
תוששן(חקן,ן~4-"ונ"ת(ו,ם~"ויפוקח
כרמלמשהמיל')(אלוף

שלבעיצומהשנפלה,ההחלטה
חזיתאתלכונןמלחמת-העצמאות,

אחתאופרטיביתכיחידההצפון
כלעלמשותף,לפיקודהנתונה
-בההמוצביםהמזויניםהכוחות

אלאמוקדם,תכנוןפריהייתהלא
הקרביותהנסיבותשלתוצאה
הפלישהבעתבשטחשנתהוו
במאיב-15הארץלצפוןהערבית

.1948
הגבולותלאורךזופלישהעם

תמורותשחוללהובצפון,במזרח
מוקדאתוהעתיקהבשטחמפליגות

נתבררלמקום,ממקוםהמערבות
שלהקודמתההיערכותכימיד,

והתפרסותם,הלוחמיםהכוחות
וצרביההמלחמהתנאיאתשתאמו

ואנכרוניס-מיושניםלפלישה,עד
לנסיבותעודמתאימיםואינםטיים,

האו-ולצרכיההחדשותהמלחמה
פרטיביים.

הצב-האתגריםמוללהתייצבכדי

הפלישה,עםשעלוהחדשיםאיים
אתמחדשלארגןדחוףהכרחהיה

המרחבעלהפיקודיתהאחריות
הכוחותאתאחרתלחלקכולו,

משימותיהם,ואתבוהמוצבים
שלמהירתמרוןכושרליצור

ולה-הצפוןבמרחבהקרביחידות

כוח-האדםמשאביבכללשתמש
לרשותשעמדוואמצעי-הלחימה

אחת,לוחמתכיחידההארץצפון
אחד.בפיקוד
בתוךנולדההצפוןשחזיתוכפי

הת-צמחה,היאכך-המלחמה

המלחמה,בתוךוהתעצבהפתחה
המשתנים,ומצביהלצרכיהבהתאם
חמורות,ובנסיבותמהירבקצב
בחוצההצבאיות.למערבותאשר

יכולתשלרבהמידהאזהייתה
בשדהמפליגותלתמורותהסתגלות

ההתפתחויותחיזויכושרובןהקרב,
מטהאתלבנותכדיהצבאיות,

לחץתחתאותוולעצבהחזית

כללאורךהדולקתעצמה,המלחמה
זהמטהלהפעילונך;הגבולות
פעילותותחומיבכליעילבאורח

עלמשפיעגורםולעשותוהחיוניים
הצב-המערכותשלההתפתחויות

באכוונה,כתבנון,ביזמה,-איות
לוגיסטי.ובסיועבמנהלה
במהירות,נבנההמטהואכן,
אתלסגלהעתכלועשהונתרחב
יחידותעללפיקודשבידוהכלים

הןאףשנבנוגדולות,אופרטיביות
הנכונהולהפעלתןהמלחמה,בתוך

הפולש.האויבשלהכרעתולצורך
וחציכחדשיים1948,באוגוסטב-6
הוציאהצפון,חזיתכינוןלאחר
הרמטכ"ל,בחתימתהכללי,המטה
לארגוןהפקודהאתדורי,יעקב
חזיתותבארבעכולההארץ

כברהצפוןחזיתכשניסיוןמלחמה,
לשמשיכולומטהועיניולנגדמצוי

בכלהמטותבארגוןכדגםלו
בארץ.החזיתות
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משוחררכרמליחטיבתמרחב
הק-ובשיאהמלחמת-השחרורשלבעיצומה

לארץ,ערבצבאותשלהפלישהבעתריטי,
שלשחרורוכלילהושלם1948,מאיבאמצע
חיפהאזור-כרמלי""חטיבתמרחב
מוצבתהייתהבו-המערביוהגליל

ובקשיות-רצוףבאופןנלחמהובוהחטיבה,

המלחמה.שלמראשיתהעורף
ב-22עודסופיתשוחררההעירחיפה

השתלטוחורשאותוסוףועד1948,באפריל
הכרמלהרשלשטחומרביתעלכוחותינו

ומורדותיו.
שוחררעצמההערביתהפלישהבליל
חטיבתגדודיפריצתלאחרהמערבי,הגליל

מןמשולבבמהלךהנצורהאזוראלכרמלי""
במגמה-כדרוםהיבשהומןבצפוןהים

ולציידםהבודדיםהיישוביםאתלחזק

הילדיםאתלהוציאוכןהפלישה,לקראת

שלבסופםהפלתי-לוחמת.האוכלוסייהואת
המערביהגלילנמצאיוםאותוקרבות

כולו,משוחררכשהואהמלאהבשליטתנו
מבוצרהתנגדותככיסעודנשארהעכוורק

ויחידותערביותכנופיותבידיהמוחזקהיטב

עיראקיות.צבא

העירעלמלאמצורהטלנושהיותללא

בקרב,להכריעהנמרצותהכנותכדיתוך
העייפותהאובייקטיביים:הקשייםחרף

שהחטיבהמלחמתיבציודוהמחסורהגדולה
בו.נתונההייתה

ואתההצלחהתנופתאתלנצלבמגמה
כדיוכןהתקפתנו,שלהמהממתההשפעה
מןהפלישהסכנתאתהאפשרככללהקדים
ראשיתעםמידנערךהמזרח,ומןהצפון
בלילההגבולות,לאורךהפלישהקרבות
מחטיבת22גדודבמאי,ל-1617שבין

עםשנפתחהעכו,עללהתקפהכרמלי""
כוחותינונכנסולחודשב-18בוקר.דמדומי

מלאה,השתלטותעליההשתלטולעכו,
הושלם,בכךבה.התנגדותכלוביערו.

אשרחיפה,מחוזשלשחרורוכליללמעשה,
המערבי,הגלילואתהמפרץאתכלל

עלמופקדתשהייתהכרמלי","כשחטיבת
השיגהרבים,חדשיםעליוונלחמהזהמרחב

במלחמה.מטרותיהכלאת
שחייבמוזר,מצבהארץבצפוןנוצרעתה

בנ-לפגושכדיומידית,חדשההיערכות
בגבולשבמזרחבעודהחדשות:סיבות
שלערכיתפלישההתחוללהוירדןסוריה
היישוביםהיטב,ומצויריםסדיריםצבאות

חטיבתויחידותאיוםתחתהיוהירדןבעמק
קשההתקפהלחץתחתנתונותהיוגולני""
והגלילהמפרץיישוביהריאבדות,וסבלו

חטיבתויחידותשחרורנושמיםהמערבי
מקרבות.בטלותכרמלי""
שלההיערכותכילפתע,התבררהנה

הקודמתהחלוקהתוךהאחרוניםהחדשים
ומזרחמערבלמרחביהארץצפוןשל

וחטיבתגולני""חטיבתהחטיבות,והקצאת
היאכשאחריותןלכאן,וזולכאןזוכרמלי","
לגמרי.התיישנה-מוגדריםלמרחבים
מאורגנתשהייתהכרמלי","חטיכת

-הצלחותועטורתקרבותלמורתכהלכה,

עםאשרהעליון,לפיקודכמובן,עתה,קרצה
ניצבהסדירים,ערבצבאותשלהפלישה

רבות,בגזרותקשהצבאילחץבפניפתאום
זוחלתוהאימהמוגבליםשלרשותווהכוחות
שניס-אלאהארוכים.הגבולותכללאורך
כרמלי""חטיבתכוחותשלההפעלהיונות

מקרייםעודשהיוהכללי,המטהעל-ידי
ולאהחרשיםלצרכיםענולאומאולתרים,

יכולתםמלואאתלהפיקעשוייםהיו
וכוללניתמתאימהבהיערכותהפוטנציאלית

הארץ.בצפוןהמוצביםהכוחותכלשל
המערביבגלילהקרבותתוםעםמיד

להעבירהכלליהמטהמןהוראהתקבלה~

אלכרמלי""חטיבתשל22מגדודפלוגה
חטיבתמפקדלרשותהמזרחית,החזית

בתחנתכלשהיפעולהביצועלצורךגולני","
מיד.נתבצעההפקורהבנהריים.החשמל

דעתי,אתהסתרתילאהחטיבהכמפקדאך,
ופיצולההחטיבהמןחלקיםקריעתכי

לחץתחתושם,פהפרצותסתימתלצורך
משגההיא-הפלישהשלהקשותהנסיבות

האופרטי-הצרכיםעללענותכדיבהואין

עלולההיאועוד,זאתשעלו.החדשיםביים
אחתשלהמבצעיכושרהלחיסוללגרוםאף
ביותרוהמנוסותהמוכשרותהחטיבותמן

עת.באותה
הפיקודכימידע,לאזניהגיעבינתיים

יחידותעלבפיקודשינוייםמתכנןהעליון

אתזובדרךכביכול,לפתורבמגמההשדה,
השונותהחזיתבגזרותהמעיקותהבעיזת

ד'הביטחון,שרשלביומנואףהמלחמה.של
רשוםנמצא1948,במאי19מיוםבן-גוריון,
אתלהחליףהחלטנו"כיעכוכיבושלמחרת

במשהגולני']'חטיבתמפקד[מונטגמשה
ולמסורכרמלי']'חטיבתמפקד[זליצקי
כרמלי'".'עלהפיקודאתלמקלף
שםהכללי,למטההוזמנתיבמאיב-20
האירועיםלחץתחתדחוף,דיוןנערך

הרמ-כהשתתפותהקרב,בחזיתותהקשים
ידין,יגאלאג"ם,וראשדורי,יעקבטכ"ל,

בן-גוריון.דורהביטחון,שרגם-ובחלקו

בדברשונותהצעותעלוהדיוןבמהלך
שלוצירופיםיחידותוהנעתמפקדיםחילופי
לצרכיםכאילולענות,כדייחידות,חלקי

קשותחזיתבגזרותפרצותלסתוםדוחקים,
השעה.ובלחץהאלתורבדרךבמזרח,

מריסוקהחששביעוררוכאלהמהלכים

מיוםפקדתיעליהכרמלי","חטיבתשל
ניסיוןבעלתחטיבהראיתיובההיווסדה

עללוותרשאיןמבצעית,ויכולתקרבי
וזאת,אחת;כיחידהעצמתהועלשלמותה

החרש,למצבנאותהתשובהלתתבלא
הכוחות.הפעלתבדרךחדשהגישההמחייב

החזיתהקמת
הג-התמורותעםהאלה,החרשותבנסיבות

ובגזרההמערביתבגזרהשנתחוללודולות
נאותיםתנאיםליצורוכריכאחת,המזרחית
-הכוחותשלואפקטיביתנכונהלהפעלה

המוצביםהכוחותכלכילהציע,לנכוןראיתי

ללאואילך,מעתהיועמדוהארץבצפון
בלאשיפעילםאחד,פיקודתחתשהיות,
ממששנתיישנההמרחביתלחלוקהצמידות
החרשיםבתנאיםכידעתי,הסברתיבן-יום.

מרחבשלהמלאהשחרורעםשנוצרו
במרחבהגוברהלחץועםכרמלי-"חטיבת
בחלוקהטעםעודאין-גולני""חטיבת

כפיוקבועים,מוגדריםחטיבתייםלמרחבים
כוללפיקוררקהפלישה.ראשיתערשהיה

ול-להניעחפשישיהיהבשרה,ומשותף

האחר.הצפוןבמרחבהכוחותכלאתהפעיל
בהתאםשבהתהוות,ואלההקיימיםאלה

תלותובלאבמהירות,המשתניםלתנאים
המרוחקהכללי,במטהחטיבהכלשל

המירבאתלהפיקיוכל-המערכהמשדות

הצדעללנצלכולם,המזויניםהכוחותמן
ולענותבקרב,כושרםאתביותרהטוב

שמתעוררים.לצרכיםבמהירות
ואחרהעליון,בפיקודזורחופהבפגישה

כיהכולהשתכנעוביסודם,הדבריםבחינת

והפיקודהמבנהשלהקיימותהמסגרות
שינויטעונותאכןוהכפיפויותוהמרחבים

לצרכיםעודעונותהןואיןהואילמידי,
להעמידישכיהדעה,נתגבשהכךהחדשים.

דבראחד,פיקודתחתכולוהצפוןאת
הציודהיחידות,שלמהירריכוזשיאפשר

הנוצרתחדשהכובדנקודתבכלוהשירותים
שללצרכיםובהתאםהמערכהבשדות
הזדקקותבלאוזאת,;יזומיםהתקפהמבצעי
הטבעבררךאשרהכללי,למטהמופרזת

ובמהירותביעילותלטפלמסוגלאיננו

אשרדוחקותאופרטיביותבבעיותהנחוצות
דרגללאלוחמות,יחידותשלגדוללמספר
פיקורי.ביניים

הובאהזודחופהסיגיהאשרהביטחון,שר
אףלבסוף,הסכמתו,הואאףנתןבפניו,
רודשלביומנווחקירות.שאלותבלישלא

:כתובנמצאבמאי))20יוםמאותובן-גוריון
חזיתעל[העליוןהפיקודמקבלזליצקי

הכלליכמטהזופגישהשלבסופההצפון].

כלועלהארץצפוןכלעלהפיקודעליהוטל
בשלביוהנמצאיםבוהמוצביםהכוחות

מתמנהמקלףכשמוטק'ההתארגנות,
הנסיבותבלחץכרמלי"."חטיבתכמפקד

זו,בפגישהדעתו,נתןלאאישוהאירועים
מטהשלתפעולוודרךהיקפוסבנהו,על

עלאלאלהקימה,הוחלטזהשאךהחזית,
בלכד.כינונהשלהעיקרון
מטכ"ל-שלהמינויכתבהוצאבמאיב-22
חזרמבחינתיהצפון.חזיתלמפקדאג"ם

בראשיתשהיהלמהמסוים,במובןהמצב,

מנתהאשרלבנוני","כשחטיבתהמלחמה,
מרחבכלעלפרוסהוהייתהגדודיםחמישה
צפוןכמפקדלפקודתינתונההייתההצפון,
המלחמה.לקראתהנערךכולו,הארץ
בתכלית,בינתייםהשתנושהתנאיםאף
ועלייישוביועלכולו,הצפוןמרחבהרי

תקופהמאותההיטב,לימוכרהיהבעיותיו,
אחר,ובפיקודאחתיחידההיווהשהוא

הראשו-ובשלביהמלחמהטרםשלבתקופה
נים.
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שחלהההחמרהעםהשתנהזהמצב
הגיוסועם1948,פברוארבחורשבקרבות

גדודיםלהקמתנוספיםלוחמיםשלהנמרץ
בהתפת-המלחמהשחייבהכפיחדשים,

לבנוני""חטיבתחולקהאזאוחותה.

וחטיבתכרמלי""חטיבתלשתיים:הגדולה
באחריותנושאתמהןאחתכשכלגולני","

ופונהבמזרח,וזובמערבזומוגדר,למרחב
אתלהגבירכדינוספיםגדודיםלהקמת
.כוחה

הקמתעלההחלטהעתהמשנתקבלה
מהכאמור,איש,עדייןידעלאהצפון,חזית
והרכבו.המטהתקןיהיהומהתלבשדמות

מינויעלהחלטהאלאבעצם,זו,הייתהלא

כלאשרכולה,הצפוןלחזיתאחדמפקד
כשהפיקודלו,כפופיםיהיובההכוחות
הנחוצותהסמכויותאתלידיומוסרהעליון
אתלארגןהצבאיות,המערכותעללפקד

מטהאתלעצבגםכמוולהפעילן,היחידות
לצרכיםובהתאםבמקוםשיקוליולפיהחזית

מוטק'הכיטבעיזההיההנסיבות.שיכתיבו

יבואהחטיבה,מפקרסגןאזשהיהמקלף,
יחרעבדנוכרמלי"."חטיבתכמפקדבמקומי

המלחמהפרוץלפניעודארוכה,עת
בהתאםובניינם,הכשרתםהכוחות,ובהכנת
למלחמהוהיערכותהה"הגנה"לתחזיות
הייתהסדירים.ערבייםצבאותעםהצפויה
במצוקותשנוצקהעמוקההבנהבינינו

מט-לנוהמשותפותובעיותיהן,העתים,

הרבההרחיקויחסינושנינו.אתרידות
דברהשוטפת,העבודהלעניינימעבר
והפרהמחשבותינודרכיאתמאודשקירב

כלאתהקדשנולהםבענייניםרעיונותינואת
זמנים.באותםחיינו
הייתיבטרםעודהחזית,כינוןעםמיד

כבדבלחץהנתוןבמזרח,הקרבותבשטח
מחשבותגלגלנוכברהאכזרית,הפלישהשל

שליזומהלהפעלהמקיפותתכניותותכננו
ובשיטותבהיקףהצפון,בחזיתכולםהכוחות

להט-וראוידוגמתם.ידענושטרםובהעזה

רעיונותמשנולדוויותראפשרכיעים,

רש-בישיבותמבצעיותותכניותלפעולה

ועלוצפוהםהשונים,המטותשלמיות
בשיחותבשדות,בדרכים,מקריות.בפגישות
אלהשלספוגטגייםובמגעיםחפשיות
כירומה,במלאכהועשובאחריותשנשאו

ביותרונועזיםמקורייםגדולים.ודבריםקרה

בהקשבהשנערכואקראיבשיחותעלו
משותפתובאחריותטובהבחברותהדדית,

שונים,ותפקידיםדרגותלבעליאשר

מתוכנןמסודר,באורחמכןלאחרשעוצבו
ורשמי.

הסוריםלחץמול
בי-הכלליבמטההישיבהמןלצפוןשוביעם

הח-המנהלהמקציןללא-שהיותקשתי

מטהקרוןמידלהתקיןענבר,בן-ציוןטיבתי,
מזכירותפיקוד,לשירותיאבזריו,כלעל

שדה.ולמטבחללינהסידוריםכוללוקשר,
צורפוואליומנהלה,כקצךענבראתמיניתי

וטבח.מזכירהקשר,שליש,גם

מזרחה,זהברכביצאנוהיוםלמחרת
אי-שם,הרכבאתהצבנוהירדן,עמקלעבר

מקוםהמושבה,יבניאלבשוליקטן,בחורש
החזיתלמטהארעישדהכבסיסשנקבע

הפלישהשלבעיצומהזההיההמצומצם.
בעמקבולטת.תאוצהאזשהפגינההסורית,

היחידותשלהלחץקרבות,השתוללוהירדן
כחמור,תוארוהמצבקשה,היההסוריות

אתלבחוןכרימידלשםלרדתברעתיהיה
וכה,כהפנינובטרםאך,במקוםהעניינים
וחגויבניאלבשמיסורייםמטוסיםהופיעו
גםפקדוהםכךכדיתוךנמוך-נמוך.מעליה

עלהשתטחנוהתמקמנו.שבוהחורש,את
טוב,ולוחםמנוסהאשףכשהטבח,הקרקע,

ויורההפולנירובהואתמכווןעמדה,תופס
חולףסורישמטוסאימתכלבמהירות
הצלחה...ללאאךמעלינו,

ירדתיבוץ,שלבהסוואהקטנה,במכונית

באופןסובבוהאויבמטוסיהירדן.לעמק
מטיליםראיתיםואףבשמיים,למדיחפשי

בררךהדגניות.באזורושם,פהפצצות
בעמקמשקיםשלפרותעדריראיתילמטה
עבראלמערבה,בשדותמתנהליםהירדן

משמע,רוחי.אתהעכירוהדבריבניאל,
לנטישהסידוריםעושיםהמשקיםאנשי

דואגיםכשהםהיישובים,שלאפשרית
להצלה.הניתןכלזמןבעודלהציל

מפקדשחם,במישאלפגשתיבדרך
ההיאבעתתפקידומהידעתישלאב"הגנה",

לתפקידושאלתיוההוא.במקוםמעשיוומה

נשלחכילי,סיפרוהואאלה,בנסיבותשם
העליוןהפיקודעל-ידימספרימיםלפני

פוריהבסביבותבהרים,שניקולארגן
ההתפתחויותונוכחלמקרהויבניאל,

היישוביםאתלנטושהכרחיהיהבקרבות

עליוידעתישלאדברמערבה,ולסגת

אז.עדמאומה
המפקדיםכברידעובהא',לדגניהבאתי

שלהמינויועלהצפוןחזיתהקמתעלבמקום
סיירתיהמטהלחדרניכנסתיבטרםמפקדה.

האנשיםאתוראיתיובסביבתו,במשק

ומטוסיהםהעתכלהפגיזוהסוריםבעמדות.

בסיוריהזמן.כלוירוהמשקיםמעלחגו
ומ-טרקטוריםמכוניות,בעשרותניתקלתי

בשטחוחשופיםפזוריםחקלאיות,בתות
למטוסיכטרףוהםהסוואה,כלללאפתוח,
ללמודוביקשתיהתמיהני,זהדברהאויב.

בשליטההיושלאאחריםענייניםעלמכך

באזניהערתיבמקום.הפיקודשלטובה
שהחזיקגולני""גדודמפקדברושי,יצחק

ומןקשההזנחהזוכיהירדן,עמקבגזרת
ביןאלהאלההכליםאתלהביאהראוי
הסמוכים,והמטעיםהחורשותשלהעצים
ללחץאזנתוןהיהיצחקלרוב.שםשהיו
ניפגעיםעלחוזרותידיעותנוכחקשה,

בזהלדגניההמובאיםופצועיםצמחבאזור
אתקלטאםבעיניהיהוספקזה,אחר

בנדון.משהולעשותבכוחוישואםהערותי
המאורעותחמורות,היוהקרביותהנסיבות
כשהשליטהמסחרר,בקצבנתרחשוהקשים
החמירהמצברפויה.לינראתהעליהם

ושער-הגולן.מסדהונטישתצמחאבדןעם

נוכחדאגהנתמלאתיהגדודלמטהבבואי
הולךוזהבאזההקשות.ההתפתחויות

משפונורעותה.אתרורפתרעהובשורה
עלהסוריםלחץגברומסדהשער-הגולן

זהאחרבזההיבאוופצועיםהרוגיםדגניה.
המטהלחדרהגיעוכשקצתםצמח,מעבר
ועלהמטהעבודתעלהקלשלאדברעצמו,

מןקטועותידיעותהגיעוהגזרה.עלהפיקוד
שמוינומבליהקרבות,שלהשונותהגזרות

מיריתתגובהוננקטהכראויהוערכוכהלכה,

המאורעותכיהייתה,ההרגשהנאותה.
מספקתשליטהללאושוטפים,תוכפים
להתייצבותנחוציםכוחותוללאבמצב
הסורים.הסתערותנגדאיתנה

בתוךוסובבתיהמשקלחצרויצאתישבתי
שבעמדות,האנשיםוהתעלות.העמדות

יגעיםנראוהחטיבה,ולוחמיהמשקיםחברי

ונחושי-בדרך-כלל,ואיתנים,שקטיםאך

למרותויהי-מה.מעמד,להחזיקהחלטה
לגונןבתפקידםדבקיםהיוהםהקשההלחץ

ביניהםהיוהתוקף.אתולהדוףהמשקיםעל
מכשוליםבהצבתגדולהתושייהשגילו

בקבוקיובהכנתהאויבלתנועתמאולתרים

לפיתמידולאעצמית,יזמהתוךמולוטוב,

והכוונתו.הפיקורהוראת
לי,הוכיחהבמקוםהפיקודסדריבריקת

הרא-המפקדיםביןהתפקידיםחלוקתכי

וגבולכראוימוגדרתהייתהלאשיים
הח-מפקדלמרי.מעורפלהיההסמכויות

בהכוונתגורםהיהולאבמטהוהיהלאטיבה
ההתרחשויותבמוקדהצבאיתהפעילות

תוספתבהשגתאזטיפלהואכיעת,באותה
המטהמןאחרצבאיוציודותחמושתנשק

יצחקהמג"רהיההגזרהמפקדהכללי.
מחטיבתגדודואשרגשראישברושי,
פלוגהגםועמובקו,מוצבהיהגולני""

מןבדחיפרתשהועברהיפתח","מחטיבת
שלהעיקריחלקהמוצבהיהשםהצפון,

באותההאחראיאולם,פעלה.ושםהחטיבה
משההיההירדןבעמקהמלחמהעלעת

הקרבותהחרפתעםלשםשנשלחריין,
אףכהלכה,מוגדרהיהלאותפקידו
שלזומעלהיאסמכותוכילהבין,שיכולתי

בעצם,מה,לדעתהיהקשההגדור.מפקד
מוזרבסידורהחטיבהמפקדשלמעמדו

זה.ומאולתר
כשהלוחמיםיכולתו,כפיאחדכלפעלכך

ובתעלות,בעמדותבשטח,בחוץ,עצמם
המסת-גדולה,סוריתעצמהמולנלחמים

;ובארטילריהובטנקיםבמטוסיםייעת
הרלהלעצמתםיחסחסרתעצמהווהייתה

הקיבוציםחבריהיהודים,הלוחמיםשל
בנשקאדמתםעלשנלחמוה"הגנה",ואנשי

גדולה,בנחרצותאךליד,הבאובכלקל
גרמהואףאויביהםאתאט-אטשהתישה

לתוךלפרוץניסושהםככלאבדות,להם
המשק.

ארבעהלארץהגיעועצמוזמןבאותו
גלגליעלישניםתותחיםראשונים,תותחים

תביעותוהעלורבההתרגשותשגרמועץ,
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בארץשונותחזיתמגזרותמפקדיםשל
האשכוחאתולחזקבתחומםלהציבם
חומרתאתכמובן,הסביר,איש-איששלהם.
מופקד.הואעליובמקוםהמצב

להכריעכנראההתקשההכלליהמטה

ודורשר-הביטחון,עםהתייעצותבלאבדבר
שניכישיקול-דעת,אחרפסק,בן-גוריון
להגנתיישלחואכןהארבעהמןתותחים

יוצבוהאחריםשהשנייםבעורעמק-הירדן,

ירושלים.באזור
עתבצפוןהלוחמיםבעיניגדוליוםזההיה
המשקיפיםההריםבמרומיהתותחיםהוצבו

פגזיםלהמטירוהחלועמק-הירדןעל
מעברהסורי,הכוחכיווןאלמזרחה,

שניבעמק.המוצביםולכוחותינוליישובינו
באורחלשנותכמובן,יכלו,לאאלהתותחים

שאנשיכפיזו,בחזיתהמצבאתיסודי
שלהםהכיווןמכשיריקיוו.אוליהיישובים

לקויהיההדיוקביותר,משוכלליםהיולא

הקימוהםאך,מועטות.והפגיעותמאור

ההתנגדותלמאמץוהצטרפוגדולרעש
הכוחותאתלבסוףבלםאשרהכללי,

רגביה.בשעריהסוריים

הסוריתהפלישהעםאחתובעונהבעת
עמה,ובתיאוםב-15.5.48הדגניותלאזור
דרומהעיראקייםכוחותפלישתהחלה
ממלכתמכיווןלבית-יוסף,גשרביןיותר,
עלתחילההשתלטהעיראקיהצבאירדן.
החלמכןולאחרבנהריים,החשמלמפעל
הירדן.אתחוצהכשהואמערבהלנוע

על-ידיהירדןבגשריפיצוציםלמרות
על-לעכורהאויביחידותהצליחוכוחותינו,

ללא-ופתחולגשר,דרומהמעברה,פני
מפעיליםכשהםהקיבוץ,עלבהפגזהשהיות

בשנימסתייעיםואףמרגמותתותחים,
התנגדותאתלשבורבמגמהמטוסים,
המגינים.

העיראקיים,והשריוןהחי"רהתקפת

ומשלטהקיבוץעמידתאתלהכריעשנועדה
ונ-היום,למחרתהחלהכאוכב-אל-הפא,

התנגדותנוכח.תמימים,יומייםמשכה
חטיבתוחייליעצמםהמתיישביםשלעיקשת
ברק""גדודשלהכוחכשעיקרגולני","

הוכרעהקרבהרגניות.עלבמערכהמרותק
כשהםהעיראקים,התקפתבכישלוןלבסוף
הימיםבעצםוזאתגדולות,אבדותסובלים

באזורהסוריםהתקפתשלביותרהחמורים
הרגניות.

לעברוללחוץלתקוףהוסיפוהסורים
בהתקדמותבידיהם.הייתהכשצמחדגניה,
סוריטנקנפגעממש,בשעריוהמשק,לעבר
כאילו,זו,והייתהפעולה;מכללויצא

ונשנתהשחזרהבהתקפתם,נקודת-השבירה
העצמהכלשלמרותקרה,כךיום.אחריום

שלהמחץבגחכשלבידםשהייתההצבאית
המגי-שלהעקשניתעמידתםמולהסורים

אשרגולני","וחייליהמשקיםאנשינים,
רוחאתשברולאואבדותיהםכוחםדלות

חייהם.ועלביתםעללחימתם

ניכרים,עתודהכוחותהגיעובטרםעוד
הסתער-כלילנבלמובמהירות,שתוכנןכפי

מלחצם,לבסוףחדלוהםהסורים.ויות
ואתכוחותיהםאתמעביריםנראיםכשהם
בעיקרהעליון,לגלילצפונה,התקפתםמוקד

שםומשמר-הירדן,בנות-יעקבגשרלאזור
ולתקוףלהציק,והוסיפומחרשהתארגנו

כלבמשךאבדות,לנולגרוםואףלזמן,מזמן
באותםאולם,סיומה.עדהמלחמה,זמן

הסוריםשלזותנועההייתהעצמם,הימים

לפרוץהעיקשניסיונםלכישלוןאותצפונה
זהבאזורהגנתנומערךאתלערערלדגניות,

עקירתתוךעמק-הירדןעלולהשתלט
הייתהזוהתרחשותממנו.היהודיםיישובי

שזכובצפון,לכוחותינורבההקלהבה
לצורךולשהותלאורך-נשימהבינתיים

מחודשת.התארגנות
אתכלללאעדייןהצפוןחזיתשטח
חטיבתפעלהשםבמזרח,הגליל"אצבע"
זוחטיבהאלון.יגאלשלבפיקודופתח"."
ערבייםכפריםנגדפעולותשורתביצעה

לבנון,גבולועלל"אצבע",וממערבממזרח
אתשחררהיושע,ונביקדשמלכיה,באזור
ניסיונותאתובלמהבמאיב-12הנצורהצפת

לבנון.צבאשלהפלישה
הסוריםשלהפלישהמהלכיבלימתעם

מלכיהבאזורהלבנוניםושלהיררןבעמק

באזורהמצבשלההחמרהועםוקרש,
מןיפתח""גדודיבהוצאתהוחל-ירושלים

האחריותהמרכז.לאזורובהעברתםהגליל

חטיבתעלאזהוטלההעליוןהגליללמרחב
המשקיםמאנשישנתלקטההחדשה,עודד""

הכוחעלזה,כשמרחבחדשים,וממגויסים
ועומדהצפוןלחזיתמצורףבו,המוצב

לפקודתה.
הןהגליל",באצבע"המצבמשהחמיר

והןבמזרחהסוריםשלהרצוףהלחץבגלל
במערב,הכנופיותשלההצקותמשום
עודד""חטיבתשלבכוחהאיןכינתברר

כרמלי""וחטיבתבמשימותלעמורבלבד
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לחמהשםהמזרחי,העליוןלגלילהועברה
המלחמה.תוםער

אתלחשבללא-שהיותהתחלנועתה
מצבשלכוללתראייהמתוךלבאותמעשינו

טריטו-כיחידהכולו,הארץבצפוןהמלחמה
כלעלמלאהובשליטהאחת,ריאלית
תוךבו,המוצביםהמזויניםהכוחות
לצרכיבהתאםבמשולבלהפעילםאפשרות
יזמהליטולמגמהותוךשבאופקהמערכות

לאויב,להבתיבעשויהשתהיהאופרטיבית
ותנאיו.הקרבשטחיאתככל-האפשר,

ראשוןיזוםמבצעלקראת
והוסררגניהעלהזההקשההלחץתםרק

נתנו-הירדןעמקעלהמידיהסוריהאיום
התקפייזום,גדול,מבצעלתכנוןרעתנו
הימים,אותםעדוהיקפובסוגוראשוןונועז,

ו"גול-כרמלי""שבחזית,החטיבותכששתי
יחר.פעולהומשתפותחלקבונוטלותני",
מוחץהתקפיאגרוףלריכוזניסיוןזההיה

לנושנראתהכפיהעיקריתהסכנהבמוקד
ההתגוננותשפעולתבעודהימים,באותם
בעיקרמבוצעתהארוכיםהגבולותלאורך
שזהחרשותויחידותחיל-המשמרעל-ידי
גויסו.עתה

העיראתגדולבכוחלתקוףנועדזהמבצע
מדרוםעליההחולשיםהמשלטיםואתג'נין

הבטחתלצורךעליהם,להשתלטבמגמה
לנוהיהשנראהעמק-יזרעאל,שלביטחונו
יחר.גםומצפוןמדרוםאיוםעליושרובץ

מלחמתנובשיטותמכריעמפנהבכךהיה
-חרשותבעיותשהעלההפולש,באויב

-וארגוניותמנהליותאופרטיביות,
רוגמתו.ידענושטרםובהיקףלמדי,סבוכות
מאיימת,כבצבתאזנתוןהיהיזרעאלעמק

האויבשלמתואםבלחץאחד,יוםהעלולה
לגרוםכךועל-ידילהיסגר,ומררום,מצפון

במרכזו.לביתורו
מזהמעברההריםעלשלטוהאויבכוחות
ובדרום,בצפוןיזרעאל,לעמקמזהומעבר
הצרלמטה,העמקעלבאשחלשוהםמהם

טופו-לנחיתותונתוןביניהםלחוץיחסית,

נצרתהריעלמצפון,ואסטרטגית.גרפית
ערביותכנופיותשרצוהתחתון,והגליל
עלממעלעיניהםלוטשיםכשאנשיהןלרוב,
אותםמטרידיםשבעמק,היהוריםיישובי
מדרום,ולכבשם:לרדתומתאוויםבאש

ירדניותיחידותנערכוהמסוכן"במשולש"
כששלוחותיהןהיטב,מצוידותועיראקיות,

ומדרונו-כפריוהגלבוע,הריעלמתפרסות

יישובילעברנשקןאתמציבותכשהןתיו,
בשרותהעבודהאתמשבשותהעמק,

שבו.בדרכיםלתנועהומפריעות
לארכועמק-יזרעאלאתשחצההכביש

הכנופיותשללאשהזמןרובנתוןהיה
ושללו,ומדרוםמצפוןאשרשבכפרים,

לזמןמזמןאותן.שעוררוהצבאיחירוח
בכביש,חבלהפעולותהאויבעל-ידיבוצעו
ושימתמוקשיםהנחתגשרונים,פיצוצי

ללאבלילותשנעולכוחותינומארבים
אורות.
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1948ביולי25-הימים"עשרת.קרבותלאחרהצפוןחזית

שחזרואוויר,בהפצצותפתחהאויב
עפולהעלובעיקרהעמק,מרכזעלונישנו,

זהשכלאפשרכירושםונוצרוסביבתה,
שלאפשרותלקראתוריכוךהכנהאלאאינו

עיראקייםכוחותשלמשולבת,תנועה

מצפוןבנוהלוחמותהכנופיותושלמדרום,
מזרחאתלנתקוכךלכבשה,עפולהלעבר
ממערבו.העמק
עלהיזומההתקפתנוהוכנהזהרקעעל
המסוכן",המשולש"שלהצפוניהחודג'נין,

בפיקודו1948,יוניחודשלתחילתשנקבעה

המשימהכשעיקרמקלף,מוטק'השל

להושותפותכרמלי""חטיבתעלמוטלת
הכוללותגולני","מחטיבתיחידותבמבצע
ההם.הימיםמושגילפימשוריינת,פלוגה

מבצעיםשורתזוגדולהלהתקפהקדמה
מכפריםהכנופיותאתלבערכריהתקפיים
אחיזהולרכושלעמקמדרוםעויניםערביים
ג'נין.לעברקפיצהבקרשהגלבוע,עלאיתנה

משולבותהיוג'ניןמבצעשלהתכנוןלפי
שהיואלכסנדרוני","מחטיבתיחידותגםבו

עליהןהיהואשרהחוף,באזורמוצבות
לחץהפעלתעל-ידיבמתואםפעולהלשתף
שלהמערביבצלעהאויבכוחותלעבר

לצרכיםגםולוטול-כרם,באזורהמשולש","

עלהאויבכוחותופיזורהסחההטעייה,של
בסביבותהתוקפיםהכוחותעללהקלמנת
ג'נין.

חזיתמטהונבנההלךאחתובעונהבעת

המצטברהניסיוןמןשעלהכפיהצפון,
המתרחביםהצרכיםומןעצמהבפעולה

המואצתההתפתחותשחייכהוכפיבמהרה,
למטההתרחבמצומצמתמחוליהבמלחמה.

מודיעין,קציןמבצעים,קציןהכוללענפי,רב
קציןקשר,קציןחימוש,קציןאפסנאות,קצין

עלדת,קציןואפילותרבות,קציןהדרכה,
מנהספוריםימיםתוךהשונים.עוזריהם
הסתגלותכושרוגילהקציניםעשרותהמטה
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לגביהלכפרנכנסיםצה"לכוחות

במשימותיהןהיחידותשלהעוליםלצרכים

הכלעליהן,ולפקדלכוונןלציידן,כדיופעל
המת-ולתכניותהמרכזיותלמגמותבהתאם

עםהיטבהמתואמותהחזית,במטהגבשות
גברההימים,שחלפוככלהכללי.המטה

נשתנו.והנסיבותונתרחבההפעילות
עבודתאתשיפרנוהמתהווח,מןלמדנו
בהתאםאותהוהרחבנוהחזיתשלהמטה

רפוסיםוללאדוגמותללאהנולדים,לצרכים
קפואים.

מצומצםהמטההיהעודכלתחילה,
יחידהשלאופינשאהואראשוני,ותפקידו

ובסמוךהמשתניםלצרכיםבהתאםניידת
ממקוםשנעההצבאית,הפעילותלמוקר
למקום.
לקיבוץמיבניאלהצפוןחזיתמטהנדדכך

מאוחררקמזרע.לקיבוץומשםמרחביה
מטההתמסד""נצרתכיבושעםיותר,

המשטרהכבנייןמאוד,גדלשכברהחזית,
לשהייתנערךשםהעיר,בשוליאשרהגדול
המלחמה.סוףעדפעלומשםקבע

שלהקבועהההתארגנותכימוכן,מאליו
נצרתמשטרתבבנייןהצפוןחזיתמטה

עשרת"קרבותתוםלאחרשנתבצעה
מערכתכלאתלייצבאפשרההימים",
לשפרולהדקם,המשנהיחידותעםהקשרים

ביחידות,המתהווהעלהפיקורשליטתאת
שלהמנהליתהמערכתאתלשכללואף

בפעולו-בהנסתייעוהיחידותאשרהחוית,
הרגיעהכהלכהנוצלהזהלצורךתיהן.

השנייה,ההפוגהבעתבקרבותהיחסית
שקטו,מדינות-ערבלביןבינינוכשהגבולות

אשרהבלתי-סדיריםהערבייםשהכוחותאף
ההפוגהבתנאיהכירולאהגלילבמרכז

העת.כללנולהציקוהוסיפו

עצמה,ג'ניןלעבריחידותינונעוביוניב-3
עלהשתלטותהייתההראשיתכשמטרתן

גדוליםמשלטיםועלשבעמקעצמההעיר
מחזיק,-בהםהמחזיקאשרלעיר,מדרום

ניכרתהתנגדותנוכחעצמה.בעירבעצם,

האויבכוחנשברקצרים,קרבותולאחר
שהאויבאףהמשלטים,אתתפסווכוחותינו

ממאחזיםאבדותלנוולגרוםלהפגיזהמשיך
נסוג.אליהםלהם,דרומה

עיראקיכוחתקףהיוםלמחרתאולם,
המשלטיםאתורגליםמשורייניםשלגדול
עדקשות,אבדותלנווגרםהחזקנובהם
שהוחזקהמשלטים,אחדשלהעמידהשכוח
כרמלי""חטיבתשל21גרודעל-ירי

קשה.בצורההתערער
להשיגאפשרותכלאיןכימשהתברר,

מסייעתפעילותובהעדראווירי,סיוע
חטיבתעל-ידיטול-כרםלעברכלשהי

עלהלחץאתלהקלבמגמהאלבסנדרוני","
עםבעצהסוכם,-ג'ניןבאזוריחידותינו
דרומההמשלטיםמןלסגתהעליון,הפיקוד
הגנהכקוזלהתייצכעצמה,וממנהלעיר,
עלהצופההגלבוע,עלהיטב,ערוךחדש,
שלאאףג'נין,מבצעכינמצא,וכךג'נין.
תוצאותנתןהמקוריות,מטרותיואתהשיג
מאחזיםשלתחוםנתחםחשובות:רבות
ומורדותיוהגלבועעללכוחותינוחזקים
הגנהשימשואלהמאחזיםג'נין.לעבר
עדלוועמדועמק-יזרעאל,עלמדרוםאיתנה

מעברגםהיהזהמבצעהמלחמה.תום
תנופהשנתנהגדול,בהיקףיזומה,לפעולה
בעתיד.אופרטיבייםלמהלכיםחדשה

ביוניב-ווהראשונהההפוגהמשהחלה
לגביהמעשיתמשמעותהכיהתברר1948,
כוחותבלבד.חלקיתהייתההצפוןחזית

מוצ-שהיוהבלתי-סדירים,צבא-ההצלה""

בסמכותהכירולאהגליל,במרכזבים
להציקוהוסיפוההפוגה,ובסידוריהאו"ם

המ-בגלילבעיקרליישובינו,הפסקללא

כלטרודותהיוהצבאיותיחידותינוערבי.
כשהןאלה,כוחותעםבהתכתשותהעת

ללאאבדות,סובלותואףמרצן,אתמבזבזות
האלה,בקרבותכלשהיהכרעהשלסיכויכל

משךהאויב.על-ידילמעשה,שהוכתבו,
הכוחותבארגוןהחזיתמטהעסקההפוגה
נחוצותומנהליותמבצעיותובהכנותמחרש
הצרכיםלפיהקרבות,חידושלקראת

נטילתשלובמגמההצפוןחזיתשלהכוללים
מהלכןעלהשליטהאתבידנושתיתןיזמה
הצפויות.הצבאיותהמערכותשל

ונפתחוביולי,ב-9ההפוגה,משנסתיימה
לשניכוחותינופנועשרת-הימים","קרבות

ובעונהבעתעיקריים,התקפייםמאמצים
ביותרחיונייםאזנראואלהמבצעיםאחת.
האויבשלהכוחבמוקדילפגועכדי

אבטחהלהעניקוכדיבמיוחד,לנוהמסוכנים
-הארץבצפוןמאוימיםלאזוריםמרבית

המבצעדקל"."ומבצעברוש""מבצע
הסו-אתלעקורבמגמהנערךהראשון,

לירדן,ממערבאשרמראש-הגשר,רים
עלואיימוהחזיקו,הםבהםוממשמר-הירדן

בעיקרההוטלהזומשימההגליל".אצבע"

מוטק'השלבפיקורוכרמלי","חטיבתעל

לתקוףמכווןשהיההשני,והמבצעמקלף;
נערךהתחתון,שבגלילקאוקג'יכוחותאת

7חטיבהשלמשולביםכוחותעל-ידי
ו"כ-גולני""מחטיבותויחידותהמשוריינת

לסקוב.חייםשלבפיקודורמלי",

הימיםעשרתקרבות
מתו-היואלהיזומיםהתקפייםמאמציםשני

עמוקאיגוףשלבררךבהקפדה,כננים
היהברוש""במבצע:האויבכוחותוכיתור

כיתורלבצעהירדן,אתלחצותכוחותינועל

אלהאויבשלהנסיגהדרכיאתולחסום
עליהםהיהדקל","ובמבצעלנהר;מעבר

על-ידיבלתי-צפוי,מכיווןהאויבאתלתקוף

הגלילמןלמזרח,ממערבעמוקהחרירה
נצרת,עדוצימורישפרעםלעברהמערבי

מהלךבפנילהתגוננותערוךשהאויבבלא
שכזה.

עלגשרבמתיחתהנדסייםקשייםבגלל
ראש-הגשרעלהתקפתנונתנהלאהנהר

בידהעלהולאהמקוותהתוצאותאתהסורי

אףליררן,מעבראלהסוריםאתלהדוף
כלולבלוםכוחותיהםאתלרתקשהצליחה
המזרחי.הגליללכיווןשלהםהתקדמות

התחתוןבגלילהמבצעזכהזהלעומת
עלמשתלטיםכשכוחותינורבה,להצלחה

ובד-הגלילבמערבחשוביםכפריםשורת

נצרת.שללכניעתהומביאיםרומו
כאמור,המשיך,ההפוגהעתכלמשך

בהצ-קאוקג'ישלבפיקודוצבא-ההצלה""

מתוךובמזרח,במערבליישובינו,קותיו
ומ-קשיםקרבותהגליל.במרכזבסיסים
באזורהעתכלהתנהלובמיותרתישים
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מכפריםלזמןמזמןמזנקכשהאויבסגירה,
שעלהמבליהתחתון,בגלילחזקיםערביים

אותולבלוםגולני""חטיבתכוחותבידי
הכפרעללהשתלטהניסיונותישירות.
יפה.עלולאלוביה

מבצעבמהלךההתקפיתהתנועהעם
קאוקג'ישלהשליטהאזורילעברדקל""

כפריםשורתעלכוחותינוהשתלטותועם

התמוטטהנצרת,ובאזורהגלילבמערב
צבא-ההצלה""יחידותשלהתוקפנותכליל

קושיללאהשתלטווכוחותינוסגירה,באזור

שימשאשרכפר-קנה,-לוביהגושעל
סגירה.אזורעללהטרדהעיקריבסיסלאויב

צפונה,קאוקג'יכוחותאתהדףזהמבצע
התחתון,הגלילשלנרחביםשטחיםשחרר
הסירמסגירה,ההתקפותמטרדאתחיסל

שליטתאתוהרחיבמיישובינו,הלחץאת
נוספים,משלטיםשורתעלכוחותינו

הגלילעלהמגונניםההרים,במורדות
והמזרחי.המערבי

ברוש","מבצענסתייםזאתלעומת

מעבראלהסוריםאתלהדוףבלאכאמור,
שלפגיעהלפגועובלאשתוכנןכפילירדן
עללאייםשהוסיפובכוחותיהם,ממש

הרגישותבגללבצפון.הגליל"אצבע"
האסט-ומצבוזהארץחבלשלהמיוחדת

וניתוק,ביתורשללאיוםנתוןשהיהרטגי,

שללמצבו"עודד"כרמלי""חטיבותהובאו
עםתכופהוהתכתשותגבוההדריכות
גרמהזאתהתרחשותהסורי.הצבאיחידות
מתמירעיקש,במאמץהצדדים,לשניאברות
שלהתקדמותכללבלוםנלאהובלתי
אחיזתנואתלסכןעלולהשהייתההאויב,

עלהגליל"אצבע"שלהצפוניבחלק
יישוביה.

חזיתעדייןהייתההמלחמהשלזהבשלב

הכוללתבהיערכותבארץ,היחידההצפון
שנבנההחזית,מטההלוחמים.הכוחותשל
ניסיוןרכשהצבאיות,המערכותכדיתוך

היחידותעלמלאהשליטהושלטמעשי

תוךהארץ,בצפוןהמבצעיםועלהלוחמות
הפעלתםותוךהכוחותכלשלנאהשילוב

בהתאםגדולה,ובגמישותמרביתביעילות
בכךבצפון.המערכותשלהכולליםלצרכים

האחרותלחזיתותחלוץמעיןהיההוא
יותר.מאוחרשקמו

המטההוראתיצאהבאוגוסטב.6רק

ארגוןברברדורי,יעקבבחתימתהכללי,
מרחבפיקוד:מרחביבארבעהכולההארץ
המרכזחזיתהמזרח,חזיתהצפון,חזית
מרחביאתתחמהזוהוראההדרום.וחזית

אתוקבעהשביניהם,הגבולותואתהחזיתות
כינאמר,בהוראהבהם.המוצביםהכוחות
החטיבותעתבאותהמוצבותהצפוןבחזית

אפשר7.וחטיבהגולני""עודד","כרמלי","
מילאההצפוןחזיתהצלחתכילהניח,
המבנהאתליישםהמטכ"לבשכנועתפקיד
כולה.בארץהחזיתי

בהתפתחותכשלבמוגדרתזוהוראה
הלוח-הכוחותמערכתובארגוןהמלחמה

חדשארגוןהעבר.בניסיוןהמסתייעתמים,
בכוחהשליטהעללהקלהיהצריךזה

אתולהגמישובשירותיםבציורהאדם,
לפיהלוחמותהיחידותבהנעתהאפשרויות

להתקפההןהמשתנות,הכובדנקודותצרכי
הכלליהמטהאתלשחררוכןלהגנה,והן

האופרטי-בצרכיםישירותלטפלמהצורך

לוחמות,יחידותשלגדולמספרשלביים
החזית.פיקודעלזאתולהטיל

חירםמבצע

ב-19לתוקפה,השנייהההפוגהנכנסהמאז

על-יותר,אופחותכוברה,וזו(1948,ביולי

הצדדים)שנישלהסדיריםהצבאותירי

שלוהעיקריתהמרכזיתהמשימהנראתה
כוחותאתלהשמידכצורךהצפוןחזית

אתולשחררהגלילשבמרכזצבא-ההצלה""
שההתכתשותאויב,מכוחותהארץצפוןכל

ההפוגה.בתנאיאפילופסקהלאעמם
מ"צבא-ההצלה"יחירותשלההתקפהעם

עליו,והשתלטותןשיך-עאבדמשלטעל
במטהההכרהבשלהמנרה,עלבאיימם
ונועזמקיףבמבצעלהשיבישכיהחזית,

צבא-"כוחותכלאתלכתרשיאפשר
להשמדתםלגרוםהגליל,במרכזההצלה"
כלעלהישראליתההשתלטותאתולאפשר
קאוקג'יעםלהתכתשתחתוזאת,הגליל:

סיכויכלוללאאברות,לסבולמנרה,באזור

מכריעות.לתוצאות

בגללמדיניים,מטעמיםההיסוסיםאףעל
הפיקורלבסוףאישרההפוגה,מגבלות
מקיפותהכנותוהחלוזה,גדולמבצעהעליון

חירם"."למבצע

פניעלשהתפרסמקיף,מבצעזההיה

נטלובוהארץ,צפוןשלגדוליםמרחבים
חטיבות,ארבעהראשונה,הפעםזוחלק,

וחיל-ההנדסה,חיל-התותחניםחיל-האוויר,

תפקידבוממלאההמשוריינת7כשחטיבה
גולת-זוהייתההאויב.קוויפריצתשלחיוני

חזיתלמטהאשרהפעילותשלהכותרת

ההצדקההייתהזוכיודומה,הצפון,
שלהגדולהלחשיבותביותרהנחרצת
הכוחותכלעלהמופקדתהחזיתהקמת
המשולבת,הפעלתםדרךועלהארץבצפון

הגלילשחרורהעיקרית:המטרהבשירות

גבולותיו.כללאורךעליווהגנה

באוקטוברב-28שהחלחירם","מבצע
לעברגדולהמלקחייםבתנועתנפתח1948,
שימשה7חטיבה-בצפונוהגליל,מרכז

עלבהתקפהפתחהוהיאמזרחיתזרוע
ובעונהבעת;מערבבכיווןהאויבבסיסי
זרועשימשהאשר9,חטיבהפתחהאחת

במגמהמזרח,לכיווןבהתקפהמערבית,
הגליל.במרכזהחטיבות,שתייחד,להתחבר

חיל-האווירשלמרככתהכנהאחרוזאת,
מאומצתהכשרהועבודתוחיל-התותחנימ

שלושלבסוף,כותרו,כךחיל-ההנדסה.של
אשרצבא-ההצלה""שלהירמוךחטיבות
הגליל.במרכז

בוהצפון,בחזיתזהונרחבמקיףמבצע
בשילובשבחזית,הכוחותכלחלקנטלו

אחרסיומועלבאמלא,ובתיאוםמושכל
לאורךמתייצביםכשכוחותינושעות,ששים
ללבנוןישראלשביןהבין-לאומיהגבול

פניעלמצויותכרמלי""חטיבתשלויחידות

מזרחהלבנון,בשטחנרחבתרצועה
הגדהעלמתייצביםכשהםהגליל",ל"אצבע

הליטאני.נהרשלהשמאלית

שתיוהתחברותהכיתורהצלחתעם
גולני""חטיבתנעההפורצותהחטיבות

שהו-שטחיםעלמשתלטתכשהיאצפונה,

כרמלי","וחטיבת;קאוקג'יכוחותבידיחזקו

אלמערבה,חדרההגליל"ב"אצבעשניצבה
הנסיגהדרכיאתלחסוםכדילבנון,תחום

כוחואתהאפשרככללהשמידהאויב,של
הגליל".אצבע"ביטחוןאתולשפר

בחזיתהמלחמהלמעשה,נסתיימה,בכך

וכוחו-משוחררהגלילמרחבכשכלהצפון,

הסופיהגבוללבנון.בשטחחוניםתינו

מאוחרנקבעכוחותינונערכובווהקבוע
1949.שלשביתת-הנשקבהסכמייותר,

1981מאי*280-279מערכות


