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íג'áגל¢ף~וה  íג÷¢ף íגיםהלם
¢ג¢úקה  םק úלחםל

וזáל ╞á¢ג 

╞חו ñם גי םץל םים ,÷ףñיí, ╨גúזגה כí יá¢ םלúלú áגץג¢יל ז╞לץק ז╨ם טקלí גú¢ז╨זú זולúí 
úז¢זלח  ¢ז¢חקה - ¢קוז הףח םץ הלי úזקםזח

הס ╞á¢ דה .ז╨םקáל¢ םזה╨ה הזú ז╨ה - á¢גקוúה 
-ñזלםם  ,וגםףהם úזגה íגקגוםז

 קג ,זá ה¢זוים ג╞י

úזגפ¢ףזוה  ,úז╞ זוק╨ק úזג¢חוá ,כז╨יגúה ץזפáז
-זד áםה╨הú ╨ñזג¢÷גץה םק ,הלחםלה ום הגה כזגú 
-╞÷ו áםזל ז╞לץ ג¢דזí גםז╞ד 1 זםוזí פáגגוí גףí 
úז¢קץ áגגץזפ÷ל טקלí גםגגחí פáזגוú, זגלú 

-  ,íג╨ק íגי╨זחל ¢זום ה¢זúה úגוáפה ה¢ג╞ñה

.úג╨ל¢דהז  ,úגםד╨וה úגúף¢פה
íגדקגההק  íםזו חזú¢ á╨úזג ÷גלץל ,¢¢úáל

ום  םק ╞ז÷ףה הזáדה ז╨םק ום זגה ג¢ף ,ה¢÷ל íדז

íקי  זגה íגגזםú ו÷ז╞ כז¢קיá םק ך¢ף הס זו .¢חו

¢ךקל  ז╨╨זחפ╨ק úלחםלá ,¢ז¢חקה הגה כזחפ╨ םק
םגגחה  גá¢úח ú÷╞íל םץ ¢ךקל גá¢úח ,¢דףל כזחפ╨
-ñגזדלה  ╞ד╨י ¢גיקה זו

 ¢ñזלה úו זקף╨ םץ ז╨ג╨ץ
הגהק

 ñ╨זול וםק ץ╞זג íקם הל וזה .íחם╨ íקי
áכףזו  ז╨זחפ╨ םק ╞ז÷ףה גך÷ךה ¢קיזלה ט¢╞זלז

הס  ,ג╞זñג םץ ╞ז÷ף גך÷ך םגץג-גúםá - טי הגה
-קחל  íד ה╨זחפ╨ םק הáקחל úגáגך¢ףזו ה╨זי╨ םץ

.ñ╞úף╨  הú áגáגך¢ףזו
ז╨גםגגח  ¢ךקלהק גá¢úחה ה╨םק úזל╞

íגק¢קזל íקי  ,ז╨ג╞÷ףלז ום זגה ג¢ף םק ,ה¢÷ל וםו
úז¢קץ  ד╨úזוגפלá הופזúז םק Σלול טקזלל םק

úגáגך¢ףזוה  íג╨קá - טי ום הúגה íד הáקחלה
וםו  ז╨םק ú¢ק¢ק úג¢÷ל םק úז÷¢áה" ,"úחםפזל

.íגáגפג áגñז╞זú גהúהפזץ╨ ה 

 1כס
%

úז╞ץñגה

ה╨דהה  úקז¢ג
ם╞áה  כזד¢ו ה╨דהה ם╞á╨ זúזהלá זגúזגץááז
גז╞גה  ג╞זñג ג╨ז¢÷ץז íג╨זד¢ול íגגוáפ-כגץל íג¢חו

: - úז╞זה ג╨קם íגל¢זד  íגץ íגלגה-ג¢á╞ל ú 1וסז 
áלñ-  (ו םקá זúזגה כזד¢ו ,ג╨זלה óג÷הק הקץלם
áםק á) ץהá¢זקגה .גá ל¢áגú וú ז╨זקהú ג¢דú 
הץזáך  ה¢ךלה úגףזñה ,זúזחúףúהם ¢קו הúגה

╞á¢,  íפץá זúזהל זגúזףגוקז - úזגהם זףזáñ םק
íג╞זהגה  כדלה-חזים גלק¢ה ¢ג╞ñהז םק ú╨ג╞ל

.ה╞גúץה
זגúזךל  ¢זום íגל¢זדה הםוה זץúá╨ הגúז╞÷ףל

-ףזו áזגץú ÷¢זáזú ץםúגí ףםúדה-ז╞ז÷ףז ¢זáהז 
áכף÷גה  úזגáגך¢ úזáח¢ úזáי¢זלז ,ג╞לם ¢קו íד

áו¢-  íדז כúזהלá זד¢ח ÷ח¢ה םו ¢áץל םק םáז÷לה
.כהג╨גלם  ú¢úחל-ג╨זד ג¢ל-úזץז╨úז

-םק  כז╨יúה גáגך¢ףזוה םק =ה╨דה"ה ¢áץ ¢ףñל
.úז╨זקה  ,íגí áוúהú áזáגñלם úזףז÷úםז זúםזץף

הקץ╨  .ו כזגñ╨ה כזקו¢ה כז╨יúם גáגך¢ףזו
וךúáה  ╞זץ גלגú áזץ¢זולה ,á-93-6391 ¢קו
הםזץףה áז¢סדú גז÷"הí" áúה╨זקו¢ז כז╨י á¢קו 
גוáפה  úז╨זקה םק úזדזםף" "ה╞קה ,(ק'גף) חזיה

.כגקו¢ה  ג╞זהגה ñגזדלה
úלחםל á¢גקוú :úדáו ¢קו הק'" "úג╨יú á. 
úג╨יú  íםזץה ,הג╨קה גו ¢קףו כגג╞ץ וז¢÷ם הם

úו ÷áוגהק הץ áהגה הס úגלו ה╞ג÷ףúגú. גך¢ףזוáגú 
áגםלí  íגñזף╞ה íגץזá÷ה úי¢ץלם ה╨דהה .úגáח¢לה
טúהגה - ה╞ג÷ףú הגה כזד¢וá םי áזקגה  úז¢חו 
-¢זדה  הגה ╞הו

 ץז╞גי
 Σ¢וú, áז╨╨זדúהם ¢á╞ ¢קו

,¢ז¢חקה áלחםלú ז╨דקגהם áזגú¢ זקההáגí גלí 
.ה╨זקו¢ה  ך¢ףí áגáםקá ¢קו זל╞÷ הדזףהם

-ו¢ה  .ד úג╨יú á'". "úג╨יá' ú הúגה ú¢דñלה
.úו  ה╨זק הáקחלם úגוáפ ¢קו הñúג╨ ¢זúףם
╨זח÷םז  úגץá ה╨דהה הףזפ¢ה םק íגחךקה ,íגג╞זהגה
-יזלה  כזáקהá גזםלם ה╞זץú úוס úזחזי ,íגñגגזדל
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 וחיזוק כהשלמה - תקפניות טקטיות למשימותנים
 הסטאטית. ההגנהלמערכת
 בצפון- הבריטית החזית של המשבר בתקופתד.

 ההגנה של והמטה המפקדה עסקו ב-1942,אפריקה
 במס- כזה. כוח עם משולבות למשימות ומכווןסדיר, צבאי כוח עם משותף שהיה בתכנון הראשונהבפעם
 היו התכנון נושאי הידוע. סקים" ה"פלסתיןגלת
 לסיוע פרטיזנים, יחידות של ארגון - האחד :שנים
 ; ארצה הגרמנים פלישת של במקרה הבריטילצבא

 להפיכת : סדירים קוים לפי היתה השניההמשימה
 כ,,ראש- לשמש יוכל אשר התנגדות, למרכזחיפה
 טוברוק. כדרגמת בכוח,גז2ר"
 את העמיד הבריטי הדיכוי שלטון נגד המאבקה.
 שבהן ארצי, בהיקף חבלה פעולות : ומורכביםעפים מסו- אופרטיביים תיכנון תפקידי בפני ההגנהפקוד

 השונים הארץ בחלקי יחידות של רב מספרהופעלו
 הגשרים", "מבצע או מסילות-הברזל" "מבצעכמו

 כמו פסיבית והתנגדלת הפגנות המוניות,פעולות
 וינגייט" "ליל כמו - בערים רחובות, לקרבכוננות כדי תוך הבטחה, של פעולות - ובחיפה חפרבעמק

 ריכוזים להנעת פעולות "ברכה". למבצעוההכנות
 וכי- קשים, טופוגרפיים בתנאים אדם כוח שלגדולים
 ביריה. במבצע - המיועדת ובשעה בנקודהבוסן
 ההגנה מתכנני בפני התיצבה אחת ובעונהבעת

 תקופה: אותה של ביותר והמורכבת הרחבההמשימה
 ההעפלה. מבצעישרשרת
 וצריכה הואיל הזאת, הרב-גונית הפעילותכל
 המדיניות לצרכי בהקפדה מתואמת להיותהיתה

 מיוחד. תיכנוני מאמץ דרשה ולסייגיה,הציונית
 בארץ היהודיים והמפעלים השטחים על הגנהניות תכ- היו "ג", תכנית ובהמשכן "מאי",תכניות
 נגדיות. והתקפות יזמה שלרונות העק- על בעיקר הפעם מושתתות היו הקודמים,בים שבשל- לתכניות בניגוד אבל, מאורעות, שלבמקרה

 הזו, המחשבה על שחלו ת ו ל ב ג ה ה את לצייןיש אולם שלו. המטה קציני ושל ההגנה של הגבוהקוד הפ- של האופרטיבית המחשבה התחשלה לעילנו שצויי- התיכנון, משימות של זאתבשרשרת
 : בהגנה המיוחדים והפעולה התיכנון לתנאיבהתאם
 חייב אשר רגיל, צבאי תיכנון לכל בניגודא.

 ההגנה של תיכנונה -*היה אחד באויב ר9להתחשב
 עם התנגשות של במקרה - הבריטי השלטוןאת - י ש י ל ש ה הגורם את תמיד בהשבון להביאחייב

 זה שלישי גורם של מציאותו השלטת. עםחמה מל- של במקרה - האחרונים אלה ואת יהערבים

 האופרטייבת. למחשבה מיוחד צביון ממילאהישותה
 ההגנה נאלצה "בלתי-ליגלי", כוח בהיותהב.
 זעי- כפעולות בעיקר, היזומות פעולותיה אתלתכנן
 כמבצעי ולא - פשיטות "פגע-וברח", מבצעירות,
 לתכ- הרי לכך, בהתאם והתבססות. השתלטותבבוש,
 אותה כמעט נודעה וחמושם הכוחות" יסליק שלנית

 כמו והפעלתם. הכוחות רכוז לתכנית כמוחשיבות
 לעתים רק נגע ההגנה שתכנון הדבר היה טבעיכן

 משל- או עמדות, של כבושן בבעיות מאדרחוקות
 של בבעיה טפל לא גם ומאידך, - מבוצריםטים

 בשדה. עקשניתהתגוננות
 הפר הטקטית שהיחידה לעיל, מהאמור נובעג.
 מל- שלפני ההגנה של האופרטיביות בתכניותעלת
 מחלקה. עד - כלל בדרך י קטנה היתה השחרורתמת
 של האופרטיבי שהתיכנון מהאמור, נובע וכןד.
 גדו- יחידות של רכוז על התבסס לא פעם אףההגנה
 החד-פעמי ריכוזם על אלא מגוייסות-לצמיתות,לות,
 סיומה. עם ושחרורם ופיזורם לפעולה כוחות,2ל

 ה"מנה- לפרקי המיוחד הצביון את הקנתה זועובדה
 ההגנה. שבתכניותלה"
 לש האלה התכניות ל שכ מאליו מובןה.
  מאעור' אחרים נשק בכלי שימוש בחשבוןהביאו
 הרגלים. חיל של והבינוני הקלהחימוש
 שלי- צדדים היו ,אלו שלהגבלות הדברברור
 מ: י י ב ו י ח ה מהצדדים גם להתעלם אין אבלליים,
 וגמישות בהתאמצות בצורך שהתבטאו אלהשבהם,

  באותה. כלל בדרך מצויים אינם אשר -מחשבתית
 סדירים. בצבאות מובהרתמדה

 המחשבה ומקוריות ההשכלהרמת
 שלנר הגבוה הפקוד אשר העשיר הנסיוןלמרות

 ההג- של השונות התפתחותה בתקופות לעצמורכש
 - סדיר צבא אנשי בעיני להופיע חבריו יכלונה,

 היו ביניהם מאד ימועטים היותכ,,דילטאנטים",
 יחידה על השחרור, מלחמת לפנס בקרב, שפקדואלה

 אותם גם כולל הה - מפלוגה הגדולהטקטית
 זרים. בצבאות ששרתוהאנשים
 ולמטות הגבונן הפקוד לאנשי היו למעשהאולם

 : "דלטאגטים" של החילביות התכונות גם ההגנהשל
 מקורית מחשבה - ולתקנונים לשגרה כפיתותהוסר
 - לפועל אותה ולהוציא עליה לעמוד לבואומץ
 לרכישת עצמיות לעבודה ומתמדת יסודיתושאיפה
 אחרים. של נסיונם ולמודדעת

 סדי- צבאות בכמה לא אף כי ויתכן -ליגאלית= "בלתי צבאית מסגרת. באף שאזלי לומראפשר
 כבאו- רחבה כה. השכלת"כ פעולה התקיימה לארים
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 במלחמת נהפכה אשר ההגנה ארגון של השכבהתה
 בספ- קריאה הצבא. של האופרטיבי למקורהשחרור

 נתוח והקטנים, הגדולים הצבאות של המקצועיתרות
 השניה, העולם מלחמת של השומת בחזיתותנסיונם
 לתנאינו הנלמד הלקח את לסגל מתמידמאמץ
 הש- שבהן המלאכות אחת את היוו אלה כל -אנו
 של הגבוהה הפקודית הצמרת עצמה אתקיעה

 הכרה בלא עוד אולי - היא ידעה כך ותוךהארגון.
 מהחו- לבחור -- לה הצפוי של ההם, בימיםברורה,

 למשי- ביותר וההולם המתאים את והמגוון הרבמר
 ההגנה מפקדי של הצבאית המחשבה בעתיד.מתה
 "הבל- החיילים ידי על מלכתחילה מושפעתהיתה
 לורנס ע"י ולידל-הארס, פולר, ע"י : שיגרתיים"תי

 ופוש. מולטקה קלאוזביץ, ע"י מאשר יותרווינגייט,
 המאורעות שבין השנים במשך כי לומר,אפשר
 הבריטי השלטון נגד המאבק לבין39--1936
 ב- - ביודעים שלא או ביודעים - צמחה1945-47,
 בשי- ואף במאמרים בעלונים, בהשתלמויות,קורסים,
 העקרונות על יותר בנויה מקררית, צבאית תורהחות,
 עדיפות על מאשר תחבולה, הפתעה, ניידות, תמרון,של

 אשר תורה, הקרב. אמצעי של בכמותבמספרים,
 המסורת עם למדי ישיר באופן בעצם,התקשרה,
 קדם. בימי היהודים מלחמות של העתיקההצבאית

 שחרור מלחמותרוח
 ומל- ומבצעיה, ההגנה מפעלי של הנסיוןמלבד

 הגובה, הפקוד של במינה המיוחדת ההכשרהבד
 המלחמה בימי האופרטיבית המחשבה עלהשפיעה
 למל- השחרור. ממלחמות אחת היותה עובדתעצם
 או לאומיות שחרור מלחמות שהן בין כאלו,חמות

 הוא זה אופי משלהן. מיוחד אופי ישסוציאליות,
 שביניהם והעיקריים ; רבים גורמים שלפועל-יוצא

 גורמים שבתוכם - השחרור כוחות שלהדמות
 המריים( גורמים על עדיפים ורוחנייםמוסריים

 במלחמות שהם שלמרות האויב כוהות שלהדמות
 אדם כוח מבחינת בהרבה חזקים תמיד כמעטהאלה
 מוסרית. מבהינה חלשים הם לרוב הריוחימוש,
 העומדים המעמד, או שהאומה הסיועמדת
 - שלהם הלוחמים לכוחות מגישים השחרור,במאבק
 הכוחות מאחורי העומדת לנכונות להשוותהושאין

המדכאים.
 והשפיעו התקיימו ואחרים האלה הגורמיםכל
 החשמונאימ מימי השחרור, מלחמות של מהלכןעל
 של הגדולות המהפכה מלחמות ועד ספרטקוסוימי

 העצמאות מאבק באירלנד, המרד ואמריקה,אירופה
 השחר:.- מלחמת ועד - הקולוניאליות האומותשל

 המל- מחוקי הרבה משתנים מהם, וכתוצאהשלנו.
 - לעשות אפשר שחרור במלחמת הסדירה.חמה

 תקנון. בשום כתובים שאינם דברים -ועושים
 אשר במעשים להסתכן מעיז כזו במלחמההפקוד
 היה וסדיר, מאורגן כוח על החולש מנוסהגנרל
 ולמקו- לגמישות ולתקפנות, ל~זמה מפניהם.נרתע
 משבמלחמות יותר רב משקל השחרור במלחמתריות,
 במלחמות מיוחד ערך יש וכן סדירים. צבאותשל

 המוחלט ולסרוב והנמרצת, המהירה להחלטהשחרור
 ללהכנע.להתיאש
 האר המחשבה נבנתה שעליהם היסודות הםאלה
 עצמית, הכשרה ההגנה, ירושת שלנו:פרטיבית
 שח- מלחמות לכל המשותפים המיוחדיםוהתנאים
 המחשבה את בוריה על להבין מנת על אבלרור.
 שלפניהם הנתונים את להוסיף יש והתפתחותההזאת
 במשך העברי המזויין הכוח של הגבוה הפקורעמד
 המלחמה. שלביכל

 :הם

 ם י 1 1 ת נה
 גיאוגרפיימ"צבאייםנתונים

 ישראל צבא לפני שהועמדה היסודיתהבעיה
 וא- המלחמה, שלבי בכל גיאוגרפית-צבאיתמבחינה

 אפשר ושלב, שלב בכל שונים פתרונות דרשהשר
 המל- של הראשון בשלב ק. ו ת נ ה כבעיתלהגדירה

 היהודי- הרצוף השטח של רחבים חלקים היוחמה,
 בודדים, וישובים ישובים, גושי ; מזה זהקרועים
 הערים כל מוצק, גוף איזה אל מגע משולליםהיו

 ארץ- כל - השני ומהצד במצור; -הגדולות
 כמעט- במצור נתונה - עצמה היהודיתישראל

 מאו- יותר בשלבים החיצוני. העולם כלפימוחלט
 הפר- ועד "נחשון" מפעולת החל המלחמה, שלחרים
 אחת ירושלים, של ניתוקה בעית היתה א'נה

 -- ובצדה האופרטיביים, השיקולים בכלהמרכאות
 ניתוק בעית היא נכבדה, פחות לא שניה,בעיה
 האופר- המחשבה את להעסיק התמידה אשרהנגב
 "עשר במבצעי פתרונה את שמצאה עד שלנוטיבית
 ו,,עין".המכות"
 היתה לא המלחמה, של האחרון היום עד כן,כמו
 מנקודת להתעלם שלנו האופרטיבית המחשבהיכולה
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 הצר, השפלה "פרוזדור" - מדינתנו שלהתורפה
 והדרום. הצפון בין הביתורוסכנת

 הערביהאויב
 האופרטיבית המחשבה על ב י 1 א ההשפעת

 האופרטיביים המהלכים ידי על פחות היתהשלנו
 ואופיו רב-גוניותל עצם באמצעות מאשרשלו

 הנקודות ע"י בעיקר התבטא זה חזיוןהמשתנה.
 :הבאות
 הארגוני והכשרון הכוח עקב הפתעת-מהא,

 המל- של ההתחלתי בשלב האויב של ם י י ס ח יה
חמה.
 המהיי התמוטטותו ידי על ה, כ ו פ ה הפתעהב.
 הקרבות של השני בשלב הערבי, העירף שלוה

 ערב(. מדינות לפלישת ועד "נחשוןע)ממבצע
 של השונים ואורחי-הקרב השונה, האופיג.
 לפי ואורגן חונך מהם אחד שכל - ערבצבאות
 נפרדת. תכנית לפי ונוהל אחרת, צבאיתתורה
 ומחיי- משותפת אופרטיבית תכנית חוסרד.
 הערבים. אצל אחיד אופרטיבי פקוד והוסרבת,

 אבל ההמורות, חולשותיהם מבין אלה היואמנם,
 עבורם. יתרונות כמה גם הזאת בעובדה היו שנימצד

 למעשה היה ערב מצבאות אהד שכלהעובדה,
 מינימלי, שהיה בינם והשיתוף נפרד, גוף שלבגדר
 האס- למפלתם אחרים, לגורמים בצירוף אמנםגרמו,

 הגופים אחד שמפלת לכך, גם גרמו אבלטרטגית,
 הסמוך. הגוף את במאומה כמעט זעזעה לאהאלה

 שלנו האופרטיבית המהשבה עבור מזאתהתוצאה
 אחת, חזית לא רבים במקרים לפנינו שהצטיירההיתה,
 - ת ו ת י ז ח ר פ ס מ אלא שונות, גזרותבעלת
 מיוחד. ואויב מיוחדים, תנאים בעלת אחתכל

 העוין הבריטיהגורם
 המנעותו או ופעולותיו, - הבריטיהשלטון
 רבה במדה לנו הכתיבו - למאי 15 עדמפעולות,

 השפעתו תקופה. באותה האופרטיבית דרכנואת
 המלחמה של הראשון בשלב א( : בעיקרהתבטאה

 הפ- דכוי, פעולות ידי על - "נחשון"( מבצע)עד
 חופש את הגבילו אשר נגדנו, ישירה ואיבהרעה

 הגורמים אהד והיו מאד רבה במדה שלנוהפעולה
 - השני בשלב ב( שלנו, הדפנסיביתלאסטרטגיה

 המלחמה גורל את להכריע כידוע, האנגליםניסו
 להעביר נסיון ידי על כלומר הפנוי", "נשק ידיעל

 וע"י - מידיהם מראש מוכנה תכנית לפישטחים,
 מהח- אף ישירות ולעתים כוחותינו מידי בכוח,כך,

 להכ- המאמץ הערבים; לכמות -- אנוזקתנו
 במדה קבע אשר הוא - הזאת המזימה את ל יש

 קצב ואת תכניותינו אופי את ההיא בתקופהרבה
מבצעינו.

 כוחותינואופי
 של לרשותו העומד הכוח טיב ש מאליו,מובן
 משפיעים וחמושו, הרכבו מספרו, אופרטיבי,פקוד
 עולת ועל זה, של :מחשבתו על מכרעתבצורה

 שלההבצוע
 מלתמד, כדי תוך נבנה שלה '~הצבאהעובדה,

 שלב בכל עמד, הגבוה הפקוד שלרשות לכךגרמה
 היקפו, מבהינת - ר ח א ות כ המלחמה, שלושלב
 תהליך גסים, בקוים היה, וזה הפקודי. והרכבואמונו,

 : כוחותינו שלהתפתחותם
 למבצע ועד מ-1947[2%1 ראשון: שלבא.
 חיל- , הפלמ"ח --- המגהס הכוח של קרו ע ."נחשף
 מגויס בלתי מכוח המעבר בשלב נמצא -השדה
 - והמשקים הערים של חיל-המשמר : מגויסלכוח
 הטקטית היחידה העיקריות. המשענות כאהבמופיע

 מסוי- בהתנגשויות הפעלה לידי המגיעההיסודית,
 ; ובחיל-השדה בפלמ"ח - מפלוגה גדולה לאמות,

 העירוני. בשטח - ומחבל הכפרי, בשטח -מאזור
 ומאידך-גיסא, קצרים. לטוחים קל בעיקר -הנשק
 הטקטי הפקוד ושל הללחמים של אמונםרמת
 ותי- ככולם ורובם הואיל למדי גבוהה היא -הנמוך
 וותיקי קורסים בוגרי ההגנה, בארגון היוקים

 עבר בעלי - מאד ורבים וחיל-השדה,הפלמ"ח
 שאר הלוחמת, היהודית החטיבה משורותואמון
 וחיל-הנוטרים. צבאיותיחידות
 לפלי- ועד "נחשון" ממבצע - : י נ ש ב ל שב.
 מה- למעבר הראשון הצעד נעשה ערב, מדינותשת
 גרעין עם בעצם, טריטוריאלית מליציה שלמבנה
 קוים לפי מגויס צבא של למסגרת - קטןמגויס

 הרא- פירותיו את עתה נותן העממי הגיוססדירים.
 טק- כמסגרת לאט לאט מתגבש ה"גדוד" -שונים
 וב- הרגלים, נשק מצב יחסי, באותן משתפר,טית.
 צבאית לדוגמה הוא מתקרב והבינונים הקליםסוגים
 ה"דוידקא" מרגמת כמו אימפרוביזציות, - :תקינה
 מקומם את במדת-מה ממלאים ה"פרעוש",ומרגמת

 הרא- ההתחלות מופיעות ; כבדים כלי-סיועשל
 קשר, בתפקידי רק לא שפועל חיל-האויר, שלשונות
 מצומ- הפצצה בפעולות גם אלא ותצפית,תובלה
 בתקו- מופיעים קשים ליקויים ופרימיטיביות.צמות
 מס- בהיקף מאורגנים שרותים חוסר בשל זאת,פה
 הבז'נר הטקטי בפקוד נסיון בעלי העדר .ובשלפיק,
 ובמטות,ני

 התקופה את כולל -- שלישי: ,חלבג.
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 לאר- נוסף צעד נעשה עתה הראשונה. להפונהעד
 השלב את מובהקת. צבאית במתכתת טבוחותגון
 של ההתפתחות וראשונה, בראש מציינת,הזה
 ליחידת- מסוימים במקרים דבר, של ובסופו -בית אופרטי- למסגרת מנהלתית, ממסגרת בה, י ט חה

 חדשים: נשק סמי מופיעים מגובשת. טקטיתקרב
 מני- וארטילרית-השדה. אנטי-אוירי,אנטי-שריוני,

 מטוסי- אף מעתה הכולל לחיל-האויר, היסחר אתחים
 לפי כך לכנותם שניתן ולחיל-הים ראשונים,קרב

 חילות-העזר מתארגנים מקובלים. צבאייםמושגים
 מסודרים. יותר או פחות מטות ומתהויםוהשרותים,
 של הקודמים השלבים בשני נרכש אשרהנסיון

 הטקטי-הבינוני הפקוד על לטובה משפיעהמלחמה,
 של ברמתם מה ירידת לציין יש מאידך, הגבוה.ועל

 הכב- האבידות בגלל הנמוך, המפקד ושלהטוראים
 המזורז האמון ובשל המאומן, הותיק בגרעיןדות

 לפני החדשים החיל לאנשי לתת שאפשריהמצומצם
 לחזית.כניסתם
 הח- הימים"(. )"עשרת - רביעי: שלבד.
 איננה שרותיה, כל על מגובשת טקטית כיחידהטיבה
 הפעם זו רגילה. הופעה אלא הכלל" מן "יוצאעוד

 לחיל- משוריינים, כוחות לפעולה נכנסיםהראשונה
 יותר. ומתאימים הדשים כלים מקצת ניתניםהאויר
 המו את כיל החמישי--אשר בשלבג
 -- המרכזי הגליל ושחרור הנגב כיבוהן וגל.צעים
 ולהתבס- יכולתו לשיא כמובך יחסית הצבא,מגיע
 מסג- נוצרות וארגון. מבנה מבחינת ראשונהסות
 יש החזיתות. גבוהות: פקודיות-אופרטיביותרות
 של בשטח בעיקר בחימוש, יסודיים שיפוריםלציין

 הממוכנות. וביחידות ט., נ. נשק ושלהתותחנות
 למבצעים המסוגל חיל-אויר מופיע הראשונהבפעם
 חיל- הראשונה בפעם פועל וכן יחסית, גדולבהיקף
 השרותים, חילות הכללית. האופרטיבית במסגרתהיט
 זה. בשלב סופית בנינם תהליך את סיימו המטות,וכן

 על ניכרת במדה השפיע זה, התפתחותתהליך
 כשם - ושלב שלב בכל האופרטיביתהמחשבה
 המח- של המחדשת התפתחותה כי לומר אולישניתן
 לסגל פעם מדי שהצריכה היא האופרטיביתשבה
 הארגון, ודפוסי המבנים אתאליה

 הזמןגורם
 מסוימת - מיוחדת השפעה הזמןלגורם

 התבטאה זו השפעה הזאת, במלחמה -מאד
 תוך ולגידוליו הכוח להכנת ביחס, ארוכה,בשהות
 המלחמה. של והשני הראשון בשלב הקרב,כדי
 נר הכנות למיניהן ההפוגות שוב איפשרו כךאחר
 הקרבות, שלבי בין כאלה ארוכות הפסקותספות.
 תמר היו במלחמה, כלל בדרך מצויות שאינןבמדה
 כבר אשר גיאוגרפית-צבאית מבחינה לחולשותרה

 מקודם.הזוכרו
 חוץגורמי

 על הדיבור את להרחיב המקום כאןלא
 גורמי- של מאליהן ההמובנות הברורותההשפעות

 מפעם שהתערבם גורמים מלחמת-השחרור, עלחוץ
 לא גם אם הביטויים, אחד הקרבות. בשלבילפעם,
 הכ- אתם, היה זאת, והתערבות השפעה שלהיחידי,
 נצי- של השונות והפעולות ידו, על ההפוגותרזות
 גם להתחשב היה חייב האופרטיבי הפקודגיהן.

 אשר הבין-לאומית, הפוליסת-אסטרטגיתבמערכה
 מלחמת-השחרור. והתנהלה המדינה, קמהבמסגרתה

 מל- מלפני ההגנה, פקוד של מצבו היה דומהבזה
 שיקוליו את לשקול תמיד נאלץ אשר השחרור,חמת
 במס- לפעול לפחות, חזיתות בשתי התחשבותתוך
 המצב שהכתיב וההגבלות הסייגים אותםגרת

המדיני.
 בהם שהתנאים זה, בפרק איפוא, לסכם,אפשר

 רגילים בלתי היו שלנו האופרטיבי הפקודפעל
 מתמיד, באופן המשתנים הנתונים מבחינתבהחלט,

 כוחר- לגבי והן האויב של לכוחות שנוגע במההן
 ההשפעה מבחינת רגילים בלתי היו וכן אנהתינו
 מעצ- התערבות ושל בהתחלה, הבריטי, הגלרםשל
 יותר. מאוחרים בשלבים שונים וגורמים שונותמות

 רגילה" "בלתי מלחמה של לניהולה דוקאאבל
 בהיס- דוגמה ללא כמעט היו שנתוניה זו,מעין
 שלנו הגבוה האופרטיבי הפקוד היה הצבאית,טוריה
 הקודם. ונסיונו עברו לפי מיוחד, באופןמוכשר
 את מיוחד באופן לעצמו סיגל צויין, שכברכפי

 עמדו אמנם אשר ומקוריות, גמישות שלהתכונות
 הקרבות. של החמורים במבחניםלו

 הראשוןהשלב
 של רצוף תאור לתת זו במסגרת בכונתנואין
 הכל- ההתפתחות ושל האופרטיביים התהליכיםכל
 שנע- אלא וסיבוכיה. משבריה השגיה, כל עללית,

 עמידהשלב
 והגורליות מהאופיניות בעיות, מספר על רקמיד

 להבליט מנת על - במלחמה שלב שבכלביותר,
 שלנה האופרטייבת המחשבה מהלך את זהבאורח
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האויב
 וה- )הערבי האויב של האסטרטגיתהמטרה

 עוב- בלשון להוכיח, זה, בשלב היתה כאהד(,בריטי
 לנובמבר מה-29 האו"ם. החלטת אין כי צבאיות,דות
 להגשמה.ניתנת

 מימלשה את איפוא, לעצמם, תיארוכיצד
 היתה שלאויב לומר אין זו? מטרה שלוהאופרטיבי

 הת- אולם ומתואמת. מעובדת אופרטיביתתכנית
 בחוגי וכן השונים, הערבים המפקדים בקרבגבשו

 אופרטיביים, רעיונות מספר הבריטיים,השלטונות
 הגיאוגרפיים היתרונות של נצול : היהשעיקרם
 העיק- התחבורה עורקי על לחץ ידי עלהצבאיים
 מבודדים. ישובים וגושי ישובים, ועל שלנהריים

 שאיפת היתה האלה הרעיונות של הממשיפרושם
 או פחות מצור להטלת ; ירושלים את לנתק :האויב
 י הנגב את לנתק י ותל-אביב חיפה על יעיליותר

 כהוכחת התישבות, נקודות מספר ולהשמיד~כבוש
 עמידתנו. את וערער זעזע ולמען הואכוהו

 לטו- עובד שהזמן נהיר היה הבריטייםליועציהם
 ההתפתחות בהמשך להפסיד עלולים ושהםבתנג
 המספר יתרון את וגם הגיאוגרפיים היתרונות אתגם

 מגוייסים בלתי כוחותינו מהיות שנבעוהחימוש
 מאמץ כל הערבים עשו כן, על המלחמה.בראשית
 על להם סייעו האנגלים זה, בשלב להכרעהלהגיע
 של המסוה תחת כוחותינה בנין על שהכבידוידי

 מכל הקלו שני ומרד - והסדר" החוק"שמגרת
 הערבי. הכוח של בנינו עלוכבחינות

 הכוחות יחסי הגיאלגרפי, מהמצבכתוצאה
 האופרטי- היזמה נמצאת לעיל, שצויינווהשיקולים

 האויב. בידי הטקטית, אף רבים ובמקריםבנית,

 אופרטיבים והכרעותשיקוליה,
 למסיבות בהתאם היתה, האסטרטגיתמטרתנו
 : כדלקמן לעיל,שיצויינו
 לבטל כדי בהן שיהיה עובדות קביעתלמנוע

 ; בנובמבר ה-29 החלטתאת

 ; צבאית הכרעה כללהשהות

 שאפשר למען כוחותינו בנין על הדגש אתלשים
 של חלקי או גמור סילוק )אחרי הבא בשלביהיה
 היזמה את ליטול והמפריע( העוין הבריטיהגורם
לידינג
 את לפתור עלינו היה זו מטרה לממשבכדי
 : הבאות האופרטיביותהבעיות

 האס, - היתה הראשונההבעיה
 ה- ובלחץ המצימצמ בכוחבהתחשב

 גו- ועל התחבורה ע.ורקי עלגדול

 צריך שלנו, המבודדים הישובשי
 הפתרת לא. ואם -- הקוים" את"לקצר
 היה -- ם י נ י ק ת צבאיים עקרונות לפי חלבעיה
 בהחד המת האלה העקרונות לפי היה לא מאלומנן
 בגושים יחיעם, כמו -- מנותקים בישוביםקה

 או גוש-עציון המערבי, הגליל כמו -מנותקים
 הטילו צרכיהם וסיפוק בהם שהעמידה הנגב,ישובי
 רגילה צבאית למחשבה בהתאם עצום. עולעלינו
 ירו- לגבי מיוחד להסדר לשאוף מקום אפילוהיה
 בין- כשטח או מפורזת, כעיר הכרזתה -שלים
 הערבית השליטה של העובדות באור -לאומי

 ההפרעה ופעולות העיר, אל הדרך עלהכמעט-גמורה
 והבטחתה. תחבורתנו כלפי האנגלים שלהשיטתיות

 בשטח להתרכז עלינו היה זה מעין מחשבה הלךלפי
 השפלה. ובחגורת הצפוני שבחלק יותר או פחותהרצוף

 האו- הנהגתנו ע"י שניתןהפתרון
 בניגוד היה - זאת לבעיהפרטיבית

 הרגילים הצבאיים העקרונותלכל
 : שיקולים שני על מבוסס היה זה פתרון ה. ל אה

 על שזכותנו אמר אשר י, נ י ד מ שיקול היההאחד
 ורק אך למעשה מבוססת תהיה בארץ שהוא שטחכל

 של הטבעי ההמשך ל. ע ו פ ב בו החזקה שלבתנאי
 שכל הבטחת, צבאי: 'סיקול היה זאתמחוטבה
 זטל מאהחר יותר בשלב יהפכה המנותקים""האיים

 שלנו, תוקפנית ליזמה קפיצה" ל"לוחותהמלחמה,
 מש- הנוכחי הדברים במצב נסיגה לכל תהיהושלכן
 הפסד וגם בהווה, מעשי הפסד גם - כפולהמעות
 לעתיד. ואופרטיבי טקטי ס.?.יטל

 ה::ןטרטי- ההכרעה היתהלפיכך
 אונ "לקצר לא הראזטונה: הגורליתבית

 בלי אדמה, ,געל ובכל עמדה ל כ ב לעמודהקים",
 והטקטוק המאמורפי במצבלהתחשב
 שעמ- השניות יבית ט ר האופ בעיהה
 כדלק- הצטיירה לעיל מהאמור כמסקנה לפנעודה
 והחימום המצומצם האדם כיח לאור האם,מן:

 עיקריות, פעולות למספר לרכזם יש -המועט
 בכל עמידה לשם כולה, הארץ פני על ם ר ז פ לאו

 ומקום.מקום
 תשו- קובע היה ה"סדיר" הצבאי העיקרוןושוב

 לעומת ת. ו ח ו כ ה ז ו כ י ר : זאת לשאלה ברורהבה
 האופרטי~ית הנהגתנו זה במקרה גם החליטהזאת

 האר- הרזרבה את הטילה היא לעיקרון"."בניגוד
 למערכנו כללה כמעט הפלמ"ח, שלנה הקטנהצית
 גם הדרכים על זו להיאבקות הטילה היא הדרכים.על
 הרכב כלי ואת הישוב של התחבורה מערכת כלאת

 הפ- היא שלנו. המועטים הפרימיטיבייםהמשוריינים
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 בל- וכמעט הקטנות הראשונות, היחידות אתעילה
 לנקר הספקה לשם שלנו חיל-האויר שלתי-חמושות

 הראשונות סירותיו את גם וכן המנותקותידות
 שלנו החימוש רוב את חלקה היא חיל-הים.של

 ה"טבעית"( המצויה לחלוקה הניחה - דיוק)ביתר
 אף עמידתן את לאפשר מנת על ולערים,לישובים
במבודד.

 במערך עמידה על הקוים, קצור אי עלההכרעות
 הכוחות פיזור ועל אפשרי", "בלתיגיאוגרפי-צבאי

 את שהכשילו הן, האלה ההכרעות - זהבשלב
 ובו מחד, האויב של האסטרטגית-המדיניתהמזימה
 כוח- של מזורז בקצב בנינו עם יחד יצרו,בזמן
 מתוך כך, ותנופה. יזמה של לשלב ההנחות אתשדה,

  אופרטיבית מהשבה אותה הסתמנה הנ"ל,ההחלטות
 החכ- מן לסטות העיזה אשר המקובל", בנוסה"שלא
 בסופו עצמה, שהיא אלא - השגרתית הצבאיתמה
 היסודי: הקלסי העקרון על נתבססה דבר,של

 ולתנר- לאופנסיבה הראשוןשהתנאי
 מוצ- והגנה הבסיס, הבטחת היאפה
 ו. י ל ע ת חל

 הדפנ- שהאסטרגטיה זאת עם לקבוע ישאולם
 היתה המלהמה של הראשון בשלב שלנוסיבית

 היו בחלקם אשר מסוימים, טקטיים בכשלונותכרוכה
 ההג- ע"י נגרמו ובחלקם נסיון חוסר שלתוצאה
 שנוצרו והמצבים האנגלים, עלינו שהטילובלות
 עקב ויכולתם. גבולם קצה עד כוחותינו אתמתחו

 במלחמה הראשון האופרטיבי המשבר הגיעכך

 את שמצא ביותר, החמור המשבר ואולי -זאת

 : מארס חודש סוף של בכשלונות המעשיבטויו
 )שנעצרה ולירושלים ליחיעם עציות לגושהשיירות

 מחולדה(. יציאתהעם
 צו- בפני הגבוה הפקוד את העמיד משבראותו

 האסטרטגיה מן לעבור חדשה גורלית בהכרעהרך
 ההכ- מן ולהוציא תוקפנית, לאסטרטגיההדפנסיבית

 - הארגוניות הטקטיות, הממקנית כל את הזאתרעה
 הכרו- - המדיני הסיכון את בחשבון להביאלבצדן,
 בכך.כות

 הפעו- באלרח תמורה : היתה המעשיתהתוצאה
 - פשיטה - הגנה - הבטחה עוד לא הטקטי,לה
 מס- ובנין הכוח, רכון 1 ה ק ן ח ה 1 ש ו ב י כ :אלא
 החטיבה. הגדוד, : יותר וגדולות סדירותגרות

 כרו- היו אשר והמסקנות "אופרטיביתההכרעה
 ב"קפיצה הראשון הבולט בטוין את מצאו בה,כות

הנחשונית".

 ץ באד הפרבי האויב על מהלומת-הנגד - השניהשלב
 הפלישה( לקראת וההיערכות המזינה שטח על)השתיטוח

האויב
 על שהפקה במדה בה הערבי. האויבא.

 היה לא הערבי הכה של השתים מפלתםהחטיבות
 וברורה משותפת אופרטיבית תכנית לגבשמסוגל
 בידו עלה לא בידו, היתה כשהיזמה הראשון,בשלב
 עברנו שאנחנו שעה יעילים נגדיים מהלכיםלנקוט

 כללית.להתקפה-נגדית
 שה- לכך, הגירמים בין י, ב ר ע ה ף ר ו ע הב.
 על השליטה את אבדה הערבית הצבאיתהנהגה
 ף ר ו ע ה של הכללית ההתמוטטות היתה -המצב

 המזויי- הכוחות של הראשונות המפלות עםכצרבי
 והאוכ- הערבי המזויין הכוח אף בשדה. שלהםנים

 ואחיד, מוצק גוף מעולם היוו לא האזרחיתלוסיה
 לשער היה קשה זאת עם אך היהודי. בצד היהכאשר
 הקרע יתפתה הראשון הצבאי המשבר עם כימראש
 בריחה של כאלה לביטויים עד והעורף החזיתשבין

 של ביותר ההשובים המרכזים מן ערביתהמונית
הארץ.

 ר שהמצב ממן בו הבריטיש האיבהנ
 אחר צעד זה בשלב והלך התפתח הארץ ערב"קרב
 הבריטי המרס המשיך --- ובוהו לתוהו במגמהצעד,
 כנראה, היתה, שכתתה מסודרת, תכנית לפילפעלל
 נסי- עם כלזמר, י נגדנו הפינוי" "נשק אתלהפעיל

 להעביר, - השונות מהגזרות הבריטיים הצבאותגם

 שלהן ומתקנים מפתה נקודות צויין, שכברכפי

 ה- הכוחות של הפתאומיות הנסיגות הערבים.לידי
 מהנגב העיר, מחיפה המזרחי, הגליל מןבריטיים

 הפקוד זאת. מטרה לשמש ברובן, נועדו,ומירושלים

 ליחי- איפשרו הם זה. בכיון מאמץ חסך לאהבריטי
 הר שעל ל"מבצרי-טגארט" להכנס ערביותדות
 בבאר- בעיראק-סואידן, בבית-דגנן, בבית-שאן,כנען,
 ערך בעלי מחנות הערבים לידי מסרו הם ועוד.שבע

 ואדי סרפנד, תל-ליטוינסקי, ראש-פינה,אסטרטגי,
 התשובימ ומתקניה מסילת-הברזל תחנותסראר,
  בלוד. הארץ, של העיקרי שדה-התעופה ואתביותר,
 האפשרויות את לנצל מסוגלים הערבים היואילמלא
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 הללו של התכנית את ולבצע להם, נתנושהאנגלים
 עבו- שהבטיחום המוכן מן המוקדמים לתנאיםבהתאם

 הארץ על כמעט השולטים הם היו במאי ב-15 אזירם,
 החלף בשפלת סגורים נמצאים היו והיהודיםכולה

 מוריסון-בוין. התכניות של בגבולותובעמק,
 אי- גורמים: לשני הודות נכשלה זומזימה
 שלנו. והיזמה ; לבצעה הערביםיכולת

 אופרטיביים והכרעותשיקולים
 זה בשלב לנו היתה הראשון השלבלעומת
 ד'=, "תכנית שנקראה מסודרת, אופרטיביתתכנית

 שהלקצה השטח על השתלטות - היתהושמשימתה
 על המאוכלסים השטחים לרבות או"מ, ע"ילנו
 נגד הכוחות ועריכת אלה, לגבולות שמחוץידנו
 במאי. ה-15 אחרי ערב, צבאות של אפשריתפלישה
 הנחות מספר על בחלקה התבססה זו תכניתאולם
 והן: במלואן, נתקיימושלא

 בבת בוצעה לא הבריטיים הכוחות שלהנסיגה
 הוגשמה אלא במאי, 15 לקראת הארץ מכלאחת
 שכבר הכונה תוך מפברואר החל הדרגתי,באופן
 לעיל.צוינה

 כוח- של מסוים היקף בחשבון הביאההתכנית
 בעל כוח גם לביצועה. דרוש היה אשר וחמוש,אדם

 ומש- חולף להיות .הוסיף תמיד אשר זמנים","לוח ולפי בהדרגה אלא אחת, בבת לא קם כאלהממדים
 לתנודות. נתוןתנה,

 הראשונ'ההאופרטיביתהבעיה
 לכן: היתה זה בשלב לפתרוןשעמדה
 את להדביק דרוש היה מנוחד באופן ות. יא מצה לתנאי התכנית את להתאיםכיצד
 שנפתחה פרצה בכל להשתמש הבריטה הפעהקצב
 לנצלן הערבם שאכלו בטרם ידהעל

 הבטדע הפעיה ואמצעי הפעיה אורה שללית המכסימ- בגמישות נמצא זו לבעטהפתרת
הממשה

 של הטריטוריאליות שהחטיבות כך, ע"י רקאפשרו נת- ביחס, מעטים כוחות ע"י אלה,הישגים
 פעולה חופש השאיר העליון הפקוד שבהםביימ, איפרטי- למרחבים זה בשטח נהפכו ההגנהארגון

 מנת על הם, ביזמתם להשתמש למפקדיהם,מכסימלי
 המקומיים. ולתנאיםהביצוע לאפשרויות הכללית הארצית התעודה אתלהתאים

 שונים בחלקים זו בתקופה התנהלוהמבצעים
 : הבאים הארפייניםרים הדב- להם משותפים אבל שונות, ובמסיבותבארץ

 עי"כ ארצית אופרטיבית תכנית קטעי היווהם
 )של היסודיות מגמותיה את מימש מהם אחדשכל

 איים טהור הרצוף, היהודי השטח גבוש :התכנית(
 כל של ובסיומו מפתח עמדות תפיסתערביים,
 בכוח. אויב לקראת ועריכה התבססות -מבצע

 פעם מדי שנוצרו החללים של ונועז זריזניצול
מזה. - הערבים והמום מזה - הבריטי הפנוי ע"יבפעם
 התחילה, לא להלן שתצויינה מהפעולות אחתאף
 נטלנו מקרה בכל אולם אנו, .יזמתנו פי עלאיפוא,
 לנו נתן הבריטי שהאויב ברגע לידנו היזמהאת
 לכך.פתח

 : שהונחתו למכות אופייניים היו אלהגורמים
 סביבתה. וטיהור חיפהכיבוש
 גוש ויצוב העמק משמר לפני קאוג'ימנוסת
 ערה. ואדי של הצפוני בפתח ועמדותינואפרים

 הירדן ובעמק הירדן לאורך הגנתנו מערךגיבוש
 ובית-שאן. צמח טבריה, תפיסתע"י

 כל ולטיהור צפת לכיבוש שהביא "יפתח",מבצע
 המזרחי. העליוןהגליל

  והציל בירושלים עמדותינו ששיפר "יבוסי",מבצע
 שייך-ג'ארח של המפתח נקודת את זמנית לידנוביר הע- יכן קטמון, כבוש ע"י הדרומיות,  שרבותיהאת

 להגיע היה יכול לא כי אם לשוטרים,ובית-הספר
 העיר מפתח על להשתלטות - הסופיתלמטרתו
 הצרפתית. לגבעה עד מטור-מלכה -עצמה

 כבוש היתר ובין בדרום, הגדולות הטהורפעולת
 את אפילו מה לזמן שפתחו וערב-סוכריר,בריר
 לנגב.הדרך

 הפנוי" "נשק הפעלת עקב שנוצר המצב עלגבר להת- האופרטיבי הפקוד של נוסףאמצעי
 המציאות אף על הארצית, בתכנית הכלולותדות התעו- את ולהרחיב  להקרים  הצורך  ומחמתהבריטי,

 במיוחד, דוחקות משימית ביצוע לשם מיוחדיםטיים טק- גופים יצירת : היה מספיקים, בלתי כוחותשל
 להן. יכלו לא שהן כמו הטריטוריאליותשהחטיבות

 כוחות של ריכוזים ע"י ראשית נוצרו, כאלהגופים
 נהפכו אשר - הפלמ"ח הארצית, הרזרבהמקרב
 "יפתח" כגון, . קבועות, חטיבתיות למסגרותאח"כ

 כוח זאת בתקופה רוכז לעתים אבל ;ו"הראל"
 חיל-שדה הטיבות של יחידות-משנה המורכבמסוים

 על שהוטלה מסוימת למשימה שוניםוגדודי-פלמ"ח
 פורק התפקיד סיום ולאחר העליון. הפקודידי
 - מוצאן ליחידות חזרו יחידות-המשנה וכלהגוף
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 מבצוהל של זה או "נחשון", למבצע שרוכז הכוהכגון
 אר משמר-העמק, ליד שלחם הכוה וכן"היבוסי",

 ועוד. "חמץ", במבצע שפעלזה

 חד- לתכלית "גופי-מבצע= יצירת של זהחזיון
 צבאית. מחשבה פרי כאחד, היה, בלבד,פעמית
 בזמן ובו בלתי-מקובלות, בדרכים לצאתשנאלצה
 הטקטי הפקוד של הן יחסית, הגבוהה, לרמההוכהה
 )רק. ההגנה, ארגון של המנהלתי המנגנון שלוהן
 יחידות-משנה שצרופי להבטיח יכלה כזאתרמה

 פעולה של ליכולת ביותר קצר בזמןתגענה

 כגו-
 ותצלחנה(. - מלוכדטקטי

 השנו השלב שבמשך בפרק לצעןראוי
 בעיה פתרון לשם האופרטיבי, הפקודהשתמש
 דרך באותה הראשונה בפעם מאד, מורכבתמשנה
 בשטחים אחת לא הודגמה המלחמה שבהמשךפעולה
 "הגישה : למדי מקובלת ונהיתה והאופרטיביהטקטי

הבלחי-ישירה".
 היתה יפו, על בהתקפת-מצח התחילכשהאצ"ל

 את ימשוך זה שמצב האחת, : כפולה סכנהקיימת
 אורחת על שהתבסס בנסיון לסייע ההגנהכוחות
 תמר- יותר עוד - והשניה ; זה בלתי-יעילפעולה
 אותו לידי יביא יפו על התקפת-מצח שהמשך -רה
 להתנגשות אז: עד להמנע הצליחו שממנודבר
 בכות יפו בגזרת שהתערב הבריטי, בצבאישירה
 האופר- הפקוד של המוצא ואוירי. ימי יבשתי,ניכר,
 שמטרתו "חמץ", מבצע כידוע, היה, .שלנוטיבי
 אל הגישות כל תפיסת ע"י יפו של כיתורההיתה
 סלמה, זקייה, כריה, : שלה החוזן משמרות וכלהעיר
 בסופו הביא זה מבצע ועוד. ג'בליה בית-דג'ן,יאזור,
 בהמשכת צורך א ל ל יפו, של לכניעתה דברשל

 מהס- הימנעות כדי ותוך רבת-אבידות,התקפת-מצח
 האחרון. ברגע הבריטים עםתבכות

המכרעתהאופרטיביתהבעיה
 תכ- שונה היתה הפקוד, לפני שהתיצבה ה, י נ שה
 הראשון, השלב במשך אם מהקודמת. שינוילית

 ת ו ר ב ג ת ה ה השני, השלב של ניכר זמןובפרק
 שהיו הם מהמצוקה א וצ מ מציאת משברים,על

 הוטל השני השלב בסיום הרי - העיקריהתפקיד
 - י פ ה בפני לעמוד שלנו האופרטיבי הפקודעל

 בנצחונות. הכרוכיםתויים

 חיפה, - הרבים המרכזים שנפלואחרי
 ש,,צבא-ההצ- אחרי - יפו צפת, בית-שאן,טבריה,
 שהר מפלה משמר-העמק ליד נחל קאוקג'י שללה"

 שהחטיבה אחרי  מה,  לתקופת פעולה מכללציאתו

 מתפוררת התחילה ירושלים שבמרחביהחוסינית
 נר- טיהור פעולות שבוצעו אחרי מפקדה, נפולעם

 התמוטטות צויין, שכבר כפי חלה, - בדרוםחבות
 ובאוכלוסיה הערביים המזויינים בכוחותמכרעת

 כאחד.האזרחית,

 האח- בשבועות נפתחו זו התמוטטות כדיותוך
 הצד לפני גדולות אפשרויות השני השלב שלרונים
 או הערבים, ע"י נעזבו רבות מפתח עמדותהיהודי.
 היתה זו מצדנו. מועט לחץ תחת אפילו נופלותהיו
 פלוגיה, וגם לטרון גם עשויות היו בה כהכר,שעת
 בנגב, רבים משלטים וגס חוליקאת, וגם אישדודגם

 ברר- אז ראה האופרטיבי הפקוד אבל לידנו.ליפול
 ושבהמשכו ד, ח 'א ב ל ש רק הוא זה ששלברות,
 ואכן, הסדירים. הערביים הצבאות פלישתתבוא

 הברי- לפני האופרטיבי הפיקודהועמד
 נקודות-המפ- אותן כל את לתפוסרה:
 בדם אה=כ לנו עולה היה כבושן שתח,
 אשר הכיח את לפזר בזה אבל -יקר
 אשר קטנים לחילות-מצב לרשותועמד
 בפני עומדים היו שלא לודאיקרוב

 או = סדיר צבא של מרוכזתהתקפה
 זמני יתרון של המלא המיצוי עללותר
 המכסי- את להחזיק זה ותחתוחולף
 לשמור כדי במרוכז, הכוחות שלמום
 האויב כלפי לההערך האפשריתעל

 ביותר היעיל באופן משיפלוש,הסדיר
 יזומה בפעולה המועד בבואולפתוח

 ו. ד גנ

 של ההלטתו נכונה שהיתה כמהכל
 הראשון, בשלב האופרטיבי,הפקוד

 כך - הכוחות של מפוזרת עריכהעל
 השני, בשלב בהחלטתה כלל בדרךצדק
 הכוח. לריכוז המגמהעל

 רא- עם בידינה היה השני השלב למבצעהודות
 צרה ברצועה כי אם - רצוף שטח הפלישה,שית
 כר- המזרחי, הגליל עד הנגב משפת ומתפתלתלמדי
 ליכולתנו בהתאם יותר, או פחות ערוך, היהחנו
 ה- כרגע ממש האפשריים. הפלישה צירי על אז,של

 הג- את שניתק המחסום נפרץ הפלישה לפניאחרון
 גבול הוצב הארץ בצפון-מערב שגם כך המערבי,ליל

 מנות- נשארו אמנם והנגב ירושלים בפועל.הישוב
 שופרו אלו בחזיתות הטקטיות עמדותינו אולם יקים
 שנתנה במדה הספקה אליהם והוחדרה נכרת,במדה
 החדש. במבחן לעמידתם שהוא כלסכוי
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 הפלישה הרופת - השלישיהשלב
 ושעילה-היזומה( וההגנה)ישובי-הקפוד,

האויב
 החצי-סדי- הערביים הכוחות של כשלונםאחרי

 הפנוי" "נשק שנתבדה ולאחר והבלחי-סדירים'רים
 האנג- לנו שהנח"זו האחרות, המכות וגם.הבריטי
 ארץ-ישראל )הוצאת והמדיני הכלכלי בשטחלים
 יצירת הנפט, הספקת הפסקת השטרלינג,שגוש
 התערבות מניעת אדמיניסטרטיבי, ובוהף"תוהו
 אויבינו החליטו - תכליתן לידי הביאו לא"או"ם(

 הפעלת עא היהודית", הבעיה של רדיקלי "פתרוןעל
 בין היו השכנות. ארצות של הסדיריםהצבאי,ז
 הדרו- התקופה את העריכו אשר אנגלייםמומחים

 על וזאת - בשבועים ישראל מדינת לחסולשה
 : כדלקמן הנהותפי

 של הניח" היתרון -- ונה: הראש הנחהה
 צבא של המובהקים נשק-המחץ בסוף ערבצבאות
 השדה, ארטילרית חיל-שריון, חיל-אויר,חדיש:

 היתה, המומחים אותם הערכת אנטי-שריוני. זיןוכלי
 במהירות להביא יספיק לא הישראלי ההגנהשצבא
 יהיה לא וכן ואוירונים, שריונים תותהימ,הדרושה
 אלה חילות וטקטאיז, ארגונית מבחינה להקים,מסוגל

 הציוד. יגיע באם אפילוולהפעילם,
 את עצלו ערב שצבאות השניה:ההנחה
 תכנית של במסגרת ובמספר, ז2בחמושיתרונותיהם
 צריכה כזאת תכנית ומתואמת. משותפתאופרטיבי

 של העיקרון על כל קודם מושתתת להיותהיתה
 המעגל פני על המפוזרת מההערכות מהירמעבר

 נקודות- מספר ליצירת ערב, צבאות שלהחיצלני
 הצבאי הגיאוגרפי, למצב בהתאם מכריעותכלבד
 והאויריים היבשתיים האספקה בסיסי חלוקתולאור
 היתה יכולה שהפלישה לשער, ניתן - הערביםשל

 הבאים. הקוים לפי בערךלהתפתח
 המצרי צבאה

 עזה--רפית. רצועת כות: ר ההיעמרחב
ביר-עסלוגע--עירת-אל-חפיר.

נקודת-הכובד:
 התקדם"

 מנ- דרך צפתה,
 רחובות--תל-אביב לכיתןדל--אישדת,

 וטיהורה הנגב ניתוקתפקידי-משנה:
 הערביהלגיון

 חברי--בית-לחם; ההיערכית:מרחבי
 ודררם- -- לי--רמלה, "לוח-הקפיצה" מעבראביב,

 תל- על מערבה, התקדמות הכובד: ודתנק
 ודרום- - לוד-רמלה, "לוח-הקפיצה" מעבראביב
 ההתקד- עם. בתיאום - לרחובות במגמהמערבה
 מדרום. המצריתמות
 על מצור ירושלים, ניתוק : ה נ ש מ ד י ק פת
 וכיבושה.העיר

 העיראקיהצבא
 וה- המרכזי "המשולש" : ת ו כ ר ע ה ה ב ה רמ
 לנ- בית-יוסף שבין בגזרה בקעת-הירדן,צפוני;
הריים.

 משלוש אחת לעור אפשרות --תפקידים:
 : הכנדאנחת
 תול- עיקרי בציר שפלת-החוף, לתוך פריצהנ

 לשנים. המדינה וביתורכרם-כפר-יונה-נתניה,
 עיקרי ציר לפי עמק-יזרעאל, בתוך פריצה2.

 כוחות עם בתיאום לג'ון-עפילה, -גנין-עפולה
 אז. מצויים שהיו במדה ההצלה""צבא
 לפי-מעבר עמק-הירדן, על התקפת-מלחציים3.
 )ראה הסוריים הכוחות עם בתיאום נהריםגשר
 .להלן(

 הסורי צבאה
 קונייט- - כפר-חראב : ת ו כ ר ע ה ה ב ה רמ
-ו(ץ  בניאס. 
 ב- המזרחי, הגליל ניתוק : ד ב ו כ ה - ת ד ו קנ
 צמח-דגניה-טבריה. העיקריציר
 הג- בתוך נוספות פריצות : ה נ ש מ - ד י ק פת
 וב- משמר-הירדן-ראש-פינה, בצירים המזרחי,ליל

 בציר - להלן(, )ראה הלבנונים הכוחות עםתיאום
באניאס-דן-דפנה.

 של ההצלה וצבא הלבנוניהצבא
 יכו- לא האוביקטיבי, כוחם מבחינת אלה י. ג' ק וק
 לשותפיהם מסייעים כגורמים אלא להופיע היולים

 ולעיראקים. לסורים : הצפון בחזיתות מהםהחזקים
 להת- יכלה אלה לבני-ברית סיוע למתןהאפשרות

 : כדלקמן בערךבטא
 הלבנוניהצבא
 באניאס-מרג'-עיון- : ת ו כ ר ע הוה י ב ה רמ

 הנקרהמלכיה-ראש
 הגליל בניתיק הסורי לצבא סיוע 1. : ם י ד י ק פת

 מלכיה-נבי-יושע. דרך פריצההמזרחי,.ע"י
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 ראש-ד,בקוהר- בציר המערבי, לגליל הדירה2.
עכה

 י ג' ק 1 ק א בצ
 .בל המרמי התיל ההיערכות:מרחבי

 קיל ה בנתוק הסרי לצבא סיע ב : ם י ד י ק פת מלי נצרת תד הלבמתהנול
 סג,ענ דרך התתחלה לג'ל פריצה ע"המזרחה
 חרע- לעמק בפריצתו העיראקי לצבא סעע2,
 לעפולה. נצרת מעבר התקדמית ע"אל,

 ראע- דרך בפריצתו הלבנתי לצבא סעע3.
 שפרעם- ודרך עכו; לכיוון התקדמות ע"יהנקרה,
 חיפה. מפרץלכיוון

 להצ- הסיכוי מבוסס היה שעליהן ההנחותאולם
 כדל- מסיבות - וזאת התגשמו; א ל הפלישהלחת
 :קמן
 ערב צבאות של ההדישימ הלחימה אמצעיא.
 משלטינו ערינו, ישובינה על להתגבר הצליחולא

 היקפית. להגנה מאורגנים שהיו במדההצבאיים,
 גורמים( מספר בון אהד רק )אך לכך הגורמיםאחד
 באמצ- להשתמש הערבים של יכולתם מעוטהיה
 אמון מחמת ביותר, היעיל הצד על שברשותםעים
 חלש. קרבי ופקוד מיושנת טקטיקה מספיק,בלתי

 להעביר הצלחנו אויבינו, להשערת בניגודב.
 החי- את ולהקים כבד/ חמוש של מסיימותכמויהיו
 ומקוריות, גמישות בשיטות להפעלתו הדרושיםלות
 של יתרונו את חלקית, לפחות לבטל, - כךוע"י
 זה. בשטחהאויב
 ערב צבאות לכשלון העיקרי הגורם כי יתכן,ג.
 האופרטי- הוריאציות את למצות היכולת חוסרהיה
 זה למצוי תנאי אולם, קודם. שצוינו הרבותביות
 צב- כל על אחד אופרטיבי ומטה פקוד הקמתהיה:
 משו- תכנית לעבד רק לא שבסמכויותיו ערב,אות
 מצב- אחד כל על מחייבות משימות ולהטילתפת
 נחוצה היתה כזה לפיקוד מזה. למעלה אלא ערב,אות
 מגזרה כוחות חפשי באופן להעביר אפשרותגם

 וה- היבשתי הכוח של הרכוזים את ליצורלגזרה,
 לנקודמזיהכובד. דרושיםאוירי

 הת- מדת במציאת התקשו ומפותחות גדולית צמות; מע- של קואליציות שאפילו הימים מדבריידוע
 ביותר רחוקות לעתים ואף הנחוצה והשתוףאים

 כפי בפעולה ופקוד תכנון לאחדות להגיע יכלו)
 שלפניהן. המשימותשחייבו

 לצבאיות הדבר היה קשה וכמה כמה אחתעל
 שונה מבנה שונה, מוצא מהם אחד לכל אשרערב,

 שונים האמון ורמת החמוש גם מקריםובמספר
היו.

 הקואליציה כוחות לגבוש העיקרי הקושיאולם
 אחת לכל מדיני. אלא צבאי היה לא אחד פועללגוף

 שאיפה ישראל נגד במלחמתה היו ערבממדינות
 האויב נגד רק לא שכוונו משלה פולטיתותכנית
 השותפים. נגד גםאלא

 אחדל כל של העיקרית המגמה היתה לא כךלפי

 פוי אלא ; האויב השמדת : צבאית ערבמצבאות

 חבל של כלומר השלל, של החלק הבטחת ;ליטית
 ארץ-ישראל. של מסויםארץ

 פוליטיות והכרעותועיקולים
הראשונההאופרטיביתהבעיה

 חסי- : היתה זאת בתקופה הפקוד לפני עמדהאשר
 הפלישה. צירי של יעילהמה

 : הקפוד" "ישובי זה תפקיד מלאו גזרותבמספר
 ומשמר- עין-גב הדגניות,דל-דפנה-רמות-נפתלי,

 גוש- בדרום - יד-מרדכי נגבה, ; בצפוןהעמק
 ירר- סביב - ומעלה-החמישה קרית-ענבים,עציו7'
 שעמדו הגזרות אותן בכל כמותם. אחרים ועודשלים
 - כאלה בצורי-חסימה האופרטיבי הפקודלרשות
 הטריטוריאליות, החטיבות ואת הצבא את הואהפעיל
 האפשר. במדת לחזקן מנתעל

 הפלישה צירי אותם לחסום היה הדחוףהצורך
 בהם, אשר אלה כזאת, בצורה סגורים היו לאאשר
 לא השני, בשלב ד'= "תכנית של בצועה כדיתוך

 כך לשם עליהם. החולשים משלטים לתפוסהספיקו
 והח- מאוחדים, מבצעים של שורה דרושההיתה
 : היו שבהםשובים

 הקרבות הנקרה, בראש והתיצבותנו עכוכבהם
 צירי את סתמו אלה ונבי-יושע. מלכיהעל

 כל והכשילו קווקג'י, ושל הלבנונים שלהפלישה
 הסורי. לצבא אלה כוהות לסיוענסיון

 שסגרו הם - : ומזאר זרעין לג'ון-מגידו,כיבוש
 המע- העמק בין אשר ההגנה במערכת הפירצהאת
 מסוימת הבטחה ונתנו העיראקים, מול והמזרחי,רבי

 עפולה. - אז של הלגורפהלנקודת
 בדרום, וג'ולים, בית-דראס 69, משלטכיבוש

 ההתקדמות מציר מזרחה יציב הגנתי אגףיצרל
המצרי.

 נמנה הוא גם - בירושלים החדשה העירכיבוש
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 האפ- שיפור לשם שנעשו התוקפניים המבצעיםעל
 להתגוננות. שלנושרויות

 שלנר הבודדים הישובים שבין בשטחיםהטיהור
בנגב.

 ב- וחיזוקם "ישובי-הקפודי של לקיומםהודות
 לכבו- והודות ; צבאיים כוחות ע"י האפשרמדת
 כנ"ל וסוגרי-פרצות, משלימים משלטים שלשם

 הוקם - בהצלחה יותר או פחות - בהםוההחזקה
 ה- רצוצת לעבר מהצפון, כמעט-רצוף הגנתימערך
 הראשו- השבועות אותם במשך הדרום, ועדשפלה
 לפלישה.נים

 מנוי היו ביותר חשובים ארץ חבלי שניאולם
 - וסביבתה ירושלים : והם זאת, ממערכהתקים
 האופרטי- הבעיה כה % מזק -- והנגבמש,
 זה, בשלב הפקוד בפני שנצבה השניה,.בית
 של עמידתם המשך להבטיח לאפשר כיצד :היתה
 אלה.גרפים

 בעתו; קשה הק מבצר-מושלים שלמצבו
 : הבאים הגורמיםבגלל
 מחתירותיהם כתוצאה - הלגיון של מציאותו1.
 לעיר, קרובות היערכות בעמדות - הבריטיםשל

 דבר גוש-עציון, - הדרומי למשמר-החוץוסמוכות
 שחלה הגוש נפילת על מכרעת השפעה השפיעאשר

 ביותר. הקריטיתבתקופה
 עם היבשתי הקשר את להחזיק יכולתנו אי2.
 רצוף(. יותר או פחות )באופן פתוחהעיר
 : בעקבותיהם שהביאו טקטיים כשלונות3.
 ומזרחה בצפון-מזרחה תכניותינו השלמת איא.
 העיר.של

 העיר על שהגנו משמרות-החוזן מכל נסיגהב.
 ובית-הספר שייך-ג'ארח נוה-יעקב, עטרות, :מצפון

 הערבי. הלגיון התקפת בראשיתלשוטרים,
 תלויה היתה עצמו במבצר-ירושליםההחזקה

 גוש-עציון, נפילת אחרי - להקים נצליח האםבכך
 חסימות טבעת - מצפון הפרצות שנפרצוולאחר
 ה- ירושלים של העיקרי הגוף סביב ויציבהחדשה
 ביותר, יעיל באורח בוצע זה תפקיד ואמנם, 1עברית
 בבית-מנדלבאום, בבית-ישראל, בפאג"י,בקרבות
 הע- ביכולת - ושנית - וברמת-רחל(בנוטר-דם

 פג- ומטר רעב בפני האוכלוסיה של המוסריתמידה
 היתה יותר, רחבה אופרטיבית מבחינה ואלוזים.
 - ירושלים של והעיקרית הראשונה הבעיהשוב

 אליה. דרךפריצת
 בתקופה היחידי הפתרון היה ב, ג נ לבאשר

 והפע- וישובי ישוב כל של קיפודו" ,, -זאת

 הנגב, במרחב אשר המועטים, הניידים הכוחותלת
 הי- על המצור של ולפריצות באויבלמכות-הטרדה

 המצ- על להקשות מנת על בפעם, פעם מדישובים
 המופרז המחיר הישובים. חיסול מלאכת אתרים
 יד-מרד- כפר-דרום, לפני לשלמו הפולש עלהנהנה
 ה,,טי- נסיונות את להפסיק אלצו וניצנים,כי
 בעורפו איתן, העברי הנגב את בהשאירו -"ור"

ובאגפו.

 : העיקרי התפקיד שם היה אופרטיביתמבחינה
 דבר, - וליחידות לישובי-המבצרים הספקהלהבטיח
 הוש- ואשר השני, בשלב עוד מראש, בחלקוהיבוצע
 ניצולן ובאמצעות חיל-אויר, הפעלת ע"י עתהלם
 המועננות. ושיטות נסתרות דרכיםזבל

 בש- אויבת התקדמות בבלימת ההישגיםלמרות
 ההגנתי המערך ע"י לפלישה, הראשוניםבועות
 - האויב עללל שעדיין לשער היה נקל -שלנו
 בהן, המסומנים הכוון וחצי המפות שהעידוכפי
 והער- הבריטית בעתונות פעם מדי נתפרסמואשד
 "נקודות- יציר,ז ע=י קשה, ולפגוע לנסות -בית

 אשר העיקריות התורפה מגזרות באחת שלוכובד"
 עפולה, של "המישור : ביותר אותו כמענינותפראו
 לתל-אביב. שממזרח והחזית בדרום, השפלהיצועת
 אליה. והמסדרון ירושלים צויין, שכבר כפי,וכן,

 הש- האופרטיבית הבעיה הימלפע"ד
 בגזרות מכות מספר להנחית כיצד --לישית:
 האויב ומל נקודות-כובד לעצור כונה תוךמובחרות,
 ואלה בכלל. נקודות-כובד מיצירת להסיחו אוולפזרן
 : לעיל הנזכרת המטרה למען שבוצעו המבצעיםהיו

 שהיא - אשדוד ליד המצרית השדרהעצירת
 נקר ליצירת היחידי הממשי הערבי הנסיון"יתה

 היהר המדינה מרכז על ישירות המאיימתדת-כובד,
 קרב, - : כאחת והיבשה מהאויר מכות ע"י -דית
 ספ- במלחמת ששלטו השונות המסיבתן לעומתאשר
 בזעיר "גואד-אלחרה" לכנותו אולי אפשר ב-1937רד

 היזו- הפעולה ן, י נ ג' ל ע ת ו מ ד ק ת ה האנפין.
 משימתה יותר. גדול בהיקף ידנו על הראשונהמה

 למישור פריצה מנסיון העיראקים את להסיחהיתה
 למ- במלואה, הושגה האופרטיבית המשימהעפולה.
 בדלות מותנית שהיתה הטקטית ההצלחה אירות

 לצר- להפעילם שניתן והאמצעים הכוחות שלהיחסית
 זה. מבצערך

 העיראקים הסחת היתה שכותתו ן, ו ק ק ש 1 בכ
 , פעולה - השפלה לתוך חול-כרם, לידמהתקדמות
  עם משותפת  אופרטיבית המסגרת לתוךשנשתלבה
מבצע-ג'נין,
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 משר היתה שמששתה לטרוה עלהתקפה
 נגד לרע-רמלה, במרחב מרכת הלמת הסחת :לשת

 כדי ירושלים, מחזית כוחותיו משיכתתל-אביב;
 דרך פריצת דבר של לב1עפו ; בה המצב עללהקל

 -- הושגו האלה המשימות כל העיזם אלמהשפלה
 לט- שקרבות עי"כ -- בעקיפין כי אם ה?לישית,גס
 "כביש- של המפעל לבצוע התנאים את יצרורון

 כש- למרות נתמלא זה אופרטיבי הישגבורמה".
 בזה. תפורטנה לא שסיבותיהן טקטיים,לונות
 האופ- הפקוד של המכשירים שלשת שילובע"י
 המערך הדוק הקפוד, ישובי מערכת - :רטיבי

 ומ- סוגרי-פרצות משלטים כבוש ע"יהדפנסיבי
 ההפוגה פתיחת עד הושגו, - יזומותכות-הסחה
הראשונה,

 חדירה נסיונות כל : הבאים היתרונותי
 מאתנו נגזר לא ; נבלמו ערב צבאות שלרציניים
 למשמר-היר- פרט הפלישה, לפני בידנו שהיהשטח

 נס- נחסם סביבתה ועל עליה הקרב שבאמצעותדן,
 שנהדף מאחר האחרון, ברגע השני הפריצהיון

 לירו- דרך נפרצה ; הירדן בעמק הראשוןהנסיון
 נפגע וטרם בעינו נשאר האויב כוח אילם,שלים,
 האופרטיביות האפשרויות כל ; שתחלישופגיעה
 בידו. חפשיותעדיין
 ראשונים יזומים מבצעים אותם על הערכהכל
 לה- כמובן צריכה הסדירים, הערביים הצבאותנגד
 אף נתון היה בהם העצום הקושי את בחשבוןביא
 ה- הקרב ולאמצעי לכוחות לב בשים היהודי,הצד

 ברזרבות מעוט למרות כי העובדה עצםמוגבלים.
 נ- האויב של המחלט יתרונו אף עלאופרטיביות,

 בשטח כוחנו של כ"כ המוגבל אופיו ולמר.',ואויר,
 מבצעים על הפקוד הכריע והשריון,הארטילריה

 אחד זה היה - למימושם דרכים ומצא כאן,שצוינו
 כולה. המלחמה שבתקופת היסודייםההישגים

 לידינו שברת היופה - הרביעיהשלב

האויב
 כדל- ערוך האויב נמצא הראשונה ההפוגהבסיום

 ער רצועות לארבע המצריהתפצל הצבאקמן:
 רצועת רפית--מגיל; החוף: רצועתקרעת:

 עזה-- רצרעת ;ממדל--פלורה--בית-מוברק--חברון
 עולה--עסלמ'--באר- רצועת --באר-שבע;

שבע--הברת--בית-לחם.
 שנש- שטחים בץ ארתות רצתות של זהמערך

 nsnv תחבורה דרכי ע"י מקושר, שהיה בידינהארו
 לני- ביותר הבולט הבטוי הוא - לסכנןביכולתנו
 כפי אשר, הערבים, של הנפסד האופרטיביהולם
 שאי- ע"י וראשונה בראש הושפע לעיל, צויןשכבר
 משקו- רבה במדה וה'תעלם מדיני, שלל לרשתפה
 בכלל. צבאייםלים
 מס- העיקרי, בכלתו ערוך, נשאר ן" ו י ג ל ה,,
 קדמיים, כוחות בסיוע ורק ; ובלטרון לירושליםביב

 ל ש במצב גס אשר זה באזור ניצב ביחס,חלשים
 - תל-אביב חזית לגבי ביותר הרגיש היהאז

 לוד-רמלה. באיזורדהיינה
 "היקפי-למח- באופן נערך י ק א ר י ע ה א ב צה
 נראית-לעין שאיפה ללא המשולש, על להגנהצה",

 תוקפנית. "נקודת-כובד"ליצירת
 ב- שלו, ב,,ראש-הגשר" נערך י ר ו ס ה א ב צה

 לה- מתוכו, להתקפה במגמה כנראהמשמר-הירדן,

 )של והדרומי הגליל( )של הצפוני באגפים -גנה
 .עמק-הירדן(

 '?בר הגלל בחלקי נערכו קווקלי וחותכ
 ובדרום-מער- המערבית בחזיתם -- להגנה :דיהם
 בידי למ"ע כדי להתקפה, מגמה מתוך אךבית,
 מול --- הדרום-מזרחית בחז"זם --- הסוריהצבא
סג'רה.

 זה בשלב עד הושע לא הלבנוניהצבא
 להע- "דיפלומטיים" תחכים ע"י ניסה, אלאכמרם,
 ולהרויח חסותו תחת קווקג'י של כוחותיו אתמיד
 ללא-קרב. המרכזי הגליל שלל את כךע"י

 בשלב גם ערב, צבאלת של העיקרית,שאיפתם
 מהגור- אחד לכל להבטיח : להיות הוסיפהזה,
 משלו. טריטוריאליים רוחים -מים

 אופרטיביים והכרעותשיקולים
 הראשונה ההפוגה במשך וחיזוקו כוחנוגידול
 נגד יזומה פעולה הראשונה, הפעם בזו לנואיפשר
 נסתמנו ממשיות. כובד" "נקודות ויצירתהפולש
 : כאלה כובד" "נקודותשתי
 בגזרה "הלגיון". גזרת - המרכזית החזיתא.
 על המאיימת הסכנה את לחסל : התפקיד התייצבזו

 ראש-העין רמלה, בלוד, מלוחות-הקפיצהתל-אביב
 פרוזדור-ירושלים את וליצב להרחיב וכןוסביבתה,
 וכן פוצעו, אלה תפקידים דרך-בורמה. ע"ישנפרץ
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 וסביבתה. ירושלים בתוך מעמדנו ובוססהורחב
 האויב נגד כוונה השניה הכובד" "נקודתב.
 מנת על - קווקג'י - הצפון בחזית ביותרהחלש
 ה- רכוזי משלושת אחד להגביל, לפחות אולחסל,
 ההתפתחות שבצפון. שלנו ההזית את שהקיפואליב

 רתוק של ציר על סובבה זה' בחבלהאופרטיבית
 סגירה. חזית אל קווקג'י של כוחותיומרבית
 א ל ש היערכותי עצם ע"י כבר גילה האויבאם
 הר עוד הקודם, בשלב מכשלונותיו מסקנותהסיק
 בתקופת פעילגזו טיב ע"י הביא לכך נוספתכחה

 מא- שום נעשו שלא בלבד זו לא הימים"."עשרת
 ערב צבאות בין יותר הדוק לשתוף בכיווןמצים

 נקו- יצירת או והפעולות, התכניות תאוםהשונים,
 ערב, ארצות של וצבא צבא כל שגם אלאדות-כובד,

 האופרטיביות השגיאות על שוב חזר עצמו,בפני
 כן. שמלפניוהטקטיות
 ההפוגה בה שהפסיקתם בנקודה המשיכוהסורים
 משמר- של מראש-הגשר לפרוץ ניסו הםהראשונה,
 הסורי שלפקוד זאת למרות ראש-פנה, לכיווןהירדן
 לא פנים בשום זה מהלך כי ברור, להיות היהצריך
 שהי- פי על ואף מראש, צפויה בלתי כהפתעהיבוא
 התקפתם כיוון את להעביר האפשרות כל בידםתה

 לקרבת הודות הבניאס, לגזרת או עמק-הירדןלגזרת
 שהיתה יחסית, הטובה, הכבישים ורשתבסיסיהם
 ניסו, שהסורים לציין יש זאת עם לחזית.מקבילה
 התקפת- ע"י הטקטית שגרתם את לשנותלפחות,
 בין היחידה זאת, גזרה היתה וכן ; לעין-גבהסחה
 שני בין מעין-תאום היה קיים בה החזיתות,כל

 ראש- בתוך הסורים הסתערות בזמן : ערבצבאות
 סגירה, על חזקה התקפת-הסחה קווקג'י ביצעהגשר
 סיוע.כפעולת

 בש- הימים עשרת במשך הסתפקוהעיראקים
 ג'ינין. של בשדה-הקדמי קויהם של מסוימיםפורים
 הסורים, כדוגמת המשיכו, הלגיון וגם המצריםגם
 המצרים ההפוגה. שהפסיקתם במקום שגרתיבאופן
 את להרחיב וניסו נגבה על התקפות-המצחחידשו
 חידש שהלגיון בעוד ; צפונה מג'דל-פלוגיהרצועת
 נוספת יזמה בשום נקט ולא ירושלים,. הרעשתאת

 ידו. על התפוסות הגזרותבאחת
 וש- מחד, - כוחנו גידול לנו איפשר זהבשלב
 ל- לעבור הראשונה בפעם מאידך, - האויבגיאות
 וב- מראש מתוכננות גדול, בהיקף יזומותפעולות
 אלה ~עולות ממשיות. אופרטיביות תעודותעלות
 השלב של היזומים מהמבצעים ביסודן איפואשונות

 האויב, יזמות בעקבות שבאו המלחמה, שלהשני
 שבוצ- המבצעים מן - וכן ; ממנו ל,,גזלן" מנתעל
 מכות- בחזקת היתה שמשמעותם השלישי, בשלבעו

 האויב. של אפשרית יזמה מפניהסחה
 הח- התפקיד היה עדיף, האויב כוח בהיותאולם,

 זו בתקופה האופרטיבי התכנון של ביותרשוב
 ואופנ- דפנסיביים תפקידים בין ן ו כ נ ה ן ו ז י אה

 הכוחות וחלוקת המתאימות הגזרות בחירתסיביים,
הנכונה.

 הרא- האופרטיבית הבעיה היתה לכך,בהתאם
 להשאר חזיתות באילו אז: התיצבה אשרשונה
 תש- למען זו התגוננות לליצב התגוננות שלבמצב
 ב"נקודות-הכו- תנופה לפעולות בטוחה כמשענתמש
 האויבים כלפי אופרטיבית בהגנה להשאר סוכםבד".
 המצרים, דהיינו, - ביותר, החזקים יהסית,שהיו

 ב- שהתנהלו הבלימה, קרבות והסורים.העיראקים
 וה- משמר-הירדן, של בראש-הגשר הימיםעשרת
 - שני ומצד סופי, באופן הסורי הצבא כוח אתתישו
 המער- ע"י שלהם, המערך וערעור המצרים,ריתוק
 עיראק-סוידאן, בית-עפא, עיבדיס, )על בדרום,כות
 בל תנאי יסודי, תנאי היו - ובית-דראס(נגבה
 אחרות. בגזרות למסעות-תנופהיעבור,

 לפתרונה שחיכתה השניה, האופרטיביתהבעיה
 בעית-המשנה, וכן - נקודות-הכובד בחירתהיתה
 נקר ביותר. היעיל אורח-ההתקפה שיטת פיתוחשל
 - ביותר ן המסוכ האויב נגד וקבעו הכובדדות

 מרכז על איים אשר לוד-רמלה, בגזרת -הלגיון
 "צבא-הה- - ביותר ש ל ח ה האויב ונגדחיינו
 ל,,מב- - המבצעים לשני משותף קווקג'י. שלצלה"

 שלהם, הטקטי האופי היה - ו"מבצע-דקל"צע-דני"
 ישירה": הבלחי ה,,גישה של העיקרון עלהמבוסס

 וממר משורינים כזחות ע=י עמלקות,פעולות-איגוף
 בזעיר "מסע-בזק" היה מהם אחד כל -נעים,
אספין.

 המ- הערבי לוח-הקפיצה את חיסל "דני"מבצע
 את ויצב הרחיב העין, לוד-רמלה-ראש שלסוכן

 - לאטרון, את חלקית וכיתר לירושלים,הפרוזדור
 זה. מבצר של לכבושו הגיע לאאולם

 כדי תוך הצפון, חזית של האופרטיביתהתמונה
 האופרטיבית לתמונה נדמתה "דקל"' פעולתבצוע

 יציבה הגנה היתה זאת בחזית גם הכללית.הארצית
 קור כוחות מרבית רתוק : תוקפנית לתנופההתנאי

 מסע- את איפשר סג'רה על בקרב-ההתגוננותקג'י
 הגליל שחרור ואת לנצרת, שפרעם דרךהבזק

התחתון.
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 שלנן האופנסיבה - החמישיהשלב

 ו"עי "חירם" המכות", "עשר מבצע ע"י המרכזי והגליל הנגב)שחרור

האוים
 שני למעשה נשארו השניה ההפוגה סיוםעם
 את המסכנים כגורמים בעלי-ערך, אויביםכוחות
 והמדיני. הצבאיקיומנו
 מלאטרון ערוך - והעיראקי הירדני הכוחא.
 לאיים, הוסיף אשר המשולש, ובתוך ירושלים,ור

 העמק. ועל החוף, רצועת על הבירה, עלכמקודם,
 אשר לעיל, שצוין במערכו המצרי, הכוחב.
 נשאר הסורי הצבא הנגב. את לנתק הוסיף עתהגם

 לא אבל משמר-הירדן, של בראש-הגשרשמנם
 ממשית. תוקפנית יזמה של גורם למעשה עודהיוה

 המרכזי הגליל במובלעת קווקג'י, שלכוחותיו
 הטרדה מבחינת עמם היה ערכם - בידם עודבנהיתה
 בלבד.והפרעה
 השונים, ערב צבאות בין והתאום השיתוףהעדר
 בשעה לשיאו הגיעו המלחמה שלבי בכלי2ה,תבלט

 התפרקה כך, על הוכרז לא כי אם ולמעשה,זה
 שני בין פנימיים סכסוכים הצבאית.הקואליציה
 - מזה והמצרים מזה, ההאשמים - הגדוליםהכוחות
 להו- הירדנים מצד חזקה שאיפה ניכרה והלכו.גברו
 מגז- אחרות, או אלה בתחבולות המצרים, אתציא
 ובחברון. יררשלימ שבדרוםרתם

 אופרטיביים והכרעותשיקולים
 כלבד" "נקודת לייצרת : נפלהההכרעה
 שהוסיף המצרי, האויב נגד רחבה אופנסיבהילפתיחת
 הזכות בענין אנ"מ נציגות ההלטות אתלהפר

 היה אופרטיבית מבחינה הנגב. אל לקשרהיהודית
 בעלות לרצועות, השסוע - המצרים של.המערך

 במובנים יותר, חלש - למדי רגישיםפרקי-חבור
 המוצק והירדנים העיראקים של מהמערךרבים,
יותר.

 חזיתות של ההתהוות עקב חלה, זאתבתקופה
 בהנהלת חדשה תפקידים חלוקת ומאורגנות,קביעות
 כה, עד היה, שנאלץ העליון הפקודהמלחמה.
 הישיר האופרטיבי הניהול את רבה במדהלהחזיק
 ממלאכה רבה במדה עצמו את שיחרר הוא,.בידיו
 תיאום כיוון, תכניון, : הטבעי בתפקידו והתרכזזו

 למטות ואלו החזיתות. הכוחות ובהקצאתופקוד
 חזיתם. בשדה האופרטיבית ההנהלה ניתנההחזיתות
 פתח הנגב לשחרור המבצעים שרשרתאת
 המשימות בלטו שבמסגרתו המכות", "עשר.מבצע
 בית-ג'יברין, - מג'דל הרצועות את לשבור :"באות
 לנגב. הדרך את לפרוץ באר-שבע' -יעזה

 המצרי התחבורה עורק את לחתוך היתההכונה
- מג'דלהעיקרי  בית- בקו תריז החדרת ע"י עזה, 

 הצפוני החלק את כך ע"י ולכתר -חנון-חרביה
 המצרי. הצבאשל

 פרט המשימות, כל מסוימת במדההושגו
 של למדרגה עד הפריצות הצלחות את לפתחלנסיונות

 ובחסימת פלוג'ה "כיס" כלפי :קרבות-כיתור-והשמדה
 בית-חנון. ע"י לעזה, ממג'דל המצרים של הנסיגהדרך
 תלוי האחרונה, העולס מלחמת נסיון שמלמדנוכפי

 הסופיים, בשלביהם כאלה בקרבותהנצחון
 חיל ושל רגלים של תמרון ע"י הכתור שבוצעלאחר
 טנקים, הכבדים, ההשמדה אמצעי בכמות -שריון

 לרשותנו עמדו לא והללו ; ומפציציםארטילריה
 מספקת.במדה
 היזום המבצע המכות", "עשר מבצעאם
 האויב מחסומי את שבר בנגב, הראשוןהגדול
 בנגב, השני המבצע פתח הרי - זה שטהשניתקו
 נוראן שייך ביר-מעין, כבוש ע=י אסף","מבצע

 בתוך שלנו הראשי התחבורה עורק אתותל-ג'מע,
 התחבורה עורק על ואיים - עצמו המערביהנגב
 המצרים. שלהראשי

 "מבצע הנגב, מערכת של האחרוןהמבצע
 את ששיסע ע"י - המלאכה את השליםעין",
 לשמש היתה שעלולה המצרים של האחרונההרצוע
 - הנגב אל הזרה לכניסה וכפתח כאגף-תמרוןלהם
 באופן הצטיין זה מבצע ועוגיה. עסללג' כבושע"י

 התקפת האופרטיבי: האסטרטגי בתכנונומיוחד
 המפתיע האגוף רפית, - עזה רצועת נגדההטעיה
 אגוף באמצעות נסיון וע"י - ואדי-אביעדדרך
 אברעגילה-אל-עריש, בדרך מצרי, בשטחעמוק,
 שבמצרים. מבסיסיו המצרי המשלוה חיל כל אתלנתק
 ההתחלתיים, לשלביו מעבר פותח לא הזההנסיון
 למצ- ישראל בין שבהתמודדות צבאיות מסיבותלא
 וצבאיים-חיצוניים. מדיניים גורמים בשל אלארים,

 כוחותיהם וסגירת בנגב, המצריםמפלת
 להשתלטות היסוד את יצרו הצרה, החוףברצועת

 "לוט" מבצע ע"י הנגב של הדרומי המשולשעל
 מבצעי של מהלכם מאידך-גימא עובדה",ו"מבצע
 במערב תחומינו הרחבת את גם שאיפשר הואהדרום

 גבולותינו העתקת ואת וב"פרוזדור",הרי-יהודה
 והבטנון בית-ג'אלה, לפני עד מזרחה, זאתבגזרה

 מוצו שלא לכך, הסיבות בירושלים.מסילת-הברזל
 אז לפנינו ונפתחו יתכן אשר האפשרויותכל
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 ומדיניות. אסטרטגיות וראשונה בראש היו וו,בגזרה
 שלא קווקג'י, של סדירים טבלתיהכוחות

 מן גורשו ממושכת, להגנה ומוכשרים מאורגניםהיו
 ומבצע המכות" "עשר מבצע שבין בתקופההארץ
 ומערב. דרום ממזרח, מלאה לפיתה ע"י"אסף"
 אנטי- כוחות לרשותו עמדו שלא זה, אויבנגד

 שלנו המשוריינהן השדרות יכלו רציניים,שריוניים
 בגזרה אשר יחסית, הטובת הכבישים, רשת אתלנצל
 כוהותיו לרשות נוסף נסיגה קו של מציאותו בשלזו.
 בצפון- במקצת משופרת דרך-שדה - קווקג'ישל

 מספיקות ידיעות לנו היו לא אשר - הגליל שלמערבו
 אהד, במקום טקטי פגור בשל אף ואולי -אודותיה

 ללבנון, הנסיגה את זה לאויב לנתק בידינו עלהלא
 האוב- האפשרות לכך היתה כי אף לחלוטין,ולחסלו
 דנן. במקרהיקטיבית

 שנערכו המבצעים של הכובד""נקודת
 י ל ב מ הוקמו "שחרור מלחמת של האחרוןבשלב
 של מהדש לפתיחתן מהאפשרויות להתעלםשנהגו

 13ר~חה

 מת- אינם בראשיתם, שעויין כפי אלה,פרקים
 המהלכים של מלאה ותמונה לתת וכלל כללכוננים

 רק היא מגמתם המלחמה. במרוצתהאופרטיביים
 : דלהלן נקודות מספרלהבליט
 שלב בכל הפנימי בפרודו האויב חולשות1.
 חזית שבין בקרע בטויו את מצא זה פרודושלב.
 באי- ; האחרון זה של להתמוטטות שהוליךועורף,
 בשלב השונות סדירות הבלחי החטיבות ביןתאום
 צבאות בין מכן ולאחר המלחמה של ושניםאחד
 הצבאית הקואליציה לפרוק לבסוף שהוליךערב,

 אפשר זאת לחולשה נוסף מהצבאות. אחד שלולבדודו
 של הרצון חוסר היינו - : אחרות חולשותלמנות
 שאינו ענין על נפשו את להקריב הערביהחייל
 הנמוכה-ביחס, המקצועית הרמה כשלוי לונראה
 וטיב כמות ; והבינוני הנמוך הטקטי הפקודשל
 אורחי- בשביל מספיקים בלתי שהיי חמוששל

 אי כן ; בהם נקטו שצבאות-ערב כאלופעולה
 שהיה החימוש ולטיב לכמות אורח-הפעולההתאמת
 המחשבה לרועץ להם היתה - כל מעלבעין.

 ולתקנר לסמכות הכפותה גמישה, הבלתיהשגרתית
 שהאויב לשער יש האופרטיבי. הפקלד שלנים
 זה. מנסיונו לקהילמד
 היא להבליטה שהתכונו השניה הנקודה2.

 אופרטיביות. ההכרעות שקולים, שלהרציפות
 האמצעים כל והשקעת עמידה, של הנחושהההחלטה

 האר- התכנון תקופון באותה מוקפאות שהיוחזיתות,
 אפשרות לכל מוכנים היו הכוחות ומערךפרטיבי
 זאת.מעין

 כפי הצבא, פעל האחרון השלבבמבצעי
 והיה - היקש במלוא אחר, בפרק צוייןשכבר
 לחיל- סדירים. קוים לפי יותר, או פחות מכבר,בנוי

 חלק היה ולחיל-ההנדסה השריון לחילהתותחנים,
 לעדיפות היה ראשונה ממדרגה וערך - בהםמכריע
 מהמב- אחד בכל לנו שעמדה המוחלטת,האוירית
 במצבע חיל-הים בהצטיינות כידוע' פעל, כןצעים.
 היבשה כוחות עם תיאום תוך המכות""עשר
והאויר.

 החילוונ מכל מורכב סדיר כוח של אלה,מבצעים
 השירותים- שלושת ע"י במשולב שבוצעהחדישים,
 האר- הפקוד וביצעי תיכננ4 - העיקרייםהלוחמים
 במבחני שעמד מההגנה, "דילטנטים" שלפרטיבי
 שפעל הזה הכוח את וטיפח וגידל קודמים,השלבים
 האחרון.בשלב

סיכום
 יזומת לתנופה תנאי היתה - הראשון בשלבבה,

 זאת תנופה של הגמישה התאמתה השני.בשלב
 פיעויי אף על המצומצם, הכוח וריכוזלתנאים
 מערכת ליצוב יסוד הניחה - הזמנייםההישגים
 הפלישה, לקראת הכוחות מערכת וליצובההגנה
 להתקפות- תנאי היו הקיפוד", "ישובי ו'שתחזוק

 ההתגו- קרבות השלישי. בשלב הראשונותהנגדיות
 "נקודות-כובד" ליצירות היסוד היו המוצלחיםננות

 אופנסיבה בין האיזון הרביעי. בשלבתוקפניות
 במאמץ והשרותים החילתך כל איזוןודפנסיבה,
 של החמישי בשלב סופי לנצחון הביאומשותף,
 שלנו. העצמאותמלחמת
 הזאת המלחמה של האופרטיבית המחשבה3.
 עמדו לולא מחשבה-ללא-גוף לעולם נשארתהיתה
 העברי, החייל : כליה היו ואלה שלה. הכליםלה

 הצבאי המומחה והגבוה, הנמוך בהגנה,המפקד
 גח"ל של היהודית, הבריגדה של והמנהלתיהטכני
 צירי על הבצורה החומה הישובים, רשת מח"ל,ושל

 - העבודה תנועת של השיתופיים המפעליםהפלישה,
 החברה היתה לנצחון המפתח המלחמה. למשקהמנלף

 עשרות במשך ונבנתה שצמחה כפיהישראלית,
 עמוק היו נעוצים האופרטיבי הפקוד שרשישנים.
 האויב שילמד וכפי כוחו. היה ובזה זו,בחברה
 לשכות לא עלינו גם שומה הוו המלהמה לקחאת
 שלנה בלסהאת
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