יי
דיון

:

המערכה על ירושלים במלחמת העצמאות

יצחק לוי
נתנאל לזרך
עוזי נרקיס
יעקב סלמן
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הדיון נערך במסגרת המרכז לחקר ארץ  -ישראל של יד בן  -צבי והאוניברסיטה העברית ,
תשמ " ו

(. ) 18 . 11 . 1985

ירושלים  ,ה ' בכסלו

המערכה על ירושלים בתש " ח

יצחק לוי

מבוא
רבים קיוו  ,שהמלחמה העומדת לפרוץ בארץ  -ישראל תפסח על ירושלים בגלל מעמדה הבינלאומי

בהחלטת האו " ם ובגלל קדושתה לדתות  .אולם המציאות היתה שונה לחלוטין  .ירושלים נעשתה
מוקד של המלחמה  ,והקרבות בתוך העיר ועל דרכי הגישה אליה לא פסקו במשך כל ימי הלחימה
ונמשכו לסירוגין אף בימי ההפוגות .
שלושה גורמי כוח היו מעורבים בגורלה של ירושלים באותם הימים

:

היישוב היהודי  -היישוב קיבל את החלטת האו " ם  ,על  -אף שגזרה על ניתוקה של ירושלים
מהמדינה היהודית העומדת לקום והסכים לבצעה  .הזדמנות היסטורית להקים מדינה  ,אפילו בחלק

של הארץ בלבד  ,היתה עדיפה על הכאב הכרוך בהוצאת ירושלים מתחומי המדינה

;

מה גם ,

שבקיומו של רוב יהודי בעיר היתה גלומה התקוה לכלול אותה בתחומיה בעתיד  .אולם הלב לא חדל
להתקומם נגד קריעתה של העיר המקודשת באמונה  ,במלחמות עליה ובאימת החורבן  .כאשר

הערבים התמרדו בכוח הנשק נגד החלטת האו " ם  ,חדלה ההשלמה עם גבולות החלוקה מאליה  ,ומיד
עלה לשיאו המאמץ של כוחות היישוב היהודי במלחמה על העיר .
הערבים לא הסתירו את כוונתם להמשיך את תהליך ההשמדה של העם היהודי  .גנרל

צופח ,

העירקי שהתמנה מפקד ראשי של צבאות ערב  ,הגדיר את מטרות המלחמה כך  ' :חיסול יהודי ארץ -

ישראל וטיהור מדינה זו מהם לחלוטין '  .הברירה בפניה הועמד היישוב  ,היתה השמדה או תקומה
מדינית ; ומכאן חריפותה של המערכה והמוטיבציה הגבוהה של הלוחמים  .מימד גורלי זה התקיים
במיוחד בירושלים  ,שהיתה מוקפת בטבעת ערבית מכל עבריה וגורלה המדיני היה תלוי בנחישות
העמידה במאבק עליה .

ממלכת עבר  -הירדן  -ממלכה זו  ,ששכנה בקירבת ירושלים  ,ניצלה את החלטת האו " ם על הקמת

מדינה ערבית לשם השתלטות על השטח שנועד לכך וסיפוחו לממלכה  .ניתן

לשער  ,שאילו בוצעה

החלטת האו " ם על הקמת שלטון בינלאומי בירושלים  ,המלך עבדאללה לא היה מפר אותה בכוח .

אך ככל שגברו פעולות האיבה בירושלים  ,פנו נציגי האוכלוסיה הערבית בעיר ובהר  -חברון ותבעו
מהמלך לבוא לעזרתם  .גם בעבר  -הירדן עצמה ובארצות  -ערב אחרות גברו הלכי  -רוח מלחמתיים ,

,

15 8

ררך

יצחק לוי

ובסופו של דבר  ,עם פלישתו לארץ  -ישראל  ,הלגיון הערבי נערך לכיבוש ירושלים ולהידוק המצור
עליה  .גורם שהביא להפניית הלגיון הערבי לירושלים  ,הוא היוקרה והמעמד הבינלאומי המכובד
שכיבוש העיר היה אמור להקנות לממלכה קטנה ונחותה במשקלה .

השלטון הבריטי  -סיום המנדט הבריטי

ב 14 -

במאי שיחרר את בריטניה מהתחייבויותיה לעם

היהודי  .אולם בגלל האינטרסים הכלכליים והמדיניים ביקשו הבריטים להבטיח את המשך נוכחותם
ומעמדם במזרח  -התיכון  .נוכח התגברות התנועה הלאומית הערבית במצרים ובעירק הועמדו

אינטרסים אלה בסכנה  .הדרך הטובה ביותר לביסוס מעמדם היתה השלטת עבר  -הירדן על ירושלים
ועל חלק מארץ  -ישראל  .באותם הימים עבר  -הירדן נמצאה בתחום ההשפעה והחסות הבריטית יותר
מכל מדינה ערבית אחרת  .תקציבו וציודו של הלגיון באו מהכיס הבריטי

; 46

מתוך

51

הקצינים

הבכירים של הלגיון היו בריטים ; תכניותיו המבצעיות היו תלויות באופן מוחלט בחבר קצינים זה .
העובדה שהלגיון הערבי היפנה כמעט את כל כוחו לכיבוש ירושלים היא העדות לעמדה הבריטית
האמיתית ,

שהוסוותה במעטה של ניטרליות  .עדות נוספת לשאיפותיהם של הבריטים ביחס

לירושלים היא הצעתו של מתווך האו " ם ברנדוט  ,שהיה נתון להשפעה בריטית  ,למסור את ירושלים
לידי הערבים  .הצעה זו הוגשה לאו " ם לאחר שהלגיון הערבי נכשל במשימת כיבוש העיר בכוח
הנשק .
העובדה שהכוחות היהודיים לא כבשו את ירושלים כולה ושידעו כשלונות מאכזבים בלחימה
עליה  ,הולידה את הסברה על כושרם הנחות בתוך ירושלים לעומת כושרם הגבוה ביתר חלקי

הארץ ,

שם זכו לנצחונות סוחפים ולכיבוש שטחים נרחבים  .בדיקה לעומק של הנסיבות בהן נלחמו
כוחותינו בעיר מפריכה סברה זו .

הנוכחות הבריטית בעיר  -הנוכחות הבריטית חדלה להתקיים ברוב חלקי הארץ בפברואר
 . 1948בחיפה  ,שגם בה נמשכה הנוכחות הבריטית  ,היא היתה מוגבלת לשטח הנמל וסביבתו  .לעומת

זאת  ,בירושלים נמשכה התערבות בריטית בקרבות עד ליום
מנה

2 , 600

חיילים של הבריגדה השנייה  -שני גדודי

יציאתם  ,ב 14 -

במאי  .הכוח הבריטי בעיר

רגלים  ,גדוד משוריין ולו  24משוריינים וכן 4

טנקים  .כן היו ברשות הבריטים שתי סוללות תותחי  -שדה  .בנוסף לכך פעלו בעיר

800

שוטרים

בריטים  .כל עוד הבריטים ישבו בירושלים  ,הם לא איפשרו להשיג הכרעה בלחימה על העיר  .ירי
בריטי מאסיבי על עמדות ושכונות יהודיות חזר עשרות פעמים ,

וב 28 -

במארס אף פרץ קרב של

ממש ברובע היהודי בין כוחות יהודים לבין כוח בריטי  .למעשה  ,העוינות הבריטית הפכה אותם לצד
שלישי לוחם  .לעומת

זאת  ,העדר

נוכחות בריטית איפשר את כיבוש טבריה  ,חיפה  ,צפת וערים

מעורבות אחרות  ,ללא הפרעה .

פלישת הלגיון הערבי למרחב העירוני  -מידלאחר הפינויהבריטיפלש הלגיון הערביוהגיע
לתחומי העיר  .הוא תקף את גוש  -עציון עוד

ב 12 -

במאי  .כוח רענן ומצויד של הלגיון וכוח מצרי

הסתערו על העיר  ,והיה להם יתרון מכריע בכוח  -אדם ובעוצמת  -אש  .הלגיון הערבי עלה באיכותו על

כל צבא ערבי אחר  ,והלחימה נגדו דרשה כושר גבוה  .בקרבות שהתנהלו נגדו באזור לטרון  ,הוא
160

היווה אגוז קשה לפיצוח  .הישגיהם של כוחות היישוב היהודי בירושלים בקרבות הבלימה נגד
הלגיון  ,לא נפלו ולעתים גם עלו על אלה שהושגו באזור לטרזן  ,שם לחמו מיטב יחידותיו הצבאיות
של היישוב היהודי  .עובדה היא שהלגיון נבלם בירושלים  .פרט לנפילת הרובע היהודי המבודד
והנצור בתוך החומות  ,לא עלה בידי הלגיון לפרתן את קווי ההגנה בעיר והוא לא כבש ולו עמדה

המערכה על ירושלים בתש  -ח

שיעור נשק

 unulבתת  -מקלע

)

' סטן ' )

לאנשי

 7לשן

' משמר העם ' בירושלים 1948 ,

~

אחת  .עמידת החיילים היהודים בקרבות הבלימה  ,הן בתוך הרובע היהודי והן בשכונות העיר  ,היא

ששברה את חוד התקפותיו  ,ומקומה נכבד בין שיאי הלחימה של מלחמת העצמאות .
המירקם החברתי של האוכלוסייה היהודית בעיר  -כרבע מתוך כמאה אלף יהודיירושלים
השחייכו לעדה החרדית במאה שערים ובנותיה  .עדה זו היתה בחלקה המכריע עוינת לרעיון הציוני ,
לא שיתפה פעולה עם מוסדות היישוב  ,בניה לא התגייסו ומנהיגיה אירגנו הפגנות נגד ה ' הגנה '

והעדיפו את שלטון עבדאללה על זה של בן  -גוריון  .גם בקרב חוגים דתיים מתונים יותר היה יחס
שלילי לגיוסם של בני הישיבות .

שני הארגונים  ,האצ " ל והלח " י  ,היו חזקים יותר בירושלים  .התבדלותם וערעור האמון בהנהגה
הלאומית המוכרת הוסיפו מבוכה ובלבול ופוררו את אחדות העורף והכוח הלוחם בעיר  .העובדה
של ' הגנה ' ולמוסדות הלאומיים לא היתה שליטה מלאה בירושלים  ,הקלה את ההשתמטות מהחובה
לשאת בעול המערכה גם בקרב חוגים אחרים של האוכלוסייה  .כל אלה הקטינו את פוטנציאל
העמידה של העיר  .אני מניח  ,שלפחות אלף גברים בגילים

27 - 18

נותרו מחוץ למעגל הגיוס

והלחימה .
במכתבו להנהלת הסוכנות מיום

5

באפריל כתב יצחק בן  -צבי

:

הסכנה האורבת לירושלים כפולה היא  -חיצונית ופנימית  .אל נא נשכח  ,שמחצית

ך 6ן

/flf

יצחק לוי

תושביה של העיר שייכים לעדות המזרח  ,אשר בקרבם מצאה הפרישה מזמן קן לה  ,ואף

מהישוב האשכנזי  -מחציתו נגרר אחרי האגודה וכו '  .כל אלה הם אלמנטים שהמשמעת
הלאומית לקוייה בקרבם  ,וכבר התחילה הדימורליזציה  -אל נתעלם ממנה  .התחילה
הסתה חריפה נגד המוסדות וכבר היו איומים להקמת מוסדות נפרדים  ,ואף נסיונות לצאת
בדגלים לבנים לבקש רחמים מהמושל

ממדי הכוח הלוחם

ב 15 -

-

במאי מנו חטיבות

מהאוכלוסייה היהודית  .הכוח המגויס של
כאן

5

ומהערבים .

ה ' הגנה '

ה ' הגנה ' בארץ  30 , 000איש  5 ,אחוזים

בירושלים

ב 20 -

במאי הגיע

ל 5 , 100 -

איש  ,גם

אחוזים מאוכלוסיית העיר  .אלא שבגלל השתמטות צעירים כה רבים  ,היה הרכב המגויסים

וגילם הגבוה מתאים פחות למטרות הלחימה  .מתוך

ובשירותים

; 900

5 , 100

המגויסים היו

1 , 000

טירונים לא  -מאומנים בגיל מבוגר  ,שלא ניתן היה לשתפם בלחימה של ממש

ביחידות הלוחמות היו

3 , 200

1 , 630

;

איש בלבד  .עול המלחמה נפל אפוא על אלה שמילאו בנכונות

ובהקרבה את חובתם הלאומית  .על כך מעיד מספר הנפגעים בחטיבת ' עציוני ' -

פצועים  -ביחד

איש במטות

652

הרוגים

ו 978 -

איש  ,כמחצית מכוחה הלוחם של החטיבה .

כוחה הלוחם של חטיבת ' עציונ " הורכב מיחידות של חיל  -משמר וחיל  -שדה  .חיל המשמר
הירושלמי  ,בדומה לזה שבכל הארץ  ,אומן למלחמת  -עמדות סטאטית  ,ולא לפעולות  -התקפה  .אולם
עמידתו בקווי ההגנה היתה איתנה למדי  ,ולדעתו של שאלתיאל  ,חיל זה נשא בעיקר את העול של

המערכה בעיר  .אין ספק  ,שהחי " ם תרם את חלקו ; אולם דעתו זו של שאלתיאל מקפחת את

שמילא תפקיד מכריע בקרבות הקשים של המחוז  .החי " ם מנה

כ 1 , 300 -

החי " ש ,

איש  ,חברים ותיקים

משורות ה ' הגנה '  ,מאומנים למלחמת  -עמדות ובעלי מוטיבציה גבוהה .
החי " ש בשיאו הגיע

גדוד אחד
שמנו

( כ 500 -

כ 1 , 400 -

ל 1 , 900 -

איש  ,שהיו מאורגנים בשלושה גדודים  ,וכן פלוגה בודדת ( ' נועם ' ) .

איש) לחם תחת פיקוד חטיבת ' הראל ' בפרוזדור  .במחוז נותרו רק שני גדודים ,

איש  ,והם היוו את עיקר כוחה הקרבי של חטיבת ' עציוני '  .אולם כוחם של גדודים

אלה נשחק במשימות התגוננות מובהקות  -איוש עמדות וליווי שיירות  -בהן פעלו ביחידות

קטנות ונחותות  -כוח  .כבר בשלב הראשון של המלחמה  ,מדצמבר עד

הירושלמי

כ 540 -

אבדות -

180

הרוגים ,

360

14

במאי  ,היו לחי " ש

פצועים .

במצב קשה עוד יותר נמצאת חטיבת הפלמ " ח ' הראל '  .בשיאה מנתה החטיבה

אבדותיה עד

ה 14 -

במאי הגיעו

ל 700 -

איש -

230

הרוגים

וכ 470 -

כ 1 , 400 -

איש .

פצועים  .לכך יש להוסיף עייפות

מרובה של החיילים  ,שנמצאו בקווי הלחימה יותר מחמישה חודשים ללא הפסקה .
כאשר הלגיון הערבי פלש ,

ב 15 -

במאי  ,היו חייליו לאחר חודשי אימונים נמרצים רעננים וששים

לקרב  ,לעומת הכוח הלוחם היהודי  ,שהיה תשוש וזקוק למנוחה ארוכה  .בן  -גוריון כינה מצב זה

' ליאות עד

מות '  ,ואמנם

היו קרבות שהוכרעו לרעתנו בגלל העייפות הגדולה של חיילינו .

תמונה קשה עוד יותר עולה מתוך רשימות הנשק המועט שהיה בידי הכוחות הלוחמים  .מספר

162

כלי הנשק האישיים ( רובים  ,תת  -מקלעים  ,מקלעים קלים ) במרחב העירוני בראשית הלחימה היה
 3 , 800מגויסים  ,מהם כ -
 - 520כמות זו גדלה עד ה  11 -באפריל ל  . 940 -באותו יום היו בירושלים
 2 , 500בדרג הלוחם  .בימי קרבות הבלימה נגד הלגיון הערבי היו בידי הכוח הלוחם  1 , 679כלי  -נשק

אישיים  ,לעומת

כ 3 , 200 -

איש בדרג הלוחם .

מחצית הלוחמים היו

בלתי  -חמושים ,

ונהוג היה

שהיחידה המחליפה מקבלת את נשקה של היחידה המוחלפת  .מצב זה בלט בשיירת נבי דניאל  ,בה

חלוקת העיר לחבלים בתחילת מלחמת העצמאות  .על רקע כהה  -ריכוזי היהודים בעיר
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יצחק לוי

נסעו  100אנשי חי " ש ירושלמי לא  -חמושים  ,לאחר שמסרו את הנשק ליחידה שהחליפה אותם

בגוש  -עציון  .המחסור חלף רק לאחר פתיחת דרך ' בורמה '  ,כאשר במחצית יוני אפשר היה לצייד כל

חייל בנשק  ,לפי התקן  .אולם בימי קרבות הבלימה שקבעו את גורל העיר  ,מחצית הלוחמים היו ללא
נשק  .מצב דומה שרר גם בחטיבת ' הראל '  ,אם כי היתה לה עדיפות בתחום החימוש  .בחודש מארס
נידונה במטה הכללי תכנית  ,לפיה יוקצו למלחמה על הדרך לירושלים אלף לוחמים ויהיו להם

500

כלי  -נשק  ,שיופעלו בשתי משמרות  .אפילו בגוש  -עציון  ,בעל העדיפות הגבוהה ביותר בחימוש  ,היו
307

כלי  -נשק לעומת

הרובע

415

לוחמים .

היהודי בעיר העתיקה

בגלל המצור ויחסי הכוחות לא יכול היה הרובע היהודי לעמוד בכוחות עצמו ונפילתו היתה בלתי -
נמנעת  .מתוך

בקרבות

( 39

213

איש שנמנו עם הכוח הלוחם ברובע בכל תקופות

הרוגים ,

134

ביום הלחימה האחרון היו

פצועים )  ,שהם ,
29

82

הלחימה 173 ,

אחוז מהכוח הלוחם  .מתוך

69

איש נפגעו

איש שנמצאו בעמדות

פצועים  ,שחזרו לעמדות  ,אף שטרם החלימו  .הרובע המשיך להילחם

במשך שבועיים נגד כוחו המכריע של הלגיון הערבי  .העובדה שהכניעה באה רק כאשר הערבים
הגיעו למרחק של

8-6

מטר מהמקלטים  ,בהם רוכזה האוכלוסייה האזרחית  ,מדברת בעד עצמה .

רק כוח שיגיח דרך החומות  ,יכול היה להציל את הרובע מכליה  .שתי פעולות בוצעו לשם כך .
בליל

18 - 17

במאי ניסו כוחות מחטיבת ' עציוני ' לכבוש את מגדל דוד ושער יפו  .לפי

התכנית ,

צריכים היו החבלנים לפוצץ פשפש צר בתחתית מגדל דוד  ,דרכו יפרצו חיילים לכיבוש המגדל
והשער  .היתה זו תכנית גרועה של התקפת  -מצח על יעד מבוצר  ,ולא היה לה כמעט כל סיכוי
להצליח  .עמדות הערבים על החומה שלטו על הכיכר הפתוחה של שער יפו  ,שהיוותה שטח  -הריגה
אידיאלי .

במקביל פנה שאלתיאל לחטיבת ' הראל ' וביקש מהם לערוך התקפת  -הסחה על הר  -ציון  .מפקדי
' הראל ' טענו  ,שההתקפה על מגדל דוד תיכשל והציעו לו במקום זה להקים כוח של גדוד חי " ש של
' עציוני ' ופלוגה מחטיבת ' הראל '  ,שתשמש כחוד ההתקפה  .כוח זה יסתער בחזית רחבה ויכבוש את

השכונות הערביות מצפון לחומה  -מוצררה  ,באב אל  -זהרה  ,וואדי ג ' וז  .כיבוש זה יעמיד בסכנה
מיידית את הערבים בתוך העיר העתיקה כולה  ,ולא יוכלו עוד להמשיך ולתקוף את הרובע  .זו היתה
תכנית נכונה ואף מבריקה  ,שסיכויי הצלחתה היו רבים  .בכוחה היה לגרום לבריחה המונית  ,לבהלה
ולהתמוטטות כללית של הכוחות הערביים בעיר .
שאלתיאל לא קיבל את ההצעה  ,בטענה שהוא זקוק לפעולה מהירה וישירה להתחברות עם מגיני

הרובע  .מאחר שהמרחב העירוני היה באחריותו של שאלתיאל  ,הסכימו מפקדי ' הראל '  ,על  -אף
התנגדותם  ,לסייע לו כבקשתו  .הם לא הבריקו למטה הכללי את דבר תכניתם ולא דרשו את
התערבותו  .אין ספק  ,שהמטה הכללי היה פוקד על שאלתיאל לקבל את ההצעה .
כצפוי  ,ההתקפה על מגדל דוד נכשלה מיד עם כניסת הכוח התוקף לשטח הפתוח של כיכר שער
11ע) ך

יפו  ,ו  30 -לוחמים נפגעו (  6הרוגים  24 ,פצועים )  .מאידך  ,הצליחה התקפת ההסחה מעל למשוער ,

ופלוגה מחטיבת ' הראל ' השלימה את כיבוש הר  -ציון עד לשעות הצהריים

ב 18 -

במאי  .כיבוש זה

הביא את הכוח של ' הראל ' עד שער ציון ויצר את האפשרות השנייה להתחבר עם הרובע הנצור .
מאליה נולדה תכנית לפריצת שער ציון בלילה הבא

( 19 - 18

במאי )  .במשא  -ומתן בין עוזי

נרקיס ,

המערכה על ירושלים בתס " ח

מפקדו של כוח ' הראל '  ,לבין שאלתיאל הוסכם  ,שבעקבות יחידת ' הראל ' שתפרוץ את השער ותגיע

רי

עד הרובע  ,ייכנס כוח של חי " ש ' עציוני ( פלוגה לפחות )  .כוח זה ימשיך בלחימה לכיבוש הרובע
הארמני  ,הקישלה ושער יפו  .כן נשלחו הודעות לרובע  ,להתכונן לפינוי הפצועים והחולים

מהמקום .

אולם במציאות פני הדברים היו שונים  .בשעות אחר  -הצהריים הגיע להר ציון כוח שמנה

80

איש ,

טירוני חי " ש מבוגרים  ,בלתי  -מאומנים וחסרי כושר  -לחימה  .הם הביאו עמהם כמות של תחמושת
עבור הרובע  .בשעה

0200

כוח ' הראל '  ,בפיקודו של דוד אלעזר

( דדו ) ,

החל בפריצה  .זה היה כוח

שהורכב ממתנדבים  ,כי בגלל העייפות לא ניתן היה להפעיל את הפלוגה  .הם פעלו במהירות ובשעה
0345

נוצר החיבור עם הרובע  .חיילי החי " ם העבירו את התחמושת לתוך הרובע ונותרו בתוכו  .אולם

שום כוח אחר להמשך הלחימה לא בא בעקבות הפורצים  .במשך שעות הלילה התנהל משא  -ומתן

בטלפון  ,עצבני ומלא צעקות רמות  ,בין שאלתיאל לבין נרקיס  .על דרישתו החוזרת של נרקיס

לשלוח את החי " ש ענה שאלתיאל  ,שאין לו כוחות פנויים .
באותה שעה אורגן  ,לפי  .פקודת שאלתיאל  ,כוח של חמש מחלקות חי " ש  ,שהוטל עליו לכבוש

את השכונות הערביות מצפון לחומה  ,לפי התכנית שהוצעה יום קודם על  -ידי מפקדי ' הראל ' .
התנהגותו זו של שאלתיאל מעוררת תמיהה  :בשעה שהתבצע המאמץ העיקרי להצלת הרובע  ,הוא

התעלם ממנו והחליט על פעולה נוספת  ,לפי תכנית שהוא עצמו דחה קודם  -לכן  .לפי הצעתם של

מפקדי ' הראל '  ,צריך היה להפעיל כוח של

12

מחלקות לכיבוש השכונות  .שאלתיאל הקדיש לשטח

נרחב זה  ,שהיה מאוכלס בצפיפות  ,חמש מחלקות בלבד  ,כוח בלתי  -מספיק לחלוטין  .תוצאת
' המשחק הכפול ' היתה עגומה  -כשלון בשני המקומות  .חמש המחלקות נתקלו באש

מקלעים ,

נעצרו ונסוגו  .לוחמי ' הראל ' עזבו את שער ציון  ,והמצור על הרובע היהודי חודש על  -ידי כוחות
הלגיון הערבי  ,שנכנסו לעיר העתיקה באותו יום  .ההזדמנות הגדולה לכבוש חלק ניכר של העיר
העתיקה ולשחרר את הרובע מהמצור אבדה  ,וגורלו של הרובע נגזר  .אין להצדיק את עזיבת שער

ציון על  -ידי לוחמי ' הראל ' ; אולם האחריות העיקרית למצב שנוצר רובצת על שאלתיאל  .ניתן היה
למנוע את שני הכשלונות גם יחד  ,אילו היה לחזית ירושלים מפקד בעל סמכות פיקוד על שתי
החטיבות .

גועני היישובים בסביבת ירושלים
ב  14 -היישובים שבסביבת ירושלים גרו

כ 2 , 500 -

יהודים  ,לעומת עשרות אלפים בכפרים ובערים

הערביות מסביכם  .גושי היישובים היו מנותקים זה מזה  ,וכל אחד מהם לחם את מלחמתו ללא סיוע

מגושים אחרים  .הדוקטרינה המקובלת היתה  ,שאין עוזבים שום נקודת  -יישוב ויהי מה  .היא נשמרה
בדרך  -כלל בכל מקום למרות האימה בה נמצאו תושבי היישובים האלה  .אף הפינוי של הבלתי -

לוחמים נעשה ברגע האחרון  .דוקטרינה זו הגבירה את נחישות העמידה במלחמה  ,והיה לה ערך
חיובי במיוחד בדרום הארץ ( נגבה  ,יד  -מרדכי ,

אשל  -אברהם ) ,

שם סייעה לפצל את מאמצי הכוח

המצרי הפולש  .אולם בסביבות ירושלים התוצאה היתה שונה .
הלגיון הערבי פעל לחיסול גושי היישובים עוד לפני שכוחותיו פלשו לארץ ופתחו בהתקפה על

ירושלים  .גוש  -עציון הותקף

המושב בלילה .

ב 16 -

ב  4 -וב 12 -

במאי  .עטרות הותקפה

ב 14 -

במאי  ,ומגיניה נטשו את

במאי הותקף נווה  -יעקב  ,ורק הודות לתושיית המפקד שנסוג לירושלים על

דעת עצמו  ,ניצלו האנשים  .המתיישבים בצפון ים  -המלח נכנעו ללגיון ופונו למדום בסתר

ב 20 -
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האזור הסמוך לשער יפו
בשוך הקרבות

במאי  ,מבלי שיפריעו במשהו לפלישת הלגיון לארץ דרך גשר אלנבי  .כאשר כוחות הלגיון הגיעו
לירושלים  ,ב 17 -

במאי  ,לא נתקלו בכל מכשול בדרכם .

שאלתיאל ויועצו שלום עשת טענו עוד בסוף מארס  ,שמאמץ האספקה ליישובים גובה מחיר -

דמים ואמצעי  -לחימה רבים ומתיש את הכוח המועט בלאו  -הכי  .הם העריכו  ,כי יחסי הכוחות
שייווצרו עם פלישת הלגיון הערבי  ,יקנו לערבים יתרון גבוה  :לפיכך  ,הציעו לפנות את גוש  -עציון
ולהעכיר את לוחמיו לירושלים  ,לחיזוק הגנתה  .כן הציעו לפנות את עטרות  ,לכבוש את שיח ' ג ' ראח

ואת שועפת  ,להתחבר עם נווה  -יעקב ולהילחם בלגיון שם .
במטה הכללי ובמטה הפלמ " ח שררה הדעה  ,שיש להחזיק בגוש  -עציון  ,בתור ראש  -גשר בעורף

האויב  ,לשם שיבוש התחבורה והמערך שלו  ,וכן כבסיס להרחבת גבול המדינה בכיוון הר  -חברון .
הם הושפעו כנראה מהדיפת ההתקפה הערבית על הגוש

ב 14 -

בינואר והאמינו ביציבותו של הגוש

גם מול כוח סדיר  .המטה הכללי לא יכול היה להעניק לגוש אמצעי  -לחימה מספיקים להבטחת
עמידה ממושכת נגד כוח סדיר המצויד בארטילריה ושריון  .שום נשק נגד טנקים ( למעט שני
פיאטים ורובה מיושן נגד

טנקים ) ,

נשק אישי

ל 75 -

אחוז של הלוחמים בלבד ; כמויות תחמושת

מוגבלות  ,המאפשרות לחימה של כמה ימים בלבד ; סיוע אווירי חסר שיניים של ממש  -כל אלה
בישרו רעות .
שיירת נבי דניאל הצביעה בבירור על מה שמצפה לכוח  ,גדול יחסית  ,בשעה שהוא מוקף בהמון

אויב  ,אפילו בלתי  -סדיר  .בתנאים אלה היה רצוי לדחות ככל האפשר את ההתמודדות

בגוש  -עציון ,

בציפייה לבואם של משלוחי  -נשק ותגבורות  ,שיאפשרו לחזק גם את הגוש  .בניגוד לכך  ,גוש  -עציון
הופעל נגד התחבורה הערבית  ,אף  -על  -פי שהש " י הצביע והחריע  ,שעבדאללה התחייב בפני ערביי

מפת מפקדת מחוז

ירושלים  ,תש " ח

לן ) ך

 7ללן

יצחק לוי

חברון לפעול נגד הגוש  ,במקרה שתיפגע התחבורה הערבית  .לוחמי הגוש ביצעו את התקפותיהם על

התחבורה הערבית ביעילות רבה  ,גרמו לערבים נזק רב וכמעט שיתקו את התחבורה הערבית בכביש
חברון  .אולם הערבים השתמשו בדרכים חלופיות  ,העוברות בין הכפרים  ,מחוץ לתחום השליטה של
הגוש

;

ולשיתוק הכביש לא היה ערך צבאי רב .

היו שני תאריכים גורליים  ,שהצביעו על ההכרח לפנות את הגוש ללא דיחוי .
התנגשות עם הלגיון ועם הבריטים  ,כאשר במשך שעה קלה הומטרו על הגוש

המשוריינים  ,ולוחמיו נאלצו לפנות את המנזר הרוסי
נפגעו בגוש

39

לוחמים

( 12

הרוגים ,

27

; ב4-

באפריל -

ב 12 -

150

פגזים מתותחי

במאי  -התקפה ערבית  -בריטית  ,בה

פצועים ) לאחר כמה שעות  .אלה היו שתי התראות

חמורות ,

שמשום  -מה לא הביאו להסקת מסקנות ההולמות את המצב שנוצר .
לאור עמדת המטה הכללי  ,מפקד הגוש לא העלה מחדש את שאלת גורל הגוש בפני הפיקוד

העליון  .ולאחר שלא האמין כי יוכלו לעמוד לאורך ימים נגד הלגיון  ,הינחה את פיקודיו לנהוג ברוח
מצדה  .בראשית מאי פירסם המטה הכללי את פקודת השינויים לתכנית ד '  .פקודה זו הצביעה על כך ,

שאין לחכות לתגבור הכוחות לקראת הפלישה הוודאית של צבאות ערב  .על  -כן יש להתרכז
במשימות מגננה בשטחים רצופים  ,לבצרם ולרכז את הכוחות למטרה זו  .מדוע אם כן לא הוחלט על
פינוי הגוש

?

היה זה משגה להמשיך ולהחזיק בו לאחר

ה 4-

במאי  ,כאשר הוא לא מילא כבר כל

תפקיד פעיל במערכה  ,מלבד הגנה עצמית .
הדוקטרינה של החזקת היישובים בכל מחיר בוטלה

ב 14 -

במאי  .באותו לילה פונו הרטוב

ועטרות  .אולם באותו יום לוחמי גוש  -עציון היו שבויים או מתים  .החזקתם של היישובים עלתה
במחיר כבד  ,מעל לאפשרויות אז  .להתשת הכוחות תרמו במיוחד השיירות ליישובים .

נהרגו באזור הרטוב
לגוש עטרות היו
ומשוריינים וכן

16

לוחמים

רק אחד מהם בתוך המושבה  ,האחרים נפלו בשיירות בדרכים אליה  .בדרך

;

הרוגים .

20

כ 220 -

66

לוחמים נהרגו

וכ 100 -

נפצעו בדרך לגוש  -עציון .

45

משאיות

כלי  -נשק אבדו בשיירות האספקה .

נווה  -יעקב היה אמנם מסוגל למלא תפקיד בעל ערך בבלימת התקדמות הלגיון מרמאללה  .אולם
התנאי ההכרחי לכך היה כיבוש שיח ' ג ' ראח ושועפת ויצירת רצף טריטוריאלי  .לא היה בכוחו של
המחוז לקיים תנאי זה  ,ועל  -כן טוב שנווה  -יעקב פונה

ב 17 -

במאי  ,גם אם ללא פקודה  ,ולוחמיו

השתתפו בבלימת הלגיון בירושלים  .עד היום לא מצאתי בכתבים טיעון מחושב ומשכנע בזכות

אחזקתם של היישובים עד ליומם האחרון  .סך  -כל האבדות בגושי הסביבה היה

פצועים ,

357

שבויים

;

בסך  -הכל

909

303

הרוגים ,

249

איש  .מיטב היחידות לחמו בגושי הסביבה  ,ופינויים בעוד

מועד יכול היה לשנות את יחסי הכוחות בירושלים ולשפר את ההישגים בקרבות הבלימה .
המאבק על הדרך לשפלה
תלותה המוחלטת של ירושלים באספקת מזון  ,דלק ואמצעי  -לחימה מהשפלה הקנתה למאבק על
גיזרה זו את משקלו הקריטי  .לעומת
168

כ 250 -

טון אספקה יומית שצרכה ירושלים היהודית בימים

כתיקינם ' נקבעה הכמות של  100טון כמנה מינימלית של אספקה הדרושה לעיר כדי שלא ישלוט בה
רעב של ממש  .האחריות על הדרך הוטלה על הפלמ " ח בראשית דצמבר  ,ומאז התנהלה מלחמה

עיקשת על העברת שיירות בכביש העובר בשטח ערבי  .הפיקוד הערבי חש  ,שכאן היא ' הבטן הרכה '
של ירושלים וריכז כוחות ומאמצים כדי לסגור את הכביש ולשים את היישוב היהודי בעיר במצור ,
שיביא לכניעתו .

שיירת אספקה מגיעה
גלם ליד
העירה
עץ חיים ' ) ,
שכונת '~
תחילת 1948

ניתן לחלק מלחמה זו לארבע תקופות  ,שונות זו מזו ביעדים  ,בהיקף ובצורות הלחימה

:

א.
התקופה הראשונה שנמשכה מדצמבר עד לסוף מארס היא תקופת ' הפורמנים ' ( כינוי זה מקורו
בשלט הסוואה שנתלה על דלת המשרד המבצעי של היחידה שהופקדה על אבטחת

הדרך  ,ועליו

השם ' פורמן ' )  * .בסיסי היחידה היו בתל  -אביב  ,רחובות  ,חולדה  ,קרית  -ענבים וירושלים  .השיטה
היתה אבטחת כלי  -רכב על  -ידי מלווים בודדים או קבוצות קטנות החמושות בנשק בלתי  -לגאלי
( לרוב לטווחי  -מגע

בלבד ) ,

ועל  -ידי יחידות  -נוטרים  .כן הוצאו מדי פעם יחידות  -סיור  -בדרך  -כלל

כיתות מתוגברות  -למשלטי הכביש  .במבצע זה פעלו בתחילה כמה עשרות אנשים  ,הוא גדל
בהיקפו ובמארס מנה כוח ' הפורמנים '

כ 400 -

איש  .מלבד אנשי הפלמ " ח  ,השתתפו בפעולות גם

יחידות חי " ש ונוטרים  .נוסף על הליווי הצמוד ופעולות הסיור הארעיות  ,בוצעו גם מבצעי  -תגמול

למטרת הרתעה נגד בסיסי האויב והרכב שלו  .חסרונה העיקרי של השיטה היה בכך  ,שחופש התנועה

של הערבים במשלטי הדרך כמעט ולא הופרע  ,והיוזמה נותרה בידם  .הכפרים הערביים לאורך

הכביש הפכו לבסיסים  ,בהם חנו מאות לוחמים  ,שהגיחו בעת הצורך ותקפו את השיירות בהמון .
לעומתם  ,הכוחות היהודיים היו פזורים והוצמדו לתנועת השיירות  .שיטה זו הביאה את המאבק על
הגיזרה למבוי סתום ואף לשורת מפלות מכאיבות  .בשבוע האחרון למבצעי ' הפורמנים ' נפגעו קשה
שלוש שיירות גדולות ומאובטחות  .השיירה האחרונה אפילו לא יכלה לצאת לדרכה מחולדה  ,מפני
שנפגעה קשות .

ב.
כדי להתגבר על המשבר הצבאי והמדיני הוחלט על מאמץ מהפכני במלחמה על הדרך לשפלה .

בראשית אפריל החל מבצע ' נחשון '  ,ואחריו מבצעי ' הראל ' ו ' מכבי '  ,שהסתיימו

ב 20 -

במאי  ,ערב

הקרבות נגד הלגיון הערבי במובלעת לטרון .
*

קנ ()

(הערת המערכת  :גירסאות נוספות למקור הכינוי ' פורמן '  ,אשר אינן סותרות את הגירסה שלעיל  ,הן
א ) כתקופה הנדונה היו בירושלים שתי מפקדות שעסקו באבטחת דרכים וכאחת מהן היה מפקד בשם שמעון

:

פורמן  ( .ב ) פורמן ביידיש -

עגלון .

ך

אספקה לירושלים על ג ' יפים  ,בדרך בורמה  ,יוני

1948

מבצעים אלו היוו נקודת  -מיפנה במלחמת העצמאות כולה  .המאפיינים החשובים שלהם היו

:

ארגון כוח חטיבתי  ,שכלל יחידות סיוע ושיירות  ,אשר שימש מודל למיבנה החטיבות של צה " ל

;

פיקוד אחיד לכל אורך הקו מחולדה עד למבואות ירושלים ; שיטות  -פעולה התקפיות  -השתלטות
על שרשרת הבסיסים של האויב  ,הריסת בסיסיו בעומק  ,חסימת הגישות לכביש ונוכחות קבועה
בשטח החולש על הכביש  .כל אלה על  -מנת להעביר שיירות גדולות בכביש פתוח  ,בטוח ומטוהר
מנוכחות כוחות האויב .
עם הפעלת מבצע ' נחשון ' היוזמה עברה לידי הכוחות היהודים  .שינוי יסודי חל  ,ותוך זמן קצר

יחסית ניתן היה להעביר בשלום שיירות  -ענק

( 17 , 13

באפריל) .

הצלחה זו נוצלה אך מעט  ,בגלל

הקושי בגיוס נהגים ורכב  .ימים עברו ושיירות לא יצאו לדרך  ,על  -אף שניתן היה להעביר שיירות
בביטחה כבר

מ 10 -

באפריל .

העדר פיקוד אחיד על כל הכוחות לאורך הכביש והיישובים לצדו גרם לתקלות  ,לאבדן חיים
170

מכאיב ולמפלה מיותרת לחלוטין  .אף שגדוד

2

של חטיבת ' נחשון ' ( אחר  -כך גדוד

4

של חטיבת

' הראל ' ) היה אחראי על הקטע המזרחי של הכביש  ,משער  -הגיא עד למבואות ירושלים  ,כוחות

המחוז באזור מוצא  -קסטל נותרו בפיקודה של חטיבת ' עציוני '  .ב  1 -באפריל ריכוזי הערבים כגיזרה
זאת החלו לגדול  .הם ערכו התקפות חוזרות  ,הצליחו לכבוש את המשלטים מסביב לקסטל  ,חדרו

המערכה על ירושלים בתש " ח  7ל לן
פעמיים לתוך מוצא עילית ואף הקימו מחסומים על הכביש הראשי  .מטה המחוז היה חסר  -אונים

ודרש התערבות כוחות מחטיבת ' נחשון '  .קריאותיו לא נענו  ,והמצב החמיר מיום ליום .
ב6 -

באפריל הש " י הירושלמי הודיע למטה הכללי על התקפה רבתי על אזור הקסטל  ,העומדת

להיערך ביממה הקרובה  .במברק הש " י צוין במפורש  ,שאם נסתפק בהגנה בלבד  ,הערבים יכבשו את

הקסטל ; והוצע לשלוח כוחות מחטיבת ' נחשון ' לאזור  ,למבצע התקפי  .ידין הורה ל ' נחשון ' לפעול

ברוח זו ואף החליט להעביר את הגיזרה לאחריותה של חטיבת ' נחשון ' .
אלא שביצוע ההוראה היה מאכזב  .אף שמוקד הקרבות עבר עתה לקטע המזרחי  ,לא חל שינוי

במערך חטיבת נחשון  ,ששניים מגדודיה נותרו בקטע המערבי  ,שהיה שקט למדי  ,ולא נשלחו מיד
תגבורות לגדוד

2

של חטיבת ' נחשון '  .העומס על גדוד זה היה רב מדי  .היה עליו לאייש את

המשלטים על הדרך

;

ללוות שיירות בדרכן בקטע ירושלים  -שער הגיא

ועתה הוטל עליו גם

;

להשתלט על אזור קסטל  -מוצא  .כוחו של הגדוד לא עמד במשימות הללו  .למרות ההוראה
המפורשת לשלוח מפקדים משלו לקסטל ולתגבר את הכוח שם  ,התמהמה פיקוד הגדוד בביצועה
המלא של ההוראה .

כמצופה  ,ערכו

הערבים התקפה על הקסטל והשתתפו בה

כ 2 , 000 -

לוחמים .

העזרה שנשלחה לקסטל באיחור  ,לא יכלה עוד לעכב את הכוח התוקף  .הקסטל נכבש על  -ידי
הערבים  .האבדות של הכוחות המתגוננים היו כבדות -

 39הרוגים 35 ,

פצועים  .למחרת נכבש

הכפר מחדש בהתקפת  -נגד  .אחריו נכבש גם הכפר קולוניה  ,והדרך פונתה למעבר שיירות  .סופו של

הקרב על הקסטל הוכיח  ,שהיו כוחות מספיקים כדי לשלוט באזור כולו  ,אך הם לא הופעלו

כראוי ,

והבליט עוד יותר את המחדל שגרם לנפילת הקסטל ולאבדן חיים כה כבד  .בקרב זה נהרג עבד אל -
קאדר  ,מפקדם הנערץ של הערבים  ,ולמותו היתה השפעה הרסנית עמוקה על הכוחות הערביים
בירושלים  .מה גם שהוועד הערבי העליון הסתיר את דבר מותו והאמת נודעה לציבור הערבי
משידוריה של ה ' הגנה ' בשפה הערבית  .ראויה לציון לחימת הגבורה של אנשי התגבורת מן הפלמ " ח

שחיפו בגופם על נסיגתם של לוחמי הקסטל  .מתוך
ב 16 -

31

איש שהוזעקו וחיפו על הנסיגה  ,נהרגו . 18

באפריל הסתיים מבצע ' נחשון '  .האחריות על הכביש הועברה לידי חטיבת ' הראל ' .

ב 20 -

באפריל נפגעה קשה שיירה גדולה ליד המשאבות התחתונות  ,בק " מ ה  . 21 -הפיקוד של חטיבת
' הראל ' לא הקפיד הפעם על החובה לאייש את המשלטים משני עברי הכביש  ,וכך נותרה לערבים
גישה חופשית לגבעות החולשות על הכביש מדרום  .פיקוד החטיבה העדיף לתקוף את ריכוזי האויב
באותו לילה בבית  -צוריק  ,מתוך ההנחה שמשם נשקפת לשיירה הסכנה העיקרית .
עם העברתה של חטיבת ' הראל '

לירושלים  ,ב 20 -

באפריל  ,לביצוע מבצע

' היבוסי ' ( השתלטות על

המבואות ונקודות המפתח בירושלים ) נעזבו רוב המשלטים וההישגים של מבצעי ' נחשון ' ו ' הראל '
ירדו לטמיון .

כ4-

במאי שבה החטיבה לתפקידה המקורי  -השליטה על פרוזדור הכביש  -ואז

נאלצה להילחם מחדש ( מבצע ' מכבי ' ) כדי להשתלט על שרשרת המשלטים  .הפעם היתה צריכה
להתמודד לא רק עם המונים בלתי  -סדירים  ,אלא גם עם כוח בגודל של גדוד מוגבר של ' צבא
ההצלה '  .כוח זה הגיע לאזור יאלו  -דיר איוב וברשותו סוללה של תותחי  -שדה

ושריוניות .

בקטע המזרחי השתלטה חטיבת ' הראל '  ,שחוזקה על ידי גדוד ' בית  -חורון '  ,על הפרוזדור עד

שער הגיא  .בקטע המערבי חטיבת ' גבעתי ' איבטחה את הכביש מחולדה עד לטרון  .הקטע האמצעי ,
מלטרון עד דיר איוב  ,שאורכו

כ5 -

ק " מ  ,נותר בידי הערבים  .בליל

16 - 15

במאי כבשה חטיבת

' גבעתי ' את כפר לטרון  ,אולם היא עזבה אותו אחרי מעבר השיירה שאובטחה על  -ידה  .יצחק רבין

ןך ן

 7י~

ן

יצחק לוי

מעיד  ,שהציע למטה הכללי להקצות כוח לאחזקת אזור לטרון  ,אולם המטה הכללי לא נענה  .באותו
יום החלה פלישת צבאות ערב  ,וכל הכוחות כרעו תחת נטל המשימות  .המטה הכללי עסק בכיבוי
שרפות בכל מוקדי הפלישה ודעתו לא היתה פנויה לעסוק בבעיה שאינה בעלת דחיפות גבוהה .

ב 15 -

במאי עזבו כוחותיו של ' צבא ההצלה ' את אזור לטרון  ,ואילו כוחות הלגיון תפסו את השטח רק
בשעות אחרי  -הצהריים של
אולם  ,כאמור  ,הדבר

בליל

20 - 19

ה 17 -

במאי  .במשך יומיים ניתן היה להשתלט על האזור ולהתבסס בו

;

לא בוצע .

במאי בוצע נסיון אחרון להעביר שיירה במבצע ' מכבי '  .כוח מחטיבת

' גבעתי ' ,

שניסה לתפוס מחדש את כפר לטרון  ,הושב אחורה על  -ידי אש מאורגנת של הלגיון הערבי  .גם
יחידת משוריינים של חטיבת ' הראל '  ,שניסתה לעבור ליד דיר איוב  ,נאלצה לסגת בגלל המחסומים
והאש שניתכה עליה  .בזאת הסתיימה התקופה השנייה של המאבק על הדרך  ,והחלו הקרבות עם
הלגיון

במאי

הערבי  ,שהתבסס
( 162

הממוצע של

יום )

3.5

-

במובלעת לטרון  .בשתי התקופות הראשונות -

הועברו לירושלים

טונות

למשאית ) ;

שנקבעה לאותה התקופה  .רק

ריקים .

מ 15 -

בערך  ,כ 54 -

באפריל ועד

20

ב 15 -

מזה

 229שיירות  -משא ,

12 , 700

שהביאו

טון מזון  ,שהיוו

אחוז מהכמות המינימלית

1 , 860

טון בלבד  ,והעיר התקיימה עליהם עד

יום  .הכמות המינימלית הדרושה לתקופה זו היתה

בעשרת הימים האחרונים

13 , 604

טון אספקה ( לפי

באפריל  ,הונהג קיצוב בירושלים  .באותו יום היו המחסנים כמעט

במאי הגיעו לעיר

ל 150 -

כ 78 -

מ9-

בדצמבר ועד

20

5 , 400

8

ביוני

טון  ,והמנות הוקטנו והגיעו

גרם לחם ליום  .הרעב החל לתת אותותיו בעיר .

ג.
עם פלישת הלגיון הערבי החלה התקופה השלישית במאבק על פתיחת הדרך לירושלים  .תפקידו

העיקרי של כוח הלגיון שהתבסס באזור לטרון  -דיר איוב  ,היה לנעול את הדרך לירושלים  .אולם היו

פתוחות בפניו גם אפשרויות נוספות  :פריצה לשפלה בכיוון דרום  -מערב  ,לחבירה עם הכוח המצרי

או פריצה בכיוון צפון  -מערב  ,לתל  -אביב  .למרות העובדה שפלישתו של הלגיון

ידועה וגלויה ואף על  -פי שכוחות הלגיון הופיעו בצפון  -ירושלים כבר
מהמודיעין הישראלי נוכחותו במובלעת לטרון מאז

ה 17 -

ב 15 -

ב 18 -

;

במאי היתה

במאי  ,נעלמה

במאי  .התצפיות של חטיבת ' הראל ' אמנם

השגיחו בתנועה דו  -סיטרית רבה בכביש רמאללה  -לטרון  ,אולם נתנו לה פירושים מוטעים  .לגבי
' צבא ההצלה '  ,שעזב את אזור לטרון ונע צפונה  -מזרחה לקראת יציאתו מהארץ  ,הניחו שהוא נע

לעבר ירושלים כדי לתקוף את העיר  .ובאשר לתנועת הלגיון בכיוון בית  -סירא  ,לא נתנו דעתם לכוח
זה ולא טרחו לפרש את טיבו  .ערב קרבות

לטרון  ,ב 23 -

במאי  ,מנתה סקירת המודיעין הישראלי את

הכוחות העומדים מולנו כבלתי  -סדירים  .את האמת על נוכחותו של הלגיון למדו כוחותינו בדרך
הקשה .
ב 19 -

במאי הלגיון פתח בהתקפה בצפון ירושלים וכבש בנקל את שיח ' ג ' ראח ואת בית  -הספר

לשוטרים  .כמו  -כן פתח הוא בהתקפות על אזור מנדלבוים ונוטר  -דאם  .הרובע היהודי מותקף ללא
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הרף ונפילתו קרבה  .ב  22 -במאי המצרים הצטרפו להתקפה בדרום העיר וכבשו את רמת  -רחל  .העיר
הופגזה קשה על  -ידי ארטילריה ושריון  ,שהופעלו בתכיפות  .קרבות הבלימה היו בשיאם  .חסימת

הכביש על  -ידי מובלעת לטרון מנעה אפשרות להביא אמצעי  -לחימה  ,מזון ותגבורות לירושלים
ולחטיבת הראל  ,ובעיר החלו לחוש את הרעב .

המערכה על ירושלים בתש " ח

האיום על ירושלים היה נושא למחלוקת ביל קציני המטה הכללי לבין בן  -גוריון  .ידין

 1י ין

טען ,

שהצבא המצרי גדול וחזק ביותר  ,ומהווה סכנה עיקרית בתנועתו לכיוון תל  -אביב  .לכן יש לתת את
העדיפות הראשונה לחזית זו  .מה גם שלדעתו  ,בימים הקרובים לא תיפול ירושלים  .בן  -גוריון

חשש ,

שתחת לחץ הלגיון והמחסור ירושלים כולה  ,או לפחות חלק ממנה  ,יפלו לידי הלגיון ולכן תבע
מאמץ מירבי להצלתה .
העובדה שירושלים התגברה בסופו של דבר ובלמה את הלגיון  ,אינה יכולה לשמש הוכחה

לכך ,

שבן  -גוריון טעה בתביעתו  .לא היתה כל ודאות  ,שירושלים תהדוף את התקפות הלגיון והמצרים .

בתפיסתו של בן  -גוריון את בעיות המלחמה נכללו גם הצדדים החברתיים  ,האנושיים

והמדיניים ,

המעסיקים פחות את אנשי הצבא  .מה גם שבן  -גוריון לא יכול היה לחלוק את האחריות עם מישהו
אחר  .חושיו אמרו לו  ,שנפילת ירושלים עלולה להיות סופה העגום של המלחמה כולה  .כיבוש אחת
משכונות העיר  ,למספר שעות בלבד  ,פירושו מוות אכזרי והתעללות באלפי תושבים  .גם אם מפקדי
הצבא היו בטוחים שזה לא יקרה  ,הוא היה חייב להניח שהדבר אפשרי והוא מחויב לפעול בעוד
מועד למניעת סכנה כזו  .מכאן נבעו הלהט וההחלטיות בהם תבע את הפעולה הבהולה נגד מובלעת
לטרון .

תביעתו של בן  -גוריון לפעול באזור לטרון נראית מוצדקת גם מבחינת התוצאות בשדה  .היוזמות
החוזרות של הכוחות הישראליים נגד מובלעת לטרון שיפרו לאין ערוך את מצבנו בחזית ירושלים

( וראה להלן )  .מקובל לראות את הסיבה העיקרית לכשלון מבצע ' בן נון א ' בכך  ,שחטיבה

7

לא היתה

מאומנת ולא היה לה גיבוש חברתי מינימלי  ,ועל  -כן לא עמדה במשימה  .אמנם החטיבה לא היתה
מגובשת ולא היתה מסוגלת לבצע משימה כה נועזת  .אולם הסיבות למפלה זו לא היו קשורות דווקא
במצבה של חטיבה זו  .את הקרב העיקרי במבצע זה ניהל גדוד

32

מחטיבת ' אלכסנדרוני '  ,שהורכב

ברובו מילידי הארץ  .רמת האימון שלו היתה מתקבלת על הדעת והוא נמנה עם הטובים שבגדודי
הכוח הישראלי  .רמתו הטובה לא עמדה לו בגלל הנסיבות בהן התנהל הקרב  ,וזו הסיבה העיקרית
למפלה  .תכנון המבצע נבנה על ההנחה  ,כי מדובר באויב לא  -סדיר  ,שכוח עמידתו רעוע  .למעשה

הלגיון התמקם במערך מוגן בנוי כהלכה  .האיחור הרב ביציאת הכוחות הפך פעולת  -לילה לפעולת -
יום גלויה  .התגלות מוקדמת של הכוחות ביטלה את גורם ההפתעה והקנתה לאש הסיוע של הלגיון
את היתרון הגלום בה  ,ובכך הוכרע הקרב ולא נותר אלא לסגת  .גורמים הקשורים במצבה של חטיבה
7

השפיעו על גודל הכשלון ועל אופיו  ,אך הם לא גרמו לו  .עם אלה נמנים  -המבוכה שפקדה את

שתי הפלוגות שנתקלו באש האויב ליד בית  -סוסין ; הנסיגה הבלחי  -מסודרת תחת אש האויב ; החוסר
במים

;

המבוכה של פיקוד החטיבה שהביאה לנטישת בית  -ג ' יז  ,שם אף הופקרה קבוצת פצועים .

מתוך

73

ההרוגים היו לחטיבה שבע ,

 , 23ו 50 -

לגדוד  . 32כן נפצעו

 140חיילים  ,וכ 100 -

תיילים

סבלו מהלם  -קרב  .מצבה של ירושלים תבע לא להרפות ולנסות ולכבוש מחדש את המובלעת .
במקום גדוד

32

שחזר לחטיבתו  ,הובא ללטרון גדוד

נון ב ' '  ,שבוצע בליל

3 1 - 30

52

מחטיבת ' גבעתי '  ,והחלו הכנות למבצע ' בן

במאי  .במסגרת ההכנות למבצע זה הוחלט לכבוש את הכפרים בית  -ג ' יז

ובית  -סוסין ולהבטיח בכך את עורפם של הכוחות  ,שיפעלו נגד לטרון  .ואכן שני הכפרים נכבשו
בלילות הבאים  .לכיבוש זה נודעה חשיבות מכרעת בהתפתחות המערכה על ירושלים  .הפרוזדור
שאורכו

כ8 -

ק " מ  ,ושבתוכו נמצאו שני הכפרים  ,הפריד בין חטיבה

7

ממערב לבין חטיבת ' הראל '

ממזרח  .הוא נמצא עתה כולו בשליטה ישראלית  ,ושתי החטיבות חוברו  .הפרוזדור היה צר ,

4

ק"מ

 73ן

 7ילן

יצחק

י

,

רוחבו  ~,וסיורים של הלגיון חדרו לתוכו בלילות  .אולם ניתן היה לעבור בו ברגל  ,ובכמה מחלקיו היו
שבילים ודרכים שאיפשרו נסיעה .
תגבורת של חיילים  ,נשק ותחמושת עבור חטיבת ' הראל ' רוכזה בסביבות חולדה  .בליל

28 - 27

במאי שלחה חטיבת ' הראל ' חוליית  -סיירים דרך הפרוזדור  ,בראשותו של זרובבל ורמל  .הם הגיעו
לחולדה ובלילה שלאחריו חזרו עם פלוגת  -תגבורת של

שלמה שלאוך  .נשק כבד  -תותחי

65

150

איש עמוסים תחמושת בפיקודו של

מ " מ ומרגמות כבדות  ,שהוכנו בחולדה עבור חטיבת ' הראל '

 היה אפשר להעביר בשטח ההררי הקשה ברכב מתאים בלבד  .בשני נסיונות מפרכים ורבי -מכשולים הועברו הכלים  ,בשיירה של ג ' יפים בליל

במפקדת חטיבה

7

 31במאי 1 -

הרעיון של פריצת דרך הררית  .שלמה שמיר ודוד מרקום  ,שהתמנה יום קודם

למפקדה של חזית ירושלים  ,יצאו
28

ביוני  .במקביל החל להתרקם

ב 29 -

במאי לשטח ובדקו את האפשרויות להתוויית הדרך  .עוד ב -

במאי הוזמן דחפור לשיפור הדרכים  .המתכננים לא חרגו עדיין מן הדרישה לדרך לצרכים

מבצעיים

;

אולם המעבר להרחבת הרעיון  -דרך  -אספקה ראשית  -היה קצר וטבעי .

פריצת הדרך איפשרה הבאת

ציוד  ,נשק ואספקה לירושלים בכמויות הולכות וגדלות והביאה

לשינוי ביחסי הכוחות בירושלים  .סכנת הרעב חלפה  .הלגיון הדף גם את ההתקפה שנערכה בליל
31 - 30

במאי  ,אולם ישיבתו במובלעת לצורך נעילת הדרך לירושלים איבדה את טעמה  .בדרך

' בורמה ' תחת אפו  ,זרמו שיירות  -אספקה לירושלים  ,בעוד עיקר עיסוקו היה הגנה על המערך שלו .

הפרוזדור היה עדיין צר  ,וסכנת ניתוק על  -ידי התקפה דו  -צדדית מלטרון ומהרטוב הטרידה את

המטה הכללי  .מבצע ' יורם ' לכיבוש המובלעת  ,שבוצע ערב כניסת ההפוגה הראשונה לתוקפה ( ליל
9- 8

ביוני ) בהשתתפות חטיבות ' הראל ' ו ' יפתח '  ,נכשל בגלל טעות בניווט הכוחות והעדר קשר צמוד

בין שני הכוחות שהשתתפו בהתקפה  .בקרב זה ערכה חטיבת ' הראל ' את ההתקפה האחרונה כדי
שתוכל להוציא את הפצועים הרבים  .באותם רגעים קו הלגיון כמעט והתמוטט  .אילו היה הכוח
השני בקירבת המשלט עליו התנהל הקרב  ,כפי שנקבע מראש  ,היתה ההתקפה מסתיימת בנצחון
מוחץ  .נסיונם של הערבים לתקוף את הפרוזדור מדרום נהדף בסופו של דבר  ,ולאחר ימים אחדים
נפתחה דרך ' בורמה ' למעברן הסדיר של משאיות טעונות  .בכך הושגה אחת המטרות של הקרבות
על

לטרון .

ד.
מבצע ' דני '  ,לאחר ההפוגה הראשונה  ,חרג מגבולות המערכה על ירושלים  .חלק ניכר ממנו הוקדש
לכיבושה של השפלה המרכזית ולהרחבת גבולות המדינה  .גם במבצע זה לא הצליחו לחסל את

מובלעת לטרון  .אולם בעקבותיו חלו שתי התפתחויות חשובות

:

נכבשו משלטים שחלשו על

המובלעת  ,הן מדרום  -מזרח והן מצפון  -מערב  ,וחיסולה נמנע רק משום שהחלה ההפוגה השנייה .

פרוזדור דרך ' בורמה ' הורחב דרומה ומזרחה עד למבואות גוש  -עציון  .נסלל כביש העוקף את
לטרון  ,והובטחה תחבורה סדירה לירושלים .
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בלחימה על הדרך לירושלים היו לכוחות הישראליים  577הרוגים ו  800 -פצועים  .ההישגים
העיקריים בלחימה זו היו  :א ) האספקה שהובאה  ,גם אם לא היתה מספקת  ,הספיקה כדי שהרעב לא

יהיה כבד מדי  ,והעיר תמשיך להילחם .

ב ) ב 17 -

במאי חנו בפרוזדור ובמובלעת שלושה גדודים של

הלגיון ; רק אחד מהם בקווי  -הגנה קבועים  ,ושני האחרים היו פנויים

ליוזמות .

ב 24 -

במאי הלגיון

המערכה על ירחטלים בתש ח  7ללן
"

ריתק גדוד נוסף לקווי ההגנה  ,ונותר לו רק גדוד אחד בעתודה  .עם גמר ההפוגה הראשונה ריתק
הלגיון לקווי ההגנה גם את הגדוד השלישי ונאלץ להעביר גדוד נוסף מירושלים לפרוזדור  .בכך
נמנע מהלגיון לרכז את מאמציו במרחב העירוני של ירושלים  .המעבר ממערך התקפי למערך הגנתי
מעיד על כך  ,שכושר ההכרעה עבר לידי הכוחות הישראליים  ,שהמשיכו לתקוף את הלגיון .

ג)

פתיחת דרך ' בורמה ' שינתה את יחסי הכוחות בעיר  ,ובכך הושגה בעצם המטרה המיידית שהוצבה

לכוחות הלוחמים בלטרון  -לשחרר את ירושלים מאימת הכיבוש הערבי  .ללא הישגיה של
הלתימה על הדרך  ,ירושלים לא היתה יכולה לעמוד במצור .

קרבות הבלימה במרחב העירוני
קרבות הבלימה בעיר נגד הלגיון והמצרים ,

מ 19 -

במאי ועד

 11ביוני  ,הם

שיאי הלחימה של חטיבת
-

' עציוני '  .הכוחות הערביים מנו  3 , 500איש בארבעה גדודים סדירים ו  3 , 250 -איש ביחידות בלתי
סדירות ובשירותים  -ביחס  6 , 750איש  .לעומתם עמדו  1 , 500אנשי חי " ש  1 , 300 ,אנשי חי " ם לוחם
ו 2 , 100 -

טירונים מבוגרים ביחידות

חי " ם

ושירותים  -בסך  -הכל  4 , 900איש  .היתרון הערבי לא היה

רק כמותי  ,כי אם גם איכותי ; גדודי הלגיון היו מאומנים היטב ורעננים  .לרשות הערבים עמדו
תותחי  -שדה ,

44

תותחי

נ " ט 96 ,

"  410 , 2תת  -מקלעים 4 , 750 ,

מקלעים קלים ,
לוחמים היו

5

מרגמות

כ 1 , 650 -

מקלעים בינוניים ,

מקלעים קלים ,

200

רובים ; ומולם היו לכוחותנו -

" 28 , 3

מרגמות

" 534 , 2

1

תותח

תת  -מקלעים ,

16

מרגמות

נ" ט 6 ,

" 13 , 3

1 , 112

מרגמות

מקלעים בינוניים ,

רובים  .כלומר ,

14

36

לכ 3 , 000 -

כלי  -נשק אישיים  .הפער הבולט ביותר היה במלאי התחמושת  .מחסני תחמושת

לנשק קל של הצבא הבריטי  ,ובהם מיליונים של כדורים  ,נמסרו ללגיון הערבי  .גלאב פחה מודה
שלא היה לו כל מחסור או הגבלה בירי מנשק קל  .בממוצע ירו הערבים בכל יום

כל המלאי במחסני הכוחות היהודים היה
כדור  .רק מיום

4

235 , 000

כ 100 , 000 -

כדור  ,והירי הממוצע ליום היה

כ 12 , 000 -

ביוני  ,עם הגיע משלוחי התחמושת הראשונים בדרך בורמה  ,אפשר היה להגדיל

בהדרגה את ממדי הירי  .הערבים ירו

כ 10 , 000 -

פגזי תותחים  ,לעומת

33

פגזי תותחי נ " ט שהיו

ברשות הכוחות היהודיים  .שלושת הקרבות המכריעים בתקופת הבלימה היו  :שער מנדלנוים

במאי

;

נוטר  -דם

כדור .

מ 20 -

עד

24

במאי

;

רמת  -רחל

מ 22 -

עד

26

ב 20 -

במאי .

הקרב בשער מנדלבוים היה מבחן ראשון של קרב  -מגע עם השריון הערבי  ,והוא שימש נקודת -

מיפנה במערכה על העיר .

ב 19 -

במאי הלגיון כבש תוך רגעים אחדים מידי האצ " ל את שיח ' ג ' ראח

ואת בית  -הספר לשוטרים  .החשש שהכוחות לא יעמדו בפני עוצמת השריון והארטילריה

הטריד והדאיג  .בין הקרב בשיח ' ג ' ראח לזה בשער מנדלבוים חלפו

כ 30 -

הערביים ,

שעות  .פסק  -זמן זה נוצל

לחיזוק הקווים בצפון העיר  .יוסף נבו  ,מפקד בכיר בחי " ש  ,התמנה למפקד האזור שלאורך רחוב

שמואל הנביא  ,מול שיח ' ג ' ראח ורחוב סנט ג ' ורג '  .לרשותו הועמדו שתי מחלקות חי " ש ,

4

מחלקות

חי " ם  ,מחלקת גדנ " ע וחוליות נ " ט  ,שציודן כלל פיאטים  ,בקבוקי -מולוטוב וצוותות של מקלענים
מנוסים  .המשוריין היחיד של המחוז הוזעק גם הוא לזירה  .כן מונה שמואל גוטליב  ,ממפקדי
החי " ש  ,למפקד אזור סנהדריה  ,וכוחותיו אורגנו
כאשר הגיע הטור המשוריין של הלגיון  ,שמנה
הוא נכנס לתוך מארב שהוכן

וקל

מחדש .
14

משוריינים

קרביים  ,לקירבת שער מנדלבוים ,

מראש  .הטור הותקף חזיתית על  -ידי אש המשוריין

והמקלעים ,

ומהאגף  -בפגזי  -פיאט  ,מקלעים  ,אש מעמדות ובקבוקי  -מולוטוב שנזרקו מטווח  -מגע  .החיילים

1

יצחק לוי

אזור השער החדש  ,בשוך
הקרבות

נלחמו באומץ  ,הפיקוד נהג בתבונה והתוצאה היתה מעודדת

:

השריון הערבי ברח מהמערכה

בהשאירו בשדה הקרב שלושה משוריינים פגועים  .חיל  -הרגלים של הלגיון הובס על  -ידי אש -
מקלעים  ,שלא נתנה לו להתקרב .
כוחות הלגיון התארגנו מחדש  ,וכעבור שעה ביצע השריון הערבי התקפה אגפית  ,דרך שדה פתוח

בעורף העמדות היהודיות הקדמיות  .גם התקפה זו נהדפה באש  -מקלעים ופיאטים  ,לאחר שהצוותות

החליפו עמדות תחת אש האויב המתקדם  .לנצחון דו  -שלבי זה היתה השפעה עצומה על רוח
הלחימה של הכוחות היהודיים בכל העיר  .הוכח  ,שלוחם אמיץ יכול לנצת את המשוריין והתותח .

למחרת ערך הלגיון התקפת  -רגלים על סנהדריה  .גם התקפה זו נהדפה על  -ידי אש מאורגנת מן
 76ך

העמדות  ,ובשעות הלילה אף הגיחו החיילים מעמדותיהם  ,אבטחו את האזור בו נותרו שני

משוריינים של האויב וגררו אותם פנימה תחת אש תותחי האויב .
בניין נוטר  -דאם נכבש בידי הכוחות היהודיים בליל

19 - 18

במאי  .בשעות הבוקר הגיחו

משוריינים של הלגיון מכיוון שער הפרחים וניסו להתקדם לעבר הבניין  .אש רובים ומקלעים  ,בה

המערכה על ירחשלים בתש " ח

נפגע מרחוק צוות של אחד המשוריינים  ,עצרה את התקדמותם  .הערבים פתחו בירי תותחים
ומקלעים על הבניין .

ב 20 -

במאי התקדם טור  -שריון לעבר הבניין  ,בחיפוי ירי מאסיבי על העמדות

רי

היהודיות  .התקדמותו נעצרה כאשר המשוריין המוביל נפגע מבקבוק  -מולוטוב  ,והטור נסוג .
ההפגזות הכבדות הרסו את העמדות ונקבו חורי  -ענק בקירות הבניין  .למרות זאת  ,הצליחו המגינים
להרחיק את הטור המשוריין  .כדי למנוע את התקדמות השריון לעבר כיכר אלנבי הוחלט להפיל חלק

מבניין הקונבנט  ,שמול נוטר  -דאם  .אולם בגלל האש העזה לא ניתן היה לגשת אל הקונבנט  .הסכנה

שתתחדש התקדמות השריון  ,אילצה את מפקד נוטר  -דאם לפוצץ חלק מהבניין בו ישב  .הפיצוץ גרם
למפולת  ,שכיסתה את הכביש וחסמה את המעבר בו  .ירי תותחים ועשרות מקלעים על נוטר  -דאם
נמשך בלי הרף גם

ב  21 -וב 22 -

במאי  .ההרס בבניין הלך

ורב  ,וחורים עצומים נפערו בו  .ב 23 -

במאי

התגברו ההפגזות  ,והחלה הסתערות חיל  -רגלים  ,שנמשכה במשך כל שעות היום  .כולן נהדפו באש
חסכונית אך יעילה מתוך העמדות ההרוסות .
ב 24 -

בבניין ,

במאי הופעלו נגד הבניין יחידות נוספות של תותחים ומקלעים  .מבול הקליעים שפגעו
נפץ  -פגזים וירי  -תותחים שנמשכו ללא הרף  ,חיפו על התקדמות שתי פלוגות מהגדוד

השלישי של הלגיון  ,שהגיעו עד לגדר שהקיפה את הבניין ואף חדרו לחצרו  .אז החל קרב  -רימונים
נואש  .לעזרת התוקפים הגיע משוריין  ,שניצב ליד קירות הבניין  .ירי של פגזי ' דוידקה ; והצתת

המשוריין בבקבוקי  -מולוטוב עצרו את התוקפים  ,שסבלו אבדות כבדות  .לפי גלאב פחה  ,נפגעו
בהתקפה זו כמחצית מאנשי הכוח התוקף  ,והוא נאלץ להפסיק את ההתקפה  .גם אחר  -כך הבניין

הופגז קשה  ,אבל הערבים לא העזו להסתער עליו  ,לאחר הנסיונות שעלו להם ביוקר כה רב .
במשך כל ימי ההתקפה לא עלה הכוח היהודי בבניין על שתי מחלקות מוקטנות  ,שלרשותן שני

מקלעים ( אחד מהם ירה רק אש בודדת )  .משמעת האש היתה חמורה בגלל מחסור בתחמושת ,
והאנשים החליפו עמדות ללא הרף בגלל ירי ופגיעה בעמדות  .היה זה מבחן חמור ליכולת העמידה
של החיילים  ,והם עמדו בו בכבוד רב  .יצחק רבין  ,אשר ביקר בבניין
משם

:

ב 24 -

במאי  ,אמר לי בשובו

' הפלמ " חאים לא היו עומדים ככה בבניין  ,כפי שעומדים בו הירושלמים ' .

בקרב על רמת  -רחל  ,שנמשך קרוב לשבוע  ,הובטחה השליטה היהודית על דרום  -ירושלים ועל
השטחים הנרחבים שנכבשו במבצע ' קלשון '  .הכוח הערבי מנה קרוב לאלף איש  -גדוד מצרי

מוקטן  ,פלוגה של הלגיון  ,כמה מאות בלתי  -סדירים ופלוגה של ' צבא ההצלה '  -ולרשותם עמדו
15

משוריינים קרביים ותותחים  .הפגזות כבדות על רמת  -רחל החלו

בנייני המשק  ,נהרגו פרות ותרנגולות למאות  .משעות הבוקר  ,ביום

ב 19 -

22

במאי  .בהפגזות אלו נהרסו

במאי התגברו

ההפגזות  ,והיה

ברור שהסתערות  -רגלים קרבה  .חולשת המפקד  ,שעזב את המשק ויצא למטה החבל כדי לדרוש
תגבורת  ,גרמה לכך  ,שכאשר החלה ההתקפה הערבית  ,אנשי המשק לחמו תחילה יפה וגרמו לערבים
אבדות כבדות  ,אך בסופו של דבר נסוגו בחוסר  -סדר  .בשעת הנסיגה הם נפגעו קשה מאש שנורתה

מצור  -באחר  .הנסיון להביא הגבורת למשק נכשל גם הוא  ,כאשר פגז נ " ט פגע בכלי  -רכב של חיילי
התגבורת  .הערבים המשיכו להמטיר אש על המשק הריק וחדרו לתוכו לאחר כשעתיים  .בערב ערכו

שתי מחלקות של ' מוריה '  ,בפיקודו של יהושפט הרכבי  ,התקפת  -נגד וכבשו את האזור  .אנשי רמת -

רחל הובאו למשק ואורגנו לעמידה בתוכו  .אולם לפנות בוקר עזבוהו  ,ושוב נותר המקום ריק  .לאחר
מספר שעות של הפגזה וירי כבד חדרו הערבים שנית לתוך המשק הריק  .בשעות הערב

( ב  23 -במאי )

נערכו שוב שתי מחלקות של ' מוריה '  ,ובהתקפת  -נגד נכבש המשק שנית  .משה ירקוני  ,מפקד  -פלוגה
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יצחק לר

מגדוד ' 73וריה '  ,התמנה למפקד האזור  ,ולפקודתו הובאו מחלקת מפקדי -כיתות של החי " ש ומחלקה

מוגברת של האצ " ל  ,בפיקודו של יהודה לפידות .
ב 24 -

במאי המשיכו הערבים בהפגזה כבדה ובירי בלתי  -פוסק על המשק  .הצחנה של פגרי

הבהמות וצלפי התרנגולות היתה בלתי  -נסבלת  .תחת לחץ הערבים עזבה יחידת האצ " ל את הקטע
המזרחי של המשק ונסוגה ברובה לבניין המרכזי בקטע המערבי  .הערבים הצליחו לסגור על אנשי
הקטע המערבי  ,והמשק נותק  .בשעות הערב התארגן כוח של פלמ " ח וחי " ש להתקפת  -נגד שלישית .
הפלמ " ח הסכים להיכנס לפעולה  ,בתנאי שיקבל את האחריות על הגיזרה  .פלוגה של גדוד

5

מחטיבת ' הראל '  ,בפיקודו של יהודה דריקסלר  ,ושתי מחלקות מגדוד ' מוריה ' בפיקודו של חיים

הלברייך  ,תקפו בשעות הערב  ,גירשו את הערבים שצרו על המשק מצד צפון והקימו חיבור עם
האנשים בבניין המרכזי  .הנסיון לכבוש את הקטע המזרחי לא עלה יפה  ,והוחלט לבצעו בשעות
הלילה .

במשך הלילה עשו הערבים נסיונות  -חדירה  ,שנהדפו אך גרמו אבדות  .יחידת האצ " ל  ,שהיו לה

נפגעים רבים  ,שוחררה ועזבה את המקום  .בליל

26 - 25

במאי הוצאו הערבים מהקטע  ,והמשק כולו

עבר לידיים יהודיות  .כן נערכה התקפה על מנזר מר אליאס  ,ששימש בסיס להתקפות על רמת  -רחל .

אמנם ההפגזות והירי נמשכו  ,אולם הערבים לא חידשו עוד את הסתערויותיהם על המשק .

במאי נמנו

45

גוויות של ערבים מסביב למשק ,

אבדות קשות -

40

וב 25 -

במאי -

35

ב 23 -

גוויות  .גם כוחות המגינים סבלו

הרוגים .

הכוחות היהודיים לא הסתפקו בהגנה בלבד וערכו שלוש התקפות לכיבוש שיח '  -ג ' ראח  .אמנם
השכונה לא נכבשה  ,אולם הלגיון עבר להגנה באזור הצפון  ,בעוד שהיוזמה ניטלה ממנו  .ההפגזות

הכבדות שנתכו על ירושלים בימי קרבות הבלימה  ,גרמו הרס רב וחורבן בעיר  .לפי אומדן זהיר  ,נורו
על העיר
ל 200 -

כ 10 , 000 -

פגזים מתותחי  -שדה  .בהפגזות אלה נהרגו

חיילים נהרגו בתקופה זו בתוך

פתיחת דרך

' בורמה '

169

אזרחים ונפצעו

1 , 018

העיר  ,רובם מהפגזות ; נפצעו קרוב ל 400 -

איש  .קרוב

חיילים .

איפשרה לשפר את הציוד  ,להגדיל את מלאי התחמושת ולגבור על הרעב .

בכל זאת  ,הפסקת האש באה בעיתה  ,בגלל העייפות הרבה של הכוחות והסבל של האוכלוסייה
ממחסור במזון ומההפגזות .

ארגוני הפורשים
עם החלטת האו " ם על הקמת המדינה היהודית התחילה תקופת קיומו הממלכתי של היישוב  .בניית
מוסדות השלטון העצמאי החלה  ,ושותפו בה כל המפלגות והזרמים הפוליטיים המאורגנים .
ה ' הגנה ' הפכה להיות צבאה של המדינה ההולכת וקמה תוך כדי מלחמה לחיים ולמוות  .היסוד

הוולונטרי עליו היו בנויים חיי היישוב  ,פינה את מקומו ליסוד החוקתי  ,שקבע את חובות האזרח
למדינה  .הגיוס לצבא בוצע על בסיס צווים  ,שקבעו את חובת ההתגייסות וסדריה  .לא היה עוד מקום
לקיומן של מסגרות צבאיות  ,שאינן מקבלות את מרות מוסדות המדינה .
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שריי מהפכני זה הביא לפירוק האצ " ל והלח " י ולהתגייסות חבריהם לצבא  .פירוק זה היה מלווה
משברים  ,בכל חלקי הארץ  ,אולם בסופו של דבר בוצע עד תום  .לא כך היה הדבר בירושלים  ,בה
עמדו שני הארגונים על קיומם הנפרד והמשיכו להתקיים עד ספטמבר

, 1948

ואז פורקו בכוח על -

ידי הצבא  .הפרישה התמידה אפוא דווקא בירושלים  ,שמצבה היה קשה במיוחד ואיחוד הכוחות
נדרש בה יותר מבכל מקום אחר .

המערכה על ירחטלים בתש" ח 7
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בירושלים היה דרוש פיקוד אחיד  ,שליטה מלאה על כל הכוחות וריכוז כוחות מירבי  .קיום
מסגרות צבאיות

נפרדות  ,הפועלות על דעת עצמן  ,שיבש והפריע לביצוע תכניות הפיקוד הצבאי ,

החליש את כוח העמידה וגרם מבוכה  ,חוסר  -סדר ופיצול בקרב תושבי העיר .
הטענה שקיומם הנפרד של ארגונים אלה בירושלים היה דרוש לשם המלחמה בבריטים

ולהבטחת שמירתה של ירושלים לעם היהודי  ,אינה עומדת במבחן העובדות  ,וקודם כל משום
מיעוט כוחם  .כוחו הלוחם של האצ " ל בעיר היה  90איש  ,מהם רק מחלקה אחת כשרה לפעולות

נועזות  ,והיתר טירונים שאימונם לקוי  .הידע הצבאי של המפקדים היה דל  .ללח " י היו

כ 50 -

לוחמים

אמיצים ונכונים  ,אך חסרי ידע צבאי  .נשקו של האצ " ל הספיק בקושי לציוד מחלקה אחת  .וביום
פלישת הלגיון הערבי  ,כאשר התנהלו בעיר קרבות  -הכרעה כבדים  ,לא יכלו לצייד יותר מפלוגה
אחת  .בתקופת ההפוגה הראשונה הגיעו לירושלים

של האצ " ל

ל 250 -

כ 150 -

לוחמים מהשפלה ואז גדל כוחו הלוחם

איש .

שני הארגונים ביצעו פעולות  -טרור נגד בריטים שעברו ברחובות או נסעו בכלי  -רכב  ,אך הם לא

חלמו על פעולה רבתי להוצאת הבריטים מהעיר  .הבריטים ישבו בירושלים עד

14

במאי  .מאחר

שפעולות הטרור נגדם הגבירו בהם את רגשות השנאה והנקמה  ,הם התמידו בפעולות  -איבה נגד
יהודי העיר  .מדיניות המוסדות הלאומיים התבססה על ההנחה  ,שהערבים הם האויב העיקרי  ,ולאחר

הפינוי הבריטי יהיה היישוב חייב לעמוד נגד פלישת צבאות  -ערב  .הנחיתות בנשק ובכוח אדם חייבה

לשמור על כל הכוחות לשלב השני  ,המכריע  .החרפת הסכסוכים עם הבריטים הביאה לאבדן אנשים

ונשק  ,שהיו דרושים בשלב השני  ,והיה הכרח להימנע מכך בכל מחיר  .שני הארגונים המשיכו
להחריף את היחסים עם הבריטים והביאו להתנגשויות חסרות  -תכלית עמהם  ,שרק החלישו את
הכוחות  .בכמה מקרים גילו הבריטים רצון טוב ובאו לעזרת יהודי העיר  ,וניתן היה לפתח מערכת -

יחסים עוינת פחות .
היו ליהודים ידידים לא  -מעטים בקרב הבריטים  .רובם הגדול של החיילים הבריטים לא היה להם
עניין במלחמה נגדנו

;

דאגתם העיקרית היתה לצאת חיים מהארץ  .ה ' הגנה ' ציוותה שלא לפגוע

בבריטים שאינם משתתפים בפעולות  -איבה נגד יהודים  ,וכך נהגה  .אולם המשך פעולות הטרור נגד
כל בריטי מצד הארגונים הפורשים הביא נזק רב .
ההסכמה להשלים עם בינאום ירושלים היתה מותנית בביצוע בלתי  -מופרע של החלטת האו " ם ,

על כל חלקיה  ,כולל הקמת המדינה היהודית  .משסירבו הערבים ואחזו בנשק  ,בוטלה הסכמה זו
מאליה  ,והיה ברור שגורלה של ירושלים יוכרע בשדה הקרב  .אם היו מנהיגים שראו בבינאום העיר

את המוצא היחידי  ,היה זה משום שלא האמינו שיהיה אפשר למנוע את כיבושה על  -ידי

הערבים ,

בגלל חולשת הכוח היהודי בעיר  .בהתבדלותם תרמו האצ " ל והלח " י לחולשה זו  .בן  -גוריון והמטה
הכללי ניהלו את המלחמה על ירושלים כמו על כל אתר אחר בארץ  ,ובהנחיות ופקודות המטה
הכללי ( ' תכנית ד ' ) המטרה היתה להשתלט על העיר ולצרפה לשטח

המדינה .

בן  -גוריון נמנע מהכרזה על הכללת ירושלים בשטח המדינה מכיוון שלא רצה לגרום לעימות
) 7ן

בלתי  -הכרחי עם האו " ם  .הוא האמין ביצירת עובדות  ,שלפיהן ייקבעו אחר  -כך הגבולות  .בדצמבר
, 1949

כאשר העימות היה בלתי -נמנע  ,הכריז בן  -גוריון על ירושלים כבירת המדינה  .הכרזתו זו

נשענה על העובדה  ,שהיה שלטון עברי יציב בעיר  .באותו יום אצ " ל לא היה קיים עוד  ,וגם לפני  -כן

עזרתו לא היתה דרושה לבן  -גוריון  .אילו באמת הפקירה ממשלת ישראל את

ירושלים  ,כפי שטענו

~

תור למים בתקופת
המצור  ,יוני

1948

הארגונים  ,כלל לא ברור מה יכלו שני הארגונים לעשות  ,כי לא היה בכוחם לעמוד נגד הכוח הערבי

הסדיר יותר מיום או יומיים  .במציאות אין כל אחיזה לטענתם  ,כי בכך מילאו תפקיד מיוחד .
בראשית המלחמה ביצעו האצ " ל והלח " י מספר פעולות נועזות נגד הערבים  .פעולות אלו בוצעו
בידי חוליות קטנות של אנשים אמיצים  ,שהשליכו מטעני חומר  -נפץ אל תוך הקהל הערבי  .אולם

כאשר נסגרו המעברים ונוצרו קווי -לחימה רצופים התגלתה חולשתם  .הם עסקו בהחרמת

מזון ,

בגדים ורכוש אחר  ,שהיה דרוש להם לקיום יחידותיהם  ,וזאת בניגוד לסדרים שקבעה ועדת המצב
הירושלמית  .אופיר מודה  ,שהוועדה הקציבה לאנשי האצ " ל את חלקם באספקה  ,לפי המגיע להם .
למרות זאת  ,הם גייסו כסף מהתושבים באיומים ובכוח  ,פרצו ושדדו חנויות ומחסנים והיוו גורם

מפחיד  ,מפצל  ,שפורר את אחדות העורף האזרתי .
בדיר יאסין נחלו ארגונים אלה כשלון כפול  .עצם ההתקפה על כפר שנחתם עמו הסכם  ,ואשר

תושביו שמרו על פרטיו כהלכה  ,היה מעשה של הפרת  -אמונים וכחש  .גם במבחן הצבאי לא עמדו
כראוי  .הם לא ידעו לכבוש כפר מופתע  ,שאך תושביו בלבד הגנו עליו  .מפקדיהם בכפר לא שלטו
על החיילים  ,ואלה לא ידעו כיצד להתנהג בשדה  .מכאן נובע מניין האבדות הגדול והפנייה לעזרת
ה ' הגנה '  .לאתר ירי הפגזים על  -ידי הפלמ " ח כל הכפר היה בידיהם  .הם ערכו טבח ושוד באוכלוסייה
180

האזרחית והכתימו את שמו של הלוחם העברי .
לקראת פלישת הלגיון הערבי חשו מפקדי האצ " ל  ,שאין בכוחם להוות גורם עצמאי במערכה

הקרובה וחתמו -על הסכם עם ה ' הגנה '  ,לפיו יוטלו עליהם תפקידים תחת פיקוד מטה המחוז של
ה ' הגנה '  .בקרב הראשון נגד הלגיון הערבי התגלתה חולשתם ככוח צבאי  ,והם נסוגו בבהלה ללא

המערכה על ירושלים בתש " ח
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קרב של ממש  .אחר  -כך שותפו בקרבות שונים במסגרת כוחות ה ' הגנה '  .מחלקה מוגברת נשלחה

לרמת  -רחל ולחימתה צוינה לטובה  .האצ " ל שותף במבצע ' קדם ' לכיבוש העיר העתיקה  ,אך זה
הסתיים באכזבה  .מפקדי הלח " י לא שיתפו פעולה עם כוחות המחוז אפילו בימי קרבות הבלימה  .הם
הכינו לעצמם תכניות  ,שהיו למעלה מכוחם הזעיר  ,ואף התנגשו בתכניות ה ' הגנה '  .נסיונם לכבוש
את נוטר  -דאם ולהשתלט על כיכר אלנבי הסתיים בכשלון ובאבדות

כבדות  ,והם

קראו ל ' הגנה ' לבוא

לעזרתם  .בגלל אבדותיהם לא השתתפו עוד בקרבות הבלימה  .רק לאחר ההפוגה הראשונה  ,בתקופת

עשרת ימי הקרבות  ,הסכימו לפעול כמסגרת כוחות המחוז  .נסיונם לכבוש את בית  -מזמיל

נכשל ,

ופלוגה אחרת מגדודי המחוז ביצעה את הכיבוש למחרת .
עם הכרזת ההפוגה השנייה הם המשיכו להתכנס במחנותיהם ללא כל טעם ותכלית  .בכך הפרו את

ריבונות המדינה ואת חובתם להתגייס לצבא ההגנה לישראל  .יוצאי הלח " י רצחו את

ברנדוט ,

המתווך מטעם האו " ם  ,ופיזור שני הארגונים בכוח היה בלתי  -נמנע .
ארגון ה ' הגנה ' נבנה מלכתחילה על בסיס כפיפותו למוסדות השלטון הנבחרים עוד בתקופה של

' מדינה בדרך '  .משום כך היה המעבר של ה ' הגנה ' לתפקיד של צבא המדינה טבעי וחסר  -משברים .
הארגונים הפורשים היו מסגרות צבאיות עם קו מדיני עצמאי  ,שלא נשמע ואף לחם במסגרות
הנבחרות הדמוקרטיות של היישוב  .המשך קיומם לאחר החלטת האו " ם והכרזת המדינה חתר תחת
המבנה הדמוקרטי שלה  ,בו אין לצבא זכות להתוות מדיניות .

בעיות הפיקוד במחוז ירושלים
במשך תקופת המלחמה היו לירושלים שלושה מפקדים  -ישראל עמיר  ,דוד שאלתיאל ומשה
דיין  .עמיר הגיע לירושלים

ב , 1946 -

לאחר שלא היה בעיר מפקד במשך חודשים ארוכים וסניף

ה ' הגנה ' בה כמעט ושותק  .הוא עסק בהקמתו מחדש ובחיזוקו ועשה מלאכה נאמנה  ,אך היא לא

נשלמה עד פרוץ המלחמה  .עמיר הצליח לארגן מחדש את ' חיל המשמר '  ,לגייס ל ' הגנה ' מספר גדול
של חיילים שחזרו לארץ עם שחרורם מהצבא הבריטי  ,וסטודנטים מהאוניברסיטה העברית  .הוא
גיבש את מסגרת ' חיל  -השדה ' ( החי " ש ) והגביר את אימוניו  .הקים מערכת  -קשר סטאטית  ,שפעלה
היטב במשך ימי המלחמה .

עמיר היה שייך לדור המפקדים הוותיקים של ה ' הגנה '  ,שהתאפיינו במסירות ללא גבול  ,מופת
אישי ,

מעורבות חברתית וכושר  -עמידה  .לפני בואו לירושלים מילא בהצלחה שורת תפקידים

אחראיים  -מפקד מחוז השרון  ,מנהל התעשייה הצבאית  ,ראש הש " י .

הוא זכה להערכה אישית

גבוהה גם בירושלים  .אולם דור זה לא התקדם באותה מידה בצד המקצועי של תורת הלחימה  ,כפי
שעלה בידם של המפקדים שצמחו בנוטרות  ,בפו " ש  ,בבריגדה ובפלמ " ח .

בעיותיה של ירושלים היו חמורות מאוד  :הצורך בגיוס כל משאביה ובהשלטת אורח  -חיים של
שעת  -חירום היה בהול ; היה הכרח להקים כוח צבאי גדול ומאומן ; היה צריך לתת תשובה  ,לעתים
מיידית  ,ליוזמות הערבים ולמבוכה המתגנבת לשורות המחנה היהודי ; דרוש היה תכנון של הגנת
המחוז ושל סדר הכוחות שלו  .כל אלה לא זכו לתשובות הולמות בזמן המתאים  .המשקע שהשאירו
הימים הראשונים של המלחמה בירושלים  ,והעדר משטר צבאי מובהק במטה המחוז הכתיבו את

חידושו של הפיקוד בעיר  .יהושע גלוברמן  ,מפקד בכיר ב ' הגנה '  ,נשלח לירושלים והמליץ על
חילופי מפקדים

ב6 -

בדצמבר .
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רחוב אוהל  -משה בימי
המצור

דוד שאלתיאל  ,מחליפו של עמיר  ,קיבל את הפיקוד קרוב למחצית פברואר  ,יותר מחודשיים
לאחר ביקורו של גלוברמן  .העובדה שהדיונים על המועמד המתאים וההחלטה למנותו ארכו זמן כה
רב  ,אינה מדברת בזכות המטה הכללי  .סחבת ארוכה ליוותה גם את מינויו של משה דיין במקום

שאלתיאל  .כידוע  ,פרץ סכסוך גלני בין קציני המטה הכללי לבן  -גוריון על רקע המינויים שבן  -גוריון
החליט עליהם

ב 30 -

ביוני  .מקורו של הקושי היה בכך  ,שבן  -גוריון וישראל גלילי היו שייכים לשתי

מפלגות יריבות ; בעיות של מינוי מפקדים לא היו רחוקות מחישובים מפלגתיים  ,והמיבנה של ניהול
ענייני הבטחון היה אז מעוות בעיקרו  .כהונתו של גלילי בצמרת המטה הכללי  ,כשהוא ספק מפקד

ראשי ספק נציב השלטון האזרחי  ,היא שארית היסטורית מתקופת ה ' הגנה '  ,שמפקדתה נוהלה בידי

נציגי -ציבור  .העובדה שבין הסמכות החוקית העליונה  ,שר הבטחון  ,האחראי בפני הממשלה על
ניהול המלחמה  ,לבין המטה הכללי  ,קיימת סמכות אזרחית  -פוליטית נוספת  ,והאיש המחזיק בה הוא

יריב פוליטי  -הביאה את המשחק המפלגתי לתוך המטה הכללי  .ישראל גלילי היה מנהיג מוכר
ומקובל על צמרת ה ' הגנה ' וזכה בה לאהדה ולהערכה עמוקה  .טבעי על  -כן  ,שרבים וטובים

התקוממו נגד פגיעה בו  .אולם ביסודה לא היתה זו בעיה אישית  ,אלא שאלה של מיבנה ממלכתי

תקין .
קשה להכריע בשאלה  ,האם היו לשאלתיאל התכונות הדרושות למפקדה של ירושלים באותה

התקופה  .לפני בואו לירושלים מילא שאלתיאל תפקיד של מפקד הש " י  .תפקיד

זה  ,אחד החשובים

ביותר ב ' הגנה '  ,מילא בהצלחה לא  -מבוטלת  ,שהעידה על כישוריו  .אולם הוא לא היה מודע לכך ,
שהסמכות אינה עניין רשמי  ,אלא קודם כל נכס מוסרי הבנוי על מופת אישי  ,וכי שיתוף  -פעולה
הדוק עם צמרת המפקדים של המחוז היא הדרך היחידה להעלאת רוח הלחימה והמשמעת בקרב
חייליו  .שאלתיאל פעל דרך קציני המטה שלו ולא קיים קשר שוטף עם חבר קציני השדה  .הוא דרש
11 2

~

נאמנות אישית ובביקורת עליו ראה חתירה תחת סמכותו .
ב5 -

באפריל הוציא שאלתיאל פקודת נוהל כדלקמן

:

כדי לאפשר לי התנאים להתמסרות יתר לניהול המלתמה במחוז ירושלים החלטתי לקבוע

:

כל ענייני החטיבה והמחוז ירוכזו בשתי מסגרות  .הענף הטקטי בראשותו של ציון אלדד

המערכה על ירחבלים בתש " ח

?(//

יכלול אגף המבצעים והפיקוד על שלושת גדודי החי " ש  ,על החי " ם ונועם ; אגף המינהלה
בראשות יהונתן

( סתווי ) ,

שיהיה אחראי על אגף המינהלה והשרותים  .אלדד ויהונתן

אחראים בפני על עבודתם הסדירה של כל מחלקות החטיבה והמחוז  .פגישותי עם מפקדי

היחידות תתאפשרנה רק לפי הזמנתי  ,לפי הזמנת אלדד או יהונתן  ,או לפי בקשה שתועבר

אלי על ידי אלדד או יהונתן .
שאלתיאל האמין כי בכך שהוא מגביה ומרחיק את עצמו מפיקודיו  ,הוא רוכש יתר סמכות ויכולת .
שיטה זו מסבירה את סיבת הכשלונות בניהול ובפיקוד  ,שאירעו בתקופת כהונתו בירושלים  .אם
להוסיף לכך את חולשתו כטקטיקן וכקורא של נתוני  -שטח  ,מובן מדוע רבות מתכניותיו לא היו
מציאותיות .

ב 4-

במארס נשלחה מחלקת חי " ש לכביש רמאללה  -לטרון  .שאלתיאל הוזהר על ידי

מג " ד ' מוריה '  ,על  -ידי מפקדים אחרים ( וביניהם גם

על  -ידי ) ,

שהאנשים לא יצליחו לחזור חיים  ,אך

הוא עמד על דעתו  .לאחר שהמחלקה הושמדה  ,אסף שאלתיאל את המפקדים הממורמרים של
החי " ש וטען בפניהם  ,שהוא פעל לפי פקודה וכי המלחמה תובעת קרבנות  .למפקדים  ,שיחידותיהם
היו זבות דם זה שלושה חודשים  ,נשמעו הדברים כפגיעה בכבודם  .היה זה בקיע ראשון באמון
שניתן

בו .

כבר עמדתי על ההתקפה הכושלת על מגדל דוד  ,שנערכה בליל

סיכוי להצליח .

כ 15 -

18 - 17

במאי שלא היה לה כל

ביולי הודיע שאלתיאל על התקפה לכיבוש העיר העתיקה  ,העומדת להיערך

ערב ההפוגה השנייה  .תכנית המבצע היתה בנויה על פריצה דרך השער החדש ופיצוין החומה על  -ידי
מטענים חלולים  .היתה זו חזרה שונה במקצת  ,על תכניתו לפריצת שער יפו מן

ה 18 -

במאי וכושלת

כמוה  .טובי המפקדים שנכחו בישיבה עמו  ,הביעו את התנגדותם ואת בטחונם בכשלון

המבצע .

הציעו לו להפעיל את הכוח  -שני גדודים  -במבצע של פשיטה בחזית רחבה על שיח ' ג ' ראח

והגבעה הצרפתית  .עם כיבושן תיפול העיר העתיקה בלי קרב  ,בגלל התמוטטות המערך הערבי .

מעניין  ,שתכנית הפעולה לא הובאה לידיעתו של ידין  ,וכי שאלתיאל הסתפק בכך שסיכם עם בן -
גוריון שיכבוש את העיר העתיקה  .נסעתי במיוחד למטה הכללי על  -מנת לגרום לשינוי התכנית .
כאשר קיבל שאלתיאל מברק מידין הפוקד עליו להעדיף את שיח ' ג ' ראח על העיר העתיקה  ,הוא

התעלם מהפקודה  .סופו של המבצע היה  ,כצפוי  ,כשלון מכאיב ומיותר  ,שפגע קשה ביוקרתו ,
לקראת סיום כהונתו

בירושלים .

היו לשאלתיאל גם הרבה החלטות נכונות ומבצעים מוצלחים  .כך  ,למשל  ,הוא היה נאמן
למשימה של יצירת רצף טריטוריאלי ואף ביצע אותה בשלמותה בדרום העיר ; הוא דרש  ,בצדק ,
לפנות את גוש  -עציון ולהביא את מגיניו לירושלים .

אי  -אפשר לקבוע  ,כי שאלתיאל נכשל בתפקידו ; עובדה היא  ,שירושלים היהודית הדפה ובלמה

את הלגיון הערבי ואף הרחיבה גבולה  .אך אין לי ספק  ,כי בכוחות שעמדו לרשותנו  ,ניתן היה להשיג
הרבה יותר  .שאלתיאל לא הצליח ללכד את צוות המפקדים שפעלו תחתיו ; הוא לא הצליח להפיח
רוח  -לחימה ותעוזה בחייליו ; יחסיו עם פיקוד הפלמ " ח  ,שהיו מלאי משטמה  ,מנעו שיתוף  -פעולה ,

שיכול היה להוליד הישגים רבים  .מה שהושג  ,הוא רק חלק קטן ממה שניתן היה

להשיג .

לאחר הכיבוש הנועז של רמלה ולוד הלך שמו של דיין לפניו  ,וכאשר הגיע לירושלים היו

הציפיות רבות  .ואמנם הוא הצליח לרענן את האווירה בחטיבתו ולהעלות את רוח הלחימה שלה ; אך

המבצעים שערך  ,הביאו אכזבה .
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יצחק לוי

הנסיון  ,שבוצע בניגוד לדעת קציניו מוותיקי הבריגדה  ,לכבוש את גבעת ' ארמון הנציב ' נכשל
והסתיים באבדות כבדות  .הכשלון נבע מנתוני השטח  ,שהותירו בידי הערבים שליטה על הגבעה
שכבשה חטיבתו של דיין  .קצין המבצעים של החטיבה האשים את דיין בגלוי  ,שאין לו הידע הדרוש
לניהול מבצעים  .נסיון נוסף לכבוש בית מבוצר בעמק קדרון נכשל גם הוא .
הלגיון הפר מדי יום את הפסקת האש של תקופת ההפוגה והטריד קשה את המערך היהודי  .נוכח
התנהגות תוקפנית זו חתר דיין ללא הרף לקבלת היתר לכבוש את ירושלים כולה  .אך המטה הכללי
התיר לו תגובות מקומיות בלבד  .לקראת מבצע ' חורב '  ,באוקטובר

, 1948

ניתנה לדיין הרשות

להתקדם בדרומה של ירושלים ולכבוש את בית  -ג ' אללה  .נסיון שלישי  -הגדול מכולם  -להגיע

לבית  -ג ' אללה דרך דיר כרמיזן  ,שבמהלכו הופעלה כמעט כל חטיבתו  ,נכשל גם הוא  .מסע  -לילה של
הכוח

העיקרי  ,שנערך כטור

מתמשך  ,מסורבל  ,איטי ובלתי  -ניתן לשליטה  ,הוא שגרם לכך  .טענתו

של דיין היתה  ,שקציני חטיבתו אינם טובים  ,אינם אמיצים דיים  ,ומכאן הכשלונות ; אך הרי מחובתו
של המפקד הבכיר לדאוג להסדרים ולמערך המבטיח שחייליו יילחמו כראוי .
היה עוד מבצע רביעי של

מוצלח  ,והלגיון סבל אבדות

התקפת  -תגמול על המאוזוליאום בשטח הר  -ציון  .מבצע זה היה

כבדות  ,כ 60 -

הרוגים  .מבצע זה הוא שהביא  ,בסופו של דבר  ,את הלגיון

להקפדה על הפסקת האש  ,ואחר  -כך למשא  -ומתן .
לעומת זאת  ,התגלה דיין במיטבו במשא  -ומתן ובמגעים מדיניים עם עבר  -הירדן  .מגעים אלו
צמחו הודות לרעיון שלו  ,שנולד תוך כדי פגישות  -מפקדים בענייני הפסקת האש  .המשא  -ומתן

המדיני התנהל בתכיפות  ,היה מלא שיאים דרמטיים והסתיים בהסכם  ,לפיו קיבלה מדינת ישראל את
ואדי ערה ואת שטח הרכבת מירושלים בכיוון תל  -אביב  .בעיר עצמה קיבלנו בדרומה שטח נרחב
למדי  .כן הביא לשחרורם המוקדם של השבויים  ,עוד לפני החתימה על הסכם שביתת

הנשק .

הצלחתו במשא  -ומתן זה השכיחה במידה רבה את המעידות המבצעיות שלו והבטיחה את
התקדמותו המהירה לפיקוד על צה " ל ולחברות בממשלה .

סיכום
במערכה על ירושלים אף אחד מהצדדים הלוחמים לא השיג את מטרותיו במלואן  .העיר נותרה

חצויה  :הרובע היהודי ושיח ' ג ' ראח נותרו בידי הלגיון ; הר  -הצופים היה מנותק מהחלק שבשליטה
יהודית  ,לעומת זאת  ,נפל בידי הצד היהודי שטח נרחב של שכונות ערביות  -קטמון  ,בקעה  ,אבו -

טור  ,המושבה הגרמנית  ,עין כרם  ,מלתה ובית  -צפאפה  .הכוחות היהודיים אף השתלטו על מרכז

העיר  -מגרש הרוסים  ,כיכר אלנבי ורחוב יפו לכל אורכו  .לכאורה  ,מצב זה הזמין את חידוש
מאמצי האו " ם לבינאום העיר  .אך העובדה שהן הערבים והן היהודים היו מעוניינים לשמור על
אחיזתם והישגיהם בעיר ולא היו מוכנים לוותר עליהם  ,הביאה לגסיסתה המתמשכת של תכנית זו .

בכל זאת היו הישגי הצד היהודי גדולים בהרבה מאלה של זה הערבי  .ראשי היישוב השלימו מראש
עם קיומה של אוכלוסייה ערבית גדולה בעיר ולא יזמו התקפה עליה  ,אלא בהגובה על פעולות
184

האיבה מצידה  .הערבים הם שהתקיפו את היהודים בעיר על  -מנת לחסלם ולהפוך את ירושלים לעיר
ערבית טהורה  .ההישגים הגדולים היו אפוא שמירה על ירושלים היהודית  ,הרחבת גבולה  ,כיבוש
השטחים שהפרידו בינה לבין היישוב היהודי בשפלה  ,וחידוש ימיה כבירת ישראל .

המערכה על ירושלים  -הערות
נתנאל לנרך

א

לפני הערות אחדות מן הצד ההיסטורי  ,אביא מעט מעדותי האישית  .הייתי
פיקודי היתה מחלקה -

20

נערים מהגדנ " ע  ,מפלוגת ' יונתן '  ,נערים בני

מפקד נוטר  -דאם  .תחת

, 17 - 16

שהיוו את היחידה

' המגובשת '  ,ואותם חילקתי בין העמדות  .נוסף לזה  ,אחד בשם אחיטוב היה בא כל ערב עם ספר

גדול  ,מוביל

55

איש שגייסו מן הרחוב  ,ואומר

:

' תחתום פה ! ' ואני חתמתי על קבלת  55אנשים

וחילקתי אותם לעמדות  .איש לא הכיר את האנשים  .בנוטר  -דאם נהרגו אנשים  ,שלא רק אני לא

הכרתי אותם  ,גם מפקדי העמדות לא הכירו אותם ; אנשים שחלקם לא התאמן מעולם  .שלחנו עורך -
דין אחד לעמדות  ,שילמד אותם להשתמש ברובה  .זה היה הכוח שהגן על נוטר  -ראם  .ובין האנשים
האלה נתגלו תופעות של גבורה שלא תיאמנה  ,אך לא זה המקום להרחיב בכך  .רוצה לומר  ,הנתונים

שהובאו כאן נכונים  ,אך המספרים אינם מלמדים הכל  .כך עולה גם מן הנתון  ,שבנוטר  -דאם היו
ברשות המחלקה שלושה מקלעים קלים ; הם היו משלושה סוגים שונים  ,עם שלושה סוגי תחמושת

שונים  .אמנם זה לא כל  -כך שינה את התמונה  ,כי מלאי של תחמושת לא היה  .ההוראה שקיבלתי

אמרה  ' ,יש לך חמישה כדורים לרובה  -אחרי שייגמרו  ,לא נוכל לתת לך יותר

אנטי  -טנקי ממלחמת העולם הראשונה

( בוייז  -רייפל ) ,

!'

היה ברשותי רובה

עם חמישה כדורים ; אך עד היום אינני יודע

אם הוא פעל או לא  ,כי אמרו לי שאסור לבזבז אחד מחמשת הכדורים  ,שהיה דרוש על  -מנת לנסותו .
ב
קרב נוסף בו נטלתי חלק  ,היה נסיון הפריצה לרובע היהודי דרך המצודה  .ל ' קבוצת הפקודות ' הביאו
את פרופ ' אבי  -יונה  ,שהסביר את החשיבות ההיסטורית של המצודה  .הלילה כמעט וחלף  ,ואחר  -כך

נדחתה ההתקפה עוד מפני ששכחו להכין את הדגל  ,שצריך היה להניף על מגדל דוד  .ואז  ,במקום
לתקוף באותו הלילה  ,תקפנו למחרת .

יש לציין  ,כי המידע שנמסר לנו היה  ,שהערבים בעיר העתיקה מתמוטטים ; אין לגיון  ,רק בלתי -
סדירים עם נשק קל  .והרי אש אוטומטית קטלה עשרה אחוזים מהכוח שלנו  .ומה היה אותו כוח

?

סלומון  ,שבאותו לילה נפצע אנושות

;

מחלקה אחת מגדוד ' מוריה '  ,בפיקודו של משה

( מוסה )

מחלקה אחת של האצ " ל  ,בפיקודו של ' גיורא ' ( בן  -ציון

כהן ) ;

ושתי מחלקות של קורס מפקדי -

כיתות  .זו היתה העתודה האחרונה של ירושלים  ,ובכוח הזה יצאנו לכבוש את המצודה  ,כדי ליצור
רצף עם הרובע היהודי בעיר

העתיקה .

יתר  -על  -כן  ,היינו רעבים  ,והדבר משפיע קשות על הלוחם  .שבועות התהלכנו רעבים  ,וגם
סיגריות לא היו לנו  .ועל כל אלה ריחפה האווירה בירושלים  ,של טשטוש המרחק בין עורף וחזית

 -אווירה שקשה לתארה  .אבי המנוח  ,שהיה קצין  -תותחנים במלחמת  -העולם הראשונה והיה

ע
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מפקד ותיק ב ' הגנה '
נתנאל לורך

,

נקרא יום אחד למפקדת ה ' הגנה '  ,ואמרו לו  ' :אנחנו מחפשים קציני  -תותחנים

שיעשו תצפית  -אש על התותחים של הלגיון '  .הוא עלה לבית הגבוה ביותר בירושלים  ,בית

הלברייך ,

ושם עמד במשך כל התקופה הזאת וסימן במפה את הפגיעות  .בין הפגיעות המרוכזות ביותר היו
אלה בנוטר  -דאם  ,והוא ידע שבנו מפקד על נוטר  -דאם  .ובירושלים היו עוד מקרים רבים שכאלה

;

העורף והחזית  ,הכל היה מעורב ביחד .

ג
כאשר הסוכנות היהודית קיבלה את תכנית החלוקה  ,היא עשתה זאת בכאב ובצער  ,אבל היא קיבלה

אותה ככנות  ,על קרבה ועל כרעיה  ,כולל בינאום ירושלים  .התחושה היתה  ,שהברירה היא  ,לפי -
שעה  ,בין מדינה בלי ירושלים לבין אי  -הקמת מדינה יהודית בכלל  .על  -כן היתה השלמה  ,לפחות
לפי  -שעה  ,עם העובדה  ,שירושלים לא תהיה חלק ממדינת ישראל  .הסכמה זו קבעה את המהלכים .
במידה מכרעת היא תרמה  ,למשל  ,למינויו של דוד שאלתיאל כמפקד ירושלים  .לאחר הפרשה של
פיצוץ מפקדת הנג ' דה במלון ' סמירמיס '  ,שאין זה המקום להיכנס לפרטיה  ,אמר ישראל עמיר
דברים  ,שבעקבותיהם הגיעה גולדה מאיר למסקנה  ,כי הוא אינו מבין את המצב הפוליטי  .זה היה

אחד הגורמים  ,אם לא החשוב שכהם  ,שהביאו למינויו של שאלתיאל  .בן  -גוריון עצמו אמר לי

:

' אתה יודע  ,לי לא היה חשוב לאיזו מפלגה היו שייכים המפקדים  .אבל לירושלים רציתי איש
מהמפלגה שלי וביקשתי רשימה  ,וברשימה הזאת היחיד היה שאלתיאל '  .מכל מקום  ,רשימת

הפיקוד הגבוה באותו זמן כללה אנשי פלמ " ח  ,שחלקם היה אנשי מפ " ם ; אנשי הצבא הבריטי  ,כמו
לסקוכ ומקלף ; אנשי ' מפלגת ההגנה '  ,כמו ידין  ,שלא היו מזוהים עם מפלגה ושני אנשי מפא " י -

יוסף רוכל ודוד שאלתיאל  .דומני  ,שבל  -גוריון  ,יותר משהתכוון כאן למינוי פוליטי  -מפלגתי  ,ביקש
למנות אדם בעל נסיון וחושים פוליטיים ; ואכן ההנחה היתה  ,שהפתרון של בעיית ירושלים הוא
פוליטי ולא צבאי .
כך  ,למשל  ,באותה קבוצת פקודות למבצע כיבוש הרובע היהודי  ,מישהו שאל  ' :בסדר  ,הצטרפנו

לרובע  ,מה הלאה

?

אנחנו כובשים את כל העיר העתיקה

?

אנחנו מפנים את הרובע היהודי

?

או

שאנחנו מחזיקים מעמד ברובע היהודי ? ' התשובה היתה  ' :קודם כל תעשו את זה ואחר  -כך תקבלו

את ההוראות '  .לא קיבלנו תשובה ברורה  ,מפני שלא היתה החלטה פוליטית ברורה  .רק בהפוגה
הראשונה  ,שעה שברנדוט הכין את הדין  -וחשבון שלו  ,שבו המליץ כי כל ירושלים תיכלל בתוך

המדינה הערבית  ,מפני שמבחינה צבאית היא נמצאת בשליטה ערבית  -רק אז אמר בן  -גוריון
בנאומו המפורסם

:

' גבול מדינת ישראל הוא במקום שאליו מגיע צה " ל '  .ואז  ,כעשרת הימים  ,הוא

נתן את ההוראה  -האישור לכיבוש העיר העתיקה .
ד
התפיסה ששררה
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בירושלים ,

לפיה הפלמ " ח הוא ' קבלן  -כיבושים ' והחי " ש הוא ' קבלן החזקה

והתקפות  -נגד '  ,לא היתה קיימת בנגב  ,ששם היתה אחריות טריטוריאלית על הפלמ " ח  ,ולא

בגליל ,

ששם כל האחריות הוטלה על הפלמ " ח  .תפיסה זו היתה קיימת רק במרחב של חטיבת ' הראל ' ,
והאחראי לכך היה הפיקוד העליון  .היה חוסר  -בהירות משווע  ,מי מפקד על מי  ' -הראל ' על

' עציונ "

או להיפך  ,והדבר גרם לחוסר  -תיאום  .בעיות קשות שנוצרו כתוצאה ממצב

 -דברים

זה ,

המערכה על ירחטלים בתש " ח

//(7

נפתרו לעתים רק ברגע האחרון  ,במידה רבה הודות ליחסים הטובים ולתיאום שנוצרו בדרגים
הנמוכים יותר .

ה
פרשת הקרב על לטרון היא קשה ומורכבת  .בדיעבד נראה  ,שההתקפה על לטרון שימשה כרתק
והסחה  ,והודות לה אפשר היה לפתוח את דרך ' בורמה '  .אבל לו תוכננה כרתק והסחה  ,אפשר היה
לחסוך הרבה מאוד אבדות  .ואכן  ,מלכתחילה היו חייבים לתכנן אותה כרתק והסחה  ,שהרי כיבושו

של יעד מבוצר ביום מחייב הנחתה של מכת  -אש אדירה  .ברור  ,שבתנאים הנתונים לא היה אפשר

לכבוש את משטרת לטרון  .חיזוק לדברים מצוי בטענה  ,כי במטכ " ל ידעו  ,שהלגיון כבר ריכז

בלטרון שני גדודים  ,אבל הם לא הפיצו את הידיעה  .חיים לסקוב סיפר  ,שאחרי הפעולה הוא בא
בטענות אל עזרא עומר  ,שכינוננו ' אודי חמודי ' ( איש מודיעין במטכ " ל  ,קודם לכן שלישו של
הרמטכ " ל יעקב דורי )  ,ואמר לו  ' :הרי ידעת שיש שם עוד גדוד  ,למה לא אמרת לי ? ' והוא ענה

:

' כן ,

אבל זו היתה ידיעה סודית ביותר ' .

1

עניין אחרון שברצוני להעיר עליו  ,הוא כוונות הלגיון  .היום יודעים בדיוק מה רצה הלגיון  .ברור
לחלוטין  ,כי בשלב הראשון היתה ללגיון מגבלה דומה למדי לזו של הצד היהודי  .הבריטים אמנם
לא תמכו בהחלטת החלוקה  ,אבל יחד עם זאת לא היו מוכנים לתמוך בהפרה פעילה שלה  .לכן עוד
בפברואר אמר בווין לעבד אל  -הודה  ,בנוכחות גלאב פחה  ' :תדע לך  ,שאם תכבוש את השטח הערבי

של ארץ  -ישראל  ,השטח שיועד לערכים על  -פי תכנית החלוקה  ,זה בסדר מבחינתנו  .אל תלך מעבר

לזה  ,אתה תסבך אותנו '  .והבריטים הרי ישבו בפיקוד הלגיון  ,סיפקו לו תחמושת וכדומה  .מן
הדברים השתמע  ,כי הבריטים יראו בעין יפה את הפלת ירושלים במצור בידי הלגיון ; אבל לא יתנו
יד למיתקפה ישירה במטרה לכבוש העיר  .זו אחת הסיבות לכך  ,שגלאב לא רצה לכבוש את ירושלים

כהתקפת  -מצח  .לטרון היא חלק מהמדינה הערבית  ,והלגיון מחזיק בה  .אם יש סיכוי שהיהודים

בירושלים יחליטו להיכנע בגלל המצור  ,אין בכך הפרה של החלטת החלוקה  .זו היתה תפיסתו  .סיבה
נוספת היתה החשש שלהם מפני אבידות רבות לחיילי הלגיון הבדווים בשטח בנוי .
אחר  -כך התחילו התביעות הקולניות בצד הערבי לכבוש את ירושלים  ,והמלך עבדאללה נתן

הוראה לעבדאללה תל  ,שלא בידיעת גלאב  ' :היכנס לעיר העתיקה '  .בדרום  -ירושלים הסתבך הלגיון
מסיבה אחרת  .במקום ישבו עדיין מצרים  ,ואף התחילו חיכוכים בינם לבין הלגיון  .עבדאללה תל
חשש מהסתבכות עם המצרים  ,ולכן הוא הסתפק באותו זמן בכיבוש הרובע היהודי .
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השאלה העיקרית המתבקשת בדיון זה  ,היא  :מה היתה משימתו של מפקד ירושלים בתחילת מלחמת
העצמאות

?

דומה  ,כי התשובה היא להחזיק מעמד .

ישראל עמיר  ,מפקד ירושלים בתחילת המערכה  ,העיד  ,כי כל חבר המסוגל לשאת נשק  ,גויס
ואומל  .ן עם זאת  ,הגיעה מצבת כוהות ה ' הגנה ' בירושלים

ולח " י במספרים

בלתי  -משמעותיים )

2

-

נפש  ,כולל הברות ( כוחות אצ " ל

ל 5 , 335 -

נתון המדבר בעד עצמו והמעורר תמיהה  ,כיצד לא יכלו

לגייס בירושלים יותר אנשים להגנת העיר .

השאלה השנייה היא  ,מה היתה השיטה שנבחרה למילוי המשימה וכיצד התכוונו להוציאה
לפועל ?

העיר ירושלים היתה פסיפס מעורב של שכונות יהודיות וערביות ; כל שכונה היוותה בעיה

הגנתית בפני עצמה  ,וכך גם הבטחת המרחב שביניהן  .היישובים במחוז ירושלים היו קטנים

ומבודדים  ,ושערי העיר בצפון  ,בדרום  ,במזרח ואף במערב היו בידי הערבים  .מצד אחד  ,צריך היה
לפזר כוחות כדי להגן על כל יישוב  ,שכונה ולעתים בית בודד

;

מצד שני  ,צריך היה לרכז כוח

למכות  -נגד ולפעולות יזומות  ,החיוניות למילוי המשימה .

אדון בחלק מן ההיבטים של השאלות האלה מתוך נסיוני האישי כמפקד גוש -עציון  .גוש  -עציון
לא הוקם כדי להגן על ירושלים ; אולם כל ההישגים בדרום העיר לא היו מושגים  ,אלמלא עמידתו

ונפילתו של גוש  -עציון  ,שכן בשכונות הדרומיות כמעט ולא היתה נוכחות יהודית  .אם היו מפנים את

הגוש מוקדם יותר  ,היו חושפים את דרום  -ירושלים בפני כוחות הלגיון הערבי  ,שהיו הטובים ביותר
בין צבאות  -ערב  .ראוי לזכור בהקשר זה  ,כי שכונת רחביה היתה אז גבולה הדרומי של ירושלים  ,מול
קטמון .
כמפקד הגוש  ,הייתי אחראי ( עד

25

במארס

) 1948

לפעולות התגמול שערכו הכוחות שהגנו על

הגוש בכביש בית  -לחם  -חברון ; המחשבה היחידה שעמדה מאחורי פעולות אלה  ,היתה לגרום גם
לאחרים קשיים

שכן עם הגעתי לגוש  -עציון  ,ידעתי כי גורלו נחרץ כבר .

;

הסיפור על הקסטל  ,כפי שהובא כאן  ,איננו מדויק  .ימים אחדים לפני מבצע נחשון עליתי

1

2

רחל ינאית בן  -צבי  ,י ' אברהמי וי ' עציון ( עורכים )  ,ההגנה בירושלים  ,ב  ,ירושלים תשל " ג  ,עמ ' . 2
בירושלים היו כ 100 , 000 -

חי " ם -

1 , 675

חי " ש -

1 , 080

11 8

גדנ " ע -

1 , 400

~

חג " ם -

650

מילואים -
סה " כ -

יהודים לעומת

65 , 000

ערבים  .מצבת כוח  -האדם בירושלים בפתח המערכה היתה

530

.
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:

בתש " ח

המערכה על ירח לים
~

 7י7ן

ו

לירושלים בראש כוח מהגדוד הרביעי  ,ונפגשתי עם דוד שאלתיאל  .הוא אמר לי  ' :עוזי  ,יש לי
ידיעות שהערבים מתכוננים להתבצר בקסטל  ,מה שיסכן את התחבורה לירושלים  .אולי אתה מוכן
לכבוש

אותו ? '

בלי לעסוק בכלל בסמכויות ובכפיפויות  ,אמרתי לו

:

' דוד  ,אני מוכן  ,אבל בתנאי

שהכוחות שלך יחליפו אותי  ,כי אנחנו  ,הפלמ " ח  ,לפי הגדרה  :פלוגות מחץ  ,מומחים בכיבושים ,
אבל להחזיק  ,זה אינו בשבילנו '  .הוא אמר  ' ,טוב '  .זה היה העימות הראשון בינינו  ,שכן  ,אנו כבשנו

את הקסטל בלי שום בעיות  ,והחי " ש החליפנו  .כידוע  ,הערבים תקפו וכבשו את הקסטל  .בהתקפת
הנגד סבלו כוחותינו אבדות קשות  .הערבים הסתלקו לאחר שנטלו עמהם את גופת מנהיגם

הנערץ ,

עבדול קאדר אל  -חוסיני  ,שנפל בקרב הקסטל .
באשר למינויו של דוד שאלתיאל כמפקד ירושלים  ,ברצוני להוסיף על מה שנאמר כאן  .בן -
גוריון העריך מאוד את הקצין הסדיר  ,ושאלתיאל היה דמות טיפוסית של קצין סדיר  .לכן הוא
התמנה כמפקד ירושלים  .בן  -גוריון ציפה  ,כי קצין כמו שאלתיאל יהיה מסוגל לעמוד מול הצבאות
הסדירים

הערביים .

הערתי האחרונה נוגעת לוויכוחים ולחיכוכים  ,שניטשו אז ברמות שונות של הפיקוד  .במאי

1948

שימשתי כסגנו של יוסף טבנקין  ,מפקד הגדוד הרביעי בחטיבת ' הראל '  .בבוקר ההתקפה על הר  -ציון
אמר לי טבנקין  ' :שמע עוזי  ,זה לא רציני  ,רוצים ממני הסחה  ,אינני בנוי

להסחות ' ; והוא נסע לתל -

אביב לטפל בענייני תגבורת וציוד לגדוד  .כך עמדתי אני בראש הכוח הזה  ,שרידי

"

גדוד הרביעי ,

שכבש את הר  -ציון  .ולצערי הרב  ,זה הדבר היחידי שהצליח באותו לילה  ,מכל הדברים שתוכננו .

גם כאן התניתי בפני שאלתיאל אותו התנאי  ' :אנו מוכנים לכבוש את הר  -ציון
אבל בתנאי שיבוא כוח להחליף אותנו שם '  .פרצנו
הכוח

כ 120 -

כפעולת  -הסחה ,

חיילים  -אל הר  -ציון וכבשנו

אותו .

המחליף שהובטח  ,איחר להגיע .

כאן נתבקשנו לפרוץ דרך שער ציון  .שקלתי את הדברים כך  :והיה ונצליח לפרוץ  ,מי יחזיק את
המסדרון  ,באורך  120מטר  ,משער ציון אל הרובע היהודי  ,ומי יחזיק בהר  -ציון

?

עם שחר החלטתי

לעזוב את המקום מפני שהסתבר לי  ,כי התגבורת המיוחלת שהגיעה מאוחר לא התאימה להחזקת
המסדרון  ,וקשה היה להטיל עליה את החזקת הר  -ציון  .מטבעם של יחסי  -פיקוד  ,גם לאורך וגם
לרוחב  ,שהם כרוכים בחיכוכים  .החכמה במלחמה היא  ,איך להפעיל את הסמכות והרצון הטוב של

כל הצדדים כדי לצמצם ולמעט בחיכוכים  ,על  -מנת לחסוך בקרבנות ולהצליח במילוי המשימות .
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*

יעקב סלמן
שתי הערות ברצוני להעיר למחקרו של יצחק לוי  ,על בסיס דבריו שהוצגו בפנינו כאן  .ראשית ,

לעניין יחסי הכוחות  .להערכתי  ,בשלבים שונים של המלחמה היתה לכוחות היהודיים עדיפות
מבחינה כמותית  ,וזאת למרות תנאים קשים ובעיות מורכבות  .הקשה ביניהן היתה בעיית הגיוס

רבים השתמטו ממנו למרות הצווים של המוסדות הלאומיים .
אחת המסקנות מבדיקות שערכתי

2,

;

ן

היא כי הבעיה האמיתית במאבק על ירושלים היתה ניהול

המלחמה  .המנהיגות הצבאית בירושלים פיזרה את הכוחות הלוחמים בכל חלקי העיר

;

בחלק מן

המקומות ישבו קבוצות חיילים קטנות  ,ובמקומות אחרים  -חיילים בודדים  .ברוממה  ,למשל  ,היו
בתים יהודיים אחדים  ,ולשכונה היקצו מחלקה שלמה ; על כל משפחה יהודית ברוממה שמרו אפוא

שניים  -שלושה חיילים  .קבוצות שבתקופת ה ' הגנה ' היוו מסגרות מחלקתיות  ,ויכלו לפעול כמחלקות
בשעת המבחן הגורלית  ,היו מפוזרות ואיבדו את יכולת הפעולה שלהן  .כך היה גם בבית  -ישראל
ובכל שכונות הספר האחרות בעיר  .מכאן  ,שהבעיה לא היתה בהכרח יחסי הכוחות  ,אלא ארגון

והפעלת המסגרות הקיימות  ,כפי שאורגנו ופעלו ב ' הגנה '  .המנהיגות הצבאית לא עמדה במבחן זה .
ההערה השנייה נוגעת ליחסים בין הפלמ " ח והחי " ש  .נטען כאן  ,שהפלמ " ח היה רק ' קבלן

כיבושים '  ,ולא ללחימה רצופה

;

ובירושלים היו דרושים כוחות המסוגלים להילחם ברציפות .

אדגים את דברי באחד מנסיונות המלחמה שלי  .כשיצאתי בראש הכוח של החי " ש
להשתתף בכיבוש הקסטל בליל
( ' רעננה ' ) ,

3 -2

( פלוגה )

באפריל ועלינו עליו יחד עם כוח הפלמ " ח בפיקוד אליהו סלע

שהיה מפקד הפעולה  ,כיבוש היעד התבצע ללא בעיות מיוחדות  .בדרג זה היחסים היו

טובים  ,שכן רעננה ואנוכי היינו ידידים ובילינו יחד בקורסים ארציים צבאיים שונים של ה ' הגנה ' .
עם כיבוש הקסטל  ,ביקשתי מ ' רעננה ' שיישאר עוד חצ - 4שעה  ,כדי לאפשר לי להתארגן בכפר
הקסטל ולתפוס את מוצבי החוץ מסביב לכפר  .תשובתו היתה

:

' יענק ' לה  ,אני מוכרח לרוץ  ,אחרת

יעשו לי שם בעיות '  ,והוסיף  ' :אל תצפה שאחר  -כך יהיה לך איזשהו סיוע  .יש לך פה בעיה  ,תצטרך
לפתור אותה לבד '  .ואכן

ב6-

באפריל המצב החמיר מאוד ועברנו תחת פיקודו של יוסף טבנקין

( יוספל ' ה )  .ואז  ,כשהיינו צריכים ללנות נפגעים והרוגים ולקבל אספקה  ,התגובה במכשיר הקשר
היתה

:

' אתם עברתם אלינו תחת פיקוד מבחינה מבצעית

;

פינויים  ,אספקה  ,תחמושת  -הכל

מירושלים '  -מיחידת האם .
מבדיקות ומחקרים שערכתי עולה  ,כי אם היו תיאום  ,הבנה  ,ושיתוף  -פעולה בין הכוחות  ,ופיקוד

הפלמ " ח היה מקבל באופן רציני את הפיקוד על הכוחות בגזרה כפי שנקבע על  -ידי המטה  -ייתכן
ואפשר היה למנוע את נפילת הקסטל .
*
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הערת המערכת

:

דברים שנאמרו בשולי

הדיון .

כך למשל  ,מספרם המעשי של לוחמי האצ " ל והלח " י היה כמה מאות בלבד  ,כפי שכאן אכן נטען  .אולם להלכה
היה מספרם רב בהרבה והגיע לפי הערכה לכ  3 , 000 -איש  .כשהיינו באים עם הרשימות לקחת בכוח את החייבים
בגיוס ( גם מקפה ' אלנבי ' )  ,במסגרת פעולות הגיוס לכוחות הלוחמים לפי צו המוסדות הלאומיים  ,הציגו כולם

תעודות של מגויסי אצ " ל  ,אף  -על  -פי שבאופן ממשי לא נטלו חלק בכוחות הלוחמים של האצ " ל .
2

בעת

שירותי כצבא הקבע  ,כשהשתתפתי בקורס למדריכי היסטוריה צבאית שנערך

ב , 1952 -

בראשות ישראל בר .

