
הכוחותחסי,
תש"חבמלחמת

אתהמעטיםניצחובמלחמהביהמיתוםאתבעצמוצה"לניפץהעצמאותמלחמתאחריאחדותשנים
מסמכיםאולםהערבים.פניעלאדםבכוחמיתרוןנהנההואהמלחמהשלביכללאורךכיוגרסהרבים
שהיהלמלחמה,הראשוןבחודשוכינכון,היהאכןשהמיתוםחושפיםצה"לבארכיוןשנתגלוחדשים
העצוםהיתרוןאתלשכוחאיןכךעלנוסףאדם.בכוחמשמעותימיתרוןהערביםנהנוביותר,הקריטי
כבדבנשקלהםשהיה

אסףאגין
ן

לארץ-ישראלבפלישהערבצבאותשלהעיקריהמאמץ

הצבאותחמשתמתוךשלושההארץ.לצפוןהופנה
הסוריהצבאלבנון,צבא(בצפוןפעלובמלחמהשהשתתפו

והסתייעוהעיראקי)והצבא
למחצהסדיריםבכוחות
והגדודההצלה"צבא"(
ראש-שביןבמרחבהדרוזי).

לטירת-צביומטולההנקרה

פרוסיםהיוהכרמלוחוף
צבאשלגדודיםתשעה

13עמדומולםה"הגנה".
שלחמולמחצה,סדיריםכוחותסדירים,ערבייםגדודים
בגלילבעכו,שלחמוסדיריםבלתיוכוחותמלכיה,בקרבות
היתרוןאתשעשהמהובגלבוע.התחתוןבגלילהמערבי,
וכוחרק"םארטילריה,-הכבדהנשקהיהלמכריעהערבי
בשערשלה.הטווחואתהאשעוצמתאתשקבע-אווירי
לאיןשעלוכוחותהערביםריכזוהירמוךובפתחתמלכיה
מולמולם.להעמידההגנההייתהשיכולהמהעלשיעור
גשרבגזרתעיראקיתוחטיבהצמחבגזרתסוריתחטיבה
חי"שמחלקותושלושגזרהלכלפלוגהההגנהלרשותעמדו
בסיועהפלישהכוחותמולהגנהקולהציבשהוזעקונפתי,

מ"מ.20בקוטרמטוסיםנגדתותחיםארבעה

ושנישבוע,נמשכההמערכה
כוחותיהםאתתיגברוהצדדים

ברורהידיעהבהעדרבמהלכה.
לצדנטושבפועלהכוחות,יחסישל

כמיתוסהמערכהזכרנותרהערבים,
הרבים".מולהמעטים"

המלחמהלאחראחדותשנים
הועלתההאחרונותבשניםושוב

במלחמתהיהודיםניצחוןכיהטענה
מהיתרוןלמעשה,נבע,העצמאות

ה"הגנה".נהנתהשממנואדםבכוח

שלהאדםכוחבנתוניעיוןאולם

סכנהלישראלבשקפה
בלימתלקיומה.ממשית
יתרוןלמרותהפלישה
מאי-יוניבחודשיהערבים

כיהמיתוסאתמפריכה1948
וכיתבוסה,דינם-המעטים

הכמותי,היתרוןבזכותרק
אומנםהפךמיתוסיםניפוץבמערכה.צה"לניצחכביכול,
היאההיסטוריתהאמתלפעמיםכימתברראךלאופנה,
מנפציו.עםבהכרחולאהמיתוסעםדווקא

חדשמיתוסשלהולדתו
העצמאותבמלחמתהכוחותיחסיאתלאמודראשוןניסיון

הייתההיוזמהה-50.שנותבאמצענעשהריאלייםבמונחים

לראשונה,כאןשנחשפיםבמקורותהמופיעיםצה"ל,
רקלאלערביםיתרוןעלמצביעיםבחזיתהכוחותוהשוואת

חודשרקאומנםנמשךזהיתרוןכולה.בארץאלאבצפון,
שבוהחודשהיהזהאבלאחד,

המופיעיםצה"ל,שלהאדםכוחבנתוניעיון

והשוואתלראשונה,כאןשנחשפיםבמקורות
לאלערביםיתרוןעלמצביעיםבחזיתהכוחות

כולהבארץאלאבצפון,רק

601ן ןן



בר-מרדכיהסבירשלוהמניעואתדיין,משההרמטכ"לשל

במטכ"ל):היסטוריהענףראשאז(און
השארוביןהמלחמה,שלפתטייםתיאוריםתיעבדיין"
הערבי'.גולייתאתשניצההקטןדוד'כגוןלמטאפורותהתנגד

ההיסטוריהענףראשאלדיין][פנה1955שנתבראשית
עלמלאיםפרטיםוביקש
שנלחמוהכוהותיחסי

השונים.בשלביםבתש"ה
היהכברבן-אריהיהושע

ההואבשלבמסוגל
למדימהימןמידעלשאוב

שמחבריהםהמהקריםמן

ומןערבצבאותאתבדקו
והגישצה"לשלהאדםכוהאגףבתיקיזמיןשהיהההומר

מפורטת".יהשוואהטבלת

השערותיואתאימתובן-אריהשהכיןהסקירהנממצאי

במידהעלהצה"להיילימספרכימהםעלהשכןדיין,של
לאהזהבסיכוםאבלהערבים,החייליםמספרעלניכרת
נתוניגםהערבית.הליגהוצבאהפלסטיניםהלוחמיםנכללו
ישראלמדינתלרשותשעמדוההייליםלמספרבאשרצה"ל
םינוכנה.3המקורותעלהתבססושלאכיווןשגויים,היו

כמוצגהמשלותלתילותצה"לכללביןנעשתהההשוואה
1.מספרבלוה

מיתרוןנהנהצה"לכיהטענהאתקיבלההיסטוריהענף

ליישובשקרההנס"כימכךוהסיקהערביםעלאדםבכוה

2.מספרבלוהכמפורטבהזיתהערביםלביןצה"לכללבין
ההיסטוריוגרפיהגםנרתמהיותרמאוחרשניםארבע
המאבק"הספרהופעתעםמיתוסיםלנפץהמסחרית

העצמאותמלחמתעלהפרקכתיבתישראל".לביטחון
יהסישלמתוקנתגרסההביאוהואאילן,לעמיצורנמסרה

הפלסטינים),רקאלא(נשכהלאהליגהצבאהפעםהכוחות.

לערבים.היילים500שלצנועיתרוןהוצגוכך

1848במאי-יוניצה"לשלהכוחותמצבת
שוניםמחקריםעל-סי
המגןכוהשלבנייתוובתהליךצה"לבהקמתשעסקומהקרים
בן-דודשלהמלהמהיומןהכוהות.במצבתהםגםהתעניינו

לכמהמקורשימשגוריון
מקורהיהשלאאףמהחוקרים,

עלהסתמכואחריםחוקריםראשוני.
לשירותהמפקדמרכז"שלנתוניו
ממונההיהזהשמוסדאףהעם",

עלולאלגיוסההתייצבותעל
הנתוניםעלמעיד3מספרבלוההתוצאותפיזורביצועו.

נתונים).העדרפירושהריקהמשבצת(הסותרים.

נובעהחוקריםשהציגובנתוניםהאחידותהעדר

ב-6.1995אילןעמיצורשלספרופרסוםעםשנה

הגורפתבטענהאילןהידדמ-1955הסקירהמסקנתאת
התייליםבמספרמנחיתותפעםאףצה"לסבללאבתש"ה"כי

חסרהערכתמתגלותשהציגבנתוניםאךהדשה".7בתילות
שגויהוהשוואההגילה8מצבאהתעלמותהפלסטינקהגורםשל

1מספרלות

סוריהצה"לתאריך

15/05/4836,5006,000
10/06/4849,0006,000

ערביםס"המתנדביםעיראקמצריםלבנוןירדן

8,0002,5006,0003,0001,50027,000
8,0002,5006,0003,0001,50027,000

2מספרלות

סוריהצה"לתאריך

932,0006,000מאיסוף

ערביםס"הסדירבלתיעיראקמצריםלבנוןירדן

6,5002,0005,5004,5003,00027,500

רבים,עלמעטיםניצחוןהיהלאתש"חבמלחמתהיהודי

בסופושעלוכוהותמתוכםלגייסהמעטיםשלהיכולתאלא
שלפחותהתבררהרבים...אויביהםשלכוהםעלדברשל
1948אפרילראשיתמאז
מגויסכוהליהודיםהיה

עלכמהפיעדיףוזמין
בצדשעמדוהכוהות

יניטסלפה".4

אחרות:במילים
הושגצה"לשלהניצחון

מיעוטולמרותלא
אלאכנס),שכמוהו(

המספרייתרונובזכות

רבותא).איןובכך(
מולהמעטיםמלחמת
זותפיסהעל-פיהרבים

הצורךעלשענהמיתוסאלאמספרית,עובדההייתהלא
תיאליע".5גבורהכמלחמתבכללותההמלהמהאתלתאר"

שניםנותרהצה"לשלהיתרוןבדברהטענהובההסקירה

40לאחרענייןשובעוררהאךהארכיונים,מדפיעלרבות

3מספרלות

בן-גוריוייי5רוצימעי4ןרואאוסטפלדוזגלברניפעילייי0הירא-ןבתאריך

במאיד
36,500מאי14
במאי21

במאי28
במאי31
ביוני4
49,000ביוני10

29,90029,900
30,573

35,52335,750
33,570
451574

291900
361500

36,500

32,000
42,000

29,900
281486
26,700

95
י1,537

40,000

שעברוהשנים55שבמשךכשלעצמה)המפתיעה(מהעובדה
האדםכוהמצבתאתלחפשהמחקרפנהלא1948מאימאז
באכ"א,-להימצאהיהאמורששםהאהדבמקוםצה"לשל

מהימנות.בלתיבהכרחהיושהוסקוהמסקנותולכן
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1948במאי-יוניאכ"אשלהארצייםהחצבהדו"חות
ח"וד15ח"וד14ח"וד13ח"וד12דו"חווו0ת"ודת"וד9ח"וד7ה"וד6ח"וד5ח"וד4

14/5/52128/54/6מחוק8/415/422/4מחוק2/3מחוקהיחידה
04,8894,8895,5095,5095,5095,5095,5095,9065,9066,262פלמ"ח][בולגרים

6601,2981,4541,4541,6792,0062,2092,2092,4642,4642,464גולני
1,0951,4291,4291,6671,6671,6671,4901,4901,8961,8961,807כרמלי

1,8271,7271,8561,8801,9772,0252,0892,2632,2632,2632,042אלכסנדרוני
805805805846851822839946946962,0831קרייתי
2,6972,8442,7742,7792,7232,7232,9162,7692,4972,4652,744גבעתי
1,5651,5651,5651,6801,6801,8691,9501,9521,9901,8902,004עציוני

80000000000967הטיבח
8,64914,55714,77216,08615,81516,62117,00217,13817,96217,84619,373השדהחטיבות

3145245535536767809459451,1111,1111,111תימגימ
5495495495015015019259259259251,115חימכרמי

3813966217737971,2751,4031,3331,3331,333875אלכמח"מ
0003594244245531,1091,1091,1211,121חימקרתת'

0229229559456456229229446448324גבעתיח"מ
0004494494594251,3161,3161,3161,500ח"מעצעמ

1,2441,6981,9523,1943,3033,8954,4805,8576,2406,2546,046הת"מסעום
000003804766547181,1301,266חילהתותחמם

01882282692873544784606046042,243חילהאתיר
003514116677927921,0791,1461,1461,570חילהתתבךה

0000000000656חילהים
000007071779494180חילחימוש
066666980105151164186191203למדע-
000000431190242297358הקשרשיות
1616161616161616165555ניםל-

162706617651,0501,7172,1272,6403,0063,5176,531סעוסהחלות
015873119019524330838447547511איי

0431282777103260316591945349663קךסים
0000000040748,1148איממםבמס
0006881,8321,3071,5281,5901,9532,8532,831קלט

05894551,6552,1301,8102,1522,5653,7804,8253,653כיותבהקמה
4237374747493939434652מטרל
2126262635272715171721ארם
18180042426060606060ארא
026292327232727274247כספש][איס
0481130148165111113161618ארא

81588222244316152164154163181198אפיהמטרל
000001528304341109מהמסים
0000001518181616שמש[ק

00000000345063ותצלומיםמפות
00222728282929313114ש"ריפואק

0001010101011111231ש"צ
00000205550משפטק[ש"מ

0000127151154160167344537מע[משטרהצבית]
1717211919161919151520אסיים
000003046638080126יכטח[שיות
000008389138177212291צ-ה[ק
wlu)l0000038383831300]רכוש
000000000039דואר

0000001818000תרבות][מחת"ר
0713400353535000מער
000000001300שק"ם
00000000255סעד

561844084815646278411,251ששששו
10,00717,72618,23921,72923,06924,60326,40628,91831,77833,46437,052כהןס1ששי8~

547907838568778609499531,3431,3811,823בכללזהמגחסותן26
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כוחותשלהאדםכוחמצבתלחישובהאחידהנוהל
הדיווח1948.מארסבראשיתכברלמעשההונהגההגנה
כוחנתוניאתריכזהגדודמטהלמעלה:מלמטההתנהל
טופסיעלחוסר)עודף,מצבה,תקן,לפי(הפלוגותשלהאדם
מטהלשבוע.אחתהחטיבהלמטהוהעבירם10אכ"א

י8א"כאטופסיעלמהגדודיםהדו"חותאתריכזהחטיבה
מהחטיבות,הדו"חותרוכזושם-אכ"אלמטכ"לוהעבירם
שבועימצבבדו"חוסוכמוהשירותיםומיחידותמהחילות

י9.א"כאטופסיעלארצי
עדותהיוצה"לבארכיוןשנמצאווחטיבותגדודיםדיווחי
עצמםהארצייםהדו"חותאבלהנוהל,שללקיומומספקת

הוצגה18(מס'(ארצידו"חשליחידהדוגמאנמצאו.לא
ו-14(13מס'(נוספיםדו"חותושניפעיליימאירשלבספרו

מניעשימשואלהי9.ילילגישראלשלבעזבונובאחרונהנתגלו
המאמציםצה"ל.בארכיוןהדו"חותאחרהחיפושיםלהמשך
בלוחהחסרים.הדו"חותכשנמצאופרי,דברשלבסופונשאו

והםדו"חות,11נתונימרוכזיםהקודםשבעמוד
הנושארל.10נאןמתפרסמים
במחנותגםהתנהלהמתגייסיםתנועתשלמסודררישום

החדשיםהמתגייסיםמספרשלסיכוםנערךשבועמדיהקלט.
השוואההשונות.ליחידותשהועברוהמגויסיםמספרושל
כימראההארצייםהמצבהלדו"חותהמתגייסיםתנועתשל

עדבאפרילמ-8הקלטמחנותאתשעברוהמגויסיםמספר
האדםכוחבמצבתלגידולבדיוקזההאיש))15,323ביתי4

התקופה.באותההארצית

בחודשיםהערביםשלהכוחותנידר
1948מאי-יוני

תוךאלבשלמותוכמעטשהועברהעבר-ירדני,ללגיוןפרט
רקבמאיב-15המדינותשארשלחוארץ-ישראל,גבולות
1מס'חטיבהארץ-ישראל:לחזיתמצבאותיהןחלקים

והכוחחטיבהבגודלהעיראקיהממונע"הכוח"הסורית,
ברובומרוכזהיההלבנוניהצבאחטיבות.כשתישמנההמצרי
ממנוחלקורקבפלישה,השתתףלאאבלהגבול,לאורך

וראש-הנקרה).מלכיה(השעריםעלבמלחמההשתתף

אווירחילותשלושהפעלוהקרקעייםהכוחותעלנוסף
המצרי.היםחילוכןסוריה)ושלעיראקשלמצרים,של(

על-העיראקי.הכוחבהדרגהגדלהראשוןהחודשבמרוצת
שלבמחקרוהמובאיםערביים,גורמיםשלאומדניםפי

אלף17ביןהערבייםהסדיריםהכוחותמנוי,עלס2אברהם
זהאומדןוהשירותים.העזרחילותללא-אישאלףל-20
לכוחותאילן.עמיצורשלומנתוניוהסקירהמנתונינמוך

כ-הליגה,צבאשללוחמיםכ-5,000להוסיףישהסדירים

ואתממצריםהמוסלמיםהאחיםשללוחמים1,500

י2..ן



1948במאי-יוניארץ-ישראלבחזיתהכוחותיחפי

ביוני4במאי28במאיו2במאי15במאיובאפריל22הערבייםהכוחות

00לבנון
00סוריה
00עיראק

00עבר-הירדן
00מצרים
3,5003,500ההצלהצבא

2,5002,500מתנדבים
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