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סוףשלמאלהטוביםימיםל"צבא-ההצלה"היולאלכאורה
למבצעשקיםבאוקטובר))22-28בשבוע1948,אוקטובר
עצמההנקודהימגרהבגזרתהובסוצה"לכוחותתירם"."
כולההגליל"אצבע";ומופגזתמוצלפתבמצור,נתונההיתה

נתונהוכאילו-צבא-ההצלה""שבידיההרלרגלימשתרעת
אתולתפוסמהמצורמנרהאתלעחדרנסיונותינולחסדו.

שלקרנוכבדות.אבידותלנווהוסבונכשלושיך-עבד
שאחזההתדהמהאיפואתובןמעלה.מעלהעלתהקאוקג'י
ובכפרהגלגלנתהפךיממהתוךכאשרוהלבנוןהגלילבכפרי
המו-צבא-ההצלה""שלשיירות-רכבהופיעושבלבנוןרומייש

גםאחריהגרפההגלילבכפרישאחזההבהלהוהמובס.כה
לתוךלהתקדםצה"לכוחותהחלווכאשר;הלבנוןכפריאת

רחוקיםכפריםואףבפניהם,להכנעהכפריםמיהרוהלבנון
לכניעה.היומוכניםצירבמבואות

מנרה.מפרשתחירם""מבצעבתיאורלהתחילאיפוארצוי

מנרהפרשת
מכסיסא"ל(כרמלי","חטיבתמפקדסיירבאוקטוברב-19
שמצפוןמ'))902זהנישאמוצבשיך-עבהבמוצבכהן),
הנוהגליל",אצבע"אלמזרח,לעברמדרונואשר-למנרה
הואקטנים.חיל-משמרכוחותעל-ידיהוחזק-וקוףמצוק
עלששלטכיוןצבא-ההצלה","כוהותשלבגרונםכעצםהיה
היוהחטיבהלמפקדשלהם.העיקרייםמעורקי-התחבורהאחד

עליושעמדהמוצבשלהמוזנחמצבולאורכבדים'חששות
אלההששותותגבורת.שיפוריםעלמידהורהוהואבסיורו,
ה-22שלהמוקדמותהבוקרבשעותכיבמלואם,התאמתו

הניסושיך-עבד,אתצבא-ההצלה""כוחותתקפובאוקטובר
עלוהפגזהבצליפהוהחלוחיל-המשמרכוחאתידכלאחר
יפתחמקיבוזכיתות3מיד.הגיבהכרמליהטיבתמנרה.
רגליםמפלוגתהמורכבכוחועללמנרה,כתגבורתנשלחו

נבי-בדרךלהגיעהוטל24גדודשלומשורינים23גדודשל
התקדמהבאוקטוברב-09.0022בשעהכברלמנרה.יושע.

מנבי-יושעהעולהבדרךמשורינים))3משלריניםמחלקת

1מארבילעלתה-ק"מכ-5בדרךשהתקדמהלאחרלמנרה.
י,",לי,"

ההיתקלותעלמטפינהקדוד

היואחהקשההעעיה.הכביש.שלבטרפנטיגותלעלותהתחלנו
עששאחדן1י1שמביןכאשרכלי-הרכב,ביןהרוחיםלצמעומ

לימפתיצפוניתק"מכ-2%נמצאנובלבד.מטקטכ-50
ובאותוהגדול,ישיבובהמובילהמשוריוהגיעלערך0930בשעת
תתועשהתפוצצותג%בישיהמעבראתוחשישיישעלעלהרגע

היבוסססוורוביטשילעיטשלגאיכלליתלפתיחהאותשימשה
למשווקהוריתיממקלעגויגדית%אש%תחנו%לנוישממערב
אנשיהוצאתעלולחפותמהכבישלרדתשליולמשוריןהשלישי
גשיייה,אחרטשחיהשיישח9,המשוריוהממותש.המשוריו
שתנועהגדיתוךהתספדשליהמשוריךואילווירדהשתובני
התגישישבצדלתעלהוהתגלגללאחור
המצבעלהכעויתלמפקדתחעד9הזמן*כעפעלהאלחוטעשר
שויתאתלכבושדש9לדודי59אצ91ט9לגר-חוכשנעייוה9והוא

השולטיסיהרבשיפ
הגלעהיאשוןשימושימכעעשבמשוריןהמקעעיטשנישאוואז

שאגעהודי-שרעוןקייעבקלוהשנישנשבר)קפיץ(טכניקלקול
א181ח,שארזו,%דומהימצבעלמשיוהיאשוןתמשוריןמןבה
יבולםוללןלסגנםגלעללאששח,%העועיםמשוייניסשיי



גה%3חוריניויימומ-עשן.המה-י3ומ9ייק139798פותיוחעו3ת.
הפדהק-מצמגועעלדוחyg~שרדתמהוצת,ך1פקעלש9המשודון
לשמשתתוכתגו9ה9י9-תותבמומרגמותאששתתחםתשק989

תשובחיל3יא9המעהא%אדבקר-אשו
מןוד89.חטוחלאח9גםעצ38אחר-כדד9מי9793.עג8כדוף

~yyasnברגלעו,כזלגונפצענוהא-המשויוןבחודשהשתו%לו
9%13.ש%התחתוןבחלקטע8חtiYY~wנפגעתיצעוף%וביטן.חזח3

הממוקשיהראשון,ן9יושמהעטבקשינמצאתיזמןאותוכ%
אשתחתומחץכשעתשגמעאגואחי%ssee,שעה%שמוד

כולנוכ9שהגיחוfYM~Sbבמורדלהפתעיהערביםתחלוחת891,
נשאוחטן9יושמ.לכלש-23שגתח%קוכ-30ה9חמטורטיו3גיהג

ת91תכמה4אתשא8ת1לעח%במגמהט9ח8,עמם
S3S~SS-אתלהטתהוייתימארגומטוכ-40ש%טוח%משהסעו

ט9תמ9יה,אתשהטלנול938עודט89וגמהאתחקפעגו""ד9".
השפעתלמטרה.הגיעטעטתמידיהתפוצצותלודאעל-מגת
-כמקוט13וחרגוט89רעnwl~wתבי4חיתההמפתיעהתגובתנו
וגטוהפחיתאתשת139%היתר;וגד9לואחרחמשוייןלידשגייס
חגבעח.ממעלהחייהבבהלת
המשורעיםאתלפנותט19*9חב1ןשעה-מומ9ראתלהפעילת9רוה9
היאשוןיושמת19שגא9אתת9אי9למטח.שנמצאהכוחאלתגטל1

מכןלאחר(בפייטנשארפצוע/שהיההנהג,החוצת.מזנקים
צועףכשהאויבהכששאורד%יצוחאגשיסשי93(.שנפיגתנרר
היאשון,ןיי1שמחמרקדהסמי,כמקוט;13וגיהyy3W3~בהט*
חט1חיאה1הכביש.לאויךארבעעלזוחיו9תיאיוביגלופצע
הכביש.לאורךלרודהואאףוהחליצאכחן)ת9ד9ד9)ש99

יעפ93.ועלסיארדאילS1b~yW,9לותעעצ9
תוואעוקפצתיאקדחת9י39האלחוטמכשיףאתהשמדתי

לפניה.ןוו9כ3צפחהע%%התחלתולכביש*שמתחתמואדי
עוית"ק9עזחלדכ93החף,צלעלחויך

ש~י%11(1(((11י:1ן'1,1..11,'ליי(,י'111(1](ן1,,1~11("וש1~1'1',1..יגיל,ןיי,1'ן%,י,..]1~1ין).,

חלקאבידות.נגרמוולאנשינונפגעוהמשוריניםשלושת
מידהמשורינים.אתבנטשםדרךלולפרוץהצליחמאנשיה

מחלקות))2רגליכוחכרמלי""חטיבתעל-ידילמקוםהוחש

במארב.נתקלוהאלההמשוריניםגםמשורינים.ומחלקת
ג'יפים).ו-2משורינים4לנואבדובסה"כ(נפגעאחדמשורין

ול-הדרךאתלטהרבמשימהשנע23,גדודשלהרגליםכוח

ולהתבסס695גבעהאתלכבושהצליחהמשורינים,אתחלץ
למנרה.במסעולהמשיךיכולתמבלישםנעצראולם-עליה

שתיעל-ידימהמצורמנרהאתלשחררתכננההחטיבה
בדרךההתקדמותחידוש-האחתמקבילות:פעולות
קרית-שמונה(מחלמהרגליתתגבורתסינוןוהשניה;למנרה

המשימהשיך-עבד.אתמחדשלכבושעל-מנתלמנרהדהיום)
שלפלוגהעלהוטלה-למנרהברגללהסתנן-השניה
לטפסהמסייע,נשקהעלהפלוגה,החלהבחצותקך.גדוד

מ'750בקו-אויר,ק"מ)2מנרהבואךהצוקיםבמעלה
הגיעהכוחמפרכת.הדרךהיתהלהבין'שנקלכפיעליה).
הכוחשיך-עבד.אתמידלתקוףוהוחלט-ב-04.30למנרה
למנרה,נסיגתוונכשל.-היוםבאורהמשלטאתתקף

רבות.באבידותוכרוכהקשההיתהשעות,כ-4שנמשכה
במשלטיםגםלחטיבהשחוריוםהיהבאוקטוברה-23יום

מסוגלהיהלאבמקוםהכוה695(.גבעה(למנרהשבדרך
התבססואשרהמחלקות4עלהאויבוהתקפותצפונהלפרוץ

אחה"צבשעותרבה.בעצמהבוקרעםהחלואלהבמשלטים

וסבליפתחקיבוץאלנסוגשלנוהכוחההגנה.נשברה
ובציוד.באנשיםרבותאבידות

19635ינואר149,מערכות""
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הפסק.ללאומופגזתמוצלפתמנותקת,מנרהנשארהכך
ראש-פינה-מטולה.כבישעלגםיריותנורובלילה

פעולהעל-ידיתיושעלאמנרהכיברורהיהזהבשלבכבר
לשח-הגליל,עלכלליתמתקפהלבואחייבתאלאמקומית,

המוחלט.רורו

שלגסההפרהבהינתהיוצבא-ההצלה""שלפעולותיו
מיגעמו"מנמשךבאוקטובר24-28בימיםשביתת-הנשק.

אתלפנותצבא-ההצלה""אתלאלץבנסיוןהאו"ם,בתיווך
בשטחנוהנמצאת744גבעהובעיקר-שתפסהשטחים

שיכורי-תוצאות.לכלהביאלאזהמו"מלמנרה.בדרך

צבא-ההצלה""מפקריהתעקשומנצחונם",הצלהה
ועקשנותם;

היאבמדיני.והןהצבאיבשטחהן-ידינועלהיטבנוצלהוו

למבצעוהעולםהאו"מקבלהמשפטית,העילהאתלנונתנה
מתקפתנולכיווןבאשרהטעיהלשםנוצלהוכןחירם";"
המו"משלפרק-הסיוםלתוךששולבהזוהטעיההצפויה.

מבוימותשיירותסיורים-אלימים,ממערכתחלקרקהיתה

בעודהאויב.דעתאתלהסיחכולהשנתכונהוהפגזות,
והכנותיהםריכוזםאתבאוקטובר,ב-28משלימים,כוחותינו

חטיבתמבצעיםק.(נציגנואחה=צנפגשו-בצפתהאחרונות
נציגיבנוכחותספקטור)ורס"נבן-דו;-ח.רס"נכרמלי""

פגישהובעצמו.בכבודושוקייר,קאוקג'י,שלסגנועםאו"ם

קדש.על-ידזיתיםבחורשתהאויב,בשטחנתקיימהזו
נבי-יושע,דרךעלהחולשת744,גבעהלפינוידרישתנו

בעקשנותשוקיירסירבואכן;אולטימטיביבאורחהוצגה
ארכהניתנתכידרמטיתבצורהנציגינוהודיעואולקבלה.

שנתחיללפניהשטחאתלפנותהאו"מלנציגידקות30של

והסתלקושניהלהודעההיכולאהאו"מנציגיבפעולה.
שעתלפניכשעתייםזההיהלעברו.אחדכל-שמהירות

חירם"."מבצעשלה"ש"

האויב
מורכבהואכיקבעוצבא-ההצלה""עלבידינושהיוהידיעות
חטיבות"בשםכולןהמכונותקטנות,חטיבותמשלוש

גדודעלעלתהלאכזוחטיבה""שלעצמתההירמוק".
:כדלהלןהיתהבשטחפריסתןמוגבר.

חטיבת-הירתוק
שהוחשהחדשהחטיבההיתה-הראשונה

בית-בקעתאתלחסוםכדידקל","מבצעבזמןמהעורף

עכו-צפתלכבישאחראיתהיתההיאכוחותינו.בפנינטופה

וכוחותיהבפרדיהנמצאשלההמטהאיש.כ-1000וקנתה
מנדה.כפרעילבון,ביריה,מג'דל-כרום,בגזרתפזוריםהיו

בעלי-משורינים4--2מ"מ,75בניתותחים2לההיולסיוע.

גדוד-גםכל'להזוהטיבהליטראות...2בניותותחיםצריחים

לבנוני.מתנדבים
עלונבנתהאישכ-750שמנתה-השניהחטיבת-הירתוק

המזרחיתהגזרהעלהופקדההיאהעלאוי"*".הגדודבסיס
מירון-באזורים:שהוצבופלוגות,כ-5בההיווהצפונית.

מלכיה-'איקרית-תרביחה,סעסע,ג'יש-קדיתא,ספסף,(
בניתותחים2נ"ט,בחותתנסתייעההחטיבהקדש-בלידה.

חמושיםמהםשנייםשלפחותמשורינים,2-4מ"מ,75

שספגההיא-זותטיבהנ"מ).או(נ"טמ"מ37בןבתותח
העיקרית.המכהאתחירם""במבצע

היאה"חטיבות".מביןהקטנה-השלישיתחטיבת-הירמוק

במבצעהוכהאשרגדוד-חיטין,שרידיבסיסעלנבנתה
וכנופיותממחנה-קטנהטירוניםגדודצורפואליהםדקל","

הקריטיתהגזרהעלמופקדתהיתההיאהמופתי.שלמקומיות

נ"6תותחגםויתכן(נ"מבתותחונסתייעהתרשיההשל

תר-במשטרתהמוצביםמ"מ75בניתותחי-שדה2אחד),

חמושים-בתותח.משוריניםו-2שיתה,

לבנת,שלההי"רגדודי3אתלהוסיףישהאויבלכוחות
חלקנטלולאבסופו-של-דברכיאם-אטם-בכוחשהיוו

לשמששנועדהתשיעי,אחד,סוריגדודוכן-זובמערכה

באוקטוברב-27הועברזהגדודל"צבא-ההצלה".תגבורת
שאינו(חלקליטולוזכה-לבנת-אג'-ג'וביילממרג'-עיון

חירם"."במבצעכבוד)לומוסיף

צבא-ההצלה""באלכאורהאשרהגליל,שלהערביםתושביו

שבןהמהירים.בכוחותיוכמעטשותפולאחירותם,עללהגן
שותפוהמקומייםכ"צבא-כיבוש".עצמוראהצבא-ההצלה""

בקו.החזקהעליהםהוטלהגםולפרקיםכפריהםעלבהגנה
הוטלוכן

.
כבישיםבסלילתעבודות-כפיההמקומייםעל
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בצדהדגריפצ3%אתואמנהo~9pwnהגאיםהמברקיםשגי
:הערבי

127מ9'ח98גM~Wחלעחח-'
16.9.48העלאויתגדוד-ת8ע-אפוי

מנהלתיתכקודה
שלו.התחמושתאתלמכורהתחילפ1לייחהמשחלקליגודע
י9חילייחלת%חולעתהתחמושתעללהשגיחהדלוגותמרקדיעל
לדין.יורא-לויהמרור9אחיילוסל

4,

וא9'ג-ראיםאי

ג'דיד

244י'%ג"ח
גדודעי%%

תעיאוי

~*SO.Og
:אלהעתקי%

תע999מהחתל9חמעקד
תיש9לשח

חע%אית-הר99מח
ת%9להגפפקודה

היפריטייאתלאסוף2.עג9.ל%כדר%%לכתרג1%.
חשדות.כיהחרמת3.עבודה.מכשיריע9הדו2עיהמדוגלים

הצויחי%.לירותמותר5.הגמע.החרמת4.
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