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הסטוריהעי
צבאית
עישה

עקיפהבלתו
טרייןג'מאת

שלהאסטרטגיה"שלביקורתילניתוחמוקדשיםלהלןהדברים
על-ידישהוצעההעוקפת"),הגישה"או(העקיפה".הגישה
צבאיתתיאוריהביןההבדלולהבהרתהמנוח,הארסלידל

משלתנאיםיוצרותהמלחמותלדעתי,צבאית.והיסטוריה
הלחימה,צורתאתמכתיבותמשלהן,תנופהמקבלותעצמן,

לתיאוריה.שבזלזולאדישותמגלותתכופותולעתים
שלמהמרשליםאחדיםעלבבוזפעםהעירמוולינגטוןהדוכס

שמתכ-כפיבדיוקמערכותיהםאתמתכנניםהם":נפוליאון
ועונהמאודיפהנראיתהיאמפוארת.מערכת-רתמהננים
לעומתאני,תחליף;להואיןנקרעת,שהיאעדלצרכים,היטב
נקרע,מהםאהדמשהיהמחבלים.מערכותיאתהרכבתיזאת,
חדורלהיותהטובהמפקדעלהלאה."וממשיךקשרקושרהייתי

כזהמפקדובלחי-משתנים.מועטיםוהם-המלחמהעקרונות
התיאו-קושי.ללאבשדה-הקרבלתנאיםלהתאימםמסוגליהא

אתליישםכשעליובמבוכהתכופותלעתיםנמצארטיקן
לאמיתוהם,צבאיתוהיסטוריהצבאיתתיאוריההעקרונות.

עלולההתיאוריה;בתכליתשוניםתחומיםשנידבר,של
בהמסוכנתמידהבאותהממטרתוההיסטוריוןאתלהטות

ממטרתם.גנרליםלהטותעלולההיא
הגישה"שלבתיאוריהגםטמונהכזאתסכנהכילינראה

:שלולתיאוריההגיעכיצדסיפרעצמוהארסלידלהעקיפה".
לנוכח-שערכתיממחקרבעיקרהנבעהזאתתיאוריה"
הרא-מלחמת-העולםשלהחפירותבמלחמתששררהקיפאון

קיפאוןעלהתגברושבעזרתםואמצעיםדרכיםעל-שונה
שננקטואמצעיםבמיוחדהאמריקנית,האזרחיםבמלחמתקודם

שרמן".גנרלעל-ידי
ובתיעובבסלידהשהתייחסהיחידהיהלאהארסלידל

מדריכו-בעברהראשונה.במלחמת-העולםהחפירותלמלחמת
ופעלחשבפולר,גנרלבעתיד,וחברו-לעטמתחרהווידידו,
חריפהתגובהבבירורהיואלהחשיבהדרכיכיוון.באותו
מלחמה.אותהשלבקויםוההתחפרותהטבחההרס,לנוכח
לידלשונים:בכיווניםהללוהאישיםשניהמשיכומכאן

שב-באיוולתאותוששיכנעומערכות280לבחינת-הארט
ומכאןהאויב",שלהעיקרילכוחישירהאסטרטגיתגישה"
לכתיבה-פולר;העקיפההגישהבדברתורתואתפיתח

הספרבכתיבתדבר,שלבסופושהסתכמה,ענפה,פולמוסית
מחקרכעיקרוזהו;המערבי"העולםשלהמכריעיםהקרבות"
תיאוריה.גםבושכלולהעל-אףהיסטורי,

והיאהראשונהבמלחמת-העולםלחמוופילרהארטלידל
להש-יכלושלאנפשיתצלקתאחרים,כברביםבהם,השאירה

המחשבתיתלאסכולהרבהתרומהתרמושניהםממנה.תחרר
בעלות-שלהגנרליםבעיקר(מאלהרביםכיהיוםעדשטוענת
חדוריםכסילים,היוהמלחמהאתלמעשהשניהלוהברית)
ויעי-חדשותתורותלהעריךובלתי-מסוגליםמוטעותבתורות

שיתכןהגםזו,טענהלקבליכולאיניאישיתאנייותר.לות
מלחמותהריכי,בלתי-מוכשריםמפקדיםנמצאוושםפהכי

הטובים.אתומשאירותהכסיליםאתמנפותממושכות

המונייםצבאות-המוניתאוכלוסיה
בתקופהכלומרהמודרנית",המלחמהתקופת"המכונהבתקופה
הגרעינית,הלוחמהלעידןועדהתעשייתיתהמהפיכהשלאחר

אתמאחרותיותרהמייצגותמלחמותשלושלדעתינמצאות

9737:מן-ץ226,מערכות".



האחרותשבמלחמותהגםהמודרנית".המלחמה"יסודות
הבוריםמלחמתצרפת-פרוסיה,מלחמת-תקופהבאותה

אוזהיסודנתגלה-רוסיה-יפןמלחמתבדרום-אפריקה,
האמ-האזרחיםמלחמתאלההיוהמודרנית,המלחמהשלאחר

המלחמה"יסודותכלנתגלובהןהעולם,מלחמותושתיריקנית
המודרנית".

שלושביןהקשריםאתביותרהבהירהבצורההציגפולר
האזרחיםמלחמתשלהטכנולוגיהבסיסהללו:המלחמות

שלההחברתיוהבסיסהתעשייתיתהמהפיכההיההאמריקנית
התעש-המהפיכהבעקבותשבאהההמוניתהאוכלוסיההיה

במלחמת-המוניים.צבאותיצרהההמוניתהאוכלוסיה;ייתית

ובמלחמת-הטכנולוגיהבסיסהתרחבכברהראשונההעולם

לגדולהמשיכההאוכלוסיהאףיותר.עודהתרחבהשניההעולם
מלחמותהיוהללוהמלחמותשלושכלעת.אותהכלבמשך

תיאוריהאוכתיבהוכלשבהןהבולטהיסודזהוהמונים.של

התנהלובהםהתנאיםמטעה.היאזאתעובדההמטשטשת
ממושכת.מלחמהכן,עלוחייבו,קשים,היואלהמלחמות

הםאףגרמוהטכנולוגיתוההתפתחותהאוכלוסיהגידול
זו,מעובדהנרתעושהדיוטותבעודהמלחמות.משךלהארכת
יותר"קצרהדרך"בדברמפתותהבטחותהתיאורטיקניםהפריחו

חדשים,כלי-נשקבאמצעותאושוניםתמרוני-כוחותעל-ידי-

שלאהיאההיסטוריתהאמתאךיחד.גםשניהםעל-ידיאו
לבעליושהקנההואהגרעיניהנשקרק;יותרקצרהדרךהיתה

יודעיםאיננוכמובן(קצרהבדרךמלחמותלסייםאפשרות

שניבידינמצאגרעינינשקכאשרהדבריםפנייהיומה
לאו).אםבולהשתמשאםלהחליטועליהםהיריביםהצדדים
מיליונים,שלצבאותבמהירותלהביסניתןלאכיהוכיחהעבר

המל-לכלכלהוכיהחדישה,הטכנולוגיהעל-ידיהמצוידים

הלחץבתנאיאףעצום,קיוםכושרישמדינותשלחמתית
יש1945-1944.בשניםזאתהוכיחהגרמניהביותר.הקשים

והכלכ'ליתהצבאיתבחזיתביותרוממושךמלאבלחץצורך

שכןמוצלח,אינוזובמילההשימוש(ב,,ניצחון"לזכותכדי
השגתעדל"מנצח",הנגרמיםהחומריוההרסבנפשהאבידות

שנמנעבמהרקלהימדדיכולשערכורבים,כההםה"ניצחון",
שהושג).במהולא

שלהאסטרטגיההופכתההיסטוריהשלהפקוחהעינהתחת
אפשרויותבתחוםביותר,מוגבללתרגילההמוניםמלחמות

ביטוייםמהפרחתכתוצאהשנוצרוהוורודות,הציפיותכלצר.

בנקודהפגיעה"העקיפה",הגישהשלהאסטרטגיה"כגון
לאהחדישה"המלחמה"שלהאכזריהכורחנתבדההרכה",
ומהירים.זוליםפתרונותעודאיפשר

האמריקניתהאזרחיםבמלחמתהעקיפה"הגישה"

מאלף,החדישה".המלחמה"שלהאכזרילכורחערהיהפולר
1864,בשנתשרמןגנרלשלמבצעיואתהואתיאורוכן,על

:הארסללידלרבהכההשראהשנתנו
הצפון.צבאותשלהעליוןלמפקדגרנטמונה1864בשנת"
כוללתמאסטרטגיהחלקרקלכן,מהוים,שרמןשלמבצעיו
ארמיותארבעהקיפהזואסטרטגיהגרנט.על-ידישנקבעה
בעתשפעלו-במערבושתייםבמזרחשתיים--עיקריות
אלה;העיקרייםהדרומייםהכוחותשנינגדאחתובעונה

וג'ובסטון.ליהגנרליםשלפיקודםתחתנמצאוהאחרונים

הגנרלשלהארמיההיתההצפוניותהארמיותארבעמבין"
זוארמיה;האסטרטגיהצירבבחינתהפוטומק")צבא,,(מיד

עללי,שלשבפיקודוהדרום,שלהעיקריהצבאמולניצבה
שבמדינתריצ'מונדהדרום,לבירתהישירההגישהדרך

אךלתמרן,רשאיותהיוהצפוניותהארמיותשארוירג'יניה.
לסידגרנטשנתןהפקודותלתקוף.חייבתהיתהמידשלזו

לעקובעליךיעדך,יהיהלישלצבאו,חד-משמעיות:היו
ינוע'..."אליומקוםלכלאחריו

בכוחלהיותהיתהאמורהמיה..ש'להתקפתו":כותבופולר
הקונפדרציהשממשלתגדולות,כהאבידותללישיסבעדיף

זוהתקפהשלה...אחרצבאלתגברעודתוכללאהדרום)(
לישלמצבאולמנועכדימתמשכתגםלהיותאמורההיתה

משךכלשבוייםחילופילערוךנאסרמזו,יתירהמלהתאושש...
ההתקפה."

מבוססת,היתהגרנטשלהכלליתהטקטיקה":מוסיףוהוא
לגרועהיתהאמורהזוהתשהליישלהתשתיעללכן,

שלר-הכוחמלואאתלהפעילשייאלץכךכדיעדמעוצמתו

תנועה.חופשממנויימנעבכךהגנה.לצרכישותו
וכתוצאה

למקומו.ירותקמכך

היתהאךלנוע.שרמןהיהיכולמרותק,לישלצבאובעוד"

למודצבאבראששעמדכלי,גנרללרתקקשהמשימהזו
גבוהה.עדייןהיתהשלורוח-הלחימהאשררבים,קרבות
לאחרימיםארבעהבמאי.ב-4לוירג'יניהלהתקדםהחלגרנט
;הדרוםמדינותלעומקשהביאוהארוך,למסעושרמןיצאמכן
עתבאותהשלהן.ביותרהיצרנייםבאזוריםשמותעשהשם



כבדיםקרבותלאחרשרמן.שלהניידותמחיראתגרנטשילם

שמנהכוחמתוךאבידות,כ-55,000הפוטומק"ל,,צבאנגרמו
שמוגםנפגעהאלההאבידותבשלחייל.115,000בתחילה

שנכשל,עליואמרו-אותותקפוהעיתוניםגרנט.שלהטוב
שלהמשפחותלמחציתגוויהאונכהסיפקהואוכיקצבשהוא

הצפון.מדינות

נחלששכהלי,עלרצונואתכפההואנכשל.לאגרנטאך"
אתלעצורעודהיהיכוללאדברששוםעדלמקומו,ורותק
במסעו."מלהמשיךשרמן

מבצעיוהארס,לידלשללתיאוריהבניגודכי,מדגישפולר

כישנוצר,ה"קיפאון"עללהתגבראמצעיהיולאשרמןשל

אותם.שאיפשרהואזהקיפאוןדווקאאם
בקרבותכולהמותניתהיתההעקיפה"הגישה":אחרותבמילים
בקו-שנוהלוהאויב,שלהעיקריהצבאנגדהכבדיםההתשה

עמו.הישירהעימות

חראשובהבמלחמת-העולםההתחמקות"אשליית"

מלח-בשתיבהירותשלמידהבאותהלהפיקוניתןזההלקח
בחזיתהבריטיהעליוןהמפקד(הייגפילד-מרש'למות-העולם.
נפגעהטובששמוהראשונה),במלחמת-העולםהמערבית

1915בשנתביטאדומות,בנסיבותגרנט,שלמזהיותרעוד
יבוליםאנואין"מלחמות-הערלם:לשתינכונהשהיתהאמת

הגרמני".הצבאאתשנביסטרםלניצחון,לקוות

נקבלאם":אלהדבריםשהבהירפולרזההיהנוספתפעם
נגדבמלחמהכישגרס-קלאוזביץשלדעתואתכנכונה

העיקריתהחברההבסתלהיותהמטרהצריכהברית-מדינות
ברית-כלשלהמשותףמרכז-הכובדייפגעבכךשכןבברית,

חייבתב-1914בעלות-הכריתשלמטרתןהרי-המדינות
ממוטטתהיתהגרמניההבסת;גרמניהאתלהביסלהיותהיתה

שותפותיה..."שאראת

המת-היעדאתסיפקבצרפתהגרמניהצבאשלהעיקריהגוף

בצרפתהחזיתנעשתה1914מאוקטוברשהחלעקאדא,אים
אפשרו-עודבהנותרוולאשווייץ,להריועדמהיםרצוףלקו

שהפכהחזיתעליה,להסתעראחתחזיתרקהיתהלאיגוף.יות
נחושי-גייסותעל-ידיהוחזקהעודכל(להבקעהלבלתי-ניתנת

ובטון.תילמהירי-ירי,נשקכלישלהשילובבשלהחלטה)
עלוולהבקיעהזוחזיתעללהסתערבעלות-הבריתנסיונות

בעליהמסתעריםהלוחמיםהיותכופותלעתיםרב.ביוקרלהן
בלתי-היושלהםהטקטיותהשיטותאף;נמוכהרמת-אימון

אלהכל;בלתי-מספיקים-הטכנייםוהאמצעיםמתאימות
השפיעהאשרהחזית-המערבית,שלהזוועהתמונתאתיצרו

המלחמה.לאחרשניםעשרותבמשךאףרביםעלקשות
בלתי-מועילותמהסתערויותכתוצאהממורמרים":כותבפולר

המדינאיםהאשימוהטקטיים,הגורמיםעלידעוחסריאלה,

להחזירוניסודמיוןבחוסראנשי-הצבאאתבעלות-הבריתשל

כאילו-החזיתמקוםשינויעל-ידילקדמותההניידותאת

גםכילהביןמהםנבצרשנוצר.בקיפאוןהאשםהואהמקום
מאשריותרחלשההאויבהתנגדותתהאבומקוםיימצאאם

דומיםטקטייםותנאיםהזמןיארךלאהמערבית,בחזית
את-החפירההקליע,החדשה."בחזית--שםגםישתררו

שלהםהגיאוגרפיוהמיקוםחזית,בכלהאויביםהיואלהוהתיל,
חזיתאחרהחיפושנמשךזאתלמרותבהחלט.מקריהיה

כמובן,דבר,שלבסופו,"המלחמהשנותכלמשךאחרת
החיפושיםעלובינתייםהמערבית.בחזיתדווקאהניצחוןהושג

וכוח-האדם.המאמץפיזורבשלמופרז,במחיר

השולייםהנסיונותכל":נוקבתזהבהקשרפולרשלהערתו

;מאמץשלבזבוזהיולהבקעההניתנתחזיתלגלותהללו
במלחמת-המוניםהחיוניהגורם-בכוח-אדםהבזבוזמבחינת

פולרזההיהמידה".לכלמעליקריםאלהנסיונותהיו-
מצנתעללהיחרטהמתאימותהנוקבות,המיליםאתשביטא

קראהואמלחמה.באותההעקיפה"הגישהשלהאסטרטגיה"
ההתחמקות".שלהאסטרטגיה"לה

ההתשהשלהמציאות

ההתשה.שלהאסטרטגיהכמובן,היתה,שנשארההאפשרות
שאט-ובאחריםהארטבלידלעצמו,בפולרעוררהזואפש,רות

מחברתולהימנעשאיןבן-לוויה""הואשאט-הנפשאולםנפש.
פילד-ביותרהטובבאופןביטאזואמתבמלחמת-המונים.

לבי-מכליותראחראישהיההבריטיהמפקד-הייגמרשל

במידהאולםשלו.המסכםבדו"ח-זואסטרטגיהשלצועה

הדעתאתנתנולאופולר,הארטלידלשלהשפעתםבשלרבה

הצבאית.למחשבהחשובהתרומהתרמולאוהםדבריועל

מאבק-ההיתק'לות,שלבים:שלושההקרבכללהייגלדעת

מאבק-ההתשהשלבשלב"כתב:הואוההכרעה.ההתשה

באמצעותןכבדותיהצדדיםשניאבידותבהכרחתהיינה

הברי-אתהניעלהבקיעהשניתןאחרתגורת-חזיתאחרזהחיפוש.
הראשונה.מלחה"עבימיובמצריםבגליפולילפעולהטים

19739נורץ228,מטרכות"-



מולאלההעומדיםהכוחותאםהניצחון.מחיראתמשלמים

שלהםברוה-הלחימהבגבורתם,במספריהם,בערךשויםאלה
לבטלאפשרותואיןהמחיר,מתשלוםלהימנעדרךאיןובציודם,

לעתיםרקנמשךקודמותבמלחמותהמאבק.שלזהשלב

לעתים;מספרמימיםיותרההתנגשותשלזהשלברחוקות

צבאותמופעליםכאשראחדות.שעותתוךהושלםהואתכופות

גדולות,אימפריותשלהמשאביםשמאחוריהםמיליונים,של
חריפים,שיאי-לחימהבויהיוממושך.בהכרחזהשלביהיה

ללא-הכרעה,..גדול,קרבכשלעצמוהואמהםאחדכלאשר

מלחה"ע(הנוכחיתהמלחמהשלמבצעיהעלמביטיםאם

שלהנצחונותכיעולההנכונה,המבטמנקודתהראשונה)
שלהשניםבשתיבמישריןמותניםהיו1918וסתיוקיז

להם."שקדמועיקשתלתימה

איננהשהתחמקותלהוכיחכדישניהבמלחמת-עולםצורךהיה

לעולם-הנותרתהאפשרות-התשהוכיתועלתמביאה
לשואה.מביאה

ליצורצורךוהיהב-1940התמוטטה1939שלהחזית-המערבית

וגדולמקיףשהיהנחיתהמבצעעל-ידיב-1944,מחדשאותה

שבהיסטוריה.האמפיבייםהמבצעיםמכל

העיקרית,החזית:העיקריתהחזיתהיתהלאזוחזיתגםאולם

האויב.שלהעיקריהצבאנמצאבוהמקוםהיתהכמקודם,
בחזית-המערבית,-1918עדב-1914בוירג'יניה,-ב-1864

נכתשהמזרחיתבחזית."המזרחיתבחזית-1945עדבו-1941

הקלסיתבצורהדק,עדהשניהבמלחמת-העולםהגרמניהצבא

יותרוהרסנייםנואשיםעזים,בקדבזתההתשה//,מאבק"של

הראשונה.מלחמת-העולםשידעהאלהמכל

השניהמלחמת-העולם-הבזק"מלחמת"

המחרידומחירה

שיטתהוגשמההמזרחיתבחזיתשדווקאבכךהאירוניהמןיש

לוחמת-הארסולידלפולרעל-ידישהומלצההלוחמה

בגי-הודוגרמניםגנרליםהשריון.מחץשלהמהירההתנועה

;אלהבריטיםהוגי-דעותלשניחביםשהםהעיוניבחובלוי-לב
גררוהגרמניםשהפיקוהלקחיםכימוכיחהההיסטוריהואולם

שלהגדולותההתנגשויותעליהם.שבאהלשואהדווקאאותם

בעוצמהובמלחמת-הבזקבכוחות-אוירשהסתייעושריון,כוחות

מחויריםשלעומתואבידותלמספרגרמואז,עדנודעהשטרם

הטכנולוגיההראשונה.מלחמת-העולםשלהדמים"מרחצאות"

במידההגדילועליה,המבוססותהקרבושיטותהמתקדמת

המלחמה.שלמחירהאתעצומה

הואל-18641944ביןהדמיון":הבאהההערהכאןמופיעהבמקור*
צבאונגדגרנט,שלהריתוקפעולתאיפשרהבהצורהבאותהרב.
פעולתאיפשרהבךהררות,עורףעלשרמןשלהתקפתואתלי,של

נחיתתאתהגרמני,הצבאשלהעיקריהכוחנגדהרוסים,שלהריתוק
להעתיקהיטלאהיהיכוללואהגרמנים.שלבערפםבעלות-הברית

מבצעהיהשלו,המדולדלחיל-האויראתבעיקרמכוחו,ניכרחלק
באסוןלהסתייםעלולוהיהכמהפימסוכןבעלות-הבריתשלהנחיתה
בצרפת,הפלישה-דבריםשלהיפוכםלומרגםניתןאולם,מחריד."

יבחזית-המזרחיתכוחותלרכזמהיטלרמנעהלה,הציפיהכןולפני
למנועלפחותאולטובתו,הכרעהלהשיגהיהעלולכזהכוחותריכוז
המער'.-המזרחיתבזירההמלחמההכרעתאתממושךלזתך

ההיסטוריהשלהאכזריהלקח

לתיאוריהבניגודהצבאית,שההיסטוריהאנזריתאמתזוהי
שהאמצעיהיא,נוספתאכזריתאמת(אותנומלמדתהצבאית,

צבאות-המוניים,מלחמתלקיצורהיוםעדשהומצאהיחיד

כושרבעליכלי-הנשקהואהמונית,אוכלוסיהעלהמבוססים
המונית).השמדה

הצבאיתהתיאוריהשלשמקורההיא,המתבקשתהמסקנה

ההלטדבר,שללאמיתוהיה,מלחמות-העולםשתיביןשרווחה
שלאז)עד(חסר-התקדיםוההרסהאבידותלנוכחשנוצר

כלכיאותנו,מלמדתההיסטוריההראשונה.מלחמת-העולם
ממפקדישמנעוהתיאורטיקניםשללפועלםערךשנודעכמה

נעלםלעירנות,אותםודירבנוהצבאיתבשגרהלשקועהצבא
הצלימולאכךמשוםבתקופתם.המלחמהשלהבעיהשורשמהם

האמיתיים.בצרכיהןלהבחיןפעלושלמענןהמדינותאתלעורר

מןללמודהיאחובהמדי.מאוחראך-בדברהבחיןפולר
הייג,שלמסוגווהוגי-דעותמפקדיםשלהצרוףהניסיון
:להלןנביאשלוהמסבםהדו"חמןשפיסקה

אםהצבאייםלקחיהאתאוהמלחמהמהלךאתאיןלהבין
ב-1916בסוםשהחלוקרבות,שלהארוכהבשורהנראהלא

חלקהסססר'עלהאחרונההשנהשלבנובמברוהסתיימו
לשלבתשומת-הלבריכוזאחת.ומתמשכתגדולהמפעולת-קרב

בולמצואוניסיוןזהומתמשךאדירמאבקשלכלשהויחיד
שיתכןאחרים,משלביםהתעלמותתוך(להצלחתנוההסבראת
לעין),והמזדקרותהמיידיותבתוצאותיהםבולטיםפחותהיוכי

תכונותיהלגביחסרות-יסודתורותביצירתלפסתכןפירושו

שלבמבצעיםנתבונןאםודרישותיה.חדישהמלחמהשל
להבחיןנוכליחידה,מתמשכתכמערכהומחצההשניםארבע

הכרחיים,שלביםובאותםכלליותנקודות-היכרבאותןבהם
כוחותביןבהיסטוריה,המכריעיםהקרבותכלאתשציינו

כמעט..."זההשעוצמתם

שלוהדרישות"ה,,תכונותכראויהוערכולאהמזללרוע
בשלישלם,העולם,נלמדלאשלהןהלקח;חדישהמלחמה

בתיאוריהלמצואהרצוןמשוםהבאה,במלחמהיקרמחירכך,

העובדות,חשבוןעלנוחמפלט

ג/טרייןשלמאמרועלהשגות
הצבאיתההיסטוריהעל

העוקמתוהגישה
פעילמאירמיל')(אל"מ

הגישהרעיוןשלנכונותואתלקעקעטרייןג'מנסהבמאמרו

הב-הצבאיוההיסטוריוןהדעותהוגהעל-ידישטופתהעוקפת,

מלחמות-העולם.שתישביןבתקופההארטלידלה'ב'ריטי

ניסיתישריון"ב,,מערכות1973בינוארשהתפרסםבמאמר
עצמוהוכיחכמהעדההיסטוריים,הממצאיםעל-פילהוכיח,

בחצי-האיצה"לשלמערכותבשלושהעוקפתהגישהרעיון

קדש""במבצע1949(,וני-8491'דצמ'(חורב""במבצע:סיני
למקראי196(.יוני(ששת-הימיםובמלחמת1956(אוקע--נוב'(

כמהעלבחריפות,אפילולחלוק,רצוניטריין,ג'שלמאמרו
:המחברמטיעוני
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