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 הקובזקם
 תרומה ע"י עלינו הבא השני העשור פני את לקדם הוחלט "מערכות" לקיום הראשון העשורכתום

 בה שיהא תרומה, - ומפקדיו אנשיו צבא-ההגנה-לישראל, של ובעיותיו הגיגיו מנסיונו,ספרותית-מקצועית

 אשר זה, קובץ - ומכאן בתוכו. המתגבש והמחשבתי הצבאי היש את ראשון, ציון פנים כל על לציין,כדי
 עובד הוכשר, אשר ניר צבא-הגנה-לישראל, של מחשבתו בניר הראשונים היבולים אחך - הואתוכנו
 שנים. מעשר למעלה מזה - "מערכות" ע"י שנה, אחר שנהונזרע,

 הקלשון. העלה אשר ככל בלבד, קצתו אלא כולו, היבול כללא

 כזה שקובץ א ר ו ק ה של הקושי וכן - עמוד, כ-500 בן מקצועי, קובץ המוציא-לאור שלהקושי
- אחת", "בבת לפניויושם  אחדות להיות מוסיפים שבהם המדורים י"א אד כרכים. לשני החלוקה לידי הביאו 
 האפשרית התרומה מלוא את ופעיליו צ.ה.ל. מפקדי מצבור ליטול הנסיון מן בהם יש כאחד כולםאחת.
 - )עתים להשלימו להביאו, הצורד יהיה שעוד ר, ס ח ה בהם יש כאחד וכולם י וביטוי מחשבהשל
 וקביעת החיפושים הלימוד, זלך את ימצה אחד קובץ לא אכן, נוספות. אחרות, בהזדמנויות להבשילו(אף

 והעמקה. המשך גם שתחייב התחלה, - התחלה אלא זו ואין מתהוה. צבא-עם לעבור חייב שבההיסודות,

 במדור-הפותח אלא דבר, של בגופו נוגעים, אינם זה, א' בכרך הכלולים הרמטכ"ל, של ההקדמהדברי

 על גם חלים - שציין אוביקטיביות והגבלות קשיים מאותם מעט לא אך המלחמה. בלקח -שבקובץ

 ואף ובפירוטן, בשלמותן לבוא תוכלנה לא - כזמננו, בזמן ההדרכה", "סוגיות אף המדורים. שארכל

 מאלפים, מצבים כמה של ציונם על שיותרו היא ההכרח מן - פרשות-קרב מחקר על שבסקירהההדגמות

 - שבייצריה של המיליציוני מלקחה המסקנות הסקת אפילו שאינו-רחוק. בעברנו לנו שנזדמנומצבים
 ולא-שלום". "לא-מלחמת בבחינת שהיא מציאות זו, במציאותנו לה מסוימיםתחומים

 אחד שבכל והברכה ההכרח מן לגרוע כדי בהם אין אלה כל כי בטוחה, "מערכות" מערכתאך,

 הדבור את להם ניחד ועוד ב'. שבכרך המדורים שבעת בשאר הדי והוא א'. שבכרך המדורים מןואחד

 לבוא. העתיד כרך אותו שלבפתחו
 את ב, 1 ח ה ת א ולגבות להתחיל "מערכות" מעתה מתכונת צבא-הגנה-לישראל, פעילימקוראיה,

 הפעילה ההשתתפות את בצרוננו, לבנין הלבנים את העצמיה, מחשבתם בטוי את : הנזרע שליבולו

 הגנתנו. למחשבתבכלי-מבטא
"כחערכור~וו

 תש"י אב,ראשית



אבות-הלקח

 מבוא()דברי

 הנעשית לקחה(, בציון הסתפקות מתוך )ואפילו מלחמה כל של צבאית היסטוריהכתיבת
 לחוקי לציית ההכרה מחמת ביותר, גדולים בקשיים הרוב, פי על ניתקלת המלחמה, לגמרסמוך
 מלחמה. אותה של לקחה מפרסום לצמוח העשויה התועלת על לעתים עולה שחשיבותםבטחון,
 ה פ י ק מ להיות חייבת ממנה, ללמוד שאפשר מדעי, ערך בעלת צבאית היסטוריה גימא,מאידר

 ואוביקטיבית. השמטות חסרתוממצה,
 - יכולת באין או וסוביקטיביות, הד-צדדיות של יתרה מידה בה שיש אחרת, כתיבהכל
 למדע תתרום ולא ימים לאורך בערכה תעמוד לא העובדות, כל את למסור - בטחוןמטעמי
 שתעורר. הזמנית ההתענינות כל עם ראויה, תרומההצבאי

 המזלג, בקצה ואפילו הכתב, על להעלות מ"מערכות" נדרש מיוחד שעוז איפוא,ברור,
 : לנו ספציפיים שהם טעמים כמה מפני שכן מכל אנו. ממלחמתנו הצבאי הלקחאת

 הרבה עולים הבטחון ששיקולי כזה, עודנו המדיני-הצבאי שמצבנו מפניא,
 הסודי. הלקח פרסום של ערכו עלבחשיבותם
 ת ו י ל נ י ג ר 1 א ת 1 י נ כ ת 1 ת 1 ד 1 ק פ לפרסם הנ"ל, מהטעמים אפשרות, שאין מפניב.
 אלא אינן שלמעשה, - "תכניות" בפרסום להסתפק הכרח לעתים ויש התוצאות, לאורולבדקן
 ובין התכנון שבין היחס על לעמוד יכולת כל בלי ה, ר ק ש למה ובטוי ואינטרפטציה"דו"ח"
 והתוצאות.הבצוע
 ת. ו נ ק ס מ של מצוי הרב החומר את למצות מספקת פרספקטיבה שאין מפניג.
 עודנו בצבא הנוכחי בתפקידם שעיסוקם מפקדים, של רב מנין להפעיל שקשה משוםד.
 הדברים. של לכתיבתם להיפנות שיוכלו מכדימרובה

 והצליחה במבחן עמדה הקובץ מערכת כי לי, נראה בחומר, שעיינתי לאחר כן, פי עלואף
 המידה, על יתר בה יפגעו הללו שהמכשולים בלי הלקח, למיקח ה ט י ש ה 1 ד ו ס י ה אתלהניח
 מהצלחתה גם באה זו הצלחה י וקטעים מאמרים כמה להשמיט בטחון, מטעמי שנאלצה,למרות
 כתוצאה - מאמריהם בנושאי הבלחי-אמצעית שבקיאותם מפקדים, כמה לדובב המערכתשל

 לערעור. ניתנת אינה - במלחמהמתפקידם

 לצערי, יכול, ואיני ד', בסעיף לעיל הנזכרים המפקדים בסוג כרגע נכלל כשלעצמי,אני
 עם 1 באג"ם בשעתו בתפקידי עליו לעמוד שיכולתי כפי המלחמה לקח לכתיבת עתהלהיפנות
 : "אבות-לקח" בבחינת הבאות המסקנות לי נראות בקובץ, רפרוף לאחרזאת,



 עליו העולה אויב נגד במלחמתו הישוב" "מוראל לגורם שהיתה העליונה, החשיבות1.
 ובציוד.במספר
 במלחמה. הישוב כוחות של י ל ט ו ט ה הניצול2.
 הכוחות לכל ושרותים( חילות מטות, )כולל אחיד פיקוד של העצומה חשיבותו3.
 להצלחה י א נ ת שהוא - במהירות ה ו כ ה ז ו כ י ר ו תמרון איפשר אשרוהגייסות,
 כאהד. ובהתקפהבהגנה

 - ההתקדמות צירי ולאורך בספר - החקלאיים הישובים של ביותר הגדולה תרומתם4.
 י - להתקפה. ורכוזו גיוסו על ולחפוי הפולש, את לעצור הישובליכולת

 - האויב מפקדי על והנמוך( הבינוני - )ביחוד הישראלי המפקד של עליונותו5.
 המנהיגותית. ובבגרותו העצמית, הטקטית מחשבתו בפיתוח אחריותו,ברגש

 בכוח מלחימה למעבר והפסיכולוגיים הטכניים הקשיים על להתגבר הפיקוד הצלחת6.
 של אופרטיבית למסגרת הללו הפורמציות ולגיבוש ולדביזיה, לחטיבה וגדוד פלוגהמחלקה,
 ההתפתחות את זירז המסיבות שבתוקף - "נחשון", מבצע ספק, בלי היא, המעבר )נקודתקבע.

 מוגברת(. בחטיבה ללחימה למעבר הביא "סובלימטיבית" ובדרך האיטית,הטבעית
 אחר, גורם מכל יותר שסייע יתרון - למלחמת-לילה חיילינו באימון העצום היתרון7.
 במלחמתנה ת י ט ק ט ה האפתעה יכולתלהשגת
 והפעלת בשימותן ה"מדעית"( אומר )הייתי הנכונה הידיעה ,ול הגדולה חשיבותה8.
 זו. ידיעה של מהעדרה לעתים שנבעו והכשלונלת לסוגיו,הנשק

 )דוגמה הקרבות. שטח את במישרין הכירו מפקדינו, כי העובדה, של הרבה חשיבותה9.
 של הקצינים שקורסי העובדה בזכות רבה במידה באה משמר-העמק קרב הצלחת :מאלפת
 לרבות משמר-העמק, על בקרב שהשתתפו הקצינים כל ולמעשה בעין-השופט, נערכוההגנה
 כיבוש - חירבאת-אר-ראם לכבוש השונים בתרגילים והשתתפו הללו הקורסים חניכי היוהמג"ד,
 הנ"ל(. בקרב מכרעת חשיבות לושהיתה

 מלחמתנו. בתכנון העוקפה" הגישה של "האסטרטגיה יתרונות של המלא הניצול10.
 הרצוג(. ח. אלוף-משנה של מאמרו)עיין

 העקרון הוא - ה ע ת פ א ה עקרון הרי המלחמה, עקרונות מכל כי מחדש, נתבלטולבסוף
 או עקרונות-משנה בבחונת הנם המלחמה" "עקרונות הקרויים השאר, כל ואלו הידיעה,בהא

 ת, י נ פ ק ו ת ח ו ר : הבאים שלושת ספק, בלי בלטו מאלה הנ"ל. היתרון להשגתאמצעים,
 וניידות.רכוז

 ורק השלמהו האפתעה את השגע האמצעיה שלושת כל את כשנצלםרק
 בקרב. נצחנו -- האפתעה אתכשהשגב

רב-אלי
 י-ן יגאל
רמטכל
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 במדור העניניםתוכו

 5 בי י.ד"ר ארץ-ישראל על ההאבקות של בראשיתה המתמודדיםהצדדים
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- זה במדור וטהמי 4

 א ר 1 ק ל ם י נ 1 יצ
 מצוי את עדייו מאפשר אינו תש"ח-תש"ט, עצמאותנו, מלחמת נסתיימה מאז עבר אשרהזמן
 העומדים ומדינה צבא של בטחונם צרכי מבחינת ולא י ולנתחו בשלמות לרכזו היכולת מבחינת לאלקחה.

 השונים בזה, הניתנים הפרקים עליהם. מחודשת התקפה אפשרות לפני זעד 1 ןן

 היסטורי בניז לתוך בודאי ישולבו הזמן בבוא אשר בלבד,אבני-בניה--, הם אלה ואחיד. רצוף תיאור של חוליות משמשים אינם מזה, זהבאופיים ,נו(

 כיום. התנאים בשבילו בשלו טרם אשרואנליטי, /ן

4%  בצבא אופרטיביים מטה שתפקירי שימש אשר -נ- ברישראל 1 

מ*ל - ב-1948-49 לישראלהגנה   על בסקירה מלחמה" "לקח המדור את פותח 

 שבט מבני אחד הוא בר ק התבוננותו. עדשת תחת אחד, אחדהפועלים, ע% (%הן
ף%קן  שהיוה וכמעט זמנים והיו - בישראל, צבאיים סופרים של עתה( )לעתקט 

 - ההגנה ארגון של והתכנון ההדרכה מנגנון בירושלים, נוטרותבספרד'5%ען האזרחים מלחמת בוינה, השוצבונד : בעבר נסיונותיו השבט. מרביתאת וךי-'//"(

a@מדי מופיעים היו אשר שלב" אל "משלב הסיכום פרקי זכוריםב-1948,ג/ שקם זה שלנו, החדש הקוראים לקהל ב"מערכות". שנים במשךוכתיבה 
 בזה. המוגשת בסקירה קויהם את יכיר והוא ; "מערכות"חוברת

 התיכון( למזרח ר" ב ע ש"מ )יו אסיה לארצות המחלקה כמנהל כיום המשמש שמעוני,יעקב

 היהודית, הסוכנות הנהלת של המדינית במחלקה תחילה ה-40 שנות במשך עבד הישראלי, החוץבמשרד

 גבעת- בקבוץ חבר היה כן לפני החוץ. משרד של התיכון המזרח במחלקת - ואח"כ שלה(, הערבי)במדור
 בעל ההסברה. בפעולת השתתפות ע"י התיכון ובגליל השומרון במחוז ההגנה לארגון תרומתו ותרםחיים,

 בא"י, הערבית האוכלוסיה של וגורמיה דמותה להכרת עבודת-יסוד המשמש ישראל", ארץ "ערבייהספר

 ומדינותיהם. הערבים בעיות על לרוב וסקירות מאמרים פירסם 1948. מלחמתערב

 מעוז-חיים, ואיש בתל-אביב תגמנסיה חניך הפלמ"ח( מימי כנויו לפי - )"צ'פאיב" ותמלזרובבל

 צבא של ואח"כ ההגנה ארגון של תחילה המודיעין, במוסדות המלחמה, ובשנת ערב-המלחמה, בתקופתעבד

 והטיפוסים החזיונות על לעמוד ההזדמנות את לו נתנה השונות החזית בגזרות פעולתו לישראל.הגנה

 להעלות אם כי "נסתרות" לגלות אלה פרקים כונת אין בזה. ומוגשת שנרשמה השיחה בפרקיהמתוארים

 בחזית. מגע של במציאות נתגלו כאשר ממתנגדינו, שנים של חיהתמונה

 תומה. ועד מראשיתה כמעט הדרום בשפלת המלחמה את הכיר קוך( שמעון - )בעבר אבירןשכצעון

 אשי הפלמ"ח, של הגרמנית" "המחלקה את ארגן העולם ובמלחמת מגרמניה עלה עין-השופט. קבוץחבר
 בגרמניה, העקורימ במחנות עשה 47--1946 בשנות הנאצי. הצבא נגד נועזות הפתעה לפעולותנועדה

 הכירה ואשר העתונות, דפי מעל פעם לא תוארו מעשיה אשר "נבעתי" חטיבת על פקד 1948ומראשית
 ודם. זעה של הכרה ארץ-הדרום שביליאת

 ::ן::ם לב: "מערנונין:2י 2 ::ען2!:ל::
 %ן14מפ8(4; הפרטיזניות- לחבורות הגיע הראשונה העולם במלחמת רוסיה בצבא הרגליםמחיל

 היה )אשר ה"קרימאית" העליה ועם האדום, הצבא התהוות את הקדימו אשרלמחצה

~igvl חציבה לעבודת העבודה, בגדוד לחברות לארץ-ישראל, הגיע שבה(, הכבדהאתלט 
- 39--1936 ובמאורעות ההגנה, בארגוןולפעילות 48(~הא4%מ4ת2  ,ני=444,ק" ,י%- הפלמ"ח מפקד היה לפו"ש. 

 4 תש"ח-תש"ט. במלחמת חטיבה ומפקד התהוותו,בתקופת
'"י בשל הבריטים: של בעטים בו זכה והוא ממנו הרבה צעיר זקנו כי ברבים,יצויין

 ויתעצם. שורש היכה ומאז ; וטפוחו צמיחתו באו 1945, של הקונספירציהתנאי



 זה במדור ומהמי
 אשר בשותפות פעיל 1936-39 במאורעות כבר היה נחיל למייסרי 5ן דייןמשה
211qp__i שהוקמו המעורבות ביחידות וינגייט, אורד ל"ידיד", וההגנה העמק מתישבי ביןנוצרה

 תוך שנעצרו ביבניאל, מפקדי-המחלקות קורס אסירי של המ"ג על נמנה ב-1939
 הפשיטה על פקד וממזרע, טעכו שחרורו לאחר רב לא זמן ב-1941, לעין-חרוד.מסעם
 העצמאות במלחמת נפצע. בה לגנון, של בחופו הראשי הצרפתי הערפי העורק עלהנועזת
 המפנה בימי מצמח, הסורית ההסתערות שמול החזית גזרת על פקד בדרכים","נדד
 מתואר ללוד בפריצה הנודע מעשהו אשר הפשיטה, גדוד על - ואח"כ 1948,במאי

 הדרום. פיקוד כאלוף משמשברשימתו,

 לענף מטה בתפקידי השניה העולם במלחמת ושרת הבריטיים באיים חונך )"ויויאן"( הלצוג.חיים
 שפעלה בחטיבה מטה כקצין שרת לישראל הגנה בצבא השכלתו. לפי וארצישראלי בריטי דין עורךהמודיעין.
 בארה"ב. ישראל שגרירות ליד צבאי כנספח נתמנה הכללי. במטה שימש המלחמה בהמשך לטרון.בחזית

 הגגה איש ירושלמי, בי"ס חגיך לשעבר( )טריינין טמיראברהם
 ועד מ-1940 הבריטי שבצבא הרגלים ביחידות 39--1936, מאורעות מאזמנעוריו,
לסליקו--,א של "מכמש" בגדוד פלוגה מפקד ב-1947. ההגנה של ממ"ים קורס בוגר1946.
 מערכת חבר מ-1949 ב-1948-49. הלגיון בשבי 1948, באפריל-מאיעציון ~ננ._.'ש-מען-יי,מ שבגוש המגוייס הכוח מפקד ירושלים. של בדרומה בקרבות ופעיל השדהחיל

"מערכות".

 מנגנון איש נער. היותו מאז - ההגנה עם הקשר ברח,ביה. העברית הגמנסיה חניך כרמזהרוד
 במערכת 1945 מאז 1941. שנת של ממי"ם קורס בוגר 1942-1943. השנים במשך ההגנה ארגון שלההדרכה

 "נחשון". במבצע חלק לקח העברית. באוניברסיטה הרוח למדעי במחלקה למד"מערכות".

 של ידיהם מעשה לישראל, הגנה ולצבא העצמאות למלחמת החי"ל של. תרומתו יסכוםהסקירה
 לרבים שאלות והצגת בירורים שיחות, יסוד 'על נערכה כרמון, ד. ושל בשעתו, ה"בריגדה" איש טמיר,א.

 אנשיו לשילוב ושותפים עדים היו מכן ולאחר הבריטי שבצבא המאורגן העברי הכוח מבוני היו אשרמאלה
 לישראל. ההגנה בצבאומורשתו
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 ומאז הגדנ"ע תניר 5תל-א5י5, תיכון ספר בית .בוגר )וינשטיין(, גזירנשלמה
 1948. בראשית ממ"ים קורס בוגר מחלקה. למפקד ועד מטוראי בפלמ"ח, שירת1944

 הראל, מגדודי באחד פלוגה כמפקד ואח"כ פלוגה מפקד כסגן שימש המלחמהבתקופת
 "מערכות". במערכת 1949 מאז הירושלמי.במסדרון

 הגדנ"ע חניך תל-אביבית. גמנסיה ובוגר הצופים תכוע,ו2 חניך כהן,גבריאל
 הגדוד, השתתף בהן המערכות בכל השתתף הפלמ"ח. של השלישי 'בגדוד 1946ומאז
 רובץ. בנבי הצופים קבוצת חבר 1949. מאז "מערכות" במערכת ובדרומה. הארץבצפון

 שבצבא העבריות "היחידות על כזו היא, אף העצמאות, למלחמת הפלמ"ח תרומת עלהסקירה
 במסגרת חניכיו עם נפגשו אשר אלה ושל זה, כוח מטפחי של דעותיהם וחוות רשמיהם על מבוססתהבריטי",

 לישראל הכנהצבא



 בר ישראלד-ר

 המתמודדיםהצדדים
 ארץ-ישראל על ההאבקות שלבראשיתה

 בפרקים - והבריטי - והערבי היהודי הגורמים על תמציתית סקירה ניחנתמה

 של חורף-אביב בחדשי ארץ-ישראל, של גורלה על המזויינת ההתמודדות שלהראשונים

 המקיף חיבור - המאמר בעל של בחיבורו כממכת-פותחת משמשת ץו סקירה1947-48.

 - שבה בחינות-יסוד מכמה אותה ומנתח בה ודן כולה, העצמאות מלחמת תקופתאת
 - זה בקובץ המתפרמת בר, י. סגן-אלוף של האחר מאמרו "מערכות". ע"י להופיעהעומד
- השחרור" מלחמת של האופרטיביים במהלכים"פרקים  לנתוח ושלד תקציר כעין משמש 

 איפוא, טבעי, חיבור, באותו הוא אף הניתן המלחמה, התפתחות של הכלליהאופרטיבי

 נתוני על יותר המפורטת הסקירה של אחרים או אלה קמעים חופפים הזדמנויותשבכמה
 הדברים בהרצאת כהכרחיות, שנראו מסוימות, פסקאות בזה, המוגשת המערכה, שלהמוצא

 שבין אלה, הדדיות "חזרות" המלחמה. של הכלליים האופריטיביים המהלכים עלשבמאמר

 עצמו, בפני מאמר כל של מערכו משהו לגרוע כדי בהן ואין - רבות אינן המאמרים,שני

 לתת כדי הקובץ במסגרת המשולבת בהגשתם יש פנים, כל על לו. התיוחד ותחומו -מאמר

 מקיף כמיון משש בו שיהיה להופיע, העתיד לחיבור למדי, שטתי מבוא, מעיןלקוראיו

 שלב. ושלב גורס, גורם - מלחמתנולהערכת

 המתנגשים והרצונות - השירהא.
 מציאותית ולהערכה כוללת לראיה אפשרותאין
 בארץ-ישראל המלחמה מאורעות התפתחותשל

 י- ע ר ג את תחילה להבהיר מבלי 1948בשנת-הגורל
 ביחסי- כבר טמונים שהיו ת, ו ח ת פ ת ה ה ינ

 ההתמוד- של המוצא בשלב אשר ומגמותיהםהכוהות,
 ניתן זו ולתכלית 1947-48. של החורף חודשי :דויות
 של ומדויקת עובדתית הצגה של בדרך רקלהגיע

 ניתוני ושל שבמערכתגורמיההיסוד
 כע דברים הצגת וגורם. גורם כל לגבי וד יםה

 בכוחה רק אולם במדת-מה, כסכמטית ותיראהיתכן
 והמאלף. העניני הניתוח דרך על להעלותנו כדייש

 היסוד. ניתוני הרצאת -להלן

 אויבינו של האסטרטגיתהמטרה
 הגורם עוינים. גורמים שני פועלים זהלשלב
 הערבי הועד בהנהלת א"י ערב" --הערבי
 מזה, --- השכנות והמדימת הערבי החברהעליח,

 האזרחיות שלוחותיו על - י ט י ר ב הוהשלטון
 הפולי- בכונות להתעמק מבלי מזה. -והצבאיות

 - הגורמים שני של המנוגדות, או המותאמותטיות
 האיסטרטגית מטרתם אוביקטיבית מבחינה היאהאחת

 פעולה בעזרת בארץ, עובדות שורת לקבוע ;הצבאית
 תוכחנה אשר מתאים, בריטי בסיוע ערביתמזוינת

 על בנובמבר מ-29 המאוחדות האומות החלטתכי
 בצוע, ברת אינה יהודית, מדינה והקמת הארץהלוקת
 היה ההכרח מן זו, איסטרטגית מטרה לבטלה.ויש

 הכוחות של וטקטית אופרטיבית ביזמהשתתבטא
 יזמה של יותר, או פחות תכניתי, ובתאום ,הערביים

 שיפורט כפי הבריטי, והצבא השלטון לפעולותזו
להלן.

 שלנו האיסטרטגיתהמטרה
 לגייס מכריעות, שליליות עובדות קביעתלמנוע
 ולחפות הבאים, השלבים לקראת כוחנו אתולבנות

 עלי- הוטל אחת. ועונה בעת זה ובנין גיוס תהליךעל
 האפ- במדת הימנעות, כדי תוך זאת, משימה לבצענו
 הבריטי. בצבא מדות רחבת ישירה מהתנגשותשר,

 דפנ- שלנו האיסטרטגי הפעולה קו היהלפיכך,
 האויב. של האופנסיבי הפעולה קו מול סיבי,.

 צבאיים גיאוגרפייםנתונים
 באופן זה, בשלב הוא, הגיאוגרפי-צבאיהיתרון
 שהוק- השטח של נרחבים חלקים אויבנו. לצדמכריע
 )כמעט בנובמבר 29 החלטת לפי היהודית למדינהצה
 שליטה תחת הם המזרחי( בגליל וחלקים הנגב,כל

 )כמו שלמים, יהודיים ישוב גושי מוחלטת.ערבית
 מנו- היו עציון( גוש- בנגב, ישובינו המערבי,הגליל
 המבודדים ישובים, עוד ובתוכם לחלוטין,תקים

 העמק כמו רצופים, שטחים על יחיעם. כמובמיוחד,
 בסיכומו נתוק-בכוח. סכנת איימה המזרחי,והגליל
 התח- עורקי כל על למעשה הערבים חלשו דבר,של

 המ- על מיוחד ובאופן הארץ, של הראשייםבורה



 של- הגדולים העירוניים המרכזים לשלשתבואות
 מוקפות היו שלשתן וירושלים, חיפה תל-אביב, -נו

 מבות- שלמים ופרברים כששכונות ערביים,ישובים
 שלשת כל של נרחבים חלקים אלה. ידי עלרים

 נתונים היו עצמה( העיר לב אף )ובירושליםהערים,
 וב- בצפת שרר מצב אותו האויב. של הנשקבטוח
טבריה.
 כל על הבריטיים הכוחות שלטו כך, עלנוסף
 בידי נמצאו שלא במדה הצבאיות המפתחעמדות
 בכל ; החוף בשפלת ; בנגב ; בגליל -הערבים,

 ואפילו הערים, כל בתוך המשטרתיים"מבצרי-טגרט",
 הבריטיים הכוחות עם יחד תל-אביב. שלבלבה
 ובמבואותיה, בחיפה : הערבי הלגיון יחידותהוצבו

 חיו- תחבורה עורקי כמה ועל בסביבתה,בירושלים
 ובעמק. ביהודהניים,

 כש- כמוהו זה, בשלב היהודי השטה היה כןעל
 תחבורה דרכי לרשותנו היו לא לרסיסים.בור

 נחסמו והים הנמלים צדדיים. לא גם וכמעטראשיים
 התעופה. שדות נחסמו כן הבריטי. הצי ע=יבפנינו
 הגיאוגרפי-הצבאי מצבנו את להגדיר אפשרלפיכך,
 כללי. ניתוק שלכמצב

 מוצק ארץ חבל על הערבים חלשו זאתלעומת
 שט- בתוך קדמיות, וחסימות ואיי-חוץ, שלוחותבעל
 לפני- פתוחה היתה שלהם בשטה הדרכים רשתחנו.
 עם לחלוטין מופרע בלתי קשר להם היה וכן יהם

 קשר גם ממילא להם הוקנה עי"כ השכנות.הארצות
 חפשי. וימיאוירי

 במדה הכתיב המתואר הגיאוגרפי-הצבאיהמצב
 גם : זה בשלב האופרטיבי הפועלה קו אתרבה
 לנו. וגסלהם,

 העברי הכנח של דמנח1ב.
 הכלליכן והממגרתהמהות

 עתה הנפוצה המוטעית ההתרשמות את לסתוריש
 מאין" "יש צמה ההגנה שצבא האומרת ושם,פה
 מוקדמים, צמיחה" גרעיני "כל ללא המלחמה,בזמן
 לפעולות ומוכשר מיועד כלי היה ההגנה וארגוןהיות
 ארגון אדרבא, בלבד. ומחתרתיות סדירות""בלתי
 להיהפך, שיצלח בזה יעודו את דרכו מראשית ראהזה

 עתידה. עברית מדינה של הבטחון לכוח השעה,בבוא
 ואת הארגון של הארגוני המבנה את קבע זהיעוד
 התפתחותו. של ושלב שלב בכל המקצועיתדמותו
 לצבא-הגנה הגנה" מ,,ארגון המעבר היה לאלכן,

 והגיוני. תכניתי תהליך אלא דרך, קפיצתבבחינת
 במכשיר המבחן בשעת היהודי העם התברךאילמלא
 שנים במשך ושוכלל שטופח זה, מיוחד-במינוצבאי
 הדפוסים כל את מתוכו להצמיח מסוגל והיהרבות,

 עולה היה אם ספק - השחרור למלחמתהדרושים
 הקשה, והאיטרטגי הגיאוגרפי במצבנו ליצור,בידינו

 הצבא. של כזו"אימפרוביזציה"
 הה- ארגון מובדל היה שבהן העיקריות,הנקודות

 מיליציו- וארגונים מעין-צבאיים, ארגונים מכלגנה
 : הן אחריםניים-מתנדבים,

 של שלד שהיוה חזק, מקצועי גרעין קיוםא(.
 אופר- ליחידות מטות-משנה ושל צבאי כללימטה

 תכנוני רב-גוני, נסיון התנסה זה גרעיןטיביות.
 מגויסים, ארציים חילות הקמת כלל אשרוארגוני,

 הבריטי, הצבא עם בשתוף מקיפות, תכנוןפעולות י ב-1941 ו,,פלוגות-המחץ" ב-1938,כ,,פלוגות-השדה"

 סכים"1 ה"פלשתין כמו העולם, מלחמתבימי
SchemePalestine 1942/3-רבי מבצעים נהול ב 
 גרעין התכונן כן וההעפלה. המאבק בתקופתהיקף
 - לו הצפוי המכריע המבחן לקראת ממושך זמןזה
 וארגוניות. אופרטיביות תכניות בשורת עיבודע"י

 הגבוהה האופרטיבית ההנהלה התפתחה זהמגרעין
 צבאנו.של

 בלתי ארגון ידוע אין מפקדים. לאמון מפעלב(
 להדרכה גדול ובהיקף קבועים, ספר בתי שקייםלגלי

 ומא"זים, מ"מ המ"כ של הקורסים מפקדיו. שלמתמדת
 והנמוך, הבינוני הטקטי הפקוד אוצר את שהעלוהם

 ואשר לעולם, לקום הצבא היה יכול לאשבלעדיו
 האויב, על יתרון המלחמה, שלבי בכל לנו,העניק
 יתרון - האלה בשדרות טקטי בפקוד לקוישהיה
 ובמספר. בחמוצי חולשתנו על כלשהושחפה
 מכל ההגנה את שהבדיל אחר, אופיני גורםג(.
 הארגוני, היקפה הוא אהרת, דומהתופעה

 עוד שיפורטו וחילותיה, שרותיה שלוהרב-גוניות
להלן.
 שעשה הרחב השימוש את במיוחד לזכור ישד(
 - הזמן לו שהקנה האפשרויות באותן ההגנהארגון

 הנמ- שמן השטחים באותם צבאיות, ידיעותברכישת
 האפש- אמצעיות. הבלחי במסגרותיה לרכשם היהנע

 - העברית הנוטרות היו אלה מעין העיקריותרויות
 בזמן הבריטי לצבא ההתנדבות תנועת לכלומעל

 לגיוס בזמנו ההגנה ארגון שהשקיע המאמץהמלחמה.
 אחרות וליחידות היהודית לבריגדה חבריורבבות



י

 : מלחמת-העצמאות בראשית הנוטריםחיל
 מקלע-הליואיס הפתוח,הטנדר

 לא פירותיו, את נתן ולנוטרות, הבריטי הצבאשל
 ברכישת אלא המאומנים, החיילים מספר בגדולרק

 והמנ- הטכניים החילות בשטח בעיקר רבים,מומחים
 לחנכם היה יכול לא ההגנה שארגון הצבאית,הלה

 להקמת יעבור בל תנאי היתה ושמציאותםבעצמו,
 ההגנה.צבא

 חשוב עקרון לזכור צריך דבר, של בסופוה(.
 כצבא עצמה בראותה ההגנה: ארגון במהותאחד

 בדומה לגופים בנגוד היא, היהודים, מדינת שלהעתיד
 ביד ממושמע למכשיר נהפכה הימים, בדברילה

 פעלו, המבחן בשעת הציונות. של המדיניתההנהגה
 ההלחמה של והצבאית הפוליטית ההנהגהאיפוא,
 שמצוי למה בנגוד עקרוניות, סתירות ללא אחד,כגוף
 הערבים. אצלהיה

 ורמתם דמותם הלוחמים, החילותג.
 היל-המשמר1.

 את היותה ובכפר בעיר הסטאטית, ההגנהמערכת
 היא המזוין. כוחנו של ביותר והיציב הותיקהיסוד
 הוש- ובה ההגנה ארגון של צעדיו מראשיתטופחה
 והארגון. התכנון מאמצי מרבית יחסי, באופןקעו,
 לרשותנו שעמד החמוש, של ניכר חלק בה רוכזכן

 מאד גבוה אחוז גם זה לתפקיד ורותק זובתקופה
 שלנו. האדם כוחשל

 ואורגנה תוכננה שלפיו היסודי, הטקטיהנתון
 ישוב כל הגנת : היה זה, בשלב המרחביתההגנה
 בערים שכונות-הספר כל וכן קטן, או גדולכפרי,

 ב-1936- לכנופיות ידמה אשר תוקף נגדובמושבות,
 ובציודו. בעצמתו מסויימים שכלולים בתוספת39,

 הביצורים, אורח-הקרב, הנשק, כלי הותאמו זהלנתון
 המרחבית. ההגנהשל

 הראשון מהרגע הכתיבה המלחמה מציאותאך
 מש- והחמירו הלכו הם אדרבא, מאלה. שוניםנתונים
 את קרב, כרי תוך להתאים, והשאיפה לשלב;לב

 של אחרים, ונתונים הביצורים, ואת הטקטיהמערך
 באופן התגשמה לא זו, למציאות המרחביתההגנה
 חיל-המשמר, מלא זאת, עם לצרכים. ובהתאםמלא
 מכריעים תפקידים יותר, בשלבים כמו זה,בשלב
 : והם ימאד
 יהו- ע"י מאוכלס מקום שכל העובדה, יצירתא.
 את לנו אפשרה להתגונן, ומאורגן מוכן היהדים

 היא ואת ועמידה הראשון. בשלב עצמההעמידה
 וטפוחם, יותר הדינמיים הכוחות גיוס על חפתהאשר
 המע- שתי של הנטל נפל לפיכך, ולהתקפה.ליזמה
 הישרי "מערכת הזה, הראשון בשלב הגדולותרכות
 חיל- על וראשונה בראש ו"מערכת-הערים",בים"

המשמר.
 בפר- עוד שיצויין דבר ולומר להקדים ישב.
 ההגנה, צבא צמח שמה,,הגנה" לאחר גם אחרים,קים

 אופנ- במבצעים והופעלו הושלמו הוקמו,ויחידותיו
 להוות הסטאטית ההגנה מערכת המשיכהסיביים,
 זו של מציאותה ודוקא יציבה. אופרטיביתמשענת
 אופרטי- גמישות התוקפני לצבא אפשרההאחרונה

 משלו. "נקודות-כובד" ויצירת כוחות רכוזיבית,
 "ח מ ל פ ה - המגוייסת החטיבה2.
 ארגון של הגדולים היתרונות שאחד הוזכר,כבר
 בעולם, אחרים מעין-צבאחם ארגונים לגביההגה,
 מגויס. כוח הראשון, מהרגע לרשותו, שעמד בזההיה
 בעובדות זה, מגויס לכוח באשר התבטא, זהיתרון
 :הבאות
 פחות מגובשלת, טקטיות מסגרות של קיומןא.
 הת- לקראת והתקדמות-מה (, ת ו ג ו ל פ ) יותר,או

 למסגרת מנהלתית במסגרת ד ו ד ג ה שלפתחותו
טקטית.
 כוננות. של יחסי, באופן גבוהה, מדהב.
 היה שאפשר קטנה, מאורגנת עתודה קיוםג.
 החטיבה. תקן למילוי במהירות,לגייסה
 מיו- וימאים טייסים סיירים, יחידות  של קיומןד.
 של לפתוחם בעלי-ערך יסוד גרעיני שהיווחדות,
 האויר, חיל ושל מיה הצבא. של המודיעיןשרות
 מזה. היםוחיל
 ממנו - זה כוח של המיוהד המהותי האופיה.
 של עקרון על בנוי שהיה - המקצועי אופיונבע
 התישבות עם הדוק וקשר ואמונים, עבודהצירוף

 לט- המגוייסת החטיבה הצליחה ושלפיכך ;העובדת
 : הבאות הסגולות אתפח

 של יסודית הכרה י יחסית גבוהה גופניתרמה



 גדולים. למרחקים מסע תנועה ויכולתהארץ,
 בת- המגויסת, החטיבה של הראשון הקרביהנסיון

 אורח- של גבוהה רמה בקרבה פיתח המאבק,קופת
 בלילה לקרב מיוחד כישר קטנה, יחידה שלהקרב
 כאן, נבעה וחבלה. פשיטה הסתננות, פעולותולבצוע
 זאת במדה משותפת שהיתה נוספת, סגולהבהכרח,

 ההגנה, ארגון של הטקטי הפקוד לכל אחרתאו
 עליהם ידובר שעוד המקצועיים לעקרונותבהתאם
 :להלן

 הקטנה היחידה של אף המפקד, שלעצמאותו
 וביזמה. במחשבהביותר,
 לשמש לא מלכתחילה היה זה כוח שליעודו
 צבא להקמת ומנוף כבסיס אלא מטרה-לעצמו,כעין
 המגו- החטיבה מלאה זה יעוד המועד. בבואעברי
 המל- של הראשונים השלבים בשני מלא באופןייסת
חמה.

 על המחפה הכוח היתה היא הראשוןבשלב
 כהשלמה - י ג פ ק ו ת באורח-פעולות הכלליהגיוס
 הוטל חיל-המשמר. של י ת נ ג ה ה המחפהלכוח
 על המערכה של העול עיקר זה, בתפקידהעליה,
 ביותר והחמורה הכבדה המערכה אולי -הדרכים
 המלחמה. של הראשון העמידה"ב"שלב

 שהת- הראשונות בין היו הפלמ"חיחידות
 ממש הפועלות לחטיבות-קרב השני, בשלבגבשו
 הדרושים הנלוים הצבאיים השרותים כל עלבשדה
לכך.

 השדה. חיל3.
 לבנין הגלמי" ה"חומר את למעשה היוה זהחיל

 מחונן. היה הוא והולך. המוקם הצבא שלחלק-הארי
 : והן למיליציות, כלל בדרך האופיניותבסגולות
 בזמני- בלתי-מגויס מעמד טריטוריאלי,מבנה
 בלבד. קצרות אמונים ותקופותשלום

 לג- מפלוגות הזמן במשך התפתח הטקטיארגונו
 להטי- ארגונו הושלם המלחמה לפרוץ וסמוךדודים,
 חיל-השדה, חטיבות היו הראשון בשלב אולםבות.

 - אומר הווה ות, י ל א י ר ו ט י ר ט חטיבותכאמור,
 המרחבית. ההגנה מערך עם רבה במדהממוזגות
 המרחבי, מהרתוק חיל-השדה של שחרורותהליך
 המנגנון על טקטיות, כיחידות-קרב החטיבותוגבוש

 על שהשתרע אטי, תהליך היה הדרושים,והשרותים
 תום עם רק למעשה והסתיים המלחמה משלבישלשה
 הראשונה.ההפוגה
 שעמדו העיקריות, המורכבות הבעיות היוואלה
 : זה בשלב חיל-השדהלפני
 שר חמן בו ההמונה הגיוס קליטתג

 -- הסטאטית להגנה שהוקצבו האדם, וכוחמסגרות

 קבועות, יותר או פחות היו מזה, - ולפלמ"חמזה,
 עיקרי קבול בית לשמש ה ד ש ל-ה י ח חטיבותנאלצו

 השונות לשדרות : הישוב של המתגייסלפוטנציאל
 הב- חיילי כמו שבהן, ובטפוסי-האדם הצבאיבאופין
 משול- ואלה שונים, צבאות של צבאי נסיון בעליאלה - חדשים עולים נוטרים, לשעבר, העבריתריגדה
 הה- ארגון עם מגע כל להן היה שלא ושכבותמזה, - ותיקים חברי-שורה מוקדמי צבאי נסיון כללי
 מזה. -גנה
 ונטול. בלתי-מגויס, כוח חיל-השדה בהיות ב..

 יחי- נאלצו המלחמה, פרוץ לפני יסודי פעולהנסיון
 גבושן וגיוסן. בנינן עם בבד בד להתגבשדותיו
 בלבד. פלוגה עדי זו בתקופה הגיעהטקטי
 זה בשלב החיל של העיקרי שהתפקיד פי עלאף
 כדי תוך יחידותיו הוטלו וקליטה, בנין בגבוש,היה
 שלשת שבכל והמשברים המפנןם למערבולתכך,

 ועל הערים, על הישובים, על : הגדולותהמערכות
הדרכים.

 ומסעלי~עזר. מסייעותמסגרות
 מסו- היה לא ההגנה שארגון מכך, להתעלםאין

 להצמיח - ב,,שלב-העמידה" תפקידו את למלאגל
 החיילות נשענו אלמלא - צבא-ההגנה אתמקרבו
 : והם נוספים, גורמים מספר על והפקודהלוחמים

 השרותים:1.
 כמה היו מצויים ההגנה, ארגון שלבמסגרתו

 אבל המיוהדים. לצרכיו מותאמים שהיושרותים,
 הוכנר כזו, מיוחדת התאמה עם אחת ובעונהבעת
 - המחתרת בתקופת גם וזאת - מהם אחד כלבתוך

 לראשית השעה בבוא להתפתח יכלו אשרגרעינים
 סדיר. צבא של המקצועייםהחילות
 סטא- רשת בעיקר קיים ר ש ק ה ת ו ר ש1(
 אולם הארצי. והפקוד המרחבית ההגנה לצרכיטית,
 הדרו- והטקטיים הטכניים הנסיונות נעשו בזמןבו

 בשדה. קשר יחידות לשירות חדיש, ציוד בעזרתשים,
 רפו- בשרות היתה לנ"ל דומה הופעה2(
 החולים בתי על בעיקר לכאורה התבסס האחרון י.א

 נעשו בתלכן אבל אדום". "מגן-דוד ועלהאזרחיים,
 שתוכלנה רפואיות' יחידות להקמת מוקדמותהכנות
 הקרב. בשדהלפעול
 האר- של יחידות-משנה בכמה הוחזקו כן כמו3(
 ה, ס ד נ ה ת ו ד י ח י גרעיני בערים, בעיקרגון,

 זה. חיל של להתפתחותו אח"כששימשו
 הידיעות, שרות את גם בה לצץ יש4(
 בתקופת בחתר המסועפת פעולתו מלבד --אשר



 מודיעין ניצני גם ידו ועל מתוכו אצמיח -המחתרת
צבאי

 חמוש להשגת מוסדות2.
 בכלל, במלחמה ביותר המכריעים התפקידיםאחד
 המכשירים אותם מילאו הראשונים, בשלביהובעיקר
 פעולתם אשר רבות, שנים במשך ההגנה להשיצרה
 ומנג- התעשיה : ושכלולם כלי-הזין לריבויהוקדשה

 קטנות, מהתחלות שנבנתה הראשונה, הרכישה.נון
 הבטיחה - מחתרת בתנאי עצומים קשייםמתוך
 נשק סוגי הספקת הבאים, בשלבים כמו זה,בשלב

 לצרכי אמנם הספיקו לא אלה ; מסוימיםותחמושת
 להלחם היכולת מינימום את הבטיחו אבלהשעה,
 ממקורות לחלוטין כמעט מנותקים היינו בהבתקופה
 אותן - גם צמחו ובאגפיו, זה, מוסד בקרבאחרים.

 הנשק מקום את שמילאו הטכניות,האמיפרוביזציות
 בשלב - ידובר עוד ועליו - כך כל חסר אשרהכבד
השני.

 צנועות מהתחלות הוא אף צמח הרכישהמנגנון
 שבע-תחבולות מסועף, מכשיר לאותו והיהביותר,
 היה לא שבלעדיו רב-גוניים, ושיטות דרכיםובעל
 הב- המלחמה בשלבי ולתמורות למפנים מקוםאולי
 המערכה. במהלך מסתכל כל הפתיעו אשראים

 הכוח לבנין ששמשו הארגון מנגנוני עלבעמדנו
 להת- דאגו המלחמה שבתקופת לשכוח איןהצבאי,
 ואיכו- כמותית מבחינה האדם, כוח של הבסיסרחבות
 ה,,גח"ל". ומנגנון ב'," "עליה של מנגנוניה ;תית

 ההמוני הבסיס3.
 פעו- תקופת במשך יצר ההגנה שארגון פי עלאף

 בלבד לא אשר והמגוונים, הרבים הכלים אותםלתו
 קיומו, במשך לפניו שהועמדו הבעיות אתשפתרו
 לישראל, הגנה לצבא אבני-יסוד שימשו שאףאלא

 הוא ספק קם, כאשר לקום יכול היה לאושבלעדיהם
 חמורים כה במבחנים עומד היה ההגנה ארגוןאם

 מוצק עורף של הבסיס אלמלא בהם שעמדכאלה
 . וצמח. ינק מהם תומכת, מאורגנתוחברה

 מסג- וכמה בכמה בטויו את מצא העורףארגון
 העם" "משמר כמו קשים, במצבים מועילותרות-עזר
 החיפאי.(. הכבאים" "גדוד )או האזרחי",ו"המשמר

 השתופי הארגון היה ממסגרות-העזר חשובאבל
 של שורה לגבי קיים שהיה רהממושמע,המאורגן
 ה- האספקה, התחבורה, : חיוניים ושירותיםענפים
 העממית הבריאות מערכת-הכספים, הייצור,בנין,
וכו'.

 בלבד זו לא הישוב, של והכלכלה החברהבתנאי
 מל- למשק המעבר את להקל כדי זה בארגוןשהיה
- ממנו, נרחבים שחלקים אלאחמתי,  חברות כמו 

 בשל- )בעיקר הפכו - ועוד "סולל-בונה"ההובלה,
 ממשיים צבאיים לכלים המלחמה( של הראשוניםבים

 ושירותיה. מעשה-המלהמה אתששימשו
 ה. ל גו ה ע יו סג

 לא שלנו השחרור שמלחמת לשכם לנואל
 אלא בלבד' היהודי הישוב של מלחמההיתה
 'טל והתדירה היציבה והעזרה כולה היהודי העםשל

 לוחמים של בהתנדבותם והן התמרי בשטה הןהגולה
 מה- לנצחון מכריע פחות לא גורם היתהומומחים,
 ישראל. ארץ יהודי שלכוננות

 החדשיםהתתגייטים
 קרו- מהוריהם,נפרדים
 בצאתם וחבריהםביהם

 ולבסיסים.למחנות-אמון



 שלנו והיתרונות החולשות סיכוםה.

 חולשת גורמיב
 מחלוקת כתוצאה הגיאוגרפרצבאי המצבא.

 -- הארץ פני על ההתישבות ושטחיהאוכלוסיה
 גיסא. מאידך - הבריטי הגורם והשפעת ; גיסאמחד
 פועל-יוצא היתה הדפנסיבית, האיסטרטגיהב.

 ומאת- לעיל צוינו שכבר האוביקטיביותמהחולשות
 קו-הפעולה על משפיעים להלן, תפורטנה שעודרות

 שלנו. והטקטיהאופרטיבי
 נשקנו, שלרשותנו. החמוש של וכמותו סוגיוג.
 חיל של קל נשק ורק אך כמעט הוא זה,בשלב
 מוגן אויב נגד אש אמצעי כל לנו חסריםרגלים.

 יותר גדול הקל הנשק בין גם בנוי. בשטח מבוצראו
 בינוניים. לטוחים מאשר קצרים לטוחים הכליםאחוז
 תוקפנית פעולה בכל בעיקר, לרעתנו, משפיע זהצד

 הדרוש. החפוי לה כשחסרבשדה,
 חלק בהחלט. מספקת בלתי היא החמוש כמותגם
 הסטטית. בהגנה מרותק זו מצומצמת מכמותניכר

 מצויד וחיל-השדה הפלמ"ח של הקיימותביחידות
 חמוש כל כמעט שאין בזמן בו הלוחמים, של חלקרק

 המתארגנות. החדשות היחידות~בור
 האדם כוח לפוטנציאל ביחס מאד, אטי גיוסד.

 ונסיון מתאימים, כלים חיסר מפאת - הישוב,של
 מספיק.בלתי
 ביחידה רק מעשי ונסיון-קרבי טקטי גבושה.
 יחידות של גבושן את לבצע הצורך פלוגה. עדקטנה,
 קרב. כדי תוך ופקודן, גדולות, יותרטקטיות

 יתרונות.2.
 ומ- אחידה ומדינית, צבאית עליונה, הנהגהא.
 אחת. למטרהכונת
 כדי תוך קשים, במצבים מנוסה גבוה פקודב.
 בלתי- במחשבתה וגמיש מקורי י ומאבקיםרדיפות
 ונועזות. קשות מהחלטותנרתע
 של היוצר מבית ונמוך בינוני טקטי פקודג.
 מאוד, גבוהה רמה בעל )הקורסים(, ההגנהאמוני
 יחסי.באופן
 כוח של בנין על לחפות שמוכשרים כליםד.
 : הבנין את להקים המוכשרים וכלים גדול,צבאי

 של שונות ומסגרות המפעלים הלוחמים,החילות
ההגנה.
 המאור- והחברה הכלכלה של המוצק הבסיסה.
 הישוב. שלגנת
 יהדות של ובלתי-נרתע הבלתי-מסויג, הסיוע1.
הגולה.

 הערבי האויבדמות
 הכללירז והמסגרתהמהות

 ההתנגשות של היוזם הצד היו שהערביםלמרות
 כוננותם מדת היתה זה, בשלב התוקף והצדבכלל,

 נמו- צבאית, מבחינה והן מדינית מבהינה הןהכללית,
 הערבי הועד - העיקריים לגורמים ביחס משלנו.כה

 החבר א"י, ערביי בין לו המתנגדים החוגיםהעליון,
 היו כשלעצמה אחד לכל ערב, ומדינותהערבי
 זו ועובדה ; לאלו אלו מנוגדות ואף שונותשאיפות
 הפעולות על וגם ההכנות על גם מעט לאהשפיעה
הצבאיות.
 כל על הערבית, ההנהגה הוציאה זאת,לעומת
 המאורעות מלקח ברורות מסקנות ופלגיה,זרמיה

 מאז. כוחנו מהתפתחות התעלמה ולאב-39--1936
 מכשיר להקמת שונים בנסיונות התבטא זהדבר
 היקפו פגיעתו, ושכוח יותר, מסונף יותר, יעילצבאי

 לער- שהיו אלה על יעלו המקצועית ורמתוהמספרי
 מאורעות. תקופת באותה.בים

 המל- פרוץ לפני לכך, המוקדמות ההכנותאולם
 הגרעינים רצון. משביעות תוצאות הפיקו לאחמה,

 גופא, ארץ-ישראל ערביי בקרב שצמחוהצבאיים

 ו"פת- "נאג'אדה" ה"טרם-צבאיים", הארגוניםושני
 במאו- והפורעים הכנופיות וותיקי אהד, מצד -ווה"
 ולא בזה זה התחרו גיסא, מאידך - שעברורעות

 ליצור נאלצוגמהערבים לפיכך מלוכד. לגוףהתגבשו
 קרבות. כדי תוך הדרגתי, באופן הצבאי מכשירםאת

 ה- המלאכה על הקלו אוביקטיביים תנאיםכמה
 למעשה, מוגבל בלתי שהיה ה"גלמי" האדם כוחזאת:
 אנגלים וכן ערב מארצות קצינים של רבמספר

 לה- שיכלו ואחרים, יוגוסלבים גרמנים,הרפתקנים,
 גדולות כמויות והמקצועי, הפקודי הבסיס אתוות
 של מתמיד וזרם בארץ לרשותם שהתרכזו נשקשל

 הודות ואמנם, בריטיים. ומקורות ערב מארצותחמוש
 מפ- באופן להתקדם הערבים הצליחו אלהליתרונות

 הפרוד מנע זאת למרות אבל, י זה שלב במשךתיע
 מהכוח- מלאה ויעילות שלמות והחברתיהפוליטי
המזויין.

 הערביות הצבאיות שהמסגרות היא, לכךההוכהה
 אלה ושונות רב-גוניות, הנן זה' בשלבהצומחות
 המדיני והצביון השונים הארץ לשטחי בהתאםמאלה,

 בהם. הפועלים הגורמיםוהחברתי
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ו

 הלוחמיםהחילות
 מהגור- מורכבים היו הערביים הלוחמיםהכוחות

 : הבאים היסודייםמים
 וק- מתפרע המון מופיע הראשונים בשבועותא.
 זו אבל ; הבצוע ככלי מקצועיים פורעיםבוצות
 חולפת. הופעהרק

 הארץ-ישראליים. בכפרים הכוחותב.

 הא"י. צבאיים הטרום הארגונים חבריג.

 מש- כנופיות של ותיקים וגרעינים מפקדיםד.
 1936-39.נת

 ידובר עוד )עליהם חיל-הספר משוחרריה.
להלן.(
 שמבנן השכנות, מהארצות שהסתננו חבורותו.

 "מלחמה של בנוסח יותר, או פחות היה,וארגונן
זעירה".
 אשר השכנות, מהארצות שהסתננו כוחותז.
 חצי-סדיר. צבא כשל היו וארגונםמבנם

 בהת- שונות, למסגרות הצטרפו האלההאלמנטים
 שהארץ הדבר וקרה ; מקומיים פוליטיים לתנאיםאם

 במאורעות כמו שונים, פעולה לאזורי שובהתחלקה
 תקופה באותה אם אחד. להבדל פרט39--1936,
 הוצב כנופיות, ראשי בין השפעה שטחיהתחלקו
 מהאחרים ושונה מובדל ~באי, גוף אזור בכלהפעם
 גם רבים במקרים אלא הפוליטית, זיקתו בשל רקלא
 הצבאית. ומהותו ארגונולפי

 בעלת מספרית, מבחינה ביותר הגדולההחטיבה
 או "צבא-ההצלה" היא יחסית, גבלהה ארגוניתרמה

 כוח קווקג'י. פאוזי של פקודו תחת"צבא-הירמוק",
 ארגוניות ביחידות סדיר-למחצה, כצבא בנוי היהזה

 החיצו- הסמנים לכל בשאפו גדוד, עד -וטקטיות
 גם לכד/ מנהלה, משמעת, תלבושת, : צבא שלניים

 סדיר צבא לחקות נסיון היה ובתכסיסיובחמושו
 להלן(.)ראה
 ומ- מעיראק שכירים בעיקרו מורכב היה זהכוה
 שעברו ארץ-ישראליים, ערבים - ומעוטםסוריה.
 בקטנה. האמונים מרכזאת

 הסורי הצבא מקציני בעיקר מורכב היההפקוד
 האחרונים מאלה רובם הסדיר, העיראקיוהצבא

 עצמו בזמנו)שקווקג'י עלי ראשיד במרדמעורבים
 ב4(. פעילהיה

 והמרכזי, הצפוני ה"משולש" - הפעולהגזרת
 חיל-מצב. כמעין ההצלה" "צבא התנהגבתוכו

 ברורה היתה לא זה גוף של הפוליטיתזיקתו
 פעולה שיתף במשולש, שהותו בזמן אולם,לחלוטין.
 זה, במרחב השולטים החוגים עם ניכרתממדה'
 עבדאללה. מצדדי -היינו

 מהראשונה נפלה אשר בגודלה, שניהחטיבה
 ביזמה עליה עלתה אבל וכמותית, ארגוניתמבחינה
 עבדאל- של פקודו תחת הנתון הכוח היההלוחמת,
 של- את למעשה הקיפה יו חטיבה אל-חומייני.קאדר
 ן זאת בתקופה ערבי צבאי כוח של הטפוסיםשת
 במדת הכפרים, של המוני גיוס סדיר-למחצה,גרעין
 כן הקודמים. המאורעות בסגנון וכנופיותהצורך,
 - עירוני היל-משמר מעין )בירושלים(הקימה

 הלאומי"."המשמר
 חזק הארץ-ישראלי האלמנט היה הרכבהמבחינת

 אולם ומעיראק מסוריה שבאו מהשכירים יותרבה
 בח- הסדיר-למחצה. חוט-השדרה את היווהאחרונים

 ההרפתק- האירופיים האלמנטים התרכזו זאתטיבה
 וגם יוגוסלביים, בריטיים, מתנדבים : בעיקרנים,

גרמנים.
 המ- את הקיפה זאת חטיבה של פעולתהגזרת
 פני על השתרעה מראמאללה, החל הדרומי,שולש

 נמצאה וכן לעיר המבואות על וסביבותיה,ירושלים
 עד - יהודה הרי גם השפעתה תחת שונים,בזמנים
 הערבי* "הלגיון ע"י בזה הופרעה שלא במדהחברון,
 להלן(.)ראה

 למופתי ישיר באופן היתה נתונה המדיניתזיקתה
 ההוסיינים.ולמשפחת
 היתה המדינית, והמרות ההרכב האופי,מבחינת
 שלוחתהחטיבה' - לוד-רמלה באזור שפעלההיחידה

 של הנפרד פקודו תחת פעלה אולםהחוסיינית,
 מלאמה.חסן

 מצויים היו החומיינים של נוספים השפעהאזורי
 המבנה מבחינת וסביבתה. נצרת - התחתון,בגליל
 יותר חלשה הסדירה-למחצה המשענת היתההצבאי
 בגרעיני היה וכוח-הכובד האלה, המרחביםבשני
 הקודמים. מהמאורעות המאורגנות ת ו י פ ו נ כה

 המז- העליון, שבגליל הכוחות היוו זאת,לעומת

 הארץ, בדרוס הערביות החבורותמפקדי
 ב-1936-36 הכנופיות ראשימותיקי
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 גרעין בצרוף קווקג'י, צבא של שלוחה והמערבי,דחי
 מפעם הכפריים התרכזו שסביבו סדיר-למחצה,סורי
 שפ- של ם י ז ו ר ד ה היוו ונפרד נוסף גורםלפעם.
 להלן. ירובד עוד פעולותיהם שעל והסביבה,רעם

 חיפה הערים שתי נתונות היו במינו מיוחדבמצב
 עצ- היו אלו במקומות שלחמו ערביות יחידותויפו.
 היה מצוי מהן אחת בכל ובנהולן. בארגונןמאיות
 את סביבו שליכד סדירים-למחצה, שכירים שלגרעין

 הלאומי" "משמר העיר, של המקצועייםהפורעים
 מבחינה היה קשור החיפאי שהכוח בזמן בוועוד'.

 פעולותינו, לחץ תחת יפו, נאלצה לחומיינים,פוליטית
 של שבחסותו "צבא-ההצלה" של חיל-מצבלקבל

 בעיר המדינית. זיקתה גם היתה לכך ובהתאםקווקג'י,
 יוגוסל- יחידות וכן הנג'אדה, יחידות גם הופיעוזו

 בולטים. כגורמים חיל-הספר, ומשוחרריביות,
 הארץ דרום במינו מילחד במצב היו שרוייםכן
 קבוצות שלש למעשה הופיעו זה במרחבוהנגב.
 שב- החומיינים מצדדי הבדואים, השבטים :ערביות

 משני שמוצאם המצריים, והמתנדבים ובכפרים,.עזה
 המו- "האחים - ארץ באותה הפאשיסטייםהארגונים
 הצעירה". ו"מצריםשלמיים"
 בשלב כמו זה, בשלב היוה ין ב ר ע ה ן ו י ג ל,,ה
 התפרצות למקרי ופרט הבריטי מהצבא חלקהבא,
 חריבה( נבאללה, )בית מסוימים פרובוקציהומקרי
 הופיע אז כבר אך בקרבות. פעיל כשותף השתתףלא

 והפוליטי הצבאי המשקל שווי על בר-השפעהכגורם
 הערבי הלגיון בסיסי הקמת - לדוגמה הערבי.במחנה
 להו- היתה מכוונת זה, בשלב ובבאר-שבע,בחברון
 החוסיינים האלמנטים מידי הנדון המרחב אתציא

 קביעת על הדבר השפיע שני מצד אךוהמצריים.
 האחרונים. אלה של הפעולותאזורי

 הער- הכוחות של והאופי המבנה הארגון,מבחינת
 אפשר המלהמה של הראשון בשלב הלוחמים,ביים
 : הבאות העובדות אתלציין
 כפי הערביים, הלוחמים שהכוחות זאת למרותא(
 ללא ואף קרבות, כדי תוך הם אף נבנו כבר,שהוזכר
 ההכנה עם להשתוות שתוכל מוקדמת, יסודיתהכנה
 כמותי, להיקף הראשון בשלב הם הגיעושלנו,

 על שעור, ללא שעלו משוכללת, ארגוניתולמסגרת
 1936-39. המאורעות בזמן קיימים שהיוהאלה
 מסוימת, במדה אנו, מוצאים שלהם במבנהב(
 - שלנו הלוחמים הכוחות של המבנה לחקוינסיון
 סורים שכירים של הסדיר-למחצה, המגויס,הגרעין

 המחץ" כ,,חיל זה, במבנה ששימש, הוא -ועיראקים
 במדה- דומה היה ה"פזה" - מהכפרים הגיוסהערבי.
 בכפרים מתגלה כך על ונוסף שלנו. לחיל-השדהמה

 הגנה ומערכת חיל-משמר מעין להקמת נסיוןובערים
 )על זו. בשרשרת ביותר החלשה החוליה -סטשטית,
 להלן(. ראה - הערבי הכוח של העקרוניותהחולשות

 ומפעלי"עזר מסייעותמפגרות
 ם. י ת ו ר ש1.

 גם חייב הערביים הכוחות של הסדיר/יותרהאופי
 מאמץ נעשה מתאימים. צבאיים שרותים להקמתנסיון
 להקים רפואי, לשרות ה"סהר-האדום" אתלטפח
 האוטובוסים מחברות לארגן וממנדסים, חבלניםשרות

 לבנות הובלה, שרות מופקעות, פרטיותומכוניות
 נסיו- עלו לא כלל, בדרך וכו'. ואלחוט טלפוןיחידות
 ובציוד מקצוע בבעלי מחסור בשל יפה, אלהנות

 של הכללית והחברותית הטכנית הרמה ובגללמתאים
הערבים.

 חמוש. להשגת מוסדותנ
 להספקת מקורות שני לרשותם ועמדו היותהערבים, עבי בעש בגדר למעשה שתה לא חמושהשגת

 מדינות : חיל-רגלים של יותר, או פחות חדיש,נשק
 כאחת. רשמי ובלתי רשמי באורח - והבריטיםערב
 בארץ שנאגרו הנכרות הנשק כמויות על נוסףוזה,

 ולא כמעט ולאחריה. השניה העולם מלחמתבמשך
 ר ו צ י י של הבעיה הערבים לפני איפוא,עמדה,

 מלאכה בתי לנצל נסיונות נעשו אולם י מ צע
 רמוני- לייצור גם - נשק לתקוני מלבד -ומסגריות

 "דוד" לטפוס בדומה כבדות ומרגמות מוקשים,יך,
 פרימיטיביים(. לתת-מקלעים )ואףשלנו

 המוני. בסיס3.
 הלוחמים הכוהות של וארגונם מבנם לגביכאשר
 הבלתי- לעורף ביהם גם לציין יש עצמם,הערביים
 למאורעות בהשואה גדולה התקדמות שלהםלוחם

 רק הכנופיות מלחמת כידוע, נתמכה, אז1936739.
 שכ- ע"י - ביחס קצרה, לתקופה - הראשוןבשלב
 יותר מאוחרים בשלבים ואלו י יותר רחבותבות
 הסיוע את רוב, פי על הזרוע בכוח הכנופיות,סחטו
 הערבית. האזרחית מהאוכלוסיה להןהדרוש

 המלחמתי המאמץ את להשעין נסיון נעשההפעם
 את ולשתף רחב, המוני בסיס על זה, שבשלבהערבי
 הלאומיות", ה"ועדות מכסימלית. במדה הערביהצבור
 להיות עליהן היתה וששומה המקומות בכלשהוקמו
 - הצבאית ההנהגה יד שעל מדינית הנהגהמעין
 בעיקר הערבי, הצבאי הפקוד זה. בכיוון נסיוןשימשו
 ושאף לוחמיו של למשמעת גם דאג קווקג'י, חילשל

 כלכלית. מבחינה האזרחית באוכלוסיה פגיעותלמנוע
 הערביים, הכוחות של המרכזי המימון זה בעניןעזרו

 לה שהיו הצבאית והמנהלה הערבי, החברבאמצעות
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 לשיטת בנגוד יותר, או פחות סדירים ואופיקוים
 הארץ". מן ש"חיו ב-1936-39הכנופיות
 שבין ביחסים שחלה ההתקדמות אף עלאבל
 העובדה ולמרות הרחב, והצבור הלוחמיםהכוחות

 כפי עתה, הקיפו הערביות הלוחמותשהמסגרות
 הערבים יכלו לא - יותר ענפות שכבות כבר,שנאמר
 יציב ולחבור העדה, כלל של מלחמתי לגבושלהגיע
 העברי. לישוב אופיניים שהיו והעורף, החזיתבין

 הורגשה המלחמה של הראשון בשלב גם -אדרבא
 הפיאוד- של המפגר, החברתי המבנה שלההשפעה
 על ארץ-ישראל, ערביי של והאינדיבידואליזםליזם

 כמו ערך, בעלי חוגים שלהם. המלחמתיהמאמץ
 עמדו העירוניים, והפועלים המתקדמתהאינטליגנציה

 וה- החקלאית האוכלוסיה המוני גם הצד. מןבחלקם
 פעולה לשתף בפעם פעם מדי מוכנים שהיועירונית,

 המהיר בנצחון בהאמינם בעיקר הלוחמים, הכוחותעם
 לעמידה כלל ומוכשרים מוכנים היו לא האחרונים,של

 איפוא, נראה, משבר. בתקופות וממושכתרצינית
 היינו, עדים - שעברו במאורעות כמו - הפעםשגם
 של ההדרגתית הירידה לתהליך מלכתחילה,כמעט
 שאפילו כך, כדי ועד הלוחמים. בכוחות ההמוןתמיכת
 המדינות של השכירים הלוחמים היו זה בשלבכבר

 העיקריים הנושאים ארץ-ישראל, ערביי ולאהשכנות,
 המלחמה.של

 בין הקרע והתרחב גדל יותר מאוחריםבשלבים
 היתה האחרון, זה של והתרופפותו ; והעורףהחזית
 שיתו- כפי הערבים, למפלת העיקריים הגורמיםאחד
 להלן. עוראר

 הערבים של והיתרונות החולשותסיכום
 החללשות.1.

 הפוליטי מהפלוג הנובע הצבאי, הכוח פצולא.
 השו- צבאיות מסגרות מתהוות מכך כתוצאההפנימי.
 פועלת מהן אחת שכל ומהותן, ארגונן, במבנן,נות
 האחרות. עם ביותר רופף תאום תוך עצמה דעתעל

 זה, בשלב כבר מינה, הערבי שהחבר פי עלאף
 על ומטה הלוחמים, הערביים הכוחות כל עלמפקד
 השפעה. כל ללא כמעט אלה גורמים נשארו -ידו
 הספיקו לא כן אחיד, אופרטיבי פקוד קם שלאכשם
 מרכז להוות בקטנה והארגון האמונים מחנהמעולם
 הערביים. הכוהות כל של ומקיףמחייב
 האופנסי- שהאסטרטגיה נובע, לעיל מהאמורב.
 זה בשלב בידיהם שהיתה והיזמה הערבים שלבית
 עד מחושבות אופרטיביות בתכניות התבטאולא

 המוצלחות, אף פעולותיהם, עקבי. בבצוע ולאהסוף,
 וההישגים, מקריות. בגדר רבה במדה איפואנשארו
 כהלכה. נוצלו לא שהיו,במדה

 ראות מרחיקה מחשבה כמעט שנעדרו כשם ג.-
 דרך גם לקתה כן הערבים, אצל אופרטיביוניהול
 יסודית. טעות בה נעוצה שהיתה הטקטית,פעולתם
 בהתאם הערביים, הלוחמים של האמיתי שכוחםבעוד

 היה רחבים, יותר תנאים לאור וכן הרכבםלאופיים,
 ברוב לפעול, פקודם התאמץ - הזעירהבפעולה
 לכשלון שנדון דבר - סדירות מגמות לפיהמקרים,
 הבאות.מהסבות
 ומטו- החטיבות מפקדי הגבוה, הטקטי הפקודד.
 מלאמה הסאן עבד-אל-קאדר, פאווי, כמו -תיהם
 ונטולי מאופים, פוליטיים הרפתקנים היו -ואחרים
. בכלל. יסודי צבאיחנוך
 וכדו- גדודים מפקדי הבינוני, הטקטי הפקוד ה.
 העיראקי הצבא של מקצועיים קצינים אמנם היומה,

 והצרפתית, הבריטית השגרה לפי שחונכווהסורי,
 היו לא אלה אך הגרמנית, השיטה לפי גם מהםואילו

 שקיבלו היחידות לאופי שגרתם את להתאיםמסוגלים
 פקודם.תחת
 ומפקדי מחלקות מפקדי כמו נמוך, טקטי פקודו.
 כפי בכלל. קיים היה ולא שכמעט לומר אפשרכתות,
 פעולות נכשלו להלן, שינתן בפרוט עודשנראה

 יחי- של היכולת אי בשל כדבעי וערוכותמתוכננות
 לבצען.דות-המשנה

 רבה במדה היו שצוינו הצבאיות החולשותז.
 המבנה - הערבים של היסודית מהחולשהפועל-יוצא
 המפגר. והחברתיהכלכלי

 יתרונות.2.
 לטובתם שהיה הגיאוגרפי-הצבאי, המצבא.

בהחלט.
 האס- יזמתנו על זה בשלב שהוטלו הכבליםב.

 והטקטית. האופרטיביתטרטגית,

 האויב מלוחמיקבוצה



 לרשותם. שעמד החמוש של והאיכות הכמותג.
 שעלה חיל-רגלים, של ובינוני קל נשק לרשותםעמד

 מקורות היו כן שלנו. על ובמספרו בטיבובהרבה
 מוגבלים. בלתי כמעט שלהםהיניקה

 באיכותם. לא כיאף - בכמותם מוגבלים, בלתי כוה-אדם מקורותד.

 בשלב לערבים שניתן והרב-גוני, הרחב הסיועה.
 הבריטיים. והצבאיים האזרחיים השלטונות בחסותזה

 השין הבריפי הגורםד.
 האסטרטגית-המדינית המטרה היתה לעיל,כאמור
 וו עם אוביקטיבית, מבחינה לגמרי, זהההבריטית

 לאי-היכולת הוכחה ליצור - היינו הערבים.של
 לכך בהתאם מ-29.11.47. או"מ החלטת אתלבצע
 והאזרחיים המשטרתיים הצבאיים, המוסדותעבדו

 הסופית, לנסיגה עד התקופה, כל במשךהבריטיים,
 העי- שמגמותיה מראש וערוכה מקיפה תכניתלפי

 : היוקריות
 להשיג הדרכים, בכל הערבים, בידי לסייעא.
 צבאי.נצחון
 הכוח התפתחות על האפשר, במדת להכביד,ב.
 היהודי.הצבאי
 ונכ- הממשלתי-המנהלתי המנגנון את לרסקג.
 ככל ניכר החלק, אותו את זאת, לעומתולהבטיח, י היהודים לידי לעבור היו שעלולים במדהסיו,

 הערבים. בידי שיבתרשניתן,
 הבריטי האויב השתמש האלו המגמות ממושלשם
 : כדלקמן בדרכים המלחמה של הראשוןבשלב

 חוק שמירת של מגוחך, שהפך המסוה, תחת א..
 דוקא נשקנו פרוק לשם והמשטרה הצבא פעלווסדר

 ביו- הבולט המקרה כזכור, ביותר. הקריטיותבגזרות
 מלוי-השיירות על התכופות התנפלויותיהם היותר

 משרוינים בכלי-רכב שמוש על הכבידו כןלירושלים.
 ולתופערת ביעזור, השבעה לשחיטת שגרם מהמצדנו,
 אחרות.דומות
 שהת- הערבים, עם ישיר טקטי פעולה שתוףב.
 עליהן, אש בפתיחת לתוקפים, עמדותינו בסמוןבטא
 "פעולות של מסוה תחת שלנו ומזקפים בתיםבפצוץ

 בדם הרצח .במקרי לשיאה הגיעה זו שיטהעונשין=.
 תל-אביב(, )דרום ,היוצק" ב התקוה, בשכונת כמוקר,

 ואחרים. רביבים חברי רצח )ירושלים(, שכם"ב,,שער
 טרור מעשי בצורת ישירות, איבה פעולותג.
 וההריגה ה,,פלשתין-פוסט" בנין פצוץ כמו :וזועה

 השתמשו בהן בירושלים, בן-יהודה ברח'ההמונית
 חדירה לשם וסדר חוק כשומרי בחסינותםהמבצעים
 בדרכים בידם עולה היה שלא דבר שלנו, המוגןלשטח
אחרות.
 לער- לעיל שצויינו טקטי סיוע של הדרכיםד.

 המל- למאמץ חמורות והפרעות רב נזק גרמובים,
 לסיוע היתה יותר מכרעת השפעה אולם שלנו.חמתי
 שהתחיל לערבים, נתנו שהבריטים י, ג ט ר ט ס אה

 למלוא הגיע אבל - הראשון בשלב כברלהתגבש
 סיוע של השטות המלהמה. של השני בשלבבטויו
 : היוזה

 הערבי, החבר כוהות לפני הגבולות פתיחתב.
 השכנות. מהארצותשחדרו
 הממשלה מנגנון של הנ"ל השיטתית ההריסהב.
 בידינו, ליפול עשויים היו שאלה במדה בהונכסיה,
 הערבים. לידי ומכשיריו הממשלתי המנגנוןוהעברת
 תכמת הפנות נשק -- המכרעת השיטהמ
 מבחינה בנחה, היתה הבריטיים הכוחות ,טלהפנת

 ישירה כהשלמה הזמנים, לוח ומבחינתגיאוגרפית
 ה- כל קודם פונה לפיכך, הערבי. המלחמתילמאמץ

 הערבים לידי למסור מנת על גמור, פנוי"משולש"
 צירי את וכן ולהיערכות להתארגנות יציבבסיס
 וסוריה. עבר-הירדן עם העיקרייםהקשר

 הבריטיים הכוחות נערכו 1948 שנתבראשית
 :כדלקמן

 חלקה הארץ. בצפון - הששית המוטסתהדיביזיה
 עצ- ופלוגות והמפרץ חיפה סביב רוכז ביותרהגדול
 תפקיד ובראש-פנה. בצפת בטבריה, הוצבומאיות

 המל- של השני בשלב במיוחד יתברר האלההפלוגות
חמה.

 אחראית היתה - הראשונה חיל-הרגליםדיביזית
 תחת עמדה כן הארץ. דרום ועד מחדרה הגזרהעל

 בירו- שהוצבה השניה, חיל-הרגלים בריגדתפיקודה
 כמעט למעשה מרוכזת היתה זאת דיביזיהשלים.
 מג'ולים השתרעו בסיסיה רצוף. יהודי בשטחכולה

 תל-ליטוינסקי, לעבר - צראר ומואדילקסטינה
 עין-שמר פרדס-חנה, עד נתניה כפר-יונה,סרפנד,
וחדרה.

 מו- היתה 61 מס. הממונעת העצמאיתהבריגדה
 על האחריות הוטלה ועליה ורפיה, ענה ביןצבת
הנגב.

 המקורית התכנית כי ברורות, לסכם אפשרהיום
 ומירו- מהנגב, הגליל, מן לסגת היתה הבריטיםשל
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 השט- של ומתואמת תכניתית מסירה כדי תוךשלים
 הצ- המפתח ועמדות מתקניהם על שבידיהם,חים

 ו הערבים לידי וכד', בניני-טגארט כמו שלהם,באיות
 שבין החוף רצועת על להכריז כונתם היתה בזמןובו

 למנוע כשבדעתם צבאי, איזור כעל והיפהתל-אביב
 הצבאי. כוחנו להתארגנות אפשרות כל כךע"י

 אמנם, בוצע תכניתם של הראשון שהחלקבעוד
 בעיקר שלנו, נגדית פעולה ע"י הוכשל שהואאלא
 מסי- - נתגשמה לא - המלחמה של השניבשלב
 האיזור על הזמנית ההשתלטות משימת - שונותבות

 שלנו.המרכזי
 למסור נסיון נעשה המלחמה של הראשוןבשלב

 המהירה הנסיגה באמצעות הערבים, לידי הנגבאת
 מסירת זה, מאיזור 61 מס. בריגדה שלוהפתאומית

 הידועה, הגבול העתקת ידי על המצרים, לידירפיח
 כך שעל ה,,לגיון" לידי באר-שבע מסירת ע"יוכן
 : להלן ידובר לאעוד

 מזימו- לבצוע הבריטים, נידי במינו מיוהדכלי
 הגוף פיקודם. שתחת הערביות היחידות היותיהם,

 כשהכונה - דצמבר בחודש פוזר חיל-הספר,הראשון,
 לכוחות מאומנים חיילים של תגבורת יהוו כיברורה
 כבר נערך גיסא, מאידך הערבי, הלגיוןהערבים.
 המל- של מאוחרים יותר בשלבים תפקידיולקראת
 בסביבות עמק-הירדן, מול : היו ריכוזו נקודותחמה.
 - העיקרי והרכוז חיפה במבואות ונהריים,גשר

 וסביבתה.בירושלים
 בלוד, תל-אביב, במבואות הוצבו אחרותיחידות

 ובבאר-שבע. בחברון ובבית-נאבללה,רמלה

 לבלוקדה הבריטים דאגו המלחמה של זהבשלב
 חסול לרבות העברי, הישוב של גמורה ואויריתימית
 ע"י והימיים, האויריים האזרחיים, התחבורה סדריכל

 וכד/ הובלה לחברות שנתנואזהרות
 הנחי- והשני, הראשון השלב בין המעברבתקופת

 : מכרעת להיות שנועדה כלכלית מכה בריטניה לנותה
 הנפט הזרמת והפסקת השטרלינג מגוש הארץהוצאת
 בחיפה. הזקוקלבתי

 של ומעשים תופעות באותן שגם לציין ישאולם
 בזה לנו סייע לטובתנו. סיוע מדת היתההבריטים
 בהת- שהשתרע החוף ברצועת מסוים שטח שלפנויו
 של הראשון השלב בתום והגיע, פתח-תקוה עדחלה

 לידינו עברו זה, פנוי כדי תוך נתניה. עדהמלהמה,
 ע"י הגדול והמחנה שרונה ביניהם מחנות,מספר
 זה. שבתחום המשטרה ותחנותנתניה

 וכתוצאה - בארץ הבריטי השלטוןהתפוררות
 הברי- הכוחות של הרוחנית יציבותם זעזועמכך
 השל- לכונת שבנגוד כך, לידי גם גרמו -טיים
 סוגי לרכישת האפשרות בפנינו ונפתחה ישטונות,
 במצבנו. לעזר לנו שהיו שונים, צבאייםציוד

יי.

 המתנגשים הגורמים להערכת אלה סיכוםפרקי
 ציונים בגדר הנם העצמאות מלחמת שלבראשיתה
 טבו- שהיו ת ו מ ג מ ולאותן ם, י נ ו ת נ לראשונים

 הם ואין אלה. גורמים של יסודם בעצםעות
 כוללת תמציתית לסקירה המבוא מדור אלאמהוים
 כתיבתה. בעצם עתה הנמצאת 1947/8 מלחמתעל

 במסדר החדשיםהתחגייסים
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 -..יי. .~אן

 הפדנ הנשללסינר '1(%1
 - בישראל ערב מלחמת : מפליא חזיוןאותו
 - גלית על דוד נצחון הרבים, על המעטיםנצחון
 של באפשרותו ואין רבות, רבות סיבותיו כיברי

 אח- על או אחת על בבטחה להצביע והמנתחהסוקר
 על יתר נצחוננו. סיבת זוהי ולמד, צא : ללומררת
 ניתנת, איננה היסטוריים שבאירועים הסיבתיותכן,

 ההיסטורי והניתוח חותכת מדעית להוכחהכידוע,
 וכמה כמה אחת על ולאסכולות, לסברות נרחבכרו

 על יתר לו קרובים אנו שעדיין זה היסטוריאירוע
 אף אמת. דין לדונו דורנו ביכולת שאין עדהמידה,

 ההסתייגות בכל - לנתח נסיון כאן ייעשה כן פיעל
 את לכשלון שדנו הסיבות מן כמה -והזהירות
 נתעלם הנולדת. ישראל מדינת על הערביתההתקפה

 העמידה כוח היא והעיקרית, הראשית הסיבה מןכאן
 העברי, היישוב של ההגנה, צבא של הקרבורוה
 הנעוצות בלבד הסיבות באותן ונדון ישראל, עםשל

 והסיבות הגורמים מן נתעלם כן הערבי.במהנה
 איסטר- גורמים - מערכה לכל קרב, לכלהמיוחדים
 - צבאיים-מקצועיים טכניים, טכסיסיים,טגיים,
 שהכ- ם י י ל כיל ה ם י מ ר ו ג ה את לגלותונשתדל
 והמוסרי. הכלכלישיתי,

ב.
 היא ; ת י מ מ ע מלחמה היא בימינוהמלחמה
 לידי מביאה כשאינה גם - העיקרים בכל"טוטאלית=

 ה"בליץ* ובתחבולות המונית השמדה באמצעישימוש
 בה משתתף ל ל ו כ שהעם זה במובן -הטוטאלי
 התע- במאמץ או בחזית פאסיבי, או אקטיביבאופן
 והמוסרי. הכלכלישיתי
 שכבה של לוחמת, כת של ביכולתה יש עודלא
 האמיצה, המשוכללת, ותהא - מקצועיתצבאית
 מצבו יהיה כן על במלחמה. להכריע - ביותרהנעלה
 מ ע ה של והתרבותי הבריאותי הכלכלי,החברתי,
 ההנהגה התעשייתי, העורף זה ובכלל -הלוחם

 הגורמים מן - וכו' החיילים י ש נ ציבורהמדינית,
 שבימינו. במלחמה ביותרהמכריעים
 ישראל, על למלחמה שיצאו הערביים העמיםמצב
 - העם ת ו א י ר ב הנזכרות. הבחינות מכל ירודהוא.
 בריאות מעטה לא במדה גם כמובן, זה,ובכלל
 במברים ביותר. ורופפת מעורערת עצמםהחיילים
 במחלות כולו העם של המכריע רובו נגועלמשל
 בגרענת הגופני: הכוח את המתישותכרוניות
 1 75% - בבילהארציה 1, התושבים מן 90%נגועים

 100%- - בדלתה בעיקר הכפרית,ובאוכלוסיה
 על נוסף 50%'. אחרות מעים בתולעי90%,
 לקויה. מתזונה מצרים של אוכלוסיתה כל סובלתכך
 - בקאהיר פואר אוניברסיטת של הסטודנטיםמבין
 יכולים - יותר האמידות השכבות מבני אף :היינו
 הסטודנטים מבין 2; לבריאים להיחשב 75%רק

 87% נגועים התקבלותם, בשעת הנבדקיםהחדשים
- 84% לקויה, מתזונה הנובעות חולניותבתופעות  
- 50% דם,בחוסר  3. ריאית מחלות ושאר בשחפת 
 קדחת, של שונות וצורות מין מחלות נוספות אלועל

 הקלצרות מגפות בצורת מופיעות מהןשאחדות
 כל מופיעים בעיראק - ברבבותיהם.בתושבים

 מלאריה3 של חדשים מקרים 800.000--700.000שנה

 3י שנה מדי מות מקרי 70.000 עד ל-50.000הגורמים
 התמותה, מכלל 20% כדי מגעת ממלאריההתמותה
 50%. כדי עד - במיוחד הנגועים אזוריםובבמה
 ב- נפש כ-400.000 שנה מדי נגועים בסוריהגם

 4.מלאריה

 למצבו מקובל מדה קנה שהיא התינוקות,תמותת
 לכדי במצרים מגעת עם, של והחברתיהבריאותי

 ידיעות וכן 8.5.42, ברכאת, בהא-אד-דין הרצאת1(
 אחרים. ומקורות 1949, העולמי, הבריאותארגון
 האוניברסי- רופאי ראש אבראהים, רמזי מחמד ד"ר2(
 2.3.48. אל-יוסף", "רוזטה

 באנ- )חוברת בעיראק המלאריה גאלב, עלי ד"ר3(
גלית(.
 27.3.44. דמשק, "אנ-נדאל",4(
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 - עבה"י בכפרי 6, 265 : אומרים ויש לאלף,200
 7. 500 : עד אומרים ויש 350, - בעיראק258,
 אף ביותר. ירוד הוא גם י ת ו ב ר ת ה ב צ מה
 קרוא יודעי של אחוזם השנים במשך ועולה, הולךכי

 כ-80% על עומדת עדיין האנאלפאביתיות הריוכתוב,
 בעיראק, כ-93% בסוריה, מ-60% למעלהבמצרים,

 שבארצות המתקדמת המדינה היא - בלבנוןואף
 על הרשמית הסטאטיסטיקה אותה מעמידה -ערב

 שנאת על חשודים שאינם משקיפים אךכ-35%,
 8 בכ-65% אותה אומדים חוראני, כאלברטערב,

 ; ונשים גברים : ממוצעים הם האלה)המספרים

 לגבי האנאלפאביתיות אחוז במקצת יורד כללבדרך
 98-95 בין נע הוא הנשים שאצל בעודגברים,

 שאינם 15--5 בני הילדתו אחח --אחת(.
 13 -- במצרים הוא: בית-ספר, בשום ומדיםל

 ואף 84, -- בעיראק 12 -- בעבה"י 8נ --בסוריה
 ". 43 -בלבנון
 קנה לשמש יכול הוא גם ה ש א ה ל ש ה ב צמ
 שאותם הדבר ידוע ; העם של לנחשלותומדה

 החברתית, והתקדמותה האשה שחרור שלגילויים
 השנים כ"ה במשך ולתארם בשבחם לספרשהרבו

 בתופעות אלא נוגעים אינם מקצתם -האחרונות
 גוף את לשנות כדי בהן שאין גרידאחיצוניות
 דקה בשכבה מצטמצמים ורובם החברתית,"מסכת
 שבעיר והמשכילים ה"עליונים" המעמדותשל

הערבית.
 - הערבית החברה של מחלתה שורשברם,
 שבעניני נגעי-המשנה רוב גם מסתעפים שממנושורש

 הסוציאלי- המבנה הוא וכף תרבותבריאות,
 רבות החדישה. הערבית המדינה יטלהכלכלי

 האחוזות ובעלי פיאודלים של זו פרשה עלנכתב
 המסחרי התעשייתי, ההון נציגי עםהמתחברים
 מוצקת שלטת, שכבה מהוים שהם עדוהפיננסי,

 - העם של רובו רוב את המפקירהואוליגארכית,
 בעלי- הפלחים, האכרים, המלני וראשונהובראש

 החקלאיים והפועלים האריסים הזעירים,הקרקעות
 משועת. ולנחשלות ממאיר לעוני - הקרקעמחוסרי
 קרקע-מצרים של הלוקתה את המראה הטבלהידועה

 אחלזות בעלי כ-12.000 : השונים לבעליההמעובדת
 עם או הקרקעות בעלי מבין 0.5% שהםגדולות,

 מחזיקים מצרים, תושבי מכלל 0.3%משפחותיהם.
 ואלו ; הארץ של קרקעה מכל 37%בידם

)6.1943 
 4. הערה ע'7(
 94. עמוד )אנגלית(, והלבנון סוריה חוראני, א.8(
 37. עמוד הערבי, בעולם וחינוך השכלה כהן, אהרן9(

 הקר- מבעלי כ-70% שהם זעירים, פלחים1.793.000
 ~חצית כמעט מפרנסים שהם המשפחות ועםקעות,
 של הקרקע, מכלל 12% בידם - מצריםתושבי
 עוסקים גברים מיליון ורבע מיליון י מצריםארץ

 והם משלהם, קרקע להם שתהיה מבליבחקלאות
 - משפחותיהם ועם בחקלאות, העוסקים מכלכשליש
 מצרים. תושבי מכלכשליש

 מזה בהרבה שונה איננו ובעיראק בסוריההמצב
 העמים כל של החברתי שבמבנה האופיינישבמצרים.
 כמעט חסרה בינוני. מעמד של העדרו הואהערביים
 בינר- אכרים מעמד חסר ; זעירה בורגנותלחלוטין
 משכילים שכבת חסרה ; אמידים עצמאיים,ניימ,
 אל קשורה ובלחי חברתית מבהינה עצמאיתשתהא
 פועלים שכבת חסרה ; הקרקע ועתירי ההוןאילי

 הבסיס גם חסר )בכך מקצועית. מפותחת,מבוססת,
 לתנועת מתקדמת, דמוקראטית, לתנועההחברתי
 פועליים, קואופרציה למפעלי עצמאית,פועלים

 זה אין -אך אירופה נוסחלסוציאלדמוקראטיה
 הפתאר החמור, הניגוד הוא האופייני כאן(.מעניננו

 מופלג, עושר בין והבלתי-ממותן הבלתי-מדלרגמי,

 מכאן, - שליטה ועתירי "ממוערבים" מותרותחיי

 מכאן. - ובערות מתלה ונחשלות, פיגור מרוד,ועוני
 השליטים, תודעת : מזה פחות לא אופייני שהנוודבר

 שזהו והמדוכאים הנשלטים של רובם רובותודעת
 זהירות:. ביתר שנוהגים שעה או "טבעי";מצב

 ובעיבוד נמלצות בהכרזלת המתקן הרצוןצמצום
 ההיגיינית הרפואה בשדה דמיוניות-נאותתכניות

 והסוציא- האגרארית הרפורמה )בשדהוהתרבותית.
 1 מגיעים הדברים אין זה מסוג "תכניות" לכדי אףלית

 הסתמית ההכרזה בשלב עוד המחשבה נתקעת ן אכ
 כל רצון, כל שאין תכניות הן אלה אכן -גרידא(
 למעשה. הלכה לבצען רציני נסיון וכליכולת

 דוגמאות בעזרת למעל" שתואר המצבואמנם,
 דוגמאות ולהוסיף להרהיב היה )ואפשרמעטות
 עשרלת במשך לטובה בהרבה נשתנה לארבות(
 ה. ע ר ל ה נ ת ש מ והוא ויש האחרונות,השנים
 מספר : החינוך בשדה ניכר לטובה היחידהשינוי

 מתמדת, אך אטית, בירידה נמצאהאנאלפאביתים
 בהדרגה עולה ספר בבתי הלומדים הילדיםואחוז
 חינוך מוסיף ומה נלחן מה לבירור כאן ניכנס)ולא
 הצעיר הנער משתמש וכיצד נותנו הספר שביתזה

 לעצמו(. שרכש קרוא-וכתוב ידיעת באותההפלח
 באר- הרופאים מספר שיפור. הל לא הבריאותבשדה
 כ-4.600 על אהד רופא : בילתר קטן עודנו ערבצות
 8.500 על בסוריה, נפש 7.750 על במצרים,נפש
 הרופאים : כולה התמונה זו ואין בעיראק.נפש
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 יש כי )אם רפואי לטיפול ביותר הזקוקיםבכפרים, הגדולותי בערים ככולם רובם יושביםהערביים
 ואגרא- סוציאליות לרפואות יותר עוד הזקוקיםמהם
 הרופאים אלא אין משרשו(, הרע את שיעקרוריות,

 הממשלתי והשירות ; הכפריים באיזוריםייראה בל- בבחינת הוא פרטי ערבי ורופאהממשלתיים,
 הממשלתית הבריאות במחלקת היו לא למשל,סוריה, כפרי ב-3000 לשירות מפותח, בלתי עודנוהרפואי
 אהד רופה אומר: הווה רופא, 50 אלאב-1944

 שבארצות איפוא, פלא, מה בערך. נפשל-50.000
 כרוניות, ת, ו ד י מ ת מ במחלות היסוד עדהנגועות
 מגפות גם קוצרות כאלה שבתנאים פלא מהבמצב. יסודי שיפור כאלה בתנאים ניכר איןאנאמיות,

 שפשטה המלאריה במגפת הנה, ושמאל. ימיןעל
 - הרשמיים המספרים לפי נפגעו 1942-44,במצרים
 או 10 ב-250.000 הנפגעים מספר את להעריךיש - והסנאט הפרלאמנט בישיבות - שוניםאישים לדברי אך 1 כפריות נפות בשתי רובם איש,142.000

 אלה העריכו המות מקרי את 111 800.000 עדאף
 החוזר החום במגפת 140.000. ועד 60.000 0!,ב-20.000
 10 איש 0~127.0 במצרים נפגעו1944-46,

-  בדי- את העורכים המציית, ת י א ב צ ה ה א ו פ רה מנהלי 
 לשירות המתיצבים הטירונים של הגופני כושרםקת

 ו ר ש ו כ כי בודאות 1949 בשנת קובעיםהצבאי,
 האחרו- השנים עשרים במשךירד המצרי הצעיר של הממוצעהגופני

 הגוף מידות את לדממה מביאים והם - ת ונ
 הכתפים, רוהב החזה, רוחב הידים, אורך)גובה,
 הנפסלים אחוז כי הם מודים כן וכו'(משקל

 עלה בריאות מטעמי צבאילשירות
 12. 31% עד מ-26%והלך

 חל לא הכלכליים הסוציאליים התנאים בשדהגם
 וירידה החמרה סימני וכמה כמה יש כאן גםשיפור.
 בעובדת נעוצים רובם מצרים, לגבי אשרנוספת.
 כמה פי עולה מצרים של אוכלוסיתה שגידולהיסוד
 לעיבודה. הראויים הקרקע שטחי התרהבותעל

 ערב מדינאי על נתקבל השנים במשךאמנם,
 סוציא- ברפורמות הצורך על דבר להרבותהמנהג
 : מצרים של אויביה "שלושת בדבר הסיסמא ;ליות
 17.5.47: אל-יום", "אתבאר עבדו סעיד ד"ר10(
 המצרי, הסנאט בישיבת בשארה, מיחאיל וכי ד"ר11(
.13.4.44
 1949. החדש" "המזרח ; 29.8.49 "אל-אתיניין"12(
 200%, בכמעט היינו מיליון, כ-20 עד מ-6.800.000היום ועד מ-1912 גדל מצרים אוכלוסי שמספר בעוד13(
 "אל-אחראם"(. ח'טטאב, מוחמד ן 20.12.48 זמאן" "אזפהמי, )חוסיין נצטטמצמה. אף או כלל נתרחבה לאאחרים ולפי י כ-20% רק התרחבה לעיבוד הראויה האדמההרי

 צאן לנכסי היום שייכת והבערות" המהלההעוני,
 שהמלך מאחר )בפרט מצרים עסקן כל שלברזל
 נאומ. בכל ונשמעת הוא( כפרי-רוחו השמיעהעצמו
 לדוגמא" "מפעל התקנת על לפעם מפעם שוקדיםאף
 אדמות- בחלוקת הבריאות, או החינוך בשדהנאה

 לדוגמא" "כפרים ובבנית קרקע למחוסריממשלה
 מתמדת פעולה בגדר אלה אין אך - פועליםושכונות
 ולרפא. לשפר לשנות, בכוחם ואיןורצינית,

 ותוצאות הסתעפויות לעשרות והרקע היסוד הןהן כי אלה יסוד תופעות על הדיבור אתהרחבנו
 וישראל. ערב במלחמת הערבי לכשלון גםנוספת, צדדית- או עיקרית סיבה שימשה מהן אחתשכל

ג.
 א ב צ ה על המתואר הסוציאלי המצב שלהשפעתו

 במל- והראשון הישיר הגורם על : היינו -עצמו
 ארצות בשלהם ושלילית. ניכרת כמובן היא, -חמה

 להלכה, קיים, - וסוריה עיראק מצרים, -ערביות
 פור- חוקית מבחינה ובה. ח ות שיר בדברחוק

 הצבא להפיכת התנאים איפוא, מצתים,מאלית
 החוק הוגשם לא למעשה אולם כללי. י, מ מ עלצבא
 חדש הוא בסוריה הנזכרות. הארצות מן אחתבאף
 - הנוהג קיים ובעיראק במצרים לבצעו. שיוכלומכדי

 - ומשונות שונות בצורות ליגאליזציה לושמוצאים
 ומובן מסוים, תשלום תמורת מגיוס שחרורשל
 בפתח-השתמ- משתמש משגת, שידו מישכל
 והעניות, העממיות השכבות בני גם ברם, זה.טות
 תשלום, ידי על מגיוס להשתחרר משגת ידםשאין
 גם מתברר, היה זה דבר מתייצב. אינו ם ב ור

 המצרי הצבא של מספרו מצב מבדיקת בה הודולולא
 כמספר תושביה מספר למשל, בתורכיה,והעיראקי.
 מדי להתייצב החייב השנתון נחשב מצרים,תושבי
 כרגיל נדרשים למעשה בערך1 ל-175.000שנה

 על להעמיד, מסוגלת תורכיה י 85.000 -להתיצב
 350.000- של צבא שנים, שלוש של חובה שרותידי

 צבא גייסה האחרונה המלחמה ובימי חייל,250.000
 על עולה אינו מצרים ,2ל צבאה איש. 500.000של

 איש.30-40.000
 היכתת לשם משוים בחשבונות צורך איןאולם

 בארצות שירות-חובה של ואי-מעשיותואי-יעילותו
 פעם ומדי בגלוי, בכך מודים לפחות, המצרים, :ערב
 זה. בנושא ביותר מאלפים מספרים מפרסמיםהם

 כולל במספר מחזורים, מסרו: למשל, 1948,בשנת
 "נעלמו" 185.971 ; להתיצב היו צריכים 478.970של
 הוזמנו לבדיקות 1 להזמינם אפשרות היתה לא כיעד

- 213.694 למעשהאח"כ  יראה פשוט וחשבון 
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 אלה על נוסף 79.305 עוד כאן חסרושבינתים
 213.694 מכלל רשמי; באופן מקודםש"נעלמו"
 מכלל ". 124,228 הופיעו ולא השתמטושהוזמנו,
 ראשונה לבדיקה איפוא, הופיעו, גיוס חייבי478.970

 המספרים נכונים אם נפסלו, מאלה 89.466.רק
 כמעט זל, שנה לגבי גם הטירונים בריאות עלדלעיל
 יש אלה על הלקוי. הגופני כושרם מטעמישליש
 ומשתחררים משתמטים של הניכר האחוז אתלהוסיף
 ההתיצבות-למעשה ובין הראשונה הבדיקהבין

 אחוז כי למשל, מוסרים, אחדים מקורות יב"קלט"
 המת- הסטודנטים מבין בריאות" מטעמי"הנפסלים
 זה שאחוז מאחר : 15 90% לכדי מגיע לגיוסיצבים
 שבריאו- להניח ואין 31%, הוא האוכלוסין כלללגבי
 תהא דוקא ואמידה המשכילה השכבה שלתה

 אין הרי הכלל, מבריאות מפתיעה כה במידהירודה
 השתמטות. "סידור" של תופעה אלאכאן

 בשורות נמצאים ם נ י א ש אלה לגבי - כאןעד
 נקבעת עצמו הצבא של דמותו כי ברור אולםהצבא.
 העם. של והתרבותי הסוציאלי אופ* ידי על היאגם
 גבוהה היא בצבא הבריאות שרמת נניח אםגם

 טירונים פסילת בשל בכללו, העם של מזובמקצת
 ההפרש הרי הלקוי, הגופני כושרם מפאת רבבמספר
 חוסר מחלות, נגועי של העצום האחלז ביןהגדול
 הנפסלים 31% אותם ובין כולה בעם וכו'תזונה

 כשלעצמו(, גבוה הוא זה אחוז כי )אף צבאימשירות
 וקצינים חיילים מאוד רבים בצבא גם כימוכיח

 והמדובר פגום. הגופני וכושרם לקליהשבריאותם
 - מתפרסמת שבמצרים משום י, ר צ מ ה בצבאכאן
 יותר שנה כמאה בה הפועלת מערבית השפעהעקב
 עתונות של קיומה ועקב למשל, בעיראק,מאשר
 ספק אין אולם למדי. עשירה סטאטיסטיקה -ערה

 המצרי הצבא על זו מבחינה עולה הסורישהצבא
 אף נגוע הנו כי יתכן העיראקי והצבא במעט,אך
 המצרי. מןיותר

 חיילי של וההשכלתי התרבותי למצבםבאשר
 ברירה, אותה אף נוהגת אין זה בשטח הרי -ערב
 במידת-מה הנהוגה בלתי-מוכשרים, פסילתאותה
 התר- שברמתו כך, ; הבריאותי-גופני הכושרלגבי
 העם של הירוד מצבו את נאמנה הצבא משקףבותית
 מן ירודה אף התרבותית רמתו אדרבא,בכללו.
 מוצאים משכילים חוגי שדוקא מאחר הכללית,הרמה
 בצבא. לשרת שלאדרכים

 טכ- מצויים כי אף מעצמן. מסתברותהתוצאות

 הצר- הידיעות סוכנות וכן ; 29.6.49 "אז-ימאן",14(
 10.7.49.פתית,
 5.5.47. פוסט", "פלשתיין ניקלסון, ה.15(

 התרבותית רמתו הרי מומחים, ומכונאיםנאים
 שימוש מאפשרת אינה הערבי הצבא שלהכללית
 ביותר החדישים המנגנונים אותם בכל ומלאיעיל

 בחי- בצי, באויריה, בתותחנות, - מאדוהמורכבים
 ומדריכיו הערבי הצבא שמציידי - הממוכניםלות
 מחיילי רבים רב. כה בשפע לו להמציאםשקדו
 זה לתופעה מאלפות דוגמאות לתאר יוכלוישראל
 של מקרים גם היו שלא כמובן, הדברים, פירושאין

 התרבותית שרמתו אלא משוכלל. בציוד יעילשימוש
 האפשרויות של מלא ניצול על מכבידה הצבאשל

 נבון תיאום המחייבות ת, ו ב ל ו ש משבפעולות
 המצביאים מצד רק לא המשימות של נכונהוהבנה

 הסמלים השדה, קציני מצד גם אלאוהמתכננים,
 החייל של החברתית-התרבותית רמתווהחיילים.
 את מקטינה - בכלל וסמלים וקצינים -הערבי
 : היינו הקרב, בשדה ל"אימפרוביזאציה"הכשרון
 ו פעולה, בשעת ומהירות עצמאיותלהחלטות

 בהתאם מראש, קבועות בתכניות גמישיםלשינויים
 המתגלות אפשרויות ניצול והזמן, השטחלמסיבות
 הצטיין בו דוקא אשר יכולת של סוג - וכו'לפתע,
 הרושם קצינינו אצל נוצר פעם לא ישראל.צבא

 hlk 4 עובדים - כמבצעים כמתכננים - האויבשקציני
 אק88 מדריכיהם שלימדום למה בהתאם הלימוד", ספרקלפי
 א8 ללא הצבאית, ובאקדמיה לקצינים הספרבבית
 על יתר מחשבתית. עצמאות ושל המצאה שליכולת
 המלחמה בתקופת כלל בדרך היו ניכריםכן:
4 המוח- תלותו הערבי, החייל של עצמאותוחוסר  

 ( שהקצין בשעה ואבדנו ובפקודותיהם בקציניולטת

 התוצאות את לבאר צורך ואין - נפצע אונופל
 כושרו שגם ספק אין זה. תרבותי ליקוי שלהחמורות

 גרם, הערבי החייל של הלקויהגופני-הבריאותי
 ן העמידה, יכולת של לירידתם גם כמשמעו,פשוטו
 להחזקת והסגולה ההתמדה של הסבל, כוחשל

 קשים. בתנאיםהמעמד
 הקרב רוה את עוד הוסף - אלה כלעל

 זו, תופעה הממוצע. הערבי החייל של ודה ר יה
 4! כמובן ניתנת אינה מורכב' מוסרי רוחני חזיוןשהיא

 לומר הכונה אין מדויק. ולתיאור מוחלטתלהוכחה
 דומני אזלם, לוחמת. רוה חסר בכלל הערבישהחייל
 הממוצע, הערבי החי"ל כי נאמר אםשנצדק
 כלל בדרך ועורן לקהה. שלו הקרב רוח --הרכל
 1 במריבה, )או בקרב יחמת רוח הערבים אצלמצתה

 היא אע אך -- וסערה התלהבות בשעתבהתנגשות(,
 סיכהש, ומעורפל סבל רב ממושך מאבק כדימספקת
 מהלומות לספוג יכולת כדי מגעת היא איןוביחוד

 זו עיקרית תופעה ומפלות. כשלונות עלולהתגבר
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 איננר השם, בעזרת "אנחנו, : 'המחייכת התשובהאת פסיכיים מדיניים גורמים בכמה גם נעוציםשרשיה1
 הקצי4ימהמקצו- למערכה נכנסו עתה למפות".זקוקים החברתי שהמצב מסתבר אך ידוברי עודשבהם

 בבתי שלמדוה הצבאית התורה מעמסת כל עםעיים גם הערבי הצבא ושל הערבי העם שלהתרבותי

 ברור כן פי על ואף בבריטניה. ובאקדמיותהספר גורמיה-מולידיה. ביזהיא*
 למציאות. מתואם היה לא הם תכנונם אףכיד.ך

 לשפוט, יכול מקצועי, קצין שאיננו שההדיוטבמידה כמות הערביים הצבאות באותם גם כימסתבר
 בחוסר עקרונית מבחינה הערבי התכנון לקההרי היסודיים-השרשיים, וחולשותיהם ליקוייהם על שהם, ,ן
 היינו: - האויב של ואמיתית מציאותית ידיעהכל יותר ומוצלח יעיל באופן להשתמש היהאפשרן

 בהת- כאמור, וריחו-וכן, כוחו העברי, הישובשל הליקויים שעל אלא ערב. מצביאי זאתמשעשו
 מעשית מבחינה הערבית. מהמציאות מוחלטתעלמות שני נוספו לעיל, נגענו שוליהם בקצה אשרהאלה,
 מוחלש גמישות בחוסר תינתמ לקהצבאית אף ראשית, הצבאית: ההנהגת של חמריםמשגות
 אחת בדרך נעה הצבאית הערבית המהשבהכל ערב, למצביאי ידועים גם ידועים היו הליקריםכי
 שהנצחון ק ז ב ה ת מ ח ל מ בתכנית -ויתידה המעשיות בתכנילת הרי לנה ידועים משהם פחותלא
 שבו- במשך שתצליח כביכול, לה, מובטח י ד י מה אחת תופעה אלא זאת אין בחשבון. כלל הובאולא
 כוחו את ולהשמיד האויב ארץ את לכבויםעיים לקוי מציאות חוש של השכיחים הגילוייםמבין

 אחרת. אפשרות כל בחשבונה הביאה ולא -הצבאי מוצא אתה אין : הערביים והמדיניות הציבור שבחיי -י
 ה"בליץ" משנכשל הזאת, האחת הדרך משנסתיימה ההברה ליקויי על יותר וחריפים יותר נוקביםדברים
 השיגר לא ערב וצבאות החזיתות, בכלהערבי בדברי מאשר היסוד מן לתקנה ההכרה ועלהערבית
 הרא- ממטרותיהם אחת אף הראשוניםבשבועיים הערבים הציבור ואישי הפובליציסטיםהמנהיגים,

 דבר של לאמתו 'תכנית. ללא למעשה נתקעושיות, תכניות שעורכים שעה כן, פי על ואף ;עצמם
 הראשונים. השבועיים באותם המלחמההוכרעה שוכחים - תרבותיות חברתיות, צבאיות,~מדיניות,
ה. תיארוה עצמם שהם המציאות את הציבור אישיאותם
 מראש המלחמה שהכנת לקבוע איפוא, מותר,אם לאותו יותר שייכות תכניותיהם שרוב כך -וייסרוה
 ללא ובהסתה, בנאומים : פסיכולוגית בהכנה התרכזה ראשי מאמר ושל לאומית מליצה של נאהעולם
 - מ ח ל מ ה ץ מ א מ ה הרי - רצינית צבאיתבהכנה - וו מציאות המציאות. לעולם שייכותמשהן
 עצמה, המלחמה בשעת האפס", "שעת י ר ח אתי : ושנית ממנה. מתעלמים הכל אך אותה, יודעיםהכל

ז  מאמץ. כל נעשה לא למעשה וכמה. כמה אחתעל המלחמה שמסע מסכימים הערביים המקורות רוב4
 של למעשיה בדומה - הכוחות גיוס נערך לא והצדק כראוי. תוכנן ולא וכן ה לאבישראל
 בשנת ישראל של או 1940/41 בשניםאנגליה מאז לפחות כשנתיים שבמשך פי על אף וזאתאתם.
 לעיל(. שצויינו וההגבלות הליקויים כל )עםערב לקראת קדחתניות בהכנות ונאומיהם,ותיהם1* בארצות המצוי מאגר-כוחות אותו נוצל לא1948, ערב, מנהיגי עסקו 1946, יוני של בלודאןועידת

 _"מצב על להכריז נזדרזו ערב ממשלות כלאמנם, והקצונה - עצמו הצבא אףבישראל.8

 זה חירום" "מצב אך 1948, במאי ב-15חירום" ומעשית נפשית בהכנה חלאבכללשן
 כדי ולא הפנימיות' האופוזיציות את להכות כדיבא הצבאות את נכנה לא ודאי, ממש.של

 כללי גיוס על הוכרז לא למלחמה. העם אתלגייס שיש )כפי חיילי-שוקולדה" "צבא כללם הערבייםן
 על מעשיות חובות הוטלו לא ערבית. ארץבאף ומפגן, מסקר שצרכי ספק אין אך ; אותם(וכנו1.

 - טכנאים אחיות, רופאים, אף גוייסו לא הנוער. . עמוס חזה והבלטת מדים צחצוח חיצונית,הופעה
 דאגו לא מהרה. עד בצבא הורגש בהםשהמחסור בחר תפסו וכיו"ב רמים תארים הענקת כבוד,אותות
 המלחמה, למכונות חילוף חלקי של הספיקלמלאי ?תר וחשוב מכובד מקום מעמד בעלי צבאייםגים

 התחבורה את צמצמו לא וציוד. תחמושתלמלאי המידה.עלן
 של החמורות הבעיות על להקל כדיהאזרחית הסדירים, הצבאות למלחמה משנכנסלאמנם,
 משנעצרו שנוצרו, הארוכים בקוים הצבאיתהתחבורה הצב- הדילטאנטיות תקופת נסתיימהב-15.5.48,

 חרוש- ייצור מפעלי העבירו לא המתקיפים.צבאות למיניהם, הקודש" ו"חילות השחרור" "צבאות שלאית
 כספי השבון מראש עשו לא מלחמתי. לייצורתיימ אותו מסוג החובבים המפקדים אותם מכנסהורדו

 מראש דאגו ולא המלחמה תעלה בכמהמדוקדק אותה ששאל עליו מספר הערבי שהעתונאיפקד:*
 כראוי הבטיחו לא הדרושים. האמצעיםלהמצאת וקיבל הפעולה ולתכניות למפות מפקדתהמקוםש
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 משכורתו, את וחייל, חייל כל של צרכיל סיפוקאת
 וסידורים לפצועים אשפוז הכינו לא וכו'.חופשתו
 על מראש חשבו לא ולנכים. לנפגעיםראשונים
 עצמן, ערב בארצות בעורף, ויתומים. אלמנותבעית
 החיים בקצב שינוי מלחמתי, מאמץ כלל הורגשלא

 ובעיקר מעשי, קשר שקיים ספק ואיןהרגיל.
 רציני, אמיתי, מאמץ חוסר אותו בין -מוסרי
 - העורף  של העם, של בכללו, הצבור שלאחרון
 חדור היה לא שבחזית הצבא שגם העובדהלבין

 אחרון. מאמץ גילה ולא רצון-מלחמה,רוח-קרב,
ה

 חשר בעל גתם היתה הערביתהתעמולה
 ומלחמתית מדעית תעמולה הערבה לכשלון רבהכות
 אל : אפשריים צדדים שלושה אל כלל בדרךפונה
 ; העולמית הקהל דעת - החיצוני העולם אל ;האויב

 האויב, אל הפונה ערבית תעמולה עצמו. העםואל
 אחד לכרוז פרט - כלל היתה לא העברי,היישוב
 דל והיה הפלישה עם מצריים ממטוסיםשהופץ
 כל עשה ולא ובשיבושיו בצורתו מגוחךבתכנו,
 אומות אל הפונה התעמולה 16. היישוב עלרושם
 ענינה ואין הצלחות, וכמה כמה בודאי לה היוהעולם
 הוא כאן לציינו הכרחי אשר הדבר ברם,לכאן.
 הערבי העם אל המכתנת ת, י מ י נ פ ה התעמלהכי

 היתה היא מרובה: טכנית להצלחה זכתהעצמך
 במשך --- יפה נקלטה ברוה קו ובעלתשיטתית
 הקהל דעת את מרובה במדה ועיצבה ---פנים
 טכסת הצלחה שדוקא אלא הצהורים האהרהואת
 של תכנה כי הערבה לעמן לרועץ הפכהזו

 ו ע ט ה המדעית ומסקנתה הרוחת מותההתעמולה
 ככולה רובה באה זל תעמולה '?כן הערבים.את

 המוסלמי, הכוח )ואת הערבי הכוח אתלהאדיר
 היהודים, בכוח לזלזל מאחוריו(, כביכולהעומד
 נצחון רק לא לערבים והבטיח ולקלס, ללעגלשימם

 התעמר מאמדאמנם,גם קל,ללאאלאנצחון
 כל ,2ל המקיבלות בתחבולות נסתייעה הערביתלה

 וחסר המאוס היהודי בזוי אנטי-יהודית:הסתה
 הכידר של הגנתם בזכות רק החי "הפרזיטהאונים,
 העולמית "היהדות גם הופיעה וכו'. הבריטיים",נים

 עולם שמעצמית ועתירת-ההשפעה"עצומת-הכוח
 הכוח של זו הדגשה אולם ניגונה, פי עלרוקדות
 שצב- שעה 1948, באפריל עוד בששים. בטלההיהודי
 מפלותהן את נחלו המקומיות והכנופיות קאוקג'יאות

 בתיאורים הערבית העתונות השתעשעההמכריעות,
 - ם י י ר ו ס מטוסים ע"י הופץ אשר כרוז וכן16(

 כל עליו חל ואשר - וגרמנית עברית ערבית,בלשונות
 - המצרי. אחיו על המאמר בעל ע"י נאמראשר

המערכת.

 ונערו- ההגנה" "נערי עלסרקאסטיים-פורנוגראפיים
 שפתותם על יבש לא אמם שחלב הילדים אלה -תיה
 האצילה, האומה בגבורי להילחם באיםוהם

 שהיא - הלוחמת והרוח ה"מוראל"מבחינת
 לתעמולה היתה - דבר של בסופו המכרעת,הבחינה

 לתל-אביב", ה,,טיול ל, ק ה הנצחון ולהבטחתזו
 הערביים הצבאות נכונות על קטלניתהשפעה
 ודורש-תאמץ-אחרון. חמור ממושך,למאבק

ז.
 הערבי לכשלון ביותר העמוקות שהסיבותנראה

 ביותר יסודיות חברתיות-מוסריות בתופעותהן
 עובדתי-סטא- תיאור ולתארן למדדן מאודשקשה
 והעיקרית הראשית ורב. ממשי משקלן אךטיסטי,
 - ר ס ו ח ת, ו נ כ ה - ר ס 1 ח כ להגדירה אפשרשבהן

 המדיניים הצבור שבחייהאמיתיות
 לא-תגושר, התהום הרב, כמרחק - הערביתבחברה
 בחיים אכן, המציאות. ובין המדיניים החייםשבין

 הבלתי- הלאומנית המליצה שלטת הערבייםהמדיניים
 לערער שאין הראשון" ה"מושכל שליטמתפשרת,

 חוקים לפי מתנהלת המציאות אך כביכול,עליו,
 הלאומית. התפארת עולס אל קשר בלא וכמעטמשלה

 כל על ם ר ה ה הן. מרובות זו לתופעההדוגמאות
 ראשון מושכל היה יהודי ושירות יהודיתתוצרת
 לערער העז לא ואיש הלאומית, המליצהבעולס
 החרם. צו את איש הגשים לא במציאות אךעליו;
 ער- חנויות יהודיות, בחנויות לקנות הוסיפוערבים
 הלחץ שגברו במדה יהודית. תוצרת מכרוביות

 ערבים על-ידי יהודיות סחורות וו ס ו הוהטרור
 אל לפנות הוסיפו ערבים הפעילה.ובהשתתפותם

 טכנאים, מומחים' יהודיים, חולים ובתירופאים
 לא בעצמם החרם תעמולת מנהלי אף י וכףמהנדסים
 המעשיים. הם בחייהם דרישתם הגשמת עלהקפידו

 קרקעות של מכירתן מניעת אחרת:דוגמא
 הכירה הלאומית הערבית התנועה ליהודים.ערביות

 על מלחמת-קודש ואסרה נפשה צפור שכאן נכוןאל
 כזו, מכירה כל איסור ליהודים. אדמותמכירת
 מן היו ובמולדתו בעמו כבוגד המוכרהכתמת

 של המקודשים העקרונומ מן הראשונים,המושכלות
 פי על ואף - זו להערכה התנגד לא אישהתנועה.

 הכבידו והטרור שהלחץ במידה המכירה. נמשכהכן
 - מכשולים שמו המנדט ששלטונות ובמדהעליה,
 ודרכי- והסואות תחבולות להמציא הערביםידעו
 המדיניים העסקנים אף ושוב: סוף. ללאעקיפה
 : כן על יתר כאלו, מכירות למניעת שהטיפועצמם,
 מניעת לשם במיוחד שהוקמו הארגונים פעיליאף

 וסייעו מכרו מהם רבים עצמם, הם אף -המכירה
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 המליצה מעולם - המכירה איסור שכןלמכירות.
 המציאות. מעולם - המכירה ואילו היה,המדינית
 ממצרים ונוספות דומות דוגמאות למצוא קשהלא

 התוצרת על )החרם ומהלבנון מעיראקומסוריה,
 הנפט"1 זכיונות "בטול הארצישראלית1העברית
 הערבית האחדות י בכלל ישראל ארץ לעניניהיחס

 1 למעצמות היחס 1 הלאומיים-המקומייםוהאינטרסים

 אלה חזיונות לכל המשותף "ג'האד"(. 1פאן-אסלאם
 הלאומית, המליצה : הערביים המדיניים ההייםשל
 העזה ואין עוררין עליה- ואין מקובלת היא כיאף

 שאינה בלבד זו לא - בקדושתה ספקלהטיל
 כלל שאין זו אף אלא במעט, או בהרבהמתגשמת
 להוציאה היה הראוי שמן ציבורית הרגשה אוהנחה
 לדרוש מגונה דבר זה ואיןלפועל
 נאה. לקיים ולאנאה
 משך שייכת שתה עצמה ארץ"שראל שאלתאף
 קתט -- ה"התנדבות" : המליצה לעולם השניםכל

 ציבור, וראשי מנהיגים של - בגוף כך אחרבכסף,
 פתרון על לחשוב הנכונות חוסר העקרה,הקיצוניות
 א ב ע ת פ ל הנה המעשיות. ההכנות חוסרמציאותי,
 מעולם זו פרשה להעבירהכרח

 שיש כאן המציאות עולם אל ליצה מה
 במהיתת עלתה לא זו העברה הערבי:הכשלח
 אמנם, ועות זאת הדרושה. ובשלמותהדרושה

 נאה הדורש את ובתוקף ביודעין מגנה הצבוראין
 מקובל שבה חברתית מציאות אך ; נאה מקייםואינו
 המצביא הקצין, הנכבד, הנואם, המנהיג,שאין
 למנהיג מותר בו מציאות דורש, הוא אשר אתמקיים
 היהודי, החולים לבית בנו את ולשלוח לחרםלהטיף
 מבלי אדמתה את ולמכור אדמות מכירתלהוקיע
 זו מציאות - כמנהיג במעמדו כלל יפגעשהדבר
 למונהג, מנהיג שבין היחסים את בהכרח,מעצבת,

 קבוצה ובין לאיש איש בין לטוראי, קציןבין
 סופה, ביום לעמוד עשויים שאינם בדפוסיםלקבוצה
 ובמלחמה.במשבר
 של זו תופעה הגביר אך המלחמה מהלךעצם
 אחרונה, התמסרות המונעת הציבורי, האימוןרפיפות
 וראשי שהמנהיגים העובדה הרי אחרון.מאמץ
 ו הצטר לא יהם, ב וקרו ובניהםהציבור,
 )עבד-אל והמתנדבים הלוחמים מחנה אל 2 מםבעפם

 הכלל מן אצא הפעם גם נשארקאדר-אל-חוס"מ
 ז2ל תופעה עוד נוספה הפעם אלא 1 בן1936כמו

 צעירים מנהעימ מספר קלה: לשעה"התנדבות
 המתנדבים פלוגות עם לימים יצאו ומסוריהממצרים
 גאים לבתיהם, והזרו - ל,,סיור" או"לחזית

 וממפקדי-מתנד- "לוחמי-קודש" בתוארומוכתרים

 הציבור וראשי שהמנהיגים העובדה, והרי 1בים"(
 שבימים כך הארץ, מן ברחו אשר הראשונים ביןהיו

 הציבור היה הלוחם, הערבי המחנה היההמכריעים
 של ממש הצבאיים המפקדים שאף העובדהוכן מדריכימ~ ובלא רועים בלא שרוי כולו,הערבי

 ההכרעה בשעת החזית מן ערקו פעם לאהמתנדבים
 בניהם השובים, שמנהיגים העובדה יפו(.)חיפה,
 קאהיר, של המפוארים המלון בבתי ישבווקרובים

 תחלה התענה, שהעם והעלבדה ובירות,אלכסנדריה
 הפליטים. מחנות בסבלות כך ואחר המלחמהבסבלות

 האימון את ורופפו הוסיפו וערערו, הוסיפו אלה לכ
 כל של היסודות יסודי תחת חתרו ובכך יהציבורי
 רציני. מלחמתימאמץ

ח.
 יסודיות-עקרוניות סיבות שהן - אלה כלעל
 י-- ד מ ת ו ב י ס להוסיף יש - הערבי הכשלוןשל

 מיוחדותניוח
 עוד כידה, החלה, בישראל הערביתהמלחמה

 הרשמיים. הצבאות של פלישתם לפני חדשיםארבעה
 קחקג" י2ל השחרור" "צבא המתנדבים,צבאות

 כספית לתמיכה זכו השונות המקומיותוהכנופיות
 מלאה מוסרית לאהדה בציוד, רב לסיוערבה,

 ומצד הערבית הליגה מצד מסויימת צבאיתולהדרכה
 - ל י ח לשמש צריכים היו הם ערב. מדינותרוב
 לערער צריכים היו הם הרשמיים. לצבאות וץ לח
 חיק אל יפלו כי עד והארץ היישוב של עמדתםאת

 מעל הנושר הבשל זה כפרי האפס, בשעתהפולשים,
 אפשרה מפלתם מכרעת. מפלה נחלו למעשההעץ.
 כוחו מלוא את הפלישה בילם להטיל, ישראללצבא
 הסכנה את שחיסל מאחר עצמם, הפולשיםכנגד

 שבתוך הערביים ה"כיסים" עשרות שלהעצומה
 ערפו. את והבטיח ישראל,שטח

 המקורית הערבית התכנית של זה צבאיכשלון
 הצבאיים הגורמים מן היה שלה הראשוןבשלב

 לו היתה כן, על יתר הפלישה. לכשלוןהישירים
 כך על ונוסף מכרעת. מוסרית השפעה ספקבלי
 חמורה מדינית לתקלה ה"מתנדבים" פרשת כלהפכה
 מה שכן רב. היה הסופית במפלה שחלקהביותר
 עמדה מאחיריהם ? המתנדבים של מצבםהיה

 שאין מדיני-מתאם, גוף - הערבית הליגהמזכירות
 המדינות ארבע מבין ממש. של וכוח סמכותלד

 עמדה הירדן, עבר אחת, - במלחמה חבלשלקחו
 התנגדה ואף המתנדבים" "מלחמת בשלב הצדמן
 - וסוריה עיראק מצרים, - האחרות שלשלה.
 מולדת בני אמתי, "חיל-חלוץ" כמתנדבים שלחולא

 בהם ותומכים עליהם סומכים והצבאשהמדינה
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 המדינות שלש ממש. של חזוק ידיהם אתומהזקים
 והגרועים, המסוכנים האלמנטים את כמתנדביםשלחו

 ה"אחים את : מהם ר ט פ י ה ל ביקשהשהמדינה
 בני י ממצרים אל-פתאת" "מצד ואנשיהמוסלמים"
 רשיך יורשי קצינים-בדימוס, הקיצוניות,החבורות
 את מצאו שלא וקצינים דופן יוצאי 1 מעיראקעאלי

 ובני השלטון על השנואים אופוזיציה אנשימקומם,
 ביותר חשודים היו אלה כל מסוריה. -מיעוטים
 בצורה אלא להם ניתנה לא והעזרה מולדתםבארצות
 הוסיף אליהם האמיתי היחס ובחצי-פה.רופפת
 הערבית, המפלה אחרי רבים חדשים עודוהתגלה

 המצ- ה,,מתנדבים" בין המוניים מאסרים נערכועת
 לחזור פלוגותיהם על נאסר עת למשל,ריים,

 לקרב היוצא חלוץ" ש"היל ברור והרי וכו/למצרים
 המוסרי הנזק ומרובה בהפסדו, שכרו - כזובאוירה
 כולו. לצבא מביאשהוא

ט.
 היתה המדיניות בשדה העיקרית הכשלוןסיבת
 ותר עקרה מר ח טרשה -- האחדותחוסר
 קצר סיכום כאן '~יספיק עד רבות, פעמיםארה
 - הגורם אמנם, היתה, ארץ-ישראל שאלתביותר.
 השונות. ערב מדינות את המאחד - כמעטהיחיד
 ישראל, ארץ בעית של. הרצוי הפתרון עצםאך

 העתיד למעמדו ההסדר או ערבי, נצחון שלבמקרה
 שמשו הכשלון, במקרה הערבי", ה"שרידשל

 אומר: הוה חמורה. מחלוקת סלעומשמשים
 המלחמה של הסופיות-החיוביות האמתיות,המטרות

 עבדאללה של רצונו למן מלכתחילה, אחידות היולא
 אל הערבי חלקה את או ארץ-ישראל אתלספח

 בה להקים המצרית-הסורית השאיפה ועדממלכתו,
 אינ- ניגוד וחוגו. המופתי בראשות עצמאיתמדינה
 והפריע בצבץ שבמטרות, זה שוני זה,טרסים
 היה מוכרח והוא התכניות; ובהתויתבהכנות
 ועם הצלחה-שבכיבוש כל עם עצמה במלחמהלהתגלע

 ופתרונות. הסדרים לקראת צעדכל
 המתנד- בימי הפלישה, ערב שהופגנההאחדות

 האחידה, המפקדה הפגנתית-חיצונית. אך היתהבים,
 העיראקים, הגנראלים של בראשותם אזשהוקמה
 פגזי וההרפתקן אל-האשמי, וסאה צפואתאסמאיל
 והאשמי צפואת פיקציה. למעשה היתהקתקג'י,

 ארגוני או פיקודי תפקיד לשום למעשה נכנסולא
 רוחו1 על עלה כאשר עשה קווקג'יממשי;

 : המתנדבים הרפתקת מכל תמיכתו מנעעבדאללה
 ממצרים, המוסלמים" ה"אחים וחבורותוהחוסיינים,

 והאשמות הטענות מרות. וללא תיאום ללאפעלו

 בכסף הליגה של סיועה אחרי ההתרוצצותההדדיות,
 - שונים באזורים השלטון על ההתחרותובתחמושת,

 אחד. ליום אף נשתתקו ולא פסקולא
 רשות להקים ערב מדינות ביקשו שעהאותה
 מלחמתם ואמת: - ארץ-ישראל לערבייעליונה
 בלא להצליח יכלה לא המתנדבים ושל אלהשל

 שתהא או ארצישראלית-עצמית תהא כזאת,רשות
 הפני- הניגודים אך והמדינות; הליגה מטעםממונה
 כך, כדי עד ומתאם מרכז גוף הקמת מנעומיים

 והתיעצויות התרוצצות של רבים שבועותשאחרי
 אותו אף הקימו ולא כליל, הרעיון מהגשמתנואשו

 הערבי. הציבור רגיל שלכמותומוסד-צל
 על הערביות המדינות למלחמהמשהצטרפו

 אחדות הושגה הרשמיים, ומנגנוניהןצבאותיהן
 המדיני היסוד יותר. ממשית לא אך יוהר,"רשמית"
 דיחוי היה זו, אחדות נסתמכה שעליוהעקרוני
 הסכים עבדאללה פתרונן. לא המפרידות,הבעיות
 האכספנסיר תכניותיו לביצוע בכיוון ללחוץשלא

 1 ארץ-ישראל וסיפוח רבתי" "סוריה -ניסטיות
 עוב- ליצור שלא הם גם התחייבו והסוריםוהמצרים

 עבדאללה. של שאיפותיו למניעת מוגמרותדות
 - שהושגה ה"אחדות" היתה משמעות חסרתמה
 פוסקות הבלתי בהפרות ראשית, גילוי, לידיבא
 האיבה, פעולות ראשית עם מיד הנזכר, ההסכםשל

 במחלו- השנויות הבעיות על להתגבר יכולתובחוסר
 ברורות החלטות ובחוסר בהתרוצצות שנית, ;קת

 עבדאללה, - ושיטתה הפעולה ראשיתבדבר
 והתנגד המלחמה פרוץ את להשהות ביקשלמשל,
 יריביו אומרים מקום, מכל )כך, קשירתה לעצםאף

 הוא אומר וכך ולהכתימוי להאשימו כדיהמצרים,
 ושלישית, י רוחק-ראותו( את להוכיח כדיבעצמו,
 ד. י ח א ד ו ק י פ להנהיג הנסיונות כלבכשלון
 הוא הרי קוו", ה"סטאטוס הסכם להפרתאשר
 לגבי בנוהג ראשית, : פרשיות בשלוש בעיקרנתגלה
 עד אמנם, נמנע עבדאללה ה"כבישים".השטחים
 על מפורש, משפטי ובאורח סופית, מלהכריזהיום,

 17; בידיו "הכבושים" ארץ-ישראל חלקי שלסיפוחם

 אט אט החל, ה"כיבוש" עם שמיד סוד זה איןאולם
 שהיום עד סיפוח, של ה ד ב ו ע ליצורובהדרגה,

 בכל הירדן מעבר חלק למעשה ה"משולש"מהוה
 ולכל לכלכלה, למשטרה, לשיפוט, למינהל,הנוגע
 המחלוקת מהרה, עד נתגלעה, שנית, השלטון.סדרי
 ה ל ל א ד ב ע כך, - וחוגו המופתי פרשתסביב
 הועד פיזור על להודיע הכיבוש, עם מידנזדרז,
 אל-חומייני אמין חאג' פיטורי ועל העליוןהערבי
 המער'. הסיפוח. על הוחלט בטרם עוד נכתב המאמר17(
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 כן 1 במקומר( אחר איש מינה )ואף תפקידיומכל
 הכיבוש בשטח המופתי של בפלוגותיו בחומרהנלחם

 לחומיינים. אהדה של גילויים ובכלהעבר-ירדני
 ובועד במופתי שתמכו בלבד זו לא המצריםואילו
 אותהי בהקמת כוחם וניסו הרחיקו, אלאהעליון,
 , בעזה פלשתיצא" כל "ממשלת של עלובהפיקציה
 "ממשלה" של מעשיה אפס שנתברר אחרי היום,ואף
 כי )אם כליל זנחוהו טרם המופתי, של אונו וחוסרזו
 שלישית, בעיניהם(. אף הרבה כנראה, ירד,חנו

 בהם המקומות באותם האחדות שלותהופרה
 חברון- באיזור : הירדן ועבר מצרים צבאותנפגשו

 היתה שלא בלבד זו ולאבית-לחם-בית-ג'ברין.
 בכל אלא פעולה, שיתוף נקטו ולא מתואמתתכנית
 וסכסוכים מריבות פרצו הצבאות, שנפגשומקום
 קיום של חזיון אותו עד הגיעו והדברים קץ,אין
 עבר-ירדני, ואחד מצרי אחד - בחברון מושליםשני
 ועל אפו על "למשול" משתדל מהם אחדשכל
 את ולרכוש למשוך נסיון ותוך רעהו, שלחמתו
 על כידוע, נפתרה, זו בעיה אכן, המקום.תושבי
 המצרים את שגירש - הישראל ההגנה צבאידי

 שני בין הפריד הירדן, עבר צבא עם מגעםמאזורי
 גם מציאותו, בתוקף ואילץ, - הניצים הבריתבני
 בחברון-בית-לחם שנשארו המצרים ה"כיסים"את

 עבדאללה. לטובת - האזור אתלפנות
 צבאותיהן לגבי הרי ד, ו ק י פ ב לתיאוםואשר
 לידי אף להגיע ערב מדינות הצליחו לאהרשמיים
 שהרכיבו פיקטיבית אחידה מפקדה אותהכינון
 את להפקיד רעיון "המתנדבים". צבאות על כךלפני

 אסמאעיל הגנראלים אותם - המתנדביםמפקדת
 הרש- הצבאות על גם - אל-האשמי וטהאספואת
 ; המתנדבים של מפלותיהם לאור וביהוד נדחה,מיים,
 מיחידות ומאוהד, מיוחד "צבא-קודש" להקיםתכנית

 - הרשמיים הערביים הצבאות כל כך לשםשיפרישו
 נור-אד-דין העיראקי הגנראל מינוי הוא. אףנדחה
 - הפולשים ערב צבאות של עליון במפקדמחמוד
 סמכות כל למעשה לו ניתנה ולא הניר, עלנשאר
 הקמת על לבסוף, הסכימו, ומתן משא אחרימעשית.
 הפעיות לתמום צבאיים יועציםועדת

 לשבת צרעה היתה ע תדם השתין הצבאותבק
 התתאר ניתן לעבדאללה שכן בעמאהבקביעות
 : למעשה נתכהנה לא הועדה אך עלעןן"מצביא

 נציבתה שלחו במלחמה המשתתפות המדעות כללא
 על השפעה כל נטו* הע בעמאן שנתאספוואלה
 כשם -- הפעיות תכנף ועל הקרבותמהלך

 השפעה כל למעשה, היתה, לא העליון"של"מצביא
 לבדה הערבי", "הלגיון הוא, מדינתו צבא עלאלא

 הצבאיות בפעולות זה תיאום שחוסר ספק,אין
 הפלישה. לכשלון המכריעים הגורמים מןהיה

י.
 סיבות של זו סקירה לסיים הוא הנמנעמן
 לא אם להציג, לפחות - להציג מבלי הערביהכשלון
 של אלו סיבות : העיקרית השאלה את -לפתור
 מהותיות, קבועות, מהן אילו - הערביתהמפלה
 הלאומית-המדינית, הערבית ההויה בעצםטבועות
 להיעלם עלולות או חולפות שעתן, בנות מהןואילו
 ? מהרהעד

 מסיבות אחדות כי אף א. : דברים שניברורים
 - חולפות מדיניות-גרידא, אקטואליות, היוהכשלון
 בקונסטלאציות הקשורים הגורמים אותם כלכגון

 אחדות לפחות הרי - יום מדי המשתנותפוליטיות
 וקיומם מהותם בעצם טבועות שרשיות, היומהן
 במהירות לא ואילו הערביתי והחברה הערבי העםשל
 העיק- ההגבלה - כאן העולם. מן יעברו בקלותרלא
 השני". ה"סיבוב בדבר ולתכניות לדיבוריםרית
 היא הכללית ההיסטורית ההתפתחות מגמתב.
 מודרני- אינדוסטריאליזציה, אירופאיזציה,לקראת
 תמורות לקראת : כלומר י העובית החברה שלזציה

 טחנות המהותיים. ה,,קבועים", בגורמים אףעמוקות
 בדורות אך ; לאטן כלל, בדרך טוחנות,ההיסטוריה
 שלבי פני על עברו וחברות ועמים ישהאחרונים
 במשך בשנים, מאות כרגיל הנמשכיםהתפתחות,
 מהירותן להיות תוכל מה ביותר. קצרותתקופות

 במזרת לחול העלולות היסודיות, התמורותשל
 - פרצופו את ולשנות מערכותיו כל לשדדהערבי,
 המזרת שילבש החדשה הדמות עצם תהאומה

 לגבי השאלות שאלת שהן-הן אלו, ממשתיםהערבי,
 חבויות עודן להן התשובות התיכון, המזרח שלעתידו
 וידען. נביא ומי לבוא, שלעתיד ההיסטוריהבחיק

 בעזרת להתגבר, ערב מדינאי ינסו מידהבאיזו
 של העליון" ב"שטח ושינויים ותחבולותצירופים
 הגורמים אותם על הצבאית, והפעולההמדיניות
 בעתיד גם להכשיל ושעלולים שהכשילו,היסודיים,
 יחזרו מדה באיזו י ישראל נגד מסעם אתהקרוב,
 המכ- היסוד מגורמי התעלמותם על הערביםאולי,
- ? השניה בפעם כוחם, לנסות וישובושילים,  

 ברור בבטחון. איש היום יענה לא זו לשאלהגם
 והכנה ישראל, מדינת של נבונה מדיניות כיהדבר,
 אפשרוות בחשבון להביא חייבות צבאה, שלראויה
 מהלך מתוך ומסתמנת קרובה הנה אם ביןכזו,

 לאה אם ובין המדינית,ההתפתחות
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╨ú÷ז╨ם  ╞ד╨י áגזוה ,גá¢ץה
áו¢Σ, áלחםלú╨ז 

וזה  úזחזי áגזו : כזקו¢ה
 ג╨קí áגדזí ñג╨זק םק

גק╨ו  áהוה גá¢ץה גחםáה ¢ג╞ú -- ñזá¢ם
╞ץ á╨חם זí פ" "הםפהה םק גז÷ז÷ -- ¢קוáו 
á¢ץ  51-ה טולá זםוז גץץ¢ -- וזה קגו úזוáפ
.הפ¢ו ╞ ג ¢ ג ,í ¢קו úקדף íהí áץ úíקגםף  ñ ה 
ñúה  ╞חגגו כוי úו ¢זáג╞ה ¢÷גץá םץ íחזםה כל
קגוáז  ה╨קה óוז óוי íפלךפו íחזםá ג¢פלה

íקז  ,כזגדםה ¢קו ÷¢ íלץ גúוá .ץדלá כיúג הףז
גúזגזלק¢úה  גúגך╨ íגסדהם זו ,סג¢ףהם íםזו הםו כה

.úזגקגוה

¢ג╞ל  .ו áגזוה גúםיה
úזו¢ם  úו הגיה גá¢ץה ¢ג╞ñ-גúםáה ¢קףו

הגה áםá╞. הú÷זםזץףם הףú הגהק טז¢ץ 
úזץ¢זולה "וáפ,,י  הס חזי טגקלהק ú¢זñלá םק גלג

÷ק╨  ,í 93-6391ו גי íג╞ללí áגםז╞ד ¢úזג גםיáז
םץ  íגץפלוáז íגקג╞ח .¢úזג קד╞ה זםפו הגה
זו  הםזץףה :הלזסגה הף÷úה םץ áזקג ג╞זהג
םפג╨ áל ,הס כהñדז áזםזץףú זהזילú. גגקם¢ú ול¢á 

íד  áז¢ם úו ז╨ז¢úג ,íגק╨וá ÷ק╨á ,הץúףהáז היס
╨ú-  הלים úזחםפה úזגץ¢ו .úזג¢÷לז íםזו םי הםו
íז÷ל  ז¢קףו זם ÷¢ םי ╞זץ הגה גקףזח ¢זחáם úו

םץ  ,הף÷úהה הגהז ¢זךף כל הדו╞ה םץ ה¢גלק
ז╨םך╨קל  םגñגú áñחךáהז גי¢╞ ה¢זáחúה .זםק ,כיוז
á¢÷ה-ú¢גס  úו הלסגה ז╨ג╞גם ,ז╨ו ז╨¢áץהז úו

úגקף╨  ñגáñם áגזוה áזק ום הגה áגזו הס ,כיזל ום
.╞גל  וםז ,úגסגף 'úז╨╨זדúהם ¢áק╨ז ךץלי

םáי  גףזו הלחםלה הגו╨úז íגק╞חí áג╨זקו¢ה

áúג╞ג÷ף áהם ¢÷גץú¢גפםו╨ז ז╨גגה סיí ו ,ז╨ג╞גú 
-חúה  ה╨דה םץ úז╞ז÷╨ áזקגה ,ז╨םק זו םץ ג÷¢זץ

-  ¢גó áו íץף ום ה╨חá הúזוá ÷ח
Σזח╨ק  ╨ף úו íג¢á╞ה ¢זוá םק הל

הל  םץ ú╨ל ,חפ╨ם וםו ¢זוá םק

¢ףי  וםק הפז╨╨ גלú זúה
 Σזח╨ ג╞י

ה¢"כג  íגח úףג╞הם הף÷úה ,úגלז÷ל זו á¢úץהם
םץ  úלגזñל ; íגםלú, áז¢חו ז╨סי¢ úו םי úזחזיה

:  ú╨ל ץז╨לם כל áגזוה החםפה .גהקםי כז¢÷ץה הגה

ום  ¢זáץי ,כלס ¢קוי
 ום ¢ג÷ףהם óו ú╞ז÷╨ .áזקג

זו á¢גךג, -  ז╨גגה íגםáדזל ╞זץ ג"ץ í¢זד ג╨זפגח 
:  úזםáדההק זגה úזם÷ ,¢úזג ז╨ףםחה úו הךגקה

ז╨גגה  íז÷לá ה╨דה םץ áזקגה זו םץ ט¢╞ה ,הףזד
óו  íגץדזף áגזוá ╞זץ í╞ז÷ ,כים טזלñ ,זגñגáñם זו

.ז╨גםו  זגñגí, ááñלפץ טי וםק םיזג םםי ץגדהם
,טיáק  ,כיוז ז╨םםג╞קל úו ,úזחזיה םץ óו ה╨יñה

úגדך¢ךñו  ז╨ופגז ,הף÷úהם - óוז ,זס ום הף÷úה
áזסו¢  וםו הף÷úה úגך÷ך הוáה וגáהם úם÷הם הל

,ךץלי
 íגזñל - ה╨וáה הג╨ל ,הגáז גז╨גקם ,ךםחזל

-ú,ה  .áפלá áגזום ום זגה ñíגí áñג╨ד¢זול .ה╨דהם
¢áגí  úíז╞ד╨ ום הúגה ú╨╨יזúל ,קו¢ל íג¢÷לáז
áז╨ג╨ף.  óו ום ופל╨ ╞ז÷גף גסי¢ל םה╨גק úו ה╨דהה

ךץלי  íז╨ף÷úקל - זםף╨ ז╨ג╞גם áז¢ גáזקג áגזוה

÷¢á.  וםם
-םס  áגזו גá¢ץ ¢ג╞ñ-גúםá ,הס וגáה ז╨úזו ג╞גם
ז╨םá÷ק  ¢úג-םזס úםזיגí áגá¢ץה ,םםיá זúזוז דקזל
áםá╞,  םץ "וáפ" הס ץ╞גק íזחםם ה¢זפú áחו
הקגדףה  זהז╨ñחג םים úזוáפ .á¢ץ íזקל ,טי הúגה

הק÷  úגלזוúףה íץ úזוáפה íג¢ג╞ñה הלזםהל
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 עוד אד האימונים, בזמן תחילה מתבטא זההבדל והממוש- המאורגן בצבא הכרנו לא ראשית,עבורנו.ן
 עצ- יסוד כל חסר המצרי לחייל הקרב. בשעתיותר בו שלחמנו ערבי אותו מיודענו, הערבי אתמע

 הכל נעשה הרי קיים, שהוא במידה יסוד ואותומאי, בפחד היינו שרויים ושנית' השנה, מחציתבמשך
 שיטת כל משמעת; באמצעות להחניקו מנתעל בציוד עלינו אלה צבאות עדיפות בפנימוגזם
 ועונשין. הלשנה על מבוססת זה בצבאהמשמעת יכולים. כל הם והתותח שהטנק היינו סבוריםובנשק.
 אפשר אשר הצבאי, האימון בשטה דבריםיש "הראשונה", התדהמה מן נתפכחנו במהרהאך
 לגבי הדברים אמורים )בעיקר אוטומטית לשננם הוא והתותח הטנק מאחורי הפועל שהאדםונתחור
 בזאת ואמנם, ; כלי-הנשק( של הטכניתההפעלה מאר ואצבעותיו אחרים הם מדיו רק הערבייאותו

 גבוהה, רמה אך למדי, גבוהה לרמה המצריםהגיעו מספקת הצבאית המסגרת שאין נתברר יותר.מנות-

 את לבטל כדי בה אין הנשק בתפעולת זויחסית, הערבי. בלוחם היסודי השינוי את לחוללבדי
 כיחידה. היחידה של הקרב, בשעת הרבה,אי-היעילות

 מתבטא המצרי הפרט הלוחם של העצמאותחוסר הפריר החיילב.
 בין עצום הבדל קיים. בקצין. נורמלית בלתיבתלות כאן אייחד עליהם הצבאות בשני הערביהלוחם

 סיכוי כל אין ואכן התייל, של לזה הקציןמעמד - הערבי והלגיון המצרי הצבא - הדיבוראת
 מתהום כתוצאה קצין. לדרגת אי-פעם יעלהשחייל המסכן, הפלח : גדולות קבוצות לשתימתחלק
 הוא אלא מהקצין, ד ח פ מ שהוא רק לא החיילזו' והכפרי- הראשון, הצבא של רובל רוב מורכבשממנו

 אובדי פשוט החיילים בכל. מנהיגו את אף בורואה הלגילן אנשי בעיקר מורכבים שממנו והבדוי,ההררי
 אלה, היו בשבי מצרים משנפלו מפקדמי בליעצות שונים האלה הקבוצות שתי של הטפוסיםהערבי.
 המצרי קציניהן על מחלקות מחלקות תמיד,כמעט הקובעים הם אלה והבדלים ממשנהו, אחדלחלוטין

 הלילה. בשעות מכך פחות ועוד בשטח, מתמצאאינו צבא. כל של אופיואת
 שעה גם יברח לא המצרי שהחייל לכך הסיבהוזו ם ח ו ל הוא הכפרי-ההררי או שהבדויבעוד

 לברוח. ך י ר צש ובקר, צאן וגניבת שוד על שחי אדם ו, ע ב טמ
 הערבי שבלגיון הלוחם הרי המצרי החייללעומת הוא המצרי, הפלה הרי אותו, וזוחי" בשטחהבקי
 באותה שלו לקצין משועבד הוא אין לחלוטין. שונה החזיק לא שמעולם אדם ירודה, בריאות דרגתבעל

 מוצאו לרוב, הוא אף שלו, הקצין ואת, רק ולאמידה, מכל רחוק ושהיה הא"י(, לערבי )בניגודבכלי-נשק
 הדבר מתבטא ואמנם הוא. צמח ממנה שכבהמאותה מוקדמת. צבאיתהכנה

 למצוא אתה יכול הלגיון אנשי בין הקרב.בשדה לרוב הוא לצבא, המתגייס הממוצע,המצרי
 את מליטל עבורו יותר פשוט דבר אין ;עריקים מכל הפוחד עפר, עד מדוכא אדם זה נמיר.הדיוט
 מפחי- אינם והשררה החוק הביתה", ומלהזוררובהו להתמרד מעיז איננו הוא שררה. איש אושוטר
 *. אותודים כלשתו. עצמאי מעשה לעשות מעיז ואינובחוק,
 שהלוחם העובדה נובעת אלה, תכונותמתוך מתברר לחייל, כזה טיפוס להפוך משנגשיםואכן,
 בקרב מאשר הגנה בקרב יותר טוב הוא המצרי דורשת מאידך, אך לממושמע, לעשותו שקלמיד

 למפרע ותכנית תרגול על מבוססת ההגנהההתקפה. שנה עד )שנה ביותר רב זמן המקצועיתהכשרתו
 ההגנה תכנית את מתרגלים המצרים היו)ואמנם לטירון(. -למחצה

 המצרית היהירה מקום(. בכל רבות פעמיםשלהם מאנשים הערבי הלגיון מורכב זה, צבאלעומת
 היא "פקודה עבורו אשר מאורגן, גוף היאבהגנה שתקופת הדבר טבעי גם ולכן מלידה. לוחמיםשהם

 המש- הרי המצרים, את מפתיעים אין באםפקחנה". ואף בלבד. חדשים 3-4 היא אצלם לטירוניםהאימון
 חפורות העמדות התכנית. לפי מתורגל שלהםלט ותס"ח ת=ס לאמוני מחציתה מוקדשת זותקופה
 הקשר ותעלות - כסויי-ראש עם גם לרוב -היטב ואכן אותו. ו"לשפשף" הלגיונר את "למשמע"הבאים
 ומיכן תפקידו' את יודע אדם כל במקומן.נמצאות ל,,תפוש" היא הלגיון טירון אצל העיקריתהבעייה

 בזריזות.לבצעו דוקא, שמאל יד עם ימין רגל של ההליכה צורתאת
 בלבד, ימים 2-3 מוקדשים ברובה שלאימוןבעוד
 הגדול, ומר :%מ:%עע:%קתעצ.המעיק": הוא זה דבר למטוח. יוצאים לאחריהם מידאשר

 לביתו, קרוב שלו, בארצו לחם הלגיון של הלוחםהרי בצבא האנושי שהחומר כיון מאליו ומובןטבעי

 יא'מ,ןוקוק
 "גמן";ר,;, גג. ימיי%י";ר"~ינייןיתי:'1"ז"יג".: ואיך מ.ידותג י11 הייגה את יבייץ
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 משלטים אלה היו גם ולו - בהם להתארגןפיקו הס- ם ר ט ב מצריים משלטים שהותקפובמידה
 נפלו הרי מושלמת, ביצורים מערכת עםמוכנים
 בזכות לא יפה מתגונן המצרי כי קושי. ללאכמעט
 - בוצע לא זה שתרגול ובמידה המסוימת,לפעולה כראוי מתורגל היותו בזכות אלא טוב, לוחםהיותו
 הבטחון מינימום ללוחם היה חסר הרי - זמןמחוסר
 לעמידה.הדרוש
 ההגנה, בקרב למצרים מאד שעזר דברועוד
 באשר להגנה, טוב היה המצרי הקצין הקצין.והוא
 שטחית, עבודה של תוצאה בעיקר היא הטובהההגנה

 הוא המצרי הקצין זה ובשטח ומאורגנת,מתוכננת
 כרוכה כן, כמו הערביים. הצבאות קציני שבכלהטוב
 בכבודו ופגיעה בדרגה ירידה בבושה, התקפה,פעולת כדי תוך כנסיגה שלא המוכן, המערך מןהנסיגה
 מאד. עליו המשפיעים דברים י הקציןשל

 לחלו- כמעט המצרים, נכשלו ההגנה' קרבלעומת
 את רק כלל, בדרך לבצע, הצליחו הם בהתקפה.טין,
 היה אפשר אותו אשר ההתקפה בפעולות שלבאותו
 תקף המצרי הצבא ואכן, מקודם. ולתמרןלתרגל
 ראינו שלא וכמעט גדולות, יביחידות מכונסבמבנה
 מסגרת עצמאית. תפעל אשר קטנה משנהיחידת
 לשדה יחידה להוליך כדי בה יש והמשמעתהמשטר
 אך ההסתערות, ביצוע לפני לפרסה ואףהקרב,
 של היעילה האש לטוח משהגיעו המצריותהיחידות
 נשברו. שכנגדהצד

 בכוח- עצום יתרון עם בפלישה החלוהמצרים
 אולם כלטיול. לקרב יצאו הם ואנשים. ציודאש,

 אותו כך. כל פשוט הענין שאין להם נתחורבמהרה
 המצרי החייל משנוכח ואז, מכשולים. ומלאדם רווי לנתיב הפך להם, שהובטח לתל-אביב נצחוןמסע

 אשר גורם שום היה לא לההרג, גם כאןשאפשר
 שהתקרב לאחר הקרב, כדי תוך להקימו, בכוחויהא
 אש מפני והסתתר היעד, מן מטר ל-400-500עד

 דרושה תחת-אש לתקוף בכדי האויבת. הקלהנשק
 צריך לקפוץ, צריך לזחול, צריך מינימלית,יזמה
 למעשה. עצמאות של בתנאים זה וכל מחסה,לבחור
 המוקדם התרגול לפי הדברים שהתפתחו זמןכל
 ונדרשה בהתנגדות כשנתקלו אך כשורה, הכלהלך

 הקיץ - עצמו והחייל המשנה מפקד שלפעולתו
 הלחימה. כושר עלהקץ

 על ידע לא הוא להלחם, רצה לא המצריהחייל
 יהודית נקודה כל שעל ומשנתברר נלחם. הואמה
 המשחק להם נמאס - שלם גדוד פעולה מכלליוצא

במהרה.

 הסדיר הקציןג.
 הקצין הוא המצרי הקצין הרי תאורטית,מבחינה

 למשפחה בן לרוב זהו ערב. שבצבאות הידיעהבהא
 לבית- נכנס הגמנסיה את סימו עם מיד אשרמיוחסת
 הנמשכת זו, הכשרה עובר רהוא לקצינים.הססר
 אחד. ליום אף פשוט חייל להיות מבלי שנים,שלש

 גאה והוא כזה, קצין של מקצועו היאהקצינות
 ובמעמדו. זהבמקצועו
 המילואים, קציני ישנם אלה קציני-קבעלעומת

 קורס שגמרו האינטליגנציה מאנשי הם ברובםאשר
 לביתם חזרו ואשר בלבד, חדשים 6-9 שלמקוצר
 רמה בעל הוא זה קצין שרות. שנות מספרלאחר

 אין קצין-הקבע, של מזו בהרבה פחותהמקצועית
 ממורמר יותר הרבה הוא והרי במקצועה גאההוא
 להת- נוח פחות הרבה יותר, והססן זהיר הצבא,על

 הזדמנות. בכל להכנע וזריזלהב,
 נ- והמ"מ המ"פ - הנמוך הקצין לבין והמג"דדיר, הבריג- הגבוה, קצין-המטה בין הבדל ישבקרב

 הראשון בגופו. הפעולה את לבצע הצריך הואאשר
 את ולדרבן מלהאיץ נרתע ואינו ותוקפן", "גבורהוא

 נוסף אשר הנמוך הקצין כן, לא לו;הכפופים
 וראשונה, בראש לשמור, גם חייב כבודו עללשמירה

 הנמוך הקצין יזם בו מקרה ראינו לא ואכן, חייו.על
 כשנת- השטח. פני או המסיבות לאור בעצמו,משהו
 מחסה, מיד תופס הקצין היה באש היחידהקלה
 שאח"כ ויתכן קדימה. להזיזו היה יכול לא כוחושום
 אש- על דמיוניים בתאורים התנהגותו את מתרץהיה

 במיוחד לציין ראוי המצרי הקצתה חומר מבין- שלה הגבירה מעשי ועל היהודית.התופת
 הקודש" ל"מלחמת שהתגיסו המושלמים, האחיםאת

 של הרשמית הפלישה לפני עוד ישראלבמדינת
 יזמה גילו אלה ולוחמים קצינים ערב.צבאות

 של ברורה וידיעה הכרה מתוך ולחמוותקפנות,
 עצמאיים יותר היו הסודנים אף לחימתם.מטרת
 התבטאה עצמאותם אך הקרב. בשדה יזמה יותרוגילו
 השליטים המצרים כנגד ובהתמרדות בנרגנותלרוב
 הלחימה.- למטרת בדבקותולא

 קימת, אינה המצרי, הצבא לעומת הערבי,בלגיון
 מאד מעטים קצינים. של שכבה אותהלמעשה,

 וקיב- מיוחדת הכשרה עברו אשרהקצינים-המפקדים
 לוחמים סמלים, הם רובם ; קצינות של הסמכהלו

 בפרוטקציה. אף חלקם השורות' מביןשעלו
 אלה )ואף באנגליה הכשרתם שקבלו לאלה פרטהלגיון, קציני לקצינים. "בית-ספר" כלל קיים לאבלגיון
 וכו'(, הנדסה, קשר, : כגון מקצועיים, קציניםברובם

 45( בעמוד)סוף
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 שדה י.אלוף

 הגמישהההגנה
 העמק( משמר קרב)לאצר

 שהדרך יודע מפקד כל לנצחון. שואף צבאכל

 : ידועה והפורמולה התקפה. היא לנצחוןהיחידה

 נצחון להשמידו. 3. להתקיפו. 2. האויב. את למצוא1.

 כל של צבא, כל של הנכספת המטרה הואכזה
 אך - האידיאלית המטרה אמנם היא זאתמצביא.

 שואפים כזה, אידאלי לסיום להגיע אפשר שאישצה
 קיימת זאת עם שאפשר. כמה עד אליולהתקרב
 המלה '2ל הגדול התאורטיקון של מימרתוועומדת

 ההזקה הצורה היא היא שהגנה קלאוזביץ:מה,

 הטוב מרצונו בוחר צבא איש אין אמנם הקרב".של

 בידי היא שהיזמה מאחר - קרב של זובצורה
 את זכור להתגונן נאלץ אתה כאשר אך -התוקף

 פשוט הוא והתוכן תוכנה. את ונצלהמימרה

 לעין גללי לנוע צריך והמסתער התוקףומובן:
 לנצל יכול הוא אין תנועה תוך - לקליעהוהשוף

 מוסתר המתגונן, אתה, ואלו - ביעילות נשקואת

 בצורה או בונקר עמדה, בחפירה' ממנו,ומוגן
 יציב, נשקך טבעי. או מלאכותי ביצור שלאחרת
 מלוא להפיק איפוא, להשתדל, עליך לפניך.המטרה

 לאויבך לגרום עליך תהילה : זה ממצבךהתועלת
 ואז להתישו, דמו, את להקיז אבידות,מכסימום

 שנה~ש לאחר - לך, הנוחים בתנאים אותותתקוף

 עדיין מוכן אינו הוא כאשר - וברוחבחומר
 שנערך לפני שהתחפר, לפני : התקפה בפנילעמוד
 כל את לקשור שלא לזכלר עליך זאת עםלהגנה.
 ניידים כוחות לשמור אלא הגנה, לעמדותכוחך
 של חולשתו את השעה, בבוא לנצל, שתוכלכדי

 וגמישת עמיקה להרת צרכה הגנתךהאתש

 מעמד ולהחזיק אבידות מכסימום לאויב לגרוםכדי

- האפשר' ככל רבזמן  לתקוף שעתך שתגיע עד 
ילנצח.

 רק יפה כוהה ההגנה על קלאוזביץ שלמימרתל
 יועילו כלי-נשק וכל יחידה כל יחיד, שכל זהבמובן
 רק אמורים הדברים אבל בהגנה. הם כאשריותר

 החשוב יתרלנך את לנצל מוכל שתהא : אחדכתנאי
הזה.

 פשוטים אלמנטריים, הס לעיל שנאמרוהדברים
 מצביא כל ולא מטה כל לא זאת ובכל לכל,וידועים
 דוגמאות תחילה נבחון במלואה. התורה אתזוכרים

 tiiiiiYP=ךי((יי
/  =ו' 

 מלחמת אחרי משלנה שונה היקף ובעלותכוללות
 הצרפתים והן הגרמנים הן נסוגו הראשונה,העולם
 הגרמנים אחר. בכוון אחד כל הנ"ל, העקרונותמן

 של - הבזק מלחמת של התיאוריה אתפיתחו
 כלים בעזרת המכריעה וטוטאלית, מהירההתקפה

 החזיקו הצרפתים ואלו - ומשוכללים תנועהמהירי
 בהקמת מאמציהם את והשקיעו המקל של שניבצד

 סטאטי. הגנה קו - מז'ינוקו
 יסודות כל חסרי היו שהגרמנים אומרת זאתאין
 ומובן קו-זיגפריד( את רק כאן )ונזכיר הגנהשל

 שהיה לזה מחוץ צבא גס היה שלצרפתיםמאליו
 הכוח ר ק י ע אבל - שלהם מז'ינו לקוקשור
 אצל ואלו צרופה להתקפה הגרמנים אצלרוכז

 צרופה. להגנה -הצרפתים
 במפל- נסתיימה וצרפת גרמניה שלהתמודדותה

 עוד נצחון שכורי הגרמנים, צרפת. של הגמורהתה
 המוגזמת להערכה יותר עוד נכבד מקום יחסויותר,

 לב שמו שלא כך כדי עד הבזק, מלחמתשל

 כאשר דונקרק, מקרב להוציא היה שצריךלמסקנות

 מספיק זמן הגרמנים את השהתה לנבונה אמיצההגנה

 לו לתת מנת על בריטניה, צבא את לחלץבשביל
 נפגשו כאשר אבל נגד. להתקפת להתכונןאפשרות

 נפלה להתמודדלת, מוכן לא כי אם חזק, מתנגדעם
 התקפות - בנופלים ה,,בליץ-קריג" שלהתיאוריה

 נצחונותיו את האדום לצבא הביאו הרוסיותהנגד
 הקורסק- הבליטה סטלינגרד, מוסקבה, :המכריעים

 הודות זמן, והרבה ביעילות, התנגדו הגרמנימא~ת.

 וביצורים הקיפוד, ביצורי ; בנשכחות שנזכרולכך
 אמנם קלי-תנועה, נאציים כוהות בצירוףבעומק,

 להחזיק אפשרות להם נתנו אבל אותם הצילולא

 עצומות. אבידות לאויבם ולגרוםמעמד
 לזמר ניתן הבית. אל החוזן ומן - לקטן הגדולמן

 התקפת- היתה כולה הכללי, בתוכנהשמלחמתנו,

 זו היתה לא אך והתגוננו; הותקפנו מוצלחת.נגד

 להת- מהגנה עברנו הנכון, ברגע - פסיביתהגנה
 לטובתנו. שהכריעו הן הן וההתקפותקפה,
 את לצייז יש יותר המצומצם הטקטי בשטחגם

 את להחליש המכוונת ההגנה שיטת שלהצלחתה

 על בהרבה שעלה ובמקום בזמן האויב שלכוחו
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 י ,י.
 דוגמאות בכוח-אש. והן במספר הןכוחותינו,
 של וההשהיה ההגנה בקרבות למצוא אפשרקלסיות
 שהיתה הגנה - "יואב" מבצע לפני נבעתיחטיבת

 מקומיות. בהתקפות-נגד מלווה וגם גמישהגם
 בהתקפותיו כלל בדרך הצליח לא אשר האויב,גם
 ההג- בשטח מסוימות הצלחות חשבונו על לזקוףיכול
 התנהלה למשל, פלוג'ה, בכיס שהגנתו לציין יש :נה
 בעומק, הגנה : נכונה הגנה של הכללים כל פיעל

 הגנה נגד. להתקפת ניידות יחידות גמישה,הגנה
 מסוים, לזמן )לפחות שבכיס המצרים את הצילהזאת
 ממפלה סופית( אותם הצילה האו"ם שהחלטתעד

 החטיבות אחת מאבדן - המצרי הצבא ואתניצחת,
 שלו. ביותרהטובות

 אף שחרור". "צבא בראש לארץ הגיעקווקג'י
 בכל לו היו הרי מדינה, של צבא זה היה לאכי
 - קצינים עמדו היחידות בראש אמונים, מחנותזאת

 בתוכו כלולים והיו - העיראקי מהצבאמרביתם
 )תותחנים בריטיים מומחים של גדול( )לאמספר
 עם לארץ הגיע קווקג'י משוריינים(. שלוצותות

 גדודי - להם נלסף מלא, תקן בעלי גדודיםשלושה
 הגדו- ומשוריינים(. )תותחים מסייע נשק עםהמטה
 הם סדיר. צבא גדודי כמתכונת מצוידים היודים

 - ערה ואדי - העין ראש במשולש עמדותתפשו
 שכם-טובם. בסביבת חנה הראשי המטה ואלוג'נין,
 מוכשר, מפקד של שם לקווקג'י היה מפלתולפני
 במאורעות הבריטי הצבא נגד פעולותיו סמךעל

 במלחמות פעולותיו העיראקי, במרד השתתפותו1938,
 שקבל הצבאית וההשכלה הגרמנים לצדהעולם

 מות- מיתרון גם נהנה טוב, לשם נוסף אךבגרמניה.
 נשען הוא צבאו, בראש לארץ בבואו ביותר,שי
 הבריטיים, השלטונות של ת ד ה 1 א ניטראליותעל
 בכוחותיו. חפשי תמרון לל איפשרהאשר

 קווקג'י הכניס העמק משמר על התקפתולפני
 ניתק זה ובאופן ואברזרייק, לאבו-שושהמאנשיו
 הראשי העורק מן העמק משמר את מאמץללא
 - משמר-העמק מכביש - היהודי לעורףשלה
 העמק משמר של ערפה אל בא וכך העמקים,שער
 הקרב. התחלת י נ פ לעוד

 הקרבזירת
על

משמר-העמק
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 יריב'ם-ה

 באמונים ישובים חבקי כיתת :למעלה

 נזשמר-העמק בימי פשוחחים מפקדים :באמצע

 במשמר :למטה
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 )3 שלם רגלים בגדוד התחיל התקפתואת
 לפחות, ובעזרת, מסייעת( ופלוגה היל-רגליםפלוגות

 משוריי- מכוניות ומספר מ"מ, 75 של תותחים4
 לפעולה לראשונה שנכנס הכבד הנשק עם יהדנות.
 המטה. מגדוד חלקים גם הגיעוזו

 בגזרה ללכת בחר הוא ; בזק מלחמת היתהכונתו
 הטעיה לעשות עצמו את כלל הטריה ולאצרה,

 ש- ומאינפורמציה באבר-שושה מתצפיותיוכלשהי,
 שיהיה נכונה לשפוט היה יכול הבריטים, מןקיבל
 ידע כן - וסוגי-נשק נשק באנ.שים, יתרוןלו

 העמק משמר על תפתח בהתקפת-אש, יפתחשכאשר
 גבעה על הנמצאת ומאבו-שושה, מהעורף אשגם

 וחשובים גדולים שטחים על ובאש בעיןהשולטת
 המותקף. הישובשל

 : לכך סימן ומידי, מוחלט בנצחון בטוח היההוא
 מכונית נתפשה להתקפה השלישי( )או השניביום
 מכפר אהד כל ערבים) שבעה בלוית מטה קציןעם

 כניסת של המחזה מוזמניו, היו אלו - אחרסמוך
 כיום המנוצחת. העמק למשמר המנצחקווקג'י
 הרחיקה אף קויקג'י של שהאמביציה למדיברור
 בלבד העמק משמר לכבוש לא יותר; עודלכת
 מלא ניתוק לפחות ; חיפה היתה כונתו -שאף
 שהיתה דרוזית יחידה עם פעולה בשיתוף חיפהשל

 הכבי- מזלג בכוון היא אף מצפון, לתקוףצריכה
 משמר כבוש שאחרי ידע קווקג'י בגרמה.שים
 יסגור בידיו היתה אברזרייק שגם ומאחרהעמק

 - תותחיו באש מילח לואדי הכניסה אתבבת-אחת
 עין- )ג'בע, האחרים להכפרים טירה ערביי עלואלו
 אפשר ואם להפריע, התפקיד הוטל איגדם(רזאל,
 - תל-אביב הראשי בעורק התחבורה אתלנתק,
 מנותקת להיות חיפה היתה יכולה כזה באופןהיפה.
 לפועל הוצאתה של שון רא ה בשלב כברמדרום
 קווקג'י. מזימתשל

 עד מעמד העמק משמר החזיקה הוממה, כיאף
 הנהלת את עצמה על שקבלה רצינית עזרהשהגיעה
 )גדוד שלנו הכוח התכנס כאשר גס אמנםהקרב.
 הכוחות יחסי עדין היו מחיפה( הי"ש ופלוגתפלמ=ה,
 הבדלים היו ובעיקר לטובתנו מלהיות מאדרחוקים
 נשק לחלוטין כמעט לנו חסר - בנשקעצומים
מסייע.
 ומובן אנטי-טנקי, נשק כל לנו היהלא
 לזה דומה טוה בעל כלי שום לנו היה שלאמאליו
 התקפת- היתה כזה, באופן קווקג'י, תותחישל
 אפשרית בלתי - המלה של המקובל במובן -נגד

 מוחלט. והכרח הכרח, היה לנצח אבלבשבילנו.
 תוקף שקווקג'י שנוכחנו מכירן ן. ו ש א ר ד עצ

 וה- מנסי של הצפוניים המורדות )ביל צרהבחזית
 את לקחת פנימה להכנס כלל מתכונן ואינוכביש(
 - תנועתו את ויבטיחו שיתמכו שמדרום,הכפרים
 זה תמרות את לבצע לו לתת רק לאהחלטת

 ריכח של האידאה היתה ספק, ללא במוחה)כי
 לחמאה, "כסכנן להכנס מנת על צר בשטהמכסימלי
 אותו להכריח אף אלא ,גלנה, העמקלמשמר
 ממנו ולמטע לנה ברור שהוא בכיחןלהמשיך

 תכננו זה לשם אח"כ. ולהתפרס להתפשט נסיוןכל
 על השלטת פיסגה בית-ראס, חרבת אתלכבוש

 צפינו הדרומיים. הודיאות של והיציאותהמורדות
 ראינו הזה המשלט על בקרב רצינית;להתנגדות

 והשליטה החזקתו, - שלנו התכנית לכל המפתחאת
 החופשית התנועה את יבטיחו משמר-העמק,בחורשת
 מטה עמ העמק משמר את המחבר בואדישלנו

 זה במקום נתקלנו לא כאשר שבג'עארה.הפעולה
 הסכמה מהי יותר, עוד לנו התבהר - התנגדותבכל
 העצמי. בטחונו גדול ומה האויב פעולתשל

 ידנל, על נכבשו להגנתנו עומק השגתלשם
 ולפנות פוקה, ורוביה הגעש גבעות לילה,בקרב
 שהב- רק לא הללו הכיבושים אבו-שהתה. גםבוקר
 באותו ; בהגנה גמישות גם אלא עומק, לנוטיחו
 לא והמוגבלת הצרה "עמק משמר שבגזרתהזמן
 לנו היתה )לא תמרון של אפשרות כל לנוהיתה
 כל חלק ולא המשק כל את לא לעזלב מחשבהכל

 פוקה רוביה משלט לנו שימש - ממנושהוא
 בזול שאפשר כמה עד לקנות : וממכר למקחמקור

  נטשנו פעמיים ביוקר. שאפשר כמה עדולמכור
 הכבוש לילה. בקרב כבשנוה ופעמיים רוביהאת
 לנו היה אם זלכר ואיני פצועים, במספר לנועלה
 תקף האויב ואלו הללו, במבצעים שנים אוהרוג
 ופצועים חלליו את ופיזר מ ו י ב הזאת העמדהאת

 זה לעמדה בגישהלעשרות
 בהכנסת היה תמרוננו ועיקר כוהנו עיקראבל
 מקלעים בצירוף מחלקה עד מכתה קטנות,יחידות
 קווקגגי. של תנועתו לכיוון השמאלי שבאגףלואדיות
 זאת אחרים. פעם מדי לסירוגין, נתפשו אלוואדילת
 היה דומה - המקובל במובן התקפת-נגד היתהלא

 היתה שלא גמישים מארבים לשולת לותרהדבר
 אלו ידם. על לעבור אלא אפשרות כל לקווקג'ילו
 הזמן כל נעו הם - פסיביים מארבים היולא

 וללחום להפנות האויב רצה ולו - עמדותוהחליפו
 - העיקרית מטרתו את לנטוש מוכרח היהבהם,
 כי הריק, בחלל פוגעות היו שמכותיו להניחויש

 עמרה ומחליפות מסתלקלת היו - והמחלקותהכתות

 האחרון ביום נגד. להתקפת והתארגן שנפרסלפני
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 כצילך בזה (מ"י-וה "'(ר
 הסתערותו את קווקג'י ניסה כאשר הקרב,של

 מכותיהן. את הללו היחידות הפליאו -המכרעת
 הרוגים עשרות על ידיעות הגיעו היוםבמשך
 לעמדת קרוב הגיעה אחת יחידה - האויבמחיילי

 מלאי את פיצצה מוצלחת ובקליעההתותחים
 וביניהם התותח מפעילי צות את הרגההפגזים,
 עיפות כאשר היום, בערוב עיראקי. תותחניםקצין

 שעות ושמונה )חמישים לשיאה הגיעהאנשינו
 לידינו מלאה. קווקג'י של מפלתו היתהבשדה(,
 יום, באותו רק כוחותיו, סבלו לפיה הודעהנפלה
 למחרת פצועים. ממאתים ויותר הרלגים ממאהיותר

 /( עת ויוי ,יי וייסביו י,נסיגיי, על בעתונותהודיעו

 הגנה אנשי אלף עשר המשה העמק למשמרהגיעו
 בראשם. רוסי גנרלעם

 במדה הצליח זה ושבמקרה בו, שנקטנוהתכסיס
 יותר כוח בידנו היה לו במינו. מיוחד היהמלאה,
 מנסים היינו וטריה( מלאה פלוגה עוד )לפחותגדול

 היתה זה במקרה תכניתנו ממשית.התקפת-נגד
 משהו למדנו אבל מהעורף. והתקפה מגידו,כבוש

 לנו הורתה היחסית חולשתנו כאשר זה, ממצבגם
 עם - 'גמישה הגנה בעומק, הגנה של צורהעוד

 שנצלנוהו. בצורה נייד, יתרוןניצול

 בשומרון בכפר וקלגסיו מימין( )השלישי קווקג'יפזזי



 דיין ם.ארוף

 רוד פר עורה הסולדוגדוד
 האויב. הפגזת גברה המאוחרות הבוקרבשעות

 לחיים. התעורר אותותיו, את בו נתנההקרבות ימי ועיפות בוקר לפנות בעצלתיים שפעלהגדוד
 אחת ומחלקה נתפסה הצפונית הגבעותשרשרת
 מעל ממש הנמצאת לגבעה וירדה הכביש אתעברה
 נבאללה,לבית

 הלגיון של משורינת ומכונית שנפגעו שלנוזחלים חצאי כמה ההר צלע על נשארו אתמולמיום
 את להוציא ניסתה הסדנא יחידת ונעזבה.שנתהפכה

 היה שנראה הלגיון של המשורין אל נשואותנים העי- היו בעיקר ההפגזה. משדה הנפגעים הרכבכלי
 שעמד לזחל ארוכים כבלים לקשור ניסו נפגע.שלא
 הרגיש האויב ולמשכה קרקע קפל מאחורימוגן

 וקידם העזובים כלי-הרכב אל טיוחבפעילותנו.
 לחלצמ. נסיון כלבהפגזה
 לחדול היה צריך זה שבספורט הענין כלעם
 בידינו עתה היה דיר-טריף משלט הזמן=. את"לבטל

 לרדת - מצח בהתקפת לפעול אם - היהצריך עמדותיו את לכבוש כדי ההר. ראש עלעמדותיו הלגיון ביצר השני ומעברה נבאללה, בית נחהמולנו בגיא 1 הלאה מה - השאלה נשאלהבשלמותה
 פעולות ע"י ודיר-טריף קולה טירה, את ולילהיום במשך כבשנו שבה ההסתערות הצלחה. סכוייכל היו לא כזו לפעולה משם. עליו ולעלותלואדי
- -

 הפשיפהבשולי
 כזאת. יחידה שבתוך הקל הרכב של הבולטת הטקטיתתו תכונ- היא היא אשר אבטומטיים, כלי-אש להצבתהנעות" ב"5לטפורמות לשמוש תודות ת, 1 ר ע ת ס ה ו ה ע ו נת תוך לקיימה גיתן אשר שפעת-האש שלהחדשה העצמה כאן נוספה סוסים על הרכוב הפרשים חילעומת י- אכה מזה, - ה ע ו נ ת א ל ל שתתנהל"בלתי-רכובה", לפעולה היכולת וחוסר - מזה ניידות כושר : פרשיםחיל של מובהקות תכונות לה שיוה ביחידה, הרכב כליצית ממח- למעלה שהיה הקומנדו, ביחידת הג'יפיםמספר בלבד. קל נשק נגד יפה - כזה לה שיש במדה -שריונה ואף קל, נשק הנושאת יחידה : התנועה קלותליחידות האופינית פעולה היתה ללוד הקומנדו יחידתפריצת

 לקצה. כאן באה - מהירה ופריצה מקומיעיקוף
 הזחלים חצאי מול מחץ. ולא הפתעה לא יהיוכאן
 נשק נושאי משורינים תותחים, הפעם ניצבושלנו
 טנקים. גם ואולי ט.א.

 בינינו לוד. הציצה לפרדסים, מעברבמערב,
 שהמעשה היה נראה רגע מישור. הפרידובינה
 קצת עם להתכתש ללגיון להניח הוא בילתרהבכון

 לשער אין לוד. על ולעלות ולפנות כאןמכוחותינו
 המזרחית בגזרתה כראפ ומוגנת מבוצרת לודכי

 ולבין בינה המקשר המסדרון כאן שהרי אלינו,הפונה
 לוד-בית-נבאללה- בשטח הנמצאים הלגיוןכוחות

 לעשות מוטב לפרוץ, צרדך אם מקום, מכלרמאללה.
 לכך. חוששת לוד כשאין עתהזאת

 לפני יצאנו כאשר ? לכך מסוגל הגדודהאם
 זחלים, של יחידות-משנה בו היו לפעולה לילותשני

 אף היתה לא אז גם מסייע. ונשקג'יפים
 וב- באנשים הפגיעות לאחר עתה, מלאה. מהןאחת
 קנה אבדותיו תמורת אך מאד. הגדוד הצטמקרכב,
 בהצלחתו. אמונה - לכל ומעל ובטחון, תיאוםלר

 עתה פגו הולך". זה "חברה, של ההרגשה בוהיתה
 ההוראה ניתנה כאשר שנתגלו הראשונותהרתיעות
 התנר- ביכולת האמונה ונשתרשה עליהם""לעלות

 הג'יפים אש של המדויקת בקליעה הזחלים, שלעה
 משני אש בגלל התהפך הלגיון של)המשורין

 ולנצל בידה היזמה את ליטול חייבת זו מעיןיחידה
 מהיר. בקצב הנעשית פעולתה כדי תוך המתגלותאפשרויות

 המהירה ההתארגנות המוקדם. בתכנון נכללה זושמשימה מבלי השכנה( הרגלים חטיבת עם בתאום )אמנםקומנדו ה- יחידת ממפקד באה לוד על התקפה על ההחלטהואכן,
 נתאפשרו אלה כל המזורז, והבצוע המידי תכנונהלפעולה,

 היחידה. של המיוחדים וקצבה אופיהע"י
 גם אלא ההכנות, לשלב רק לא אופיינית הנההמהירות

 הרכוך במקום הבאה מהירה, הסתערות - הפעולהלצורת
 האויב, של המגן מאש דיוק מונעת התנועה מהירותהמוקדם.
 מוגעת מבנהו, את הורסת האויב, את מדהימה - הכל,על
 הפורצים, כוח את נכונה לאמוד האויב מן מונעתרות המהי- רוחו. את ושוברת מחדש התארגנותו בעדאח"כ
 ויש המצאם. מקום את ולאתר בתנועתם אחריהםלעקוב

84



 היחי- שבין בתאום לאשנביו(, קצר, מטוחג'יפים,
 ביכרלת והבטחון הגדוד בפיקיד האמון השונות.דות

 העזה. של רוח נסכוובחיילים
 כדי רם, בקול והודעתי הפלוגות למפקדיקראתי
 ברצינות ספק הפזורים, האנשים שאר גםשישמעו

 : בהלצהספק
 לוד. על וללכת לגמור, צריך-
 על לעלות כהלצה. דברי את ראו כי היהניכר
 כמה בן נידח כפר איננה לוד סוף סוףלוד?
 על העיר, את שלנו ברכב לכבוש תושבים.סאות
 וכוחות הגדולה האוכלוסיה על שבה, האבןבניני
 ? היתכן ? שבה"צבא

 לא לכביש.  שמעבר הכיתות את לבקריצאתי
 התחנה. אל לי לקרוא שלח הקשר וקצין שעהונברה
 לדבר ובקש אתנו התקשר שכנה רגלים חטיבתמפקד
 בזרוע מולנו, פעלה זו חטיבה כי ידעתי המפקד.ונם

 ידעתי לא אך "דני", במבצע המלקחיים של"שניה
 היטב. קולו את שמעתי נמצאים, הם היכןבדיוק
 יצאה שלו אחת יחידה לענין. ישר ניגש"וא
 נמצאת היא ועתה חזקה באש נתקלה אךללוד,

 אנו האם לה. מזרחית דרומית לוד, שבפרוריבפרדסים
 הת- כשפגשתיו, )אח"כ, אתם? ולפעול לבוא*כולים
 הטנקים גדוד שאנו חשב בנו, טעה הוא כי ליברר
 "קומנדו.(ולא

 הענינים את כאן לגמור עלינו יכולים. אנו כן,-
 להמל נספיק הצהרים שעד משער אני נבוא.1אח"כ
 ללוד. לצאת נוכל שתים ובשעהכאן,

 כאן אין ובכן הרצינו. מסביב שעמדוהאנשים
 ההלטה. אלאבדיחה
 את להגביר ויש בלוח-זמנים קשורים אנועתה
 כדי פעולתן את חידשו מרגמותינו הפעולה.קצב

 פלוגה בית-נבאללה. משטח הלגיון פינוי אתלהבטיח
 והשאר לכביש מעבר אל אנשים עוד הורידהא'

 כשהמרחקים כלי-רכב, עשרות כמה בת שיירה כילזכור
 לקצה. מקצה כלוד עיר מכסה - נמתחים לרכב רכבבין

 להתגברות אחת דרך רק כמעט ישנה כזה חילבפני
 ופריצה. - מחפה אש רכוז האויב: של האש מחסומיעל
 ואף האויב עמדות לכבוש להתפנות יכולה כזו יחידהאין
 לפריצה. אחרות דרכים לחפש מנת על ארעית, לנסיגהלא
 אר הרכב מכלי אחד סל עם תקין קשר קרם אםגם

 התכמת את ההמתעדת כד תוך לשמת כמעטאפשר
 לאנשי ' באשר -- היחידה מאנשי אחד כל מראש.שנקבעה
 רק רואה זה, בכלל והמפקד -- שבה המשורעןהרכב
 אץ בתנועה. המצאו ותוך אשנבו דרך מצומצם,מטח
 ההסתע- כדי תוך השיירה, את לעצור אפשרות כלכמעט
 היחידה יתרונות שכל מכיון האש, בשטח וההמצאותרות

 להמיט עלולים שהייה או עכוב וכל בתנועתה.מותנים

 המשורין את ולהוציא להתאמץ יש ברכב.טיפלו
 )תותח ט. א. נשק עליו מוצב האש. משטה הלגיוןשל
 גם )כשלנו "מלכים" נהיה ובעזרתו' ליטראות(, 2בן

 בקולה(. שלקחנו ט. א. ורובהפיאטים

 התיחסו ושם פה הרוח. מצב את להרים צורךהיה
 לזחל. נכנסתי מפניהם. וחששו האויב לפגזיברצינות

 המשורין. את להוציא והלכנו המכונאימ לאחדקראתי
 היצאנוהו מהירה ובפעולה האש קצת פחתהלמזלנו

 בשלום. יצאנו אנו ואף התעלהמן

 במכשיר עסקו האלחוטאים לעבודה. -עכשיו
 וה- במנוע, וטפלו למדו המכונאים שבו,האלחוט
 יצא רץ תותחנים. לאמן צריך התותח. -עיקר
 מאחו- שחנתה התותחנים מיחידת קצין עםוחזר
 התותח. בהפעלת קצר שימושי שעור נתן והלהרינו

 אפילו "מוכן", המשורין כי הודיעוני שעהכעבור
 היה )אפשר הנוראי" "הנמר - לו קורא כברובם

 ביחידה יבניאל(. סגנון הוא הסגנון כילהבחין
 ומבטי לשעה נמוגה העיפות עליצות,התפשטה

 המוק- התכנית מן לשנות כושל נסיון היחידה. עלשואה
 מוטב ולפיכך האנשים, בטחון את למוטט עלולדמת
 והלחץ התנועה כוח-האש, כל את ולהטיל בתכניתלדבוק
 אם אף ולפרוץ, עליה להתגבר ההתנגדות, מערכתעל

 אלה אבידות כי ליחידה. כבדות באבידות כרוךהדבר
 בשעת היחידה שתסבול מאלה יותר קלות תמידתהיינה

 ב. י 1 א ה ש א ת ח ת נסיגה אומתארגנות
 - משהצליחה האויב, מרכז לתוך כזו יחידהפריצת
 יכול שעה אותה מה. לזמן האויב את ומהממתמשתקת
 שלו. כבתוך איזור באותו ולעשות להכנס הרגליםחיל
 למרות בהתנגדותם, שהמשיכו בלוד, המשטרה בנינישני

 ת ו ל ב ג ה ל טיפוסית דוגמה הם לעיר, הקומנדופריצת
 איי- להשאר שעלולים רק לא כן, על יתר כזו.שבפעולה
 בשעת התנגדות גילו א ל ש עמדות אפילו אלאהתגגדות,

 האנשים לכל התכנית את ממביר הפעולהמפקד
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ו"י  לוד. אל - העמק אל פעם מדי הופנולהבה
 האלחוט מכשיר את המשורין. את לבחוןהלכתי
 קצת היה הימני הגלגל בסדר, היה המנועהחליפו.
 במה היה ולא ריק היה הרזרבי הגלגלפחוס,

 נהרג )אח"כ החדש "התותחן" עמד בצריחלהחליף.
 הוריתי הג'יפים. מיחידת טוראי - כרטיה( עלבקרב
- !" אש אחד. פגז 500, ממול, "עץ -לו  ונוף ירה, 
 נפגע.העץ

 תותחן. אתהבסדר,
 הלק מכאן. היחידה כל את להוריד אפשראי
 השונות הפלוגות יצא. הרוב ואלו כאן,ישאר
 לתפקידה. אחת כל להתכונן ההוראות אתקבלו
 אידיאלי, במצב אמנם היה לא הרכב זזנו.בשתים

 המשר נסע השיירה בראש בסדר. היו האנשיםאך
 קדימה מופנה חץ בקירטון מצויר היה קנהו )עלרין

 למראהו. רחב כולם לב לענין"(. "ישר -וכתובת
 ? בפנינו יעמוד מי ! מחסום כל לפריין אפשרעכשו

 וכי ט. א. נשק יש לוד בפתח כי האפשרותעל
 היה כדאי לא תותחים, יש האויב למשוריניגם

 את להתנות יכולים אנו אין לחשוב. להרבותכמובן
 כי והאיכותי. הכמותי יתרוננו בהבטחתפעולתנו
 הצלחה סכויי שיש להניה מוטב ? זאת נמצאהיכן

 נקודה על כוחנו כל נרכז שבה הפתעהלפעולת
 האויב. של ההגנה בקוחלשה

 על ועלינו ממערב נבאללה בית אתהקפנו
 גששים, ג'יפים מהלקח נעה "הנמר" אחריהכביש.
 התקדמנו הג'יפים. יחידת ולבסוף הזחליםאחריהם
 להצטלבות היינו קרובים נבאללה. בית לתוךבואדי
 השיירה פגזים. קול נשמע והנה בן-שמן,כביש
נעצרה.
 ביש. עסק מולנו". "טנקים - ביעף אלי באג'יפ
 מחורשת ואמנם, השיירה. לראש ויצאתיקפצתי

 שהתאוששו לאחר התנגדות לגלות עלולות -הפריצה
 לבצע כדי ללוד, חיל-הרגלים יחידת באה לולאמתדהמתן.

 שיקצור מי נמצא לולא בה, וההתבססות הכבוש עצםאת
 עשווה - האויב תדהמת את וינצל ההסתערות פריאת

 מחדש ולהתארגן להתעורר לוחמיה, על לוד, העירהיתה
 ארוך. לא זמןכעבור
 שעה זו מעין שבפעולה המיוהד הרושם את לשערנקל
 . תושבים מלאה עיר - והאוביקט ערבי, צבא הואשהאויב
 ונודעת בלבד, מקומי איננו זה רושם אך ערבים.ופליטים

 את לדמות ניתן בכללו. האויב רוח על גם השפעהלו
 ספוריהם. השפעת ואת לוד אנשי אח"כ שספרוהספורים
 קלאסית פעולה כאן שהיתה אף : נחוצה הערהועוד

 למעשה, הרי צבאית-עיונית, מבחינה זה, ממין יחידהשל
 רבות יחידות מהמקובל. חריגה זו פעולה .היתהבתנאינו,

 ינו - ברירה אין פגזים. אלינו נורוהזיתים
 בביום מלחמה לא הן אחרת, דרך ולמצואלהסתובב
 המשימה. היאנבאללה

 לחפות, נשארו מקלעיהם על זחלים ושניהמשורין,
 יצאנר מקום מכל עקבותיהם. על הסתובבווהשאר
 נסע שלהזדרז. וי שעה כחצי רק אבדנובשלום.
 חזרתי נאבללה. לבית מערבה השדות, דרךלבן-שמן

 ההוראות.על
 באש, במכשול, נתקלים אם מתעכבים. אין-
 רכב כלי אם פורצים. והזחלים והמשוריןלצדדים- מסתלקים המגששים הג'יפים מה, יודע בהשדאו

 את מעכבים ואין בו מטפלים אין - נפגעשלנו
 להתקדם. וממשיכים אותו עוקפים אחריההבאים
 השיירה. את לעכב רשאי אינר ממני חוץאיש

 ומתקדמים. דורסים יורים, תנאי. כל ללאמתקדמים
 ? ברור-

 ! ברור-

 ! קדימה-

 לצדדים, גיששו קדימה, יצאו הראשוניםהג'יפים
 בהצטלבות אותנו, וכיונו מתאימים מעבריםמצאו
 באשי שפתחה ערבים בקבוצת נתקלנו אחתדרכים
 הדורה. לשדות הניסום הג'יפים מקלעיאך

- מוקש על שעלה לג'יפ פרט לבן-שמן.באנו  
 מכל מנותקים שהיו בן-שמן, תושבי בסדר.הגענו
 בנל וצפו המושבה בפתח עמדו חדשים, במשךהישוב

 וגפפר התאפקו לא - לכפר וכשנכנסנובהתרגשות
 הגיעה לפנינו קצר זמן והרכב. הנשק האנשים,את

 מצפון מתקרב רעתה "יפתח", יחידת מדרום,אליהם,
 בכובעי אכן, הישראלי. הצבא של משורין""טור

 המזדק- האלחוט באנטינות האבק, בתמרותהפלדה,
 תושבי על לפחות רושם. עשינו הנוראי" וב"נמררות

בן-שמן,..

 ואומץ העצמית הקרבתן בהעזתן, זו במלחמההצטיינו
 לאור ביצועה הוא זו פעולה שמייחד מה אנשיהן. שלהרוח
 ההעזה וכן כמעט, רצופות קרב שעות 36 לאחריחידה בידי מהיר, בקצב פעולות שרשרת של הדינמיותהיום,

 כל חסר רכב על מחציתם היום, לאור לפרוץוהנכונות
 לקרב. מוכנה תושבים, 10.000 בת לעירשריון,
 ל- תודות נתאפשרה ללוך הקומנדו פריצת כי ספקאין
 בעלי מעולים מחיילים מורכב היה הקומנדו היחידה.רוח

 את מלאה ובידיעה זו, ליחידה מרצונם שהתנדבונסיון-קרבי
 מיחידה ופלוגה מחלקה כל סמכה וכן מהם. ידרשאשר
 נקנתה וו הרגשה שלה. הקרב בכושל ובטחה רעותהעל
 .שכלל בגדוד מאד חשובה והיתה הקרבות ימי כדיתוך
 הפלוגה לשעבר, לח"י אנשי העובדת, ההתישבות בניאת

 גח"ל. ומאנשי התל-אביביתהמיוחדת
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19י-יתעטו--

 הפשיטה גדוד של הדמעדרך של"י

 ללוד. כשפניו הכביש . לאורך הסתדרהגדוד
 חטיבת-הרגלים מפקד ו"הנמר". ג'יפיםחצאי-הזחלים,

 הגזרה את לו הראינו אנשיו, מקום על לנומסר
 יתקרבו לבל לאנשיו שיודיע ממנו ובקשנו ננוע,בה

 שהחזית ההנחה על בנויה היתה התכנית זה.לשטח
 הם שאין כראוי, מבוצרת אינה לוד שלהמזרחית
 במסדרון לחדור ושנצליח זה, מצד להתקפהחוששים
 נבאללה. בית עם לוד אתהמקשר

 לא - וכו' נשקו על האויב, עצמת עלידיעות
 להחליט היה וצריך בכללה התמונה היתה ידועההיו.
 היתה לא זו החלטה לא. או לוד על לעלותאם

 שיש .אינפורמציה של אחר או זה בפרטמותנית
 היה לא - נתקבלה כך על שההחלטה לאחרלבררו.
 תמונה לי היתה לפעולה. רב מבחר-אפשרויותבפנינו
 לבצע יחידתנו יכולה בו היחיד האופן עלברורה
 את ומסרתי המפקדים את אספתי זו.משימה

ההוראות.
 הנוראי", ה"נמר בראש : ו נ ת ד י ח י ך ר עמ
 הזח- פלוגת אחריה הראשונה, הזחלים פלוגתאחריו
 בפלוגת אהיה אני הג'יפים. אחריהם השניה,לים

 "הנמר" אם : ה ל ו ע פ ה ח ר ל א הראשונה.הזחלים
 מתפרסים מיד - נעצרים שאחריו הזחליםאו

 ולפרוזן. הנעצרים את לעקוף דרך למצוא ישהשאר.

 ינועו מוגנים, שאינםהג'יפים,
 כלו- לעיר, משנכנס היחידה.בסוף
 יש העמדות, קו את נעבורמר

 שמאל, רעל ימין על לירותלהתפצל,
 כך ידי ועל אנדרלמוסיהלהביא
 הראשונה הפלוגה לכניעה.לגרים
 ה- צפונה, הראשי ברחובתפנה
 יסעו הג'יפים דרומה. -שניה

 העו- את ויבטיחו הפלוגותבעקבות
 יסתתרו לעיר הכניסה עם מידרף.

 או האבן גדרות מאחוריהג'יפיט
 בל עמדות. ויתפסו הבתיםבחצרות
 לאחר ייפגעו. כי בעיר,יתרוצצו
 "טיולה" את תגמור פלוגהשכל
 הרחר- שני בהצטלבות שובנפגש
 - "מסתבכת" אחת פלוגה אםבות.
 לעזרתה. באההשניה

 והו- הדגשתי הסברתי,חזרתי,
 עיקר היה שלדידי העקרון אתריתי

 ה- היחידה אם : הפעולהבשיטת
 הרי נעצרת, בשורת-עורףבנויה
 הרכב כלי רק האזיב נגדפיעל
 כלי שאר וכל שלנו, ן ו ש א רה

 משמשים שהם אלא פסיביים, שהם רק לאהרכב
 להתפרס יש לכן האויב. לאש ומרוכזת דוממתמטרה

 עמדות את ולעקוף לאגוף לפרוץ, לצדדים, ד ימ
 את לקרב שנכניס רק לא כך ע"י האש. למרותהאויב
 לפגיעה. צפויים פחות נהיה גם אלא אשנו, כוחכל
 היא המהירות במהירות. לעשות יש התנועהאת

 ההשפעה גם ולה הפגעותנו סכויי אתשמקטינה
 על "לעלות לש האויב, על העיקריתהמדהימה
 ובגוף. ברוח אותו" "לדרוסהאויב".
 ? מובן-
 רגעים. חמשה נמשכה ההסברה כל שאלות. היולא
 ההסתערות שלפני המתיחות לערוב. נטההיום
 לנוע. היה וצריך לשיאההגיעה

 שהגנו והמחסום המוקשים את פרקוהחבלנים
 את שהורום בן-שמן. אנשי לוד. מצד בן-שמןעל

 - מהססים מסביבנו עמדו הממוקשיםהמקומות
 ? לוד לקראת המחסומים אתלפתוח
 ? מוכנים-

 ! קדימה-

 נס- הרדיאטורים מגיני נפתחה האלחוטמכשירי
 הפעולה ושלות המצח, על הורדו הפלדה כובעיגרו.
 היחידה. את אפפה ההכנות המולת לאחרהבאה

 עלינו פתחה לוד מטרים. מאות כמההתקדמנו
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 בשריוני חסו הג'יפים השיבה. טרם היחידהבאש.
 באש. ופתח עצר הנוראי" ו"הנמר רגע עודהזחלים.
 נתפרסו. לא שאחריוהזחלים
 ? מתקדמים אין מדוע-
 אותן. ודופק בעמדות נתקל "הנמר"-
 ? מתפרסים אינכם מדוע-
 זז. הוא הנה כדאי, לא-

 זזה. לא היחידה רגע.חכיתי
 ?.. נתקעתם מה הרוחות. לכל זוזו-
 זזים". אנו "כן,-

 שתי חיסל "הנמר" נפרסו. לא אך - זזוואמנם
 ווזוב מטר. מאות כמה התקדמנו שוב וזז.עמדות
 לקר-העמדות עד היחידה הגיעה הפעםנעצרנו.
 כגשם. השריון קירות על דפקו האויב קלעיהעיקרי.
 לעברי נתפרסו הג'יפים אש. המטירה כולההיחידה
 הם אף הזחלים ובאלכסון. לצדדים ודפקוהכביש
 ממש. של התפשטות וו היתה לא אך קצת,נתרוחו
 ? מתעכבים מדוע-

 אפשר ואי אנטי-טנקית בתעלה חסום הכביש-
להתקדם.
- ? ולצדדים-  
 אפשר. אי-
 ו אפשר אי מה-

 הפעי- את אשיג לא אלחוט משיחות כיראיתי
 הקרקע ובחסות המכונית מן קפצתי הדרושה.לות

 ודפק בראש עמד הנמר ל"נמר=. נגשתיוהמשורינים
 כלפי שלו הליטראות שני בתותח פילוסופיתבשלוה
 ובלוקים, אדמה ממולאים שקים העשויותהעמדות
 גילינו )אח"כ לוד. של ההגנה עמדות קו אתשהיוו
 על שתים גם היו ונעזבו שלפגעו העמדות ביןכי

 .תותחיהן(
 לא הקרקע פני במקצת. רק נתרוחוהזחלים

 לאי העקרית הסיבה אך להתפרסות נוחיםהיי
 שה"נמר" רצונם כמובן היתה הוחלימהתקדמות

 שהם, ולא בראש, יהיה האנטי-טנקי הנשקנושא
 מאחוריהם. ו"הנמר= לעיר יכנסובמקלעיהם,
 של העפר שקי התמוטטו "הנמר"  של יריהמכל
 ערבים נראו באויר. התאבכו אבק וגליהעמדה
 בעקבות הרגע. זהו שנפגעו. מעמדותיהםבורחים
 הזחלים אך חסום היה הכביש להתקדם. ישהבורחים
 התעלה. את העוקפת צדדית בדרך-שדההבחינו
 ולהתקדם. לעמדות להניח ל,,נמר"הורתי
 ? ממוקשה הדרך ואם-

 לשמים. תעופו אז-
 חזרתי ממוקשת. היתה לא הדרך זזה.היחידה
 בפנותה עתה. נשתפר היחידה מערךלמכוניתי.

 כל יכלו לחזית, באלכסון ובהתקדמה הצדדיתבדרך
 באש. לפתוח הרכבכלי

 היחידה העמדות. קו לתוך וחדרנו רגעעוד
 הר- הצרה. הדרך לאורך עורף בשורת לאטהנעה

 ניתכה. האש פעם. מדי מחסומים ניפצואשונים
 אש היה היחיד ששריונם הג'יפים, הקצב.במלוא

 לעמ- האנן, לגדרות בתים, לחלונות ירומקלעיהם,
 באש ושם פה נקצרה הצבר גדר השקים.דות

 את עברנו גבר. הנסיעה קצב כבחרמש.המקלעים
 העמדות.קו

 אש נפתחה המשטרה מבנין העיר. לתוךהגענו
 ופרצה עברה כולה והשיירה השיב "הנמר"חזקה.
 ימינה פנה הנמר הדרכים. פרשת עד הגענוהלאה.
 המ- הראשונה הזחלים פלוגת אך להוראות,בהתאם
 הג'יפים השניה. גם ואחריה דרומה, לנסועשיכה
 התנ- לא הפעולה עמנו. המשיכו אלא התעכבהלא
 ל,,נמרו פרט מראש. שנקבעה התכנית לפיהלה

 אם יודע איני יחד. לנוע היחידה כלהמשיכה
 סגו- )כשהאשנבים בעיר אי-ההתמצאות לכךגרמה
 שלא אפשר לראש מעל מזמזמים והכדוריםרים

 להפרד, הרצה הוסר או - בלוד( אפילולהתמצא,
 יחד. גם שניהםואולי

 למיניהם ערבים לוחמים שרצו לעירבכניסה
 כוחות ע"י הסביבה כפרי כבוש עם לתוכהשנאספו
 רמונים, גם נזרקו הצדדים, ומכל ירו כולםישראל.

 רוב האש. פחתה העיר בלב רבה.והאנדרלמוסיה
 ירו ושם פה ורק אזרחים, היו ברחובותהנמצאים
עלינה

 ועסק מאתנו נפרד צפונה, יחידי שפנה"הנמר",
 לרחבה עד וירה נסוע נסע הוא יחיד.במלחמת
 בשלושה וזיכה דרומה חזר הסתובב, שםהמרכזית.
 בנין עם לדר-קרב ונכנס לוד של המים מגדל אתפגזים

 שלר כשהאלחוטן שובנו, עד נשאר כאןהמשטרה.
 כבדוהו המשטרה  שאנשי פגז מרסיסי דםימותת
בלסתו.

 לוד בחוצותחצי-זחל
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 לרמלה. והמשיך העיר את יצא היחידהגוף
 והגענו - הדבר על לעמוד הספקת טרםעוד

 היה ניכר לוד-רמלה. בדרך הנמצאתלמשטרה
 חאקי, בגדי לבוש איש ראיתי לנו. ציפו לא כאןכי
 כנראה זה היה בשקט. אותנו וסוקר עומד ראש,גלוי

 מה לו כשנתברר אירע. מה לראות שיצאהמפקד
 הרא- הפלוגה ונעלם. הבנין לחצר קפץ כאן,נתרחש
 לכשהגיעה אך אש, ללא כמעט לעבור הספיקהשונה
 חזקה. באש נתקלו והג'יפים, השניה הזחליםפלוגת
 ומאשנבי המגדל שבראש יריה ממכונותבעיקר
 רמונים. זרקו המשטרה מן קצר. קרב התפתחהמגדל.
 תוך נפצעו. אנשיו וכל זחל לתוך נפל מהםאחד
 היחידה למשטרה. מעבר היינו הבנין. את עברנואש

 את לעכב נסיתי פעל. לא האלחוט קדימה.דהרה
 היה קולי אותותי. את ראו לא אך לפניהנמצאים

 הראשונים. בעקבות דלקתי נשמע. ולא צרודכבר
 העיר ובמוצא לירושלים, בדרך מזרחה, פנוברמלה,
 מהרכב. ירדנו לעכבם.הצלחתי
 ? רצים אתם לאן-
- ? יודע אני-  לוד? קצה כאן איפה יודעים איך 
 ? רמלה כאן מה,-

 כל שקט. ומסביב הרכבת תחנת לידהיינו
 סיגריות. הציתו ל,,נמר". פרט כאן היתההיחידה
 הרחובות בפתחי עמדות-הבטחה, תפסוהג'יפים
 אכן היחידה. פני על עברתי לטרון. ולכבישלרמלה
 בין גם הרוגים. 4 היו לג'יפים כהוגן.נפגענו
 של ג'יפ קשה. מהם וכמה פצועים, היוהזחלים
 המשטרה. בנין ליד בוער ונשאר נפגעהסיירים

 כן נפלו. רדיאטורים נקובים. היו הגלגליםרוב
 אחד בג'יפ ממנו, עף והמקלע בפגע, הג'יפים שלאחד
 - נעדו'ים כמה גם היו הבלמים. את כדוריםניתקו
 מצב המשטרה. ליד הליפים מן שנפלופצועים
 הזחלים מפלוגות אחת מפקד יורד. התחילהרוח
 נצליח אם הרהרו הרוב אך ללטרון, ללכתהציע
 הפצועים את חובשים החלו וכיצד. מלודלצאת

 הנקובים. הגלגלים אתומחליפים
 משוריני כי המבטיחים הג'יפים הודיעו הנהאך
 מבנין גם הקרוב. הלגיון ממחנה מתקרביםהאויב

 ולא יחם" נעשה מרגמה. באש עלינו פתחוהמשטרה
 ונערכנו לסבוב עד התרחקנו התעצבנו. והאנשיםנוח
 הפצו- את לרכז היה צריך ולחדור. לפרוץ כדישוב
 סדר ואת המחפים את ולקבוע משורין ברכבעים

 היה ושם .פה הדברים. הסתדרו בנקל לאהשיירה.
 שרקו. כדורים המהססים. על הקול את להגבירצורך
 האל- שוב. נראים האויב שמשוריני הודיעומאחור
 - - __ פעל.חוט

 ? מוכנים-

 קדימה. - שמן לבן-
 היו גלגלים שני וצלעה. גנחה שליהמכונית

 במהלך נסענו כמיחם. רתח והרידאטורנקובים
 אחת בפתח עברוני. האחרות המכוניותראשון.
 הלגיון של משורין הגיח לרמלה המובילותהדרכים
 פגזיו שלג שתי-ליטראות מתותח בנו לירותוהחל
 אבוד"מ. אנו - במכונית יקלע אם בכביש.פגעו

 הוריתי קלה. תחמושת כנגד רק מספיקשריוננו
 ירה האלחוטן המשורין. על באש לפתוחלאלחוטן
 ומשורין בודדת( על רק עתה פעל )אשרבמקלע
 הסתלק.הלגיון

 יחידתו עם שנשאר היחידה מפקד התקשרלפתע
 את כבש התקיפם, הלגיון כי הודיע טריף.בדיר

 שנשלח בקש נכר. במספר נעדרים לו יש וכיהמשלט
 כל לו לשלוח יכולים איננו כי עניתי עזרה.לו

 עליו לעזרתה נבוא כאן כשנגמור עכשיו.עזרה
 לו שאין השיב עזרה. ולבקש המטה עםלהתקשר

 לעשות. ושאל,מה - המטה עםקשר
 בשעת לו לתת יכולתי והוראות עצותאיזה
 לו: הודעתי בלוד? ברחוב פעולה כדי תוךנסיעה
 לטירה. תסוג - בשטח להחזיק יכול אינךאם
 המשלט. את ונקח בהם נטפלמחר

 התשובה מן מרוצה היה לא יחידה מפקדאותו
 : לי אמר מהסס בקול השיחה. את להפסיק רצהולא

 לכבוש ולנסות יחידתי שארית את לארגןאולי
 ? מחדש המשלטאת

 אלא מבקש הוא הוראה לא - וידעתי ללבוהבנתי
 : למקרופון צעקתי ועדוד.עצה

 לא או קומנדו אנחנו האם קומנדי, לא אוקומנדו
 ?קומנדו
 : תפש לאהוא
- ? מה-  שאל. 
 ? לא או קומנדו .גדוד אנחנו-

 : וענה הביןהפעם
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 י. להתקפה! נצא קומנדו!-
 המזרחית. הגבעה מצד קח-
 בסדר.-
 המשלט. את חזרה וכבש תקףואכן
 מולה ולוד. רמלה שבין המשטרה לבניןהגענו

 עמדו מסביבה פצועים. שכבו ובתעלה הג'יפמוטל
 היה וצריך אש ניתכה מהמשטרה והג'יפים.הזחלים

 כל הבנין. את לעבור וגם הפצועים את לאסוףגם
 הגדוד של כוהו שלנו, המדויקת באש היתהתקותנו
 בהר- פעל כאלה ובמצבים הקרבית, בבגרותוהיה
 התפ- גברה. שלנו האש המרץ. ובמלוא מלאהמוניה
 בידים". אותם ו"לקחנו הזחלים מן יצאנורסנו,
 ניצ- בחברה בגדוד. להאיץ צורך עוד היה לאעכשיו
 בשיניו המחזיק בוקסר ככלב הדרושה, הרוחתה
 צריך סופג. שהוא למהלומות עוד לב שיםמבלי
 פעולותיהם. את ולתלם לכת רקהיה

 שלנו זחל רמונים. זרקו המשטרה בניןמאשנבי
 מעקה על רמון מתוכו זרק הפלוגה ומפקדהתקרב
 איסוף האשנבים. את באש כסו המקלעיםהבנין.

 נשלם. וההרריםהפצועים
 בכב- נעים כשאנו המשטרה בנין פני עלעברנו

 לתוכו, שנזרק הרמון מן נפגעו שאנשיו הוחלדות.
 זחל לפניו דחף קל, שנפצע היחידה מפקד ע"ינהוג
 וזחל שבור, "וויט" משורין דחף ג'יפ שבור.שני
 נשימתה את שנשמה שלי המכונית את דחףאחר

 הנקובים. גלגליה שלושת על -האחרונה
 שוב, נעצרנו המשטרה בנין של השנימעברו
 הגדפים וההרוגים. הפצועים כל נאספו אםלבדוק
 לוד משטרת לבנין בסוף. והזחלים בראש עתההיו

 השיירה. סוף אל ועובר מחפה כש,,הנמר=הגענו
 כל לעצמם. נעו שלמים זחלים ושני "הנמר"רק
 שבו- רכב כלי לפניהם דחפו השלמים הזחליםשאר
 וכולם הרוגים, ותשעה פצועים עשר שבעהרים.
 אחד. ג'יפ נעזב מהרכבאתנו.

 האש כוח עתה היו הג'יפים לאטה. נעההיחידה
 לוד הזחלים; טרטור את השתיקו היריותהעיקרי.
 קול. נשמע לא המשטרה לבנין פרט כקברדממה
 בן-שמן מצד לעיר בכניסה ושקט. ~וגף היההכל
 להשתלט נכונים "יפתח" אנשי ברחוב עמדוכבר
 ה- תריסי את פתחנו המכוניות, על עלינו העיר.על

 זחל. אלי התקרב נסיעה כדי תוך וזזנהאשנבים

 יבדוק לחזור רשות ביקש שבו המחלקהמפקד
 לסרב, נטיתי המשטרה. ליד אחד פצוע נשאר לאגם
 הבנתי בי. נעוצות היו שבזחל הכתה כל עיניאך

 פצהצ בדמיונו עצמו את ראה מהם אחד כלללבם.
 ולפעול להמשיך עוד הגדוד על הבריו. ידי עלונעזב
 רוחה הוא ביותר החזקונשקו
 שובו תסתבכו, אל אך ובדקו, חזרו בסדר.-

 רבים. פצועים אתנו תתעכב. לא היחידהוהשיגונג
 מעלות. 180 של סבוב והסתתובב חרקהוחל
 ללוד.בחזרה
 העזו- העמדות ובין המנותצים המחסומים גביעל
 - בשעוני התבוננתן לבן-שמן. חזרנו -בות

 מכאן. שיצאנו מהרגע עברו רגעים ושבעהארבעים
 הזמן את לאמוד הייתי צריך אילוהשתוממתי.

 רבות. בשעות מעריכו שהייתיבודאי
 התארג- אחרונים, דמדומים לאור בן-שמן,בחצר

 הרכב לחדר-החולים. הובאו הפצועים היחידה.נה
 בנזין. מלאו הגלגלים, הוחלפו בצד, הועמדהשבור

 בנר האיצו בן-שמן אנשי בכדורים, הוטענוהמחסניות
 הפצועים; על מצער ספק בכה הנשים תה.לשתות
 הסיירים יחידת מפקד סגן פעולתנה על מגאוהספק
 השתתף לא הוא כי לי היה נדמה רגע אלי.ניגש

 מה הבנתי ובקושי מות, עד הייתי עייףבפעולה.
 הציע הוא כמלפפון. ורענן ער - הוא ואלוברצונו.
 את להבטיח בלוד, שני לסבוב מהדששנתארגן
 שבחצר השבורים הרכב כלי את לו הראתיכבושה.
 בינתיים. שירד הלילהואת

 ליחידה כשחזרתי והפצועים. ההרוגים מןנפרדנו
 אכך לדרך. מוכנים המכוניות על כולם היוכבר

 שוב. הצטמקההיחידה
 ב- בלחי. שירינו הכדורים רבבות הדהדובאזנים

 פצעים הפצועים קשה. הפצועים נשארו החוליםבית
 מרומם היה הרוח מצב אתנו. והמשיכו נחבשוקלים
 : בגאוה פעםוהלב

 לוד". את"דפקנו
'

 וישבו קל, פצועים היו הזחלים פלוגות מפקדי שני
 יחידותיהם. בראשחבושים

 הסיור מיחידות מזמזמות. החלו האלחוטתחנות
 :התקשרו
 ? להמשיך בשדה, השורים אורות-
 המשיכה-
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 ט(.אבידןסגן-אלוף

 הלחימהלבעיות
 'השפלהבארץ

 שיחה( מתוך)קפעים

 הטופוגרפיהמכנה
 המישורית-למח- הארץ כברת היא הדרוםשפלת

 עם במזרחה השרון, שפלת עם בצפונה הגובלתצה
 - ובדרומה ההיסטורית, ו"השפלה" חברון הרירכס
 הנגב.עם

 לש- הדרומ שפלת מתחלקת טופוגרפיתמבחינה
 וצמחיה, קרקע של שונה אופי בעלות רצועות,לוש

 הראשונה, הרצועה לדרום. מצפון לארכההמשתרעות
 לקי- ועד מטרים ממאות משתנה קבוע, אינושרוחבה
 הרצועה החוף. חולות את כוללת אחדים,לומטרים
 כר לערך, קילומטר כ-10 שרחבה המרכזית,השניה,
 השלישית, הרצועה הגלי, המישור איזור אתללח

 עם כמזרחה גובלת לערך, קילומטר 15--ש1שרחבה
 )היא- והתלים הגבעות איזור את וכוללת חברוןהרי
 המסורתי(. במובן "השפלה"היא

 ים ק משתרע זה אזור --- ת. ו החולאזור
 תחוחים או לדדים הס בו החולות החוף. לכבישועד

 פו- ושקעים עמקים כוללים האחרונים אלווקלים.
 במי-תהום. העשירים ומעובדים,ריים

 מעבר מאפשרים ואינם כמעט הקלים,החולות
 דרכם ביותר הנוחה התנועה .. לזחלים אולכלי-רכב

 ק"מ )15 רב בקושי שם נעים סוסים גם כי ברגל,היא
 ממנה, ודרומה חממה-מג'דל, בסביבות ביום(.לשעה
 בחלקם מכוסים הם הנודדים. החולות אופלמשתנה
 הפוריימ האיים בהם ומרובים ירק וגניפרדסים
 סרביה. כמו פרי, ועצי הירקותמגודלי

 גובל זה אזור --- הגלה המישרראזור
 הקר- מזרחה. משם ומשתרע כביש-החוץ עםבמערב

 גלרקרקע בצורת מתרוממת והיא מבותרת, בוקע
 ברובה רבודה הקרקע ומעוגלים. שטוחיםמשתלבים,

 אחד מקרה היה בדרום המלחמה בתקופת כי לצייזיש
 היה רכב. לתנועת כבדרך בחולות השתמשושהמצרים

 לאורכה רשתות הגחת חייב והדבר ממג'דל, בנסיגתםזה
 רבים. רכב כלי לאבוד להם וגרם הדרך,של

 ומרובים ונסחף, ששקע מדברי אבק פרי - לסאדמת
 רוח. לכל הפרוצים נמוכים, ומשקעים ואדיותבה
 - פלוגיה - מג'דל שהכביש נקבע החשובים כללפי

 שפלת של הצפוני החלק בין הגבול הואבית-גיברין
 משתנה הקרקע צורת הדרומי. חלקה וביןהדרום
 ביותר והאופייני והדרומי, הצפוני בחלקים היאאף
 והמש- הואדיות הופכים צפונה שעולים שככלהוא
 יותר. ועמוקים רחבים בקרקע המתפתליםקעים

 הקרקע מבנה יוצר בהם מקומות שניקיימים
 המקום בגובהם. שונים קרקע פני בין טבעי חיץכעין

 רכש : השני המקום לגדרה. בשיט בין הואהראשון
 גו'ליס. -עירק-מואידן

 המעבר מהר"ת זה הגבעות--אטראזור
 'צפותם. ככל ואכה חברח. הרי ורכס הנמוך האתרבק

 יוצרת והיא הקרקע, מתרוממת חברון, בכיווןמזרחה,
 הקר- לרוב. תלים ומכוסות שטוחות מעוגלות,גבעות
 פלחהן שדות ברובה ומעובדת סיד יותר מכילהקע

 הנחלים מערכת הררי. אופי נושאת היא אףוהצמחיה
 שעומקת וצרים זקופים אפיקים מסועפת רשתעשויה
 מטר. 3-4 עדמגיע

 ברו- מבוססים הכפרים - ם. י י ב ר ע ם י ר פכ
 ופר- כרמים - החוף כביש ובגבולות פלחה, עלבם

 וה- החולות באזור כמעט אחיד הכפריס אופידסים.
 המזרחי. באזור ושונה הגלימישור

 בתי הכפרים בנויים הראשונים האזוריםבשני
 כמעט- לצורתם צברים, בגדרות מוקפים צפופים,חמר
 מעובדים. שדות של מרחבים ובסביבותיהם אחידגון

 מלאכותיים שקעים קיימים בצידיהם אובאמצעותם
 גשמים מי לאגירת משמשים ואלו באדמה,חפורים
 ההמר בתי של גגותיהם הלבנים. לתעשייתהדרושים
 חציר מצמיחים והם וקש מעורב עפר הם אףעשויים
 לצר- גם משמשים הזעירות הברכות מהר.המתייבש

 וגמלים. צאן בקר, השקאתכי
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 שית לחוליקאת. כצפת המשלטים שבאחד מצרית מכ"י עמדת התוךצלום
 הנרחב. התצפית ושדה הנמוכות הגבעות : השטחלאופי

 פל- אשדוד, מג'דל, בגון, החשובים,הכפרים
-ומה  נרחבים, שטחים על טבעית שליטה שולטים גםיהם בסביבותיהם לכפרים שוק מרכזי משכה2ימ 

 דרומה שיורדים ככל חשובים. וצומתי-דרכיםדרכים
 אלו השטח, פני על המפוזרות זג,בליקות" הןמרובות
 תבואות. מחסני המשמשים הבודדים החמרבניני
 ובניניהם בתוכם פחות צפופים הם יותר. קטניםבים הישו- הופכים הגבעות לאזור שמתקרביםככל
 כל של צביונו את קבעו הטבע בעיות מאבן.בנויים
 סביב מתרכזים ובניניו משלט, כנקודת זה באזורכפר
 על נמצאות הן ואף אבן, בתי לרוב הכוללותויות החיר- מרובות זה באזור המוכתר. בית - מרכזיבית

 טבעיים.מושלטים

ירכים
 קיימת במיוחד, הצפוני. ובחלקה הנגב,בשפלת

 עד מגדרה המשתרע האיזור לכך אופייני"אויר. ולחיל- לצבא רבים בסיסים זה באיזור קבעומנם בז- שהבריטים מאחר ומפותחת, צפופה דרכיםתשת
 כדוג- שאין מסועפת כבישים רשת בו שקיימתיבנה
 כבישים(. )24 בארץמתה

 השטח בכל כמעט קיימת כבישים-פנימייםרשת

מרחובו"
 צרים הם אלה כבישים באר-טוביה, עד

 בטון. לוחותובנויים
 פנימיות דרכי-עפר הרבה בשפלה קיימות כןכמו
 הקרקע חריצי ולמרות מישורי, כמעט הוא השטחכי

 מקום. בכל בכלי-רכב לעבור אפשרוהמשקעים
 אלו מבחינות במעלה הראשון כולה. הארץ שלהמלך דרכי גם בהיותם רב וכלכלי אסטרטגי ערך בעלי"ם הדרום ובשפלת בנגב הראשיים התחבורהדרכי

 לצפונה ועד הארץ מדרום העובר החוף", "כבישהוא

 הנו זה כביש האוכלוסיתיים. במרכזיה הגדוליםדרך
 - בארץ וראשיתו המצרי החוף כביש שלהמשכו
 - בריר - עזה כביש עובר לו במקבילברפית.
 הכביש מן הסתעפות מעין שאלא מסמייה, -ג'ולים
 האסטרטגית בחשיבותו נופל אינו כי אףהראשי,
 בראשון- מתחברים אלה כבישים שני החוף.מכביש
לציון.
 הצפוני בגבולו עוברים - ב ר ע מ ל ח ר ז ממ
 את המחבר בית-גוברין - מג'דל כביש הנגב צפוןשל

 כביש וכן חברון, של ההרים אזור עם החוףשפלת
 עם הדרום שפלת את המקשר לטרון -מסמייה
 דרו- משני כביש מסתעף מפלוגיה אילון. עמקאיזור
 קי- כמה עזה, - באר-שבע כביש עם המחברהמה

 לבאר-שבע. ממערבלומטרים
 בד- השטחים אופי של יחסית, הארוך זה,תאור

 בו יש בהם, המצויים התחבורה ודרכי הארץרום
 הקרב פעולות להבנת רקע הקורא בפני לתתכדי

 מצדם. העלו שאלה והבעיות בושהתרחשו

 המשלטיםאופי
 להיות יכול הדרום שפלת באזור צבאימשלט

 יותר ארגון והמאפשר הקרקע, מתרוממת בושטה
 בו- קרקע שהתרוממות כיון צבאיים. כוחות שלנוח
 ומש- גלי, הוא השטח אלא קיימת, ואינה כמעטדדת
 בשפלה קיים אינו וגם כמעט הרי גל, בתוך גלתלב
 למצוא הוא נכוו נוהג זה, במצב לכן, בודד.משלט
 את אף ולראות להערכות ביותר הנוחה הגזרהאת

 שב- הנשק נתוני מבחינת המשלט שלאפשרויותיה
רשותך.

 למעשה הם כי בלבד, מקומי ערך ישלמשלטים
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 לקיים וכדי השטח, על נרחבת שליטה נותניםאינם
 ולרכז רצוף ו ק בקביעת צורך יש זו מעיןשליטה
 בנגב המלחמה בתקופת ואכן, גדולים. כוחות כךלשם

 אמ- היו בלבד. מקומית בהגנה משלט הגנת"תבטאה
 וקיום הכוחות בעריכת מתואמים ותכנון מחשבה02

 שליטה למגמת דוקא כוונו לא הם אך"משלטים,
 בשפלה ההגנה כי נרחבים, שטחים עלסטאטית
 ה. ל י ע פ הגנה אחר, שטח מבכל יותרמחייבת,
 לחלוטין, כמעט המישורי השטח, של אופיובגלל
 אפשר צוקים או מטעים, מחורשות, ברובווהחשוף
 טבעי באופן המחוסן משלט קיים לא שבשפלהלקבוע
 ארטי- תצפית בפני מחופה או שריון, התקפתמפני
לרית.

מחסה

 של יתרונותיו גדולים הרריים, בשטחיםבלחימה
 המ- דבר - האחורי המדרון את המנצל"מתגונן
 והמאפשר העיקרי, ההגנה מערך קביעת אתאפשר
 בש- ואלו האויב. אש מפני הסיכויים "קטנת אתאף
 הדרום שפלת של המישורי-למחצה או המישורי,טח
 קביעת ואת אחוריים, מדרונות כמעט קיימיםאינם

 משיגים האנשים, סיכון הקטנת ואפשרויות"מערך,
 מתאי- ובתעלות-קשר בחפירות-הגנה פיזוריםע=י
מות.

 ידענו שלא במקום כי למדנו הקרבותמלקח
 התקפות-נגד בפני עמדנו לא גם שם כראוי,להתחפר
 היטב, שהתחפרנו במקום ואלו האויב. שלרציניות
 להחזיק יכולנו הקשר, את ופיתחנו האש, אתאירגנו
 יחסי. באופן גדולות היו לא אבדותינו ואףמעמד

 את היטב שיננו אשר המצרים, אצל זאת,לעומת
 מהפ- כתוצאה קטנות אבדות היו ההתחפרות,שיגרת
 כתוצאה להם נגרמו העקריות אבדותיהם שלנו.גזות

 מנוסתם. בעת או ישירהמהתקפה

 לעצמו מסגל שאינו צבא, נענש השפלהבשטח
 בקרבנות ההתחפרות, צורת של הנכונה השיטהאת

 פלו- שתי תחילה הוכנסו בעיבדיס - לדוגמהרבים.
 המשלט, על האויב של קשה ההפגזה משאחלה ,גות

 מן הלק להוציא הכרח והיה אנשים, הרבהנפגעו
 במשלט. ביותר מצומצמת יחידה ולהשאירהכוה
 להק- וכיצד להתחפר כיצד היטב למדנו הזמןבמשך
 לידי שהגענו עד הכוחות, פיזור ע"י הסיכון אתטין
 שהיה בשטה יחידותינו את גילה לא שהאויבכך

 ההתחפרות שינון ובמחפורות. קשר בתעלותמכוסה
 - ובעיקר זמן, מחייב לשגרת-קבע הפיכתה כדיעד

 להתחפר. ץ ו ח נ ש 1 מ צ ע ם ח ו ל ה שלהכרתו
 הת- של רבות אפשרויות נותנת הדרוםשפלת
 לחייל ונקל חד-גוני הוא השטח כי והסואה,חפרות

 ביותר, פשוטים באמצעים הסואתו, לצרכילהשתמש,
 וכיו"ב. ברזנט חתיכת שמיכה,כמו

 משעןנקודות

 בשפלה הערביים הכפרים של הפנימיהמבנה
 מרהוב חוץ בתוכם. רכב בכלי שימוש מאפשראינו

 היתר כל לתנועה, המותקנים, שנים או אחדראשי
 כי במיוחד לציין יש וצרות. מפותלות סמטאותהם

 כמחפה לשמש ראויים אינם בכפרים החמרבניני
 להגנה להתקינם אפשרות כל ואין ארטילרית,מאש
יעילה.
 לצאת תמיד השתדלנו אנו, ואף המצרי, האויבגם
 אין לכפר. וץ ח מ להגנה ולהתארגן הבתיםמתוך
 השוררים הגרועים, ההיגיניים מהתנאים להתעלםגם

 בבתי מלהשתמש להמנע יש ולפיכך אלו,בכפרים
 גם בהרבה קבעו המצרים אצל מגורים. כבתיהחמר
 אל התיחסו הס כי המקומית, האוכלוסיה עם"יחסים
 ולא בדרגא, מהם נחותים כאל בבוז, הכפריסתושבי
 המקומיים. בכפרים חייליהם אח לשכןאבו

 הדרום שפלת של יותר, והמבותר המזרחי,בשטח
 שם קיימות כן כמו טבעי. משלט ישוב כלמהוה
 ביחס גבוהות קרקע בנקודות הבנויות חרבותעשרות
 חרבה )כל להגנה רציניות אפשרויות נותנותואלו
 בנו, במלחמתו האויב, אבן(. בתי 15--10 כמונה
 שנת- גם קרה ולעתים "ללן החרבות את יפהניצל
 נעשה מצבך השונות. החרבות בין בשיתוף-אשקלנו

 לנוע מוכרח שאתה שעה ביותר, גרוע כזהבמקרה
 קשה. אבן הבנויות אלו חרבות שללמרגלותיהם
 לסכם אפשר המצרי האויב עם המלחמהמבחינת

 הערבים גם ישובים. בתוך אתו לחמנו ולא כמעטכי
 לרוב.מחוץ והתחפרו המצרים ע"י הודרכוהמקומיים
 לנצל ידיו לא בפנים, שהתגוננו שעה אףלישוביהם.

 הטבעת שנפרצה לאחר משען כנקודת הישובאת
 ץ, ו ח ב מ התנגדותם את שברנו וכאשרהחיצונית.

 הכפר. בפנים אתם להלחם צריכים היינו לאשוב
 הרוצה מפקד כלל בדרך כי לקבוע ישכמסקנה,
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 - סביבו ויתחפר הישוב מן יצא יחידתו עללשמור
 מסוגלים להיות כוחותיו ועל עליו הצורך, בעתואלו

 עצמו. בישובלהלחם

 התנועה ררךהבטחת
 בתפקידי מאנשיו קטן לא אחוז מרתק תוקףכוח
 חבלה. ומעשי פשיטות מפני התחבורה דרכיהבטחת
 של יותר רב במספר מצויד יהיה התוקף שהכוחככל
 להבטיח נאלץ גם יהיה כן הסוגים, מכל רכבכלי

 גוברת גם ואז ודלק. אספקה של תקין זרםלעצמו
 עובדה התנועה. דרכי הבטחת של הבעיהומקשה

 לעבור המאפשר הדרום בשפלת השטח טיב וכןזו,
 נותנים מהכבישים, ירידה של במקרהבדרכי-שדה
 בדר- פגיעה של מוגבלות בלתי אפשרויותלמתגונן
 משובשות, הן הללו הדרכים כי לציין חשוב אלו.כים
 מיקוש. מפני בדיקתן קשה כןועל

 באי- אפשר אי בלבד אש ע"י כי ככלל לזכוריש
 לדוג- מעבר. דרך מוחלט באופן לחסום השפלהזור
 עת למצרים, באש שהתנכלנו שכמה עדמה:

 - שלהם( )דרך-"בורמה" כרתיה, בדרךשהשתמשו
 דוגמה תחבורתם. את בה להעביר הצליחו זאתבכל
 ומהם לכביש הצמודים משלטים שני נתפסו שםשייה, מנ- אל בעירק שלנו, בטריז היתה לזאת ה כ ו פה

 האויב. של הרכב כלי של מעברם אתמנענו

 הראוה בשפלות ולרנוקף למתגונן)נתונים
 אפשרויות נרחבות, לתצפית אפשרויות : י ל לכ
 מקום )אין ושריון ארטילרי כוח של מכסימלילניצול
 להגיע יכול אינו - שריון-זחלים וביחוד -ששריון

 כוחות. העברת מאפשרים הנרחבים השטחיםאליו(.
 מבלי השני, הצד של ההגנה קוי דרך שונותבצורות

 זאת. למנוע כדי הרבה לעשות יכולשהמתגונן
 יותרד או פחות השטוחים השטח, שפני הגםאכן,
 שט- שנוצרים כך על השטח של ו ת ו י ל גמשפיעה - יחסית גדולים ולטוחים נוחה תצפיתמאפשרים
 המאפשרת היא השטח של זו גליות רבים.חים-מתים
 עלי מקל הקרקע אופי בהסתר. נוהה תנועהלעתים

 אופי בשל שוב וכן, כמעט מקום בכלההתחפרות
 ברכב! התנועה אין השנה ימות רוב במשךהקרקע,
 לכבישינו דוקא מוגבלת בלבד( ברכב-זחלים רק)לא

 שתרצה. מקום בכל להתנועע אתה ויכולהסלולים
פשיטותי

 נרחבים בשטחים מוגבלים כוהות שלהמצבים
 יש השונים. לסוגיהן לפשיטות רב מקוםנותנים
 הך קרב-הכרעה, בגדר אינן הפשוטות כילהדגיש

 ההכרעה. ת ג ש ה ל מאד חשוב כגורם משמשותרק
 הך הפשיטה אפשרויות דרומה יותר שיורדיםבמידה
 של מכסימלי ניצול הן להשיג ואפשר רבותיותר

 מכת- מתן תוך וברח", "פגע העקרון את והןניידות,
 מתאימה.אש

 הות השפלה באיזור לפשיטה אידיאלי רכבכלי
 על מגן שאינו בזה הוא הג'יפ של החסרוןהג'יפ.
 מתבט- החשובים יתרונותיו אך בתוכה הפועלהצות
 יחסית. רב ובכוח-אש במהירותאים

 לציוןנקודות
 תכ- לחימה של מכסימלית לאיכות להגיעכדי
 אש לכוח להגיע יש הדרום, שפלת בתנאיליתית

 התשלט של הפיקוד בונקר - תאחיר חוליקאת. ממשלטי באחד מצרית מכ"יעמדת
 ולביצור, להתחפרות השטח נוח כמה עד לבשית



 קד- בסיסים הקמת הניידות, כושר פיתוחמכסימלן,
 אפ- תורפה נקודות ליד אגרופי-בסיסים ורכוזמיים

 וקוי-תחבורה. צומתי-דרכים : כווןשריות,
 בקר- הנמצא שלנו ישוב שכל כך לידי להגיעיש
 רועה כל בטחון. אזור יהוה התחבורה עורקי_בת

 קולטות ואזניים בוחנות כעינים ישמשוועובד-בשדה
 דרך התחבורה דרכי את לפתח יש המתרחש.את

 כוחות ולהפריש לעומק, הערוכים מוגניםאזורים

 י נ א : להיות חייב הכלל אקטיבית. להגנהמתאימים
 להת- עלי לכן להגן, כדי מדיחלש

 ף. יק
 "המל- אורח בין השילוב מביא השפלהבקרבות

 כושר לידי סדיר, צבא של השיטה ובין הזעירה"חמה
 כושר-אש בעלת קטנה יחידה מכסימלי.פעולה
 נשכח ולא יתן מי מאד. הרבה לבצע יכולהוניידות
 כהלכה. סדיר צבא להיות רצון מתוך זהלקח

 ".=-,,,.,,,.,,..,,ן
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 בני חלקם קצרים, קורסים בוגרי ברובם, הם,הרי
 בין כטוראים שהצטיינו וחלקם מיוחסותמשפחות
 יהשורות.
 היתה הערבי בלגיון הכבוהה שהקצונהבעוד
 הרי אנגלים( היו רובם הגדודים )מפקדיבריטית
 הקציניםאותם

 המעטי"
 בני הערבים מקרב המוסמכים

 יותר הרבה הגבוהים תפקידים מלאו -הארץ
 היו - הפלוגות, מפקדי רוב למשל,' כך,מדרגתם.
 מחייב. שהתקן כפי קהיטנים במקוםלויטננטים,
 יש כמפקדים. בעיקר משהיינים אלהקצינים

 מנהיגי היל שרובם מאחר ,טבעי, מנהיגות כושרלהם
 ואכן, שוד. כנופיות ראשי *היו או ומשפחה,שבט

 הם "חיים" ובעיקר באנשיהם, ן לשלוט הםמיטיבים
 וכל קפל כל לנצל ויודעים ב4, מתמצאיםבשטח,

 מפקדים נכשלים מאידך, לצרכי-פנולתמ.צורת-קרקע

 הדברים משמגיעים לחלוטין, כמעט אלה,נמוכים
 וסדר. מנהלהלשאלות

1* 

 האח- המלחמה מנסיון הרבה למדו האויבצבאות
 לתקן המאמצים כל נעשים וציים בארץ, שלהםרונה
 לעשות שבידם ספק ואין לתיקון1 ניתן אשראת

 אין הטוב רצונם כל עם  יולש, זה, בשטחהרבה
 את לשנלת יצליחו הקרובות השנים שבמשךלהניח
 למעשה הוא אשר הלוחם, של אופיו את -העיקר
 האזרח. שלאופיו

 פנים ובשום - ירבו כאשר בצבא השינוייםירבו
 טכנית הכשרה של בשטח בעיקר בהם, לזלזלאין

 כמעט לאמר אפשר אך - הדיש ציודותוספת
 אלה, צבאות עם שלנו הבאה שבהתקלותבודאלת
 אותו ישאר בעיקרו הצבא הרי כזאת, תהיהבאם
 הנוכחית. המלחמה מן לנו המוכרצבא

 ! הקורא לבלתשומת

 סגן-אלוף מאת האויב" מצבאות שנים של "לדמותם הרשימה מפתח נשמט המערכת שללצערו
 היתה לא השיחה לבעל אשר שיחה, של חפשי רשום מתוך קטעים הם אלה כי הציון, ורמלז.
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 מצדו ולערכו עליו לעבורהזדמנות
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 הסופר של עטו מפרי ספר הופיע 1929בשנת
 strategy tTht תבלתי-ישירה" הגישה שלטגיה "האסטר- : בשם כונו אשר לספר נוספותמהדורות יצאו מכן לאחר בהיסטוריה", מכריעות"מלחמות בשם: באנגליה, הארס, לידל קפיטן המפורסםהצבאי

approach")indirect .01 הוא בעולם, המלחמות של באסטרטגיהיסודית חקירה מתוך הצבאית. האסטרטגיה מבחינתמענינת למסקנה מגיע והוא האנושות, ימי דברי שלפות התקר בכל הקרבות לקח את לסכם האנגליהסופר מנסה זה קלסי בספר 
 או המערכות בכל, כמעט לא אם ברוב, כימוצא

 הארט לידל מנתח למעשה, הבלתי-ישירה.הגישה של האסטרטגיה את להפעיל ידע שהמנצח זהבגלל ההצלחה הושגה בהצלחה, כותרו אשרהמלחמות
 נפוליון של מלחמותיו אלכסנדר, של שניםאלה, בששת גם אולם האויב. מערך כלפי ה יר ישטגית אסטר- גישה של תכנית ע"י הכרעה ההסגה זהגדול מספר מתוך קרבות בששה יק קרבות. כ-250כללו אשר מרכזיות, מלחמות כשלושים המפורסם,בספרו

 הא:לה, הקרבות ששת את ננתח אם ילמעשה,תחילה. בכונה לכך התכונו לא מפקדים אותם כי אםישירה, הבלתי הגישה של נימה לראות אפשר1866-70, מ- הפרוסיות והמלחמות ולוגראונד,בפרידלנד
 השימוש בזכות כלשהי מסקנה מהן להוציא נוכללא

 מפקד-שדה. ע"י הישירהבאסטרטגיה
 מן הבלתי-ישירה הגישה את לנתח שניגשלפני
 בן:לל האסטרטגיה של העקרונות את להזכירהראוי
 המלחמות. ימי דברי מלמוד מסיק הארט לידלאשר
 שליליים. ושנים חיוביים עקרונות לששה מחלקםהוא

 הכללית.האסטרגטיה לגבי למסקנה נגיע אלה, בעקרונות מעיוןכתוצאה

 החיובייםהעקרונות
 של- להתמצעי-ם ה-מ-טרק ית משל1.
 האפשרי את בחשבון להביא שיש פרושו ך. ת ו שר

 תוך בעקודות ולהכיר שלרשותך, האמצעיםבמסגרת
 שנראה מה את להשיג שניתן האמונה שמירתכדי

 ההתקפה. התחלת עם אפשריכבלתי
 עיניך לנגד תמיד המטרה תהא2.
 למסי- תכניתך א, מסגל שאתהשעה

 אותה להשגת רבות דרלים שישנן לזכור יש ת. וב
מטרה.
 את "עמי צה ירשה ביותר.צפרים הבלתי בשיטה או בדרך בחר3
 הדרכים מן איזו ולחשוב, האויב, של במקומועצמך
 אפשרית. לפחות יחשוב הואשלפניך
 האויב, של תורפה ה נקודת את נצל4.

 משי- להשגת אותך יקרב שזהבתנאי
 ש- העיקרית למט'רה תסייע אשרמה
 ך. י נ פל

 מתנת אשר פעילה בשיטת בחר3
 שביך כיי אלטרנטיביותאפשרותה

 תזות חוסר של למצב ארבך את מעמי כשהנך1,
 לעצמך להבטיח ייכף אתה פעולתך, תחפי כטתלגבי
 אחר אחת אפילו אולי או לפחות אחת משימההשגת
 1השניה.
 הצבת וגם התכני(ת שגם ודא6.

 וניתנים גמישים הם שלךהכוחות
 לדאוג חייבת ההכנית ת. ו א י צ מ ל ת ו ל ג ת ס הל

 או כשלון, שי-הצלחה, של במקרה הבא לצעדתמיד
 .שתבטיח כזו להיות צריכה, ההצבה למחצה.הצלחה
 ביותר. המהיה הזמן תוך הסתגלות, אוניצול,

" השלילייםהעקרונות
 למכה משקלך מלוא את תטיל אל7.
 ההיסטור"ה המשמר. על הנו שאויבךטעה
 , אין בעתר חלש אהב שכמד לקרבות שפרטמראה

 'רותק לא עוד כל רציעת. מכה להנחיתאפשרות
 אסור לכן, האויב. טל ההתחמקות או ההתנגדותברח

 תהילה וידא אשר ער בעמדה אויב לתקוףלמפקד
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 האירגון שיבוש ע"י נוצר השיתוק כזה. שיתוקשהחל
 ע"י אי (Disorganization), האויב שלוהמבנה

 אנשיו. בקרבדמורליזציה
 אותו לפי חדשה להתקפה תצא אל8.
 נכשלת שפעם לאחר שיטה, אותה אוקו,
 המצדיק מספיק, שינוי אינה כוחות הגברת ם.בה

 את גם היזק שהאויב אפשר כי התכנית,הישנות
 הזמן. במשךעצמו

 מנת שעל הוא האלה, העקרונות כל שלהיסוד
 יסוד: תביעות שתי למלא יש הצלחהלהשיג
 לפני - האהד והניצול (Dislocation)הערעור
 בהצ- האליב את להכות אין לאחריה. והשניהמכה,
 לכך, האפשרות את תחילה יצרת אם אלאלחה,

 כן אם אלא מכרעת, להיות יכווה אינהלהתוצאה
 לפני לידיך הבאה השניה האפשרות את מנצלאתה

 להתאושש.שהספיק
 שתי בחשיבות די הוכר שלא סבור הרסלידל
 את לדעתו, להסביר, בא אשר דבר האלה,הבעיות
 על הלב תשומת ריכוז המלחמה. של הודאותחוסר

 האלמנט את לטשטש נטה בתרגילי-שלוםהטכניקה
 לדבריו, אשר, מפקדים, פותחו וכךהפסיכולוגי,

 הכתוב מן ולסטות לטעות שלא כך כלדואגים
 את להכריח הצורך את שוכחים שהם עדבתקנונים
 ניכרת תוצאה אין מכך, כתוצאה לשגות.האויב

 לעתים להכרעה, מגיעים במלחמה, כילתכניותיהם.
 האויב. על שגיאות ביצוע שכופים זה ע"יקרובות,
 הינו אך הצלחה, להבטיח יכול ו נ י א צפויהבלחי

 של ביותר הטובה האפשרות אתמבט"
הצלחה.

 רקע על אותה כשלומדים הזאת,האסטרטגיה
 הגישה את שהולידה היא המלחמתית,ההיסטוריה

 והחסכר הבטוחה האסטרטגיה כצורתהבלתי-ישירה
 ביותר.ניח

 שבכל גם נמצא הקרבות, את לנתח נמשיךאם
 למצב המנצח הגיע בהיסטוריה המכריעיםהקרבות

 פרוץ י נ פ ל עוד אויבו על פסיכולוגית עליונותשל
 דהיינו, : הסוגים משני באחד הם המקרים רובהקרב.
 לפי נסיגה ז.א. גמישה, הגנה של אסטרטגיהאו

 או טקטית אופנסיבה עם בבד בדתכמת
 המתקיף את להעמיד במגמה התקפה, שלאסטרטגיה

 דפנסיבה עם בבד בד הארב, את המבלבלבמצב
 הגעתה את המההם הם האלה המקרים שניטקטית
 המלכודנת הוא הפסיכולוגי ויסודם ישירה,הבלתי
 זר הינה ביותר האפקטיבית ישירה הבלתיהגישה
 כך נכון, בלתי צעד לעשות האויב אתהמגרה

 הראשון המקרה למפלתו. גורמיך וא השמאמציו

 צבאי מפקד השתמש בו אשר הרשומהבהיסטוריה
 בני- נסיגת צי. על יהושע בהתקפת היה זובשיטה
 שלה המצב מחיל העיר והתרוקנות שםישראל
 ולהש- יהושע, שהציב המארב ע"י לכבושההביאו
 אנה לזמננו ההסטוריה דרך קפיצה האויב.מדת
 ובריטניה צרפת כשצבאות 1940, למאי אותנומביאה
 ציר גבי על ונעו והולנד לבלגיה בפזיזותנכנסו
 השריון ע=י נשבר אשר ציר מובטח, היה לאאשר

 חיל את וניתק חדר דרכו ואשר האויב, שלהמרוכז
 בלגיה. לתוך קדימה שזנק ההבריטי הצרפתיהמשלוח
 שונות מטרות המפקדים תקפו ההיסטוריהלאורך

 הבלתי-ישירה. הגישה של באסטרטגיה שימושתוך
 מנסים אשר התוצאה התקפתם, היתה שלא איךאולם
 מוח של (Dislocation) פירוק היא אליהלהגיע
 וכוחותיו.האויב
 או ממדינה יותר נגד שבקרב היא אליה, מגיעהארס לידוי אשר הקרבות, מלימוד הענינת מסקנהעוד
 השותף נגד תחילה להתרכז תמיד כדאי אחד,צבא

 מחש- מתוך החזק, את להכריע לנסות במקוםהחלש,
 היתר. כל גם יפלו כך שע"יבה

 של הנ"ל ספרו של האחרונה למהדורהבמבוא
 שהית מי ממית, דורמן בריגדיר מעיד הרט,לידל
 על ב-1942, התיכון במזרח הכללי המטה ראשסגן
 במלחמות עצמה את הוכיחה הארס לידל שתורתכך

 לבחנם וננסה המדבר בקרבות נעיין אםהמדבר.
 אשר ההתקפה תכנית כל : הדבר כך שאמנךנראה
 בסידי-בראני, גרציאני של צבאו להשמדתהביאה
 ב-1940, למצרים הראשונה הפלישה אתושברה
 הגישה של באסטרטגיה הנכון לשימוש דוגמההיתה

 הקרבות כל את ומנתח ממשיך הואהבלתי-ישירה.
 על נכונות למחשבות הגיעו כיצד ומראהגקדבר
 עוד. זה ועל ישירה, הבלתי הגישה ד ג נ כההגנה
 להלן,נדבר

 משוש היו ב-1941, במדבר הבריטיםכשלונות
 על ההתקפה היטב לנו וזכורה זה תפישהשנטשו
 בסימן עמדה אשר התקפת-מצח, הארץ, מכיווןסוריה
 האיסטרטגיה הופעלה הפעם שוב אשר עדשאלה
 מצפון התקדמות ע"י ישירה הבלתי הגישהשל

 המזרחי האגף והעמדת אוקינלק, של בפקודועיראק,
 בסכנה. בסוריה הצרפתיםשל

** 

 של הקרבות את ונבהון הבה אלה, הערותלאחר
 האסט- מידה באיזו ונראה שלנו,מלחמת-העצמאות

 הוכיחה או השפיעה הבלתי-ישירה הגישה שלרטגיה
 שכמעט תחילה למדים אנו אלה. בקרבות עצמהאת
 האוים ע"י או ידינו על בו נוסה אשר מקוםבכל
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 הדוגמה ההתקפה. נכשלה - התקפת-מצחלתקוף
 הערבי הלגיון התקפת היא אולי, ביותר,הבולטת

 זו היתה משורין. כוח בעזרת העיר ירושליםעל
 ההתקפות ככל היה וסופה טלסית,התקפת-מצח

 אותן של גורלן היה דומה מאידך, זה. מסוגהדומות
 הזמן ולחץ המיוחדות המסיבות אשרהתקפות-מצח

 אלצונו הפוגה( של בואה או היהודי, לרובע)החרדה
 העתיקה. העיר עללערוך
 טעות, אותה על חזרנו לירושלים בכבישגם

 פעמים. מספר נשנתה אף לטרון עלוהתקפת-המצח
 הצלחה, לה נועדה אשר ביותר, הקולעתהשיטה
 ואמנם האחרונה, בהתקפה בה שנקטנו זוהיתה
 את משיגים היינו לתקפה, ההפוגה נכנסהאלמלא
 התקפת את חוסך היה אשר לטרון, מובלעתניתוק
 מבחינה כי לציין, מענין מאידך זה. מבצר עלהמצח

 ההתק- חטאי טקטית מבחינה כי אם -אסטרטגית
 - ישירה הבלתי הגישה של לתאוריה לטרון עלפות
 חודש של בקרבות לפחות ההתקפות, הצליחוהרי
 שעמ- זה בגלל דוקא אולי מסוימת. במדהמאי,
 המערכה לגבי ישירה בלתי התקפה בסימןדו

 לטרון על הראשונה ההתקפה ירושלים. עלהכללית
 כי אם ולכן, הבירה, על האויב התקפת אתהחלישה
 מבחינה הרי מטרתה, את השיגה לא טקטיתמבחינה

 מסוימת. להצלחה שזכתה לומר אפשראסטרטגית
 האידא- שהשיטה למסקנה אותנו מביא הזההעיון

 הבחינה מן הן הבלתי-ישירה, הגישה היאלית
 האסטרטגית. הבחינה מן מןהטקטית
 אחרת, ישירה התקפה בוצעה לערה זמהבאותו
 טקטית מבחינה אשר ג'נין, על ההתקפה -דהיינו
 הגישה של התאוריה את בחשבון הביאה לאשוב

 אפשר מאידך, אולם נכשלה. ואמנםהבלתי-ישירה
 יתכן זה שהתקפה בזה, אסטרטגית הצלחה להליחס
 אשר דבר החוף, רצועת נגד מוגברת התקפהומנעה
 התקפת- בגלל הטקטי הכשיון את הפעם שובמדגיש
 התקפה שבעקבות האסטרטגית, ההצלחה ואתמצח
 ישירה.בלתי
 הניידות יכןלת והתגברות הקרבות, התפתחותעם
 עם דני", "מבצע ואכן, 1 הבלתי-ישירה הגישהשיטת לפי טקטיות פעולות לבצע היה ניתן כוחותינושל

 ורמלה בלוד וההתפוררות מצפון, המקיףהאיגוף
 שהשגת בעליל והראו הזג השיטה אתהצדיקו
 החשובים מהדברים היא הפסיכולוגיתהעליונות
 במלחמה.ביותר
 האסטר- של התוצאות את לראות אפשר בצפוןגם
 הצבאיות וההתפתויות בסג'רה, קאוקג'יכשלון ע"י נצרת של גורלה נחתם למעשה כי הזאת,טגיה

 השערתנג את המחזקות עדויות הנן מזהשנבעו
 את נחזק בדרום, יואב" ב"מבצע לעיין נעבוראם
 התקפת- הבלתי-ישירה. הגישה של בתאוריהאמונתנו
 הצליחה. לא מנשיה אל עיראק על השריון שלהמצח
 rnNT התקפה ד~קא אולם ישירה, גישה זוהיתה

 בית-צובריה פלויה כב"? על המשלטיםותפישת
 שבנגב הכוחות  של  ההמחה  פעולת להתחלתנוסף
 אשר לכוחותינו פסיכולוגית מבחינה וסייעויתכן

 113. משלט ליד הדרכים צימת את לכבה?הצליחו
 האוירית הפעולה את גם במיוחד לזכור כאןכדאי
 באל-עריש, המצרי האויר היל בבסיסי הלמהאשר
 האויב. של הדעת בהסחת חלקה את היא אףותרמה

 היה בית-חנון, ליד כותותינו תקעו אשרהטריז
 הבלתי הגישה הצלחת '?ל לאסי הק המקרהאולי

 כך למערבולת, האהב של מוחך והכנסתמתרה,
 התוצ- אחת עליו. פסיכולוגית עליונות מידשהושגה

 האויב התכוננות היתה הזאת הפעולה מןאות
 לבו החוף רצועת על שלנו רבתי התקפהלבלימת
 ולכבוש לאגוף האפשרות אנו לכוחותינו ניתנהבזמן
 גמורה.. אסטרטגית בהפתעה באר-שבעאת

 מטרת מהי צבאיים דעות הוגי בין ויכוחקיים
 אמר אשר קלאוזביץ, תומכי דעת לפיהאסטרטגיה.

 של היחידה המטרה הנצחון", מחיר הנו "דםכי
 טוען הארס לידל ואילו, קרב, הנההאסטרטגיה

 להכרעה להגיע היא באסטרטגיה שלמותשהשגת
 ביניהם מקרים, כמה מצטט והוא רציני, קרב י לב
 1918, שומרון בהרי אלנבי ע"י התורכים איגוףאת

 ויוול של מטעו את לזה בקשר להזכיר גםואפשר
 לא אם שטח, כבוש מבחינת אולם ב-1940.בלוב

 אשר בבית-חנון הטריז כי לנו נראה צבא,השמדת
 הכוחות של שלמה לנסיגה קרב כל בלי כמעטגרם.

 כדוגמה בא החוף, בדרך אשדוד ועד משםהמצריים
 מסכם הוא הרס. לידל של זאת לתאוריהמאלפת

 כי ארמר שהוא בזה הזאת, לתאוריה גישתואת
 כך כל לא היא האסטרטגיה של האמיתיתהמטרה

 כה אסטרטגי מצב אחר לרדוף אם כילרדוף-קרב,
 להכרעה מביא אינו עצמו הוא כי אם אשרמשובח
 לכך. יביא קרב, ע"י המשכל,הרי

 "מבצע-חירם" בגליל בוצע זמן, באותובערך
 בתיאוריה האמון את לחזק הוא גם באאשר

 האויב מפליאה. במהירות הצליחה ואמנם ישירה,, בלתי- היתה מבצע-חירם של האסטרטגיההנידונה.
  לאפשרויות לב בשים מוחלט כשרון חוסרגילה
 האגפים משני ההתקפות הזאת. האסטרטגיהשל

 הטקטית. בהתקפה האפשרויות שתי אתהדגימו
 תרשיתה, על ישירה התקפה היתה שממערבבעוד
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 היתה ממזרח הרי מידית, להצלחה זכתה לאשאמנם
 בהצ- והוכתרה איגוף, באורח החטיבה שלההתקפה
 של שפעולותיו :לזכור, כדאי לכך נוסףלחה.
 להסה כן גם לו גרמו מנרה בסביבותקווקג'י
 בסימן תכניתנו עמדה מכך, כתוצאה אשרהדעת,
 זה, במובן גם בלתי-ישירה גישהשל

 הוא הרי "חורב", למבצע לנגב, נחזוראם
 השיטה הצלחת על הסופי ההותם את שםלמעשה

 תקנון, לפי שנלחם האויב ישירה. הבלתי הגישהשל
 לעמוד צבאית, גמישות מבחינת מסוגל, היהלא
 אגפו עיקוף ואכן, רצינית, ישירה בלתי גישהבפני
 מבחינה אותו הרס לעוגיה, המדבר מכיוון הגישהע"י

 הכוהות של גמורה להתפוררות וגרםפסיכולוגית
 הסח את להזכיר גם כדאי עוג'ה. ובין עסלוג'בין

 "מבצע- ע"י הן שנגרם אסטרטגית מבחינההדעת
 "חווב", במבצע הראשונות ההתקפות ע"י והןאסף",
 נירים. בסביבות הדרומית, החוף רצועתלעבר
 הפעולה בוצעה החוף, אל הלחץ שנמשך בזמןבו
 המשך אל-עריש. לעבר חורב, במבצע ישירה,אבלתי
 צבא של מוחלטת לתבוסה מביא היה הזאתהגישה
 בלתי-קשורים גורמים של התערבות ורקמצרים,
 המא- הדוגמה מאתנו שנשללה לכך גרמהבמערכה,

 הגישה הצלחת של קרבותינו בכל ביותרלפת
 ישירה.הבלתי
 עורף לעבר ישיר בלתי מסע כי להדגיש כאןכדאי
 האסטרטגית הגישה דוקא אינו האויב שלמערכן
 בתחילה להיות יכולה זאת גישה ישירה.הבלתי
 הישירות אולם האויב, לחזית ביחס ישירה,בלתי
 האפשרות את לאויב נותנת העורף, כלפי המסעשל

 ההתקפה תהפך שלמעשה כך הצבתו, אתלשנות
 הסכנה, בגלל ה. ש ד ח חזית לעבר ישירהלגישה
 שהתנועה הכרחי הזיתו, את לשנות יצליחשהאויב

 או פעולה ע"י תוקדם (Dislocating)המערערת
 חופש את האויב מן ליטול במגמה מסיחותפעולות
 בשטח גם להיעשות צריך זה דבר שלו.הפעולה
 ע"י הפיזי בשטח הפסיכולוגי. בשטח וגםהפיזי
 תכלי- בלתי למשימות הסחתם או הכוהות,פיזור
 ומועסקים המדה, על יתר מפוזרים, שהם כךתיות,

 האפשרות להם שתהא מבלי אחרים,במקומות
 הפסיכולוגי במובן שלך. המכרעת בפעולהלהתערב
 האויב של הפחד ניצול ע"י תוצאה לאותהמגיעים
 הונאתו.וע"י

 עליונותנו הושגה הנ"ל המוצלחים הקרבותבכל
 פסיכרי או פיזיים בגורמים השימוש ע"י האויבעל

 ממנו. הפעולה חופש נטילת לשםלוגיים
 זאת בכל האם הנ"ל, כל לאור השאלה,נשאלת

 הפתיהם בדברי הבלחי-ישירה, הגישה נגד הגנהיש
 לעיל, הנזכרים ממית, דורסן בריגדיר שלהמענינים

 ואת הבעיה בל  צל מחשבותיו את מגלההוא
 מהע כתוצאה ואשר במדבר, הגיעו אליהןהמסקנות
 גומל" נגד ההגנה שיטת את עלמין באלהקימו
 בהת- ישירה הבלחי בגישה השתמש פעם לאאשר

 הגיעה אליו אשר הפתרון לפי המוצלחות.קפותיו
 שלה ההגנתי באלמנט המתגונן, הצבאמאורגן

 מזה זה ק"מ 10 בערך מרוחקיםבאזורים-מוגנים,
 של מאלמנט מורכב מוגן אזור כל ובעומק.בחזית

 התותחים, שיתר בזמן בו - ותותחניםחיל-רגלים
 הממי בתוך להתנועע חפשים והשריון,חיל-רגלים

 הנמ- נקודה כל סביב ולהתרכז הזאת, הגדולהגרת
 האטב של בעורף או באגף לתקוף או בסכנה,צאת

 יהיו הזה, המלבן באגפי האזור. דרך לפרוץהמנסה
 - מאחוריו וקצת וניידימי קליםאלמנטים
 שדות הכבד. השריון - התותחים סיוע בטוחאולם

 השיטה, כל שבעורף. הצבא ע"י מוגניםהתעופה
 גמישים. לגמרי הם שבמסגרת, האלמנטיםוכל

 הבלתי-ישירה בשיטה למעשה נקטאוקינלק
 העמדות את נטש הוא שלו. ההגנה אתכשתכנן
 בשיטה ובהר עלמין-קטארה, באזור להגנההמוכנות
 בזמן בו באזורים. היקפית הגנה של לעיל,הנקובה
 אשר התותחים כל את הארמיה מטה פקוד תחתריכז

 מוגברות. לחטיבות חולקומקודם
 לע"ש כאמור היו, אוקינלק של המוגניםהאזורים

 ובכל ולעורף, לאגף מזה, זה ק"מ כ-10 שלבמרחק
 לכל שדה. תותחי וגונדת חי"ר גדודי שניאזור

 שלושה היו - רגלים חיל חטיבות 3 בעלתדיביזיה,
 תחת רוכז בדיביזיות הנותר הכוח כל כאלה.אזורים
 שבין בשטחים לשימוש אוקינלק של הישירפקודו

 בחזית. או באגפים אוהאזורים,
 אזורי מונחים היו הזה הגדול האשקוקיבלוח
 סייעו אולם לאויב, להפריע שיכלו כךמוקשים
 אוקינלק. של כוהותיו של הנגד לתזוזות שעהבאותה
 מבלי כיוון, לכל חזית הזה הצבא היוה מכך,כתוצאה
 מרוכו היה השרין שלו. המשקל משווילהפסיד
 כוהות נגד התקפה שכל כך הזה, ה,,לות"מאחורי
 או אגפיו לעבר בלתי-ישירה, בדרך תהאהאויב
עורפי.

 שאפ- לי נדמה ידועה. עלמין אל בהגנתהתוצאה
 הא- הגנת לגבי ואסטרטגי טקטי לקח ללמוד ל%שר
 ע"י הנגב, שטחי הגנת לגבי ובעיקר שלנהזורים
 ל- אחד הדדית מסייעים כשהם - אחיד הגנתיתכנון
 ב- פעלו בדרום שלנו הישובים מן חלק למעשה,שני.
 את לפתח היה אולי וכדאי המצרי, הפולש כלפי ודרך
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 כי לציין מענין לעיל. הכתוב לאור היאת"שיטה
 התחבורה עורקי על התקפותיהם כדוגמתישירה הבלתי הגישה על שהתבססו הערביות ההתקפותרוב
 מחשבה ללא שאולי בגלל, וזה הצליחה לאשלנא
 על שלנו ההגנה שיטת את בססנו כך, עלמיוחדת

 הישוב סמית. דורמן בריגדיר עליה שממליץזו
 - אזורים לכמה למעשה התחלק בארץהעברי
 נקודת כל היותה בתוכם אשר - שוניםבגדלים
 הוא, באמצעיו להתגוננות המוכן עצמאי אגוזישוב

 המרוכזים רזרביים ונשק אנשים כוחותבתוספת
 למחשבתנו כרקע זו, שיטה רכוז. מקומותבכמה

 המרחבית. ההגנה בתכנון עצמה את הצדיקההצבאית,
 ע"י ישירה הבלתי הגישה ערך את להביןאפשר
 עקרו- שני המלהמות. של ההיסטוריה בכלהתעמקות

 ההיס- של הכוללת העדות א. : הלקח מן נוגעיםנות

 את להפעיל למפקד זכות שאין מעידהטוריה

 היטב המאורגן אויב נגד ישירה בהתקפהכוחותי
 להפר לנסות שבמקום הוא השני העקרון ב.להגנה.
 להפרו יש התקפות,. ע"י האויב של המשקל שוויאת
 ההתקפונ לעצם שנגשים י נ פל

 "האסטר- : שאמר לנין, את מצטטלידליהרט
 מבצעים לדיעת היה במלחמה ביותר הטוב"טגיה
 הופכת האויב של הנפשית ההתפורות אשרעד
 אך יהד". גם ולקלה לאפשרית הניצחת המכהאת

 מעשית, היא כזאת שגישה סבור אינולידל-הרס
 ביותר הבריאה שהאסטרטגיה : ואומר מסגלהוהוא
 - הנכונה )והטקטיקה קרב לדחות היא מלחמהבכל

 האויב של הכפשי הערעור אשר עד התקפה(לדחות
 שבשל למעשה המכרעת המכה מתן אתהופך

לחלוטין.

 ההיכ.ן.סיז

 1עי0=ממת "':ת/
 השמ'נ.וכמחכיי

,/yL 1 5ף זל;-ו 
 ,. . ,, .ל,י,,,,.,.),,

 השמינית הארמיה של הערך-קמנו ן"לוח-האשקוקי"
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 ג11, כ4ץ
זáם
"ץק-.

á¢  ¢-╞ .ג

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

וזáל ╞á¢ג 

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

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

 קג ,זá ה¢זוים ג╞י

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

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

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

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

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

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

 ¢ñזלה úו זקף╨ םץ ז╨ג╨ץ
הגהק

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

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

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

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

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

.íגáגפג áגñז╞זú גהúהפזץ╨ ה 

 1כס
%

úז╞ץñגה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ץז╞גי
 Σ¢וú, áז╨╨זדúהם ¢á╞ ¢קו

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 המחשבה ומקוריות ההשכלהרמת
 שלנר הגבוה הפקוד אשר העשיר הנסיוןלמרות

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 שחרור מלחמותרוח
 ומל- ומבצעיה, ההגנה מפעלי של הנסיוןמלבד

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 :הם

 ם י 1 1 ת נה
 גיאוגרפיימ"צבאייםנתונים

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

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

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

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

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

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

 הערביהאויב
 האופרטיבית המחשבה על ב י 1 א ההשפעת

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 קצב ואת תכניותינו אופי את ההיא בתקופהרבה
מבצעינו.

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

 שלההבצוע
 מלתמד, כדי תוך נבנה שלה '~הצבאהעובדה,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 הזמןגורם
 מסוימת - מיוחדת השפעה הזמןלגורם

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

 מקודם.הזוכרו
 חוץגורמי

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 עמידהשלב
 והגורליות מהאופיניות בעיות, מספר על רקמיד

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 האויב. בידי הטקטית, אף רבים ובמקריםבנית,

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

 ; בנובמבר ה-29 החלטתאת

 ; צבאית הכרעה כללהשהות

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

 האס, - היתה הראשונההבעיה
 ה- ובלחץ המצימצמ בכוחבהתחשב

 גו- ועל התחבורה ע.ורקי עלגדול

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 במלחמה הראשון האופרטיבי המשבר הגיעכך

 את שמצא ביותר, החמור המשבר ואולי -זאת

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

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

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

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

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

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

הנחשונית".

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

האויב
 על שהפקה במדה בה הערבי. האויבא.

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

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

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

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

 של ביותר ההשובים המרכזים מן ערביתהמונית
הארץ.

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

 להעביר, - השונות מהגזרות הבריטיים הצבאותגם

 שלהן ומתקנים מפתה נקודות צויין, שכברכפי

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

 הפקוד זאת. מטרה לשמש ברובן, נועדו,ומירושלים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ועוד. "חמץ", במבצע שפעלזה

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

 פעולה של ליכולת ביותר קצר בזמןתגענה

 כגו-
 ותצלחנה(. - מלוכדטקטי

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

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

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

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

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

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

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

 בנצחונות. הכרוכיםתויים

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

 שהחטיבה אחרי  מה,  לתקופת פעולה מכללציאתו

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

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

 כאחד.האזרחית,

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

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

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

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

 ביותר היעיל באופן משיפלוש,הסדיר
 יזומה בפעולה המועד בבואולפתוח

 ו. ד גנ

 של ההלטתו נכונה שהיתה כמהכל
 הראשון, בשלב האופרטיבי,הפקוד

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

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

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

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

האויב
 החצי-סדי- הערביים הכוחות של כשלונםאחרי

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

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

 על וזאת - בשבועים ישראל מדינת לחסולשה
 : כדלקמן הנהותפי

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

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

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

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

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

 הבאים. הקוים לפי בערךלהתפתח
 המצרי צבאה

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

נקודת-הכובד:
 התקדם"

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

 וטיהורה הנגב ניתוקתפקידי-משנה:
 הערביהלגיון

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 כפי בפעולה ופקוד תכנון לאחדות להגיע יכלו)
 שלפניהן. המשימותשחייבו

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

 שונים האמון ורמת החמוש גם מקריםובמספר
היו.

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

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

 אחדל כל של העיקרית המגמה היתה לא כךלפי

 פוי אלא ; האויב השמדת : צבאית ערבמצבאות

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

 פוליטיות והכרעותועיקולים
הראשונההאופרטיביתהבעיה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ההתקדמות מציר מזרחה יציב הגנתי אגףיצרל
המצרי.

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

 שלנר הבודדים הישובים שבין בשטחיםהטיהור
בנגב.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ובאגפו.

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

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

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

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

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

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

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

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

 לצר- להפעילם שניתן והאמצעים הכוחות שלהיחסית
 זה. מבצערך

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 לידינו שברת היופה - הרביעיהשלב

האויב
 כדל- ערוך האויב נמצא הראשונה ההפוגהבסיום

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

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

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

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

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

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

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

 לה- מתוכו, להתקפה במגמה כנראהמשמר-הירדן,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 הכוחות וחלוקת המתאימות הגזרות בחירתסיביים,
הנכונה.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

התחתון.
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 שלנן האופנסיבה - החמישיהשלב

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 13ר~חה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

סיכום
 יזומת לתנופה תנאי היתה - הראשון בשלבבה,

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

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

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

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

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

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

60



 השחרור מלחמתבמבחן

 חייבים הישראלית, השחרור מלחמת של סיומהעם
 נצ- מקורות את ולחפש לאחור, מבטנו להפנותאנו

 בבנין אף להנחותינו כדי בו יהא כזה, מחקרחוננו.
 של לחישופם להגיע אין אכן, לבוא. לעתידצבאנו
 את אחת, אחת לסכם, יש קצר. במאמר אלהמקורות
 בעש- הבטחון בשטח פעילותנו של השונותהתקופות

 תהא כאלה מחקרים סדרת רק האחרונות, השניםרת
 החיונית הגדולה, הסיכום מלאכת את להכשירעשויה
 בשבילנו. כךכל

 נסיון מצומצמת: הנה הבאות השורותמטרת
 ארץ- רגלים יחידות וגל השירות לקח אתלנתח

 להקמת ותרומתו הבריטי, הצבא במסגרתישראליות
 שחרורנו. ולמלחמתצבאנו
 התארגנות בתהליך שלבים שלשה לראות'יש

 שה- הבריטי, בצבא הארצישראליותיחידות-הרגלים
 שילובן ע"י החטיבה-המוגברת, להקמת לבסוףביאו
 - כגון האחרים האלמנטים עם יחידות-הרגליםשל
 פלוגת ר., ש. פלוגת מהנדסים, פלוגת תותחנים,גדוד

 צבאית. ומשטרה קשר יחידתתובלה,
 הארץ-ישראליים המתנדבים התארגנות : א'שלב
 דהיינו Buffs, ) ה"באפס" שבמסגרתבפלוגות

RegimentKent (East  משמר, לתפקידי  שגוערו  

 היתה - אמונן של זו גם כן ועל - ציודןומכסת
 הקולו- לשירות הבריטיות ביחידות למקובלבהתאם
 אשר בריטי, פקוד של ניכר אחוז בהן והיהניאלי,
 תודות אך היחידות. של צביונן את במעט לאקבע

 של תהליך בהן התבלט שבפלוגות, האנושילחומר
 תפקידי אף על וגברה, הלכה אשר פנימית,התגבשות
 של בעיצומה לעסוק היחידות נאלצו בהםהעורף
 שבמלחמה. המכריעים הקרבותתקופת
 בגדודים ה"באפס" פלוגות הכללת : ב'שלב

 הארצישראלי" "הרגימנט על הנמניםארצישראליים
 ה- תהליך את בשעתה בלמה אשר עובדההחדש,

 מתוך יהודיים חיילים של פוסקת תלתי"הסתננות"
 שלהן היהודיות, ם י ת ו ר ש ה יחידות אלהפלוגות
 ביחוד שהתבלט )תהליך בחזית פעילות להיותניתן
 הארצ- שהגדודים אף על אכן, אל-עלמיין(.בימי

 אל הועתקו שכאלה, בתור שהוקמו לאחרישראלים,
 לא רוכל(, אימת )משחלפה הארץ לגבולותמחוץ
 ויותר יותר התגבשה אך ; מיסודם תפקידיהםהשתנו
 הריחוק בעקב אף - מה )במדת המלכדתהרוח

 - היחידות, של כושר-הקרב ועלהמהארץ(
 מס- זה בשלב הגדודים. של עברםלעומת
 אנשי- של יותר והיעילה הרצופה הכשרתם גםתמנת
 במס- והן היחידות, במסגרת הן הדרגות, בכלהפקוד
 הבריטי. הצבא של שונים וקורסים בתי-ספרגרת

 הפקוד. נעלם כמעט זה, הכשרה לתהליךבמקביל

 הושתתה פלוגות, למפקדי שעד בתפקידיםהבריטי
 היעוד מהכרת בעיקרה ניזונה אשר פנימיתמשמעת

 יוזמתם מפרי מקצת להבחין ניתן עתה ;והשליחות
 ידיעה, לרכוש חתרו אשר וסמלים קצינים אותםשל
 במהותו זו ידיעה מיזוג תוך התנאים, ובכל עתבכל
 הסדיר. החייל במתכונת הא"י, ההגנה איששל

 שב"רגימנט היהודי היסוד התארגנות : ג'שלב
 שב- חיל-הרגלים כאלמנט בפועל,הארצישראלי"

 החטיבה והתארגנות - הלוחמת" היהודית"הטיבה
 ה- של השונות הפונקציות מארגון החל -כולה
 ושילובם, גדוד-הרגלים תקן בעיצוב המשך -מטה

 בחטיבה למיניהם והשרותים המסייע הנשקבצירוף
 איטליה. בהרי החרפיים באמונים וכלה -המוגברת
 איטליה. לחזית הכניסה באה אלהובעקבות
 והמשמעת המלכדת הרוח גברו זה אחרוןבשלב

 בבתי-ספר הוכשר הפקוד אנשי הבר צות-קרב.של
 )אף הקרב במציאות תורגל ואף שונים,וקורסים
 סמלים הוכשרו לחזית(; הבריגדה נכנסהבטרם
 יזמת הוגברה שונים, טכניים במקצועותוחיילים
 כושר- והושגו מפרכים, בתרגולים והיחידההפרט
 בשי- תורגלו היחידות , רבים ויכולת-טכניתקרב
 במסגרת אשר השונים האלמנטים עם ובתיאוםלוב

החטיבה.
 הפנימית ההתפתחות את לפרט בכונתנואין
 השונות והשפעות-הגומלין שלב, כל בתוךשחלה
 הכוח של דמותו בעיצוב רבות תמורות חוללואשר

 תוך אך, השניה. העולם במלחמת העבריהמתנדב

87



 הטעמת ואגב - הנ"ל ההתפתחות של מכלילהסקירה
 אמ- אבלתי שהנסיון במיוחד, נטעים אותההעובדה,
 ואופי שטח לתנאי וכפות מוגבל היה בקרבצעי

 ה- גורמים כמה לציין אפשר - ספציפייםלחימה
 הברי- פעולות לקה את לנתח בידינו לסייעעשויים
 השחרור. למלחמת תרומתה ואתגדה

 לצ.היל., ם י ד ד 1 ב כ החי"ל אנשי של גיוסםעם
 ע"י בשעתו החי"ל של 1 ר ו ז י פ עם דיוק, ביתרואולי

 האפשרות אבדן שוב הופגן הבריטיים,השלטונות
 ומלר מאומצת היותר הפורמציה שללהפעלתה

 לנו ניתן לא כך עקב פעם. אי לנו שהיתהכדת
 שהיה והטקטי הארגוני גיבושה על במרוכזלנצלה
 פרט כל של התאקלמותו הפכה זו ובדרך , שניםפרי

 יכולתו במדת תלויה צ.ה.ל. במסגרת החי"למאנשי
 ולאופי בארץ הלחימה לתנאי עצמו לסגלהאישית

 ארגון של הראשוני ממקורו והלכו שקמוגופי-הצבא
 הדברים מתגלגלים היו כיצד לדעת איןה"הגנה".

 בימי שכזו, בתור וקוימה החי"ל, מסגרת נשמרהאלו
 לקיימה כלל היה אי-אפשר אף כי ויתכןמלחמתנו.

 בגופי-הצבא יותר, רחב בשימוש הצורך בשלכך,
 אשר ולהדרכה לפקוד המקצועית ביכולתהמתהוים,
 במסגרת כי היתה העובדה לפנים. מאנשיהלרבים
 הבריגדה אנשי של נסיונם נוצל לאצ.ה.ל.
 מחתם של זו שדרך התכן כפרטים,אלא

 לידי בעקבותיה ובהביאה היא ההגנהבכוחות
 גזע על הבריגדה נסיון של התכליתיתההרכבה
 בהקיץ" מ"חלומות להמנע לעתים שקשה אלאההגנה.

 נכנסת היתה לו הבריגדה לעלול יכלה מה כך,על
 הר- על בפריחתה, היתה כאשר בארץלמערכתנו

 ולכודה. ארגונה אמונה,כבה,
 דבר. בפתח להעיר מהראוי אשר הערהוהרי
 ועוד(, איטליה )צרפת רבות, אירופאיותבארצות
 ילידות ת, ו ל ל כ ס א י ת ש ידועה בתקופההתנגשו

 האסכולה - זאת היתה אחד מצד שתיהן.המלחמה
 וסגלה הכיבוש, עול תחת ששיגשגה -"הפרטיזנית"

 בפרישה להערך היכולת את במיוחד כך, אגבלעצמה
 האס- דרכי על מכות-חתף ולהכות ומועלמת,רחבה
 לאורחות הורגלה כך ותוך , האויב של והקשרפקה
 וראשונה בראש לעצב שחייבו אופרטיבי ונוהגקרב
 מנהלה ולארחות ודד, ב ה - ם ח 1 ל ה של אופיואת

 על או תקין, עורף על בנויות ן נ י א שולוגיסטיקה
 אויב ע"י לערעור הניתנות רגילות,דרכי-תחבורה

 האסכולה מולה התיצבה - השני ומהצדרגיל.
 הלאומיים הצבאות ילידת"הצבאית-המובהקת",

 בנות כוחות במסגרת שפעלו ארצות, אותןשל
 וחונכו הורגלו חניכיה אשר אליהם, בצמוד אוהברית
 אמונו, את המאפשרים ארגוניים בדפוסיםלפעולה
 בנו- הצבא של הקרב, בשדה ליעילותו ניידותוציודו,
 אלה צבאות בקרב ; ומוכר רשמי יגדול" צבאסח

 ההד- במתודיקה מסוימת "דפוסיות" ממילאנוצרת
 הלוחת המנגנון על המקילה הקרבית, ובשגרהרכתית
 כוחו את במהירות ולפתח תנועה, תוך אףלהערך,

המכסימלי.
 בכמה הביאה הללו האסכולות ביןההתנגשות

 ולחילו- ולחיכוכים קשות לתוצאות הנ"למהארצות
 כי כך, על לעמוד ראוי וכאן, הצבא. בצמרתפים

 לא-מעטה במדה שמשה הישראלית השחרורמלחמת
 במל- לנצחון הכולל ולרכוז דומים הבדליםלטשטוש

 המ- ההדדית" "ההרכבה את שהכשירה והיא ;חמה
 ה"הגנה", לאנשי הבריטי הצבא יוצאי שלמוזגת,

 לניגודית עדים היינו לא זו מהתפתהלתוכתוצאה
 במהלך לא אירופה, מארצות כבאחדות חריפים,כה

 ארגונר ותקופת השלום בוא עם לא ואףהמלחמה
 צבא-ההגנה. שלהמחודש

 הקרםלקח
 הברי- התנטתה בו אמצעי, הבלתינסיון-הקרב

 היחידות כל בין היחידה היא היתה ה ז ב ש -גדה
 בגלל הן : מוגבל היה - הבריטי בצבאהיהודיות
 עמדה. באיטליה שהמלחמה בשלב במאוחר,מפעלתה

 יחידות- הפעלת מפאת והן. ; סיומה בפניכבר
 הפעלת של יחיד למקרה )פרט בלבד, שלה ה נ שמ

 הסניו( צליחת עם אחת, אורגנית כיחידההבריגדה
 מורכבתן תנועה במלחמת שלא כמעט אלהואף

 ועיקשת.ממושכת
 החי"ל' נתנסה בהן פעולות-הקרב תוך גםאך
 ש5 ולימודם לפתוחם רבה אפשרות ניתנהבפועל,
 בבוש ספק, ללא שתרמו הם אשר היסודותאותם

 אנטישמי" תהייה"אל
 יהודה ידי מעשה "חי"ל, מהיי קריקטנרות)מקובץ
 זו( לסקירה הנלוים הרישומים שאר וכן -הררי
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 צ.ה.ל. של והפעלתו לארגונו נכבדה תרומההעת,
 של מבחנו היה הבלחי-אמצעי, לנסיון-הקרבאשר
 היהודית החטיבה של פעילותה במהלך הנמוךהפקוד
 פלר- מפקדי מדרגת יותר,. הגבוה הפקלד של מזהרב
 ה"קו", בארגון השוב נסיון אמנם שנתנסו ומעלה,גות

 שלא כמעט יחידותיהם אך פעילותו, ותכנוןתכנונו
 ההזדמנויות תוך אכן, בקרב. בשלמותן, להשתתף,זכו

 כוש- נתגלה דוקא, הקטנות ליחידות-המשנהשניתנו
 1 זעירות יחידות בניהול שלנו המשנה מפקדי שלרם

 הפט- פעולות רמת את נכרת במדה שהעלהדבר
 של פטרוליהם של זו פני על הבריגדה שלרולים

 בחזית. "שכניה" שהיוהצבאות
 היהודית הבריגדה של הקרבי נסיונה בחינתתוך

 בשדה- לקחם עילר את קנו שאנשיה לאמר נוכללא
 היה לומר, ניתן זה, ובשטח - נסיונם עצמו.הקרב
 ישירות נגזר - אנו למלחמתנו תרומתם עיקרגם

 מכונת-המלחמה של הכללית במסגרתמפעולתם
 באיטליה הלוחמת ההטיבה של תפקידההבריטית.

 הבריגדה, והסחה. ריתוק של תפקיד ביסודוהיה
 מלחמה בתהליכי תהילה להרגילה שיש היהשמקובל
 שמסע- בעוד סטאטית, לגזרת-חזית הוכנסהגדולה,
 בגורה הל הברית בנות חילות של העיקריהתנופה
 אשר ליחידה צדק" "משפט זה היה אמנם,אחרת.
 יהודית-פני- ומבחינה י כך כל מהיר ארגוןאורגנה
 עם של בניו טובי הכילה אשר יחידה, אף -מית
 ממנה נמנע כך ע"י אך למלחמה. שהתנדבוקטן,
 "טבילת- של לא : רב-האיקף הממשי הקרבנסיון
 ועקובה עקשנית ממש, מלחמה של אלא בלבד,אש"
 בחזית באיטליה הבריגדה הופעלה לכך, נוסףמדם.
 ת"ק מרחק הרחוק זה, ומצב יותר. או פחותרצופה

 ואורחותיה המלחמה ממציאות פרסה ת"ק עלפרסה
 ר י ש י ה לנסיון באשר לה, הקנה ארצנו,בתנאי
 במלחמתנו. שמוש לו היה תמיד לא אשר לקחשלה,
 שקנתה העיקרי הממשי המלחמה שנסיון אירע,וכך

 קו-חזית של בקטע ההחזקה נסיון הבריגדה,לעצמה
 להע- שזכה התרומה מבחינת פחות פורה היהרצוף,
 אנו. שחרורנו למלחמת הבריגדה של נסיון-הקרבלות

 ארגוני וותק מקצועיתדעת
 למלחמת הבריגדה של תרומתה עיקר אםאך
 נסיון של זה בתחום להיות יכולה היתה לאהשחרור
 לזלזל אין שלה הפטרולים שבלקח הגם -הקרב
 ביכולתה היה הרי - כשלעצמו חשובכבלקח
 להלן. יצויינו שעוד אחרים בתהומים רבותלהוסיף
 היו הבריגדה, של הקרבות תקופת כאורךשלא
 התקופה אלה. של והיקפם אמוניה תקופתאורך

 היתה באיטליה לקו-החזית הבריגדה לכניסתשקדנה

 פוסקים. ובלתי מתישים ותרגול אמון שלתקופה
 היחידות - וגדודיה הבריגדה רכשו זוובתקופה
 זו היתה בעצם, הכשרתם. עיקר את -וההיילימ

 וההתאמ- השירות ותק גבי על באה אשר ה, מ ל שה
 היה זו בתקופה ואכן כן. שלפני אחדות שנים שלנות

 בתפקידי בפועל נתנסתה בחזית אם רב-צדדי.האמון
 הרי בכך, הקשור וכל קו-חזית, של בקטעהההזקה
 אותה הכשירה האמון בתקופת לה שניתנהההכשרה

 רבות, אז רכשה היא אחרת. פעולת-קרב לכלאף

 טכ- : צבאית דעת וענפי מקצועות של מגווןבשלל
 פלוגות על הפקוד דרכי קרבי ניהול שלניקה

 השימוש 1 לסוגיהם נשק בכלי ההתמחות ,וגדודים
 אחרים, חילות עם השיתוף י בו והטיפולבצילך-הקרב

 בזה, כיוצא ועוד ; מטוסים ועם טנקים עמ -למשל

 בבד ובד בקרב. ולמפקדיה ליחידה הנדרש דברכל
 כולה, לחטיבה וכן ולמטותיהם, לגדודים הוקנו זהעם

 וראשונה ובראש הטקטי. והליכוד הארגוניהליכוד
 איך לראות - לאנשי-הפקוד כמובן, ביחוד, -ניתן

 מתוסף או מוקם בה חלק שכל יחידה, והולכתמוקמת
 שנקבע זמנים ללוח המתאים מסוים, לסדרבהתאם
 מסוגלות היו שבתחילתן ה"באפס", מיחידותמראש.

 לוחמות. יחידות והיו קמו בלבד, שמירהלתפקידי
 גאיתם גם הושלה ונלמדה, שנצברה התורה עלנוסף
 וה- הלאומית, שליחותם הכרת הבריגדה, אנשישל
 צבא. הקמת בתהליכי ידיעתם יתרוןכרת

 היו מהן וכמה רבות, היו שנרכשו הידיעותאכן,
 הקמת של התהליך אך לצבאנו. במיוחדהשובות

 רב שוני שנוה היה ויחידותיו, לישראל="צבא-הגנה
 כל בריטניה-הגדולה. בצבא יחידות הקמת שלמזה
 כדרך ממש ולהקימן כאן, יחידותינו את לארגןנסיון

 מראש נידון היה הבריגדה, יחידות ולוכדושהוקמו
 אופנ- של בשלב אורגנה הבריגדהלכשלון.
 שהות בכ"ז, אז, היתה אך י הברית בנות שלסיבה
 של תנאיה בשל גם ניתנה זו ושהות יחידות.לארגן

 על הפרושה עולמית מלחמה שהיתה ההיא,המלחמה
 יהו- כחטיבה התארגנותם שהחלה שעה ענק.מרחבי
 לכל חיילים הבריגדה אנשי היו כבר - מוגברתדית
 לחטיבה שהוקצה הציוד ארוכה. תקופה מזהדבר
 מפאת - לעקוף צורך כל ללא ובמלואו, בזמןהובא
 קיי- הדוחקים. הצרכים את - ובחמוש בציודמחסור
 פחות מוכנים פקודי ושלד מנהלתי מנגנון היו,מים
 מיחידות למלא היה ניתן בהם החסר שאת יותר,או

 הבריטי. בצבאאחרות
 מניה כמעט ישראל צבא הוקם אלה, כללעומת

 כשחרב מלחמתנו, של ביותר החמורים בשלביםוביה,
 של שהות לנו היתה לא צוארנו. על מונחההאויב
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 דרך במפנה החי"ל שגפטרול-קרב

 יחי- להרכיב הכרח היה לא-מעטים ובמקרים ;זמן
 ללא- כמעט לקרב ולשגרן מנהלתי", "באורחדות
 - גם ויש מספיק, או הולם ציוד ללא ולעתיםאמון,

 מושלמים. בלתי מפקדים שלבפקודם
 מהירה הסתגלות שתבעו הם האלהההבדלים

 של הקמתו לתנאי הבריטי הצבא יוצאי שלוגמישה
 קרו- לעתים היה לא ובגללם לישראל","צבא-הגנה"

 יחידות בבנין ידיעותיהם של מלא לניצול המקוםבות
 וידיעו- נסיונם לניצול פרט לשדה-הקרב,והכשרתן
 מסייע, בנשק בשרותים, השונים, בענפיםתיהם

 ארגון של בתפקיד ובמיוחד ועוד,בארטילריה
 ומילוין. השירותיות הפונקציות ובארגוןהמטות,
 ומסודרות, תקינות יחידות הקמת של הגדולהתפקיד
 בהר- נותר - כשלעצמו זמן התובע לקרב,והכשרתן

 שלום. לימי כתפקידבה
 אנשי רק ולא הבריטי, הצבא מיוצאי רביםואמנם
 שעה, באותה תפקידם את נכונה השגה השיגוהחי"ל,
 "צבא- של בנינו לתנאי נסיונם את לסגל הצליחוואף
 סיוע "בין-לילה" לתקומתו וסייעו לישראל",הגנה
 ערוך. לושאין

** 

 שהיו ההדרכה של וארגון נוהג שיטה,לעומת
 היה ניצולם ואשר הבריטי בצבא ומקובליםמטופחים
 העברי הכוח של המהיר לגיבושו הכרחבבחינת
 אופי כי דומה, התכנון, 'לכושר באשר הרי -הלוחם

 אנשי ע"י ביותר, ההולם באורח )והשגתו,המלחמה
 נושאי בין כראשונים אלה את העמידוה"הגנה=(
 היתה ספק שום ובלי ; והמבצעים התיכנוןתפקידי
 המשי- על שליטה של בעמדות-המפתח היותםבעצם
 לנ- חשיבות רבת תרומה משום האופרטיביותמות
צחון.

 של יותר, המקיפה השלמה, השגתם של זו,עובדה

 התפתחות; פרי היתה עלינו, שנתרגשה המלחמהתנאי
 ההגנה, ארגון של מימות-בראשית הצבאיתהמחשבה

 שפותחה עצמית, מחשבה של שנים רבת תקופהמשך
 התפתחות על להשען יכולת בלי כמעט -וטופחה
 באורה - העולם בצבאות הצבאיים והמעשהההלכה
 ול- לחליפות בהתאם נדבך, ונדבך שלב שלבעצמי,

 ה,,לפני- )או הצבאי מצבנו של היסוד בנתוניתמורות
 בתכניות כאלה שינויים כי יצוין אכן,צבאי"(.

 ארגון של ההגנה ובשיטות ובמבנה,הארגוניות
 הציוד במצב מתמורות נבעו א ל ו כמעטה,,הגנה",
 בכל ובהדרגה במעט אלא נשתנו שלאוהחימוש,
 האלה.התקופות
 הד- של בבצועה היעילה הטכניקה גיסא,מאידך

 אלה ע"י שנרכשה הדרכה, חומר ובהקניתרכה,
 הברי- בצבא ושרותים חילות ובשאר בבריגדהששרתו

 הנוגע בכל והסדורית הטכנית השליטה עם יחדטי,
 משהוצרכו יתר הבלטת נתבלטו והציוד, הנשקלכלי
 לצבאנו. הגיוס תהליך תוך טירונים, לאמן מהרהעד

 מבחי- הלמה הבריטית ההדרכה שבשיטתהסכמטיות
 מגויסים אדם, המוני לאמן הזמן, תביעות את זאתנה

 כל ידע ה"הגנה" ארגון כי ואף מהיר. אמוןלפתע,
 תנאי מחמת מקוצץ, אמון אנשיו את לאמןהשנים

 - תפקידיו בשל ושוב, - הושם הדגש הריהמחתרת,
 היה לא זו ומבחינה הקטלה. והיחידה הפרט אמוןעל
 לא וכן ה,,הגנה", ארגון של והאמון ההדרכהנסיון
 בכמה וביחוד - השונים הנשק בכלי אנשיושליטת
 - חדישות יחידות-רגלים של הקבוצייםמהכלים
 ההמונים את בלבד, הוא בכוחו לאמן, כדימספיק

 לישראל". "לצבא-הגנההמתגייסים
 הצבא בניהול נתרחשה שאמנם הטבעיתהחלוקה
 - האופרטיביות המחלקות בראש : מסוימתבתקופה
 - ההדרכה עניני ובראש לשעבר, ה,,הגנה"מאנשי
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 למיזוג חשובה עדות משום בה יש החי"ל,שאנשי
 לבין בבריגדה השרות נסיון בין שנתהוה וראויוחולם
 ההגנה. של העצמית פעולתהבסיון

הרגה
 ועיקריו יסודותיו למלחמה, האמון כי ספק,אין
 בעקרונות ש ו מ י ש ה ורק כלליים. אוניברסלייםהם

 זמן מקום, של מסוימים לתנאים וכמאוקלם"מותאם
 ומיחסם המלחמה עקרונות את שלמד ומיואנשים.

 עיקרים בהם .לראות בלי מסוימת, מלחמה לתנאירק
 מלחמה בכל -- במהותם -- התפסיםכלליים
 שילמד בלי אחרת, למלחמה יסכון לא --ומלחמה
 המשחדים בהם, השימוש ואת העקרונות, אתמהדש
 הבריטי הצבא מסגרת החדשה. למלחמתוכביכול
 הצלחה של שונה במדה כמובן, - מפקדיםהכשירה

 הבינו הבן - ורבים אחרים לעומתם, והולם.ראוי
 יכלו. יכול - ועתה בשעתה, משנתםאת

 בצ.ה.ל, קיימת שהיתה ההדרכתית,המתודיקה
 מהבריגדה מפקדים ע"י השחרור, מלחמתבתקופת
 של המקצועית השכלתם להרחבת הודותטופחה.
 אורח- של יסודות טיפוח וכן הנ"ל, יסוד עלהמפקדים
 ההוא, בשלב בצ.ה.ל. הושגו בחילות, ה"סדירעהקרב
 מסייע נשק של באלמנטים הרחב לשימושנוסף

 וקצינים. סמלים יחידות-רגלים, הכשרת גםושרותים,
 שליטה אשר אורח-קרב של השונים הגילוייםבין
 השירות מורשת בעיקרה לנו היתה בהם מטופחתיותר

 ),,שילוב היעד על הלחימה את לציין אפשרבחי"ל,
 כל עם הקרב", מהלך "סדר , ותנועה"( קרקעאש,

 הטכניקה את 1 בכך הכרוכות הארגוניותהבעיות
 ולב- 1 והטיבה גדוד פלוגה, מחלקה, במבנההקרבית

 הפונקציות על בקרב, מטה של ופעולה מבנה -סוף
 הקשר. וקויהשונות

 השניה העולס מלחמת של מאוחריםבשלבים
 הבריטי הצבא שבמסגרת הצבאיים בתי-הספרהגיעו
 לציין, יש מקצועית. התפתחות של מאד גבוההלרמה

 שקורין מה של מאד רבה מדה גם זו,בהזדמנות
 ששלט המלה, של הרחב במובן דמוקרטי","משטר
 אשר בריטיים, צבאיים ובתי-ספר קורסיםלגבי

 בדרגה התחשבות ללא המקצועי האמון לקראתחתרי
 ובעלי קצינים שעשרות העובדה עצם החניך.שנושא
 הנ"ל, בתי-הספר את עברו בחי"ל אחרותדרגות
 הד- מפעלי בהקמת מכריעה תועלת לצ.ה.ל.הביאה
 לתנאינו. וסיגולם פיתוחם משלו,רכה

 שהביאו ההדרכה שיטות של "יסודיות מחמתאכן,
 שיטות של התאמתן מחמת וכן החי"ל, אנשיעמם
 גיוס בתקופת אדם המוני של מהיר לאימוןאלה

 נהוגות שהיו ההדרכה שיטות את אלו דחוסוערת,
 ה"הגנה".בארגון
 הרב- האמון למרות כי לציין הוא בדין זאתעם
 אלא להם ניתנה לא בבריגדה, מפקדים שקנוגיני

 ת י ב בעיות על לעמוד האפשרלת יחסיתבמידה
 יותר ולכן, י הבריטיות ההדרכה שיטות של ר צ ו יה

 ההד- של ד ו ס י ה בעיות את אלינו עמםמשהביאו
 בצבא בשעתן שנקבעו מתודות של סדרה הביאורכה,

 הותאמו אלה מתודות כי בכך, ספק איןהבריטי.
 בשעת מלחמתו. ולתנאי הבריטי הצבא שללאופיו
 הדרכה דרכי להתוות פנויים היינו לאמלחמה
 אותם והפעלנו מאומנים, לאנשים אז נצרכנומשלנו.
 עלינו שחל ספק, אין אך לאמנם. היה שניתןבמדה
 של התאמתן מדת את ולבדוק לשוב הציוויעתה

 הנ"ל. ההדרכהמתודות

 שפעט""נוט

 המלחמה, של ד ו ס י ה לחוקי בהתאם -אישית
 בטפוס לפעולה וראשונה בראש סוגלו חניכיה כיאף
 התנאים בתוקף - שונה מתכונתה אשר מלחמהשל

 גורמים בין תתכן שרק מלחמה כל של מזו -השונים
 - דבר של ו ד ו ס י מ הרי התיכון, במזרחמקומיים
 ה- בתי-הטפר חניכי אנשינו, הודרכו - לומרניתן

 היתה שדרושה אלא שלנו. למלחמתנו אףבריטיים,
 והפעלת חדשים: לאופקים המחשבההסתגלות

 ם. י נ ו ש מלהמה בתנאי היסוד עקרונות ם ת וא
 ה- הגורמים של התפיסה בשטח נדרש זהדבר
 אמנם, והטכני. האדמיניסטרטיבי כבשטחטקטיים
 הטק- שידיעותיהם וסמליה, הבריגדה מקציניאלו
 אלה בלבד, מלומדה אנשים דרך על רק היוטיות
 עיקר את קרב של מסוימת טכניקה בידיעתשראו

 עקרונות את במוחם ולהשיג לחזור בליהעיקרים,
 בבעיות משנתקלו - מלחמה בכל התופסיםהיסוד
 ולא יש בהרבה, או במקצת, שונה במסגרתטקטיות
 שהוקנו הבסיסיות הידיעות את כראוי לנצלהצליחו
 פתרון להם לשמש היה בכוחן ואשרלהם
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 הבריטה הצבא שבמסגרת ההדרכה שלהאסכולה
 הטכניקה על גם מבוססות היו שלה, הביצועודרכי

 השונות. המלחמה זירות של האופיניותוהטקטיקה
 הבריטי, בצבא שונות שיחידות סוד, בבחינת זהאין

 במיוחד הוכשרו לאחרת, אחת מזירת-מלחמהשעברו
 לפעול מעתה היו שעתידים מלחמה לתנאימחדש
 של בתנאיה לפעולה הוכשרו הבריגדה אנשיבה.
 העקרונות כאמור, אמנם, בלבד. אחד מסיגזירה

 על למלחמה ך ו ס י ב הכשירום שלמדו,הטקטיים,
 מת- מחייב חדשים לתנאים המעבר אך ; צורותיהכל

 הבריגדה, לנו שהקנתה החשובים הדבריםאחד
 מחסור מחמת דיו, להתפתח היה יכול לאושב"הגנה"

 האמון הוא ה,,סליק", ותנאי הדרכה ובציודבנשק
 להעריך למדו טרם אנשינו השונים. סוגיו עלבנשק
 זה, נושא של משמעותו את הראויה ההערכהמלוא
 בשדה להצלחה הראשוני המוקדם התנאישהוא
 בשיתוף לפעול רגילים היו לא ה,,הגנה" אנשיהקרב.
 מהלך תוך ורק השונים, סוגיו על מסייע, נועקעם

 חלקיות והתקדמות התפתחות לידי הגענוהמלחמה
 שהורו, החי"ל, אנשי של לנסיונם תודות זה,בשטח
 שבתירגול היעילות את גם גרידא, לאמון-בנשקנוסף
 ליחידה והמשנן השונים הנשק סוגי את המשלבקרבי

 ההתארגנות, תורת את - למשל -ולצות-הקרב
 היעד, אל בסיועו התקדמות המסייע, הנשקהצבת

 שבכוחה יעילה, אש תכנית תוך היעד עלוהתארגנות
 ואכן, האויב. מהצד מועדות התקסות-נגדלהדוף
 לכבוש יותר קל כי היטב לנו הורה המלחמהנסיון
 נוכח היום, למחרת בו להחזיק מאשר בלילהיעד

 הנשק למלא חייב לעומתן אשר -התקפות-נגד
 - תלול-המסלול וזה שטוח-המסלול, זה -המסייע
 מכריע.תפקיד
 הנרחב היסוד את הבריגדה אנשי לנו הורו כןכמו

 וההגב- האפשרויות, את ; בקרב אמצעי-הקשרשל
 להכיר הצורך את , הקיימים אמצעי-הקשר שללות,

 הפנימית, הקשר שיטת את לבנות כיצדולדעת,
 השונים האלמנטים בין צמוד תאום כך ע"יולהבטיח
 בקרב. פעולההמשתפים
 שנלמדו העיקריים השעורים אחד לנ"ל,נוסף
 שיגיעו הקצינים לגבי ההקפדה דבר היהבחי"ל
 כאמור, החדיש, הציוד טכני. כושר של גבוההלרמה
 לדעת היה הקצינים ועל יותר, ומגוון מסובךנעשה
 לנצלם כדי ברשותם, הנמצאים הכלים אתיסודית
 שהובאו וההרגלים הידיעות בפעולתם. מלאניצול

 מועילה. תרומה זאת, מבחינה תרמו,מהחי"ל

והנהלה
 הבריטי, בצבא ידינו על נקנה קרבית מנהלהנסיון
 כמעט החי"ל במטה בלבד. קטנים בממדיםכמובן,
 חשר מנהלתיות פונקציות לארצישראליים היוולא
 מציאות של הנסיון מתוך הדברים למוד גם אךבות.

 המנהלתית במכונה בלבד בהתבוננות ואףמצומצמת,
 ואלה ; להועיל כדי בהם היה יותר, הגבוהיםבדרגיה
 הנכונה הגישה את במעט לא החטיבה לאנשיהקנו
 גדוד, של בממדים קרבית מנהלה בבעיותלטפול
 המס- לבנין שנגשנו שעה - מכן יותר ואףחטיבה
 לישראל. הגנה בצבא הללוגרות

 1" התרבות ועדת זו אע !"לא

 מה- מפקדים בין הסתם, מן היה רבה. גולשבת-ס
 הטקטיקה את כהלכה-לשמה שקיבלו כאלה, אףחי"ל

 את לעצמם שביררו בלי להם, שהוקנתההבריטית,
 תנאי לבין נתגבשה בהן המסיבות שביןההבדלים
 עצמה המתודה את ידעו כאלה, בארצנו.המלחמה
 להם קשה היה כך ומשום מניעיה, את מאשריותר
 בנוף הקרבי נסיונם את הא"י לשדה-הקרבלסגל
 עם - ורצופה ארוכה חזית ובתנאי האיטלקיההררי
 הוכ- בהם אשר - מכריעה אש עדיפות לרכזיכולת
 אלה של שמספרם לאמור, ניתן אך למלחמה.שרו'
 האויב נגד בארץ במלחמה נסיונם, וכי רב היהלא

 המיוחד את קרבם אל החדיר פעולתו, ודרכיהערבי
 כתו- כבר הוכשרו זאת שמבהינה אלא כאן.הנדרש
 השחרור. במלחמת מפעולותיהםצאה

 יותר רבים נשק בכלי שליט החדישחיל-הרגלים
 תלויים הרגלי החייל וחיי בעבר, פעם אי היהמאשר
 עליו ; בהם משתמש הוא שבה בהצלחה כלקודם
 כיום אמון. של ויותר יותר גבוהה לרמה לכןלהגיע
 תכלית עיקר ולכן תנועה, קרב בעיקרו הואהקרב
 כדי נשקו, וידיעת יזמה לחייל להקנות היאהאמון
 קרב של לאופיו בהתאם במהירות, לפעולשידע

התנועה.
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 הלכה מסודרת להפעלה היכולת כי לצייןיש
 לארגון תהילה חסרה הנ"ל המסגרות שללמעשה
 של הטכנית הידיעה חסרה וליחידותיו.ה"הגנה"
 השחרור מלחמת בקורות קרב. ושגרת בקרב,מנהלה
 פעולת )כגון, שונים מבצעים על להצביעאפשר

 שמ- במהלכו שנתהותה חטיבת-השדה אשר"נחשון",
 לאחר חטיבותינו יתר של לארגונן אב-טיפוסשה

 הלקח שילוב מיוחד גלוי לידי בא שבהםמכן(,
 - החי"ל קציני ע"י שנקנה והלוגיסטי,המנהלתי

 ההג- מפקדי של הביצוע ועוז התכנון בכושרמזה,
 הבהנה כל כמובן, הגם, מזה, - והפלמ"חנה

 רעד ולהביאם בהם להפריז אם כאלו,והפרדה
 היה אולם אבסורד. עדי יביאו אמנם -אבסורדום"

 הערך להבליט כדי הנ"ל החזיון ן י ע ר ג בהיה
 צבאנו. להקמת אנשי-החי"ל לקח של י פ י צ פ סה

 אשר כל בחי"ל, השרות בתקופת גם כי להעיריש
 הארגון בעיות ללימוד אמיתית מקצועית גישהניגש
 אלא בלבד, מעתיקה שבלונית, גישה לא -הצבאי
 דברים כי להיוכח, יכול היה - ובוחנת מבקרתגישה
 הולמים אינם הבריטיים הצבאיים בדפוסיםרבים
 ארץ-ישרא- כיהודים שלנו, הספציפית המנטליותאת
 משטר בעניני דברים כמה גם - היתר )ביןליים

 הצ.ה.ל., של שארגונו לציין, יש זאת לעומתונוהג(.
 התגבר - פנימיים זעזועים בלי עבר לא כיאף

 לסגל בהצליחו כאלה, מכשולים על דבר שלבסופו
 צבאנו לצרכי הבריטי מהצבא שנתקבלו דפוסיםאף

 ה, ר ק י ע ב ה, א ב ו ז ה ח ל צ ה ו חיילינו.ולאופי
 היסו- כל למזג הדינמי ההכרחמחמת
 מלחמה. ולהשיב להתארגןדות,

 מהנוהג מעט לא כי הדבר, הובן צבאנובהנהגת
 מציאות על נשענו הבריטי בצבא המקובליםונוהל
 - הבריטי העם של המיוחדים הסוציאלייםחייו

 המיוחדים לתנאים להתאימם בלי בלבד,והעתקם
 מן ודאי היו אכן, להכשילנו. עלולה היתהשלנו,

 הבע- את למדו לא אשר בחי"ל ששרתוהמפקדים
 מנ- בוחנת, בעין הבריטי הצבא של הארגוניותיות
 לסגל לצ.ה.ל., משגוייסו ניסו, לא ואף ומבררת,תחת
 שהיו ובמדה ארצנו; לתנאי המקובל הארגוןאת

 היחי- בארגון לעמוד עשויים היו שלא ודאי -כאלה
 השחרור. במלחמת ובהפעלתן שלנודות

 וה- המנהלתי הנסיון כי לומר ניתן הכל,ככלות
 הברי- לנו שנתנה החשובים הנכסים אחד הואארגוני
 גרעין של המתכנן במעוף התמזגותו אשר נכס,גדה.
 כושר את צ.ה.ל. ליחידות שנתנה היא ה,,הגנה"אנשי

 להן. שהיה והארגון התנועההפעולה,

 סדירים. צבא בנופי הפעולהלקח
 נתאפשר אשר במעלה הראשוניםמהדברים

 הסדירן הבריטי הצבא במסגרת ששירתוליחידות
 במסגרוט' הדבר נתאפשר )וביחוד לעצמןלסגלם

 מחניי לשגרת ; צבאי לארגון הרגילות : היוהחי"ל(
 צבא-צה ושל חיילים של יום יום חיי ולנוהללנוהג
 מ~ת ה,,הגנה", לארגין חסרה הטבע בדררשהיתה
 יידוש ללא כמעט מתנדבים, של צבא-מחתרתהיותו
 מכייסות, שהיו מיחידותיו אלה וגם מגייסות.גדולות
 ואם ; קטנה היתה בצותא בפועל המתקיימתמסגרתן

 שנבער משלהק מיוחדות מנהלתיות בעיות להן היוכי
 נשענר ברובן הרי ובקבוצות, במשקי-עבודהמחייהן
 שתסרר ונמצא משכנן, מקום של הקיים המנגנוןעל
 צבע ליחידות האופינית והאספקה המחנה שגרתאת

 המיוחדת, המשמעת את יצר חייהן אורחמגויסות.
 המגויסות-למחצה. קטנות ליחידותהדרושה
 השלב מעצם מתחילה הצבאי המחנה חיישגרת
 : באסכולת-הטירונים הטירון הכשרת שלהראשון
 לשדאוונ- נשקו, כלי לידיעת משמעת, לסדר,סיגולו

 המוקש סוג מאיזה לדעתמענין

 הכ- ביחידה, זאת, לאחר שלו. הקרב ולצותהפרט
 שקנה מהיסוד יאבד )לבל תקינים מחנה לחיינסתו

 העשויה תקינה למנהלה צבאי, יום לסדרלעצמר(
 שב- והמתקנים ,היחידות הפרטים כל אתלהפעיל
 זה: לגוף לספק אף והעשויה אחד, מלוכד כגוףמחנה
 ופעולתו. קיומו לעצם הדרושים הצרכים כלאת

 ובמחנות- ביחידות צבאנו, מערכית בכלאכן,
 קטנים תאים הבריטי הצבא יוצאי שימשוהבסיסים,

 בזה' והיה ובסיס. מחנה שגרת להחדרת סייעואשר

 הקם בצבא כזאת מסורת כל העדר אחר למלאכדי
 לאורג- היסוד את היוצר נחפזת, התארגנותומתשרגן
 בלטפו במיוהד מאין". "יש כמעט גדול, צבאיניזם

 בעיק- ניזונו )ואלה ענפים-שרותים באותם זועובדה
 כמ-: שלמעשה הבריטי( בצבא השרותים מיחידותרם
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 היה קיומם עתה ואלו בנמצא, לכן קודם היו ולאעט
 ה- באה כאן והפעלתה הצבא לקיום הכרחבבחינת
 ע"י שנים על שנים במשך ונאגרה שנרכשהמסורת,
 כל חסר צבא של הראשונים בצעדיו לסייע זר,צבא

 חותמו יטביע שנסיונו עד - אלה בשטחיםמסורת
 ביחידותיו. המקוימים והנוהל הנוהג עלהוא

 קור"( רה )"אספרירוח-הגייסות
 חברה חיי פיתוח של גבוהה רמה בחי"להיתה
 לישראל". ב"צבא-הגנה כמוה נמצא שלא מחנה,וחיי
 המובחר האנושי, החומר לזכות לזקוף יש זועובדה
 החי"ל את שחייבו גורמים - מהבית ולמרחקיחסית,
 משלה יום יום לחיי דפוסים לעצמוליצור
 הצבא במסגרת יחידתה ושליחות שליחותההרגשת
 היהודי. השליח-הלוחם דמות את שעצבה היאהזר,
 היחידה של מעמדה להרמת המתמיד המאבקגם

 גיב- שביחידה, הגויים מצד נאותה ולהכרההעברית
 הי- מוגבר. חברתי גיבוש היחידות את פעם לאשו
 וכוש- ליכודם, גאותם, הוכחת תוך שרק הרגשה,תה
 עצ- יותר גדולה, יותר יחידה של מעמד ישיגורם

 והכרח הקרביים. בתפקידים לעמוד העשויהמאית,
 החב- מהותן את ועיצב היחידות רוח את חישלזה

 במסיבות שנרכשו והרגלים מנכסים כמהרתית
 "צבא שורות לתוך גם נושאיהם ע"י הועברואלו

 הפיקודלרצות
 בתוך העבריות היחידות במסגרת הפקודבחירת

 בהתאם יותר בשעתו נעשתה לו הבריטי,בצבא
 אלו יחידות שטפחו ה,,הגנהע, אנשי שללשיקולם

 את לכוון בידם עלה שלמה בלתי במדה רק)אך
 היתה עשויה העבריות( ליחידות הקצונהברירת
 והמנהיגות, הפקוד רמת את נכרת במדהלהעלות
 אפשר לכך כהוכחה האישית. הרמה אתובעיקר
 של הגבותה היחסית הרמה על בעיקרלהצביע
 פחות תלויה היתה העלאתם )אשר המשנהמפקדי
 כי ואף וסמלים. כ. מ. כגון, הבריטי( הפקודבנוהג
 מבחינת הרי מוגבל, היה החי"ל במסגרתתפקידם

 של חלק על עלו ומהם יש הפקודיהפוטנציאל
הקצינות.
 הטור- של שרובם מקרה משום ודאי בזהאין
 ויז- כושר-מעשה הוכיחו אשר המשנה ומפקדיאים
 שהיה מאחר : בצ.ה.ל. כמפקדים הצליחו בחי=ל,מה,
 שם. לתפקידם טבעי המשך מעיןבכך

 הנמוך הפקוד של הגבוהה היחסית הרמהאכן,
 נר- פתח האלת הדרגות אנשי בפני פתחהבבריגדה

 ב- חשובות לעמדות מהירה ולעליה לפעילותחב
 בבחירה המיוחדת ההגבלה משחלפה ישראל,צבא

 הבריטי. בצבא קיימת שהיתה במדהלקצינות
 לישראל".הגנה

 והאיטלקיים האפריקאיים במסעות-המלחמה היהודיות והחטיבות העבריים אנשי-הצבאהשתתפות
 הגדולה", "המלחמה עולם לתוך במאורגן להציץ ראשונה מעשית הזדמנות להם נתנה הבריטי, הצבאשל

 בה. הפועל המסודרוהצבא
 היקף על ם י ג ש ו מ ת ב ח ר ה בפשטות, הוא זה שבפרק הראשוני המיוחד שהלקח לומר,ניתן

 ה ד י מ - ה 1 ק לפי תופעות לנתח מלמדך כזה נסיון שלהם. ההתנגשות וצורת צרכיהם המלחמה,כוחות
 הצבאית, במכונה שונים חלקים להערכת חדש פרופורציה חוש לך מקנה הוא בו. רגיל שהיית מזהשונה
 לסוגיהם. בכלי-נשק והן שונות ביחידותהן

 הבנה, יחס בך יוצר זה נסיון אדרבא, ל"קטנות". בטול של יחס להיוצר עלול כך שמתוך סבוראיני
 דמותן את למעט בלי לך, להזדמן עוד והעלולות לך הידועות המקומיות לתופעות ראלי, ניתוחוכוח
 בו יש העולמית מכונת-המלחמה עם זה מגע בעולמנו. יותר גדולות לתופעות חדשה הבנה בצד -כלל
 מקנה זה ועם - והגזמה, בערות מתוך כרגיל הבאה שונות, לתופעות ההיסטרית ההערכה את לעקורכדי
 האובייקטיבית, יכלתו לתחומי בהתאם גדלו, לפי כוח, ל כ יותר ונכונה נבונה הערכה להעריך כושרהוא

 מהכרתך השאר, בין הנובע ונכון, בריא כח-שיפוט לך רוכש שאתה אומר, הייתי המיוחד. פעולתוולשדה
 להבין גם אין שבלעדם ם, י פ ס 1 נ גורמים הרבה לגבי בור בבחינת לא-במעט הנך ן י י ד עש

 כולו. הנעשהאת-
 שמיר( ש. )אלוף-ים רבינוביץ ש.מיור
  1947(. )ינואר ל"ת, "מערכות" בחי"ל" השרותב"מלקח
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 כהן 1ג. גזיתש.ע

 המלחמה במבחןהפלמ"ח
 הפלם"ח של 1פבנה1 להתה11ת1 קלםא.

 ? מה לשם - הלקהמכום

 ולסכם ללמוד צד כל היים מלהמה שלבסיומה
 הנם אלה וסכום למוד המלחמה. לקח אתלעצמו
 לדרי- והתאמתו הצבא בנין לקראת תנאיבבחינת
 להיעשות חייב כזה סיכום שבעתיד. ולמבחניםשות
 האופרציות ניתוח הוא ן ו ש א ר ה : שטחיםבשני
 הפ- של מגמה מתוך שלהן, המהלכים כל עלעצמן,
 שיתבטא צריך ני הש תלו מעשה טקטי לקחקת

 והמסגרות המבנים עמדו כיצד מדוקדקתבבדיקה
 והמנה- הארגון שיטות השונים, השרותיםהטקטיות,

 הקר- במבחן הלוחמים, וחינוך ההדרכה ודרכילה'
בות.

 מורכבת, כה הבעיה אין הראשון שבשטחבעוד
 האר- בחקירת רב עמל השקעת דורשת היא אםואף

 הרי ומוחלט, ברור הוא עצמו הלקח -פרציות
 1 נ ר 1 ב ע קשה המסקנות הסקת תהא השניבשטח
 ללא שלנו העצמאות למלחמת נכנסנו אנוביותר.
 ועם ואחידים, קבועים צבאיים ומסגרותדפוסים
 בשיטות ומנוגדים, שונים טקטית מחשבהאורחי
 לוחמים דמות על השקפות ושוני נפרדות,הדרכה
 אם כי סתמי, כללי ניתוח יתכן לא כך משוםוצבא.
 מבנים של גלוי כל עמד כיצד ולנתח לבדוקעלינו
 הגלויים השואת תוך ורק הקרבות, במבחןושיטות
 ברורות למסקנות להגיע נוכל ומבחניהםהשונים

 לעתיד. הראוי הלקח. את ולהסיק.
 האח- בשנים ב"הגנה" קייטנת היו השקפותשתי
 ההגנה יוצאי של היא האחת בצ.ה.לנ ואח"כרונות

 בעיקר, עצמיים ממקורות "נקה אשלוהפלמ"ח,
 ה- יוצאי של זו = ולעומתה לצמי/ מנסיוןוהתפתחה
 ב- מגוייסינו מנסיון בעיקר ינקת אשר הזרים,צבאות
 תנועות שתי וו י ה א ל אלה השקפות הבריטי;צבא

 מתמידים לויכוחים למחלוקת סלע שהיו אלאשינות'
 ה"הגמל/ מחנה המחנה, ו ת ו אבתוך

 הרא- בשטח כלל לדף כתתנו אק זוברשימה
 "שני, בשטח ורק אך אלא האופרציות, ניתוחשון,
 יוצאי גילוי בלבד, אחד בגילוי להצטמצם בווגם

 שלוחה אנו בוחרים זה גיליי לגבי גם אךה"הגנה".
 הפלמ"ח. - בלבד שלואחת

 שב- - הפלמ"ח נסיון את אנו שמסכמיםשעה
 היחידה המגוייסת השלוחה היה 1941/7שנות
 על כאן ידובר שלא )במידה כולו ההגנה ארגוןשל

 דר-משמעו- ב"גיוס המגוייסים ההגנה חבריגרעיני
 הי- במשטרת וביהוד השונים, הנוטרים הילות :תי"

 השתלבון אף אשר ובמשמר-החוף, העבריםשובים
 של והאימונית הפיקודית במסגרת שונים,בשיללבים
 אנו הרי - הפלמ"ח( של גם - ובחלקההגנה

 הה- לקח של מסוימות בחינות למעשה,מסכמים,
 החי"ש,. - האחרות שלוחותיה כל על ה ל ו כגנה

 יכולים. י ע ו צ ק מ הצבא? בשטח והנוטרות.החי"ם
 ו- ג מ ה כשלוחה ורק אך הפלמ"ח את לראותאנו
 הנ- 'את רכשה אשר השלוחה 1 ה"ארגון" של ת סי

 כל בטוי לידי הגיעו אצלה ואשר ביותר הרבסיון
 הבו- בצורה ההגנה של המקצועיים הערכיםאותם
 בין להפריד למעשה קשה ביותר. והמרוכזתלטת

 כל שהשפיע ההדדית וההשקעה להגנה'הפלמ"ח
 ספק אין זאת עם אך עצומה, היתה משנהו עלגוף

 בכמה הפלמ"ח הצליח המיוחדת הויתו עצםשבגלל
 ובכמת ההגנה, שלוחות שאר את להקדיםמקרים
 הנתונה, במסגרתו ולהעמיק, לכת להרחיק -מקרים
 יש שאותם מיוחדים, מקוריים ערכים שלבטפוחם
 כולו. ל"ארגון" הזמן בהמשךוהקנה

 ב- לעבור צורך היה העצמאות מלחמתמההחלה
 'הין לא גלוהשוב לצבא שבמחתרת מתנועהמדירות

 אפיניים. שהיו ההתנסות שלבי "ותם לכל שהות תה.
 יאותה עי nyb~tn של! ההתפקחות.לדרך
 לסגל, לצבא. הלרה היה בויתה, מהוסר41יפק.
 קהול שהיו 'והב-טות .המבנים את לעצמו.איפוא,
 וידועיםביל.

 למספי
 'שב- אנשים של. ביותר הגדול

 ידר היו אשר הבריטיים והנוהל המבנה -נשורותיו
 .ביחידות. או בהו"ל, שרות 'מתוך נאיץ לרביםעיט

 העולם. מלחכי! בזמן הבריטי, הלבא שלהשרותים
 ה- -הצבא ?ל ובמבנה בשיטות כלל לזלזל איןאכן,

 ~י. כמובן, אד, 1ה, בשטח למדנו ורבותןקריטי,
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 הכ- והיה שהן, כמות אלה שיטות לקבל היהאפשר
 מלא- )ואמנם, בארץ. המיוחדים לתנאינו לסגלןרח
 שאף - ההגנה בשורות נעשתה כבר זאת מעיןכה
 מאז בריטיות, מדוגמאות וראשונה בראש ינקההיא

 הרא- והקורסים וינגיט מפרשתהגדודים-העבריים,
 בר- הבריטים עם והשיתוף הנוטרים חילותשונים,
 יכולתה במיטב עיכלה והיא - הפלמ"ח שלאשיתו
 1 ההגנה תנלעת של באורגניזם הזרים גירסתאת

 צבא לגבי זה מעין על לחזור צורך היה שעתהאלא
 בשום מצליחים היינו שלא ספק אין ל(. ו ד גשגוייס
 כדי תוך - בצבאנו התפתחות לאותה להגיעפנים

 לבנות היינו צריכים לו - ובעקבותיההמלחמה,
 לחץ-אויב ללא חיצוני, שלום של בתנאים הצבאאת

-WK

 מאידך אך המאמצים, מלוא את מאתנו תבע
 השהות אלה נוחים בלתי בתנאים לנו, חסרהגיסא

 זרים צבאות של והמקצועי הארגוני הלקחלהתאמת
 של אופיו את הקובעים המיוחדים הגורמיםלאור
 הב- תקציב בכוח, האויבים המדינה, גודל :צבאנו
 הלוחם של המיוחד ואופיו שלנו האפשריטחון

 מן מה, במידת שהשתחררנו, שעה עתה,העברי.
 הבנין את מחדש שנבחון ההכרח מן החיצוני,הלחץ
 שקול, תכנון מתוך צבאנו את לארגן נתבעיםאנו
 והמדע הנסיון א( עיקריים: יסודות שני עלבנוי

 והתנ- הצרכים ב( העליונים. בשלביו בעולם,הצבאי
 ישראל. ועם ישראל מדינת של המיוחדיםאים

 גוריון בןד.
 הטרום-מלחמתי, שלנו, העבר לאור הקימונו,אשר

 הם רבים הקרבות. במבחן עמד כיצד -ובעיקר
 כולו. הלקח את לבטל לנו אל אך העבר, שללקוייו
 חשיבותם אשר מוחלטים ערכים בו שיש רק לאכי
 זה, בעבר בו, יש כל, קודם כי כיום, גם אבדהלא

 והשיטות המבנה על ולהורות להצביע ליכולתמקור
 שלנו. הלוחם ולטפוס לעמנוהאופיניים
 המבנה בנתוח זו רשימה תעסוק בעיקרה כיאם
 הנסיון במבחן עמדו בו ובאופן הפלמ"ח, שלוהאימון
 ול- להקדים יש הרי העצמאות, מלחמת שלהמעשי
 הפלמ"ח, של להתפתחותו אחדים קוים תחילהציין
 התמונה. להשלמת הדרושיםקוים

 בהם נשא שהפלמ"ח התפקידיםהגררת
 שנר העבריים במתנדבים הפלמ"ח שלראשיתו

 הח- לסוריה. בפלישתם הבריטיים לכוחלת לסייעודו
 ה-14.5.41, מן ה"הגנה" של הארצית המפקדהלטת
 מצערה ההתחלה היתה שונות מסיבות אךנדבים, מת- פלוגות 9 בעצמת גוף-קבע הקמתקבעה

 לא לקיומו הראשונות השנים שלושת ובמשךיותר,
 פלוגות. 6 על הפלמ"חעלה

 הה- של הכללית האופרטיבית לתכניתבהתאם
 .( :דיים יסו- מצבים בשלושה לפעול הפלמ"ח על הוטלגנה,
 או אי-סדיר אויב נגד פעולה1.

 היא - כאן הברורה הכונה ה. צ ח מ ל ר י דס
 : הוטל הפלמ"ח יחידות על בארץ. הערבילאויב
 הגנה איזורי ולתפוס למערכה מיד להכנסא.
 המיועדים הכוחות לגיוס הדרושה השהות מתןלשם
 "התגוננות ע"י הן להעשות היה יכול זה דברלכך.

 קצרות. תוקפניות מכות ע"י והןמשהה"
 רחב מדה בקנה תוקפניות לפעולות לצאת ב.-
 כפרים : הן כשהמטרות אופרטיביות(, )פשיטותיותר
 ומחבואים, ריכוז מקומות אויב, ע"י התפוסיםועירות
 תחבורה דרכי האויב, מטות ותחמושת, נשקמחסני
וכיו"ב.
 לכר "סעע סדיר אויב נגד פעולהנ
 לשתוף היתה כאן הכונה ידידותיים(. סדיריםחות

 הללולים צבאות נגד הבריטיים הכוחות עםפעולה
 איטלקים. או גרמנים - לארץלפלוש

 ביחידות לפעול הפלוגות היו צריכות זהבמקרה
 שטח מרכזי. אופרטיבי פקוד תחת עצמאיות,קטנות
 האויב, של עורפו להיות היה צריך העיקריהפעולה
 תעופה, שדות מחסנים, תחבורה, דרכי -והמטרות
 קטנות, אויב יחידות מבודדות, עמדות צבאיים,מטות
 חשוב חלק להוות נועדו ופיצוץ חבלה פעולותוכיו"ב.
 אלו.בפעולות
 אם מיוחדיה ופעולות תפקידים3
 הרי האהב, להיות היה צריך מי כאן פורט לאכי

 אם בין מובהקות, מחתרתיות לפעולות היתההכונה
 זה אם ובין עצמו, בישוב פורשים ארגונים נגדזה

 ופעולות תפקידים הבריטי. השלטון כוחות נגדמאבק
 וקבוצות יחידים ע"י מבוצעים להיות היו צריכיםאלו

 במיוחד. לכך ומיועדות המאומנותקטנות
 הללו המצבים שלושת שבכל היתה היסודהנחת
 בתנאי או מלאים מחתרת בתנאי הפלמ"חיפעל

 למחצה.מחתרת
 תייגו הנ"ל השונים התפקידים סוגישלושת

 מסגרות, בשיטות, לפעול המסוגלות יחידותהקמת
 אלה, דרישות הצגת ואכן, לחלוטין. שוניםובתנאים
 הפלמ"ח, פלוגות בפני ל ע ו פ ב העמדתן עצםוביחוד

 והתגבשותו התפתחותו כל על חותמן את שטבעוהן
 זה. גוףשל

 1944. משנת העליון הפיקודראת הו- המחץ", פלוגות של וההרכב "התפקידיםמתוך
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 מטה היה יכול לא עיקריים נימוקים שנימתוך
 יחיי מקום את לכון המאורעות, לפרוון עדהפלמ"ח,

 ע"י תוכנן הדבר כי אף גדלן, ואת שלו המשנהדות
 : מיוחדת כהוראה והופיע העליוןהפיקוד
 בעיקר, וקונספירטיבית, כלכלית מבחינה1.
 אך למחלקותיל הבסיסים את להקים הפלמ"חנאלץ
 אזורים - מכאן העיבדת. ההתישבות במשקיורק
 אפשרות היתה מוגבלת ממילא במשקים דליםשהיו
 המאכסן למשק כן, על יתר בהם. הבסיסיםהקמת
 שתשכון היחידה גודל בהכרעת יד היתהעצמו
 המשקי. הקליטה בכושר התחשבות מתוךאצלו,
 האנושי החומה מכלל ביותר ניכר אחוז2.

 ההכשרות האחרונות, בשנים בעיקר היוו,בפלמ"ח
 מטה של התחשבותו את חייב זה מצבהמגויסות.
 בזכות וביניהן ההכשרה, חברי בתביעותהפלמ"ח
 של גודלה על תן ההכשרה מקום עלההכרעה
היחידה.

 מרר הפלמ"ח כוחות עיקר נמצאו מכך,כתוצאה
 הארץ דרום המערבי, הגליל ואלו ב,,עמקים",כזים
 ואכן, פלמ"ח. כוח יחסית, חסרים, היו ירושליםואזור

 להגדיל צורך היה לא הראשונים, המלחמהבחדשי
 זה כוח להיפך, אלא בעמקים, הפלמ"ח כוחאת

 אחרים. ארץ לחלקי עתה תרס מקודם שםשהנה
 פלמ=ח, של ניכר כוח הוחדר המערבילגליל

 מספר בהדרגה הוטלו ולנגב אליה ולדרךלירושלים
 בהן יש אלה עובדות גדולות. פלמ"חיחידות

 האוביקטיביים התנאים הקשו מדה באיוו לרמוזכדי
 האוביק- הצרכים לאור הנכונה הכוחות חלוקתעל

טיבים.
 וארגונו הפלמ"חמבנה

 וה- הארגוני כשהיסוד הפלמ"ח נבנהבתהילה
 פלר הפלוגה. היתה שלו והמפעילה המכונתמסגרת
 קבוע, ומחלקות אנשים תקן בעלות היו לא אלהגות

 מר טריטוריאליים. גושים על בעיקר מבוססותוהיל
 מחלקית( 4-3 )בסביבת מסוים גבול שנקבעבן

 אותו, עבר בפלוגה האדם שכוח במידה בהאשר

 לשתים. והפיכתה הפלוגה פיצול על מחליטיםהיו
 ה- למטה במישרין היתה כפופה ופלוגה פלוגהכל

 מסגרת בתוך מסוימת עצמאות בעל שהיהפלמ"ח
 ההגנה. של הכלליהמטה

 הלכה לשמונה, והגיע הפלוגות מספרמשגדל
 מספר על לפקח היה שצריך המטה עבודתוקשתה

 "מהפ- יעיון הוצע ואו יחידות-משנה, של גדולכה

 ה- מטה בין ביניים מסגרת ליצור - ונועז"כני
 זד. ד ג ה - והפלוגותפלמ"ח

 עדיין נראה לא )1944( תקופה באותה כיאם
 הבטחו- במציאית זו, במסגרת קרוב טקטישימוש
 ההצעה נתקבלה רב לחץ לאחר הרי "ארץ, שלנית

 שלושת והוקמו ההגנה, ארגון של הארצתבמפקדה

 פחות עוד אלה, לגדודים הראשונים. הפלמ"חגדודי
 ה- כי ואחיד, קבוע תקן היה לא לפלוגות,מאשר
 וטרי- ארגונית היתה הגדוד של העיקריתבהינה

 הפ- למספר עצמו התאים גדוד שכל כךטוריאלית,
 שב- בעוד ובעיותיהן. לתנאיהן במסגרתו,לוגות
 של פונקציה ממלאה הגדוד מסגרת היתהתחילה
 עם הרי לפלוגות, הפלמ"ח מטה בין בעיקר,תיווך,
 תפ- ויותר יותר למלא והחלה ונתגבשה, הלכההזמן
 הפנימיים. עניניה בניהול עצמאות יתר תוךקידים,

 הפלמ"ח, של הארגוני בצד ביותר הבולטהדבר

 תלוי היותו הוא במחתרת, קיומו שנות ששבמשך
 מנע זה שדבר רק לא במשקים. מנהלתיתמבחינה

 אלא, יעיל, מנהלתי מנגנון של ופיתוחו הקמתואת

,,,,,, l'i--gud__iOqST 
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 נבון( לא. פלמ"ח" "באהלי)מתוך

 במשק יחידה כל של ביותר גדולה לתלות גרםאף
 אף אותותיו את נתן אשר דבר אותה,המשכן
 ביחידה. היומיומי ובנוהל האמונים,בתכניות
 היטב למלא ש"בכדי אומרים היו הדורליצני
 לעבור יותר היה חשוב בפלמ"ח, מ"מ שלתפקיד
 ואכן ממ"ים". קורס מאשר חשבלנות הנהלתקורס
 ה- ניהול היה המחלקה מפקד של תפקידו ר ק יע

 להיוצר יכלה לא אלה תנאים בגלל המשק. עםמר"מ
 שנתעוררו ובמידה כלשהי, מינהלה שיגרתבפלמ"ח
 לקראת אם בין בפלמ"ח, מפקדים בפני מנהלהבעיות
 היה נאלץ אמונים, תכנית בהכנת או שהוא כלמבצע



 מס- ללא בעצמו, בעיותיו את לפתור ואחד אחדכל
 הנסיון שיסוכם ומבלי מסייעות, שיגרה אוגרת

 המאמץ אכן הנסיון". מ,,בעלי אחד כל שלהארגוני
 שנדרשו ארגוניים, קשיים על וההתגברותהשכלי,
 )והכונה למצדה, מסע להכין מנת על למשל,ממ"פ,
 לאר- הדרוש, המימיות מספר להשגת היאכאן
 משקים עם עבודה הסכם לסידור המזון, חוליותגון
 בצד וביצועה עצמו במסע כלל לנגוע מבלייכו'(

 היה והסואה, "קונספירציה" בעניני שבו,האימון
 גבוהה פיקודית מסמכות שנדרש ממה יותרגדול

 .החשיבות כל ועם המלחמה. בימי מבצעלהכנת
 הפלמ"ח, למפקדי כזאת במבחן" "העמדהשל
 הישיר, תפקידו מבחינת מיותר היה העול מ צ עהרי

 כמעט מראש חיסל ה"סודיות" בשמירתהצורך
 האוביק- האפשרות חוסר '. ב"ניירת" שימושכל

 הפך ומפורט מסודר רישום לקייםטיבית
 המנהלתית העבודה לשיגרת לבוז הזמןבמשך
 חמר בעיות לעורר היתה עלולה זו עובדהבכלל.
 ומש- הקיימת, הסידורית המסגרת משנשברהרות

 בכל נמנעו רבות תקלות ואם לקרב. היחידותהוכנסו
 האנושי" ה"חומר בזכות בעיקר זה היה הריזאת
 - המלחמה פרוץ עם הפלמ"ח מורכב היהממנו

 משנת- יותר, מאוחר ותיקים. ורזרביסטיםהכשרות
 ומשניתנה משנה, לחטיבות הפלמ"חחלק
 חטי- כל יצרה מהקרבות, להנפש שהיא כלשהות
 נסיונה לפי שלה, המנהלתי-ארגוני הדפוס אתבה
  שבמהרה לציין וצריך אחרים, של נסיונם ולפיהיא

 והשיג- ה"ניירת" כלפי בתכלית שונה הערכהנוצרה
 המנהלתית.רה

 הרב, החסר אף שעל להעיר יש דבר שלבסופו
 יותר גדול ובמנהלה בארגון נסיון הפלמ"חרכש
 בת- ההגנה של אחרת צבאית שלוחה כל שלמזה
 לאלה כמובן, )פרט, המלחמה לראשית שעדקופה
 הבריי שבצבא בגייסות במרוכז שרתואשר
 ומסע תובלה מבצעי בעריכת התמחו אף ומהםסי,
 מודר- המונית ב' עליה בפרשת גדרלים, ם י י מ צע
 ארציים קורסים אלה, היו אם )בין העצמאייםמון מחנות-האי- הקנו רב נסיון אירופה(. בארצותכת

 ובין ולחבלה, למחנאות לספורט, כיתות,למפקדי
 ל- מחוץ מהלקות של אימונים מחנות אלה היואם

 למדבר הארוכים והמסעות ה"משכנים"(,משקים
 עצמאית לחיות יחידות הרגילו אשר והנגב,יהודה
 היו ואשר מזה, ולמעלה ימים שבוע של תקופהבמשך
 ר/ ע מ ה וכיו"ב. סיכומים דוח"ים,כגון ב"מלאכת-נייר". ההפרזה מחלת קרי, - גיירת"*

 בדרך. אספקה של בבעיות גם המקרים ברובכרוכים
 זעומה, משכורת ציוד, חוסר של הקשיםהתנאים

 את חינכו אלה כל התקציב, ודלות מחתרתקשיי
 ול- לסבילות - כמפקד כטוראי' - הפלמ"חאיש

 ל- הפלמ"ח יחידות של המהירה להסתגלותגורמים ה- אחד גם אח"כ היה זה חינוך בלועט.הסתפקות
 של המעבר ~אמנם,. אחרים. ימבצע ארגוןתנאי

 לה- מאשר קל( א ל כי )אם יותר הרבה קלגונית, אר- מבחינה והן טקטית מבחינה הן לסדירה,טיזנית פר- יחידה "להפור כי הוכיח, סדיר לצבאהפלמ"ח
 *(. לפרטיזנית" סדירה יחידהפוך

 המקצועיים. הערכים גימושדרך
 השלוחה אלא היה לא שהפימ"ח לעיל צויןכבר
 לשכותיו על ההגנה, מטה ההגנה. שלהמגוייסת
 לשכת- ביניתן בלטה הפלמ"ח לגבי )אשרהשונות
 וה- הלימוד מקור הזמן כל במשך שימש ה(, דרכהה

 מאז שהיו - הממ"ים קורסי ביותר. הגבוההסמכות
 כחלק שלא ההגנה, חטיבות לכל משותפיםומתמיד

 המר- היו - המכ"ים רקורס המקצועיים הקורסיםמן
 לשיטה והמקור הישראלית, הצבאית למחשבהכז

 עצמו בקורס ההגנה. חטיבות בכל אחידהכללית
 מחטיבות ונסיון דעות ההלפת בטוי לידי באיםהיו

 ה"מא- תקופת בעקבות למשל, כך שונים.וגלילים
 שינויים חלו הזעירה המלחמה אורח ופיתוחבק"

 המניעים בין ו 47--1946 של הקורס בתכניתניכרים
 ונס- הפלמ"ח מדריכי היו אלה לשינוייםהעיקריים

 ך ר ד ל מיוהד ציון להקדיש יש זאת עם אךיונם.
 1. מ צ ע ח " מ ל פ ב המקצועיים הערכיםגיבוש

 לא במידה שימשו הפלמ"ח של המקצועיכרכושו
 לה- המשותפים מצנורות שלמדו מה על נוסףקטנה,
 נסיון בשעתה, הבריטית מההדרכה וכן ומלקחה,גנה
 הפריש במסגרת 39--1936( מאורעות שלמעשי
 שפ- הצבא עם מגע מתוך הלימוד ס., נ.והם.
 בחדשי בריטית, בהדרכה. ההקורסים לסוריה,לש

 את להכשיר שבאו הפלמ"ח, של הראשוניםקיומו
 הגרמנית הפלישה סכנות בפני לפעולותהיחידות
 הפרק. על שעה אותהשעמדה
 הזדמנויות תהיינה לא שלפלמ"ח הנחהמתוך
 מסורת ולרכוש המקצועית, יכולתו את לבחוןרבות
 קיר- אף לבזבז לפלמ"ח שאסור הכרה ומתרךונסיון,
 התרחב החמורים הקרבות חדשי עצם כדי תוך*

 סיוע 'כל ללא נעשתה זאת התרחבות .כוח-האדם. וריבוי גדודים הקמת של מאוד מהיר בתהליךהפלמ"ח
 או מקצוע באנשי במדריכים, במפקדים, בין י ץ 1 ח במ

 המנהלה אגסי והן המפקדים הן ארגוני. נסיוןבבעלי
 החדשים. לתנאים במהירותהסתגלו
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 הפלמ"ח השכיל ממנו, ללמוד שאפשר נסיח שלטוב
 הקטן גם זה הלה ולו - ופעולה מבצע מכללשאלב
 ל כ ל ולהעבירן המסקנות, מכסימום את -ביותר
 הפלמ"ח.אנשי

 לימי ועד מפשיטותיהם סוריה" "אנשי חזרומאז
 הד של המפקדים לכנוסי היה האחרונים'הפלמ"ח
 בניתוח עוסקים בהיותם רב, מקצועי ערךפלמ"ח
 אי- באיזה כלשהי פלמ"ח יחידת שערכה מבצעכל
 איש הלקח את אח"כ ומעבירים בארץ, שהואזור
 היה זה שלקח לציין צריך זאת עם ליחידתו.איש
 יתרה לב שימת מבלי כמעט, בלבד, י ט ק טלקח
 לידי זה נוהג בא שלום בימי אם 4(. הארגונילצד
 הגדודיים המפקדים ובכינוסי המ"כימ בקורסיביטוי

 מבצע כל ביסודיות מנתחים היו בהםוהפלוגתיים,
 וכלה 4'(, הנודע "בית-שאן" במבצע החלומבצע,
 המאו- פרוץ עם הרי המורכבים, "הגשרים"במבצעי
 ב,,מוע- השבועיים המגד"ים כנוסי הפכורעות
 ה- קרבות של המקצועי הלקח כל לריכוז ""(,צה"

 במלוא נשתמרה, זו מסורת הארץ. רחבי בכלפלמ"ח
 גם המשתנות' המסיבות במסגרת האפשרותמדת
 שהיטלו והמשימות והתרחב גדל שהפלמ"חשעה
 מראשו" "למעלה עד אחד כל העסיקו מפקדיםעל

 הוא.בבעיותיו
 חשוב בית-ספר שמשו ב' ה י ל ע ו ק ב א מ הימי

 ה- את העמידה זו תקופה ולביצוע. לתיכנוןלמדי

 מבהינת שונים שהיו מבצעים של במבחןפלמ"ח
 והרבי והטקטי. האסטרטגי הציבורי, ואופיםהיקפם

 מיד ביטויה את מצאה המבחנים של הזאתגוניות
 ואי המאבק תקופת בשלהי שנערכו המכ"יםבקורסי

 והארי המקצועיים הערכים כל נבדקו בהללותריה.

 עמי שלא ואלה עצמם את שהצדיקו אלה -גוניים

 וסקי "ניהוג" צורות ופותחו - המבצעים במבחןדו

 המלחמה. בתנאי שחלה להתפתחות מותאמותטיקה
 בהיקף אחד מצד שנתבטא -- הטקטיהחשוש
 העלאות-מעפילים רנגיט", "ליל )"עתלית",הפעולות
 ה- הפעלת על הדגש בשימת - שני ומצדהמוניות(,
 - המוני אופי נשאה הפעולה אם גם והפרט,חוליה

 המבצעים באופי שנתבטא י ב י ט ר פ ו א הוהחידוש
 השי- את מציינים ו"המסילות"( "הגשרים")לילות
 ה"טקטית" היכולת  פיתוח בשטח אלה ימים שלבותם

בפלמ"ח.
 לקח של המלא הניצול את גם כאן להזכירחשוב
 בצבאות שרתו אשר ההגנה תנועת ובאי-כוחשליחים
 הצנח- "נחלבו" במיוחד אתם. פעולה שיתפו אוזרים
 עם אמצעי בלתי יבאו.במגע מיוגוסלביה שחזרונים
 נעשה ולא כמעט זאת עם שבמקום. הפרטיזניםצבא
 הסדירים בצבאות השרות מלקח ללמודדבר

 שרתו אשר הארץ בס אותם וכל העולשבמלחמת
 חזרו הבריטיות היחידות ובשאר היהודיתבבריגדה
 כראוי. נוצל או סוכם שנסיונם מבלי ההגנהלשירות

 הקרבי בפבחןהפלמ"ח
 באיזו הוא במלחמה גוף-צבא כל שלמבחנו
 מו- שהעמיד הנסיונות בפני לעמוד בידו עלהמידה
 מידה באיזו - אחרות ובמלים שכנגדו הצדלו
 צדדים ששני הדברים מטבע כמנצה. המלחמה מןיצא
 בהתקפה, ח ת פ אשר זה הוא האחד מלחמה.בכל

 ירש אשר שכל בעי ה נ 1 ג ת מ ה -- השתואלו
 בהת- שיתמי ה" נצח, ש מנת על הראשות הצדמן

 הרי מידי, יזמה של זה יתרת ישמיט יאקפתו
 וברוב - זאת התקפה בפני לעמוד חייב השניהצד
 אלה פעול1ת שמלקח כאן להעיר כדאי זאת בכל *-

 כמעט שהתבלטו ת, 1 י נ 1 ג ר א מסקנות לשתי אףהגיעו
 המוק- בהכנה הצורך - הראשונה ופעולה. פעולהבכל
 המחתרת, תנאי בשל )שהיה, לפעולה, הנשק שלדמת

 היצי- שעת לפני הרבה ב"סליקים"(,  רטמון בגריזמשומן
 דבר ליחידות, ר 1 ג ח בהכנת ההכרח - והשניהאה.

 המחלקה. ואפילו הפלוגה במסגרת רבים במקומותשנפתר
 בחר שאנס מבית-שאן ערבי נגד העונשין פעולתי*
 1945. בקיץ יהודיהרה

 הפלמ"ח. למטה תקופה באותה*..הכינוי

 ל- לעבור אף שלם, בנצחון רצונו באםהמקרים'
 הוא זה צד של שמבחנו ומכאן, ד. ג נ - ת ם ק תה

 ם ר ט ב הנגד לפעולת להתארגן יצליח האםבכך,
 לחלוטין. לשברו האויב התקפתהצליחה

 ישראל מדינת במבחן. עמדו והפלמ"חה"הגנה"
 ב- : לבדוק איפוא, עלינו, מוטל לכך. ההוכחההיא
 ובאיזו י מלכתחילה למבחן מוכנים היו מידהאיזו
 המלחמה לתנאי עצמם את ל ג ס ל הצליחומידה.

החדשים.
 ה- הישוב של הגדול המספרי היתרוןלמרות

 המל- בראשית היהודי, הישוב פני על בארץערבי
 זה נהנה הישובים שני בין בהתמודדות הריחמה,

 - הצבאי בשטח מוחלטת כמעט מעדיפותהאחרון
 בעל אנושיק ב"חומר בעיקר שהתבטאהעדיפות,
 יותר, יעילים ובדפוסים במסגרות יותר, טובאימון
 ב- - המאורגנים האנשים של המוחלט במספרואף
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 מן אחד כל לרשות שעמדו - הארצי הכולל,חשבון
 ההגנה, ארגון על לקטרג הבא כל למעשה.הצדדים

 אויבים, בצבאות-חוץ למלחמה מוכן היה לא אשר"על
 העוב- את לזכור חייב סדירים-למחצה", אוסדירים

 ורא- בראש לכוננות, נתבע ההגנה ארגון כירה,
 כוננות ואלו ; ל א ר ש י ץ ר א ערביי כנגדשונה,
 יחסית קטנים היו סכוייה מבחוץ ערב צבאותנגד
 עיקר בארץ. ועוין זר בריטי שלטון נמצא עלדכל

 ב- איפוא, היה, והפלמ"ח ההגנה ארגון שלהמבחן
 בפני העמידה של לתביעותיה ת ו ל ג ת ס ה ה'מידת
 ובאנשים. בנשק היתרון בעל הסדיר, האחר,האויב
 וה- הארגונית המסגרת התאימה כמה עד"בחינה,

 הפתאו- לשנויים והפלמ"ח ההגנה שלאופרטיבית
 זה. פרק של מטרתו זוהימיים,

 למלח- הפלמ"ח נכנס כיצד לבחון זה פרקכובת
 שבאו למבחנים התאים, לא או התאים, ובמהמה
 הלקויים רשימת תרבה כך משום מכן. לאחרעליו

 התגברותו ובמידת באלה כיוהחסרונות
 וערכי-היסוה היחרתות כל על ואלו נבחה ם ה י לע

 הדי- את ניחד כזה הסתגלות שאפשרו הם הםאשר
 ב- לנצרו יש אשר הלקח במסגרת אח"כ, רקבור
 "פרשת את נסקור לא הבדיקה נוחיות לשםעתיד.

 להשתלשלות במקביל כרונולוגי, באורחההסתגלות"
 מי- באיזו לחוד: ונושא שטה בכל אלאהמאורעות,

 להם. עצמו לסגליש נד- וכיצד החדשיי בממדים למלחמה מוכן היהדה

 הקרבנסיון
 לקרבות הפלמ"ח הוטל בארץ המלחמה פרוץעם

 נס- כל כמעט חסר ; לחלוטין "ירוקים" ו י ש נ א שב
 נכונים מושגים חסרו אף ולעתים ממשייון-קרב
 של צבא למעשה זה היה להתרחש. העתידלגבי

 ל- לו ניתן באשר התאמן, אמנם אשרחובבים
 לו נראה מעשה-המלחמה אך - ביסודיותהתאמן,
 ראו לא בתוכו רבים כי עד מציאותי, וגלתיהחוק

 בזמנם. עוד למלחמה-,,ממש"אפשרות
 מל- לפרוץ עד הפלמ"ח, קיום שנות שבעבמשך

 בו שנתנסו הקרב נסיון היה פעוט העצמאות,חמת
 לסוריה בפלישה ההשתתפות נסיון הפלמ"ח.אנשי
- ה"מאבק",ונסיון  השונים "נסיונות" מיני שני 

 יחד גם שניהם והשונים לחלוטין, מזה זהבמהותם
 של נחלתו היו - העצמאות מלחמת שלמטיבה
 הרוב בכללם. הפלמ"ח אנשי מבין למדי מצעראחוז

 ירית ששמע מבלי אמיתית, אש" ל"טבילתגנזכה מבלי למערכה נכנס 'הפלמ"ח אנשי שלהמכריע
 תנאי בשל - מהאנשים וחלק אליו, המכוונתאויב

 האנשים את זה מכלל להוציא - ההגנהחטיבות אנשי בין ביותר המאומנים המבצעים, ואףהאימון תנאי בתוקף הפלמ"ח, אנשי היו זאת כל שעםנם, אמ- נכון, למטות. אף שזכו מבלי אפילו -המחתרת
 השניה. העולם מלחמת בימי זרים בצבאותששרתו
 מבצעים נסיון בשטח המצב היה לחלוטיןשונה

 ידיעה, בצורת הקיף, אשר הפלמ"ח, של י צ ו ב יק
 ה- ע"י הן בוצעה אשר כלשהי, חשיבות אוהיקף ב- פעולה כל בפלמ"ח, מפקד כל ע"י ולקח,ניתוח
 אחרת שלוחה כל ע"י והן קיומו, מאז עצמהפלמ"ח
 משום בו היה זה, ומקיף כולל קיבוצי נסיוןבהגנה.
 ביכללתו היה לא הקרב. נסיון לחוסר מסוייםפיצוי
 ל- או העצמית ההתנסות בעית את אמנם,לפתור,
 אך האישית, האש" "טבילת בשטח החסר אתמלא
 שגיאה על יחזלר לא שמפקד ערובת-מה בכךהיתה
 בת- זה היה גם ולו אחר, מפקד ע"י נעשתהשכבר
 בארץ. אחר באיזור או אחרתקופה

 בעית על להקל כדי בו היה אשר אחרגורם
 ד- ה ה ההתפתחות עובדת היה הקרבי הנסיוןחוסר
 ההת- והיקפה. בארץ המלחמה אורח של ת תירג

 היר ולכל "מאורעות" בנוסח התחילו אשרנגשויות
 - יחסית, גדול לא ובהיקף סדיר" "חצי באורחתר
 סדי- למלחמה עד שלב אחר שלב התפתחואשר
 מעמד להחזיק גם לשלב, משלב לנו, איפשרו -רה
 השלבים לקראת בהתפתחות ולמהר כוח לאגורוגם

 נס- ויותר יותר נרכש לשלב משלב ואכן,הבאים.
 נסיון י יותר גבוהה וברמה יותר גדול בהיקף -יון

 הטמר אחרים לגורמי-כוח בתיספת לנו, איפשראשר
 כאשר המלחמה את לסיים בארץ, היהודי בישובנים

 קדמה שאילולא בבטחה כמעט לומר ניתןסימנוה.
 קתקג'י, צבא של לזו המקומיות הכנופיותפעילות
 ערב, צבאות לפלישת זה של פעילותו קדמהואילולא
 המלחמה. במבחן עומדים היינו באם הוא רבספק

 טקטיאורח-פעולה
  והלקח המושגים עם למלחמה נכנסהההלנה

 באותה הלב תשומת עיקר הי,,מאבק". תקופתשל
 מראש, ומתוכננות יזומות לפעולות הוקדשתקופה
 ותקין סדיר אויב כנגד מובהק, מחתרתי בנוסחאך
 מ- לאמוד האפשרות היתה אף המקרים בררבאשר
 יסר גישה תגובותיו. את ולשער כוחותיו אתראש
 אמ- ואשר הזעירה, היחידה על שהושתתה זאתדית
 תמיד לא ה"מאבק", בתקופת עצמה את הוכיחהנם

 הראשונים ובשלבים העצמאות מלחמת בהבחןעמדה
 חמורות, תקלות לכמה גרמה אף המאורעותשל
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 היחידה של ביכולתה המופרז בבטחון היההכמקורן
 בתקר ת ר ת ח מ ה פעולות של אומין לפיהזעירה.

 קיים היה לא הבריטי, השלטון כנגד המאבק,פת
 די בלבדי אוביקטים אלא אויב שטחלמעשה
 מאזור בלבד מטרים עשרות של במרחק לפעמים!היה

 המל- סכנה. מחזקת יצאת וכבר הבריטילהאוביקט
 ק מ ו ע ה שאלת את לפתע, עלררה, הערבי באויבחמה
 בעצם יסודי הבדל היה שלא בעוד האויב.בשטח
 כנגד דומה פעולה לבין אויב כפר על הפשיטהפעולת
 צפויה היתה המקרים ברוב )להיפך, בריטיאוביקט
 הרי ערוך(, לאין יותר קלה התנגדות הערביבכפר
 ה- שטח חציית של זו היתה העיקרית הבעיהמעתה
 יחי- ואותה הנסיגה. דרך של או למטרה, ד עאויב,
 את למלא עבורה קושי כל היה לא אשר זעירהדה
 יכולת לבעלת רהפכה יש הסופית, שימתהמ

 היה די 1 ה כ ר ד ב באויב שנתקלה במידהמוגבלת,
 כפ- מאות נזעקים היו ומיד לעזרה, קריאותבכמה
 פרט שכל אמנם, יתכן, אשר מזוינים, ערבייםריים
 ממי- ופזורם הרב, במספרם אך גרוע, לוחם היהמהם
 ומונעים היהירה, על סוגרים היו השטח, פני עללא

 כזה יעילה. התגוננות או תמרון אפשרות כלממנה
 מבחן נשא כזה אלפי גוש-עצירן, חללי ל"ה גורלהיה
 ינר- בסוף הקסטל ליד הפלמ=ח מחלקת שלהקרב
 ירושלים אנשי 17 של גורלם היה וכזה 1948,אר
 רמאללה- בכביש האויב לתחבורת לארלב יצאואשר
לטרון.
 היו כי המלחמה, תחילת עם נתגלה, אמנםאם
 לי- בקשר אחדות מוגזמות השגות ולהגנהלפלמ"ח
 כגורם ללילה וביחס הזעירה היחידה שלכולתה
 נתגלתה שבהן אי-המציאותיות אשר )השגותטקטי
 הרא- הכשלונות עם מיד הופק והלקח מהר,חיש

 האימון, של הגבוהה הרמה גימא, מאידך הרישונים(
 האפשרויות כל למצוי הזעירה היחידה שלהיכולת
 שניטע העצמי הבטחון ועצם הלילה בקרבהטמונות
 אף ההצלחה אפשרות לגבי הפלמ"ח אנשיבלבות
 אשר הגורמים הם אלה - זעירות ביחידותבלהממ
 הראשונים, המערכה בשלבי שעור, אין עדהעלו
 רק כי הצבאיים. כוחותינו של הריאלי המשקלאת
 הא- כוח היה ניתן כזה טקטי פעולה אורה יסודעל
 לניצול בשדה ההגנה ע"י אז שהופעל הזעוםדם

 כה אדם כוח לפזר היה אפשר כך רק ;מכסימלי
 את ולקיים נרחבים כה ארץ שטחי עלמצומצם
 הרא- "בשלב המסכל של האופרטיביתההחלטה
 מאו- בתקופה יתר-על-כן, הקיים. על הגנה -שון"
 יחידות להפעיל בצורך נתקלנו כאשר יותר,חרת

 לפ- הפלמ"ח יחידות המשיכו הרי יותר,גדולות
 זעירות יחידות של באורח קרובות לעיתיםעול
 בזכות רק שנתאפשר דבר הגדולה, המסגרת זך תב

 הנפל- הדוגמאות אחת והמדוקדק. המעולהאימונן
 שנתבררו שעה משמר-העמק. על הקרב היא לכךאות
 האופרטיבית, ומשמעותה קווקג'י של ההתקפהעצמת
 מפוזרת היתה אשר הפלמ"ח, של גדולה יחידהרוכזה
 תכנית ולפי מחלקות, מחלקות תקופה לאותהעד

 פ- נ ב הקטנות היחידות הופעלו אחידהאופרטיבית
 הכולל התכנון ואכן, השטח. כל על והשתלטו דר
 יחי- של והמדויק המושלם והביצוע הפעולה,של

 עדי- למרות - לנצחוננו שהביאו הםדות-המשנה,
 שקבעו הקרבות באחד - האויב של מכרעתפות
 המלחמה. גורלאת

 הכרו- אלה )בעיקר אוביקטיביות סיבותמתוך
 כל הראשונה בתקופה היתה הבריטי(, בגורםכות

 עד לרוב מצומצם, שעות במספר מוגבלתפעולה
 הדורכה שעות של זה מוגבל זמן השמש.לזריחת
 הפ- לאיזור עזי להגיע ליחידות לאפשר היהצריך
 להתבסס או ולסגת, עליהן המוטל את לבצעעולה,
 בשעת הפלמ"ח יחידות היו לא כך, משוםבמקום.
 לשי- כמעט, מסוגלות, ומתוכננת יזימה פעולהביצוע
 על להגיב או - כזה, שינוי לעשות הצורךבתגית ש- במידה - הפעולה כדי ך ו ת בתכנית כלשהונת

 חוסר : אחרות סיבות גם לכך היו אכן,התקלות-פתע.
 נסיון כל מראש ביטל יעילים ותובלהאמצעי-קשר

 תקופה שבמשך לזכור יש וכאן בתכנית,לשינוי
 לוח- לפי תיאום ברירה, מחוסר התיאום, היהארוכה
 היתה לכך נוספת וסיבה בלבד, מוסכם-מלפרעזמנים
 שאיפשר דבר ; כלשהי קרב" "תרגולת קיוםבחוסר
 להקצות היה ניתן בהן כמעט, בלבד, יזומותפעולות
 ואכה המדחק. תפקרו את מלמפרע פרטלכל
 המגמ- הגורמים משנעלמך המלחמה, התפתחותעם
 היחידות לחלוטין, נעלמה ת ר ת מה ה בעית -לים
 או זו בצורה ת' ל ו ג ר ת ה ו ר, ש ק באמצעיצוידו
 להתגבר מעתה, היה, נקל - ליחידות נכנסהאחרת,
 התיכנון יסודות את ולהתאים זה טקטית בעייהעל
 - י ת ל ב מגע לאפשרויות גם הפועלות היחידותואת
 הק- בשדה יותר ארוכה שהייה תכנית, שינוי י, ו פצ
 וכיו"ב.רב

 של הטקטי אלפין תולדת היא אף אחרת,תופעת
 שגרת-הקרב. חוסר היא ותנאיה, המחתרתפעולות
 ה- השיגרה אין הזעירה היחידה בפעולותואמנם,
 ומ- שהמתכנן שעה - חשוב תפקיד ממלאתטכנית
 המ- ל כ עם אמצעי בלתי מגע מקיים הפעולהפקד

81



 ומתרחב הפרזלת היתידה שגדלה ככל אךבצעים.
 עד טכנית, בשגרה הצורך מתרבה הפעולה,היקף
 הגדו- ביחידה בלעדיה. אפשר אי בו שלב מגיעכי
 מהל- בתכנון די עוד אין - כבזעירה שלא -לה
 ההצלחה מותנית לרוב : הוא נהפוך , בלבדכים
 יעיל וביצוע בתכנון. מאשר הביצוע בכושריותר
 הפועלות, היחידות בין שהתיאום שעה מתאפשראינו

 הכניסה לקוי. הרבים, הנשק וכלי השונים,החילות
 ב- מפקד כל אילצה קרב" נשגרת כל ללאלמלחמה
 ופ- פעולה לכל ),,שיגרה"( מסגרת לקבועפלמ"ח
 ול- קל, לא מחשבתי במאמץ כרוך היה הדברעולה,
 ששיגרת בבעיות ל"הסתבך" מפקדים נאלצורוב
 זה בשטח ואכן, מהן. אותם פוטרת היתה רגילהקרב
 אם בעצמה אמריקהק את "לגלות מפקד כלנאלץ
  שגיאות נפשו  לא  טקטית  או אופרטיביתמגחינה

 "רי גדולות, יהובות של הפעלתן בתיכנוןיסוריו"
 ומסורבל ביותר, לקוי לעתים היה עצמוהביצוע
 העיקרי, השטח זהו דבר של לאמתו לצורך.שלא
 העב- היחידות יוצאי של י ט ק ט ה הלקח נוצלבו
 בפרט, ובבריגדה בכלל, הבריטי בצבאריות

 הפלמ"ח של שמו של הפסיכולוגיתאהשפעח
 תחי- עם עליו שהוטלו והמשימות מחץ"(,)"פלוגות

 ב- נוסף ללקוי גרסו לכן, קודם ועוד המערכהלת
 תיקונו את מצא הוא גם אמנם, אשר, מטקטי,שטח
 בכל לזלזול היא הכונה הראשונים. הנסיונותלאחר
 ישירה כתוצאה והתבססות. הגנה בתפקידיהכרוך
 יחידות היו לא להתחפר, בצורך הגמור הזלזולמן

 הרא- המערכה חודשי במשך פלמ"ח, שלכובשות
 "רצינית" התקפת-נגד בפני לעמוד עשויותשונים,
 או )מתותחים הפגזה כל לאף כזאת, באה היתהאילו

 אבידות למספר הצדקה, ללא מרמת, היתהמרגמות(
 מן ללמוד הכשרון בלט זה בשטח גם יחסית.גדול

 ראשונות והפגזות בהתקפות-נגד היה ודיהנסיון,
 ההת- לבעית הגישה את לשנות כדי האויב,שניטה
 חיילי לכל להחדיר וכדי מיסודה, וההתחפרותבססות
 בהתחפרות. הצורך אתהפלמ"ח
 מבין מחץ" "אגרופי לרכז האוביקטיביהצורך
 הרויכם את עוררה אשר והמציאות הפלמ"ח'יחידות
 הפלמ"ח יחידות רק תוכלנה רבים. חושביםשלמשך
 ה- אנשי את הביאו - והלם פשיטה תפקידילמלא
 במעלה. כשני קרב-ההגנה ולראית ליהירותפלמ"ה
 שיובן מנת על נדרש מועט לא קרב נסיוןואכן,
 ו ש ו ר פי ן י א -- ן ו ח שהנצ הפלמ"ח חייליל%

 הנגד התקפות הדיפת אלא היעדכיברש
 משתפתגם היתהטשפעה שנכבש. היעדעל

 אחזתן ידיעת לחוסר באשר בהגנה היחידות*מאר
 וכתוצאה - ואפשרויותיה עצמתה - האויב אששל
 הבי- בנין שיטת כל גם רבה במידה נכשלהמזה
 עד בהגנה רווחת שהיתה הישוב בנקודותצורים

 אפשר שבו היחידי השטה אולי זהו אךלמלחמה.
 אחרת יחידה מכל ר ות י בו לקה הפלמ"ח כילציין
 הנ- הפיקוד בשלבי הדבר התבטא לבעיקרבהגנה
 שהיתה ההזנחה את להזכיר הדין מן כאןמוכים.
 הסואת זו היתה אם ביך ההסואה, לגבי בכללרווחת
 או עמדות הסואת זו היתה אם בין פרטים,לוחמים
 פי על אף חיוניים. אוביקטים הסואת זושהיתה

 וה- ההגנה בשורות שנלמד מקצוע היתהשההסואה
 למעשה. הלכה לנצלה ידעו לא זאת בכלפלמ"ח,

י. בפלמ"חחהררשה
. 

 לוח* בהכשרת למעשה הדגש את שםהפלמ"ח
 זה במשפט היחידות. הכשרת על ולאמים-פרטים,

 ב- ועמידתו בפלמ"ח ההדרכה לקה את לסכםניתן
 הפרט, באימון היה הדגש עיקר המלחמה.מבחן

 היה אופיו הרי ת, דו י ח י אימון שבוצעובמידה
 לאוסף "מסגרת כמהוה יחידה הפעלת בכיווןבעיקר
 ותיאלם שיתוף תוך הפועלת כמכונה ולאפרטים",
 כיהידת- היחידה של תרגולה היה חסר וביחודהדדי.
 ממנה. הגדולה היחידה במסגרתמשנה

 ניכי להישגים הגיעו הפרט, של לאימונואשר
 לכל תחושת-השדה להקניית כיון עיקרורים.
 גם אם ואכן, ב. ר ק ה ש י א לפיתוח ולוחם,לוחם
 ספק אין הרי עצמאיים, בלוחמים השימוש היהמועט
 במס- בפעולתו גם פרט לכל רבות נתן זהשאימון
 שצריך בשעה אותותיו נתן וביחוד יתר, גדולהגרת
 תצ- אבטחה, לתפקידי זעירות חלליות להפרישהיה
 וב- העצמי, בטחונו את פיתח פרט כל סוור. אופית
 שההשכה שעה הלילה, בפעולת הדבר .התבטאיחוד

 בדרך האופף הפחד במקום ושלוה בטחוןהשרתה
 בלילה. גייסותכלל

 תוצאות הושגו כלי-הנשק הפעלת ללימודאשר
 כפו המחתרת שתנאי בעובדה בהתחשב ביותר,יפות
 להדגמות הן בתחמושת, בשימוש מכסימליחסכון
 הקליעה רמת ,נפלה לא הג'ל על-אף למטוחים.והן

 הרגילה הממוצעת מזו הפלמ"ח איש שלהממוצעת
 אימונו אפשרויות אשר סדירים, בצבאות החיילשל
 אז. של המצב לעומת ממש מוגבלות בלתיהן

 בלי- היה המחתרת הכשרת של היתרונותאחד
 זה, דבר כלי-נשק. של האפשר ככל רב מספרמוד

 הרבית הנשק וסוגי המחתרת תנאי ע"י כפוישהיה
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וו.

א א

 בפלמ"ח השדה לאימוני א*פיניתתכנית
 הפרטאמון

 הנושא הכרת : י ל לכ
 מראיה מחסה : ה ס חמ

 מאשמחטה
הסואה.
 מרחקים אומדנת : ה נ ח בה

 הקרקע פנילימוד
 תצלוםתצפית

 התמצאות : ה ע 1 נת
 תנועה לעזרתקרקע

 יחידים התגנבות כום: יס

לילהעם
2

2
11*
7
4
31*
14
108
54
43
37420

 העצמאיתהכיתה

 תצית ה: ע ו נת
משוש
 תוקפניים:תפקידים
 שדה עמדת עלהתקפה

 )בית( מבוצר אויב עלהתקפה
 חונה אויב עלהתקפה
מארב
 אויב אחרחיפוש
 אנשים אצלחיפוש

 נסיגה : ה ג י סנ
 הגנתיים:תפקידים
 ביתהגגה
 שדההגנת

 מרחבהבטחת
 קו עלשמירה
 ודרך עובדיםהבטחת

 החוליהאימון
הסברה
 מובטח בלתי אוביקט עלהתקפה
 מובטח אוביקט עלהתקפה
 מבוצר אוביקט עלהתקפה
 השמדה במגמת שריון נגדמארב
 השהיה במגמת שריון נגדמארב

 לילהיום
21*
106

2
32
33
96
3
22
2

42
42
22
22
3

5128*

1
42
42
42
31
39
31
34

2510

)*

 העצמאי התיילאמון

מארב
 חדירהתפקידי
 אנשים אצלחיפוש
 מצומצם אוביקטשמירת
 מרחבשמירת
 קושמירת

לילהיום
22
22
21
22
2
21

 במסגרת העצמאי החיילאמון
לילהיום

34 הרץאמון

54 עצמאיסייר

88

 במסגר הפרטאמון

 חסה:מ
 והבחנה ציון : ה ג ח בה
 הקרב מבת ואש: נועהת

 עמתתתפישת
 )ניתן אזם בקרתפקודות
 הרובה( שעוריבמסגרת
 מיתן כתתית אשמשמעת
 הרובה( שעוריבמסגרת
 בשלבים ואשתנועה

השונים
הסתערות

 משלהי וו, אמוניםבתכנית*
 עבר בממוצע אך מיוחד, כנושא נכלליםהמסעות

 בשנה. מסע ימי כ-15 פלמ"ח אישכל

 במסגרת הכיתהאימה
43 סיורפטרול

42 משמרפטרול
4 לוחםפטרול
42 אלים סיורפטרול

167

 דרצדדייםתרגילים
84 מובטח מסע נגדמארב
84 ירומה התקפה נגד משמרפטרול
84 לוחם פטרול נגף סיורפטרול
4 לוחם פטרול נגד לוחםפטרול

2נ%

 המחלקהאימון
41 מובטחמסע

21 שדה עמדת עלהתקפה
42 שדההגנת
4 אויב אחרחפוש
4פשיטה

148

הטרדה
הטעיה

לילהיום

2

33
3

2

63
2
186

 אין 1946,שנת
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 ,,]ינ.,ן ידי
 אותם של הבטוי לפי "העמדה", )או היעד ". ד ע יה

 אחר. צבע בעל או אדום בדגל מתבטא היההימים(
 ובעקירת בהסתערות למעשה מסתיים היההתרגיל
 אף ההסתערות היתה מכך כתוצאה ממקומו.הדגל
 בחשבון שהובא מבלי אחת לנקודה מתרכזתהיא
 של- ההתבססות עצמו. היעד על אויב עמדותמערך
 מג- וכל ביותר, פיקטיבית היא אף היתה כךאחר
 הנמלט. האויב אחר באש רדיפה היתהמתה

 ה- לחישול הוקצה האמונים בתכנית נכבדמקום
 ולמוד אחד, מצד השמושי הספורט אימונילוחם.

 הג'יאו-גיטצו הסכין, )המקל, ה"קרים"כלי-הנשק
 בהגברת ביותר חשוב תפקיד מילאווההתאגרפות(

 בסחר- לבהעלאת ופרט פרט כל של הסבילותכושר
 לא ערכם כשלעצמם, אלה, אמונים אמנם העצמי.נו
 שבמקצועות החשוב )דוקא הקרבות. בזמן רבהיה

 במס- ניתן לא - הכידון - הקרב בתנאיהקפ"פ
 כידונים(. מחוסר האחרונות, בשנים הפלמ"ח,גרת
 ראשו- ממדרגה תפקיד מילא זה שאימון התברראך
 אותו ובהרגילו הלוחם, של לבו אומץ בפיתוחנה

 היה אלה לאימונים חת. ללא האויב מול אללקפוץ
 עלו כאשר אח"כ שנתגלתה העזה באותה רבחלק

 בהרבה. מהן רב אויב על זעירות פלמ"חיחידות
 לפרקים שהוקדש הרב הזמן את לציין ישבמיוחד
 בפלמ"ח הסיירות הארץ. ובידיעת בסיירותהקשורים
 )מבלי בלבד מקצוע" "אנשי של ענינם להיותחדלה
 ל- והפכה הסיירים(, של במקצועיותם פגעשהדבר
 הן הושג זה דבר מלמ"ח. איש כל של המונינכס

 הסיירות, ליסודות בטופוגרפיה ממשי אימוןעל-ידי
 סיירות בתרגילי הרגילים האמונים שילוב ע"יהן

 מסעות. ע"י והן ולילה, יוםוהתמצאות
 היה בפלמ"ח, המלני לנכס שהפך אחר,מקצוע

 בעי- - בחבלנות, יסודות קבל איש כל ה. ל ב חה
 במיוחד האופינית פעולה צורת בכך שראו משוםקר

 יכול המקצועיים, לחבלנים שנוסף כך,לתנאינו;
 הצירך ובשעת הפעולה, בזמן לסייע אחד כלהיה
 הר- מנע זה דבר נפגע. באם החבלן את להחליףאף
 ש"חבלנים" שעה בעיקר הקרבות, בזמן תקלותבה

 החיה" כ"ארטילריה שימשו נפץ חומר תר'מיליבושאי
 למדי גדול מאחוז מורכבת היתה ויחידה ההגנה,של
 ומפעיליו' נפץ חומר נושאישל

הפיקוע
 כב- בפלמ"ח, המפקדים עמדו בו העיקריהמבחן

 בכו- אלא יחידות, כמפקדי בעמידתם היה לאהגנה,
 רת- למסגרות חדשים, פעולה לתנאי הסתגללתםשר

 חרוד במעין השני החטיבה בכינוס החבליםמסלול
 1945()יולי

 היה ולא שכמעט כך לידי הביא בשמוש,שנמצאו
 היה שאפשר מבלי שלל נשק-אויב נפל בומקרה

 לא אף כך ומשום קצר. טפול לאחר או מידלהפעילו
 לפתע, להחליף צריך שהיה שעה רב קושיהלרגש
 מקלע ואת האנגלי הרובה את אפריל-מאי,בחדשי
 זמן. באותו שנרכשו ובמגלד הצ'כי ברובההברן
 תוך זו, מהירה הסתגלות שלולא בודאות לומראפשר
 לאופנסיבה עברנו בה זמן תקופת באותה ממש,ימים

 אם רב ספק המנדט, סיום תאריך לקראתוהתכוננו
 השגנה אשר את להשיג מצליחיםהיינו
 באותה ידענו לא יותר, הכבדים הנשק כליאת
 אותם מפעילי החיילים, אמנם כראוי. לנצלתקופה
 במקלעים ובעיקר - היטב בהם שלטוהכלים,
 וב- לתמרונים תנאים מחוסר אך והבינוניים.הקלים
 בשלב לטפח היה ניתן לא בתחמושת, הצמצוםשל

 - הקרבות בראשית אח"כ להשיג אל -ההכשרה
 הסיוע את המקבלות היחידות בין ותיאוםשיתוף
 ה- ה"כבד" שהנשק נתברר וכך המסייע. הנשקלבין
 לנצלו. משניתן פחות נוצל מצוי, שהיהמעט

 ממשי, תרגול משהיה יותר "המסגרת",אימון
 ה- נעשים כיצד מושגים הקנית משום בוהיה

 ממש אחת, פעם מבוצע היה תרגול סוג כלדברים.
 בבצוע אף והדגש, ; חובה ידי יציאת לשםכאלו

 על הבצוע, של הטכני הצד על היה לא זה,הד-פעמי
 אלא היחידה, במסגרת חוליה וכל פרט כלפעולת
 כל שלגבי הכלליים העקרונות "מתלבשים"כיצד
 מן זאת, עם זו. מיוחדת משימה בבצועפעולה,
 הטוב היה עוד הדברים של זה שמצב לצייןהראוי
 ברשותן שהיה הזמן שהרי ההגנה, יחידות ביןביותר
 יו- עוד מוגבל היה לאימינים האחרות היחידותשל
 זה. מינימום אף לרוב, להן איפשר ולאתר

 ה- במושגי כלל ידוע היה לא אשר חשובדבר
 ל ע ה מ י ת ל ה " הוא ההגנה או הפלמ"ח שלהדרכה

]*



 אשר מפקדים יותר. כבדים נשק ולכלי יותרבות
 של ממ"ים בקורס הצטמצמה הצבאית הכשרתםכל

 הכנה כל' ללא נאלצו, מחתרת, ובתנאי ההגנהארגון
 יתר וחטיבות. גדודים על הפיקוד את ליטולמוקדמת,

 אלה, וחטיבות גדודים ליצור חייבים היו הם כן,על
 פרטים צרופי מתוך זה, בשטח קודם נסיון כלללא

 זעירות.ויחידות
 בהגנה, גם וכן בפלמ"ח, מפקדים בהכשרתהדגש

 הגישה דרך פיתוח על הכשרת-היסוד, על היהאשר
 הסתגלות שאיפשר הוא הצבאית, למחשבההיסודית

 הפ- ותנאי והמגוונים השונים התפקידים ואכןזו.
 בשנות הפלמ"ח בפני שעמדו לזה זה המנוגדיםעולה
 הקנית של זו שיטה שחייבו הם המלחמה ד עקיומו

 והמחש- הניתוח עקרון הצבאית, המחשבהעקרונות
 הס- לכל ויסוד תנאי הוא אשר 4(, התפקיד לאורבה

תגלות.
 גם היתה זו חינלך בשיטת כי להעיר יש זאתעם
 היסר הצבאית "המחשבה הקנית : מסוימתמגרעת
 מ"כ וכל טוראי כל הפיכת משום בה היהדית"

 הכלים את חסר שהיה בעוד אנפין", בזעירל,,גנרל
 ה- את לו שיאפשרו הסיגרה ידיעה של ם י י נ כ טה

 לתכנון בהתר רב זמן הושקע למשל, כךבצות
 פעולות מתכננים היו והחניכים המ=כים,בקורסי
 מסיימים היו המקרים שבריב בעוד ביותר,מורכבות

 פקודת היטב לנסח עדיין. שידעו מבלי הקורסאת
 בסוגי השליטה בשטח הרבה גם חסר כן רגילה.אש

 למוד הדורש ענין הטכני, לתפעולם החדשיםהנשק
 זה. בשטח דרך" "קפיצת ואיןממושך,

 וארגוןמנהלה
 הז2יג- העדר היה זה בשטח העיקריהלקר

 הק- המנהלה 'ויגרת ובעיקר המנהלחית,רה
 ביותר, פעוט גם ולו מבצע, כל ז2ל הכנתו ת. י בר

 הפ- בימינה מורכב מבצע י2ל מזו יותר היתהקשה
 הגדרת-סמכויות חוסר היה זה בשטח העיקריגם

 לעמלק, ו י ל ע בדיוק במה ידע לא איש יברורה

 בעיקר אליו. הנוגעות אחרות בבעיות מטפל ומיימי
 ה- או הרס"פ, של תפקידו בשדה. המנהלהלקתה
 ראוהו ההגנה, בארגון למעשה קיים היה לארס"ג,
 בככר תרגילי-סדר פקודות המשמיע כאדם ורקאך

"מצעדים.
 על שהוא איך להשתלט הצליחי עצוםבמאמץ
 היתה תמיר כמעט כי )אם המבצע י נ פ ל שהאספקה
 באיחור. מסתדרת היתה - ובעיקר מושלמת,בלתי
 ג/ בפרק הרחבה ביתר נדון זה נושא על *-

 הפעולות מן אחת אף כמעט כאשר התקופהזכלרה
 היה לכך והגורם בזמן, התחילה לא שלנוהיזומות
 כדי תוך אספקה על אך מנהלתיים('בעכובים

 - ההתבססות לקראת - לאחריו מיד או רב,הק
 של המושג ברצינות. לדבר היה ואי-אפשרכמעט
 לתקופה עד וזאת כלל, ידוע היה לא מנהלתי""דרג

 האהרון לשלב עד כמעט ולמעשה ; למדימאוחרת
 ה- את לציין צריך זה בשטה אף הקרבות.בתקופת
 מא- אך הסדיר, הצבא יוצאי שמלאו החשובתפקיד
 הצב- בבתי-הספר בעיקר רוכזו אלה שאנשיםחר
 תקופת כל ובמשך רב, באיחור תורתם הפיצואיים,

 הוא זקנו על "ללמלד מפקד כל צריך היההקרבות
 ביותר. הדבר נעשה יחסית כי יתכן להתגלח".כיצד
 היה זאת בכל אך מראש, לשער שניתן מכפיקלות
 לא אבדות בעקבותיו והביא מיותר, הזה התהליךכל

מועטות.
 אשר קל, פרט כאן להזכיר כדאי המנהלהבשטח

 המחתרת, ובתנאי עצמיים בכוחות גם לפתרוןניתן
 לחוי היא הכונה כראוי. העריכוהו לא מה משוםאך
 בסמ- ובעיקר מנהלתית, רשלנות מתוך החגור.סר

 לקרב לצאת לוחמים נאלצים היו הגבוהות,כויות
 על להם תלויים רמונים כדורים, מלאיםכשכיסיהם
 המכנסים. חגורת מאחורי תקועות ומחסניותהגורתם,
 סכנה בכך היתה הרי זה, שבמצב הנוחיות לאיפרט

,,, , 
-  ','( , ן ),,,,,,,%ן)ך',,,',!י', ,,, ,י;,,,, 

,,,)י ,, י ,.,,,,,

1., י% , .ן  41)-. .לי

 על ש"נתקעה" נערה להציל חש בפלמ"ח גדודמפקד
 חרוד במעין החטיבה בכינוס מפגן בשעתהחבל,
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 בהם מקרים כמה )היו הרמונים לגבי בעיקרדבה,
 של המכנס בתוך התפוצץ ורמון הניצרהנשתחררה
 גדול באשר רב, בזבוז וביחוד לו(, מחוצה אונושאו
 שהלכו והמחסניות הרמונים הכדורים, מספרהיה
 רבה להתמרמרות אף גרם זה מצב לאבוד. זובדרך
 הת- הוסר בכך ראו אשר הלוחמות, היחידותבתוך
 היחידות שדוקא לציין, יש ובצרכיהן. בהןחשבות
 והיו עצמאי, באופן הבעיה את לפתור ניסלעצמן

 זה, חגור מברזנט. או פשוט מבד חגורתופרות
 בהרבה הקל ספק בלי אך משלמות, אמנם היהרחוק
 הצרכים.על

 בש- הנשענת מחתרת, תנועת ההגנהבהיות
 קויים לא ת, י ח ר ז א ה ה י ס ו ל כ 1 א ה עלרותיה
 השרותים אותם כל קיימים היו ולא מנהלתימנגנון
 שרותים לוחם. צבא לכל הכרה בחינת הנםאשר
 אזרחיים, גופים ע"י מה במידת אמנם סופקואלה
 ב- הדרישות את מלמלא עדיין רחוק הדבר היהאך

 לחלוטין. חסרים נמצאו שרותים וכמה ומלואן
 שרותים להפריד צורך היה הקרבות ראשיתעם
 תחת ולהעבירם הקודמת האזרחית ממסגרתםשונים
 צריך אחרים ואלו הצבא, של המוחלטתסמכותו
 אופייני היה לא זה מצב כמובן מהדש. להקיםהיה

 למעשה והיה בכללה, להגנה אלא דוקא,לפלמ"ח
 תנו- בתור כן, על יתר הדברים. ממצב ונובעטבעי
 מע- אשר שרותים, מערכת ההגנה קיימה מהתרתעת
 - )לדוגמה בעולם המחתרת בתנועות כמוהטים
 וה- השרותים ארגון של זה בשטח האלחוט(.שרות
 ב- השרות ותיקי חשוב תפקיד כמובן מלאוקמתם
 ענפי אותם בכל רב נסיון רכשו אשר הבריטי,צבא

 הת- הפלמ"ח מיחידות אכן, לצבא. החיונייםהשרות
 לאלה, חרוצים" "תלמידים כמה מהרה עדבלטו
 אספקה תחבורה, בשטחי משל'הם יזמה בעליואף

וכיו"ב.
 לת- מיוחדת להתאמה זקוק שהיה י, א ב צענף
 הידיעות שרות המודיעין. ענף היה החדשים,נאים

 היה ואף לכן, קודם עוד אמנם קיים היה)הש"י(
 אולם ההגנה, של ביותר היעילים השרותימאחד
 לצרכי בשדה, ידיעות לאיסוף. התאים לא זה.שרות
 nsri אמנם הוא אף י א ב צ ה הידיעות. איסוףקרב.
 תקופת בכך הצטיינה וביחוד לכה קודם- עודקיים

 מבחינת אוביקט, כל של ש"הכנתו" שעהה"מאבק"
 אר ממש. לשלמות עד הגיעה ~לין, הפרטיםרכוז
 סיורים בעזרת מחתרת, בתנאי נעשה זה איסוףלם

 שיטת ידועה היווה .טרם בעוקר. אזרחי אופינושאי
 ע"י חומר' של והשגרתי השטתי והרכוזהאיסוף

 וא- אחרות. בדרכים ידיעות וקליטת תצפיותסיורים,
 בארז מסויימים לאזורים באשר - תקופות-מה היוכן,
 המאורעות שמלפני הידיעות מקורות נסתמובהן

 האזורימ עם בלתי-אמצעי מקשר שנבעו)מקורות
 וקציני - ערביים(, מודיעים של ומקורותהערביים,
 ידיעת-הנעשה בחוסר לתקלפת-מה הועמדוהמודיעין

 ומצ- חדשות שיטות לעצמם שסגלו עד האויב,אצל
 לאינפורמציה. חדשים מקורותאו

 ונוהגמשטר
 אלא ג מ צ ע ל ה ר ט מ בצבא והנוהג המשטראין
 המטרה. להשגת לסייע צריך אשר בלבדאמצעי
 המידה באמת ונוהג משטר לבחלן אסור זומסיבה
 לב- יש אם כי ויפה", חברותי דמוקרטי, הוא"האם
 של תפקידם למטרה. מסייע הוא מידה באיזורר

 היומ- חייה ניהול את לאפשר בצבא והנוהגהמשטר
 הן הערפה במחנה הן - הצבא יחידת שליומיים
 שיעילות כך - הקרב בשדה והן האמונים,בבסיס
 תפגע. לא צבאית פעולהכל

 ע"י ביסודם נקבעים היו בפלמ"ח והנוהגהמשטר
 המח- ותנאי בתקציב הגבלות - חיצונייםגורמים
 הפלמ"ח יחידות על כפו אלו חיצוניים גורמיםתרת.
 החקלאיים, במשקים הכלכלית התלות את אהדמצד
 ב- חוץ" "עבודת ע"י עצמה את נושאת יחידהכשכל
 את - שני ומצד בחודש, ימים. כ-15 המאכסןמשק

 ואת בצורתם, צנועים קטנים, מחנות שלהמסגרת
 חוץ. כלפי התבלטות מכלההמנעות

 ו בעיקרם "פרטיזניים" היו אלה ונוהג משטר-
 שהיו רק לא כי אותם, לשלול חלילה, הכונה, כאןואין

 ליחידות התאימו אף אלא המסיבות ע"יכפליים
 המח- מן היציאה עם אללם תקופה. באותההפלמ"ח
 ובמח- הגלולים הצבא במחנות לחיים והמעברתרת
 הפלמ"ח שמפקדי נתברר ה"רגילים=, האימוןנות

 על להשתלטות הטכניים הכלים את היוחסרים
 שרות- בתוקף אנשיה על והכפויה הגדולה,המסגרת
 לפועל": ה"מוציאים התפקידים ממלאי כלחובה.
 של לקיומה האחראים הם אשר והשלישים,הסגנים

 היו לא ביחידה, יום היים חי4 ללנרהולהמשמעת
 כל קיימות היו לא וכן במציאות. קיימיםכמעט

 צבא. יחידת חיי לניהול ההכרחיות"פקודות-הקבע"
 הרי המפקדים, על כך עקב שרבץ העצום לעולנוסף
 שונים, שלהם האינדיבידואליים הפתרונות היוגם

 היחידת וחיי פחות, מוצלחים או יותרמוצלחים
 לוקים.נמצאו

 לא כשהיחידות ביחוד ביטויים מצאו אלהלקויים
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 כמעט ביותר, ארוכה תקופה במשך הקרב. בתנאיהיו
 ש- בזמן לבצעה הצליתן אשר אחת פעולה היתהולא
 במקום - המפקדים ופיגור. איחור ללא לכך,נקבע

 לתכנון בפניהם, העומד הקרב לבעיותלהתפנות
 ההכרחיים לפרטים לדאוג נאלצים היוולסיורים,
 היה שניתן פרטים אך היחידה, בארגוןאמנם
 וע"י מתאימות, קבע פקודות ע"י בנקללפתרם
 יחידתיים ורביקסמלים שלישים סגנים,מציאות
 כל תזוזה, כל בכך. לעסוק היו שצריכים הםאשר

 ארגוני במאמץ כרוכה היתה ביותר, הקלהפעולה,
 בעזרת קטן מסמר ל"תקיעת הדבר היה דומהעצום.
 ק"ג". 5 בןפטיש
 רווחת שהיתה הסלידה את גם לציין צריךכאן
 המקובלים, הצבאיים והנההג המשטר כלפיבפלמ"ח
 כל אשר פסול דבר או ממש, "סיוטיי בהם ראואשר

 של חייהם את ולהיטיב הטוראים את "לדכאהפקידו
 מפקדים לראות היה משונה ולפעמיםהמפקדים".
 פת- למצוא ומנסים ונוהג משטר בבעיותמתלבטים

 פקודות אותן פוסלים היו אחת ובעונה ובעתרון'
 - אחת במלה שאלותיהם, על עונות היו אשרמשטר

 נורא "השד שאין נתברר דבר של בסופו"בולשיט".
 במיוחד הקללה. על עולה שבו והברכה כך",כל

 והטו- המפקדים אלה שבפקודות החיוב מןנתרשמו
 ביום והחדיר קיבל אשר פלמ"ח גדוד באותוראים
 תוך הצבא, של הכללית המשטר פקודת אתאחד
 הכללית ההרגשה המיוחדים. הגדוד לתנאי מהסיגול
 יום, לאותל עד שביצועם, הדברים אותם שכלהיתה
 כמ- אפשרי בלתי אף ולעתים ומסורבל, מורכבהיה
 ומהירי-ביצוע. פשוטים להיות הפכועט,

 הלוחמיםרוח
 לחייל לסייע - בצבא רוה-לוחמים שלתפקידה

 של ה ל י ע פ ה בהשתתפותו מתבטא זה סיועבקרב.
 המערכה. בהכרעת חלקו את תרום למען אחדכל
 ועוד נצחונות, להשגת חשובה כזל רוח כמהעד
 הכשלון, בזמן היחידות לשמירת - מזה,יותר
 הקרבות, בתקופת הפלמ"ח של מנסיונונתברר
 אבדות סבלו אשר יחידות אותן כיצד הדברהפתיע
 יום ממש להיים מתעוררות היו בנפש כבדותכה
 כאילו מחדש לקרב ויוצאות מכן, לאחר יומייםאו
 דבר. ארעלא

 ידועים המלחמה. בזמן ההסברה מלאה רבמקום
 להלחם, מוסיפות היחידות היו האם ספק בהםמקרים
 למא- אותן מדרבנות שהיו הציונות" "זריקותלולא
 הוגשה לא זו שהסברה היה שבכך המיוחד נוסף.מץ
 בלע"ז, "פוליטרוקים' מיוהדים' מסבירים ע"ילרוב

 המפקדים בידי דוקא אלא כאלה, גם היו 5יאם
עצמם.

 רמה. היתה הפלמ"ח אנשי של הלוחמתהרוח
 המידה, על יתר גבוהה אפילו שהיתה הגורסיםיש
 ואפסנו "אנחנו ליהירות, נטיה בפלמ"ח פותחהואכן
 וה- ההגנה יחידות בשאר בזלזול שהתבטאהעוד",
 בפעולה, לתקלות הביאה אף מקרים ובכמהצבא,
 וחי"ם. חי"ש יחידות עם בתיאום צורך שהיהבמידה
 גם באה זאת שהתנשאות לזכור יש זאת עםאולם,

 יחידות נמצאו בהם הקשים התנאים עלכראקציה
 בחינת היו כי ונרווה שיש תקופה, באותההפלמ"ח
 הרש- ליחידות )בניגוד הישוב, לגביאלמוניות

 והשכר המדים מן שנהנו למחצה, והרשמיותמיות
 החי"ם ההגנה, יחידות שאר לגביהבריטיים(.
 לראותם נטיה הפלמ"ח אנשי בקרב היתהוהחי"ש,

 בניגוד במלחמהע, ה"משחקים בלבד,כ"חובבים"
 - תפקידם כל ואשר המגוייסים-קבע,להם,

 שעה הקרבות, תקופת בראשית אף ואכן,מלחמה.
 למעשה נתבטלו הקודמים המפרידים הגורמיםשכל
 תפ- הקדומות. הדעות לשרור עדיין הוסיפולהלכה
 יחסית, הרבה, ה,,פרסומת" מלאה זה בשטח רבקיד
 במקצת - וזאת ו לה זכו הפלמ"ח פעולותאשר
 באמ- אשר הפלמ"ח, של ו ת ו י צ ר א - ל ל כבשל

 מנצ- נצחון על ידיעה כל במהירות הופצהצעותה
 הפלמ"ח. שלחונותיו

 הראוי מן בפלמ"ח, "הרוח" בסוגיתמשנגענו
 הוכיח, שלנו המלחמה נסיון בעיה. עודלהזכיר
 הגח"ל אנשי בקליטת הצליחו הפלמ"חשיחידות
 את בכללה הצבא נסיון של הממוצע מןלמעלה
 יותר ו ע מ ט נ שאלה בעובדה, לראות יש לכךהסיבה
 הגח"ל, אנשי את גם עד-מהרה גרפה לפלמ"ח,יינית אופ- שהיתה בעול, בנשיאה שותפות בפלמ"ח.מהר
 למש- היחידות, מן נפרד בלתי לחלק אותםוהפכה

 בגליל לפלמ"ח מגיעים הארוכים הצמרתחתוני
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 ואכן, היחידה, של פעילותה בכל פעיליםהתפים
 על ודברו באו גח"ל שאנשי המקרים היורבים

 כי אם מלאים, כשותפים "פעולותיו" ועל"גדודם"
 בחו"ל. עדיין נמצאו שהם שעה בוצעו אלהפעולות

 לפקודיהם המפקדים שבין היחס גם בכך עזר במעטלא
 המפקד של האנושית הגישה בפלמ"ח. רווחשהיה

 אף הסתגלותם, את הגח"ל אנשי על הקלהלפיקודיו
 זה יחס נוצל מקרים שבכמה להעיר הראוי מןכי

 את להשליט כוח היה לא שמאחוריו שעהלרעה,
 אחרים. באמצעים גםהמשמעת

לסיכום
 גוף-צבא כל נבחן הדברים, בראשית שצויןכפי
 הדפנו כיצד המעשה, עצם במבחן. עמידתוביכולת
 להת- ויצאנו גימא, מבד - ערב צבאות פלישתאת

 הטובה ההוכחה היא היא גיסא, מאידך -קפות-נגד
 לש במלחמה שלנו זו הצלחה במבחן. לעמידהביותר
- אחד דבר לולא ואופן פנים בשום מתאפשרתהיתה  
 השונות. למסיבות צבאנו של ההסתגלותכושר

 לטיב גם חלק היה צבאנו של הזאתבתכתה
 הפלמ"ח ממוצא הכמות אתם נשאו אשר יון ס נה
 מהלך כד חי הלמוד לנכונותמם

 הפלמ"ח בפה עעיצבו הבעונת מהן ראינו כהעד המלחמה-
 עמדר אלה בעתת ולמעשה -- המלחמה כדיתוך

 אולש ההגנה. יחידות '?אר בפני גם '?והבמידה
 נתאפשרנו ה מ ת ו כ ז ב ולראות לבדוק ננסהעתה

 נתברך בהם החיוביים הערכים מהם זו:הסתגלות
 הדבר, של בסופו לעמוד, לו איפשרו אשרהפלמ"ח
 ולטפחם לנוצרם שיש ערכים אותם הם רמה ובמבחן
 הסדיר' בצבאנואף

 שיצא ואיך - תכלית, כל ללא סתם, להון", הון "מן הדועכות, המדורות ליד כאן לגמו קפה קוביםכמה
 הוי. וביה, מניהמזה,

 הבדותות הפכו ואיך - ופקחית עליזה כוסית ועל רעים, בשיח הדרים, בחדרי כאן הפיחו כזביםכמה
 ישראלית. היסטוריה לפרקי לאמת, למציאות,והיו

 נרכש ואיך - ובמדברותיה ובגיאותיה הארץ הרי על כאן נמעכו שחוקות סוליות קילומטרכמה
 בי: בל-תנתק אהבה של ברית ממילא נכרתה ואיך הצבור, של הכולל הזכרון לתוך יריעות אוצרבינתיים
 והולכיה.ארץ

 "מוכה ומרוט, קרוע מבודר-שוליים, באוהל סוחף מטר בלילות ונמעכו צצו ותקוות יאושיםכמה
- קרקע, רצפת חשוףרבמטיזם",  בהירת ובוטחת, גאה אמיצה, לוחמים-ללא-חת, רוח בכך נתחשלה ואיך 

 אשליות. מעוטתעין,
 - עבודה ומימי צי. - עושים ט"חסקה'ס" ואיך באויריה. וגומרים חבל על בטיפוס מתחיליםואיך
 לב ומאומץתקציב.

- 
 עממי. צבא - טובים ומילדים מנגנון. - טוב ומרצון אפסניה. - וממטירות ציוד.

 הצבא של הגרעין את ראשם ועל עליהם נשאו מספר שנערים הדבר, והיה קם פתאום איך תביןאז
 כשהיה - חבלנים היו פתאום ואיך כזה. צורך כשנתגלה - ישראל לעם צנחנים היו פתאום ואיךהעברי.
 היה פתאום ואיך לארץ. מעפילים ספינות להביא צורך כשהיה - ימאים היו פתאום ואיך לחבל.צורך
 לעם. גדול צבא הקמת עצמו על לקבל שמוכן גדול מפקדיםחבר

 ההעזה, - ולאחריהם - טוב רצון כך ואחר דמיון. שעשועי לראשונה כלום. מלא מתחילהכל
 והעקשנות.ההתמדה

 שנים. שבע -ולבסוף
 רובד, גבי על רובד ומפקדים, טוראים של ענף ציבור כאן לו צץ בינתיים אולם תאמין. לאהאמן
 ולמדה הראשונים את שהדריכה הרוח אותה אחת, רוח מלכדת כולם ואת ו"צגחנים", ותיקיםחיתיארים,

 ' : עושים איךאותם
מאין

_4 
 יש.

 ן אויריה. -ומאוירן

4.י ן שחם( )נתן נטם ימיה. -וממים -
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 ר עג.
 ולפלמ"ח ל,,הגנה", האופייניות התכונות, היומה
 התנועה מן המעבר את שאפשרו הן אשרבפרט,

 חשיבות הקרב? בשדה המנצח לצבאשבמחתרת
 אלה, צבאיים-מקצועיים ערכים לציון ישמיוחדת
 לרשותנו כי אף עתה, גם פג לא רובם שערךמאחר
 יתכן כן, על יתר "חוקי=. וצבא עצמאיתמדינה
 להדגשתם, מיוחדת חשיבות יש אלה בתנאיםשדוקא
 שיהא האומות, ברוב סדיר, צבא של שמדרכלמכיון
 אלו. בנקודותלוקה

 "אוניברמליים" ויחידה לוחםיצירת
 היתה: הפלמ"ח של המקצועית היסודגישת
 בהתאם עליה שתוטל צבאית משימה לכלהכנתו

 להת- הפלמ"ח היה צריך העליון הפיקודלהוראות
 שו- אויב סוגי וכנגד שונים במצבים לפעולהכונן
 כנגד סדיר צבא עם בשיתוף הפעולה מן החלנים.
 מוחלטת מחתרתית לפעולה ועד אחר, סדירצבא
 המשימות את נבחון באם ואמנם, עוין. שלטוןכנגד
 קיומו שנות שמונה במשך הפלמ"ח על הוטלואשר
 לחלוטין, שרנה טקטי אופי בעלי מבצעיםנמצא

 לא למשנהו מבצעים של אחד מסוגכשהמעבר
 זמן תקופת לא ואף התראה, כל כמעט לוקדמה

 המשימה לקראת והתכוננות להתארגנותמספיקה
החדשה.
 העיק- כתפקידו הפלמ"ח ראה סוריה" "ימימאז
 יתחדשו באם הערביות בכנופיות המלחמה אתרי

 על הוטלה 1944 בשלהי לפתע, יהנה,המאורעות,
 ללא אח"כ, הפורשים. בארגונים המלחמההפלמ"ח

 בשלטון למאבק הפלמ"ח נכנס מוקדמת התראהכל
 למערבולת הוטל קצרה, הפוגה לאחר ושוב,הבריטי.
 ההע- קיום עם בבד בד אלה וכל בערבים.המלחמה

 למיניהן, עונשין פעולות והיבשה, הים בדרךפלה
 אבטחת כמו אחרות, יפעולות בקרקעהאחזויות

 צנור על והשמירה בנגב, ה,,עליות"אחת-עשרה
המים.

 כהגנה, כמוהו הפלמ"ח, נאלץ זה מציאותלאור
 כן על הסוגים. מכל משימות לביצועלהסתגל
 כה אנקתו את והכשיר מבנסה את הפלמ"חהתאים
 אחד פעולה מאורח לעביר רב קושי ללאשעכלו
 הדגש אוו פעם אף שמו לא זו מסיבהלמשנהה
 ליתר מוחלטות מסגרות קביעת עלבפלמ=ח
 תקן למעשה המשם, לא --- טקטי לארגת באשרדות.
 כל tpw נ בכלי ולא באנשים לא -- ושגרתיקבוע
 לפעו- מוכנה להיות היתת וצריכה - אומנהיחידה

 ם יכ
 הן : וצרופיהן קרב צורות של במכסימום -לה

 יותר, גדולה טקטית יחידה שלכיחידת-משנה
 יחידות-משנה כאוסף והן ת, י מא צ ע כיחידההן
 ים ט ר פ כ;,אוסף" אף - ולעתים יותר, ת ו נ טק
 ם. י מ ח ול

 מיו- הכשרה חייב "אוניברסליות" של זהעקרון
 הדבר מצא ואכן, המפקדים, ושל היחידות שלהדת
 רבים. בשטחים בטויואת

 הפרט הכשרת1.
 במצבים, לפעול המסוגלות יחידות להכיןהצורך
 העלאת את חייב ם, י נ ו ש ובתפקידיםבמבנים
 להתאמן טעם היה לא ביחידות. ט ר פ ה שלכושרו
 להיוצר. העלללות האפשרויות מיני כללקראת
 כזה יסודי אימון פרט לכל לתת העדיפו כךמשום
 ומצב. מצב לכל קושי בלי להתאימו יוכלאשר
 נר- הכשרה ללא כמעט - בפלמ"ח טוראי כלכמעט
 במקרה הכיתה מפקד את להחליף היה מסוגל -ספת
 על עצמאית לפקד פתם, כל על או צורך,של

 בה ,?השימוח? -- )החוליה כיתה יצליחידת-משוה
  נעשה זה דבר המחתרת(. בתקופת מאד רתחהיה
 ,?יקול כושר והקנית המלחמה עקרונות לימודע"י

 "הלוחם אמוני במסגרת ופרט. פרט לכלעצמאי
 רבות משימות ביצוע פרט כל על הוטלהעצמאי"
 וכו'. מארב חבלה, סיור, הגנה, תפקידיושונות:
 הביצוע לכושר נוסף פרט, מכל נדרש אלהבתרגילים

 תכ- על ו מ צ ע ב ולהחליט לשקול גם י, נ כ טה
 ינקוט. בה הדרך ועל פעולתונית

 כלי של במכסימום אומן בפלמ=ח טוראיכל
 נשק של הטפוסים רבוי הצבאיים.הנשקלוהמקצועות

 וההכרה אחד, מצד - היהודי בישוב מצוייםשהיו
 מנת על האויב, של נשקו כלי את לדעתבצורך
 את שקבעו הם שני, מצד - הכושר בשעתלנצלם

 כל להכשיר ההכרח ואלו הנשק","אוניברסליות
 הוא האפשר ככל רב תפקידים מספר למלויפרט

 שמשך במידה הרבים. במקצועות להכשרהשהביא
 פרט לכל נתנה שלמות, לידי להגיע הניחהאימון
 רמוני- של טפוסים 2 רובים, סוגי ב-3--2הכשרה

 מקלעי", טפוסי 2-3 מקלעים, תת טפוסי 3--2יך,
 הקלה במרגמה אימון השונים, האקדחים בסוגיאימון
 ובעזרה בחבלה בסיירות, למדי יסודיים מושגיםוכן

 היחידות פוצלו זו, כללית הכשרה לאחרראשונה.
 - ובודדים בסיור; יותר, הכבד בנשקלהתמחויות

  וכיתוב. קשרים חבלנים, חובשים, : מקצועכבעלי
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 לביצוע הפלמ"ח יחידות בהכשרת נוסףגורם
 הרבה הלב תשומת היה המשימות של ם ו מ י ס כמ

 פרט כל של ת ו ל י ב ס ה כושר לטיפוחשהוקדשה
 ב- מיגעים מסעות קלים, לא יומיומיים תנאיםופרט.
 אימוני מפרך, גופני אימון קשים, ומים תזונהתנאי
 אלה כל - הלוחם ות ר וטיפוח מחשלים,קפ"פ
 ואכן, פלמ"ח. איש כל של הממוצעת רמתו אתהעלו
 הנסיגה את היתר בין שאיפשרה היא וו סבילותרמת

 אלנבי בגשרי שחבלו היחידות של והקשההארוכה
 הנועזת הפשיטה ביצוע ואת המאבק, בתקופתוענה

 הכפר על פלמ"ח מחלקות שתי של הטוח"ו"ארוכת
 שאותן לציין חשוב השחרור. מלחמת בתחילתסעסע,

 במסע-אימונים דן נחל את חוצה פלמ"חיחידת

 נתפרסמו ושכה סעסע, על שפשטו מהלקותשתי
 שלהן, המפרך הנסיגה ומסע זה נועז מעשהבזכות
 והפיזי האישי והכושר נבחרים, מחיילים הורכבולא

 כולה בפלמ"ח הממוצע על עלה לא שלהלהממוצע
 בשטח ההישג הוא המפתיעים הדבריםאחד
 מ- יותר )לא יחסית קצר זמן תוךההדרכה,
 אוביקטיביים ותנאים בשנה( אימון ימי80---70
 בכלי הפלמ"ח חיילי שלטו מידה באיזו מפליאקשים.
 עם ו י ח לא המחתרת תנאי בשל כי אףהנשק,
 "תחושת-השדה". בהם הוחדרה מידה ובאיזונשקם,
 החומר היה במעלה ראשון גורם לכך. סיבותוכמה

 המדרי- של והן הטוראים של הן המעולה,האנושי
 או וחי"ש, גדנ"ע יוצאי כלל בדרך אלה היוכים.

 ידיעות גרעין עם באו אשר הנוער תנועות חניכי'
 זה אנושי לחומר האופייני "דבר מביטל. לא לגמרי,

 נוצלה מכך כתוצאה להתאמן' ו נ ו צ ר היהבמיוחד
 האפשרית, ביותר היעילה בדרך אמונים שעתכל
 השלטונות, בפני הבטחה על שבוזבז הזמן למשל,כך
 היחידה של כללית לחזרה ונוצל בוזבז, לא הואאף
 וחוז- מוחלפים המבטיחים משהיו הנלמד, החומרעל
 יכול כיצד להבין קשה לרבים היחידה. אלרים

 כשכל - למשל ברובה, קליעה רמת להשיגחייל
- 20 על ערלה אינר שירה הכדוריםמספר  השוה 
 סדיר, בצבא חייל של זו על עולה אףולעתים

 לאמובים. כמעט מוגבלת בלתי תחמושתכשלרשותו
 שכל בכך דוקא לראות יש לוה הביאור אתאולם
 20. על עלתה לא לרשותו שעמדה הכדוריםמכסת
 ה, י ר ח כדור כל ירית היתה בפלמ"ח חייל לכלואכן
 עשרות על העולה ממשית תועלת ממנו הופקהוכך

 רגילים. בתנאיםכדורים
 במדת רבה במדה נקבעת האימוביםיעילות

 התנינים. של והענין-בשעור להתאמןהרצון
 הסיבות בשל ושוב, מופלא, מיזוג "ושגבפלמ/'ח

 בעז- אשר - והאמונים העבשה שלהאוביקטיביות,
 האמונים. לאנשים פעם אף "נמאסף ולא כמעטרתו
 השעורים היו ההגנה ופלוחות שאר שברובבעוד
 הזמן ומרבית יעיל, ללימוד מדי ומפתריםקצרים
 בצבא הרי הקודם, השעור על חזרה עלבוזבזה
 לחוסר המרוכזת האמונים תקופת גורמתהסדיר
 ככל יותר ילתר המתבטא דבר להתאמן, בולטרצון

 האמונית סדרות יותר. מתארכת זו אמוניםשתקופת
 מכדי מדי קצרות היו בפלמ"ח יום 14--10של

 במדה ארוכות ומן ובאותו האנשים, עללהמאס
 ואכן, המפוזר. האימון ממגרעות לסבול שלאמספקת
 שלב לאנשים להקנות מספיקים היו כזל סדרהבכל

 למלתו. ש ב מסויים, מקצוע אף אומסויים,
 אנשיו של ד ק פ מ ה גם שהלה במלמ"חהמדריך

 ולא לקרב, אנשיו הכשרת את לפניו כמטרהראה
 כך, משום אחר. או זה מסוים שעור של בצועואת

 והקדיש המקצועת המדריך מן יותר רב עמלהשקיע
 על יתר ביחידתה פרט לכל יותר רבה לבתשומת

 קבועה ת ו ע ש למערכת כפות היה לא זה מדריךכן,
 העביר בו מקרה ,ובכל לשעור, שעור לכלבאמונים

 לא לו, שהוקצב הזמן מן יותר מהר הנושאאת
 הקדיש - ולהיפך הבא, לנושא לעברר כללהיסס
 לא שהוקצה שהזמן במדה יותר רב שעותמספר
הספיק.

 שעות למספר להוסיף יש השדה אמוניבשטח
 ב- בשדה, החקלאית העבודה את שלהלכה,ה"א"ש"
 קטן אינו זו של ערכה העבודה". "תקופותמסגרת
 של מערכו השדה, תחושת הקנית של בשטחכמעט,
 היתה לכך נוסף האמונים. במסגרת המיוחדהשעור
 אימוני- שעות של הגדול למספר מכרעתהשפעה
 החר את מפתחת בלילה אמון שעת כל כיהלילה,
 וכמה כמה פי ביום, בשדה ההתמצאות לגבי גםשים,

 ביום. בשדהמשעור
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 בטחון צמח אלה והדרכה אימוןבדרכי
 וה- הזעירה היחידה של והיעילות היכולתבהיקף
 שנר- המקצועי הכושר בצרוף ואלה, הפרט.לוחם
 ב- הרגיל, הפלמ"ח איש הפעלת את איפשרוכש,

 השר בתקופות שונים, ובתפקידים שוניםמבנים
 מפר- היה שהפלמ"ח שעה השחרור. מלחמת שלנות
 מת- - יכולת וללא קטנות, ביחידות הארץ בכלזר

 גדולים מחץ" "אגרופי לרכז - אוביקטיבייםנאים
 על כיתה( ואף )מחלקה, קטנות יחידות הגנויותר,
 לא ת י ס ח י ש ויחידות, י מבודדות ישובנקודות
 מעוזי ולכבוש לתקוף העזו גדולות, יותר הרבההיו
 הצבאית שההלכה ספק אין וכו. לוד כצפת,אויב

 לא הסטנדרדטי, והאימון זרים, צבאות שלהשגרתית
 בעצ- ודלות קטנות כה יחידות להניע מסוגליםהיו

 שה- מקרה זה ואין כאלה. ו"חוצפה" לבטחוןמת-אש
 זעירות ביחידות כן לפני ופעל אלמן אשרפלמ"ח,
 ה- בין גם היה "פרטיזני"' פעולה ובאורחבלילה

 שלושה גדול. מידה בקנה יום לפעולותראשונים
 ע"י בוצעו גדוד במתכונת מהראשוניםקרבות-יום

 טבעי והיחידות. המפקדים שגילו ההסתגלותלכושר
 בחזיתות, והמבצעים הפיקוד תפקידי מרבית כיהיה

 האס- חניכי מפקדים ע=י בוצעו ובגדודיםבחטיבות
 והפלמ"ח. ההגנה שלכולה

 לפ- המהיר המעבר את שאיפשר הוא זהחנוך
 הטק- לניצולם יכולת והקנה גדולים, במבניםעולה
 כל נרכש לא תקופה לאותה שעד כלי-הנשק שלטי

 קודם גם ידועים היו ת ו ד ו ס י ה שהרי בהם.נסיון
 שבנמצא המושגים את לתרגם היה שנדרש וכללכן,

 אף שנתחדשו. הנשק ולכלי יותר הגדוליםלממדים
 הנו כידוע אשר המתהוה, הישראלי השריוןבחיל
 לא אשר ושיטות כלים בחימוש, העוסק חילסוג
 הפלמ"ח מקרב מפקדים בלטו שכמותם, להגנההיו

 ביותר. פעיליםבתפקידים
 למכ- הוכשרו והשלבים, הדרגות בכלהמפקדים,

 דבר בהפעלה. והן בפעולה הן ת, ו ש י מ ג שלסימום
 של רמתו בהעלאת וראשונה, בראש התבטא,זה

 לפ- מוכן להיות צריך היה אטר ך ו מ נ ההפיקוד
 ועירה, ביחידה השולט י, א מ צ ע כמפקד הןעול

 אני הכל. את יענה שהתקן באשליה מאד המורה סכנה קיימת בצבא.אנו
 יזמה כל לימול המכוונים והחוקים התקנות לכל הכללה בתור "תקן" במושגמשתמש
 במשמעת בצורך מזלזל איני וכן והתיאום, האחידות בהכרח מזלזל איננידרמיים פמנ- חוקים עם סמנדרטית למסגרת ולמסרה - ובקרב שלום בימי - המפקדיםמידי

 ומפקדיהן היחידות של והמסירות היזמה בלעדי כי מורה הנסיון אךובריכוז,
 )וקנה- אדם של ביכולתו שתלוי מה שכל ידענו, תמיד שהגענו. למה מגיעים היינולא

 את לבצע הסמנו לא פעם אף ייעשה. - אצלינו( מאד גבוה היה זאת ליכולתהסדה
 היו להצלחה הסכויים באם - ביותר המסובך המבצע את ביותר, המסוכנתהפעולה
 למעלה. עד מלמטה היה וזה האנושית. האפשרות בתחוםנתונים

שוליא
 בכינוס( דברים)מתוך

 הפל- גדוד של הדינמי ההגנה קרב : פלמ"חיחידות
 רבת והעמידה ההתקפה ק, מ ע ה ר מ ש מ במ"ח
 גדוד והשתחמות ה, י כ ל מ ב גדוד אותו שלההוד
 האר האימון דרך אכן, וד. ל על בקרב אחרפלמ"ח

 ומהירות לגמישות יכולת שהקנתה היאניברסלית,
 פעולה. ואורחיבשנוי-מבנים

 הפיקודהכשרת2.
 היא הפרט, לגבי נהוגה שהיתה חינוך דרךאותה
 - מ ה של המיוחדת לדרך והיסוד התנאי גםשהיתה

 לער- ד, י ק פ ת ה לאור המחשבה : בפלמ"ח ד קפ
 זה מחשבה אורח ם. י ע צ מ א ה לאור המחשבהמת

 מ- אחד הוא הוא והפלמ"ח, ההגנה למפקדישסוגל
 שהג- וכפי ונצחוננו, עמידתנו ל"נס" היסודגורמי
 היסוד הוא - עמידתנו יכולת את לכן קודםדרנו

 כיתה- מפקד היה )לעתית למדי מגוונת אךאמנם,
 נשק סוגי חמישה עד להפעיל לדעת חייבמוגברת
 קלה מרגמה מקלע, מקלעים, תת רובים, -שונים
 הג- במסגרת משנה כמפקד והן חבלנים(,וחולית
 שלו. מזודולה
 בה מסוימת מגרעת כאן להזכיר חשוב זאתעם
 - כ ט ה הבקיאות חוסר והיא וההגנה, הפלמ"חלקו
 שגרה מלחמה. דרכי ובביצוע נשק כלי בהפעלת ת ינ

 לער- ואסור הכרח, בבחינת הם זה בשטחוסכמטיות
 רווח ת. י ט ק ט ה ה ב ש ה מ ה לגבי בסכמטיותבבם
 הביצוע של בטכניקה שיגרה שטיפיח החששהיה
 המפקד. של ההגיוני השיקול ובכושר ביזמתויפגע

 תפישה מתוך ואם ידיעה חוסר מתוך אםובעובדה,
 שגרת את לפתח הפלמ"ח הצליח לא מוטעית,כללית

 מגבי- שאינה רק לא שיגרה אותה כי אףהפעולה,
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 לשי- המפקד את משחררת אף אלא היזמה, אתלה
 פעולתו. ולתכנוןקול

** 

 מוכנים- פתרונות אין לעולם במלחמה,אכן,
 למש- דומה אחד טקטי מצב אין לעולם כימראש,
 כלי קבועים, בלתי הכוחות יחסי שונה, השטחנהה
 אין זו מסיבה שונה. הלוחמים ואופי שוניםהנשק
 את ורק אך אלא מסוימים, פתרונות אוסףללמוד

 ה- את היטב להכיר יש הפתרלן. למציאת ך ר דה
 העקרו- ואת הכוח לרשותי העומדיםאמצעים

 אלה. אמצעים של ביותר היעילה להפעלה ת ונ

 לילה פע1ל1ת3.
 את להעלות הכרח כאמור, היה, ולפלמ"חלהגנה

 אר פתוח ע"י היחידות של הטקטיותאפשרויותיהן
 הת- תהילה מיוהד. באופן ה ל י ל ב - ה מ ה ל מ הרח
 הפ- ויכללת הפרט של רמתו בהעלאת הדברבטא
 ב- שהוקדש הרב המקום הקטנה. היחידה שלעולה
 בתקופת ביח,וד - הלילה לאימוני האימוניםתכנית
 אותותיו את נתן - שלאחריה ובתקופההמאבק
 ויחידות פרטים ע"י משימות של המוצלחבביצוען
 פער- לציון ראויים במילחד "המאבק". מתקופתהחל
 - כן ולפני י הכרמל בהר הראדאר על ההתקפהלת
 קטנות חוליות ועשרות כאשר המסילותיי,"ליל
 תקלה כל ללא הברזל, במסילות הארץ בכלחיבלו
 הר- בטיפוח גם הוחל תקופה באוהה כבר אךכמעט.
 בפ- היסוד בלילה. ת ו ל ו ד ג יחידות הפעלת שלעיון
 ולמעשה הקטנה, המשנה יחידת נשארה אלהעולות
 רבלת, קטנות זעירות יחידות כפעולת לראותןאפשר
 אחד. מנהל .פיקוד ותחת הדדי, וסיוע היאוםתוך
 בלילה, הפעולה ליכולת ועיקרי חשוב תנאיואכן

 היחי- של הכשרתן היה הגדולות, במסגרותוביהוד
 לילה פעולות ך. ו מ נ ה והמפקד ת ו ר י ע ז הדות

 המע- שחרור מבצע היו גדולה במסגרתאופיניות
 הפלמ"ח של , ראשון מבחן שהיה מעתלית,פילים

 ויינ- ו"ליל בלילה, גדוד במתכונת יחידהבהפעלת
 באזור איש מ-1000 למעלה הופעלו כאשרגיט",

 ה- מן וכאן אחידה. אופרטיבית תכנית ולפיאחד,
 כל ללא כמעט בוצעו אלה שפעולות להזכירראוי

 כגורם משמש הזמנים לוח כאשר קשר,מכשירי
 היחידות. בין כמעט היחידיהמתאם
 היתה הזעווה ביחידה הלילה שפעולתבעוד
 שקט התקרבות מסע על לחלוטין כמעטמבוססת
 יכלה שלא במידה הגדולה, היחידה הריונסתר,
 בהצלחות זכתה היקפה, מפאת זה יתרון עללשמור
 הח- ע"י האויב של האש יתרון ביטול בשלבעיקר
 אחרים. הפתעה גורמי וניצולשכה,

 הארץ וידיעת הסיירות פיתוח4.

 בפלמ"ח האימונים תכנית של חטופה סקירהאף
 שהוקדש זו בתכנית הפרק היה ניכר מה מידתגלה

 מרשותם הופקעה הסיירות הארץ. ולידיעתלסיירות
 פחת לא זמן באותו כי )אף בלבד המקצוע בעלישל
 יחידים(, של כמקצועם הסיירות טיפוח ל ד ג אףאלא

 הפלמ"ח. אנשי כלל של המוני לנשקוהפכה
 בכל להשריש היה זו הכשרה שלמתפקידה

 היא אשר תחושה השדה", "תחושת את ופרטפרט
 שלי- מלאה היא אך מעולה. לוחם לכל תנאיבבחינת
 למעשה. הלכה הארץ הכרת - נוספת חשובהחות
 לפעולה, יוצא שהיה הפלמ"ח, חניך לוחם, כלואכן
 ביום הן הארץ, שטחי במרבית בית בן עצמוהרגיש
 בלילה.והן

 ראשית דרכים. בכמה כאמור בוצעה זוהכשרה
 שנית- הסיור; ויסודות בטופוגרפיה מכיון אימיןעי"
 והתמצ- סיירות ותרגילי השדה אימוני שילובע"י
 מסעות. ע"י - ושלישית י בלילה והן ביום הןאות

 את שהקנתה היא - המסע - זו שלישיתדרך
 הפלמ"ח. לאנשי הארץ שטחי רוב על היסודמושגי
 הטופוגרפי, אופיל ; שטח על כללי מהסג קבלתואכן,

 ה- והכוונים שבו האויב כפרי שלו, המיםמקורות
 וגורמים ישובים של ההדדית והתנוחהעיקריים

 לחייל ביותר רבה חשיבותה - ראשיים,טופוגרפיים
 שבאותו המקומות לאחד משימתו בתוקףהמגיע

 בורג רק שיהיה, ואסור להיות, צריך אינו החייל בצותא. וגם ביחידות גם לפעול שיוכל חייל לאמן יצטרךעמנו

 הפרטיזנית הפעולה מילאה הראשונה במלחמתנו גם הגדולה. הצבאית המכונה כתוך עצמאית פעולה כושר ומחוסלפסיבי
 בעתיד גם מלחמות תבאנה אם פרטיזניות. לפעולות מיוחד כושר להם היה מההגנה, בעיקר שבאו וצעירינו, חשובתפקיד
 בעמק ובשפלה, בהר : מקום בכל התמצאותו כשרון חייל, של האישית היזמה כאלה. בפעולות הצורך מן אז גם נמנעלא

 יפה, וביום בסגריר ובקור, בחום ובלילה, ביום היום, משעות שעה ובכל עירונית, ובשכונה בשדה וסגור, פנוי בשטחובגיא,
 הן אלה אישיות סגולות - ורוחנית פיזית עצמאות צפוי, בלתי ומכשול קושי לכל מהירה תגובה כושר וסביבתה, הארץהכרת
 גוריון בןד. הצבאי. לכושרנו הכרחיתנאי

92



ז

 ב- מובהקת התמצאות מתמצא אינו אפילו ואםחבל,
 יהיה לא שוב אלה, ידיעות עם דוקא. קטעאותו
 בין ההבדל אח"כ בלט זו מבחינה בשטח. ר זהחייל
 למגויי- ואפילו הגח"ל, לאנשי הפלמ"חאנשי
 הגנה, אנשי היו שלא הארץ' ילידי החדשים,סים
 הארץ על המינימליות הידיעות להם היו לאואשר
 הרבה גורעת השטח לגבי ורות הרגשת אכן,ואופיה.

 החייל. שלמכושר-הפעולה
 הי- פלמ"ח יחידת שכל שעה המלחמה,בראשית

 זו תכונה מצאה בארץ, מסוים לאיזור צמודהתה
 ע"י בוצעו ארוכות-טוח פשיטות ביותר. מרוכזבטוי
 ירו- ובהרי במשולש בגליל, )ביחוד פלמ"חיחידות
 דרך אותה את עשו לא המקרים ברוב אשרשלים(
 ה- בסיוע באזור, הכללית התמצאותם אך לכן,קודם
 תק- ללא הביצוע את שאפשרה היא במפה,קריאה
 אחר לאיזור עוברת היתה כשיחידה גם אךלות.
 השטח ולימלד ההתודעות פעולת היתהבארז
 רק ולא החטיבה, אנשי ל כ של חלקם מנתהחדש
 משימה איזו אם ואף בלבד. והמפקדים הסייריםשל
 ל- עד בטחון חוקי מהמת ב"סודיות" נשמרתהיתה
 ה- תחילת לאחר רב זמן עובר היה לא האפס'שעת

 לגבי בבית" "כמו היו היחידה אנשי לכלפעולה,
השטח.

 מקום "כל : הארץ -.אהבת נוסף דבר נבעומכאן
 הוא והדגש אתננו", לך - רגלך כף תדרוךבו
 מספיק עמדו לא עדיין כי דומה ך". ו ר ד ת "על
 עמי- בגילויי וידיעתה הארץ אהבת של מקומהעל

 ב- הברק תש"ח-תש"ט. במלחמת ונצחוננודתנו
 השטח על בדברו לוחם, של הקדושה ורטטעינים
 להסביר כדי בהם יש אתו, במגע בבואו או לחםבו
 הכוח מקור ואת הארץ לקרקע ההצמדות סודאת

 ולגבורה.לעמידה
 "פלו- המילולי שפירושו פלמ"ח, השםלמרות

 המ- במובן חיל-מחץ הפלמ"ח היה א ל מחץ",גות
 להיות פרטנזיית לו היו לא ואף המלה, שלקובל
 הכ- אשר רגלים, חיל יחידות : להגדירו אפשרכזה.
 ל כ לביצוע שתתאמנה לכך כינה הצבאיתשרתן
 '(. מינימליים נוספים והתמחות הדרכה לאחרתפקיד

 אף וזאת בזבוז, בגדר והוא יש מיוחד מחץ חילס
 ורווחת הולכת הצבאות ברוב אחרים. ומדיגותבצבאות
 בלי אשר אוניברסליות, יחידות הכשרת התובעתהדעה
 יהיה אפשר מיוחד, טכני אימון תוספת ע"י רב,קושי

 עליה או האויר מן נחיתה פשיטה, בתפקידילהפעילן
 הצר- מכסימום על לענות מסוגלות כאלה יחידותבחוף.
 אנ- אימון מבחיגת הן בנינן, מבחינת הן הטקטייםכים
 שלהן. הנשק כלי מבחינת והןשיהן,

 1 הגב על - האספקה כל המלח. ים חופי לאורךמסע

 המשימה באחריות נושא לגורם פרט כלהפיכת
 ואח- פעיל שותף עצמו הרגיש פלמ"ח אישכל
 האחריות שותפות יחידתו. של ואופיה לקיומהראי
 ירוח של - המעשית והמשמעות - המקור היאהזאת

 ה"רוח". עללה כן השותפות שגדולה ככלהיחידה".
 וה- ההגנה רוח חשבון על נזקפו הישגיםהרבה
 ש"רוח" ההערה בלוית קרובות לעיתים אךפלמ"ח

 ב ד נ ת מ ה החייל אצל רק ואפשרית אופיניתזו
 טמונה טעות אכן' ה. ב ו ח ה - ס י י ו ג מ לבניגוד
 בה. כרוכות רבות וסכנות זהבגיש'ה

 אנשי רוב בלב עמוק טבועה שהיתהה"ציונות"
 היא היא מרובה. השפעה אמנם לה היתההפלמ"ח,
 אפשרי", וה"בלתי הקשה אל הפלמ"ח אתשכיונה
 מוסדות אשר את אף ולבצע לתבוע כוח שנתנההיא

 הר- אנוש", מיכולת "למעלה ראו והישובההגנה
 הרקע הם והאומה הישוב לגורל האחריותגשת

 הארגון שטחי בכל הפלמ"ח של החלוציותלצמיחת
 שחייל שעה אולם קיומו. שנות שמונה בכלוהטקטיקה

 בתוך או ומסוכנת קשה משימה בפני עומדבודד
 ה"ציונות" על חושב הוא אין משתוללת,סופת-קרב

 ה- הציונות מערכת בתוך א ו ה עמידתו ערך עלאו
 המעו- מעמד, להחזיק כוח לו הנותן הגורםלוחמת.

 דבקותו הוא קשות, למשימות להתנדב אותורר
 דאגתו במפקדיה אמונתו ביחידתה החיילשל
 נרכשת ביחידה כזו ואמונה ולאנשיה. היחידה ם של
 בעול. בנשיאה השותפות הרגשת קיימת אם ורקאך

 שיסכים כדי חייו, את לסכן יאות שאדםכדי
 מתמדת, ומתיחות-עצבים סכנה סבל, בתנאילחיות
 ממלא שהוא התפקיד בחשיבות להאמין הואצריך

 לאוירה בהם. ולבטוח ומפקדיו חבריו אתולאהוב
 מרגישים אינם האנשים באם רק להגיע אפשרכזאת
 שרגיש אחד כל ובאם עליהם, י ו פ כ כ המפקדאת

 ליחידה. באחריות כשותף למעשה, הלכהעצמו,
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 בעל כל היה בפלמ"ח והנוהג המשטר חוקתלפי
 למשל כך ממנה הגבוה המפקד של ו צ וע יתפקיד
 הפלתה עמשי כל במהל קבוע יועץ המ"מהיה
 מטה כל הפך ד בדרך הפלטן. במטה קבועוחבר
 המג"דים, היחידה. אנשי '~ל צמיחה-אורגניתלכעין
 של באי-כוחם עצמם ראו הפלמ"ח, מטה חברישהיו
 החלטה לכל 4אשר בפניהם ואחראים פיקודיהםכל
 בעל הוא שאכן הטוראי, הרגשת הפלמ"ח. מטהשל
 השותפות להרגשת להתמסרותו הוסיפה עצה,זכות
 הר- של מקורן הרה כך היחידה". "רום לגיבוששלו,
 של )חיובית( בתסיסה הפלמ"ח במטה החלטותבה

 המ- דרך לטוראי מגיעה היתה הוראה כלהשורות.
 ההוראה. להסברת אחראי עצמו רואה כשהלהפקד,
 באה לא המפקדים של זו שהתיעצות לצייןחשוב
 ב- אלא ה, י ר ח א ל או פקודה מתן במקוםמעולם
 היה זו בדרך ה. ד ו ק פ ה ן ת מ י נ פ ל האפשרמידת
 לניהול האחריות במכסימום נושא תפקיד בעלכל

 היחידה.עניני
 בעל כל - נוסף מעשי יתרון גם היה זולשיטה

 דרגה בעל של התפקיד במלוי שותף היהדרגה
 עת בכל מוכן היה וכך בוז והתמצא ממנו,הגבוה
 להוסיף, יש מקומה את למלא או הלז אתלהחליף

 המשנה מפקדי לשיתוף הפלמ"ח של הנ"ל הגישהכי
 אף גרעה לא הוראה מתן לפני.בהתיעצות
 - ו ק פ ה של והערכתה ערכה ממקומה, נימהכמלוא

 המסירות במלוא מבוצעת היתה משניתנה, וזה ; הד
 חש המפקד או הטוראי כי - האפשריתוהדיקנות
 להן, שותף אלא פקודות מבצע רק לאעצמו
 מא- את והגבירה מסירותו את שהעלתהתחושה
 4.מציו
 יחידה כל של עברה את למצות הפלמ=חידע
 "סביב צ'יזבאתים בצורת אם זו, תמציתולהעביר
 יחידתיות, בין ותחרויות כנוסים ע"י ואםלמדורה",
 ה- התבטא בעיקר אך פרט. כל של לקנינוולהפכה
 )לאו מוצאם ליחידת מפקדים להחזיר במגמהדבר
 פלוגה לאותה אלא מחלקה, או כיתה לאותהדוקא
 תפקיד. חילופי בשעת או קורס סיום לאחר גדוד(.או

 ליחידתה ם ש להקים מסוגל חייל כל לאאכן,
חובה

 גםן
 והעי%עא%- והיאגישהמרוב חמורה, סכנה

 כראות הגבוה סו הוראות את2ם,"
IpD~ נה 

 המ- של הראשתות ההוראות מן טוב הוא אם אףכזה,
 והן הפלמ"ח בשורות הן אלה, מעין .מעטים לאנקרים
 בכמה היא. לטובה אך זו שסטיתו הנחה, מתוךשקבל

 חייל. לכל הרבה להוסיף עלול יחידה של ם שאולם
 רגש לטיפוח יותר מועיל אמצעי ישנו אםספק

 ואותם יחידה, של שם מאשר בחייל,האחריות
 אליו צופים אשר - וחיים מתים - חייליםאלפי
 יבישם.שלא

 יחידות שאר על הפלמ"ח יחידות עלו זהבשטח
 והמסורת השם נוצרו האחרונות אצל באשרההגנה,

 קרבות, של חדשים לאחר ה, מ ח ל מ ה ע צ מ א ברק
 היום מן כבר מצוי זה נכס היה שבפלמ"חבעוד

 לפניה ועוד המאורעות, שלהראשון
 וסמכו- הוראות מפקדים, לסוגיהבאשר

 מפקד עצמו ראה לא פעם אף כי לציין, חשוב ת,יו
 במכסי- לסייע מבלי הוראה להורות זכאיבפלמ"ח

 חורג זה היה אם אף - ה ע ו צ י ב לאפשרותמום
 לנו- זאת, להדגיש ורם חובותיו. או סמכויותיומגדר
 הר יעביר שמפקד בכך, שדי "גישה, התפשטותכח
 למפקד וישאיר לפעולה, כלליות הנחיות אוראה

 הביצוע, לדרך באשר ראשו" את ש,,ישבורהמשנה
 ב- ע ה איננה התכלית בפלמ"ח, שהיתה הגישהלפי
 -- אלא למשנהה אחד ממפקד האחריותרת

 המטרשהשגת
 את שטיפחה היא זאת אישית אחריותהרגשת

 עצ- לבין המפקדים בין ההדדי והאימון העזרהיחסי
 מבחינת כשלעצמו, רק לא חשוב שהוא דבר -מם

 אר- מטבע הפך אלא - המפקדים היים בההאוירה
 מטה איש או מפקד רב. ערך בעל ומנהלתיגוני

 בעני- ורק אך לעסוק רשאי עצמו הרגיש לאמעולם
 ש- כשם לחבריה לעזור חייב היה אלא - הואניו

 חיו- היא כך הגזרות" "חפיפת חשובה הטקטיבשטח
 הפלמ"ח הפך ואמנם, ; ומנהלתי הארגוני בשטחנית
 אישית ואחריות רצון כפרי ויותר - לטבעי זהדבר
 המ- בין זו הדדית עזרה תאלריה. כתולדתמאשר
 על להתגבר הפלמ"ח ליחידות שסייעה היאפקדים,
 ההכנה חוסר פרי - הרבים המנהלתייםהקשיים
 למב- קטנות מיחידות המעבר בתקופת -המספקת

 הגדולים.נים
 גם בטויה את לצאה ל כ ל האחריותהרגשת.

 עושים היו והפלמ"ח ההגנה מפקדי נוסף.בשטח
 ל- מנת על לכוחותיהם מעל הרבה מאמץלפעמים
 הקשים, הימים בעצם אחרת. ליחידה עזרההחיש
 המצרחם שהכוחות שעה הראשונה, ההפוגהערב

 מנין שאין היה ונדמה החוף לאורך צפת"התקדמו
 מברק לפתע נתקבל גזרה, לאותה כוחותלהעביר
 וה- למעשה מנותקת שהיתה פלמ"ח, חטיבתממפקד
 מכל מאורגנת והפחות ביותר, המפוזרת ביותר,עיפה
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 על הגנה של תפקידים ועמוסת צ.ה.ל.הטיבות
 ת א צ ל העליון מהפיקוד רשות ביקש בו -הקיים

 אחרת חטיבה לכוהות לסייע מנת על ה פ ק ת הל
 על והפשיטה ההטרדה ולפעולות ניתנה, הרשותיה מש- עוד קשה במצב זה, מפקד לדעת נמצאהאשר

 ה- בין תפקיד היה הנגב, ך 1 ת מ שנערכוהמצרים,
 הצטמצמות לא אכן, הפלישה. בבלימתמכריעים,
 - אלא האחריות, או הסמכות בגדרוהסתדרות
 המשותף. לענין משותפתאחריות

 וקביעתם ממקריםבהירת
 וה- האהריות עודף היה בפלמ"ח הקויםמעיקרי

 כמעט. זכויות-יתר, כל וללא המפקד, שעלחובות
 של השמש הנו מפקד נכל האימרה היתהמאלפת
 הראשי=. השמש - הפלמ"ח מפקד ואשפיקודיה
 ותפקידו שקיומו פלמ"ח איש לכל היטב הוסברואכן,
 הנו -- בלעדיהם אנעץוז למען -- המפקדשל

 צמי- כל כמעט, למנרש כדי בזה הש לחלשיהמעתר
 כמעט שדבקה תופעה -- עקר" "קרטעזם שלחה
 גבוהה משכורת יותר, נאים מדים בעולם. צה קצבכל
 מסירות, י ל ב מ - יותר נוהים היים ותבאי~רתר,

 פתה זהו - הזכויות, על ת ו ול ע ה nlalmאהרילת,
 כונת ואין הפיקוד. שורות לתוך טפיליתלהסתננות
 לקצין, לתת צריך אשר ההקלות את לבטלהדברים
 עני- במרכז להעמיד למפקדים לאפשר שאסוראלא
 פיקודיהם. חשבון על וזכויותיהם, גוהיותם אתביהם

 כ- תהילה שרת הבר כל : היה בפלמ"חהנההג
 תקופת לאחר ורק לערך, אחת שנה במשךטוראי
 המ"כימ. לקורס המועמדים נקבעים היו זושרות
 הפלוגה מפקד ע"י נעשית היתה המועמדיםבחירת
 המו- את המכירים המפקדים כל עם מתייעץשהיה
 לעליה כשואף שנתגלה שאדם לציין חשובעמד.

 אך בקורס, ההשתתפות את ממנו מנעו לאבתפקיד'
 יצר שמא קפדנית, ובבקורת בחשדנות אליוהתיחסו

 בשננוע מה לזמן להצליח מצביאיכול
 לעולם אך ; טוב מפקד הנו כי עליוהנתונים

 מפקד הנו כי כייסותיו את ישכנעלא
 כזח .של תכתות לו יש כן את אלאטום

4 _  וויול פ. א. מרשל לדפל

 עמדו לא כי אף לעליה. אותו הדוחף הואההתנשאות
 ל- כמבהן הפסיכוטכניות הבדיקות הפלמ"חלרשלת

 בחי- שדרך הנסיון הוכיח זאת בכל הרימועמדים,
 כמעט למאוד. עד והצליתם עצמה את הצדיקה זורה

 ה- הנחות את הפריכו הקורס שתוצאות קרהולא
 החניכים. את ששלחומפקדים
 אחר שלב בהדרגה, נמשכת היתה בתפקידהעליה

 "להש- מתאימה שהות ותוך קפיצות-דרך ללאשלב,
 כל כי וידא אשר דבר תפקיד, בכל היטבתפשף=
 ה- מפקדי של הפעולה בשטחי היטב יתמצאמפקד
 דרגלתיהם. כל על שלו,משנה

 *(. ה י צ ט 1 ר ה עקרון היה נוסף השובעקרון
 ארוך זמן מסויים בתפקיד אדם להשאיר נהגולא
 בבזבוז אמנם היתה כרוכה זו הילופין שיטתמדי.

 חדש אדם פעם מדי להכשיר שחייבה מאחרמסויים,
 החשוב, ההישג נרכש ממנה כתוצאה אךלתפקיד.

נ
צ

 ? הכיבוש של העלית המפקד עם לדבר אפשר-

 אני. זה-

 מוג- לצר-אופק, הופך היה לא תפקיד בעל אושמפקד
 לר- הזמן במשך המתרגל תפקידו, בתהומיבל
 בלבד, שלו המקומי האשנב דרך הבעיות כל אתאות

 כל שבין ההדדי הקשר את ולהבהין לחושמבלי
 והצבא. היתידהחלקי

 למעלה בתפקיד אדם אף הושאר לאלמעשה
 אותו מנסים היו לעליה, התאים שלא במידהמשנה.

 התאים שלא מ"כ למשל' כך אחרים.בתפקידים
 כקצין-בטחון, אותו מנסים היו מהלקה מפקדלהיות
 מיר- הכשרה אותו שמכשירים או יחידתי,אפסנאי
 וכיו=ב. סייר כהבלן,הדת,

 היזמה לפיתוח כמכשיר והנוהגהמישטר
והעצמאות

 למס- זקוק אהד מאיש מיותר המורכב גוףכל
 ב- תפקידו את בה ימלא פרט שכל שתבטיחגרת
 הדרך המשותפת, המטרה לאור ביותר, היעילהצורה
 נושאת בצבא המשמעת. היא זה דברלהשיג
 ר/ ע מ ה -- סבובת -- בעברית -- רוטציה*
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 במערכהההברה
 להודות נאלצנו כאשר התחילה היא לגבינו ארוכה. די היא במסגרתנו הבחורה של לבטיה...פרשת

 כאשר והעמיקו הלכו בנפש השריטות נצלח. לא שלקרב משום פסול היה עתה עד שחינוכנולראשונה
 עליתנו, ובערך בנו זלזול תוך לגליל, עליה על דובר בה בתקופה לנו חרה פחות לא בלבד. עצמנוע בכוחות ההכשרה, במסורת להתמיד שהתעורר, הנחיתות רגש על התגברות תוך וגסינו, בודדותגשארגו

 זה... קר באקלים מהר יגלידו לא והפצעיםן
 רב, כאן ערכנו - "שוויץ" כל בלי הרי מקומנו, את נדע רק שאם ליום, מיום ברור געשה עתהאך
 שכל לכך עדים אנו החייל. בחיי ד ח א פרט אך אמנם, מכריע פרט הוא שהקרב לראשונה, עתהראינו
 עתיד על ולחלום יפה באוירה בחברה ולחיות להתרחץ להתלבש, לאכול, צריך - צבא איש אפילו -אדם

 הללו התפקידים שבכל נוכחנו, בעורף. המצאו בעת בחייו מובטח להיות - גם וכן המלחמהשלאחרי
 בסיס, בתיי בנו צורך יהיה שלא דמינו, בתחילה אם מהחבר. יותר כמה פי ביעילות לעשות הבחורהיכולה
 וארגונם. החיים בסידור ידי-בחורה בחוסר לא-אחת מרגישים עתההרי

 קץ אין והרוחניים. הגופניים צרכיו סיפוק שמטרתה בעבודה עליו עוברים החייל של ימיורוב
 ומקילה. סועדת אשה יד והכרחית - בכך להשקיע שאפשרלעבודה

 אח ולבקר בערכנו להקל נוהגים אנו כלל בדרך כי אם ובהבטחה. בשמירה משתתפותבחורותינו
 - מבשלות הן כלל. קלים לא בתנאים כולן, זאת עשו שהן להודות, חייבים כולנו הרי - קשותעצמנו
 את מנהלות הן אותן. מדרבן הסעודה בשעת החבריה של מהנאתם כשהסיפוק - הכוהות כלות עדבעמלן
 בנאמנוה. שונות, לוי ובעבודות ברפואה בקשר, נושאות הן חסר. כשלכולם אלו קשים בתנאים הבגדיםמחסן
 בסידור-העבודה. עצמאות הנהגת ותוך מגבוה התערבות בלי - זהוכל

 בעיקרה. נכונה אך גסה, זו התבטאות - הצבא את לשעשע הנערה שתפקיד בזלזול, לומר היונוהגים
 כלל נתנים היו לא - זח במחנה בית ויצירת - כהכשרה ההכשרה קיום למגוייס. הם הכרח הוגניםחיי-רוח
 בהורות.בלי

 הן בעתונים טרזניות תמונות ולא תשבחות לא אך ומיותרים, טפלים חיינו לעתים נראיםבמציאות
 הם קשה, עול כל ברצון הנערות נושאות בהם אלו, יום-יום וחיי זו תקופה דוקא ערכנו. אתהקובעות
 גורם שיצרנו, ערכינו שאר כל בין גורם, יהוו - כמה פי שחשוב ומה ההיסטוריה, דפי על אותןשירשמו

 לנצחון. שיביאנוי
 ן יוסף לילהן

 ה- כי יותר, וחמור מחייב קיצוני, אופיהמשמעת
 על ב. ר ק ה הוא זו במסגרת המטרה להשגתמידד
 להיעשות הצבאי בגוף המשמעת הקנית צריכהכן,

 לקראת ויעילות הכנה מכסימום של מידה קנהלאור
 יר הרבה להיות חייבת שבצבא זו משמעתהקרב.
 מבחינת הן אחר, גוף מבכל ויסודית, עמוקהתר
 - כ ט ה הבחינה מן והן בתפקיד והאמונה ה ר כ הה
 .למ- להיותה עד מתורגלת להיתה : אומר הוה ת, ינ
 האדם. של שני" "טבעעין

 ה- את אילצו המחתרת של המיוחדיםהתנאים
 שבה- המשמעת טפוח על הדגש את לשיםפלמ=ח
 לכל הענין הסברת על נתבססה לכך הגישהכרה.

 ול- משלמפקדים, פחות לא ולטוראיםהאנשים,
 הא- החומר - מקילים בגורמים שנסתייעהאחר
 יחסית. בקלות המשמעת נרכשה - המתנדבנושי

 המלחמה, מטרת ידיעת על מושתתת היתה זומשמעת
 להשגת ושותף ר ז ע י ע צ מ א רק משמשכשהעונש
 .המטרה.

 על ורק אך מושתתת שמשמעת במידה ואכן,ן
 כגורם להופיע הפרט של שיקוליו עלוליםהעונש,

 האם בקרב, עצמו את ישאל החייל כלומרקובע.
 עונש, היא שהאלטרנטיבה שעה החיים סיכוןכדאי
 וי- יסודה הכל ככלות אחרי כי מות. עונש גםולר
 הב- וכושר הכלח הקנית הוא המשמעת שלעודה
 המשטר קים רק ולא ב, ר ק ב חיים סכנת תוךצוע

 האימר במחנות או בקסרקטינים והמטופחהחמור
 ה- למסגרת טוב זהל שעקרון מכך להסיק איןנים.

 אף החובה=, ל"משרת גם יפה כוחו בלבד.מתנדבת
 מנת על ומאמצים עבודה יותר להשקיע יש בוכי

 דומה. לרמהלהגיע
 ה- של המלחמה" פטרם ימי את שמסכמיםשעה
 לבין משמעת בין ההבדל את להדגיש חשובפלמ"ח
 פרי בעיקר היו והנוהג סר המש ונוהג.משטר
 הפעולות, בצורת מותנים והיו אוביקטיביים,תנאים
 - ש מ ל באשר אך וכיו"ב. העבודה חיי החיים,אורח
 במסגרת- גם עצמר בפני ערך היא היתה - ת עמ

 חמו- פחות היתה לא בפלמ"ח המשמעת זו.חיים
 אח- בצבאות או כיום בצבא המשמעת מאשרלה
 סממתם וללא כפויה פחות היתה אבלרום,

חיצוניים.

96



קץ1.".

 לפתח כיצד בבעיה מתלבטים צבא בכלכמעט
 במשמעת. לפגוע מבלי הצבא. אנשי בקרב היזמהאת

 ב- ובה מכסימלית משמעת על לשמור כיצדכלומר,
 נעזרו בפלמ"ח החייל. של יזמתו על לשמורשעה
 הראשונה, המשמעת. לפיתוח עיקריות דרכיםבשתי

 לגורם פרט כל הפיכת - לכן קודם כברשראינוה
 ם י י ח י ו ה יצירת - והשניה באחריות,החש
 ד. ח ו ימ

 שמי- הוא החייל של יזמתו לפיתוח ראשוןתנאי
 לכך האנושית. עצמאותו על כאדם, דמותו עלרה

נחויי
 גם החייל יחיה ההכרחי, הצבאי להוי נוסף כי,
 גדול הצבאי שהמחנה ככל כמובן, חברתית.באוירה
 חמורים משטר ותנאי משמעת הוא תובע כןיותר
 גמי- אותה לפתח אפשרות אין הגדול במחנהיותר.
 קטנה. ביחידה האפשרית יום יום בחיי יחסיםשות

 השי- החקלאי המשק בתוך שהחיים ספקאין
 חמור ביחידה הפנימי המשטר היה ואפילו -תופי
 של דמותו בעיצוב ערך רב גורם היו -ביותר
 הפל- איש את ניתקו לא אלה חיים הפלמ"ח.איש
 להי- אלא העבודה, ומחיי האזרחית החברה מןמ"ח
 ויותר. יותר אליהם קשרותופך,

 במסגרת החיים היו כוון באותו שסייע שניגורם
 מולידה איש 50 המונה יחידה קטנה. צבאיתיחידה
 1000 המונה שביחידה מזה שונה חייםמשטר

 י א אשר והנוהג, המשטר וחוקי והסדרים, ישאיש.
 גדולה יחידה של מחנה בקיום בלעדיהם ר ש פא

 למגוחכים, אף או לצורך, שלא לדבריםהופכים
 מקורם בפלמ"ח הקטנה היחידה היי הקטנה.ביחידה
 גם מלקהת לסגל ולנסות לחשוב יש אך בהכרח,היה

 החדשים.לתנאים
 הב- של במציאותה הבחורה. - שלישיוגורם
 להחליף שניתן רק לא הצבאית היחידה בתוךחורה

 המל- למשימת ולשחררם תפקידים בהרבהבחורים
 יכולה היא אשר רבים תפקידים ויש - גופהחמה
 קיומן עצם אלא - מבחורים יעילות ביתר אףלמלא
 למחנה. לגמרי אחר אופי משוהביחידה

העבודה
 החמו- הקיום ובעיות התקציבי והמחנקיתכן,

 ן ו ש א ר גורם שהיוו הן הפלמ"ח נתון היה בורות
 ל- ולהפיכתה לפלמ"ח ודה ב ע ה להכנסתבמעלה
 ספק מידה, באותה אך אנשיו, בחיי מרכזי כהערך

 מסג- שאיפשר היחידי - זה פתרון האם הוארב
 מסגרת - הימים באותם מגויסות-קבע יהודיותרות

 אופים לולא מתבצע היה והאימונים,העבודה

 ותפיסתם ומתוי-דרכו הפלמ"ח מיסדי שלהצבורי
 רק לא אשר אלה, ; ההיקף רחבתהמקצועית

 העצו- הטכניים הקשיים על להתגבר הדרך אתמצאו
 אלא - תקדים ללא - כזאת מסגרת בהפעלתמים
 ה- בחינוך התועלת מכסימום את למצות ידעואף

 לערך אף להפכה וכך העבודה, מתוךמקצועי-צבאי
 מרכזי.מקצלעי
 בעל חינוכי מכשיר הנה הגופנית העבודהואכן,

 הע- ובעיקר לחיילים, פיזי כושר בהקנית רבערך
 התמצ- שדה, תחושת לחייל המקנה החקלאיתבודה
 ערך בעלי ערכים - וצמחיתה הארץ בנוףאות

 להקנותם אחרת דרך אולי, אין, אשר רבמקצועי
 גורם הנה החקלאית העבודה כפר. בן .שאינולחייל
 - ו כ ו ת י ל י ב ס בעל לוחם דמות, בעיצוב ערךרב
 ה. ד מ ת ה רש

 בפל- והאימונים העבודה לתנאי היה נוסףערך
 בנשי- השותפות הרגשת את פרט בכל בנטעםמ"ה
 הפלמ"ח איש קיבל וכלכלתו אימוניו את בעול.אה
 בזכות ורק אך אלא המדינה, מתקציב לא בחסד'לא

 היטב חש בפלמ"ח חבר כל ואכן, הוא.עבודתו
 נתאזן לא מחלקתו של העבודה" ימי "חשבלןבאם

 בסי- האימונים, ימי במספר חש הוא זאתכראוי.
 אלה תנאים יצרו ואכן ציוד. מקבלת או חופשדורי
 שחולק, לציוד אימונים, יום לכל לחלוטין שונהיחס
 בכוהה מטוח. או אימונים בשעת לתחמושת אולנשק
 התפשטות למנוע בכוחה, רק ואולי העבודה,של

 צבא. כל של הלקו מנת שהן שליליות לויתופעות
 כו- של הקיום בשאלת בטפלנו גם - לנוואסור

 ה- ממצבה להתעלם - ום י כ שלנו הבטחוןחות
 שבו- הניכר ומהחלק המדינה של החמורכלכלי
 גם אכן, המדינה. של הכללי מתקציבה הצבאלע
 הצבא את להפוך אפשרות -לאפש צורך ישכיום

 האויב. מעמדות מי 70 העמדה משלט. על בעמדההוי

97



 ל- התאמה מתוך כי אף פרודוקטיבי,לגוף
 אפ- שאין אולי, נכלן, הזה. הזמן של ולממדיםתנאים
 מש- ליד מחלקות מחלקות הצבא את לחלקשרות
 גדרי צבא מיחידות ליצור הנמנע מן לא אךקים,

 המדי- של עבודה משימות לביצוע "בריגדות"לות

 שעמ- בעיות, אותן כל כאילו נדמה עיןלמראית
 ואין כליל נעלמו השחרור, במלחמת בפנינודו

 הוא. כן לא אך ; שנית בפנינו שתעמודנהחשש
 ער בעינה ומהותם משתנים, שאינם גורמיםישנם
 בתנר- שנוי כל יחול לא ומלחמה. מלחמה בכלמדת
 ב- שנוי יכול לא מדינתנו, של הגיאוגרפיתהתה
 יכול ולא השונים, הארץ חלקי של הטופורגפימבנה
 בעדי- - שתהיה כפי גדולה העליה ותהא -שינוי
 הערבי האויב של המוחלטת, המספריתפותו

 השקאה תכניות ביצוע יעור, החולה, יבוש :נה
 שלא הגייסות החזקת לעצם נוסף - ובכךוכיריב,

 כלכלי סיוע גם לסייע אולי, - הבטחון תקציבע=ח-
 השגים אותם את להשיג וגם המדינה, לפיתוחניכר

 לפלמ"ח. הקנתה שהעבודהמקצועיים

** 

 בכמויות והן האנשים במספרי הן עדיפות ;עלינו
 נסיון בחינת במיוחד השובה זו הנחה מתוךהנשק.

 הנצ- את לנו שאיפשרל הגורמים וניתוחהמלחמה
 ואף ארעיים היו אמנם בחלקם אלה, גורמיםחון.

 אשר ערכי-יסוד בחינת הם בחלקם אולםמקריים,
 מן ולא אחר, או זה ל,,סיבוב= דוקא מוגבליםאינם
 במלחמה גם הכף את להכריע עשויים שיהיוהנמנע
 מן כמה וסיכום לניתוח : זו רשימה נועדה לכךחדשה.
 בפלמ=ח. המיוחד בטויים שמצאו כפי האלה,הערכים

4

 לא חשיבותם ואשר לפלמ"ח אופיניים היו אשר ערכים, שלושה לצייןברצוני
 כיום. גםפחתה

 בתפקידו. הפלמ"ח איש דבק לחטיבה כניסתו מאז בתפקיד. הדביקות הואהראשון
 הרי ביותר, פחות-הערך הדבר גם זה יחי ולו עליו, המוטל את שבמלאו תמיד, ידעהוא
 שלא וקורסים, אימונים אלה היו ד. י ק פ ת ל כ ע צ 1 ב לכן העם. שליחות את ממלאהוא
 להישמד עליו נגזר אשר הראדאר זה היה הבריטים, של ביותר הקשות הרדיפות בימיפסקו

 לאנשים ולבוש הגור השגת זו היתה שפוצץ, עד ופעמיים פעם שלם להשאר,והצליח
 ממלוי בפלמ"ח ומ"מ מ"כ מרתיע היה לא דבר והורדתם. מעפילים הובלת זווהיתה

 את שיעשה מישהו על "השמים", על יהבו את איש השליך לא פעם ואף -:תפקידם
 כיום. גם היטב לזכור עלינו וזאת עבורו.המלאכה
 של אופיו על בו שעמדנו והמתמיד הויכוח את היטב אני זוכר היזמה. הוא -השני

 של וחצי השנה כי נראה, לי ? לא או "גנרל" יהיות צריך הוא האם : ובעיקר ;המ"כ
 על "קפאו לא והגבוהים, הנמוכים שלנו, המפקדים לחלוטין. הויכוח את סכמוהמלחמה
 בזכות מעט לא והפעילו. פעלו ליזמה, אחרים גיסו יזמו, תמיד פעם. אףשמריהם"
 נגרר ואל שהגענו. למה הגענו - ה"גנרלים" המכ"ים בזכות הזאת, ה"קטנה"הטקטיקה

 ללמדם, יש מאד, חשובים שניהם הגדולות. והמסגרות הטכניקה מקסמי אחרי כיוםגם
 גורל את יקבע - כבעבר בעתיד גם - במצבנו אך מכסימלית. בהם ולהשתמשלרכשם
 הישיר. והמפקד החייל - האדם כל קודםהמערכה

 אלה, בינינו. וחיכוכים מריבות גם חסרו לא מספקת. במידה ממושמעים להיותהיומיום בחיי ידענו תמיד לא - נודה הפעולה. ושיתוף החברות רוח היא הרי -והשלישי
 הקטנות היחידות שביחידותינו. והאחוה ההדרית הערבות לרוח לה יכלו לאאבל,

 והטוראים. המפקדים שבין ביחסים ושביניהן, שבתוכן. ביחסים היו מוצקות -והגדולות
 קליטה על ולהגיד לבקר מה הרבה יש אמנם שקלטנו. כפי הגח"ל את קלטנו לכךהודות
 ביחידות מאשר מהר יותר עברית החדשים העולים למדו שאצלנו היא העובדה אולםזו,

 היא, ועובדה מאד. קצר בזמן טובים ללוחמים הפכו הם שאצלנו היא, עובדהאחרות.
 את שנזכור מאד, חשוב אך זה, נושא על במלים ארבה לא להכשרות. הצטרפו מאדשרבים
 כבקרב. יומיום, בקשיי החייל בעמידת וחשיבותה החברות שלערכה

שוליא
 בסינוס()דברים
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 -------- ר-ת ר יט
 : מתהוללת היסטוריה בהם אדם, יחושל בהם תנועה, נבחנת בהם אומה, נצרפת בהם רגעים יש'*

 הם. ומרים קשים נצחון. ובתהלוכת חוגג בהמון באים אלה רגעים אין לעם". נהיית הזה-היום
 המתקתקה שההזיה מכפי לגמרי אחרים הם בבואם להם. מעתד מה יודעים אינם - להםיהמתאוים

 - בתבוסות באבדות, בפורענויות, ביסורים, - באים משהם אך תאוריה. במיטב אותם'דואה
 המכזיב לדור לו ואוי האופי, ואת המעשה את החכמה, ואת הנבואה את במבחן מעמידים הם.הרי

 כצנלסוןב. אלה..ברגעים
 אשר עם להתאבק אנוס ושבעתים פוסקת, בלתי האבקות היא אידיליה. אינה העמים היסטורית*

 עם כל מנגד. לו עומדים הקיימים והכוחות מקומה את מחדש לכבוש ועליו עצמאותו, לו.אבדה
 אין לגורלו, ואדון היסטורי נושא להיות והרוצה לעצמאות השואף ההיסטורית, הבימה עלו-עולה
 ושבעה. שבעים פי - וישראל הזאת, ההאבקות גזירת את עצמו על לקבל אלאלו

 בילינסוןמ.
 היתה דרושה ראש-לכל יחידים. גבורת מספקת היתה לא "נחשון" מבצע את לחולל כדי*

 "נחשון" מבצע בדבר ה"הגנה" של בהחלטה לבצע. ההעזה מאשר פחות לא להחליט,"העזה
 לבצע. הגבורה להתאזר, הכשרון לסכן, העוז לראות, הכוחבתגלו

 גליליישראל
 ביכולתו בזאת,  ללמוד. ויוסיף למד והחטיבות, היחידות למפקדי ועד הטוראי מן כולו, צבאנו*

 אויבינו. על ויתרונותינו כוחנו מעיקרי אחד - הרוחנית בגמישותוללמוד,
 ברישראל

 לא - כוחנו פתוח ע"י ונתגבר עליה ע"י הרבה שנתעצם לאחר שגם סוד בגדר זה אין*
 לא אף כי ואפשר האנשים, למספר באשר לא ; המספרי היתרון בעל הצד של במצב בודאינמצא
 אמצאות ע"י אנשינו, איכות ע=י אז להתגבר נצטרך האויב על השגרתיים. הנשק כליבכמות

 האויב. בשביל וקטלניים בשבילנו חסכוניים שיהיו תכסיסים וע"י מגוונות,ותחבולות
 שדהיצחק

 סטאטית, בהגנה ולעמוד מידינו היזמה את להשמיט לנו אסור מצבנו שיקשה כמה כל כי ידענו*
 כשם בדיוק באויב בו פועלים והמוראליים הפיסיים הקרב מוראות כל כי לזכור, יש לעולם בלבד.שיגרתית,

 ההרוגים, מן מבוהל נפחד, לאה, יגע, הוא גם עדיפותו, אף על כמונו. הם ודם בשר בנו. פועליםשהם
 גם , לחיות להנצל, הפץ והוא עליו מרחפת המות סכנת - הוא גם ; מקום בכל המתגולליםהפצועים
 קיימות לו גם י להפעילן שקשה עד רעועות, עתה נמצאו חללים, בהם שנפלו כיחידותינויחידותיה
 בכל האמצעים, בכל לו להציק בו, להכות יש לפיכך, בתחמושת. חוסר טרנספורט, של קשותבעיות

 ! פעילות פעילות, להתיאש. לא להתעייף, לא להרגע, לא רקהאפשרויות,
 כרמלכ-שה

 לסמוך לעילם לנו שאל אלא, זה לקח אין הרי משהו, הישראלי החייל אותנו לימד באם*
 החייל הקטן. רובהו עם הקטן . האדם של חשיבותו שתישכח עד הטכניקה פלאי על כזאתבמידה
 הקרב. בבנין העיקרי המשען עודנו -הרגלי

 מטקלף ס.ג'ימס
 המצב. מן שנואשו אנשים רק יש ; נואשים מצבים כל אין*

 רוזבלט ר.פ.

 - במלחמה להמשיך הרוצים ; מחר פנים לנו תאיר היום מאתנו פניה המסתירה ההצלחה*
 מסעות צמא, רעב, מבטיח אני מזונות. ולא דירות לא שכר, לא בשבילכם עמדי אין אחרי.ילכו

 אחרי. ויבוא יקום-נא בלבד, בדבר-שפתיים ולא בלבבה ארצו את האוהב כל ומות. מערכותמפרכים,
נריבלרי

 או בבן-אדם בחיל-הצבא, רק מבטחם שישימו הבריות את מלמדים אין עם במלחמת*
 כמונח ארצם ענין את לראות ואתר, אתר בכל מרכזי-התנגדות לכונן הם לומדים ימטרופולין

 או נצחון של הדגל את אמיצי-רוח אנשים קבוצת מניפה שבו מקוץ בכל המאזניים כפותעל
 הרי, תבוא, כי חמורה תקלה כל על מחושבת-היטב, כללית תכנית של מציאותה עם ויחדמות.

 גורמים על בעיקר נשענות והן צפויות; ובלתי מהירות נועזות, תהיינה עצמןהאופרציות
  מוסריים.ותוצאות

  שציני 'ג
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 הנהנית תקיפת-החלטה, מנהיגות ללא המלחמה בנסיונות רב זמן תעמוד לא אומה שוםי
 בזמן פוליטית מנהיגות בתפקידי פחות-הערך לא אך למנין, האחרון - האומה. שלמאמתה
 העתית את להכין הואמלחה,

 פולססיריל

 הבלתי- את מבקש והצבאית, הפוליטית היזמה בע שיבדיל עקשה קו המבקש התיאורטיקה*
 הצבא-מ ביועציו שיועץ לאחר פליטה מנהע עליה שיחליט הוא בדע גדולה החלטה כלאפשרה

 ואשר לפועל". למוציאים הנ"ל, מן הנובעות הוראות-הביצוק, את אח"כ הנותניט והםהמקצועיים,
 מצדדיה - הלוחמים של לתהומם ורק אך שייכות הן כי האומרים הרי עצמן,לאלפרציות
 מסוכנת. שיטה שלבזכותה

 פולטסיריל

 בלעדי. מפסידים שהיינו מה אחת, במלה הוא, במלחמה נל ות שהר מה*
 פיט-ליאב

 של והאמיתי הראשון התפקי זהו לאבוד. חשבו לא שהמפקד עד לרעה הוכרע לא קרב שום*
 כאבודם. ה"ענע" את או הקרב את לראות לא לעולם --המצביא

 ויתל פ.ארצ'בלד
 לנפוליאוה לחניבעל, יד ומציבים גדולים בשרי-צבא והוגים מדברים שאנו אימת כל6

 פלוגה, של הטוב למפקד היינו האלמוני", ל,,מפקד וזכר יד ונשים הבה - ודומיהםלמרלבורו
 חלל נופל פעם ולא - בעמדתו בתוקף מחזיק אי קדימה אנשיו את המוליך כיתה, אומחלקה
 בנצחונות. ביותר הגדול הוא שחלקם דבר, של בסופו הם, אלהכאלמוני.

 ויוזל ס.ארצ'בלר

 פגיעתה ולכון - האויב של עקב-אכילס את ולנצל לכלות אסטרטגיה-רבתי של מתפקידה*
 ביותר. החלשה בנקודת-תורפתו אלא ביותר החזק במשגבולא

 הארכולידל

 הרות של המדומה טובתה למען היסטוריה מזיוף הנובעות אלו הן באשליות המסוכנות*
 להיות מלסיף הריהו ביותר, הגבוה במתיר נרכש נסיון של זה לקח כי אם בצבאות.הלאומית
 לסיגול. ביותר הקשההדבר

 הארנולידל

 ההיסטוריה. בדרך אלא אפשרית תודעתה ואין ; היסטוריה היא - המציאות*
בנדפו

 קרוצ'-
 לקרב.הממשות את מקנה אשר הוא כי בקרב, החייל את ונחקורה הבה : בקרב נשק כל ראש הוא - האיש*

 ד-פיקאחדן

 לב. מורך יתקפך פן - כוחו בהערכת תגזים אל תנזק, פן - בו תזלזל אל שהוא. כמות האויב את דע*
 פלאת עלוןמתוך



 84י4א4ש ש4ש4יי4844 יי4ש4?4ש9י

 הממשות חוש להקנותנו עשוי העבר של תחקררק
 בעתיד. החייל יילחם כיצדולהראותנו

 פיק דיארדן
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 כרפדן דודרב-סדן

 פרשות-קרב מחקרעל
 המלחמש פיקחממשהו

 לכלל להגיע לאין שכמעט ~ומר, לקבועניתן
 זה דבר ; פרשת-קרב שום של ומדויק מלאבירור
 כל את ידע הפרשה שחוקר בלי להשיגו ניתןלא

 מע- כל צעד, כל - הקרב מהלך של הפרטיםפרטי
 המבצ- אחד כל של הרהור-פתע וכל החלטה כלשה,
 ידיעה אך יחד. גם היריבים הצדדים משני -עים
 עשוי אדם אין שלעולם בלבד, שאיפה בגדר היאכזו

 כל שלא מחמת וזאת, - ולהקיפה עדיהלהגיע
 מגיעות מסוימת קרב בפרשת הקשורותהידיעות
 לידיעתו הבאות אלה ואף הפרשה, חוקר שללידיו
 את ההולמת הנאותה, להערכה מצדו זוכות תמידלא

 ידיעה חסרה במיוחד אולם בשדה-הקרב.ההתרחשות
 על יותר ועוד האויב, של פעולותיו עלמדויקת
 יש אלה הסרות בידיעות ודוקא ותכניותיויכונותיו
 אח- או אלו לפעללות וטעם הסבר לעתים,למצוא,
 בין בקרב, תופעות אותן נצבות כן לא שאם -רות
 את להן שייחסו בלי הידועות, עובדות-הקרב שארכל

 ומצטרפים הנלוים המהלכים, בשרשרת הנכוןערכן
 החוקר אשר פרשת-קרב אותה בהתפתחות זה, אלזה
 יתר דיוקה. ועל במלואה לבררה לעצמו מטרהשם
 הקרב של ונכובה כוללת לראיה המפתה כן:על
 בשדה- בהתרחשויות והמאוחר המוקדם בראיתהוא

 להסביר לעתים, עשויה, זו דרך על ראיההקרב.

 על השפעתם ואת שבקרב הגורמים אתכמאליה
 והקונקרטי המדויק נושאה את הדברים,התפתחות
 כקטנה. גדולה בו, תופעה כל של הנכוניםוטעמיה
 באספק- - כזאת לראיה יותר גדול מכשול לךואין
 חלקי העדר מאשר - ומסבירה מגלה חושפת,לריה
 במהלך הצדדים, אחד פעולת על ידיעה של מלאאו

 פרשות- של רובן מחוליותיו. באחת או כולוהקרב
 אינן עצמו, לקרב בסמוך נכתבו שתאוריהןקרב,
 מגיעות הן בכלל אם - נכונה להארה זה מטעםזוכות
 רבות, שנים לאחר אלא - הזמנים מן בזמןלכך
 המע- חקירה ע"י נוסף, לתיאור זכתה שהפרשהלאחר
 אשר הלוחמים הצדדים מן צד אותו של מעשיו אתלה

 והולם מלא נכון, בטוי מצא לא פעולותיותיאור
 המסי- בתוקף שהיה, הפרשה, של הראשוןבתיאורה

 שחול- כן, על יש, בראיתו. הד-צדדי המגבילות,בות
 תאור לידי להגיע שניתן עד שנים על שניםפות

 על כזו, ידיעה גם אך צדדיה. כל עלפרשת-קרב
 אמת- את לחשוף כדי בה אין הצדדים, שניפעולת
 כמה של עדויותיהם חסרות לרוב כולה.הקרב

 ומהם קרב באלתו שאבדו מהם - הפעולהממשתתפי
 - נעלמו לעקבותיהם לאחריו, עבר לכלשנפוצו
 במה- הפעולה, על נוסף אור לנסוך העשויותעדויות
 קשה, כן מחוליותיה. חוליה על או הגדולים,לכיה

 פרשת-קרב סיכום של הקלעיםמאחורי
 "מער- לקוראי מוגשת שהיא כפיפרשתיהקרב,

 שלבי לכמה כמה של כסיכום לראותה ניתןכות",
 הע- וסיכום בשטח, סיור חקירה, : מוקדמיםעבודה
 תאור את להעלות ניתן אלה כל לאחר רק ;דויות

 הניר. גבי עלהמעשים
 מפ- עם בשיחה מתחילה פרשת-קרב חקירתכל
 בדבריו להקיף היכול אחר מפקד או הפעולה,קד
 היא המעשית הכונה בחינותיה. כל על הפעולהאת

 הפעולה: של מאופיה ת ל ל י כ התרשמותלהתרשם
 הראשר- התכנית והנתונים, הידיעות הכללי,הרקע
 תוך נערכת השיחה הקרב. ומהלכי הבצוע שלבינית,

 עוד - המקרים וברוב 1 במרשם או במפההסתייעות
 בשטח. הסיורלפני

 בשטת הסיור בא וו כללית התרשמותלאחר
 ב- השטח נמצא בהם המקרים לאותם פרט)כמובן,
 מפקד עם זה סיור לערוך היא השאיפה האויב(.ידי

 שמצ- וככל 1 המפקדים מן אחר מישהו אוהפעולה
 לש- מנת על - משובח זה הרי יותר, רביםטרפים
 ו. מ צ ע ם ו ק מ ב הפעולה למהלך ההסברים אתמוע
 אך השטח, מן כל קודם החוקרים מתרשמים זובדרך
 לעקלב הניתנת ההזדמנות היא מכך חשובה פחותלא
 במקום. המהלכים סימוןאחר

 בכל לא המשתתפים. חקירת הוא הבאהשלב
 תלוי היה הדבר משתתפים. מספר אותו נחקרחקירה
 יחי- של לתיאור שנתכונו במידה : התיאורבמגמת

 או אחד אדם לחקור הכרח היה הרידות-המשנה,
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 והשפעתם חלקם את ולקבוע לנתה קרתלאחר
 הנשק, הציוד, - שונים וסמויים גלויים גורמיםשל

 רוח, אומץ פחד, והמפקדים, הגייסות שלרגשותיהם
 וכהנה. כהנה ועודהמזל

** 

 חקירות לערוך האוביקטיבית האפשרות העדראך
 סותר, אינו המלחמה מבצעי של מושלמותיסודיות
 אשר כל את ולהעלות להשתדל הצורך את זאת,בכל
 שאין במדה הנוכחיים. בתנאים גם להעלותוניתן
 מלאכה על עדיין שליטה מושלמת חקירה שלידה

 רשמית ספרות-הבינים, זאת בכל באה הרי זו,נרחבת
 זכרר- בעלי סופרים ידי מעשי - ובחלקהבחלקה,
 ההיסטוריה של ה"גלם" את להפיק ומתחילהנות,

 להכתב.העתידה

 הנה עתה, כבר שלנו, המלחמה ימי ספרותואמנם,
 ספרות נתחלקה כתיבתה דרך מבחינת למדי.ינפה
 הרי- הוא ן ו ש א ר ה עיקריים. סוגים לשלושהזאת
 וראה חש כיצד : הפרט - בו הדגש אשר האישי,שום

 הנסיון המחקר, - י שנ ה ; המאורעות את וא"
 כוללת, אוביקטיבית בצורה המאורעות אתלהעלות
 כפי - האפשר ככל רבות תמונות-קרב איסוףע=י

 בדינים שנרשמו וכפי אנשים של בזכרונםשנצטיירי
 ושיבוצם, השואתם מיונם, - רשמייםוחשבונות
 י- ל ש ה האפשר. ככל ושלמה מקפת תמונהלהיותם

 ע"י המוגשים רשמיים, וחשבונות דינים - יש
 מקרים בכמה אשר מהן, לגבוהות נמוכותמפקדות

 ברבים. פורסמואף

 היהירה של פעולתה את לתאר בא האישיהרישום
 עד- או לפעולותיה שותף היה הכותב אשרהקטנה,
 ה- את גם בתיאורו מקיף והוא יש אך להן.ראיה,
 מנקודת שנראו כפי והנרחבות, הגדולותפעולות
 לראות עשויה היתה לא המקרים שברוב הוא,מבסר
 עליהם לעמוד אלא המאורעות, של ההיקף מלואאת

 חלקי משמע-איזן, לפי או תוצאותיהם לפימרחוק
 את למסור בעיקרם, באים, אלה תאורים מקוטע.או
 אשר איש-הצבא, שהקורא, כדי האישי, הנסיוןלקח
 מנסיו- ללמוד ידע הקרב, בשדה מבחנים לו נכונועוד
 תיאורי ואמנם, זולתו. של והתרשמויותיו חויותיונו

 הבנת תוך נכתבו אם ראיה, עד ע"י ועיריםמבצעים
 קבוע ערך הוא ערכם הרי והמלחמה, הקרבגורמי
 מאוי בקולמוסו להקיף מנסה שהכותב ככל אךועומד.
 אין הרי מהלכיהם, כל את שראה מבלי נרחבים,רעות
 בלבד. האמת מן מקצת על אלא לעמוד ונשייהוא
 רישום וראשונה, בראש הוא, האישי הרישום ואת,עם

 של חויה המאורעות. את המלוה האישיתהחויה
 הגורמים כל שבהשפעת רגשית חולה קרב,שעת

 חל, שתוקפם הגורמים אותם והסמויים,הגלויים
 אם ואף קרב, בשעת אדם כל על אחרת, או זובצורה
 ראיה עד אלא הקרב, ממשתתפי היה לאהרושם
 השר- שלביו על 'הקרב השפעת את ראה הריבלבד,
 ואותותיה זו השפעה ומשתיאר משתתפיה עלנים

 השפ- של בחישופן תפקידו מילא שוב -החיצוניים
 בשל אשר וגורמים השפעות האדם, על הקרב שדהעות
 כי להם אי-אפשר לגילוים הנדרשת ההבחנהדקות
 פרשת-הקרב. במחקר ומנתה מלא בטוי לידייבואו

 המשתתפים מן אחד ע"י קרב פעולות שלתיאורים

 שאפנו המקרים ברוב יחידת-משנה. מאותהשנים,
 מנת על מאור'ע, אותו על יספרו אנשים שנישלפחות
 חברו. דברי את יתקן או יאמתשהאחד
 ולחקור לשוב צורך היה בהם המקרים הםרבים
 סתירות שנתגלו מאחר עדותה את מסר שכברמפקד
 צורך אף היה, אחת ולא חבריו. לדברי דבריובין

 עם ולבדוק, לשוב מנת על לשטח מיוחדתבנסיעה
 השטח כמו אין ואכן אחר. או זה פרט העדים,אחד
 בע- שתוארו כפי מסויימים, שמהלכים נתברררים אח- במקרים ואלו השטח ראית מתוך קושיותישבו ונת- יש שנשתכחו. פרטים ולהעלות זכרונותלרענן
 השטח. פני במציאות אפשריים בלתי הםדות,

 מתוך הפעולה, מהלך י ט ר פ את שסיכמנולאחר
 מסוימים ובמקרים - המשנה מפקדי שלעדויותיהם

 לשפוך עשויים היו שדבריהם טוראים כמה שלאף

 אנו, חלזרים שוב - בקרב מהלכים אי-אלה עלאור
 לר- עמה יחד ומנסים, הפעולה, מפקד אלאיפוא,
 כפי הפעם כולו, הקרב תמונת את סופית ולסכםאות

 במציאות.שהיתה
 שלב הוא - הסופי לשלב אנו מגיעיםוכך
 בזמן כמובן נרשמת וחקירה חקירה כלהכתיבה.
 לסמלך אין פנים בשום כזו 'בעבודה כישמיעתה,

 המספ- של המקורית לשונם כן, על יתר הזכרון.על
 סגנונה את ניכרת במידה להחיות אף עשויהרים
 עצמה הכתיבה לקוראים. המוגשת פרשת-הקרבשל
 שיחות לה קודמים אך בעתר, מורכבת למעשהאינה

 הן הן אלה שיחות המערכת. בחוגודיונים
 להן תודות ורק המבצע, מהלך את סופיתהמלבנות
 דבר של בסופו מופיע שהוא כפי הסיכום,מתאפשר

 החוברת. דפיעל
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 9" קודם להשיב שאלה לאיזה תחליטו זאת בכל"אולי
 החקירה( של הראשון)השזב

 פרשות חוקר את לשמש עשויים * ראיה עד ע"יאו
 להשתמש הוא עשוי בה מדה באותה כמעטהקרב

 בעצמו. שחקרם המשתתפים מן אלה שלבעדויותיהם
 כי מתפרסמת, בספרות אינו שהמדובר שבמדהאלא
 ה ר י ק ח ה הרי משתתפיו, מפי בסיכומי-קרבאם
 להב- הפרשה, חוקר בידי רב-ערך כלי היא מה צע

 משום ברורים בלתי או סמויים, שנראו פרטיםהרת
 של החוקר יכול כזאת חקירה של בתהליךמה.

 או מסוים, עד חקרו בטרם אשר - הקרבפרשת
 הקרב של הכלליים מהלכיו את למד עדים,קבוצת
 עדים במיוחד חקר כבר )ואפשר עוסק, הואבו

 לעצמו לערוך - מתענין( הוא בו פרט באותואחרים
 הידיעות לאור יציג, אשר השאלות אתבמכוון

 לסייע מנת על - נושא אותו על שאסףהקודמות
 להכחישן. או לאשרן בהן, להזכרלנחקר

 מפקדי ע"י המוגש דו"ח הנו הרשמיהרישום
 פרטים סיכום הריהו קרובות לעתיםהיחידות.
 שלו; מפקדי-המשנה עם המפקד בפגישתשנמסרו
 בו שיש הגם והרשמי, היבש הקצר, שהדו"חאלא

 שתוצגנה השאלות את עליו לתלות ד, ל שלשמש
 תמונת-קרב לצייר עשוי עצמו הוא הרי -בשיחה
 בלתי-אמצעית שיחה מאשר ומדויקת שלמהפחות
 ת ר ש ר ש מ פחות )ובודאי הקרב, משתתפיעם

 המבוצעות חקירה צורות לשאר כאלו( ישירותשיחות
 והחש- הדינים של רובם הקרב. פרשות חוקרבידי
 של במצב הקרב, לאחר קצר זמן נכתביםבונות
 באופן לחקור שהות שהיתה לפני ועיפות,ליאות
 פי ועל פעולותיהם, לגבי הפיקודים ל כ אתיסודי
 שלאחר וארגוניות מנהלתיות שבעיות שעהרוב,

 ע"י שניתן שבתאור המאלף לצד טובה דוגמה*
 קולרי )אח"כ הקפיטן - מסתכל בגדר בעצם היה אשראדם
 על עולים ב"אנו למצוא אפשר - אינגרסול רלףנל(

 ג"ד- ב"מערכות" ניתנו אשר ו"הקרב",אל-גטטטר",
 המער'. - ו-נ"ו.נ"ה

 בכל מתיצבות - חדש קרב שלפני או -הקרב
 ולהש- דו"ח לכתוב חובה מכל חזקות והןחומרתן,
 הן דו"ח, של ערכו יחסית מועט זו מסיבהלימו.
 הבא כחומר והן מסוים, קרב על עצמה בפניכעדות
 שאפשר מה לעומת הקרב, פרשת חוקר אתלשמש
 לתנאינו מיוחדת איננה זו תופעה ממנו. לצפותהיה

 גדר- אחרים, בצבאות גם ; דוקא מלחמתנוולסיכומי
 אשר כל הדברים. פני הם כך משלנו, וותיקיםלים
 גם קטנה לא במדה חל הדו"הים לגבי כאןנאמר
 הגבו- במפקדות השיגרתיים הדו"חים י כום י סעל
 מגיעים אינם כלל בדרך הללו אכן, יותר.הות
 המפר- להערות נושא משמשים ואינם פרסום,לידי
 כאן.רטות

** 

 תיאורי אותם את לראות יש הקודמים המשפטיםלאור
 המל- תקופת תוך ב"מערכות" ניתנו אשר הקרבפרשות
 סי- המערכת. בתיקי המוכנים אלה וכן ולאחריה,חמה
 המשתת- שנחקרו החקירה פרי הם ברובם, אלה,כומים
 שהנח- שעה תמיד, כמעט שנעשתה, חקירה במבצע,פים
 המעלות על - המאורעות לחץ תחת עמדו עוד לאקרים

 שחקירה ספק אין זו. מעובדה הנובעות יחד גםוהמגרעות
 מחוסר רבים. אוביקטיביים גורמים מחמת היא אף סבלהזו

 את פעם מדי לחקור החוקרים צות היה נאלץתנאים
 מאחר אחד, אחד בקרב, מסוים מהלך בעניןהמשתתפים

 מהלך אותו משתתפי לכל להניח אפשרות היתהשלא
 רעהו. זכרון את איש ולהשלים לתקן ו, י ד ח י בולהזכר
 אלא הקטנה היחידה על לא הושם הסיכומים שברובהדגש
 או הפרט של מעשיהם ואלו יותר, הגדולה היחידהעל

 המקרים ב"והם רק ציון לידי באו הזעירהיחידת-המשנה
 הקרב, של מהלכו על ישירות מעשיהם השפיעובהם
 בא, לא הרישום ומאלף. מיוחד ענין בהם היה שנראהאו

 נודעה אשר העיקריים, המהלכים את למצות אלאאיפוא,
 שהלקח ומכאן, כולו. הקרב התפתחות על השפעהלהם
 בפעולה השתתפו לא אשר לאלה ובעיקר למפקדים,מכיון
 הזולת. מנסיון הדברים עיקרי ללמוד חפצים והםעצמה

 משמ- והריהם ; נוסף ערך גם כמובן יש אלהלסיכומים
 חומר - כלשהו מבורר אחר מקור בהעדר -שים

 את ויכתוב יבוא עוד אשר להסטוריוןהיולי-למחצה
 מלחמתנו. שלההיסטוריה

** 

 הוכנו או ב"מערכות", שהובאו הקרב פרשות כללא
 אחד. מ"עור" הן אור, ראו וטרם המערכת אנשיע"י
 : אחת עיקרית כונה היתה להן. אחת מגמה כולןולא

 ולהציל האפשר, ככל מלא באורח הקרב, אמת אתלחשוף
 מקרבות האפשר ככל רבים זכרונות השכחהמתהום



 אלא למלא ניתן שלא שאיפה - ומערכותיהמלחמתנו
 ומי- והמערכות הקרבות ריבוי מחמת בלבד, מקצתהאת
 נשתנ- תמיד כמעט לפרשה, מפרשה בדבר. העוסקיםעוט
 תמיד הדגש. הושם עליה אשר הקרב של הבחינהתה
 משל- דבר יאבד שלא כך, הקרב את לתאר הנסיוןהיה
 המיו- רוחו את לתת - זאת עם י הכללית התמונהמות
 של אופי הפרשה תאור ישא שלא קרב, אותו שלחדת
 פורמלי נתוח בצרוף בלבד, מונה-עובדות וחשבוןדין

 והשעמום היובש מחמת בקריאתו יקוץ שהקוראגרידא,
 החי המאורעות זרם את מתוכו יחוש אלא -שבו,
 ללימוד. והראוי הניתן המיוחד, את ממגווילמד

 ובאי- בחסר שלקה תאור מצערות: היוההתחלות
 אף - )וזאת יבש דו"ח של אופי בחלקו ונשאדיוקים,
 בסקירות גם אותותיהם את שנתנו "זהירות", גורמיבשל

 גוש- על הראשונה ההתקפה הדיפת על - יותר(מאוחרות
 התחלה זו היתה זאת, עם 1948. ינואר בחודשעציון,
 עצמה "מערכות" חוברת באותה לה, ונוספו ,חשובה
 הבולט החסר את למלא שבאו רשימות אחריה,ובאחרות
 ופעולו- נ י 1 א ה תיאור - פרשה אותה בתיאורכל-כך
 אופיו, המקומי, האויב על כלליות ידיעות אלה היותיו.
 אשר חולשה ושל כוח של צדדים וארגונו, מלחמתודרכי
 את כמספקים לראותם ניתן אשר דברים הכלל, -בו

 הרא- המלחמה בחדשי הסקירות כל בשביל "אויב"הפרק
 על קווקג'י "צבא" התקפת תיאור בא מכן לאחרשונים.
 בב- היה עדיין באי-דיוקים, לקה לא כי אף אשר צבי,טירת
 מ- מעט לא היה זה יובש בעצם אף אכן. יבש. דו"חחינת
 העתונות שבתיאורי היתרה מהרגשנות להמנע ן: ו ו כ מה

 צבור של ת י א ב צ ה הראיה את להעמידהשכיחים,
 מפוקח נוסח המציאות. וחוש העובדתיות על המגןאנשי
 לטפח כדי בו היה אך - להלהיב כדי בו היה לאזה

 הוקדשה זאת שלאחר הקרב פרשת ענינית. צבאיתמחשבה
 בתכלית. שונה חדש, משהו הושג כבר כאן חיפה.לכיבוש
 הפעולה של וממצה, קצר כללי, תיאור של המסגלתניתנה
 פעולות-המשנה של ומקומן, חלקן, ציון בתוספתבכללה,

 הכ- התמוגה שנצטיירה לאחר מורכבת. היתה מהןהעיקריות
 מפורטות רשימות שתי לתוכה שובצו - הקרב שלללית

 )ה- המשתתפים של מפיהם במלה מלה כמעט -ומדויקות
 המע- את שהכריעו המשנה, קרבות על - במקום(מפקדים
 אזורים לשלושה הערבי חלקה את בבתרם העיר עלרכה

 הקורא בפני ולצייר העיקריים המהלכים את לצייןציתיותו, בתמ- הכללי, התיאור פרק בא אם כמעט.מנותקים
 באופן והשיקולים ההערכות המערכה, נושאי עיקראת

 "הבית הנוספות, הרשימות שתי באו. הרי ביותר,הכולל
 תיאור, לתאר חורי", בית ו"כיבוש רושמיה" לגשרמעבר
 בשני. - הפלוגה ושל הראשון,רה במק- - העצמאית המחלקה של פעולתה את ראשון,מכלי

 כלי עמדו תמיד לא ם. י ל כ חובטים פרשות-קרבחקירת
 ומש- בחקירה. המשתתפיס החברים לרשות מתאימיםרכב

 ! לדחוף מוכרחים ברירה, אין - הנזכוניתשוקעת

 ברובם. סמויים הנם - במלחמה המכריעיםהגורמים
 לאור ביותר. ההשפעה רבי מהם אלו לקבוע איפוא,יקשה,

 הגורמים שמא הרהור: לעתים, ומזדקר, ישפרשות-המלחמה
 השפעתם בני-החלוף, הגורמים והבלחי-יציבים,המשתנים
 הנתנים היציבים, הגורמים של מזו משמעות רבתבמלחמה
 כלל הכונה )ואין לספירה או ללימוד ולאומדן,לחישוב
 "בלתי גורמים האחרונים(. אלו; של חשיבותם אתלבטל

 ט, ר פ ב העיקרי הבילט בטויים מוצאים אלהיציבים"
 יחידה של פעולתה תיאור הנו שהתיאור ככל ואכן, ,באדם
 הם והרי ולגלותם. לחשפם יותר ניתן כן - יותרקטנה
 ומצטר- המשתתפים, מן אחד כל בדברי בטוי לידיבאים
 של - למדי והאמיתית - רשמית" שבלתי לתמונהפים

 מורכבת ורגשות, חויות מעשים, אלה, ומדבריםהקרב.
 של משתתפיו שרק רוח, ; וקרב קרב כל של המיוחדתרוחו
 אולם עליה. עומדים כולם, לא - ביניהם ואף זה,קרב
 ולהעבירו למסרו שיש החשוב הלקח היא היא - זורוח
 בפני בקרב לעמוד יהיה שעליהם מאתר ומפקד, חייללכל
 להם. בדומה או וחויות, רגשות ואותן מכשוליםאותם

 בכיבוש יותר הקטנות היחידות שתי של פעולתןתיאור
 ולהמחיש זו רוח להעלות כמובן, היתה, כונתן עיקרחיפה
 המעשה. עושי של זהנסיון

 לשפר- רמת-יוחנן שבין בקרבות הדרוזים", "הדיפתאף
 הרבה בו היה - אחת פלוגה של הקרב יום ספורעם,

 של כיבושה בפרשת הנ"ל הפרקים את שציינומהמגמות
חיפה.

 להביא לעצמה, "מערכות" שהציבה מטרה זוהיתה
 הטקטיים, המהלכים של ה"שלד" גם אשר פעולה,תיאור
 בו יבואו הקטנות, יחידות-המשנה של פעולתן סיפורוגם

 והמפקדים המשתתפים של מפיהם עדויות עלמושתתים
 עלינו באה המלחמה , רב היה זאת להשיג הקושיעצמם.
 מערכות תיאורי להציל הכרח והיה מאורעותיהברוב

 כאלה פעולות תיאור הרי כך, משום יאבדו. שלאגדולות,
 ומפקדים, חיילים שאנשים, הפרטים אותם -לפרטיהן
 רות מהם שנושבת .עצמו, הקרב מתוך להעלותםעשויים

 מרובה יגיעה מצריך היה - לו המיוחדת קרב 1 ת וא
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 בהם. לעמוד עשויים היו לא "מערכות" שאנשי רב,לעמל
 ולא בלבד כלליים הגדשות המערכות תיאורי הי כןעל
 ואלו ההן, המערכות של היסוד קוי את לציין אלאבאו

 שלתוצאותיהם במדה רק הובאו הקטנים הקרבותתיאורי
 הגדולה ההתמודדות של להתפתחותה מכריע ערךנודע
 "מער- דפי מעל לפרסום עובדו אלה קשיים אף עליותר.
 ומסעות דני" "מבצע עמק-הירדן, על ההגנה פרשותכות"
 עריכתן יואב". ו"מבצע נחשון" "פעולת התחתון,הנליל
 דיוק, של ראויה מדה תוך לדפוס והכשרתן אלו, כלשל

 פגישות שתבעה רבה, מלאכה הצריכו ובהירות,אחריות
 על מרובה ושקידה ומשתתפיו הקרב עדי עם מספרלאק
 ומיונן. העדויות השואת החומר,עבוד
 קצרות בפרשות-קרב זו ברשימה נתקל הנך ושםפה
 אורגני חלק והיו יש אשר בודדים, קרבות בתיאורי'יותר,

 בהזדמ- אך באגפיה. ונתרחשו - ויש הגדולה,במערכה
 הצבאי- הלקח עיקר את לראות הנסיון נעשה אלונויות

 שרשרת- באותה או קרב שבאותו הבלחי-אמצעי,המקצועי,

 שנמסר- והתיאור שבתיאורה, היתר פירוש הוא זוקרב
 בא דבריהם מתוך ואכן, עצמם. היחידות אנשיבלשון

 הרהוריהם הקרב, של והמיוחד המר טעמו כל בטוילידי
 הנם כי להם שנראה שעה המפקדים, שלומחשבותיהם

 סביבם כשאנשיהם תנועה, כל מונעת ואשו אויבמוקפי
 "האם" יחידת עם והקשר התופת, באש זה אחר זהנפגעים

 אי-הידיעה כל על ב"ערפל-הקרב", שרויים והםמקוטע
 עומד ם ד א ה ש בלבד זו לא אלה, בתנאים בו.הכרוכה
 במבחן הצבאי תלמידו גם בא כאן אלאבמבהן
 וכל י במהירות ולהחליט לשקול להעריך, עליועלית.

 מ ד 1 ק ב ר ק רק אשר לרגשות נתון שהוא שעה -אלה

 מא- ומובנה פשוטה אינה וההחלטה בפניהן. לחסנועשוי
 צבאית לבעיה פתרון מציאת בבחינת כאן היא אין ;ליה

 שאינם גורמים אותם כאן מופיעים שוב ; בלבדטהורה
 קרשה מהללו. פחותה אינה השפעתם אךצבאיים-טהורים,

 שלא ופעולה קטנות, יחידות שתי אלא מקיפה שאינהזו,

 את להעלות אפשרות נתנה אחד, מיום יותרנתמשכה

 פרשות כבשאר ממנו. והנסיגה בו ההחזקה : הקסטל על הקרב בפרשת היתה במיוחד מענינתהקירה
 ואילו הקרב, משדה לשוב זכה לא ניכר, חלק זה והיה חלקם, בקרב. המשתחפיר ל כ נחקרו לאהקרב,

-השאר  נעשו זאת עם הפרשה. שנחקרה שעה נשתחררו, אף או שונות, ביחידות-צבא נתפזרו כבר 

 אגשים שני לפחות למצוא היתה השאיפה המשתתפיס. מבין האפשר ככל רבים לחקור דביםמאמצים

 הלכה זו שאיפה להגשים היה ניתן לא מקרים בכמה שבקו-ההגנה. קטע בכל המאורעות מהלך א'תשיתארו
 חקירוו היתה זו, מבחינה ביבר, מורכבת ויחיד. אחד עד על ברירה, מחוסר הסתמך, והתיאורלמעשה,

 ההגנת שבמפרך התגובשות היחידות כל אחד, כגוש במרוכז, נסוג לא ההר בכיפת שהחזיק הכוחהנמתה..
 תזך אל הערביים הכוחות חדירת עם בן-קיימא, עוד היה לא הקודת גיבושן הכפ.ר,של

 במהרך לס-רוגין ביניהז ינתלכדו שנתפוררו קבוצות, בקבוצות היתה והנסיגה הכפר, של המוגןהחרחר

 נשארה שבוצעו. התנועות כל על כמעט לעמוד הצליחה ואף חוג, פלג כל אחר עקבה החקידההנסיג,ה.

 תימת אין וגם השעון, למחוגי לבו שעה אותה שם לא המשתתפים מן איש ם. י נ מ ז ה לוח שאלתפתזחה
- למהלך ממהלך המעבר את קבעו ת 1 ק ד ש במקום בלבד. הערכות אלא נשארו ולאבכך;  הערכות- היו 
 הנסיון כל לחלוטין לותר אלא איפוא, נותר, לא ויותר. השעה מחצית כדי השניה מן אחת ,שנבדלוזמן

 ובדרך בלבד, ר ח 1 א מ ה 1 מ ד ק 1 מ ה במציאת זה, לעומת ולהתרכז, - המדויק הזמנים לוח אתלמצוא

 האפשר. ככל רבה שלמות על התיאור את להעמידזז
- הם גס כי התמונה, את להשלים הם אף יכלו לא בקטסל הכוחותונפקדי  - מאחרים יותר עוד ואולי 

 וכמה, כמה אחת על בלתי-מאורגנת ונסיגה נסיגה, פרשת של חקירה הפעולה. מן ק ל ח אלא דאולא

 בפרשות-קרב. החקירות מכל והמורכבת הקשההיא

 )"הגנת יותר מפורטים וניתוח תאור תוךההתמודדויות,
 "כיבוש ; ונצרת" מערב-הגליל "מסע עם בשילובסגידה",
 במערכה"(. ויעין-גב ;צפת"

 של המטרה הושגה לטרון על ההתקפה פרשתבתאור

 ככל רבים ם י י ד 1 ק פ 1 ם י י מ י נ פ גורמיםהעלאת
 - כאן הקרב. של דמותו את המעצבים מאלההאפשר,
 מאפ- אינו המאורעות היקף בהן הגדולות, כבפרשותשלא
 את להעלות ניתן - בלבד הכלליים בקויהן להביאן אלאשר
 פלוגות שתי של יותר, או פחות מלא באורח פעולתן,תאור
 שהיתה מטרתן, את להשיג הצליחו לא אלו יחידותרגלים.
 שבפרשת- החידוש לסגת. נאלצו הן י לטרון רכסכיבוש

 והמפקד הלוחם לגבי - בו הכרוך כל על כמעטהקרב
 והאחריות התפקיד החובה, ובעיות לבם רחשי עלהנמוך,
 בפניהם. המתיצבותלחברים,

 על החוקר את מעמידה קרב בפרשת החקירהמלאכת
 פה ; בלבד בודד מקרה בהם לראות שאין וגילוייםדברים
 מסויים, עקרון שדה-הקרב במציאות ומתאשר חוזרושם

 מסוימת, קרב לצורת האפיניים קוי-יסוד מחדשמתבלטים
 זאת לאחרת. קרב צורת שבין הבצוע באורחוההבדלים

 כל על מלחמתנו, של המיוחדים תויה מסתמנים :ועוד
 אופיה על המקומיים התנאים השפעת ומסתברתשלביה,

 מלחמתי-היסטורי בחומר הטפול את אכן, זו. מלחמהשל
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 הרא- שלבים: לשלושה בשעתו, קלאוזביץ, חילקכבר
 באופן עריכתו - השגי ומיונו, החומר איסוף -שון

 לתארם, שנתכון המערכה או הקרב את נכונהשיתאר

 פרשות עיתוד ואלו המנתח-הבקורתי. המחקר -והשלישי
 המלאכה בכל אלא במישרין עסק לא ב"מערכות"הקרב

 השלי- השלת יתכן לא כי והשני. הראשון בשלבהקשורה
 עובדות, איסוף של קפדנית מלאכה שתקדימהו מבלישי
 חלילה תאבדנה פן, - עובדה אל עובדה ולכודן,מיונן
 בונה המנתח-המבקר יהיה שלא כדי - בהן החשובותמן

4 -
- בשטח השיור שלמטרתו  לחוקרים לאפשר 
 InSD במקוץ הפעולה מהלכי אחרילעקוב

 בלבד. העובדות של ק ל ח ידיעת פי על ומסקנותיוהלכתו
 נת- לא ב"מערכות" שהובאו פרשות-הקרב כי אם3רם,
 הניתוח - שלישי שלב לאותו דבר, של מעיקרוכונו,

 להיות המסקנות החלו שם ואי פה אי הרי -והבקורת
 מאליהן. ומתבלטותנרמזות

 רבות. הן החקר פרשות מסיכום המשתמעותהמסקנות
 הרי אחר, או זה מסוים לקרב מיוחסות רובן כיואף
 בדיקת תוך עולות - חלקן כולל. אופי נושאות מהןרבות

 הקרב. על השונים הידיעות מקורות של ודיוקםמהימנותם
 את טשטש ש"ערפל-הקרב" והמצבים העובדות כללא

 חקי- ללא לאחריו, להתבהר עשויות הקרב 'בזמןתמונתם
 מקיפה חקירה ואף הידיעות. ל כ את להעלות המנסהרה
 ומלאה. בהירה תמונה להעלות הצליחה תמיד לאכזו,

 בידי לסייע השוגים המקורות עשותם מידהבאיזו
 המפוקפקתז הידיעה ערפל את להפיג הקרב פרשתחוקר
 על ד, ק פ מ ה הוא העיקרי הידיעות שמקור ספק,אין
 מגיע, הנך ידיעות בחינתו'כמקור כדי )ותוך דרגותיוכל

 נקרב(. יחידתו לנהל יכולתו תחומי לגבי למסקנותממילא,
 ל"הדביק" המפקד יכול כיצד היא, העיקריתהשאלה
 והת- הידיעות פרורי מתוך ונכונה שלמהתמונת-מצב

 מיחידות- הקרב בשעת מקבל שהוא הבלחי-מלאותמונות
 המבו- - החלטותיו תהיינה מידה ובאיזו ; שלוהמשנה
 של התפתחותו את הולמות - אלה ידיעות עלססות
 ת. ו א י צ מ 3הקרב

 בשעת המתקבלות הידיעות כי לזכור החוקר עלאכן,
 על הן החלטותיו, את המפקד מבסס עליהן ואשרהקרב,
 ניכר, זמן ולעתים מה, זמן אליו שהגיעו ידיעות רובפי
 בי- הזמנים והבדלי אליו, הגיען תור גם שארעו. ר ח אל

 כאשר- הזמן רוחי אותם ולפי כסדרם, היו תמיד לאגיהן,

 העו- הקשר, במערכת שיבושים בשל - הקרב בשדההיו
 : לכך נוסף אך אחרות. וסיבות האלחוט רשת עלמס

 את ממצות מקבל שהוא התשדורות אין קרוצותלעתים
 נכו- בלתי ראיה מתוך אם מוטעות, אף והן ויש יהקרב
 של ובכוחה מבהילות. כתוצאה או העובדות, שלנה

 הז- להחלטות לעתים, להביא, כזו, מדויקת גלתיתמונה
 הקרב. בשדה להתפתחותרות

 של לקחו גם אם כי מלחמות, לקח רק לאישנו
 מל- פרשת ליבון של הקצר הנסיון מלחמות. ר קח

 מתבוננים שאנו שעה אף ביסודם המתאשריםמים, מסוי- והערכות-קבע דפוסי-גישה מעלה אנוחמתנו
 זרים צבאות של בהיסטוריוגרפיה מקביליםבחזיונות

 כבירות. מלהמותושל
 לחקירה. יותר נוחים כלל בדרך הם ה נ ג הפרקי
 חדירה לחדור האויב הצליח לא בהם אלה,וביחוד
 המחושבים ההגנה סדרי המוגן. המתחם את ממששל

 בעמ- ומוצבות מאורגנות תצפיות ובעיקרמראש,
 עצ- המגינים וכן - ניכר שדה-ראיה המקנותדות
 התקפה בקרב מאשר לתצפית יותר פנוי שזמנםמם,
 שעה נסיגה, של בזה וכמה, כמה אחת עלאו,
 התמצאות מחייבת שבקצרות, קצרה ואף שהות,שכל

 אפשרויות נותנים - וכיו"ב עמדות התקנתמחדש,
 האויב. פעולת אחר לעקוב יותר לאין-ערוךטובות
 מישובינו'ניתן ישוב עמידת של חקירה בכלואמנם,
 פעולות את יותר או פחות ברור סיכום לסכםהיה
 הנ- בכלי שימושו תנועותיו, הכלליים, בקויהןהאויב
 ומובעת חוזרת זו ועובדה - לציין מענין אךעיל. שהפ- החיל סוגי בין התיאום מדת ואף שבידו,שק

 יחידותינו של ,עמידלתיהם פרשת בכלבבהירות-יתר
 ובעיקר הגנה, בקרב כי - התקפה בפניוישובינו
 ומ- העמדות ע"י הקרב בעצם מתנהל המגע,בשלבי
 היא הקרב מהלך על הפקוד השפעת הקטעים.פקדי

 התגבורות הפעלת ע"י בלבד(, - )ואוליבעיקר,
 צוינה אשר זו, עובדה המוגן. המתחם של הנשקוכלי

 הארגון מבליטים שכאן מאחר יותר, הרבהבולט ביטוי לכלל כאן באה הקרב, צורות כל לגבילא-פעם
 את הבלטת-יתר שלו, והעומד היציב והסדרהמוקדם,

 והמוצ- הנכונות ההחלטות את ואף - השגיאותכל
 אחרי להגרר למפקד אסור ההגנה בקרב אףלחות.
 עקב וייפתה יקרה אחת שלא מאחר פיקודיו,דו"חי
 הקרב ותמונת האויב, של ההטעיות אחת אחרכך

 ערפל-הקרב בשל רק לא בראשו תצטיירהמסולפת
 תחבו- בשל גם אלא האוביקטיביים, התנאיםושאר
 שכנגד. הצד של ההערמהלות
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 החקירות, כדי תוך שנתבררה מענינת,עובדה
 פעולת תכנית נערכה ולא שכמעט בעוד כיהיא
 ותכנית אלטרנטיבית תכנית קביעת ללא ה פ ק תה

 של מסיבות אם - הרי, תקלות, של במקרהנסיגה
 בי- מופרז בטחון מתוך ואם הלוחמים רוח עלשמירה
 בו מקרה היה ולא כמעט - מעמד להחזיקכולת
 בא- ה נ ג ה ה לקרבות אלטרנטיביות תכניותהוכנו
 המק- באותם ואמנם, נסיגה. תכניות אימר הוה ירץ
 היתה הכל, אף על לסגת כוחותינו נאלצו בהםרים
 סדר, וללא חיפוי ללא מאורגנת, בלתי זונסיגה
 אמ- * ביותר. רבות באבידות שעלתה דבר שלוסופו
 אינן האבדות שעיקר ללמוד מפקדינו הטיבונם,

 זו שהגנה בשעה אלא ההגנה קרב בשעתנגרמות
 כי הוא, למדו שלא מה נסיגה. ומתחילהנפרצת
 מראש, מוכנה תכנית ע"י לצמצמן ניתן אלהאבידות
 הכרח. של במקרה מאורגנת, לנסיגה להביאהעשויה
 הע- השפעתה את שנזכור הוא בדין זאת, כלעם
 קרב הוא להערך העתיד הקרב כי הידיעה, שלצומה
 העומ- וכי לנסיגה דין אין כי ולמות, להייםאחרון,
 האהרון הכדור עד לעמוד - דתם אחת בקרבדים

 האדם של רוחו על השפעתה מבחינת האחרון.והאדם
 שבאמת מתוך אם בין - כזה שלידיעה ודאיהלוחם
 מנת שהיתה הכרה, מתוך אף או לנסיגה דרךאין

 מלחמתנו, במהלך כקיבוצים, פרטים רבים, שלחלקם
 אחרת, נקודה כהפקרת כמוה אחת נקודהשנטישת

 מכריע. ערך נודע - לכך אפשרות כהוראת לפחותאו
 נסיגה תכנית ואין - נסיגה תכנית של קיומהבעצם

 מוק- והכנה תרגול ללא ישוב מנקודתראויה-לשמה
 הקורא פרץ העמידה, בחומת פרץ משום יש -דמים
 מל- שבמהלך בכך, ספק אין ואמנם ולנחלש.לחלש
 מנקו- מוקדמות נסיגה תכניות להעדר נודעהחמתנו
 ומחשלת. מדרבנות השפעה העבריות הישובדות

 על המדובר וכאן עצמה, ההגנה לתכניתאשר
 החו- על הרי העבריים, הישובים של ההגנהתכניות

 גם לרשותו, אשר אמות-המדה שאר בין לזכור,קר
 הישוב על להגן היתה שואפת המקרים ברוב כיזאת

 של הטופוגרפית בתנוחתו התחשבות כל ללאהקיים,
 בודאי היה ניתן רבים, במקרים וכן, זה. ישובמקום
 התאימו לו ההגנה, את ליעל וגם בכוחות לחסוךגם
 את לבסס מבלי השטח, למבנה ההגנה תכניתאת
 על גם ולו - הישוב של הקיימת תנוחתו עלהכל

 לפרקים, .". הבנוי הישוב על אפשרי ויתורחשבון

 עליהם שהוחלט בפינויים נסיוננו היה שונה אכן,"
 ועוד. נוה-יעקב, יד-מרדכי, כבכפר-דרום, :במאורגן
 וקורבנותיה. נסיונותיה על קודמת, תקופת-קרבלאחר - מסויימים במקרים נעשה גם אמנם, כאשר,'4

 מערך להוות במקום לשני, אחד הסמוכיםישובים
 עצמאית, הגנה-היקפית בקיום המשיכו אחד,הגנה
 בי- ובעבודת בכלי-נשק בכוח-אדם, רב בזבוזתוך
 קיומה באי בטוי לידי הדבר אותו בא ובעיקר ;צורים
 ישובים לשני מרוכזת, שבהיותה כללית, עתודהשל
 ומכריעה כבדה עצמת-הלם בעלת הריהי יותר,או

 הישו- מן ואחד אחד כל של הרזרבות מן יותרהרבה
 .**. הבודדיםבים

 פרשות- של חוקרן מרגלי מכשול להסירועוד,
 שתו- קרב, מפרשות מעטות לא כי לציין, יש :הגנה
 העלמת תוך הוצגו עצמם, הישובים אנשי ע"יארו

 נסיון תוך אף ולעתים טשטושם, או ומשגיםחולשות
 אשר אישים, או מוסדות על כשלונות אשמתלהטיל
 נתברר אך סייעו. ולא עזרו לא כי עליהםטוענים

 י נ פ ל הסכנה תחושת גברה לא רבים במקומותכי
 - ההתכוננות בימי כלומר - ההתקפהשנתרחשה

 לומר, ראוי משקלים. ערכים על השמירה תחושתעל
 פנימית מלחמה היתה נטושה רבים אנשים בקרבכי

 יש להתרחש העתידים המלחמה מאורעות :חמורה
 וסכ- חומרתם במלוא במאי, ה-15 לפני נראו,וטרם
 והצרה יש המשק של כלכלי לקיום והדאגה ינותיהם

 עם למערכה. ההכנה מעשי על והכבידה האופק,את
 בה- המדינה שבגבולות הספר ישובי של תפקידםכל

 הגיער לא בהן נקודות והיו היו הרי הפלישה,דיפת
 להיות יכלה אשר שלמות מידת אותה לידיההכנות
 להיות. חייבת והיתה -להן

 אשר ישוב נקודות אותן את לציין הכרח זאתעם
 בראש לזקוף, יש מועד בעוד ותחן כנ הלזכות

 שאם היתה שלהן היסוד הנחת עמידתן. אתוראשונה,
 הכליה תיגזר ממילא הרי מעמד, הנקודה תחזיקלא
 לאחר הפיזי שהקיום ; המשקיים הענפים כל עלגם

 של והפשוטה האלמנטרית בעובדה מותנההמלחמה
 למלחמה, ההכנות לגבי זו מסקנה בקרב.עמיו-ה
- מחצה",ל "צבאית- רק אמנם הנה ומניעיה שיקוליה לפיאשר,  בה יש כי ויתכן, - בעבר בה היה 
 כאן זכתה היא כן ועל ; שלמים גושים ועלדות נקר- על המלחמה של בגורלה לקבוע כדי -לעתיד

 זו.להדגשת-יתר
 המקרים וברוב - בה המשתתפים מן אחד כליוחד. במ- קשה חקירתה - בכשלון שנסתיימהפעולה

 משהו או מישהו על אשמה הטלת אף קרובותתים ולע- התנצלות, הופכה עדותו - רעה כונה כלללא
 לברר במיוחד קשה כזה, עדויות אוסף מתוךזולתו.
 ן מיס )"מערכית, 1948 ביניאייוכיגיש-tl11SP בצ- הקטנה, הניידת העתודה של נסיונה ואפילו"""
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 להרי ; לכשלון אחראי המשתתפים הגורמים מכל.מי
 אשר ד ח א גורם אין פעם אף כמעט במציאות,אף
 ביותר קשה סיבה ומאותה עליו. מוטלת האשמה לכ

 וכאן שהיו. כפי קרב, אותו של העובדות אתלסכם
 בפניו האוביקטיבי הקושי את במיוחד להזכירכדאי
 חובה אין למעשה אשר אצלינו, הפרשה חוקרניצב
*. בידו. לסייע אדםעל

 פרשות-קרב, חוקר בפני והולך חזיון.מסתמןועוד
 לעמוד לעתים עליו יקשה הבנתו מבלי אשרחזיון
 פעולת לך אין שהיתה. כפי המערכה, מציאותעל
 אנדרלמוסיה של שעות, או רגעים, בה יהיו שלאקרב

 - בה אחר או זה בשלב - הרגשה ושלידועה,
 ולעתים היחידות, של התרופפות-הליכוד רפיון,של
 מעמיקה בהם - זמן פרקי ישנם התפוררות. שלאף

 וככל והמפקדים; החיילים ללב לחדור זוהרגשה
 זו הרגשה אנשיה חשים כן יותר, קטנהשהיחידה

 גם ולו תחושתה, )או נמצאו בהשהאנדרלמוסיה
 רו- את המדכא גורם הקרב בתקופת היתהמוטעית(

 בכל ונפוץ המוכר זה, חזיון אמונתם. את ושוברחם
 ת ע י ד י ערך את משנה-הבלטה מבליטהצבאות,

 ב צ ק ותחושת הלוחמים, הגייסות ע"י ד י ק פ תה
 כי הוא, ספק מכל נעלה בביצועו. ם ת ו פ ת ת שה

 הם בו קרב כל של משמעותו את הלוחמיםידיעת
 להעלות עשויה הכללית, במערכה וחלקוהופעלו,

 במהלך נודע, כך משום תפקידם. במלוי דריכותםאת
 חלקו ולידיעת התפקיד להבנת מכריע ערךהמלחמה,

 במס- או הכללי, במאמץ-המלחמה תפקיד אותושל
 והמב- הנושאים ל כ ע"י אחרת, או זו מערכהגרת
 עוד כאן להבחין ויש מסוימת. משימה שלצעים
 י ל ל כ ה התפקיד ידיעת בין חיונית: נוספתהבהנה
 בבי- ה ד י ח י ה ל ש ה ק ל ח ידיעת לביןוערכו,
 על אחרות, יחידות גם משתתפות בה משימהצוע
 משימתה בהשגת האחרות היחידות של התלותמידת

 הקרב מהלכי על .הדיוניה"הזניחותי
 חשו תפקיד ,ממלאים המערכתבחוג

 המבצע",, מהלך של הסופיבגיבוש

א
 -1ן

 שהיה של שעות עליהם ועוברות יש חריפות.ביתר
 כשהיחידה מעש, חוסר של זמנים ואף אויב, אשתחת

 עצמו חש מאנשיה אחד וכל הקרבי במבנהמפוזרת
 להניע כדי זו, בהרגשה לפרקים, בה יש ויחיד.בודד
 אף או בנצחון, לפקפק להתחיל ויחידתו המפקדאת

 כי יושג. לא שהנצחון יאוש, מחשבת אחרלהגרר
 הנשלח הכוח כלל של קטן אחוז רק - לזכורזאת

 ניכר חלק הקרב. מלאכת את עושה משימהלביצוע
 לוחם תפקיד מלכתחילה לו הועד שלא אוממנו,
 או - והבטחה ריתוק הטעיה, לצרכי מוקצהוהוא
 הנצחון מושג לפרקים וכיו=ב. ברזרבה מוחזקשהנו
 הקרב, באיזור אחת מכרעת בנקודה הצלחה1"י
 הרושם הקרב במשך נתגבש הנקודות שבשארבעוד

 היא הנצחון ועובדת יש ממפלה. ורחוק חזקשהאויב
 מאחר הפועלים, הכוחות למרבית הפתעה.בבחינת

 משימותיהן בהשגת היא תלותה ומידת היחידה,של
 מניע בבחינת היא כזו ידיעה האחרות. היחידותשל

 עקשנית לדביקות נאמן, לביצוע וממריץמדרבן
 ושל מפקד כל של יותר רבה ולמידת-יזמהבמטרה
 כל ע"י מה", "לשם הקושיה על המענה לוחם.כל
 כש- - הפועלת היחידה של הצבאי שבמנגנוןפרט
 בצ- באימון, בכוח-האדם, עצמתה אל מצטרפתהיא
 יותר, אורגנית לאחדות יחידה אותה הופך - וכו'יוד,

 אחת, מטרה בעל אחד, גוף להיותה אותהומלכד
 נלחם. הוא מה עלהיודע

 מדוגמת הטובות דוגמאות הרבה אין זומבחינה
 מש- את 1948 אוקטובר בחודש תקפה אשרהיחידה
 הידי- אז מילאה מכריע ערך המצריים. חוליקאתלטי
 משלטי חיסול כי ביחידה, לוחם כל של הברורהעה

 דרך בפריצת האחרונה החוליה את מהוהחוליקאת
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 מפקד אותו של ודבריו הנצור. היהודי הנגב אלהמלך
 "אי- אנשיו: לגורל בחרדתו ידוע היה אשרהטיבה,
 אבל מחיר, בכל המשלטים את לכבוש שיש אומרנני
 שנאמרו - לנגב", הדרך לפתיחת הכל לעשותיש
 את ורוממו דרכו - ומפקדי-המשנה המפקדיםלכל
 אנשיה. שליוחם

 מטבע לאותה בלעדיו, שאי-אפשר השני,וכצד
 חזיון עוד ה"פרשות" חקר מתוך עולה -יצמד
 לא- סיפורי-קרב להבנת המפתח בו אשראחד,

 עלי- שהוטלה משימה מבצעות ויחידות ישמעטים.
 של הכללי ערכה את שתדענה מבלי ולעתים -תן

 של הכללית במערכה חלקה ואת משימה,אותה
 - האויב מערכות על השפעתה את אוכוחותינו,
 חדו- ועיפים, תשושים כשאנשיהן הקרב אתומסיימות

 שמל- או תעודתם את למלא הצליחו שלא הרגשהתי
 היותה דבר של לאמיתו ואלו ; בלבד בחלקהאוה

 המערכה אף או הקרב מהלך בכל מפנהמלחמתם
 לאותה 1948 אפריל בראשית אירע למשל, כך,.כולה.
 ימים כמה החזיקה אשר ירושלמי, חיל-שדהיחידת
 והולך המתגבר הכוח עצמת מול אל הקסטל,במשלט
 של ובסופו אל-חוסיני, עבד-אל-קאדר יחידותשל
 באותה מחזיקים האויב כשכוחות ונסוגה, נגפהובר
 הס- בקטע לשליטה מפתח ההיא בעת ששימשהכפה,
 אנשי אך ירושלים. אל השפלה מן הכביש שלמוך

 המקו- הערבים של כוח-הקרב כי ידעו, לאהיחידה
 הקסטל, כבוש עם להגיע, נאלץ ירושלים במרחבמיים
 גבולותיה את עבר שלו, האחרונה השיא לנקודתעד
 עמידתם סדן מול אל ונשבר בו, הצפונה היכולתשל

 תו- כאמור הן להן, כדומה או כאלה,דוגמאותל
 ונאמנים המלחמה. בתולדות ונשנות חוזרות פעות)

 א. ל. ס. קול. הנודע, הצבאי ההוגה של דבריוכאן
 הצבא של הקרב פרשות בחקר עשה אשרמרשל,(
 :האמריקאי(

 אס אף פעולת-קרב, בהצלחה המבצעת"יחידה
 לאפשר לעתים עשויה הצלחתה, על יודעתאינה
 לצאת זאת ובכל יותר, גדול צבאי גוף לאיזהנצחון

 נחיתות. בהרגשתמשדה-המערכה
 בלימוד עמקו שלא רבית, לחיילית יתופראם
 מתרחש זה כגון דבר כי הקרב, תהליכי שליסודי
 למדתי זאת ובכל היסוד. עד יופתעו לפעם,מפעם

 בלי הלאה תמשיך מסויימת, בפעולההצטיינה אשי שפלוגה האפשרות, קיימת חסיד כימנסיוני,
 יחסי". כשלת נחלה אם ההצליחה, -שתדע

א4 י

 והעיפים, התשושים חיל-המצב אנשי שלהאפורה
 כוחו את דלתה - בנסיגה שנסתיימה אף עלאשר
 מא- כמעט מכן, לאחר נפוץ והוא להלחם, האויבשל

 המקרים אחד זה היה נוסף. קרב ללא וכמעטליו,
 הק- ב"ערפל מסויימים למצבים כך כלהאופיניים

 המומה הקסטל מן ירדה הנסוגה היחידה -רב"
 עמדה שלא הרגשה מקננת כשבלבהומיואשת,
 תפ- שמלאה ידעה לא היא ניצח. האויב וכיבמבחן
 לש- הצליחה היא : הכפר מהחזקת יותר החשובקיד
 היהודיות הפעולות ואמנם, האויב. של כוחו אתבור

 את .קצרו שלאחר-מכן, ובשבועות בימיםשנערכו
 אלה. עמידתה ימי שלהפרי

** 

 וראשונה בראש היא הקרב סיכום שלחשיבותו
 תקלה כל שגיאה, כל עצמה. המבצעת היהירהלגבי
 המבצעים של מענינם וראשונה בראש הן הצלחהוכל

 מלקחם, ללמוד שידעו הדין מן אשרעצמם,
 יישנו. לא משגים שאותם דאגה מתוך - ן ק ת לו

 פעו- סיכומי של מסורת טיפחו בצבאנו רבותיחידות
 במס- המקרים, ברוב הצטמצם, זה סיכום אךלותיהן.
 הגיע שלא בלבד זו ולא המבצעת. היחידה מטהגרת
 מאחר מדויק, היה לא אף אלא וטוראי, טוראי כלאל
 המש- כל של ומקיפה מדוקדקת חקירה פרי היהשלא

 והתרשמותם לזכרונם בהתאם נבנה אלאתתפים,
 בלבד. יחידות-המשנה מפקדי שלהכללית

 בשלושה היא פעולה לסיכום ביותר הטובההדרך
 עם המפקד של סיכום לקיים יש תחילהשלבים.

 ראשון סיכום מטהו. אנשי ועם שלומפקדי-המשנה
 כל בפני בשלמותו הקרב מהלך את לסמן באזה

 הקרב את לסכם מכן לאחר העתידיםמפקדי-המשנה,
 הם.ביחידותיהם
 סמוך שייערך ורצוי - זה ראשון סיכוםלאחר

 ביחידות- סיכום יבוא - עצמו למבצע האפשרככל
 לסי- המסגרת תהא מה מראש לקבוע קשההמשנה.

 תהיה לא מסגרת שאותה לדאוג יש אך כזה,כום
 זאת, ועם ; הסיכום פעולת סרבול כדי עדגדולה
 ביותר, זעירה ליחידה עד לרדת כזה לסיכום לואל
 גם ולו אנשיו, בפני לנתח יוכל לא מפקדהאשר
 במסגרת היחידה של מקומה את כלליים,בקוים
 בסי- להסתפק רצוי המקרים ברוב הגדולה.הפעולה

 היא שהפעולה במדה אך מחלקתית, במסגרתכום
 מזה, פחות או פלוגה יחסית, קטנה יחידה שלפעולה
 עם זו סיכום שיחת לכיתה. עד לרדת לעתיםאפשר
 את לברר וראשונה, בראש צריכה, היחידהאנשי
 הצעדים כל את ולבדוק לחזור בדיוק, אירעאשר

 בחינת תוך והמשגים, התקלות ציון תוךשבוצעה
 היהידה אנשי בין שהושגו הפעולה ושיתוףהתיאום
 להעיר היחידות למפקדי ההזדמנות זו הקרב.בעת

 וה- הלוחמים החיילים של ההתנהגות לגביהערות
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 אשר הרבות, העדויות סיכה היא הרי -הכתיבה
 "ים" אכן, בזמנה. נרשתה תהל אחתכל

 שבציור. תזה קטן אינוהניירות

 כזה סיכום יסייע בעיקר אך ; הנמוכיםמפקדים
 : היחידה של האימונים תכנית קביעת בשעתאח"כ,
 בעתיד. הדגש את לשים יש מה על ידעהמפקד

 שהוא שעה כזה סיכום של חשיבותו רבהביהוד
 בלבם היה הקרב כשתמונת הקרב, לאחר מידנערך
 - ומתקנת מדריכה הערכה וכל היחידה, אנשישל

 אמצעי לך ואין הקרב. תמונת עם חי קשרנקשרת
 ונש- שנזוקה היחידה של רוחה את לחזק יותרטוב

 מיד הסיכום פגישת את לקיים מאשר בקרבתבשה

 בו- הקרעים את ולאחות לחזור מנת עללאחריו,
 ליכודה. את ולחדשבמקום

 יחידות- בכל הסיכום שיחות השלמתלאחר
 שמפקדי- שעה : והסופי השלישי השלב באהמשנה
 את למסור כדי הפעם - ומתכנסים חוזריםהמשנה
 החולשות המשגים, ציון תוך יחידותיהם,סיכומי

 סי- שיחת מפקדם. בפני להארה, הראויותוהנקודות
 הלקח מלוא את לדלות העשויה היא רק כזוכום

 כולה. היחידהמפעולות
** 

 של תפקיד בצבאנו ליצור חשוב : הערהועוד
 קצין- להוספת כאן הכונה ואין יחידתי"."היסטוריון

 כי לכך, ורק אך אלא היחידה, תקן על נוסףמטח
 הנר- הקיימים. מקציני-המטה אחד על יוטלהתפקיד

 המודיעין, קצין הוא זה לתפקיד ביותר כלל בדרךאה
 סכומיהן את ולרשום לאסוף אזי יהיה מתפקידואשר
 של הסופי הסיכום עם יחד יחידות-המשנה כלשל
 סי- והצבא. היחידה לארכיון ולשמרם היחידה,מטה
 רב סיוע בהם יהא שייעשו, במדה כאלה,כומים

 המ- פרטי את ללמוד ירצה אשר בעתידלהיסטוריון
 ואף - כולה המלחמה מהלך את ולסכםאורעות

 של במצב חוקר-פרשת-הקרב תצא תתיךלא
 את לסחוט האמצעים בכל המנסה עדותגובה

 המשתתפים רבים במקרית אכן, ;ספור-התעשה
 כמותח ואין הדברים, את לספר מעוניניםעצתם

 הסיפור. דיוק עלבהקפדה
** 

 נקלע- לטרון, על ההתקפה פרשת חקירתבעת
 לאחד - "מערכות" מטעם החוקרים צות -נו

 אשר ח. את חפשנו הארץ. שבצפון הצבאממחנות
 ערב זה היה קרב. באותו מחלקה מפקדהיה
 בתפקיד עלה בינתים אשר - ות.שבת,

-  
 ירד

 את ביקש הוא ממשלטים. פלוגתו עם יוםבאותו
 כיון מיד, עמנו להפגש יוכל שלא עלסליחתנו
 לה- נדברנו פלוגתית. מסיבה נקבעה ערבשלאותו
 בחדרו. שעות כמה כעבורפגש

 קבו- עוד ח., על נוסף מצאנו, למקוםכשהגענו
 אוי שהשתתפו ח. של חבריו אלה היו 1 אנשיםצת
 -- כטוראי ומי כמ"כ מהם מי - קרב באותוהם

 הדברים. את לשמוע הם אף רצוואשר
 היה מפיו. דברים להוציא היה קשהתחילה,

 לכך ונוסף מאורע, אותו לאחר משנה למעלהזה
 ניכרה והעיפות בלילה, מאוחרת השעה כברהיתה

 אחר, או זה בפרט נזכר כשלא פעם, מדיבכולנו.
 כיצד שואלו והיה הנוכחים אחד אל פונההיה

 מסוים. מהלך היהבדיוק

 בהם, לאחוז החלה וההתלהבות רב, זמו עברלא
 ה- זוית. לקרן למעשה נדחקנו החוקרים,ואנחנו,
 בצו- להזכר החלו יחד וכולם מהם נשכחהעיפות
 לדברי נכנס היה אחד יום. אותו במאורעותתא

 את להזכירו ומנסה טעותו על מעמידוהשני,
 י ופחותי-ערך רבים פרטים העלאת ע"יהעובדות

 מה- יותר בזכרונם נחרתו נדמה, אלה, דוקאאך
 העיקריים.מהלכים
 הנסי- תיאור היה לשחזור ביותר הקשההדבר

 היתה מתי הפלוגה. החזיקה בו המשלט מןגה
 הנסוגות קבוצות-השיירות סדר היה מה זו,נסיגה
 לדבר יכלו כך על - קבוצה בכל היה ומיומי

 ב- נזכרו מידה באיזו הדבר מפתיע והנה,שעות.
 קרו. אתמול ממש כאילו לספרם והחלומאורעות,

 הפצועים, מן אחד כל נשא ומה מי בדיוקזכרו
 וכיצד פצוע, אחד כל היה הגוף מן חלקבאיזה
 הרימוהו. והיכן הגיחוהו היכן לבוש,היה

 הרא- בפעם הדברים את סיפרו אם הואספק
 מתחילתה הפרשה, ל כ שאת ברור כי אףשונה,
 ; פעם אף סיפרו לא פרטיה, כל על סופהועד

 לצורך להיות הפך עדות משהיה יותר סיפורםאך
 להתפרקות. רצון למין דברים, לספר שלהםפנימי

 רשמיהן - ערב אותו ששמענו העדויותאכן,
 הפרשה. בתיאור גם הוטבניכרו
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 של ובר אענה -- משתתפי בקרב ערור שיחה ע" יקחו -- ט מעי הקרב עובדותבדקת

 ב, ר ק לאחר אס -- האחרם שבדור גדולים צבאות בשני נהוג הדבר היה שונות בצורות מעיקרהחידוש

 והובא -- "בקורת" -- Gritipue קרב זה נוהג היה ארה"ב בצבא הצבאותיו )כברוב 11 ר מ ת לאחרואם

 כלל בשיתוף גם לעתים אך - הקצינים בחוג - וראשונה בראש ; וסיכום ניתוח של בשיחות גלוילידי

 במה ומשמעויות בחינות כמה להבהיר כדי זה, בנוהג בו, היה הרוב פי על גדולה. לא יחידה שלאנשיה

 וטקטית. הדרכתית תועלת בכך היתה כי ספק ואין הקוב. או התמרון מהלך על ממילא ע ו ד י ה י הש

 והוא - הנסיע/ מן בצותא "ללמוד : זה בטוי הקרב שבעקבות כאלו מסיבות לגבי רווח הסוביטיבצבא

 מיפ.ר תוך מנוסים, פחות גייסות עם קרב מנומי של שיחות גם ונתוחים סיכומים מלבד הכוללמושג
- )ביחוד והסברתם. וההישגיםהמעשים  פלוגות- או מפקדי-פשיטות סיירים, גיידי-טנקים, צלפים, לגבי 

 כבצבא הוא כעיקרן והתכלית המגמה עיקר ובאופי, בסגנון המקומיים ההבדלים רבוי כל עם וכיו"ב(.הלם

 הגייסות. לכלל לקח של היסד את להדרש תמז נהם הסתיטי שבצבא אלאארה"ב

 השקט( האוקעומ באזור -- )וביחוד ארצות-הברית בצבא טופח השניה במלחמת-העולם זאתלעומת

 )עד היחידה אנשי ל ל כ חקירת ע"י מסוים קרב על הידיעות וא ל מ את להעלות המנסה חדש,מתור

 ערכי Battle after Inetrviow הקרב" שלאחר עדות "גבית קרוי זה מתוך בכלל(. ועד שלמהלדביזיה
 של הבהרתו מבחינת גם אלא מסו-ם, קרב על ההיסטורית" "האמת קביעת לגבי לא כמובערב,

 טפח הטקטק חנפם מבחינת יתרה חששות "שן דבה -- עצמם למשתתפיו הקרבתףליך

 כמפקדים. כח"לים שלהם, בגרות-הקרב גיבוש ותיאום, לליכודחושם

 הקרב, למחרת והעומק, ההיקל מלוא על ה כאל ובחינה בדיקה של לאפשריות הגענו לאעדיץ

 -- לקח-לוחמים חקירת של צעדיה בראשית גם אך ומפקדתה, ה ד י ח י וכתות-ה רשמי-היחיד צירוףתוך

 אלה. צעדים לכוון יש תכלית איזו כונה, איוו לאור לדעת, הוא ומועילטוב

 לבדוק עליו יוטל אשר הכללי, במטה קציןלאותו
 מסוי- לסוגיה הנוגעים והלקח העובדות אתולהבהיר

 מתו- ולהעלות שמאחורינו, במלחמה אחרת, או זומת,
 בחי= על המשפיעות כנדרש, שימושיות מסקנותכה

 בצבא. וטקטיקה אימון ארגון, צורותרת
 תלויה זה בענין ההחלטה תהיה שלא הואוחשוב
 הוראה שתהיה אלא ומפקד, מפקך. כל שלברצונו
 תהא ביותר התכליתית הדרך מגבוה. כך עלמפורשת
 לה- תדאג אשר הכללי, במטה מיוחדת מחלקהליסד
 בהדר- תעסוק יחידתיים", "היסטוריונים רשתקמת
 ובמיונו. החומר בריכוז תטפלכתם,
 המקום היה זה לא לכן, קודם עוד שהודגשכפי
 שהובאו הנקודות עצמה. המלחמה לקה את בולפרט
 המת- המסקנות אותן את לציין אלא באו לאלעיל

 - החומר של והמיון האיסוף שלבי תוךעוררות
 א. פ ו ג ה ר י ק ח ה של לקחה לגבי וראשונה,בראש
 "מערכות" ע=י כה עד שנעשו הקרב פרשותמחקרי
 - א ר היסטורי תיאור למתן וראשונה בראשנועדו

 מאוו של עובדתי, רישום - לכל ומעל ן, וש
 בכלל יגיעו לא כי הסכנה, צפויה כך בלעדיאשר
 פר הבלתי-אמצעית, התכלית מלא. עניניספור
 שה. גורם היא אף היתה בדפוס, זה חומרשל

 ' הובאו ולא כמעט המחקר. עבודת עלחותמו
 ה: להדרכת הועלו, ולא וכמעטניתוחי-בקורת

 לו כמובן, הרצון, בשל - הקרב משמעויותדים,
 ע גזרה זו אין אכן, לאויב. שלא-במתכוןמסיוע
 כל את יסתום לאויב ידיעות הסתננות בפנישש
 רבו: עוד בצבאנת וללימודו הלקח לחיפושרכים
 לב סכנה בכך כרוכה שתהא בלי ללימודודרכים
 הדבר כן ועל - לכך קודם שתנאי אלאהצבא.
 חמבוססח התפתחותו לצורך והכרה צובבחינת
 , לו ימצא הקרב, לקח הזה, הלקח שכל -צבאנו

 יוחדר אז או - אז רק יסוכם. יבדק,יירשם,
 ב הקטן ויהיה ותא, תא כל תוך אלהמבורך
 ותג הדרכתנו בדרכי בטויו את וימצאבצבאנו,
 הבאות.לקראת
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------אשררת  מפקד-רגימנס, האבדות. ועל הקרב פרטי על שואל והיה יחידות, למפקדי הודה בטגרטטיין הגסיךיי
 חוטבי- את אסף היער, מן נסוג הקרב ראשית עם שמיד לנסיך הודיע בראוגאו, אצל פקודיו את שהציגזה

 הצרפתים. את והניס כידונים, מכת בטליונים, שני עם הכה, פניו על לעביר לצרפתים שנתן ולאחרהעצים,
 לאלה ואניח הבה : יחשבתי בדרך עמדתי נשתבש, הראשון שהבטליון נסיכותך, הוד ראיתי,"כאשר

 עשיתי". כך וממש - באש-מערכה פגיהם ואקביללעבור
 כי עד לעשותו, הספיק שלא לו היה צר כך כל זה, דבר לעשות ppin~n כך כלמפקד-הרגימנט

 באותה להבדיל מי יכול האמנם ז כך היה ובאמת יתכן והרי הענין. היה כך ממש שהנה עכשיו לונדמה
 ן היה לא ומה היה מהמהומיה

 את וקיטיזיב, דולוחיב שבין השיחה את בזכרו הוסיף, - נסיכותך," הוד להעיר, עלי זאת"ועם
 בשבי לעיני לקח מקצינות, שהורד זה דיליחוב, "שהטוראי - מודח, קצין אותו עם האחרוןואיונו
 בגבורתו". והצטיין צרפתיקצין

 בהעיפו בשיחה, נכנס - הפחבליגרטדיים" של ההתקפה את ראיתי נסיכותך, הוד ההוא, במקום"הגה
 קצין- מפי שמועתם שמע ורק ההוסחרים, את יום אותו כלל ראה שלא ז'רקיב, סביבו, חששנייםשבטים
 נסיכותך". הוד חיל-רגלים, של ,מרובעים' שני "מעכו -רגלים

 אך , מהתלה כתמיד, ממנו, שתבוא מצפים כשהם אנשים, כמה נתחייכו ז'רקיב דברילמשמע
 ארשת פניהם לבשו זה, יום של ותהלתו נשקנו לתהלת הם אף נתכונו דבר אשר שהדבריםוכשהשגיחו,

 רצינות...יטל
- 1505 שגרבן, קרבלאחר  טולסטוי לל. ושלום" "מלחמה 

 קדש. הן העובדות אך בפרשנות אונס איןום
 תקום פ.ס.

 ואותה ידיעה לאותה הביקוש ביחוד גדול הטופוגרפי היסוד של במעלה הראשונה חשיבותו מפני*4
 חלק אותו כרגיל, הוא, שהמטה-הכללי וכיון ביותר. לו כמיוחדות הנחשבות המטה-הכללי, של"עילות
 נקבעים מסעות-המלחמה של אלה צדדים כי נמצא, מאחרים יותר ולהדפיס לכתוב המרבה הצבא,תוחלקי
 למדי, הטבעית הנטיה, נובעת עצמה, סיבה מאותה ואת, ועם צדדים משאר יותר היסטוריתקביעה

 כלליים פתרונות להסיק מסוים למקרה בהיסטוריה שגיתן הפתרון, ומן , מקפת שיטה כמעיןלהכלילם
 לאורכו במלחמת-מגן, אפילו מטעה. שאיפה גם וממילא - שאיפת-שוא אלא אין אולם שיבואו.למקרים

 ויש מחברו, ושונה אחר הוא מקרה כל השטח, בגורמי גט יותר הקשורה מלחמה מסוים, תחום-מגןשל
 אלא איפוא עשוי אינו אלה בענינים ביותר ורב-שיקולים מצוין דברים זכרון גם אחרת. בדרך בולטפל
 וקדש. ראה כזה הוראות לשמש ולא ענינים אותם של טיבם על לעמוד אפשרותליחן

 הדעה לפי לעיל, ציינוה אשר - הכללי המטה פעילות אותה של ונכבדותה הכרחותה כלעם
 לו", לא כתר "נטילת בהם שיש מעשים מפני זאת, בכל להזהיר עלינו - ביותר, לו המיוחדת"מקובלת,
 הכללי המטה מראשי אותם כך אגב זוכים שבה החשיבות, הכלל. לרעת קרובות לעתים מטנהמנובעים
 על מסוימת כללית שליטה קרובות לעתים להם מעניקה שירות-המלחמה, של זה בענף להם רבשידם
 אלה של רגילותם ממילא נובעת ומכך י עצמו המצביא של מוחו על וראשונה ובראש האנשים,מוחות

 חד-צדדיות. שסופו דבר והוא מסוימים,הרעיונות
 הצבאית', ההתרחשות בניתוח גורמי-השטח בהערכת ההפרזה על - קלאוזביץק.

 קראו עקרונות-מלחמה. או אסטרטגיה של בתקצירים לקרוא לכם חלילה צבאית, היסטוריה בלמדכםום
 ללמוד, שלדה. עד ולא ההיסטוריה, של ודמה בשרה עד הגיעו הסטוריים. ברומנים בזכרונותנביאוגרפיות,

 מועט. שערכו דבר זה הרי נוסחאות בזה כיוצא פנימי",.או בקו "תמרון בשל נפוליאון זכה 1796 במסעכי
 ומורעב-למחצה, מרדני בצבא השראה לידי להביא ובלחי-נודע צעיר אדם זכה כיצד לגלות, תוכלכאשר
 אותו של כמעשהו מלחמות, ולאסור מסעות לערוך ותנופה ~רץ עליו השפיע כיצד מלחמה, לחדשוהניעו
 משהו. תלמד אז או - עליהם מרותו שפך ממגו ומנוסים קשישים גנרלים על חלש כיצדצבא,

 ויפל פ.א.



ךו(ויי'-'.

 הררכחסועות
 לסיסיה,] א??עיסי לקוב, :וימילטד

 א'( קמ"ר,)תהלים



ןרר =  ..
. 

,, 

41 
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140 שפיר א.רב-סרן תרגיליםניהול

145 אלון י.אלוף לוחמיםחינוך



 זה במדור ומה--מי
 לקוראצפנים

 בוררת היד ועוד כולם, החוטים נמתחו טרם שלו. והאימון ההדרכה מטעת את טווה עורוצבאנו

 שימשו - ביסודם טכניים אך חשובים אמנם מקצועות ומהם עיקריים, מהם - כאלה חוטים מספרועורכת.

 המבוטאות הדעות תמיד לא הדרכה". "סוגיות זה, מדור של במסגרתו המוגשים ולרשימות למאמריםנושאים

 לקפח אין אך , הנוכחי התפתחותו בשלב לישראל בצבא-הגנה והמאושרות המקובלות הדעות גם הןבהם

 את ולקצץ שמריו על לקפוא רוצה איננו אשר צבא בתוך רעיונות וחלופי דעות בירור של זכותו אתגם

 ואי? המזגג, העלה כאשר מהמרובה, מועט כאן מוגש לבנותו. המתאמצים אלה של וחפושיהםמחשבתם

 לציין בעיות, על להצביע - מגמתו כולן. ההדרכה" "סוגיות את שיטתי באורח להקיף טענה כללמדור

 למחשבה. מגמות להעלות אפשריים,פתרונות

 הצופים, וקהילת בחיפה הראלי ביה"מ מחניכי לרקוב,חיים

-

 איש בים. ושיט ביבשה הפלגות הקריאה, בצד שלו, החביבה ההתעסקותאשר

 /r~yל
 קצינים קורס 1941, ינואר - הא"י" הרגלים "חיל של 6 פלוגהב-1937-9. ן 71

 פלוגה מפקד הברנים, נושאי מחלקת מפקד השני. בגדוד הדרכה קציןב-1941-42,///_..ן

, ת י א ב ו ר - 1947 מקיץ מיור. בדרגת~  ההגנה. ארגון של ההדרכה בלשכת 

- 1948 אפריל הקצינים. קורס מפקד 1948פברואר-אפריל  הראשון הגדוד מפקד 

- 1948 מאי-יוניב"נחשון",  - 1948 יולי לטרון, בקרבות משוריין גדוד מפקד 

 הכללי. המטה של ההדרכה באגף - אח"כ "דקל".מבצע

 1946 עד שרת בו הבריטי לצבא .)1941( נכנס התימוגי בית-הספר את סיימו עם בטלר,יצחק

 במלחמת הסניו. בחזית בפעולות השתתף מכונות-יריה. במחלקת סרג'נט-מיור. לדרגת ה-3( )בגדודוהגיע

 רגלים. בגדוד מקלעים-בינוניים מחלקת כמפקד לטרון בקרבות והשתתף ההדרכה, באגף שרתהעצמאות

- 1948מיולי  זה. זין בסוג הספר בית מפקד למעמד עד והגיע בינוניים, למקלעים באה"ד מדריך 

 מ-1940. --בהגנה

 לעורכי-דין. א"י קורס סיים המושבה. ויליד בפתח-תקוה סלומון למשפחת בן סלומון,יואל

 בגדוד מרגמות במחלקת סרג'נט י"ד. בן מהיותו בפתח-תקוה בהגנה - כן ולפני הבריטי, בצבאב-1942-46

 הנודעת. 69" "גבעה באיזור ואח"כ לטרון, בקרבות רגלים בגדוד מסייעת פלוגה על פקד החי"ל. שלה-3

 בשרות - שחרורו לפני )1949(, לרגלים הספר בבית ראשי ומדריך )1948( למרגמות בי"סמפקד

 הצבא. שלהמשפטי

 כבגגה צבאי. שרות הפסקות חיך מ-1938-48 סטודנט ב-1937, מפולין עלה אהרון,סטריקובסקי

 )סטאף-סרג'נט 1940-1946 הבריטי בצבא ירושלים. משמר-נע 1939-40 בנוטרות מדריך(. כ. )מ.ב-1938-40

 הבריטי(. )בצבא 1943-45 מרגמות במחלקת מחלקתי סמל השני(. בגדוד מסייעת בפלוגה אפסנאיוסמל

 - העיקרית התענינותו 1948-49. בקורסים ומדריך כבדות מרגמות ביחידת מפקד חילי. מבצעים קצין1948
מכונאות.



- זה במרור ומה-מי
 ביבניאל. - ממי"ם קורס מנעוריו, ההגנה ארגון חבר לציון. ראשון ותושב צפת יליץ רוהחיים
 אל הרומאית" "הדרך ולגילוי ב-1944, לאילת מסעות בפלמ"ח. מ-1941 הארץ, וידיעת סיירותחובב
 המטה פלוגת - ז' פלוגה מפקד ואח"כ ה' פלוגה מפקד חבלה. - בפלמ"ח המשנה מקצוע חפיר. אלעוג'ה
 - השחרור במלחמת והגשרים. אולגה" "גבעת בפעולות ב-1947. באפיקים, לחבלנים, קורס ניהל פלמ"ח.של
 הדרום. ובחזית "דני" במבצע - אח"כ הפלמ"ח, של חבלהקצין

 למשפחת ובן אוסטריה, יליי אייזנשטטר(, אנטון )פרירריך עשתשלום
- 1939 משלהי הישובים. במשטרת סרג'נט" "גרופ. 1937. בשלהיח לארץ עלה נוישטט. בוינה לארטילריה בי"ס השלושים שנת בראשית סייםקצינים. - 1944-45 ובאיטליה. בסיציליה הבריטית, בארטילריה מקצועי בתפקיד אח"כהשני. %ן, בגדוד ט. נ. מחלקה מפקד ב-1943 הרגלים. בחיל 1942 קצינים קורס וסרג'נט,כטוראי הו%י "פיונירס", ביחידות   

 :י.'",: ב ב מע(11וינו,נת-:%ו:. טע,;יןנינה.ןיו.14
 :נ:.:":"ס:;::ג::ם:'גנ:ן::':,בבץןן2%יע2 'עי מהונגריהעלה אוסטרו-הונגרי. קצין של בנו )פירט(, פורת.אפרים ן חקע(כשנ:לע,

 ב-1948 בצ.ה.ל., קצינים. קורס 1944-45 חימית, למלחמה קורס ב-1943 קפיטן. דרגתעד
 על עבודות וכתב תרגם לשריון. בי"ס מפקד - ואח"כ רגלים קציני בקורס מדריך פלוגה.מפקד
 צבאיים.נושאים

 בארץ. מדרש בית וסיים מקצועה לפי מורה מגרמניה. ב-1394 עלה )שפייר(, שפיראלכסנדר
- 1938 1938-40, בנוטרות מ-1936,בהגנה - 1940-46 הבריטי בצבא טבריה. פו"ש   קפיטן. דרגת עד 
 מדריך ב-1947-48 גופני. ואמון לשדאות קורסים ניהל איטליה, בחזית ב-1945 בחי"ל. גדודי הדרכהקצין
 ב"משמר-הירדן", הגשר" "ראש - אחר-כך "נחשון", במבצע ההגנה. ארגון של ממי"ם ובקורס מ.כ.בקורס
 בית-אורון. גדוד מפקדאח"כ

 שלמה ע"י בהרחבה ניתנו אלון יגאל על הביוגרפייםהפרטים
ם @4Aא כאן מרצה הוא אין כי יצויין אך להוסיף, ואין חצים", ב"שלושהטנאי  . 
 ::( י5 ך4%(:44~58: - - שהיו שעה עוסק היה בו התפקיד ידוע לוחמים. חנוך על הראשונהבפעם
 אןו ןי%'4,5ך(ו לשכנע : ממי"ם של נאמר לקורסים, מועמדים הפלמ"ח ביחידותמציעים

e?? 

 "נתקל שפעם אלא ללכת. הציונית" "מחובתם אמנם כי המועמדיםאת

 עם כזו שיחה של מדו-קרב לצאת מה, ויהי החליט, - שבע"פהמסורת
 לחכות מבלי ישירות הכריז הוידוי" ל"חדר בהכנסו גמישה". ב"הגנה וישתמש העליונה. על כשידו אלוןי.

 אשר ומוכיחה מסבירה שיחה באיבה והמית הממי"ם,', לקורס לצאת "החלטתי : שלשהם שכנועלדברי
 גדולות...הבטיחה



 "ימיין ;יין;;.1.1
 האימוניםמטרת

 חלקו את לתת היא ושירות חיל כל שלמטרתו
 לקבוע יש זאת מטרה להשיג וכדי בקרב.בנצחון
 הכשרתו היא הלא - משנית מטרה ושירות חיללכל
 להשגת תסייע אשר עליו' המוטל התפקיד אתלמלא
 השי- ולכל החילות לכל המשותפת הראשונההמטרה
 לפתח למשל, היא, חי"ר, של המשנית המטרהרותים.
 עת, בכל ודרוך ער חת, לבלי העשוי לוחםטיפוס
 או באויבו, להכות הזדמנות אחר תמידהמחפש
 בעל בוו להכות מנת על תנועותיו אחר ועוקבצופה
 בני- אמן בכלי-נשקו, בשימונם מומחה גבוה,בטחון
 הנו אשר - סבילות, כושר בעל הקרקע, פניצול

 החלטי, ; ביעילותו לפגום העשויה עייפות מפנימחוסן
 במסגרת לפעול המסוגל יזמה, בעל סקרן,עצמאי,
 גביה. מורל ובעל ממושמעצות

 את נשיג צורה באיזה השאלה איפואמתעוררת
 כך ושירות, חיל כל בתוך והיעיל המכווןהאימון
 להשגת להביא כדי יהיה והתרגול האימוןשבס"ה
 כך לשם הקרב. בשדה נצחון - הראשיתהמטרה
 וה- המשימות הן אלו תחילה לעצמנו לבררעלינו

 לאור ורק שירות, או חיל כל על המוטליםתפקידים
 תכנית את לקבוע נוכל אלה ותפקידיםמשימות
 המתאימה.האימונים
 ושירות, חיל כל של השונים לתפקידיםבהתאם

 מסתער, דרג : דרגים לשלושה הצבא את לחלקניתן
 אלה מדרגים אחד לכל משרת. ודרג מסייע,דרג
 עם ושילובה השגתה אשר משלה משניתמטרה
 הכל- המטרה להשגת שתביא היא האחריםהדרגים
 כמכניזם הצבא את לראות יש כך המשותפת.לית,
 תורם מהם אחד כל אשר רבים, חלקים הבנויגדול
 בה אהד חלק ואין המכונה, בתנועת תרומתואת
 האחר. החלק בלעדי תפקידה את למלאעשוי
 מורל ליצירת האשי גורם באמונים לראותיש
 בטחון ובנשק, בציוד בשימוש בטחוןגבוה,

 ומשמעת.במפקדים

 המפקדים, תכניות על תשפיע האמוניםרמת
 עם הררי בשטה לנוע האנשים יוכלו האםלמשל,
 1 להלחם ק"מ, 15 של מסע אחר יוכלל, האם ,משא
 תקבצ האמונים שרמת ברור להיות צריך לכלמעל
 את - ובזה כשלונו או מבצע של הצלחתואת

 כולה העם שלהבטחון
 קרברוח

 מבהינה ומחוסן מחושל יהיה לא החיילאם
 מפעמת תהיה לא הקרב רוח ואם וגופניתנפשית
 אם ואף המערכה את להפסיד עלולים אנובקרבו,
 מעולה. הזעירה והטקטיקה משובח הפיקודיהיה
 ומחוסנים מחושלים להיות ההיילימ כלעל
 ולהרוג. ללחום שיוכלו לאמנם יש הבחינות.מכל

 הוא חייל כל רוח-התקפה. חדורים להיותעליהם
 חייל כל על - לפיכך לוחם. שאינו חייל איןלוחם.
 להשתמש נכון ולהיות מזוין הוא שבו בנשקלשלוט
 טבחים נהגים פקידים, לגבי גם חשוב זה דברבו.

וכיו"ב.
כהטמעת

 אימון והיא האמונים כל בסיס היאהמשמעת
 מעיד אינו עדיין והחוקה התקנות כל קיוםכשלעצמו.

 ויחידת-משנה, יחידה כל משמעת. של קירמהעל
 אחד כצות אחד, כגוף לפעול צריכים כקטנה,גדולה

 מיחידה כחלק תפקידו את היודע עצמי,בעל.כבוד
 בריא/ כחבר עצמו לראות חייל כל על יותר.גדולה
 חבר-עובדים באותו וכשרון-בצוע, אחריותבעל

 באמונים חייב הריהו שכזה ובתור "הצבא=.שנקרא
 והרוחנית. המקצועית רמתוובשפור

 את הורסת המשמעת מבחינת המושכותהרפית
 לבזבוז. וגורמת הצבאי הגוףיעילות

 יטפלו אם ממושמע, להיות ניתן הבינוניהחייל
 יש בהגינות. אולם קפדנות, וביושר, בשכל-ישר,בו

 בדרך ותוצאותיה. המשמעת ערך את לולהסביר
 הממוצע לאדם תספיק דבר לכל הגיונית סיבהכלל,
 עול-משמעת. עצמו על שיקבלכדי
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 האמוןהישגי
 הוא דבר הבין איש שאם האומרת סברהקיימת

 כאשר האמת של היפוכה היא זאת דעה אותו.יודע
 אין אחר מקצוע לכל בנגוד הצבאי". ב"מדעעוסקים
 שקטים בתנאים נעשה הצבאי המקצוע שלהבצוע

 בין הצבאי במדע משאים לומד החיל ;ומבוקרים
 כל או ופקוד מטה תפקידי מנהלה, לחימה, הםאם

 והכשירות המומחיות את לבצע ועליו שהוא,נושא
 אויב ונגד ביותר קשים בתנאים "רם, בתנאישלו
 אינו שלום בתנאי ומושלם חלק בצוע ואכזרי.ערום
 והמולתה הקרב עומס תחת ויעיל הלק בצועמודא
 הצבאי במדע המומחיות את הצבאי, האמון רמתאת
 תגובות תודאנה האיש פעולות אשר עד לתרגליש

 מבצע ממנו ימנעו לא אנורמליים ותנאיםמותנות,
 יעיל שמוש להנחיית חיפשית כמחשבתו תפקידואת

 מומחיותו. שלביותר
 האמוניםצנורות

 האימר תכנית את יגשים למשל, החטיבה,מפקד
 יותר. גבוה ממטה שיקבל להכננה בהתאם בחטיבתונים

 כפקודת-אימונים החטיבה ממטה תופעל זותכנית
 קציני עם תאום לאחר כמובן, -ליחידות-היסוד

 שבחטיבה. המקצועיות היחידות ומפקדיהמטה
 יחידת-היסרר שלמפקד באופן תנוסח הזאתהפקודה
 ו, ל ש האימונים תכנית את לבנות האפשרותתינתן

 בידיעת האיש אימון : הלוחם אימון של השלבלגבי
 פני ניצול בנשק, השימוש נשקו, כלי שלהטכנית
 הכולל טקטי אימון ולבסוף ואש, לתנועההקרקע
 הקרקע. לפני בהתאם ונשקו, האיש הפעלתאת

 נכון, יותר או, החטיבה מפקד אחרות,במלים
 תכנית יקבע ההדרכה, בעניני העוסק המטהקצין

 אשר הידיעות רמת מהי שתציין ומוגדרת,מפורטת

 . יי4,),";%ין, .ו,
 -י; )ן'

 להקנות הטיהון, את המדריך המפקד, צריךאותה
 ומפקד מפקד לכל ושלב, שלב בכל וזאת -לחייל
 שהיא. משנה יחידתולכל

 האימוניםתכנית
 האימון יתחלק זאת לפקודת-אימוניםבהאתם

 בהקנית יטפל אשר לאימון - ט ר פ ה - להכשרתא.
 המאומן. האיש של לתרגולו ב. לטירון, היסודידיעות

 תפ- לצורך והקצינים הסמלים המדריכים, להכנתג.
 י צ ו ב ק - ן ו מ י א ל ד. הטירונים. כמדריכיקידם
 הטק- פעולתו וביעילות בעבודת-הצות, יטפלאשר
 מתחלק הקבוצי האימון "צות. של והטכניתטית

 פלו- משנה( )יחידות מחלקות כתות, חוליות,לאימון
 החטיבה בתוך עצמה היסוד יחידת ואח"כ וגדוד,גות

 יעיל. צות-קרב תהוה שהחטיבהבאופן
 : לתשומת"לבנקורות

 המשר יסודות, כמה ישנם תכנית-אימוניםבכל
 והשירר- החילות רוב של האימונים לתכניותתפים
 תכנית. כל להכשל עשויה בלעדיהם ואשרתים,

 בריאות, משמעת, רוח-צות, מורל, : "מ אלהיס.ודות
 יזמה מקצועית, יעילות ואי-תלותי סבילותכוה

 ועבודת טקטית יעילות מנהיגות, הסתגלות,וכשרון
צות.
 ולפתחם במיוחד להקפיד יש אלה יסודותעל
 המיוחדת להכשרה נוסף האימון, שלבי כלבמשך

 תיר שהם מאחר שירות, או היל לאותוהדרושה
 המיוחדת ההכשרה מן פחות לא צבאי גוף לכלניימ
 אם מסויים, במקצוע הבקי בחייל די לא כיעצמה.
 ולצרכים לתנאים אלה ידיעות להתאים יודע הואאין

 אחרים, גורמים עם ובשיתוף מסוים בזמןמסוימים,
 הלכה ידיעותיו את לנצל העוז הוא הסר אםאו

למעשה.

 האמוניי במטוח האזרחיםצבא
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 האימוניםתכנון
 בחשבון להביא יש יחידה, של אימוניהבתכנון
 ויחי- יחידה לכל המיוהדים רבים, משתניםגורמים
 הבאה סטנדרטית, אימונים תכנית לבנות נסיוןדה.
 - ויחידה יחידה כל של והתנאים הדרישות אתלספק
 מטרת : הם אלה גורמים מראש. כשלון עליונגזר

 משך יחידה, כל של הנוכחית האימון רמתהאימון,
 הבסיס מרחק אויר, מזג לאימונים, המוקצבהזמן

 ציוד מצב עזר, אמצעי לאימון, הנוהיםמשטחים
 להדגיש, יש אשר נושאים האימונים, ציודהיחידה,
 אלה, מגורמים אחד כל מראש. נראות בלתיהפתעות

 לו להיות יכולה מהם, יותר או שנים של צירוףאו
 להת- ההכרח ומן האימון, תכנית על מכרעתהשפעה
 בהם.חשב

 ויחידה, יחידה בכל ,והקיים מכל, החשובהצירוף
 של אימונה מטרת את המהוים הגורמים צירוףהוא

 לאי- המוקצב הזמן ומשך הנוכחית רמתההיחידה,
 לו תהיה לאימונים המוקצב שהזמן ספק איןמונים.
 יהיו אימון פרטי אילו בקביעת מכרעתחשיבות
 מחיר, בכל עליהם לותר אין ואשר ליחידה,הכרחיים

 לאור זמן, מחוסר לותר, ההכרח מן פרטים אילוועל
 גור- האידיאליים התנאים הכללית. האימוןמטרת
 אי- התנאים אך "כל-בו", חייל הכשרת כמובןסים

 מוגבל בלתי זמן : למעשה פירושם אלהדיאליים
 לק- המסוגל אנושי וחומר אימונים ציודלאימונים.

 כזאת. "כל-בו" הכשרתלוט
 למשל כך לזלזל. אין הגורמים ביתר גסאך
 המבוססת החורף, לימי תכנית לבנות טעותוההא
 בזמן בשדה האימונים ח. ט ש ב אימונים עלבעיקר
 בגלל מטרתם את ישיגו שלא בלבד זו לאהגשם
 יגרמו דבר של סופו אלא האוביקטיביים,"תנאים
 תכ- מוכנה תהיה לא שעל-פי-רוב מאחר ימים,בזבוז
 שיוצרו בתכנית, "חורים" לסתימת אלטרנטיביתנית
 מסוימים אימונים לדהות רצוי כן כמו האויר. מזגע"י
 ההדרכה ציוד או להם, המתאים השטח שימצאעד

 מאחר נוחים, בלתי בתנאים להגשימם מאשראדרוש,
 המטרה. את משיגים אינם דבר שלשסופן

 והת- אלה משתנים בגורמים ההתחשבותלאחר
 את לתכנן צורך יהיה השונים, המכשולים עלגברות
 והמהירה הטובה בצורה שיקלט כך הנושא"דרכת
ביותר.
 תר- לימוד, הצגה, הרצאה, : הם ההדרכהדרכי

 הדרכה דרך שאין כמובן שלדי. ותרגול תטל"גגול,
 ללמוד ה ד י ח י הדרכה כדרך לשמש יכולה)אחת
 אשר דרכי-הדרכה כמה ולאזן לשלב הוא נכוןנושא.
 היסר ובצורה בשלמות מהרה עד הנושא את*ציגו

 יסר בדיקה לאחר רק יבוצע זה שלוב ביותר.דית
 ההדי דרכי - ומגבלות יתרונות - תכונות שלדית

 הדרכה דרך כל תנוצל וכך לעיל. שהוזכרורכה
 הדר- ויתרונות היא, יתרונותיה מיצוי תוךבעיקר
 זה באופן השניה. את אחת ישלימו השונותכים
 יעי- ובמכסימום זמן במינימום לחניך הנושאיוקנה
 מהע- באים להדרכה הנגרמים הנזקים מרביתלות.
 הגזמה משום ובעיקר משניה על אחת דרךדפת

 חשבת על וההצגה, ההרצאה הראשונותיבדרכים
 בהדרכה, הוא ידוע כלל התרגול. ובעיקרהלימוד

 יותר ע, מ ו ש הנך אשר את מכל פחות קולטשהנך
 הדרך אך ראיה, ע"י קולט הנך אשר אתמזה

 הדבר את עושה משהנך היא בעתרהטובה
בעצמך.

 מאריכיםבחירת
 כמה להדריך המסמלים מדריכים להכיןרצף

 הבקי- - מדריכים-מקצועיים אותם לעומתנושאים,
 יותר להדגיש הנוטים - בלבד אחד במקצועאים
 לא מבוכה באה מזה וכתוצאה הם מקצועםאת

 מקבלים אינם אשר החיילים, בשורות ומזיקהרצויה
 המוטעה שיפוצו את וכן הנכונה הכללית התמונהאת
 ומכאן 1 הצבאית באמנות פרט וכל מקצוע כלשל

 לא תהיה מסוים למקצוע החיילים שלשגישתם
 וב- באישיותו אלא מקצוע, אותו לחשיבותבהתאם
 היסר- ההכנה מסוים. מדריך של האישי והופעתוכוח
 לתקון פיקוח בחירת-השטחים, המדריך, שלדית

 ברמת ניכר לשיפור שיביא,ו הם -שגיאותיו
האימונים.
 במדריך לפתח מנת על מאמץ כל לעשות.יש
 : תפקידו למילוי לו הדרושות הבאות, התכונותאת

 הוא אותו בחומר לשלוט המדריך על לכלמעל
 פרטיה לכל לדעתו עליו לחניכיו, להקנותמתכון
 נכונים. בלתי דברים ידריך לבל נכונה,ולדעתו
 בשפה ולהשתמש האפשר ככל טבעי להיותעליו
 דבור וללא נכונה להדגים הכשרון לחניכיו.המובנת
 והשתלמות מתמיד, פתוח הדורשת תכונה היאיתר

 המתאים שווי-המשקל את שמקיימת והיאעצמית,
 מיותרת הרצאה וההדגמה. ההרצאה ביןוהרצוי
 שהרצאה בעוד ההדגמה, של בערכה לפגוםעלולה
 מנוצלת. בלתי ההדגמה את תשאירלקויה

 שאלות, שאילת של נכונה בשיטה ל'השתמשעליו
 השגיאות. בתקון וחנוכית אנושית גישהתוך

 החומר מידיעת תוצאה שהנה חיצוניתשלנה
 מאד חשובים דרושה, התלהבות תוך עצמי,ובטחון
 לחניכים. החומרלהחדרת
 התענינות לרכז והכשרון הלימוד יחידתניהול
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 1 לקרבדרוך

 התענינות של מתח יצירת תוך עיקריים,בדברים
 נפשי רקע לשמור למדריך יסייעו עיקריים,בדברים
 החניך. אצל לקליטה נכוןוגופני

 ינדאו אשר כאלה פיזיים תנאים ליצירתכשרון
 תאורה חוץ, הפרעות העדר ושומע, רואה חניךשכל

 באמצעי-עזר שימוש לעין. נוחים צבעיםמתאימה,
 הלימוד אמצעי של מקסימלי ניצול יאפשראשר

 השעור בהכנת ראשון הכרח הם בראיה,הקשורים
רהונברתו

 על שנאמרו שדברים להניה רשאי המדריךאין
 כזאת תהיה השאלות שיטת החניכים. ע"י הובנוידו
 ההת- את תרכז וקליטתה החומר הבנת תודאאשר

 הנכשלים. את ותעודדענינות,
 לסלקר יש עצמו קול משמיעת הנהנהמדריך
 הדרכה.מתפקידי
 ביותר. הערך פחות גם ולו הדרכה, נושאאין
 יתר המדריך. של קפדנית הכנה מצריך אינואשר
 משום יכשל מסוים ששעור מראש ברור אם כן,על

 או מתאים, אינו השטח כראוי, הוכן לאשהמדריך
 אותר על לותר מוטב הרי הדרוש, הציודמחוסר
מושלם. בלתי לתתו מאשר אחרת, להזדמנות ולדחותושעור
 ההדרכה, כשרון להתפתחות גבול שאין לזכוריש
 חומר של הן זה, בשטח מתמיד בלימוד צורךויש

 והדרכים השיטות האמצעים, של והן עצמהההדרכה
 להקניתו. ביותרהטובים
 הטוב המדריך אך לגררי, מושלם מדריך אףאין
 בצורך והמכיר מושלם שאינו ע ד ו י ה זההוא

 ולהשתלם.ללמוד
 .הכשרת של שהמטרה לאמור, אפשרבסיכום
 במסגרת המיוחד תפקידם למלוי והשירותיםהחילות
 ההדרכה גורמי כל מיזוג תוך ורק אך תושגהכללית
 שתכ- שעה אז רק יתכן ליחידה רציונלי אימוןיחדיה
 של הממשיים תפקידיה על מבוססת האימוניםנית
 התחשבות תוך בנויה זו תכנית 'וכאשר יחידהאותה
 בהשגת עליה, להשפיע העלולים הגורמיםבכל

 לאימונים המוקצב )הזמן האימונים רמת -מטרתה
 התכנית הגשמת של הטכני וכשהביצוע -וכדומה(
 תפקידם את הממלאים מוכשרים, מדריכים בידינתון

 ההדרכה עקרונות של נכון ניצול תוךבנאמנות,
 השונים ההדרכהודרכי

 פחות קשוך היותו מפאת לאימון ביותר הקשה החיל הוא הרגליםחיל
 הנו הרגלי החייל הקרקע. ובפני בטקמיקה לשימושו ה מ ל ש ה רק הוא בנשקו. הרגלי החייל של שימושו כי ואבטומטיים. מכניים באלמנטים אחרים חילותמאשר

 איפוא, הוא, הרגלי החייל של אימונו הטכניקה. איש מאשה יותר דה ש ה - ש יא
 טכני. בתהליך הדרכה מאשר ח, 1 נ מ ו א - במעין חינוךיותר

 הרשלירל
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 הבהפקלע
 מסייע( נשק וכפירכת מיוחדתה)בעיות

 בשש כלי כבכל בנשק-המסייע, ההדרכהמטרת
 רמת לידי והמפקד החייל את להביא : היאאחר,
 בבקרת- נשקם, כלי של הטכני בתפעולגבוהה
 במע"מ הנשק של מתאים טקטי ובנצול נכונה,אש

 שלג האשלתכונות
 תחולם לבחון עליך זו, מטרה להשיג מנתעל
 הבינוניימ4 למקלעים המיוחדות התכינותמהן

 כל" וביחוד אחרים, כלי-נשק של אלהלעומת
 בלתי נשק-סיוע הוא הבינוני המקלעהנשק-הקל.

 יש בו מקום בכל יופעל והוא לחי"ר,אמצעי
 תשובת-משקל לתת או מקומית עדיפות-אשלהשיג

 אותם בכל האויב, של המקומית האשלעדיפות
 את לנצל כדאי לא או ניתן, לא בהמהמקרים

 המוטלים אלה ממשיים תפקידים לאורהארטילריה.
 בחשבון במיוחד להביא יש הבינוני, המקלעעל
 הרמה ואת הכלי של היחסי משקלו כובדאת

 אלה כלים להפעלת הנדרשת הגבוהההמקצועית
 מסוגלים להיות צריכים המקלעים מחלקתאנשי
 לנהוג מפה, לקרוא כלי-הנשק, את לתפעללשאת,
 במכשירי להשתמש לדעת ובמכוניות, משאבבהמות
 הרגי- לתפקידים בנוסף אלה כל והטלפון.האלחוט
 רובאי. כל על המוטליםלים

 בונה שאתה שעה עיניך, לנגד זה כל יהאבאם
 להיות שבכדי תוכח המסייע, לנשק אמוניםתכנית
 והן: עקריות בעיות ארבע לפתור עליך למטרה,נאמן
 עזר. ומקצועות טכניים מכשירים רבויא(
 והשפעתם אחרים מסייע כלי-נשק התפתחותב(
 הבינוני. המקלע של הטקטי הנצולעל

 נשקו עם חייל-הרגלים בין גומלין יחסיג(
 המסייע. הנשק חיילי לבין הקצר הטוחבעל
 האנושי. החומרד(

 אלו בקצרה למסור אשתדל הבאיםבסעיפים
 לעיל. שמניתי הגורמים ארבעת יוצריםבעיות

 ומקצועות טכניים מכשירים רבוי1.
 קל נשק של תחמושת יורה הבינוניהמקלע

 טכני בנין חצובה, על מוצב כשהואבצרורות
 נוסף המטרה, על מחושבת אש חלוקת מאפשרזה
 מפה, מוטות-אפס, אופטי, מתקן בעזרת כך,על
 במקלע לפעול או אש-עקיפה לירות אפשרוכו'

 ק"מ 4 עד של לטוחים הן אלו פעולותבלילה.
 הקרוב, בטוה פועל הבינוני שהמקלע בעודומעלה,
 המקביל שטוח, יריה במסלול לערך, ירד 800שעד
 הולך יותר, הארוכים בטוחים הרי הקרקע,לפני
 את המחייב דבר יותר, תלול ונעשה זהמסלול
 על יותר, או בינוניים, מקלעים שני שלהפעלתם

 רבה טכנית שליטה וכן יגדלה הפגיעה שסיכויימנת
 הכלי. עלביותר
 יוצר ומקצועות-העזר הטכניים המכשיריםרבוי
 בקיאות לחניך להקנות איך והיא:בעיה

 הקצר הזמן ותוך מקצועות של רב כהבמספר
 המקלע, בפלגת אחד שכל לזכור יש וכאןביותר.
 כך בפלגה, תפקיד כל למלא מסוגל להיותחייב
 אחריה תגרור אחד אדם נפילת בו מצב יוצרשלא
 קודם נפתרת זאת בעיה השימוש. מן מק"ביציאת
 וגבאים ומפרכים, רבים קשים, אמונים ע"יכל
 כרובאי, היסודי אימונו את המקלען שגמר ר ח אל

 זה, לתפקיד מתאימים אנשים של ברירהוע"י
 רב. תפישה וכהרר גבוה, פיזי כושרבעלי

 על אחרים מסייעים כלים השפעת2.
 המסייע, בנשק ההדרכה במטרת כבר היצוייןכשי הבינוני המקלע של הטקטיהנצול

 הבינוניים המקלעים של הטקטי שהנצולהרי
 שזה )כשם שלהם האש לתכונות ישר ביחסעומד
 התפתחות עם אולם אחר(. כלי-נשק כל לגבימתאים
 ערכה ירד התותח, : כגון אחרים, מסייעיםכלי-נשק

 מספר ואמנם הבינוני, במקלע העקיפה האששל
 מטר. 2000 על עולים שאינם ולטוחיםישירה לאש המק"ב את מנצלים הם מחסה מאחוריירות הטכנית והאפשרות הארוך הטוח ולמרותניים, הבינו- ממקלעיהם הזה התפקיד את קצצוצבאות
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 כחלק העקיפה האש משמשת אנובנסיוננו
 בעיה. מהוה וזו הבינוני, המקלע בתפקידיחשוב
 המסובכת הפעולה היא העקיפה, האש תורתכי

 מצריכה והיריה הבינוני, המקלע בהפעלתביותר
 כיצד : איפוא היא השאלה ממושך. ותרגולחישובים
 זה ומסובך מורכב בחומר המקלען אתלהדריך
 אש שדוקא לזכור יש וכאן ויעילות,בפשטות
 לגייסותינה גם ביותר מסוכנת היא הארוךהטוח
 לראשי מעל קרובות, לעתים מונחתת, היאכאשר

 שלא הרגלי, של היחיד ובטחונו אנו,כוהותינו
 בחייל אמונתו היא הוא, מקלעיו באשייפגע

 בעלת העקיפה, באש פעולה המק"ב. אתהמפעיל
 יותר הרבה במק"ב קשה הריהי התלול,המסלול
 או המרגמה כגון, אחר, מסייע כלי-נשקמבכל
 קלה היא אלה בכלים האש תצפית בעוד כיהתותח,
 הופכת והפצצות, הפגזים התפוצצות עקבופשוטה
 בטוחים אפשרית לבלתי כמעט במק"ב האשתצפית
 לערך. מ' 1500 עלהעולים

 בעל נשקו עם חייל בין גומלין יחסי8.
 המסייע הנשק חיילי לבין הקצרהטוח

 השדה כמרגמות כמוהם הבינוניים,המקלעים
 ד ו מ צ ה המסייע לנשק ,שייכים מ"מ ה-81בנות
 )המרגמות נשק כלי לאותם בניגוד הרגלים,לחיל

 החזית שבקו לגייסות המסייעים והתותחים(הכבדות
 הטוח יתרונות את מנצלים כשהם ף ר ו ע ה ןמ

 הדעה, ומשתרשת הולכת זאת עם שלהם.הארוך
 בין גם קטנה לא במידה אך בעיקר, הרגליםבין

 ולא עורף= "לוחמי הם היו כאילו עצמם,המקלענים
 מובהקים.חזית

 לגבי האמת מן משהו בה יש זו וגישהיתכן
 שלו תכונות-האש בגלל כאשרפעולת-התקפה,

 המקלע מסייע טלטולו, וקשיי משקלו כובדובשל
 שלרוב הקרוב, ה"עורף" מן הרגלים לחילהבינוני
 הקדמי, הקו מאחורי מטרים מאות כמה אלאאינו
 הקדמיים לגייסות המק"ב מיד מצטרפים אזוגם
 וההתאר- ההתבססות את ולאפשר לסייע מנתעל

 הגנה לפעולת באשר אך הקרב, שלאחרגנות-מחדש
 קו-החזית של נשק הוא שהמק"ב בכך ספק כלאין

 הת- בהדיפת מכריע תפקיד ממלא והריהוהראשלן,
 הדבר, קורה אחת לא כן, על יתר האויב.קפות

 מנת על בשטח אחרונים נשארים בינונייםשמקלעים
 הכוחות. שאר נסיגת עללחפות
 משולבים, רבים, אימונים ע"י תיפתר זובעיה

 רק יחד. גם הבינוניים ולמקלעיםלחיל-הרגלים
 חייל לכל ימחישו בשדה, אלה משותפיםתמרונים

 הקנאה את ויסלקו הקרב, בשעת לו הנכון מקומואת
 אכן, השונות. היחידות בין הנרחשיםוהמרירות

 יהיה אפשר ומורכבים, רבים אימונים לאחר אז,רק
 בשי- פועלים הם בו כצות, הכוחות שני אתלהלציא
 משנהו. עם האחדתוף

 האנושי החומר4.
 שכל מתבקש לעיל שהצגתי הבעיותמשלוש

 השכלה בעל להיות חייב מסייע נשק המפעילחייל
 גופני וכושר מהיר תפישה כושר מהממוצע,למעלה
רב.

 המקלען מן נדרש המק=ב של משקלו כובדבגלל
 כי ואם הרובאי, של זה על העולה גופניכושר
 הצות ואת המקלע, את להסיע היא בכללהמגמה

 בעמרה בינונימקלע
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 ההפעלה, לעמדת עד מיוחדים רכב בכליתחמושתו

 אופי בגלל או הדבר ניתן לא המקרים ברובהרי
 בזמן רעש מכל להמנע הצורך בשל אוהשטח,
 בלילה(. )בעיקר הכליסהצבת

 הם אף המקלען של והשדאות ההתמצאותיכולת
 וצות יקרה אחת לא הממוצע. על לעלותצריכים
 לעמדת זה אס בעצמו, בשטח לנוע יצטרךהמק"ב
 שנתפש, הקו לעבר להתקדם מנת על זה ואםפעולתו
 ש- כיון שנכשלו לפעולות הדוגמאות הןורבות
 הביניני המקלע למקומו. הגיע לא הבינוניהמקלע
 זה דבר אהר, נשק כלי מכל יותר אש לעצמומושך

 הפעולה: עמדת בבחירת רבה הבנה מהמקלעניםדורש
 עמדות והכנת זו עמדה של מושלמת הסואהשלהם,
 המקלע עמדת משמשת ואמנם הצורך. לשעתמשנה

 מכון אליה העיקריות המטרות אחתהבינוני
 אם. בין ארטילרית אש זו אם בין : אישו אתהאויב
 אש, ע"י זה אם ובין נגדית מק"ב אש ע=יזה

 סתם. רובאים אוצלפים
 שורות במספר שניסיתי לציין הריניכסיכום
 הנשק מדריכי לפני העומדות בעיות כמהלהעלות
 מטו- עם מדויק אימונים תכנון והמצריכותהמסייע
 עליהן. להתגבר כדי בהדרכה נכונהדיקה

aa~ם-ם ש לגמות 

 גדודי נשק כלי היא אינטש( )3 מ"מ 81מרגמת
 הגדוד. של הרובאיות ביחידות מקרוב לתמוךשנועד
 של המסייע הנשק עיקר הריהו חסרונותיו, כלעם

 אליהם הטוחים לאותם במיוחד יעיל והוא -הגדוד
 ועמ- לאזורים או הקל, הנשק של קלעיו יגיעולא
 קלעיו תעופת שמטלול הנשק אש בפני המוגניםדות

 מ"מ, ה-81 מרגמת של אי-דיוקה למרותשטוה.
 פצצות- כמה לאחר יפות לתוצאות להגיעאפשר
 לאש-סיוע במרגמה להשתמש חשש כל ואיןטווח,
 לראש. מעל אש למתן ואף אנה ליחידותינוקרובה

 ואחראי. חשוב המרגמות מחלקת שלתפקידה
 חוסר או רשלנות שגיאה, כל בחישוב, טעותכל

 אנשים חיי לקפח עלולים המחלקה אנשי שליעילות
 במקום כולה המבצע של תוצאותיו את בזאתולסכן
 להצלחתו. ולסייעלעזור

 לאימונה במיוחד ולדאוג להקפיד חובהלפיכך
 כעל יעילותה, על ולשמירה המרגמות מחלקתשל
 המג"ד. לפקודת העומד המרוכז מהכוחחלק

 מרר וצותותיהן הגדוד של המרגמות כל כיאם
 לשכוח אין המסייעת, בפלוגה הצבאות ברובכזים
 מחיל-הרגלים, נפרד בלתי חלק היא זו אףכי

 רגליים. חיילים כל קודם הםואנשיה
 לתפקיד אנשים בבתירת - ם י ש נ א ה ת ר י חב
 הייל- הוא רגם כי בחשבון תמיד להביא ישרגמים
 מתפ- יותר אחראי תפקידו רובאי. ככלרגלי,
 הרגם של שאי-יעילות במידה רגיל, רובאיקיד

 של שאי-יעילותו בעוד רבים, אנשים חיימסכנת

 בלבד. עצמו את אלא מסכנת ואינה כמעטהרובאי
 הדעה תשתרש שמא במיוחד להזהר יש כךמשום
 מן ה ט מ ל ותפישה פיזי כושר בעל חייל הואשהרגם
 אי-התאמ- מתוך זה לתפקידו נקבע והריחוהממוצע,

 אדרבא, הרובאי. החייל תפקיד את למלאתו
 הררי, בשטח ובעיקר שדה, בתנאי המרגמההפעלת
 הממוצעת, מן גבוהה פיזית רמה בעל חיילמחייבת
 מת נשקם את לשאת יצטרכו שהרגמםמאחר

 הדרה מן חלק לפחות גבם עלתחמושתם
 קפ- במשנה שתעשה המפקדיםצריךבחירת

 שבעתיים חשוב טוראים לגבי שאמור מה כלרנות.
 המפקדים מן נדרשות לכך נוסף אך מפקדים,לגבי

 -- : נוספותתכתות
 המרגמות טוח שטח, "לקרוא יכולתא.
 הנדחה של הקל הנשק מטוח יחסי באופןגדול

 ז2עמקו בשטח מטרות להעסיק מסמלותהמרגמות
 במעתד חשוב כך משום כזה. כמעט ורחבו מטר2300
 בכל ולהבחין לראות מסוגל יהיה המרגמותשסמל
 חשיבותה את להעריך שבשטח, עצם אוצורה,
 הרגלים ליחידת סכנה להוות עלול מהם איזהולדעת
 מסייע. הואלה

 מרגמות מפקד קרבן "לקרוא יכולתב,
 כדי תוך לגדודו תמיכה להגיחה לדעת צריךטוב
 הוא חייב לפיכך האפשרית. במהירוה הקרב,מהלך
 תצפית כדי תוך הקרב בשדה המתרחש אתלהבין



 כל יכול בו למצב עד האימון את להרחיב ישיפגע. יחידת מפקד יקבל תמיד לא באלחוט. האזנהאו
 המרגמה. את הצורך, בשעת לבדו, להפעיל'יגם יגב הרגלים, יחידת ממפקד ההוראות אתהמרגמות
 אותו הרגמים, באימון הראשון השלב סיוםעם רבהנ במידה הדבר, תלוי כך ומשום באיחור,ויקבלן

 המרגמה, הפעלת של הטכני בלימוד העוסק .,2לב בכוחה אשר האישית, וביזמתו המפקד שלבתפישתו
 מן אשר הטקטי, האימון של לשלב לעבורהכרח חמור. ברגע ולכאן, לכאן הכף אתלהכריע
 רובאים. עם משולבים תרגילים בעזרת שיעשה."ראוי אינם הרגמים חשבונות ב. ש ס ל ת ל 1 כ יג.

 תפקידם, לקראת הרגמים את לחנך חשוב זהבשלב המקלענים-הבי- או התותחנים בחשבונותמורכבים
 תמיכה לרובאים, תמיכת-אש מתן שלהתפקיד מכסי- במהירות להעשות צריכים הם אולםנוניים.
 בהתקפה "ן שלהם, הקרב בפעולות להםוהמסייעת המרגמה. בכינון מיותר זמן יבוזבז שלא כךמלית,

 ירכשו האימונים, בזמן כאלה תרגילים ע"י בהגנה. והן בידי- מצויד להיות המרגמות מפקד חייבלבסוף,
 בעוד וביעילותו בנשקם בטחון הנשק-המסייעעונשי ובטופוגרפיה. חי=ר של בטקטיקה יסודיותעות

הנשקתק מוואל
 עת. בכל בהם התומךוהעיקרי רר של יסודי אימון לאמנם ההכרח מןהמתאימים,

 בתוך המרגמות מפקדי של אימוניהםשילוב מסוגלים להיות חייבים שהרגמים לכך נוסףבאים.
 הרבה רחב להיות חייב הגדוד של הטקטי "תרגול צרי- הצורך, בשעת מרגמותיהם ועל עצמם עללהגן
 הנשק מפקדי את לשתף חייב גדוד מפקדיותר. ברו- הקרב, בשעת לתמוך וראשונה, בראש הם,כים
 יכיהו המסייע הנשק מפקדי תטל"ג. בכלוהמסייע עצמיות והכרה נסיון מתוך ידיעה, בכוח רקבאים.
 את ילמדו הרובאים, של הקרב דרכי את זובדרך ירכ- פעולתם, ותנאי קשייהם הרובאים, תפקידי,2ל
 ההתפתחות אחרי מקרוב ויעקבו המיוחדות ורעיותיהם בשלימות. זה תפקידם את לבצע הרגמיםלו

 הרו- מפקדי ילמדו במידה בה הרובאים.שבפעולות רבדו בהקפדה ייעשה גופו המקצועימאימיושר
 הנשק של וההגבלות האפשרויות את להכירבאים בהפ- פרט כל על הקפדה משנה להקפידיש

 הדרישות את הפעלתה של הטכניקה את"מסייע, להיות חייב המרגמה בתפעול הדיוק המרגמה.ולתן
 והדר- השיטות את ובעיקר זה, נשק שלהמיוחדות כל כי והדגש, חזור לחיילים, להדגיש צריךימוחלט.
 הרגמים. מן סיוע ולבקשת לציון-מטרותכים לשנוי לגרום עלול לכאורה, קטן שהוא.אי-דיוק,

 מחלקת אנשי את הרואה מסוכנת, גישהקיימת גייסותינו. את ולסכן מטרים בעשרות כוון אוטוח
 את מוציאה זו גישה , כביכול עורף כאנשי המרגמות האיזור הגדלת הכי, בלאו גדול מוכה איזור.למרגמה
 הר- בהם ומחדירה קו-החזית, אנשי מכללהרגמים פשע. הנה רשלנות מחמתוהמוכה

 של הממשית בסכנה וזלזול מופרזת שאננותגשת המהיר הביצוע על להקפיד חייבים מידהבאותה
 לכו- סכנה יש כזו בהרגשה התקפתם או האויבאש המרגמה של העיקוי תפקידה פקודה. כל ,2לוהזריז
 האויב. באש שיתקלו ברגע הרגמים של הלחימהשר - דבר של פרושו ברובאים. מקרוב לתמוך.הוא

 שבדרך מאחר הנמנעות, מן כלל אינה זואש מטרות להעסיק או הרובאים, תנועת עללחפות
 מכלל-פעולה להוציא ינסה שהאויב הואהטבע את ומסכנות קרב כדי תוך ופועלות מתגלות-"צצות,
 נשק על-ידי אם בין העיקריים, האש מרכזיאת לא הביצוע מהירות חשובה אלה במקרים:אנשינו.
 על ישירה התקפת-רגלים ע"י אם ובין נגדימסייע הקרב. גורל לקבוע עלולה והריהי מהריקנות..פחות

 האימונים בזמן לשרש חייבים זו דעה אלה. נשק כלי והיריה. הכינון מהירות רק פירושה איןמהירות,
 של האש גורם את להכניס צריך הזדמנות,ובכל והיציאה לפעולה הכניסה מהירות ערוך לאין."שובה
 ובאש-מעל-הראש, בחזיזים שימוש ע"יהאויב, והעלמתן. העמדות חפירת מהירותיממנה,
 ימלא זה דבר חצובות. גבי על המוצבים ממקלעים ומהירות, דיוק יחד, גם האלה המטרות שתיאת
 הקרב ותנאי מציאות החדרת של הכפול התפקידאת אך ומתמיד, ממושך תרגול ע"י רק להשיגנאפשר

 המ- הגישה שירוש ה2ל מזה, - הרגמיםלתרגול כדי ולהתאמן להמשיך יש המהירות לשיאומשהגיעו
 מזה. - בה עומדים שהם הסכנה אתמעטת עליה לשמור לפחות, או, השיא, אתהשבור

 ממיטב המרגמות למחלקת לבחור ישבסיכום, צותי-מרגמה באימון לזכרה שיש נוספתנקודה
 להק- ויש כרובאים היטב לאמנם יש בגדוד. החיילים תפקיד כל למלא בצית איש כל להכשיר שיש"יא

 פעולה כושר ועל .מדוקדק מקצועי אימון עלפיד, הסיוע את המהוה זה, שכלי ?תכן לא בהותפקיד
 בדרך רק . הקרב. לתנאי הדומים בתנאיםמהירה יוצא הרגלים, חיל של ביותר והרציני הגדולהיש-ר
 כראוי, תפקידם אג שימלאו להבטיח נוכלזו קנות מאנשי שאחד משום ורק אך שימוש,מכלל
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ש

 ספריק1בסקי א.סגן-אלוף

 כבדגת מרנמ1ת]
 בהן( האמון)וסוגית

 מבנה נתגבש האחרונה, העולם ממלחמתכתוצאה
 צבאות ברוב חי"ר של כבדות מרגמות יחידות,2ל

 של קליברים בעלות למרגמות היא הכונההעולם.
 בפעולה, ומהירות ניידות שנמצאו מ"מ, 120 -"4.2

 היטב להבדיל יש ממנה. וביציאה אליהבכניסה
 חיל- במסגרת יותר הכבדות ובין אלו מרגמותבין

 מיוחדים. ארטילריים לתפקידים ומשמשותהרגלים
 במהלך כבר אשר צבאות היואמנם
 מיוחדים, כבדות מרגמות גדודי טיפחוהמלחמה
 ואכן ודיביזיות. לקורפוסים סיוע לפעולתשהוכנסו
 הרגלים, לחיל לסיוע-מקרוב המרגמות שלכושרן
 שכל בגדוד, מרגמות )36 שלהן הכבירה האשעצמת
 הכרעה, או משבר ברגעי להטיל, עשויה מהןאחת
 ע"י לדקה פגזים 720 כלומר - לדקה פגזים20

 לכלי אותן הופכים הרבה, ניידותן וכן כולו(הגדוד
 הכרעה. במקומות גדולים בריכוזים יכירנלשמקומו

 כאלה מרגמות גדודי בהפעלת הנסיון זאת, עםאך
 ביטויה המוצאת להרבותם, ההטפה וכן המלחמהבזמן

 שלא רק לא המלחמה, שלאחר הצבאיתבעתונות
 מרגמות פלאות לספת והנסיון הנטיה אתשללו
 שלהן אורגני חלק ולהפכן הרגלים ליחידותכאלה
 והצדיקום. עודדום גםאלא

 בפלוגות. הוא אלה יחידות שי המקובלהמבנה
 ב"מחל- המאורגנות מרגמות, 12-16 מונה פלוגהכל

 של דיביזיה או חטיבה של חלק מהוות הן 4. שלקות"
 הטקטיים המצבים בכל כללי לסיוע ומשמשותחי"ר
 מופעלות הן בהם. להמצא עלולות חי"ר יחידותאשר
 פלאתי פקוד מוצב ע=י מבוקרת אחת ביחידהאו
 בסיוע כרגיל בנפרד, הפוסלות מהלקות בצורתאו

 חי"ר.לגדודי
 יחידות של אימון בעיות על כאן לעמודברצוננו

 הכבדות המרגמות יחידות אנשי של האימרן זה.מסוג
 יסודיים: שלבים ל-4מתחלק
 יסודי. מקצועי אימון 2. חי"ר. של יסודי אימון1.

 משולב. אימון 4. מיוחד. מקצועי אימון3י

 יעבור בל תנאי הוא חי"ר של יסודיאימון
 המל- שנסיון כפי אלה יחידות של יעילהלפעולה
 יעיל פעולה שיתוף מבטיח זה דבר הוכיח:חמה
 יותר ישירה סיבה גם קיימת אבל חי"ר. עםומלא
 : זה מסוג יסודילאימת

 לפגיעה נוחה מטרה מהוה כבדות מרגמותיחידת
 של יחסית הקצר והטוח ומהאויר,מהקרקע
 הסיוע לצורך - הצבתה את מחייבהמרגמה,
 לקוי יתירה בקרבה - הרגלים לחילהקרוב
 קיום של בתנאים ביחוד זה יתרה קרבההחזית.
 המר- צות אנשי את מעמידה רצופה, בלתיחזית
 להגנה נשקם את להפעיל ויאלצו יתכן בו במצבגמה

 או פטרולים מסתננורמ אויב יחידות בפנימקומית,
 כוחות פריצת בשעת או טנקים, חדירותפשיטות,
 מהאויר להעלמה המרגמה קשה כמרכןהאויב.
 העשן הרשף, ע"י הפעולה התחלת עםומתגלית
 היכר ציוני שהם המחלקה של הפריסהוצורת

מובהקים.
 מתארגנת המרגמות עמדה בחירת אחרימיד

 הנ.ט. הנשק את מציבה היקפית, להגנה מחלקהכל
 מציידים האמריקאים - ברשותה אשר מ.והא.
 כבדים ובמקלעים ,3.5 בבזוקות כך לשםאותה
 מאחר במוקשים, ידיעה דרושה כן "0.5.מסוג

 שנבחר העמדות איזור אם לבדוק יששלעתים
 - ממוקשאיננו

 צורך. של במקרה לנקותו וכן'
 מאחר המרגמות, יחידת אנשי לעשות היביםזאת
 מרצד ידהה למהנדסים כזה מקרה בכל יזדקקושאם

 ניכרת. דחיה לפעולהכניסתם
 לפלוגת לתת הוא זו לשאלה ביותר הטובהפתרון
 חיל של אורגני חלק שהיא הכבדות,המרגמות
 אין אם חי"ר. פלוגת לכל הניתן אימון אותוהרגלים,
 הגבלות מחמת לרוב - מלא לבצוע ניתן זהדבר
 בהתאם חי"ר של מלא אימון יקבלו והסמליםנים הקצי- שלפחות הוא רצוי - והאימון השירותבזמן

 אנשי שכל וכן ותפקידםלדרגתם
 יחידת'

 המרגמות

 חי"ר של יסורי אימוןא.
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 באמונים אמריקאית -4,2 מרגמותיחידת

 אשר הקל הנשק בשימוש יסודית ידיעה בעלייהיו
בידם.

 יסודי מקצועי אימוןב.
 היחידה. אנשי לכל ניתן יסודי מקצועיאימון
 קרקע בסוגי הכבדות המרגמות הפעלת : הםנושאיו
 העור וציוד המנגנון ידיעת שונים, טקטייםומצבים
 בהם. השיטתיוהטפול
 יסודות היחידה אנשי לכל ניתנים לזהנוסף
 אמצעי יסודות וכן במכוניות, ובטיפולבנהיגה
 עצמאי. באורח הפעלתם כדי עד -הקשר

 יצות מרגמה של צות דומה דבר שלבסופו
 מוכשר המקצועית החלוקה למרות - : טנקשל

 נהג ,שר, - רעהו את להחליף איש כלכמעט
 בלבד. קצר לזמן רק ואם רגםאו

 יעילות אוז מעלה המרגמה צות של כזהאימון
 מידיים מלואים המפקד בידי ומשאיר הצותעבודת
 בפעולה. אבדות שללמקרה

 מיוחד מקצועי אימוןג.
 אימון ניתן היחידה אנשי מתוך קבוצותלשתי
 וסמ- לקצינים א. : כבדות במרגמות מיוחדמקצועי
 טכניים. מקצועות לבעלי ב.לים.

 טכניות טקטיות, ידיעות מקנים וסמליםלקצינים
 כתות : משנה יחידות לניהול הדרושותומנהלתיות
 ובבקרת בתצפית האימון במיוחד מודגשומחלקות.

 אחרים. תילות עם פעולה ובשיתוףהאש
 המיוחד המקצועי האימון של יותר גבוהבשלב
 יחידות של האש בקרת את הפלוגה קצינילומדים
 ומעלה(, כבדות מרגמות מחלקות )2 יותרגדולות
 פעולת במסגרת מרגמות פלוגת של קרב מהלךסדר

 אוירית. תצפית של ויסודות רגליםחטיבת
 נהגים, קשרים, - טכניים מקצועות בעליאימון
 המחלקות מטות מאנשי והלק נשקיםמכונאים,

 ב'. לשלב מקביל באופן כלל בדרךוהפלוגה-נעשה
 נבח- ונשקות, למכונאות : כגון מהמקצועות,לחלק
 אותם מכשיר האזרחי מקצועם אשר אנשיםרים

 של זה שלב המקצוע. של מהיר ללמודבמיוחד
 של בקורסים היחידה, למסגרת מחוץ ניתןהאימון
 מרכזיים. ספר בבתי אוחטיבה

 משולב אימוןר.
 חי"ר של כבדות מרגמות יחידת שלתפקידה

 למושלם נחשב שלה האימון אין לכן - סיועהוא
 חי"ר ליחידות הסיוע במבחן עמדה כן אםאלא

 שריון, תותחנים, : אחרים חילות עם פעולהושתוף
 סיום אחרי רק יתכן זה אימון וכו'. אוירהיל

 הזה השלב ובצוע תכנון הקודמים. השלביםשלושת
 והוא חי"ר חטיבת עם בשתוף נעשה האימוןשל

 שלה. האימון בתכניתמשולב
י,

 אותנו מעמיד זה אימון אין דבר שלבסיכומו
 בפני העומדות לאלה פרט מיוחדות, בעיותבפני
 האימון זמן חדיש. בצבא מסייע נשק יחידתכל

 חדשים, כ-8 נמשך השלבים ארבעת כל אתהכולל
 האימון לסיום ועד לצבא החיל-הטירון כניסתמיזם

 שקיים בתנאי זה כל - כולה הפלוגה שלהמשולב
 אימון רמת בעל היחידה, של סגל-פקודיגרעין
גבוהה.



 רון ח.רב-סרן

 הבלנים חוליתאימון

 צריך הבלנים-לוהמימ לתפקיד אנשיםבהירת
 כושרם על בהסתמך מיוהדת, בהקפדהשתיעשה
 בדרך ואופים. ניתוניהם האנשים, של והקרביהפיזי
 מהמועמדים הנדרשות ההשובות התכונותכלל,

 : הןלחבלנים
 וב- מתאימה כללית השכלה בעלי שיהיוא.
 אך - וזריזות-התפיסה הסתכלות כושר בעלימיוהד
 טכניים. במקצועות מוקדם לנסיון ערך גםיש

 גבוהה. פיזית רמה על שיעמדוב.

 ומסירות. העזה איתנה, רות שיוכיחוג.
 טבעית, הלוקה ההבלנים, אמון יתחלק כללבדרך
 - : ,שלביםלשלושה
 והכתה. הפרט אמוןא.
 ה. ל ב ה ב המקצועי האמוןב.
 ה. י ל 1 ה ה אמוןג.

 והכתה הפרטאמון
 .האימו- בתקופת הראשון השלב שלמתפקידו

 ההס- כושר את למועמדים-להבלנים להקנותנים
 ההבלן יהא בהם השונים, השטה לתנאיתגלות
 התמ- מחייב זה דבר משימותיו. לביצוע לנועחייב
 יעילות לכושר עד והכיתה הפרט בשדאותהות

 לתרגל יש כן לשטה. מושלמת והסתגלותמכסימלי

.. 

 חזית בתנאי מוקשים שדההנחת

 הטכ- בצדו בקיאות כדי עד שונים, טקטייםבמצבים
 מיכ- מעבר ובהפעלתה הקל בנשק הכגימוש שלני

 בפעולות יסודי אמון קרב, בתנאי טקטייםשולים
 למיניהם. ותרשימים מפות וקריאתלילה,

 אינטנסיבי. אמון לאמנם יש נשק, לכליבאשר
 וסכין. השונים לסוגיהם יד רימוניבתה-מקלע,

 הבטחון את לחניכים שיקנו ככל כי לזכוריש
 לקרב קצר-הטוחים הנשק של היעילהבהפעלתו

 בהדי- לילה, בפעולות הקרבי כושרם יגבר כןמגע,
 - ובאגפיו האויב בעורף ובפעולות-התףרות,

 הקל, בנשק התכליתי השימהה את המחיבותפעולות
 רב. ניידותוכושר

 יהיה כחבלנים, לתפקידם אמוניהםבמסגרת
 נוסף - נוספים נשק בכלי גם להתמחותעליהם
 היחידה. בתקן הנמצאים הקל הנשק בכלי האמוןעל

 נרגיל בשדאות, ויסודי יעיל באמון שנרבהככל
 במצבי וכיחידה כפרט נכונה להגיב המועמדיםאת
 בנוהג אלו הגבותיהם את ונתרגל שונים,קרב

 היכולת את אלו לאנשים נקנה מדה באותההדרוש,
 הבל- יחידת פועלת בהם המיוחדים בתנאיםלפעול
 אויב בשטחי להתמצא אף לעתים הנדרשתנים,

 את ילוה "ללו לאמונים צמודבלתי-מוכרים.
 לתפקידי המותאם מוגבר, י נ פ ו ג ן ו מ אהמועמד
 ובתנאי מלא, הגור עם מסעות כגון הבלנים,יחידת
 טיפוס, מכשולים, מעבר ובלילה, ביום שוניםקרקע
 וקפ"פ. ג'ודו, - כבד ציוד עם - זחילותריצה,
 מבלי למגמתו בשקט להתקדם לדעת עליויהיה י מוגברים ה ל י ל י נ ו מ א ב לחשלו הכרהיהיה

 ולאחר מעובה, בהשכה להתמצא בו, ירגיששהאויב
 להתמצא כיצד נכת אל לדעת הפעולהביצוע
 כל ועל מפוצלת, תהא כשהיחידה בתנאיםבשטה,
 דבר - הוא והתמצאותו כושרו על לסמוך יהאפרט
 צילומי פענוח במפה, הקריאה לידיעת יחיבואשר
 לשטה. ההסתגלות וכושראויר,

129



 בחבלה המקצועיהאימון
 ההדרכה לפיטי תכנס לא זוסקירה
 שיפה טכני, מקצועי, נהמא המהוה עצמה,בחבלה

 אי שנברר הראוי מן אך עצמו. בפני נפרד ציוןלו
 המקצועי. לאימון בקשר כלליםאלו

 המת- השאיפה את לחניכים להקנות נהיהחייבים
 האוביקט על האפשר ככל רבים פרטים לקבלאדת
 אויר בצילומי בהסתייעם החבלה, לפעולתהמועד
 מודל את ליצור אפשרות כדי עד מודיעין,ועבודת
 האנשים את עליו ולתרגל מגבס או מעץהאוביקט
 למקום בקשר : עצמה הפעולה תירגול ביצועלפני
 לתרגלם רצוי כן והפעלתם. גודלם המטענים,הנחת
 המטען, הנחת האביזרים, המטען, נשיאתבאופן

 את לחניכים המקנים הם הנ"ל התרגוליםוהפעלתו.
 יהיו ועלולים שלהם, הקרב וכושר הסבילותיכולת
 עליהם שהאוביקטים במדה ביותר יעיליםלהיות
 הקרקע לאופי בהתאם מציאותיים, יהיויתורגלו
 הבאים האוביקטים אצלנו. הקימים הבניןוטיב

 למצאם ושיש החבלנית, החוליה לאמוןבחשבון
 יכולים הנ"ל, התירגולים לצורך שלנובשטחים
 תעופה, שדות גשרים, רכבות, מסילות-ברזל,להיות

 מים, מתקני למיניהם, רכב ריכוזי דלק,ריכוזי
 וכו'. טלפון,עומתי

 : הם חבלה לפעולות במיוחד חשוביםאוביקטים
 תחנות, סוללות, חדים, מפנים דרכים,"צטלבייות
 קטרים, קרונות, דלק, מיכלי אתות, מתקנירציפים,
 ועוד.גשרים
 האוביקטים מן באחד חבלה פעולת תירגוללפני
 הנתו- את במדויק לחשב החניך את ללמד יש"נ"ל
 ממנו החומר האוביקט, של מדותיו על השוניםבים
 - גשר של במקרה הבנין; וצורת האוביקט,בנוי
 לפיצוץ למפרע מוכנים תאים המים, פני מעלגובהו

 מסלולי - לאוירודרומימ י בגשרים לעתיםהמצויים
 מלא- ובתי אוירונים מוסכי רוחבם, אורכם,"מראה,

 - דלק מיכלי של במקרים ; מטוסים לתיקוניכה
 קיבול. ובתי צינורות הדלק,סוג

 מדויק חישוב כושר על בהסתמך אלו,שיקולים
 מצב של נכונה והערכה והרכבו, החומר כמות,םל

 להכש- החשוב התנאי הם השטח, ותנאיואוביקט
 לביצוע החבלנים של התכליתית המקצועיתרתם

 יעילות. וברות מושלמותבעולות

 החוליהאמון
 כשמאמנים לזכור שיש והחשוב הראשוןהעקרון

 אלו אימונים שעל הוא כחוליה, החבלניםאת
 ולסוג' וטופוגרפיים הטקטיים לתנאים מותאמיםלהיות
 חייבים הם ברשותנה אינם אשר חבלה חמריעל

 ול- והטופוגרפיים הטקטיים לתנאים מותאמיםלהיות
 בהן להתקל יהא עלול שהחבלן ומצבים מטרותסוגי
 יבוצא האימון כי הוא מראשון המושכל ה. ש ע מל
 החוליה מאנשי אחד לכל מובן ויהיה ת, ו ט ש פב

 שביסת הניתונים השונים. משלביו  שלבבכל
 את ננחה לפיהם שאר החבלנית, החוליהאמוני

 הנתונים אותם תמיד יהיו השונים,תירגוליהם
 את חבלה, פעולת המבצע יבנה עליהם אשרעצמם

 שיצא שעה הביצוע, וצורת שיקוליוהערכתו,
 הידיעות כל את כוללים הם ממש. שללמשימות
  שהחשובים הפעולה של המוקדם לתכנונההנחוצים
 התור- ונקודות עצמו האוביקט על הידיעות הםבהם
 התנועה. וקרקע שסביבו, המגע קרקע שבו,פה
 את להרגיל עלינו ואחרות אלו ידיעות יסודעל

 הפועל, הכוח עוצמת את כיאות להעריךהחוליה
 לפעול עלולים שיהיו אחרים כוחות על הנתוניםאת
 בהתאם אופרטיבי, או טקטי פעולה בשיתוףעמו

 של הנכון הביצוע את ולבסוף המשימה,למגמת
 עצמה. החבלהמלאכת
 החבלנים, חולית שאימוני איפוא, להסיק,עלינו
 - ממש של משימה ביצוע יתבססו-כבעת כיחשוב
 המוקדם התכנון בשעת המגדירה מבצע, פקודתעל

 בפער הכרוכים התפקידים את ומפורט ברורבאופן
 עד לביים יש עצמה, הפעולה לתירגול לאשרלה.
 את נתרגל בו השטח את כמציאותי שאפשרכמה

 הנכון מן כך ולשם המתורגל, האוביקט ואתהחוליה
 "המוע- לאלו הדומים שונים באוביקטים להעזריהא
 דרכי ואף שלנו, בשטחים המצויים לחבלה",מדים
 הגישה לדרכי האפשר ככל דומים ונסיגהגישה

 יותאם החוליה אימון המבצע. בפקודתהמתוארות
 בחשבה לבוא יכולים אשר אוביקטים מיני לכלאז

 בתיאום. חוליות מספר או עצמאית חוליה שללפעולה
 לתכנן תמיד יש כי כעיקרון להדגיש נהיהחיבים
 להפעלת ואף ונסיגה, לגישה אלטרנטיביותדרכים
 צפויה. בלתי תקלה שתקרה במקרההחומר,
 חולית את לתרגל יש האמונים תקופתבסיום
 מבצע פקודות יסוד על פעולות בביצועההבלנים
 שונים. לחימה ותנאי שטח למצבי בהתאםשונות,

 אורח את לחניכים יקנו אשר הם אלותירגולים
 לבי- הדרושים והמדויק המהיר השקול ואתהפעולה
 חבלה. פעולתצוע
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 כללי ניתוחא.
 התותחנים חיל אמון בעיות את לפתורבכדי
 המקום הוא מה כל קודם לברר עלינובמלואן
 הכוללת התפישה במסגרת חיל-התותחנים שלהנכון
 צבא במסגרת מיוחד ובאופן המזוינים, הכוחות,2ל

היבשה.
 מלדת להמנע עלינו זה, תפקידנו על להקלבכדי
 ובר- ; ובצי-המלחמה בחיל-אויר תותחנותבבעיות
 שב- חיל-התותחנים בעיות על רק להתרכזצוני

כוחות-הקרקע.
 חיל-התות- מקום הגדרת של זה, נסיונילצורך

 בבטחון לקבוע, אפשר היבשה, צבא במסגרתחנים
 : עקרוניות הנחות שלושמסוים,
 היבשה צבא של תותחנים חילא(

 במידה שניחן חיל זהו אומנם, : ע י י ס מ ל י ה א וה
 בתאום תלוי הוא תמיד אך סגולת-הכרעות, שלרבה

 חיל-הצבא. של והשרותים התילות יתר עםושיתוף
 חיל שהוא בלבד זו לא התותחנים חילב(
 עמוס ק, ה ב ו מ י נ כ ט ל י ח שהוא אלאמסייע,
 ומשוכלל. מורכבציוד
 לוחמים-פרטים, של חיל אינו התותחנים חילג(
 אנשים של מצותות המורכב היל אםכי
 ק. ש נו

 של היסודיות התכונות את להגדיר זהמנסיון
 ואנסה קדימה, אחד צעד אתקדם התותחניםחיל
 בבעיות אלו תכונות-יסוד משתקפות כיצדלברר
 ההיל. שלהאמון
 הנובעות לדרישות תענה האמון שתכניתבכדי
 לקבל תצטרך הנ"ל, היסודיות התכונותמשלושת

 : דלקמן הקוים-המנחיםאת
 מסייע" "חיל ההגדרה את להצדיק בכדיא(
 אמון- אותו 1( : לכלול האמונים תכנית עליהיה
 שב- והשרותים החילות ל כ ל המשותף צבאייסוד

 בתיאום ואמון טקטי אמון 2( ; היבשתיחיל-הצבא
 התותחנים היל שעל החילות אותם כל עםושילוב
 פעולות בשעת להםלסייע

 בה מוצדקת תהיה טכני" "היל ההגדרהב(
 : כולל שהאמוןבמזדה
 של הציוד כל בהפעלת טכני אמון-יסוד1(

 ציוד ציוד-קשר, כלי-רכב, כלי-יריה,חיל-התותחנים,
 כלי-מדידה. מכני, ציודאופטי,
 הטכני הציוד בכל ובהחזקה בטפול אמון2(
 )ובראש ובבדקו עליו בשמירה וכן החיל,של

 ולתחמושת(. לכלי-היריה הכונה הנהוראשונה
 הוא שחיל-התותחנים - השלישית ההגדרהג(
 הכללתם את תחייב - ונשק" אנשים צותות של"חיל
 : החיל של באמונו אלהשל

 בתאום ואמון הבודד, הצות בעבודת אמון1(
 הצותות. ן יב

 המפק- של דהיינו המכונים", "המוחות אמון2(
 האלמנ- את המהוה הללו, הקטנית הצותות עלדים
 לתיאום להגיע במגמה החיל, מבנה של היסודייםטים
 שהוא-הוא - הצותות ובין "המוחות" ביןמלא

 שלושת כל את לספק כדי בו יש אשרהדבר,
 ארטילרי. חיל של היסודתכונות

 המבוסס האמון, בעיות של הנ"ל הקצרבנתוח
 החיל, של הנ"ל היסודיות התכונות שלושתעל
 ; האמון בעיות של הקבוצות שלושת את העלינוכבר

 ה; שנ בעיות-מ לשתי מתחלקת מהן אחתוכל
 בעיות-יסוד ש ש בסה"כ לפנינו שמתיצבותדהיינו,
 לאררן מהן אחת כל לפתור עלינו אשר האמון,של
 ארטילרי חיל לידי להגיע שנוכל בכדי האחרות,של
 להגיע שנוכל בכדי האחרות, הבעיות חמששל
 שלם. אמון מאומן יהיה אשר ארטילרי היללידי

 השפעה להם שגם נוספים, בגורמים נגעתיטרם
 הבנין את משנים ם נ י א אבל האמונים, תכניתעל

 האמונים, בבעית גורמי-היסוד ששה של הנ"להכללי
 את לשלב יש אופן, בכל קבוצות. ב-ג'המתרכזים
 האמון, בעיות של הכללית בתמונה האלההגורמים
 במבנהי. וישתקפו יוכללו כי הוא הכרחבאשר

 ? האלה הגורמים איפוא,מהם,
 חל- של השונים הסוגים מציאותג
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 : חיל-הצבא שבמסגרתהתותחנים
 ה"בינו- הארטילריהארטילרית-השדה,

 שאפשר ההררית, וכן -- הכבדה תונית"
 המיחדות בעגותיה עם אחת, קבוצה כמהיתלראותן
 על המיוהד הדגש ובעלת הטקטית הפעלתהבשטה
 רב. שמספרן גדולים, צותותעבית
 עצמות בפני קבוצה שהיא ט., נ. ה י ר ל י ט רא
 על הדגש ועם משלה, הפעלה-טקטית אורחעם

 והבודדת. ה נ ט ק ההצות
 ה, ל ק א. א. הארטילריה היא שלישיתקבוצה

 האנטי- של לאלו מקבילות שלה הצות בעיותאשר
טנקית.

 הקבוצה תהיה )ניידת( ה ד ב כ א. א.ארטילריה
 הפעלתה- בשטה משלה בעיות בעלתהאחרונה
 המקבילות עבודת-הצותות בעיות ולההטקטית,
 ה, ד ש )תותחנות- הראשונה שבקבוצה לאלובהרבה
 ולעתים הצותות, ל ד ו ג בשל - הרחב(במובנה

 מספרם. בשלאף
 ההפעלה של היסוד תכונות הן השני הגורםב.

 : חיל-התותחנים שלהטקטית
 כוח-האש. של וו כ ר סגולת1(
 כוה-האש. של ת 1 ש י מ ג סגולת2(
 .ושל הטקטית היחידה של ת 1 ד י י נ מדת3(
ציונה.
 סוג : י ש י א ה הגורם הוא השלישי הגורםג.
 אותו . לאמן ביכולתנו יהיה אשר הדרוש,האדם
 אמון של היסודיים האלמנטים לששתבהתאם

 ותכונותיו כושרה יכולתה לפי ואשרחיל-התותחנים,
 - אחד ל"בורג" או לעשותו יהיה ניתןהאישיות
 ח", ו ל"מ או הצות, במסגרת - מאוד חיונייבורג"
 בתהליך )כשה,,ברגים", הצות על ופוקדהשולט

 לעצמם רוכשים והתפתחותם, התנסותםהכשרתם,
 בשעת שיוכלו, בשביל הנדרשות והידיעותמהתכונות
 "מוח"(. לאותו כתחלופת לבואהצורך,
 האמון, בעיות של הזה הכללי הסיכוםאחרי
 הבנויה הדרכה שיטת של התיאורטית מסגרתהוציון
 אנסה יסודיים, אלמנטים ר6 עיקריות בעיות 3על

 שהוא כפי האלה, מהאלמנטים אחד כללבדוק
 האמץ לדרישות עונה שהוא וכפי במציאותמשתקף
 )חת"מ(. התותחנים חילבשביל

 מפורט נתוחב.
 חיל בתור התותחנים היל אמרן1.

 ע. י י סמ
 חייבים התותחנים שכל נאמר כבר הקודםבפהק
 החילות. לכל המשותף אמון-היסוד-הצבאי, אתלקבל
 העיקרי החיל הוא  שחיל-הרגלים ובמקובלבידוע

 והשרותים ההילות יתר וכל הצבא שלוהיסודי
 אמונו כן ועל חיל-הרגלים, את ומשרתיםמסייעים

 בכל אשח-היסוד הוא הוא - הרגלי החילשל
 אמת בתורת - ף ת ו ש מ כ הנחשבהעולם,
 הצבאות. בכל והשרותים החילות לכל -בסיסי

 באמון להגיע יש ה מ ר לאיזו רק היאהשאלה
 שתות, הן הדעות ם. י נ ח ת 1 ת ל הניתןחיל-הרגלים

 : טפוסיות גישות שתי על להתעכב רוצהוהייתי
 נוסח גדולים, במבנים גיוס, חייבי צבא של -האחת
 המת- צבא של - והאחרת י אירופה יבשתמדינות
 בתוך בטחוניים תפקידים עם מדינת-איים שלנדבים

 לים. שמעבראימפריה
 עד התותחנים כל את אימן הגרמני הצבא1(
 רובאית. ה ק ל ח מ שללרמה
 התותחנים כל את מאמן הבריטי הצבא2(
 רובאית. ה ת כ של רמהעד

 )נערכו נשק, בלי או עם תרגילי-סדר : ה ר עה
 נכללים אינם רגלים(, גדוד או פלוגה של רמהעד

 אלו.בהגדרות
 לחיל-התות- אמון-רגלים מתן של הזההעקרון

 בזירת-המלחמה, כי בריא, מאוד עיקרון הואחנים
 פתאומיים, הירום במצבי וביחוד פעללותבשעת
 תותחנים של סוללות או מחלקות, צותות,יוכלו
 באין גם תותחיהם עמדות ועל עצמם עללהגן
 ובמקרה חיל-רגלים. של הבטחה או ליוויפלגות
 המצורפים קטנות, קבוצות או בודדים, תותחניםשל

 ולסיכון למעמסה אז יהיו לא הרי - רגליםליחידת
 להוסיף מיוחדים, במקרים יוכלו, ואף חיל-הרגלים,על
 הנם אליה יחידת-רגלים אותה של עצמת-הקרבעל

מצורפים.
 אמון טקטי, אמון הוא השני היסודיהאלמנט

 שחיל- החילות אותם עם ובשלוב-פעולהבתאום
 ניוכח אלה לגבי והנה, להם. לסייע חייבהתותחנים

 של ם י ב ל ש שלושה לתותחן לתת שעלינומיד,
 התותח- כל עבור - הראשונים השלבים שניאמון.
 - והאחרון ל"מוחות"(, והן ל"ברגים" )הןנים
 : אלה שלביס שלושה מהם בלבד. ל,,מוחות"רק

 היחידה ושל יחידת-אש, של טקטי אמון1(
 בלבד. הארטילריה של יותר, הגבוהההטקטית
 יחידה ושל אש יחידת של טקטי, אמון2(
 החילות יתר עם ותאום בשילוב יותר גבוההטקטית

 הטיבה מוגבר, גדוד של במסגרת -והשרותים
 ודיביזיה.מוגברת
 עבור רק ושילוב בתאום ואמון טקטי אמון3(

 בלבד. )קציני-התותחנים(ה"מוחות"
 חיל-הרגלים, עם משותפים בבתי-ספר הזה,האמון
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 מ"מ 75 בתותח מתאמנים התותחנים חיל עתודותאנשי

 המגמה לו להיות חייבת וכו', הנדסה חיל שריון,חיל
 ל כ של התורה חיל-התותחנים קציני אתללמד
 המשותפת ההפעלה של התורה את וגם וחילחיל
 "ניהול - הגרמני הבטוי לפי החילות, כלשל

 Gefecht F~hrungs - משולבים" חילות שללקרב

WaffenVerbundenen der פלוגה, של במסגרת 
 הוא והעיקרי היסודי הרעיון דיביזיה. חטיבה,גדוד,

 את להבין שיוכל קצין-התותחנים אתלהכשיר
 או חרום בשעת לפקד, וכן בכללותו, המבצעמהלך
 של ויחידות יחידלת-משנה על גם מיוחד,במצב

 גדוד-רגלים, על ואף רובאית, פלוגה )עלהיל-רגלים

 מוגברת(. חטיבה על גםואולי
 האלה השלבים בשלושת האמון עבורהאחריות

 : הבאים הגופים על לחולצריכה
- 1שלב  בלבד. חיל-התותחנים 
- 2שלב  קצין או ראש-מטה, או המפקד 
 דיביזיה. או מוגברת הטיבה שלהמבצעים,
- - 3שלב  המפקח או ההדרכה, אגף ראש 
 חיל- כל של הצבאי האמון עבור האחראיהכללי,
 בכללותו.הצבא
 מכלי-יריה המורכבת יחידה זוהי - אשיחידת
 הארטילרית ההלכה לפי היכולה, וצותותיהם,בודדים

 ליחידה בסירו עצמאי באופן לפעולהמקובלת,
 יחידת ט. הנ. בארטילריה - לדוגמה אחר. חילשל
 ואלו תותחים. 2 בת מחלקה הנה המקובלתהאש

 4 בת סוללה כיחידת-אש, נהוגהבארטילרית-שדה

 היא באשר כך, נקראת האש יחידת כלי-יריה. 6או
 מפקדה. ע"י ישיר ניהוג-אש על הבנויה יחידהעודנה

 את הכוללת יהירה זוהי - טקטיתיהידא
 למפקד שאפשר ש א יחידות- של המכסימליהמספר

 שיהלום באופן עליהן, לנצח מצומצם, מטה עםאהד,
 הארטי- של טקטית הפעלה של תפיסת-היקודאת
 בארטי- לדוגמה: וניידות(. גמישות )רכוז,לריה
 מ-2 מורכבת סוללה - הטקטית היחידה ט. נ.לריה
 ובארטי- ; תותחים מ-4-6 דהיינו, אש, יחידות 3או

 3 או מ-2 מורכבת הטקטית היחידה -לרית-שדה
 כלי*יריה. 8-12-18 בת והיאיחידות-אש,
 לרכז הדבר ניתן - גבוהות טקטיותביחידות

 )גונ- ה ה 1 ב ג טקטית ליקידה טקטיות יחידות3-4
 לקיים ג"כ לה אפשר - כזאת ויחידה גדוד(.דה,

 של העקרונות שלושת אותם את הולםבאופן
 הארטילרית.ההלכה

 בתורת חיל-התותחנים של אמונן2.
 י. נ כ ט - ל יח

 המורכב אולי הוא האמץ בעיות של זהפרק
 הרב המספר א( : סיבות שתי לכך וישנןביותר,
 סוגין. ורבוי החדיש חיל-התותחנים ציודשל

 מקצוע בענפי התמחות של הגבוהה הרמהב(
 בהפעלת ושלמות מומחיות בשביל הדרושהמיוהדים,

 ארטילרי. ציוד של וסוג סוגכל
 האמץ מתחילת כבר דורשות האלוהעובדות

 בענפי- התמחותם לצורך האנשים את ולסייגלחלק
 לקצינים ראשר (Specialization) השוניםהמקצוע

 התמחות באותה בהתרכזות צורך אצלם גם יש-
 אפשרי בלתי וכמעט היות ואחד מיוחדבענף-מקצוע

 ולדעת הכוללת הטכנית הידיעה את לסגל אחדלאדם
 למבניהה באשר הציוד, שבסוגי וסוג סוג כללהכיר
 רק ותקונו. בו והחזקה טפולו, הפעלתו,אורח
 כלל בדרך - קצינים של מאד מצומצםמספר

 ידיעות של גבוהה רמה ומבעלי ביותרמהמוכשרים
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 חיל-התותחנים9 ענפי לכל משותף אחיד יסודי אפון נחוץמדוע

 וחיל-האויר, הצי שחיל-הצבא, הוא הכרח גדול, צבא שלום בימי לקיים האפשרות שאיןשעה

 היטב ומאוזנים היטב, מאורגנים היטב, מאומנים יעילים, יהיו הדעת, על מתקבל בהיקףהמקויתים
 בחינתה על עתה בעמדי מצב-חירום. בבוא ותכליתית, מהירה להתרחבות מסוגלים ושיהיו -בהרכבם

 עק חירום, מצב של קדמים הם בשלבים -- מראש רואה הרעי זה בעיה של בלבדהארטילרית

 אנטי-מטוסינו. ארטילריה לכוחות מאוד נכרות דרישות -- באויר העלענות כוחותינו ע"י תושגאשר
 להיות אז תוכרח מוגבלת, בןתי איננה אשר -- וכושר-"צור חמרית יכולת כוח-אדם, לגבי --יכוךתנו
 כאשך אנטי-מטוסי כוח-ארטילריה של והסוגים, הממדים, את לספק : זה לצורך מסתמת במדהמופנית

 מלחמה. של בראשיתה אלהתדרשו
 מאומה כוח-אדם של הראפרים המקורות אחד הרי הארטילריות, האחדת של המוצעת התכניתלפי

 בראשיתו אמנם, חשדה. רטילריח- א -- להיות חייבת ותהיה -- אזי להיות תוכל כנ"ל, הצורךלספוק
 יי תהיה כי חשקתי השנע הקורפוס של קצץ-התותחנים בהיותי )1942-43ג בתריסיה מסע-המלחמהשל

 בדרומה הזמנים באותם הכורך המצב על אחורנית עתה בהשקיפי ואולם יותר. מרובהארטילרית-שדה
של

 תונקי-

 להועץ י עשתה היתה אנטי-מטומית ארטילריה של תשפת כי מששנע הריך

 במסעות ואלו 1943ג )תלי-אוגוסט במסע-סיציליה שרר פתוחה, במדה כי אם עצמת מצב אותו יותר.הרבה
 בעלר לגמרי. כמעט היוצרות נתהפכו )1943-44(, ובצרפת באיטליה אירופה, יבשת פני עלהמלחמה

 מזה בהרבה הקטן בהיקף אנטי-מטוסית, ארטילריה אף מכך וכתוצאה באויר, עליונות ל'די עתה הגיעו תהבר
 משימותיה. למילוי להספיק יכלה מצועשהיה

 היה השניה מלחמת-העולם במהלך ארטילרית-השדה של ביותר החשובים ההצלחה מגורמי אחדאכן
 ומעבר להחלפה המסוגל אחד, חיל-תותחנים זמן באותו לנו היה 17 וההמתגל1ת. ות הגמישגורם

 החלפות- שתתקלנה מבלי ארטילריע-שדה, תפקידי אל אנטי-מטוסית כארטילריה מהפעלהמהירים,
 בדעתכם, שקלרנא -- עליהן להתגבר כמעט היה ניתן שלא כאלו אמת-מחדש בבעיות זה מסוגחפקיד
 לאותם מגיעים היען ולא אפשר המצב, היה כך לו בכוח-האדע החסכת להיות היה יכול גדולמה

 האחראים החדשים ששת במשך לוחמת דיבוריה בכל כמעט הרגלים, באנשי מחסור של מסוכניםמצבים
 וחסכונם מעשי נכת, פתרך אתה מביאה היתה ה, חד א ה של פרי כזאת, גמישות באירופה. המלחמהשל

 מצפון- לה נעה השניה העולם שמלחמת במו-ה כאלה, קוית לפי מסוימת במדה התקדמנואכן,
- משם לסיציליה,אפריקה  וכן בעלי-הברית, של חילות-האויר כי ראיה-מראש מתוך אירופה. ליבשת 

 ניתנה - הקרב לשדות שמעל מהשמים האויב את לבסוף יגרשו שלהם, האנטי-מטוסיותהארטילריות
 מוגבר בהיקף הכשרה הראשונה, בארמיה מהמצויות אנטי-מטוסית, ארטילריה של יחידותלמספר

 ארטילרית- כשל ולבקן-ת-האש, לכיוון, ציוד להן הומצאו מטרות-קרקע. על תתן-אש שללתפקידים
 ה'דועימ, המקרים הם רבים מכך, כתוצאה לנ"ל. בהתאם ונוהג-הקשר, הטכני הנוהג בהן nglul ;השדה
 בחיל-רגלים תכליתי סיוע אנטי-מטוסית ארטילריה של אבטומטי ונשק תותחים יחידות סייעובהם

 סוגים מועיל באורח ומילאו המקובל, הסוג ,מן ארטילרית-השדה של לאשה תגבורת שימשוובשריון,
 בקרבות-קרקע. משימות שלאחרים

 האמריקאיים( חילות-הארטי7ריה האחדת על הארם צ.א. ברג.-גג. של)ממאמרו
 1949( נובמבר הצבאית",),,ההשקפה

 של למודים קורס שסיימו קצינים )כך,טכניות
 בקורס אמון מקבלים טכניון(, אואוניברסיטה

 הציוד שפעת ואת הטכניות הבעיות כל אתשכולל
 של דוגמאות שתי להביא ברצוני ושוב,בכללותה.

 : זה מעיןאמון
 קורס- לערוך נהגו - ואוסטריה בגרמניה1(
 לתות- בית-הספר ע=י לחיל-התותהנימ, גבוהמטה
 כבר שהיו קצינים עבור חודש, 12-15 בןחנים,
 וקפיטן(. )לויטננט סוללותמפקדי
 ע"י לחת"מ, "קורס-מטה" נהוג - באנגליה2(
 קצינים עבור חודש, 8-12 בן לתותחנים, ספרבית
 במטה-קרבי .קצינים או סוללות מפקדי כברשהיו

 במיכון", למתקדמים "קורס - )וכן גונזיה.של
 הצבאי(. קוללו-המבצעיםליד

 נותנים הנ"ל, הבריטיים שהקורסים להעיר,עלי
 בחילו- מכל הארטילריה בעניני תמונהלחניכים
 בלבד. טכני בפרק מצטמצמים ואינםתיהם,
 מהחיילים אחד לכל להקנות בכדי זאת,עם
 כל קודם שהוא הרגש את תותחנים להיותהחייבים
 ו, ת ו ל ל כ ב חיל-התותחנים איש דהיינו,תותחן,
 יתאמן דוקא מקצוע-משנה באיזה חשוב כה זהואין
 יש - הארטילרית, הכשרת-היסוד את קבלואחרי
 התותח, את המשמשים כאחד אמון לו לתתתחילה
 י וש שימ ה ,בצד'הגורם הצות. מאנשי אחדבתור
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 שגם היא הממשית כשהתוצאה שבדבר,החשוב
 להפעיל יכולים הסוללה, וסניטר הטבח ואףהנהגים,

 ערך יש בג מצויידת שיהידתמ כלי-היריהאת
 שבכה מנפשי י כ ו נ ה ה לטרם סתר רב עיאו4
 כי לכך, מתחנך והוא תותחה היותו את ה11האיש
 מפעיל. שהוא הנשק על תהאגאותו
 מאפשרת וו קצרה סקירה של המסגרתאין
 המקצועי הטכני האמון פרטי לתוךלהכנס

 ומגמות- ענפיו של הרשימה מלוא עלהמסועף,
 לתת זאת בכל הראוי מן אבל שבו.ההתמחות
 מורכב מהן ההתמחות, מגמות של ציוניםמספר
 מספר הרי חיל-התותחנים. אמון של הזההצד

 היל- של והכשרתו לאמונו ההיונייםמקצועות,
 :תותהנים
 כלי-היריה. את המשמשים הצותות1(
 הקשר. אנשי2(
 המסיי- מגוונת התמחות בעלי טכניים עוזרים3(
 התצפית, כגון: בענפים היתידה קציני בידיעים

 וכו', זמן סילון מרחק, של המתמטייםהחישובימ
 וכו'(. ואומנדות, המדידות תכניות-האש,בקורת-האש,

 התחבורה. אנשי4(
 החילות(. יתר )כבכל מנהלה5(
 ובדק. תקונים6(

 העיקריים מהסוגים אחד כל בתוך שגםברור
 ודרגות- רמות ישנן מקצועות-תותחנים שלהאלה
 הטכניים- התפקידים במבצעי החל שונות,יכולת
 ומקצר- טוראים מספר המרכז בסמל, המשךגרידא,
 כצות, ומפעילם צות, להיותם אותם מלכדעותיהם,
 שצרי- המעטים ורבי-הסמלים הקצינים באותםוגמור
 היותם עד ומושלם, מלא אמון מאומנים להיותכים
 וה- רבות-אחריות, החלטות לקבוע יכולתבעלי
 פקרי לשפת אלה החלטותיהם את "לתרגם"יכולים

 הגרעין הם, אחרות במלים ומדויקות. ברורותדות
 של מספר על מנצחים ביותר, המאומןהמקצועי
 מצומצם היקף בעלי מפקדי-משנה, קטנים,"מוסות"
 הקט- הצותות את שוב המפעילים )הסמלים(,יותר
 וציוד. אנשים שלנים

 תפקיד לקראת אימוניהם בתקופתהקצינים,
 ידיעה של ההיקף מלוא את מקבליםהקצינות,
 ש- הללו הטכניים המקצועות ענפי בכלמפורטת
 הכש- על מוסיפים רבי-הסמלים, ואלו לעיל.הוזכרו
 ע"י לסמלים, יקורסי" להם שנתנו וידיעותיהם,רתם
 והולכים, רבים במקצועות התנסות וע"י בשרותותק

 לשמש מתאימים היותם עם לדרגה מדרגהרגולים
 בחיל-התותחנים.כרבי-סמלים

 בתורת חיל-התותחנים של אמון3.
 צלופות. על המושתתחיל
 את הגדרתי הראשון שבפרק הכלליבנתוח
 : משנה סעיפי בשני זה שבסעיף האמוןבעיות
 הבודד. הצות בעבלדת אמוןא(
 עבודת של מדוקדק ושלוב בתאום אמוןב(
 משותפת.צותות

 יתר כל לעומת הבדל כל כאן אין הריבעצם,
 באמונם. העקרון אותו את הס אף המחייביםהחילות
 בנוגע ב', בסעיף-המשנה בעיקר הוא שההבדלאלא

 הקטנים בצותות הנוהגים המפקדיםלמפקדי-המשנה,
 חיל- של מבנהו את המהוים סוגיהם, כל עליותר,

 איננו המכונים", ה"מוחות במושג שכן,התותחנים.
 לרבי-סמלים גס אלא בלבד, לקצינים כאןמתכונים

 1* נמספר : כגון מסוימים, מסוגים לסמליםואף

 - כתה מפקד או צות-תותח, על הממונההסמל
 תותחים. ו-2 צותות 2 על הממונהשהוא
 והפ- הארטילריה ארגון את להשוותניתן
 שם, מקום גדול, חרושתי מפעל של לאלהעלתה,

 טכנאים ~Executives) מנהלים של צמרתסטנה
(Technicians)קבוצות ראשי (fotemcn/ -עוב 

 מקצועיים- ועובדים (Skilled) מקצועייםדים
 של מדוקדקת חלוקה עם (Semiskilled)למחצה
 - ודרג. דרג בכל ועוזרים, לסגנים והענקהאחריות
 : ידועה הקבלה בחיל-התותחנים גם אנו מוצאיםאכן

 חיל- של בסוללת-שדה למשל, לראותניתן
 הראשי המנהל בתור הסוללה מפקד אתהתותחנים
Executive)(Chief והרב-סמל הסוללה קציני את 

 הממספר את (Executives) הלקיים מנהליםבתור
 בתור רק אז רואים אנו התותח( על הממונה )סמל1"

 מספר. עבור האחראי (Foremen) קבוצה'"ראש

 מק- ועובדים )הכון( עובדים-מקצועיים שלמסוים
 התותח(. צות )אבשי למחצהצלעיים
 אנטי- ארטילריה של מחלקה או בכתהאכן,
 נמצא אנו קלה, אנטל-מסוסית ארטילריה אוטנקית,
 המפקד כאן במקצת. שונים וחלוקת-אחריותדירוג
- ה,,מנהל" - זו יחידת-משנהעל  סמל,. רק הוא 

 אח- שהוא - "ראש-הקבוצה" - הצות עלוהממונה
 ומקצרי )הכון( מקצועיים עובדים של מספר עלראי

 רב-תותחן. רק הוא - הצות( אנשי )יתרעיים-למחצה
 שלי מנקודת-המבס האלה, מהדוגמאותהמסקנות

 הוא- וה,,מנהל" שהיות מוכיחית וצרכיה האמוןדרכי
 לכן התפקיד, להצלחת האישי האחראיהוא
 של בתפקיד בעצמו מופיע שהוא אנטי-טנקי,סמל

 בתאות ואמון טקטי, אמון לקבל מוכרח"מנהל",
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 לבני הניתנת מוו הגבוהה ברמה אחרים, חילותעם
 תותחני-שדה. של ביהירותדרגתו

 בענפיו שחיילים, לומר יכולים אנו כללבדרך
 יהיו כי להם אפשר חיל-התותחנים, שלהכיונים
 אותה על להמנות )ואפילו עצמה, דרגה אותהבעלי
 - אנשי-צות( או כבנים, כגון עצמה, מקצועיתקביצה
 למעשה האחרת האחריות בשל מגועם

 של האלה השומם בסמרהמשנה עלקם,ישוטלת
 שונה, להיות מוכרח אמונם גם הריחיל-התותחנים,

 האחריות למידת בהתאם מקרה בכל למעשהימכוון
 חייל, שכל הכללי העקרון עליהם. ליפולהעשויה
 לכך,, אפשרות-יתר כשישנה שלום בימי'וביחוד
 יוכל חרום שבשעת כזו ברמה למפרע מאומןיהיה
 האחריות, את עצמו על וליטול התפקיד, אתלמלא
 עקרון - אחת בדרגה לפחות ממנו שגבוה מישל
 חיל-התותחנים. לגבי גם כמובן, נכון,זה
 מכון", כ"מוח במונחים השתמשנו ב' פרק בכל4.

 מגיעים אנו הטבע ובדרך - "טכנאיי"מנהל*,
 שהוזכרה י ש ו נ א ה ם ר ו ג ה שאלת לאותהכאן
 זו. סקירה של א' בפרקכבר

 חיליהתות- שורות אל המצטרפים החייליםכל
 אמת- )והוא מסוים, אמון-יסוד תחילה מקבליםחנים

 בתקרי כבר בסיסי(. אמת-תותחנים בצירוףהרגלים

 את ולבחור למיין לבחון, יש אמון-יסוד שלפה
 מיוחדת מקצועית להתמחות אמון שיקבלואלה

Specialistsלהיות תכונות המגלים אלה ואת 
 מתחלקים ואלה אלה כי ראינה וכבר"מנהלים*.
 או המקצוע לפי מסוימות, קבוצות-משנהלמספר
 באיוו ההחלטה שבשעת כמובן, הצפוי.התפקיד
 והבלחי-מנוסה, הצעיר הטירון את לכון ניתןמגמה
 היכולת וסוגי התכונות במעט, לא להשפיעעשויות
 לשרות. בואו עם אתו הביא כבר הטירוןאשר

 בחיל- האמון אהגר תכונות-יסוד, מספרישנן
 הנכתה במגמה אותן ולכון לנצלן יכולהתותחנים
 1והרצויה
 הטירון. של קודם טכני ומקצוע טכנית יכולת1(
 הכללית. השכלתו רמת2(
 שלו. התפיסה כושר3(
 ללעלות. ולהתקדם ללמוד לעבוד, רצונו4(

 המדריד ; בשעור העתודתאנשי
 מקשיבים. האנשיםמסביר,
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 ח ור פ א.רב-סרן

 - בשריוןהדרכה
 והפוגע חדור, המעמיק הנייד, ההלםאת
 גם השריון ישא האויב, מערכותבתוך

 בכל המכריע היסוד את יהוה אשר הואבעתיד,
 בתוך אס משיוצאים צבאנו. של תוקףצות-קרב
 היעילה הדרך את למצוא עלינו שומה זוהנחת-יסוד
 היחי- הצות, הלוחמים, להכשרת ביותרואחסכונית

 המתאי- הידיעות הקנית ידי על לקרב, והמנהיגדות
 פתוח ידי ועל ומומחיות, כושר-מעשה סגולמות,

 הכרחיות.סגולות
 לחבר בשרית? ההדרכה שבבעית המיוחדמה
 יקרי-ערך, ומכשירים מכונות יפעילו מעטיםםןן משורין. רכב-קרב ניתן במספר, קטןלוחמים,
 כי כן אם ברור למספרם. ביחס רבים,-שק

 הממשית התועלת את אילו מאנשיםהפיק
 עד יסודי, אמון בהם להשקיע ישהקרב

 ובהרמוניה. בצותא עבודה של גבוהה לרמה שיגיעו,'
 כדי מאומן, רגלי להיות השריון איש עלראשית,

 הרכב את לנטוש הצורך בשעת מסוגלשיהא
 - שונים קרקע בתנאי כרגלי ולפעול שלו, המשוריןע

 כך על נוסף כך. לידי מביאים בקרב גורמים5עיהרבה
 הפנימיים, סדוריו רכבו, את לדעת השריון חיילחייב

 את לדעת עליו בו. הנכון והטיפולאפשרויותיו,
 הרכב של הנשק בכלי והטקטי, הטכניהשימוש,
 לשלוט עליו וכן בהם, הנכון ,והטיפולהמשורין
 החשמ- העזר ומנגנוני האופטיים המכשיריםבכל
 הנשק כלי את יפעיל בעזרתם אשר והמכנייםליים
 הקשר באמצעי השימוש את ללמוד עליוהאלה.

 מאומן הצות, איש להיות עליו ולבסוףהאלחוטי.
 הבדק מפקדי הקרב, ותרגולי הצות תרגוליבכל

 למיניהם. הרכב בכלי הטפולותרגולי
 לאיש החייל של להכשרתו המסועףהאמון
 נט"ר ענף : בסיסו של שונים בענפים מתנהלשייח
 התלתחנות, ענף הקשר, ענף רכב(, טיפול,)כליגה,
 לטקטיקה.ייוענף

 בתא- פועל השריון חייל בידיעות, די איןאולם
 ובבקיאות במהירות לפעול ועליו ומיגבל צרלחימה
 והתירגולים הממושכים האמונים של מתפקידםרבה.

 אשר המקצועית הזריזות את איפוא, לי, לסגללמיניהם
 וטפול- בנהיגה לא ידיעותיו' לו תעמודנה לאבלעדיה
 באלחוטאות. ולא בתותחנות לארכב,

 איש של אמונו חייב מסועף, היותו אף עללכן,
 ומדוקדק. יסודי להיותהשריון

 מסועפים באמונים הרצופה הנ"ל, התקופהבמשך
 הסגולות את השריה באיש לפתח ישומדוקדקים,
 יעילה, לעבודת-צותא היכולת את  לרהמקנות
 אותה את והמאפשרות ומהירה, מוגדרתלפעולה
 הקרב. בצות לשרור החייבתהרמוניה

 ברכב החייל בטחת הוא הללו לסגולותהראשון
 ?ה, רכב כלי מצויד בהם הנשק בכלי שלו,המשורין
 תאיר לא זו, סגולה ללא לצות. וברעיבעצמו
 נרכשת היא בקרב. וליחידה לצות פניםההצלחה

 להיות וחייבת ממושכת, אמונים תקופת אחררק
 ורמתו המקצועית זריזותו ידיעותיו, עלמושתתת

 החייל. של ותרגולי-הקרבבתרגולי-הצות
 יסודית במשמעת טמונה במעלה שניהסגולה
 מתוך צייתנות של זו סגולה בלעדי כי ,ביחידה
 יעילה עבודה תיתכן לא רמה ורוח-קרבהכרה
 בשדה-הקרב. והן באמונים הן יחידה, או צותשל

 מאלמ- מלוחמים המורכבים שריון יחידת אוצות
 ממושמעים בלתי אך גבוהה, רוח-קרב ובעלינים

 המת- פעולה אפשרויות יחמיצו כי סופםכהלכה,
 מתבצעת בה המהירות בגלל וזאת - בקרבגלות
 אבדות יסבלו כאלה יחידה או צות שריון. פעולתכל

 ממנו אשר הראשון, במצב-הדחק כשלוןואפילו
 מכשירים רכב, של אבדות בפחות מאומן צותנחלץ
 ללוחמי קרובות לעתים מזדמנים כאלה מצביםונפש.
 של רוח-הקרב תרד משמעת באין שריון.יחידות
 העיפות במבחן תעמוד לא ושוב והצות,הלוחם
 הנפש, ומפחי והמזומנים, המרובים הקשייםהרבה,
 בקרב. השריון חיל של חלקו מנת הםאשר

 לצות, ובחבריו בעצמו האיש בטחוו היחידה,רוח
 ההכרחיים התנאים הם היחידה, של הפנימיוליכודה
 - פעולת-שריון בכל הדרושה התמדהליכולת
 הרכב. בכלי פוסק ובלחי יעיל ובטיפולבלחימה,
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 עת בכל מסוגלים להיות שריון חיילי על כןכמו
 קשים, בתנאים קרב פעולות לקראתלהתארגן

 בלעדי מעמד, להחזיק יוכלו לאבהם
 אשר מעורערת, ובלחי איתנה משמעתיתדריכות
 ההדדית. התלות רגש על שריון ביחידתמתבססת
 משוריינים בקרב התנסה אשר שריון חיילכל
 תוכל זו מעין משמעת רק כי נכון, אליודע

 ואף ביותר, קשות משימות של ביצוען אתלאפשר
 עלול שיהא נואשים במצבים הוא חייו אתלהציל
 לתוכם.להקלע

 משורין, קרב ברחב השוררים הקשיםבתנאים
 משאר מנותק הצות בהיות קרב, בשעתהמוגף
 וליכודה האלחוט מכשיר כשרק המחלקה,צותות
 הקרב בעייפות , אותה מקשרים היחידה שלהפנימי
 אשר היא הצות אנשי משמעת - וגוברתההולכת
 אשר והיא המשימה, בבצוע דבקותם עלתשמור
 למינימום. עד אבדותיהם אתתפחית

 שריון, אמוני בבסיס להיותו הראשוןמהיום
 הרהבת עם ויחד הסוס. ללא לציית הטירוןילמד

 ילמד המקצועי ואופקו הקרביים בתרגוליוידיעותיו
 ויתרונותיה. ה"שריונית" המשמעת ערךאת

 בתרגולי ברכב, הטפול תרגולי הבדק, במפקדיגם
 החייל. זאת ילמד 'השונים הקרב ובתרגוליהצות,
 ההדדי, הבטחון רגש - האלו הסגולות שתיעל

 התכונות מבוססות - והיחידה הצותומשמעת
 והן: לעצמו. לסגלן שריון לוחם לכלשהכרחי

 כלי את ולהרוס באויב לפגוע הנחרצת ההחלטהא.
 1 אישית ויזמה ערנות ב. ; ואש תנועה תוךרכבו
 , ההתמדה יכולת ד. י ורוחני פיזי סבילות כושרג.
 1 מצבים מיני בכל ומסקנה שיקול הערכה, כושרה.
 מפותח. חובה רגשה

 במיון צורך יש כי נתברר, כה עד האמורמכל
 חיל- לבסיס יתקבלל בטרם הטירונים שלקפדני
 אינטלי- של מסכימת רמה להם דרושההשריון.
 ?כניים לנושאים נטיה כן וכמו ואופי, השכלהגנציה,
 אישיה. טכניתלחריצות

 פעולה כל מבוצעת בהן והמהירותהיעילות
 בעבודה כל קודם מותנת משורין, קרבברכב

 המקצועית במומחות ולא כולו הצות שלהמשותפת
 עם בהגישה כי עצמו, בהני הצות מאנשי פרטשל

 לצות. צות בין הנה ההתמודדות אליבשריון
 והמלוכד יותץ, המתורגל יותוו המאומןהצות

 הקרב. בשדה זוכה אשר הוא - יותרוממושמע

 התכונה בסכרתשעור

 השריון, איש של לחם-חוקו יהוא הצותתרגול
 בענפים הנלמד ובכל אמוניו, בכל שני כחוטועובר
 מפקדי-בדק, ובאותם האמונים, בסיס שלהשונים
 צרית תרגול רכב, טפול תרגולי רכב, טפולמפקדי
 של בסופו מתבססת עליהם קרב, ותרגוליוצות
 והיחידה. הצות של הקרבית יעיללתםדבר

 1 חסכונית בדרך בשריון האמונים את נבצעכיצד

 טמון נט"ן ענף באמוני החסכון בעיתפתרון
 ובציודה, הבסיסית הסדנא ביעילות המדריכים,בטיב

 המשמ- בסדנא העובדים חבר של המקצועיובכושרם
 השונים, המוצגים לשריון. בביה"ס כמדריכים גםשים

 חיוני. עזר אמצעי למדריך ישמשו ופועלים,דוממים
 חייב התותחן הדבר. שונה התותחנותבענף
 בתנאי ותמרון תנועה תוך אש למתן מאומןלהיות
 של המחץ כוח את לממש ידע כך שונים.קרקע
 מחילו הנדרשת העיקרית התכונה - שלוהשריון
 כלי של האש וכוח הניידות כוח משילובוהנובעת
הרכב.

 והצרור הראשון הפגז יקבעו מאוד רביםבמקרים
 של קליעתו בכושר ההתנגשות. גורל אתהראשון
 של בקרב ערכו תלויים ותימרון תנועה תוךהתותחן
 ולעתים אויב, רכב עם בהתמודדות הצלחתוהרכב,
 הצות. אנשי של גורלם אףקרובות

 מתנהל ותחמושת, חמוש דלק, ברכב, להסוךכדי
 החש) אשר אמון, מתקני באמצעות גם התותחןאמון
 והת-/ תנועה תוך ביריה לאמון המתקן הואביניהם
 באמון הכרחי שלב רק ל:: י??? זח מכשיי ..נדניות
 פתוח למטוה ויציאתו לרכב עלותו בטרםהמותחן
 רמת לשמירת אמצעי גם ישמש הוא קרבי.וממוח
 המאומן. התותחן של באימוניו גבוההיעילות
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 המנהיגאמון
 מאשר יותר ממושך הנו שריון מפקד שלאמונו

 הנוגע בכל מהם, יותר לדעת עליו חייליו.של
 והתר- אופטיים, ומכשירים נשק ברכב, טפוללנהיגה,
 של מוכשר מדריך להיות גם עליו למיניהם.גולים
 אלחוט במכשירי בקיאותו הנושאים. בכלאנשיו
 מאוד. יסודית להיות חייבת קשרובבעיות
 עושה איננו אשר למפקד שריון בחיל מקוםאין
 והכללית. הטכנית השכלתו רמת להגבהתבהתמדה
 את לפתח המפקד ישאף מתמידים ופעילותבלמוד

 : והן יחידתו, על יעיל לפקוד לו הדרושותהתכונות
 קרקע בתנאי קרב במצבי ומהיר תוקפנישקול
 ללא כי אם במהירות להחליט והכשרוןשונים,
חפזון.
 המהירות עקרון כי לזכור, השריון' מפקדעל
 עליו וכי רכבו, במנועי ולא הוא במוחו בעיקרטמון
 ,Apparatur"-~RYPA Pitching and Jawing Rolling'י

 ממהירות יותר מהר הנולד את ולראותלחשוב
 יחידתו.תנועת
 שתוף- של והטקטיקה הטכניקה את לדעתעליו
 הטקטית ההפעלה על ידיעותיו החילות. כל עםפעולה

 חיי- משורינות ופורמציות יחידות שלוהאסטרטגית
 לתביעות להענות שיוכל כדי ולהתרהב, להתפתחבות
 נכונה הפעלה ידי על מפקדיו, של ה י צ פ צ נ ו קה
 תפקידים עליו לקבל מסוגל שיהיה וכדי יחידתו,של

 העת. בבוא יותר ומורכביםקשים
 המפקד על אשר הרוח כי להוסיף, ישבסיכום

 והיגשת יהירות על לא תיכון ביחידתו, ולפתחלבסס
 אלא החילות, יתר פני על השריון חיל שלהיתרון
 עם זה חיל של פעולה המתוף צניעות של רוחעל
 צבא-הגנה-לישראל. חילותשאר

 משמעותה: שריון, ליחידות לוחמיםהדרכת
 נשקם, ובכלי הרכב בכלי נכון לתפעולסיגולם

 האחידה המכה עצמת הגברת לשם - פעולהושתוף
 הקרב. צותשל

 משורין רכב של בנשק מוקדםאמון
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 חיל-רגלים( יחידות של האימונים תכנית במסגרת תרגילים לנהול)יסודות

 הטקטיים התרגילים להערכתא.
 מותנה בקרב יחידה של להצלחתההסיכוי
 שונים, בתנאי-קרקע תנועה תוך להערךביכולתה
 ההלם את ותרכז כוחותיה את תפרוס בהבמהירות
 האלמנ- עם התאום יבוצעו בה וביעילותהמכסימלי,

 בתוכה הפעולה ושיתוף לה המסייעים השוניםטים
 הקרב.  שלביבכל

 היחידה תתרגל כן אם אלא יושגו לא אלהתנאים
 בתנאי תתמרן מכן ולאחר היסודיים מבני-הקרבאת

 את הן לודא מנת על שונים, תמרוני-נסיוןקרקע
 המגע את והן הפועלת המסגרת של הקרביתהיכולת
 נסיון להם להעניק כדי המשנה, מפקדי ביןהאישי
 השונים. האלמנטים על בפיקודוגמישות
 אומנות היא חיל-רגלים יחידות הרגיליהנהלת

 יסודותיה, של וללמוד רבה למחשבה הזקוקהממש,
 מעשית. בה מתמחים בטרםעוד

 מצוידים אנו בו למצב בצ:ה.ל. הגענוכיום
 אמונים שטחי כללי. וציוד תחמושת בנשי,כהלכה,
 אמונים תכנית כל לפועל להוציא הטכבייתרויות האפש- כל לנו לניתנות ברשותנו נמצאיםלמכביר
 כה, עד לו מסוגלים היינו שלא דבר רחבה,במסגרת
 והמדי הקצינים רבים אך ההגנה. של המחתרתבתנאי
 בתקופת אמון לאמצעי באשר הדלותהאפשרויות פרי - צר ראיה מאורה השתחררו שטרםריכים
 האפ- את לנצל צרכם די אומט לא עדיין הםהעבר.
 אמונים תכנית להרכבת כיום הניתנותשרויות

תכליתית.
 הנכון היסוד עדיין חסר הרגלים יחידות ברובאכן,

 ממנו במשגה דבקים עודנו רבה במדהלבים. משו- תרגילים לנהל יש לו בהתאם אשרוהתכליתי,
 חדרים, בחדרי ולעבודה ללוח, כתוב, לחומריתר לדבקות- והקצין הטוראי בחנוך הפרזנוהמחתרת, תנאי בעקב הימים, אותם ה"הגנה". בימיסבלנו
 או גייסות, ללא התנהלו התרגילים של רובםורוב

 ורק אך פתרונם את ומצאו אמות ד' ביןשהתנהלו

 אחר: מתסביך סובלים אנו כיום הניר. גביעל
 כך כדי עד בתחמושת מופרז שימוש שלתסביך
 כשאינו ממש של לתרגיל נחשב אינושתרגיל
 בהוצאת שכן כל ולא ומרגמות, תותחים ברעםמלווה

 לרוב. ורובים מקלעיםתחמושת
 במתנה קיבלו אשר לילדים אנו משולים זהבנדון
 יתר בהם משתמשים שמחה ומרוב חדשיםצעצועים

 שלא ובין לצורך בין הזדמנות, ובכל המדהעל
לצורך.
 לרשותנו שעומדות למרות כי לציין הראוימן

 תר- לעריכת המכשירים כל וכמעט רבות,אפשרויות
 זהירים שנהיה הדין מן רחב, מדה בקנהגילים

 תרגיל. כל של התכליתי, ובנינו שיטתיים,בים לשל- חלוקתו אפשרויות את היטב ונחשבושקולים

 כתרגיל מטרה ורחימתבג.
 כונת האמון. כונת מונחת תרגיל כלביסוד
 נושא, באותו שתוגבל ההכרח מן בתרגילהאמון
 התרגיל במסגרת ליחידה להקנות הכרח יששאותו

 בהתקפה קצינים אמס -- כגתהמתרגל..
 בהגנה יחידה אמת או מבוצרת, עמדהעל
 לשמש אלא התרכל ז2ל תפקידו אעוכף.

 הכילת האמס תכמת במסגרת'אמצעה
 ההדרכתית היסוד הלכת לאור הרגלים, חיל,טל

 כי שבעקרון, כדבר לזכור, כן על יש שלו.המרכזית
 וכי הכוללת, התכנית במסגרת שלב אלא התרגילאין
 תכניות של כללית במסגרת אלא תרגילים לערוךאין

 נסיון-הקרב את בחשבון לקחת גס יש בהםאמונים,
 אחרים. צבאות של נסיוךהקרב ואתשלנו

 ומסוימת, ברורה להיות חייבת תרגיל כלמטרת
 שיערך לקברי אין כך, מדי. כללית מטרה לקבועואין

 רבים אופנים ישנם הרי כי סתמי, התקפה""תרגיל
 לאחר התקפה מסע, של מצב מתוך התקפה :להתקפה
 מבוצר, עמדות מערך על התקפה מתוכננת,היערכות
 התקפה לכל וכד'. מצומצמים יעדים בעלתהתקפה
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 החשוב והתנאי משלה, אופיניים קוים הנ"למהסוגים
 של וברורה מוגדרת קביעה - התרגילליעילות
 ממדים רב הנו זה נושא הרי בהגנה, אמון היאגיל התר- מטרת אם לדוגמה, המדה. על יתר רביםאים נוש- אחד, בתרגיל מלכלול להזהר עלינומטרתו.
 בלבד, מסוימים פרקים הנ"ל לתרגיל לבחורויש
 התקפת- בהגנה, שיגרה להגנה, היערכות -כגון
 המגמה את היטב לברור כן על יש וכיו"ב.נגד

 את הנתון, התפתחותה בשלב לקדם, ביותרהעשויה
 להדגיש ובאמצעותה היחידה, של הלוחמתיכולתה
 המתורגל. בנושא האופייני הפרקאת

 "מציאות"הקרב" תיאוריג.
 המתרגלת, ליחידה שדה-הקרב מציאותהקנית

 התרגיל. של התכליתי לניהולו ראשוני יסודהיא
 מקנה הקרב מציאות את הממחיש התרגילרק

 מכל לדרוש כן, על יש, הערך. וא מל אתלאמון
 בקרב. היה כאילו להתנהג בתרגיל המשתתףחייל
 יחשב התרגיל שמפקד הוא לכך ראשוןתנאי
 למהלכו בהתאם ינהג כיצד : הוא דרכו אתמראש
 התפתחות תוך שהחלטותיו, בכדי מציאותי, קרבשל

 הבעיה לטיב לבסוף מותאמות תהיינההתרגיל,
 שלה. הגמר שלבי עדהמתורגלת,
 "מציאות-הקרב" אותה את : ה"סצנריו" את בופים המשתת- לפני לתאר עלינו התרגיל, החלבטרם
 של בזה תיאור התרגיל. ייערך שלה הרקע עלאשר

 נמצאת בו המצב תאור את כולל"מציאות-הקרב=,
 בתנאי קרב, שמהלך המסויים השלב תוךהיחידה,
 להקנות - כזה תיאור של מגמתו מסוימים.שטח

 במלים, בתרגיל, המשתתפים ולחייליםלמפקדים
 על מושג טופוגרפיות, ומפות מרשמים באמצעותואף

 אמת". "של בקרב לדעת חייבים היו אשרהדברים
 לח- כדי בו יש הקרב" "מציאות של המדויקהתאור
 לקראת במאוחר, הסברה ומאמצי הבנות, איסוך

 מתגברת כך ידי על התרגיל. של הבאיםהשלבים
 יתר הזדמנות וניתנת מציאותי", "קרב שלההרגשה
 שהובנה. סיטואציה של במסגרת יזמהלגלוי
 להתאים יש הקרב" "מסיבות תנאי תאוראת
 גמישים להיות עלינו לכך ובהתאם התרגיל,למטרת
 המר המשימה ואת ה"תאור" את פעם מדיולשנות
 היחידה. עלסלת

 התרגילים ת ר ו צ ל בהתאם מבדילים כללבדרך
 גייסות. עם תירגול לבין גייסות ללא תירגולבין
 אחרת או זאת תרגיל בצורת פעם, מדי בחירה,גם

 התרגיל אותו של למטרה בהתאםנקבעת
 - התרגיל ת ר ט מ ל בהתאם אמון. פרקשבאותו

 ה ד י ח י לתירגול המיועדים תרגילים ביןנבדיל
 - ק פ מ לאמון תרגילים לבין מסוימת, קרבבצורת
 האחרונים אלה את מהירה. ובהחלטה בשיקול םדי
 ולערכם הפיקודי, הצות של באימונו לצמצםניתן
 עם גם לערכם כמובן אפשר אך - גייסות,ללא

גייסות.
 נתר- מלכלול להמנע יש הקרב" "מציאותבתאור

 את לקבל חייבים המפקדים מיותרים. והסבריםחים
 שעל הוא לכך קודם שתנאי אלא - כלשונוהתאלר
 בין היחס בוריה על החומר את להכיר התרגילעורך

 דר- בתרגול ובמיוחד בתרגיל, המשתתפיםהכוחות
 - לדוגמה הקרב. לאופי מותאם להיות חייבצדדי,
 מפלוגה, קטן כוח ע"י תותקף לא בהגנהמחלקה
 המתר- בחייל לההדיר אין פסיכולוגית ומבחינההיות
 אינה עצמתו אשר שאויב ההרגשה את בהגנהגל

 עליו שטח לתוך לפרוץ מסוגל מחלקתו עלעולה
 1. מגןהוא

 "תאורההקרב" הגשתר.
 את מוצא כנקודת מדגישים קרב" "תאורבכל
 היחידה משחייכת שאליה יותר הגדולה היחידהמצב

 המתרגלת היחידה אם לדוגמה, התרגיל. אתהמבצעת
 ואס הגדוד. מצב את לראשונה מתארים פלוגה,היא

 מצב את תחילה לתאר יש גדודי, הואהתרגיל
 כר יותר, הגדולה היחידה לסיוע, לה ניתן אשרגיל בתר- למשתתפים שהוברר לאחר וכיו=ב. ;החטיבה
 היחידה ומערך ובערפה באגפים - ה,,נמצאים"חותינו
 בחדתנו אשר האויב לתאור נגשים --עצמה

 המוטלת המשימה את גם קובעים לכך,ובהתאם
 ר, י ו א ב תאור-המצב את לשכוח איןלביצוע.
 גייסות. ללא בתרגילים ביחוד הנפוצהשיכחה

 יבוצע בו השטח של אויריים תצלומים או מפותמים, בתרשי- להשתמש יש אפשרי, שהדברבמדה
 כשבכונת במיוחד חשובים אלו אמצעיםהתרגיל.
 מהלך על מוקדם, בשלב להשפיע, התרגילמנהל

 מבצע פקודות באמצעות שינויים הכנסת ע"יהתרגיל
 שב"תאור- הנתונים על להתבסס, מנהלו יוכלגיל התר- מהלך כדי שתוך הוא תנאי אולםו"דו"הות".
 יותאמה אלה נתונים כי הכרחי כך לשםהמלחמה".
 אם - לדוגמה שתדרשנה. להתפתחויותמלמפרע,

 היחידה את לחזק מגמה קיימת התרגיל כדיתוך
 לתאר יש מסייע, נשק של בתגבורתהמתרגלת,
 טבעית. כאפשרות נובע יהיה מסייע ונשקבורת תג- שמשלוח כזו בצורה "מצב-הקרב" אתלמפרע
 המערכ/ ן. כ ת ו ש ע ל ה ס נ ילא האויב כי למחשבה, החייל את להרגיל גם אין אכן,1(
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 "מצבי- מתאור להתרתק תרגיל המנהל מפקדעל
 וטופוגר- טקטית הערכה על מבוססים שאינםקרב"
 קטנה סיור יחידת על מוטלת באם : כגון נכונה.פית

 משורינים כוחות על שתוטל או ; תוקפניתמשימה
 המתכננים בדעת שאין במקום להתקיףמשימה
 הכובד. נקודת את אליולהעביר
 באופן תאורי-קרב לבנות יש פדגוגית מבחינהגם
 ואת לשטח החוש את לחילות להקנות כדינכון,

 ; שונים ושטח קרב בתנאי בנשק התכליתיהשימהר

 - ב ד ה של התכונה את גם - לכך נוסףולמפקדים,
 לקבוע ההכרה מן מפקדים באמץ ה. ר ט מ ב ת וק

 ית. תוקפ החלטה המפקדים מן ידרשו אשרהרגלים
 אשר לתרגילים קרב" "מצב בהמצאת קושיאק
 הרגילות. צורות-הקרב את ליחידה לסגלמטרתם
 נורמלי טקטי מקרה לחפש נוהגיםביסודו

 לפ- היחידה על אלו מכעיןבתרגילים
 תפקידה את הממלאת כיחידת-משנה כלל, בדרךעול,
 תפעל, מכך כתוצאה יותר. הרחבה מסגרתבתוך
 כי אם מלמעלה, ישירות לפקודות בהתאםלרוב,

 להח- למדי נרחב פעולה שדה ישאר המשנהלמפקדי
 קרבית. טכניקה של בתחומהלטות

 תרגילים עבור קרב מצבי לתאם יותרקשה
 שיקולים הדורשות מיוחדות, משימות עלהבנוים
 מע- כאלו משימות - במציאות מהירים.והחלטות
 וחטי- גדודים פלוגות, - כגון יחידות מפקדימידות
 עצמאיות. החלטות של הכרה בפני -בות

 מצבים. סוגי שני בין מבדילים זה בנידון גםאכן,
 מסגרת בתוך הפועל מפקד שמחליט החלטותא.

 ההחלטות ב. מלמעלה. לפקודות בהתאםקבועה
 בקשר או עצמאית יחידתו עם הפועל מפקדשמחליט
 העיקריים. הכוחות עםרופף

 לבדה, תפעל שהיחידה צורך אין הראשוןבמקרה
 לפקודה ובהתאם אחרות יחידות עם צמוד במגעאלא

 תבוא מפקד-המשנה של העצמאית החלטתומלמעלה.
 באופן ישתנה שהמצב במדה הקרב, כדי תוךרק

 מראש, לצפותו יכול היה לא הכללי הפעולהשמפקד
 המהירה השקולה, העצמאית, החלטתו לכןותדרש

 במקום. מפקד-המשנה שלוההחלטית
 - הראשון מהסוג לצורת-תרגילים דוגמהלהלן
 של בקטע ההגנה מערך את האויב פרץב-1.7
 לחץ בה 2, גדוד שבגזרת בזמן בו 3 גדודגזרת
 הערב לשעות עד הצלחה. כל השיג לא רב,ככוח
 הת- את לעצור תגבורת, בעזרת הגדודים, בידיעלה

 להתקפת- ה-2.7 בליל נערך 1 גדוד האויב.קדמות
 שני בין חזקה ארטילרית אש שהתנהלה עתנגד,

 מגדוד מודיעים הנגד התקפת התחלת לפניהצדדים.

 מטה עם קשר לו ואין בגזרתו פרץ שהאויב2
 הבעיה האויב. להדיפת תגבורת חסר והואהחטיבה
 ? 1 גדוד מפקד של החלטתו תהא מההיא

ח.א

9א .4
- א ש ~ א א א ~ ש ש

 2גדוד

לץ.  1.שציור

 במסגרת הפועלת יחידה של לתרגיל דוגמהלהלן
 ממנה, גדולה במסגרת רופף שילוב תוך אועצמאית
 פועלת שיחידה שעה מצויות לכך רבות)דוגמאות

 לפניהם(. או העיקריים הכוחותבאגף
 השהיה קרב כדי תוך נסוגות "כחולות"יחידות

 הערפי המשמר נמצא היחידות יתר בין ההרים.אל
 קו על האויב את משהה והוא ג', דרך על 1 גדודשל

 אל נסוג כבר 2 צדוד עז. קרב כדי תוךא-ב

 י י. י י,
----------,-

4442**ח  1י..
1,! 

,ן
 2.ציור

 אחרי הרודפות ה"אדומות" היחידות תפקידההרים.
 את ולחסום נסיגתן את למנוע ה"כחולות"היחידות

 ג/ דרך זה במקרה, - הנסיגהדרך

 הכו- מפקד של החלטתו תהא מה היאהבעיה
 ? .ג' בדרך ה,,כחולים"חות

 המעש4 לשלב המעברה.
 רגלים, יחידת של תרגיל בניהול חשובהבעיה

 "תאור את לסיים שלב, באיזה בדיוק, מתי :היא
 התרגיל, של המעשי לשלב ולעבור הקרב"מצב
 טק- ידיעה דורש זה דבר אורגני. יהא שהמעברכך
 עורך שעל מאחר ריאליסטי, ודמיון רהבהטית
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 של המוקדמים שלביו את בדמיונו להפעילהתרגיל
 בתרגיל להתחיל רוצה הוא בו הרגע עדהתרגיל
 ביצוע הוא הנתון התרגיל לדוגמה, אם,המעשי.
 הרי להיערך, שהספיקה לאחר יחידה, ע"יהתקפה
 את להוליך הקרב" מצבי "תאור על זהבמקרה
 שאס היערכות, במצב תמצא בו לרגע עדהיחידה

 של בשלב-אקדמה מתבזבז היה מדי רב *מן כןלא
 ההיער- מצב לשעת עד היחידה הבאת - :התרגיל
 ה, ז ה התרגיל תכלית של חלק ו נ י א אשר -כות
 השל- תאור להורותו. הזה התרגיל בכונת איןואשר
 ותנועתה היחידה התכנסות של המוקדמיםבים

 נקודת-מוצא איפוא, מהוה, ההיערכותלעמדות
 חופש על להשפיע צריך ואינו עצמו,לתרגיל

 הנושא בתחום המפקד שלהחלטתרופעולתו
האמתה
 אך קצרים להיות חייבים "מצבי-קרב"תאורי
 זאת לעומת גייסות. ם ע בתרגול ביחודיסודיים,
 קצי- בהם המשתתפים אשר גייסות, א ל לבתרצילימ

 מפורטים תאורי-קרב לתת יותר טוב ומפקדים,נים
 מחשבות, מעורר ו מ צ ע ל ש כ והתאור היותיותר,

 בתרגיל. להתענינית ומוסיף טקטיות,ובעיות-משנה
 השטח בחירת1.

 להתאמתו במיוחד לב לשים יש השטחבבחירת
 - תרגיל כל ; לתרגל ברצוננו שיש התרגיללאופי
 את תמיד למצוא אין כמובן, לו. האופינישטח
 השטח את להתאים שיש אלא האידיאלי,השטח
 המתאמ- את להכשיר היא המטרה אם שאפשר.ככל
 אורח-קרב, של מסויימים יסודות לפי לנהוגנים
 המאפשר שטח לבחור פדגוגית, מבחינה רצוי,הרי
 מתר- אם למשל, הנ"ל. היסודות הבלטת אתביותר
 אשר מבותר שטח לחפש יש השהית-אויב אמוןגלים

 הת- כקוי לשמש המתאימים קטעים כמה בונמצאים
 לכיוון אוגפת, אלכסונית, אש הפעלת תוךנגדות,

ההתקפה.
 של המהירה החלטתו נבחנת בהםבתרגילים

 השטח. לבחירת במיוחד לב לשים ישהמפקד
 בין הקשר נותק בו אשר קרב נתרגל אם :לדוגמה
 באופן המאפשר שטח לבחור יש שכנות,יחידות
 שטח - כגון זו. מעין בעיה התעוררותהגיוני
 לניתוק. בו מועדים נהיה אשר וסבוךסגור

 הקרב בתאורי וזמנים תאריכיםז.
 לביצוע הנדרש הזמן והערכות מזה,התאריכים

 התרגילים, יכוונו לפיהם מזה, - מסוימתפעולה
 כשהנתון : לדוגמה לזה. זה מותאמים להיותחייבים
 לנצל ליהירה לאפשר יש קרב-השהיה, הואבתרגיל
 החורף, בימות מאשר יותר גדול שטח הקיץבימות

 נסי- אז יאפשר לא הנתון והזמן קצרים הימיםבהם
 דרצדדיים בתרגילים מדי. נרחב בשטח מגע תוךגה
 הזמנים. להתאמת לב לשים במיוחדיש

 ועריכתו התרגיל הנהלתח.
 המוצא נקודת את המהוה "מצב-הקרב",תאור
 היעי- ועריכתו להנהלתו היסוד הוא היחידה,לתירגול

 מסגרת מתרגלת בהם בתרגילים התרגיל. שללה
 בע"פ להרצות אפשרי גדוד, או פלוגה עדמצומצמת,

 המצב". "תאור את והחילות המשנה מפקדיבפני
 הנערכים מורכבים, בתרגילים זאתלעומת
 אלמנטים חלק נוטלים בהם יותר, גדולהבמסגרת
 את בכתב למסור הכרחי נשק-מסייע, שלשונים
 הקרבי. המצבתאור
 תרגיל כל שלפני שבעיקרון, כדבר לזכור,יש
 את ברורות לעצמו לברר אותו, העורך המפקדעל

 מידה באיזו מכך ולהסיק - ידיו, על שתושגהמטרה
 של ת י ל ל כ ה המטרה להשגת התרגיליסייע
 חייבת מגמתו להשיגה. עליו הוטל אשרהאמון,
 - הכללית האמונים למטרת המועיל "כל :להיות
 עורך על מיותרים". - הדברים שאר כל הוא.נכון

 על התרגיל מהלך כל את מראש לחזותהתרגיל
 הוא כיצד מלמפרע ולחשב הקרב תאוריסוד
 כדי בשדה, המעשי התירגול על להשפיערוצה
 וגם מציאותי יהיה גם אשר כזה מהלך לידילהביאו
 כיצד מראש לחשב גם עליו ללמוד. אפשרויותיפתח
 כשלר- מהלכו, בשעת התרגיל על עצמו הואישפיע
 או בכתב "דו"חות" כגון: אמצעים עומדיםשותו
 "רשמי-קרב" תאור שופטים, של הודעותבע"פ,
וכיו"ב.

 גבול עד להדמות תרגיל כל חייב לעילכאמור
 השגת לשם במלחמה. מציאותיים למצביםהאפשר
 האמצעים כל את לנצל התרגיל מנהל על זאתמטרה

 להש- יש גייסות עם בתירגול לרשותו.העומדים
 כדי והמשמעתיים הטכניים האמצעים בכלתמש
 גייסות ללא בתירגול ואילו "אוירת-מלחמה",לממש
 מהלך כדי תוך "רשמי-קרב" ולתאר להוסיףיש

התרגיל.
 : כגון שונים סבוכים להכניס יש תרגילבכל
 וכף. שנסתרסו הודעות קשר, ניתוק המפקד,פציעת
 שית- כדי ע ר פ מ ל מ מחושבים להיות חייביםאלה
 להשגת ויסייעו התרגיל למהלך אורגני באופןאימו

 הלמודית.המטרה
 מסוגי- יחידות תרגיל של למסגרתוכשמסופחות

 יש וכיו"ב, מהנדסים חבלנים, כגון שונים,היל
 תקבלנה הנ"ל שהיחידות בצורה התרגיל אתלהרכיב
 המיוחד. אופין את ביותר יבטא אשרתפקיד
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 את המנהלים המדריכים מספר או למדריךפרט
 "שופטים". כמה גם תמיד בו ישתתפוהתרגיל
 ה"ש'ופט", של תפקידו צרכו די הוגדר טרםבצבאנו

 תפקידה את היודע "שופט", בלעדי כי לזכורויש
 )במיוחד תרגיל בניהול יעילה הדרכתית ממשותאין

 לסייע הוא השופטים של תפקידם דרצדדי(.תרגיל
 לעורך. הרצויים הפסים על התרגיל אתלהעלות
 אוביקטיבי באופן החלטות להחליט חייבהשופט
 להעבי- ועליו המציאותיים, המצבים יסוד עלביותר
 היו אשר הקרב" "רשמי תאור ע"י ליחידותרם

 ש"התרחשף, או התרגיל עורך ע"י מראשמחושבים

 ה"שופט" על מהלכו. תוך מצדו, נוספת החלטהלפי
 שהת- לכך לב שימת תוך הפעולות מהלך עללפקח
 וכי- הנדרש, אורח-הקרב את תהלום החייליםנהגות
 ואף - השונים השטח בתנאי נשקם את יפעילוצד

 להתאים עליו מרושלת. התנהגות במקרהלהענישם
 מקום את לגלות ולא התרגיל למסגרת עצמואת

 ינהג עצמו שהוא כך ע"י מפקח, הוא עליההיחידה,
 בקרב. המקובלים ההעלמה לתנאי בהתאםשלא

 ב"שופטים" לבחור יש דו-צדדי תרגול שלבמקרה
 והשכל- אימוניהם דרגת אשר מפקדים מבין 'ורקאך
 להע- נכון אל יודעים והם למדי, גבוהה הטקטיתתם
 אומדן כדי תוך השונים, הטקטיים המצבים אתריך
 אחרת. או זאת פעולה של למעשה האפשרות שלנכון

 האש לתירגול המעברבעית
 בצורה כלל, בדרך ערוכות, שלנו האמוניםתכניות
 במסגרת אש תרגולי של לשלב מדי מהרהעוברת
 מפקדים. בתירגול זאת עובדה ניכרת ובמיוהדרחבה,
 - ק מ ה רבים תרגילים קיימים כי לזכור הראוימן
 תירגולם עקב ואשר אש, תרגילי את ם י מ יד

 לתיר- באשר האחרונים. של יעילותם תיגברהשיטתי
 להרהיב עוד ניתן אשר כאלה קיימים ללא-אשגולים
 גיי- ללא התרגילים מסוג וביחוד בהם, השימושאת
 תרגילים לתכניות בהתאם ללא-גייסות תירגול :סות
 תר- בשטח, תטלגי"ם Exercises) ,(Plan מפות,לפי
 לתרגיל תרגיל לכל וכו/, שולחן-חול תרגילי סיור,גילי
 "לקפוין" מקדימה שהיחידה ובמידה לה המיוחדאופיו
 של חסרונו את בתרגוליה תרגיש גם כן גבוה,לשלב
 לא בלעדיו אשר אורח-הקרב, של אחר או זהיסוד
 כצות-לוחם. יעילותהתתכן'

 ש.*

 הם, באופים ושונים רבים כי לזכור ההכרחמן
 לאמון ובמיוחד היחידה, לאמון ההכרחייםהתרגיל-ם
 תירגול-אש בעזרת לאמון נגשים בטרםהמפקדים,
 בשימוש הכרוך ההדרכתי הנזק על נוסףהמביא,

 כלי על יחידות-מלאות של בתרגילי-אשמוקדם-מדי
 בהוצאות הכרוכה תחמושת של רבה צריכה גםנשקן,
 גדולות.כספיות

 התרגילסיכום
 היהי- בפני להרצות יש התרגיל של סיומולאחר

 התרגיל עורך יסכם בו מפורט, סיכום המיתרגלתדה
 השר- הליקויים ג. התרגיל, מהלך ב. מטרתו, א. :את
 למעשה ההישג מידת ואת ד. במהלכו, ששנתגלונים
 ליחידה. להקנות שרצה השונים היסודותלגבי

 ברור באופן לבטא היא הסיכום מטרתכאמור,
 התר- לפני המפקד, כונות את פיקודיו, לגביביותר,
 בצורה בנוי להיות הסיכום על כך, לשם ובמהלכהגיל

 מה בתחילה להסביר המדריך על והגיונית.שיטתית
 גם - דר-צדדי )בתרגול לתרגיל נקודת-המוצאהיתה
 ואחרי- כזאת, היתה ומדוע שכנגד(, הצדשל
 יבליט זה בסיכום עצמו. התרגיל את לסכם עליוכן

 והחלטה שיקול נדרשו בהם המקרים אתבמיוחד
 - בשטח נבונה והתנהגות ממפקדי-המשנה,מהירה

 תפקידים המבצעות חוליות לגבי וביחודמהחיילים,
 הר גששים, חוליות מקלע, חוליות : כנוןמיוחדים,
 וכו/ מרגמה,ליות

 המפקדים ההלטות את בקצרה יבקרהמדריך
 בפ- שהותוה הכללי הקרהמנחה לאורופעולותיהם

 - ם י ד ק פ מ )בתירגולי התרגיל. בוצע בטרםניהם
 ה ד י ח י ובתירגולי למטרה, ודבקותם שיקוליהםאת
 של היזמה וגילויי הרוח כושר-הקרב, את גם-

הגייסות(.
** 

 בעית את הכלליים בקויה סוקרת אך זאתרשימה
 שיש החומר הוא רב יחידות-רגלים. תרגיליניהול
 יעיין מפקד שכל הראוי ומן בה, האמור עללהוסיף
 הנ"ל בבעיה העוסקת הענפה הצאביתבספרות
 המבוססת החדישה, בספרות קריאה חשובה)במיוחד

 כך ידי ועל האחרונה(, מלחמת-העולם לקחעל
 ויגביר זה, בשטח מחשבתו יפתח אופקיהירהיב
 מושלם. קרב כצות יחידתו יעילותאת
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 ארל .גאלאלף

 הגורמים על נמנים לעתים, משעממים גםשהנם הצבאיים-הטכ. והתרגול האמון של בכיהםאין
 אלא מולמיסש, ויחידות חיילים להעמיד בלבדניים
 את - היינו הרוחני, "אמונם= את גם קבלו כןאם

 לפחות הצבא בחנוך להשקיע כן, על ראוי,חנוכם.
 באמונים. בו המושקעת תשומת-לב מדתאותה
 דר- בשתי ולבצעם השנים בין להפריד איןאולם
 ולהש- לשלבם, יש הוא, נהפוך ; נפרדותכים
 את זה משלימים כשהם משותף, בסיס עלתיתם
 בבחי- האמונים, נא יהיוזה.
 החנוכית הפעולה ואלו מחנכיתנת

 בבחר היא אף להיות חייבתהרעיונית

 צבג לתפקידי התאמבותנת
 ולטפח להכשיר נועדו האמותם-הטכנייםבעוד

 והאינס- החושים הטכנית, הלדיעה הגוף,את
 מחשב- את לפתח החנוך בא - הללחם שלטינקטים

 להע- השכלית, הבנתו ואת הלוחם של העצמיתתו
 עמידתו כישר את ולחשל הרעיונית הכרתו אתמיק

 לחנכו וכן י הלוחם" "רוח שקורין מה אתהרוחנית,
 שהאמון ככל כאדם-חייל. להתנהגותו הנוגעבכל

 ית- כן זה, את זה וישלימו הדדית ישפילווהחנוך
 ויהיה ברוחו איתן יהיה הפיזית, בעצמתו הצבאחזק

 יום יום וחיי ההפוגה הקרב, במבחני לעמודמסוגל
כאהד.

 יום יום כחייחנוך
 לריב נדרש ככלל, ומהצבא כפרט, הצבאמאיש
 הן האזרחיים, בחיים ומהכלל מהפרט מאשריותר
 הוא המדובר אם בין י מלחמה בימי והן שלוםבימי

 בחו- המדובר אם ובין האישית בחרותובהגבללת
 ופעולה. תפקידבות,
 את מגבילים צבא חיי כי הוא המפורסמותמן
 להיי הסתגלות כגון, : הצבא אנשי של הפיזיתחרותם
 החפשית, התנועה אפשרות את המצמצמיםמחנה
 במר- ומוגדר קבוע זמנים לוח לפי קצוב הייםאורח
 מהשכמה החל יום, יום להיי הנוגעים העניניםבית
 שבקסרק- צותא בחיי הקשיים אורות, בכבויוכלה
 מוכרים בלתי מאנשים המתלקטת מקרית בחברהטין,
 קושי נוסף שונים. והרגלים שונה השכלה רמתבעלי
 בענינים הישיר במפקד יומית היום מהתלותהנובע
 השגרתיים, השרות תפקידי אף כגדולים.קטנים

 המפקד-המחנך לפני איפוא, המתיצבות,הבעיות
 הקפ- לידי והיחידה החייל את להביא : רבותהנן
 להביאם וכן מגבוה עליהם ה,,נגזרים" בסייגיםדה
 שינסו מבלי השגרתיים התפקידים בבצ'וע דיוקלידי

 מאידך לפניהם. שתתגלנה בשעות-כושרלעקפם
 אלה, וריקנות הקפדה להשיג לשאוף ראוי -גיסא

 את המעשה, כדי תוך לשבור, י ל ב מבשלמותן,
 תונמך לבל החייל, של רוחו את ולהשפילאישיותו

 של ברוחם מותנית היחידה רוח שכן, היחידה.רוח
 לבור יש כך לשם אלתה. המהוים הפרטיםהחיילים

 בכל המשמעת להגברת לסייע המשובת חנוכיתדרך
 של אפיו בכוח תפגע לבל תדאג זאת עם אךחומרתה,
 ההגבלות, למרות בתחושתו, בן-חורין כאדמ,החייל
 באופן ומשמעת מרות בהטלת להסוזפק איןלפיכך
 ה- את לחנך יש אלא לב, כשרירות להסתלףהעלול
 הר- זכויותיהם הגבלת סבות את ולהבין ללמודתחלים
 כאמצעי ביותר הקטנים תפקידיהם ערך ואתגילות
 הצבא. של ושליחותו תכלימולהשגת
 המר תפקיד או בוהג הגבלה, כל כי לדעתיש
 ב- להסבירם יכולת אין אשר הצבא, איש עלסלים
 ומוטב הנם מיותרים כי הוא אות - הגיון שלדרך

 לאותן למכשול יהיו לבל מועד בעוד מהםלהגמל
 הנך כי אף הכרח, בגדר שהן חילביותתביעות
 מט- שתי נשיג מעולה הנוך בעזרת לבצוע.קשות
 ה- ולתפקידיהם להגבלות, יסתגלו החייליםרות:

 צל- שמירת ותוך עליהם "להשבר" מבלישגרתיים,
 כניך משטר, באמצעי לחסוך נוכל וכן האנושי,מם

 למי- עד וכיו"ב, בתי-כלא זקיפים, צבאית,משטרה
 תפקי- את ימלאו החיילים שמרבית מאחרנימום,
 "השוט". מאימת ולא הכרה מתיך בעיקרדיהמ
 מ- הנובעים החברתיים הקשיים על להתגברכדי
 את לחנך יש הצבאית החברה התהוות שלמקריותה
 חיי- ולרעות להדדיות חברה, לחיי להיחידההפרט
 לביך החיילים בין - ומענין עשיר חברתי הוילים.
 האמ- אחד הנו - מפקדיהם לבין וביניהםעצמם
 האחוה. ולהגברת חברה חיי לט~ח היעיליםצעים
 נעלה ואף החייל חיי על שלקל רק לא זובדרך
 והלוחם הצבאי הכושר את נגביר גם אלאאותם,
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 אדם בחיי ציבור אין כקלקטע. היחידה,טל
 הצבאי הציבור מאשר יותראזקוק
 לשויון הדדית לעזרה הברתקלהוי

 ובימי יום יום בחיי רעותוליחסי
שבחה

 למשמעתחתך
 ארגת בהלכות הראשונה ההלכה הנהיהמשמעת

 כל "בצע בתכלית: פשוטה בעיה לכאורה,בבא.
 שנאסר דבר תעשה ואל לעשות מצעה את"אשר
 את המחייבים חוקים קיימים לעשותו"עליך

 ואין משמעת, למפירי עונשים קיימיםהמשמעת,
 חוקים של מסיועם "נהנית" המשמעת כי :ספק

 באיזו לבחון ראוי אולם למדי. חמוריםואמצעים
 - בלבד פורמלית שתצא משמעת מסוגלתמדה

 בימי הן קשים, במבחנים גם מרותה אתלהשליט
 מלחמה. בעתות וביחוד.שלום

 חופש. אהבת - האדם של הטבעיתנטיתו
 כל ימים לאורך להגשמה כלל בדרך נתניםהחוקים
 ואז להם, ומבין מסכים הצבור של רובי רובעוד

 לעני- הופך בחוק להכיר המסרבים במעטיםונטפול
 החוק "שומרי של לענינם ולא כולו הצבור שלונו

 של רוחו למורת יהיה שהחוק ככל בלבד.מטעם"
 - נאור במשטר רודני, במשטר אפילו הדברונכון יתמידי שקיומו סיכויו פוחתים כן הצבור.מרבית
 החברה לגבי גם רבה, במדה הדין, הוא שכן. כללא

 הצבא על תוטל באם פורמלית, משמעת"צבאית.
 את תשכנע לא מכני, משטר ובכוח פקודה בכוחוק

 פרצות ימצאו והללו ובצדקתה בנחיצותההחיילים
 חיי שכן לעברותיהם, חוקי חפוי ויבקשולעקפה
 גם אך שונות מפקודות בפקודות עשיריםהצבא
 חובה ממלוי התחמקות באפשרויות עניים"ינם
 חוקיות. אמתלאות ומציאת הסואההוך

 מה- אחת לא נדרש הקרבות בעת ועוד:ואת
 והת- כביר גופני מאמץ ככלל ומהצבא היחידלוחם
 בור- חיילים נשלחים לעתים עליונה. רוחניתאזרות
 או מסוכן לסיור קטנות, חיילים קבוצות אוידים,
 פעו- עושים אלה חיילים חמורה. משימהלבצוע
 בש- המפקד. של והעוקבת הצופיה מעינו הרחקלתם
 קרב, ייחדות אחת לא מוטלות עצמו הקרבות

 ולס- האש למערבולת ודם, בשר מחיילי"מורכבות
 פור- משמעת של כוחה מה ביותר. ממשית מותירנת
 החיילים חולית או העצמאי, החייל את  להניעמלית

 הלסו- המשימה את לבצע המפקד, מעין"רקוקה
 ולהאחז ממנה לחמוק יכולים שהנם שעהכנת,

 )כשהם המשימה, הגשמת לאי מצדיקים"ב"נמוקים
 של כוחה ומה החוק(1 מבחינת "בסדר" נשאריםגם

 מול הסתערות החיילים על לכפות פורמליתמשמעת
 הנשקפת הסכנה על עולה לחייהם כשהסכנהאש

 במש- ? משמעת הפרת על שיענישםמשומר-החוק
 בחיי עקיפתה בפני ערובה אין בלבד הפורמליתמעת
 בפני שהפחד שעה מבחן, בשעות וביחוד יום,יום

 ואמצעי המפקד בפני היראה על לגבור עלולהצפוי
 שברשותההעונשים
 החוקים של בערכם הנימה כמלוא לזלזלמבלי
 - הכפיה אמצעי הלל המשמעת שלהפורמליים

 ביותר; הנאור גם ולו כצבאי, אזרחי משטר, כלכי
 די. בכך אין הרי - עצמו על להגן כדי להםנזקק
 באופן תזדקק אשר עליונה למשמעת לחתורעלינו
 למשמעת לחתור עלינו כפיה, לאמצעי והולךפוחת
 זאת העיקר. יהיה וא ה שבה ההכרתי היסודאשר
 הב- אף ואולי ראשונה, ממדרגה חנוכית בעיההיא
 שה- סכנה אמנם קיימת הצבא. בחנוך המרכזיתעיה
 עד כזאת במדה תסתלף למשמעת החנוכיתגישה

 אם אלא שהיא כל פקודה למלא יסרבושהחיילים
 סכנה אולם דעתם. את המניחה הסברה להקדמה
 במסגרת באם כלל, תופיע שלא או תחלוף,ואת

 יחסי גם ויגובשו יטופחו ה,,פורמלית"המשמעת
 אותן. הממלאים לבין הפקודות נותני בין הדדיאמון
 שישנן החיילים את תשכנע נאותה חנוכיתגישה

 בטחון מטעמי להסביר, אין אותן אשרפקודות
 בכך כמובן, תלוי, הדבר לכך. העת לבוא עדוכוי"ב,
 זו בהנמקה מלהשתמש המפקדים יימנעו מדהבאיזו

 לה. ראויים שאינםבמקרים
 מסתייעים ה ברורים, משמעתחוקי
 וחנוך גימא מחד ועינש פקוחבאמצעי
 ההכרה פתלת הדגשת תוךלמשמעת
 יהיה גימא, מאידך ההתנדבותותחושת

 יהיה שכוחה משמעת לעצב כדיבהם
 מ"לסחוב" חיילים ממניעת החליפה

 לח- נכונות כדי ועד להם לאתפוזים
 ביותר היקר הדבר שהוא נפש,רוף

 מחייגהנדרש
 ולהתנדבות למשמעת נחשליםחטך
 בפועל המגינים לשורות כשהחיול ההגנה,בימי
 יסוד מלכתחילה הונח ממתנדבים, בעיקר נזוןהיה

 גדול תפקיד החנוך מלא אז גם למשמעת.הכרתי
 להבנתם ובעיצובה, והיחידה הפרט דמותבהעלאת

 דא אך, המשמעת. ולחזוק שלפניהם השליחותאת
 במשטר המתעוררות מהבעיות להתעלם איןעקא,
 כמתנד- הצבור כלל את המקיף חובה", "שרותשל
 כורחם. בעל הצבא אל רבים והגורף וכסרבניםבים
 חל- פחדנות, מחמת לחיולם להתנגד עשוייםחלקם
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 זרים, מצבאות להשתמטות הרגלי-גולה בגלל -קם
 להת- נטיה מתוך חלקם בצע, תאות מתוך -חלקם
 ומעוט האפורים הצבא היי של מהקשייםחמקות
 פצי- ; פציפיסטית עקרונית גישה בגלל -שבמעוט
 אלא אינו בו, הדוגלים של כנותם אף שעלפיזם,
 כבוש צבא אינו צבאני שכן, קיומנו, בתנאימסולף
 ושחרור. הגנה צבא אלאודכוי
 אין כולל גיוס עקב הנגרמים הקשיים אףעל
 גיוס של העיקרון בטול לעצמנו להתיר יכוליםאנו

 מזה, האדם בכוה האויב של המוחלט יתרונוחובה.
 מניחים אינם מזה, - ישראלים חנוכייםוטעמים

 מו- הצבאי. מהשרות למשתמטים פתח להשאירלנו
 לה- ומחנכיו מפקדיו הצבא, מסגרת על איפואטל
 בתחו- למתנדבים "האנוסים" את הימים ברבותפוך

 הט- דרך דומה אין כמובן ובמהותם. בהכרתםשתם,
 לעולם אבל אמיתי, למתנדב "במגויס-מאונס"פול
 למדנו הנסיון מן חנוכית. גישה לבעיה לגשתיש

 וה- הקפדנית הפורמלית המסגרת בין נבוןששלוב
 לאחר לקרב, כדי בהם יש - המגמתי הנכוןחנוך
 רמ- אל במשתמטים הרעים את אף מתאימה,תקופה
 שבמתנדבים. טובים שלתם

 לו שאין נדיהם( למקרים )פרט אדםאין
 ובשעת כהלכה, בו יטופל אך אםתקנה

 ר ט מש ת מסגר ב אישי, ורח בא גם ורך צה
 בצותהוחנוך
 ל- בשעתו הגיעו אלפים( )מבין מגרסיםמאות
 מה- הלקם הנחשלים, מהפרברים כורחם, בעלפלמ"ח
 ושולחי- פושטי-יד, חלקם צעירים, לעברייניםמוסד
 ושיטתי נאמן טפול לאחר הולכי-בטל. ורובםיך,
 הו- המתנדבים בזכות וכן מפקדיהם-מחנכיהם.מצד

 ול- לחיילים להיות הפכו ליחידה, חבריהםתיקים,
 בשלבי עלו מהם וכמה וכמה מעולים.יחידית-קרב

 מעולים. למנהיגי-קרב וגדלו והאחריותהפקוד
 להתישבות שרלתם תום עם הצטרפו מהםרבים

 העירה חזרו ויתרם שוים, עם כשויםהעובדת
 חלקם אמנם, וישרים. עובדיםכאזרחים

 שלא ספק אין אך מדרגתם, בשפל ונשארו נגאלולא
 למוטב להחזיר היה נתן אותם גם שכן האשם,בהם
 בקליטתם. אורך-רוח יתר גילינו אךאילו

 לב לאומץחנוך
 וחשו- יקרה סגולה הנו לוחמים של לבםאומץ

 מערכות  להכריע  עלול לב אומץ ערוך. לאיןבה
 פחדים. בשעתוגורלות
 ברי- עם לעולם אתו מביא רגיל אשה ילודכל
 הפחד נטית את וחולשותיו, סגולותיו יתר ביןאתו,

 ולהת- להתגוננות רדומות סגולות יכן סכנהבפני
 יודעים שאינם האנשים הם מעטים הפחד. עלגברות
 להקיש ואין היא, רגילה בלתי זו תופעה כלל,פחד
 להת- משהצליחו יותר הללו שכן הכלל, עלממנה
 מלכת- הסכנה תחושת נטולי הם הרי פחדם עלגבר
 ממעלותיה. פחותים אינם שלקוייה תכונה, -חילה
 תו- הנו האומץ רגילים ודם בשר אנשי אצלברם
 עלולה י תופעה הפחד. על התגברות שלפעה

 לרמת להתפתח היא מסמלת אולם רדומה,להשאר
 נפלאות, המחוללת גבוההאומץ

 יש שליחותו לקראת החייל בהכשרת כך,לפי
 הנות- הרגילים, האמונים לאומץ. במיוחדלהכשירו

 השטח, וידיעת ובנשקה בגופו לשלוט כוח לאדםנים
 שכן כל עצמי, בטחון של רבה מדה לחיילמקנים
 במישרין המכוונים אומץ, ותרגילי מיוחדיםאמונים
 לב. אומץ הרגלי בחייללטעת

 לבו באומץ לני די שלא כשם די, אין בזהאולם
 לב אומץ לגלויי לפרקים להגיע העלול שודדשל

 מניעים מתוך או במלקוח לזכות כדימפתיעים,
 ללמוד ואין למדי נדיר הנו כזה אומץהרפתקניים.

 בפני שיעמוד ערובה בו אין וכן ; הכלל עלממני
 המלקוח. יקרוץ לא להן כשמעבר ממשיותסכנות
 כוחה את היונקת בהרפתקנות שיסודוהאומץ,
 או מופרזת, עצמית להבלטה להתפארותמנטיה
 בבחינת הנו הנאה, ובטובת אפלים ביצריםשיסודו
 את להביא כדי אלה בכל אין בע"מ". לב"אומץ
 חמו- סכנה ברגעי הנדרש הלב אומץ למצויהאדם
 וכן מהכרה, עצמית הקרבה כדי עד ולעתיםרים,
 החייל את לחסן הרפתקני" "אומץ של בכוחואין

 מתמידות. סכנות בפני ואפורה ממושכתלעמידה
 לאומץ, ומחונך המתורגל ת"ל דרושלס
 על להתגבר מסמל כן פי על ואף הסכנה אתהידע
 והכרה ותבתה עצמי בטחת מתוך מפניפחדו
 לאומץ ותרגול אמון של הולמת תשלובתכאחד.
 את להבין הלוחם את תכשיר רעיוני-רוחניוחנוך
 להסתכן גם אך בפניה להתגונן כיצד ולדעתהסכנה
 הצורך.בשעת
 לאומץ- רחב בסיס דרושלנו

 מכושר היונק אומץ רבים, שללב
 שבהכרה. מרעיון ונאצלמקצועי

 והיחידההפרט
 האנר החברה מן ישר אליו מגיע לצבאהמתגייס

 תום עם אליה לשוב ועתיד ה,,נורמלית"שית
שרותו.

 אך - רגילה בלתי צורת-חיים אמנם הנוהצבא
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 גור- קיימים עוד כל החברה בחיי הקבועהתופעה
 מהויתנו כחלק לראותה ויש מלחמה, המביאיםמים

 ודרי- מצרכיה להתעלם יכול הצבא איןהאנושית.
 מיני- באותו להסתפק ועליו חברת-האדם שלשותיה
 האדם בהיי שנויים של מעט( זה )ואיןמים
 הצבא. של ליעילותו הכרחי הנואשר

 פרט כל של ערכו פרטים. מהמוני מורכבהצבא
 דומה אדם אין הצבא. של טיבו על במישריןמשפיע
 משוס ואופיה הרגליו וסגולותיו, בכשרונותיולרעהו
 אישית בגישה הכרח יש הצבא, ביחידות חרבותק של שלמה ובשורה שבמסגרות האחדות למרותכך,

 וחינוכית. מקצועית-פסיכולוגיתמבחינה
 המובאים הרגלים כמה לבטל שהכרחי ספקאין

 ולפעולות יחידים לפעולות המפריעים הטירון,עם
 והידיעות הנכונות הסבילות, את לטעת וכןיחידות,
 זאת עם יחד אולם צבא. של לקיומוהדרושות

 והאזרחים כפרט שהאזרח רבות סגולות לטפחיש
 ושהנן אדם בני הם באשר לצבא אתם מביאיםככלל
 יראה אדרבה, מאזרחי. פחות לא צבאי נכסבחינת
 כי האזרח. של בחינוכו ף ת ו ש כ עצמו אתהצבא
 מחשבה כושר משותפות: הנן סגולות וכמהכמה
 במעון, בלבוש, בגוף, ונקיון סדר במחשבה,וסדר
 ריקנות, מתוקנים, חברה יחסי הצבור, ומוסדותבחצר
 תכונות הנם וכיו"ב בצותא פעולה וסבילות,התמדה
 לחברה כלאדם-חייל, לאדם-אזרח הדרושיםוידיעות
 !כליחידה
 בית לרבות בצבא, יום יום בחיי פינה איןלכן,
 אינה ואשר חנוכית, גישה אליה לגשת שאיןהכלא,
 האנושית. החברה לחיי אחרת או זו במדהדומה
 ומשטרו. הצבא נוהג על כבדה אחריות מטיל זהדבר

 להקנות : הבחינות מכל הפרט את להעלותהכרחי
 קיומו, טעם ואת בצבא החברה שבחיי החיוב אתלו

 השלום, ומטרות המלחמה מטרות את לולהסביר
 בצבא שהשרות וההכרה ההרגשה את בלבולטעת
 אותו של שרותו אם אפילו שליחות, בבחינתהנו
 משלוח- להיות הפך כאילו דומה כי עד מתמשךפרט
 תמיד ישאר הצבאי שהמקצוע להקפיד הכרחייך;

 מבלי אלו כל אך משלוה-יד. כשהנו אףשליחות,
 איש של הגבוהה המקצועית ברמה כמלבן,לפגוע,
 ושא נ חייל כל - הסיסמה תהיההצבא.

 ן. ו י ער
 של והקיבוצית האישית האיכית העלאתדרושה
 חייל לכל הרגשה הקנית ויחידותיהם:החיילים
 אותו, יאהב שלה הנו כולו שהצבא ידע כולו.הצבא. למעשה- ושותף ליחידתו שותף למפעל, שותףשהנו
 יחוש בכשלונו, ויעצב בהצלחותיו ישמח בהיתגאה

 להאדרתה לסייע ובכוחו הוא מבשרו בשרכאילו
 המספר כי )אף כ"מספר" עצמו את החייל ירגישבל

נחויי
 בנין ללבטא לחברה, כחבר אלא הסדר(, למען
 ינוצלו ומועיל, דרוש שהנו החייל יחושולמלחמה.
 ליכולתו בהתאם יפותחו ואף וסגולותיו,כשרונותיו

 מאור- ליחידה הפרטים כל צריף מקרית. בדרךולא
 לנו יתנו בה, רוח והפחת ומחונכת מאומנתגנת,
 סכוי כל לנו שאין ומאחר גבוהה. איכות בעלצבא
 במס- עלינו העולה האויב על מספרי יתרוןלהשיג
 הגרעון, את למלא עלינו ויותר, שלושים פיפריו
 ו ת ו כ י א האיכות. העלאת בדרך יתרון, להשיגואף
 ישר ביחס תמיד תעמוד צבאשל

 ולמידת בתוכו, חייל כל שללאיכותו
 מאורגנים לצותות החייליםליכוד

 ורות הכרה בעלי מניה או מו

 היחידהרוה
 כביר גורם הנה היחידה שרוח המפורסמותמן
 תפקידיהם למלוי שלמות ויחידות לוחמיםהמניע
 מאמץ המחייבים מבצעים להגשמת ואף יומייםהיום
 רמת רבים, במקרים גבוהה. נפשית ונכונותגופני
 תוצאלת את קשים במצבים הקובעת היאהרוח

 מפאת אולם אמצעי, הנה היחידה רוחהמערכה.
 שכן מטרה, בגדה אף לראותה יש המכרעתחשיבותה

 היכולת שתהא מבלי אף ערוך לאין רבכוחה
 הרוח מקובלות. באמות-מדה ולהגדירה אותהלמדוד
 ולהשתפל לרדת עלולה אך ולהתרומם, לעלותמסוגלת
 במלחמה. ק ש נ כ תחשב היחידה רוה שעור.ללוא

 נפשית- תופעה הנן היחידה= ו"רוח החייל""רוח
 ב- בו נתקל שהחייל מה מכל המושפעתפסיכולוגית

 הוא בקרבה אשר האוכלוסיה ובאוירת הצבאייםחייו
 האסכולות כל ועומד. קבוע אינו "רוח" המושגמצוי.

 בשב- מדברות לזו, זו מנוגדות בהיותן אףהצבאיות,
 זה בסוגיה לעסוק בבואנו לכן, היחידה". "רוח שלחה
 כונתנה רוח ו לאיו בצית, נדייק כי הוא הדיןמן

 מלהעלות טוב ואין לנו. היא דרושה תכליתולאיזו
 לאורו. הקו המשך את ולמתוח - אנו נסיוננואת

 ישראל של השחרור מלחמת אחר העוקבכל
 הרא- הגורמים שאחד למסקנה יגיע ערבבפולשי
 מיתרון נבע לנצחוננו היחידי( לא כי )אףשיים
 חונ- אשר ואוכלוסיתנו, יחידותינו אנשינו, שלהרוח
 הכרח- ולהבנת בכוחם לבטחון בעתידם, לאמונהכו

 המלחמה של הברירה", ול"חוסר ההסטורית,יותה
 לאומי. ולשחרורלהגנה
 מזה, - הצבא מגמת של תוצאה הנה החיילרוח

 ידי- : מזה -. במחנהו החייל שפוגש מה לכלובטוי
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 בנינו, דרכי הבנת ותפקידיו, הצבא של מטרותיועת
 לחייליו, מפקד בין יחסים החברה, יחסיאמוניו,
 בשילובם הם, שהם - הההסברה התרבותיתהפעולה
 של תפקידו החנוך. מעשה את מתניםהמתמיד,
 עליו ; יחידה רוח בהרמת מצטמצם אינוהחנוך
 בין המרחק שכן' חי'וביים. לאפיקים לכונהגם
 גאות בריא, עצמי בטחון המפיחה טובה,רוח

 הנו - בזולת וזלזול יהירות לבין ואהבתה,היחידה
 פן התחומים, את ולהבין לחוש יש לכן מזעיר.קטן

 עז". יצא"ממתוק
 לקיום-הצותא האופייניים שונים, חצונייםגלויים

 החינו- למגמה הרבה לסייע כדי בהם יש הצבא,של
 בקרבו. לטפח נחרן אשרכית

 לצור- נודעת רוחם רמת לטפוח מיוחדתחשיבות
 סמליהם, - והיחידות החיילים של החצוניתתם

 משמ- החברתי ובהווי וכיל"ב. סיסמאותיהםדגליהם,
 את ומרומם מעודד מעורר, גורם הזמרה-בצבורשת

 ודכדוך בעצבון שרויים מאנשינו רבים עודהרוח.
 במצב נכרת והשפעתם - הגלות מורשת -נפש
 החבריה את וללמד לחנך דריש היחידות. שלרוחן

 המרחיקה וטבעית, פשוטה חיים שמחת ;לשמוח
 נוגים. הלכי-רוח על לגבור ומסייעה מיותרתעצבות

 ומסובך מורכב תהליך הנה בימינוהמלחמה
 חב- התמצאות טכנית, הבנה השכלה, רמתהמחייב
 - גדולות יחידות של במסגרות פעולה תאוםרתית,
 קטנות יחידות ע"י זעירה" "מלחמה גימא,ומאידך
 כושר -. אלה לכל הנאותה התשובה יחידים.ואף
 וחייל. חייל לכל רחבים ואופקיםשכלי

 החברה לבנין כשותףהצבא
 החיים הנעורים, בני כל את בעתיד יקיףצבאנו
 השרות כי דבר של פרושו אליה. והעוליםבארץ

 חותמה את תטבע אשר מסגרת להיות הופךהצבאי
 לא תשפיע - היינו וצעירה, צעיר כל פניעל

 הימים וברבות הבאים, הדורות של דמותם עלבמעט
 אחריות משנה מטילה זו עובדה כולו. העםשל
 העומדת השאלה שכן, החינלכית. בדרכו הצבאעל

 טובה, יחידה או טוב, חייל לחנך רק אינהלפניו

 טובית וחברה טוב אדם גם אםמ
 האדם בו בגיל הנוער את וקולט מארגןהצבא

 השפעתו שאמצעי אלא עוד ולא להשפעה,נם
 הצבא וקוסמים, חזקים להיות יכולים הצבא,טל
 ; במעלה ראשון חברתי ולגורם מהויתנו לחלקהופך

 כאל הצבאי לשרות להתיהס רשאים אנו איןשוב
 תופעה כאל האדם, בהיי בת-הלוף קצרהאפייודה
 הצבא האדם. של באופיו רשומה את משאירהשאינה

 הנעו- בני עוברים דרכו ארוך מסדון בבחינתהנו
 חותמו המטביע מסדרון התבגרותם, תקופת אלרים
 רשאי, ימים. לאורך החברה וחיי הפרט חייעל

 שלא בלבד זו לא כי מהצבא לתבוע הצבוראיפוא,
 מסגרותיו ינצל שאף אלא הצעיר הדור לחנוךיזיק

 לחנוך נוסף מחנכים כמכשירים המיוחדיםואמצעיו
 וישלים - הנוער ותנועת הספר בית ההורים,בבית
 בהגנת תפקידיו לקראת הנוער של דמותואת

 דרוש זה דבר החברה. ובחיי חלוצית בהגשמההארץ,
 משזקו- פחות לא הוא, תפקידיו למען עצמו,לצבא
 מחונך, אדם שכן כולה. והחברה הנוער בני לכךקים
 לראות ואם מהנחשל. ללחום ייטיב וחלוצינאור
 חברה לחיי גם הזקוקה חברתית כמסגרת הצבאאת

 בין נגוד שאין רק שלא נמצא, הריאנושיים
 זה. את זה ישלימו הם להיפך, אלא,השנים
 מעצם הנובעות סכנות בחובם טומנים הצבאחיי
 גם עלולים בצבא החיים תנאי הצבא. שלקיומו

 הזרוע כוה ערך של להחשבת-יתר במגמהלהשפיע
 )"מיליטריזים" מופרז צבאי רלח להלך הצבור,בחיי

 ליהירות ואופקים, מוחין ולצרות לבטלנותבלעז(,
 הצבא. הופקד בטחונם על אשר באזרחיםוזלזול

 בני-אדם, של מליונים כיצד למדתנוההיסטוריה
 הש- מאתנו, פחות לא טובים אנשים ביסודםשהנם
 והפכו הכוח, של ופתויו הנשק של מסממניותכרו

 למנוע רק לא עלינו שומה לכן,לפריצי-חיות.
 כלי- של האפשרית החנוכית-המזיקה השפעתואת

 הבחל את להפוך אלא נשק, הש באשרהנשק
 ה"הגנה" רשאית זאת מבחינה חיובה חנוכילגורם
 ויצר הנשק רכישת החנוכית. דרכה על גאהלהיות
 ומכשיר מגן כאמצעי הערכתו זר, מעין הצפנתורו,

 חיובי, באורח רק בו בשמוש הקפדה וכןלשחרור,
 לילצאים )פרט הצעיר הדור את כה עדהצילו
 של בחיים הכרוכים השליליים מהגילוייםמהכלל(

 הצבאית. ההויה עםמגע-תמיד
 לראות הנוער יאת עצמנו את לחנךעלינו
 את להעלות לא כלומר, יגונה. שלא הכרחבמלחמה

 אפשרות נתנת בו אשר אידיאל, לדרגת המלחמהעצם
 לראותה לא ואף אבירים, חלום ולחלום אומץלגלות
 אלא זולתנו, של חרותם את ולשלול בז לבוזכמכשיר
 הגנה - ההכרחית התכלית את רק בהלראות
 שלמות על ושמירה פסיבית( דוקא )לאועצמית

 ג מ למלח לשוש צריכים אנוהאט.אין
 משפרצה לקרב לשלש עלינואולם

 מוב- איה שבהבחנות הדקהרת אך עלהמלהמה.
 וטפל, עיקר בין להבחין ילמדנו נאות ,מחנוךטחני
 המלחמה את לשנוא ילמדנו למלחמה, מלחמהבין
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 הצודקות, למטרותינו שלנו, הלוחמים שכושרמבלי
 כך. ידי עלייפגע

 ההזדמנות את גם יתנו ראויים ונוהגמשטר
 להת- אף אלא מבטלנות להמנע רק לא הצבאלאיש
 וכיו"ב(. הצבאי והשרות העבודה )שלוב ליצירהחנך
 הגבלה-מחשבתית הטלת שימנע רק לא נכוןחנוך

 המח- את יפרה אף אלא איש-הצבא עלוצרות-מוחין
 אכן, האדם. של לרוחו חדשים אופקים ויפתחשבה
 סכ- יותר בחובו הנושא גורםאין
 אופקים וצמצום מוחין לצרותנות

 ועוינת נוקשה צבאית מסגרתמאשר
 יותר חמורה סכנה ואיןלחניך.

 צרות מאשר צבא שלליעילותו
 הצבא ראית אזרח, לחיי הצעיר הדורחנוך ן. י ח ימ

 האז- וראית האזרחית", "החברה של אורגניכחלק
 מתפ- ובחלק המלחמה, במאמץ חבל כנוטליםרחים
 זלזול של הסכנה את יפחיתו הבטחון, מערךקידי
 ובאזרחות. באזרחחיילים
 העיקרון הוא הוא כשליחות הצבאי השרותראית

 אותם מכל הנוער בני את להציל כדי בו ישאשר
 בקסרקטיני כלל בדרך הצומחים השלילייםהגורמים
העולם.

 יש הבאים הדורות של לדמותם חרדהמחמת
 השרות של בהכרחיותו פקפוק כדי עדהמפריזים,
 את לשלב מעדיפים והנם שלום, בעתותהצבאי

 בית של הלמודים בתכנית הצבאייםהאמונים
 בית למודי שכסיום באופן ואילך, הרך מהגילהספר
 יהיה שנתיים, בשנה יתארכו אפילו התיכון,הספר
 פטור ויהיה הצבאיות בידיעותיו מושלםהבוגר
 כי אם כזו, גישה חרום. בתקופת אלא בצבאמשרות
 החיים במבחן תעמוד לא למניעי, להביןאפשר

 : אהדות מסבות לנו מתאימה ואינהוהצרכים
 במשך הצבאי האמון את להשלים התכונו לוא(
 להתחיל נאלצים היינו הספר, בבית הלמודשנות

 מסוגלים ואזנם צעירים והנערה הנער בעודבאמונים
 רוח להלך להתפס ועלולים לטפל עיקר ביןלהבחין
 הילדות בתקומת להשתמש מוטב מופרז.צבאי

 בתכנית טרם-צבאי וחנוך לאמון הנעוריםוראשית
 והצבא הנערים לתועלת גופני וחנוך צופיותשל
 שבשרות החיובי את הנוער יספוג כך ידי על יחד.גם

 הכשרה כן, כמו שבו. מהמסוכן להנזק מבליהצבאי
 הצבא לגיל בהגיעו אמוניו קצור תאפשר זומוקדמת
 וללמודים. לעבודההצבא בחיי יותר ממושכת תחלפה להפריש יהיהואפשר
 תקרי משך שיחיה, מבלי יעיל צבא לתאר איןב(

 יחי- על במאורגן, שדה חיי הדעת, על המתקבלתפה
 וזאת - בקרב להוליכו שנועדו המפקדים ועלדותיו
 יחד. גם הצבאי והתמרון החברה חיי פתוחלצורך
 זאת. לבצע ילכל לא הספרבית
 את ם י ל ש ה ל יכול בצבא החובה שרותג(
 אך אם בו. לחבל דוקא ולאו הספר, ביתחנוך

 הצבאי השרות יהיה והשיטות המסגרותתותאמנה
 לותר לאין הצעיר הדור דמות בעיצוב חיובילגורם
 פנים. בשוס כךעל

 אשר ומפקדים מקצוע בעלי דרושים לצבאד(
 נותן בצבא החובה שרות ממושד. זמן דורשאמונם

 ולמיינם והמתאימים המוכשרים את לבוראפשרות
 ראשית לכך להכשירם ואף השלניםלתפקידיהם

הכשרה-מקצועית.
 להפתיע. - ערום אויב של דרכו ולבסוף,ה(
 שנתונימן מגויס, באורח שיוחזקו, שמבלי יערובומי

 התקפותיו את לבלום נוכל חובה, שרותבמתכונת
 לקראות הכללית, ההתגיסות על ולחפותהראשרנות
 קוד- בלעדי גם לבדו, זה נמוק הבגדית.האופנסיבה

 להש- אלה מעין ההצעות את להפריח כדי דיומיו,
 כתחליף בית-הספר, בתוככי הצבאי האמוןלמת

 הצבאי. החובהלשרות

 עליה כקולטהצבא
 היכולות צבאי חנוך בבעיות עסקנו כאןעד
 העולם. צבאות לכל יותר, או פחות .משותפלת,להיות
 וראוי לישראל המיוחדות בעיות מספר לפנינואולם
 אליהן. לבנו נשיםכי

 בתקופה וביהוד השחרור, מלחמת בתקופתעוד
 העולים מקרב המגויסים אחוז עלהשלאחריה,
 הבעיות לכל הגילים, מחזור לפי לצבאהמתגיסים
 חייו למרכז להיות הופכות העליה בקליטתהכרוכות

 ובחיי האזרחית בצבוריות מאשר פחות לא הצבאשל
 להיות הצבא עתיד כן, כי הנה הארץ. שלהכלכלה
 העוס- הגורמים כל בין והחזק הגדול העליהקולט
 על מתקבלת עצמה לתאר אין מהקכם

 - הע שצעירי מבלי הצבא שלהדעת
 ואין שורותיה למלא יזדרזולים

 השתרשותם את הדעת עללהעלות
 וכ- בכלי כישראל"ם העוליםשל

 ידע לי הצבא באם בפרשחיילים
 ולגבושם להתוכם נאמן כורלשמש

 שלל-הלשנות עם קבוץ-הגלויותשל
 א ולצב אחד לעם -- גלים ר ה ה - י נ גוו

מלוכה
 החשת את מח"ב האיביקטיבי הצבאימצבנו
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 המאורגן, כוחנו את להגביר כדי גם העולים שלגיוסם
 התפקיד חסרי האנשים מספר את להקטין כדיוגם

 לכן, מרפה-ידים. לגורם לההפך העלוליםבמלחמה
 הישוב ועם הארץ עם העולה של הראשוןמגעו

 ותקופת אופן הצבא. במחנה רבים, במקריםמתרחש,
 הצבא של כושרם במדת מותנים העולה שלקליטתו
 משפיע במגע לבוא כפרטים, ואנשי-הצבאכגלף'
 על מקל לקליטתו, המסייע מגע העולה, עםומחנך

 זה תפקיד ישראליותו. התהוות את ומתישבהסתגלותו
 על אלא בלבד, והמדריכים המפקדים על לאמוטל
 לכן, העולים. עם במגע הבא המגויסים צבורכלל

 המפק- את הקולטים, את לחנך יש - חכמהראשית
 ולמעז עצמם למען בני-הארץ החיילים והמונידים

 הנקלטים.העולים
 העב- השפה את לעולה להקנות ליכול חייבהצבא

 מתרבות והרבה היהודית בהסטוריה שלביםרית,
 הכרת אליה, אהבה ונטיעת הארץ ידיעתישראל,
 לאומיים לערכים ויקה וכיריבים, כידידיםהשכנים

 בשטח המדינה בעיות הכרת ראשיתוחברתיים,
 הצבא על מוטל קרובות לעתים כפיים.לעבודת מעט" לא במדה לסגלו ואף - והכלכלהההתישבות

 מפנות הבאים העולים את אלמנטרי חנוך לחנךאף
 התנהגוח ראשונים, היגינה כללי בענין כגוןנדחות,
 ף ס ו נ כמובן, זאת, כל ביתא. האלפא ולמודבחברה
 הוא אף תרימתו את יתרום אשר הצבאילאמון
 העולה. של ורוחו כוחו וחשול דמותולעיצוב

 עזה השפעה בעל גורם כלל בדרך הנוצבאנו
 גדולינ בממדים זאת יעשה להועיל ידע אםאשר

 הש. על גם חל האמור אולם רבה,ובאינטנסיביות

 ל4 להזיק. כדי בה יהיה באם הצבא שלפעתו
 לגורמינ להניח צריך העליה קליטה את : לומריתכן

 לב תשלמת את יקדיש הצבא ואילו בלבד,צבוריים
 חנו' בתוכנית ויסתפק צבאית להתאמנותהעיקרית

 כלכלית מבחינה לא הצדקה לכך אין שגרתית.כית
 העובדו צבאית. מבחינה לא ואף צבורית מבחינהלא

 אלו כגון בבעיות נתקלים אינם אחריםשצבאות
 חלי אנו צבאנו על מלהעמיס אותנו פוטרתאינה
 החדשה. העליה קליטתמעומס
 בקלי' להסתפק יכול הצבא אין די, לא בזאתאכן,

 עלי גילם. פי על לשורותיו הבאים העוליםטת
 הגיליו עבור להקים עליו העולים. מחנות אלללכת
 אירגוניוו מסגרות חובה בשרות כלוליםשאינם
 ש' ליכולתם בהתאם צבאית, והכשרהלאמונים
 במחנוו שוכנים העולים מרבית השונים.הגילים
 אותן מקיים היהודי העם לסדורם. עד מעשהבאפס

 צבאיו או כלכלית הצדקה כל אין חשבונו,על

 בחלקה. גם ולו תנוצל, לא זאת עצומהשמסגרת
 ה,,הג- הארץ. ולהגנת עצמם להגנת העוליםלחנוך
 לרכו אפשרות כל על נאבקת היתה בשעתהנה"

 ימים, למספר ואפילו אחד, במחנה יהודיםמספר
 של- ה"הגנה" חנוכית, ופעולה מרוכזים אמוניםלשם
 לארגן כדי הגולה לארצות מיוחדים שליחיםחה

 בארץ, הגנתיים תפקידים לקראת עוליםולהכשיר
 מחתרת הפלמ"ח שליחי בעזרת הקימהה,,הגנה"
 מתחת קפריסין, במחנות בנשק, מתאמנתענפה,
 אמונים, לצורך המחנה, שומרי האנגלים שללאפם
 נקלטר מקפריסין המגינים= "שורות לכשהגיעוואכן
 לחזית. לצאת במהרה ויכלו צ.ה.ל' לשורותבנקל
 נוכל לא מה שום על - אז פעלנו אלה אתאם

 העולים במחנות כמה, פי מאלה וגדולותלעשות,
 של לרשותם עומדות האפשרויות כשכל נו, לש

 והצבא. המפעילההמדינה
 לגיל מתחת, או שמעבר, בעולים הטפולענין
 ומכופלתי כפולה חשיבות ובעל הוא היוניהגיוס
 הגנתיתן "קליטה כי העבר, נסיון- לאור הוברר,שכן

 החב- לקליטתם במישרין מסייעת הדשים עוליםשל
 יותר חמורה בעיה לפנינו שאין מאחררתית.
 המזר- וקליטתה ההמונית העליה מאשר יותרוחשובה
 ההוצאות סעיף הסתם מן שהנו צבאנו, כי ראוירזת,
 להרמת שכמו יטה המדינה, בתקציב ביותרהגדול

 העולים, של לתועלתם הוא, לתועלתוהמשימה,
 עתידנו.ולמען

 ליצירה כמהנךהצבא
 לכוח- נזקק ושרותיו, מעונותיו על הצבא,מחנה

 ולתפקידי וטפוחו, כמחבה הטפול לצורך רבאדם
 מסיבות וכן חנוכיים, מטעמים כי ספק איןשרות.

 בעבודות המחנה חיילי את לשתף ישכלכליות,
 אל החייל את המקשר כגירם חשוב זה דבראלה.

 את מרגיל ; השני לביתו זה את בהפכומחנהו,
 את מסוימת במדה ומצמצם עצמי לשרותהחייל
 הבטלנות.סכנת

 לשלב ונחוץ, אפשר, בכך. להסתפק איןברם
 של כתופעה הצבאי השרות בתכנית העבודהאת
 שבחיי העצמי" "השרות במסגרת רק לא -קבע

 )ומכשירה( יצרנית כמשימה אף אלא הצבאי,המחנה
 נבון שלוב הצבא. של משימותיו בין עצמה,בפני
 ה,,חיי- בין כביכול שישנו הניגוד את למנועידע
 ת ו ר ש ה ת א ן נ כ ת ל ש י ה"עבודה". לביןלות"

 צבא-מבחי- ישאר שהצבא כךהצבאי
 להפעלה וכושרו משטרו מבנבו,נות

 ואלו העבודה; בתקופת -מידית
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 לפי עובד אדם להיות יוסיף -החייל
 בתקו- אף לעבודה ונכונותותכונתו

 המובהקת. הצבאית פעילותופת
 של מעלותיה את גם למדנו הפלמ"חמנסיון
 שהנה הקשיים את וגם הצבאי בשרותהעבודה
 בסיכומו אכן, למפקד. וביחוד לחייל ליחידה,גורמת
 שהיא בלבד זו לא שהעבודה נתברר דבר,של

 גורם הנה עצמה שהיא אלא בהוצאות, לחסכוןמביאה
 ובתפקיד באמונים יפה ומשתלבת למלחמהמחנך
 עולם עם במגע החייל בא באמצעותההצבאי.
 והאח- לימוד ראשית לו מאפשרת העבודההיצירה.

 סכנת את לחלוטין מסלקת אזרחי, במקצועזות
 אל אותו וקושרת מקרבת - לכל ומעלהבטלה,
 וממחישה ביותר, העמוק במשמעו התקומהמפעל
 שהעבודה נתחור, ההגנתי. תפקידו משמעות אתלצבא
 אופיו ליצוב המסייעת צבאית התאמנות מיןהנה
 ולכושרו. לחסינותו ומוסיפה האיש-החיילשל

 שכן, במיוחד, נדונה תהיה כי ראוי זאת,סוגיה
 תוך בה, הגלומות האפשרויות על מלערער קלאין

 העבודה בבצוע הכרוכים הקשיים עלהסתמכות
 חישוב מבהינת גם לנתחה יש במשולב.והאמונים

 לעבודה שיוקדשן השעות ומספר השרות שךמ
 העבודה בתקופת המשטר את לבחון ישולאמונים.
 בבעיות העוסק מאמר במסגרת פנים, כל עלוכיו"ב.
 כגורם העבודה ערך את להדגיש יש הצבא,חנוך
 לשאוף יש לכן תחליף. לו שאין חנוכי כושרבעל

 הפרודוק- העבודה לשילוב הנכונה הדרךלמציאת
 של בצדם והרי הצבאי. השרות במסגרתטיבית
 מצבנו כי העובדה גם עומדת אלה צבאייםשקולים

 להתעלם הצבאי לכוחנו אף מתיר איננוהלאומי
 והציונות. ישראל של המיוחדות והמטרותמהבעיות
 המרות כהקטר הצבא, של המאורגנותמסגרותיו

 סדרי את מחייבת במסגרת לקבוע והאפשרותשבו
 לשתופו התנאים את מכשירים והשרות,ההתגייסות
 תוך והן בנפרד הן חלוציות, ושקום בינויבפעולות
 הכלכלי המצב גם החללצית. ההתישבות עםשותפות
 להתמיד, אף העלול מצב המדינה, נתונה בוהחמור
 הבנוי, למלאכת כוח של קורטוב כל ניצולמחייב
 , צבא להחזקת ההוצאות את להפחית מאמץ כלוכן
 והמחשל המחנך ערכה על ף ס ו נ כמובן, אלה,כל
 העבודה.של

 מחנכיםלימודים
 משפיעה הצבא אנשי של הכללית השכלתםרמת
 אינטלקטואלית רמה כלוחמים. כושרם עלבמישרין
 אל לגישה החיילים את מכשירה הדעת אתמניחה

 ההכרה, על יותר מבוססת תהא אשרתפקידיהם
 לניצולם הנחוצות הסגולית את בהם מטפחתהיא

 ומורכבים, חדישים ומכשירים כלי-נשק שלהשלם
 של יותר גבוהה רמה ללוחמים הי מאפשרתוכן

 הקרקע לפני באשר מהירה תפיסה טקטית,הבנה
 לשיקול. כלליתויכולת
 הער- הפולשים על המכריעים מיתרונותינואחד
 ואלו האינטלקטואלית; בעדיפותנו .מונח היהבים

 היתה - האויבים של העיקרית התורפהנקודת
 לשמש חובה צבאנו על איפוא, מוטלת,בורותם.

 למחוסריה, אלמנטרית השכלה להקניתבית-אילפן
 תוספת - נעורים בימי ללמוד שזכוולאלה
 מכוונת.השכלה
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 הארץ ידיעת התחיה, תנועת תולדותלימוד
 כללית השכלה והתנ"ך, ההסטוריה לימודיוהכרתה,
 ולהשראה השכלה להקנית פורה שדה מהויםוכרב,
 והצבאיים. האזרחיים התפקידים לקראתרוחנית
 ושער סמינריונים עיון, ימי לימוד", "שעותארגלן

 להפצת בדוקים אמצעים הנם הדאר באמצעותרים
 הצבאי. החנוך תחום על הם אף ונמניםהשכלה

 מחנכה הוא היתירהמפקד
 והיחידה, החייל חנוך של המכריע ערכובגלל
 כשם בדיוק המחנך, גם להיות המפקד עלמוטל
 את ך נ ח ל מסוגל שאינו טוב, מאמן המאמן.שהנו
 קציני להיפך. וכן - כמפקד יצלח לאאנשיה
 של ושליחיו עוזריו אלא אינם לסוגיתםהתרבות
 הצבאי. המקצועי בשטח לעוזריו בדומההמפקד,
 חנוכית השפעה המשפיע החנוך, קו אתהקובע
 א ו ה אנשיו עם רעיוני במגע והבא אישיתכדוגמה

 מסמל להית המפקד שעל לאמר מתן ד. ק פ מה
 מפקד להטת עלי כאחת ולחנכה יחידתו אתלאמן
 לרוחם מבין גם אך ומעצמו, מאנשיל והתובעורע,
 סגולות בקרבו ממזג שאינו מפקד לצרכיהם.ודואג

 ת, 1 ע ר ת ו ד י ח י ן י א " מעיקרו. פסול הנואלה
 הנה היחידה כי רעים", מפקדיםישנם

 המפקד. בידי היוצר" בידכ"חומר
 ורמתה בטיבה במעלה הראשוןהגלרם

 המפקד. הנו - היחידהשל
 אמון ממפרעת מפקד כל נהנה דבר שללאמיתו

 לכל זו מפרעה המבזבזים ישנס חייליו. מצדגדולה
 עולים 1 משמר מכל לשמרה המצליחים ישנם אךרלח,
 אף אלא להצדיקה, רק לא המצליחים אלה כולםעל

 לטיב נאמנים יותר בוחנים ואין ולהעמיקה,לבססה
 ופיקודיה חניכיו מאשרהמפקד

** 

 החנוך י כ ר ד את להסביר כדי בא לא זהמאמר
 וערכו. תפקידיו את להדגיש כונתו כלושיטותיו:

 ענין בכל החנוך, דרכי של מיוחדת לבחינה מקוםיש
 הכללית. המגמה לאור לחוד,וענין

 יש הצבא של שבאשיותיו לאמר ניתןכסיכום
 באמון " ה ר ח ת מ " כ לא החנוכית המגמה אתלהזק

 ומשלימה כמסייעת אלא הצבאהשמשטר
 להלנתם המפקדים את ולהכשיר לחנך חלבהאותם.

 למטרה. ומוליכים לשליחות חברים מחנכים,מאמנים,

 לכך בדאגתו במעט לא מונח היה אל-עלמין במערכת מונטגומרי גנרל של הצלחתוסוד*
 הוא אשר התפקיד לו וילבהר המערכה, של המטרה יחידה בכל חייל לכל תוסבר למפרע,כי,

 נודע( בריטי סופר-מלחמה של )מניתוחו למלא. קרואיםויחידתו

 יודעים. הם אשר את האוהבים נלחמים, הס מה על היודעים אנשים ליתנו*
 קרומולאוליבר

 הגוף של היצירה להרגשת שותף שיהא מבלי בצבא, ולהשאר להמשיך יוכל שמישהומאמין איני בו. למשרתים מקנה שהוא והמעלות היתרונות כל אף על - קל אינו בצבא השרות*
 גם ולוא למלא יכולים אינם היצירה, חדות ללא האלה, הקשיים את רק המרגישים אנשיםהזה.
 ירין י* רב-אלוף עצומים. התפקידים גם אך עצומים, הם הקשיים ביותר. הקל התפקידאת
 על שצבא ומפגרות, ירודות מארצות שירשנוה המוטעית, ההנחה את ולהרוס לעקור עלינו*
 יכול מתוקנת באומה צבא ד. ו ר י א ב צ גם מקימה שממילא מדינה, של וירלד נחשלמשטר פרי הם אך בעולם, כאלה צבאות יש אמנם ומנון. משפיל מטמטם, מה דבר הוא הויתו עצםפי

 גוריון בן ר. למבריא. מעלה מחנך, גורם להיות, ב י י ח וצבאנולהיות,
 אומה השם, בעזרת איננו, כי ואף חפשית. אומה יחסית, ועודם, חופשי עם היו הבריטים*

 היזמה. - לה ערוך אין אשר המעלה את במלחמה למפקדינו חופש של זו מסורת נותנתצבאית
 נמשיך כי מאמין הריני מדי, רב "פורמליזם" ע"י מדי, רבות תקנות ע"י נפגמת זו יזמה אין עודכל

 ויוול פ. א. שלנו. יותר הגבוהים המפקדים אף על לעתים - בקרבותלנצח
 גופנית לעבודה ורגיל שרירי כתפים, רחב הוא האמריקאי. מן במקצת נמוך הישראליהחייל*

 טוב, גופני במצב הריהו שיתופי( חקלאי )ישוב "קבוץ" מתוך בא הוא באם ברגל. ולהליכהקשה
 שבהויה כדבר-קבע, דרוך גופני מאמץ מצריכים כאלו במקומות החיים כחוול. דרכו ראשיתעם

 כזאת "תרגולת" אין גופני. כושר על השומרת אחרת בהתמצאות או בשדות בעבודההיום-יומית,
 חיי-העבודה. של הטבעית הוצאתם הנה זאת עם אך - ת י נ כ ת ב שדבר

 האמריקאי הרשי:" ב"ירחון מבקלף, ס.היימס
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---- ---- י.ת י מא
 של המשותף הרצה את נטפח אם הפיקודן סמכות את המפקד לו יגוש מה בכת*

 ובאורת ותו בהחנה --- והמפקד לוחמים, הם שלמעת שבלבם התזח את נלבה אם היחידתאנשי
 סמכות ע"י המפקד השפעת תגבר - זו לרוח-לוחמים בלתי-אמצעי כביטוי ישמש כמפקד,הייו

 אנשיו. בו שנותנים האמון וע"יהמסגרת
 גולומבאליהו

 גמיש להיות הכיתות, למפקדי בביה"ס הניתנים התרגילים ע"י המפקד, את להנך יש6
 לתפקיד ומכוון - נכון ניצול לנצל ומסיגל כשרון-המצאה בעל אימפרוביזטור,במחשבתו,
 שבה. מכלי-הנשק כלי וכל בכיתה ואיש איש כל - למלאותו הולך שהלאהמסויים

 וירךיחיעם

 הכשרתם הרוחני, חיסונם המניע. הכוה הנם הם שלו. המפקדים טיב לפי נבדק צבא של טיבו*
 במפרשים. הרוח את ישיבו המוסרית, דמותם - הכל לעלהמקצועית

 שושני( )אליעזר החטייה"ונאיש

 היקוי ולא מדוגמאותיחוץ העתק לא - שבקרבנל ללמשטר לנוהג אחת מוצא נקודת רק*
 הענין הכרת התפקיד, של נכונה הארה רק - לבינם בינינו רובצים שתהומות משום זרים,של

 נובע ההגשמה, חיי של השטחים בכל ומעורב צמוד אולם מיוחד, גון בעל ושטה כשלבוראיתו
 שייןנחמיה למענם. וקייםמתיכם

 אחרים של מנהיגם להיית לו ראוי נסיון, ולרכוש ללמוד היודע עצמו, את שמכיר מי רק*
 מלחמה. בימי - שכן כל ולא שלוםבימי

 שטולץאהרון

 ומשתתף עמהם העובד לטוראים, ביחס יותר, והמנוסה הבוגר החבר להיות המ"כעל*
 שפולץאהרון ן היום-יומיים. בחייהם האפשר במידתעמהם

 במבחן להעמידם הנך יכול -- ופנק ג ושר כ של גבוהה דרגה באנשים משפיתחת רק*
 )"סטון"( מרפוטמיכאל ן ושינה. מחסה מים, אוכל, מבלי במסעהליכה,

 האיש בצמא, חש כשהוא מיד לשתות החומד האיש טיבה מה להיוכה אפשר במסע כשהחייל*
 שלו העצמית והמשסעת העצמי הריסון אשר האיש עייף, שהוא בשעה וסרבן זעףהנעשה
 וינגייט אוררצ'. רע. חייל הנו - גופני מאולץ סובל כשהואנחלשים

 פעולה כל הצלחת תלויה בערך, גדולים, גופים שפועלים במקום שאף לשכוח, אין לעולם*
 לבחור יש עצמאי. באורח לפעול עת בכל להדרש עלולה גופה שהיא בכיתה, רבהבמידה
 הניהוג.  מגולות כל את בהם ולפתח עמם להיועץ לעודדם, לכתות, המפקדים את רבהבהקפדה

מונטך הפחד! הוא ביותר מפחד הנני שמפניו הדבר*
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 פורק-חוק, מזוין, אספסוף אלא בלעדיה יהיו לא וארמיות רג'ימנטים אנשי-צבא. לך יהיולא - נחושה בהחלטה ויקיימוה בתבונה ישתיתוה לא אם הצבאות. של צפור-נפשם היא המשמעת.
 לאויב. מאשר יותר לארצוהמסוכן

 דה-מכסמרעיל

 תשומת-לב מצדיק הוא אין ואולם וזריז, חסון החייל את לעשות כדי נחוץ תרגול-הסדר*
 לבעיות לבם הנותנים האנשים מעטים לכך. הראוי 'האחרון הוא המלחמה יסודות כל ביןמיוחדת.
 המלחמה. אכנותשל היחידי הענף זהו כי ומאמינים צבא בתרגול חייהם את הם מבלים יותר. החשובותהמלחמה

 רה-טכסמרשל

 למפקד. הדרושות התכונות הן אלה אדישות, לא - רוח קורהרפתקנות, לא - העזה עקשנות, לא - דעת שיקול חפזון, לא - זריזות קפדנות, לא - דייקנות*
 ויוול פ.א.

 ישכנע לא לעולם : טוב מפקד הנו כי עליו הממונים בשכנוע מה זמן להצליח מצביא יכול*
 כזה. של התכונות לו יש כן אם אלא טוב מפקד הנו כי גייסותיואת

 ויוול פ.א.

 מגמה יש וחייל. חייל ל כ של כושר-השדה על המתבססים ת, ו וד ס י ה להנחת לב תשומתיותר יקדישו באם רק תושג בחיל-הרגלים הראויה הטקטית הרמה לקראת הנחוצה ההתקדמות6
- ת, ו א ב ה האימון דרגות במשךגרגרים-גרגרים, ידיעותיו, את אח"כ ללקט לחייל לו ולהניח האימון של זה חלק על בחפזון לעבורמוטעית  שלמות.יחידות בתור מתאמנים והגדוד הפלוגה כשהמחלקה, 

 האיטלירל

 יעיל אימון מתוך הבא העצמי הבטחון בשלושת-רבעיה היא החייל של הנפשית האיתנות*
 להתכבד. הראויהלתכלית לוחם הוא כי החייל, של תוקף-הכרתו - האחוזים וחמשת עשרים שאר גופני. כושרוהרגשת

 האןלירל

 ללמוד משותף מאמץ מתוך כי מובטחני, אולם י בריתם מטבע מנהיגים אינם אקצינים רוב*
 המנהיגות. סגולות את להם לרכוש רביםקצינים עלולים ההוראה את הרף בלי לשכלל רצינית כונה ומתוך הזה המקצוע את שיטתיבאורך

 .מילת ל.פרי.

 זאה, נעשה לא אם להלחם. נצטרך שלא הסיכויים יותר רבים כן להתאמן, שניטיב ככלי
 עליה... להתגבר ממושכת מלאכת-דמים זו תהא תבוא,וההתקפה

 לודג' קבוסהנרי

 נוקשים יהיו דבר של ובסופו כרצפה, והאדמה גג להם משמשת השמים כשכפת לחיותילמדו שהאנשים כך באש, יאכלו בארה"ב הצבא שצריפי להיות זה היה יכול לנס מתפלל הייתיאילו - המלחמה את ולקצר אדם בחיי לחסלך יהיה אפשר טירונים של יותר נמרץ אימון ידי על*
 באמת... שהנה כפי - כמותרות בעיניהם תראה "יבשה" ששמירה כזאתבמדה

 אינגרסולרלף
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זז  טיליציובי צבא שלטבקיותרו
 כן צבא; איש גם להיות אזרח כל לחייבעלינו
 לנהוג חייבה וכך וררומאים, היונים גםנהגו
 חופשית. מרינהכל

 ג'פרסוןתומס





 במדור ומה מיבםק1ם

 לקוראצפנים
 אקטואליות וביתר בנינו-מחדש, תקופת בפתח צבא-הגנה-לישראל הועמד האיבה, פעולות תוםעם
 "מערכות" של המערכת חוג בקרב נעשה זה מצב לאור אנשיו. ואימון העתודה" "צבא בעית לפניונתייצבה
 בסוויץ, טופח אשר המיליציוני, הצבא של מבנהו שאלות את כללית היכרות פנים, כל על להכיר,נסיון
 ? האפשר ככל קצר בפרק-זמן האפשר ככל טוב חייל מכשירים כיצד : הבעיה בפתרון "וא התלבטויותיוואת
 ויכוח שויץ של הצבאית העתונות במות על נתפרסם 1949 ובתחילת 1948 בשלהי פגים. לנו האירהמזל
 ההתאמנות זמן של המכסימלי הניצול : בשאלות הזה המיליציוני הצבא חוגי בקרב התנהל אשרערני

 במספר )התמחות "ספציאליזציה" של מגמה תוך תפקידו, את שיהלום חייל, להכשרת האפשרות ;המוגבל
 כולל" "אימון של למגמה בהתאם הנמוך והמפקד המדריך של הכשרתו ; בלבד( מסוימים כלי-נשק שלמוגבל
 צרכי ואת מזה, - האימון דרכי את יהלום אשר ומחלקה, כיתה ומבנה ; מקצועי-תחום" "אימון להיפך,או

 סבך אל המערכת אנשי את שהכניס טבעי מטלול היו זה שבויכוח והרשימות המאמרים מזה. -הקרב
 בפעם פעט באה המתורגמים, המאמרים מקרא בעקבות מיליציוני. צבא של בדרכו אשר והקשייםהבעיות
 נקודות את לאלף, כדי בהם שיש הגרעינים את להעלות ניסתה אחרים לקח שמתוך ו, נ ל ש מפלוגתא
 בעמדו הקורא יוכח כאשר מאד, עד רב שוני , לעתים ; והשוני ההבדל גורמי ואת אנו בשאלותינוהדמיון

 למשל. לסמלות, מועמד של החברתית התאמתו בענין בשויצריה הנהוגות ההגדרותעל
 לגביו אשר - כזה נושא עם בלבד הלכית היכרות מתוך הבאים הכבלים מן מעט השתחררכדי
 המערכת בחוג לשיחות להביא מיוחד מאמץ נעשה - וראשונה בראש - ה י ח ה ת 1 א י צ מ הקובעת
 בתקופת כמשתתף ואח"כ בשויץ, מיליציונית ביחידת-צבא כמתאמן ו, ל ש מ ן ו י ס נ בעל אישגם

 בסיכומי וכן העובדתי, בסיפורו השניה. העולם מלחמת בשנות המגוייס, השרות - דהיינו הפעיל","השרות
 את לתת כדי היה בשויץ, הנהוגים ההתאמנות וסדרי שרות-המגן חוק של והדפוסים המסגרתהגחונים,
 כרקע. לו שימשו אשר התנאים את להבהיר וכדי ללמוד ניסינו שממנו הויכוח, את ההולםהמבוא

 - השויצרית הקצינים עתונות מתוך נלקטו אשר ר ו ר י ב ה י ר מ א מ ת י צ מ ת ניתנתלהלן
 לפרסום, בחשבון באו לא קצתם - הללו המערכת. בחוג שהתנהלו הפנימיים הבירורים תוספת י לב

 החומר מתן של ערכו ר ק י ע ש אפשר וכן 1949. תנאי את משהלמו פחות 1950 תנאי את הולמים -קצתם
 ו מ צ ע ת 1 ח 1 כ ב לערוך צבאנו, מפינות פינה שבכל המפקדים, לחוג הניתנת הזדמנות הואמלקח-שויץ

 הפועלים לגורמים ממשית השואה ותוך והתלבטותם, אחרים נסיון של זה רקע על א, ו ה 1 ר 1 ר י ב תא
 הממשית התכלית מהי : לעתים שעלתה השאלה על התשובה גם חיתנת בעצם, בזה, אנו.במציאותנו
 זה במקרה אכן, שלנו. הצבאית למחשבתנו מבע לשמש שנועד קובץ בתוך אחרים משל מחלוקת דברילפרסם
 במידת-מה, מקבילות משימות, לגבי להצעות דרך, ולחיפוש ניתוח לגילויי פורה קרקע לתת היאהתכלית

 אימון של שנתיים או שנה למתגייסיו-טירוניו נותן שהוא בכך שונה צבאנו אמנם לפנינו.המתיצבות
 אימון של והבעיה הראשונות. קיומם בשנות העתודה כוחות של הרכבם יהיה ה ז כ דוקא לאו אךראשוני.
 לפגינו. גם תעמוד עמוד מוגבלות, תקופות-התכנסות במשך וליחידה, לפרט ויעילמהיר

** 

 של כקיצורו ראשון", "בגוף נתנים והדברים יש אחידה. אינה והמאמרים הרשימות של תן ר י סמ
 להתמצא ידע המבחין הקורא אודותיו. על שהוכנה כבסקירה שלישי", ב,,גוף מסופרים והם וישהמאמר,
 4 עצמם. הדברים לפשר ולהגיעבאלה

 העובדתית הידיעה ניתנת בהם "חלונות", כמה שובצו מיליציוגי" צבא של "לבטיו המסכתבגוף
 בו. הנהגות ההתאמנות ובחובות שויץ צבא בסתרי הקורא של להתמצאותוהנחוצה



 השרות- מלקח וכתוצאה מלחמת-העולם, גמרעם מ בשויצריה רגלים הכשרתלבעיות
 השויצרי בצבא התעוררה 1945--1939, בשנותהפעיל

 ניצולן אורח את לסגל כיצד - הבעיההמיליציוני
 לצרכי המיליציונית במסגרת השרות תקופותשל
 חיל של יעילה יותר הכשרה המחייב החדש,הזמן

 החדישות. שיטות-המלחמה לאורהרגלים
 עם נעשו זו בעיה פתרון לקראת חשוביםצעדים
 משנת החדשה החקיקה בתוקף שהוכנסו,התמורות
 הטי- ל"אסכולת המלקצבת הזמן בתקופת1938-39,
 ובשיטות יום( ל-118 מ-90 )שהוארכהרונים"

 של ביטולו ע"י - המלחמה שלאחר ובשניםההדרכה,

 שנ- הדר או השנתיים )קורסי-"תחזורת"(ההמשך
 יום(, )18 הנ"ל של הזמן משך הגםתיים'.
 בכל הרי וכובל, מספיק בלתי הדעלת לכלהוא
 שמטעמים היא בשויץ הכללית ההנחהזאת

 ך ש מ את לשנות אפשרות אין וחברתייםכלכליים
 ע"י המטרה את להשיג הם הנסיונות כן ועלהאימון
 ה ו האים בשיטותינהים

 אסכולת ב. הטרם-צבאיי האימון א. ,פלבי-יסוד: משלושה מורכב בעעיצריה הצבאיהאימון
 ההמשך. קורסי וב ;הטירונים

 בעיקר מתבטא האימון 16. לגיל הגיע אשר בשויצריה נער כל על חובה הוא טרם-צבאיאימון
 תכנית אשר 13, מגיל ", ם י ט ד ק " מעין ארגון גם אמנם קיים ספורט. ובאימוני ברובה למטרהבקליעה
 חובה. איננו בו השירות אך יותר, רהבה שלוהאימונים

 מסוים, לחיל הטירון את מיוחדת מיון ועדת מציבה 19( לגיל' )סמוך השירות לגיל הנערבהגיע
 נקרא הטירון של זה ראשון אימונים מחזור חיל. אותו של בבית-ספר מרוכז לאימון לצאת הטירוןועל

 המיליציונית, ליחידתו סופית החייל מוצב ה"אסכולה", לאחר רק חדשים. כ-4 ונמשך הטירונים","אסכולת
 במחוז המתאימה היחידה זוהי אם כי הספר, בבית האימונים מחזור למסגרת כלל קשורה איננהאשר
 שתים. שנתונים מבני המורכבת החייל, שלמגוריו

- א' השדה לחיל החייל שייך 36, ועד 19ממגיל  וחייב - הצבא של הפעיל המיליציוני החיל הוא 
 בנות להשתלמויות-יחידה בהתיצבות טירון חייב להלכה כי אומר הוה המשך. קורסי ב-8בהשתתפות

 - )למשל מלאה לא במצבה אמנם ה, ג ש ל כ מתיצבת ו ת ד י ח י כי אף וזאת, ; בממוצע שנתים כל יוםי"ח
 בה(. הרשומים השוגים השנתונים בני של הסה"כ של המספרכמחצית

 עומד שאינו במדה ברובה. י ת ג ש ובמבחן בקליעת-חובה חייל כל חייב ההמשך, לקורסינוסף
 ובהם ישוב, נקודת 'בכל כמעט שדות-מטוחים קיימים כך לשם בו. שיעמוד עד ולהבחן לשוב עליובמבחן,
 להבחן. וגם להתאמן גםאפשר

 עליו. המוטלות החובות עול והולך פוחת ואילך ומכאן ב', השדה לחיל החייל עובר בחייו ה-37משנת

 עשרות משך שהתקיים כפי )לטנדושר(, ב' השדהחיל
 ארגונית מבחינה הראשונים, שנתוניו והכללתשנים,

 שלמ- מתברר, כיום א'. חיל-שדה בתוךואופרטיבית,
 להכ- המוקצב הזמן מסגרת גדלה מה שבמידתרות
 השגת בעית נפתרה טרם הרי הרגלים, חילשרת
 הרגלים חיל להכשרת ההכרחית המינימליתהרמה
 הצבאי. שבתקן הנשק סוגי רבוי לאורובעיקר
 האופיניות אלו, שבבעיות הרב הכללי העניןבשל
 מן הוא, באשר מיליציוני צבא של וצרכיולמצבו
 הויכוח את "מערכות" קוראי בפני להעלותהראוי
 בפרקי האפשר, ככל תכליתי אימון של זו, שאלהעל
 צבאית עתונות עמודי מעל שהתנהל מלנבלים,זמן

 רבים מפקדים השתתפו ויכוח באותובשויצריה;
 ההכ- את להבטיח כיצד שונות, תפיסות פיתחואשר
 ן מ ז ה בפרקי לחיל-הרגלים ביותר היעילהשרה

 צירים שלושה על נסוב להלן שיובאהברור
עיקריים:
 על יתר עמוסה הנוכחית האימונים תכניתא(
 עליה להשתלט יכולים אינם הטירונים ורובהמידה,
 אין האם השאלה כן על מתעוררת : כולה אתולקלוט
 ת- ה ל תדאג אשר כזאת אימונים מערכתלהעדיף
 על בלבד מועטים נשק בכלי הפרטמחות
 והרב-גוני. הכוללתההכשרה
 כיצד ; רגלים חיל י ל מ ס הכשרת בעיותב(
 בגבולות - הדרושה המיקודית הרמה אתלהשיג
 כמד- המ"כ של שרותו סמלים, לקורס המוקצבהזמן
 'כיצד ההמשךו ובקורסי הטירונים באסכולתריך

 סמלי-קרב להיות יצליחו אשר סמלים טיפוסלהשיג
 בעית לכך ורצופה רמה. ובעלי יעילים מדריכיםוגם
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 במצעד - מתאמן-מתנדב אירגון-נוער -הקדטים

 הטירו- ב"אסכולת לסמלות ם י ד מ ע ו מ הבהירת
 הסמ- קורס בין הדדית תלות ישנה ספק ללא כינים".
 המוע- יוצאים ממנה טירונים" "אסכולת ואותהלים
 מהותה את לבחון יהיה הראוי ומן לסמלות,מדים

 הבאות.בסקירות
 המתיצבים השנתונים ת ו ב צ מ בעיותג(
 "יא הכתה עיקר בהם אשר ה ש מ ה הלקירסי
 הס- באחת שדה. בתנאי היחידות באימונילהמשיך
 ב' שדה חיל "ביתור" השפעת נבחנתקירות
 - החדש ב' שדה חיל לבין א' שדה חילבין

 חיל את קודם שהיוו השנתונים על בעיקרהמתבסס
 וכתוצאה ; ההמשך קורסי ת 1 ב צ מ על -המשמר
 לע- אלו המשך בקורסי הנתנות האפשרויות -מכך
 ומציאותי. גדול בהיקף תמרוני-קרבריכת

 ברורים נבחון כי לכך מקום שיש הדבריםנראים
 העומ- הבעיות לגבי אף מאוד אקטואליים שהםאלה,
 בתורת רק לא ועתודותיו, צבאנו בפני כיוםדות

 כדוגמה גם אלא רחוקה מארץ מחכימות""ידיעות
 בהם למצוא יתכן אשר פתרונות לחיפוףמאלפת

 אנה משימותיי למלה " ה ש ע " גרשתיגם

 נינליטט מער ההדרכה קצין :. בברורהפותח
 מקצועית: התקח.ות ,.
 גיישות נקדאוי מאז שחלפו השנים עשרתמשך
 תר- שלנו בחיל-הרגלים חלו פעיל, לשרותשויצריים

 כלי סוגי של בולט ורבוי בחימושו ניכרות.ספות
 פי ומורכבת קשה נעשתה זו תוספת בעקבותהזין.
 - והטירונים גיסא, מחד - הסגל הכשרתכמה

 וח- נשק בכלי לשליטה באשר ואכן, גימא.מאידך
 הכשרתם תוצאות היל לא - בהם השימהרריצות
 ביותר. רצון משביעות הרגליםשל

 שבשנות הממושך הפעיל שבשרות בשעהבה
 ולבצע להספיק היה אפשר )1945---1939(,המלחמה
 כיום הרי הלוחם, של היסודי האימון בשטחהרבה

 אין - הקצרים ב,,קורסי-ההמשך" ההכשרהבמסגרת
 הכ- עיקר אלה בקורסי-המשך כי כזאת. להשיגניתן
 - י נ ב מ 1 ת 1 ד י ח י ה באמון להמשיך היאונה

 יותר. הגדוליםהצבא
 למען חדשה דרך אחר לחפש הכרח איפואיש
 מוחלט - בוטח שימוש של הדרושה הרמההשגת
 של בכיוון נראית כזו חדשה דרך בנשק. -ומתמיד

 יהיה החידוש כלומר, ת. י ע ו צ ק מ ת ו ח מ תה
 כל לא ובעיקר חיל-הרגלים, אנשי כל שלאבזה
 בכל יסודית הכשרה לקבל יצטרכו רובאים,ה
 במספר כ"א אלא - חיל-הרגלים, של הנשקכלי
 מועט.כלים

 - א. : בקשיים תיתקל התמחות של כזו שיטה'
 ללימוד בקבוצות-משנה הכרח יהיה הגועשילביצועה

 בשי- קשיים כרוכים יהיה ובזה ומקצוע, סוג-זיןכל
 קבוצות-משנה קיום היחידה. של ל י ג ר הרות

611- 



 ה י א ר ה ועל הפיקוח על יקשה המקצועותללמוד
 ל- פלגה, או מחלקה של המפקה ע""כוללת

 והתפתחותם. האנשים הכשרת התקדמות אתמשל,
 הטירונים חלוקת תהיה זו אימון שיטת לפיב.

 ולא האימון מקצועות לפי הטירונים"ג,,אסכולת
 זה במצב הטמונה הסכנה על הקרב. יחידותלפי

 מגע יהיה באם מסוימת, במידה להתגבראפשר
 משתי- אליהם הקרביות היחידות מפקדי ביןמהודק
 השו- האמון במרכזי המדריכים ובין הטירוניםשים
 * הטירון. עובר דרכםנים

 השויצרי בצבא הכשרהקורסי
 טירוניםאסכולת

 "* יום 132 - פרשיםחיל
 - החילות ושאר תותחנים, חיל רגלים,היל

 יום118
 *** סמליםקורס
 הנדסה, חיל מסוסיים, אנטי כוחות ארטילריה,סמלי
 - מטה ושכירי מטבחים ראשי וכן אוירהיל

 נום27
 רפואה, חיל קלים, וגייסת פרשים רגלים, חילסמלי
 - וכו' תובלה חיל הספקה,חיל

 קציניםקורס
 ממונעים קלים וכוחות הי"אקציני

 ממוגע תובלהחיל
 כבודה וחיל אספקהחיל
 רפואהחיל

 התו- רבה במידה למעשה תתבטל כך וע"יביחידתם,
 תהיה ואשר שקיבלו, המוקדמת, ההכשרה שלצאה
 למדי. פיקטיביתאזי

 החימוש ענין מצב את לעצמנו להזכיר הראוימן
- 1939 שנת י נ פ ל הצבאית ההכשרהואופי  ולס- 
 שנת- התפתחות בעקב מאז שחלו השינויים אתקור

 הפעיל". "השרות בתקופתרחשה
 הטירונים" "אסכולות היו 1939 שלפניבשנים

 כולם, הטירונים, יום. 90 נמשכות חיל-הרגליםשל
 את למדו מהם ו-50% ם, י א ב ו ר להיותהוכשרו
 המקלע-על-כן. את אוהמקלע,
 המכ"י, על נוסף כולם, הוכשרו ם י נ י " כ מה
 גז. במסכת ובשימושברובה

 על נטף כלם, הוכשרו --תותחני-רגלים
 ברובה מ"מ(, 47 -- קל ט. נ. )תותחתותח-רגלים
ובמסכת-גב
 טיפול רובה, כולם למדו "תובלה" האנשי
 גז, ומסכת ונהיגתו,בסוס

 אך מורכבים, הלתי היו תקופה באותההאימונים
 הניתן הזמן לעומת המצומצס' הזמן ולמרותיסודיים,
 של היסודית הכשרתו את להשיג היה אפשרכיום,
 שלו. הנשק בכלי רגליכל

 הפעיל השירות בתקופת שהוכנסו השינוייםלפי
 ל- '. יום 118 עד ה"אסכולות" את האריסו45--1939
 בן ט., הנ. ה ב ר.ו ה בהדרגה הוכנסו האימוניםתכנית
 לטלטלה, 1המורפב, מ"מ ה-28 - אח"כ - אוה224
 להב- טפוסים(, )1-1 וני-יד רם גלגלים(,על

 תו- תת-מקלעיכ, נ" בח. השימושיור-ם,
 20 )"הספנרסואתה", רגלים ,?ל מ. א. חת

 נ נ רמון-רובה *דף; נ נרמזיך-שריון מ"מ"

 היסוד אימתי תקופת את האריכו באר""ב גם*
 יום, 180 ל יום 120מ

 בתת-מקלעאמונים

 יום20

 יום 90-
 יום 83-
 יום 62-
 יום 55-

 את ברורות יציין היחידה שמפקד כן, אםהשוב,
 ובהתאם - לסוגיהם אנשי-מקצוע בתוספתשרכיו
 ית- האימון תקופת שבתום האפשרות קיימתאחרת כי ליחידתו, שנועדו הטירונים להכשרה יחולקולכך
 המידה, על יתר מוכשרים רובאים אחת ליחידהוספו

 ; מקלענים או א.ט. קלעים של עודף -ולאחרת
 אחר לתפקיד - קורסי-ההמשך במשך -חים" ה,,מומ- אותם את לאמן לחייב לעתים שעלולמצב
 שלו.רבות הלא- הפרטיות משעות-הפנאי ממנו בגזלה הכי בלאועליו מכבידה ואשר המיליציוני, המפקד על הרובצתהמנהלתית המעמסה תגדל עוד היחידה, על להסתפח העתידיםיונים הטי- של מתוכננת-מראש כחלוקה הצורך ע"י אכן,.
 תת- )מעין סמל" ו"שליש סמלים רבי אפסנאים,ג'נטים, סר- קורפורלים, כולל השויצרי הצבא לגבי סמל*** - השחרור.ויום ההתכנסות יום את כולל החילות בכל הימים מספר**
 קור- המכשירספורלים.
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 ר"י "תיבות-פיצוץ", ה,,פיאטון"(, לעקרון)במקביל
 )כ"מטען- נוספים מטענים בצרוף 1943 דוגמתחדש
 ל- בדומה גם לשמוש פרוש"( כ"מטען אוצרור"

"בנגלור".
 ההכ- מגמת לשינוי גרמה רבים נשק סוגיתוספת

 הרר- - כלומר - המקצועית, ההתמחות בכיווןשרה,
 לנס- ניגשו ואז ף, ת ו ש מ ה הסטנדרט מינימוםדת

 ם, י ד ח ו י מ ואולפנים בתי-ספר של שיטה לפייונות
 פשיטה פלוגות - : כך מיוחדות.לפלוגות-מקצוע

 באול- הוכשרו נשק, בכלי מיוחד אמון עםמיוחדות,
 )"רסנים= ה,,גרנדרים" אלה והיו - מיוחדיםפנים

 חיל- של אנשי-פשיטה( בעצם, אך, - פשוטבתרגום
 עברו חיל-הרגלים של מ. א. תותחנים אף ;הרגלים

 לכך. מיוחדים בבי"ס אימוניהםאת
 הרגלי, החיל של סוגי-המשנה לפי זו,התמחות

 חלוקה בתחומי גם כי ; בחלקה רק הבעיה אתפתרה
 הכללי, האימון להגיע חייב היכן עד בטחון איןכזו

 ההתמחות של היקפה להיות צריך ומה -המקיף
 או תחומה את להצר מידה ובאיזוהמקצועית,
להרחיבו.
 להכשיר המגמה שלטה עתה שעד הדבר,טבעי
 נשק בכלי - טירונים של האפשר, ככל גדול,מספר
 הפ- "השרות )בזכות הוכשרו סופי בחשבוןרבים.
 סוגי בכל במקלע, ברובה, הרובאים כלעיל=(

 היו כן במסכת-גז. ובשימוש בתת-מקלערמוני-היד,
 ברובה מהרובאים: חלק של מיוחדותהתמחויות

 בהפעלת או השריון, ברימון במקלע-על-כן, ט,,א.
מוקשים.
 תכנית הטירונים על שהועמסה איפוא,נראה,
 ירדה ואכן, שלהם. הקליטה יכולת מכדימורכבת
 בכלי הטוראי של וטיפול בידיעה הבטחוןמידת
 אפ- השינוי את שינוי. המחייב מצב השונים.הנשק
 העמקת ע=י או האימון זמן הארכת ע"י או להשיגשר

 שה- מאחר טירונים. בהכשרת ת ו ח מ ת ה המגמת
 הברירה נשארת הרי בחשבון, באה אינה הזמןארכת
 המקצועית. ההתמחות שיטת את להעמיקהיחידה,

 כיום ההתמחותמצב
 )של שלנו הנוכחי חיל-הרגלים ראש שלזכותו

 בה לטפל והחל בבעיה שהבחין הוא, שויצריה(צבא
 לטפל בנסיון הוחל' בה 1947, מאז וכעת,נמרצות.
 ; דלהלן התוצאות נתקבץ זו,בבעית

 הרובאים:בפלוגת
 מתארגנות אסכולת-הטירונים בראשיתכבר

 אחת. אש" ו"מחלקת "מחלקות-קרב"3
 קבוצות לשתי מתחלקת ב" ר ק ה ת ק ל ח מ"

 - והשניה ם, י א ב ו ר קבוצת - האחתהדרכה,
 מכשירים הרובאים קבוצת את ם. י נ ע ל ק מקבוצת
 השימוש יעילות כדי עד ורימון-השריון,ברובה
 ; הדעת על מתקבל ובטחון-פגיעה בשדה,הטקטי

 הטלה כדי עד - וצרורות-רימוניםוברמוני-היד
 בתנאי השימוש, את אותם מלמדים כןגחיה".
 השי- ואת שונים, )גופי-נפץ( הטלה" במגופיקרב,
 כדי עדי פיצוץ", ו"תיבות שונים במוקשיםמוש

 שדות בזריעת וכן ההדלקה, במנגנון בוטחשימוש
 קטנים.מוקשים
 מקלע, ברובה, מכשירים המקלענים קבוצתאת

 בשטח בכלי יעילות-שימוש כדי עדותת-מקלע,
 פגיעה.ובטחון

 בשש שם המחלקת .-- האש"ב"מחלקת
 האנטי-טנקיים הקלעים מקבלים --- קבוצותלשתי
 במקלע וכן תת-מקלע, ט., נ. רובה ברובה,הכנה
 חצובה. מעל ביריה צורך שיש במידהרק

 ברובה, הכנה מקבלים המקלע-על-כן, קלעיואלו
 וטיפול מטיסי אנטי כינון )כולל המוצבבמקלע
 מקלע. ובתת הכינון(באמצעי

 ברו- הכשרה כולם מקבלים המכי"ניםהטירונים
 הכשרה מקבלים מהם 20% '. הכבדה ובמכ"יבה,

 בר- מקפת הכשרה מקבלים 10-20% ;בתת-מקלע
מוני-יד.
 כולם - שבבטליון-הרגלים ה ל ב ו ת ה י ש נא

 וניהוגו; בסוס ובטיפול ברובה הכשרהמקבלים
 בתת-מקלע. ו-25% שריון ברמון גם - מהם25%

 מ. א. והוחנית תותחני-רגלים תמים, שלפלגות
 הקיבוצי ובנשק ברובה הכשרה מקבליםכולם
 הכנה 25% מקבלים מ י נ ח ת ו ת ה אצלשלהם.

- 25%בתת-מקלע,  ועוד במד-מרחק, בשימוש 
-כ-20-0--10  ברמוני-יד. 
 מל כרם -- ותובלה עבודהפלוגות

 תת- ~ף10 שיהוגה בסוס ובטיפול ברובה אימתבלים
- ר10% ; רימוני-יד 10%מקלע,  ן ו מ י ר 

 ן. ו י ר שה
 "מח- )היא - הרובאית במחלקה להתמחותבאשר

 חדשה צורה מנסים כיום כי לציין ראוי קרב"(לקת
 הנשק וכלי האנשים מספר אשר "כיתת-קרב",של
 זו כיתה של הפנימי המבנה אולם ישתנו, לאבה

 מת- כזאת כיתה לניהוג. וגם ללימוד גם יותרפשוט
 ע ל ק מ ה חולית רובאית. וחוליה מקלע לחוליתחלקת
 ותת-מקלע. מקלע; רובים, וכוללת אנשים 5 בתהיא

 או ה"בינומת", - אצלנו המקובל הבריטי הטונח*
 הבינוני". "המקלע - באחרונה המתחים קביעתלפי
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 בכן שמקצועםקציניהררכה

 "קורפוס-ההדרכה" על הנמנים ההדרכה,קציני
 אשר מקצועיים מדריכים הנם השויצרי, הצבאשל
 וסמלים כקצינים משרותם, פנויים שהםבזמן
 בשוה עליהם המוטלת )חובה המיליציוניבצבא
 עבודתם הרי - המדינה( אזרחי שאר כלעם

 המפר- ידם משלוח היא ה כ ר ד ה י נ י צ קבתור
 ב"קורסי-ההמשך", שרותם שאת לציין, ישנסם.

 פעול- זירת זו - הטירונים" מ"אסכולתלהבדיל
 מקיימים הם - זה ידם במשלוח העיקריתתם
 אלא הדרכה, כקציני המקצועית בשליחותםלא

 המגויס, בצבא מיליציוניים כאנשי-מגןבשליחותם
 הקבועת ביחידתו אישאיש

 קצץ ,ההוא אדם להיות יכול הדרכהקצין
 כי שמעריכים אדם, דופי. ללא הוא ואופיובצבא,

 לשלוט חייב הוא הצבאית. יכולתו אתהוכיח
 להיות וחייב שויצריה, של מלשונותיהבשתים
 שסיים לאחר גבוה". בית-ספר של השכלהבעל

 שולחים המקצועית הכשרתו שנות שתיבהצלחה
 אס- לשתי פלוגה מפקד או מחלקה כמפקדאותו

 בו אשר החיל סוג אותו שלכולות-טירונים,
 תקופה לשרת צריך הוא זאת לאחר משרת.הוא

 לקצי- בית-ספר בתוך שונים בתפקידיםמסוימת
 אותו להפעיל גם אפשר לקליעה. בית-ספר אונים,
 הררית, להכשרה בקורסים וכן אחר, חילבסוג

 ועבודתו למעמדי השייך בכל וכו'.להתעמלות
 האז- המדינה פקידי על הוא נחשב הדרכהכקצין
 נ י צ ק של ממעמדם מעמדו שונה ובזה --רחים
 אחרות. שבמדינות בכך שמקצועםצבא

 אשר הכלים בכל הטירונים כל את להכשירשרות ומוקשים.יך אפ- אין רובאית מחלקה שבמסגרת ברורלדעתו, רובים, : ם י א ב ו ר הבחולית
 זי חדשהצורת-מבנה

 בה יש כי כנחוצה, נראית בצבא המוחלטתהגתה
 המוצגת. הבעיה לפתרון קדימהצעד
 מדי לכת הרחיקו כי הטוענת בקורת ונשמעתיש

 מקבלים הרובאים כל לא - מכך וכתוצאהבהתמחות,
 תת- מקלע, - העיקריים הנשק בכלי מספקתהכשרה
 ורמון-יד.מקלע

 את להוליך י א ד כ כיוון לאיזה לברר ישואכן,
 להל- השונות ההצעות את לבדוק הטירונים,הכשרת

 ניתן אינו הזמן גורם כי העובדה ולאור ולמעשה,כה
- ? עדיף מה : השאלה נשאלת בסיכוםלהשתנות.  
 הרר את וראשונה ובראש חיל-הרגלים, אתל"מהות"
 כלי במספר ידוע פרץ אמנם להשאיר כך וע"יבאים,
 בעתיד גם לקיים או - בם מתמצא שהטירוןנשק

 ויכולתו בטחונו מידת לגבי ת, ק פ ס מ א להכשרה
 הרבים הנשק כלי אותם ל כ ב בשימוש הטוראי,של
 ילמדוהו.אשר
 פרנדנברגר: ארנסטסיור

התמחותן
 הן והרכבן, המשנה יח~דות במבנה שינוייךמציע
 לטי- יסוד שיהוו שינויים פעיל, לשרות והןלאימונים

 צבאיים, למרעימי במחלקה צבאיים במדעים הכשרהלשנת נשלח הוא ואח"כ מיוחד, גבוה' בית-מסר שלצבאיים מדעים של מחלקה לוד. שכין בקורס כללית תיאורטיתהכנה לו נותנים אזי גבוה, בית-ספר סיים טרם הוא אם. מקצועית. התמחות על המושתת משנה יחידתפוס
 קצין-הדרכה. ובתור אספירנט-הדרכהבתור

 ך ר ו צ יש אם בכך אינת בעצם והשאלהלמחלקה,
 ם י ש ג ה ל כיצד אלא מקצועות-מקצועות,בהתמחות
אותה.
 להתמחות. ארגוני כבסיס הכיתה את מציעהוא
 לשלוש מחולקת תהא הקרב" ש,,מחלקתכלומר,
 אחי- אך מזו, זו השונות מקצועיות,כיתות

 ן. כ ו ת ב ת וד
 : תהיינה השונות הכיתותשלוש
 ואת המקלע, חוליות שלועו את המכילהכיתה1.

 צלפים. ברובה המזויניםהצלפים
 ברימון גם שאומנו מרובאים המורכבתכיתה2.

 האנטי-טנקי.הרובה
 מקלע, בתת אומנו שאנשיה מגע, לקרבכיתה3.

 רמוני-היד. סוגי וכלמוקשים,
 ההתמחות הגבלת את כמובן יחייב כזהארגון
 הטוראי לגבי רק לא מסוימת מקצועות קבוצתבתחום
 המ"כ. לגבי גםאלא

 י ג ו ס ה ש ו ל ש להכשיר צורך איפוא-יהיה
 ר-1 ט. נ. רובאית לכיתה 1 מקלעים, לכיתת 1מכי"ם,
 לדעת חייב יהיה המחלקה ומפקד קרב-מגע,לכיתת
 שבמחלקתו, הנשק וצותי הכלים . ל כ אתלהפעיל
 וארגון אמון שיטת טקטית. מבחינה עליהםולשלוט

 ואף היחידה, אנשי של הטכני הכושר את תעלהזו
 רב אימון יוצר כי = המ"כ, של. סמכותו אתתרים
 פתרון לפי לתפקידה ובהתאמתו בבקיאותויותר
 לבין ימון א כיחידת -הכיתה בין והות תהאזה,
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 )כאשר צורך יהיה לא ושוב ב. ר ק כיחידתהכיתה
 לצרכי המשנה יחידות את לפרק כיוס( נעשהזה

 ולהפ- שרותן, לצורך מחדש אח"כ ולהרכיבןהתמחות
 המ"כ על יוטל כזו לתכנית בהתאם קרב. בתנאיעלתן
 מקצועי. כמדריך האימון בתהליך י ש מ מ תפקידגם

 ת, י ט ק ט ה התכלית של המכרעת לשאלהאשר

 - ברנדנברג מיור לדעת - מצבים קיימיםהרי
 נגד לפעולות באשר ובעיקר זו, שיטהשיצדיקו

 עדיפה הזו הקרב מחלקת תהיה שבהן האויב ן ו י ר"1
 קודמתה.על

 הריאורג- תוצאת בעית את בוחנת להלן הניתנתהסקירה
 תקופת סיום לאחר המיליציוני בצבא שנעשתהניזציה
 בטלה ואשר 45--י193, בשנות המגויס הפעילהשרות
 עצמי ארגון בעל כגיס )לנדואר( ב' שדה חיל אתלמעשה
 בבני א' שדה חיל את הגדילו כך ע"י משלו.ביחידות
 יותר קטנה "צפיפות" קימת מכך וכתוצאה 32-36,הגילים

 שתי עם שנתונים ארבעה תוספת כי המתגייסים,בשנתונים
 ה ד י ח י ה של המצבה את בפועל מקטינההתיצבויות
 שלה. ההמשךבקורסי

 : צינג ו.'קפיצן
 ההמשך קורסילבעית

 עתה, שנקבע הצבא, של החדש למבנהבהתאם
 טור- ורבי ראשונים טוראים טוראים, יהיוצריכים
 המ- קורסי 8 הטירונים, אסכולת לאחר לעבור,אים,
 36(. גיל עד כלומר - המורהב א' שדה )בחילשך.

 ההמשך. קורסי מצבת של היקפה משתנה לכך.בהתאם
 חלק שוחררו 45--19394, הפעיל השרותבשנות
 ההתיצבות מחובת הקשישים השנתוניםמאנשי
 על ניתן שכבר הפעיל השרות ימי למספר לב)בשים
 ההתיצבות שביום קרובות, לעתים קרה וכןידם(.
 היה רבים ובמקרים למדי קטן אנשים מספרהופיע
 "גישה, באימונים. להתחיל טעם שאין למפקדנראה
 להבינה". אפשר הרי מוצדקת אינה גם אםאשר

 במסגרת היחידה באמוני ו נ י א כשהמדובראכן,
 ואימונו הפרט הכשרת לגבי הרי, יותר גדולה.יחידה
 )אפילו תפריע לא המוקטנת והמצבה יתכןבנשק,
 מתקן שליש או מחצית כדי יורדות המצבותבאם

 גדול, יהיה הסגל אנשי מספר נהפוך,היחידה(.
 יהיה ואפשר המתיצבים, היחידה אנשי למספריחסית
 יחידה מפקד כי ביותר, גבוהים אימון להישגילהגיע

 לטפל יכול ההמשך, בקורס יותר קטנהשמצבתה
 בנשק. ואימונו פרט בכל יותר אינטנסיביבאופן

 מטיל הוא רציני, ארגוני חשש מעלה צינגקפיטן
 למלא דואגים היחידות מפקדי כל האם בכךספק

 אנשיהם הישגי על הסקירה" "טבלת אתבהקטרה
 ת מ ו ע ל האנשים אחוז מה לראות)המאפשרת

 קלעי או שריון" נגד "רסנים נהיו אשר י ו צ רה
 והרי ו וכו'( כן" על "מקלע של אלה או נ.ט.רובה
 הדבר יכול בקפידה "מנוהלת" אינה אם כזוטבלה
 מסוימים אנשים באמוני כפילות מצבילאפשר
 ב,,ניהול" הקפדה ונהפוך! ההמשך, קורסיתוך

 אנשים בחלוקת יתר וליעילות לחסכון לגרוםעשויה
 המשך. בקורסילאימונים
 בקורסי קטנות מצבות של התופעה מעוררתכן
 כי המפקדים. הכשרת לגבי יקשיים ליקוייםההמשך
 : כמו היחידה, של והמנהלתיות הפיקודיותלבעיות
 שרותי מזון, אספקת היחידה, תנוחת עריכתשיכון,
 שונה צורה תהיה אלה לכל וכו', האירגוןהעורף,
 קרב, בתנאי מופעלת כשהיא הפלוגה, באםלחלוטין
 או 500 עם והבטליון איש. 200 עם או סד עםתתיצב

 איש. 1200 עם-
 לשלוט החייל חייב וראשונה בראש כיברור,
 ל"אס- ההתיצבות מרגע כי כיום ומתברר נשקו.בכלי
 שנה כעבור השניה להתיצבות ועד הטירונים=כולת
 הטכ- היכולת מן הרבה האנשים מאבדים שנתיים,או
 מאד עד חשוב כי ספק אין כן על שרכשו.נית

 הפרט ערשלאימון ההערש יחס אתלטפח
 לתהלת באשר מ לצמה יש כה נשקו.בכלי

 תצר מאז לתלמן מחוץ המפקדים "יצאויחידותיהם
 היחי- מפקדי כל צריכים כן ועל הפעיל, השרותפת
 תמרונים לניהול יותר מרובות הזדמנויות לקבלדות
 מצבתן, לפי היתידות, ה נ ב מ אך, בקרב. יחידהשל

 ההמ- בקורסי לאימון המפקדים לרשית כיוםהעומד
 בראשית עליו לפקד שיצטרכו לזה מקביל אינושך,

 מלחמתית.התנגשות
 מאורגנים החלשות, מצבות-קורסי-ההמשךנוכח
 לרוב ורגימנטים( )בטליונים הגייסות וגופיהפלוגות
 אמצעי אותם את דוקא בכוננות המחזיקהבצורה
 לרוב, מונעת, אך ראשונה, להפעלה הדרושיםהקרב
 המעשית הצגתן ובעד והפעלתן, רזרבות היוויבעד
 האספקה שאלת : כגון גדולות, מנהלה בעיותשל

 בל- סמלי סימון רק כיום לסמנה נוהגים אשרלחזית,
 באמצעי המפקדים נאחזים קרובות לעתים כן, עלבד.
 ו,,מציאות" נתונים הנחת של שיטה נניח", "הבהשל

 מופי- אינם פעם אף אשר עזר ואמצעי משנהיחידות
 את שמטפחים הם כאלה מצבים והרי במציאות.עים

 הקרב. בתחושת העצמיתהאשליה
 למפקדים לאפשר הצורך היא אלה מכלהמסקנה
 מצבות בתנאי בפעם פעם מדי לפעול המטותולקציני
 "אין : צינג קפיטן מדגיש וכאן האפשר, ככלמלאות
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 קיימת היטב, להסתדר יודע האביון ק ר ש נכון,זה
 לרשנ- ייעמדו באם לבזבזן, יהפוך שה,,אביון"סכנה
 גדולים". אמצעים לפתעתו

 קורס שנתוני של גיוסיהם שבשעת איפוא,רצוי
 מדי אשר, "רוטציה" מעין בחשבון תובאההמשך
 מצבות לידי תביא אחד, 9 גוף-צבא בתוך לפחותפעם,
 כיום. המתכנסות מאלה משהוחזקות
 וב"תנאי בתמרונים, לפקד האפשרות תהא אזרק
 השייכים הנשק כלי עם חיל-רגלים יחידות עלקרב",
 של והאלמנטים הארטילריה בצרוף התקן, לפילהם

 עוד להשתפר התמונה יכולה כן האחרים.החילות
 ברוחי-זמן-קבועים, בהפסקות פעם, מדי באםיותר
 הש- קורסי יבוצעו ובמקומו אחד המשך קורסיבוטל
 אחרות בשנים שיאפשר מצב הסגל. לאנשיתלמות
 סידורים מוגבר. שנתונים מספר אחת בבתלגייס
 שנים שלוש מדי לכנס לאפשר יכולים אלהמעין

 ולו המשך, לקבס אחת בבת שנתוניםעשרה
 אחד. בכל שנתעים שבעה -- הבימם שנותבשתי
 תמ- לקורס שלישי המשך קורס כל יהיה כך ע"יאם

 בשלושה ישתתף שנתון כל כי יובטח אמיתירונים
 א'. שדה חיל ממסגרת יוצא בטרם תמרוניםקורסי

 ן השויצרי המיליציוני בצבא הסמל שלהכשרתו
 : הבאות בנקודותמסתכמת
 המועמד נבהר )116+2(, יום 118 הנמשכתשונה הרא- הטירונים אסכולת של המסגרתבתוך
 הפרט, אימון אחרי האסכולה, בסוף ועוברלסמלות
 נמשך בחיל-הרגלים לסמלים הקורס סמלים.קורט
 19 הנמשכת נוספת השתלמות יותר מאוחריםסים בקור- מקבלים הם סמלות של יותר גבוההלדרגה במינוי לזכות כדי הראשונה. בשנה )204-1( יום21
 אחת. שנתית אימונים תקופת כלומר, )18+1(,יום

 הסמלים, קורס בוגר יוצא השגיהבשנה
 אחרת. טירונים לאסכולת קורפורל, בתורלהדריך
 -- מונהג מורה, - תלמיד משמש הוא שכזהובתור

 הטירונים אסכולת תקופת כל במשך מנהיג ן כו
 יום(.)18

 חייב שניה( )שנה הטירונים אסכולתאחרי
 19 אחד )כל המשך קורסי ב-2 להיותהקורפורל

 הבאה לדרגה לעלות שיוכל כדי 184-1( -יום
 לואכטמיסטר. מקורפורל סמל,של

 עוד לפגיו קיימות זו לדרגה שהגיעאחרי
 עוד יש לאלה אפסנאי. וסרג'נט רב-סמל : דרגותשתי

 שנים. מספר עור לשרת חייבים והם נוספיםקורסת
 צריך רב-סרג'נט, או אספנאי סרג'נט להיותכדי

 בחלק פעם עוד לפחות קורפורל בתור לשרתהסמל
 לעלות יוכל כן אחרי יום( )55 טירונים קורסשל

רונים. לטי- בקורס נוסף הדרכה נסיון לאחרלתת-קצין
 עצמאיות. גריגדות אוזיות דבי- קורפוסים, - צבא" "גוף - השויצריבצבא

 השויצרי הצבא חיל של הפנימי משנהו)
 1946 עד(

 32--ש1 שנתונים שליט(, או )8וסציג א' שדהחילי
 33-40 שנתונים )לאנדושר( ב' שדהחיל
 41-48שנתבים )לשנדשטורם( משמרחיל

 41-40שנתונים עזרשרותי
 1946אחרי

 %--19שנתונים א' שדהחיל
 48--37שנתונים ב' שדהחיל
 60-,4שנתונים משמרחיל

 יחידה נזאת; תמונה מתקבלת היתה זהבמקרה
 240 כנהוג בה רשומים ואשר 200, שלה התקןאשר
 105-110 רגיל המשך בקורס מכנסת היתהאיש,

 השו- השנתונים של המספריות ת ו מ צ ע ה ש)במידה
 התמרונים" ב,,קורס ואלו ; יותר( או פתות שוותנים
 זו אחרונה בעצמה איש. 160--150 מונה היאהיתה
 להפעיל הרובאים לפלוגת צינג, קפיטן לדעתניתל'
 כלי כל את ההכרחיים, המינימליים בצותותבכ"ז,
 הכב- הזין כלי לגבי וכן הפלוגה, על הנמניםהזין
 החילות ובשאר בארטילריה גם בבטליון. אשרדים

 עצמות- תוך הנשק, כלי כל את להפעיל אזמתאפשר
 הב- קשר, של המשנה ליחידות מספיקותמינימום
 ואספקה.טחה
 שהוא כל לפתרון בודאי מצפה יחידה מפקדכל
 הקט- המצבות בעיות של זו רעה-חולה עלשיקל
 ב,,קורסי המתיצבות - גיחוך כדי עד -נות

 ..ההמשך".
 מ- ס ה בבעית גיונליסט מיור עוסק השגיהבסקירתו

 במסגרת לשלבה כיצד ובשאלה ואימוניה, הכשרתה ת, ול
 עתה, השויצרי הצבא פועל בהם חדשימ, תנאיםאותם
 אימון מבנים, ויצירת הזין כלי התפתחות ע"י נגרמואשר

 חדשים.ואורח-קרב

 : ניונלימט רוברט שיור -ושוב
 סמר-םעל

 שמתהבטימ בעיה הנה הסמלים ת ר י ח בבעית
 מתוך למיין שלום בעתות קל לא כי שנים, זהבה

 דמות אותה את כראוי, הבשילו שטרםטירונים,
 בעת כמפקד עצמה את להצדיק תיתבע אשרהסמל,
 אס- מפקדי את שינחו צריך עקרונות כמהמלחמה.
 טירד בקביעת ההמשך( קורסי )או הטירוניםכולות
 : הכשרתם ובכיוון לסמלות, המועמדיםנים

 בחירת תיערך לפיהם המתודיים היסודותא.
- ב. , הטירונים אסכולת מתוך לסמלותהמועמדים  
- ג. זוז באסכולה הסמליםגיבוש  מעמדו הבהרת 
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 הטירונים. באסכולת הפועל הסמל שלופעולתו
 של לדעתו יש, אלו בנקודות התחשבותמתוך

 בקשר העיקריות המסקנות את להסיק הסקירה,בעל
 . ה כ ר ד ה ן י צ ק כ ניונליסט, ומיור הסמל.לבעית

 אך תחולנה מסקנותיו כי מדגיש ם, י ל ג ר - ל י חב
 אחרים. ונשקחיל לסוגי קשר כל להן ואין זה, לחיל הנוגע עלורק
 הישיר האחראי - ם י ד מ ע ו מ ת ר י ח בא.
 הטירונים" "אסכולת בתוך המועמדים שללמיונם
 השויצרי בצבא האמונים. יחידת מדריך להיותחייב

 ליסו- באשר 44 מחייבות קבע הוראות אמנםקיימות
 במקרים אך הצבא, שורות מתוך הסמלים בחירתדות
 שתבטחנה נוספות בשיטות לנקוט ויש יתכןרבים
 בבחירתם. יעילותיתר

 המועמדים חייבים הנ"ל הקבע להוראותבהתאם
 להתבלט ם, י ר ש י ו ם י נ ו ג ה להיותלסמלות
 עצמאיים להיות וחובה, נאמנותבחוש
 הספיקו אשר אנשים בחשבון באים ה. מ ז יובעלי
 הנמ- כאלה לפחות או אזרחיים בחיים דעתלקנות
 ועומדים מסוים מקצוע של לימודים בתקופתצאים
 השכלה בעלי או מקצוע, חסרי אנשים הסילם.בשלב
 ועוב- עלזרים פועלים יום, שכירי : כגון בלבד,עממית
 כ- בחשבון באים אינם יד( משלוח )חסרי זמנייםדים

 השויצרי בצבא הנסיונות משום - לסמלותמועמדים
 רגי- היו האזרחיים שבחייהם אלה שאנשיםהוכיחו
 חבר- מהפרעות סובלים מאחרים הוראות לקבללים
 עלי- מטילים בעוד משרתים הם בהן ביחידותתיות
 עצ- להיות עליהם שיקשה מצב סמלות, תפקידיהם

 ב"אס- הוראות. למתן מינימלי בטחון כדי עדמאיים
 להתבלט המועמדים יהיל חייביםכולת-הטירונים"

 ובשדאות, בנשק בוטחת ויכולת משמעת חובה,בחוש
 ובהזדמ- נורמלי, גופני כושר בעלי להיותעליהם
 יכולתם את להוכיח עליהם יהיה ופיקוד לניהוגנויות
 עצמי. ובטחון יזמה מתוך פקודותבמתן

 המתודה את וסוקר ניונליסט המלר עוברמכאן
 יש הראשונים השבועות ב-3-5 כבר המיון.של

 כוללת וזו לסמלות המועמדים של רשימהלערוך
 הסמ- לקורס מועמדותם את הציעו אשר אנשיםא(
 לק- טירון כל על חובה כי מדגיש הוא וכאן -לים
 ; שרותו תקופת במשך זו לשאלה בקשר עמדהבוע
 אנשים - ג( ; סוחרים או מורים סטודנטים, -ב(

 ; האזרחיים בחייהם אחרים על ממונים היואשר
 מתאימות. טובות בתכונות המתבלטים אנשים -ה.
 השויצרי.המיליציה בצבא הדרכה" "קציני בענין המובא בתאור ראה "-

 סעיף 1943, משנת הכללית ההנחיה גחוך נכללות*4
.64-63

 וב- הדרכה קצין ע"י נבדקת המועמדיםרשימת
 איסוף ע"י מתאימים הבלחי את מדללים הזמןמשך

 תהליך שאחר הוכיח הנסיון נוספות.אינפורמציות
 שבאסכו- ביריות התרגול לאחר עד הנמשך זה,מיון
 שבוע - הפרט אמוני תקופת )סיכום הטירוניםלת

 הן המועמדים, רשימת למאוד עד מתכוצת12-13(
 אזרחיים מחוגים שליליות אינפורמציות השגתבגלל
 תוך ההכרחית המינימלית הרמה השגת אי בגללוהן

 נבדקים הנ=ל התהליך סיום עם האימונים.תקופת
 מיוחד, במבחן לסמלות הנבחרים המועמדיםמחדש
 הפיזי. וכושרם שלהם ההנהגה כשרון לאופיים,ביחם

 האחרונות בשנים כי הסקירה בעל מצייןוכאן
 אשר רבים היו אלו נבחרים שמאנשים תכופותקרה
 שמתפ- להדגיש יש ולכן הסמלים, לקורס לצאתסרבו
 המיליציה יחידות וקציני ההדרכה, קצין שלקידו

 המחסור את להבליט המועמדים, ישתייכושאליהם
 להת- אין לצבא. חשיבותם ואת כיום השוררבסמלים
 סמל, להיות המגן איש של הסכמתו או ברצונוחשב
 מוכשר הוא באם זה לתפקיד אותו לחייב ישאלא
 נבחן לא אשר טירון ואין שכמעט לציין ישלכך.
 לסמלות. להתאמתובקשר
 למחסור והסיבה יתכן כי מציין ניונליסטמייר
 בבחי- המינימלי שהסטנדרט בעובדה טמונהבסמלים

 תוצאה שהוא מצב - מדי גבוה הוא הסמלותנת
 בתקן הנכללים והשונים המורכבים הנשק סוגישל

 בלהביור מתאמנים שויצריםחיילים
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יחידותי
 מוגברת. הכשרה .רהדורשים הרגלים -חיל-
 הנוכ- הפעולה דרכי את וסוקר עובר הואמכאן
 המועמדים נשלחים אליו לסמלים בבית-הספרחית

 ארבעת תקופת את למעשה מסיימים הם ובושנבחרו,
 מצביע כך כדי ותוך הטירונים, אסכולת שלהחדשים

 שבו. והעיקריים המיוחדים החסרונותעל
 לראשונה הונהג חיל-הרגלים לסמליבית-הספר

 20 של תקופה על הועמד 1907 בשנת 1894.בשנת
 היום 20 אותם על בשויצריה שומרים כיום ועודיום,

 אורח של ההתפתחות מתהליכי כך ע"יומתעלמים
 של שמעמדו בעובדה התחשבות ואין המודרני,הקרב
 הסיבה לדעתו זוהי יסודי. באופן מאז נשתנההסמל

 המ- הזמן ולחסרונותיהם. הסמלים לחולשתהעיקרית
 קשיים. לשלושה גורם הקורס לרשות העומדצומצם

 מכי- אינם ההדרכה שקציני בזה מתבטאהראשון
 הקושי לסמלות. המועמדים את יסודי באופןרים
 בסו- כי לסמלות, להכשרתם הזמן מקוצה נובעהשני
 )נופלים יום. 15 רק לאימונים נשארים דבר שלפו
 שרותים יום הטירונים, של והפיזור ההתכנסות ימי2

 השלי- הקושי שבת(. ימי ושני למלא הטירוניםשעל
 הטירו- שבאסכולת ההתמחות של מפיצולה נובעשי
 הסמ- לאסכולת מצומצמות. קבוצות-מקצועות לפינים
 רו- קלעי-מקלע-על-כן, מקלענים, רובאים, באיםלים
 מס- מחדש לאמן מוכרחים וכך אנטי-טנקיים,באים
 הכללית. ההכשרה את להאחיד כדי גדול אנשיםפר

 לסמ- בית-הספר של הזמן את כי לציין ישאמנם,
 ע ו ב ש ב הלב תשומת אינטנסיבית. מנצליםלים
 המו- בקרב. בניהוג בטחון לרכישת מוסבת ן ו ש א רה

 פקו- מתן כיתה, הנהגת של האלמנטים את רוכשעמד
 או- שימושית. בטקטיקה והוראת-יסוד והוראות,דות
 וית- מעטות, שעות מוקדשות בטקטיקה להוראהלם,
 האימו- מקומות בהחלפת הפתרון את לבקש שישכן
 לבי- ראויה אינה הקסרקטין בקרבת הסביבה כינים,
 לשטח להגיע -.כדי ות סע והם טקטי, תרגולצוע

 וביחוד ניכר, זמן גוילים - ותזרה לאימלניםמתאים
 תוב- אמצעי זה לצורך להעמיד אפשרות שאיןכיון
 מתאימים.לה

 רק לגלות אפשר הסמלים אסכולת ימיב-15
 מת- והנותרים אותם ולדלל מוכשרים מהבלתי ק לח

 באסכולת כסמלים תפקידיהם מילוי תוך רקגלים
 ההדרכה. רמת חשבון על - וכמובןהטירונים,
 באסכו- ולויטננטים לסמלים נוספת הכשרהמתן
 - כמדריכים בהן משמשים שהם הטירוניםלות
 - לקצינים או לסמלים בית-הספר את סימםלאחר

 מס- ביותר. בהכרחי ומצטמצם חלקית, רקמתאפשר

 בתנאים יחידותיהם את לנהוג ילמדו שבראשונהפיק
 יוכלו הטקטיקה ביסודות השולטים ואלהאלמנטריים

 ולפיקוד, לניהוג נוספות הזדמנויות אחרי כן,אחרי
 ושם פה אך יותר. קשים ניהוג בתנאי אףלהתמצא
 הקו את הטירונים באסכולת היחידה מפקדשוכה
 קיבל שהוא המוטעית התפישה מתוך הזה,המנחה
 מתגלה ולעתים, ; ומושלמים מוכשרים סגלאנשי
 ההדר- תהליך את אלה, של בכוחותיהם להביא,קושי
 של מתיצב שנתן בכל ישנן לכך דוגמאות לסיומו.כה

 - ד מ כ הסמל שהשתתפות אמנם, חושבים,טירונים.
 ישיר המשך כעין היא הטירונים באסכולת ך יר

 מתעור- אך ביסודו נכון הדבר שלו. הסמליםלקורס
 שבאותו להבין יש מסוימים. קשיים כך עקברים
 אח- עליו ורובצת אחרים, ך י ר ד מ גם הסמלזמן
 מודרך וגם מדריך גם הוא שהסמל שעה ; גדולהריות
 המחלקה מפקד וכן בהרבה. ההדרכה רמתיורדת
 לוקה יהיה תלמיד, בחינת עדיין הוא שאףהצעיר,
 אינה מחלקתו והכשרת הוא, הדרכתובשטח

 כראוי.מתקדמת
 ההמ- שהכשרת ניונליסט, מיור מסכם לקבוע,יש
 אינה הטירונים, באסכולת הסמלים, קורס לגומרישך

 ולתנ- למסיבות המתאים "תחליף אלא שלם,פתרון
 "סוחטים" כי לומר, ואפשר נתונים". אנו בהםאים
 ולמרות הניתן, כל את הטירונים( )אסכולת זהמזמן

 לשנות שאין הקיימת, בשיטה המושרשיםהחסרונות
 שדוקא להבין בכ"ז צריך לה, המוקצב הזמןאת

 וה כתות ומפקדי מדריכים בתור המעשיתההפעלה
 ' הצעירים. הסמלים לגבי ערךלה

 : בליטרקפיטן
 מקצועות לפיהתמחות

 את ולנתח לבדוק שכדאי מציין בליכרקפיטן
 אך מקצוע. כאנשי הרובאים להכשרתההצעה
 שעל"דר מהעובדה להתעלם אפשרות שאץכמובן
 של ההיקף רהבת השאלה יסודי באופן תתעוררכך

 במדינה ובעיקר הסמל, לדעתו, ם. י ל מ ס ההכשרת
 לגורם נעשה מוכשר, פיקודי סגל המחייבתהקטנה
 מחייב זה ודבר המודרני. הקרב בהנהגת מאדחשוב
 המח- אורח את ולהבין לדעת וראשונה, בראשאותו,
 כיצד לדעת מנת על שלו המחלקה מפקד שלשבה
 את להטיל ואף שונים בתנאים המחלקה אתלנהוג
 המחלקה. אנשי כל על הואמרותו
 לו דרושים מבוסס יהא הסמל של שמעמדוכדי
 - גיסא ומאידך מתאימים אופי- יסודות גימאמחד
 את המחלקה. הפעלת בתחום בוטחת טכניתיכולת
 מסביבתו-האזר- לרוב אתו מביא הוא האופייסודות
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 את לפתח  הצבאית  ההכשרה של  מתפקידה אולםחית,
השאר.

 אמון לעורר כדי מסמל הנדרש העיקריהדבר
 הדרו- הסמכות את להשיג לו שיעזור דברבאישיותו,

 הופעה בהופעתו. מלאכותיות כל תהא שלא הואשה,
 והיכולת האופי סגולות על נבנית עצמי בטחוןשל

 והידיעה היכולת אם הוא ספק האיש. שלהמעשית
 הטו- של אלו על בהרבה לעלות צריכים הסמליםשל
 באופן שישלטו צריך זה, הכרחי במועט אך -ראים
 למאד. עדיסודי

 השויצרי החייל של ט. הנ. הנשק כלי -הפיאטת

 מהמעמסה להפחית יש בליכר קפיטן שללדעתו
 רבים בעיני הנראית הסמלים, על כיוםהמוטלת
 הטירו- שבאסכולת הכשרתם בין ולהפרידמופרזת,
 בשררי ידיעותיהם פיתוח לבין הסמלים, ובקורסינים

 בין להבחין יש כך על נוסף אולם, ההמשך. בקורסתם
 כמדרי- הפעלתם ובין קרב כיתות כמפקדיהפעלתם
 בקורס הסמלים הכשרת את לכון חייבים כן עלכים.

 מלכתחילה שיוכלו באופן הטרונים, ואסכולתהסמלים
 כאן והכונה כמכי"ם, תעודתם למילוי בבטחוןלגשת
 הטכני. והכושר הטקטיות הידיעותלהקנית

 לי- הוא הכיתה מפקד בהכשרת העיקרלדעתו,

 וראשית, 1 האש וניהול הפיקוד של הטכניקהמוד
 בכלי נכון טקסי -לשימוש החוש את בו לעורריש

 המחלקום במסגרת ואה"כ הכיתה שבמסגרתהנשק
 ואת הכיתה את לדעת הסמל על וראשונהבראש
 קפיטן מדגיש ברנדנברג, למיור בניגוד וכאן,נשקה.
 בש- הקורפורלים את להפריד רצוי זה שאיןבלוכר,
 כי אלא - המקצועיות התמחויותיהם לפימחלקה

 טקטית הפעלה יכולת בעל להיות מ"כ כלעל
 הפלוגה. של אף ויתכן המחלקה של הנשק כלי כלשל

 כלי במספר יתמחה סמל כל ה, כ ר ד ה לובאשר
 בהם. ה כ ר ד ה יכולת כדי עד מועטנשק

 הביסו- את מביא הוא זולהנחה
 דלקמן:סים
 את עצמו על לקבל יכול יותר הגבוה הפיקוד1(

 יכול הוא במידה רק נועזות להחלטותהאחריות
 יכולים הנמוכות הדרגות כל שאנשי בטוחלהיות
 אומנו ושהללו ועצמאות, יזמה תוך בעצמםלפעול
 יש עליהם. הממונים של ובמגמתם ברוחםלפעול
 בו להחדיר הסמל, של ידיעותיו הגברת בצדאיפוא,
 קציניו, של המחשבה ואורח ההנהגה מגמת הבנתאת
 שבלעדיה הדדית הבנה אותה מתפתחת מהםאשר
 היסו- ואחד מוצלחת. קרב הנהגת להשיג אפשראי
 הכל- בידיעה טמון כזו הדדית להבנה העיקרייםדות
 כלי כל של הטקטיות התכונות את הסמל שללית
 הרובאית. בפלוגה אשרהנשק
 ככל שיהיו סמלים להכשיר השאיפה לעומת2(
 הדרישה כיום עומדת גבוהה, רמה בעליהאפשר
 לאנשי התוספת בעית סמלים. של ק י פ ס מלמספר
 הרבה קשה נעשית היתה כיום, כבר הקשההסגל,
 בהת- לכת מרחיק כה פיצול מגשימים היו לויותר
 ברנ- של הצעתו כפי מצומצמים. מקצועות לפימחות

 לספק אפשרי אז היה אם ספק במציאלת,דנברגר.
 היחי- מפקדי של הדרישות את הטירוניםמאסכולת

 אנשי בתוספת הצורך באשר אנשים, לתלספתדות
 את חופף היה תמיד לא ליחידות מסוימיםמקצועות

 שיטה היתה כן הטירונים. באסכולת ההכשרהסוגי
 ם, י נ י צ ק ה תוספת הכשרת בעית על מקשהזו
 ניהל קורפורל בהיותו אשר צעיר שלויטננטכיון

 כיתת-אש איזו רק רב-צדדית רובאים כיתתבמקום
 מחלקת ניהול בשעת תמיד עצמו את יגלהמיוחדת,
 תנועה כקשה ישע, כחסר בוטח, כבלתי שלוהקרב

 כ. המ. יתנהג כיצד השאלה, גם ונשאלתוהחלטה.
 של מקומו את למלא קרב כדי תוך יצטרך באסהזה,
 ? שלו המחלקהמפקד
 כאשר שיתגלו ליקויים מאותם להתעלם אין3(
 ועל קרב בשעת .מבותרת להיות עלולההיחידה
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 - כלשהי טקטית משימה תוטל יותר הנמוךהמפקד
 כל של ובהפעלתם הטקטי בערכם בקי איננושעה
 שברשותו. הנשקכלי

 ההכשרה זמן שמיעוט חושב אינו בלוכרקפיטן
 לכך הצדקה משום בו יש ההמשך" "קורסיבתוך
 )והפ- הדרכתה יסוד על תאורגן, לעתיד הקרבשכיתת
 או אחד נשק כלי נושאת של בתפקיד בעתיד(,עלתה
 תעוד- את אלו שונות מיוחדות כתות תמלאנהכיצד - : שואל והוא ו"מקצועה". כיתה כיתה בלבד,שנים
 הנ- לכלי לב בשים זה, שפתרון "נדמה הטקטית.תן
 בוחן אני תכליתי. איננו ברשותנה כיום הקיימיםשק
 בשביל בודדת כיחידה כיתה להפעלת האפשרותאת

 בשביל בית, הגנת בשביל דרך, חסימת בשבילסיור,
 טק- משמר משימת לביצוע או זעירה, מחץפעולת

 לקצינותההכשרה
 הטי- באסכולת שירותו לקיים חייבהמועמד1.

רונים.
 הסמלים. אסכולת2.
 יום. 80 הנמשך חיל-רגלים לקציני בית-ספר3.
 הנמשך לקליעה בית-ספר גם עובר לפעמים4.

 יום.18
 חייב : לויטננט-ראשון לדרגת להגיע כדיב.

 הש- עובר הוא שנה ובכל לויטננט. שנים 5להיות
 )18+2(. יום 20 במשך בקורסתלמות
 : קפיטן להיות כדיב.
 כלויטננט-רא- המשך קורסי עוד לעבור חייב1.

 )184-2(. יום 20 שנה כלשון,
 א' דרגה מרכזית קצינים אסכולת לעבור חייג2.

 הנמשך לרגלים טכני טקטי קורס או יום()25
 או לסמלים, בקורס יחידה כמפקד לשרת חייב3.. יזם.18

 אחר. דומה שרות או טירונים,באסכולת
 : מיור להיות כדיג.
 4 מהם המשך, קורסי ב-7 לפחות להיותחייבי אלו שנים בשמונה כקפיטן, שנים 8 לשרת חייב1.

 . להמשיך יכול הוא אחד וקורס יחידה,כמפקד

 אחר.בשרות
 ב' דרגה לקצינים מרכזית אסכולה לעבורחייב2.

 יום(. )25'
 תותחים פלג או בטליון, כמפקדרונים טי- אסכולת בתוך שבועות 4 עוד לשרת צריך3.

 אחת אף של באפשרותה אין הללו, המקרים בכלטית.
 לבסוף: נאלצים, נהיה מכך כתוצאה יעילה.הפעלה לידי להגיע זיונן, מבחינת האחידות הללו,מהכתות
 במין כאלו, כיתות י ק ל ח של מיזוגם לידילהגיע
 וטשטוש המחלקה של הפנימי הארגון להרפיתכך וע"י - וביה מיניה שתוקמנה רבזצדדיות קרבכיתות

 הסמל יוכל "כיצד - הכיתות". מפקדי שלאחריותם
 אמצעים להפעיל אחד נשק סוג בהפעלתשהתמחה

 בהתח- מאוד קשה אז יהיה רובאים מחלקתמשימת מלוי שיהירם. מבלי לרשותו יועמדו אשרנוספים
 להפעילה שאפשר הרבות ההפעלה צורות עםשב
 האלמנ- של אחר, במבנה בצרופם-מחדש, צורךויהיה
  עצמאית". לפעול שתוכל כדי המחלקה שבתוךטים

 של בהתמחותו לכת מרחיק פיצול עלההצעה
 ובמיו- כמושכת, מלכתחילה נראיתקורפורל-הרובאים

 תופעות את חלקית לעקור ניתן כך שע"י משוםחד
 בשל סיפוק אי עתה המעוררים והחסרונותהלואי
 ליתרונות הנשק. בכלי ההתמחות לגבי הקייםהמצב
 ופשוטה ברורה חלוקה - ארגונית מבחינהשבדבר
 היו שאז להוסיף יש מקצועיות".- ל,,כיתותיותר
 פועלים כשהם יותר, בטוחים עצמם חשיםסמלינו
 ברור. באופן ומוגדר יותר צר מקצועי טכניבשטח
 יתגלה אשר החסרון עומד זה יתרון למולואולם
 יחידת מפקד של ממעמד יעבור שהסמל שעהבמלואו
 על מנצח של למעמד קטנה, יחידה ואפילוהדרכה,
 זה וזקוקים שונים קרב, אמצעי של מסויםשילוב
 ב'מס- או "מעורבת" קרב כיתת במסגרת זה ויהאלזה,
 כולה. המחלקהגרת

 : צינג ו.שיור
 באימון מקצועות לפיהתמחות

 בעל לדברי הודו, בדבר הנוגעים הצבאמוסדות
 התופעה לסיבת לחקור ומשניסו הצרכים. אתלספק כדי בהם אין ותוצאותיו האימון שדרכיהמאמר,
 המפוצע הרגלי החייל של ביכולתו אין ששובנתברר
 שהנוח ברור הנשק. כלי ל כ ב השליטה אתללמוד
 את מוצא כנקודת לקבוע יכולנו לו היהביותר

 בפנינו גונית המודרנית שהמלחמה רכים צה
 להע- לכך ובהתאם וכו'( רב נשק כלי מספר)לימוד
 ללימוד הנדרש הזמן את הלוחמים לרשותמיד
 הצעה וכל היות אך בהם. ואימון הדברים אותםכל

 רק לא תדחה, ולאימונים אסכולות תקופתלהארכת
 שי- מתוך גם אלא הדרוש, ההדרכה חבר חוסרבשל
 רק לנו שנשארה הרי ופוליטיים, כלכלייםקולים
 ת. ו ע ו צ ק מ לפי התמחות שלהדרך

 בשטח ובעיקר מגרעות, מספר יש כץלהתמחות
 על המפקה שהוא 4", יחידה מפקד בפניהארגוני.

 בקורם- אדם כל העדר עם מתיצבת שלה, האדםכוח
 עם המקצועות. באנשי המחסור בעית נתוןהמשך
 שמצגת זמן כל ל"הסתדר" היה אפשר האלההבעיות

 הספיק למאמר שממאמר צינג, קפיטן אותו זה הרי4
 האחרים. בחילות דומה יחידה אולים רג- חיל של פלוגה על זה מונח חל השויצרי בצבא.. המער'. - בדרגהלעלות
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 תקן את יותר או פחות חופפת היתה ההמשךקורס
 לשנה משנה הקביעות אי אך היחידה, שלהמינימום
 יותר עוד עתה מקשה המתיצבים השנתוניםבמצבות

 444. הבעיהעל

 תהא מה הבעיה אף קיימת הארגונית לבעיהנוסף
 של )ה"כלבויות"( המשותף המינימום כושררמת
 מספר 2. ; האדם 1. : עיקריים גורמים ב-3 זוולבעיה. הפתרון תלוי צינג מיור לדעת היחידה. אנשי לכ
 האימון. של המתודה 3. ; וטיבם הזיןכלי
 ם ד א ה1(

 ניאים החניכים בקרב והן המדריכים ביןהן
 בכושר - המדריך אצל ניכרים. רמה הבדליתמיד

 בכושר ביותר מחונן כשאינו אף וביכולת,ההדרכה
 ההד- של התכליתיות המתודות את לנצל י ע בט

 - החניך ואצל אתם. עצמו לזהות מה ובמידתרכה
 וסיגי בשק לכלי בנטיות או הכללי הקליטהבכושר
 איננו כי אדם על לומר נכון זה אין מסוימים.אימון
 הארוך הזמן לעתים קשה. תפישתו באשרמוכשר
 מטעה גורם משמש לאימון, דורש שהטירוןבמקצת,
 יש- אדם שלכל ברור כמו"כ האמיתית. יכולתולגבי
 במה- רק מתגלה זה דבר מסוים, נשק לכלי נטיהנה
 סיום לפני הטירון על שההערכות ואסור האימוניםלך

 התכליתי. מקצועו את תקבענה כבר אימוניותקופת
 ת ו י ר ק מ ה היא - ממנה להמנע שיש אחרתתקלה
 לדוג- - לשלוח שאין כלומר לטירון. המקצועבברירת

 וה.נ., למוקשים מומחה חסר בה ליחידה אדם -מה
 ברובה כקלע יותר להצליח עשוי שהוא בשעהבה
 ייקבע בו ממצב להמנע יש במקלע-על-כן. או ט.נ.

 בהתאם ולא למחסור, בהתאם האדם שלתפקידו
 האישי.לכשרון

 יתמחה בו המקצוע על שההחלטה היא,המסקנה
 תחי- לאחר שבועות מספר רק לבוא צריכההטירדון

 אימוניו.לת

 וטיבם. הזין כלי מספר2(
 ט ו ש פ ומבנם ביחידה, הנשק סוגי מספר שקטןככל
 לוחם להכשיר יחסית, יותר, קצר בזמן אפשריותר,
 מהאנשים 1 להכשיר היה ביותר אידיאלי בו"."כל

 מוכשר שאינו הנותר, ה-1 את ורק בו" "כלכלוחמי
 נשק לכלי נטיה לו ויש כזו מקפת הכ.ןרהלקבל

 "למחות". יש דוקא,מסוימים
 ת ר ג ס מ לפי ההכשרה בעניני דן המצמרבעל

-  במצבת למיקנהו אחד מקורס תנודות של זה לעניןיי.-
 רשימתו בתקציר ראה המיליוציונית, שביחידההמתיצבים
 סיכום במסגרת ג"כ הניתן זה, מאמר בעל שלהקורמת

 הנוכחי.הדיסקוסיה

 היזר דעתו אך השויצרי. בחי"ר ת מ י י ק ה ם י ל כה
 ההכרחי מינימום על הכלים מספר את להעמיד ישכי

 כדי האפשר( ככל פשוטים להיות צריכים)לאלה
 בהם. אמיתית שליטה של המטרה את להשיגשנוכל
 כלי על לותר אפשרות יש האם לבחון, כן עלמציע
 ר"י להשאיר ט., נ. הרובה על : כגון מסוימיםנשק
 ובמקום מקלע, תת של בלבד אחד טיפוס אחד,מסוג
 להקצות - מחלקתי נשק שהוא - כן עלמקלע

 במקלע מצוידות מיוחדות מקלענים כיתותלמחלקות
 ? חדשאחיד

 האימוצן של המתודהי
 לאס- כעם התקצב ממן שמשך נקבע אמנםאם
 'בקימת לנו ברי האמנם מדה קצר הטירופיםכולת

 ביתר ההירחי של בחירתו לניי המחשבהבהירות
 דברים לגבי זמן בזבוז כל אין והאםלהכשרה?
 אפשרות האין בלבד? חיצוני ערך בעליטפלים
 מתודה להכניס הקימת, הסכמטית המתודהבמקום

 וחי- בטירון בטיפול רק לא כלומר, ?אינדיבידואלית
 ו. ת ו ח מ ת ה ב לטיפול באשר גם אלא כאדםנוכו

 )בשיטת ומקפת כללית הכשרה להיות צריכההמגמה
 במקצוע התמחות לצמוח צריכה ומתוכה בו"("כל

 רחב במעגל לכון יש המקצועיות את ונםמסוים.
 בו". "כל במגמת האיש( התאמת )לפי האפשרככל
 או אחד בכלי בוטחת שליטה חוסר תתגלה גם)אם
 שלילית(. הערכה מכאן להכליל אין עדייןשנים

 בסו- התוצאות מיטב את משיגים איפוא,כיצד,
 ? "מיתות" של זוגיה

 אינדי- התאמה היא הדרך צינג מיור שללדעתו
 כושר בעלי מאנשים כיתות להרכיב יש :בידואלית
 כיתה לכל אפשר למען יותר או פחות דומההשכלה
 קנית את הממוצעת, המשותפת ליכולת בהתאםכזאת,

 הבא נשק סוגי של מכסימלי מספר באותוהשליטה

 שלהם הטירונים" ב"אסכולת חדשים מגוייסיםמצעד
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 אלה, כיתות אם אף היא. יכולתה לפיבחשבת
 רגלי הכשרת אף או הרגלת כלי חב את יקנושבהן
 טירונים מכלל 30%-20% תמנינה מלאה, בו""כל
 והתוי- יתכן אלה, בו" "כל כיתות בצדן. שכרןוהיה
 נס- נעשו אילו הסגל. לאנשי העיקרי המקור אתנה

 בכל והיה יתכן השונים, האימון במרכזי כאלהיונות
 בו" "כל לוחמי של "מלאי" מצטרף אימוניםבסיס

 כיאות.מוכשרים
 אחד" למקצוע ה,,מומחים הפעלת תתוארוכיצד

 מלחמה?ב
 בקרב לסמוך אין המאמר בעל של שיקוליולפי

 בלתי מקרה שע"י יתכן כי בלבד, "ספציאליסט"על
 היחי- תאבד ואז שימוש, מכלל אלה כל יוצאומוצלח
 שרצוי וברור המלא. פעולתה וכושר ערכה אתדה

 התוצ- כבדת ההכרעה, משמעות ואת הרגלים,שרת
 ההתמחות. לקראתאות,

 יוד- אנו אין - לקרב, אנשינו פעם יגיעו"באם
 להם שינתן או לקרב, ר ש י מביתם יוליכום אםעים
 אנו אין ולהפעלתו. לנשק מחודשת להסתגלותזמן

 מהת- כתוצאה האם האש, טבילת תבוא כיצדיודעים
 התקפת של בצורה פתאומית, אויב מטוסיקפת
 שלנו, חילות התקפת כדי תוך אולי או שריוןחיל
 ברור מקום, מכל האויב. של אויריים נחיתה גייסותעל

 יידרש - ההתקפה תבוא שלא וכיצד היכןשמתי,
 התגו- לאחר ולפעול, - ה נ ו כ נ ב י ג ה למחיילינו

 ובתקיפות. בתבונה בשיקול, האינסטינקטיביות,בות
 על להשען ויכולת י מ י נ פ ן ו ח ט ב מחייב זהכל

 כשה- רק להגיע אפטר זה למצב מוצק. עצמיאמון

 ן לאחר קצר זמן קמברה, של החזית בקטע הראשונה. העולם ממלחמת מסוים למקרה לב שנשיםראוי
 ן את לפרוץ כדי קשה להלום מוכנים הברית כוחות היו האנגלים, של הראשונה הגדולה הטנקיםהתקפת
 ן ע"י מאותרים היו כולה, לחזית משען כנקודות לעומק ערוכים שהיו הגרמניות, המכ"י קני הגרמניים.הקוים
 מיוחד. .טיפול" ע"י השתיקתם קורפוסית .וארטילריה הברית, בנותצבאות

 בקוי בחיים הנשארים המתקדם. האש-הארטילרית מסך מאחורי התכנית לפי צעד המותקף הרגליםחיל
 הצועד הרגלים, חיל הותקף פתאום, אך, המכ"י. קני כל וכן לחלוטין, "משותקים" היו הראשוניםהאויב
 נבלמה, ההתקפה נמחצו. שלכאורה הקנים מאחד מכ"י כדורי בברד הארטילרית, האש מסך אחרבטוחות
 מאלה יריה מכונות ומספר טנקים 2 מכ"י. קן אותו של התנגדותו את לשבור כדי מחדש לערכה צריךוהיה
 כיתד ע"י "שותק" שהקלע עד לירות הוסיף הלז אולם , המכ"י קן על אשם שפכו הרגלים אתשליוו

 התקדם הארטילרי האש מסך יקר, זמן אבד בינתיים אך מהעורף. בכידונים ולתקפו הקן את להקיףשהצליחה
 נכשלה הפריצה אחר. או זה ממקום רזרבות למערכה להטיל אפשרות מצאו והגרמנים הרגלים, מחילהרחק

 הגרמנים. בקוי למדי צרה ה ט י ל ב היתה היחידהותוצאתה
 החל והעורף, הקדמי הקו בין הקשר את שניתקה הארטילרית האש של הסופה לאחר ? כאן קרהמה

 לו שתאפשר לגבעה להגיע כדי לפגז( פגז )בין בזניקות קדימה לרוץ גרמנית ארטילריה שלקצין-תצפית
 אך נהרגו, אנשיו שכל מכ"י קן בתוך עצמו ומצא המחפורות לאחת הגיע הוא לבסוף ולהתמצא. קשרלחפש
 בגלים מתקדם האויב של רגלים חיל את וראה ראשו את הרים הגרמני הלויטננט שלמה. נותרההמכ"י
 בחפירה. מצא שהוא התחמושת כל את חזקה באש והטיח המכ"י את הפעיל מכ"ין היה לא כי אף עלצפופים.
 פעל. כאשר לפעול ביכולתו היה לא במכ"י התמצאלולא

 תו- איש, 50--40 עד תדולדל מצבתה אם ,אףשיחידה
 המשימות למילוי הדרושים האלמנטים את להוותכל

 מחץ קבוצות ארוכים, לטוחים מרוכזת אשהבאות:
 נגד יחידות-קרב ו,,צידים", פטרולים קרוב,לטוח

 קר- בנקודות מאחז נקודות של התבססותשריונים,
 באם רק לקיימה ניתן זאת תביעה וכן/ מתאימותקע

 שקיבלו חיילים של ניכר די מספר תמנההיחידה
 לבחון, יש כן על האפשר. ככל צדדים רבתהכשרה
 ה ת ו א שלנו ההכשרה במטרת להציב איןהאם
 להשעה שמתן אופטימלית צדדיותרב
 האינדיבידואלית. ההתאמהבדרך

 נוספת הבהרה להבהיר מנסה אורלי פוןקפיטן אורלי קפיטרבטטכ"ל - נושא אותו עלועוד
 בהכ- מקצועות לפי להתמחות ביחס הדיסקוסיהאת

 ואפילו - מסוימים זין בכלי ממש ט י ל שחייל
 "מפוק- שליטה מאשר יותר החיוני דבר בלבד,ב-2
 לזכור יש גוניים". רב נשק כלי של בשפעפקת"

 רק דורשת הנשק כלי של הטכניתשההפעלה
 הזמן מרוב בעוד האימונים, מזמן יחסית, קטהחלק
 שדה בתנאי אלו נשק כלי של הפעלתם ללמודנדרש
וקרב.
 - הרשימה בעל אומר - האזרחיים" בחיינו"גם
 בהת- והסיפוק ההשתלמות אחר לחפש הנטיה לנוריש

 במקצועו. איש איש להתרכז במקום לרוחב,פשטות
 שעל רובאים, של התופעה את פוגשים אנובצבא
 וב- במרגמות משחקים יום, חצי של לימודיסוד
 את לרתק ידעו לא שהמדריכים כיין וזאת -מכ"י

 אחד לכל שנקבע והלימוד הפעולה לתחוםהטירונים
מהם".
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 שרם בכנם-המשך ב' השדה חיןאנשי

 פעם תהיה לא באם ברור, כמובן זה איןאמנם,
 יתכן שימוש. מכלל יצאו אחת פלוגה שללענים המק- שכל לקרות עלול נוספים. כלים בהכרת'תועלת
 תו- - הרובאי לידי או מכ"י, תיפול התותחןשלידי

 של נשק בכלי לפעול ייאלץ שהחייל יתכןתח-רגלים.
 תוצרת "ברובה אף או אויבינו של או בריתנובני
 שלנו, ה,,סטנים" )כדוגמת עצמו ידי מעשהגרג'"
 כלים יוכנסו המלחמה סף שעל יתכן וכן,המער'(
 העלולות אלה, בעיות לפתור אך לשימוש.חדשים
 דומה מלמפרע, מלאכה" "בעלי הכנת ע"ילהופיע,
 בעיה ל כ ל מראש טקטיים פתרונות להכנתהדבר

 להופיע.שעלולה
 בטחון, בחייל להשתית להיות: צריכההמגמה
 בוט- שליטה יכולת הקנית ע"י דעת ושיקולתבונה
 ולכשיופיע לו. שנקבעו עיקריים נשק כלי ב-2חת

 ובשיקול בשקט החדש לכלי יגש אלא נחפזת,לה לפעו- נוטה החייל יהיה לא נוסף בכלי לפעולהצורך
דעת.

 השויצרי, בצבא הודגמה זו הנחה של)נכונותה
 "משופש- שמכ"ינים שעה העולם, מלחמתבשנות
 ב'" שדה "חיל מאנשי רבות משנים כהלכהפים"

 הכרח והיה מסוסיות אנטי פלוגות לתוךהועברו
לאמנם-מחדש(.

 בשנת אשר אופנוע קלעי של גרמני רס"פאותו
 לה-שש מצודת לתוך לבולון צפונית וחדר פרץ1940

 ברי- משחית ספינת והצית צרפתי חוף תותחוהפעיל

 תותחנים קצין אותו בצד נכבד מקום לו ישטית,
 ליד בקרב מכ"י שהפעיל הראשונה העולמבמלחמת
 וכלל, כלל מצטמצמות, כאלה דוגמאות )ואיןקמבר8.
 צרפ- אנגלים, ו גרמניים גייסות אנשי שפעלובמה
 תכונות פעם לא הוכיחו ואמריקאים רוסיםתים,

 הטכ- ה,,שויצרים" לא אכן, הסוג(. מאותווזריזות
 אלה של בטחונם כאלה. מעללים המבצעים הםניים
 הראשוני ערכה אולי וכאן מיצר. ברגעי משגשגאינו
 שהוא ס, ס ו ב מ עצמי בטחון המקנה התמחות,של

 התמחות שאלת )אמנם, בוטחת. להפעלההבסיס
 מסוגים בעיות המחבר, לדעת מעוררת, ם י ל מ סה

 ובמדוקדק(. במיוחד לבדקה ויש לגמריאחרים
 קפיטך מודה הפעיל", "השרות תקופת נסיוןלפי
 נושא להרחבת באשר האפשרי, "תחומי כיאורלי,

 שרות ימי מאות משך מאומנים חיילים עםההכשרה
 להעתיקם מקום אין אך - לגמרי אחרים הנםפעיל
 1 הטירון" של היסוד הכשרת חודשי ארבעת תוךאל

 בגייסות שמדובר שעה היטב לזכרה יש .אשרהערה
 הקפיטן של הציון מענין חודש. 15 או 12המשרתים
 עתה "מתאמן ממוצע שויצרי רובאי כי לכך,אורלי,

 המהוה הוא והוא 6--4, תחת נשק כלי בשלושהרק
 הכשרת את הפלוגה=. של עיקרה את לעתידגם

 לגבי גם יעבור לא כתנאי רואה הוא הזאתהיסוד
 והשרותים המפקדה לפלוגות ישתייכו אשראלה
 ביחידות.4אשר

 וכותגיהש זו, בסקירה נסקרו אשר המאמריםרשימת
 בהכשרה ההתמחות "מגמת : ניונליסט רוברט מיור1(

 )"כתב-העת הרגלים". חיל שלבאסכולות-הטירונים
 , Schweizerisclae AIIgeEeine הכללי" השביצריהצבאי

ATili~aer.-Zeitsobrlft"1948(. נובמבר 
 1948(. דצמבר הכללי,צרי השבי- הצבאי )כתב-העת הרובאים" בהכשרתצועות מק- לפי ההתמחות "לשאלת : ברנדנברגר ארגסטמיור2(
 1949(. ינואר)כנ"ל, התחזורת" גקורסי המצבות "בעית צינג: קפיתן3(
 )כנ"ל, ההדרכה" בשירות "הסמל : ניונליסט ר. מיור4(

 1949(.ינואר
 1949(. יגואר )כנ"ל, ?" רובאית בפלוגה סמליםשרת בהכ- מקצועות לפי "התמחות : בלוכר רודולף קפיטן5(
 1949(. פברואר)כנ"ל, ז" החייל בתכשרת התמחות של "מגמה : ציגג מיור6(
 התמחות מגמת "כן, אורלי: פוןקפיטן-במטה-כלליד(

 1949(. אפריל )כנ"ל, !"בהכשרה
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 כהןאלברם
 2670מלפנן מרי הנסיכהרחוב

 רץ הס לכל כללימפיץ

 ולמשא לנוסעיםמכוניות

 1 ז נפ
 ונוחיות במחון יציבות,לחסכון.

 המפשרותםכ1ני1ת

 ון ודסה
 מאוספרליה 4םולימפיקצמיגים

 צרפתי( נגורדיץ' ר ל.ב קצפיגים

 פלפו6,1פם5 פ, פתח-תקוה דרי לןנינסקי, דוד תר-אביב, פשנה:סוכני
 281נ 1,םרפוו צפת נהן,יחיב ך ריא ן א ה. יפח



 בם-ם והובלה המאוחדהקואופרטיב **
 הארץ חלקי לכל משאותהובלת

 הראשי:הפשרד
 30 פתח-תקוה דרךתל-אביב,**
 4618/9 4641/2, 3986, :טלפונים יק

 3026טלפוןירושלים:""" " הגשריו רח'ת"א,
 4394" :חיפה""" " 4מרהטיה
 7157" :רמת-גן 4765 טלפון 22 מסחרימרכז

232" :רחובות 2208 " 49 הלוי יהודה " "=ב=נ=ב=ב==ב
 231"פתח-תקוה: וכד/ זיפזיף חצץ, אבן, בנין, חמרי מחיקת ה נ* ' נ* ונ * !אפ!

211"ם:בע ועתונותלצאר

famous The 
SWASEY6 WARNER 

70015Turret 
 ש~

tathes Turrett 

 רוזנטלריוסף
 יחידיםמפיצים

תל-אביבירושליםחיפה
 מסח-ע מרם ריב אלפסי25 רחוב 17 הנאמניםרחוב
 4243טלפון 5064טלפץ . 2676 טלפץ.

BRAKESPRESS SHEARS, SHhPERS, 1 )וזגאאו(או 
LATHES: א(אגאסא 

MACHINESENGRAVING * MILLING DUPLICATOR : GORTON 
DRILLSPUNCHES, SHEARS, : BUFFALO 

MACHINESMILLING אגע :אגא%סא 
EQUIPMENT,ARLWELDING WESTINGHOUE: 

ELECTRODES
 וכף שו"צריה באנגליה חרושז בתיגם

 העובדים של שתופית וחפכון מלוהקופת ...--"----=-------------------------------------------------------------------------------
 בעשם.בתל-אביב

 997 ד. ת. 3037, 2907, טל. 126, אלנבי פנת 50, לילינבלוםרח'

סניפים:
 ארלוזורוב ברחוב ן ו ל ו חב
 14 ד. ת. 80338, טלפון ג'ורג', המלך בשדרות ו פ יב
 8 טלפון הראשי, ברחוב ה ל מ רב

 הראשי ברחובבמגדל-גד
 הראשי בגבישבבאר-שבע

 הדאר. בבנין בלודסוכנות

- -- - - - -



 גגן'ג ושוורן טירטורשפירא
 3667 טלפון 18, מקוה-ישראל רחובתל-אביב,

 ,,ה ,ן,;: ,.:

 וביצועתיכנון
'של

 וטיגנליזציה טלפונים וכוה, לאור חשמלמתקני
 * בתיחחולים מחנות, תעשיה, למפעלי*
 * ובתייקולנוע תיאטרונים בתיחמלון,*

4י ,ה. קולנוע ומכונות חשמל מכשירי- מכונות,הספקת
 1םיס1ח שרות תקצ'בים, עריכתיישק,

 לישראל השרשררו2ארמז
 בנקשט, יעקב "מכניקה"בימ"ס

 ' אביץ חי 6ת" פלורס 41 רפב-םרח'

 הנעה וחלקישרשרות
 אפנע שנוניות,חסלאות.

 בע"ש ובניו וילנציקז,
 וקמעוני סיטוניבימ"ס

 ותחברזל ר ו ח םל
- 1905 נוסד_נ  

תלחאביב
 123 אלנבי רח' הלבן","הבית
- 2077 ד.ת.  3470 - טלפון 

 בע"מ וולובלסקי מ*מחסני
 . . יש. 1מו : ויי 8ש'-וש

רמיתלחאביב,
 ' העל"פ1'.

 :- ' 2931טלפן
ל :.  : 

 יחיי :( . ::כ: יי.ךא

 אשששאשאשששששששאשאאשא_9ש_אח"אאאאשאששששששששששאששששששששאחשששששששאששחששששששששששששששאשששששששאשששששש שאיאשששששששששששא



 בע"מ לדשקוש איייבנק
 ישראליות לירות 1.075.000 ורזרבות נפרפהון

 הראשיהמשרד

 27 הלוי יהודה רח' -תל-אביב

 יפו חיפה, ירושלים,מל"אביב,

 לקראתך הבאהבנק



 המרכזית הארצישראליתחברה
 בע"מ והשקעותימסחר

הו-

 ~BttB -1,040.0008 המנ'ויז:

 ע"י ה ד םנו

 בע"מ ותעשיה ולמסחר לצנורות המאוחדתהחברה
 בע"מ עצים פחסני . בע"מ ברזלמחסני

 ל ש ם י י ל ל כ ם ' צ ' פמ

 בע"מ "נשר" א"י פורפלנד מלט מפעליתוצרת
 בע"מ "וולקן" יציקהובתי



ש
מפסלי

 ארץ-ישראליים פורטלנד לטמ

FF2בע"ס ר נמ 

 1696 ד. ת. ה פ ימ
 4359 4350,מלפין:

- -- -



 בע11ם בונהסולל
 הקבלניהמרכז

 בישראל העברים העובדים של הכללית ההסתדרותשל
ד

 נג~ג נגגגנו:דץ: כפוערמוציא
 הראשי:המשרד

 סולל-בננה בית 35 הנמל דחחיפה,
 4311-15 ושו-פון 563, ד.ת.

 פ: י פ י נס
 6031-38 פלפון 1267, ד. ח. 39, לילנבלנם רח'תל-אביב,

 1 בן-1ה1דה רח*'רושלים,
 2486 ושנ'פ1ן 344ה ד.ת.

 הבאים: המפעלים נכל המנהליםהבעלים
 בע.ם. ומלאכה חרשת חברת"כור"

 בע"מ בונה סולל של החרשת מפעלי את המתאמתהחברה
 חיפה בע-ם, "וולקן" יציקהבחי
 יצחק נחלת - מתכת מפעלי -חמת

 חיפה בע-ם, "פניציה" ארצישראליים זכוכיתמפעלי
 יהודה נחלת בע-ם, "חבך" כלליים בניןחמרי

"חרפה"
 חיפה קרמיקה, מפעלי -
 חיפה וסיד, אבןתעשית

 מראכותי ושיש אבן תעשית בע-ם,"אבן"
 חלקית( )בעלות בע-ם, "נשר" ארצישראליים פורטלנד מלטמפעלי

 חלקות( )בעלות חיפה בע-ם,המגפר
 ירושרים חיפה. ת-א; אינסטלציה, חמרי שך ויצרנים קבלנים ספקים, בע"מ..חרות"

 "וולקן"סוכנויות
 בריטיות, פירמות מוצרי להפצת סוכנים -
 תוצרתן שר חלקי וייצורהרכבה

 חיפה בוסל סירות-מנוע שרות סירות, ותקון בניה - חיפה בע-ם,עגן

 תל-אביב בע"ם עממי לשכנןהחברה
 חיפה בע"ם חיפה בנניחברת

 חיפה בע"ם חיפהקרקעות

 ן 1 כ ש ת 1 ר בח



ש
 ה נ סה

 בע-מ לאחריות ארץ-)שראליתחברה

 בארץ הגדולה הבימ1חמברת
 ר"'-.6.000.000 )חיים( הביטוחסנוס

 )כולל )1949( הכלליתההכנסה
 ל"י-.1.335.000 חרום( לשעתביטוח

 ר"'-.1.270.000 וקרנותהוו

 805ח.ד. 4431/2טלפון 44 לילינבל1ם רחובתל-אביב

 . בעמם רבמ1ח חברה ה 1ד ה1

 ץ ר א ב ה ק י ת 1 ה ת 1 מ ב ה ת ר בח
 1922 בשנתנוסדה

 תל-אביב 120 אלנבי רחנב הראשי:המשרד

ש
 בע"ס לבמות חברה ן 1 יצ

 ח 1 מ ב 1 ק ס ע לכ

 ב י ב ל-את
חיפהירושלים



יהמשביר ק ר מ ה  
  בפ"פ ביפראל הפברים הפובדים של להפפקה ק1א1פרפיביתחברה

 6011-16 טל. 130, ת.ד. סלמה, דרך המשביר, בנין תל-אביב, : הראשיהמשרד

- 295 ת.ד. המשביר, בנין חיפה, :מניפים  438 ת.ד. ירושלים, 

-NDIWnבישראל הק1א1פרפיבית התנופה של להפפקה הפרכזי 

 והענפים:המחלקות
 מבונות - חימיים זבלים - חמיקליים - זרעים - תבואה - אספקה -מכלת

 משאבות - השקאה צרפי - קירור - מחלבות ציוד - עבודה כלי -חקלאיות
 בנין חמרי - ודייג לים ציוד - המינים מכל הנדסה צרכי - לתעשיההספקה
 ומטבח בית כלי - ומשרד כתיבה צרכי - וכר הנעלה טקסטיל, - סיכהשמני

 ייצור:מפעלי
 "הצמר" - בע"מ ארץ-ישראל פורטלנד מיס מפעלי - בע"מ "המגפר" - בע"מ"שמן"
 מכון - בע"מ טקסטיל "החייל" - ומספוא קמח טחנת - בע"מ "מנעל" -בע"מ
 במשקים ייצור במפעלי וחלקיהן חקלאיות מכונות ייצור - זרעים ובירורלניקוי

 עזך:הפרות
 חברה המשביר - בע"מ לצרכן המשביר - בע"מ חברה והשקעות( )כספים המרכזיהמשביר
 בע"מ צרכנית לקואופרציה קרן - בע"מ אשיות ערובה, מהסני בע"נ, מעבר - ויצוא ליבואמאופרת

 ובאמריקה באירופה מרכי*ים אמסקה וחברות בתיפ"רושת של לישראל ובאייכוההברים

 : הבין-לאומית הקואופרציה של הממחר למומרותחברים
- International Theטיטפז0עס-0כ1  Manchester Ltd., Society Wholesale סם-operative The 
New-YorkA~sociation, Petroleum 00-operative International -  London Ltd., Agency Trading 



 שש מ~שה *ש~י
 ושונות. רבות בעיות מעוררת מהיר בקצב המתרבהאוכלוסיה

 לקהל, יעיל שרות מתן של המסורת את לקיים מאמץמתוךן
  ושם האפשר כל את עוצינו ראשית, : הבאים בצעדיםנקטנו
 שיטות הכנסת על-ירי הקיימים, בסניפינו הניתן השרותהחשת
 כדי יכלתנו כמיטב אנו עושים שנית, מיכון. שלחדישות
 מתוך להם. זקוקים עורם אשר למקומות שרותינו אתלהביא

 וההכנות חדשים סניפים שני האחרון בזמן פתחנוכך
 הבנק הן. אף מתקדמות נוטפים סניפים מספרלפתיחת
 ביותר. הטוב השרות את לקהל לתת במאמציוימשיך

 בע"ש אנגלי-מלשתפהבנק



 ארצישראלים שכוכששזשפעלי

 בע"מ"פרציה"
 7289פלפת ה פ יח 168 דארתבת

 שמוחה זכוכית של מכני לייצור התיכון במזרח היחיריהמפעל

ז
 מזכוכית שונים' בירז וכלי וצנצנות בקבוקים של אוטומטיייצור
זי

 ופרחים צמחים לגידול זכוכית בתי בנין , אמפולותייצור

ש

 לחימיה המכון בפיקוח זכוכית מכשירי לייצורמחלקה
 בירושלים. העברית האוניברסיטה שלפיזיקאלית

 ש" ש שן,"צ ש צש שא188 1 ו ו=צש
 בע"ת "פניקהייפכשירא

 4775מלפון ם רושליי 842 דארתבה



הרבח
 וצ י ש ע תל
 ם י ר ו ר םג

 ,' ר ש ניי

 ד: ר ש מה החרושתובית

 61 המלכיםדרך 7143סיפון

 Eaaa.~D E65a פגםת.ר. 6 3 5 חיפהת.ד.

 נורמטשמברקים: ה פ י ח ץ ר פם
 ארץ-ישראלחיפה, ן 1 ל 1 ב ז ק מע



 1ב2ך ,י. "יף4.,ל" ..י. יםצ
 ל ש ם ר פ - א ש צ ג - ל ש פ פ י ל - ה פ יח

 ונציה - חיפה ש פריפול" - חשפה ש פרפיל -חיפה
 נגבה, ארס פדתה,.עפ הישראליותבאניותי

 גרילה אנק ארצה.אנק
ש

 משאות קויצים
 וישראל. אירופה נפלי בין קבוע פשאותשרות
 ישראריות. בלירות ההובלה דפיתשלום

 כלליים:סוכנים
ץשהם ו ר ש  בעיים הים 

 2634 ד. ת. 2, פינסקר רח' :תל-אביב 1273 ד. ת. 7/9, המלכים רח' :חיפה
 ת"א צים : מברקים 4285/6, 2045,טל. חיפה צים : מברקים 4483/4,טלפח

 1151 ד. ת. ג'נרלי, בנין יפו, רח' :ירושיים
 ירושלים שהמצים, : מברקים 5487,טלפון

 רז א ת נ חמ
 בע"מ ולמסחר ~rillnu הא"יהחברה

ירושליםחיפהתל-אביב
 רמל רחוב הטחנה, : הראשיהמשרד
 51 המלכים רהוב : בעירהמשרד
- 4411/12טלפון  582 ד. ת. 

ת ק ל ח הב צ י ח ש ת  ק ל ח תם 1 א 1 ס ח ם  
מומחים.ותבואות. על-ידי משלות מכס, שחרורהחסנה, גרעינים קטניות, דגניים, ארז, :עבוד

 מספוגטחינת

 ח 1 ם ב ת ק ל חם ר 1 צ יי ת ק ל חפ'
 זבל יחידיםסוכנים גרעינים, מיני כל של מצואיברא

 ליברפול בע"מ, רדו ו ו ]טוח"ברת ושתילים. זרעים קטניות,תבואה,
 בע"מ. ל א י 1 ר בטוח לחברתמסונף עופות לבקר, מזון וצרכי מספואיבוא
 בטוח, דרגלת כלבצועודגים.

 ורחבות. צרות שרטיות, ברזלממילות



 י' ר 1 פ,1
 בע"מ ומלאכה חרושתחברת

 בע"ם בונה סילל של החרושת פפעלי את המתאמתהחברה

 בע"מ "11לקן" יציקהבתי

 בע-ם "פניציה" א"י זכוכיתמפעלי

 בעמם " ת מח
 נחלת-יצחק מתכת,פפעלי

 המצבריםמפעל
 שנפ -וולקן

 קרמיקה מפעלי"חרמה"

 בע "חבך" כלליים בניןחמרי

 חיפה בונה, סוללבניו
 ת.ד.563 - 65 הנמלרחוב



 בע"מ ~הספקה לקריר הארץ-ישראליתהחברה
 לארץ קפואים מזונות של ביותר הגדוליםהיבואנים
 הקרוב במזרח ביותר המשוכללים הקרורמחסני

 ר שנחיפהתל-אביב
 "נשר" למלט ביח"רע"י הנמלרחוב 23 תקוה פתחדרך

 1409ת.ד. 4541טל. 4316טל.
ריף, 1409ת.ד. 518ת.ד.

 בישראר המשחדלתהמספנות

חיפה. ד.67ת.
טלפונים:

4487 ד ר שמ
4885' פירותשרות

6052 ה נ פ םמ



 1 8 2ע
 ומכונות וילים תוצרת רהפצתשותפות

תל-אביב
6מלמ88 131 סלמהרחוב 0 9 5 6  

"קרת"
לחברה כ ש ל  בע"מ 1משכנתא1ת 

 מבענןרני------------

 וסיד אבןתעשית
 מוגבלבערבון

 דן מ8 רדק
 4691טלפון 563תבת-דאר

 מ* י פ ף נ סה
ורוטליםתל-אביב

 4528 טלפון 21, מונטיפיורירחוב
 2273 טלפון 1. בן-יהודהרחוב.

 וזיפזיף-ים דבש חצץ, בנין, אבניהספקת
 ץ ר א ב ח ב 1 ש מ י כ ה ד י סה



 בע"מ חשמל לצרכי חרשתבית

המשרד:
 59 הנפל רח'חיפה

 3023 טל. 1345.7ת.

 החרשת: -בית

 חיפהפפרץ-
 7101טלפון

 ן" מ ג י "ב חשמלצנ1ר1ת ה פ *ה
 4752טלפון. 741 ד.ת,

 בארץ ייצור שנות16
 בחו"ל יצור שננת ל-25נוסף ן י נ ב די מ ח ת ק פ סא

 בע-םארד'ם'קע."'0':.;-4."-ן
 ב י ב א - לת.ן..............................ן

 6390 6399, 6398,טלפונים: רושפותקופות

 יפהחייושלים סיכום%כונות
 4735טל. 2191טל.

 ומיון חשבונות להנהלתמבונות

 ובניו פיפווך א.י.
 : נוסע-ם למכונילת יחידיםמפיצים. 218מננ"

 ו ג ה מ ואוטוביסימ משא.מכוניות וג .2140 פל. אלנבי, פנת ו, לפור ב רח'ת-א,
 ל א י ו רצמיגים

 - הארץ בכל שרות "חנית- הידעהשרות



"לודןיהייא
 בעיים לטקסטילחברה
חולוןחי-אביב

 1180817ל. 3639מלפון

.וורקן. ה ק י צ י י ת ב.
בע"מ

 ה פ יח

 ם י ק צ 1י
 אל-ברזליות ומתכנתברזל

 ם י נ 1ב
 ברזל ופבני פשאבותמכונות,

זוקפים
 וב ארובות ברזל.קונסמרוקציות

 פריקולבני
 י ש מ י 1 בל

 תינוקותבגדי

משובח מפיב סחורהמיצרת



 בעז עציםגסני
 וד888ים פצע פיניכר

 11י8ש צרותלבנין,

88

המשרד:
 89 לילינבלום רח'תל-אביב,

 ברזלמחסני
בתשם

המשרד:
 87 ת"א יפו דרךתל'אביב,

 5116טלפון

 הפר.כז1תהחברה
 בע"מ וקךםוןלנייר

 ד.ת. 61 הרצלרח'
 ב י ב א ל-ת

 :החברים

 זילברשמין ז. את ר.האחים
 בע"סתורן
 גליקי.,
 בע"מ מוזאיבז.
 רוזנפלדא.
 בע"מ רפופורמפ.
 מדליםפ. שרגאי את ברזיליד.

 בע"מ שריון י.מחמני
 גרינציג ה.מ.
 מיזלב.
 קובוהאחים ובניי לוטנברגפ.

 בע"מ"המרחים"
 וריתוך ברזל רעבודותבית-חרושת
 ה ק י צ ת-י יב
 8 וארמטורות קיטור דודיתעשית

 בנין 8 וחריטה מכני מלאכהבית
 8 חצץ ומגרסות מנופיםטירות,

 8 דלק והובלת להחסנהמיכלים

 8 לבנין .ברזל .קונסטרוקצית.

 תעשיתי. וציור השקאהשלתומי
זו

 ורמיקליות קדיחה משאבותיצור

 בית-התעשיה ע"י פ"ת, כבישתל-אביב,
- 1275 ד.ת.  3080 טלפון 



 אלקים רוח אותו""ואמלא
 ובכל- וברעת ובתבתהבחכמה
 לעשות מהשבות לחשבמלאכה
 "ף ת ש ובנה ובכסףבזהב

 ף ס כמ
 בנים ולבנילבנים

 n"ua ישראלית ארגתעשית

 מובחרים צמר סריגייצרני
 וילדים גברית גברים,לבגדי

 הפקספיל פרכו בני-ברק, החרושת:בית
 9יע פלפון 58, נתלת-בניפין רח'תל-אביבהפשרך:



 מרגרינה יצרניאגורת
 בע"מ ישראלבארץ

הפייצרים

 ע ממ
 מזון לצרכיביח"ר

 א' פשה גבעתתל-אביב:

 1820 ת.ד. 5421מלפנן

 . ה ן י ר נ רמ

 מיוניתסלם

 ,י-----
. 

- -



נ 4 4
 אוטובוסיםשרות

 והנגב הדרום מושבותלכל
 : אוטובוסיםשרות

 )אילון( ירושליםרחובות
 ומיוחדים חדשיםאוטובוסים

 ם י ל ו י טל
-טיולים  לאילת 

 הראשי:ההשרד
 4596/7 טל. 27, הרצל רח'ת"א,

 : ם י פ י נס
 216 טל. נחלת-יהודה,ראשל"צ,

 205 טל. נס-ציונה,רחובות,

 212טל.סרפגד

 16טל.באר-שבע

מגדל

 בע"מ אלקוןהאחים
 ישראל תל-אביב, 7, הפשביררח'

 של הראשייםהמפיצים

 ק4 א,,ם

 צאצפנבנסים משאמכלניות

"פיירסצ?8
 תוצרם !כל פלגים צפנים*יםבסיגים

 2486 טלאן 1055 ד. ת. למכתביםהכתובת

 לפברקים:הכתובת
~LKONBRO 

Pקודים: R l W A ~ - ז ש  A C M E  

קואצפרפיב

וו?-
,! 5 FF~ בעדם 

 צחפירצת ישורמילח
 ע ק ר ק ת ק פ סא

 אפרמים מכונות לבניןבי"ח
 ברזל קונסטרוקציותצוודים

 1ום'נםקיבש
 2773-7166טל.מפרע-חיפה,

8

 נוזלים להחסנת ומנקים קיטור דודי. ובונהמתכן
 שמן מבעירי * אחרים המריםאו

 בישול מירי * ואחריםרוממיביים
 מיץ מרכזי 6 לממבחיםבקימור
 ו4 מחלדות לא מפלדה גבוהבווקום

 חוקי כל לפי ומשא לנוסעיםמעליות
 להרמת חשמליות גלגלות .הבמחון
 מפעלים ומדור תכון * בחרושתמשא

שונים.

 שאנן נוה רחובתל-אביב



 ע הנעה רצועות ש העברהרצועות
 למאוורש רצועות טריזיותרצועות
 צנורות 8 להשקאה גומי צנורות שרים
 בלחין לשמוש גומי צנורות שכימית לתעשיה גומי צטרות ש אש לכבויגומי
 תיקון וחומרי באק" "קאמלגבוה

TRANS-ש BELTING CONVEYOR 
VEEMULTI ש BELTING MISSION 

WATERש BELTING FAN ש BELTS 
CftEMICALש HOSES FIRE ש HOSES 

8HOSES PRESSURE HIGH ש ftOSES 
MaterialREPAIR and BACK CAMEL 

 של אחרים גומיומרצרי

 ר י י ד 1נ
YEARובהפצת בייצור העולמי השיאנושא פססני 

 וחקלאותו לתעשיה גומי ומוצריצמיבים
 : לישראל היחידים והמפיציםהסוכנים

.מז[ גנ=ם ב ו[ ננ 1 נ ת י ש- י פו כנו
~aUIPMENT 

 שי1זגאסזטג
 14 תקוה פתח דרך :תל-אביב

 הדר( בית (ay~ 20 הרכבתרהוב
 5455טלפון

 4475 טלפון 104, המלכים רחוב : ה פ יה

 בפ"ם",המנפר"
 גומי למוצרי חרושתבית

 ובית-החרושת: הראשיהמשרר
 7218 טלפון 1335, חיפה ד. ת. היפה,מפרץ

 :מניפים
 תחנת מול 9, הגליל רחובתל-אביב,

 המרבוית.האוטובוסים
 2195 טלפון 14, אלנבי רחובחיפה,

 - רחוב נעלי - בית נעלי - התעמלותנעלי
 ועקבים סוליות - פלסטיקה וצנורות גומיצנורות
 צמיגים חדוש - טכני ציוד - נעיםסרטים - טבוגיט מוצרי - מכוניות חלקי -מגומי

 יש 1 1 י רשח
ש

 וסבנן לשמניםבית-חרושת

 הראשיהמשרד
 יב ב ל-את

 37 תל-אביב - יפודרך

 2152 ד. ת. 2627טלפון

 ר מ צה
 כבא כפר בע"מ, צמר לעיבורמפעל

 תל-אביב המרכזי, המשביר בנין :המשרד

זו

 ומכבם צובעמעבר,
 של מהגז הצמראת

 החקלאייםהמשקים
בארץ.

 ואריגה פרינה לחומימטויה
 וצמר-נפן צמר שמיכותתעשית
 מזרוניה 8 שונים שטיחיםתעשית



 בעיים ותעשיה ולמפחר לצנורות המאוחדתהחברה

 הראשי:המשרד
 89 לילינבלום רח'תל-אביב,

 2185מלפון 629 ד.ת.

 בע"מפלמרנספ1רמ
 בפוח - בין-לאומיתהובלה

 פרטיים מחסנים * באויר הובלה * ערובה מחטני * אניותמוכני

 ותיירות לנפיצות ישראלי משרד ת ו ע י מ ל-נפ
 4388/89 טל' 109, אלנבי רח' ת"א, : הראשיהמשרד

 4563 טל' 1681, ת.ד. 74, המלכים רח' חיפה, 4310 טל' 119, ת.ד. 1, בן-יהודה רח' ירושלים, :סניפים

 ימערכותי' עלחתום
 העברי ואיש-הצבא הפו"מירתוו

 ל"י 1 חוברות( )8 לשנה החתימהדמי
 ההוצאה ספרי על פיוחדת הנחה ניתנתלפנויים

 8~1 ד. תל-אביב,ת. 57, בניפין נחלת רח' הפערכת:כתובת



 בע"מ חקלאית ק1אנפרמיביתחברה

8

 עפר לעבודת : ובמיוחד צבוריות עבודות חקלאות,עבודות

8

 וכו' והשקאה נקוז תעלות דרכים, יישור עפר, בריכותבנין

ש4

 ביותר חדישות מכונות של מלאצייד

 הראשי:המשרד
 3122פלפון 125 אלנבירחובתל"אביב

 הישראליתהחברה
 ב וציודטרקטורים

חיפהתל-אביב
 19א הנאמניםרחוב 7 ברזילירחוב
 ת.ד.61פל.3ח4 נד.א17פל.6ש3

 ז"ול ומעים 1"זל, *(נחציםפרקפירים,
 של וכו' דחפורים מייצרי-זרם,ימיים,
 אגוו9חשזגם TRACTOR"0ם

 הסוגים פכל חקלאיים פכשיריםפכוננת
 1 0 א א ס ש ש אש



 פז לאעושבלש א"יחברה
 חיפה ל ירושלים - יפז -תל*אביב

A~SI"נישקו "פורד 
 מסונפותחברו

 בע"מ ביתיהדר חברת*
 בתל-אביב הגדול המשרדיםבית

 בע"מ הנדסית להספקה חברה*
 ובתי-מלאכה למוסכיםציוד.'

 ומכונות הנדסיתהספקה

 בע"מ יוצראבל*
 המפיצים ומכשירים, מכונות להספקת ישראלית-בלגיתחברה
 בלגיה פברימטל חברי של ונציגים "סיקומום"של

 בע"מ אטלס*
 בע"מ ישראלית-שבדיתחברה

 בע"מ כנם*
 בע"מ ולבנין להשקעותחברה

 של, פנסתלנפלי

 בע"מ מגרצ'טווד*
 קופות-פלדה למכוניות, מרכביםתעשית

 וכו'. פלדה רהיטימשורינות,

 בע"מ אלקטרה*
 חשמלית והנדסה אורורקירור,
 בע"מ "וסטינגהוז"נציגי

 בע"מ אביזר*
 מכוניות חלקי לתעשיתחברה



 תש"י בשנת תקריי - "יכיןמפעלי
 : הדר מטעיעבוד1(

 בפרדסים דונם 14.500 עבוד - בע"מ. ופאז"א( "יכין" של )מיסודה לחקלאות קבלנית חברהחק"ל,
 בעלים. ל-522 השייכים מושבותב-21
-"חקל  הנטוש. מהרכוש מטעים דונם 12.000 עבוד בשותפות - יכין" 

 : משתלות ירקות,גידול2(
 מושבות. ב-9 נוספים דוגם 5000 - מתכן , מושבות ב-8 דונם 4200 מעבד בע"מ, ירקותחקל

 משתלות. דוגם 400 י לזרעים דונם 1000 ; ירקות דונם 3600מהנ"ל
 : פרימגילוח8(

 ו-13.500 לחו"ל פרי תבות 600.000 1949/50 בעונת שווקה - בע"מ חקלאית שתופית אגודה"יכו"
 מקומית. לתצרכתטונות
 הדר. פרי לשיווק המועצה של הכללי מהמשלוח 15% מהווה שברשותה הפריכמות

 : ירקות ושמורי הרר מפרי לואיתוצרת4(
 מקומית. לתוצרת ירקות ושמורי רבות, ממותקים, מיציםליצוא, פרי ולמיצי לרכז עובד הדר פרי טונות 6138.5 : הייצור י בע"מ שמורים לתעשית חברה"יכין",

 : חקלאיתהתישבות5(
 בשטח עצמאים, אמצעים לבעלי חקלאיים ישובים ומכין מארגן - : עממית התישבות -"יבין"
 לרשותה. שנמסרו הקיימת קרן אדמות דונם 20.000 שלכללי

 החולפת לשנה ל"י כ-2.250.000 הוא המסונפים המפעלים של העבודות היקף : ל כ ה ך מב
 שנתי. באופן איש כ-2000 בהםומעוסקים
 4365~158*. פלפנן 48, לילינבלום רחוב תל-אביב. הראשני:המנםרד

 בע"מ גיילמזך.
 הסוגים מכל בניןחמרי

 .ש

 66721ח4455 טלפון 817 ר. ת. : ב י ב % ח לת

 8172 טלפון 52 ת.ד. : ה פ יה

 8118. טלפון 687 המד. : ם י ל ש ו רי



 ודיזלים אומובוסים משא, מכוניותן

 בישראל: ומפיציםסוכנים

 בע-ם "נוע-חברת
 4031 פלפק בע"מ. "נוע" חברת בנין פינה. ראש כבישתל-אביב



תנובה
מאגדת:

 משקים של רבות ומאות חקלאיים ישובים400
 של ושיווק לתעשיה הארץ איזורי בכלבודדים
 ומעבדת חלב למכירה מוציאה החקלאית.תוצרתם
 ובמושבות בערים במחלבותיה למיניה חלבתוצרת

וזוכרת:
 ריבות, דבש, דגים, עופות, ביצים, פירות,ירקות,
 פודינג, קורנפלור, ופירות, הדר מיצישמורים,
 רפואה צמחי, צוף, עמילן, שוקולדה,חלבה,
 פרי. עצילשתילי

נוטשווקת:
 החקלאי המשק של התוצרת מכל70%

 ל א ר הש ת נ די מ ב ב ר עו מ ה רי ב עה-

.,.(,;,,;;1,, , 



 ענששש1
 בעעו ל13כפפיל פברהשונש
 2iTS שנמנצצשנצנ(נ .עש3ססששמבצ
 HAIFR NERR KFARATA חיפה עי אתאכפד

 כוזנה.אריגה.מתפרהמטוית
.SPINNERS.HEA~ERS-אסזזסם

M A K E R S - ט ק

ת ר ב תח ב ה  S L I B S I D I A R Y

 בפ'יפ בידשנה פכפפ*לפפפלי
LTD.WORVS :1alrlil guaDnnEi 

ץ ר פ B חיפהמ A Y  H A I F A  

. ה נ ב ל  מרערי(ציה עביעה.ה
ה י צ ז י ר ו פ נ  אריגים עולם

M E RDYSING. BLEACHING. 
S A N F O R I Z I N GC E R I Z I N G .  

F A B R I C Sר 4 0 ץ 5 א  O F   
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dhא ב צ ל הגנה  א ר ש י ל  
'  ת8 1 כ ר פ "ם ת א צ 1 ה-

 : מערכחנ ולמנתי צבא לאנשי ממחרת בהנחהונתמם ת" 1 כ ר ע "מ ת א בהוצ שיצאו ם י ר םם

 גבוריהמורשים הנחה רגיןמחיר
 ישראל מספרות עוזפרקי
 ל"י 1.000 ל"י 1300 ר ז ש ז. מבוא דברי ד. ע ל ג ל ב ב ו ר זליקט

 בדורנו הערביםצבאות
 0.450 " 0.600 א ר ג א מאת ומדינותיהם. עמיהם רקעעל

 העתיקה העירולגילת
 העתיקה ירושלים של והקרב המצוריומן

 0.175 " 0.200 ה ג י ד עמאת
מעוז"עציון

 ר י מ ט א. רב-סרן מאת המערכה. עדותא.

 ק ופ א א. מאת בתיל, לוחמיםב.
 7 0300 "0.650' ך י ד י י. רב-אלוף הקדמהדברי

 לארץחישראל המחתרתבדרך
 0380 "%0ש גלאי נ עברת סטור פ. קמאת

 חיחחי הגנתפרשת
 o.2oa "0~1 ן י ל ריב נהמלברד

 0.275 "0.350 ד ו ה מי ע א. מאת עברי. תותחןרשימות הסני עלתותחים
 הקדמיתכעמרה

 המערכה מן סיפוריםמבחר
 0.175 "0.200 תלמי אפריםהמלבה"ד

 בנחשון"מבצע
 0.100 "0.130 לירישלים הדרך לפתיחתהמערכה

 במערכה( )עין-גב הכנרת בקדמתהמצורה
 ן 1 מ ר כ ד. רב-סרןערד
 0.950 "1.400 ן ו י ר ו ג - ן ב ד. מבואדברי

 במערכה הנגבהטיבת
 0.750 "1.000 פלמ"ח חטיבת של וקרבותיהקורותיה'

 מאורםבכל
 ישראל במלחמת למופתמעשים

 משש "יש03 בר-יוסףיקטיהושע

 צבא:אנשי
 : חותמים:ה לרכוש. מעונין שהנך הספרים את לך שיספק מנת על ביחידתך לשק"םפנה ביחידת שק"ם סעפי לכל אלה ספרים מספקים שק"ם של הראשיים המכירהסחסף

 תאר בחבילת לביתך שמצאו הספרים דואו: המחאתבצרוף 168 ת.ד. תל-אביב, 57 בחלת-בנימין "מערכות" הכתובת לפי לשלוחהזמנות



א8נ ב צ ל הגנה  א ר ש י ל  
 ת= 1 כ ר ע "ם ת א צ 1 ה85נ

םםפר'ם ר ד ח  

 ו[ וב 1 ר9 ר2 [ת, 1 ו- ל 1וו - ומנ"ל פנן הנהשצפתתות
 כץ אל. רב-סרןפאת

*. 

 המצודה נלכדהכיצר
 ובסיפור( ובצילום - עיראק-סוידאן מנשמרתכיבוש

 שדה יצחק אלוףמאת

 צבאיים- פושת ,.ספריבסדרת
 המלחמהעקרונות

 פון-קלא[זביץ ק. גנרלמאת
[נ

 של שניה פהדורהבקרוב

 שנצתההספינה
 חש"ו" אירופה "יציאת המעפילים אניתפסע

 להופיע:עומדים

 ארץ-ישראלמסע
 ווייול פ. א. של פיטך-םפאת

[נ

 ה המוב ק-ליעהה
 לקלעיספר-עוד

 אלירז אל. רב-סרןמאת



 בע"פ הפועליםבנק
 11פ16-4פ4 טלפנו תל-אביב זפ דארתבת

תהוו ו ש נ ל  והר1רבשת 

 לרש 6 פ שם ם םם

 an~alu לכל בנק *סקיפנהל

 לא"י החמצןחברת
 ואצטירו חמצן לייצורבצחר

 לאלקםר1ניםבי"הר

 0*2 דאר תבתחיפה,
 :טלפונים

 3295ששרד:
- 

 7215 חרושת: בית



ae

ן /
 העתידחזוך

 שהקימו החלוצים בלבפעם
 היפה במפרץ ב-1906עוד

 וסבון לשמן ביח"רהשומם
 קראוהו. "עתיד"ובשם

 צמח זו צנועהמהתחלה
 מפעל כיום -"שמן"
 והמשוכלל הגדולהתעשיה
 הקרוב. במורחבמינו

 י, ו שב 88,,



 בקובץ מעויותתקוני
עמ.,.

צ-לכתוב שורה טור . אחתבאחתמלמטה86'5ג,.
הצבא,הצבא."8ב,7.,'

 שלוהחברתיוהחברתי"1ב,10
 כולה המלחמהמסע את שילוצ"ל:מלמעלה21א'16

מראשיתו.

איגזיםאיגדםמלמטה32.817:י ביניהםביןמלמעלה810'60,.
 עד לטרזן יריחו-ראמאללהיצ"ל:מלמטה1צ'

 רמלה_

מיוחדיםמאוחדים".14ב'61
מושלמיםמולמיםשמלמעלה2א'145
במקלעבלהביורבצילוםבן167
 המשמרחיל ב' השדההיל"faענג

 ו,יפי!


