
צה"לעל
שכיבושהמיתוס,אתלהנחילהצליחבה,ולמקומולהיסטוריהרבהמודעותבעלאדםדיין,משה
העיר.לתוך-89גדוד-פיקדII~UWהמשורייןהבדודמפריצתנבעהעצמאותבמלחמתלודהעיר

אומנםבדרכו.תועהכוחשללמדימבולבלמסעהייתההזאתשהפריצהמלמדיותרקפדנימחקר
להצלחה.שתרםרביםמיניאחדגורםרקהייתהאךהעיר,נפילתעלהשפיעההזאתהפריצהגם

ואשריצר,שהואהמיתוסהצליחלדייןלהיותהייתהשעתידההעצומהההשפעהשבשלהיאהבעיה
צה"לשלהלחימהתורתהתמתחותעלרבותשניםלחשךלהשפיעבבסיסו,שגויהיה

גםאךמערכות","כתב-העתגבימעל
ביחסויכוחמתנהלאחרים,במקומות
ושלצה"לשלההיסטורילמחקר

שללתוצריםוביחסבכללמלחמותיו
לצייןניתןטרפב.1היסטוריהמחלקת

עבודתהפרילספריםדוגמאותמספר
שלספרולמשלהיסטוריה,מחלקתשל

שראהב-21967הגולןכיבושעלמייזל
על-ידישצויןנוסף,ספרבאחרונה.אור

למחקרכעדותבן-דוריישראל
מלחמתקורות"הואבצה"ל,ההיסטורי

ךרול,4שלהעצמאות"

שלכספרגםשהופיע
ענף(היסטוריהמחלקת

בשםבזמנו)היסטוריה
מלחמתקורות"

בהקשרותויממוקה".5
לצייןישהזההספרשל

סיפור"אומנם:שזהו

על-ידיש]הוכן[המערכה

כפיהכללי",במטההיסטוריהענף
השנימצידואךהשער,בעמודשנכתב

האזהרהאוההודעהמופיעההדףשל
תולדותההרצאותספר"הבאה:

-ר----
שיצאההניצחוןבספרות1

מתוארתהמלחמהלאחר
כהתקפתלודעלהפשיטה

אתשהכריעהנועזתבזק
תלמי:שכותבכפיהקרב.
הגדולההעיראתוהמם"
במכת-אשאלף18בת

וחזקה"מהירה

לראשונההופיעהקוממיותמלחמת
פרקיםכ'ראשיראשיחינוךקציןמטעם

סיכוםמשמשואינולהסברה'...
םכסמ".6היסטורי-צבאי

האקדמאיהמחקרנמשךבמקביל

מדינתשלהצבאיתההיסטוריהשל
סלעקדיש,שלספרםצה"ל.ושלישראל
העוסק1948",7יולילוד,כיבוש"וגולן

דני""מבצעבמהלךלודבכיבוש

היהלאאושהיה-הטבחובפרשת
שאלותמעורר-הגדולבמסגד

למשל,מעניינות.היסטוריוגרפיות
מתעמתיםשהכותביםמדגישבוטנב8

ובעיקרהחדשים",ההיסטוריונים"עם

לגירושביחסמוריסבנישלטענותיועם
םיניטסלפה.9

פןלהציגמנסההזההמאמר
לוויכוחהמתחבראחר,היסטוריוגרפי

המחקרעלהדבריםבפתתשהוזכר
שימושעל-ידיוזאתבצה"ל,ההיסטורי
(Caseמבחןכבמקרהלודבכיבוש
.(sOLIdyגדודשניהלבקרביהיההמיקוד

ה-וושלהצהרייםאחריבשעות89

בהיסטוריוגרפיהורישומו1948ביולי
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סקירהתינתןבתחילההצבאית.
קצרה,והיסטוריוגרפיתביבליוגרפית

בצבעתוארשהקרבכךעלשתצביע
מפקדעל-ידיוזאתכלל,בדרךאחד,

יצירתשלבזהודיין.משההגדוד,
הצבאיתההיסטוריהוערפלהמיתוס
דייןשלמקומואתאבחןןייד.10על-ידי

תורתוועלהצבאעלההשפעהבמרחב
ולאופןלקרבהאםלבחוןאנסהולבסוף

עלהשפעההייתהבצה"להנחלתו
ושהתפתחודייןשפיתחהלחימהדפוסי

בצה"ל.

מופיעשהואכפיהקרב,תיאור

כאמור,מתבסס,העת,ובכתביבספרות
דיין.משהאחד:מרכזימקורעלבעיקר
חלקיבאופןמסתמכיםוגולןסלעקדיש,

ב-1950שהופיעכפידיין,שלתיאורועל

שהואהמאמר,תוכרעמ"ב".11במאמר
בצורתוהופיעראשון,בגוףתיאור

נבחרים"קרבות"בקובץגםהמקורית

דייןבהיותשיצאהעצמאות,ממלחמת
כיאםהזה,התיאורב-12.1955רמטכ"ל
קורות"בספרגםמופיעבקיצור,

ךרול13שלהעצמאות"מלחמת

הירוטסיה.14ענףשלובהוצאה

אחריםחשוביםפרסומים
דיין.שלבתיאורוהםאףמשתמשים

מבצעעלאורןשלמחקרולמשל:
עלוהורוביץלוטווקשלספרםינד"",15
שלהמפורטומחקרוי6ילארשיההצבא
ן7.תואמצעהבמלחמתהשריוןעלברזנר

דבריםאותםעלחוזרעצמודיין
והתיאורךרד",18אבני"באוטוביוגרפיה

הרבותבביוגרפיותמופיעהמקורי
תבט19אצללמשל,כך,עליו.שנכתבו

הקרבשלהתיאורהיבשח.20ואצל
בסיסכאמור,משמש,ב"מערכות"
והואהמאוחרת,בספרותלתיאורים

רביםקרבותשלמתיאוריםשונה
לאחרב"מערכות"שהופיעואחרים
מסופרשהואבכךהעצמאות,מלחמת

קטנהתוספתעםדייןעל-ידירק
והלקחים.הקרבניתוחשלבשוליים

אחריםרביםקרבותשלהתיאורים
אומפקדיםמספרעל-ידימסופרים
ריקחתכ.21אוכדו"חמתוארים

לאחרשיצאההניצחוןבספרות
לודעלהפשיטהמתוארתהמלחמה
אתשהכריעהנועזתבזקכהתקפת
אתוהמם"תלמי:שכותבכפיברקה.22

במכת-אשאלףד8בתהגדולההעיר

הקרבשלהדימויהקזחו".23מהירה
כמפקדמתוארשדייןכך,כדיעדמוצק
באטלסגםורמלהלודאתשכבשהכוח

והגמלאיםהקבעלמשרתישחולק
נוסףבאטלסגםכך24.2000בשנת

שנכתבוובפרקיםואלךשלבעריכתו
אותושובמופיעשםלורך,על-ידי
הבכורהאתנותןאשרהקרב,שלתיאור
נוסף,בספר25.89גדודלפשיטתבכיבוש
משרתישליעדקהללאותושחולק

כיבושעלהבכורהמדייןניטלתהקבע,

הגדודתרומתמתוארתשםגםאךלוד,
במורשתגםריעה.26לכיבושכמכרעת

יחידותבתוךשפורסמההצבאיתהקרב
המאפייניםלודלכיבושישהצבא

בהיותוטל,ישראלאלוףקודם.שתוארו

הפשיטה"קבע:השריון,גיסותמפקד

השריוןשלמהמיתוסנעשתה.חלקללוד

הקרבסיפוראתוהפכהל"הצ27של
ליחה".28שלהקרבממורשתלחלק

רקשנמצאלצייןצריךהזהבהקשר
קרובשנכתבאחד,ביקורתמאמר

המאמרכותבדיין.שלמאמרולפרסום
לאמופתבקרבלראותניתןהאםשואל,

ןונכתל.29ביחסאלאהביצועבהקשר

הקרבעלשנכתבושהדבריםראינו
אולםדיין.בגרסתמכריעבאופןמקורם

לאחרשנכתבבדו"חלכן,קודםכבר
לעתידבראייההדבריםנרשמוהקרב,

בדפייופיעואיך"שעניינה:
אתמעטלהרחיבכדאיההיסטוריה".

המודעותאתולהמחישהיריעה
ח"ודה30בעזרתוההיסטוריתהעצמית

שנתפסכפיהקרב,תיאוראתולהביא
י.ודקפמ3על-ידיובעיקרהגדודעל-ידי

דייןתפסכיצדמעידההמסמךכותרת

שלו:תפקידוואתהקרבתוצאותאת
לתוךפשיטה-לבן-שמןהדרךפריצת"

דייןהביןהדו"ח,על-פיורמלה".לוד

מכרעת.היאבלודלמערכהשתרומתו
פריצתא."הוא:העובדתי"הסיכום"

ב.מצור.חודשי8לאחרלבן-שמןהדרך
לאורךומחסומיםעמדותכלחיסול
פרטורמלה,בלודהראשיהכביש

ובריחהבהלהגרימתג.לוד.למשטרת
לבלבולשגרמההערים,בשתימבוהלת

n~luoלפניחייליםמתדרךדייןמשההעצמאות:מלחמת

דץחשהאחד:משרעלבמיסרמהבסםהדעלהסרבהשור
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וגורםורמלהבלודההתגוננותבמערכת
שלמכןשלאחרבחלקלכניעתם".עיקרי
להיותשיכולההמסקנה,מצויההדו"ח
הקרבשיצרל"אידיאולוגיה"הבסיס

ללודהפריצה"לו:שנוצרהולתדמית
מוקדמתהכנהכלללאנעשתהורמלה

הודותבוצעהוהיאמסייע,נשקשל
המהיר".המחץוכוחהפעולהלמהירות

בראשנועדשהדו"חספקאין
ההיסטוריו-עללהשפיעובראשונה

הקרב,שלמעמיקניתוחואינוגרפיה
מסעוסלע,קדיששכותביםכפישכן,

ו"אךשליטה,וחסרמבולבלהיההגדוד
המערךשללהתמוטטותוהביאבאקראי
עלדול".32שלבמזרחההמקומיהערבי

תנועתשלהמוחלטתהאקראיות
שבשעהמכךללמודניתןהכוחות

הנוראי",הנמר"המוביל,שהמשוריין

הטורשארהמשיךהעיר,לתוךפנה
זאתד"גמה.33שליטתללארמלהלכיוון

הרכבאתלעצוריכולתמחוסרכתוצאה
ולש.34במצמדתקלהבשלבכוחהשני

דימוייםלקרביצרההגדודתנועת

ושלןיפנא35בזעירבליצקריגשל
מערכות""שכתבכפי-פרשיםפשיטת

מבצעשלבניתוחהקרבלאחרקצרזמן
התקפותלמסורתישירכהמשך"דני":"
הוא-בכולהעוברהג'יפנועזות.פרשים

ימינושלהמסתערהפרשהוא
כאישעצמומציירדייןםיענוממה".36

הירלאווקה,37כאישהפרשים,חיל

כדימספיקרחוקהדימויאתולוקח
ליחידות89גדודאתלהשוות

שפגשארה"בצבאשלהקוואלריה
ב-38.1966בווייטנאםבביקורו

רקאינולודעלהקרבסיפוראולם
דימויושלאגושלגבורה,שלסיפור
מיבוויכוחרקמתמצהואינועצמי
כבסיסשימשגםאלאהעיר,אתהכניע

עדויותקיימותמבצעיות.לתפיסות
משהעלרבההשפעההייתהשלקרב

שהציגהמבצעיותהתפיסותועלדיין
ב-1975בראיוןהצבאי.שירותובהמשך

בפשיטתוהמחיש89גדוד"דיין:אמר
טריזלוהפורץשריון,כוחשלהמחץאת
המונהגתמהירהבפעולהלעומקצר

ב-שפורסםנוסף,בראיוןםינפלמ".39

בלוד-הקרבמןלמדתי"סיפר:1981,

שאפשרבלוד,והתרשמתירמלה
אורן,על-פיםיפי'גה".40עםלהיכנס

ושאףהזההלקחאתדייןעימונשא
התפיסהםייעצבמ.41בתכנוניםליישמו

וזורעשלסקובלגישההתפתחההזאת
גישת"בביקורתיותמכנים

הזאת,הגישהעל-פיההתמוטטות".
האויבשלעורפייםמתחמיםתפיסת
אתימוטטושטחולעומקחדירהעל-ידי
ולש.42המערך

עלולזורעללסקובדייןביןהוויכוח
ומהותינוקבהיההשריוןהפעלתאופן
השריוןמערךשלבנייתובשלביביותר
הוויכוחבמהלךשדק"".43מלחמתלפני

תוכרעמ"ב"44דייןפירטהתורתי

איך"-פורסםשלאפנימיובמסמך

ברקעהזמןכלנמצאההיאהזאת.
הואבלודהקרבשכןלמלחמה,ההכנות

בהפעלתדייןשלבניסיונומהמרכזיים
העת.אותהעדטקטייםכוחות

כךעלמצביעהדייןשלהביוגרפיה
מתמצהבשדהטקטיבפיקודשניסיונו
שבהםחודשיםארבעהבאותםבעיקר

צמחהואמכןלאחרשכן89,מג"דהיה
בחינתובתפקידים.בדרגותבמהירות
בדיר-89גדודשלהלחימהמאפייני
במהלךהיתרכבו51בלודףירט,50

לפולש"ו"מוותדני""המבצעים

)18-9הימים"עשרת"קרבותבמסגרת
שלהמקורותבחינתוכן1948(ביולי
אתמגלותהגדודשלהלחימהסגנון

דיין.שלהברורותאצבעותיוטביעות
וללארוחועל-פיהגדודאתניהלהוא

ניתןלכךדוגמאברורה.טקטיתתפיסה
יוחנןדני"."מבצעבפתיחתלראות
הגדודאתשהכיןדיין,שלסגנוץלפ,52

תיכנןןייד,53שלבהעדרולמבצע
כוחות,במספרהגדודאתלהפעיל
תוךואש,תנועהמסלוליבמספר

דייןכשחזרבמרגמות.הסתייעות
וקיבץהתוכניתאתשינההואמארה"ב,

התגבשהבאחתאחד.לטורהגדודאת
כוחותשלההפעלהתפיסתדייןאצל

על-זו,הייתהםיניירושמו.54ממונעים

דייןשלפגישתוהשפעתהמסופר,פי
באוםבאום.אברהםסרן)(קפטןעם
בצבאששירתמברונקס,יהודיהיה

השנייההעולםמלחמתבזמןארה"ב
משורייןטורעםשביצעבפשיטהונודע

לשחררנפלניסיון-המלחמהבשלהי
הקוויםמאחורישהוחזקושבויים

יודעשאינוהודהעצמודייןםיינמרגה.55
התורהאתלמדוכיןוירש56להפעילאיך

בר-אוןאוריסיפרטבת,לפימבאום.
שעותהגדודמפקדיאתכינסשדיין
עיקריאתוסיכםהלחימהלפניאחדות
דבריודעשאיננייודעיםאתם"התורה:

ואותושאלתי.אזשריון.לוחמתעל
איןבשריוןכילי,אמראמריקאימפקד
זה-גדולעיקרישאבלקבועים,כללים
הדברםילגלגו...".57אשעללנסוע

תפיסתועםדייןאצלהתיישב
ישטקטיקההגדוד:באימונישהתבטאה

שלדייןשהדו"חספקאין

ובראשונהבראשנועד
עללהשפיע

ואינוההיסטוריוגרפיה
הקרבשלמעמיקניתוח

כיצדתפיסתואת-ןוירשה".45ילחם
השריוןואתבכללהכוחאתלהפעיליש

להתקפיות.ביחסגישתוואתבפרט
פעםדייןמציגסיני"מערכתב"יומן
המושפעתהזאת,התפיסהאתנוספת

אחתבנשימהלחימה]["לוד:מחוויות
ולהתקדםלהילחםהסופי,ליעדו

השלמתועדהפריצהמעתברציפות
גםואולימהנאיביותחלקותמישמ".4
בלודהניצחוןבעקבותמהרברבנות

נוכל..."הבאים:בדבריםגםמתבטא

תוךסיניאתולכבושצבאםאתלנצח
טנקיםנקבללאאםימים.שבועיים
המורכבותבבאזוקותנשתמשנוספים,

מציגברזנרםירקדנמוקו".47ג'יפיםעל
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