאאחד,

למרותמאידך-גימא,אולםומעיב,במערךהחלש

עיק-מאמציםשני'מעיןלנהלניסהזו,הערכה

מדועהסיבה'אולי,זוהי,אחת.בעת-ובעונהריים

אולםזרועות,ביןשהה-בשוה""הכוחותחולקו

המבצע.מבחינתתכליתיבלתי'באופן
התותחיםהשריון,(המסייעיםאמצעי-'הלתימה
ה-לרשותשעמדובמידה'והמרגמות-הכבדות)

היל-רגליםללאהמעהבית,לזרויהוקצוחטיבה,

הצורךדיומאומןמספקתעצמהבעלשיהא
בגזרהואילו'ממוכן.כוחעםבשיתוף-פעולה

רשו3-בעלהיתידיהרגלי'הכית,הוצב'המזרתלת

ראויה.ת'מהכהללא'רציניקרב

וב-במספראז,המוגבלת'בעצמתהאפילו

היהשניתןנראהשבע",.הטינהשלחימוש,
אילוכמידת-מ'ה,תכליתיעיקרימאמץ'לקבוע'

כוחותבאמצעותוההטרדהההסחה'פעולותבוצעו
לקבץכדיהמתחם,שלהקטעיםברובקטנים

ב-מכרעתלמהלומהביותרהגדולהא'גרוףאת

נלבד.אחדמטויםקטע'

התחשבלאבואחדחשובמלחמהעקרוןעוד

המטרההתאמת-הואצורכו,דיהמבצע'תכמן
שלהכלליבפיזורכברבולטהדברלאמצעים.



זרועות,לשתיהחטיבהשלהמועטתהעצמה
שיתוף-ותוךעצמאיתלגמריכמעטהפועלות
ב-ההתחשבותאיבמקצת.רופף,טקטיפעולה

המשימה'בניסוחיותרעודניכרתהאמורעקרון
פלו-שלושבעלגדודכשעל-המזרחיתלזרוע

או,רגניתמשחייכהאי,נהמהןושאחתקטנות,גות
תפקידמוטלמאומנת,בלתיוהיאגדודלאותו

להת-יכולפקודת-המבצעשלללשונהשבהתאם

כמאמץ-עיקרי.פרש

תקלוהושלריכוז-הכוח,חוסרשלזותופעה
ממת,שנבעוהפיקודשלותגובהשליטהביכולת
חזר'האלאההטינהשלברמהרקלאנתגלתה
שלה.יחידות-המשנהברמתאףונשנתה
היתהלאהממוכןהגדוד-המערבילכוחאם
ומערך-האויב'השטח'תנאילפי-ברירהאולי
ב-קשהצותות-פעולה,ל-3להתפצלמאשר-
רהקצאתלהערכותטקטיתהצדקהלמצואכ"ז

שלהפיקודע"ישנעשוכפילמשימות,כוחות
ג/2,גדוד

הוראת-'הנסיגההוזכר,שכברכפיגם,אם
ע"י-פיקודשניתנה

ב-לגמרימוצדקתהיתהזה

האםספקלהטילמותרהרישנתגבש,כפימצב
יןצר.אכןכזהשמצבהכרחהיהאמנם

עלשהוטלההמשימהכללכיספקאמנםאין
מאידך-אךמידת-כוחו,עלבהרבהעלתההגדוד
לכבושהיהיכולשאוליהנמנעמןזהאיןגיסא,
אילולאלו,שנקבעוהראשוניםהיעדיםאת

וה-מטה-הגדודריחוקהנוח,שלפיצול-היתר
השארת'הממשי,מאזור-הפעולה.סיוע-הגדודי

הכוחמהציתהיינו,-הו'תיקותהפלוגותאחת
עלקשה-למדיתפקידהטלתבעתודה,-היעיל

ה-הגדודשל.אורגניחלקהיתהיטלאהיחידה
ש/2.מגדוד'הפלוגה-מאומנתבלתיואףפועל,
חשבון-לאח'ר-'המעשה,אתלעשותננסהלא

קלאוזביץדבריאתבזכרנואילו","שלהחשבון
לעובדותמכרעתהשפעהנודעת-ש"במלחמ'ה

נאמר,אםנטעהלאכידומהאולםהגליון".על
מראש'להעלותםשאי-אפשרללא-ספור,ולתנאים

אםספק-שמנלההשגיאותמןהמנעות'שגם
מבצע"שלתוצאותיואתבהרבהלשנותיכלה

ב-נקבעו,שובאלותוצאותב/שלבבן-ען",
העדיפותע"יהכוחות,יחסיע"יראש-וראשרנוג

מספר,בעצמת-האש;האויבשלהקיימת-'ונמשכת
כוחשבשטח.יה,האחזות-ביצורהכנה-ואימון,

-וזאתשוניםמגופי-משגה'המלוקטהמצו'מצם,
גםהיההפועלים),הגדודיםבתוךגםאפילו
שהיוכאלהואיכותעצמהאמצעים,מחוסרהפעם

זיקי)ועגיעקב
30.5.48-2,לטרוןלמשטרתשפרצההזחליםפלוגתמפקד

פצועים.הוצאתבועתבנסיגהנפל

מאורגןכמתחםקשהכהאגוזלפצחכדידרושים
מספרע"יהנתמכיםסדירים,גדודיםשנישל
וארטילריה.בינונייםכלי-סיועשל'יב

טקטיכשלוןשלמרותלנמר,אפשרבסיכום
תוצאותהמבצעבעקבותבאושוב-זהשני

המשי'מהבמילויכשלביםחיוביות,אופרטיביות
הסופית.האסטרטגית

בן-נון*מבצע"של,א'שלבשלבהמשכו'אם

ה-בדרךהעיקריבקטעמקומות-המפתחנתפסו

בא-ירושליםאללהןצר,העתידההדשה,
בשטחומליטתנואתוביססהמבצעשלב'שלב
בקרב-הגנוההצליחאמנםהאויבזה.עורקסביב

בליסטטית,בצורהזהקרבניהלהואאולם
אףהאופרטיבית,היזמההישגיו.לנצלשניסה

נשארהטקטיות,הצלחותבשוםהוכתרהלאכי
רבהומבמידהנאמר,אםנגזיםלאהאוליבידינו.
עצמןאתהלגיוןיחידיתסגרוזאתליזמההודות

ל-להפריערצינימאמץלגלותבליבמתחחן,
דרך-בורמה"."שליצירתה

שלש.הממשיהאופרטיביההישגהיהזה
כיוםכיאםשני,'הישגגםבצדוהיהכייחכן
האויבשלועצמתומגמותיועליודעיםכשאנו-

כהישגאולילראה-אזשידענומכפייותר
ללגיוןהיושאםבכך,התבטאזההישגמדומה,
להתחברושאיפהתוקפניותתכניותההואבזמן
ש-כפילקברו,שינועוע"יהמצריים,הכוהותעם

ידיעתןגולפיאגף-המבצעיםכשעתוזאתהעריך
אין-מבעל-בייתו)זאתביקשהלגיוןהיום
להסיההכריחהוג'של'גבן-%ן"שממבצעספק
אלוטמתכניותדעתואת



1'קרפ

מבצע
יירם"."

1948(ביוני9-8עטרון,עלהשלישיתההתקפה(

האופרטיביהרקע

ומכנותסיכויים-הפוגה
כחזי-נפשהעלעומדתישראלמדינתבעוד

להאבקגםנאלצת,היאהיונות,תות-המלחמה
המדינית.בזירהנגדההמתרקמותמזימותנגד

באמצעותקיוואשרהעויניםהגורמים
ה-המדינהאתלחסלערבצבאותפלישת
יום"ארבעה-עשרעדעשרהבמשך"צעירה
נ-שלהם)צבאייםמומחיםשהעריכוכפי(
ושוב1נתבדושתקוותיהםלהודותאלצו
פולימיים,באמצעיםמטרתםאתלהשיבניסו

ssn,ה-'כימיםיצאאשרהאש,להפסקת
מועצת-הבטחוןמטעםמאיחודששלאחרונים

כנהדאגהביטארקלאהאימות-המאוחדות,של
אלאשלום,'להש'כנתהמועצהמחבריחלקשל
אתלהפוךקיוואשראתרימשלמיזמתםגםנבע

ובנשק-'המלחמהלאתר.ישראל,נגדלנשקההפוגה

הרצויות.וכהוצאותלידיהביאלא

שהיאב'-1.6הודיעהיש,ראלשממשלתבעוד
תחייבשזובתושיהאו"ם,להוראתלציתמוכנה

ה-עלאזהיתהשומההשני,הצדאת-גם
ל-האופרטיביוהפיקודהאפטרטגיתהנהגה
שדומהזה,לחזיוןלבםתשומתאתהפנות

הצבאית,בהיממוריהלראשונהאזונתחולל
פעולות-שלהזמניםולוחשהקצב-והוא

אי-אשרגורמי-חוץ,על-ידייקבעוהמלחמה
בהאבקות.צדלכאורה,נם,

האופר-והפיקודהאממרמגיתההנהגה
שיתכןבחשבוןלהביאנאלצויחדגםטיבי

ל'מאסץכוחםכלאתירכזוערבצבאותבי
עוב-ממפרליצורכדירב-עצמהאולםקצר
יסוד-להןכשישאסםרטגיות-מדיניות,דות,
תבואהפונההכרזתכיבכךלבטוחמה

בגדרתהיינהאלהכשעובדותשעה,אותה
שלנושמהלכי-הנגדולפנימוגמרות,עובדות

כ-יסכימו,הערביםאםלשנותן.עשוייםיהיו

תוללכלום-להפסקת-והם'להם,המתאיםרגע
היהזה-?לסרבוהצעירההקטנהישראל
המזימוה.רוקמישלחשבונם

הפיקוד-העליוןבפניעמדזאתסננהמול

השונותבחזיתותהמצבאתלהעריךההכרח
בהן.המ'הלכיםאתולכון

אתלבססהעליוןלפיקודהיהניתןלאבו4,
עלורקאךכמעטאלאוהחלטותיותכניותיו'

ב-האויב,שלהפתוחות"ה"אפשרויותגיתות
כוחותיואודותעלמדויקות-יותרידיעותהעדר

והבלתי-המוגבלים(ל(תונימבהתאםוכונותיו.
הת-שעליהםהיום)יודעיםשאנוכפימספיקים,

בלתי-אמצעיותכסכנוההופיעוזה,ניתוחבסס
והריכוזאחד,מצדבאשדוד,המצריהריכוז

השני,הצדמן-ב"משולש"העיראקי
ל-אגרופים""להוותכדיאלהבשניםהיהכי

שלהאסטרטגיהשטח-התיונינגדהתקפה-רבתי
הו-ניתנולכךבהתאםשברצועת-החוף.המדינה

שניעלושיבושהסחהמהלומותלהנחיתראות
מןלמנוע-העיקריתשמגמתןהאלה,הריכוזים

לידיוהאופנסיביתהיזמהאתליטולהאויב
הוז-שנברכפיבר-תבליח,מאמץ-עיקריוליצור

עלההתקפהעריכתלכן.קודםפעמיםמספרכר
גבעתי""מחטיבתהמורכבכוחעלהוטלהאשדור
ו-ביוני,ב-2--3בוצעהוהיאהנגב""וחטיבת

כוחעלהוטלה'והמשולש"עלההתקפהאילו
ה,ת-אשרו"גולני",כרמלי""מחטיבותהמורכב

שחטיבתבעודג'נין,לעברבלוניב-4-3קדם
ע"יזהלמאמץלסיעצריכההיתהואלכסנדרוני"

טול-כרם.בכיווןלחץ

שליחסי,באופןה"שקטות"האחרות,בגזרות.
בקו-הירדןגולני""כוחותהוצבוהצפוןחזית

ה-בגלייכרמלי""שלגדודהתחתון,ויגליל
היא,אףיגיההאשר-עודדא"וחטיבתמערבי,
והתהוההמוקמתחדשהחטיבהל"ש'בע",בדומה
מ2-המהחבבשותוהצחון-מורחי.בגליל-עדיף



הכמתקתרשיפ(יורם""מבצע
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יפתח","פלמ"חחטיבתהוזכר,שכב'רכפיצאה,

שתתלקחלמקרהעתודההימיםבשתם.ששימשה
המרכזי,שבגלילזואוהסורית,החזית'שוב
העורף-הבטחתשלתפקידמעין'מילאהוהיא

ה-ו*גולני")כרמלי*"של(למאומץהאופרטיבי

הצפוני.משמשולש"בלפימכוון
האממ-במערכתשלישיתנקודת-תורפה

שהסכ-ירושלים,חזיתהיתהשלנורמגית

מקביעת-עובדות-שםלנבועהעלולותנות

הפוגה,שלפתאומיתומהכרזהמוגמרות
בחזיתותמאשריותרעודהמורותאוליהיו

האחרות.
פתרוןאתהעדייןררךחבורמה

.ירושליםשלהלוגיסטיתלבעיה

זולאביוניהו-2במאיה-28שביןגיסים
חטיבהשלהתקפותשתיעקבשנוצרו,בלבד

המוקדמיםהטקטייםהתנאיםלט'רון,עלשבע*.
אם,כיירושלים,אלאלטרנטיביעורקלפיתוח

שלהממשיתלסלילההראשונותהעבודותע"י
פחות-או-יו'תרתנועהכברנתאפשרהה4,עורק

חימושמשלוחישלהכןצבא,יחידותשלחפשית

אלמאזור-החוףלא-מבוטלות,בכמויותותחמושת
אותםהספיקואלהמשלוחים'להעבהתהבורה.

ב-בהםלהשתמשהיהשאפשראמצעי-התובלה

ריפים,-הימיםבאותםהדרךשלההנדסימצב
סבלים.פרדות,גמלים,

בעזרתלספקהיהאפשריבלתי(זאת,לעומת
100.000צרכיאתהקייםובהיקפםאלהאמצעים
יכולנולאעודכלובדלק.במזוןירושליםתושבי

לבעיההיה'הראשי,הכבישאתלתנועהלפתוח

כבישסלילת-והואויחיד,אחדפתרוןרק,זו

גדו-מכוניות-משא'לע,בורתוכלנהבואשרחדש,

לות.
עדרהלמצואניתןהמצבחומרתמלואעל

ד"רהבירה,שלהצבאיהמושלמןבמברקים

נצליחהמנהבהקטנת*:מודיעהוא'ב-4.6ג"וזף,

עללסמוךרוציםאיננועחעי.יוםעדלחםלחלק
ב-קמחלשלוחשיתחילולהורותאבקשךבסים,

ליום..,"טון17-מינימוםשאפ'"~ר.דרךכל
עדהלחםמנתאתלהורידנאלץ"-בו-6.6

משלוחבדברהחלטתכםמהלנפש.גרם166
לפנייוםביוני,ב-10עודי"קמהשלמידי

ה-שסלילהושעהלתוקפה,נכנסהשההפוגה

ל-להעלותהצלחנולאהרשלמה,טרםכביש

גלוןי-1300קמהשן9,5מאשריותרירושלים
ביום.בנזין

היהלטרזןעלהשניהההתקפהכשלוןלאחר

שובתלוייוהסליםעלהמערכהשלגורלה
העבודההתקדמותביןתחרות-המירוץבתוצאות

מצב-האספקה'ההמיתקצבלביןב"דרך-בורמה*

העיר.בתוך
הבטחוןמועצתשלהפסקת-האש'צויצאמאז
הפיקוד-בפניעמדהלו,לציתהסכימהוישראל

ה-גםבאםיקרהמה-תמוההשיאלההעליון

ו"דרך-להפוגה,הקריאהאתיקבלאויב
נתיבאלאאותה-שעהתהיהלאבורמה"
בהיעדראז,זבלבדולבהמות-משאלג'יפים

הבירה,תהפךיכולת,בעלאלמרנמיביעורק

ה-בני-תערובורעלמעיןתושביה,100.000ל%

בעמדות-המחזיקה"לגיון"לחסדינתונים

הקרבנותכלך-הדרך,אתהחוממותלמרון
ירוש-עלוהמערכהלשואיהיווהמאמצים

אבודה.למעשהתהיהלים
האופרטי-התכניתשבמסגרתאיפוא,בהור,'

קביעת-עובדותלמבעשנועדההכללית,צ"ת

הוקדשה.ההפוגה,הכרזת'עםלרעתנומוגמרות
ירושלים.לחזיתיתרהתשומת-לב

לנביהיתהלאלעילשצולנוהנתוניםלנוכח
אתלהגבי'ר:מאשראחרתברירהזאתחזית
ו-היקפהאתב"דרך-בורמה",העבודה'עצמת

פעםעודלנסותאחתובעת-ובעונה-קצבה,

העורקאחהחוסמתמצודת-האויבאתלסלק
הראשי.
חטיבהנערכהבומ'מש'יוםבאותונבר
ה-שקללטרון,עלהמחודשתלהתקפהשבע""

גם'באםבהםלנקוטצעדיםמה'פיקוד-העליון
בהצלחה.יוכתרלאזהנסוון

מחושב'טיעון
האופר.והפיקודהאסמרמגיתההנהגה

באותובחישוביהםמחדשעתהנתקלוסיבי
ו-בכוחות,המחסור-עצמוחמורמכשול

בלתי-מרותקת.עתודההעדר
מבצע"שלאחרלכךמיוהדבהסברצורךאין
מסוגלתשבע""חטיבההיתהלאב'שלבבן-נון"
תפ-עליההוטלולפיכךינוסףתוקפנילמאמץ

1ורב-'מימדיםלמדיקשהכיאםהגנתי,קיד
ג/2,גדודעליה.והעוכריםעדרך-בוהמה*הבטחת
זו,למשימההרומתואתהואאףשתרםלאחר
שביעתםגבעתי*,"לחטיבת-האםב-5.6ותחזר
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דג3מערכת-הבלימהתנופהבמלואעמדההימים
המצרי.הפולש
מבהירשהראלאפלמ"חחטיבתשלמצב'האת
נדיד-כוחותינומצבת":הימיםמאותםמברק
טירו-ופלוגתפלוגות,שתיפלוגת-מטה,י1ס6'

דירו-פלוגות3מטה,פלוגת:2מס'גדודנים.

למוחלטים...".רתוקות,פלוגותשתיגים,
העוצבותעללהטילבחשבוןבאלאלפיכך
נוספתהתקפהשלהתפקידאתבגזרה'המוצבות

זולהתקפהשהנתוניםגםמהלטרזן,מתחםעל
הקודמות.בפעמיםמאשר'יותרקשיםעודהיו

בנמןבו'עוד,קייםשלאכמעטלהפתעהסיכוי
ה-ע"ילמתסמןרותקואמנםהלגיוןשיחידות

סבלולאכיאםשבע","חטיבהשלמבצעים
ניכדות'אבידות

להביאצריךהעלסוןהפיקודהיהכשיקולע,

גםאלאהחזיתוהבכלהמצבאתרקלאבחשבון
הש-לאוזההאדם,'כוחשלהכלליהמצב'את

ב-15קייםשהיהלמהבהשואהבההבהתפר

בע,רךמאזגדלהמגויסיםמספראמנםבמאי.
בתגבורתהתבטאלאדהגידולאבלבשליש,
ו-הטוראים'למספרהלוחמות.לעוצבותניכרת

הפלי-התחלתעםבמסגרתןהיואשרהמפקדים

ומדובנ-20%,רקיו,ניתהילתעדנוספו,שה
החדשותהחטובותשתי,נוצרוהזההאדםכוח

ה"זקןע.לחטיבת'הגרעיןוכןו"עודד"לשבע"

שהם,כמודלי-עצמההקרביים,הגופיםכל
למרחביהאופרטיבי,המצב'לאוראיפוא,צמודים,

קרבותשלבעיצומם(עומדיםשלהם,הפעולה
ממשיים.אירמיםמולניצבים,אוקשים,

שתהלוםאיכותבעלאגרוףלקבץעל-מ,נת
ובעללטרוןעלהתקפהשלהמשימהקשיאת

הפיקודהיהצריךלפחות,המינימליתהעצמה
ההכרעותאחתאתעתהלהכריעהעליון

דרגשלבחלקוהנופלותביותרהחמורות
חזיתבמחושבלסכן-בכללבמלחמהזה

יותרעודגדולהמכנהלמנועכדיאחת
אחרת.בחזית
כ-הגליל-'המזרתיה"המרהבי-הפעולהמכל'

מושםוהדגשיחסיבאופיביותר,המובטחמצב
למבצעיםהודותרבהכמידהוזהיחסי"),"על

חטיבת-שםהנלחםהכוחןל,הקודמים
כיפתח"חטיבתהשלימהכמאיב-29עודיפתח"..

כיבושע"ישלההקודמיםהקרבותשרשרתאת
מלכיה.-ממע'רב'למיל-הצפין-מזרחיהשער

כחנבצעי-אהדהםכשלעצמור?ה4ח2נקרב

התכתןמקוריותמבהינתהמלחמה,שלהמופת
זאתבגזרההכתבשכוחותנתגלההתמרון,ואופן

ושהצבאבלתי-סדירים,וברובםהנם,לשים"
גיכרת.ליזמהנטיהמגלהאינו'הלבנוני
המזרחישבצד-הסוריהאויבגםשקטכן
הואבהןהגזרותיתרובכלהגליל*אצבע"של

עלב'מערכהשקיבלהמהלומהמאז-מוצב
כיל'הניח'מק'ום!יהזהבחודש,ב-20הדגניות

היולאכיאספצעיו,אתהואמלקקעדיין
ותכניותיו,תצבועלומפורטות.ברורותידיעות

להבטיח:לבהורהיההעליוןהפיקודעל
הגליל-גזרתאתביותרהרבההאפשריתבמידה
טקטילאכשלון,שלאפשרותלעומת-המזרחי

להשאיראו;ירושליםבחזיתאסטרטגי,אלא

חטיבתבידיהגליל"אצבע"עלההגנהאת
ה-שלחיל-המשמרעלנוסף(החדשה,עודד""

היתהשבע""לחטיבה'ומבדומה-ישובים)
ליצררכדי-עדייןארגוןורפויתכלתי-מגרבשת

בשלישיתינסהאשראגרוףיפחת""ימחטיבת
כלעםיבירה,הראשיבעורקמעברלפרוץ
מעין-זו,בהחלטההכרוךהסיכון

האסטר-ההנהגהעצמהעלקיבלהושוב
האופר-הפיקודשלהסתיגויותתוךמגית,
הכבדה.ההכרעהאתמיבי,

הפלמ"חיתהבריגדהאתלהעבירציותההיא
י,רושלים.לחזית

ומתיבותיהיפתח-.חטיבת'העמרת
לפניעודעקרוניבאופןנתקבלהזאתההלטה
ה-כיאםשבע","חטיבהשלהשביהההתקפה
הגלילמן'להעביראזהתכוןהאופרטלבי'פיקוד

זאתואףמגדודיה,'ואחדיפתא""מפקדתאתרק
פקודת-ינשלחהב-30,5מספר,'ימיםכעבוררק

זאתעםיחדאבלזאת,כונהעליחטיבהיהתראה
הןהתקפות-המחה,מספרלבצעעליההוטל
ל-כדיהלבירנית,בגזרהוהןהסוריתכגזרה
זאת.בחזיתיזמהמנקיטתידחויבאתהרתיע

השעותב-24הלניביםחשתלשלותאולם,
ל-הפיקוד-האופרטיביאתאילצהומלאחר-את

גםשלו.לוח-הומניםואתתבניתואתשגות
נשאהלאשבע""חטיבהשלהשניהההתקפה

אפ-כדברהשמועותהתרבוהמקווה.הפריאת

כלביוני.כ-3אוב-2הפוגההכרזתשלורות
שכדילכןהעריכוהעליוניםמוסדות-הפיקוד

תק-בטרםירושלים,בדהיתהמצבאתלשעת
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שלפתאומיתהכרזהע"יעובדות-מוגמרותבענה/
גדולהובעצמהכמהירות,לפעול"1ההפוגה,

שיקוליהםהושפעוכךעלנוסףהאפשר.'ככל
לעיל,צוינהשכברהאפשרותעאהימיםבשוהם'
והןהמצריהןהאויב,שלכללימאמץ-והיא

ה-נושטחמכריעיםהישגיםלהשיגהעיראקי,
רצועת-החוף-המדינהשלהתירניאסטרטגי

זאתאפשרותלתוקפה.ההפוגההכ'נס~לפני-
איכותובעלמרוגז,כו'חשימצאהיאגםחייבה
גם-מרהבי-המוקדאלקרובגבההה,לוחמת

הלמידהכושראתכךבשללסכן'הכרההיהאם
העליוהכגלילשלנו

ה-לבסוףהוצאההללוהשיקוליםכלמתוך

לאבשל'מותהלהגיעיפתח""לחטיבתהו'ראה
תל-אביב.בסביבותלבסיסביוני,האהדסןיאוחר

וכן-ההטיבההעברתבוצעומכךכתוצאה'
שוניםציודוסוגיהמשלטיםהפיקוד,'מסירת
תקלותבליולאבחפזון,-עודדא"חטיבתלידי

מסוימותשיחידותאלאבלבד,זוולאמגהלתיות,
ההדשה,להזיתבתנועתן'החלו'אףיפתה""של

מפעולת-הטחהובחזרולאחרבלבדספורותשעות

ה"תפר"אלבסמוך(הסוריתישבגזרהבניאס'נגד
הל'בנונית).הגווהלביןשבינה

ה-לבסיסיהםאיפוא'הגיעו,יפתח""גדודי

זקוקים,כשהםביוני,'הז-3ה-2במשךרקחדשים

להתארגנותהאחרונים,השבועותמאמצילאחר
מהחפזוןכהוצאה,כן,עליתרהציוד.'ילהשלמת
אר-ליקוייםונקבגסלדיונכןההטיבה,כהעב'רת

הגליל,בדרכיהממונעותשדרותיהםנעו'גרמימ,

שהתכונההוא'מן-הנמחולאהיום,לאורדרימה,
והשפיעך,הסורי,הצבאלתצפיותנתגלתההזאת
ב-לפתוחצבאאותול2"המפקדההחלטתעל

מועטיםימיםהמזרחי,בגלילבוקאהתקפה-'הבתי
ב-5.6'מכהלאחר

החדשלבסיסםכיפתח"יחידותכלהגיעעד
ה-'שאיןלחלוטיןהתבררתל-אביב,שבסביבות

הסתבר,גםכןלהפוגה.עדייןמסכימיםעיבים
וה-ההסחהשהתקפותלעיל,הוזכרשכברשפי

אתהשיצווהמצריםהעיראקיםנגדש"לנוריתוק
בקודה-גישרתירושליםומחזיתבעודמטרתן,

העיקרית.האסטרטגיתהתורפה

ב-ביוםכ-3קיפתה*הוצבהלכךבהתאם
להתכונןכדישבעא,"חטיבהשלמרחב-הפעולה

כלפרון,ה/ילגיון"מתחםעלהשלישיתלהתקפה
יורח*.מבצע"כו'טשהאשר

בלמיםגםשינהלאהערבי"הלגיון"פיקוד
ה-ההאופרטיביתהאסטרטגיתההפיסהאתהללו

ש-והיאהמלהמה,מהמתלת%שהיתהברורה(
להשתלטותמכווןלהיותצריךמאמצו-העיקרי

הראשיהכבישלניתוקהעברית,לרושליםעל
סיהדרומיכחלקמוצקנסיםילהחזקתאליה,

ה/,משולש".

מלכתחילה,נקט,שבהזו,בתפיסה,הדבקות
ה-עצמתשלקרהמציאותיתמהערכהנבעה'

ה-המפקדהמיהבהמיהישעלויכולתו,יגיון""
שלמעלההרפתקניםלמבצעיםלהתפתותירדנלת

למתיחתמביאיםהיואשרשלרשוהה,הטתמן
הלדדמחשבההתר-על-המידה.יחידותיהמערך
ברלטבניגודעומדה"לגלון"פיקודל1וה~מעשי
ובפרטהאחרות,הערביותבמפקדותששהרלזה
כילא-מן-הנמנעכיאם;המצריהצבאשלבזו

ההבהגהשל'מתקוותיהזהנבעבחלקולפחות
ב-דבר,שלבסופושתזכה,הירדניתהמדינית

מדיני,לחץע"יהאמליים,כריתהבנייזרת
מלהשיגם.'תקצרהרבהאשרלכיבושים

המיקודשלזולתפיסה'היהמאידך-גימא,
ה-המחשבהמבחי'נתשליליצדגםהירדני

גמי-חימרלב'ההתבלטו-:הכלליתאופרטיבית

כידו,אשריתרונותלנצליכולתהעדרשות,
בלבד.מטעהואיוםמסיח.תמרוןלצורךגםולו

ה-אלה,מעיןלאו'רחי-פעולהכצלה,לא

מצדטשאנוורמלה,לזרשלהמרבויתעמדה
נקודות-כלפיכעמדת-זי,טקבצדקאותהראינו

בוסותהוצבוהאלוהעריםבשתישלנו.המפתח
שלהראשוניםבימיםוכ'אשרבלבד,מקומיים

-מסוימתיחידההכלגיון"ישםשיגריוני
ומחלקתרגליםמחלקותושתיכלבדעצמתה

יותםנשלח'השהיאכךעלהעידהמשורונים)
ממשית.לפעולהמאשרהפגנתיתהופעהלשם

אףהלגיון,ניסהלא'עצמהלט'רוןבגזרת'גם
אתליטולשלו,השניהההגנתיתהדננלההאחרי
כיוני,וה-דה-4שביןבתקופהלידיו.היזמה
דרך-בורמה","לכיווןאחדיםפטרוליםבטלתו

אלופעולותמוקשים.ולזהוימארביםלשים
והעלזיחידיחי,1שלהעיריתאתהגבירואמנם
אתדחיפותביתרשלגוהפיקוד-העליוןובפגי

אוהווהיוקויהחדשלנתיבהצפויותהסכטת
שעורקיפןלנותיינוטפתפעםלנסותבנטיתו

האויב



תקיףבקומץכלעשהלאהלגיוןאולםהראשי.
נ"דרך-גורמה"בעבודהלהפריע

עורקכלפיהלגיוןמצדהיזמההעדרלשמת
מתוךאולי-בפי,תותועסקנואשרה,חדש
-ואפשיויותטטיבועלבר~ההידיעהחוסר
המתהם-הורסםאת.לקיים'בהחלטתוכמקודםדבק

באופןשרנולאעתהגםהראשי.הכביששעל
הדשםבמתחם-לטרורוהערכותועצמתויגיכר

והארטילריהשלהםהמסיעהנשקעלגדודים,
וממזות-יתרנאחזובהמוצביםנשארו'התו'מכתן

אתכשו14חפיפותיהםאתהצמיקובקרקע,
עמדוחיהמ.

כוחותינו
שתינקבעויורם**מבצעלעריכתככוח
כש--ו"יפתה*הראל""-פלמ"חחטובות

בראשוגםאזעמדאשראיפתח",שלמפקדה
כלתי-אמצעיבאופן,מנצחכולו,היל-המחץשל

ש-העצמהאיפוא,עלתה,לכאו,רההפעולה.על

מבחינתהןלטרזן,עלהשלישיתלהתקפההוטלה

עלכיכרבאופןהאיכות,'מבחינתוהןהממפר
היקדמות.ההתקפותשלאלו

כושר-עלמציאותית,חסונהלקבלכדיאולם,

התארגןוהעראגרוףאותושלהאמתיהפעולה
התבו'ננות-,להתבונןעלינויורם""מבצעלקראת

תטיבוהשתיאותןשלובמצבןבדמותןיתר
יוני.שלהראשונים'בי'מיםהפלמ"ח

הגמודיםאתבללהעפלמ"ח"-"יפתח"חטיבת
החיל,שלותיקיתמסגרותוהשלמעוי,הראשון
הכשדות-מגויסות.אומשקיםבניחבריהןשרוב

התחלתמאז'לזכותו,לרשוםיכולהיהזהגוף
ה-בולטים.הישגיםשלשלמהשוהההמלהמה,

ה-בגליל,הומן'רובמוצב'היההשלישיגדוד
רפ4ליחידותהמתאומותבפעולותוהצטיןמורחי,'
-שיניהןהחשובהקומנדו"."ויחידותטיוליות
בשחבורהשתתףאח"כסשסש.עלתפשיטה
אפריזךבחודשביצעהדאשיןהגדודטבריה.

התקפ,ת-הנגדאתמשמר-העמק,עלבקרב-ההגנה
למנוטתכך~1uyוגרםוהטרדההסתננות'בשרטות
יפתה""במבצעלגליל,עלותועםקאוקג'י.כרחוח

השלישי,הגדודעםיחדטיהר,'הואו"מטאטא",
השלישי,הגדוד'עםיהדשובואחגר,האזוראת

אפרילהחדשיםובמשךבסערה.צפתאתכבש
הגלילשלהטימראתהחטיבהסיימ'הומאי

סריםקיבותכדיתוךפרקים,פרקיםממזרחי
המום*שמצודתעלההסתערותכמואבידותשבי

פעולותDOb~ביצותת4מלבדיושט.נבי(
הסורי,הצבאשלהעורףנגד'ימופתגריליה

וכפר-השרב,המכסתחנתעלהפשיטותכסו

לגזרון-אי-לבליד,'החדירותכמוהלבטןובשטח

הליטני.גשרשלופיצוצוהרס,
הועברהומהחטיבהלפני'מועטיםימיםרק'
הצטברכפימהרעו,השחלטההיאההדשהוננויח
מלביהררהחשובה'הצומתעללכן,קודםהוזכר

הלבסן,מצדהמזרחילגלילהפלישה,שערקדש,
זמן-מהלנטשהנאלץ.היהש"יפתח"עמדת-מפחח

~a&*במאי.נ5-ב--16כן
~rh'-יפתח"=שבחטיבתלומה,אפשרבסיכום

ה-מרביתבמפקדיה,והןבלוחמיההןגלנה,

ב-לחבריו.הפלמ"ח'שהקנההחיוביותסטנות

ממו-לתמעהכושר-;התפתחותו.שטתמהלך

כהבלה,בקיאותקשים,פני-קרקעעלשכת
בהסתערות,תמפהלילה,בפעולתרבה'יעילות
ה-הקטבה.היתירה'שלרצונית'.ומקצועיתרמה

יכולתביזמה,'הצטיינוהרמותשבבלמפקדים

ה-מקוריתחנמןמחשבתתמיהה,תע4צמעעו

והטעיהזריזתמרוןע"יהצלחהלקהותחותרת
נקודת-התררפהאחרהמירוהמחפ'שתמפוקחת'

זהמלבדהאויב.שלוהפסיכולוגיתהממשית
ברוחהפלמ"חעוצבותכיתרהחטיבותהתבלטה

יקודהועלהשתיכה'אליוהחילעלובגאוהימה

שלילה-שמץאףבהנעדרלאזאתסגולהכיאם

ל-בדרך-הטבע,לפעמים,יהביאהוזושביהירות

גשקלושלאנחפזיםוארגומיםמבצעייםצעדים
די-הצורך.

בובמועדיפתח""חטיבתיכלהכאמור,אם,
שורהלזכותהלרימוםירושליםלתז"תהועברה
גםישמאידך-גימאהריהצלחות,שלשלמה
יות'רפניםאזעדלההאירשמזל-'הקרבלקבוע'
נאלצהלאעיפתת"שלה,להטיבות-האחיותמאשר'

עלמדבר,מלהמה'שלבמבהןלעמודאזעד
זעומה-ביחס,בעצמהלחפות,נדריגהולאקשיחה

היא;שלנגב"חטיבתכמו-ורהביםשטחיםעל
בהריםמשלטיםשלמיגעת'בהחזקה,נשחקהלא'
הראל*."חטיבהכמו-

במשךכיהעובדה'היתההשובהמעל-לכל
אמילו-יונילראשיתעדפעולותיהתקופת

ונבי-צפתכיבושכשגלותר,הקשיםבמבצעיה
כ-שלאעפי"ר,החטובההתמודדה-יושע

סדיר-למחצותאובלתי-סדיראויבעםאחיותיה,

ל-סדיר.צבאשלבלבויחידות-עידףעםי4
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ו-יפתחא"ללוה,טיהיהה"מסוג'טיבעומת

לפרקיםאלאברוראיכותייתרוןרקלאמפקדיו

נשק'בסוגיעדיפותגםצפת)בכיבושכלמשל
ב-מאלתורבתוצאה-למשלוכך,מסוימים

ויתכןובפרעוש",דודקה*"מסוגמרגמות-כבדות

קלים).כמקלעיםגםכי

ש-העיקרייםהמקריםבשניששת,לעומת

התקפהיסדירבאויבנפגשוהחטיבהיחידות
ב-19בצמחהסוריהצבאשלמובטחתחניהעל

הלבטניהצבאשלהתקפתדנגדמולוהגזהבמאי,

יפ-"שלחטיבתמסתברבמאי,כ-15מלכיהעל

טחותי'ט,ליהרכמוהסרים,שהיווקלאתח"

גםכןשכמוהם'אלאהמתאימים,אמצעיקהלחימה
לשיטותעדייןעצמהאתסיגלהלאזאתהטיבה

בהצלחה,'להתמודדבשבילהדרושותהלהימה
מעין-וה.אוהבעםהתמודד"ת-ישירה,

החטיבה,איכותלנביקצריםציוניםהיו'אלה
כילומראפשרהממשיתעצמתתלגביואילו

אחדבכלהלוחמיםממפרלמדי.מצומצמתהיתה
מועדבאותועלהשלאקרוב-'לודאיגדודיהמשני

הפיקודיהגיעיןאםכפכךצע.איש400--500על

ה-בשורותהרןרתוי-~4-תוחפ,נשמר'הותיק

בלתי-מבוטל'אחוזפנים,כלעלנמצא,לרחמים

שסבלהלאבידותכתחלאתשבאטירו'נים,נצל
הזמהבמשך'החטיפה

השגיההפרחחוחטיבתשלמצבהה"הימה

יל-דיורם"במבצעלהשתתףצריכהשההסה

שלהקודמיםמהלקיהלעמוד'כברניתן,ך3
העובדותעלבקיצור,ונהזהראולם1.סקירה
למעשהרבץזאתח'טיכהשכמיעלשצויט.
ירושליםאלהדרךועלהעירעלהמאבקעיקר

בימים'השיירותמליוויהחליוני,לראשיתעד

נח-"מבצעיאליבורהמלתמהשלהראשונים

בפריצהוכלהמסבי","יבוסי","ירושל",,שון",
ש-לצייןוירמ'ת-רחל.וקרבותלעיר-הע'תיקה

אבידו-יורם""מבצעימיועדהמלהמהמתחילת

350,היובלבדבהרוגיםזחתחטיבהשלתיה

דומים(מ"פטרללמפקדים,שלגדולמספרבהם

ה-עוצבותמכללביוהרהגברההאבידותאחוז

לעיל,כברששרטכפין5-ומכ,אז).עדצבא

(mi~enההטיבהלי2הרובביהןהפלוגותמן4

היוהפלמית)ושלההחמישיהרביעיהגדודאת

מהפלוגותששתיםבזמןבומטירונים,מורכבות
י%פחזתתנוע,באופןרתוקותהוווכתיקות

ירוש-כבישוצלהמזרורבקטעלמשלטיםעתר,

לים,

הרוחציהעורקהסימתשעםלכךמשסיףיש

הבסיסיםמןמנותקתאףהחטיבההיתהלבירוג
עד-ההספקהמידתולפיכךשבאזור-החוף,

בנתיבהראשוניםהנסיונייםהמשלוחיםשהחלו

מצומצמתהיתה-ל"דרך-בורמה*אח"כשהפך
אמ-בכמונןיקשצתותיושנתןדברביותר,'

ובציודבמנוןגםאלצוהתחמושתצעי-הלהימה

מספרשלהמפניהמצבהיהמכךוכתוצאה'-
למדי.ירודהלוחמיםמביןניכר

שאםלומרישהאלה,העובדותלכלבשים-לב

להתקפהש,רכו,אשרכותהזינו,הפעםעלוצם
הפנימי,הגיבושמבהינתלטרון,עלהשלישית

ניכרחלקעלוהפיקוד,הלוחמיםוכושרהנסיון

ה-ההתקפותשתיאתשביצעויחידותמאותן

לודאיקרובהמספרית,עצמתםהרי-ראשונות

ו-שבע","חטיבהשלמזוגדולההיתהשלא

אלי.ונהנספחותהסתידות

ן21יווסד,ומעודכפיעדייהשחמריםכשם
בידיתאיןכןעצמהיורם""מבצע'עלהפרטים

שללתימרשןבאשרברוריםנתוניםומעהלפי
כלי-עללאאףוכןעת,באותההחטיבות'שתי

יסוד'ישאולםלמבצע.שהוקצוהכבדיםהסיוע

אזשנמצאיהבתוניהקלהנשקשכטותלהניח
עלnywאותהקלתהאלופלמ"חיהידותבידי

המס'ופחותוליחידות'וצבע""לחטיבהונהיתהזו

ע'מדוכןבן-נון"."מבצעקולש'לביובשני'אליה

ירושל?ם,חזיתמפקדלרשותלטרוןבגורתה4

ו-4--6מ"מינכ-65תותחים6מרכוס,הקולונל

ידיעותהסרותכיואם';מ"מ'120בטתמרגמות

שלמרביתםאתהקציבכייתוארמפורשות,'
לסיועבולט,אתאףשמאאיאלה,כלי-יריה

הנוכחית.לפעולהכלתי-ישירשישיר

ל-שבע""חטיבהשלהאשכוחבלעמדכן

מפקדתידרישותזמניםלהןלפיהפעולה,סיוע
ייחם"."

יודם""מבצעלבעתהחזיתפיקודשלומצבו

מזהבההבהשוטהעדייןהיהלא
בעתהנמהר.

מכשירי-בידוהיוטרםב'.שלבובן-עסומבצע'

התנאיםעדייןאיפשרולאן%הדרושיםהמטה

החטי-ארבעשלגמישהוהערכותתפשיתמתן

אשדו*יפתח*)'שהראליעציוני","ונשבע",בות'

השפעתהתבטאהשובלכן,לכאובה.פיקודותחת

עצהעשיכעיקרהקרבמהלךעלדממיתמפקד

י8



יחידותהעמדתע"יכיאםאישית,והדרכה

לו,ישירהבכפיפותוהמרגמות-הכבדותהתותחים
ה-להכנותנרתםיהפלמ"המטהשחלקכךוע"י

מןמקצתהחזיתמפקדבידיעתהגיתהמבצע,
אופרטיבי*פיקודשלהראשונייםהכלים

המבצעתכנון
בן-נון*"המבצעשלבישנישעלבו-בזמן

מפק-'שלתאוריהםהןבכתב,עשירחומרקיים
שבען,"הטיבהמטהשלדיווחוהזולוחמיםדים

יחסיתקלהדברים,אתלחקורהבא'לחוקרולכן

מהלכיהןועלאלולפעולותההכנות'עללעמוד

מבצעעלבבתימקורישוםנמצאטרם.גופן
אחדות,והערכותבודדיםלמברקיםפרטיורם",*

אתלתארשמנסהמילפיכך,כאן.'יצוטטושעוד

לפי-שעהנאלץ.לטרוןעלהשלישיתההתקפה

לרשמיםופרטהזה,המועטלחומרפרטלהעזר,

מבצעתמונתלכןבהשערות.בעיקרהאויב,מצד
ומקוטעת,בלתי-שלמהמן-ההכרחתהיהיורם""

ו-עדויות,גביתע"ימאמץ,יעשהאשרעד

חילאותועללהתגברפני-השטח,לאורבדיקתן

ה-ע"יהפעולהותיאורודיווחמחוסרשנוצר

עצמם.מבצעים

לההלבבטחון,אמנםלקבועאפשראחדדבר
הטהתוקףהכוחשבידיהאויבעלשהידיעות

בשלב'מאשר,יותרלאין-ערוךשלמותהפעם

בן-נוןא.*מבצעשלהשני,כשלבואףהראשון,

הדכדיתוךהתבהרהלגיוןשלמערך-ההגנה

הפעםוהיותספק,מכללמעלההנ"ל'פעולות

ב-משקדת-המבצעומקוםאזור-הבינוםבמצב

היתהכייתכן-הראל""שלמרהב-הפעולה

בתצפיתלהשתמשיותרטובהאפשרותגםקיימת

זוחטיבהבידיהמוחזקיםהמשלטיםמןהישירה
מ-בחלקלפחותהשינוייםאחרילעקובבשביל

הלגיון.מערך

ה-ההתקפותשלוהנסיוןאלוידיעותלאור

שאפשרכפי-המבצעמפקדהחליטקודמות
אלהאשרתכניתעל-מספרממברקיםלהסיק

תבו-הטעיה.והמתהפעולות:הכללייםקויההיו

שלהדרומיוהקטעהמערביהקטענגדצענה
מרביתאלהקטעיםנגדתכווןוכןלטרוקמתחם

לעומת-המאמץ-העיקרי,ואילו-המסיעת,האש

השליטהמאזורמדרום-מזרח,הפעםיבואזאת,

לילהבהתקפתלעקוףכשמגמתו.התפלא,"נבל

עומלאלחדור~דיר-איובשלהמשלמיםאת

אתהסופי,בשלבוללכוד,על-מנתהמתחםשל

העורף.מןכלומרמהצפון,לטרוןהכפר
רקבולטות.הןזאתתכניתשלמעלותיה

gffwציר-ובחירתענפותוהסחההטעיהפעולות

-בלתי-צפוי(יחסיתבלתי-צפוישיהאהתקפה

ועוברקשה-לתנועה,בשטחעוברשהואמפני
בכללהיהאפשרהחויב)שלאחויםמיצבים'בין

התקפותשאחריאויבנגדכלשהיהפתעהלהשיג

הקשייםשגםמובן,ומוכן,דרוךהיההקודמות

מבוטלים,היולאזאתבתבניתאשרוהסיכון

ומשימותכוחות

ש,להגדוד-הראשוןהוצבזולתכניתכהתאם

לטרוףמתחםשלהמערביהקטעמוליפתח"*
ואילווהטרדה,המההששימותלבצעכשתפקידו

היוהדרומיבקטעוההטעיההריתוקפעולותאת

שב-שבע","חטיבהשליחידותלבצעצריבות

התותחיםשלניכרחלקגםבנדחההוצבגזרתה

משלטבסביבות:-אחרותלעדויותבהתאם(

ה-המרגמותלהתקפה.שסיעוואל-קובאב)200

ב-שער-הגיא,בסביבותכנראה,הוצבו,כבכות

ה-מפקדפנהכןהראל"."שלהפעולהמרהב

אופרטיביסיועשינתןוביקשאג"ם,אלמבצע

מצדממלה,נגדהסחהפעולותע"ילהתקפה

-הלגיוןמשלטיעלהאוירמןוהפצצותאחד,

בידוהכפריל-ונבי-סמואלהראדארמשלט'

השני.הצדמן-רמאללההעירועל

ל-בחשבוןכנראה,הובא,מוקדםבתננון,

-גבחתי""שלג/2גדודגםהשתתפות-במבצע

יסיםהועברהוזכר,'שכברנפיזה,גדודאולם

ב-ב',שלבכן-נון""מבצע'סיוםלאחרמספר

אשרהטיבתו,אלתזהההאג"ם,'לפקודת'התאם
לבןהדרום.'ב'חזיתמרים'בקרבותאזעמתה
עלהמאמץ-העיקריאתהמ'הוההתפקידהוטל

מ-גדודעלוכןיפתח""שלהשלי'שיהגדוד

מקובץהיהכייתכןאשר-שהדאל"חטיבת

החטיפה.'שלהגדודיםשנישלשונותמפלוגות

ה-עלמדויקים-יותרפרטיםשוםבידי'נואין

עלהגדודים,מןאחדכלעלשהוטלומשימות
התיאוםעלהגשתו,'ואופןהגדודיהסיוע'היקף

והמרגמות-הכבדותוכרותחיםוביןהרגליםשבין

העיקריהמאמץשביןהשילובועלאחדמצד-

ב-דיזגהלואשרוריתוקהטעיהפעולותלבין

לפילמידועלאכןשני,מצדאחרים,קטעים

ה-יפיקודבידינשארהעתודהואיזואםשעה

מנצע.



ל-8ה-7שביןללילהנקבעההתקפהזמן
היאהיחידותבתנועותאיחורעקבאולםביוני,
התחילוה-6.7ללילאמנם,הבא.ללילנדהתה

"annasשלהראשוןהגדודשליחידות-המשנה

שלהמערביבאזורשלהןההטרדהבפעולות
בסביבתאליםסיורביצעוהןלטרון.מתחם

וכןחזקה,כהתנגדותנתקלובומקוםבית-נובא,
בעת-לרמיללה.זהכפרביןהכבישאתמיקשו

עי.נבה.הכפרעלהן'פשטואחתובעונה'

ההתקפה
8/9בליליורם""פבצעמהלךעצםעל
מקורותשלושהשעה,לפיבידינו,ישנםביוני
ברו-בלתיואףהנם,מצומצמיםשכולםבלבד,

בתוכנם.רים
משלמשפטים-מספר'הואהראשוןהמקו,ר

יגאל(הפלמ"חעב"ספרשנתפרסמומפקד-המבצע
אלון,.

;לשונםוזה;383(דףומעש"ומגמות
ה-כוחותבריכוזשינויחלא'להפוגהסמוך"
גזרת-אליפתח""חטיבתהעברתע"יפלמ"ח

ריכוזההראל".חטיבת-אחותהשלפעולתה

פיקודותחתעמדבחפזון,שבוצעז'ה,כוהות
היותאףועל;הפלמ"חמסה'שלהאופרטיבי

ערםלערוךהספיקולמדי,יגעיםהלוחמיםכל
בעורפהחיונימשלטעלותקההתקפ'הההפוגה

להצלחה.זכתהלאאשרהתקפהלטרון,של
ה-הקרבפרטיפרסוםעלנאסרבטחון'מטעמי

החזיתמפקדכילומראפשראולםהזה,מענין

הקהב,עלשפקדהפלמ"חכמפקדמרכוס,דוד
כוחותשלותגברתקצריםמטחהומיכיהאמיט
מאפשריםהיו-לא-גדולבשיעורנוספים,
לנצחון".תקוהעםנוספותהתקפותשורתביצוע

קרבאותושלזוהזכרהמתוךמאשריותר
הדו"ח,מןללמודאפשרשנים-מספר,שלממרחק

למחרתמפקד-המבצעששיגר.למדי,קצרהואאף
העדוובגלל",האג"םלראשב-10.6,ההתקפה,

התכניתאתלצמצםנאלצנוב'ולורפ1(גדודשל
מזרחית-מצדאחדגדודסטון.שלבאישורו

וה-הכיבושלאחריג"."משלטלעברדרומית

לאותוובניגדודלעלותהיהצריךהתבססות
לכפרומשםעיד",לעברלהתקדםוממטמשלט
מבלייד"=המשלטתחילהנכבשבטעותלטרון,

משניהריף.היההקרבזאת.ידעושהטבשים
כ-נכבשהמש'לטברימונים.השתמשו.הצדדים

ג/מגדיי1(

.ביחוד.אבידות,נגרמושלאויבלאחרהסתערות,
השניהגדודיצאההתבססותעםמידמנוסתו.עם

-בחשבםיג""למשלטובמהירותבמכוניות
נתקלושםאולםשנכבש,המשלטשזה-ובצדק
רימוני-שלובאטרממר20ממרחקקרובהבאש

בינתייםהגדוד.אתלהחזירשנאלצתיכמרבןיך.
תג-לסילוחלסרת.והחלטתיאור-היוםהתקר'ב

לזהותהיהשקשהמשוםאפשרותהיתהלאבורת
התקפות-שתיבהצלחההדפוהםמקומם.'את

יפתחו)"שלהראשוןהגדוד(.הגיגדודנגד,'

ו-רמאללה-לטרון,כבושעלגשריטשניפוצץ

ב-תספר.אבידותסבלעמואס,לכבישחדר
עכללאהלילהמספיק.אינוהמזוןוהראל'
יותראודיעהתכניתעלמחר.נפעללפעול.
פצו-וכארבעיםלליח"עשרהמאנשינומאוחר.
והובאונאספוהפצועיםכלקל.מרביתםעים,

לבתי-חולים",

עלכוללתתמונהלקבלקשהיהמימברקגם
שיעדימפניבעיקרוהתפתחותו,הקרבשלבי

ידיעלבמקוםמלות-קודע"ימצויניםההתקפה
ל-שעהלפיאי-אפשרולכן-קואורדינטות

בדיוק.נהותם

ב-והמאלףהמלאשהתישרלהודרתשלץ

באיורם""מבצעלגביבכתבלע"עשמצוייותר
מהקרבמסגרתכברשצוטטערבי,ממקורלנו
הרסיסשלחיבורווהוא-פעמים-מספרזה

כיאםשער-הגיא".עמערכותיאל-רוסאןדומה5
השיבושיםאי-הדיוקים,אתבחשבוןלהביאיש
היבורמצייניםאשר-הרבותוההגזמות-
איההלגיון,קציןשמהברו,העובדהאתוכןיה,

ניתןאובייקטיבי,כמנתחלהופיעכללמנסה
ומאשריותררבהבמידהמתוכו,לקבלזאתבכל
בלשהומושגלעיל,המצוטטיםהמקורו'תמשגי
הצלחתו.ומידתהמבצעשלביעל

שפעולותללמודראשית-כל,נתן,זהמתיאור'
באזוריםידינועלבוצעואשרוההסחההריתוק
ועד'הערב'בשעותהמתחםשלוהדרומיהמערבי'
אל-שלדבריול'פיתפקידן.אתמילאוחצות

ע"יאלהלקטעיםהלגיוןיחידותרותקורוטאן,.'

כןאחת.בבתכיווניםממספרשבאוהתקפות
יעילותעלמעידהלגיוןשקציןלומראפשר

יבאמרושלנו,וכאש-המסייעתשללא-שבוטלת
כלעלמנשקו-"מסיעבנהםפתחציוני"האויב"
ועלהתותחים-הכבדיםעמדותועלוער-הגשעמדות
ב-תחנת-דמוייהבכמר-סובבי.הגדוד-השניתופלת



מטהלהפגנה,"העתאוחהכלנתונההיתהלטרון
מעמ-גסכדולפתה,,,היההשלאבצודההופגזהגדוד

קשות.,,".הפגנותעלהוויעונוהגדודן;שניתת

המאמץ-העיקריהתפתההצותלאחרקצרן5ו

עדהגיעהלגיוןקציןלדבריאהמרההתקפיםויל
ה-המשלטהמתחם-הגדודי,שלהחיוניהשטח

נמצאהשםשיך-אבן-ג'בל,ששמו'ביותר,'גבוה
הגדוד-מפקדתשלהמרכזיתהתצפיתעמדת

האלוקטטלפוןבאמצעותהפעילה'אשיהרביעי,
רשלהנשק-המסיע-הגדודישלתכנית-'האשאת

הצליחו,שלםהתוקפותהיחידותהירלי5דאה.
לאייםרקלאאל-רוסאן,תחמודשלתיאורולקי
הגדודמטהעלהסתערואלאזאתעמדהל9

ויכפרבקרבתנמצא'היהכנראהאשרעצמו
עמואס.
ב-היהבהתפתחותאתכעזארהלגיוןקצין

בחלל'":הלשוןבזו0100--0300שביןשעות
נהכרראדייית.התפוצצויותסוזינשמעו(התויי

הכמסהכקרבתאחומעביי-מיםפוצץוהציבכי
בקהבת-ואחרעמואס,הכפרשלהמזוחית

לכבושהאויבהצליח0210בשיהבית-מבא,..
אתהמאבטחותהעמדות-הקדמיותמןאחדות

י-נהרגו,ממגיניהםשכמהתאתרnebדודגת-',
עדגהתקדכצתוהמשיךיתעיבמצעו.,ארדים

עמדותיהחפיר.גלשההמצ'בלמרכו-'התצפית.
מטרים'עשרותבמהבמרבקנמצא:והאויברותקו,
בתוךבאבן-ג',בל,,הנשק-המסיעמעמדותיקלטרון,
מטר60שלובמ'רחקהפלוגה-השלישיתעמדות

באחד'מעצור'אירעלרוע-המולממטה-הגדוד...
בקוהק'ל-הנשקחתמושתניים...הבנט'-המקלעים

ל-התילליםעללהטילצורךוהיהn~saהקדמי
נרשותהרויויימ.מהמחסניםתהמךשתהעביר

כו-רימוני-ידומתיומטה-הגדודעלהמגינים
שארךגוף-אל-%ףקרבנתפתחכאןבלבד.דרים

מיוביןמטה-הבריגיהבין'הטלפוןקוכעועים..
מתק'בל'אלהממשפטיםטתקע.,פקדיההגדודים

-מוטעהויתכןאוצדק,יתכן-הרישם
ע"יקשותהתערערהגדוד-הרביעישלשבשעיך

היהקרובכבוקי0200-,0300שעהוביןהתקפתם,
הסמוך,הגדוד-השניגידיכשאיןלהתמוטטות,

יכולתהלגיון,שלמפקדך-ההטיבהבידילאואף
כיצד,אל-רוסאןמנרעדמתיפילהלןלהשרע.
וצר5דו2לסתימתהתקפת-'נגדארגן0400,בשעה
מטתיאגרוףכךלשםוקיבץהאהרון,כרגעממש

מהנהגיםעטרון,בכפרשדמאיקהובפלוגהה51יכ

לוח-עשרותומכמהדודגה-הט5,שלושפקידים

ביתי-סדירים.מים
דברי-לפיאשר,היא-אתהתקפת-עד.

לנסיגותוגחמההמצבאתהצילההערבי,הקצין

היהודיים.הכוהותשל

מטמציןהיגישבכל'הראשו,טההפעםוו
הלניוושסבלוהאבידותאתאל-רוסאןדומה5

12שלבשיעור-זהבקבבשלווכוחות-העזר
ל-להתיחסשישהגם;פצועיםו-דוהרוגים

בהס-ככתותו,לתשורכאשראלה,מספרים

הדרושותתיעות

השלישיתלהתקפהשיזניח
ג-להסבירצורךאין-האמור-לעילאחרי

זועה,לפיקללאעיוים"מבצעלגביכימיוחד
וטס5-חקיההשלהחיוביתתכליתהאתלהשיג

ההווהלמען-העברתןלקחהפקת-:וית
ההעתיד.

כמידהמאפשרשברשותםשהסומר'בעוד

ההתקפותשתישלרקו'נסטרוקציהלערוךסבה
שלהשרשרתאחרילעקובלטרון,עלהראשונות'

ה-עםהכהנה-תתילהזט4להשוותסיבה-ותוצאה,

-ושגיאת?ליקוייםעללהצביעהממשי,'הישג

יורם*"מבצעלג'בינשארת'-מהבילמדולמען

הנן.ס,תרמות'שעדייןשאלותשל'יבלמהשורה
הפעו'לה,תכמתאתאפילויודעיםאנואין

יוהרag~א"אוגם'כלליים-,בייתך,לקויםסרט
עלהמבוססותעוברותבגדד'מאש'רניחושפרי

מקויות.
הרכבםלגבי'גםקייםחוסר-הידועהאותו

מאוי-פירוטולגגיכוחותהנגשלהמדויק-יותר

להעריךביותרקשהלפיכך,הטקטיות,מותיהם

במבצעבושהיתהוהכשלוןההצלחהיסידתאת
לשניהם.הסיבותעלעמוד~ח2

ylyAבאמתהיהאי-'ההצלחהמקורהאם
בזיהויובשגגהיחידות-השטנהכיןתיאוםכחוסר

בעודה"הסתימהכולהההתקפהוכלוםהמטרות,
הומניכייבושוהיהשלההיחידיוההישגבפיגה"

ועולותהצצותתמקס5,-מסויםמשלטשל
שמנעצ4,?עצבימה-דק55כדו"חעיוןתוך

אללגמדיכמעטהגיעהההתקפה-נהפוך-הוא
ו-משטטופשםעמדהאויבבצררטגרוימ2

-לטובתםהצףאתמכריעהיהיטסףמאמץ
ה-הקציןשלשתיחרולהתרשםכשפשרכפי

איושלשאלותתשובהאיןשעה,לפי?עהבי

%,



איןלעילשפויטהסבבותכלבשלכיאף
כוללסיכוםלידילהגיעההוקרשלביכולתו

מספרלצין'ל3ג-~rnatאפשר,-המבצעשל
ברורות.עובדות

וים"*מבצע'עלשהפיקודספקאיןראשית,

כללמצוייםהיושלאיתרדטתמשלושהנהנה
לנבי-מידהבעותהלשעל-בל-פנים,או,-

ו-בדוקותידיעות-1והםSIW"1"הטיבה

מב-יכולת'בעלמגובש,'מטה1יותראמתיות

ה-שלנבדחה-יחסיתאיכותיימנהלתיתצעית

חיתוםכמויותלצירלף-עצמוהמבצעכוח
לרשותעמדואשראלהעלעלושקרוב-לודאי

הקודמות.ההתקפות
ב-'ביטוילידיבאואלהיתרונותכימובן,

מ-יפד"S~bWזהבתכנוןהמבצע.תכטןעצם

מעקרונותשניםעלהקודמות,לפעולותניגוד
שלמהמסכת'-;מבוצרמערךעלההתקפה

ו2ה4פיזורם2"ווהטעיה,ריתוקפעולותשל'

המאמץ-מןתשומת-לבו'והסחת.האויםשלוכוחו

שניתןבמידה(הפעם'הופנהזהמאמץ';העיקרי
כבהתקפותשלאהמקורות)מןבךעלל'למוד

מתחם-שלהחיצוניםהמוצביםנגדהקודמות

ומפתיע-ביחס,צפויבלתימכיווןאלאהלגיון

השטח-החיונימןחלקנגדבלתי-אמצעיבאופן

שאפשרהנכונהההנחהמתוך-המערךשל

באגף'האויבעמדותשלשורהולהשאי,רלחסתכן

מ-היפולנהוהללוציר-'ההתקפה,שלובעורף

ה-של'בעומקולהאחזנצליהרקבאםעצמן,

יאלוהכפריםביןאשרהמשלטיםבאותםמתחם,

וע,מואס.
הי.תהלאזאתשהנחהניתנת-להשמר,האמת

בפיב',של'בבן-נון""מבצעל'מתכנניגםורה

גדודעלשהוטלהיעדיםמפירוטללמודשאפשר

ושכברכפיאולם,51-50(.בעמיראה(ללכדםג/2
היתהמצויההתקפהאותהבתכנוןבמקומו,.צוין

אבהינהבלתי-נמנעתאוליכיאם(בולטתסתירה
ש-הכוחותלביןהמשימותביןאוביקטיכית)

למימושן,הוקצו
חפ-היתה'לאמעין-זאתמסתירהכידרמה,

קביעתראשית,'יורם"."מבצעתכניתגםשית

לפעולותיפהח","שלהגדוד-הראשוןשלם,גדוד
זהוצעדהיותמרפרז,'כדברנראיתבלבדהטעיה
אתגםזאתועם-הכוח'ריכוזמידתאתהפחית

טטףביטויהמאמץ-העיקרי.שלפאורך-הנשימהא
בהפעלתלמצואאפשרכוחותבהלולתלנבגה

להתרשםאפשרעכ"פ,ך3),הסיוע-'הכבדמרבית
לצרביכיום)לרשותנוהעומדיםהמקדרותמן

-הכלתי-מותקפותשבגזרותהמטרותוריתוק
ב'מאמז-העיקרי.'לתמיכה'גולהשת'משבמקום

טצב-ה"הכזהאמנםבאם-זאתתופעהאכן,
ע"ילתרצהאוליאפשר-במציאותהדברים

הפתעהלהשיגשאיפה-הראשון1נימוקיםשני
הליל-תפקתה1י4עהמאמץ-'העיקרי,כגזרתגמררה
לאעדייןההתפתחותשלזהשבשלב-והשני

אתישםמסוגליםיפיקודםהמבצעיםהכוהותהיו
ההמרגמות-הכבדות,התותחיםעםיותרהדוק

מערכת-הקשרקהםחסרהואףהקיימים'בתנחים

לכך.הבעוונה
להסיקשנוכלכדילנוהחסרכלעל-אףכרם,
דומה-מבוססות-לחלוטין'שתהיינהמסקטת

המקויותלפי':שוב(סיכו'מנובאם~נטעה'וטלא
כסויורם","הבצעשגםיהיהלרשותט)אשר

ה-הלגיון"לטובתהוכרעהקודחים,התבצעים
חיובייםשהיוהכוחות,יחסירחתתבעיקרערבי"
לנביו.'

אמת-'מא'מתות-שובנתאשהה'יורם"*במבצע
מערך-הגנהלשבירתמשימה-יוהיאהיסוד,

באמצעותלהגשימהאפשרלעתיםרק'-טאורגן
ל-אלה,גורמיםותמרון.העזההפתעה,גו'רמי
כאטצעי(וחסרת-'הלילהתחבולההטעיה,הבות.

ה-'מן'אחדיםאלאאינם-ההפתעה)להשגת
וברובנעין-זוזמשימהשללהצלחתהתנאים

לאבאםמספיקים,'איסםכשלעצמםהםהמקרים
עדיפות-יהנוסףהתגאי-היסודיעליהםמתלוה

התכליתי-וריכוזםומחימוש,בעצמה-המספרית

אלה,שניםשלביותר
הנאי-בל-יעבוה,בגדר'הין~זהתנאי-יסוד

האירגןמערך-הגבהללכודאיןשעפאירמשום
לטרון,סביב'ש'הוקםהמערךשל'והיקפומסוגו

הואמן-הנמנע'כמעט'אתת.מוצלחת'במכת-לילה
ולאממושך,'ת'הליךיהוהלאמעין-זה'שמבצע
היום,בשעותבעצםאףלחימה-על-היעד""יחיב
יתר-על-התקפות-נגד.והדיפתבוהתבססותוכן

ההצלחהתושגמעין-אלה'מצביםשלברובם'כן,
שיעשההתוקף,שלנוסףמאמץ.עשירקהשלמה

היזמה-שנשברהלאח'ררעננים,'כוחותע"י

המתגונן.,שלהנגדית
איפוא,הנו,מאורגןמע,רך-הגנהל2וכיבוש

מרכזי-'תפקידבונמד.שכןממושך,'תהליך
בעצמיה-הכל-,יקלאהמתבטאלאורך-הנשימה,



פשלן;,ישלשלבבכלוחשקתםווהוגי2שללית

אלאאהסופילשלבנאותהעתודהשמי,רתאגב

הפיקודיובמחשבתהגייסותבאימעגם

טקטית"ונשימה-ארומהשלווסגולתיויא

הסיבותתקופה.באותהכצבאםהדרתהיתה

וכבעצמה-פיסיתסיבותאמנםהיולכךהעיק'ריות

כמימדיוהןהחימוש,שלהמצו'מצםהיקפם4

הלוחמים,מספר'ושלמזה,בסוגיו(והןהכללים

אלואוביקטיביותסיבותעלשסףאכן,מא).

ולמפקדינהליחידותינו'עתבאותההיתההסרה

מספקתבקיאותגםשבהם,למובהריםודוקא
מערך-נגדלפעולהמתאימיםלחימהבדרבי

בעיקרהורגלואזעדכי:סדירצבאשלע;ננה

ונוע-מהירהפשיטת-לילהשלבסגנוןבהתקפות

השיטתיהמאבקמהג'להםה"הזרועדייןזת,

לתהליךהאופיינייםהעקשני,וה"ברמומאהתרצוף

מאורגן.'מתחמעלההצברותמבצעי

הניכרההבדללמרותדבר,שלבסופו
ה-ההתקפה.אתשביצעוהכוחותבאופי

שהופעלואלהלעומתלמרוןעלשלישית
תוצאתהיתההקוהמוה,ההתקפותבשתי
מבצעשלוועםלמעשהזההיורם""מבצע

לשלילההןוזאת-שלביןשניעלבן-נון*"
לחיוב.והן

כיאםטקטי,בכשלוןהסתיםזהמבצעאף
שתוארוהקודמות,לפעולותבדומה-לוהזדות
ב-זאתבגזהההכלליתהיז'מהגשאהה-כאן

ידינו.
מת-היתהשאו*ולומר,להו'סיףישאולם,

דיורם"מבצעתוכנןפיהשעל-ההנחהאמתת

הח'מורותההכרעותכלאתמכריעופיהועל

הסכנהשקיימתהיי,נו,-זהכמבצעהקשורית
ל-בורמה"דרך"נפתחה'בטרםהפוגהשתוכרו

משמעותעללההיתה'אזכיסדירה,תנועה
להתרחב,ההתקפה-השלישיתשלהטקטיהכשלון

ל-אסטרטגיים.ואףאופרטיבייםלמימדיםעד

לאכוונות,מסיבותוו.מכנהnawsnsלא'מזלן
ולפיכךביוני,ב-11אלאלתוקפהההפוגהבכנסה

ה-הע'בודהלסיוםיקריםימיםבידיתגותרו

ירו-אלשיקשרןהאלטינסיביבעורקהנדסית

כבראלו,עבודותהמתיאובמרםעודשלים.
שיירותנתיבאותופגיעללש-הפסקנעות'ההלו

לבירה,מעןוהןאמצעי-לחימההןשנשיג'יפים
במשלטיםמחיקות'עש'בע"הטובהשלכשיחהית
החטי,נרוד,משטרה-הצבאיתהדרך,עלהמחפים

הב-שללמדיהמורכבותבבעיותיהנאנקתתית

ובלתן-מותקן,nwpעותקבאותו.התנועהו'נת

-כאויבידיעלממזימיםכקטעיםהמופגז

בהדרגהיע'ליהןומתגברת

זירוזאתאגף-'המבצעיםראשיאהבצדק

ה-והבטחתוההדש,בנתיבההנדסית'העבודה

השעה,שלהבוערתכבעלהככל-דסופשר,יציבה
מ'הלךלבצעהאחרון,ברצעהאויב,'ינסהפן-

בהתאםלאל.'מאמצינואתלשיםעל-מנתבמרץ

האסטרט-להנהגה,האופרטיביהפיקודיעץלנך

ההתקפהאתלחדשהדרישהעללעמודלא.גית
חטיבותאתגםלהפעילזאתלעומת-לטרוןעל

להפוגה,עדנרתרו.עודוהערביומים'הפלמ"ח,

:הפרקעלשעמדוהדוחקהמרכזיהתפקידלמען
בה.העבודותוסיוםדרך-בוהמהע"הבסתת-

של-כצעדיםהערבי"הגלגיון'נקטלאשוב

לשתימשימהבביצועלעלהפריעכדיממש'
הות-הדרך'לאורךשבע"~חטיבהשלמשלטים

כוחותע"יאבלבחודש/.בו-9כ-8אמנם,קפו,,
אםנהדפו,אלווהתקפותבלבד,בלתי-סדירים

כפיהופגזו,כןליחידותינו.אבידותבלילאכי

החדשהנתיבשלמסוימיםקטעיםצולן,שכב'ר
ערךבסיכהמו-של-דבר,היה,זולפעולהאולם-

כלנד.מטריד

מור-הלגיון,שלצות"קרבביצעכחורשכ-10

קבוצהגזר,קבוצתעלמשיטהורגלים,משריוןכב

גבעתיע"חטיבתמרטבשביןג"תפר"אזנמצאהזו

עודיןזאתעובדהעליפתח""חטיבתזבללזה
ב-קיימתהימת:לן'שלן'יצופהחויהבילהוסיף

אופר-מסגרות-ביניםבהעדרוכיכידוע:זו,גזרה

נמצאגבוהות-יותר,טיביות
ביןהתיאוםלפרקים.

תופף-למדי.לזו,זוהסמוכותהשומת,החטיבות

מרוחקתנקודת-ישובאותההיתהכף,עלמסף
בשטהיתוכנתהרצופים,מגושי-ההתישבותמאוד'

כות-משוריןלהפעלתלא-מעטיםיתרונותהטתן

חימושהוהןלוחמיהמספרהן-יאחרון-אחרון

אלוסיכותבשליתסית'משך,מועטיםהיו
כמפתיעבוצעהאשרהלגיון,פעולתהצליחה

ה-שהיחידהלאחרארטילריה,שלחוקובסיוע

ההפ6היאוינשקעלהשתלטההערביתסדיהה

להתפרעותמקומייםשלפשועהמוןלידיאותו
קצרומןאולםנסוגה.עצמההיאבעודואיזה,

שלושקפת-נגדע"יוהזויעיםהונסומכןלאחר

יפתה*."בטינהטז~ת
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רשוםהשלטעל(בורמה"ב"דרךשיירה
שבע")כליש"-כינויה-דאז

המחהמטרתהיתהזהמבצעשלמטרתואם
המחודשת,התקפתנושלהאפשרותכלפי-

הרי-לטרוןעלההמוגהערבהאחרוןברגע

אףעלטעות-כחשבון.עלמבוסםהיהלמעש"ה
לוהיתהלאלט,גרםאשרהמצערותהאבידות

נגזרה.הטקטיתההתפתחותעלוהשפעהונום

-נעב'הרהלגיוןששכרלזמראפשריאדרבא,

ויפחה"כוחותכהפסדו.יצאגזרילהשעקפה

עלוישתלטוהנסוגים,המקימייםאחריברדפם

ה-שלהשלישינישלב'אכנר,אל-בריה,הכפר

השובזניקה,נסיסהיוהיהושליםעלמערכה
יוד.ור'מלה.שללכיתורם

אט,עמתנוע"יעתהגםנקבעהזוהתפתחו'ת

:אחתמגמה-עיקריתאלכוונהמים"מזה'אשר

אלבזהמה")'דרך"(הנתיב-המאלטרנטיביהשלטה
מןהאג"םשלנפקווההובעהזומגמה'ירושלים.

;כדלקמןירושלים,חזיתלטחותביוניה-10
בית-ג'יז-בית-'הדיךשלוהבטתהשטירד,..."

.-מוסין-ייושלים,
-יעיר;הספקההעברת

כידימ..."'שהכבישעובדהיצירה



ושר-ראש-המבהגלה'מודיעהיוםכאותו

נשארוי..*:הממשלה-הזמניתלחבריהבטחון
זוהיאולםיירושלים,ההדשהבדרך'מ/150ועוד

עדאותהלהשליםמקויםבדותר.הקשהאכברה
רהמ...4'

ו-ההנדסהחילהתגברוהלילהובאוהואכן,

זוראהרוןמכשילעלמאזרחייםהפועלים

ה-הוכרזה1000,בשע,הביוני'ב-11למחרת,

אותנעמקיםוערביהלגיוןאףכיונתבררהפונה,
פניעלהאויים'משקיפיעברולאחר-הכןמהזמן

בשליטתהנתונהשהיאוקבעולדרך-שרמה*
השעהבפועלבהמתנהלתוכישבלתי-מופרעת,

הכיוונים.בשני

זפרצוניוהעליםאלהזרך

זה"סביבאשירושלים"
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חצלקם1כיס
כתיבתבלל,האפשריתאוהרצויה,הואספק

כהעלאתכלשהיתועלתוהישנההסטוריה-לש'מה,
איוכאוטו-הרחבהצי,בורבפני'הע'ברוהלדות

מכךממתכניםאםהשפילו.ומגמתיות,מסקניותהן
אוביקטיביות.בחוסר

עםאך;במתלוקתאמנםנתונה:זאתבעיה
צבאיתבהסטודיה'חפץוראיןפקפוקכלאיןזאת

וכיומדריך,מחייב'ברור,לקחמפיק'האיבהאשר

לעבודתהטעםאתנותנתכוהלקחהפקתרק
וליבונן.העובדותבירורשלהאשהההנמלים

הנההעברשל'רמערברת'מק'הבות'לקחהסקת
כשה-הואכךהבמיוחד;למדיאחראיתמלאכה

במלחמת-הקוממיות,'מדו'בר
והמרחקהואילאשר

שלאמתו-של-שונים,נור'מיםהרירב'איבוממנה

תמרנתה.אתלערפלעשוייםהנם,טפלים'דבר,
לש-איפוא,מצווה,מעין-זווהמלאכההמלתנס,ה

אתלעשותאל-לוסייגים.מספרעלבהקפדהמור

מישדר).ועתבו"לקבורל"קרדוםהעברשיון'

ה-אתולאהמאלףאתיכקשכיעליושימה

ההתפת-שלהדופקזע4לגלותישאףכימעליב,

שלוכלשון-הזהבלדפוקא"והנסהתחתחות
מדומה.'אואמתיבר-פלוגתאצה"ל)

חיכוכי"עלעשעברומירקכיקרוב-לודאי
קלחחביץ)שלטדעת,אמרהאותהלפי(המיחמה*

כאחת,ונמוטהגבוההבהמהשמשותם,במלוא
להימנעזאתועםאלהסייגיםעללשמוריוכל

ולז-מעשה",לאחר"הידיעהשלההתיהרותמן

שוליותן:שלמימרתואתמלאכתוכדיתוךכור

זהארלמשגיאות/עושיםהכללבמלהמה-

הריוצ-האחריםמןשגיאותפורתיושהאשר
המגץ".

ננסההדרושהרוח-העטהובכלזאת,ברוח
וסונורתלקחאתסיכום-ראינונילסכםעתה

ל'טרצן.-קרבות

האסמרמגיתברמההלקח
ותוכנההאסטרטגיתההתמורדות

המכרעת'בהשפ'עהמלכתחילה'חשהערביהצד
הה-עלירושליםשללגורלהנרדעת,תהאאשר

היה'מקרהלאותוצאותיו.כלל-המלחטהמתחות
כעירדוקאאירעותגרות-הפתיחהשמרביתזה

והחטיבותשאחתמקההזההרה'לאאליה.ובדרך
החצי-סדיריםהערביים,הסוהותשלהחשובות

תחתעמדהאשרזוודוקאוהבלחי-סדירים,
הראשוניםבשלביםגיסתההמופתי,שלמרותו

כ-עיקרי"מאמץ"מעין'ליצורהמלחמהזול
לנתקהלומן-מההצליחהואףוסביכתהירושלים
מקרהותהיהלאבןההצוף.העברימה:שטח
הת-אל-חומייניעבד-אל-קאדרכוחותשכחשר
החטיבההוציאהנולטהיזמה-הנגדיתעקבט'ררו

בארץ,'אזשפעלההערביםשלחשניההעיקרית
ה-מגורתהיחידותיהרהב'אתקאוקן'י,שלר4

ובלבדוהמרכזי,הצפונישב"משולשאמקורית
העיר,סבייהערביתכריסת-הרגלתשמטשלא
נפרץ.בשדהמצורהידוששלושפשוותואתה

כשלכיםהעימיוהצלשלאלהמאמציםךלם%
והב-שיטתייםיה4לאההאבקיתסלהראשונים

בעליכיצועמכשיפיעלגשע.טולאדים,גיתיים
להשיגכדיבהםשיהיוךמספוקים,ועצמהששר

עםזאת,יעומתבטה-חלוף.הצלחותמאשריותר
התיצבלא"יהסדיריםערבצבאותשלפלישתם

אסטרטגיתהפיסהבעלאויבזוכחזיתמולנו
ברורוובמדיניותממגמותשנבעהלמדי,מחושבת

הערביותוהמפקדותמהממשלות'יותרייעואשר

נטההשביןהנדרשהאיזון'אתלאזןהאחרות
ל-הפעולהתכמתאתולהתאים'לכושר-ביצוע,

הממשיה.וליכולתםכוחותינוגודל

דבר-התבררהמערכהכדיתוךכבר

שו-ערבייםמקורותע"יבינתיםשנתאשר

עבר-מלךשלהפולימיתשהממרה-נים
שלהשמחבאותוהתבסמותהיתההירדן

מרהבהיוהדמוגרפיתמבחינהאשרא"י
מופחומבחינהערביתאוכלוסיהשלרצוף

האזוראתההררי,הגרעיןאת-גרפית
הארץ.שלההסטורילבהשהוא

הערביהלגיוןסיבבזאתמסרההבסחתלמען.
שסוכמההאופרטיביתהתכניתבביצועלהשתתף

ב-וכנראהעצבצביעתשליורטי-המטותע"י

קבעה,ואשרבדמשק,1948(באפריל,ישיבתם
נגדהארץ,בצפוןמאמץ-עיקרייצירתכידוע,
ש-לכךלהביאגםידעעבדאללההמלךחיפה.

ה-מימושלשםיפעלהעיראקיחיל-הכסילוח



ע-ישעובותלקויםכהתאםולאובלהשאלפות

הנמנעמןזהאיןומצע1(.זהצבאשלהמפקד
שלבהשראתםמצרהעבדאללהשלשתבניתו

עינישלנגדאפשרוהבריטיים.מיועציוכמה

הארץ-הבעיהשלפתרון""עמדאלהיועצים

ערביתממלכה,הבאיםהקויםלפיישראלית

ירו-כשבמרכזההארץ,שלבאזור-הלבמוצקה

בסוש-יצורף,זאתסמלנהאלערבית.שלים

הצבאיתהענינים,השתלשלותכדיותךשל-דבר,

לפחוח.הדרומיהנגבאףגם-יחד,ו'הפוליטית

ברצועת-החוף,יהודיעקנטון"יישארזאת,לעומת

ובנגב-'המזרחי,בגלילבעמק,'שלוחותבעל'

מידת'לפיהכל-בלעדיהןאףויתכן'הצפוני,

האחרים.ערבצבאותשלרהצלחותיהם,יכולתם

נבעהממנה'מדי.נית,תפיסהאותהשליוזמהיהי
ה-הלגיוןפעלושעל-פיההאסטרטגיתהתכנית

מכל-מקום-שהיהמיהעיראקי,שצבאערכי

סו-תכניתלביןשבינההדמיוןבולם-לעין

בגלגו-אשרתכנית,,הידועהריסון-גרידי

כגוןנוספים,שמותלבשההשוניםליה
תוכןאולםו"תכנית-ברנדום",תכנית-בוין","

הן--:השמותל%מתחתהתמידדחא

אםבארץ,הבריטיהמעמד-העד"קעםשך
ערבירעמדעת-המותבאמצעותמעתהכי

גאמף"גםיתקיםכילכךהסכמהאגב
בתוכה.יהודי

חד-צבאיתמסקנה'חייבהזומדיניתמטחה'

ה-האסטרטגיהמשמר-הקדמיהדברת,משמעית

והכ-שמו,ירושליםהערבי,ההרשבתוךיהודי

המנ-כמהלומההעיר,שלתושביה100000נעת

בכללה.שבמלחמהוהמרכזיתיעת
התרכזה,חהאשימית-הבריטיתהאסטרטגיה'

כהיקפהמוסבלתשהיתהבמשימהמראש.איפוא,

מ-סירבההיא1מר'כזיתמשמעותבעלתאולם

שהיומגמותאחרולרדוף'ממנה'לסטותלכתחילה

לרשותהשעמדממשי'כושר-ביצועמאותולמעלה
אותהלהשגתהכרח'בגדר'ה"ה'לאואשר-

תל-עללמצעדנסיוןכגון-מדיניתתכלית

השטחביתורלשםהשרון'תוךאלפריצהאב"ב,
כחשבוןהביאה'לאביודעיןוכדומה.היהודי,

חיל-שלהמהלכיםאםעדייןיודעיםאנואיל1(
והמטה-מיקודו,לדעתבניגודנקבעוהעיראקיהמשלוח
אםאועכשיו,אלהחוגיםשטועניםכפישבבגדו/כללי"
אמנםכילהסתירעל-מנתעתה,רקאלוטענותבאות
משותפת,ומשימיתתכניתזמןגאותוהיתהקימת

האחרות.ערב,המבלהתשלכונותיהןאתשסתרה

ערבצבאותעםומקיףשיטתיפעולהשיתוף
ם.האחרי

ישראלשלהאסטרטגיתההנהגהגםאולם
כרו-לא-פחותכצורהההאבקות,מתחילתהבינה

עלהמערכהשלהתועמ'1"מאתהיריב,מןרה'
גורליחתךשכאןהזתה-'מראשהיאירושלים.
מדינת-היהודים.גורלאףואתוהמלחמה,

שבשלוחותאחרות,בחזיתותכשלונות
-ודרומהצפונההרצוף,היהודיהשטחשל

היולאוממוכניםמעציביםשהיוכל-כמה
ב-המופיתההגרעהעללהשפיעעשויים

ה-הצדלרעתכזאתלהכרעההתמודדות,
מאו-משניאחדרקלגרוםהיהיכוליהודי

הבסימ-התמומטות-:צירופםאורעות,

נפילתאו-לחיפהרחובותשביןהמוצק
ירושלים,

ה-השטחשלאלה,שנישלהעמיההכושר

ההמשמר-הקדמי*ושלשבחוףהחיוניאסטרטגי
סותנים-רבה,במידההע,-שבהרהאסטרטגי

חמרית-צבאיתמבחינהרקולאזה-בדה,אהדדי

נפ-מבחינהמזהיותרעודאוליאלאוממשית,
שית-פסיכולוגית.

היהשהישובנניחאפילוכן,עליתר
היהירושלים,אבדןעללהתגברמתאזר-עוז

הפלישהאתהודףהיהבהאבקותו,ממשיך
נצ-קוצראפילווהיההאחרוכםבחזיתות

אטנגזיםלאאזגם-ובנגבבגלילחונות
אזהיתההיהודיהצדבשבילכינאמר

תכליתהמבחיגתלמחצהאבודההמלחמה
הפוליטית.

חי'בורומבלירושלים,"בלימדינת"היהודים'
בסופו-נהפכתשהיתהההכרחמל-אליהיציב

ממלכתעליוצאת-דופןחזרהלמילשל-דבר
קיימהבשלביהצלבניםממלכתעלאוהפלשתים,
מועט-ביחסמרחקנשארהיהתמידהאחר'ונים.

לביןמעין-זומדינהבין-ביותר,'ומסרכן-
לאותודומהלהיותה-נוסףשלב-התפתחות

ובויתמוריסן-גרידי,שבתכניותיהודיקנטון""
הבחינהישראלשלוההנהגה-האסטרטגית'היות

תוך-כדירקלהביםנתבררואשראלו,בעו'בדות

ביצועעלשקידת-יתרשקדההריההתפתחות,
מותניתהיתה'שבהןאופרטיביותמשימות'אותן
יר-שלקיוצוה-האסטרטגיתהמטרההשגת

גה.וה.אחזותנוהעבריתושלים



התנהלהשההתמודדותאיפוא,מסתבר,
שתיביןבמלחמות)קורההמידשלאדבר(

ומחושבות.ברורותאסטרטגיותתפיסות
שלערכהנהירהיההצדדיםמ7אחדלכל

הממרותנהירותוהיוירושלים,עלהמערכה
להשיגן.שעליו

הצדדיםיב7שויון'שררזאתמבהינה.אם
כפי(הגיגוגרפייםהנתוניםהריהמתמודדים,

הצדלרעתברהבםהיוהמחקר)בגוףשפורט
היהודי.

כ-איפוא,מותנים,'היוההתמודדות'תוצאות

האסטרטגיתההנהגהבידאשרהמכשיריהטיב

השימושובאופן-הצדדיםמשניאחדכל'של

בהם.

ומכשילההאסטרטגיתההנהגה

ההנהגהבידנתוניםכללבדרךאשרהנטם
:שלושההםמלחמתהבעתמדינהשלהעליונה

בראש-ה'מתבטאהאומה,שלהכוללהשאתץ

כוח-האדם'גיזםשלובקצבוב'היקפווראשונה

במובלאמצעי-'הלחימה,שלו'בכ'מותםובטיבם

ה-(תערכה-התודיעין-הגבוה-;ביותרהרחב

הגורמיםאותםכלעל'והאופרטיבי)אסטרטגי

עללעמודלההמאפשריםהשוניםוהמכשירים

שההנהגהכדיכונותיו,עלהצד-שכנגדעצמת

ולבסוף,-;להםבהתאםצעדיהאתתכון
ה-'שלההנהגה-בפועל'-האופרטיביהפיקוד

המטרותאתלממששתעודתההלוחמים,כוחות

מסעי-מלחמהבאמצעותההנהנה-האסטרטגית,של

ttrr?~אלה,שלהתכליתיושילובם

אשראלהכלים"שלוטיבםאופיםהיהמה'
ש-הצדדיםמןכל-אמדשלהפיקוד-העליוןביי

?ירושליםבחזיתהתמודדו
-ההאשימיתהשושלתשלהכוח-המזוין

הערבתהלגיון
עלאשר,(העיראקיוחיל-המשלוח

הפךשלו,הנפרד'והפיקודהחמריתעדיפותואף

מלך'בידילנלי-שרתהמלחמה,מראשיתלמעשה,

מאתץ-לאומישלפריה"הלא-עברןהירדן)

צבאותכיתרזה,תעיןמאתץעינוכמןולאכולל

ה-שקיימוגייסותלאותםיותרהיהדומהערב,

בתאההאירופאיותממלכות
בצורותהו-15,ה-17

הצרפתית.המהפכהשלפני

הערבי,הלגיוןשלאופיוהיהבמיוחדכזה

קבע,ששירותםמחייליםהיהמורכבברו'בו'אשר

עםבמעט-וזהההיתהשלושמצבתיהמלחמהכך

במיסמחוסר'בהיותואומן,בכלמצבת-השלום..

לגדולמ'מילאזההילהיהיכוללארחב,המוני
גםהמלחמה.מהלך'כדיתוךמכריעיםבמימדים'
העיראקי'הצבאהלגיון,שלהישירבן-בריתו'

בסיסהיהחסרערב)צבאותכיתר-שוב(
מדינותבכלקיימתהיתהשלכאורהאףמעין-זה.'

הו'בת-שיהוהמעבר-הירדן,חוץהפולשות,'ערב

מתבצע'היהמוגבל'גיוסאפילוהרי'-כללית

קשיים.ותוךכאטיותכ,הן

אשר
ערבצ,באותכל'היולאמצעי-לחימה,

ב-והתח'מושה~החימושסוגיבכלכליל,'תלויים

עלחלזהבתהום'גםושוב:חוץ.מקורות

החיל-האחעלגםרבהובמירה'הערבי,.הלגיון'

טסף.מיוהדסיג-מגבילהעיראקי,שלו,ההאשימי

הענקותיוע"ימראשנקבעווטיבונשקטכמות

של
מבחינהשגםכך-האפוטרופוס-הבריטי

עצמתםהיתה'מבחינת-כוח-האדם,'כאשר'זאת,
ו-ניכרתלהתרחבותסיכויללאקבועה-מראש,

בדומה(אל'הצבאותלשניחסריםכןמהירה.
העיקריימהמקורותהאחרים)לצבאות-הפלישה

ה-'התקופהבתנאימאמץ-מלחמתי'שלהאחרים

:הדישה
בעלת'ומערכת-ר'כי,ם'התעשי'ה-צבאית

שוק-הנשקאתכראוילנצלשתדעונסיון,'יכולת

שהחיפשי".הבין-לאומי,

שלהכוללהמאמץ-המלחמתיזאת,למותת

בתחדישהאומהשלמאמץהיההיהודיהצד
שלכוללגינםעלנשעןה'ואהמאה-העשרים.

בכ'ספים,נרחבתעזההעלהישוב,שלכוח-האדם

גרעיניעלשבתפוצ'ות,העם'שלומתנחביםציוד
כעלמסועף,מנגנון-רכש,ועלתעשיה-צבאית

ומעוף.'ותק

ל-היהמסוגלזהמאמץביאםאכן,

זאתעםהרי-מתמידיםוהתרחבותעליה
ומגבלות.מפגמיםחפשיהיהלא

זמןמאותו,ורישרמי-'הדבריםהתעודותכי'אף
הסוכטתהנהלתראשלפחות,בי,כךעלמעידים

הרבההאפשרותאתקודם-לכןרבזמןכברהזה
מזו-הכרעה'בלעדיתקוםלאוממדינת-היהודים

ערבצבאותעםהתמודדותהכלולאשרינת,
להערכה'יביםשותפיםמצאלאהריהסדירים,

לאוהישו'ב.הציוניתהתנועהראשי'בין'זאת
כוח-ארסגיוסשתהליךהיוםנאמר'אםנטעה'

המעברתהליךלמיניהם,החמרייםוהאמצעים

לדפוסיתה"הגנה"שלהמיליציוניתמהמסגרת



אטיבקצבוהתקדםיותרנזאוחרהתחילסדירים,
אפשרי,היהתאשרוגםדרושהיהמאשריותר
האוביקטיביים,הנתוניםלפי

שלוכטותםאיכותםהגברתלבביכן,עליתר
ש-חיצונייםבלמיםאףפעלואמצעי-'הלחלמה
הבריטיהשלטוןקיוםהיהבהםהרציני-ביותר

הספקתעליאויריימימצור-ובחסותובארץ,
מסוימת.יעילותלו,שנודעה,ינצור,חממועו,
ה-הצדשלהמלחמתיהשאתץכישאףמכאן,
הפרבי,הצדשלזהעלביסודוהיהמדיףיהודי

אלאלכלל-תיתושזהיתרוןהגיעלאהרי-
ועדבמאיה-15מןבתקופהואילוהזמן,במשך

אחרימכל-ספק,למעלהפיגר,להפוגה-הראשונה
הנזלחמה.צרכי'

ביןסתירהתקופהבאותהקיימתהיתהלכן

עצתתלביןההנהגה-האסטרטגיתשלהמגמות
יכולההיתהזאתהנהגהאשךמכשירי-הביצוע

בי-עלהפיקוד-האופרטיבי,שללרשותוהעמיד?

עוצבות-במספריזאתעובדהשלהמעשיטויה

-וכמותוהנשקובטיםלוחמים,מאורגנות,
זה.מחקר'שלהשוניםבשלביותכופו'תהצ'בעע

ההנהגה-ביואש,רהראינתהמכשיראם
לא-הכוללהמאמץ-המלחמתי-'וחסטרטגית

תוך-כדיאלאלצרכים,שתתאיםבדמותחו'של,

מגרעותבו'היוקרבות-לטרוןובתקופתהמלחמה,
-הש,ניהמכשירלגביגםכך-הואהרירציניות,'
כברהצבעמכמידת-מההתודיעין-הגבוה,מערכת
הסיכוםבמסגרתאולםזו,בעיהעלהמח'ק.רבגוף
הראשונהההפוכהגמרשעדולהדגישלחורריש

גםאלאהטקטית,ברמהרקלאבששך"לחמנו"
התבהרהאפלהואותהובאסטרטגית,באופרטיבית

רקופיזרהבא'מלא"אור"ואילו'בהדרגה.רק
וכאחרוןבשלב'ובגליל,בנגבהמסעותכדיתוך
המלח'מה,של

מ-המתקבלהרושםלפילהניח,אמנםומותר

ה-הצדשלשמצבוהעהבים,שלפעולותכמה
ובשטחממצבנו,טובהוהלאזאתמבחינהערבי
ה-והצדדיםוטלההמגרעות'היתרונותהגיעוזה

התאזנות.לידימתמודדים

ההנהגה-האס-שבידיהשלישילמכשיראשר
למטה-כלהמר,האופרטיבי,לפיקוד-טרטגית
אתמתכנןכיהואבומרסדלאותוהבעיקר'הכללי,'

היוהכיתותיחסיהרי-ומנהלםהמבצעים

גילתההערביהלגיוןמפקדתלטובתנו.מראש

הכרחיותשהנןהיסודיותהתכונותאחתאמנם
בתעודה-האםטרטגיתדבקות-כזהלמכשיר

זאתתעודהבכיתושאולם-עליההמוטלת
והעדרעיקשת,סכמטיותשלניכרתמידהגילתה
כפיזריזה,ותגובהגמישהתפיסההעזה,דמיון,

העובדהלרעתההשפיעהכןלהלן.יפורטשעוד
אוביקטי-מבחיגההיה,אמנםהעיראקישהצבא

מבחינהאולםבמשימה-אסטרטגית,שותפהגית,
רופף.יבתיאוםבנפרד,פעלפרטי'בית~%

בפיקודהיהודיהצדהתברךזאתלעומת
החודרת-מנתחתמחשבהבעלאופרטיבי

ותושיה.מרץיזמה,בעללעומק,
ש-השליליותהמסיבותששתימאליו,'מדבל'

הפיגור--ההנהג'ה-האסטרטגיהפעלהבמסגרתן

tonsnההת-קצבלעומתה'מאמץ-המלחמסי,של

בהמות-המודיעין'הה"אפלה"המלחמתית',פתחות

מעט'לאשתכבדנההיהמל-ההכרת-הגמוהות

המבצעים.שלהמעשיהניהולעלצם

כהממצבים'יוצרושלאהיהמן-הנמנעלבן,
ש-האתצעיםבמסגרתהאופרטיבי,לפיקודחסר

ש-אסטרטגיתלתביעהתקיןפתרוןלרוקותו,

ירושלים,בחזית'נוצרכזה'מצב'ובפניו.הוצבה
להמוגה-ועדבמאי'מ-19-18החלשתואר'כפי

הראשונה.'

רמה-אסטרטגיתמיןיחמיהבוטלין

אומרטימיתורמה
ההנהגה-האסטרטגיתשליעורה

האחריות'תחומיאתתמציתיתלהגדירנוהגים,
והפיקוד-האופרטי-מזהההנהגה-האסטרטגיתשל
ו-מתיקובעהעליוןהדרג1בערךכךמזה,בי.

בסולם-הפיקודהדרג-השניואילולפעול,היכן

כלומר,-ובאמצעות-מהלפעולכיצדקובע
.ומכשיריו,הביצועדרך

לא-מועטים'מקרים'אירעוהמלחמותבתו'לדות

עהבובשלהאלת'הדרגיםומניביןחיכוכיםשל
ה-סלקבהם,מקרימאייעווסמכויות,תחומימ

והיכזן'השמתיקביעתאופןעלהארפ'רטיביפיקוד

איהעגלסא,ומאידך;ההנהגה-האסטרטגיתשל
מעל-התערבההנהגהשאותהלא-פעםגם

התעלמותותוךלה,הבפוףהדרגשליראשו
ב--ההעניותפקידוההגיוניותמסמכועתיו

גופו.אשן-הביצוע
ההתנגשותשללקחהובמיוחדהמלחמות,לקח
הכשלונותמן'שהביםמלמדכוהאחרונה,העולמית
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ו-תקלותשלפועל-יוצאהיוהשו,מתבזיהות

שתישביןןילמוגה-יסח'י3אל'ומעיןסתירות

והאופרטיבית.האסטרטגיתהרמות,

חפשיתהיתהמלחמת-הקוממיותהנהלת
הפיקודזה.מסוגחיכוכיםמסכנתלחלוטין

קביעת-המ-עלמעולםחלקלאהאופרמיבי
האח-וזו;ההנהגה-האספרםגיתשלמרות
המבצע.לדרגחפשיתידהניחהרונה

המצב-מצביםלהתהוותהיועלוליםאולם
קר'בותערםירושליםכהזיתהתהוהזהמעין
הזדהותואףעלהפיקוד-האופרטיבי,עת-לטרון

ההנהגהדהאס-שלומתי",ה-"היכןעםהמלאה

לנוכח'אוביקטיבית,מבחינהיכול,אינוטרטגית,

מכ-'של'המוגבלתוהאיכותיתהכ'מותיתהעצמה
לכך'הסיבותועל(ל'רשותואשרשיר-הביצוע

ה,,כיצדאתמצדו,'לקבועהקודם),כסעיףעמדה
ובאמצעות-מה".

אתהקיימים,התנאיםאףעללמצתו,כדי
דרושות-האסטרטגיתלתביעהדרך-המימוש

חרגולאעקרוניתמבחינהאשרהחלטותהיו
הפיקוד-האופרטיבי,שלמתהום-אחריותו'אמנם

מחמתבהןלהכריעאפשרותראהלאהליאך
הח'מור.אופין

שההנהגה-הכרחי,ואףמותר,היהזהבחצב

סמכותהתחוםאתבעצתהתרחיבהאסטרטגית
ה-אתעצמהעלקיבלההיאואמנם,ופעולתה,

הו-25ה-21ביןהכריעה,היאוהכריעה.אהר"ות,

ידיעתבמלואשבע",'"חטיבהאתלהפעילבמאי,

יוני,בראשיתהכריעה,היאזאת.עוצ'בהחולשות
הגליל-המזרחי,מןיפתח"=חטיבתאתלהע'ביר

היונית.חויתתסוכןכךידישעלהידיעהבמלויו

אלוהכרעותלהכריענאלצההיתההיא
מהלךואתאותההאופפתבאפלנו-המודיעין

רקמוארתהיתהזואפלה,כולוולמלחמה
ה-תיאורישלבלתי-במוחיםהבהוביםע"י
ומפקדיםאנשי-ציבורמפיבירושליםמצב

ה-תנאי-האספקהלגביתיאוריםאחראיים,
המקטיהמצבעלבעיר,והולכיםמחמירים

עלשניהםוהשפעתבתוכה,הבלתי-יציב
וגורמיםמהאוכלוסיהחלקשלהלך-הרוח
לדעתאיןאשרתיאוריםשונים,מדיניים

ראיהעלמבוססיםהיומידהבאיזוהיום
העובדות.כלשלומפוכחתמלאה

שלאניוזאלוהכרעותהכריעההיא
-בכללאי-עשיהמלבדברירהכלהיתה
היתהכרוכההמצויות,הידיעותלאורובזו,

עלירושלים,חזיתהתמוטפותשלודאות
לגבימכךלנבועהעלולותהתוצאותכל

כולו.המלחמהמהלך

אחדסופרע"ינאמרמעיל-אלו'הכרעותעל
הה-זוהיתה"-:מלהמהשלמציאותה'המתאר

ומבחנו,הקברניט,שלרגעוזההיהלבדו.לטתו
ה-שתאחריהתעשיתהמציאותשובזוהיתה

הצדעות
וממתעת-הדרגות.,.

הגשרעלמהרישעותדשהקברניטבעוד
המוכןאדםבאניההיהלאהסיכויים,אתושוקל

עתו",להתחלף

**

*

שלפרקי-הלקחאתאיפוא,לסכם,אפשר

:כדלקמןהאסטרטגית,ברמהלטרון,קרבות

ה-הערךשובמעכתבמלחמת-הקוממיות(2

שלהאסטרטגיהבמערכתירושליםשלמכריע
ארץ-ישראל.

התנאים-המוקדמיםשאחדהעקרוןגתאש'רכ.

הברו-תפיסתןהואבמלחמהיהצלחהההכרחיים

צלו-מסקנותוהסקתהמדיניותהתטרותשלרה

האסטר-מנמותלניסוחבאשהזו,מתפיסהלות

הצבאית,טגיה

זהלקהע"ימתאשרמכךפחותלאאולם,

בהנהגה-אסטר-דישלאוהוא-אחרעיקרגם

אםומרחיקה-ראות,צלולהמחשבהבעלתטגית
מכ-שלה,הביצועמכשירישלושתבידהאין

המאמץ-ויכולת:עצמהבעלישיהיושירים

רמת;הגבוההמודיעיןרמת;הכלליהמלחתתי
הפיקוד-האופרטיבי.

ביןברוריםחמומיםהתויתשבעודמסמנר,ג.

להצלחה'הכרחיתנאיהנההשופיםהפיקוךדרגי

בהםאשרמצביםלהתהוותעלוליםכמלחמיה,

הואאלאדשאישה'נובלבדזולאהעליוןהדרג

אלה.מתחומיםיחרוגחייבאף



האופרפויתברמההלקח

זאפ,טרתוח-פתוחותמשימוח
המוטלתהאסטרטגיתהתעודהאתלהדאגכדי
הרצוףהעיביהשטחעלהשתלטות---עליו

-העבריתירושליםוביבושא"ישלבמרכזה
הבלתי-אמצעיים,בריתוובניהלגיוך,חייביםהע

:הבאותהארפרטיביותהמשי'מותאתלבצע

וב-ירושליםובעיר-:העיקריהמאמץא.

אליה.ורך'

האופרטיביהתאתץ-העיקרישלההבטחהב.

גזרתו.אגפיושל

עמדואלואופרטיביותמשימותשללמימושן
ה-האפשרויות-הפתוחותהלגיוןמפקדתבפני

:באות

מ-לשתיהתחלקההתאמץ-העיקרימשיסת

באופיה,אופנסיביתהראשונה,-:שימות-עשנה

אופנסיביתוהשניה,;העבריתירושליםהכנעת

ה-מבחינתדפנסיביתאולםהיא,אףבתוכנה,

ע"יהבירה,אלהמוליך'העורקניתוק-:ביצוע

וסביבתה.בלטרוןבמתחם-הגנההתיצבות

אופןאתלקבועחופשיתהיתההלגיוןמפקדת
אתיגםאלו,משימות-משנהזנתיביןהשילוב

עצ-האופנסיבילתפקידהשוניםהפתר'ונותגוני

כוהאתולשבורלהתאמץיכולההיתה'היאמו.

הסתערותע"י'בירושליםהיהודיםשלההתנגדות
לנסותבאפשרותההיהומאידך-גימאישירה,

אר-הרעשהע"יהתשה,בדרכיעללהלהתגבר

חישו'במתוך'המצור,והתגברתרצופהמילרית

האוכלו'סיה'בתוךנפשיוזעזועומים,'מזון'וכהוסר
כ-אמנםהעיר,לנפילתיגרמוהבלחי-לוחמת,

התקפהמאשריותרבטוחאבל-אטיאורח

ממש.

היההלגיוןשלהא'ופרט"בייהפיקודכמקרה

להסיקעליוהיההאחרונה,בדרךלנקוט'מחליט

דגש-יתרשי.מתשלהו:כהחיתהמסקנהאתמכך

חייבכלומר,-הדפנסיביתמשלמת-המשנהעל

אלאמערך-'ההתגרנטתאתלחזקרקלאהיה
הלעבותו.להרחיבו

האופר-האגפיםהבטחתשללמשיתהואשר

כדרכיםאותהלבצעהיהאפשרי-טיביים

הערכותעשי-;שומת
ע"י-להגנה-קבועה,

ריתוק-והטחה.פעולותע"י-מסך-'מבטיחהצבת

המוטלתהאסטרטגיתהתעודהאתלהשיגכדי
הס-'למול'העבריתירושליםאתלקים-עליו

הפיקוד-האופרטיביהיהחייב-ומצררתערות

האופרטיביותהמשימותאתלבצעצבאטשל

ע"ישנוצרותנאיםאוותםסמךעל(הבאות

שלוהראשוןבשלב'שנוצרווכשלו,טתהישגים

:המערכה)

במערך-התגוננותשאין-לערערההחזקהא,

הבירה.שלהיהודיהחלקסביב

מבחינתממושכת,לעמידההעירהכשרתכ,
והמחיה.אמצעי-הלחימה

היואלואופרטיביותמשימנת'שללמימושן

צבאםשלהאופרטיביהפיקודבפני'פתוחות
:הבא'ותהאפשרויות

שלה"בשלב'היההראשונההמשלמהלמען

הראשונה)ההפוגהועדבמאימ18-3המלחמה
בשלב-אם-בי;דפנסיביפתרוןרקאפשרי'

מבצע'כעת-ירושליםעלהמערכהשלהפותח
נפתה'-המחקר)בגוףשהוזכרכפי(יבומי""

מכריעלשיפוררק,לאסיכויהיהודיהצד'בפני

תוקמניה,בדרךכירושליםמערך-ההתגוננותשל

תמיסתע"יבכלל,מהלהכהעה'אףיתכןאלא

יהעתיקההחדשההעירעלהשולטיםהרנסים

כאחת.

מאמץהיהדרושהשניהלמשימהאשר
אופנ-

משתי,כאחת-לעירדרךפריצת-סיבי

שלמהחם-החסיתהעלישירההתקפה:הצורות

הנתיבאתכךע"יולפתוחלסלקו,על-מנתלטרק

הנ"להמתחםשלונטרולוריתוקואו-הראשי

שלבמרחבואלטרנטיבינתיבלהחדירכדי
ה-

האויב.שלהדרומיאגף-האופרטיבי

הישלאהשניההאופרטיביתהמשימהמילרי
ז,המעיןמאמץעולבהצלחתורקתלויאמנם'

מש-במאתציםגםמותנההיהאלאכשלעצמו,

הגנתימאמץ':ומגווןשוכהתובןבעלילימיה,

-ריפתההנתיבים,אחדאתלהבטיחכדי

אתנתיב,נאותולהזריםכדיארגוני,.מאמץ

מאמנו.-;הדרושיםובהיקףבקצב'ההספקה
כמידה-להנועהבכלללהכשירוכדיהנדסי,

בדרך-אלטרנטיבית.הויןושהמדובר



היריעוהו-:האוט-טימורםהטהלכים
ותטעולמהכוחותהקצאת

הערביהצד
פעילותלגבימושלםאחקרבידינועדייןאין
הנסיוןולפיכךמלחמת-הקוממיותבעתהלגיון
הא'ויבשלהאופרטיבייםהמהלכיםאתלסכם
בכלל,ירושליםעלהמערכהשלהשניבשלב

להתבססיכולבפרט,'לטרוןקהבותותוך-כדי
יאהןשאףהלקיוח,ידיעותעלרק'לפי-שעה

לצדן.'השערותועלמדויק,'לאימות,ניתנותסולן
מצטיירת'אלו,והסתיגויותמגבלותעםבהתחשב

ובני-בריתוהלגיוןבצדהאופרטיביתההתפתחות
:הבאיםהקויםלפיבערךהבלהי-אמצעיים

ידיעות.א.

טיבו'עלברורמושגאיןעכשיועדכיאם
מפ-לרשותשעמדהומר-המודיעיןשלוהרכבו

ה-גרחתעלתכיהרושםמתקבלהלגיון,קדת

ל-דכ9בוהיהלאפנים,כלעלקרבות,
ואופיםגודלםלגביאמתיתהערכת-בצבהסיק
הרושםגםמתק'בלן3היהודיים.הכוחותשל

אפילוחסרתהההלגיוןישלהאופרטיבי'שהפיקוד
שבשבילויתכןידידותיים".צבאותעלידיעות"

מןקחוקג'ישלצבא-ההצלה""שלבנסיגתוהיה
אם,ספקישוכן;הפתעהמשום'הלמשולש"

ח"לופי-באותה-עתקלימיםהיומיהה,ובאיזו

שלצבאוביןותיאומןתכניות,עלאינפוהמציה,

העלראקי.חיל"המקולוחלביןעבדאללה

הערכות-התחלית.כ.

הלגיוןהערכותאםלדעתאי-אפשרלפיכך'

תוצאההיתהכמאיהו'-18ה-15כיןשבוצעה
מתוך-חוסר-תגובה,אוהחושב-מ'ראשתכנוןשל

של'נסיגתו.לאחרש"המשולש",עלברירה,

עדייןניתןלאוכןריק".הלל"היוהקטוקג'י,

בעל-שלסיועוהיקףאתברורבחשבוןלהביא

מפ-ערכהמקום,מכלוטיבו.העיראקיהברית

כוחו-אתמאונם)ואםמרצוןאס(הלגיוןקדת

6שלהמצומצמיםתיהם
גדודייםצותי-קרב

ה-המשימותכלשלבבת-אחתמילויןלקראת

התקפה-:למילשצוינוהעיקריותאופרטיביות
הכטחת;אליההנתיבשליניתוקו;ירושליםעל

יהמאמץ-העיקרישלהאופרטי'בי-הצפוניהאגף
הזוהה'זהאחרוןתפקידשלביצועו(המשולש

שלהעיקריותהאסטרטגיותהמטרותאחתעם

השסחקלהשתלטות-עבר-הירדןממלכת
הארץ)יבמרמז'הרצוףהערגי

ה-צותות-הקרבששתהוצבולכך,בהתאם

זמןואורגנוהוקמואשרנדודיימ
כן,לפנילא-דב

:כדלקמן
כתסך--והשלישיהראשון-גדודיםשני

והמערבי.הצפוניב"משולש"מבטיח
ירו-נגד-והששיההמישי'-גדודיםשני

גופא,שלים

מתחם-החסימהאתתפס-הרביעיהגדוד

בלמרון,

בעמדת-חיבור-ובינויתגערך-השניהגדוד

אתארעיתתופסכשהואהאלו,הגזרו'תשתינין
להרטדחר",ומולנבי-סמואל'שלהמשלטים

להפרישצורךהיהאלהעיקרייםמריכוזים

יריחר:הראשיהלוגיסטיהעורקלהבטחתפלוגה
ו-פלוגת-רגליםנשארוגםכןגשר-אלנבי,--
גו'ש-כיבושלאחר(חברוןבחבל'מחלקת-שריון'

השאיפותלמולמדיגי-אסטרטגי,כיתדעציון)

זה.חלק-ארץלגבי',המצריות
בולטות,וואופרטיביתהערכותשלמגרעותיה

היסודיתהסתירהבהמתגלהראשית,לעין,

הלגיוןשללכשלונם,הסיבותאחתהיתהאשר(

ביןהסתירה-בכלל)'הפ'ולשימהצבאותושל

זירת-הפצולה.היקףלביןהפועליםהכוחותעצמת

הצבתו"דקות"פטורלאותםגרםאשרדבר
כמורכן,זה.למערהאופיינייםשהיוגייסות,

וירת-וגודלעצמת-הכוחותביןהעדי-היחס'עקב

רחב-אופרמיבי.תפראזכנרנפצר-הפעולה

החלהמבר-ירדניהצבאשלהדרומיבאגףידים

אמנם,המצרי.הצבאשללחזיתוועדמלטרון

אבל,;רצוףמרביישובהיהמיושבזהחלל

הישובעובדתהיתהלאהיהודי,בצדכמושלא

ל-וכושרבטחוניתהאחזותDDוכללכללזהה

עמידה-לוחמת,

הראשון.האופרטיביהשלבג.
שלבגזרה-האופנסיביתריכוזוחולשתעל-אף
כהתקפהבמאיב-19הלגיוןמתחילירושלים,
בעלותטקטיותהצלחותאמנםקוצריצואשילרה.*

;לשוטריםובית-הטפרשיך-ג'ראהככיבושערך

כעירהיהודיהרו'בעעלמוגברלחץע"יוכן,

מןשהראל"חטיבתלהעברתהואגורםהעתיקה

הו-ציון.דרךנסיון-הפריצהלשםהפרוורור,

שלנומערך-ההתגוננותנשארבסיכום,אולם,
איתן,

העיק-המאמץשלהדפנסיביתבגזרת-המשנה

משיגלטרוןשלבמתחם-החסימההאופרטיבי,רי



לרושליםאלהמוליךהעורקפטרתו,'אתהלגיון

מפ'עולותיה'שמס,תברכפימוחלט,ניתוקמנותק

ביןזה,בקטענבעתי"=חטיבתשלהאחרונות
הצלחהשלהממשיתמשמעותהבמאי.ל-20ה-18

-לשערהלגיוןשיכולסמה'היתהגדולהוו

הראשוןבשלבהלוגיסטיהארגוניכשלוננועקב

בגוף'שפורטלכפיירושליםעלהמערכהשל

המחקר).
במתחס-הלגיוןפיקודנקטלאיחד-מס-זאת

היהיכולשלאוקרוב-לודאי(צעד,בשוםלסרון

ל-שעמדוהכוהותלפיכזה,צעדבשוםלנקוט

האחזותואתלעבותכדיזה),נשלברשותן
הראשי,הכבישסןדרומיוזהאופרטיביבחלל

מבודדכבמשמר-חוץבהר-טובלהחזקהפרט

ובית-בבית-ג'יזבלתי-סדירים""שלולתאך

ל-ביתי-"תקיף"נסיחעשואףלאשרסוסין,

כפר-זה,מרה'בשבתוךעמהתמעלהתקפה
אוריה).

ש-התקפהשאותהלשער'ישזאת,לעו'מת

ובסיועמקרמייםכוחותע"יכמאי,ב-17בוצעה

הערבית,בכפר-סבאעמדותינונגד'שריון,של

האופרטיביפירושה*התיכונהבחזיתאשר
להבטיחעל-מנתהלגיון,של'להסחהנסיוןהיה

ב"משולשא.אגפואת

השני.האופרטיביהשלבר.
הלגיוןשלהכוחותמצבהשתפרבחודשב-23

הו-23ה-22עוביןביממה'וסממית,ניכריכשצפן

לתוךהע"ראקיחיל-המשלוהשלכוחותנכנסו
אתכךsdyעחררוכיוקרוכ-לודאיה"משולוע"

המאמץ-בגזיתלפעולהלגיוןגדודישני

(9הימים,באותםבערךהתיצבוגםכןהעיקרי.
שהאחיםשלהמתנדביםיחידותלפני-כן,מעט

חזיתשלהדרומיבקטעהמצרייםהמוסלמיים"
לשביעת-יצונוהיתהלאשאוליעובדהירושלים,

מצב-לפיאךמדיבית,מבחלנההלגיוןפיקודשל

זו.כתגבהרתלזלזלהיהיכוללאכוחו
מפקדת-הלגיוןעורכתעצמתהגידולעם

את
עריכה-מחודשת,כוחותיה

נוסףבצעדפותחתוכן
שלפניה.האופרטיביותהמשימותמילוילקראת

ה-מחדשהאופנסיביהמאמץ-'העיקריבגזרת,

כ-שנתפשהגדודיםשניכעזרת'יתנןלגיון,
המצריים,המתנדביםהפעלתאגבוכןמשולש""

בקרבותירושלים.עלהישיאהההסתערותאת
ורמת-רחל,נוטר-דאה

מן
ה-23

במאי,ה-25ועד
בכשלון.זהנסיוןנוסתייס

-המאמץ-העיקרישלהדפנסיביתבגזרה
אתהלגיוןמכפיל-לטרוןשלמהחס-החסימה

השנעהגדודאתלמתחםהעברהע"יכוחותיו

ראדארלהו4בנבי-סמאלהקוסמתגזרתואשר

ויחידות-מקו'מייםכוחותי4עקרוב-לודאינתפסה

ב"מ,בולש".שהתפסהגדודיםשלמשנה

כזחשוםמפנההלגיוןספקותאיןעתהגם

האופר-האגףלהבטחתשלההמוגברתמהעצמה

הפתות.טיבי

הצלחתואתקוצרהלגיוןכאשרכן,עליתר
אין-במאיב-25הראשונהההגנתיתהטקטית

כל-שהוא.אופרטיביניצולמנוצלהזו

השלישי.האופרטיביהשלבה,

דילדלתביוני,'ל-11ועדבמאיה-26מןהחל
התמורותעללעמודאפשרההפוגה-הראשונה,

ירו-עלהמערכהשל'האיפרטיביבניהרלהבאות

יהערביםמצדשלים

הלגיון,מפקדתהתיאשההאופנסיביתבגזרה

ההסתערותמשיטתההגנתיותהצלחותינולנובח
גופא,בעיר'ההתשהבשיטתוניסתה-הישירה

התוק-הפעולהמוגברת.ארטילריתהרעבוהי4ע

ידהעלוכבוצעהכעלת-ההיקףהיחימהפנית

הנ"להמבצעידה"בבבמשך'גאתגגזהה

בראש-וראשונהנועדה-העתיקההעירכיבוש

בעקיפיןבהוהיהשנפגעה,הפרסטיג'הלהצלת

-העיקריתהמשימהבכשלוןהודאהמשום

ירופ)ליסשלסערך-ההתגוננותעלהתגברות

החדט,].

הרעשהשלכדרךהבייהאתלהכניעהשיון

שימתדוקאלעיל,כברשצויןנפיחיוב,ומצוו

מ-שלהדפנסיביתהמשנהגזרתעליתרדגש

עיקרי."מאמץ

זגבגזרת-משנההלגיוןשלההאחזות
ל-מבוססתאמנםהיתהלמרון-יאלו,גזרת'

רופפתנשארהאולםמקשיתמבחינהמדי
אומרטיביח.מבחינה

באופןלפחותדהמה,הלגיוןשמפקדתכךעל
כבהתאםמניתהמעידהשת,בחולשה'עקרוני,
הצבאאלז')בספהראההעידאקי,לדו"ח

יננה--עקיר-לעבייתקדםכיכ-28.5,המצרי/

מפקדת-הלגיון,שאתהמקור,אותולפיכן,רמלה.

הצפוניהאופרטיביהאגףשהבטחתלכךובצדק,

שכוחותייכדיותוקפני,יזוםבאורחונבוצעשלה
ירושלים.לתזיתהגבורתמהגשתויוסחויפותקו
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ב-שיפגשהעיראקיהצ'אטמן'היאביקשהלכן

טול-כרם-נתניוגבציררעולות

כמעטהלגיוןמפקדתשלאלודרישותיהאם
ה-אמצעי,הבלוניובעל-הריתהע"ינענו'ללא

ובעל-הבריתע"יכל-עיקרנעםולא'עיראקי,
לאעצמה.היאגםהמצרי-הריחמתתרה",

לשפרכדימעטיצעדבשומזהבשלבאףנקטה
הנ"ל.הבתימתמןמצבהאת

ה-שהפיקוד-האופרמיביבעתאדרבא,
עללהתגברנסיונותיואתהפסיקעבר-ירדני
ב--ישרהבהסתערותהעבריתירושלים
ה-ההבשתהמסךגםנעלםממשאותה-עת

ה-הכבישמןדרוטיתבלתי-סדירים,שלדק
נש-מרחבבאותוהאופרפיביהחללראשי,

המיבויכךעי,יונפתהלחלומין,פעוראר
היהודי.הצדלטובתלמפנה

נמנעת,בלתי'זאתהתפתחותהיתה'האס
מחוסרלהנכתהלגיון,שלההם"קוד-האדפרטי'בי

הת'רחשמהלפי-שעהיודעיםאנואין?גרירה
ל-אשרהנתרניםלפיארלםהאוהב,'כמפקדת

לפניו.פתוחותהיוכינראה-כעת'רשותנו
מספי.אפשרויות
בשלבנמצאיםהיוב"משולש"כן,עליתר

ו-מוגברתחטיבת-רגליםהשלישיהאופרטיבי
אףואתןהעיראקי,הצבאשלממוכנתחטיבה
שכוחהדעת'עלמתקבל'להלכה'מקומיים.כוחות

לפחות-יעילסיוע'ללגיוןלהגיש'היהיכולזה
לכיווןנמרצות-יותרהסחה'פעולותביצועע"י
סניגורע"יישיר,באורהגםאולםומעהב,שפון

ממש.ירושליםלחזיתגייסות
בהערכותהעיראקיהצבאהסתפקזהתחת

לאוי,גמישהכלתיסכלמטיבצורח,יהגנה-קבועה,
כפר-גאולים","לכיווןהלוטותבהפגנותוכן

ו-בחודש.הו-30ה-28כיןוכפר-יונה,יעבץ
ממסוניטלהלגמרי,הוגור'ותקכסופו-ש'ל-דבר

שלםהתקפת-הסחהע"יאמה,שלאפשרותכל
יוני.יבראשיתג'נין,יל

כשלוןנתל'העהבישהצדעומראפשרכסי'כום
תקונהבאותרן'ירושליםעלבמערכהאופרטיבי

:הבאותהסיבותבשל
נאותהבמידההעריכהלאהלגיוןמפקדתב)
שלהןירושלים,מצודתשלכושר-השנוידהאת

תבלתי-לוחמת.האוכלוסיהשלוהןחיל-המצב
הסתערותשלnDDlnnבמהלךנקטהעל-כן

נתיוןלשםוריכזההעברית,העירעלישירה
כוחותיה,שלגדול-מדיחלקזהבלתי-מוצלח

במידהועתהאתגחנהלאהלגווןימפקדתכ.
שסיכזיהכךעלצרכהדיכהו'רהובצררהומספקת
-האסטרטגיתמטרתהאתלהשיגהיחידי
מימושואתלמצואיכול-ירושליםליבוש

ניהולע"יכלומרדפנסיבי,באורחהאופרטיבי
ה-בנירחבויומהגמישותבעלתמערכת-הגנה

האופר-הגזרהשהיתהלעיר,הדרךשעלחסימה
המגרעת.טיבית
לפתוההערביהצדה"המסוגלבלתיכןג.
דוקאבפניוהתיצבהאשדהמרכזיתהבעיהאת

שבתוכוהאופרמיבי,החללסתימת:זאתבגזרה
מכמהנבעהזואי-יכולתבורמה".דרך"בוצעה

העדרהיוכיניהםטהעי'קרייםונראהלקורות,
קשיחות-עצם-הבעיה;.ומללמדיחדהראיה
נהגייסותותמרוןבהערכותוהעזה,יזמהזחזסר

ל-ובכפיתיתשגרתיים,קויםפיעלתפעולם~

התקנון.שלהיבשההלכתו
המפקדות,ומתיבין,שהיחסיםמאודיתכןכן'

אחדהיוהעי,ראקי,היל-המשלוהושלהלגיוןי2,
ולמעלה-מבל-המערכה,גההוללאופןהגוהמים

עםשיתוף-פעולההעדרעליהשהשפיעהואספק
ביןהניגודפריבעיקרשהיההמצריהצבא

המחנהשבתוךוהאסטרטגיותהמדיניותהמגמות
הערבי.

העבר-יידנישהאויבציינוהקודםבפרקי.

האסטר-בחשבונוהפולשיםהצבאותמיהר,נבדל
הוזכרוזאת,לעומתיותר.והמעשיהשקולטגי
שלו,המאמץ-המלחמתיעלשחלו'ההגבלותאף

לרשותשעבדהכוחעצמתעלמכךיכתוצאה
מנולותרקאלו,אסטרטגיותמטרות'שלמימושן

עללגשרהיועשויותהאופרטיביהפיקודשל
זוחוליהשלבהעדרהודוקא-זהפערפני

הערבי.הצדשלהכשלוןעיקראוליטבת

היהודיהצד

ידיעות.א.
ח-תפרקעליהשדוברנשפלת-הטודיעין",

ל-למדי,ס'מיכהתקופהבאותההלתהגוום,
מושגיםהיוהיהודיהצדשלפיקודקהאופרטיבי

ו-עצמתםהאויב,כוחותכונותעגביקלושים

תנועותיהם.
מרכנישערכזידיעותלידיוהגיעו,לא
וה-הפלישהתכניתכל,ראשית:ביותר



צבא-"שלנמיגווו-בה,שוקלוטינויים'
פלישתהתהלתעםה"משולש"מןההצלה"

כני-שללוה-הזמנים-,הצבאות-הסדירים

ה--,גזרהבאותהוהערכותוהלגיוןטת
ל-העיראקיחיל-המשלוחבכנימתאיחור

במערך-הלגיוןהתיצבותעובדתקמשולש",
;בההערכותוואופןלטרוק-יאלו,החמימה
לה.דרומיתהאופרטיביההללשלוקיומו
במספוא-המתבלבוחנושלאוריתכןגםאם
לתמרון-העשויותמאורגנותובעוצ'בותכחימוש

מלאניצרללנצלכולים"היינולא-אופרטיבי
ספקאין-כידינוהיואילוגםכאלוידיעות

מכ-השמעה'משפיעה'בכל-זאתהיתהוממציאותן

שלנו.המהלכיםעלרעת
מ-יכולתבעלתטערכת-מודיעיןבהעדר

אוביקטי-סיבותבשל(שלבבאותוספקת
אלהמהלכיםיכלובמחקר)שפורמוגיוה

שלחופשיתהערכת-מצבעלרקלהשען
ה-האפשרויותלבביהאופרטיביהפיקוד
ידיעותאותןעלוכןהאויב,בפניפתוחות
הלחימה.כדיתורבהדרגהשנרכשו

התחלית.הערכותב.
מ-היה'שלנוהאופרטיכיתההערכותחופש
מאשיתהעיבי.הצד,שלמזה'יותרההב'הצומצם
בידו,היתההאופנסיביתשהיזמההעובדהכחמת
אסטרט-מבחינהבדפנסיבהנמצאיםשאנובעוד
חריפותביתרשתגיעמן-ההכרחשבומצבגית,
-הכזחותעצמתשביוהסתירהביטוילידי

אשרסתירה-זירת-הפעולהגודללביוהאעליס
ה-אצלמאשרפחותלאאצלנוקיימתגיתה
האופרטיביהתמרוןלחופשאחרבלם""אויב,
שלהמיליציוני-טריסוךיאליהאופיהיהשלנו
גייטותינו.שךגדולחלק

ה-גורית-המשנהמתיעלירושלים,בחזית
היו-אליהוהדרךהעיר-שלהא:'פרטהביות

עצ-"חטיבות,זבתיבבר,'שהוזכרכפימוצבים,
הראשונהשהעוצבההיתהההנחהו"הראל".ייני"
בעלותשומתיחידרתשלגברהאאוזכללהאשר(
-כשרותהפכוטרםואשרמיליציהני,'אופי

צבאיתלפעולה-וחימושארגוןאימון,מבחינת
ה-מאופרטיביתהמשימהאתתמלאסדירה)

העירסביבמערך-התגוננותקלום-דפנסיבית
אתתהוהשהראל"שחטיבת-הפלמ"חבעוד'-

עצמו.טורים-ושלהנותב-ז!;במקרהי

לשםלמיוצרהע'לולריכוזאותושלגרעיה
הדרך.פתיחת-האופנסיביתהמשימהביצוע

מוטעית,היתהזאתשהנחההזכיתההמציאות

אוביק-מסיבותהירושלמית,שהעוצבה'מסתבר,
מסוגלתהיתהלאיחד,גםוסוביקטיביותטיביות
ולכןהלגיוןשלההסתערויותאתלבדהלבלום
החטיבהמרביתאתתכופותלהעתיקצורךהיה

יתרהעיר.לתוךהעיקריתממשימתההפלמ"חית
גםלדאוגהיתהצריכההראלע"הטיבתכן,על
הראשיהכביששלהמזרחיהקטעלהבטחת-
בידינו.שנמצאקטעהבירה,'אל

שלהמערביהחלקשטרהנוספת,העוצבה
הראשוןהשלםב'משךנכללירושליםאלהדרך
משגהבגלל(פעולתהמרחבבתוךהמערכהשל
בגוףשיצויןכפיכמטה-הכללי*,המתכנןשל

אותה-עתכוונהכבבעתי"חטיבת-המחקר)
חזיתעלהגנה-יהמקרריהעיקרילתפקידה
הדרום.
שלהשניהשלבהתחלהעםהתהוהכך

03אופרטיביחללירושלים,עלהמערכה
הוה;היהודייםהכוהותשלבהערכותם

למילויכוחמראשוהוצבהוקצהלאאומר,
בחזיתההכרחיותהאופרטיביותהמשימות

בו.והחזקהלבירההנתיבפריצת-זו

אג-שלאימפרוביזציהע"יהחללסתימתג.
רופי-פעולה,

לפרקים(היהודיהפיקוד-האופרטיביאולם
כפיהאסטרטגית,'ההנהג'ההתערבותכדיהזך

נקודת-עללהתגברהצליחהקודם)בפר'ק'שתואר
ה-המהלכיםתוך-כדיכוחותיהבמערךהתורפה
-אגרופי-פעולהקובצוהמערכהשלשינים

גסבהןשהיושגרתיות,בלתיכשיטותשקובצו
לא-מועט.סיכוןוכןכושר-אללהויגםהעיה,
שימותאופיעלכפרוטרוטהמחקרבגוףעמדנו
בלתי-מאומנתהדשה,חטיבההופעלה,אלה:

המסג'גדודיהנקרעו-;עדייןנבלתי-מגובשתן'
אוירת,היוניתחויתנחשפה-;שלהםגרות-האם

המרכזית.לחזיתטסףכוחהזרמתלמען

הכל-האופרמיביתההתפתחותלנוכח
ב-לקבץלחלוטיןמן-הנמנעזההיהלית,

השוניםהכוחותאוחםכלאתאהדפרק-זמן
המערכהתוךאלבהדרגהבדיעבדשהוזרמו

לפיכורהשונים.שלביהבמשךירושלים,על
במקום,כזהריכוזלהתהוותהיהיכוללא



לצדיקנההממפריתעצמתומבחינתאשר
לטרון.בקרבותטקטיתעדיפותהיהודי

אג-יצירתהמאמץ,שלרציפותואולם
והפעלתם-כשלונוססאחריגםנוספיםרופים

מעין-בסיכומםחיה,פירוזכם-מחדש
היהודי,הצדבידינתןאשרריגוז-בזמן",.

האופרטיבית.העדיפותאתבסופו-של-דבר,
צעד-אלאבב'ת-אחת,לאנוציה.שתעדיפות

יהבאיםהשלביםלפיצעד,
הראשה.האופוטיביהשלבי.

ה-23ועדהמ-17/18הזמןאתמקיףזהשלב
משתעזתםמסתברתזאתתקויהבמשךבמאי.
עלהראשונהבהערכהכשלונותינושלהמנאה

ב-החזקת-קבעלהחזיקאי-יכולתנו:ירושלים
והעובדההעיראלהדרךעלשבידיםמשלטים

אתארגונית-לוגיסטית,מבתיבהניצלם,לאבי
הדרך.שלהזמניתפתיחתה

הצ-:היושלבשבאותוהטספותהתמורות

הת-;גופאבירושליםהראשונהההגנתיתלחתנו
ללאלמרוןשלבמתחם-החסימההלגיוןיצבות

בהערכותנו-האופרטיביהחללסתימת:ידיעתנו

אזור-ההתכנ-אלשבע""הטיבהשהגויע"יאנו,

שלה.סות
השני.האופרטיביהשלבונ

האופר-בהתפתחותהבאההמוגדרתהמדרגה

הלותבמאי.ה-26ועדה-23מן'ההמיםהםטיבית
הצ-היאהראשונהעיקריות.תמודותשתיבהם

1כמערכההדפנסיביתבמשימההסופיתלחתנו
שלוהגדולה-יוהר,הטסתה,ההסתערותבלימת'-

העיר'עלהאזיב
בהשקעהמות'ניתאמנםהיתהזאת'הצלחה

;מראשתהכנןמאדלגדולים-יותרכוחותשל
שלמרביתה,העתקתאתכאמו,ר,התבה,היא

עלהמקו,ריתושזהתהלעיד,השצלע"חטיבת
הנסיוןסובהבעתרוקאושת-אליהההרך

לפריצת-הדרך.הראשט

צורהמראשלבשזהשנסיוןהעובדה
ש:מתחם-החמימהעלישירההתקפהשל

בגוףהמתוארותהתוצאותכלעלבלטרון,
מאפלת-לא-במעטנבעזהדברהמחקר-
אתרקלאומעינינושהמתירההמודיעין,

אופןואתבלטרון,הלגיוןשלהמצאועצם
אתאף-יותרשחשובמחאלא,הערכותו,

אתזגשבהערכותהמכרעתנקודת-התורפה
הכביש.מןדרומיתהאופרטיביהחלל

השלישי.האופרמיביהשלבי,
חלבחודשה-30ועדה-26שביןבימים

המודיפין,אפלתאתפיזרההלחימהההפנה.
והת-עליוהשתלטנוהת%-,האופרטיבי,ההבלה'

לפ-האפשרותבפנינונפתחהכךע"י12.כססט

מאשראחרפתרוןפריצת-ההרךכהדהמתאתתור
נתיב-הכשרתע"י-בתחם-לטרוןחימילע"י

ה-היזמהימעכהיבההששתעםאלטרנטיבי.
לידים.ירושליםעלבמערנהאופרטיבית

הרביצי.האופרטיביהשוב3

פתיוןזה,חדשפתרוןהאםאי-בטחוןמתוך
ב-המשימד,למילוי'יבשהאים-האלטרנטיבי,

מתחם-עללהתגברהבמיונותנמשכוטורדה,

ישיתההתקפהקעייטרון
שפורטו-טסיבותאשראלה,נסיונות

בכ"זמילאובהצלפה,הוכתרולאבמקומן

האויבניטרולשלהאוביקטיביהתפקידאת
תפקידאתכןוע"י-מתהמואלוריתוקו
יו-מעתההלובשהמאמץ-העיקרי,הבטחת

מאשרוארגוניהנדמימאמץשלצורהתר
להימה.מאמץשל

נשארת-שנכבידהואופרטיביתהיזמה
מצדרצינינסיוןכלללא'היהודי,הצדכידי

ממם.אותהלשלולהאויכ,

מרמה'פ.-קי-'הלקחאתארפסה,לסכם,אפש'ר
:כרלקמןלטרוןקרבותשלהאופרטיבית

תוקפמיםמאמציםזאתברמההתשודדוא.
שלנוההגנתיהמאמץהצודים.מש.ני'והגנתיים
ה-האויב.שלהיזמהאתבלםגופאבירושלים

ה-אתכבשלעירבדרךשלנוהתוקפנימאמץ
החדש.הנתיבאתופרץיזמה,
באוהתוקפניהאופרטיביהשאימץהישגיב.'
התקפה,כלאדרבה,הטקטיים.תטול71בהעל-אף
מד-והיותהתירומה,תרמהאי-הצלחתה,למרות

הסופדיו.האופרטיביתלתוצאהוגה
עמ-נתפסוא',שלבלבן-'נון'מבצעבעקבות

בנתיבענודההתחלתאפשרואשרהמפתהדות
לודאי,קריבאשיי,מפתתתמהותלבירה,החדש

כזאתיחסיתבקלחיבידי'טנופלוההיולא
לתפיסתם.שקדמהלסרוןעלההתקפהאלמלא

מהמזיבמנעבןקנוזא"מבצעשלהשניהשלב
אתהבטיחזה,היומגמלעומתיעילנגדי:מהלך



אתוהיזקבורמה*ב.דרךההנדסיותהפעולות
הבמביכתנוכהשליסתמ

ההתקפהשלהעיקריתהתרומהגםהיתהזאת
ל-המניעגםאםיורם*,ימ'בצע.השלישית

דרך"שמאהתרדהדוקאבעיקר.'היתהזהמבצע
מוקדמתוהכרזהכמועדההושלםלאבוהמה"

אשרטטנילכשלון'לעהגרוםההפוגהסולמדי
יחד:גםואסטרטגי

ריכוז-כיח*היותהאלהמאמציי'שרשרת
היחסיהפיזוילעומתימקום),לאיםםש4שמן"
האויב.,כוחותשל

במל:השולטהדיאלקטיהחרקקבעלפיכך
ה-שלהטקטייםשההישגיםבז'מןכו-:חמות
גתילאירושליםעלהמערבהשלהראשוןשל'ב
הביאוהמקוהה,והאסטרטגיהאופרטיביהפריאת

השניהשלבוחלהטקטייםהכשלונותשלושת
הבטחת1וכראשונההאופרטיביתהמשיטהלמילוי

ירושלים-כמיש-שלהלוגיסטיהעמידהכוח
ושמהןהאופרטיביתהמשימהומילוי;ריו

כעיר-בעקיפין.ההתגהננוינסערךמליק
אתרבהתמידהיצרימצדןאלההצלחית

ל?,השלישיבשלבנוספותלהצלחותהיסוד
והשלימיולירא,דניי*במבצעי.המערנו

קוסמיהם.יטן

סבלויחד,גםהמתמודדים,הצדדיםשניג.
עצמתכיןהסתירה-1אחתיסודיתממגרעה
יגעילוםזירתטיליעומתהפועליםהטחות

תוךלהתגברעלההיהודיהצדגידשלם.
לשניאפדותזאתמגרעתעלהמלחמהמהלךכדי

בקהבותכמוהכוהות,שלזריזתמרון-;גורמים
מע-שללההגנתיהצבאיומשקלהמזג-לשרון
שלהתהוותוצצ1מנעואשרמיה,ישמיטרכת
העיקריותתוהיז4רמןאחדבכלאופרטיביהלל

שלנה
זהמסהוגורםפעללאהערכיהצדלטוגת

חס'רוןאותול9להתגברהכהגרלוהנהלא'וגם
ונמרצים.גמישיםהמרוןבדוכי
אחרותבחזיתות'כמוירושלים,בחזיתגםד.
האס-הדפנפיבהנברההפלישה,בלימתכשלב

שיטוה'שלגמיששילהבע"יהמבוצעתטרטגית,
האסטרטגיותואופנסיבהעלוהגנתיהו,תוקפניות
אףאלאבלתי-מספיקה,בעוצנוהיקלא,שבוצעה

ובלתי-טברתיוהבשיטותוהשיאןממפהללא
גפישות,

אחריםמקרבותפיו'תלאלטרוקקרבותה.
אתאיפואאותהמלמדיםכמלחמת-הקוממיות, ב-באאינושנשלההנצתיתישגמת-המלחמה

שהכרפהאלאכנסעבאאינווהנצחוןמקרה,
ה-היהודי,לצדהכוחות.מיחפיכתוצאהנופלת
אפצעי-לחימהובכמותהלוחמיםבמספהנתוח

ברפה-האופרטיביתזאתעל-אףהיתהזטיבם,
שלוהניהולהפיקדעדיפות:אויבופלעדיפות

וב-אהפרטיביתמרוןגיכולתעדיפותהמערכות
גלתי-פתיימתומציאתאימפרהביזציהכומר

תושיתוושלהמהשלעדיפותשבהתיים,



ומבנהאירגנןפבתינחהרקח
אומהשלהכוללהמהמאמץ-המלהמכיכשם

ההנהנה-שביוהעיקרייםידישסמה0אחדאא

הפיקוד-'האופרטיבישלצעפיוכךהאמטרטגית,

המבצעהכוחשלדמותוע"ילא-כמעט'ביגעים

והעוצבותהיחידותשלהןגני,נןאופןע"יבפועל,

גבישת-יותרמסגרותאותןשליהןהלוחמות,

ודרכיהנבמ9dy12וכן;הללזכאוגדותגובהן

הממה-נצללהשונות,המפקדותשלהעכוהה

לאאותותיהםאתמתמם'אלהגורסיםהכללי.

המלהמההנהלתשלהגבוהותהרמותלנבירק

עלגםלא-פחותמשמיעיםשהםאלאוהמערכה,
הטקטית,ברמה-ממשבשדה'הביצוע

ההצ-אתולאהכשלושתאתלאאין-להבין

ואלה-בכללהמלחמהוגלזה.ומבשלבללית
ואין--כפרטקרבות-לטרוןבשרשרתשאיועו

ב-המבצעיםצמואשמתוכםהקשייםאתלהבין

אתראיה-נבונה'ראותבלי-השועתרמות

דאז.הצבאי'כוחנושלהארגוניתמהותו

למדודשאיןהמחקר,מנוףנאמרכבר

נק41לפיומגרעותיו,יתרונותיועליה,כוח
מדינהשלומגובשסדירצבאשלמידה

פניםבשואאיןלעומת-זאוגוותיקה.קיימת

כללחיתשלא-ניתןכיהמענהאתלקבל
צבא".כאלאליולהתיחם

מדינה-שלצבא-מתהווה,צבא.זההיה

תכופות-בהשנתקליםתופעה,-מתהוה

מדברי-החלהמלחמות,בתולדותיחמית

במלחמות-השח-וכלהעצמועמנושלהימים

העת-החדשה.שלרור

מלחמת-הקוממיותכעתהעכריהכוח-'המזוין

עמיםבקר'ב'במהותםלוובדמוהיוה-כגדפים
של!שוניםגוהמיםשלהרברבת-אחרים

ה-ארגון-המיליציוניתמסגרת-ה"טוד-וההכנה

זה-הפלמ"חגשלהמגויסגרעינונהגנה";

האחרות'העבריותוהיחידותה"בריגיה'יוצאי

הש'ניהבמלחמת-הע'ולםהבריטישבצבא
מת-;

בעליהםאףהגולה,מארצותומתגייסיםנדבים

שונים.צב,אייםכגתותפנלומ'סו'רתהכשרה

להתמזג,צריכיםהיוהאלההגורמיםכל
סגולותלעצמם'לרכושמהשוחפת,,שפהליצור

לב-ארגומים,ומוסיםלצקתחדשות,מקצועיות

ה-כאשרששתוכל-משמעתייםמושגיםרוא

יום-יוםדורשותהמלחמהשלהבוערתםבעיות

כלתי-אמצעית.תשובה

ההתמז-שתהליךמכךלהמנעהיהאי-אפשר

תבוצעהבניהשמלאכתבההרגה,אך.יתפתהגות
ההמבעמןוחיפושי-ומך.סעורתחיכוכים,אג'ב
ב-שלשבמבנה-טבוח-הצבאייתג*שלחהיה

ל-ועד'הגבוההההמהמן'ליקויים,ת9אאה

עלגסופעפעתםהשפיעומהברליקוייםנמוכה,
מהנהקהויםילרןכיןבצביימעשהקהלחימ'ה.

התנהלים.הכסדותא,

רקקיימיםהיוהמלהמהשלהההאכשלב
מסגרת,אותהשלהראשו.מים-ביותרהגרעינים

ו-הכוללהמאמץ-והמלחמתיאתיטפחשנועדה

תוךניסה,הכלליהמטההבטחון.משרד-לכרם
עלנוסףזה,נווסדשלתפקידלמלארב,קושי

הגייסותהפעלת-והעיקריהמקוריתפקידו'

נמצאעצמוהואומגםהעהבדהאףעל-ובשדה
חפשיהיהולאוהתרחבות,בניהבתיהליך1%

היהאלומבמגרפותהיסודותאחתממנרערח.
קוי-לקבועהיכולתובמידתll'l[lhQתונממב-

עלהממונההזרועביןקייםשהיהמדיניות,
ה-לבין-אגף-המבצעים-המלחמההנהלת

-לכךהאמצעיםאתלולספקשנועדוזרועות
בו"-האדם.ואגףאגף-האפסנאות

משרשישאחרבכךכפקלהיותיכוללא

ה-שלהשוניםבשלביםשאירעוהכשלונות

רבהכמידהושהכתיבוירושלים,עלמערכה
כפילמרון,עלהקרבותהנהלתאופןאת

בליקוייםנעוץלא-במעםהיההתנוולו,שהם

ה-כוהנואתהמנהליםהמומרותשלאלה

צבאי.

סינ"5-המה-עליונההעדר-;אלוהגרעות

המאמץדהמלחמ-אתומכונתהמארגנתשריאלית

הגייסותמפקדתעלכאל'ההפקידיםהטלת;אי
תקינהבצורהלבצעיבולהזואיןשאותםבשדה'
יעמד-עדיףחוסרהעיקרי;עוהה"09יחר

א,להבל;הממפקיםהזרועות,עלהמבצעתלזרוע
חיזוקה-העיקרעתהמשימותומאחתלכךגממו

בוצעהלא-מצודת-ירושליםשלהלוגיסטי
במירהגרמואלהכלהד'רושים.ובמועד'בהיקף'

עצמה-'מ'ספריתחסרההיתהשלצבאנולכךבבה

מש-אופרטיביו,ת,אפשרויותלנצלכדיהנחוצה

לא-במעטהיוההןהמגהעותבפנית.אלונפתחו



היליצ-מבלושממנהבכוח-אדעלמצוקההסי,בה

ה-שלהכללישמספרםבימן,בובות-הלזהמות,

נאמר,,אםנגזיםולארעלה*הלוךהלךהמגויסים
עתודתלהעדרגסזהמצבגרםשלא-כמעיט
להפע-מצדו,הביא,אוערדבר-פיקוד-עליון

תוארויכ'בר"כתנאיםשבע**הטיבהשללתה

במקומם.

ב-מסג.רת-משנה'ושוםשטתשוםכמרבה

מומחלוונ-חפשייםהיולחהמנהליםמוסדות

טל'שבתהליךההכרחיותהמגרעותמןהילדות",

בין;ושגיאותולימוד-תוך-התנסותבניההתהוות,

באגף-ושיטה,תהל.כהוסרהדבר,התב'טאאם

יחסוקבועתמוגזמים,בח,קניםאוהאפסנאדת
ההדרגים-הדרגים-הלוחמיםביןבלוני-'חסבומ

באגף-כוח-האדםהמשרתים,
זוהיתה'אםובין;

נוצרהשמורתכופות,שועזכההבאפלת-התודיעין"

שלוהמושגיםמדרכי-הפעו'להממעבר'כתוצאה
ה-יהצרכיםאלהשענה"של'שלרות-הידיעונו

צבא-שלשירית-מודיעיןל2,כמדנים-בתגלית,

בכלל,הפעולותמהלךובסופו-של-דבי;סדיר.
גםלא-ומיעטהושפע'בפרט,,ירושליםובחוית

אגף-בעצמו,שהפיקוד-הםעפרטיביהערבוהע"י

ת9באותהסופיתלעצמוגיבשט'רםהתבצעימ,

ל-ד%'תאימים'וכלי-העבודהדרכי-העבודהאת

כרתתכנוןהעיק'ריימיתפקירהשנימילוי
ה-כלללגביכל-צדדישיקולבצלומקיף,

עלהעוצמתגרמתהדוקופיקוח-מבצעים

ומבצע.מבצעכל

אופרטיבי.משהב.

באותהכוחותינובבניןאחרתחולשה

ו-פיקודיותממגרות-ביניםהעדרהיוהעת

עוצ-לביןהממה-הכלליביןבדרגארגוניות,

החטיבות.הלוחטותבות-חימוד

מופקדתמהן,אחתשכלמעין-אלו,מסגרות
כללהוכפופים'שלמה,אופרטיביתמשימה,על

וגז'רות-המש,נהבתפקידי-מש'נההפועליםהכוחות

ו-צלי-טטהכשלמשותהשת,משימהשיצוע
ולש,לב-להאםכדימספיקיםכלים-לוגיסטייט

עשויות-האלההשוניםהמאמציםאתאהדדי
אגף-המבצעים,של,מלאכתועלבהחבהיהקלהיו

וחסנוןתבניתיותתכליתיות,ליתר'להביאוגם
ובתפעולן.העוצבותכהערבות

דרגקייםהיהלאעדייןתקופהבאותה
ב-ראשוןלנסיוןפרםבצבאנו,כזהביניים

ללא-היהחמרונוהצפוז.בחזיתזה,ניוון

אוביקטיביות.סיבותשלתוצאהמפק
בתוקףיכלה,לאאבשטחדוקאראשית,

להיות'ארגון-ההגנה*"שלההכנהמידתהתנעים,

הגבוהה,למע:רכתקהארגוניתבלבד.מצומצמת'אלא
מהותיותרנרדעהו'מהוזות)גלי'לותמפקד'וה(שלו

פיקודית-מבצעית,מאשרמנהלתית
מלחמת-שלתקופהובאותההריכך,עלנוסף'

כברשהוזכרכפיצבאנו,עדייןכללהקומ,מיות
אופיבעלותיהירותשלכנולןיובןמספר,פעמים

מ-לגזרד,מתוקות-מרששמלליציוני-טריטוריאלי,

לבזיון.אפשרוהללאסוימת,
אתנוגדתהיתהזאתשע"בההלהבין,'גלל

ה-שהואאופרטיביתתר'גס6שליעודהעצם

ל-ודילולםריכוזםושוחות,שלהחפשיתמרון

מימוניה.וטל,בילצרכי'אומשימה-מוללתצורך

אשרהכליםמהבית'עתבשתה'חס'ריםהיו'כן
להביאמעין-זאתמסגרתיכו'להבאמצעותםיק

המבשירי-כלי-,רכבדב3-שומיח,:חלאהתועלת

מתק'נים'יחייוה-הנדסה,מספקת,במידהקשר
ועוד.ועודאפמנאיים,

עלתוקף,בכלדישההמלחמהמציאות'אולם

הקמתואתהאלה,האהבהקטיבייםהקשייםכלאף

העוצ-לביןהמטה-הכללישביןורגקבינייםשל

הפיקוד-'העליוןנענהכאשראכן,נ:ה-הלוחמת.'

בחריפות-שהתיצבההחתפתחות,,זולזולדרישה

לסרוקקרבותבעתבהזית-ירושליםדוקאיתר
יותרעודסרבלתשמסגרת-אופרטיביתנסתבר"

בהקמתהמדרכי-אילחוהעוצב'ה-טקטיתמאשר
ה-עוילתהראשית,'-:סיבותמשתיוזאת-

ליכיכולהההיאזומעיןמסגתם,ל2,עיקרית

וההכנה-בראשהתכנון-המוקדםבמ'לאכתהתרו'מם

היום-יומית.הטקטיתההתפתחותילחץמעל

חיו-פונקציותימלאאופרטיבישגוףכדישנית,

ממושכת,גיבושתקופתלוהכרחית-אליביות

ה-השגרהוקניתדפוסי-הפעולהיציקתלשם

זו.במסגורה'אשרקציני-המטהע"יווסדה
האופרטיבישהפיקודאיפוסיהיה,יבלוני-נמנע

הילעומת'יבבאיחור,שנוצרלחזית-הרושלים,

ב-והיהמותנהבהובו!זהאיחורכילאםצרכים'

אלאנתהוה,לאכאמור),אהביקטיביות,סתות.
הבה.בהדרגיות

שמסגרתהנמ'געמןכללזהאיןכך,אלמלא
ו-תכליתיבאופןומכונתהמתאמתאופ'רטיביה,

ב-המוצבותהעוצבותכלאתבהמלטה-תקיפה
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ביברבאופןלהשפיעההסהעלולההזיוע-ירושלים,

האהביקטי-התנאיםעל-אףהפעולות,טהלךעל

המגבילים.גיים

הטקטי.המבנהג,

ל-שנה'לווהמרו'בותהבעיורןעלנתעכב'לא

הלקומנתהיוובהןכיוןהעוצבות-הלותמרת,בנין

אלושלרקולאההיא,כתקומהכלל-הצבאשל

הכרוכותבעיות,-בשית-ירושליבפעלואשר

היסודיתכיהידת-הקרבמהפלוגההשויףבמעבר

ואףכדבר-שבשגרה;והטיבהגדודשללתפעול

והחדשות-לגמריהמורכבות,השאלותעללא

יחידות-הרגליםואיגודשילובשלצ,באנו,כמוביל

הלאה.וכןהיל-השריון,חיל-התותהגים,עם

יהסי-שלדוגמאותשתיעליקכאןנעמוד

רהבנה'שלהאופרטי'ביתהרמהשניןהגומיין

ביטוילידיהגיעואופרהרמ'ה-הטקטית,לבין

המהקר,בגוףהמהנארותברעולות
ה-עלהושתתארגון-ה"הגנה"שלבנינו

ה-הלווומתשהעוצבהכלומר-עקרון-המרהבי

בתוךמגויסתהיתההחטיבהביותר,.גבוהה
בתוכה.פועלתואףומוגדרת,מסוירתטריטוריה
מ-הןרבים,יתיו'טתהיוזהמבנהלאורח'

מבחינתהןהגיוס,שליהסיחקרותבהינת
מ-והןרהעוצבתז,היהירותשל.הפנימיהגיבוש

שני,מצדמידית.לפעולההכוננותרמתבתי.בת

תוך-כריובפרט-המלדאיהשלזהבשלבדוקא

ה-גםמתבלטים-לט,רוןקרבותהשתלשלות

יתר-על-דבקותה,-:ואתשיטהנל,הסרוגות

דבר(שלהס1י-בזכומלההטיבהשלהמיויע
הקונ-האופרטיביותדמסיכותמןרקלאש'נבע

הטבנהעיבדתעצםמתוךגםאלאקרטיות,
ה-כךובעקבות;ותוצאותיו)הטריטוריאלי,

העוצבה-במסגרתידידות-המשנהשלדבקות

ה-הצרכיםגמבהינתההדוק-מדיוקשרםהאם

מרהבולאוהדהמצומצמת"ל"מו'לדתמבצעיים)

עצמהאתלוביתהנוטההיחיהה,בבגדה,שבי
סיפור-כדיתוךעליהכמגינהבראש-וראשרנה

שליליותבהופעות,להעכהיכו'לנוגופוהמעעוה

מבצעלקראתמשבע*הטיבההקמתמשלוות

ללא-סמקהיואשרב')ושלבא',שלבטל*,שבן

הטקטי.כמבנהוומגרעתשלשעל-יוצא

ותוך-בכלל,ההיאהתקופהבמשךמפתברכן

שיטת-שאות'הבפרט,לטרוןק,רבות'שרשרתכדי

מתוךבהשהשהמשעטקטיותעוצבותבבניןעזר

שונותןיתידדת-משם;ליקוט-ואונםהברה

שלביצועהלשםויקה-שרבנית,הוסרותקטטת
מןשאיננהשיטהושילט,-מסוימת,משימה

-ומגו'בשותיקבצ14שלבמרשהוגםהיעילות

עצ-אתלהצדיקיכולהאינהאחתדכמה-וכמהעל

וכבזהותצעירצבאבמסגרת.מה

שלפרקי"הלקתאתאפוא,לסכם,אפשר

:כדלקמןונובנהארגוןמבהלנתלטרוןקיבות
ט-ר2ה1כוללת,תסקנהראשיתמזומ'נתא.

שנת-או'לםכולה,הקוממיותמלחמתמלקהבעת

-והיא;לטרוןקרבותבמהלךבמיוחדאשרה

בהפרדהשדוגלנויכלטועההמורהשטעות

ה-לביןהארגוניהתהוםביןכביכול,מופלטת,

השפפת-גומליןקיימתאדרבה,המבצעי.תחום

יפהתוקפוזהודבר-השנדםביןביותרהדוקה

הרנונת.כללגבי

במבנה-הגבוהותהרססתלבבי'הנסיוןב.

ברו-הצביעהנדונה,בתקופהנרכשאשרהצבא,

עיק-זרועותשתישלבקיומןההכרחעלרות

ואחריות,פעולהבשטחינפרדות-זו-מזוריות,

ה-:מזוינתהאבקותשלההנהגה-העליונהביד

ה-אתומכונתהמארגנתהמיניסטריאלית,זרוע

אתהמפעילהוהזרועהכולל,מאמץ-התלהמתי
מובהקלקחההטה-הכללי.-בשדההגייסות

עצמו,המטה-הכלליבניןבעניןנרכשלא-פהוק
האגפיםשלוהיחסים-ההדדייםהמעמדילגבי

עדיףמפמדבקביעתההכרה'מסתברבו.אשר

וכןהאהרימ,האגפיםלעומתאגף-המבצעיםשל
אסגרעצמו,זהאגףשלהתקיןבבנינוההכרח

לכלול-בתוכוצריךתפקידואתלמלאטיי:כלנדי

ה-עלפיקוחושלתכנוןשלנושולביםכלים

להשגתיעיליםנוכשירימ'עלולהשעןביצוע,
ידיעות.

שלביהבלעלירושליםעלהמערכהממה'לך

הלקח,טבע'אלה,שלביםשבתוךלטרוןתברקסו2
המנהליםהמשדותבבניןמגרעתוכלסדקשכל

בהחלשתשיתבטאוהואהכרת-המלהמהאת
ובעקבות-כךבו:ובליקוייםהתאמץיהמלההתי

שיגררועצמו,הקרבבשדהבכשלונותאף-

המתיכו.לפ'הותאואתרים,כלעלומתאתריהם
יצמ-כךוע"ימסוימים,'מהלכיםלפיקוד-העליון

פעולתו.הרפשאתצמו

העוצבות-שבאיגודהצורךשובהוכהג.
הלוחמ~ת'

שד*מטה-כךאופרטיביות,במסגרות

מספרעלאלאלנצה'יצטרךלאעצמוהכללי
כל-אהדאשרגדולים,גופיםשלמצומצם-ביחס



ובזמן.במקוםהמוגדרתמשימהעלמופקדמהם
חירות-תמרון,הקנית-זהמבנהשלפירושו

בכללה,המלחמההנהלתלגביוכושר-גמישות

בראש-שכוחןכאלואופרטיביותמסגרות

ובשליטתןשבהן,והסטההפיקודבגורםוראשונה
העוצבות-הכפופותעלזהגורםבאמצעותהיעילה

שלרשותםהאמצעיםבכמות'שניהבשו'רהויק-
הןכיבאלתור,להקיםאיןתעין-אלומתגרות-

גופיםמפקדותמאשר'אטי-יותרבקצבמתגבשות
נתקיימהלאאשראופרטיביתמסגרתטקסיים.

החיונייםתפקידיהבמילויתפגר-בלחתהלפני
מלחמה.תוך-כדי

בדברהלקחהנדונהבתקופהנלמדכןד.
שלהטריטוריאלישבמבנהוהחסרונותהיתרונות

כבולטיםידועיםשהםהראשונים,לעומתהצבא.
המידית,ימת-מרוגמתהגיוס,מהירותכטן-

w~lanעםהלוטםשלביותרבלתי-אמצעיקשי

שלהמגרעותמעוהקולות-נלחםהואשלמעט
במיחתד(וכןמצרת-אופק,פטריוטיות-מקומית

גוףשליתר-על-המידהמיתוקוהתקופה)לאותה
אופשאחמגבילאשרמסוים,מרחבאלמסוים

המרחביהמבנהשלאתרליקוי(הכללייהתמרון
בנקודותומרבידותריכוזשלובה-מדימידה-

לידיהגיעאשרדבר-מסוימים,ישובוחלקי
התשיטלאהקוממיות,במלחמתחריףביטוי

יק,נמהקרהנדונימבקהבותבמאחד

לאור-שישהגדולהההשיבותהסתברהכןונ
ו-העולהחשיבותהלוחמת,היחידהשלגניות

ש?הטקטיתהמסגרתיותרשקטנהככלהולכת
לקריעתמצומצמתתועלתיתה"אםהיחידה.
ל-והעברתםמהט"בת-תאם,גדודיםשלומנית

אלטכעשהשלאנדבר,אחרתחטיבהשלמהגית
ש-השלילהרבהמהקל-והומרקורלר2-רסוחמ,

יהידות-(פלוגות,זבלארעיתב"הדבקת"-נומלין

שומם.מגדודיםשמוצאןיותר,עודקטמתה2שמ

המקפיתברמההלקה

במעיףנצטרךלאהקודמים,לסעיפיםכמגוד
למסקרת.כביסוסעובדות,שלמסכתלהקדיםשה

ביתןהטקטייםלפרקי-הלקחהעובדתיהיסוד
לגשתנרכלילכןעצמו,סיפור-הטעשהבתה
מ-המתבקשות,המסקרתציוןאלישירבאופן

.:זהסיפור-מגהצה
ה-ברתותהמקטיתהרתהשלהתלותא.

גבוהות-יותר.
הנכונההבנתהאשרראשונה,"נקודת-הלקח

היאהנוספות,הנקודותלהבנתהמפתחאתתהוה
חוליהאלאאינוהמתשי,הקרבבשדה,שהתבצע

שלכבד,שנאמרכפיקציר,בשרשרתסופית
הגבוהות-יותר,ברמותשנזרהוהזרעים

התקמותמשלוטותאחתכלשלהטקטי'מהלכה
נקבעזה,במחקרשתוארומתחם-לטרון,,על

תתוץהיואשרנוהמיםע"ימראשרבהבמידה
הגופים-המבצעיםשל.וההשפעההשליטהלתהומ

קודם.ופי
המהל-ותביעותיה,האסטרטגיתההשתלשלו'ת

המגרעותונמנה,נבעומהחראופיטי,ביים"כים
צבאנוכללשלוהמ'בנההבול'ל,במרמז-המלרמחי

בארגון-והלקויים-אותוהמנהליםוהמוסדות

ובמערכת-המודיעיןבמשק-כוח-'האדםיט5יגולה,

קבעואלהכל-הראשונותשלתוצאההיואשר
ואחהפועלים,הכוחותדמותאתרבהבשדה
לפיכןצימצמו~הטקטית,ברגוההפעלתפהטיבות

וההחל-הברידהחופשאתבלתי-הבוטלת'בצורה

זאת,ברמההפיקודשלטה
קרבל4ניהוה-בקרתילנתחשבאמיכל
ומתעלםבפרט,לטרוןקרבוהוראתשהוא,

שביןהקשרימןיותר,הרהבההמסגרתמן
ו-וארגוניתאופרטיביתאסטרמניתסיבה

ייצורכיהואמן-ההכרח-מקטיתתוצאה
מסולפת.תמונה

ה-מןויא-כלוםגורעתאינהזאתערבדה

שלמערכועצמו,המעשה-הטקטישלחשיבות
%שממקדמישלהאחריותרמןאותוהמבצע
ללמודההיוניותאתסותרגםזהואיוביצועו.

ניתןאשראתהקרבשל'תבלתי-אמצעיהלקחמן
ממנו.ללמוד
וגורדיה,ההפתטהב.

לטרוןקרבותהת'ך4שמעליםהראשונהונבעיה
אתלהשיגלגוף-טקטייתן[תנאיםבאיזההיא:
יתרון-בקרבהחשובים-ביווזרהיתרונותאחד

ההפתעה.
ההתקפהתוך-כדיואתבעיהמהבלטתבמיו'תד

%



ההכנותאגבא/שלביס-מן**מבצעהראשונה,
האמתמהמהדרתומהלכה,זאת,פעולהלקראת
יעזנאים-אהדהגויעילשמודיעין-טקטיהפשוטה

אוים,זה.יתרוןלהשגתההכרחייםממוקדמים
תכופשונד,קיימתהסתירהמתגלהכךעםבד-בבד
ה-הדרכיםלביוהרצויה,המגמהביןגקהב),

ה-הנדון,המסויםבמקרהלהשגתה,אפשריות
ה-.המועטוה.הידיעותלהשלמתהעיקריאמצעי

היה-יתרון-ההפתעהוליצירת.מצויהן,
*סיהריס-לוחמיםובפרטבסיררים,השימחא

כללסכלהיהעלולזהאמצעייוקאאדלם
בכלל.הפתעהשלאפשרות
הפתעה-לביןידיעותשביןהקשראם
פחותהרי-מובןיוידוע,דברהנופקטיוע

הרמהשביןיחסי-הגומליןבולמים-לעיןמזה
היחידה-שלויציבותך;-הפנימיתהארגונית
התנאי-אתלהגשיםכושרהלביןהמבצעת,
הנ"ל.היתרון
ברועותמראהא'שלבבו-נון*"מבצעלקה
שונות,מיחידות-משנהמלוקטבלתי-משמן,,ונגוף

עשויאיט-הבחבששטרםושלדו-הפיקודי
ובלוה-הומניםתכניתשלהביצועבפרטילעמוד

שנקבע,
שלוכנפשרותאתמריהןונצמצםדבר.

הפתעה.השגת
אפשרותאתגםקטעהמבצעיםהכוחות,ט"ב
בש,בילהפתעילהשגתנוטפת'דרךל11המימוש
ל-צפוישאינוצית-התקדמותבחיית1התקפה
הנדון,כב'מקרההדורש,ציר-כלומראויב,
שטח-קעעב'דרךומשמצת-יותרארוכההמעה

ו-נוקפת,נקודת-לקחayנתוקשרזהענין
-היא

והכוחותהביצועשימותביןיחסי-גונתיןגי
המבצעים.

הראשונהההתקפהשלבהזדמנותושוב,
המפקד-שצעדיללמודאנויכוליםלטרזןל%

ה-המשימהע"ירקלאמוכתביםהטקמי
ומהלכי-האו-הקרקעהידיעות"אופרמיבית,

הכוחשלוכושרואופיוע"יגםאלאיב,
פיקודו.תחתאשר

ואילצו-המפקדאתתכופוהמאלץזהגורם
ביצועדרכיעללותר-הנדונהובפעולהאף

הנתוניםלנובחהכרחייםואף'הנכונים-כשלעצמם,
הכוהשלמיכולתולמעלההיותםמהמתווליומים,

ב-דוקאבילומר,אפילואפשרלרשוהו,'אהגר

הותאבהלאהפעולהתבניתהר'אשונההתקפה

המוגבלהממשילנושר-הפעולהבמידה-מספקת
כוח.אותושל

בול-האלההגוהמיםשניןיב21יחסי-הגומלין

ובן-שבמבצעבעודההתפתהחן.בהמשךגםטים
לציו-שבע""חטיבההפקדבחרא'שלבטז*

המקוטעותהיויעומלפיוהמרכיווןאוויוהתקפה
ביותרהרביםהמינוייםאתלוהבטיחשבידו
-הגייסות,מןביותרהקטןהמאמץאתודרש
עלכברלהחליטהשניהבהתקפההיהיכול

וי,מתהיותיותר,ומשוכללתמורכבתתכנית

ניכרת.במידהקצרזמןתוךהשתפרהעוצבתו
השלישיתבהתקפההפלמ"היחידותזאת,לעומת

דמתלפיהיו,מסזגלזת-יורם"*במבצע-
מוצביניןנוען,'בציר-התקפהלפערלאהמוינן,
המבצע;הכוחמזהם'מאמץחייבאשרהאויב,
העיקרי.ההאמץד.

עקרוןעודמאשריםבכלל'לטרוןקבבוה.
הקרבבתולדותכברדווזאשר'אשרוידוע,פשוט
אינההתקפהשהצרחתההואללא-ספור;פעמים
ה-ה"ציר*ובחירתהפתתהבהשגתדקהלויה

עיקרימאמץביצירתיותר-תכל-אלהאלאנבזן,

בוווהתמדהותכליתינחרץ
שלעצמתואםאפי*להגשמהניתןזהדבר
שלכתנאי-המתגונןשלמזונחותההתוקף
ב-ואמצעי-הלחימהחלותמיםשלמוחלטריכוז

ודלדולם-עד-המיני-צמצרמםאגבנבחרת,גזרה

בעליהבמשימותבגזיותאשרהכוחותשלמום
ערך-משם.

ההדדי.הקשרהסתבר-מחדשלטרוןבקרבות

זחסכזן-כוחות,ריכוז-כוחותעקרונות.שביןההדוק

ההתקפותמשלושבאחת.לאףא12לומר,ויש
אלהעקרובותעללשמורהטקטיהפיקודהצליח

ולממשן.'די-הצויך,

מתחם-מאורגן,עלהתקפהדרכיה.

ב-רבמיוחדלטרוקקרבותשלבמהלכם

בדברהלקחהתבלטושלישית,השניה'התקפות
מאורגןמערךעללהתגברותהדרושים'התנאים
להגנה.ומובן

בפ'רוט-אלהושנאיםעלבגוףקהמחקרעמדנו

-;ככל-האפשרמבוססותידיעות-:יוט
ב-עדיפות-;ענפהוהטעיותהסחותמערכת

ה-והטלתםואתצני-הלחיתה,הלוחמיםעצתה

המתבטאתטקטית,ארוכה"נשימה".-;מרוכזת
מאבקמערד-האויבשבירתעללהאבקבנכונות
תוד-כאחת,והיוםהלילהבשע.ותוהדרכיתתושך

ש



צריךאשרנכונות,דגנ-ת91קתה;הדיפתנדי

מ-הפיקוד,שלהטחשבה-המתכננתעלשתשען
מאידך-גיסא.נאותה,עתודהועלחד-גימא,

לילה.התקפתשלהגבלות4

שלבירהטובמשך-לסבוןקרבותנסדרת
לצבאםחמרההיתה-בכללמלחמת-הקוממיות
בשבילהדיושהזאת,טקטיתשנשימה-ארוכהש

נבעזהדברמאו:רגן.מעיך-שננהעלההגברות
ו-בכמותולמצעי-לחימהבחומרבראש-ושאשהנה

הכוה-שלגורלווצמצוםי~מהאישים,איכות

ספות,%'סיבותגםלכךמצויותאולםהלוחף.
מתאימים,ומשטבת-פיקודאימוןכהוסרהנעושת

מתהמי-הגנהלמולכשלהבתי%וממראיםיפ3

ה-tnaeיותר,משהתרותבתקופותהאויבשל

nhaat9ההתקפה,(פחותמעיקותוי4שגעצ'מה
ה-ויואב",מבצעבמסגרתע"ראק-מנשההעל

פלוגתך.עלאלכסגוררגיע"חטיבתשלאתקפה
מהפיקרד-,ך%המניעשהפוטואלומגיעות

-לטרזןבקרבותעם'-מההבתלההטקטי
מכת-לילה.,בהצלחתתקוותיוכלאת

ש-כפיאהפעולה'במ'תלךוהסתברנמדה
ויורם"הבמבצעמ2,שלבavtעןט-.1במנצע'אירע
חל-תוצאותאךלהשיגתוכלמעין-זושמכה-

וב-הפיקוד.r~eמוחלטת,הברעהולאקיות,
בגלל'ומסי-ברירה,מתוך-הנדתיםמקרים

2%4להפסיקמספיקים)ושמצעיםעצ'מההעדר
בכלל.!המבצע

כללית,למסקנהלהגיענוכלזהמלקח
כלל,בדרךבה,איןלבדהשהושקפת-לילה

שלם.מערך-חננהשבירתבעיוןפהרוןבדי
לתוקףלהקנותעשויליליהתקפהאורח
המתחםבחוךהראשונהדרימת-הרגלאת

מוצבללכודניתןבעזרתההטתנונהשל
מבודד.

א-עשויההיאאחדים,מוצביםאו
יסודיערעורהאויבמערךאתלערערפילו

ומפורשתמוחלטתעדיפותבלי-אילם
אוובחימושבכוח-אדםהתוקפיםלכוחות

התוקפיםעל-גמורההפתעההשגתבלי

הצלחתהלהשלמתהסקרים,ברובלהתכונה
עד-זוהצלחהולהרחבתלילה,התקפתשל
ה-המשכתבאמצעותמופית,הכרעהכדי

נוס-ואמצעיםכוחותוהזרמתביום,להימה
פים.
ההגנה-הנוקטנו.עלהערותז.

כהיימטעמות;n~sauאלהפרקי-לקהאם
אפ-הרי-לא-פחותשבהם,מגרעאשחיט-אם

כאהב:שלמליקוייוגםללמויפ49
עיקריתשגיאההלגיוןעשהברתה-הטקטית

הת-היאמכרעת.היתההיאאולםבזבד,אחת

ב-התחם-לטדוןמיקרב-ההגנהבהנהלתבפאה

העיקרהכאשר'שובבלתי-גמישה.נוקמתךצורה
y~u(-שלכזוכהצלחההפץכלשאיןושיה-as~

התוקף.מאמץבבלימתרקהמתבטאתגונן,
**

מלחמת-שלקהתפרשהלמצהרגיסי%
כדי-ה2שנבליחרבוהנסיון-הקוממיות
האסטיסגיתבהמותנקודות-לקה,מספרלהעלות

ארנןאשרוהטקטית,הארגוניתהאופרטיבית,
%למטרהובמסיבות-'מקומיות.בזמןאלויות
ו-הכלתי-במאות,הג'בלווזיועלושהקר,יועדו'

והמעעיהארוךסיפור-המעשה
-וטעמו;בדםנרכש-בוהטמוןהלקח

.הבאשבהתמודיותוסיהסוךבי

8*



--םיחפס[
איחפסנ

בשורהאלאפולימיוגשאלהלאנםמידורימשאלתביסודהאינהירושליםבעית"
-צבאיכוחלנויהיהאם-צבאיותיכולתשלשאלהראשונה

יהעתיקההעיראתלכבושא.

שבילרקיהיהשלאכדיירושליםעד.מכאןצרכוכלרחבפרוזדורלגבושב.
שטתייתרעםירושליםאתהמקשרמסמיקומשקיישובישפחאלאבלבד

,העבריתהמדינה

במשולש.הערביהלגיוןאתלמגרנ

המכנהצלוטלשוחררהשירושליםבבטחתלהביראץהאלההדבריםשלושותבלי
עליהםהמרחפת

גוריץבןד.
הזמנית,מהנצת-המדיגהשלהסלפיתבמסיבה

24.6.1948;תע-אביב,

ד2נספח

חולפתתופעהאולםכבדים.כלי-סיועאלהבימיםתובעחיילינושלהרוחהלך"
עםכלי-הזין,ולאנלחםאשרהואשהאדםהעוברהמןועתנואתלהטיהלהאליאת
רב."לעזרלהיותיכוליםשכלי-הזיןמהכל

ידושליעחזיתמפקדשלדו"חמתוו

מטוןג(סרגוםרוסאלוף
לטרון.עלהקרבותבמיזם

ג"וופסנ

1948מאיבראשיתהמצור,מתהילתירווצליממגינישלהנשקמצבת

20,000שכיורים6-אינוי)%מרגמות
50-הסעים)למכלקליםמקלעים585-לנ"לפצצות
473-.הסוגים)מכל(רובים32-אינשך)2מרגמות
180.000ולרוגימיהייםלמקלעיםתחמושת4000-'לנ"לפצצ'ות
620-הסוגיםמכלתת-מקלעים1-דוירה"מרגמות
400,000-לחת-המקלעיםתחטושת30-לגאלפצצות
10000"רימו!גי-יד2-ט"2רובים
300-מולוטהככקבוקי50.נדודים
8-נינו,מיפמקלעים



ד'חפסנ

הטצחבזמןלירושליםשהוסטוותחמושתנשק

68-קליםמקלעים43אינפף)3מרגמות
1432-לנ"לפצצות

רובים

.876
00~500-ולרהביםהקליםלמקלעיםכדורים3.דויד*"מרגמות
533-תת-מקלעים75-לשלפצצות
120,000-לתת-מקלעיםכדורים14.פיאטים
2000-רימוני-יד571אלנילפצצות
-6-כלמעיםמקלעים

ה'חפפנ

גע84חה27(סינוזףע"רשלטברק(ירושליםשלהשבועיתאתצרוכת

הנםשמעשלהאזיקקיםהתושביםלקיוםהמיממ*יםהצרכים

*10-קטנעתטון140-לחם
.10יגריסים*3-אבקת-ביצים
*5-צוהבהגבינה*10-אבקת-הלב

*5-ריכה*10-ואלוהיםמעומריםדגים

טון193בס"ה

11חפסנ

U1~S1848יה11ועדבמאיחה15ביןהפולשלבלימתהמערכה

-ירושליםחוית

גמסגיתו"בבעתי*הראל**כוודאעל-ידיזמניתנתפסות'ולברוןדיר-איובבדאי18-16
עולההמצורלפניהאחרונהההספקהשיירתב'.שלבמנבי*"מבצע

לירושלים.

ועטרות.מה-יעקבהרטוב,פינויבמאי15--16

בתסמת.לעורהדרךולטרון.עמואסבמשלטימתבססהלגיוןבמאי16

לעירהדרךנכבש,הר-ציוןעיר-הבירו,,לעזרתנקראתהראל"*הטיבתממאי19-18
שוב.ונעזבתנפרצתהעתיקה

19

במאי

בית-הספיואתשיך-ג'ראחא21וכובשירושליםצפוןאתתוקףהשיון

פאג"י.בב'נינינבלמההתקפהלשוטרים.



רחלברמתקרגות:העבריתירושליםלתוךלחדירההערביהמאמץחידושבמאי23
מטר-ראם.,מטרועל-יד

הגקודה;רטת-רהלעלהמצרייםהמוסלמים"ה,,אהיםעםהקרבותהמשךבמטי25-24
ליד.מידקובלת

במעםלטרוןמשלטיאתתוקפתשבע""הטיבהא/שלבלבל-טןאמבצעבמאי25
הראשונה.

במאי26

במאי28

יייושלים.שבדרךהראדארגב'עתאתבחזרהכובשהלגיון

נופל.'העתיקהבעירהיהודיהרובע

לסרו,משלמיאתשניהתוקפתשבע""טובה"ב/שלבבן-,מןא"מבצעבמאי31-30

בוהמה".*בדרךתמעהמתחילהביתי6-2

לטווךמופלטיא'תשקפיםויפייחעהראף:עיוומאמבצעביוני9-8

דרך.עלהבטחתםיצובנדחה.לטרוןמשלמיעלשלנוההתקפהחידושביוני11-10
וממבטלירושליםלתנועההפתוחהבוימה",

הדרוםחזית
ונהדף.וכפר-דרוםניריםאתתוקףהמצריהצבאבנואי15

מוטרדת.נגבה'מפהנה.הנקודהיד-מרדכי.אתמתקיףהמצריהצבאבמאי24-19

במאי29

אחורה.ונהדפיםגנבהאתתוקפיםהמצרים,ביוני2

משעווד:המצריהצבאעלמצדםהתקפות-המהה-ושיבחןביונ3-2;'5-7

המצרים.על-ידינכבשת'וניצנים,4~4ריווי7

גזר.קבוצהעלפונקטהלגיון69:גבעהאתכובשיםהמצריםביוני10

אתכובשיםגבעתי"אנשיגכשל'ת.עירק-סוידאןמשטרתעלמצדנוהתקפהביוני11-10
יסור.ג'ולים,מוסי,ר,
צרמת-שם.רהמהנהכיר-'עסלוג'משטרתאתכובשיםהנגב"*הטיבתאנשי

ממתק.הנגבהמצרים.על-ידיוהפסתמג'דל-פלוגיה-ג'ולים-כרירהכבישים

המזרח-התימקמזית

העהביה.בבפ'ר-סבאע'מדותי'נועלהלגיוןשלהסהההתקפתבמאי17

נהדפות.ועין-ורדכפר-יעבץכפר-יונה,גאולים,עלהעיראקיםשלהמחטןבמאי29-28

לידמידעוברתראש-העיןבמאי31-50

קאקוןאתכוגשיםששתיהגיוני5



הצפוןחזית
נב'בשת'מלכיהיהמזרתילגלילהלבנוןמןציר-כמלישהסתימתעלקהבותבמאי17-15

בידימ.נבי-יושעמבצרשוב:ונעזבה

דמערנילגלילהדרךאתיפרצולאחרעבו,אתכובשיםכוהות-היהגנה*בטאי16
הממתק.

הדגניות.על-ידבקרבנהדפת'הסורייםהכוחותפלישתבמאי20-18
כאוכב-אל-האואה.הגשרעל-ידנעצרותהעידאקיהצבאשלעלוץיחידות

מהדש.ידינועלבכבשת'צמחבמאי21

ראש-הנקרה.כיבושיהלבטןמןטסףציר-פליציהנחסםבטאי23

כוחותינו.על-ידימהדשקדשושכפדמלכיהכיבושבמאי29
זרעיךהכפריםככבושעל-ידיהנפוניהמשולשמולשלטמערך-ההגנההוצ'בבטאי30-28

מגידו,וטשטרתלג'וןתרוס,מזר,
גומן.עלמצדנוהתקשת-הסחה-ושיברשביוני5-2

כו'בשיםהסורים1התחתוןונצלילהמזרחי,בגליל,הערביתההתקפהחידושביוני6--11
להתקדםומנבים-מלכיהאתנובשיםקאוקג"כחנותמשמר-הירדן.את

עין-גב.קיבוץעלהזקסררילהז'סגירהלכיוון

ש"חפסנ

מלחמת-מלשתיכה"'עלעיראקיתפרלמנטריתועדה-חקירהשלה"דו"חמתוך

החמישות)לשאלהתשובה(

מפעלעלהתקלסומתריימ,באזורהירון,אתהעיואקייםהכוהותעברוב-15.5,48,הפעולותכשהתלו
הכוחותואילוכנרת;ליםדרומיתצמח,נאזורעמדותמספרוכבשהתקוםהסוריהצבאגשר.אתוכיתרוהכוח

השטחואתשכםאתכבשהערביהיגיוןהגנת'.קוונקטוהגבולעלעמדותמספרהכבשוהתקרמוהלבנוניים
לעזה.הגיעשלווהחלוץפלשתינהבדרוםהתקוםהמצריהצבאואילואלנביוגשרואמאליהשבין

קשהבהתנגדותנתקלההערבייםהצבאותשהתקדמותאלאהפעולות;ראשיתעםהכללקהמצבהיהכזה
הצבאהיהיכוללאשבוע,כעבורלמשל,הנה,מראש.מששערוקשהיותרהרבההחזיתות,בכלהאויבמצד

לאחרחזקיםקהודיימנוחותמולנעצרהסוריהצבאהראשון.כיוםשהתקרםשמהיותרלהתקרםהלבטני
בלתיתגבורתהחיששהאויבלאחרנהרייה,באזורחריפהבהתנגדותנתקלהעיראקיהצבאצמחואתשכבש

הצליחשלווהחלוץלאחרירושלים,אתלבבוםבדמיונותיוהותשהערביהלגיוןשלכוחולמקום.פוסקת

בטיהורוהחללמסנדלצפונהמיוהבהתקדמותוהמשיךהרי-המצריהצבאואזלוהעתיקהזלעירלמדור

ותברון.יד-מרדכיבמתשבע,,אתלגבושהמצייהצבאהצליחכןלעזהימדרוםכ)מזדחחאזרר

רועייאקיםמבצעיהשיפתולאורנהריםבאזורהעיראקייםהכוחותנתקלובההחריפהלהתנגדותלבבשים

להקלתוג'נין,עפולהבכיווןממנו,שנדרשוהפעועותאתביצעלאהערבישהלגיוןמקוםוכןאזור,באותו
יאזורנהרייםמאזורהעיראקיהצבאשרציר-הפעולהאתלשוותהוחלם-היהודיםעיהטבעתולהידוקהלחץ
פעולותלבצעבכללוהעיראקיעצבאלאפשרכדינעשהזהדגרהיגיון,ממונההיההגנתושעלהשומרון,נפת

יעבורהעיראקיימהכוחותנאלמוירדניות,מיהירותהאזורשלההדרגתיפינויושמהמתאלאמוצלחות;התקפה
לשכםהגיעהממוכןשהכוהקעהג-43,5.48החלהInalmnלנפתהציהיעייםהיופותהעברתהגנה.לשיטות
הנותרות,היחידותלהגיעהחלוולאחריו

טש%"4מערסות*"הוצרת-ושסגוד*מאחורי**
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העעויםהכוחותלכיךהיהביהלגיוןכוחותביןחיימההתנגשותלטפוןגאעראירעהמ5.5.שגיום

שגרםדברותגבורותיו,כוחותיואתוהנגירנפשבחירודחם(האויבלירושלים.הדרךאתלפרוץניסוחשר
הלגיון.שלמצבולהחמרת

טוי-כרם-נתניה.בצירבתנועות-מגעיפתחכיחעיראקימהצבא27.5.46ביוםהיגיוןביקשזאתאור(

אולםיבנה--עקיר-דמיה,יעבר28.5.48,מיוםהחליתקזם;סיראגצדילצבאהלגיוןפקהכןסמובוצע,זהדבר
כירושלים.העתיקההעיראת29.5.48ביוםיחבושהל'גילןהצליהלבסוףפניות(נענהא(המצריהצבאכינראה

בגזרתהצפוניהגבולבקהיתומבכיהקדשהכפריםעללקיתהתקסהשההדיםביצעומ,2984בליל
עליהם,.שהכנופדי'וחמיםשפונולאתראלהכפריםשויוסכומוהלבנוני,הצבה

אתתקופהלאותהעדסבשהעיראקי,הצבאואילואשרורואתשיצריהצבאסברמבשהמועדנאותו
פוסקות.הכלתישקרישותיולהתקסות"וסבסשיםאלהבאזוריםוהשתמשוכמר-קאמרימול-כרםג,נין,אזורי

אתגדועיםבכוחות61.5.48יום(אורותקפונגדnisvnnוכירעע4חדלוא(זאת,עעומתהיהודיםגם
ושער-הגיא.טרון(בגזרותהערביהוגיון

באותהלוספתהתקפהבאשדוד.המצרייםהכוחותשלנגדהתקפתיל2.648,אודהיהודים,ידרכוכןכננו
ג'יברין,כיהואתפאלוג'האתחמצריפכבשוהאחתה,המגאףוהרפהל.3.6.48,אורשנערבההגזרה,

ב-2.6.48החלהההתקפהג'נין.בגזרתהיהודיםשביצעועזההתקפהמולעמדוהעיראקיימהכוחותאף

נוספתהתקפהובפצרעים,בדירוגיםכבדותאבירותהקדודיםשסבלולאחרהוחלט,בכשלוןב-4,6.48ונסתתמה
ההפוגהשהוטלהשעהל-11.648,קדרומצבנשארוכךגהרפה,54.48ליוםאורינניןולהק;'ודיםשביצעו

האש,דהופסקה
באוורימורהתסדמלהמתגןבתחייההצליחוהערבייםהצבאותכייוברדכה,עדהקרבותמהלךמסקירת

הגנודההודיםביואנכחבןסמויהודיים.ואזוריםיההקזםמשהחוועיקשתבהתנגדותt)pnJwבואערויים,
יכלואשר-למדיושאומנים-קטניםלאיהודייםפרחותונמצאיםשההבהרכשםישוביהםעלנפשבחירוף

שאיידווהעמדותהשטחיםלהחזרתהתקפות-נגדלבצעוהן'שוגיםאזוריםקללהגןהןאחת,ובעונהבעת
הקרבות.בראשית

חזחפסנ

לירושליםהדרךממתיחתשלבים




