
התנגדוהאחרותערבמדינותומרביתירדןמצרים,אז.
-עתבטרםלמלחמהאותןתגרורפןמחששזו,לפעילות
אתשהחישוהגורמיםממערכתחלקהסירורהיווהואמנם

המלחמה.
ממשיכהסוריהבעודהמלחמה,לאחרהראשוניםבחדשים

מדינותיתרשלביחסןמבוכההסתמנההקודמת,במדיניותה
אתזהיחסאיפייןבעיקרהמחבלים.ארגוניכלפיערב

ישראליתממהלומהבחששהוההמומה.המובסתמצרים
בתחילההחליטהמשטרה,עלשואהתמיטאשרנוספת,
סייגים.להלשיםלפחותאוהמחבליםפעילותאתלמנוע
דמוגרפייםגיאוגרפיים,בנימוקיםשללאףהייכלחסנין

ובוייאט-נאםבאלג'יריהשקרהמהביןההשוואהאתופוליטיים
פעולותכיהיתה,מסקנתוישראל.נגדפעולות-הטירורלבין

בבואמסייע,גורםאךמהוותמצרים)מתוךשלא(הפדאין
15.9.1967(.אל-אהראם""(הסדיריםהצבאותלפעולותהעת,

זומדיניותוניטשההלכההנשקזרימתעםבבדבדאולם,
והלךונחלשהעצמיהביטחוןרגששגברוככלמצרים,על-ידי
צבאיכוחבאיןכיבמצריםההרגשהגברהכןהתנוסה,הלם
להגבירישזה,בשלבישראלאתלהטרידהמסוגלסדיר,
חדרואלוהשקפותהמחבלים.בארגוניהפעילההתמיכהאת

הערביים,ההמוניםבלחץבמעטלאמצריםמנהיגילתודעת
הסדירים,ערבצבאותשלוהמהירההמחפירהבתמוטהשחזו

מהודעותיהם,המהבליםהצלחותעלשמעוולעומת-זאת
הנטיהאתחיזקהתבוסהתיסכולהכוזבות.אוהמנופחות
כללאכיעידודמהודעותיהםולכיאובלמחבליםלהאמין
אלהרגשותומושפלים.מובסיםחסרי-אונים,הםהערבים

הפסקת-האשקויאלצה"לאתהביאההימיםששתמלחמת
הןבישראל,הערביםללחימתקץשמהלאאךהנוכחיים,
להחזירהיאכשמטרתםמחבלים,בארגוניוהןסדיריםבכ'וחות

יסודותיהאתלערער-מזהיותרואףלקדמותוהמצבאת
זומטרהסיכלהישראלשלהנמרצתעמידתהישראל.של
אולם,הערבית.הפעולהיכולתאתניכרבאופןצימצמהואף

נתונ"אחריה,הפוגהוללאביותרהקצרהמלחמתהבתום
מעודה,שידעהביותרהממושךהצבאיבמאבקמדינת-ישראל

בתקריות*וביטוייההנמשכתהמלחמהשלאופיהעלנעמוד
בהןלנושנגרמוובאבדותהשונותהפעולהבגזרותלסוגיהן

קל,מנשק-באשפתיחהפירושוזובסקיההתקריתהמונת*
המגבלהוכיו"ב.מיקושחבלה,חדירה,-מטוסיםאותותחים
האירוע.ולהיקףלאופיאיכותיביטוישאוןזה,כוללשבמונח
הנתוניםשליותרמפורטבניתוחתיקונהעלבאהזומגבל"

בהמשך.

וראשונהובראשהמחבליםארגונישלהפופולריותאתהעלו
שבהם.הוותיקפת"ח,ארגוןשל

ואילך,1967מסתיובסירור,לתמוךהמצריתההנהגהנטיית
במתןומשהוחלאלה.ארגוניםשלקרנםמעלייתהושפעה

מקוםהמצרים,ובעיקרזו,לפעילותהערביםמצאולהםסיוע
שלהםההתשהובמדיניותהקצרלטווחשלהםבאסטרטגיה

המצריהשבועוןזאתנימקיותר.מאוחרבשלבישראלנגד
:כלהלן)22.4.1968(אל-יוסף"רוז"

להעסיקהיאהפדאין)בפעולות(הנוכחיתהמטרה"

מצביםליצורנדיולהחלישו,ישראל)(האויבאת
יש-אתשיחייבוומתיחות,חרדהשלממושכיט

יכולתהמידתעלהעוליםמאמצים,להשקיעראל

המסוגלהערביהכוחשייווצרעדהמישורים,בכל
הצבאי".הפתרון,אתבכוחלכפות

מצריםנשיאבנאוםהושלםמצריםבעמדתהתמורהתהליך
:1968באפרילב-10

ולחמשההתנגדותבתנועתלתמוךמוכנהמצרים"
מהמע-חלקאלאאינהזושתנועהמשוםאותה,

כולה".האומהשלהגורליתרכה

בסירור,והולכתגדלהבמידהלתמוךמצריםשלנכונותה
ובשלבירדן,משטחהמבוצעותלפעולותבעיקרמכוונתהיתה

גםתימוכיןנמצאוזולמדיניותלבנון.משטהיותרמאוחר
היוהמחבליםפעולותכאשרהמזרחית,המפקדהב'הקמת
הצבאותשלוההתשהההטרדהפעולותשלבלתי-נפרדלחלק

זו.בחזיתהסדירים

לתקו-מתייחסיםוהאבדותהתקריותשלהמספרייםהערכים(
1970(.בינואר1ועד1967ביונימש-12פה

באחוזיםבמספריםלגזרותבחלוקתןהתקריות

1811.9%לבנוןבגבול

3463.7%סוריהבגבול

342536.6%ירדןבגבול

סואץמפרץסואץ,תעלת(מצריםבגבול
443347.0%סיני)ומרחב

838589.2%הגבולותכללאורן

רצועת-עזה,(מהקויםפנימההשטחיםבכל
99610.8%ישראל)והשומרון,יתודה

9381%100כ"הס

10



בשתיאיפוא,מתרכזת,האינטנסיביתהמלחמתיתהפעילות

;התקריותמכללכ-47%אירעושבההמצרית,-גזרות
התקריות.מכללכ-36%אירעושבהובירדנית,

לביוגבולבחצייתהכרוכהפעילותביןבהבחנהענייןיש
התק-9351סך-הכלמתוךהאחר.מעברוהמבוצעתפעילות

על-ידיהגבולשלפיסיתבחציהכרוכות996היוריות,

ובישראלהמוחזקיםבשטחיםאירעותקריות996עודהאויב,
מנשקביריותוהתבטאהלגבולמעברהיתההפעילותשארוכל'
בחצייתהיושכרוכותהתקריות,996מתוךוכו/ארטילריהקל,

הירדנית.בגזרה-647-65%אתרהשוהגבול,

באחוזיםבמספריםובישראלהמוחזקיםבשטחיםתקריות

67668.0%רצועת-עזה

ז%.17617ושומרוןיהודה

14414.3%ירושלים)כולל(ישראל

996%100ה"מס

הפעולהסוגהואהשונותבגזרותהפעולותשלנוסףאספקם
התקרית.בעתשהפעילואמצעי-הלהימההאויבשנקט

באחוזיםבמספריםוהאמצעיםחפעילוחסוגי

בזוקותלרגוש(נשק-קלירי
420645.0%לא-רתע)ותותחי

ארטילריה,(תלול-מסלולנשקירי
323034.4%מטולי-רקטות)מרגמות,

רימונים,הטלתחבלה,מיקוש,
156916.6%מטעני-נפץהנחת

מארבים,(התקפיתפעילות
3163.4%תקיפה)היתקלויות,

-6ביםתקריות

360.4%אוירקרבות

180.2%מטוסיםתקיפות

9381%100כ"הס

אגדותינו
ב-513מסתכמותהימים,ששתמלחמתתוםמאזאבדותינו

בבחינתיחד.גםואזרחיםחייליםפצועים,ו-1959הרוגים

:הבאההתמונהמתקבלתהשונותבגזרותהאבדות

נפגעיםסה"כפצועיםהרוגיםהגזרה

173.4%48652.6%לבנון

173.4%82994.0%סוריה

16532.2%61377831.4%ירדן

244.7%1561807.3%עזה

71.3%22291.2%סינימרחב

24447.5%66991337.0%סואץתעלת

91.7%1131224.9%והשומרוןיחודה

305.8%25628611.6%ישראל

100י,410019592472'513יה"כ

אקבכוחותמפעולותכתוצאהאבדותינוסבין'בהבחנה
מחבלים,פעילותבשלאבדותלביןהגבולות,לאורךסדירים

:רואיםאנוהשטחיםולתוךהגבולותלאורך

מפעילותכתוצאהמפעילותכתוצאה
ונדיריםכוחותסדיריםכוחות

:הרוגים
)288חיילים)138חיילים
14אזרחים2111'73אזרחים

3021

:פצועים
861)833חיילים)575חיילית
)28אזרחים)523אזרחים

302הרוגיטסה"כ211הרוגיםסה"כ

59הרוגיםאחוז41הרוגיםאחוז

1153נפגעיםסה"כ1309נפגעיםסה"כ

47נפגעיםאחוז53נפגעיםאחוז

האייניאבדות

האבדותמספראתכלשהובדיוקאובוודאותלקבועקשה
המעורבותערבמדינותהמקבילה.בתקופהלאויבשנגרמו
למשל,כמצריםאואבדותיהןאתמפרטותאינןבלחימה

שגוויותבמקרים,ורקאבדותעלכלללרובבוסרותאינן
במספרברירה,מחוסרהן,מודותבשטחנו,נשארוחלליהן

האבדות.
לכוחותשגרמנוהאבדות,מסתכמותמומחיםהערכותלפי

עלנתוניםמפרסמיםמצדנו,אנו,הרוגים.באלפיהאויב,
לכלשמעלודאותקיימתכאשרורקאךהאויבאבדות
בוודאותלהתייחסאנויבוליםכךהמספר,נכוןאכןכיספק,

להלןבשטחינו.שנהרגוהטירוריסטים,אבדותשללמספרים
1969בינוארמ)-1בלבד1969לשנתהמתיחסיםהנתונים,

:1969(בדצמבר31עד

הגזרה
באחוזיםבמספרים*

386.5%לבנון

91%16הגולןרמת

293%50ירדן

223.6%ושומרוןיהודה

325.3%-עזהרצועת

518.6%אחריםאזורים

508.5%מטוסינומתקיפתכתוצאה

91.5%-ישראל

586%100ח"כס
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התעלהבגזר,תהמצריתהלחימה

הפעולהאת1968מרסבחודשהגדירמצריםנשיא
האסטר-

שלביםשלושהעלכמבוססתישראל,כלפיהמצריתטגית

:עיקריים

האיתנה.העמידהאוהמעמדהחזקתום

ולמניעתוההגנההצבאלשיקוםהמיועדשלבזהו
נובמבר(זהבשלבעודישראל.על-ידיעובדותיצירת

יוחזרנכוחשנלקחמה"בסיסמתונאצריצא1967(
לפתרוןאינהפניושמגמתלהבהירכדיבכוח",
;מלחמהבאמצעותלפתרוןאםכימדיני

ההגנ-העוצמהבנייתשלאחרהשלבההרתעה.81

;המונעתההגנהמדיניותלביצועשצעדתית,

שלבנייתהסיוםהמעשיפירושוהשחרור.*
להחזרתהמלחמהוהתחלתההתקפיתהעוצמה

השטחים.

הפסקתה,אוהחלשתההמצרית,הפעילותביצועכדיתוךברם,
המצרים,שלמבטםמנקודתגםלשלבים,זוחלוקהכיהסתבר

למשנהו,משלבומובהקחדמעבראיןבמציאותמדי.סכימתית
אי-לכךכזה.מעברשלליומרהמספיקכיסויבעובדותואין

התקופהשלרטרוספקטיביתחלוקהיותרמשמעותיתתהיה

על-שלבי-משנה)ובהם(עיקרייםשלביםלחמישההנסקרת

המצרים,שלהדפנסיביתאוהאופנסיביתהפעולההיקףפי

המצריותהמדיניותלהצהרותהצבאיתהפעילותייחוסתוך

בדיעבד.אובמקבילשניתנו

שלב1968.אוגוסטמחצית'ועדהמלחמהמתום-א'שלב
:הכינוילוניתןנאצרמצריםנשיאשלההגדרותשלפיזה,

השקטבקיוםאופייןהמעמד",החזקתאוהאיתנההעמידה"
שתכליתןמעטות,להתפרצויותפרטמצרים,מצדבתעלה

והישגיםחדשותעובדותמליצורישראלאתלמנועהיתה
כזה:ניסיוןנעשהפעמייםוהימי.היבשתיבתחוםנוספים

היתהשמגמתם1967,ביוליאל-עיש,ראםבקרבותראשונה

ובשנית,פורט-פואד;מולצה"לכוחותהתבססותלננוע

כאשר1967,בספטמברבתעלה,חופש-השיטעלבקרבות
חופש-התנועהאתלהפסיקואףלהגבילהיומוכניםהמצרים

לקבועניסיוננו-אנואתלסכלובלבדבתעלת-סואץשלהם
באוק-אילת""המשחתתטיבועבתעלתמוגמרותעובדות-שיט

עריהרעשתזה.שלבלגביחריגבבחינתהיה1967טובר

הישראליתהארטילריהעל-ידיבסואץובתי-הזיקוקהתעלה

בפגיעהלהסתכןמצריםנכונותמתחתהקרקעאתהשמיטה

מזדמנות.במטרות

כולל(חללים81מהםנפגעים,305לנונגרמוזהבשלב
אילת")."המשחתתנפגעי

אוקטוברסוףעדאוגוסטשלהאחרוןמהשליש-ב'שלב
תוקפני,אופיבעלותראשונותפעולותנעשוזהבשלב1968.

נשיאהגדרתלפיהשני,לשלבהכניסהאתבישרואשר

המונעת".ההגנה"כשלבמכןלאחרכונהאשרשלבמצרים,

ארטילריותהרעשותשכללוהמצריות,ההתקפיותהפעולות

בעקבותנפסקואלימה,פשיטההיתהמהןאחתאשרוחדירות,

הישרא-הפשיטהלאתרובעיקרשלנוהארטילריותהתגובות

פעולהב-31.10.68.מצרים-העיליתבלבנגע-חמאדיעללית

זה.שלבהמשךשלולדחייתוהמצריםאצללמבוכהגרמהזו

חללים.29מהםנפגעים,94לנוהיוזהבשלב

1969.מרסראשיתעד1968נובמברמראשית-ג'שלב

נגע-חמאדיפעולתשביןהמצריתהמבוכהתקופת
לחי-ועד

זמןבפרקהנאצרי.שבשלבוההרתעהאופנסיביתפעולהדוש

לאבטחתאזרחי,הגנהכוחלבנותמאמציםהמצריםעשוזה
ישראל"כיהדגשהתוךמצרים,בעומקהאזרחייםהמתקנים

החששברם,"התעלה".,שבחזיתכוחותינואתלפזרתזכהלא

יריביהעל-ידיהארטילריות'ההרעשות'הפסקתתנוצלפן

המצריבצבאחמומי-המוחועל-ידימצריםשלהערביים

שלשידרגתלהתפתחותהביאבקהיר,השלטוןנגדלמסע

ינואר-מרסבחדשיםלשיאהשהגיעהבתעלה,צליפותלוחמת

ארגון.הקמתעלנמסר1968,בנובמברלכן,קודם1969.
היובפותלאם-כיסיני",ערביארגון"בשםמצרימחבלים

המצרי.הצבאשלקומנדויחידותאל'ה

חללים.5מהםנפגלים,28לנוהיוהזהבשלב

1969.ביולי20עד1968מרסחודשמראשית-ד'שלב

פשיטותהמלוותההעשות-פתע,לואופייניותזה,שלב

ברא-(סואץובמפרץהתעלהבגזרתצה"למעתי'עלקומנדו

המצריהרמטכ"לנהרג1969,במרסב-9זה,מועדשית

1969במרסב-31בנאומוהתעלה).בגזרתישראליתבהפגזה
דין-תובעיםאנוהתמונה.נשתנתהעתה"נאצר:הכריז

שלדמותואתרואהאשרבחזית,שלנומהחיילוחשבון
אתהסבירההמצריתהפרשנותעליו".יורהואינוהאויב

ריכוזבכללהלוםהמצריתהזכות"כהפעלתהמונעת"ההגנה"

ההגדרה,כאשרהתעלה,שלהמזרחיתבגדהישראלי"תוקפני

לשיקיל-נתונההתוקפני",ואופיוהישראליהריכוז"מהו

תוקפ-מדיניותשלעיקרההמצריים.'הצבא.אנשישלדעתם

שלההתבצרותפעולתאתלמנועמצריםרצוןהיתהזונית
דה-לגבולהאשהפסקת~קו,הפיכתאתלסכלכדיכוחותינו

מצריים,שופרותכמה'על-ידישהופרחוהטענות,אולם,פקטו.

ישראל,על-ידימועצת-הביטחון,החלטתקבלתאי"שלפיהם

חזרו-בתעלה"האשהפסקתלהסדרקץשימתפירושה

ונגנזו.

חללים.61מהםנפגעים,229לנוהיוהזהבשלב

המנמדצירוףעםנפתחזהפרק1969.ביוליךמ20-ה'שלב
קרב"אליה,,ששוןאת.למנוע;כדיהישראלית,ללחימההאוירי

המצריתבפעילותמצריים.מסוסים32והפלתהמצרי,בצד

לביןבחזיתלמעשההמתרחשביןסתירהישזהבשלב

שהפעלתבעודמזו.זושונותהןשאףבהצהרות,הנאמר
במר-השימושוהורחביותרדלילהנעשתההארטילריה

וב-בתעמולההריארטילריה),במקום(ובנשק-קלגמות

די-הושמעוואףכמקודם,הפעילות,הצגתנמשכהנאומים

לשלב.'כניסהעלבורים
מסר..שר-המלחמהובעודנוסף.

שנתהתהלת"על1969,ביונייב23המצרי,לצבאבאיגרתו
אתנאצרמיתן-הסופיהשלבהתחלתכלומר,-השחרור"
הנ-ההחלטהבמצב"נתונהש'מצריםכך,עלודיברהנעימה

2



להגנההמנוגדבמצב"וכןהשחרור"למעןלהילחםחושה
ממו-למערכהנכוניםאנו":ולבסוףאשתקד".שלהפסיבית

שלמדיניותלנהלערבמדינותכלועלהאויבלהתשתשכת
המזר-החזיתשלשותפותהאתלהשיגהאלנאצרהתשה".

לייעוללחציםהפעילכךולשםההתשהמדיניות'בניהולחית
לעיל.צוייןשכברכפיהמזרחית,המפקדה
287לנוהיו1970(בינואר1ועד'ביולימ)-20זהבשלב

חללים.77מהםנפגעים,

בק,ויםהמחבליםפעילות

פעו-שלבישניהמחבליםארגוניפעילותעברההמלחמהמאז

נוסף.שלבשלבראשיתוכיוםונמצאתעיקריים,לה

ובהתארגנותמרכזיותמפקדותבהקמתהתבטאהראשוןהשלב

-העיקרייםהארגוניםשניעל-ידיהמוחזקים,בשטחיםרחבה
תוםלאחרקצרזמןהחלזהשלבהעממית".ו"החזית.פת"ח

אלההתארגנותנסיונות1968.סוףעדונמשךהקרבות

הביטחוןכוחותעל-ידיהשיפתןנחפזת,פעילותבגללנכשלו

פעולהלשתףהאוכלוסיהמרביתשלואי-נכונותהישראלשל

.;(;'(.הארגונים.עם

ה~ל~תוצאותעקבהסירור,ארגוניעלנכפההשניהשלב

שבשליטת..יש-לשטח-םמחוץבהתארגנותםוהתבטאהקודם,

באופןמבחוץ:!חבלניותגיחותלבצעובנסיונותיהםראל
ירדןהיתהטבעי

לבסיס.
הן-זהמאמץשלטריטוריאלי

קרבתהבשלואןבתוכההפלשתינאי;הגורםמשקלבתוקף
ישרא-ולישוביםהמוחזקיםבשטחיםפלשתינאייםלמרכזים

הזמן,במשךוגדלהלךשמספרםהמחבלים,ארגוניליים.
מעיןהקמתכדיעדבירדןהתבססותםאתבהדרגההגבירו

על-ידיהומרצהזוהתפתחותבשטחה.מדינהבתוךמדינה

לאעצמהירדןבעודערב,מדינותשלהמדיניתתמיכתן
לכך.התנגדותגילתה

בעיקרשורותיהם,להרחיבהארגוניםבידיעלהזובתקופה

הודותולהגדיל,ירדן,אוכלוסייתשלהפלשתינאיהיסודמקרב
הנשקכמותאתמצרים,ובעיקרערבמדינותשללסיוען

לשימושוהוכנסוהנשקטיבגםהשתפרסוגיו.ואתשבידיהם
פגיעההמאפשרותומרגמות,קטיושות")"(מטולי-רקטות

שבשלטוןלשטחבכניסההמבצעיםשיסתכנובלימרחוק,
אופיאתרבה,במידההכתיב,הצטיידותשלזהסוגישראל.

והיקפה.ירדןמשטחהפצילית

בהםהיהלאהנשק,שיפורולאבירדןההתבססותלאאולם,
ישראלנגדהמחבליםפעילותאתבהצלחהלהכתירכדי

מכוחותחלקלהעברתהמניעיםביןהיהזהמצבירדן.משטח
ומתוכה.בלבנוןולפעילותלהתארגנותהמחבלים

בנוסקמתאפיין,מספר,חדשיםלפנילסתמןשהחלזה,שלב

אתלהרחיביותרמוגברבמאמץגםהשני,בשלבלמתואר
ישראל.לשלטוןהנתוניםבשטחיםהמחבליםפעילות

1968במרסב-21צה"לפעולת-והשפעותיהןAS"~פעולות

הירדן,בקעתשלהמזרחישבצדבכראמה,המחבליםבסיסנגד.

אותםואילצההמחבליםכוחותבהתארגנותקשותפגעה

בסי-אתלפצלהמזרחית,הגדהשלההרמדרגת.אללסגת

עוררהזופעולהבתדירות.מקומותיהםאתולהחליףסיהם

זה,בקרבצה"לאבדותצויינו-בירדןלמחבליםאהדהגל
ירדןצבאכוחותלצדהפת"חאנשישללחימתםעובדתוכן

לארגוניניכרתהתגייסותוהיתהישראל,כוחותב"בלימת"
המחבלים.

במידהכראמה,פעולתלאחרהמהבליםעברואף-על-פי-כן

לעומתירד.שטחינולתוךהחדירותומספרלדפנסיבהרבה,
ביולי-המזרחית.מהגדההירימקרימספרעלהזאת

1968
באוגוסטבו-4הטירור,ארגוניהתאוששותלהסתמןהחלה
אתנוספתפעםששיבשהפעולהבמאלט,חיל-האוירהלם

ופעילותם.ארגונם

בלבנון,בסוריה,בסיסיםנגדובאוירביבשהצה"לפעולות
במקבילהמחבלים.היערכותאתמאזמשבשות'בירדןובעיקר

כראמהדוגמתמאסיביות,פעולותמהןההתקפיות,לפעולות
במי-נרחבתדפנסיביתבפעולהמאמץצה"למשקיעומאלט,

הגבול.באזוריהגילויובמערךבגידורקוש,
הביאצה"לשלופסיביתאקטיביתלחומהשלזהשילוב
הירדני(לגבולמעברוההפגזותהיריותשיעורלעליית

ישראל;שבשליטתהשטחיםבתוךהפעולותוצמצוםבעיקר),

על-מנתהשטחיםלעומקהחדירהניסיונותנמשכיםכיואם

מועט.מספרםהריבהם,להתבסס
ניכרת1969,אביבתחילתמאז-בראשמירדןהפעילות

עומדתבראשהמהבלים.פעילותבהיקףרצופהכמעטעליה
היאוצפונה.מים-המלחובמיוהדהירדנימהתחוםהפעילות

אחוזכ)-80המזרחיתמהגדהובהפגזותבירילרובמתבטאת
החדירותגםרבותגזרה).באותההמחבליםפעילותמכלל

הסוגיםמכלהפעולותהירדן.נהרלאורךלשטחנוהקצרות

תנודותעםהמחבלים,פעולותמכלל70%מהוותירדןמגבול
10%-מהווה'עזהברצועתהפעילותלחודש.מחודשקלות

וזו'-לבנוןמגבולהיאהפעילותיתרתהפעילות.מכלל20%

ישראל.בתוךוכן-עליהבסימןנמצאת

ובישראלהמוחזקיםבשטחיםהטירור

אר-התבססוהימיםששתמלחמתשלאחרהראשוניםבחדשים

ערב,מארצותפלשתינאיםעלפעילותםבמרביתהטירורגוני
לשטחים,שהגיעו

ואנשי-שורהמפקדיםלהחדרתנוצלונחס'מושטרםהגבולות

פעולותיהם.בביצועבמקומייםמעטאךשהסתייעורבים,

יחסההתבטאזובתקופה
של'

למחבליםהשטחיםאוכלוסיית

ונראה",נחיה"בבחינתמנגד,ובעמידהאחדמצדבאהדה

שהמחבליםהעובדהגורמים:מכמהניזוןזהיחסאחר.מצד

תגובתמפניהחשש;כוחותיהםעלבעיקרסמכועצמם
להכיריהאוכלוסיהלמדהטרםשאותוהישראלי,השלטון

המחבליםתאיבאיתורהישראלייםגורמי-הביטחוןהצלחות

שנקטהההרתעהאמצעי;והתפתחותםפעילותםובצמצום
התכליתיות.במלואופעלוחדשיםהיוישראל

בשל-למלחמההמחבליםארגונישלמאמציהםרוכזובתחילה

ישראלייםערביםשלולארגונםלגיוסםבשטחים.הישראליטון

החובבנייםוהמבצעיםתשומת-לב,כלכמעטהוקדשהלא

הירדןשלהמזרחיתמהגדהשחדרוכוחות,עלבעיקרנשענו

בשטחים.להתארגןוניסו




