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מים. את פני המלחמה ההיא ראיתי -מלחמת יום הכיפורים הייתה לי קו פרשת

מאז  1, צנחנים, שלחמה בסיני ובארץ גושן.35כאיש מילואים בחטיבה 
היסוד של הוויית הצבא והמלחמה -שעמדתי על דעתי, התעניינתי באבני

פרסמתי ארבעה ספרים על מלחמות  1973לפני אוקטובר  2ובמלחמות ישראל.
ועשרות מאמרים. אף שהספרים והמאמרים היו ביקורתיים, הם  3ישראל

השתייכו לפרדיגמה המיתולוגית שכפו על כולנו המייסדים ודור הפלמ"ח. 
היסוד של התנהגות האדם, לא ניתן להימנע -מים הבנתי שללא הבנת אבנילי

משיתוף פעולה עם פרדיגמה רווחת כיוון שהיא מובנית מעצם חוק השרידות, 
 שהרי הסתרת ליקויים היא מאפיין יסודי של עצם הקיום. 

התברר לי שהמלך הוא עירום: הבנתי שדור  1973באוקטובר  
גוריון, משה שרת, לוי אשכול -טיים היו דוד בןהמייסדים, שמנהיגיו הפולי

האלופים יגאל -וגולדה מאיר, ודור הבנים/דור הפלמ"ח, שמנהיגיו היו רבי
בפעם   ידין, משה דיין ויצחק רבין ואלוף יגאל אלון, נכשלו פעמיים:

הראשונה, בכך שלא הקימו מערכת ביטחון יעילה שְתַגּבה מטרות לאומיות של 
בכך שטיפחו תרבות מיתולוגית, המבוססת  –עם השנייה מדינת ישראל, ובפ

הפקת -חשיפת ליקויים ועל אי-התחייבויות כזב, על איעל על דיווחי שקר, 
לקחים. כמו כן, התברר לי שרוב אנשי התקשורת ואנשי האקדמיה בישראל 
התגייסו לשרת את הפוליטיקאים ואת אנשי הביטחון, והעניקו להם ביסוס 

באותם הימים קיבלתי תואר דוקטור במסווה של "עומק אינטלקטואלי". 
"בגידת  מכך שבאקדמיה הישראלית מתרחשת  יבמדעי החברה. הזדעזעת

מה. לימים הבנתי שגם בגידת -החלטתי לא לבגוד, ויהי 4אינטלקטואלים".
 האינטלקטואלי   באינטרס בוגדים  שהם  בשעה  האינטלקטואלים הכרחית, כי 

הכללי, הם פועלים למען אינטרס השרידות האישי שלהם, והוא דומיננטי, כפי 
 5.הגן האנוכיריצ'רד דוקינס בספרו, שהראה, בין היתר, 

____________________________________________________ 
1

 . כך נקרא אז השטח ממערב לתעלת סואץ, שכבש צה"ל במלחמה.
2

, הוצאת שרידות, הדסים תאגד –על מה חלמנו . סיפרתי על כך בפירוט בספר משותף עם גדעון אריאל, 
2006. 

3
 מלחמות הצנחנים, המסתערים ראשונה, דב הבלונדיני, בדם ואש יהודה. .
4. Julien Benda ,The Treason of the Intellectuals Transaction Publishers, 2006 
5

 .1991. הוצאת דביר, 
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לאחר המלחמה התחלתי לפתח את עקרון השרידות. הקמתי אז יחד עם חברי, 
עמית, ועם ארית יקיר, עוזרת המחקר שלי, צומת מרכזי -אלוף אריה טפר-סגן

 6של רשת אקראית, מבוזרת, שבה ביקשנו לברוא עולם קטן לחשיבה חופשית.
יקן או ראש חוג, לא יוכל לקרוא אותנו לסדר בעולם שהקמנו, שום רקטור, ד

בשם האינטרס של המוסד. לרשת קראנו, "מכון שרידות". מטרת שלושתנו 
: לחשוף, בעזרת עקרון השרידות, את הפגמים במערכת החיסונית של ההיית

מדינת ישראל בכלל, ושל צה"ל בפרט, פגמים שכה השפיעו לרעה על אירועי 
במגוון אופנים, חוקרי ביטחון עצמאיים. הם  . ברשת פעלו,1973אוקטובר 

השתייכו לתחום רחב של דיסציפלינות ושל עיסוקים. את תובנת ה"ביטחון" 
פירשנו כ"מערכת חיסונית בסביבה מאיימת לשם שרידה". רק מעטים ברשת 
הבינו את הרעיון בשנות השבעים. לאנשים מחוץ לרשת אלו היו תובנות 

יתר, לגרום להבשלת הרעיון ולהפצתו. האג'נדה הזויות. הרשת נועדה, בין ה
הכול אפשרי, אך כדי שהאפשרי יהיה ממשי, הוא זקוק למערכת שלנו הייתה: "
". טענו, שבלא לרדת לעומקה של המערכת החיסונית, על חיסונית יעילה

גילויה המגוונים, לא נוכל להשפיע על עתידנו, אם בכלל ניתן להשפיע עליו, 
שהמערכת החיסונית היא  טענו נמנע של האנטרופיה.-לתיונקרוס בתהליך הב

ה האפשרי, דהיינו, הבנת היחס בין האפשרי לממשי, המותנית בהחלט מימוש
 . ייעדנו לרשת שכוננו ארבע משימות: דובגל אל

  לחקור את מערכות החיסון של המציאות באשר הן;לפתח פרדיגמה
 ולי התרבות;שרידותית, תוך הבנה שבתחילת הדרך היא תתמקם בש

  ,להחיל את פרדיגמת השרידה בזרם המרכזי של תרבות האדם
 באמצעות הפצת התובנות ברשתות אחרות;

 .לייעל את מערכת החיסון של מדינת ישראל 
הרשת פעלה באמצעות תקשורת אינטלקטואלית בתנאי שוויון, ללא שום 

גבוהה היררכיה. היא פועלת ברציפות מאז. רוב החברים משלבים השכלה 
וניסיון קרבי. מהם משרתים במערכת הביטחון, מהם אזרחים, אנשי מילואים, 

____________________________________________________ 
6

. את הרעיון לברוא עולם קטן לחשיבה חופשית, הפועל כרשת אקראית מבוזרת שאבתי אז משני 
מקורות עיקריים: א. ממגעיי האישיים עם הפרופסורים משה שוובא ומרטין בובר, בלימודיי ב"הדסים" 

לקרוא בשנות החמישים. השניים פיתחו ב"הדסים" את הרעיון של "תקשורת יצירתית". על כך ניתן 
 The Small". ב. מהמאמר של סטנלי מילגרם, הדסים אגדת –ה חלמנו  על מבספרי המשותף עם גדעון אריאל, 

World Problem," Psychology Today, 1967.שקראתי במסגרת עבודת הדוקטורט שלי , 
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הרשת  7בעבר ובהווה. מהם מבקשים לא להיחשף, מחשש מנקמת הממסד.
ידי -ידי הממסד הביטחוני, הפוליטי, והאקדמי, ולא על-אינה ממומנת, לא על

וכל חבר  שום ארגון אחר; אין לה תקציב, אין שום תנאי קבלה או פרישה,
מממן את פעילותו. אין מחויבות רשמית של החברים לקבוצה, ושל הקבוצה 
לחברים. בכך היינו בין חוזי תרבות האינטרנט, בערך באותה תקופה שבה 

. משנות התשעים www-הברית פיתח את הבסיס ל-משרד ההגנה של ארצות
 משתמשת הקבוצה באופן נמרץ באינטרנט, יחד עם דיונים ועם כנסים,

ידי דמי כניסה בלבד. את הגירעונות מימנתי -הפתוחים לכול, והממומנים על
אני. מאות האנשים שלקחו חלק בפעילות הקבוצה, בדרגות שונות של 
אינטנסיוויות, פיתחו זרם ביקורתי בתרבות הביטחון של ישראל, כפי שהדבר 
התבטא בכל אמצעי התקשורת במלחמת לבנון השנייה ולאחריה ובמבצע 

פרת יצוקה" ולאחריו. רוב העיתונאים והפרשנים אינם מודעים למקור "עו
 שהזין אותם. 

 
 

התחלתי לחקור את מלחמת העצמאות. כפי שכתב  1976בשנת  
-ב ג'רוזלם פוסטבמאמר בבביקורת על מחקרי, ההיסטוריון פרופ' בני מוריס, 

היסטוריה, -היה פרה : "חקר מלחמת העצמאות עד אורי מילשטיין1989
והמחקר של אורי מילשטיין הוא היסטוריה". בעשרות מאמרים ובחמישה 

____________________________________________________ 
.
בריל )שניסה להקים בצה"ל ללא הצלחה צוות להפקת -כוכבא-על ראשוני הקבוצה נמנו, בין היתר, אלוף משה בר 7

עמית, סא"ל שלמה באום, -רהב, סא"ל אריה טפר-ם דני וולף"פורת, אל-ל יואל בן"לקחים, שעליו נמנה המחבר(, תא
ארד, העורך והמתרגם מנחם בלוך, ד"ר פיליפ בן  לקס, בועז-סא"ל שאול זיו, רס"ן אסא קדמוני, הכימאית רחל קריגה

נתן, ד"ר מריה גוטמן, ד"ר דוד גולד, הפיזיותרפיסט נדיב וייסליב, אלכסנדר ז'ורינם, המהנדס דניאל חבס, המהנדס 
עזרא חבס, המהנדס אליק חסקין, המהנדס אלחנן לבנוני, המהנדס הוגו לובל, דניאל לוינגר, הרב אליצור סגל, 

ה פודלס, המהנדס יוחנן פידרר, פרופ' גבי קוונצל, המהנדס מרק קוסוי, המהנדס אריה קופרמן, פרופ' המהנדס שלמ
אלברט אי. גולדברג, פרופ' אל"מ יוסי שיפטן, סגן אלוף ד"ר עידו אמבר, אייל אופנבך, הפילוסוף אוהד קמין, וארית 

י, במאמריי, בפרסומיהם של יתר החברים, יקיר. אם השמטתי מישהו איתו הסליחה. ממצאי הקבוצה התבטאו בספרי
במידע ובתובנות שכל אחד מאתנו הפיץ בסביבתו. מצד שני ראוי לזכור שכל חבר אחראי לפרסומיו ואינו אחראי 
לפרסומיהם של האחרים. הרשת פועלת מאז ברציפות, גם כעת, במסגרת "הפורום לאזרוח תחקירי קרבות והפקת 

נפטרו ואחדים פרשו.  ההנפגשת במסעדה בשם זה(. אחדים מן הקבוצה הראשונלקחים" וחבורת אלפרדו )קבוצה 
לנותרים נוספו חברים חדשים. על האנשים הפעילים בצוות הנוכחי נמנים בין היתר סא"ל מיל' ד"ר )לפיסיקה( עמיקם 

)למתמטיקה( בצה"ל, ד"ר מערכות העת -צדף, עורך לשעבר של כתב-צור, סא"ל מיל' המהנדס אבי ליאור, אביתר בן
מיכאל ברונשטיין, המשוררת יהודית אוריה, הזמרת ומנהלת המדרשה הלאומית שולמית לבנת, ורס"ן בדימוס צבי 

הלוי. איש -במלחמת יום הכיפורים, סגן אלוף מרדכי אטיה, אורי איתיאל, יוסי בלום 87אבירם, סמג"ד סיור אוגדתי 
מנואל גרטל,  סגן אלוף דני קריאף, רס"ן ומומחה לניתוח מערכות המחשבים סרן חזי דחבש,  עוזי בן צבי, התעשיין ע

 טוב, עורך הדין שמחה ניר ואשת הסרטים תיקי וידס. המחבר ממשיך לרכז אותו.-שגיא סימן
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הפרכתי את רוב הפרסומים עד אז, והצגתי היסטוריה מתועדת  8ספרים
התגובות היו כה נזעמות עד שוותיקי הפלמ"ח,  ומבוססת של אותה המלחמה.

, לעשות לי שהיו אליטת השררה של המדינה, גמרו אומר, בכוונת מכוון
דמוניזציה. התוצאה: התעלמות כמעט מוחלטת של אמצעי התקשורת בישראל 

ידי המערכת -ידי צה"ל ועל-מספריי על מלחמת העצמאות; הוחרמתי על
: "הרתיעה על המלחמההאקדמית. על תגובות כאלו כתב קלאוזביץ בספרו, 

כך, אינה מהתבוננות בפניו האמיתיות של הנושא, משום שמרכיביו איומים כל 
היא עלולה אף להיות מנוגדת לאינטרס העצמי של אותו  –משרתת כל תכלית 

 9נפש".-יפה
פרסמתי את הגרסה הראשונה של מחקרי על קרב נבי  1995באפריל  

. בספרי הנוכחי הרחבתי איך תפח המיתוס –תיק רבין סמואל, בספרי, 
כהיות כתובת  והעמקתי את המחקר, והצעתי, יחד עם חבריי, לראות את הקרב

 על הקיר להיסטוריה הצבאית של מדינת ישראל. אלה עיקרי הממצאים:
גוריון, מנהיג היישוב היהודי, -הפתיע דוד בן 1948באפריל  22-ב

כשחרג מהאסטרטגיה הזהירה שלו, ואישר מהלך הכרעה התקפי במערכה על 
ירושלים. למחרת התחולל בנבי סמואל השלב הראשון בתכנית לכיבוש כל 

החמישה ועד רמאללה, ולניתוק ערביי ירושלים מצפון -המרחב, ממעלה
יהודה, מבנימין ומהשומרון. לא הערבים ניצחו בקרב נבי סמואל. הכישלון 
נבע מתפקודה הלקוי עד כדי מבוכה של כל שרשרת הפיקוד ב"הגנה" 
ובפלמ"ח, ובעיקר של יצחק רבין, מפקד חטיבת "הראל", של יוסף טבנקין, 

-דוד הרביעי של הפלמ"ח, ושל מפקדי הפלוגות, מיכה פרי ואורי בןמפקד הג
הכרם בירושלים, -ארי. רבין נותר לישון במטהו בפנסיון "רייך" בשכונת בית

כשערבים שחטו את פקודיו בסכינים, והתעללו בגוויותיהם; טבנקין פיקד על 
ארי ופקודיו לא חילצו את -הקרב ממוצא, ולא שלט בפקודיו; אורי בן

פצועים שנשחטו במורד ההר, ומיכה פרי, שנשלח לחלצם, ברח במגע האש ה
הראשון, והותיר לוחמים נוספים לחסדי הערבים. האנשים האלה התקדמו 
בשרשרת הפיקוד, בנו את צה"ל ופיקדו על מערכותיו. רבין היה לרמטכ"ל, 

 לשר ביטחון ולראש ממשלה. 

____________________________________________________ 
תולדות מלחמת העצמאות בארבעה כרכים: המאבק על המטרה, החודש הראשון, הפלישה הראשונה, ממשבר  .8

 .1995, הוצאת ירון גולן ושרידות, איך תפח המיתוס –תיק רבין ; 1991-1989להכרעה, הוצאת זמורה ביתן 
 .52, עמ' 1967)מדריך קצר לקלאוזביץ, ערך והקדים רוג'ר אשלי לאונרד(, מערכות,  על המלחמה. קלאוזביץ, 9
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ה פרי, מזכיר בהשפעת ראש הממשלה יצחק רבין, ובלחצם של מיכ
עמותת דור הפלמ"ח, ושל חבריו, הוחרם הספר. עורך המוסף "ספרים" של 

כתב שפנה לכמה מומחים לתקופה, שיבקרו אותו, והם השיבו שהספר  הארץ
עשרה שנה לאחר מכן ביססה מלחמת לבנון השנייה -אינו ראוי לתגובה. אחת

  את כל טיעוניי בספר.
העמקה את כל -הרחבה וביתר-רבספרי הנוכחי אני מתאר ומנתח בית

ההתרחשויות המצמררות, שאנשי מלחמת העצמאות נדרו להסתיר. יחד עם 
 10חבריי לפורום לאזרוח תחקירי קרבות ולהפקת לקחים ולחבורת "אלפרדו",

הפקת -צדף, אני מצביע על הקשר בין אי-ד"ר מיכאל ברונשטיין ואביתר בן
, לתפקוד הלקוי של צה"ל לקחי קרב נבי סמואל, שהיה הכתובת על הקיר

 וביניהן.  2006-במלחמת לבנון השנייה ב 1973-במלחמת יום הכיפורים ב
הספר הנוכחי גובש בדיוני חבורת "אלפרדו". יהודית אוריה הנה 
עוזרת המחקר שלי בהתנדבות. את הספר ערכו בהתנדבות שולמית לבנת 

היה הצעד הקטן צדף. ארית יקיר עיצבה והביאה לדפוס. שכרנו י-ואביתר בן
במסע אלף הקילומטרים, של פיתוח פרדיגמה ביטחונית חדשה, לנטרול יעיל 

 של איומים על ישראל.
  

____________________________________________________ 
 תקווה שבו אנחנו מקיימים דיאלוג ביטחוני מדי שבוע.-אריה בפתח-קפה בשכונת קריית-. בית10
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 קרב נבי סמואל

 
 

 קריאה מאוחרת .1
 

הממד  –יודעים  לקרוא נביאים המתקשרים עם המופשט  הכתובת על הקיראת 
שאותו קבע  ,שאותו חשף אברהם  אבינו כתואר חיובי לאלוהים ,החמישי

מכאן שהכתובת על הקיר היא .  ובאל הזה האמין איינשטיין ,אריסטו כאלוהים
שרוב האנשים אינם מבחינים בה ולפי הרמב"ם אסור שיבחינו  מסר מאלוהים

 בה כי אז הם יאבדו את איזונם ויקרסו. 

-תוצר קריסת הגל הסופרהכאוטי, אינם כבולים לכאן ולעכשיו  הנביאים
פוזיציה -עבורם הסופר . שיצא באופן חד פעמי מן הכוח אל הפועלפוזיציוני, 

ומכאן שתפיסתם חורגת מן שאינה מחייבת אותם.  היא מציאות יום יומית
הלוגיקה של השכל הישר, האריסטוטלי, שהציוויליזציה שלנו מבוססת עליו. 
התפוצצות המידע אינה מסכלת את יצירתיות חשיבתם. לפיכך הם רואים את 

כשהם מופיעים  אוסרים  אחד בדור, אולי בעשרה דורות.,. הם נדיריםהנולד
היה ניתן בעזרתם אף ש ,אין איש שם לב לתובנותיהםואותם בחצר המטרה, 

אלא שהפוך על הפוך אנשי השררה רואים בהם איום גדול על  לסכל איומים.
ם נהתנאי להבנת תועלתם היא היכולת לראות את הנולד, והרוב אי עצמם.

  .זאתמסוגלים ל

קשו לשכנע את העברים כי הם עם סגולה, לכן ייחסו ימחברי ספר התנ"ך ב
ספק אם  את סגולת נבואה. ,למשהראשם לאבות ולמנהיגים הראשונים, וב

ייחוס זה היה אמיתי אבל הוא היה הכרחי כי אחרת ההמון לא היה מקבל את 
  הכתובת על  א אתלא רק משום שהוא קר ,הנביאים  אבי משה הוא  התורה. 

אלא משום שהוא מימש את הנבואה ומיזג בכך את המוחשי והמופשט,  , הסנה
אם אברהם אבנו היה הכופר הראשון  .לאחדות אחת ,את הסופי והנצחי

החזיר את הדת והתחיל בכך מסורת שאותה המשיך סוקרטס, הרי משה 
אבל וכפה אותה על בני עמו הר כגיגית.  המתוקנת לאג'נדה הציוויליזציונית
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המנהיג הראוי, רוב המנהיגים בהיסטוריה  , הואאם משה האיש או משה המשל
   גם אצלנו בשישים שנות קיומה של ישראל.כך ו  אנשי כאן ועכשיוהיו 

לא נחנו  רוב רובם של המנהיגים הפוליטיים והמפקדים הצבאיים בהיסטוריה
לא קראו את הכתובות על הקירות ולא ראו את לאמור:  , בסגולת הנבואה

. במצעדי איוולתלקריסה הנולד. לכן הם הובילו את עמיהם ומדינותיהם 
אף  ,אחרי שפרשו ,ולעתים ,לעתים התחוללו הקריסות בימיהם ותחת הנהגתם

הקריסה,  . דחייתבמציאות הפיסיקאלית אחרי מותם. קריסה היא תופעה טבעית
משה דחה . ושיח עם המופשט הנצחי מחייבת את ראיית הנולד ,לעומת זאת

את קריסתו של עם ישראל בכך שכפה עליו את התורה. משפג כוחה המלכד 
  של התורה הגענו לתחנה האחרונה במסע הממושך של עמנו.

עם כל המידע המסולף  ,כאן ועכשיו ,גים ומפקדים הם אנשי מעשהימנה
שמפיץ הקונקרטי ועם תנאי הלחץ שהוא משרה. זה סוד כוחם ומפתח 

שהתמחו בעורמת  ,כאן ועכשיו. הם טכנאי ההווה, מומחי השגרה ,הצלחתם
, והאחרונה אבל עורמת הניסיון קורסת מול עורמת ההיסטוריה. הניסיון

כאנשי . ההפשטהשמולה ניתן לעמוד רק בעזרת  ,מתנדפת מול עורמת היש
מעשה המוגבלים לסופיות התופעה הם מודעים לכוחה המאגי  של הרוח האין 

 –נביאים וכופים את תדמיתם על צאן מרעיתם מתחזים לסופית. לפיכך הם 
עבדים ושפחות רוחניים  של מה שאינו רוחני. זה הפרדוכס הגדול של 

ם והמפקדים . כך מתגלגלים המנהיגי: מסכה של מסכה של מסכההפוליטיקה
 ,מוקדמת ומוליכים את הציבור לאסונות ואת המערכת לקריסה ,לנביאי שקר

בהיותה  ,שהכול שואפים אליה  ם כל האסונותשהרי השגרה היא אשליה וא  
ולהתמדה  מאוזנת לאפס זמן

השגרה היא עוגן  ואכן. פאסיבית
בריאה הסיפור שגם  ,כאוסלההצלה 

רק  ושל ספר בראשית הצליח לסלק
אז עד הגרוש מגן העדן.  –לזמן קצר 

שהרי  ,שאתוביתר  ,חזר התוהו ובוהו
אדם  המריץפרי הדעת  ו שלבעזרת

  זה המשל הקמאי את התהליך.
המובילה   ,לציוויליזציה הנוכחית

 ותנו בבטחה לקץ החיים.א

  

גוריון-דוד בן  
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טווח נביא שהוא היה  .האם דוד בן גוריון היה נביא או טכנאי שגרה? גם וגם
בן גוריון היה זקוק לרייטינג וההווה מילא את רוב ישותו.  ,נבואתו היה קצר

בן מדינת ישראל.  –ך של מפעלו ור, ולשם כך הקריב את הטווח האכדי למשול
לאחר גוריון הבין זאת באחרית ימיו  וניבא את קריסתה של מדינת ישראל. 

מוכן להודות שהוא היה  את הכתובת על הקיר. הוא לא היה קראהוא  מעשה
  .וקטעים ממנה הוא כתב בעצמו אחד המכותבים

בן גוריון דוד כחמישה חודשים אחרי פרוץ מלחמת העצמאות החליט 
. הוא כפה על מפקדי ארגון ולהיות דוד בן ישי המודרני לכבוש את ירושלים

שהרי דוד בן ישי כבש את ירושלים מידי שבט  ,ה"הגנה" את מבצע "יבוסי"
וייסד בה את בירת ישראל. דוד בן גוריון  ,שלושת אלפים שנה לפני כן ,סייבו

היה  המבצע האוגדתי הראשון זה המודרני. בן ישי חלם להיות המלך דוד 
 במלחמת העצמאות.

מונה מפקדו הראשון של הפלמ"ח ורמטכ"ל  אוגדת יבוסילמפקד   
בפועל בתקופת תנועת המרי, יצחק שדה, שנחשב לא רק לבכיר  "הגנה"ה

אלא גם לאיש הרוח של כוחות המגן. מהקמת  ,מפקדי המערכה ביישוב
הוא חינך את דור הפלמ"ח שנועד לקבל  1937-והפו"ש ב 1936-"הנודדת" ב
אחר הסתלקות ל ,מדינת היהודיםבאת השלטון 

המייסדים. על חניכיו של שדה נמנים 
יגאל  ,בפועל של מלחמת העצמאות הרמטכ"ל

שמונה אחר המלחמה לרמטכ"ל ולימים  ידין
רמטכ"ל מבצע קדש  ;היה סגן ראש ממשלה

ושר הביטחון במלחמות ששת הימים ויום 
רמטכ"ל מלחמת ששת  ;הכיפורים, משה דיין

 ,הימים ושר הביטחון באינתיפאדה הראשונה
שמילא פעמים תפקיד של ראש  יצחק רבין

טכ"ל מלחמת ההתשה ומפקד רמ ;ממשלה
-חיים בר ,חזית הדרום במלחמת יום הכיפורים

רמטכ"ל  ;שהיה גם שר המסחר והתעשיה לב
ורמטכ"ל  ,דוד אלעזר ,מלחמת יום הכיפורים

שהיה גם  רפאל איתן ,מלחמת לבנון הראשונה
כל המלחמות האלה  י. ליקויסגן ראש ממשלה

ול מאז מלחמת כשהוסוו היטב עד אחרי מלחמת ששת הימים ופרצו לעין 

 יצחק שדה
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. את של שדה ,המנותקת מן המציאות ,ההתשה, הן פרי תפיסתו הצבאית
ניתן היה לקרוא בקרב נבי  ,על איכות המורה וחניכיו ,הכתובת על הקיר

רנו בקרב לכן בח סמואל, כשלושה שבועות לפני הקמתה של מדינת ישראל.
 ללמד את בני ישראל קשת שבורה מהי. ,הזה כמשל

המהלכים הצבאיים הוטלו על   
חטיבת "הראל", שמפקדה יצחק רבין עתיד 

-ד על קורס המג"דים הראשון בהיה לפק
שהכשיר את כל המפקדים , קורס 1949

ראש  אחר כך הוא היה  .הבכירים של צה"ל
מחלקת ההדרכה במחצית שנות החמישים, 
רמטכ"ל מלחמת ששת הימים, שר ביטחון 
וראש ממשלה. לא היה אדם שהשפיע לאורך 
שנים על עיצובו של צה"ל יותר מרבין. אחרי 

דבק בו הכינוי: "מר  1995הירצחו בנובמבר 
ביטחון ומצביא מהולל". תדמיתו של רבין 

ל הוא גורמת לרוב הישראלים להאמין שצה"
שהרי אחרי הירצחו  ,הצבא הטוב בעולם

 –הפך רבין לאל וכל מה שנגע בו 
שו של "הכאן ועכשיו" מונעת את התקדש. קדושה מקבעת את החשיבה. קידו

ולפיכך מקדמת את קריסתו. לכן אברהם אבינו ניפץ את אלילי החרס  הבנתו,
גלים אלוהים בנצח המופשט. אם הישראלים היו מסו מו של וקבע את מקו

לקרוא את הכתובת שנרשמה על הקיר בנבי סמואל, רבין היה מודח מייד, 
כפי  ,אחרי המלחמה לומד הנדסת מים באוניברסיטת ברקליי בקליפורניהו

 מניע את עיוותי יצחק שדה לקריסות בלתי הפיכות.היה ולא  שביקש,
התחולל בני יבוסי לשבט הקרב שעתיד היה להכריע את מבצע 

שממנו ירד יהודה המכבי מערבה לקרב  ,מול ירושלים צפהמה – סמואל
הוטל על הגדוד הרביעי, בכיר  קרב ההכרעה של בן גוריון 11.ההכרעה באמוס

 ,מאוחדההפלמ"ח, שמפקדו היה יוסף טבנקין, בנו של מנהיג הקיבוץ  ידוד
 וממילא נחשב  ,יצחק טבנקין. מג"ד הרביעי מונה אחרי חודש למח"ט "הראל"

____________________________________________________ 
11

 .2003המהלך הזה ראה ספרי "קריסה ולקחה", שרידות, מהדורה רביעית מורחבת . על  

יוספל'ה-יוסף טבנקין  
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החטיבות במלחמת העצמאות. בקרב השתתפו שני רמטכ"לים  לבכיר מפקדי
לימים תת  ,אורי בן ארי ,לעתיד: דוד אלעזר ורפאל איתן.  מפקד אחת הפלוגות

 ,בעיקר ,שבה ,היה סגן מפקד חזית הדרום במלחמת יום הכיפורים ,אלוף
 התגלתה תפיסת הביטחון של הפלמ"ח בכל איוולתה.

קרב נבי סמואל לא רק שמנע את השתלטות  מסתבר שכישלון
אלא הביא לשיא וגיבש תרבות של דיווחי  ,היהודים על ירושלים וסביבתה

בשם  ,שקר, התעלמות מעובדות ויצירת מיתוסים
לחפות על מחדלי המפקדים ולשמור  – "הכאן ועכשיו"

שאה על ידי יעל שמו הטוב של צה"ל. תרבות זאת שנ
דוד בן גוריון, יצחק שדה, יצחק רבין, יוסף טבנקין, 

וחבריהם, יצרה   ,דוד אלעזר, רפאל איתן, אורי בן אורי
מערכת ביטחון שאינה מסוגלת לגבות מטרות 

 ,, שאינה מסכלת איומים על מדינת ישראללאומיות

 .אלא מקרבת את קיצה
את הנעשה אין להשיב ואפילו  

את מה שהיה. אבל ניתן לעומת זאת למנוע קריסה בטל לאלוהים אינו יכול 
עתידית על ידי קריאה מאוחרת של הכתובת הקיר. זה מה שהקוראים מוזמנים 

 לעשות.
 

 

 הדוגמה של אלנבי . 2

 

שלוש פעמים יצאו מצביאים למהלכי הכרעה בגזרת ירושלים במאה העשרים: 
מאות ובמלחמת (, במלחמת העצ1917העולם הראשונה )בסוף שנת -במלחמת

ששת הימים. משלושת מהלכי הכרעה אלה השיג הכוח התוקף את יעדיו 
שבה פיקד על המערכה איש צבא  ,רק בראשונה ,והגשים את המטרה המדינית

כמקצוען צבאי מן המעלה  1917-. גנרל אדמונד אלנבי תפקד במקצועי
כהלכה  הראשונה, ציית להוראות הממונים עליו, לא סטה מכוונותיהם והפעיל

את פקודיו; לא רק שהיה אלנבי  מנהיג טבעי, אלא שגם עמד לרשותו צבא 
  במערכה , 1967-בגדולות.   וממושמע שניתן היה להפעילו בעוצבות  מאורגן

 אורי בן ארי



הכתובת על הקיר שלא נקראה –קרב נבי סמואל   

15 

 

שהצבא המצרי  אחרהאחרונה,  הביס צה"ל צבא ירדני נטול רצון לחימה )מ
להשיג את יעדיו התקשה לעומת זאת תה למרדף( ויכן והמלחמה הי-נשבר לפני

כאשר אויביו נלחמו כהלכה. מפקדי המערכה במלחמת ששת הימים, אלוף 
משנה מרדכי )מוטה( גור, סטו מכוונות הממונים עליהם -עוזי נרקיס ואלוף

תה יוהפעילו את פקודיהם באופן לקוי, גם משום שרמת המצביאות שלהם הי
רגנות לקויה, גם משום שהיחידות הצבאיות שהפעילו לא היו מאו

אמיצים אמנם היו ש ,והחיילים שלהם שמפקדי המשנהוממושמעות, ומשום 
נסתיימה המערכה הצבאית ללא  1948-ב 12.דיים מקצועייםהיו לא  ,מאוד

סטו מכוונות לא ביצעו משימות, הכרעה. מפקדי המערכה היהודים כשלו, 
 לפניואיבדו מאחזים שהיו בידיהם עוד לפני המלחמה, והממונים עליהם, 

במלחמת העצמאות הרי שלא כבמלחמת ששת הימים,  13מהלכי ההכרעה.
 לא ברחו חיילי צבאות ערב  הסדירים. ,בחזית ירושלים

אפשר למנות את  1917-בין גורמי הצלחתו של גנרל אלנבי ב 
כישוריו: מנהיגות טבעית, תבונה, ניסיון רב בקרבות ניידים, שליטה בטכניקה 

תמרון ניידים ומהירים, וצבא מאורגן וממושמע. אלנבי עשה את -קרבותשל 
שיעורי הבית שלו ולמד היטב את הנתונים הגיאוגרפיים 

ספרים, אלא תוך ישראל )לא רק מ-והטופוגרפיים של ארץ
גם מאהרון אהרונסון, ששירת במפקדה הבריטית כמומחה 

וכבעל מוח מבריק שעצתו נשמעת(. פקודיו תקפו  לאזור
מזרחי. -באוקטובר( באיגוף צפוני 13-שבע )ב-את באר

למראה הפרשים האוסטרלים, שהופיעו מצפון 
לעמדותיהם, נבהלו החיילים התורכים ונכנעו. אלנבי ניצל 

שבוע כבש את עזה, כמעט ללא קרב,  בתוםאת ההצלחה. 
ואחרי שבועיים כבש את יפו. קבינט המלחמה הבריטי 

לות להרי ירושלים לא מיהר לאשר את תוכניתו לע
 בהבינובתקופת הגשמים, אבל אלנבי התעקש, החליט להמר על הצלחתו, 

  .ושכנע את הקבינט לאשר היסטורית שכיבוש ירושלים הוא מהלך של הכרעה

____________________________________________________ 
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 בקרבות גבעת התחמושת וגת שמנים, למשל. 
13

 הרובע היהודי בעיר העתיקה, וחלקים גדולים מעמק גבעון בצפון ירושלים.. 

 

 הגנרל אדמונד אלנבי
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למחרת כיבוש יפו השתלט אלנבי על נקודות המוצא של מעלות   
מזרחה בשלושה צירים: מעלה ואדי  צבאותיומעמק איילון התקדמו  14בנימין.

ליקיה מצפון. ירושלים -ובית  15ע'ור-הגיא( מדרום, ומעלות בית-עלי )שער
היטב במערב, לכן תקפו אותה פקודיו מצפון, וכך הפתיעו אז תה מבוצרת יהי

בנובמבר כבשה חטיבה בריטית את רכס נבי סמואל  21-את התורכים. ב
 מהלךנגד של התורכים נכשלו. ב-פותשלוש התק 16השולט על צפון ירושלים.

שבועיים כבשו חיילי אלנבי מוצבים ממערב ומדרום לירושלים וסללו דרכים 
בדצמבר נסוגו התורכים מירושלים, ואלנבי נכנס אליה )על הר  9-העירה. ב

וגברו  ,מאסף תורכי-הצופים נלחמו חיילים בריטים בקרב כידונים נגד כוח
צדק מלך ירושלים, יותר משלושת -שידע אדוני עליו(. כך אימת אלנבי את מה

מי שכובש את עמק גבעון ואת במת ההר של ארץ  17כן:-אלפי שנים לפני
  לכבוש את ירושלים.גדולים סיכוייו בנימין )שנבי סמואל במרכזה(, 

שלוש דיוויזיות הפעיל אלנבי בקרב על ירושלים, ושלושתן תפסו  
ולים שלו נלחמו מחוץ לעיר ולא נקודות השולטות על העיר. הכוחות הגד

הסתבכו בקרבות בשטח בנוי; רק אחרי שברחו התורכים, רדפו אחריהם 
הבריטים לתוך העיר, כדי להפחית מכוחם בקרבות הבאים. כך הוכחה שוב 

מלחמה בשטח אויב, לא בנוי ולא מבוצר, עדיף מתקיפת -אמת ישנה: מסע
 ביצורי האויב ביעד העיקרי.

 
 

 

____________________________________________________ 
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לפני אלנבי בחרו מצביאים רבים בעמק איילון לכינוס גיסותיהם במסע לכיבוש ירושלים. אחד מהם היה . 

לפנה"ס, ריכז גורגיאס את צבאו ליד  165המפקד הסלווקי גורגיאס. במסעו לדיכוי המרד החשמונאי, בשנת 
 .295-294 , "קריסה ולקחה", שם, עמ'ספריהעיר אמאוס, ושם הערים עליו יהודה המכבי. ראה, 

15
חורון ההיסטורי -להוכיח שמעלה בית טפר-ניסיתי בעזרת חברי אריה עמיתבמאמר שעניינו הקרב הנ"ל, . 

קוביבה ויאלו. המאמר התפרסם ב"נתיב" -ע'ור תחתא, אלא דרך בידו, אל-ע'ור פוקה ובית-עובר לא דרך בית
 נון".-: "מרדף יהושע בן1991, ספטמבר 22מס' 
16

יאר בספרו מעשה גבורה של חייל יהודי, בן לונדון, באותו קרב: הוא הסתער לבדו על פולסקין ת-יערי.  

ירייה תורכית שהטרידה מאוד את הבריטים, הרג את החיילים התורכים שאיישו אותה ולכד את -עמדת מכונת
 .הירייה, כל זה בהשראת מראה ירושלים-מכונת

17
 יהושע, פרק י'..  
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 המהלך הצפוני. תוכנית 3
 

 31-נכחו ב ,יצחק שדה ויוחנן רטנרמפקדי ה"הגנה" הוותיקים והבכירים, 
, בתל אביב גוריון-צמרת הביטחון בביתו של בן ה שלבפגיש 1948 במארס

שבה הוחלט על מבצע "נחשון". אחרי הפגישה ליווה רטנר את שדה לדירתו, 
יית ירושלים. בספרו כל הלילה ישבו שניהם ושוחחו על פתרונות צבאיים לבעו

"חיי ואני" כתב רטנר שהוא ושדה סברו שמבצע "נחשון" יפתח סדרה של 
ההר, שבו משמשת  באזורקרבות, והגיעו למסקנה: "כדי לנצחם )את הערבים( 

, יש להכותם מכות מהירות ועמוקות ככל למגניהכוח -כל פסגה משלט
ולהשתלט על נבי  האפשר". הם תכננו להבקיע את המערך הערבי מצפון לעיר,

הצופים, כדי לא לאפשר את -רמאללה ועל הר –סמואל, על כביש ירושלים 
 18כיתור ירושלים. בציר זה, העריכו, תהיה התנגדות הערבים חלשה יחסית.

נון והגבעונים במלכי -מערכות עמק גבעון, מאז מלחמתם של יהושע בן
ידועות  ישראל, היו-העולם הראשונה בארץ האמורי, ומערכות מלחמת

שלא כמפקדי צה"ל למפקדים הבכירים של ה"הגנה" ולמפקדים המבצעיים. 
לקצין המבצעים של ה"הגנה", בעת כתיבת שורות אלה, הם היו אנשי ספר. 

ישראל ומלחמותיה. נראה -תה השכלה רחבה בתולדות ארץייגאל ידין, הי
 .אלנבי חרי נון וא-יהושע בן ללכת בעקבותשרטנר, שדה ואחרים, רצו 

 להניח שכאשר מונה שדה למפקד מבצע "יבוסי", לאחר שמונהיש  
השימורים ההוא והחליט להפעיל את שתי חטיבותיו  עשר יום, זכר את ליל

כתב  , שהיה עוזרו של ידין לחזית ירושלים,ישראל בר מצפון לירושלים. 
עד שמונה  19בספרו שאת המהלך הצפוני של "יבוסי" תכנן יצחק שדה.

לתפקידו הפיקודי הראשון במלחמת העצמאות, היה יצחק שדה יועצו הצבאי 
גוריון, ואף שמנהיג היישוב העברי לא ִהרבה להתייעץ איתו ולא -של בן

של יושב ראש  האסטרטגייםהרוח  התחשב בדעתו, היה שדה מצוי אצל הלכי
ם ניסיון הנהלת הסוכנות וחוגו הקרוב. בתוכנית המהלך הצפוני היה משו

לכבוש שטחים מיושבים בערבים, שלא נכללו, לא במדינה היהודית ולא 
  –העתידות לקום  הירדן-עצמאית או חלק מעבר בין אם – במדינה הערבית

____________________________________________________ 
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 .372-370, עמ' 1978שוקן, יוחנן רטנר, "חיי ואני", . 
19

 .150עמ'  ,1966, אתמול, היום ומחר", עמיקם –ישראל בר, "ביטחון ישראל .  
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גוריון -אלא במחוז ירושלים, שעליו אמור היה לשלוט מושל מטעם או"ם. בן
אך  20נית,למלך עבדאללה את השטחים שנועדו למדינה הפלסטי אמנםהבטיח 

לא את השטחים שנכללו ב"מדינת ירושלים". שטחים אלה אמורים היו להיות 
גוריון די נתונים להטיל ספק -היו לבן 1948לאומי, ובאפריל -בשלטון בין

גוריון -בריאליות של מימוש תוכנית שלטון או"ם על ירושלים. זאת ועוד, בן
סלמים, בירושלים חשש משלטון יהודי על המקומות הקדושים לנוצרים ולמו

שאף שהפריפריה של המקומות הוא העתיקה ובבית לחם. לעומת זאת, 
לאומי תהיה מצומצמת עד כמה שאפשר, -הקדושים בשטח השיפוט הבין

והשטח שייקרע מ"מדינת ירושלים" יעבור ליהודים. תוכנית המהלך הצפוני 
 גוריון ששהה אז בירושלים, מצביעה על תוכניתו-ידי בן-שאושרה על

-להשתלט על שטחים אלה כדי להרחיב את החלק היהודי במחוז ירושלים. ב
באפריל, עוד לפני שהוחלט על מבצע "יבוסי", וממילא לפני שמונה שדה  16

גוריון לישראל גלילי, ליגאל ידין ולאחדים מאנשי -לפקד עליו, אמר בן
בין יתה בכך פשרה ימזרח ודרום ירושלים. ה-המטכ"ל, שיש להשתלט על צפון

המתון יחסית והמצדד בפשרה טריטוריאלית, לפחות בשלב הראשון  ,גוריון-בן
של העצמאות היהודית, ובין האקטיביסטים מ"אחדות העבודה", שהתנגדו 
לחלוקה, רצו לכבוש את כל השטחים שבידי הערבים, וביקשו להקים מדינה 

כיבושים של  גוריון וגלילי ראו עין בעין מסע-יהודית על ארץ ישראל כולה. בן
ה"הגנה" בסביבות ירושלים. מכאן נובע שהמהלך הצפוני היה אחד המהלכים 

והייתה לו לא רק חשיבות  ,החשובים במלחמת העצמאות כולה האסטרטגיים
 .אלא גם חשיבות היסטורית ,צבאית

קצין המבצעים של חטיבת "עציוני", ציון אלדד, העיד שיצחק שדה   
אמר, כשבא לירושלים, כי המשימה העיקרית היא לכבוש כפרים ערביים 

שועפאת, ולכן הוחלט לכבוש את נבי  –ירושלים  –ענבים -במשולש קריית
סוריק, שועפאת, שייח' ג'ראח ואוגוסטה -, בידו, ביתבית איכסאסמואל, 

לא היה זה  21ולא לתפוס בסיסים שהבריטים היו אמורים לפנות.ויקטוריה, 
רק אחרי שהתברר שהבריטים אינם מפנים את ו ,אלתור או שליפה מן המותן

אלא כפי שדיווח שירות הידיעות של ה"הגנה" לפני כן, בסיסיהם מירושלים, 
יתה אמורה להתבצע במוקדם או במאוחר. יתוכנית מחושבת היטב שה

____________________________________________________ 
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", פרק רביעי: "הים המאבק על המטרה –.עסקתי בנושא זה בספרי "תולדות מלחמת העצמאות כרך א'  

 וכן בכרכים הבאים., 1987עבדאללה", זמורה ביתן,  –. "פגישת גולדה 5הערבי היה ביצות", סעיף 
21

 של ציון אלדד. 53א"צ עדות מס' . 
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יאת הבריטים מירושלים והתוכניות לתפוס את בסיסיהם בעיר, הידיעות על יצ
 האיצו את מימושה.

לאבהות על תוכנית "יבוסי" יש שני טוענים נוספים, ושניהם פקודיו  
 של יצחק שדה: יוסף טבנקין ויצחק רבין.

. בקיבוץ מעלה החמישה טבנקין: "יצחק שדה בא אלי, לבית פפרמן 
שתלט על ירושלים מצפון, לכבוש את נבי הצעתי לו לכבוש את גב ההר ולה

יעקב ולהיאחז בכביש -חנינא, להתחבר לעטרות ולנווה-סמואל, שועפאת ובית
הראשי. כך נחבר את הכניסה המערבית עם הכניסה הצפונית לעיר, ונכתר את 

 15-ירושלים מצפון. תכננתי לעשות זאת עוד קודם, אחרי כיבוש סריס )ב
י, אבל אמר לי שנשאר יבו(. הוא קיבל את הצעות 19-סוריק )ב-באפריל( ובית

 22רק זמן קצר כדי לבצע אותן".
בספרו "פנקס שירות" כתב יצחק רבין: "יצחק שדה הטיל עלי לערוך  

תוכנית לכיבוש ירושלים. הוסבר לי שהכוח המקומי מרותק לעמדות, ואת 
ביעי עיקר הפעולה ההתקפית תצטרך לבצע חטיבת 'הראל' על שני גדודיה, הר

יתה בנויה על ההנחה שהמפתח לשליטה יוהחמישי, שתחת פיקודי. תוכניתי ה
טור, -על ירושלים הוא צפון ירושלים, הרכס שמתמשך מאוגוסטה ויקטוריה, א

הצופים, שייח' ג'ראח ושועפאת, בואכה שכונת פאגי. רצוי היה לכבוש את -הר
יעקב, -ונווהחנינא, וכך ליצור קשר עם עטרות -איזור נבי סמואל ובית

ידי -התוכנית איגוף דרומי, עלשהחזיקו מעמד באותה עת. במקביל כללה 
סימון, והשתלטות על השכונות היוונית -כיבוש קטמון שבמרכזה מנזר סן

יתה מנותקת זה שבועות. יחיים, שה-והגרמנית והתקשרות עם שכונת מקור
-הדפוס הממשלתי ותחנת-דרך בית –כך היה בדעתי להמשיך בתנועה -אחר

רחל, וכך לסגור בשתי תנועות -לתלפיות, ארנונה ורמת –הרכבת של ירושלים 
מלקחיים את ירושלים מצפון ומדרום". לדברי רבין, היה הגדוד הרביעי )של 

ואל, והגדוד החמישי )של מנחם ונבי סמ בית איכסאטבנקין( אמור לכבוש את 
גוריון ושדה אישרו את תוכניתו, -רוסק( היה אמור לכבוש את שועפאת. בן

 23באפריל בלילה. 22-והמהלך הראשון נקבע ל
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של יוסף טבנקין; סדרת הראיונות הנ"ל עם יוסף טבנקין. יוסף טבנקין התכוון, כנראה,  54א"צ, עדות מס  .

באפריל. גם אם אמר לשדה את הדברים  22לחילופי דברים שהיו בפגישתו עם יצחק שדה בבוקר המבצע, 

 סמואל. ראה להלן.-שפיעו על ההחלטה לתקוף באותו יום את נביהנ"ל, לא ייתכן שהם ה
23

 .43שירות", עמ'  יצחק רבין, "פנקס 
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רבין וטבנקין לא דייקו בכל הפרטים בתיאוריהם המאוחרים,  
בלהיטותם ליטול לעצמם את התהילה 

התוכניות  ובמאמציהם להתאים בדיעבד את
להתפתחויות שהתרחשו בפועל. כוח "יבוסי" 
התארגן בחיפזון לא רק למען "המהלך 

כדי לתפוס בניינים  קודם כולאלא  ,הצפוני"
בירושלים ובסיסים שהבריטים היו אמורים, 

יגאל ידין דייק בעדותו:  24לפי הידיעות, לפנות.
יתה ביצוע יהוא סיפר שמשימת "יבוסי" ה

בירושלים )במעגל הפנימי(, ושרק  25תוכנית ד'
אחרי שהתברר כי הבריטים עדיין אינם מתפנים 

בעיקר  ,)אולי כתוצאה ממהלכי ה"הגנה"
( הוחלט לפעול מחוץ לעיר )במעגל בחיפה

תה מנוגדת לרוח יהחיצוני(, פעולה שלא הי
המבצע, אך לא היא העילה לחיפזון באותו 

פי -נראה  שאז החליט שדה לפעול על 26זמן.
יתה כאמור מתואמת עם כוונותיו יושה –כן -התוכנית עליה חשב זמן רב לפני

וכיוון הפעולה עבר מן המעגל  –גוריון ועם תוכניותיו של יגאל ידין -של בן
. מעדותו של ציון אלדד, שעקב אחרי של העיר הפנימי אל המעגל החיצוני

ותר הכיבושים בפריפריה י ההתרחשויות מקרוב, עולה ששדה העריך את
  27הכיבושים בתוך העיר.מאשר את
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. בספרם "קרבות יבוסי" טענו פרופ' אלון קדיש וד"ר משה ארנוולד שאנשי המודיעין של ה"הגנה" לא הבינו  

פנותם של יחידת הקשר את משמעות תזוזות של יחידות צבא בריטיות בירושלים" "נראה שהידיעה על הת

והחפרים מאוגוסטה ויקטוריה, בשל מצוקת כוח אדם, ומעברם למחנה אלבני, פורשה במודיעין היהודי פירוש 
מרחיב, וכתוצאה מכך הגיעו מפקדי מחוז ירושלים )'עציוני'( למסקנה שבכוונת הבריטים לעזוב עמדות מפתח 

 .10-9, עמ' 2008רד הביטחון ההוצאה לאור, בתוך העיר ובסמוך אליה ולהעבירן לידי הערבים", מש
25

. התוכנית האסטרטגית העיקרית של ארגון ה"הגנה" שהיעד שלה היה לתפוס בסיסים שהבריטים יפנו   

 ישראל.-בתהליך התפנותם מארץ
26

 .של יגאל ידין 88א"צ, עדות מס' .  
27

 של ציון אלדד. 53א"צ, עדות מס' . 

 יצחק שדה
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באפריל הגיעה לכפרים הערביים שמצפון לירושלים תגבורת של  8-ב 
שנהרג באותו יום  - חוסייני-קאדר אל-לסייע לעבד אל 28"צבא ההצלה",

מ"מ שהפגיזו שכונות בעיר.  75ועימה שישה תותחים  - במערכה על הקסטל
בביר  ומפקדתו  ,נוצר  חלל פיקודי ,לאחר שעבד אל קאדר  אל חוסייני נהרג

את הפיקוד על הכוחות הזרים בירושלים ובסביבתה נטל  זית ירדה מגדולתה. 
-ב  29ומפקדתו היתה בעיר העתיקה. ,הקצין העיראקי פאד'ל עבדאללה רשיד

ק חונים א: חמש מאות מתנדבים מסוריה ומעיר30באפריל דיווח הש"י 15
מאתיים מתנדבים נוספים, וכוח גדול זה  מדרום לירושלים, צפויה תגבורת של

אמור לפעול מיד. למחרת דיווח הש"י שהמלך עבדאללה שלח לירושלים 
באפריל דיווח  17-והסתפחו לצבאו, וב 31הספר-לוחמים שהשתחררו מחיל

-עמון לירושלים, עם חיילים מהלגיון העבר-ששלושים מכוניות יצאו מרבת
בי" בסוכנות היהודית, אליהו ששון, ראש "המדור הער ירדני ועם נשק חדיש.

-באפריל שעבדאללה החליט להפעיל את צבאו בארץ 20-גוריון ב-הודיע לבן
-באותו יום דיווח ששון במברק למשה שרת, בניו 32ישראל, בהסכמת בריטניה.

ירדני והמפקדים הערבים המקומיים מתכוננים -יורק, שמפקדי הלגיון העבר
ירושלים, והש"י דיווח ביפנו הבריטים לתפוס את הבניינים והבסיסים ש

ששלוש מאות ושישים חיילי הלגיון חונים בחברון ובכפרים חלחול ודהריה 
-ירדני התפרסמו, מ-שבהר חברון. ידיעות ופרשנויות על מהלכי הלגיון העבר

 באפריל, בעיתונות בארץ ובעולם. 21

היהודית, בישיבה של אנשי המדור הערבי באגף המדיני של הסוכנות  
באפריל, דיווח יעקב שמעוני כי ההסכמים בין כפרים ערביים ליישובים  22-ב

יהודיים מתמוטטים, וכי הערבים בורחים מכפריהם מאחר שהם סבורים 
שה"הגנה" אינה מסוגלת להגן עליהם מפני אצ"ל ולח"י. שמעוני העריך 

יביאו  ישראל ו"צבא ההצלה" מתחילת אפריל,-שהתבוסות שנחלו ערביי ארץ
ומי שמסוגל לכך יותר   להתערבות צבאות ערביים סדירים בעתיד הקרוב,

____________________________________________________ 
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מחיילים סדירים בעיקר של עיראק, עבר הירדן, סוריה ומצריים, וממתנדבים  . הצבא הערבי מאוחד שהיה מורכב 
 ומטרתו הייתה למנוע את הקמתה של מדינת ישראל.

29
 .28. קדיש וארנוולד, שם עמ'  

30
 אמ"ן. –. שירות הידיעות של ארגון ה"הגנה"  שהפך אחרי הקמת צה"ל לאגף המודיעין  

31
 הירדן בשירות השלטון הבריטי.. יחידות של תושבי ארץ ישראל ועבר  

 .1948באפריל  20יומן דב"ג, . 32
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ידי מדינות -מכול, הוא הצבא הירדני. מסקנה: "המלך עבדאללה יתבקש על
ערב להתערב". ראש המדור, אליהו ששון, העריך כי עבדאללה יקבל יד 

ישראל, אם -חופשית משאר חברות הליגה הערבית להפעיל את צבאו בארץ
יתחייב להסתפק בכיבוש שטחים וימנע מסיפוחם. ששון העריך שעבדאללה 
אכן יתחייב, בהנחה שלהתחייבות זאת ממילא לא תהיה משמעות מעשית, 

 ישראל מבקשים להיספח לממלכתו.-מאחר שרוב ערביי ארץ

 

 
בעקבות ידיעות אלה העריכו אנשי הפיקוד העליון שבמאזן הכוחות בגזרת 

שקיבל לרעת היהודים: לעבדאללה, בהיות לו יד חופשית ירושלים חל שינוי 
ליגה הערבית, יש תוכנית משלו להשתלט על שטחים בפריפריה בחברות המ

של "מדינת ירושלים" של או"ם, והוא עלול לבצע מהלך צפוני משלו. לפיכך 
. התוצאה הניטראליתהוא עלול לנטוש את ההסכמים עם היהודים ואת עמדתו 

תפסו את הבסיסים שהבריטים יפנו, והר הצופים ינותק לגמרי תהיה: הערבים י
מירושלים העברית, ואולי ייכבש בידי הערבים; הלחץ על השכונות היהודיות 
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המנותקות, בדרום ירושלים, יגדל, והן עלולות ליפול בידי הערבים. אחרי 
הבינו מפקדי ה"הגנה" שאם  33באפריל(, 13-הטבח בשיירת הר הצופים )ב

המקומיים מסוגלים להנחיל תבוסות ליהודים, הרי שתגבורות של הערבים 
 ירדני ו"צבא ההצלה", יהוו איום חמור ביותר.-הלגיון העבר

גוריון )אחרי ששוחח עם -באפריל הציע יגאל אלון לבן 14-כבר ב 
בית סוריק ו-שמעון אבידן( לחסל את הכפרים בית ,מפקד מבצע "נחשון"

חדות העבודה" האקטיביסטית והסיפוחיסטית, . אלון היה ממנהיגי "אאיכסא
אלא גם מדינית  ,הוא דגל בטרנספר, ולהצעתו הייתה לא רק משמעות צבאית

באפריל כתב ריצ'רד וינדהם, איש "סאנדיי טיימס"  16-טריטוריאלית. ב
-ב 34סיכוי לפלישה". הלונדוני, שאם ישתלטו היהודים על יריחו "לא יהיה כל

במצבה הצבאי של  ,גוריון, ישורון שיף ושלום עשת-בןבחודש דנו  18
המלח ולהשתלט על -ירושלים, והחליטו לחזק את הכוח הצבאי בסביבות ים

 .יריחו –דרך ירושלים 
 

 
 . מפקד אוגדה ללא מטה4
 

ה"הגנה", את חטיבות  באפריל הצמיד מטכ"ל 19-ב
"הראל" ו"עציוני", זו לזו,  הטיל עליהן לבצע את 
תוכנית ד' בירושלים ובסביבותיה, ומינה את יצחק 

באותו יום הטיל ידין על שדה  35.לפקד עליהןשדה 
את המשימות הבאות: "לטהר את סביבות ירושלים; 

א.  –לכבוש ולהרוס בסיסי אויב )כפרים ערביים 
ניינים בעלי ערך טאקטי בעיר; מ.(; להשתלט על ב

-לשחרר את ירושלים ממצור; להשתלט על שער
בחודש  20-ב 36הגיא; להעביר שיירות לירושלים".
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 .2007הספר השחור", המדרשה הלאומית ושרידות,  –. ראה ספרי, "עלילת דם בסיר יאסין  
34

 .1948באפריל  17"הארץ", . 
35

 .1948באפריל  19א"צ, תיקי מטכ"ל, ישיבת מנהלי האגפים, .  
36

 .1948באפריל  19 שם, מאת מטכ"ל אג"ם, אל יבוסי,.  

 דוד שלתיאל
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מרחב ירושלים,  גוריון לדויד שאלתיאל שיצחק שדה הוא מפקד-הודיע בן
ואחרי יומיים שלח ידין לשדה פקודה במברק, להשתלט על תחנת השידור 

ידי הבריטים. קביעת רמאללה כגבול -ינויה עלהממשלתית ברמאללה, עם פ
הצפוני של המבצע מלמדת על הכוונות האמיתיות של הקברניטים היהודים, 

שהגבולות בין המעגל הפנימי למעגל החיצוני של ירושלים היו על כך ו
 מטושטשים.

לרשותו של שדה עמדה אוגדה, אבל  
אמצעים לפקד על כוחותיו לא היו לו. מבנה הפיקוד 

הגדרותיו היו מעורפלים: מח"ט "עציוני", דויד ו
שאלתיאל, שמּונה לראש המטה של מבצע "יבוסי", 

. ראש המטה וסיפר שיצחק שדה התעלם ממינוי
בפועל של שדה היה שלום )פריץ( עשת )באותו זמן 

כן היה -היה עשת איש מטהו של שאלתיאל, ולפני
גוריון, יחד עם שדה(. לימים -יועצו הצבאי של בן

העיד עשת: "ליצחק שדה לא היה מטה ממש, 
פגישותיו עם רבין ושאלתיאל לא היו ממוסדות, 
מפקדי 'יבוסי' ומפקדי החטיבות לא ידעו בדיוק כמה 
נשק וכמה כוחות עומדים לרשותם, ומפקדי 
היחידות... פעלו באינטרסים מנוגדים... שהיו 
קשורים, לעיתים, באמביציות אישיות. ל'יבוסי' לא 

תוכנית מבצעית כוללת, והוא עסק בשורה של  תהיהי
מבצעים בודדים". קצין המבצעים של "עציוני", ציון 
אלדד, העיד שלא היו לאוגדה של שדה יחידות 
מנהלה, קשר ומודיעין, ושהמפקדה שלה הורכבה 
משני אנשים, מפקד האוגדה )שדה( וראש המטה 

יעצויות, וכשביקש )עשת(. שאלתיאל לא היה שותף בִתכנון המבצעים ובהתי
מפקד לה יתמידע לא קיבל אותו. בגלל יחסו זה למפקד "עציוני", לא הי

 37לשלוט באנשי חטיבת החי"ש הירושלמית. תיכול , שדה, האוגדה
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 36של יגאל ידין, מס'   88של דוד שאלתיאל, מס'  75של ציון אלדד, מס'  53א"צ, עדות מס' .  

; עדותו של ישראל גלילי בוועדת החמישה, 207של שלום עשת; יצחק לוי, "תשעה קבין", עמ' 
 .267בספרו של יואב גלבר "גרעין לצבא עברי", עמ' 
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אשר לחטיבת "הראל": יצחק שדה לא העריך את יצחק רבין והעדיף  
בן אלון מינה למח"ט את אלא שעל פניו את יוסף טבנקין כמפקד החטיבה. 

באפריל ושהה רוב  20-רבין קיבל הלם קרב ב ושדה קיבל את הדין. ,חסותו
 ,מפקד האוגדה ו שלמבחינתו 38,היום בפנסיון רייך בשכונת בית הכרם

והוא נתן פקודות ישירות למפקדי הגדודים. )ראה  .המח"ט לא היה קיים
 להלן(.

 יצחק שדה היה אמנם מנהיג טבעי מכוח אישיותו ובתוקף ניסיונו 
והוותק שלו בפו"ש, בפו"ם, בפלמ"ח ובתנועת המרי העברי. אבל כושרו 
הארגוני היה דל ולא היו לו הכישורים המתאימים לבנות לעצמו מטה יעיל. 

יגאל אלון,  –חור, בפלמ"ח -אליהו בן –סגנו  ,בפו"ש עשה עבורו את המשימה
היה ובר יוסף אבידר. במנהיגות טבעית לא היה די כשמד –ובמטכ"ל ה"הגנה" 

לא היה לשדה סיכוי להפעיל באופן  ,כך. לפיכך-בפיקוד על כוחות גדולים כל
להשיג את המשימות יעיל את הכוחות שעמדו לרשותו, וסיכוייו להצליח 

דווקא בהזדמנות הראשונה שקיבל לפקד על  . וזאתמבוטליםהיו שהוטלו עליו 
יתה יה בו הכך, שהצלח-עוצבות במלחמת העצמאות, ועוד במבצע חשוב כל

מציבה אותו בראש הפירמידה של המפקדים הקרביים. מינוי של יצחק שדה 
 ההיה בזאך גם טעות שמחירה רב מאוד, מקורו היה ב ,למפקד מבצע "יבוסי"

היה על יצחק שדה  שלו, חולשותלפגמים ולבנוסף  משום חוסר הגינות כלפיו.
  ,שלו, יצחק רבין שמפקד החטיבה העיקריתתוך כדי המבצע, כאמור,  ,לגלות

לקה ביום תחילת המבצע בהלם קרב, רוב הזמן לא יצא ממטהו בפנסיון רייך 
בשכונת בית הכרם, ולמעשה לא תפקד, כפי שילמד הקורא בעצמו להלן. שדה 

והוא הודח מתפקידו לאחר כשלון ההתקפה הראשונה על מנזר סן  ,אכן נכשל
 בסוף אפריל. ,סימון בקטמון

 

 הפחד-מוכי. ברית 5

 
 - קרב ממנו ברח יצחק רביןזה ה - איוב-אחרי קרב "שיירת הדמים" ליד דיר

זמן כדי להתאושש ולהתארגן  היה הגדוד החמישי של הפלמ"ח זקוק לפסק 39
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באפריל( שהמכוניות הריקות של השיירה תחזורנה  21-מחדש. ידין דרש )ב
שדה השיב לו מיד לשפלה )כדי לשלוח אותן שוב לירושלים עם מטען(, ו

במברק, שכדי להחזיר את המכוניות יש לכבוש את דיר איוב )אף שהתוקפים 
וביקש להטיל משימה זו על  40(באו מן הצד השני של הדרך, מבית מחסיר

חטיבת "גבעתי", שקיבלה באותו יום מחטיבת "הראל" את האחריות לגזרה 
"קרב דיר איוב הפריע לערוך את כוחותינו",  41הגיא.-שבין חולדה לשער

 21-באפריל בחצות". למחרת )ב 22הודיע עשת לידין. "לא נהיה מוכנים לפני 
גוריון מידין, במברק, להפעיל את "גבעתי" נגד דיר איוב, -באפריל( ביקש בן

וידין הודיע ליצחק שדה שאין ל"גבעתי" די כוחות לכך, והציע לו )מדוע לא 
לילה. שדה ב ואביב ב-א. מ.( להחזיר, בכל זאת, את השיירה לתל–פקד עליו? 

באפריל(: "אין להוריד שיירה לפני ניקוי השטח מכוחות  22-השיב לו )ב
האויב המרובים". נראה שהשיירה התעכבה בירושלים בגלל הלם קרב 

ושום  הרכב הנטושים הדמים", אף שהבריטים פינו מהכביש את כלי-"שיירת
  42.עליה רנשאמחסום לא 

האש האישי הראשון של יצחק שדה  הדמים" היה ניסיון-קרב "שיירת 
שיירה, במלחמת העצמאות. השניים לא למדו ביסודיות את -ויצחק רבין בקרב

הדמים". -פרטי הקרבות על הדרך לירושלים עד אז, ולא את פרטי קרב "שיירת
צויים הגיא מ-לא היה למפקד אוגדת "יבוסי" שום בסיס לטעון שבשער

כוחות רבים בהרבה מאשר  עמדושדה פקודתו של "כוחות אויב מרובים". ל
ולא היה צריך להיות לו שום קושי  יותר,לערבים באותה גזרה, ובאיכות גבוהה 

להחזיר את המכוניות הריקות של השיירה. שדה ורבין לא הבינו שתוקפי 
איוב, -דיר שיירות לירושלים וממנה, אינם זקוקים לבסיס מוצק כמו הכפר

הגיא, -מסוגלים לתקוף שיירה בכל נקודה אחרת במורד או במעלה שערשהם ו
איוב לתוקפי השיירה, שהרי רוב התוקפים הגיעו -ושאין קשר בין תושבי דיר

את מלחמת  למדומן הצד השני של הכביש, מכיוון הכפר בית מחסיר. לו 
חמת העצמאות, בארבעה וחצי החודשים הראשונים של מל ,הדרכים לירושלים

הגיא, וניתן לפרוץ -היו יודעים שבתפקוד נכון ניתן לאבטח שיירות בשער
מחסומים פתאומיים של ערבים. ואפילו אם יפלו קורבנות, הרי שמירה על דרך 
פתוחה, בין השפלה לירושלים, מצדיקה נטילת סיכון כזה. אבל מפקד האוגדה 

____________________________________________________ 
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 . דהיינו, מדרום לכביש. 
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הם שהסתיים במפלה, ומפקד החטיבה היו נתונים בהלם הקרב הראשון של
איוב, ומנעו בכך לא רק את -והם יצרו לעצמם מיתוס מאיים בדמות הכפר דיר

גם קשר שיירות עם ירושלים בחודש מנעו החזרת השיירה הגדולה מיד, כי אם 
וחצי הבאים. התגבשה בירושלים ברית מוכי הפחד, שחיפשה אמתלות לא 

, נותרו מאות 1948, ביוני להחזיר את מכוניות השיירה. עד ההפוגה הראשונה
יתה פריצת הדרך יהמשאיות בירושלים, והבעיה הצבאית האמיתית מאז לא ה

מנת להחזיר את המכוניות שהיו  אביב על-לבירה, אלא פריצת הדרך לתל
חיוניות להמשך הקשר בין ירושלים לשפלה. מיתוס ירושלים הנצורה נוצר כדי 

החזרת -אי –ת העצמאות להסתיר את אחד המחדלים הגדולים של מלחמ
 בגלל מורך הלב של מפקד "יבוסי" ושל מפקד "הראל". ,אביב-המכוניות לתל

תה לעלות בהתמוטטות היהודים יהתפתחות זאת עלולה הי 
 הקמתה של המדינה היהודית במועד שנקבע.סיכול בירושלים, ואפילו ב

באפריל( לבוא  23-את ממדי המשבר, קרא לידין )ב גוריון, שהבין-בן 
ירושלים",  –אביב -אליו לירושלים כדי "לברר הפעולה לשחרור הדרך תל

וידין בא לירושלים, במטוס שנחת בעמק המצלבה, יום אחד אחרי שנחנך 
גוריון שאין ל"הגנה" די -הִמנחת, ואמר לבן
איוב,  ושהערבים הרסו -כוחות לכיבוש דיר

איוב, ופוצצו בשלושה -ם ליד דירמי-מעביר
-איוב לשער-את הכביש בין דיר מקומות 

-אביב, אמר בן-אחרי שחזר לתל  הגיא.
התקפה -באפריל(: "אי 26-גוריון לגלילי )ב

איוב לא מוצדקת בחוסר כוחות, כי -על דיר
לחי"ם )חיל המשמר( אנו מרתקים כוחות 

הפעלת חיילים  43רבים ללא הכרח".
 שימות הגנה בירושליםמבוגרים יותר למ

גוריון, להשתמש -יתה מאפשרת, לדעת בןיה
של חטיבת "עציוני"  בגדודי החי"ש 

כי לא ידע גוריון -ליוזמות התקפיות. בן
 תםריתוקם של יחידות החי"ש של "עציוני" למשימות סטאטיות, נבעה מרמ

נמוכה של מפקדי החטיבה והגדודים, ומחששם ליטול על עצמם המקצועית ה

____________________________________________________ 
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 ד ואחריות לפעולות שלא ידעו איך לבצען.פיקו
אבל מסתבר שגם הרמטכ"ל בפועל של "ההגנה" לא הבין כי פתיחת      

הכביש לירושלים היא משימה אסטרטגית ברמה הכי עליונה.  בתירוציו 
הטכניים על החבלות על הכביש   ובטיעוניו שארגון ה"הגנה" מתקשה לכבוש 

סמוך לשער הגיא, נעשה ידין שותף  לטיפוח את הכפר הזעיר דיר איוב, שהיה 
המיתוס על המצור על ירושלים ולאחריות לכך שלירושלים לא נשלחה אספקה 
במשך כשבעה שבועות. יגאל ידין היה הרמטכ"ל הראשון של צה"ל אחרי 
המלחמה והוא אחראי במידה רבה למבנה של צה"ל, עד כתיבת שורות אלה. 

ידין לפתוח את הכביש ולקיים עליו תנועה  מוזר גם שבן גוריון לא כפה על
סדירה. בכך הצטרף בן גוריון לאשמה ולאחריות. לשניהם היה אינטרס 

 .ףשהמחדל שלהם לא ייחש

 לבין כוחות האויב . המטרה: לחצוץ בין ירושלים6

 

גוריון, שדה ועשת, שכוחות "יבוסי" יתקפו למחרת -באפריל החליטו בן 21-ב
שייח' ג'ראח ושועפאת, יתקדמו משייח' ג'ראח לרכס את השכונות הצפוניות, 

יריחו, וינסו לפתוח את הדרך  – אוגוסטה ויקטוריה, החולש על כביש ירושלים
לשכונת תלפיות שבדרום העיר. לשאלה, "מה נעשה אם האנגלים יעזרו 

ח' ג'ראח נעמוד נגדם ונחשוב אותם כאילו יישבגוריון: "-לערבים?" ענה בן
נשאל עצמנו, לא שאלה מדינית אלא שאלה צבאית, עד איזה  היו ערבים, אבל

גבול כדאי לנו לעמוד בפני כוח זה. לאחר פעולת שייח' ג'ראח נחליט על 
 השאר, כי פה ייבחנו האנגלים, עד היכן הם קשורים לכנופיות הערבים".

גוריון נפגשו שדה ועשת עם דויד שאלתיאל, -אחרי הדיון הזה עם בן  
בערב קיבלו רבין ושאלתיאל מיצחק שדה  7.30-חק רבין, ובכך עם יצ-ואחר

בבוקר, שלח  7-באפריל( ב 22ההתראה לקראת הפעולה. למחרת ) את פקודת
ואחרי שעתיים קיבלו ממנו מפקדי  ,שדה מברק לידין: "פועלים הלילה"

חטיבות "הראל" ו"עציוני" את פקודת המבצע שלב א': "הכוונה, מכה עיקרית 
הספר לשוטרים -. המשימות, כיבוש שייח' ג'ראח, ביתמזרחה"-צפונה

יעקב ומעטרות. בפקודה כתוב שאת -ושועפאת, ופינוי הנשים והילדים מנווה
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לפוצץ את שכונת יש ו ,שייח' ג'ראח יש לכבוש גם אם הבריטים יתנגדו בכוח
  44.נשאשיבי )הסמוכה אליה(, כדי לפתוח את הדרך להר הצופים

החמישה, נפגש, בבית פפרמן, עם יוסף -יצחק שדה נסע למעלה 
טבנקין ואליהו סלע )ראה להלן דיווחו של טבנקין על הפגישה(. לפי עדותו 
של סלע, אמר להם שדה שאחת ממשימות הגדוד הרביעי תהיה לרתק כוחות 
ערביים לירושלים, כדי לסייע למתקפת ה"הגנה" בחיפה שהתחוללה באותו 

ת הגדוד החמישי בצפון העיר תהיה תשובה על הטבח בשיירת הר יום, ושפעול
ואת נבי סמואל  בית איכסאהצופים. סוכם שהגדוד הרביעי יכבוש בלילה את 

 45.רמאללה –ויתקדם לכביש ירושלים 
גוריון -החמישה, הודיע הש"י לבן-בעת ששהה יצחק שדה במעלה 

פר לשוטרים הס-אינם עומדים לפנות באותו לילה את בית  שהבריטים
-שבשייח' ג'ראח. לכן בוטלה התוכנית המקורית, ושלום עשת הציג לפני בן

גוריון תוכנית חלופית )זאת הייתה תוכניתו המקורית של יצחק שדה(: 
גוריון -יעקב". בן-, שועפאת, נבי סמואל, ולהגיע עד נווהבית איכסא"התקפת 

דה מברק: "עליך ביקש להתייעץ עם שדה לפני החלטה סופית, ועשת שלח לש
באפריל(  22בצהריים ) 12-ב לחזור לעיר מיד, שינוי יסודי במצב ובתוכניות".

הצהריים אישר -אחרי 3.30-ב .בתוכנית החדשה ,גוריון, שדה ועשת-דנו בן
גוריון ושדה עם מפקדי שתי החטיבות. רבין -בערב דנו בה בן .אותה שדה

צמת הערבים הטרידה ושאלתיאל הביעו ספקות בסיכויי הצלחתה. לא עו
, אלא קשייהם וקשיי פקודיהם לפקד במתואם על כוחות גדולים בקרב םאות

אחת  46גוריון היו אופטימיים.-משולב: חיל רגלים, ארטילריה ושריון. שדה ובן
כן מראש הש"י -מסיבות האופטימיות היה המסמך שקיבלו יומיים לפני

הערבי. "הסבר הכישלון: רוח בציבור  בוריס גוריאל, על הלכי  המדיני,
 47דיפאע':-שמועות שרוסיה )באה( לעזרת היהודים. הפרשן הצבאי של 'א

קרקעיים; מחסני נשק -במשמר העמק, למגיני משמר העמק יש מבצרים תת
מקלטים מבוצרים, כל יישוב יהודי מבצר, יישוב ערבי  48כמו ביגור,עמוקים 

____________________________________________________ 
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והשמדתם... כל קרב מתחיל פרזות... פחד על הערבים. )בגלל( כיבוש הכפרים 
סיבה נוספת  49בפחד מהיהודים. הפחד מהיהודים הגיע לאזורים רחוקים".

האוויר -מטוס "אוסטר" של שירותשל  ,באותו יום ה, לאופטימיות הייתה נחית
פורת, והמטוס עשה את -בה. )הטייס היה פנחס בןיבִמנחת שבעמק המצל

ם לא הפריעו ל"אוסטר" שעה(. הבריטי אביב לירושלים בחצי-הדרך מתל
אם יבואו למרחב  ,כן, לפגוע במטוסים של ה"הגנה"-לנחות, אף שאיימו, לפני

אביב לירושלים -ירושלים. המסקנה: אפשר להביא ציוד ומפקדים מתל
 50במהירות ובביטחון יחסי.

" של חטיבת "הראל", שקיבלו יוסף טבנקין 8מבצע מס' -ב"פקודת 
באפריל(, כתוב ש"המטרה )היא( איתור   22-ומנחם רוסק מיצחק רבין )ב

מערב, -א.מ.( ירושלים מכוחות אויב מצפון וצפון –)הפרדה, קביעת חיץ 
יעקב". אלה המשימות המפורטות בפקודה: גדודו של -יצירת קשר עם נווה

ויתפוס את הכפר נבי סמואל; גדודו של רוסק  איכסא-ביתטבנקין ישמיד את 
חנינא ולהשתלט -ישמיד את שועפאת וינסה לכבוש ולהשמיד את הכפר בית

או על גבעה שולטת אחרת מצפון לירושלים; באותו זמן  ,על הגבעה הצרפתית
יעקב. -ירושלים ליד נווה –יחסמו חיילי חטיבת "עציוני" את כביש רמאללה 

פירוט  י" יובילו את הגדוד של רוסק לשועפאת. "עלסיירים מחטיבת "עציונ
השיטה וביצוע התפקידים התקשר עם מטה 'הראל', שיבקרך היום עד שעה 

-". )ככל הידוע, לא ביקרו רבין וסגנו איתיאל עמיחי באותו יום במעלה18.00
 51החמישה(. שעת האפס: חצות.

ב בספרו: ארי, שהיה אז מפקד פלוגה בגדודו של טבנקין, כת-אורי בן 
יתה: מטרת מבצע יבוסי היא חסימת י"פקודת המג"ד שניתנה בצהרי יום, ה

ידי כיבוש נבי סמואל, שועפאת -ירושלים בפני כוחות אויב משני כיוונים על
 ושייח ג'ראח".

הלחץ הערבי על ירושלים היהודית לא גבר. ההכנות למבצע היו  
את האש בירושלים להפסיק בדרישה  –לאומיים -לחצים ביןעקב חפוזות 

גוריון -של בן שאיפתולכך, אי ו –ולהקפיא את המצב בעיר ובסביבותיה 
גוריון -נראה גם מפני שבןכל הכו .לכבוש עד אז שטחים רבים ככל האפשר

____________________________________________________ 
 .1948באפריל  20. א"צ, תיקי טנא, ויקטור,  49
 .301-299האוויר", משרד הביטחון, עמ' -. א"צ, מסמכי ש"א; אמבר, אייל, כהן, "שורשי חיל 50
 .1948באפריל  22. א"צ, מטה חיל הראל, 51
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 תוך זמן קצר את ירושלים לפנותושדה עדיין סברו שהבריטים עומדים 
וש"המהלך הצפוני" עשוי להעניק ליהודים שליטה על העיר. היו מפקדים 

 22שהתנגדו לפעולה החפוזה וחששו מתוצאותיה, ואמנם, באותו יום )
הצהריים( הוחלט לדחות את הפעולה ביום אחד, אך הדחייה -באפריל, אחרי

 52בוטלה.

 

 . "לא היו קבוצות פקודות מסודרות"7
 

, התקיימודיעיניות ולוגיסטיות לפני המבצע לא סיורים מוקדמים והכנות מו
ארי, שפיקד אז על פלוגה בגדוד של -והכוחות לא תורגלו לקראתו. אורי בן

טבנקין, אמר, לימים, שהיה זה דבר רגיל במלחמת העצמאות: "לא היו 
קבוצות פקודות מסודרות, היו פגישות. דיבר יוספ'לה, דיבר עוזי, דיבר עמוס, 

והסתמכו על מפות. מעולם לא היה סיור מוקדם. נפגשנו דיבר בני מרשק, 
בצהריים, קיבלנו משימות שנמלא בלילה, מי יעשה מה, הסתכלנו במפות 

מפני שלא היה  ,ותכננו איך לעשות את זה. תכננו משהו כמו התקפת היתקלות
לנו מידע מוקדם היכן האויב. כמה בחורים, שהיו פעם במחלקת הסיירים של 

את השטח יותר מאחרים, והם הובילו. היינו חלשים מאוד  הגדוד, הכירו
פעילותם של אנשי הגדוד הרביעי מצפון לירושלים, לפחות  53בהכרת השטח".

באפריל, והיכרותם את הגזרה, קיזזה את  6-מאז שיירת "נחשון" הראשונה, ב
ההכנות הלקויות. שלושה ימים לפני המבצע הם כבשו את הכפרים בידו ובית 

באפריל בלילה, הכנה  20-19-פוצצו אותם, וניתן לראות בפעולה זאת מסוריק ו
ותרגול למהלך הצפוני. קצין המבצעים של הגדוד, אליהו סלע, פיקד על 

כן עוד מן התקופה שקדמה למלחמת העצמאות, ובאזור יחידות הפלמ"ח 
יתה במעלה החמישה והוא אמור ימפרוץ המלחמה ועד המבצע. מפקדתו ה

עמית, -בכיר סיירי הפלמ"ח, אריה טפר יטב את גזרת הפעולה.היה להכיר ה
נמצא אז בקריית ענבים כשריד של הגדוד השישי שהתפרק. ניתן היה לנצל את 

הפלמ"ח החרימו אותו לאחר שחילץ אותם מביזיון שיירת כישוריו, אלא שראשי 
 54והם לא סלחו לו על הצטיינותו. ,נבי דניאל

____________________________________________________ 
 לכיבוש נבי סמואל. 8. א"צ, נספח לפקודה מס'  52
 עם אורי בן ארי.. ראיון  53
 . ראה ספרי "תולדות מלחמת העצמאות"  כרך ד' "ממשבר להכרעה". 54
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, טבנקין, שביטחונו העצמי היה מועט באותו שלב של המלחמה יוסף 
ישלחו ביקש ממפקדת המבצע ש בעקבות ההלם שעבר בקרב שיירת חולדה,

סייר מעל גזרת הלחימה: לא ידוע אם היה סיור אווירי. נראה שלא היה. למטוס 
בית גוריון ושדה האמינו שהגדוד הרביעי יכבוש בקלות את -אפשר להניח שבן

סוריק -ונבי סמואל, כמו שכבש את קסטל, קולוניה, סריס, בידו ובית איכסא
)הם לא ידעו שרוב תושבי כפרים אלה ברחו מהם לפני ההתקפה, מפחד 

ידעו שבכפרים אמנם תושבי דיר יאסין יפקוד גם אותם(. הם  "גורל"ש
המועדים להתקפה חונים לוחמים מ"צבא ההצלה", מתנדבים ממדינות ערב 

. במהרהומיים, אך האמינו שהפלמ"חניקים יתגברו עליהם ומגויסים מק
-הניסיון המוגבל של יצחק שדה עם חיילי "צבא ההצלה" בקרבות משמר

העמק, הוסיף לאופטימיות הזאת. קרב "שיירת הדמים" היה אמור לעורר בהם 
ליצחק שדה, ספקות ספקות באשר לכישוריהם של רבין ופקודיו. אלא שלא היו 

בתעמולה של עצמו שהפלמ"ח הוא היצירה האנושית המעולה כי הוא האמין 
בן גוריון, כי לא היו לו כלים לפקות לא היו גם ספעם. -ביותר שנוצרה אי

 ,אינטלקטואליים להבין את הוויית הצבא והמלחמה ולהפיק לקחים מקרבות
 בארגון ה"הגנה" ובהנהגת היישוב היהודי. כפי שלא היו לאיש

בית דיווח הש"י: תושבי  בית איכסאסמואל ולפני ההתקפה על נבי  
כאלף  בית איכסאפוחדים. הנשים והילדים פונו מהכפר, מספר תושבי  איכסא

ושמונה מאות, ומספר הלוחמים הזרים החונים בו כשלוש מאות, רובם סורים 
שדה. הכפר מבוצר ומוקשים זרועים סביבו, -קים. ברשותם שני תותחיאועיר

ם את התושבים שמנסים לברוח. לימים סיפר יוסף והלוחמים הזרים הורגי
טבנקין שבנבי סמואל היו אז ארבעים גברים לכל היותר, ושציודם היה נשק קל 

, מחמוד מוחמד, העיד שמספר תושבי 1987-בלבד. מוכתר כפר נבי סמואל ב
היה שלוש מאות וחמישים, ושלוחמים מ"צבא ההצלה",  1948-כפר מולדתו ב

לכפר לפני הקרב, והקימו מחנה צבאי במסגד ולידו. הם  שישים איש, נכנסו
התנכרו לתושבים ולא הרשו להם להיכנס למחנה. אפילו את מזונם קיבלו 

עולה, שחיילים סורים  56דב-אלוף )מיל'( יואל בן-מחקירותיו של סגן 55מהחוץ.
כגרסת המוכתר מוחמד. אחד הקצינים הסורים האלה סדירים אכן חנו בכפר, 

סורית, וסיפר לחברי -הנשק הישראלית-היה, אחרי שנים, חבר ועדת שביתת

____________________________________________________ 
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 .1987בינואר   31-ראיון עם מוחמד מחמוד ב.  
56

לימים, חבר ועדת שביתת הנשק עם סוריה וקצין בכיר באמ"ן. בקרב על נבי סמואל היה .  

 .חובש
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נראה שהמידע  57הוועדה הישראלים שהוא השתתף בקרב על נבי סמואל.
 מדויק היה אחת מסיבות כישלון היהודים בקרב הזה. הבלתי

שה וחמישה החמי-במרחק שני קילומטרים ממזרח למעלה 
סמואל, עמד בסיס בריטי שהיהודים קראו לו  קילומטרים ממערב לנבי

"הרדאר", אף שרדאר )מכ"ם( לא היה בו. היו בו תחנת ניסיונות לפיתוח 
ארבעים חיילים בריטים ועשרים בהם התגוררו קשר, וכמה בניינים ש-מכשירי

סיס ודיווחו ירדני. אנשי הש"י התיידדו עם קציני הב-חיילים מהלגיון העבר
שהבריטים יפנו אותו באפריל, ושחיילי הלגיון עלולים להישאר בו. אחד 
העובדים בבסיס הבטיח להודיע לש"י מראש על מועד הפינוי. הש"י העריך: 
"אם יתפסו הערבים את הרדאר, נתקשה לתפסו מחדש, ונתקשה להגן על 

 18-ב החמישה, כי הבסיס נמצא על גבעה שולטת".-ענבים ומעלה-קריית
פינוי הבריטים מהבסיס  באפריל הורה ידין לשאלתיאל להודיע לטבנקין על

ברגע שיתחיל, ועל טבנקין פקד לתפוס את הבסיס כשיקבל את ההודעה. כיתור 
בסיס הרדאר היה אחד ההישגים שמפקדי "יבוסי" ביקשו להשיג בהחלטה 

 באפריל. 22-ונבי סמואל ב בית איכסאלכבוש את 
 
 

 התוכניות האפשריות הרעה שבכל .8
 

הנוך קוסובסקי )היה אז חבלן(, שנכח בדיון המפקדים לפני המבצע, סיפר: 
"דיברו שהולכים לכבוש באותו לילה שני כפרים, וזה היה אז דבר חדש ללכת 

סוריק, רק -זמנית. את בידו כבשו בלילה בו תקפו את בית-על שני כפרים בו
בנבי   פרנק, אמר שזה שום דבר,במקרה. קצין המודיעין של הגדוד, בנץ 
בית עשר ולא עשרים וארבעה, וב סמואל יש רק שישה רובאים, לא שנים

יהיה  בית איכסאקי. יוספ'לה אמר שהקרב באיש אלף רובאים וכוח עיר איכסא
ארי העיד שבאותו -אורי בן 58אגב". העיקרי, ושאת נבי סמואל נתפוס כמו בדרך

ושיש קשר בין  ,היה המפתח למבצעדיון אמרו שהפעולה בנבי סמואל ת
של הגדוד החמישי. לפי   ובין הפעולה בשועפאת ,הפעולות של הגדוד הרביעי

____________________________________________________ 
57

שבכוח של "צבא  ההצלה" בנבי סמואל היו גם חיילים  . יש עדויות1987בינואר  5-דב ב-ראיון עם יואל בן.  

 קים. ראה להלןאעיר
58

 1983בנובמבר  12-ראיון עם חנוך קוסובסקי ב.  
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ארי, "לא היו בידנו כל ידיעות על הכוח הערבי בנבי סמואל, וגם לא -בן
שהכוח  59אלא בתנאים הטופוגרפיים בלבד. ידוע לי  ,התחשבנו בגודל הכוח

 60י בלבד".הערבי בנבי סמואל מנה כיתה וחצ
יוסף טבנקין ואליהו סלע תכננו כך את מהלכי הגדוד: הפלוגה של  
, והפלוגות של חיים פוזננסקי )פוזה( בית איכסאפורת תכבוש את -מרדכי בן
פורת במקרה הצורך. שלוש -ארי תהיינה עתודה ותסייענה לבן-ואורי בן

י , פלוגה אחת מתקדמת ושתבית איכסאהפלוגות תגענה ברגל לסביבות 
פלוגות, צמודות לקרקע, מחפות עליה. המטה של טבנקין, כוח עתודה גדודי, 
ופלוגת המטה )שנכללו בה מחלקת משוריינים, מחלקת חבלנים, מחלקה 
מסייעת, שכללה מפעילי מרגמות שני אינטש ושלושה אינטש, ומפעילי 

רי, ירייה, צוות מפעילי דווידקה ומחלקת סיירים(, בפיקודו של מיכה פ-מכונות
קמח -יתמקמו באותו זמן על הכביש הראשי, בין מוצא לירושלים, ליד טחנת

 3במרגמות  בית איכסאהמחלקה המסייעת של דב חקלאי תפגיז את  .הרוסה
תתקדם הפלוגה של פוזננסקי לנבי סמואל,  בית איכסאאינטש. אחרי כיבוש 

שתי  דווידקה, –כדי לתקוף אותו, ורוב אנשי פלוגת המטה, עם נשק כבד 
יגיעו אל פוזננסקי  –אינטש ומקלעים בינוניים  2אינטש, מרגמות  3מרגמות 

, בסיוע אנשי העתודה הגדודית, ויצטרפו בית איכסאופקודיו במשוריינים, דרך 
ארי ופקודיו יתמקמו מצפון לנבי סמואל ועל הדרך שבין נבי -אליהם. בן

לנבי סמואל מבידו סמואל לבידו, ויהדפו תגבורות ערביות שתנסינה להגיע 
. בית איכסאפורת ופקודיו יישארו ב-ג'יב )גבעון(. בן-וממחנה הלגיון שבאל

פורת יסייעו לפוזננסקי במקרה הצורך. מחלקה בפיקוד יצחק -ארי ובן-בן
סוריק, מעבר -מזרח לבית-)איזי( רהב תתמקם על אחד הרכסים שמדרום

לנבי סמואל, ותסייע  מערב-עליק, במרחק שני קילומטרים מדרום-לוואדי עין
בית גם היא לפוזננסקי במקרה הצורך. פרי ופקודיו יתקדמו במשוריינים מ

אינטש ובפצצות  3לסביבות נבי סמואל, ויפציצו את הכפר במרגמות  איכסא
אחרי שיכבוש פוזננסקי את נבי סמואל, יתקדמו השריונאים של פרי  61דווידקה.

____________________________________________________ 
59

. בן כשהעיד לפני החוקרים של מחלקת היסטוריה של צה"ל, כמה וכמה שנים אחרי המערכה בנבי סמואל.  

תפקיד ראש המטה הכללי. מסתבר שאת העובדות על ארי היה אז קצין בכיר בצה"ל והיו שהאמינו כי הוא יגיע ל
 קרב שבו הוא השתתף הוא לא ידע.

60
 ארי.-של אורי בן 92א"צ, עדות מס'  . 

61
עודד זלצר, שפיקד על אחד המשוריינים בפלוגתו של פרי, סיפר: "הבנתי שאין מתחילים את ההתקפה על .  

 נבי סמואל בלי הפגזת דווידקה".  
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ישי. כך יובטחו היישובים עטרות חנינא ויתחברו עם לוחמי הגדוד החמ-לבית
התעופה עטרות )אחד מיעדי -יעקב, וכוחות ההגנה ישתלטו על שדה-ונווה

במאי, ולירושלים תובטח רכבת אווירית אם  15תוכנית ד'( שהבריטים יפנו עד 
 ישתלטו הערבים על הכביש.

במלים אחרות: בלילה אחד יעשו הגדודים  
ל גנרל הרביעי והחמישי מה שעשתה האוגדה ש

 אלנבי בשבועיים, וכל כיבוש יהיה תלוי בקודמו.

לימים אמר יוסף טבנקין: "תכננתי כך את  
כן כבשנו -משום ששלושה ימים לפני ,הפעולה

סוריק ואת בידו. זה הביא אותי -בלילה אחד את בית
 למחשבה שגם הפעם אוכל לכבוש בלילה אחד שני

את נבי  ,, ואם נצליחבית איכסאכפרים, קודם את 
סמואל". טבנקין העיד שמפקד מבצע "יבוסי", 
יצחק שדה, אישר את התוכנית הזאת. עוזי נרקיס 
)שהיה אז אחד מסגניו של טבנקין( אמר: "תוכנית 

מגיעים לשטח, נערכים,  :כיבוש נבי סמואל התבססה על ההנחה השגרתית
גזים, מטילים פחד על הערבים, הם בורחים ואז מפגיזים מדווידקה כמה פ

 62אנחנו מסתערים, כובשים את היעד ומפוצצים את בתי הכפר".
-ק"מ צפונית 6-מטר. הוא נמצא כ 910 ובהוג ,רכס נבי סמואל 

לכן ִתכננו טבנקין  .חולש על צפון ירושלים ועל רמאללהמערבית מירושלים ו
החמישה קומפרסורים וגדרות לכפר נבי סמואל, אחרי -וסלע להביא ממעלה

כיבושו, ולהקים בו בסיס, למרות העיקרון של הפלמ"ח, לא להתבסס בכפרים 
לדברי יעקב זהבי, אמר לו חיים פוזננסקי כי אחרי שייכבש הכפר,  63כבושים.

מו לרמאללה. פוזננסקי היה יחנו בו לוחמים אחרים, ואילו הכובשים יתקד
התכוון להגיע באותו יום לחולדה, הוא בטוח שכיבוש נבי סמואל יהיה קל, ו

____________________________________________________ 
62

של עוזי נרקיס; יצחק  87של אליהו סלע, מס'  59יוסף טבנקין, מס' של  54, מס' . א"צ

ארי, מיכה פרי, גבריאל -; ראיונות עם יוסף טבנקין, אורי בן225קבין", עמ'  לוי, "תשעה

-רפופורט, יעקב זהבי, יצחק גניגר, רפאל שפר וחנוך קוסובסקי, אליהו סלע, אברהם בן

 גין, ויצחק רהב.פורת, דב חקלאי אורי בו-דרור, מרדכי בן
 של אליהו סלע; סדרת הראיונות הנ"ל עם יעקב זהבי. 59. א"צ, עדות מס' 63

בני מרשק)נואם(, חנה רובינא 

 ויגאל אלון.
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אביב, כדי להיות עם הוריו בליל הסדר; אחיו -ברכב וברגל, ומשם לנסוע לתל
 64קשת.-כן, בבית-נהרג חודש לפני

יוסף טבנקין לא ניצל את כל הכוח שעמד לרשותו. לפחות מחלקה  
ושתי מחלקות נשארו  74החמישה,-דוד הרביעי נשארה במעלההגשל אחת 

מחלקה מחטיבת "עציוני",  75ולא הוטלה עליהן משימה כלשהי. ,בכפר קסטל
 76ענבים ולא הייתה בכוננות.-שנועדה לעזור לתוקפים, נשלחה לישון בקריית

את מטהו קבע טבנקין במשוריין שחנה על הכביש המוביל לירושלים, ממזרח 
אוויר -במרחק שניים וחצי קילומטרים בקו –77חתית, ליד טחנת קמחלמוצא ת

והתכוון לפקד   –אוויר מנבי סמואל -וארבעה קילומטרים בקו איכסא בית מ
כך לנבי סמואל ולסביבות בידו, -ואחר בית איכסאמשם על הצועדים ברגל ל

יתה מפוקפקת, יהקשר, אף שאמינותם של אלה ה-ולתת להם פקודות במכשירי
ואף ששמונה ַקשרים מקצועיים, שנשלחו מחטיבות "אלכסנדרוני" ו"גבעתי", 

כיתה מתוגברת, בפיקודו של מאיר  65ערקו מחטיבת "הראל" וחזרו לשפלה.
)"הסוס"( אברהם, השאיר טבנקין לאבטחה ליד המשוריין שלו. מאיר 

 67סיפר שמיקומו של המג"ד במרחק כזה מהיעדים נראה לו מוזר.  66אברהם

-אורי: "למה נשאר המג"ד  עם מטהו על כביש ירושלים-כתב אורי בן בספרו
אביב מול בית איקסא? מדוע לא נמצאת חוליית פיקוד קדמית של הגדוד -תל

יחד עם הפלוגות הלוחמות בשטח, קרובה אלינו? הרי קרב זה הוא קרב גדודי! 
שלוש פלוגות היו אמורות להשתתף בקרב המשולב. רק מכאן, בשטח, ניתן 

 .לקרוא את הקרב לאשורו. משהו לא היה תקין כאן"

רק רבע עד שליש מהלוחמים שהיו ברשותו ִהקצה טבנקין לכיבוש   
נבי סמואל. בתדריך האחרון לפני הפעולה אמר טבנקין למפקדים שנבי סמואל 

ובכל זאת השאיר את רוב הלוחמים  ,68הוא המפתח להצלחת המבצע כולו
 בעתודה.
רעה שבכל התוכניות האפשריות. היא התבססה תה זאת הינראה שהי 

אחר לעל ההנחה, האופטימית מדי, שהערבים יברחו לפני הלחימה, 
שתתפוצצנה בכפריהם כמה פצצות מרגמה ודווידקה )כפי שאירע בקסטל, 
____________________________________________________ 

 .1987במארס  28-. יעקב זהבי בסיור בנבי סמואל ב 64
 , בין המועצה לאמון; ראיון עם מיכאל גור.1948באפריל   20-. א"צ, מברקים ברשת יעל ב 65
 .לימים סגן מפקד יחידת הקומנדו הימי של צה"ל 66

 . סדרת ראיונות עם מאיר אברהם. 67
 ארי.-של אורי בן 92א"צ, עדות מס'  68
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לא יהיה קרב בנבי סמואל )כמו  בית איכסאבקולוניה ובסריס(, ושאחרי כיבוש 
המח"ט רבין לא שיפר את  69רב בבידו(.סוריק לא היה ק-שאחרי כיבוש בית

, ונראה שדה( היה האחראי לה במישרין שפקודו, טבנקין )אולי גם ,התוכנית
יהיה במטהו של הוא הכנות שלב הלא ראה את התוכנית. ניתן היה לצפות שבשאפילו 

שהרי היה  ,הוא מצא מסתור בפנסיון רייךקרוב לוודאי שאבל  ,טבנקין בבית פפרמן
 נתון בהלם קרב.

להיות נערץ, ורק לקצין התרבות של הגדוד,  מורגליוסף טבנקין היה  
הייתה השפעה עליו. במפקדו הישיר, המח"ט יצחק רבין,  70"הפוליטרוק" בני מרשק,

זלזל טבנקין, ולהוראותיו לא נשמע. יצחק גניגר סיפר, "לפחות שלוש פעמים הייתי 
)רבין(: 'אני נותן לך הוראה!' יוספ'לה )טבנקין(: 'אני לא  עד לשיחה בנוסח זה. יצחק

שומע להוראות שלך!' יצחק: 'אני אומר לך שאתה תעשה את זה!' יוספ'לה: 'ואני 
החמישה -פנים ממעלה אומר לך שאני לא אעשה!' יוספ'לה גירש את יצחק בבושת

ן מול יוספ'לה רחמנות לראות את יצחק הביישוסירב למלא כל פקודה שלו. הייתה ממש 
  71השחצן".

 בו פורק על ידיראוי היה לפרקו עוד קודם מן המועד  ,אם כך פעל הפלמ"ח
 ,.  בן גוריון דחה את החלטתו כי לא הייתה לו חלופה1948בנובמבר  7-בן גוריון, ב

 ועל כך יכול היה להאשים רק את עצמו.

 

 

 בית איכסא. 9
 
 
טבנקין התכוון,  .בחצות איכסאבית בין פקד להתחיל את ההתקפה על ר 

המפקדים ותיאומי הכוחות נמשכו  ניבערב, אבל דיו 8-לדבריו, לצאת לדרך ב
עד אותה שעה. הדרג המסתער לא הוכן למשימה, וסיורים של הרגע האחרון 

. אף אחד לא וידא אם הדרכים ליעדים פנויות ואם יש דרך עבירה התקיימולא 
פו מקלעי הברן שעל המשוריינים במקלעי הצהריים הוחל-למשוריינים. אחרי

____________________________________________________ 
. הנחה אופטימית זאת אינה תופעה ייחודית לקרב נבי סמואל, אלא היא מאפיין תרבותי שבא לידי ביטוי גם  69

 ,  שעלה במחיר יקר מאוד.2006-וגם במלחמת לבנון השנייה ב 1973-במלחמת יום הכיפורים ב
 מרשק גם השתתף בקרבות, והיה אחראי להפעלת מרגמות.. בני  70
 . ראיון עם יצחק גניגר. 71
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באוניית הנשק "נורה". המקלענים  אפרילצ'כיים, שהגיעו בתחילת  34 .אם. גה
עברו קורס מזורז ממדריכים שעברו בעצמם קורס מזורז. ניסיון קרבי עם 

 תוךהמקלע הזה כמעט לא היה, והמקלענים שהיו אמורים לצאת לפעולה 
פי דברי המדריכים -יה. עודד זלצר סיפר: "עלשעות אחדות קיבלו הדרכה שגו

הייתי בטוח שעם מקלעים כאלה ננצח במלחמה בלי בעיות. מישהו שאל, 'יש 
בזה מעצורים?' המדריך: 'באם. גה?! מה אתה חושב 

. כשבאו לנו המעצורים 'שזה ברן? שוטפת ואין בעיות
 בקרב ליד הרדאר לא ידענו מה לעשות".

רפאל שפר )מפקד כיתה בפלוגה של חיים  
-פוזננסקי(: "ישבנו על מגרש הכדורסל של קריית

ענבים, חיכינו שיגיעו מירושלים קובעי פלדה, שרנו 
ענבים -שירים רוסיים". המשוריינים הגיעו לקריית

-באיחור של שעה וחצי, ושלוש הפלוגות )בפיקוד בן
בערב,  9.30ו בשעה ארי( יצא-פורת, פוזננסקי ובן

, דרך בית איכסאהגיעו לקסטל ומשם הלכו ברגל ל
פורת ופוזננסקי הלכו -עזיז. בן-רכס שייח' עבד אל

ארי -לוזה; בן-במסלול אחד, וחצו את ואדי א
התקדם צפונה לאורך הגבעות המערביות של 

ו של חיים וינקלר ִאבטחה את  הוואדי. כיתה בפיקוד
עזיז, וחזרה -ד אלהדרך שבין הקסטל לשייח' עב

מה מהקסטל -במרחק 72ענבים עם שחר.-לקריית
פורת בגווייה. חנוך קוסובסקי -נתקלו פקודיו של בן

תה בלי מכנסיים, חתוכת איברים יסיפר: "הגופה הי
ורקובה, ומישהו אמר, 'חסר לנו שזה נחום 

חרי הקרב חיפשנו ומצאנו את הגופה. א 73אריאלי'.
ל נחום בכיס של החולצה היו מסמכים ש

 74אריאלי".

____________________________________________________ 
 .1987בדצמבר  22-. ראיון עם חיים וינקלר ב72
באפריל(, וגופתו לא נמצאה אחרי קרב  9-כן )ב-. נחום אריאלי נהרג בקרב הקסטל, שלושה עשר יום לפני73

 זה. ראה ספרי,  "תולדות מלחמת העצמאות" ד'. 

 נחום אריאלי

 חנוך קוסובסקי
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נתאחרה  בית איכסאנגד ערבית ב-ב"ספר הפלמ"ח" כתוב: "לרגל התקפת

ההתקפה על נבי סמואל". זאת גרסתו של יוסף טבנקין, ויצחק לוי חזר עליה 
במרכז מידע של אתר עמותת דור הפלמ"ח נכתב: בספרו "תשעה קבין". 

התעכב בגלל טעות בניווט והכפר נכבש הרבה יותר  אבוש הכפר בית איקסיכ"
כן היה באותו לילה ערפל כבד שהקשה על  מאוחר מאשר תוכנן.

קצין המבצעים הגדודי, אליהו )רעננה( סלע, סיפר: "החבר'ה  75."ההתנהלות
באיחור". גם עורכי  בית איכסאפורת התברברו בדרך וכבשו את -של מוטקה בן

 ,ואנשי מרכז המידע פלמ"חוסלע ואף יצחק לוי  גם טבנקיןו"ספר הפלמ"ח", 
ענבים שעה וחצי אחרי המועד שתוכנן. נראה -לא ציינו שהכוח יצא מקריית

שאיחור זה היה אחת מסיבות שרשרת האסונות. סיבה נוספת הייתה הציר 
ששני המפקדים הבכירים של הגדוד בחרו בו. יצחק )טיבי( בראון סיפר: 

דב: "הלכנו צפונה -החובש יואל בן 76ו המון"."הדרך הייתה איומה. הלכנ
גדעון שפרן, מפקד כיתה בפלוגה של  77דרך, עם המון עצירות".-לא-בדרך

פוזננסקי: "היו בדרך שתי עליות קשות מאוד. לא הלכנו בשביל, הלכנו לפי 
ארי, שפברק בספרו את תוכנית ההתקפה לפי תוצאותיה -אורי בן האזימוט".

כנית הגדוד: התקפת לילה מאוחרת )רבין פקד, כאמור, האסון, כתב: "תו-הרות
א. מ.( בגלל צירי הגישה הארוכים והקשים".  –עשרה בלילה -לתקוף בשתים

)אולי "צירי הגישה הארוכים והקשים" נבחרו מתוך כוונה שלא לבצע את 
פורת, מפקד -המשימה אלא לבצע "התקפה סיבובית?" ראה להלן(. מרדכי בן

ששעת ההתקפה לא נקבעה  ,, אמר לימיםבית איכסאהפלוגה שתקפה את 
פורת, -ענבים", העיד בן-תה הראשונה שיצאה מקרייתימראש. "פלוגתי הי

 לא הייתה התנגדות". בית איכסא"ואחרינו הלכו האנשים של פוזה. ב

                                                                                                           
ראיונות עם חנוך קוסובסקי  ועם אמנון חינסקי. על נחום אריאלי וקרב הקסטל שבו נפל ראה ספרי, .  74

 .1991ממשבר להכרעה", זמורה ביתן,  –"תולדות מלחמת העצמאות ד' 

 75 .palmach.org.il/show_item.asp?levelId=38612&itemId=5617&itemType=0http://www. 

,  ויש להניח כי המחברים קראו מה שנכתב על הקרב, לרבות הגרסה הראשונה 2004האתר עלה לאוויר בשנת 

של ספר זה. למרות זאת הם דבקו בגרסה מיתולוגית המתרצת את הכישלונות והמחדלים. בכך הוכיחו מנהלי 
 והאתר כי לא האמת על הפלמ"ח ועל מלחמת העצמאות מעניינת אותם אלא האדרת הארגון. העמותה

 .1986בדצמבר  8-. ראיון עם יצחק בראון ב 76
 .1987בינואר   5-דב ב-. ראיון עם יואל בן 77

 

http://www.palmach.org.il/show_item.asp?levelId=38612&itemId=5617&itemType=0
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דב חקלאי ופקודיו ירו על  
 3פצצות משתי מרגמות  בית איכסא

פורת -אינטש, לפני שחדרו אליו בן
ופקודיו. חקלאי: "ראינו פגיעות. הכפר 

בלילה  11.30נכבש די מהר". בשעה 
דיווח הקצין התורן ממטה חטיבת 
"עציוני" למטה חטיבת "הראל", 

בית רכב רבים נראו מצפון ל-שכלי
שטבנקין קיבל את  נראה. איכסא

עות, המידע הזה ולכן סבר, בט
של הרכב -שתגבורת באה לכפר. כלי

פינו את התושבים שנותרו הערבים 
 , וגם את מַתגבריהם, אם היו.בית איכסאב

-מפקד מחלקה בפלוגה של בן 78הרי סיפורו של יעקב עציון )צסיס(, 
פורת: "שכבנו, בלי הגנה, במבואות הכפר, מאחורי טראסות, המון זמן, כנראה 

יעו ליעדיהם או מפני שלא היה קשר איתם. מפני שהכוחות האחרים לא הג
תה התנגדות. ילבסוף קיבלתי בקשר פקודה לתקוף. פרצנו לכפר. כמעט לא הי

כמעט לא ירו עלינו. השתלטנו על הכפר די מהר. ראינו את סימני הבריחה 
יתה איך לפוצץ את יהמהירה, קומקומים חמים בבתים וכו'. הבעיה שלי ה

נפל של החבלנים פוצצתי עמוד פינתי, והכיפה -המסגד. אחרי כמה ניסיונות
קרסה. מבחינתי היה זה ליל לחימה טוב. אף אחד לא חקר אותי אחרי הקרב". 

מימון, מפקד כיתה במחלקה של יצחק אשכנזי )מחלקת התורכים(, -יוסף בן
פורת: "גם אם היו כנופיות בכפר הן לא ניסו להסתער. -מהפלוגה של בן

קוסובסקי  79עלה השחר כבר היה הכפר בידנו".התושבים ברחו מיד. כש
, ושכמה בית איכסאיתה התנגדות קלה ביובראון סיפרו, לעומת זאת, שה

חיילים נפגעו מיריות צלפים שברחו לגבעה החולשת על הכפר. פצצות מרגמה 
 אחרי חצות. 2הושלם בשעה  בית איכסאהבריחו את היורים. כיבוש 

לא  של קדיש וארנוולד  80בספרם הנ"לאת הפרק על קרב נבי סמואל  
חלק גדול ממראי המקומות מתייחסים לספרי "תיק  81.זיו אנג'ל הם כתבו אלא

____________________________________________________ 
 . לימים מפקד הקומנדו הימי בצה"ל. 78
 .1984-1982-מימון ב-. ראיונות עם יוסף בן 79
 לעיל. 14. ראה הערה  80

 יעקוב עציון
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כשקראתי עלה בראשי הרהור שאם צה"ל ובייחוד  "איך תפח המיתוס –רבין 
אלא  82לא היו עוסקים במור"ק ,פרופ' אלון קדיש ,ראש מחלקת היסטוריה שלו

אבל הפרק שלי על קרב נבי סמואל בספרם. הם יכלו לכלול את  ,האמת בחקר 
להסוות היא שכן משימת מחלקת היסטוריה של צה"ל  ,זה הרהור אוטופיסטי

מכול מקום תודה לזיו אנג'ל חשפו פגמים של מפקדים. יכדי שלא י ,את האמת
 יחד עם זאת שהכניס את מחקרי בדלת האחורית לטירה הקפקאית של צה"ל. 

 ,על פי מסורת צה"ל ,מן הפרק  של אנג'לרטים לא נעימים הושמטו הרבה פ
 בכירים מאוד.ב, בייחוד שבמקרה זה מדובר את המפקדים  להביךכדי לא 

 
  . רבין איננו פוזה10

 
חיים פוזננסקי )פוזה(, היה אחד המפקדים המיומנים של הפלמ"ח. אשרטט 

בינו לבין רבין, ולא יטעה בקצרה את דמותו כדי שיוכל הקורא לערוך השוואה 
  .לחשוב שלרבין לא הייתה חלופה

לפני המלחמה פיקד פוזה על מחלקת  
הסיירים של מטה הפלמ"ח, וכזכור גם רבין 
פיקד על מחלקת סיירים, אך איזה הבדל! 
מאיר אברהם סיפר: "הוא היה נמרץ מאוד 

תכננה ה'הגנה'  1947-ונועז עד שיגעון. ב
שאנן בחיפה, -תקוף מחנה של הלגיון בנווהל

 וחוליה בפיקודו של פוזה נשלחה לסיור לפני
זבל.  יתה ערימתיההתקפה. ליד גדר המחנה ה

פוזה הגיע עד הגדר, ישב בתוך הערימה וצפה 
על המחנה, מוסווה כזבל. החיילים יכלו לגלות 
אותו כל רגע". אביזוהר נחשון תיאר כך את 

מפקדו: "פוזה היה משכמו ומעלה בין המפקדים 

                                                                                                           
.  מוזר שהוא לא צוין על הכריכה כמחבר שלישי. לראש מחלקת היסטוריה של צה"ל פרופ' אלון קדיש  81

הפתרונים. בפרק מודה אנג'ל לקדיש על ההדרכה שהוא קיבל ממנו באוניברסיטה. מכאן שקדיש היה מורה של 

 אנג'ל וראוי היה שקדיש לא יעלים את אנג'ל. הגינות מכל מקום אין כאן.
 . ראשי תיבות שהיו למונח הצה"לי המקובל למורשת קרב. 82

 רפאל איתן )רפול(
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פוזננסקי השתתף בלחימה  83הקרביים, ממעט בדיבורו, רציני, יודע להקשיב".
 ההאוטובוסים ברמל בפשיטה על תחנת ,ת אשבקו הדם, כמפקד קרבי תח

ליטווינסקי -בחדירה לבסיס הצבאי הבריטי בתל ;(11.12.1947)
(;  ובכיבוש בית סוריק, 15.4.1948(; בכיבוש הכפר סריס )28.12.1947)

שלושה ימים לפני שיצא לנבי סמואל. בכל הפעולות האלה הוא גילה העזה 
מפקודיו במחלקת הסיירים של  אחד רבה, ומילא עם פקודיו את המשימה.

פוזה סמל ודוגמא בהפלמ"ח היה רפאל איתן )רפול( שעד יומו האחרון ראה 
 84למפקד קרבי.

במארס. מרדכי רון )רוטשטיין(,  16-קשת ב-אחיו של פוזה, יצחק, נהרג בבית
חברו מילדות ופקודו בקרב האחרון שלו, סיפר: "אחרי מות אחיו היה לפוזה 

יעקב זהבי, הַנשק של הפלוגה, שהיה קרוב לפוזננסקי  85בערבים".דחף לנקום 
כאח, אמר: "פוזה לא היה כמו רוב המפקדים האחרים באותה תקופה, הוא 

באמת הסתער תמיד בראש. הסיסמאות 'אחרי' ו'ביצוע המשימה' לא היו 
בשבילו מלים ריקות. כשעזב את הוריו ועלה לירושלים הם היו שרויים באבל 

. הוא התכוון לרדת לשפלה מיד אחרי כיבוש נבי סמואל, ולהיות עם על אחיו
 הוריו בליל הסדר, שחל באותו ערב".

בפשיטה לנבי סמואל היו רוב פקודיו של פוזננסקי טירונים. פלוגתו  
הוקמה בימים הראשונים של מבצע "נחשון". גדעון שפרן: "בכיתה שלי כל 

כוניסטים. חומר רע מאוד מבחינה אביבים, לא תי-החיילים היו טירונים, תל
צבאית. הם לא ידעו כלום ואני לא סמכתי עליהם. לפני שעלינו לירושלים 

סטנים אחד בחולה. לא הכרתי את המפקדים האחרים -עשינו רק מטווח
בפלוגה. לא סמכתי עליהם. כשהלכנו על סריס, נשאתי אני את כל שמונת 

ים ולא ירו. אני לבדי עשיתי את הרימונים של הכיתה. הם לא הלכו עם הרימונ
המלחמה של הכיתה". את סגנו, יצחק גניגר, קיבל פוזננסקי מיוסף טבנקין, 

פורת, מונה למפקד פלוגה. יחסי ידידות לא -אחרי שסגנו הקודם, מרדכי בן
נקשרו בין פוזננסקי לגניגר, אחד מחברי מפא"י המעטים בפלמ"ח. "בעשרת 

ן הקרב על נבי סמואל לא היה לי סיכוי הימים שבין מינויי לתפקיד ובי
להתאקלם", אמר גניגר. "פוזה היה בחור מסוגר, שחצן ופייטר עד כדי הגזמה, 

כיתה בפלוגה של פוזננסקי:  והיה מועד לשגיאות איומות".ישראל זק, מפקד

____________________________________________________ 
 .1987במארס  13-. ראיון עם אביזוהר נחשון ב 83
 . סדרת ראיונות עם רפאל איתן. 84
 .1986בדצמבר  24-. ראיון עם מרדכי רון ב 85
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"גניגר הונחת עלינו. לא אהבנו אותו. הוא לא השתלב, לא היה אחד מהחבר'ה, 
 86דע לאן הוא נופל".היה מנוטרל, לא י

טבנקין צירף שני "אורחים" לפלוגה של פוזננסקי: את מאיר זורע,  
נון, מפקד פלוגת -מפקד גדוד "בית חורון" של חטיבת "עציוני", ואת יוחאי בן

נמל חיפה של הפלמ"ח. זורע סיפר: "ביקשתי לראות איך הפלמ"ח נלחם ואיך 
נקין, שהחליט לפקד על הקרב הוא כובש כפר. רבין שלח אותי אל יוספ'לה טב

הקשר לא היה אפשר  מהכביש. בגלל המרחק וחוסר האמינות של אמצעי
להתערב מהכביש במהלך העניינים, לכן ביקשתי מיוספ'לה לצרף אותי לאחד 
הכוחות המסתערים, והוא הצמיד אותי אל פוזה. התוכנית של יוספ'לה נראתה 

, הרי נבי סמואל בית איכסאלי מוזרה. לא הבנתי מדוע הם תוקפים קודם את 
רה לתגבורת, במקרה של הוא היעד העיקרי; לא הבנתי מדוע הדרך שנבח

כישלון וצורך בחילוץ, עוברת ליד בסיס הרדאר, שיושבים בו חיילי הלגיון 
ירדני. גם ההתנהגות של פוזה נראתה לי מוזרה. הוא התקדם בראש -העבר

חוד ובלי אבטחות באגפים, ופקודיו הלכו אחריו, -הלוחמים, בלי חוליית
ארב ולהפגזות. שאלתי את צפופים מאוד, בטור ארוך, מטרה ליריות מן המ

יוחאי, 'זאת תורת הלחימה המיוחדת של הפלמ"ח?' והוא ענה, 'אני אורח 
 87כמוך'".

היה מפקד  וקודם לכןנון היה מפקד ותיק בפלמ"ח, -י בןהאורח יוחא 
(: 1971-נון )ב-פלוגה בגדוד הרביעי. לעורכי ספר "ההגנה בחיפה" אמר בן

ם נלחמו חלק ניכר מאנשי הפלוגה "הצטרפתי לגדוד הרביעי בירושלים, ש
הימית. צורפתי, כסגן מפקד פלוגה, לאחת הפלוגות. השתתפתי בקרבות שונים 

לדעתו של אריה עמית )טפר(, ששירת בבסיס של הגדוד  88בקרבת ירושלים".
על, כדי שישגיח על תפקוד -נון לפלוגה של פוזננסקי כמפקד-הרביעי, צורף בן

ה אם יהיה צורך בכך: "מעמדו של יוחאי היה קבל את הפיקוד עלייהפלוגה ו

____________________________________________________ 
 .1987. ראיון עם ישראל ז"ק בינואר  86
 . סדרת ראיונות עם מאיר זורע.87

ידי דוד אסתרחן ודוד ניב לספר ה"הגנה" -נון שנגבתה על-, עדות של יוחאי בן. ארכיון תולדות ההגנה 88

נון ודיתה גרי, -נון, דיוקן" שערכו שיה בן-בחיפה. גרסה זאת התפרסה בספר "התקופה לקחה אותנו, יוחאי בן
 ,2003ההוצאה לאור -הוצאת משרד הביטחון
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לבן נון עצמו, מאשר מכול מקום חוץ  89כשל סמג"ד ולא כשל סמ"פ".
 ? לאחרים היה ידוע שיצחק גניגר הוא סגן מפקד הפלוגה.

, ערך שלא היה חיים פוזננסקי היה ידוע כמבצע משימות בכל מחיר 
פורת על שלא -. הוא שפך לעג על עמוס חורב ועל מרדכי בןמקובל בפלמ"ח

כבשו את צובא. כסייר ותיק הבין שנבי סמואל הוא הנקודה החשובה ביותר 
פי -במבצע המשולב, ושמי ששולט על הרכס הזה שולט על צפון ירושלים. על

-פורת במקרה הצורך, ורק אחר-ההוראות היה עליו להשתהות, כדי לסייע לבן
את נבי סמואל, אבל הוא הוביל את פקודיו אל היעד ברגע  כך לתקוף

  90, כדי להשתלט על הרכס לפני עלות השחר.בית איכסאשהסתיימה התקפת 
 

11 
 מינויו של מיכה פרי היה אסון . 

 
לפנות  3למון, הגיעו פוזננסקי ופקודיו בשעה -לנקודת ההיערכות, בחירבת

לתקוף את נבי סמואל בחסות  ומיד ביקש פוזננסקי מטבנקין אישור 91בוקר,
ארי ופקודיו למקום -החשכה, אבל טבנקין פקד עליו לחכות עד שיגיעו בן

החסימה ויחפו, מרחוק, על ההסתערות, ועד שיגיעו המשוריינים של פרי 
אז אמורים היו הערבים ירייה. -ויסייעו בפצצות דווידקה, במרגמות ובמכונות

פוזננסקי ופקודיו שכבו על הכיבוש לא יהיה אלא טיול. כך ש ,לברוח מן הכפר
האדמה הרטובה, תחת הגשם הדק, וחיכו, כפקודת המג"ד. הרי קטע מהדו"ח 
שכתב יצחק גניגר מיד אחרי הקרב: "עברנו ממשלט למשלט, לפי התוכנית. 
כשהגענו למשלט האחרון, לפני נבי סמואל, רצינו להסתער, אבל קיבלנו 

ארי(. היה עליו להגיע למשלט ולשמש רזרבה -רי באנר )בןהוראה לחכות לאו
לפי  92, כשהאיר היום".5.30-לכוח המסתער. הוא הגיע ותפס את המשלט רק ב

דרור, שאלו אחדים מהלוחמים את -עדותו של סגן מפקד המחלקה, אברהם בן
____________________________________________________ 

רסתו לקרב נבי סמואל. הוא לא נענה וטעמו עמו. נון נתבקש לספר את ג-. שיחות עם אריה עמית. יוחאי בן 89

 ראה להלן.
פורת שחיים -. ראיונות עם יצחק גניגר, עם יעקב זהבי, וראיון עם יצחק רהב; בראיון הנ"ל אישר מרדכי בן 90

 פוזננסקי גינה אותו בשל התקפות הנפל על צובא.
 אחרי חצות. 2יכסא נכבש בשעה . בין בית איכסא לחרבת למון מפרידים קילומטר וחצי בלבד. בית א91

 .דוב וסדרת הראיונות הנ"ל עם יעקב זהבי-. א"צ, דיווח גניגר, הראיון הנ"ל עם יואל בן 92
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פוזננסקי: "מדוע לא עולים תיכף ומיד על נבי סמואל?" והוא ענה להם: 
יינים של מיכה פרלסון )פרי(". החבלן מרדכי רון: "הידיים "נחכה למשור

והרגליים קפאו. שכבנו רועדים מקור, וחיכינו 
דרור: "התרשמתי -שהפעולה כבר תתחיל". בן

שיוספ'לה היסס )אם לתקוף את נבי סמואל(, ושפוזה 
 השיג ממנו את ההסכמה, למרות האיחור".

 יוסף טבנקין העיד שהוא עיכב את פוזננסקי 
אכן נכבש,  בית איכסאארי כדי להיות בטוח ש-ובן

כך פקד על פוזננסקי לדחות את ההתקפה, -ושאחר
  בגלל התקלות שאירעו למשוריינים של מיכה פרי.

לפי עדותו של פרי נעצרו המשוריינים  
בית שבפיקודו ליד תעלה, בין הכביש הראשי ובין 

לפי עדותו של גבריאל )גברוש( רפופורט,  93.איכסא
אז סגנו של פרי, הם נתקלו לא בתעלה אלא 
במחסומים. רפופורט: "פיניתי את המחסום הראשון, אבל את האחרים לא 
יכולתי לפנות. ירד גשם, המשוריינים החליקו על הדרך, ומיכה פקד עלינו 

היה בו, ומשם לחזור לכביש הראשי. עבר זמן עד שחזרנו למקום שיוספ'לה 
מפקד המשוריין הראשון, עודד זלצר, אינו זוכר  94החמישה".-נסענו למעלה

אפשר -תעלה או מחסומים: "היו חריצים טבעיים עמוקים על דרך העפר ואי
אפשר היה גם להסתובב, ולכן חזרנו ברוורס. זמן רב עבר עד -היה להתקדם. אי

חזרו למטה של טבנקין  כך או כך, המשוריינים 95שחזרנו אל הכביש הראשי".
)ליד מוצא(, ואז הצטרף אליהם טבנקין. לפי פקודתו נסעו המשוריינים לכיוון 

 החמישה ובסיס "הרדאר".-נבי סמואל דרך מעלה
אורי בוגין שהיה בצוות הדווידקה העיד שהמשוריין שלו לא ירד  

. המשוריינים שהיו אמורים בית איכסאמהכביש הראשי, ולא נסע לכיוון 
 .עיל את כוח האש העיקרי כדי לסייע לפוזננסקי, היו צמודים לטבנקיןלהפ

מפקד הכיתה מנחם עמיחי: "חיכינו, במשוריין עד עלות השחר, ואז נודע 
 96ענבים".-שהחבר'ה של פוזה בורחים מנבי סמואל, וחזרנו במשוריין לקריית

____________________________________________________ 
 . ראיון עם מיכה פרי. 93
 . ראיון עם גבריאל רפופורט. 94
 . ראיון עם עודד זלצר.95

 .1986. ראיון עם מנחם עמיחי בדצמבר  96

 איתיאל עמיחי
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 סאבית איכטוב סיפר שהמשוריין שלו התקדם לכיוון -מפקד הכיתה שרון לב
ושפקודיו ירו על הכפר במרגמות. המשוריין התהפך והם נשארו לידו עד 
שהגיעו אליהם פקודיו של פוזננסקי, שברחו מנבי סמואל. יחד איתם נשאו את 

97הפצועים אל האמבולנסים.
 

תלולה ומשובשת. רק מי  הייתה בית איכסאהדרך מהכביש הראשי ל 
מים ו/או התעלה ו/או שהכיר אותה היה יכול לנסוע בה בלילה. המחסו

סיור לא נערך  ,כאמורהחריצים הטבעיים, העמוקים, הפתיעו את פרי ופקודיו )
לפני ההתקפה(. אפשר להניח שטבנקין בחר בדרך הזאת בשל מיעוט ניסיונו 

)ולפרי היה  בפיקוד על שיירות, ומפני שלא היה לו ניסיון בלוחמה ממונעת
 רגלים(.עוד פחות. דרך זו מתאימה לחיל 

פי תפיסתו של טבנקין, גורל הקרב על נבי סמואל היה תלוי -על 
במשוריינים, ולכאורה היה ידע בלוחמה כזאת למפקד האוגדה, יצחק שדה, 
לסגן מפקד החטיבה, איתיאל עמיחי, ולמפקד הפלוגה, מיכה פרי. שדה הקים 

חניכי  , ועמיחי ופרי היו1948את שירות המשוריינים של ה"הגנה", בפברואר 
וניסיון קרבי לחוד.  ,ברמה נמוכה לחוד אבל קורס קצר 98הקורס הראשון שלו.

להניח שטבנקין קנה מיצחק שדה את רעיון ההתקפה המשולבת, יש 
ארטילריה, כשנפגש איתו בבוקר יום ההתקפה. בשעות של -שריון-חי"ר

 ההכנות והביצוע שהה שדה בירושלים. המומחה לשריון של טבנקין היה אפוא
איש הפלוגה הימית של הפלמ"ח ובוגר הקורס למשוריינים, מיכה פרי. מפקד 

היו גם  ,שמואל פיסטנברג )עבדול( ,מחלקת המשוריינים גרשון אגמון וסגנו
הם אנשי המחלקה הימית. טבנקין מינה אותם לתפקידים אלה למרות שעמדו 

 ,חמישימהגדוד השישי ומהגדוד ה ,לרשותו ותיקי מלחמת הדרכים והשיירות
שנספחו לגדודו. אבל בניהול מערכה לא הבין טבנקין )כרבין( דבר וחצי דבר. 
ולעומת זאת הוא גם הבין וגם התעניין בשאלות פוליטיות, אידיאולוגיות 

ובהתאם לכך קבע את מדיניות המינויים שלו. המינוי של מיכה פרי  ,וכיתתיות
להגזים בתוצאותיו  ולא ניתן ,למפקד הפלוגה המסייעת היה בבחינת אסון

כך. )כדי -גם בניסיון למהלך הכרעה בצפון ירושלים וגם אחר ,השליליות
 ,אגודת דור הפלמ"ח"" למנכ"לפרי את עצמו  לטשטש עובדה זאת מינה

____________________________________________________ 
 .1986טוב בדצמבר -. ראיון עם שרון לב 97
השריון", בסדרה "צה"ל בחילו", רביבים, -של איתיאל עמיחי; אריה חשביה, "חיל 93. א"צ עדות מס'  98

 .13, עמ' 1981
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עד שמי  ,במשך שנים רבות בשכתוב האירועים בהצלחה כה רבה והשתתף
  .12שבא לספר את האמת זכה אצל רבים לכינוי "משכתב"(.

 
 בלילה או עם שחר? . 12

 
ארי, -את שעת ההסתערות של פוזננסקי על נבי סמואל קבע, בשטח, אורי בן

ארי ופקודיו -שהיה אמור לאבטח את איזור הפעולה ולתגבר את התוקפים. בן
חיכו על אחד הרכסים עד שנכבש 

, ואז נכנסו לוואדי לוזה בית איכסא
בדרך והתקדמו לכיוון יעדם. "הלכנו 

יתה אחת מסיבות ילא דרך, וזאת ה
ארי. בספרו הוא -איחורנו", העיד בן

כתב: "תעינו בהסתעפות האחרונה 
ייתכן  ובחרנו את השביל הלא נכון.

שהערפל הכבד שרבץ בתחתית 
הגיאיות והעמקים הטעה אותנו". 
פקודו, נועם רנן, סיפר: 
"כשהתקרבנו למשלט שלנו כבר 

ל רפי לוי, חיי 99האיר היום".
פורת: "סיפרו -בפלוגתו של בן

בגדוד שהנווט של אורי באנר תעה 
יתה יבדרך, לכן הגיעה הפלוגה שלו ליעדה רק בבוקר, ופוזה חיכה להם. זאת ה

לנקודת  בית איכסאבין  100סיבת האסון, וכולם דיברו על התקלה הזאת".
למון מפרידים קילומטר וחצי בלבד, וחירבת -ההיערכות של פוזה בחירבת

בית ארי מ-ן רשומה במפה ובולטת בשטח. אם אכן יצאו פוזננסקי ובןלמו
ארי -אחר שעה ובןל, קשה להבין מדוע הגיע פוזננסקי ליעדו בו זמנית איכסא

101אחרי שלוש וחצי שעות, גם אם תעה בדרך.
 

____________________________________________________ 
 .1985ביולי  1-; ראיון עם נועם רנן ב89ארי; "אחרי", שם, עמ' -של אורי בן 92. א"צ עדות מס'  99

 .1987באפריל  24-. ראיון עם רפי לוי ב 100
 האירוע בסוף הפרק.. ראה ניתוח  101

 נועם רנן
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לאיזו שעה תוכננה ההתקפה על נבי סמואל? לשאלה זו אין תשובה  
פי הפקודה המקורית, שיצחק רבין חתום עליה, תוכננה ההתקפה -אחידה. על

בית לחצות; יוסף טבנקין ִתכנן אותה לשעה יותר מאוחרת, אחרי כיבוש 
; לדברי רפאל שפר היו חיים פוזננסקי ופקודיו אמורים להסתלק בחצות איכסא

ארי העיד: "היה עלינו לתקוף את נבי סמואל עם -; בןבית איכסאיבות מסב
שחר"; יעקב זהבי: "שאלתי את פוזה מדוע אנחנו תוקפים ביום, והוא ענה, 

כך הרבה יעדים. לא -'זאת פעולה משולבת, הפעולה הראשונה שיש לה כל
נוכל לכבוש את נבי סמואל אם רוסק לא יכבוש את שועפאת. ההתקפה שלנו 

תנית בסיוע המרגמות של מיכה פרלסון והמקלעים של אורי באנר'"; גדעון מו
שפרן: "תוכנן לתקוף את נבי סמואל עם האור הראשון. את סריס תקפנו באור 
ראשון, ובאור ראשון נכבש גם בידו. בסריס ובבידו זה לא היה מתוכנן. בנבי 

רון: סמואל זה כבר היה מתוכנן, כלקח מההצלחות הקודמות": מרדכי 
יתה לכבוש את נבי סמואל עם אור ראשון. בשעה הזאת העירנות י"הכוונה ה

 של המגינים היא הנמוכה ביותר".

באפריל(, עוד לפני שידע את כל פרטי הקרב,  23בבוקר ) 10בשעה  
הקשר: "ההתקפה על -דיווח מפקד "יבוסי", יצחק שדה, ליגאל ידין, במכשיר

או אחרי  ,פשר להסיק ממברק זה שלפניאולי א 102האויב ביום לא הצליחה".
בכתב לטבנקין, לתקוף את  ששלח רבין את הפקודה

פה -נבי סמואל בלילה, סיכמו שדה וטבנקין בעל
-ההתקפה הבריטי )מונטגומרי באל לאמץ את דגם

עלמיין(, שהיה ידוע לרבים, ובוודאי לראש המטה של 
שדה, שלום עשת, שהיה קצין בצבא הבריטי: התקפת 

חוץ, בסיוע ארטילריה -של חיל רגלים על מוצבילילה 
( והתקפת יום עם סיוע בית איכסא) ורכב משוריין

)פלוגת פרי( על היעד העיקרי  ורכב משורייןארטילרי 
103)נבי סמואל(.

 

פקודת מבצע כתובה מאת טבנקין אין  
פיה ִתכנן -בנמצא, ומול עדותו )המאוחרת(, שעל

____________________________________________________ 
 .10.00, שעה 1948באפריל   23. א"צ,  אל ידין מאת יבוסי,  102
 . ראה סי.אי.ל. פיליפס, "אל עלמיין", הוצאת מערכות. 103

 גדעון שפרן
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ארי, רון, שפרן -בעוד חושך, עומדות העדויות של בן לכבוש את נבי סמואל
 וזהבי, ועומד פירוש מברקו של שדה.

 הזמנים השתבש, לכן התקדם פוזה אל נקודת ארי: "לוח-בן 
 כן שאל אותי יוספ'לה במכשיר-ההסתערות בשטח חשוף ולאור היום. לפני

י אמרתי הקשר איפה אנחנו. אמרתי לו, ואז הוא פקד, 'לא לבצע, לחזור!' אנ
לפוזה, 'יש פקודה לחזור הביתה', והוא השיב, 'תגיד ליוספ'לה שאני כבר 
יצאתי ושהעניין נגמר!' אמרתי לו, 'אתה עושה את שטות חייך, יוספ'לה רחוק 
אבל זאת לא סיבה לא למלא פקודה, גם אם יש לך דעה אחרת'. הוא לא 

ות מחלקתיות. השתכנע. הוא הסתער על הכפר במבנה התקדמות לא נכון, שדר
 אני ופלוגתי חסמנו את הכביש".

ארי )או לחיים פוזננסקי( יש עוד -דברים בין טבנקין לבן על חילופי 
דברים כאלה. טבנקין  כמה גרסאות, ובדו"ח של יצחק גניגר לא נזכרים חילופי

הרדאר עם שחר, ושהחיילים  סיפר שהמשוריינים של פרי עברו ליד בסיס
תה מוגבלת, בגלל ערפילי יהראות הי .ם להתקדםהבריטים לא הפריעו לה

הקשר שליד נבי סמואל כבר מאיר היום.  ארי דיווח לו במכשיר-הבוקר, ובן
הקשר לפוזננסקי, והַקשר הפלוגתי ענה לו: "פוזה כבר  טבנקין קרא במכשיר
כך סיפרו לו שפוזננסקי אמר לקשר: תגיד לו שאני אינני, -יצא להתקפה". אחר

ור את ההתקפה. "היה זה חוסר משמעת, בגלל השיכרון אחרת הוא יעצ
מהניצחונות הקודמים", אמר טבנקין. מרדכי רון אישר את גרסת טבנקין: 
"פוזה אמר לקשר, תגיד שאתה לא רואה אותי". יעקב זהבי סיפר שלא הקשר 

קורא לך",  104אלא הוא הודיע לפוזננסקי, אחרי שכבר החלו היריות: "אמון
 לו: "תחזיק במכשיר, אני באמצע הקרב".ושפוזננסקי אמר 

 
הקשר בין פוזננסקי ובין  מאיר זורע סיפר על שיחה מוקדמת במכשיר 

 טבנקין. הרי השיחה לפי זורע:

 טבנקין: "פוזה, השעה מאוחרת, עוד מעט יאיר".
 פוזננסקי: "אין דבר".

 טבנקין: "תיכנס לאור היום!"
 פוזננסקי: "ניקח את זה".

____________________________________________________ 
 . כינויו של טבנקין בקשר. 104
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 מה שאתה מבין. אני חושש מאוד מהיום".טבנקין: "תעשה 

מסקנתו של זורע: "מהשיחה הזאת הבנתי שיוספ'לה השאיר את ההכרעה 
 לפוזה".

סימון רוזנר, הַקשר שישב במשוריין הפיקוד של טבנקין, סיפר:  
"יוספ'לה הציע לפוזה לא לתקוף, מפני שהוא נכנס לאור יום. פוזה השיב, 'זה 

ר ממש, אני יכול לא או
לתקוף', ויוספ'לה לא פקד 
עליו להימנע מתקיפה. 
הוא השאיר את ההחלטה 

דב -יואל בן 105בידיו".
שמע את פוזננסקי אומר 

הקשר לטבנקין:  במכשיר
"עולה להסתערות, אני 
מקווה". גם מפקד הכיתה, 

רפאל שפר, סיפר על 
השיחה הזאת, וגם הוא 

 טה לפוזה".אמר: "הבנו שיוספ'לה השאיר את ההחל
זיו אנג'ל, לאחר שקרא את העדויות לעיל בגרסה הקודמת של ספרי, 

ארי מבלי להזכיר את הגרסאות האחרות, -החליט לקבל את גרסתו של בן
ארי לטבנקין, החליט המג"ד  ככל -וקבע: "לאחר חילופי דברים בקשר בין בן

החלטתו  הנראה לבטל את ההתקפה על נבי סמואל ולסגת". אנג'ל לא נימק את
 106לבחור בגרסה כזאת, ואפשר להעלות השערות מדוע עשה זאת.

כנראה היו שיחות אחדות. אפשר לשער שהיו כמה סיבות להחלטתו  
של חיים פוזננסקי לתקוף לאור היום: התוכנית המקורית )לפי אחדות 
מהעדויות הנ"ל( לתקוף עם שחר, ריחוקו של המג"ד משדה הקרב, והיסוסיו 

הקשר, וגם הלעג ששפכו הפלמ"חניקים על  כנראה( במכשיר הייתהבשיחה )ש
כן, מפני שנסוגו מצובא -פורת, ימים אחדים לפני-עמוס חורב ומרדכי בן

 -ארי שלא הגיע עם פקודיו להתקפה על בית-כשהאיר הבוקר, ועל אורי בן
____________________________________________________ 

 .1987במארס  18-. ראיון עם סימון רוזנר, ב 105

 
 .36. קדיש,  קרבות יבוסי, עמ'  106

 חיים  פוזננסקי
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כן. בעדות מאוחרת אמר טבנקין: "לא רציתי -שלושה ימים לפני ,סוריק
להיכנס למלחמה לאור יום. אני לא יודע שום פלוגה שיכולה לכבוש באור יום 

 משלט שמחזיקים בו שלושים איש. אני מעולם לא חששתי להפסיק קרב".

 ,מה נאמר בדיוק בשיחות האלחוט לא נדע לעולם: הקשר, בנימין זיס 
  , נהרג בקרב.להיות העד האובייקטיבי המוסמך ביותרשהיה יכול 

 
 "ברֹוך גדול"  .13

 
ארי במחצבה קטנה, סמוך -פוזננסקי ופקודיו נפגשו בבוקר השכם עם אורי בן

את נבי סמואל לבידו, במרחק כשמונה מאות מטרים מהיעד.  לדרך שקשרה
ארי ערוכים במרחק קילומטר ממערב לנבי -באותו זמן היו רוב פקודיו של בן

-סמואל, בדרך המובילה לבידו, ומחלקתו של יצחק רהב התמקמה מדרום
יריה -ארי, עם מכונת-מערב לנבי סמואל. נראה שחוליה מפלוגת בן

לא רחוק ממחלקת רהב, ולכן החליטו שני המפקדים  "שוורצלוזה", התמקמה
לתקוף את הכפר ממערב, כדי שהתוקפים יהיו בזווית של שבעים מעלות 

 מצפון למסלול האש של ה"שוורצלוזה".

ארי -בבוקר, כשעתיים אחרי עלות השחר, יצאו בן 6.30סמוך לשעה  
ואחדים מפקודיו מהמחצבה, כדי לחסום את הגישה 

-ירדני שבאל-נבי סמואל מכיוון מחנה הלגיון העברל
ג'יב, והכוח התוקף התקדם מזרחה: בראש הלכו 
פוזננסקי, הרץ יוחנן, הקשר בנימין זיס, יעקב זהבי, 
החבלן מרדכי רון ושני "האורחים" מאיר זורע ויוחאי 

נון. משמאל להם התקדמה בטור עורפי מחלקה -בן
וש(, ומימינם מחלקה בפיקודו של אהרון פייגנבלט )פייג

בפיקודו של צבי )פוקסי( מונש. אחרי המחלקה של 

מונש התקדם כוח העתודה, בפיקודו של סגן מפקד 
הפלוגה, יצחק גניגר: מחלקה בפיקודו של אברשה, המחלקה המסייעת עם 

אינטש, וסבלים ממחלקת חולדה, שנשאו  2שלושה מקלעי ברן ושתי מרגמות 
ץ. ערפל כבד חיפה על התקדמות התוקפים, ומדי הנפ-על הגב את מטעני חומר
הערפל, צריח המסגד של נבי סמואל. פוזננסקי הוביל  פעם נראה, מבעד לקרעי

את פקודיו בשני טורים עורפיים, כדי להתקדם מהר בחסות הערפל עד נקודת 

 צבי מונש
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המגע, שבה היו מפקדי המחלקות והכיתות אמורים לערוך את פקודיהם 
107להסתערות מול אש.במבנה אופקי, המתאים 

 

פוזננסקי ניווט את פקודיו, בתוך הערפל, במעלה לא תלול, בין עצים  
סבוכים, סלעים ועשבים גבוהים. כשהגיע ראש הטור 

-אל –בידו ונבי סמואל  –לצומת הדרכים נבי סמואל 
נראו ממול חיילים ערבים, והם בירכו לשלום,  ,ג'יב

באנגלית, את לוחמי הפלמ"ח, שלבשו מדי צנחנים 
כך ראה מאיר זורע אדם מתרומם -אחר בריטים.

בשדה, כיוון אליו את רובהו וירה בו, אף שלא קיבל 
זאת הייתה שגיאה גורלית:  108אישור לכך מפוזננסקי.

י המועד הלוחמים נתגלו ונאלצו להתחיל בפעולה לפנ
המתוכנן. עוד שני ערבים נראו בשדה. מרדכי רון 
סיפר: "מישהו נתן הוראה להסתער. זה לא היה הקול 
של פוזה. עד היום אינני יודע מי נתן את הפקודה. 
הרבה אנשים קמו ורצו בלי סדר לקראת שני הערבים, 
ירו מבול אש נוראי. המ"מ אברשה אמר לי, 'בושה, 

יריתי ופגעתי בהם בול". כך התחיל הקרב על נבי לא פגעו!' כרעתי ברך, 
 סמואל.

פייגנבלט ופקודיו התקדמו באיגוף צפוני לכיוון המסגד, ופוזננסקי  
התקדם לקראתו ממערב, עם המחלקה של מונש. הכדורים שרקו מכל עבר. 
פוזננסקי שלח רץ אל גניגר, עם פקודה להפציץ במרגמות שני אינטש את 

יו. ארבע מאות מטרים הפרידו בין כוח העתודה של המסגד ואת השטח שלפנ
 ובין ראש הטור. גניגר

יש מאין נורתה האש על פוזננסקי ופקודיו? על כך יש כמה השערות.  
קים אכן ירו מהמסגד ומהעמדות שלידו, אבל אשחיילים סורים ועיראפשרות 

ים יריות לא היו יעילות, מפני שפקודיו של פוזננסקי התקדמו ברגעהנראה ש

____________________________________________________ 
ארי, יצחק -ארי; א"צ, דו"ח גניגר; אק"מ תעמ"ע, ראיונות עם אורי בן-רי בןשל או 92. א"צ, עדות מס'  107

 רהב, יעקב זהבי, מרדכי רון, מאיר זורע ויגאל נאור.
.סדרת ראיון עם מאיר זורע, יעקב זהבי  ומרדכי רון. זיו אנג'ל מביא בספרו את עדותו המפוקפקת לעיל  של  108

ה פתאום התרומם ערבי לפנינו... הוא שמע משהו. זרו שאל: ' להוריד יוחאי בן נון: " תוך כדי תנועה שלנו קדימ

. עדותו של 37אותו?' פוזה ענה 'כן'. הוא ירה ירייה אחת והערבי נפל". העדות התפרסמה בספרו של קדיש עמ' 
 יוחאי בן נון מפוקפקת לפחות לגבי קרב זה בגלל תפקודו הפגום. ראה להלן.

 אריה דובוב
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ההם במעלה מדרגות של שיפוע תלול מאוד, בקטע האחרון של הגבעה, לפני 
ארי שהתמקמו ממערב ומצפון לנבי -המסגד. ייתכן שהיורים היו פקודיו של בן

, או אנשי המחלקה של יצחק רהב. אולי וסמואל, או חוליית ה"שוורצלוזה" של
נסקי, נפלו על פצצות המרגמה שירו פקודיו של גניגר, לפי הוראתו של פוזנ

המסתערים, וכדורי הברן של המחלקה המסייעת פגעו בהם מאחור. גניגר לא 
ידע שפייגנבלט ופקודיו תוקפים את המסגד מצפון. לדבריו, ירה על אנשים 
שנראו מצפון למסגד, עד שמישהו אמר לו: "אולי אלה אנשים שלנו", ואז 

"ירינו על נבי סמואל ארי: -הסיט את האש למסגד. אברהם קלר, פקודו של בן
כסיוע לאנשים של פוזה. אולי הם נפגעו מהאש שלנו". יצחק רהב: "לא ידעתי 
מהי תוכנית ההתקפה של פוזה. כשהאיר השחר שמענו יריות. ניסיתי להתקשר 

תה מהומה, לא יכולנו לדעת מה קורה. אמרתי לחבר'ה, בואו נירה יעם פוזה. הי
ריצות הנה וריצות לשם, התקשרתי עם מעל לראש, אולי משהו יהיה. ראיתי 

יוספ'לה, אבל האנשים שלו היו עסוקים ולא ענו לי". אולי ברגע ההוא ניסה 
 טבנקין להתקשר עם פוזננסקי, וזהבי ענה לו שפוזה אינו יכול לגשת למכשיר
הקשר. המח"ט יצחק רבין, שעקב מירושלים אחרי הקרב בהאזנה לשיחות 

האחרון שדיבר עם הקשר של חיים פוזננסקי.היה האלחוט, העיד שהוא 
109

  
)רבין לא הסביר בעדותו מדוע לא   

החליט באותו שלב לצאת ממפקדתו בבית הכרם 
בירושלים ולמהר למפקדתו של טבנקין, או 
אפילו להתקדם לעבר נבי סמואל, שהרי הוא 
לפחות אמור היה להבין שטבנקין ופקודיו לא 

לתקוף בחצות, וכי הם ביצעו את פקודתו 
 מסתבכים בקרב יום, כשהם נמצאים בעמדה

קרקעית נחותה. ההבדל בין רבין לפוזה הוא 
במטה, למפקד  מפקד היושבההבדל בין 

. אנשי מחלקת היסטוריה המסתער בראש אנשיו
לא  ,של צה"ל שתחקרו את רבין כשהיה אלוף

  ,העזו לשאלו מה הוא עשה בירושלים

____________________________________________________ 
 בין.של יצחק ר 91א"צ, עדות מס'  109

 

 אברהם קלר
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והאם הוא יכול היה להשפיע  ,חטיבתו היה בנבי סמואלכשהמאמץ העיקרי של 
 על הקרב(.

תה יכשקיבל פייגנבלט את הפקודה להסתער על המסגד מצפון, הי 
מחלקתו ערוכה כך: מפקד המחלקה בראש, ואחריו שלוש כיתות: של גדעון 

שפר. שפרן: "כשהתחילו היריות היינו בעלייה  שפרן, אריה דובוב ורפאל
האחרונה לנבי סמואל. היה בלגן. פייגוש רץ קדימה ואני אחריו. עברנו את 
החבר'ה של פוזה. לא ידעתי מי יורה. אני לא יריתי. החיילים שלי נעלמו, 
ברחו. לטראסה העליונה שלפני המסגד הגענו רק פייגוש, דובוב ואני. ראינו 

וזרקנו עליהן רימונים. ירו עלינו מחפירות שהיו סביב המסגד, עמדות משמאל 
מהמסגד עצמו ומצפון לו. יוחאי הגיע אלינו, אבל כדור שרט אותו במצח והוא 
התקפל. אני המשכתי להילחם. דובוב נפל. שמעתי צעקות, 'פוזה נפצע, יוחאי 

תי קבל את הפיקוד, לסגת, לסגת!' רובאי ערבי אחד הטריד אותי. לא יכול
לפגוע בו בסטן. זרקתי עליו רימון. התרוממתי, ואז חטפתי כדור בלסת 
ואיבדתי את ההכרה. התעוררתי על גל אבנים. לידי היו פייגוש ודובוב. פייגוש 
לחש, 'אמא, אמא,' דובוב לא השמיע קול. הסטן לא היה. שמעתי צעקות, 

 'נסיגה, לא מוציאים את הפצועים'".

, נון-סיפר יוחאי בן, 1988ם שכאלה", בשנת בתוכנית הטלוויזיה "חיי 
אז אלוף מיל', ומפקד הקומנדו הימי וחיל 

שהפלוגה חדלה לתפקד אחרי  לשעבר,הים 
מכת האש הראשונה. הוא ניסה להשתלט על 
המצב, ארגן כעשרה אנשים שלא איבדו את 
העשתונות ועקף את המסגד כדי לתקוף אותו 
מאחור. רוב האנשים נפגעו, שלושה 

נון נפגע מכדור בראש, השאיר -סתלקו, בןה
את  לפצועים רימונים ואקדחים והסתלק.

העדות הזאת לא אישר איש מן המרואיינים 
 .הרבים שרואיינו בפרשה זאת

כדור פגע בזרועו של יעקב זהבי.  
"קיבלתי", אמר זהבי לפוזננסקי. "אני לא 

 שולט ביד שמאל".

בשבילך?" אמר "גם זאת פציעה  
 פוזננסקי, "נמשיך!"

דב-יואל בן  
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הרי סיפורו של זהבי: "פוזה שלח את  
מוטקה רון ואותי לאגוף את המסגד מדרום, להגיע 
אליו ולפוצץ אותו. התרחקנו מפוזה כמה עשרות 
מטרים ועלינו על הטראסה האחרונה שלפני המסגד, 
במרחק חמישים מטרים ממנו, ואז שמעתי את 

! החבר'ה -ענקל'ה, אי, אי, אי! קיבלתיצעקתו, 'י
לא יורים!' רצתי אליו כמו משוגע. הוא היה 
בהכרה. חיפשתי את כניסות הכדורים לגופו ולא 
מצאתי. הפכתי אותו וראיתי שתי כניסות בגב. 
אנשים שלנו פגעו בו. צעקתי, 'יוחאי! פוזה נפצע, 
קח פיקוד!' אבל יוחאי אמר לי, 'גם אני פצוע.' 

שרט לו את המצח, נזל דם, הוא התבלבל ולא ריקושט 
 לקח את הפיקוד".

החבלן מרדכי רון ראה עמדה ערבית תחת  
עץ, בין המדרגה האחרונה ובין המסגד, והתקרב אליה. "מאחורינו היו החבר'ה 
 שלנו. צעקתי אליהם שיפסיקו, זרקתי לתוך העמדה חמישה קילוגרם חומר

שפוזה נפצע. רצתי יחד איתו אל פוזה,  ואז אמר לי זהבי ,נפץ, חזרתי לאחור
 כדי לחלץ אותו משטח האש".

 קרב. במכת המחלקה של מונש התקדמה לקראת המסגד בצעקות 
-האש הראשונה נפגע מונש ונפל לזרועותיו של מפקד כיתת החוד, אברהם בן

דב, ניסה לחבוש אותו אך הוא כבר היה מת. זהבי ראה -דרור. החובש, יואל בן
ו, טעה בזיהויה ודיווח, לדבריו, לטבנקין: "יוחאי נהרג, פוזה נפצע, את גוויית

ויש הרבה הרוגים ופצועים. אני מתכוון לנטוש. שלח משוריינים לחילוץ". 
הקשר התרסק. "נסוגים  אחרי כמה רגעים נהרג הקשר, בנימין זיס, ומכשיר

וזהבי רחץ לעץ!" צעק זהבי. ליד העץ הניחו רון וזהבי את פוזננסקי על הארץ, 
את פניו במי מימייה וסירק אותו. פוזננסקי אמר: "כואב לי, אני על אבן, זה 

 כואב!" זהבי ורון חבשו אותו.

דרור נטל את הפיקוד על המחלקה של מונש והסתער על -אברהם בן 
המסגד עם כיתתו, אבל שתי הכיתות האחרות של המחלקה נצמדו לקרקע, יחד 

וילנסקי, ולא הסתערו. רפאל שפר )מפקד כיתה  עם מפקדיהן, ישראל ז"ק וזאב
במחלקה של פייגנבלט( שמע את צעקותיו של זהבי, ושאל: "יענק'לה, מה 
קרה?" "ברֹוך גדול, הרבה הרוגים", ענה לו זהבי, "יוחאי נהרג, קח ממנו את 

דרור שמע צעקות: -האקדוח". שפר הורה לפקודיו לחפות על הנסוגים. בן

 רפאל שפר
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וד!" הוא בלם את ההסתערות ואז נפגעו רבים מאנשי "לסגת לעץ! העסק אב
כיתתו. אף אחד ממחלקת העתודה של גניגר לא בא לעזור לכוח התוקף ולחלץ 

דרור פקד על חבריו לסגת תחת האש. הוא סיפר: "אנשים התחבאו -פצועים. בן
מאחורי הסלעים, לא הפעילו את הברן לחיפוי, ירו בסטנים על השיחים 

יח להם למות. רובם היו בהלם. איימתי עליהם ברובה, שאנ וביקשו ממני
 ואחדים קמו ונסוגו. מחצית מאנשי כיתתי נפגעו".

 

 

 לא משלימים את המשימה   .14

 

מאיר זורע, שהיה עם העתודה של גניגר, ניסה להתקשר עם פוזננסקי בצעקות 
כשנשמעו היריות, ולא קיבל תשובה. הוא ירה לכיוון המסגד ופגע בארבעה 
ערבים. זורע, מפקד גדוד בחטיבת "עציוני" ומפקד פלוגה לשעבר בצבא 
הבריטי, לא נטל את הפיקוד ברגעי המשבר. לימים הסביר: "לא נתתי פקודות 

 והוראות. ממילא לא היו נשמעים לי".

פקודיו של גניגר נצמדו  
לקרקע וירו מאחורי סלעים. ספק אם 

זוהר נחשון ראו במי הם יורים. אבי
סיפר: "ראינו שניים הולכים זה לקראת 
זה לפני המסגד, אחד בחליפה ואחד 
בגלביה. השניים נפגשו. מישהו 
התרומם, צעק, 'הם נכנעים!' וירה 
באוויר. השכבתי אותו במכה, לפני 

 הייתהשכדור כמעט פגע בו. האש 
חזקה מאוד. ירו עלינו במקלעים ואנחנו 

ה, שלמה ענינו בסטנים". מפקד הכית
)חבובה( ארז, סיפר שערבים ירו 
מחלונות המסגד ופגעו בפקודיו, שלא 
קמו מהארץ. גניגר התקדם, הגיע אל 
פקודיו של צבי מונש, ראה מה קורה 

 וחזר אל פקודיו ואל זורע.

 אביזוהר נחשון
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לימים סיפר זורע שהוא אמר לגניגר: "מה אתם עושים פה? יש לך די  
נסתער באיגוף מימין, ומחלקה  כוח לכבוש את המסגד. אסוף שתי מחלקות,

שלישית תחפה", וגניגר השיב לו שזה יהיה איבוד לדעת. גניגר, שלא היה יכול 
הקשר נפגע, שאל מי מתנדב  לקבל הוראות ממפקדת הגדוד מפני שמכשיר

ארי )במרחק שמונה מאות מטר(, כדי להתקשר משם -לרוץ אל החסימה של בן
ע התנדב. "אתה אורח, ומה אגיד אם עם טבנקין ולבקש ממנו הוראות, וזור

תיהרג?" אמר לו גניגר. "וככה, אני במסע שושנים?" ענה זורע. "אני מציע לא 
לאבד זמן, להסתער על המסגד מימין ולכבוש אותו. יש מחסות טובים, ונוכל 

-לרוץ חמישים מטרים". גניגר סירב, ואף אחד מפקודיו לא התנדב לרוץ אל בן
 ארי.-ח גניגר את זורע אל בןארי. באין ברירה, של

נון, פצוע בראש, והוא הראה לי את הדרך", -"בדרך פגשתי את בן 
סיפר זורע. "הגעתי אל אורי באנר ותיארתי לו את המצב כפי שהבנתי אותו. 
אמרתי לו שאפשר לכבוש את הכפר, ושסגן מפקד הפלוגה לא שולט בעסק. 

 עד כאן ה פקד לסגת".באנר שאל את יוספ'לה בקשר מה לעשות, ויוספ'ל

ארי סיפר שזורע ביקש ממנו הוראות, ושהוא הורה לו לאסוף את -בן 
. בספרו בית איכסאירושלים דרך  –הפלוגה ולהוביל אותה לכביש מוצא 

ארי, כצפוי, פרטים שלא מסר בעדותו למחלקת היסטוריה של צה"ל -הוסיף בן
שני  ,"במטח הראשון של האויב נהרגו המ"פ :ושלא סיפר למחבר בעת הראיון

מים ועוד כתשעה לוחמים. סגן מפקד הפלוגה לא גילה מנהיגות "מ-מ"םה
מ"מים, לא רק שלא עלה בידם להרים את הפלוגה -מ"ם-מספקת וגם הסמ"ך

להסתערות, אלא שלא הצליחו אפילו ליצור אש ממשית שתכריח את האויב 
כשיר הקשר של הפלוגה נפגע ויצא מכלל להוריד את הראש ולדלל את ִאשו. מ

ארי כתב בספרו שגם הוא וגם זורע דיברו במכשיר הקשר עם -שימוש". בן
טבנקין, והמג"ד השאיר בידם את ההחלטה. הוא קיים דיון עם סגנו ועם זורע, 
והשלושה החליטו, לדבריו, לא להשלים את המשימה ולסגת לכביש ירושלים 

ם פלוגתו וזורע יחזור לפלוגה של פוזה ויפקד על ארי יישאר ע-אביב. בן-תל –
 הנסיגה.

 וזו גרסתו של יצחק גניגר, הרשומה בדו"ח שהגיש באותו יום: 

-"ניתכה עלינו אש רובים חזקה ומדויקת. נפגעו ארבעה אנשים. אי 
אפשר היה לתמרן ולקפוץ קדימה, בגלל השטח והצליפה המדויקת. אל 

המטה ומשתי המחלקות הקדמיות. מקטעי  עמדותינו הגיעו אנשים מעטים מן
ידי כדור -דבריהם הבנתי שפוזה ופוקסי היו בין הנפגעים הראשונים, פוקסי על
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בראשו ופוזה נפגע קשה בבטן. נפגע גם פייגוש. מפקדי הכיתות שלו פקדו על 
כיתותיהם להסתער, ואז צעק יעקב זהבי לסגת. אחד מנותני הפקודה להסתער 

החלה ערבוביה ואנשים נסוגו. בצד השמאלי של הכפר חטף כדור בצוואר. 
נראתה תנועה רבה של אנשים. כיוונתי אש לשם, אך כמה מאלה שקודם נלוו 
לגוף העיקרי העריכו כי ייתכן שאלה אנשינו, שהגיעו לקרבת הכפר. העתקתי 
את האש ימינה, לבירור העניין, אבל הצליפה מאותו כיוון נמשכה, וחידשתי 

ה לנו משקפת לגלות את זהותן של הדמויות. מצבנו היה חמור. את האש. חסר
שלחתי רץ אל אורי באנר, שמכיוּון משלטו שמעתי יריות ללא הפסק, לדרוש 

הקשר שהמשוריינים יפרצו אל נבי סמואל לפי התוכנית,  שיודיע במכשיר
ובעזרתם אספיק לחלץ את הגוף העיקרי". אחרי שנים סיפר גניגר שהוא שלח 

פורת. שלושה מהרצים נפגעו, -, לבקש סיוע ממרדכי בןבית איכסאם לרצים ג
 והוא לא שלח אחרים.

ארי לבקש עזרה. הרי -רפאל שפר רץ ביוזמתו מאיזור הקרב אל בן 
סיפורו: "בדרך פגשתי את גדעון שפרן, פצוע. הוא אמר לי, 'אני אבוד, קח את 

וב ואאסוף אותו. שלי'. הושבתי אותו מתחת לסלע והבטחתי לו שאש האקדח
באתי אל באנר ואמרתי לו, 'פוזה נפצע, יוחאי נהרג, פייגוש נהרג, פוקסי נהרג. 
מוכרחים לחפות עלינו. אנחנו מארגנים נסיגה. הוא אמר, 'אין בעיות!' חזרתי 

-נון הגיע למטה של בן-לכיתה שלי, ולא מצאתי בדרך את גדעון". גם יוחאי בן
. לדברי קלר ארי והחובש אברהם קלר טיפל בו

נון -נון קלה. מסתבר שבן-הפציעה של בן הייתה
 ולא –קרב ואיבד את עשתונותיו  לקה בהלם

 כפי שהוצג ב"חיים שכאלה".
ארי: "המוני ערבים חמושים נהרו לנבי -אורי בן

סמואל, במשאיות וברגל, ורובם באו מכיוון 
בידו. ירינו באנשי התגבורת הערבים כדי להגן 

רו בפקודיו של פוזה שנסוגו על עצמנו, והם י
 מנבי סמואל".

מרדכי )מוטי( אפרתי, מפקד מחלקה  
ארי, ראה מנקודת התצפית שלו -בפלוגה של בן

מה שהתרחש בנבי סמואל, ושלח את סגנו, אורי 
ארי קיבל -ארי, לדווח לו על כך. בן-שלם, אל בן

את הדו"ח של שלם עוד לפני שהגיעו אליו 
נון. הרי סיפורו של שלם: -זורע, שפר ובן

 אורי שלם
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פוזה, להודיע, לפי הוראת המג"ד, 'לסגת מיד. "באנר שלח אותי לפלוגה של 
בדרך לנבי סמואל פגשתי את יוחאי, פצוע ומתקדם  110לא לחלץ את הפצועים'.

לכיוון החסימה. הוא לא הניח לי לחבוש את פצעיו, ופקד עלי להמשיך 
במשימתי. נתתי לו את התחבושת האישית שלי והמשכתי. בנבי סמואל ראיתי 

ת בהלה. סגן מפקד הפלוגה, יצחק גניגר, ישב עם עוד אנשים מוכי הלם, במנוס
אנשים ללא אבטחה. אמרתי לו, 'המג"ד פקד לסגת מיד ולא לחלץ פצועים'. 
גניגר השמיע נאום שבפלמ"ח לא משאירים פצועים בשטח, ואז ברחו כולם 

 ,ארי-בבהלה, וגניגר ברח יחד איתם. רפאל שפר, שחזר מהחסימה של אורי בן
סה לארגן אותם. אני סחבתי פצוע והוא מת לי בידיים. חזרתי אל פקודיו, ני

בריצה לפלוגתי. באנר והאחרים כבר נסוגו מהמקום שלהם. פגשתי רק את 
 המאסף, רפול איתן ועוד אחד, ויחד איתם הגעתי לכביש".

ארי הבטיח -הגיעו אליו זורע ושפר. בן ,ארי-אל בןחזר לפני ששלם  
א הלך לשדה הקרב כדי לפקד על הפלוגה להם לחפות על הנסיגה. הוא ל

שנותרה ללא מפקד, ולא שלח כוח לחלץ את הנפגעים. "אתה מפקד גדוד", 
ארי לזורע. "תוציא את הפלוגה מהשטח". יוסף טבנקין סיפר שהוא -אמר בן

ארי לחלץ את הפלוגה של חיים פוזננסקי מנבי סמואל. אליהו -פקד על בן
ר עם המטה ודיווח: "האנשים של פוזה ארי התקש-)רעננה( סלע סיפר שבן

בורחים". שפר חזר אל כיתתו באיזור הקרב, וזורע חזר אל גניגר וניסה לארגן 
אבל החיילים לא נשמעו לו. לדבריו, שמע אותם אומרים זה לזה:  ,את הנסיגה

"אל תשמע בקולו, הוא לא מהפלמ"ח". לימים סיפר: "רציתי להוביל אותם 
 ישר ונפגעו". בשטח מת, אבל הם חתכו

. את הפצועים שלח בית איכסאהעתודה נסוגו ל גניגר וחלק מכוח 
מהפלוגות שהסתערו על נבי סמואל ברחו רוב הניצולים,  גניגר אל הכביש.

דרור, ישראל ז"ק ורפאל שפר, -אברהם בן ,ואת מיעוטם חילצו מפקדי הכיתות
גים. פצועים החובש אברהם קלר והחבלן מרדכי רון. חמישתם חיפו על הנסו

רבים נשארו בשדה, ואפשר להניח שאחדים נרצחו בידי הערבים, ושאחרים 
אהרון פייגנבלט. פקודיו של המ"מ אחד מהם היה  .פוצצו את עצמם ברימונים

דרור סיפר שפקודיו -ארי, שלא היו רחוקים, לא באו לעזרתם. אברהם בן-בן
ים. אחרי שנים אמר פורת ירו בנסוגים מפני שחשבו שאלה ערב-של מרדכי בן

____________________________________________________ 
ארי לא התמודד בספרו עם אירוע קשה זה ועם דומים לו, אירועים המצביעים על תפקודו הלקוי -. אורי בן 110

 אלוף.-בקרב זה, ומציגים באור מגוחך את תדמיתו כקצין מהולל בדרגת תת
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פינוי הפצועים, עברנו -שפר: "על הכתם הזה, אי
לסדר היום". ישראל ז"ק סיפר שהוא ארגן לנסיגה 
עשרים חיילים. ביניהם שני פצועים. הם ירו אש 

עשן ובחסותם -מרוכזת על הערבים, זרקו רימוני
 נחלצו הנסוגים משטח האש.

-בן כדור פגע בראשו של החובש יואל 
דב. כשחזרה אליו הכרתו סבר שהוא בודד בשטח 

גשו אליו הערבים, יושלף רימון, כדי להתאבד אם י
ואז ראה לידו חייל ממחלקתו. השניים התקדמו 
יחד והגיעו לבוסתן בו רוכזו הפצועים. משם הלכו 

פורת -, סיפרו למרדכי בןבית איכסאעם האחרים ל
 ין, שהיה על הכביש.שקרה, והמשיכו ללכת אל המטה של טבנק את

ליד העץ איבד חיים פוזננסקי את ההכרה וזהבי אמר בייאוש: "אין  
מה לעשות! פוזה הלך!" רופא לא היה בשטח, חובש לא נראה בקרבת מקום, 
ערבים ירו והתקרבו אל העץ. זהבי נפגע ברגלו, הוציא רימון, שלף את נצרתו 

ק אותו על הערבים. אחדים כדי להתאבד. מרדכי רון לקח ממנו את הרימון וזר
מהם נפגעו והאחרים ברחו. רון הניח את זרועו של זהבי על כתפו, סייע לו 
לדדות על רגל אחת והוביל אותו, תחת האש, אל הבוסתן. כדור פגע בכתפו 

 של רון, והוא לא סיפר על כך לזהבי.

גדעון שפרן: "שכבתי פצוע, לא רחוק מהמסגד, והבנתי שלא יאספו  
. בביירות, אחי הרוויח אותו מקצין בריטי במשחק קלפים אקדחיה לי אותי. ה

הנחתי אותו על רגלי. נזכרתי בהורי, באחי. היה לי חור בפרצוף והיה לי חם 
ורטוב מהדם. קמתי ללכת. הייתי מטושטש כמו שיכור. ירו מכל הכיוונים. 

משכתי. כדורים זמזמו סביבי. זה לא הזיז לי. איבדתי כוח, נפלתי, קמתי וה
 עברתי ליד אנשים פצועים. הגעתי לגבעה אחרת ושם פגשתי את אביזוהר".

בית רוב פקודיו של גניגר היו בהלם כשהורה להם מפקדם לברוח ל 
חיפו על  ,אביזוהר נחשון, שלמה ארז והלל שיגלוב ,. מפקדי הכיתותאיכסא

הם. נסיגתם במקלעי ברן, עד שהגיעו למקום בטוח יחסית, ואז התקדמו אלי
והערבים  בית איכסאהחיילים לא חיכו למפקדיהם. הם המשיכו לרוץ לכיוון 

ירו אחריהם. נחשון סיפר: "הלכתי לבוסתן. ראיתי כאפיה אדומה מאחורי 
סלע. דרכתי את הסטן, וכשהתקרבתי ראיתי שזה גדעון שפרן, פצוע בלסת. 
מישהו חבש אותו. מה שחשבתי לכאפיה היה תחבושת ספוגה בדם. גדעון 

 שלמה ארז
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מסתי אותו על אמר לי, 'אביזוהר, אל תשאיר אותי'. הוא גדול ואני קטן אבל הע
-הגב ונשאתי אותו לבוסתן. לא רק ערבים ירו עלינו, אלא גם החבר'ה של בן

ארי שניסו לחפות על הנסיגה. הנחתי את גדעון על אלונקה, ושלושה אנשים 
ואני הובלנו אותו לכביש הראשי, לאמבולנס". שפרן: "על הכביש קיבלה אותי 

. חיברה את הלשון שלי מינן שעדיין נושם-חנה יפה. היא חשבה שאני בר
חולים בירושלים. שם -ללסת בסיכה, כדי שלא אבלע אותה, ושלחה אותי לבית

פאשלה בנבי סמואל. לא היה שום  הייתהנון. אני בטוח ש-פגשתי את יוחאי בן
( לא דיברנו 1987חרוד. עד היום )יולי -יוסף. יוספ'לה בעין-תחקיר. אני בתל

 על זה".

רבה פצועים בשטח. רצנו, ערבים רצו שלמה יהלומי: "השארנו ה 
אחרינו, כל אחד הציל את עצמו. מרחוק ראיתי את אורי באנר, עומד על סלע 

 ומחלק פקודות".

 

 . "הערבים היו אכזריים יותר מהנאצים"16
 

ארי: "אורי אמר לי להתקרב לנבי -החובש אברהם קלר, מהפלוגה של בן
שם נסיגה  הייתהעתי כבר סמואל, לסייע לחלץ פצועים ולטפל בהם. כשהג

נון -קרקע מוסתר. לשם הביאו את יוחאי בן מבוהלת. הבאתי פצועים לקפל
ואת יענק'לה זהבי, שנפצע משבעה כדורים ברגל. יענקל'ה צעק, 'פוזה! אני 
לא יכול לעזוב אותך!' הבאנו לוואדי עשר אלונקות, חבשתי את כולם 

ה. הבריאים זרקו לארץ את והמשכנו בנסיגה, ופתאום נורתה עלינו אש חזק
-קאדר אל-הפרבלום של עבד אל אקדחהאלונקות עם הפצועים וברחו. לי היה 

חוסייני. השגתי את האנשים שהתחבאו בין הסלעים ואיימתי לירות במי שלא 
יחזור לשאת אלונקה. הם נבהלו וחזרו. אחד האנשים שהרימו את האלונקה 

תי את ההרוג בצד הדרך. יוחאי צעק נהרג, ויוחאי נפצע ברגל. הנח ,של יוחאי
אלי, 'אברהם, תשאיר אותי ותן לי רימון!' לא יכולתי לשים לב אליו. אמרתי 
לבחורים שסחבו את האלונקות, 'רוצו קדימה וגמרנו'. יוחאי המשיך לצעוק 
ואני אמרתי לו, 'אתה מפקד גדול אבל עכשיו אני המפקד ואתה לא תיתן לי 

, שם עזרו לנו בית איכסא, אז תשתוק'. הגענו לידך-הוראות. אחד נהרג על
 אנשים לשאת את הפצועים.

"הרבה פצועים לא חילצנו. את אלה שנפגעו ליד נבי סמואל לא  
פורת -חילצנו. כל מי שתפסתי אמרתי לו, 'בוא, נוציא פצועים'. מוטקה בן
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משפחתי נהרגו  והאנשים שלו לא באו לעזור. אני הייתי באירופה, כל בני
נות ההשמדה, רק אני ואחי נשארנו, ואני אומר לך שהערבים היו אכזרים במח

מין לפה של אנשים לפני -יותר מהנאצים. הם חתכו ראשים, הכניסו אברי
 אדם.-שמתו. הם לא בני

"אחרי הקרב לא היה תחקיר. אף אחד לא שאל אותי איך חילצנו  
שיתי, ואחרי נבי פצועים ומדוע לא כולם חולצו. אבל אנשים סיפרו על מה שע

 סמואל מינו אותי למפקד הרפואה הגדודי".

ארי, כתב ביומנו שהערבים -יעקב פורניקי, חייל בפלוגה של אורי בן 
צלפו על החסימה ממרחק שש מאות מטרים ולא התקרבו אליה. "בדרך חזרה 
נפגשתי עם שרידי פלוגת פוזה", כתב פורניקי. "שמענו את אשר קרה להם. 

ארי, אמר, -נועם רנן, גם הוא מפלוגת בן 111ענבים".-הגענו לקרייתבצהריים 
בית קשר. רצנו ל-אחרי שנים: "לא סייענו לפוזה מפני שלא היו מכשירי

, דרך האוכף, ומשם לכביש הראשי לירושלים. על הכביש ראינו את איכסא
 יוספ'לה. הוא לא שלט במצב".

עם האנשים שלו. על מאיר זורע: "הגעתי לכביש שיוספ'לה עמד עליו  
שכמי היו עשרה רובים שחיילים השליכו אותם בנסיגתם. אמרתי ליוספ'לה, 

( 1981-'אני רוצה לדבר איתך בארבע עיניים', אבל עד היום )הדברים נאמרו ב
לא דיברנו על הקרב ההוא, ולא מפני שלא רציתי. פגשתי אותו מאז מאות 

 פעמים. יש לי הרגשה שמזה הוא מתחמק.

תי לירושלים, לפגישת מפקדים עם דויד שאלתיאל. איחרתי קצת "נסע 
ולא הספקתי להחליף בגדים, ושאלתיאל גער בי על האיחור ועל הופעתי 

 בית איכסאהרשלנית. בגדי היו מלאים דם ואבק. אמרתי לו שכבשנו את 
ושנכשלנו בנבי סמואל. הוא לא שאל לפרטים והחל מיד בדיון על ארגון 

סוף מלחמת העצמאות לא דיבר איתי אדם מוסמך על קרב נבי הגדוד שלי. עד 
 סמואל. ניסיתי כמה פעמים לדבר עליו עם מפקדים בכירים".

 
 
 
 

____________________________________________________ 
 .ארכיון המחבר. 111
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 . "ראינו איך ערבים יצאו לשחוט פצועים"17

 
לכביש. היו  בית איכסאפורת וכמה מפקודיו סייעו לשאת פצועים מ-מרדכי בן

פורת -. בןבית איכסאסמוך לאלה הפצועים שאברהם קלר וחבריו הביאו עד 
ופקודיו לא ניסו להגיע לסביבות נבי סמואל. יצחק אשכנזי, מפקד מחלקה 

עליתי, בפקודת  בית איכסאפורת, סיפר: "אחרי שכבשנו את -בפלוגה של בן
פורת(, על הרכס, כדי לסייע באש מרחוק לחבר'ה בנבי סמואל. -מוטקה )בן

נבי סמואל ובורחים. ירינו במקלעים ראיתי איך האנשים של פוזה מסתערים על 
על הערבים שיצאו מהכפר לשחוט את הפצועים, והם נסוגו". כשנשאל מדוע 

בית לא התקדם לכיוון נבי סמואל ענה אשכנזי: "תפקידנו היה לאבטח את 
, וזה היה לאור היום. אילו הלכנו לנבי סמואל זה היה הסוף שלנו, ולא איכסא

מימון, אמר: "ייתכן -קודו של אשכנזי, יוסף בןקיבלנו פקודה ללכת לשם". פ
 בית איכסאשאנשים שלנו נפגעו מהכדורים שירינו". יעקב )קובה( שור: "מ

 ראינו ברור את החבר'ה הפצועים. לא הוצאנו אותם. הם נשארו שם".

בית החבלן יצחק )טיבי( בראון: "הייתי עסוק בפיצוץ הבתים ב 
והיה מפוזר בכל הכפר. אני לא יודע  . רוב הכוח שלנו לא היה פעילאיכסא

מדוע לא הלכו לעזור. כשהגיעו הפצועים הראשונים מנבי סמואל פשטנו את 
בית מעילי ההסוואה, ועם שני רובים הכנו אלונקות. היה אפשר לשלוח עזרה מ

 לנבי סמואל". איכסא

 
 112. המג"ד שחילץ את עצמו18 

 
פרי היו, כמוהו, ימאים מפלוגה י' של  המשוריינים של מיכה רבים מאנשי כוח

הפלמ"ח, וניסיון קרבי יבשתי לא היה להם. האחרים באו מפלוגות שונות. 
, וראו שהדרך תלולה ומשובשת, בית איכסאאחרי שנתקלו במחסומים בדרך ל

____________________________________________________ 
. 1987בפברואר  27, ,"העיר" ו"כל העיר"1987אפריל ומאי -. על פרשת הרדאר ראה: "מוניטין", מארס 112

אחרי שפרסמתי ב"מוניטין" את אירועי קרב הרדאר, פרסם הבעלים של הירחון, חיים בראון, מאמר הסתייגות 

והתנצלות בעמוד הראשון, למרות שהוא לא הפריך שום עובדה ושום טיעון. הדבר מלמד על מידת הלחץ 

מיה( לא לחקור ולא לפרסם את האמת על שהפעילו אנשי הפלמ"ח לשעבר על אמצעי התקשורת )וגם על האקד
 קרבותיהם.
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המטה של יוסף טבנקין, ומשם נסעו, בפקודתו של טבנקין  חזרו אל משוריין
ד" בפיקודו של מאיר אברהם( לכיוון נבי ויחד איתו )ועם "משמר המג"

בידו. במטה, הערבי החמישה, מחנה הרדאר והכפר -מעלהקיבוץ סמואל, דרך 
ליד מוצא, נשאר קצין המבצעים הגדודי, אליהו סלע, כממלא מקומו של 

כן כבש הגדוד הרביעי את בידו ופוצץ בו בתים -טבנקין. ארבעה ימים לפני
באפריל לא היה ידוע אם הכפר  23-שלמים, וב אחדים, אבל רוב הבתים נשארו

עדיין ריק או שכמה מתושביו חזרו אליו, ואולי לוחמים ערבים תפסו בו 
 ארי הוטרד באש מכיוון בידו.-עמדות. כך או כך, הכוח של בן

החמישה יצאו המשוריינים של -ממעלה 
בפיקודו של  ,באפריל 23-אור ל פלוגת המטה,

רכב לא -וכלי ,המשוריין של טבנקיןומיכה פרי, 
משוריינים עם ציוד. החלוץ של השיירה עבר ליד 
בסיס הרדאר בחסות החשכה, אבל השחר עלה 
לפני שהגיע לבידו. אחרי חילופי הדברים של 
טבנקין עם פוזננסקי, או עם זהבי, או עם הַקשר 

 שונות(זיס )כאמור, הגרסאות לשיחה ההיא 
להתקדם.  המשיכה השיירה ,הקשר במכשיר

המשוריין הראשון, ששמואל )עבדול( פירסטנברג 
ישב בו, ושעודד זלצר פיקד עליו, נתקל במחסום 

מיכה פרי סיפר: "עקפתי את המשוריין הראשון, פרצתי את המחסום  113ונעצר.
ועוד שני מחסומים, והמשוריין שלי נעצר על המחסום הרביעי. מכל הצדדים 

תה עלינו אש. ערבים חמושים נזעקו מכל כפרי הסביבה וקרבו אלינו. גם נור
המשוריינים האחרים נתקעו )בסביבות בסיס הרדאר(. לא ידעתי מה קורה 
מאחורי". זלצר: "מחוץ לעבדול היו במשוריין שלנו מפעיל האם. גה. רחמים, 

נית, הרובאית מיכל דלריצ'ה, חובש ממחלקת קפריסין שדיבר רק אידיש ופול
. היריות התחילו כשלוש מאות מטר מהכפר בידו. לוויטההנהג עמי ואליעזר 

ראינו דמויות. רחמים ניסה להוציא את קנה המקלע והתברר שהאשנב המיועד 
ם. גה. הגרמני לעבור. אמרתי לו לרדת לאלברן האנגלי אינו מאפשר 

מהמשוריין, לתפוס עמדה בין הסלעים ולירות משם. הוא פחד, נשאר 

____________________________________________________ 
. ראיונות עם יוסף טבנקין, שמואל פירסטנברג, מיכה פרי, גבריאל רפופורט ומאיר אברהם, אורי בוגין 113

 .211-208ועזרא ניצן; יצחק לוי, "תשעה קבין", עמ' 

 

 יענקלה זהבי
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במשוריין וירה לעבר הערבים  במקלע בלא כוונת. התוצאות היו מפוקפקות". 
פירסטנברג: "יוספ'לה נסע במשוריין השני. הוא פקד על המשוריינים לחזור 

החמישה. הנהג שלו לא הצליח לסובב את המשוריין ונתקף בהלם. -למעלה
משוריין יוספ'לה גער בו אך ללא הועיל". לדברי פירסטנברג, ירד טבנקין מה

 החמישה.-התקוע, עלה על משוריין אחר ונסע איתו למעלה

מפקד "משמר המג"ד" מאיר אברהם: "עם היריות הראשונות החליט  
יוספ'לה לעזוב את המקום. הוא פקד עלי לרדת עם האנשים שלי מהמשוריין, 

קובייבה ובידו, להציב -לתפוס עמדות על המדרון של גבעת הרדאר לכיוון אל
החמישה. הוא לא אמר לנו -ייה ולמנוע מהערבים להתקדם למעלהיר-מכונת

שום דבר על האנשים שהתקדמו לפנינו, והסתלק. זה נראה לי מוזר: המג"ד 
החמישה, ליד -מסתלק ברגע שנשמעות היריות הראשונות". בדרכו למעלה

בסיס הרדאר, פגש טבנקין את המשוריין של מפקד המחלקה המסייעת, דב 
שם. חקלאי: "שאלתי אותו מה קורה. הוא אמר לי, 'המשוריין חקלאי, שנעצר 

החמישה'. הוא -אפשר להמשיך. נסוגים למעלה-עם הדווידקה נתקע בסלע. אי
 נסע ואני נשארתי, מחכה לפקודה של מפקדי הישיר, מיכה פרי".

אם אכן היו בכוח של פרי עשרה משוריינים, שישה מהם נעצרו או  
נחלצו. כך או כך, המשוריינים שנשארו תקועים 
בשטח מוכה האש, היו ארבעה. על גבי הרביעי 

אינטש.  3בטור, היו מרגמת דווידקה ומרגמת 
-נסעו בו שני מפעילי הדווידקה, אורי בוגין ובן

מרגמה, ציון עינב )טרייבוש(, שני מפעילי ה
עזרא ניצן וחיים לידור, ועשרת שומרי הדווידקה, 
בפיקודו של מנחם קאופמן. הרץ האישי של 
טבנקין הגיע אל המשוריין הזה. אורי בוגין 
סיפר: "המשוריינים שלפנינו נעצרו במחסומים, 
ואנחנו נעצרנו אחריהם, על השביל. נורו עלינו 
יריות דלילות מרחוק. הנהג, שלום צורי, ניסה 
לתמרן את המשוריין. אולי מישהו פתח את 

הדלת, אולי כדור חדר דרך האשנב. צורי נפצע 
בידו ואיבד את השליטה. המשוריין הידרדר 

ציון עינב( היחיד מכולנו שידע לנהוג, לקח את -לוואדי ונעצר בסלע. בנץ, )בן
ההגה וכמעט הצליח לחזור עם המשוריין לדרך, אבל כשהיו שני הגלגלים 

 מאיר אברהם
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ם על הדרך נעצר המשוריין, ולא הצלחנו להזיזו. נשארנו תקועים עד הקדמיי
סוף הקרב. בחור צעיר מאוד הגיע אלינו והביא הודעה מיוספ'לה, 'אל ייאוש, 
תחזיקו מעמד, באים לחלץ אתכם'. אמרנו לו, 'בסדר'. הוא הסתלק וחזר אלינו 

יוספ'לה עם הודעה נוספת, שוב הסתלק ושוב חזר. מישהו אמר לו, 'תגיד ל
שלא ישלח אותך, מסוכן להסתובב כאן'. יוספ'לה שלח אותו בפעם החמישית. 

 הוא נפגע מכדור ונהרג, וכך נותק הקשר שלנו עם יוספ'לה".

עזרא ניצן: "כדור ריטש את ידו של שלום. המשוריין הידרדר ופגזי  
הדווידקה והמרגמה שבתוכו עפו לכל עבר ופצעו אנשים. חששנו שפגזי 
הדווידקה יתפוצצו בגלל החבטות. אחרי שהמשוריין נעצר והרוחות נרגעו 
קצת, נתן לי שלום ארנק ואמר, 'תמסור את זה לאמא שלי, ותאמר לה שאני 
מבקש ממנה סליחה על כל מה שעשיתי'. עודדתי אותו ואמרתי לו שהוא 

 יחזור, עם כולנו".

קשר על מה ה ארי במכשיר-טבנקין סיפר שכאשר דיווח לו אורי בן 
החמישה, אל -שקרה בנבי סמואל, עזב את המשוריינים וחזר, דרך מעלה

המטה שליד מוצא, כדי לנהל את הקרב. "כשעברתי בבית פפרמן פקדתי על 
עוזי נרקיס לשלוח מחלקה לרתק באש את הרדאר, כדי לסייע בנסיגה", סיפר 

 ".ענבים, נתקלה באש ונעצרה-טבנקין. "המחלקה הזאת יצאה מקריית

 
 העזרה שלא הגיעה  .19

 
הסמג"ד עוזי נרקיס סיפר שבאותו בוקר הכין את 
שיירת הביצורים, כדי שתיכנס לנבי סמואל אחרי 
שפוזננסקי ופקודיו יכבשו אותו. כשקיבל את 
ההוראה מטבנקין, שלח נרקיס מחלקה לשטח, 
לסייע לפרי ולפקודיו בנסיגתם, ולא הצטרף 

114למחלקה זו.
 

על המחלקה ששלח נרקיס פיקד יוסף  
"לפנות  יהלום. סיפר סגנו, ברל'ה זילברברג:

בוקר בא מישהו, העיר אותנו ואמר, החבר'ה 

____________________________________________________ 
 של עוזי נרקיס. 87. א"צ, עדות מס'  114

 עוזי נרקיס
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נדפקו בנבי סמואל, הם רצים חזרה בתפזורת. צריך לצאת לשם מיד ולאבטח 
עשר  אותם. לא אמרו לנו שמשוריינים תקועים באיזור הרדאר. יצאנו, חמישה

 א הכרתי, לכיוון הרדאר.  בין בית פפרמן לרדאר ירו עלינו".איש, בדרך של
החמישה נתקלנו בשריונית -יוסף יהלום: "אחרי שיצאנו מהשער של מעלה

בריטית, ומפקדה פקד עלינו לעמוד. התעלמנו ממנו והמשכנו. מן השריונית 
ירו באוויר. כאשר הבריטים ראו שאיננו נענים הם הסתלקו. מרחוק ראינו 

ים שלנו ואנשים נסוגים. תפסנו עמדות וירינו כדי לחפות עליהם. משוריינ
כך התברר שהקליע -ערבים ירו עלינו ונסוגונו למחצבה. בדרך נפצעתי. אחר

הלך  ,מאיר טפר ,לא חדר לגופי ונותרה רק כווייה". זילברברג: "מפקד הכיתה
ו החמישה בא-היינו על מדרון קדמי, ואנשים ממעלה 115בראש, נפגע ונהרג.

לחלץ אותנו. חוץ מטפר לא נפגע אף אחד מאיתנו. חזרנו לבית פפרמן, ובאותו 
 יום לא הפעילו אותנו שוב".

מפקד הכיתה שמואל רונן: "הלכנו במרכז הכוח, אחרי יוסקה יהלום.  
ירדנו מול גבעת הרדאר. במרחק כשמונה מאות מטר מאיתנו זיהינו כמה 

הגרב שלו וסימן להם  בכובע אנשים. ערבים רדפו אחריהם. יוסקה נופף
שיבואו אלינו, ואז נפתחה עלינו אש מכיוון הרדאר. הופתענו. תפסתי מחסה 
מאחורי סלע קטן. יריתי לכיוון המבנים של בסיס הרדאר. האש התחזקה. 
פקדתי על האנשים לסגת בחיפוי הדדי. הגעתי למחצבה, ומיד הגיע לשם גם 

אמר לי לחזור  שדה הקרב. יוסקהיוסקה יהלום. היו שם פצועים שהגיעו מ
לשטח האש ולומר לחבר'ה לסגת למחצבה. רצתי וצעקתי, 'מאירקה, בוא!' 
אין קול ואין עונה. לא ראיתי אף אחד. חזרתי למחצבה ויוסקה שלח אותי 

עם בראונינג.  116לבית פפרמן, להזעיק עזרה. בדרך פגשתי את יואב מללי,
ית פפרמן אמרו לי לא לחזור, ויותר אמרתי לו שימטיר אש לכיוון הרדאר. בב

 אינני זוכר".

דב ישראלית, שהיה אז מפקד כיתת טירונים, סיפר: "שלחו אותנו  
החמישה. אף אחד לא אמר -לפנות חבר'ה שנתקעו בדרך מנבי סמואל למעלה

לנו כלום על הרדאר. בסביבות הרדאר פגשנו חבר'ה שסחבו פצועים, ועזרנו 
כך לא -ענבים. בזה נגמר הסיפור. אחר-לקרייתלהם לסחוב ארבעה פצועים 

 יצאנו לשטח".

____________________________________________________ 
 . אחיו של אריה טפר )עמית(. 115
 החמישה; ראיון עם שמואל רונן.-שהיה במשוריין של דב חקלאי, וחזר עם חבריו למעלה.  116
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 . "מיכה ברח. צריך לברר את הפרשה"20 

 
מפקד המשוריין עודד זלצר: "כדורים חדרו מהגג 
וריקושטים קפצו במשוריין מקיר לקיר. אחד הלוחמים 
חטף ריקושט בכף ידו. החובש טיפל בו. מיכל נפצעה 
בפניה ודם רב כיסה את לחייה. ביקשתי מהחובש 

בחלק האחורי של המשוריין,  הייתהלחבוש אותה. היא 
בע על הגג ואמר, הוא ואני בקדמי. הוא הראה לי באצ

קי'. אמרתי 'אבל אתה החובש'. -'מישיסט!' )יורים( 'או
הוא קם להגיש לה עזרה. כשעבר במרכז המשוריין 
ראיתי זרם דם אדיר מתפרץ מגבו. הוא נפל פצוע על 
מיכל. זחלתי אליו על רצפת המשוריין, הרמתי את 
מעילו, שלפתי את חולצתו וגיליתי בגבו שני חורים 

אמר ביידיש, 'אני הולך למות'. ניסיתי  צמודים. הוא
לעצור בכף ידי את שטף הדם. הוא נאנח ומיכל ניחמה 
אותו. מישהו מסר לי תחבושת אישית ובעזרתה עצרתי את הדם. מיכל הפצועה 

כך חבשתי את מיכל. במשוריין נקוותה שלולית דם. היה -ליטפה את פניו. אחר
ת הערבים היה היסטרי ושיגע ריח חריף של אבק שריפה ודם. הנהג שראה א

את רחמים המקלען שירה עליהם. עבדול, בעל הדרגה הגבוהה במשוריין, ישב 
ושתק. המקלען התחיל לצרוח. נתתי לו סטירה. ואז שמעתי קול מבחוץ:  "יש 

 לכם פצועים?" 
המשוריין של מפקד הכוח, מיכה פרי, חלף כאמור על פני המשוריין  

נועו כבה והנהג לא הצליח להתניעו מחדש. פרי הראשון של זלצר, נעצר, מ
החמישה. סגנו, גבריאל רפופורט, הגיע אל המשוריין -החליט לחזור למעלה

של מפקדו, מילא אותו בפצועים והתניע אותו בהילוך אחורי. בדרך חיבר את 
המשוריין של פרי למשוריין אחר, שנתקע, אבל לא הצליח לגרור אותו, ואז 

יתק, תחת האש, את הגרר, חזר אל ההגה והמשיך לנסוע ירד מהמשוריין, נ
ו כמעשה הפלוגה וסגנו עש-החמישה. מפקד-בהילוך אחורי לכיוון מעלה

  117המג"ד: נטשו את פקודיהם.

____________________________________________________ 
 . סדרת ראיונות עם גבריאל רפופורט. 117

 עודד זלצר
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זלצר: "מפקד הפלוגה, מיכה, צעק, 'מה העניינים אצלכם?' דיווחתי  
שלנו לו על פצועים, והוא הורה להעבירם למשוריין שלו. פתחנו את הדלת 

מימין והוא את הדלת שלו משמאל, נוצר קיר מגן והעברנו את מיכל ואת 
החובש למשוריין שלו. פצוע היד לא רצה להתפנות ונשאר איתנו. עבדול 
שאל: 'מה הלאה?' מיכה ענה: 'השארו במקום ותמשיכו להתגונן עד שאני 

 ענבים עם תגבורת'. התבוננתי במשוריין של המפקד נוסע-אחזור מקריית
ברוורס למקום מבטחים. עכשיו אנחנו היינו חוד החנית, והמשוריין הקרוב 
ביותר אלינו נמצא כשלוש מאות מטרים מאחור. בקו האופק ראיתי שלושה 
משוריינים שלנו ושום כוחות נוספים, ומסביב המוני ערבים. נעשה לי חושך 
 בעיניים. מרגע שמיכה הסתלק עם המשוריין שלו, נצמד עבדול לאשנב

 האחורי ולא עשה דבר. רחמים המשיך להמטיר אש מהמקלע".

"נסענו לאחור בלי צמיגים. בדרך אספנו אנשים וניסינו להציל  :פרי 
ענבים. בבית פפרמן פגשתי את יוספ'לה -משוריין נוסף ולהביאו לקריית
החולים. -ענבים, להוריד את הפצועים בבית-ואמרתי לו שאני נוסע לקריית

 משלחת יצאה לחלץ את המשוריינים. אני לא הייתי מעורב בזה".

גבריאל רפופורט סיפר: "המשוריין עם  
הדווידקה היה בוואדי ולא יכולנו לחלץ ממנו את 

החמישה רציתי -האנשים. אחרי שהגענו למעלה
לחזור לרדאר, אבל מישהו ממטה הגדוד אמר לי 

כך נודע לי שהכוח -שכבר שלחו לשם כוח. רק אחר
-הזה נתקל באש ונעצר. נסעתי עם מיכה פרי לקריית

הורדנו את הפצועים. מיכה אמר לי ללכת ענבים ושם 
לישון. שאלתי, 'מה עם התגבורת?' והוא ענה, 'נצא 
לשם מחר'. היו לי שם חברים, דאגתי להם, לכן 
חזרתי לבית פפרמן. שם אמרו לי שתגבורת יצאה 
לרדאר, ולא היה טעם שאצא לבדי. התקלחתי, בפעם 
יכולתי. בערב הביאו את הראשונה אחרי חודש, בלי סבון. ניסיתי לישון ולא 

 ההרוגים". 
אינטש, לפנינו נסע  3דב חקלאי: "במשוריין שלנו היו שתי מרגמות  

משוריין עם חבלנים ואחרינו משוריין עם מקלע בינוני. פתאום נפתחה עלינו 
אחת ואז  אש לא חזקה. השיירה נעצרה. היה ערפל כבד. הערפל נמוג בבת

עים, והם ירו עלינו משם. הנהג שלנו התחזקה האש. ראינו ערבים בין הסל
, בפעם הראשונה וטראומטינפצע, וגם אני נפצעתי קל. בשבילי זה היה חדש 

 דב חקלאי
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הייתי בקרב עם פצוע. יצאתי מהמשוריין והתקדמתי ברגל לראש הטור. ליד 
אחד המשוריינים ישב בחור וצעק, 'להסתובב ולחזור אחורנית!' אמרתי לו 

דה בין המשוריינים. הוא היה בהלם, לא שירוץ אחורה ויעביר את הפקו
התייחס לדברי והמשיך לצעוק. רצתי לסוף הטור ואמרתי לנהגי המכוניות 

כך פגשתי את -משוריינות להסתובב. הם הסתובבו ונסוגו. אחר הבלתי
יוספ'לה, וזמן קצר אחרי זה הגיע אלינו מיכה פרי. שאלתי אותו, 'לאן אתה 

ת'. אמרתי לו, 'מה תגבורת! נחלץ מכאן נוסע?' הוא אמר, 'להביא תגבור
כולנו'. היה ויכוח בינינו. בסוף הוא אמר, 'אני נוסע, ואתה המפקד פה'. הוא 

מללי עם צוות המקלע הבינוני ואמרתי להם, 'נחפה הסתלק. הורדתי את יואב 
על החבר'ה וניסוג 
אחרונים'. תפסנו עמדות 
בשלוחה של הרדאר. הגיעו 

שים אלינו משוריינים ואנ
אחדים. האנגלים ירו 
מהרדאר לכיוון שלנו. לא 

לי  הייתהנפגענו מהם. 
הרגשה שהם יורים כדי 
להבריח את הערבים 

מאיתנו. הייתי בטוח שהם 
יעזרו לנו להיחלץ. כשחדלו להגיע משוריינים ואנשים מכיוון בידו, הייתי 

החמישה. בדרך פגשנו את -האחרונים, והלכנו ברגל למעלהבטוח שאנחנו 
החובש מיכאל קוטיק. הוא חבש פצוע. שאלתי אותו אם הוא זקוק לעזרה. 

החמישה. )ראה להלן( -השיב בשלילה ואמר שהוא יגיע עם הפצוע למעלה
הגענו לבית פפרמן ושם פגשתי את יוספ'לה. אמרתי לו, 'מיכה ברח. צריך 

וא אמר, 'נברר'. מאז לא ראיתי את מיכה, עד הלוויה של לברר את הפרשה'. ה
  יוספ'לה, אחרי ארבעים שנה, ובירור לא היה".

 
אורי בוגין: "ראינו את המשוריין של מיכה פרי מסתלק, וביקשנו  

ממנו לעזור לנו ולתת למשוריין שלנו דחיפה, כדי ששני הגלגלים האחוריים 
עיק עזרה ושמיד יחזור. נשארנו יעלו על הדרך. הוא אמר שהוא נוסע להז

לבדנו בשטח. לידנו נהרג הרץ של יוספ'לה. הערבים התקרבו אלינו. לא עזבנו 
  את המשוריין, כדי לא להפקיר את הדווידקה".

חיים גורי ויוסף טבנקין ,(בני מרשק )מימין  
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עזרא ניצן: "מפקד המשוריין, מנחם קאופמן, אמר לנו ללכת אל  
ים מיכה ולשאול אותו מה לעשות. המשוריין שלו נעצר במרחק כמאה מטר

החמישה. התנדבתי ללכת. -מה לפני שהסתלק למעלה-מאיתנו, ועמד שם זמן
ירדתי מדלת החילוץ שבתחתית המשוריין, התקדמתי בדילוגים וחטפתי 
ריקושט ביד. נכנסתי למשוריין של מיכה, אמרתי לו שאנחנו תקועים, הצמיגים 

ייעץ עם מפונצ'רים ויש ציוד יקר על המשוריינים, ושאלתי מה לעשות. הוא הת
אפשר, אז -כך אמר, 'תגיד למנחם לפרוץ בכל מחיר, ואם אי-מישהו ואחר

לסגת עם הדווידקה והמרגמה'. התרגזתי. מה זה לפרוץ בכל מחיר? הסברתי לו 
שאיננו יכולים לנסוע, אבל הוא חזר על הפקודה. חזרתי אל המשוריין. 

 ים".  האנשים כבר היו מחוץ למשוריין.  מנחם אמר לי שאנחנו נסוג

 

 . "קחו לפחות את הפצועים"21
 

בוגין: "אחרי שעתיים עשינו סימפוזיון והחלטנו ללכת ברגל. ארבעה יצאנו 
בנץ, חיים לידור, זכריה מזרחי )זכרוב( ואני. הוצאנו את  –מהמשוריין 

הפצועים מהמשוריין והנחנו אותם בתוך כוכים. החובש נשאר איתם. ארבעתנו 
ענבים. -הקברות של קריית-אר לגבעה, והגענו לביתהלכנו בוואדי, בין הרד

יוספ'לה קרא לבנץ ולי למטה הגדוד ונזף בנו, בנוכחות אנשי המטה שלו, מפני 
שהפקרנו את הדווידקה. כל הנוכחים היו בדעתו, ורק רעננה אמר שעשינו נכון. 
אנחנו נתנו להם מנה והשתקנו את כולם. יוספ'לה היה בשבילנו חצי אלוהים, 

 התאכזבנו ממנו במקרים אחדים, וזה היה אחד מהם". אבל

הנהג, שלום צורי: "אורי בוגין פקד עלינו לצאת ולסגת, כל אחד  
לכיוון אחר. הייתי פצוע ואיבדתי דם רב. איתי היו שני בחורים. הם רצו לסחוב 
אותי. התנגדתי. אמרתי להם שידאגו לעצמם ושישאירו אותי בשדה. שכבתי 

עלי מכל הכיוונים. התגלגלתי לוואדי ואיבדתי את ההכרה.  חיטה. ירו-בשדה
לפנות ערב שמעתי ארבעה ליגיונרים מדברים ערבית. נופפתי אליהם בידי. הם 

גוש'. הם נשאו אותי בשמיכה -ניגשו ושאלו מי אני. אמרתי בערבית, 'אני מאבו
ד לרדאר. ביקשתי לשתות. נתנו לי תה עם חלב והרופא הזריק לי מורפיום נג

חולים ברמאללה ואמרו שיש -כאבים. התאוששתי. הם רצו לשלוח אותי לבית
גוש. שוב איבדתי את -שם רופאים טובים. אמרתי להם שאני רוצה להגיע לאבו
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 118נון".-חולים בירושלים. לידי שכב יוחאי בן-ההכרה, והתעוררתי בבית
צבאי  במחנה הרדאר הבינו הבריטים שצורי יהודי, והכניסו אותו למשוריין

גוש עם גוויות הרוגים שנאספו בשדה הקרב. יקותיאל שור, חבר -שנסע לאבו
גוש, נעצר לידנו, והבריטים -הפלמ"ח, סיפר: "משוריין בריטי הגיע לאבו

 שישבו בו נתנו לנו את הפצוע".

 3שניים מאנשי משוריין הדווידקה, עזרא ניצן )ממפעילי המרגמה  
הציוד(, נשארו עם הפצועים. שניהם היו אינטש(, ויורם קניוק )ממאבטחי 

סיפור  התפרסם 1977-כנראה בהלם, וזמן רב עבר עד שחילצו את עצמם. ב
 מאת יורם קניוק, "העיטים". הרי קטעים ממנו:

"ואז נשתררה דממה. נשמעו גניחות  
רק שלוש אחר  הייתהאחרונות והשעה 

הצהריים. רוח החל לנשוב. במעלה הגבעות 
שמעו הדי הרוח כמו נהמה, חולף בתוך נ

שוכות צבר ומאחוריהן מחריצי ואדיות. 
סוכה זנוחה, כמה עצים סוככים עליה, דרך 
עפר משתרכת למעלה, והיריות האחרונות 
שלנו נשמעו כאילו היו כבר נורות בהיסוס. 
התחמושת אזלה וכל אחד נותר לעצמו. 
כאשר תימרן המפקד את הנהג שלו, צעק 

אל תברח!' ידעתי, הכול היה מישהו, '
מסודרת,  ברור... והמתים שכבו בשורה בלתי

בחולצות קרועות שקודם עשו מהן 
תחבושות, בעיניים פקוחות או עצומות, ומן 
הצד שמעתי קול, 'דפקו אותנו.' הבטתי, ולא 
היה עוד האיש. הקול הזה שנדם שכב ביניהם והמשוריין של המפקד הצליח 

משוריינים השרופים, ונשמעו צרורות נמהרים ושריקות יד ה-לעבור מחסום על
כדורים מן הגבעות שנורו לעברו... המשוריין פילס לו דרך ופרץ עוד מחסום. 
נשמע קול נפץ של מוקש ויריות נורו בפראות לעברו, ואילו המשוריינים 
האחרים, הפגורים, העלו עדיין עשן דק של שריפה, ומרחוק יבבו האורנים 

עשרה שנה ושמונה חודשים, שיער חום, עיניים  ואני שם, בן שבעברוח הזה, 

____________________________________________________ 
 1987. ראיון עם שלום צורי במארס   118

 עזרא ניצן
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של  ההמימייעצומות, בגדים קרועים, סטן ריק. רציתי מים לשתות, ליקקתי את 
119כמעט ריקה, ואז לחכות". הייתההמת לשמאלי, לא ידעתי מיהו, היא 

 

 קניוק:הסופר יורם לימים סיפר  
 

קאופמן, ידיד שלי. "איתי במשוריין היה מנחם  
אמרו לנו שעלינו להיות הסחה בקרב של פוזה על נבי 
סמואל. באיזה מקום נתקענו, והמשוריין שלי יצא מכלל 
שימוש. דרך חתחתים. ראיתי את גברוש. הכרתי את 
גברוש, ידעתי שהוא נהג טוב ואמיץ. אני זוכר 
הרפתקאות שאינני יכול למקם אותן, מפני שהחוויה 

כך חזקה. נכנסתי לחור -כל הייתהכך -חרלי א הייתהש
שחור בזיכרון. אני לא זוכר המון דברים מהקרב הזה. יש 
לי בעיה איתו. אני מוכרח לומר שהקרב ליד הרדאר הוא המוקד של כמעט כל 
הבעיות הנפשיות שהיו לי בחיי. שבעה פסיכולוגים צריכים להוציא ממני 

ם מזה, אבל בהם היה קשה שדים כדי שפעם אחת אבין. עברתי קרבות קשי
 121ראיתי מפקד שמסרב לקחת פצועים. 120אחרת. כאן ראיתי מפקד בורח.

ראיתי פצועים שאנחנו חבשנו אותם והם מתו לעינינו. שכבנו בין בידו לרדאר 
-אפשר לסגת ואי-ולא היה מפקד. לא ידענו מה לעשות, לא היו הוראות. אי

י למת. זה מה שאני זוכר, אפשר ללכת. ירינו עד הכדור האחרון. התחפשת
שהתחפשתי למת ולידי שרקו כדורים. באותו זמן לא היה קרב, והערבים ירו 

 בגוויות, ורבים מהפצועים היו חיים. הם נפצעו לא קשה. לכולם היו כדורים
בגוף. מיכה פרי הפקיר את האנשים האלה. בהתחלה נהרגו מעטים. הרוב 

 כך.-נהרגו אחר
 

ווידקה. לא יכולנו לזוז. אני זוכר משוריין, עם "אנחנו שכבנו קרוב לד 
גברוש, מסתובב. אני זוכר את האחוריים של המשוריין כלפינו. מישהו צעק, 
'קחו לפחות את הפצועים!' ומיכה אמר, 'אנחנו הולכים להביא עזרה'. אני 
זוכר את זה ואני לא אשכח את זה. הפצועים היו חבושים בבגדים שלנו, ואנחנו 

____________________________________________________ 
 65, עמ', 1985. יורם קניוק, "ארבעה סיפורים ושיר", הקיבוץ המאוחד,  119
דור הפלמ"ח שפעלה לפרסם בדיות על הפלמ"ח ולמנוע  . מיכה פרי, הרבה שנים כאמור מזכיר עמותת 120

 פרסומי אמת.
 . כנ"ל. 121

 חנה יפה
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עט בלי בגדים, והם אמרו, 'אנחנו לא יכולים, אנחנו ממהרים'. ואני היינו כמ
כך לא היה מי שייתן פקודות -זוכר את האחוריים של המשוריין הבורח, ואחר

 ולא ידענו למה אנחנו שם.

"לא הייתי פצוע. יצאתי בלי שריטה. זה מדהים, הרי מאות כדורים  
נורו עלי. אני זוכר ריח של קפה. במרחק עשרים מטרים מאיתנו ישבו ערבים 
ושתו קפה. הם פחדו להתקרב, מפני שבינינו וביניהם היה פגז דווידקה שלא 

א התפוצץ, והם חשבו שזאת פצצת אטום. אילו קמנו היו יורים בנו. אני ל
ראיתי את הערבים, ראיתי רק קני רובים. אני שומע כדור יוצא מהקנה, אני 

לי הרגשה שמוציאים  הייתהמחכה שהוא יפגע בי, ואני יודע שאני עדיין חי. 
אותי להורג אולי מאה פעמים. דוסטוייבסקי הוצא להורג פעם אחת והחוויה 

יחד איתי קמו עוד רדפה אותו כל חייו ולאורך כל יצירתו. ברגע מסוים קמתי. 
ורצנו לבית פפרמן. הגענו ומזרחי רצה להרוג   122שני אנשים, אחד מהם מזרחי,

את מיכה פרי. הוא לקח את סכין החבלנים שלי, ואמר שהוא הולך לשחוט 
מחסיר. די מהר מיכה נעלם, ואמרו -כך מזרחי נהרג, אולי בבית-אותו. אחר

123הכידון'.שהבריחו אותו לנגב, שם הוא נעשה מפקד אצל '
 

"חנה יפה חבשה אותי בבית פפרמן. היו לי שריטות פה ושם,  
כך סיפרו לי שחזרתי עם מבט של אימה. ישבתי -מהנפילות בזמן הבריחה. אחר

והסתכלתי ככה, ולא יכולתי לזוז. לילה אחד שלחו במשוריין את יצחק שדה 
אותי  אביב, ומישהו מהמפקדים החליט לתת לי חופש, להתאושש, וצירף-לתל

אביב. אמא שלי סיפרה שנכנסתי הביתה וכולם הסתכלו -למשוריין. הגענו לתל
עלי וקיבלו הלם. ישבתי על כיסא שעות, לא הוצאתי מלה מהפה ונרדמתי. 

כך קמתי, הלכתי לאיזה מקום, עליתי על משוריין וחזרתי לירושלים. -אחר
ה, ראינו בדרך הייתי בקרב על סן סימון, בסוף אפריל. בנסיעה, עם יצחק שד

ערבי רוכב על חמור. מישהו מהגדולים רצה לירות בו, ואני לא הבנתי. מה 
    124פתאום לירות בערבי שרוכב על חמור?"

____________________________________________________ 
 .. נראה שיחד עם קניוק הלכו ציון מזרחי ועזרא ניצן 122

 
לב תפקד גרוע בפרשת -לב, שהיה אז מפקד הגדוד השמיני של הפלמ"ח. כזכור בר-. כינויו של חיים בר 123

ן פלא איפא שהוא נהג לפי אותם כללים שליליים ביחס פיצוץ גשר אלנבי, ולמרות זאת קודם בתפקידו. אי

 למיכה פרי. כך הם יצרו את ברית הנכשלים שהשתלטה על מערכת הביטחון ואחר כך על מדינת ישראל.
.  בסוף הראיון אמר לי קניוק  שאני הראשון שהוא דיבר באוזניו 1986בדצמבר  3-. ראיון עם יורם קניוק ב 124

שנים. הראיון עם קניוק שימש אותי  38תי שחררה אותו מן ההלם שבו היה נתון על אותו קרב, ושהשיחה אי
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 . "בעטתי בקוטיק ורצתי עם עבדול"22

 
עודד זלצר: "אחרי שמיכה הסתלק, הקרב נמשך ונמשך. היינו רעבים וצמאים. 

רחמים ירה ואנחנו טענו שרשרות גרוננו ניחר מהעשן שבתוך המשוריין. 
קים עם כומתות אכדורים ריקות מחדש. הבחנתי שתקפו אותנו חיילים עיר

ירוקות ומעילי הסוואה. הם דילגו עם רובים מכודנים וקרני השמש שבקעו 
ערפילים נצנצו עליהם. אש המקלע שלנו הצמידה אותם לקרקע מפעם הן מבי

באגרופו על פח הדלת: 'מיכה, בוא  לפעם. עבדול התחיל לדבר אל עצמו ודפק
כבר, כמה זמן? מיכה בוא כבר!' דיברתי אליו, הוא לא היה איתי. הבנתי שהוא 

 נכנס להלם קרב.

הבליעה. -"לפתע נתקע המקלע עם כדור נוסף בבית 
רחמים שלשל את המקלע פנימה. היה צריך לפרק את הקנה 

ביום הקודם קיבלנו את  ואיש מאיתנו לא ידע איך. הרי רק
המקלעים האלה במקום מקלעי הברן המוכרים. פתאום צעק 

מקלע -הנהג בקול היסטרי: 'הם מתחילים לרוץ'. לקחתי תת
סטן, ישבתי על כיסא המקלען ורוקנתי מחסניות לעברם. הטווח 

קים והם אהיה רחוק מדי לסטן אבל היריות השפיעו על העיר
 המקלע יורה.המשיכו להיצמד לקרקע בחשבם ש

"הציל את המצב הבחור עם כף היד הפצועה. הוא  
הצליח לפרק את קנה המקלע ולחלץ את הכדור התקוע. לבחור זה אנחנו חבים 
את חיינו. רחמים סירב להפעיל את המקלע מחדש. הוא אמר: 'חרא אם. גה. 

                                                                                                           
לחיבור הכתבה הנ"ל שהתפרסמה ב"מוניטין" ושממנה הסתייג הבעלים חיים בראון. ראוי להזכיר שאת משרדו 
בבנין המערכת העמיד בראון לרשותם של מיכה פרי וחבריו לקיום ישיבות עמותת דור הפלמ"ח. באחת 

ת הם החליטו לשתול איש שלהם בסביבתי כדי שיזרים אלי מידע שקרי וינסה לחסל אותי. אזהרה על כך הישיבו

קיבלתי מסגן עורך הירחון רון מיברג. השתול היה יעקב זהבי שהשתתף בקרב הנוכחי. לאחר שלא העבירו לו 
ת המשימה ואף מסר לי את התמורה שעליה התחייבו )תחנת הרכבת הישנה ליד קיבוץ חולדה(, הוא לא ביצע א

פרטים עליה. לימים סיפר לי העיתונאי רוני הדר כי מיכה אמר לו כי ישלם לו מליון דולר אם יביא אליו את 

ראשי. ראוי להזכיר כי בביתו של מיכה פרי בתל אביב כינס יצחק רבין את חבריו זמן קצר לפני הירצחו, והודה 
 באפריל. 20בפניהם כי הוא ברח משיירת 

 מיכאל קוטיק
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איפה ברן? מי האידיוט שהחליף לנו?' לקחתי על עצמי את תפקיד המקלען 
קים נבלמו ושמרו על מרחק מאיתנו. רחמים ביקש לצאת מפתח אוהעיר

ית ענבים, לראות למה מתעכבת התגבורת. יהמילוט ברצפה, לנסות להגיע לקר
עבדול, המשיכו למלא שרשראות.  לבדאמרתי, 'לרוץ'. יתר החברה, מ

קים הגיעו עד שבעים מטר מאיתנו. נותרו ארבע שרשרות אחרונות. אהעיר
שראות על הכתף שלי  ואמרו: 'עודד, אתה תחפה. אנחנו היתר שמו את השר

ואחרים הסתלקו. קצרתי  לוויטה ,יוצאים!' הנעתי ראש בהסכמה. עבדול
קים בקשת, שרשרת אחרי שרשרת. כאשר יריתי את הכדור האחרון אבעיר

חשתי כאילו סיימתי את המלאכה והתרווחתי במושב. היה שקט. פתאום 
 241הבנתי שאני לבד".

ל )עבדול( פירסטנברג סיפר: "המשוריין שלנו נתקע בתוך סלע. שמוא 
פנינו. לא היה לי קשר עם כוח  לא יכולנו לזוז. המשוריין של מיכה עבר על

אחר. חיכינו למיכה, שיחזור אלינו עם תגבורת. האש של הערבים התגברה. 
 הערפל של הבוקר התפזר והערבים התקרבו. ירינו, אבל הם לא נעצרו. חיכינו

 לגל נוסף של ערפל, וכשהגיע קפצנו מהמשוריין וברחנו".

זלצר: "לקחתי רובה אנגלי  וחפיסת כדורים, יצאתי דרך דלת המילוט  
ורצתי בכל כוחי. כדורים שרקו באוזני וקפצו על הקרקע סביבי. הבחנתי 

, הם צעקו: 'רוץ לכאן'. רצתי כמאתיים מטרים והגעתי אליהם ימרחוק בחברי
הם שכבו מאחורי קבוצת סלעים וירו לעבר האויב. הם מיששו  נושם ונושף.

אותי לחפש פגיעות, ומצאו שלושה חורים במעיל ושריטה קלה. תכננו את 
צעדינו הבאים. שמענו יללות והאופק השחיר מהמוני ערבים עם עבאיות, 
גולשים לעבר הדרך. הם נופפו מעל ראשיהם בחרבות וצעקו 'אטבח אל יהוד'. 

עם רובים ואקדחים, וירו. נשים רצו אחריהם וייללו. הבנתי שזאת  אחרים רצו
 'פזעה' והם באים לחסלנו ולבזוז את הציוד שלנו.

צימאון, רצנו לעבר המשוריין מ"למרות שהיינו סחוטים מעייפות ו 
האחרון, של הדווידקה, ובדרך לא נעצרנו ליד משוריין תקוע נוסף. כדורי 

 ואפשרות לתפוס מחסה מאחורי סלע או קפלהאויב הגיעו מכול הכיוונים 
קרקע לא באה בחשבון. פתאום עצר עבדול את ריצתו, התיישב על הקרקע 
ואמר לנו: 'אתם המשיכו, אני לא רץ, אני נשאר כאן!' ידעתי כי הוא בהלם 
והרמתי את ידי כדי לסטור על פניו. אבל הוא חייך ואמר: 'עודד, אל תרביץ, 

חבל לי על הכוחות. מה זה כבר משנה. נמות פה או  אני יודע מה אני עושה.
 נמות שם'. עניתי לו: 'עבדול, אם אתה נשאר, גם אני והאחרים נשארים איתך'.
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"שידלנו אותו לעלות על גבי ורצתי איתו עשרות מטרים. נשימתי  
אזלה. הוא צחק מבסוט ואמר: 'אני רץ איתכם'. בסוף אמר: 'בסדר, אמשיך 

 .אתכם, תוריד אותי'

"הגלגל הקדמי של משוריין הדווידקה היה בתוך תעלה והוא נטה על  
אחד הלוחמים עוד צידו בצורה מסוכנת. היו שם צוותים של שני משוריינים ו

ובתוכם שני מ"כים. ערכנו התייעצות  ,עשר לוחמים שלי, בסך הכול כחמישה
כדי  בזק. הנהג ביקש מאתנו לנסות להרים את טמבון המשוריין מתוך התעלה

שים לב לשיוכל לנסות לחלצו. ירי האויב נמשך ללא הפוגה. קמנו בלי 
לכדורים ובכוחות משותפים ניסינו להרים את חלקו הקדמי של המשוריין. 

אחת את המצמד והמשוריין התהפך על צידו. בנס לא נפצע -הנהג שחרר בבת
די איש. ראינו את עצמנו אבודים. הסתכלנו אחד על השני. היינו רק מפק

אפשר היה להתייעץ. מישהו אמר: 'מפה כל איש לנפשו'. -כיתות. עם עבדול אי
 "אני המשכתי עם עבדול ועם אלי.

פירסטנברג )עבדול(: "החובש אליעזר לוויטה ואני ברחנו יחד. הגענו  
כך. -למשוריין של הדווידקה. היה שם חבר שלי, מנחם קאופמן, שנהרג אחר

ת עם הדווידקה. אמרתי שהעזרה תגיע בקרוב. שוב ירו הוא שאל מה לעשו
עלינו, ואליעזר ואני ברחנו לכיוון הרדאר. 
חיפשתי את המשוריינים האחרים. חשבתי שאם 
לא תגיע עזרה, נזרוק רימון על הדווידקה 
ונפוצץ אותה. סמוך לרדאר נורתה עלינו אש 
חזקה. כדורים שנפלו לידי העלו ערימות של 

מאירקה אברהם עם האנשים  אבק. פגשתי את
שלו, וסיפרתי לו שהשארנו את המשוריינים. 
מאירקה אמר שהוא יעלה על הרכס, יירה על 
הראדר ויחפה על הנסיגה. אליעזר ואני ישבנו 

קרקע, לתפוס אוויר, ואמרנו זה -מאחורי קפל
לזה שאיננו שייכים לכוח של מאירקה. חזרנו 

ח רו החמישה בהליכה שפופה ובמצב-למעלה

 שפוף".

החמישה ראו -בדרך מהרדאר למעלה 
פירסטנברג ולוויטה את מיכאל קוטיק, שוכב פצוע. לוויטה סיפר: "חבשתי את 
קוטיק, ועבדול אמר לי שאני משוגע וקרא לי לעזוב אותו ולברוח. האש 

 רפי מלץ
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התחזקה ואני רצתי אחרי עבדול. קוטיק תפס אותי בבגד וביקש שלא אנטוש 
ביד. בעטתי בקוטיק ורצתי עם עבדול. קוטיק התאבד  אותו, ועבדול משך אותי

 החמישה".-כך. עבדול משך אותי למחסה ונתן לי מים. נגררנו למעלה-אחר

איך להציל את החיים. על  הייתהפירסטנברג: "השאלה היחידה  
הרכס היו המוני ערבים, הם עמדו עם הכאפיות על הראשים וירו, והמראה הזה 
לא הרנין אותי. כמפקד היה עלי להחליט אם להתעכב או להמשיך לרוץ. לא 
היה מסתור, לא היה לאן לסחוב את קוטיק. אילו התעכבנו לידו היינו נפגעים. 

החמישה כבר הלכנו -חבר פצוע. ליד מעלה השאלה, שני אנשים או הייתהזאת 
 זקופים. מהכפר הערבי מלמטה ירו עלינו. בא טנדר ואסף אותנו".

כל אותו יום שהו מאיר אברהם ופקודיו על שלוחה של גבעת הרדאר  
והחליפו אש עם ערבים. "את הערבים לא ראיתי", סיפר אברהם. "הם ירו, די 

נשים שלי נהרג רפי מלץ. מהרדאר מרחוק, אש טורדנית אבל לא יעילה. מהא
לא ירו כל אותו יום. הופתעתי כשראיתי את הניצולים מהרדאר. כשראינו אותם 

החמישה. אף אחד -חיפינו באש על נסיגתם. לפנות ערב הלכנו ברגל למעלה
 לא שאל אותי על מה שהיה שם, לא אז ולא עד היום".

סכם את נושא זיו אנג'ל כתב: "לפי דווח צבאי בריטי פנימי, המ 
טלפון של גבעת הרדאר -תחזוקת קווי הקשר באותה התקופה, תחנת הרדיו

הרוגים  20באפריל על ידי היהודים, שנהדפו בהשאירם  23-הותקפה ב
המחקר מלמד שאמינותו של דווח זה מפוקפקת לפחות בגלל  125בשטח"

 הרגו את הפלמח"אים בגזרה, בעוד שמהחקרחיילי הלגיון רק העובדה שלפיו 
 וכפריים. "מלמד שרבים מהם נהרגו על ידי אנשי "צבא ההצלה

 
 

 . הבריטים והבנות הביאו את הגוויות23 

 
ארי שאנשים בורחים מנבי -סיפר: "כשהודיע לי בן  126אליהו )רעננה(  סלע

הרדאר, ארגנתי שם  –נבי סמואל  – בית איכסאסמואל, רצתי ברגל עד צומת 
ארי, לחפות על הנסיגה. בנבי סמואל היו ערבים -יחידה מהאנשים של בן

____________________________________________________ 
 .43"קרבות יבוסי", עמ' .  125
 . סלע נשאר כאמור ליד מוצא, כמחליפו של המג"ד טבנקין. 126
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א ביקש עזרה מהמחלקה של אף אחד ל עקשנים, שלא נתנו להרים את הראש".
אמורה לסייע  הייתהשאיישה עמדות סמוך לנבי סמואל וש יצחק רהב

ענבים לא נקראה לעזרה. -לפוזננסקי, וגם מחלקת החי"ש שחנתה בקריית
האנשים שארגן רעננה היו תשושים. יצחק רהב סיפר: "בסוף חיפשו אותי, 
חשבו שאולי הסתבכתי. ראיתי שהשטח מתפנה וחזרתי עם האנשים שלי,  ואז 

 התברר לי הברֹוך".

על הידיעה כש 
האסון בנבי סמואל 

למטה של  הגיעה
חטיבת "הראל" 
בירושלים, לא חשב 
המח"ט, יצחק רבין, 

לחוש למקום שראוי לו 
הקרב. הוא הסתפק בכך 
שפקד על מפקד הגדוד 
החמישי, מנחם רוסק, 
לשלוח תגבורת 
לטבנקין. אחד מאנשי 
התגבורת, דוד סגל, 
סיפר: "הגענו לפני 

הוא אמר, 'חכו הצהריים אל המטה של יוספ'לה. שאלתי אותו, מה העניינים, ו
רק את המחלקה פה.' עמדנו שם עד סוף היום ולא עשינו כלום". טבנקין שלח 

לחלץ נפגעים  ,של יוסף יהלום שחזרה על עקבותיה אחרי שנהרג מאיר טפר
 אחתשני מברקים ששלח טבנקין לרבין, בשעה  נהמנבי סמואל ומהרדאר. ה

והרוגים בשטח. מבקש חים לפנותם. פצועים רבצהריים: "אנשינו עייפים. מוכ
הצהריים: "אנשינו -אחרי 2.30בשעה  127".1להטיל אחריות הפעולה על גדוד 

נפגעים רבים נשארו בשטח, וכנראה  128".בית איכסאעזבו את  1ואנשי גדוד 
שכמה מהם מתו לא מיד. נועם רנן: "יוספ'לה עמד על הכביש, עם קובע פלדה 

 רעננה". מקלע אמריקאי, אבל 'הקליבר' היה-אנגלי ותת

____________________________________________________ 
של חטיבת "הראל"; א"צ, מאת אמון אל הראל, רשת יעל, שעה  1. הגדוד החמישי של הפלמ"ח היה גדוד  127

 .1948באפריל  23, 13.00
 .1948באפריל  23, 14.30. שם, מאת אמון אל הראל, רשת יעל, שעה  128

 אליהו סלע
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באפריל.  23-ארבעים וארבעה לוחמים מהגדוד הרביעי נהרגו ב 
עשר ליד הרדאר. רוב הגוויות  נהרגו בנבי סמואל ושבעהמהם עשרים ושבעה 

הקשר של ה"הגנה" עם הבריטים, ביקשו  נשארו בשדה הקרב. אנשי
מהבריטים לחלץ את הגוויות, וככל הנראה שילמו להם כדי שיעשו זאת. שלוש 
בחורות מהפלמ"ח הצטרפו אל הבריטים שאספו את הגוויות. אחת מהן, נועה 

לרדאר, לאסוף גוויות. הן היו במצב   129לייבוביץ, סיפרה: "נסענו עם 'כלניות'
-הגוויות הונחו באסם של קריית 130כך".-נורא. אחד היה עדיין חי, ומת אחר

סוף את ענבים. חנוך קוסובסקי העיד: "בלילה אפשרו לנו הבריטים לא
ההרוגים האחרים. עד הבוקר היו מונחות ארבעים גוויות באסם. אני שמרתי 

 עליהן, כמשמר כבוד". לאור פנסים זיהו הלוחמים את גוויות חבריהם. 
אביזוהר נחשון: "היו שם עולים חדשים שרק אני הכרתי אותם.  

עברתי מאחד לאחד והצמדתי להם פתקים, בסיכות, שנדע מי הם. הערבים 
יומיים  חו את הבטן של הגוויות בסכין והכניסו לשם אבנים. זה היה נורא".פת

ענבים -באפריל. בקריית 25אחרי הקרב כתב יעקב פורניקי ביומנו: "יום א', 
 חפירת קברים לקורבנות. לוויה. אימונים".

 

 
 כיבוש שועפאת  .24

מאה ארבעים  –פלוגה מוגברת מהגדוד החמישי 
תקפה את שועפאת בשני כוחות,  –ושניים לוחמים 

הפלוגה, יששכר )ישכה(  אחד בפיקודו של מפקד
בפקודה  131אליעזר אמיתי. ,שדמי, ואחד בפיקוד סגנו

 , שכותרתהבאפריל( 22של המח"ט יצחק רבין )

כתוב:  ,"התקפה במגמת השמדת הכפר שועפאת"
"בהתאם להתפתחויות הקרב בשטח יחליט מפקד 

א. מ.( על  –תיאום עם הראל )יצחק רבין הגדוד, ב

____________________________________________________ 
 הכינוי שניתן לצנחנים הבריטים, בשל כומתותיהם האדומות )"עלי כותרת אדומים ולב שחור"(. . 129
 .1987במארס   5. ראיון עם נועה ליבוביץ,  130
 ; אק"מ תעמ"ע, ראיונות עם יששכר שדמי ומנחם רוסק.3, מאת מ"פ 1דו"ח אל מג"ד -. א"צ, שעפאת 131

 אליעזר אמיתי
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חנינא. כיבוש המשלט של הגבעה הצרפתית, או משלט -השמדת הכפר בית
לפי עדותו  132שולט אחר בשטח, בהתאם להתפתחות הקרב ותגובת האויב".

הכוונה להתקדם משועפאת להר הצופים,  הייתהאיתיאל עמיחי,  ,של הסמח"ט
133ש אותה.ומשם לשכונת שייח' ג'ראח, כדי לכבו

 

רוב חיילי הפלוגה המוגברת היו  
 במהלךטירונים, חברי הכשרת גזר, שגויסו 

מבצע "נחשון".  שדמי ופקודיו נמנו עם גדוד 
העתודה של אלדד אוורבוך, עד לפני מבצע 
"הראל", וניסיונם הקרבי הסתכם בהשתתפות 

הנפל על קזזה, בסוף מבצע "נחשון".  בפשיטת
שדמי קיבל את הפקודה ביום הביצוע. לדבריו, 

 הייתההיו ההכנות חפוזות וההסברה למפקדים 
מספקת. הכוח של אמיתי עלה  תמציתית ובלתי

על גבעה והפגיז את שועפאת במרגמה, 
העתודה התמקמה על אותה גבעה, ושדמי 
 ופקודיו יצאו משכונת סנהדריה, עקפו את

קלושה",  כתב שדמי  הייתהשייח' ג'ראח ופרצו לתוך שועפאת. "ההתנגדות 
עשר עד עשרים רובים. כל תושבי  בדו"ח שלו. "לפי הערכתי היו בכפר חמישה

הכפר ברחו לגבעות וצלפו עלינו מהן צליפות עיוורות". החבלנים הכינו את 
שר יצחק הבתים לפיצוץ. מהמטה הקדמי של מנחם רוסק, בשכונת פאגי, התק

שדה עם רבין וטבנקין, ואז נודע לו שנבי סמואל לא נכבש, והוא פקד על 
הקשר, לסגת לסנהדריה, כדי שפקודיו לא יישארו בשטח  שדמי, במכשיר

חנינא. רוסק הופתע; הוא לא -הערבי לאור היום. שדה גם ויתר על כיבוש בית
איתיאל  134עפאת.הבין מה הקשר בין הכישלון בנבי סמואל ובין הוויתור על שו

עמיחי )שהיה אז במטה בשכונת פאגי( אמר, לימים, ששדה פקד לסגת 
קשר של ה"הגנה" עם הבריטים הודיע לו שהבריטים המשועפאת מפני שקצין 

135מתנגדים להשתלטות היהודים על דרך הפינוי שלהם, העוברת בשועפאת
 

____________________________________________________ 
 .8. א"צ, תיקי הראל, פקודת מבצע מס'  132
 של איתיאל עמיחי. 93"צ, עדות מס' . א133
 של מנחם רוסק. 61א"צ, עדות מס'  134
 של איתיאל עמיחי. 83א"צ, עדות מס' 135

 יששכר שדמי
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החבלנים פוצצו שישה בתים בשועפאת )לפי התוכנית היה עליהם  
באפריל(  האיר,  23וצץ שישים(, לפני שנתקבלה פקודת הנסיגה. הבוקר )לפ

וצלפים ערבים ירו על הנסוגים. "אבדה השליטה על היחידות", דיווח שדמי 
הקשר. שלושה מפקודיו נפצעו, אחד מכדור של צלף, אחד מכדור  במכשיר

 שנפלט ממקלעו ואחד מכדור שירו חבריו בטעות. החבלנים זרקו את חומר
הנפץ, שלא נעשה בו שימוש, ונשאו את הפצועים. בדו"ח של שדמי כתוב: 
"דרגת האימון של האנשים בשטח בנוי, לקויה. רוח האנשים נופלת למראה 
פצועים ולמשמע המלה נסיגה. יש לעקור תופעה זו בהקדם. הערבים אינם 

136עומדים בפני הסתערות לילה. יש להימנע, בכל מחיר, מנסיגה באור היום".
 

באפריל( דיווח רבין במברק לאלון: "בפעולות נגד  24למחרת ) 
לא סבלנו אבידות מלבד  בית איכסאשועפאת ו

עשר  פצועים קל. נגד נבי סמואל נפלו ארבעה
עשר  איש בהסתערות על הכפר, וחמישה

בניסיון של המשוריינים להגיע דרך בידו. אלה 
הנמצא יד הצבא הבריטי -נפלו בעוברם על

ברדאר. שלושה משוריינים והדווידקה נפלו 
בידי הערבים. מספר הפצועים כשמונים. על 

רבין לא  137סיבות הכישלון נשוחח בהזדמנות".
דייק במספר ההרוגים ובפרטים אחרים, כנראה 
מפני שהדיווחים שקיבל ממטה הגדוד הרביעי 

והוא עצמו לא היה מעורב  לא היו מדויקים
הרגו את הבורחים שעברו . לא הבריטים בקרב

ליד הרדאר, אלא ערבים, שכיתרו את המשוריינים אחרי שיוסף טבנקין ומיכה 
פרי נטשו אותם. רבין לא כתב בדו"ח שלו מה דעתו על אירועי נבי סמואל, 
ולא ידוע אם הביע אותה באוזני יגאל אלון. בספרו, "פנקס שירות", כתב: 

ידי הגדוד -מספקת על נית בלתיהשתהה. הכנה מודיעי בית איכסא"כיבוש 
הרביעי וצירוף של טעויות. ההתקפה על נבי סמואל נערכה ביום במקום 

                                                                                                           
 

חבלה, דו"ח מחבלן  –; שם, מטה הראל 1948באפריל  26, 3מאת מ"פ  1דו"ח אל מג"ד  –. א"צ, שעפאת 136

 מנחם רוסק ויששכר שדמי.;  ראיונות עם עובד מיכאלי, 1948באפריל  26שהשתתף בכיבוש שעפאת, 
 .1948באפריל  24. א"צ, מאת עמירם אל המועצה, יומן אלחוט,  137

 יצחק רבין
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בלילה, ונחלה כישלון. לפי שהיעד העיקרי, נבי סמואל, לא נכבש, הוריתי על 
נסיגה, ופקדתי גם על כוח הגדוד החמישי לסגת משועפאת, כדי למנוע ממנו 

 138ניתוק".
מלמדת על  במסמך את הסיבות לכישלון הימנעותו של רבין מלפרט

אמינות מפוקפקת של המסמכים ועל ההכרח לראיין את הנוגעים בדבר כדי 
 האירועים.מהלך ללמוד ולהבין את 

  
 . "צבא פרטי ומפלגתי"25
 

 23-כשנודעו לו ממדי התבוסה בנבי סמואל, כינס יצחק שדה ישיבת מטה )ב
ין וקצין המבצעים שלו איתיאל באפריל לפני הצהריים(. נכחו בה יצחק רב

מפקד גדוד "מכמש",  ;דויד שאלתיאל וקצין המבצעים שלו ציון אלדד ;עמיחי
ישורון שיף, וראש המטה של שדה, שלום עשת. ציון אלדד העיד: שדה דיווח 
על האירועים בנבי סמואל ובשועפאת, ומישהו מחטיבת "עציוני" שאל אותו 

נשי החטיבה הירושלמית גנבו מהבריטים. היכן השריונית מדגם "דימלר", שא
-בקריית "סּוּפר שי. טבנקין, בצר לו ליד הרדאר, הוציא את הדימלר ממחבואו )

ענבים(", העיד אלדד. "הדימלר נתקל במשמר בריטי, זוהה כציוד בריטי 
והוחרם. אובדן הדימלר הכאיב לפריץ )ראש המטה של יצחק שדה, שלום 

ן שמתנהג כמו י. טבנקין, שסחב את הדימלר, יש א. מ.( שהתריע: 'קצי –עשת 
יצחק שדה, שישב בראש הישיבה, אמר לפריץ,  להעמיד למשפט צבאי.'

היום. אחרי כמה דקות פריץ התריע, 'להעמיד למשפט  'עזוב!' וחזר לסדר
צבאי את י. טבנקין'. שדה המשיך את הדיון. נראה לנו שפריץ נרגע. אחרי כמה 

תיק על השולחן ואמר, 'בארגון כזה, שאינם מעמידים דקות קפץ פריץ, הטיח 
למשפט קצינים בעד מעשים כאלה, אינני רוצה לעבוד,' זרק את התיק ויצא. י. 
שדה רדף אחריו לחדר סמוך והנחית לו מכת אגרוף, בכתפו או בעורפו. קמנו 

139למנוע התכתשות. פריץ הלך והישיבה נמשכה".
 

____________________________________________________ 
 .43יצחק רבין, "פנקס שירות", עמ'  138

 
 של ציון אלדד. 53. א"צ עדות מס'  139
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א. מ.( לא הצליחה", נאמר  –לירושלים "הפעולה בכפרי הצפון )צפון  
הצהריים סיפר לו שדה על -באפריל לפני הצהריים, ואחרי 23-גוריון ב-לבן

ואובדן נשק רב ודווידקה". שדה גם  ,סמואל וברדאר-"הרוגים רבים מאוד בנבי
גוריון ששלום עשת, "ביקר בחריפות את הפלמ"ח על חוסר הבנה -סיפר לבן

גוריון הזמין את עשת ושדה לבירור. -ר על לחיו. בןצבאית", ושהוא, שדה, סט
עשת לא מתח ביקורת על מפקדו, אבל ציין שמספר האבידות גדול בהרבה 

גוריון בא למטה חטיבת "הראל", כדי לקבל מידע -מזה ששדה דיווח עליו, ובן
מדויק ומצא את מפקד החטיבה ישן בפנסיון בבית הכרם, שעה שפקודיו עדיין 

גוריון לא הרשה לאנשי המטה להעיר את רבין -סמואל. בן-ינשחטו ליד נב
העובדה שבן גוריון לא דרש  140משנתו, ואיתיאל עמיחי סיפק לו את המידע.

מייד להדיח מפקד הישן בפנסיון שעה שטובחים את חטיבתו, מלמדת שבן 
 משמעות הדבר ולא קרא את הכתובת על הקיר.לא הבין את גוריון 

גוריון -הרדיו של ה"הגנה", אמר בן ים מתחנתבשידור ליהודי ירושל 
ארגוניים,  –באותו יום )ערב פסח(: "אסור לנו להתעלם מליקויים פנימיים 

אבל מסתבר  141המתגלים בתוכנו מזמן לזמן". –מוסריים, משקיים ואחרים 
ורק ימים  שהוא התעלם מהם. רבין תפקד עוד חודש כמפקד חטיבת "הראל"

ות הוא הודח מתפקידו ומפקד הגדוד הרביעי יוסף אחדים אחרי הכרזת העצמא
 טבנקין מונה במקומו, מינוי מוזר כשלעצמו.

-את ליל הסדר עשה בן 
גוריון במחנה שנלר, ולמחרת נפגש 
עם דויד שאלתיאל. מטה מבצע 
"יבוסי" הוא אסון, אמר שאלתיאל 

גוריון, והגדיר את יצחק שדה -לבן
כ"מתרברב ומחוסר אחריות". 
שאלתיאל התלונן: מפקדי ה"הגנה" 
מינו את שדה למפקד המבצע רק 
כדי שרבין וחטיבת "הראל" לא 

קודי; הפשיטה על יפ יועמדו תחת
מוטעית  הייתהנבי סמואל 

____________________________________________________ 
 .1948באפריל   23. יומן דב"ג,  140
 גוריון.-. ארכיון מורשת בן 141

גוריון ומשה שרת-דוד בן  
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אביב לחטיבת -מלכתחילה; הדווידקה, שנפלה בידי הערבים, נשלחה מתל
142משגה. הייתהנטישת שועפאת "עציוני", והגדוד הרביעי שדד אותה; 

 

גוריון -של בן נואמו ו את ריגבהבתחילת אפריל העמק -קרבות משמר 
השלב הראשון לפחות במבצע "יבוסי" וכשלון בפלמ"ח. עתה, בגלל כישלון 

חטיבתו של רבין, התערער האמון שוב, כפי שהתערער אמונו בפלמ"ח אחרי 
גוריון אמר עתה -בן 1947.143שגדודו של רבין נכשל בפשיטת פג'ה, במאי 

לישראל גלילי: "פלמ"ח הוא צבא פרטי, מפלגתי וכיתתי. יש מפקדים שאינם 
נראה  145אין משטר צבאי ואימון מספיק". 144במקומם ויש מפקדים שלא נוצלו.

 .שהחלטתו, לפרק את הפלמ"ח, התחזקה אז
 

 . קשר השתיקה26

 
ירדני -הלגיון העברהניסיון להשתלט על צפון ירושלים, לחסום את דרכו של 

אליה, לפרוץ את כיתור הר הצופים ולנתק את העיר מהיישובים הערביים 
 23-ל 22שבצפונה, שהיה בו פוטנציאל של מהלך הכרעה, נכשל בלילה שבין 

המפקדים בהן נתלים ), לא בגלל סיבות מדיניות 23-ובבוקר של ה באפריל
התערבות הבריטים, הבכירים והפרשנים בעת כתיבת שורות אלה(, לא בשל 

ולא מפני שהערבים לחמו בעקשנות. לכישלון "המהלך הצפוני" היו אחראים 
כל מפקדיו: מפקד המבצע יצחק שדה, מפקד חטיבת "הראל" יצחק רבין, 

ארי -יוסף טבנקין ומפקדי הפלוגות מיכה פרי, אורי בן מפקד הגדוד הרביעי
 פורת.-ומרדכי בן

היה הצבא היהודי אוסף של  אחרי ארבעה חודשי לחימה, עדיין 
, שאורגנו במסגרות גדודיות. ודאי ותסדיר-וחצי ותסדיר-יחידות לוחמה בלתי

____________________________________________________ 
 .1948באפריל   24. יומן דב"ג,  142
כישלונו של רבין כמפקד הגדוד השני של הפלמ"ח בפשיטה על פג'ה ליד פתח תקווה כתבתי  ב"תיק . על  143

מיתוס ושברו" ואשוב לנושא זה בספרי המתוכנן "דרך רבין  –איך תפח המיתוס" וב"תיק רבין  –רבין 

 ומורשתו".
כרזת העצמאות הוא מונה . משה דיין, לדוגמא, שלא קיבל עד הכרזת העצמאות שום תפקיד פיקודי. לאחר ה 144

 שעליה פיקד יצחק שדה. 8בחטיבה  89למפקד גדוד הפשיטה 
 .1948באפריל   26. יומן דב"ג, 145
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שמנהיגי היישוב וצמרת הביטחון  146הפאביאנית באסטרטגיההיה היגיון 
אימצו אותה בחודשי המלחמה הראשונים. הם רצו לדחות את ההכרעה 

ון, כוח ואמצעים; אבל הצבאית עד שהחיילים ומפקדי ה"הגנה" יצברו ניסי
-ההתפתחויות המדיניות בארצות עקבאפשרית,  הייתהדחיית ההכרעה לא 

ישראל, והתבוסות -החלטת הבריטים לצאת מארץעקב הברית ובאו"ם, 
לצבא היהודי לא היו מפקדי גדודים המתאימים  .במלחמת הדרכים בסוף מארס

הוכשרו לקראתה למלחמת ההכרעה, שניטשה באפריל. המג"דים הוותיקים לא 
בארבעת חודשי המלחמה הראשונים, ולמג"דים החדשים נבחרו לאו דווקא 

מפקד הגדוד  –המפקדים הקרביים הטובים ביותר מבין המועמדים. המפקדים 
נבי יושע; מפקד הגדוד קרב השלישי של הפלמ"ח, מולא כהן, שנכשל ב

יעי, יוסף החמישי, מנחם רוסק, שנכשל בשיירת "יבוסי"; מפקד הגדוד הרב
מונו למג"דים  –טבנקין, שנכשל בקרבות שיירת חולדה, הקסטל ונבי סמואל 

 בשל ידידותם עם צמרת הפלמ"ח והשתייכותם לקבוצה החברתית הנכונה.

ב"הגנה" שלטה אז תפיסת הלוחמה הזעירה, ומפקדי הגדודים עסקו  
ות, יותר מכול בתיאומים בין המנהיגים הפוליטיים ובין היחידות המבצעי

המבצעים הגדולים של ארבעת את ו וכלומר, הכיתות והמחלקות. השיירות הי
חודשי המלחמה הראשונים, ואת השיירות הובילו מפקדי כיתות ומחלקות; 
ואילו מפקדי הפלוגות והגדודים ישבו במפקדותיהם, נתנו הוראות, דאגו לצייד 

לטות בתנאי את השיירות ושלחו אותן לדרך. הם לא רכשו ניסיון בקבלת הח
קרב. ניסיון כזה רכשו המפקדים הזוטרים, ובקרבות ההכרעה נעזרו בו. את 
תפקודם של כמה ממפקדי הפלוגות בקרבות אלה אפשר להגדיר כבינוני, ואת 
תפקודם של כמה ממפקדי הגדודים אפשר להגדיר כלמטה מבינוני. למפקדי 

בצעיים, כמעט לא החטיבות והאוגדות שלא רכשו ניסיון בפיקוד על גדודים מ
היה סיכוי לתפקד כראוי במבצע "יבוסי". כל מהלכיהם של יצחק שדה ויצחק 

זמנים ריאלי.  להם תוכנית מפורטת עם לוח הייתהרבין נכשלו במבצע זה. לא 
 –המפקדים בשטח קיבלו מהם רק הנחיות כלליות. הרעיון המבצעי של שדה 

קרב משולב )חי"ר, שריון וארטילריה( לא תאם את יכולת הביצוע של הגדוד 
הרביעי, שהתנסה עד אז בלוחמת גרילה בלבד. רבין ושדה, שלא עקבו מקרוב 

של חוליות. שניהם  אחרי מהלכיו של יוסף טבנקין, שלחו חוליות לפעולות
נתנו עצות לטבנקין ולא השפיעו על ביצוען. את פרטי הקרב על נבי סמואל 

____________________________________________________ 
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ִתכנן יוסף טבנקין לבד, או עם אנשי מטהו, והִתכנון הזה סתר את הפקודה 
זה אחרי הכישלונות של שיירת ויצחק רבין.  ,המפורשת של מפקדו הישיר

דה לא הכירו את מפקדי באפריל. רבין וש 20חולדה, קרב הקסטל ושיירת 
להם שליטה בגייסות. לימים כתב  הייתההיחידות שלחמו בנבי סמואל, ולא 

, 1948(: "מבצע 'יבוסי', בתנאי 1948ישראל בר )עוזרו של יגאל ידין באפריל 
 147בשל". היה בלתי
רק רבע מהכוח שעמד לרשותו של טבנקין השתתף בכל שלבי  

חסימה או בדרך אל היעד, ולא מילאו הלחימה. שלושה רבעים היו בעתודה, ב
את משימותיהם. גם הכוחות התוקפים הקצו עתודות פלוגתיות, וכך תקפו את 
נבי סמואל רק שתי מחלקות. טבנקין ויתר מראש על ריכוז הכוח ועל ההפתעה 

אחת אלא בזה אחר זה, -הטאקטית. פקודיו תקפו את יעדיהם לא בבת
כוננות למגיני נבי סמואל. כשתקף חיים אות ל הייתה בית איכסאוההתקפה על 

 אנשי "צבא ההצלה", ו תושבי הכפרפוזננסקי את נבי סמואל, כבר חיכו לו 
כל תושבי הכפרים שבסביבה. אחרי שנכשלה ההתקפה של כבר הוזעקו ו

פורת את נבי סמואל כגל -ארי ובן-פוזננסקי, לא תקפו פלוגות העתודה של בן
הטאקטי הזהיר של טבנקין,  שהתכנוןים. נראה שני, ולא עזרו לחלץ את הנפגע

ועקרון ההתקפה הסיבובית שלו היו שניים מגורמי האסון. אפשר להניח 
 19סוריק )בלילה שבין -שטבנקין התכוון לחזור על הצלחתו בכיבוש בידו ובית

באפריל(. אבל לא להתעקש על כיבוש נבי סמואל, אם תושביו לא יברחו  20-ל
סוריק והתכוננו למהלך -הפיקו לקח ממפלתם בבידו ובביתממנו. הערבים כבר 

אליהו סלע )שהשתתף בִתכנון  ,הבא של היהודים. קצין המבצעים הגדודי
המבצע(, מאיר זורע )שהשתתף במבצע כאורח(, ומפקד הכיתה, אביזוהר 

מוטעית, ושעדיף היה אילו  הייתהנחשון, אמרו לימים שההתקפה המדורגת 
אחת, בכסות -נבי סמואל בבת אתו בית איכסארביעי את תקפו לוחמי הגדוד ה

 החשכה.

גם ציוות המפקדים היה אחת מסיבות הכישלון. במפקדה של יוסף  
פלוגות לשעבר: עוזי נרקיס, עמוס חורב  טבנקין היו שלושה סמג"דים, מפקדי

ואליהו )רעננה( סלע. את רעננה הציב טבנקין במפקדתו הקרבית, ליד מוצא, 
 ,מג"ד או מג"ד בעתודה. את נרקיס מינה לאחראי לשיירת אספקה-עוזרכעין 

גיע לנבי סמואל אחרי כיבושו. עמוס חורב היה חולה באותו יום אמורה להש

____________________________________________________ 
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סגן מפקד הפלוגה, יצחק גניגר, לא היה  148ושהה בבית הוריו בירושלים.
א נון ל-מסוגל למלא את מקום מפקדו, חיים פוזננסקי, שנהרג, וגם יוחאי בן

נון היה אמור להחליף את המפקד במקרה -תאים לכך )אם נכונה ההנחה שבןה
הצורך(. טבנקין לא מינה מפקד אחר למשימה זו )גם לא את מאיר זורע(. אילו 

תמקם מטה מצומצם, בפיקודו של רעננה, בסביבות נבי סמואל, אולי יה מה
והר נחשון, הנסיגה יותר מאורגנת. אביז הייתההלחימה נמשכת, אולי  הייתה

הגדיר את המג"דים של מחצית מלחמת העצמאות כ"חבורת אלופים". לא 
 פעם נשארו המפקדים הוותיקים של הפלמ"ח בבסיסים ובמטות העורפיים.

לפלוגת המטה נועד תפקיד מכריע בהתקפה על נבי סמואל. טבנקין  
אוניות, -מינה את מיכה פרי למפקד הפלוגה הזאת. פרי היה ימאי ומלווה

בתחום זה היו לו הישגים רבים; ניסיון בפיקוד על קרבות יבשתיים ובפיקוד ו
על משוריינים בקרב לא היה לו, אף שעבר קורס שמ"ש )שירות משוריינים(. 

פורת, -שגויה. הפלוגות של בן הייתהבחירת הדרכים אל יעדי ההתקפה 
, ענבים לסביבות הקסטל-ארי התקדמו ברכב וברגל מקריית-פוזננסקי ובן

השאירו על הרכס מחלקה לחיפוי, הם  .עזיז )הר אחירם(-ולרכס שייח' עבד אל
לוזה ומשם התקדמו ליעדיהם. היה זה -ירדו, בין מצוקים וסלעים, לוואדי א

מסע מפרך ואיטי בחיפוי הדדי, "רגל אחת באוויר ושתי רגליים על הקרקע" 
בנקין לא בדק )פלוגה אחת מתקדמת ושתיים צמודות לקרקע ומחפות עליה(. ט

, אם היא מתאימה בית איכסאירושלים ובין  –את הדרך בין כביש מוצא 
הזמנים של המבצע השתבש, מפני שהכנת  למעבר משוריינים. לוח

 המשוריינים נמשכה זמן רב.

השעה  מאוחר יותר מן בית איכסאפורת כבשה את -הפלוגה של בן 
. אחרי בית איכסאובין  שנקבעה לכך, והמשוריינים של פרי נתקעו בין מוצא

יכלו פרי וגבריאל רפופורט לפנות את המחסומים )או למלא  בית איכסאכיבוש 
את התעלות( בלי להסתכן, אבל הם חזרו אל המטה של טבנקין, לכן התאחרה 

ארי ופלוגתו הגיעו למשלט שנועד -עוד יותר ההתקפה על נבי סמואל. בן
 לחסימה אחרי השעה שנקבעה. הבוקר האיר לפני ההתקפה.

י להגיע למסקנה שכוחותיו של מי שבודק את תנאי השטח עשו 
ענבים, -טבנקין היו מגיעים ליעדיהם בפחות קשיים, אילו הוסעו כולם מקריית

-ארי ליעדם בוואדי א-ומשם ועד למוצא תחתית היו מתקדמים פקודיו של בן

____________________________________________________ 
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בית פורת אל גב ההר )לכיוון -(, פקודיו של בןבית איכסאלוזה )ממערב ל
אילו כן (, ובית איכסאאדי עיסא )ממזרח ל( ופקודיו של פוזננסקי בוואיכסא

לנבי סמואל  ,נסעו המשוריינים של מיכה פרי בחסות החשכה ולפני ההתקפה
החמישה, דרך בסיס הרדאר ובידו. הוא גם עשוי להגיע למסקנה -ממעלה

שאילו כל כוח היה מבצע את משימתו ללא תלות בכוחות האחרים, לא היה 
הרגלים  ו שלח טבנקין את שלוש פלוגותהמבצע נכשל. אפשרות נוספת: איל

לוזה, היה נחסך מהלוחמים מסע מפרך ברגל -עם אנשי החי"ר דרך ואדי א
 פחות עייפים.ויותר מוקדם בדרך בעייתית, והם היו מגיעים ליעדיהם 

לפי גרסת טבנקין תוכננה ההתקפה ללילה. אפשר, אם כן, לשאול  
היעד בלילה? ואפשר לשאול: מדוע לא הורה טבנקין לפוזננסקי לתקוף את 

? בית איכסאמדוע לא הורה לו לא לתקוף, אחרי שנתקעו המשוריינים בדרך ל
טבנקין השאיר את ההחלטה למפקד הפלוגה הנועז, שהצליח עד אז בכל 

הזמנים במבצע הזה, ופוזננסקי דבק  מבצעיו, ושהיה היחיד שעמד בלוח
 במשימה.

מנבי סמואל, לא יכלו להתערב יצחק שדה ויצחק רבין, שהיו רחוקים  
. המטה של המג"ד, יוסף טבנקין, אופרטיביותבמהלכי הקרב ולקבל החלטות 

ירושלים בשעה שרוב לוחמי הגדוד שלו היו בקרבת נבי  –היה על כביש מוצא 
סמואל. מהכביש לא היה טבנקין יכול לדעת מה מתרחש בשדה הקרב, ובוודאי 

הקשר היו מעטים ולא אמינים.  ומכשירי לא היה יכול להשפיע על האירועים,
ירושלים, ואילו מוקמה המפקדה של  –אילו ישבו שדה ורבין על כביש מוצא 

ארי ופקודיו יצאו ממנה ליעדם( היה טבנקין -טבנקין בחירבת למון )שבן
מסוגל לקבל החלטות לפי הנסיבות, ולתת הוראות לפקודיו. אחרי שנים אמר 

ימדו, בכל קורס, שהמפקד צריך להיות במקום דרור: "בפלמ"ח ל-אברהם בן
כך רחוק -שמקנה לו שליטה ְמרבית בפקודיו. אינני מבין מדוע המג"ד היה כל

ארי אמר: -ואורי בן  מהקרב בנבי סמואל". אביזוהר נחשון אמר דברים דומים,
"אילו היה יוספ'לה לפחות בנקודת הפיצול, ביני ובין 

 ".פוזה, היה יכול למנוע את ההתקפה

גורל "המהלך הצפוני" בחזית ירושלים היה  
לב, שחונך -תלוי באדם אחד, במפקד פלוגה אמיץ

, 1946-לדבקות במשימה, כפי שפיצוץ גשר אלנבי ב
במפקד כיתת  –שתואר לעיל, היה תלוי באדם אחד 

 נפגעחבלה, אמיץ לב, ודבק במשימה. אפשר להניח שלולא 
פוזננסקי, היו פקודיו ממשיכים להסתער והיו כובשים את 

 יהודה דרכסלר
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אחרי שנהרג פוזננסקי לא המשיך סגנו במשימה, ולא  .המסגד ואת הכפר
הפעיל את המרגמות. שני מפקדי מחלקות נפגעו ורוב הלוחמים נשברו. מאיר 

כיבוש הפך לנסיגה מבוהלת. הפלוגות -זורע לא השתלט על הלוחמים. הכמעט
פורת לא פעלו. טבנקין לא תדרך את מפקדיהן לקראת אפשרות -בןארי ו-של בן
 .כזאת

ארי שרק -, אמר בן1961-בעדותו למחלקת היסטוריה של צה"ל, ב 
כיתה וחצי הגנה על נבי סמואל, ושהיה אפשר לכבוש את הכפר "אילו פלוגת 

ארי הוסיף: "הם לא פתחו באש כלל". -במבנה נכון". בן תה מסתערתייהפוזה 
לוגות העתודה לא התערבו בקרב, וכמעט לא סייעו בחילוץ הנפגעים, הן שתי פ

רק חיפו באש על הבורחים, ואפשר לשער שכמה מפקודיו של פוזננסקי נפגעו 
 מכדוריהם של חיילי פלוגות העתודה.

יוסף טבנקין שלח את פלוגת המשוריינים של פרי לנבי סמואל, דרך  
ואחרי שמכל הסביבה כבר התגייסו  הרדאר ובידו, אחרי שכבר התחיל הקרב,

למשוריינים לא היה סיכוי לפרוץ דרך בהר המלא  .ערבים לעזרת נבי סמואל
בית אויבים. טבנקין לא פקד על פרי להחזיר את המשוריינים ממחנה הרדאר ל

, לסלק את המחסומים )או למלא את התעלה( ולהגיע לנבי סמואל דרך איכסא
פורת. ליד הרדאר נטשו מפקד -וגה של בןכפר שנכבש, ושהיה בשליטת הפל

 הגדוד, טבנקין, ומפקד הפלוגה, פרי, את פקודיהם.

ומשועפאת? קשה  בית איכסאמצומת בידו, מהכוחות מדוע נסוגו  
-לענות על שאלה זו. ההתקפה תוכננה לפי המודל שקבעו הבריטים באל

החוץ, וההתקפה נמשכת ביום, -עלמיין: בלילה מסתער חיל הרגלים על מוצבי
על המוצבים העיקריים. יחידות שהתקפתן נכשלה נשארות  ,בהסתערות שריון

אל עמיחי אמר: במקומן ומבצעות את משימותיהן בלילה הבא. הסמח"ט איתי
 בית איכסאהמתכננים ייחסו חשיבות רבה לצומת בידו, והנסיגה ממנו ומ

שגיאה. יהודה )אידל( דרקסלר, מפקד פלוגה בגדוד החמישי, אמר  הייתה
 149משגה. הייתהלאנשי מחלקת היסטוריה של צה"ל: הנסיגה משועפאת 

הזה ליקויים דומים לאלה של הקרב על נבי סמואל היו גם לפני הקרב  
וגם אחריו, אבל בנבי סמואל לא היה מי שייקח את הפיקוד, והיה צירוף של 
 כישלונות ומהלכים שגויים, ובכך אפשר להסביר את בריחת הלוחמים, שעוז

____________________________________________________ 
 של יהודה דרקסלר. 61. א"צ, עדות  מס'  149
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הרוח היה אחד ממאפייניהם. מכל מקום, כל המשתתפים במערכה  ההיא 
 על קשר של שתיקה. ,שמרו, כל השנים

בנקין לכיבוש נבי סמואל מתאימה הגיונית של ט התוכנית הבלתי 
)אלא אם כן הערבים לדגם "ההתקפה הסיבובית": התקפה ללא כוונה לכבוש, 

פי אותו דגם אפשר להסביר גם את -וגם ללא סירוב פקודה. עליברחו( 
ארי ומיכה פרי; ואילו חיים פוזננסקי מילא -מעשיהם ומחדליהם של אורי בן

לא את המשימה. ועל כך שילם בחייו למ התאמץלא רק את הפקודות. הוא גם 
ובחיי רבים מפקודיו. אחרי מותו תלו בו מפקדיו את האשמה בתבוסה, והגדיל 

ארי בספרו "אחרי", שבו הוא האשים את פוזה בכישלון, ובכך -לעשות אורי בן
  .הוא הוא ניסה לחפות על מחדליו וכישלונותיו

הכישלון בנבי סמואל קטע יוזמה שסיכויי  
לקחים לא הופקו ממחדל זה. אבל הצלחתה היו רבים. 

רוב המשתתפים בקרב נבי סמואל לא תוחקרו וגם לא 
זומנו לדיון על האירועים. מאיר זורע, יצחק גניגר ודב 

סיפרו שלא נגבתה מהם עדות מפורטת;  ,חקלאי
לא היה שמואל פירסטנברג: "לא היה תחקיר ממשי, 

ניסיון להצליב עובדות"; שלמה ארז אמר: "אספו את 
המפקדים, עשו תחקיר של כלום. אני לא דיברתי. לא 
היו מסקנות", והוסיף: "חבל על ההורים. ילדים נפלו 
על כלום. על נבי סמואל לא כותבים. ארבעים וארבעה 

 150אנשים מונחים חינם".
לספר את האמת על לדברי אריה עמית )טפר( נדרו כמה אנשים לא  

אירועי נבי סמואל, ועמדו בדיבורם. דברים דומים אמר ישראל ז"ק. בשנת 
אמר יגאל ידין, לכותב שורות אלה, שמפקדי הפלמ"ח ואחדים מראשי  1982

ציבור כדי  הקיבוץ המאוחד והתנועה לאחדות העבודה הפעילו מערכת יחסי
חלה עד הסוף, וזה להסתיר את מה שקרה בנבי סמואל. "היה שם בלגאן מהת

 נעלם", אמר ידין. "כישלונות דומים, בחטיבות אחרות, נשארו לדיראון
 151עולם".

____________________________________________________ 
 . ראיון עם שלמה ארז. 150
 . סדרת ראיונות עם יגאל ידין. 151

 יגאל ידין
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מפקד מבצע "יבוסי", יצחק שדה, היה האיש שהצביע על השעיר  
: "והנה 1950לעזאזל. הרי קטע ממאמר שפרסם שדה ב"מערכות", בדצמבר 

ת מפקד מוכשר דוגמה של יוזמה מזיקה )בכוונה בחרתי דוגמה זו של יוזמ
רגיל(. בזמן אחד הקרבות בסביבת ירושלים הותקפו שתי  ונועז באופן בלתי

נקודות ערביות. בהתאם לתוכנית, היו צריכות שתי ההתקפות לצאת לפועל 
נבי סמואל, השוכנת על פסגה גבוהה  הייתהכהתקפות לילה. אחת הנקודות 

ים ולִאשם. אותה ומשקיפה על כל הסביבה והגישה אליה גלויה לעין המגינ
פתע בלילה  ידי חומות חזקות. מכת-נקודה הינה גם מבוצרת, מאז ומתמיד, על

מכריעה אותה. אבל מסיבות שלא היו תלויות בה, איחרה היחידה,  הייתהאולי 
 ונמצאה במצב של היערכות עם אור הבוקר.

 3שעה מ)האמת: היחידה של חיים פוזננסקי "נמצאה במצב של היערכות"  
לפנות בוקר, ולא תקפה מיד את הכפר, בחסות החשכה, מפני שהמג"ד יוסף 

א. מ.(. המפקד החליט בכל זאת לתקוף. הוא  –טבנקין עיכב אותה בפקודה 
דרכו תמיד(. הוא נפל, וכן רבים מאנשיו. ניסיון  הייתההלך לפני אנשיו  )כזאת 

ריטים ויחידת הלגיון ידי אש הב-הגשת עזרה סוכל, תוך קורבנות גדולים, על
 "הערבי אשר נמצאו בסביבה.

אלא כדי  ,)האמת: המשוריינים של פרי יצאו לנבי סמואל לא כדי להגיש עזרה
להשתתף בהתקפה. לפי כל העדויות מהשטח, לא נפגעו לוחמים יהודים מאש 

 (.א. מ –הבריטים ליד בסיס הרדאר 
רשות לשנות  לו הייתה"ברור שמפקד הפלוגה, אשר בו המדובר, לא  

את התכסיס. והיה בדבר, במובן מסוים, משום חטא נגד המשמעת. גם בצבא 
תעשה'. קל יותר להגדיר את מצוות ה'עשה', -קיימות 'מצוות עשה' ו'מצוות לא

ולעתים קשה למדי להגדיר את גזירותיו של 'לא תעשה'. צריך להבין לא רק את 
הבנת רוחה של הפקודה. הפקודה כלשונה; המשמעת האמיתית דורשת גם את 

 152ובמקרה זה הפקודה 'לתקוף בלילה' אמרה גם, 'לא לתקוף ביום'"! 
יצחק שדה לא נכח במטה של הגדוד הרביעי בזמן הקרב ולא השתתף  

נעשו אחריו. במאמר שפורסם ב"מערכות" אפשר לראות לא בתחקירים ש
תוכנית משום ניסיון שפל של שדה להתנער מהאחריות לכישלון, כאילו לא ה

לקויה, כאילו שובש הביצוע רק בגלל חיים פוזננסקי, שהפר פקודה.  הייתה

____________________________________________________ 
 .52-51, עמ' 1950. יצחק שדה, "פופבסקי כמפקד גייס", "מערכות ס"ה",  152
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בדרך השפלה שהתחיל בה  1994-ארי, בספרו "אחרי", המשיך ב-אורי בן
 .1950-מיצחק שדה במאמרו  

  
יוסף טבנקין, שהחליף )אחרי כחודש( את יצחק רבין בפיקוד על חטיבת 

ה, מה יתפרסם ב"ספר הפלמ"ח" על "הראל", הוא האיש שקבע, אחרי המלחמ
מתי מגד, אחד מכותבי  153הגדוד הרביעי ועל חטיבת "הראל", ומה יצונזר.

: "עלי הוטל לכתוב על נבי סמואל 1987-בלמחבר "ספר הפלמ"ח", אמר 
לי שום השכלה בהיסטוריה צבאית ובתחקיר מדעי  הייתהלספר הפלמ"ח. לא 

של קרבות. ישבתי עם יוסף טבנקין, בני מרשק ועוד שניים, נדמה לי שהיו אלה 
ארי. הם דיברו, ואני כתבתי. ישבנו שעות, והם התווכחו, -עוזי נרקיס ואורי בן

, מחסום אבנים או תעלה? זה היה הוויכוח היחיד. בית איכסאמה היה בדרך ל
ו של דבר החליטו ישראל גלילי ויגאל אלון שלא אכתוב כלום על נבי בסופ

 154כפים".-סמואל, ושבספר יתפרסם רק דו"ח רשמי וזיכרונות של אחד המם
כף מספר" חתום -על קטע הזיכרונות "מם ִ

כיתה בעל שם  יגאל פרח. בגדוד הרביעי לא היה מפקד
כיתה  כזה. את הקטע כתב יגאל נאור, מי שהיה מפקד

ארי. לימים סיפר נאור -מחלקה של אורי בןב
שהעורכים סירסו את הדברים שכתב, ולכן סירב 

  155לחתום על "זיכרונותיו"  בשמו.
בראיונות עם כותב שורות אלה האשים יוסף 

-טבנקין בכישלון את חיים פוזננסקי, שהפר פקודה. ב
 הפיקו אחדים מוותיקי הפלמ"ח שני סרטי 1988

על חטיבת "הראל". גושפנקא מדעית למפיקי הסרט העניקו פרופסור קלטות 
גבריאל כהן וד"ר מאיר פעיל, לוחמי פלמ"ח לשעבר, שמלחמת העצמאות 
כלולה בהתמחותם האקדמית. בקטע שהוקדש לקרב נבי סמואל ניתנה רק 

 עדותו של יוסף טבנקין, והוא האשים, שוב, את חיים פוזננסקי.
 נכתב: באתר מרכז מידע פלמ"ח

____________________________________________________ 
 .ראיונות עם יוסף טבנקין. 153
 .1987בינואר  18-. ראיון עם מתי מגד ב 154
 .1987ביוני  24-. ראיון עם יגאל נאור ב 155

 

 יגאל אלון
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מטה  קרב הזה הן האם נכון היה למקם אתהשאלות שעולות גם בהקשר ל      
הגדוד במרחק כה רב ממקום הקרב; והאם הכוח שהוקצה בפועל לפעולת 

 הכיבוש היה מספיק )מבחינת הגודל( ומאומן )מבחינת רמת האנשים(.

 שלון ההתקפה על נבי סמואל: ימספר שאלות עלו בהקשר לכ

וח הזמנים הפך את הקרב, שנועד להתבצע בלילה, א. האיחור בל
 יום.-לקרב

מנעה את גורם ההפתעה, משום  בית איכסאב. הקדמת כיבוש 
 סמואל לדריכות ולכוננות. -שהכניסה את אנשי נבי

היה מוטעה וגרם ’ פוזה‘ג. מבנה התנועה המכונס של פלוגת 
 לנפגעים רבים.

משימה, למרות בדבקותו ב’ פוזה‘ד. יש מקום לשאלה אם צדק 
 הוראת הביטול של המג"ד.

האש הראשונה שספגה, -ה. הבלבול ששרר בפלוגה ב', לאחר מכת
מנעה אפשרות לבצע התקפה, שהיה לה אולי סיכוי להצליח, יותר 

 מאשר ביצוע נסיגה בתנאים קשים.

ו. האם הכוח שהוקצה בפועל לפעולת הכיבוש של המשלט הנישא 
מצויד ומאומן מספיק לפעולה כה  בתנאי השטח הקשים היה גדול,

 נועזת.

 

  
פוזננסקי לא רק ביצע את המשימה; הוא גם היה 
היחיד שמילא את הפקודות שקיבל, ועל כך 
שילם בחייו. הוא נשמע לטבנקין שאסר עליו 

לפנות בוקר. אילו  3לתקוף את נבי סמואל בשעה 
תקף אז את הכפר אולי היו לו סיכויים להפתיע 
את מגיניו ולכבוש אותו. בניגוד לתורת הלחימה 
שלמד, ובניגוד לניסיון שרכש בקרבות, לא תקף 
פוזננסקי את יעדו בלילה, אלא חיכה, בפקודתו 

ארי, ותקף רק -של טבנקין, למיכה פרי ולאורי בן
 עם שחר.

 מיכה פרי
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קציני ענף היסטוריה במטכ"ל, שכתבו את הספר "תולדות מלחמת  
ב נבי סמואל תשע שורות בלבד, ומה שכתוב הקוממיות", הקדישו לקר

גם מחבר "ספר תולדות ה"הגנה", פרופסור יהודה  156שגוי. –בשורות ההן 
סלוצקי, שצוות עוזרים גדול עמד לרשותו, הקדיש רק תשע שורות 

פרסם משרד  1988-ב 157"לקסיקוניות" לקרב הזה, וחלק מהמסופר בהן שגוי.
ארי. בחוברת זו -", שכתב אורי בןהחינוך והתרבות את חוברת "הראל תש"ח

: "קרב ההכרעה על ירושלים עצמה, עד הייתהנכתב שמטרת מבצע "יבוסי" 
במאי, יום פלישת צבאות ערב, כולל קרבות שייח' ג'ראח וקטמון". בקטע  15

"מעט ממאורעות אותה תקופה" כתוב: "הגדוד הרביעי, 'הפורצים', כובש תוך 
רוצחים ומרכז הכנופיות, ותוקף את נבי סמואל, , כפר בית איכסאקרב קשה את 

בסיס ההרעשות על ירושלים. בהתקפה זו ישנן אבדות, מהן פצועים שנרצחים 
 158ידי חיילים בריטיים במוצב הרדאר".  זה הכול.-על

 ,פרסמו מאיר פעיל ואברהם זוהר את ספרם "פלמ"ח" 2008בשנת 
ישראל גלילי. בספר  בהוצאת משרד הביטחון והעמותה לחקר כוח המגן ע"ש

ללא הפרכת הטיעונים לעיל וללא בדומה למרכז מידע פלמ"ח, זה הם קבעו, 
הבאת אסמכתאות חדשות ש"המג"ד הורה לבטל את המשך הפעולה בשעות 
האור ולדחותה ללילה הבא, אך פוזה הפר את ההוראה ותקף את נבי סמואל 

זה הוכיחו פעיל,  בפרסום  159בשעות הבוקר, במבנה מכונס של תנועת לילה."
שתרבות הטיוח והמיתוסים חייה ובועטת. כפי  ,זוהר והמו"לים שלהם

שבמלחמת יום הכיפורים ובמלחמת לבנון השנייה נוח היה לאליטות  ולממסד 
להטיל את האחריות והאשמה על שעירים לעזאזל, כך נוח להם לנהוג גם ביחס 

 ת את תרבות הביטחון.ילנבי סמואל ולהמשיך להשח
אגודת דור הפלמ"ח", " מנכ"למיכה פרי  שך שנים רבות היהבמ

חבר הנהלת "המרכז לתולדות כוח היה לעם את מורשת הפלמ"ח, ו שהנחילה
שספרם של פעיל וזוהר  ,, על שם ישראל גלילי", ברמת אפעל"הגנה"המגן, ה

שנתי, -, עם האוניברסיטה הפתוחה, קורס תלתהכין. מרכז זה יצא לאור על ידו

____________________________________________________ 
 .148, עמ' 1978, 20. "תולדות מלחמת הקוממיות", מערכות, הדפסה  156
 .1576-1575/, עמ' 2. "ספר תולדות ההגנה", ג 157
 .14, עמ' 1988ארי, "הראל תש"ח", משרד החינוך והתרבות, -. אורי בן 158

 
למ"ח, משרד הביטחון ההוצאה לאור והעמותה  לחקר כוח המגן ע"ש .  מאיר פעיל ואברהם זוהר, "פ 159

 .2008ישראל גלילי, 
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במימון תוכנית  והשתתף"תולדות כוח המגן עד להקמתו של צה"ל", 
אביב, ולצורך זה -את בית הפלמ"ח בתל בנתהאגודת דור הפלמ"ח  160הקורס.

 והאיש שעמדהעביר לה משרד השיכון סכום כסף גבוה. משרד השיכון 
ידי מבקרת המדינה, מרים בן פורת, -אליעזר, ננזפו על-בראשו, בנימין בן

אגודת "ן תקף אותה בחריפות על כך. עשרה אנשים עמדו בראש ויצחק רבי
, ולארבעה מהם היה קשר לקרב נבי סמואל: יצחק 1983דור הפלמ"ח" בשנת 

אגודת דור  את שניהלהרבין, יוסף טבנקין, עוזי נרקיס ועמוס חורב. המועצה 
 מיכה פרי. היהחמישה חברים. אחד מהם   1994-ב מנתההפלמ"ח 

על נבי סמואל  המתקפה: "2008-זיו אנג'ל סיכם כך את הקרב ב
 44הייתה כישלון שגבה את חייהם של לוחמים רבים: 

לוחמים נהרגו בקרב, רובם מפלוגה ב' ומכוח החילוץ 
המשוריין. כישלון כיבוש המקום הביא את מטה מבצע 

עפאת. וסא  ושקאי-'יבוסי' להחלטה כי יש לסגת מבית
אכן נסוגו משם לאחר שפוצצו כמה כוחות הפלמ"ח  

בתים באותם כפרים. בעקבות כישלון ההתקפה על נבי 

סמואל לא יצאה לפועל התוכנית ללילה השני של השלב 
לכיבוש בית חנינא, פתיחת הדרך מנבי סמואל לנווה  –הראשון של המבצע 

יעקב ויצירת רצף עם עטרות. הקרב על נבי סמואל, אשר תוכנן בשלבים 
נכשל. חוסר במידע מודיעיני, עיכובים ביציאה לקרב וליקויים  מותנים,

בשיתוף הפעולה בין הכוחות השונים יצרו מציאות קרב שהייתה שונה באופן 
מהותי מתכנונו. בפועל, פעלו הכוחות באופן עצמאי, ובנקודות הממשק 
ביניהם התהוו כשלים בלחימה, שסופם נסיגת הכוחות תוך נפגעים רבים. 

 161ביעי לא עמד במשימתו ואיבד מספר רב של לוחמים".הגדוד הר
: למחבר הפר הסופר יורם קניוק את קשר השתיקה. הוא סיפר 1986-ב 

"הייתי כמעט ילד ולא קשרתי בין הדברים. אנשים מיומנים וחסונים יותר 
ממני, חנוך קוסובסקי וטיבי )יצחק בראון( אמרו, 'זה היה מיכה פרלסון, והוא 

לי שיחה, אינני זוכר אם זה היה עם עוזי נרקיס, עם עמוס  הייתהברח!' כבר אז 

____________________________________________________ 
 .28.11.1994. ישעיהו גביש, מכתב לחברי עמותת הפלמ"ח,  160

 
 .44."קרבות יבוסי", עמ'  161

 יורם קניוק
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חורב או עם שניהם, ואני אמרתי שאני לא מבין איך זה מפקד בורח ומשאיר 
אותנו. חברים נהרגו, ולמה הצעקה הזאת, 'קחו לפחות את הפצועים', לא 

זוכר דין. אני -השפיעה עליו?! אני זוכר את המשפט הזה, ואלך איתו לכל בית
אותו, שלא יגידו לי. אתה לא יכול לתאר לך כמה המשפט הזה חשוב לי. 
בחיים אני לא אשכח אותו. אני זוכר מעט מאוד. אינני זוכר מה עשיתי בדיוק 

סימון, -בקרבות בקולוניה, בבידו, בסריס. אני זוכר מה עשיתי בקסטל ובסן
'קחו לפחות את ואת זה אני זוכר. לפעמים אני מתעורר בלילה ואני שומע, 

עשר נערים.  הפצועים!' זה היה רצח! רצח של החבר'ה האלה, של שבעה
אחרי שנים דיברתי עם יגאל אלון, זה היה באמריקה. הוא אמר, 'עזוב, זה 

לב ועם יוספ'לה טבנקין. שיחות -כך עם חיים בר-שטויות!' דיברתי על זה אחר
אני ממציא, ושאני הוזה, ארוכות. יוספ'לה ניסה לשכנע אותי שזה לא היה, וש

ושאני חולם, ובסוף האמנתי לו. יש לי נטייה להגזמות, יש לי נטייה לבדות 
דברים, אבל לא בדברים חשובים. אני יכול לבדות לך עכשיו סיפור, אבל לא 
בדבר שהוא ברחל בתך הקטנה. את זה אני לא אמציא. אני זוכר שגברוש היה 

ב בגדוד. למה לא לקחו את הפצועים? שם, ושאמרו עליו שהוא הנהג הכי טו
היו נשארים עוד חמש דקות וחיי אנשים היו ניצלים. אני הייתי מופקר, בסדר. 
הרבה הופקרו. אבל את הפצועים לא היה אפשר לקחת?! אני חוזר ואומר את 

 זה. זאת טראומה ואני לא יכול להשתחרר ממנה".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מול נבי סמואל םאנשי הפמ"ח נערכי   
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 : הכתובת על הקיראפילוג
 

הנוכחת בהווה. בעוד שאת העבר אנו  הכתובת על הקיר היא שורשו של העתיד
 את העתיד אנו חוזים. –זוכרים ואת הווה אנו חשים 

כדי שתחזית תתאמת עלינו ללמוד לקרוא את הכתובת על הקיר שהיא  
 המשמעות העמוקה של ההווה הדינאמי,  שהיא המימד החמישי.

בלימוד לא די,  כי העתיד שונה מהווה במורכבותו ובקריסותיו. לפיכך העתיד  
מרוצץ את פסליו של הווה. מכאן שאיש העתיד האולטימטיבי היה אברהם 
אבינו, ורוב אנשי הווה, כל הווה, הם עובדי אלילים, גם הכהנים בבית המקדש. 

דושות על מנת לקרוא את הכתובת החבויה בקיר עלינו לשחוט פרות ק
המגלמות את אליטות השררה. כדי לשחוט אותן עלינו להיות אמיצים בהווה 

לפיכך רק  שבו הקרנפים עולים לצמרת והאמיצים נשלחים אל חצר המטרה.
מעטים בהסטוריה קראו  את הכתובת על הקיר, הלוא הם הנביאים  היוצאים 

תלמידו  לגלות עם התגשמות נבואתם.זאת המורשת של הנביא ירמיהו שזכה ו
 עזרא הקים את בית המקדש השני.
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 מנבי סמואל למלחמת יום הכיפורים: מבחן של מנהיגות

 ד"ר מיכאל ברונשטיין

 מרכז הכובד של המערכה .1

החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר השאירה את ירושלים ואת סביבותיה 
מחוץ למדינה היהודית ומחוץ למדינה הערבית.  ירושלים  –במעמד מיוחד 

לאומי. היהודים קיבלו את הדין, להוציא את -נועדה להיות תחת ניהול בין
גוריון אולי אף שמח בלבו, בשלב הראשון -ארגוני "הפורשים". דוד בן

לפחות, על שנפטר מירושלים, אך המציאות כפתה על היהודים ללחום 
ישראל -ה המערבי למדינתם. כשישית מיהודי ארץבעיר, ולספח את חלק

התגוררו בירושלים, וזה בנוסף ל"שורשים התרבותיים וההיסטוריים". 
אמנם האו"ם יכול היה להכריז על עצמו כ"מנהל מובלעת ירושלים", אך 

"לנהל" היה "ללחום". בריטניה לא רצתה ללחום על  –במציאּות תש"ח 
ת( לא התכוון ללחום על ירושלים. הברי-פלשתינה, והאו"ם )וגם ארצות

בסיטואציה דמויית שואה.  -העולם הפקיר את מאה אלף יהודי ירושלים 
ללא ספק, דינם של יהודי ירושלים היה לשחיטה, לו השתלטו הערבים על 

    כורחו. -העיר. הפעם, היישוב נטל את האחריות על עצמו, אף אם אולי בעל

בותה הצבאית של ירושלים כמוקד, ששאב בדיעבד, התבררה גם חשי          
לתוכו את כוחותיהם של הערבים המקומיים, ושחקם, עד שבקרב הקסטל 
נהרג המנהיג הגדול היחיד שהיה להם, הלא הוא עבד אלקאדר אלחוסייני. 
כמו כן, הייתה ירושלים כעין טריז בלב הרצף הערבי, וחילקה אותו 

ה ירושלים כמטרד גדול לשניים. בחודשים הראשונים למלחמה, נראת
גוריון הייתה לאגור כוח לקראת המבחן הצבאי -ליישוב היהודי. מטרת בן

הגדול, שיתרחש כשהבריטים יעזבו את הארץ וצבאות ערב יפלשו אליה. 
בינתיים היו צריכים להביא לירושלים אספקה יומית של מצרכים חיוניים. 

, ולאבטח את לשם כך היה על ארגון ה"הגנה" לנהל קרבות בדרכים
אש -השיירות בדרכן אל העיר. רק בדיעבד אפשר היה להבין שזה היה מבחן

הכרחי, שדרבן את המערכת הצבאית של היהודים וחישל את כוחם. ספק 
אם בלעדי המבחן הזה הייתה המדינה הצעירה עומדת במתקפה הערבית 
הסדירה באמצע מאי. הערבים המקומיים ויחידות המתנדבים מארצות 

השכנות הובסו במערכה על ירושלים, עד כדי שיתוק ובריחה המונית.  ערב
סביר להניח שלולא התבוסה היו מצטרפים למתקפה גדודים מצריים, 
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ירדניים, בעורפה של ה"מערכת הסדורה". בפועל, -סוריים, עיראקיים ועבר
כך לצה"ל, הביסו את האויב המקומי, וגם -כוחות ה"הגנה", שהפכו אחר

לה עד קצה גבול היכולת, ואולי אף מעבר לכך. ייתכן שמול זה רק בפעו
ישראל מבפנים לא הייתה ידם -צבאות מדינות ערב מבחוץ ומול ערביי ארץ

 משגת לעמוד.

אך בינתיים נכונו ל"הגנה" קרבות קשים על הדרך לירושלים. לקראת סוף 
חודש מארס קרסה שיטת השיירות במערכת ירושלים, בגליל ובנגב. 

שגם האויב אוגר כוח וצובר ניסיון בקרבות, וגם אם ארגונו נחות,  התברר,
יש לו יתרונות והוא מנצלם. ואז, בכוח הנסיבות, היה על היהודים לשנות 
את השיטה, ולצאת למסע של כיבוש שטח. אם ועדת וינוגרד קבעה בשנת 

כך היה  –שבתודעה הישראלית "כיבוש שטח" הוא "טאבו תרבותי"  2006
תודעת ה"פורשים" היתה שונה, אך לא הם קבעו את  –ח. שוב גם בתש"

האסטרטגיה, אלא הציונות הסוציאליסטית, שהייתה פציפיסטית במוצהר, 
דגל אז  –"ם מפ –קיצוני בתוכה -אם כי דווקא הפלג השמאלני

 ישראל השלמה". -באוריינטציה של "ארץ

גוריון, -בן , גם הפלג המרכזי, בראשות1948מכול מקום, בתחילת אפריל 
הבין שאין ברירה אלא לכבוש. תחילה חשבו על כיבוש זמני בלבד, עד 
שתעבור השיירה. למזלו של היישוב, לא הגיעה השיטה עד כדי ניסוי. 
הערבים ברחו מכפרים, שנכבשו זמנית כביכול, והכיבוש התקבע. עד אמצע 

זו  אפריל טוהר רוב העורק הלוגיסטי )היחיד( של היהודים לירושלים.
הייתה סדרת הצלחות מרנינות, אך בירושלים גופא המצב החמיר בהדרגה, 
באשר מובלעת לטרון איימה על הדרך ורק נוכחות הבריטים אפשרה את 
המעבר העירה. גם הכוח היהודי בירושלים נשחק מאוד, ובמיוחד אחרי 

 המפלה הקשה בקרב שיירת נבי דניאל.

גוריון הגיע בירושלים -בן –ולב" לשליש האחרון של אפריל נקבע "מבצע מש
כדי להתרשם אישית מהנעשה שם. אחריו נסעה העירה שיירת אספקה 
גדולה, ואתה, כליווי וכתגבורת, הגדוד החמישי של הפלמ"ח, כוח עצום 

גוריון, שנסע בראש השיירה, -בממדי המערכה מול הערבים המקומיים. בן
הותקף והוכה קשות.  הגיע לירושלים בשלום. חלקה האחורי של השיירה

עד  –החלק, שהספיק להגיע לירושלים, הביא לעיר את האספקה האחרונה 
"פריצת המצור". גדוד הפלמ"ח סבל אבדות ניכרות, והובס למעשה. מפקד 

 קרב, וממנו לא השתחרר עד סוף חייו.-לקה בהלם 162חטיבת "הראל"

____________________________________________________ 
 הגדוד הרביעי של הפלמ"ח והגדוד החמישי. –. עמדו לרשותו שני גדודים של "הפורצים" 162
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לא הבין את גוריון, כנראה, לא היה מודע להתרחשויות על הכביש, או ש-בן
משמעותם הצבאית. הוא שאף לצאת למערכה רחבה יותר, ולפתוח בקרב 
ההכרעה על ירושלים. נדמה שתפס אינטואיטיווית, שכאן נמצא מרכז 

 לפחות, באותו השלב. –הכובד של המערכה 

הכוונה הייתה להכות בכפרים שמצפון לירושלים, ובסוף המבצע לכבוש את 
המדובר בשטח השולט על ירושלים כולה, שכונת שועפאת שבצפון העיר. 

שכיבושו ינתק את ירושלים הערבית מעורפה הצפוני. שני צירים נשארו 
הירדן, שבאותו השלב -לערביי ירושלים. ציר אחד הוביל מזרחה לעבר

שמרה על ניטרליות, ולא שיגרה את הלגיון ללחום ביהודים. הציר הדרומי 
היה כקוץ בבשרו. כללו של דבר: לו  עציון-לחם ולחברון, וגוש-הוביל לבית

גוריון, היו ערביי ירושלים נותרים לבדם, וקרוב לוודאי, -קרה כפי שתכנן בן
רובם היו בורחים. חטיבת "עציוני" ויחידות אצ"ל ולח"י היו משתלטות על 
העיר העזובה, ומנתקים את הרי יהודה. ואז, סביר להניח, שהרי יהודה היו 

היו מתפנות,  –"הראל" ו"עציוני"  –ושתי חטיבות  ,1949נכללים בגבולות 
 ויכלו להטילן לקרבות עם צבאות ערב.

הכוחות היה שקולים למדי, ותוספת של שתי חטיבות יכלה לשנות את פני 
בכל אחד משלושת מוקדי ההתקפה, ואף בכולם: בלטרון,  –המלחמה 

ה המערכה על באשדוד ובג'נין. אולם, כל זה נשאר בגדר תכנון. בפועל, נכשל
ירושלים בקרב הראשון שלה, קרב נבי סמואל. עם הכישלון נגוזה התקווה 
לנהל מלחמה עקיפה בשטח פתוח, בתמרון ובכיבוש המרחבים. המערכה 

מעוף. בוצעו שתי -הצטמצמה לקרבות בתוך העיר, קרבות קשים וחסרי
בשיח' ג'ראח )שם הבריטים בלמו את ההתקפה(  –התקפות עיקריות 

ון )שם הצליחו כוחות פלמ"ח לכבוש את הרובע(. קרב קטמון )סן ובקטמ
סימון( היה התקווה האחרונה של ירושלים, והעניק לה מים מבארות 
הערבים, אך פתח פתח לביזה ולשחיתות. חלק מביזת קטמון נשמר 
במשאיות כ"רכוש" של הגדוד הרביעי. כדי שהביזה לא תיגנב בדרך, או 

ות בעיר הנצורה, ובגלל זה, היא הייתה לעיר אביב, הושארו המשאי-בתל
נצורה. כך החלה השחיתות הישראלית, שהגיעה לשיאה בפרשיות בשנות 

 , ואין נראה סופן. 2000-ה

לפחות, חלקית. זה היה  –גוריון ידע על התבוסות הצבאיות של הפלמ"ח -בן
המבחן האישי הקשה מכולם, מבחן של ראש המדינה כאישיות פוליטית, 

גוריון, לתפקוד -המתעצם לנוכח תבוסה צבאית. נשווה את תפקוד בן מבחן
 של מנהיגים אחרים בנסיבות דומות. נשתמש בשתי דוגמאות היסטוריות:
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 נון-מערכת העי: מבחנו של יהושע בן .2

 

ישראל פתח יהושע בהשמדת יריחו. אחרי הצלחה ִנסית זו, -את כיבוש ארץ
צר. לכן, פרצו לתוך שרשרת ישראל את עצמם לכודים בשטח -מצאו בני

הערים שעל ראש ההר. כצעד ראשון, הושמד המוצב הקדמי של השרשרת, 
העיר העי. בשלב ראשון, התכנית נכשלה, והמפלה איזנה, כנראה, את 
התוצא )אפקט( הפסיכולוגי של נס הפלת חומות יריחו. נדרש ניצחון מהיר 

ין השורות במקרא ומשכנע כלפי חוץ, ובירור חד של גורמי הכישלון. ב
-אפשר להבין שפעלה "ועדת חקירה", ויש לזכור שהניסיון הצבאי של בני

ישראל היה אז דל. סביר להניח שהשכל הישר של "חברי הוועדה" קיבל 
עכן  –שחיתות, והאשם  –ידי הנבואה הישירה. כך, נמצאו הסיבה -גיבוי על

בעבודת בן כרמי משבט יהודה. מנהיגותו של יהושע התבטאה אולי 
הוועדה, ואיננו יודעים זאת בבירור. ללא ספק היא מצאה ביטוי חד בסיום 
הפרשה, היינו בהוצאה להורג של עכן ושל בני משפחתו, שעורבו באותה 

 השחיתות. 

בסיפור התמציתי ביקשנו להדגיש את חלקה של הנבואה בקביעת הליקוי 
ל טהרת ובפעולת אנוש לתיקונו. ההתקפה השנייה על העי נערכה ע

איתור הפגם  –המצביאות, ללא הסתמכות על נס. מאז, שתי הפונקציות 
נותרו נפרדות. אך שתיהן מוטלות על המצביא העליון, ובימינו  –ותיקונו 

 ממשלה.-מדובר בראש

 

 נפילת טוברוק: צ'רצ'יל מדיח את גנרל או'קונול .3

 

 של הצבא 163, נהנה המחנה השמיני1942במערכה במדבר המערבי, בקיץ 
גרמני. רק בתחום אחד הייתה יד -הבריטי מעדיפות על הצבא האיטלקי

הגרמנים על העליונה: פיקד עליהם ארווין רומל. מולו עמדה מערכת 
קונול, אשר חשב 'העל הבריטי בגזרה היה גנרל או-בריטית אפרורית. מפקד

ברמה האסטרטגית, בממדים של המזרח התיכון כולו. אולם בפועל, רק 
קונול את גנרל 'ני היה במגע עם האויב, ולמפקדו מינה אוהמחנה השמי

קונול האמין שיוכל 'ריצ'י, ראש המטה שלו. ריצ'י לא התאים לתפקיד, או

____________________________________________________ 
 המשכנו להשתמש בו גם אנחנו. –. כיון שהוא נהוג בספרות 8י של ארמיה . תרגום אנאכרוניסט163
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ואולי אף יספיק בעצמו לתפוס את רסן הפיקוד, אם יתפתח  164להדריכו,
 המשבר.

קונול את הסיכוי. הוא יצר לבריטים משבר חריף. 'רומל לא העניק לאו
היטלטלה בין אפשרות ניצחון גרמני ובין אפשרות של מפלה המערכה 

הממשלה, -וינסטון ס' צ'רצ'יל, ראש 165גרמנית, ולבסוף הובסו האנגלים.
לא נכח בזירה בעת הקרב, אך הבין שעליו להתערב, כי ממדי התופעה 
העידו שהמערכת הצבאית לא תוכל לטפל בעצמה, מבפנים, בבעיה. צ'רצ'יל 

ודח, והועבר לתפקיד מפקד דיוויזיה, והצליח. המערכה טס לקהיר. ריצ'י ה
קונול, שנפגע, וביקש לפרוש. 'מול רומל הוצאה מפיקודו הישיר של או

בקשתו אושרה. למחנה השמיני מונה מפקד חדש, אך הוא נהרג בתאונה 
אווירית בדרכו לזירה, ובמקומו מונה ברנרד לו מונטגומרי. הבחירה הייתה 

דו היה לקוי במערכות בסיציליה ובצרפת, בצפון מוצלחת: גם אם תפקו
עלמיין -אפריקה הוא היה, כנראה, האיש הנכון בזמן ובמקום הנכון. מאל

עד שערי טוניסיה, לא נזקק הצבא הבריטי לגאון צבאי, אלא לעקשנות 
ייאמן של הרדיפה. את השניים ארגן -בקרב הפריצה ובארגון הבלתי

 מונטגומרי ביעילות.

ו בגנרל, במונטגומרי, אלא במנהיג, בצ'רצ'יל. פעולתו הייתה ענייננו אינ
מהירה ומדויקת; מיהר לקלוט את המשמעות של התבוסה הראשונה, 
והעניק לה פירוש נכון; הבין שעליו להתערב אישית, והיו לו הכישורים 
לעשות זאת; הבין את הזירה ברמה האסטרטגית; היטיב לבחור את 

חומרי ומוסרי, עד לניצחון לאחר חודשים  המפקד הראוי, ולספק גיבוי
מעטים. היכולת לא נפלה לצ'רצ'יל כירושה מאבותיו, את תובנותיו הוא 
רכש כמו בנבואה )משה וירמיהו במדבר(. בדרך פוליטית ארוכה ומפותלת, 
הכשיר צ'רצ'יל את עצמו להיות מנהיג לאומי ואינטלקטואל ביטחוני לעת 

בתמצית, צ'רצ'יל הבין את הוויית הצבא  נמנעים.-מלחמה ומשבריה הבלתי
והמלחמה מתוך התעמקות בנושא. הייתה לו גם האינטואיציה החיונית 

על לבחור את האנשים המתאימים לעמדות המפתח. למזלו, -למנהיגי
ולמזלה של האנושות כולה, התברכה אנגליה אז באנשים המתאימים, 

 ולצ'רצ'יל היה ממי לבחור.

____________________________________________________ 
. כפי שיגאל אלון האמין שיוכל להדריך את רבין כשמינה אותו בפרוץ מלחמת העצמאות למפקד חזית הדרך 164

 לירושלים ובאמצע אפריל למפקד חטיבת "הראל".
שרובם היו פליטים  -מי צרפת החופשית חכים, שהחזיקו לוח-. הסיכוי להביס את רומל נוצר בעמדת ביר165

יהודיים מגרמניה. אחדים מהם נפלו בשבי, והיטלר פקד לחסלם. רומל התעלם מהפקודה, והעלימה מאחרים, 
 חוץ מחוגו האישי, ודאג להעביר את השבויים לידי האיטלקים, כלומר להרחיקם מהסכנה הישירה. 
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 נהיגות הפוליטית קורסתמלחמת ששת הימים: המ .4

 

-מלחמת ששת הימים הפתיעה את מדינת ישראל. ההפתעה המודיעינית ב
לא הייתה פחותה מזו של מלחמת יום הכיפורים כעבור כשש שנים  1967

וחצי, אך תוצאותיה לא היו קריטיות. לכן, לא נרשמה בתודעה הלאומית, 
היא נשכחה מיד, ולא נחקרה בשום ועדת חקירה, ואף לא במחקר אקדמי. 

 ובכך נסללה הדרך להפתעה גם במלחמה הבאה.

ההפתעה לא התפתחה לאסון מכוח כמה גורמים: העיקרית ביניהן היא 
האסטרטגיה הערבית. הערבים ביקשו לחנוק את מדינת ישראל, מבלי 
להיכנס לקרבות של ממש, ובכך העניקו לה שהות להסתגל למצב. התוצא 

ישור הצבאי הטהור. במישור הפוליטי ההרסני של ההפתעה נעלם במ
 פעולתו הייתה סבוכה יותר.

-ההגמוניה הפוליטית בישראל הייתה של הציונות הסוציאליסטית. ראש
כשפרץ המשבר )כאמור, כתוצאה  166הממשלה היה לוי אשכול ממפא"י.

מהערכות מוטעות של כל גורמי המודיעין וההערכה הישראליים(, ביקשה 
ם דיפלומטיות, והניסיון נכשל כישלון מוחלט. הממשלה ליישבו בדרכי

העולם השאיר את ישראל לנפשה, לכניעה מבישה, או לחיסול בקרב גבורה 
 והדברים התפתחו אחרת. –

אך קריסתה לא גרמה  167ראשית, קרסה המערכת הפוליטית הישראלית,
לקריסת הרוח הלאומית. מתוך שתי המגמות צמחה ממשלת אחדות 

כורחה ובלחץ העם, צירפה אליה את -פא"י, בעללאומית, כשממשלת מ
"הפורשים החדשים" מרפ"י ואת "הפורשים ההיסטוריים" מהזרם 
הרוויזיוניסטי. בכך, שוקם במקצת הדרג הפוליטי, אם כי בפועל נותר 

 משותק, והתבטא רק במתן אישורים, לעתים בדיעבד, לדרג הצבאי.

בין שקע בדיכאון, ולא התהליך בדרג הצבאי היה דומה. הרמטכ"ל יצחק ר
תפקד. המטכ"ל קיבל חיזוק בצירוף משה דיין, שר הביטחון החדש, שהיה 

לב, שהובהל מצרפת להיות רמטכ"ל בפועל. -על, וחיים בר-רמטכ"ל
במהירות גובשה תכנית נועזת ללחימה בדרום. דיין חישב, ולא טעה, 

ל לא נסבל, אב-שהמלחמה תגבה כעשרים אלף קרבנות. המספר היה בלתי

____________________________________________________ 
שהוקם כשנתיים לפני  –לבין מפלגת אחדות העבודה איחוד בין מפא"י  –. טכנית, הוא היה מהמערך 166

 המשבר.
בעקבות "הפרשה"  –. המערכת הפוליטית הישראלית הייתה במשבר מתמשך מסוף שנות החמישים 167

 וספיחיה, שהובילו לפילוג במפא"י, מפלגת השלטון. 
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הייתה כל אפשרות אחרת, מלבד כניעה. המתקפה הישראלית החלה במכה 
אווירית מקדימה, שהצליחה מעל לכול הסיכויים. הצלחת המכה האווירית 
אפשרה הכרעה מהירה בחזית המצרית. מחיר הניצחון היה "זול" בחיי 
אדם, ללא כל פרופורציה להיקף הפעולה ולתנאי התחלתה. אינרציית 

זו  –דרום תפסה בירושלים, בשומרון, ביהודה וברמת הגולן הניצחון ב
תמצית מלחמת ששת הימים. לדרג המדיני לא הייתה שליטה, ואף לא 
השפעה של ממש על המתרחש בשטח. לדוגמה: דיין )נחשב לאקטיוויסט, 
ובגלל המוניטין הזה זכה בתיק הביטחון( ביקש לעצור את צה"ל שלושים 

  168, אך איש לא שעה לבקשותיו.ק"מ, לפחות, מתעלת סואץ

הניצחון הגדול, והמעבר החד מהרגשת קטסטרופה להרגשת "גאולה", 
אסון, והתבטא במלחמת יום -הטיל את צלו על העתיד. הצל היה הרה

הכיפורים. בניצחון של ששת הימים המרכיב "נס" היה משמעותי, וחיפה 
ה מציאות מעטים. אחרי הניצחון נוצר-על מחדלים ועל כישלונות לא

להפך. אך כל זה היה בשלב  –חדשה. בחלקה, טובה יותר לישראל ובחלקה 
הראשון בכוח, עד שיצא אל הפועל במלחמת יום הכיפורים. את המגמות 
השליליות במערכת הביטחון ניתן היה לנטרל, לו היו מקבלי ההחלטות 
מודעים לעובדות הבעייתיות. לשם כך נדרשת נבואה, או חקירה מעמיקה 

, אף לא יכולת 1967-פנים. נבואה לא ניתנה לעם ישראל ב-ללא משוא
 חקירה.

והדרג  1967-הדרג הצבאי בוודאי לא היה מוכן לחשוף את מחדליו ב
הפוליטי, מוכה ההלם, דאג בעיקר לשיקום ההגמוניה המפלגתית, 
שהתערערה עם כינון ממשלת האחדות הלאומית. התיקון לא היה מלא, 

שארו נציגי רפ"י )דיין ופרס(, כשהרוויזיוניסטים כיוון שבממשלה נ
הסתלקו ממנה לאחר סיום מלחמת ההתשה, כך שהסדר הישן והטוב חזר 

 עבר לו. -על כנו, ואיש לא היה מעוניין בחקירת המשבר, שחלף

משום שהפנה את האנרגיה שלו למלחמה  1967-הדרג הפוליטי קרס ב
מלחמה החיצונית, נגד האויב ולא ל 169פנימית נגד האויב הרוויזיוניסטי,

הערבי. צמרת הביטחון בישראל לא הכשירה את עצמה לעימות צבאי, 
מתוך תקווה שכל מלחמה היא ה"מלחמה האחרונה". כשבהפתעה 

____________________________________________________ 
, כשר ביטחון בעת אין אנו דנים בשאלה האם צדק משה דיין, או טעה, אלא רק מציינים את רמת שליטתו 168.

 המלחמה. 
היה איחוד בין חרות מיסודו של אצ"ל ושל פלג הציונים הכלליים במפלגה  –גוש חרות ליברלים  –. גח"ל 169

 הליברלית.
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ובהתפתחות מהירה, הותירו מדינות ערב לישראל בחירה בין לחימה לבין 
 חדלו המדינאים לתפקד. –כניעה 

 1967-הציונות הסוציאליסטית היו במדרשה של -לאליטה השולטת מבית
שתי דאגות עיקריות: להסתיר את הקריסה מעיני הציבור, ולהחזיר 
לעצמה את ההגמוניה הפוליטית. במשימה הראשונה הצליחה. במשימה 

 –השנייה הצליחה חלקית, כיוון שנציגי רפ"י )פרס ודיין( נותרו בממשלה 
ה ה"נכונה" לא היו אנשים, גם כיוון שלדיין לא היה תחליף. כלומר, לאליט

שרמתם תספיק למשימות לאומיות. ואף על פי כן דאגה גולדה מאיר, 
שהחליפה את לוי אשכול אחרי פטירתו, לרוקן מתוכן את תפקידם של 

הממשלה -אנשי רפ"י, ובעיקר את תפקידו של דיין. נוצר מצב חדש: ראש
דיין כמומחה  לא הבינה בענייני צבא, וידעה שלא הבינה. היא כיבדה את

ביטחוני, אך משיקולים פוליטיים )וליתר דיוק, מפלגתיים(, הרחיקה אותו 
מעמדות השפעה על הצמרת הצבאית. התוצאה: ראשי צה"ל קיבלו את 
ההחלטות החשובות בלי שיתוף אמיתי של הדרג הפוליטי. אמנם ההחלטות 
 עברו את המבחן השטחי של השכל הישר ושל הניסיון ההיסטורי, כפי

הממשלה, אך נעשו שגיאות קשות בראיית המלחמה -שהבינה אותם ראש
 הבאה ובבניית הכוח לקראתה. כל זה התברר רק במלחמת יום הכיפורים.

 

 גולדה "איננה יודעת מה זה אוגדה"  .5

 

אחרי הנס הגדול של ששת הימים קרה לעם ישראל מה שקרה לו אחרי הנס 
המלחמה הגדולה הבאה לא  של חומות יריחו. וטוב שבפתיחה הטרגית של

איתרע מה שקרה אחרי המפלה הראשונה במלחמת העי. כך אומר ספר 
: "ויכו מהם אנשי העי כשלושים ושישה איש וירדפום לפני השער עד יהושע

השברים, ויכום במורד, וימס לבב העם ויהי למים. ויקרע יהושע שמלותיו 
וזקני ישראל ויעלו עפר על פניו ארצה לפני ארון ה' עד הערב, הוא -וייפול על

ראשם. ויאמר יהושע: אהה אדוני ה' למה העברת את העם הזה את הירדן 
 170לתת אותנו ביד האמורי להאבידנו, ולו הואלנו ונשב בעבר הירדן".

העם, כלומר לבו של הלוחם הישראלי, למים. הבעיה -למזלנו, לא הפך לבב
 במלחמה זו הייתה אחרת.

____________________________________________________ 
 ז'.-. פרק ז', ה'170
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שיעור מאשכול, וזה היה לה לרועץ. עקשנותה -גולדה הייתה חזקה לאין
פשרות על ההגמוניה -ונחישותה התבטאו, בין היתר, במאבק עיקש וחסר

של מפלגתה במדינה, על חשבון טובת המדינה. גולדה לא הכשירה את 
עצמה להבין את הנושאים הצבאיים, וסברה שדי לה להסתמך על דעת 

ומחה ומי מתחזה. היא המומחים מבלי שהייתה לה יכולת לדעת מי מ
בחרה בשני "מומחים", בעלי מוניטין של עבר מפואר, ועשתה זאת מבלי 

לא הבינה את משמעותן.  –גוריון, ואם ידעה -לדעת את העובדות, שלא כבן
השניים היו: ישראל גלילי, השר בלי תיק, ראש מטה ה"הגנה" בשלב 

דו; ויגאל גוריון הדיחו מתפקי-הראשון של מלחמת העצמאות, עד שבן
גוריון התנער -אלון, שר העבודה, המפקד המיתולוגי של הפלמ"ח, עד שבן

גם ממנו. לא הייתה לשניים שום השפעה על קבלת ההחלטות החשובות 
לפני המלחמה ובמהלכה, להוציא אולי את הנושא "הפרסונאלי". הטעות 
הראשונה של גולדה הייתה כשנעתרה לשניהם, ומינתה את דוד אלעזר 

, כלומר שנה וחצי 1972ו( לרמטכ"ל. הוא נכנס לתפקידו באחד בינואר )דד
לפני המלחמה. עדיין היה סיפק בידו ללמוד את הלקחים ממלחמת ששת 
הימים וממלחמת ההתשה, ולהתכונן למלחמה הבאה. אך כחצי שנה אחרי 

העל -מינויו, עשה אנוואר סאדאת, נשיא מצרים, מפנה גאוני באסטרטגיית
תווה תסריט חדש למלחמה. צה"ל, תחת שרביטו של דדו, המצרית, וה

נשאר מקובע ב"קונספציה" הבדוקה כביכול, ולבסוף הופתע בכל הרמות 
האפשריות. דדו לא היה מסוגל לבנות תפיסה כוללת של מלחמה; תכניות, 
שפותחו במטכ"ל, נשארו ברמה של "תכניות שלדיות" בלבד, והתבססו על 

-ראווה לעיני ראש-וסותרות. צה"ל ערך תרגיליספור הנחות מקילות -אין
אך  171הממשלה ושרים נבחרים. כצפוי, התגלו בתרגילים בעיות לא מעטות,

אנשי הצמרת הפוליטית, לא היו מסוגלים להבין את מה שראו, ואיש לא 
גילה את אוזנם. שיא שלילי בפעולת דדו, כרמטכ"ל, היה מינוי אלוף 

לוף פיקוד הדרום. דדו ידע שגורודיש אינו שמואל גונן )גורודיש( לתפקיד א
בשל לתפקיד אלוף פיקוד, אך קיווה שיבשיל בחלוף הימים; ובעיקר, 
הרמטכ"ל דדו היה מעוניין בנאמנות אישית של אלוף הפיקוד. צה"ל של 

, אך סאדאת הקדים 1975דדו כיוון את עצמו למלחמה בסביבות שנת 
גוריון -אלא שלבן –העצמאות  גוריון במלחמת-כפי שאירע לבן –בשנתיים 

 הייתה היכולת להגיב כראוי.

____________________________________________________ 
. אחת מהמטרות של תרגילים היא לחשוף את הנקודות הבעייתיות בתכנון וליקויים באימון החילות. בעיות 171

 לי של תרגיל אמיתי. הן חלק אינטגרא
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לא נחזור כאן על פרטי הכשל המודיעיני ולא ניכנס לפרטי הוויכוחים 
דיפלומטית שספגה -סביבו. נציין שהמשבר התחיל מהפתעה אידיאולוגית

גולדה בביקורה באירופה, אצל ה"חברים" ממועצת אירופה, ובמיוחד 
צל הקנצלר ברונו קרייסקי, יהודי וסוציאליסט אחרי המועצה בווינה, א

ציוני קשוח. במישור הצבאי -אירופי חשוב, שבניגוד למצופה התגלה כאנטי
הטהור התגלגל המצב למלחמה החל באחד באוקטובר, כשגולדה שהתה 
באירופה. היא חזרה משם רק בשלושה בחודש, ומיד היה עליה לקבל 

ת, כבר לא הייתה במיטבה, ולא החלטות קריטיות במישור הצבאי. רפואי
נראה שהאכזבות האידיאולוגיות חידדו את חושיה, והניעוה להבנה בהירה 
של המציאות. וזאת מלבד המאמץ הגופני של אשה קשישה וחולה. הפורום 

-הביטחוני של הממשלה )חוג מצומצם של השרים המקורבים לראש
יומיות שבהן  הממשלה שזכו לכינוי, "המטבח של גולדה"( ערך ישיבות

התקבלו דו"חות והערכות של אמ"ן. אלוף אלי זעירא ופקודיו גרסו 
"סבירות נמוכה" למלחמה, לדיין היו ספקות, לדדו לא הייתה דעה 
עצמאית, גולדה לא התערבה ולא ביקשה לקבל את החומר הגולמי. 

רלוונטיות והססניות. בלחץ דיין, הסכים דדו לתגבר את -ההחלטות היו לא
 7גולן, אך הביצוע היה מאוחר וקלוקל: צוותי חטיבת השריון רמת ה

הוטסו מסיני לרמת הגולן, החטיבה הייתה חסרה בחזית תעלת סואץ 
כשפרצה המלחמה, ולא הספיקה להיקלט במקומה החדש. הרמטכ"ל לא 
השכיל לתפוס את הנתון העיקרי: אם באמת יפתחו הערבים במלחמה, זו 

ו כאילו שכח שפיקוד הצפון ופיקוד הדרום תהיה המלחמה ה"אמיתית". דד
קרב" בלבד, והיה צריך להפעיל מאמץ רב כדי לגבור -כוונו מנטאלית ל"יום

על האינרציה המנטאלית. דדו לא עשה את המאמץ הזה, וגם הוא נותר 
 קרב".-שבוי במנטאליות של "יום

יום השישי, חמישה באוקטובר, היה לנקודה הקריטית בתהליך. הנתונים 
מדאיגים זרמו, וגם אם המשיך אמ"ן להתעקש על "סבירות נמוכה", ה

הבינו דדו וגולדה, כל אחד בנפרד, שאי אפשר לסמוך על ההערכה 
האופטימית. הם חשו שמשהו רקוב בממלכת אמ"ן, ושיש לנקוט בדחיפות 

אז התברר ששניהם אינם יודעים לטפל במשבר -במאמצים המתבקשים. או
זה היה מבחנם האמיתי והקשה, ושניהם כשלו בו.  )כפי שטיפל צ'רצ'יל(.

לערך הם עזבו את מקומות עבודתם, ובלב  17.00בערב יום הכיפורים בשעה 
כבד יצאו לביתם. באותה העת כבר היו באמ"ן ידיעות ודאיות, שמדובר 
ב"מלחמה מחר", אך הידיעות נתקעו בתוך הערוצים המפותלים של אמ"ן 

. גולדה ודדו לא הבינו שבמצב שנוצר, אמ"ן ולא הגיעו למקבלי ההחלטות
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שניהם  172לכשעצמו לא יפשט את התהליכים ולא ידאג ל"ערוצי חירום".
לא התערבו, וזאת אשמתם העיקרית וכישלונם כמנהיגים. מסקנה: אין 

 אחריות בלי הבנה.

ההמשך ידוע היטב: בשעת שלוש אחרי חצות, אור ליום הכיפורים, הגיע 
זמיר, ראש "המוסד", ששהה לצורך הזה בלונדון  האישור הסופי מצבי

לפגישה עם המקור, מרואן אשרף, והמערכת נכנסה לטירוף. גולדה ודדו 
אמנם לא נשברו, לכאורה. הם אף חיזקו זה את זה, והייתה בכך נחמה 
פורתא, כיוון שכללית תפקודם היה לקוי. במצב הזה לא היה די בעוצמה 

לפצות על בורות בענייני צבא, ועל טעויות נפשית בלבד. היא אינה יכולה 
 קשות של מערכת הביטחון בעבר.

במהלך כל המלחמה, ובעיקר בתחילתה, הונו המדינאים ואנשי הצבא אלה 
את אלה, ובעיקר, דדו את גולדה. אין להבין את מלחמות ישראל, מבלי 
להביא בחשבון, שדיווח שקר היה לחלק אינטגראלי של התרבות 

 הביטחונית. 

 

 גוריון כמנהיג לאומי-חזרה למלחמת העצמאות: בן .6

 

גוריון בין צ'רצ'יל לגולדה. -בתחום תפקודו של המנהיג במשבר, ממוקם בן
גוריון ללמוד את הוויית הצבא והמלחמה, אך לא -בניגוד לגולדה, ניסה בן

 התמיד בכך והכשרתו נותרה שטחית. בכך עלה עליו צ'רצ'יל עשרת מונים.

גוריון, לא הייתה פשוטות. עם ישראל נכנס לעידן -הנסיבות, שבהן פעל בן
הציונות ללא מסורת צבאית. רק ליהודים בודדים היו ניסיון צבאי. אחד 
מהם היה יוסף טרומפלדור שדמותו הייתה למיתוס מכונן בתרבות 
הציונית. היוצא מן הכלל מעיד על הכלל. הווקטור התרבותי והמנטאלי של 

ראל לא היה קשור לצבא, ואפילו מנוגד לו. בציונות לא חל שיפור. מי עם יש
פשוטים, -שעיניו היו בראשו הבין, שלציונים צפויים מבחנים צבאיים לא

והם אינם מוכנים לכך. הדרך הקלה הייתה להתעלם מכך, בתקווה 
פציפיסטית שהצפוי לא יקרה. בדרך זו הלך תיאודור הרצל, כאשר ביקש 

ודים יביאו ִקדמה לחבל ארץ נידח, יניעו את ה"ילידים" להוכיח שהיה
שווא. אך -למסלולים תרבותיים, ובכך יקנו את אהדתם. זו הייתה תקוות

____________________________________________________ 
. בעצם ראשי אמ"ן "סתמו" במתכוון את הערוצים, ובלמו כל מידע, שסתר את ההערכה ל"סבירות נמוכה".  172

 מנהיגות אמיתית, "נוסח צ'רצ'יל", הייתה אמורה לחוש במצב, ולפרוץ בכוח את מעגלי הקסם.
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אפשר שרק היא הייתה מסוגלת להניע את גלגלי הציונות: אוטופיזם 
-פציפיסטי , ולא ראייה מפוקחת, חדה וקשה של העתיד. הזרם הציוני

ון הזה, מה עוד שלפי הדוגמות הבסיסיות שלו, סוציאליסטי אימץ את הכיו
המאבק הלאומי אינו אלא "טעות היסטורית", וניתן להתעלם ממנו. 
המתנגדים לאוטופיזם הסוציאליסטי עשו רוויזיה להנחות הבסיסיות של 

 הציונות, לכן קראו לעצמם, "רוויזיוניסטים".

יים במסגרת בתוך הסיבוך ההיסטורי הצליחו הציונים לייסד גדודים עבר
הצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה. אמנם הם המשיכו לשרת 
כחפ"שים, או כמפקדים זוטרים, אך מספרם כבר לא היה מבוטל. הגדודים 
שינו במקצת את הווקטור התרבותי של הציונות. לכך נתן ז'בוטינסקי 
ביטוי חד: בלי הגדודים העבריים, הציונות בלתי אפשרית. הסוציאליסטים 

 זרם הליבראלי בציונות התנגדו לכך.וה

גוריון היה סוציאליסט פחות אורתודוקסי. הוא הפיק לקחים -בן
מהמאורעות בשנות העשרים ובשנות השלושים, וביקש לנצל את מלחמת 
העולם השנייה לחקות את הגדודים העבריים באמצעות הבריגדה היהודית. 

מת העולם השנייה גם הבריטים למדו את לקחי הגדודים, והתנגדו במלח
-, וכמות לאהככל שיכלו, אך לבסוף קמה הבריגד הלהקמת הבריגד

מבוטלת של יהודים ארצישראליים קיבלו הכשרה צבאית. כמה מהם אף 
הוכשרו לרמה של מפקדי פלוגות. )הבולט בהם היה חיים לסקוב(. לאנשי 
הביטחון הפלשתינאיים לא הייתה הכשרה כזו. רק שני מפקדים ערביים 

יבלו הכשרה צבאית בוורמאכט: עבד אלקדר אלחוסייני ופאוזי קאוקג'י. ק
למדינות ערב השכנות היו צבאות ברמה נמוכה. היה חשש שהם יתערבו 

גוריון מה"לגיון הערבי" של -ישראל. במיוחד חשש בן-במאבק בתוך ארץ
 הירדן, ובצדק.-אמירות עבר

להסתפק בפחות מזה. על, ולא היה מוכן -גוריון ראה את עצמו כמנהיג-בן
הוא הכשיר את עצמו למסלול הצמיחה הפוליטית דרך ארגוני העובדים 

בדרך" של הסוכנות היהודית. דרך זו הביאה אותו -וכראש ה"ממשלה
לעימות מתמיד עם הרוויזיוניסטים, והכריחה אותה להתנגד למיליטריזם 

כשרה גוריון שחסרה לו ה-שלהם. בתום מלחמת העולם השנייה, הרגיש בן
ארגן לעצמו סמינר של איש אחד. מלמדיו היו יוצאי  1947-צבאית, וב

, ומהם קיבל את המושגים הראשוניים בנושא. ה"סמינר" היה ההבריגד
גוריון נותרה דלה. אבל הוא ניחן -קצר מדי, והשכלתו הצבאית של בן

למרות שחסרו לו עומק ורוחב של דעה,  –באינטואיציה ובשכל הישר 
אופוזיציה פנימית חזקה בדמות הפלמ"ח, שהיה תחת שליטת  ופעלה נגדו

 יריביו ממפ"ם.
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, גם הפלמ"ח הוקם בתקופת מלחמת העולם השנייה, אך הכמו הבריגד
במסלול חלופי. הבריטים ביקשו להכשיר כוח צבאי ללחימה זעירה, 

ישראל. בחשבון -למקרה קטסטרופה; כלומר, אם יכבשו הגרמנים את ארץ
וצעד שרק ייאוש יכול  173מבוססת,-הייתה פנטזיה לא צבאי פשוט, זו

להסבירו. הרי השטח לא התאים למלחמה זעירה, והערבים המקומיים היו 
שולטים בו שליטה מלאה. היישוב היה נשחט עד מהרה, וחוליות פלמ"ח 

  174היו מחוסלות תוך זמן קצר ביותר, אף ללא התערבות הצבא הגרמני.

עלמיין, אך -רה לה לאחר מערכת אלעב-סכנת הכיבוש הגרמני חלפה
הקבוצות הפרטיזניות נשארו בזירה, והתפתחו בהיגיון פנימי משלהן. 
פלמ"ח היה קשור לפלג הקיצוני של הסוציאליזם הציוני. הלוחם הטיפוסי 
שלו היה צעיר, נמרץ וחצוף. המנהיגות המפלגתית העניקה לו הרגשת 

צחון. בפועל, הפלמ"ח היה עליונות ושאיפה להגמוניה עתידית, אחרי הני
הכוח הלוחם הזמין )המגויס( היחיד של היישוב, ואת יוצאי הבריגדה דחה 

 הממסד הביטחוני. 

ישראל, רק כוח הפלמ"ח עמד -כשהתקבלה ההחלטה על חלוקת ארץ
 גוריון כדי לבלום את ההתנגדות של הערבים המקומיים.-לרשותו של בן

היו פשוטים כלל ועיקר. הם נזקקו זה גוריון לא -היחסים בין הפלמ"ח לבן
לזה, והייתה להם ברית משותפת נגד האויב הפנימי, אך היו גם מתיחות 

גוריון -ומאבק על ההגמוניה העתידית. באינסטינקטים שלו הרגיש בן
שכוחו המעשי של הפלמ"ח קטן בהרבה מהנרטיב. הוא ידע היטב את 

הצלחות, והיה לו יסוד כושרם של הסוציאליסטים ליצור מיתוסים ולנפח 
גוריון אף ביקש דעת -להניח שגם לגבי הפלמ"ח מופעלת אותה הטכניקה. בן

מומחים, כמו קולונל דוד מרכוס, שאישרו את הערכתו. מאידך גיסא, לא 
גוריון ברירה, אלא להפעיל את הפלמ"ח, ולשלם על כך מחיר -הייתה לבן

 פוליטי.

ש" על יסוד יוצאי הבריגדה גוריון לבנות "צבא של ממ-בעצם ביקש בן
והקצינים היהודיים יוצאי צבאות שונים במלחמת העולם השנייה. 

תותחים לתקופת מעבר, -במסגרת התכנית, נועד לפלמ"ח תפקיד של בשר
אך הערבים כפו התפתחות אחרת, אם כי המסגרת הכללית של התכנית 

נה, נשמרה. צבא המדינה היהודית קם תוך כדי קרבות. עד הקמת המדי

____________________________________________________ 
 ישראל מפאת קוטנו.-רץ. מעשית, לקורפוס אפריקה של רומל לא הייתה שום אפשרות להגיע לא173
. הוא הדין לגבי "תכנית" של היישוב היהודי לארגן מעין "מבצר" בכרמל, כדי למות בו בכבוד. התכנית 174

 החלופית הייתה לעניין את הגרמנים בתועלת של ה"מחרשה העברית".
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חלקו של הפלמ"ח היה מכריע בו. היסודות המקצועיים צורפו במהלך 
הלחימה. במבצע "יבוסי" צורפו בוגרי הבריגדה )מאיר זורע, לדוגמה( 

 ליחידות התוקפות של הפלמ"ח, כדי "ללמוד ואולי אף ללמד".

גוריון את כושרו הצבאי של הפלמ"ח, וייתכן -לא קל לדעת איך העריך בן
משמעית לשאלה זו, בין היתר בגלל דלות השכלתו -שאין תשובה חד

 הצבאית.

גוריון להערכה -האינטואיציה ודעת המקצוענים הביאו את בן
מינימליסטית. ביומנו רשם שה"חייל היהודי" לא הגיע לרמתו של ה"חייל 
האירופאי". מאידך גיסא, היו לפלמ"ח הצלחות, והיה יסוד להניח שגם בלי 

לפחות, את  –ינצח פלמ"ח את הערבים  להגיע ל"רמה אירופאית"
גוריון לכלל החלטות של -המקומיים. התבוסות בסוף מארס הביאו את בן

הברית עומדת להיסוג מתמיכתה במדינה -ייאוש, כשנוכח לדעת שארצות
היהודית. המציאות כפתה עליו ליטול סיכון, כי ידע שאם לא יושג ניצחון 

כך נולד מבצע "נחשון" לפתיחת  מיד במלחמת הדרכים, לא תקום המדינה.
הצירים, שהתפתח למבצע כיבוש של הפרוזדורים לאורכה של הדרך 

גוריון לא תפס את הממדים האמיתיים של אותו -לירושלים. נראה שבן
גדודי, בתוספת -הניצחון, והגזים ביכולת הפלמ"ח. לרגע חשב כי מאמץ דו

את ירושלים מצפון,  חטיבת "עציוני", יספיק לכבוש את נבי סמואל, לכתר
ולמוטט את כל המערך של הערבים המקומיים. אם יושג הניצחון הזה, 
יתבטל הצורך בהסכם החשאי בינו לבין האמיר עבדאללה לחלוקה 
"הוגנת", שמשמעותה, לפי היכולת הצבאית, של יהודה, של השומרון ושל 

הסכם. ירושלים. הניצחון ישנה את איזון הכוחות, ובכך ישתנו גם תנאי ה
 ייתכן, שהשיקול היה נכון, אלא שהניצחון המקּווה התגלגל לתבוסה.

גוריון באופוריה דומה, בעקבות מהלכי קרבות, שתפס -כך נתפס בן-גם אחר
כניצחונות. אז כתב ביומנו את ה"תכנית" לכבוש את דמשק במסע רגלי 

ת דרך הרי לבנון. לא היה זה אלא חלום באספמיא, אך בלעדיו אין להבין א
 גוריון כמנהיג צבאי.-בן

גוריון היה מודע לתבוסה, והיה ער -נשוב להתקפה על נבי סמואל: בן
לניסיון של הצמרת הפלמח"אית להעלים את העובדות ולכסותן בשיח 
מיתולוגי. שלום עשת, יוצא הבריגדה, שהיה סגן מפקד המבצע, ביקש 

טע את דיווחו גוריון בנוכחות יצחק שדה, מפקדו. האחרון ק-לעדכן את בן
גוריון החריש, ובכך קבע הלכה למעשה נורמה של שקר -בסטירת לחי. בן

 בצה"ל.
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הייתה סמליות רבה בסטירה זו. מכות מקובלות בצבאות של החברה 
המעמדית. במלחמת העולם השנייה היו מקובלות על הדעת בצבא הרומני 

כבר  וב"צבא האדום", אך לא בצבא הבריטי או בוורמאכט הנאצי, שבהם
כשסטר  175שלטו עקרון של שוויון אזרחי, והכרה בתועלת של דיווח אמת.

נוח מבחינתו, המסר האמיתי היה -יצחק שדה למי שביקש לתת דיווח לא
גוריון, אנו, בפלמ"ח, איננו רוצים בדיווח אמת. ואם -זה: "דע לך, בן

-תמשיך להטות אוזן לדיווחים כאלה, יפר הפלמ"ח את הברית הבלתי
גוריון את הרמז. אפשר רק לנחש מה חשב, -אתך". כאמור, קלט בןכתובה 

-כי המציאות לא השאירה לו הרבה אפשרויות. כעבור חצי שנה פירק בן
גוריון את הפלמ"ח, לא לפני שחיסל את האצ"ל בפרובוקציה הגדולה של 
"אלטלנה". אחרי שפורק המטה, נשארו שלוש חטיבות הפלמ"ח כיחידות 

אצ"ל התפרק מרצונו עם קום המדינה, ולחם בגדודים אורגניות בצה"ל. 
מיוחדים בתוך צה"ל. אחרי פרשת "אלטלנה", פוזרו הגדודים הללו, ודרכם 

-של מפקדיהם נחסמה להתקדם בשרשרת הפיקוד. באותם הימים סבר בן
 גוריון שהניצחון הכללי במלחמה כבר מונח בכיסו, ושוב טעה.

-יהודי התפוצות, בעיקר בארצותהצלחות, לחצו -אחרי הגל הבא של אי
ישראל להקים ועדת חקירה. ועדת -הברית, על ההנהגה הציונית בארץ

השישה, או בשמה, "ועדת גרינבוים", חשפה עובדות קשות, וביניהן נורמה 
מקצועיות -של דיווחי שקר ושל שחיתויות בצבא, כולל בפלמ"ח, וכן חוסר

לה סירב לקבל את הדו"ח, הממש-גוריון. ראש-ידי בן-בניהול המלחמה על
ואיים להתפטר אם ימשיכו יהודי התפוצות לדרוש את תיקון הליקויים. 

גוריון, אין סיכוי לנצח -היה ברור שבלי מנהיגותו הלאומית של בן
   מה, והדו"ח נגנז. כך, נוסדה תרבות השקר הביטחוני במדינת ישראל.במלח

 

 

  

____________________________________________________ 
ב"מעמד" של . ב"צבא האדום" הרביצו לכולם: לחפ"שים, לקצינים זוטרים ואף לגנרלים. הכל היה תלוי  175

המרביץ. בכך התבטא ההגיון הפנימי של החברה הסוציאליסטית ואולי לא מקרה הוא ששדה ראה את האידיאל 
 שלו ב"צבא האדום".
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 מנבי סמואל ל"עופרת יצוקה"

 

 צדף-אביתר בן

 

במזרח התיכון  פסק שאול טשרניחובסקי. –"אדם הוא תבנית נוף מולדתו" 
לפחות, כמו הצורך בהצגה מוחצנת של  – תרבות הבדיה חשובה וחיונית

הפך  176ילקוט הכזביםש אין פלא,לכן, . גבורת הדובר )"שופוני יא נאס"(
, וגדולי הדור עוצרים מדי רשמית של מדינת ישראלצבאית כמעט להיסטוריה 

פעם אצל יוסי אלפי לעוד "פסטיבל מספרי סיפורים", וסיפוריהם הופכים 
 על העבר. –וגם המומחים  –לבסיס לידיעת הציבור 

ידי הטלת -סבי היה כהן. לכן, לא היה יכול להימלט משירות בצבא הצאר על
מום בעצמו. אחרי שנשא את סבתי לאשה, שינה את שם משפחתו, כדי 

חרים במשפחתי חצו את היערות דרומה, לעבר להיעלם מרשימות הגיוס. א
 –הונגרית, והתיישבו שם. בני משפחתנו שם )כיום -האימפריה האוסטרו

בסלובקיה המזרחית( עשו אותו הדבר, אך בכיוון הפוך. שירות בצבא היה זר 
המקדש, והוא חרב, לפי הרמב"ם, כיוון שבני הדור -ליהודים מאז שחרב בית

היום הציבורי של -ציונות החזירה את הצבא לסדרלא למדו הלכות מלחמה. ה
אך לא שינתה דבר: הישראלים אינם לומדים הלכות מלחמה,  –היהודים 

ומסתפקים, לכל היותר, בתרגול פזצט"א. זה נובע, בין השאר, כיוון 
שאידיאולוגיה פציפיסטית שולטת בתנועה הציונית כמעט מראשיתה. כתוצאה 

ל, שדיבר על צבא עברי ועל צבאיות, ועשה לא ליבר –מכך, זאב ז'בוטינסקי 

____________________________________________________ 
. "אחד מתוצריו התרבותיים המובהקים של הפלמ"ח הוא הספר ילקוט הכזבים, אשר נערך בידי שני יוצאי 176

שאול  –. השניים נעזרו באלופי הכזבים הפלמ"חאים 1957ופורסם בשנת  –אמוץ -חיים חפר ודן בן –פלמ"ח 

קובץ של כזבים ו]של[ סיפורי  –ביבר, ירוחם כהן, חיים זינגר, מוסה פינקל ואחרים. ספר זה כשמו כן הוא 

 מרכז מידע פלמ"ח  –..."  מעשיות

http://www.palmach.org.il/show_item.asp?levelId=38612&itemId=5518&itemType=0. 
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ודרך אגב, עשו הפציפיסטים  177נחשב ל"פשיסט" ולמיליטריסט. –מעט בנדון 
הציוניים כל מאמץ להבליע את דברי הרמב"ם, שלא נעמו להשקפותיהם; 
שהרי משתמע מהם, שגם הבית הציוני ייחרב חס וחלילה אם יימנעו אנשיו 

 ון.מעיסוק מקצועי בצבא ובביטח
תשעים שנה לא התפתחה בצה"ל מקצועיות, אך גם נשמרה, -משך כשמונים

פחות או יותר, כפיפות של הדרג הצבאי לדרג המדיני, שצלחה בהצלחה רבה 
פיתוח המקצועיות הנו תולדה של החלטה פוליטית של -משברים רבים. אי

לבצר  גוריון. כך, תכנן בראש ובראשונה-ובעיקר, של דוד בן –מנהיגי היישוב 
את שליטתו האישית במדינה ובצבאה ובשלב שני להפוך את הצבא למאגר 

 להצמחת קאדרים של מנהיגים למפא"י.  
לכאורה, ברוב המאה העשרים עברו "היישוב" ומדינת ישראל, שקמה ממנו, 

רצון הערבים להכיר -מלחמות בקצב מחזורי של אחת לעשור, שסיבתן אי
ארץ  –באפשרות שתוקם ישות מדינית של יהודים בדאר אלאסלאם 

המוסלמים, שבה יש ליהודים שתי אפשרויות בלבד: השמדה בסיף, או חיים 
)ד'ימה(. זאת סירבו מנהיגי "היישוב" לתפוס )גם בשל היותם חסות -של בני

דתיים(, ותכננו כל הזמן ויתורים, שירצו את הערבים, כדי שיוותרו על -אנטי
תפיסותיהם, המושרשות בקוראן. לעומתם, בולט ז'בוטינסקי, שדיבר כבר 
בסוף שנות העשרים על הקמת "קיר ברזל", שישכנע את הערבים, שהמדינה 

חלוף, אלא עובדה קיימת, שלא יוכלו להעלימה. -ת אינה סיוט ברהיהודי
-אליבא דז'בוטינסקי, רק כשיכירו הערבים במדינה היהודית כעובדה בת

, דברבמפתיע, כתב משה בילינסון, עורך  178קיימא, יסכימו לעשות עמה שלום.
  179את אותו הדבר בפרוץ מאורעות תרצ"ו.

חולים וכמה רחובות -תר ממנו בקושי ביתבילינסון נמחה מהזיכרון הלאומי, ונו
בערי ישראל. ז'בוטינסקי נותר בתודעה הלאומית, ורוב "תלמידיו" משלמים לו 
מס שפתיים, אך אינם הולכים בדרכו. "קיר הברזל" נכתב בידי סופר, איש רוח, 

____________________________________________________ 
  –" תורת ז'בוטינסקי במבחן הזמןראו את הרצאתו של יעקב עמידרור, " –. על זאב ז'בוטינסקי כאיש צבא 177

http://www.global-report.com/eviathar/?l=he&a=343347. 
, ירושלים, ערי ז'בוטינסקי, בדרך למדינה –כתבים . זאב ז'בוטינסקי, "על קיר הברזל )אנחנו והערבים(". 178

 . 260-253, עמודים (1953) 1923

, המרכז לתרבות, ההסתדרות חי-ליום תל. משה בילינסון, "טעם המערכה". במשה בילינסון )עורך(. 179

 .59, עמ' 1938אביב, -ישראל, . תל-הכללית של העובדים העבריים בארץ



הכתובת על הקיר שלא נקראה –קרב נבי סמואל   

118 

 

פוליטיקאי ועוד הרבה כתרים היו לאיש, שהחליט לעזוב הכל, ולהראות דוגמה 
טעות  – 180תו לשרת בגדודים העבריים, שיזם את הקמתםאישית בהתנדבו

פוליטית חמורה, כיוון שיתרונו המוחלט היה בהבנתו הפוליטית ולא במנהיגות 
 המופלאה, שהראה כסגן בצבא הבריטי במערכה נגד התורכים.

ז'בוטינסקי חשב על צבא עברי כבר בתום מלחמת העולם הראשונה, והוקע 
הגדודים העבריים הפכו למודל, שחיקו אותו למרות ש –ידי בני דורו -על

במלחמת העולם השנייה. הוא חשב על צבא במונחים רחבים ביותר: צבא 
יבשה, חיל אוויר ואפילו חיל ים. בשלב מסוים אף הצליח להגיע להסכם עם 

 הצבא הפולני להכשרת חיילים ומפקדים זוטרים יהודיים.
לך מאורעות תרפ"א, הלכה לעומת זאת, ה"הגנה", שייסד ז'בוטינסקי במה

בנתיב אחר לגמרי, והתכוונה להיות משמר טריטוריאלי ומיליציה פוליטית, 
אלא שהאירועים אנסו אותה להשתנות, ולהפוך לצבא. לדאבוננו, נעשה 

מתאימים, -ידי אנשים לא-באיחור רב, על –השינוי במהלך מלחמת הקוממיות 
רחית על הצבא, אך סירסה את ובפוליטיזציה ניכרת, שהבטיחה את המרות האז

מקצועיותו. כתוצאה מכך, ממשיך צה"ל במסורת המקצועית של ארגון גרילה 
 טריטוריאלי.

מרכז מידע מורשת הקרב של הפלמ"ח ]קובעת בצדק תצוגה ב
בלתי נפרד ממורשת  חלקול הפכה עם הזמן לנכס צאן ברזל[ פלמ"ח

 ... , מאז היווסדוהקרב שהוקנתה לחיילי צה"ל
 ת זאת בנויה מכמה אלמנטים מרכזיים:מורש

פעילות מבצעית ולחימה איננה בנויה על מתכונת קרב אחת שאין • 
בלתה, אלא היא מתאימה עצמה לשטח, לעוצמת האויב העומד מנגד 

, תפיסת ולכוח האש שלו. מאחר שכל מבצע דורש מתכון לעצמו
 "בתחבולות תעשה לך מלחמה". –הלוחמה היא 

____________________________________________________ 
נהגי  . הגדודים העבריים הוקמו לאחר ניסיון מוצלח של יוסף טרומפלדור ושל ז'בוטינסקי בהקמת גדוד180

הפרדות, שסייע למאמץ הכושל של הבריטים לנחות בגליפולי, כדי לפתוח חזית שנייה במלחמת העולם 

 הראשונה.
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פריורית, -רב הנו להפתיע את האויב. לפיכך, אהכלל הראשון בק• 
  181עדיפה הלחימה בלילה על הלחימה ביום.

ההתנהגות המוסרית בשדה הקרב הנה אחד מעמודי התווך של • 
, הנו לחם חוקו. התנהגות זאת, על 'טוהר הנשק'המושג  182הלוחם.

פי טבעה, נגזרת מהחלטות אמנת ז'נבה. למשל: לא הורגים שבויים; 
את שבויי האויב; לא פוגעים באוכלוסייה אזרחית תמימה, מכבדים 

שאינה מאיימת; לא הורסים יישובים אזרחיים או חלק מהם, אם לא 
נשקפת מהם סכנת חיים; לא בוזזים רכוש; לא מחבלים ברכוש 
אזרחי; לא מגרשים אוכלוסייה אזרחית מביתה אם לא נשקפת מפניה 

 183.אב"ץ[ –]ההדגשות שלי  סכנה וכד'
הדברים הללו שוליים, ומבוססים על טרואיזם ועל אמירות כלליות. ברוב  רוב

הצבאות ערכו רשימה של עקרונות לחימה, המאפיינים את מסורת אותם 
הצבאות. המדובר בעבודה שקדנית של ניתוח קרבות והשוואתם לרשימה 

פעילות מבצעית ולחימה איננה לאומית של עקרונות לחימה. האמירה, "-הבין
על מתכונת קרב אחת שאין בלתה, אלא היא מתאימה עצמה לשטח,  בנויה

לעוצמת האויב העומד מנגד ולכוח האש שלו. מאחר שכל מבצע דורש מתכון 
בתחבולות תעשה לך ...", הנה כללית, ואינה אומרת דבר. הסיפא, " לעצמו

-)המשמש כיום כססמת "המוסד"(, שהנו שווה 184", הנו פסוק מהתנ"ךמלחמה
ון הלחימה "תחבולה", המוקבל בכול העולם. כלומר, ניתן היה ערך לעקר

גם ללא ניסיון קרבי  –לאמצו על סמך היכרות עם הכתיבה הצבאית בעולם 
 שהוא.-כל

 זאת ועוד: 

____________________________________________________ 
. בעיקרון, ניתן להפתיע את האויב בדרכים שונות )ראו בהמשך המסמך( ולאו דווקא בקרב לילה. מכול 181

 מותיו.מקום, חשוב לציין, כי צה"ל פסק כמעט לחלוטין לנהל קרבות לילה במלח

בכולם  –ועוד  1948זיתון במאי -. למשל, ביזה בקטמון הכבושה; אירועי לוד במבצע "דני"; אירועי עין182

 עורב הפלמ"ח, למרות השפה הגבוהה של יוצאיו, המתרברבים על "טוהר הנשק".

183 .http://www.palmach.org.il/show_item.asp?levelId=38612&itemId=7751&itemType=0. 

כ"ד,  משליחכם בעוז ואיש דעת מאמץ כוח. כי בתחבולות תעשה לך מלחמה ותשועה ברוב יועץ" ) . "גבר184

 ו'(.-פסוקים ה'
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צורות לחימה יחודיות ובלתי כגוף צבאי הוריש הפלמ"ח לצה"ל 
, המאפשרות לכוח צבאי נחות כמותית לנצח בזכות יתרונו שגרתיות

ההשתלבות הדומיננטית של מפקדי ותי. אך מעבר לכך, האיכ
הבכיר של צה"ל, הנחילה לצבא את מורשת הפלמ"ח  הפלמ"ח בסגל

. בכל מה שנוגע לתורת הלחימה האופיינית ולערכי היסוד 'הגנה'וה
 הבולטים שבהם:

נאמן שמירה על אופי של צבא עממי, המחובר לכל שכבות העם ו -
 185.למרות הלאומית

למצות את כוח  המשכילים –שיש בכוחם של מעטים האמונה  -
 מול רבים.  לעמוד –האדם, את איכותו הטכנית ואת רוחו 

והבנת מטרות  כושר המחשבה העצמיתהיכולת לטפח בלוחם את  -
 .החריגה משגרת המחשבה והביצועהלחימה, ואת 

, רוח העמידה והיוזמה האישית, וכמובן, כושר הלחימהפיתוח  -
 .'ראשונים תמיד אנחנו'מה; הדבקות במשי

 .חתירה להגיע למתקפות בזק ולהכרעה מהירה -
לילית,  –הזעירה -שילוב התושיה של טקטיקת הלוחמה -

עם כושרו של  אך –אופנסיבית, מפתיעה, עקיפה, נעזרת באלתור 
 צבא סדיר.

  186מיזעור האבדות. -
את , כשרון האלתורשיטות אימונים והדרכה צבאית המגבירות את  -

 טיפוח היוזמה וההעזה וממריצות את התנופה בקרב.
 הקניית רוח ההתנדבות לכל משימה, קלה כמסוכנת.  -
לוחמים ועל -מתן דוגמה אישית של המפקדים; השקידה על אחוות -

 רעות נאמנה.
קרבה אישית בין מפקדים הסרת גינונים מיותרים של צבאות זרים;  -

 .לטוראים
 ות היחידה.היחידה וגאו-טיפוח רוח -

____________________________________________________ 
 . כפי שהודגם בקרבות לטרון, שבהם סירבו מפקדי יחידות פלמ"ח לבוא לעזרת חבריהם לנשק מהחי"ש.185

 הגיא.-. כפי שלמדנו מקרב נבי סמואל ומקרבות השיירות בשער186
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 חינוך הכרתו של הלוחם כיסוד למשמעת צבאית.  -
  187.השתתפות פעילה של חיילות ביחידות הצבאיות ובלחימה -
, גם כלפי האויב התנהגות מוסרית וטוהר הנשקהקפדה על  -

 188ואזרחים.
כל אלה שהיוו את משנתו המיוחדת של הפלמ"ח אומצו על ידי 

הוטמעו בתורת הלחימה העם, ו-צה"ל, כאשר החל להתגבש כצבא
 189.אב"ץ[" –]ההדגשות שלי  שלו

 ועוד מפרש אותו האתר:
תיאוריה צבאית, המתאימה לתנאי הארץ ולמעמד היהודים בה 
בשנות המנדט הבריטי, התפתחה בתהליך מתמשך. ראשיתה בימי 
אירגון 'השומר', בהגנה עצמית על נפש ורכוש. המשכה בתקופה 

עד אמצע שנות השלושים,  1920-המשתרעת מהקמת ה'הגנה' ב
  הצמדת –בהתבצרות ביישובים באסטרטגיה מיגננתית, היינו 

התגובה לתקיפת האויב. מפנה מהותי בתפיסה הצבאית התחולל 
(, עם הניסיונות הראשונים "לצאת 1939-1936בימי 'המרד הערבי' )

בפיקוד יצחק שדה בהרי  'הנודדת'מהגדר" במארבים שביצעה 
ירושלים; בפעולות 'פלגות הלילה' בראשותו של אורד וינגייט; 

 ובהקמת 'פלוגות השדה' )פו"ש(. 
הוקם הפלמ"ח. אימוניו ופעולותיו בראשית שנות  1941בשנת 

הארבעים הביאו להאצת פיתוחה של התיאוריה הצבאית 
ה הארצישראלית המקורית ולשיכלולה. במלחמת העצמאות עמד

 תורת הלחימה במבחנה העליון כהלכה.

____________________________________________________ 
זה היה בניגוד לפקודה מפורשת,  –דרו מלחימה מאז הקמת המדינה, ואם השתתפו בלחימה . חיילות הו187

הקיימת עד עתה. במקום אחר הראיתי, כי המיתוס הלוחמת העברייה חלול כשם שמולידו, המיתוס שוויון 

 בתנועה החלוצית, היה חלול ואולי שקרי. 

 לעיל. 7. ראו הערה 188

189 .http://www.palmach.org.il/show_item.asp?levelId=38612&itemId=8446&itemType=0. 
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מעצבי החשיבה הצבאית של הפלמ"ח הניחו כי התורה הצבאית 
הינה חלק בלתי נפרד מהשקפת עולמם ומניסיונם של הציבור 
והיחידים המרכיבים את היחידה הצבאית. ערכי היסוד שהדריכו 
אותם: ראיית האדם כמרכז הכוח של המערכת הצבאית, חינוכו 

מית וטיפוח מעורבותו האישית בהבנת עקרונות למחשבה עצ
הלחימה ומטרותיה. ערכים אלה ניכרו בגיבוש תפיסתו הצבאית של 

מתמיד לפריצת מוסכמות ולגמישות  חינוך –הפלמ"ח, שעיקריה 
מחשבתית, יוזמה בקביעת יעדי הפעולות, עיתויין ועוצמתן, גישה 

פעולות יום התקפית עקיפה ושילוב לוחמה זעירה ולוחמה סדירה ב
 ולילה.

לרעיונותיו ולאישיותו של יצחק שדה, המפקד הראשון של פלמ"ח, 
הייתה השפעה מכרעת על פיתוח החשיבה הצבאית של החטיבה. 
שדה גרס כי אין להעתיק דגמים הקיימים בצבאות בעולם ולטפח את 
הקצונה הצבאית ככת סגורה של בעלי מקצוע. התורה הצבאית 

לדבר אלא תתגבש כדרך -ב בידי מומחיםהארצישראלית לא תעוצ
מעשה האמן, המסגל את החומרים העומדים לרשותו לתנאי 
הסביבה. ראוי להדגיש גם את תרומתם של יגאל אלון, מחליפו של 
שדה בתפקיד, ויצחק דובנו )'יואב'(, קצין ההדרכה הראשי בפלמ"ח 
)שנפל כמפקד קיבוץ נגבה במלחמת העצמאות(. המרת האחידות 

גרה, האופיינים למסגרות הצבאיות המקובלות בטקטיקה והשי
מקורית, המותאמת לאמצעים ולחומר האנושי של הפלמ"ח, הדריכה 

 את הגותם הצבאית של מקימיו ומפקדיו.
במסגרת מטה הפלמ"ח פעלה ועדה מקצועית, שהופקדה על פיתוח 
המחשבה ועל גיבוש התורה הצבאית של החטיבה, בראשות מפקד 

שתתפות סגנו, קצין המבצעים, קצין ההדרכה הראשי הפלמ"ח ובה
ומספר מפקדים נבחרים. פירות עבודתה ניכרו ברמת האימונים של 
היחידות ובאופיים, בפיתוח מקצועות צבאיים שלא היו מקובלים עד 
אז ב'הגנה' ובטיפוח שכבת מפקדים צעירה שהצטיינה בגישה 

 מקורית להתמודדות בסוגיות צבאיות. 
הצבאית שנוצרה בפלמ"ח הושפעה מתחושת העליונות התיאוריה 

והמקצועיות בתחום הביטחון שהקרינו אנשי החטיבה ומפקדיה; 
ובה בשעה היא נטעה בהם הרגשת ייחודיות וביטחון ביכולתם למלא 
כל ַצו שיטילו עליהם ראשי היישוב. גישת הפלמ"ח צמחה ב'הגנה' 
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מתוך ניגוד  תוך לימוד מהתורה הצבאית הבריטית וגם בעימות
לגישת הצבא הסדיר, בה דגלו שליחי האירגון ששירתו ביחידות 

 הצבא הבריטי וב'בריגדה העברית' במלחמת העולם השנייה. 
-החזיק בתיק הביטחון בהנהלת 1946גוריון, שהחל מדצמבר -דוד בן

הסוכנות היהודית, ביקר קשות את התורה הצבאית של הפלמ"ח. 
ליטי בתוך תנועת העבודה וגם ביקורתו הושפעה מהמאבק הפו

מחוסר האמון העמוק שרחש למישנה צבאית שלא נלמדה בצבאות 
 סדירים.

הפלמ"ח לא הוקם כיחידה צבאית רגילה אלא ככוח מתנדבים צבאי 
המגוייס בקביעות במסגרת ארגון ה'הגנה', שנועד לשרת את היעדים 

נית. הביטחוניים, ובמידת הצורך גם הפוליטיים, של התנועה הציו
תפקידיו הצבאיים כללו: לחימה בשיטות של לוחמה זעירה בתנאי 

משטרתית בהפגנות, באבטחת אישים, -מיליציה תנועתית מחתרת;
; הובלת מאמצי 190באסיפות ובעימותים פוליטיים פנימיים ביישוב

ההתיישבות וההעפלה; יצירת תשתית אירגונית ותיאורטית ללחימה 
 כצבא סדיר. 

שלה תורת הלחימה של ה'הגנה' משני היבטים: בפלמ"ח לובנה וחו
מהיבט דרכי בניין הכוח ומהיבט שיטות הלחימה. הישגי הפלמ"ח 
השפיעו על שיקוליהם המדיניים של ראשי התנועה הציונית, הקרינו 
על תחושת הכוח שלהם והעניקו משנה תוקף לתביעות הלאומיות 

הצבאית  שהציגו מקבלי ההחלטות בדרג הפוליטי. מכאן שלחשיבה
אשר נרקמה בפלמ"ח נודעה משמעות בעיצוב דרכו של היישוב 

 ישראל.-היהודי בארץ
נתפסת במחשבה הצבאית כאמצעי המניע יחידה לבצע  'רוח היחידה'

יום האפורות וגם בלהט הקרב, עת -את תפקידיה גם במשימות היום
גם  'רוח היחידה'נתבע מאמץ נפשי וגופני עליון. בפלמ"ח ראו ב

עומדת בפני עצמה, המבטאת את נאמנות חבריו לערכים ואת מטרה ה
הלכידות של היחידה הלוחמת. בשיטת האימונים, בעבודה במשקים, 
בחינוך ובהסברה, בהווי, במשטר ובנוהג, במסעות ובמבצעים 
הוקדשה תשומת לב לטיפוח טיפוס הלוחם והמסגרת הקרבית אשר 

____________________________________________________ 
 מפלגתיות.-. שימו לב לערבוב בין משימות צבאיות לבין משימות פוליטיות190
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שהתקבלה לעתים בה הוא פועל. גאוות היחידה שנוצרה בפלמ"ח, 
היוותה מרכיב משמעותי בבניית  -כביטוי להתנשאות וליהירות 

 הכוח ובפיתוח יכולת הלחימה של החטיבה.
החשיבה הצבאית של הפלמ"ח הונחלה ללוחמיו ולמפקדיו 
באימונים, בכינוסים, ובאמצעות פרסומים מחתרתיים בעלון 

דיווח על  הפלמ"ח. היה זה אחד מתפקידיו המרכזיים של העלון, לצד
המתרחש בחטיבה והפצת דברה. העלון שימש במה להצגה מקורית 

 –של סוגיות מקצועיות ולהעברת מאמרים מביטאון ארגון ה'הגנה' 
 191.'מערכות'

 הכשרה לקויה לקצין

אלא מש"קים  192( אינו מכשיר קצינים,1הספר לקצינים של צה"ל )בה"ד -בית
למרות שהם עונדים דרגות  –בכירים, ואלה אינם יכולים לפקד על צבא מודרני 

 קצונה וסיכת מ"מ. 
אלוף יוסי פלד, אז ראש מחלקת ההדרכה )מה"ד( במטכ"ל, אמר, שבצה"ל יש 

 מסבת עיתונאיםמ"כים, וחלקם עונדים דרגות גנרל. פלד אמר את הדברים ב
קד על פיקוד הצפון. מאז הובס צה"ל בלבנון, לסיכום תפקידו, ערב מעברו לפ

היה צפוי. כל מי  2וכשל בביטחון השוטף. הכישלון המדהים במלחמת לבנון 
שהשקיף על הנעשה בצבא ראה את הכתובת על הקיר, והיא כתובה עד עתה 

באותיות של קידוש לבנה. לא השתנה דבר, והכישלון הנחרץ במלחמה הבאה 
  הנו רק עניין של זמן.

____________________________________________________ 
 – מרכז מידע פלמ"ח. 191

http://www.palmach.org.il/show_item.asp?levelId=38612&itemId=5001&itemType=0. 

כל הכשרת הקצין  –כולל קצינֹות(. במסלול החי"ר  –מכשירים את כל הקצונה בצה"ל )כיום  1. בבה"ד 192

 –בסיסי( שריון, תותחנים, הנדסה(, או תומכי לחימה )אג"ם ו –נעשית בבסיס. במסלול לחימה )חילות השדה 

ואחריו השלמה חילית בבסיס ההדרכה החילי. כך, הדיון ברמת ההדרכה  1עובר הצוער קורס בסיסי בבה"ד 

 כיוון שלרבים מהצוערים, זו השכלתם הצבאית היחידה. –הנו דיון עקרוני, שנוגע במקצועיות הצבא  1בבה"ד 



הכתובת על הקיר שלא נקראה –קרב נבי סמואל   

125 

 

הספר לקצינים על דפוסי הכשרת הקצין ב"הגנה". -לכתחילה, נבנה ביתמ
כלומר, על דפוסים, שאינם מתאימים לחלוטין לצבא, אלא למיליציה פוליטית, 

שעסקה קצת בשמירה, ועיקר חשיבותה היה במאבקים הפנימיים על השלטון 
די רצו קצינים צייתנים, שלא ישאלו יותר מ 1ב"יישוב". מי שבנו את בה"ד 

 שאלות מביכות, ויאמינו כפתאים להנהגה.

 –בעוד שבצבאות אחרים, חושבים על הכשרת הקצין להיות "מנהל לחימה" 
דמות הקצין בצה"ל נרקחה מקוקטייל של מיתוסים בולשוויקיים עם "לקחים" 
ממלחמות ישראל ועם אתוס המפקד בפלמ"ח. אם בודקים בעין ביקורתית את 

זה הספיק בקושי לצורך הלחימה בכנופיות  –הנה מתש"ח ועד  –קרבות צה"ל 
ערביות ובצבאות משלוח חסרי מוטיווציה. כשהשתנתה תמונת האויב )עיינו 

(, נותר צה"ל ללא יכולת תגובה וללא 1970-1967, בערך מלחמת ההתשה
  יכולת לקום מהריסותיו.

את התוצאות המרות ראינו בתבוסה במלחמת יום הכיפורים. ההפתעה 
לא היו היושר והשכל אך ינית )שלא הייתה כלל. היה בידינו המידע, המודיע

להבינו( לא שיבשה את ההכנה האופרטיווית למלחמה. תכניות ההגנה של 
היו רחוקות מהמציאות כמרחק אילת ממטולה.  193התקפהיו להצבא ותכניות

דרך אגב, הפתרון: האויב לא התנהג כשורה, ולא עשה את מה שציפינו ממנו. 
ים נצפו כבר בתרגילים ובמשחקי המלחמה לפני המלחמה, אך לאיש הדבר

 מהקצונה לא היו האומץ והכישורים לערער בקול רם על התכניות המופרכות.
התוצאה המרה: הקצונה הזוטרה והחיילים היו צריכים לתקן במו ידיהם 

את שיבושי הפיקוד הבכיר במלחמת יום הכיפורים. בשדה הקרב ובהקרבתם 
 עובדה המרה, שאין הקצונה מכירה את תורת הלחימה הישראליתהתבררה ה
; אין לה )ראו להלן( ; אין לה מושג על תורת הלחימה של האויב)ראו להלן(

אין לה יכולת לנהל שהיו בידי כוחותינו;  ,יכולת להשתמש באמצעי הלחימה
אין לה כישורים מקצועיים להתמודד עם שינויים חילי; -קרב משולב בין

____________________________________________________ 
אם  –ת התעלה מערבה על גשר מצרי לצלוח א 162. למשל, בשמונה אוקטובר ניתנה הוראה לכוחות אוגדה 193

ייתפס. טנק ישראלי שוקל כחמישים טונות, וטנק מצרי שוקל כשלושים טונות. בניסויים אחרי המלחמה 

התברר, שרוב גשרי הטנקים המצריים קרסו תחת משקל הטנק הישראלי. דוגמה אחרת: מבצע הצליחה בפורט 

 כלל נחיתה של הקומנדו הימי מהים.סעיד, שכל המשתתפים בו תיארוהו כמבצע התאבדות, ו



הכתובת על הקיר שלא נקראה –קרב נבי סמואל   

126 

 

המערכה. רוב כוחותינו פעלו לפי שגרות, שהאויב ידע, התכונן אליהן,  בתמונת
וידע לבולמן, ולא גילו יוזמה, מנהיגות ותושייה. אין תימה על התוצאה המרה, 

 שאנחנו משלמים את מחיריה עד עצם היום הזה.
הספר -באמצעות פתרונות מקודשים של בית – 1את זה הנחילו בבה"ד 

ת כל שמץ של מחשבה, באמצעות התמקדות לקצינים, באמצעות השתק
 אינם כוללים ניצחוןמנחילה מפקדת קצין חינוך ראשי, וב"ערכים", ש

. הצבא היה בינוני במלחמת סיני ובמלחמת ששת הימים כשהיה ומקצועיות
. כשהאויב והשליטה שלו קרסה-, ששדרת הפיקודעליו לרדוף אחר אויב בורח

תמונת הקרבות,  השתנתה –ואילך( מלחמת ההתשה מהתחיל להתקיף )
 וכוחותינו החלו לשפר עמדות לאחור, ולא חדלו מכך עד עצם היום הזה.

 

 דבקות באמת-אי
 

 –כצוער מכיר את הדבקות בערכים השונים  1כל אחד, שעבר את שערי בה"ד 
בכל אמת בניווט. -אבוי לך אם תפסו, שדיווחת לאובראשם דיווח אמת. 

עובדה, שכוחותינו לא דיווחו אמת. כך, שיקרו מלחמות ישראל בולטת ה
לחלצם; ואפילו לא התכוונו לעשות ללוחמי המעוזים, וסיפרו להם, שעומדים 

אברהם אדן אלוף של  162הסתערה אוגדה  לא 1973בשמונה באוקטובר  זאת.
 194מול המצרים והוכה קשות,בך בקרב ת)ברן( על המצרים, וכשכוח שלה הס

במהלך ה"מתקפה" בשמונה באוקטובר דיווחו מפקדי לא סייעה לו להיחלץ. 
כוחות על תנועה למגע כשלא יצאו משטחי היערכות. ברשת המבצעית עבר 
דיווח, כי כוח ישראלי חצה את התעלה מערבה על גשר מצרי. אף אחד לא 

מפריע לעבר המטכ"ל ולעבר -טרח להפריך את המידע השגוי, שזרם באין
 הממשלה.

יווח אמת שרר בשטח, אלא שאחוות הלוחמים נעלמה. ד-כלומר, לא רק שאי
 אך זו פסה כבר במלחמת ההתשה.

נעלמה גם האחריות המקצועית של מפקדים להפיק לקחים מהכישלונות 
של חיים  317 מילואי הצנחניםפעולת חטיבת ומההצלחות המעטות )למשל, 

כחובתו של המפקד לחייליו ולצבאו. מי שאינו לומד את  –חרמון( נדל ב
____________________________________________________ 

גדוד הטנקים של אסף יגורי. שניהם מחטיבת  –הצהריים -גדוד הטנקים של חיים עדיני; אחר –. בבוקר 194
 של נתקה ניר. 217מילואי השריון 
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ההיסטוריה, כתב סנטיאנה, נידון לשנות עליה. ואכן, כפי שהראה שמואל 
אין בצה"ל הפקת לקחים. כלומר,  – 195אבנרי במחקרו על הפקת לקחים

המפקדים באים כמצוות אנשים מלומדה לאזכרות ולמשפחות השכולות, אך 
 ר לשרש תקלות ולשפר את המערכת הצבאית.אינם עושים דב

 
 בלי כוח המוח

 
מנחיל לצוערים את הצורך לרוץ ולשמור על כושר גופני, אך לא את  1בה"ד 

הצורך ללמוד, ולהשתלם בענייני צבא. כוח שרירי הרגליים הפך לערך ולא 
. בדיון עם קצינים בפו"ם בשנות התשעים אמרתי כוח המוח – מחשבה צבאית

יכולים, כנראה, לכבוש לא רע גבעה, אך אינם מסוגלים להבין למה  להם, שהם
באו בהיחבא  )גם חלק מהכועסים( עשו זאת. חלק משומעיי רתח מזעם. אחרים

אחרי השיחה, והודו, שצדקתי, אך לא היה להם האומץ להסכים עמי בפומבי. 
 אינטלקטואלי", הגדירה זאת ועדת וינוגרד.-"צבא אנטי

המכון . לכן, היו יכולים אנשי 1מקצועיות בבה"ד -החינוך לאיזה פרי ישיר של 
לשבש את דעתם )הקלה( של קציני צה"ל, ולמכור להם  המערכהתורת לחקר 

 בתחילת שנות האלפיים. ,"תכנית ההפעלה", או את "תורת המערכה"
, בעקבות מערכת שלום הגליל, הגדירו אותה ברק-פו"םכשהקימו את תכנית 

בוגרי תפקיד  –האמיתי בצה"ל. כלומר, רק אז נחשפו החניכים כקורס הקצינים 
צבא אינו רק כושר גופני  196לידע הבסיסי הצבאי. –מ"פ ואף יותר מזה 

תכנון, מבצעים, תורה, ופזצט"א. זו מערכת שלמה, הכוללת חשיבה, 
טכנולוגיה, לוגיסטיקה, מינהלה ועוד. מרבית קציני צה"ל אינם נחשפים לידע 

שהם אנשי מילואים, והשכלתם הצבאית היא כמה חודשים בבה"ד  כיוון –הזה 
 כביכול, זה מספיק להם; ואת התוצאות רואים היטב בשדות הקרב.. 1

____________________________________________________ 
ביוני  מערכות, והותר לפרסום פומבי במערכות. מאמר מסווג, שערכתי בזמנו בקובץ ממודר בהוצאת 195

 שנה למלחמת שלום הגליל. 25, לרגל 2007

מלחמה ראו משה )צ'יקו( תמיר,   –הידע המקצועי של קצין בשנות השמונים -. לתיאור מדהים של חוסר196

ברק נחשף למונחים מקצועיים ולחשיבה תיאורטית, -. לדברי תמיר, רק בפו"ם2005, מערכות, ללא אות

 הנוגעת לחזבאללה.
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ברק יותר מדי בחשיבה צבאית, והרמטכ"ל -כעבור כמה שנים, עסקו בפו"ם
ורק  197אהוד ברק החליט, שזה מיותר. קצין לא צריך לחשוב. התכנית נסגרה,

 )מלט"ק(.  המכללה לפיקוד טקטיה באחרונה נפתח
במלחמה נפסקת  –ה כיתר על כן, כיוון שצה"ל מזלזל בערך החשיבה וההדר

הופך לחטיבה במערך החי"ר. בטקסים לרגל  1הכשרת הקצונה, ובה"ד 
שום צבא  .הבנה זו-באי ארבעים שנה לבסיס במצפה רמון התגאו הדוברים

  בעולם אינו מפסיק הכשרות לרגל מלחמה.
ספר חיליים -אלא בתי, יבשה ספר לקציני-גע, אין למדינת ישראל ביתכר

-ביתכנראה, גם לא יהיה לנו  מלחמות ישראל.כל והדבר ניכר היטב בלקצונה; 
שפתיים, שהכל משלמים -יבשה בשנים הקרובות, למרות מס ספר לקציני

 אוויר –זרועי. רק לשם השוואה, בזרועות האחרות -חילי והבין-לשילוב הבין
 הכשרת הקצין אחרת, ובחיל האוויר אפילו כוללת תואר ראשון. –וים 

 
 אין תורת לחימה

 
כולל הקצין הבכיר לוקה בחסר כיוון שאינה מושתתת  –הכשרת הקצין בצה"ל 

על תורת לחימה. תורת הלחימה של צה"ל נכתבה בסוף שנות החמישים, 
ביותר לפתח תורת קרב , של צה"ל. הניסיון הבולט תורת הקרבונוסחה בספר, 

מכון לחקר תורת חדשה היה חלקי למדי. זה נעשה מאמצע שנות התשעים, ב
)בראשות תא"ל מיל' ד"ר שמעון נוה ותא"ל מיל' דב תמרי(,  וכלל  המערכה

לא  המכון לחקר תורת המערכהרק את הקצונה הבכירה ביותר. יתר על כן, 
פה שלו קרסה -שבעל פרסם בכעשר שנות פעולתו שום דבר בכתב, והתורה

 . 2במלחמת לבנון 
לא עמד במבחן מלחמת ששת הימים, אך גם לו עמד במבחן  תורת הקרב

המדובר במסמך אנאכרוניסטי, שגילו כמעט חצי מאה. חמשת  –המלחמה 

____________________________________________________ 
ערו, כי העובדה, שחניכי המכללה חקרו את קרבות הגיס הצפוני במלחמת שלום הגליל . לשונות רעות שי197

בעצם להדחת מפקדה, שאחריה שונתה התכנית  –)שברק היה סגן מפקדו במלחמה( הביאה לסגירת התכנית 

 כליל.
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-העשורים שחלפו מאז חיבורו, היו שנות  הקפיצה ל"גל השלישי", לננו
 ת, הספר דורש עדכון.טכנולוגיה ולתקשוב. גם אם היה נכון עקרוני

קציני צה"ל אינם יודעים את תורת הלחימה של צבאם, וממציאים כל פעם 
, שכבר מזמן אזלה, הוחלפה ביוזמות מקומיות, תורת הקרבמחדש את הגלגל. 

זרועי. יתר על כן, כיוון שהרבה -חילי ובין-שלבטח אינן מּונחות שילוב בין
 הוא נעלם עם שחרורם. –ידי אנשי מילואים -מהידע המקצועי נצבר על

היכולת לאסוף מידע מבצעי הנה שלב מתקדם ביותר של ארגון מקצועי. שלב 
מתקדם יותר הוא הניסיון להנחילו ליחידות אחרות. כאן הכתתיות בצה"ל 
מעכבת כל אפשרות להעביר מידע לרוחב חילות היבשה, או בתוך החילות 

 –"ל לשימוש את "דגן" עצמם. לדוגמה: אחרי מלחמת ששת הימים הכניס צה
למערכי הביטחון השוטף. שלוש  –אדומה -צריח מקלע מונחה קרינה תת

הסיירות הפיקודיות )"אגוז", "חרוב" ו"שקד"( פיתחו, כל אחת לחוד, תורת 
הפעלה ל"דגן", והמידע לא הועבר מהן הלאה, כדי שיונחל גם לסיירות 

-הילדות של מערכת האחרות. בפועל, כל סיירת התמודדה לבדה מול מחלות
 198הנשק.

באותה המידה לא הועברו מידע מבצעי ומידע תפעולי על הפעלת טנקים 
בתכנית ההגנה של סיני במלחמת ההתשה בין חטיבות השריון, שנשאו בעול 
הביטחון השוטף וההכנה למלחמה הבאה. יתר על כן, מעבר לרמה מסוימת 

השונות תורת לחימה של דיווחי שקר בהכנות ובתרגילים, נוצרה בגזרות 
 פרטית, שסתרה לעתים את תורת הלחימה של השריון.

, נראה, שדווקא התחום הזה 2למרות שהתופעה הוחרפה מאוד במלחמת לבנון 
השתפר מאוד מאז, וב"עופרת יצוקה" היה מאמץ כן להנחיל לקחים בזמן 

 אמיתי, ולהעבירם בין היחידות.

 
 זלזול באויב

 

____________________________________________________ 
ם, . אותה התופעה נשנתה כשהסיירות הפיקודיות הופקדו בתורנות על המשימה להתגבר על טיפול במטוסי198

 התעופה לוד.-שייחטפו לנמל
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ובעיקר, של מורשת  –קריאה ביקורתית של ההיסטוריה הצבאית הישראלית 
 מלמדת על גורם דומיננטי: זלזול באויב. –הקרב הישראלית 

צה"ל ניצח במלחמת הקוממיות, ובלם את פלישת צבאות ערב. כך, לא נכבשה 
מדינת ישראל מיד עם הקמתה. במלחמה, שהתנהלה בכמה זירות יבשתיות, 

-ביניהם נפילת העיר העתיקה בירושלים ואי –מעטים -ונות לאנחל צה"ל כישל
הצלחת התכניות לכובשה מחדש בקרבות עשרת הימים; קרבות לטרון; נפילת 

ירדני -בעיקר, יצאו הצבא הסורי והלגיון העבר 199הירדן; נפילת ניצנים.-משמר
אם לא עדיף ממנו. למרות זאת, נוצרה  –כצבאות, שהיו יריב שקול לצה"ל 

רה של זלזול באויב, שפגע בדיעבד בערכו של הניצחון, שהושג בעמל רב, אווי
 ישראל, לא גילו רוח קרבית מעולה. -למרות שצבאות ערב, שפלשו לארץ

צבא מנצח דואג להאדיר את יריבו על מנת להעצים את הישגיו, ולפאר את 
לוחמיו ואת מפקדיו. אחרי מלחמת העולם השנייה דאגו האמריקנים לפאר את 
הוורמאכט. גם כלפי הצבא היפני היה לאמריקנים יחס של כבוד מהול באימה. 

 כאילו רצו לומר, ניצחנו את הצבאות הטובים ביותר בהיסטוריה.
לעומת זאת, כבר במהלך מלחמת הקוממיות הציף את ישראל גל של זלזול 
באויב, שלווה בבוז למבנה המעמדי של החברה הערבית. כך, אחרי כיבוש 

ובאו עיתונאים ישראליים לסייר בכפר הכבוש. לקראת ביקורם, פונו קאקון ה
גוויות החיילים העיראקיים מהכפר, ונגררו לאזור בפאתי המוצב, שהעיתונאים 
לא היו אמורים להסתובב בו. כשראו העיתונאים את הגוויות הכפותות, המציא 

ו לנוכח קצין בדותה, שהמפקדים העיראקיים כבלו את אנשיהם, כדי שלא יברח
אחת. בקרבות מלחמת סיני -ההתקפה הישראלית, והיא הופצה, וצוטטה לא

של אלפי זוגות נעליים, שהותירו  –כולל בצילום  –הושם דגש על תיאור 
 החיילים המצריים אחריהם. 

בדיעבד, הקטנת האויב עושה עוול ליחידות הלוחמות, למפקדיהן ולחייליהן. 
היא מפריעה לחשיבה נכונה, המפיקה  וגורמת נזק אסטרטגי חמור ביותר:

תכניות לחימה. כיוון שהערבים "אינם יודעים להילחם" ויש להם "מוראל 
-הרי כשיסתער עליהם כוח ישראלי, הם יברחו מיד ויפוצו לכול –נמוך" 

____________________________________________________ 
 . עם זאת, יש רגליים להנחה, שמרבית היישובים היהודיים הללו לא נפלו, אלא הופקרו לכיבושם.199
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הרי אפשר לתכנן תכניות מופרכות בהגנה ובהתקפה;  –אם כך המצב  200עבר.
גם במהלכה. בכולן  –חמת יום הכיפורים ולא נדון בכל התכניות, שהוכנו למל

חוזר המוטיב, "האויב יברח". יתר על כן, לנוכח התעוזה המצרית בהסתערות 
לב, הומצא בישראל מיתוס, שהמצרים לחמו תחת השפעת סמים; -על קו בר

 שהרי ערבי אמור לברוח כאשר יהודי יורה ומסתער.
הכרת תורת הלחימה -ן אישיא מסוים בסינרגיה השלילית בין זלזול באויב לבי

)למעשה, רק גדוד  35את חטיבת הצנחנים  162הושג כששלחו מפקדי אוגדה 
( לסרוק את ציר "טרטור", בפאתי המערך המצרי ב"חווה 890מוקטן 
כדי לטפל בחוליות של "ציידי טנקים". בתורת הלחימה  201הסינית",

י נ"ט, המתבסס, הסובייטית, שאימצו המצרים, יש לדיוויזיית חי"ר כוח אורגנ
לקראת מלחמת יום  202בעיקר, על הרוויית יחידות החי"ר בנשק נ"ט.

הכיפורים, הועברו יחידות קומנדו מצריות תחת פיקוד הארמיות, כדי לתגבר 
את יכולתן לעצור את טנקי צה"ל. כוחות נ"ט ארמיוניים/דיוויזיוניים משמשים 

ף, בגדודי )פוג'( כמשמר קדמי/אחורי של היחידה בהגנה ובהתקפה. בנוס
אמנעת השריון הישראלי  –הקומנדו יש כוחות נ"ט, שתפקידם אסטרטגי 

כלומר, אין "חוליות של ציידי טנקים", שנעות  203מהגעה לאזור הלחימה.
המושג, "ציידי טנקים", הנו מושג ספרותי, שהונחל  204בשטח כציידי צבאים.

____________________________________________________ 
אחת מפקדים -. בהגזמה, נאמר, "כשטנק עברי מסתער, הישמעאלי יברח!" ברמה מעשית, צוטטו לא200

ביד אחת וב'עוזי' אגרש  –ל; ובגרסה אחרת ישראליים על כך, שאם לבנון תתקוף, ישלחו נגדה את תזמורת צה"

ראו  –את המצרים, אם ינסו לחצות את התעלה. לתיאור האווירה בשריון הישראלי ערב מלחמת יום הכיפורים 

 .68-66, עמ' 2008מודן, -, כנרת וזמורהנשארנו שםברטי אוחיון, 

 "., שישבה ב"מיסורי2מארמיה  14. שהיה חלק מהמערך הקדמי של דיוויזיה 201

( IISS)לאומי למחקרים אסטרטגיים -מכון הבין. הדבר דווח בהרחבה במאזן האסטרטגי, שפרסם בכתב ה202

 בלונדון כחודש לפני המלחמה, אך היה ידוע היטב לכול. 

של נתקה ניר(  217)ובעיקר, את חטיבת מילואי השריון  162. כמו המארב המפורסם, שעיכב את אוגדה 203

 ברומני.

לשבור את ראו דני אשר,  –על תורת הלחימה המצרית ערב מלחמת יום הכיפורים . לדיון מפורט 204

 בספר של אשר. 223-210עמ'  –. על לוחמת חי"ר בטנקים 2003, מערכות, הקונספציה
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יטיים )כמו הספר לצה"ל באמצעות ספרות תעמולה, שכתבו פוליטרוקים סובי
 (.1, שהפך לספר חובה לצוערים בבה"ד אנשי פנפילובהמפורסם, 

ולמטה, או בקורס מג"דים, היה -אם לא בקורס מ"פים, הרי במכללה לפיקוד
על כל המעורבים להכיר את האויב ואת שיטות לחימתו. במקרה דנן מפקד 

לא יכלו לעצור, ולשלוף  35וקמ"ן  890, מג"ד 35, סגנו, מח"ט 162אוגדה 
 ממוחם את תבניות הלחימה של המצרים ואת ארגונם הקרבי. זה לא נעשה,
כיוון שהם לא ידעו זאת, וזלזלו באויב למרות יותר משבוע לחימה קשה נגדו. 

כתוצאה מהכנתו  42בחולות "טרטור"  890עשרות חללים השאיר גדוד 
 החובבנית למשימתו, מחוסר מקצועיות מפקדיו ומזלזולם באויב.  

 
 פוליטיזציה-פוליטיזציה ורה-, אפוליטיזציה

 
היו ארגונים פוליטיים.  –ובעיקר, הפלמ"ח, כוחה המגויס  –ה"הגנה" 

לכאורה, המפקדה הארצית, שייצגה את "היישוב המאורגן", פיקדה עליה. אך 
גוריון עליו את תיק הביטחון גברו המאמצים להפוך את -מאז שקיבל בן

ה"הגנה" לעוד אפיק בפעילותו הפוליטית. מפא"י עברה בשנות הארבעים את 
יעה ב' האקטיוויסטית פרשה ממנה. כתוצאה מכך, מרבית פעילי הפילוג כשס

הפלמ"ח לא השתייכו למפא"י. אי אפשר לזנוח את היסוד הזה כשדנים 
גוריון לבין הפלמ"ח. מול "כוכבי" הפלמ"ח )שהיו -ביחסים המסובכים בין בן

בפרוץ מלחמת הקוממיות גם כוכבי מפ"ם, שהוקמה מאיחוד "השומר הצעיר" 
גוריון את יוצאי הצבא הבריטי, שרבים מהם היו -ב'"( העמיד בןעם "סיעה 

 אנשי מפא"י.
לאחר פירוק מטה הפלמ"ח, טעו אנשי מפ"ם, ופרשו מהצבא. בכך הקלו על 

נאמנים. כך, -גוריון, שלא היה צריך לטהרו מיסודות לא-מלאכתו של בן
הועברו התגלה בשנות השישים, כי תיקים של קצינים, שהיו מועמדים לקידום, 

ממינהל הסגל באכ"א לעיון מזכירות מפא"י. כלומר, תחת המעטה הדמגוגי 
גוריון, שנתקל -פוליטי( נוצר צבא של מפא"י. בן-של צבא ממלכתי )משמע, א

בהתנגדות אנשי המנגנון ההסתדרותי של מפא"י, ביקש לעוקפם באמצעות 
 טיפוח עלית חדשה למפלגה, שתבוא מקרב הקצונה הצעירה )"צעירי

מפא"י"(. כבר בבחירות הראשונות הוצבו ברשימת מפא"י לכנסת שני קצינים 
אהרן רמז )מפקד חיל האוויר ובנו של השר דוד רמז, מראשי  –בכירים בצה"ל 

ובנו של שמואל דיין,  89מפא"י ומזכיר ההסתדרות בעבר( ומשה דיין )מג"ד 
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ן נבחרו לכנסת, ממייסדי דגניה וממנהיגי תנועת המושבים ומפא"י(. רמז ודיי
נגד לאנשי הפלמ"ח, שנכללו -וויתרו על מקומם. הם היו אמורים להיות משקל

 ברשימת מפ"ם.
 –עם התמסדות המדינה, לאחר פרישתם  –המאבק להכללת אנשי ביטחון 

ברשימות המפלגות חשף ממצא מעניין: רבים מבכירי צה"ל ומערכת הביטחון 
, תחת המעטה של צבא ממלכתי, משתייכים למפא"י, וזה אינו סוד. כלומר

התבצרה מפא"י בצה"ל. אחד האמצעים היה הבטחת משרות לקצינים בכירים 
 שפרשו מתפקידם. למשל, מספר אלי זעירא:

, 1974כיצד לשרוד בחברה הישראלית של  –הדילמה הייתה 
שהממסד שלה רווי סממנים בולשביקיים בדרך טיפולו באנשיו. 

המשרות הבכירות(, אשר עליה  ה"נומנקלאטורה" )שכבת נשאי
נמנים אלופי צה"ל תוגמלה לפי כדאיות ההשקעה בהם. יוצאי הצבא 
ה"מבטיחים" קיבלו משרות מתאימות בממשלה או בחברות 

למחצה" הושארו -הציבוריות השייכות לממשלה. גם ה"מבטיחים
מנת שלא יעברו, חס וחלילה, למחנה השני -בתוך "המחנה", על

."...205 
זעירא, הוצע לו לנהל בנק במסגרת קבוצת "בנק הפועלים", והוא סירב. לדברי 

"בכך שרפתי את הגשרים עם הממסד, אם כי עתיד הייתי לגלות, כי הממסד 
  206איננו משלים עם כך בקלות".

בהבטיחה  –משמע, שיטת הקריירה השנייה, שמדללת את צה"ל מידע מקצועי 
דרגות, כדי לפרוש בדרגת שיא ריצה מטורפת של הקצונה הבכירה במסלול ה

, גם חושפת את הקצונה לפוליטיזציה, כיוון שהמינויים לתפקידים 50-40בגיל 
 אינם מנותקים מזהות פוליטית. –בקריירה השנייה  –בכירים במשק 

והדבר נמשך כל הזמן, כיוון שלמרות המלל הגבוה על ממלכתיות, רוב 
כולל במוסדות של התנועה המינויים לתפקידים בכירים בשירות הממשלה )

כמו הסוכנות היהודית, הקרן הקיימת לישראל וכיו"ב(, בחברות  –הציונית 
הממשלתיות )כולל דירקטורים( ובחברות עירוניות הנם פוליטיים, ואילו 
המינויים בצבא הנם מינויים אישיים. כדברי מוטי אטיה, חבר ה"פורום לאזרוח 

____________________________________________________ 
 .235, עמ' 1993, ידיעות אחרונות, מלחמת יום כיפור, מיתוס מול מציאות. אלי זעירא, 205

 .236, עמ' ול מציאותמלחמת יום כיפור, מיתוס מ. זעירא, 206
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עיתוי, מזל  –ם אתה צריך עמו"ס תחקירי קרבות ולקחי מלחמה": "לקידו
 ו'סוס' לרכוב עליו".

גוריונית לשני -פוליטיזציה של צה"ל יש  בתכנית הבן-חלק חשוב ביותר ברה
מוסדות: מינהל הסגל ומפקדת קצין חינוך ראשי. מפא"י דאגה תמיד, 
שנאמניה יעמדו בראש אכ"א, או למצער בראש מינהל הסגל, המנהל את קציני 

כך, הובטחה שליטה במינויים מחד גיסא וטיהור הצבא  הקבע של הצבא.
ומתנגדי מפא"י  208ולח"י 207כמו יוצאי אצ"ל –נאמנים -מיסודות לא

זה נעשה בשילוב של שימוש לרעה בתחקירי הביטחון, שנדרשים  209ממפ"ם.
לעבור מועמדים לשירות הקבע. תפקיד אחר, שנשמר מסורתית בידי מפא"י, 

. גלי צה"לקדתו חולשת לכאורה גם על תחנת היה קצין חינוך ראשי,  שמפ
באחריות מפקדת קצין חינוך ראשי נמצאת ההסברה לחיילי צה"ל, ובמסגרתה 

מפלגתיים, ולהופכם לתכנים ממלכתיים )גם -ניתן להכשיר תכנים פוליטיים
באמצעות העסקת עשרות עסקני מפלגה בתפקידי מסבירים במילואים(. כמו 

קרב של צה"ל הודרו "הפורשים" כמעט כן, במסגרת הנחלת מורשת ה
לעומת האדרת חלקם של  –לחלוטין, ונזנח לחלוטין מאבקם בבריטים 

 210ה"הגנה" ושל הפלמ"ח.
כלומר, באמצעות מינהל הסגל נעשה פיקוח מפלגתי על קציני צה"ל, כדי 
להרחיק משורות הקצונה כל גורם, שאינו מקובל על מפא"י, ואילו מפקדת 

שימשה צינור להזנת הצבא בתכנים מפלגתיים. למעשה, קצין חינוך ראשי 
כולל חלקה המכריע  –ממשיכה מפקדת קצין חינוך ראשי בכך עד היום 

____________________________________________________ 
-מאיר שמגר, הפרקליט הצבאי הראשי, ישראל בן –. למרות זאת, היו כמה יוצאי אצ"ל בצמרת צה"ל 207

אמיתי(, שהיה קצין שריון ראשי במלחמת יום -אמיתי, קצין תותחנים ראשי, מרדכי ציפורי )אחיו של בן

מפקד חיל הים; קלמן מגן; אברהם אורלי  בריל, מפקד גיסות השריון; שלמה אראל,-כוכבא-הכיפורים, משה בר

 ומעטים אחרים.

 . ככל הידוע, היחיד בצמרת צה"ל, שהיה בלח"י, הוא הרב שלמה גורן.208

. ידוע הסירוב ל גייס לקבע את אביעזר, בנו של מאיר יערי, מנהיג מפ"ם. הוא גויס רק אחרי מלחמת ששת 209

 יע לדרגת אלוף., והג8הימים לאחר שהיה קמ"ן חטיבת מילואי השריון 

לא הופיעה מעולם מאמר על לחימת "הפורשים" בבריטים ועל ערכי  מערכות. לשם השוואה, בבטאון 210

 הלחימה שלהם.
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באינדוקטרינציה של חיילי צה"ל לקראת גירוש יהודי קטיף וכתיבת מסמך 
"רוח צה"ל". כזכור, ב"עופרת יצוקה" התגלע עימות בין מפקדת קצין חינוך 

ב הראשי לצה"ל על העברת תכנים מוראליים ודתיים ראשי לבין מפקדת הר
להעביר מסרים  במחנהלחיילי צה"ל קראת הקרב. בעימות הזה גויס עיתון 

 פוליטיים, ששללו את זכות של הרב הראשי לצה"ל להעביר לחיילים מסרים.

  

 יריבות אישית

 

במקום נאמנות למדינה, פועל צה"ל כקואליציה רופפת בין סיעות של גנרלים. 
לב, הרמטכ"ל, ואלוף אריק שרון, -אלוף חיים בר-במלחמת ההתשה ניהלו רב

לב לא -אלוף פיקוד הדרום, סיבוב נוסף במאבק האישי ביניהם, שהחל כשבר
ן הוקמה הצליח להביא את חטיבת "גבעתי" בפיקודו לפעול כיאות, וכחילופי

, שנשאו 202וחטיבת הצנחנים  890, שממנה צמחו גדוד הצנחנים 101יחידה 
בעיקר העול בביטחון השוטף לפני מלחמת סיני. ה"דם הרע" בין השניים גרם 

גם כששרון עזב את המטכ"ל, ומונה לאלוף פיקוד  –להתנגשויות נשנות 
יני, ואחר כך הדרום. שניהם חלקו זה על זה בדיונים על תכנית ההגנה על ס

העבירו את העימות האישי למאבק בין המטכ"ל לפיקוד הדרום. בין השאר, 
טענו, שהרמטכ"ל עומד מאחורי גל ההדלפות נגד אלוף הפיקוד בפרשת פינוי 
הבדואים מפתחת רפיח. אחר כך התכתשו השניים בדיונים לקראת פעולת 

לב עם -רהתגמול "ויקטוריה", שנכפתה על הרמטכ"ל. בתגובה, נועד ב
בעוד לוחמי "שקד" עדיין  –עיתונאים במהלך השלב האחרון של "ויקטוריה" 
דבר שהיה מנוגד לחלוטין  –על אדמת מצרים, והסביר להם, שהפעולה נכשלה 

 לאמת המבצעית, לאחוות לוחמים ולנאמנות מפקד לפקודיו.

לשיא הגיעה התופעה במלחמת יום הכיפורים כאשר הרמטכ"ל דוד )דדו( 
ר הצליח כבר להיפטר מאריק שרון, אך לא הצליח למנוע ממנו מינוי אלעז

לב, שמונה למפקד החזית, הפך למפקדו -. באורח פלא, בר143כמפקד אוגדה 
של שרון. הפעם לא טרטר אותו אישית, כפי שעשה כששרון פיקד על חטיבת 

ת אלא טרטר את כל אוגד –לב פיקד על גיסות השריון -, ובר60מילואי השריון 
ברן. מפקדי -פיקד במלחמה אלוף אברהם אדן 162שרון. על אוגדת הפלדה 

שתי האוגדות ניהלו קרב אגו, בניצוח הרמטכ"ל, מפקד החזית ואלוף הפיקוד, 
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נקראה בפי החיילים, "אוגדת  143והריקושטים ממנו הגיעו לשטח. אוגדה 
השדה  למרות שהיה בכיר מפקדי 211"אוגדת המערך". – 162הליכוד", ואוגדה 

בחזית הדרום, ואך שלושה חודשים לפני המלחמה סיים לכהן כאלוף הפיקוד, 
גם בשליחות  –התעלמו בחזית הדרום משרון, וכל הזמן חתרו תחתיו 

הרמטכ"ל דדו, אויבו הגדול. בצר לו חבר שרון שוב לשר הביטחון דיין, וכפה 
, התבטא באמצעותו את רעיונותיו על חזית הדרום ועל המטכ"ל. בין השאר

לב ובין שרון במתקפת שמונה באוקטובר, שבה ניסו -העימות בין דדו ובר
למנוע ממנו כל אפשרות להפיק יחסי ציבור מניצחון אפשרי, בהכנות למבצע 

לב", במהלכו ובוויכוחים על פיתוח המשך מתקפה -הצליחה "אבירי
  212הישראלית ממערב לתעלה.

יות בין מנהלים בכירים, ואינה מערכת מקצועית יודעת לקזז יריבויות איש
מניחה להן להתמשך, ולהפריע לפעילות הארגון. בניגוד לתדמיתו, בצה"ל 

ידי -ידי סיעת הפלמ"ח ועל-נמשכת ההגמוניה המפלגתית, והוא נשלט על
נאמני תנועת העבודה הסוציאליסטית. ברגע ששרון חבר לאויבי תנועת 

 –אישי לבין השסע הפוליטי העבודה, הותר דמו, ונוצרה זהות בין השסע ה
 למרות עצות טובות, שנזנחו, של שני מנהיגים בתנועת העבודה )ספיר ודיין(.

מאוחר יותר, כששרון היה שר ביטחון, בזמן מלחמת שלום הגליל, נמשך 
השסע האישי, ושוב נוצרה זהות בינו לבין השסע הפוליטי. בסיכומו של דבר, 

צעות ועדת חקירה )ועדת כהן( על הקריבה העלית של מח"ל את שרון באמ
 מנת לקבל חופש פעולה פוליטי, ומינתה במקומו את משה ארנס לשר ביטחון.

 
 תחקיר אירועים-אי
 

____________________________________________________ 
. עם פרישתו מהצבא )למרות התרעת פנחס ספיר, שר האוצר ומראשי "המערך, שניסה למנוע את פרישת 211

הליברלית, ויזם את הקמת הליכוד. כשהסתכסך עם שרון מצה"ל פן יצטרף לגח"ל(, הצטרף שרון למפלגה 

 .1973מנהיגי גח"ל, פרש שרון, והקים את "שלומציון", ורץ בראשה לבחירות 

, ולנתק את מפקדתה, שישבה באיסמעיליה, 2. שרון רצה להעביר את מרכז הכובד של המתקפה אל ארמיה 212

תעלה. המטכ"ל וחזית הדרום העדיפו מעיקר כוחותיה, שתפסו את מתחם "מיסורי" בגדה המזרחית של ה

 , החלשה יותר, ולאיים מגזרתה על קהיר.3להתעסק עם ארמיה 
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מערכת מקצועית הנה מערכת לומדת, החוקרת את ביצועיה, ומשתפרת. תורת 
הלחימה של צה"ל אינה עמדת למבחן כיוון שקציניה הצבא ומפקדיו אינם 
מכירים אותה. הם אינם מכירים גם את ההיסטוריה של צבאם ואת פעולותיו, 

ים ואינם מעוניינים שאלה ייחקרו. לימוד הפעולות, קבלת ההחלטות והמבצע
משמש בסיס להפקת לקחים, אך יכול לשמש לביקורת על מפקדים בכירים. 
כבר בתש"ח נוצרה מיתולוגיה סביב הצבא וניצחונותיו. יחד עם זאת, היה נוח 

להסתתר מאחורי מערכת דרקונית של חוקים,  –לא רק הביטחונית  –לעלית 
 המגבילה את חופש הביטוי, את הזכות לדעת ואת חופש העיתונות. 

כך, כמו בהרבה מדינות, מרבית הפרשנים לענייני צבא בתקשורת הישראלית 
הנם בכירים במילואים ובדימוס. התופעה מנציחה את המונופול של אנשי 
הצבא על הידע הביטחוני, ומאששת מחד גיסא את מעמדם הבכיר של בכירי 

גם אם אינם  –מערכת הביטחון, הנחשבים בעיני הציבור למומחים לביטחון 
כאלה, למרות שהיו בכירים בצבא. מאידך גיסא קשה להניח, שקצין בכיר, 
שאך זה פרש מהשירות יבקר בפומבי את צה"ל. התופעה יוצרת מעגל קסמים 

 סופי, המנציח את הקיים.-אין

גם כיוון  –למערכת הביטחון ובעיקר לצה"ל אין שום רצון לחקור את עצמו 
ת, ולהפריע ליחסי הציבור של שהממצאים עלולים לדלוף אל מחוץ למערכ

בכירי צה"ל. לפיכך, לא השלים ענף היסטוריה את מחקריו על מלחמת 
למרות עשרות השנים, שחלפו מאז. מחלקת  –הקוממיות, ולא פרסמם 

ההיסטוריה במטכ"ל לא פרסמה עד היום את מחקרה על מלחמת ששת הימים, 
לחמת יום לא חקרה את מלחמת ההתשה, וגם טרם השלימה את מחקר מ

 הכיפורים. 

כזכור, עם מינויו לרמטכ"ל, הפסיק מרדכי )מוטה( גור את מחקר מלחמת יום 
הכיפורים, ופיזר את מחלקת היסטוריה, שגייסה קצינים רבים לשורותיה, כדי 
לעמוד במשימת המחקר. גור הגיע ללשכת הרמטכ"ל, למרות ההיסטוריה 

הוא היה שבוי באמונה,  האישית שלו, ועמו מסקנות על אירועי המלחמה.
מבלי להתחשב  –שצה"ל קטן מדי, ועסק אובססיווית בהגדלתו מעל ומעבר 

יכולתה של החברה -באירועי המלחמה, בכשלים נשנים בתפקוד צה"ל ובאי
הישראלית לשאת הגדלה ניכרת בתקציב הביטחון. כתוצאה מכך, נבנו 
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קודמו, לפיכך, קצינים  213במהירות אוגדות חדשות, הוצא הון עתק לשווא,
במסלול מהיר, ללא הכשרה מתאימה וללא ניסיון, והצבא כשל במבצע ליטני, 
שסיים את כהונת גור כרמטכ"ל. כארבע שנים אחר כך, תחת רפאל )רפול( 

 איתן, שוב נכשל צה"ל במבחן האש במלחמת שלום הגליל.
-בספטמברמחקר הכישלון )הנוסף( של אמ"ן  1974-באותה המידה גם נבלם ב

. ובעצם, עד עצם היום הזה טרם אספו את המידע )עדויות( 1973אוקטובר 
 הפיך.-מכל השחקנים. כיוון שחלקם כבר הלכו לעולמם, זה היה נזק בלתי

מתוך אותה הגישה, סגר הרמטכ"ל ברק את כל הבטאונים המקצועיים של 
, צה"לגלי אך הותיר על כנם את  –כביכול, מטעמי חיסכון  –חילות צה"ל 

שאין בינה לבין פעילות צה"ל דבר. צבאות אחרים מפתחים ללא הרף בטאונים 
מקצועיים בחילותיהם ובמכללותיהם, כדי לעודד מחקר והתדיינות, המפרים 

 את המחשבה הצבאית, ואינם חוששים פן יוצפו בעודף מידע.
לפיכך, אין תימה שלא צמחה בארץ שום מחלקה הגונה להיסטוריה צבאית. 

לנהל מחקר צבאי כאשר הגישה למידע בארכיון צה"ל כה קשה, ומותנית  קשה
, קבעה 2004סבירים, שביטחון מידע הוא הקלוש בהם. בשנת -באילוצים לא

ועדת חוק, חוקה ומשפט של הכנסת )בראשות ח"כ מיכאל איתן(, שעל 
הממשלה לעשות הכל כדי שמידע, שאספה ועדת אגרנט, יהיה נגיש לקהל 

למיטב ידיעתי, לא נעשה מאז דבר בנדון כדי להנגיש את המידע ולחוקרים. 
 הזה לציבור. 

מאגר המידע של ועדת אגרנט ייחודי בהיקפו, ויכול לסייע מאוד למחקר צבאי 
בכלל למחקר מלחמת יום הכיפורים בפרט. דווקא משום כך גוררת מערכת 

כת הביטחון רגליים במתן אישורים לגישה לחומר הזה. מצד שני, מער
ההפשרה של ארכיון צה"ל אינה מסוגלת לעמוד במגבלות החוק על פרסום 

 מידע; דהיינו, לכאורה, חמישים שנה. 
עדן לצנזורים, כיוון שלממסד -במקום אחר, קבעתי, שמדינת ישראל הנה גן

ולעלית יש סיבות טובות להתנגד לחשיפה. בעניין הזה חשוב לקרוא דברים, 
 נות:שאמרו התומכים בחופש העיתו

____________________________________________________ 
. אחרי שנים, התברר לראשי צה"ל ומערכת הביטחון, שאין בכוחה של המדינה לשאת צבא ענק כל כך, 213

 וחלק מהיחידות שנבנו בחיפזון נסגרו.
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חושבים, שיש להם הזכות  ]כתב סגן הנשיא תומאס ג'פרסון[  אחיך האזרחים"
בזיעתם ישלמו על תלאות . לקבל מידע מלא בשעת סכנה גדולה להם
214."המלחמה, ודמם יזרום לכפר על תוצאותיה

כך כתב -כמה שנים אחר 
ממשלה של העם ללא מתן מידע לעם, או ]ללא מתן " ג'יימס מדיסון: הנשיא

אפשרות[ להשיגו אינה אלא הקדמה לפארסה, או לטרגדיה, ואולי 
המשפט העליון, בעניין -הדין של הוגו בלייק, שופט בית-פסק 215."לשתיהן

לעיתונות חופשית " . שם נאמר:למידע זכות הגישהבוחן את  מסמכי הפנטגון
יש אחריות חשובה ביותר למנוע כל זרוע של הממשל מלהונות אנשים, 

ם לארצות רחוקות כדי למות מקדחות זרות, מירי ומהפגזות בידי ולשלוח אות
לאחר פרישתו מכס  האמריקני, אמר שופט העליון, הארל וארןואילו  ."זרים

למדנו מן האסון, שאנחנו בתוכו ]פרשת ואטרגייט " ,1974בשנת , השיפוט
ומלחמת ויטנאם[, כי עלינו לתקוף תחילה את הסודיות בממשל כל אימת 

 216."כיוון שהיא חממה לשחיתות ,ימתשהיא קי

 
 סיכום

 
צה"ל לא פיתח שום  ,מרכז מידע פלמ"חבניגוד לדברים הגבוהים, שצוטטו מ

תפיסה ייחודית, אלא בזבז שנים של ניסיון מבצעי, שלא הניבו דבר, כיוון 
מקצועית ירש צה"ל דווקא מאבותיו -מקצועי. את הגישה הלא-שהנו צבא לא

ה"הגנה" והפלמ"ח. יתר על כן, מעניין לציין, כי צה"ל כמעט שלא הפיק  –
לקחים מלוחמת היבשה במלחמת יום הכיפורים בעוד שתורת הלחימה של 

פותחה אחרי מחקר עמוק וממושך  AirLand Battleהברית -צבא ארצות
של מלחמת ויטנאם ושל מלחמת יום הכיפורים, והופעלה בהצלחה ניכרת 

 . 1991ץ נגד עיראק, במלחמת המפר

____________________________________________________ 
 .1799בינואר  26. במכתב לאלברידג' ג'רי, 214

 Harold L. Nelson and Dwight L. Teeter, Law of the Mass. 1822ב אל ו"ט בארי בשנת . מכת215

Media. Freedom and Control of Print and Broadcast Media.Mineola, NY: The 

Foundation Press, 1978, p. 416. 

216 . Nelson and Teeter, 1978, p, 416. 
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-האוויר הישראלי, שנוסד על מסורת לא –זרוע  –לעומת זאת, בחיל 
ויוצאי הצבא הבריטי, נוצרה  217לארץ-פלמ"חאית, שהביאו מתנדבי חוץ

גם  –תרבות ניהולית אחרת לחלוטין, מקצועית למדי, שהניבה הצלחות ניכרות 
ותיו בלבנון, כשצבא היבשה של צה"ל כשל במלחמת יום הכיפורים במלחמ

 ובכל מערכות ישראל מאז  ראשית שנות השבעים.  

 

  

____________________________________________________ 
 יהודים. -. רבים מהם לא217
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מדוע אין מפיקים לקחים ממלחמות וכיצד לשפר את 
 תהליך הפקת הלקחים

 
 

 אורי מילשטיין

 
 שתי הארות

 

האש -, חצי שעה לפני הפסקת1973באוקטובר  22השעה הייתה שש וחצי לפנות ערב, 
הייתה בארץ גושן ממערב לתעלת סואץ הראשונה במלחמת יום הכיפורים. הזירה 

לגמנו קוקה קולה מצרית מבקבוקים, ולעסנו בוטנים שבזזנו מתוך שקים קודרת. 
שבחנות מכולת כפרית, למרות האיסור לאכול מצרכי אויב, שמא הם מורעלים. ביזה 

א יוכלו לה. חזון "סוף בית לוויה למלחמה, וכמה שיתאמצו לעוקרה ל-היא בת
-שחזר על נבואת זעם שנהג להשמיע האב המייסד, דוד בן 218שלישי" של משה דיין,

ייאוש שהדהדה בהוויה הישראלית, והגיע עד הגדה המערבית -היה נבואת 219גוריון,
של תעלת סואץ. ייאושו של שר הביטחון ריחף באוויר, והשתקף בעיני הצנחנים 

ה הסינית. עד כתיבת השורות הללו, אחרי שלושים וחמש שאיבדו את תומתם בחוו
גוריון ודיין ידעו מה ניבאו, שהרי היו אחראיים -שנה, עדיין מרחפת נבואת הייאוש. בן

 למערכת שבקריסה. 
בשדות הקרב הפה מחריש והעיניים אומרות. בשדות הקרב יש הארות ואין 

ורנה דקארט  220פוטידיאה הערות.  סוקרטס חזה את ראשיתה של תרבות המערב בקרב

____________________________________________________ 
השמיע לא לפרסום שר הביטחון משה דיין באוזני עורכי העיתונים ביום השלישי של המלחמה. . הערכה ש218

 אך מרגע שנאמרה התפשטה באוויר והגיעה לידיעת כול.
גוריון: "אני אמות במדינת ישראל, וכנראה גם בני. כשנכדי ימות, לא תהיה -אמר בן 1970-. בראיון אתו ב219

 מדינת ישראל".

לפני הספירה(, שבו הציל את חייו של ידידו  431סוקרטס בגבורה בקרב פוטידיאה )חם ל 38בהיותו בן  220.

והיה בין  הצעיר, המפקד הבכיר אלקיביאדס. בקרב הזה הייתה לו הארה שבזכותה הפך מסופיסט לפילוסוף
מניחי היסודות לתרבות המערב. הארה בנסיבות דומות הייתה לרנה דקארט, מבשר המדע והפילוסופיה 

ביקשתי לכתוב את עבודת המוסמך שלי בחוג לפילוסופיה  1965בגרמניה. בשנת  1619-המודרניים, ב

חה את בקשתי וזו הייתה באוניברסיטה העברית על ההארה הפילוסופית. פרופ' נתן רוטנשטרייך, ראש החוג, ד
 אחת הסיבות שלאחר קבלת התואר עשיתי את הדוקטורט במדע המדינה.



הכתובת על הקיר שלא נקראה –קרב נבי סמואל   

142 

 

חזה את ראשיתו של העידן המדעי בשדה הקרב בגרמניה. שעתיים לפני כן הרצה 
, מטעם קצין חינוך ראשי, במשך רבע שעה של בין לבין, פרופסור למדע ובאוזנינ

ול של צה"ל שאנחנו לא היינו מודעים המדינה במילואים. הוא שיבח את הניצחון הגד
לו אף שלדבריו הושג בזכותנו: "ניצחון גדול אפילו מן הניצחון במלחמת העצמאות, 
שכן הפעם הענקנו להם 'פור' בימים הראשונים, ואנחנו עכשיו בארץ גושן בדרך 
לאיסמעיליה, ובדרום אנחנו משתלטים על העיר סואץ. מחר נאחד כוחות ונתקדם 

יצחון הגדול הזה, שאין דומה לו בהיסטוריה, יעניק לישראל את השלום לקהיר. הנ
המיוחל. כל הכבוד לכם". אחד המאזינים העיר חלושות: "אבל הערב בשבע אמורה 

אש. עד שבע לא נצליח להגיע לקהיר, אפילו לא -להיכנס לתוקפה הפסקת
קהיר שום  אש הם תרגילים להרוויח זמן, עד-לאיסמעיליה". "הדיבורים על הפסקת

דבר לא יעצור אתכם" קבע הפרופסור שמלוא כל הארץ כבודו. רופא שישב לצדי 
להחזיר למצרים את הכבוד  –: "ה'פור' שעליו הוא מדבר היה מתוכנן ילחש באוזני

ידי ניצחון קטן. אלא שיצא ניצחון גדול, והמחיר ששילמנו איום ונורא. -שאבד על
ה שראו בשדות הקרב היה ברור ללוחמים, ספק אם נוכל להתאושש ממנו". מתוך מ

 שהמנהיגים והמפקדים הבכירים מכרו אותם. 

הכרתי את המסביר מן האוניברסיטה, הפרופסורה שלו הייתה מבוססת על 
נוכלות,  והרצאתו אצלנו הייתה שטיפת מוח. הסתבר לי ששום דבר לא נלמד, ונבואת 

למות מהמציאות היא תמיד דיין על סוף הבית השלישי נשארה בעינה, שהרי התע
שרידותית. עד היום, שלושים ושש שנים אחרי, דברי הפרופסור מקובלים על -אנטי

רוב הישראלים, ולכן הממסד העניק לו את פרס ישראל ועוד כיבודים. גם תרבות 
מבקשת לשרוד ומנטרלת איומים על תכניה, אפילו כשהיא בתהליכי קריסה. אז הייתה 

הרצון העצמית של -ת סוף המלחמה: התבוננתי בשביעותלי הארה ראשונה ביממ
הפרופסור, והבנתי שאנשי מדעי הרוח ומדעי החברה ממשיכים את דרכם של 
הסופיסטים מימי קדם, בהבדל אחד: לאלה של היום יש תואר אקדמי, בדרך כלל 
פרופסור. כמו קודמיהם, גם הם משתמשים בכישוריהם הרטוריים כדי לייחס לעצמם 

שלא הם אחראים לה, ולגרוף תמורה גדולה. המבחן האמיתי של המומחים  מציאות
האם הם יודעים למונעו, או איך לעוברו במעט נזקים וללא  –מתרחש בזמן משבר 

קריסה. כל המומחים לערבים העריכו לפני המלחמה כי הערבים לא יתקפו את ישראל 
ול: המצרים והסורים גם שהרי לבטח הם יוכו שוק על ירך. התברר שהמומחים טעו בכ

תקפו וגם מוטטו את צה"ל בשלב הראשון של המערכה. בהרצאה ב"בבית האדום" 
הבנתי שאנשי  הסמוך לגדה המזרחית של תעלת המים המתוקים בדרך איסמעילי

מדעי הרוח והחברה עוסקים בסופיסטיקה כמו פרותגורס היווני ולא במדע כמו אייזיק 
רת אבני היסוד אך אנשי מדעי החברה והרוח לא החילו ניוטון האנגלי. מדע הוא חקי

עשרה ובהמשך -על עצמם את המהפכה המדעית שהתחוללה בפיזיקה במאה השבע
בכול מדעי הטבע. הטעם לכך היא האמונה שמותר האדם מן הטבע, וחלים עליו 
חוקים אחרים. לפני המלחמה הציע לי פרופ' עמנואל גוטמן להיות עוזר המחקר שלו 
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האש הבנתי -למדעי המדינה באוניברסיטה העברית. שעתיים וחצי לפני הפסקת בחוג
שפרופסור למדע המדינה לא אהיה למרות שבאותה השנה הייתי דוקטור במדע 
המדינה. את שארית חיי אקדיש להציל את המדינה ממה שעוללו לה המנהיגים, 

 המפקדים הבכירים והפרופסורים.
 221מפקד הפח"ח .במבואות איסמעיליה כוחותינוקטלו בהמצרים הפגזות 

המצרים חששו . קטע את  ההרצאה והכניס אותנו לכוננות לקראת קבלת נפגעים
ברגע האחרון. אחרי שצה"ל נכשל למוטט את הארמיה בקרב חזיתי  2מכיתור ארמיה 

 222תשעה באוקטובר, וביקש לכתר את המתחם המרכזי שלה-ממזרח לתעלה, בשמונה
וקטובר ולחסום את נתיבי האספקה אליה ממערב. זאת אכן בא 16-15-בלילה של ה

שלנו. מזלנו שהרמטכ"ל ומפקד החזית  רנפשו של אריק שרון, האוגדונ-משאת ההיית
ושלחו את אוגדתו לתוך העיר סואץ לעוד  223ביקשו להעניק את תהילת הכיתור לברן,

ביניהם  , ומותם של עשרות לוחמים ישראלים,3"ניצחון גדול" של כיתור ארמיה 
  224צנחנים מגדוד יוסי יפה, ששרדו את קרב גבעת התחמושת במלחמת ששת הימים.

 ,בין עצי המנגו ,לקרקעבגזרתנו נצמדו  225מגדוד קאצ'הצנחני מילואים 
-הרוגישלא ירימו ראש.  פקדו ,לבדו התהלך זקוף בין הצלליות 226הבקו הדם. קפוסט

 ,ותיקי הצנחנים סיפרואותו.  השווא של הסיירת שלו בקרב המיתלה עדיין הטרידו
מהלך בין הכדורים על ה ,לדווידי הכי דימו את קפוסטבמפגש הניצולים אחרי שנה, 

מחלק בשקט  , כשהואגריה בידויהכביש, מול גדר מחנה הצבא המצרי בעזה, ס
כשקאצ'ה ופקודיו נצמדו לקרקע, . 1955בפברואר  ,במבצע "חץ שחור" ,הוראות

עוד כמה  התקדםבפיקודו של מוקי בצר, ל ,של סיירת מטכ"לצוות הורה שרון בקשר ל
מאות מטרים לכיוון איסמעיליה, "כדי לתפוס בסיס מוצק להמשך התקדמות האוגדה 

, בדומה נהגו כאילו הפגזים אינם נוגעים להם בצר ופקודיו 227".הלכיבוש איסמעילי
שנים לפני כן. זאת הייתה מורשת פלוגה א'  עשרה-לפקודיו של קפוסטה, שבע

____________________________________________________ 
 . רובנו היינו אנשי מילואים.35. פלוגת חיל רפואה חטיבתית של חטיבת צנחנים סדירה 221
 . כינויו במפת הקוד הישראלית "סיריוס" היה "מיסורי". 222
 בגדה המערבית של תעלת סואץ בגזרה הדרומית.שפעלה  162. אלוף אברהם אדן שפיקד על אוגדה 223
.ראוי לציין שכיתור תעלת סואץ נעשה אחרי הפסקת האש ותוך כדי הפרת הסכם , לא רק עם המצרים אלא  224

גם עם הסובייטים והאמריקאים, מצד ישראל. נוכלות זאת של הפיקוד הישראלי העליון לא העניקה לישראל לא 

 .2004ה בהרוגים רבים. ראה, הנרי קיסינג'ר, משבר, הוצאת שלם, יתרון אסטרטגי ולא כבוד, ועלת
 .101. אל"ם שמעון כהנר, מאנשי יחידה 225
ארי, מראשוני הצנחנים של צה"ל ומבחירי סייריו. פיקד בגבורה על סיירת הצנחנים -בן-. מיכה קפוסטה226

 .1956-בקרב המיתלה ב
 .1986במאי  20-ו 1985באוגוסט  22. ראיונות עם אל"ם מוקי בצר, 227
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את המהפכה היחידה  1956-1953שחוללה בשנים  228של סּוַפּפֹו 1954אוגוסט 
בתולדות צה"ל: המפקדים הטקטיים מסתערים ומכריעים את המלחמה. עד יום מותו 

בטוח שהוא לבדו ניצח דיוויזיה  229בנמל אשדוד, כשגל סחף אותו לים, היה רפול
אריק הטיל על צוות הסיירת את יהבו, וגם קיווה  ח במלחמת ששת הימים.מצרית ברפי

האש לא תיושם. הוא ידע, שגם במלחמת ששת הימים כבשו צנחנים את -שהפסקת
האש לתוקפה. אנשי סיירת -גשר פירדאן מצפון לאיסמעיליה אחרי שנכנסה הפסקת

בלתי אפשרי!"  : "אין לא יכול! איןופלוגה א' 101 היחידגחלת  על שמרו מטכ"ל
המ"כ הוא הרמטכ"ל. "הדיאלקטיקה ההיסטורית גיבשה את הרמטכ"ל כמ"כ, וכך גם 

ובנוסף, רמי כפכפי מפלוגה א' של סופפו היה המפקד  230את כל שרשרת הפיקוד".
המבצעי הראשון של סיירת מטכ"ל, והעביר אליה את מורשתם של אריק ושל סופפו. 

 ,ילה, פאלמהטמו היה סוריאליסטי: תל יליהבבוסתנים הדרומיים של איסמעהמראה 
זה היה  1953-הועתקו עשרים שנה קדימה. ב ,ציון לחברון-קיביה והפשיטה של הר

. היחיד שהבין את הכשל, שהוא עצמו היה אחראי זה היה מקאברי 1973-ב. רואייה
ראשי לו, היה משה דיין. אמרו עליו שהוא נשבר. לקח לי שלושים ושש שנים לקלוט 

בין את המציאות, בעוד שרוב האחרים, בוודאי הרמטכ"ל דוד אלעזר, היו במאניה. שה
של  הבאותה חצי שעה קודרת התחלתי להבין את משה דיין, את מסלול הידרדרות

 מדינת ישראל, את החוק השני של התרמודינאמיקה במערכות אנוש.
. 35צנחנים פיקדתי אז על יחידה לפינוי נפגעים בפלוגת חיל רפואה של חטיבת 

שלח אותי עם נהג ועם ַקשר מ"הבית האדום",  231מפקדי הישיר, ד"ר אפרים סנה,
שבחצי הדרך בין אתר הצליחה בדוויר סוויר לאיסמעיליה, לפנות נפגעים מן החזית. 

בעיניים  233מן הנגמ"ש שלו 232כשעליתי על הזחל"ם התבונן בי המח"ט עוזי יאירי
שחק, הסמח"ט, -וק. לידו עמד אמנון ליפקיןהלומות. יאירי היה נתון בדיכאון עמ

וכתמיד שתק. לימים הסביר לי יאירי, כי האמין שנשלחתי אל מותי, ולבו נכמר. הרוגי 
ה"חווה הסינית" הכריעו את תודעתו. אסור שלמח"ט צנחנים יהיה "לב נכמר". אדם 

 רגיש אינו מסוגל לפקד בקרב, אישיותו תקרוס מצערו.  

____________________________________________________ 
. סרן סעדיה אלקיים, שרץ על הכביש לעבר שער המחנה המצרית במבצע "חץ שחור", כדור חדר לראשו 228

 והוא נהרג מיד.
ממשלה. רבים סבורים -. רפאל איתן, ממחוללי מהפכת שנות החמישים בצה"ל, לימים רמטכ"ל וסגן ראש229

 שהוא הלוחם הגדול ביותר בתולדות צה"ל.
ובלת על המחבר, של אל"ם טיבי שפירא, איש הגדוד הראשון של הפלמ"ח ומראשוני . מסקנתו, המק230

 הצנחנים, שפיקד על הכתה בפלוג'ה, והשתתף במבצע "חץ שחור".
. לימים תא"ל בתפקיד ראש המינהל האזרחי ביהודה ושומרון ואחרי שהשתחרר, שר הבריאות והתחבורה 231

 וסגן שר הביטחון בזמן מלחמת לבנון השנייה.
 .1975-ידי מחבלים ב-אביב, שנתפס על-. נהרג בפריצה למלון סבוי בתל232
 . את נגמ"ש המח"ט סחבנו מסדנת שריון ונתנו ליאירי כדי שיתאושש מהלם קרב החווה הסינית.233
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חבוט הפגזים, לאורך תעלת המים המתוקים. שעות התקדמנו אל קו הדם 
אחדות לפני כן ניסה שבוי מצרי לברוח, קפץ לתעלה, שחה לגדה המערבית, ונורה. 
לאור פצצות התאורה הבחנתי בגווייתו הצפה. כשהגענו לקו הדם, שבו הורגים 
ונהרגים בנשק קל, נאלצנו להעמיס לבדנו את ההרוגים ואת הפצועים, כי חבריהם 

תרו צמודים לקרקע, בפקודת קפוסטה. במקום שממנו עולים לשמים, גם האמיצים נו
ביותר משקשקים. אולי רפול לא, אף כי אלמנתו סיפרה שהוא צווח בלילות. הקשר, 
הנהג ואני העמסנו על הזחל"ם צנחנים מרוסקי אברים. הם היו דוממים. לא ידענו מי 

רשותנו רק זחל"ם אחד, ולא היה בו מקום חי ומי מת. כל הלילה פינינו נפגעים. היה ב
 לכולם. פצועים אחדים מתו בוודאי בלילה מאיבוד דם בגלל הפינוי האטי. 

באוקטובר בבוקר שלח אותי המח"ט יאירי, היסטרי ודומע, לפנות את נפגעי  23-ב
האש, וירו -סיירת מטכ"ל. המצרים הבחינו בהם עם אור ראשון, מעבר לקו הפסקת

עיל טנקים כדי לחלצם, וכמעט השיג את מטרתו: חידוש המלחמה. בהם. שרון הפ
חורין, סגנו של בצר, נפגע מכדור בצווארו ומת. בפינוי האחרון, התשיעי, -עמית בן

הייתה לי הארה: התערבלו בכוחי המדמה להבות המפץ הגדול, שאותן ראו משה רבנו 
משה קרא להן  במדבר מדיין והרקליטוס "האפל" מאפיסוס על הר האולימפוס.

דינאמיקה. שניהם פענחו את האש כאבן יסוד. מאז שתודעתי  –אלוהים, הרקליטוס 
אולי משלב הרחם, משלב הזיווג, משלב  –מודעת לעצמה אני מחפש את אבן היסוד 

שלב אבן היסוד שאותו  –, משלב הפוטנציה, שהוא, כך אני מבין היום DNA-ה
סימן ההיכר שלי כמו של אודיסאוס, כמו חשף לראשונה אריסטו. אולי חיפוש הוא 

של העם היהודי הנע ונד בהיסטוריה, כמו של המין האנושי שכבש את כדור הארץ 
ויוצא לנדודים בחלל? נדודים הם ביטוי לדינאמיקת האדם. זאת הייתה הפעם 
הראשונה שהבחנתי באור בריאת העולם, אך לא האחרונה. בתוככי הלהבות הבחנתי 

אולי בממד החמישי.  –ויה בכול ואינה כלה. אינה גשמית, אך ראיתיה באבן יסוד המצ
נזכרתי בהארתו של סוקרטס בקרב פוטידיאה. מלמלתי לנהג הזחל"ם, תושב רמלה, 

: "ה' צבאות, ה' גיבור מלחמה" 52234שנגנב עם רכבו מן הסדנה ב"עכביש" 
זרחיים, שפרנס ו"המלחמה היא אבי הכול". הוא היה אדם מעשי, נהג מונית בחייו הא

קרב והשיב -ילדים. הוא התבונן בי כאילו הוכיתי בהלם-בעמל רב משפחה מרובת
רכות: "יהיה בסדר, המפקד, העיקר ששרדנו את התופת". אמרתי לעצמי: "כל החיים 
הם קרב. הלם הוא מצב טבעי", אך "העיקר ששרדנו" חלחל עמוק לתודעתי. אם 

ום בכול. האצתי בו: "אם לא נגיע במהירות עקרון השרידות הוא אבן יסוד, הוא גל
חולים -לשדה התעופה בפאיד והנפגעים לא יועלו על מטוסי אמבולנס בדרך לבתי

בארץ, הם לא ישרדו". אחד הפצועים, איש סיירת מטכ"ל, לחש מאחור: "המלחמה 

____________________________________________________ 
. נקודת היערכות של צה"ל במבצע "אבירי לב" לצליחת תעלת סואץ במלחמת יום הכיפורים. שם הוקם גם 234

 שם יצאו הצנחנים ברגל לקרב החווה הסינית שלהם ולשם חזרו.חולים שדה. מ-בית
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!". אמרתי לו: "עלינו 101-המיתה את הישראִליּות, בכול אופן את הישראליות של ה
את המערכת החיסונית שלנו, להפיח בה מחדש כושר לנטרל איומים". "זה לחזק 

מלאות הבעה. זה  –אבוד" אמרו עיניו של עמית שעדיין היו פעורות, וכמה שמוזר 
עם המת. הוא שכב בלא רוח חיים לאורך הזחל"ם, ופניו היו  235היה דיאלוג בובריאני

"בין החייל המנצח לבין  :לאחיועמית באחד ממכתביו כתב יפים עד שבא לצעוק. 
החייל הטוב ממשיך להשקיע בו ש קטן'סנטימטר 'מפריד אותו  ,החייל המפסיד בקרב

ואילו החייל הפחות טוב נשבר. והרי ההבדל בין המנצח למפסיד הוא  ,את מאמציו
ההבדל בין חיים למוות, בין חירות לשעבוד. מכאן שהמאמץ הקטן, האחרון, מרגע 

 ." כול יותר, הוא הקובע והחשוב, והוא המכריע את המערכהשאתה משוכנע שאינך י
זו תמצית מהפכת שרון בשנות החמישים. את התובנות הללו, שחרצו את דינו הביעו 
עיניו, כשהיה שרוע על סיפון הזחל"ם. כשקראתי את דבריו אחרי שנים, נזכרתי 

תרתי ה שקט. בדיאלוג ההוא, בדרך לפאיד. התקדמנו די באטיות על דרך סולינג. הי
חיסונית סונית ההרוסה שלנו, מערכת יבעיני אחרי מארב מצרי, והרהרתי במערכת הח

שמיצה את עצמו ועלה במחיר שבלעדיה לא הספיק המאמץ האחרון, המאמץ המ"כי, 
שאמר לי: "אורי, אחרי  236. בפאיד פגשתי את דני וולף,1973יקר באוקטובר 

-ך שאם לא נפיק לקחים, נחטוף באביהביזיונות של צה"ל בששת הימים אמרתי ל
אבינו, אבל החברה' הסתירו את האמת, וחגגו במקום לעבוד". השבתי: "אהלן, דני, 

חולים שדה, ואשוב לראיין אותך". בחגור הקרב שלי -חכה, אוריד את הפצועים בבית
נשאתי מחברת עבה, שבה רשמתי את שיחותיי עם הלוחמים. יומיים לפני כן פגשתי 

אוויר, ממערב לתעלת המים המתוקים. משימתו הייתה -בבסיס טילים קרקעאת דני 
 . 2לפתוח פרוזדור נקי למטוסי צה"ל כדי שיוכלו לכתוש בלא הפרעה את ארמיה 

 

  רשת לחשיבה חופשית
 

לאחר המלחמה התחלתי לפתח את עקרון השרידות. הקמתי אז במקביל, יחד 
אלוף אריה -שלא חרב, סגן עם גדול המפקדים הקרביים של הבית השלישי

עמית, ועם עוזרת המחקר שלי, ארית יקיר, צומת מרכזי של רשת -טפר

____________________________________________________ 
 אתה". –. שאת הפילוסופיה שלו פיתח הפילוסוף הישראלי מרטין בובר בתורתו, "אני 235
רהב )במלחמה סא"ל( פיקד לפני המלחמה על קורס קומנדו ועל סיירת "שקד". התגייס -. אל"ם דני וולף236

בשנים  101/890-לפלוגה ה' של רפול. היה אחד האבירים שביצעו את מהפכת ה 1954בנובמבר  890לגדוד 
ן למבצעים מיוחדים . במלחמת יום הכיפורים היה יחד עם אמציה חן )פצי( ועם עמוס נאמן, קצי 1956-1953

במפקדת אוגדת שרון. אחרי מלחמת יום הכיפורים פיקד על חטיבת צנחנים במילואים. הרמטכ"ל מוטה גור זרק 

אותו מצה"ל כי ביקש להקים זרוע ללוחמת קומנדו. ביקר קשה את האופן שבו שיקם מוטה את צה"ל אחרי 
 המלחמה.
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לרשת  237אקראית, מבוזרת, שבה ביקשנו לברוא עולם קטן לחשיבה חופשית.
: לחשוף בעזרת עקרון ההזאת קראנו: "מכון שרידות". מטרת שלושתנו היית
שראל בכלל, ושל צה"ל השרידות את הפגמים במערכת החיסונית של מדינת י

. ברשת פעלו,  במגוון 1973בפרט, שכה השפיעו לרעה על אירועי אוקטובר 
אופנים, חוקרי ביטחון עצמאיים. הם השתייכו לתחום רחב של דיסציפלינות 
ושל עיסוקים. את תובנת ה"ביטחון" פירשנו כמערכת חיסונית בסביבה 

הרעיון בשנות  מאיימת לשם שרידה. רק מעט אנשים ברשת הבינו את
השבעים. הרשת נועדה בין היתר לגרום להבשלת הרעיון ולהפיצו. האג'נדה 

הכול אפשרי, אך כדי שהאפשרי יהיה ממשי הוא זקוק למערכת שלנו הייתה: "
". טענו שבלא לרדת לעומקה של המערכת החיסונית, על גילויה חיסונית יעילה

ניתן להשפיע עליו, ונקרוס  המגוונים, לא נוכל להשפיע על עתידנו, אם בכלל
 נמנע של האנטרופיה. ייעדנו לרשת שכוננו ארבע משימות: -בתהליך הבלתי

 ;לחקור את מערכות החיסון של המציאות באשר הן 
  לפתח פרדיגמה שרידותית, תוך הבנה שבתחילת הדרך היא תתמקם

 בשולי התרבות;
  ,להחיל את פרדיגמת השרידה בזרם המרכזי של תרבות האדם

 מצעות הפצת התובנות ברשתות אחרות;בא

 ;ליעל את מערכת החיסון של מדינת ישראל 
 

פורת, דובר -אלוף יואל בן-כשהצגתי את קו המחשבה, לדוגמה, בפני תת
-צה"ל במחצית שנות השבעים, בלשכתו בכניסה למחנה המטכ"ל בקריה בתל

פילו אביב, הוא הכריז: "מעכשיו אני חייל סמוי באוגדה שלך!" "אין לי א
כתה", השבתי. "בפרטיזנים במלחמת העולם השנייה, לחמנו ביערות, 
בחוליות, והשמדנו את הצורר". הייתה לי תחושה, מוטעית לצערי, שהגיעו 

פורת היה סינגולארי, וממנו אין להקיש על מפקדי צה"ל. -ימות המשיח. בן
 בלשכתו קראתי אז את הדו"ח המלא של ועדת אגרנט, ועל המידע ששאבתי

____________________________________________________ 
על כרשת אקראית מבוזרת שאבתי אז משני מקורות . את הרעיון לברוא עולם קטן לחשיבה חופשית הפו237

עיקריים: א. ממגעיי האישיים עם הפרופסורים משה שוובא ומרטין בובר בלימודיי ב"הדסים" בשנות 

החמישים. השניים פיתחו ב"הדסים" את הרעיון "תקשורת יצירתית". על כך ניתן לקרוא בספרי המשותף עם 

 The Small World. ב. מהמאמר של סטנלי מילגרם, הדסים אגדת –על מה חלמנו גדעון אריאל, 
Problem, Psychology Today, 1967.שקראתי במסגרת עבודת הדוקטורט שלי , 



הכתובת על הקיר שלא נקראה –קרב נבי סמואל   

148 

 

פורת על יחידת האיסוף -פיקד בן 1973ממנו דנתי עם חבריי ברשת. באוקטובר 
(, שעסקה במודיעין אותות 8200-שהתגלגלה ל 848המרכזית של אמ"ן )

ובפענוח צפנים. הוא הזרים לרשת שלנו הרבה מידע "סודי ביותר", ולא היה 
בנות אנחנו סברנו שאלוהים נמצא בפרטים הקטנים, שבלעדיהם התו 238היחיד.
 ריקות.

הרשת פעלה באמצעות תקשורת אינטלקטואלית בתנאי שוויון, ללא שום 
היררכיה רשמית, אלא אינטלקטואלית בלבד. היא פועלת ברציפות מאז. רוב 
החברים  משלבים השכלה גבוהה וניסיון קרבי. מהם משרתים במערכת 
 הביטחון, מהם אזרחים אנשי מילואים, בעבר ובהווה. מהם מבקשים לא

הרשת אינה ממומנת, לא מהממסד  239להיחשף, מחשש מנקמתו של הממסד.
הביטחוני, הפוליטי, והאקדמי, ולא משום ארגון אחר; אין לה תקציב, אין שום 
תנאיי קבלה או פרישה, וכל חבר מממן את פעילותו. אין מחויבות רשמית של 

אינטרנט, החברים לקבוצה ושל הקבוצה לחברים. בכך היינו בין חוזי תרבות ה
הברית פיתח את הבסיס -בערך באותה תקופה שבה משרד ההגנה של ארצות

. משנות התשעים משתמשת הקבוצה באופן נמרץ באינטרנט, יחד www-ל
ידי דמי כניסה בלבד. -עם דיונים ועם כנסים, הפתוחים לכול, והממומנים על

צה, את הגירעונות מימנתי אני. מאות האנשים שלקחו חלק בפעילות הקבו
בדרגות שונות של אינטנסיוויות, פיתחו זרם ביקורתי בתרבות הביטחון של 
ישראל, כפי שהדבר התבטא בכול אמצעי התקשורת במלחמת לבנון השנייה 
ואחריה ובמבצע "עופרת יצוקה" ואחריו. רוב העיתונאים והפרשנים אינם 

 מודעים למקור שהזין אותם. 
סקנה שלקחי מלחמת כשנתיים לאחר התחלת המחקר, הגענו למ

ששת הימים לא  הופקו. הסיבה לכך, בין היתר, הייתה רצונו של הרמטכ"ל 
____________________________________________________ 

ולימים   36. גם סגן הרמטכ"ל של אותה מלחמה האלוף ישראל טל הזרים לה מידע, גם מפקד אוגדה  238

 רמטכ"ל רפאל איתן ורבים נוספים.
בריל )שניסה להקים בצה"ל ללא הצלחה צוות -כוכבא-נמנו, בין היתר, אלוף משה בר. על ראשוני הקבוצה 239

עמית, סא"ל -רהב, סא"ל אריה טפר-פורת, אל"ם דני וולף-להפקת לקחים, שעליו נמנה המחבר(, תא"ל יואל בן
י, שלמה באום, סא"ל שאול זיו, רס"ן אסא קדמוני וארית יקיר. ממצאי הקבוצה התבטאו בספריי, במאמרי

בפרסומיהם של יתר החברים, במידע ובתובנות שכל אחד מאתנו הפיץ בסביבתו. הרשת פועלת מאז ברציפות, 

גם כעת, במסגרת הפורום לאזרוח תחקירי קרבות והפקת לקחים וחבורת אלפרדו )מסעדה שבה נפגשים(. על 
בי ליאור, עורך לשעבר של צוות הנוכחי נמנים בין היתר סא"ל ד"ר )לפיסיקה( עמיקם צור, סא"ל המהנדס א

צדף, ד"ר )למתמטיקה( מיכאל ברונשטיין, יהודית אוריה, שולמית -העת "מערכות" של צה"ל, אביתר בן -כתב

במלחמת יום הכיפורים, רס"ן בדימוס  צבי אבירם. המחבר ממשיך לרכז   87לבנת, וסמג"ד גדוד סיור אוגדתי 
 אותו.
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יצחק רבין להעלים את עובדת התמוטטותו לפני המלחמה, את עובדת אשפוזו, 
כדי להשיג מטרה אישית  240תפקודו במהלך הקרבות.-הטיפול שקיבל ואת אי

ום כהונתו את תחקור זו, מנע הרמטכ"ל בחצי השנה שבין המלחמה לבין סי
לב, -המלחמה ואת חשיפת ליקויה, ועל כך קיבלנו עדויות רבות. לחיים בר

תחקור המלחמה של -הרמטכ"ל הבא, היו סיבות משלו להמשיך במדיניות אי
חשיפת -קודמו. וללא חשיפת ליקויים וניתוחם, לרבות חשיפת הגורמים לאי

אפשרות להפיק לקחים. יישום אותם הלקחים שהופקו, אין -הליקויים ולאי
 התוצאה: 

  שאת, כשש שנים אחר -התגלו, וביתר 1967ליקויי צה"ל ביוני
 כך, במלחמת יום הכיפורים ובמלחמות הבאות. 

  תפקודו הלקוי של צה"ל במלחמת ההתשה לא נחקר; וכך הוא
המשיך לתפקד באופן לקוי במלחמת יום הכיפורים ובמלחמות 

 הבאות.
  במערכת הביטחון של ישראל התקבעה תרבות של הסתרת

 שקר. -ליקויים ושל דיווחי
 

זו הייתה מורשת רבין, שלושים ושמונה שנים לפני שנרצח, כשיוקרתו בעיני 
 241הציבור כ"משחרר ירושלים" הייתה בשיאה.

לקחים לא הופקו אחרי מלחמת ששת הימים, למרות שמתקיימים בצה"ל 
דם, לכאורה, להפיק לקחים, ושבהם משולבים אנשי תהליכים רשמיים שתפקי

אקדמיה, ומוזרמים להם תקציבים רבים; למרות שבאמצעי התקשורת 
עת, התפרסמו מאמרים על לקחי המלחמות והתקריות, -הפופולאריים ובכתבי

ולמרות שפרשנים, לרבות אלופים במילואים ובדימוס, מרבים לדבר על לקחים 
 בכול אמצעי התקשורת. 

היו  1967וצה שלנו מצאה גם ש"לקחים" שהופקו אחרי הקב
הרסניים מאוד, הן  במלחמת ההתשה )שהחלה מייד עם סיום מלחמת ששת 

____________________________________________________ 
מתוכנן  2009. ספר זה אזל. סוף שנת 2005ו", הוצאת שידות, מיתוס ושבר –. ראה ספרי: "תיק רבין  240

איך תפח המיתוס", ו"תיק –לצאת לאור  הספר: "דרך רבין ומורשתו" שיכיל את ספרים שאזלו: "תיק רבין 
 מיתוס ושברו" שנכתבו מחדש וחומרים נוספים. –רבין 

אחרי מלחמת לבנון השנייה ועל  אמר תא"ל אמציה חן )פצ'י( בראיון על מצבו של צה"ל 2008. ביולי 241
 הפקת לקחים: "משה דיין ויצחק רבין הם אבות הצבא הכושל של ישראל!"-תופעת אי
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. השמענו ברבים את 1973הימים, ושגם לקחיה לא הופקו( והן באוקטובר 
אינטלקטואליים. -דעתנו, שצה"ל אינו צבא מקצועי, והוא בעל מאפיינים אנטי

י ובמאמריי. הדיבורים והפרסומים הפכו אותנו למוקצים כתבתי על כך בספרי
מחמת מיאוס בעיני רוב הציבור, ולאיום שיש לנטרל, בעיני ראשי מערכת 
הביטחון ובעיני המפקדים הבכירים של צה"ל. רוב חברי הקבוצה, ששירתו אז 
בצבא הקבע, סולקו ממנו בביזיון וקצף, למרות שרובם נמנו על המעולים 

 רביים.  שבמפקדים הק
 

  החי"ר צחר
 

דוגמה ללקח הרסני, שפגע בתפקוד צה"ל, בארבעים ושתיים השנים מאז 
מלחמת ששת הימים ועד מבצע "עופרת יצוקה": הלקח שדבק בו הכינוי, 

מדובר בלקח שגוי של קרבות היבשה במלחמת ששת הימים,  242"רצח החי"ר".
( בפיקודו של  אלוף ישראל טל, ובה 84ובייחוד קרבות "אוגדת הפלדה" )

, בפיקודו של 35, בפיקודו של שמואל גונן )גורודיש(, וחטיבה 7כיכבו חטיבה 
טל, גורודיש וחבריהם טענו אחרי המלחמה, שהמציאו  243רפאל איתן )רפול(.

ישראלי מסוג חדש, המבוסס רק על טנקים השועטים קדימה. הם  244גבליצקרי
דחקו את האדם )רפול( מקדמת בימת הקרב, והציבו במרכזה את הטנק. החל 
בצה"ל עידן "פטישיזם של המנוע". שבתאי טבת, העיתונאי המגויס מעיתון 

-(, הפיץ בציבור את הטיעונים האלה ברב2005ובעל פרס ישראל ) הארץ
ללא  245, שהופיע בהוצאה לאור היוקרתית "שוקן".פים בצריחחשוהמכר, 

שביטאו את דברה של האוליגרכיה  שוקן, ושלהארץ  יוקרתם של טבת, של

____________________________________________________ 
. ראוי יותר לכנות את התופעה: "ניוון החי"ר", אך זה הכינוי שדבק בה בשיח בצה"ל אחרי מלחמת יום 242

 הכיפורים.
 ריון של הצנחנים.וכהיסטו 35. המחבר היה עד לתהליך כאיש מילואים בחטיבה 243
: תורת לחימה גרמנית להבקעה מהירה של מערכי אויב ולהשמדתם, שפיתח הגנרל הגרמני מלחמת בזק. 244

היינץ גודריאן, בין שתי מלחמות העולם במאה העשרים, ומבוססת על הפעלה משולבת של כל זרועות הצבא.. 
לניצחונו המזהיר על הכוחות הנוצרים  מקורו של הביטוי בתורכית מימי הסולטאן סולימן המפואר ומתייחס

 .1526בשנת  קרב מוהץבהונגריה ב
. לפי סרן בני כהן, שבמלחמת במחנהעורך שבועון צה"ל -, היה סגןהארץ. ראוי לציין שלפני שהשתלב ב245

, ואחרי המלחמה קיבל פיקוד על פלוגה, המח"ט גורודיש 7ששת הימים היה מפקד מחלקה בדרגת סגן בחטיבה 

מותיה למרות גורודיש ובזכות קצינים מעולים אז היה דמות נלעגת בחטיבה. לדבריו, "החטיבה ביצעה את משי
 (.2008בספטמבר  4-דוגמת אֹורי אור שפיקד על הסיירת" )ראיון ב

http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A7%D7%A8%D7%91_%D7%9E%D7%95%D7%94%D7%A5&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/1526
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ספק אם יכלו טל וגורודיש לקדם את אג'נדת הבליצקריג  246השלטת בישראל,
 החדש שלהם ולהזיק לצה"ל כפי שהזיקו.

אינם זקוקים לפי הגיונם של טל ושל גורודיש, גיסות השריון 
לחרמ"ש )חיל רגלים משוריין( או לחיל רגלים צמוד, כדי להבקיע את מערכי 
אויב ולמוטטם. גם אינם זקוקים למטוסי  הפצצה, לאגדים ארטילריים או 
למרגמות צמודות, כדי לרכך את מערכי האויב לפני ההתקפה, שהרי תותחי 

הם ביססו את . תיעילות את הפונקציה הארטילרי-הטנקים ממלאים ביתר
ההיגיון הזה על העובדה, שחטיבת הצנחנים בפיקוד רפול לא הצליחה לפעול 

און, שצורף -במשולב עם גדוד טנקי פטון חדשים, בפיקודו של אורי בר
רפול גם לא שלט בחטיבתו, שנגרמו לה אבדות רבות ביותר. טל  247אליה.

קבעו שאין  וגורודיש לא חקרו לעומק את תפקודה של חטיבת הצנחנים, אלא
האש. הם לא הבינו שבלא חי"ר, -מקום לחי"ר בשדה הקרב המודרני רווי

ארטילריה ומטוסים אי אפשר היה להפעיל את הבליצקריג הגרמני, וביקשו 
כדי שלא יאמרו שהם מחקים את הנאצים. תורות  –לפתח שיטת לחימה אחרת 

ו להם הספר לשריון בג'וליס, נרא-שפותחו ב"אוהלי פלמ"ח", או בבית
מרשימות יותר ומקדמות יותר את מעמדם. המעגל המקאברי בפרשת 
הבליצקריג הישראלי נסגר כאשר אברהם אדן, יוצא הפלמ"ח, מונה למפקד 
גיסות שריון. הוא אימץ את הגישה האמריקנית של הפעלת טנקים בפריסה 
רחבה, ונטש את הגישה הגרמנית של הפעלתם כאגרוף מרוכז, החודר בנקודה 

נית לעומק מערך האויב. המצרים והסורים, שצפו מקרוב בתמרוני צה"ל חיו
ובאימוניו בגזרת תעלת סואץ וברמת הגולן, הכינו לשריון הישראלי מלכודת 

 מוות לקראת מלחמת יום הכיפורים.
יצרה תחושה בקרב  1967זאת ועוד: הצלחת חיל האוויר של צה"ל ביוני 

-ל, שחיל האוויר הישראלי הוא כולהישראלים, לרבות מפקדים בכירים בצה"
יכול. גם כאן הייתה השפעה של הפעלת חיל האוויר האסטרטגי במלחמת 
העולם השנייה, אלא שבצה"ל לא למדו ביסודיות את תפקידו ואת תפקודו של 

 248חיל האוויר אז, אלא ברמת המיתוס. תחושה זו הזינה את "הקונספציה,"
וכלו להתמודד עם חיל האוויר הישראלי, שהערבים לא יפתחו במלחמה עד שי

____________________________________________________ 
 (2009.שקרסה בבחירות פברואר  246
 .401און הקים אז את מפקדת  החטיבה החדשה -.בר 247
ימיה . ביטוי שטבעה ועדת אגרנט, שחקרה את המחדל המודיעיני, את ההכנות למלחמה ואת שלושת 248

 שלא חקרה את כל המלחמה. –הראשונים. אחד ממחדלי הוועדה ושל ממניה 
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, לכל המוקדם. 1975ועד שיוכלו לפגוע בעורף הישראלי, וזה לא יקרה לפני 
הטעם לכך היה שאמצעי הלחימה הנחוץ לכך, בחלקו היה עדיין בפיתוח 

המועצות להעבירו למצרים. אבל בסוף -המועצות, ובחלקו סירבה ברית-בברית
מכות קשות ממערכי נ"מ )נגד מטוסים(  מלחמת ההתשה ספג חיל האוויר

שסיפקו הסובייטים למצרים, ומטייסים סובייטיים שהגנו על שמיה. מפקדי 
חיל האוויר ביקשו לנקום, ותכננו להשמיד את מערכי הנ"מ של האויב 

חטף", המופעלת על סוללות שמיקומן -במלחמה הבאה, בטכניקה של "יעף
השעות  48עתיד, יקדישו את הם קבעו, שבכול מלחמה ב 249ידוע מראש.

הראשונות למשימה זו בלבד, וממילא לא יסייעו לקרב היבשה. הרמטכ"לים 
לב ואלעזר אישרו את תכניתם, מבלי לבדוק את התאמתה לתפיסת -בר

רה את האיזון ההכרחי בין  המלחמה הכוללת של צה"ל, והאם אינה מפ 
זרועות הקרב  הזרועות. התוצאה: במלחמה הבאה אמורות היו לפעול שתי

העיקריות של צה"ל בנפרד: חיל האוויר יפעל נגד מערכי נ"מ, וגיסות השריון 
יבקיעו את מערכי ההגנה של האויב, ללא חי"ר, ללא ארטילריה, ללא הנדסה 

שעות יתפנו אמנם המטוסים ממשימתם הראשונה, אך  48וללא מטוסים. אחרי 
לב -כבר יובקע ויושמד. ברחכמי צה"ל הניחו שעד אז מערך ההגנה של האויב 

ואלעזר לא שאלו את עצמם איך ישמיד חיל האוויר של צה"ל את מערכי נ"מ, 
 ומה יהיה מחירו של המהלך הזה.

ממלחמת ההתשה, וממידע מודיעיני שזרם ללא הפסקה, היה על  
ראשי צה"ל להבין לפני מלחמת יום הכיפורים, ששדה הקרב בעתיד יהיה רווי, 

גד חי"ר, אלא בטילים נ"מ ונ"ט. השמדת הטילים הללו לאו דווקא באש נ
במטוסים ובטנקים בלבד, ללא חי"ר וארטילריה, תהיה יקרה מאוד, ואולי גם 

במלחמת העתיד  1973.250-אפשרית באמצעי הלחימה שהיו בידי צה"ל ב-בלתי
ולשם כך  –למטוסים ולטנקים  –צריך יהיה לפתוח פרוזדורים נקיים מטילים 

שקיע בחי"ר, בהנדסה ובארטילריה, ולשלבם בקרב ההבקעה. יש דווקא לה

____________________________________________________ 
רגל, הטלת פצצות על סוללות הטילים, צלילה והסתלקות  2,000. טיסה נמוכה עד היעד, נסיקה לגובה של 249

בטיסה נמוכה. טכניקה זו נכשלה במלחמת יום הכיפורים במחיר של עשרות טייסים ומטוסים. הבעיה בהפעלת 
ניות חיל האוויר לתקיפת סוללות הטילים במלחמת יום הכיפורים הייתה, שהמודיעין לא מיקם במדויק את תכ

חטף" יש מעט מאוד זמן -מיקום הסוללות הניידות, ואלו פשוט לא היו במקום שציפו להן. בטכניקה של "יעף

במדויק בשלב ההכנות לפני לטייס להתמצא בשטח, והוא יכול לתקוף את הסוללה רק אם מיקומה היה ידוע לו 
 הגיחה.

. אחרי מלחמת יום הכיפורים פיתח בחיל האוויר צוות בפיקוד אביעם סלע אמצעים ושיטות להשמיד 250
 מהאוויר סוללות טילים נגד מטוסים.
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התעלמות מפקדי השריון מהשינויים בשדה הקרב, עקב הטילים הסובייטיים 
שסופקו לערבים, נבעה גם מאמונה שהופעת הטנקים סמוך למערכי האויב 

, רבמעמד העצמאי כמעט של חיל האווי ותמוטט את רוחו, וגם משום שקינא
 שריון מעמד דומה.וביקשו להעניק ל

התוצאה: למעלה ממחצית תקציבו הענק של צה"ל הופנה לחיל  
האוויר וחלק ניכר מהשאר הופנה לשריון, לרבות לפיתוח טנק ישראלי. צה"ל 

שלדי טנקים ישנים "צנטוריון", ולהרכיב  800ויתר על אפשרות לרכוש בזול 
ה את תכנית סער. מערכת הביטחון אימצ-מהם נושאי גיסות לחי"ר ותותחי

אלוף ישראל טל לפתח טנק ישראלי מקורי, שטילים נ"ט לא יוכלו, על פי טל, 
החל טל לפתח את הטנק "מרכבה", ובייצורו הסדרתי החלו  1970-לחודרו. ב

. במלחמת יום הכיפורים לא היו לצה"ל טנקי "מרכבה", לחי"ר לא 1980-רק ב
חדרו  RPGפצצות היו נגמ"שים להסיעו לשדה הקרב, וטילים "סאגר" ו

בקלות את טנקי צה"ל, והשמידום, על צוותיהם. הדור הבא של טילים רוסיים 
 נ"ט חדר את ה"מרכבה" במלחמת לבנון השנייה.

התוצאה המיידית של הטיעון המניפולטיווי, וה"לקח" שגזרו ממנו, הייתה 
השתלטות אנשי השריון על הפיקוד הבכיר של צה"ל: בשש השנים שבין 

לב ודוד -ת הימים לבין מלחמת יום הכיפורים, השריונאים חיים ברמלחמת שש
אלעזר היו רמטכ"לים, וישראל טל היה סגן רמטכ"ל. צמצום החרמ"ש 
בעוצבות השריון אחרי מלחמת ששת הימים וניוון החרמ"ש שנותר, התגלו 
כאסון במלחמת יום הכיפורים, כאשר העוצבות לא יכלו להתמודד עם חיל 

, שהיה חמוש בטילים נגד טנקים, ואפילו לא עם הנשק הקל הרגלים המצרי
הקשר, "ִשלחו לנו -שלו. מפקדי החטיבות ומפקדי הגדודים צעקו במכשירי

צנחנים(, כדי לפתוח מסדרונות נקיים  –חיר"ם" )חיל רגלים מעולה, דהיינו 
, שהמצרים והסורים קיבלו בשפע RPGמנשק נ"ט: טילים "סאגר" ופצצות 

צות. אותם מפקדי שריון, שלרשותם עמדו כוחות חי"ר, לא ידעו המוע-מברית
להשתמש בהם, ואלה נפגעו, או לא הופעלו כלל. כך צורף גדוד סיור של 

במבצע "אבירי לב",  14מילואי צנחנים, בפיקודו של נתן שונארי, לחטיבה 
-לצליחת תעלת סואץ. המח"ט אמנון רשף הפעיל את הגדוד בצומת טרטור

גרם לנפגעים רבים, בלא שום תוצאות, ישירות ומיידיות לפחות, לקסיקון, ו
בשדה הקרב, אף כי סביר להניח שגדוד הצנחנים המושמד תרם את חלקו 
האינטגרטיווי לנטישת המצרים את הצומת לפנות בוקר. סיפר רס"ן חיים קנון, 

, סמוך למצר גידי: "במשך כל המלחמה 10שפיקד על פלוגת חרמ"ש בחטיבה 
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פעלנו בשום קרב. באחד הקרבות חיסל החי"ר המצרי את כל מפקדי לא הו
הטנקים שהיו חשופים בצריח. בזמן קצר נהרגו רבים מקציני הגדוד. ביקשנו 
רשות להשתתף בקרב. המח"ט סירב, כי לדעתי הוא לא ידע להפעיל חרמ"ש 

  251בקרב".
האחראיים הישירים ללקח השגוי הזה היו שלושה אלופים: שניים  

מפקדי גיסות השריון באותו התקופה: ישראל טל, שנחשב ל"מר שריון",  היו
אלוף  –והשלישי שפיקד על מחלקת ההדרכה בצה"ל  ;ואברהם אדן )ברן(

 –שמואל גורודיש. במלחמת יום הכיפורים היה טל סגן רמטכ"ל, גורודיש 
מפקד אוגדה כושל בגזרת תעלת סואץ. שלושתם  –אלוף פיקוד הדרום, ואדן 

היו מסוגלים להודות בטעותם בזמן אמת, ולא היו מסוגלים לאלתר תיקון לא 
בתנאי לחץ. המחיר המיידי היה מאות הרוגים; המחיר האסטרטגי היה תבוסה 
במלחמה; המחיר ההיסטורי היה קריסת אמונתם של הישראלים בתבונתם של 
המנהיגים המדיניים והצבאיים, והתחזקות אמונתם של הערבים, שניתן 

המחירים האלה אכן נכללו בין מטרות המלחמה של  252שמיד את ישראל.לה
אדן.  –המצרים והסורים. אחרי המלחמה מונה טל למפקד החזית, ואחריו 

מאוחר יותר היה טל יועץ של כמה שרי ביטחון, במעמד משפיע ביותר, ואדן 
הברית. גורודיש מילא תפקיד לאומי ותרבותי -מונח לנספח צה"ל בארצות

של שעיר לעזאזל. מחדלם )והיו עוד( טואטא מהזיכרון הקיבוצי נכבד 
הישראלי. לתוצאות הללו היו גורמים נוספים, אך לקח "רצח החי"ר" היה אחד 

-ל עוזי עילם, שפיקד על מו"פ )מחקר"המרכזיים שבהם. לפי עדותו של תא
, הגיעו הוא ואנשיו, אחרי המלחמה, לשתי מסקנות הנוגעות 1973-ופיתוח( ב

: א. צה"ל הזניח את פיתוח אמצעי הלחימה לחי"ר; ב. הוענקו פרסים וענייננל
ראויים. אחד הבולטים שבהם הוא ישראל -לביטחון ישראל עבור פיתוחים לא

טל, שקיבל לפני המלחמה את הפרס עבור פיתוח גשר הגלילים, שהתגלה 
יצחק רבין היה פטרונו של טל, וקידמו  253במבחן של אמת כבלתי שמיש.

 מעמדו הבכיר.ל

____________________________________________________ 
 .2008באוגוסט  27. ראיון עם רס"ן חיים קנון, 251

רים שנה, ושסימניו העיקריים היו אמונה זו של הערבים הוסיפה עוצמה בתהליך כרסום אטי שארך שעש 252.
עליית האסלאם הרדיקאלי באיראן ובאפגניסטן, שהראה שניתן להתיש מעצמות, וכן הלוחמה הזעירה בלבנון 

 שהתישה את ישראל.
 .2008באוגוסט  19. ראיון עם תא"ל עוזי עילם, 253
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בעוד שמטכ"ל השריון, אחרי מלחמת ששת הימים, דאג לסלק את האדם 
לקח הפוך: עיקר עוצמתו של  1967משדה הקרב, הפיקו המצרים אחרי יוני 

-צה"ל מבוססת על האדם, ואותו יש לנטרל, ובו יש לפגוע. עמד על כך אלוף
. בעזרת רהב: "האויב העיקרי של האדם היא הארטילריה-משנה דני וולף

לאורך  –קנים ופגזים  –הסובייטים הציבו המצרים מאסות של ארטילריה 
תעלת סואץ, כתשו אותנו במלחמת ההתשה ובמלחמת יום הכיפורים. הם 
שיגרו אלינו מכות של אלף פגזים כל פעם, הקיזו את דמנו והטילו מורא על 

של  הטווח-החברה בישראל, מבלי שראשי צה"ל הבינו את המשמעות ארוכת
הדבר. זו הייתה אחת התופעות המחפירות בהיסטוריה הצבאית של מדינת 

כך, לקח "רצח החי"ר" התגלגל לרצח ישראלים, במובן הפשוט  254ישראל".
של המלה. לדעת וולף, מטכ"ל השריון "רצח" אחרי מלחמת ששת הימים לא 
רק את החי"ר, אלא גם את הצנחנּות: "אחרי מלחמת ששת הימים הידרדרו 

דחי, וכמעט כל הישגי העבר נשכחו: ברמות הפיקוד, -אל-נחנים מדחיהצ
מתן דוגמה -ביצוע המשימה, בנכונות ללכת לשבי, באי-בנורמות לחימה, באי

שילוב מחשבה יסודית במהלכים טקטיים. זה היה רצח הצנחנות. -אישית, באי
. הוא בא לידי ביטוי, לדוגמה, בקרב החווה הסינית במלחמת יום הכיפורים

הקרב הזה  התנהל ללא קריאת שדה הקרב וללא מחשבה של המפקדים, ללא 
סיוע ארטילרי וללא מודיעין. הצנחנים יישרו קו עם כל הצבא משום שנשחקו 

 255בתעסוקה מבצעית: ישיבה במעוזים, מארבים, סיורים , נוכחות בקווים".
האלוף בדימוס חיים נדל פיקד על חטיבת צנחנים שהשתלטה על 

חרמון הסורי במלחמת יום הכיפורים. אחד מלקחיו העיקריים היה, מוצב ה
שיש לקיים "סיוע ארטילרי ואווירי צמוד ככל האפשר: ידבר הפגז לפניך, על 

תשע שנים אחרי מלחמת יום הכיפורים, במלחמת  256מנת למנוע נפגעים".
לבנון הראשונה, עדיין לא היה לצה"ל חרמ"ש ראוי לשמו, ומה שהיה לא 

יוע ארטילרי וסיוע אווירי. ואותם הדברים אמורים, עשרים וארבע שנה קיבל ס

____________________________________________________ 
ברמת הגולן במלחמת יום . תפקיד הארטילריה הסורית 1984בספטמבר  17רהב, -. ראיון עם אל"ם דני וולף254

 הכיפורים היה אף גדול מזה של הארטילריה המצרית בסיני.
 .1991בנובמבר  18. שם, 255
 .1984באפריל  28. ראיון עם אלוף חיים נדל, 256
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אלוף חיים נדל היה חבר ועדת וינוגרד  257לאחר מכן, במלחמת לבנון השנייה.
 שחקרה את המלחמה. 

אלוף אמנון רשף, שלימים פיקד על גיסות השריון, פיקד במלחמת יום 
צאות רצח החי"ר. , שחשה על בשרה את תו14הכיפורים על חטיבת השריון 

מיד אחרי המלחמה גבה רשף עדויות מפקודיו הבכירים, ואחרי זמן קצר הפיץ 
רשף ביניהם את ספר העדויות. בפרק הלקחים הוא כתב בין היתר: "יש 
להשתית את הדרג המסתער באוגדה על שלוש חטיבות טנקים , חטיבת 

ירודה.  258ה"נחיר"ם/חרמ"ש על גבי נגמ"שים, וגדוד סיור; רמת החרמ"ש והח
יש להצעיר את הלוחמים ולשפר את רמתם בצורה משמעותית, כך שיוכלו 
לבוא לידי ביטוי בלחימה רכובה על גב נגמ"שים ו/או רגלי. ניתן להסב חיילי 
חיר"ם מהמערך המוצנח, שבחלק גדול מהמקרים לא באו לידי ביטוי, או 

; הגדלת שפעלו בצורה שאינה מניחה את הדעת, עקב מגבלות ואמצעים
מחלקת מרגמות לגדוד הטנקים, הגדלת מחלקת מרגמות והקמת מחלקת טילי 
עורב לגדוד החרמ"ש; יש ללמד את אנשי הצוות לחימה רגלית, במקרה של 

 259נטישת הטנק".
 
 

 רצח צבא היבשה
 

חיים נדל, אמנון רשף ודני וולף לא היו היחידים אחרי מלחמת יום הכיפורים 
"רצח החי"ר". למרות שכל הרמטכ"לים, בשלושים שהבינו את האסון שחולל 

השנים מאז הדחת דוד אלעזר ועד מינויו של דן חלוץ, באו מן המערך המוצנח 
שלט בכיפה.  1967-והיו אנשי חיר"ם, הלקח של טל, של אדן ושל גורודיש מ

____________________________________________________ 
. הלקח הזה של חיים נדל לגבי מלחמת יום הכיפורים התקבל בצה"ל רק בחלקו. לאחר מלחמת יום 257

ויר אינו מסוגל לתת סיוע קרוב לכוחות, ואין גם סיבה טובה להשתמש בו הכיפורים הבינו בצה"ל, שחיל האו

כארטילריה מעופפת. לעומת זאת, הפנים צה"ל את הלקח, שחסרה לו ארטילריה איכותית ובכמות מספיקה. 

לאחר מלחמת יום הכיפורים הצטייד צה"ל באמצעים ארטילריים רבים ומודרניים, אם כי עדיין לא בכמות 
באות המערב ובוודאי לא בכמות המקובלת בצבא הרוסי. בהמשך צה"ל הכניס לעצמו גול עצמי המקובלת בצ

בזכות החימוש המדויק, שנחשב לפותר בעיות אוניברסאלי, ובגללו נמנע צה"ל מלפתח את הארטילריה הקנית 

 לסיוע קרוב, מסיבות תקציביות. 

 חיל הנדסה –, חה"ן חיל רגלים משוריין –חיל רגלים מעולה, חרמ"ש  –חיר"ם  258.
 .1974, פנימי, 14, חטיבה 3791מלחמת יום הכיפורים, אוקטובר . 259
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כפי שמחייבת תורת השרידות שנסביר להלן, צה"ל לא קפא על שמריו, 
מלחמת לבנון הראשונה החלו ראשי צה"ל לרצוח את  והמשיך להידרדר. אחרי

צבא היבשה כולו, כלקח המלחמות באפגניסטן, בקוסובו ובעיראק. שלושת 
הרמטכ"לים שלפני מלחמת לבנון השנייה היו אנשי סיירת מטכ"ל. יחד עם דן 
חלוץ, שבא מחיל האוויר, הם ביססו את תורת המערכה של צה"ל על מטוסים, 

ידות מיוחדות. בעוד שטל, אדן וגורודיש רצחו את החי"ר על טילים ועל יח
אחרי מלחמת ששת הימים, רצחו אהוד ברק, שאול מופז, בוגי יעלון ודן חלוץ 
את זרוע היבשה אחרי מלחמת לבנון הראשונה. במלחמת לבנון השנייה 

ארגון  –חזבאללה התגלה שלצה"ל אין צבא יבשה ראוי לשמו, וזה ִאפשר ל
לנצח את צה"ל. הלקח האינטואיטיווי של ראשי מערכת  – מיליציוני קטן

הביטחון: הם בחרו, בראשונה בתולדות צה"ל, רמטכ"ל איש "גולני" )גבי 
אשכנזי( להקים את זרוע היבשה מחדש. אך קשה מאוד להקים לתחייה 
נרצחים ארגוניים, ולא ניתן לבנות מחדש את מה שמקבלי ההחלטות אינם 

ם מבינים את חיוניותו. ואם בכול זאת יהיו מקבלי מאמינים בקיומו, ואינ
החלטות שיבינו, הם יתקשו להחיל את תובנותיהם בגלל ששכבת מפקדים 

 שלמה הושחתה.

אחרי מלחמת לבנון השנייה טענו ראשי צה"ל שהם חקרו  אותה מכל  
היבטיה, חשפו את ליקוייה והפיקו את לקחיה.יומיים לפני תחילתו של מבצע 

קה" דנתי בנושא זה עם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת "עופרת יצו
.  הנגבי טען 10צחי הנגבי בתוכנית הטלוויזיה "לונדון וקירשנבאום" בערוץ 

שהוא יודע בוודאות כי הלקחים הופקו וכי זרוע היבשה של צה"ל הוכשרה 
באופן אופטימאלי למלחמה הבאה. בדיונים שקיימנו  אחרי תום המבצע אמר  

 רן ד. שפיקד במבצע על פלוגת חרמ"ש בגדוד שריון:ס

 

יכול להעיד שכמה שהצבא שלנו משתדל אני קצין קרבי בצה"ל ו אני
! רחוק מלהיות כזה כל כךמקצועי ומאומן הוא  להצטייר כצבא

התקשורת הופקו לקחים מאז מלחמת הלבנון באומנם לטענת רבים 
 .קשר לפלוגה שליזאת בה תיחייב לציין שממש לא חש . אנייהיהשנ

קיבלתי כעבור שנתיים וחצי ציוד אישי חדש  אומנם הציוד שופר ואף
לומר שאוכל לבצע עם הפלוגה  לא יכולאני לכל חייל, אבל עדין 

ולא בגלל איכות  ל עלי על הצד הטוב ביותרטשלי כל מטלה שתו
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 האנשים, אלא רק בגלל המיומנות שלהם. כתוב בסיפורי מ"פים
עם  260לעבוד בשת"פאז בספר על מלחמת יום כיפור שחי"ר לא ידע 

 ,והכי גרוע !אותי אם יודעים היום? התשובה היא לא שריון, תשאלו
חרמ"ש בגדוד שריון...  וגתבגדוד חי"ר אלא פל אני לא בפלוגת חי"ר

בונים על הטכנולוגיות  משום מה הגדולים בצה"ל !!!מזעזע
שמישהו  לא חושב .ות בזמן אמתהחדישות, אבל כידוע, הן קורס

פגש פנים מול פנים עם חייל או טרוריסט ימהחיילים שלי ירצה לה
שלא נדבר על התפיסות שלא השתנו ולא  ;אין לו סיכוי – ארגון מכל

ללחימה של היום וכנראה שלא אזכה לראות את זה עד  הותאמו
 .המילואים שלי ויש לי עוד לפחות עשור שאשתחרר משירות

 
לזכור  עד לשבח את צה"ל כשזה באמת מגיע לו, אבל חשובאני ב

השתתף כמעט כל הצבא הסדיר... וגם לא באמת הכריע,  שבמבצע
שהמבצע החל יפה עם עוצמה וכמו שלימדו בספרים, אבל  נכון

התמודד עם בעיות אמיתיות כמו הכרעת  לאצה"ל חשוב לזכור ש
מאוד באמת שבכל דיגדג.. מקווה  העיר עצמה, רק התקרב, רק קצת

במקרה וזה יכריע את  , מנע מהכניסות לעריםיהמערכות נוכל לה
ב"עופרת  האויב, אבל המצב לצערנו שונה לחלוטין, לא נגשנו

לנהל כמה  יהיה הכרחאם  המה יקר .ל"מבחן האמיתי"יצוקה" 
 ?!שונות מערכות בכמה חזיתות

 
ן את צה"ל הגדול לא התכונן מספיק לכל תרחיש אפשרי ולא הכי

הלוחמים שלו לזה. אני מדבר על התפיסה הכוללת בצבא, כלומר אם 
בצאלים )זה הגוף  261אני מגיע עם הפלוגה שלי לאימון במא"ש

המרכזי שמטעם הצבא אמור לתמוך בהכנה של אנשי המילואים 
 שהיומיועדים( לא שינה את התפיסה והאימון הם למשימות אליהן 

אז קל מאוד  .אותו האימון נשארבלבנון השנייה, לפני המלחמה 
להסיק מזה שהלקחים טרם הופקו... ההרגשה הזאת אינה רק בגדוד 
ובחטיבה בה אני משרת, היא אותה הרגשה של חברים ומכרים רבים 

____________________________________________________ 
 . שיתוף פעולה. 260
 מרכז לאימונים באש  בו מתקיימים אימונים באש על גבי טנקים תומ"תים ונגמ"שים.  261
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שלי שמשרתים ביחידות שונות במילואים... המפקדים שלי 
והמפקדים של המפקדים שלי מכירים זאת, אך לצערנו לא ניתן 

יידי, הדברים הועלו למפקדת מא"ש, האם הדבר לשנות הרבה במ
השתנה או עומד להשתנות בקרוב? כנראה שנגלה את זה באימון 
הבא, מקווה שנופתע לטובה. רוצה להאמין כמו רבים אחרים 
שמקבלי ההחלטות יתעוררו ובאמת יעשו שינויים ולא יסתמכו על זה 

ם ויחזור שמחר יגיע מילואימניק הבא בתור, יכעס, יעלה את הדברי
וון ימכ ,הביתה בלי כלום לשנה שלמה עד האימון הבא. בעיניי

יבינו הגדולים ששרידות של מדינת ישראל  ,שאנחנו צבא של העם
 שלולא רק  שלהם,אינטרס של כל אחד ואחד כאן, כולל היא כולה 

 .ואחרי המבצע הגדול עדין רצים למקלטים ,אלה שיושבים בדרום

 

הגיב חברנו סגן אלוף מיל' בארטילריה ד"ר לפיסיקה על דברים חריפים אלה 
 עמיקם צור:

 

? אין לצה"ל )ואני מדבר רק על זרוע היבשה( תורת םוכי מה ציפית
לחימה מחייבת. דיברו אחרי מלחמת לבנון השנייה לחזור למסמך 
"תורת הקרב" שנכתב באמצע שנות הששים והוא המסמך התורתי 

הוק -ו כל מיני מסמכים אדהמחייב האחרון שנכתב. מאז נכתב
שמעולם לא גובשו לכדי תורת לחימה שלמה. למרות הדיבורים על 
חזרה ל"תורת הקרב", זה כמובן אף פעם לא התבצע. ללא תורת 
לחימה סדורה ומגובשת, אין מסגרת להפקת לקחים כי אין תיאוריה 
שאפשר להשוותה לפרקטיקה. לכן כל אחד ממציא מחדש גלגל אחר 

 כיוון משלו, ואת זה כינו בצה"ל "הפקת לקחים".שמסתובב ל

 

, והתאמנו אחרי מלחמת לבנון השנייה האימונים בצאלים התקיימו
שם כוחות מילואים במתארי לחימה. וזה לכשעצמו שינוי גדול ביחס 

יה ילמצב לפני מלחמת לבנון השנייה. לפני מלחמת לבנון השנ
 !יהודיים התאמנו בצאלים כוחות סדירים בהחרבת יישובים
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בדיונים במסגרת "מכון שרידות", הפורום לאזרוח תחקירי קרבות 
-הפקת הלקחים ואי-והפקת לקחים ו"חבורת אלפרדו" מצאנו שתופעת אי

יישום הלקחים, שבכול זאת הופקו אינטואיטיווית, לא נדונה בשום צוות של 
א הבין צה"ל. איש בצמרת הממסד הפוליטי, הביטחוני, האקדמי והתקשורתי ל

אז )ואינו מבין אחרי שלושים ושש שנה(, שקיימת בעיה קיומית חמורה. 
-אל-הערכנו שאם הבעיה לא תיפתר, תלך מערכת הביטחון של ישראל מדחי

שהרי מערכת  דחי, ועמה מערכות אחרות של מדינת ישראל, כפי שאכן אירע.
הביטחון, באנלוגיה לתורת היחסות של אלברט איינשטיין, "מעקמת" 
)מעוותת(, בגלל ממדיה, את המרחב הישראלי כולו, יותר מכל מערכת אחרת. 

שנה, במלחמת לבנון  24הישראלים "ראו את הקולות" של הממצא הזה אחרי 
שנה במבצע "עופרת יצוקה", ורובם עדיין אינם מבינים את  26השנייה, ואחרי 

 .מלוא משמעותם

טכ"ל לשעבר. היה משה דיין, רמ 1973-1967שר הביטחון בשנים 
ראשי המטה הכללי בשש השנים הנדונות היו שלושה אנשי פלמ"ח לשעבר: 

אלופים אלה ניחנו, עד -לב ודוד אלעזר. ארבעה רבי-יצחק רבין, חיים בר
מלחמת יום הכיפורים, ביוקרה רבה בישראל, ולא ניתן היה, לכאורה, לומר 

ביטחון במלחמת שאינם מבינים בביטחון, כפי שנטען לגבי עמיר פרץ, שר ה
, 1973לב ואלעזר נפגעה משהו באוקטובר -לבנון השנייה. יוקרת דיין, בר

ואילו יוקרת רבין דווקא המריאה לשחקים. הוא נחשב בעיני ישראלים רבים 
לתקווה הגדולה של המדינה. אך טבעי היה בעיני רוב הישראלים, כשלאחר 

-התפטרותה של ראש, ואחרי 1974-פרסום הדו"ח החלקי של ועדת אגרנט, ב
הממשלה גולדה מאיר, תפס יצחק רבין, שר העבודה הזוטר בממשלתה 

ממשלה. במספר פורומים הבעתי באותם הימים -האחרונה, את מקומה כראש
ממשלה, ואף אמרתי לו זאת בכנס על -את דעתי, שרבין ראוי להיות ראש

 מלחמת העצמאות שהתקיים בבית ציוני אמריקה.

ישיות רבין נצנצה אז בעינינו כשהצהיר שועדת נורה אדומה לגבי א
אגרנט עשתה עבודת רמייה, והציע לגנוז את הדו"ח ואת המלצותיו. גם אני 
סבור שהיו ליקויים רבים בעבודת הוועדה, אך לקולא ולא לחומרה. רבין גם 
הצהיר, שדוד אלעזר היה ראוי להמשיך כרמטכ"ל, ובהדחתו נעשה לו עוול. 

בורים כך גם כעת. רבין לא ביסס את הצהרותיו, ואיש לא לא מעט ישראלים ס
ל, במסגרת הייחוס לדת הצבא. לנו  דרש זאת ממנו, כי הישראלים ראו בו א 
נראים דבריו מופרכים לחלוטין. כל הנתונים הצביעו על תפקוד לקוי של 
אלעזר, לפני המלחמה ובמהלכה. מרדכי )מוטה( גור, הרמטכ"ל החדש, 
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ף הוא, הצהיר, בכנס קצינים בכירים בבסיס צריפין, סמוך מיוצאי הפלמ"ח א
לכניסתו לתפקיד, כי ראוי להפסיק לחקור את המלחמה, ואין לשקוע בהפקת 
לקחים שאין בהם שום תועלת, אלא יש להתחיל לעבוד ולשקם את צה"ל, 

רבין, שמעון  262וכאילו ניתן לעסוק בשיקום מבלי להבין את סיבות הכישלון.
 –טחון שלו, ומוטה גור החלו בתהליך הרסני של הכפלת צה"ל פרס, שר הבי

עשרה. מדרך הטבע, בתהליך כזה, נמושות היו -שבע אוגדות לאחת-משש
 לקצינים בכירים, ואחרי שחרורם לפוליטיקאים מבוקשים.

 
 

 גונבי תהילה
 

עמית, אחד מאנשי קבוצת המחקר שלנו, היה המפקד הטקטי -ל אריה טפר"סא
הוא לחם אז, בין היתר, בחטיבת  263במלחמת העצמאות.הבולט ביותר 

"הראל" בירושלים, תחת פיקוד רבין, ובמלחמת ששת הימים היה מפקד גדוד 
שרוב המפקדים הבכירים  וסיור אוגדתי אצל אריאל שרון. הוא טען באזנינ

צמרת הביטחון של ישראל וצמרת האוליגרכיה  1973-בפלמ"ח, שהיו ב
הצהרה זו  264הפוליטית והחברתית, הם גונבי תהילה, ורבין הוא השפל שבהם.

הדהימה אותנו, שהרי כולנו גדלנו על מורשת הפלמ"ח, אך בעיקרון לא דחינו 
ל יושרה גבוהה ביותר. שום תובנה, מה עוד שטפר היה בעינינו אדם בע

תהילה על אומה במלחמה מבטיחה את הסתאבות -גונבת-השתלטות אליטה
מערכת הביטחון, וממילא את קריסת המדינה. לגונבי תהילה יש עניין שלא 

____________________________________________________ 
 101 . סיפר לנו על כך סא"ל שלמה באום, חברנו, שנכח באותו האירוע. באום היה סגן מפקד יחידה262

 שחוללה את המהפכה היחידה בתולדות צה"ל. הוא היה המוח שמאחורי המהפכה.
; כמפקד 1948בינואר  14-עציון ב-ערבים, שתקפו את גוש 2,000עמית הדף, בראש, כתה -. אריה טפר263

אלוף וראש "המוסד"( חילץ  –מחלקה, נטל את הפיקוד על קרב שיירת נבי דניאל כשצבי זמיר, המג"ד )לימים 

עציון; הוא גילה את "דרך בורמה,, וחילץ בשלום את יחידה דרוזית שנקלעה למלכודת בקרב -ת עצמו לגושא

 ינוח, במבצע "חירם" באוקטובר.
אלוף דוד -לב שלאחר השחרור היה לשר המסחר והתעשייה; את רב-אלוף חיים בר-. לצד רבין הזכיר את רב264

בונה וצי"ם; את אלוף צבי זמיר שלאחר שסיים את כהונתו  אלעזר, שלאחר הדחתו קיבל לידיו את הנהלת סולל
הזיקוק; את אלוף עמוס חורב, שלאחר השחרור היה -כאלוף בצה"ל וכראש "המוסד" קיבל את הנהלת בתי

נשיא הטכניון; ואת אלוף עוזי נרקיס, שלאחר השחרור היה ראש מחלקת העלייה בסוכנות היהודית וחבר הוועד 

. טפר טען שאומה שבראשה עומדים גונבי תהילה אינה מסוגלת לבלום את אויביה, המנהל של רשות השידור
 ולחשיפת פרצופם האמיתי ההקדיש את שנותיו האחרונות.
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יחקרו ליקויים ולא יופקו לקחים, כדי שלא ייחשף פרצופם האמיתי. זה נושא 
ברבין סימפטום של מערכת  כבד מכדי לעבור עליו לסדר היום. החלטנו לראות

הביטחון, לחקור ביסודיות את הביוגרפיה הצבאית שלו, כמשל להתנהלותם 
הביטחונית של היישוב ושל המדינה, ולהתמקד בשאלה מה חלקו של רבין 

הפקת הלקחים של מערכת -בליקויים המבניים היסודיים של צה"ל ובתרבות אי
חו בשני ספרים: "תיק רבין הביטחון של ישראל. ממצאי המחקר המשותף נוס

מיתוס ושברו". מערכת הביטחון, רוב  –איך תפח המיתוס" ו"תיק רבין  –
אנשי התקשורת ורוב אנשי האקדמיה התעלמו משני ספרים אלה  כפי שניתן 
היה לצפות. למרות זאת הספרים שהופיעו בכמה מהדורות אזלו. בקרוב אנחנו 

 ר אחד: "דרך רבין ומורשתו".מתכוונים לכתוב אותם מחדש ולפרסמם בספ
 

 כיצד יש להפיק לקחים
 

היוזמה, ההזמנה, המימון והפיקוח על תהליך הפקת הלקחים אינם  .1
ואפילו על על בשרידותם האישית -צריכים לבוא מהמנהלים, שלהם יש עניין

 265חשבון קריסתו של הארגון, שהרי יש עוד הרבה ארגונים לנהל ולמוטט.
וגמה, הם אזרחיה, ולא חברי הממשלה והפקידים. "בעלי" מדינת ישראל, לד

גם הבעלות על צה"ל שייכת לאזרחים, ולא לממשלת ישראל, או לחברי המטה 
הכללי. צה"ל מעולם לא חקר את תפקודם של ראשי הממשלה, של שרי 

הביטחון, של הרמטכ"לים ושל המטכ"ל, לדוגמה, ולפיכך גם לא את תפקודם 
בראשו עמד במלחמת ששת הימים ובמשבר של יצחק רבין ושל המטכ"ל ש

שקדם לה, כפי שנחשף בספר הזה. אותם הדברים אמורים על דוד אלעזר 
במלחמת יום הכיפורים ועל רפאל איתן במלחמת לבנון הראשונה. החקירות, 

לכאורה, של מחלקת היסטוריה של צה"ל, גם התעלמו מליקויים רבים, וגם לא 
א בתוך צה"ל. במחצית שנות השמונים נחשפו לדיון בציבור הרחב וגם ל

ל מיל' ד"ר אלחנן אורן, איש מחלקת היסטוריה, לבין "נכחתי בשיחה בין סא
אלוף אביעזר יערי, מפקד המכללה לביטחון לאומי. אורן הרצה באותו היום 

. בארוחת צהריים שבה הייתי נוכח. לפני 1939-1936במכללה על מאורעות 
לוגית של צה"ל, ביקש יערי מאורן להרצות שהרצאתי שם על התרבות המיתו

____________________________________________________ 
. דוגמה להתנהגות מופקרת של המנהלים נחשפה לעיני כל בקריסת המערכת הפיננסית האמריקנית 265

 .2008בספטמבר 
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על מלחמת יום הכיפורים, שהרי, אמר יערי, אורן עמד בראש הצוות של 
מחלקת היסטוריה, שחקר את המלחמה. אורן השיב שהחומר על מלחמת יום 

-הכיפורים חסוי ונעול בכספת. "חסוי גם בפני חניכי המכללה שהם אלופי
השיב אורן, "גם בפני חברי המטה  משנה?!" תמה יערי. "בפני כולם",

 266הכללי! רק הרמטכ"ל יכול לאשר את פתיחת הכספת, והוא לא מאשר!"
חקירה חסויה אינה ראויה לכינוי מחקר, כי ללא ביקורת ניתן לכלול בה 

מיתוסים וכזבים. לפיכך, אך טבעי הדבר שהליקויים בתפקודם של 
, במלחמת לבנון חומרה-הרמטכ"לים והמטכ"ל במלחמות התגלו, וביתר

ד"ר שאול שי, ראש מחלקת אופייני הדבר שאל"ם מיל'  267 .2006-השנייה, ב
הדין הצבאי ביפו במרמה -בביתכעת ואשם מהיסטוריה לשעבר של צה"ל, 

ובהפרת אמונים. לפי כתב האישום, נהג שי, בעת שכיהן כראש מחלקת 
לו בעבודות , להעסיק חיילים הכפופים 2007-2003היסטוריה בצה"ל, בשנים 

מחקר פרטיות. בכתב האישום נטען כי "במספר רב של הזדמנויות ניצל 
בכך שהעביר לחיילים  ,הנאשם את מעמדו כמפקד מחלקת ההיסטוריה

שבהן הורה על הקלדת תכנים ועריכתם,  ,ששירתו תחת פיקודו משימות
משימות גרפיקה ומשימות משרדיות נוספות לצורך עיסוקיו הפרטיים". שי 

והחזיק בהיתר לעריכת עבודות פרטיות בנוסף  ,סק כאזרח עובד צה"להוע
זה ניתן בתנאי שלא יעשה שימוש במשאבי הצבא ההיתר הלתפקידו הצבאי. 

לעבודותיו הפרטיות. עוד צוין, כי בחלק מהמקרים, תוצרים של עבודת חייליו 
ים נמכרו באופן פרטי. בכתב האישום צוין כי שי העסיק חיילים בהכנת מכתב

במסגרת עיסוקיו הפרטיים. במקרים עמם  יםקשרו לו הי, שלגופים אקדמיים
ששימשו אותו לעבודתו הפרטית  ,מסמכים אחרים נדרשו חייליו להכין

 . ההרצלימרכז הבינתחומי באילן ו-באוניברסיטת בר
על פעילות הארגון, ומידע ממוקד על מידע  יש לאסוף ללא הרף .2

-הצלחותוגם ליקויים  –תור סטיות מובהקות יעם דגש על אהאירוע הנידון, 
על המידע לכלול כל תחום הנוגע  .שתמיד מתוספות תובנות חדשותעל ו – יתר

 לנושא. אין "מידע שולי" ואין מידע "לא רלוונטי" בשלב האיסוף. 
-. עליהם להיות לאאת האיסוף יבצעו מומחים מתחומים אחדים .3

שים המשלבים ידע תיאורטי תלויים בראשי הארגון. בעלי מקצוע הם אנ

____________________________________________________ 
 . בשיחה נכח גם תא"ל אמציה חן )פצ'י(.266
, הודפס הספר והופץ בקרב קציני צה"ל. קריאה בו 2004. שלושים ואחת שנה אחרי המלחמה, בדצמבר 267

 מלמדת שמחברו ועורכיו לא הבינו מה התרחש במלחמה, או שביקשו להסתיר את ההתרחשויות העיקריות.
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בתחום הנדון, וניסיון ממושך עם הישגים מוכחים. בעלי מקצוע מעולים אינם 
חדלים ללמוד, גם תיאוריות, גם מניסיונם של אחרים, והם גם מגבשים תובנות 

. אחרי מלחמת יום הכיפורים חקרה ועדת אגרנט םחדשות מלימודיהם ומניסיונ
ועדת וינוגרד. שתי הוועדות,  –ון השנייה את האירועים, ואחרי מלחמת לבנ

תלויות, יחסית, נכשלו במשימתן משום שחבריהן לא היו -שהיו אמנם בלתי
בעלי מקצוע בתחום הצבא והמלחמה ומשום שחיפשו אשמים, הפעילו כלים 

דין מטבעם -דין. עורכי-משפטיים ואפשרו לאשמים בכוח להיעזר בעורכי
הליך של ועדת חקירה מיועד למצוא מטשטשים את האמת. יוצא אפוא שת

אשמים ולא להגיע לחקר האמת. הנטייה להאמין ששופטים בכירים ואנשי 
צבא בכירים לשעבר הם אנשי מקצוע, היא מיתולוגית ומופרכת. בחירת 

שופטים ואנשי צבא בכירים לשעבר לוועדות חקירה מלמדת על הכוונה לספק 
לי לחקור את הנושא. אחת את רצון הציבור לחקירה ולמצוא אשמים מב

הסיבות לתרבות ביטחון ירודה בישראל ולהיותם של הישראלים מופתעים 
סדרתיים, הוא הנוהג של כל אמצעי התקשורת להעניק לאנשי צבא בכירים 

בדימוס מעמד של פרשנים. יחד עם זאת לא הוקמו בישראל מוסדות אזרחיים 
ינם קצינים בכירים למחקר אקדמי, המתמחים בענייני צבא וחוקריהם א

 לשעבר. את החלל ממלאים בעלי דרגות בכירות לשעבר. 

ידי מומחים בעלי ניסיון -על ניתוח הסטיות והתובנות החדשות .4
כאלה לא היו, כאמור, השופט שמעון אגרנט והשופט אליהו וינוגרד  .בתחום

אלוף מיל' פרופ' יגאל ידין, בוועדה שחקרה את -וחברי ועדותיהם, כמו רב
מת יום הכיפורים, ואלוף בדימוס מנחם עינן, בוועדה שחקרה את מלחמת מלח

לבנון השנייה. יגאל ידין עסק רוב זמנו, לאחר סיום כהונה כרמטכ"ל, 
אוניברסיטאית, ומנחם עינן היה לאחר -בארכיאולוגיה ובפוליטיקה פנים

הנדל"ן  תשחרורו איש עסקים ומומחה לקניונים, כאישיות מרכזית באימפריי
של דוד עזריאלי. מומחים בעלי ניסיון מבינים שפגמים בתפקוד ארגון הם 

תופעה טבעית ואי אפשר להיפטר ממנה לחלוטין. כדי להקטין את הפגמים 
 יש:

 להבין שהם תופעה טבעית השקולה לאנטרופיה חברתית; .א

בניגוד לנטייה הטבעית של הארגון, של  –לחשוף אותם  .ב
 חבריו. העומדים בראשו ושל רוב

להבין שרק אנרגיה אינטלקטואלית עשויה לבלום את  .ג
 האנטרופיה. 
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הצגת ממצאי הניתוח בפני מקבלי ההחלטות בארגון; קיום דיאלוג  .5
יצירתי בין מקבלי ההחלטות )בעלים ומנהלים( לבין מומחים, וניסוח -ביקורתי

ר . השלב הזה אינו יכול להתקיים ברוב הארגונים, קל וחומסופי של הלקחים
בארגונים ביטחוניים, כי שם מי שרוצה קידום אינו אמור לשאול שאלות 

קשות, או לגעת בנושאים רגישים. בשלב הזה רצוי לשתף את הציבור הרחב 
בידע, ללקט תגובות, להתמודד אתן ולהתחשב בהן. ההיסטוריה מוכיחה כי 

תובנות רבות וחיוניות נצברות מחוץ למערכת. דוגמה בולטת לכך הוא 
דמירל האיטלקי פולביו מרטיני, שלאחר שירותו בצי האיטלקי, עמד בראש הא

(. אחרי מלחמת ששת הימים הוא SISMIאחד משירותי הביון של ארצו )
ביקר בישראל, ולאחר שסייר לאורך תעלת סואץ טען שהיערכות צה"ל לאורך 

התעלה מזמינה התקפה מצרית, שסיכויי הצלחתה גדולים ביותר. מרטיני 
 268של מפקדי צה"ל, שדחוהו בקש. םדעתו באזניה-את חוות השמיע

את  .היתר והתובנות החדשות-תכנון תיקון הליקויים ואימוץ הצלחות .6
התכנון יעשה צוות משותף של מפיקי הלקחים ושל מקבלי ההחלטות בארגון, 
 ודגש על שיתוף הבעלים, שכן חלק מהתיקונים לא ינעם למנהלים ולמפקדים.

ושל היתר -הצלחותבפועל של הליקויים ואימוץ מבוקר של תיקון  .7
בייחוד יש לאמץ את הלקחים ואת התובנות החדשות  .התובנות החדשות

במערכת ההדרכה, ההכשרה וההשתלמויות של הארגון. מערכת זו נוטה 
לשמרנות ולהתעלמות מהמציאות, בהיותה אחראית לכשלים רבים. אחד 

היישום. אנשים נוטים להתנגד  המכשולים העיקריים להפקת לקחים הוא שלב
לשינויים ולדבוק בנהגים ישנים ומוכרים. לפיכך יש לדאוג כי הלקחים יוטמעו 

בתהליכי ההתחדשות של הארגון, דהיינו במערכת ההדרכה של בעלי 
 התפקידים החדשים.

 על דרכי הטמעת הלקחים.צמודה בקרה  .8
 הטמעת הלקחים.-סנקציות חריפות על אי .9

 עם דגש על איתור סטיות.איסוף מידע המשך  .10
 

אחד הליקויים שהיו נקודת מוצא למחקר: המחדל 
 המודיעיני שחזר על עצמו

____________________________________________________ 
 ; עדות של אביעזר יערי.2001; הוצאת מעריב, שם הצופן: יוליסס. פולביו מרטיני, 268
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אחרי מלחמת יום הכיפורים היה מקובל בישראל, שהכישלון במלחמה נגרם 
בעיקר בגלל מחדל מודיעיני, שעלול להתרחש במקרים נדירים ובצירוף נסיבות 

י לא טען שלא היו מחדלים פעמי, )המחבר חלק על כך מאז, אף כ-חד
מודיעיניים(. רבים האמינו, שלו המשיך אלוף אהרון יריב, מי שקדם לאלי 
זעירא, לפקד על אגף המודיעין של צה"ל, לא היה מתרחש המחדל באוקטובר 

 –הצופה שנרדם יוסף הקדיש לטיעון הזה את ספרו, -. פרופ' אורי בר1973
קצר הבהיר לנו, ש"המקרה הנדיר מחקר  269.הפתעת יום הכיפורים ומקורותיה

הקודם" התרחש במלחמה הסדירה הקודמת שש שנים לפני כן: הכשל 
, חזר, כמעט באותו דפוס, 1967המודיעיני בהערכת מהלכי מצרים, במאי 

יוסף, שיהיה מודע -ניתן היה לצפות לפחות מפרופ' בר 1973.270באוקטובר 
אשונית הייתה, שמנהיגי ויעשיר בכך את ניתוחו. מסקנתנו הר 1967-לכשל ב

, לכך שבמאי 1973ישראל ומפקדי צבאה לא היו מודעים, אחרי אוקטובר 
התחולל מחדל מודיעיני, או אולי הם ביקשו לזרות חול בעיניים,  1967

ובהצלחה. מסקנה ראשונית זו, לבדה, חמורה מעין כמותה, ויש לה השלכות 
 ת. מדאיגות לגבי תרבותה הביטחונית של ישראל, לפחו

שנטען כי לא היה נופל בפח,  –, בראשות אלוף יריב 1967הסתבר שאמ"ן של 
ואל"ם שלמה גזית, ראש אגף המחקר של יריב, וכן אמ"ן של  –שנפל בו זעירא 

כשלו באותו המחדל: הם היו  271, בראשות אלוף זעירא ותא"ל אריה שלו,1973
נעולים על קונספציה, שלא תפרוץ מלחמה במועד שפרצה, בגלל התפתחויות 

ופירשו את מהלכי המצרים לפני המלחמה בזירת  272שונות במצרים ובצבאה,

____________________________________________________ 
 .2001מורה ביתן, . ז269
, 1966. סדרת ראיונות עם אהרון יריב ומסמכים שהעמיד לרשותי, לרבות הערכת מודיעין לאומית מסוף 270

 .1967-שבה נקבע בפירוש כי לא צפויה מלחמה ב
דובר צה"ל(, בהרצאה בפני מפקדי חטיבות  –. קצת לפני פרוץ מלחמת ששת הימים אמר אריה שלו )אז 271

 לא תפרוץ מלחמה. 1967בצה"ל, שבשנת 
ידי הסובייטים, במלחמת האזרחים מול -. במחצית השנייה של שנות השישים שקע צבא מצרים, שנתמך על272

הברית. יריב ופקודיו העריכו כי הצבא המצרי לא -ידי ארצות-ידי סעודיה ועל-המלוכנים בתימן, שנתמכו על

דיו מודעים לכך. אחרי מלחמת ששת הימים יתפנה למלחמה נוספת, שהוא לא בשל למלחמה נגד ישראל, ומפק
כי מצרים לא תפתח במלחמה כל עוד תישמר לצה"ל עליונות  –גם של יריב וגם של זעירא  –העריכו באמ"ן 

התעופה של חיל האוויר של צה"ל -אווירית מוחלטת, וכל עוד לצבא מצרים לא תהיה יכולת לפגוע בשדות

העריכו, בטעות, כי למצרים לא היתה יכולת כזו. הם לא הבינו  הם 1973ובעורף הישראלי. לקראת אוקטובר 
המועצות למצרים, ביטלו -קרקע "סקאד", טילים נגד מטוסים וטילים נגד טנקים, שסיפקה ברית-שטילים קרקע

המועצות למצרים טילים -את היתרון האווירי הישראלי כפי שגם הוכח במלחמה. סמוך למלחמה סיפקה ברית
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ישראל, כתרגיל צבאי. לזכות יריב ניתן לומר שאחרי שהמציאות הפריכה את 
-בק בה עד פרוץ המלחמה ממש. בהקונספציה, הוא נטשה; ולעומתו, זעירא ד

המודיעין הישראלי לא חזה את מלחמת פה בטעותו: "-הודה גזית בחצי 1994
ששת הימים, התגובה ההססנית של ישראל חיזקה את הערכת המודיעין 

יצטמצמו אנשי המודיעין תירוצו הייתה: "-". מסקנתוהשגויה של מצרים
מסקנת גזית, לכל  273."כוכביםויותירו את התחזיות לחוזים ב ,בהצגת העובדות

הפחות, מוזרה. מחקרי האבולוציה הגיעו דווקא למסקנה שהמעבר הקמאי 
מהקוף לאדם נוצר בעקבות מוטציה, שהעניקה לעין האדם רקע לבן ואפשרות 
להעריך את כוונות האדם או את תחושותיו לפי מראה גלגל העין. מכל מקום 

תו תמיד העסיקו וימשיכו להעסיק שאלת כוונות האויב ותחזיות לגבי התנהגו
האדם, משום שאי אפשר להפריד לחלוטין בין היכולת לכוונות, שהרי -את בני

היכולת מתפתחת גם לפי כוונות. עלות מודיעין לפי יכולת בלבד צפויה להיות 
גבוהה מאוד. ידיעת הכוונות, או ניחושן, מאפשרת לקחת סיכונים מחושבים. 

התמחות בנושא, לא יעסקו בכוונות, יעסקו בכך אם אנשי אמ"ן, האמורים ל
הקברניטים שלא התמחו בנושא, והתוצאות יהיו גרועות בהרבה. לאחר 
מלחמת יום הכיפורים וסילוק זעירא מתפקידו, מונה גזית לראש אמ"ן, שלפי 
עדותו, לא היה יותר מאשר טכנאי מודיעין, ואולי בשל כך מינה אותו דיין 

ים לכשלי המודיעין גם במלחמת לבנון הראשונה, גם לתפקיד. זה אחד ההסבר
 במלחמת לבנון השנייה ובשתי האינתיפאדות.

-אלא כבר ב 1994, לא בשנת 1967סביר להניח שלו נחשפו פרטי הכשל של 
, ולו הבינו ראשי מערכת הביטחון של ישראל איך צה"ל ניצח את צבאות 1968

מפיק לקחי אמת ומשתפר,  ערב למרות הכשל המודיעיני, ייתכן שאמ"ן היה
ישראל לא הייתה מופתעת במלחמת יום הכיפורים, מחיר המלחמה לא היה 

 גבוה כל כך, ואפשר שהמלחמה הייתה נמנעת. 
על תפקודם המעוות של צה"ל ושל אמ"ן, המעוותים את פני החברה 
הישראלית כולה, מעידה העובדה שאחרי שהודח מאמ"ן, מונה גזית לתפקיד 

תאם הפעולה בשטחים. יחד עם שר הביטחון דיין, עיצב גזית את הרגיש של מ
היחסים בין מדינת ישראל לבין תושבי יהודה, שומרון ורצועת עזה. זה אחד 
הכישלונות הגדולים ביותר של מדינת ישראל. כדי להצניע את כישלונו הוא 

                                                                                                           
. הסקאדים והמיגים היו אמורים 23ק"מ ומטוסי מיג  280שהיו מסוגלים להגיע לטווח של  קרקע סקאד-קרקע

 לבטל אוטומטית את הקונספציה.
 . 1994בדצמבר  14, מכתבי קוראים, ידיעות אחרונות. 273
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פרסם על הנושא חמישה ספרים, שניים מהם יצאו לאור במרכז למחקרים 
אביב. אחרי מלחמת יום הכיפורים מונה גזית, -יים באוניברסיטת תלאסטרטג

כאמור, לראש אמ"ן, ושליו המודח מאמ"ן החליפו ב"שטחים". עם פרישתו 
הסוכנות , היה מנכ"ל גוריון בנגב-אוניברסיטת בןהתמנה גזית לנשיא  צה"למ

. סביר להניח, שר החוץ, אז שמעון פרסמונה ליועצו של  1995-, ובהיהודית
ה לתפקידיו האזרחיים אם ליקויי תפקודו בצה"ל היו שגזית לא היה מתמנ

גלויים, ללמדך על השפעתה המעוותת של מערכת הביטחון על כלל המערכות 
 274במדינה.

זאת ועוד, מן הפרק על רבין כרמטכ"ל, בספר הזה, ילמדו הקוראים כי 
ואדים הרמטכ"ל הישראלי פעל בשנות השישים לתקיפת סוריה. גנרל 

גף המזרח התיכון ואפריקה בקג"ב בשנות השישים, טען, , ראש אקורפצ'נקו
המועצות היה סוכן בצמרת -כי לברית 275בכנס על מודיעין בדרום קוריאה,

הביטחון של ישראל, ולפיכך יתכן שדברי רבין בישיבות המטה הכללי הגיעו 
לא נבע מפרובוקציה סובייטית, כפי  1967לידיעת הסובייטים, ומשבר מאי 

ישראלים. קורפצ'נקו גם אמר כי השב"כ הישראלי השתיל אז שטוענים מאז ה
מידע לסוכן הכפול ויקטור גרייבסקי, שלפיו התכוונה ישראל לתקוף את 
סוריה, והמידע הגיע לסובייטים, והם גם ידעו שהוא שתול. מאוחר יותר אישר 

מדובר היה בתרגיל ישראלי, הרי  1967-נניח שב 276גרייבסקי את המידע הזה.
-צא משליטה, וסיכן את עצם קיומה של מדינת ישראל, כפי שטען בןשהוא י

גוריון באזני רבין באותם הימים )ראו להלן בפרק על מלחמת ששת הימים(. 
הברית שקלה אז אפשרות לתקוף את ישראל, כפעולת -זאת ועוד, ארצות

____________________________________________________ 
מקצועית באמ"ן במחצית השנייה של שנות החמישים העיד -אינטלקטואלית והבלתי-, על האווירה האנטי274

לפלוגה א' בגדוד  1954. הוא גויס באוגוסט 2008באוגוסט  17-ס רם סער )רמי כפכפי( בראיון ברס"ן בדימו
ידי אברהם ארנן, שהקים -שביצעה את המהפכה היחידה בתולדות צה"ל. אחרי מבצע קדש הוא התבקש על 890

"ל וביקש לעשות את סיירת מטכ"ל, לאמן את המגויסים הראשונים ליחידה. לדבריו, עד אז ראה את עתידו בצה

קריירה צבאית, אך לאחר שנה באמ"ן כשנוכח שרוב הקצינים הבכירים אינם מתעניינים בנושאים מודיעיניים 
ורוב מעיניהם נתונים לקידום עצמם, הוא התאכזב מאוד מאמ"ן ומצה"ל ופרש לחיים אזרחיים. לדבריו הקמתה 

 פקדי אמ"ן והם השתדלו להכשיל את הקמתה.של יחידה למודיעין מבצעי הפרה של שלוות חייהם של רוב מ
 המועצות. אביעזר יערי השתתף באותו הכנס, והעיד על כך.-. לאחר קריסת ברית275
, 1956-. ב2006בספטמבר,  24, הארץ. עדות של אביעזר יערי; יוסף מלמן, "האיש שלנו בק. ג.ב". 276

ום המלא, שנשא ניקיטה כרושצ'וב, מזכיר בהיותו עיתונאי בפולין, העביר גרייבסקי לשגרירות ישראל את הנא

של המפלגה, ובו הוא חשף פשעיו של יוסף סטאלין. שלוש  20-המפלגה הקומוניסטית הסובייטית,, בוועידה ה

שנים לפני כן חשף לברנטי בריה, שר הפנים, את פרצופו האמיתי של סטאלין. מכאן שנאום כרושצ'וב לא היה 
 וצל כדי להחדיר לישראל את הסוכן הכפול ויקטור גרייבסקי?כה סנסציוני כפי שהוצג. ואולי נ

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%91%D7%9F-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%92%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/1995
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%A4%D7%A8%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A5
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גוריון היה מודע לקו -סביר להניח, שבן 277עונשין, אם תתקוף את מצרים.
(, 1956-הברית, )לפחות מאז מבצע קדש ב-אסטרטגי של ארצותהמחשבה ה

ולכן פעל למנוע תקיפה ישראלית, ודרש לסיים את המשבר ללא מלחמה. )ראו 
בפרק על מלחמת ששת הימים(. מתברר שלפני מלחמת יום הכיפורים, דיין, 
שר הביטחון )בשתי המלחמות(, דיבר על תרגיל של מתן ניצחון קטן למצרים, 

חזיר לה את כבודה, ולאפשר לה להגיע לשלום עם ישראל. אחרי כדי לה
המלחמה לא מעט אנשים העריכו שאפשר והתרחש תרגיל, לרבות שני 
פרופסורים ישראליים מכובדים למדע המדינה, שלמה אהרונסון וזאב 

בורגשריב, -ראשון שפרסם שמדובר בקונספירציה היה ארנו דה 278שטרנהל.
בקהיר. אחד מאנשי "המוסד" פרסם סיפור דמיוני  יקניוזווראש סניף השבועון 

שתיאר את הקונספירציה. שוחחתי אתו, והוא עמד בתוקף על כך שגרסתו 
 גם ה"תרגיל" החשאי הזה, אם היה, יצא משליטה.  279אמת.

בתום מלחמת ששת הימים, המשיך רבין לפקד על צה"ל עוד חצי שנה, ויריב 
ו שהשניים קשרו קשר להסתיר את שירת באמ"ן תקופה ארוכה יותר. מצאנ

מחדלי אמ"ן במלחמה, ולא רק אותם. לא פלא על כן שיריב שימש שר הסברה 
בממשלת רבין הראשונה, ולאחר מכן הקים מכון ללימודים אסטרטגיים 

עשרה שנה. סביר להניח שהמכון -אביב, ועמד בראשו שבע-באוניברסיטת תל
א חקרו את מחדליו, מילאו את שבראשו עמד, והאוניברסיטה שלה השתייך, ל

הפקת לקחים -ראשי הסטודנטים בבדיות, ותרמו תרומה מובהקת לתרבות אי
של ישראל בכלל, ושל צה"ל בפרט. פרופ' איתמר רבינוביץ, אחיינו של יריב, 

ל, היה דיקן הפקולטה למדעי הרוח, "ששירת בעצמו באמ"ן, והשתחרר כסא
הברית -הן כשגריר ישראל בארצותאביב, וכי-רקטור ונשיא אוניברסיטת תל

  בזמן ממשלת רבין השנייה.
הברית, אחרי שפרש מצה"ל. מדובר באחד -רבין מונה לשגריר ישראל בארצות

התפקידים הבכירים והרגישים בממשל הישראלי. סביר להניח שלו ידעו ראש 

____________________________________________________ 
.  2007באפריל  23, וואלההברית נערכת לתקוף את ישראל", -: ארצות1967. אמיר אורן, "מאי 277

(, אך בהערכת האפשרות ראוי 2008הברית תתקוף את ישראל נראית בלתי סבירה כעת )-האפשרות שארצות

וראו  1948-1947הברית התנגדו להקמתה של מדינת ישראל בשנים -צותלזכור שמשרדי החוץ וההגנה של אר
הברית תמיד היה אינטרס לרסן -הברית במזרח התיכון. לארצות-בקיומה סכנה לאינטרסים חיוניים של ארצות

 הרפתקנות ישראלית, מבחינתה.
וך, "מה נשמע , פרק מתוך ספרו של אדם ברוואלה, 2008במאי  24. "כשאדם ברוך פגש את גורודיש", 278

 בבית".
 . ראיון עם אביעזר יערי; שיחות עם איש "המוסד" שביקש להישאר בעילום שם.279
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הממשלה לוי אשכול וחבריו איך תפקד רבין כרמטכ"ל, ולו הבינו זאת, היו 
מלמנותו, והרבה מחדלים וכישלונות היו נמנעים, גם במישור  נמנעים

הביטחוני וגם במישור המדיני. האמריקנים דווקא היו מעוניינים שאדם בעל 
יוקרה רבה, המתמוטט בתנאי לחץ, יהיה שגריר אצלם. כך ייקל עליהם ללחוץ 
עליו להיות סוכן השפעה שלהם בישראל. לכן הם גם אפשרו לו להרוויח כסף 

חור מן הצד, באמצעות הרצאות, למרות )ואולי בגלל( שלא היו לו אישור ש
עבודה ו"גרין קארד". שיטת גיוס סוכני השפעה הייתה נהוגה ברומא העתיקה 

על. כך הושחתו -המועצות, והיא אחד ממאפייני תפקודן של מעצמות-ובברית
מרת מדינת ישראל, צה"ל והאקדמיה. זה לא היה מעשה השחיתות הראשון בצ

המדינה, אך היה קפיצת מדרגה לכיוון של שחיתות כללית כמאפיין עיקרי של 
 הפוליטיקה הישראלית.

, לא חקר גם את 1967-מסתבר שאמ"ן, אשר נמנע מלחקור את כישלונו ב
יוסף בספרו: "אמ"ן ובמיוחד -. על כך כתב בר1973-המחדל המודיעיני ב

את דרך תפקודם לפני  280אמ"ן/מחקר מיעטו לחקור, לפחות עד לאחרונה,
המלחמה. הלקחים הרבים שנלמדו ויושמו בקהילת המודיעין, ואשר אכן 
מצמצמים את הסיכוי להישנותו של אסון מודיעיני בסדר הגודל של יום 

הופקו בעיקר על בסיס אינטואיטיווי ולא כתוצאה מלימוד שיטתי  281הכיפורים,
לל, כיוון שלקח . מכאן שהלקחים לא הופקו כ282ומפוכח על אשר אירע"

כמו בפרשת "רצח  –אינטואיטיווי הוא הימור שעלול להיות מוטעה ומזיק 
 החי"ר". 

 

 לקחי כל המלחמות לא הופקו
 

בהמשך המחקר הנמשך כבר שלושים וארבע שנה, העמקנו בתופעה הידועה 
מזמן, שלא הופקו לקחים באופן מסודר ושיטתי מכל מלחמות ישראל, וליקויי 

  הקודמות נשנו בכול המלחמות הבאות.המלחמות 
 

 

____________________________________________________ 
 שנים לאחר תום המלחמה. 28. 280
 יוסף, ובכך הוא העמיד את עצמו בשורה אחת עם האנשים, שאותם ביקר.-. את קביעתו לא ביסס פרופ' בר281
 .17יוסף, עמ' -. בר282
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 :דוגמאות

 

-שריון-חוסר היכולת של צה"ל לנהל, בכול מלחמותיו, קרבות משולבים חי"ר
  אוויר-הנדסה-ארטילריה

 
ההיסטוריה הצבאית שופעת דוגמאות של מצביאים, שהכריעו את אויביהם 
בזכות יכולתם לשלב בהצלחה בקרב זרועות צבאיות שונות, והפעלות 
מגוונות, כשלחמו מול אויבים עדיפים. כך, לדוגמה, אחד מהגורמים להצלחת 

)הידוע בשם קנה( הייתה יכולתו לשלב בקרב  283חניבעל, ובייחוד בקרב קאנאי
 284פילים, פרשים וחי"ר. נפוליון שילב בהצלחה, בקרבות יינה ואאורשטט,

הביס את חי"ר, פרשים, וארטילריה. הפילדמרשל הבריטי הדוכס מוולינגטון 
נפוליון בקרב ווטרלו בזכות הפעלה מאוזנת וחכמה של הפרשים, הארטילריה 
והחי"ר. שלושתם גילו כישרון רב בתכנון, בטקטיקה ובלוגיסטיקה. הלקח 
העיקרי של מלחמת העולם השנייה, ממהלכי הבליצקריג של הגרמנים, 

 הברית לאחר מכן, היה שבמלחמות-בשלביה הראשונים, וממהלכי בעלות
הבאות יהיה הכרח לנהל קרבות משולבים: תכנון גמיש, פיקוד מערכתי, פיקוד 
טקטי גמיש, חיל רגלים קשוח, שריון מקצועי, ארטילריה אינטנסיווית, הנדסה 
קרבית מתוחכמת, חיל אוויר יעיל ומודיעין קרבי, המספק מידע מעודכן 

במאי  ומדויק על האויב. כל הגורמים האלה פעלו במבצע "אבחת המגל"
, שבו הכריעה גרמניה את צרפת ואת כוח המשלוח הבריטי בחזית הנהר 1940

מז. המבצע לא רק השיג את כל משימותיו, אלא הכה בהלם את הפיקוד העליון 
הצרפתי, מבלי שהיה מסוגל להתאושש. תוצאה זו היא המשמעות האמיתית 

על  של הבליצקריג. שילוב כזה מחייב רמת מצביאות גבוהה, המבוססת
כפי  שהייתה לגנרלים הגרמניים, לפחות  –השכלה צבאית רחבה ומעמיקה 

____________________________________________________ 
סנאטורים.  80אלף רומאים ובהם  70-50לפני הספירה. חניבעל השמיד בקרב  216-מול צבא רומא ב 283.

היסטוריונים ואנשי צבא רואים בזה קרב מושלם ורבים ניסו לחקותו. "תכנית שליפן" לכיתור הארמיות 

פון שליפן הצרפתיות במלחמת העולם הראשונה תוכננה לפי מודל קאנאי. למרות שגנרל פלד מרשל אלפרד 
סימטרית בעוד -היה איש צבא מהולל והשפיע רבות על מלחמת העולם הראשונה לפחות הרי תכניתו הייתה א

שבספרו הוא מדגיש את הסימטריות של קרב קאנאי כמאפיין מרכזי. מכאן שלו עצמו הנושא לא היה ברור 

 לחלוטין.

חשב אז לצבא הטוב ביותר בעולם. איכות . צבא פרוסיה נ1806-שני קרבות מקבילים מול צבא פרוסיה ב 284.

חייליו ומפקדיו עלתה בהרבה על איכותו של הצבא הצרפתי. נפוליון לא רק שאיזן את הפער אלא הכה את 
 הפרוסים שוק על ירך, ופרוסיה נכנעה.
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דופן, שהוא פועל יוצא של -; על כישרון יוצא18-מאז פרידריך הגדול במאה ה
רב.  ןקידום קצינים ראויים בשרשרת הפיקוד, לפי כישוריהם וביצועיהם, וניסיו

יאן, אבי שיטת נפוליון היה כזה, וכמוהו גם הגנרל הגרמני היינץ גודר
, ואחרי 1939-הבליצקריג. היטלר עצמו הופתע מהבליצקריג בפלישה לפולין ב

תשעה חודשים יישמה בהצלחה מרבית בחזית המערבית. נפוליון היה גאון, 
ולפיכך בעל מעמד ייחודי, ואי אפשר להשתוות אליו. גודריאן, לעומת זאת, 

  285מנה.היה תוצר של מערכת צבאית יעילה, שראוי ללמוד מ
למלחמת העצמאות הגענו ללא חשיבה צבאית מסודרת, ללא הכנה ראויה ועם 

אמריקני -מיליציה פוליטית ברמה צבאית ירודה, כפי שדיווח הקולונל היהודי
גוריון, עוד לפני הקמת המדינה. וזאת, על אף ששלושים אלף -דוד מרכוס לבן

בין היתר,  –היישוב שירתו בצבא הבריטי בזמן מלחמת העולם השנייה  מאנשי
מתוך מגמה ללמוד ולהתנסות, תוך כדי לחימה, במסגרת צבאית מקצועית. 
הפלמ"ח, דיווח מרכוס, יכול היה להפעיל באופן מיטבי רק מחלקה בלוחמה 

א לפיכך, ל 286זעירה. כוחות גדולים יותר הופעלו בלוחמה סדירה באופן לקוי.
ניתן היה לצפות שארגון ה"הגנה" והפלמ"ח, החטיבה המגויסת שלו, לפני 
הכרזת העצמאות, וצה"ל, לאחר מכן, יהיו מסוגלים לנהל קרבות משולבים, 

מחיר. לעומת זאת, ניתן היה לצפות שהעדר יכולת לבצע -יעילים ומעוטי
אל קרבות משולבים יהיה לקח ראוי לתיקון אחרי המלחמה, כאשר מדינת ישר

תקים צבא מקצועי. אבל מאותן הסיבות שצה"ל לא הפיק את לקחי המחדל 
המודיעיני אחרי מלחמת ששת הימים, הוא לא הפיק לקחים כלל אחרי מלחמת 
העצמאות, לרבות את הלקח שמדינת ישראל חייבת לבנות צבא מקצועי, 
להכשיר קצינים איכותיים, ולקדמם לפי כישוריהם ולפי ביצועיהם. הדוגמה 

הודח  1948-1947הבולטת ביותר היא קידומו של הקצין יצחק רבין, שבשנים 
שלוש פעמים מתפקידיו המבצעיים, בשל ביצועים כושלים, כפי שמתואר 

 בפירוט בספר זה.
גוריון להקים צבא מקצועי בעזרת גנרלים אמריקניים, -לפני המלחמה תכנן בן

ם השנייה, דוגמת ובעזרת ישראלים ששירתו בצבא הבריטי במלחמת העול
גוריון שותף לליקויים -חיים לסקוב. אבל במהלך המלחמה ולאחריה היה בן

____________________________________________________ 
אלוף חיים לסקוב ואלוף אברהם )אברשה( טמיר העידו באזני המחבר, כי צה"ל התאמץ ללמוד ולחקות -. רב285
 ת הצבא הגרמני, בעיקר בתחום בניין גיסות השריון ואוגדות היבשה, אך ללא הצלחה.א

, שבה ניצחו הערבים. אך 1948. דוגמה לכך היא מערכת הקסטל ממערב לירושלים בתחילת אפריל 286
 במורשת הישראלית היא זכורה כסיפור של הצלחה.
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שחקרה  287במלחמה, כפי שהסתבר בזמן ההפוגה הראשונה לוועדת גרינבוים,
את הליקויים בניהול המלחמה, בעיקר בגזרת ירושלים, ולבניית מיתוסים 

יון האמין בשקרים גור-לתעמולת בחירות ולתפיסת השלטון. כאחרים, גם בן
העל האידיאולוגית של -של עצמו. כיתר בני דורו, התייחס ברצינות למשימת

ישראל. -הציונות הסוציאליסטית: לבנות חברה חדשה ולברוא אדם חדש בארץ
גוריון ושל חבריו, שהבולטים שבהם אחרי -"האדם החדש" היו הבנים של בן

ידי -, ובני דורם, נחשבו עלהקמת המדינה היו יגאל אלון ומשה דיין. השניים
ידי עצמם לגאונים צבאיים. הוכחה לגאוניותם היא הניצחון על -הוריהם ועל

. כיוון שהם גאונים, ומעשיהם כה הצליחו, אין טעם 1948-כל מדינות ערב ב
-לפשפש במעשיהם, לחפש פגמים, ולהפיק לקחים. מכאן, יחד עם היות בן

הוא גם האשם עיקרי במערכת הביטחון גוריון האב המייסד של מדינת ישראל, 
 הלקויה.

הפקת לקחי מלחמת העצמאות והטמעתם בקרב מפקדי צה"ל הוטלה על יצחק 
מתפקידיו:  288רבין, למרות שהיה מפקד כושל, ובמלחמה הודח פעמיים

, ו, מפיקוד על חזית הדרך לירושלים, כשהתפקיד הוטל על פקוד1948במארס 
מפיקוד על חטיבת "הראל",  – 1948ובמאי  שאול יפה, מפקד הגדוד החמישי;

 1949והתפקיד הועבר לפקודו, יוסף טבנקין, מפקד הגדוד הרביעי. ממחצית 
פיקד רבין על קורס מפקדי הגדודים, שבמחזורים של חודש  1950ועד סוף 

עברו בו רוב המפקדים הבכירים שנשארו בצבא. חניכי הקורס עתידים היו 
לופי פיקוד, מפקדי חילות ומפקדי חטיבות. רוב להיות ראשי המטה הכללי, א

אנשי הסגל של רבין היו אנשי פלמ"ח. במקום לאתר ליקויים ולהפיק לקחי 
אמת, עסקו המדריכים והחניכים בקורס באינדוקטרינציה של תפיסות 

-הפלמ"ח, ובמורשת הקרב של "הבנים הגאונים". כך קיבע רבין את תרבות אי
הבאושים שלה התגלה לכול במלחמת לבנון  הפקת הלקחים בצה"ל, שפרי

 . 2006-השנייה ב
קודם רבין לדרגת אלוף, וקיבל את הפיקוד על אגף ההדרכה במטה  1953-ב

את סיפור  1948-הכללי. ראש ענף פיתוח הדרכה היה מאיר פעיל, שפברק ב
הטבח בדיר יאסין. עוזריו הראשיים של רבין היו צבי זמיר, שנטש את פקודיו 

, ודוד אלעזר, שכישוריו הלקויים נחשפו 1948יירת נבי דניאל, במארס בקרב ש

____________________________________________________ 
 . יצחק גרינבוים, שר הפנים.287
פיקוד על הגדוד השני של הפלמ"ח, חודשים אחדים לפני פרוץ המלחמה, אחרי . בפעם הראשונה הוא הודח מ288

 שנכשל בפעולת פג'ה. ראו להלן.
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בהיותו רמטכ"ל במלחמת יום הכיפורים. הצוות הזה גיבש סופית את תרבות 
פחת כעת, -הפקת הלקחים בצה"ל, שהובילה את מדינת ישראל אל עברי פי-אי
 .2009-ב

לל לא התוצאה: בכול מלחמות ישראל, עד מבצע "עופרת יצוקה" ועד בכ
הצליח צה"ל לנהל קרבות משולבים. הלקח של כל מלחמות ישראל הוא, שיש 

 לפתח יכולת לניהול קרבות משולבים. 
 

 העדר מודיעין קרבי בכול המלחמות
 

לפי קארל מארקס, הקרב במלחמה שקול לכסף המזומן בכלכלה, וכל הפעילות 
הימים על  ם בדימוס יוסי לנגוצקי פיקד במלחמת ששת"נעשית בשבילו. אל

הסיירת של חטיבת מחוז ירושלים, שהובילה את כיבוש דרום העיר ביום 
הראשון של המלחמה. במלחמת יום הכיפורים הוא פיקד באמ"ן על היחידה, 
שהייתה אחראית להפעלת האמצעים המיוחדים. כאיש מבצעים וכאיש אמ"ן, 

כישלונות העריך שאחד ה 2008-הוא מכיר היטב את נושא המודיעין הקרבי. ב
העברת מידע המצוי באמ"ן ליחידות -החמורים של צה"ל מאז הקמתו הוא אי

הקרביות. לדבריו אין לכישלון המובנה הזה הסבר הגיוני, והוא מבטא טמטום 
  289של המערכת.

ראשי שירותי המודיעין של היישוב ושל המדינה, לרבות מפקדי אגף המודיעין 
לממונים עליהם, ולא לפי כישוריהם  של צה"ל, מונו לתפקידם בגלל נאמנותם

או לפי מקצועיותם )שלא היו לאיש מהם(. זה הטעם שראשי אמ"ן התאמצו 
לרצות את ראשי הממשלות, את שרי הביטחון ואת הרמטכ"לים, ולא את 
המפקדים הטקטיים. ראש אמ"ן הגיע למעמד של מעריך לאומי, והתעניין 

כיו האופרטיוויים והטקטיים. ראשי בעיקר בכוונות האויב, ולא ביכולתו ובמהל
אמ"ן לא חלקו על עמדות פטרוניהם; ולכן, לא התקיים בצמרת הביטחון 
דיאלוג מודיעיני שבלעדיו לא ניתן להגיע למודיעין של ממש. איסוף מודיעין 
קרבי הושאר לקציני המודיעין היחידתיים, והערכתו הושארה למפקדים 

חידתיים, לרבות קציני המודיעין המבצעיים. אבל לקציני המודיעין הי
האוגדתיים והפיקודיים, לא היו אמצעים להשיג מידע אמין, וכשהשיגו קטעי 
מידע, לא היו להם האמצעים והכישורים לבצע שילוב והצלבה. כך קרה 

____________________________________________________ 
 .2008ביולי  4. עדות של יוסי לנגוצקי, 289
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ידי -שגדוד הצנחנים, שצנח בסביבות מצר המיתלה, במבצע קדש, הוטעה על
סטרטגית וגם מבחינה טקטית. אמ"ן, וצנח במקום נחות, גם מבחינה א

שהצטרפה אל הגדוד במסע יבשתי לא היה כל מידע על  202לחטיבת הצנחנים 
הגדוד המצרי, שארב לה במצר. משהבחינו בכוח המצרי דיווחו על כך ומטוסי 

על סמך  290צה"ל הפציצו את המצר. באין מודיעין קרבי, פעלו מפקדי הצנחנים
עשרה שנה, -, והמצר ריק. אחרי שבעהאמונה שההפצצה השמידה את המצרים

שטח גרם לאחד האסונות -במלחמת יום הכיפורים, שוב כישלון במודיעין
 הגדולים במלחמה: קרב החווה הסינית. 

סיפר סא"ל בדימוס, אלי דקל, שבמלחמת יום הכיפורים שירת כסגן ביחידה 
הכנות (, ולימים היה ראש הענף: "נודע לנו על 1שטח באמ"ן )ענף -למודיעין

לחציית תעלת סואץ במסגרת מבצע 'אבירי לב'. הגיעו אלינו צילומי אוויר 
ל בני טיים החליט לפענח ביסודיות את אזור "מעודכנים של אזור הצליחה. סא

הצליחה, לרבות את כל השטח הידוע כ'חווה הסינית'. אני הייתי שוליה שלו 
בודד. התקשרנו במשימה זו. סימנו כל עמדה וכל טנק, עד עמדת החייל ה

אנחנו שולחים אליך ‘לקצין השטח של המודיעין בפיקוד הדרום, ואמרנו לו: 
דב. העבר אותו במהירות -את הפסיפס הזה במטוס 'פייפר' מיוחד משדה

. אחרי המלחמה החליף ’לכוחות שהולכים לצלוח, כדי שידעו היכן האויב
-כעוזר ראש אמ"ןתא"ל( אהרון לברן,  –ם )לימים "ם עוזי יאירי את אל"אל

יאירי פיקד, כידוע, על  291מחקר למבצעים, והוא פיקד ישירות על הענף שלנו.
קרב החווה הסינית של הצנחנים. שאלנו אותו איך עזר לו הפסיפס שהכנו, 

לחווה הסינית. 'איזה פסיפס?' שאל יאירי. 'הכנו  890כשהוא נשלח עם גדוד 
שבנו. 'מעולם לא שמעתי ולא עבורך פסיפס עד עמדת החייל המצרי הבודד' ה

ראיתי פסיפס כזה. אם הוא היה בידי, היה טוב!' טלפנו לקצין השטח של 
מודיעין פיקוד הדרום, ושאלנו האם מסר את הפסיפס. ענה שלא, ושהחומר 
עדיין תקוע במשרדו. הוא הוסיף, שבהלם המערכה לא היה מסוגל לדחוף 

____________________________________________________ 
ממשלה; -לימים רמטכ"ל וסגן ראש –איתן  ממשלה; רפאל-לימים אלוף, שר ביטחון וראש –. אריאל שרון 290

לימים אלוף וראש המוסד;  –לימים רמטכ"ל, סגן שר ביטחון ושר; יצחק )חקה( חופי  –מרדכי )מוטה( גור 

 לימים תא"ל. –אהרון דווידי 
 . ראוי לחקור את השאלה מדוע מונה יאירי לתפקיד בכיר באמ"ן והאם היו לו הכשרה וכישורים לכך?291
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ות', אמר. לדבריו, לא היה לו חומר 'אם היה מגיע לטסה היה נתקע בין הערמ
  292מגע עם קציני המודיעין של האוגדות, החטיבות והגדודים".

, שוב לא הגיע מידע חיוני על האויב 1982-במלחמת לבנון הראשונה, ב
בפיקודו של תא"ל מנחם עינן הוטל להגיע לכביש  162ללוחמים. על אוגדה 

רק אחרי שלושה  שעות. היא השלימה את יעדה 24-12דמשק תוך -ביירות
שבועות. אחד הטעמים לכך היה קרב עין זחלתא על הרי השוף, שבו לחמה 
האוגדה מול כוחות סוריים, במשך יומיים וחצי. לפני המלחמה לא היו במקום 
כוחות צבא סוריים. לאחר שצה"ל פלש ללבנון, ואוגדת עינן התקדמה ליעדה, 

לעין זחלתא, לבלום את  שלחו הסורים ממזרח לבנון כוחות שריון וקומנדו
טייס של צה"ל אבחנו את תנועת הכוחות -התקדמות האוגדה. מטוסים ללא

הסוריים, וצילמו אותה, אך המידע לא הגיע לגדודים הקדמיים של האוגדה. 
הם נבלמו בהפתעה במעבר הכרחי של גשר על ואדי מצפון לעין זחלתא, נגרמו 

יומיים וחצי. התוצאה: לא  להם אבדות, והאוגדה הסתבכה כאמור בקרב של
רק שאוגדה משוריינת של צה"ל לא ביצעה את משימתה במלחמה יזומה של 
צה"ל, אלא משימה זו הייתה המשימה המרכזית של צה"ל באותה המלחמה. 

האש נכנסה לתוקפה ביום -. הפסקת1982ביוני,  6המלחמה פרצה ביום ראשון, 
"מ מהיעד שנקבע לה. מכיוון ק 20ביוני. אז נמצאה אוגדת עינן  11שישי, 

האש לא נשמרה, התקדמה האוגדה ליעדה, ורק לאחר קרבות קשים -שהפסקת
 293בבחמדון הגיעה ליעדה, באיחור של שלושה שבועות, כאמור.

)מכונים בצה"ל, "רעם"(  F-15-Iרס"ן ג' הוביל/פיקד על רביעיית מטוסי 
לות ביותר במלחמה, . טייסת זו הייתה מן הפעי2006-במלחמת לבנון השנייה ב

ועליה ביסס הרמטכ"ל דן חלוץ את תכניתו להשיג הכרעה אווירית במלחמה. 
העיד רס"ן ג': "את המשימות שלנו במרכז חזבאללה בביירות ובהשמדת 

הטווח ביצענו כמתוכנן. אבל הכישלון במלחמה נבע מכך -הטילים ארוכי
מלחמה. הטילים הטווח עד סוף ה-שצה"ל לא הצליח לנטרל את הטילים קצרי

האלה הופעלו מן המאחזים ומהמחילות שבטבע לא הרחק מגבול ישראל. עד 
השבוע השלישי למלחמה, לא ידעתי, ולא ידעו מובילי הרביעיות המקבילים 
לי בחיל האוויר, על קיומם של המאחזים, למרות שאמ"ן עקב אחרי בנייתם 

____________________________________________________ 
בפברואר  10צדף, למיכאל ברונשטיין ולאורי מילשטיין, -סא"ל )מיל'( אלי דקל לאביתר בן . עדות של292

2008. 

ראיונות עם אלוף מנחם עינן, עם אלוף דורון רובין, עם תא"ל ניר גלילי, עם אל"ם עמי אבן, עם סא"ל  293.
 מימון ועם רס"ן עופר חקלאי.-ארי, עם סא"ל שמעון בן-משה סלע , עם סא"ל סנדר בן
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מסרו לנו פרטים במשך שנים. וכשנודע לנו, באיחור רב, דבר קיומם, לא 
מדויקים, ולא סיפרו לנו מה עומקם. לא הייתה לנו בעיה להשמיד את 
המאחזים אם היו מוסרים לנו את מיקומם המדויק. אם היינו מחסלים אפילו 
שבעים אחוזים מהם, חזבאללה היה מוכרע. בסוף המלחמה שלחו אותנו 

המיקום  להטיל עליהם את כל החימוש, וזה לא עזר, כי לא מסרו לו את
 294המדויק ואת העומק שלהם".

 

מחדלים לוגיסטיים קשים, שפגעו בתפקודם של הלוחמים, 
 המלחמות בכול

 
מיתוס יסוד במלחמת ישראל הוא המצור על ירושלים במלחמת העצמאות, 
שעלול היה למנוע את הקמתה של מדינת ישראל. המחקר מעלה שאספקה אכן 

ששמו עליה הערבים, כביכול, אלא לא הגיעה לירושלים, אך לא בגלל מצור 
סיכם הסופר רם אורן את זיכרון המצור  2002בגלל מחדלים לוגיסטיים. בשנת 

, שזכה לציון מיוחד מוועדת פרס יצחק שדה לספרות לטרוןהמכר, -בספרו רב
צבאית באותה השנה. העילה לשני קרבות לטרון שהוא תיאר בספרו, מבצע 

, שהתרחשו בשבוע האחרון של חודש מאי נון" ב'-נון" א' ומבצע "בן-"בן
-הייתה הצורך לפרוץ ל"ירושלים הנצורה". אורן סיפר על פגישה בין בן 1948

במאי, למחרת  15-, ב7גוריון לשלמה שמיר, מקימּה ומפקדּה של חטיבה 
גוריון לשמיר באותה הפגישה שהוא חרד -הכרזת העצמאות. לפי אורן, אמר בן

 20-שהדרך אליה נפרצה במבצע "נחשון", הרי שב לגורל ירושלים, כי למרות
באפריל "חסמו אותה שוב כוחות ערביים, שתפסו את משלטי לטרון. לטרון 
היא צוואר הבקבוק. רק הסרת הפקק הזה תאפשר לשיירות לעבור שם ללא 

(. אחרי 80תקלות, בדרכן לירושלים. נצטרך לחשוב על מבצע חדש" )עמ' 
גוריון ליגאל -מביא אורן שיחה בין בן 7חטיבה  כישלון ההתקפה הראשונה של

גוריון אמר: "אילו האמנו שעל -ידין, קצין המבצעים של ה"הגנה". בן
המשלטים שחולשים על הכביש יושבים בסך הכול כמה מאות כפריים 

____________________________________________________ 
 . 2006בנובמבר  26. ראיון עם רס"ן ג', 294
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לא הייתה שום בעיה לתת לחטיבה אור ירוק  –שעליהם ניתן להתגבר בקלות 
 295(.213-214לצאת לדרך" )עמ' 
ישראל, והגיע למרחב לטרון רק אחרי -ירדני פלש לארץ-אבל הלגיון העבר

שמיר, היו -גוריון-באפריל ועד פגישת בן 20-הקמת המדינה. מכאן שלפחות מ
בגזרה "כפריים שעליהם ניתן להתגבר בקלות". מדוע בעשרים וחמישה הימים 

הצבא  באפריל לכניסת 20האלה, וליתר דיוק, בשלושים הימים שבין שיירת 
הירדני למרחב לטרון, לא נשלחה אספקה לירושלים? הרי ניתן היה להתגבר 

הסיבה הייתה  296גוריון, על מי שחסם את הדרך, אם בכלל?-בקלות, לפי בן
משאיות עמוסות אספקה,  250-באפריל הגיעו לירושלים כ 20-לוגיסטית: ב

ו היה נתון קרב שב-אביב. היו לכך שתי סיבות: א. הלם-ולא נשלחו חזרה לתל
באפריל,  20-יצחק רבין, מח"ט "הראל", מאז נטש את פקודיו בשער הגיא ב

החמישה. ב. במשאיות אפסנו אנשי "הראל" את הביזה שלקחו -וברח למעלה
החזרת המשאיות -משכונת קטמון, ולא רצו שאחרים ישימו עליה את ידם. אי

לירושלים  הייתה עילה לאחראים על האספקה בארגון ה"הגנה" לא לשלוח
שיירות נוספות, ולתרץ זאת בסיפור מפוברק על מצור. צה"ל והיסטוריונים 
אקדמיים לא חקרו פרשה זו, וכמובן לקחיה לא הופקו. בספר הזה מתוארת 
הפרשה בראשונה, וזה אחד הטעמים שכול שלוחות הממסד, לרבות אמצעי 

חרימו התקשורת, המתהדרים במותג של "כלב השמירה של הדמוקרטיה", ה
 297אותו.

אחרי הכרזת העצמאות אכן השתלט הצבא הירדני על רכס לטרון, בלא שום 
של חטיבת "גבעתי", ויצחק רבין,  52ידי גדוד -התנגדות, אחרי שננטש על

____________________________________________________ 
. הענקת ציון מיוחד לספר מוועדת פרס יצחק שזה מעידה לא רק על איכות 2002, קשת, לטרון. רם אורן, 295

ירודה של הוועדה ומרמזת על תרבות ביטחון שטוחה ופופוליסטית. בוויכוח אתי מעל דפי המוסף "ספרים" של 
היה ראש אמ"ן, בזכות ספרו של אורן, והעריך שהספר יקבע את הזיכרון טען אלוף בדימוס גזית, ש הארץ

, 1967הישראלי של קרבות לטרון. יחס גזית להיסטוריה הצבאית מבהיר את מקורות מחדלו הקולוסאלי במאי 

 בהערכת מהלכי הצבא המצרי בסיני.
במאי,  19-במאי, אלא ב 15-גוריון לא אמר את הדברים האלה, או דומים להם, לשלמה שמיר ב-. דוד בן296

הדיוק בספרו של אורן אינו משנה לגבי -של חטיבת "גבעתי". אי 52שלט במרחב לטרון גדוד  15-כיוון שב
 התזה שלי.

הענקת ציון מיוחד לספרו של אורן מוועדת פרס יצחק שזה מעידה לא רק על איכות ירודה של הוועדה  297
טען אלוף הארץ וויכוח אתי מעל דפי המוסף "ספרים" של מרמזת על תרבות ביטחון שטוחה ופופוליסטית. ב

בדימוס שלמה גזית, שהיה ראש אמ"ן, בזכות ספרו של אורן, והעריך שיקבע את הזיכרון הישראלי של קרבות 

, בהערכת מהלכי 1967לטרון. יחסו של גזית להיסטוריה הצבאית מבהיר את מקורות מחדלו הקולוסאלי במאי 
 הצבא המצרי בסיני. 
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 298מפקד חטיבת "הראל", לא מילא פקודה לשגר אליו שתי פלוגות פלמ"ח.
ים והמצרים לא הירדנים שלטו על הכביש ומנעו מהישראלים שימוש בו. הירדנ

במאי  21-שלטו על כל המרחב בין ירושלים לשפלה, בואכה קיבוץ חולדה. ב
הגיא -שלום, ברגל, משער-עמית, יאיר מונדלק ושלמה בן-הלכו אריה טפר

לחולדה. הם חשפו את העובדה, שהדרך פנויה לחלוטין, שניתן להעביר בה 
זו נוצרה "דרך אספקה ברגל, וניתן לסלול לאורכה דרך למכוניות. בדרך 

בורמה", שדרכה נשלחה אספקה לירושלים. דרך אותו הציר ניתן היה לשלוח 
אספקה גם לפני כן אבל למקבלי ההחלטות לא היה עליו מידע כי גם אנשי 

 המודיעין וגם המפקדים המבצעיים לא טרחו לסייר בגזרה, ועל כך דנו לעיל.
לחזית, לרבות פגזים  במלחמת יום הכיפורים לא הגיעו אמצעי לחימה רבים

ופצצות. היו אנשים במטכ"ל הישראלי, שהעריכו כי נוצר בהם מחסור, ואף 
הברית לשגרם לישראל בדחיפות ברכבת אווירית. -דרשו ללחוץ על ארצות

הממשל האמריקני התאכזב מאוד מתפקוד ישראל וצה"ל, ולא שש להיענות 
 299הברית.-צותלבקשה. ההיענות החלקית הגבירה מאוד את תלותנו באר

בדיעבד, מסתבר שלא היה מחסור ברוב אמצעי הלחימה ובפריטים אחרים. הם 
היו תקועים במשאיות בדרכן מבסיסי האספקה לחזית, כי הדרכים היו 

 300פקוקות.
באוקטובר התהפכה תמונת המלחמה בחזית הדרום, כשצה"ל  16-15בלילה 

שון של המבצע צלח את תעלת סואץ במסגרת מבצע "אבירי לב". השלב הרא
הצליח אך בנס, כשעד הרגע האחרון לא נמצאו הסירות, שעליהן אמורים היו 

גשר. ברגע האחרון מצא אותן סרן -הצנחנים לצלוח את התעלה ולהקים ראש
נחיק מרק, זרוקות באחד הבסיסים בסיני, והצליח בנס להביאן לאזור הצליחה, 

מנת להפוך את תמונת  גשר לא היה די על-בהקמת ראש 301ליד מעוז "מצמד".
המלחמה. על צה"ל היה לקדם גשר יציב על התעלה, כדי לקיים עורק לוגיסטי 
אמין. צה"ל הכין שתי חלופות: גשר גלילים וגשר דוברות. באותו הלילה נכשל 
צה"ל לדחוף את שניהם לתעלה בגלל תקלות מכאניות )גלילים( ולוגיסטיות 

טיבת צנחנים וגדוד שריון של צה"ל שעות שהו ח 24-)דוברות(. במשך יותר מ

____________________________________________________ 
 . סדרת ראיונות עם יגאל ידין, עםשמעון אבידן, עם יעקב פרי ועם יצחק רבין.298
ניהול מדיניות  –משבר . הנרי קיסינג'ר, שר החוץ האמריקני, חשף פרטים רבים בשאלות אלה בספרו, 299

 .2004, שלם, יום כיפור וביציאה מווייטנאם החוץ במלחמת
 . ראיון עם נחמיה קין, ראש אגף האפסנאות. 300
 . ראיון עם נחיק מרק.301
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נגד -מעשה, וחשופים להתקפת-בגדה המערבית של תעלת סואץ, כמעט באפס
לב, מפקד -אלוף במיל' חיים בר-מצרית, עם יכולת מוגבלת להודפה. רב

החזית, שקל לבטל את המבצע, ולהחזיר את אוגדת אריאל שרון מגזרת 
 14ה הסינית של חטיבה התעלה, עשרה ק"מ מזרחה, למרות שקרבות החוו

 לאבטחת האזור, בליל הצליחה, גבו קרבנות רבים מאוד.
נכשלה במשימתה במלחמת לבנון הראשונה, כאמור לעיל, לא רק  162אוגדה 

בגלל ליקויים מודיעיניים, אלא גם משום שביום השלישי למלחמה, לפנות 
ספק דלק רכבה. צה"ל נכשל ל-ערב, לפני עין זחלתא, אזל הדלק לרבים מכלי

לאוגדה, והיא תדלקה את רכבה בתחנת דלק לבנונית קטנה. בגלל הזמן הרב 
שארך התדלוק, הצליחו הסורים להגיע לוואדי, מצפון לעין זחלתא, ולחוסמו. 
באותו היום, בגזרה המזרחית, לאחר יום לחימה, לא הצליח צה"ל לספק 

ה, הכניס לגזרת לאוגדה אספקה ליום לחימה נוסף, וכדי להתגבר על הקושי הז
הלחימה אוגדה נוספת, שיכלה להילחם רק יום אחד נוסף, כיוון שגם לה לא 

  302ניתן היה להעביר אספקה.
הפקת לקחים איננה ייחודית לצה"ל, ואף לא רק לתחום הצבאי. במהלך כל -אי

ההיסטוריה לא הופקו לקחים בכלל, ולקחי מלחמות בפרט, ועל כך הצביעו, 
, פרידריך הגל, הפילוסוף הגרמני של ההיסטוריה, 19-בין היתר: במאה ה

שקבע כי אנחנו לומדים מן ההיסטוריה, שאין אנו לומדים מן ההיסטוריה. 
, באזיל לידל הארט, הוגה דעות צבאי, שקבע לפני מלחמת העולם 20-במאה ה

השנייה, שהלקח העיקרי של המלחמות הוא שאין מפיקים מהן לקחים, 
הפקת לקחים היא -טוכמן, שכתבה כי התוצאה של איוההיסטוריונית ברברה 

מצעד איוולת לאורך כל ההיסטוריה. מכאן מסקנה פסימית: כדי להפיק לקחים 
לא תוכל מערכת הביטחון של ישראל לחקות מודל, שנוסה בהצלחה במערכת 
 ביטחון אחרת. אין מודל כזה. עלינו לפתח דגם חדש, וזו משימה קשה בהרבה.

 

 ביטחונית שקריתתרבות 
 

מצאנו שרוב הדברים שנכתבו על מלחמות ישראל אינם מדויקים, ורבים אינם 
 נכונים. דוגמאות:

____________________________________________________ 
. ראיון עם אל"ם אריק אכמון, שמילא באותה המלחמה תפקיד של קצין לוגיסטי אוגדתי, והיה חבר בצוות, 302

 שחקר את התקלה.
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  1948פרשת הל"ה במלחמת העצמאות, ינואר 

 
, לקראת יובל החמישים של מדינת ישראל, פרסמו ההיסטוריון, 1998בשנת 

משרד הביטחון את ל בדימוס פרופ' יואב גלבר, והסופרת חני זיו, בהוצאת "סא
. בפתח הספר נכתב מאבק, חמישים שנות צה"ל מאה שנות –בני קשת ספרם, 

-בהדגשה, כי "הפרקים העוסקים במלחמת העצמאות ואילך נבדקו ואושרו על
ם מיל' יגאל אייל. "ידי מחלקת היסטוריה בצה"ל, בראשותו של ד"ר אל

עאל". על פרשת תודתנו לחוקרי מחלקת היסטוריה, מתי גרינברג ורמי יזר
עציון בכוח -הל"ה כתבו גלבר וזיו: "פיקוד ה'הגנה' ביקש לתגבר את גוש

נוסף, כיוון שהדרכים לגוש היו חסומות. התכנית הייתה שמחלקת פלמ"ח 
לוחמים, בפיקודו של דני מס,  38תגיע רגלית בחסות החשכה. קבוצה של 

-מירושלים ב מרביתם סטודנטים מהאוניברסיטה העברית שבירושלים, יצאה
בינואר בדרכה לגוש. לעת ערב הגיעה המחלקה למושבה הרטוב שבשפלת  15

(. 142יהודה, ממנה תוכננה הליכה רגלית דרך ההרים לעבר הגוש ..." )עמ' 
 הקטע שקול ל"נח בשבע שגיאות": 

עציון, יום אחרי יום. בראשונה -א. הכוח בפיקודו של דני מס יצא פעמים לגוש
 בינואר.  15-ולא ב 14-בהוא יצא לדרכו 

באוקטובר יצא הכוח בבהילות לדרכו, באחת אחרי חצות, לא  15-14ב. בלילה 
עציון", אלא משום שעוזי נרקיס, -משום שפיקוד ההגנה "ביקש לתגבר את גוש

מפקד הגוש, שלח מברקים היסטריים לצבי זמיר, מפקד הגדוד השישי, ששהה 
ואר נפצעו תשעה אנשים. אם לא יפנו ינ 14בירושלים. במברקים נאמר שבקרב 

חולים בירושלים, או ישלחו להם פלסמה וחומרי רפואה, הם -אותם מיד לבית
ימותו. הכוח נשלח לגוש להביא בדחיפות פלאסמה וחומרי רפואה, ולא 

 לתגבר אותו.
 לוחמים, כפי שכתבו גלבר וזיו, אלא ארבעים.  38טוב לא הגיעו -ג. להר

בלילה, ונותרו  11-ק"מ. הם יצאו לדרך ב 28 –ד. אורכה של הדרך שנבחרה 
להם פחות משבע שעות עד אור. לפיכך, לא היה להם סיכוי להימנע מלהיכנס 
ליום, כי הם הלכו בדרך הררית, עם מסע כבד על גבם, בקצב של לא יותר משני 

 ק"מ לשעה.
ים באמבולנסים צבאיים בינואר בצהריים הביאו הבריטים את הפצוע 15-ה. ב
 החולים "הדסה" בירושלים. מכאן שהל"ה הלכו לשווא ונהרגו לשווא.-לבית
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בכרך ג' של ספריי על  1987את ממצאי מחקרי על פרשת הל"ה פרסמתי בשנת 
מלחמת העצמאות. מכאן מסקנה שגם המחברים וגם אנשי מחלקת היסטוריה 

למרות שארכיון צה"ל  של צה"ל, לא רק שלא חקרו בעצמם את פרשת הל"ה,
היה פתוח בפניהם, אלא גם לא קראו את ספרי, שזכה בשנת הוצאתו לאור 
להדים רבים בציבור. ראוי להזכיר שפרופ' גלבר הוא סא"ל, שהוא חוקר 
ומלמד באוניברסיטת חיפה, שבמשך שנים עמד בראש מכון הרצל באותה 

, המשמשים את אוניברסיטה, שפרסם הרבה "ספרי יסוד" על מלחמות ישראל
צה"ל ואת האקדמיה; שהדריך דוקטורנטים רבים בישראל, ושבאותה 

לומדים חניכי המכללה לביטחון לאומי לתואר שני. ניתן לצפות  האוניברסיט
שאדם עם תארים ועם תפקידים כאלה לא יעשה את עבודתו רמייה. אך אם 

 בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו אזובי הקיר?
 
 

 במלחמת העצמאותפרשת דיר יאסין 
 

 
, על ירושלים תשעה קביןפרסם יצחק לוי )לויצה( את ספרו,  1986בשנת 

של צה"ל. משום שהספר יצא  מערכותבמלחמת העצמאות, בהוצאת 
, וגם משום שלוי קיבל מעמד של "חוקר מוסדי", שכל המסמכים מערכותב

היד, -הסודיים נפתחו בפניו, קראו אנשי מחלקת היסטוריה של צה"ל את כתב
יאסין: -בספרו, כתב לוי על כיבוש הכפר דיר 303והספר יצא לאור באישורם.

איש, ביניהם נשים וילדים לרוב". לוי  254"בשעת הפעולה ולאחריה נהרגו 
מסתמך בין היתר על דו"ח, שהגיש למחרת הפעולה "מרדכי גיחון )'אלעזר'( 

 (. 342קצין המודיעין של מערב העיר" )עמ' 

מפקד אצ"ל  ,רענןמרדכי הודעה לעיתונות שניסח המחקר: בלהלן ממצאי 

: נאמר בערב( שבעיום )העיתונאים קיבלו אותה בשעה הבאותו בירושלים, 

יאסין נכבש. הקרב היה מבית לבית. לקחנו שבויים. התחייבנו -הכפר דיר

 .כן נמסור אותו ל"הגנה"-להחזיק בכפר ארבעים ושמונה שעות ואחרי

____________________________________________________ 
 . למרות זאת, מצאנו עשרות טעויות עובדתיות בספרו של לוי.303
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השיב רענן: "עד עכשיו ספרו מאתיים חמישים וארבעה לשאלות העיתונאים 

את המידע הזה העבירו העיתונאים הזרים למערכות  .ם"יהרוגים ערבי

במהדורת החדשות מלונדון על מאתיים  BBCובאותו לילה דיווח ם. עיתוניה

 וחמישים הרוגים שכמחציתם נשים וילדים. 

כולתי לדעת, כמה ערבים אמר רענן: "ביום ההוא לא ידעתי, ולא י 1987בשנת 

נהרגו. אף אחד לא ספר אז את הגוויות. אנשים העריכו שנהרגו מאה או מאה 

וחמישים איש. אני אמרתי לעיתונאים שנהרגו מאתיים חמישים וארבעה כדי 

לא רק בסביבות ירושלים אלא  ,שיתפרסם מספר גדול, וכדי שהערבים ייבהלו

רש המספר הזה בתודעה הארץ, והמטרה הזאת הושגה. כך השת בכול

התייחסו אליו כאל  ,הציבורית. עיתונאים, פובליציסטים, חוקרים והיסטוריונים

  304.נתון, ואף אחד לא טרח לבדוק מה היה המספר האמיתי"

אצ"ל על מאתיים חמישים וארבעה ההודיעה תחנת הרדיו של הקרב למחרת 

יום הבאותו  .305אביב-אצ"ל בתלההרוגים, על סמך דיווחו של רענן למטה 

דו"ח בירושלים,  306מפקד יחידת "אברהם" (,פעילפילבסקי )שלח מאיר 

ונקב גם הוא במספר ראש המפקדה הארצית של ה"הגנה", לישראל גלילי, 

השמורה במכון  ,הזה, ולימים חזר וציין אותו לפחות שלוש פעמים: בעדותו

ים", ינרצחים ערב מאתיים חמישים וארבעהעל  םי"אנחנו יודע: ז'בוטינסקי

רבו לבקשה שלוחמיהם יקברו את י"מפקדי המחתרות גם ס :בריאיון עיתונאי

ובמאמר  ,ים שהיו פזורים בשטח"יהחללים הערבמאתיים חמישים וארבעה 

מאתיים חמישים יאסין היה  "מספר ההרוגים הערבים בדיר :ידיעות אחרונותב

נשי ירושלים, אשר נאלצו ם ואיפי סיכומים שנערכו בידי הגדנ"ע-, עלוארבעה

____________________________________________________ 
 רדכי רענן.; ארכיון המחבר, סדרת ראיונות עם מ1948באפריל  11, הארץ, דבר, המשקיף. 304

 .1948באפריל  11, המשקיףארכיון המחבר, ראיונות עם מרדכי רענן ועם יהודה לפידות;  305.
. יחידה ארצית שהייתה כפופה לשירות הידיעות של ה"הגנה", ופעלה נגד אצ"ל ונגד לח"י במלחמת 306

 העצמאות.
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לאחר שאנשי האצ"ל ולח"י נטשו את הכפר וסירבו לעסוק  ,לעסוק בקבורה

ידי האנשים שהיו המוסמכים -במלאכה זו. מספר הנרצחים נקבע אפוא על

ביותר לקבוע אותו. אין טעם לפנות בעניין זה למקורות אחרים, שהיו להם 

"(, מפקדו של פעיל בש"י, דוד כהן )"אבני 307.פחות נתונים לדעת את האמת"

אישר אחרי שנים, לפי הזיכרון, שזה היה המספר שנקב פעיל בדו"ח שלו, 

הגיע אליו. פעיל  ואמר: "המספר נראה לנו מוגזם, ושאלנו אותו איך הוא

'לא ספרתי את כולם, אך יש דו"ח של בעל הדבר עצמו', דהיינו, מפקד  :השיב

  308.האצ"ל בירושלים, מרדכי רענן"

: "כיצד 1987אלפא בשנת -ר שאל את דוד כהן בראיון בקיבוצו ביתהמחב

 יכולתם לסמוך על אדם כה בלתי אמין כמאיר פעיל?" 

כהן השיב: "הטובים ביותר נשלחו לשדות הקרב. פעיל היה ברירת מחדל, 

 ואנחנו ידענו שאין לסמוך על דיווחיו!"

 עשרות שנים"."כך גידלתם שרלטן, שמחנך את קציני צה"ל ומפקדיו במשך 

 כהן: "זאת הסיבה למצעד האיוולת שבהיסטוריה".

 "רוב החוקרים מצטטים את מאיר פעיל בעניין מספר ההרוגים בדיר יאסין".

כהן: "רוב החוקרים הם בלתי אמינים. לספריהם על מלחמות, לפחות, ובייחוד 

 על מלחמת העצמאות אין שום ערך!"

בראשות  חמישים, חוקרי צה"לכתבו, בשנות ה המדינה ספרגם בטיוטה ל

המספר הזה  309.יאסין ם ערבים נהרגו בדירישמאתיים וארבע נתנאל לורך,

 פורסם מאות פעמים, בעברית, בערבית ובלשונות אחרות.

____________________________________________________ 
יאסין" -ות על פרשת דיר. העדויות של מאיר פעיל הנמצאות בארכיון המחבר; אילן כפיר, "שלוש גרסא307

 20, ידיעות אחרונותיאסין", -; מאיר פעיל, "האמת החצויה בפרשת דיר1972באפריל  4, ידיעות אחרונות

 .1972באפריל 

 . 1987ביולי  18ארכיון המחבר, ראיון עם דוד כהן,  308.

 ידי אורי ברנר.-, נמסרה למחבר על217-216, עמ' ספר המדינהטיוטת  309.
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, סוכן סמוי של ה"הגנה" בלח"י. שמעון מוניטהבקרב דיר יאסין השתתף 

"אף אחד לא ספר את הגוויות, גם לא אלה שקברו אותן, וכולם  לדבריו,

הגזימו במספרן. רובם ראו בפעם הראשונה בחייהם הרוגים, ולכולם היה נוח 

היו מעוניינים להתפאר ולהפחיד את הערבים;  פורשיםהמספר הגבוה. ה

ולהפחיד את  פורשים'ה'והסוכנות היו מעוניינות להשמיץ את  'ההגנהה'

ערבים היו מעוניינים להשמיץ את היהודים; הבריטים היו הערבים; ה

ים. כולם נאחזו במספר שהמציא ימעוניינים להשמיץ את הטרוריסטים היהוד

רענן. אנחנו העלינו על המשאית שלושים גוויות, זה היה הריכוז מרדכי 

בערך. על כך דיווחתי  שיםיהעיקרי, והיו עוד כשלושים גוויות; בסך הכול ש

 310.לי בש"י, והוא העביר את הדו"ח שלי לראשי הש"י"למפעיל ש

משה אידלשטיין, איש המודיעין של לח"י, אמר: "דיברו אז על שישים ואחד 

 311.הרוגים"

, מפקד שאלתיאלדוד שסייר בכפר בשליחותו של קצין מודיעין, מרדכי גיחון, 

באפריל בצהריים: "לא ספרתי את ההרוגים. הערכתי  מחוז ירושלים, בתשעה

בור עשרים גוויות, ועוד כמה עשרות  שהיו ארבעה בורות מלאים גוויות, בכול

  312.במחצבה. זרקתי מספר, מאה וחמישים"

באפריל בבוקר, ראה  בעשרהיאסין -סייר בדיר ,איש הש"י ,יונה פייטלסון

  313.שמונים הרוגים ודיווח למפקדיו

____________________________________________________ 
 ר, סדרת ראיונות עם שמעון מוניטה.ארכיון המחב 310.
 . ארכיון המחבר, סדרת ראיונות עם משה אידלשטיין.311
 . ארכיון המחבר, ראיון עם מרדכי גיחון.312
 . ארכיון המחבר, ראיון עם יונה פייטלסון.313
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כשחזר יהושע תפקיד קבורת ההרוגים הוטל על מפקדי הגדנ"ע בירושלים. 

שהוא  ,סיפר לרעייתוהוא באפריל,  13-יאסין, ב מדיר ,מפקד הגדנ"ע ,אריאלי

  .ועשר גוויות(  מאה ,ם )כלומרים גוויות ופוצצו ארבעיוחניכיו קברו שבע

ם יתושב הכפר: "תשע, אמר מוחמד עארף סמיר 1981-בראיון עיתונאי ב

  314.וארבע גוויות אספו באותו יום"

-ד"ר שריף חננה מאוניברסיטת ביר ,קבע החוקר הפלסטיני 1998-בהרצאתו ב

 315.אנשיםמאה ושבעה יאסין נהרגו  שבדיר ,כי מחקרו העלה ,זית

יאסין התכנסו כמאה -ם בדירילאירוע 51-, ביום השנה ה1999באפריל 

תשעים ינאים וקומץ ישראלים לאזכרה ליד הכפר. הם הביאו אתם שתפל

 316.לזכר ההרוגים"ארונות קבורה" סמליים  ושלושה

 ,תחת הכותרת ,2001שמונה באפריל ב ,אלאיאםי אינשתבכתבה בעיתון הפל

מחמוד אליאסיני, -יאסין", מספר מחמד אבו-מחמוד, נותר עד לטבח דיר-"אבו

. בעת כיבושו ואחד מפליטי הכפר, את הידוע לו על הכפר ומה שהתחולל ב

שמות ההרוגים מחמוד מחזיק בידו רשימה מפורטת של -אבו" :אלאיאם

 317."חללים, ובהם שלושה שאינם מן הכפר 93-וגילם, ומדובר ב

עאיש זידאן אליאסיני, אף הוא משרידי הכפר: עדות נוספת הייתה של 

"לתקשורת הערבית, שפעלה לנפח את אירועי הטבח אז, היה חלק גדול בפחד 

 מספרם לאששהידים, בעוד  250שעוררה בליבות הפלסטינים. הם דיברו על 

  .318עבר את המאה"

____________________________________________________ 
 .1981במאי  1, כל העיר. 314
 זית אונליין.-ביר, מחקרי 1998-יאסין", מ-. ד"ר שריף חננה, הרצאתו "פירוש מחדש לדיר315
 .1999באפריל  11, הארץיאסין", -. עמירה הס, "חוסייני באזכרה לנרצחי דיר316
 . בירנבוים, ש., הפליטים הפלסטינאים ממלחמת השחרור, מולדת מרכז מידע,  317

http://www.therightroadtopeace.com/infocenter/heb/SarielB-Arab1948.html#top  
 . שם, שם.318
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שפרסם יצחק לוי  ,הרוגים מאתים חמישים וארבעה מסתבר כי למספראם כך, 

, ד"ר שריף חננה, ואין כל בסיס עובדתיבאישור קציני מחלקת היסטוריה 

: שקר שמקורו ביריבות בין ארגון מכנה אותו ,זית-י מביראינשתהחוקר הפל

על פי כן אימצו אותו ואף  319.ילאצ"ל וללח"י מצד שנ ,"הגנה" מצד אחדה

כנכס צאן ברזל תרבותי  ,הממסד הביטחוני, האקדמי והחינוכי בישראל

זו "חרטה" שהוליד אותה הרצון יאסין.  וכביטוי לחרטה, כביכול, על טבח דיר

 דם.-לחסל את כוחם החברתי והפוליטי של "הפורשים" באמצעות עלילת

ם וחבר כנסת, "שאל ,אופייני הדבר, תרבות הביטחון הקלוקלת של ישראלב

מחנך הקצינים הבכירים של  ספר לקצינים של צה"ל,ה-ביתשל מפקד לשעבר 

ובמכללה לביטחון לאומי, הסמכות המדעית  מכללה לפיקוד ולמטהצה"ל ב

ב"מכון לחקר כוח המגן" ביד טבנקין שבסמינר אפעל, מרצה פופולארי 

 ,טוריון צבאי"להיסטוריה צבאית בישראל וחביב התקשורת הישראלית כ"היס

י אינשתוחוקר פל ,נרצחים מאתים חמישים וארבעהנוקב במספר מאיר פעיל, 

זית, שאין לו עניין להמעיט מ"אופיים הרצחני של היהודים" מדבר על -מביר

אותם הדברים אמורים על יצחק לוי, ראש שירות הידיעות של . מאה ושבעה

יבת מחוז ירושלים "ההגנה" בירושלים בתחילת מלחמת העצמאות, מפקד חט

 בסוף המלחמה ומזכיר משרד הביטחון לאחר הקמת המדינה.
 
 

 יצחק רבין וקודמיו הכינו את צה"ל למלחמת ששת הימים
 

עם כלביא יקום אלוף בדימוס חיים הרצוג, נשיא המדינה לשעבר, כתב בספרו, 
, שיצא לאור, אחרי מותו של הרצוג, תשס"ח-ערב תש"ח-ישראל מלחמות –

ידי אלוף בדימוס גזית: " תוצאות המלחמה -מחודשת ומעודכנת על במהדורה

____________________________________________________ 
 חננה, שם.. שריף 319
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]ששת הימים[ הצדיקו שנים של עמל מפרך שהשקיעו מפקדי הכוחות 
המזוינים בישראל וגם העידו על מלאכת תכנון יעילה מאוד שנעשתה במטה 

מבחינה צבאית הייתה "(. אל"ם ד"ר פעיל כתב: 183הכללי של צה"ל" )עמ' 
 הימים המלחמה המוצלחת ביותר של מדינת ישראל ביובלמלחמת ששת 

של הרצוג, של  אם הערכתם 320".הראשון לקיומה. מבחינת ההישגים המדיניים
גזית ושל פעיל מבוססת, הרי התודה מגיעה בעיקר ליצחק רבין, שבשנים 
שלפני המלחמה היה ראש אג"ם ורמטכ"ל, תכניותיו הופעלו במלחמה, והצבא 

 האויב. שהכין הכריע את 
המחקר מעלה, שהתוצאות אמנם היו מעבר לכל הציפיות, אך הן נבעו לא 
בגלל תפקודו המצוין של צה"ל, ושברוב הקרבות צה"ל תפקד באופן כושל, מן 

 המטה הכללי ועד מפקדי הגדודים לפחות.
בייחוד היה גרוע התפקוד של הרמטכ"ל רבין, שבניגוד לפרסומים, לא הוא 

טות בצה"ל, לפני המלחמה ובמהלך המלחמה, ועל כך היה האיש שקיבל החל
 יש בספר פרטים רבים. 

 
 

 סיכום ביניים: התנגדות מובנית לחשיפת ליקויים
 

איתרנו התנגדות תוקפנית לחשיפת ליקויים, וטיפוח תרבות מיתולוגית, ולא רק 
 בקרב הנוגעים בדבר, של אלה שעלולים להיפגע. 

מצד אלה העומדים בראש מערכת התנגדות לחשיפת ליקויים התגלתה 
הביטחון, המערכת הפוליטית, אמצעי התקשורת, ואפילו באוניברסיטאות, 

, ברגע 1989אביב, שהעומדים בראשה מנעו בשנת -לרבות באוניברסיטת תל
האחרון, קיום הרצאה שלי על חקר מלחמות במכון להיסטוריה ולפילוסופיה 

ן לפגוע באנשים. כיוון שפעלתי של המדעים והרעיונות, בטיעון שאני מתכוו
על מנת לקיים את ההרצאה, ואף נכתב על כך מאמר ראשי, ביקורתי ביותר, 

, ראשי האוניברסיטה הודיעו לי שרגלי לא תדרוך יותר אחרונות ידיעותב
 אביב. התנהגותם מלמדת כי לא חקר האמת העסיק את ראשי-באוניברסיטת תל

האוניברסיטה, אלא נטרול האיום על המוסד, שהם עומדים בראשו. הניעו 

____________________________________________________ 
320 , 2008ביולי  10המרכז לטכנולוגיה חינוכית,  –הספרייה הוירטואלית של מטח  .  
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אותם גורמי יסוד שהניעו את האינקוויזיציה הקתולית בימי הביניים ואת 
המועצות: אמת איננה הבנה של המציאות, אלא הגנה על -שלטונות ברית

 הקיום. מכאן התקדמנו לפיתוח תיאוריה שתסביר את התופעה. 
 

 ריהפיתוח התיאו
 

חבריי ואני, קיימנו דיאלוג ממושך על התופעות, והחלטנו לא להסתפק בתיאור 
המצב )כמו שתואר לעיל(, שבו הבחינו, כאמור, עוד אנשים, אלא לחקור את 
סיבותיו ואת המנגנון המפעיל אותו. החלטנו לא ליטול הסבר מאחת 

ן נכשלו הדיסציפלינות ממדעי ההתנהגות, כיוון שהמציאות הוכיחה כי כול
בהנעת תיקון. החלטנו גם לא לתת הסבר דיסציפלינארי חדש במסגרת 

 הפרדיגמה הקיימת במדעי התנהגות האדם, אלא לנסות להגיע לאבני היסוד.

 

 מתודולוגיה: 

 

-, הרואה את המציאות כמערכת רשתית, רבסטיתיבחרנו בגישה מדעית הול
במערכת העל  מערכות, שגם הן מתחלקות.-רובדית אחת; המתחלקת לתת

 ובתת המערכות מתקיימות אינטראקציות )פעולות גומלין( ֲאָנכיות ואופקיות.
אורגניות, מתפתחת מן -המציאות, על כל מערכותיה האורגניות והבלתי

. מכאן, שמדובר בכיוון טלאולוגי הפשוט אל המורכב, וקורסת לפשוט
הפרדיגמה  )תכליתי( ברור, ולא במציאות מכניסטית כאוטית, כפי שקובעת

הניוטונית. אנשי מדע ופילוסופים הקדישו לאורך כל ההיסטוריה מחשבה רבה 
תובנות. חיפשנו רעיון  האדם. חשיבה זו יצרה-לתופעות, שהעסיקו את בני

הפקת -משותף לכל המדענים והפילוסופים, רעיון המסביר את מנגנון אי
 .ייםמנגנון התנגדות לשינו –הלקחים, שבניסוח כללי יותר הוא 

 

 התנגדות לשינויים –אינרציה -התמדה

 

 רעיון ההתמדה וההתנגדות לשינויים העסיק, בין היתר, את המדענים:
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  הרקליטוס "האפל" מאפיסוס, פילוסוף יווני, במאה השישית לפני
 הספירה.

 במאה השנייה לפני  ,היפרכוס מרודוס, אסטרונום ומתמטיקאי יווני
 הספירה.

 השישיתבמאה  ,נדריה, מדען ופילוסוףיוהן פילופונוס מאלכס 
 לספירה.

 עשירית.במאה ה ,אבן סינא, הרופא והפילוסוף המוסלמי 

  ,14-במאה ה ,דיקן אוניברסיטת פאריסז'אן בורידאן. 

 שבה נוצר המדע 17-רוב המדענים והוגי הדעות הגדולים במאה ה ,
ק ניוטון, המודרני; לרבות גלילאו גליליי, רנה דקארט, ברוך שפינוזה ואייזי

 שלו.חוק התנועה הראשון שקיבע את התובנה ב

 עקרוןאת  19-ארנסט מאך, פיסיקאי ופילוסוף צ'כי, שפיתח במאה ה 
 .מאך

 עקרון , שיצא מ20-הפיסיקאי היהודי אלברט איינשטיין, במאה ה
 שלו. תורות היחסותלפיתוח מאך 

רתו של כל חתי: "הוליסטי מכולם היה הפילוסוף היהודי ברוך שפינוזה שקבע
". מכאן, לפי בישותו, אינה אלא מהותו בפועל של הדבר דבר להמשיך

כפי שניתן לטעון לגבי גלילאו ) מדובר לא רק בתחום המכניסטיה ,שפינוזה
 ועד – הדומם –מופע במציאות, מן הפשוט ביותר  , אלא בכול(וניוטון

 האדם. –המורכב ביותר 

 

 מן האינרציה אל השרידות

 

 שינוי מוחלט הוא קריסה. איום. –נכנה את השינוי 

מה שנמצא. קיימת  א אלגוריתם, המובנה בכוליהשערה: התנגדות לשינוי ה
מערכת חיסונית, שאף כי אינה מונעת  – תהאורגאני במערכתולא רק  –ביקום 

שינויים )מחלות( וקריסות )מוות(, היא פועלת נגד איומים, ובכך מאפשרת את 
 ."עקרון השרידות"הפעולה של המערכת נכנה:  עצם הקיום. את מנגנון
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: כל מה שקיים בעולם הוא בעת המשפט הראשון של פילוסופיית הביטחון
ובעונה אחת גם מאוים וגם מאיים )גם משתנה וגם משנה(. המציאות היא 

מחוללת את כל הכוחות המניעים את  ופעילות גומלין ביניהם. אינטראקציה ז
 קודת המוצא לעיל.מה שיש. בכך ביססנו את נ

 להתנגד לשינויים.  –: למציאות יש תכלית המשפט השני

תולדות היקום הן תולדות פיתוח אמצעים לנטרול איומים/שינויים, ואמצעים 
המציאות נעשית מורכבת יותר  כך,ומפתחים אמל"ח.  ,אלה מובנים לשרוד

 ויותר.

המורכב,  –האדם הפשוט, מגיב על איום/כוח שהופעל עליו,  –בעוד שהדומם 
חלקי  מתכנן טקטיקות ואסטרטגיות לנטרול איומים פשוטים ומורכבים, בכול

היכולת לפתח טקטיקות ואסטרטגיות לנטרול איומים  המערכת המורכבת שלו.
 היא מותר האדם, היא הפונקציה האבולוציונית/שרידותית של האינטליגנציה.

ללא חשיפה אין הפקת  החשיפה הוא נגזרת של עקרון השרידות.-עקרון אי
  לקחים.

 
 סקנותמ

 

  לנטרל איומים משמע –להתקיים. 

  קל וחומר. –חשיפה היא איום, וחשיפת ליקוי 

  ללא חשיפת ליקויים אי אפשר לפתח דיסציפלינה של הפקת
חשיפה -לקחים, וממילא אי אפשר להפיק לקחים. לפיכך גם אי

 היא איום.

  פחות מתוחכמות, בניגוד למערכות פחות מורכבות, ולפיכך
אדם מבינים את האיום שבחשיפת ליקויים, ומתאמצים -בני

 למונעו.

  התנהגות זו מהווה כשלעצמה איום, ויוצרת את פרדוקס
 השרידות.

  רק אם נבין את המנגנון, שלפיו פועל עקרון השרידות, נוכל
  להתגבר על הפרדוקס, ולנטרל את העיקרון, חלקית, לפחות.
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 .1965עם הספר 

ההוצאה לאור, -גולני, יונה, מיומנו של נהג תש"ח, תל אביב: משרד הביטחון
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, רמת אפעל: חמת העצמאותירושלים וסיפורים אחרים שנושאם הוא מל

 .1997הוצאת אילן, 
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