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למשטרההפורציםעלמיוחדובאופןהלוחמים

למערותוהשליכוםאספוםהםהשני.בקרב

בסביבה."ובבורותאחדות

האבדותהיקףעלשפשטוהשמועותבצד

לאההואשבזמןגירסה,גםנרקמהאלה,בקרבות
אישלמעשהכךסדיר,ברישוםהחייליםנרשמו

למרות!כךולאחזר.לאומיהיהמילדעתאפשר

נערךהחטיבה,יחידותשלהמהירהההתארגנות
רשימתועלליחידותהמוצביםשלמסודררישום

ישנםאמנםערעור.מעולםהיהלאהחללים

העצמאות,ממלחמתנעדריםשלבודדיםמקרים
איןאבלנפילתם,מקוםאתאיתרולאשקרוביהם

בהשדווקא7,לחטיבהאלהמקריםלשייךסיבה

תקינים,רישוםסדריההתארגנותכדיתוךהוכנסו

ביתשעברומפקדיםשלהטובההמסורתפיעל

למלחמה.סדירספר

שהיהבקושילמעטכדיאלהבדבריםאין

תנאיבשלהקרבמשדהועדכנימדויקמידעלקבל

יצוינושעודנוספיםגורמיםועקבקשיםקרב

בהמשך.
כאלהערקו:מהחטיבהניכרתעריקהגםהייתה

לקורסים,שנשלחולאחרליחידותיהם,שחזרו

החטיבהבארגוןשולבוואנשיהםפוזרו,הקורסים

לאואחריםהוראות","לפיערקואחריםהחדשה.
בדיקתאבלחולים.מבתיהתאוששותלאחרחזרו

וכןהקיימים,המקורותמכלמכן,לאחרהרשימות

מקוםמותירהאינהבשטח,הגוויותאיתורלאחר
.מדויקהואשכאןשהמספרלספק,
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1948עולישלחלקם
לסרו,קורבנותבקרבשפשטוהשמועותפיעל

מהאניוווהיישררצהעעתהשזההרוגיםמאות

מעיקרו.מופרךהטיתהקרב.לשדה'נשלח

חייהנלדות'ת,שליסודיתקהבדיעריכתרולא

כ'נמצא,ם,שונ'מקוריתפ'עללטרון,לינופשל

בקר:ם,נתש"ונ.עולים11נפלולטרויבקרבות
עול'לחסןנהשנ'.בקרבותשחההראשון

לאחו'הע,נודוהל-עותשניבין~בימיםחדש
'כבורמזן.דרךתפעלירה-ב---הקרב-ת,

נפ,,מהםמאחדםמפשניו'אלךעולים

.הקרבוהלאחרחדהשניבקרב
,ומניה'מ,;שמונ,מצרפת,אחדבאואדהעולים

מבולו-יה.ושנייםמפול.ןשנייםמצ'כ-ה,שניים
ארץאתלקבועבידינלה'לאותרים:שנייםלגבי

מוצאם.
באניהרובםי1948'מאבאידסעלואלהכל
הכרזתעםמיראביבתל'לנם,שהגיעהסטי

א.מוניםכמסגרתופוהשתוכויםהעצמאות,

לייתם.עלפניבאירופהההגוהה:שערצמתמצוג
לאקם27.בןוהמבוגר81בןהיהשבהםהצעיר
ביןמופיעיםאלהפרטיםעברית.ללמודהספיקו

שהוציאבספרתולדותיהםעלקצרההיתרנרשימה

לעוליםבנוסףהביטחון.משרדשלההנצחהאגף

שהגיעועוליםארבעההשניבקרבנפלואלה

לשנה.קרובבארץכברוהיו1947בשנתארצה
כמהעד-ותיקים""היוהאחריםהנופלים
-צעיריםלחייליםזהמושגלייחסשאפשר

הארץ.ילידי15ובתוכם
קבוצתהגיעההחטיבהלאיזורהערה.ועוד
חודשבסוףלחוףשירדולאחראחתיממהעולים,
לירושליםקמחבהעברתלעזורבאוהםמאי.

בורמה.דרךנפרצהבטרםזמנימעברבאותו
לאוהחטיבהלחטיבה,סופחהלאזועוליםקבוצת
כמהאחרילה.אחראיתהייתהולאאותהגייסה
האיזור,אתעזבוהםמשאות,העברתשלימים

מכןלאחרוחלקםבצפוןחלקםעצמםאתומצאו
ג'יפעל-ידישנפגעלאחרפרטפלוג'ה.באיזור

לטרון.באיזורמהםאחדאףנפגעלאברגלו,
נקלטובמאי,ב-15שעלוטטיהאניהאנשי
לתל-נשלחומשםבתל-אביב,הכלליבקלט

המינימליותההכנותאותןשםועברוליטווינסקי
להטיבה.האחריםהנקלטיםכלשל

אתולפענחלנסותזהבמאמרבדעתיאין
זהלטרון.קרבותעלהשליליהדימויהתפתחות

ומשטרתהמנורלטרוןהכפרלטרון:מתחם:למעלה
עלהדרךקטעלמטה:לטרוןמשטרתבאמצע:לטרון.
כאמצעוהו7.חטיבהע"ישנפרץרעזלולהמורד

לטרוןלכבישהאלטינטיוויתהדרךסלילתמאפשרה
לירושלים.האספקהמצורלהסרתהגיאשער-

,ן,



לצורךלאחשוב,עצמו,בפנינכבדנושא

תוךלקחים,ללימוראלאומנה,שעברהתנצחות
אחד,מצדאובייקטיווייםתנאיםאותםכלאיתור

כחטיבהשהשתמשופוליטייםגורמיםשלופעילותם

ואתבן-גוריוןאתלנגחמנתעלובקרבותיה7
תורותולהפצתהסדירהצבאשלבניינותפיסת
שני.מצדיקרבמחירלנושעלומסולפותצבאיות

כאןאומראםצדקעשייתמשוםזהיהיהואולם
ובעיקרהעוליםשללחימתםעלמספרדברים

הישירים,מפקדיהםעדותלפי72,גדודבמסגרת

הלעז.מןמעטלהפריךכדי
הוותיקיםחבריהםעםיחדנקלעואלהעולים

שוםופתוח.סלעיבשטחהלגיוןתותחילהפגזת

היהלאיהיה,כאשרומוכןמאומןויהיהצבא,

ואכןבהפתעה,שבאהכזואשמכתבשלוםעובר

לחטיבהשסופקוהידיעותהפתעה.הייתהזו

קרבימודיעיןכאשרבמטכ"ל,המבצעיםממחלקת

כךעלהצביעולאכלל,מאורגןהיהלאעוד
במתחםוהתבססנכנסהמסייענשקועלשהלגיון

זאתלגלותשהותניתנהלאלחטיבהלטרון.
מפקדיםסיורימשלה.ותצפיותסיוריםעל-ידי

כשבועכן,עליתרזאת.גילולאלהתקפהשקדמו
מחטיבתפלוגהלטרוןבמתחםחנתהההתקפהלפני

אלכסנדרונילגדודדרךמורהסיפקהשאףנבעתי,

ללטרון.בדרכו

שלאחרמאיזורמצליפהנפלועוליםמספר
שותקה.והיאהאשמקורותאותרואשרעדהחזית,

להםנעשהנסיגה.תוךבגבונפגעלאמהםאיש

עליהםהצביעוהקרבלאחרושניםגדולעוול

עוליםמזה.זדוניכזבאיןמהמערכה.ברחוכאילו

לפניעודמוקדםראשוניאימוןקיבלואלהצעירים

אתלתתרצוןמתוךלמלחמהובאוארצה,עלייתם

ברחו.ולאערקולאהםחלקם.
התייבשותולאחרוהצליפהההפגזהבעקבות.

ששררהברחשומכתיום,אותושלהקשהבחום

עםיחדהעולים,עלהיהשדות,ושריפתבמקום,
מאיזורלסגתוהמנוסים,הוותיקיםחבריהם

שלבמצבשנוצרו,בתנאיםכזונסיגהההפגזה.

יכולהאינההמפקדים,בידייעילקשרחוסר

ביומייםלחלקםנמסרהנשקבלוחמים.דופילהטיל

ופגעלאימונים,ניכרתאפשרותללאהאחרונים

כימפקדיהם,עםלהידברהאפשרותחוסרבהם

אלהעוליםבפיהם.שגורההייתהלאהשפה

ובמהלךהשניבקרבולחמוחזרוהתאוששו,
בשחרוראותםמוצאים7חטיבהשלקרבותיה
שניםובמשךבכירותבדרגותגםואחר-כךהגליל,

הקבע.בצבאארוכות

שאסורהיתר,ביןטוענת,המאשימהוהאצבע
כאמור,היוו,העוליםלשם.אותםלהביאהיה

הגדודיםחמשתבמסגרתהלוחמיםמכ~קטןאחוו

הנופליםאחוזגםוכךאלה,בקרבותחלקשנטלו

כאשראותםלהביאהיהמוצדקלדעתיבקרבם.

המדינהוגורלמקומייםמגיוסיםריקהיההקלט

מוכניםהיוהםנפשיתכוח.תוספתבכלתלויהיה

לזה.
ריקהיהשהקלטשלמרותלטעוןניתן

אתמלגייסלהימנעהיהצריךממתגייסים,
למבוגריםגיוסצווילהוציאזאתותחתהעולים,

היהמוצדקאזגםלדעתי,אולם,ואחרים.יותר

ולשבצםהמלחמהלמעגלהעוליםאתלהכניס
שווים.שותפיםשיהיוכדיהקרביות,בחטיבות

!דמיםכריתגםהיא-הארץעםהברית

האפשרותלהםניתנהלאהמזללרוע
מצוקתבגלליכולתםאתלהראותהאופטימלית

אלהתנאיםאבלשעשינו,המעטותוההכנותהזמן

העצמאות,לוחמיבכלאלאבהםרקלאפגעו
אז.נפשםאתשנתנוואזרחים,היילים

העולים17כיולשנןלחוורישוה,קטעלסיום

ליחידותהמילואיםאתהיוואשרוחבריהם,שנפלו,

ובתנאיםלטבח,כצאןהלכולאשלנו,הקרביות

אתמילאובהם,להימצאשניתןביותרהגרועים
והמאומנים.הוותיקיםמחבריהםפחותלאתפקידם

הקרבותועל-פיבארץותקלפיהנופלים

הקרב,אחריבקרבבין
כורמה.דרך30/31הקרבות

במאי
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מיחידותמפקדים25נפלולטרוןבקרבות

בגדודשנפלולמפקדיםפרטכלבד,החטיבה

בטבלהמופיעמספרםאלכסנדרוני.מחטיבת32

הכללי.המספרמתוךכחלקהסוגרייםבתוך

טוראים53מהחטיבה,נפלובלבדבקרבות
32.מגרודלוחמים50ואתםמפקדיםו-20

תקופתבכלהחטיבהשאיבדההחלליםמספר

וייצובבורמהדרךפריצתכוללבאיזור,שהותה

אלכסנדרוני,חטיבתחלליכוללהלגיון,מולהקו

,כרוךזכרםויהילוחמים,148היה

ניצחוןשמאאוכישלון,-לטרוןקרבות
במלחמהגדול
לכבושבידהעלהלאהתטיבהשלהקרבותבשני

ולחדשממנו,הלגיוןאתלהדוףלטרון,רכסאת

לבאבמלטרוןהישןבכבישלירושליםהמעבראת
דרךלפרוץהחטיבההצליחהזאתעםאל-וואד.

היאאל-וואד,לכאבהמתחברתלמכוניותחישה

בורמה.דרך7,דרך
הלגיוןשלהלחץאתלהורידהצליחההחטיבה

הדברכילהודות,מוכניםהכללאבזהמירושלים.

אשרירושליםמפקדשלועדותולמדידהקשה

המצורהסרתעלירושליםתודתאתלחטיבהשלח
מתאשריםהדבריםאבלאובייקטיבית,אינהאולי

הלגיוןמפקדאזשהיהפאשה,גלאבשלבעדותו

מנעבלטרוןהלחץכיבספרוכותבגלאבהירדני.

לרמלהלעזורמנתעלמשםגדודלהורידממנו

ירושלים.עלהמערכהאתלהרחיבשכןכללאולוד,

שהלגיוןבכךכופראינושאישלהוסיףלמותר
ההתקפהלקראתלטרוןלהגנתנוסףגדודהוריד

השנייה.

חרדשבן-גוריוןכזוהייתהבירושליםהמצוקה
ראשאזידין,יגאליום.כלליפולעלולהשהעיר

אבלגדולה,שהסכנההעריךהמבצעים,מחלקת

תחזיקוירושליםמספרימיםעודלהמתיןשישגרס

יכולתבדברההערכותהבדליהיואלהמעמד.

ירושלים.שלעמידתה

מסוכן,היההעירשלמצבהרכולםאליבא
אועירכנפילתהתנסהלאמאתנואחדשאףוהיות

למסקנהלהגיעהיהקשהעיר,שלבהתקפלותה
הפיזיותהעובדותלירושלים.ישזמןכמהברורה

אין,דלקמים,מאודמעטמזון,מעטפשוטות:היו

מעטים.ללוחמיםומספיקהמאודמועטהתחמושת

אספקה,להביאניתןלאסגורה,לעירהדרך
חייליו,במספרמוגבלבלתישהואנדמהוהלגיון,

יוםהעיראתמפגיזיםותותחיוובנשק,כתחמושת
שלגבורהגילוייאחדמצדהלחימה,בשטחיום.

ותיקים,ירושליםאנשיושלסוגמכללוחמים

האחרון,האישעדמשמרתםעלעומדיםהיושלבטח
במאהלבניםדגליםהרמתשלתופעהאלה,ומול

חוגיםמצדלבניםדגליםהרמתעלודיבורשערים

העיר.בקצותמסוימותדתיותבשכונות

ירושליםאםלפסוק,היוםאפשראיכיברור

שלושה.אויומייםאויוםעודמעמדמחזיקההייתה

הואלבן-גוריון,ברורהיהאואז,ברורשנראהמה
המדינהלחלוםקץשמההייתהירושליםשנפילת

היהודית.

הייתהירושליםהבינלאומי,הסטאטוסמבחינת

להיותצריכהוהייתהישראלמדינתלגבולותמחוץ

הסטאטוסלגביאםאולם,בינלאומי.פיקוחתחת

חולקאינואישהרילהתווכח,עודניתןומשמעותו

תושביהאלףמאהעלירושליםשאילוכךעל

מקוםעודלנוהיהלאהערבים,לידינופלתהייתה

הקשהאוליהמוסריתהמכהליישובהייתהוזובה
זה.בשלבהדעתעללהעלותהיהשאפשרביותר

קיצורהייתהירושליםנפילתשלהמשמעות

ממששלוהתחברותהערבית,החזיתשלדרמטי
והעיראקי,הירדניהצבאותלביןהמצריהצבאבין

לפגועלהםמאפשרתהייתהאשרהתחברות
היהקשהכלומר,החוף.בשפלתהיישובבשארית

עלשהמאבקאומר,הייתיהסכנה.גודלאתלאמוד
הקופה.כלעלמאבקהיהירושלים

לאבלבדאספקה?לירושליםדרושהיהמה
הערביהלחץהורדתגםאותה,מצילההייתה

התנאיםשניהיודרושיםדי.בההיהלאבלבד,

300או100,200עודמביאיםהיואילוגםכאחד.

לאמבולנסיםדלקמים,היואילוגםמזון,טון

שהאוכלוסייהמבטיחהדברהיהלאולמכוניות,
ההפגזהלחץתחתולעמודלהמשיךמסוגלתהייתה

הירדנית.

סגורה,נשארתהדרךהייתהאילושני,מצד
העירהייתהעלולהאזגםיורד,היההירדניוהלחץ
אונים,חוסרלהמשיך,כוחמחוסרפשוטליפול,

הערכתהייתהזובמצור.עירמים,חוסרמזון,חוסר
משמעותאתלבחוןהבסיסזהוכןועלהמצב,
לירושלים,הכוחותוהבאתהדרךפריצתעלהקרב

הקרבשלחשיבותואתלהעריךצריךזוובמסגרת

ותוצאותיו.ירושליםעל

רכסבהםנכבששלאלמרותלטרון,קרבות

התנאיםשניבסופו,כיחשוב,ניצחוןהיולטרון,

עלהלחץשרצינו.במידהלאכיאםהושגו,
חייבהלגיוןכאשרמסוימת,במידההוקלירושלים

אתלהזקגםאלאבלטרון,להחזיקרקלאהיה

החדשה,והדרךמירושלים,גדודולהורידלטרון
מוגברתתנועהואיפשרהנפתחההזמנית,

.לירושלים '
שמכוניותלדרךוהכוונהדרך,עלמדובר

שולטיםאינםערבייםשכוחותבה,לעבוריכולות

דאזומשקיפיםהמאוחדותהאומותושנציגיבה,
זוההפוגה.ערבככזאתאותהלאשרצריכיםהיו

7.חטיבהדרךבורמה,דרךהייתה
שלהמיקרוקוסמוסבבחינתהםלטרוןקרבות

והצבאיהמדיניבמישורהעצמאות,מלחמתכל

עיתויושנקבעאחרקרבהיהשלאדומניכאחד.

עלהוייכוחבוצפוןמדינית.להחלטהצמודכךכל

הדרגכפיפותמשמעת,שלאופיההצבא,דמות
שלהדמיםבריתבוצפונההאזרחי,לדרגהצבאי
חלקשלקחההחדשהוהעלייהבארץהיישוב

טקטיקהלגביהערכותבוצפונותהאלה,בקרבות

והערכותדאו,בשריוןשימוששלקרב,ניהולשל

כלהצבאי.המודיעיןשלהעלובמצבועל
ולאהעצמאותלמלחמתיפיםהיוהללוהנושאימ

הזה.היוםעדליחםנס

ירושליםאךנכשל.לטרוןרכסכיבושעלהקרב

אמתגםוזוהיבמלחמההניצחוןזהוניצלה.
שלגוויליתהחלטהלאותההמידה

אוליבן-גוריון,

לתקוףפקדכאשרבוותר,הגורליתההחלטה

יועציוכלשללדעתםבניגודשנתקבלהבלטרון,

במטה.
במלחמתאחריםוזמןמקוםבכלמאשריותר

נפילתשכןזו,בהכרעהתלויהיההכלהעצמאות
קץשמהלבטחהייתהעתבאותהירושלים
הציונית.להגשמה

עםשר-הביטחון.שלהגדולהשעתוהייתהזו

וקבעהכריעהואהקורבנותעלוהצערהכאבכל
על-ידישנעשתהבמלחמה,העתידינצחוננואת

חזיתותשלואתראתרככללוהמיםרבבות

קשיםקשים,היווהימיםהארץ.ברחביהמלחמה

מאוד.
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היהודיהרובעעלהמעוכה
לניצה)*(לוייצחקמיל')(סא"ל

1947מדצמבר-הלחימהחודשיכלבמשך
הרובעהיה1948במאיב-28לנפילתוועד

נצורהעתיקההעירחומותשבתוךהיהודי
היהודית.ירושליםשלממרכזהומנותק

שיירותאליוהבריטיםהעבירופעםמדי

הערביהכוחמחסומידרךשעברואספקה
בריטייםכוחותחצוכןהחומה.שעריבתוך
הכוחהערביות.השכונותלביןהרובעבין

תכופותאשוהמטירעויןלרובהיההבריטי
הגבולותעלנוכחותואולםהרובע,אלגם

הערביםביןהכרעהקרבותהתפתחותמנעה
ליהודים.

לרובענשלחההראשוניםבשבועייםבבר
לוחמים))100מורייהגדודשלחי"שפלוגת
ליוםעדהרובעהגנתאתעצמהעלשנטלה
מתושביכמההצטרפואליהםהאחרון.
והאצ"ל.הלח"יאנשיוקומץהרובע

הרובעהיהבמאיב-14הבריטיהפינויעם
בפניעומדיםמגיניוכאשרמלא,במצורנתון
בשפעהמצוירלוחמיםמאותשלערביכוח
ותחמושת.נשקשל

מדברובעלחמובו18ועדבמאימ-15
ההצלה.צבאושלמקומיים,ערביםכוחות

פעםמדיתמורות.ורביסועריםהיוהקרבות
הרובעשלחלקיםלכבושהערביםהצליחו

נחרבוהרובעבתימחדש.נהדפופעםובבל
שלסבלםהיהגדולביחודבאש.והועלו
מוות,אימתברובע.שנותרוהאזרחים1,700

לראשםמעלתלויהוהתעללותשחיטה
מקלטיהם.אתמזעזעתהקרבותאשבעוד
לוייצחקשלספרומתוךהבא,הקטע

עלהמערבהאתהמתארקבין",תשעה"
והעומדהעצמאות,במלחמתירושלים
למאמצימוקדשב"מערכות"אורלראות

הרובעעםלהתחברבירושליםכוחותינו
ולהצילו.

שלושתלאתרבמאי,18יוםעלהשתרעלותעם
תמונתהייתהשווים,בלתיכוחותביןלחימהימי

כיהיהברורתקווה.ונטולתעגומההרובעהגנת
ההתקפותמולעצמובכוחותלעמוריכולהרובעאין

ואיימוהעמדותקואתפעםמדישמחקומבחוץ,

ולהביאהרובעהגנתאתכליללמוטטרגעבכל

מדיהתלקטוהנסוגיםהמגיניםהמונית.לשחיטה

להילחםששבונואשות,לחימהלקבוצותפעם

בידיחייםליפוללאכדיהחורבות,מביןבעקשנות

עתודה,כוחמשוללשהיההרובע,מטההאויב.
תחילההקרבות.התפתחותעלהשליטהאתאיבד

רצים,באמצעותהעמדותעםהקשרקויםעוד

הלחימהבהמשךאךוצליפות.הפגזותבתוךשנעו
למעשהשקבעומיטעמה.אתזותקשורתאיבדה

ומפקדיםלוחמיםהיוהרובעשלעמידתוכוחאת

בעצמםוגילוושבובעמדות,יוםמדישצמחו
בעמדותשנשארוהםוהעזה.תושייהנפש,כוחות

אש,והשיבונפץמטענימהתפוצצותהמזדעזעות
שחילצוהם;סביבםורועדרועשהאווירכאשר
הם;הקירותבמפולתשנקברוחבריהםאתוהצילו

הם;קרובמחסהאלאש,תחתפצועיםשסחבו
כדיוהאבק,העשןמתוךפעם,מדישהגיחו
שהשליכוהם;ערביהתקפהגלולעצוראשלהמטיר

מפניחבריהםאתשהזהירווהםרימוני-יד,
הםלעברם.המושלביםוהמטעניםהרימונים

לוחםשלתכונותיומיטברוח.ובעוזבזעםנלחמו
האיומותבשעותבהםנתגלוהקוממיותמלחמת

עילאית,הקרבהקץ,איןעדעיקשתעמידה:ההן

לאהחיים.עלעזמאבקתוךהמוותעםהשלמה
מעטמתירקניכרותחילהכאלה.היוכולם

גםרוחםבעוזהדביקוהםאך;לחימתםבתכונות
פיהרובעהגנתשלכוחהאתוהעצימוחבריהםגת

וכמה.כמה

כמפקדשימשהעצמאותובמלחמתבירושלים.הש"יראשהיהי
חטיבתממקדירושליםמחוזמפקדירושלים,בעירהצפוןמרחב
המוכז.חזיתשלהמנהלהוקציןהמחוז.

עלהקשותהידיעותזרמוהרובעמפקדתאל
כלתידרישותואבדות,התמוטטויותנסיגות,

במקלטיםוזעקותולתגבורת,לתחמושתפוסקות

אפואייפלאלאוחרדה.הלםמוכיתושביםשל
חוסר-אוניםותחושתקשהדיכאוןשררושבמטה

אתאיבדהרובעמפקדיום.מדישהעמיקו
עודמסוגלהיהלאהואהמתרחש.עלהשליטה

עיניו.לנגדומתחסלנמסשראהוהכוחעללפקד

רקשבהקריטית,לנקודההגיעההרובעהגנת
מהירה.מכליהלחלצההיהיכולמבחוץמאמץ

וארבעההרוגיםשניהרובעללוחמיהיוהיוםבמשך
פצועים.

הרובעלעזרת
שבירתלשםהעיראלוההתחברותהפריצהבעיית

פיקודאתהעסיקההיהודיהרובעעלהמצור

על-פיקלשון.תכניתשגובשהבשעההמחוז

המרכזעללהשתלטהיהצריךהמקוריתהתכנית
יפו,שערלידהחומהאתמשםולתקוףהמסחרי

הרובעואתיפושעראתמגדל-דוד,אתלכבוש
במאיב-16הרובע.עםלהתחברוכךהארמני,

המסחריהמרכזעלההשתלטותהושלמה
שיצאויפה,אליהושלבפיקודווכוחותינו,

שערמולבבית-טאנוס,התבססומימין-משה,
מארבעהורכבלפריצההמיועדהכוחיפו.

מחלקותשתימורייה,מגדודמחלקהמחלקות:
לסיועאצ"ל.ומחלקתחי"שכיתותמפקדישל

תותחוכן"3,ומרגמותבינונייםמקלעיםהוקצו
פגזים.שבעהולומשורייןרכבעלליטראותשתי

כוחגםלהפעילצריךהיההמקוריהתכנוןעל-פי
האשוריםרחובדרךשיתקדםהרובע,מתוךמשני

הקישלהאלהישןביקור-חוליםובית-החולים

לאהרובעהגנתואולםשנייה.כורועיפו,ולשער
כותלהקצותהנוכחי,במצבהמסוגלת,הייתה
במבצע.השתתפותמכללהוצאהכןועלכזה,

הייתהקלושים.ההצלחהסיכוייהיומלכתחילה

הפריצהנקודתמבוצר.יעדעלמצחהתקפתזו
בתחתיתברזל,מסורגצר,פשפשהייתההמיועדת

אללחדוראמוריםהפורציםהיוררכומגדל-דוד.
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וממנוהמגדל,עללהשתלטמגדל-דוד,חצר
קבוצהחיזקהבמאיב-16יפו.שערעללהשתלט

הכיכרהשער.עלההגנהאתמג'ניןערבים50של

היטבנשלטהוהמגדליפושערשלפניברחבה
החומה,ומןהמגדלמןאגפיותאשעמדותעל-ידי
צולבת.לאשנתוןאידיאלי,הריגהשטחויצרה
ריכוךנדרשזהמעיןמבוצריעדעלהתקפהלצורך

בשעתהאויבעמדותלהשתקתיעיל,ארטילרי
ליטראותשתיתותחשלפגזיםשבעההחדירה.

היוהתכניתעל-פיזה.צורךעלעוניםאינם
לפתחעדמשורייןברכבלהגיעאמוריםהפורצים

במהירותהסורגאתולפרווןמגדל-דוד,שבתחתית
ההפתעה.אלמנטעלהתבססהכלהתותח.בחיפוי
ששערכיווןאפשרית,הייתהלאשהפתעהאלא
נערכהשממנוהשטחעלהיטבשלטווביצוריויפו

נשמעההכבדהמשורייןהרכבותנועתההתקפה,
למרחוק.
למפקדשאלתיאלדודפנהבמאי17בבוקר

בפגישההרובע.להצלתעזרהבבקשתהראלחטיבת
הראלמטהלביןהמחוזמטהביןשהתקיימה
המבצעיםקצין;שאלתיאלהמחוז,מפקדהשתתפו

יוסףהפלמ"ח,של4גדודמפקד;אלדדציוןשלו
חטיבתמפקדוכןרעננה)(סלעאליהו;טבנקין

קציןעמיחי,איתי)(ואיתיאלרביןיצחקהראל,

תכניתואתהציגשאלתיאלהראל.בחטיבתמטה
שלהסחהפעולתוביקשמגדל-דודדרךלפריצה
אתביטלוהפלמ"חאנשיציון.שערעלהראל

מבוצריעדעלמצחהתקפתזוהיכיוטענוהתכנית
כוחוריכוזמהירהפריצהמאפשרתאינהשאף

שאלתיאלומיקומו.החדירהפתחממדיבשלמספיק
לצורךסיוערקעצות,מבקשאינוכיוהשיבנעלב

נוטרדםדרךהתקפההציעוהראלאנשיהסחה.
להקצותהייתהכוונתםרוקפלר.מוזיאוןלכיוון

בחודשתלךהפורציםמגדודפלוגהזולפעולה
שלכיבושםהמחוז.שלגדודכוחינועואחריה
לחומהמחוץהערביותוהשכונותרוקפלרמוזיאון

יאלץהערבי,המרחבמןהעתיקההעיראתינתק

היהודיהרובעמעלהלחץאתלהסירהערביםאת
הערביהכוחלהתמוטטותיביאדברשלובסופו

שם.
לשאלתיאל,הראלאנשינעתרודברשלבסופו

למשימותנתוניםהיומעייניהםשעיקרמשום
הכירווהםירושלים-תל-אביבבכבישהחטיבה
הרובעשלהצלתולפעולתשאלתיאלשלבאחריותו
אתשינולאהםואולםהעתיקה.בירושליםהיהודי
:רביןיצחקהעידשאלתיאל.שלתכניתועלדעתם

משאלתיאללגמריהתייאששאזטבנקין),(יוספלה"
מעורבהיהולאלשפלהירדבירושלים,ומסיכויינו

לעוזיזאתבכלהוראהנתחיבהתפתחויות.כלל
איתיואתהמבוקשתההסחהאתלבצענרקיס)(
צפון".קלשוןמטהלידקישורקציןלשמששלחתי

ההיערכותלמקוםבתנועהכברהחלוהתקלות
באוטובוסיםיצאהמחוזכוחבית-טאנוס.ליד

טעותבגלל20.30.בשעהשנלרממחנהמשוריינים
שפיתחולרחובהשיירהנכנסהמורה-הדרךשל

המתקרבתבשיירההשגיחוהערביםלחומה.חשוף
נפצעואחדיםלוחמיםחזקה.באשעליהופתחו

מחסהוחיפשוהאוטובוסיםאתנטשווהנוסעים
ההפתעה.גורםלמעשה,חוסל,כךהסמוכים.בבתים

לתוךחצות.לשעתעדנמשכההכוחהתארגנות
ומחלקתמורייהחבלניאתדחסומשורייניםשני

בכלאיש30כיתות,ממפקדישהורכבהפריצה
שנייהמחלקההוכנסהשלישיבמשורייןמשוריין.

במקום,נותרהאצ"למחלקתכיתות.מפקדישל
משורייןהפעולה:תכניתהייתהוזוכעתודה.

יפושערלידהגדולהחנייהלמגרשינועהחיפוי
העמדותאלומקלעיםתותחבאשמשםויפתח

הפתחאלהחבלניםמשורייןיגיעבמקבילבחומה.
יגיעוהסורגפיצוץעםמגדל-דוד.בתחתית
הפירצה.דרךויסתערוהשניבמשורייןהפורצים
השריון,יחידתמפקד:כךהדבריםאירעובפועל
;לחיפוימקלע,עםנוסףמשורייןהוסיףנבו,יוסף
50למרחקעדהתקרבוהחיפוימשוריינישני

החבלניםמשורייןבאש.ופתחוהחומהמןמטרים
היודפנותיוהדרך.במחציתנפגעאחריהםשנסע

במכתנפגעוהנוסעיםומחציתלקליעים,חדירות
המ"כיםמחלקתובוהמשורייןגםהראשונה.האש

כללימראה-היהודיהרובע



ופצועיםיפו,ובשערבהר-ציוןשנפלוהרוגים,29ומרגמותמקלעיםהפעילוהערביםונעצר.נפגע
רבים.כךרימוני-יד.עשרותהחומהמןושלשלו"2

החבלנים,מפקדהחלה.בטרםעודההתקפהחוסלה

אתלנטושפקדהנפץ.בחומרמפגיעהשחשש

נוספים.לוחמיםנפגעוהמשורייןמןבגיחההרכב.

משורייןעםאלחוטקשרהיהלאהמבצעלמפקד

החיפויבמשורייןבמיכשור.הבדלבשלהתותח,

שניביןהקשרנותקגםוכךהקשרנהרגהשני

נבו,יוסףהשריון,יחידתמפקדהחיפוי.משורייני

עדהגיעהאשנב,דרךהמתרחשאתשראה
לואותתובדחיפותאליונצמדהתותח,משוריין

ופינויבחילוץהמאמציםכלרוכזועתהלסגת.

כיתשדורתהגיעההמחוזממטהוהרכב.הנפגעים

במבצע.להמשיךוישנוספיםחומרי-נפץשולחים

איש30-הגדולהנפגעיםמספרנוכחאך

הרכבוכלי-פצועים)ו-24הרוגיםשישה(
המבצע.אתלהפסיקהוחלטפעולה,מכללשיצאו
המנוקבים,צמיגיושהוחלפולאחרהתותח,משוריין

בשטח.שנתקעוהמשורייניםשניבחילונןהועסק

הר-ציוןכיבוש

אתהראלשלהרביעיהגדודתקףשעהאותה
עוזיפיקדהפעולהעלהסחה.במשימתהר-ציון,

בנר),(בן-אריאוריטבנקין.יוסףשלסגנונרקיס,

הוראותקיבלההר,עלשעלתההחודפלוגתמפקד

לפעולתהסחהפעולתהיאזוהתקפה":כדלקמן
אתלכבושאפשראםאךדוד;במצודתעציוני

בימין-משהרוכזהראלכוחלכובשו."ישהר-ציון

אורישלבפיקודוא',מפלוגהמחלקותשלוש-
שלבפיקודוג',מפלוגהמחלקותושתיבן-ארי,

הלוחמיםאתלרכזהיהקללאדדו).(אלעזרדוד

שינה.ללאולילותרצופהמבצעיתפעילותלאחר

המחלקהאנשישלסירובםעלמספרדדו
הופיעולאהםלמבצע.לצאתבפלוגתוהקפריסאית

המבצעכיעליהםאייםכאשרורקהיציאה,למסדר

כילהתפלללהםומוטבבגללם,להיכשלעלול

לדרך.ויצאוהתייצבוחי,ממנוישובלאדדו,הוא,
בהרעשתלפתוחהייתההפעולהתכנית
ומרגמותנגד-טנקיםליטראות2תותחדווידקה,

ומכיווןשומעדרךמימין-משהלהתקרב"2,

עלא'פלוגהעלתה23.00בשעההכביש.
אתכבשההחודמחלקתהתכנית.לפיהר-ציון,

מחלקהלשניים:הכוחהתפצלמשםהמנזר.
הנשים;מנזראתוכבשההתקדמהדרומית

דוהמיציון.כנסייתעלהשתלטהצפוניתמחלקה

נותרוהשלישיתוהמחלקההפלוגהמפקדת

שעותעדנמשכובשטחהטיהורפעולותבמנזר.
במאי.18שלהצהריים

גםלקומה.מקומההלחימההתנהלהבמנור

הדורמיציוןבמגדלהתנגרות.הייתההנשיםבמנור

אבדותינולחיסולם.רבזמןונדרשצלפיםפעלו

לידיפצועים.ו-11אחדהרוגהיוזובפעולה

בשעותלהרעלתהבעתודה,שהייתהג',פלוגה

לפעולותוהצטרפהיחידים,בהסתננותהבוקר,
ובן-אריהואניגשודדו,שלעדותועל-פיהטיהור.

מקרוב.אותוובחנוציוןשעראלהטיהורגמרעם

הסביבהבשרשרת.נעולרקמבוצר,היהלאהשער

לחדורניתןמכאןכיהיהונראהשקטה,היתה
רקהמרוחקהרובעאלולהתחברהעתיקהלעיר

השער.מןמטרים200

ההזדמנותאתיצרההר-ציוןבכיבושההצלחה

המוקדמותהבוקרבשעותהרובע.עםלהתחבר

לוחמילביןהרובעמגיניביןאלחוטיקשרנוצר

מפגיזיםהםכיהודיעוהראלאנשיהפלמ"ח.

אנשיציון.שערבקרבתהעמדהאת"3במרגמה

עמדותעלגםההפגזהאתלהרחיבביקשוהרובע
לרובע.מסביבאחרותערביות

לזמןלאאךהערבים,אתהביךהר-ציוןכיבוש

עםבכוחם,מהפכנישינויחלבערבבושכןרב,
אלהערביהלגיוןשלהראשונותהיחידותכניסת
בלתי-לוחמים300שלותוספתהעתיקה,העיר

כלאתעתהריכזוהערביםמירדן.שהגיעוסדירים
לביצורבשטח,כוחותיהםלארגוןמאמציהם

הפיקודתחתושעריה,העתיקההעירחומותוהגנת

בעיקרחששוהםהערבי..הלגיוןשלהחדש

ציוןשערמכיווןאםיהודיים,פריצהמנסיונות

נוטרדם.מכיווןואם
בשקטהיהודיהרובעעלעברבמאיה-18יום
לאורךיוסף,פורתלידנראוערביםריכוזייחסי.

מרגמהפגזיאך;קראיםעמדתולידחב"דרחוב

הלחץהכנותיהם.שיבשוהאלההריכוזיםאלשנורו

שהכילמבנהלפוצץהערביםהחבלניםהצליחו

העמדה.עליעילהאשדרכוולהמטירחנויותכמה

נידלדלההרובעמגיניברשותשנותרההתחמושת

גםלרובה.כדוריםכ-10מבהילה,לכמותעד
לערביםעמדאילוואזלו.כמעטלרימוניםהנפצים

היהלאיום,באותובהתקפהלהמשיךכוחם

האבדותהערב.עדמעמדמחזיקהיהודיהרובע

וארבעההרוגיםלוחמיםשניהיויוםבאותוברובע
הרוגים.15היולערביםפצועים.

--.---....-.......-,.,

הרובעהצלתתכנון
הראלמטההודיעבמאי,18הצהריים,בשעות
הלילה.במשךעימוולהתחברלפררןינסוכילרובע
ככלקרובהפצועיםאתלרכזהתבקשהרובעמטה

החדשהלעירלפנותםכדיציון,לשערהאפשר
ההתחברות.עםמייד

הפריצהלקראתוהחרדההמתחגאוברובע

לרמןישראלשלבפיקודוהעתודהכיתתהקרובה.
הבנייןועללשער,הקרובבבית-באדר,רוכזה

עמדתכנגדהוצבמקלעסימון.יריעתהונפה
הארמני)ברובעהיווניתהכנסייהבצריח(הצלב

ציוזמשערר9ץטפונהלפריצה.להפריעהעלולה

ממששלהכנותנעשולאאךהיהודים,לרחוב
כאןגילההרובעפיקודהעירה.הפצועיםלהעברת

היהאפשרשכןתושייה,והעדרחוסר-אונים
במקלטיםשישבוהמפוחדיםהתושביםאתלארגן
לרכזהיהואפשראלונקות,בנשיאתשיסייעוכדי

פינוייםלצורךוהילדיםהנשיםאתמועדמבעוד

לתכנוןאישדאגלאהמחוזבמטהגםהרובע.מן שםליובינסקי,בעמדתהתרכזהעיקריהערביכנראההיולערביםשבויים.כמהנפלוכוחותינו

304מערכות



הפריצה.ביצועעםוהתושביםהפצועיםפינוי

מחשבה,כשיתוקהוכוהיפקדותששתידומה

ההירואיתהפריצהעלהביאהחמורוהמחדל

העגום.סופהאתלרובע

לביןהמחוזמפקדתביןחילוקי-דעותהיולא

כיבושאתלנצלהחיוניהצורךבדברהראלמפקדת
דאגהלאמשום-מההרובע.אללפריצההר-ציון

באשרהראלחטיבתאתלעדכןהמחוזמפקדת

הגיעהזווידיעהדוד,במגדלהקרבלתוצאות

למטה
הבוקר.בשעותרקמקרה,בדרךבימין-משה,

אלהרובעמןאזעקהתשדורותקלטהראלמטה

התמוטטותועלהחמורהמצבעלהמחוז,מפקדת

לבצעהוחלטבמקוםשנערכהבהתייעצותקרובה.
הגיעהאחר-כךדיחוי.ללאהרובעאלפריצה

ואולםזו.ברוחנרקיסלעוזיהראלממטההוראה
להר-מימין-משההדווידקהאתלהעלותהניסיון

שניתכההיעילההאשמחמתנכשלבמשורייןציון

אתלדחותהחליטואזומהחומה.דודממצודת
הש"יהודיע19.15בשעההלילה.לשעותהפריצה

העתיקהלעירנכנסוהלגיוןשלפלוגותששתי

על-פיכך.עלידיעהקיבלעכדאללהוהמלך

עםבהתייעצותסוכםהראל,אנשישלעדותם

שתיכנסחי"שפלוגתיקצההמחוזכיהמחוז,

הקרבאתתמשיךהראל,שלהפורץהכוחבעקבות

כןשייכבש.בשטחותחזיקהעתיקההעירבתוך

הר-ציון.עלהראלכוחותאתלהחליףהוסכם

להעברתוסבליםאמבולנסיםשיירתיארגןהמחוז
לימין-משההגיע15.00בשעהואמנם,הפצועים.

גזית.מרדכישלבפיקודואיש,כ-80שלכוח

מהרהעדאךהדש,בנשקמצוידיםהיוהאנשים

מהיודעאינוגזיתמרדכיכיהראללמפקדינתברר
הוראותיקבלכילונמסר(לושיועדהתפקיד

עלטירונים.הםאנשיווכיהראל),ממטה
הראלמפקדישלוחששותיהםשאלותיהם

כיבהבטחהשאלתיאלהשיבעימו,שהתקשרו

שהובטה."כפילמקום,יגיעהכול"

קיבלהואעצמו,גזיתמרדכישלעדותולפי

שנלרלמחנהלרדתקלשון-דרוםממטההוראה

להר-ציוןיעלהשעימהיחידהפיקודותחתולקבל

מצאשנלרבמחנההראל.שליחידהשםויחליף
חלקםמבנגרים,מגויסיםשלמקובצתיחידה

היולאגמורים.טירוניםכולםאזרחית,לבושים

האנשיםכיתות.מפקדיאומחלקותמפקדיבה

שלגדולותובקסדותחדשיםצ'כייםברוביםצוידו
וירגןצייותהואלמרחוק.שבלטוהאמריקני,הצי

לימין-משה.עימםונסעהאנשיםאת

התחייבלאהואכיבעדותוטועןשאלתיאל

הראלמשימתאתהפלמ"ח.כוחאתלהחליףכלל
ומאליולרובע,הדרךאתלפתוח"כך:הגדיר

גזיתמשימתעלהפירצה".אתלהחויקגםמובן,

קצרלזמןהרובעהגנתאתלחזקצורךהיה":אמר

העתיקה".העירכלעלשנשתלטחשבתיכיבלבד,

בדעתוהיהמיועםכיצדהסבירלאשאלתיאלאך

כלהכיןלאהואהעתיקה.העירכיבושאתלבצע

שנוצרההנדירהההזדמנותאתלנצלשיוכלכוח

העתיקה.העירכיבושלשםהראל,פריצתעם

עלההתקפהעללחזורתיכנןהמחוזמטה
ציון,שערעלהראללהתקפתבמקבילמצודת-דוד

לוי,אפריםשלפלוגתובוטלה.זותכניתאך

ונשלחהפוצלהההתקפה,משימתהוטלהשעליה
הראלאנשיכיאףשונות,ותקיפההגנהלמשימות

שלאחרהכיבושמאמץאלזהכוחלצרףביקשו
הפריצה.

הכושלתשההתקפההיא,לציוןהראויהנקורה

לאציוןשערעלהראלהתקפתוכןמצורת-דודעל

שלהמודיעיןדוחות(חשמונאי"ב"דוחותנכללו

השבועקרבותבהםנכללושלאכשםהמחוז)

רקעעללעיןבולטזההעדרכרובע.האחרון
הפעולותכלשלוהשיטתיהמפורטהרישום
ב"דוחותנקטנות,גדולותהאחרות,הקרביות

חשמונאי".

ישרניחסעמדולאלמבצעהרשלניותההכנות

במטהוהןהמחוזבמטההןלו,שייחסולחשיבות

פקודת-פירסםנרקיס,עוזיהפעולה,מפקדהראל.

גםהואשנה...".אלפייםלאחר"בנוסחנמלצתיום
בהחלטדופןיוצאתיזמה-עיתונאיםמסיבתיזם
שאלתיאלהמבצע.תכניתאתפרסשבה-

אםלדעתוביקשהמבצעערבנרקיסעםהתקשר

העירחומתעללהניפוכדידגללהכיןדאג

כלנעררהתכנוןהכיבוש.לאחרהעתיקה
נקבעולאהפריצה.שלאחרלשלביםהתייחסות

דיוןנתקייםלאלכיבוש.המיועדהשטחגבולות

נבדקהלאמיקומם.ועלהדרושיםהכוחותעל

שעראללהגיעכדיהפריצהאתלנצלהאפשרות
שעלהכפיהארמנית,השכונהדרךהעורף,מןיפו

הקודם.בלילההכושלהמבצעבתכנון

שלאהפערמןרבהבמידהנבעוהתכנוןמחדלי

המפקדות.שתישלהשונותהגישותכיןגושר
שערבהבקעתהפקודהאתראתההראלטיבת"

לפיקודלאפשרכדיהרובע,אלוהתחברותציון

אותהולארגןהרובעהגנתאתלתגברהמחוז

נטולאוהעויפיםהסחוטיםהראלאנשימחדש.

שבאחריותבשטחנוספותמשימותעליהםלקבל

לחולשתו.-ודעים~שהיואףהמחוז,
היהואולם

שהיההראל,מפקדתשלבגישתהבסיסידבר-מה

בכלל.הפלמ"חשלהלחימהלתפיסתאוליאופייני

דריקסלר,יהודהשלדבריוהםמאלפיםזהבהקשר

הפלמ"ח":הראלשלהחמישיבגדודפלוגהמפקד

עללקבלוסירבתוקפנייעודכבעלעצמוראה

זוולאשטה.כהחזקתהכרוךתפקידכלעצמו

פעילותכלשלתוכנהאתימצםהפלמ"חבלבד,

בולכלולמבליבלבד,הפריצהלמעשהתוקפנית

התקפת-אוההצלחהניצולשלבהחיומ,השלבאת

הינהזותפיסהלפריצה.צמודהואשלדעתיהנגד,

להוציאקרב,בכלונישנהחוראשרחמור,משגה

נעצןאלהשבדבריםדומהרמת-רחל".קרבות

לאחרהראל,כוחמפקדישללהתנהגותםההסבר
אלהפריצהשלבאתניכרתבהצלחהשביצעו

הרובע.
להיכנסחששוזאת,לעומתהמחוז,בפיקוד

לאשהפלמ"חוהניחוהראלשפקרתעםלוויכוח
חיוניות.כההיוהןשהרישכבש,עמדותלנטושיעז

השתלשלותלריון.הנושאאתהעלולאגםכלעל
הראלאתתיאלץהניחו,כךבשטח,העניינים
הראל,שפיקודהיאעובדהמשימותיו.אתלהרחיב

הקודם,בלילהבלבדהסחהפעולתלבצעשנקרא

אלוהתחברותפריצהמבצעעצמואתעתהמצא

ולתאםמלתכנןהמפקדותשתינמנעווכךהרובע.

לאצדאףהפריצה.שלאחרהכאיםהשלכיםאת

עצמועלליטולובכךהיריעהאתלהרחיברצה
המבצע.המשךעלומעשיתמוסריתאחריות

המופרץהפיצולאלמלאמתרחשהיהלאזהכל
מפקדתהירושלמי.המרחבבפיקודנוהגשהיה

עצמאיות,מפקדותהיוהמחווויפקרתהפלמ"ח
מזו.זוהוראותלקבלמוכנותהיושלאשיית-ערך'
הפיקודעלחלהזהטרגימחדלעלהאחריות

לגביהכרחיתמסקנהלהסיקמיהרשלאהעליון,

שנדרשמערכהירושלים,במרחבהמערכהניהול

שילמנוזהמחדלעלאחד.ומפקדאחידפיקודבה

נפילתאתלייחסאפשרולויקרדמיםמחיר

אובדןואתבמצודת-דודהכישלוןאתהקסטל,

ההצלחהנוצלהשלאלאחרהיהודיהרובע
ציון.שערדרךבפריצה

ציוןשערפריצת
פקודותקבוצתנרקיסעוזיקיים18.00בשעה

תכניתאתכללייםבקוויםמסרובהבימין-משה,

התכניתגזיתמרדכישלעדותועל-פיהפריצה.

הרובעלתוךלחדורציון,שערדרךלפרוץ:הייתה
אתלפתורובכךהאויב,אתלהטרידהארמני,
גדודשלהמבצעיםקציןהעתיקה...העירבעיית

מהלכיאתשפירטרעננה),(סלעאליהוהפורצים,

מןתקבלגזיתשלפלוגתוכיהוסיףהמבצע,
כיהודיע,גזיתשתיכבשנה,העמדותאתהפלמ"ח

ההוראות
שניתנו.

וכיהר-ציון,אתלקבלהןלו

הקוהחזקתבמשימתלעמודמסוגליםאינםאנשיו

מיידהתקשרוהראלמפקדיהעתיקה.העירבתוך

הורהוזההמחוזי,המבצעיםקציןאלדד,ציוןעם
לאחרהעתיקהלעירלהיכנסבטלפון,לגזית,

בעירתפקידויהיהמהגזית,שללשאלתוהפריצה.

ישמשהואכיהמבצעיםקציןהשיבהעתיקה,

למורלבעיקרוידאגברובעהמחוזמפקדשלנציגו
שם.והלוחמיםהאנשים

פלוגתואחריופלמ"חכוחיצאו22.30בשעה
ועורהתחמושתארגויעמוסיםכשהםגזית,

ההומהעלהאויבלהר-ציון.מימין-משהרפואית,

נפגעים.היולאאךבאש,ופתחהכוחבתנועתחש

רודהפלוגהמפקרהורינולהר-ציוןהגיעוכאשר
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אתלהחליףשעליוגזיתלמרדכידדו)(אלעזר
אותםולשחררבהר-ציוןבעמדותהפלמ"חאנשי
ל-02.00.נקבעההאפסשעתהפריצה.לצורך

והרצוןרבההיתההראלאנשישלעייפותם
יחידתלארגןהיהניתןבקושירקמועט.ללחימה
שהתנדבומפקדיםרובםלוחמים,24בתפריצה

עדתשושים,כההיואנשיוכימעיד,דדולתפקיד.
שלמטעןבאמצעותבקרבתם,השערפיצוץגםכי
להקימםהכרחוהיהאותםעוררלאק"ג,40

נובודריןזריקותלשתינזקקומהםכמהבבעיטות.
היתהלהלן,שנראהכפיזו,עייפותשיתעוררו.כדי

שלאחרהקרבמהלךבעצירתמכריעגורםהיאאף
הפריצה.

העמדותריכוךלוקדםקצר.היההפריצהקרב
פגזי10וירימקלעים,באשההומהעלהערביות

השטחועלסילואןעלהקישלה,עלדווידקה
גדוליםהיווההדףהרעשלרובע.שמסביבהערבי

הערביםעלמבוטלתלאהשפעהלהםונודעה

בשעההיטב.נשמעוומנוסהבהלהצעקותבשטח.

בית-בגדרמטעןהפלמ"חחבלניפוצצו.1503

לאפשרכדיהשער,מולהר-ציון,שלהקברות

חולייתניגשהאחר-כךהכוח.שלמהירמעבר

ההתפוצצותעםאותו.ופוצצההשעראלחבלנים

דרךועברהדדו,שלבפיקודוהחוד,מחלקתפרצה
החומהאתנטשוהערביםהתנגדות.ללאהשער

שניהיוהפורץלכוחוברחו.השערסביבתואת
מכיווןהפריצה,לפניעודשנורתהמאשפצועים
השעראתלאבסםנשארהאחתכיתהסילואן.

הכתיםפינותאתותפסוהתפרסוכיתותושתי

קומתאתתפסהאחתכיתההרובע.אלהדרךלאורך
כדיהארמני,לבית-הספרהסמוךהביתשלהקרקע

השער.אלמשםגיחהכללחסום
הרובע.אלהפורציםהגיעומועטיםרגעיםתוך
עללהםחיכההרובעממפקדתפנקסמוסקה
והואב-03.40אליוהגיעוהםהדרומית.החומה
כיתתומפקדפנקסהרובע.גבולאלאותםהוליך

לכווןכדיציוןלשערחזרולרמןישראלהעתודה,
פעולההתחמושת.נושאיואתגזיתשלהכוחאת
פנקספנהכדי-כךתוךוחצי.כשעהנמשכהזו

הכנסייהמגדלאלתשומת-ליבואתוהיפנהלרעננה
הרובע.עלפוסקתבלתיאשניתכהשממנוהיוונית

הטילרעננההמגדל.אתלכבושממנודרשהוא

אלהלוחמים.שישהשלחוליהעלהמשימהאת
נסוגואולםלכנסייה,הסמוךלמבנהעדהגיעו
השאירזהכישלוןהמגדל.מןשנורתההאשמפני
הדרךועלציוןשערעלשלטתעמדההערביםבידי
אלהשבתנאיםלמסקנההגיערעננההרובע.אל

להחזיקיוכללאאנשיושלתשישותםולנוכח

וביקשנרקיסעוזיעםהתקשרהואציון.בשער
לנסיגה.אישור

ציוןשערנטישת
שהפלמ"חלשאלתיאלמיידהודיעכיטועןנרקיס

גירסהמכחיששאלתיאלהשטח.אתלעזובעומד

לאהפלמ"ח)אתלהחליף(אנשים"נרקיס.שלזו
בתשובהנענושיישארמהפלמ"חדרישותילי.היו
התנהלהמפקדיםשנישביןנראהובקללות."גסה

דו-שיח
מסתמנתאחתעובדהאולםחרשים,של

עודהחלהשערעזיבתעלומתןהמשא-בבירור
למעשה.נעזבשהשערלפני

הואכילשאלתיאלהודיעשהפלמ"חנראה
שליחידהמיידתישלחלאאםהשער,אתעוזב

שאלתיאלואילוהראל.כוחאתלהחליףהמחוז

וימשיכושיישארוודרשאנשיםלושאיןטען
נסתיימוהנזעמיםהדבריםחילופיבשער.להחזיק

שתיביןהקשרשפופרת.ובטריקתבגידופים

היההמחוזומטהעוד,חודשולאנותקהמפקדות
בשטח.המתרחשעלבאי-ידיעהשרוי

לונודע12.00בשעהרקכיאומרשאלתיאל
נותקהרובעוכיציוןשעראתתפסשהלגיון
שאכןהעובדה"בעדותו:טועןהואוכךמחדש. פינו-

ויותרבעקיפיןרקליהסתברההשעראת

להעבירשניסוהיהודיםשניעל-ידימאוחר
דעתועלדעתיעלעלהלאהעתיקה.לעירמצרכים

אתלהפקירהפקודהאתייתןנרקיסשעוזיאיש

להחליפו".הכוחותשיבואולפניהשער

באותהלהודאתובסתירהעומדיםאלהדבריו
נרקיס.עםהטלפוניתשיחתותוכןעלעצמהעדות

הרובעממטהשיצאומברקיםשנילהוסיףישלכך
והשניהמחוזמטהאל06.15בשעההראשון-

דרךהועברואך-הראלמטהאל06.32בשעה
מגיביםהערבים"המחוז:מטהשלהקשררשת

ולהגיעהפורצים...אתלהשאירישחריפה.בצורה

תשובהמהר.יותרהאפשרככלהמערביתלחומה
השניבמברקלא."אוזאתמבצעיםאםמיידית

העירכלאתלכבושלהבטחתךבקשרמה":נאמר
אנשיךרואיםשאנוכמהעדולשחררה.העתיקה
מטהאתלעוררהיוחייביםאלהמברקיםחוזרים."

מיידית.לתגובהולהזעיקוהמחוז

בעירכישעהאותהידעוהמחוזבמפקדת
מפריצתכתוצאהגדולהבהלהפרצההעתיקה
רשתשקלטהבתשדורותהרובע.אלהפלמ"ח
מןתושביםבריחתעלדוברהש"ישלההאזנה
זוכיהבינוהכולהעתיקה.בעירהערכייםהרבעים
מפנהלחוללגדולהכושרשעתלהייתיכולה

היהעשויכזהמפנההיהודי.הרובעעלבמאבק

היהודיברובעקשוים

מערכות

304
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העיראלשעהאותהמכניסיםהיואילולהתחולל
הכוחבעקבותלוחמים,300-200שלכוחהעתיקה

עםעקרבוויכוחלהיכנסבמקוםהראל.שלהפורץ
כללעשותצריכההמחוזמפקדתהיתההפלמ"ח

ההצלחה.לניצולשנדרשהכוחאתלרכזכדימאמץ

ציוןהמחוזשלהמבצעיםקציןמעידכךועל

מתנהלכיידענולאההואהלילהכל"אלדד:
בשערההחזקהבדברלשאלתיאלעוזיביןויכוח
לוהשער.בנטישתמאייםהפלמ"חוכיציון

למצואמצליחהייתיכיהדעתעלמתקבלנדרשתי,

לסכםיכולאניהשער.להחזקתהדרושהכוחאת
לאשהדרישותמשוםלפלמ"חסייעלאהמחוזכי

הפלמ"ח"*.עםקשרחוסרבגללולאאלי,הובאו

התנהגותועלכבדצלמטילהאלדדשלעדותו

שיתףלאשאלתיאללילה.באותושאלתיאלשל

אתבמטה,המרכזיהאישאתגורליכהבמבצע
במקרהגםכךנהגהואהמחוז.שלהמבצעיםקצין

שקציןהיהדומהשבוקלשון)מבצע(אחר

מקום,מכלהמבצעית.דעתועלחולקהמבצעים

שכווןמבצעבניהולעסוקאלדדהיהלילהבאותו
מחלקות.חמששלבכוחרוקפלר,מוזיאוןלכיבוש

ציון.שערלידההתרחשויותעלכללידעלאהוא

תגבורתבדברהוויכוחעלידעלאשאלדדוכשם
הפעולהעלהפלמ"חידעלאכןלפלמ"ח,חי"ש

כושלבניסיוןעסוקאלדדהיהשבההמקבילה

להסביראמנםניתןרוקפלר.מוזיאוןאתלכבוש

היהמהמפקדיםאחדשכלבכךזהמידענתק

שאילוספקאיןשלו.במשימתוכולוכלשקוע

חמש-לרשותואזשעמדהכוחכלרוכז
מפלוגתמחלקותושתיאלדדשלהמחלקות

יפושערלידבעמדותשנותרולויאפרים

עמיחי,איתיאלשלמעדותוגםאישורמקבליםאלדדשלדבריו*
נפגשעמיחילפיהמבצע.בעתהמחוזלמטההראלשלהקשרקצין
ציוןעםולאהמבצעים,קציןעוזרארבל.אליהועפהמכצ*כלילהוא

עצמו.המפצעיםקציןאלדד,

אזכיהראל,שלהפריצההצלחתניצוללצורך-
אותו,ולהצילהרובעהגנתאתלייצבהיהניתן

העתיקההעירמןחלקעללהשתלטאףואולי

היו-יהיואשריהיו-שאלתיאלשלשיקוליו

שיתףלאשהואהואבמיוחדמצעראך;מוטעים

והעדיףלעזרתו,שנחלצוהפלמ"חאנשיאתבהם

הערביותהשכונותלכיבושמקבילמבצעלערוך

אנשיכיההנחהעלנשעןשהואעםלחומהמחוץ
וייאלצוהרובע,אתלנטושיעזולאהפלמ"ח

כתפיהם.עלכולוהמאמץאתלשאת

החלטתאתגםלהצדיקאיןהנסיבות,אףעל
הייתהקרבללאציוןשערהפקרתהפלמ"ח.מפקדי

עלשהחליטוהמפקדיםוהרה-אסון.נחפזמעשה

שהאחריותאףליבם,בסתרזאתיודעיםכך

כמוזה,מבצעהמחוז.מפקדעלרובצתהעיקרית

;אחריותובתחוםהיוהיהודי,הרובעשלגורלוגם
בשעהלערך.06.30בשעהנעזבציוןשער

ומאיראלבומרשלמהצעירים,שניבועברו10.00

שהביאומזוןעימםנושאיםכשהםר'י8

השערסביבתהחדשה.העירמןלמשפחותיהם
העירה,לחזורניסוכאשרמאדם.ריקההייתה

בידיתפוסהשערהיהכבר,12.00השעהבסביבות

עקבותיהםעלנמלטוהצעיריםשנילגיונרים.

לנפילתו.עדבונשארוהםלרובע.יחזרו
השערעזיבתלאחרשעותשלושיםבמאי,ב-20
אתהמחוזמטהפרסםהרובע,עלהמצורוחידוש

כוחותינופתחובמאיב"-18הבאה:ההודעה

העירשבחומתציוןשערלפריצתבהתקפה

בשעההנצורים.עםמגעלהקיםבמגמההעתיקה

האויב,שלקשההתנגדותלאחרהצליחו,03.45

לאאףההודעה.לשוןהיהזההמגע."אתלהקים

גםהמצור.חידושועלהשערנטישתעלאחתמלה
השער.בנטישתלהודותמיהרהלאהראלחטיבת
לאחרשעותשלוש09.30,בשעהבמאי,ב-19
ברכהמברקהפלמ"חמטהשלחהשער,פינוי

בירושלים.הגדולנצחונהעלהראללחטיבת

כיבספרו'מצייזסה'?גלאבהלגיון,מפקד

כניסתבגללציוןמשערלסגתנאלץהפלמ"ח

מפקדתל,אלעבדאללההעתיקה.לעירהלגיון

עלידעהואכיטועןהלגיון,שלהשישיהגדוד
אתלמשוךכדיהשער,מןנסוגווכוחותיוהפריצה

;שםאותווללכודהחומותתוךאלהיהודיהכוח

זהכוחואנשיהארמניברובעכוהריכזכךלשם

שמץהאלהבטענותאיןציון.שעראתשסגרוהם

שיקולפריהייתהלאציוןשערנטישתאמת.של

הגיעלאזה(הלגיוןמצדאיוםשלתוצאהאוטקטי

הפלמ"ח),הסתלקותלאחרשעותחמשאלאלמקום

ניןשהפרידבזמןמצידנו.חמודמחדלפדיאםכי

היהניתןעודהלגיון,הופעתלביןהפלמ"חיציאת

דבר-מהלעשות
הפצועיםלהוצאתאפילוואולם;

שהושגהיחידהדברדאגו.לאהרובעמןוהתושבים

התגבורתהיהוההתחברותהפריצהבמבצע

80שכללהגזית,שלפלוגתוהרובע,אלשהוכנסה
מבוגריםאנשיםהיואלהשכאמוראלאמגויסים.

במברקהוגדרהקרבישערכםמאומניםובלחי

האנשים":במיליםהרובעמןיוםבאותושנשלח

שווים."אינםהיוםשבאו

הכוחהעתיקההעיראלנכנסממשיוםבאותו

:,הערבי.הלגיוןשלהראשון

י,,..ש
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הבריטילצבאהיישובמתנדבישלחלקם
צה"לשלהלוגיסטיהמערךבבניין

גלבר*עמנואלמיל')(אל"מ

לאההגנהארגוןמיליציוני,כארגון-מחתרת
בזרועלאאףלוגיסטיים,לשירותיםנזקק

צרכיולמילויהפלמ"ח.שלו,המגויסת
זהארגוןהיהיכולוהובלהכלכלהבאיכסון,
קיבוצים,(האזרחיהמשקעללהישען
לאההגנהארגוןהובלה).וחברותמושבות
ויחידתי.אישיציודלחבריולנפקנדרש

בחימושהתרכזההאפסנאיתהפעילות
שלוהעברהבאחסנהבעיקרהוהתבטאה

גופיםשהתקינובסליקיםובהסתרתונשק
בשירותיםצורךהורגשלאאזרחיים.
לענייןהדעתניתנהולאעצמאייםלוגיסטיים

דומהמצבההגנה.קיוםשנותכלבמשךזה
האחרים".המחתרתבארגוניגםשרר

החלההשנייהמלחמת-העולםבראשית
ואחתהבריטילצבאההתנדבותתנועת

צבאמבפניםלהכירהייתהממטרותיה
הכשרתוהדרכתו,ארגונו,מגנהו,עלסדיר,

השירותבמהלךשלו.השגרהוחייללחימה
אתיסודיבאופןוהכירולמדוהמתגייסים

רובאתהפנוהבריטיםהלוגיסטי.התחום
שירותליחידותהארצישראליםהמתגייסים

אחסנה,הנדסה,יחידותהובלה,פלוגות(
ולהקמתנמלים)תיפעולותחזוקה,תיקונים
כךעבריות.תותחניםויחידותחי"רפלוגות
שלומגווןייחודילוגיסטיסגלנוצר

היחידותשלאיגודןהעברים,המתגייסים
חי"ל)(הלוחמתהיהודיתבחטיבההעבריות
ובעלתמוגברתחי"רלחטיבתוהפיכתה
העניקומשלהושירותיםתחזוקהיחידות
גםרבה.לוגיסטיתעצמאותלעוצבה

הנשיםולחילi(ATS)הנשיםלחילהמתנדבות
להןקנו(WAAF),המלכותיהאווירחילשל

ביחידותשירתוחלקןשנן,למיסטי,ניסיון
ופלוגותאחסנהכבסיסילוגיסטיות

שהוצבובמתנדביםהדיןהואאמבולנסים.
המלכותי.ולציהאווירלחיל

לארץהמתנדביםשלושובםהמלחמהסיוםעם

המקצועיהידעמבחינתומגווןעשירמאגרבהנמצא

בתחומיוהתנסופעלושהכירו,וחיילים,קציניםשל

פרט(היבשהכוחותשלהלוגיסטיתהפעילות
קציניביניהםהיווהים.האווירובזרועותלשריון)

מפקדיאחרות,ובעוצבותהחי"לבמפקדתמטה

וגדודיים,פלוגתייםאפסנאיםמקצועיות,יחידות

שבעיוצאיהיורביםוטבחים.פקידיםמחסנאים,
מפקדיבהםב-'RASC,העבריותפלוגות-ההובלה

כלליותפלוגות-הובלהבהפעלתשהתנסופלוגות

היוהםודלק.מיםטנקים,כהובלתוייחודיות

מגווניםואקלימייםטופוגרפייםבתנאיםמנוסים

בנסיגה,בהתקדמות,-שוניםלחימהובתנאי

בסוריה,בלבנון,-בשיירותבתנועהבנחיתה,

אפריקהבצפוןהמערבי,במדברבמצרים,בעיראק,
אירופהחלקיובשארבאיטליהולאחר-מכן

הצבאי,התובלתילניסיוןמוסףהמשוחררים.

בהעברתמנסיונםתרמופלוגות-ההובלהאנשי
עלהעלאתםלקראתהחופים,אלהפליטהשארית
המעפילים.אניות

גםהמתנדביםהתנסוההובלהפלוגותבמסגרת

הבריטיההנדסהבחילם1ס)(.מזוןבסיסיבהפעלת

הנדסהבשירותיהעבריותהפלוגותעסקו)%.](
בתפעולובתיקונים,באחסנהבהסוואה,כלליים,
כבד,מכניציודבהפעלתפצצות,בסילוקנמלים,

בנמלים.ותנועהרכבותעלבפיקוחמפות,באחסנת

ניסיוןנרכש)%400(החימושחילבמסגרת

תחמושתנשק,רכב,שלוברישוםבניפוקבאחסנה,
והמכונותהחשמלמהנדסיביחידותוציוד.

(REME)לתחזוקהעבריותפלוגותשתישירתו
ורכב.נשקשלולתיקון

בארץנמצאוהעצמאותמלחמתפרוץערב
היישוב)מתנדביכ-30,000מתוך(אישכ-12,000

הלוגיסטייםהשירותיםבתחוםידעבעלי

למערךוהיחידתית.העוצבתיתברמהוהאפסנאיים
אחידידעמשותפת,שפההייתהזהלוגיסטי

משותף.קרביוניסיון

בצה"ל.ראשוןראשיהספקהקצין'
וכנייתבמטכ"להאפסנאותאגףהקמתלבקוכיץ,זהר-גםראה.*

תשמ"ה.אייר298,מערכות-בתש"חהתחזוקתייםהשירותים

דווקאנרכשביותרהמקיףהלוגיסטיהניסיון

בנשק,החטיבהשהצטיידהלאחרהחי"ל.במסגרת

יחידותבארגוןהתנסתהבמצרים,ובציודברכב

עברואחר-כךאחרת.ליבשההיםדרךוהעברתן
עלמבוססתאינטנסיווית,אימוניםתקופתחייליה
בקויוםכ-50ולחמובאיטליה,הקרבותלקחי

מצויןבית-ספרהיהזהסניו.הנהרלידהחזית

היחידותהררי.באזורלחימהבתנאילאפסנאות

בתחזוקהכאןהתנסוהאפסנאיוהסגלהלוגיסטיות

חי"ר,גדודישלושהחטיבה,מטהשלהשוטפת

החטיבתיותהיחידותויתרשדהתותחניגדוד

בשעותהאשבקוליחידותהועברההאספקהכאשר

פרדות-משא.גביועלבג'יפיםהחשכה,

רב-עצמהמכשירהיישובבידיהיהכך

זירוזעםמהרהעדהתבררוותועלתושחיוניותו

חלקהמדינה.עלולהכרזההצבאלהקמתההכנות
ההגנהמחברימורכבהיהזהממאגרניכר

בשליחותההבריטילצבאשהתגייסוומפקדיה

העובדהמתמיההלכןבפקודתה.אףואחדים

שהםהניסיוןבניצולענייןגילתהלאשההגנה

המגויסיםשלהתמחותםתחוםכינראהרכשו.

שללשדה-הראייהמעברהיההבריטילצבא
שחזהכפיצפו,לאהללוההגנה.בראשהעומדים
תהיהובאההקרבההמלחמהכיבן-גוריון,

בתפיסהדבקואלאסדירים,צבאותנגדהתמודדות

,-1939מ-1936הערבי,המרדחידושמעיןזהשיהיה
שלזובראייהיותר.רחבבקנה-מידהאולי

לוגיסטי.למערךרבתפקידהיהלאההתמודדות

אךנשק,להשגתבעיקרנתונההייתהמחשבתם

ולתחזקלציידדרכיםחיפושכדיעדהרחיקהלא

ממושך.גיוסכדיותוךשדהבתנאיגדוליםכוחות

בצבאששירתוההגנהמיוצאירביםכך,עקב
לאחרההגנהשלבפעילותהשולבולאהבריטי

שניםשלשירותלאחרהאזרחיים.לחייםשובם

לפניעמדולארץ-ישראל,מחוץלרובמספר,

לאוהםהפרטיבתחוםרבותבעיותהמשתחררים

בהגנה,אינטנסיוויתלפעילותביזמתםלשובנטו

ההגנה,ראשימצדלכךעידודקיבלושלאגםמה

לצבאהמתאימהנוקשהתפיסהבעליבהםשראו
היהאףמיליציוני.לארגון-מחתרתלאאךסדיר
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ענףובראשההגנה,מנגנוןאישבר-אילן,משה
מנגנוןאישהואאףבלקין,ירחמיאל-ציוד

האפסנאישהיהכרי,ראובןנתמנהלסגנוההגנה.

ההספקהענףבראשבחי"ל.השניבגדודהגדודי

מחלקתעלשפיקדמזא"ה,שמעוןהר"רהועמד

וסגנוהחי"לשל178ההובלהכפלוגתההספקה

בגדודהגדודיהאפסנאישהיהגלבר,עמנואל
שירותהיהשהוקםשירותעודבחי"ל.השלישי

פרנסקי)(פרתמאנסשלבראשותוחימושהנדסת

הצבאיוצאיקציניםשניהםרפפורט,הרץולידו
שלהטכנייםבהיבטיםעסקזהשירותהבריטי.
איכסוןשירותותחמושת.נשקובבחינתהחימוש

ועסקהבריטיהצבאשפינהמחנותעלהשתלט
הוקםוכןצה"ל.ליחידותומסירתםבשמירתם
הוסבהיחידהשלשמה(הווטרינריהשירות
חייםשלבפיקודובהמות-משא),לגדודאחר-כך

ליחידותהספקהלהעברתאחראישהיהאפלבוים,

לרכב.בלתי-עביריםבשטחים

הראשוןהמבחןהיה)1948אפריל(נחשוןמבצע
התארגנותם.בראשיתעדייןשעמדולשירותים

לקבלההובלה,שירותמצדרבההעזהבכךהייתה
בנעןהכינוסלשטחהכוחותהעברתאתעליו

המנותקת.לירושליםהגדולותהשיירותאתולארגן
שקובץהגדודאתציידוהספקהציודשירות

קדמימבסיסלכוחותמזוןוסיפקזהלמבצע

ממנוראשוןמבחןהיהזהובחולדה.בנעןשהוקם

שירותים,הפעלתעללקחיםולהפיקללמודאפשר

לזמןבשטחיחידותוקיוםאפסנאותיכולת

ממושך.

1948,במאיב-15ערב,צבאותפלישתלאחר

פלוגותמספרגדלמטכ"ליים,בסיסיםלהקיםהחלו

ונשק.רכבלתיקוניסדנאותוהוקמוההובלה

אךשזההמדינהשלהביטחוןשמשרדמאחר

המשימותלמילויומאורגןערוךהיהלאנולדה

נאלצווהרכישה,ההשברהבתחוםהנדרשות
לאלתרהתארגנו,שאך-זההלוגיסטיים,השירותים

בכלוביחודההשברהפעולותאתעליהםוליטול

תחוםויחידתי.אישיוציודדלקלמזון,הנוגע
הבריטי.הצבאליוצאימוכרהיהלאזהפעילות

הפקעה,איומיתוךלפעמיםרכש,ההספקהשירות
ומחנויותמסיטונאיםוקשיםמשומריםמזוןמצרכי

קמחטחנותשלהפעלתןהנחהכןנטושות.
הבטחתהייתהבמיוחדקשהבעיהומאפיות.

היהכאןגםליחידות.וירקותבשרשלהאספקה

יחידההקיםההספקהשירותבאלתורים.צורך

הערביים.בכפריםנטושיםבקרעדריעלשהשתלטה

עדוטרינריפיקוחתחתבמכלאותרוכזהבקר
ליחידותוסופקהכשרותדינילפילשחיטתו

ברכישתעסקוטריהלאספקהחוליותהמזון.מבסיסי

המחסורעל-אףבשווקים.ופירותביציםירקות,
הספקההמלחמהבמשךהייתהבארץ,במצרכים

בכמותתמידלאאםגםליחידות,מזוןשלסדירה

המצרכיםבניצולהתגלוליקוייםהרצוי.ובמגוון

ובציודבטבחיםמחסורבגללבעיקרביחידות,

בכלשררחמורמצבובישולם.מצרכיםלשמירת

שמיכותהנעלה,הלבשה,(אישילציודהנוגע

ומקררים).בישולכליאהלים,(ויחידתיוחגור)

הייבואהעולם,מלחמתשלהצנעתקופתלאחר

התעשייהשלהשתלבותהלמרותמזערי.היהעדיין

עדייןהיאהבריטילצבאהייצורבמערךהמקומית

שגייסצבאשלבדרישותלעמורבנויההייתהלא

איש.מ-20,000יותרשבועותתוך

הראשונהההפוגהאתלנצלידעהלוגיסטיהמערך

השירותיםלשיפורהמלאים,להגדלתלהתבססות,

עלהושםמיוחדדגשנוהלים.ולהשלמתליחידות

נעשההדברביחידות.הצריכהעלפיקוחהפעלת
ביחידותנמנעהבלחיהבזבוזאתלצמצםכדי

ואפסנאיםמפקדיםלרשותןעמדושלאועוצבות

נעשואףצבאית.ומנהלהבשגרהניסיוןבעלי
היחידות,שלהישירההרכישהלהפסקתצעדים

עםעליה.לפקחהיהוקשהיעילה,היתהשלא

השירותים.בהרכבשינוייםחלוהראשונה,ההפוגה

נפרדים,שירותיםלשניפוצלוהספקהציודשירות

חלוקתקודם-לכן.בושהיוהענפיםבסיסעל

חימוש.לשירותההובלהמשירותהועכרההרכב

שלאחר-מכן,הדלק,שירותהוקם1948בסוף

ההספקה.לשירותהואגםצורף
שיטותיוהבריטי,הדגםעל-פיפעלוהשירותים

מןהועתקובשימושםשהיוהטפסיםונוהליו.

נהוגיםשהיומספריםנשאוואףהבריטיהדגם

דמיוןהיהמזוןולוחותציודבתקניהבריטי.בצבא

במלואם.העתקתםאיפשרולאהתנאיםכיאםרב,
תחומיעלוהפקדתםהשירותיםלליבויהסיבה

תוךהמואצתההתארגנותהיתהמוגבליםפעולה
פיצולבמשאבים.מחסורותוךלחימהכדי

מיוחדתבתקופההמציאותמחויבהיההשירותים

כיוםרבים.ובסיסיםמפקדותהקמתתבעכיאףזו

למערךותרומתםהשירותיםהקמתאתלתארקשה

בעלישלמרשיםאדםכוחמאגראותוללאהלוחם

הבריטי.הצבאיוצאיוניסיוןידע

הצבאיוצאילביןההגנהמנגנוןביןהחיכוכים
המלחמהפרוץערבה"ל?אתשליווהבריטי,

במערךביטוימצאולאהראשוניםובשלביה
אודגםהיולאזהשבתחוםמאחרהלוגיסטי.

לא-ההגנהמירושתבעלי-תפקידיםאותפיסה

הבריטיהצבאליוצאילחיכוכים.הנסיבותנוצרו

אזשעמדאבידר,ויוסףנרחב,שדה-פעולההיה

כישוריהםאתלהעריךהיטביצעאג"א,בראש

החימוש,בתחוםנתגלומסוימיםחיכוכיםולנצלם.

ודוגמאות.מושגיםמנגנון,היוכברזהבתחוםכי
המחמירותהדרישותהיוהעיקרייםהחיכוךנושאי

הנשקטיבבדברהבריטיהצבאיוצאישל

טענו,ההגנהותיקיהתע"ש.שסיפקוהתחמושת
אפשרהיהלאאזהתע"ששלהעבודהשבתנאי

לעומתם,הבריטי.בצבאהמקובלתלרמהלצפות

הבריטי,הצבאיוצאיורפפורט,פרתטענו

ביטחוןשלביותרהגבוההלרמהזכאישהלוחם

פוצלהדיעותחילוקיעקבמפעיל.שהואבנשק
שהוסיףחימוש,שירות:לשנייםהחימוששירות

מייצור-נשקשלובחלוקהבהחסנהלעסוק

תחמושת,בסיסיובהפעלת-ומייבואמקומי

בן-יעקב,צביולידופלדאשרהועמדובראשו

שירותהחדש,השירותההגנה;מנגנוןאנשי

הטכניים,בהיבטיםלעסוקנועדחימוש,הנדסת

הוראותפרסוםאופטי,וציודנשקתיקוןכגון
נשקים.והדרכתביחידותבנשקלטיפולטכניות

ה-REME.יחידותביוצאיבעיקרואוישזהשירות

התפתחוהשירותיםאג"אשלהלוגיסטיהמערך
במבצעהראשונותההתחלותמאזבמהירות.רבה

אחתחטיבהלתחזקמוגבלתמיכולתנחשון.

היהודי,היישובבמרכזשהתנהלקצר,במבצע

בתנועהחטיבותששלתחזקליכולתהמערךהגיע

עבירותובתנאיהארץממרכזורחוקנרחבשטחעל

אתהמערךהוכיחבמקביל,חורב.במבצעקשים
מיוםוגדלשהלךהצבאכללבתחזוקתיכולתו

יכולתאיש.כל-110,000זובתקופהוהגיעליום

העיקריומקורהבנקל,נקניתאינהכזאת

מיוצאיומיומן,מאומןאדםכוחשלבהתגייסותו

הבריטי.הצבא

:גורמיםכמהלזכותנזקפתהזאתההצלחה

שירותכדיתוךשנרכשווהמיומנותהידע.1

אחרותביחידותכבודדיםאוהעבריותביחידות

הבריטי.בצבא

לוגיסטייםכנושאיםמשותפתושפהתפישה2.

אחיד.ומינוח

המשותפתבעבודהששורשיוהפעולהשיתוף3.
העבריות.ביחידותהאישיתובהיכרות

אלתוריםתוךשהואכמוהבריטיהדגםקבלת4.

הכתיב.שהמצב

במהירותולהשתלטוללמדללמודהיכולת5.

ליוצאיניסיוןהיהלאשבהןחיוניותפעילויותעל

מקצועבעלילהפעילידעוהםאךהבריטי,הצבא
מגויסים.

הדרגים.כלשלויעילהמסורהעבודה6.

ץיקב,1949צה"לשלהמחודשהארגוןבמסגרת

הלוגיסטיבמערךגםנרחביםארגונייםשינוייםנעשו

הבריטי.למבנהיותרעודדומהנעשהומבנהו

אתוכללהחימוששירותעםאוחדציודשירות

בראשול-RAOE.בדומהוחלוקתוהרכבהחסנת
כרי.ראובןולידובלקיןירחמיאללעמודהמשיך

שלההובלהפלוגותהועברוההספקהלשירות
ישראלמפקדו,כאשרשבוטל,ההובלהשירות

כןהמועצות.בבריתצה"ללנספחמונהברגע,

בהמות-נהגיוגדודהדלקשירותאליוצורפו

הספקהחילנקראשקםהחדשהגוףהמשא.

הבריטי.בצבאRASCשלכמבנהומכנהוותובלה

מונהאכ"אלראשמזא"השמעוןשלמינויועם

23בעמ'הסוף

ג3045מערכות



העצמאותבמלחמההדלקהספקת
והפתרונותהבעיה,האילוצימ

לבקוביץזהררס"ן

העבריהיישובשלהלוגיסטיותהבעיות
ועדמאזבמלחמותינויחודיותהיובתש"ח
צורךהיה:ראשוניותבסימןעמדהכלעתה.
כדיתוךמדינהשלכלכלימשקלהקים
אתונלחםהמתארגןלצבאולספקלחימה
ציודמזון,דלק,תחמושת,:וצרכיומחסורו
צבאיתואפסניהתובלהאמצעילסוגיו,
הארץמשקאתהניחוהבריטיםלסוגיה,
מחסורואתלמלאצורךוהיהובוהובתוהו
היישוב.של
והאחראיהיהודיתהסוכנותהנהלתיו"ר
ראש-בן-גוריוןדודהביטחוןלתיק

מדינתשלהראשוןהביטחוןושרהממשלה
עקב-1948במאיה-15לאחרישראל
האמצעיםלהשגתהמאמציםאחרמקרוב
בן-שליומנוהיישוב.שלולמלחמתולקיומו
התחזוקהמתחוםהערותזרועגוריון

שלהאספקהובשאלותבפרטהצבאית
מעמידנוביומןעיוןבכלל.היהודיהיישוב

בדרגבהןהטיפולועלהבעיותחומרתעל
הבכיר.המדיני

הלאומיובוועדהיהודיתכסוכנותהיישובנציגי

זוועדההמצב.ועדתשכונתהבוועדההתארגנו

היהודית,בסוכנותמחלקותראשישישהכללה

ושישהביישובמרכזייםפוליטייםאישיםכולם

הקיימתהקרןונציגהלאומימהוועדציבורנציגי

בן-גוריון,דודבהםחברים,13הכלבסךלישראל.

המחלקהראשקפלןאליעזרמאיר),(מאירסוןגולדה
ועודן.היהודית,בסוכנותולהתיישבותלכספים

המצבועדתמטעםכלכלהלענייניועדת-המשנה

ואנשיבכיריםופקידיםפוליטייםאישיםכללה

זוועדת-משנההיישוב.מוסדותמטעםמקצוע
גלם,חומריבהשגתהמיניסטריאליתברמהטיפלה

ולצבא.בכללליישובודלקמזון

היישוב,מוסדותשלהמחודשהארגוןלאחר

מנהלתזהבתחוםטיפלההמדינה,הקמתלקראת

המדינהקוםלאחרהזמנית,לממשלהשהפכההעם,

ולתחבורה,לדלקועדת-המשנהעל-ידי-

ומומחים.בכיריםפקידיםבהשתתפות

בתש"חהדלקבעיית
תושבים,כ-1,850,000בארץ-ישראלהיו1947בסוף

נהנההארצישראליהמשקיהודים.650,000מהם
:יקריםולאיציביםאנרגיהמקורותמשני

החשמלממפעל-הידרו-אלקטריהשמל.א.
לארץ-ישראל,החשמלחברתבבעלותבנהריים,

ארץ-ישראל.שלהחשמלמצריכתכ-23%שסיפק

חיפה,שבמפרץהזיקוקמבתי-דלקב.

ואקום"סוקוני"של","הדלקחברותבאמצעות

אוייל".ו"מוביל

שלהנפטבצינורמעיראקלחיפההוזרםהדלק

בריטיתשבבעלות.I.P.cהעיראקיתהנפטחברת

שרובוהדלקוצרפתי).אמריקאיהוןבהשתתפות(
שהיובבתי-הזיקוקבחיפהזוקקלאירופהיוצא

הגיעהשלהםהזיקוקיכולתבריטית.חברהבבעלות

להרחיבבהכנותהוחללשנה.טונהמיליונילארבעה

בשנה.טונהמיליוני6.5שללכושרבתי-הזיקוקאת

מעיראקשנינפטצינורבהנחתהוחלעתבאותה.

נודעהחיפהבמפרץלבתי-הזיקוקלחיפה.
הבריטית.האימפריהשלהזיקוקבמערךחשיבות

השלישיבמקוםעמדוהםהיומיהזיקוקבכושר

ובטרינידד.עצמהבבריטניהבתי-הזיקוקלאחר

20%לכדיהגיעשלהםהיומיתהתפוקהכושר
!תיטירבה2האימפריהבכלהזיקוקמכושר

כיהאמינוהיישובבמוסדותהנפטמומחי

העולמית,ברמהבתי-הזיקוקשלחשיבותםלנוכח

הפעילותאתלקייםמאמץיעשוהנפטחברות

תצרוכתאתגםיספקוכךובתוךבהםהתקינה

תצרוכתבה.היהודיוהיישובארץ-ישראלשלהנפט

בתקופתגדלהארץ-ישראלשלהנפט
עצום,בשיעורולאחריההשנייהמלחמת-העולם

המשקשלוההתרחבותהדינמיותאתהמשקף
היישובמוסדותמטעםרשמיתתחזיתהיהודי.

לסוגיו.דלקטונהאלףכל-600הגיעה1948לשנת
קרוסיןטונה100,000בנזין,טונהכ-157,000

לסוגיונ.כבדדלקטונהו-345,000נפט)(
נמוכיםנתונים1947בדצמברנמסרולבן-גוריון

ואלהלשנה,היישובשלהדלקתצרוכתעליותר
המ:

היישובכלל-צריכההדלקסוג

היהודיבטונותארצית

84,00060%בנזין
108,00050%נפט
מזוט

300,00082%כבדודלק

יותרהיהודי,היישובצריכתשלדומהשיעור
החודשיתהתצרוכתשמנים.בצריכתהיהמ-50%,

טונהכל-4,000הגיעהבבנזיןהיהודיהיישובשל
לחודשי.בנזין

לאגירתמשלומאגריםהיולאהיהודיליישוב

מבתי-הזיקוקהדלקאספקתגדולות.בכמויותדלק

מלאיהדלק.חברותבאמצעות-שוטפתהיתה

מפעליהדלק,תחנותהתובלה,חברותשאגרוהדלק
4,500עדל-4,000הגיעוהיישוביםהתעשייה



הצריכהכשיעורכמעט-לחודשבלבדטונה
בהמשךליישובחיוניצורךאפואהיההחודשית'.

רכישתובהמשךבתי-הזיקוקשלהתקינהפעולתם

רגילים.מסחרייםבתנאיםמהחברותהדלק
אורגנההמצבועדתמטעםדלקלענייניתת-ועדה

לישיבותהתכנסהוהיא1947נובמברבראשית

ומויב6.יוםמדיולאחר-מכן,בשבועפעמיםכמה

העבריביישובהדלקמלאיעלמסוכםראשוןדו"ח

ביןנמסרובו,1947בנובמברב-12זוועדההכינה

:השאר

העבריבמשקהדלקמלאימצב.1

ברשותהישאשרהחשמל,חברתמלבד
כמהשל(יותרארוכהלתקופהדלקמלאי

הענפיםביתרהמצבנראהשבועות),

:כדלקמן

העבריובכפרהעובדתבהתיישבותא)(

ותחנותימיםל-3-2דלקמלאיישבכלל

אלהבמקומותהנפטחברותשלהאספקה

יומיים.יום,כללמילויזקוקות

בתנועה(הנוסעיםלהובלתב)(
ברשותישובין-עירונית)העירונית

המספיקבנזיןמלאיהקואופרטיבים

ימים.ארבעהשללתצרוכת

הובלהכולללא(משאותלהובלתג)(
מלאי.כלאיןחקלאית)

הצורכיםלמפעליםישבתעשייהד)(

בלבד.ימיםלכמהמלאידלק

הדלקספקישלהמלאימצב2.

המכליםאתלמלאלאנוהגותהנפטחברות

איןביחודחלקי.באופןאלאהקיימים,

אלאבתל-אביב,במכליםבנזיןמחזיקים
הבאתע"ייום-יוםהתצרוכתאתמספקים

מחיפה.הדרושההבמות

הדלקבאספקתהגבלותגםהנהיגועתה

החודשיםשלהממוצעתהתצרוכתבגבולות

האחרונים...

מכלים3.

ברשותהפנוייםהמכליםכללבדרך

וכלמועטיםהםוהתעשייההחקלאות

חדשים.מכליםבנייןתדרושאחסנה

החטיבהראשלידיעתהובאהדו"ח

ןלפק7.אליעזרהיהודיתבסוכנותהכלכלית

נובמברבאמצעהוועדה,גיבשהכך,בתוך

שללמצבופתרונותהצעותסדרת1947,

:בדלקמחסור

תל-אביבבנמלדלקמסוףב.;אגירהא.
ג.;

בארה"ב.דלקרכישת

הגורמיםאתלחייבהתליטההוועדה

במכליםדלקבאגירתוהציבורייםהכלכליים

אנשיצריכה.לחודשמספקתבכמותהקיימים

כלכלייםגורמיםעםבמגעיםהחלוהוועדה

לרכישתלאגירה,ודרבוןעידודתוךביישוב

כןזה.לצורךמימוןולהשגתנוספיםמכלים

בנמלדלקמסוףלהקיםהרעיוןהועלה
דלקלרכישתמגעיםעלוהומלץתל-אביב

חלופיכמקורהחופשי,בשוקבארה"ב,מחברות

שלההחלטותביצועתיטירבה8.של""לחברת

שהעיקרייםרבים,במכשוליםנתקלהוועדה

התארגנותשלובעיותהנפטחברותעמדתבהם
ומימון.

הנפטחברותעמדת
לדלק,הוועדהחברדיווח1947בנובמברב-16

הנהלתעםשוטףבמגעשהיהמאירוביץ,בר-כוכבא
מצדהנפטבאספקתהגבלותעלהדלק,חברות
קלדה9.חברות

חברותמגמתעלמשהוידעמאירוביםבר-כוכבא
קיצובולהנהגתבארץהתצרוכתלצמצוםהנפט

מתוךבמלואה.התמונהאתראהלאהואאךדלק.
לחצו1947,אוגוסטמאזכיעולההמסמכים

הבריטי,המושבותמשרדבהמלצתהנפט,חברות

להנהיגא"י)(בפלשתינההעליוןהנציבממשלתעל
כמובפרט,ובבנזיןבכלל,בדלקקיצובבארץ

בארץהדלקצריכתאתולצמצםבמצרים,שהונהג

אדמיניסטרטיוויים.באמצעים
הגדלההצריכהאתלספקכדינעשואלהצעדים

המלחמהאחריכלכלתהאתהמשקמתאירופהשל
העליוןהנציבממשלתעצמה.בריטניהוביחוד

כלכלייםמשיקוליםזוהצעהשדחתההיא
להמלצתלהיעתרוסירבהואדמיניסטרטיוויים

!ן0ןודנבהבריטיהמושבותמשרד
להנהיגהמגמהעלהיישובלמנהיגותמשנודע

הסוכנות,הנהלתיו"רבן-גוריון,פנהבדלק,קיצוב
בתביעהבנובמבר,כ"טלאחרמידהעליון,לנציב

הדלקי.שלהחופשיהשיווקלהמשך
שמטרתווהאמיןהבריטיבממשלחשדבן-גוריון

הכלכליבחוסנוולפגועהיישובצעדיאתלהצר
יהיההחברותשעםהניחזאת,לעומתוהמדיני.
תפיסהמסחרי.אופיבעלילהסדריםלהגיעאפשר

ועדתאנשישלהשוטפיםהמגעיםאתהנחתהזו
בלאונתנונשאוהםהנפט.חברותעמהדלק

היישובצורכיביןהאינטרסיםבניגודשהבחינו
שלהאינטרסלביןדלקשלמוגברתבהספקה
המקומית.הצריכהאתלצמצםהחברות

הדלק,ועדתשללהצעותנענולאהדלקחברות
היהודי.ליישובהדלקהספקתעללהקלשנועדו
משגרהבחריגהכרוכותהיושההצעותמפניאולי

שלציהיההדלקלחברותאדמיניסטרטיווית.
ההחלטהעםערבים.היונהגיהןרובמשאיות-מיכל.

1947,בדצמברב-3-1הערביתהשביתהעל
הוועד"שלההנחיותאחרהערביםהנהגיםמילאו
הייתההמידיתהתוצאהושבתו.העליון"הערבי
הנהגיםידוהיה12.שביישובהדלקבתחנותמחסור
ביחודיהודייםלאזוריםלנסועסירבוהערבים
התחבורהעלהערביםהתקפותשהחלולאחר

מזויןליווילספקהבקשותנענולאהיהודית.
י3םידוהיה.הנהגיםמספראתולהגדיללנהגים,

דלק,להובלתחברהלארגןהלאומיהוועדכשרצה
מחברותאותןלחכורוישמכליותשאיןהתברר
צעדבכךשראומפניהיססוהחברותאבלהדלק.

ביןהניטרליותוהפרתהיהודיביישובתמיכהשל
הלוחמים'ן.הצדדים

בעייתאתהוועדהסיכמה1948פברוארבסוף
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ליהודיםמיכלמשאיותלהחכירהיססוהדלקהברותדלק.מכליות

העיקריתהבעיה"הלשון:בזוהדלקהובלת

איןהובלתו.בעייתהיאכיוםהדלקבאספקת

שלהןבסידוריםדלקלהובילמוכנותהחברות
ההובלהוקשייהתנאים,בכלרכבת)מכוניות,(
בפניאותנומעמידיםלהתגברוהעלוליםהקיימים

ן5"תורבחה.על-ידיההובלההפסקתשלאפשרות

לשלושהדלקמכסותלהקצותנהגוהדלקחברות
ובמחוזהדרוםבמחוזבארץ.מחוזלכלחודשים
בשלכרגילהדלקכמויותסופקולאירושלים

והתחבורההדלקועדתאנשיבדרכים.המלחמה
למכסותלעבורביקשו

ארצי.ובהיקףלחצי-שנה,

והיישוביותרמוגדלותמכסותבצפוןיקבלוכך

אלובקשותעלררומא.הדלקלהעברתידאג
מר"בנוסח1948בפברוארב-24הבריטיםהשיבו

לקהיר,היוםהנוסעבארץ)של""חברתמנהל(כלנד

הנהלתולפנילהעלותוכדיזהענייןלפניורשם
י6"םש.
בונה,א'ד"רנפגששוב1948באפרילב-1

חברתמנהליעםהיהודית,מהסוכנותהכלכלן
שהוגשודרישותאותןשובלפניהםוהציגשל","

:1948בפברוארכבר
ארציבסיסעלהדלקחומריאתלהקציבא."

אזורי.בסיסעלולא
לפחותחודשיםלשישהמכסהלהקציבב."

בחודשוהודשמדיולא

אלף250שלמיוחדמלאימידלהקציבג."

בנזין.גלון
המלאי.איחסוןלשםחביותבהשגתלעזורד."

ירושלים"לן.שלהמלאיבהשלמתלעזורה."

הייתההתשובההחברות,עםבמו"מכמקובל

אךגמורהשלילההייתהלאורבת-פנום.חמקנית

לזקוףאפשרותעתהלעתאין"חיוב:לאגם
חשבוןעלאחדבחודשמנוצלותבלתיכמויות

ביותרמעיקהכךעלנוסףהבאים...החודשים

לאהרכבתהנהלתהרכבות.בתחבורתהצפיפות

להעברתשלההמטעןמנפחחלקאלאלהקציבתוכל
לפינוינחוצותוהרכבותהואילהדלק,חומרי

הצבא".

מידלהקצותהחברההסכימהזאת,לעומת

המכסהחשבוןעלבנזין,גלון250,000
היוהתשובותד'-ה'סעיפיםעלהתלת-חודשית.

שליליותה.אךאדיבות

וסיפקוהדלקחברותהוסיפו1948אפרילעד

להיענותנכונותהיולאהןהעברי.ליישובדלק

כמויותבהגדלת-היישובשלהחירוםלצרכי

הארץלאזורידלקבהספקתלחירום,מלאילאגירת
כמויותהברזים.אתסגרולאהןאבלוכו'.השונים

שסופקומהכמויותפחותותהיושסופקוהדלק

החירום,צרכיאתמילאולאוכמובןרגיעהבעתות

לזרוםהמשיךהדלקבדרך-כללאבלוכו',האגירה

היהודי.ליישובמבתי-הזיקוק

ובמימוןבהתארגנותבעיות
אתשאילץבדלקמחסורנוצר1948בפברוארכבר

(לשליטהחירום,אמצעילנקוטהיישובמנהיגות
(שלמאחריותולהתעלםאיןזה.חיוניבמוצר
הדלק.בתחוםעליושבאולקשייםעצמוהיישוב

)לחרוגוהארגוניתהנפשיתהיכולתבוהייתהלא
לאחלקיים.לפתרונותקטניםומצעדיםמהשיגרה

גדולות.בכמויותדלקלאגירתמתקניםביישובהיו
ןלאגירתטאנקרים,מתכת,מכלילרכושצריךהיה
מכןויותרזמןדרשזהמצבורים.ולהתקיןדלק

מבטיחות.נראודווקאההתחלותתקציב.
1947בדצמברב-11ביומנומצייןבן-גוריון

עלהאו"םהכרזתלאחרמשבועייםפחות-
החברותבנזין...אגירתהחלה":הארץחלוקת

לא"י10,000הוקצבולאגירה...יסייעולתחבורה)(
ןלא"י20,000שלהלוואותגםניתנולמכלים,
ז.ל.)-אנגלו/פלשתינהבנקמנהל(ברטלמכלים.

קרדיט".נותן
ביומנו:בן-גוריוןכותב1947בדצמברב-13
ןכדיעדוימשיכודלקגלון20,000כברנאגרו"
בעיותנתגלומהרהעדאבלן9"ןולג.50,000
מרדכיהדלקועדתחברכתבהאגירה.בביצוע
הלחומקהוועדשלהכלכליתהמחלקהראששסנר,
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:1947בדצמברב-19
אשרהדלקמלאימימוןהיאקשהשאלה"
עםכשדיברתיאותו.יאגרוהגדוליםהצרכנים

גרונולד),ד"רעם(זהבענייןהא"יהאגודהאנשי
זולמטרההלוואותלתתאותםלהניעעל-מנת

בנדוןהצלחתיולא(לתחבורהלקואופרטיבים

יתנוהדלקחברותכיההצעהאתהעלוהםזה),

יותר.ממושךלזמןהגדוליםהדלקלצרכניקרדיט

אפ"ק)בנק(אפ"בשלקטןסכוםמלבדעתהלעת

וז"20.למטרהלהלוואותכסףאין
גורוחובסקיש'מדווח1947בדצמברב-24

בהסתדרות)לקואופרציההמרכזיו"רגורן,שרגא(

מכלים"הקשיים:ועלבאגירהההתקדמותעל

בהכנות.כבדותישאך-יום-יוםונבניםהולכים
חברביחוד-ממהריםלאחשוביםארגונים

קואופרטיביםכמהרקהמקומיות.המועצות

במילויהמכלים.אתלמלאכברכהעדהספיקו

התצרוכתכיכיום,קושיכלאיןבדלקמכלים
לשםאספקהשלאפשרותוישירדההכללית
י"יאלמ2.אגירת

עלמרובההשפעהנודעההמימוןלקשיי
הדלק.לאגירתהתכניותבביצועהעיכובים
להקמתההוצאותלמלחמה,הראשוניםבחודשים

הרבהעלולביצורים,אמצעים,לרכישתהצבא,

המצומצמיםלמשאביםמעלוהרבהלמצופהמעל

מלאיםבן-גוריוןיומניהציונית.התנועהשל

מקורמכלכספיםלגיוסהמאמץעלפרטים
גופיםהתעשייה,בעליבנקים,קק"ל,אפשרי:

וכו'.בחו"למגביותציבורי,מלווההסתדרותיים,

התנהלהד'תכניתלפיהצבאייםהכוחותבניות

שלה"תקרה"תקציב.חוסרבשלאיטיבקצב

לאהמלחמה,בתחילתשנקבעהמגויסים,20,000

מימוןחוסרבשלחודשים,מספרבמשךהושגה

ומתקניםמחנותוחוסרואמל"ח,ציודלרכש

ריקהקופהשלזהבמצבהמגויסים.אתלאכסן

המגויסים,שלשוטפתלהחזקהתקציבוחוסר

גםמהדלק.לאגירתתקציביםלהשיגהיהקשה
היודלקלאגורשנדרשוהכלכלייםשהגופים

בינוארמתקציביהם-שלהם.זאתלעשותצריכים

אלף25בןמיכלבבנזיןלמלאהניסיוןנכשל1948

תקציבה.הוסרמחמתגלון,

הסוכנותשלהכלכלןסיכם1948פברוארבסוף
אלה:במליםהמצבאתבונהא'ד"רהיהודית
צורךעדייןקייםזהבשטחהדלק.ענייניסידור"

משתנההמצבומתאמת:מאורגנתבפעולהדחוף

עלהאינפורמציהיום-יום.השוניםבמקומות
מכאן,לאגירההאפשרויותועלמכאןהשינויים

מרכזישפיקוחספקשלצלשוםאיןלקויה.היא

הברה"'2.לעזורעלוליםהשונותהרשויותותיאום

נשקלההכספי,המצבאתלשפרבניסיון

בנזין.גלוןכלעלמיוחדמסהטלת1948בפברואר

במרס21ב-דלק.מכלילבנייתנועדההמסמחצית

קלדה24.עלמיוחדמסהוטלאכן1948

שעשוהטבחהיההאגירהלתכניתמכשולעוד
בפועליםבבתי-הזיקוקהערביםהפועלים

השביתזהאירוע.1948בדצמברב-30היהודים,

תועובש25שלושהלמשךבבתי-הזיקוקהעבודהאת

בתי-הזיקוקבעבודתשיבושיםמתמיד,מתחוגרם

ב-22היהודי.ליישובהדלקבהספקתוצמצום

הפסקתשלשבועותשלושהלאחר,1948בינואר

באווירתבבתי-הזיקוקהעבודהחודשהעבודה,

שביקרשסנרלמ'ביטחון.וחוסרהדדיתחשדנות

הבריטיהמנהלהסביר1948בינוארב-29שם

לעתמגיעבבתי-הזיקוקהייצור"כיבאדיבות,

הפסקתלפנישהיהכפימהייצורלחצירקעתה

בארץ-בדלקלחסוךעליהםועתהבהםהעבודה

מהאתלמלאבכדישאפשרכמהעדישראל
בבתי-הזיקוק.העבודההפסקתבזמןשהחסירו

אתב-25%,הבנזיןאספקתאתיקצצוהםלכן

יתנוכבדיםושמניםב-33%הנפטאספקת

מזון,תעשייתשלידועיםולסוגיםלמשאיות
התעשיהענפיליתרמיצים.שללקונצרניםבעיקר

ונתי"26.לאהם

להמשיךהדאגהכעתנוספההיישובלהנהגת

אתלהבטיחכדיבבתי-הזיקוקהיהודיםעבודתאת

ליישובהדלקהזרמתאתבמפעל,העבודההמשך

זהחיונימפעלנפילתלמנועוכמובן,היהודי
שונים,מצדדיםרביםקשייםנוכחתויברע27.לידיים

היוסףחושיאבאבתושייהזהבענייןטיפלו

הפיח'2.אנשיאלמוגי,

צומצמההעבריהיישובבידיהדלקאגירת

בבתי-הזיקוק,התפוקהצמצוםעםניכרבאורח

במרכזופיזורומבתי-הזיקוקהדלקהובלתקשיי

חברותשלהבלחי-אוהדתגישתןודרומה,הארץ

פתרונותמציאתשמנעוהמימוןוקשייהנפט
מסוףבנייתולהובלתו.דלקלרכישתחלופיים

בגלללפועליצאהלאתל-אביבבנמללדלק
בשלבחורף,היםאלצינורשבהנחתהקושי

מכליתלארגןאי-היכולתובשלבתקציבמחסור

לאהנפטחברותשם.מטענהאתשתפרוקימית

מכליותורכישתזהבענייןלסייערצוןהראו

בדרך"ה"מדינהעל-ידינדונהאמנםעצמאיות

להעבירהרעיוןגםףוסבל29.התבצעהלאאך-

לבנימינהמחיפהשל'דלקגדולותכמויותברכבת

במסילותהשתמשושהבריטיםמפניהתבצעלא

מהארץ.והציודהצבאפינוילצרכיהברזל

חייבכברבדלקהמחסור1948בפברוארוכך,

זהיקרבמשאבקיצובלהנהיגהיישובהנהגתאת
שלוהקדימויותהעדיפויותסדרלפיולהשבירו

וההגנה.היישובהנהגת
הצליחעדיין1948מעיעדפברוארבחודשים

ומבתי-הזיקוק.הדלקמחברותדלקלקבלהיישוב

אךדלק,מצוקתוהייתההספיקהלאאמנםהכמות

אתשישבשכךכדיעדקריטיהיהלאהמצב
כמהלכךהיוכוחותינו.שלהצבאיתהפעילות

:סיבות

ולאהארץחלקימשארמנותקיםאזוריםהיוא.
ביטחוןלצורכיאלאסדירהתעבורהבהםהייתה

ירושלים.המערבי,הגלילהנגב,-בלבד

מפותחת,הייתהלאהמוטוריתהתעבורהב.

נזקקוועדייןרבההייתהלאכלי-הרכבכמות
פרדותסוסים,:משאבהמותלתובלתניכרתבמידה

וחמורים.

המלחמהעקבהמשקיתבפעילותצמצוםג.
בדלק.בשימושמסויםצמצוםהביא

ולחמולגזרותיהםמרותקיםהיוההגנהכוחותד.

בסדרי-גודלהייתהכוחותהעברתבגזרתו.כוחכל

שלהאחריותאזורובתוךפלוגותשלקטנים
כוחותשלרציניתהעברהנפה.אוגדודחטיבה,
הכוחותריכוזכדוגמתחריג,אירועהייתה

והעלאתאפריל,בראשיתנחשוןלמבצעבחולדה

בראשיתהמזרחי,לגלילהפלמ"חשליפתחכוחות

1948.מאי

לטובתלרכבבנזיןשלניכרשיעורהקצבתה.

האזרחיים,לגורמיםההקצאהוצמצוםהצבא

גםמהבצבא.חריפהדלקמצוקתלמנועהצליחה
רבותהיולאוהיחידתיהתובלתיהרכבשכמויות

מזעריות.בכמויותהיהורק"םעדיין,

היכובהםהקריטייםבחודשיםאפוא,כך

הצבאי,כוחםאתושברוהארץערכייאתכוחותינו

מסוימתדלקמצוקתשררה,1948מאיעדאפריל

עלשתשפיעבמידהלאאךהעבריביישוב
הנצורה.בירושליםהמצבהיהכןלאהמבצעים.

מים,-התחומיםבכלקשהמצוקהשררהבעיר

דודבארכיוןדלק.וכמובן,תחמושת,מזון,
הממחישיםנתוניםנמצאוהעיר,מפקדשאלתיאל,

זאת:
היהודיהצרכניםשוקקיבל1948בפברואר"

העיכוביםשלו.הדלקמתצרוכת10%רקבעיר

בתנועתוחבלותהרכבתעובדיע"ישנעשובהובלה

זה...חיוניבמצרךהמחסוראתהחריפוהרכבות...
פחותב-25%הגיעולתעשייהכבדיםשמנים"

מיםהעברתעלגםהשפעההייתהולכךהדרושמן

תחנותבהפעלתתכופותהפסקותבגלללירושלים.
הללוסיפקווסריס,הגיאשערבלטרון,השאיבה
בעירהבשמןהצמצוםבלבד.מהמכסהכ-50%

למכוניותבנזיןבמאפיות...העבודהאתגםשיבש

הכמותומתוךמהמכסה,פחותב-22%לעירהגיע

המחסניםלשוק.הוצאו60%רקשהגיעההקטנה

והליוויערביבפיקוחהיוהמשווקותהחברותשל

חיונידלקמספיק...היהלאהדלקלהוצאתשניתן

האוכלוסייהאלהגיע-נפט-ביתילשימוש

לבישול,הדרושמן40%שלבכמותהיהודית

החשמל...בזרםהפרעותהיומים...וחימוםאפיה
שלהאחרוןהמשלוהמחיפהברכבתהגיעב-10/4

נשארה-הזעוםהמלאישאזללאחרדלק...
נ0"קלד.ללאהעיר

ב-6והראל,נחשוןבמבצעיםשהגיעוהשיירות

לזמן-מה,המצבאתשיפרו,1948באפרילה-20עד
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דלק.שיירות

מחדש.התעוררהוהבעיהשובנחסמההדרךאך
שבוע,1948באפרילב-28ביומנו,כתבבן-גוריון

והדרךלירושליםעלתההאחרונהשהשיירהלאחר

ברע.בירושליםהדלקמצב"מאחוריה:נסגרה
גלון,אלף23שישמקודםאמרובטחוןאנשי

גלון5,600רקלהםיששטעו.מתבררעכשיו

מיםלחלוקתגלון.5,000רקהאזרחיולסקטור

לחלוקתלרכבהכוונה(גלון2,000ידרשובלבד
י"(.ל.ז3.-מים.

ההפוגהעדלירושליםהציקההדלקבעיית
חלקיבאופןנפרצהבורמהדרךכאשרהשנייה,

לעיר.דלקלהזריםונתאפשר

שלמסוימתכמותנאגרההמדינההכרזתערב

ו-100,000בת"אגלון250,000:בנזיןבעיקרדלק,

זוכמותהגיעהבטונאז'אחרים.במקומותגלון
החודשיתמהתצרוכתכרבעטונה,מ-1,000ליותר

בן-ארצי,אפריםאג"א,ראשסגןבדלק.היישובשל
לרכושאפשר"כיבן-גוריוןשללשאלתוהשיב
זובתשובתוםילכמ"32.איןאבלמ'של'דלק

להיעשותיכולשהיהמהכלנעשהלאכיהבהיר
שלהמגבלותחרף-היישובמוסדותעל-ידי
חוץ.גורמי
האחדעדהבעיה.החריפההמדינהקוםעם
עתהבדלק.מחסורשלתקופההייתה,1948במאי

1948,ספטמברעדשנמשכהתקופה,נפתחה
הדלקהספקתקשה.מצוקת-דלקשלתקופה
בכלהיוםסדרעלראשונהכעדיפותאזעמדה

עםהצעירה,המדינהשלהדיפלומטייםהמגעים
אחרות.מדינותועםהאמריקאיםעםהבריטים,

הפעילה1948מאיעדפברוארבחודשים

העיראקיתחברת-הנפטעללחציםעיראקממשלת
לחיפה.הנפטהזרמתאתלהפסיקבריטישבניהול

ואתהזרימהצמצוםאתהביאהעיראקיהלחץ
ןונבלבש3'.לטריפוליהחכוהמתקניהעברת

ב-17כאשרהתחוללהמהפכניהשינויואולם
מכרכוךגולמינפטהזרמתהופסקה1948באפריל
העיראקית.הנפטחברתשלהנפטבצינורלחיפה,
בתביעהבשביתה,פתחוהנפטצינורקועובדי
נגדפעילהלמערכההעיראקיהצבאאתלהכניס
שלאופילבשההשביתהארץ-ישראל.יהודי
דרישותעםמקצועיוסכסוךלאומיסכסוך

והגיעההתפשטההשביתהניכרות.שכרלהעלאות
אףשפתחובבתי-הזיקוק,הערביםהעובדיםאל
לתסכולביטויגםהיהבזהכללית.בשביתההם

טבריה,כיבושלנוכחהערביהציבורשלהעמוק
וסביבותיה.יפועלהקשיםוהקרבותחיפהכיבוש
ממדיניותכחלקואםהערביתהשביתהבעקבותאם
שהשאירווהמנהליהכלכליובוהוהתוהו

השבתהעלבלונדוןהוחלטבארץ,הבריטים
כן1948.במאימאחדבתי-הזיקוק,שלכללית
שלקטןסגלוהשארתהעובדיםפיטוריעלהוחלט
באותהבלבד.המתקניםלאחזקתויהודיםבריטים

הדלקאתלמכליותלרוקןהבריטיםשקדועת
ןונבלבש'3.לטריפוליולהעבירוזוקקשלאהגולמי

ישראל.שלבמצבהמאודמשמעותישינויהיהזה

קבועאספקהממקורנותקההיאלראשונה
שיתרותמאחרכן,עליתריחסית.ולא-יקר

בלונדון,הוקפאובסטרלינגיםהיישובשלהמטבע
חברותאמריקניות.לחברותתשלוםשלבעיההייתה
לכונןנטוולאערביתלהשפעהנתונותהיואלה

פלישתהצעירה.המדינהעםכלכלייםיחסים
המ-15קשה,לחימהשלחודשגררהערבצבאות
קרבותשלחודשהיהזה48.ביוניה-12עדבמאי
חומרייםמשאביםושחיקתקשותאבידותעזים,
שמעלדלקכמויותהוצאוזהבחודשרבים.

כן,עליתרהקודמים.הלחימהבחודשילממוצע
מועדבדברואי-הבהירותבתי-הזיקוקסגירת

צורךהיההדלק.בעייתאתמאדהחמירופתיחתם
סגוריםיישארושבתי-הזיקוקלמקרהלהתארגן

חברתעל-ידיהדלקהזרמתבחידושקשייםויהיו
של"."

העתידסכנותולנוכחזהלא-ברורמצבלנוכח
אבידריוסףאג"אראשהציעודאות,כלבושאין

דלקהשברתלהפסיק1948במאיב-22לבן-גוריון
ברכבשימושעלולאסורהאזרחיתלאוכלוסייה

רופאים,כגוןמסוימים,מקצועותמבעליתרן(פרטי
הדלקמכסותקוצצוואכןוכו'(35.תעשיינים

הדלקכמויותוצומצמוהאזרחיתלאוכלוסייה
בתוךבוטלולאוטובוסיםתעבורהקווילצבא.
הדאגההצבא.לצרכיהוחרמוודלקורכבהערים
שהמגעיםמאחרמאי,חודשבהמשךוגברההלכה

על-ידיהדלקהזרמתלחידושהדיפלומטיים
עםהמגעיםפרי.נשאולאהעיואקיתחכרת-הנפט

מהמלאיהפעלתםלהמשךכתי-הזיקוקחברת
תוצאות.הניבולא-עדייןזוקקשלאהקיים
בתי-הזיקוקבמכלישנותרדלקרכישתעלמגעים

נתמשכוכמלאי)טונהאלףכב-90-80המדובר(
תועלת.ללא

מלונדוןגולדמןנחוםהבריק1948ביוניב-10
בוושינגטלן,היהודיתהסוכנותנציגאילת,לאליהו
בדלקהחמורהמצב"לנוכחכיוהדגיש

לפתוחכדידברכללעשותהכרחיבארץ-ישראל,
להזריםלעיראקולאפשרכתי-הזיקוקאתמחדש

הפיחל"36.דלק
במשא-ומתןחשובמקוםתפסהבתרהזיקוקפתיחת

בתקופתברנדוט,הרוזןהאו"ם,נציגשניהל
פירוזבדבררעיונותהציעהואהראשונה.ההפוגה
לחלופין,אובין-לאומילשלטוןוהעמדתהחיפה

חופשי.לנמלובתי-הזיקוקחיפהנמלהסבת
לאחרבהחלטת.שליליתהייתהישראלתשובת
בתי-הזיקוק.אתכוחותינותפסומהארץהבחטיםיציאת
בתי-הזיקוקהפעלתהחלה1948ביוליב-14

.
הצליחהביוליה-23עד21ב-גולמי.דלקלזיקוק

הביעהישראלממשלתזוקק.והדלקהפעולה,
חברתעםיחסיהלחדשרשמיתבהודעהנכונות
ישראלייבאהכןקוקיזה-יתב38.וחברתשל""

כנראהבמכלית,דלקטונה9,000יוליבאמצע
הנידמה39.שלהדלקמצבאתשיפרזהממקסיקו.

הקצבבמלואוהפעלתםבתי-הזיקוקתפיסת
הבריטיםהמצב.אתשינוישראליםעל-ידי

והמקצועיותהניהוליותהמפתחבמשרותשהחזיקו

נעשההואאךבנקל,ייעשהלאשהדברסברו
ואילך1948מיוליבתי-הזיקוקהפעלתבהצלחה.

הקיץלחודשילסוגיו,מזוקקדלקלישראלסיפקה
למדינהנשימהאורךואפשרה1948שלוהסתיו

דלקלרכישתמאמציםנעשועתבאותההצעירה.
משנימטעניםהגיעוואכןוברומניה.במקסיקו
מספקות.ובאיכותבכמותלאכיאםאלה,מקורות

בסךמרומניה.נפטמכליתהגיעהשובבאוקטובר
כיברורהיהמחו"ל.דלקטונהאלף30יובאוהכל
שהפעילוהבלחי-מוכרזהצלקאמברגונפרץ

הבריטיםישראל.עלוהאמריקניםהבריטים
התמרוןיכולתכילדעתלמדווהאמריקנים
שחשבו.מכפיגדולהישראלשלוההישרדות

בתי-הזיקוקאתתלאיםישראלשמאהחשש
להדאיגחדללאשבהםהדלקמלאיאתותפקיע

נציגישלדיפלומטייםבמגעיםהבריטים.את
סיימוןהלורדלמשל,(מטעמםומתווכיםישראל
באיןכינרמז,הבריטיםעםזיו)מרקוסובנומרקס

הסובייטילגושלפנותישראלעלולהברירה,לה
יטילופ0'.במחירולואדלק,ולבקש

תפניתחלה1948ואוקטוברבספטמבר
לפתיחההמגעיםהנפט.חברותשלבמדיניותן

הבריטיתהחברהעל-ידיבתי-הזיקוקשלרשמית
חודשה1948בסוףוענייניים.תכליתייםנעשו

הבריטיותהחברותעל-ירילישראל,הדלקהורמת
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באופןחידשבריטיונציגבמכליות,והאמריקניות,
בבתי-הזיקוק.הפעילותאתרשמי

בכמויותדלקלהשיגבעיותהיועדיין

בהשגתבעיותהיוחירום.לשעתאגירהשיאפשרו

מקום,מכלוכו'.מימוןבעיותהיולמטוסים,דלק
שלהקריטיתהתקופהאתלעכורהצליחהישראל

כנראהאךדלק,מצוקתתוךהעצמאותמלחמת

שלהמבצעיתהפעילותאתישבששהמחסורבלא
צה"ל.

ולצה"ללהגנהדלקהספקת
בהתחלה-הלוחמיםלכוחותהדלקהספקת

כמהעברהבצה"ל,ואחר-כךההגנהבמסגרת
כוחותהפיכתשלהתהליךאתהמשקפיםגלגולים,
ולוחם.סדירלצבאחצי-מחתרתייםמיליציה

מדצמברהמלחמה,שלהראשוניםבחודשים

בעיקרוהיההרכבתחום1948מרסעד1947

ההגנה.שלהמרחביותוהיחידותהחטיבותבאחריות
בנובמברכ"טלפניעודשהוקםהתחבורהשירות

ההגנהלכוחותלדלקלדאגהאחראיהיהאמנם

רכבמאודמעטהחזיקהשירותבפועל,אבל
האדירההובלהממערךבשונההישירה.כשליטתו

מרכזיתלשליטההנתוןכיום,צה"לשלוהמאורגן

היההשירותשלתפקידועיקר-אג"אשל

לנפקוולאחר-מכןולשקמו,לשפצורכב,לרכוש
שקיבלוברכבהסתפקולאהיחידותליחידות.

נקטוהןהמטכ"לי.בדרג-התחבורהמשירות
בשיטותפעולתן,באזורירכבלרכישתיוזמות

וכו'.שללשכירה,הפקעה,גיוס,:ומשונותשונות

כמעטמלאהלוגיסטיתמעצמאותנהנוהחטיבות
והולךהמתארגןשהמטכ"למפניברירה,באין-

לספקאזשלהחצי-מחתרתייםבתנאיםהצליחלא

שלהתחזוקתייםהצרכיםאתמרכזיבאופן
מתמדתבסכנהנמצאושהדרכיםגםמה;החטיבות

הערבים.מצדוחסימהתקיפהשל

האפסנאות,וקציניהמפקדיםשלמתמדתביזמה
אתלקייםותחכוםיזמהוהראוהחטיבותתימרנו

עידוד"זריקות"מזריקהיההמטכ"לתחזוקתן.

לחטיבותתקציבנתןאבללפרקים,אמצעיםשל

כלשלחנייתהבמקוםהאמצעיםאתבולרכוש
רכב,כליהחטיבותרכשוזהבתקציבחטיבה.
אותם.ותידלקובהםטיפלו

התחבורהעלהערביםהתקפותשגברוככל

לירושלים,ובדרךלנגבבדרךוביחודהארץבכל

בתל-אביבהתחבורהשירותשלתפקידונעשה

במטכ"ל/התנועהמחלקתעםיחדיותר.ומרכזיחשוב

השיירות,בארגוןהתחבורהשירותטיפלאג"א

הן-לשיירותשגויסלרכבביומו.יוםדברשהיה

רכבובעיקרעצמו,התחבורהשירותשלרכב
מאנשיםזמניבאופןאוקבעבאורחשגויסאזרחי

לתחבורהקואופרטיוויםהובלה,מחברותפרטיים,
לדאוגצריךהיהוכןלדלק.צורךהיה-וכו'

תל-אביב-ירושליםבציריםשפעלוהליווילמשורייני

דלקלהעבירצורךהיהכן,עליתרותל-אביב-נגב.
בחביות.בדרך-כללומנותקים,מרוחקיםלישובים

שירותנהפך1948מרסעדפברוארבחודשים

להגנהדלקברכישתחשובלגורםהתחבורה

התחבורהשירותשלהראשיבמחנהובהובלתו.
רחובבאזור(בתל-אביבבן-עמיבסיס-

בריכתגדול.כסיס-דלקהוקםכיום)הלסינקי

שהיההפרדסאתששימשההשקאה,למיאגירה

לתוכההוכנסודלק.למיכלהוסבהבעבר,שם
בבסיסנאספוכןכיסוי.עליהוניתןמתכתמכלי

בתל-אביבעמיבןבבסיסבדלק.שמולאוחביות

לירושליםשיצאווהמשורייניםהמשאיותתודלקו

המותקף.ולנגבהנצורה

הסתעפותבוחלההתחבורהשירותהתפתחותעם
התפתחהכךמקצועי.אופיבעלילגופי-משנה

רכבכלישלבשריונםשעסקההשריוןמחלקת
הגרעיןונוצרשנפגעו,משורייניםשלובשיקומם

הדלק.שירותשל

האוזמן-נוה,אברהםבידיהופקדהדלקתחום

כלי-רכבשרכשתל-אביבי,מתכותויבואןסוחר

הזחל"מיםאתרכשהיתרבין(ההגנהבשביל

לימים(פקריוסיהיהעוזרולצה"ל).הראשונים

אסףהאוזמןפקר-פלדה).חברתבעלהתעשיין,
ובסחרבהובלהשעסקהאנשיםקבוצתסביבו

בחברותשעבדואנשיםוכןהיהודיביישובבדלק

אויל",ו"מובילהבריטית-הולנדיתשל""הדלק

החכרותבהנהלותהאמריקניות.ואקום"ו"סוקוני
נמוכיםובדרגיםבדרגי-בינייםאבלזריםשימשו

לשירותוהועברוגויסוחלקםיהודים.בהןהועסקו

ובהובלהבאחסנהרקלאסייעוהםהתחבורה.

ןתורבחהמ4.הדלקברכישתגםאלא

ביוליינויב-8)21הראשונהההפוגהבתקופת

השירותיםכמוהתחבורהשירותהתפתח1948(
צה"לשללגידולובהתאמההאחרים,הלוגיסטיים

כברזובתקופהוברכב.בכלי-נשקולהתעצמותו

ולגליללחיפההקשרוחודשלירושליםהקשרנפתח

מימדקיבלהתחבורהשירותוהמזרחי.המערבי
הוחלטוהמקצועיותהיעילותולצורךכלל-ארצי

שירותלוולייחדהדלקתחוםאתמתוכולהוציא

לתפקידיהמחלקההוציאה1948ביוליב-14עצמאי.
נאמרובוהחדשלשירותהקמהצומטה/מת"מ

:השארבין
דלק.שירות-יחידההקמתצובזהניתן"1.

לכלמתאימותהוראותלהוציאהאגפיםעל"3.
הנ"ל.השירותהקמתבקשרהמעונייניםהגורמים

למטכ"ל/אג"א".ישירותכפוףיהיההשירות"4.

שלהמיידיתפקידועלהשפיעלאההקמהצו
עשרת"קרבותימישהימיםמאחר-תורישה42
צרכיובמילויבלחימהעסוקיםהיווהכלהימים"

ובמסירות.בדחיפותהלוחמות,היחידות

15עד1948ביולימ-19השניה,בהפוגה

צה"לשלארגונומאודהשתפר1948באוקטובר

אתשיפרווהראלנחשוןבמבצעישהגיעוהשיירות
מהלזמןהמצב

שצברוהניסיוןסדיר.צבאשלדפוסיםשקיבל
לביטוילבואעתהיכולהבריטיהצבאמשרתי

עלהדעתאתלתתאפשרהיהבצה"ל.ממשי
פקודותולקבועכשיגרהיסודייםכללי-התנהגות

מטכ"לפקודתיצאה1948באוגוסטב-11בנדון.

לקבלתהנוהלאתקבעהאשרדלק,בענייןראשונה

התחבורהשירותשל18מס'ובחוזרצבאי.דלק

הצבאיותהדלקתחנותרשתוצוינההענייןפורט

ץראה43.ברחבי

ההתקדמותעלמלמדתהדלקבענייןהפקודה

ממיליציהכשעברוההגנה,כוחותשעשוהרבה

המקייםסדירלצבאמחתרתית-למחצה,אזרחית,

ארגוניתמהפכההייתהזוותקינים.סדיריםנהלים

על-ידיעצמאיתרכברכישתעודלאומנטלית.

רכישתעודלאבצבא,שוניםוגופיםהחטיבות

רכישתאלאיחידהכלעל-ידיאוטומטיבאופןדלק

בהקצבהוחלוקתוהצבאלכללמרוכזתדלק
דלק,ובסיסידלקתחנותרשתפריסתליחידות,
עלהדלקשירותשלמרכזיתלשליטהדלקותלושי

וניפוקן.הכמויות

אךובמרכזההארץבצפוןהוקמודלקתחנות
דלקהובלתהנצור.בנגבולאבירושליםלאעדיין

התובלהלוגיסטי;מבצעהייתהאלהלמקומות

מבצעבבחינתהייתההמצריםעל-ידיהנצורלנגב
צבאי.

החדשהשירותשלהגמילהלשלבסימןעוד
בראשיתתחבורהלקציניבקורסהצגתוהייתה

דלקהחסנת"עלהרצוזהבקורס1948.ספטמבר
עלוכןבהם"והשימוששמנים"ועלוחלוקתו"

בדלק".השימושעלפיקוח"

ג304-2מערכות



בחודשיםהדלקשירותשלהעיקריתהמשימה

דלקלהזריםהייתה1948ואוקטוברספטמבר

המתקפהחידושלקראתהנצור,לנגבומשםלמרכז

הדלקלפיזורבמקביל-המצריהאויבנגד

זוובצפונה.הארץבמרכזהצבאיותבתחנות
אבקמבצעשלהתקופההייתה

מבצע.-
שלגדול

2225הנצורלנגבהטיסושבואווירית,תובלה

נזקקוזובמסגרתהסוגים.מכלאספקהטונה

לנגב.בחביותדלקשלגדולותכמויותלהובלת

הגדוליםהכוחותאתלתדלקצורךהיהלכך,בנוסף

המתקפה.חידושלקראתבדרום,צה"לשריכז

הועברהדלקורק"ם.כלי-רכבלכוחותהיוהפעם
כמכוניות-מיכל.בתל-אביבבן-עמילבסיסמחיפה

הארץ,בכלמועטהיהאלהמכוניותשלמספרןאבל
אחריםלמקומותדלקלהעבירצורךהיהובמקביל

שלה.לצרכיהלתדלקהאזרחיתלתעשייהולאפשר

בשירותחדשקציןשליזמתוהועילהכאן

מקסגדרון.לימים-גרינצוויגזכריהסרןהדלק,
ראשסגןבן-ארצי,אפריםשלאחיו(בן-ארצי

והואבן-עמיבמחנההדלקבסיסמפקדהיהאג"א)
ביחידתהמשותףשירותםמימיגדרוןאתהכיר

הדלק,לשירותהזמינוהואתל-אביב.שלהחי"מ
החליטגדרוןהשירות.שלהמבצעיםקציןלהיות

הואצה"ל.לתובלתהרכבתקופתיחתאתלנצל
הגיעוואליובחדרהבסיס-בינייםלהקיםהחליט

בקיבולתקרונותכ-15-10-ברכבתקרונות-מיכל

נפרקובחדרהבקרון.ליטר4,000-3,000של

צה"ל.בשירותאזרחיותלמכליותהמיכלקרונות

מסוףהוקםבחדרההברזלמסילתשלצדדיבקו
יום-יוםהגיעולכאןלדלק.והעמסהפריקה

הדלקאתולהוביללהריקםשישקרונות-מיכל

לתל-אביב.במכליותשבהם

מבסיסחדשהאספקהנתקבלהביומויוםמדי

למשאיות-הקרונותנפרקובחדרהבמפרץ.הדלק

המכלית.ליטרכ-4,000-3,000קיבולתןשגםמיכל

בקוהרכבת(במכליותהנסיעהזמןקוצרכך
כרםבטולהאויבלמאחזיבסמוךעברהחדרה-לוד
הקואתלנצלאפשרהיהולאובקלקיליה

רוקנובתל-אביבכן-עמיבבסיסבמלואו).
החביותדלק.לחביותאוהאגירהלבריכתהמכלים

והובלושלבחברתשלמשאיותעלבידהועמסו
ליחידותדלקהועברמשםבביל"ו.קדמילבסיס

ולירושלים.הדרום

שדה-התעופהאלמביל"והקוהיההמענייןהקו
תובלהבמטוסיהדלקהובלמתל-נוףתל-נוף.

ההיערכותלקומעללילהבטיסותאחריםוכמטוסים

הקיםכאןברוחמה.לשדה-התעופה-המצרי

מרכזידלקבסיסכץ,יוחנןהנגב,שלהדלקקצין

שבועות.במשךבוצעהזואוויריתתובלהלנגב.
בנגבבדלקהמחסורלנוכחיואב,מבצעלפני

נקטוהספיקו)לאכהיטסשהוכלוהכמויותגם(
יזמהמהפלמ"ח,הדלקקציןכץ,ויוחנןגררון
היום(מפלוג'ההוליךב'סוגמכיש:שגרתיתכלתי

זה;בנגבשטחנואלגת)לקריתבסמוךפלוגות,
קרית-גת-הכבישהיוםגםבושעוכרהתוואי

עברומהכבישקילומטריםכעשרהבאר-שבע.

לפרקיםשימשהכבישהמצרים.שבידיבשטח

אם"כבויים.כאורותבלילות,מצריתלתעבורה

אתהעוקפתעפרדרךבאמצעותזהלכבישנתחבר
גםנוכלאוליכבויים,באורותבלילהוניסעפלוג'ה

דלקמכליותולהבריחהתוואיאתלנצלאנחנו
גדרון.סברלנגב",

הסיכוייםואתהנתוניםאתבמודיעיןבדקכץ

בכבישהתנועהכאלו.בנסיבותבמצריםלהיתקלות

צפונה.ומדרוםדרומהמצפוןדו-סטרית,היתהזה
חמשזימןגדרוןלפעול.החליטוהדלקאנשישני

בתל-דלק"להובלתמ"החברהאזרחיותמכליות

אזרחייםנהגיםבידינהוגותהיוהמכליותאביב.

הנפשיתיציבותםועלמיומנותםעלסמךשגדרון

חלק(צבאיים.נהגיםעלמאשריותרלחץ,במצבי
בנהיגההכשרהעברולאהצבאייםמהנהגים

היורובםלנהוג.יודעיםהםכיטענואלאבצה"ל,

כלשהןתעודותללאשהגיעוחדשיםעולים

בעתבפועל,אבלכמוסמכת.נתקבלהוהודעתם
לאובדרכיםתש"ח,שלהמשוקםברכבנהיגה
קשייםפעםלאנתגלוזו,תקופהשלדרכים

בנהיגתם).ותקלות

היטבשהכירכץשלהג'יפנסעהשיירהבראש

ובמאסף,המכליות,חמשנסעואחריוהנגב.דרכיאת
האפלהלילהחצותלאחרכשעהגדרון.שלהג'יפ

לעקוףעפר,בדרכילנועהקטנההשיירההחלה

הםמצרית.צבאיתיחידהבהשישבהפלוג'ה,את

מיותרמרעשנמנעיםובזהירות,באיטיותנעו

קלה,שעהלאחרהנגב.שלהיבשותהעפרבדרכי
קדמייםבאורותבוונעוהכבישעללעלותהצליחו
שניממולהופיעולפתעאחורי.באוראבלכבויים

טעונותמשאיותשתי-מצרייםכלי-רכב

קצב.באותובתנועתההמשיכההשיירהאספקה.
ההדק.עלאצבעוהניחכץשלידהמאבטחרק

כמההחווירובחושךלזה.זההתקרבוהרכבים
המשיכוהמצריםאךחרדה,מרובמהנהגים

שיירתשזוהניחוהםבקצב.שינויללאבנהיגתם

נסיעהשלדקותכ-20לאחרמצרית.אספקה

עשרהבתבדרךמהרגיל,ואיטיתזהירה
השיירההמצרי.למחסוםהתקרבוהקילומטרים,

מערבה.אותםשהרחיקהעפרלדרךלרדתהחלה

חצורבותעפרודרכירצוףהיהלאהחזיתקו
נכנסוהמכליותכאשרהפציעהשחראותו.

הגיעוהבוקרבשעותהנצור.לנגב-לשטחנו
ברוחמה.הקטןהדלקלבסיס

ג'וברין-מג'דלביתבצירהמצריתהחזיתהבקעת

פעילותעודגררולנגבהדרךופריצתאשקלון)(

להעבירצורךהיההדלק.שירותשלנמרצת
שהתפרסוליחידותלנגב,דלקשלגדולותכמויות

אלהיחידותהמצרים.עםקרבותניהלוועדייןבו
משוריינים,ברנים,נושאיבזחל"מים,צוידו

גדולהיהבנגבהכוחותריכוזוטנדרים.משאיות
הנגב,יפתח,גבעתי,בו:רוכזוחטיבותחמש-

כוחותהיוולרובןעודד,וחטיבת7חטיבה
אזרחיותדלקתחנותהיולאבנגבממונעים.

היהצבאיות.דלקלתחנותלהפכןשאפשרמרובות

בנקודותבחכיותדלקמצבוריליצורצורך
בבאר-שבעבשטח.הכוחותאתשישמשומסוימות,

המצרים,מידי1948באוקטוברב-30שנכבשה

מלאים.נמצאושלההמכליםדלק.תחנתנמצאה

הייתהלאעדייןאזלשימוש.מידנכנסהשללדלק

כיצדמושגהיהלאולאישהדלקלשירותמעבדה

המצריםשפכונסיגתםלפנישלל.דלקבודקים

דלקבבאר-שבע.הדלקשבמכלילבנזיןנפט

היוצה"לשלהברןולנושאותנבדקלאזהמהול

נסיעתן.כדיתוךבעיות
בנובמברדלק.חביותשלמצבוראורגןבבאר-שבע

הדלקבסיסהועברחורבמבצעולקראת1948
הדלקשירותגדלזובתקופהלבאר-שבע.מרוחמה

איש,כ-300בוהיוובבסיסים.בכוח-האדםמאוד

שירותמבית-ליד.מגויסיםתגבורותלזהונוספו

חביותמילוינעשוכך-ידניתבעיקרפעלהדלק
וסידורמשאיותעלופריקההעמסהוג'ריקנים,

ניהולהרבהתבעהזופעולהבמצבורים.החביות
חורבמבצעלקראתומנהיגות.ארגוןכוח-אדם,

באזורארעידלקכסיסהוקם1948(בדצמבר)22
לכיווןשנעולכוחותקדמיבסיסרביבים,

כמוצדקת.הוכחהזוקדמיתפריסהשבטה-ניצנה.
ממונעיםהיוחורבבמבצעשפעלוהכוחות

8,חטיבהכדוגמתמשוריינים,גםחלקםכרוכם,
דלק.שלמגבלהבלינעווהם

השירות.שלוהבגרותהבשלותשנתהייתה1949
לתוקפהנכנסההמצריתבחזיתהפסקת-האש

רגיעההייתהבמבצעים1949.ינוארבאמצע
הבסיסים,אתטוביותרלארגןניתןמסוימת.

הטכנולוגי.הצדעללחשובמילויים,לבדוק
שטרןבנימיןאלפרדטכנולוג,הגיעלשירות
לימודיואתהפסיקבטכניון,שלמדשביט)אלפי(

כמהלאחרהדלק,לשירותוהגיעבמלחמה
המקצועיבצדלעסוקהחלשביטאלפיגלגולים.

השוניםלסוגיםבהתאםדלקובדיקותשמנים,של

תכולתעם80מס'בנזין-לטנקיםשנצרכו:
מטוסיםבנזין-האווירלחיל;נמוכהעופרת

;גבוהבאוקטןדלק-היםלחיל;גבוהבאוקטן
לכלי-רגילבנויןדיזל.-כבדותלמשאיות

גדהוןגיבשוהחימושאנשיעםבישיבותב'.רכב
ואלפיהבריטי)בצבאניסיוןכעלמהנדסבעצמו(
ספרותאספוהםראשונים.מפרטיםשביט

התחבורה,וחברותהנפטחברותשלמקצועית
ראשונים.תקניםוקבעולעבריתתרגמו

מצבא-מצה"להשחרוריםהחלו1949באביב
החלמגויסיםאלףו-100חטיבות12שלגדול
חטיבותשתיבןקטןסדירלצבאלהתכווץצה"ל

ועתרוהאוומןאברהםהדלק,שירותראשבלבד.



מצרים,-מדינותערבשבגבולותינוכלעםהנשקוקציניםהפרטייםלעסקיהםפרשופקריוסי

ארגוןעללחשובהחלוהשתחררו.רביםוחיילים

המשימותהלוגיסטיים.השירותיםשלמחודש

שביתתהסכמינחתמוכבר1949ביוליהצטמצמו.

הערות
תשט"ו)ת"א(מדינת-ישראלבקום-פולאקנ.אכרכםפרופ'י.

עבודות":1948כינוארמ-25מסמךוכן99-98,149-144,עמ'
המדינהגנזךהמצב",ועדתשלהשונותהמשנהועדותשלהכנה

.41/273
בלונדוןאנגלו-פלסטייןבנקמסניףברגמןא.ד"רשלתזכירי.

41/331.המרינהגנזך,1948במרס19בירושלים,שרףלזאב
השוניםלמגזריםוחלוקתוהדלקצריכתעלהנתונים.'

היהודי.היישובלמוסדותנמסרוולאסודייםהיובארץ-ישראל
שללתקופהרשמיתסטטיסטיקהעלהסתמךמרקוםד"ר

לשניםחלקייםלנתוניםבהתאםהערכותועל1944-1939
1948לשנתא"ישלהדלקצריכתתחזיתראה:מכן.שלאחר

41/82.המדינהננוך,1947בדצמבר15באנגלית)(
ההוצאה(תש"ח-תש"טהמלחמהיומן-בן-גוריוןדוד.'

אלחנןוד"רריבליןגרשוןבעריכתתשמ"ג,לאור/משהכ"ט,
היהודיתהסוכנותשלרשמייםבפרסומים92.עמ'א'כרךאורן),
לשנה.טוןמליוןחצישלבכמותבא"ידלקצריכתשלנתוןנמסר
andFactstEco~omic,Pamphlets,BasinessIsraelראה:
המחלקהראשכונהאלפרדד"רע"יהוכן,Figuresקק.30-32.

1949.אוגוסטירושלים,היהודית;הסוכנותשלהכלכלית
Annual,Economist,IsraelThe,1949-1950קק..207

38.עמ'א',יומןכן-גוריון,.'
.1985ביוני3כר,מיכאלהוועדהחברעםראיון.'
גנזך12.11.47,מיוםדלקלענייניהוועדהישיבתסיכומי.'

41/81.המדינה
41/81.המדינהגנזך,16.11.47הדלקוערתישיבת.'
שם.שם..'
ממשלתשלהראשיתהמזכירותמתיקישצולמהתכתובתראהו'.

גנזך1948.בפברוארכ-12שלוחלראובןוהועברההמנדט
41/38.המדינה

ודיפלומטיות,מדיניותתעודות-המדינהגנזך;ישראלמדינתי'.
ב.ומן'וכן-1516עמ'ך199(ןירושלים1948מאי-1947דצמבר

13.עמ'א',נ.

צמצוםעללחשובאפשרהיהוסוריה.לבנוןירדן,
שירותאתלאחדהוחלטהתחזוקתיים.בשירותים

המטהאתולבטלהאספקהשירותעםהדלק

המדינהגנזך19.2.1947,בלונדת.קפלןלאליעזרשסנרם.י2
.41/82

חברתמנהלעםשיחה24.12.47.והתחבורה,הדלקישיבתי.(
41/82.המרינהגנזך6.1.48,ואקום",סוקוני"

שם.ואקום.,מ"סוקונירוסעםשיחהי.'
גנזך,1948בפברואר24ותחבורה,לדלקהוועדהפעולותסיכוםי!

41/331.המרינה
גנזך1948,בפברואר24של",-חברתמנהליעםדבריםזכרוןי.'

בלנרלמרונשלחהכאנגליתסוכמההשיחה41/82.המדינה
שם.שם,1948,כמרסב-1כתזכורת

חברתמנהליוליוינגסטון,כלנדמרביןסודי)(דבריםזכרוןי'.
41/82.המרינהגנזך,ב-1/4/48כירושלים,בונהא.ור"רשל","

שם.שם,י.'
38.43,א'ומן'ג.ב.י.'
41/82.המדינהגנזך,19/12/47קפלן,לאליעזרשטנרמ.י."
המדינהגנזך/12/47,24בלונדון,והתחבורההדלקועדתשיכת,י1

.41/81
המדינהננזך26/1/48,ותחבורה,לדלקהוועדהישיטתסיבים22

.41/82
41/82.המדינהגנזך22.3.48,קפלן,לאליעזרכונהא.ר"רו.'
גנזך9,2,48,היהודית,בסוכנותהעבודהלמחלקתשינבלוםש.*3

148.עמ'ישראל,מדינתבקום-פולאקנ.אב.41/82.המדינה
נוסעמרכבידרימוניאצ"ללוחמיהטילו1947כדצמברב-30י.'

פועליםשישהלבתי-הזיקוק.בכניסהערביםפועליםריכוזעל
היהודיםהפועליםאתתקפוחבריהםנפצעו.ורכיםנהרגו

לאהבריטיםרבים.ופצעויהודים42טבחובבתי-הזיקוק,
שטנרמ.שלדו"ח:נםוראה93.99,עמ'א',ג.ב.יומןהתערכו.
41/331המדינהגנזך29/1/48,דלק,בעניינילחיפהמנסיעתו
ב-9/2/48,הסוכנותשלהעבודהלמח'שינכלוםש.שלודו"ח
צדוקהאירוע:שלומלאשאוחוסיכום41/82.המדינהגנזך
לאור/משהב"ט,ההוצאה(בחיפהההגנהמערכות-אשל
321-318(.עמ'1978,

41/331.המדינהגנזך29/1/48,שטנר,מ.דו"חי.'
93,99,116-115,156,181,230,עמ'א'ג.ב.ומן'ראהי2

ועוד.269-268307,

1949באוגוסטבאחדואכןהשירות.שלהנפרד

לדאוגוהתפקידעצמאיתכגוףהשירותבוטל

האספקהלשירותהועברלצה"להדלקלהספקת
הרב-נושאי.האספקהחיללבנייתראשוןצעד-

70-66.עמ'1980,ירושלים,הקורה,בעובי-אלמוג'יוסףינ
החופשיבשוקדלקלרכישתאפשרותבדקוהסוכנותנציגיי2

לאליעזרברלשלמכתבכמכלית.לארץוהובלתובאירופה
.41/82.המדינהגנזך26/2/1948,קפלן,

לאור/משהב"ט,ההוצאה(תש"חירושלים-שאלתיאלדודו,.
116.מע(1891'

376.עמ'1948,באפריל28א',יומןג.ב.י(.

410.עמ'1948,במאי11א',יומןג.ב.י'.
בארה"בהיהודיתהסוכנותלנציגינודע1948פברוארבראשית.'(

ראהליום.חביותאלףכ-80מעיראקהדלקהזרמתצומצמהכי
1948-1947ודיפלומטיות,מדיניותתעודות-המרינהננזך

217.עמ'א',ג.ב.יומןוגם290.עמ'תש"מ)ירושלים,(
,1כרך,1948מאי-ספטמברישראל,תעודות-המדינהגנזך(*

419-418.עמ'תשמ"א,ירושלים,
המדינהננזך1948,במאי2כרנשטיין.פר"!לד"ראריאןד"ר

.41/331
41/328.המדינהגנזך12/5/48,אריאן,לד"רשינכלוםש.

449.עמ'1948,במאי22ב',יומןג.ב..('
153-152.עמ'1,שראל'תעודות-המדינהגנזך.('
שרתמשההחרןשרשיחת1,ישראלתעודות-המדינהננזךי'.

287-280.עמ',1948ביולי6ברנדוט,הרוזןעם
עמ'1948,ביולי7ניו-יורק,אבן,לאבאשרתמשההחרןשר
.292

1948,כיולי23לעתונות.החרןשרהודעת1,ישראלתעודותי.'
393-392.עמ'

כיולי23בלונדון,גולדמןלנחוםשרתמשה,1ישראלתעודות.('
394.עמ',1948

זה.מירעעלאורןאלחנןמיל')(לסא"לתורחיר'.
,1984אוקטוברגרינצוויג-גדרון.זכריהמיל')(סא"לעםראיון."

הדלקשירותמאנשי1954,עדההספקהכחילדלקרע"נ
בתש.ח.

צה-ל.ארכיון,1948ביולי25/5114,מטכ"ל/מח"מי'.
צה"ל.ארכיון1948,בספטמברמ.5חוזר*(
הרלקשירותמטהביטול-יחידהחיסולצו-אג"מ,מת"מ."

צה"ל.ארכיוןכייתר.סורי1949,ביולימ-172/52,7

15מעמ'המשן

וכןהחילמטההחיל.למפקדגלברעמנואל
בדרגבעיקר.אוישו,ופלוגות-ההובלההבסיסים
שירותביטולעםהבריטי.הצבאביוצאיהפיקודי,

הנדסתלשירותהטכנייםמרכיביוהועברוההובלה
טכנאים,חיל-לחילנהפךהואואףחימוש,

שמר.דבהיהומפקדוה-REMEדוגמת
החילות'תואמו

שירתוהםאג"א.על-ידיכמקודם

אתגם-המשותפיםובענייניםצה"ל,כלאת
עסקווהיםהאווירזרועותוהים.האוירחילות
התנהלהלוגיסטיתפעילותשלהן.הייעודיבציוד

אג"א.שלתיאומוללאוהקשר,הרפואהבחילגם

הלוגיסטיהמערךפעלהמחודש,הארגוןלאחר

רקבריטי.משלוחחילשלהדגםלפיצה"לשל
התאמתואתלבחוןשהותהייתההבאותבשנים

בעלמילואיםכצבאצה"לשללייעודוזהדגםשל
הלוגיסטיהמערךגבוהה.לכוננותהנדרשגדולגרעין
וציודרכבכגיוסבעיותעםלהתמודדצריךהיה

שירותיםושילובחירוםמחסניהחזקתאזרחי,
זריםבצבאותלימודיםמסעותנעשואזרחיים.

שעסקוזריםצבאייםלבתי-ספרשוגרווקצינים
שינויעודגררואלהלימודיםלוגיסטיים.בעניינים

לחילהחמישים.שנותבראשיתהחילות,במבנה

ציודחילשלהציודענףצורףוההובלהההספקה

Quartermiב5(טן-לבמבנהודמהוהחילימושוח

corpsלחילארצות-הברית.שלהיבשהבצבא

שלוחלוקתםהחסנתםתחוםהועברהטכנאים
ודמהחימושחילנקראהואהרכב,כלי

אג"אהאמריקני.Ordnanceק5-ל[0(במבנהו

ההיבטיםואתלוגיסטייםחילותשניאפואכלל

והקשר.הרפואהההנדסהחילותשלהאפסנאיים
התגייסובצה"להקבעשירותהנהגתעם

ששירתוהבריטי,הצבאמיוצאירביםלשורותיו
חלקםאתלתרוםוהמשיכוובחילותיובאג"א

הועמדזהמערךהלוגיסטי.המערךשלבקידומו

עליוהיה1956(.אוקטובר(קדשבמבצעבמבחן

שריוןחטיבותושתיחי"רחטיבותששלתחזק

ובמגבלותמדברבתנאיציריםבשלושהשלחמו
סילוןבמטוסיבראשונהפעלחיל-האווירעבירות.

העיקריהמקורגדולות.דלקכמויותוצרךרבים

והיהבחיפה,היהעדייןזובתקופההדלקלהספקת

בדרום.קדמייםלבסיסיםבמכליותבהובלתוצורך

מגויסאזרחירכבעלבעיקרהנעשתהההובלה

מבצעהצלחתאתלמשימות.עודהתאיםשלא
המערךשלליכולתובמעטלאלזקוףישקדש

ולאחר-מכןצה"לכוחותאתלתחזקהלוגיסטי

גדולותכמויותהמדינהלתחומיבמהירותלהעביר

ונשק.רכבשריון,שללשל

כיצדהדעתעללהעלותהיוםקשהלאחורבמבט

ולקיימולוגיסטימערךלהקיםיכולצה"להיה

הבריטי.הצבאיוצאילרשותושיעמדובלא

במלחמתכהלכהתיפקדשהוקםהלוגיסטיהמערך

עצמולהתאיםוידעסופהועדמראשיתההעצמאות

המילואים.לצבא
ומההעצמאותמלחמתמתנהלתהייתהכיצד

ההגנהידעה,לו:סדירכצבאצה"להקמתקצבהיה

הצבאמשוחררישלהניסיוןואתהידעאתלנצל
מאודבסמוךולאלארץשובםעםמיידהבריטי

העשויההיפותטיתשאלהזו?המלחמהלפרוץ

שונים.הרהוריםלהעלות

ובהרכבבמבנהרביםשינוייםחלוהשניםבמשך

התפתחותבכללםצה"ל,שלהלוגיסטיהמערך

וציוד,לחימהאמצעיפיתוחהכוחות,במערך

היסודותבוניכריםהיוםעדהמשאבים.וגידול

הבריטי.הצבאיוצאישהניחוהמקצועיים
גלברעמנואלמיל')(אל"מ
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חיל-האווירשלארגונו
1949ינואו-1947נובמבו

גת*משהד"ר

המטהראשכתב1947בנובמברב-10
ליהושעדורי,יעקבההגנה,שלהכללי
לתעופההכלליתהמועצהראשאשל,
לךמודיעהההגנהמפקדת":בא"יעברית
אוויריכוחלהקיםהחלטתהעלבזאת
אשרזה,מכתבמתאריךהחלקבוע,
מתאשרתגםבזאתאוויר'.שירות'ייברא

השירות.להקמתשהגשתםתכניתכם
למינוייםהצעותיךאתמידלהגישעליך

תינכתה"1.שלהמיידיולביצועותקציב
קבועאווירכוחהקמתעלההחלטה

הולבתמתיחותשלבתקופהבאה
-א"יבשאלתהאו"םדיוני-וגוברת
הצפוייםהמאורעותלקראתודריכות

אפואמדועהערבית.האוכלוסיהמצד
עדרבכהזמןהיישובראשיחיכו

כוחהקמתבדברההחלטהשללגיבושה
הצבאיתלהערכותבניגוד?אווירי

הקרקע,לכוחותהנוגעיםבתחומים
שלבתודעהשולימקוםתפסההתעופה
מחשבותהיואמנםהיישוב,הנהגת
גופיםוהיוהאוויריהתחוםפיתוחבדבר

היהרבאולםתעופה,בנושאישעסקו
כוחפיתוחעלהמחשבהביןהמרחק
לכוחותבחשיבותושישתווהאווירי
התמשגה2.לביןהקרקע

היואוויר"שירות"שלההקמהלתחילתעד

הקלובבתעופה:שעסקוגופיםשלושהבארץ

ב-1935שהוקםלתעופה
שהוקמהאווירוןחברת;

ב-1936
שהוקמההפלמ"חשלהטיסומחלקת;

הוקמההשנייהמלחמת-העולםלאחר.1944בינואר
בארץ-העבריתלתעופההכלליתהמועצה"

הגופיםשלושתאתבתוכהכללהאשרישראל",

זומועצהמגמתאשל.יהושעהיהמנהלההללו
התעופתייםהמשאביםכלאתולמצותלתאםהייתה

הביטחוןולענייניבכללהיישובלצורכיהקיימים
מצומצמתהייתההמועצהשלפעילותהאךבפרטי.

להניעהשיפעלוהגופיםלההוקצולאמאוד.

ממשייםדבריםהוקמה.שלשמההמטרהלקראת

לביןאוויריכוחעלהמחשבהביןהפערנעשו.לא

ברקעכמדומהמקורוזומחשבהשלמימושה
להםהקנהזהרקעהיישוב.מנהיגישלהביוגרפי
ובמידתמדיניותהתיישבות,חקלאות,עלושגים~

תעופה'.לאאבל-הגנהמה
הביטחוןתיקאתבן-גוריוןעליוקיבלב-1946

המלחמהכילמסקנההגיעהואהיהודית.בסוכנות
להקיםישולפיכךהסדיריםערבצבאותנגדתהיה

צבאלארגוןהצעותדבר.לכלצבאהעבריליישוב
הכוחשלמקומואולםלבן-גוריון,הוגשועבר*

למשל,שולי.היהאלוהצעותבמסגרתהאווירי
הגישועשתופריץלסקובחיים1947במאיב-30

זו,הצעהעל-פיואימונו.צבאכוחלגיוסהצעה
השירותים.יחידותבמסגרתנכללהאוויריהכוח

טייסיםטייסתדאונים,טייסתהקמתהציעוהם
התעופהי.בחילקרקעויחידת

להקמתיזמהבאהלאהיישובממנהיגיכאמור,
באהזויזמהגדולים.ובעצמהבהיקףאוויריכוח

בחילות-האווירשהשתתפומצעיריםדווקא
אהרןהיואלהצעיריםהשנייה.במלחמת-העולם

בחיל-האווירשירתהראשוןשמיר.והיימןרמז

בחיל-האוויר-השניואילוהבריטי

ישראלעםנפגשוהם1947ביוליהאמריקני.

חלקהואהמאמרחיל-האוויר.תולדותכענףבמילואיםחוקר*
חיל-האוויר.שלההיסטורייםהשורשיםעלמקיףממחקר

שלהארציתהמפקדהלראשמונהשאך-זהגלילי,
הצעתםאוויר.כוחלהקמתהצעהלווהגישוההגנה

תכניתלהכיןנתבקשו.הםדעתו.עלהתקבלה
ןוירוג-ןב6.מפישקיבלוהנחיותעל-פייותרמפורטת
באוקטוברב-23לרמ"אוהוגשההוכנהזותכנית
:פרקימזכמהכללההתכנית.1947

מיוחדתמחלקההקמתעלדוברהראשוןבפרק
המסגרות.אתלהקיםשתפקידהוביצוע,לתכנון
כלשלמדויקמפקדלערוךישראשונהכפעולה
שהיוקרקעוצוותאווירצוותאנשיהטייסים,
בארץוהבסיסיםשדות-התעופהנבחרוכןבארץ.
ציודדלק,מלאיהכנתלמשימות,הכנתםודרכי

טקטיתכנוןותחמושת,נשקקשר,רשתלהקמת
ועוד.ברזלמסילותגשרים,דרכים,להריסתמוקדם

השגתמטוסים,רכישתעלדוברהשניבפרק
יקנוא'בשלבלארץ.והעברתםייבוארשיונות
להפכםאפשרשיהיהאזרחיים,מטוסים20-12
רכישהיבוצעוב'בשלבקרב.למטוסיבנקל

קנייתחד-מנועיים,מטוסי-קרב40-20שלוהתקנה
צוותיגיוס;בינונייםמפציציםעשרהעדחמישה
הבריטיחיל-האווירעםמו"מוניהולבחו"לקרקע
הישןמהמלאיוציודמטוסיםקנייתבדברבארץ
שלהם.

האוויריהכוחתיאורניתןהשלישיבפרק
במספרהפרקדןכןשלב.בכלניצולוואפשרויות

נספחיםבשירותים,וכלהבטייסיםהחלהחיל,אנשי
.ל-7001,000ביןנעהמספרושונות.
הכוחותבחלוקתעסקווהחמישיהרביעיהפרק

הרכישה,תכניתכללכשתוגשםבמרחבים,
האוויר.מןהתקפותמפניובהתגוננות

ההגנהראשישלהצבאיתהתפיסהרקעעל
שימשההיאמהפכנית.תכניתזוהימיםבאותם
בנובמבר.ב-2שהייתהבישיבהלדיוניםיסוד

ידין),(סוקניקיגאלרורי,יעקבהשתתפובישיבה
אייזיק),(אשליהושעארזי,יהודהרטנר,יוחנן
ויהושעזילוניאלכםושמיר),רמז(התכניתמגישי
עלאווירשירותאתלהקיםבההוחלטגילוץ.
שוםהייתהלאושמיר.רמזשלתכניתםבסיס

אלאבמלואה,התכניתאתלפועללהוציאמחשבה
24



שלארגונולקראתראשוניםבצעדיםלהתחיל

הפרקלביצועלפעולכלומר:האווירי;הכוח
שבתכניתי.הראשון

בנובמברמ-10דורי,יעקבהרמטכ"ל,שלמכתבו

קודם-שנתקבלהלהחלטהרשמיתוקףלמעשהנתן

ראשאשל;יהושענתמנההשירותלראשלכן.

אהרן-המבצעיםקצין;זילוניאלכם-המטה

פורמאלימינוילפי-שעההיהאשלשלמינויורמז.

יקבלמעמדאיזהלהגדירצריךהיהגםבלבד.

שלהעליוןהפיקודמסגרתבתוךהחדשהגוף

הציעהמבצעים,אגףראשידין,יגאלההגנה.

זהאיןלדעתו,אשל.אתרשמיבאופןלמנות
הידעיעוצקמ9.אדםהחילבראששיעמודהכרחי

מצומצם.היהאוויריכוחבענייניאשלשלהמקצועי
ההגנהפיקודראשישלהתפיסהאתחפףמינויו
הנהלתעללאחראימשלהםאישלמנותשיש

הגוףשלכפיפותואתלהדגיש:כלומר;זהשירות

ההגנה.שלהכללילמטההחדש

זה,חילשלמעמדונקבעבדצמברמ-1במכתב
אחראייהיהאשל)(השירותלניהולהקציןולפיו,

קציןיתמנהכינקבעכןהעליון.הפיקודלפניעליו

אווירשירותאגףראשמקוםממלאלשמש
שלהמנהלהענייניבכלכפוףיהיההואבמטכ"ל.
תכנוןובענייניהשירותמנהללקציןהשירות

אגףלראשכפוףיהיההשירותשלומבצעים
ל"כטמה0[.שלהמבצעים

מאוד.דלכוחוהיההאווירשירותכשהוקם

לאהם(ירודשטיבםמטוסים11לרשותועמדו

שרובםטייסים,ו-40קרביים)למבצעיםנועדו
שלפעילותובלבדי.קליםמטוסיםלהטיסיכלו

אחת.ובעונהבעתמישוריםבכמההתרכזההשירות

לנקודות-סיועבעיקרמבצעית:פעילותא.

תחמושת,אספקה,העברתמנותקות,יישוב

התקפיתפעילותשיירות.וליוויצילוםדואר,

ומחמתהמטוסיםטיבבשלמוגבלתהייתה
שדה-התעופהעלהבריטיהצבאשלהפיקוח

השירותה.מטוסיהוחזקושבולוד,

כדימטוסיםרכישותבעיקר:רכשפעילותב.

בפברוארהבריטים.צאתעםלארץלהביאם

מטעםשליחיםשלושהנשלחו1948
מטוסיםלרכושולארה"בלאירופההשירות

האמור,למרותי3םתקזחאל.טכניוציוד
194821בינוארלרכושהשירותהצליח
הבריטיחיל-האווירמעודפיאוסטרמטוסי

19שופצואלהמטוסים21מתוךבארץ.

לשירותה.והוכנסו

פעלוהשירות,הקמתעםופריסה:גידולג.
נתוןשהיהלוד,משדה-התעופההמטוסים
חששהיהאךהבריטיים,השלטונותלפיקוח

יפגעוזהשבשדה-תעופהשהערבים

להעבירהשירותהחליטלפיכךבמטוסים.

דב,שדהאללרשותושעמדוהמטוסיםאת
המטוסיםהעברתן74915.בדצמברב-13

השירותשלפעילותותחילתאתמסמלת

המטוסיםריכוזאמנםעצמאית.במסגרת

ייוןהפעלתיכולתלשירותהעניקדבבשדה י/*,1.ן.,,.
במאיב-3נתמנהזבלודובסקי),(עמיותוואל

חיל-האווירשלראשילמנהל1948

1951.עדמ-1948האווירהילמפקדרמז,אהרון

האפשרויותאתצימצםהואאךהמטוסים,

המרחק.מחמתובגליל,בנגבלהפעלתם
היהבמטוסיםהסיועאתהיטבלנצלכדי

למרחביםכולםאומהםחלקלהעבירצורך

ובמספרוהקרקעהאווירבצוותיהגידולאלה.
בתל-הטייסתאתלפצלאיפשרהמטוסים

הוחלטבמרסב-12גפים.לשלושהאביב
גףנוצרכךלנגב.מטוסיםשנילהעביר

ב-4הנגב.חטיבתלמפקדוהוצמדהנגב

שניכללהואגםהגליל,גףהוקםבאפריל

גולנ"י.חטיבתעל-ידיוהופעלמטוסים,

שירותבפנישעמדוהמגבלותשעל-אףנמצא

ומיעוטהבריטיהצבאשלפיקוחו-אוויר

הנזקקיםליישוביםסיועהגישהוא-המטוסים

מטהאנשישלבעיניהםאבל,והתרחב.גדלואף
הפיקודבמסגרתהשירותמעמדהאווירשירות

למטלותהמטוסיםשלמרביניצולמנעהעליון

מבצעיתכזרוענתפסאווירשירותהשונות.

מחליטההגנהשלהכללישהמטהלמשימות

הידעאתחסרושניתנוהפקודותלדעתם,עליהן.

אג"םראותם,מנקודתאוויר.חילבעניינישנדרש

ומטהכלליותבדרישותלהסתפקצריךמבצעים
לפקודותאלהדרישותלתרגםצריךהשירות

המעמדעקבהשירות,כן,עליתרמפורטות.

שלהשוניםבתכנוניםשותףלאלו,שנקבע
העבירכלשהומבצעעלהידיעהואתהמבצעים,

אחראוזהמטוסשביקשהקישור,קציןלו
מסוימת.לפעילות

ולאלוחמתכיחידהעצמםראוהמטהאנשי
מטוסיםונותןמטוסיםהמחזיקטכניכשירות
היהצריךלדעתם,ההגנה.מטהדרישתעל-פי

כדיהמבצעיותהפעולותכלאתעמםלתאם

ההתרחבותהשירותם.מןהמירבאתלהפיק

לעניינימנגנוןדרשואףהשירותשלוההתפתחות

למעשה,כזה.מנגנוןהיהלאועדיין-רכישה
בפעילותו.עצמאותיתרדרשאווירשירות

אללפנות1948מרסבסוףהוחלטלפיכך
ישירותשתפקדמפקדהלהקיםולבקשבן-גוריון

וכןהשטחכוחותעםתיאוםתוךהשירות,על

האווירי.שירותשלמשקלעניינימנהללמנות

אשליהושעבשירות.קשייםהיועתבאותה

מסיבהאפריל,בתחילתהאווירשירותאתעזב

עלמצביעבן-גוריוןשליומנודיה.ברורהשאינה
ואולם91948!.אפרילבחודשהשירותשלקשייו

מעשיבאופןאותווניהלולתפקד,המשיךהשירות

אשל.ולאהמקצועאנשיהמטה,אנשי
ישראלאתלמנותבן-גוריוןהחליטבמאיב-3

ריווא-ליח20.שלראשילמנהלזבלודובסקי)(עמיר

להסדרעדזמנימינויהיהזהאוויר.שירותעודאין
כולו.הצבאוארגוןבחילהמינוייםבדברהסופי
נגדאוויר,בענייניהתמצאשלאעמיר,שלמינויו

האוויר.שירותשלהמטהאנשיתפיסתאת
חיל-האוויראנשידרישתאתקיבלבן-גוריון

התקציביותהתביעותבכלשיעסוקמנהללמינוי

יששכרובשחיסברהואהחיל.שלוהמשקיות

עמדתהייתהגםזועמירם.עםיחדלעבודיתאים
עםבישיבהשהוצגהכפיההגנה,שלהמטכ"ל
שלהכלליהמטה1948.במאיב-6בן-גוריון

עמיר-בצירוףהדדיתהשלמהראהההגנה

אתלהשאירישיבהבאותההוצעכןיששכרוב.
אגףכראשרמזאהרןואתמטהכראשזילוני

לארגונואלוהצעותקיבל.בן-גוריוןמיעצבמ22.
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לענייניאחראייששכרובחי:חיל-האווירשלההדש

ואחזקה;דלקאווירונים,שדות-תעופה,משק;
מטה;ראש-זילונימפקד;-עמירישראל
םיעצבמ23.-רמז;ינהלה-גילוין

אתנגדחיל-האווירלמפקדעמירשלמינויו
להפיכתשאפוהםחיל-האוויר.מטהאנשיתפיסת

טכניכשירותולאמשלומטהעםלעצמאיהחיל

הםהוראות.ממנוומקבלההגנהלמטההשייך
אולםרצון,בשביעותיששכרובמינויאתקיבלו

שכן,עמירם.ישראלשלמינויועלעירערוהם
ביןהקודמיםהיחסיםהמשכתהיההמינויפירוש

שבן-יתכןההגנה.מטכ"ללביןהאווירשירות

לתפקידולהעבירועמיראתלהחליףשקלגוריון

לקבלמוכןהיהלאעמיראךבחיל-האוויר,אחר

אפשרכמפקדת.אלאבאוויריה,עבודהשום

בן-גוריוןשלנכונותועלהמקורותמןללמוד

יבואזהחיל-האוויר;אנשיעמדתלקראתלבוא

לאחר-מכן.ביטוילידי

ביומנו:בן-גוריוןכותב1948במאיב-16
חיל-מפקדסדריקבעתיורמזעמירבהסכמת"

המטהוקציןחיל-האווירמפקדעמירהאוויר.
למנהלמתמנהיששכרובחיאוויר,לענייניהכללי

חיל-האווירמפקדהמטה.ראש-רמזאהרןהמשק,

לכוחותהפקודותכלהמטה.לראשהוראותיומוסר
תאריךהטמה"26.ראשעל-ידיניתנותהאוויר

באופןחיל-האווירהקמתאתמצייןהמינויים
בצרכיםהכרההיווהיששכרובחישלמינויורשמי.

ביןישירקשריצרהמינויהחיל.שלהמיוחדים
חיל-האוויר,שלהבכירלפיקודשר-הביטחון

החיל.אתלפתחבמגמה

טיסבנושאיהבנההייתהלאשלעמירהעובדה

כלכיואמרבכךהודהעצמוהואידועה.הייתה

הצדהחיל.לארגוןידלתתהיהממנושנדרש
זמר27.בראשותמטהבידיהופקדהמקצועי

בנסיבותכיסברוחיל-האווירפיקודאנשי

ב-16החיללהקמתהפקודהעםשנוצרוהחדשות

הפריסההרכש,הצפויה,ההתרחבותולנוכחבמאי,

אינובן-גוריוןעל-ידיהמוצעהארגון-וכיו"ב

החילשלקידומותפיסתם:על-פילצרכים.מתאים

בשינוילהיעשותחייביםהיועצמתווהגדלת

צה"לשלהעליוןהפיקודעםהיחסיםמערכת

לצרכיו,בנוגעעצמאישיהיהחיל-אווירובהקמת

זהרקעעלהרמטכ"ל.להוראותכמובן,כפוף,

כברבן-גוריוןאלטייסיםשלמשלחתבאה

המשלחתבמאי.המ-16מכתבופרסוםלמחרת

בחיל-מתאיםוארגוןתיאוםאיןכיהתאוננה

להזמיןהציעסניור,בוריסהטייסים,אחדהאוויר.

לשעבריהודיטייסוגרמ28,ססילמחו"ל,מומחה

כנףכמפקדששירתהדרום-אפריקאי,בצבא
השנייה.במלחמת-העולם

המטכ"לובמיוחדשבן-גוריוןידעוהטייסים

חיל-האוויראתלקדםכמסוגליםאותםרואיםאינם

שלרעיונותיהםאתונסיונם.כישוריהםסמךעל

יחסיוומערכתחיל-האווירארגוןבדברהטייסים

אםאלא-ליישםאי-אפשרהעליוןהפיקודעם

אתלשכנעתוכלמשקלבעלתאישיותכן
להסתייעחשבוהםאלה.רעיונותבצדקתבן-גוריון

וארגונובנייתובדברהשקפתםלהחדרתבמרנו

מעשי.באופןפעלושלמימושהחיל-האווירשל

הטייסיםדעתאתקיבלשבן-גוריוןהעובדה

עלמלמדתמחו"להמומחהאתלהזמיןוהסכים
לנוכחחזקחיל-אווירבבנייתשראההחשיבות

עםעתהשהחלבעימותהצפויותההתפתחויות

ערב.ארצות
בן-מעלהביולי,ב-23מפא"י,במרכזבנאומו

קשה"ומציין:ההגנהמורשתאתנסעלגוריון

האומהישראל,מדינתשהיישוב,החובלמצות
להגנהחייביםהבאיםובדורותבימינוהעברית
לישראל.הגנהצבאהקמתועדימיהמראשית

עלורקאךסומכיםהיינואילו:להוסיףעליאולם
משתמעספקללאםידובא..."29.היינוזוירושה

לושנכונוצבאבבנייתכיאלהמדברים
העבר,ממורשתלהתנתקישבעתיד,התמודדויות

מסגרותעל-פיולפעולכשלעצמה,החשובה

כמומחהמרגו,שלהזמנתומגובש.ניסיוןבעלות
היאהאווירי,בתחוםצבאהלכותהמכירמחו"ל,

אתהלמהגםהיאבן-גוריון.שלמתפיסתוחלק

יוכלמומחהרקחיל-האוויר:פיקודשלהצורך

משכנעתגושפנקאולתתבן-גוריוןעללהשפיע
ומעמדו.החילמבנהעללתפיסתם

יותרדחופהנעשתהמחו"למומחההזמנת

ה-15ביןהחיל.שלהתפתחותוקצבלנוכחויותר

הייתהמרגו,ססילשלבואויוםביולי,ל-22במאי

דרשזההחיל.בעוצמתחסרת-תקדיםהתפתחות

התפתחותומעמדו.מבנהושלמחודשתהגדרה

ישראללרשותעמדוביוליברכש.הייתהגדולה

מדגםמטוסי-קרבותשעהקליםמטוסים30
שלהקורסיםכלהתחילובמקבילטדימשרסמ30.
בית-התחלתראשון,קציניםקורסחיל-האוויר:

הדברלטיסה.בית-ספרוהתחלתהטכניהספר

אנשיםמ-900בחיל.שעבדבכוח-האדםגםאמור

יוליבסוףהמספרהגיעמאיבסוףבחילששירתו

נהפךיוליועדממאימאלפיימונ.ליותר
עוצמהבעלאווירילכוחדלמחילחיל-האוויר

התקופה.לנסיבותביחסגדולה
מרגו.ססילשלבואועדחיכהלאבן-גוריון

וביקשםובן-ארציזיומרכוסאלפנהביוליב-13

שיטתהמבנה,מבחינתחיל-האוויראתלבדוק

מסקנותולהציעוכיו"ב,והמשמעתהנוהגהמנהלה,
אףנתבקשמרגו,ססילשלבואועםוהצעותיי.

לכתבבניגודואולםאלו.שאלותלבחוןהוא

מרגולססילניתנהובן-ארצי,זיולמרכוסהבקשה

ויעילותואימונוארגונו,להשבחתלפעולהסמכות

הצבא,עםתיאומוולשיפורחיל-האווירשל
אתלהגדירהוסמךהואוכןוהממשלה.המטכ"ל

המחלמ33.בשעתהאווירכוחשלהמדיניותקו

מאשריותרנחשבהמרגוססילשלעבודתו

למרגו,בניגודשכן,ובן-ארצי.זיושלעבורתם

בחיל-כנףמפקדשהיהמדרום-אפריקה,המומחה

בחילקולונלהיהזיומרכוסארצו,שלהאוויר

באיטליה.הבריטיבצבאוהאספקההתובלה

מהצעותיובמהותןשונותהיולאזיועהצעות

היומרגושלהצעותיוכיאםמרגו,ססילשל

חיל-האווירשלמעמדואתוהבהירויותרמפורטות

בכללה.הצה"ליתהמערכתוכלפיהמטכ"לכלפי

תיל-האווירע'24עטמלעוינן
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בדברזיושלדעתואתשמעבן-גוריוןכינראה
ההגינותמחמתרקלעשותשנתבקשהבדיקה

לואמרתי"ביומנו:כותבבן-גוריוןכלפיו.

אתלבחוןזיומרכוסעלוהטלתיהיותלסרגו)(

אםכלפיוהוגןיהיהלאנגמרת,ועבודתוהמצב
כאשרהליחת"35.אותולשמועבלימשהונחליט

לו,שהוגשוההצעותבדברלהחליטבאבן-גוריון

וגרמ"36.הצעתעלהתייעצנו":ביומנומצייןהוא

ביוליב-22חיל-האווירמטהעםבישיבה

ףתינכת3.אתמרגוהרצה1948

נתוןאךרבה,במידהעצמאיחיל-אווירא.

הכוחותעלהמפקדשלהעליונהלמרותו
הלוחמים.

הגנה,צבאראשים,לשלושהיחולקהצבאב.
קשוריהיהחיל-האווירוחיל-ים.חיל-אוויר

באוכלבדלק,האפסנאות,מןבחלקלצבא

נפרדבאופןיסופקטכניציודובתחבורה.
ועצמאי.

האגפיםאתהכוללמטהמפקד,:החילמבנהג.

מבצעים-מודיעיןהבאים:
אימוניםמנהלה;;

והספקה.ציודהנדסה-החזקה;והדרכה;

צעדהואחיל-האווירמטההקמתלדעתו,

צבאיתמבחינהמעולהחיללהקמתראשון

ואנושית.

שיטתתוקםייפסקו.הצבאעםהחילקשריד.

חדשה.קשר

מבחינהאוויריה.לעגילייסגן-שרימונהה.

לו.כפוףיהיההחילפוליטית,

ישרתולישראל.אווירתיל-יהיהחיל-האוויר1.

להשתקעשבאוואנשיםישראלמדינתאזרחיבו

במקרהקרקע.צוותישידריכומומחיםהכאתז.

בחו"ל.לאימוןיישלחוהחילאנשיהצורך,

יהיהחיל-האווירמפקדמבצעיםבענייניח.

יהיהוכו'כספיםבענייניהבללי.למפקדקשור

אוויריה.לענייניבסגן-השרקשור

בדברהצעותבן-גוריוןלפניגםהעלהמרגו

ובכוחאוויריבכוחלחיל-האווירהדרושהתקן

המטהראשמשרתאתלבטלהציעהואאדם.
חיל-האווירמפקדאתמתפקידולהעבירהקיימת,

חיל-האווירת.למפקדסגןולמנות

התפיסהעםאחדבקנהעלומרגושלהצעותיו

עבודהדפוסיבהצעותיויצקמרגוהחיל.פיקודשל
התפתחותואתלקדםכדילפעוליששעל-פיהם

הצעותיואתלמלאכוונההייתהלאהחיל.של

במשךשלב,אחרבשלבאלאקצרה,בתקופה

כיהחיל,מטהלפניצייןעצמוהואארוכה.תקופה
מבקשיםאםשבועות.במשךחיללארגןאי-אפשר"

םייתנש"39.שנה,לעבודישהחיל,אתלארגן
מרגושללתכניתועקרוניתהסכיםבן-גוריון

להיוועץעליוהיהמהצבאלהפרדהבנוגעאולם

עםבן-גוריוןנועץביוליב-26הכללי.המטהעם

אתניסחהואםוכיסה0'ועל-פיהכלליהמטה

המיועדמכתבביוליב-29והוציאשלוהמסקנות

ביחסחיל-האוויר.ומפקדהכלליהמטהאל

ביומנוי',שר-הביטחוןקובעהחיל,שללמעמרו

עצמאיכענףחיל-אווירבוניםולהבאמכאןכי

ואולםהמטה.לראשכפוףהצבאות,בתוך

בפועל;משולבהחיליהיהעדייןזו,במלחמה
המטה,בישיבותישתתףחיל-האווירשלגבוהקצין

שלבאג"מישבהחילשלמבצעיםקציןוכן,
אבלפעולות,יתכנןחיל-האוויומטההמטכ"ל.

בתקופת-לפי-שעהיצאוהביצועפקודות
המטכ"ל.שלמאג"מ-המלחמה

המטהאנשיגםוכנראהשבן-גוריוןאפואברור
כחילחיל-האווירברברהתפיסהאתקיבלוהכללי
ואתיתרגמוכיצדברורהיהלאאבלבצבא.עצמאי
הענייןכיברורהכתובמןלאחר-מכן.למעשה

קשהבהן.נמצאתשהמדינההנסיבותמחמתנדחה
אתראההכללישהמטההדעתעללהעלות
אנשילראייתדומהראייהחיל-האווירעצמאות

במדינותלצבאותדומהבמבנהכלומר,החיל,
הואחיל-האוויראלהבצבאותוארה"ב.כבריטניה

כמווהמעמד,הארגוןמבחינתשוות-ערךזרוע
המטהזרועותואלווחיל-הים,היבשהחיל

הרגישותהעליון.המפקדשבראשוהמשולב
במכתבולביטויבאהחיל-האווירעצמאותלעניין

ענףבמקוםובוביולי,המ-29בן-גוריוןשל
שלהביטחוןבכוחותמיוחדענףמצויןעצמאי
ישראל.

למעמדהנוגעתהמרכזית,השאלהמןחוץ
חיל-האוויר,

ברורה,הכרעהלידיבאהשלא
סגן-שרמינוימרגו:שלהצעותיורובהתקבלו

שלהכלליהמפקחגםיהיהאשרלשר-הביטחון
לפנותחיל-האווירמפקדיוכלואליוחיל-האוויר,

ושכלולו.לחילהנוגעיםבענייניםצורךשעתבכל
סגן.ולידוחיל-האווירמפקדיעמודהחילבראש
המפקד,אתהכוללחיל-האווירשלמטהכינון
אהרןמונהלמפקדהאגפים.ששתומנהליסגנו
בראשלהעמידשישההכרהעלמלמדהמינוירמז.
להצעידווידעצרכיואתמקרובהמכיראדםהחיל

שללסגנובמכתב.שהוגדרוהמשימותלקראת
שכטמן).(שמירהיימןמונהרמז

קוויאתבן-גוריוןקובעהמכתב,בהמשך

שלהאווירכוחותהשמדתהחיל:שלהפעולה
הריסתוצי,יבשהלכוחותטקטיתעזרההאויב,

במטרהאויב,מימיאובשטחיאסטרטגיותמטרות
אתקובעהואשלו.מלחמהרוחולרופףלשתק
צריכהלאימוניםוהמשמעת.האימוניםתכנית
החלוצילנוערשתינתןמעולהתכניתלהיות

חיל-האוויר,שלהפעולהענפיבכלהארצישראלי

האימוןשלהאפשרויותבכללהשתמשישוכן

ל"וחבו2'.בארץ

המסגרתאתקבעביוליהמ-29בן-גוריוןמסמך
כימובןהיהלחיל.והמבצעיתהמעמדיתהארגונית,

ופיקודהכלליהמטהעליהיההמלחמה,תוםלאחר
למעמדהנוגעותההנחיותאתלתרגםחיל-האוויר

היחסיםבמערכתיותרמפורטיםלדפוסיםהחיל

ביניהם.

בן-גוריוןשלמכתבוחיל-האוויר,פיקודמבחינת
עלמאדכלליותהנחיותמביא1948ביוליהמ-29
החללפיכך,היל-האוויי.שלומבנהוארגונו
כלשללפונקציותמדויקתלהגדרהלפעולהפיקוד

שלהבכירהפיקודאתשיהווהתפקידיםבעלי
המטכ"לעםהיחסיםמערכתאתולהגדירהחיל, בארץ
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לצרכיםלפי-שעהקשוריםשאינםהתחומיםבכל
המלחמה.שלהמבצעיים
בענייןדנהרבמטפסב3'ב-12מטהישיבת

החשיבותאתהדגישמרגוססילחיל-האוויר.מטה
חיל-אווירלפיתוחראשוןכצעדהמטה,שבהקמת

כפיהמטה,הרכבואנושית.צבאיתמבחינהמעולה
החיל,מפקדאתכללבן-גוריון,שלבמכתבושנקבע
לאזהבמכתבואולםהאגפים.ששתומנהליסגנו

תפקיריולאחיל-האווירמפקדתפקידיהוגדרו
התפקידנקבעזובישיבהשהוגשהבהצעההמטה.
בקביעתהחיללמפקדלייעץ:המטהשלהעיקרי
חיל-שלהאוויריתהמדיניותשלהביצועדרכי

שלהמאושרותסמכויותיותחומיבכלהאוויר
לייעץהמטהשלתפקידויהיהכןהחיל.מפקד

שלהאוויריתהמדיניותבקביעתהחיללמפקד
זוהצעת-מדיניותלהגשמתה.והאמצעיםישראל
מדינתשלהעליוןלפיקודהמילמפקדיגיש

ועקרוני.תקציבילאישורולממשלתה,ישראל
ניסוה:היל-האווירמפקדשלתפקידיונקבעו
המלחמה,לתקופתהחילשלהאוויריתהמדיניות

העליוןהפיקודלפנילאישורהציגהלמען
מנהלי,תבנוןואסטרטגי,טקטיתכנוןוהממשלה.

תכנוןאימונים,תכניתוכספי,תקציביתכנון
ויחסיםקדימהזכויותקביעתהטכנית,ההתפתחות

אזרחיים.וגופיםוהציהצבאעם
בגדרשהיהזה,ופונקציונאליארגונימבנה
בישיבהתוקףוקיבלשינויעברבלבד,הצעה
שנימינויהואהעיקריהשינויבאוקטובר".ב-18
שלמינויואתלהסבירישאחד.סגןבמקוםסגנים
נדרשזושבתקופהבכךהחיללמפקדנוסףסגן

עצמואתלהכיןוראשונה,בראשחיל-האוויר,
המלחמה.במהלךוגדלותההולכותלדרישות

הייתה,ההנחהיואב.מבצעהחלבאוקטוברב-15
מבחינתהןהחיל,מפקדעלהמוטלהעומסכי

המבצעיות,הדרישותמבחינתוהןהחילארגון
על-ידישעליוהנטלמןלהורידשישכל-כךגדול
נוסף.סגןמינוי

חיל-האווירמפקדותפקידיהמטהתפקידי

שלבהצעהשנקבעלמהבהתאםשוב,הוגדרו
אתעתהכללהמטהשלהרכבובספטמבר.ה-12
הוגדרזובישיבהאחד.סגןבמקוםהסגניםשני

יתמנההמפקדחיל-האוויר.מפקדשלמעמדו
הפיקודיתהסמכותבידיוהעליון.הפיקודעל-ידי

יהיההואחיל-האוויר.עלוהיהידההעליונה
לביצועוהרמטכ"להעליוןהפיקודלפניאחראי

כהתאםחיל-האוויר,עלהמוטלותהמשימות
כיוליהמ-29במכתבושר-הביטחון,להוראות

והפיקודשר-הביטחוןשלנוספותהוראותאו,1948
בעתיד.יפורסמואשרהעליון

מפקדעומדבראשואשרהמטה,תפקידיהגדרת
עלהעליונההפיקודיתהסמכותחיל-האוויר,
כללילמטההמטהאתלהפוךנועדהחיל-האוויר,

כאוקטובר,ה-18מןהמסמךעלאכן,ההיל.של

כתובחיל-האוויר,שלולארגוןלמבנההנוגע
הייתההמגמההראשי.המטהלישראל,חיל-האוויר

מדיניותאתהקובעעצמאי,המטה.כגוףאתלבנות
אזכורהיאהראייהשלו.תפיסתועל-פיהחיל

מפקדאחראישכלפיהםוהרמטכ"ל,העליוןהפיקוד
חיל-האוויר.

עיקרה5'.1949בינוארנעשהמחודשארגוןעוד

כפיהמטה,בהרכבהיהזוריאורגניזציהשל
המטהשםבאוקטובר.ב-18-קודם-לכןשנקבע
ובקיצור,לישראל"חיל-האווירראשי,ל"מטהשונה

פונקציונאליתמבחינהשונההיהזהמטהמטר"ש.
עתהקודם-לכן.שנקבעהמטהמןהרכבוומבחינת

ג)."(Council'המטהמועצתושמוחרשגוףהוקם
כהרכביםהיוותפקידיההמטהמועצתשלהרכבה

המטהמועצתהקודם:המטהשלוהתפקידים
ומנהליסגניושניחיל-האוויר,מפקדאתכללה

מפקדשלבסמכותוהיהכאןאולםהאגפים.ששת
אוקבועיםמועצהלחבריקציניםעודלמנותהחיל

לצורך.בהתאםזמניים,
הואבמכנהו.יותרמורכבגוףהיההמטר"ש

וכןהמטהמועצתאתסגניו,ההיל,מפקדאתכלל
מנהליאתכללואלהמוסדותהמטה.מוסדותאת

חו"ל,שירותימפקדימחלקותיהם,אנשיהאגפים,
לעזורהיוהמטר"שתפקידיועוד.טכנייםיועצים
שמטילהתפקידיםבביצועהחיללמפקדולייעץ
שבאמצעותומכשיריהווההואכןהעליון.הפיקוד
:עלויפקהיפקדהחילמפקדובעזרתו
החילשלהמבצעיותהמשימותביצועא.

האוויריים.הכוחותוהעסקת
עלבו,המשרתהאדםכוחעלההיל,הנהלתכ.

רכושו.ועלציודו
לקבועשתפקידיההמטהלמועצתבניגוד
בכלולייעץלדוןוכןדרכי-ביצועלקבועמדיניות,
המטר"ש-החילשלהאחרותהפנימיותהבעיות

חיל-מפקדובעזרתושבאמצעותומכשירהוא
והנהלתהמשימותביצועעלויפקחיפקדהאוויר
ישזהגוףבהקמתמאד.כלליתפקיד-החיל

מןכמתחייבהחיל,שלמבנהוארגוןלראות
אליו.חותרהחילשפיקודהעצמאיהמעמד

כימלמדיםהארגוניבמבנההשינוייםלסיכום,
הדרישותאתמכתיביםבעיקר,המלחמה,צורכי

שלהדינאמיותעלמצביעיםהםוכןלשינויים.
יפעלשבהןמתאימותמסגרותאחרהחיפושהחיל.
אחראי,כפיקודהכנתוהמלחמה.תוםלאחרהחיל
זההעליון.הפיקודעםביחסיועצמאיתזרועאו
החיל.שלובמבנהובארגונופסוקסוףהיהלא

מערכת-אתלהסדירהייתההמרכזיתהבעיה
שלמכתבוצה"ל.שלהכלליהמטהעםהיחסים

שלתלותוכיקבע1948ביוליהמ-29בן-גוריון
בתקופתהכרחיתהמטכ"לבאגפיהיל-האוויר
המחודשלארגונםעדזמניתוהוגדרההמלחמה

עלשקטלאחיל-האוויראבלהביטחון.כוחותשל
היחסים,מערכתכהסדרתמעונייןוהיהשמריו
הסופית.להגדרהעדוראשוניכשלב-מעבראולי

ראשוניםדפוסיםלבנותכנראהרצהחיל-האוויר
להרחבה,בסיסלאחר-מכןשיהיוהיהסים,במערכת

כיוון-היהזההיל-האווירמבחינתלעצמאות.עד

זו,תפיסהרקעעלוברור.טבעיהתפתחות
חיל-שלהצעה61948'בנובמברב-6הועברה
ביןיחסים"ונושאההרמטכ"לאלהאוויר

1948לבהתעופה,שדהשדה



התקבלהזוהצעהוחיל-האוויר".מטכ"ל/אכ"א
קליםבשינוייםדורייעקברב-אלוףעל-ידי

תחת71948'בנובמברב-17כמסמךוהוצאה

אגפיביןותפקיריםסמכויותהגדרות"הכותרת
וחיל-האוויר".ושירותיוהמטכ"ל

תנאיכוח-אדם,בענייניעוסקכולוהמסמך

כינקבע,לכוח-האדםבנוגעוכספים.שירות

על-ידיחיל-האוויר,עלהמוטלתלמשימהבהתאם

אתלאישורהחילמפקדיגישהעליון,הפיקוד
הקובעהואהרמטכ"לאךלכוח-אדם,הדרישות

במסגרתלחילכוח-האדםשלהמכסהאת
קובעכןצה"ל.כוחותשלהכלליותהתכניות

בהצעתמופיעאינווזה-הרמטכ"למסמך

קציןימנהשחיל-האוויר-חיל-האווירמפקד

בענייניחיל-האוויראתייצגאשראכ"אלידקשר
ההכרעהכיבבירורעולהזהממסמךכוח-אדם.

בחיל-לכוח-אדםהנוגעבכללרמטכ"לנתונה

במיון,בארגון,לחילניתנתעצמאותהאוויר.

וכיו"ב.בדרגהבהעלאה

משטרתיים,רפואיים,-לשירותיםבנוגע

אנשיכלכינקבע-תרבותושירותימשפטיים

תחתויבואוהתילבמצבתיימצאוהשירותים
מחלקותיהיואלהמקצועית,מבחינהפיקודו.

חיל-פיקודתחתהנמצאותבשירות,מיוחדות

שלהמקצועיתהמדיניותלפיועוברותהאוויר
מפקדיהחיל.לצורכיהדרושהבהתאמההשירות,

הכללי,השירותמפקדעל-ידיימונואלהשירותים

כוונהשוםהייתהלאהחיל.מפקדעםבתיאום

הצבא.אתויחייבהמטכ"לשיקבעמהקולסטות

הואחיל-האוויראמנם,המשפטי.השירותלמשל,

התובעאךהצבא,חוקתלצורכישיפוטמחוז
חיל-האוויר,למפקדכפוףבחיל-האווירהצבאי

הצבאית.התביעהשלהכלליהמנחההקולפי

הצבאיתהמשטרהבתחוםגםאמוריםהדברים

מפקדיגישכספים,בענייניהתרבות.ושירות
לאישורשנתי,תקציבלשנהאחתחיל-האוויר

לחודשאחתכינקבעכןאוויריה.לענייניתת-שר
האמור.תת-השרשללאישורוחודשיתקציביוגש

אחזקההשקעות,משכורות,יכלולהתקציב

אחרותלהוצאותהכספיםכלאנשים.והחוקת
מזכירבאמצעותהביטחוןממשרדמתקבלים

כיעולהזומפסקהאוויריה.לעניינישר-הביטחון

הרמטכ"ל.שלאחריותובתחוםאינםכספיםענייני

שלסמכויותיוהגדרתעלזהמסמךפרסום
צעדעלבבירורמלמדהאמורים,בנושאיםהחיל

לביןהמטכ"לאגפיביןהיחסיםהגדרתלקראת
מוזר,הדברשייראהככלאולםחיל-האוויר.

ראשוניכשלבזוהוראהראהלאדוריהרמטכ"ל

החיל.אנשיכתפיסתחיל-האווירעצמאותלקראת

הסופי.להסדרערזמניתהוראהבכךראההוא

שלנקודת-הראותאתחפףלאהסופיההסדר
1948ביוליהמ-29במכתבוהמתבטאתבן-גוריון

חיל-האוויר.פיקודשלנקודת-הראותאתולא

הערות

ח"א).ארכיל(האוףרשירות50,מס'תיקי.

בתקופתבישובהבטחוניתהתעופהרעיוןהתפתחות"צחור,זאבי.
19-11.עמ'ח-א).ארכינן(המנדט"

מע.םש'19.נ
20.עמ'שם...
73/101.תיקאת"ה),להלן:(ההגנהתולדותארכיק.'
4405.תיקאת"ה,רטז,אהיןעדות.*
ת-א,(והתקופההאישהימן.דרזנין.צביראהבמלואההתכניתעלי.

39-36.עמ'גםראהנספחים.1980(,
59-57.עמ'1966(,ת-א,(הניצחתכנפישחן,אביגדור

4405.תיקאת"ה,רמז,אהיןעדות.'
345,תיקח"א),ארכיון(רמזאהרןע-ילזילונישנמסרמסמך
345(.תיק:להלן(חיל-אווירשלומעמדוארגונו

345.תיקח-א,ארכיון13.11.47,לדורי.ירין.'
ח-א).ארכיון(האווירשירות50,מס'תיקי."
פרסומ'(העצמאותבמלחמתצה-ל-חיל-האווירשתקאי,אדםי.י

13.עמ'1968(,פברוארח"א.הדרכה
13.עמ'שם,יי.
132.עמ'שחן.י.(
נושאנ-121.עמ'1963(,נוכ'-דצמ',(63:16חיל-האוףר,ביטאון.'.

הבכירים.בדרגיםהבריטיהטימשלאתהעסיקהאוסטריםקניית
מצוייםהמסמכיםPREM..8/8666ק.)(.371/68646ראה:

ח"א.בארכיון
16.עמ'שתקאי,י.'

31-30.עמ'שם,י.*
1985.בנובמבר24רמז,אהרןעםראיתזי.

30.עמ'שתקאי,
שם.שתקאי,י.'
ערכואורן,ואלחנןריבליןגרשוןהטלחמה,יומןבן-גוריון,דורי.'

2.הערהוכן386עמ'א',כרך1982(,ת"א,(
386.עמ'המלחמה,יומןבן-נוריק,16
386.392.עמ'שםי2
נ29.עמ'שם,י1.
394.עמ'שם,י.'
386.עמ'שם.נ.'
413.עם,שםננ
430.עט'ב',כרךשם,י..

תיקח-א,ארכיון16.5.48,המיניים,בנושאבן-גוריוןמכתב
.345

תאריך).בלי(זבלודובסקי),(עטירישראלראיוןז2
435.עמ'ב',כרךמלחמה,יומןבן-גוריון,י.'
620-619.עמ'שם,*1
58.עט'שתקאי,.'"
53.עמ'שםינ
ח-א.ארכיק1948,ביולי13אוצי.בןוא.זיומרכוסאלבן-גוריוןנ(

345.תיק
הקוממיות.בטלחמתאג"אראשסגןשימשארציבןא.
345.תיקח"א,ארכיק22.7.48,ח"א,מפקדאלבן-נוריקי.'

616-615.עמ'ב',כרךיומןמלחמה,בן-גוריון,ראההצעותיועלנ.'
615.עמ'שם,ננ.
622.עמ'שם,א.
345.תיקח"א.ארכיל22.7.48,ביוםמטהממתיכחפרטיכלזנ
617-616.622-621,עט'ב'.כרךמלחמה,עמןכן-גוהק,."
345.תיקח"א,ארכית22.7.48,סיוםמטהטישיבתפרטיכל."
622.עמ'ב',כרךמלחמה,יומןבן-גוריון,ש
שם.שם,י'.
א"חטב/199,ריז1אה-ליח,מפקדואלהכלליהמטהאלבן-גוריוןי'.

345.תיקח"א,ארכיל29.7.48,
345.תיקח-א,ארכיון8.ריווא/74/ט,12.9.48ח-א.מטהיושבתי'.
1948.כאוקטובר18ח"א,שלוהפיקודיהארגוניחטבנהא

345.תיקח-א.ארכיל32,ררוא/52/מ
ארכיון,1949כינואר7מ-חט/503/א"חמ,.18מס'הרכב,מקורח."

345.תיקח"א.
ח"א,ארכיל1948,כנובמבר6מ/2/)74(,לרמטכ"ל,רמזאהקא

345.תיק
226/1/117,ואחרים.חיל-אוויראגפים.אלדורייעקברא-לז'.

345.תיקח-א.ארכיל1948,בנובמבר

טעותתיקון
שלמאמרובכותרתטעותנפלה303-302בגיליון

הפתעה"הנכונה:הכותרת56(עמ'(שפייגאל

השלישית".עזהבמתקפתוקונספציההונאה

30429מערכות



?רציפותאוחידוש
ולחידושלשינויכדגם)1948(האדםכוחאגףהקמת

ב'*חלק

אוסטפלדזהבהד"ר

צבאיונוהגמשטר

היסודותוהנחתהאדםכוחאגףשלהתארגנותועם
-לאתפקידעליוהוטלהסדירהצבאשללבניינו

צבאילשיפוטצבאיותחוקותלכונן:חשובפחות

גםהצבא.ינהגפיהןשעלצבאיונוהגומשטר

המשטרכימאיןישליצורצורךהיהזהבתחום

סדיר.בצבאמהמשטרבעיקרושונההיהבמחתרת

ההכרהעלהתבססהבמחתרתהמשמעת
ביןחברותיחסיועלהארגוןאיששלהפנימית

ולאמדיםלבשלאהמפקדלפקודיו.המפקד

בוצעההאופרטיוויתהפעילותדרגה,סימנינשא
חברו.אתהכירלוחםוכלקטנות,יחידותעל-ידי
גיוסימשהופעלוהתאימולאאלההתנהגותדפוסי

צבאיתמשמעתלהשליטהכרחהיהעתההחובה.

קבלתעלהממוססיםקפדנייםמשטרודפוסי

בקלות.בוצעלאזהמעבראךומרות.סמכות

בפלמ"חובמיוחדההגנהמאנשירביםבקרב

שלהתנהגותדפוסימהעתקתרתיעההייתה

מבכיריגריןמונסיזאתשתיארכפיזרים,צבאות

הנהגתדרךעלנערמורביםקשיים":מת"םקציני

הבינהלאהמחתרתאנשיתקין.צבאיונוהגמשטר

לקלוטישבצבאממחתרת.בשונהפועלצבאכי
כמורעהואתאישמכיריםשאינםאנשים,אלפי

מלחמתיתלפעילותכמהירותולארגנםבמחתרת

שדה"י.ובתנאיממושכת

הכרתמחוסרנבעההמחתרתאנשישלזוגישה

המפעילסדירצבאשלפעולתוודרכיארגונומכנהו,

עלמקפידזאתעםיחדאךמגווןכהרכבאדםכוח
התייעצותושלואיזוניםבלמיםשלמערכתקיום

בחדשיואכןונהלים.בפקודותהמעוגנתמסודרת

ונוהגמשטרחוקתבהעדרהראשונים,המלחמה
וגישתונסיונוהבנו.לפימפקדכלפעלצבאי,

שלאתגרוהיהצבאיונוהגמשטרהפעלתלנושא.
איןכי,גרס1948ברעשיתכבראשרבן-גוריון,

לזרזאכ"אעלולחץצבאי;משטרבליצבאלקיים

התהליכים.את

עלהוטלהצבאימשטרלהפעלתמטהאחריות
אכ"אראשלהצעתכהתאם,1948בפגרואדאכ"א.

מונתהכחטיבות",אחידומשטרנוהג"לקבוע

העליוןלפיקודלהגישהוטלועליהבראשותו,ועדה

הצעות":שתכלולצבאיונוהגמשטרחוקתהצעת

משמעת,למשטר,הנוגעבכלמפורטותלהוראות

בקורסים,במחנות,החטיבות,בכלוסגנוןנוהג

עליון),פיקוד(העל.בפק.במטות,בחופשה,

במסיבותאוכל,בחדריומפקדים,טוראיםביחפי

שנערכוהוועדהבדיוני)13.2.48(.וכיו"ב"חג

הרמטכ"ל,סגןבמטכ"ל,האגפיםראשיבהשתתפות

הארציתהמפקדהוחבריגריןמונטישמיר,שלמה

חריפים,ויכוחיםהתגלעוגלילי,ישראלכראשות

של-בוועדהשיוצגותפיסותבשתימקורםאשר
מזה.סדיריםצבאותויוצאימזההמחתרתאנשי
משטרלהפעילשישגרסוהסדירהצבאיוצאי

מדים,כוללסדיריםבצבאותכמקובלצבאי,ונוהג
אותםלשכנעניסינו"וכו'.הצדעהדרגה,סימני
בחיילפעוליכולאינוהצבאדרגה,סימנישבלי

פקודות"לפיפועלהצבאכיבשדה,בעיקריום,יום

מליון.זאבאמר

אנשישביןהקיצונייםהתנגדוזולגישה

צורךישבכללאםחריףויכוחהתנהלהמחתרת.
חורבןאליהודרגה.וסימניאחידיםמדיםלהנהיג

תופיעלאקצין""שהמלהדשאא'עדותלפיטען

לאאכלמפקדיםויהיותייליםיהיוהעברי.במילון
שסבראלוןיגאלגםהצטרףזולדעהקצינים.

בסרטלהסתפקוניתןדרגהבסימניצורךשאין

גדוד",מפקד"פלוגה",מפקד"ייכתבשעליושרוול

בהגנהנ.נהוגיםשהיוהמונחיםלפי

הראשונהבישיבהכברשהתנהלוהוויכוחיםעל
יזרעאלי:יוסףהארציתהמפקדהחברכתב

הדעהבעליהדרגה.לציוןנמרצתהתנגדותהובעה"

שלבעממיותויפגעוהדרגותסימניכיטענו,הזאת

החייליםשכןבהם,צורךגםואיןהדמוקרטי,הצבא

שהםהיחידהמפקדיהםומימיממילאיודעים
ףירח"3.היהזהבענייןהוויכוחאליה.משתלכים

צבאיונוהגמשטרנגדההגנהאנשישלעמדתם

ודרשולהצדעההתנגדוהםנחרצת.הייתהנוקשה
חדרולטוראים,לקציניםשוויםמגוריםלקיים

עבודהעלמתבססהמאמר303-302.במערכותהתפרסםא'חלק*
סנטע"י1978כשנתשאושרהלפילוסופיה,דוקטורלחואי

חלקהמגויסים.לכלאחידומזוןמשותףאוכל

משטרהשלמיוחדתיחידהלהקיםלהצעההתנגד
תפקידלבצעניתןכיכטענה,החוקלאכיפתצבאית

חרףאךשונות.יחידותעל-ידיבתורנותזה
ונוהגמשטרחוקתופורסמהגובשההוויכוחים

חבישתלרבותאחידיםצבאמדי:שכללהצבאי,

שיונהגודרגה,סימניענידתכתפקיד:כובע

המקובלתשהזהירותכמידה"כצבאכהדרגה

לקבועהוטלמצומצמתועדהעל(זאת".תאפשר
השיטהלפיהמחנהבתחוםהצדעה;דרגה)סימני

לכלאהדמטבחהאמריקני;כצבאהמקובלת

נפרדיםשולחנותעםמשותףאוכלחדרהדרגות,

לקציניםכיאם(שוויםמגוריםסדרי;לקצינים

וסעדבילויהמגורים),בגודלהעדפהניתנה
להחלטההגיעהלאהוועדההדרגות.לכלמשותפים

וסמלים.קציניםשלהסטאטוסקביעתכרכרסופית

לאאךביניהםאבחנהלעשותשישגרסהרוב

החשיבותאתהדגישההוועדהבזכויות.להפלות

אתוכןזרים",ומשטרנוהגהשתרשותמניעת"של

ובביטוייםבשפותמשימושלהימנעהצורך

לועזיים.

להפעלתמטהאחריותקיבלהאדםכוחאגף

פורסמהאשרזוחוקההצבא.ביחידותהחוקה
התפיסההשפעתבהניכרהועדייןכאפריל

פעולותשטחיכלאתהקיפהטרםהמחתרתית,

ותיקוניםשינוייםבהשחלולאחררקהצבא.

ונוהגמשטרחוקתלתוקפהכ-1.11.48נכנסה.

הפעולהשטחימרביתאתהקיפהאשרמתוקנת,

אוטוריטטיוויהוראותאוסףזההיהאבצה4.של

שולחןמעיןבצבא.ההתנהגותכלליאתשקבע

בפחחסנקציות.כלהיולאלצדוכיאםערוך,

יסודשהיאהמשמעת,תובתהודגשההפקודה

כלשלהסופיתהמטרה":סדירצבאכלשלקיומו
במלחמהבקרב.יעילות-היאצבאיאימון

ממושמעיםחייליםרקלנצחעתידיםמודרנית
ללאומתואם...משותףמאמץהמפגיניםהיטב,

מאמץלשוםמסוגלאנשיםציבוראיןמשמעת

להשיגאפשרצבאיתמשמעתקיימא.וכרמאורגן
סוגיכלושיטתיים.זהיריםוחינוךהדרכהעל-ידי

ת"א.אוניברסיטת



התכונותאתהמפתחיםוההדרכההתרגול
עצמי,כבודעצמי,ערךהכרתשלהחיוביות

בצוותאעבודהשלורוחיוזמהביטחון,נאמנות,
בנושאעסקההחוקהואכןהכרחיים".הם-

הפרטוהתנהגותהרחבבהקשרהמשמעת

בפעילותהשתתפותכוללהצבאית,במסגרת

הצבאשלהתנהגותכללינקבעובחוקהפוליטית.

ושגרתהיוםסדר;צבאיונימוסמשמעתוהלכות
;ההצדעהצורת;קבעפקודותכוללבמחנה,חיים

צבאותיוצאיבהשפעת;למגוריםבקשרחובות
נפרדיםאוכלחדרייתקיימוכינקבע,סדירים

;בשדהאחדומטבחולבד"א,לסמליםלקצינים,
תפקידיהוגדרו;בשדהובישולאכילהסדרינקבעו

משפטסדריוכןתורנייםתפקידיםונקבעוהמפקד
גילוח,מדים,(החיילהופעת:משמעתייםוענישה

דתיהוויסדרי;ומידעידיעותאבטחתןתספורת)

למגויסים.השבעהטכסיופירוטבמחנות

החיובאתלהבליטהשתדלוהחוקהמעצבי

שעדייןמרכיבים,אותםלגביבמיוחדשבחוקה,

למשלכךהצבא.מאנשיחלקאצלהתנגדותעוררו

כצבאותהמקובלתהברכההיא"ההצדעהכיהודגש

איןצבאי...נימוסשלמובהקגילויהיאהעולם.

חבריםביןנימוסאותאלאהכנעה,סימןהיא

שלביתוהואהקסרקטין"אוואריבות".לנשק
ביתשמוחוקכפיומסודר,נקילהחויקוישהחייל,
פרטי".

ביקורתעוררובצבאוהפעלתההחוקהפרסום

וו,מפלגהבמפ"ם.במיוחדפוליטיים,בחוגים

ראתהעממי,סוציאליסטיצבאבקיוםשרגלה

מקצועי,צבאלהקיםניסיוןהחוקה,בהנהגת

נגדטענוהםהבריטי.הצבאנוהגיאתהמחקה
המנציחדרגותסולםונגדשבהמיליטריזםגילויי

שבוהביטחוןבוועדגםיוצגזהקומעמדות.סולם

אתכיקרריפטין,י'הוועד,חברהחוקה.נדונה

התגוננוהראשוניםבחודשים"(ההצדעהחובת
תדריהנהגתשללהוא;דוםועמידתהצדעה")בלי

הענקתוכןולחיילים,לקציניםנפרדיםאוכל
בציבורגםהתפקידי.הואהעיקרכיבטענהתארים

הוצגההחוקהבעיתונותחלוקות.הדעותהיוהרחב

לחוקהשדימוהוהיובריטיתכחוקההיתר,בין
אלהדבריםנגדחוצץיצאבן-גוריוןפרוסית.

חוקתעלועלילהזוחוקהעלעלילהזוהי":וטען

הבריטי".בצבאכזאתחוקהאיןכיהצבא.

אמנםנעשובקשיים.החוקההתקבלהבצבאגם

נקפואךהפרטים,ועובדוהדרושותההכנות

בהדרגהחדרואלהונהליםשחוקותעדשבועות
הדרגותסולםהנהגתהיובמיוחדקשיםלשורותיו.

ישליצורהצורךקיבלכאןהדרגה.וסימניבצבא

העלוההגנהאנשיבמיוחד.בולטביטוימאין

הבריטייםהדרגותבסימניהשימושמפניחשש

דרגהסימנילקבועלפיכךהוחלטושמותיהם.
מטעםזובמלאכההעוסקיםלהם.חדשיםושמות
בחנוהםהנושא.בלימודמאמציםהשקיעואכ"א

האנגלוסכסית,והשיטההקונטיננטליתהשיטהאת

גםהיהדות.מקורותובשארבתנ"ךבדקוואף
הצעותואכןהצעותיהם.להגישנתבקשוסופרים

אברהםהמשוררהדרגות.לשמותהועלושונות
גדודשרסגן:השמותאתלהנהיגהציעשלונסקי

דגלשרקולונל),(גדודשרקולונל),לוטנאנט(
מצביאג'נרל),מיג'ור(מצביאתתבריגדיר),(

אכ"אראשגםפילדמרשל).(עליוןומצביאגנרל)(

רמטכ"ל),(דגלשרדרגות:לשמותהצעההגיש

שירות,חטיבה,מפקד(שרתתאגף),ראש(שר

מח"ט,סגן(רבןשלררגותהציעבחטיבותחיל).

לשאר(סגןרבומבצעים),מנהלהקציני
חבריאתלכנותמשהוחלטאולםהתפקידים).

וכו'.אלוףשלהרעיוןנולדשרים","הממשלה

עלכתבובן-גוריוןהדרגותנקבעו1948ביוני

איילון)(צבילרר,במעמד")15.6(:ביומנוכך

כצבא"וסמליםדרגותעלהחלטנועשת),(ופריץ

רבסמל,טוראי,רבראשון,טוראיטוראי,:ופירט

סגן-קציניםוכו'.גדודאיפלוגתי,סמלרבסמל,

מ"פ,-סרןמ"פ,סגן-סגןמ"מ,-ראשון
שירותים,ראשי-סגן-אלוףמג"ד,-רב-סרן

חזיתמפקד(אגפיםראשיחטיבה,מפקד-אלוף
ףולא5.רב-רמטכ"לחזית),אלוף-

עםב-1.8.48,לתוקפונכנסהדרגותאישור
לידיעתוהבאתןמטכ"לכפקודותפירסומן

ייצוגדרגותעלהוחלטכמקבילהמפקדים.

אוהצבא,עםבקשרהבאיםתפקידיםלממלאי
בחודשיםחלהנוספתהרחבהחתן.גורמי

דרגותוסימנידרגותאזנקבעואוקטובר-נובמבר.
;בנובמבר)(ובחיל-היםבאוקטובר)(בחיל-האוויר

היבשה;בחילותלהםהרקעוצבעיכובעתגי

דגלימאוחרויותרוחילותלחטיבותשרוולסימני

העלאהוסדריההצדעהצורתנקבעוכןהחטיבות.

לדירוגהצעותגםנבחנואוקטוברבסוףבדרגה.

מעלדרגהלהוסיףהצעההועלתהבצה"ל.מחודש
בענייןהפשרההזוטר.בדרג-ושניהלרמטכ"ל

שנכנסהאל"מדרגתהנהגתעםהושגהזה
1950.בראשיתלתוקפה

צבאיונוהגמשטרלחוקתהיסודותהנחת

השניה,במחציתהדפוסיהוגיבוש1948בראשית
הפעלתאךמריר.צבאיצביוןלצבאהעניקו
אכ"אכאשררקנתאפשרהלמעשההלכההחוקה

ענישהמערכתולצדהצבאית,שיפוטחוקתכונן

ואכיפה.

צבאיתשיפוטחוקת
הצורךבלטהראשוניםהמלתמהבחדשינבר

לאכ"אתסייענהאשרמערכותשתיבהקמת

חוקתהפעלתבצבא:ומשמעתחוקלהשליט
משטרהוהקמת;בצבאהמשפטלניהולשיפוט
החוק,לאכיפתומעצרסוהרבתיומערכתצבאית

שתילהקמתמטהאחריותעבריינים.ולענישת

אךאכ"א.עלהוטלהולהפעלתןאלהמערכות
צבאיתמשמעתלהשליטאכ"אאתשדירבןהאיש

היאצבאיתמשמעת"כיגרסאשרבן-גוריון,היה
הואהרימהצבאזאתכשנוטליםהצבא...יסוד

נושאעמידה".כוחללאמסוכןאספסוףנעשה

כעדיפותבן-גוריוןעל-ידיהועמדהמשמעת

וחמושגדולצבאמקיוםחששהואשכןראשונה
לקיוםהערובהואתמשמעת,הרגליללא

בהשלטתלפיכךראההישראליתהדמוקרטיה
היאבאשרשעה"ושעהיוםיום"ברזלמשמעת

הצבא.לוז

גילוייםרבוהראשוניםהמלחמהבחדשיואכן

ג3043מערכות



אתהצבא.חייתחומיבכלמשמעתחוסרשל

שהיינומפני":בן-גוריוןהסבירוהסיבותהרקע

לאבהגנה"והוסיףהגנה"במשטרשנהארבעים

ביוםנקניתמשמעתואיןצבאית,משמעתשלטה

למסורת,זקוקהמשמעתלצבא.מתקבלשטוראי

היוההגנהחבריולשלטון.לחוקלדוגמא,

משמעת,בליצבאייתכןולאחפשיים...מתנדבים

הואוחוק".ממשלהבלימדינהתיתכןשלאכשם

בענייניםרק"לא-משמעתבצבאלהפעילדרש

יוםבענייניגםאלאקרבית,בפעולה-גדולים

ריקנותעלובקפידהקטניםפכיםבשמירתיום,

כילהם",ומחוצההאימוניםבשעתוסדרוניקיון

הקרבית...בנכונותרקלאנמדד"צבאשלכישרו

פרטיםאלףעלובשמירהמעולה...בסידוראלא

פחותלאהצבאשליכולתותלויהשבהםקטנים

בחירוףמנצחיםאיןקרבית...בנכונותמאשר

מהווה,פרטיםבפרטיומדוקדקטובארגוןנפש...
ןוחצנה"7.סודשלרבעיםשלושהאולי,

לגלהביאהצבאביחידותצבאיתמשמעתהעדר
דאגהלמקורהפכואשרצורותיה,כלעלעבריינות

רבבותקליטתכאחת.והצבאיתהמדיניתלהנהגה
מלחמתניהולכדיתוךקצר,זמןבפרקמגויסים

בתופעותגילווסדיר,צבאילגוףוהפיכתםקיום,

בשטחיוביזהשודפשיעה,מעשיכהןקשות

ועריקה,משירותתודקפ1נשק,תאונותלצדכיבוש,

המגויס.במשפחתבתמיכהסדרמאיבעיקרשנגרמו

מפקדהעניר9481פברוארבראשיתכברואכן
והאשמותתלונותלבן-גוריוןשאלתיאל,דודהש"י,

פלילייםומעשיםרצחמעשיעבריינות,עלכבדות

בן-המוסר.באשיותפגמוואשרבצבאשבוצעו

הליקויים"אמר:אףולימיםקשותזועזעגוריון

הייתילאדחוף.תיקוןדורשיםשנתגלוהפנימיים

מינימכלששדדולחברינומגיניםשיהיורוצה

מקוםבשוםולאביפוהשודאסבוללאמקומות.
לאאלה,מעשיםעלכששמעתינחרדתיאחר.

לבדוקריפטיןי'עלוהטלתילהאמין,יכולתי
בטחוניערערזהאותי;הדהימהבדיקתואותם.

המחלמב"8.מוסרכוחזהמהיודעאניבניצחון...

בן-גוריוןהטיל1948,בפברוארב-10ואכן,

וההאשמותהתלונותאתלחקורריפטיןיעקבעל
והפקרותהתפרעויותעללאזניושהגיעוהקשות
ח"מלפהו9.ההגנהמאנשיכמהבקרב

לנקוטוהמליץהעוברותאתחקרריפטיןיעקב

זהובכללהמצב,אתלתקןכדיאמצעיםשורת
חקירתעלהמבוססתמשפטיתפרוצדורהקיום-

יישאאשרכללי,תובעמשרתיצירתעובדות:
באחריות.

האשמיםוהבאתחקירהמנגנוןלהפעלת

לפיהפועלקבועמשפטימנגנוןהקמת;למשפט

התחיקהעקרונותהבאתאחידים;כללים

לדיוןמוותדיןפסקשאלתובמיוחדהמשפטית

דומהברוחהמלצותהביטחון.בוועדעקרוני

רודגםהביאוענישהשיפוטמוסדותלהקמת
הדןמוסמךמוסדא)"נימנו:עליהםשאלתיאל.

סוהרבתיג);צבאיתמשטרהכ);נפשותבענייני
שירותלהקמתבסיסהיוואלההמלצותצבאיים".

הצורךלהקמתםקדםאךצבאית.ומשטרהמשפטי
המשפטיתקייםפיהעלצבאיתחוקהבכינון

כימאין,ישליצורצורךהיהזהבתחוםבצבא.

בירושהקיבלהישראלשמדינתהמשפטיתבמערכת

צבאית,חוקהשלמקומהנפקדהמנדטמממשלת

משלה.צבאהיהלאמנדטכאוץלאוץ-ישראלשכן

פקודתעלהמשפטאתלבססלפיכךנהגהההגנה

המנגנוןהרכבבדברהוראותקבעההחדשההחוקה
ועונשיןעבירות;המשפטבתימערכת;השיפוטי

מוסמךמפקדובפניהמשפטבבתיהדיוןומהלך

כשופט.

אתהשיפוטיתהמערכתכללהלחוקהבהתאם

רשאי(כשופטמוסמךמפקד:הבאיםהמוסדות

סדרהפרתשל:בעבירותפקודיואתלדון

פקודה;מילויאימשטר;הפרתומשמעת;

;אישיציודבשמירתרשלנות;משירותהשתמטות
;הפקודים)אחדשלברכושואובכבודופגיעה

בעבירותדן(מיוחדבית-דיןמחוזי;בית-דין

בית-דיןמקסימלי);לעונשצפויבהןשהנאשם

התביעהלערעורים);דיןכביתמכהן(עליון
זכותנאשםלכלכיקבע,החוק(סנגוריםהכללית;

נמסרהשיפוטלחוקתבהתאםסנגור).לבקש
לנשיאהצבאשלהמשפטיהמנגנוןעלהפיקוח

לידינמסרההחקירהוהנהלתהעליוןבית-הדין

המשפטיבמנגנוןהראשי.הצבאיהכלליהתובע

יועץ-חתנחוםעו"דחלק:לקחוהבכיר
נשיא-אבישר)האלוף(פרידמןפוןמשפטי;
תקנותובהכנתכערעוריםטיפלאשרהעלית,בית-הדץ

התביעהראשותאתהצבאיים.בבתי-הדיןלדיון

אברהםמקצועיעו"דמרס)בחודש(קיבלהכללית
תוכ"לים)(כללייםתובעיםמונוולעזרתוגורלי

שהיולחטיבותבהתאםהשיפוטיים,למחוזות
קיבלואלהחטיבתיים).תוכ"לים(אזקיימות

והופקדומחוזייםכח--דיןנשיאישלסמכויות

ייחוד,שתבעלפלמ"ח,החוקה.ביצועעללמעשה

כלעלחלההתוכ"לסמכותמשלו.תוכ"לנקבע
חילותכוללהחטיבהשלהגיאוגרפיהמרחב

במרחב.שחנוושירותים

החדשההחוקהכיהתבררקצרזמןתוךאולם
הסדיר.הצבאשלצרכיואתהולמתאינה

להעתקתהתנגדותמתוךהחוקה,מעצבי
שנשענהחוקהגיבשוזרים,צבאותשלחוקותיהם

למציאותשהתייחסומבליהמחתרת,דפוסיעל

על-מנתוגידים.עורלקרוםשהחלההחדשה,

המבואעללעמודהראוימןתפיסתםאתלהבין
:נאמרבהלחוקה

חברכלההגנה)ארגון(ל-ארובהכנסוהואיל"
לחוקתול-אר,אמוניםלשמורעצמו...עלמקבל

ה-אר,שלבאשיותיושהוגדרוכפיולתפקידיו,

לצייתה-אר,שלמשמעתועולעצמו...עללקבל

פקודותיו...לכל
ה-ארכיהשארביןנקבעה-ארובאשיותהואיל"

פיקודע"יהמתנהלתאחידהארציתחטיבהמהווה
חבריועלהיחידההמרותולומרוכז...אחידצבאי

תפקידיו.במסגרת
הממוניםובאישורוהנוהגההסכםולפיוהואיל"

מפקדהל-ארנתמנתההלאומייםהמוסדותמטעם
ה-ארעלהעליוןהפיקודנמסרלהאשרארצית

המ"א.להלןושתקרא
תש"א''החברותפקודתשל26והסעיףוהואיל"
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הכללילתובעמרסבחודשנתמנה:גורליאברהםע"ד

חבריאתשחייב26,סעיף)1941(תש"אהחכרות
כאשרלדרגותיהם,דיןבתיבפנילהישפטההגנה
לאזומערכתותובע.בית-דיןנקבעמשפטלכל

עם,1948בראשיתומוקם.ההולךלצבאהתאימה
ההמוניים,החובהגיוסיוהפעלתהמלחמהפרוץ
הכנתה,אשרצבאית,שיפוטחוקתלכונןהוחלט
עלהוטלהאכ"א,שלהטיפולנושאילשארבניגוד
הקשורלכלהתנגדותמתוךאלה,המחתרת.אנשי

החוקאתלאמץשלאהחליטוהבריטי,בשלטון
אתלאואףישראל)משטרתאתהמחייב(האנגלי
לכונןשאפושכןהעבר-ירדני,הקורפוסחוקת
רווחתשהייתהכפיהתפיסהאתשתהלוםחוקה

המשפטיהיועץהחוקהאתהכיןבפועלבמחתרת.
על-ירינעזרכשהואחת,נחוםעו"ד-ההגנהשל
ויוסףיזרעאלייוסף-הארציתהמפקדהחברי

במקום(דורייעקבהסופיובשלביעקבסון חוקת"בשםנודעהאשרהחוקהן0(ןוסבקעי.
שלהאישורשלביאתעברהתש"ח",השיפוט
הביטחוןוועדתהמ"א-העליוניםהמוסדות

קיבלהבמאיבו-19482מרס-אפרילבחדשים-
גלילי.ישראל-הרמ"אצולפיחוקיתוקף
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החברלדרגותיהם.דיןבתימקייםה-אר'קובע:
מפקדיוהוראותעלאוה-ארתקנותעלהעובר
לחוקתבהתאםדיןבתילפנילמשפטיועמד

השיפוט'.
ב-ארהמשמעתה-אראשיותולפי-והואיל"

הפנימיתהכרתועל-השארבין-מושתתתהנה
קיוםלשםלכןרעות...יחסימשטרועלהחברשל

המשמעתמשטרקיוםולשםכ-ארוצדקמשפט
סמכויותיה,ובתוקףה-ארלאשיותהמתאים

השיפוטלתקנותתוקףונותנתהמ"אבזהמאשרת
השיפוטחוקתהשיפוט.לחוקתבהתאםב-ארוהדיון
ויחידותיומוסדותיוכלעלה-אראתתחייבתש"ח

ישראלבארץהןדרגותיהםכלעלה-ארחבריואת

לגבולותיה".מחוץוהן
מעצביכיללמוד,ניתןאלהמבואמדברי

הצבא,אתראוביסודם,מחתרתאנשיהחוקה,
ארגוןשלכהמשךולהתגבש,לקוםשהחל

בפקודותיסודותיהאתעיגנוולכןהמחתרת,
ו"פקודתההגנה"אשיות"-ההגנהשלהיסוד

והיאמחתרתמונחיעדייןהםמונחיההחברות".

הישובייםהביטחוןממוסדותסמכותהשואבת
הפיקודכמוסדהרמ"אבראשותהמ"א-הישנים
גםלביטויבאהזותפיסהההגנה.שלהעליון
המ"א"ותקנותיה:שבחוקההפרשנותבדברי

עלהעליוןהפיקודלואשרהמוסדפירושו-
המכהןה-ארחברפירושו-הרמ"אה-אר".
מקומו.אתממלאאומ"אראששלבתפקיד
הרשותראשהואהרמ"אתפקידובתוקף

אואישכלפירושו:ה-ארחברבארגון.המשפטית
תקנותלפיוהושבע(ה)ל-ארשנתקבל(ה)אשה
שפועל(ת)מיכלגםוכולללזמןמזמןה-אר

נתקבללאאםגםבשליחותו,אוה-אר,במסגרת
כנ"ל".נשבעאו

אוניסיוןמעשה,כלפירושה"עבירה
לשבועתבהתאםשלאמעשהמעשייתהשתמטות

החברות,לפקודתאוה-ארלאשיותל-אר,החבר
אוכיוםבתוקףשהםכפיב-אראחרחוקלכלאו

עבירהכלוכולללזמן,מזמןבתוקףיהיו

עויןהזו";החוקהשלג'בחלקמהמפורטות
שהוכרזזר,שלטוןאוציבותאיש,כלפירושו"

כאשרפירושו"שע"חבשירותמ"א".ע"יכעוין
ה-ארכחשלחלקמהוהאוקשורהנהוה-ארחבר

בשרותנמצאאועויןאואויבנגדבפעולותהעסוק
לחוקביחסאוכלליבאופןמ"אע"יהוכרזאשר
שעתכשרותמחבריולחלקביחסאוב-אר,שהוא

שהואאדם"האויבהוגדר2מס'בתקנהחרום".
כגוןעונשיםהוזכרו-99בתקנההישוב".אויב

שלאלתקופהאחרתיישובלנקודתגירוש
וכו'.חרםהטלתמהארגון,גירוש;שנהעלתעלה

המשיכוהחוקהמחבריכיניכראלהמדברים

מבלימחתרתשלובמונחיםבמושגיםלחשוב
שובהוחל,שבהקמתוהחדשהצבאכישהבחינו

המושתתבהקפו,וקטןערכימחתרתיארגוןאינו

לונשבעושאףחבריו,שלפנימיתמשמעתעל
אתתאמהלאהענישהמערכתגםלכןטמונים,
הראשונהבתקופהכברואכןהחדשים.הצרכים
תקפותהבדבררביםשאלהסימניהתעוררולקיומה

באהוומבוכהיישומה.ואפשרויותהחוקהשל
התוכ"לעל-ידישהופנושאלותבשורתביטוילידי

לדיןלהעמידהחוקהעל-פיניתןהאם:לרמ"א
לשפוטיכוליםהאם?ההגנהחברישאינםאנשים
הזמןהגיעלאהאם?זריםשבוייםהחוקהעל-פי
ולהכריזעוין""המונחלגביההגדרהאתלשנות

משפטאנשיגם?עויןככוחהערביהאויבעל
שאבהאשרהחוקה,נגדטענותהעלונוספים
הסמכותבעודהארציתמהמפקדהסמכותה
יתרההביטחון.מחלקתבידיהייתההעליונה

העברתועםהעםמנהלתהקמתעם-מזאת
לאחריותההביטחוןנושאילניהולהסמכויות

שאבהשהחוקהאפואיצאלהתקיים.המ"אפסקה
בחדשיםלהתקייםחדלשלמעשהמגוףסמכותה

שיפוטיתרשותומראש1948אפריל-מאי

קיבלהשבוהמועד-במאיב-2בטלהשמשרתו

זוהתפתחותהרמ"א.צועל-פיחוקיתוקףהחוקה
לאהחוקהשמעצביהעובדהמןכאמורנבעה
שנוצרה,החדשההסיטואציהאתעדייןהבינו

החוקהאישורבעתעריםהיולאהםאףומאשריה
פרסוםעםרקהחדשים.לתנאיםבהתאמתהלצורך
התקנותביןהחוקהנכללהצה"להקמתפקודת

הבסיסולכןמ-31.5.48.צה"לאתהמחייבות
אףוהיורעוע,היהמאיבחודשהחוקהשלהחוקי
הצבא.מגויסיכללעלחלההיאאיןכישטענו,
השירותהשקיעהחוקהמגבלותחרףאך

אותה.יאמץשהצבאכדימאמצים,המשפטי
למלאלחייליםהורהליחידותששלחבחוזרים

וביןארגוןחברישהםבין"החוקהסעיפיאחר
החוקה,עלשנמתחההביקורתאךשאינם".
כלבמשךואכןלאימוצה.הבסיסאתהחלישה

החוקהאתלבקרחוקאנשיפסקולא1948שנת
:היושעיקריהןשונותטענותנגדהולהעלות
סדירצבאצרכיאתתואמתאינההחוקה-

עדהמשפטיובסיסהריבוניתמדינהבתקופת
:גורליהתוכ"לכךעלאמררופף.הואלפרסומה

פירסמולאהמדינה,הכרזתלאחרחודשיםששה"
הדעותשלכלשיפוט,חוקתאלאדבר,שלכסיכומו

עצמוהפרסוםוגם(הצבאצרכיאתמספקתאינה
הצבא)שלהמשפטיהשירותידיעתבלינעשה

השיפוטלחוקתניתןכימתאימה,לאובצורה
שלהמשפטיוהבסיספרסומה,מיוםרקתוקף

עדהעבירותולגביזה,תאריךעדהצבאפעולת
כך".על-ידירופףנשארזה,תאריך
מחוקק,ממוסדתוקףקיבלהלאהחוקה-
אםספקהמדינה.מחוקיחלקמהווהאינהלכן

תוכלהשיפוטחוקתלפיהדיןבתימערכתפעולת
העליוניםהמשפטמוסדותבפניבמבחןלעמוד

המדינה.של

מנגנוןלכלהתייחסהלאהשיפוטחוקת-
ומעצר.סוהרבתיכוללהענישה,
דוגמההוותההשיפוטחוקתכיאפואנראה
הוטלכאשרמחתרת,אנשישגילולקשייםאפיינית
הצבאיותלמסגרותותכניםדפוסיםלצקתעליהם

העיקרייםמהגורמיםהייתהזותופעההחדשות.

חוטר-ישיעללהטילהביטחוןשרשללהחלטתו

ועו"דהיהודיתוהבריגדהההגנהאיש

שתהלוםצבאית,שיפוטחוקתלכונןבמקצועו,
זולדרישההריבונית.במדינההצבאצרכיאת

הצבא,שלהבכיריםהמשפטניםגםהצטרפו
זמןכל"בתזכיר:שהסבירגורליהתוכ"לוביניהם
חשאיצבאיארגוןהייתהשההגנה
סמכותו,אתשקבעהואאישכלשלתפקידו
סדירכצבאלישראל,הגנהצבאהקמתעםואולם

התפקידלאלקציניו,צבאיותדרגותהענקתועם

היאהצבאיתהדרגהבעיקרואוליגםאלאבלבד,
קצין".כלשלסמכותולגביהקובעהגורםשתהיה

אםהקורה,לעוביבן-גוריוןגםנכנסזהבשלב
כילזכור,ישהחוקה.נגדטעןלכןקודםעודכי

החוקהאתלהכיןחתעו"דהחלבהבתקופה
בן-גוריוןשלסמכותועדייןהייתה1947(,שלהי(

מערכתבמבנהרה-ארגוןשחללאחררקרופפת.
הרמ"א,משרתובוטלההמ"אפורקה(הביטחון
לממשלהעברהוביטחוןצבאלנושאיוהאחריות
הואביוליבנושא.לטפלבן-גוריוןהחלבראשותו)

יסודותהצעת"להכיןעליווהטיללחוטר-ישיפנה

הצבאלצרכישיענוצבאי"ושיפוטצבאיחוקשל
ברוחחוקחקיקתעללחץהמטכ"לגםבמדינה.
קבוצתעלהוטללכךבהתאםהאנגלית.החוקה

האסכולהכמייצג-חוטר-ישיובהםמשפטנים
היועץ-חתנחוםעו"דהצבאית-בריטית,

הראשיהתוכ"ללשעבר,הגנהואישהמשפטי

לאחדהשתייךשלאמקצועיאישגורלי,אברהם
ולהציעלערוך"נוספים,ומומתיםהמחנותמשני

סידור"עלתכניתוכןדיון",וחוקתצבאחוקת

הביטחוןבמשרדהצבאיוהחוקהמשפטיהמנגנון
עיקריות:הצעותשתיהוגשולוועדהוהצבא".

הצבאימהחוקשהושפעהחוטר-ישיהצעת
נקודתאתהרואיםהאמריקניוהחוקהבריטי
שלוהצעתומקצוע,איששאינובמפקד,הכובד
הקונטיננטליתהתפיסהעלהמבוססתגורלי

כישיבתמקצועית.משפטיתבמערכתהדוגלת
המשפטיוהיועץהביטחוןשרבהשתתפותמטכ"ל

הוחלטדברשלובסופובאריכותהבעיהנדונה
חוטר-על-ידישנוסחההחוקההצעתאתלקבל

עלהפיקוחמסירתעלהתבססהואשרישי,
עלתהזוהצעההפרקליטות.לידיהצבאיהמשפט
הבגיטיכצבאהקייםהנוהגעםאחדבקנה

לעבורהדיןפסקיחייביםפיושעלוהאמריקני
הראשית,הצבאיתהפרקליטותמנגנוןשלביקורת

ולסניגוריה.לתביעהמעלשהוא

אתלהסירוכדיהחדשהחוקלקבלתעד

30433מערכות



החוקה,לאשרורביחסשהתעוררוהספקות

חוקת(חירוםשעתתקנותב-8.9.48פורסמו
מחודשתמהדורהאלאהיושלאתש"ח),שיפוט

החדשותבתקנותתש"ח.השיפוטחוקתשל

מדינהלמונחיוהוחלפוהמחתרתמונחינמחקו

במקוםהמדינה","נאמריישוב""במקום(וצבא
הצבא",שלהכלליהמטה"-ההגנה"מטה"

במקוםהכללי",המטהראש"-רמ"אבמקום
סמכויותהוגדלוכןחייל")."-הארגון"חבר"

המפקדים.שלהענישה

צבאילפרקליטחוטר-ישימונה1948בשלהי

שפורסמהחדשה,חוקהלנסחהחלוהואראשי

החוקלפרסוםעדב-1955.רקבכנסתכחוק

הקיימתהמסגרתעללשמורשבאותיקוניםהוכנסו

מהתנאיםכמתחייבחדש,תוכןבהלצקתזאתועם

הפרקליטותאתלכונןהחלחוטר-ישיהמשתנים.

אתתחתהמאגדתכשזוחדש,בסיסעלהצבאית

מערכתואתהתוכ"לבראשותהתביעהמערכת
הסניגוריה.

כלעלהחוקהנגדשהושמעההביקורתחרףאך
בהשלטתהיהרבשחלקהספקאיןמגרעותיה,

לא"חת:לנחוםהרמטכ"לשכתבכפיבצבא,חוק

גםתש"ח,חוקתכיבעיקרון,דעתיאתשיניתי
אינהשונים,תיקוניםבהמתקניםהיינואילו

מןקיומו.תוךשנתגלוכפיהצבא,לצרכימתאימה

עומדתלאהנ"לדעתיחדשה...בחוקהההכרח
תש"ח,...לחוקתהחיובית...להערכתיבסתירה

המחתרתמתקופתמעברגשרשימשהאשר

גלוי".וצבאבמדינהסדיריםחייםשללתקופה

ולציין:להוסיףישהרמטכ"לשלאלהלדברים

חוקתלערוךהוטלעליההמחתרתיתההנהגה
כעזרתהנושאעםהתמודדההצבא,עבורשיפוט
מאוחרלכןהמציאות,במבחןעמדושלאכלים,
הטיפולנמסרואילוייתכןבשינוי.צורךנוצריותר

החוקבתחוםמקצועלאנשימלכתחילהבנושא
שלהשניהבמחציתהנעשהשהדברכפיהצבאי,

נחסך.זהשלבהיה-השנה

קציניםוקידוםמינויים
שלאחריותובתחוםנכללאשרנוסף,רגישנרשא
גםקצינים.וקידוםהמינוייםנושאהיהאכ"א

חדשמינוייםמשטרלכונןצורךהורגשזהבתחום
כתקופהבמחתרת.שרווחכפיהמשטראתשיחליף

המינוייםמערכתאתלבססההגנהפיקודנטהזו

בהשניכרוסגורהעליתהייתהוהתוצאהמבפנים,

פוליטיים.מנהיגיםשלהשפעות

אחריותהוטלהשעליואכ"א,אתהעמידזהמצב

העוסקואכןסבוכות.בעיותבפנילנושא,המטה
אכ"אשלוהסמכותהאחריותתחומיבבדיקת

השנייהבמחציתהלמיסודועדהמינויים,בנושא

:השוניםברבדיולהבחיןשלאיכולאינוהשנה,של
מידתעלויכוחהתנהלהפוליטיברובד45

עיקרבצבא.המינוייםבמשטרהמפלגותמעורבות

מפ"םמנהיגילביןבן-גוריוןביןהתנהלהוויכוח

להעמיקושאפווסוציאליסטיעממיבצבאשדגלו

שורתהרחבתעל-ידיבצבאמפלגתםמעורבותאת
מקרבה.בכיריםתפקידיםממלאי

חילוקינתגלולצבאיהפוליטישביןברובד18

צמרתלביןבן-גוריוןביןגישותוהבדלידעות
מפקדיםלמנותרשאימיבשאלות:הצבאפיקוד

ביןלהתקייםשצריכההיחסיםמערכתומהיבצבא
בנושאיהעליונההאזרחיתהרשותכמייצגבן-גוריון

הצבא.פיקודלביןוביטחוןצבא

העדר:נוספיםנושאיםשניעלוהצבאיברובד6

למינויאחידיםוקריטריוניםממוסדמינוייםמשטר

הפלמ"חלמטהנפרדמינוייםמשטרוקיוםקצינים

אחד.פיקודצינורבאמצעותשלא

שעהבן-גוריוןבפניעלהזהנושאיםמכלול

משטרלשינוידרכואךהצבא,אתלהקיםשהחל
שמקורםקשים,במאבקיםלוותההמינויים

הביטחוןמוסדותבידישהיוהיתרבסמכויות

ואכןהצבא.כלפיהמדינהקוםטרםהיישוביים

המלחמהבחדשיכילמדים,אנובחומרעיוןמתוך
המפקדהעל-ידיהמינוייםמשטרנקבעהראשונים

המחלקהבאמצעותגלילי,ישראלבראשותהארצית
באחריותשנשאהב'),מחלקה(שלההאופרטיבית

המינוייםנקבעוכאןולמינויים.כללייםלנושאים

הזוטרהדרגשלהמינוייםנעודהבכירהדרגשל

תמידלאהמקומיים,המפקדיםעל-ידינקבעו

המינוייםשיטתעלאחידים.לקריטריוניםכהתאם

:החמישהועדתבפניגליליי'יותרמאוחרהעיד
מפקדיכלהמינויים...שללפרוצדורהביחס"
מלאהבישיבהאושרוכולם...כמעטהחטיבות,

על-ידישאושרולאחרהארצית,המפקדהשל

אושרוגדודיםמפקדיב'...למחלקההמטהראש
אושרוהםגםנפותמפקדיב',מחלקהשלבישיבה
י.הארצית"יהמפקדהשלב'מחלקהשלבישיבה

המפקדהעל-ידינקבעהצבאפיקודהרכבדהיינו,
עסקניובראשותהפריטטיהמבנהבעלתהארצית

האם-אכ"אראשנשאלכאשרואכןמפלגות.

מניחאני"ענההפוליטיתשייכותועלהאישנשאל

להבחיןוישנשאל,לאבמטהידעו.ב'שבמחלקה

שואליםהיולאבמטהב'...מחלקהלביןהמטהבין

מקריםהיוהמפלגתית.השתייכותועלהאישאת

י2"עודמ.הבינולאמסוים,מינויקיבללאשהמטה

דורי,הרמטכ"לעםמתואמיםהיוברובםהמינויים

מספרנעדרהואמחלתומפאתכילזכור,ישאך
מילאזהבתחוםהדומיננטיהתפקידואתחדשים
גלילי.ישראל-הרמ"א

הממסדעל-ידישנקבעהכפיזו,מינוייםשיטת
בראשיתכברכן,ועלסדיר,צבאהלמהלאהפוליטי
להנהיגבן-גוריוןהחליטהצבא,הקמתתהליך

:הכאיםהעקרונותעלהמכוססחדשמינוייםמשטר
המינוייםמדיניותלקביעתהאחריותהעברת18

פוליטיגוףשהייתההארצית,מהמפקדהבצבא

לשר-מאוחרויותרהבטחוןמחלקתלמנהל

צבאבנושאיעליונהאזרחיתכרשותהביטחון,
הבכירההיררכיהדרגבאמצעותהפועלוביטחון,

ובתיאוםאכ"אוראשהרמטכ"ל-הצבאשל

עמם.

למנועכדיא-פוליטי,כגוףהצבאפיקודכינון45
בשניםשקרהכפיאחד,פוליטיזרםעלביסוסו

פיקודצמרתשלגדולחלקכאשרהראשונות,

מפ"ם).(אחתמפלגהעלנמנההצבא

סדיריםצבאותיוצאיוקציניםמפקדיםשילוב18

הצבאיוהנסיוןהידעשינוצלכדיהצבא,בפיקוד

השנייה,העולםבמלחמתשירותםכתקופתשרכשו

צבאית,במתכונתהמינוייםמערכתכינון45

ובהתאםומרותהיררכיהסמכות,עלהמבוססת
ונסיוןידעכישורים,שלאחידיםלקריטריונים

הצבא.שלטונותעל-ידישיקבעוכפיצבאי,

ככרכמתוכנן.בוצעהלאזומדיניותאולם
הייתה1948,וראשית1947בשלהיכיצויין,

עדייןהצבאיתבמערכתבן-גוריוןשלסמכותו

צמותעםבעימותמלהיכנסנזהרהוארופפת.
הכובדבנקודתלהתמקדביכרשכןהקיימת,הפיקוד

זהבשלבהמלחמה.וניהולהצבאהקמת

:בלכדבכיריםמינוייםשלושהבפירסוםהסתפק
דורייעקבהארצית,המפקדהכראשגליליישראל

הנהלתשלצבאיכיועץרטנרויוחנןכרמטכ"ל

1947(.יוני(ביטחוןלענייניהסוכנות

-השנייהההיררכיתהרמהשלהמינוייםאת

דורייעקבפירסם-במטכ"להאגפיםראשי

באותהבן-גוריוןסמךעליוגלילי,י'עםבשיתוף
מינוייםשיטתנגדבן-גוריוןיטעןלימיםתקופה.

פוליטימגווןעלהפיקודצמרתביסוסונגדזו

ממפלגתומפקדיםמינויעלעמדלאכיואםמסוים,
בכוונהשהםחששליהיה"טעןמפא"י),(שלו
י3(לאיתלאש).ממפלגתי"חלשאישמזנו

המינוייםבתחוםגלילישלמעורבותוואכן

המפקדיםמרביתהמקורות:מתוךהיטבעולה

ראשאמנםדורי.על-ידיומונוידועלהוצעו
אתייחסהחמישהועדתבפניבהעידואכ"א,
אולםהמלצתום,לפילרמטכ"להמינוייםסמכות
האישהמציאות:עםאחדבקנהעולהאינהעדותו

היהעתבאותהזומרככהבמלאכתבפועלשעסק
ונהליםהוראותאכ"אלראששהעכירהואהרמ"א.

כהוראותפירסמםוהאחרוןהמינויים,בתחום
לתפקידים,מועמדיםהציעכןהצבא.אתהמחייבות

הארציתהמפקדהכיןמקשרתחוליהוהיווה
מינוייםמשטרהרמטכ"ל'ן.בראשותלמטה-הכללי

לכינוןהראשוןמאבקובן-גוריון.אתקומםזה

בשאיפתואפואקשורהיהחדשמינוייםמשטר
והואהפוליטיהממסדמידיהמינוייםאתלהפקיע
תופעות:כשתיהתמקד

המפקדהעל-ידיהצבאפיקודהרכבקביעת41
להשפעתפתחשפתחהגלילי,בראשותהארצית
והרכבהמינוייםמערכתעלפוליטייםמנהיגים

הפיקוד.צמרת



במטהמפקדיםשכבתעלמפ"םהשפעתש4
עלנמנומפקדיושמרביתובפלמ"ח,הכללי

הפלמ"חאתלטפחהשתדלהזומפלגהשורותיה.

באמצעותהארציתבמפקדהייצוגהעלולשמור

באפרילרקבנקל.עלהלאזהמאבקהרמ"א.משרת
והאחריותהעםמנהלתמשהוקמהמאיוראשית
אחריותהלתחוםעברהוביטחוןצבאלנושאי

המ"א(היישובייםהביטחוןמוסדותבטלו

תהליךשלראשיתווהחלהרמ"א)בראשות

הפוליטי.מהממסדהצבאשלההינתקות

מאבקבן-גוריוןניהלשבוהאחר,התחום
צבאותיוצאיהצבאיבפיקודלשלברצונוהיה

הצבאאתלהקיםבידויסייעושאלהכדיסדירים,

הצבאי.ונסיונםמיומנותםלאורמקצועיבסיסעל

בארץהייתהשכברזומפקדיםלשכבתבנוסף

בשלהיכברמחו"ל.מקצועייםכוחותלהביאשאף

בצבאותששירתוקציניםלחפשהחל1947
ששירתוומומחיםהשנייההעולםבמלחמתסדירים

כךוהאמריקני.הבריטיבצבאפיקודבתפקידי

בוועדהגריןמונסיקולונללוטננטלפעולהחלו
צבאיכיועץמרכוסדודוקולונלמטהלתפקידי

בן-גוריוןהמשיךהזמןבהמשךגםלבן-גוריון.

בכללגייסבחו"להמשלחותלאנשילהורות
התחומיםובכלהמקצועותבכלמומחיםהמהירות

מאירסוןג'שרתוק,מ'שמיר,לש'הוראותיוראה(

בן-גוריוןשלזהצעדולארץ.ולשגרםקולק)וטדי

איכהבעתההגנהפיקודצמרתעל-ידינתקבל

בן-גוריון.הדבריםאתראהכךלאאךאמון.

עלאפואנסבלאאיתםניהלשהואהוויכוח
וניסיוןידעעלאלאבמחתרת,אדםכוחאיכות

כידרכו,בראשיתכברברורהיהלבן-גוריוןצבאי.

מנותקתהיותהחרףהמחתרת,שלהפיקודצמרת

שהושגהוהטכנולוגיתהצבאיתמההתפתחות

צבאותיוצאילקלוטנוטהאינההמלחמהבמהלך
זו.במגמהנאבקוהואסדירים,

בקיוםנגעבן-גוריוןניהלאותונוסףמאבק

אותוהפלמ"חמטהעל-ידינפרדמינוייםמשטר
:אלוןיגאלמפקדותיאר

נפצעים,אובקרבות,נופליםשאנשיםבמידה"

ממלאממנהבמקוםהחטיבהאוהגדודמפקד

הואטוב,יהיהשהמינויחושבהואאם;מקום
אםקבוע.כמפקדפלוניאתלהשאירלימודיע
חברים6-5מתייעציםאנחנואישיתלימוכרהאיש

מפקדלהיותמתמנהפלונישאישמכתבונשלח

היאזומבררים.ערעורישאםפלוגה.אוגדוד

דיוןנדוןשלאמינוישאיןכמעטהפרוצדורה...

י6"ח"מלפה.במטהרגיל

שהמינוייםתבעהואבן-גוריון.השיגזושיטהעל

קריטריוניםועל-פיאחדפיקודצינורדרךיבוצעו

מטהכיכנקלבידועלתהלאדרישתואחידים.
בהבטיםהיהשקשורזהלנושאייחוד.דרשפלמ"ח

מפ"םאנשיפוליטיות.בעיותנילוובלבד,צבאיים

בצבאפוליטיזציהכהשלטתבן-גוריוןאתהאשימו

נקבעיםהמינוייםשבוכוחני,משטרובהנהגת
ואכןדעתועלעמדבן-גוריוןיחיד.דעתעל-פי

השנייהבמחציתהרקפתרוןלכללהגיעזהנושא

ייחודווביטולהפלמ"חמטהפירוקעםהשנה,של

המינויים.בתחוםגם

כשאיפתובן-גוריוןמיקדמאבקועיקראתאך

המקייםא-פוליטי,כגוףהצבאפיקודאתלכונן

ההנהגהבראשלעומדולויאלייםישיריםזיקהקשרי
מחוץנוסףגורםשלמעורבותללאהבטחונית

דרכו.בראשיתכברניכרזהצעדוהפיקוד.לצינור

רופפתעדייןהייתהסמכותועתזה,בשלבגם
עקרונותעלנאבקכמלואה,בוצעהלאומדיניותו

זועמדתויעבור.ובלייהרגבבחינתעבורושהיו

ראשיתעם1947,בשלהיכברביטוילידיבאה

שללמינויובתוקףהתנגדכאשרהחטיבות,הקמת
לימים(תל-אביבחי"שחטיבתלמפקדשדהיצחק

התבטאויותיואתזכרבן-גוריוןגכעתי).חטיבת

)1946(,הבריטיםנגדהמזויןהמאבקמתקופת

השתתפותהעלהציוניתההנהלהאתתקףכאשר
השלטון.עםהתפשרותהדרךועללונדוןבוועידת

לצייתההגנהחבריאתלחייבשאיןטעןהוא

פעולהיי.איעלמורהזואםההנהגה,לפקודות

שלמרותהנגדהטפהבדבריםראהבן-גוריון

פיקודיפעלמעתהביתבע,והואהמדיניתההנהגה

ומנהלהסוכנותהנהלתיו"רהוראותלפיהצבא

כן-עמדבכךלויאליות.ומתוךהביטחוןמחלקת

כמנהלסמכותומיצוי:עקרונותשניקיוםעלגוריון

הדרגשללויאליותעלוהקפדההביטחון,מחלקת
והבטחונית.המדיניתההנהגהבראשלעומדהצבאי

מינהומדבריובוחזרשדהשיצחקלאחררק
מאוחרויותר1948(ינואר(צבאיליועץבן-גוריון

אי-האמוןיחסיאך1948(.מאי(8חטיבהלמפקד

הפיקודצמרתלביןבן-גוריוןביןמאזשהתפתחו

בן-גוריוןביןהיחסיםהחרפתרקעעלושהסלימו

שגילווהחשדנותמזהגלילי-הרמ"אלבין

לשילובבן-גוריוןשלפעילותונגדההגנהמפקדי

משברלכללהביאומזהסדיריםצבאותיוצאי
בתקופהמאי-יולי.בחודשיםהביטחוןענייניבניהול

לביןבן-גוריוןביןאי-אמוןמשברישניארעוזו

הרמ"אמשרתביטולרקעעלהצבאפיקודצמרת

למנותוהסמכותהראשוןלמשברשהביאבמאי))2

ואכןהשני.למשברשהביאההככירהפיקודאת
השנהשלהראשונהכמחציתשהתקשהבן-גוריון,
בתקיפות.זובתקופהפעללאסמכותו,אתלהשליט

סמכותועלעירעראשרהמטהעל-ידינוצלזהמצב

מאיחודשקרבותשלבעיצומםהמינויים.בתחום

עלאולטימטוםבמטכ"להאגפיםראשיהגישו

ביטולעםהרמ"אמשרתאתלבטלהחלטתורקע

לנושאהאחריותוהעברתהארציתהמפקדה
נוכחהחריףזהצעדהעם.למנהלתהביטחון

שלאעדאולםמחלתו.מפאתהרמטכ"לסעדרות

הקמתפקודתפורסמהשלאועדהמדינהקמה
כיסמכויותיו,מלואאתבן-גוריוןמיצהלאצה"ל,

הפיקודצמרתעםיחסיואתלהחריףרצהלא

ביומנו:רשםבמאיב-22הקרבות.שלבעיצומם
הצבאקיוםעלחוקאציעשמחרלמטההודעתי"
:רשםבמאיב-26חוקי".באופןיעשווהמינויים

הצבא".חוקקיבלוהממשלהישיבות4אחרי"

מזמנולהקדישבן-גוריוןהחלזומתקופה
סיחותלקיים-המינוייםנושאלבדיקת

את-המינוייםמדיניותאתולגבשוהתייעצויות
מינהבלבדמאיבחודשתפקיד.ולאיזהלמנותמי

שמיר)(רבינוביץשלמה:חטיבותמפקדישלושה

מפקד-מקלףמרדכי;7חטיבהמפקד

.ל,י
חובבניםקורססיוםמסדרסוקרק-שריון
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8.חטיבהמפקד-שדהיצחקכרמלי;חטיבת

מקוםממלא-שכסרמשאל-לאלהבנוסף

חזיתלמפקדמרכוסודודגולניחטיבתמפקד

ירושלים.

אם(ומתאמתמנחהכסמכותרמטכ"לכהעדר
בונועץבן-גוריוןכי

גם.
פורסמומחלתו),בעת

גםאךאילון.צביהרמטכ"לסגןעל-ידיהמינויים

והוראותיוסמכותועלערעורהיהזובתקופה

מקלףמ'שלמינוייםלגבי(שונוהמינוייםבתחום

כתקיפות.לפעולהחליטבן-גוריוןשכטר).ומשאל
החלפותמינויים,":אכ"אלראשהורה21ב-6.48.

בדרגתופלמ"חחי"םבחי"ש,מפקדיםשלוהעברות
זוהוראהלאישורי".מוגשיםלהיותצריכיםקצין

שהעידכפיהפיקוד,צמרתבקרבתרעומתעוררה

כימיתקדיםשוםלושאיןצנטרליזםזהו"גלילי:

לאבן-גוריוןשלזהצעדומלחמה".ובימיקרבות
אי-האמוןמשברשהוכיחכפייסוד,נטולהיה

החליטזובתקופהיוני.סוףלקראתשפרץהשני
ולהקיםהצבאיבמבנהרה-ארגוןלערוךבן-גוריון

השדה.לעוצבותהמטכ"לביןבינייםכדרגחזיתות
בשינוייםגםקשורהיהזהארגונישינוי

לבדוקהחלבן-גוריוןהפיקוד.בצמרתפרסונליים

לאחרהבכירה.בקצונהולהיוועץהנושאאת
מינוייםצוב-30.6פירסםעמדתואתשגיבש

הפיקוד,בהרכבפרסונלייםשינוייםשכלל

היעדיםהשגתלקדםלדעתוהיושעשויים

האופרטיביים.
אכ"אראשלמעט(במטכ"להאגפיםראשי

שיתופוללאנגדיותהצעותהגישואג"א),וראש

אתהגישוהצעתםנתקבלהמשלאאכ"א.ראששל

בעקבותשפרץאי-האמון,במשברהתפטרותם.
האגפים,לראשישר-הביטחוןביןהאולטימטום,

וצמרתבן-גוריוןהיוחלוקיםשבהןהבעיותמוקדו
שביןומרותסמכותנושאיזה,ובכללהפיקוד,

מטעםאד-הוקשוועדתלאחרלצבאי.המדיניהדרג

אי-משברוהסתייםהפרשהאתחקרההממשלה

והמטכ"לשר-הביטחוןשלסמכותוהוכרההאמון,

הממשלהאתהמייצגלשרלויאליותעלמעתהשמר
וחטיכו7.צבאכנושאי

:עיקריםשנישר-הביטחוןקבעזובתקופה

לשר-הביטחוןלויאלילהיותחייבהכלליהמטה
;

פררוגטיבההיאהבכירהפיקודשלהמינוייםסמכות

אתהשרעללכפותרשאיאינווהמטכ"להשר,של

שחלףלאחרהצבא.שלהבכירהפיקודהרכב

ומוסדבן-גוריוןשקבעהעקרונותהוכרוהמשבר,

מעתהשהתנהלבצה"ל,המינוייםמשטרגם
סגןבאמצעותהפועללשר-הביטחוןבכפיפות
אכ"א.וראשהרמטכ"ל)שללשובועד(הרמטכ"ל

בדרגמתנהלהמינוייםבתחוםהמאבקבעוד
מאמציםאכ"אהשקיעהבכיר,והצבאיהמדיני

מפקדיםלמינויוהנהליםהדפוסיםאתלקבועכדי

פירסםבפברוארב-3הפיקוד.דרגיבכלוקידומם
הוסמכופיוועלהזוטר,הפיקודלמינוינוהלאכ"א

לדרגתעדוקציניםסמליםלמנותהחטיבותמפקדי

פלוגהלמפקדימקוםממלאיוכןפלוגהמפקדסגן

דיחויסובליםשאינםדחופיםצרכיםאםומעלה,

אכ"א.על-ידיפורסמוהמינוייםזאת.מחייכים

להכיןאכ"אראשעלהואאףלחץדורייעקב

לדרגותהעלאהשלזמניתלשיטההצעהבדחיפות

ב-קצינים.שלמתמידזרםלהבטיחכדיקצונה

הבכירה:הקצונהלמינוינוהלפורסם17.3.48

וכןבאגפיםבכיריםקציניםאגפים;ראשיסגני
עלהוטללנוהלבהתאםוסגניהם.השירותיםראשי
לרמטכ"ללהמציאוהשירותיםהאגפיםראשי

הקציניםשלוהניסיוןהכישוריםעלנתונים

לאחרתוקףקיבלוהמינוייםלתפקיד.המוצעים
פרסומםולאחרסגנואוהרמטכ"לעםאישיראיון

והשירותיםהאגפיםראשיהרמטכ"ל.על-ידי

מאלהנמוכותבדרגותמטהקצינילמנותהוסמכו

ראשהעידזהחדשמינוייםמשטרעלשנזכרו.
ישהמינוייםלסדר":החמישהבוועדתאכ"א

רשאיפלוגה,מפקדדרגתעדמפורשת.הוראה

אצלנונתפרסםוזההחטיבה,...מפקדאותולמנות
כולובמטהמחליטיםמזהלמעלהסופי.לאישור

זאתעםיחדהגושפנקה".אתנותןהאדםכוחואגף
להפעלתבדרךשנערמוהקשייםאתגםהבליט

מקום...ממלאיהרבההיוםישנם":החדשהמשטר
היוזהבשטחהפלמ"ח,עםקשיםעניינים...יש

זאת"עלהתגברנואלכסנדרוני,עםקשיםעניינים

יכולהחילות.כלבשבילאחידהואהסדר"אך

זובתקופהמהכלל"'י.סטוושםשפהלהיות

כשר-הביטחון,בן-גוריוןשלסמכותוכברהוכרה

כפקודה.נתקבלוהמינוייםבתחוםוהוראותיו

ראשהוסמךהחדשהמינוייםלמשטרבהתאם
שר-בהסכמתרקמפקדים,מינויילהציעאכ"א

שר-שבהם"מקריםמספרלמעטהביטחון,

אכ"א".על-ידיהוצעושלאאנשיםמינההבטחון,
זושיטהמחלה).מפאתאזנעדרהרמטכ"ל(

הצבאפיקודעלמידעלקבללשר-הביטחוןאפשרה
השונים.הפיקודדרגיעלשליטהולקיים

ראשהופקדהחדשהמינוייםמשטרכיצועעל
מטהקציןשנתמנהדשא,א'לווסייעאכ"א

מדרגתבקציניםטיפלאכ"אראשקצינים.לענייני
בחדשידשא.א'טיפלסרןלדרגתועדומעלהרס"ן

לקבלתהקריטריוניםנקבעוהראשוניםהמלחמה
כקציניםששימשומי;מ"מקורסבוגרי(קצונה

תפקידיכפועלשמילאומפקדיםאחר;בצבא
קיבלואלהכל-המלצותבידםוהיוקצינות

תפקידזההיהקצונה).דרגותאוטומטיבאופן

בבתמונוהראשונהבתקופהכיומורכב,קשה
עדאולםקצונה,לתפקידימפקדיםמאותאחת

שפעללמילענודהתחילוהדרגותשאושרו
סרט-דרגתונקבעהטרםאךקצין,בתפקיד

שםעלבנד"בלו"כונואלהדרגות(כחול
מלחמהבתקופתחיוניצעדזההיההמרגרינה).

דשא).עדות(לפקודיוהמפקדביןלהבחיןשאיפשר
שבההמטכ"לפקודתפורסמה1948ביולי

י9א"דבו.קציניםשלבדרגההעלאותנוהלבקבע

המלצותעל-פינקבעוקציניםשלבדרגההעלאות

ראשבהמלצתאוחטיבה/חיל/שירות,מפקד
הופנוההמלצותקצינים.קורסגמרלאחראה"ד

על-ידישאושרולאחרתיקףוקיבלואכ"אלראש

הנושאמטכ"ל.בפקודותופורסמוהרמטכ"ל

הסגלמחלקתהקמתעם1948בסוףסופיתמוסד
בפנילהביאהוטלשעליה)24.11.48(במטכ"ל

ולדרגותלתפקידיםלמינוייםהמלצותהרמטכ"ל

לאחרוים.אוויריבשה,:הצבאזרועותבשלושת
לאכ"א/מרכזהביצועהועברהרמטכ"לאישור

נעזרזהלשלבעדאולםקצינים.רישום/מחלקת
עליו.נאמןהיהאשראכ"א,בראששר-הביטחון

הציבאותןבמטרותלדבקותוהודותואכן,

עיקריאתבן-גוריוןהשיגדרכו,בראשיתלעצמו

בתחוםהמפלגתיתהמעורבותביטול:תביעותיו
שילוב;מסודרמינוייםמשטרהנהגת;המינויים

הפיקודדרגיבכלסדיריםצבאותיוצאיקצינים

ראשלימיםשיאמרכפיא-פוליטיים,קציניםובהם
קצתלתתרוצהאני":החמישהבוועדתאכ"א

25%:ומעלהקפטןמדרגותהאנשיםעלמספרים
;צבאאנשי50%-וכו'באגפים;צבאאנשי

93%-ובמהנדסיםבתותחנים:השוניםבחילות

אנשי59%-השוניםבשירותים;צבאאנשיהם

דזמקלף,מרדכיחטיבות:מפקדיארבעהצבא;

גדודיםב-30גל).בן(וג'יימסשמירשלמהאבן,

חילמפקד-חייליםהיוגדודיםמפקדי13

חייל,-המהנדסיםחילמפקדחייל,-התותחנים

השירותמפקדחייל,-הצבאיתהמשטרהמפקד
חייל,-האספקהשירותמפקדחייל,-הרפואי

הדוארמפקדחייל,-תחבורהשירותמפקד
ולציין,להדגישרוצהאניחייל.-הצבאי

נמצאיםהאדםכוחבאגףהראשייםשבתפקידים
בתקופהגםכילצייןישזאתעםיחדםילייח"20.

צמרתהרכבאתלשנותבן-גוריוןהצליחלאזו
-האגפיםראשיושלושתהרמטכ"ל,הפיקוד:

ראשואבידראכ"אראשלרראנ"מ,ראשידין
אךבתפקירהם,המשיכוההגנה,ותיקי-אג"א
וראשיבמטכ"למחלקותראשישלהשניהברמה

והםסדירים,צבאותיוצאילפעולהחלושירותים
הצבא.בנייןבמלאכתבפועלשסייעו
בן-גוריוןשלמאבקוכילומר,אפואניתן

השינוימסימניהיההישןהמינוייםמשטרלביטול

החדשהמינוייםמשטרהצבא.הקמתעםשחל
והיררכיהמרותסמכות,שלעקרונותעלהתבסס

:ההיררכיותהרמותשלושביןנחלקתכשהאחריות
מעורבותללאאכ"א,וראשרמטכ"לשר-ביטחון,

להקמתבדרךחשובצעדזההיההפוליטי.הממסד
צבאיפיקודלצינורבכפיפותהפועלממלכתיצבא

הדרגאתכמייצגשר-הביטחוןבראשותאחד
העליון.האזרחי

פרטשירותיהקמת
הפעלתווראשיתאכ"אשלהקמתועםבבדבד
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כמטהתפקידואתגםלמלאנדרשמתאם,כמטה
גיוסיעםהצבאיבכוחההתפתחותואכןהמקצועי.

שירותיםלהקיםהמטכ"לאתחייבההחובה,

ובעורף,בחזיתלהפעלתודרושיםשהיווחילות,

מוסדותשלשירותיםעליותרלהשעןיידרשושלא
מטעמיבמחתרתנהוגשהיהכפייישוביים,

מטהאחריותותקציב.קונספירציהקונצפציה,

הוטלהוהפעלתםהאכ"אייםהשירותיםלהקמת

לתפקידיבוועדהנסתייעאשרהאדם,כוחאגףעל

הראשוניםהמלחמהבחדשיכברהחלהזומטה.

הקונצפציהבקביעתולדוןהמדוכהעללשכת

ובכללהצבא,שלוהתפקודיתהארגוניתהמבנית,

לפיאכ"א,על-ידיהמתואמיםהפרטשירותיזה

הנוגעיםהגורמיםעםתיאוםותוךקבועתכנון

המודלאתהוועדהקבעהעבודתהבמסגרתבצבא.

תפיסהגיבוש:שכללוופורמציותגופיםהקמתשל

עיבוד;פורמציהאויחידההקמתעלוהחלטה

;התפקידיםוהגדרתהמבנהסכמתקביעת;התקן
ועדכונם.ותפקודייםארגונייםשינוייםאחרמעקב

1948ינואר-מאיבחדשיםהוחלזהדגםבמסגרת

:אכ"אעל-ידיהמתואמיםהפרטשירותיבהקמת
משפטי,שירותדתי,שירותצבאי,רפואהשירות

סעד,שירותתרבות,שירותצבאית,משטרהשירות
לנשים.עזרוחילתשלומיםשירות

רפואהשירות
נדרששהצבאהראשוןהצבאיהאכ"איהשירות
רפואהשירותהיההמלחמהפרוץעםלהקים
רפואהשירותההגנהקיימהלהקמתועדצבאי.

הדרכת:היוהעיקרייםתפקידיוובנפות.בגלילות
שלאפשרותלקראתוביישוביםביחידותחובשים

במבצעיראשונהעזרההגשתמאורעות;פרוץ

שירותקיוםאחרת;ופעילותהקרקעעלעליה

חדשים.חבריםובדיקתהפלמ"חביחידותרפואה

במסגרתנעשהההגנהבאנשיהרפואיהטיפול

בבתי-נעשהחוליםאשפוזכעודהחוליםקופות

שהיהכפיזה,רפואישירותאזרחיים,חולים

עלשנשענהמחתרתצרכיהלם1947,בשלהי

השרוילצבאהתאיםלאאךהאזרחי,העורף

מערכתלהקיםדחוףצורךאפואהיהבמלחמה.

אמצעימקצועיים,רפואהצוותיוכןצבאיתאשפוז

ומערכתרפואי,ציודמחסנינפגעים,לפינויהובלה

מקצועי.אדםכוחולאימוןהסגללהכשרתהדרכה

בתפיסהמפערשנבעבמאבקלוותההשירותהקמת

שמסרכפיוהפעלתו,ארגונוהקמתו,דרךלגבי

להקיםכיצדהבנהחוסרהיה:גריןמונסיבעדותו

אתהביןלאסדירבצבאהיהשלאמיכלכיצבא,

אתלשנותהיהוקשהצבאי,ארגוןשלהעקרונות

עלסיפרבהמשךהמחתרת.אנשישלהחשיבהדרך

הכלליתקופת-חוליםעםשיברד"רשניהלהמאבק

כיבטענה,עצמאיחיללהקמתהתנגרהאשר

עזרהלהושיטשתוכלנהבארץמרפאותקיימות
ככדמחסורבצדזהויכוחיםיעוצפל7.רפואית

לעיכובהביאוהשירותלהקמתהדרושבכל

בהקמתו.

בשיתוףההגנהעל-יריהוקמהבינייםכפתרון

שלהפועלוהועדהלאומייםהמוסדותעם

חירום,לשעתרפואיתמועצה-ההסתדרות

לקראתהרפואהשירותיאתלתכנןהוטלעליה

:תפקידהלמלאהתקשתהזואולםהמלחמה,
;למלחמהערוכיםהיולאהאזרחייםהשירותים

מתקניהבסיסיים;במרכיביםככדמחסורהיה

במחסנים,מלאיםשלרזרבהרפואי,ציודאשפוז,

צוותיובעיקרואמבולנסיםנפגעיםלפינוירכב

שמספרםהצבאבנפגעילטיפולצבאייםרפואה

לקופתובמיוחדהאזרחייםלמוסדותואכןעלה.
העומדיםהרפואהשצוותיבמהרה,הובררחולים

היישוביםצרכיעללענותיוכלולאלרשותם

במלחמה.צבאצרכיעלשכןכלולאהמנותקים

בפתקוביקורת.כבדיםחששותעוררזהמצב

אבידרליוסףספירפנחסשנהאותהבינוארששלח

לכנסתהרפואיהשירותאתומתכנןמכיןמי":שאל
הביקורתאךאנדרלמוסיה".קיימתהגנה"),"(

הלרד"רהרופאיםעל-ידיהובאהביותרהנוקבת
צבאירפואהשירותהקמתעלשלחצושיכרוד"ר

אינוה'ארגון'שלהרפואהשירותמצב"ועצמאי.

עלרקקייםהאשפוז...שירותרצון...משביע
חוסר"הסיבות:אתהםמנוובהמשךהנייר".

במוסדותותלותהרפואה...שירותשלהעצמאות

ישקופ"ח,רשויות...הרבהישבארץ.הרפואה
התלוננוהםעירוניים".חוליםבתימד"א,הדסה','

צבאיתכרפואההכשרהבעלירופאיםהעררעל

מקצועיבלתיגוףשהיאםוריח27לשעתהוועדהועל

הצרכים.לקביעתראייהבצרותהלוקהואינטרסנטי
רופאיםשלחובהגיוסלערוךהציעשיברד"ר

הציעהשירותאתסדירים.צבאותיוצאיבמיוחד

שירותיארגון:הראשוןבשלב:בשלכיםלהקים

-אחריו;בצבאמונעתורפואהראשונהעזרה

ובתיניתוחוחדריביחידותחוליםחדריהקמת

החלמהשירותיהקמתולבסוףבשדהחולים
שניהלהמאבקכעקבותזו,בתקופהואכןושיקום.

החלטותולאורעצמאישירותלהקמתשיברד"ר

להקיםשישבן-גוריוןפסקמטה,לתפקידיהוועדה

הצבא,בצרכיטיפוללשםהכלליבמטהרפואיאגף
יעסקושבהםהיישוב,שלהרפואהמצרכילהבדיל

שירותלהפעלתמטהאחריותםייחרזא73.גופים

שירותים).מחלקת(אכ"אעלהוטלהצבאירפואה

להקמתהתכנוניםהחלוינואר-פברוארבחדשים
שהוקמההאשפוזמערכתולהפעלתהשירות
רפואהיחידותהוקמוהראשוןבשלב;בשלבים
ניר-עם,(מנותקיםבמרחביםכירורגיותויחידות

כפר-המלה,יםגוש-עציון,בן-שמן,גבולות,

רפואי.לציודגרעיןובנוסףוכו')סולדכפרגלעדי,

השדהעוצבותמערךהפעלתעם-השניבשלב

בנגבקטניםכירורגייםחוליםבתיבהקמתהוחל

רפואהחיללהקיםבמגמההכלליתהחוליםקופתעםמאבקניהלשיבא)(שיברד"ו

מערנות
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;1מס'בי"ח-עםנירוהמערבי:העליוןובגליל
מס'בי"ח-נהריה;2מס'בי"ח-השחראילת

לאלהנוסףבירושלים.ארעייםחוליםוחדרי3
זוהתפתחותלהיגיינה.מחלקהבהקמתהוחל
מהמערכתהנתקותתהליךשללראשיתוהביאה

הסכםעדייןמוצאיםאנובפברוארכיאםהאזרחית,
קופ"חלביןהיישוביהביטחוןארגוןביןשנחתם

רפואיתעזרההגשתבדברהכלליתההסתדרותשל
הרפואיהשירותביןהפרדהולמשפחתו.למגויס
מורגשתלהיותהחלההאזרחיהמגזרלביןהצבאי

לקלוטהחלההצבאשלהאשפוזמערכתכאשררק
חוליםבבתיטופלואזשעדוהחוליםהפצועיםאת

עםבאפרילשינויחלהמבניבתחוםאורחיים.
מת"ם,על-ידיהשירותשלהראשוןהתקןפרסום

:שכללהשירותשלצבאימבנהלראשונהנקבעובו
צבאייםחוליםבתיובהצבאיתאשפוזמערכת

ניתוחיחידות;נפגעיםלפינויתחנותעםבשדה
רפואיותיחידותמונעת;לרפואהיחידותניידות;

אנשי)1246שיקוםומרכזובגדודיםבחטיבות
מתפיסתשנבעזה,מבנהנשים).542מהםצוות,

וראשונהובראשמת"םעל-ידיהובאסדיר,צבא
עלהשירות.ממקימישהיהשיברד"רעל-ידי
מונעתרפואהשירותילהפעילהוטלהשירות
לתפיסהבהתאםהשדה.וביחידותבעורףופעילה

בהקמתהשלישיהשלבאפריל-מאיבחדשיםהחלזו
השירות.

טבריה,(העריםכיבושלאחרזו,בתקופה
וסרפנד,ליטווינסקיתלומחנותיפו)צפת,חיפה,
שכללעצמאיאשפוזמערךלהקיםהשירותהחל
ביפוהכבושים:כמקומותצבאייםחוליםבתי

מס'בי"ח(בתל-ליטווינסקיו-9(;4מס'בתי"ח(

;7(מס'בי"ח(בצפת;6(מס'בי"ח(בטבריה;5(
12(;מס'בי"ח(בסרפנד8(;מס'בי"ח(ברחובות
11מס'בתי"ח(ובירושלים)10מס'בי"ח(בחיפה
בתימלחמה,לנכישיקוםמרכזלאלהנוספו.)ו-13

שנייםמרפאותאנטימלריות,יחידותהבראה,
המקצועיתהמיומנותלהעמקתכלליות.ומרפאות

הדרכהלמערכתהיסודותאתלהניחהשירותהחל
הדרכהחומרולפרסוםהרפואיהסגללאימון
וסניטציההיגיינהרפואה,בנושאיוהסברה
מלאילהכנתמאמציםגםנעשוהצבא.ליחידות

רכשפעולתבאמצעותותרופותרפואיציודשל
בוצעהזהבתחוםחשובהפעולהובחו"ל.בארץ

הלךהשירותשלמבנהוהלר.ד"רעל-ידיבארה"ב
הקיףהואהשנה.שלהשנייהובמחציתוהסתעף
חולים,חדריהחויתות,במרחביחוליםבתימערכת
ופינוילאיסוףתחנותניידות,ניתוחיחידות
אימוניםבסיסוהבראה,החלמהבתיוכןנפגעים
ובי"סלסניטריםלאחיות,לחובשים,בי"ס(מרכזי

בעיסוקלריפוימכוןשיקום,מרכזלהיגיינה);
עמד1948בשלהיצבאי.מחקרשלוראשיתו
מגויסים,מ-100,000למעלהשמנההצבא,לרשות
רפואיצוותאנשי5736שכללרפואישירות

זלרקהיההאזרחיבמגזרבעוד(מיטותו-3500

אפשרהוהתפרסותוהשירותהקמתזה).ממספר
רפואהכשירותיבמבצעיולהסתייעלצה"ל
מאזורינפגעיםשלמהירפינויזהבכללצכאיים,

הקרבות.

שנעזרשיבר,ד"רעל-ידיהוקםזהצבאימערך
וכןהבריטיבצבאעמוששירתורפואהבצוותי
מזרחיוצאיורופאיםבהגנהששירתורופאים
בעיקראךאנדרס),צבאוחייליפרטיזנים(אירופה

בבתיששירתומח"לבאנשישיברד"רנסתייע

שדה.ובתפקידיבכיריםבתפקידיםצבאייםחולים

רפואישירותשלהמבנהתפיסתאתהביאואלה

מצרכיכמתחייבצבאיותבשיטותהפועלצבאי

במלחמה.צבא

משפטישירות
השירותגםהוקםהרפואהלשירותבדומה

הצבא,שלהדחופיםלצרכיםכהענותהמשפטי
קיימההמלחמהפרוץעדהמלחמה.ממצבשנבעו

הוק),ארשמונו(לדרגותיהםדיןבתיההגנה

26(.סעיף(תש"אהחברותמפקודתכמתחייב
המוניםצבאשלצרכיועלענתהלאזומערכת
ללאהמלחמה,כדיתוךשהוקםחובה,המגויס
עבריינותשלתופעותגילויותוךצבאיתמסורת

משפטיתמערכתהקמתהצריכואלהופשיעה.

החליטהבינוארצבאית.במתכונתהפועלתקבועה
חוקנושאיבצבאלהשליטמטהלתפקידיהוועדה
מטכ"ל/:היררכיותרמותשתיבאמצעותומשפט
ותחתלנושא,מטהאחריותהוטלהעליואכ"א,
מוקדםתנאימבצע.כגוףמשפטישירותפיקודו

שיפוטחוקתעריכתהיההמשפטיהשירותלהפעלת
עםואכן,בצבא.המשפטיתנהלפיהעלצבאית
הוחלאישרורה),לפניעוד(החוקהשלגיבושה
גורליאברהםבראשותוהמנגנוןהשירותבהקמת
אכ"א/מחלקחפיקודתחתכללי,לתובעשמונה

עםרקתנופהקיבלההשירותפעולתשירותים.
למוסדוההיסודותהנחתועםהחוקהפרסום

עליון,בי"ד(לסוגיהםהדיןבתי-השיפוטיים
תביעהמערכתוכןשדה)ובי"דמיוחדמחוזי,

תפקידיעלהושםזובתקופההדגשוסניגורים.
הדגםלפיבעיקרוזאת(התוכ"לבראשותהתביעה

עצמאי).תביעהשירותהמקייםהאדוםהצבאשל

עו"ד-כללייםתובעיםמונוהחוקהפרסוםעם

החטיבה.ברמתהשיפוטיים,במחוזות-במקצועם

הכללית,התביעהתקןפרסוםעםביוני,רקאולם

פשעיםחקירתתפקידיו:והוגדרומכנהונקבע

והופעהצבאייםלבתי-דיןעברייניםוהבאת
;עליוופיקוחוהמשמעתהמשפטארגון;בפניהם
בתיעלפיקוחןולמשפחתולחיילמשפטיתעזרה

הדרכהוכןולמוסדותיולצבאמשפטיוייעוץסוהר
מטה,-כללהשירותשלמבנהומשפטית.
הכלליהמטהשלותוכ"לחטיבתייםתוכ"לים
הראשונהכתקופהנכללווהשירותיםהחילות(
אשרהחטיבתיים,התוכ"ליםשיפוטבתחום

מבנהו,הושלםבספטמבררקאךחנו).במרחבם
הורגששחסרונההסניגוריה,מחלקתהקמתעם

האיזוןנוצרטרםאזגםהראשונה.השנהבמחצית
הוכפףהסניגורשכןהמערכות,שתיביןהמתאים
השירותיחידתלראששנחשבלתוכ"ל,מנהלתית
החטיבה.שלהמשפטי

השירותשקדהעבודהנהליאתלשפרעל-מנת

חוקכנושאוהלכותהוראותנהלים,קביעתעל
סטנדרטייםודיווחטפסיםמערכתוהכנסתומשפט,
החלהשירותאחידים.עבודהדפוסילהקניית
והמעצרהסוהרבתימערכתעלפיקוחגםלקיים

לקראתרקאולםזו.בתקופהבהדרגהשהוקמו
חוקהלערוךההחלטהקבלתעם1948,סוף

עלהמשלטיהשירותאתולכונןחדשהצבאית
כמבנהמשמעותימפנהחלחדש,צבאיבסיס

חוטר-ישימונהבדצמברותפקידיו.השירות
אתלארגןעליווהוטלראשיצבאילפרקליט

תחתיהמאגדתכשהיאחדשבסיסעלהפרקליטות
מחלקתואתהתוכ"לבראשותהכלליתהתביעהאת

שינויראשי.צבאיסניגורבראשותהסניגוריה
וחלוקתהביטחוןמשרדהקמתעםחלנוסףמהותי

ביןומשפטחוקבענייניותפקידיםסמכויות

התארגנותחרףאךלצבאית.האזרחיתהרשות
וזאתבאיטיות,פעולתוהתנהלההמשפטיהשירות
החוקה.שלמגרעותיהבשלרבהבמידה

להעלותבכיריםמשפטניםהחלוזובתקופה
היו:ועיקריהשלווהמנגנוןהשירותנגדביקורת

ניסיוןחסרהתוכ"ל,בראשותהמשפטיהמנגנוןש4
השירות.עבודתביעילותפגםוהדברסדיר,צבאי

בהגנהשירתולאאשראזרחיים,דיןעורכיום
ובקיאותםנסיונםוחוסרלתוכ"ליםמונוובצבא

עונשיםלהטלתהביאוהפליליהחוקבהלכות
המשמעתלתיקוןתורמיםשאלהבהנחהמדיכבדים
בצבא.הלקויה

ביצועעלהיקשהסוהר,בתיבענייניחוקהלעדר81
טענוכןהמלא.ערכואתמהעונשונטלפסקי-דין



חוקיםמערכתלצדהשאיןצבאיתמשטרהשקיום

החוק.שלהאכיפהביכולתפוגם
המפקריםעלביקורתמתחוגםהמשפטנים

החוקהלקיוםבאחריותהנושאיםבצבא,
ואףהחוקהאתמכיריםאינםאךביחידותיהם,

24.םידותיהביחתשמעמלהשליטבחובתםזלזליםמ

שלהמוגבלתסמכותםאתהדגישוזאתעםיחד
בתחוםמליקוייםלבדעבריינים.לשפוטמפקדים
בהשלטתאובייקטיבייםקשייםנוספוהמקצועי

:בצבאומשפטחוק

המלהמהמתנאישנבעוועבריינותפשיעהגליש~
עלרבעומסוהעמיסוהצבאאתפקדווהכיבוש
השיפוטית.המערכת

שכבותמכלמגויסיםרבבותשלמהירהקליטהום

במשפחתאיטיטיפולכמוובחו"ל,בארץהעם
משמעת.והעדרעריקהשללתופעותהביאוהמגויס,

וציודתקציביםאדם,כוחבמשאביקשהמחסורש4

ואיסורים.חוקיםעללעבורמפקדיםאףהביאו

להתגברהשירותעלהקשוואחרותאלהסיבות
וכתקופתגדולבהיקףהעבריינותגליעלבמהירות
התביעהפעילותכייצוין,זאתעםיחדאךלחימה.

גליולבלימתהעבריינותכמצבלשיפורהביאה
ודרכימשמעותההמשמעת,נושאגםהעישפה'2.

החינוךכיהשירות,אנשילטיפולזכוהסדרתה

תחילהבחיזוקה.יסודחולייתהיווהלמשמעת

הדרכהמערכתבאמצעותבנושאהשירותטיפל

ניסיוןחסרושמרביתםהשירות,קציניבראשות

ההדרכהאגףכאשרשופר,המצבבעבר.צבאי
תכניתבמסגרתזהנושאלכלולהחלבמטכ"ל

לפעולתהמשפטי.השירותעםבשיתוףההדרנה,
עבודתעלהשלכהגםהייתההמשפטיהשירות

משפטימנגנוןבוהוקםבטרםהאזרחי,המגזר

הצבאיתהמערכתסייעהזהבתחוםגםאורחי.

זופעולהושוד.התפרעותשלתופעותלבלימת

בדברהוראותופרסוםצה"להקמתעםהתרחבה
עברייניםלשפוטאיפשרואשרצבאיים,בתי-דין

שלבנושאיםהביטחוןכוחותעםנמניםשאינם

ועבירותחבלהמעשיבצבא,חירוםחוקיהפרת

קיבלההמשפטיהשירותפעולתאךאחרות.

המשטרההענישה,מערכתהקמתעםתנופה
שסייעוומעצרסוהרבתיומערכתהצבאית

החוק.כאכיפת

צבאיתמשטרה
היהמשמעתולהשליטהחוקאתלאכוףהצורך

צבאית.משטרהשירותלהקמתהיסודמגורמי

לתפקידיהוועדהלהחלטתבהתאם,1948בינואר

התארגנותואךהשירות,הקמתבתכנוןהוחלמטה,

משנתקבלו,1948מרס-מאיבחדשיםחלהבפועל

הוועדההצעותואושרוריפטיןועדתמסקנות
הוקםהשירותצבאי.ונוהגמשטרלקביעת
פלוגתמפקדליפשיץ),(מגןדניאלשלבפיקודו

הפיקודיהשלדולצדובבריגדה,הצבאיתהמשטרה

הבריטי.הצבאמיוצאיהיההואשאףהשירות,של

המשטרההושפעהוהתפקודיהארגוניבמבנה
עודהכירושמקימיההבריטיתמהתפיסההצבאית

לאחר(השנייההעולםבמלחמתשירותםמתקופת

הרוסי).המבנהאתלהעתיקההצעהשנדחתה

1948,באפרילב-1לתקפושנכנסלתקןבהתאם

עליהוהוטלוהצבאיתהמשטרהמבנהנקבע

כצבא,משמעתפעולותתכנון:הבאיםהתפקידים

הקמתם;ואכיפתםצבאיוחוקסדרהשלטת

חקירותניהול;צבאייםסוהרבתישלוהפעלתם

ומקומותתנועהעלפיקוח;בצבאעבירותעל
עריקיםאיתורצבאיים;רכבכלישלחנייה

שלוהכשרהאימון;לחזיתיחידותליווי;ומאסרם
צבאיים.שוטרים

משטרהכלהלן:היההתקןעל-סיהמבנה
;לפיקוחצבאיתמשטרה;משמעתלנושאיצבאית
וכןסוהרמחלקת_בתימצ"ח);(חקירותמחלקת
הצבאיבמערךששולכוצבאיתמשטרהיחידות

להקמתהבסיסאתובמחוזות.הלוחמותבחטיבות
הראשוןהקאדרהיווההצבאיתהמשטרהשירות

אשראפריל-מאי)(הראשוניםהקורסיםבוגרישל
אלהתפקידם.למילויצבאייםשוטריםהכשירו

פעולתאך(הארציהכלאובביתבחטיבותשובצו

ההדרכהכסיספתיחתעםתאוצהקיבלהההדרכה
לאחרהראשונהבתקופהב-3.6.48(.המרכזי

והמתקניםהיחידותואוישושאומנוועדהקמתה,

הצבאיתהמשטרהעסקהמקצועי,אדםבכוח

במחציתהרקועריקההשתמטותהגיוס,בביקורת

הצבאיתהמשטרהחייליהחלוהשנהשלהשנייה

םריח4)",ובגלילבנגבהצבאבמבצעיחלקלקחת

ושתפקיריםו"עובדה")חורב""לוט","יואב","

החוית,קוויאליחירותמהנעתהתלמגוונים,

;וחסימתןדרכיםסימוןוהבטחתן,שיירותהובלת
;רכבכליוביקורתתנועהבדיקת;שלטיםהצבת

עזרהתועים,חייליםהחזרתשבויים,העברת

עללהשתלטותבסיועוכלהנפגעיםבהעברת

השירותהתרחבהשנהבשלהיכבושים.מקומות

כחטיבות,צבאיתמשטרהיחידותכללוהוא

זובתקופההצבאיים.הכלאובבתיבחזיתות

סוהרבתי-חירוםשעתתקנותגםפורסמו
היסודותאתשהניחוט"שת-1948,צבאיים

השירות.לפעולתוהמקצועייםהחוקיים

המשטרהגםהתקשתההמשפטילשירותבדומה
עללהתגברלקיומה_הראשונהבתקופההצבאית

נבעבחלקובצבא.משמעתוחוסרעבריינותגלי

שכןטכני,וציודאדםכוחמשאבימהעדרהדבר

ק8

ש

ץ

המשט.

לחזיתיחידותליווינמנהתפקיריהעםהצבאית.רה
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וספורט.כידורהרנות,הווןפעולותולטפחהשכלה,מערכתלקייםהיהדההסברהמערכתכאחריות

מתאימה.באיכותאדםכוחהוקצהלאזהלשירות

בשירותלשרתמוטיווציההעדרלאלהנוספו

פעולתועלהקשוכעיקראךמשיכה,כוחשחסר
צבאיתמשטרהשלהרופפתוסמכותהמעמדה-

ניתנהלאהשיפוטחוקתשעל-פימצ"ח)(חוקרת

אישורללאעצמאית,בחקירהלפתוחסמכותלה

מוסדותביןסדירקשרחסרהיהכןהכללי.התובע
המשטרהעםתקיןוקשרמצ"חלביןהשיפוט

ופחתושהלכואלהמגבלותחרףאךהאזרחית.

-החדשיםהשירותיםשנייצרוהזמן,במשך

-הצבאיתהמשטרהושירותהמשפטיהשירות

הסדר,להשלטתרכותשתרמהכוללתמערכת

הצעיר.בצבאוהחוקהמשמעת

הסעדשירות
הצבאבהיקףהגידולועםהחובהגיוסיהפעלתעם

בבעיותשיטפלסעד,שירותלהקיםצורךהורגש

בחדשיהוקםהשירותהמגויסים.שלהאישיות

קציןדוד,בןעשהאלעל-ידיהראשוניםהמלחמה

ראשעל-ידיזהלתפקידשגויס(בבריגדההסעד
מטהלתפקידיהוועדהמהחלטתכמתחייבאכ"א),

להקמתשנה.אותהשלבינוארעודשנתקבלה
ראשיתשלהצבא:רבהחשיבותנודעהזהשירות

וחלקםהציבורשכבותמכלמגויסיםכלל1948
ואחרות.כלכליותבבעיותהמטופליםמבוגרים

הביאוואףבצבאהמוראלעלהשפיעואלה

נבעושבחלקןועריקה,נפקדותשללתופעות

ואכןמפרנסים.ללאשנשארולמשפחותמהדאגה

מצבעלהצביע1948בראשיתשנערךמשאל

המקסימליתברמהעומדשאינוהחייליםשלרוחם

קרביות.ביחידותהדרושה

אךהכללי,במטהלדאגהמקורהיוואלהתופעות

בידהיהלאמקצועי,אדםוכוחתקציביםבהעדר

הםהרווחה.שירותיאתלהעמיקהצבאשלטונות
-כגוןאזרחייםבגורמיםלפיכךלהעזרנאלצו

כספיסיועשהגיש(המגויסלמעןהיישוביהוועד
החייל,למעןהוועדולמשפחתו),למגויסוכלכלי

המשיךהקשייםחרףאולםוכו'.נשיםארגוני

אולםפעולה.דפוסיולגבשלהתפתחהסעדשירות

תרבות,לשירותלצרפוהוחלטזהבשלבדווקא
דודבןעשהאלהסעדקציןהחלמאיומחודש
סעדבנושאיהתרבותשירותבמסגרתלפעול
ארגונישינויוקנטינות.ספורטבידור,נופש,אישי,

שכןבצבא,הרווחהנושאפיתוחעלהכבידזה
הקמהבשלביהיההואשאףהתרבות,שירות

ולדרישותלצרכיםלהיענותהתקשהוגיבוש,

הקשיםהמלחמהבחדשישהתעוררוהמרובים

מאי-יוני.-

המערכתמשהוקמההורגשהמסוימתהקלה

Townה-~Majorשלהמתכונתלפיהערים,קצינישל
בחופשההשוהיםבחייליםטיפוללשםהבריטי,
ומשפחתו.החייללעזרתהוועדיםפעולותולתיאום

בעריםהעירקצינימשרדילקוםהחלומיוניהחל

טיפלווהםבמושבותגםמאוחרויותרהגדולות
מחוץשהותובעתהחיילשלהאישיותבבעיות
בעיותהחמירוהזמןשנקףככלאולםלמחנה.

הנושא,אתלבדוקהחלוובמטכ"לבצבאהסעד
בהפוגהשהתקייםבדיוןלפתרון.דרכיםלגבשכדי

חומרתן.בכלהסעדבעיותהועלוהראשונה
חוסרבשלהמוראלירידתעלהתריעוהמפקדים

הקשהמצבןועלולמשפחתו,לחיילמספקתדאגה
שנמצאעדחדשיםחלפועדייןאךהמשפחות.של

מגויסיכשמספרהשנה,בשלהירקהתקני.הפתרון
חדשיםעוליםובכללםאלףלמאההגיעצה"ל

בטיפולהתרבותשירותשגילההקשיים,ולאור

הכלליהמטההחליטהסעד,בעיותבמכלול

הנפוףעצמאיכשירותהסעדשירותאתלהקים
וששמטהמבנהו:נקבעהקמתועםלאכ"א.

רכוששמירתמשפטי,סעדאישי,לסעד:מחלקות
עתידהכטחתהדתי,לחיילסעדנופש,החייל,

קצינינקבעוהמטהלידאלכ26.לבתיסעדהחייל,

וחוליותכיחידותוסמליםסעדקציניאזוריים,סעד

כיאםהשירות,הקמתהערים.קצינילידסעד
שהופקוהלקחיםשלתוצאההייתהבאיחור,

החיילמצבביןהישירהקשרעלושהצביעו

ומאוחרלחימתוהחייל,מוראללביןומשפחתו
שיקומו.יותר

נוסףנדבךהיוותההקשייםחרףהשירותהקמת
רווחהשירותקיום-הצבאיתהתפיסהבגיבוש

אםהאזרחי,העורףעללהישעןבלאעצמאי,צבאי
עמו.שיתוף-פעולהתוךכי

תרבותשירות
אשרהסברהמחלקתקדמהזהשירותלהקמת

הופקעשהנושאלאחר1948,במרסהוקמה

פריטט,עלמבוססתשהייתההארצית,מהמפקדה

נשאההמחלקההכללי.המטהלדרגוהועבר
בידורהווי,השכלה,הסברה,לנושאיבאחריות

בעוצבותשמונוהסברהקציניבצבא.וספורט

מדיניותאתביצעוובמחוזות,בגדודיםהשדה,

למחלקתהשםשונהאפרילבראשיתהמחלקה.

שגובשלאחרמכן,לאחרוחודשמחת"ר)(תרבות
תרבות.שירות-שמונקראעצמאי,כשירות

הוכפףקרקובייוסףהועמדשבראשוהשירות
לטפחעליוהוטלהחדשבמבנהולמטכ"ל/אכ"א.

לקייםהסברה,מערכתבאמצעותצבאיתרוח

ובירורהוויפעולותלטפחהשכלה,מערכת
פירוקעם1948,במאיספורט.פעולותולקיים
חלקהתרבותלשירותהועברוהסעד,שירות

ראשפעלזהמהותישינויבשלהסעד.מתפקידי
קציןבכירים.מטהקצינישניבאמצעותהשירות

והשכלה,הסברהנושאיעלהמופקדראשי,הסברה
נופש,סעד,נושאיעלהמופקדראשיסעדוקצין
תרבותקציניפעלולצידווקנטינות.ספורטבידור,

בחילות,החלהצבא,שלהפורמציותבכלוסעד
הקבע.במחנותוכלהוגדודיםעוצבות,שירותים,

מהותישינויחלזהבתחוםגםכילומר,אפואניתן
בנוסףמחתרתילגוףרעיוניתהסברהבמקום-

מערכתלקייםהשירותהחלמחתרתית,לספרות
לעוליםזהבכללהצעיר,לצבאוהשכלההסברה
והכרתהשפהידיעתללאבאומקרובשזהחדשים
והפיכתוהצבאשללגיבושותרמהזופעולההארץ.

היסודותהנחת-לאלהנוספוהיתוך.לכור

ופיתוחוביטחוןצבאבנושאימקצועיתלספרות

התרבות.קציניבאמצעותהיחידהרוח
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תשלומיםשינות
שלטונותאתחייבולוחםמגויסצבאשלקיומו
כברואכןתשלומים.שירות-גםלהקיםהצבא
מטהלתפקידיהוועדהבדיוניהתגבשהבינואר

שיעסוקתשלומיםשירותהקמתעלההחלטה
עיקרוןעודבוטלבכךלמגויסים.שכרבתשלומי

תשלום,ללאשירות-במחתרתנהוגשהיה
ההגנה).שלהקבעמנגנוןלמעט(פיצויאותגמול
להתקייםהצבאהחלהחובהשנתוניגיוסעם
להבטיחצורךהיהממושכת.ולתקופהשדהבתנאי
הפעלתעל-ידיולמשפחתולמגויסהוגניםתנאים
חוקתהופעלהב-1.2.48ואכןתשלומים.מערכת

אחידשכרסולםעלשהתבססהזמנית,תשלומים
שירותלהקיםהיהדרושעדייןאךלמגויסים.
למגויסים.שכרכתשלומישיעסוקאוטונומי
השלימהינואר,מאזבנושאעסקהאשרמת"ם,
תפקידיאתוהגדירהתכנוניהאתמרסלקראת
כפיפותקשרילקייםהוטלעליוהחדש,השירות
לאגףמקצועייםזיקהוקשרילאכ"אפיקודית
החליטגלילי,ישראל-הרמ"אאולםהכספים.

כראשותהכספיםאגףבמסגרתהשירותאתלקיים
עםבתיאוםלשעבר),ההגנהגזבר(רכינובברוך
הורהבמאיב-2אליו.בכפיפותלאאךאכ"א
אגףבמסגרתהתשלומיםשירותאתלהקיםגלילי

השירותראש:הבאיםלתנאיםבכפיפותהכספים,
הכספים)אגף(אכ"סראשעל-ידיימונה

לביצועהשיטהאכ"א.ראשעםבהתייעצות
ב'ופקודותאכ"אבסמכותתהיההתשלומים

בהתאםאכ"ס.אתתחייבנהאכ"אמטעםהמוצאות
מאימחודשהחלהשירותנכללזולהחלטה
במידההושפעזהארגונימבנהאכ"ס.במסגרת
התקיימולפיההבריטיהמבנהמתפיסתמסוימת

שכרותשלומיהכספיםהנהלתשלהפונקציות
כאשראחת,ארגוניתבמסגרתהצבאכוחותעבור
התשלומיםושירותהמתכנןהדרגאתמהווהאכ"ס

התשלומיםשיטתקביעתהמבצע.הגוףאת
עלופיקוחתכנוןכוללאליה,הנלוויתוהרישומת

שלאחריותובתחוםהייתההתשלומים,נושא
קציןשימשאשרהבריטי,הצבאיוצארוזן,יהודה

אכ"א.שלארגוןבמחלקתלתשלומיםמטה

במכנהלריאורגניזציהעדהתקייםזהמבנה
עם1948,שלהשנייהבמחציתהצבאי.המערך
צוויהוצאוהביטחון,במשרדהכספיםאגףהקמת
התשלומים.ולשירותבמטכ"להכספיםלאגףחיסול

הכספיהיועץ:חדשיםמוסדותשניהוקמובמקומם
כגוףתשלומיםומחלקתמתכנן,כגוףלרמטכ"ל

תשלומיכלאתלבצעהוטלזומחלקהעלמבצע.

אוהתקןהמאושר,התקציבבמסגרתהצבא
התשלומיםביצועעלופיקוחביקורתוכןהחוקה

חוקתהיהמת"שלעבודתהבסיסוההוצאות.
שהושלםלאחרבספטמברפורסמהאשרהתשלומים,

בצבא.התשלומיםדירוגסופיתונקבעניסוחה
ומחלקתהתשלומיםשירותכילומר,אפואניתן

בצבאדתכעששושיעסוקעףברקמתצורןהיהדאובהגיוסיהפעלתעם
שקמוחרשיםגופיםהיואותו,שירשההתשלומים
שכרתשלומילבצעכדיהצבא,מהקמתכמתחייכ
בהשפעתבאההמבנהתפיסתולמשפחתו.למגויס
התכנוןפונקציותנתקיימולפיוהבריטיהדגם

:אחדבהבדלאךאחתארגוניתבמסגרתוהביצוע
הרישוםפונקציותהתקיימוהבריטישבדגםבעוד

שבצה"להריאחת,ארגוניתבמסגרתוהתשלום

בסמכותנכללההרישוםפונקציית:הנושאפוצל
לאכ"ס.הועברההתשלומיםפונקצייתואילואכ"א

הדתיהשירות

עצמאייםצבאייםלשירותיםהיסודותהנחתעם
מעמדםבעייתגםעלתההצבא,להפעלתהדרושים

החובה,גיוסיהפעלתעםואכןדתיימ,חייליםשל
גוףבהקמתהצורךהוכרבכללם,דתייםוחיילים
בצבא,דתבנושאישיעסוקמטכ"לי,בדרג

יכלולאשובוובתקופהסרירים.בצבאותכמקובל
דתבנושאיוהטיפולהמדיניותקביעתאתלהשאיר
דרושיחידות.אומקומייםמפקדיםכידיבצבא
אחידים.ועקרונותכוללתמדיניותלקבועהיה

על-ידינתקבלההשירותהקמתעלההחלטה

עדאולם1948,בינוארעודמטהלתפקידיהוועדה
האיחורשבועות.מספרנקפוההחלטהלביצוע

שהתפתחמהוויכוחהנראהככלנבעבהקמה
בצבאהדתיהחיילשלמעמדולגביעתבאותה
שלעיקרוחילוניים.היוחייליושמרביתהצעיר,
בן-בראשותהצבאיתההנהגהכיןשניטשהוויכוח
והמנהיגותהדתיותהמפלגותלביןגוריון,

לשלבישהאם-השאלהסביבנסבהתורנית,
אוהקיימות,הצבאביחידותהדתייםהחייליםאת
עדהדתיים.לחייליםנפרדותיחידותלהקיםשיש

דתי.שירותלהקיםהוחלטהכרעהלקבלת

גרדינתןבראשות1948במאיהוקםהשירות

עליוהוטלוחודשבאותושפורסםובתקן
שלוהחזקהלהקמהאחריות:הבאיםהתפקידים

והדרכהדתיהווילנושאיאחריותכנסת;בתי
תוךהשבתשמירתעלפיקוחדת;בנושאי

כשרותעלפיקוח;חירוםשעתכצרכיהתחשבות
דתיותיחידותלהקמתדאגה;הצבאייםהמטבחים
לנושאיהאחריותהדתיים.צרכיהןוסיפוקבחטיבות

תפקידיו.במסגרתנכללהלאחלליםולזיהויקבורה

הצבאית.הרבנותעלמאוחריותרהוטלואלה

להרחבתהדתותשרפעלהמדינהמשקמה
:היררכיותרמותשתיולקביעתבצבאהדתיהמערך
ראשיצבאירבבראשותראשיתצבאיתרבנות

פיקודתחתדתיושירותמדיניותקובעכגוף

זולתפיסהבהתאםמבצע.כגוףהצבאיתהרבנות
הראשיתהצבאיתהרבנותבאוקטוברהוקמה

בצבא.הדתעניינילכלעליונהלרשותשהפכה
דתבענייניוהוראותהלכותלקבועעליההוטל

תפילהסדריעלפיקוחאישות;נושאיבצבא;
פונקציהוקבורתם,חלליםזיהויעלופיקוח
בינוארעודמטהלתפקידיהוועדההחליטהשעליה

גורונצ'יקהרבמונהראשיצבאילרב1948.

דתימנגנוןהקיםהזמןבמרוצתאשרגורן),(
אתפתרולאאלהמסגרותגםאךהצבא.ביחידות
בצבא,הדתייםהחייליםשלהמיוחדותהבעיות

וכשרותהשבתלשמירתהסדריםנקבעוכיאם
במסגרותלפעולנשארוהחייליםמרביתהמזין.

ביחידותאורגןקטןחלקורקהקיימותהצבאיות

במספר.11-ובגדנ"עבנח"לבחטיבות,נפרדות
בצה"להדתייםהחייליםמספרעלההמלחמהבסוף

חיילימכללכ-11%-15%שהיוואלף,כל-15-11
הואאףהיהכצבאהדתנושאמיסודצה"ל.

ג3044מערכות



הצבא.הקמתעםשחלהשינוימסימני

נשיםחיל
היהומתגבשההולךהצבאבמסגרתהאשהמעמד

הראשונים.המלחמהבחדשיכברשעלהנושא

מטהלתפקידיהוועדהלהחלטותבהתאםואכן,
לפיחע"ן)(לנשים"עזרחיל"להקים)1948מרס(

להקמתו.התכנוניםההלוז.5.).4(הבריטיהדגם
ותפקידןבצבאהנשיםשלשירותןשאלתאולם

עיכבוהדברדעות,חילוקיעוררההצבאיבמערך

לחובתהתנגדותגילההדתיהגושהחיל.הקמתאת
זאתבעקבות(בהתנדבותנשיםשירותודרשהגיוס
לעומתנשים,ארגונימגיוס).דתיותנשיםפוטרו
אפריל,לקראתרקחובה.גיוסלהנהיגדרשוזאת,

כמטרהאדםכוחשלמואץבגיוסהצורךגברכאשר
החלקרביים,לתפקידיםהגבריםמירבאתלשחרר
נשיםחילכינקבע,החיל.הקמתעלללחוץאכ"א
נפרד,מטהעםנפרדחיליהווהלאכ"אהכפוף
בעתידשתגויסנהואלההמגויסותכלבווירוכזו
השלדהקמתהחלההראשוןבשלבצו.על-פי

הפורמציותלכלהוראההוצאהכןעלהפיקודי.
בצבאששירתווהסמלותהקצינותאתלשחרר
כדיבהגנה,מפקדותשהיואלהאתוכןהבריטי

פיקודיים.תפקידיםלמלאשתוכלנה
לאעדייןבצבאהחיילתשלותפקידהמעמדה

שלמסויםאחוזלשתףשיששסברוהיוברור.היה
קולונלשלדעתו(קרבייםבתפקידיםגםחיילות

עליהןלהטילשיששגרסווהיומרכוס)דוד
התקןפרסוםלקראתרקבלבד.עזרתפקידי
הוכרע1948(במאי)24החילשלהראשון
בתפקידיתשובצנההחיילותונקבע:הוויכוח
ובתפקידיםיישובים,בהגנתסטטייםלחימה

קשריות,(עזרותפקידימנהלייםמקצועיים,
עובדותשוטרות,פקידות,טבחיות,נהגות,אחיות,
מבנהאפסנאות).ותפקידיויםאווירבחילותקרקע
אפסנאות,הדרכהשלישות,ובומטהכללהחיל
החילזיקתנקבעהכןואימון.הדרכהכסיסעם

שלוהשיבוץהגיוסמדיניותקביעתלשםלאכ"א
לשירותיםוהזיקההראשוניאימונןלאחרהמגויסות
יועדו.להםהמקצועייםבתפקידיםקליטתןלקראת

המפקדותקורסמשנפתחהחלההחילהפעלת
במאי),)4החילשלדאתשהיווההראשון,

ביוני,רקבמאי).)16אימוניםבסיסומשהוקם
והתרחבל-5,000הגיעהחיילותמספרכאשר
להקיםהוחלטמילאו,אותםהתפקידיםמעגל
מספרכינקבע,נשים.לחילמרחביתמסגרת
גדוד.יהוומסויםבמרחבהנמצאותפלוגות
13יוני,מחודשהחלהוקמו,זוהחלטהבמסגרת
בראשקצינות.שלבפיקודןמרחבייםגדודים
ששוחררהצבי,בןרוגוז'יקמינההועמדההחיל
לפיחיפהפועליבמועצתמעבודתהזהלצורך
שמילאוקצינותשירתולצדהכץ-גוריון.כקשת

נבנההחילהבריטי.בצבאפיקודייםתפקידים

עדכנועלשנשארהבריטיהמבנהתפיסתעל-פי
הרה-ארגוןבמסגרתזו,בתקופה1949.אמצע

ח"ןמטהבוטלוהצבא,במבנהבאפרילשנערך
ובמקומםהקיימותהמבניותהמסגרותומרבית
ח"ן.-ראשיתמפקחתשלהפונקציההוקמה

שק"ם
והמזנונים,הקנטינותנושאאתגםתיאםאג"א

ומזנוניםקנטינותלשירותבאוגוסטהפךאשר
לומר,אפואניתןהארצי.הנוערקציןואתשק"ם)(

למחלקתבכפיפותהפרטשירותיהקמתכי
:מפנהנקודתהיוותהא"כא)/3(באכ"אהשירותים
בשירותיםלהסתייעלצבאנתאפשרלראשונה
צבאשלצרכיואתהמספקיםאוטונומייםצבאיים
אזרחיים.וארגוניםבמוסדותתלותללאלוחם,
בידוסייעאכ"אשלזהמבנה-ועודזאת
-----...--.--

י-...

1948במאינקבעוהחיילותתפקידיבתפקיד.נהגת

כמטהלראשונהולפעולתפקודואתלהשלים
כאחד.מקצועיוכמטהמתאם

סיכום
בחדשיושירותיואכ"אהקמתעלהדיוןלסיכום

הנושאיםאתלהדגישראויהראשוניםהמלחמה
:הבאים
1947בשלהיהוקםאשרהאדם,כוחאגף45
גיוסיהפעלתעם1948כראשיתלפעולוהחל

המטהבמסגרתחדשגוףביסודוהיההחובה,
במחתרת,קייםגוףשלהמשכוהיהולאהכללי,

במחתרת.שהיומרכיביםמספרבונקלטואםגם
מחלקתכמנהלתפקידובתוקףבן-גוריון,15

אתהפעילכשר-הביטחון,מכןולאחרהביטחון
המבניתהמסגרתלהקמתמשקלוכובדמלוא

בכלבמיוחדותכניהדפוסיהוליציקתהחדשה
ונוהגמשטר;חדשגיוסמשטרלהפעלתהקשור

מערכתצבאי,שיפוטצבאית,משמעתצבאי,
כימסודר,מינוייםומשטרהחוקלאכיפתענישה

להתקיים.סדירצבאיכוללאבלעדיהם

אגףביצעבן-גוריוןשהתווההמדיניותאת15
האדם.כוח

המבנהתפיסתלפינבנהשירותיועלאכ"א45
המורכבהמבנהג).(הכלליהשלישענףשלהבריטי
הייתההתפיסהאךכשלמותו,הועתקלאאמנם

הבריטיתההשפעההראשוןבשלבביסודה.בריטית
האירועים,ודינמיותהזמןבלחץגדולה.הייתה

נהליםוארגון,מבנהדפוסיבשלמותםהועתקו
שיישמולאחרגםוכו'.וטפסיםתקניםושיטות,
עדייןבארץ,הצבאלתנאיהמבנהאתוהתאימו
ניכרוההשפעותגדול.היההבריטיהאימפקט
שסייעוומנהלארגוןהמבנה,בתחוםבמיוחד
אתלנהלאףאלאלהתארגן,רקלאהצעירלצבא

המערכות.
החדשות,הארגוניותמסגרותיועלאכ"א45
סדיריםצבאותיוצאיבעזרתהוקםומשטרותכניו
נסיונםאתרכשואשרהבריטי,הצבאיוצאיבעיקר
המחתרתלאנשיהשנייה.העולםמלחמתבמהלך
להקמתהדרושהצבאיתמקצועיתתשתיתחסרו
התכנים.ולגיבושסדירהצבאיתבמתכונתהאגף

מהםחלקגילההאגףבהקמתשהוחללאחרגם
מאלהשוניםהיוהתנאיםשכןהסתגלות,קשיי

היהקלולאהמחתרתכתקופתאליהםשהורגלו
והמוכר.הישןהחייםמאורחבמהירותלהינתקלהם
מתקופתששרדווהנוהגיםהמסורותמזאת,יתרה

והתכניםהדפוסיםגיבושעלהיקשוהמחתרת
החדשים.

לוותהדפוסיוויציקתהאגףהקמת45
שלקונספטואלייםמפעריםשנבעובמאבקים

מזה,המחתרתואנשימזהסדיריםצבאותיוצאי
ודפוסידמותוהצבא,שלהקמתולדרךבאשר

דגלווהפלמ"חההגנהמצמרתחלקהתנהגותו.
רתיעתםמכאןוסוציאליסטי,עממיצבאבהקמת

המשיכוהםמרכיביה.כלעלמ"צבאיות",
שלחשיבותםאתלהדגישהראשונהבתקופה
הקנייתבמקוםוהסברהפורמלייםבלתייחסים

רצובכךקפדנית.אומחמירהצבאיתמשמעת
אתשאיפיינההנוערתנועותאווירתאתגםלשמר
שצבאמהעובדההתעלמותתוךהפלמ"ח,שורות
אליטיסטי.נוערמארגונישונהחובה

המערביהדגםאתבן-גוריוןראהלעומתם
ללמודראויממנופרגמטיכדגםהבריטיובמיוחד

לנו.המיוחדיםלתנאיםהתאמהתוךלהעתיקואף
יישמרוהחדששבצבאכךעלעמדזאתעםיחד
וההגשמההחלוציותההתנדבות,הרוח,ערכי

לאתפיסתואךהמחתרת.אנשיאתשאיפיינו
הקמתאתשליווהמאבקיםמכאןבנקל.נתקבלה
המרכיביםמרביתואכןבפרט.ואכ"אבכללהצבא

הוכנסובמחתרתלכןקודםנתקיימושלאהחדשים
נאמןנשארבן-גוריוןכאשרויכוחיםתוך
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יתנהגשצבאנוהרוציםיש":שאמרכפילתפיסתו

אפשרזאתארץ.בכלהצבאנוהגמאשראחרת
בהמשךרקהצבא".אתמבטליםאםרקלהשיג
שיטתי,וחינוךהדרכהמפעולותכתוצאההזמן,

צבאליוצאיהמחתרתיוצאיביןמיזוגחלוכאשר
הצבאייםהמרכיביםכלאתהצבאאימץסדיר,

הצבאיתוהתורהסדיר,צבאכלנוהגעל-פיהם

כולו.הצבאלנחלתהפכה

התגלואכ"אשללהקמתוהראשונהבתקופה
בהקמתו,שחלמהאיחורשנבעובעבודתו,קשיים

בעיקראךהמלחמה.כדיתוךוהפעלתוארגונוכמו

והחסרהדוחקהזמןלחץהאגףעבודתעלהיקשו

היהבהבראשית,תקופתבאותהששררהגדול

לציידם,המוניים,חובהגיוסילהפעילדרוש

לקליטתם,לוגיסטיתתשתיתבהעדרוזאתולאמנם

אמצעיםוהעדרהכוחלאימוןמדריכיםדיהעדר

החיצבא.לקיוםהיהדרושאשרוכלותקציבים

מתמשכת.צבאיתלפעילותוהמאומןשדהבתנאי

המלחמהבחדשיאכ"אהצליחהקשיים,חרףאולם
האכ"איתלמערכתהיסודותאתלהניחהראשונים

שתוכלכדיותכניה,הארגוניותמסגרותיהעל
לו.נכונושעדייןהקשיםבמבחניםלצבאלסייע

בנוסףלפעול,אכ"אהחלמאי-יוניסוףלקראת
ולעסוקמקצועיכמטהגםמתאם,כמטהלתפקידו

אדםכוחאגףעלהמוטליםהתפקידיםבמכלול

להסתעפותהביאאכ"אשלגידולוסדיר.בצבא

שלומורכבתגדולהלמערכתוהפיכתומכנהו

לכןקודםהתקיימושלאושירותיםמחלקות

וקליטה;חיולשירות-זהבכללבמחתרת,

מחנותרישום,מרכזקליטה;ומרכזימחנות
בתי-חוליםמערכתמעכר;ומחנותבסיסיים

נופשמחנותושיקום;אשפוזומתקניצבאיים

;צבאייםבתי-דיןוהחלמה;
ומעצר;בתי-סוהר

מערךטרפ27.ושירותיעירקציני;שבוייםמחנות

לקראתלקוםשהחלהחדשהישותהיווהזהכולל
שלתולדההייתהלאזוהכוללת.המלחמהאתגרי

אלאהמחתרת,מתקופתומתמשךרצוףתהליך
אתשמיזגסדירצבאיארגוןשלחדשהמוסדיות

ארגונים,מבודדים,החלהאדםכוחמשאביכלל
בארגוניוכלהחו"לומתנדבימגויסיםעולים,
אלהכללצבא.וגויסושפורקולאחרולח"י,אצ"ל
לישראל.הגנהצבאאתהיווביחד

רובדשלחלקואתלצייןישזאת,עםיחד
-ופלמ"חהגנהאנשי-הראשוןהמגויסים

להתנדבותמוטיבציהבעלאליטיסטי,גרעיןאותו
בשנים,עשרותשלומסורתחינוךפריוהקרבה,

אשרכלומתגבש,הקםהצבאלרשותשהעמיד
חרףקיומו.שנותעשרותמשךורכשאגריצר,

וצביוןלדמותביחסשהתעוררוהדעותחילוקי

ולתכניםלמסגרותזהראשוניגרעיןהסתגלהצבא,
הצבאיבארגוןונבלעהולךשהואתוךחדשים

הוקםהאגפים,לשארבדומהאכ"א,ולכןהחדש,
שאחריםמה"בן-גוריוןשאמרכפימהר,דייחסית

אחת".בשנהלבצעעלינודורבמשךעשו

הערות
12.6.72.-גריןמונסילישמסרערותי

30.7.72.-דשאאו.27.7.7'-מליוןנעדויותשנמסרוליעל-ידיז'
.105עמ'יזרעאלי,יוסףבטחונית,שליחות'
.310.48.6,נספחמטכ"ל,בפקודותפורסמההחוקה'
3.12.48.בן-גוריון,יומן'
קבעתיהדרגות.ענייןביררנו":13.6.48בן-גוריון,יומןגםראה'

אלור,אלוף.סגןסרן,רבסרן.סגן,ראשון,סגן:לקציניםדרגותשבע
עםבהתיעצותרטנר),(יוחנןלרר,אילון),(צבישלועדהאלון...רב

הדרגות".יקבעויעקב
19.6.48,מפא"י,במועצתבירוריםראה:משמעתעלהמובאותי

;88עמ'שפירא,אניטההרמ"א,פיטורי:50עמ'וביטחון,צמא
..12.4812דכ"ג,דברי;3ו-26617עמ'המחודשת,ישראלמדינת

ישראלמדינת16.6.48.הממשלה,בישיבתדכ"גדברי'
.166-165עמ'המחודשת,

228.עמ'שם,המינויוכתב10.2.48דב-ג,יומן'
הוטלחתעל.10.1כ-1.47גליליישראלהוציאחתשלהמנויאתרי

בתוקףעונשין'ומשפט.חוק,כנושאיההגנהשלמשפטייועץלשמש
מוסמך.לאישורולהביאהשיפוטחוקתלערוךעליוהיהתפקירו
ראשלרר,ומשהרבינוכ"ןשלמהגסידועלעזרודב"ג,יומןעל-פי
אכ"א.

151.עמ'הרמ"א,פיטורי;4.7.48החמישה,בוועדתרכריויי
152.עמ'שם,י2
6.8.70.בן-גוריון,על-ידיל'שנמסרהעדות"
4.7.48.החמישה,בוזעדתעדותו"

טיוטתלהכיןאכ-אלראשגליליהורהב-28.1.48-לדוגמאראהי'
כיהמינויים,בתחוםסמכותםאתהמנדירההחטיבותלמפקדיהוראה

טעוןומעלהמ"פמינוייתר.סמכויותלעצמםנוטליםהמח"טים
מהללמכתב(הקבעלמנגנוןלמתקבליםוכןהעליוןהפיקודאישור
28.1.48(.לצדוק,

המנדירההוראההעריםולמפקדילמח"טיםהעכירגליל'ב-3.2.48,
סמליםלמנותרשאיםמח"ט.ם-המינוייםבתחוםסמכויותיהם

אישורהמינויטעוןומעלהמ"פמדרגתסמ"פ,דרגתעדוקצינים
מ"מלמנותרשאיםחטיבותמפקדיהעליון.הפיקודשללמפרע
סובלואינודחוףזמני,הואוהמינויבמידהומעלהפלוגהלמפקר
דיחוי.

על-ידיפירסומםלאחררקהחטיבותכפקודותיפורסמוהמינויים
כהוראהאכ"אראשעל-'דיפורסמהגלילישלזוהוראהאכ"א.

3.2.48(.גלילי,מכתב(הצבאאתהמחייבת
פנסיחזקאלאתלמנותבדעתוכיב'.למחלקההודיעגליליב-4.2.48

המחנות.באחדמשמרלענייןכסגן
מציעיםוהואהרמטכ"לכילבן-גוריון,הזריעגליליב-12.3.48

הגנבבחטיבתמבצעיםלקציןשמיר)(רבינוביןשלמהאתלמנות
דב.ג).יומן(

.196עמ'4.7.48,החמישה,ועדתי'
העבודה",לאחדותותשוכההצעה"נודד),"(שדהצחק'שלמאמריי

.15.10.1946
150,151.153.עמ'4.7.48.בוועדה,צדוקעדות"
7.21.7.48,מס'מטכ"לפקודת"

202.עמ'4.7.48,החמישה,בוועדתצדוקדבריי"
12.6.72.גרין,מגנטיעל-ידיל'שנמסרהערותי'
48.8.1.דב-ג,זמן,12
11.1.48.דב"ג,זמן,,2
שהיווההצבאי,החוקאתלהכירקציןכלחייכההבריטיתהשיטהי'

לקצינים.בבי"סלמדאותההקציןמהכשרתחלק
עריקות20%חקירות:כב-10,000התביעהטיפלה1948סוףעדי'

כתפקיד;לרעהשימוש8%ומשטר;משמעתהפרות28%;ונפקרות
ועבירותשודגניבה,20%;מכישהוהתנהגותבמפקדפגיעה4%

תאונות(אחיותעכירות17%ופציעה;תקיפהרצח,3%דומות;
נשק).
2227נתקיימוכןמשמעת.עבירות5739לתביעההניעו1948סוףעד

שנים).שלוששלמאסרועדמנזיסהעונשים(צבאייםבי"דמשפטי
חוסלזהבחורש.1949יוניעדהתקייםהסעדשירותשלזהמכנהי2

הביטחון.משרדלביןאכ"אכיןחולקוותפקידיוהסעדשירות
ל-15,617חורבבמבצעהגיעהאכ"אייםבשירותיםהמשרתיםמספריי

הצבאית:במשטרה-1729הדתי,בשירות109מהםואשה,איש
;160-משפטישירות;136-אלישערפואה;שירות-5716
מרכז-922;שק"ם;-134סערשירות859;-תרבותשירות
פסיכולוגימחקרן1461-אימוניםובסיסיקלטים492;-רישום

-432.עירקציני25;-אדוםלצלבקשר62;-
לקי)
יי)
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הספריםממדף
נולדצבא

פירקותשמ"ו~למהירושלים,בן-צבי,ידהוצאתסדיהןעברילצבאגלבר~גרעיןיואבפרופ'שלספריועל
ל'הפלמ"חאת

תשמ"וות"א,ירושליםשוקן,הוצאת

נאורמרדכיד"ר

הארוכההייתה)1949-1947(העצמאותמלחמת

שנהכחציהחלההיאישראל.במלחמותוהקשה
חודשים14רשמי"ונסתיימההמדינהקוםלפני

חותםהצעירההמדינהעלבהטביעהמכן,לאחר
שלההיסטוריות-ספרותיותתוצאותיהבל-יימחה.

שלהראשונהבמחציתלהתגלותהחלוהמלחמה

הופיעוהעשורסוףלקראתרקאךהחמישים,שנות

מלחמתתולדותהראשונים:הסיכוםספרישני
במטהההיסטוריהענףבידישנתחברהקוממיות

נתנאלמאתהעצמאות,מלחמתוקורותהכללי

לורד.

מעטלאלאוריצאוארוכות,שניםבמשךמאז,
שרובםדומהאךזו,במלחמהשעסקוספרים

במגזריםאוראייהבזוויותהתרכזוככולם

בשניםהחטיבות).ספריכדוגמת(בלבדספציפיים

מחקריםלהופיעוהחלושינויחלהאחרונות

מתאריםמחבריהםמסכמת.מגמהבעליוספרים

הלוחמיםהכוחותהמלחמה,אירועיאתומנתחים

והמפקדיםהפוליטייםהאישיםשלופעולותיהם

ויותר,שנהשלושיםשלמפרספקטיבההצבאיים

ארכיוניוחומרתעודותביומנים,היעזרותותוך

הייתהבנדוןמיוחדתחשיבותאור.שראהאחר

לפניבן-גוריוןדודשלהמלחמהיומןלפרסום

אחדות.שנים
גלבריואבפרופ'שלהחדשיםספריושני

וכמהכמהעודומוסיפיםזולקטגוריהמצטרפים
מלחמתשלההיסטורי-מחקרילבנייןנדבכים

העצמאות.

הבריטיהצבאיוצאישלתרומתם
בוודאיוהיא(השאלהלהישאלעשויהראשוןבמבט

:פולמוס)לא-מעטיעוררוהספריםשנישכןתועלה,

חלקיים,במחקריםזאתבכלמדובראיןהאם
?בלבדמסוימיםובנושאיםבמגזריםהמתרכזים

והנחותיודעותיואתמסתיראינוגלבריואבשהרי,

הללו.הספריםשניביסודהמונחותהבסיסיות
הבריטילצבאהיהודיהיישובשמתנדבידהיינו,

חשובהתרומההעלוהשנייההעולםבמלחמת
עדלמקובלמעברהרבהצה"ל,להקמתביותר

במחציתובעיקרהמלחמה,ושבמהלךכה;

שתיביןקשהמאבקהתנהל,1948שלהשנייה

המוקם,הצבאשללדמותובאשר-תפיסות

ב"צבאהמצדדיםשלידםגברהבסופוואשר

הביטחוןושרהממשלהראשובראשםממלכתי",

ישכישסברואלהעלבן-גוריון,דודהראשון

החלוציות-אליטיסטיותהמסגרותאתלשמר

הפלמ"ח.היהשלהןהכותרתשגולתהקודמות,

ככלצבאהקמתמכל-וכלפסלוהאחרוניםאלה

כמאמרשכן,כהגדרתם,מיליטריסטי""הצבאות,

שנפשומייש"1948,בפברוארשפורסםכרוז

בהקמתהקצינים,לפניחייליםבהצדעתחפצה
נסיונותלפנינולבעלי-דרגות...מיוחדיםחדרי-אוכל

ההכרחיהדרגותסולםאתלהפוךועקשנייםרבים

מקצועי...צבאולהקיםלסולם-מעמדותצבאבכל

עלכוחותינוכלאתלהזעיקאנוחייביםלאהאם
מסגרתנושלוהדמוקרטיהעממיהאופיעללהגןמנת

בסוגיה"?להרסהמנסיםאשראלהנגדהלוחמת

לתפיסהגלברשלהחד-משמעיתתמיכתונתונהזו

מפרשתמנותקיםאינםוהדבריםהראשונה,

בצה"להבריטיהצבאיוצאישלהשתלבותם

שלו.העיצובבתקופתעליווהשפעתםהצעיר
בעיקרבהחלט,שליליתזולשאלההתשובה

השנייםביןוהמקיףהגדוללספרהקשורבכל
המשנהשםאמנםסדיר".עברילצבאגרעין"-
הבריטיהצבאיוצאישלתרומתם"הואהספרשל

תוספתמעיןמהווההואובכךצה"ל",להקמת
תולדותספר"שלהכרכיםלארבעתוהשלמה

ממהיותרהרבהבוישאךגלבר,שלההתנדבות"

מתמידניסיוןכדיתוךבשם-המשנה.שנאמר
הבריטיהצבאיוצאיתרמוכמהעדלהוכיח

מובאיםצה"ל,להקמתהעצמאותבמלחמת
ביניהםעצמה,המלחמהעלוניתוחיםנתונים

מהלכיאחר.ספרבשוםכהעדהופיעושלאכאלה
קשוריםשהםבמידהרקבספרמתואריםהמלחמה

ופעילותםכפיפויותמבנה,כמועקרונייםלנושאים

מיוחדזאתלעומתוזרועות.יחידותמפקדים,של

להקמתהעקרוניים,לוויכוחיםנרחבמקום
הגדולולשוניהכלליוהמטההחילותהחטיבות,

ואחר-כךהיישובשלכוח-המגןאתהמציין

ובסופה.המלחמהבתחילתהמדינה

?ה"הגנה"שלהמשך-צה"ל
מלחמתתולדות"לספרהקדמתושלהסיכוםבשורות

:האלההמליםאתבן-גוריוןדודכתבהקוממיות"
שלהמשךהיהלאצבא-הגנה-לישראל..."

הריבוניהכוחשלמחודשגילויאלאה'הגנה',

שרובזו,הנחהוישראל."יהודהמלכימימיהעברי
אבן-מהווהקיבלוה,לאכהעדההיסטוריונים

הייתהה'הגנה'אמנם"גלבר.שלבמחקרופינה

כותבהואהצבא,"שללהקמתוחשובהתשתית

סריר",עברילצבאגרעין"לספרובהקדמתו
כאשרהישיר,המשכהצה"לאיןואף-על-פי-כן"

ביניהם."מפרידהשבעהשלפורמאליאקטרק

הואהספרשלזהמוקדםבשלבכברכן,עליתר
צה"לשלהקמתוכיומבהירהכפפה"אתזורק"

בלאשהרי"אחד,אדםשללזכותולהיזקףצריכה

החלטתוונחישותבן-גוריוןשלהתקיפההתערבותו
נחישות-ודקדוקיופרטיולכלסדירצבאלהקים

תקופהבאותהשהייתהראיית-הנולדעלשנשענה
הפוליטיתהצמרתבהתנגדותונתקלהראיית-יחיד,

מגיעהה'הגנה'הייתהלא-ביישובוהביטחונית

מןהמתחייביםבשינוייםהצורךלהכרתכלל
המדיניהמאבקבתוםליישובהנשקפיםהאיומים

הארץ."עתידעל

מתמקדיםאכןהספרשלהראשוניםפרקיו
לתחוםןוירוג-7בדודכניסתשלאלהבסוגיות
הראשונהבמחציתשערךהנודעה"סמינר"הביטחת,

זה,תחוםמקרובלהכירכדי1947שנתשל
למלחמה,ה"הגנה"שלאי-מוכנותהעלמסקנותיו

בצמרתמקובלתשהייתה(הרעהפסילהתוך
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היותרלכלתביאהערביתהאיבהכיהארגון)

הראשוניםומאבקיומאורעות","שלנוסףלסיבוב

להקים.שישהצבאשלוהיקפומבנהואופיו,על

יוצאיקציניםשלבעייתםהיטבמשתלבתכאן

בן-ארצי,מקלף,לסקוב,כדוגמת(הבריטיהצבא

בעשייהלהשתלבשביקשואחרים),ורביםעשת

ורקזה,בשלבנידחוככולםרובםאךהביטחונית,

הגיעוהםבן-גוריון,שלולחציומאמציובעקבות

לעמדותסופהלקראתובעיקרהמלחמהבמהלך

הואשםבן-גוריוןהמוקם.הצבאבצמרתמפתח

קציניםהעדיףכיאחר-כךושניםתקופהבאותה

מפא"י,מפלגתו,בהיות(מפלגתייםמטעמיםאלה

השנייההפועליםמפלגתעםקשהביריבות

נמנוהפלמ"חמפקדיכלשכמעטמפ"ם,בגודלה,

וחילותחטיבותמפקדיגםרבהבמידהוכןעמה

לחלוטין.זוגישהשוללגלבריואבאחרים).

שכמעטאלה,מפקדיםשילבבן-גוריוןלדעתו,

משוםמוגדרת,פוליטיתזיקהחסריהיוכולם
ממלכתילהיותחייבשצבאהתפיסהאתשאימץ

השירות"לממשלה.ורקאךנאמןפוליטי,ולא

למושגי-היסודחדשהגישההקנההבריטיבצבא

בראשאךהתחומים,בכלומשמעתנאמנותשל

המדיניהניהולדרגביןונאמנותמשמעתוראשונה

לכלומהםהצבאי,ניהולהודרגהמלחמהשל

לחייל-הפרט."עדהפיקוד,צינוראורך

הצבא",ל"הכשרתמוקדשבספרגדולפרק

ה"מקובלים"לחיכוכיםמעברההדרכה.לנושאכלומר

המיליציהיוצאיבין-האסכולותשתיבין

מאודהעיקההסדיר,הצבאיוצאילביןוהמחתרת

אנשישלמבחינתם-שהמלחמההעובדה,

להכשירבמקום"מדי.מוקדםפרצה-ההדרכה

עלניטלבעתיד,למלחמהצבאמראש
1947,בשלהילהתארגןשהחלמערך-ההדרכה

מגויסיםלרבבותומקצועיפיקודיסגללהכשיר

חמורים."אילוציםובמסגרתהמלחמהכדיתוך

היסודותזאתבתקופההונחוהקשייםאףעל

הקורסיםומןצה"לשלהמרכזייםמבתי-הספרלכמה

ועוד)לקציניםלמ"כים,(שנערכוהראשונים

השונות.ליחידותלהתפשטתורת-ההדרכההחלה
בספרו,זהפרקגלברמסכםהפעולה,שלשיאה

המלחמה.לאחרמה"דשלההפעלה"צוות"בהקמת

והמקצועות,החילותכלמנציגישהורכבזה,צוות

סבבלסקוב,חייםדאז,מה"דראששלבראשותו

סערתתוךשנבנהכולולצבאוהנחילבחטיבות

אחידה.וארגוןהדרכהתורתמלחמה

השוניםהחילותהקמת
הצבאשללהקמתומיוחדבספרעיקריחלק

השדה),חיל(והחי"שהפלמ"חחטיבות-
היושלמעשה(הראשונותהשריוןחטיבות

שריון),שלאלמנטיםמאודמעטעםחי"רחטיבות

חילהקשר,חילהנדסה,חילהתותחנים,חיל

וכמוכןיחידות,שלשורהועודרפואה,
בעיקרמאבקים,חסרולאכאןאףהמטכ"ל.-

הפלמ"חגדודישלותפקידםמקומםלגבי
גלבראיןזהבמקרהגםושוב,חטיבותיו.ואחר-כך

עדיפותולגביהמקובלתההנחהאתלקבלנוטה

הראשונים.המלחמהבחודשיהפלמ"חשלוחשיבותו

המלחמהבתחילתמילאוגדודיוכימסכיםהוא

ביותר,חשובותמשימותבהמשכה)גםוכמובן(

נטלבעיקרשנשאהואכיהטועניםמפריזים"אך
התארגנותשלהאיטיהקצבבשלזובתקופההלחימה
חלליםהפלמ"חמילאלמעשההחי"ש.חטיבות

שכוונותמציין,גלברבמקומן."ולאהחטיבותבין

למשימותיוביחסה"הגנה"ומפקדתהפלמ"חמטה

לאהואלתכניותבניגודשכןהשתבשו,זהכוחשל

יותררותק"זאתובמקוםיזומותלהתקפותהופעל

תנועה."וצירימרחביםבהגנתמגננהלמשימותויותר

הועדפההראשוניםהמלחמהשכחחהשרלהוסיף,מםלכך
עלהחי"ש)חטיבות(החדשותהחטיבותבניית

למידהשגרםמהלפלמ"ח,משאביםהפניית

שגבלהולתרעומתזהבכוחתסכולשלגדולה

להםהיהקשה"מכוונת.התנכלותשלבתחושה
רקהםשבולמצב,להסתגלהפלמ"ח]למפקדי[

בחודשיםרחבה."מערכתשלהרכיביםאחד

ועתידומקומועלהוויכוחיםהתלהטותעםהבאים

בן-גוריוןשלהנחושהוהחלטתוהפלמ"חשל

לשיאם.אלהמתחיםהגיעו-אחידצבאלהקים

אתו"פוצצו"כמעטאחתשלאאלהבמתחים

אךהספרים,בשניגלברעוסקהצבאיתהמערכת
ניצביםכאןהפלמ"ח".אתפירקוב"למהבעיקר

מצדבן-גוריוןדודהזמן,רובהמתרס,עברימשני

קשוריםזהלענייןשני.מצדמפ"םוראשיאחד

האלופים"מרד"שלהסיבוביםשניהדוקבאופן

שלהחלטתוסביבשנסבו1948,וביוליבמאי
גליליישראלשלפעילותואתלהפסיקבן-גוריון

וכדמותה"הגנה"שלהארציתהמפקדהכראש

כממונהבן-גורית,הצבא.לביןבינושתתייצבמפתח

הביטחוןוכשרהמדינהלקוםעדהביטחוןעל

ולאזהבנושאמוחלטתסמכותתבעמכןלאחר
נתקלוהדבריםוהסדרים.פשרותלשוםהסכים

מצדבמיוחד(פוליטיתמבחינהעזהבהתנגדות
סברברובו,הבכיר,הצבאיהדרגוגםמפ"ם)

הסתבכוהענייניםמוטעית.גלילישלשהרחקתו

הרמטכ"לשלהממושכתמחלתובשליותרעוד

המלחמהשלהמאוחריםבשלביםשרקדורי,יעקב

הסתייםבן-גוריוןשלמאבקומלאה.לפעילותחזר

דעתואתמסתיראינווגלברמבחינתו,בהצלחה,
בעינילצניניםשהייתהזו,מהתפתחותהחיובית

הצבאיותואףהפוליטיותמהדמויותמבוטללאחלק
בתש"ח.

ו"אנחנו"הם""
בזההמתארספרהואהפלמ"ח"אתפירקולמה"

הצעירהצבאאתשליווהמאבקיםאתזהאחר

בנושאי-העצמאותמלחמתלאחרועדלידתומלפני

פוליטיות.השפעותובעיקרכפיפויותמבנה,

תחום.בכלאותותיואתאזנתןהמפלגתיהפיצול
נעדרוולאהמלחמהבסערתקמווהחילותהגופים

מהמהלכים.גדולחלקלגביוחששותחשדנות

בעליל.שלטההפרטיים"הצבאות"גישתאכן,

שערבפלמ"ח,לוחםשלמיומנוקטעמביאגלבר

כלאתתיארהראשונה,בהפוגהלצה"ל,ההשבעה
:החדשהצבאשלמגרעותיו""
למשכנותינו,בסמוךממשובבתים,בצריפים

צבא:שםלוניתןאףלבסוףגדול.גוףהתארגן

בחיינו.אותנולרשתעתידזהלישראל.הגנה

מחבריורביםזה.גוףעלשמענוסיפוריםהרבה

בליבתוכנוונתבוללושורותינואלערקו

כיסיפרוהםטופס.שוםעלחתםאכ"אששום

ישדרגות,ישרבי-סמלים,ישסדר.ישבצבא
נפרדיםבתי-שימושוישלקציניםחדרי-אוכל

ושק"םמיוחדמועדוןישראיתי).בעיני(

צבא.במקוםסדרשםישאמרו,בכלל,נפרד...
בודקיםהאבזמים.ואתהנעלייםאתמצחצחים

ועלימיןעלומענישיםיוםללהגילוחאת

העינייםאךלהאמין,סירבהלבשמאל...

הצבאכמתכונת"-שלהןאתעשווהאוזניים
הבריטי".
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ואחידאחדצבאלהקיםנחושהיהןוירוג-7ב

אתועשההמלחמהבמהלךזומעמדתוזולאוהוא

גלברהפועל.אללהוצאתההדרושיםהצעדיםכל

הממושךהמאבקסיבוביכלאתבהרחבהמתאר
המבטללצבאלהגיעכדילנהלבן-גוריוןעלשהיה

בשנישרווחהו"אנחנו"הם""תפיסתאתלחלוטין

האגףעםהיההמאבקעיקרהפוליטיים.הקצוות

שכןבן-גוריון,שללכאורהבריתובנישמשמאל,

הגדולההפועליםמפלגתשלמנהיגההיהעצמוהוא

מפא"י.בארץ,

גלבר,בן-גוריון?בידיהפלמ"חפורקהאם
שכןשלילית,שהתשובהסבורלאחור,בראייה

קשההטהורה,הצבאית-מקצועיתהבחינהמן"

לדעתו,הפלמ"ח."שלמכווןפירוק''עללדבר
ומארגוןלמדינהמיישובבמעברהמשתנההמציאות
שלוייחודושלהאתעשתהסדיר,לצבאמיליציה
חטיבותשלגיוסןעםנעלםמגויסככוחהפלמ"ח
ואףהצטמצמההאחריםבתחומיםוגםהחי"ש,
הואהמלחמהעד:לושהיתההבלעדיותהתבטלה

אמצעי-לתפעולואוויר,יםלנושאיהאחראיהיה

חילותהוקמועתהועוד.מיוחדיםלחימה
מרותקותהיושלאניידותחטיבותמקצועיים,

זאת,כללאורשונים.וכוחות-מחץמסויםלאזור
המוקם,בצבאהשתלבאלאפורק','לאהפלמ"ח"

מתוקף-ההשתלבותבתהליךמאבדשהואתוך
שהיוהמקצועייםהמאפייניםאת-הנסיבות
הצבא."הקמתלפנילומיוחדים

בביטולוכיההנחהאתמקבלאינוגםגלבר

חלוציתערכיםמערכתנפגעההפלמ"חשלהנפרד

היהלאלדעתו,ה'פירוק'לו.רקאפייניתשהייתה

לייחודוברובונגעאלאוהמקצועי,הערכיבתחום

כיסבור,הואזה.גוףשלוהארגוניהפוליטי
האליטיזםאתשללהממלכתית,בראייתובן-גוריון,

החלוציותעםאצלושנקשרהפלמ"חשלהבדלני
נראתהזאת,לעומתהפרטיקולריסטית-תנועתית.

מתנדבישלהחלוציתשליחותםבעיניומאוד

מאמציםהקדישוהמלחמהשאחריהכריסי,הצבא
באירופה,הפליטהבשאריתלטפלעצומים

אנשיםלגייסשניתןהאמיןהואלארץ.ולהעלותה

וההתנדבותהחלוציותמעגל"אתלהרחיבכדיאלה,
בושנשאויחסיתהמצומצמיםלתחומיםמעבראל

בתחומיםגםכמוהצבאיבתחום-בעבר
עםיחדוהממלכתית,הענייניתגישתםנוספים."

בן-גוריוןייחסשאותםשגילו,המעשהכושר

לראותאותוהביאו"-הבריטיבצבאלשירותם
וסדיר."ממלכתיצבאלהקמתהמנוףאתבהם

הממלכתיתתפיסתוהצגת"גלבר,סבורלפיכך,

האליטיסטית-החלוציותשלכניגודהבן-גוריוןשל

אחרים,בתחומיםכמוהצבאי,בתחוםוולונטרית
התפיסה."שלעיוותהאלאאינה

שלוםשללצבאמלחמהמצבאהמעבר
הסיכום)לפני(והאחרוןהעשיריהפרקשלשמוזה

כמהכמווייחודו,סדיר"עברילצבאגרעין"בספר

וראשונימקוריחומרבהבאתבספר,אחריםפרקים

בתולדותיואעקוגניטה"טרה"בבחינתשהיאתקופהשל

ופעולות-הגמולהמבצעיםהקרבות,שהריצה"ל.של

כיאםיתרה,בהרחבהטופלווביניהןבמלחמות

תקופותאך;בנדוןלעשותהרבהעודנותרבוודאי
גלברפרופ'עשהטובנזנחו.החוליןוימיהביניים

המלחמהלגבישנהגוכפילכך,גםדעתושנתן

:בעקבותיהשבאוהאפורים"ל"ימיםבאשרגםהמסרך
ואףההישגיםהפעולות,.שלמדוקדקניתוח

להימנעכאןגםניתןשלאכמובןהכשלונות.

בההתקופהזוהישכןהפוליטי,הנושאמשרבוב

לא-מעטיםפוליטיים)מנימוקים(מצה"לפרשו

אלון,יגאלשדה,יצחקכדוגמתמפקדיומטובי

הנושא(ואחרים.אבירןשמעוןכרמל,משה

הפלמ"ח".)אתפירקולמה"בספרבהרחבהמתואר

בהםישגלבריואבשלאלהספריושנילסיכום,

ועלהעצמאותמלחמתעלמרתקחומרשלשפע
חלקיהםואחריה.לפניהלה,הסמוכותהתקופות

בנושאים-הנחרצותוקביעותיוהפולמוסיים
להקמתוהקשורותכשאלותגםכמוהפוליטיים

לפיתגובות.שלגלספקללאיעוררו-צה"לשל

להכרתהחשובהתרומתועללעמודראוישעה
ובעיקרמוכריםומגזריםזוויותולהארתהתקופה

נכוןבמיוחדבראשיתו.צה"לשלבלתי-מוכרים
סדיר",עברילצבאגרעין"הספרלגביהדבר

המעלהמןהיאהצעירצה"לללימודשתרומתו

הראשונה.

מדאיגאקדמיכישלון
הוצאת'?הפלמ"חאתפירקוגלברן'למהיואבפרופ'שלספרובעקבות

תשמ"וות"א,ירושליםשוקן,
פעילמאירד"רמיל')(אל"מ

סבירמענהלתתהצליחלאשלפנינוהספרגם

"?הפלמ"חאתפירקולמה"נצחיתהכמעטלשאלה

נוספים,אקדמייםחיבוריםאלהצטרףבכך
פעם-וספרותייםאידיאולוגייםפולמוסייים,

אתליישבהצליחושלא-נלהביםופעםנינוחים
אפניו.עלדבורכדברהפלמ"חפירוקפרשת

המשוררכוונתשיבוש
שיבושהקוראעבראלפורץהספרבפתחכבר
הטורמשירימאחדבתיםשלושהבציטוטחמור

במיוחדחמורהדבראלתרמן.נתןשלהשביעי
ורקהציטוטלקוחמנייןצייןלאהמחברשכן

הבא:המשפטמולאלהקוראאתהותיר

הצדיק-הנמשכותבפלגותיו-הזמן"
המסגרת".שלשוברהמנימוקירבים

ב-10ב"דבר"פורסםהזההשביעיהטורובכן,
הפלמ"חכינוסעם:הואהשירושם1953ביולי

מחאהכתבהיהאלתרמןנתןשלזהשיר1953.
על-ידיזאתואמחישהפלמ"ח,פירוקנגדחריף
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:גלבריואבעל-ידיבמתכווןשהושמטובתיםשני
הפירוק?עינינונעצוםלמהכי"

ומים,אשביןאשרהעת,מזוגזל
בשוק,קוניםאיןכמוהשכיית-חמדה

!!פעמייםבהזוכהאינואחדודור

-ומגן,וחרברבהשכיית-חמדה

!!וקמעסמלגםכפשוטו,כוחגם
ונתרוקן,נחשףאשרהחזית,קטעזה

"!!וקמיהארץביןחשוףעומדד4ע4

היסטוריידעחוסר
להווכחכדיהספרבעמודיהרבהלהפליגצריךלא

היסטוריותעובדותבציוןהמחברשלבשגיאות

בו.עוסקהספראשרהעבריהמגןלכוחהקשורות

הקונסנזוס"הבא:המשפטמופיע12בעמוד

מאזכברשלםהיהשלאההגנה,מאחוריהיישובי

כתוצאהונפגם,1193ב-ב'ארגוןאנשיממנהפרשו

ב-אצ"לוהקמתהרביזיוניסטיתהפרישהמן

ארגון"כילחשובעלולהתמיםהקורא1937".

שלראשונה,פרישה:פרישותמשתינפגעההגנה"

ב-1931ב'ארגון
ב-אצ"לשלשניה,ופרישה;

ב-1931:לחלוטיןשונהכמובןהייתההאמת.1937

אימץב-1932ההגנה";מ"ארגוןב'ארגוןפרש

;אצ"ל""השםאתב'ארגוןלעצמו
התפלגב-1937

ההגנה".ארגון"אלחזרומחבריוומחציתאצ"ל

המגןכוחשלבהיסטוריהשעוסקלמילוראוי
בעובדות.לדייקבא"יהעברי

לטרוןבפרשתהשיפוטהטיית
היאגלבריואבשלמשובשלטיפולנוספתדוגמה

על7חטיבהשלההתקפותשתיכשלוןניתוח

לטרוןעלהקרב"בספרן).153-152עמ'(לטרון
מידאבלגלבר.גםמודהבכךבכשלון"נסתיים
המקצועיתש"האחריותכךעלמתרעםהואאחר-כך

שלמה7,חטיבהשלמפקדהעלהוטלהלמפלה
האסכולהלכשלוןכסמלומטהו,.והביאוהשמיר

התאמתהואיבכללההבריטיהצבאיוצאישל
הלחישותבמסע"כיקבעאףלסיכוםלצה"ל".

שהוטחות4משאהבכמוובציבור,הצבאבקרב
צביעות".שלמעטהלאמידההייתהבבן-גוריון,

בלטרוןהצבאיהכשלוןממדיאתלרכךכדי
נתגלווהנסיגהלחילוףבמהלך"כיהמחברמציין

חייליםשלוהקרבהמסירותגבורה,מעשימעטלא
והושכחו".נשכחואלהמעשיםאולםומפקדים.

הגבורהמעשיהושכחולאגלברלטענתבניגוד
אבלהקרב.ותיאוריהדיווחיםבכללטרוןשל

:הקשההשאלהאתיותרעודמחריפהזותופעה
שמיר,שלמה7,חטיבהמפקדנכשלכיצד

לוחמיםתושרל4כשעמדוהצבאיתבמנהיגותו
על-ידידווקאוחונכואומנואשרכאלהנועזים

אלכסנדרוני")"של32גדוד(ההגנה""אסכולת

חייםשלדודגכ4הזחל"מיםפלוגת(והפלמ"ח

??השני)לטרוןבקרבב4קסל
שלהבאהתנעט4אתנסעלמעלהגלבריואב
אתהעלהלאמעולםידיןיגאל"שמיר:שלמה

אתלהקלעשוייהלטרוןעלשהתקפההאפשרות
תיכבש".לאלטרוןאםגםירושליםעלהלחץ

הואהצבאיהמקצועשלביותרהחשובהעקרון
ראשוןקריטריוןהמשמשוהואבמטרההדבקות
בכלצבאיומעשהתכנוןכלשלבבחינתוועיקרי

המשימהאת7חטיבהעלהטילכן-גוריוןהרמות.

אלערבייםכוחותלרתקולאלטרוןאתלכבוש
7חטיבהמפקדהצליחלאזה4המטרהאתלטרון.

ות4אשופטתהממשייםהישגיועל-פילהגשים.
גםכימעשהלאחרהסבריועל-פיולאההיסטוריה

מספיק.היההריתוק

7חטיבהעלהוטלהאשרהמשימהכיייתכן

היסטורי,רגעבאותולביצועניתנהלאבלטרון

בן-גוריוןשלשכמגעלץב4רלטעותהאחריותועיקר

אבלודאי*.כשלוןאל7חטיבהמפקדאתשדחף

שלאשמירשלמהעלכבדהאחריותרובצתאזגם
דע4מ.בעודטעותועלבן-גוריוןאתלהעמידידע

שמירשלמהואתבן-גוריוןאתהזהירידיןיגאל

ההתקפהאתשידחולשכנעםשביכולתוכלועשה
כאישלשבחראויהואכךועלהכשלוןאתוימנעו

לביקורתראויגלבריואבפרופ'ואילוחכם.צבא

כלקודםלטרוןפרשתאתמלנתחשנמנעעל
עקרוןבמקוםבמטרה.הדבקותשלהעקרוןעל-פי
עקרוןאתלקוראלהציעמנסההואזהחיוני

חייםמפימצטטשהואכפיבמשמעתהדבקות

לכםיגידואםאותי,שאלבן-גוריון"לסקוב:

שאלה.שוםבלינתקוף:אמרתי?פעםעודלתקוף
חיים[אנילב.אומץחוסרבזהראהידיןיגאל

וכן2,עמ'זהכגליוןשמירש'שלמאמרוראהאחרתלדעה*
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סדיר".צבאזהמהידעלאשיגאלחושבלסקוב]

שלשמושגיוסבור-פעילמאיר-ואני
משמעתמושגיעדייןהיועתבאותהלסקובחיים

הבריטי.בצבאצעירקציןשלעיוורת

אובייקטיביותחוסר
מונתהאשרהשריםחמשתועדתשלהפרוטוקול

לבחוןבן-גוריוןביוזמתישראלממשלתעל-ידי

יוליבראשיתצה"לשלהעליוןהפיקודסדריאת

עבורביותרהחשוביםהמסמכיםאחדהוא1948

מערכתותולדותבפרטהעצמאותמלחמתחקר
מופיעהבפרוטוקולבכלל.הישראליתהביטחון

וצבאיים.מדינייםאישיםשלמאדמגוונתגלריה

שרת,גרינבוים,:הוועדהחבריהשריםחמשת
המרכזייםהאישיםשניורוזן;שפיראציזלינג,

וישראלבן-גוריון:הביטחוןמערכתבראששעמדו

צביהמטכ"ל:שלהאגפיםראשיששתגלילי;

ובן-חור;צדוקאבידר,ידין,רטנר,יוחנןאיילון,

;רביןויצחקאלוןיגאל:מובהקיםפלמ"חמפקדי

והנציגשאלתיאלדודירושליםזירתמפקד

חייםהבריטיהצבאמשוחררישלביותרהמובהק

לסקוב.

יואבקובעהללוהבסיסיותהעובדותאףל?

מקורלהחשב"יכולאינוהפרוטוקולכיגלבר
בפרשותהעובדתיותההתרחשויותללימודמהימן

המחברשלז4קביעה.)192עמ'(ידה"עלשנחקרו

גיבשהאשרהמסקנותאחת:מסיבהרקנובעת

הנוגעבכלכיבמפורשקבעודיוניהבסוףהוועדה
איןהעליוןהפיקודשלוהעבודההארגוןלסדקי

השיטהאתאלאבן-גוריון,שלשיטתואתלקבל

גלילי.ישראלועל-ידיהמטכ"לעל-ידיהמומלצת

בן-גוריוןוכתבשאמרמהכלגלבריואבבעיני

נכון.וטיעוןאמתדברהוא

פלמ"חמפ"ם,מפא"י,
הפלמ"חשלהצבאייםביצועיוכימודהגלבריואב

ועוצבותיוהפלמ"חמטהכיוקובעאמ4מעוליםהיו

הנהגתאלכפיפותשלזיקהשקיימומשוםפורקו
שכוחותליצלן,רחמנאסכנה,והייתהמפ"ם

מפ"םהנהגתעל-ידייופעלוהמצטייניםהפלמ"ח

והצבאיהמדיניהעליוןהפיקודעל-ידיולא

ישראל.מדינתשלהלגיטימי

בפניוהביאגלברטרחז4טענהלהוכיחכדי
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שלמפ"םמיסדותמדיונירביםציטוטיםהקורא

פהלמצוא,ניתןאלהציטוטיםבתוךהימים.אותם

על-ידיהמלחמהניהולדרךעלקשהביקורתושם,

ללאיחידעליוןפוסקלהיותנטייתיעלבן-גוריון,
השלילייחסיעלמלחמה,קבינטוללאייעצן

ככל-לצבאצה"לאתלהפוךרצונועללפלמ"ח,

והתרבותהחלוציותמרוחהמתרחק-הצבאות
פוסקיםהבלחימאבקיועלהמקורית,העברית

מנהיגיםאףישנםהמערכת.מןגליליאתלסלק
אתלהעבירהתביעהאתהמעליםבמפ"ם

ביטחון.כשרמתפקידיבן-גוריון

לאזניהםנעימותאינןאםגםהללו,הטענותכל

לגיטימיותהתבטאויותהןבן-גוריון,חסידישל

בדיוקמפלגהכלשלוחיצונייםפנימייםבדיונים

במעמדידונומפא"ימוסדותכישלגיטימיכפי
המלחמה,בניהולהפלמ"ח,

בפיטורי.
ובכלגלילי

הצליחבן-גוריוןהמדינה.להנהגתהקשורנושא

השריםחמשתועדתשלהמסקנותמביצועלהימנע

ההתפטרותתרגיל""באמצעותרק1948ביולי

מפא"ישלהגיבוימפא"י.הנהגתעםבתיאוםשלו

אתלתמרןהיכולתאתלבן-גוריוןאפוא,נתן,
הנהגתשלהלגיטימייםהכוחבמאבקיעצמו

החברהמתכונתעל-פישפירהכלכאןעדהמדינה.
גלברשיואבאלאהפלוראליסטית.הדמוקרטית

הואבעודמפא"י,תמרוניאתחיוביבאורחמנתח

הדומיםוהתמרוניםהדיוניםאתלחלוטיןשולל

במפ"ם.המתחוללים

ומפ"םמפא"יאתאפוא,שופט,גלבריואב

רעהמתוךלחלוטיןשונותמידהאמותבשתי

מפא"ילמנהיגישמותרמהכימפורשתקדומה

תמוההזוגישהלמפ"ם.אסורלבן-גוריון,ובעיקר
תפיסתשלהערכיתההשקפהמנקודתכלקודם

אבסורדהיאאולםהפלוראליסטית.הדמוקרטיה
מראשמניחהשהיאמשוםהמדעית,המבטמנקודת
כללוישונערץמסויםהיסטוריומקורשגורם

הנוקטחוקרוהאמת.היושרהצדק,עלהמונופולין
חייבמקורותיו,בניתוחכזהאובייקטיביותבחוסר

טעויות.לעשות

וממושמעממלכתיהיההפלמ"ח
לחלוטיןנחשףגלברשלבטעוניוהאיזוןחוסר

ולמצואלאתרמתאמץכשהקוראספרובמהלך
החלטותלהכתיבמפ"םהנהגתניסתהוהיכןמתי

מתבררואזלמפקריו.אוהפלמ"חלמטהמעשיםאו
הפלמ"חקיבללאגלבר,שלנתוניועל-פיגםכי,

מפ"םממרכזהכוונותאוהנחיותהוראות,בפועל

למטכ"לבכלכפוףהיההפלמ"חמטהממנהיגיה.או

אתוקיבלצה"ללמטכ"לובעקבותיוההגנה""
הפיקודבצינורותרקממלכתיבאורחפקודותיו

והפוליטית.הצבאיתההיררכיהשלהמוסמכים

עלהונחתואשרהפירוקהוראותאתאפילו
במשמעתהפלמ"חביצענתחים,נתחיםהפלמ"ח,

המוצדקותהפקודותאתממלכתי...ארץובדרך

יחידתואחר-כךהטייסיםמחלקתהוצאתדוגמת

פירוקדוגמתמוצדקותהבלחיואתהמסתערבים...

הנוערתנועותגרעיניניתוק1948(,מרס(הפלי"ם
מטהפירוקעד1948(,ספטמבר(החלוציות
חטיבותכלופירוק1948(נובמבר(הפלמ"ח
1949(,ק"ן(העצמאותמלחמתבסוףהפלמ"ח
1949.בינוארסינימצפוןוהנסיגה

מפא"יאנשיממנהבן-גוריוןשדודבשעהזאת,

הביטחון.במערכתבכיריםלתפקידיםמובהקים

או1948(מרס(היםחילכמפקדזקגרשוןדוגמת
הנוערתנועותניתוקעלשהופקדשימריניאליק

שמותלהוסיףוניתן1948(,ק"ן(הפלמ"חמן
אליולזמןהיססלאאףבן-גוריוןנוספים.ועניינים

שמחוני,אסףדוגמתמפא"י,חבריפלמ"חמפקדי

ממלכתית.אינהזושיטהשמאהרהרלאומעולם

אוהדיוובעיניבן-גוריוןבעינינחשבואלהפעולות

אתלפרקכדילגיטימייםממלכתייםכמעשים
הפלמ"ח*.

שלסכנהכלאיןכיבן-גוריוןידעלאהאם

אומפ"ם,ציווי.לפייפעלהפלמ"חשמאממש

דאגכך,וביןכךכיןמתיירא?עצמיעשהשרק

אתלחזקכדיזו,ב"סכנה"רבשימושלעשות
זהמפלגתו.שלהמנגנוןבאמצעותשלומעמדו

הפוליטי.המשחקשם

שפעלהב-1948ממלכתיתמפלגההיתהאם
ראוייהמעשיתעצמיתובמשמעתלאומיתבאחריות

להאבקיצאהשלאמפ"םזוהייתהלהערכה,
מעמדהועלהבטחונייםערכיהעלבנחישות

בימיכיהרגשהמתוךובציבור,הביטחוןכמערכת
מחייבתהעצמאותמלחמתשלהרת-עולם
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