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 1. המג"ד שחילץ את עצמו81

 
פרי היו, כמוהו, ימאים מפלוגה י' של הפלמ"ח, וניסיון קרבי יבשתי לא  המשוריינים של מיכה רבים מאנשי כוח

, וראו שהדרך תלולה בית איכסאהיה להם. האחרים באו מפלוגות שונות. אחרי שנתקלו במחסומים בדרך ל
המטה של יוסף טבנקין, ומשם נסעו, בפקודתו של טבנקין ויחד איתו )ועם "משמר  ומשובשת, חזרו אל משוריין

הערבי החמישה, מחנה הרדאר והכפר -מעלהקיבוץ ד" בפיקודו של מאיר אברהם( לכיוון נבי סמואל, דרך המג"
-בידו. במטה, ליד מוצא, נשאר קצין המבצעים הגדודי, אליהו סלע, כממלא מקומו של טבנקין. ארבעה ימים לפני

באפריל לא היה  32-שלמים, וב כן כבש הגדוד הרביעי את בידו ופוצץ בו בתים אחדים, אבל רוב הבתים נשארו
ידוע אם הכפר עדיין ריק או שכמה מתושביו חזרו אליו, ואולי לוחמים ערבים תפסו בו עמדות. כך או כך, הכוח 

 ארי הוטרד באש מכיוון בידו.-של בן

החמישה -ממעלה  32-אור ל יצאו המשוריינים של פלוגת המטה,
רכב לא משוריינים עם -וכלי ,המשוריין של טבנקיןו בפיקודו של מיכה פרי,  ,באפריל

ליד בסיס הרדאר בחסות החשכה, אבל השחר עלה  ציוד. החלוץ של השיירה עבר 
חילופי הדברים של טבנקין עם פוזננסקי, או עם  לפני שהגיע לבידו. אחרי 

זהבי, או עם הַקשר זיס )כאמור,  ,הקשר במכשיר שונות(הגרסאות לשיחה ההיא 
המשוריין הראשון, ששמואל )עבדול( פירסטנברג  להתקדם.  המשיכה השיירה

מיכה פרי סיפר:  2עליו, נתקל במחסום ונעצר. ישב בו, ושעודד זלצר פיקד 
פרצתי את המחסום ועוד שני מחסומים, והמשוריין  "עקפתי את המשוריין הראשון, 

תה עלינו אש. ערבים חמושים מכל הצדדים נור שלי נעצר על המחסום הרביעי. 
וקרבו אלינו. גם המשוריינים האחרים נתקעו  נזעקו מכל כפרי הסביבה 
ידעתי מה קורה מאחורי". זלצר: "מחוץ לעבדול  )בסביבות בסיס הרדאר(. לא 
היו במשוריין שלנו מפעיל האם. גה. רחמים, הרובאית מיכל דלריצ'ה, חובש ממחלקת קפריסין שדיבר רק אידיש 

. היריות התחילו כשלוש מאות מטר מהכפר בידו. ראינו דמויות. רחמים ניסה לוויטהנית, הנהג עמי ואליעזר ופול
ם. גה. הגרמני לעבור. אמרתי לו לאלהוציא את קנה המקלע והתברר שהאשנב המיועד לברן האנגלי אינו מאפשר 

במשוריין וירה לעבר הערבים  במקלע לרדת מהמשוריין, לתפוס עמדה בין הסלעים ולירות משם. הוא פחד, נשאר 
בלא כוונת. התוצאות היו מפוקפקות". פירסטנברג: "יוספ'לה נסע במשוריין השני. הוא פקד על המשוריינים 

החמישה. הנהג שלו לא הצליח לסובב את המשוריין ונתקף בהלם. יוספ'לה גער בו אך ללא -לחזור למעלה
 החמישה.-משוריין התקוע, עלה על משוריין אחר ונסע איתו למעלההועיל". לדברי פירסטנברג, ירד טבנקין מה

מפקד "משמר המג"ד" מאיר אברהם: "עם היריות הראשונות החליט יוספ'לה לעזוב את המקום. הוא  
קובייבה -פקד עלי לרדת עם האנשים שלי מהמשוריין, לתפוס עמדות על המדרון של גבעת הרדאר לכיוון אל

החמישה. הוא לא אמר לנו שום דבר על האנשים -ייה ולמנוע מהערבים להתקדם למעלהיר-ובידו, להציב מכונת
-שהתקדמו לפנינו, והסתלק. זה נראה לי מוזר: המג"ד מסתלק ברגע שנשמעות היריות הראשונות". בדרכו למעלה

שם. החמישה, ליד בסיס הרדאר, פגש טבנקין את המשוריין של מפקד המחלקה המסייעת, דב חקלאי, שנעצר 
אפשר להמשיך. נסוגים -חקלאי: "שאלתי אותו מה קורה. הוא אמר לי, 'המשוריין עם הדווידקה נתקע בסלע. אי

 החמישה'. הוא נסע ואני נשארתי, מחכה לפקודה של מפקדי הישיר, מיכה פרי".-למעלה

                                                      
. אחרי שפרסמתי ב"מוניטין" את אירועי קרב הרדאר, 7891בפברואר  71, ,"העיר" ו"כל העיר"7891אפריל ומאי -. על פרשת הרדאר ראה: "מוניטין", מארס1 

ל מידת פרסם הבעלים של הירחון, חיים בראון, מאמר הסתייגות והתנצלות בעמוד הראשון, למרות שהוא לא הפריך שום עובדה ושום טיעון. הדבר מלמד ע

 מיה( לא לחקור ולא לפרסם את האמת על קרבותיהם.הלחץ שהפעילו אנשי הפלמ"ח לשעבר על אמצעי התקשורת )וגם על האקד
 .709-777, עמ' . ראיונות עם יוסף טבנקין, שמואל פירסטנברג, מיכה פרי, גבריאל רפופורט ומאיר אברהם, אורי בוגין ועזרא ניצן; יצחק לוי, "תשעה קבין"2

 

 יענקלה זהבי



אם אכן היו בכוח של פרי עשרה משוריינים, שישה מהם נעצרו או נחלצו. כך או כך, המשוריינים  
האש, היו ארבעה. על גבי הרביעי בטור, היו  שנשארו תקועים בשטח מוכה 
אינטש. נסעו בו שני מפעילי הדווידקה, אורי בוגין   2מרגמת דווידקה ומרגמת 

מרגמה, עזרא ניצן וחיים לידור, ועשרת מפעילי ה ציון עינב )טרייבוש(, שני -ובן
של מנחם קאופמן. הרץ האישי של טבנקין הגיע  שומרי הדווידקה, בפיקודו 
סיפר: "המשוריינים שלפנינו נעצרו במחסומים,  אל המשוריין הזה. אורי בוגין 
השביל. נורו עלינו יריות דלילות מרחוק. הנהג,  ואנחנו נעצרנו אחריהם, על 
המשוריין. אולי מישהו פתח את הדלת, אולי כדור  לתמרן את שלום צורי, ניסה 
בידו ואיבד את השליטה. המשוריין הידרדר  חדר דרך האשנב. צורי נפצע 

ציון עינב( היחיד מכולנו שידע לנהוג, לקח -)בן לוואדי ונעצר בסלע. בנץ, 
לחזור עם המשוריין לדרך, אבל כשהיו שני  את ההגה וכמעט הצליח 
נעצר המשוריין, ולא הצלחנו להזיזו. נשארנו  ם על הדרך הגלגלים הקדמיי
צעיר מאוד הגיע אלינו והביא הודעה מיוספ'לה,  תקועים עד סוף הקרב. בחור 
באים לחלץ אתכם'. אמרנו לו, 'בסדר'. הוא  'אל ייאוש, תחזיקו מעמד, 
נוספת, שוב הסתלק ושוב חזר. מישהו אמר לו,  הסתלק וחזר אלינו עם הודעה 
אותך, מסוכן להסתובב כאן'. יוספ'לה שלח אותו  יוספ'לה שלא ישלח 'תגיד ל

 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  
הדווידקה יתפוצצו בגלל החבטות. אחרי שהמשוריין נעצר והרוחות נרגעו לכל עבר ופצעו אנשים. חששנו שפגזי 

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 שקרה בנבי סמואל, עזב את ה ארי במכשיר-טבנקין סיפר שכאשר דיווח לו אורי בן 
החמישה, אל המטה שליד מוצא, כדי לנהל את הקרב. "כשעברתי בבית פפרמן -המשוריינים וחזר, דרך מעלה

פקדתי על עוזי נרקיס לשלוח מחלקה לרתק באש את הרדאר, כדי לסייע בנסיגה", סיפר טבנקין. "המחלקה הזאת 
 ".ענבים, נתקלה באש ונעצרה-יצאה מקריית

 

 מאיר אברהם


