
עלהמערכה
לירושליםהדרר
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שקשהשלמה,אחתמסכתהייתהירושליםעלהמערכה
סביבתהועלירושליםעלהמלחמהאתבהלהפריד
שלפניםשתיאלואליה.הדרךעלהמלחמהמןהקרובה
כוחותהפנייתשלהשיקוליםאףלעיתיםמהות.אותה

מרחבי,ניתוחהיהוהניתוחמשולבים,היוהפעולותלביצוע
בבעיותהדרך,בענייןאתרכזבדברייאנוס.ולעיתים
עלהמערכהבבעיותאגעבמשהוורקהדרך,עלהלחימה
עצמה.ירושלים

במערכהאחרתאוכךשהשתתףאדם,כלכיחוששני
-נכוןזהדידישלגבילפחותלינדמה-ירושליםעל

לווקשהאובייקטיבית,גישהזהלנושאלגשתלוקשה
ואלההאישיות.ומדעותיומחוויותיומהרגשותיו,להינתק

מושתתותאךהידיעה,מירבעלמושתתותהןתמידלא
בבחינתיהיהמדבריישחלקייתכן,ולכןהניסיון.עלהן

שנים),ד9שלבפרספקטיבהגםולו(אישיתהתרשמות
אובייקטיבי.היסטורימחקראלהבדבריםלראותואין

מלחמתשלחלקעודשאיןלינדמהועוד:זאת
רוצהאתהאם-עליוהדיבוריקשהשכההקוממיות

המערכהכמו-הסוףעדעצמךעםשלםלהיותבאמת
עלהמערכהשלייחודה-הדברסיבתירושלים.על

מלחמתממערכותאחרתמערכהלכלבהשוואהירושלים
בימיולדעת:לזכורכולנועלחובהזאתכיהקוממיות.

אפשרייםשהיוהמאמציםכלנעשוהקוממיותמלחמת
ירושלים,שאלתכולה.בירושליםלזכותכדיאזבכוחותינו

לנגדועמדההיוםמסדרירדהלאוהחזקתהכיבושה
לפחותורגע-רגעשעה-שעהממשהעםמנהיגישלעיניהם

אנימצרים.עםהנשקשביתתהסכםהשגתלאחרעד

הרגשהעודלינוספההחומרעלועברתיכשישבתימודה,
שנה19כמעטעכשיו,יושבכשאתהעלי.מקילהשאינה
צבאיים,במושגיםדבריםולאמודלראותומנסהמבן,לאחר

שאתהכפיכלי-נשק,במושגיצבאית,עוצמהבמושגי
בידינומצוייםשהיווכפיכיוםבידינושמצוייםיודע

שעברנו.העצוםהמרתקאתרואהאתהבעבר,

ירושליםשלחשיבותה
הנכוןהמושגיםמעולםמהתחושה,מהאווירה,להינתק

אותםלבחוןלנסותזאתועםחיינו,שבונכוןהבלתיאו
לטעויותלהביאעלול-היוםשלנוהמושגיםעולםנוכח
עודלעמודרציתיעצמהבמערכהשאגעלפניהבנה.ולאי
כוונתיירושלים.עלבדברנולגבי)לפתות(מכבידענייןעל

מילים.בכמהואסתפקלחשיבותה,
המשמעותועלהחשיבותעללדברשמותרחושבאני

חשלבטחלמענהשנלחםחיילכלירושלים.שלהסמלית
ירושלים.עלנלחםשהואהעובדהבתוקףמיוחדמשהו

-מעשיתמשמעותגםולהסמלי,משהוהייתהלחימתו

אלאכשלעצמו,ערךרקהיהלאזהכוח.יתרלובנותנה
המדינית.החשיבות-האחרתהתטיבותלכוח.שהפךערך
תוךישראל,מדינתלפניעודשמישהו,לעצמימתאראיני
יהודיתמדינהלעצמותיארהמדינה,התקרבותכדי

בתוכה.ירושליםבליבארץ-ישראל
שלכזהריכוזהאנושית.-השלישיתהחשיבות
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אםארצו.בירתועלחייועלונלחםשנאבקאוכלוסייה
בירושלים.אישאלףכ-80אזהיוטועה,איני

כמהכאןאדגישהגיאוגרפית.החשיבות-רביעית
ישראלמפתהיום.גםהשלכהבוודאי,להם,שישדברים
מןבאר-שבע,עדמעפולה-שבמרכזהאתכםמלמדת
שמבחינתאחד,גיאוגרפיעצםיש-התיכוןהיםעדהירדן
קוזהודומיננטי;גורםהואהצבאיתמשמעותוניתוח
שלההריםשיפוליעדמחברוןהמתמשךהמרכזיהרכס
ולעמודאחורהלהפליגרוצהאינילהם.צפונהוקצתג'נין
בחלקדווקאיהודיתלאוכלוסייהשהייתההחשיבותעל
מלחמתלפניאולםקדומות;בתקופותהארץשלזה

היהודיהמאחזובנותיהירושליםהיוובזמנההקוממיות
האסטרטגיתשחשיבותוגיאוגרפי-טופוגרפיבעצםהיחיד
בירושליםאוכלוסייהלרכזדאגהיהודיהיישוברבה.
גוש--מדרוםעבריות:נקודותבשרשרתלהקיפהודאג

שימשוובמערבונווה-יעקב,עטרות-מצפוןעציון,
מעלה-החמישה,קריית-ענבים,-השפלהאלכגשר

אלקשרלהקיםצעדיםגםנעשונחלת-יצחק.נווה-אילן,
שהיוהנקודותהמלח.יםבצפוןקליהואלבית-הערבה

תפיסה,פריהיוהןמקרה.פריהיולאהללובשטחיםלנו
תוכניותהיוממושך.יהודיהתיישבותיומאמץניסיוןפרי

באזוריםנוספותמאחזנקודותלהוסיףהיהגנה"במפקדת

לאכלכליים,בעיקרםשונים,גורמיםבשלאךאלה,
הדבר.נסתייע
-העירהייתהכן,לפניוגםערב,צבאותפלישתמיום

הייתהירושליםנצורה.-היהודיתהאוכלוסייהריכוזעם
קוגםהייתהאלאנצורה,שהייתהרקשלאהיחידההעיר
מתושביהאחדשבלחזיתקו-אחתובעונהבעתחזית

נצורההעירהיותשלבמשמעותושעה-שעהיום-יוםחש
המצורמתחילתירושליםבתוךהייתיאניהחזית.בקו
זהמהלבטאהספרותיהכושרליחסרפריצתו.ועד

אתלחושזהמהמנותק,להיותזהמהנצור,להיות
אוכלוסייהשלהתחושהאתוחשנלחםחיילשלהתגובה

נצורה.
יישוביםעלמערכותגםכללהירושליםעלהמלחמה

בתחוחוממזרחה.להמדרוםלירושלים,מצפוןשחוסלו

שוחררולאהאויבשכבשאחדיישובאףבארץהיהלא
לאשראחתדוגמהאףאיןאךדרום.כפרמלבדידינו,על

העתיקה,העירגוש-עציון,יישוביאתשנהאותהקרה

שלםיישובשלדוגמההייתהלאונווה-יעקב.עטרות
גורלהיהולאבכפר-עציון,שקרהכפיקר,בדםשחוסל
לשבי.וילךכניעהלידישיובאהיהודיהרובעשלכגורלו

אתוהופךאותהמייחדואזורהירושליםעלשעברכל
מלחמתשלביותרהטרגילקטעאוליירושליםעלהמערכה

מדבריםכשאנוהכבוד,גםאךהקושי,מכאןהקוממיות.

ירושלים.עלבמערכה

הדרךעלהמערכה
שלבים

אלה:לשלביםמחלקהייתיהדרךעלהמערכהאת

אבניםביידוישהתחילוהראשונות,האיבהמפעולות*

מבצעתחילתועדהדרךעובריעלכדוריםוהמטרת
נחשור."

בורמה".דרך"פתיחתעדנחשור'"ממבצע*

כמהבתוספתשלבבכלהבעיותאתלתארכוונתי

במקצת.מלאכותיתהיאלשלביםחלוקהשכלמובןהערות.

תהליךשלתוצאההיההואלפתע.צץלאשלבשום

לו.הקודםמהשלבכתוצאההגיעשאליוהתפתחות
דברים.מספררקואזכיר

אוהמהומותשכונההראשון,השלבתחילתעם

מנובמברהשלבהיינו-אז)שלהמינוחלפי(המאורעות

מסיבותהערבית,הפעולהדרך-הפלישהעד1947

הטרדתובראשונהבראשהייתהעליהן,אעמודשעוד
רבעיםוביןהעריםבתוךהערים,ביןהתחבורה:קווי

קרוביותרהפגיעותבמטרותופגיעהכוחניתוקשונים.

דרךידינו.עלמאובטחשהיהלתחוםמחוץהיותםבעת

חיבורשטחיבאותםופגיעההטרדההייתהאחרתפעולה

לתקוףניסוגםפעםמדיהשכונות.ביןהערים,בתוך
המאפיין.היהזהלאאךיישובים,

והכוחותהזירה
קטעים:שנילהאופיינייםהיטב.מוכרתלירושליםהדרך

-ומשער-הגיאירושליםעדמשער-הגיאההרריהקטע

כמעטנמצאהראשיהכבישתל-אביב.עד-בשפלה
אזשהייתהכפיבמפהנסתכלערביים.באזוריםכולו

בית-לטרון,קובאב,רמלה,בית-דגון,יאזור,אתונזכור

רקעמדולנוליפתא.קולוניה,הקסטל,סריס,מחסיר,
קריית-ענביםמעלה-החמישה,מוצא,היישובים:קבוצת

ועוין.רצוףערביקוהייתההדרךכלונווה-אילן.
היומיהטופוגרפי.אופיהעללירושליםהדרךהייתהזו

?זהבשלבהפועליםהכוחות
קטנים,ערבייםגרעיניםהיוזהבשלבשפעלוהכוחות

מפקדאל-חומייני,אל-קאדרעבדסביבבעיקרשהתרכזו
רמלה.איזורמפקדסלמה,חסןוסביבירושלים,איזור
קטניםגרעיניםאלהלגרעיניםקדמו-הדיוקלמען

ולפעמיםגרמניםיוגוסלבים,:חרבבשכירישנעזרואחרים,
עלפעולתםלצורךנשעניםהיואלהגרעיניםבריטים.
ואלפימאותנזעקושבה-ה"פזעאה"-האזעקה
נשקושללמדיטובמפעילהיהמהםאחדשכלכפריים,

לרכזאלהקטניםגרעיניםיכלוזובשיטהטוב.קלעוגם
פעולתםאנשים.שלגדולותקבוצותקצרהלתקופה
נשימהאורךהיהלאהערביתלפזעאהכיקצרה,הייתה

העבאיהעםשלו,הכאפייהעםבאהיהאחדכלמנהלתי:

המנהלתי,הדרגהיהזהאוכל.קצתבתוכםעימונושאשלו,

-הספיקושאלהכמהעדהלוגיסטיים.הסידוריםהיוואלה
להםהיולא-זאתגמרובקרב.והמשיכומעמדהחזיקו

הפעולה.אתלהפסיקנאלציםוהיואחרים,סידוריםשום
מארביםמחסומים,הנחתשלבשיטותהשתמשוהם

להזעיק,ניתןשמהםכפרים,בקרבתבעיקרומוקשים,
המוזעקים.אתבמהרהלפזרניתןואליהם
ירושליםתושביהבריטים.-אזשהיהאחרגורם
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אתזוכריםי'בווינגרדים",מבצריכלאתזוכריםודאי

נזכורהבהתקופה.באותהשלנוהפעולהיכולתמגבלות

מפוזריםרבים,לאקטנים,כוחותעצמנו:אתגםקצת

הגורםבגלללתנועהמוגבלותאפשרויותעםיחסית,
כלי-נשק.להפעילביכולתמוגבליםובמיוחדהבריטי,

היהיכולהנזכרותהמגבלותומןהדרךמפניכתוצאה

להתבצעלירושליםאספקתיקשרקיוםשלהמשימהמילוי

לאבטחההנתונותשיירותצורת-אחתבצורהרק

צמודה.

הצמודהליווי
באותם(כוחותלרכזטעם,לאואףיכולת,הייתהלא

ממילאהבריטיםמשהו.לכבושכדיראשונים)שבועות

להביאביכולתנוהיהולאזאת,לנומאפשריםהיולא
הראשונים.בשלביםאותולגבשאףאוהכוחאתביטוילידי

היא,העובדהבדמיון,אףלזהלחזורכיוםקשהכיאם

התפתחהלכןנשקנו.אתמפרקיםתיכףהיושהבריטים
מלוויהן.עלהשיירותשיטת

לאכלי-רכבשלשיירהזוהייתההראשוןבשלב
הפגיעה,כושרהתגברותלאחרהשני,בשלבמשוריינים.

לפעולהמעברלנויאפשרושהבריטיםבליעדייןאך
-המשוריינותהשיירותלארגוןפנינוגדול,יותרבהיקף

שהיושיירות,מלווישלשיירות,שלסיוטאותולכל
סטטיסטיחישובערכוואשרלהיפגע,לתורםיוםכלמחכים

בחודשיםזה,במצבימים.3-4בתוךהנופליםיהיוכמה
התערערהבריטי,הפינוימועדכשקרבפברואר-מרס,

לערבים,נשקשליותררבההזרמהבגללהביטחוןמצב

הגיעההשיירותשיטתאצלם.גדולהיותרהתארגנות
נבי-דניאל,שיירתאסונותהיטבזכוריםרגל.לפשיטת

שיצאהאחרתשיירהשלוהשמדתהמגוש-עציון,שחזרה
הזוהשיטהעלהגוללאתשסתמההאחרונהליחיעם.
לידהותקפהמרס,בסוףלדרךשיצאההשיירההייתה

ובשריוניותבציודבהרוגים,ניכרותאבדותוסבלהחולדה
פרימיטיביות.

נחשוו'"מבצע
ענתהלאושוביכולתהמלואלמיצויהגיעההזוהשיטה

גברההבריטיהשלטוןהתרופפותבגללהדרישות.על
התעצמנו.אנחנוגםאךהערבים,שלהפעולהיכולת
נחשוך/"מבצעהחלהשני,השלבהגיע

השיירותתקופתתמההייתה:היסודיתמשמעותו

השמדתשללשלבוהגענוהמוגבלות,התגמולופעולות
במבצע"נחשון'בידינו.עויניםשטחיםוהחזקתאויבבסיסי

גםהישג,היהזהגםגדולים.כוחותלראשונההפעלנו
ליוויהייתההמבצעשלמשמעותואךהעזה,הייתהבכך

בסיסיוהריסתשטחיםכיבושתגמול,ופעולותשיירות

אםחשובלאזומבחינההשיירות.נגדששימשופעולה
כוחותעל-ידיממשבוצעהפעולהשלאחראוזהחלק

אחרים.כוחותעל-ידיאונחשוך'"למבצעשרוכזו

פעולותהםואפיונותחילתוכן,אםהשני,השלב
פעולהבסיסיוהריסתשטחיםכיבושוכןגדולותביחידות

היהממשבפועלנחשור"מבצעאתהמאפייןלדעתי,

דברים:כמהשלצירוף

פעולה-והריסתהסלמהחסןמפקדתעלהפשיטה*
השיירותנגדשפעלהעיקרי,הערביהכוחאתששיתקה

המערבי.בקטע

אל-אל-קאדרעבדנהרגשבוהקסטל,עלהקרב*

ה"פזעאות",שיטתמסוימתבמידהנשברהובוחוסייני,

המזרחי.בקטעשפעלהערבי,הכוחועורער

מחסוםהיותוומניעתוהריסתודיר-מוחסייןכיבוש*

עםיחדלנו,איפשרהזופעולההכביש.עלממששל

ולאבטחן.שיירותלרכזהארגוני,כושרנוהתגברות
נשימהמשךלנונתןהאלההפעולותשלוששלהצירוף

לירושליםשעלואספקהשיירותשללסדרהשהביאמסוים,

13במשךבו,ה-20ועדבאפרילהמ-7נחשוך'."במבצע
לירושלים.גדולותשיירותעלויום,

הראל'"מברע

הראל""חטיבתהוקמהוהעברתןהאלההשיירותארגוןתוך

המשך-הראל'"מבצעלהיותצריךשהיהבמהוהוחל
הפעולהשיטתלירושלים.פתוחקו-ההספקהשמירת
מטרות:שלושולמלאלשלבנועדהזהלמבצעשנקבעה

לפגועהמסוגליםאויבבכוחותהפגיעההמשך*
בתחבורתנו.

הדרך.לאורךהפעולהבסיסישלהריסתםהמשך*
לירושלים.שיירותאבטחת*

אשנפתחההתאושש.האויבכינראהבאפרילב-17
באיזורופעםבית-איקסהבאיזורפעם-שיירהעל

צורךוראינוהראל',"חטיבתמפקדאזהייתיאנילטרון.
השיירות.המשךלפניהתורפהבמקומותולהלוםלחזור
שהיוהסתבראחרי-כן(ידיעותהגיעונותקופהבאותה

אזוריאתלפנותעומדיםהבריטיםכאילומוטעות),
באפריל.ל-19ה-15ביןהיהזהירושלים.שבתוךהביטחון
לפניעודירושליםאתיפנושהםהדעהרווחהמהמשום
מיהחליט-כוחותהעדרבגלל-ואזבמאי,ה-15

שצריךכוחאותו(הראל'"שחטיבתלהחליט,היהשמוסמך
בשיטהפתוחלירושליםההספקהנתיבאתלקייםהיה

אתתעזובלירושלים,תועלהנחשוך)"במבצעשגובשה
הבריטים.שבידיהאזוריםלתפיסתבכוננותותימצאהדרך
האספקהשיירתעםהראל""חטיבתעלתהלחודשב-20

השיירהלירושלים.ביותר,הגדולהליונדמההאחרונה,
אספקה.עםמכוניותעשרותאיבדנורבים,נהרגוהותקפה.

אזכירלירושלים.והכוחותהשיירההגיעוואף-על-פי-כן
מרוכזאחדגדודהיההראל'"בעתוגםנחשוך'"בעתשגם

כדישיירות.ליווילצורכיניתןאחדוגדודבנען,בשפלה
עליהולהשתלטירושליםבתוךהראל""חטיבתאתלרכז

ביודעין.הזוהגזרההופקרה

יביסך,"מבצע
ירושלים.בתוךשהתרחשלמהבאשרבפרטיםארבהלא

לחימה.ימיהרבהבזבזנובציפייה,ישבנוראשון:שלב

לנועוינים
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שהבריטיםסוף-סוף,אומתשבועשלאחרדומניחיכינו.
ואזבמאי,ה-15/14בקרבתאלאלצאתמתכונניםאינם
אפרטן,לאאבוסך/מבצעבכינויןהידועותהפעולותגוצעו

הפינוילקראתעצמהבירושליםללחימהנוגעותהןכי
ראשי-פרקים:שניים-שלושהרקאזכירהבריטי.
אתשלביםבארבעהלנולתתצריךהיהיבוסס"מבצע
הפעולהירושלים.צפוןעםהקישורואתירושליםכיבוש

נבי-סמואללכיבושלהביאצריכההייתההראשונה
נבי-סמואל,אתלקחתהצלחנולאהזובפעולהושועפת.

נבי-סמואלאתמחדשלכבושבניסיוןנלקחה.שועפתאך
44נפלוזהבקרבברדאר.שהיההערביהלגיוןלקרבנכנס

הושגה.לאוהמשימהאחד,מגדודהרוגים
לאוניברסיטה.גישהליצורמיועדתהייתהשנייהפעולה

משםפונהאךשייח'-ג'ראח,אתכבשהחמישיהגדוד
מיועדתהייתההשלישיתהפעולההבריטים.על-ידיבכוח

ארנונהתלפיות,ירושלים:לדרוםהקישוראתלהבטיח בוצעהזופעולהקטמון.כיבושעל-ידיזאתורמת-רחל.
מכיווןלהתבצעצריכההייתההרביעיתהפעולהבהצלחה.

וטור-מלכה.ויקטוריה"אוגוסטה"לכיבושהצופיםהר
התפוצצות-טכניתתאונהבגללנכשלהזופעולה

הדווידקה.

מכבש"מבצע

והרקטמוןשייח'-ג'ראח,נבי-סמואל,עלהקרבותבתום
הפלישהובאהממשמשתשהנההידיעה,התגבשההצופים

אתלעזובנצטוותההראל""חטיבתערב.צבאותשל
שנעזבהלירושלים,הדרךאתלפתותלנסותולשובהעיר הערביםבההקימואלהשבועייםבמשךבאפריל.ב-20

שלמוחלטניתוקשלהעובדהונוצרהאבנים,מחסומי
ב)-8ואזוחולדה.גזרועדנווה-אילןמאיזורבערךהעיר
ולפתוחלחזורהיהשתפקידומכבלן"מבצעהחלבמאי)

שניעלהראל'"חטיבתהיו:בושפעלוהכוחותהדרך.את
ואחרי-כן51(גדוד(הבעתר"מחטיבתאחדוגדודגדודיה

52.גדודגם
אוהבסיסיםכלאתלחסלפשוטה:הייתההתוכנית

שהכוחבעודלדרך,במקבילהצפוניהמערךאתלתפוס
מתואמת,בפעולהואחרי-כן,ב'לטרוןאתיתפוסמדרום
פרטידיר-איוב.אתאחדוכוחלטרוןאתאחדכוחיכבוש

נמשךבית-מחסיראיזורעלהקרבידועים.האירועים
מכפיאבדותיותרבוונגרמומהמתוכנן,זמןיותרהרבה

ועדבמאי.ב-13רקהושלםהזההאיזורכיבושששוער.
שהותלערביםוניתנההאויבבידיהוחזקזהתאריך

להתארגן.
צבא-אתלטרוןלאיזורלהפנותהוחלטהערביבפיקוד

הכוחותאתלתקוףהחלצבא-ההצלהקאוקג'י.שלההצלה
צבא-בשריונינתקלשהתקדםשלנוהכוחשבשפלה.
לאשעדייןבריטיים,בכוחותמאוחריותרובשלבההצלה

הטנקיםאתהפעילוהבריטיםלטרון.משטרתאתפינו
נכשללמעשההשפלה.מןשבאשלנוהכוחנגדשלהם
עדהשטחאתהחזקנואנוהמבצע.שלהראשוןהשלב
מכיווןב'לטרוןלמחנהועדירושליםמכיווןאל-ואדבאב

השפלה.
גבעתי/"גדודהוחלףזהבשלב;השיירותלהעברתאשר
ועדה-15/14מלילשיירות.להעלותנוסףניסיוןונעשה

לילה.מדיהדרךנפתחהה-18/17ליל
שלוגדודבידו,אתהראשוןבלילהכבשהרביעיהגדוד
כילשיירהחיכינוראשון.בשלבלטרוןאתכבשגבעתל'"
הפעולה.בהצלחתהאמינושלאשהיוהתברראךתבוא,

לכינוישזכתהשיירהוהגיעהמוכנות,היולאהשיירות
אחת.מכוניתרקמנתהגיהיתום",קריירת

המוצבים,כלאתותפסוהגדודיםשנישובפעלולמחרת
הלילה,כללהחיכינואורגנה.לאהשיירהכיהתברר,ואז

השיירההייתהזובאה.השלישיבלילהבאה.לאוהיא
כ-30מנתהוהיאלירושליםלעבורשהצליחההאחרונה
מפקדוגםאניגםבמאי.ה-18/17בלילהיהזהמשאיות.

השיקול:אתמביניםשאיננוטענוהשניבעברשפעלהגדוד
אנו,ביום?גםבידינוהשטחאתלהחזיקלאלמה

רמותשלשיקוליםהיואךלכך.יכולתראינוהמפקדים,
הורד52וגדודהתקדמה,המצריתהפלישהיותר.גבוהות
צבא-נשברבינתייםהמצרים.מולאלוהוצבמלטרון
הערביוהלגיוןעליו,שנערכובהתקפותלמעשהההצלה
הייתהלטרוןעצמה.ירושליםעלבקרבותשרויהיהעדיין
הראל""כוחותהאלה.הימים4-3במשךלמחצהריקה
והגדודבית-מחסירקרבותכלאחריהרביעיהגדוד-

ירושליםלדרךהצפוניהחלקקרבותכלאחריהחמישי
מאהכמעטנפלוכברגדודבכלמרוסקים.גדודיםהיו-

בהםוהיוגדולים,אלהגדודיםהיולאכןלפניגםהרוגים.
יכולהיההראל""עםשיחד52,גדודפצועים.מאות

ביןאז,לעיל.באמורנלקח,לטרון,החזקתאתלהבטיח
בליללטרון,על7חטיבההתקפתועדבחודשה-18

חטיבהשלההתקפהלפנייומייםאושיוםדומני(ה-25/24
ללטרון.כבנסתהערביהלגיוןשלהשיירהאתראינו7(

בשלה,ולאירוקהחטיבהשהייתה7,חטיבהוכשהגיעה
האונייה,מןירדואתמולשאךמאנשיםרובהמורכבת
עדשהיהביותרהחזקהנוחעםפנים-אל-פניםנמצאה
ידועות.התקפותיהותוצאותבלטרון.זמןאותו

באבביןקשרלהקיםכיצדשלנוההתחבטותכדיתוך
לערוךגבעת"'"פיקודשלניסיוןהיהלשפלהאל-ואד
חטיבתנלקחההמצריםבלחץשוב,אךיותר.צפוניאיגוף

התקפותיהשתיאתערכה7חטיבהנעזב.והניסיוןגבעתל',"
ל-31.ה-29ביןוהשנייהבמאיל-25ה-24ביןהראשונה-

בורמה""דרך
הדרךרובעלשולטיםשאנוהעובדהמאודבלטה

המונעהואקילומטריםמספרשלקטעורקלירושלים,
לנוהתגלהמסוימתבהזדמנותישיר.קשרקיוםמאיתנו
שיהיהקשר,לפתוחאפשרותראינושדרכוצדדי,נתיב
עלבלטרון.המצוייםהכוחותשלהפעולהלטווחמחוץ
אתשיצרההיאלטרוןבכיבוש7חטיבהשלכישלונהאף

34בעמודהמשר
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בית-ג'יזכיבושעל-ידיללטרוןמדרוםלעמידתנוהבסיס

עלהצביעויחדגםוהכישלונותההישגיםוסביבתו.
בדרךשלאלירושלים,קשר-אלטרנטיבהשלאפשרות
בורמה"דרך"פתיחתעצמה.לטרוןדרךולאהראשיהכביש

לטרון-באבבקטעהדבקותשלבשלסיומובעינייהיא
השטחיםעםלקשרלנוניתןשדרכויחידכקטעאל-ואד

בידינו.שהיוממערבה,
-למשימהאלטרנטיבהלפנינונראתהלראשונה
לטרון.ששמוהנוףלפרטצמודהשאינהאלטרנטיבה

סוגישהצריךקטע-קשהאומנם-אחרקשרנוצר

הושגמסויםהנדסיטיפוללאחררקמסוימים.רכב
אולםביותר,הטובהיהשלאתחליף-לדרךתחליף
ירושלים.עםויציבבטוחקשרשאפשרתחליף

היווצרותעםהראשונה,ההפוגהלפניעדייןזה,בשלב
שתיבקרבנולהסתמןהתחילובורמה",דרך"

אסכולות-מחשבה:

לאאוסמליתאחרת,אוזושמסיבה-אחתאסכולה
עלבתוקףעמדה-ניתןשזהאמונהמתוךסמלית,
הואהעיקרכישטענה,אחרתואסכולהלטרון.כיבוש
הקשראתלפתוחחייביםאיננולירושלים.הקשרפתיחת
ביותר.החזקבאויבלהתנגשצריךשבובמקוםדווקא
יהיוגםולותנועה,צירייותרונפתחדרומהנלךכיעדיף

מאשרהנדסי,טיפולויחייבוראשוןבשלבקשיםאלה
בעלנוףבפרטמבוצרצבאיכוחעללהתגברלהתאמץ

לטרון.לכיבושהמאמציםלהמשךעדיםהיינובולט.יתרון
מחטיבתגדודשלהפעםהתקפה,עליהנערכהשוב

ההתקפההביאהתקלהבגללהגליל.מןשהורדהיפתה","
שצריךהגדודאבלהתותחנים.'.מ"רכסחלקכיבושלידי
במקוםועלהטעהשכבש)הגדודבעקבות(להמשיךהיה

נכבשה.לאשובולשרוןכבוש,בלתילמוצבשנכבשלמוצב
נעשואךרופף),אומנם(קייםהיהכברלירושליםהקשר
לטרון.לכיבושמאמציםעוד

התבססהלתוקפה."דרךבורמי'ההפוגהנכנסהאחרי-כן
תנועה,צירנעשתההיאהנדסי,מאמץבההושקעיותר,
מינימוםאתאז,שלבמושגיםבו,לקייםשיאפשרציר

ירושלים.שלהצרכים

ושיכובו
מבצע"הואאותםשהמאפייןהימים",חישדתקרבותהחלו
ושובלוד-רמלה,שלהמכלולחוסלראשוןבשלבדני/
נכשלותקיפהניסיונותשניללטרון.להגיעניסיוןנעשה
לא.אולקדותהיהצריךכךאםפהלדוןחשובולאשוב,
תוךגםהימים",נעשרתמקרבותתקופה,מאותההחל

בירושלים,וגםנד"עצבמ4'במסגרתהימינו'קרבות"עשרת
דרומה.המגמהלמעשההלכהבולטת
מבצעכידועונערךהמצרים,עתההיוזה,באיזורכאן,

יואב"."

האחרוניםהקרבותלמעשההיוהימים"עשרת"קרבות

ולחימהקרבמגעהיושבהםהקוממיות,מלחמתבתקופת
אלטרנטיביתדרךהייתהבידינוירדן.כוחותלביןצבעבין

נכבשה,לאלטרוןכיהראשית,הדרךלאאכןלירושלים.
המשמשתדרך-קשרשהבטיחהדרךואף-על-פי-כן

היום.גםאותנו
ן

*
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בעיניי,סיני,מערכתשלהעיקריההישג
המלהמהשאיןהמצרית,המסקנההינו

ניתןושלאלמחצה",להיעשות"ניתנתבישראל
הםזומסקנהפירותלשיעורין.לחלקהגם

סיני,מערכתשלהמעשייםההישגיםעיקרי
היום.עדעימנוושמוריםהקיימימ

שיתנוצבאיים,כוחותיחסייקוימועודכל
בעתהכרעהויכולתהרתעהכושרישראלבידי
העיקריאת-ההישגלקייםגםניתןצבאי,מבחן

עםשמלחמההמסקנהסיני:מערכתשל
למחצה"מלחמה"להיותיכולהאינהישראל

ניבחן.ובזאת-ולשיעורין
ע

6
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והיוכחלום,המלחמהבתחילתשנראהדברלתעלה,

בכדאיותו.ספקשהטילוכאלה

ירדןעםהמלחמההייתההיעדיםהגדרתמבחינת

המלחמה,מתחילתהוגדרולאהיעדיםמאולתרת"."וסוריה

בהתאםיום,מדיכמעטמדינייםבסייגיםנקבעואלא

סיוםהתבטאצבאיתמבחינההמלחמה.להתפתחויות

סואץלתעלתוההגעהסיניבשחרורמצריםעםהמלחמה

התבטאוסוריהירדןעםהמלחמהסיוםא-שייח'.ולשארם

מבחינהאלה.מדינותשלהעיקרייםהכוחותבהשמדת

שיהיהמבליהצבאיההישגאתלקייםהיהאפשרמדינית

אחד.סנטימטרלסגתצודך

ויירם
ישראלימכורחכתוצאהאירעההימיםששתמלחמת

יזומהמלחמההייתהלאהיאצבאית.פעולהלפעול

לאהיאהמצריים,המהלכיםואלמלאהאסטרטגי,במובן

עצמואתצה"להכיןהקיימותבנסיבותמתרחשת.הייתה

הוכחאי-פעם.מאשרביותרהטובהבצורהלמלחמה

א
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