
אל"מ

היקףעלהידיעותהחלוהשניה,מלחמתזהעולם,בתום
העםשרידישללתודעתםחודרותבאירופההשואה
החופשי.העולםארצותובכלבארץ-ישראלהיהודי
לפ-שמאןהבריטי,בשלטוןראוארץ-ושהאליהודי

שותףהנאצים,.קרבנותבפניהארץשעריאתתוח
ומס-,וגברה,הלכה,בשלטונותהישובמלחמתלשואה.

ב-השונים,ובבתיזהכלאבמחנותזהמעצרהעצורים'פר

ו,הלך.,גדלארץ

1969אוגוסט201,מערכות".

הראשונהבחובתםראובמאסרהי,הודיםהלוחמים
להי-לנסותלמעצרם,הראשוןהיוםמןכברבמעלה,

הלוחמים.שוררתאלשובולהצטרף.הכלא,מןמלט
ו-תחבולות.הושקעו'שבהםאלה,מניסיונותחלק

ומ-מבתי-הכלאומאחדיםפרי,נשאורבים,מאמצים
כןלאאךלברוח.האסירים.הצליחו,חנות-:המעצר

עכו.בכלאהדברים.פניהיו



השל-בימילארץ-ישראלמרכניכבית-כלאשימשעכומבצר

בארץ-הבריטיהשלטוןמראשיתהחלנכלאו,בוהבריטי.טון

הה-מארגונייהוריםלוחמיםעצמאותנו,להכרותועדישראל

לגרדום.בוהועלואףמהםואחדיםוהלח"י,האצ"לגנה,
תחבולותעלהתגברוהגבוהות,הומותיועלהמבצר,שומרי

מתוכו.להימלטהצליחלאואישומאמציהםהכלואים

אסי-שלגדולהקבוצהעכולמבצרהגיעה1946שנתבסוף

לאחרנלכדואשראצ"ל,לוחמי31אלההיוייהודיםרים
שנים15שביןמאסרלתקופותונדונוהארץ,בדרוםפשיטה

למעצרועדשהיהמיעמדזויחידהבראשעולם.למאסר
אצ"ל.שלהמבצעיםקצין

עםיחדעכו,במבצרכלואיםהיו1947שנתבראשיתוכך,

המחתרת,ארגונימכליהודיםאסיריםכ-90החדשה,הקבוצה

ערבים.פלילייםפושעיםכ-700וכן

יסוררבבדיקההחלובמבצרהבלואיםולח"יאצ"למפקדי

מדוק-ועיוןשיקוללאחרעכו.ממבצרהבריחהאפשרויותטל

ללאאפשריתאינהזהממבצרבריחהכילמסקנה,הגיעודק

מתוךהאסיריםפריצתעםשתתואםמבחוץ,כוחותשלפעולה

האצ"למפקדתאלהעצוריםהפנוזו,מסקנהלאורהמבצר.

לבריחה.תכניתלעבדומשאלההצעה

עכו.מבצרפריצתרעיוןנולדכך

האצ"ל,מפקדתעל-ידיחולקווהבדיקההתכנוןמשימות

-:לשנייםלרעיון,שהסכימה

יהיוממנוהנסיגהוארגוןהכלאאלהפריצהתכנוןא.

שבחוץ.המפקדהבאחריות

-הכלואיםבאחריותיימצאמבפניםהפריצהתכנוןב.

והלה"י.האצ"לאסירימביןמפקדיםעליוויופקדו

הוחלהחומהעברימשניוגידים.עורלרקוםהחלההתכנית

זרמוידיעותציוד.והכנתידיעותאיסוףשלקדחתניתבמלאכה
בהברחתהוחלבית-הכלא.אלהחוץומןהחוצה,מבית-הכלא

בית-הכלא,לתוךחומרי-נפץ,ובעיקרהנדרש,הציוד

ידיעותאיסוף
כל:במקבילדרכיםבשתינאספוהמבצעלתכנוןהידיעות
-וכדומההמשמרותסדריבמבצר,לנעשההנוגעיםהפרטים
החיצוני,השטחעלהידיעותואילו;הכלואיםעל-ידינאספו
אפשריותתגבורותדרכיונסיגה,גישהדרכיאבטחה,סידורי
סיו-באמצעותבחוץ,המפקדהעל-ידינאספובאלה,וכיוצא

מב-המסייריםשונים.מקורות-מידעשלניצולםועל-ידירים

אסירים.ביקורביוםלכלאהכניסהזכותאתגםניצלוחוץ

:הבאההתמונהנצטיירהשנאספו,היריעותסוכמוכאשר

כ-130המונהשוטרים,פלוגתעל-ידימאובטחהמבצר*
מיחי-צבאבאנשיהמשטרהכוחמוגברכוננותבשעתאיש.

4.הצנחניםדיביזייתדות

אתמאבטחיםוברובי-צידבמקלעיםחמושיםזקיפים*
עמ-ומרביתוחומותיו,המבצרגגותעלמוצביםהםהמבצר.
סו-באלותמצויידמשמרבית-הכלא.תוךאלמופנותדותיהם

בשעההתאים.שלפניובמסדרונותבית-הכלאחצרבתוךבב

ובשעהבתאים;הערביםהאסיריםאתהמשמרכולא1600
היהודים.האסיריםגםבתאיהםנכלאים1630
שחלו-נפט,מחסןנמצאבית-הכלאשלהדרומיבאגף*
לחדרהגישהעכו.שלהעתיקהבעיררחובלעברפוניםנותיו

כללפריצתברזל,שעריבשניהנעולמסדרון,דרךהיאזה
הנפטבמחסןהחלונותולפריצתחומר-נפץ,כק"גיידרששער

אהד.כלחומר-נפץק"גכ-25שלמטעניםשנייידרשו
מןאחדכק"משלבמרחקהנמצאתהמשטרה,בתחנת*

כוחאחדות.שריוניותולוגדול,משטרהכוחמצויהמבצר,
דקות.10תוךכתגבורת,להגיע,יכולזה

-ק"מכ-4שלבמרחק-לעכוצפוניתצבאי,במחנה,4
מיחידהגדוליםכוחותהמוטסת.הדיביזיהמןגדולכוחחונה

וכןדקות,י--603תוךלאזורי-הפערלהלהגיעעלוליםוו
כורדאניבמחנותחונותצבאיחידותהנסיגה.דרכיאתלחסום

לאיזור-הפעולהיגיעואשרתגבורות,לשגרויכולותוהקריות,

מערבההנסיגהדרכיאתלחסוםוכןדקות,30--60תוך
ודרומה,

ליהודים.עייניםעבותוטבי*

תכנף
:הבאההתכניתסוכמהשנאספו,הידיעותלאור
לאחרהצהריים,אחרבשעותביום,היעררהפריצה*

נקודת1600(.שעה(בתאיםהערביםהאסיריםשלכליאתם
הנפט.מחסן-הדרומיהאגף:הפריצה

חסי-1.:מעגליםבשניתיעשהאיזור-הפעולהאבטחתי.4

הטעיה.3.רחוקות.חסימות2.קרובות.מות

הערבי.הישובאזורידרךתבוצעהנסיגה*

-מחסן-הנפטלעברופריצההפנימיהמשמרנטרול*
האסירים.באחריות

בנימינה).על-ידמקום(שוני-והנסיגההיציאהבסיס*.

הבריטי.הצבאבמדייפעלהפורזהכוח*
1600.שעה1947,במאי4א',יום-הפריצהיוםו,.
במאי.2ו',יוםעדלוחותכינוס*

המחתרתישכינויו(4"כהןדבניבעהמבצעכמפקר*
שמשון"),"היה

להתבצעאמורההפריצההיתההמקוריתהתכניתעל-פי
ל-הנידוניםתאילעברפריצהגםולכלולאפריל,בחודש

;לשחררםעל-מנת-וקשאניאלקשידרונר,גרונר,-מוות
מוק-הודעהללאכמצופה,שלאלגרדום,הועלושהםכיווןאך

אזשכןבמאי,ל-5נקבעומועדההפריצה,נדחתה-דמת
ארץ-בבעייתלדיוןהאו"מ,עצרתשלמיוחדמושבנערך

ישראל.

אזמוצבתשהיתהה"כלניות"),(המפורסמתהמוטסתהדיביזיה.
בארץ.

ארצהעלהפולין.בקראקוב,1915בשנתנולדשמשון")"(כהןדב**
בפרוץהעברית.באוניברסיטהפילוסופיהולמד1938,בשנתכסטודנט עמהקומנדו,ליחידתוהתנדבהבריטי,לצבאהתגייסמלחמת-העולם
ואיטליה.טריפוליטניהאריתריאה,המערבי,המדברבקרבותשתתף"

המל-תוך-כדיבה.לשרתעברהחי"ל),(היהודיתהבריגדההקמתעם
השתחררהמלחמהבתוםאומץ-לב.עלהצטיינותבאותעוטרחמה
ופיקדלאצ"ל,הצטרףשחרורועםרב-סמל.בדרגתהבריטיהצבאמן'
עכו.כלאבפריצתנפלאחדים.מבצעיםעל
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למבצפהכנות
צבאיים,טנדרים2ג'יפ,משאית,-למבצעשנדושהרכב

שוקםהבריטי,הצבאמעודפינרכש-אזרחייםוטנדרים
צבאמדיבריטית.הנדסהיחידתשלובסמליםבצבעיםונצבע
האצ"ל.ממחסנינלקחוהנשקהציודיתרדרך.באותהנרכשו

בית*הכעאבתולההכנר

המבק-על-ידיפנימההוברחובבית-הכלאביקור-חגבשעת

מחומרופתילים.נקציםחומרי-נפץ,מזון,חבילותבתוךרים,
השע-לפריצתאחד,כלק"גבנימטעני-חבלה,שניהוכנוזה

ואלותמוטות-ברזלגםרוכזורימוני-התקפה.כ-30וכן-רים
ולהתגוננות.שעריםלפריצת

יחס"במשפטםלהםנקבעאשרלאלהפרט(האסיריםכל
להכיןצורךהיהולכןאסירים,בגדילבושיםהיומיוחד"),
מתוךבית-הכלא,בתוךאורגןזהלבושאזרחי.לבושלבורחים

על-פיהמיוחד".היחס"בעליהאסיריםשלהבגדיםמלאי

מספרםנקבעלבורחיםמקומות-מקלטלמצואהאפשרויות
לתקו-שנשפטואסיריםאותםכללמלטשאיפשרדברל-41,

ארוכות.פות-מאסר
עלהודעההפורציםלאסיריםהועברההפריצהלפניכשבוע
לכך,שנקבעביוםהפריצהתיערךלאאםכינקבע,כןהמועד,
שעה.באותההמחרתליוםתידהה

מפקדיבליערבוהפריצה,לפניאחדיוםבמאי,3בשבת,

האיזוראתאישאישלבדוקכדיאחרונים,סיוריםהכוהות

יפעל,בו
:כדלקמןהיתהימינו,שלצבאיתבלשוןהתכנית,

הטישה
יללכ

:על-ידיייערכוהאסיריםושחרורהמבצרפריצה

אליו.המובילותהדרכיםומיקושהמבצראיזורבידוד*4

באיזורהמוטסתהדיביזיהמחנהלעברהטעיהביצוע*4

רע.מז

פורץ.כוחעל-יריהמבצרחומותפריצת*

הכלואים.כוחעל-ידיהמבצרמתוךהשעריםפריצת*

על-ידיהפריצהנתיבובידודהפנימיהמשמרניטרול41

הכלואים.כוח

בנימינה.לעברברכבנסיגה*4

יםבלש

מנהלתיות,הכנותגמר-במאי3שבת,יוםעד-א'שלב

הנסיגה.ובצירבעכומפקדיםוסיוריבשוני,הכוחותריכוז

תנועה-1559שעהבמאי,4ראשון,יוםעד-ב'שלב
הכוחות,והיערכותלהיערכות

עכו.חומותפריצת-1600שעהבמאי,4-ג'שלב

הפרצהלעברבית-הכלאבתוךהדרךפריצת-ד'שלב

הכלואים.ויציאתבחומה,

שוני.לעברנסיגה-ה'שלב

למקומות-מחבוא.והבורחיםהפורץהכוחפיזור-ו'שלב

1600.-ה-//ש"שעת;1947גמאי4-ה"//ע"'יום

ומשימצתכשצת
פורץכוח

אבטחה;המבצרבחומתפרצותשתיפריצת-המשימה

והכ-הפרצות,מןביציאהלבורחיםסיוע;הפרצותשלצמודה

הרכב.לעברוונתם
סגן-מפקדשלבפיקודולוחמים,5בתחוליה-ההרכב

בריטיים.מדיםלבושיםהלוחמיםהמבצע.
2רימונים,אקדחים,2סטן","טומיגנים","2-הציוד

חצוצרה.סולמות,2אחד,כלק"ג25בנימטעני-חבלה

הפעולהאיזורלאבטחתכוחותי
..קרובותחסימות

מערבית)(1מספרחסימה
ה-לאיזורהמובילההמערביתהדרךחסימת-המשימה

פקודה.לפיורקאךהמגעניתוקיפריצה
בריטיים.".מדיםלבושיםלוחמים,2בתחוליה-ההרכב
זנ"ט.מוקשיםרימונים,טומיגן","רובה,-הציוד

צפון-מזרחית)(2מס'חסימה

תחנת~המובילההצפון-מזרחית,הדרךחסימת-המשימה
הפריצא,מקוםלכיווןהמשטרה
ברי-מדיםלבושימלוחמים,שלושהבתחוליה-ההרכב

*4.טיים
מוקשיםרימונים,טומיגן","רובה,ברן","מקלע-הציוד

נ"ט.

רחוקותחסימות
3מס'חסימת

נסיגהה-"ש"יבשעתהחלהגשר,חסימת-המשימה
עצמאי.באורח

אזרחי.בלבושלוחמים,3בתחוליה-ההרכב
אזרחי.טנדרנ"ט,מוקשיםאקדחים),(אישינשק-הציוד

כו.רואני)לרוזנות4מס'.וזסייבנת
לעברכורדאניממחנותהיציאהדרכיחסימת-המשימה

עצמאיבאורחנסיגה;ה-"ש"בשעתהחלחיפה-עכוכביש
המשימה.ביצועלאחר

אזרחי.בלבושלוחמים,4בתחוליה-ההרכב
זוחוליה(נ"טמוקשיםאקדחים),(אישינשק-הציוד

מחיפה).עצמאיבאורחונסוגהיצאה

-קרית-חיים)מחנות(5מס'חסימה

לעברקרית-חייםממחנותהיציאותחסימת-המשימה
עצמאיבאורחלנסיגהה-"ש",בשעתהחלחיפה-עכוכביש
~,המשימה.ביצועלאחר

אזרחי.בלבושלוהמימ,2בתתוליה-ההרכב
זוחוליה(נ"טומוקשיםאקדחים),(אישינשק-הציוד

מחיפה).עצמאיבאורחונסוגהיצאה

עליידיתבוצע-עכו-צפת)צומ'ת(6מס'חסימה
הפיקוד.חוליית

לההטעיהכוח
מזרעבמחנההמוטסתהדיביזיהמפקדתתקיפת-המשימה
בא-הטעיהויצירתטבריהלעברנסיגהבאש,לעכו)לצפונית

הנסיגה.לכיווןשר

נתפסו.זוחוליהאנשי*
לגרדום.והועלונתפסוזוחוליהאנשי"
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כערבים.לבושיםלוחמים,3בתחוליה-ההרכב
אישי,נשקנ"ט,מוקשיםבית,תוצרתמרגמה-הציוד

אזרחי.טנדר

הרכביחידת
היערבות,לשטחיהתוקפיםהבנחותהובלת-המשימה

באב-וסיועבנסיגה,והתוקפיםהמשוחרריםהבזחותהובלת

הפעולה.איזורטחת
מכוניתבכל(ג'יפטנדרים,2משאית,1-והציודהרכב

אקדחים,3תת-מקלעים,2ברן","מקלעונהג-משנה),נהג
נ"ט,מוקשיםרימונים,

פיקודחוליית
לוחמים2נהג,הי"ד),כהןדב(המבצעמפקד-ההרכב
קפיטןדרגותעונדהמבצעמפקדיבריטייםמדיםלבושים

.סרן)(
רימו-אקדחים,2טומיגן","ברן","מקלע-והציודהרכב

צמוד.צבאיוג'יפנ"טמוקשיםנים,

:לפיקודנוספותמשימ'ות
עכו-נהריה,-עכו-צפתצומתחסימתא.

הנסיגה.בשעתהכוחאבטחתב.

ניידת.כעתודהתשמשהחוליהג,

הכלואיםארגון
א'כוח

החי-נקודת-הפריצהלעברהשעריםפריצת-המשימה

מבית-הכלא.ראשוןיוצאזהכוחצונית.

לוחמים.13-ההרכב
שערים,לפריצתכ"אק"ג1בנימטעני-חבלה2-הציוד

ברגל.מוטות
עכוכלאתכנית

ב'כוח
על-ידיבית-הכלאבתוךהפריצהאיזורבידוד-המשימה

מבית-הכלא,שנייוצאהכוח-ועשןאשמסךיצירת

לוחמים.20-ההרכב
וסמרטוטים,שמןסולר,נפט,-דליקיםחומרים-הציוד
התקפה.רימוני

ג'כוח
מאסף).(ו-ב'א'כוחותיציאתעלחיפוי-המשימה
לוחמים.8-ההרכב
ברזל,מוטותרימוני-התקפה,-הציוד

עכו-צומתמאיזור-ג'יפעלרכובהניידתפיקודחוליית
צפת.

החומה.פיצוץ-בית-הכלאבתוךהפריצהלתחילתהסימן
חצוצרה.תרועת-כלליתלנסיגהסימן

באנו",-אנו"-סיסמה

הפעלה

חוות-חצרמתוךיצאה1400,בשעה1947,במאי4א',ביום
סרןובתוכוג'יפנסעהשיירהבראשצבאי.רכבשיירתשוני
שיירהביהמאשרצו-תנועה,שבירזהמלבותי,ההנדסהמחיל

כבישעדבדרכי-עפרהשיירהנעהתחילהלביירות.נוסעתזו
הכבישעללנועוהחלהצפונהפנתהשםבנימינה-חיפה,

חסי-ואדי-מילק-כפרדרךוהובילתנועה,כצירנבחראשר
כלללאעברהעכועדהדרךלעכו.תים-שפרעם-אחיהוד,

תקלות.

לצומתהרכבשיירתהגיעה1600השעהלפניאחדותדקות
כוחהעתיקה.עכולעברמערבהופנתהעכו-נהריה-צפת,

למקו-נעוו-123,מס'החסימהכוחותצפונה,פנהההטעיה

הח-וכוחותהצומת,באיזורנשארההפיקודהולייתמותיהם,

עתבאותההגיעוכברמחיפה,יצאואשרו-4,5מס'סימה
למקומותיהם.

שלושתעםהמשיךהפורץ,הכוחמפקדשהיההמפקד,סגן
העתיקהלעירבכניסהעכו.מבצרלעברהצבאייםכלי-הרכב

וה-נמוך,העירבחומתהשערכיהסתבר,דרום-מערבמכיוון

להש-החליטהמפקדסגןדרכו.לעבוריכולהאיננהמשאית

הטנ-עםדרכואתוהמשיךהשער,על-ידהמכוניתאתאיר

דרים.

לבריחההמיועדיםישבו1550,בשעההחלעצמה,עתבאותה
אזר-בגדיםלבושיםהמאסר,בתאימיטותיהםעלהכלאמן

בשהםהזינוק,לאותוהמתינוהאסירים,לבגדימתחתחיים
ה-ה-"ש",שעתלמשימותיהם.בהתאםומצויידיםמאורגנים

המפקדיםעדיין.התרחשלאומאומה-חלפה1620,שעה
הציוד,אתלהסתירהכוננות,אתלבטלאםשוקליםהחלו

המחרת.ליוםההכנותכלאתולרתות
דרךהנסיעההכלא.לעברנוסעיםהפורציםהיובינתיים
חולףההלהזמןאךבאטיות,התנהלהעכושוקסימטאות
אתוהגבירוהשוק,מסבךלצאתהצליחוסוף-סוףבמהירות.
אתועצרלמקומרהגיעהפורץהכוחהמבצר.לעברהמהירות

ט



חומר-הנפץאתלהצמידעל-מנתהפריצה.מקוםלידהרכב

מעלהעוברגשרעללעלותצורךהיההפריצה,לנקודות
העתיקה.העירלבתיהמבצרחומתביןומגשרהסימטאות

על-ידהוצבמהםאחדהמכוניות,מןהורדוסולמותשני

השני,הסולםאתקיבלהגשר,עלמיידעלהוחבלןהגשר,
לפיצוץ.שנועדולחלונותבצמודהמבצר,חומתעלוהציבו
מעלה.השניבסולםמטפסהחלוהחבלןהוגשההחבלהמטעני
הכוחמפקדמעד.והחבלןהסולם,משלביאהדנשברלפתע

לעלותהחבלןעלופקדהמבצר,חומתאלבגבונשעןהפורץ
למקומם,המטעניםהוצמדוספורותשניותתוךכתפיו.על

למחסה.נלקחוהסולםירדהחבלןההפעלה.מערכותוחוברו

הופעלו.והמטעניםמחסות,תפסהפורץהכוח1620.השעה

נפץ.מקולכולוהמבצרהזדעזע1622בשעה

מתוךפרצוהכלואיםשלהכוחותשלושתניתן.האות
המסדרוןלעברפרץא'חוכ:משימותיהםלעברתאיהם
חו-נשאואשרחבלנים,שניכשבראשוהנפט,לחדרהמוביל

ותפסהכוחנעצרהראשוןבשערהשערים.לפריצתמר-נפץ

בהישמעוהפעילוהו.המטעןאתהצמידווהחבלניםמחסות,

פיצוץשוב;השניהשערלעברבריצההמשיכוהפיצוץ,קול

שניאתופרצוהנפט,חדראלהגיעוא'כוחוראשוניוריצה,

מפקדועלהחזרההתפוצצותלאחרדקותשלושחלונותיו.

הפרצהעל-ידניצבכשהואהגשר,עלמבחוץהפורץהכוח

דקותותוךלבוא,איחרהלאהתשובההסיסמה.אתוקורא

במהירותרץלבית-הכלא,מהויןכולוא'כוחהיהספורות

בנסיגה.והחלהתארגןהרכב,לעבר

לחצר,הכלואיםשלג'-וב'תוחוכפרצולתכניתבהתאם

ועשןאשמחסוםהקמתעל-ידיהבריחהנתיבאתובודדו

תערובתעל-ידיהוקםהמחסוםבית-הכלא.חצרכללאורך
הזמןכלבמשךהוטלורימוני-התקפהושמן.נפטשלדליקה

הזקיפים.עמדותלעבר

שלאהערבים,האסירים,מהומהנשחררהבית-הכלאבתוך
לעברמתאיהםמתפרציםהחלוהמתרחש,עלמאומהידעו

מסך-עשן,על-ידימוסתרהיהלאזהשאגףוכיווןהחצר,

הפעולהמפקדכהן,דב

בתוךבמצבששלטוהיחידיםבאש,לעברםהזקיפיםפתחו

והמשמעתקפדניהיההתכנוןהיהודים.האסיריםהיוהמהומה

עליהםהמוטלאתעשוהכלנגלו.לאבהלהסימניכל,למופת

הנמלטיםאחרוןהיהספורותדקותותוךובדייקנות,במהירות

הכלא.לחומותמחוץ

הצליחולאבמצב,השליטהאתאיבדוהמשטרהכוחות

בית-לתוךלחדורהעזולאמשעהלמעלהובמשך.להתארגן,

אתונוצלובמתרחש,הבחינוכברהערביםהאסיריםהכלא.

כע-נתפסומרביתםאךמכלאם,נמלטומהם214יההזדמנות

קצר.זמןבור

הג'(ננ[1

א'כוח

הטנד-אחדעלכאמור,א',כוחעלההפריצהלאחרמייד

בנסיגה.והחלרים

לפניזמן-מהבלתי-צפוי:דבראירעהנסיגהתחילתעם

כדיהמוטסת,הדיביזיהמןצנחניםיהידתהגיעה1600שעה

היתהבארץ,אזששררהמצבעקבעכו.שלימהבחוףלרחוץ

כאשרבים.לרחצהבצאתהגםציודהבמלואמצויידתהיחידה

אנשיו,אתהכוחמפקדאירגןעכו,מכיווןההתפוצצותנשמעה

הראשי,הכבישלעברלנועוהחל

א'כוחאנשיהיומראש,שנקבעלציר-הנסיגהבהתאם

לבית-הקברותבצמודחיפה-עכו,כבישאתלחצותצריכים

הסמוךתל-נפוליוןאתבדרכי-עפרלעקוףומשםהמוסלמי,
הדבר,אירעכיצדברורלאשפרעם.כבישעלולעלותלעיר,

לנועוהחלימינההנהגפנההכביש,אתלחצותבמקוםאך
הצנחניטיחידתהגיעהעצמהעתבאותהגשר-נעמן.לכיוון

עוררלהםבסמוךשחלףהטנדר,הכבישלקרבתמחוף-הים

לאכאשרלעצור.לוסימנווהםחשדם,אתמהמשום

היא;המכוניתלעברבאשהצנחניםפתחולנוע,והמשיךעצר

צדה.עלוהתהפכהגדר-צברים,לתוךנתקעההכביש,מןירדה

נמשכה.הצנחניםאש

צומתבקרבתרגעבאותושנמצאהמבצע,מפקדכהן,דב
וחשברן""מקלעמיידנטלהיריות,קולאתושמעעכו-צפת

כילעברםצועקההלהחיילים,אלבהתקרבוהמקום.לעבה

להפ-ופוקדהמתקרבהסרןאתשראוהחיילים,לירות.יפסיקו

הסרןפקדהאש,כשפסקההוראתו.אחרמילאוהאש,אתסיק

לנועהמסוגלכל":בחלקםפצועיםהיושכברהנמלטים,על
ובהבריטית,מכונית-משמרהופיעהלפתעלסגת".יתחיל

והחייל,הנהגאתוהוציאהמכוניתאתעצרדבחיילים.שני

נכנסהכוחנהגהמצב.אתלהצילניתןעדייןכיבראותו
הצנחנים,יחידתהצלחה,ללאאךלהפעילה,וניסהלמכונית

המס-הסרןשלבמהימנותולפקפקהחלהבמתרחש,שצפתה

הוחמצה.נוספתהזדמנותבאש.עליוופתחה-תורי

ירהדבעכו.העירמתוךערביתמשאיתקרבהבינתיים

הלהאךלצאת,הנהגעלפקדהואעצרה.והמכוניתבאויר,
המשאית,אלהפצועיםאתלהעלותהחלוהנמלטיםסירב.

לדבלסייעכדיהמשאית,לעבררץהכוחשלהטנדרונהג
לסייםדבהחליטרגעבאותומתוכה,הערביהנהגאתלהוציא

196911אוגוסט201,מערכות""



איתרעהמקלע.אתלעברווהפעילהנהג,עםהוויכוהאת

פתחאלהכוחשלהטנדרנהגהגיעממששניהובאותההמזל

הי-הנהגים,שניאתבמקוםהרגהמקלעוצרור-המשאית

והערבי.הודי

זהבמקוםכיברור,היהכהןלדבהתחזקה.הצנחניםאש

ינסה-שמסוגלמיכל":אנשיועלפקדולכןהסיכויים,תמו

תוךהחיילים.לעברהמקלעבאשופתחמחפה",אני;להימלט
ונהרג.נפגעהאשקרבכלי

פסקה,מצדםשהאשלאחרגםנמשכההבורחיםלעברהאש

הפסיקולמקום,שהגיעמשטרהקציןשלבהתערבותוורק

האנשים.מרביתנהרגואונפצעוכבראזעדלירות.הצנחנים

הכוחמאנשילאחדפרטהבריטים,בידינפלוא'כוחאנשיכל

אותם.שליבההתוקף

ו-ג'ב'כוחות

וחל-הטנדר,עלעלהחלקםהפרצה.דרךיצאוו-ג'ב'כוהות

קם
המשיך-

והנהגהטנדר,מנועכבהלפתעהמשאית.לעבר

דוחפיםוהחלוהרכב,מןירדוהאנשיםלהתניעו.הצליחלא

להתניעהכדיאותו

לתפוסוניסובמתרהט,עכותושביהבחינוכברשעהבאותה

אתהתושביםסגרוכןעלבנסיגתם.ולעצרםהבורחיםאת

הבורחיםאתרוגמיםוהחלוהעתיקההעירשלהחומהשער

מפ-סגן(הפורץהכוחמפקדתגרות.נתגלעושונים.בעצמים

תגרותכדיותוךדרך,לפרוץכדיבאוירירההמבצע)קד
וכהכהביןופתחוהו.החומה,שעראלואנשיוהואהגיעו

בנסיגה.והמשיכוהטנדר,אתלהתניעהצליחו

יכלהלאשכזכורהמשאית,המתינההשער,שלהשנימעברו

שלו-ג'ב/כוחותגובהה.עקבהעתיקה,העירלתוךלהיכנס
אךהחלה.והנסיגההרכב,עלעלוהפורץוהכוחהבורחים
אות-מתןנשכחהערבים,האזרחיםעםהתגרותתוך-כדי

אחדנפגעהמבצרמכיווןשנורתהבאשלחסימות.הנסיגה
בבטנו,הבורחים

המתוכנן,במקוםהראשיהכבישאתחצווהמשאיתהטנדר

מרחוקראוהכביש,אתחצוכאשרהעפר.בדרכילנועוהחלו
הג'יפהיההתכניתשלפיכיווןאךהג'יפ,אתהצומתעל-יד

ק"מ2שלנסיעהלאחרבדרכם.המשיכוכמאסף,לנועצליך

או-זיההבמקרהבדרך,מהלכיםאזרחיםבשניהבחינובערך

אותם.ואספהעצרהוהמשאיתאצ"ל,כחבריהבורחיםאחדתם
גור-התבררתשובותיהםמתוךאךהמומים,עדייןהיושניהם

המבצע.ומפקדא'כוחשללם

כאןשפרעם.לעברופנתהצפת,מכבישירדההמשאית
בתו-התארגנווהאנשיםנעצרו,המכוניותהטנדר.אתהשיגה

ההתאר-ולאחרבאברזינים,מכוסותהיוהמכוניותשתיכן.

בבטנו,הפצועמותו,שללמעטמכאן,מאחור.גםסגרוןגבות

תקלות,ללאהנסיגהנמשכה

הכלאבחצרטיול""
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והחסימותההריהכיחלת
משימו-אתביצעוו-345,מס'והחסימותההטעיהכוחות

לחסי-אשרמיוחדות.תקלותללאונסוגוהמתוכנו,לפיתיהם

כז--והאותהנסיגה,לאותהמתינוהללוו-1,2,מס'מות

בעודהמבצד,מכיווןשקטהשתררבינתייםניתן.לא-כור
אזלהכאשרהמקום.אתלהקיףהחלווצבאמשטרהשכוהות

וניסוהחייליםמדיאתפשטוהחסימות,אנשישלתחמושתם
אורחיםבסיועהמשטרה,כוחותהצלחה.ללאאך-להימלט
לגרדום.מכןלאחרהועלומהםושלושהללכדםהצליחוערבים,

דליה.קיבוץלקרבתהבסוגיםהבגחותהגיעו1800בשעה

בנימינה,לעברברגלולנועהרכב,אתלנטושעליהםהיהכאן

מראש.שהוסבוהמחבוא,למקומותלהתפזרומשם

הכו-טרקטור.עלחבריםבשניפגשוהמשקלשערבסמוך

ההרוגוגופתהמשאיותשתיכיהחברים,לשניהודיעוהות
ההרוגאתלקבורמתבקשיםהמשקחבריוכיבמשק,יישארו

2100.השעהלפניהרכבעללמשטרהלהודיעלאוכןבמשק,

בני-לעברלנועהחל1830ובשעהבמקום,התארגןהכות

2300,בשעהבנימינהבאיזורהמפגשלמקוםהגיצהוא;מינה

המחבוא.למקומותהביבשיםבפיוורהוחלבוקרועם

סיכום

והטעיה,החסימותההתקפה,אתשביצעהנוח'*.

לוחמים.34מנה

נהרגומ'תוכםמבי,ת-הסלא.נמלטולוחמים41*
רובלכלא.רהוחזהונתפסו,אחריםושמונהשישה,

רפואי.טיפולמחוסרכתוצאהמתוההרוגים,

ומסקנותהערות
ן1נכתה

תכ-עלמצביעההפעולה'תכניתשלימחודשתבדיקה

כלאתבחשבוןהביאאשרונועז,מדוייקמפורט,נון
בשתיהמבצע.הצלחתעללהשפיעהעלוליםהגוהמים

:התכנון~לקהבלבדנקודרת

השפיעהלבורחים,נשקהובאשלאוהעובדה*
ל-רק;א'כוחשלההיתקלותתוצאותעלישירות

היה,באויב,נתקלואשרזה,כוחאנשי15מתוךשניים

ולהתקפה.להתגוננותנשק
1מס'החסימהחוליותשלנסיגתו,תיאום

אות-הי'ה,אםגםכהלכה.ונערךנשיל'לא.2ומס'

להפסידהכוחות'היועלוליםבמועד,ניתן'הנסיגה'

דבראליהם.החסימותשללהצטרפותןעדיקרזמן
אותמתןאיכיגם,מובןמראש.לחזותהיהאפשרזה

ביותר.תמוהותלתוצאותהביאהנסיגה,

עוציבה

היתהוהבורחים'התוקפים,הכוחות'שלפעולתם
ב-נהיראינואחדנושאומתואמת.נועזתתוקפני.ת,

בהיתקלותא'כוחשלומצבועלשהשפיעויתכןיותר,

ההיתק-,למקוםהג'יפ,ביגע'לאמדועהצנחנים.עם

שו-גירסאותישנןזהבענייןובקרבלסייעכדילות,.

ביניהן.להכריעשלאואעדיףנות,
הפעולה,מפקדנהרגאילילאכיספק,כלאיןלי
נאספות.החסי,מותהיו'

13


