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מבצע צוק איתן היה מבצע צבאי רחב-היקף שהוביל צה"ל ברצועת עזה בין  8ביולי (י' בתמוז) ל 26-באוגוסט 2014
(ל' באב תשע"ד) ,במשך  50ימי לחימה.
המבצע הוכרז בעקבות ירי רב של ארטילריה רקטית מרצועת עזה לעבר אוכלוסייה אזרחית ויישובים בדרום ישראל,
שהחל כתגובה ל"מבצע שובו אחים" של צה"ל לאחר חטיפת שלושת הנערים הישראלים ורציחתם ב 12-ביוני אותה
שנה ,ולרצח הנער הפלסטיני מוחמד אבו ח'דיר בירושלים.
בשלב הראשון כלל המבצע בעיקר הפצצות כבדות של חיל האוויר הישראלי ,חיל השריון וחיל התותחנים ברצועת עזה,
כשבמקביל ישראל ספגה ירי רקטי מרצועת עזה והתמודדה עם חדירה של מחבלים חמושים לשטחה שהגיעו מרצועת
עזה דרך הים או דרך מנהרות .בשלב השני ,שהחל ב 17-ביולי ,נכנסו כוחות קרקעיים של צה"ל לרצועה ,תחילה
לעיירה בית חאנון במטרה להרוס את מנהרות הטרור ,הלחימה המשיכה וכעבור שלושה ימים החל קרב שג'אעיה.
בשלב שלישי ,שהחל ב 5-באוגוסט הושלמה יציאת הכוחות הקרקעיים של צה"ל מרצועת עזה ,אך הלחימה נמשכה
במתכונת השלב הראשון .במהלך המבצע נמנו  12ניסיונות לתיווך לשם השגת הפסקת אש ,כאשר רוב הניסיונות
התקבלו על ידי ישראל ,אך נדחו על ידי חמאס .המבצע הסתיים לאחר  50ימי לחימה ,עם קביעת הפסקת האש.
עם תחילת המבצע נפרסו סוללות כיפת ברזל ברחבי ישראל כדי להגן גם על יישובים במרכז הארץ .במהלך המבצע נורו
 4,594רקטות ופצצות מרגמה לעבר ישראל ,מתוכן  735יורטו על ידי כיפת ברזל 64 ,מהן נפלו בשטחי מגורים 188 ,מהן
כשלו ונפלו בתוך שטחי הרצועה ו 3,607-מהן נפלו בשטחים פתוחים .מנגד צה"ל תקף  6,231מטרות טרור בשטחי
רצועת עזה;  10,590מבנים נפגעו בתקיפות 4,024 ,מבנים נהרסו כליל עד היסוד ו 32-מנהרות טרור הושמדו.
בצד הישראלי נהרגו  68חיילים 5 ,אזרחים ואזרח זר אחד ,ונפצעו  1,433חיילים ו 837-אזרחים.
בצד הפלסטיני נהרגו בין  936ל 1,408-פעילי טרור ,ובין  761ל 1473-אזרחים ,מעל ל 11,000-פלסטינים פצועים; מעל
ל 200-פעילי טרור נשבו בידי ישראל .בנוסף ,עשרות פלסטינים ברצועת עזה הוצאו להורג בידי חמאס בטענה ששיתפו
פעולה עם ישראל.
מבצע צוק איתן נחשב למבצע הצבאי הנרחב ביותר של צה"ל מאז מלחמת לבנון השנייה ,הן מבחינת משך הלחימה,
מספר ההרוגים והפצועים בצד הישראלי ובצד הפלסטיני ,עלותו הכספית לשני הצדדים הלוחמים ובהיותו המבצע
הצבאי הראשון בהיסטוריה של מדינת ישראל שהוענק לאחריו אות מערכה באי-הכרזתו כמלחמה.
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שם
שם המבצע "צוק איתן" נבחר על ידי יוסי כהן ,ראש זירת דרום בחטיבת המבצעים של צה"ל ,על פי הנחיית הרמטכ"ל
רב-אלוף בני גנץ.
השם שנבחר עבור התקשורת באנגלית הוא  .Operation Protective Edgeהשם שניתן למבצע על ידי חמאס הוא
"אל-עסף אל-מאכול" (العصف المأكول) "-הקש האכול" ,ביטוי שחותם את סורת הפיל בקוראן וקושר את המבצע
לכישלון צבאות גדולים בעבר .גם הג'יהאד האסלאמי נתן למבצע שם הלקוח מסורה בקוראן"-המבנה המלוכד" (البنيان
المرصوص).
בתקשורת הישראלית והעולמית כונה המבצע בשמות נוספים ,בהם ,בין היתר" :עימות ישראל-עזה"" ,מלחמת עזה",
"המלחמה בדרום"" ,מלחמת צוק איתן" ו"מלחמת חמישים הימים".

רקע צבאי
לאחר עמוד ענן
בסיום מבצע "עמוד ענן" ,שנערך בנובמבר  ,2012הושגו הבנות בין ישראל לחמאס ,שהובילו לרגיעה יחסית ברצועת
עזה וביישובים הישראלים הסובבים אותה .בשנה שלאחר תום המבצע פחת ירי הרקטות מרצועת עזה ,אך לא פסק
לגמרי ,והחל מתחילת  2014הוא אף התגבר .חמאס ניצל את תקופת הרגיעה להצטיידות ברקטות רבות ,חלקן בעלות
טווח ארוך יותר מהרקטות שנורו במהלך מבצע "עמוד ענן" ,ולחפירת מנהרות לחימה לעבר ישראל ובתוך רצועת עזה.
פעילי חמאס נשלחו להשתלמויות צבאיות במדינות שונות .בחלקה הראשון של תקופה זו שלטה במצרים תנועת
האחים המוסלמים בראשותו של מוחמד מורסי ,תנועה הקרובה ברוחה לתנועת חמאס ,שגם סייעה להעברת אמצעי
לחימה רבים וחומרי גלם שונים שיכולים לשמש למטרות צבאיות ,כדוגמת כמות גדולה של מלט לדיפון מנהרות,
שישראל מנעה את העברתם משטחה .אמצעי הלחימה וחומרי הגלם הובלו באופן כמעט גלוי דרך מנהרות הברחה
רבות שחיברו בין החלק הפלסטיני והחלק המצרי של רפיח .מימון וסיוע לוגיסטי להתעצמות הצבאית ברצועה התקבל
מקטר.
חטיפת הנערים ומבצע שובו אחים
ב 12-ביוני ,עם חטיפת שלושת הנערים ביהודה ושומרון ,החל מבצע "שובו אחים" ,שבו עצר צה"ל מאות אנשי חמאס
ובהם עשרות משוחררי עסקת שליט וחברים במועצה המחוקקת הפלסטינית .בהתנגשויות עם צה"ל נהרגו 10
פלסטינים .בתגובה החלו פעילי טרור לשגר רקטות מרצועת עזה לעבר מדינת ישראל בקצב הולך וגובר .בשבוע השני
למבצע "שובו אחים" נורו רקטות מדי יום ,וחלקן יורטו על ידי כיפת ברזל .ישראל הגיבה נקודתית בתקיפות של חיל
האוויר נגד מטרות טרור ,בעיקר אתרי ייצור ואחסנה של אמצעי לחימה ומשגרים מוטמנים.
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סיכול ממוקד ,תקיפת מנהרה והתגברות ירי הרקטות
בשבועיים שבין ה 13-ביוני ל 29-ביוני נורו לעבר מדינת ישראל למעלה מ 30-רקטות .עד ל 7-ביולי התנהלה מערכה
שבבסיסה תבנית פעולה של תקיפות צה"ל וירי רקטי שבוצעו כתגובה של צד אחד נגד השני במעגל החוזר על עצמו.
במהלך עשרת הימים שבין ה 27-ביוני עד לפתיחת המבצע ב 8-ביולי הרג צה"ל לפחות שלושה מחבלים באמצעות
סיכול ממוקד ותקף מטרות טרור ברצועה ,כאשר במקביל נורו רקטות לעבר ישראל בקצב הולך וגובר.
ב 2-ביולי נחטף נער ערבי מוחמד אבו-ח'דיר במזרח ירושלים ונרצח .הרצח גרר מהומות אלימות במזרח ירושלים והירי
לעבר דרום ישראל החמיר .ב 3-ביולי נורו לעבר ישראל  55רקטות ופצצות מרגמה ,היום עם מספר הנפילות הגבוה
ביותר בהסלמה שקדמה למבצע.
ב 8-ביולי ,נפתח מבצע "צוק איתן".

רקע מדיני
המשבר הכלכלי בחמאס
במהלך  2012הפסיקה איראן לספק לחמאס מימון ונשק בגלל תמיכת חמאס במורדים הסונים בסוריה.
ב 3-ביולי  2013הדיח עבד אל-פתאח א-סיסי את הנשיא המכהן של מצרים ,מוחמד מורסי בהפיכה ,ותפס את
השלטון .לאחר זכייתו בבחירות הושבע ב 8-ביוני  2014כנשיא מצרים .מצרים שבהנהגתו יצאה למאבק בגורמי טרור
אסלאמיים בסיני שנתמכו על ידי ארגוני טרור ברצועת עזה בהם חמאס .כחלק מגישתו השלילית של סיסי כלפי
האחים המוסלמים ,התחילה חלק מהתקשורת המצרית להאשים את חמאס באירועים שהובילו לפרוץ מבצע צוק
איתן .הצבא המצרי פתח במבצע להריסת מנהרות-ההברחה בין מצרים לבין עזה ותוך כשנה החריב קרוב ל1,800-
מנהרות .החרבת המנהרות גרמה נזק תקציבי קשה לחמאס ,שכן עד כדי  40%מתקציבו הופק מהמכסים שגבה על
העברת סחורות ואנשים דרך המנהרות (רוב התעבורה במנהרות ,מוערך שיותר מ ,90%-הייתה אזרחית-מסחרית).
בנוסף ,ממשלת הרשות הפלסטינית בהוראת הנשיא מוחמד עבאס ,קיצצה את העברת הכספים ותשלום המשכורות
למנגנון הניהול של הרשות בעזה.
ממשלת קטר הסכימה להעביר לחמאס כסף לתשלום משכורות במקום הרשות ,אבל נתקלה בסירוב של בנקים
בינלאומיים לבצע העברת כספים לחמאס בשל הגדרתו במדינות המערב כארגון טרור ,ומצרים סירבה לאפשר העברת
הכסף במזומן דרך שטחה.
פעולות אלו פגעו קשות בהכנסות חמאס וביכולתו לשלם משכורות לחייליו ,והובילו את חמאס למצב של חדלות פירעון
עקב אי-תשלום משכורות לאנשיו בחודשים מאי-יוני .2014
בעקבות הלחץ הכלכלי ,ב 2-ביוני  2014הצטרף חמאס לממשלת אחדות של אש"ף ,בהנחה שממשלת האיחוד תשלם
גם את המשכורות ברצועה .אך הרשות הסכימה לממן רק את פקידי הרשות הפלסטינית בעזה ,והתנגדה למימון
משכורותיהם של כ 40,000-אנשי חמאס נוספים ,שרובם השתייכו לזרוע הצבאית .בעקבות אי-תשלום המשכורות,
פרצו עימותים פנימיים אלימים ברצועת עזה .אנשי חמאס מנעו מהבנקים המקומיים למסור כסף לפקידי הרשות
שקיבלו משכורות דרכם-כולל בהתקפות ירי על סניפי בנקים ופגיעה בכספומטים.
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להחרפת המצב תרמה העובדה שחודש יולי  2014חל במקביל לחודש הרמדאן ,בו באופן מסורתי הוצאות משק הבית
הפלסטיני עולות על הממוצע .על פי הערכות שונות ,מצב זה היה אחת הסיבות שהובילו את חמאס להסלים את
התקפותיו נגד ישראל ,כשהוא דורש ,כתנאי להפסקת-אש ,העברת המשכורות לאנשיו במסגרת הסכם רגיעה .לאורך
המבצע נעשו מספר ניסיונות להפסקת אש ,אך חמאס דחה את כולן בטענה שהסדר המשכורות הוא תנאי מקדים לכל
הסכם עתידי.
רצח שלושה הנערים הישראלים בגוש עציון והסלמת הלחימה סביב עזה
חטיפתם ורציחתם של שלושה נערים ישראלים בגוש עציון הצית את התהליך שהביא להסלמת הלחימה לכדי
"מלחמה" מוגבלת ,דבר שלפני כן הוביל למבצע קודם שנקרא "שובו אחים" ,לוחמי צה"ל ביחידות השונות (חיל
רגלים ,חיל הנדסה קרבית וכו') וכוחות מיוחדים פעלו לאיתורם ,איתרו ועצרו מחבלים ואמל"ח רב בעקבות חיפושם
ואיתורם במבצע.
בדיעבד נראה שחטיפת הנערים נעשתה כיוזמה פרטית של חולית חמאס ,מבלי להיוועץ עם הנהגת הארגון ,שהופתעה
ממנו ומעוצמת התגובה הישראלית ביהודה ובשומרון ,מבצע 'שובו אחים' .ככל שנמשך מבצע 'שובו אחים' הלך
והסלים ירי הרקטות ופצצות המרגמה מעזה לתוך ישראל כפעולת הזדהות עם הפלסטינים ביהודה ובשומרון .אולם,
נראה שאת הירי התחילו דווקא הארגונים הלא-חמאסיים וחמאס הצטרף רק בהמשך .ישראל הגיבה לטפטוף הגובר
של רקטות ופצצות מרגמה בתקיפות אויר ממוקדות לפגוע ביורים.
ב 5-ביולי הפציצו מטוסים ישראלים תוואי של מנהרה חוצת-גבול בקרבת קיבוץ כרם שלום .באותו יום ,ואולי למחרת
החליטה הנהגת חמאס להסלים את הלחימה ,ומספר הרקטות ופצצות המרגמה שנורו ב 7-ביולי היה פי כמה (כ)135-
מהמספר הממוצע שנורה במהלך שבעת הימים הקודמים (מכ 15-עד כ 40-בכל יום).
בתגובה להסלמה זו החליטה ממשלת ישראל לפתוח במבצע 'צוק איתן'.

חיל הקשר והתקשוב במבצע "צוק איתן"
חיל הקשר והתקשוב השתתף במבצע צוק איתן ,תרם רבות לפעילות התקינה של המבצע ושימש עזר לחיילות השונים
שפעלו בו.
קציני הקשר מעידים על שיתוף פעולה נרחב עם חיל האוויר וסיוע לחטיבות רבות כמו גולני ,נח"ל וחטיבת השריון.
זאת מטרת מימוש השילוביות ובמבצע זה אכן קרה .קשר ותקשוב ויתר גורמי הלחימה פעלו יחדיו במקום ,בזמן
ובאופן הנדרש.
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שמעתם עליהם בפעם הראשונה לפני כשנה ,עם תחילת הפיילוט שבאותם ימים קרם
עור וגידים-קורס דאטה אנליסט הראשון בצה"ל .כתבתנו התחילה מ ,0-חזרה למקום בו
הכול התחיל ,וניסתה להבין איך אותם חיילים ,שעשו מהפך לא קטן בעולם ניתוח
המידע בצה"ל ,משתלבים בשירות הסדיר וגורמים למספרים להיות קצת יותר קלים
להבנה  -גם למי שלא חובב עקומות וטבלאות אקסל
עינב גרינברג כהן ,מערכת אתר צה"ל | 17.06.2020
לגוף גדול כמו צה"ל יש כמות נתונים אדירה .השאלה המתבקשת היא ,כמובן ,איך מתמודדים עם כל כך הרבה מידע
בלי ללכת לאיבוד? הדאטה אנליסט הצבאי ,או אנליסט מידע מבצעי בשמו הרשמי ,הוא התשובה המדויקת לכך.
"כשסיימתי קורס מפקדים ב'עיר הבה"דים' ,עלה רעיון לפתוח קורס דאטה-אנליסט" ,פותח סמל ע' ,שפיקד על
המחזור הראשון בקורס לפני שנה" .יחד עם נ' ,שפיקד איתי ,פתחנו מחזור א' ששימש כפיילוט ,ובנינו את הקורס
מהבסיס .החניכים היו מדהימים ואפשר היה לראות את התשוקה שלהם למקצוע ,עם הרמוניה בין אנשי הצוות .הבנו
שזה משהו מאוד חשוב ומתפתח בשוק האזרחי ובעולם ההייטק ,ושגם צה"ל צריך להתאים את עצמו למקצוע הזה".
הדאטה אנליסטים הצבאיים עוברים קורס במשך שלושה חודשים ,במסגרתו לומדים ומעמיקים בתחום
הסטטיסטיקה ,תכנות בשפת פייתון ,איסוף ושליפת מידע בצורה חכמה ,והצגת תוצרים ומידע באופן מונגש" .כמובן
שהקורס השתנה לא מעט מאז המחזור הראשון" ,מחדד סמל ע' תוך כדי שהקורס בעיצומו של המחזור השלישי.
"מקצועות הבסיס אותו הדבר ,אבל התכנים עדכניים יותר .חלק מהחיילים ,שהיו חניכים שלי במחזור א' ,הם
מפקדים עכשיו ומכשירים את הדור הבא .חלקם פרוסים ביחידות שונות ברחבי הצבא".
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לדברי סמל ע' ,התפקיד מעניק את היכולת להסתכל על מאגר נתונים מאוד גדול -ולגבש באמצעותו מסקנות לגבי
העתיד" :דרך איסוף מידע על מה שהמלש"בים מעדיפים לעשות בזמנם הפנוי אחרי הלימודים ,אפשר במידה
מסוימת להסיק לאיזה קורס בצה"ל כדאי לשבץ אותם .יש לנו מאגרי נתונים רחבים ,וברגע שנדע לנתח את הנתונים
שבהם בחוכמה ,נוכל למצוא חוקיות .אני מאמין שיש כאן גם תרומה לניצחון במלחמה הבאה".
האתגר הראשון בתפקיד? לאסוף את המידע" .בהמון יחידות ,המידע מאוד מפוזר ולא נמצא ב( Database-בסיס
נתונים) אחד ,מה שיכול לקחת זמן רב לאסוף את הנתונים" ,משתף סמל ע'" ,צריך גם לדעת איזה מידע רלוונטי ואיזה
לא .יש קושי באיתור חוקיות או מגמה שיש במידע ,אבל החלק הכי קשה זה להציג את המסקנות בצורה ויזואלית
ומובנת .בסופו של דבר ,תפקיד האנליסט הוא לעמוד מול אנשים ולהציג את הממצאים בצורה אינטואיטיבית
וברורה".

תפסנו את סמל ל' ,שהיה חייל במחזור הראשון של הקורס ,וכיום משרת ביחידת "שחר" תחת ענף לוגמ"ר
(לוגיסטיקה מבוססת רשת) ,כדי לשמוע ממנו איך נראה התפקיד בתקופה האחרונה" :אני מנתח מידע שמגיע מכל
מיני גורמים ,בעיקר בתחום הלוגיסטי-רכב ,רפואה ,נשק ועוד".
"לאחרונה" ,ממשיך סמל ל'" ,פיתחתי אפליקציית ניתוח מידע ,שהציבה דילמה לא פשוטה-באיזו יחידה עלול ללכת
לאיבוד כלי נשק? הנתונים הגיעו ממחקר שהוכן אצלנו במדור על ידי צוות הדאטה-סיינס (מחקרי מידע) ,ומבוסס על
סטטיסטיקות .המשימה שלי הייתה לקחת את הנתונים שנאספו בו ,ו'להביא' אותם לכל הגדודים והחטיבות ,כך שכל
יחידה תדע מה הסיכויים לאבד נשק אצלה .וגם ,לא פחות חשוב ,איך היא יכולה למזער אותם .התוצאות של
האפליקציה מוצגות במעין טבלת אקסל מסובכת להבנה ,והמטרה שלנו להנגיש אותה גם למי שלא מתמצא בקריאה
וניתוח של נתונים".
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הדאטה אנליסט מספר לנו על מיזם נוסף אותו הוא מוביל בימים אלה" :אנחנו לוקחים חלק בפרויקט הלוגיסטי הגדול
בארץ ,שנקרא מרה"ס (מרכז האספקה האחוד)-כלומר ,איחוד כל המרכזים הלוגיסטיים בצה"ל לכדי אחד .כדי
שייצא לפועל ,אנחנו עוזרים לאותם מרכזים להגיע למצב שהם מדברים בשפה אחת משותפת ,ומכירים את הנתונים
אצלם ביחידה .אנחנו מנתחים את המידע והופכים אותו למשהו מסודר קל להבנה .יש לזה ערך כלכלי וביטחוני,
כשאנשים מודעים לנתונים ביחידה שלהם-ההחלטות שקולות יותר בהתאם".
"ביחידה שלי' ,שחר' ,אנחנו פועלים כדי שמאחורי הקלעים יעבוד כמו שצריך" ,מסביר סמל ל'" .למשל ,אם רכב
לחלוקת מזון לא מגיע למקום כלשהו בזמן הסלמה ,אז נוצרת בעיה .פרויקטים שאנחנו מובילים עוזרים להבין
ולהתחבר לשטח בצורה טובה יותר ,ולמנוע מצב כמו שתיארתי .לפני שנתיים-שלוש ,שרת מהמערך להובלת מזון או
משאיות נשק ,לא תמיד יכל להגיד במדויק כמה משאיות פעילות יש לו .היום ,בעזרת הכלים שלנו ,הוא יכול לדעת,
ואנחנו שמחים שעזרנו להפוך את המידע לנגיש ושקוף".
סמל ל' מודה" :יפה לראות שצה"ל הולך בעקבות תהליכים גלובליים וממשיך להניע את עצמו ממידע .למרות
שהתפקיד לא מוכר ,אני נהנה מהשירות והייתי שמח שמלש"בים נוספים יתעניינו בו ויבינו את החשיבות של עולם
הנתונים .אפשר להשתלב כמעט בכל יחידה ,אומנם כרגע עיקר התפקיד בבתי היחידות ,אבל זה ישתנה והחזון הוא
שלכל מח"ט ומפקד בשטח יהיה צמוד דאטה אנליסט".

7

יוני-יולי 2020

היום לפני  -מאורעות תרפ"ט
נכתב ומופק באתר ההנצחה לחללי חיל הקשר והתקשוב להנחלת המורשת

נכתב ע"י אל"מ (במיל') אהוד בן דורמאורעות תרפ"ט 1929 ,התרחשו מספר שנים אחרי הצהרת בלפור ב 2 -נובמבר  ,1917שדיברה על הקמת בית לאומי
ליהודים בארץ ישראל .הערבים ראו שהיהודים הולכים להקים מדינה בארץ ישראל .עצם העובדה שיש יהודים הגרים
בארץ ישראל ,בחברון ,בירושלים ומקומות אחרים לא הפריע למוסלמים בארץ ישראל .משך מאות שנים חיו יהודים
בארץ ישראל בפריחה תרבותית ותחת שלטון האסלאם.
ההתנגדות המוסלמית פלסטינית פרצה בתרפ"ט על רקע המגמה לריבונות יהודית בארץ ישראל  .הערבים ראו
ביהודים גוף המאיים על שאיפותיהם הלאומיות .
הטיעון המוסלמי התבסס על כך שארץ ישראל הינה אדמת ואקף ,אדמת קודש .הטיעון היהודי על ארץ ישראל מנגד
התבסס על התנ"ך  ,ועל כך שהיהודים התיישבו בארץ ישראל שנים רבות לפני הופעת האסלאם  ,ושיעודה של ארץ
ישראל הוא לעם ישראל .
היסטוריונים רבים תוהים  ,האם מאורעות תרפ"ט ( ) 1929הן נקודת ההתחלה  ,לסכסוך בין היהודים לערבים בארץ
ישראל שנמשך עד ימינו .
באותה תקופה נוצרה מתיחות בין יהודים לערבים ,בעיקר סביב שאלת זכויות התפילה בכותל המערבי .הרחבה
שבחזית הכותל המערבי ,שבה קיימו היהודים את תפילותיהם הייתה שייכת להקדש המוסלמי  ,ושימשה כמוקד
מחלוקת בין היהודים לבין המוסלמים .
המופתי חאג' אמין אל חוסייני  ,ניצל את המחלוקת עם היהודים להסתה פרועה כנגד היהודים בארץ ישראל  ,בטענה
שהיהודים מבקשים לפגוע במקומות הקדושים לאסלאם  .המופתי אל חוסייני ניסה למצב את הסכסוך בין הערבים
ליהודים על בסיס עימות בין שתי הדתות .
כוחות הביטחון הבריטיים הדלים שהיו באותה תקופה בארץ ישראל ,התקשו לספק הגנה ליישוב היהודי .כוחות
ההגנה בירושלים ,כמו ברוב היישובים היהודיים בארץ ישראל היו מעטים ובלתי מאורגנים ,וסבלו ממחסור בנשק.
המאורעות אירעו בין  23ל –  29באוגוסט  1929ובמהלכם נרצחו  133יהודים ונפצעו  .339מצד הערבים נהרגו  116ערבים
ונפצעו  . 236מרבית הנפגעים הערביים נפגעו ע"י שוטרים בריטיים כחלק מדיכוי המהומות  ,וחלק מנפגעי הערבים
נפגעו מפעולות נקם של היהודים.
ביום שישי ,ב 23 -אוגוסט  ,1929תקפו המוסלמים עוברי אורח יהודים בעיר העתיקה בירושלים  ,והמשיכו לתקוף
יהודים בשכונות נוספות בירושלים כגון מאה שערים ,בית וגן ,שכונת הבוכרים ובית הכרם.
הפרעות התפשטו לשבת 24 ,באוגוסט ,לחברון שם נערך טבח שבמהלכו נרצחו באכזריות  67יהודים (הורים וילדים )
ובתי היהודים נבזזו.
ב –  24באוגוסט  1929הותקפה גם המושבה היהודית במוצא ,כאשר הערבים פרצו לבית משפחת מקלף ורצחו שבע
נפשות .הילד מרדכי מקלף ,לימים הרמטכ"ל השלישי של צה"ל  ,הצליח לברוח עם אחיו ואחותו ולהינצל.
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נכתב ע"י אל"מ (במיל') אהוד בן דורב 25 -לאוגוסט הותקפה המושבה בכפר אוריה ,נעזבה והועלתה באש.
ב 26-לאוגוסט הותקפה המושבה באר טוביה ונהרסה.
ב 28 -לאוגוסט הותקפה חוות חולדה.
ב 29 -לאוגוסט נערך מסע רצח בעין זיתים ליד צפת  ,ובאותו יום פרצו הערבים לרובע היהודי בצפת ,שלא היה מוגן,
ורצחו  18יהודים ופצעו  .80בין הניצולים היה ישראל טל (טליק) ,איש שריון ולימים סגן הרמטכ"ל.
מאורעות תרפ"ט היכו בהלם את הישוב היהודי בארץ ישראל ,בעוצמתם ובהיקפם .ההתקפות על היהודים היו
מאורגנות ובידי התוקפים היה נשק רב ותחמושת.
תחושת אי הביטחון הביאה לחרדה רבה לגבי העתיד ולחשבון נפש עמוק  ,בכל הקשור ליחסים עם הערבים בארץ
ישראל.
מספר שלמה ענבר  ,נשיא העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב:
"מאורעות תרפ"ט פגשו אותי כשאני תינוק בן שמונה חודשים  ,ומקום מגורי בבית משאבת מים לפרדסים באזור
סלמה ליד תל-אביב יפו של אז .בית משאבת המים היה מחולק לשני חדרים .בחדר אחד היה משאבת דיזל ששאבה
את מי הבאר ,החדר השני היה חדר מגורים בו גרה משפחתי .באותו זמן שפרצו מאורעות תרפ"ט היינו אמי ואנוכי
בבית  .אבי ,יששכר בורשטיין ,עבד באותו זמן בעזה על מערכת הטלפונים עבור השלטון הבריטי ,ולא היה כל קשר
אתו .גם לא היה לנו קשר עם היישוב היהודי בסביבה הקרובה .יחד עם אבי היה ד"ר בקמן ושניהם היו בסכנת חיים
בעזה .
מסביבנו היו פרדסים וכאשר פרצו המאורעות היינו בסכנה גדולה .אני זוכר מה שסיפרה לי אמי יהודית בורשטיין,
כאשר הייתי יותר מבוגר.
בעל הפרדס היה ערבי נוצרי ,יאוב גואני היה שמו .הוא ידע על הפרעות נגד היהודים באותו זמן ,ועל כוונות הפורעים
הערבים להרוג יהודים באזורנו .הוא בא אל אמי וסיפר לה על כוונות הערבים לפגוע בנו  ,וכי קיימת סכנה לחיינו  .ולכן
עליה לעזוב מיד את המקום .
אמי קיבלה ממנו בגדים של ערביה ואותי הלבישו בסמרטוטים ,ונאמר לנו ללכת אחריו .יאוב גואני רכב על חמורו
לכיוון העיר תל אביב ,ואמי צעדה אחריו יחפה כשאני בזרועותיה  .כל מעט הרכוש שהיה לנו ,כולל רהיטים ,בגדים
וחפצים שונים נשארו מאחורינו ,ואמי ואני הגענו בגפנו לתל אביב .ניצלנו .
את אבי וד"ר בקמן ששהו אז בעזה ,חילצו הבריטים והוציאו אותם לתל אביב".
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