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11

פתח דבר
מאת אלוף (מיל') שלמה ענבר – בורשטיין
נשיא העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב

(תהילים קל"ז ,ה'-ו')
המורשת – לעולם נזכור את ירושלים ואת לוחמי הקשר במלחמת תש"ח ,ואת אלה
שלחמו על קיומה ועל שחרורה בכל הדורות ,בארץ ובגולה ,לכן ירושלים הייתה
ועודנה מרכז חיינו הלאומיים.
יהודי הגולה התפללו וכמהו לראות את ירושלים ,כשעבורם ארץ ישראל היא ציון,
ירושלים .הרי כל חג פסח נוהגים לומר "לשנה הבאה בירושלים" ,בזכות כמיהה זו
זכינו להיפדות ולעלות לירושלים .מעולם לא עזבנו את ארץ ישראל ,לא בגוף ולא
בנפש .ירושלים פועמת בליבנו מאז ומעולם .המשורר יהודה הלוי כתב בשירו" :ציון
הלא תשאלי" ,"...ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב."...
ציון – ירושלים סימלה את ארץ ישראל כולה ,ארץ האבות ,ארץ הזהות היהודית.
לעולם לא עזבנו את ירושלים ,לכן נמצא בה מי שליבו ונפשו במזרח ,גם אם אינו
דורך על אדמתה פיזית.

 | 12יעקב בעל־שם

שלם – ירושלים היא העיר השלמה ,עיר השלום שידעה מלחמות רבות ,בנייה ושגשוג,
הרס וחורבן וגם תקומה בימינו.
שפת האומה היהודית – עברית – נוצרה מחדש ,שוקמה ועוצבה בירושלים ,ולכן
נשמת האומה היא ירושלים.
בגלל מרכזיותה וחשיבותה ,הבינו בני עמנו והגויים כאחד בכל הדורות כי מי
שמקיים את שלטונו ,מפתח ,שומר וחי בירושלים – מקיים עצמו בארץ ישראל כולה.
במלחמת תש"ח – מלחמת השחרור והקוממיות – נלחמנו בירושלים על הישרדות
ועל קיום ,כפי שנלחמנו בשאר חלקי הארץ .דוד בן גוריון ,ההנהגה הציונית והכוחות
הלוחמים קיבלו על עצמם ונתנו עדיפות עליונה להגנה ולהישרדותה של ירושלים
רבתי ,למרות הצרכים והקשיים הרבים שנתקלו בהם בכל אשר פנו .עוד לפני מלחמת
תש"ח לחמו כוחות היישוב היהודי המאורגן ,המחתרות ,ה"הגנה" ,הפלמ"ח ,החי"ש,
האצל והלח"י במנדט הבריטי ובכוחותיו בכל הגזרות .במהלך המאורעות וביניהם
נלחמנו והגנו מהפורעים הערבים ,אשר עשו ככל יכולתם כדי לגרשנו ולהכחידנו,
במיוחד מירושלים .בתש"ח נלחמו נגדנו חמישה צבאות מאורגנים של מדינות ערב
יחד עם הפורעים המקומיים ו"כוחות קאוקג'י" .בירושלים נוספו עליהם גם המצרים
והלגיון הירדני.
אפיינה אותנו בעיקר רוחנו האיתנה ,יותר מכוחותינו הדלים ,רוח הלחימה על
הבית ועל גורל העם היהודי .בירושלים ובכל מקום נתגלתה רוח הקרבה וגבורה
פיזית ונפשית .מכאן ,שבמקום שבו נלחמים קורים נסים ,כשהנס הגדול שקרה לנו
היה האנשים – אזרחים ,לוחמים ,מנהיגי היישוב והיישוב כולו ,שסיכנו הכול – חיים
ורכוש  -למען ירושלים.
ממסכת הגבורה האין סופית ,סיפורי ההקרבה ,המפולות והאסונות ,שגם קרו כחלק
מהניצחונות ,נעדרים עד היום סיפורי מעשיהם ,גבורתם והקרבתם של לוחמי הקשר
בירושלים וסביבותיה .השנים עושות את שלהן ולאט לאט ,באופן טבעי ,נעלמים לוחמי
תש"ח ,וביניהם – לוחמי הקשר דאז ,שיכולים לספר את סיפורם ואת רוח התקופה
במלחמת תש"ח.
אלוף משנה (מיל') ד"ר יעקב בעל שם ,איש חיל הקשר מאז ומתמיד ,היה קשר
בירושלים הנצורה ופליט מהעיר העתיקה .ביקשתיו כי ירענן את זיכרונו ואת כישרונו
ויעלה על הכתב את סיפור הקשרים בירושלים רבתי ,ירושלים הנצורה ,את הרקע ואת
מהלכי הקרבות והמבצעים סביבה ובה ,על סמך ניסיונו האישי ומקורות נוספים .גם
אל"מ (מיל') הלל כרמלי – איש חיל הקשר במשך שנים רבות ואחרים שהיו ַק ָּׁשרים
בתקופת המצור וסייעו במלאכה.
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עלינו לספר על מערכות הקשר ועל האנשים שהפעילו אותן – הקשרים – במלחמת
תש"ח ,כנדבך חשוב מאוד ומרכזי במסכת המורשת היהודית ומורשת תקומת עם
ישראל ,צבא ההגנה לישראל וחיל הקשר .בספר זה מתוארים ומתועדים רבים שמסרו
את נפשם על קיום הקשר ,לכן נגאלה ירושלים בדם ,באש ובקשר .טובי לוחמינו נפלו
ונפצעו בדם ואש תוך קיום הקשר הזה ומיטב משפחותינו ידעו שכול.
עלינו לספר לדורות הבאים על רוח הסיסמה "המברק עבור יעבור" ועל רוח ההקרבה,
וכן להדגיש ולשנן את קיום המקצועיות וההצטיינות ,כי למרות רוח הקרב והיעדר
1
ידע מקצועי ,יכלו לגרום לאסון בשעת פעולה.
לוחמינו הקשרים היו גם אנשי רוח ,כפי שמספר יב"ש (יעקב בעל שם) .בהפוגה
קצרה מקרבות טרח ורכש מדי חודש כרך מ"דברי ימי עם עולם" של ההיסטוריון ש.
דובנוב מסך שתי לירות ארץ-ישראליות ,שהיו כל הונו החודשי.
אך מה עשו לוחמי העיר העתיקה ברגיעה שהייתה בין הקרבות? קראו ושיננו את
שיריו של ח .נחמן ביאליק ,המשורר הלאומי .זהו עמנו – עם ישראל ,אלה בנינו ,שיד
אחת שלהם הייתה בלחימה וידם השנייה ביצירה ובהגות.
שחרורה של ירושלים כלל לא הושלם בגלל היעדר כוחות במלחמת תש"ח ,קוצר
זמן וגורמים נוספים ,אלא ארמון הנציב ,העיר העתיקה וסביבות ירושלים נשארו בידי
האויב .אך לעולם לא השלמנו עם מצב זה ,אלא חיכינו ,תכננו וציפינו לזמן ולהזדמנות
להשלים את מה שהחסרנו בתש"ח.
כשאני ,אלוף (מיל') שלמה ענבר ,הייתי בקורס מפקדי פלוגות שריון בג'וליס
בשנת  ,1958לפני שנתמניתי לקצין קשר בגייסות השריון .באותה תקופה ,כשהייתי
מפקד מחלקת הטנקים ,השתתפתי ,יחד עם אחרים ,במסע של מחלקת טנקים מג'וליס
לירושלים ,על שרשראות הטנקים – בדרך הרים וגבעות ,גאיות ובקעות .התרגיל הזה
נועד לרכישת ניסיון לקראת שחרור העיר העתיקה –"אני בג'וליס וליבי בעיר העתיקה
בירושלים" ,והיינו מוכנים לכך כמובן.
בסופו של דבר ,במלחמת ששת הימים הושלמה המשימה .ירושלים רבתי כולה
אוחדה לה ,שטחים סביבה נוספו לתחומה והיא חזרה ליעודה .גם כאן היה לקשר
תפקיד מרכזי ,וביקשתי להביא גם את סיפור אנשי הקשר במלחמת "ששת הימים".
במלחמת ששת הימים הייתי סגן קשר"ר .עם שחרור ירושלים העתיקה ,קיבלתי
וניהלתי שיחת טלפון חשובה ומיוחדת של חיי .אני זוכר שדמעות גיל זלגו מעיניי
ומעיני הסובבים אותי במטה חיל הקשר ,כאשר חברי ופיקודי ,קצין הטלפונים הארצי,
1

ראו הפעלת מק 300-במשוריין סגור ,ללא אנטנה חיצונית ,כשלא נתאפשר הקשר בגלל
המיסוך.
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העביר אליי את השיחה ההיסטורית הראשונה מהעיר העתיקה ,מלון אמבסדור .אל"מ
אברהם זינגר ז"ל הפתיע אותנו בה" ,שלמה ,כאן אברהם .מזל טוב .אני מדבר מהעיר
העתיקה ".בשומעי זאת נעתקו המילים מפי .שיחה זו סוף-סוף פיצתה על ההודעה
הקשה" ,העין ,עין נכנעה!" ,בה בישר נציג המפקד של מחוז ירושלים על נפילת העיר
העתיקה במלחמת תש"ח למטה הכללי ברמת גן" ,ירושלים שוחררה! היא שוב בידינו!
הכותל – קודש ישראל ,שוב בידינו!"
בנינו מדינה אדירה משנת תש"ח ,ששת הימים ואילך .ירושלים פורחת ומתפקדת
כבירתנו הנצחית והמתחדשת ,בעזרת העם היהודי ,אבל אויבינו לא סלחו ולא הסכימו
עם ניצחוננו ושגשוגנו .מכל עבר מתנכלים לנו כי בנינו את עיר קודשנו .מיטב ידידינו
אינם מניחים לנו ושונאינו מתנכלים בכל דרך אפשרית לקיומנו .אנו נאבקים על
ירושלים רבתי ומצליחים ,למרות הקשיים והמבקרים ,ממשיכים לבנות מוסדות תרבות
ומדע ,מבני שלטון ומבני תעשייה ויצירה – לבנות את מערכת החיים.
עם ישראל חי וירושלים עומדת מאז ומעולם .ירושלים הפכה למרכז תקשורת
וטכנולוגיה ,בנוסף לשאר תכונותיה הטובות ",אולי בזכות אותם קשרים ."...קשריה
של ירושלים יספרו סיפורים.
תמיד "נחזור אל בורות המים ,אל הסמטאות ואל הכותל בעיר העתיקה" ,תמיד
"השופר יתקע בהר הבית בירושלים הזהובה".
אומנם מצפים לנו מאבקים רבים ,לחצים וקשיים ,אך נוכל להתמודד עם כל דבר
אם נספר ונפיח את רוח המורשת ,רוח לוחמי הקשר בתש"ח בירושלים ובארץ כולה.
נישא את ירושלים ,את הדמות ואת רוח קשרינו ,על ראש שמחתנו ו"המברק תמיד
עבור יעבור".
אלוף (מיל') שלמה ענבר

15

מבוא
מוצאי שבת ,כ"ט בנובמבר  ,1947שלושה סטודנטים מטיילים ,כמו רבים אחרים,
ב"משולש" 2שבירושלים .לפתע הושלך הס .כל האוזניים היו קשובות לקולות שבקעו
ממקלט הרדיו שליד אחד החלונות :בעצרת האומות המאוחדות בפארק פלאשינג
מדוז 3שבארצות-הברית ספרו את קולות המצביעים על הצעת ההחלטה של ועדת
אונסקו"פ 4לגבי עתידה המדיני של ארץ ישראל .הוועדה ,שמינתה עצרת האומות
המאוחדות לאחר שממשלת בריטניה הודיעה כי בכוונתה לסיים את המנדט בפלשטינה
(א"י) 5,המליצה על הקמת שתי מדינות – מדינה יהודית ומדינה ערבית ,ושרטטה מפה
הקובעת את שטחי כל אחת מהן .ירושלים וסביבותיה נקבעו כאזור בינלאומי .נשיא
העצרת ,אוסוולדו ארניה מברזיל ,אשר דחה את הדיון עד השגת רוב ברור ,קרא את
שמות המדינות בזו אחר זו לפי הא"ב האנגלי .ההצעה נתקבלה ברוב של  33קולות,
 13נגד 10 ,נמנעים ומדינה אחת נעדרה.

2

שלושת הרחובות – קינג ג'ורג' ,יפו ובן-יהודה – יוצרים משולש במרכז ירושלים.

3

 – Flushing Meadows Parkאזור בניו יורק שבהתחלה בנייניו שימשו מטה האומות
המאוחדות.

4

אונסקו"פ – ועדה של האומות המאוחדות לעניין ארץ ישראל שכללה נציגים מארצות
שונות.

5

המנדט הבריטי מטעם חבר הלאומים על פלשתינה (א"י) הוענק לבריטניה ב ,1922-וכלל
את ארץ ישראל המערבית ואת עבר הירדן המזרחי .באותה שנה הופרדו שטחי עבר הירדן
מארץ ישראל ,על פי החלטת שר המושבות הבריטי.

 | 16יעקב בעל־שם

עמוד השער של עיתון "ידיעות אחרונות" למוחרת החלטת האו"ם
פרצתי בקולות שמחה ועליזות ,כמו כל הנאספים במקום ,כי ניתן אישור להקמת מדינה
יהודית בארץ ישראל ,וכך התגשמו חלומות שרקמתי מאז שהצטרפתי ל"בית עליית
הנוער" ב"ורסואה" שבשווייץ 6.לאחר שעזבתי את בית הוריי בצפון צרפת ,יחד עם
דודי ומשפחתו ,חציתי את הגבול שבין דרום צרפת לשוויצריה בלילה ,ומייד לאחר
מכן עצרו אותנו המשמרות השוויצריות ,אך הרשו לנו להישאר במדינה.
באותו רגע לא תיארתי לעצמי כי החלטת האומות המאוחדות תשנה את כל חיי,
ובמקום שאתכונן לבחינות ,שיאפשרו לי ללמוד אגרונומיה 7בגרנובל שבצרפת 8,אתעתד
לשרת שלושים שנה בחיל הקשר 9בצבא ההגנה לישראל .כמו כן ,לא חשבתי שחיי
יתקשרו לאחת התקופות המשמעותיות בהיסטוריה של העם היהודי ואפעיל מערכות
קשר ופיקוד של צה"ל בירושלים ,אליהן הגעתי רק שלושה חודשים קודם לכן.

6

ורסואה – עיירה ליד ג'נבה ,בה שכרו שליחי עליית הנוער חווה ששימשה בית ספר להקמת
"בית עליית נוער".

7

לימודים שכללו התמחות בגידול ענבים וייצור יין.

8

 – Grenobleעיר בדרום-מזרח צרפת.

9

כיום חיל הקשר והתקשוב.
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בירושלים וסביבותיה הופעלו מערכות קשר מגוונות בכל תקופות ההיסטוריה
– מהשאת המשואות לצורך הודעה על תחילת החודש בימי קדם 10ועד למערכות
המשוכללות המופעלות כיום ב"מצודת כפיר" – מפקדת פיקוד המרכז של צה"ל :קשר
נייח ונייד במצבי לחימה בתקופת המצור ,קשר מוצפן ל"שוטרים" ששמרו על בנייני
האוניברסיטה העברית ,קשר ללוחמים שכבשו את הר הבית ומערכות קשר משוכללות
לשליטה על כל מרחב הפיקוד ,שהייתי שותף לחלקן .נעסוק בכל הנושאים האלה
בספר זה ,המהווה מהדורה המרחיבה את הספר "קשרים לך ירושלים במלחמת תש"ח",
שיצא לאור בשנת  ,2013עם ציון תיאור מורחב של המצבים והאירועים ובתוספת
תיאור מערכת הקשר באיחוד ירושלים במלחמת "ששת הימים".
לצורך דיוק במהות ובמועדי האירועים ,נעזרתי רבות בספרו של יצחק לוי (לויצה)
"תשעה קבין" (בהוצאת "מערכות") .לאחרונה כבוד השופט יוסף שפירא כיבד אותי
בעותק מהספר דוד שאלתיאל – ירושלים תש"ח 11,אשר נכתב בהתבסס על החומר שנמצא
בארכיונו של אלוף דוד שאלתיאל – מפקד הלחימה בירושלים במלחמת העצמאות
ושהודפס בהוצאת משרד הביטחון ,כמו קודמו .כמו כן ,התכבדתי בהסכמתו של כבוד
השופט צבי טל לצטט פרטים מעברו כקשר בירושלים .פירוט של כל המקורות בהם
נעזרתי מובא בסוף הספר .תודה מקרב לב למחברים ,למו"לים ולמוזיאונים שאישרו
לי להשתמש בחומרים שלהם .יתרה מזו ,נעזרתי בחומרים שכתבו חבריי במחלקת
הקשר של חטיבת "עציוני" – הלל כרמלי ,אורי אפשטיין וחיים דהאן ,ובציטוטים
ממקורות שונים שיוזכרו בהמשך – כל אלה הוקדשו לכבוד הנופלים בקרבות על
קיומה של ירושלים – בירתה הנצחית של מדינת ישראל .זאת ועוד ,נעזרתי בשתי
"עבודות מורשת" – 12בנושאי מבצע נחשון ובנושא איחוד ירושלים ,שכתבו צוערי
חי"ק בשיתוף העמותה להנצחה ומורשת של חללי חי"ק ובהדרכת ותיקי החיל.
ועד המנהל של העמותה ונשיא העמותה ,אלוף (מיל') שלמה ענבר ,שיזם את כתיבת
הספר ,הביא להוצאתו .תודה מיוחדת לחבריי ,סא"ל (מיל') דני מתודי ורס"ן (מיל') אבי
גולן ,למאייר חזי מור ולעורכת לאה חובל ,שסייעו בעריכתו ובהבאתו לדפוס.

10

ראו פרק תשיעי על השאת המשואות.

11

שפירא ,י( .עורך) ( .)1981דוד שאלתיאל – ירושלים תש"ח .בהוצאת משרד הביטחון.

 12עבודות מורשת – עבודות מחקר בנושאים מבצעיים וטכנולוגיים הקשורים לפעילות חי"ק,
המבצעים צוותי צוערים במסגרת ההשלמה החיילית בבה"ד  7ובהדרכת קצינים בכירים
במילואים.

19

פרק ראשון:

מהגולה לבירת הנצח
במוצאי שבת ,בעוד נשמעים קולות השמחה והעליזות ונוצרים מעגלי הריקודים,
שהתאספו במרכז ירושלים עם החלטת עצרת האו"ם על הקמת מדינה יהודית ,טיילתי
עם שני חבריי בפינת רחוב בן-יהודה וקינג ג'ורג' .כאשר שבענו מהריקודים ,חזרנו
לאיטנו אל הדירה בעיר העתיקה ,שהגעתי אליה לפני כשלושה חדשים ,וכשחזרתי
לחדרי הרהרתי בדרכים שהובילוני לכאן.
נולדתי בשם ז'ק נמנוירט ( )NAMENWIRTH JACQUESבעיר אנטוורפן שבבלגיה.
אבי ,שכתב את שמו באידיש :נתן נאמענווירטה ,הגיע מפולין לבלגיה לאחר שבראשית
המאה ה 20-שירת בצבא הקיסרות האוסטרו-הונגרית בראשותו של הקיסר פרנץ
יוזף 13,וגם חי זמן מה בגרמניה .בבלגיה היה יהלומן ,חבר ב"קלוב" היהלומנים שבמרכז
14
אנטוורפן וחסיד בלז.

 13הקיסרות האוסטרו-הונגרית ( )1918-1867הייתה ממלכה מרכז-אירופית ששכנו בה 51
מיליון תושבים ,ובין השאר 2.25 ,מיליון יהודים .יחסם של יהודי אוסטרו-הונגריה למדינתם
ולשליטּה ,הקיסר פראנץ יוזף הראשון ,נגזר מהכרתם שהמדינה העניקה להם זכויות אזרחיות.
מספרם של היהודים בצבא שיקף את מספרם בקרב האוכלוסייה.
14

אבל בלי זקן.
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אבי – נתן נמנוירט ,בצבא האוסטרי
אימי ,מרים לבית לופטיג ,גם הגיעה מאזור קראקוב שבפולין והייתה מנהלת חשבונות
בחנות ,שמעתי שזמן מה הייתה מזכירת סניף תנועת "המזרחי" באנטוורפן.
חֹוטל המרוחקת ממרכז העיר ,בקומה השלישית,
גיט ְס ֶ
גרנו באנטורפן ,בלגיה ,בשכונת ֶ
בדירה שיכולנו להפוך את מרפסתה לסוכה בחג סוכות ,וכנראה שזו הייתה אחת הסיבות
שנבחרה .אנטוורפן הייתה עיר שוקקת עם שלוש קהילות יהודיות שהתחרו זו בזו:
"שומרי הדת" ,הקהילה החרדית "מחזיקי הדת" ו"הקהילה הפורטוגזית" הספרדית.
בעיר התגוררו שני דודיי ודודה מצד אבי וכן סבי וסבתי ,שלוש דודות ושני דודים
מצד אימי עם משפחותיהם .רוב בני המשפחות האלה נספו בשואה .גם בתקופה זו
שלאחר השפל הכלכלי מרכז הפעילות התנהל בתחום בורסת היהלומים ,בה כולם היו
נפגשים בלבוש מהודר וסגרו עסקים ב"מזל וברכה" ולחיצת יד .בהיותי ילד ,הותר
לי להמתין בחדר השומרים בכניסה לאולם המסחר ,שיכלו להיכנס אליו רק חברי
הבורסה	.
15
עקב המשבר הכלכלי ,שהחל באוקטובר  1929והשפיע קשות על המסחר ביהלומים,
עזב אבי את תחום היהלומים והיה נוסע כל חודש למשך שלושה שבועות לצפון צרפת,
 15המשבר הכלכלי העולמי החל ב 24-באוקטובר  ,1929כאשר נפלה הבורסה בארצות-הברית.
המשבר השפיע קשות ,ישירות ובעקיפין ,על מדינות רבות בעולם.
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שם עבדו כורי פחם הפולנים שאבי סחר איתם .זכורני כי בחגים נהג גם לנסוע לרבי
בפולין .בגיל חמש רשמו אותי לבית הספר "יסודי התורה" ,ולפי דרישתי הגעתי ישר
לכיתה א' .הלימודים התנהלו באידיש ,כאשר בבית דיברנו גרמנית ויידיש ,כשהוריי
הסתודדו ביניהם בפולנית .נראה שהייתי תלמיד טוב ,כי במופע של סוף שנת הלימודים
זכיתי בפרס וביום הולדתי השישי ערכו בביתנו חגיגה ,בה נשאתי דרשה וקיבלתי
מילון עברי-צרפתי.
ב 1938-החליטו הוריי שעלינו לעבור לצפון צרפת ,אל העיר לנס ( ,)LENSשאוכלוסייתה
כללה יהודים רבים ,ואבי עסק שם בסחר בדים .אני התחלתי ללמוד בבית ספר עירוני
בו למדו בצרפתית ,אף שאישרו לי להיעדר ממנו בשבתות ובחגי ישראל .היינו שני
יהודים בכיתה ,אני ובנם של שכנינו ,עבור חברי לכיתה הבעיה העיקרית נבעה משמי
הגרמני הארוך ,ולכן קראו לי בקיצור "נמן – ."NAMEN
מלחמת העולם השנייה החלה ב 1-בספטמבר  ,1939כשאני ואימי ביקרנו אצל הסבים,
שבינתיים עברו לעיירה היידה שהייתה בקרבת אנטוורפן ,בה פעלה ישיבה מפורסמת,
ששני דודיי למדו בה .תחילה ,סבר אבי שעדיף כי נישאר בבלגיה הניטרלית ,אך,
לבסוף ,החלטנו לחזור לצרפת ולבית הספר .חוויתי בעוצמה את תחושת המלחמה
16
כאשר בשבת של ה 10-באפריל  1940ראיתי מול חלוני מטוס גרמני שטס מעל עירנו.
הוא היה עד כדי כך קרוב שיכולתי לראות את פני הטייס .כך הגרמנים החלו בכיבוש
צרפת .עבורנו ,היהודים ,המשכו היה כאשר מ 6-ביוני  1942נאלצנו לשאת את הטלאי
הצהוב .באותו בוקר הלבישה אותי אימי בחליפה היפה ביותר ,תפרה את הטלאי על
כיס הז'קט ,וכך צעדתי בגאווה לכיתתי בבית הספר ע"ש קרנו (.)CARNOT
השמועות על גירוש היהודים למחנות עבודה גרמו להוריי להחליט כי ברצונם לשלוח
17
אותי לדודי סמי סקולסקי ,שהספיק לברוח עם משפחתו לכפר ב"צרפת החופשית".
כך נפרדתי מהוריי ב 12-לאוגוסט  1942כשעזרה לי אישה צרפתייה והצטרפתי אליה
ולילדיה ,שקיבלו אישור לנסוע אתה להוריה בדרום .בחצות הלילה עברנו את ביקורות
 16הכינוי "המערכה על צרפת" ועל ארצות השפלה ניתן לפלישתה של גרמניה לצרפת ולארצות
השפלה במלחמת העולם השנייה ,שהחלה ב 10-במאי  ,1940ונמשכה כחודש וחצי .פלישה
זו סיימה את תקופת "המלחמה המדומה" ,שבה עמדו צבאות שתי הארצות ובעלות בריתן
בחזית המערב זה מול זה ללא לוחמה פעילה ,כשהם מחופרים מאחורי שני קווי ביצורים –
קו מאז'ינו בצד הצרפתי וקו זיגפריד בצד הגרמני.
" 17צרפת של וישי" – אזור בדרום צרפת ,שבתחילת מלחמת העולם השנייה לא כבשו הגרמנים
עצמם ,נוהל על ידי משטר בראשותו של המרשל פטן ( ,)PETAINאשר שיתף פעולה עם
הגרמנים מבחינה מדינית ומבחינה צבאית .מרכזו האדמיניסטרטיבי של האזור היה בעיר
וישי ( .)VICHYבסוף  1942כבשו הגרמנים את האזור.
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הגרמנים ובקצה הדרך חיכה לי דודי .הוריי ,שהבטיחו לבוא בעקבותינו לאחר חודש,
גורשו ב 15-לספטמבר והובלו למחנה אושוויץ ,ושם נספו .כך ניצלתי מאימת השואה.
גם "צרפת החופשית" החלה לגרש יהודים ,וכך מצאנו עצמנו – דודי ,דודתי ,בן-דודי
ואני חוצים את הגבול לשוויץ בליל ה 31-לדצמבר  ,1942כשהשומרים הגרמנים היו
שתויים ,אך שומרי הגבול השוויצריים היו ערים ועצרו אותנו מייד .כיוון שבן דודי
היה רק בן חמש ,כולנו קיבלנו מקלט בשוויץ וחיינו ניצלו.
כאשר התאשפזתי בבית חולים בג'נבה לצורך החלמה מפצעים ,עקב הבריחה וגניבת
הגבול ,הציע לי שליח הסוכנות היהודית בשוויץ לעבור ל"בית עליית נוער" 18,שהיה
בקרבת מקום .כך הגעתי לעיירת ורסואה ( )VERSOIXשליד ג'נבה ,שבה הושכר מבנה
של בית ספר פרטי לשימוש מרכז הכשרה לנוער מטעם הסוכנות היהודית .היינו שם
כ 70-נערות ונערים ,למדנו עברית ולימודים תיכוניים ,קיבלנו הכשרה יהודית וציונית
ואף עיבדנו את האדמה בשטח המוסד.

הנחת תפילין בשוויץ
 18עליית הנוער הייתה תנועה ציונית שהוקמה בגרמניה ב 1933-במטרה להעלות צעירים
יהודים לארץ ישראל ולהכשירם לעבודה חקלאית .בראש הארגון עמדה הנרייטה סולד,
שכונתה "אם עליית הנוער".
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ב 8-במאי  1945הסתיימה מלחמת העולם השנייה ,ולכן נסענו לרקוד ברחבי העיר
ג'נבה .לאחר מכן ,ב 25-למאי ,נסענו ברכבת לברצלונה שבספרד ,שם חיכתה לנו
19
אונייה בשם "נון פלוס אולטרה" ,שב 15-ליוני  1945הביאה אותנו לחופי פלשתינה.
צורפתי ,יחד עם עוד שני חברים דתיים ,למחזור י"ח דתי בבית הספר החקלאי מקווה-
ישראל ,שמדריכיו היו דב אברמוביץ' ודב רפל ,שניהם בוגרי האוניברסיטה העברית.

אוניית העולים (נון פלוס אולטרא) עוגנת בנמל חיפה – 1945
עם תום שנתיים של לימודים במקווה-ישראל ,וכיוון שגילו המדריכים כי אני נוטה
ללימודים אקדמאיים ,הציעו לי להיות "סטודנט חופשי" באוניברסיטה העברית כדי
19

הכינוי שנתן הממשל הבריטי לארץ ישראל המערבית.
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להתכונן לבחינות בגרות ,שלאחר סיומן אוכל ללמוד באוניברסיטה העברית או
לנסוע לצרפת וללמוד שם חקלאות מטעם "כל ישראל חברים" .קיבלתי מלגה על סך
 10לא"י לחודש (ששוויים היה  40דולר אמריקאיים) מטעם הסוכנות היהודית ,כולל
מקום מגורים ועבודה במסגרת קבוצת "יבנה" לחינוך נוער בעיר העתיקה ,שבשנת
 1940ייסדו דב אברמוביץ' ודב רפל ,בסיועו של המזכיר האקדמי של האוניברסיטה
ובמימון נשיא האוניברסיטה .תמורת עבודה זו קיבלתי חמש לא"י לחודש.
בשלהי אוגוסט  1947הגעתי ממקווה ישראל לעיר העתיקה בירושלים ,כשנהג ערבי
סייע לי כשהסיע אותי במכוניתו ,והצטרפתי לשני החברים ב"קומונה השיתופית" של
קבוצת "יבנה" בעיר העתיקה ,החברים שטיילתי עמם בליל הכ"ט בנובמבר במרכז העיר.

25

פרק שני:

ירושלים בשנת תש"ח
ירושלים הייתה עיר מלאה בביצורים ובגדרי תיל שהקים הצבא הבריטי .בשנת 1947
התגוררו בה כ 164,000-תושבים 99,300 ,מהם יהודים 33,700 ,מוסלמים ו 31,000-נוצרים.
 97,000מהיהודים התגוררו בעיר החדשה ,ואילו בעיר העתיקה  2,000יהודים ו25,000-
לא-יהודים 20.מרבית האוכלוסייה היהודית הייתה מרוכזת בשכונות הדרומיות והמערביות
(מקור חיים ,תלפיות וארנונה) .במפקד אוכלוסין התגלה כי  63%מהתושבים היהודים
נולדו בחוץ לארץ ,ומחציתם באסיה או באפריקה .זאת ,כאשר מרבית האוכלוסייה
הייתה צעירה – בעיקר עקב ריכוז סטודנטים ,אך ככלל אוכלוסיית ירושלים הייתה
מבוגרת יותר מכל האוכלוסייה ב"פלשתינה א"י" – פלשתינה ארץ-ישראל.
העיר הייתה מוקפת מכל עבריה ביישובים ערביים ,ששלטו על דרכי הגישה אליה
מכיוונים מזרח ,צפון ודרום .במחוז ירושלים היו כ 102,000-יהודים ,לעומת כ300,000-
ערבים .בגלל מיקומה הגיאוגרפי ,המוצא היחיד של ירושלים לרצועת החוף העברית
היה כביש שהתפתל ממערב לעיר ,מההרים בואכה באב אל ואד (שער הגיא) ועד דרך
חולדה לתל-אביב וליישובים היהודיים בשפלת החוף.
העיר עצמה פוצלה גם ל"איים" – ערביים ,יהודיים ,והיו בה שכונות מעורבות .רק
מרכז העיר וחלקה הצפוני היוו גוש יהודי רצוף ,בנוסף לכך שירושלים הייתה אי בודד
במרחב הכללי .מרבית האוכלוסייה היהודית בה שכנה בעיר המערבית ,כשהאוכלוסייה
הערבית התגוררה בעיקר במזרחה .יתרה מזו ,השכונות והאזורים היהודיים לא היוו
רצף שלם ,וכמה מהם היו מבודדים בשכונות ערביות ומנותקים מירושלים העברית.
20

ירושלים במצור ובקרב – אריה חשביה .ראו בספר נאור ,מ' (עורך) ( ,)1983ירושלים בתש"ח.
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למשל ,הרובע היהודי ,שנמצא בלב העיר העתיקה הערבית ,וגם המרכז המסחרי הישן,
שממערב לעיר העתיקה ,בית הכרם ובית וגן במערב העיר ,הר-הצופים בצפון העיר,
תלפיות בדרום ועוד.
כדי לקבל שליטה מוחלטת על העיר ,תפסו הבריטים (ממשל המנדט) אזורים נרחבים,
שנועדו להגן על החיילים והפקידים הבריטים כנגד ה"מחתרות" היהודיות:
g gארגון ה"הגנה" ,שהתקיף מתקנים בריטיים שנקשרו לפעילות נגד "עלייה בלתי-
לגאלית".
g gהאצ"ל 21תקף מתקנים ומוסדות בריטיים וב 23-ליולי  1946פוצץ אגף של מלון
"המלך דוד" ,וכך הביא למותם של כ.100-
g gהלח"י 22תקף חיילים בריטיים ואישים במערכת השלטונית.

 21אצ"ל – ארגון צבאי לאומי – נוסד בירושלים ב 1931-על ידי מפקדים שפרשו מארגון
ההגנה ,בשל דרישתם לפעולה נחרצת נגד תוקפנות הערבים באותם ימים .מרבית אנשיו
היו צעירים מתנועת הנוער הרוויזיוניסטית "בית"ר".
 22לח"י – לוחמי חירות ישראל – פלג של הפורשים מאצ"ל בשנת  ,1940שבראשו עמד אברהם
(יאיר) שטרן ,שנרצח בידי הבריטים ב .1942-לאחר מותו הוחלט כי השם שלו יהיה "לוחמי
חירות ישראל".
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ירושלים רבתי ואזורי הביטחון – 1947

הם הקיפו את "אזורי הביטחון" בגדרות תיל והציבו בהם משמרות מזוינים .נאסר
על היהודים לעבור ב"אזורי הביטחון" הבריטיים" 24.מחנה אלנבי" ו"מחנה אל-עלמיין"
23

נאור1983 ,

24

ראו מפה לעיל.
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היוו מעין שער חוסם על שכונת תלפיות ,ארנונה ,מקור חיים וקיבוץ רמת-רחל .מהצד
השני של שכונת תלפיות היהודית נמצא ארמון הנציב הבריטי 25.מפקדת מחוז ירושלים
הבריטית הוגדרה אזור ביטחון א' ,שבתחומיו נכללו תחנת רכבת ,לרבות מחסני הספקת
מזון ,מחסני דלק ותחנת כוח .אזור ביטחון ב' היה מרכז השלטון האזרחי והצבאי של
הבריטים בארץ ,וכלל את הבניינים המרכזיים ברחוב מלך ג'ורג' ובשכונת רחביה .אזור
ביטחון ג' ,שכינינו "בווינגראד" 26,כלל את בנייני מוסדות השלטון המחוזי במגרש הרוסי,
בניין אפ"ק 27,בניין הדואר המרכזי ובניין ג'נרלי 28,ואפשר לבריטים לשלוט לאורך רחוב
יפו כולו .יחידות הצבא הבריטי בבניין נוטרדאם ומפקדת חיל האוויר המלכותי ,שהייתה
מול שער שכם ,שלטו על העורף הצפוני-מזרחי של האזור .נוסף לכך ,בית הספר לשוטרים,
בית החולים האיטלקי ואוגוסטה ויקטוריה גם היו אזורי ביטחון.

29

בווינגראד (אזור ביטחון בריטי) – רחוב הנסיכה מרי

 25הנציב – הנציב העליון של פלשתינה ,א"י ,הוא תואר שניתן לממונה מטעם שר המושבות
של ממשלת בריטניה ,כדי שיהיה אחראי בפועל על ניהול המנדט הבריטי ( )1948-1920על
ארץ ישראל.
 26על שם שר החוץ הבריטי ארנסט בווין ולזכר ביצורי העיר סטלינגרד במלחמת העולם
השנייה.
 27אפ"ק –  – ANGLO PALESTINE CORPORATIONבנק אנגלו-פלשתינה ,שהוקם ב,1902-
היה מוסד פיננסי מרכזי של היישוב העברי בתקופת המנדט ואף לאחר הקמת מדינת ישראל.
 28בניין ג'נרלי – בניין שנבנה בירושלים על ידי חברת הביטוח "אסיקורציוני ג'נרלי" האיטלקית,
שיסד בשנת  1831יהודי בשם ג'יוזפה מורפורנו .החברה פעלה בארץ בין השנים .1946-1936
 29כיום רחוב שלומציון המלכה .ראו :נאור .1983 ,באדיבות ארכיון ז'בוטינסקי – 1.1.1947
תצלום .1676
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מרכז ירושלים – 1947
בנוסף לבידוד של השכונות העבריות בעיר ,מספר יישובים היו מבודדים במרחב
שמחוצה לה שהתגוררו בסביבה ערבית ,ביניהם נווה יעקב ועטרות בצפונה ,רמת רחל
בדרומה ,הרטוב במערבה וכן יישובי גוש עציון ,סדום צפונית לים המלח.
צורפתי ,כאמור ,לצוות מדריכים של קבוצת "יבנה" .בחורף  1940הגיעה קבוצת
סטודנטים צעירה לרובע היהודי בירושלים בתמיכתו של ד"ר מאגנס ,נשיא האוניברסיטה
העברית ,שהתיישבה ברובע היהודי במעין קיבוץ עירוני .הקבוצה החלה בפעילות
לרווחת הקהילה :הקמת מועדוניות לנוער ,שיעורי עזר לנוער עובד ,קורסי תפירה
ובישול ,קופת מלווה ועוד ,וכן פעלה במשך שמונה שנים עד נפילת הרובע בתש"ח.
"הקומונה" ,שהשתייכתי אליה ,שכנה ,כאמור ,בדירה בעיר העתיקה ,אשר מחלונה
אפשר היה לראות את קצהו של הכותל המערבי ,אותו הסתירה קבוצת בניינים של
שכונת המוגרבים .באותה תקופה הכותל היווה מוקד לוויכוחים בין המתפללים היהודים,
שהצטופפו במרחב הצר שבינו והבניינים לבין התושבים הערבים .היהודים נדרשו
לציית לנוהלי ממשלת המנדט ,שכפו עליהם סדרת מגבלות ,ביניהן איסור הכנסת
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ספר תורה ,איסור תקיעות בשופר ועוד ,ובשלב מסוים שללו הבריטים לחלוטין את
כניסתם לאזור הכותל.
בשבתות ובחגים נהגנו להתפלל בבית הכנסת "החורבה" ,שהיה במרכז הרובע
היהודי .קבוצת העולים עם רבי יהודה החסיד בנתה את בית הכנסת הזה לראשונה
בתחילת המאה ה ,18-שנחרב בידי בוניו הערבים בשל אי תשלום חובות ,ונבנה מחדש
על ידי קבוצה של תלמידי הגר"א באמצע המאה ה .19-מבנה בית הכנסת כלל ארבעה
מגדלים רבועים בפינותיו ,וביניהם ארבע קשתות בגובה  16מטרים ,אשר תמכו בכיפה
שהתנשאה מעליהן .בארבע פינות האולם (מעל הקשתות) צוירו ארבעת המקומות
הקדושים :קבר רחל ,הכותל המערבי ,מגדל דוד ומערת המכפלה .הרובע היהודי כלל
עוד כמה בתי כנסת שהגיעו אליהם מתפללים ,בעיקר בשבתות ובחגים.
התחנה הסופית של האוטובוס ,שחיבר את העיר החדשה לעיר העתיקה ,הייתה
ב"חכורה" – אזור "החצר האחורית" של העיר העתיקה ,שבו התקיים גם השוק של
יום שישי .למקום זה היו מגיעים האוטובוסים המיוחדים של קו  ,2שנבנו לצורך מעבר
בסמטאות הצרות של העיר העתיקה.
קנינו מזון במכולת השכונתית ,וכך התחברנו לתושבי המקום כדי שיסכימו לשלוח
את ילדיהם לפעילויות שערכנו :שיחות ,משחקי חברה" ,קומזיצים" בין אבני החומה
ועוד .חלק מחבריי במחזור י"ח במקווה ישראל ,שלמדתי איתם ,היו למעשה חניכי
קבוצת "יבנה".
כך התנהלו אורח חיי עד למוחרת החלטת עצרת האומות המאוחדות על חלוקת
פלשתינה (א"י).
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הרובע היהודי בעיר העתיקה בשלבי הלחימה בתש"ח

30
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"חורבת רבי יהודה החסיד" – 1947

"סמטת הכותל המערבי" – 1947
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מחלון חדרי שבדירת "הקומונה" נשקף מראה הכותל המערבי.
לכותל המערבי חשיבות דתית ,לאומית והיסטורית לעם היהודי .במאה הראשונה
לפני הספירה בנה אותו המלך הורדוס .בתקופת המנדט הבריטי נאסר על היהודים
להביא ארון קודש ושולחן לקריאת התורה ,פרט לחגים וימי צום .עד לשחרור העיר
העתיקה ב 1967-הגבילה "שכונת המוגרבים" את הגישה הישירה לכותל .ביום שחרורה
פקד מפקד פיקוד המרכז ,האלוף עוזי נרקיס ,להרחיב את רחבת הכותל כדי לאפשר
גישה למתפללים ,ועם הזמן אכן שופצה הרחבה.

רחבת הכותל המערבי בהווה

35

פרק שלישי:

משמעות החלטת האו"ם
בכ"ט בנובמבר
באפריל  ,1946בריטניה ,שקיבלה את המנדט על ארץ ישראל בשנת  1922מ"חבר
הלאומים" ,החליטה לערוך כינוס מיוחד של עצרת האו"ם ,כדי למנות ועדה שתציע
פתרון לבעיית עתידה של ממשלת פלשתינה (א"י) .העצרת הכללית מינתה ועדת חקירה
מיוחדת בת  11חברים ממדינות ניטרליות בראשותו של השופט השוודי סאנדסטרום.
הוועדה ביקרה בארץ ,גבתה עדויות בה ומחוצה לה וב 31-באוגוסט  1947פרסמה
החלטת פה אחד – להמליץ על חלוקה גיאוגרפית של הארץ לשתי מדינות עצמאיות
– יהודית וערבית ,ולקבוע כי ירושלים תהווה שטח בינלאומי .על פי ההצעה ,שתי
המדינות היו אמורות לקיים שיתוף פעולה כלכלי.
בוועדה עלו דעות שונות בדבר שיטת חלוקת הארץ .במהלך דיוניה עברו הסובייטים
לתמיכה בהקמת מדינה יהודית עצמאית ,כדי לפגוע במעמדה האימפריאלי של בריטניה.
בספטמבר  1947גם האמריקאים הודיעו על תמיכתם בתוכנית ,ואילו הבריטים סירבו
להשתתף בביצועה .באוקטובר  ,1947הוקמו שלוש ועדות-משנה כדי לעבד את
התוכניות השונות לחלוקת הארץ ,ובסיום עבודתן אימצה ועדת החקירה את תוכנית
הרוב ,כולל שינוי שהוביל להוספת שטח למדינה הערבית בין רפיח לניצנה .תוכנית
זו הועמדה להצבעה ב 29-בנובמבר  1947בעצרת האומות המאוחדות ,וברוב של
 33קולות מול  13מתנגדים ו 10-נמנעים התקבלה "החלטה  "181על הקמת מדינות
ליהודים ולערבים .המדינה היהודית הייתה אמורה להיבנות משלושה חלקים ,שכללו
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את יפו (שתהיה מובלעת ערבית) ואת ירושלים (שתהיה אזור בינלאומי) .רוב הציבור
היהודי תמך בתוכנית שהתקבלה ,ובמיוחד הסוכנות היהודית ,אשר תפקדה כממשלה
פעילה של היישוב היהודי בארץ ישראל ,אך דחו אותה ההנהגה הערבית ורוב רובו
של הציבור הערבי .המנהיגים הערביים התנגדו באופן יסודי לזכותם של היהודים
למדינה עצמאית בארץ ישראל ,וכך ביטאו את המדיניות של הליגה הערבית .מיעוט
מהציבור היהודי ,כמו אנשי הארגון הצבאי הלאומי ,דחה את תוכנית החלוקה ,אך
רוב היישוב קיבל אותה בחגיגיות.
הבריטים ,שנמנעו מהצבעה על תוכנית החלוקה ,החליטו לא לשתף פעולה עם ועדת
החמישה ,שהקים האו"ם ,כדי לארגן העברה מסודרת של המנדט הבריטי לידי היהודים
והערבים .היהודים והערבים האשימו את הבריטים בסיוע לצד השני .הבריטים החליטו
לסיים את המנדט בשעת חצות בין ה 14-במאי ל 15-במאי  ,1948כאשר הנציב העליון
הוריד את דגל בריטניה שהיה בנמל חיפה .ביום האחרון של המנדט הבריטי ,ה14-
במאי  ,1948הכריז דוד בן-גוריון על הקמת מדינת ישראל ופרסם צווים ראשונים
להחלת השלטון החדש מחצות הלילה.
31
לפי אומדן ,אוכלוסיית פלשתינה א"י בשטח המנדט בסוף שנת  1945מנתה כ1,750,000-
איש ,ביניהם  1,237,000מוסלמים 608 ,אלף יהודים וכ 135,000-נוצרים .בעקבות זרם
העלייה הבלתי-לגאלית ("עלייה ב') ,מספר היהודים בארץ-ישראל ביום סיום המנדט
מוערך ל 650,000-איש ,ואיש ,ביניהם  1,237,000מוסלמים 608 ,אלף יהודים וכ135,000-

 31ב 1945-הסתיימה מלחמת העולם השנייה ,המלחמה הגדולה ביותר שידעה האנושות ,בה נספו
שישה מיליון יהודים בשואה ,ברצח שיטתי שבוצע מתוך קנאות אידאולוגית אנטישמית.
המלחמה פרצה ב 1-בספטמבר  ,1939עם פלישת גרמניה הנאצית לפולין ,והסתיימה ב8-
במאי  ,1945עם חתימת גרמניה הנאצית על כתב כניעה.
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מפת החלוקה – 1947
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המצב בירושלים
ההנהגה הציונית טענה כי הניסיון לקרוע את ירושלים מהמדינה היהודית היווה בעיה
חמורה .מחד ,מאז ומעולם ירושלים נחשבה בירת הנצח של עם ישראל ,ומאידך ,רבים
סברו שגם אם תתפשט אש המלחמה בכל רחבי הארץ ,תדלג על ירושלים בזכות מעמדה
המיוחד .סברה זו לא התקיימה במציאות וירושלים הפכה מוקד ללחימה עזה ,משום
ששני הצדדים ייחסו לניצחון בחזית ירושלים ערך שכמעט דמה לניצחון במלחמה כולה.
בשנת  1947אוכלוסיית ירושלים ,כאמור ,מנתה כ 165,000-נפש ,שכ 100,000-מהם היו
יהודים .העיר הייתה מוקפת מכל צדדיה ביישובים ערביים .בגלל מיקומה הגיאוגרפי,
הדרך היחידה להגיע לאזור רצועת החוף (שבה התמקד רוב היישוב היהודי) הייתה
באמצעות הכביש לבאב אל ואד (שער הגיא) ,ומשם דרך חולדה לתל-אביב וליישובים
היהודיים בשפלת החוף .מסלול הכביש הזה עבר בכפרים ערביים שחסמו את התחבורה
היהודית שהגיעה אליהם ,בעיקר את הקטע מבאב אל ואד ועד הכניסה לעיר .מסילת
הברזל המפותלת ,שקישרה אף היא בין ירושלים לשפלה ,מילאה תפקיד מוגבל בלבד
בהעברת מטעני אספקה לעיר .שלוש הדרכים האחרות – לחברון ,ליריחו ולשפלה –
היוו דרכי הקשר לגושי ההתיישבות המבודדים – גוש עציון ,גוש עטרות וגוש צפון
ים-המלח ,שגם עברו בכפרים ערביים.

מפה של דרכי הגישה לירושלים
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הארגונים היהודיים בירושלים בימי שלטון המנדט אופיינו בחוסר גיבוש ולעיתים
אף בחוסר יעילות.
חוץ מהסוכנות היהודית והוועד הלאומי ,התקיים בירושלים "ועד הקהילה" ,שטיפל
ביחסים בין העדות .לאור כורח המציאות ,בדצמבר  1947הוקם גוף לשעת חירום
שכונה "ועדת המצב" בסביבת "ועד הקהילה" ,בראשותו של דב יוסף ,שעסק בענייני
אספקת מזון ,מים ונפט.
ד"ר דב יוסף (ברנארד ג'וזף )1899-1980 ,היה חבר הוועדה המדינית של ההסתדרות
הציונית העולמית ,שנשלח לארצות-הברית בספטמבר  1947כדי לסייע בקבלת ההחלטה
של עצרת האומות המאוחדות .בתחילת דצמבר  1947חזר דב יוסף משליחותו ועם
שובו נתמנה ,כאמור ,ליו"ר "ועדת המצב לירושלים" ,שתפקידה היה "לדאוג לשלום
ירושלים ועתידה ,ובמיוחד לירושלים העברית" .הוא מילא תפקיד מרכזי בארגון
האספקה והובלתה לירושלים במהלך מלחמת העצמאות ,ותרם רבות להצלת העיר
הנצורה במערכה .בשלב מאוחר יותר נתמנה לתפקיד המושל הצבאי של ירושלים,
ולאחר מכן שירת בממשלה כְ ּשר בתפקידים שונים.
בערים ובכפרים הערביים במרחב שהקיף את ירושלים – במרובע שפינותיו הן
חברון ,יריחו ,רמאללה ולטרון – התגוררה אוכלוסייה ערבית גדולה שניתן היה לגייס
ממנה המוני לוחמים ,ולשנות לחלוטין את יחסי הכוחות בזירה הירושלמית .במרחב
זה מנתה האוכלוסייה הערבית כ 100,000-נפש ,מהם כ 10,000-בערים רמאללה וביר-
זית וכ 25,000-בחברון .לעומת זאת ,האוכלוסייה היהודית במרחב זה מנתה כ2,500-
נפש ,שהיו פזורים ב 13-יישובים.
הגורם הבריטי הכביד אף הוא על הקשר בין שכונות העיר .השלטון הבריטי שלט
בעיר עד סיום המנדט ,כאשר בשנת שלטונם האחרונה הקים אזורי ביטחון מגודרים
ומוגנים מטרור ,שהכניסה אליהם ,בין היתר ,במרכז העיר ,הייתה אסורה ומבוקרת,
והם גרמו לניתוק של שכונות נוספות.
הרכב האוכלוסייה מבחינת גיל ,כושר גופני ובסיס כלכלי גרם לקשיים של
גיוס כוח לוחם בירושלים .בעול הלחימה בירושלים נשאו בעיקר לוחמים ,שגויסו
מהאוכלוסייה המקומית ,חלקם סטודנטים שרק החלו את שנת הלימודים הראשונה
שלהם באוניברסיטה העברית.
בראש המחלקה הערבית בש"י (שירות הידיעות של ה"הגנה") בירושלים עמד מר
יצחק נבון ,שמאוחר יותר נבחר לנשיא מדינת ישראל ,ומשרדו שכן ברחוב הנסיכה
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מרי 32,בקרבת מרכז הפעילויות בעיר .האזנות למפקדות ערביות היוו את תחום
הפעילות המשמעותי ביותר מבחינת תפוקות מודיעין.
הקשר בירושלים פעל בפיקודו של אריאל קליבנר (עמיעד) ,לימים קשר"ר ,ולידו
יעקב בר-אדון ,שלאחר תקופת מסוימת החליפו זאב טריינין כקצין קשר לרשתות
אלחוט .באותה תקופה פעלה במחוז רשת קשר אלחוט סטטית של מכשירי "צבר" –
מכשירי קשר מתוצרת ה"הגנה" (ראו פרק תשיעי) שהקיפה  20נקודות ,אשר עשר
מהן היו בגושים הכפריים .בנוסף אליה ,פעלה רשת ארצית "אבינועם" בשיטת אלחוט
מורס ,שהפעילו בוגרי קורס אלחוט ,אשר הגיעו למהימנות גבוהה בשידורו ובקליטתו,
כאשר התקשר המטה המחוזי למטה הכללי ולים-המלח .כמו כן ,הופעלה רשת קשר
איתות באמצעות מראות ("הליוגרף") ופנסי איתות ,אף שהשימוש בה היה מוגבל.
הקשר הטלפוני התבסס על קווי דואר ש"החרימה" ה"הגנה" ,כאשר נותקו מהדואר
הממשלתי וחוברו למרכזייה שלה ,ובאמצעותם הובטח קשר ישיר עם היחידות .הש"י
(שירות הידיעות של ה"הגנה") ביצע את הפעולה ,ולרשת ניתן הכינוי "ארנבת" .כמו
כן ,יחידת הקשר הפעילה את "קול המגן העברי" ,תחנת שידור מקומית ששידרה
לתושבי ירושלים היהודים והערבים.
קרית
ענבים

סדום בית מעלה רמת
הערבה החמישה רחל
וקליה

כפר
עציון

נוה משואות מוצא
יעקב יצחק

נוה-
אילן

הר-
טוב

עטרות בני-
עקיבא

ירושלים
33

רשת "אבינועם ירושלים רבתי"

בנוגע לקשר ביישובים ,מצויה בידינו עדותו של הקשר צבי טל (שנשלח יחד אתי
לקורס סמלי קשר בספטמבר  ,)1948לימים שופט בית המשפט העליון ויוזם "חוק טל",
המובאת בספרו "עד בוא השמש":
32

לימים רחוב שלומציון המלכה .ראו אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.

 33אוסף העמותה לחללי חיל הקשר והתקשוב.
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יום אחד הגיע אמבולנס אל הכפר (נווה-יעקב) ,ובין השאר ,הביא אדנית גדולה .מתוך
האדנית הוצאה קופסת מתכת מלבנית ,שלא הייתה אלא משדר אלחוטי פרימיטיבי
קטן’ ,צבר’ קראו לו .המשדר הגבישי חובר אל מקלט רדיו ביתי המחובר לאנטנה,
והרי לך תחנת אלחוט חשאית .התחנה הייתה של ארגון ה"הגנה" וכמוה נקבעו גם
בשאר היישובים שבסביבות ירושלים ,שהיו קשורים ברשת אחת או בשתיים-שלוש
רשתות ,ששימשו קשר בין היישובים ובין מפקדת ה"הגנה" בירושלים (טלפון בכפר
היה רק לקרל סלומון ,מנהל מחלקת המוזיקה ברדיו המנדטורי ,ואולי גם לשכנו
פרופ’ אשנר) .מלבד הקשר האלחוטי ,הופעל גם קשר איתות ראייה במורס בין
המבנה הציבורי שבכפר לבין מגדל המים שבשכונת בית וגן ,ביום בהליוגרף (נצנוצי
חמה במראה) ובלילה בפנס חשמלי .האתת שלנו היה נוטר צעיר ושמו אברהם
גוטשטיין (גת) ,שלימים שירת אתי בצה"ל .קשר האלחוט היה כמובן סודי וחשאי,
הן מפני הבריטים והן מפני הערבים ,ופעל כל היום וכל הלילה ,שבעה ימים בשבוע.
היה אפוא צורך לאייש את התחנה במשמרות יומם ולילה .עליי הוטלה האחריות
לתחנת האלחוט ,ואתי ארבע מתושבות המקום ,שהתחלפו במשמרות .התשדורות
אויתו באלף-בית פונטי והוצפנו בצופן של ספרות .את הצופן המציא מר טוביה
וכסלר הזקן ,שהיה מלומד חדשן ויצירתי .הצופן שלו היה ,לדעתי ,מעולה ,מהיותו
פשוט ,זכיר ,קל להחלפה חשאית ומשבש את תדירות האותיות הרגילה .האחראי
לכל רשתות האלחוט היה יעקב בר-אדון ומפקדתו שכנה בבניין קק"ל ,שבחצר
המוסדות הלאומיים ברחביה .לימים הוחלף יעקב בר-אדון בזאב טריינין ,שעתיד
גם להיות מפקדי במחלקת הקשר בגדוד ".68
ראו בפרק שמיני על מהותם ועל דרכי פעולתם של אמצעי הקשר שהוזכרו.
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פרק רביעי:

והעיר ירושלים צהלה ושמחה
צומת הרחובות קינג ג'ורג' ובן-יהודה היה אזור חופשי יחסית מגדרות תיל וביצורים,
ובמוצאי שבת ,ה 29-בנובמבר  ,1947היו מטיילים רבים באזור .גם אנחנו ,שלושת חברי
קבוצת "יבנה" טיילנו שם כמוהם להנאתנו .אך בכל מקום שררה מתיחות ,כי ידענו
שברגעים אלה דנה מליאת עצרת האומות המאוחדות בהצעת ההחלטה ,שעיקרה סיום
המנדט הבריטי וחלוקת הארץ למדינה יהודית ומדינה ערבית .החלונות של הדירות
היו פתוחים והשמיעו בקול רם את עיקרי התוכנית במקלטי הרדיו.
כאשר נשיא העצרת ,אוסוולדו ארניה מברזיל ,קרא את שמות המדינות בזו אחר זו
לפי הא"ב האנגלי והכריז כי "ההצעה נתקבלה ברוב של  33קולות 13 ,נגד 10 ,נמנעים
ומדינה אחת נעדרה" ,פרצה שמחה רבה והחלו להתארגן מעגלי הורה סוערים .איש לא
בחן את פרטי התוכנית ,שכללה את ירושלים כשטח בינלאומי .העובדה ,שמעצמות
העולם החליטו לאשר את הקמת מדינה יהודית ,הייתה התגשמות החלום הציוני וגרמה
להתלהבות .גם חבריי ואני הצטרפנו למעגלי הרוקדים ולאחר סיום הריקודים חזרנו
לדירתנו שבעיר העתיקה.
למוחרת ,ביום ראשון ,השמחה הייתה בשיאה כאשר קהל רב שטף את רחוב קינג
ג'ורג' .אנשים התחבקו זה עם זה ואף שיתפו את החיילים הבריטים ,שהיו ברחוב ורכבו
במשוריינים .בקבוקי בירה ויין נפתחו ובאוויר הורגשה אחווה בינלאומית .החיילים
הבריטים גם שמחו ,כי הבינו שבקרוב יחזרו לביתם.
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אזרחים חוגגים על משוריין בריטי בירושלים — 1948

34

כך עבר יום של שמחה ואיני זוכר כלל אם הגענו ללימודים באותו יום .לפנות ערב
חשנו פחד כאשר נודע לנו על כוונות הערבים לתקוף באזור שער יפו.
יום שני ,ה 1-בדצמבר  ,1947עבר יחסית בסדר .ירדנו בבוקר ל"חכורה" ונסענו בקו
 2העירה ,ומשם לקחנו את קו  9לאוניברסיטה בהר-הצופים.
ב 30-בדצמבר הותקף בשכונת שייך ג'ראח אוטובוס מס'  ,9שנסע מירושלים להר-
הצופים ,והיו בו תשע אחיות ונהג ,ומאז הוחלט להוסיף אוטובוס "משוריין" למסלול
הזה .חשוב לציין כי כדי "לשריין" אוטובוס ,כמו כלי רכב אחרים ,היה צורך רק
בהתקנת דפנות מתכת ,שביניהן חצצה שכבת עץ ,שנועדה לצמצם את פגיעתם של
הכדורים מהרובה.
למוחרת ,ב 1-בדצמבר ,הכריז הוועד הערבי העליון על שביתה כללית ברחבי הארץ,
ומנגד ,בפיקוד ה"הגנה" ,שקיבל ידיעות על תוכניות לפגוע ביהודים באזור שער יפו,
הכריזו על מצב כוננות כללי בעיר.
כבר במהלך היומיים האלה שררה תחושה קשה ,שליוותה אותנו בנסיעות בסמטאות
העיר העתיקה ,אך כאשר הגעתי לתחנת מוצא בעיר העתיקה בבוקר של ה 2-בדצמבר,
גיליתי שהאוטובוס לא הגיע מחשש להתנכלות מצד ערביי העיר העתיקה .החלטתי
ללכת ברגל ,וכשראיתי שני שוטרים בריטים צועדים לכיוון שער יפו ,נצמדתי אליהם
כי קיוויתי שאם אותקף ,הם יגנו עליי .בסופו של דבר ,הגעתי בשלום לשער יפו,
ואני חושב שהייתי בין היהודים האחרונים שעברו ברגל את חומות העיר העתיקה
עד ללחימה.
34

ויקיפדיה .מחבר הספר צילם את התמונה.
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35

חגיגות שמחה בירושלים למוחרת החלטת האו"ם
 35מחבר הספר צילם את התמונות.
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למרות החששות ,החלטתי להמשיך לנסוע לאוניברסיטה .כהכנה לבחינות הבגרות,
שמעתי הרצאות בחוג להיסטוריה .פרופסור יוסף קלאוזנר העביר את ההרצאות
בתולדות עם ישראל ,ואילו בקורס היסטוריה כללית נכחתי בהרצאותיו של פרופסור
קבנר על תולדות האימפריה הבריטית.
כשהגעתי לבנייני האוניברסיטה על הר-הצופים ,גיליתי שרק מעטים נכנסו להרצאות,
ואילו רובנו עמדנו על המרפסות וצפינו בפרעות שפרצו במרכז המסחרי בממילא.
ב ,9:30-בבוקרו של ה 2-בדצמבר ,התקהלו מפגינים ערבים סמוך לשער יפו והחלו
לצעוד אל עבר רחוב הנסיכה מרי 36,כשהם מצוידים במקלות וסכינים ,שם החלו לבזוז
חנויות יהודיות ולהעלותן באש ,ואז פגשו במספר אנשי ה"הגנה" ,שהוזעקו למקום.
אנשי ה"הגנה" ירו מספר יריות אקדח באוויר וגרמו למנוסת ההמון אל עבר העיר
העתיקה .השוטרים הבריטיים שהיו במקום לא גירשו את ההמון החמוש בנשק קר
והחלו לדלוק אחרי אנשי ה"הגנה".
הערבים התעודדו מפעולת הבריטים ושוב פרצו למרכז המסחרי ,אך כעת לא נתקלו
בהתנגדות .השוטרים הבריטים נתנו להם לעשות כרצונם .בעלי החנויות שנכחו
במקום הותקפו במוטות ברזל ובגרזנים .בסוף היום הועלו באש  40חנויות .עשרים
יהודים נפצעו ,חלקם קשה ,אבל בסוף חולצו מהמקום .חברי "הגנה" נוספים ,שניסו
להגיע למרכז ולעצור את ההמון ,נעצרו ונאסרו על ידי הבריטים .בתגובה הציתו חברי
ה"הגנה" את קולנוע רקס ברחוב הנסיכה מרי ,שבעליו היה ערבי.

שוד והרס של המרכז המסחרי בממילא 2/12/47
 36כיום רחוב שלומציון המלכה.
 37באדיבות ארכיון ז'בוטינסקי .1.1.1948
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במקביל להתרחשויות אלה ,גיליתי כי איני יכול לחזור לחדרי בעיר העתיקה ,ולכן
חבר שהכרתי בירושלים הזמין אותי ללון בחדרו שב"בית המעלות" במרכז ירושלים.
למעשה כך נפרדתי מכל רכושי עלי אדמות :בגדיי ,ספריי ,וביניהם "כל כתבי ח .נ.
ביאליק" ,שקיבלתי כמתנת פרידה במקווה-ישראל ,והכינור שהבאתי אתי משוויץ
כשעליתי ארצה ועליו המשכתי לנגן שם .לימים נודע לי שהלוחמים בעיר העתיקה
הקריאו שירים של ביאליק מהספר שלי בערבי שירה .חברי צייד אותי בסידור תפילה
ובתפילין ,שהמשכתי להניח עוד כמה שנים.
עם שובנו לחדר של חברי ,הוא התנצל בפניי ואמר לי שעליו ללכת למקום כלשהו,
וכאשר חזר מאוחר יותר סיפר לי שה"הגנה" זקוקה לאנשים ומזמינה אותי להתגייס.
בעת שהותי במקווה-ישראל עברנו אימוני גדנ"ע ,תרגלנו בחולות חוסמסה בחולון
ולקראת סיום המחזור הושבענו כחברי ה"הגנה" בפני הדגל הלאומי וביד שהונחה
על התנ"ך ,ולכן לא הופתעתי מהפנייה לגיוס .ביקשתי הדרכה מחברי והוא הביא
אותי למאפיית "פת" ,שהייתה לא רחוק מרחוב יפו והתחנה המרכזית ,שם שכן מרכז
הגיוס הירושלמי של ה"הגנה" .נכנסתי בדחילו ורחימו והודעתי שבכוונתי להתגייס.
תחקרו אותי בתהליך קצר מאוד ולאחר מכן אישרו את גיוסי .באותה תקופה החלטתי
להתגייס בשם יעקב בעל־שם ,אף ששמי בתעודת זהות של ממשלת פלשתינה א"י
היה יעקב נמנוירט .כבר בביתנו בלאנס ( )LENSשבצפון צרפת סיפר לי אבי ששמנו
בעברית הוא בעל־שם (בגרמנית – NAMEN :שם ,ואילו  – WIRTHבעל-בית) ,ולכן
החלפתי את השם לעברית כדי לקיים את רצונו של אבי ומחווה לזכר הוריי ,אשר
גורשו על ידי הנאצים מביתנו בלאנס למחנה מאלין ( )MALINESשבבלגיה ,ומשם
נשלחו לאושוויץ ב 15-בספטמבר .1942
כבר באותו ערב הוטלה עליי המשימה הראשונה :ציוותו אותי לעיתונאי ירושלמי כדי
לדווח על המצב בגבול קטמון ,ולשם כך ,הייתי אמור לטייל משעה  20:00ועד 02:00
באזור טלביה .נוסף לכך ,נתנו לי מפתחות לשתי דירות שבשני קצוות המסלול ,וכל
פעם שהגעתי לאחת מהן היה עליי להתקשר ולהודיע האם המצב רגוע או שנשמעת
תנועה של פורעים ערביים .המסלול שלי עבר ליד משכן בית הדין הצבאי העליון של
הבריטים ,וכשעברתי שם נעצרתי ליד השוטרים הערביים ,ששמרו על הבניין ,נערך
על גופי חיפוש ותוחקרתי ,הכנתי לי סיפור כיסוי ,אך השומרים הערבים בכלל לא
הבינו את האנגלית המגומגמת שלי ושלחו אותי לדרכי .מאז עברתי בדרך קיצור כדי
לא להיתקל בהם .בשעה היעודה החליף אותי איש הצוות השני וחזרתי לחדרו של
חברי בבית המעלות שבמרכז העיר.
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למוחרת ,כאשר התייצבתי במרכז ה"הגנה" ,קיבלתי משימה חדשה :מוניתי לתפקיד
מפקד עמדה בשכונת נווה-שאנן ,שהייתה קרובה ליציאה מירושלים ,שרק שביל עפר
כבוש 38הוביל אליה .קיבלנו דירה ,שהייתה בשלבי בנייה ,כאשר כל ערב הייתה מגיעה
כיתה של אנשי חי"ם (חיל המשמר) ,אשר קיבלו רובים מתחנת נוטרים 39,שהייתה
ממוקמת בראש הגבעה ,והחזירו אותם למוחרת בבוקר .לקראת צוהריים היה מגיע
נהג במכונית מפוארת ומסיע אותי לבית ברחוב רמב"ן ,ולאחר שנים גיליתי שזהו
41
ביתו של ד"ר דב יוסף 40,שם קיבלתי סכום כסף – כנראה שניים או שלושה לא"י.
משם הוא היה לוקח אותי לשוק מחנה יהודה ,שבו רכשתי מזון וסיגריות ,ולאחר
מכן ,הייתי חוזר לעמדה כדי להכין ארוחה לשומרי הלילה .בקומונה שבעיר העתיקה
הייתה לנו תורנות של אחריות לאספקה ,וכיוון שבאותה תקופה הייתי תורן ,ידעתי
מה והיכן לקנות ,והדבר הקל על תפקידי הנוכחי.

הריסת בתי-מסחר של יהודים 1.1.48
38

42

כביש לא סלול.

 39נוטרים – שוטרים יהודים בארץ ישראל ,ששירתו במשטרת המנדט הבריטי ,פעלו במסגרת
המשטרה הבריטית וביוזמת הסוכנות היהודית החל ממאורעות  1939–1936ועד הקמת המדינה
בהגנה על היישובים היהודיים ,שמרו על מפעלים שונים ועל דרכי התחבורה מהתנכלויות
של כנופיות ערביות.
40

ד"ר דב יוסף ,שכבר הוזכר קודם ,היה ממונה על הספקת המזון ליחידות ההגנה בעיר.

41

לא"י – לירה ארץ ישראלית ,שהייתה שווה לפאונד הבריטי – כ 4-דולר אמריקאיים.

 42באדיבות ארכיון ז'בוטינסקי.
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ביום ראשון ,ה 7-בדצמבר ,הדלקנו נר ראשון של חנוכה ,וכך ערכנו מסיבת חנוכה
צנועה בכל אחד מערבי השבוע .שנים רבות לאחר מכן פגשתי ירושלמים אשר זכרו
את הדלקת הנרות ואת שירת "מעוז צור" בעמדת השמירה בנווה-שאנן ,שלימים נבנו
באזור הזה מוזיאון ישראל וקמפוס האוניברסיטה העברית ובסביבתו הוקמו בנייני
הכנסת ובית הדין העליון.
לשמחתי ,לא קרה שום אירוע חריג בתקופת שהותי בנווה-שאנן ,ולקראת אמצע
דצמבר עברתי ליחידת גדוד "מוריה" .שם צורפתי לכיתה מאורגנת יותר של חברי
ה"הגנה" ,שחלקם ,כמו חברי הלל כרמלי 43,כבר שירתו בצבא הבריטי והיו בעלי ניסיון
צבאי ,וגם כולם היו מבוגרים ממני .הצוות שלנו הועבר משכונה לשכונה ובחלק מהזמן
שהינו ב"מושב זקנים" בכניסה לירושלים .כמו כן ,במקום זה ניתנה לנו הזדמנות
להתאמן בנשק במסגרת המתחם המגודר ,אף שבזמן אמת גילינו שלא כל האקדחים
שהיו ברשותנו אכן היו תקינים .נוסף לכך ,שימשתי "מספר  "2להלל בתפעול מקלע
הברן 44.עברתי ,יחד עם הלל ,לשכונת פאג"י ולאחר מכן לשכונת "בית ישראל".

45

אימונים במתחם "מושב זקנים”
43

ראו בהמשך.

 44ברן – מקלע קל שנוצר בעיר ברנו שבצ'כוסלובקיה .נשק חשוב בכוחות המגן העבריים
בימי ההגנה ובמלחמת העצמאות.
45

התמונה צולמה במצלמת מחבר הספר.
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הלל כרמלי (ראו תת פרק "חברים במחלקת הקשר" בפרק שישי) היה בוגר החי"ל,
החטיבה היהודית הלוחמת בצבא הבריטי 46,שהתגייס אליה ב 1945-והשתחרר במאי
.1946
על אותה תקופה סיפר הלל כרמלי:
"הוזעקתי לגדוד מוריה וגויסתי לשירות מלא בחי"ש (חיל השדה של ה"הגנה").
הוצבתי כמקלען ברן בכיתה של חברי מביה"ס ,אשר ליפצין ז"ל ,שאבטח את מושב
הזקנים מול הכפר הערבי שייח באדר (ששכן באזור שמאחורי בנייני האומה של היום).
מול בית הזקנים הייתה תחנת דלק של ערבי ,שנהג לעלות על אופנועו בכל
פעם ששיירה עמדה לצאת מירושלים לשפלה – לדווח לפורעים בקלנדיה ,שהיו
תוקפים את השיירות .מפקד הפלוגה יוסף נבו הטיל על חברי אשר ליפצין לפוצץ
את התחנה .עם חשכה יצאנו מבית הזקנים ,עברנו את הכביש וביצענו את הפיצוץ.
הנסיגה בוצעה דרך שייח באדר לכיוון מוסך חברת המקשר .הנשק שהיה בידי היה
רק רימון רסס שהחזקתי בכיסי ,המעבר דרך הכפר עבר ללא בעיות ,וכאשר הגענו
לגדר המוסך חיכו לנו חבריי מהקשר וקיבלו מידינו את כלי הזין .משם המשכנו
לבית הכרם ובלילה לנו במלון אורנים .למוחרת הוסענו חזרה למושב הזקנים וראינו
שביצענו את המבצע כהלכה.
עברנו לשכונת פאג"י (שכונה שנבנתה עבור חברי ארגון "פועלי אגודת ישראל")
מול ביה"ס לשוטרים ,ומשם לבית רב קומתי ברחוב שמואל הנביא באזור שכונת
בית ישראל .מגג הבית הייתה שליטה על מעבר מנדלבוים וצפונה לכביש העולה
להר-הצופים .באחד הבקרים צפיתי לכיוון עמדות הערבים במושבה האמריקאית
והבחנתי בכאפיה מאחורי עמדת שקי חול ,צלפתי עם מקלע הברן שלי לכיוון העמדה
והלכתי לאכול .לאחר האוכל חזרתי לצלוף שנית ,אך לא הבחנתי שבעמדה אין יותר
ערבים ובמקומם היו חיילים בריטים.
לקראת הצוהריים נשמעה צעקתה של הבחורה ששמרה על השער בכניסה לבית:
"חיילים בריטים חדרו לבית" .מסתבר שכאשר ג'ימי (עזריה מרימצ'יק ,נוטר ששירת
בסביבה) עמד להיכנס לבית ,הגיע כוח בריטי לשער וכאשר החיילים דפקו על
השער ,שאלה הבחורה "מי שם?" וג'ימי ענה" ,חיילים בריטים ".הבחורה ,שהכירה
את קולו של ג'ימי ,חשבה שהוא מתלוצץ ופתחה את השער .היא עוד הספיקה
לצעוק כשחיילים בריטים חדרו לבית.
 46חי"ל – חטיבה יהודית לוחמת ,הבריגדה היהודית – חטיבה יהודית בצבא הבריטי בתקופת
מלחמת העולם השנייה.
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למזלנו ,החבאתי את הברן בסליק ,אולם נשארו בדירת הגג שני תת מקלעי סטן
וברחבת הגג היו מפוזרים תרמילי כדורים .חבריי אספו את התרמילים אך החיילים
יצאו לגג ועצרו אותם ,אני הייתי באותה עת בחדר האמבטיה וחיפשתי היכן להסתיר
את הסטנים 47,לא מצאתי מקום מתאים ,ולכן תליתי אותם על דלת האמבטיה וכיסיתי
במגבות שהיו במקום .כאשר יצאתי מהאמבטיה ,מצאתי שכל חבריי רוכזו בחדר
הסמוך וחייל אחד עמד בדלת ושמר עליהם ,הוכנסתי לחדר וג'ימי סיפר לי שיש
ברשותו אקדח שצריך איכשהו להיפטר ממנו .איכשהו הצלחנו להעביר את האקדח
לאחת הבנות שהיה לה חזה שופע ,בו הסתירה את האקדח .לאחר שהחיילים מצאו
את הסטנים ,נלקחנו למשטרת מעבר מנדלבוים .שהינו על המרפסת בכניסה לתחנה
וחיפשנו דרך איך להיפטר מהאקדח ,למזלנו ,הופיעה בחורה יהודייה לפגוש את
ידידה ,קצין יהודי ששירת בתחנה ,ושכנענו אותה לקחת את האקדח ולמסור אותו
לסוכנות ,אך בשער עמדה שוטרת ערביה וחששנו שתבצע חיפוש על גופה של
הבחורה ,לכן שלחנו אחת מחברותינו לבקש ממנה שתראה לה היכן השירותים,
וכך הצליחה הבחורה לצאת עם האקדח מהתחנה".

48

אימונים בנשק ב"מושב זקנים"

 47סטן – תת-מקלע בריטי ,שייצורו החל במלחמת העולם השנייה .כאשר היישוב היהודי
וההגנה החלו להקים תעשייה מחתרתית לייצור נשק ,נבחר הסטן לייצור בהיקף נרחב .נשק
זה יוצר גם ביוזמת מחתרת האצ"ל.
48

מחבר הספר צילם את התמונה.
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49

צוות מפעילי מקלע "ברן"

 49מחבר הספר צילם את התמונה.
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פרק חמישי:

חטיבת עציוני
במאמץ הלחימה בירושלים נשאו בעיקר לוחמים שגויסו מהאוכלוסייה המקומית ,חלקם
סטודנטים שרק החלו את שנת הלימודים באוניברסיטה העברית .הכוח הירושלמי
המגויס כלל חיל שדה (חי"ש) ,שהגיע בפברואר  1948ל 1,271-איש ,חיל משמר (חי"מ)
מאורגן בחבלים ,באזורים ובקטעים ,שתפקידם היה להגן על אזורים מסוימים ,ולכן
היו מרותקים אליהם בהיקף של למעלה מ 1,000-איש ויחידות של שירותים שונים,
לדוגמה מחלקת הקשר שהוקמה בדצמבר  .1947כוח האדם של "יחידות עציוני" (חי"ש,
חיל משמר ושירותים) בפברואר  – 1948פרט למגויסים חלקית – הגיעה ל 2,633-איש
בסך הכול .בערב קום המדינה החטיבה מנתה  3,166חיילים ומפקדים.
חטיבת "עציוני" הוקמה בראשית המלחמה ,תחת פיקודו של ישראל עמיר
(זבלודובסקי) 50.עברו למעלה מעשרה שבועות מכ"ט בנובמבר ועד שדוד שאלתיאל
נתמנה למפקד ראשי בירושלים ,אחראי לכוחות החי"ש והחי"מ כאחד.

 50ישראל עמיר (זבלודובסקי) – יליד פולין ( .)1903עלה ארצה ב ,1923-והיה פעיל ב"הגנה"
וב 1937-מונה למנהל התעשייה הצבאית של ה"הגנה" .ב 1942-מונה למנהל "שירות הידיעות"
של ה"הגנה" .בפרוץ מלחמת העצמאות היה מפקד מחוז ירושלים ,הקים גדודי חי"ש ופיתח
את הגדנ"ע ואת משמר העם .במאי  1948מונה למפקד חיל האוויר בדרגת סגן-אלוף .לאחר
מלחמת העצמאות ,היה ראש אגף החימוש במשרד הביטחון ולאחר מכן ראש אגף כוח-אדם.
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אלוף דוד שאלתיאל
דוד שאלתיאל עלה ארצה מגרמניה ב 1923-לקיבוץ בית אלפא ,אך לאחר מכן עזב
ונדד בין מושבות השרון והיה פועל חקלאי .ב 1926-הצטרף ל"לגיון הזרים" 51לצורך
השתלמות צבאית ,וב 1931-סיים את שירותו בדרגת סרן .במסגרת עבודתו התוודע
לשליחי התנועה הציונית בצרפת וסייע להם להקים רשת של נקודות הכשרה לקבוצות
צעירים שנרדפו בגרמניה .ב 1933-החל להתמסר לעבודה ציונית במרכז "החלוץ"
בצרפת ועסק ברכישת נשק ל"הגנה" ושליחתו לארץ.
52
ב 1934-עלו דוד ואשתו ארצה .הוא גויס לאגודת השומרים ונשלח לשמור באגרובנק.
ב 1935-נשלח לאירופה מטעם "ההגנה" בשליחות רכש ,ושם נאסר ועונה על ידי
הנאצים .כאשר שוחרר וחזר ארצה ב ,1939-נתמנה לסגן מפקד "ההגנה" בטבריה
והגליל .כמה חודשים לאחר שחרורו ממחנות הריכוז בגרמניה נאסר ע"י הבריטים
באשמת רצח של שלושה ערבים ,אך זוכה בבית משפט בריטי .מייד לאחר מכן עמד
בראש מערך הגיוס של היישוב העברי בא"י לצבא הבריטי.
ב 1940-הוטל עליו להקים את מוסד הריגול הנגדי של ה"הגנה" והיה מראשי "שירות
הידיעות" (המודיעין) .ב 1942-נתמנה למפקד ה"הגנה" בחיפה ולאחר תום מלחמת
העולם השנייה הוא נשלח ,כבקשתו ,לאירופה כדי לסייע בהצלת שארית הפליטה.
לאחר שחזר ארצה ועמד בראש ה"ש"י" ,בפברואר  ,1948נשלח אלוף דוד שאלתיאל
לפקד על כוחות ה"הגנה" בירושלים הנצורה .שאלתיאל היה מפקד קפדן ונוקשה,
כפי שמציין ד"ר יוסף שפירא "רקמת היחסים בין מפקדים אחדים ועסקנים מהממסד
האזרחי לבין שאלתיאל הייתה סבוכה מאוד ".אף שהצליח לקיים רציפות של החלק
העברי בעיר ירושלים ,מתנגדיו ציינו את כישלונו – נפילת העיר העתיקה .מאוחר
יותר החליף אותו אלוף משה דיין.
בהמשך דרכו הכין תוכנית מפורטת להקמת צבא הקבע של ישראל ונתמנה למפקד
חיל הספר (יחידות לשמירת החוק והסדר באזורי הגבולות) ,אך ב 1951-החליט לנטוש
את הקמת חיל הספר.
דוד שאלתיאל שימש נספח צה"ל בצרפת ,איטליה וארצות השפלה ,לאחר מכן ,מילא
תפקידים דיפלומטיים בברזיל ובמקסיקו .בפברואר  1969נפטר בירושלים.

 51לגיון הזרים – יחידה מיוחדת בצבא הצרפתי ששימשה לשירות אזרחים זרים ,אולם מפקדיה
היו צרפתים.
52

חולון של היום.
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53

האלוף דוד שאלתיאל

ניתן לקבל מידע על חייו ופועלו של דוד שאלתיאל בספר "דוד שאלתיאל – ירושלים
תש"ח" ,המבוסס על כרטיסיות שהכין בעצמו בשנת  1968לצורך הרצאותיו .ד"ר יוסף
שפירא ,שהיה שופט עליון ומבקר המדינה ,ערך את הספר בשנת .1981
בהקדמה לספר כתב ד"ר דב יוסף:
"דוד שאלתיאל לא מצא אומנם בירושלים צבא ערוך ומנוסה בקרבות ,אך מצא
תחת זאת לוחמים חדורי הכרה ומסירות ללא מצרים .מי שעמד מקרוב על מעללי
הגבורה העילאית של לוחמינו ,יודע כי עמידתם האיתנה ללא חת בשערי העיר לא
הייתה אפשרית ,אלמלא פיעמה בהם הרוח שהמאמינים שבתוכנו יכנוה רוח הקודש".

 53באדיבות ארכיון ז'בוטינסקי.
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להלן פירוט גדודי חטיבת עציוני ,תאריכי הקמתם ,מפקדיהם ופעילויותיהם העיקריות:
מפקדים פעילות עיקרית
ואנשי
מפתח
זלמן
מרט,
מרדכי
גזית

עד סוף פברואר  - 1948הגנה
במרחב מרחוב יפו צפונה ,מוצא,
הרטוב ,עטרות ונווה יעקב
ומבצע שמואל .מתחילת מרץ
הגדוד העירוני של המחוז .פעל
בכוחות קטנים ,לחם ברובע
היהודי ,היה אחראי על ליווי
השיירות לגושים (מוצא וגוש
עציון) ופשיטות על כפרים,
כאבו תור ,רוב מחלקת הל"ה
הייתה שייכת לגדוד .מחלקת
החבלה הייתה אחראית על
פיצוץ מלון סמירמיס בקטמון.
במבצע נחשון סופח לחטיבת
הראל והשתתף בקרב הקסטל.
במסגרת מבצע דני ,השתתף
בקרב חירבת אבו לאחם .לאחר
הקמת צה"ל ,השתתף במבצע
יקב יחד עם גדוד בית חורון.

תאריך הקמה הרכב

מספר
שם
הגדוד הגדוד

דצמבר  1947פלוגות חי"ש ירושלים מוריה 61
ופלוגת הסטודנטים של
האוניברסיטה העברית
ובנוסף ,תגבורת מחי"ש תל
אביב (גבעתי) שנשלחה
בעשרים ושלושה בינואר
.1948
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מפקדים פעילות עיקרית
ואנשי
מפתח

תאריך הקמה הרכב

מאיר
זורע

השתתף במבצע נחשון ,ובהמשך מרס 1948
היה אחראי על אחזקת משלטי
הדרך משער הגיא לקסטל.
לאחר הקמת צה"ל ,השתתף
בקרבות הקשים על גבעת
הרדאר .בהפוגה הראשונה
עלה לירושלים ,השתתף במבצע
קדם ואחריו הדף את הלגיון
הירדני משער מנדלבאום ,נלחם
בקרב ארמון הנציב ,החזיק את
הקו הדרומי בין מלחה למיס
קרי והדף התקפות של המצרים.
נלחם במבצע יקב יחד עם גדוד
מוריה.

שלום
דרור
(בורג)

עד פברואר  – 1948הגנה במרחב דצמבר 1947
מרחוב יפו ודרומה ,גוש עציון
ורמת רחל .לאחר פברואר 48
 אחריות על המרחב הכפרי:שתי מחלקות בנווה יעקב
ועטרות ,שתי מחלקות בהרטוב,
פלוגה בגוש עציון ופלוגה
במוצא .תקף אתבית צפאפא,
סילואן והתחבורה על כביש בית
לחם והדף את המתקפה על גוש
עציון ב 14-בינואר . 1948רבים
מלוחמי הגדוד נפגעו והגיעו
לשבי הלגיון הירדני (כולל כל
פלוגת גוש עציון) .הגדוד פורק
ב 21-במאי  1948ושרידיו פוזרו
בגדודי החטיבה.

מספר
שם
הגדוד הגדוד

פלוגה מגדוד  61ותגבורת בית
חורון
מחטיבת גבעתי

פלוגות חי"ש עירוניות

(גדוד
מכמש)
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מפקדים פעילות עיקרית
ואנשי
מפתח

תאריך הקמה הרכב

יהושע סיוע בגזרות הר ציון והרובע אפריל 1948
אריאלי היהודי ,שכונות ארנונה
ותלפיות .סיוע לאצ"ל
בכיבוש מלחה ועין כרם.

יוצאי גדנ"ע ,נערים בני
 16-18ואחרים

מספר
שם
הגדוד הגדוד
על
בסיס
פלוגת
יהונתן

64

מחלקת הקשר החטיבתית הוקמה בינואר  ,1948כאשר הקבוצה ,שנשלחה לקורס
קשרים בשפיים ולהשלמה במעלה החמישה ,חזרה לירושלים .מפקדה היה בנימין
אלחנן (רבינוביץ') ופעילותה תפורט בהמשך.

אות לוחמי ירושלים
מרשימותיו של דוד שאלתיאל אנחנו למדים על ההנחיות שניתנו לו:
ב 5-בפברואר  1948התקיימה בתל-אביב ישיבה ,בה הטיל דוד בן-גוריון ,יו"ר הסוכנות
באותם ימים ,על דוד שאלתיאל למלא את תפקיד מפקד מחוז ירושלים .ההוראות של
"אמיתי" (כינויו של בן-גוריון ב"הגנה") נכתבו מייד לאחר הישיבה ,כדלהלן:
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1.1עד צאת האנגלים:
	.אלא לעזוב שום שכונה יהודית ,ואם יעזבו יהודים יש להכניס יהודים אחרים.
	.בלדאוג שהשטח היהודי יהיה רצוף ולהשתדל לחזור למרכז המסחרי שננטש
בדצמבר .1947
	.גלקיים תחבורה לשכונות המנותקות ,כדי להגביר את כוח עמידתן.
	.דלמנוע את עזיבת העיר העתיקה ולהימנע משפיכות דמים.
	.הלהשכין יהודים בבתים ערביים בשכונות ערביות.
	.ולחסל ככל האפשר את שיך ג'ראח ,אך להימנע מהתנגשות עם הצבא האנגלי.
2.2לאחר צאת האנגלים:
	.אלתפוס את מגדל דוד ולהניף עליו את הדגל העברי (במקרה שוועדת האו"ם
תבוא טרם יציאת הבריטים יש לקבל את מרותה).
	.בלגבי נקודות אחרות במחוז ,יש לתכנן תוכנית לפינוי הילדים והנשים
מהיישובים החקלאיים ולדאוג לביטחון היישובים ,לביצורם ולחיזוקם.
	.גיש לחזק את הכוחות על קו ירושלים-שער הגיא ולתכנן השבתת תחבורה
ערבית ,אם תופרע התחבורה היהודית.
עצרת האו"ם החליטה להפוך את ירושלים כולה לבינלאומית ,ועל ניתוקה מהשפלה
ומשטח המדינה היהודית ,אך החלטה זו זכתה לאישורו של הרוב בהנהגה הציונית,
שהסכים לוויתור הכואב תמורת הכרה בינלאומית במדינה היהודית העתידה לקום.
בשלב הראשון של מלחמת העצמאות (מהחלטת החלוקה ועד התפנות הבריטים)
השתדלה ממשלת המנדט הבריטי ,שמרכזה היה בירושלים ,למנוע את הסלמת
האלימות בעיר .בתחילת השלב הזה ההנהגה היהודית עדיין האמינה באפשרות
הראשונה ,שירושלים לא תותקף ,ולכן ריכזה את מיטב מאמציה לקיום הקשר בין
השפלה לירושלים באמצעות שיירות שהובילו צורכי מזון ,אמצעי לחימה ולוחמים.
למרות המחיר הגבוה שגבתה שיטת השיירות ,ולמרות השכלולים והפיתוחים שלה,
היא לא סיפקה את צורכי היישוב היהודי בירושלים (כפי שגם הערבים התקשו לספק
את צורכיהם של ערביי ירושלים).
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54

שיירת מזון מגיעה לעיר הנצורה

במרץ  1948הושלם המצור שהטילו הערבים על ירושלים ,ולא היה ניתן עוד להעביר
מזון ,ציוד ,אמצעי לחימה או תגבורת לעיר .למרות המחסור של מצוקת כוח אדם
היהודי ,ומנגד הגידול בכוח הערבי הלוחם ,שכבר מנה כאלף איש ,הסכנה של נפילת
ירושלים היהודית נראתה אפשרית בהחלט.
לאור מציאות זו ,הבינה הנהגת היישוב ,בראשותו של דוד בן-גוריון ,כי יש להקצות
מאמץ צבאי מרבי לגזרת ירושלים .מתחילת אפריל  1948כוון המאמץ הצבאי לשני
יעדים – האחד ,להבטחת הדרך אל העיר ,והשני ,להרחבת השליטה היהודית בעיר
עצמה ולקיום הריבונות היהודית בסביבותיה ,לקראת הפינוי הבריטי וההתרחשויות
הצפויות בעקבותיו .המבצע הצבאי הגדול ביותר בשלב הראשון של המלחמה ,מבצע
'נחשון' ( 9-4באפריל  ,)1948סימן את תחילתה של מגמה צבאית חדשה ,התקפית ,וכן
את הצבתה של ירושלים במרכז הפעילות הצבאית.
המלחמה על הדרך החלה שישה ימים לאחר מבצע 'נחשון' ,במבצע 'הראל' (21-15
באפריל) ,אך מייד בסיומו נקראה חטיבת 'הראל' לעלות לירושלים למבצע 'יבוסי'
54

נאור.1983 ,
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(מה 22-באפריל ועד  2במאי  ,)1948והדרך שוב נחסמה .במבצע 'מכבי' ( 18-8במאי)
הדרך שוב נפתחה.
בפתח השלב השני של מלחמת העצמאות ,במקביל להכרזה בתל-אביב בה' באייר
תש"ח ( )14.5.1948על הקמת מדינת ישראל ,הצליח המאמץ הצבאי היהודי לפתוח את
הדרך לירושלים לזמן קצר בלבד ,ואף להשתלט על מתחמים בריטים בעיר (במבצע
'קלשון' 15-14 ,במאי) .אולם באותה עת איבדה ירושלים את העורף היהודי שלה עם
נפילת גוש עציון ,פינוי קליה ,בית הערבה ,עטרות ,נווה יעקב והרטוב .הר-הצופים,
הרובע היהודי בעיר העתיקה ,רמת רחל והיישובים היהודים הסמוכים ל'מסדרון' שבין
ירושלים לשפלה עדיין היו בשליטת כוחות היהודים.
55
להלן לוח הקרבות בירושלים ובסביבתה מתחילת המאורעות ועד ההפוגה השנייה:

לוח קרבות עציוני
ראשית המלחמה
דצמבר
2.12.47

שריפת המרכז המסחרי — כוחות בריטים מונעים גישה מכוחותינו.

3-5.12.47

הדיפת התקפות על הרובע היהודי בעיר העתיקה*.

12.12.47

קרב על שיירה לגוש עציון (  10הרוגים ).

13.12.47

מארב על התחבורה הערבית לחברון.

21.12.47

מארב לאוטובוס ערבי בדרך לביתוניה.

23.12.47

הדיפת התקפה על הרובע היהודי** .

23.12.47

הדיפת התקפה על מקור חיים.

23.12.47

פיצוץ תחנת דלק ברוממה ששימשה מרכז ידיעות לכנופיות.

26.12.47

פשיטה על כפר השילוח.

26.12.47

פשיטה על בי"ח לגזוז ברוממה.

28.12.47

פשיטה על בית פוריק.

28.12.47

פלישה לקטמון.

29.12.47

מארב בדרך דיר יאסין

29.12.47

הדיפת התקפה על ימין משה.

55

ראו פרסום של חטיבת עציוני.

עין כרם.
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ינואר
1-3.1.48

הדיפת התקפה על הרובע היהודי בעיר העתיקה **.

2.1.48

פשיטה על המועצה המוסלמית בשייח  -ג'ארח.

5.1.48

פיצוץ מפקדת הנג'אדה במלון סמירמיס.

5-7.1.48

הדיפת התקפות על מקור חיים.

6-8.1.48

הדיפת התקפות על ימין משה.

7.1.48

פשיטה על בית צפאפה.

10.1.48

הדיפת התקפה על רמת רחל.

11.1.48

הדיפת התקפה על מקור חיים.

11.1.48

פשיטה בואדי ג'וז.

12.1.48

פיצוץ טחנת הקמח בבית צפאפה.

13.1.48

פשיטה על שיח ג'ארח ופיצוץ עמדות חבלנים.

13.1.48

שיירה לגוש עציון נאלצת לשוב על עקבותיה.

14.1.48

התקפה ערבית גדולה בפיקודו של עבד אל-קאדר-
חוסיני על גוש עציון נהדפת.**.

14.1.48

הדיפת התקפה על הר–טוב.

15.1.48

תגבורת לגוש עציון שנעה ברגל מהר-טוב מתגלה וכל אנשיה מוצאים
את מותם בקרב נואש (הל"ה )*.

16.1.48

התקלות פלוגה בעת חיפושים אחרי הל"ה בקרבת בית ג'אמל.

19.1.48

כיבוש ליפתא ,רוממה הערבית ושייח באדר.

20.1.48

פשיטה לשייח ג'ארח.

22.1.48

פשיטה ליד הקסטל (אבו ג'ורג').

30.1.48

פשיטה לקטמון (בית שאהין).

31.1.48

פשיטה על בית צפאפה.

פברואר
2.2.48

פיצוץ בנין הפלסטיין פוסט ע"י בריטים.

8.2.48

פעולת תקיפה על רמאללה.
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10.2.48

הדיפת התקפה על מפעל האשלג*.

10.2.48

תפישת בתים בטלביה .השכונה כולה בידינו.

11.2.48

פשיטה לבית צפאפה.

13.2.48

הדיפת התקפה על ימין משה.

15.2.48

פשיטה לבית צפאפה.

17.2.48

פשיטה על צור בחר.

17.2.48

הדיפת התקפה על הר הצופים.

18.2.48

הדיפת התקפה על רמת רחל.

22.2.48

עריקים בריטים מפוצצים מספר בתים ברחוב בן יהודה על יושביהם.

23.2.48

הדיפת התקפה על ימין משה.

26.2.48

הדיפת התקפה על הר הצופים.

26.2.48

מארב בכביש ירושלים  -בית לחם.

מרס
4.3.48

כתה מושמדת בשובה ממארב בכביש רמאללה  -לטרון (הפ"ז).

10.3.48

הדיפת התקפה על בית-ישראל.

11.3.48

נהג הקונסוליה האמריקנית חודר במכוניתו לחצר המוסדות הלאומיים
ומפוצץ אגף בבנין.

11.3.48

הדיפת התקפה על תלפיות ,חוות הלימוד וארנונה.

11.3.48

הדיפת התקפה על מקור חיים.

17.3.48

תפישת בית היתומים שנלר.

18.3.48

התקלות ליד אשוע.

21.3.48

הדיפת התקפות על מקור חיים וימין משה.

22.3.48

הדיפת התקפה על הר-טוב.

23.3.48

מכונית תופת ללא נהג מתפוצצת לרגלי ימין משה וגורמת להרס רב.

22-24.3.48

מארבים בדרך לנוה יעקב ועטרות.

24.3.48

בהתקפה על שיירה ליד שועפת נהרגו  14איש.
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26.3.48

בנבי דניאל נחסמה שיירה בשובה לגוש עציון .אנשיה מתבצרים בצידי
הדרך ונחלצים רק לאחר התערבות הצבא הבריטי .רוב השריון שהיה
מהלך לירושלים הולך לאיבוד ונשק השיירה נמסר לערבים.

28.3.48

הדיפת התקפה על נוה יעקב.

מנחשון עד פלישת צבאות ערב
אפריל
1.4.48

הדיפת התקפה על מחצבת צבא.

2-8.4.48

קרבות הקסטל :כיבוש הכפר ומשלטיו ,הגנתם ,הדיפת התקפות נגדיות,
הריגת עבד אל קאדר חוסייני ,שיירת נחשון עוברת*.

3-5.4.48

הדיפת התקפות על משק הילדים מוצא  -ארזה.

4.4.48

תפישת המשרפה צפונית-מערבית לבית וגן.

4.4.48

נסיון חבלה בבית המועצה המוסלמית בשייח ג'ארח.

4.4.48

הדיפת התקפה על גוש עציון.

5-6.4.48

קרבות מחצבת צובא .נפילת המחצבה.

12.4.48

קרבעל המנזר בגוש עציון*.

13.4.48

השיירה להדסה ( 77חללים).

16.4.48

מארב על התחבורה ליד שייח ג'ארח.

18.4.48

מארב בכביש עטרות  -נוה יעקב.

19.4.48

הדיפת התקפה על נוה יעקב.

21.4.48

הדיפת התקפה על רמת רחל.

21.4.48

תפישת בית הדין הצבאי בגבול טלביה.

22.4.48

התקלות ליד שועפט.

26.4.48

הדיפת התקפה על מקור חיים.

27.4.48

נסיון כיבוש קטמון*.

28.4.48

הדיפת התקפה על מקור חיים.

29.4.48

מארב בכביש ירושלים  -יריחו.

30.4.48

נסיון פשיטה לואדי ג'וז.

30.4.48

כיבוש קטמון*.
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מאי
4-5.5.48

הדיפת התקפה על גוש עציון*.

7.5.48

פשיטה לעין כרם.

9-14.5.48

קרבות משלטי באב אל ואד*.

12.5.48

הדיפת התקפה על גוש עציון*.

13-14.5.48

נפילת גוש עציון*.

14.5.48

תפיסת איזורי בטחון א' ו ב' שנתפנו ע"י הבריטים עם צאתם
(מבצע "קלשון").

מן הפלישה ועד ההפוגה הראשונה
15.5.48

הדיפת התקפה בסביבות בנק ברקליים ובנין העיריה ***.

15.5.48

המשך מבצע "קלשון" (תפיסת תחנת הרכבת ,תחנת הכוח ,המושבה
היונית ,המושבה הגרמנית ,שכונת בקעא ,כביש מחנה אלנבי ,בית
הדפוס הממשלתי ומערב דיר אבו טור).

11.5.48

פינוי עטרות ונוה יעקב.

16-18.5.48

מאמצי פריצה לעיר העתיקה דרך שער יפו **.

18.5.48

השלמת כיבוש אבו טור.

19.5.48

הכנסת תגבורת לעיר העתיקה לאחר פריצת שער ציון*.

19.5.48

פינוי בית הערבה ומפעל האשלג בקליה.

19-21.5.48

הדיפת התקפה על הדסה " ,בתי מנדלבאום ,בית ישראל ושכונת פאג"י.

20.5.48

הדיפת התקפה על רמת רחל.

20.5.48

כיבוש מנזר נוטר דאם.

20.5.48

הדיפת התקפה על מוסרארה ומאה שערים.

22.5.48

הדיפת התקפה על בית וגן.

23.5.48

נסיון לכיבוש מחדש את שיח ג'ארח.

22-25.5.48

קרבות רמת רחל .המשק נופל ,נכבש מחדש ,נופל שנית,נכבש
ונימצא בידינו***.

26.5.48

נפילת הראדר.

21-26.5.48

הדיפת התקפות על מנזר נוטר דאם.

 | 66יעקב בעל־שם

13-27.5.48

הדיפת התקפות על הרובע היהודי **.

27.5.48

הדיפת התקפה על דיר אבו טור.

27.5.48

פשיטה על משטרת מאה שערים.

28.5.48

נפילת העיר העתיקה **.

יוני
2.6.48

נכשל נסיון לכבוש את שיח ג'ארח.

2.6.48

פשיטה על צור בחר.

5.6.48

נכשל נסיון נוסף לכבוש את שיח ג'ארח.

6.6.48

נהדפה התקפה על דיר אבו טור.

6.6.48

נהדפה התקפה על סדום.

9.6.48

פשיטה על דיר אבו טור.

9.6.48

כיבוש בתים נוספים במוסרארה.

10.6.48

נערך עוד נסיון לכבוש את שיח ג'ארח.

מן ההפוגה הראשונה עד "הפסקת האש הכנה"
18.6.48

נהדפה התקפה על הר ציון.

יולי
9-11.7.48

פשיט ופיצוץ שוורת בתים ליד שער יפו.

9.7.48

נהדפה התקפה על בית מנדלבאום.

10.7.48

נהדפה התקפה על מנזר נוטר דאם.

10.7.48

נכבשה חירבת אל חמאמה ( הר הרצל ) ונהדפה התקפה נגדית.

11.7.48

נהדפת התקפה על הר ציון.

12.7.48

כיבוש חירבת בית מזמיל ( קרית יובל ).

12.7.48

נהדפת התקפה על בית ישראל ובתי ההונגרים.

14.7.48

כיבוש מלחה **.

14.7.48

כיבוש מספר בתים בגבול בית צפפה.

16-19.7.48

קרבות באזור בית מנדלבאום.
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17.7.48

פשיטה על משטרת מאה שערים.

17.7.48

כשלון כיבוש העיר העתיקה ** ***.

18.7.48

כיבוש עין כרם ומיס קרי.

18.7.48

הרחבת שליטתנו באיזור בית נובה.

20.7.48

נהדפת התקפה על מוסרארה.

אוגוסט
10.8.48

פשיטה מוצלחת על המאחוליאום בהר ציון.

13.8.48

נהדפת התקפה על הר ציון.

17.8.48

כשלון ההתקפה על רכס ארמון הנציב.

18.8.48

נהדפת ההתקפה על בית ישראל.

ספטמבר
1.9.48

נהדפת ההתקפה על דיר אבו טור.

1.9.48

נהדפת התקפה על הר ציון.

13.9.48

נהדפת התקפה על מוסרארה.

אוקטובר
17.10.48

נהדפת התקפה על הר ציון.

21.0.48

כיבוש ואלג'ה.

22.10.48

נסיון כיבוש ראס בית ג'אלה.

נובמבר
14.11.48

פשיטה על בית התריסים הצהובים בדיר אבו טור.

16.11.48

פשיטה ופיצוץ בית הנג'אדה ליד שער יפו.

30.11.48

נחתם הסכם בין משה דיין מפקד כוחות צה"ל בירושלים ועבדאללה
תל מפקד כוחות הלגיון הערבי באזור בדבר "הפסקת אש כנה".

* בשיתוף עם חטיבת הראל
** בשיתוף עם אצ"ל
*** בשיתוף עם לח"י
הערה :פעולות עצמאיות של כוחות אחרים במרחב עציוני לא צויינו.
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56

סדרת אימונים בגינוסר – אימוני קשר בהליוגרף

 56באדיבות מוזיאון הפלמ"ח.
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פרק שישי:

קורס קשרים
באחד הימים נקראנו ,הלל כרמלי (ראו בהמשך הפרק) ואני ,למשרדי "תנובה" במרכז
ירושלים .כשהגיע תורי ,נכנסתי לריאיון בחדרו של אריאל קליבנר 57.לאחר שנים
גיליתי שאריאל התגייס לצבא הבריטי כשהיה בן  17ושירת במסגרת החטיבה היהודית
הלוחמת.
ב 1947-מונה לקצין קשר במחוז ירושלים ,ולאחר מכן למפקד בית הספר לקשר
ובחזית הדרום ומונה לקצין קשר ראשי ,תפקיד בו שירת בשנים .1957-1954
אריאל סקר את גופי הצנום והשאלה הראשונה שהציג בפניי הייתה" :האם אתה
חושב שתוכל לשאת על גבך  20קילוגרם?" (תחילה אמר  20טון ולאחר מכן תיקן את
עצמו ל 20-קילוגרם) .זה היה משקלו של מכשיר הקשר הנייד ,והוא היה בספק אם
אוכל לשאתו .עניתי בהיסוס שאוכל לשאת משא זה ,ולאחר מכן הוא התחיל לבחון את
ידיעתי בשפה העברית .גיליתי כי הלל ואני נבחרנו מאנשי כיתת החי"ש בה שירתנו,
כיוון שהעברית שלנו הייתה טובה ,ואריאל אכן שוכנע שהידע והדיבור העבריים
שלי מתאימים .אז הודיע לי בחגיגיות שהתקבלתי לקורס קשר ,שאני אמור להישלח
אליו בימים הקרובים.
לא ידעתי מהו קשר ומה אלמד בקורס ,וגם חששתי לשאול את האחרים על כך,
בגלל הסודיות שהוטלה עלינו .ארזתי את מעט המיטלטלין שאספתי מאז שעזבתי את
חדרי בעיר העתיקה והתכוננתי לבאות.
57

לימים עמיעד.
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על-פי ההוראות שהועברו אלינו ,התייצבנו הלל ואני בתחנת "אגד" ברחוב יפו ויחד
עם מגויסים נוספים ,שיועדו לקורס קשר ,עלינו לאוטובוס שנסע לתחנה המרכזית
בתל-אביב .אווירת חשאיות שררה בינינו ,לכן חששנו לדבר זה עם זה ,כדי שנימנע
מגילוי סודות כלשהם .אורי אפשטיין ,אחד מחבריי לאוטובוס ,שלימים הפך לאיש
מחלקת הקשר ,סיפר כי כשהיה סטודנט באוניברסיטה העברית פנה אליו סטודנט
אחר ,כנראה אריאל עמיעד ,ושאל אותו האם הוא מוכן להיות ב"שירות הקשר".
כדברי אפשטיין:
"אמרתי לו שאין לי כל מושג בקשר ,והוא הרגיעני באומרו כי את הידע אוכל לרכוש
בקורס .הוא (אריאל) הסביר לי שמדובר בתפקיד קרבי שיחייב אותי להיות צמוד
למפקד הכוח ולשאת על גבי את מכשיר הקשר ,שמשקלו כ 20-ק"ג".
בתחנה המרכזית בתל-אביב הופנינו לאוטובוס אחר ,וכאשר שאלנו את הנהג לאן
הוא לוקח אותנו ,הוא סירב לענות .רק כאשר האוטובוס נעצר והיינו אמורים לרדת
ממנו פגשנו קבוצת ילדים ,שסיפרו לנו שהגענו לבית ההבראה של קיבוץ שפיים.
משנות ה 40-בית ההבראה של קיבוץ שפיים שימש בית הספר המרכזי לקשר,
שאימן בעיקר אלחוטני מורס ִוקיים גם קורסים לסמלים ולקציני קשר .שירות הקשר
של ארגון ה"הגנה" ,שהוקם כבר בשנת  ,1937התנסה רבות בהפעלת קשר סטטי בין
היישובים ,תוך שימוש במגוון אמצעים ,החל מציוד פרימיטיבי יחסית ,כגון איתות
דגלים ,דרך פנסי "לוקס" ומכשירי הליוגרף וכלה בבנייה ובהפעלת תחנות אלחוט
מוסתרות במזוודות .במהלך השירות בצבא הבריטי וב"בריגדה" 58למדו מגויסים רבים
להפעיל ולתחזק מכשירים.

58

החטיבה היהודית הלוחמת.
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59

חניכי הקורס בשפיים – ראשון מימין שמשון קמפינסקי ז"ל

60

בקורס בשפיים ליד בריכת הדגים

 59מחבר הספר צילם את התמונה.
 60מחבר הספר צילם את התמונה.
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61

ליד צריף המגורים בשפיים

מפעל ההעפלה ,אשר שלוחותיו פעלו בארצות רבות ומרוחקות ,היה גורם מניע ומקדם
בטיפול בבעיות קשר לטווחים ארוכים ,אך ניסיון של שירות הקשר בפתרון בעיות
קשר של יחידות שדה ניידות וציודו לכך היו דלים יחסית .מצב הציוד השתפר עם
הגעת מכשירי האלחוט הראשונים מארצות-הברית ,מק 20-ומק ,19-לקראת סוף .1947
בדצמבר  1947נדרשו דחוף קשרי-שדה להפעלת המכשירים שהגיעו מחוץ לארץ,
ובמהלך חודש זה הוכשרו בשפיים  346קשרי-שדה .באותה תקופה ,במקביל לקורס
שלנו ,הועבר קורס קציני קשר ,אשר ממנו יצאו רוב קציני הקשר של צבא ההגנה
לישראל במלחמת השחרור ,וביניהם קצין קשר ואלקטרוניקה ראשי ולימים ראש
מפא"ת ,אלוף שלמה ענבר-בורשטיין .היינו קבוצה שכללה  25איש ,שהייתה אמורה
להיות מחלקת הקשר של חטיבת "עציוני" ושל כל הכוחות הניידים בירושלים.
לאחר שחילקו אותנו לחדרים ,כינסו אותנו לשיחת היכרות עם "שוקה" – יהושע
מקובר ,שהיה מפקד הקורס ,ואז גיליתי לראשונה מהי משמעות המושג "קשר" ובאיזה
תחום מקצועי אעסוק במשך למעלה מ 30-השנה הקרובות!
שוקה הסביר בקצרה מה מצפה לנו ,הדגיש את חובת הסודיות ודרש מאתנו להקפיד
"שלא לקפל את ראש המזרון לכרית ,כיוון שנגרם נזק למזרוני בית ההבראה" .מובן
שהבנו שזה רעיון מצוין ,כיוון שלא נתנו לנו כריות וכולנו קיפלנו את ראש המזרן.

 61מחבר הספר צילם את התמונה.
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מהר מאוד נכנסנו לשגרת האימונים:
g gלמדנו את אלף-בית הפונטי לאלחוט-דיבור ,שבאמצעותו נוכל לאיית מילים לא
ברורות לאלחוטן שאנו מתקשרים אליו (כך קרה לי כשנדרשתי להעביר מברק
באידיש והאלחוטנית שמולי לא דיברה בשפה הזו!).
g gהכרנו את מכשיר "המזוודה" ,מק ,18-שפעל בתחום הת"ג.
g gלמדנו לתפעל את מק( 20-מכשיר התג"ם שלאחר מכן נקרא מק)300-
g gלמדנו את נוהל אלחוט דיבור	.
g gתרגלנו את הפעלת המכשירים ,גם בכיתות וגם בתרגילי שטח.
g gבמקביל ,ערכנו תרגילי התעמלות כדי להיות בכושר כקשרי-שדה	.
אירוע שהיה אופייני לאותה תקופה – במהלך אחד מתרגילי השטח במק 20-הזהירו
אותנו שהצבא הבריטי קלט פעילות אלחוטית בסביבה ושלח צוותים לשטח .מייד
הזהירו אותנו לשמור על דממת אלחוט ולחזור בהקדם לבית ההבראה .כולנו התגנבו
בחזרה עם המכשירים בלי להיתפס ,ורק לאחר מכן נרגעו המדריכים ומיהרו להסתיר
את הציוד עד יעבור הזעם.
62
על אירוע זה סיפר האלוף שלמה ענבר:
"היינו חניכים בקורס קציני וסמלי קשר ,שנמשך  10שבועות ונערך בקיבוץ שפיים
בשרון .למדנו להפעיל את מכשיר ה'מזוודה' (ת"ג) במורס ובדיבור ,וכאשר הגיעו
מכשירי מק )300( 20-למדנו גם להפעיל אותם.
בסוף דצמבר  1947הוחלט על קיום תרגיל גדול שנפרס על כל מרחב השרון ,ושבו
שותף גם קורס הקשרים של חטיבת ירושלים .הוזהרנו כי גילוי הפעילות שלנו ע"י
 62שלמה בורשטיין (ענבר) – לימים קשר"ר וראש מפא"ת אלוף שלמה ענבר ,היה חניך בקורס
קציני וסמלי קשר .עם סיום הקורס ,נתמנה לקצין הקשר של נפת אשר ,שהשתרעה מתל-
מונד ועד פתח תקווה .הוא שימש כמפקד מחלקת קשר של גדוד החי"ם  ,133אנשים מבוגרים
ומחלקת קשר נוספת של הנפה – אנשים צעירים יותר .מושבו היה בגליל-ים ,שם הופעלה
תחנת "הרצליה" ברשת "אבינועם" לצורך הקמת כדי לבנות מחלקת קשר לנפה עברו שלמה
ועמנואל סגנו בבתי כפר-סבא ,מגדיאל ,רעננה והרצליה וגייסו כ 25-מתנדבים ל"הגנה",
שאומנו בנוהל דיבור ותפעול מערכות איתות ראייה ומערכות קשר בבית נטוש בארסוף.
את האוכל סיפקו משפחות מהסביבה – לרוב ארוחה אחת ליום .להקמת קשר טלפוני נעזרו
באביו של שלמה ,שהיה מראשוני נתניה ושימש קצין הקשר של ההגנה בנתניה בנוסף
לעבודתו במערכת הטלפונים הבריטית וגם עבד בדואר הבריטי – מר בלוך מרעננה .חלק
ניכר מכבלי הקשר נלקחו על ידי חיתוך כבלים ממחנות הצבא הבריטי שבסביבה.
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הכוחות הבריטיים עלול להביא אותנו למאסר ממושך ,ועל כן צורפו תצפיתנים
לכל תחנה.
על צוות שכלל אותי ואת עמנואל מילר (אח"כ מאור) ז"ל הוטל להקים תחנה
בכפר שמריהו – בחצר מגוריו של עמנואל ,על כן יצאנו ברגל עם ציוד משפיים
לכפר שמריהו .התמקמנו בחצר בית הוריו של עמנואל – ביתם של רופא הכפר
ד"ר מילר ,שהיה גם חקלאי ,ושל משפחתו .בחצר היה ביתן כביסה ולידו מתקן
לחבלי כביסה .התקנו את מכשיר "המזוודה" בתוך הביתן ,ניתקנו את אחד מחבלי
הכביסה ובמקומו התקנו אנטנה מאולתרת .הקמנו קשר עם המרכזת בשפיים ועם
יתר התחנות (שלא ידענו היכן הן נמצאות – מפאת הסודיות) ובמרחק מה מהמקום
התמקמו שני תצפיתנים ,לשם אבטחה מפני משטרת המנדט או הצבא הבריטי .חששנו
כי הבריטים יפעילו 'מגלי כיוון' ( )DIRECTION FINDERSשיכוונו אותם לתחנה.
התחלנו בתרגיל בהתאם לתוכנית .ההתקשרויות היו תקינות .לפתע הגיע אלינו אחד
התצפיתנים וצעק "האנגלים באים" – הוא ראה שני שוטרים בריטים רכובים על סוסים
מתקדמים לכיוון הבית שלנו וחששנו שגילו אותנו .העברנו אזהרה לכל התחנות,
קיפלנו את המכשיר ,הורדנו את האנטנה ,חילקנו בינינו את הציוד ,התפזרנו בכפר
ואחר כך הלכנו ברגל – כל אחד במסלול נפרד – לבית ההבראה בשפיים .בעקבות
האזהרה שלנו הופסק התרגיל וכל המפעילים ,כולל אנשי מחלקת הקשר הירושלמית,
הוחזרו .כל הציוד הוחזר ל"סליק" וחיכינו לבאות".
עמנואל מילר (מאור) גילה לנו אחר כך את פשר הגעת הרוכבים – השוטרים הבריטים,
לאחר שחזר לביתו למספר שעות מתוך סקרנות ושמע מאביו הרופא את שקרה.
התברר כי לא גילו את אותות הרדיו שלנו .ערבים מהסביבה רבו ביניהם ושני השוטרים
הרכובים נשלחו לטפל באירוע .כיוון שהיו פצועים באירוע ,רכבו השוטרים לביתו
של רופא כפר שמריהו – ד"ר ארנסט מילר כדי שיבוא לטפל בהם ,והוא אכן יצא
איתם רכוב על חמורו וטיפל בהם.
כך קרה שמריבה בין רועי צאן ערבים גרמה להפסקת התרגיל הגדול בעיצומו ,מפאת
חוקי הסודיות החמורים והחשש להתגלות עם מכשירי הקשר – גילוי שהיה עלול
להוביל למאסר ארוך".

מדריכי הקורס היו "שוקה" ,יהושע מקובר-מרום ,שהיה סמל קשר בצבא הבריטי
(לאחר מכן ,קצין הקשר של פיקוד הצפון ובשלב מאוחר יותר קצין קשר של חיל
הים)" ,דובה" ,דב וינר (תירוש) ,ראש ענף ציוד של חיל הקשר ,וצבי אלנתן ,שלאחר
מכן מילא תפקידים בכירים רבים בחיל הקשר.
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חברי ,הלל כרמלי ,הזכיר כי בין חניכי הקורס היה נער ירושלמי דתי בשם שמואל
גורודיש (לימים אלוף פיקוד הדרום במלחמת יום הכיפורים) ,אך לאחר יום אחד
בקורס קשר החליט שאינו מעוניין להיות קשר ,ולכן "ברח" לפלמ"ח.

63

תרגיל בקורס

אישית ,גם הייתי די מופתע מהשינוי שחל בחיי ,כאשר פתאום נאלצתי להסתגל
למשמעת מעין-צבאית ,כולל סידור מדויק של המיטה בבוקר ושעת כיבוי אורות קבועה.
בינתיים ,התחלנו להכיר את החברים אשר יהיו אנשי מחלקת הקשר הירושלמית,
כאשר היינו בסך הכול כ 25-גברים ,שכמה מהם אף היו נשואים .חלק גדול מהם בכלל
לא היו ירושלמים וכנראה צורפו לקורס כשהיו סטודנטים באוניברסיטה העברית.
רובם היו מבוגרים ממני ,כולל אלה שכבר שירתו בצבא הבריטי.,
בתום שבוע של לימודים ואימונים בבית הספר המרכזי לקשר בשפיים ,שוב עלינו
לאוטובוס ,שהפעם הביא אותנו לקיבוץ מעלה החמישה ,שבו היינו אמורים להתגבש
כמחלקה וללמוד שיטות קשר נוספות :איתות ראייה בדגלים ,שימוש במכשיר
"הליוגרף" באמצעות קרני שמש וקיום קשר בפנס "לוקס" בשעות הלילה .מיקומנו
בהרי ירושלים אפשר פעילות רבה יותר ושהותנו העצמאית גרמה להיכרות טובה יותר
63

התמונה צולמה במצלמת מחבר הספר.
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ולגיבוש הקבוצה כגוף מקצועי .רובנו חשנו שהלימודים חסרים לנו מאוד ,וניסינו
להתגבר על כך בעזרת קריאה רבה.

64

אימון באיתות דגלים במעלה החמישה

בשלב זה הצטרף אלינו לראשונה מפקד מחלקת הקשר ,בנימין אלחנן ,שכונה "רבי",
ובראשותו עברנו בתחילת ינואר ל"בסיס" הראשון שלה בחטיבת ירושלים – בבתים
שהיו בתהליך בנייה בשכונת נווה-שאנן ,בקרבת מחצבה ,באזור שמצויים בהם היום
בניין הכנסת ומוזיאון ישראל .קיבלנו ציוד אישי וציוד קשר והתחלנו את פעילותנו
המחלקתית בחלוקת תפקידים .מוניתי לאחראי על הנשקייה ,שכללה כמה אקדחים,
בהם יצטיידו הקשרים שיצאו לפעולה .כמו כן ,קיבלנו כמה מכשירי מק ,20-שהגיעו
באותה תקופה מארצות-הברית ,הליוגרפים ופנסי "לוקס".
בשני שלבי הקורס המדריכים והמפקדים דאגו להבהיר לנו את חשיבות הקשר ואת
תפקידנו כקשרים ,שאחריותם היא כי "המברק עבור יעבור" .נראה לי כי "מלאכתם"
צלחה כיוון שכל חיילי מחלקת הקשר חשו בכל שלב באחריות המוטלת עליהם ,ונראה
64

התמונה צולמה במצלמת מחבר הספר.
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שעשו ככל יכולתם כדי שהקשר בין הכוחות למטות יתקיים כראוי .לעיתים אף נדמה
היה שהקשרים ראו בעצמם כמעט בדרגת מפקדים.
המחצבה העזובה שימשה עבורנו מגרש ספורט ,מקום לריצות ,לקפיצות ולטיפוסים
על צוקים ,כך שיכולנו לשפר את כושרנו הגופני לקראת היציאה לפעולות העתידיות,
אבל עדיין הרגשנו כסטודנטים .הפקולטה למדעי הרוח עדיין העבירה הרצאות באולמי
גימנסיה רחביה ,ובמחלקת הקשר נקבע הסדר :בכל יום נקבע תורן שנשאר בבסיס
ובידו רשימת כל הסטודנטים שנסעו ללימודים ברחביה עם ציון הכיתה שבה נמצאו
בכל שעה .אם היה צורך לקרוא לאחד מאנשי המחלקה ,ידעו מהיכן "לשלוף" אותו
לצורך יציאה לפעולה .למיטב זכרוני ,אף סטודנט לא נקרא מכיתת הלימודים ,כיוון
שמרבית הפעולות נערכו בלילה ,ולרוב התקבלה התראה מוקדמת לקראת היציאה.
בהקשר ללימודים באוניברסיטה ,יש לציין אירוע שנחרט בזיכרוני :ב 22-לפברואר
נכנסו עריקים בריטים לרחוב בן יהודה ,החנו משאית מלאה בחומרי נפץ ליד שני
בתי מלון ופיצצו אותם .בפיגוע זה נהרגו  58איש ,שחלק מהם היו חברי פלמ"ח
שליוו את השיירות לירושלים וחלק מהם מפוני רח’ החבצלת ,בו פוצצה כמה ימים
קודם לכן מכונית תופת ליד בית "פלסטיין פוסט" .בצוהרי אותו יום התקיים שיעור
בנושא "תולדות האימפריה הבריטית" של פרופסור קבנר ,היסטוריון בעל שם עולמי
ואנגלופיל 65מובהק .עם כניסתו של פרופסור קבנר לאולם בגימנסיה רחביה ,הוא
התייצב במרכז הבמה והכריז" ,לאור האירוע היום ,קשה לי להמשיך ולעסוק בתולדותיו
של עם שהפך לאויב לנו .על כן ,אני משנה את נושא הקורס ומעתה נעסוק בתולדות
המהפכה בארצות-הברית" .המרצה נתן לנו רשימת מקורות לקריאה ,כשכולנו נדהמנו
ממנה ,ולמוחרת רצנו להצטייד באחד הספרים שברשימה .היה זה עבורי הביטוי החזק
ביותר לתופעת "התפכחותו של האינטלקטואל".

 65אנגלופיליה (באנגלית )Anglophilia :היא חיבה ועניין רב של אדם כלפי אנגלים או הממשל
האנגלי ,התרבות וההיסטוריה האנגלית ,אף שאינו אנגלי אתני או אזרח אנגלי .עניין זה יכול
להיות באחד מתחומים אלה או שילוב של שניהם ,ולכלול חיבה לשפה האנגלית ,הספרות
האנגלית וכיוצא באלה .היפוכו של האנגלופיל הוא האנגלופוב.
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הפיצוץ ברח' בן-יהודה בירושלים ב 22-פברואר 1948

 66באדיבות ארכיון ז'בוטינסקי .22.2.1948

66
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חברים במחלקת הקשר של "עציוני"
אני זוכר רק מעטים מבין כ 25-אנשי מחלקת הקשר החטיבתית ,ואציג אותם.

הלל כרמלי
בספטמבר  ,1933הגיע הלל מרומניה לפלשתינה (א"י)
בספינת "פולוניה" בהפלגתה הראשונה מטרייסט ליפו
והנוסעים הורדו למזח בסירות ,ושמו אז היה הלל קרמיול.
לאחר שהייה של כמה ימים אצל קרובי משפחה בנווה-
צדק ,המשפחה המשיכה לירושלים ,בה נשאר עד  .1949עם
בואה לירושלים שונה שם המשפחה לכרמלי והלל נשלח
ללמוד בחדר במאה שערים ,אך ברח משם וגם מ"תלמוד
תורה מזרחי" ,ולבסוף התקבל לבית ספר "תחכמוני" ,בו
סיים את לימודיו .מייד לאחר מכן יצא לעבודה במשרד קבלת חולים ב"הדסה"
בהר-הצופים במקביל להמשך לימודי-ערב בגימנסיה "בגרות".
בפברואר  1945התגייס לחטיבה היהודית הלוחמת (חי"ל) בצבא הבריטי
ולאחר טירונות במצרים נשלח לאנטוורפן .במאי  1946חזר למצרים והשתחרר
ביולי .1946
על פעילותו בתקופת שירותו בבריגדה סיפר הלל:
"חלק מהמזון של הגדוד הועבר למחנה מעבר של יהודים ששרדו את השואה
ורוכזו על ידינו במחנה מעבר ,צמוד לתחנת הרכבת של אנטוורפן ,לפני
העברתם לארץ".
"באחד הימים בחודש מרץ  1946יצא לי להשתתף בפעולת הברחה של
יהודים אלה".
יצאנו מהמחנה באנטוורפן לפנות בוקר ,כשבכל משאית ארבעה חיילי פלוגה,
העמסנו הרבה 'שינלים' (מעילים) צבאיים ,כובעים ושמיכות ,והשיירה יצאה
לדרך לעיר אוטריך .באוטריך נצמדה כל משאית בתורה לפתח הבית בו
שכנו הניצולים ,הלבשנו אותם בשינלים וכובעים צבאיים והושבנו אותם על
המזוודות ,שכוסו בשמיכות ,ואנו ,החילים 'האמיתיים' בעלי פנקסי שירות,
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התיישבנו על הדלת האחורית של המשאית ונאחזנו במסגרת של הברזנט ,כך
שאם תעצור המשטרה הצבאית הבריטית את השיירה ,נציג את תעודותינו
ואת צו התנועה ,שהייתה מוטבעת עליו חותמת "( TTGתלחס טיזי גשפטן" –
כינוי שאנשי החי"ל נתנו לפעולתם) .כך נסענו כל היום לעיר ליל שבצרפת.
הגענו בלילה ולאחר ארוחת ערב חגיגית יצאנו לדרך והגענו לאיינדהובן
בבוקר ,עייפים אך מרוצים .משם הועלו הניצולים על אוניות של "עלייה ב'"".
לאחר שחרורו ,שב הלל לעבודה בבית חולים הדסה בהר-הצופים .שם ,יחד עם
נוטר בתחנת המשטרה שבחצר בית החולים – ג'ימי (עזריה מרימצ'יק) ,היה
מעורב בכמה מבצעים מחוץ לחומות בית החולים כנגד פורעים מהכפר השכן
עיסוייה.
כעבור כמה ימים הוזעק לגדוד מוריה ,גויס לשירות מלא בחי"ש ולאחר זמן
מה נשלח לקורס קשר.
בינואר  1949יצא לקורס קצינים ובשובו נתמנה לסגן מפקד מחנה מפקדת
החיל ,ובסוף  1950נתמנה לפקד על פלוגת הטלפונים בחיפה .מפקדת הפלוגה
שכנה ליד מקמ"ר ( 10מרכז קשר  -מכתבים) שמפקדה הייתה פנינה ,אותה
נשאּ לאישה בשנת  .1951ב 1954-מונה לתפקיד קצין הדואר של הצבא בדרגת
רס"ן ,ולאחר מספר חודשים הועבר למפקדת קשר"ר לתפקיד קמב"ץ ,תחת
פיקודו של סא"ל מיכאליס.
בינואר  1957מונה הלל לקצין קשר של חטיבה  35ולאחר סיום תפקידו יצא
לשנת לימודים .הוא חזר ב 1961-כראש מדור תכנון ,וב 1965-היה מג"ד קשר
ארצי  .376בנובמבר  1965מונה למקש"אפ (מפקד קשר פיקודי) בפיקוד צפון,
שמפקדו היה האלוף דוד אלעזר וסגנו סא"ל אריק שרון .בתפקיד זה כיהן
במלחמת ששת הימים.
בסוף ספטמבר  1969פרש מצה"ל וניהל את חברת "שלאון" ואחריה את חברת
"קרן אלקטרוניקה" באשקלון .לאחר מכן ,הפך לעוזר מנהל חטיבת הקשר
האלחוטי בחברת "מוטורולה ישראל".
ביום כיפור ,ב ,1973-הוזעק לפיקוד על יחידת הקשר של אוגדה  143בפיקודו
של האלוף אריק שרון וצלח אתו את תעלת סואץ .במלחמה זו נפצע בנו של
הלל ,שמואל ,אך השתקם ,והיום הוא פרופסור לכימיה באוניברסיטת תל-אביב.
הלל נשאר בצה"ל ,הקים את גדוד הקשר של גייס  221תחת פיקודו של אריק
שרון וב 1976-הועלה לדרגת אל"ם.
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אורי אפשטיין
אורי נולד ב 3-בפברואר  1925בסארבריקן שבגרמניה והגיע לחיפה עם הוריו
במאי  .1935לאחר מכן ,הם עברו לתל-אביב ,שם סיים את לימודיו בבית ספר
תיכון ב .1943-לאחר מכן ,התגייס ל"שנת שירות" כנוטר במשטרת היישובים
העבריים (שהייתה מעין "הסוואה" למסגרת פעילות שמירה ואימונים של ארגון
ה"הגנה") ,והוצב בקיבוץ בית-השיטה.
ב 1945-החל את לימודיו באוניברסיטה העברית בירושלים ולמד אנגלית
כחוג ראשי ופסיכולוגיה ופילוסופיה כחוגים משניים.
כשמלחמת העצמאות פרצה ,אורי היה סטודנט בירושלים והמצור "תקע" אותו
בעיר .יום אחד שאל אותו אחד מחבריו ללימודים (כנראה אריאל קליבנר-
עמיעד) אם הוא מעוניין להיות קשר ב"הגנה" ,ולאחר קבלת הסכמתו צורף
לקבוצה שיצאה לשפיים לקורס הקשר .בסיום המלחמה עבר למפקדת חיל
הקשר בשרונה ולאחר מכן השתחרר ב ,1949-והפך לעורך תסכיתים לרדיו
ועורך פרסומים בסוכנות היהודית.
כיוון שהיה פסנתרן ,החל אורי ללמוד באקדמיה למוזיקה ,ושם הוצעה לראשונה
בישראל מלגה ללימודי תרבות יפן מטעם הממשלה היפנית ,והוא זכה בה.
הוא הגיע ליפן ב 1958-ולבקשתו נשלח ללימודי מוזיקה יפנית באוניברסיטת
טוקיו לאומנויות .עם תום שנות המלגה ,החליט להמשיך את לימודיו במוזיקה
יפנית ומימן אותם גם מתמיכה שקיבל וגם מהוראת עברית בחוג שהקים אחיו
של קיסר יפן ,שגם היה תלמיד בו .שם גם הכיר צעירה יפנית בשם קיקואה.
בשנת  1963חזר אורי לישראל ועבד באוניברסיטה העברית .הצעירה היפנית
שהכיר ,קיקואה ,הגיעה יחד אתו לארץ ,הייתה סטודנטית ולמדה מקרא ומשנה
באוניברסיטה העברית .הם נישאו בינואר  1965ונולדו להם שני בנים.
בשנת  1984קיבל אורי תואר דוקטור במוזיקה יפנית מאוניברסיטת תל-אביב,
ומאז הוא פרופסור למוזיקה יפנית באוניברסיטאות ישראל.
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חיים דהאן
חיים נולד ב 1928-בירושלים .ב 1947-גויס למנגנון הקבע של ה"הגנה" וצורף
ליחידה ששמרה בעיר העתיקה .באחד הימים הוא יצא מהעיר העתיקה ,אך
נבצר ממנו לחזור ליחידתו (שלאחר מכן רוב אנשיה נלקחו בשבי) .לכן צורף
לקבוצה שנשלחה לקורס קשרים בשפיים ובקריית ענבים והיה קשר במחלקת
הקשר החטיבתית .כקשר השתתף בקרבות החטיבה בירושלים ,איבד חלקית את
שמיעתו בקרב קטמון ונשלח להבראה במשטרת אבו-גוש למשך כחודש ,וגם
סבל ארוכות מאבן בכליות ,שבעקבותיה נשלח לשבועיים לכפר-יונה להבראה.
לאחר שחרורו מצה"ל ,עבד כחשמלאי בחברת בזק במשך למעלה משלושים שנה.

שמשון קמפינסקי – ז"ל
בן לדבורה (אלזה) ואריק-שלמה ,נולד ביום י"א בשבט
תרפ"ו ( )26.1.1926בברלין ,בירת גרמניה .הוא למד שנה
אחת בבית הספר היהודי-ציוני .ב 20.9.1933-עלה ארצה
עם הוריו ואחותו .הוא המשיך את לימודיו בארץ ובשנת
 1943עבר בהצלחה את בחינות הבגרות בבית ספר תיכון
בירושלים .למד שנה מדעי טבע באוניברסיטה בירושלים,
ולאחר מכן מילא את חובתו בשנת שירות.
בשנתיים האחרונות לחייו למד באוניברסיטה במחלקה למדעי-הרוח – פדגוגיה,
היסטוריה וספרות .בינואר  1947זכה בפרס על סך  150לא"י מטעם המועצה
הבריטית על עבודותיו בחקר הספרות האנגלית .שמשון היה בעל אופי מוסרי
מובהק ,ואפילו בשנות המאבק בבריטים ובערבים ראה אפשרות למוצא של
שלום וכבוד לשלושת העמים בארץ ,אך בהדרגה התאכזב מאוד מנציגי המשטר
הבריטי בארץ ,אותם הבריטים אשר העריץ את תרבותם הקלסית באופן חסר
גבולות.
עם פרוץ מלחמת העצמאות ,השתתף בעצמו בהגנת ירושלים כחבר ה"הגנה"
זה שש שנים .סיים קורס אלחוטנים ,ובתפקיד זה השתתף בליווי השיירה לגוש
עציון ,אשר עברה ללא תקלה .הוא ליווה את השיירה האחרונה להר-טוב ,ותוך
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כדי תקיפה של כנופיה ערבית מן המארב ,בדרך חזרה לירושלים ,נפל ביום ז'
באדר ב' תש"ח ( )18.3.1948ונקבר בסנהדריה בירושלים.
ביום כ"ד באלול תש"י ( )6.9.1951הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי
בהר-הרצל שבירושלים.

מכתבו האחרון של קמפינסקי שמשון שנכתב ב 7-במרץ 1948
הנה כי כן אני יודע כמה את מודאגת עלינו .האמיני לי ,דודה הלן ,כי אין
יסוד רב לדאגתך כפי שנראה לך מן החדשות המגיעות אלייך באמצעות
העיתונים והרדיו.
אף כי במובנים ידועים יש לומר שהמצב בארץ-ישראל איום ונורא ,הרי הוא
כאן מבחינה שונה מזו שאת רואה ,לפי המסקנות שאת מסיקה מן החדשות
החד-צדדיות המגיעות אלייך .לא ההצלפות והיריות ,הנמשכות כאן במשך
שעות אין קץ ,לא הן האיומות; אף לא ההתקפות מצד כנופיות הערבים על
יישובים יהודיים .התקפות אלה נהדפות ,אף על פי שאנו סובלים אבדות
ברכוש ובאדם .במקרים אלה אנו מחזיקים מעמד – אם לא למעלה מזה – כיוון
שהיינו מוכנים להם .לא ,הדבר הרע ביותר ,זה אשר לא פיללנו ולא האמנו
באפשרותו ,לפני שהיינו עדים לו – היא התנהגותם הפראית ,האכזרית ,החד-
צדדית ,המשוחדת והנקמנית של האנגלים! את יודעת כי תמיד נטיתי לראות
את מצב העניינים בארץ בעיני חסד ורחמים ככל ידידיי ,ועודני נוטה לכך.
באשר עודני מקווה לעתיד של בניין ושלום שיבוא כתוצאה מידידות בין שני
העמים .ואילו האנגלים ,העומדים לעזוב את הארץ בקרוב ,עברו בהתנהגותם
על כל המצופה – על הרע שברע! במקום להתאמץ ולהשכין שלום בין יהודים
לערבים ,עשו הם כל מאמץ ,בהתמדה ובעקביות ,במשך השבועות האחרונים,
כדי לעורר את השנאה בין העמים ,לסייע ,על ידי התנהגותם ,לקיצונים
הבלתי אחראים שבמחנה היהודים והערבים גם יחד .נוסף לזה ,באכזריות
מתוכננת הם מעכבים בעד מאמצי הבנייה בארץ – אם אין הם הורסים אותם
בגלוי .הם טוענים כי אין הם נוטים לצד זה או אחר – אבל האמת היא כי
הם ניטרליים רק לגבי היהודים ואף עומדים נגדם .במקום לשמור על החוק
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והסדר ,כחובה המוטלת עליהם ,הם הראשונים להפר כל משטר ומשפט.
הנה כי כן ,שאחריותם למצב הקיים בארץ גדולה מאוד .בצאתם ,לבסוף ,מן
הארץ ישאירו מאחוריהם ,לצערי ,שנאה מרה תחת אהבה והידידות שהייתה
בידיהם לזרוע.
אין אנו נמצאים בתוך תוכם של העניינים כאן ,אין דאגתנו מרובה כל עיקר
– קטנה היא בהרבה מזו של ההורים הפנויים יותר לדאגה ולהבעת רשות
אכזבתם על המצב הקיים בארץ.
אני עסוק מאוד ,ובשעות הפנאי אני מתמסר לספריי .מה טוב למצוא בשייקספיר
ובקיטס ,הלך רוחם של האנגלים הגדולים ,אשר תרמו כל כך להשגת ערכי
האנושות האמיתיים – לעומת אנגלים אחרים אשר ירדו פלאים .ישמור אלוהים
את צאצאיהם ,השומרים עוד כיום שביבי האנושות מלכבות ,יהיו אשר יהיו,
בני איזו אומה שתהיה .אילו שמע העולם בקולם ולא בקול תלמידיהם של
איזה מוסלי ,או מופתי ,או שטרן ,כי אז הייתה עוד תקווה לשלום בעולם
כולו ובארץ הקטנטונת הזאת בייחוד .אבל ,כיום ,כנראה שהקיצונים הללו
באים בחשבון ,עסקנים אלה שידם בכל ,אלה קצרי הראות ,המבטיחים רבות
והגורמים לצרות רבות ומשאירים את זולתם לשאת את התוצאות ולסבול
את הבאות.
נישא ,אפוא ,את ליבנו לימים טובים אלה!
הסופר  Walter Leverפרסם בשנת  1951את ,""Jerusalem is called Liberty
שהקדיש "לשמשון וחבריו" ,ובו כתב:
כשבוע לאחר ההתקפה על נווה-יעקב ,שיירה של ה"הגנה" הותקפה במארב,
כאשר חזרה מהיישוב הקן הר-טוב ,נחבא בגבעות ליד לטרון .רוב כלי הרכב
חזרו ליישוב והגיעו אליו בשלום ,אך משאית אחת נלכדה עם מנוע מושבת...
אחד משמונת הנלכדים היה תלמידי – קמפינסקי .משימה זו הייתה אמורה
להיות פעילות השדה האחרונה שלו :בשבוע שלאחר מכן היה אמור להיות
מועבר לתפקיד-מטה ,שיאפשר לו – כך קיווה – להתמסר יותר לקריאה.
זכרנו את תשוקתו ללימודים ואת העבודה המעולה שכתב על סדר העולם
של התקופה האליזבתנית ....עתה ,בסדרי העולם של המאה העשרים ,הוא
ושכמוהו נורו ונשרפו חיים בדרכים המובילות לירושלים.
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יהודה אושינסקי ז"ל
יהודה ,בן גרטה ודויד ,נולד ביום י"ז באייר תרפ"ו ()1.5.1926
בברסלאו ,גרמניה .ביולי  ,1936בהיותו בן עשר ,עלה לארץ
עם הוריו שהתיישבו בירושלים .הוא למד בבית הספר הדתי
"חורב" בירושלים ,אף שהתחנך בבית חופשי ממסורת דתית.
אף שהיה צריך להסתגל לבית ספר דתי ,הדבר לא התבטא
בהתלבטות פנימית אצלו .מ 1944-ועד  1946שהה בתל-
אביב והיה טכנאי-חשמל בחברת "שברולט" ,לאחר מכן
חזר לירושלים והמשיך ללמוד במכון להנדסה .הוא התעתד להשתלם בהנדסה
בארצות-הברית ,וכך ביקש להבטיח את עתיד הוריו וגם לתרום לארץ .למרות
עבודתו הקשה ופעילותו ב"הגנה" התמיד בלימודיו ,עיבד תרשים לסכרים על
הירדן ,מתוך זיקה לתוכניתו של לאודרמילק למזרח התיכון .יהודה היה היחיד
מחבריו ללימודים שהתקבל לאוניברסיטה האמריקנית ,ואז כבר היה מוכן
מכל הבחינות לנסיעה הזו .הוא היה בהיר שיער ובעל עיני תכלת ,תמיר ורחב
כתפיים ,עניו ועדין נפש ,איש משמעת ואהוב על מפקדיו וחבריו.
כיוון שהיה חבר ב"הגנה" ,מייד לאחר החלטת עצרת האו"ם הצטרף לכוחות
הלוחמים ,ליחידתו ,גדוד "מכמש" ,עוד לפני שיצאה הקריאה לגיוס ,ועזב את
עבודתו ,שבאמצעותה פרנס את הוריו ואת לימודיו שאהב יותר מכל .הוא היה
אחד ממלווי השיירות לשכונות הספר של ירושלים .בשל ידיעותיו המקצועיות,
נשלח לקורס קשרים ,סיימו בהצלחה והיה אלחוטאי .השתתף בקרבות בסביבות
ירושלים .אחרי כמה שבועות של פעולות מתוחות בא לביתו לערב של חופשה,
אך בשומעו קול התפוצצות הצטרף מייד למצילים .היה חבר הפלוגה שממנה
יצאו ה"ל"ה" לעזרת גוש עציון ,שכולם היו חבריו .מותם בהרי חברון חודשיים
לפני נפילתו זעזעוהו .אם הם נפלו ,איזו זכות יש לו להישאר בחיים? "אני קיים
בין אלה שנפלו בהרי חברון "...אמר ,וכאשר בני ביתו וידידתו ניסו להניעו
מלצאת למסע מסוכן נאבק עמם קשות ,ובין שאר ההוכחות אמר" :איך אפשר
לחיות כשאין הרשות לכך; חיים כאלו אינם קרויים חיים".
ביום ז' באדר ב' תש"ח ( )18.3.1948יצא יהודה מירושלים בשיירה של שש
משאיות בדרכן למושב הרטוב המנותק .המשאית ,בה נסע יהודה ,הייתה מצוידת
במכשירי אלחוט .כנופיות ערביות ,שתקפו את השיירה ,ריכזו עליה את האש,
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משום שהאנטנה המיוחדת של מכשיר האלחוט משכה את תשומת ליבם .המשאית
נפגעה וכל גלגליה נוקבו .המפקד קבע כי אין להפקיר את הרכב ואת מכשירי
האלחוט .כל הניסיונות לחילוץ המשאית בגרירה ע"י משאית נוספת מהשיירה
לא צלחו .אז נפתחה אש על הרכב התקוע ושניים מנוסעיו שניסו לצאת נורו.
המשאית שניסתה לחלצם חזרה להרטוב .קריאותיהם לעזרה באלחוט נענו כי
ינסו לשוב לחלצם עם עזרה מהרטוב ,אך כשהגיעה המשאית להרטוב ,לאחר
שנתקלה בפורעים ערביים ובבעיות מכניות ,התברר כי לא יוכלו לסייע לחבריהם
הלכודים .בהרטוב היו כ 60-לוחמים והיה חשש שהמקום יותקף .נדרשה עזרה
מירושלים ,אך זו התעכבה .מכשיר הקשר של המשאית התקועה פעל עד לרגע
האחרון .משלושת הקשרים שהיו ברכב נותר רק יהודה אושינסקי .הוא דיווח
בקשר שהערבים נמצאים בטווח של זריקת רימונים ומסר שינפץ את מכשירי
הקשר ויצית ויפוצץ את המכונית עם המכשירים והגופות שבה בעזרת בקבוק
המולוטוב וברימונים שנותרו .נראה שלפני המעשה המית יהודה את הפצועים.
כעבור שעות ,כשהגיעו אנשי הפלמ"ח למקום ,הם מצאו את המכונית ואת
הגופות השרופות ,וביניהן הייתה גופתו של יהודה.
יהודה הובא למנוחות בבית העלמין בסנהדריה .ביום י"ב באלול תשי"א
( )13.9.1951הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר הרצל בירושלים.

עזרא רייכמן ז"ל
עזרא בן ליאונורה ויוסף-יעקב נולד ביום ד' בשבט תרפ"ו
( )19.1.1926בהונגריה .הוא נותר בחיים לאחר כל אימי
המלחמה ובשנת  1944עלה לארץ והתגורר בירושלים.
במלחמת העצמאות התגייס ושירת בחטיבת ירושלים.
נמנה כקשר עם מגני משלט הקסטל ,שנכבש לקראת
מבצע "נחשון" לפריצת הדרך לירושלים ,כאשר החזיקו
בו כוחותינו .הערבים ערכו מספר התקפות-נגד במגמה
להחזיר משלט חיוני זה לידיהם ,ובאחת מהן ,בליל  7/8באפריל ,נהרג מפקדם
עבד אל-קאדר אל-חוסייני .ביום כ"ח באדר ב' תש"ח ( )8.4.1948ערכו הכוחות
הערביים התקפה עזה ,כדי לכבוש את המקום ולמצוא את גופת מנהיגם .בלחץ
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ההתקפה נאלצו מגני המשלט לסגת .בקרב זה נפל ,ביום כ"ח באדר ב' תש"ח
( ,)8.4.1948ונקבר בקבר-אחים עם חבריו לקרב במעלה החמישה.
ביום י"ב בכסלו תשי"ד ( )19.11.1953הועבר למנוחת עולמים בבית הקברות
הצבאי בהר-הרצל בירושלים.

גדעון גרושקין ז"ל
בן לדוברושה-מרים ולייב-יצחק .נולד במצרים בה' באדר ב'
תרפ"ז .9/3/1927 ,שירת בהגנה בתפקיד :מפקד כיתה – מ"כ
נפל בקרב בח' בתמוז תש"ח  ,15/7/1948במלחמת העצמאות
מקום הנפילה :מלחה באזור ירושלים והסביבה
מקום הקבורה :ירושלים – הר-הרצל
אזור :א ,חלקה ,13 :שורה ,03 :קבר02 :
מ.א0142042 .
בן  21בנפלו
קורות חיים:
בן יחיד לאביו לייב-יצחק ולאימו דוברושה-מרים ,מיילדת ואחות ראשית
בבית-החולים היהודי באלכסנדריה (בשלב מאוחר יותר מיילדת בבית-החולים
שוייצר בטבריה) .נולד ב 9-במרץ  1927במצרים .שנות חייו הראשונות עברו
עליו בשוויץ .אביו מת עוד בילדותו .ב 1-בנובמבר  1934עלה ארצה והתחנך
במשך ארבע שנים בקיבוץ רמת-רחל בירושלים .בהיותו כבן  12הועבר לבית
פרטי בבית-הכרם ושם למד בבית הספר העממי ובתיכון .משחר ילדותו היה
שונה משאר חבריו באופיו אינדיווידואליסטי ,שהקשה עליו להסתגל לסביבה
החדשה.
הצטיין באהבת-סדר יסודית מוחלטת והיה מטבעו מתון ,צנוע ומנומס ,אדיב,
חברי ומלא הבנה ביחס לזולת .התעניין באומנות הציור ובמוזיקה וניחן בכישרון
מיוחד לשפות .למד לדבר ולקרוא ברוסית במהירות ובאופן עצמאי .עם התבגרותו
ֶהרבה לקרוא ולהתעניין בבעיות החברה ,ולכן הצטרף למפלגה הקומוניסטית
העברית .עם סיום התיכון ,יצא לשנת הכשרה במשק דורות ,ולאחר מכן החל
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את לימודיו באוניברסיטה העברית בירושלים ,בה למד על תרבות צרפת ,עברית
וכלכלה .היה חבר בוועד הסטודנטים ומנהל לשכת העבודה שלהם.
משנת  1944היה חבר פעיל ב"הגנה" ,בעל משמעת פנימית ומסור לתפקידו
(מ"כ) .בראשית המערכה בתש"ח נשלח לכפר-עציון וחזר משם בשיירת "נבי-
דניאל" .השתלם בקורס לקשר אלחוט והפך למדריך בתחום הזה .השתתף
בקרבות הדרך לירושלים ובקרבות קטמון ושייך-ג'ראח .בימי ההפוגה הראשונה
ביקר ברמת-גן ,בביתה של אימו ,שברחה ממצרים עם פרוץ המאורעות .אולם
עם התחדשות הקרבות סירב להישאר שם וחזר לחזית הירושלמית.
ביום  15.7.1948נפל בעלותו על מוקש בשעת כיבוש הכפר הערבי מלחה .תחילה
נקבר בשייך-באדר א' ובכ"ח באלול תש"י ( )10.9.1950והועבר למנוחת עולמים
בהר-הרצל בירושלים.
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פרק שביעי:

רבי
לקראת סוף תקופת האימון שלנו במעלה החמישה ,הגיע אלינו ,כאמור ,מי שיפקד על
מחלקת הקשר ,בנימין אלחנן ,שכונה "רבי" (קיצור לשמו הקודם :רבינוביץ) ,שבאותה
תקופה סיים את קורס קציני הקשר בשפיים.
האלוף שלמה ענבר (בורשטיין) 67ציין:
"רבי היה אתי בקורס קציני הקשר והיה החניך היחיד שהוצא לפני שסיים את הקורס.
חשבנו אז שיצא למבצע ב'גוש עציון' ,אך הסתבר שנשלח להקים את מחלקת הקשר
של חטיבת עציוני .הוא היה מוכשר מאוד ,הצטיין והתבלט כאינטלקטואל ובעל
כושר ניתוח ופיקוד מעולה".
רבי הפך את קבוצת המגויסים לגוף צבאי – מסדרי בוקר ,סידור מיטות וזמן לאימון
גופני .למרות האווירה החופשית למדיי ששררה במחלקת הקשר החטיבתית בכל
תקופת פעילותה ,כולל ויכוחים ואף "מרידות" ,ואף שהיו בה אנשים מבוגרים ממנו,
רבי היה הסמכות הבלתי מעורערת ואף שימש לכולנו מדריך ו"מצפון קבוצתי" .הוא
היה "ישר כסרגל" ולא הסכים לשום חריגה מהנהלים שנקבעו .הוא קבע "תור" ליציאה
לפעולות ולא הסכים לבצע בו שינויים.
 67ענבר (בורשטיין) שלמה – אלוף – יליד ישראל ( )1929וחבר ב"הגנה" .במלחמת העצמאות
שירת כקצין קשר בשרון .הוסמך כמשפטן ( ,)1957והיה קצין קשר של גייסות השריון (.)1958
יצא ללימודי הנדסה בטכניון ( )1958והוסמך כמהנדס .שירת כסגן קצין קשר ואלקטרוניקה
ראשי (מ .)1966-מ 1975-שימש ראש יחידת המחקר והפיתוח .כמו כן ,שימש כנספח צה"ל
בארה"ב ,וכעת נשיא העמותה להנצחה ומורשת של חללי חיל הקשר והתקשוב.

 | 90יעקב בעל־שם

רבי
מערכת "יזכור" מביאה את תולדות חייו:
בן שולמית ויצחק-אלחנן ,נולד ביום כ' באלול תרפ"ו ( )30.8.1926בברלין,
בירת גרמניה .לאחר זמן קצר חזרו הוריו לקובנה ,ליטא ,אליה קשורה הייתה
המשפחה קשר-דורות .בסוף המאה ה 19-שימש אבי המשפחה ,הרב הנודע
ר' יצחק-אלחנן ספקטור ,בכתר-הרבנות של קובנה וצאצאיו היו מעורים בחיי
העיר .בנימין למד בבית ספר ובגימנסיה עבריים .היה חבר בתנועת-נוער
ופעיל למען הקרן-הקיימת-לישראל .בשנת  1938ביקר עם אביו בארץ-
ישראל ,ובניסן ת"ש עלה לכאן יחד עם אחיו הבכור .הוריו ואחיו הצעיר
נשארו בחוץ-לארץ .הוא המשיך את לימודיו בגימנסיה "בלפור" בתל-אביב
בכיתה החמישית ואילך ,ומייד תפס את מקומו בין התלמידים כ"צבר" לכל
דבר .באותה תקופה דבק בו הכינוי החברי "רבי" (קיצור שם משפחתו הקודם:
רבינוביץ) .היה חבר קבוע בוועד הכיתה ,בנבחרת הכדורסל של הגימנסיה
ומראשי המשתתפים בעיתונים היתוליים שנכתבו לנשפי הכיתה .בנימין
הצטיין בכל המקצועות העבריים ,במתמטיקה ובפיזיקה .כשנה אחרי בואו
לארץ הצטרף ל"הגנה" .סיים קורסים של מ"כים חג"ם ,מ"כים נוער ,מ"כים
סיירים ומדריכי-ספורט ,והדריך בבית-ספרו בחג"ם ובגדנ"ע ובקורסים של
שני אלה .עם סיום לימודיו בגימנסיה ,רצה להתנדב לצבא הבריטי ,לבריגדה
היהודית ,אך לא נתקבל בשל ראייתו הלקויה .מטעם ה"הגנה" נשלח לשנת-
שירות במשמר הנע של משטרת היישובים העברית בחולון ,ובאותו זמן שימש
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כמפקד הגדנ"ע במקווה ישראל .בסוף השנה סיים קורס-השלמה למפקדי-
כיתות .בשנת  1945עלו הוריו ואחיו ,ניצולי השואה באירופה ,והוא התחיל
ללמוד מכונאות בטכניון בחיפה ,שירת כאיש קבע במנגנון ה"הגנה" ,והיה
אחראי להדרכת החג"ם בגימנסיה "ביאליק" ומפקד-פלוגה בגדנ"ע .בראש
יחידת גדנ"ע השתתף בעליית-הכיבוש לביריה בי"א באדר תש"ו .הלימודים
במדעים המדויקים לא סיפקוהו ,ובסתיו  1946החל ללמוד היסטוריה וכלכלה
באוניברסיטה בירושלים .גם שם היה מפקד ומדריך בגדנ"ע ויסד קורס מ"כים
של הגדנ"ע לנוער הפרברים .נמשך לעבודה זו ורצה להפסיק את עבודתו
הרגילה ב"הגנה" ולהתמסר להדרכת נוער הפרברים .בחול-המועד פסח
תש"ז השתתף במסע של חי"ש-הגדנ"ע-ירושלים למצדה .לאחר חודש יצא
שוב למצדה לטייל עם ארבעה חברים-סטודנטים .נפרד מהם לבקש מים
ונשאר יומיים בודד במדבר-יהודה .מצא לבדו את דרכו ונפגש עם קבוצת
מחפשים בדרך המובילה מראס זועירה מערבה .על קורותיו במדבר פרסם
את רשימתו "קול קורא במדבר" ב"דבר השבוע" (מס'  .23/22 )1947בקיץ
תש"ז סיים קורס נוסף בגדנ"ע.
בדצמבר  ,1947עם פרוץ מלחמת-העצמאות ,נתמנה מפקד-בפועל של
השכונה המנותקת והמבודדת מקור-חיים .בחורף תש"ח נשלח לקורס
קציני-קשר ומשחזר לירושלים שירת במחלקת קשר-השדה של כל מרחב
ירושלים ,תחילה כסגן מפקד היחידה ואחר-כך כמפקדה .על "רבי" האדם
והמפקד מספרים חבריו נפלאות .מחלקתו הייתה ידועה לתהילה .בראשיתה,
כשסבלה מחסור גדול בקשרים ,היה הוא עצמו יוצא לפעולות כקשר-טוראי.
משהושלם התקן בהדרגה באנשים ובציוד היה תפקידו לתכנן ולארגן את
הפעולות ונאסר עליו לעזוב את מקומו .הוא מנע מעצמו כל הנאה וכל יתרון
של מפקד .הוסיף לסעוד עם אנשיו גם לאחר שהותקן במחנה שולחן מיוחד
לקצינים .אף רישיונות-חופשה ליציאה העירה לא נטל לעצמו יותר משנתן
לפקודיו ,וכשיצא היה לוקח אתו רישיון-חופשה על שם הטוראי בנימין אלחנן,
חתום בידי המפקד "רבי" .בנימין דרש לשולחו לחזית ,כי הישיבה ב"עורף",
בירושלים ,הייתה בניגוד לדרישת מצפונו" .המצפון הוא הכוח שבו מכריע
האדם בין שני כוחות פנימיים המתנגשים בקרבו" – היה אמר לחבריו .שליחת
אחרים לתפקידים מסוכנים העיקה עליו ,אם כי ראה הכרח בכך ,כפי שכתב
בחרוזים במאי " :1948אני האיש אשר עליו פקדתי ללכת /אני אותו שלחתי
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למות – ואותי שפטו-נא /אני עשיתי זאת ומצפוני נקי" .עם סיום ההפוגה
הראשונה ,נתמלאה סוף-סוף דרישתו להעבירו ליחידה קרבית .עבר כקצין
חי"ר לחיל-הנחיתה הימי שהתחיל אז להתארגן .בליל  18-17ביולי נערך
מבצע "מוות לפולש" בניסיון לפרוץ את הדרך אל הנגב .לצורך מבצע זה,
תגברה פלוגת הנחיתה את חטיבת "גבעתי" והוטל עליה לתקוף את הכפר
בית-עפה מצפון ,כשפלוגה מ"גבעתי" תתקוף מדרום .פלוגת הנחיתה נאחזה
בפאתי הכפר ,אך ההתקפה מדרום נכשלה .המצרים ריכזו את המאמץ כלפי
הפלוגה שנאחזה בכפר ולבסוף נאלצה לסגת .בנימין נפל ביום י"א בתמוז
תש"ח ( )18.7.1948בהילחמו בראש המחלקה שפיקד עליה .לאחר מותו הועלה
לדרגת סגן -ראשון (סגן).
ביום ט"ז בתשרי תש"י ( )9.10.1949הועבר למנוחת-עולמים בקבר-אחים
בבית-העלמין הצבאי בנחלת יצחק עם פקודיו וחבריו שנפלו יחד עמו.
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הסופר חנוך ברטוב ,שהכיר את משפחת רבינוביץ' ונפגש רבות עם "רבי"
בירושלים ,משלים את התמונה בספרו "מחוץ לאופק ,מעבר לרחוב":
ב 1938-ביקרו יצחק ובנימין רבינוביץ' בא"י את הסבים שגרו בשדרות
רוטשילד בת"א .עמוס ובנימין עזבו את קובנה ב 4-אפריל  1940והגיעו לא"י
ב 22-לאפריל .שבועיים לאחר צאת עמוס ובנימין ,פלש הצבא האדום לליטא.
ביוני  1941נכבשו ע"י הנאצים .שולמית ,יצחק ושמואל הוכנסו לגטו .יצחק
ושמואל גורשו לדכאו ואילו שולמית לשטוטהוף ליד דנציג .באפריל 1945
מתחילים יצחק ושמואל את "מארש המוות" .בראשית מאי  1945פוגשים
הניצולים את האמריקנים בבוואריה .הם מועברים לבית חולים ,פוגשים יוצאי
קובנה ונלקחים למינכן ולאיטליה .ברדתם מרכב הבריגדה באיטליה פוגשים
את עמוס שהגיע לחופשה.
שולמית הוצעדה גם היא ופגשה את הצבא האדום במאי  .1945אחרי נדודים
רבים מגיעה שולמית לאיטליה .שם היא מתבשרת כי יצחק ושמואל הגיעו
לפני יום ממינכן .גם עמוס קיבל חופשה והגיע למחנה באיטליה .המשפחה
מתאחדת!!! בנובמבר  1945מקבלים שולמית ,יצחק ושמואל סרטיפיקט
ומגיעים לא"י .כל בני המשפחה משתתפים במלחמת השחרור.
כאמור ,רבי היה מפקד קפדן ושאף שהמחלקה תפעל במיטבה ,וכך היה .אף
שהקפיד על סדר ,ניקיון ותרגולים ,במחלקה שררו רוח חברית ותחושת שליחות,
שהקפיד רבי לטפח בנו .בהתחלה הוא יצא בעצמו כאחד מזוג הקשרים (באותה
תקופה יצאנו בזוגות ,כאשר אחד מאתנו מפעיל את המכשיר והשני מחליף אותו
בשלב מסוים – כנראה מורשת מהצבא הבריטי) .לאחר מכן ,נאסר עליו לצאת
כקשר ,וזה גרם לו לחוש התמרמרות רבה ,במיוחד כאשר קשרים מהמחלקה
נהרגו בפעולות והוא ראה עצמו אחראי לכך .את התמרמרותו זו ביטא בשיר
שנמצא בעיזבונו ,ואשר את תוכנו שמעתי בעצמי כאשר שלושה מחברינו נהרגו
בשיירה להר-טוב.
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וכך כתב רבי:

האיסור שהוטל עליו ,לצאת לפעולות קרביות כקשר או לוחם ,חרה לו מאוד
וגרם לכך שלמרות מסירותו למחלקת הקשר כל פעם ביקש העברה ליחידה
קרבית .בתחילת "ההפוגה הראשונה" העברתו אושרה ,כאשר החליפו אהרון
קמחי .הוא תבע לעבור ליחידה לוחמת ,וביולי  48עבר ליחידת פשיטה ימית,
שצורפה לגדוד  54לפעולה בבית עפא ,ורבי שימש בפעולה זו כמפקד מחלקה.
רבי נהרג בקרב ב 18-יולי  ,1948אך הובא לקבורה רק שנה וחצי לאחר מכן.
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גם בתקופת שירותו ביחידת הפשיטה הקדיש מחשבה רבה לנופלים בקרב.
יום-יומיים לפני שנפל כתב:
"ושורתנו שוב צועדת היא קדימה
ושוב אולי הולכים אנו כאן למות.
אי-שם בעורף שוב בוכה לה אימא,
ושוב לידינו אורבת הבדידות".
בחוברת "בית-עפא" ,בהוצאת חיל הים ( ,)1950כתב איש מחלקת הקשר אורי אפשטיין:
מדוע עמד רבי בתוקף כה רב על דרישתו להעבירו מירושלים לנגב? שאלה
זו שאלו כל חבריו כשעזב את מחלקת הקשר הירושלמית .שהרי בירושלים
שימש בתפקיד שהיה בו משום אחריות וסיפוק גם יחד ,תפקיד שהתאים,
לכאורה ,לכל דרישותיו .ידוע ידע ,כי ביעילותו של הקשר הנייד ,שעמד
בראשו ,תלויה הצלחת כל פעולות-הקרב בירושלים הנצורה ובסביבותיה –
והן הוא שארגן ותכנן קשר זה ,והקים מחלקה שהצליח להשרות בה רוח של
אחריות הדדית ואווירה של חברות אמיתית .אולם היה דבר שהעיק עליו...
פעם ,בשעת שיחה עמו – היה זה ביום שחיכו לשובה של אחת השיירות
האחרונות שיצאה לכפר עציון ,ועמה קשרים ממחלקתנו – נפסקה פתאום
השיחה בקריאת רווחה" :השיירה חזרה" .הקורא היה רבי ,הראשון שראה את
המכוניות החוזרות .הנעימה שבה נאמרו המילים העידה כמה גדולה הייתה
חרדתו לשלום השיירה ,לשלומם של אותם החברים שהוא שלחם.
תפקידו היה לבחור אנשים ולצרפם כקשרים למחלקות היוצאות לפעולה,
ואילו הוא עצמו נצטווה להישאר בבסיס או במטה – בעורף .איסור חמור
נאסר עליו להצטרף אל חבריו בצאתם .חייו של קצין-קשר מקצועי היו יקרים
מדי לירושלים ,שהייתה דלה אז באנשי-מקצוע ,שיסכנו אותם בשדה-קרב.
הוא הבין זאת ,הבין שתפקידו מחייבו שלא לסכן את חייו ,אולם הכרה שכלית
זו לא הרגיעה אותו .העיקה עליו ההרגשה שהוא שולח את חבריו למוות,
ואילו הוא עצמו נשאר בעורף .כשהצליח יום אחד סוף-סוף לצאת לפעולה,
והקליטה במכשיר-האלחוט שלו הייתה לקויה – עלה ,עם מכשיר האלחוט
על גבו ,אל ראש הרכס ,למקום הגלוי ביותר לתצפית האויב ולאיישו ,כי
פעולת האלחוט יעילה ביותר מעל הרכסים .כך רצה להשקיט את מצפונו.
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כשנפלו הראשונים מבין חברינו ,התהלך רבי כהמום .אותו ערב שהגיעה
הידיעה דיבר ביתר שטף ועוז מאשר תמיד ,ובימים שלאחר מכן היה שתקן
יותר מתמיד .יותר מזה לא ניכר בו ,שכן היה שונא גילויים סנטימנטליים.
אולם ברגעים שנדמה לו כי אין מסתכלים בו ,היו עולים קמטים במצחו,
כאילו הרגיש את עצמו אשם במותם.
מאז התחיל ללון בחדר המשותף לכל חברי המחלקה ,באמתלה שהחדר המיוחד
שהוקצה לו בתוקף דרגתו דרוש כחדר-נשק למחלקה .בכל דבר – במידה
שהיה תלוי בו – רצה להיות שותף לגורל חבריו במחלקה ,כיוון שנמנע ממנו
להיות שותף להם בסכנה .נפלו עוד חברים ורבי העמיד ,כביכול ,פני אדיש,
כי ידע שגם שמירת המורל הוא מתפקידיו ,אבל המועקה בליבו גברה והלכה.
כשהתחילה הפוגה והוסר המצור מעל ירושלים ,אי-אפשר היה עוד לעצור
בעדו .הוא החליט לעזוב את ירושלים ,שבה נפלו בני-אדם לפי פקודתו,
ואת מחלקת-הקשר ,שמנעה ממנו לשתף את עצמו בסכנה שאליה שלח
את האחרים .וכשם שידע לעמוד על כל החלטה שהחליט ,הצליח גם עתה
להתגבר על התנגדות חבריו ,שרצו שיוסיף לפקד על מחלקתם ולהדריכה,
ועל סירוב מפקדיו ,שלא רצו לוותר עליו .רצונו היה עז יותר – הרצון להנהיג
מחלקה בקרב ,לטהר את עצמו בעיניו ולכפר על מה שהיה חטא בעיניו –
חטא שלא חטא.
הוא כיפר עליו בבית-עפא.
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כך מספר חבר של רבי על נסיבות מותו:
"לא רבים יודעים על אותו קרב בו נפלו בנימין אלחנן ז"ל וחבריו ,כדי לפרוץ
את הדרך לנגב ,אך רבים שמעו על נפילת רבי ,כי רבים הכירוהו והוקירוהו
ורבים שמעו על פעולותיו ומעשיו .הכול חיבבוהו ואהבוהו .אדם כמוהו
אי-אפשר היה שלא לחבב.
איש-שיחה היה ושיחתו לא הייתה מעולם למעמסה על שומעיה .נהפוך הוא,
השתוקקו לשמעה .הוא היה "נאה דורש ונאה מקיים" ,היה "קשה כאגוז ורך
כקנה" ,בעל אופי תקיף ויחד עם זה נוח לבריות .מעולם לא ראוהו איש כועס
ורוגז .תמיד נתרצה לבריות .תמיד הטה אוזן לדאגת חבריו ולא קרה שהשיב
את פני חברו ריקם.
זכרוני אותו ערב אחרון לחייו .שעות מספר לפני צאתו לקרב ,כיצד עמד
לפני מפקדו ,מפקד-הפלוגה ,וטען בעקשנות ובקשיות-עורף של אדם היודע
לעמוד על דעתו כי עדיין אינו מוכן ליציאה לקרב כל עוד לא התאמנו אנשי-
מחלקתו אימון אחרון וסופי לפני הקרב .הוא ניצח .המחלקה יצאה והוא
בראשה ,לאימונים של כמה שעות לפני הקרב .לא שם ליבו לעייפותו ,עלה
אל המכונית עם אנשיו ויצא – ולא חזר...
בראש מחלקתו ,בעוד הרימון בידו המושטת מוכן לזריקה (הנצרה כבר הוצאה),
בעוד הוא מתרומם על רגלו האחת כדי להטיל את הרימון לעמדת-האויב
– פילח כדור-אויב את ליבו ,בידו השמאלית תפס את חזהו .דומה כי רצה
למנוע ולעצור בעד מר-המוות ,אך ללא הועיל .שפתיו עוד הספיקו לדובב:
"איבדתי" ,וכל גופו צנח אין-אונים על הרימון שהתפוצץ".
כותב שאול ,אחד מחיילי מחלקת הקשר:
"מחלקת-קשר זו ,שרבי היה מייסדה ומארגנה ,תישמר תמיד בזיכרון החברים
שנשארו בחיים .מיוחדת במינה הייתה ביחסי הפיקוד והחברות ובמשמעת
הפנימית ששררו בה .ולעומת זה ,נהג רבי חירות בצורות החיצוניות של המשטר
הצבאי .נפשו הייתה סולדת מגינוני הפיקוד ,שהתחילו משום מה להראות
אותותיהם בירושלים הנצורה לפני שבאו לידי גילוי במקומות אחרים בארץ.
התנהגות זו ,שהייתה עלולה להיראות כהפגנתית ומכוונת ,לא עוררה חשדות
בלב איש ,משום שכל מי שהכיר את רבי ידע שהיא חלק ממהותו.
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אף על פי שמן הרגע הראשון לקבלת תפקידו ,בייחוד בימי הקרבות ,לא חדל
ממאמציו לעבור לתפקיד קרבי ,ביצע את משימתו בשלמות שאין למעלה
ממנה .הפגם היחיד שפגם במילוי תפקידו היה שניצל את המחסור הגדול
בקשרים ,כדי לצאת בעצמו לאזור הקרבות ,מתוך אמתלה להסדיר את
הקשר .במעשהו זה ניסה למצוא פורקן למוסר כליותיו ,שלא עזבוהו כל זמן
שנראה בעיניו אדם השולח אחרים לקרב ולמוות ,בעוד שהוא עצמו נשאר
בעורף .חצי יום טרח אז מפקדו לשדלו בדברים ואף בפקודות ,כדי להחזירו
לבסיס-מבטחים.
רבי ידע יפה את כוחו הארגוני ,ומשום כך אולי היסס במקצת לעמוד בתוקף
על בקשותיו החוזרות ונשנות להעבירו למחלקה קרבית .הוא התחיל לשקול
בדעתו היכן יהיה מועיל יותר ,כי הרי קודם כול היה "ציוני" .והנה נפל דבר
ששם קץ להיסוסיו .חייל אחד שברח משדה-הקרב אמר לו" :אילו היית שם
– לא היית נוהג אחרת" .רבי תבע את החייל לדין על שעזב את המערכה,
אבל את עלבונו הפרטי – וזה היה עלבון גורלי בחייו – כיפר בדמו.
מאותו רגע לא ידע מנוחה ,עד שהועבר סוף סוף למחלקה קרבית ,וכסמל
לטרגדיה של חייו נפל בקרב הראשון ,בנסותו להיות מועיל יותר לאומה.
אנשים כרבי אין לשכוח ואת דמותם הבולטת כל כך אין להשכיח ,ועל כן
אין מותם נתפס כלל".
חייל אחר במחלקת הקשר ,אורי ברזל ,מסכם:
"מה שמייחד את רבי הוא היושר המופלא והשלמות ללא פגם בכל אשר
פעל ועשה .שלמות זו היא שהביאה אותו למלחמתו הפנימית עם עצמו ,והיא
שדחפה אותו מן היום הראשון של המלחמה ,לקראת גורלו.
היו בינינו כמה שיחות וחילופי דברים במשך התקופה הארוכה שהיינו יחד.
את תמצית ייסוריו ומלחמתו הפנימית ביטא פעם במשפט קצר ועז" :עכשיו
אתה אומר לי כך ,אבל מחר אשלח אותך למות" .ויותר משביטא את הדבר
במילים ביטא אותו בנעימה שבה נאמרו .כמה איומות היו מילים אלו ,כמה
גלויות וכמה אופייניות לרוחו של רבי .היושר שבו והמלחמה הפנימית הזאת
– הן הן רבי ,מכאן הרושם העז שעורר בלב כל אדם שנפגש עמו ,ומכאן יחסו
הנעלה לאדם ,לתפקיד ,לחברים – לכל.
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הוא היה תמיד גלוי ,ואף-על-פי-כן – כמה סגור ומסוגר היה! היה גם פיקח
וחריף ,אבל אלו היו סגולות צדדיות .כל אלה עיצבו את אופיו והתוו את
דרכו ולידו – גם את דרכם של אלה שפעלו במחיצתו".

101

פרק שמיני:

אמצעי הקשר ביישוב העברי וב"הגנה"
השימוש במשואות בימי בית שני
כבר בעבר שימשה ירושלים מרכז לפעילות תקשורתית .בתקופת בית שני השתמשו
במשואות כדי לציין את קידוש החודש העברי ,שנקבע על ידי הסנהדרין בירושלים
לכל חלקי הארץ ומחוצה לה (עד בבל)" :בראשונה כשהיו בית דין מקדשין את החודש,
היו מַ שיאין מַ שואות בראשי ההרים כדי שיידעו הרחוקים".
המשנה מספרת כי לאחר שסנהדרין קידשה את החודש בחצר המקדש בהר המוריה
ניתן האות להשיא את המשואות .ציר המשואות עבר מהר הזיתים לסרטבה ,משם להר
גריפינה (מזוהה עם הר עג'לון בעבר הירדן) ומשם לגדר שהייתה בצפון הרי גלעד.
משם נראתה המשואה היטב בכל הגליל העליון .מהר עג'לון יצא ציר משואות לגולת
בבל באמצעות כ 30-תחנות אש ,שהוקמו בתחנות הדרך לעולי הרגל.
שחזור משואות האש ,על פי גבי שריג ,בעקבות משואות "הקנאים" באה לידי ביטוי
ב :תמרון חיל הקשר במרץ /אפריל  :1965בוצע בגדוד הקשר של פיקוד צפון ,כאשר
מפקד התמרון היה רס"ן גבי שריג בתפקיד סמג"ד .מיקום התחנות :הר מירון ,הר
עצמון והר תבור .בנוסף ,שחזור משואות האש באמצעות קורס צוערים בבה"ד  7נערך
בדצמבר  ,1981כאשר כונה המבצע "משואה" .מפקד הבסיס /בה"ד  7היה אל"ם אברהם
קיים ומפקד המבצע סא"ל מיל' גבי שריג .התמרון כלל את התחנות הבאות :גבעת
יואב ברמת הגולן ,כוכב הירדן בצפון הבקעה ,הר עיבל בשכם ,הר הטייסים בהרי
ירושלים ,קברות מודיעין בשפלה .כל המשואות נראו היטב ,אף שבחלק מהמקרים
הגיע הטווח לכ 50-ק"מ.
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איתות ראייה – השיטות והציוד
אמצעי הקשר הראשונים שהופעלו ביישוב העברי בארץ ישראל היו אמצעי איתות
ראייה ,כאשר השימוש הראשון הופעל בירושלים.
בתקופת ראשית היישוב היהודי בא"י היה ידוע שימוש באיתות בדגלים במרץ
 1920בירושלים .ועד הגנה העירונית ,בראשותו של זאב ז'בוטינסקי ,ארגן שירות של
איתות דגלים שהקיף את העיר כולה (אחת התחנות נקבעה בעיר העתיקה) .האיתותים
ניצבו על גגות הבתים הגבוהים ונראו בולטים 71.התחנה הראשית הייתה בבית "ועד
הצירים" במלון "יוז" ברח' יפו ,כאשר בעיר נפרסו תשע תחנות .נראה שזה מערך
הקשר הראשון שהקימה יחידת הגנה עברית בארץ ישראל.
שיטות איתות הראייה הוסדרו לאחר שהמציא סמיואל מורס ( )1791-1872את שפת
הסימנים .קוד מורס מורכב מנקודות וקווים (ביחס אורך של  ,)1:3כאשר האותיות
כוללות אחד-ארבעה סימנים ,ואילו כל המספרים בני חמישה סימנים .לראשונה
השתמשו בשיטת מורס בשנת  1844בארצות-הברית .בשנת  1922זלמן כהן התאים
את סימני המורס הראשונים לשפה העברית בווילנה.
בשנת  1928זלמן כהן ניהל את קורס איתות-ראייה (א"ר) הראשון בא"י בתל-אביב
במסווה של הכשרה צופית של נערי ת"א – דבר שהיה מקובל על השלטונות הבריטיים.
המדריך הראשי היה צבי לוין והשתתפו בו עשרה חניכים .קורס שני התקיים בת"א
72
בחורף  1929/30בתוספת של עוד  10חניכים.

73

קורס איתות ראייה לגדנ"עים (גדודי הנוער של ה"הגנה")

 71דינור ,ב .)1956( .ספר תולדות ההגנה – כרך א' :מהתגוננות להגנה (חלק שני) .הוצאת הספרייה
הציונית.
72

מוניה ,א .)1986( .קשר אמיץ .הוצאת משרד הביטחון.

 73באדיבות מוזיאון הפלמ"ח.
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הקורס הראשון למדריכי קשר איתות ראייה בירושלים התחיל בסתיו  1934והסתיים
74
באביב  ,1935בפיקודו של אברהם ריטוב .בוגרי הקורס הזה ,ביניהם יקותיאל פקטה
וישראל דוסטרובסקי 75,הקימו קשר איתות ראייה עם השכונות ועם יישובי הסביבה.
האזור היחיד בסביבת ירושלים ,שלא היה ניתן להקים בו קשר איתות ראייה ,היה
גוש עציון ונדרשו אליו אמצעי קשר אחרים.
ייתכן כי האיתות היה גורם עיקרי אשר בלעדיו לא היו קמים יישובים עבריים
חדשים בימי המאורעות ורבים מאוד לפניהם ואחריהם .את ערך האיתות חוותה
העיר חיפה באותו היום ,יום העלייה לחניתה בשנת  :1938מאות אנשים יצאו מהמפרץ
בדרך מסוכנת ,הרחק מיישוב עברי ,בעצם ימי המאורעות ומטרתם – להקים נקודת
ספר בגבולות הארץ ,בין הרים אויבים .כולם הפנו את עיניהם אל ההרים הגבוהים
המצטיירים הרחק-הרחק באופק ,ובשעות אחר הצוהריים נצנץ כוכב קטן בין ההרים,
נצנץ וכבה ,נצנץ וכבה; פעם ארוכות ופעם קצרות .ויודעי דבר קראו מייד בשמחה:
"חניתה מדברת!" "מאותתים ב'הליוגרף'!" והצופים בעיר ,אשר הבינו את שפת הקווים
והנקודות ,קראו באוזני הקהל המצטופף" :הגענו בשלום ,הקמנו מחנה ,שלום לכולנו
– תחיי חניתה!" אכן ,מופלאה היא שפת האיתות!

איתות דגלים
הדגל הסטנדרטי ,אשר שימש לאיתות ראייה ,עשוי מבד לבן בגודל  60X60ס"מ עם
פס אלכסוני כחול ברוחב  10ס"מ ,קשור למוט באורך  105ס"מ .לעיתים השתמשו
בדגל מבד כחול עם אלכסון לבן .המוט הוחזק בשתי ידיים תוך הנפה בדימוי הספרה
שמונה (כדי שניתן לפרוס את הבד) .פעילות האיתות כללה שני מצבים :איתות נקודה
– פעילות קצרה מעל הראש ואיתות קו – הנפת הדגל לצד ימין לזמן ארוך יותר.
בשנת  1837האמריקני סמואל מורס המציא במקור את הקוד ,שכאמור ,שימש לאיתות
ראייה ולאחר מכן גם לתקשורת רדיו .בקוד זה לכל אות בא"ב הלטיני נקבעו בין
אחד לארבעה סימנים (קווים או נקודות) ולכל ספרה נקבע צירוף של חמישה סימנים.
זלמן כהן קבע את סימני המורס לאותיות העבריות בשנת  1922בווילנה ,והוא לימד
אותם בקורס הראשון לאיתות ראייה בתל-אביב בשנת .1928

74

לימים מנהל בית ספר "בזק".

75

לימים מנכ"ל הוועדה לאנרגיה אטומית ונשיא מכון וייצמן.
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76

דגלי איתות תקניים בישראל

77

איתות בדגל ישראלי תקני מקיבוץ רבדים לכפר עציון
 76אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
 77באדיבות מוזיאון הפלמ"ח  -תצלום .25779
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להלן סימני המורס לאותיות הלועזיות והעבריות:

פנסי איתות
לצורך העברת הודעות בשעות החשכה השתמשו בפנסים ,אשר באמצעות מחזיר אור
יצרו קרן אור חזקה ,שכוונה על ידי שפופרת עם צלב כיוון .הפנס (של תשעה או 12
וולט) ניזון ממצבר או רשת חשמל (בעזרת ממיר) .הבזקי האור נוצרו באמצעות תריס
לכיוון קרני האור .הפנס המקובל ביותר היה פנס "לוקאס" מתוצרת בריטית ,שנמצא
בארגז עץ ששקל כשישה קילוגרמים ,בתוספת חצובה (שני ק"ג) .טווח השידור הנומינלי
בלילה היה  20ק"מ וביום (בסיוע זכוכית כהה) – עד שלושה ק"מ .למעשה האיתותים
הגיעו לטווחים הרבה יותר גדולים ,שהושגו במיוחד במסגרת מבצעי התיישבות "חומה
ומגדל" ,בלילות חשוכים בשנת  ,1938למשל ,בין חניתה לנהריה ,מרחק של  35ק"מ.

 78אוסף העמותה לחללי חיל הקשר והתקשוב.
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79

פנס "לוקאס"

הליוגרף
לאיתות ראייה לטווחים ארוכים בשעות היום השתמשו במכשיר הליוגרף ,הכולל שתי
מראות ,האחת לקליטת קרני השמש ,והשנייה ,להחזרת הקרן ושילוחה ליעד ב"קווים
ונקודות" באמצעות מפתח מורס המפעיל את המראה המשלחת .את המכשיר המציא
בשנת  1856צרפתי בשם לאסקיור לשימושים צבאיים שחייבו מראות מיוחדות מצופות
כספית ,שחייבו הברחות לארץ .בשנת  1947יצרו בקיבוץ גינוסר מכשירי הליוגרף
באמצעות מראות שהובאו מחוץ לארץ ,אשר אושרו לשימוש ב"הגנה" ונרכשו על
ידי חבריה.
טווח הקשר בהליוגרף הגיע ל 100-ק"מ ביום בהיר .משקל המכשיר –  3.5ק"ג
והחצובה —  1.8ק"ג .השימוש בהליוגרף נעשה במצבים נייחים ,כיוון שנדרשה מורכבות
רבה לצורך מיקום המכשיר ,כיוונו ותפעולו.

 79אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
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80

מכשיר הליוגרף בריטי

קשר טלפוני
השימוש בטלפון היה מצומצם מאוד עקב מיעוט מכשירי הטלפון בארץ ,למשל ,בשנת
 1926נפתחה מרכזיית טלפון בתל-אביב עם קיבולת של  50קווים ,אך נסגרה בסוף
אותה שנה ,כיוון שנמצאו רק  25מנויים שהתחברו אליה .ב"הגנה" השתמשו בטלפון
בעיקר לצרכים מנהלתיים .השימוש בטלפוני-שדה החל בעיקר לאחר מלחמת העולם
השנייה.
ב 1947-הפעילה ה"הגנה" קציני דואר מרחביים ,שהיו עובדי הדואר המנדטורי
ואפשרו חיבור קווי דואר אזרחיים למרכזיות של ה"הגנה" ,ואף סייעו לשירות המודיעין
(הש"י) להאזין לקווי הטלפון ,כפי שנדרש .ביניהם היו אברהם זינגר בחיפה ,שלימים
נתמנה לראש ענף מערכות סטטיות בחיל הקשר ,בדרגת אלוף משנה .בירושלים פעל
בשירות ה"הגנה" ראש שירותי ההנדסה בדואר המנדטורי – מר ברמן ובשרון שימש
כקצין דואר אזורי מר בורשטיין מנתניה ,אביו של האלוף שלמה ענבר-בורשטיין,
שלימים יהיה קשר"ר.
טלפון השדה העיקרי שנעשה בו שימוש במלחמת העצמאות היה טל ,)EE-8( 8-שפותח
בארצות-הברית במלחמת העולם השנייה .כ 1580-מכשירים נרכשו ב 1948-ושימשו
לקשר במערכות "הגנה" ובמפקדות ,בהן הופעלו גם מרכזיות שדה מסוג מרכ6( 71-
קווים) ,או מרכ 12( 72-קווים) .מהמרכזיות שנרכשו ב 1948-הגיעו לארץ  .151הכבלים
שחיברו בין טלפונים ובינם למרכזת היו כבלי שדה ח 3-וח ,10-ששימשו את הצבא
הבריטי ,וכבלי ח 110-וח( 130-כבל הסתערות) ,ששימשו את צבא ארצות-הברית.
 80אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.
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81

קשרית של חטיבת הראל מפעילה מרכזיית-שדה
81

באדיבות מוזיאון פלמ"ח.
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תקשורת באמצעות יוני דואר
יונים שימשו כמעבירי תשדורות עוד משחר ההיסטוריה .בתולדות היישוב העברי
בארץ ישראל ,ה 13-ביוני ,זכור הניסיון של מחתרת ניל"י ,אשר שיגרה דואר מזיכרון
יעקב ומעתלית אל עבר הכוחות הבריטיים ,שחנו בפורט סעיד בין החודשים יולי-
ספטמבר  ,1917והעבירה להם מידע מודיעיני על מצב הצבא הטורקי בארץ .אחת
משלוש היונים ,ששוגרו ב 3-בספטמבר  ,1917נחתה בחצר המושל הטורקי בקיסריה,
נתפסה שם והביאה לחיסולה של מחתרת ניל"י ולמותה הטרגי של שרה אהרונסון.
יונה מאולפת מסוגלת לעוף לטווח של  1,000ק"מ במהירות של  70קמ"ש ולעבור
מרחק של  750ק"מ ביום ,כשברצונה לחזור לשובך המוצא .מחקרים מדעיים גילו כי
במקור שלה מצוי מינרל המכיל ברזל ,המאפשר לה לנווט בשדה המגנטי של כדור
הארץ.
82
בשנת  1938הציע אברהם עץ-הדר לישראל גלילי ,חבר מרכז ה"הגנה" שהיה
מופקד על הרכש והחימוש ,לרכוש יוני-דואר ולהקים יחידה לקשר באמצעות יונים
ב"הגנה" .לאחר ניסוי ,שנערך ב 7-ביוני  ,1939בו שוגרה יונה מתל-אביב ונחתה
בירושלים ,הוצג הנושא בפני בן-גוריון ובהמלצתו אושר תקציב על סך  75לא"י
לנושא .עץ-הדר יצא לבלגיה וחזר ארצה עם  144יונים ,הוקמה מחלקת קשר-יונים
ונבנו שובכים בתל-אביב ובירושלים וכן ביישובים נוספים .הושגה גם הסכמת השלטון
הבריטי לגידול ולאימון היונים.
קשר היונים הפך לאמצעי מרכזי בשנים שלאחר מכן :במסעות הפלמ"ח נהגו להצטייד
ביוני דואר .בתום מסע לאום-רשרש 83שוחררה יונת-דואר ,שהגיעה בשלום לשובך
בכפר מנחם ,מרחק של  240ק"מ .ב"ליל הגשרים" ( 17ביוני  ,)1946בו פוצצו בו-זמנית
 11גשרים בגבולות ארץ ישראל ,צוידו היחידות ביוני־דואר ,אך רק היחידה שפוצצה
את גשר אלנבי ,בפיקודו של חיים בר-לב ,שחררה זוג יונים ,שאחת מהן הגיעה לכפר
מנחם עם הידיעה על תוצאות הפעולה .במבצע ההתיישבות הגדול ,שנערך במוצאי
יום הכיפורים – ה 6-באוקטובר  ,1946צוידו כל  11קבוצות המיישבים ביוני־דואר ,אך
ידוע על חמש נקודות בלבד שהעבירו הודעות על הקמת היישוב באמצעות יוני־דואר.
ה"יונוגרמות" – דפי התשדורות ,הוכנסו לטוטף 84עשוי אלומיניום ,אשר נקשר לרגליהן.
בתחילת מלחמת העצמאות נעשה שימוש רב בקשר היונים .במרץ  1948מונה שמעון
אבידור (הנדלר) מגבעת ברנר למפקד יחידת היונאים .השובך המרכזי היה בגבעת
82

חבר ב"הגנה" שהיה אחראי על מחלקת הקשרים בירושלים.

83

כיום אילת.

84

הנרתיק שהוצמד לרגל של יונת הדואר.
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ברנר וברשות היחידה היו  12שובכים ניידים .נקבעו נהלים לאימון היונים ולהעברת
ה"יונוגרמות" .במאי  1948התקיימה השתלמות ארצית ליונאים ב"הגנה" ,שנמשכה
שבוע ימים ,בבית הספר לקשר בשייך מוניס.

85

חייל עם יונת דואר
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* בשיירת יחיעם ,שנשלחה לקיבוץ הנצור ב 27-במרץ  ,1948היו  14יונים שנהרגו
יחד עם  47חללי השיירה.
* ב 12-במאי  1948נשלחו מגוש עציון הנצור שתי יונים לירושלים עם בקשה לסיוע
אווירי.
* ב 14-למאי שוגרה יונת דואר מהיישוב הנצור עטרות ,שתוך  14דקות הגיעה
לירושלים.
* ב 16-למאי  1948שוגרה יונה מנווה יעקב לירושלים עם בקשה לפנות את התושבים,
כי לא יחזיקו מעמד עד למוחרת.

86

שילוח יונת דואר

במלחמת העצמאות הגיע לארץ משלוח מיוחד של כ 200-יונים מארצות־ברית ,תרומה
של יהודי מפנסילבניה ,ששירת ביחידת יונים של הצבא האמריקאי במלחמת העולם
השנייה .היונים נארזו ב 20-סלים והועמסו על מטוס שהכיל חלקי חילוף עבורו ונחת
ברומא ,ולאחר מכן המשיכו במטוס דקוטה שהגיע מצ'כיה והטיס אותן לחיפה" .ב–,1948
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אחד מחברי הקיבוץ יצא לירושלים מצויד ביונה .כשהגיע בשלום שלח אותה כדי
לבשר על כך ",אומר דוד זקס ,מזכיר גבעת ברנר לשעבר ,ושולף גזיר עיתון של "על
המשמר" בן כמעט  70שנה.
ב– 1949דיווח אותו עיתון ,תחת הכותרת "על כנפי היונים" ,כי "ערכן של יוני דואר
מתחיל לעלות בקרב" .בכתבה סופר כי אם יחידה צבאית נותרת מנותקת מטלפון
ומאלחוט" ,או אז נשמע קול התור ,המביא את בשורת הסכנה ואת תביעת העזרה
ב'פתקיון' הקשור לרגלה" .עוד נכתב כי "יש מהן המסוגלות לעבור את המרחק בין
אילת למטולה ללא חנייה" .כך ,למשל ,הודיעה יונה על נפילת גוש עציון ,בתשדורת
שהגיעה לשובך בירושלים .לאחר המלחמה נהגו הירדנים לשלוח בזים ונצים אל יוני
הקשר של צה"ל ,כדי לשבש את התקשורת.
עם הקמת צה"ל ,הוקמה יחידת יונאים במסגרת חיל הקשר ,שתחילה שכנה ליד מטה
חיל הקשר בשרונה ובמרץ  1949הועברה לבה"ד  .7ליחידה נקבע תקן של כ 20-איש
והיא הפעילה  800יוני דואר ,שלושה שובכים נייחים ו 12-שובכים נייחים .בתרגיל
הדו-צדדי של צה"ל ב 1951-הופעל קשר יונים .בשנת  1953התמנה סרן חנן יגל
למפקד היחידה ,שכללה  15חיילים והפעילה כ 1,000-יונים עם שובך מרכזי בבה"ד
 ,7שכלל חמישה שובכים ניידים ושובכים אזוריים בצפון ובדרום .שובך מיוחד הוקם
בגדוד הצנחנים  ,890ובמבצע "קדש" צנחו הצנחנים במתלה עם סלי נשיאה מבצעיים,
ובהן יוני דואר.

מצבה ליוני דואר שהוקמה בבה"ד 7

87

בסוף  1954הותקפו חלק מהיונים במחלה שגרמה לחיסולן ,ובסוף  1956חוסלה יחידת
היונאים בחי"ק.
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ראשית תקשורת הרדיו ב"הגנה"
אחד מראשוני אנשי הקשר ב"הגנה" היה זלמן כהן (שכונה "שחל") ,איש "הגנה"
משנת  ,1923אשר סיים את קורס המפקדים הראשון בשנת  1925והתגייס בשנת 1928
למחלקת הקשר בחיל הספר העבר-ירדני ,בה למד קשר אלחוטי .לאחר האימונים
הוצב במטה החיל בזרקה ,בשלב מאוחר יותר מונה לקשר מורס ארוך טווח על גבי
גמלים ,בסיורי מדבר .במאורעות  1929הוצב כאלחוטן בנהריים ,ביריחו והגיע גם
לצפת ולמירון .כאשר השתחרר בסוף  ,1931מונה למדריך ראשי למקצועות הקשר
ב"הגנה" וגם אחראי לתחנות איתות ראייה מחדרה וצפונה.
בסוף  1936נערך דיון ארצי ראשון בנושא "הקשר האלחוטי" ,בראשות שאול אביגור
(מראשי ארגון ה"הגנה") ,ובסיומו אושר למהנדס מישה גורדין תקציב של  50לא"י
לבניית משדר רדיו בעל עוצמה של  20ואט ,בתחום  7מגהרץ .במרץ  1937נערך קורס
האלחוטנים הראשון ב"הגנה" ,ב"בית האדום" ברח' הירקון בת"א ,שכלל  25חניכים,
בפיקודו של זלמן כהן .קורס זה נמשך שלושה ימים ונועד להסבה מקצועית של
מפעילי איתות ראייה ולמפעילי תקשורת אלחוטית ,וכן להכשרת מפעילים לרשת
האלחוט הארצית הראשונה של ה"הגנה" .בין המדריכים היו פרץ רוזנברג ואברהם
גולדווסר ,שהציגו את נוהלי הקשר הבינלאומיים ,ועל חניך הקורס מוניה אדם הוטל
הטיפול הטכני במכשור שהופעל.
באפריל  1937הקימה המפקדה הארצית של ה"הגנה" את מטה שירות הקשר ומינתה
בראשו את שמחה אבן-זוהר לראש שירות הקשר (מינוי שהביא להתפטרותו של זלמן
כהן מפעילויותיו) ,לצורך הקמת רשת אלחוט ארצית במורס ,רשת "אמת" ,שעבדה
לפי שיטת שידור ללא מענה .בשנת  1937כללה הרשת  10תחנות מרוחקות ובמהלך
הזמן התפתחה לרשת "אבינועם" עם קרוב ל 200-תחנות ביישובים .נוסף לכך ,משנת
 1938הופעל קשר רדיו מחופי הארץ לספינות ההעפלה .כעבור תקופה מסוימת התנתק
"המוסד לעלייה ב'" משירות הקשר והקים תחנות גם בעריה המרכזיות של אירופה
ובנמליהן ,שם שירתו את מערך הבריחה והרכש .אלחוטני מערכת זו כונו "הגדעונים"
ונוהלו על ידי משה ירושלמי (זיק) ,שלאחר הקמת צה"ל מונה למפקד תחנות חו"ל
(תח"ל).
ב 10-בפברואר  1941התפטר שמחה אבן-זוהר מראשות הקשר של ה"הגנה" ,בגלל
התנגדות עקרונית להחלטת הפיקוד העליון של ה"הגנה" על "שיתוף פעולה" עם הביון
הצבאי הבריטי ,כאשר צבא "הרייך השלישי" איים לפלוש לארץ ישראל .החלטה זו
הובילה להוראה להקים מעבדה נפרדת לייצור משדרי אלחוט ולהפקעת אלחוטנים
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מאומנים ממחלקת הקשר בארגון ה"הגנה" ,וכן העמדתם לפקודת מערך "שיתוף
הפעולה" ,למעשה מסירת מערך התקשורת לגורם בריטי.
במחצית חודש פברואר  1941החליטה המפקדה הארצית של ה"הגנה" לחלק את
שירות הקשר לשתי יחידות נפרדות ועצמאיות – יחידת קשר של הפלמ"ח ושירות
הקשר הארצי של ה"הגנה" .ב 15-בפברואר  1941מונה ירחמיאל בלקין ,שהיה שלישו
של ראש מטה ה"הגנה" יעקב דורי ,לראש שירות הקשר של ה"הגנה" .בתקופתו
הופעל שירות הקשר בשתי זרועות נפרדות" :תחום הרדיו (אלחוטנים ורשתות אלחוט)
בפיקודו של מישה גורדין ותחום הקשר הכללי (איתות-ראייה ,טלפונאות ויונאות
דואר) בפיקודו של צבי לוין (צ'רלי) .כדי לעמוד בצורך באלחוטנים נוספים ,החל
מאפריל  1941ועד סוף השנה הוכנה וקוימה סדרת קורסים ,שנערכו במגרשי התערוכה
בצפון תל-אביב ,בניהולם של מוניה אדם ופרץ רוזנברג ובעידוד של איש הקישור
מטעם היחידה לתפקידים מיוחדים בסוכנות – משה דיין .על פי "תוכנית דיין" ,הוארך
הקורס לצורך הכשרת לוחמים יהודים לשמש כסוכני מודיעין מוסווים ,במקרה של
פלישת האויב לארץ ישראל .בראשית  1942אף הוקמה תחנת אלחוט לקשר עם שבע
תחנות ברחבי הארץ בביתו של משה דיין בירושלים במקרה של פלישה.

תחנת השידור של ארגון ה"הגנה"
ב 13-במרץ  1940נפתחו שידורי המחתרת של ה"הגנה" .מוניה אדם ,שהפעיל את
התחנה ,ויהודה שבח התקינו את המשדר בדירה בקומה השנייה ברחוב בן-יהודה
פינת ארלוזורוב בתל-אביב .הוכן אולפן מאולתר והקריין הראשון היה אהוביה מלכין.
לצורך הקמת התחנה ,הובאו מארצות-הברית שני משדרי לפייט ,כל אחד בעל הספק
של  40וואט ,שפעלו באורך גל  45מ' –  6.600מגה הרץ ,שנקבע על ידי גביש .משדר
אחד הופעל בתחנה הראשית ,ואילו המשדר השני הותקן בדירה אחרת והופעל על
פי סימן – אם היה חשש שגילו הבריטים את מיקומו של המשדר הראשון ,שאף אלה
הקציבו  500לא"י תמורת מידע על המיקום .האנטנה הייתה אנטנת חצי-אורך-גל,
ותהודת אנטנות אחרות על גגות סמוכים מנעה זיהוי של מקום השידור .השידורים
החלו בשעה  9בערב ונמשכו כ 15-10-דקות .ב 11-ביוני  1940הופסקה פעילות התחנה
והיא חודשה רק באוקטובר  1945ופעלה עד  ,1948כאשר הופעלו שידורי "קול ישראל".
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מלחמת העולם השנייה והבריגדה היהודית
מלחמת העולם השנייה פרצה באירופה ב 1-בספטמבר  1939עם פלישת גרמניה
הנאצית לפולין והסתיימה ב 8-במאי  ,1945עם כניעתה .במלחמה זו לחמו בריטניה,
צרפת ,ברית המועצות ,ארצות-הברית ובהמשך גם סין ,מול גרמניה הנאצית ,איטליה
הפאשיסטית והאימפריה היפנית .במלחמה זו התרחשה השואה ,שבה טבחו הנאצים
ב 6-מיליון יהודים.
בספטמבר  1940התקדמו כוחות איטליה מלוב למצרים ובמרץ  1941נחתו בצפון
אפריקה שתי דיוויזיות גרמניות בפיקודו של רומל ,שהדף את בעלות הברית אל גבול
לוב-מצרים .ביוני  1942כבשו מדינות הציר את טוברוק והתקדמו עד אל עלמיין,
מזרחית לגבול המצרי-לובי .באוקטובר-נובמבר  1942התרחש קרב אל עלמיין ,בו
הביסו הבריטים ,בפיקודו של פילדמרשל מונטגומרי ,את הגרמנים ,שפעלו תחת
פיקודו של רומל ,והדפו את הגרמנים לכיוון חוף טוניסיה.
במהלך המלחמה קיים ממשל המנדט הבריטי את הוראות הספר הלבן ומנע כניסת
יהודים לארץ ישראל .בן גוריון קבע אז את הכלל" :נילחם בנאצים כאילו לא היה
ספר לבן ונילחם בספר הלבן כאילו לא היו נאצים".
לצבא הבריטי התגייסו  35,000מתנדבים – יהודים ארץ ישראליים ,בהתחלה רק גברים
ובשלב מאוחר יותר גם נשים .הם חולקו לשלושה גדודים שישבו באזור התעלה,
בבנגאזי ובארץ ישראל ,ועסקו בעיקר בתפקידי שמירה ,חפירת תעלות וביצורים
וחלקם בתפקידי מנהלה .הקשר בגדודים אלה נוהל באמצעות חיילים בריטיים ,אולם
המתגייסים התמרדו ודרשו מלחמה.

סמל החי"ל
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ביולי  1944הוקמה רשמית הבריגדה היהודית ( ,)JEWISH BRIGADE GROUPאשר
מפקדיה וחייליה היו יהודי ארץ ישראל .החטיבה היהודית הלוחמת (חי"ל) כללה
שלושה גדודים ,יחידת תותחנים ויחידות עזר נוספות .מפקדה היה הבריגדיר לוי
בנימין ,יהודי יליד קנדה .הבריגדה ,שהשתתפה בקרבות במסגרת החזית האיטלקית
של בעלות הברית ושהתה בחזית מ 3-במרץ  1945עד  25באפריל  ,1945מנתה בשיאה
כ 5,000-חיילים .עם סיום המלחמה סייעו חייליה רבות לניצולי השואה ולארגון
עלייתם לארץ ישראל.
עיקר הקשר בבריגדה התבסס על איתות ראייה – דגלים והליוגרף ,על קשר טלפוני
(טל )8-ועל קשר ת"ג במורס ובדיבור (מק .)19-סמלי הקשר הוכשרו בבית הספר
לקשר של הצבא הבריטי בקהיר ,וכן הכשירו את אנשי הקשר ביחידות .כמו כן ,לכל
חיילי מחלקות הקשר היה רישיון לאופנוע.
עם פירוק הבריגדה ב ,1946-הצטרפו הקשרים לשירות הקשר ותרמו מניסיונם
להקמת חיל הקשר ,ביניהם היו:
g gיצחק ורצמן (אלמוג) – קצין קשר בבריגדה שמאוחר יותר מונה לקשר"ר.
g gצבי אלנתן – קשר בבריגדה שהקים את בית הספר לקשר בשרונה והיה מקשא"פ
דרום.
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g gצבי אנגל (נגאל) – קשר בבריגדה ,קשר"ח 89גולני ובתפקידים רבים אחרים.
g gהלל כרמלי – קשר בבריגדה ,מקשא"פ צפון וגם בתפקידים אחרים.
g gשמואל ירושלמי – שירת במחלקת הקשר בגדוד השלישי בבריגדה ומונה לקצין
הקשר של גוש דן.
במקביל להתגייסות לצבא הבריטי ,התקיימו מגעים בין ראשי היישוב היהודי לבין
גורמים בריטיים באשר להגעת הכוחות הגרמניים לתחומי ארץ ישראל .לפי התוכנית,
אם יופעלו יחידות גרילה ,חבלנים ואנשי מודיעין מאחורי קווי הגרמנים ,שייעזרו
בקשר אלחוטי מבני היישוב היהודי .לצורך כך ,הוחלט על הקמת בית מלאכה לייצור
מכשירי אלחוט מסוג מק 18-שיותקנו במזוודה .בייצור הראשון ,על פי תכנונו וניהולו
של המהנדס מישה גורדין ,יוצרו  40מכשירים שפעלו עם סיום  6.5-3מגה הרץ ובהמשך
יוצרו עוד  20יחידות עבור המודיעין הבריטי .לאחר מכן ,שימש ייצור המכשירים
לצורכי רשת "אבינועם" ,רשת "תמר" של הפלמ"ח ולאוניות ההעפלה.
88

מקשא"פ – מפקד קשר ואלקטרוניקה פיקודי.
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קשר"ח – קצין קשר חטיבתי.
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מכשיר ה"מזוודה" ("צבר" /מק)18-

מסיום מלחמת העולם השנייה ועד מלחמת העצמאות
בנובמבר  1945נקרא יעקב ינאי (ינובסקי) לראש המטה הארצי ישראל גלילי ולרמטכ"ל
יצחק שדה ,כדי להתמנות לתפקיד ראש שירות הקשר הארצי.
"יאן" ,כפי שנקרא בפי כל ,נולד ב 1911-בלובלין שבפולין ועלה לארץ ב .1934-עד
פרוץ המאורעות ב 1936-למד באוניברסיטה בירושלים ,ולאחר מכן התגייס ל"הגנה"
ועבד במנגנון הקבע שלה עד הקמת צה"ל .הוא נפצע בשירותו ב"נודדת" תחת פיקודו
של יצחק שדה ,שימש כעוזר מפקד ה"הגנה" במחוז ירושלים והועבר למחלקת ההדרכה
של המטה הכללי ב"הגנה" .במשך ארבע שנים היה שלישו של ראש המפקדה הארצית
של ה"הגנה" ,ד"ר משה סנה.
ב 29-לנובמבר  1945מונה יעקב ינובסקי לראש שירות הקשר של ה"הגנה" לאחר
שאושר שהתנאי שהציג – איחוד כל פלגי שירות הקשר של ה"הגנה" ,פלמ"ח ,ההעפלה,
קול ישראל והקשר של הסוכנות היהודית ואיחוד התקציבים של כל הפלגים .המטרות
שהעמיד לעצמו היו:
g gלאמן מאות אלחוטנים כדי לענות על צורכי כל היחידות.
g gלבנות מכשירי קשר למורס ולדיבור לטווחים יעילים.
g gלהקים מעבדות בכל חלקי הארץ ובחוץ לארץ.
g gלרכוש ציוד קשר נייד בחוץ לארץ לצורכי שדה.
 90אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
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g gלהכין את השירות בכל הנוגע לכוח אדם וציוד למקרה של התנגשות עם הצבא
הבריטי או כל התפתחות פוליטית אחרת.
g gלשלב שיטות קשר שדה ולאמן את אנשי השירות לשרת ביחידות צבא סדירות.
בשנים  1946-1947חלה התפתחות רבה בשירות הקשר:
g gגויסו קשרים עבריים ששירתו בצבאות הברית במלחמת העולם השנייה.
g gהוקמו בתי ספר ארציים לקשר – בשפיים ,בביתן אהרון ובשייך מוניס ואומנו
כ 3,500-קשרים.
g gנבנו כ 500-משדרי רדיו מחתרתיים ("צברים").
g gהופעלו  80תחנות מורס (רשת "אבינועם") שקישרו בין המטה הכללי למחוזות.
g gהוקמו  18תחנות מורס נפרדות לפלמ"ח ("תמר") ולעלייה ב' ("גדעון").
g gהוקמה רשת אלחוט של המחלקה המדינית בסוכנות היהודית.
בינואר  1948נסע יעקב ינאי לארצות-הברית באישורו האישי של דוד בן-גוריון,
ותוך שלושה שבועות נרכשו מכשירי רדיו לשימוש ביחידות השדה ומכשירים לשימוש
המפקדות .הציוד נשלח לארץ ישראל ,אך חלק ממנו אבד בדרך .כמו כן ,הוקם בניו-
יורק משרד קבוע לרכישת ציוד קשר ,בעיקר מעודפי הצבא האמריקני והקנדי.
רוב מכשירי הרדיו ,שהופעלו ברשת הקשר "אבינועם" בתחילת מלחמת תש"ח ,היו
מסוג "מזוודה" .כפי שצוין ,על פי התכנון של המהנדס מישה גורדין ,ייצור מכשירים
אלה החל בתקופת שיתוף הפעולה עם הבריטים בראשית מלחמת העולם השנייה.
תחילה יוצרו כ" 80-מזוודות" עבור הצבא והמודיעין הבריטיים ,ואילו לקראת סיום
מלחמת העולם השנייה הופנה הייצור כולו ל"הגנה" ולספינות המעפילים .המקלטים
היו אזרחיים והתקשורת התנהלה במורס.
בינואר  1948אישר דוד בן-גוריון נסיעת רכש מיוחדת של ראש שירות הקשר יעקב
ינאי לארצות-הברית לצורך רכישת ציוד קשר אלחוטי נייד ,ואף הקציב לכך רבע
מיליון דולר .בארצות-הברית כבר פעלה באותה תקופה משלחת רכש של ה"הגנה"
בראשות טדי קולק ,שכללה את דני פדרבלום 91,מהנדס צעיר אמריקני שעלה ארצה
ב 1949-ומשנת  1950היה ראש הענף הטכני במפקדת קשר"ר.
הקבוצה של פדרבלום רכשה את מכשירי הרדיו שסופקו למחלקת הקשר בירושלים
בתחילת ינואר  1948מעודפי הציוד של מלחמת העולם השנייה .רוב הציוד (מאות

91

מאוחר יותר שינה את שמו לדני אביבי.
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מכשירים מסוגים שונים) נרכש במסעותיו של יעקב ינאי בפברואר-מרץ  1948והגיע
ארצה במטוסים במרץ-אפריל .1948

מק"( 18-צבר")
משדר-מקלט ת"ג מתוצרת מעבדות שירות הקשר במחתרת ,הדגם שיוצר עבור
ה"הגנה" .היה מכשיר שבאמצעותו תקשרו באלחוט מורס ובדיבור .הספק המשדר
היה עד  10ואט בדיבור ועד  12ואט במורס ,והוא פעל בתדרים של  3עד  7מגה הרץ,
כאשר הופעלו כ 90-מכשירים בתחנות המורס של ה"הגנה" – רשת אבינועם וכדומה.

מק19-
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משדר-מקלט ת"ג באת"ן בתחום  2עד  8מגה הרץ ,שכלל גם את  – B-SETמקמ"ש
לקשר קרוב (במחלקת משוריינים) בתחום  235מה"צ .המכשיר נוצר בקנדה במלחמת
העולם השנייה ונועד לכלי רכב משוריינים .חלק מהמכשירים שהגיעו לארץ נשאו
כתובות ברוסית ,כיוון שיוצרו במסגרת תוכנית "החכר והשאל" בין ארצות-הברית
לרוסיה .באוקטובר  1948היו ברשות צה"ל  450מכשירי מק ,19-שהותקנו בעיקר בכלי
רכב משוריינים או הופעלו במרכזיות הרשת .המכשירים הופעלו בעיקר ברשתות
דיבור ,אך האפשרות של קשר קרוב ( )B-SETכמעט לא הופעלה.

מכשיר מק19-

93

 92מאוחר יותר נקרא מק( 190-סטטי) או מק( 191-מוסע).
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מק( 20-מאוחר יותר נקרא מק)300-
מק ,20-שמאוחר יותר נקרא מק 300-בצה"ל ,הוא מכשיר  SCR 300של צבא ארצות-
הברית ,שפותח במלחמת העולם השנייה ,משדר-מקלט נישא שפועל בתחום  40עד
 48מה"צ ומאפשר  40ערוצי דיבור באת"ד ומשקלו יחד עם סוללה –  17ק"ג .מאפשר
הפעלה עם אנטנה קצרה או אנטנה ארוכה .במקורו מתאים לטווח של  5ק"מ ,אך
כפי שנכתב לעיל ,אפשר גם קשר בין ירושלים לרמת גן .המכשיר הזה היה החשוב
ביותר שהושם לקשר-שדה במלחמת העצמאות .באוקטובר  1948השתמש צה"ל ב450-
מכשירים כאלה.
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חזית מק)300( 20-
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חייל מפעיל מק)300( 20-
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לוחם ישראלי מפעיל מק)300( 20-

מק21-
משדר-מקלט (בקופסת באקאליט) מתוצרת ארצות-הברית ,שבהתחלה שמו היה MAB
לצורך תקשורת של כוחות מוצנחים קטנים עד טווח של  1.5ק"מ .פעל על גביש
בתחום  4.5-2.8מה"צ באת"ן באמצעות סוללה (משני חלקים) ואנטנה טלסקופית (7
חלקים מתקפלים).
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מק 21-ואביזריו
 96שם.
 97שם.
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פרק תשיעי:

הפעולות הראשונות
הוכרזנו כמחלקת קשרי-שדה חטיבתית ובמסגרת זו פעלנו למתן קשר נייד ,גם
לפעולות רגליים וגם לפעולות ממונעות (שיירות) ,בהן נעו כלי רכב עם מכשירי קשר.
עד תחילת ההפוגה השנייה ב 19.7.1948-השתתפו קשרי המחלקה בפעולות של כל
גדודי "עציוני" – מוריה ,מכמ"ש ובית-חורון ,ואף צורפו לפעולות הפלמ"ח ולאלה של
האצ"ל והלח"י ,כפי שנראה בהמשך .הפעלנו מכשירי מק 20-בתג"ם ,מק 19-בת"ג וכן
מק – 21-מכשיר נישא בתחום הת"ג ,שבמקורו נועד לצנחני הצי של ארצות-הברית
והוגדר מכשיר קשר לטווחים קצרים (.)very local
המחלקה התארגנה בשכונת נווה-שאנן ,שיננה את נוהל אלחוט-דיבור וקיימה אימוני
כושר במתקנים של המחצבה העזובה ,שככלל ,הייתה מקום נוח לפעילות פיזית ,אף
שעדיין הסתובבו חוליות של חיילים בריטים בירושלים.

פיצוץ טחנת הקמח בבית צפאפה
ב 11-לינואר  1948נקראתי לרבי והוא הורה לי להצטייד במק ,20-סוללה רזרבית
ואקדח וכנראה להתייצב עם עוד קשר ,אך איני זוכר מי הוא היה ,בשכונת מקור-חיים
בפני אברשה טריינין 98ולשמש קשר שלו בפעולת בית צפאפה.
מקור-חיים הייתה אחת השכונות היהודיות בדרום העיר שעמדה בפני סכנת ניתוק,
מייד עם פרוץ פעולות האיבה .הדרך אליהן עברה במושבה הגרמנית ,בקטמון ,בבקעה
98

לאחר שנים היה אלוף אברהם טמיר.
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וליד אבו-טור – כולן שכונות ערביות .בשלושת השבועות הראשונים של דצמבר
אירעו רק מקרים בודדים של תקיפה נגד תחבורה יהודית ,אולם המצב השתנה מייד
לאחר ה 21-בדצמבר ,ועד סוף החודש התקיימו שבע התקפות על כלי רכב וצליפות
על השכונות היהודיות.
בליל  6/5בינואר הותקפה מקור חיים פעמיים ובפעם השנייה חדרו הערבים לשכונה,
כדי להניח חומר נפץ ולפוצץ קיר של רפת .לאחר התקפת נגד של גדוד "מכמש",
ב 11-בינואר תקפו הערבים אוטובוס שלנו ברימון-יד וצלפו זמן רב אל עבר מקור
חיים .בלילה יצאה יחידה מגדוד מכמש בפיקודו של מפקד הפלוגה אברהם טריינין
לפעולה רחבת היקף נגד בית-צפאפה ,שצורפתי אליה בתפקיד קשר.
וכך תיאר את הפעולה מאיר אביזוהר בספר "מוריה בירושלים בתש"ח":
בתגובה להתקפות ערביי בית-צפאפה על שכונת מקור-חיים ,פשט ,בליל ה 12-בינואר,
כוח של "מכמש" ,בפיקודו של אברשה טריינין (טמיר) על בית-צפאפה .התוקפים
שיתקו ברימוני יד עמדת מקלע ערבית והפעילו מטען חבלה נגד טחנת הקמח של
הכפר ,ששימשה עמדה מרכזית בתוכו .פרצה שרפה וכבאי הצבא הבריטי נזעקו
לכבותה .הערבים ירו על הכבאים ועל משוריינים בריטיים שליוו אותם .הבריטים
השיבו אש .לפי הדו"ח הבריטי נהרגו שלושה ערבים ושבעה חיילים בריטים נפצעו.
אברשה ושניים מאנשיו נפצעו אף הם.
בספר "תשעה קבין" של לוי יצחק (לויצה) נאמר כי "על פי מידע שהיה בידי הש"י
(שירות הידיעות של ה"הגנה") ,היו בכפר באותו הלילה כ 200-לוחמים זרים ,שהתכוננו
לתקוף את מקור חיים".
מפקד הפעולה ,אברשה ,שהיה מפקד פלוגה בגדוד מכמ"ש ,יצא בראש הכוחות כשהוא
חבוש טורבן ,כדי שהחיילים יזהו אותו .הלכתי בעקבותיו עם מכשיר מק 20-על גבי
ותקשרתי עם מפקדת הפלוגה ,שם הייתה ממוקמת מרגמה שנועדה לסייע לפעולה
לפי דרישה .אומנם נדרש סיוע והופעלה המרגמה ,אך בגלל טעות בכינון הפגז נפל
באזור בו נמצא הכוח הלוחם ואף פצע קלות את אברשה עצמו .בדרכנו חזרה התעכב
אברשה ליד המרגמה ,וידא מי היה הרגם שהפעילה והודיע לו ,במין משפט שדה,
כי עליו להתייצב בפני רב סמל של הפלוגה כדי לשאת בעונש מאסר במשך  21יום.
למיטב ידיעתי ,ולפי עדותו של יצחק לוי (לויצה) בספרו "תשעה קבין" ,זו הייתה
הפעולה הראשונה בירושלים שבה הופעל קשר-רדיו לכוח התוקף ,ונראה לי כי הייתה
זו אחת הפעולות הראשונות של ה"הגנה" שבה הופעלה מערכת קשר בפעולה התקפית.
נראה כי נפלה בחלקי הזכות להיות המפעיל הראשון בלחימה בירושלים ,ואולי אף
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במהלך כל מלחמת העצמאות .לויצה גם ציין כי "במבצע זה הופעלה גם רשת האזנה,
שקלטה את שידורי משורייני המשטרה ובהתאם לכך שונתה תוכנית הנסיגה".

נפילת הל"ה
אירוע שהשפיע מאוד על כולנו קשור לנפילתם של  35לוחמים (ה-ל"ה) ,אשר יצאו
מירושלים דרך הר-טוב לגוש עציון כתגבורת ללוחמיו .גוש עציון ,שהיה מרוחק
כ 24-ק"מ ממרכז ירושלים ,ו 8-ק"מ מבית לחם ,כלל ארבעה יישובים חקלאיים – כפר
עציון ,משואות-יצחק ,עין צורים ורבדים .נקשרתי אישית ליישוב עין-צורים ,שאליו
הצטרפו רבים מבוגרי המחזור שלי במקווה-ישראל .ביליתי שם את רוב חגי תשרי.
מצבת הלוחמים בגוש כללה  435גברים ו 100-נשים ,אך הנשק המקומי הספיק
לציודם של  305לוחמים בלבד .עד  12בינואר עברו השיירות לגוש ללא תקריות.
ב 12-בינואר הותקפה השיירה ,אך לא היו נפגעים ,ולאחר מכן ,העביר הש"י ידיעה
על ריכוז  300ערבים חמושים בסביבות כפר-עציון .ב 14-בינואר תקפו כ 600-ערבים
חמושים ברובים ובמקלעים .התקפה נועזת של מחלקה ,שכללה כיתת פלמ"ח וכיתה
מאנשי רבדים ,הכריעה את הקרב ולאחר מכן חזרו הערבים לכפריהם .כישלון ההתקפה
הערבית היה למעשה כישלונו של עבד אל קאדר אל חוסייני (שעליו ידובר ארוכות
בהמשך) ,כמפקד צבאי .ספגנו שלושה הרוגים ו 12-פצועים.
עוזי נרקים ,מפקד הגוש מה 19-בינואר זעק לתגבורת .במברקו מה 15-בינואר
ציין" :מצב הפצועים הולך ורע .ברבדים נשארו כמעט בלי אנשים .האם אפשר לקבל
תגבורת ואמבולנסים?" .בהתייעצות עם מפקד המחוז הורכבה מחלקה מוגברת ,ובה
שתי כיתות פלמ"ח ושתי כיתות חי"ש מגדודי "מוריה" ו"מכמש" ,בפיקודו של דני מס,
מפקדו הקודם של גוש עציון .הכוח אורגן במהירות והוזנק לנקודת בסיס בהר-טוב.
לאחר עיכובים שונים ,המחלקה יצאה מהר-טוב בליל  16/15בינואר למסע רגלי של
 28ק"מ אל עבר הגוש ,כשהיא עמוסה בחומרי רפואה ובתחמושת עבור מגני הגוש.
שלושה מ 38-הלוחמים שיצאו חזרו להר-טוב ,אחד מהם נקע את רגלו ולא הצליח
להתקדם בקצב הדרוש ,ולכן השניים האחרים ליוו אותו.
מאיר אביזוהר ציין כי" :המחלקה יצאה ללא מכשיר קשר .יש יותר מגרסה אחת
לגבי מחדל תמוה זה ...עובדה היא ,הל"ה נותרו בעת המסע ללא קשר ,לא עם גוש-
עציון שאליו שמו פעמיהם ,לא עם הר-טוב שממנה יצאו ולא עם מטה מחוז ירושלים".
בשעה  09:00בבוקר ה 16-בינואר ,ככל הידוע ,הל"ה מצאו את עצמם מוקפים מכל
עבר .מתחקיר מאוחר שערך צה"ל עלה כי הל"ה הדפו שש הסתערויות ,עד שאזלה
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התחמושת שלהם ושם כולם מצאו את מותם .הידיעה על נפילתם גרמה לעצבות רבה
בעיר.
בספרו "כל הדרך" כתב נשיא המדינה לשעבר יצחק נבון:
באותו לילה שהיתי במפקדת 'ההגנה' בבניין הסוכנות היהודית ברחביה בירושלים
ופיקחתי על ההאזנות לתקשורת שבין המפקדות הערביות שביצעו אנשיי .לא נמסר
לנו דבר וחצי דבר על צאתה של מחלקת הל"ה .לפתע ניגש אליי אחד המאזינים
ואמר' :יצחק ,משהו קורה .אני שומע את הערבים מדברים במפקדה שלהם .יש
אצלם מצהלות שמחה :הם אומרים הרגנו את כולם '.האזנתי גם אני במשך כמה
דקות והתברר לי שהמקורות הערביים הללו נמצאים באזור כפר עציון בין ג'בע
לכפר צוריף.
מיהרתי עם המידע לישראל עמיר ,מפקד המחוז .הוא הקשיב לדברים והזעיק את
ציון הג'ינג'י ,קצין המבצעים .פניהם החווירו" .אוי ",שמעתי את ישראל אומר" ,אני
פוחד שאלה הסטודנטים ".השניים שלפו דף נייר ועליו רשימת השמות של אנשי
המחלקה המובחרת .פניהם היו נפולות והזעזוע ניכר עליהן .הצצתי בדף וליבי פעם
בחוזקה .השם יעקב בן-עטר הופיע שם .כך נודע לי על מותו של בן דודי.
מעשרות עדויות ממקורות שונים התבררו עובדות רבות ,אך חלק מאירועי הקרב נותרו
מעורפלים .ידוע כי הל"ה ראו רועה צאן וגם שתי נשים שיצאו בבוקר לקושש ורדים
ולא פגעו בהם .לא ברור מי מהם חשף את השיירה ,אך הדיווח שהועבר מייד למיליציות
הערביות גרם לגיוס מהיר של כ 2,000-לוחמים שיצאו לקראתה .כל  35הלוחמים נהרגו,
ואת גופותיהם הביאו הבריטים לגוש עציון ,שם נקברו זמנית ,ועם תום מלחמת העצמאות
הועברו לבית העלמין הצבאי בהר־הרצל.
בנאום שנשא בן-גוריון חמישה ימים לאחר מכן אמר ..." :איני יודע בתולדות עמנו
שיאי גבורה ותפארת נישאים מאלה שנתגלו בחייהם ובמותם של הבנים שנפלו בשיירת
הל"ה ...מה קדושה האדמה שרגלי לוחמי ישראל אלה דרכו עליה!".
כך מסכם העיתונאי דייויד סלע (שישבת :)19.1.2018

קרב ה"מעטים מול רבים" ,ממוצע גיל הלוחמים ( ,)21העובדה שכולם היו צברים,
דמותו הנערצת של המפקד דני מס ,ההקפדה על טוהר הנשק ומוסר הלוחמים,
שבחרו שלא לפגוע בחושפיהם ושילמו על כך בחייהם – כל אלה תרמו להעצמת
מיתוס הל"ה ,שבמרכזו הקשר המתחדש בין העם לאדמתו .מיתוס זה ממשיך להזין
עד היום את התרבות הישראלית ,ושיאו תואר בשירו של חיים גורי "הנה מוטלות
גופותינו".
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פעולת ואדי ג'וז
ינואר ופברואר  1948היו חודשי לוחמה על התנועה בכבישים המובילים ליישובים
שצפונית לירושלים .דברי מאיר אביזוהר:
"בשכונה הערבית שייח'-ג'ראח נמצא המפתח לקשר בין ירושלים ,על חלקיה היהודיים
והערביים ,לבין היישובים שמצפון לה .כל כלי הרכב ,קטנים וגדולים ,אמבולנסים,
אוטובוסים ומשאיות ,עברו דרך השכונה הערבית ונפרדו במזלג דרכים במעלה
שייח'-ג'ראח ,אלה אשר יעדם היה בית החולים הדסה והאוניברסיטה העברית בהר-
הצופים ,או בית הקברות היהודי בהר-הזיתים ,פנו מזרחה ואלה שפניהם צפונה,
המשיכו לעלות לעבר רמאללה ושכם".
ב 31-לינואר  ,1948כאשר התווה בן-גוריון קווים למערכה על התחבורה לירושלים,
הדגיש במיוחד את בעיית הקשר בין העיר ליישובים שסביב לה .אחת מהנחיותיו
הייתה "לחסל את שייח'-ג'ראח אבל לא להתנגש עם הצבא האנגלי".
ב 20-לפברואר הוציא מפקד המחוז החדש דוד שאלתיאל פקודת מבצע  – 1לשבש
את התחבורה הערבית בכביש ירושלים-רמאללה .באותו יום הוצאה גם פקודת מבצע
 – 2לשפר את התחבורה היהודית בין העיר לאוניברסיטה על הר-הצופים .לפי הידיעות
שהגיעו ל"עציוני" ,חנתה מחלקה אחת של הערבים בשטח בין מסגד שייך ג'ראח לבית
המופתי .היא פעלה בכיתות ,חוליות וכבודדים לאורך הדרך לאוניברסיטה ועסקה
במיקוש ופגיעות ישירות בתחבורה היהודית.
במקביל לכך ,ב 22-לפברואר  1948התרחש פיצוץ ברחוב בן-יהודה בירושלים:
שלוש מכוניות צבאיות ירדו מרחוב המלך ג'ורג' לרחוב בן-יהודה .מהמכוניות יצאו
שלושה אנשים ומייד לאחר מכן אירעה התפוצצות .מספר ההרוגים עלה על  50ומספר
הפצועים עלה על  .120לאחר מכן ,באזור ההתפוצצות נמצאו שני מנועים של מכוניות
צבאיות ואקדח תופי .ביומניו של דוד שאלתיאל מצוין כי הפיצוץ גרם לתסיסה רבה
בקרב ארגוני האצ"ל והלח"י ,שיצאו בפעולות תגובה ,שכללו תקיפת מכוניות של
הצבא הבריטי והפעלת מוקשים.
לכן תוכננה הפעולה הפלוגתית הראשונה של גדוד מוריה "פעולת כרמל" – פשיטה
על השכונה הערבית ואדי-ג'וז ,השוכנת ממערב למתקני הר-הצופים ובצידה הצפוני
גובלת עם כביש יריחו.
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על הפעולה פיקד סמג"ד מוריה ,צבי סיני ולשלוש מחלקות הגדוד צורפה קבוצת
קשרים ,בראשותו של רבי ,שעדיין הורשה לצאת לפעולות כאלחוטן .כל צוות צורף
לאחת המחלקות ,ואילו רבי ואני היינו קשרים של מפקד הפעולה.
בליל ה 24-בפברואר כונסנו יחד עם כל הלוחמים במטרה להגיע להר-הצופים.
אולם בדרך להר-הצופים נתקלה שיירת המשוריינים ,שבה נסענו ,במשאית ערבית
שהוצבה לרוחב הכביש ובחוליה חמושה ,שירתה בצמיגי המשוריין הראשון וקרקעה
אותו .צוות המשוריין השיב אש ואפשר לשני המשוריינים האחרים לעבור .המשוריין
הוצת והתגבורת שהגיעה הצליחה לחלץ פצוע שהיה בהלם והשוטרים הבריטים
שהגיעו העבירו אותו לבית חולים הדסה .הפצוע היה אחד הקשרים ,עזרא ,שנפצע
קשה בבטנו ואושפז תקופה ארוכה בבית החולים.
הפעולה שובשה אך לא בוטלה ,ולמוחרת בצוהריים נערך על הר-הצופים מסדר
של  143לוחמים שיצאו לפעולה .שעת היציאה נקבעה לשתיים לאחר חצות באור ירח
מלא .לאחר עיכוב נוסף ,שנגרם עקב פציעתו של אחד החבלנים מכדור עצמי ,יצאנו
לכיוון הכפר ואדי-ג'וז ,שאנשיו גילו אותנו מהר מאוד והמטירו עלינו אש חזקה.
מתאר לויצה:
"פשיטת לילה גדולה על שכונת ואדי-ג'וז נערכה בליל  26/25בפברואר .פלוגה
מוגברת של גדוד מוריה 143 ,לוחמים מצוידים היטב (מרגמה '' ,3ארבע מרגמות '',2
חמישה מקלעים 43 ,תת-מקלעים 41 ,רובים 25 ,בקבוקי מולוטוב 190 ,קילוגרמים
של חומרי נפץ) ,בפיקודו של צבי סיני ,יצאו מהר-הצופים כדי לכבוש ולפוצץ חלק
מבתי השכונה".
אש שנפתחה על הכוח שרק התקדם אל עבר היעד גרמה לשיבוש הפעולה .הקשר
בין שתי המחלקות נותק ,אך מחלקה אחת פוצצה כמה בתים ,ועם שחר נסוגו כולם
תחת חיפוי אל עבר הר-הצופים .מפקד הפעולה טען בסופו של דבר כי חלק מהנשק
וחלק ממכשירי האלחוט לא פעלו כראוי ,אך ציין לטובה את פעולתם של החבלנים,
החובשים והקשרים .על פי ידיעות שהגיעו לש"י ,הערבים ראו בפעולה זו כישלון.
רבי ואני ,כאמור ,היינו קשרים של מפקד הפעולה צבי סיני ,וגם אנו התקדמנו אל
עבר הכפר ,ואז קרה לי דבר מוזר :היינו שלושה ונאלצנו לעבור במהירות קטע של
שטח פתוח .תחילה ,קפץ המפקד ,אחריו רבי ,שנשא על גבו את מכשיר המק ,20-ואז
הגיע תורי לקפוץ .לפתע נזכרתי במצב דומה שמספר הסופר ארנסט המינגויי בספרו
"למי צלצלו הפעמונים" ,שקראתי באותה תקופה .בסיפורו הוא מציין כי שלושה
לוחמים עמדו לעבור בשטח פתוח ולהגיע לאויב :הראשון עורר את תשומת ליבו
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של הצלף ,בשני הוא כיוון וכאשר קפץ הלוחם השלישי הצלף ירה ופגע בו .נזכרתי
באותו סיפור וקפאתי במקום כשאכן עבר צרור שכוון אליי ,ורק לאחר מכן קפצתי
והצטרפתי לצבי ורבי .נראה שכך ניצלתי מפגיעה חמורה או שניצלו חיי.
המשכנו במורד הגבעה וצבי פיקד על הפעולה ,כאשר העביר רבי את פקודותיו
במכשיר האלחוט וקיבל את הדיווחים .אומנם חיילי גדוד מוריה חדרו לשכונה ,אך
פוצצו רק שלושה בתים ,פחות ממה שהתכוונו מלכתחילה .איבדנו שני הרוגים וגם
היו שישה פצועים .על פי ההערכה ,לערבים היו כ 20-עד  30נפגעים .הרדיו הבריטי
הודיע למוחרת כי  40מתושבי השכונה נהרגו.
לפתע ,בעודנו שוכבים במורד ההר ,הרגשתי חבטה עזה בגבי וצעקתי "נפגעתי".
הסתבר כי החיילים הבריטים התמקמו בקצה שטח הלחימה וניסו להפריד בין הכוחות
על ידי ירי בניצב לכוח שלנו .הכדור ,שפילח את העור בגבי ,כמ"מ מעל חוט השדרה,
הגיע מימין ,מירושלים ,כלומר כנראה ירה הצבא הבריטי .למזלי הרב ,הכדור רק שרט
את גבי ובמשך שנים רבות ניכרו שתי צלקות במרכזו .כולנו נבהלנו מאוד ,כאמור,
ומייד עזרו לי להגיע לבניין רוזנבלום באוניברסיטה ,למרפאה ,וכנראה הייתי הפצוע
הצבאי הראשון של הרופא שקיבל אותי ,שהופתע לגלות כי עליו רק לשים תחבושת
קלה על גבי ולשלוח אותי.
גם הלל כרמלי השתתף בפעולה זו ,כקשר עם מק 20-של סגן מפקד הכוח – אפרים
הלוי ,והוא מספר" :הייתה אש חזקה עלינו מצד הערבים ,וכדורים ממש שרקו בין
הרגליים .המפקד אפרים לוי ,שהיה שכן שלי ,אמר לי אחרי המבצע שהוא דאג מה
יאמר להוריי ,אם חס וחלילה אפגע".
אך העניין לא נגמר בכך :בהיותי פנוי ,כשרבי ואנשי המחלקה סיכמו את הפעולה,
ביקרתי את עזרא הפצוע בבית חולים הדסה .עברתי במסדרון שהיה בו בדרכי לחדרו,
וכנראה שפניי נראו עד כדי כך לבנות שהאחות הראשית קפצה מחדרה ,תפסה אותי
והשכיבה אותי מייד על המיטה במשרדה .היא הסתכלה עליי ושאלה מתי אכלתי
לאחרונה ,ואז התברר כי למעשה כבר יומיים לא אכלתי דבר וגם החלישה אותי
הפציעה ,ולכן החוורתי מאוד .מייד הביאו לי כריך וכוס תה ,ולאחר מכן ,יכולתי לחזור
לאיתני ולגשת לבקר את עזרא ,שהחל להחלים מהניתוח שעבר בלילה.
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פרק עשירי:

מרץ 1948
בחודש מרץ  1948החמיר המצור שהטילו הערבים על ירושלים ,ולכן כבר לא היה
ניתן להעביר אליה מזון ,ציוד ,אמצעי לחימה או תגבורת .המחסור ,מצוקת כוח האדם
היהודי ,ומנגד גידול הכוח הערבי הלוחם שכבר מנה כאלף איש ,גרמו לכך שירושלים
היהודית הייתה בסכנה.

אספקת המזון לעיר הנצורה (ראו נספח  - 5כרוז לתושבי
ירושלים במצור)
ממחקרים רבים עולה כי בלי היחלצותו של דב יוסף לארגון אספקת המזון לירושלים
העיר הייתה על סף רעב ,וייתכן שהמאמץ הצבאי שנעשה להצלתה היה לשווא .ד"ר
דב יוסף ,כאמור ,מונה בינואר  1948ליושב ראש ועדת המוסדות לענייני ירושלים.
כבר ב 15-לפברואר ערכה "ועדת המצב" ספירת מלאי במחסני הסיטונאים בעיר.
ממצאיה היו כי המלאי הקיים יספיק לשבועיים .ב 4-במרץ כתב דב יוסף לתל-אביב:
"כבר עשרה ימים אין בשר ,דגים ,ביצים ,חלב ,ירקות ,חמאה" ,ובעיקר היה מדאיג
המלאי המידלדל של הקמח .בסוף מרץ נערכה בירושלים ישיבת הנהלת הסוכנות
היהודית ,שממנה נעדר בן-גוריון ,ולאחר דבריו של דב יוסף הוחלט להעמיד לרשותו
סכום של  5,000לא"י לרכישת אספקה לירושלים ולהביא לאישורו של בן-גוריון הצעה
לגייס נהגים להובלת הסחורות ולהפקיע משאיות פרטיות להובלתה .יוסף הבהיר כי
דרושות מאה מכוניות משא עם שריון לשבוע ,כדי להעביר לירושלים  2,500טונות
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של מצרכי מזון שיספיקו לחודש ,וגרם לחברות ההובלה להשתתף בשיירה .לבסוף,
באפריל ,במסגרת מבצע "נחשון" ,אורגנו  700משאיות טעונות מזון וציוד חיוני,
שהועברו בארבע שיירות.
קצבת המזון הונהגה ב 15-באפריל ומנת הלחם היומית הייתה בהתחלה  250גרם,
ולאחר מכן קוצצה ל 200-גרם ואף ל 150-גרם לאדם ליום .המחסור החריף במזון גרם
לתושבים לצאת ללקט עשבי חלמית למאכל .למרות כל אלה ,ניתן לציין כי יחסית
מעט יהודים נטשו את ירושלים ,ובמהלך שנת  1948עזבו את העיר כ 13-אלף איש,
 5,000מהם עובדי ממשלה ,לרבות משפחותיהם ,שעברו לעבוד במשרדי הממשלה
שהוקמו בקריה בתל-אביב.
אחת הבעיות החמורות הייתה מחסור במים .בברזים בכלל לא זרמו מים והעיר
התקיימה ממימיהם של  1,800בורות שנבדקו ונאגרו .ירושלים חולקה לשלושה אזורים,
ואנשי "משמר העם" עסקו בחלוקת מים על פי "כרטיסי מים" מיוחדים ,בתקצוב של
 10ליטר מים לנפש ליום.
במצב זה של חוסר מזון ,כולל פירות וירקות ,יצאו הילדים לשדות וליקטו עלים
ופירות של חלמית ,הלא היא ה"חוביזה" – צמח בר המצוי בעונת החורף .לרוב נשים
תיבלו את החלמית בשום יבש ובתבלינים ,ואף "המציאו" קציצות של חלמית ולחם
יבש טחון.
באותה תקופה היו מעט מאוד פעילויות בידור .כמה בתי קפה היו פתוחים בין
ההפגזות וכשהיה חשמל גם היינו הולכים לבתי הקולנוע ,וכן האזינו ל"קול ירושלים",
שהופעל מבית פרטי ברחביה ,כיוון שחיילי הלגיון השתלטו על בית השידור ברחוב
מליסנדה (כיום רח' הלני המלכה).
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תלושים לרכישת מזון בירושלים הנצורה

מינוי שאלתיאל למפקד מחוז ירושלים
ב 5-בפברואר  1948התקיימה בתל-אביב ישיבה בה הטיל דוד בן-גוריון ,יו"ר הנהלת
הסוכנות ,על דוד שאלתיאל למלא את תפקיד מפקד מחוז ירושלים ,כפי שכתב ד"ר
יוסף שפירא:
"המינוי בא על דוד בהפתעה .הוא היה מודע למה שנראה אז ,בפברואר  ,1948כמשימה
כמעט בלתי אפשרית – להגן על היישוב היהודי והטריטוריה היהודית של ירושלים
בכוחות המעטים ,הבלתי מאומנים .עוצמת התפקיד מילאה את ליבו ספקות אם יוכל
לו .עם זאת ,נאמן לעיקרון שקבע כלפי עצמו 'מוכן' ,הוא קיבל את המשימה".

מצב הלחימה
ב 1-במרץ החלה סדרת התקפות מצד הערבים על השכונות היהודיות בירושלים (בית
ישראל ,תלפיות ,מקור חיים) ,שנמשכה כשבועיים ,כאשר התמודדו הערבים עם יד
שלטת ומכוונת תוך כדי ניהול הקרב.
לנוכח מציאות זו ,הבינה הנהגת היישוב ,בראשות דוד בן-גוריון ,כי יש להקצות
כמה שיותר חיילים לגזרת ירושלים .מתחילת אפריל  1948כוון המאמץ הצבאי לשני
יעדים :האחד ,להבטחת הדרך אל העיר ,והשני ,להרחבת השליטה היהודית בעיר עצמה
ולקיום האחיזה היהודית בסביבותיה ,לקראת הפינוי הבריטי וההתרחשויות הצפויות
בעקבותיו .המבצע הצבאי הגדול ביותר בשלב הראשון של המלחמה ,מבצע 'נחשון'
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( 9-4באפריל  ,)1948שיורחב בהמשך ,סימן את ראשיתה של מגמה צבאית חדשה,
התקפית ,וכן את הצבת ירושלים במרכז הפעילות הצבאית.

מעבר של מחלקת הקשר למחנה שנלר
ב 1860-הקים המיסיונר הגרמני ,יוהאן לודויג שנלר ,את מתחם "בית היתומים הסורי"
על שטח של כ 70-דונם במערב העיר ,אשר נרכשו מערביי ליפתא .המתחם כלל
בתי מגורים ,חצרות ,כנסייה ,בתי מלאכה ועוד .במהרה צבר בית היתומים ,שהקנה
לחניכיו חינוך גרמני ,מוניטין רב בקרב הקהילות הנוצריות במזרח התיכון ולבוגרי
בית היתומים נבנו בתים סביב המתחם ,שנודעו כ"שכונת שנלר".
בשנים  1939-1936ניסה בית היתומים לייבא ארצה נשק ותחמושת מגרמניה ,כדי
לאמן את חניכיו למלחמה עתידית נגד היהודים 100.עם פרוץ מלחמת העולם השנייה,
סילקו הבריטים את תושביה הגרמנים של ארץ ישראל ,כולל את תושבי שנלר .בית
היתומים הפך למחנה של צבא בריטי מרכזי בירושלים.
ב 17-במרץ  1948פינו הבריטים את מחנה שנלר והעבירו אותו לידי חטיבת עציוני.
תוך ימים ספורים חלק ניכר מכוח ה"הגנה" בירושלים עבר למחנה שנלר ,כולל מחלקת
הקשר .בריאיון של אורי אפשטיין לעיתון המחנה הוא סיפר כי מתוך ההריסות שמצא,
"הצלחתי להציל ספרים ממבחר הספרות הקלסית הגרמנית – כתבים של גיתה ושילר,
שהיו צפויים לכיליון".
מחלקת הקשר קיבלה אגף קטן באחת הקומות ,שכלל אולם שינה גדול לחברי
המחלקה וכמה חדרים ,כולל נשקייה נעולה ,שהייתי מופקד עליה .לכל אחד מאתנו
הוקצתה מיטת-שדה מתקפלת וארגז לשמירת מעט החפצים שהיו ברשותנו .רבי
הקפיד על ניקיון וסדר באגף שהוקצה לנו וכל אחד היה צריך לסדר את השמיכות
בצורה אחידה בקצה המיטה.

 100רבים מהטמפלרים הגרמנים (חברי ארגון המקדש) ,שחיו בפלשתינה ,הצטרפו למפלגה
הנאצית במהלך שנות השלושים של המאה העשרים והקימו תאים של המפלגה ביישובים
שונים בארץ ,וחלקם אף שירתו בצבא ובמשטרה בימי הרייך השלישי.
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בנייני מחנה שנלר 1948
במחנה הונהג סדר צבאי ,עם חדר אוכל לקצינים ,חדר אוכל לסמלים וחדר אוכל
לטוראים .בחדר האוכל היה שלט" :הנך זכאי לשתי פרוסות לחם לארוחה ,אבל אם
תסתפק באחת בלבד ,תמסור את השנייה ,כדי שתהיה ארוחת לילה לחיילים היוצאים
לפעולה".
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כתובת בחדר האוכל במחנה שנלר
 101נאור.1983 ,
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הקשר לשיירות
אחד התפקידים ,שהוטל על מחלקת הקשר ,היה להפעיל את מכשירי הקשר מסוג
מק 19-שהותקנו בחלק מה"משוריינים" – רכבים בעלי דפנות כפולות עם מילוי עץ
ביניהן ("משורייני סנדוויץ'") ,ולעיתים אף במשאיות .בכמה מקרים הייתי מופקד על
הפעלת "רשת המשוריינים" ,באחת הפעיליות ,לאחר שהשיירה יצאה לדרכה ,קיבלתי
הודעה דחופה כי מהמטוס הבחין הטיים ,שחג מעל ירושלים ,שהערבים מכינים לשיירה
מארב ("אמבוש") מייד ביציאתם מהשטח העירוני של העיר .העברתי את הידיעה
במברק "בהול" למפקד השיירה ,והשיירה חזרה על עקבותיהם וכך נוסעיה ניצלו.
לפי ה"ויקיפדיה" משוריין הסנדוויץ' 102הינו כדלהלן:
"משוריין לליווי שיירות ("סנדוויץ'") – משוריין ייעודי שפותח כדי להגן על לוחמים
שליוו שיירות .המשוריין נבנה על בסיס משאית צבאית בריטית מסוג  .cmp-15במסגרת
התאמת המשאית ,נפתחה הקבינה ונוצר חלל אחד גדול עם קירות כפולים ,בהם נבנו
חרכי ירי .הקירות הורכבו משני לוחות פלדה וביניהם לוח עץ עבה .בשלב מסוים
מולאו הרווחים שבין הלוחות בחצץ ,כאשר היה מחסור בלוחות עץ עבים וקשים.
במשוריין נקבעו חרכי ירי ,דרכם יכלו הלוחמים להוציא את קנה הרובה .בניסיונות
הראשונים לשימוש במשוריין זה התברר שהוא מהווה מלכודת מוות לשוהים בתוכו
ושלא ניתן לתפעל את הנשק מבעד לחרך הצר ,לפיכך נוצר גג נפתח שדרכו יכלו
הלוחמים להשיב אש .ברצפה נבנה פתח מילוט במידת הצורך .נקרא גם משוריין
פרפר על שום צורתו עם לוחות הגג הפתוחים שדמו הלוחמים לכנפי פרפר".
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עולים ל"משוריין" בדרך להר-טוב

 102ראו ויקיפדיה ,משוריין ,משוריין לליווי שיירות ("סנדוויץ'") ,ערך עודכן ב.28.5.18-
 103מוזיאון הפלמ"ח – 18.3.1948
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השיירה להר-טוב
המושבה הר-טוב 104,שחיו בה כ 20-משפחות יהודיות ,משכה אליה כוחות רבים ותבעה
קורבנות רבים .המחסור במזון ובתחמושת הקשה מאוד על התושבים ועל  70המגנים.
ב 10-במרץ העביר הש"י למטה המחוז ידיעות על ריכוזים גדולים בכפרים שבסביבת
הר-טוב ועל תוכנית לתקוף את השיירה שתגיע להר-טוב ,עם שובה לירושלים .למרות
האזהרה ,מטה המחוז החליט לשלוח להר-טוב שיירה שכונתה "טובה".
ב 18-במרץ יצאה מירושלים שיירת מזון של שש משאיות ליישוב הר-טוב ,שלוותה
ב 50-לוחמים מגדוד "מכמ"ש" וניהלה את הקשר מאחד המשוריינים ,בעזרת שלושה
לוחמים ממחלקת הקשר החטיבתית – יהודה אושינסקי ,שמשון קמפינסקי וקשר
שלישי ,שלצערי ,איני זוכר את שמו.

האירועים שהתרחשו בהמשך מתוארים בדוח של מפקד השיירה:
"ב ,18.3-בשעה  ,05:00העירו את היחידה לשם ארגון השיירה (אנשי היחידה חזרו
מתפקיד בשעה  01:00באותו לילה) .השיירה יצאה בשעה  .07:45בדרך תוקנו שתי
מכוניות .הגענו להר-טוב בשעה  .12:45המשאיות החלו לפרק .שלושה משוריינים
 104הר-טוב – ב 1883-רכש המיסיון שטח מאדמות הכפר ערטוף והזמין  25משפחות יהודיות לגור
בו ,בתקווה לשכנע אותן להמיר את דתן .אולם רק שלוש משפחות התנצרו והיתר קיימו
אורח חיים יהודי .בחנוכה  1895עלו למקום מתיישבים יהודים מבולגריה שרכשו את המקום.
במאורעות תרפ"ט ( )1929פונה המקום וב 1930-חזרו אליו חלק מהמתיישבים .ב 1935-הוחל
בבניית בית חרושת למלט "שמשון" ,שהחל לפעול ב 1945-כאשר היישוב מנה  69משפחות.
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בפיקודו של סמ"פ נתן קוצ'ינסקי יצאו לסייר את הדרך .בשעה  13:15נתקבלה קריאה
לעזרה .בשעה  13:30יצאה כל השיירה לדרך ,לעזרה .כשלושה וחצי קילומטרים
מהר-טוב נמצא המשוריין ששידר להר-טוב וגלגליו מנוקבים .שני המשוריינים
האחרים לא נראו .משוריין הפיקוד התקדם כדי לחפש את שני המשוריינים ,אך לא
מצאם .בחזרתם ראו משאית מלאה ערבים מזוינים שנסעה אחריהם( .כוחותינו) פתחו
עליהם באש מקלע ממרחק  250מטרים והערבים התפזרו .חצי שעה ניסו להוציא את
המשוריין התקוע ,אך לא הצליחו :נשלחה קריאת לעזרה .הוחלט לחזור להר-טוב
תוך השארת המשוריין ,על צוותו ,במקום .בדרך להר-טוב נתקלנו במחסום ופירקנו
אותו .במכונית הפיקוד התקלקל המנוע ,קילומטר אחד לפני הר-טוב .הגעתי ברגל
להר-טוב ,התקשרתי לירושלים ודרשתי תגבורת .השעה הייתה  .16:30הודיעו לי כי
שתי משאיות ומשוריין ששלחתי לקריית-ענבים הגיעו ונשלחו אליי שני משוריינים
כתגבורת .גם האוטובוס ,מנועו לא פעל .בינתיים הודיע המשוריין ,עם המשדר,
שיש שלושה פצועים והתחמושת אוזלת .הודיעו  - - -שהם מתחילים לבעור.
הודעתי להשמיד מייד את מכשיר הקשר ...בשעה  18:00הגיעו שלושה משוריינים
של פורמן (צוות ליווי השיירות לירושלים) והודיעו שהמשוריין עם המשדר שרוף,
ראו שש גוויות בצד הדרך ושתיים בתוך המכונית ...עברנו את הדרך תוך אש .לא
עצרנו כדי לאסוף את הגוויות".
בקרב זה ,שהיה רצוף טעויות טרגיות ,נהרגו עשרה לוחמים ואת נשקם לקחו הערבים.
שניים משלושת הקשרים ניסו לקפוץ מהרכב ,אך נהרגו מייד .יהודה אושינסקי היה
הקשר היחיד שנשאר ברכב ,בשטח ,כדי שיגיע תגבור לחלצו ,והוא כנראה היה אחד
משני החללים שנשארו ברכב הבוער.
באתר "יזכור" כתוב:
"מכשיר הקשר של המשאית התקועה פעל עד לרגע האחרון .מתוך שלושה קשרים
שהיו ברכב נותר יהודה אושינסקי לבדו .בקשר הוא דיווח כי הערבים נמצאים כבר
בטווח רימונים ,ומסר כי הוא מנפץ את מכשיר הקשר ובבקבוק המולוטוב וברימונים
שנותרו יצית ויפוצץ את המכונית על המכשירים והגופות שבה ...כעבור שעות,
כשהגיעו אנשי הפלמ"ח למקום ,הם מצאו את המכונית והגופות השרופות ,ובהן
גופתו של יהודה" ...
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רבי ואני עמדנו בירושלים צמוד למק ,19-שקיים ברציפות את הקשר עם יהודה,
ושמענו בהרגשה נוראה את תיאוריו בלי שיכולנו לעשות דבר .לאחר מכן ,שמעתי את
רבי ממלמל את הדברים שנכתבו בשירו "אני הוא האיש אשר שלח אותם למות."...
כך נפלו שלושת החללים הראשונים של מחלקת הקשר של "עציוני" .יהיה זכרם ברוך.

מוצא
בנוסף להר-טוב ,המרחב המערבי של מחוז ירושלים כלל את מוצא 105תחתית ועילית,
ארזה ,מחצבות ,מוצא וכן קבוצה נוספת של יישובים ,ביניהם :קריית-ענבים ,מעלה
החמישה ,נווה-אילן ונחלת יצחק .בתחילת המלחמה המרחב המערבי היה נתון לפיקודו
של מחוז ירושלים ,אך במהלך מבצע נחשון הוא הועבר לפיקודה של חטיבת הראל.
הגוש המערבי הניח את הבסיס לאבטחת קטע הכביש לתל-אביב ,מירושלים עד שער-
הגיא ,כאשר לא היה תפקיד חיוני מזה במערכה על ירושלים.
בחודש ינואר פינו הנשים והילדים את מוצא תחתית ואת מוצא עילית וכן את ארזה,
עקב הפצצות מהכפר הערבי קאלוניה .ילדי משק הילדים מוצא עברו לירושלים
במשוריין.
ב 20-במרץ המטירו הערבים אש מהכפר קולוניה על מחצבת סולל-בונה בצובא,
על ארזה ועל מוצא עילית .בחילופי אש אלה ספגה החטיבה אבדות – שני הרוגים
ושלושה פצועים ,שפונו באמצעות משוריין.
בארזה היה בית הבראה בבניין מרשים מאוד בסגנון נאו-קלסי שנוסד לאחר ביקורו
של הרצל (לקראת פגישתו עם הקיסר הגרמני וילהלם השני) בשנת  .1898בביקור
זה הביע הרצל את דעתו כי "ראוי שבמקום יוקם בית הבראה לאנשי הרוח בעמנו"
ונטע עץ ,שהוא האמין כי זהו ארז ,ולכן נקרא המקום ארזה (למעשה זה היה ברוש).
לימים לא שרד העץ ,אף שנעשתה פעולת שימור לגדם.

 105מושבה חקלאית בהרי ירושלים שנוסדה ב 1894-סמוך לכפר הערבי קאלוניה .בשנת 1933
הוקם "מושב עובדים מוצא עילית" ,ולאחר מכן שמה של העיירה שונה ל"מוצא תחתית".
ב 1898-בנימין זאב הרצל נטע עץ ארז במוצא והוקם בה בית הבראה בשם "ארזה".
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בית הבראה בארזה
בבית ההבראה התארגן גדוד "בית חורון" של חטיבת "עציוני" ,תחת פיקודו של מאיר
זורע – 106זארודינסקי – שכינויו היה "זרו" .זרו ,יליד קישינב וחבר קיבוץ מעגן מיכאל,
שירת בבריגדה היהודית בה הגיע לדרגת סרן והובא לגדוד לבקשתו של מפקד המחוז
דוד שאלתיאל .לימים ,שירת כאלוף בצה"ל ולאחר פרישתו נבחר מאיר זורע לכנסת.
בסוף מרץ נשלחתי למוצא יחד עם חברים נוספים ממחלקת הקשר .תפקידינו במקום
כללו קשר בין מפקדת גדוד "בית-חורון" ,שמפקדתו הייתה בבית ההבראה במוצא,
לבין מטה החטיבה בירושלים ,וכן תפקידי קשר בגדוד .ב 6-באפריל נתמנה מפקד
גדוד בית-חורון מאיר זורע ("זרו") למפקד המרחב ,ועליי הוטל לרכז את פעילות
הקשרים במקום.
במסגרת זו קרו לי שני אירועים שנחרטו בזיכרוני:
אחד מהם במקום האירועים נבע מהיחסים בין זרו למשה דיין ,שמאוחר יותר קיבל
את הפיקוד על מחוז ירושלים .באחד הימים קיבל זרו מברק מדיין (שאיני זוכר מה
היה תוכנו) .זרו קרא את המברק והורה לי ,אלחוטן שהפעיל את הקשר לירושלים,
לענות" :מיט עיצעס בין איך פארזורגט" (בעברית :עצות יש לי למכביר) ,לצערי,
 106לימים האלוף מאיר זורע.
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האלחוטנית שהפעילה את מכשיר הקשר בירושלים לא ידעה אידיש ,ולכן נאלצתי
לאיית את ההודעה אות אחר אות עד שיכלה למסור אותה למשה דיין.

אירוע שני הצביע על תחושתם של הקשרים כ"כמעט מפקדים" באותה תקופה (או אולי
תחושתי האישית) :הייתה במוצא מרגמה אחת שהפעיל קצין מרגמות (כזכור לי צבי
טויסטר) ,ובאחת הפעולות פעלה המרגמה אל עבר המחצבה שליד הקסטל .המרגמה
הייתה קרובה אלינו והפקודות אליה ניתנו על ידי זרו בצעקות ,ואילו את הדיווח
קיבלנו במכשיר הקשר מקצין הטווח ,ואני העברתי את הנתונים לזרו ,שפקד על כיוון
המרגמה .בשלב מסוים התחלתי להעביר בעצמי את נתוני הטווח לרגם ,ולאחר מכן
זרו פנה לסגנו ואמר לו" ,אנחנו יכולים ללכת לישון ,כבר יש מי שמנהל את המלחמה
במקומנו ".הבנתי את הרמז וחזרתי לנוהל הקודם .נראה שאירוע זה נחרט גם בזיכרונו
של האלוף זורע ,כי שנים רבות לאחר מכן אימת את הדבר לשאלתו של אחד מידידיי.
מוסיף הלל כרמלי:
"ב 7-אפריל פונו נשים וילדים ממוצא במשוריין ,בהגיע המשוריין מול בית איכסה,
נפתחה עליו אש ונהג המשוריין נבהל ודרדר את המשוריין לוואדי .המ"מ שפקד
על הפינוי ,חברי אברהם הרלינג (לימים אברהם ארנן האגדי) ,חילץ את האנשים
והתמקם במבנה שמעל הכביש ומנע מהערבים גישה למשוריין .לרוע המזל ,עזב
את המבנה כשהחשיך ולא חיכה לכוח של מוריה שהיה צריך להחליפו.
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יצאתי למקום האירוע עם הכוח של מוריה בפיקודו של המ"פ מוסה לוי ,שמנה כ35-
איש .המשאית שלנו עצרה על הכביש מתחת למבנה שבו אמור היה להימצא הכוח
של הפלמ"ח .ברגע שירדתי מהמשאית נפתחה עלינו אש מכיוון הבית ,אנשי הכוח
שלנו החלו לברוח לכיוון ירושלים ולאחר שעצרנו את הבורחים התארגנו ועלינו
לכיוון המבנה באיגוף מדרום ,אך כאשר הגענו למבנה ראינו את המשאית נוסעת
במורד הכביש ושמענו את צעקותיו של החבלן שלנו שנפצע ולא ירד ממנה כשעצרנו.
למוחרת נשארנו במקום בניסיון לחלץ את המשוריין מהוואדי ,לעת ערב ,בלית
בררה ,נאלצנו לפוצצו".

145

פרק אחד-עשר:
107

מבצע "נחשון" וקרבות הקסטל

קרבות הקסטל ,בהשתתפות לוחמי "עציוני" ולוחמי הפלמ"ח ,למעשה השתייכו למבצע
נרחב יותר שנועד להשתלט על ציר התנועה לירושלים – מבצע "נחשון".
לקראת סוף חודש מרץ  1948המצב בירושלים הידרדר .שלוש שיירות אספקה
גדולות ,שנהנו מליווי רחב וחמוש היטב ,הושמדו בחלקן או שנמנעה יציאתן מחולדה
לירושלים .בירושלים נוצר מחסור חמור במזון ובתחמושת ואף בזירה הבינלאומית
החלו לפקפק בסיכויי עמידתו של היישוב היהודי .את התחושה הזו תיאר המשורר
חיים גורי בשיר שהפך ל"ההמנון" של המלחמה על ירושלים – "באב אל ואד".
108

באב אל ואד
עֹובר .נִ ָּצב ְליַ ד ָה ֶא ֶבן,
ּפֹה ֲאנִ י ֵ
ּכְ ִביׁש ַא ְס ָפ ְלט ָׁשחֹרְ ,ס ָל ִעים ְּורכָ ִסים.
נֹוׁש ֶבת
רּוח יָ ם ֶ
יֹורדַ ,
ֶע ֶרב ַאט ֵ
ית-מ ְח ִסיר.
ַ
אֹור ּכֹוכָ ב ִראׁשֹון ֵמ ֵע ֶבר ֵּב
ָּבאּב ֶאל ָוואד,
מֹותינּו.
ָלנֶ ַצח זְ כֹר נָ א ֶאת ְׁש ֵ
 107חלק מהחומר לפרק זה לקוח מ"עבודת מורשת" של צוערי השלמה קרבית  027בבה"ד .7
 108גורי ח .)1955( .באב אל ואד – זמרון .הוצאת הקיבוץ המאוחד ,עמד  .11-10נדלה מhttps:// -
 .www.zemereshet.co.il/song.asp?id=754אישור אקו"ם מספר .10091
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ַׁשּיָ רֹות ָּפ ְרצּו ַּב ֶּד ֶרְך ֶאל ָה ִעיר.
מּוט ִלים ֵמ ֵתינּו.
ְּב ִצ ֵּדי ַה ֶּד ֶרְך ָ
ׁשֹותקּ ,כְ מֹו ֵר ִעי.
ֶׁש ֶלד ַה ַּב ְרזֶ ל ֵ
עֹופ ֶרת,
ּפֹה ָר ְתחּו ַּב ֶּׁש ֶמׁש זֶ ֶפת ְו ֶ
ּפֹה ָע ְברּו ֵלילֹות ְּב ֵאׁש ְו ַסּכִ ינִ ים.
ּפֹה ׁשֹוכְ נִ ים ְּביַ ַחד ֶע ֶצב ְו ִת ְפ ֶא ֶרת,
ְמ ֻׁש ְריָ ן ָחרּוְך ְו ֵׁשם ֶׁשל ַא ְלמֹונִ ים.
ָּבאּב ֶאל ָוואד...
עֹובר ּכָ אן ֶח ֶרׁש ֶח ֶרׁש
הֹולְךֵ ,
ַו ֲאנִ י ֵ
אֹותם ֶא ָחד ֶא ָחד.
ַו ֲאנִ י זֹוכֵ ר ָ
צּוקים ָו ֶט ֶרׁש
ּכָ אן ָל ַח ְמנּו יַ ַחד ַעל ִ
ּכָ אן ָהיִ ינּו יַ ַחד ִמ ְׁש ָּפ ָחה ַא ַחת.
ָּבאּב ֶאל ָוואד...
יֹום ָא ִביב יָ בֹוא ְו ַר ָּקפֹות ִּת ְפ ַר ְחנָ ה,
ּמֹורד.
ּוב ָ
א ֶֹדם ּכַ ָּלנִ ית ָּב ַהר ַ
זֶ ה ֲא ֶׁשר יֵ ֵלְך ַּב ֶּד ֶרְך ֶׁש ָה ַלכְ נּו
אֹותנּו ָּבאּב ֶאל ָוואד.
אֹותנּוָ ,
ַאל יִ ְׁשּכַ ח ָ
ָּבאּב ֶאל ָוואד...
למטה הכללי הובהר כי רק שינוי שיעביר את היוזמה לצד היהודי ,ויכריע לטובתנו
בזירת הלחימה על התחבורה ,יאפשר אגירת מלאי מספיק בירושלים ,ועם זאת ,לשפר
את מצבנו המדיני.
בספרו של דוד בן-גוריון" ,יחוד ויעוד – דברים על בטחון ישראל" ,הוא ציין:
"..הובלת מזון ממשקי הגליל והעמק ,במרחקים של מאות קילומטרים תחת מטר אש
ומוות ,יומם וליל – הייתה אחת האפופיאות האדירות והמופלאות ביותר בעלילת
ההגנה ובמלחמתנו על ירושלים".
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בישיבה ,שנערכה בביתו של בן-גוריון בליל  ,1.4.48בהשתתפות ראשי מטה ב"הגנה",
הוצעה תוכנית של ארגון כוח גדול ,שיכלול  400איש עם רובים ,שיפרצו את הדרך
לירושלים .בן-גוריון דרש לגייס ולשלוח לפחות  1,000איש ,לבסוף ,הוחלט לרכז
כוח חמוש של כ 1,500-חיילים שיפרוץ את הדרך ,במטרה להעביר מזון וציוד צבאי.
בן-גוריון ציין בספרו כי "כל אנשי המטה והמפקדים קיבלו הוראה זו באהבה ומילאו
אותה בנאמנות ובהתלהבות ,אם כי בדרך כלל אין אנשי הצבא אוהבים התערבות ציבילים".
לכן המטה הכללי החליט:
	.אלהקים חטיבה כמסגרת ארגונית ומבצעית בממדים שלא נודעו עד אז ב"הגנה".
	.בליזום מבצע של כיבוש והשתלטות על שטחים רצופים ולהעביר את הדגש מאבטחת
השיירות לאבטחת ציר הכביש.
ממשיך בן-גוריון:
"כך אורגנה במשך שעות אחדות פעולת 'נחשון' שהצילה ירושלים ושימשה מפנה
בכל מלחמתנו לפני הפלישה .דרך נס הגיע באותו לילה המשלוח הראשון של נשק
חדש מחוץ-לארץ דרך האוויר – ומייד נשלחו הרובים ומכונות הירייה (מקלעים)
לחזית ירושלים".

חטיבת "נחשון"
חטיבת "נחשון" הוקמה ,כאמור ,במיוחד לצורך השתלטות על הציר לירושלים.
למפקדּה מונה שמעון אבידן (ששימש מפקד חטיבת "גבעתי" והושאל למבצע) ,והיא
כללה שלושה גדודי רגלים ,יחידות ליווי משוריין ויחידות שירות.
גדוד מס'  ,1בפיקודו של חיים לסקוב ,מנה  634איש ,התארגן בחולדה ופעל באזור
לטרון.
גדוד מס'  ,2בפיקודו של יוסף טבנקין ,מנה למעלה מ 500-איש ,התארגן בקריית-
ענבים ופעל באזור שער הגיא (באב אל ואד) והקסטל.
גדוד מס'  ,3מנה תחילה שתי פלוגות ולאחר מכן חמש פלוגות ,נמצא במקום שכן
בנען ושימש עתודה חטיבתית.
אמר שמעון אבידן:
"איני חושב שמישהו אמר לי שגורל ירושלים על כף המאזניים .אנחנו לא דיברנו
על כך .המצב היה ברור לכל אחד .זה מכבר חדלו לנסוע בכביש הראשי .הדרך
החלופית עברה דרך הפרדסים ,דרך מולדת עד ראשון לציון ,רחובות וכן הלאה.
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התוכנית קבעה פעילות משני כיוונים ,מירושלים ומן השפלה ,כדי שבמועד שנקבע
הכביש יהיה פנוי".
חלק ניכר מהנשק ששימש את לוחמי חטיבת "נחשון" הגיע ,כאמור ,ב 31-למרץ,
יומיים לפני תחילת המבצע .מבטן מטוס תובלה של "שירות האוויר" של ה"הגנה" –
"בלאק  "1פורקו באישון לילה  200רובים צ'כיים ו 40-מקלעים קלים (שפאנדאו
" – 34מגל"ד") .מעט טרם תחילת המבצע על אוניית המשא "נורה" היה מטען נוסף
של  200מגל"דים ו 4,300-רובים צ'כיים .לקראת סיום המבצע החל להגיע ציוד קשר
שרכש יעקב ינאי (יאן) בארצות-הברית בשליחותו של בן-גוריון.

העברת השיירות
מבצע "נחשון" היה אמור להעביר בעיקר שיירות לירושלים (ראו נספח  - 4שיירה
לירושלים):
g gשיירת נחשון הראשונה ,בת  60מכוניות ,יצאה ב 6-באפריל מחולדה והעבירה
מזון לירושלים.
g gב 10-באפריל יצאה שיירת נחשון השנייה ,נעצרה במעלה החמישה וחזרה לחולדה.
g gשיירת נחשון השלישית מנתה  200מכוניות שיצאו ב 13-באפריל מחולדה ,הגיעו
לירושלים ,פירקו את מטענה וחזרו לחולדה.
ב 13-באפריל שלח ראש המטה הארצי ל"נחשון" מברק" :הפיקוד העליון שולח ברכת
עידוד והוקרה ללוחמי נחשון על המאמץ ,הגבורה והכושר הצבאי שגילו."...
ב 14-אפריל  1948הוקמה חטיבת פלמ"ח "הראל" במרחב שער-הגיא – ירושלים,
בפיקודו של יצחק רבין ,וכך הסתיים "מבצע "נחשון".
חטיבת "הראל" העבירה שלוש שיירות נוספות לירושלים:
g gהשיירה הראשונה עלתה לירושלים ב 17-אפריל וירדה באותו יום.
g gהשיירה השנייה עלתה לירושלים ב 19-אפריל וירדה באותו יום.
g gהשיירה השלישית ,עם  300מכוניות עמוסות ,עלתה לירושלים ב 20-באפריל,
הותקפה בדיר-איוב אך הגיעה ליעדה .לאחר המעבר של שיירה זו נחסם הכביש
לירושלים.
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גזרות מבצע נחשון

מהלך הקרבות
מבצע נחשון ,בפיקודו של שמעון אבידן ,החל בליל  3/2באפריל  ,1948עם כיבוש
הקסטל בידי הפלמ"ח .בליל  5/4באפריל פשט גבעתי על מפקדתו של חסן סלאמה ליד
רמלה ופוצץ את הבניין עם כל יושביו .אף שסלאמה לא היה במקום ,מספר הנפגעים
היה רב .פעולה זו נועדה להיות הטעיה ולמוטט את הכוח הערבי בגזרה המערבית
של נחשון ,בעוד כיבוש הקסטל נועד לחסל את הכוח הערבי בגזרה המזרחית .מטרת
המבצע הזה הייתה להשתלט על הכפרים הערביים שחלשו על הדרך בקטע בין חולדה
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לקריית ענבים ולאבטח את התנועה בציר באמצעות חסימת דרכי הגישה מן הכפרים
הערביים המרוחקים יותר ,על מנת להעביר לירושלים שיירות אספקה ותגבורת.
במהלך המבצע (מפה ראשונה למעלה) השתלט הגדוד הראשון של כוח המשימה על
חולדה הערבית ,דיר מוחסין והמחנה הבריטי הנטוש בוודי סראר (נחל שורק) ,שהיה
בשליטת כוחות עירקיים בלתי סדירים.
הגדוד השני (ראו מפה שנייה) השתלט על התוואים ששלטו על שער הגיא ועל
כפרי האזור.
מייד לאחר פריצת הדרך יצאה שיירה של  60מכוניות מחולדה לירושלים .לאחר
יומיים ,נהדפו התקפות הנגד על אזור הכפר דיר מוחסין בגזרה המערבית של המבצע.

109

קשר מגדוד "שער הגיא" מקיים קשר עם שיירה

 109באדיבות מוזיאון הפלמ"ח .תצלום .4225
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אירועים לפי תאריכים
תאריך

השיירות

 25במרץ

השיירה האחרונה
מהשפלה לירושלים
ואחריה נחסם הכביש
(שיירת נבי-דניאל).

 27במרץ
 29במרץ

אירועים בגזרה המערבית
(נען-חולדה)

אירועים בגזרה המזרחית
(מעלה החמישה-קסטל)

פלוגת פלמ"ח מגיעה לחולדה
במגמה לעלות לאבטחת משלטי
שער הגיא.
אבטחת משלטי שער הגיא.
 – 12:00הפלוגה שאבטחה את
משלטי שער הגיא מותקפת ע"י
הערבים – 16:00 .הפלוגה שמעה
על חזרתה של השיירה לחולדה
וחזרה גם היא.

 31-30במרץ יוצאת שיירה מחולדה
וחוזרת בגלל תקלות
בדרך.

 1באפריל

פקודת מטה כללי להקמת  – 18:00מפקד מחוז ירושלים
ינחשון' נהרג בקסטל ,ובאותו
"נחשון".
יום נתפסים שני משלטים מעל
למחצבה צבא .עוד בלילה ()23:00
עלתה יחידת פלמ"ח ל"קסטל",
ריכוז כוחות נחשון בשפלה .ועם שחר ( )04:30נכבש המשלט
על ידה.

 4באפריל

התקפות אש ערביות עזות על
גוש צובא קרית ענבים.

ליל 5-4
באפריל

פיצוץ מפקדת חסן סלמה רמלה
כהטעיה ל"נחשון".

 5באפריל

 110ראו המאמר "הקשר במבצע נחשון" /ארכיון גבי שריג.

כיבוש משלטי הקסטל הערבים
(שלושה משלטים סביב הכפר,
ללא הכפר קסטל עצמו).
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אירועים בגזרה המערבית
(נען-חולדה)

אירועים בגזרה המזרחית
(מעלה החמישה-קסטל)

תאריך

השיירות

 6באפריל

 – 04:00כיבוש חולדה הערבית.
שיירת "נחשון"
הראשונה בת  – 07:00 60כיבוש הכפר דיר
מוחסיין.
מכוניות יוצאת
מחולדה לירושלים אחה"צ – התקפת נגד ערבית
ראשונה וב 19:40-התקפה שנייה
ומגיעה העירה
על משלטי הכפר ,אולם הכפר
בשעה  10:00עם
אספקת מזון (אינה נשאר בידינו.
מספיקה לחזור).

 – 06:00נסיגה שלנו ממוצא
התחתית.
 – 12:45פיצוץ מחצבת צובא על
ידי הערבים.
אחה"צ – התקפה ערבית על
הקסטל נהדפת.

 7באפריל

 – 13:00שיירה בת  30מכוניות
ערביות נעה מלטרון לדיר
מוחסיין .התקפת הנגד השלישית
נהדפת.
 – 22:00פינוי דיר מוחסיין בגלל
ידיעות שהבריטים יתקפוה על
מנת לכבשה מידינו.

לפנה"צ – מטוסי שירות האוויר
שלנו מתקיפים ריכוזי ערבים
בסביבות הקסטל.
 – 17:25מפקד גדוד "הפורצים"
מקבל את הפיקוד על כל גזרת
מוצא מעלה החמישה ,כולל
הקסטל.
 – 04:00עבד אל קאדר חוסייני
נהרג בקסטל על ידי כוחותינו.

 8באפריל

 – 11:00תחילת התקפה של מאות
ערבים על הקסטל.

 9באפריל

 – 15:00שיירה א' הדיפת ניסיון התקפה של פלוגה  – 14:00הערבים כובשים את
הקסטל.
מגיעה חזרה לחולדה ערבית מכיוון ואדי סראר.
בלילה – פיצוץ שני מעברי מים  – 06:45כיבוש הקסטל בחזרה
מירושלים
ע"י הפלמ"ח.
בדרך למחנה ואדי סראר.

 10באפריל  – 07:50שיירת נחשון
השנייה מגיעה למעלה
החמישה ונעצרת שם.
 – 11:30השיירה חוזרת
לשפלה וב14:30-
חוזרת לחולדה.

כפר אוריה מפונה מתושביו הערבים מפגיזים את גוש מוצא-
ארזה.
לחולדה.
 – 15:00תקלות עם שיירה
בריטית ליד מחנה ואדי סראר.
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תאריך

השיירות

אירועים בגזרה המערבית
(נען-חולדה)

אירועים בגזרה המזרחית
(מעלה החמישה-קסטל)

 13באפריל  – 05:00שיירת
"נחשון" השלישית
עולה ומגיעה ,פורקת
את משאה ובשעה
 12:00חוזרת בהדרגה
לשפלה; ב23:40-
חוזרות המכוניות,
הגדולה מבין שלוש
השיירות
 14באפריל פשיטה על מחנה ואדי
סראר שנמצא נטוש
 15באפריל

גדוד נחשון מס'  1מוחלף בגדוד ניסיון לכיבוש הכפר סרים נכשל.
פלמ"ח

 16באפריל

הקמת חטיבת הפלמ"ח "הראל" ,במרחב שער הגיא – ירושלים,
המח"ט הוא יצחק רבין

 17באפריל  – 06:50שיירת אבטחת הגזרה
"הראל" הראשונה
עולה לירושלים
ומגיעה בשעה 11:25
לעיר .בשעה 17:20
היא יורדת חזרה.

אבטחת הגזרה ,כיבוש סרים
ופיצוצו.

19-18
באפריל

שני ניסיונות לכיבוש צובא.
הניסיונות כשלו.

 19באפריל  – 06:40שיירת
"הראל" השנייה
עולה לירושלים
ומגיעה בשעה .07:30
היא יורדת באותו יום
לחולדה.
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תאריך

אירועים בגזרה המערבית
(נען-חולדה)

השיירות

 20באפריל  300מכוניות עמוסות
עולות בשיירת
"הראל" השלישית
לירושלים .השיירה
מותקפת בדיר איוב
אך מגיעה ליעדה.
לאחר שיירה זו
נחסם הכביש.

אירועים בגזרה המזרחית
(מעלה החמישה-קסטל)
אבטחת הגזרה

111

קשרית מהגדוד השישי בחטיבת הראל
כך קבע רב-אלוף יגאל ידין ,הרמטכ"ל השני של צה"ל:
"שלושה גורמים הביאו לפעולת נחשון:
.

אטרגיות – אם התרחש מצב נורא בתקופה מסוימת במהלך המלחמה בשנת ,1948
זה קרה שבוע לפני מבצע "נחשון" ,לא מבחינת מספר הקורבנות הרב (הרי

 111באדיבות מוזיאון הפלמ"ח.
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היו לנו אבדות גדולות מאלה) ,אלא מבחינת הטרגיות של מחשבתנו – כולנו
חשנו דיכאון כללי.
.

ברצון – גורם הרצון הגיע לשיאו בשבוע הזה .לא היה שבוע במהלך המלחמה
שכוח הרצון השפיע כל כך על האירועים.

.

גביצוע – שיא הביצוע.

שלושת הגורמים – שיא הטרגיות ,שיא הרצון ושיא הביצוע – מציינים את סוף חודש
מרץ ותחילת חודש אפריל של שנת .1948
לא מצאתי תקופה במלחמה ,שבה כך התמזגו והגיעו לשיאם שני הגורמים החיוביים
– הרצון והביצוע ,כמו בימי מבצע "נחשון"".

הקשר במבצע "נחשון"
יצחק ורצמן 112,אשר באותה תקופה הדריך בקריה קורס קשרים משותף ל"גבעתי"
ו"קרייתי" ,התמנה לקצין קשר של חטיבת "נחשון" .הוא סיפר כי נקרא לפתע ל"בית
האדום" ברחוב הירקון בתל-אביב ,מקום משכן המטה הארצי של ה"הגנה" ,ושם נפגש
עם שמעון אבידן ,שנתמנה לפקד על "נחשון" והטיל עליו את תפקיד קצין הקשר.
יצחק ורצמן נולד ב 1912-ועלה ארצה מרומניה .ב 1933-סיים את לימודיו בגימנסיה
הרצליה ומונה למפקד מחלקה ב"שירות הקשר" .ב 1942-התגייס לצבא הבריטי ,ועם
הקמת החטיבה היהודית הלוחמת נתמנה לתפקיד קצין קשר של הגדוד השלישי,
בדרגת "קפטן" .ב 1946-מונה לשליש מפקד מחוז ירושלים ב"הגנה" ,ולאחר מכן הקים
את בית הספר לקשר בשרונה ,ממנו נקרא ל"נחשון" .בסיום המבצע נתמנה לקצין
קשר של חטיבת "הראל" .במאי  1948מונה לקצין המנהלה של חיל הקשר .בנובמבר
 1949נתמנה למפקד השני של חיל הקשר והראשון שנשא בתואר "קצין קשר ראשי"
(קשר"ר) בדרגת אל"ם ,ושירת בתפקיד זה עד  .1953אני ,יעקב בעל־שם ,שירתי כראש
לשכתו בשנים .1953-1952
 112יצחק ורצמן – אלוף משנה – יליד בסרביה ( ,)1921עלה ארצה ( ,)1933והפך לבוגר גימנסיה
הרצליה .התנדב ל"הגנה" ( ,)1937התגייס לצבא הבריטי ( )1942ושירת כקצין .מונה כקצין
קשר של הגדוד השלישי בחטיבה היהודית הלוחמת וסיים את שירותו כקפטן (סרן) .בתחילת
 1947הקים את בית הספר הראשון לקשרי-שדה בשרונה (כיום הקריה) ,בו אימנו את קשרי
הגדודים של חטיבות "גבעתי" ו"קריתי" בקשר אלחוטי ובקשר קווי .בנובמבר  1949מונה
לקצין קשר ראשי ושירת בתפקיד זה חמש שנים .בשלב מאוחר יותר שינה את שמו לאלמוג.
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קציני הקשר והקשרים של מפקדת החטיבה ושל הגדודים נאספו מחטיבות קרייתי,
גבעתי ואלכסנדרוני והמפקדה העיקרית של החטיבה נמצאה בנען ,ובה הוקם עורק
רדיו בת"ג למטכ"ל בת"א .קצין הקשר של גדוד  ,1שמפקדו היה חיים לסקוב ,הוא
שמואל ירושלמי ,שתחילה מונה לתפקיד קצין הקשר של חטיבת אלכסנדרוני והביא
אתו  15חיילים שהיו קשרים וקוונים .כמו כן ,הביא ציוד קשר קווי ,מכשירי קשר
רדיו ומרכזיות לחיבור עם מטה החטיבה.
קצין הקשר של גדוד  ,2שמפקדו היה יוסף טבנקין ,הוא עמי פוקס ,וקצין הקשר
של גדוד  ,3שמפקדו היה מנחם רוסק ,הוא ירחמיאל גולדשטיין.
ב 31-במרץ  1948הגיע המשלוח הראשון של נשק מצ'כוסלובקיה ,במסגרת מבצע
"חסידה" .אחד המטוסים הביא  200רובים צ'כיים ,ארבעה מקלעי מ.ג ,34 .שנקראו
"מגל"ד ,מתוצרת גרמניה ותחמושת .המטען פורק בשדה תעופה בריטי נטוש ליד
באר-טוביה והועבר בלילה ליחידות שעמדו לצאת למבצע "נחשון".
במקביל לנשק שהגיע מצ'כוסלובקיה בערב מבצע "נחשון" ,החלו להגיע גם
משלוחים של ציוד קשר ,חלקם ממסע רכש של ראש שירות הקשר – יעקב ינאי (יאן)
לארצות-הברית .הציוד שנרכש נשלח באוניות ובתאריכים שונים כדי שלא ייפול לידי
הבריטים .סמוך למבצע "נחשון" החלו להגיע משלוחים של מכשירי תג"ם (מק,)20-
מכשירי ת"ג (מק 19-עם כתובות ברוסית שהוכנו למסירה לצבא האדום) ,טלפונים
(טל )8-וכבלי-שדה (ח 3-וח ,)5-שנרכשו כחוק אך הוברחו לארץ .המטה הכללי חילק
את הציוד לחטיבות ,אך על פי העדויות היה נראה שרק כבל השדה הגיע לחטיבת
נחשון ,ואילו המכשירים הגיעו רק לאחר תום מבצע "נחשון".
תוכנית הקשר הייתה מבוססת על קשר רדיו מלא – ת"ג ותג"ם ,עם רשתות ייעודיות,
בפעם הראשונה בתולדות חיל הקשר:
רשת מבצעים א' במק( 19-ת"ג) – רשת "יעל" ,שכללה את התחנה המרכזית במטה
החטיבה בנען ,את הגדודים הלוחמים בחולדה ובקריית ענבים ושלוש תחנות בכל
שיירה (במשוריין הראשון ,באמצעי ובאחרון) .תחנות נוספות במצב האזנה היו :חטיבת
עציוני ,הבסיס הקדמי בחולדה ,המטה העורפי ברחובות ומטה חטיבת "גבעתי" בביל"ו.
רשת מבצעים ב' במק( 20-תג"מ) – רשת "משה" עם תחנות דומות ,חוץ מ"עציוני",
ובתוספת תחנה בשירות האוויר .זו הייתה הפעם הראשונה שהופעלה רשת חלופית
לרשת המבצעים .במקביל אליהם ,פעלה רשת "אבינועם"  -הרשת הארצית של
ה"הגנה" ,שפעלה כבר קודם	.
כיוון שהיו כמה תחנות בהאזנה ,נקלטה במפקדת החטיבה הודעה על נסיגת כוחות
הפלמ"ח מן הקסטל .ממפקדת החטיבה בנען היה עורק רדיו ישיר בת"ג אל המטה הכללי.
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113

ציוד כ"ד  -מרשם רשתות הרדו של מבצע "נחשון".

הקשר הקווי התבסס על מרכזייה קיימת במחנה ביל"ו 114שהיה מחובר לקווי-דואר
לרחובות ,גדרה ועקרון – מקום יציאת השיירות לירושלים .חיבור קווי נוסף הוקם
בין נען לחולדה ,התחנה האחרונה של השיירות שהיו בדרכן לירושלים.
הקשר בגדודים התבסס על רצים ,בחלקו על קשר רדיו ולעיתים על קווים שנסללו.
בגלל המגבלות הטופוגרפיות ,נאלצו קציני הקשר לאלתר :קצין הקשר בגזרה
המערבית גילה כי לצורך יצירת קשר תג"ם עם כוח בוואדי סראר (נחל שורק) עליו
לטפס על מגדל המים בחולדה ,וסוללות שהתרוקנו "חוזרות לחיים" כאשר מניחים
אותן בשמש לתקופת מה .הקוונים גם למדו להשאיר "סרח עודף" של כבל אחר כל
קטע ,כדי שיהיה קל יותר לתקן ניתוקים שנוצרו מדי פעם.
 113העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
 114בסיס של חטיבת גבעתי.
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מחלקת הקשר של חטיבת "עציוני" בקרב על הקסטל
בעקבות שירותי כקשר ב"בית ההבראה" במוצא השתתפתי באחד האירועים החשובים
של ירושלים – הקרב על הקסטל.
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פסגת הקסטל נישאת בדרך העולה לירושלים בגובה  808מטר מעל פני הים .בתקופה
הרומית הוקם על פסגה זו מבצר (קסטאלום) ,כאשר בתקופה הצלבנית הוקמה על
יסודותיו המצודה "קסטאלום בלוואר" (מצודת יפה-נוף) .לימים על שרידי המבצר
התפתח כפר ערבי קטן יחסית ,שכל שטחו בנוי מחמישה דונם.
כפר הקסטל היה משלט חשוב שעבר בדרך לירושלים .לאחר שפינו אותו תושביו
הערביים ב 1-באפריל ,חדרה מחלקה מוגברת של הפלמ"ח בליל  3/2באפריל ומצאה
אותו נטוש .לאחר כמה שעות נכנסו חיילי גדוד מוריה של החי"ש אל הכפר והתארגנו
בהגנה היקפית ,יחד עם כיתת פלמ"ח שהושארה במקום .בעקבות לחצו של מפקד
גדוד מוריה ,החליט יעקב בר-אדון ,קצין הקשר של מחוז ירושלים ,לשלוח את הטכנאי
חיים ליברמן עם מכשיר "צבר" (מכשיר קשר ת"ג) ולהקים תחנה בקסטל.
בספרו "עשר שניות באפריל" טכנאי הקשר חיים ליברמן מתאר את הלחץ שהפעיל
מפקד גדוד מוריה ,זלמן מרט ,על מפקד המחוז – דוד שאלתיאל להתקנת תחנת
אלחוט בקסטל .שאלתיאל יצא ממשרדו וחזר עם קצין הקשר של החטיבה – יעקב
בר-אדון ,שכונה "אלוני" ,אשר הציע לחבר את מוצב הקסטל לרשת "צבר" .למרות
ההסכם ,התברר כי לא היה במקום מכשיר קשר מתאים ,ולכן נדרשו חיילי מעבדת
הקשר להשמיש מכשיר מתאים וחדשני יחסית ולשלוח טכנאי – את חיים ליברמן –
כדי שיתקין אותו בקסטל.
וכך נכתב ב"פקודת המבצע" (ראו צילום) ,להתקנת תחנת אלחוט בקסטל:
"לקחת את הגבישים (תדר התחנה) שהוצאו למחצבת צובא 2 .האלחוטאים יעברו
לקסטל עם כל הציוד וגם הקוד ,יומן וכו' .בקסטל לבנות תחנה קבועה לעבודה
ברשת "צבר" .האלחוטאים ישנו בתחנה גם בלילה .לקחת  2טלפוני-שדה ולהתקין
בין המפקדה לבית המוכתר".
חתום( :אלוני)
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פקודת היציאה לקסטל של הטכנאי חיים ליברמן (ראו לעיל את שכתוב הפקודה)
אני ,שפעלתי כמרכז צוות קשרי השדה באזור מוצא ,נדרשתי לשלוח אלחוטנים כדי
להפעיל את התחנה .התכוונתי לצאת לשם בעצמי ,אך החברים שכנעו אותי להישאר
בארזה כדי לרכז את הפעילות ,ויכול להיות שכך הצילו את חיי .לקסטל יצאו הקשרים
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עמירם פסמניק ,חיים דהאן ועזרא רייכמן ,הקשר הנשוי היחיד במחלקה שלנו ,שקראנו
לו "ג'וני".
את אירועי הלחימה על הקסטל יצחק לוי ("לויצה") מתאר בפירוט בספרו "תשעה קבין":
g gב 1-באפריל הודיע שאלתיאל לידין כי בכוונתו לכבוש את הקסטל ע"י הפלמ"ח
ולהחזיק בו באמצעות כוחות חי"ש .ידין אישר את ההצעה והוציא הוראות בהתאם.
g gמחלקה מוגברת של הפלמ"ח חדרה לקסטל בליל  3/2באפריל ומצאה אותו נטוש,
פרט ל 19-שומרים שעליהם התגברו .לאחר כמה שעות נכנסו אנשי "מוריה"
והתארגנו בהגנה היקפית.
g gעל פי ידיעות על התקפה ערבית קרובה ,נתפסו משלטים והונחו מוקשים ,אך
היו בסך הכול  61לוחמים ולאחר התקפה ערבית נאלצו לסגת מאחד המשלטים.
g gבליל  5/4נפתחה אש מרוכזת על המחצבה וב 5-לאפריל החריפו הקרבות והתפשטו
על פני גזרה רחבה .שני משלטים ננטשו ובידינו נשארו רק הקסטל ובניין המחצבה.
g gלפנות ערב פרץ כוח ערבי לחלקה התחתון של מוצא עילית ונהדף .הנשים והילדים
פונו ממוצא לארזה.
g gב 6-באפריל נמשכו ההתקפות הערביות בעוצמה גוברת .מאיר זורע (זרו),
שנתמנה למפקד המרחב ,ניסה לשלוח כוח גדודי כדי לעצור את פינוי המחצבה,
אך בסופו של דבר נאלצו לעזוב גם אותה ולסגת אל הקסטל .הערבים פוצצו את
בניין המחצבה.
g gב 7-באפריל מחלקה של הפלמ"ח הגיעה לארזה כדי לשמש עתודת חירום .בשעות
הבוקר יצאה שיירת משוריינים שהחזירה את הילדים ,את הנשים ואת החיילים
התשושים לירושלים.
g gהלילה שבין  7ו 8-באפריל היה קשה למגני הקסטל .החדירה הערבית נמשכה
והגיעה לשיאה כאשר חוליה של שלושה ערבים הגיעה לבניין המפקדה.
g gרס"פ מאיר קרמיול ,שהיה על הגזוזטרה של הבניין יחד עם הטכנאי חיים ליברמן,
חשב שהאנשים העולים הם תגבורת וקרא להם .התשובה של אחד העולים הייתה
"הלו בויס" ,וכאשר זיהה שאלה אינם אנגלים צעק "הנדס אפ" .מאיר קרמיול
התאושש וירה צרור מן הסטן שהרג את הערבי .עם שחר מצאו בכיסו תעודות על
שם עבד אל קאדר סולימן .מאוחר יותר התברר כי זהו עבד אל קאדר אל חוסייני,
מפקד הכנופיות הערביות של האזור כולו.
g gמאיר קרמיול נהרג לאחר כמה שעות ,במהלך הנסיגה מהכפר ,בלי שיידע כלל
במי פגע.
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g gב 8-באפריל ,בשעות הצוהריים ,הגיע לירושלים מברק מארזה ,שאני (יב"ש)
כנראה שלחתי אותו ,המודיע על נסיגת אנשינו מהקסטל .סך כל אבדותינו39 :
הרוגים ו 35-פצועים .אחד ההרוגים היה חברנו ממחלקת הקשר עזרא רייכמן.
g gהערבים שלטו מהקסטל על התחבורה בכביש הראשי והתרבו היריות על מוצא
וארזה.
g gב 9-באפריל נערכה הלווייתו של עבד אל קאדר אל חוסייני ברוב עם ,כולל כ500-
לוחמים מאלה שהשתתפו בקרב הקסטל.
g gבליל  9/8באפריל כבש את הקסטל מחדש כוח של הפלמ"ח ,בפיקודו של אליהו
סלע "רעננה" .הכוח הערבי שהחזיק בכפר כשנכבש בידי הפלמ"ח לא היה בגודל
של פלוגה ,אף שהכוח הערבי שהשתתף בכיבוש הקסטל תחת פיקודו של עבד אל
קאדר מנה אלף-אלפיים איש .מותו של המנהיג גרם לרוח תבוסתנית בכנופיות
הערביות.
בספרו" ,עשר שניות באפריל" ,חיים ליברמן מתאר את האירוע .אותן עשר שניות
גורליות שחלו בליל  8/7באפריל ,כאשר חיים היה בצוות של הרס"פ קרמיול ,אשר זיהה
את מפקד הכוחות הערביים באזור ירושלים ,עבד אל קאדר אל חוסייני ,והרג אותו:
"לרגע נדמה היה שיש תנועה מכיוון הגזרה של אפרים .האור העולה עדיין לא היה
מספיק חזק כדי לראות או להבחין בתנועות ממש .קורי השינה שעמדו לסגור על
עפעפיו (של רב-סמל קרמיול) נקרעו כחטף .כרב סמל פלוגתי בגדוד רב הקרבות,
היה כל חריג שולח זרם אדרנלין לדמו .הוא הזדקף ועבר למצב כריעה – ימינו לפתה
את קת הטומיגן .כמעט אוטומטית שחרר את הנצרה ודרך את הכלי ,שהיה מוטה
באלכסון כלפי מטה .אצבעו ,שהייתה על שמורת ההדק ,עברה ונגעה בהדק.
באור העולה ראה דמויות של שלושה אנשים הבאים מהגזרה של אפרים והדמויות
הולכות וקרבות' .זו בטח התגבורת מהפלמ"ח' חשב' .היי ,יא ג'מעה ',קרא בסלנג
הירושלמי של אותם ימים' ,טייק איט איזי ,כאן יורים'".
גם אני הרמתי את ראשי מעט מעל הגדר .באור החלש של הבוקר העולה ראיתי
שלושה אנשים פוסעים בזה אחר זה בשביל הצר .לפי לבושם והנשק שבידיהם אי
אפשר היה לזהות מי הם .הראשון היה גדול גוף ,ההולך אחריו היה לבוש בגדים
אפורים והאחרון ,בעל רעמת שיער .אלה היו עלי ,אל חוסייני ויוסוף.
אל חוסייני היה ,כנראה ,היחיד שהבין את מילותיו של קרמיול ,הרים את ראשו וראה
חייל בהיר פנים ושיער עם כובע פלדה אנגלי .נראה שנזכר בשמועה שהתהלכה,
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לפיה האנגלים יוציאו מהכפר את היהודים ויבואו במקומם" .דונט וורי בויס ,איט איזי,
אוקי ",פלט אל חוסייני ,מבלי שהצליח להסתיר את מבטאו הערבי.
"ערבים! ערבים! לא חושבים – פועלים לפי האימון הממושך!" צעק קרמיול .צמרמורת
חלפה בגופי כאילו שיירה ארוכה של נמלים צובטות ונושכות .דרכתי אינסטינקטיבית
את הסטן והעברתי אותו מעל הגדר .קרמיול הקדים אותי וירה בזה שדיבר במבטא
ערבי .המרחק היה מטר או שניים .הכדור האימתני של הטומיגן פגע בו בראשו.
תנועתו נפסקה והוא צנח כאבן לרוחב השביל".
רב-סמל מאיר קרמיול היה בן דודו של איש מחלקת הקשר הלל כרמלי ,אשר האזין
בקשר למהלך הקרבות בקסטל .כעבור שעה מהריגתו של עבד-אל-קאדר אל חוסייני,
כאשר הערבים הבינו שמפקדם נהרג והסתערו על הקסטל לחילוץ גופתו ,נהרג מאיר.
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הקסטל – בית המוכתר והחוליה

 115ליברמן ,ח .)2008( .עשר שניות באפריל .אוניברסיטת תל-אביב :דיונון.
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עבד אל קאדר אל חוסייני
עבד אל-קאדר אל חוסייני היה צעיר בעל השכלה אקדמית ,בן למשפחה ערבית מיוחסת
ביותר בירושלים ,שבספטמבר  1946הצטרף למורדים הערבים בפלסטין .הוא התרשם
עמוקות מפעילותו של מטיף האסלאם שייח' עז א-דין אל קסאם ,שנהרג בקרב עם
הבריטים .בגלל רושם פעולות השייח' ,ארגן עבד אל קאדר הצעיר בירושלים חבורה
של נערים מתנועת הצופים הערבים ,שכינה "היד הירוקה" .בעקבות פגישה ,שנערכה
בקיץ  ,1936שבמהלכה נוסד ארגון "הג'יהאד הקדוש" ,ציידו את הצעירים בנשק ויצאו
לפעולות במסגרת המהומות והשביתות של שנת  .1936ב 1935-עבד אל קאדר נשא
לאישה את בתו של אחד מעשירי משפחת חוסייני .באוקטובר  ,1936ב"קרב אל ח'דר",
נפצע ונאסר .לאחר אירוע זה ,במשך  12שנה התנהלו חייו בקרבות ומאבקים .בכ"ט
בנובמבר  1947שהה עבד אל קאדר בקהיר ולאחר שלושה שבועות הגיע לחברון ומשם
לכפר צוריף ,שבו ארגן יחידת לוחמים שבדצמבר  1947תקפה את כפר עציון .לאחר
ההתארגנות בצוריף ,יצא עבד אל קאדר לסיבוב בשכונות ובכפרים סביב ירושלים,
גייס אנשים וארגן משמרות לאומיים .באמצעות סיוע כספי ממצרים הקים מפקדה
ומנגנון .הוא ארגן תקיפות נגד שכונת סנהדריה ובעיר העתיקה בירושלים .בשלב
מסוים אף הציעו מפקדי היחידות כי יפקד על "צבא ההצלה" ,שהקימה הליגה הערבית,
במקומו של קאוקג'י ,אך ראשי הליגה הערבית ראו בקאוקג'י גיבור והעדיפו אותו.

116

עבד אל קאדר אל חוסייני

 116ויקיפדיה ,עבד אל קאדר אל חוסייני .עודכן ב 12-ביוני  .2018אוסף העמותה לחללי חיל הקשר
והתקשוב.
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ב 14-לינואר  1948החלה התקפה על כפר עציון בפיקודו של עבד אל קאדר ,אך בסופו
של דבר נכשלה ועשרות לוחמים ערבים נהרגו .עבד אל קאדר ,שרבים ביקשו לראות
בו סוג של רמטכ"ל פלסטיני ,החליט להטיל מצור מלא על ירושלים באמצעות חסימת
דרכים וירי על היישובים והשכונות היהודיות .יחידה של ארגון "הג'יהאד הקדוש"
נתקלה ביחידת הל"ה וגרמה ל 35-אבדות .את לוחמי "הג'יהאד הקדוש" – פחות
מאלף חיילים חצי-סדירים – ניהל עבד אל קאדר ממטה קטן בעיירה ביר זית .בין
הצלחותיהם היו הפיצוץ ברחוב הסולל 117במרכז ירושלים והפיצוץ ברחוב בן-יהודה,
שהוביל ללמעלה מ 50-הרוגים ,שרבים ייחסו לאנגלים.
בסוף מרץ  1948החליטו תושבי כפר הקסטל ,ששיתפו פעולה עם אנשי הג'יהאד
הקדוש ,לפנות את הנשים ואת הילדים .מפקד מחוז ירושלים של ה"הגנה" התחיל
לחשוש למחוז ירושלים ,כי בסופו של דבר הקסטל יהפוך לעמדה צבאית חזקה .ניתנה
פקודה לכוחות הפלמ"ח לכבוש אותו ב 3-באפריל ,זמן קצר טרם תחילת מבצע נחשון,
כאשר כבשה אותו יחידת פלמ"ח בשעה שתיים לפנות בוקר בשבת ,ה 3-באפריל,
והגנת המקום נמסרה לכמה עשרות לוחמים מגדוד מוריה .יום לאחר כיבוש הקסטל
נפתחה התקפת נגד של "הג'יהאד הקדוש".
עבד אל קאדר ,שכמה ימים לפני כן היה בדיונים בדמשק ,הכין תוכנית לכיבוש
הקסטל ולארגון הכוחות .בחצות של ליל  7/6לאפריל פתחו לוחמיו בהפגזה על
הכפר וכ 200-לוחמים התחילו להתקדם אליו .כוחות "מוריה" נסוגו אל בית המוכתר,
ששלט היטב על המורדות סביב הפסגה ,ונכשלו הערבים בפריצה אליו .עבד אל
קאדר שהה במחצבה הסמוכה .הוא ידע כי כשהיה בדמשק מתחו עליו ביקורת על כך
שלא נכח בשדה המערכה ,לכן בשעה שתיים לפנות בוקר ביום חמישי ,ה 8-באפריל,
יצא מהמפקדה במחצבה והחל לצעוד לכיוון בתי הכפר .הוא שוטט ביניהם ופקד על
הלוחמים להצמיד מטעני חומר נפץ לבית המוכתר ,אבל הם נכשלו בהדלקת הפתיל.
בשלב זה ,ב 5-בבוקר ,התקדם עבד אל קאדר ושם נתקל במאיר קרמיול ,שירה בו,
והוא מת לאחר שגסס למעלה משעה .כשהעיר השחר התקרבו אל ההרוג ,ומרדכי
גזית 118מצא רישיון נהיגה על שם "עבד אל קאדר מוסא סלים" ,אך לא ראה את שם
המשפחה "אל חוסייני" .לפיכך הודיעו למפקדה על הריגתו של "כנראה בכיר" בשם
אבד אל קאדר מוסא סלים ,וזהו נוסח המברק שאני העברתי למפקדה בירושלים .רק

 117לימים החבצלת.
 118לימים אלוף ומנכ"ל משרד ראש הממשלה.
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לאחר כשלוש שעות ,כאשר עוזי נרקיס ,מפקד הפלמ"ח בגזרה 119,הגיע למקום גילה
הש"י 120את זהותו של ההרוג.

הנסיגה מהקסטל
בארזה הגיעה אלינו ,כאמור ,תשדורת כי כוחותינו פגעו במפקד ערבי שנשא תעודה
על שם עבד אל קאדר סלים ,ורק לאחר חקירה הוברר כי זהו אכן מפקדם הנערץ של
הכוחות הערביים באזור .כאשר הערבים גילו זאת ,בשעה  10:00ב 8-באפריל החלה
התקפת-נגד" .לויצה" כותב כי "הכוח הערבי שהשתתף בכיבוש הקסטל מנה בין אלף
לאלפיים איש .בקסטל היו  85לוחמי חי"ש 60 ,ממוריה ו 25-מיחידת נועם .בקרב
ובנסיגה נהרגו  21והשאר חולצו ,ש 24-מהם נפצעו .מ 40-לוחמי הפלמ"ח נהרגו 18
והשאר נחלצו".
עמדתי מחוץ לבניין בית ההבראה בארזה וראיתי את המנוסה מהקסטל ,שכללה
פצועים מכוסי תחבושות .נראה לי שברגע זה אף איבדתי עשתונות והתחלתי לצרוח
במק 20-למפקדת הגדוד בירושלים" ,תשלחו עזרה ,תשלחו 'ציפור' (מטוס) ,האנשים
בורחים מהקסטל ".ואכן ,לויצה כותב בספרו "בשעה  14:25הגיע לירושלים מברק
מארזה ,המודיע על נסיגת אנשינו מהקסטל ".קבוצה של ארבעה לוחמים הגיעה לארזה,
וביניהם הקשר עמירם פסמניק ,כשתחבושת עבה מכסה את ראשו בגלל פצע .הקשר
השני ,חברנו ג'וני ,עזרא רייכמן ז"ל ,נהרג בקרב על הקסטל.
במשך שנים רבות שמרתי על העתק המברק שקלטתי בתחנת ארזה ,המודיע על
הריגת מפקד ערבי בשם עבד-אל-קאדר סלים ,אך עם הזמן איבדתי אותו.
בשנת  ,1998חמישים שנה לאחר קרב הקסטל ,כתב חיים ליברמן לבנו של אבד-
אל-קאדר אל חוסייני" ,המיניסטר לענייני אל-קודס פייסל אל-חוסייני" ,שהתגורר
בשכונת שייך ג'ראח בירושלים וסיפר לו כי היה עד למותו של אביו .בעקבות מכתב
זה נפגשו השניים ובפגישה השנייה ,זמן מועט טרם מותו של פייסל חוסייני ,הספיק
חיים למסור לו עותק של ספרו על הקרב בקסטל.
הקשר חיים דהאן מתאר את מה שקרה לאחר שירו בעבד אל קאדר:
"צורפנו ,אנוכי וחבר שאיני זוכר את שמו ,לקסטל לשמור על המקום .הייתי בקסטל
כאשר באחד הלילות הותקפנו על ידי הערבים .אנו שהינו במפקדה ,שהייתה ממוקמת
במדרון בתחילת הכפר ,כאשר פתאום השתתקה המתקפה ,גילינו ,להפתעתנו,
 119בשלב מאוחר יותר מונה לאלוף פיקוד המרכז במלחמת ששת הימים.
 120שירות הידיעות של ה"הגנה".
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גווייה שרועה כמטר מפתח חדר המפקדה .על פי המסמכים שמצאנו ,התברר שזה
ראש הכנופיה – עבד אל קאדר אל חוסייני .הוברר שכאשר החוליה ,שבאה אתו,
גילתה שהוא נהרג ,הם נסוגו והשאירו את גופתו במקום .עם בוקר הופיעה משאית
עם תגבורת ,וביניהם שני קשרים שבאו להחליף אותנו ,ובמשאית זו חזרנו לבית
ההבראה במוצא".
"לאחר שיצאנו כדי לחזור למוצא ,עלתה הצעה שניקח אתנו את גופתו של עבד
אל קאדר אל חוסייני ,אך בסופו של דבר ,כיוון שהיו אתנו כמה פצועים ,לא מצאנו
מספיק מקום לגופה שלו .נראה שכל זה קרה למזלנו ,כי כאשר חזרנו למוצא התברר
שהמוני ערבים מתכוונים להסתער עליה ועל הקסטל כדי להחזיר את גופת מנהיגם.
שם אף ניתנה הוראה לחסל את כל המסמכים שהיו לנו ולהתכונן לנסיגה מבית
ההבראה .כיוון שהייתי עייף מאוד ,הלכתי לישון ,וכאשר התעוררתי גיליתי שכוח
ערבי גדול כבש את הקסטל ולקח משם את גופת מפקדם ,אך כוח של הפלמ"ח
שוב השתלט על המקום ופוצץ את כל בתיו ,מלבד בית המוכתר".

הכיבוש מחדש
לאחר דיונים רבים ניתנה פקודה חד-משמעית לכבוש את הקסטל באותו הלילה.
מפקד הגדוד ,מאיר זורע ("זרו") התנדב לפקד על המרחב ,בכפיפות לאמון ,גדוד 2
של נחשון ,ונשלחה תגבורת ,כולל תותח  2ליטראות.
בליל  9/8כבש גדוד אמון את הקסטל מחדש .מפקד הפעולה היה "רעננה" .במקביל
לכיבוש ,הועברה שיירה של  20משאיות מירושלים לקריית ענבים ,כאשר הדו"ח על
פעולה זו העביר את הדברים הבאים:
"כוחותינו –  7מחלקות –  1מסייעת 2 ,מסתערות 1 ,ריתוק 2 ,רזרביות 1 ,מחלקת
שריון .האנשים עייפים ,לאחר שבילו לילה שלם במשלטי באב-אל-ואד .יצאו
ב .03.30-הרעשת הקסטל החלה בשעה  .04.30מעבר השיירה מירושלים עודד את
הרוחות .בשעה  06.00החלו הכוחות לנוע לקסטל .מטוס שחג מעל הודיע כי הערבים
בורחים לצובא תוך יריות .בשעה  06.20פרצה כיתת החוד לפסגת הכפר ואחריה כל
הכוח .חבלנים הגיעו בשעה  07.00והחלו בפיצוץ בתי הכפר .הכוח עסק כל היום
בביצורים ובחפירת תעלות .חדוות הכיבוש השכיחה את העייפות".
הכוח הערבי ,שרוכז תחת פיקודו של עבד אל קאדר ,התפזר והתפוגג מייד לאחר
נפילתו ,ומאז חלה בו ירידה ברורה ורוח תבוסנות פשטה בו.
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הקסטל ב1948121-

122

הקסטל היום

 121אוסף העמותה לחללי חיל הקשר והתקשוב.
 122ידיד של מחבר הספר צילם את התמונה.
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פרק שניים-עשר:

מבצע "יבוסי"
מבצע יבוסי
ב 18-לאפריל הודיע דוד שאלתיאל ליגאל ידין כי הבריטים עומדים להקדים את
פינוי ירושלים ומייד תבע לשלוח ארבע פלוגות מאומנות עם נשקן ,כולל נשק כבד,
למניעת כישלונות חמורים .לכן החליט המטה הכללי להפסיק זמנית את השיירות
ולהעביר יחד את חטיבת הראל לירושלים עם שיירת המזון הבאה .בשיירה עברו גם
יצחק רבין ויצחק שדה ,שנתמנה למפקד "מבצע יבוסי" ,שמטרתו נקבעה "לסגור את
ירושלים משני כיוונים בטבעת חיצונית" .לפקודת יצחק שדה ,שהיה מפקדו הראשון
של הפלמ"ח ,הועמדו חטיבת עציוני וחטיבת הראל.
בשלב הראשון נערכה פעולה נגד נבי סמואל 123ושועפאט .הפעולה נכשלה ,ולכן
החליט יצחק רבין ,שפקד על הפעולה ,לפנות את שועפאט.
בשלב השני תכננו לכבוש את שייך ג'ראח ואת קטמון ,אך הבריטים מנעו את כיבוש
שייך ג'ראח ,ולכן ההתקפה הראשונה על קטמון נכשלה.
בשלב השלישי הוחלט להתעלם ממציאות הבריטים בשייך ג'ראח ולכבוש את
הר-הצופים (אוגוסטה ויקטוריה) ואת קטמון .הגדוד החמישי של הפלמ"ח תקף את
 123נבי סמואל (מכונה גם :קבר שמואל הנביא בערביתַ :א-נַ ִבּי ַצ ְמ ִויל) – אתר המקודש לשלוש
הדתות המונותאיסטיות כמקום קבורתו של שמואל הנביא .ששוכן בפסגת הר ,צפונית-מערבית
לירושלים ,כקילומטר אחד משכונת רמות .המבנה הבולט ביותר בשטח הוא מצודה צלבנית
גדולה ,שהשתמרה לגובה של שתי קומות .ראו ויקיפדיה ,נבי סמואל ,עודכן ב.13.3.18-
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שייח ג'ראח בליל  25/24באפריל וכבש את השכונה ,אך הבריטים התערבו ודרשו
לפנות בדחיפות את שייח-ג'ראח .הבריטים פתחו באש ממכונות ירי כבדות ותותחים
אנטי-טנקיים ודרשו מאנשי הפלמ"ח לסגת .הבריטים גם דרשו תנאי לפנות את בית
נשאשיבי ,שכבש הפלמ"ח ,והבהירו כי לא יחזירו את השכונה לערבים ובצאתם ימסרוה
ליהודים (הבטחה שלא קוימה) .הפלוגה הנצורה בבית נשאשיבי קיבלה פקודת נסיגה
– שלוש כיתות הסתננו לסנהדריה ולהר-הצופים ,ואילו את שתי הכיתות הנוספות שבו
הבריטים ,שאכן לא החזירו את השכונה לערבים ,והתחבורה להר-הצופים התקיימה
עד לפינוי הבריטי.

תוכנית היציאה לעטרות ולנווה-יעקב
ביום שישי ,ה 23-באפריל  ,1948בערב חג הפסח ,רבי קרא לי לחדרו והודיע לי כי אף
שהוא יודע שאני דתי ,וחשוב לי להשתתף בסדר הפסח שייערך באותו ערב ,הוחלט
כי עליי להצטרף לאחת ממחלקות "מוריה" ,שאמורה לצאת באותו לילה לעטרות
ונווה-יעקב ,כדי לפנות את הנשים והילדים משם .רבי הביט אליי ישירות ואמר לי
שהמשימה מסוכנת ,כי בלילה צפוי ירח מלא ,אך עליי הוטלה המשימה לשמש קשרו
של מפקד המחלקה יענקל'ה סלמן .לא זכור לי אם היה עוד חבר צוות שנדרש לסייע
לי ומי הוא היה .זכר  35איש שנרצחו בשיירה לגוש עציון ב 16-בינואר עדיין היה
טרי במוחנו ,ורבי רמז בפירוש כי ייתכן שגורלנו יהיה דומה.
בלב כבד חזרתי לאולם המגורים של המחלקה והתחלתי לארגן את הציוד לקראת
היציאה ,ואז הגיעה הידיעה כי זו בוטלה וכל מחלקת הקשר הוזמנה לסעודת הסדר
בחדר אוכל של המחנה .ההתרגשות הייתה רבה כפליים ,כיוון שגם גילינו במהרה
שאחד האורחים בסדר הוא דוד בן-גוריון ,שבאותה תקופה היה יושב ראש הסוכנות
היהודית ושימש ראש המדינה היהודית בדרך ומפקדו העליון של כוח ה"הגנה" .בן-
גוריון ישב בקרב החיילים ורב ירושלמי ערך את הסדר כהלכתו ,תוך מצב רוח מרומם
של המשתתפים ,אף שלמיטב זיכרוני התפריט היה דל למדיי.
באותו כשאנו יושבים עם דוד בן-גוריון במחנה שנלר ,החל מבצע "יבוסי" :כוחות
"הראל" תקפו את הכפרים שועפט ,בית איכסא ונבי סמואל (הפעולה בנבי-סמואל
נכשלה והכוח התוקף ספג אבדות רבות).
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בן-גוריון עם לוחמי עציוני במחנה שנלר ,ליל הסדר תש"ח
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מפת מבצע יבוסי

 124מבצע יבוסי .ויקיפדיה .ערך עודכן ב 4-ביוני .2017
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פרק שלושה-עשר:

קטמון
כיבוש מנזר סן-סימון
קטמון הייתה "שכונת העושר" של ירושלים ,שהחלה להתפתח כשכונה ערבית משנת
 ,1900והייתה מרוחקת מהעיר ,וכן התפתחה לאחר מלחמת העולם הראשונה ונבנו בה
בתים מפוארים ,שברובם גרו משפחות ערביות נוצריות .נציגויות דיפלומטיות זרות
התמקמו בה.
מקור שמה של השכונה בשיבוש מיוונית של המילים "קטה-מוניס" ,שפירושם "ליד
המנזר" .מנזר סן-סימון נבנה באמצע המאה ה 19-על חורבות מנזר נוצרי קדום ,שהיה
קשור למקום קבורתו של "שמעון הקדוש" ,הראשון שהאמין בישו .ב 1948-שכונת
קטמון הייתה אכסניה לרבים מהפקידות היהודית והבריטית בממשלה ,שהתגוררו
בבתים יפים ,יציבים ונעימים לעין – אחת השכונות היפות בארץ .עם ראשית הלחימה
עזבוה היהודים והיא שימשה מרכז לערבים הלוחמים ,כאשר מנזר סן-סימון שלט על
הרחובות הראשיים.
שכונת קטמון ,השוכנת על תוואי גבוה ,היוותה עמדת מפתח בשליטה על דרום
ירושלים .כיבושה נדרש להבטחת הקשר לשכונות היהודיות המנותקות – מקור-חיים,
תלפיות ורמת רחל ,וכן הביא לניתוק הערבים מהכפרים מלחה ועין-כרם ,שסיפקו להם
מזון ,ולהכריע את ערביי ירושלים החדשה .כיבוש קטמון הוטל על הגדוד הרביעי של
חטיבת הראל של הפלמ"ח ,בפיקודו של יוסף ("יוספלה") טבנקין.
ההתקפה הראשונה ,שהחלה בליל  27/26באפריל ,בוטלה בהוראת טבנקין מייד לאחר
תחילתה ,מסיבות שונות שעליהן קיימות עדויות סותרות.

 | 174יעקב בעל־שם

לקראת ההתקפה השנייה ,פנה הפלמ"ח אל מפקדת חטיבת עציוני וביקש שישאילו
לתוקפים מכשירים לקשר-פנים בין הכוחות התוקפים .למחלקת הקשר החטיבתית
הגיעו באותה עת מכשירי  ,MABשכונו מק ,21-ואת אלה ביקשו לשאול.
מק 21-הוא מכשיר שפותח בשנת  1941בארצות-הברית כמכשיר ת"ג נישא עבור
צנחני כוח הצי ( .)US Navy paratroopersהמכשיר ,הבנוי במכל פלסטיק ,היה בעל
הספק של  0.2ואט ונועד לפעול לטווח של מייל אחד ( 1.6ק"מ) .היה לו תדר יחיד ,גביש
מבוקר ,והופעל דרך אנטנה טלסקופית ,כשמגבלתו העיקרית הייתה כי כאשר הסוללה
נחלשה אפשר היה לקלוט הודעות ,אך לא לשדרן.
מפקדת חטיבת עציוני החליטה לסייע לפלמ"ח בתנאי שיושאלו המכשירים יחד עם
קשרים שיפעילו אותם ,ולכן הצטרפו שלושה קשרים ,ביניהם אני ,לכוחות הפלמ"ח
שנערכו להתקפה השנייה על קטמון .הייתי יחד עם "רעננה" – אליהו סלע ,אשר פיקד
על המבצע ,ושני חבריי ,הראשון – חיים דהאן ,ואת שמו של השני איני זוכר – צורפו
למפקדי הכוחות התוקפים.
ב"לקסיקון לבטחון ישראל" כתוב על הפעולה לכיבוש קטמון כדלהלן:
"ההתקפה נפתחה ב 29-באפריל וכוונה אל הנקודה השלטת בשכונת קטמון – מנזר
סן-סימון ,הבנוי אבן ירושלמית ומוקף חורש .המנזר נכבש בקרב קצר ועז והוחזק
במשך יממה עקובה-מדם לנוכח התקפות-נגד ערביות נמרצות ביותר .עמידתם
האיתנה של כובשי המנזר ריפתה את ידיהם של מגני קטמון (הערבים) והשכונה
ננטשה .הערבים לא ניסו כלל להקים קו-הגנה שני .פינוי קטמון הביא להשתלטות
מהירה על השכונה היוונית הסמוכה והשכונה הגרמנית שלידה".
לאחר הפעלת כוח מטעה והרעשה על המטרה ,הכוח העיקרי פרץ בשעה שלוש לפנות
בוקר במטרה לכבוש את שטח המנזר ובית שהיה סמוך אליו .הכוח נתקל בהתנגדות
רבה ,אך במאמץ גדול והבנת חשיבות הקרב לגורל ירושלים נכבש המנזר בהסתערות,
לאחר שנפלו שני לוחמים ואחרים נפצעו.
כשמכשיר המק 21-קשור לגופי (המכשיר נקשר לחזה ולא נישא על הגב) ,נצמדתי
אל "רעננה" (אליהו סלע) ,מפקד הפעולה ,וניסיתי לקבל ולהעביר הודעות לכוחות
השונים .במהרה גיליתי שאני מסוגל לקלוט היטב הודעות משני המכשירים האחרים,
אך המשדר שלי לא העביר אותן .כך שמענו ששולחים אלינו רץ תחת האש הכבדה עם
הודעה שכבר קלטנו אותה ,אך לא יכולנו לאשר אותה .זו הייתה "טבילת האש" של
מק 21-בירושלים ,ולמדנו שבעתיד עלינו להחזיק על הגוף סוללה רזרבית.
התקדמנו מקיר אבנים אחד למשנהו באיטיות ,תחת מטר אש מכל הצדדים ,ולפתע
פרצה אש באחד ממבני מנזר סן-סימון והאירה את כל הסביבה .רעננה ניסה לשלוט
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על הכוחות השונים ,ולקראת עלות השחר פרצנו לבניין המנזר וכל קבוצת המפקדים
התמקמה באחד החדרים ,כשאנו ,קשרי החי"ש ,יושבים בצד וממתינים .האש שפרצה
סייעה לערבים לכוון את הרעשתם וגרמה לפציעתם של כ 15-לוחמים.
נראה שהערבים הבינו שזו מערכה מכריעה לגורלם והסתערו בחמת-זעם ובעקשנות
על העמדות שכבש הפלמ"ח ,ואף מצאו דרך להתקרב אלינו ואף להגיע לטווח קצר
מכוחותינו.
לאחר זמן-מה ,התחילה התקפת נגד שנייה של הערבים ,והפעם בפגזים ,בחיפוי אש
חזקה .עוד לוחם נפל ומספר הפצועים הגיע ל ,40-וגם מצב התחמושת החל להדאיג אותנו.
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הכיפה והפעמון של מנזר סן-סימון .אש תופת ניתכה על המגנים שבסביבה
בחדר היו מיטב מפקדי הפלמ"ח וחלק ממפקדי צה"ל העתידיים – "רפול" (רפאל
איתן) 125,אורי בן-ארי" ,דדו" (דוד אלעזר) 126,בני מהרשק ("פוליטרוק הפלמ"ח) ואחרים.
 125רפאל איתן – הרמטכ"ל ה 11-של צה"ל .נולד  1929וגדל בתל-עדשים .ב 1944-הצטרף
לפלמ"ח ובמלחמת העצמאות לחם בחטיבת הראל .בקרב סן-סימון נפצע בראשו .במבצע
קדש פיקד על גדוד הצנחנים  .890במלחמת ששת הימים פיקד על חטיבת הצנחנים .ב1968-
נתמנה לקצין צנחנים ראשי ,ולאחר מכן למפקד אוגדה  36בפיקוד הצפון .ב 16-באפריל
 1978מונה לראש המטה הכללי ושימש בתפקיד זה במשך חמש שנים .ב 1983-פנה לתחום
הפוליטיקה ושירת בארבע מליאות הכנסת ובשתי ממשלות .נהרג מנחשול מים שהטביעו
בנמל אשדוד ב 23-בנובמבר .2004
 126דוד אלעזר – הרמטכ"ל התשיעי של צה"ל .נולד ב 1925-בסרייסו שבבוסניה ועלה לארץ
ב .1940-ב 1946-התגייס לפלמ"ח ובקרב סן סימון השתחרר כמפקד מחלקה .ביולי 1948
התמנה כמפקד "גדוד הפורצים" .ב 1955-מונה למפקד חטיבת הנגב וב 1964-למפקד פיקוד
הצפון .ב 1-בינואר  1972מונה לראש המטה הכללי ופיקד על צה"ל במלחמת יום הכיפורים.
בעקבות המלצות ועדת אגרנט ,שחקרה את מלחמת יום הכיפורים ,התפטר ב 3-באפריל
 .1974נפטר ב.1975-
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על פי עדותו של "רעננה" ,נפצעו חצי מאנשי הכוח ,חלקם קשה .כל כמה דקות ירד
מישהו מגג הבניין ודיווח על עוצמת הירי של הערבים ועל פצועים נוספים מכוחותינו.
הייתי עד לדיון המצמרר ביותר ששמעתי בחיי – מה נעשה עם הפצועים כאשר ניאלץ
לסגת מהמנזר ולחזור לירושלים? ודאי שלא יכולנו לקחת אתנו את כל הפצועים במקרה
של נסיגה ,שהייתה כמעט ודאית .לבקשת הפצועים ,ולאחר ויכוח בין המפקדים ,הם
החליטו לחלק רימונים לפצועים כדי שיפוצצו את עצמם כאשר ייכנס האויב לבניין.
עד היום ,כשאני נזכר בדיון ובהחלטה שנתקבלה שערותיי סומרות.
את הדיון הזה מתאר "רעננה" (אליהו סלע):
"אספנו את המפקדים להתייעצות ,כדי לבחון את האפשרות של החזקת מעמד.
השיקול ההגיוני הצבאי אמר ברורות שאין סיכוי להחזיק מעמד .כמחצית מכוחנו
נפגעה ,יצאה מכלל שימוש .תגבורת אין .הדברים היו קרובים להכרעה בדלית
ברירה .אולם הדבר אשר הכביד על ביצוע החלטת-הנסיגה היה גורל הפצועים.
הרשאים אנו להשאיר את הפצועים לנפשם? – אם ניסוג עם הפצועים – הרי שאין
אנו יכולים להעמיד גם אדם אחד להגנה או להבטחה .והפצועים קשה – הן אותם
אנו חייבים לסחוב ממש על כפיים! כיצד? והאם נשאיר אותם? האם נפקיר אותם?
ובתוך לבטי הדיון המעיק והמענה אתה שומע :אין מנוס! יש רק צורך לדאוג לכך
שלא יפלו חיים בידי האויב .וצריך הן להבין מה משמעותה של החלטה זו ,משמעה
לקרב את קיצם של חבריך למערכה במו ידיך! זה אחד הרגעים האיומים והמדכאים
ביותר שהיו לנו בכל ימי הקרבות .מה אפוא לעשות?"
127
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"ההכנות לנסיגה החלו סמוך לשעה  .13:00הפצועים רוכזו בחדר פנימי ,שבו שכנה
המפקדה .מטענים הונחו בפינות השונות של הבניין וסביב חדר הפצועים .הלוחמים
הבריאים והפצועים קל החלו להתרכז בחצר הפנימית של המנזר תוך דילול הדרגתי
של העמדות.
אותה שעה נתקבל מברק כי רשת האזנה של הש"י קלטה שיחות טלפון בין
הלוחמים הערבים בקטמון לבין המפקדה הערבית ברודה (בניין המפקדה הערבית
בעיר העתיקה) ,שמהן ניתן היה להבין כי גם הערבים נתונים במצוקה אמיתית וכי
מפקדם ברח מן המערכה .יצחק נבון 128כותב" :לא ידענו מצב כוחותינו ,אך האזנו
למפקדות הערביות ומהן עלו קריאות של ייאוש ,זעקות לעזרה והתראה לנסיגה".
 127נבון ,י .)2015( .כל הדרך .הוצאת כתר.
 128מפקד הש"י בירושלים ולימים נשיא המדינה.
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קצין המבצעים של "עציוני" העיד על מקורו של המברק:

"המברק על בריחת הערבים בשעת המשבר בסן-סימון היה פרי המצאתו של
שאלתיאל ,כדי למנוע נסיגת אנשי הפלמ"ח מן המנזר ,והמזל שיחק לנו .מברק זה
עודד את רוח הלוחמים וכוחותינו בסן-סימון לא נסוגו".
האלוף שאלתיאל סיפר על כך:
"ובכן ,התייעצנו וחשבנו שכאן צריך לעשות אולי איזו פעולה פסיכולוגית כדי
לעודד את המורל ,כי אנחנו היינו משוכנעים שאפשר להחזיק מעמד ושלחנו להם
מברק שכאילו קיבלנו ,ואנחנו בעצם "פיברקנו" והודענו להם שקיבלנו דו"ח ממקור
חיים ,שהאויב נסוג בכל הקו ,התגבורת כבר באה ,ושאנחנו יוצאים לרדוף אחרי
האויב ,וברגע שהם יגמרו את סידורי ההגנה בסן-סימון ,שיצטרפו גם כן לרדיפה
אחר האויב .המברק הזה ששלחנו עשה כנראה את שלו .הבחורים התעודדו והחזיקו
מעמד ,ואז נכנס גדוד מוריה לפעולה".
טבנקין קיבל את הידיעה ,אך לא הצליח להעבירה לרעננה ,כיוון שמכשיר הקשר
במנזר הפסיק לפעול .בשעה  13:04שוב הודיע הש"י" :הערבים מבקשים תגבורת
לקטמון .מדגישים כי לא יחזיקו מעמד .מבקשים התערבות הצבא" .באותו רגע סוללות
מכשיר הקשר חזרו לפעולתן והמידע החיוני הועבר למגנים .רעננה קיבל את המידע,
וכפי שהוא עצמו מעיד" :באותן שעות הגיעה אלינו ידיעה אשר שימשה מפנה מכריע
בהתפתחות הדברים .הידיעה אמרה :האויב מתחיל לברוח מקטמון .אנו לא הבחנו בדבר,
אבל אחרים ,בני גזרה אחרת ,עמדו על כך .אבן נגולה מעל כל לב".
רוח חדשה אחזה בלוחמים והם חזרו לעמדותיהם והגבירו את הירי לכיוון האויב.
תגבורת של "מוריה" (חי"ש) נכנסה למנזר בסביבות  17:00והחליפה את הפלמ"חים.
בשעות החשכה השיירה התארגנה ליציאה .היא כללה  16פצועים קשה שנישאו
באלונקות וכ 40-פצועים אשר כוחותיהם עדיין יכלו לצעוד ברגל ,בעזרת חברים
כמובן .המסע השתרך ברחובות ירושלים העברית ועורר תמיהה-הערצה ותוגה כאחד,
אבל הרגשת הניצחון הייתה טבועה בנו – למרות הכול – על פני כל.
גם אנחנו – שלושת קשרי "עציוני" – חזרנו עם אנשי הפלמ"ח .באחד המלונות
שהיו בסביבה כיבדו אותנו בכוסית קוניאק .טלפנתי ליעקב בר-אדון ,קצין הקשר
המחוזי והיחיד שהיה לו רכב ,והוא הגיע והסיע אותנו בחזרה לבסיסנו במחנה שנלר.
 129שפירא ,י( .עורך) ( .)1981דוד שאלתיאל – ירושלים תש"ח .הוצאת משרד הביטחון.
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באותו לילה כוחות ה"הגנה" פוצצו שלושה בניינים ששימשו עמדות לערבים
בקטמון ולקחו שלל רב .ב 2-במאי קלט "עציוני" תשדורת של הערבים" :חלק גדול
מקטמון נכבש ע"י היהודים ורבים מהלוחמים נהרגו .כל הבתים המקבילים לקונסוליה
העיראקית נכבשו ע"י היהודים .חייל מהלגיון נהרג וארבעה נפצעו קשה .הבריטים
מנעו כל תגבורת ערבים מלהגיע .הבריטים מתחצפים מאוד" .עם כיבוש קטמון ,הסתיים
למעשה מבצע "יבוסי" וחטיבת "הראל" חזרה לפרוזדור ירושלים.
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פרק ארבעה-עשר:

הר-הצופים
פסגת הר-הצופים מתנשאת לגובה של כ 830-מטר מעל פני הים התיכון ,כ 1230-מטרים
מעל פני ים המלח וכ 100-מטרים מעל העיר העתיקה של ירושלים .אפשר לצפות ממנו
היטב על ירושלים העתיקה והחדשה ועל ההרים המקיפים אותה ,על מדבר יהודה,
על ערבות יריחו ,על ים המלח ועל הרי גלעד ומואב ,הנמצאים מזרחית לנהר הירדן.
ביולי  1918הונחתה אבן הפינה של האוניברסיטה העברית באחוזת גריי היל 130שעל
הר-הצופים וחנוכתה נערכה באפריל .1925
ב 1922-ד"ר נתן רטנוף הגיע לארץ בראש משלחת רופאים יהודים מארצות-הברית.
הם רכשו קרקע על הר-הצופים ,כאשר ב 16-באוקטובר  1934נערך במקום זה טקס
הנחת אבן הפינה של בניין בית החולים האוניברסיטאי "הדסה" על שם רוטשילד.
במאי  1936נחנך המרכז הרפואי על שלושת בנייניו :בית החולים האוניברסיטאי ,בית
הספר לאחיות ובית הספר לרפואה ,שהיה חלק בלתי נפרד מהאוניברסיטה .כלומר
המחזור הראשון היה אמור להתחיל בלימודיו ב ,1948-אך מלחמת העצמאות שיבשה
את התוכנית.
בערב מלחמת העצמאות היה מתחם הר-הצופים חלק מירושלים העברית ,אך גם
מנותק ממנה בפועל .עם תחילת מעשי האיבה בדצמבר  ,1947הוצבה בהר-הצופים
 130גריי היל – קרולין אמילי גריי היל ( )1843-1924הייתה ציירת וצלמת .ב 1864-נישאה
לפרקליט ג'ון אדוארד גריי היל וב 1887-יצא הזוג לטיול ארוך בארץ ישראל .בני הזוג
הקימו בית בירושלים על הר-הצופים .ב" 1914-המשרד הארץ ישראלי" רכש את הבית הזה
ואת האחוזה סביבו לצורך הקמת האוניברסיטה העברית.
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יחידת חי"ש קטנה מגדוד מוריה שכללה  12איש .במהלך החודשים לאחר מכן הוקמה
שם מחלקת חי"ש וצורפו מקלע ומרגמה.
הדרך להר-הצופים עברה בשכונת שייך ג'ראח .זו גם הייתה הדרך ליישובים
נווה-יעקב ועטרות .מייד לאחר החלטת החלוקה הפכה הדרך לאחד ממוקדי הלחימה
בירושלים .בראשית ינואר  1948הופסקו הלימודים הסדירים באוניברסיטה .גם מצבם
של התושבים הערבים באזור היה יחסית רע ,וב 6-בינואר הודיע הש"י כי הם פינו
את השכונה ובמקומם השתכנו בה קבוצות של לוחמים ערבים .כל העובדים נסעו
להר-הצופים ובחזרה באוטובוסים משוריינים.
כאשר התקפות הערבים באזור גברו ,החליטה מפקדת המחוז לצאת להתקפת לילה
131
גדולה על ואדי ג'וז .הפעולה שנקראה מבצע "כרמל" הוטלה על גדוד "מוריה".

ניסיונות ראשונים לפירוז הר-הצופים
בגלל אופיים ההומניטרי והתרבותי של המוסדות בהר-הצופים נערכו ,ביוזמת נשיא
האוניברסיטה ד"ר מאגנס ,כמה פניות לגופים שונים בהצעה לפרז את המוסדות שעל
הר-הצופים .צעדים אלה לא תמיד תואמו עם גורמים מדיניים וצבאיים של היישוב.
אומנם כל ההצעות בנדון נדחו באותו זמן ,אך בשלב מאוחר יותר הכינו את הבסיס
לפירוז הר-הצופים.

 131ראו את מהלך הפעולה בפרק תשיעי.
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שיירה להר-הצופים.

השיירה להר-הצופים
ב 13-באפריל  1948התאספו האנשים שביקשו לעלות להר-הצופים בשיירה ליד
המרפאות של "הדסה" ברחוב הסולל במרכז ירושלים .שם המתינו שני אוטובוסים
משוריינים של חברת "המקשר" ,האחד לעובדי "הדסה" והשני לאנשי האוניברסיטה.
שני אמבולנסים משוריינים של "הדסה" התארגנו ברחוב הנביאים הסמוך ,שבאחד
מהם ישב ד"ר יסקי ,מנהל בית החולים "הדסה" ,עם אשתו פניה ועוד שישה רופאים.
 132אוסף העמותה לחללי חיל הקשר והתקשוב.

 | 184יעקב בעל־שם

נוסף לכך ,הצטרפו משאית שהובילה אספקה ל"הדסה" ושתי משאיות של "סולל בונה",
שהובילו להר חומרי ביצורים .שני משוריינים אבטחו את השיירה :מפקד השיירה
אשר רבינוביץ' (רהב) ותשעה אנשי פלוגת "נעם" איישו את משוריין החלוץ ,כאשר
מפקד משוריין המאסף היה ברוך מזרחי.
באותו יום מפקדת מחוז ירושלים התייחסה בעיקר לשיירת האספקה הגדולה שהגיעה
לעיר במסגרת מבצע "נחשון".
לש"י של מחוז ירושלים נודע על תגבור הכוחות הערביים באזור הר-הצופים .גם
תצפיתנים הבחינו בפעילות במסלול המעבר של השיירה ,אך כאשר אנשי המטה
של ה"הגנה" פנו לבריטים ,ענו להם כי בדקו את הדבר והערבים בכלל לא התכוונו
לתקוף .ראוי לציין שהדבר קרה לאחר שנהרג עבד אל קאדר אל חוסייני בקסטל.
המפקד הערבי של ואדי ג'וז קיבל מידע מקצין בריטי על מועד מעבר של השיירה
להר-הצופים ונערך למארב אליה ,וכן הניח על הדרך מוקש בעל מנגנון הפעלה
חשמלי .כך המתינו להגעת השיירה משעה  09:00באותו בוקר.
כאשר הגיעה השיירה לשייח ג'ראח ,הומטרה עליה אש עזה מעמדות הערבים.
משוריין הליווי השיב באש בלתי-יעילה ,שלא מנעה מהאויב להגיב .מן היריות נפגעו
צמיגי המכוניות והשיירה נשארה תקועה על אם הדרך ,בלי שיכלה להתקדם או
לסגת .החיילים הבריטים שהיו בסביבה התבוננו במחזה בלי לעשות דבר כדי לעזור
לנוסעי השיירה.
הידיעה על התקפת השיירה הועברה למפקדת ה"הגנה" בירושלים ,אשר ביקשה עזרה
של הצבא הבריטי .אומנם הבריטים הבטיחו לעזור ,אבל עדיין היו פסיביים וכנראה
שאף נהנו מכך .כאשר התברר שהבריטים מתמהמהים ,נעשה ניסיון לשלוח כוח צבאי
של ה"הגנה" כדי לחלץ את השיירה ,אך הוא היה קטן מדי ונשלח מאוחר מדי.
בסופו של דבר ,הכריעו הערבים את כוח הליווי של השיירה והעלו את המכוניות
באש .נרצחו  77מ 112-הנוסעים ,ביניהם ד"ר חיים יסקי ,מנהל בית החולים הדסה,
ונפצעו  .25זה היה אסון כבד ,שהשפיע קשות על היישוב היהודי בירושלים .שוב הוכח
כי אי-אפשר לסמוך על הבטחות הבריטים ,אבל האכזבה הייתה בעיקר מה"הגנה" ,על
כך שלא הצליחה לאבטח את השיירה כראוי.
ברשימותיו ,מפקד מחוז ירושלים ,אלוף דוד שאלתיאל ,כותב:
"עם צאת השיירה להר-הצופים נמסר ע"י נציג הצבא כי הדרך חופשית".
"כשהגיעה הידיעה שהשיירה הותקפה ונתונה במלכודת ,נשלחה למקום תגבורת
במשוריינים ,שכללה אנשי ירושלים אשר הוצאו מן העמדות ,וחלק ממלווי השיירה
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מהשפלה ,אשר העמידו משוריין לתפקיד זה .כוח התגבורת ניסה להציל את אנשי
השיירה המותקפת ,אך עזרת הבריטים לערבים במקרה זה לא הייתה פסיבית בלבד.
הם חסמו את הדרך להר-הצופים בפני התגבורת".
"בסיוע הבריטים ביצעו הערבים את תועבת 'שיירת הדסה' ,את נקמתם על דיר-
יאסין .יש לציין ,כי כל מוסדות היישוב – המחלקה המדינית של הסוכנות ,מוסדות
האוניברסיטה ו'הדסה' וקציני הקשר של 'ההגנה' – לא יכלו להניע את הבריגדיר
ג'ונס ,מפקד כוחות הצבא הבריטי בירושלים ,להפסיק את האש הערבית .אש זו
נורתה מצידי הכביש ומעל עמדות הבריטים בשיך-ג'ראח ,ובנוכחותם של חיילים
וקצינים בריטיים הציתו הערבים כלי רכב של השיירה ורצחו כל אדם ,אשר ניסה
להימלט מתוך הלהבות .רק לפנות ערב הגיע למקום בריגדיר ג'ונס עצמו ופקד על
החזרת הסדר ,ואכן הוחזר הסדר בן רגע".
אסון "שיירת הדסה" השאיר צלקת עמוקה בתודעה הציבורית .יש סברה כי כמה
מהמוחות המבריקים במדע הישראלי נספו בשיירה זו ושנים רבות לאחר מכן ,בעיקר
במלחמת סיני ב ,1956-נמנעו מלשלוח סטודנטים לפעילויות קרביות ,כדי "לא לאבד
עוד דור אחד של מדענים".
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בית חולים הר הצופים והאמבולנס השרוף

ב 20-באפריל ,כמה ימים לפני חג הפסח תש"ח ,שהו בהר-הצופים כ 900-איש660 ,
מהם היו בבית חולים "הדסה" .משיירה של שלוש משאיות עמוסות מצרכים לחג,
שיצאה ב 23-באפריל ממרכז העיר ,הגיעה רק משאית אחת להר-הצופים.

 133באדיבות ארכיון ז'בוטינסקי.
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ב 27-באפריל החל פינוי האנשים והציוד של בית חולים "הדסה הר-הצופים" בשיירות
של משאיות בליווי בריטי .בבית החולים על הר-הצופים נשאר צוות רפואי מצומצם,
וחלק מאנשי האוניברסיטה פונו.
באוניברסיטה כולם ניסו לחזור לפעילות שגרתית ,כולל שיעורי מעבדה ואף ריקודים
במועדון .כל יושבי הר-הצופים חגגו את ליל הסדר באולמות "הדסה" ,ובהמשך הערב
ערכו הסטודנטים נשף בבית הספר לאחיות.

ההיערכות בהר לקראת עזיבת הצבא הבריטי
מפקד הר-הצופים היה יואל מלכוב וסגנו מרדכי ארהרד ,שהיה מפקד אנשי החי"ש
בהר .מלכוב היה בעבר קבלן וקצין הנדסה בצבא הבריטי ,שהתייחס בעיקר לביצורים.
על פי דרישתו ,הובאו להר-הצופים  45פועלים של "סולל סונה" שעסקו בעבודות
ביצורים .תחת פיקודו עמד כוח אדם שכלל  202איש ושלושה מפעילי "צבר" .בהר-
הצופים היו מחסני נשק של ה"הגנה" ,שהוטמנו ב"סליקים" 52 :רובים ושני רובים
אנטי טנקים ,שלושה מקלעים 12 ,תתי-מקלעים ,מכונת ירי אחת ושתי מרגמות .כמות
התחמושת הייתה מעטה .ב 19-במאי בבוקר פרץ הלגיון הערבי את קו ההגנה היהודי
והשתלט על שייח' ג'ראח .נוסף לכך ,ב 22-במאי תקף את הר-הצופים .ההתקפה
נהדפה ולמרות החששות החלו בהר-הצופים להתרגל לשגרת ההפגזות ,ואף ארגנו
מסיבת ריקודים לאור נרות.
לאחר הקמת המדינה ,ב 15-במאי ,דנה הממשלה בהצעות שונות לגבי הר-הצופים .ב11-
ליוני החלה "ההפוגה הראשונה" .לאחר דיונים רבים ,ב 1-ביולי ,הודיע הרוזן ברנדוט,
המתווך מטעם באו"ם בירושלים ,על פירוז שטח הר-הצופים ,כולל האוניברסיטה ובית
חולים "הדסה" .שני המוסדות יימסרו לידי המשטרה הישראלית ,כאשר  120איש יקבעו
את סוגי הנשק .דוד שאלתיאל חתם על הסכם הפירוז ב 7-ביולי ,ולפיו בשטח היהודי
יהיו  85שוטרים יהודים חמושים ועשרים שוטרים מטעם האו"ם .לוחמי הר-הצופים
ירדו עם נשקם והשוטרים שהחליפו אותם עלו עם נשק ,כפי שסוכם .הסכם זה היה
בתוקף עד מלחמת ששת הימים.
כל שבועיים או שלושה שבועות עלו להר-הצופים שיירות משוריינות ממעבר
מנדלבאום עד ההר ובחזרה לוו על ידי חיילי האו"ם ,וכללו שוטרים ,דלק ומזון .בכל
שיירה היו  60שוטרים ואזרחים (חלקם סטודנטים ,כביכול) שעלו לתקופה של חודש
ימים .כך הוחלף מחצית הכוח הוותיק ומחציתו נשאר לחפיפה של שבועיים או שלושה
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עם הכוח שעלה בשיירה מירושלים .עם הזמן נבנתה סדרת "קיפודים" – עמדות הגנה
סביב המתחם.

מפת הקיפודים
האוטובוסים המשוריינים ממלחמת השחרור המשיכו להסיע שוטרים במשך  19שנה,
עד מלחמת ששת הימים .השוטרים היו עולים דרך מעבר מנדלבאום ,לאחר בדיקה
מדוקדקת ומשפילה של חפציהם האישיים וגופם מצד הירדנים ,שעשו זאת כדי למנוע
הברחת נשק חדש להר .הם היו פותחים גם את השקים וגם את ארגזי המזון שבמשאית
הנלווית לשיירה ונועצים בהם כידונים .שני ג'יפים של הלגיון הירדני ושני ג'יפים
מסוג וגוניר של האו"ם ליוו את האוטובוסים .בכל אוטובוס עמד לגיונר נושא נשק
ליד כל פתח של המשוריין .לשוטרים לא היה נשק והדריכו אותם לחטוף את נשקו
של הלגיונר ,אם הוא יתקיף את השיירה .אחד הסודות של ההר היה הימצאות של
נשק ותחמושת בכמויות גדולות מוכן להפעלה מיידית בדפנות המשוריינים.
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בשנים  1954-1953למפקדת המחוז היה ברור כי אי אפשר להמשיך ללא הקמתה של
יחידה מיוחדת שתהיה אחראית על הפעילות בהר-הצופים ,כולל פיתוח שיטות ודרכים
להבריח נשק ואמצעים נוספים ,על מנת להגן עליו נגד התקפה ,אם תתרחש ,ולהבטיח
הגנה על הכוח העולה להר-הצופים והיורד ממנו במשוריינים.
בשנת  1955הוחלט להקים יחידת "מצוף  – "247מובלעת הר-הצופים ,אשר תהווה
סגל קבע של בעלי תפקידים חיוניים עם מפקד קבוע .ב 1958-החלו החיילים לכנות
את מפקד ההר "המלך" ואת אנשי הסגל (שהיו בשירות סדיר) "נערי המלך" ,כינויים
שהשתמרו עד יום השחרור של ההר במלחמת ששת הימים.
היחידה מנתה כ 120-לוחמים ,כולל סגל של " 9-8נערי המלך" הסדירים והיתר
אזרחים עובדי צה"ל .מאז ומעולם החלפת הכוח כללה כמחצית מהאנשים ,כאשר
התחלפו הוותיקים יותר וחזרו לירושלים ,ואילו החדשים שהגיעו נשארו.
תפקיד הכוח היה לבצר את העמדות שנחפרו סביב מתחם האוניברסיטה ,לנהל את
תחום השמירה ולבצע "סיורי ריבונות" .על פי הסכמי ועדת שביתת הנשק ,נקבע גבול
בין ישראל לירדן ,שהקיף גם את הר-הצופים .על פי הקו שנקבע ,חלקים מסוימים
לא אוישו בכוח ישראלי ,אף שחלק מהם היו משטח ישראלי .לכן מפקדי הר-הצופים
והפיקוד קבעו שמדי פעם ייצאו אל השטחים ,שלא איישנו" ,סיורי ריבונות" ,שנקראו
גם "פטרול ריבונות" .כך ישראל הפגינה ריבונות ישראלית על השטח כולו .המובלעת
תוגברה בביצורים ,גידור ,מיקוש ,אנשים ונשק תוך כדי תחבולות וקשיים רבים.
מרבית הנשק והתחמושת הגיעה להר-הצופים באמצעות המשוריין הקטן "החכם",
בעל הגג הכפול .משלוחים נוספים הגיעו במבצעי חדירה נועזים של סיירת צנחנים
בראשית שנות ה.60-
הירדנים ,שהתכוננו ליוזמה צבאית ישראלית ליצירת רצף שטחי בהר-הצופים לבין
השארית של ירושלים המערבית ,הקימו ביצורים יציבים בגבעת התחמושת וביצרו
את גבעת המסתר ואת הגבעה הצרפתית.
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הנסיגה מעטרות ונווה-יעקב
ב 4-במרץ  1948יצאה מעטרות 134מחלקה מצומצמת של  19לוחמים מגדוד "מוריה"
בפיקודו של נועם גרוסמן ,כדי לתקוף את התחבורה הערבית בכביש רמאללה-שרון.
במרחק של שישה קילומטרים מעטרות הקיפו את היחידה לוחמים ערבים מכיוונים
שונים ,ותוך כדי התחמושת שלה אזלה 16 .גוויות הובאו להדסה ושרדו רק שלושה
סיירים ,שנשלחו להורות את הדרך חזרה.
ב 24-במרץ הוחלט לשלוח לוחמים צעירים מירושלים בשני אוטובוסים "משוריינים"
מ"תנובה" אל עטרות ונווה-יעקב .סמוך לשועפאט 135עלה האוטובוס הראשון על
מוקש ונתקע .האוטובוס השני המשיך בנסיעה ,אך נתקע במחסום שהערבים הציבו.
בחילופי אש ,שנמשכו כשעתיים ,נהרגו  14איש .מאוחר יותר הצבא הבריטי הגיע
למקום וחילץ את הפצועים ואת החללים .נראה שפעולה זו התרחשה במקום הפעילות
שנועדתי להישלח אליה בערב חג הפסח.
בנווה-יעקב ועטרות לא היה לחם ,אבל היה חלב בכמות רבה מרפת מקומית ,וגם
גבינה ופיתה ,שהוכנה מקמח דֹורה (מזון לפרות) .פעם זרקו ממטוס כמה שקי לחם.
היות שהיישוב היה דתי נדרשו הוראות מהרבנות ,שהגיעו מירושלים באמצעות קשר
מורס ,עד שהתאפשר לאחד התושבים לשחוט פרה אחת או שתיים .לאחר שפגז פגע
במכולת ,ניזוקו המצות והיין לארבע כוסות שהוכנו מבעוד מועד והמזון בפסח היה
אורז ,קטניות וחובזה (חלמית).
ב 10-במאי פינה הצבא הבריטי את הזקנים ואת הטף וגם את רוב הנשים .ב 13-במאי
ראינו את שיירת הנציב העליון הבריטי חולפת בכיוונה לשדה התעופה בקלנדיה
(עטרות) .למוחרת תקפו הערבים את עטרות במשך שעות רבות ומפקד המחוז ,דוד
שאלתיאל ,קיבל אישור מהפיקוד העליון של ה"הגנה" לפנות את היישוב .בליל שבת,
ה 14-במאי ,נטשו אנשי עטרות את יישובם והצטרפו לנווה-יעקב 57 .לוחמים הגיעו
עם נשקם לנווה-יעקב מעטרות ,שלמוחרת עלתה באש .תוכנית לייצור רצף מירושלים
לנווה-יעקב נדחתה ליום א' 16 ,במאי ,אך בבוקר באותו יום הותקפה נווה-יעקב קשות
מתותחים ,מרגמות ומקלעים .רוב הבתים נפגעו ומאות אנשי כנופיות התנפלו כדי
 134עטרות – מושב עובדים שהוקם ב 11 ,1919-קילומטר צפונית לירושלים ,על אדמה שרכשה
הקרן הקיימת לישראל ב .1912-התושבים הערבים מקלנדיה פינו אותו והחליפה אותם קבוצת
פועלים מהעלייה השנייה .ב 1948-היו בעטרות  48משפחות.
 135שכונה ערבית גדולה בצפון ירושלים (ראו ויקיפדיה ,שועפאט ,ערך עודכן ב.)13.12.17-
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לקחת שלל ולבזוז .לאחר  14שעות של לחימה שככה האש וחודש קשר האיתות עם
המגדל בבית וגן .בנווה-יעקב היו ארבעה הרוגים ופצועים רבים ,התחמושת כמעט
אזלה והאנשים היו עייפים.
בניגוד להחלטת הפיקוד העליון ,שהועברה בשם דוד שאלתיאל ,החליטו המפקדים
המקומיים לפנות את היישוב .לדעת שאלתיאל ,מטה נווה-יעקב לא ציית להוראות
להחזיק מעמד בגלל ההלם הפסיכולוגי כשנודע להם על נפילת גוש עציון .אנשי
נווה-יעקב לא האמינו שיוכלו לעמוד בפני הכוח הערבי הגדול שעלה עליהם ,וב17-
במאי ,בשעה  ,01:00יצאו לכיוון בית החולים "הדסה".
דבריו של האלחוטן 136צבי טל ,אשר נשאר בהר עד ל"הפוגה הראשונה":
"ארבעה החללים וכן ספרי התורה נטמנו בבורות שנחפרו בחיפזון וכוסו באבנים.
בקצה הכפר נערכו  164איש ,בהם  12פצועים על אלונקות ו 26-פצועים קל נשענים
על חבריהם .נטשנו את הכפר ויצאנו לדרך בחסות החשכה בואכה הר-הצופים.
מגני הר-הצופים יצאו לקראתנו וקלטו אותנו .אף שהר-הצופים עצמו היה נצור,
נשמנו לרווחה וחשנו כאילו הגענו אל המנוחה ,אם לא אל הנחלה".
חלק מהנסוגים מנווה יעקב ירדו ב 18-במאי לירושלים.
ב 19-במאי השתלט הלגיון על אזור שייח' ג'ראח ובית הספר לשוטרים ,שקודם
התקיף אותם כוח של אצ"ל ,ואנשי הר-הצופים הבינו שמצבם השתנה בבת אחת.
למרות התקפות חוזרות ונשנות מגני הר-הצופים החזיקו מעמד.

 136לימים שופט עליון.
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הקשר להר-הצופים
הקשר בין מפקדת הר-הצופים ל"קיפודים" התנהל באמצעות קווי טלפון.

137

מרשם קשר קווי מקורי בין המפקדה לקיפודים

כדי להבטיח את ביטחונם של הנצורים בהר-הצופים ,ובעיקר את ביטחון השיירות,
נדרשו אמצעים מיוחדים שלא יהיו גלויים ,גם לערבים וגם לקציני האו"ם המלווים.
לשם כך ,נרכש והובא להר מכשיר "ריטה" ,שנקרא גם מק 8000-וגם "מכשיר הקשר
הנאצי".
g gמכשיר קשר מהפכני זה של אותם ימים ,אשר פיתחו הנאצים במהלך מלחמת העולם
השנייה ,סומן בסמל צלב קרס וכינויו בצבא הגרמני היה  .Li Spr 80בחי"ק נקבע
לו שם הקוד "ריטה" וכינוי מק.8000-
g gהמכשיר פעל באפנון-דיבור ממיקרופון-פחם של קרן אור ממנורת חמישה ואט
עם מערכת פריזמות ,שאפשרה קליטת אותות במשקפת בטווח של  4-2קילומטר
בקו ראייה.
g gדב שטרן ,מש"ק קשר מ"נערי המלך" בין השנים  ,1962-1955היה הראשון שקיבל
את המכשיר המסווג "סודי ביותר" ,ורק מעטים היו שותפים לסוד.
 137העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
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g gנראה שהעבירו את המכשיר לארץ מגרמניה דרך שש ארצות.
g gהמכשיר הוצב על הר בחצובה ,שהייתה בעלת שלוש רגליים ,בבניין בית הספרים
הלאומי ,בחדרון קטן בכיפה שפנתה לכיוון מחנה שנלר.
g gהמכשיר השני הוצב במגדל של מחנה שנלר בחדר הפונה להר-הצופים.
g gבעורק זה הועברו שיחות סודיות ועם הזמן המערכת שוכללה ,כך שאפשרה העברת
שיחות מהטלפון של מפקד ההר לטלפון במשרדו של מפקד החטיבה.
כך אחד המפעילים מתאר את המערכת:
"המשקפת שממנה בוקעת קרן האור מוצבת על חצובה בעלת שלוש רגליים .המכשיר
והאוזניות על השולחן .בלתי ניתן להאזנה .הועברו דרכו שיחות סודיות וכל הקשור
למכשיר היה ממודר .שותפי סוד מעטים מאוד גם בהר וגם בחטיבה .המיקום – בניין
המשרדים מגדל 'המנזר' ,החדר פונה אל ההר .בהר-הצופים הוא ממוקם – בבית
הספרים הלאומי  ,1קומה 'מגנס' ,בחדר בקומה א' הפונה לכיוון בניין שנלר .במשך
השנים שוכללו האמצעים וניתן היה להעביר שיחות ישירות מטלפון מפקד ההר
לטלפון של מפקד החטיבה ,דרך ה'ריטה' כמובן".
במפגש של אנשים ,ששירתו בהר בתקופות שונות (שכונו "נערי המלך") ,סיפר אחד מהם:
"מכשיר הקשר הנאצי" היה צמד מכשירי קשר גרמניים שפעלו על קרן אור אינפרה-
אדום מחלון חדר בבניין במחנה שנלר ,גבוה מעל ואדי ג'וז ושייח' ג'ראח לחלון נגדי
בהר-הצופים .הודעה על תחילת קשר הייתה נשלחת בעזרת שתי מנורות מהבהבות
מעל מגדל הפעמון בשנלר או מכיוון ההר (אגב ,במגדל הפעמון היה גם המשדר
האזורי של גל'צ)".
"במשוריין ,שהעלה והוריד את ה'עובדים' והשוטרים ,היה מכשיר קשר סודי (מ.ק)6.
מותקן בתוך בלוק עץ שהוסווה כחלק ממערכת הבריח של דלת הנהג .תורן הדגל
בראש המשוריין הייתה האנטנה ששימשה את אחד הנוסעים שישב במשוריין היה
הקשר .כשחנה המשוריין בשנלר ,היה המכשיר מפורק ומובל בנרתיק כינור לבדיקה
ואחסון .בדלתות האוטובוסים המשוריינים עמדו חיילי לגיון להגן על הנוסעים ,וליד
כל חייל כזה ישב חייל ישראלי מוסווה כשוטר שתפקידו היה להשתלט על החייל
הירדני במקרה של היתקלות".
"בכל עלייה וירידה הושלך על האוטובוסים המשוריינים מטר אבנים כמעט לאורך
כל הדרך".
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משקפת מק8000-
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מק – 8000-המקמ"ש

חידוש עבודת המוסדות בהר-הצופים
לפי הסכם רודוס ,שנחתם ב 3-אפריל  ,1949החליטו הצדדים לחדש את עבודתם הסדירה
של המוסדות התרבותיים וההומניים שעל הר-הצופים וליצור גישה חופשית אליהם.
אולם למעשה ,האוניברסיטה העברית המשיכה לפעול בבניינים שונים בירושלים ובמשך
השנים נבנה קמפוס בגבעת רם .בית חולים "הדסה" הקים מערכת בניינים בירושלים,
וכך התנהלו הדברים עד מלחמת ששת הימים ב ,1967-כשנכבש ושוחרר הר-הצופים.

140

פורץ מחסום ,דגם תש"ח
 139העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
 140באדיבות מוזיאון הפלמ"ח
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פרק חמישה-עשר:

מאי 1948
הכרזת המדינה
חודש מאי  ,1948בו נתקבלה ההחלטה על הכרזת העצמאות ,עבר עלינו ,חיילי החי"ש
בירושלים ,ללא התרגשות לאומית יתרה .במבט לאחור ,נראה לי כי עיקר עיסוקנו היה
קיום – לצאת ל"פעולות" ולחזור מהן בשלום ,לאכול מזון בסיסי ולנוח לקראת המשימה
הבאה שתוטל עלינו .לא זכורים לי ויכוחים על הצורך בהכרזת המדינה ,או דיונים על
מטרות פוליטיות .לימודים פסקו מלהתקיים ועיקר מעיינינו היו בהישרדות .המחלקה פעלה
במרץ רב ,גם בפעולות רגליות וגם בקשר במק ,19-שהותקנו ברכבים ה"משוריינים"
– כלי רכב מסוגים שונים שדופנו בדפנות מתכת ועץ ,כדי לעצור כדורי רובה שנורו
אל כלי הרכב .מדי פעם צורפתי לאחת השיירות ,או ישבתי בתחנה המרכזת ותקשרתי
עם השיירה .אני זוכר כי באחד המקרים ,כשהייתי בקשר עם שיירה שיצאה לכיוון
"מחנה אלנבי" ,קיבלתי הודעה בהולה שמטוס סיור זיהה חוליה ערבית באזור "בית
הדפוס הממשלתי" (ליד תחנת הרכבת הישנה) ,ושמה מארב לשיירה העומדת לעבור
שם .מיהרתי להעביר את ההודעה למפקד השיירה ,והוא סובב את כלי הרכב ,כך
שניצלו נוסעי השיירה מהתקפת פתע .רשמתי לזכותי עוד פעילות שמנעה קורבנות.
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קשר עם שיירה

ב 13-במאי  1948נפל גוש עציון ובין השבויים היו רבים מחברי המחזור שלי במקווה-
ישראל ,שהצטרפו לקבוצת "עין צורים" .לימים פגשתי אחדים מהם ושוחחנו על
תקופת שביים בירדן.

 141מחבר הספר צילם את התמונה.
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היונוגרמה האחרונה מגוש עציון הנצור
לא זכורה לי "התרוממות נפש" בקרב חיילנו בעקבות הכרזת מדינת ישראל של דוד
בן-גוריון .ייתכן כי התכנסו במוסדות הלאומיים וחגגו את הכרזת המדינה ,אבל יכול
להיות שלנו ,החיילים ,כלל לא הגיעה הידיעה על כך ,ואם כן ,כנראה לא חשנו את
גודל השעה .האנגלים כבר עזבו את ירושלים ימים רבים לפני כן ואנו עסקנו בנתונים
להשתלטות על המתקנים שהם עזבו ,בעיקר אלה שבמרכז העיר.
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כוחות ה"הגנה" פורצים לבניין "ג'נרלי" במרכז ירושלים

פעולות ברחבי ירושלים
חיילי מחלקת הקשר שולבו בכל פעילויות גדודי החטיבה וסייעו לפעולות הלחימה
באמצעות קשר עם השכונות המנותקות .מפקד המחלקה ,רבי ,תדרך אותנו לקראת
כל פעילות ותחקר אותנו בשובנו .למיטב ידיעתי ,מילאנו את תפקידינו בכבוד ,למעט
מקרה אחד :באחת הפעולות ,כמדומני באזור רמת רחל ,עזבו שני קשרים את המחלקה
שאליה צורפו עוד טרם תחילת הפעולה .לא ברור לי אם נבהלו או לא הבינו ,אך לנו,
אנשי מחלקת הקשר ,מעשה זה סופר כ"בריחה מפעולה" .לפיכך הוחלט להחרים את
שני החברים ובמשך תקופה ארוכה איש לא דיבר איתם ולא ניהל איתם קשר .לא
ידוע לי אם ננקטו כלפיהם צעדים משמעתיים כלשהם ,אבל כולנו הרגשנו מבוישים,
כאילו זה קרה לכל אחד מאתנו.
ודאי שהדבר גורם לרבים מוותיקי מלחמת העצמאות לחזור ולשאול את עצמם מדי
יום עצמאות :היכן הייתי אז ,בשעת הכרזת העצמאות? מה זכור לי מהיום ההוא? כיצד
הגבתי לאירוע ההיסטורי? לנו ,חיילי מחלקת הקשר החטיבתית ,זה היה יום רגיל של
מנוחה בין הפעולות ,ואיני זוכר אף הודעה דרמטית או מסדר חגיגי לציון אירוע זה.
 142באדיבות מוזיאון הפלמ"ח .תצלום .5365
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ניסיונות פריצה לעיר העתיקה
עיקר הלחימה התמקד בעיר העתיקה ,כאשר הרובע היהודי היה נצור ונלחם על
קיומו .ערב צאתם של הבריטים ,שיצאו ב 13-במאי בערב ,היו ברובע כ 80-אנשי חי"ש
שהשתייכו לגדוד "מוריה" ,למעלה מ 25-אנשי אצ"ל ולח"י וכ 50-אנשי שירותים,
שכללו רופא ואחיות .לימים חברים סיפרו לי שלעיתים ישבו בשעות המנוחה וקראו
משירי ביאליק ,מתוך "כל כתבי ח.נ .ביאליק" ,שקיבלתי במתנה עם סיום לימודיי
במקווה-ישראל.
הנשק ברובע היהודי היה מועט והתחמושת דלה .לעומתם ,ניצב כוח אויב שכלל
 600חיילים ערבים מתנדבים ,אשר עברו אימון צבאי במדינות ערביות.

הרובע היהודי במלחמת העצמאות
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לחימה ברובע היהודי

על גבי המפה מצטייר הרובע כמעין טרפז בעל צלעות מרוסקות ופינות חתוכות.
אורך בסיסו התחתון כ 300-מטרים וצלעותיו כ 200-מטרים .סבך של רחובות צרים
ומתפתלים ,מבני מגורים רעועים ,שנראים כמטים ליפול ,וקירותיהם נשענים זה על
זה .ביניהם גם בניינים גדולים יחסית ויציבים עם חצרות :בתי כנסת ,ישיבות ומוסדות,
כאשר הגדול ביותר הוא בית החולים "משגב לדך" ,וכן בתי גבירים של שתי קומות
ואף שלוש .שמות הבניינים האלה ,שעליהם נקראו חלק מהרחובות הצרים ,נשמעים
כמליצה ממקורות היהדות הרבנית והחסידית .קשה לתאר כיצד הצטופפו שם למעלה
מעשרים אלף איש ,וחלק גורסים אף שלושים אלף יהודים ,בתקופת מלחמת העולם
הראשונה .בשלהי  1947התגוררו ברובע רק כאלפיים איש ,אוכלוסייה מעורבת
ממשפחות ויחידים ,בחורי ישיבה ו"כלי קודש" ,שקיבלו תמיכות ממוסדות דת בארץ
ובחו"ל ,וגם יהודים שעסקו במסחר זעיר ומלאכה ,למדו ושירתו בקודש .גם אנשי
ציבור ושירותים חברתיים חברו להם ,וביניהם רופאים ואחיות ואף סטודנטים .לעומת
זאת ,בעיר העתיקה ,בראשית מלחמת העצמאות ,התגוררו כ 20,000-ערבים.
 143באדיבות מכון ז'בוטינסקי.
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חומת העיר העתיקה במלחמת העצמאות

הבריטים יצאו מהעיר העתיקה ביום ה' ,ה 13-במאי בערב ,ומסרו את מפתחות שער-
ציון למוכתר של הרובע היהודי ,מרדכי ויינגרטן .למוחרת ,ביום העצמאות ,יצאו אף
מהארץ כולה .אז הרחיבו חיילי הרובע את תחום שליטתם סביב .ביום שבת .ה15-
במאי ,עדיין שרר שקט יחסי בעיר העתיקה .למוחרת ,ביום א' ,ה 16-במאי ,בעשר
בבוקר החלה הפגזה ,שכללה מטחי פצצות תבערה ,שגרמו לדליקות ,אשר שימשו
אות פתיחה למהלך קידום העמדות ,בו השתתפו כמאתיים לוחמים ערבים.
מטה הרובע שלח  24מברקים למטה המחוז ,שכללו דיווחים על הכורח לנטוש עמדות
בגלל התחמושת שאזלה ,על התרוקנות מלאי הפגזים והרימונים ובקשות לעזרה.
ב 16-במאי זומנו קציני גדוד "מוריה" אל מפקד המחוז דוד שאלתיאל ,אשר מסר
להם בחגיגיות דגל ש"עתיד להתנוסס על חומות העיר העתיקה" .באותו יום נערך
מסדר רב משתתפים בחצר מחנה שנלר ,ומג"ד "מוריה" הכריז בחגיגיות רבה כי "מחר
יתנוסס הדגל הזה על מגדל דוד" ,וקבע את תחילת הפעולות לשחרור העיר העתיקה.
 144באדיבות ארכיון ז'בוטינסקי
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התוכנית הייתה לכבוש את מגדל-דוד דרך פשפש בחומה החיצונית של המצודה.
תוכנית זו נולדה בעקבות מידע של הגיאוגרף דוד קלנר (עמירן) ,ששירת במחלקת
התכנון של המחוז באותה תקופה והכיר היטב את מסתורי העיר העתיקה .הוא מסר
על פשפש ששער ברזל היה בפתחו ,ועל מדרגות לולייניות שהובילו לפסגת המצודה.

ב 17-במאי צורפתי לכוח שיצא באוטובוסים "משוריינים" ובמשאיות "סנדוויץ'" לכיוון
חומת העיר העתיקה ,כמפעיל מק 19-שהותקן באחת המשאיות ,כדי לנהל את הקשר
145
האלחוטי עם המטה .חברי למחלקת הקשר ,אורי אפשטיין ,תיאר את מהלך הפעולה:
ירדנו לאוטובוסים המשוריינים והתחלנו לנסוע למרכז המסחרי ,לבית טאנוס ,שנועד
כנקודת-היערכות ליציאה אל שער יפו ולכיבוש מגדל-דוד.
עם היכנסנו לאוטובוס חדל מכשיר-האלחוט (מק )20-מלפעול .בעצם לא היה פלא
בדבר ,כי המכשיר היה מסוג שאינו מיועד לפעול במשוריינים 146,אך כיוון שכיתתנו
עמדה להתחלק בשעת פריצה לשתי חוליות ,שהיו צריכות לקיים קשר ביניהן,
 145ראו גיליון "במחנה".8.9.1949 ,
 146לוחות המתכת ש"שריינו" את האוטובוס גרמו למיסוך ולא אפשרו קשר תכ"ם מחוץ למכונית.
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הוחלט שעל המכשירים לקיים את הקשר כבר באוטובוסים ,על מנת לתאם את
רגע הירידה מהמכוניות .כך הוחלט והאלחוטאים פעלו בהתאם להוראות שקיבלו,
המכשירים – לאו דווקא.
נסענו לכיוון המרכז המסחרי .כאשר עברנו את בניין דוד ופנינו לעבר הי.מ.ק.א.
ורחוב ממילא ,התחלנו לשמוע את הקולות העגומים של יריות שגרתיות מהחומה
אל עבר ימין משה .פתאום הרגשנו כי מכוניתנו בודדת .האוטובוס השני ,שהיה צריך
לבוא בעקבותינו ,לא נראה .ניסינו לאתרו בעזרת מכשיר האלחוט ,אך זה הרי לא
פעל .לאחר אי-אלו היסוסים פנינו אחורה וחזרנו שלמים ובריאים לבית-ההסתדרות.
כעבור כמה דקות הופיע האוטובוס השני .הוא טעה בדרך ,חשב כי יש להתקדם
ברחוב צדדי אחר מזה שנסענו בו אנחנו .בינתיים חיכינו למה שעלול להתרחש.
המפקדים עלו לבית ההסתדרות כדי לנהל שיחות-טלפון ולקבל הוראות חדשות לאור
המצב שנוצר .השעה הייתה כבר  4לפנות בוקר ,ושחור הלילה הוחלף באפרוריות
משונה .איש לא הבין מדוע לא חוזרים לשנלר ,לישון .הרי למעשה כבר עבר הלילה.
היה זה באותם הזמנים בהם עדיין לא עלה על דעת איש כי לוחמה עלולה להתנהל
גם לאור יום.
המפקדים חזרו ,עלינו שוב למכוניות .הן התחילו שוב לזוז – לכיוון המרכז המסחרי.
אחדים ניסו להבין בקול רם :האם ננסה לדחוק ונספיק לערוך את ההתקפה עוד
לפני עלות השחר? או שמא בכל זאת נתקיף לאור היום? אפשרות אחרת לא נראתה,
שהרי אם נועדה ההתקפה רק ללילה הבא – לא יוציאו אותנו כבר עכשיו ,כשהאנשים
אפאתיים מעייפות ונרדמים בחגורם המלא במכונית המיטלטלת .נכנסנו לאחר
מרחובות המרכז המסחרי ,מאלה המובילים לכביש בית-לחם ולחומה .המכונית עלתה
על תיל שחסם את הרחוב ונעצרה .שמענו שוב את הצליפות השגרתיות מהחומה
אל עבר ימין משה .מייד אחר כך חדלנו לשמוע את הקולות הסתמיים ההם ,כיוון
שלאוזנינו הגיעו הקולות המוגדרים וענייניים יותר של כדורים המתדפקים על דפנות
המשוריין שלנו .מהחומה צלפו עלינו במתינות ובשוויון נפש .אם אי-פעם הייתה
ההפתעה גורם בתוכנית של התקפת הלילה על החומה ,הרי נתבטל עתה גורם זה
ללא ספק – אחת היא אם נתקוף מייד לאור היום או בלילה הבא .קפצנו מהמכונית
אל בית נטוש שבצד הרחוב .לא היה זה בית טאנוס ,שאליו היינו צריכים להגיע,
אלא סתם בית בקצהו האחר של אותו רחוב שבית טאנוס עמד בקצהו השני .עלינו
לקומה השנייה של אותו בית ,נכנסנו לדירה הנטושה והסתדרנו לאורך הקירות.
על הרצפה התגלגלה תמונה נטושה של המלך פארוק .בברז שבחדר האמבטיה היו

 | 204יעקב בעל־שם

מים נטושים – מים חיים .מעין פרפור אחרון של חיים שפעמו כאן לפני חצי שנה,
בימי נובמבר האחרונים ,כשהרסו את המרכז המסחרי .המוזר שבדבר היה כי דווקא
במקום זה – היחידי בירושלים כולה – מצאנו מים בברזים עכשיו ,ב 14-במאי (או
שמא היה זה ה 15-או ה ?16-איש מהנמצאים בחדר לא ידע זאת בדיוק).
חיכינו .מהעיר הביאו שני מכשירי-אלחוט חדשים ,כיוון שהודענו כי מכשירי
האלחוט שלנו לא פעלו במשוריינים .ניסינו אותם – בחדר .הם פעלו .רק בחדר
יכולנו לנסותם .לפנות ערב הביאו גם "ידיעות אחרונות" .קראנו בעיתון כי כוחות
ה"הגנה" יצאו למרכז המסחרי לשם התקפה על שער יפו" .כוחות ההגנה" – אלה
היו אנחנו .תמהנו ,אם גם הערבים ,במרחק  300מ' מאתנו ,על החומה ,קוראים את
"ידיעות אחרונות" .בעצם לא היה להם צורך בכך .הם ידעו כבר בלאו הכי כי אנו כאן.
עם חשכה הורגשה התעוררות מה .נשמעו פקודות .מפקדי הכיתות ריכזו סביבם
את אנשיהם ,סקרו אותם ,חילקו הוראות .ירדנו לקומת-קרקע והסתדרנו ליציאה.
כולם שמחו להניע את איבריהם .המ"פ (מוסה סלומון) בא לקראתי ,זורח כולו ומלא
ביטחון כרגיל (אז קראנו לזאת "שוויץ" – מוסה היה ידוע כ"שוויצר") ואמר" :זה
שיא הכיף! מחר נטייל בחוצות העיר העתיקה! אתה יודע מה זאת אומרת?" – "אתה
מבסוט?" שאלתי שאלה רטורית .כל אחד היה יכול לראות כי מוסה מבסוט – "ועוד
איך? זה הרגע אשר לו חיכיתי כל הזמן ,תאר לך – להשתתף בפעולה כזאת ".ונתן
לי טפיחה עצומה על הכתף.
משעה  11החלה הרעשת ה"דווידקות" 147על החומה – הרעשה של שלושה פגזים.
בלשון המונחים הטכנית קראו לזאת – ריכוך ...לנו היה נדמה ,כי זהו אות האזעקה
בשביל הערבים ,להודיעם כי עצם ההתקפה עומדת להתחיל.
עלינו לאוטובוסים המשוריינים ,שבאו לקחתנו .האוטובוס נתמלא עד אפס מקום.
מוסה ישב על ידי .התקדמנו לאורך הרחוב .השארנו את בית טאנוס משמאלנו,
ופנינו שמאלה ,במעלה כביש בית-לחם במקביל לחומה .על לוח השריון התחילו
להתדפק כדורים .נסענו לאט .לפנינו נסעה מכונית ג'.מ.סי .ובה החוליה הפורצת.
לפי התכנית ,היה על מכונית זו להתקרב לחומה ככל האפשר .על האנשים היה
לקפוץ מתוכה ,לפוצץ דלת-פלדה הסמוכה לשער יפו ,לפרוץ פנימה ולעלות חיש
מהר למגדל – ואנחנו אחריהם ,בעד הדלת הפרוצה – ולשלוט מהמגדל על השטח
" 147דוידקה" – מרגמה מתוצרת התעשייה הצבאית במלחמת העצמאות ,שנקראה על שם
דוד לייבוביץ ,מורה בבית הספר במקווה-ישראל (שהיה המורה של מחבר הספר למכניקה
חקלאית) .משקל המרגמה 800 :ק"ג ,משקל הפצצה 44 :ק"ג ,קצב האש :שתי פצצות לדקה.
טווח :ארבעה ק"מ.
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כדי שהתגבורת תוכל לבוא בעקבותינו מבית טאנוס ,להצטרף אלינו ולטהר את העיר
העתיקה כשאנו מחפים עליהם מהמגדל .בשעת הפעולה היה עלינו להיות קשורים
עם החוליה הפורצת בעזרת מכשיר האלחוט .ניסינו להתקשר איתם מהמשוריין
לג'.מ.סי .שלהם .לא קיבלנו תשובה .המכשירים – אלה שנבדקו קודם בחדר – לא
פעלו במשוריין .ניסינו להתקשר במכשיר שני עם מטה הפעולה והתגבורת שבבית
טאנוס .לא נשמעה תשובה .נסענו באיטיות ,הכדורים התדפקו על לוח-השריון,
התקדמנו לאורך הכביש .לפתע ראינו כי מכונית הגי'.אם.סי אינה נוסעת במישרין
אלא מיטלטלת כאילו נשתכר הנהג .צעקנו לתוך מכשיר האלחוט בכל כוחנו,
כאילו זה יועיל במשהו – רצינו לדעת מה קרה אצלם .אחר-כך קראנו בקולות
"עירומים" – ללא אלחוט .הם היו במרחק  20מ' מאתנו .לא שמענו תשובה .האש
המכוונת אלינו מהחומה הייתה כה צפופה עד כי השתיקה כל קול אחר .ראינו
את מכונית הגי'.מ.סי .עושה תנועה סיבובית ,חוזרת על עקביה וחוזרת בדרך בה
באה .מוסה קילל משהו עסיסי ופקד" :לחזור!" .תפקידנו היה להתקדם בעקבות
הג'.מ.סי .מתקן הנפץ לפריצת דלת-הפלדה היה אצלם .הם היו כפופים למוסה,
אך כיוון שהאלחוט לא פעל ,נשללה ממנו אפשרות הפיקוד עליהם .לא נותר לנו
אלא לחזור בעקבותיהם .הנהג היטה את המכונית ,ניסה להסתובב – ונעצר במקום.
קריאות מבוהלות נפלטו מפי האנשים" :מה קרה?" .מה שקרה היה כי הנהג קיבל
כדור .עוד מישהו קיבל כדור בסוף האוטובוס .קריאות עצבניות קראו לנהג הרזרבי.
ההוא ניגש להגה ,עשה שתי תנועות אמיצות במהלכים ,המכונית התחילה לנוע ,אך
לאחר זמן מועט נעצרה לחלוטין .הקריאות העצבניות ניסו לשדל את הנהג" :אתה
מוכרח לזוז! אתר מוכרח! אתה מבין?" .השידולים היו מכוונים כנראה כדי למנוע
יותר מאשר לנהג .הנהג רק ענה" :מה אתם חושבים – שאני רוצה להישאר כאן?".
אבל המכונית לא זזה במשהו .כל אותו זמן לא פסקו הכדורים מלהתדפק על לוח
השריון .השריון היה בלתי חדיר – דבר בלתי-שכיח בירושלים דאז .הכדורים לא
חדרו בעד השריון – אך כמה רסיסים וגם כדורים חדרו בחריצי האשנבים שבו.
המקלען ניסה את המגל"ד (מקלע מדגם מ.ג .)34 .המגל"ד השתעל בחצי צרור
והמקלען הכריז" :המקלע אינו פועל" .המקלע היה הנשק הכבד ביותר במכונית.
ניסינו להתקשר למטה בבית טאנוס ,כדי שישלחו עזרה ויחלצו אותנו מהמכונית,
אך לא קיבלנו תשובה .אחר כך נודע לנו כי הם קלטו את קריאותינו ,אך אנו לא
קלטנו את תשובותיהם ,אולם זה לא שינה במאומה ,כי בבית טאנוס בין כך ובין כך
לא ראו לעצמם כל אפשרות לעשות משהו לעזרתנו .לדידם ,היה הדבר כאילו לא
נתקבלו קריאותינו כלל .פתאום אמר מוסה" :חטפתי כדור" – ונשתתק.
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הייתה לי זו הפעם הראשונה בה ראיתי מפקד נפגע בפעולה שבה השתתפתי –
ונוכחתי לדעת מה פירושו של דבר .עד כה היו האנשים מרוסנים וממושמעים.
אומנם שררה דריכות במכונית – אך שלט גם סדר .שרר אפילו שקט יחסי .מוסה
שלט באנשים .כל אחד ידע את מקומו ,וכן ידע כי יש מי שנותן הוראות .יש מי
שאפשר לסמוך עליו .כל אחד ראה את עצמו פטור מלחשוב ואפילו מלדבר .מוסה
חשב ודיבר בשביל כולם .אך ברגע שהודיע כי נפצע והשתתק הותרו כל הרצועות.
כל אותה מתיחות שהייתה מרוסנת עד כה מצאה לה פורקן לפתע .האנשים התחילו
לצעוק – איש לא ידע מה ולמה – להשתולל ,לטפס הלוך וחזור ,וכל זה בחושך
הסמיך כשאי-אפשר לראות כלום ואפשר רק לשמוע את הקולות בתוך השחור –
בתוך המכונית הצרה והדחוסה אנשים עד אפס מקום ,כשמטר של כדורים ניתך
בלי הרף על השריון מבחוץ.
במוחי ניקר רק רעיון אחד ,בן שלוש מילים" :רק לא פאניקה! רק לא פאניקה!" .שלא
תפרוץ בהלה בצפיפות חשוכה זו ,שלא יצעקו ,שלא יאבדו את העשתונות .קראתי
בקולי האוטוריטטיבי ביותר" :שקט!" .לאחר שלוש קריאות כבר הבנתי בעצמי כי
הקריאות אינן אלא מוסיפות על הבהלה הקיימת וחדלתי.
נראה שרק דקות מועטות עברו כך .לא ייתכן כי באמת עבר זמן כה רב כפי שנראה
אז .היה חושך מוחלט .הכדורים הומטרו על המשוריין בלי הרף .מדי פעם בפעם
התפוצץ רימון בחוץ .הבנתי כי הזמן הנותר לנו נמדד בדקות .הייתה זו ודאות קרה
שחדרה בי – הכרה שכלית ומיושבת לחלוטין ,ללא שמץ של התרגשות ,פשוט עובדה
קיימת ,מעבר לגבולות הערעור או הוויכוח .היו אלה אולי הדקות השקטות שבחיי,
ישבתי על מושב האוטובוס שלי ,לא פצוע ,שלם בגופי וברוחי ,וידעתי כי עוד כמה
דקות נותרו לי לחיות .החשבון היה הגיוני וברור :הנה אנחנו ,מצטופפים ,כלואים,
מנותקים וכבולים בקופסה משוריינת צרה – אוטובוס בודד הניצב מול החומה,
מטרה בולטת לאש המכוונת אלינו .הייתה זו נקודה מתה לחלוטין .האפשרות של
עזרה מן החוץ הייתה משהו שלא עלה אפילו על הדעת .האפשרות שאנו נוכל עוד
לבצע פעילות כלשהי לא עלתה על הדעת אף היא .ישבנו וחיכינו – איש לא ידע
למה – למה שצריך לקרות .נתעוררה בי סקרנות-מה לדעת מה ואיך יקרה – כמי
שיושב בין הקהל בתיאטרון ברגע שכל חוטי העלילה נכנסו למבוא סתום .חברי
האלחוטאי שעל-ידי שאל אותי אם עליו להשמיד את מכשיר האלחוט .להשמיד
את המכשיר – זו הייתה הוראת הקבע למקרים כשלמכשיר או לאלחוטאי – או
לשניהם – נשקפת סכנה של נפילה בידי האויב .הבנתי כי הוא חושב על מה שחושב
גם אני .שאלתו הרגיזה אותי .לא היה לי חשק לענות .לא היה לי חשק לחשוב על
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השאלה וודאי שלא היה לי חשק להחליט .הרי אנו שווים בדרגה – למה לך לבקש
הוראות ממני – יחליט מה שיחליט ואל יכריח אותי לחשוב .ההיגיון אמר – להשמיד.
לא רציתי להודות בהיגיון ולתת לו שליטה עליי .שתקתי ועשיתי עצמי כלא שומע.
כעבור כמה דקות הצליח אברהמ'לה המ"כ ,סגנו של מוסה ,להשליט את קולו על
ההמולה .הייתה זו חוויה מיוחדת במינה – תוהו ובוהו המתחיל ללבוש צורת תבנית
מאורגנת ,תבנית הארגון של יחיד העומד מול רבים" .חברים ",אמר אברהמ'לה .הוא
באמת אמר "חברים" – כמו באסיפת-חברים בתנועה .נראה שגם הוא טעם את טעם
ההנאה שבהתהוותה של צורה מאורגנת והשתלטותה" .לא נוכל לאבד זמן .לפנינו
שתי דרכים :להישאר כאן ולהגן על המכונית עד טיפת דמנו האחרונה ,או – לעזוב
את המכונית ולסגת" .כיוון שנאמרו המילים ,עברה נקודת המשבר ,המצב נראה
לפתע בקומיות מוזרה" .להגן על המכונית" ודווקא "עד טיפת דמנו האחרונה" ,וזאת
במכונית שאין להזיזה ממקומה ,בודדת ובולטת מול החומה ,כשהמקלע מקולקל
והאלחוט אינו פועל" .להגן על המכונית" – לשם מה? מי צריך את המכונית ,בכלל?
מי עוד ישתמש בה? האנשים התחילו לקום ולזוז לכיוון הדלת .קמה מבוכה .איש לא
ידע לאיזה כיוון לקפוץ .איש לא ידע היכן החומה ,היכן העיר והיכן נחנו .האנשים
נתפקקו ליד הדלת ולא ידעו לאן יזוזו.
באותו רגע היה זה מוסה ,שעם כל היותו פצוע ותשוש קנה לעצמו את הזכות על
הצלת חייהם של כל אלה שהיו באוטובוס .הוא כבר איבד דם לרוב ושכב על הספסל,
מצומק ומכווץ כולו .עתה החל מתנועע וביקש מים .לאחר ששתה החל מדבר .כמילת
קסם נפלה ההברה ונמסרה מהקרוב לזה שבפינה המרוחקת ביותר של המכונית:
"מוסה רוצה לדבר" .תוך כדי חלק של שנייה השתררה דומיה במכונית .הגה לא
נשמע .מוסה אמר שש מילים" :קיפצו בכיוון של אף המכונית .הצליחו!" .הרגשה
איתנה של ביטחון מילאה את חלל המכונית .הראשון קפץ החוצה כשמישהו יורה
בסטן מהמכונית לעבר החומה ,כאשליה של "חיפוי" .קפצנו בזה אחר זה ,בכיוון
האף של המכונית.
דרך החזרה לעמדותינו – דרך שאיש לא ידע אותה ,בשטח שאיש לא התמצא בו ,אל
עמדות שאיש לא ידע היכן הן והיכן עמדות הערבים – זוהי פרשת הרפתקאות משלה.
כעבור כמה שעות הגיע מוסה לבסיס .בבוקר הודיעו כי שרידים של אוטובוס שרוף
נראים על הכביש מול מגדל-דוד.
מוסה מת כעבור ימים אחדים בבית החולים.
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148

לפני היציאה

אני צורפתי לכוח שאמור היה להתאסף ליד בית טאנוס 149.הפעלתי את מכשיר מק,19-
שניהל קשר עם המפקדה ,בזכות אנטנה חיצונית שהותקנה שם .בגלל טעות של
מורה דרך ,נכנסה השיירה לרחוב שכולו היה חשוף לחומה .הערבים פתחו באש חזקה
ורבים מהכדורים חדרו למשאית שהייתי בה .הלוחמים התחילו לנטוש את כלי הרכב
והתחבאו בחנויות הריקות שברחוב .החלטתי שעליי להישאר צמוד למכשיר הקשר,
שלא היה ניתן להוריד מכלי הרכב ,אף שלא קיבלתי פקודה ישירה לעשות זאת .כך
שכבתי במשך כמה שעות על רצפת המכונית ,העברתי בצעקות את התשדורות ואת
התשובות שקיבלתי מהמפקדים ,שלא יכולתי לראותם ונשמעו בקושי .רק כאשר ירדה
החשכה חולץ הרכב שבו שהיתי ,וכך חזרנו לבסיס .גם הלל וחברים נוספים ממחלקת
הקשר השתתפו בפעולה זו ונכזבו מאי הצלחתה.
בספר ,שערך השופט יוסף שפירא (לימים מבקר המדינה) ,על פי מסמכיו של דוד
שאלתיאל ,כתוב:
"הפריצה הראשונה נועדה ללילה שבין ה 16-ל 17-במאי .בישיבה במטה 'עציוני'
השתתפו שני מפקדים מהפלמ"ח – יוסף טבנקין ויצחק רבין .בישיבה זו סוכם כי
 148מחבר הספר צילם את התמונה.
 149היום בנויה שם שכונת מגורים מפוארת.
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כוחות 'עציוני' יפרצו לעיר העתיקה דרך שער יפו כדי להשתלט עליה ולשחרר
את אנשי הרובע הנצורים ,ואילו כוח של חטיבת 'הראל' יתקוף אותה שעה את
הר ציון ומשם את העיר העתיקה .החדירה דרך שער יפו הייתה צריכה להתבצע
ע"י פריצת פשפש בלתי מאובטח בחומת מצודת דוד .חבלנים צריכים היו לפרוץ
פתח זה ואחר-כך להמשיך ולכבוש את שער יפו מעורפו .נודע ,כי כוח ערבי קטן,
שהוערך בשתי כיתות עם שני מקלעים חונה במצודה ,ולפיכך יוכל הכוח לפרוץ
בחיפוי משוריינים ,דרך הפתח בחומה ,להפתיע את כוח האויב .התוכנית הייתה
להתקרב בחסות החשכה עד החומה הנמוכה ולהצמיד את ה'טורפדו-בונגלור'
לשכבה שסגרה על הפתח ולפוצצה.
התוכנית לא יצאה אל הפועל בגלל איחור במועד היציאה .המשוריינים ,שהיו
אמורים להשתתף בפעולה ,לא הגיעו מאחר שהם טעו בדרך ונקלעו למקום אחר.
הכוח הפורץ הגיע אל היעד אחרי שעלה השחר והחמיץ את גורם ההפתעה .נפתחה
עליו אש תופת.
ניסיון נוסף נעשה למוחרת בלילה .הפקודה הייתה לבצע את אותה המשימה ובאותה
שיטה ,ושוב נכשלה התוכנית .בטרם הגיע הכוח לחומות העיר העריכו הערבים
שהוא נערך להתקפת מצח על שער יפו והנחיתו עליו מהלומה כבדה .כדור שפגע
בצופר של אחד מכלי הרכב גרם לצפירה ממושכת ,ותוך מהומה זו ושריקת כדורים
היה צורך לחלץ את הפצועים ולהחזירם לבסיס היציאה ".כך סיכם מאיר אביזוהר
בספרו" :הדגל לא הונף על המגדל" ,ואנחנו חזרנו לבסיסנו במחנה שנלר.
בלילה שבין ה 18-ל 19-במאי פרצה יחידת הפלמ"ח את שער ציון והקימה קשר עם
יהודי הרובע היהודי .הוויכוח האם על כוח הפלמ"ח להישאר בעיר העתיקה או לעזוב
החל כבר ביום הפריצה .הוויכוחים לא פסקו גם לאחר נסיגת כוח הפלמ"ח משער
ציון ומהפרוזדור המוביל לעיר העתיקה.
מסכם הדו"ח של דוד שאלתיאל" :ניסיונות פריצה נוספים לעיר העתיקה כדי להגיע
לרובע היהודי ולכבוש את העיר העתיקה נעשו כמעט מדי יום עד  28במאי  ,1948היום
בו נכנע הרובע היהודי".
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כניעת הרובע היהודי (ראו נספח )2
ביום שישי 28 ,במאי  ,1948בשעה  16:36אחה"צ ,חתם משה רוסק ,מפקדו האחרון של
הרובע היהודי ,עם עבדאללה א-תל ,מפקד הכוח הערבי ,על כתב הכניעה של הרובע
היהודי ומגניו בפני הלגיון הערבי .נראה שנפילת הרובע היהודי בתש"ח היה הכישלון
הצורב ביותר שנחלנו במלחמה.
נוסח ההסכם כלל:
g gהתפרקות מנשק ומסירתו לצד השני
g gלקיחת כל הגברים הלוחמים כשבויי מלחמה
g gהזקנים ,הנשים והילדים ואלה שפצעיהם קשים יורשו לצאת לשכונות היהודיות
בירושלים החדשה באמצעות הצלב האדום
g gהמפקד הערבי מתחייב להגן על חייהם של כל היהודים הנכנעים
g gהלגיון הערבי יכבוש את השכונה היהודית בעיר העתיקה
במקום נמצאו כ 30-גברים לוחמים שיכלו לעמוד על רגליהם ,עוד  100היו מוטלים
פצועים ו 34-חללים הונחו בקבר אחים סמוך ,ויחד איתם היו כ 1600-אזרחים .באותו
ערב שבת כמה מאות זקנים ,נשים וילדים עברו את שער ציון ולמוחרת ,ביום שבת,
יצאו עוד כמה עשרות פצועים ,רובם קשה ,חלק מאנשי הצוות הרפואי ,שטיפלו בהם,
ועוד כמה מאות מתושבי הרובע .עד צאת השבת לא נותר אף יהודי בין החומות.
בסך הכול חלפו בשער ציון  120תינוקות 400 ,בני  2עד  700 ,14נשים וזקנים ו60-
פצועים .דרך שער האריות הובלו כ 280-שבויים מכל הגילאים (אחד מהם היה בן
 )82אל עבר הירדן.
תמו שישה חודשי מצור (ערבי ובריטי) ,ובחודש האחרון היו  13יום של לחימה
כמעט רצופה.
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קשר למטה הכללי
הקשר האלחוטי בין חטיבת ירושלים למטה הכללי התנהל במורס והתעורר רצון עז
לקיום קשר דיבור .מבחינת הטווח הנומינלי של המכשירים שלנו ,לא יכולנו לאפשר
קשר כזה באיכות טובה שיוביל לשיחה בין מפקדים.
במחלקת הקשר פיתחנו "שיטה" משלנו לקשר דיבור במק 20-בין ירושלים לרמת גן.
ידענו שהמטכ"ל נמצא ברמת גן במבנה גבוה והנחנו שלמרות העוצמה הנמוכה ,והטווח
בין המכשירים ,אם נכוון את האנטנות כראוי ,ניתן יהיה להקים קשר ,וכך עשינו .תיאמנו
עם אנשי פלוגת הקשר במטכ"ל להציב מכשיר מק 20-עם אנטנה ארוכה ,במצב אופקי,
במקום גבוה ,על מגדל שנבנה ליד המפקדה ברמת גן .עלינו על הגג הגבוה ביותר
שבמחנה שנלר ,הנחנו את מכשיר מק 20-עם אנטנה ארוכה על גבי קסדה הפוכה ולאט
לאט סובבנה את הקסדה עם המכשיר האופקי עד שהצלחנו לקיים שיחה ש"רמת האותות"
(המונח שהיה שגור אז לעוצמת הקליטה) שלה הייתה סבירה.
ב 28-במאי הייתי אחראי להקמת הקשר במק 20-עם המטה הכללי ברמת-גן ,והודיעה
מפקדת המחוז כי מבקשים לדבר עם ראש המטה הכללי .לאחר שכיוונתי כראוי את
המכשיר והקפדתי שלא יזוז אף במילימטר ,הגיע שלישו של שאלתיאל ישורון שיף ,ואילו
מהמטה הכללי הגיע יגאל ידין ,ראש אגף המבצעים של צה"ל ,כדי לדבר במכשיר קשר.
לימים ,ראיתי סרט שצולם ברמת גן שבו יגאל ידין מטפס לראש מגדל ,ממנו הופעל
מכשיר המק 20-שהתקשר אתנו.
על פי התדרוך ,הזהרתי את ישורון שיף כי "האויב מאזין" ועדיף שידבר בקודים ,ולאחר
מכן הוא לקח את השפופרת והודיע" :הלו ידין ,הלו ידין ,כאן ישורון .ה'עין-עין' נכנעה".
זו הייתה הודעה רשמית של מטה מחוז ירושלים למטה הכללי של צה"ל ,כי הרובע היהודי
בעיר העתיקה נכנע ולוחמיו ויושביו נלקחו בשבי.
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פרק שישה-עשר:

דרך בורמה
מעבר השיירות
עם כיבוש הקסטל ,לכאורה נפתח מחדש הכביש לירושלים .בליל  7/8באפריל הקימו
הערבים מחסומים גדולים סביב שער הגיא ,אך פירק אותם הצבא הבריטי .למרות זאת,
הריכוזים הערביים בבית סוריק וברכס קולוניה ,עדיין איימו על התחבורה בכביש.
כדי להבטיח את מעבר השיירות ,בליל  11/10באפריל כבש הפלמ"ח את הכפר
קולוניה ופוצץ את בתיו .ב 11-באפריל עברה שיירה בת  200משאיות ,שנשאו מזון
שנקנה במרוכז ועדת המצב של ירושלים.
עם סיום מבצע "נחשון" ,שמעון אבידן פיקד שוב על חטיבת גבעתי ,וב 12-באפריל
הועבר הפיקוד על הדרך לירושלים ליצחק רבין ,שפיקד על שני גדודי פלמ"ח :הגדוד
הרביעי בפיקודו של יוסף טבנקין והגדוד החמישי בפיקודו של מנחם רוסק .הפעילות
הראשונה של כוחות "הראל" הייתה כיבוש הכפר סריס בליל  16/15באפריל.
לפיכך ב 17-באפריל עברה שיירה של  227משאיות .ב 20-באפריל עלתה לירושלים
שיירה של  250משאיות ,ארבעה אוטובוסים ,שלוש מוניות ורכב ליווי קל ,שכללה את
בן-גוריון ,יצחק שדה ,יצחק רבין וכן  200חיילים מהגדוד החמישי ופלוגה מהגדוד
הרביעי .בגלל המסע האיטי של השיירה התארגנו הערבים להתקפות ,אשר גרמו ל15-
הרוגים ו 44-פצועים ,שהועברו לקריית ענבים .השיירה סבלה מחוסר קשר ,כיוון
שבמרבית המשוריינים נעדרו מכשירי קשר .עם העברת חטיבת הראל לירושלים,

 | 214יעקב בעל־שם

הערבים השתלטו על הכביש ושאלתיאל דיווח" :בשער הגיא ריכוזים גדולים .הדרך
פוצצה בשלושה מקומות .פוצץ הגשר ליד דיר איוב".

מבצע "מכבי"
בראשית מאי ,לאור הניסיון שרכשנו ,תוכננה השתלטות ותפיסת קבע של המשלטים
משני צידי הכביש לירושלים .חטיבת "הראל" נועדה לכבוש את בית-מחסיר ,אך הקטע
בין מנזר לטרון לשער הגיא היה חשוף לאויב .ב 9-במאי ידין שיגר לרבין" :את בית
מחסיר יש לקחת בכל מחיר .אני חוזר :בכל מחיר" .באותו לילה עלו כוחות בסיוע
"דווידקה" וכבשו את גבעת המסרק ,ובבוקר שלמוחרת נכבש הכפר דיר מחסיר ו100-
בתים בכפר פוצצו .הכוחות הערביים נכללו בצבא ההצלה של פאוזי קאוקג' (כוח
מתנדבים בין-ערבי שהוקם בעיקר ביוזמת סוריה ועירק).
בין  9ל 11-במאי התנהלו קרבות בלתי פוסקים וכוח "גבעתי" ,שהצטרף ללחימה,
איבד  10הרוגים ו 26-פצועים .ב 11-במאי הבריטים עזבו את בסיסיהם שהיו באזור.
כוחותינו תפסו את המבנים בסריס ,ואילו את גבעת הרדאר ,שנמסרה לערבים ,כבשו
בליל  13/12במאי.
ב 13-במאי חל שלב ב' של מבצע מכבי וחטיבת גבעתי הייתה אמורה לפתוח את
הדרך לירושלים בתיאום עם חטיבת הראל .ב 14-במאי יצאו הבריטים לרמאללה וב15-
במאי בבוקר עזבו יחידות צבא קאוקג'י את האזור וחזרו לסוריה .בין  15ל 17-במאי
למעשה נוצר חלל ריק בין לטרון לשער-הגיא ,אך הדבר לא נוצל.
בצד הערבי לחמו באזור  3,300חיילים מהלגיון וכ 1000-מתנדבים מול כ1800-
לוחמים של "הראל"" ,בית-חורון" של "עציוני" וגדוד  52של "גבעתי" .הלגיון החזיק
בתותחי שדה ותותחי נ"ט.
בליל  18/17במאי יצאה שיירה צבאית עם נשק ותחמושת לכיוון ירושלים .רק 18
מ 35-משאיות דיזל ,שרוכזו בחולדה ,נסעו לקריית ענבים ,וזה היה הניסיון האחרון
להעביר שיירה במסגרת מבצע "מכבי" .שרידי הרכב הפזורים בקטע סריס-שער הגיא
הם עדות אילמת למאבק ההרואי על הדרך לירושלים.
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פריצת דרך בורמה
כשלון הפעולה הצבאית לפתיחת הדרך לירושלים היטה את המאמצים למבצע הנדסי
של פריצת דרך חלופית מדרום למובלעת לטרון ולהסרת קטע כביש ,שלא אפשר
העברת אספקה לירושלים .במהלך המחצית השנייה של חודש מאי האספקה לירושלים
הייתה תלויה בחיל האוויר הקטן שלנו .כבר ב 22-באפריל הוכשר מסלול נחיתה בעמק-
המצלבה ,אך רק מטוסים קלים יכלו לנחות בו עם מטען של עד  80ק"ג .בסוף מאי
חיל האוויר הישראלי הצניח תחמושת ,אך חלקה נפל מחוץ לגבולות העיר היהודית.
ב 28-במאי הושלם כיבוש הכפרים בית-ג'יז ובית-סוסין והתהווה שטח רצוף
בשליטתנו – מחולדה ועד שער הגיא .חוליית סיירים ראשונה עברה דרך הפרוזדור
בליל  22/21במאי והגיעה לחולדה בשלום .בליל  29/28במאי נשלחה לחטיבת "הראל"
תגבורת של  150איש ,אשר צעדה במסע לילי דרך רצועה זו מחולדה לשער-הגיא,
ועמוס חורב 150ליווה אותה דרך ארוכה בג'יפ.

 150לימים אלוף ונשיא הטכניון.
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בהרצאה שנשא באתר העמותה להנצחת חיילי הקשר והתקשוב ,לקראת השקת
המהדורה הראשונה של הספר הנוכחי ,תיאר אלוף (מיל') עמוס חורב את תחילת
"דרך בורמה":
"יצאתי מירושלים במטרה להביא תחמושת והוטל עליי לפגוש בדרכי את מיקי
סטון – האלוף דוד מרכוס (קולונל בצבא ארצות-הברית) ,שהגיע לישראל למתן
סיוע ,הדרכה ועצה ,ומונה במאי  1948למפקד חזית ירושלים .עליתי אתו ל'מצפה
הראל' של היום וציינתי כי חייבים לפרוץ דרך מהשפלה שלא תהיה גלויה לערבים.
המשכתי בדרכי ,וכאשר הוברר כי אין אפשרות להסעת תחמושת ,גייסנו  150איש
וכל אחד נשא פגז אחד עד למקום שבו חיכה רכב לירושלים.
חיפושנו אחר מסלול כשיר לרכב .יצאתי יחד עם גברוש (גבריאל רפפורט – לוחם
ומפקד בפלמ"ח) בג'יפ ,כדי למצוא תוואי מתאים ,אך נתקענו בטרסה שממנה לא
יכולנו להמשיך ,ושם בילינו את הלילה .עם שחר שמענו רעש ולפתע הופיע ג'יפ
נהוג בידי "רעננה" (אליהו סלע ,קצין המבצעים של חטיבת 'הראל') ונוכחנו שזהו
התוואי הדרוש.
נסענו למטה הכללי ברמת גן ,גייסנו  13ג'יפים ,והטענו אותם בתחמושת וחומרי
רפואה ויצאנו מייד לדרך .בלילה הבא השיירה יצאה לכיוון בית סוסין והמשיכה
בתוואי שמצאנו .היה קטע שבו רק "גברוש" הצליח לנהוג ואף ג'יפ אחד התהפך .כך
המשכנו לירושלים .בדרך עמד חקלאי עם ארגזי מלפפונים ,קניתי ממנו שני ארגזים
ובהגיענו לירושלים מסרתי אותם למטבח של מחנה שנלר .חיילי "עציוני" עוד זוכרים
כי ביום שנודע על פריצת הדרך ,כל חייל קיבל פרוסת מלפפון בארוחת הצוהריים.
מייד התחלנו להקים קו מים בתוואי שמצאנו וציוד כבד נשלח לשם כדי לשפר
את אפשרויות הנסיעה במסלול ,אם כי עדיין אפשר היה לעבוד בתוואי רק בג'יפ".
ב 29-במאי יצאה קבוצה הנדסית של חטיבה שבע אל השטח ,כדי לקבוע את התוואי
לדרך שתחבר את חולדה עם שער-הגיא ועם הכביש לירושלים ,בדרך שתבטיח הסתרה
מלאה מהאויב המחזיק במשלטי לטרון .ב 30-במאי הגיע דחפור והופעל כבר באותו
יום .בליל  31במאי 1 /ביוני נעשה מאמץ מהיר להתקין את הדרך ,אך הרצועה שבה
ניתן לתמרן בפילוס הייתה צרה למדיי .רק שיירות של ג'יפים יכלו לעבור ,אך היו
קטעים שבהם נאלצו הנוסעים לרדת מהג'יפים ,לשאת בידיהם את המטען ולדחוף
את כלי הרכב על גבי הסלעים והמהמורות .כך נפרצה "דרך בורמה" ,אשר נקראה
גם "דרך שבע" ואשר שינתה את פני המערכה על ירושלים.
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בליל  4/3ביוני הובאה יחידת סבלים שמנתה  200אנשי חי"ם מתל-אביב 200 .סבלים
מירושלים הוסעו במשאיות אל שער-הגיא ומשם צעדו עד בית-סוסין .הוטל עליהם
להעביר במשך הלילה ארגזי תחמושת 100 ,רובים ומרגמה  3אינץ' .כל סבל נשא מטען
של  20ק"ג לאורך נתיב של ארבעה קילומטרים .הפעולה בוצעה בהצלחה .להעברת
הנשק ,התחמושת והמזון גויסו  21ג'יפים 400 ,סבלים ו 26-פרדות.
מירושלים הגיעו חוצבים כדי לעקור את הסלעים וגם יחידת הנדסה מחיפה הוחשה,
עם ציודה הכבד .ב 8-ביוני נכנס סולל-בונה לעבודת שיפוץ הדרך בתנופה רבה.
הדחיפות נבעה לא רק מהצורך בתחמושת ובמזון ,אלא גם מהעובדה שבינתיים נקבעה
הפוגה בקרבות ,שהייתה אמורה להתחיל ב 11-ליוני ,ואחד מסעיפי ההסכם אסר על
סלילת דרכים .ב 11-ביוני הסתיים השלב הראשון של הכשרת הדרך ,ובאותו יום
נסעו בה כמה משאיות טעונות שקי קמח .טרקטור כבד ניצב בראש ההר כדי לגרור
את המשאיות ,שמנועיהן בגדו בהן בעליות הקשות .רק ב 14-ביוני הושלמה העבודה
ונפתחה הדרך למעבר משאיות ללא עזרת טרקטור .באותו יום מפקח מטעם האו"ם
סייר לאורך כל דרך בורמה ,ואישר את קיומה.
כשהחלה ההפוגה ,יכלו שיירות מזון לעבור בכביש הראשי תחת פיקוח או"ם,
מחולדה עד שער הגיא ,דרך מובלעת לטרון .משלוחים בלתי מבוקרים עברו בלילות
דרך בורמה ,וביניהם גם משלוחי נשק.

151

שיירה בדרך בורמה
 151באדיבות מוזיאון הפלמ"ח
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על דרך בורמה מספר דב יוסף:
"רק פער של ארבעה מילין הפריד בין האזור הכבוש על ידינו לבין בית-סוסין .שוב
עברו את השטח המפריד בג'יפ ,והתברר שאין בכך קושי מיוחד לגבי רוב הדרך.
אולם בשטח זה ,לאורך שני קילומטרים לערך ,במורד אל כביש ירושלים-הרטוב
מדרום לשער הגיא ,לא היה קיים אפילו שביל ,והמדרון תלול מאוד ומכוסה סלעים.
ברור היה ששום ג'יפ לא יחזיק מעמד לאחר שיעבור פעם שנייה לאורך שטח זה.
מהנדסים התחילו בעבודה ,ושני שבועות יקרים עברו בניסיון לתקן את המצב
באמצעות דחפור...
לאחר שהדחפורים עשו את עבודת היישור הקשה במשך חמישה שבועות ,ולאחר
ששיטחנו רשתות ברזל על הקרקע ,הרחבנו עוז וסיכנו משלוח של כמה כלי רכב
במדרון התלול ביותר .הדחפורים תמכו ועזרו לכלי הרכב לחזור ולעלות במעלה ההר.
כן שלחנו לילה לילה מירושלים כמה מאות חוצבים מאומנים לעזור בסלילת הדרך.
קו-צינורות הונח במורד ההר ,ודרכו הוזרם דלק ממכלים שבראש ההר למכליות
שחיכו בכביש ירושלים .דרך זו ,שהאבק בה הגיע עד לצירי הגלגלים והתרומם
בעננים עבור כל משאית ,שהושבחה לאט-לאט ובהגיעה ההפוגה הראשונה כבר
הוסר על ידה המצור מעל ירושלים".

קשרים לך – ירושלים רבתי | 219

"דרך בורמה"

 | 220יעקב בעל־שם

ההפוגה הראשונה
ב 11-ביוני  1948בשעה  10:00נכנסה לתוקף ההפוגה הראשונה ,שהרגישו אותה
הלוחמים בעיקר עקב שיפור איכות המזון ,שנבע מכניסתן של שיירות מזון אשר
הגיעו דרך "בורמה".
כדי לבטא מהו שיפור איכות המזון ,אציין רק שביום הראשון להפוגה קיבל כל אחד
מאתנו פרוסת עגבנייה או מלפפון בארוחת הצוהריים – אחד מהם לבחירה .כך גילינו
שהגיעו ירקות לירושלים .בהרצאה של אלוף (מיל) עמוס חורב 65 ,שנה לאחר מלחמת
העצמאות ,הוא הזכיר כי כאשר עבר עם הג'יפ בדרך בורמה ראה חקלאי העומד ומוכר
מלפפונים .הוא קנה ממנו שני ארגזי מלפפונים והביא אותם למטבח של מחנה שנלר.
אלה היו המלפפונים שמהם חולק פלח לכל חייל.
לא הדגשתי את נושא האוכל ,אבל המצור הורגש בכל תקופת הקרבות .אומנם במחנה
שנלר חולקו ארוחות בכל יום ,אבל תכולתן הייתה מצומצמת וכללה בעיקר מרקים
מסוגים לא מוכרים עד כה ,ולמרבה הפלא – דגים מלוחים ,שכמות גדולה מהם נמצאה
במחסנים שהותיר הצבא הבריטי .הדבר אירע דווקא בתקופה שכמות המים לשתייה
הייתה מצומצמת.

מורל ותחושות
למיטב זיכרוני ,המורל בקרב החיילים במחנה שנלר בכלל ובמחלקת הקשר בפרט
היה גבוה למדיי .מרבית הפעולות שהשתתפנו בהן היו מוצלחות .המחלקה "תרמה את
חלקה" לחללי המערכה בשלושת הקשרים שנפלו בשיירה להר-טוב ובשני הקשרים
שנפלו בקסטל .יהי זכרם ברוך .חיי היום-יום נמשכו ,ולמיטב זיכרוני השיחות שניהלנו
בינינו כללו בעיקר מחשבות על דרך המשך בפעילותנו .מפקד המחלקה ,רבי ,דאג
למצב רוח טוב בין חברי המחלקה ,לא נקבעו דרגות וכולם היו שווים.
לעיתים הירושלמים שבינינו ביקרו את משפחותיהם ,ואילו אני ,שהייתי "חייל בודד",
ארגנתי לעצמי פינה משלי בחדר המגורים המשותף .אולי זה היה רמז לאופטימיות
– לפני פרוץ המאורעות נרשמתי לרכישת  12הכרכים של "דברי ימי עם עולם" של
דובנוב ,ואת הכרך הראשון קיבלתי בחודש דצמבר  ,1947ואז כבר הייתי מגויס ,כמו
השאר .מדי חודש הייתי הולך לחנות הספרים ברחוב הלל ורוכש כרך נוסף בלירה
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אחת ,מה"משכורת הצבאית" של שתי לירות שקיבל כל מגויס .כל  12הכרכים נמצאים
בספרייתי עד עצם היום הזה.

חופשה ראשונה
עם הכרזת ההפוגה הראשונה ,קרא לי מפקד המחלקה רבי ,והודיע לי כי מוענקת לי
חופשה של יום וחצי לנסיעה לתל-אביב .עד היום אני לא מבין למה נבחרתי ,אולי
משום שהייתי חייל בודד.
מפקד החטיבה סידר לי נסיעה במכונית הפרטית של מנכ"ל-הנדסה של הדואר
מר ברמן .באותה תקופה ,כאמור ,ואף זמן רב לאחר מכן ,אמצעי הקשר העיקרי בין
יחידות ה"הגנה" היה הטלפון ,ולכן התנהל קשר הדוק בין ה"הגנה" להנהלת הדואר
ולתקופה מסוימת (במאי  )1948הדואר היה כפוף לשירות הקשר ב"הגנה" .יצאנו לכיוון
תל-אביב ועברנו "דרך בורמה".
ב 14-ביוני נפתחה דרך בורמה למעבר כלי רכב (ללא עזרה של טרקטור) ,ובאחד
הימים לאחר מכן נסעתי עם מר ברמן מירושלים לתל-אביב .אומנם הנסיעה הייתה
קשה ,אך אני לא זוכר שנאלצו לגרור אותנו או לדחוף את המכונית הקטנה שבה נסענו.
שני דברים זכורים לי מהחופשה הקצרה בתל-אביב:
האחד ,עם הגיענו לרחוב הרצל ירדתי מהמכונית ,הודיתי למר ברמן וניגשתי
במהירות למסעדת "פלוטניצקי" ,שהייתה בפינת הרצל – יפו-תל-אביב ,כדי לאכול
ארוחה שכללה חצי עוף .כזכור לי ,חיכיתי זמן רב לארוחה זו ,שתמורתה שילמתי
את רוב ה"משכורת" שחסכתי במשך חודשים בירושלים (שתי לא"י לחודש) ,בעיקר
כי לא היה מה לקנות שם.
השני ,כדי לחזור ,לאחר ששיכנו אותי ב"בית חייל" ,נאלצתי ללכת ל"קונסוליה
של ירושלים" בבית הדר (כך קראו למשרד) ,ושם קבעו באיזה אוטובוס אוכל לחזור
למוחרת.
את היום הפנוי ביליתי בסיור רגלי בתל-אביב ובביקור בקולנוע ,אך רוב תחושותיי
התייחסו לשפע המזון ולאווירת השקט ששררה בעיר ,אף שגם שם הורגש מצב הלוחמה,
בעיקר עקב ריבוי החיילים ,כל אחד במדים המאולתרים שלו ,שהסתובבו ברחובות.
למוחרת התייצבתי בשעה היעודה ב"קונסוליית ירושלים" וחזרתי למחלקה.
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פרק שבעה-עשר:

פעולות האצ"ל והלח"י
בירושלים רבתי
מתחילת הלחימה ,בדצמבר  ,1947היה ברור שנאלץ לגייס כל קורטוב של כוח וליכוד
כדי לעמוד מול הכנופיות והצבאות של המדינות הערביות ,הרי עד ספטמבר 1948
התקיימו האצ"ל והלח"י כארגונים צבאיים נפרדים בירושלים .ההצדקה הפורמלית
לכך הייתה שעל פי החלטת האו"ם ירושלים אינה נכללת בתחום ריבונותה של מדינת
ישראל ,שהסוכנות היהודית ,ואחריה ממשלת ישראל ,הכירה בה .הם האשימו את
ממשלת ישראל כי היא אינה מתכוונת לספח את ירושלים ומשלימה עם תוכנית החלוקה.
במערכה על ירושלים פעלו כ 150-לוחמים של האצ"ל 152והלח"י 153.הגיוס הכללי,
שעליו הכריז האצ"ל ,הגדיל את שורותיו ל 400-איש .אנשי האצ"ל והלח"י נקטו
בשיטות דומות במהותן לאלה של הערבים :הטרדת תחבורה ,הצתת חנויות ,השלכת
פצצות וירי ברחובות גם על חיילים בריטיים ,שעדיין היו בארץ ,וגם על ערבים .מצבת
הנשק של אנשי האצ"ל בנובמבר  1947הייתה דלה – שני מקלעים ,תשעה רובים15 ,
 152אצ"ל – ארגון צבאי לאומי – מפקדים שפרשו מארגון ה"הגנה" ייסדו אותו בירושלים
ב ,1931-בשל דרישתם לפעולה נחרצת נגד תוקפנות הערבים באותם ימים .מרבית אנשיו
היו צעירים מתנועת הנוער הרוויזיוניסטית "בית"ר".
 153לח"י – לוחמי חירות ישראל – פלג פורשים מאצ"ל בשנת  ,1940שבראשו עמד אברהם
(יאיר) שטרן ,שנרצח על ידי הבריטים ב .1942-לאחר מותו נקבע כי השם יהיה "לוחמי
חירות ישראל".
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תתי מקלעים ו 25-אקדחים ,ועד מאי  1948זו גדלה לשלושה מקלעים 30 ,רובים60 ,
תת-מקלעים ו 120-אקדחים.
ב 11-בדצמבר  1947יזם אצ"ל מבצע ראשון :כיתה של  13לוחמים פשטה על שועפאט,
השליכו רימונים וירו על פתחי בתים .ב 2-בדצמבר יצאה חוליית אצ"ל אל שער שכם
וגלגלה שם חבית של חומר נפץ 20 .ערבים נהרגו וכ 50-נפצעו .ב 21-הותקפו שני
חיילים בריטים ואחד מהם נהרג .ב 9-בדצמבר השליכו אנשי האצ"ל פצצה בשער
שכם ,שבעקבותיה  17ערבים ושני בריטים נהרגו ו 50-איש נפצעו .בחילופי אש עם
הבריטים נהרג יהודי אחד ושני נפצע .הערבים שיתקו את התחבורה להר-הצופים
וירו על אוטובוס שעלה להר .בארבעת החודשים הראשונים למלחמה ביצע האצ"ל
שש פעולות נגד הערבים וארבע פעולות נגד הבריטים.
לח"י ביצע את פעולתו הראשונה ב 28-בדצמבר כאשר אנשיו נכנסו לשכונת רוממה,
הרגו חמישה ערבים ופצעו שבעה .בליל ה 2-בינואר פוצץ כוח לח"י שישה בניינים
עזובים בין מאלחה לקטמון.
ב 26-בפברואר הוציא מטה המחוז הוראה שעל פיה נדרש הציבור לא לציית ולא
לסייע לשני הארגונים .אנשי ה"הגנה" נדרשו לפרוק את נשקו של כל אדם שאינו
בתפקיד מטעם ה"הגנה".
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לחימה בתוככי ירושלים
 154באדיבות ארכיון הפלמ"ח.
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מבצע דיר-יאסין
להלן תיאור הדברים מפי יהודה לפידות כפי שפורסמו באתר האצ"ל:
במסגרת מבצע "נחשון" לפתיחת הדרך לירושלים ,הכפר דיר יאסין נכלל ברשימת
הכפרים אותם יש לכבוש ,ואומנם דרך הכפר זרמה תגבורת ערבית לכוח שכבש
את הקסטל .על כן החליטו האצ"ל והלח"י לכבוש את דיר יאסין .כאשר נודע הדבר
למפקד ה"הגנה" בירושלים ,ביקש לתאם את המועד עם ה"הגנה" .שאלתיאל גם
הזהיר מפני פיצוץ הכפר ,אשר יביא לעזיבת התושבים ולתפיסת הבתים על ידי
כנופיות זרות.
ביום חמישי ,ה 8-באפריל  ,1948התכנסו כ 70-אנשי אצ"ל ולח"י בכניסה לירושלים.
מפקד המחוז של האצ"ל ,מרדכי רענן ,הסביר כי הכוונה לכיבוש הכפר דיר יאסין
תוך הימנעות מפגיעה באנשים והתושבים יוזהרו ברמקול כי עליהם לעזוב את הכפר
לכיוון עין כרם ,בדרך שהייתה פתוחה.
סביב השעה  04:45הבחינו שומרי הכפר בתנועה חשודה .המשוריין עם הרמקול התקדם
וההודעה נשמעה בכניסה לכפר .נפתחה אש על המשוריין ונדרש חילוץ הלוחמים
שהיו בו .היחידות פתחו בהסתערות והלחימה התנהלה מבית לבית .כאשר נכבש
מרכז הכפר ,רוכזו הפצועים הערבים באחת החצרות ,בכוונה לפנותם ,אך התברר כי
הדרך לגבעת שאול חסומה .חצי מהכוח התוקף יצא מכלל פעולה והלוחמים נאלצו
להשתמש ברימונים ואף לפוצץ בתים.
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מפת כיבוש דיר-יאסין

דו"ח על מהלך הקרב ,תוך הדגשה שהתחמושת אוזלת ,הועבר למטה באמצעות רצים,
כי הכוח לא כלל אמצעי קשר ,ולאחר מכן פנו נציגי לח"י למפקדת הפלמ"ח במחנה
שנלר וביקשו סיוע .משוריין עם אנשי פלמ"ח ,מצוידים במקלע ובמרגמה ,ירה אל
עבר בית המוכתר של הכפר .במקביל ,לוחמי אצ"ל הסתערו על בית המוכתר שנכבש
וטוהר ,ולאחר מכן פסקה האש .תושבי הכפר שנותרו העלו את הלוחמים על משאיות
והועברו דרך רחובות ירושלים למזרח העיר ,והם שוחררו שם .על פי הערכת האצ"ל,
מספר הערבים שנהרגו בפעולה היה פחות מ.100-
 155לפידות ,י .)2016( .בלהב המרד .מערכות האצ"ל בירושלים (מהדורה מחודשת) .הוצאת
משרד הביטחון.
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על פי לויצה (יצחק לוי) ,שרר בפעולה אי-סדר ולא הייתה התמצאות במבנה
הטופוגרפי של הכפר .בין הנפגעים היהודים היו מפקד הכוח ,בן-ציון כהן ,ומפקד
מחלקת החוד של האצ"ל ,יהודה סגל ,ולמעשה אבדה השליטה על החיילים .לפי
הנתונים שהוא אסף ,נהרגו בשעת הפעולה ואחריה  254איש ,ביניהם בעיקר נשים
וילדים וגם היו שמועות שהתעללו בגופות.
בספר "דוד שאלתיאל – ירושלים תש"ח" מובא דו"ח של מפקד המחוז לראש המפקדה
הארצית של ה"הגנה" מ 11-אפריל  ,1948בו הוא ציין כי התנגד לפעולה של האצ"ל
והלח"י והציע להם לפעול נגד קולוניה או עין-כרם ,אך ללא הועיל .דוד שאלתיאל
מספר" :הפורשים טבחו ילדים ,נשים וזקנים וקבוצת שבויים ושבויות הובלו ברחובות
העיר תוך התקלסות".
ועדה רפואית של ההסתדרות הרפואית בירושלים ,שנשלחה לדיר יאסין ,על פי
בקשת הסוכנות היהודית ,ביקרה במקום ב 12-לאפריל וקבעה כי אף שהתגלו בתים
שדודים ,כל הגופות היו בתלבושותיהן ,האיברים היו שלמים ולא נראו עליהן סימני
התעללות.
מפקדי האצ"ל והלח"י סירבו להחזיק בכפר לתקופה ארוכה ,ולכן הורכבו שתי
מחלקות גדנ"עים מפלוגת "יונתן" ,שנשלחו לדיר יאסין.
אני הגעתי לדיר יאסין כמה ימים לאחר הלחימה וראיתי גופות מפוזרות בבור שנועד
ליסודות של בית .המראה היה מזעזע והיה לי קשה לשכוח זאת!
מה 10-באפריל ועד ה 15-במאי החליט האצ"ל להימנע מפעילות .לאחר כיבוש
קטמון ,התנהל משא ומתן בין מטה המחוז לבין האצ"ל על השתתפות האצ"ל בכיבוש
מאלחה (ראו להלן) ,ובזיכרון הדברים נכלל הסעיף הבא" :ההתקפה תבוצע בשים-לב
לחוקת ג'נבה בנוגע לאנשים בלתי לוחמים ,פצועים ושבויים ".לח"י לא הגיע לכלל
הסכם דומה עם ה"הגנה".
ביום פינוי הבריטים אנשי לח"י תפסו את הבניין של בנק ברקליס ואת בניין נוטרדאם
ללא התנגדות .משם הסתער הכוח לאור יום על השער החדש בחומת העיר העתיקה,
כשהוא משדר קריאות לעזרה ולתגבורת למטה ה"הגנה" .הצלפים הערבים שעל החומה
פגעו בכ 20-מאנשי הלח"י ,והם נאלצו לפנות את מנזר נוטרדאם .ב 15-במאי ,בשעות
הצוהריים ,נשלחה יחידת חי"ש לצורך חילוץ ,אך זו גילתה כי כבר תפסוהו הערבים.
ב 2-ביוני נחתם הסכם בין ממשלת ישראל לבין פיקוד האצ"ל על ביטול קיומו הנפרד
של האצ"ל ,אך מפקדי האצ"ל בירושלים טענו שאינו חל עליהם ,בנימוק שהעיר אינה
מצויה בשלטון עברי ריבוני.
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שתי כיתות של אצ"ל השתתפו בכיבוש הכפר מאלחה ,כמתואר בפרק הבא .על
כוח זה הוטל לכבוש ולטהר את הבתים בגזרה הימנית ולתפוס את משלט אל-ראס.
בהסתערות הלילית השתלט הכוח על בתי הכפר בגזרתו והתקדם כדי לתפוס את
גבעת אל-ראס .בשעות הבוקר הגיעו חיילי הלגיון הערבי מבית ג'אלה וחלקם עלו
אל משלט אל-ראס ,ושם הפתיע את שתי הכיתות של אצ"ל טרם הספיקו להתמקם
וספגו אבדות רבות .בהמשך הלחימה ,התקפת האויב על הכפר נבלמה ,אל ראס נכבשה
בהתקפת נגד של הכוח .בקרב זה ספג אצ"ל  21הרוגים וכמה פצועים.
ב 19-לספטמבר הגיעו לבסיסי הלח"י כוחות המשטרה הצבאית ,אסרו כ 100-איש
והחרימו את הנשק .ב 22-בספטמבר פורק האצ"ל לאחר שבחודשי המערכה היו לו
 58חללים .ב 23-בדצמבר הכריזה ממשלת ישראל כי ירושלים היא בירת המדינה.

חיילי אצ"ל בעמדה באזור ירושלים1.1.48 ,
 156באדיבות מכון ז'בוטינסקי ,תצ.8045-
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פרק שמונה-עשר:

מההפוגה הראשונה
ועד "הפסקת האש הכנה"
בזיכרונותיו דוד שאלתיאל מציין:
"ההפוגה ,שנמשכה  28ימים ,מ 11-ליוני  1948ועד  9ליולי  ,1948נוצלה בעיקר
לאימון החיילים ולהכשרתם לקראת הסיבוב הבא .הוחלט למלא את מחסני ירושלים
במזון ,נשק ,ציוד כבד ותחמושת ולשפר את הסדר והמשמעת בצבא הירושלמי
הצעיר .מייד הוחלט להכין תוכניות לכיבוש ירושלים כולה בשלב השני של הקרבות.
ב 11-ליוני פסקו הקרבות בירושלים .אנשים יצאו לרחובות ,ואם התרגלו עד מהרה
לקרבות ולהפגזות ,הרי שעוד יותר מהר התרגלו להפוגה".
ב 26-ביוני כל לוחמי המחוז נשבעו שבועת אמונים לצה"ל במסדרים חגיגיים .באותה
תקופה גם נקבע מספרי האישי –  ,32566שהיה אופייני ללוחמי ירושלים.
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מסדר השבעה לצה"ל במחנה שנלר 26 ,ביוני  .1948עורך הטקס היה רס"ר ברונו סרודיו

פנקס שירות של  32566רב"ט יעקב בעל־שם
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לקראת תום  28ימי ההפוגה ,החליף אהרון קמחי את רבי ומונה למפקד מחלקת הקשר
החטיבתית .רבי ירד עם יעקב בר-אדון מירושלים ומייד נפגש עם מפקד יחידת
הפשיטה הימית ,שצורף אליה.

מבצע "קדם"
לויצה מציין:
"גולת הכותרת בפעולות עשרת הימים בחזית ירושלים הייתה מבצע 'קדם' לכיבוש
העיר העתיקה .ב 13-ביולי כינס שאלתיאל את מפקדי המחוז הבכירים והודיע על
המבצע המתוכנן .הוא סיפר כי סיכם עם בן-גוריון את מועד המבצע :בלילה האחרון
שלפני ההפוגה השנייה ,כלומר ליל  17/16ביולי".
ההכנות לפריצת חומות העיר העתיקה חרגו מהשגרה המקובלת .המתכננים הניחו
כי שערי העיר מבוצרים ומוגנים ,ולכן לא יהיה ניתן לחדור דרכם .מדעני חיל המדע
עמלו על ייצור פגזים מיוחדים ,וצוות גיאוגרפים והיסטוריונים טרחו לגלות את
נקודות התורפה בחומת העיר העתיקה .כמו כן ,נערכו הכנות מנהלתיות :הוכן דגל,
מונה מושל העיר העתיקה (דוד עמירן) והוקצתה משטרה צבאית למניעת חילול
המקומות הקדושים ,כאשר מערך הכוחות למבצע כלל כוחות של אצ"ל ולח"י ,לפי
הוראה מטעם הפיקוד העליון לשתפם במבצע.
הרעיון לפרוץ שוב לעיר העתיקה החל להתממש ימים ספורים בלבד לפני ההפוגה
השנייה .ב 15-ליולי פקודת המבצע על נספחיה כבר הייתה מוכנה .באותו יום הודיע
בן-גוריון ל"עציוני":
"במקרה שתצליח לכבוש את העיר העתיקה יש סכנה הרת אסונות ,שחיילינו ישדדו
ויחללו מקומות קודש נוצריים ומוסלמים .אם יש סיכוי ממשי לכבוש עליך להכין
כוח מיוחד ,נאמן וממושמע שישמור על כל המבואות ויאסור על החיילים להיכנס
לעיר העתיקה"...
כאן ראוי להתייחס לדגש החזק שנתן בן-גוריון למושג "טוהר הנשק" .ב 19-בנובמבר
 1948פרסם נתן אלתרמן ב"טור השביעי" את השיר "על זאת":
ּבּושׁה,
ָח ָצה ֲע ֵלי גִ 'יּפ ֶאת ָה ִעיר ַהכְ ָ
נַ ַער ַעז ְו ָחמּוׁש ...נַ ַער-כְ ִּפיר.
ּוב ְרחֹוב ַה ֻמ ְּד ָבּר
ָ
שׁה
ִאיׁש זָ ֵקן ְו ִא ָ ּ
נִ ְל ֲחצּו ִמ ָפּנָ יו ֶאל ַה ִקּיר.
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ם-ח ָלב:
ְו ַהנַ ַּער ִחיֵ ּך ְב ִּשׁנַ ּיִ ָ
"אנַ ֶסּה ַה ִמ ְּק ָלע"ְ ...ונִ ָסּה.
ֲ
ַרק ֵה ִליט ַהזָ ֵּקן ֶאת ָפּנָ יו ְבּיָ ָדיו...
ְו ָדמֹו ֶאת ַהכֹ ֶּתל כִ ָּסּה.
כתב לו בן-גוריון:
אלתרמן היקר,
יישר כוחך – על התוקף המוסרי ועוז הביטוי של טורך האחרון ב"דבר" .היית לפה
– פה טהור ונאמן – למצפון האנושי; אם מצפון זה לא יפעל ויפעם בליבנו בימים
כאלה – לא נהיה ראויים לגדולות ולנצורות שניתנו לנו עד כה ...אני מבקש את
רשותך להדפיס "טור" זה – אין טור משוריין בציוד צבאנו העולה עליו בכוחו הלוחם
– בהוצאת משרד הביטחון במאה אלף אקסמפלרים ולחלקו לכל איש צבא בישראל.
בהוקרה ובתודה,
ד .בן-גוריון.
מפקדת החטיבה צירפה אותי לגדוד בית-חורון ,שתפקידו היה לפרוץ את החומה סביב
שער-ציון ,בעזרת מטען קונוס רב עוצמה .מטה בית-חורון היה בהר ציון ,וצורפתי
אליו עם מק.20-
ב 16.7.48-בשעה  22:30ניתנה פקודת אש לסוללת התותחים שנועדה לריכוך .אנשי
האצ"ל פרצו את השער החדש .ניסיונם של אנשי הלח"י לפרוץ את החומה ליד הדואר
הישן נכשל .גדוד בית חורון ,שהיה אמור להעלות את הקונוס ,שמשקלו היה מאות
קילוגרמים ,בלילה שלפני הפעולה ,עשה זאת רק בליל הפעולה ושעת ה"ש" נדחתה
ל .02:30-האויב חש בהכנות ופתח בהפגזה כבדה על העיר ,שהפריעה לריכוז גדוד
בית-חורון בהר-ציון.
הקונוס פוצץ בשעה  05:00וכנראה היה חסר בו חלק מחומר הנפץ ,כי למרות
ההתפוצצות החזקה ,הותיר על החומה כתם פיח גדול ,אך היא לא נבקעה .כעדות לכך,
אוכל רק לספר כי נמנמתי בעת פיצוץ הקונוס ,שהיה במרחק כמה עשרות מטרים
ממקום מושבי על מדרגות הכנסייה בהר-ציון ,רעש הפיצוץ בקושי העיר אותי מהשינה
העמוקה ,שנבעה מעייפות ומאמץ בתנועה להר-ציון .גם הכוחות האחרים לא פרצו
לעיר העתיקה .בשעה  06:10ניתנה הוראה להפסקת אש וכל הכוחות הוחזרו לבסיסם,
לקראת תחילת ההפוגה השנייה ב 17-ביולי  .1948כך נכשלה הפעולה הקרבית האחרונה,
בה השתתפתי בקרבות ירושלים .במשך שנים רבות התקיים מסע השמצה נגד האלוף
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דוד שאלתיאל ,בגלל כישלון הפריצה לעיר העתיקה באותו לילה .שאלתיאל לא הגיב
וסבר ש"פרשת ירושלים" היא עניין למחקר היסטורי ומקורה באי-היענות הפיקוד
העליון לדרישתו מ 4-ביוני ,טרם ההפוגה הראשונה ,להעביר לפקודתו שש פלוגות
קרביות עם ציודן.
במבצע קדם שימש הלל כרמלי קצין הקשר של הכוח באצ"ל ובלח"י ,והוא מספר:
"כוח האצ"ל והלח"י היה אמור לחדור דרך השער החדש .הכוח הצליח לפוצץ את
השער ולחדור לעיר העתיקה ,אך נסוג בגלל שרפה שפרצה בשער ובגלל הידיעה
על כישלון פעולתו של גדוד בית-חורון".

כיבוש מיס-קרי ועין כרם
ממשיך הלל:
"ההפוגה השנייה עמדה להיכנס לתוקף והחלטתי לבקר חבר בסביבת הקסטל .כאשר
חזרתי לשנלר אחר הצוהריים ,נאמר לי כי הייתה טעות וההפוגה תיכנס לתוקף רק
מחר ,וכי הוחלט לנצל את הלילה לכיבוש מיס קרי.
אנשי המחלקה ,שהיו עייפים מהפעילות בימים האחרונים ,סירבו לצאת למבצע,
החלטתי שאני אצא עם אורי אפשטיין .המבצע בוצע על ידי פלוגת "יונתן" בפיקוד
סרן שמעון סמרגד .במרחק  3ק"מ מהיעד המתנו לריתוק ארטילרי ,שכלל שתי
פצצות דווידקה שרק אחת התפוצצה .בהמתנה לפצצה השנייה – נרדמתי מעייפות.
הגענו ליעד ונערכנו לתקוף .אז ראינו דמויות בשחור בורחות משמאלנו דרומה.
הכיבוש היה קל כי לא נשאר ביעד אף מצרי .כאשר ירדנו למוחרת לכפר עין כרם,
מצאנו שנשארו בו רק ערבי זקן עם רובה מימי הטורקים וכמה נזירות".

כיבוש מאלחה
מטה המחוז החליט לכבוש את מאלחה ב 14/13-ביולי .מג"ד  ,64משה ריינהולד ,פקד
על המבצע ,שהשתתפו בו חמש מחלקות :שתי מחלקות מפלוגת יהונתן ,מחלקה
מוגברת של אצ"ל ושתי מחלקות מגדוד  ,64כעתודה.
חיים דהאן ,חברי ממחלקת הקשר (שהיה אתי בפריצה למנזר סן-סימון) ,מספר:
"לקראת כיבוש מאלחה נשלחו שני אנשי מחלקת הקשר – גדעון גרושקין ואני –
ליחידה שאמורה לפעול באזור .המחלקה חולקה לשניים והדריכו אותנו שהשטח
ממוקש ויש להיזהר .אנוכי ,שנשאתי את מכשיר הקשר ,צעדתי בראש המוביל
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בשטח צר שלא היה ממוקש ,וכך הגענו ליעדנו .כך גם חזרנו – באותה הדרך
– לאחר הכיבוש ,כאשר נשלחה יחידה להחליפנו .לקראת החזרה פניתי לגדעון
והצעתי לו שיצטרף אליי כי אני מכיר את השביל הלא-ממוקש .הוא ,משום מה,
חזר עם הקבוצה השנייה .לפתע נשמע מהשטח פיצוץ והתברר כי גדעון עלה על
מוקש ונפצע קשה .מייד מיהרנו אליו ,למרות המיקוש שבשטח ,והצלחנו להוציאו
מהשטח ולשלחו לבית חולים .לצערנו ,לקראת חצות הורע מצבו והוא מסר את
נשמתו לבורא .יהי זכרו ברוך".

הריסת בתי מסחר של יהודים בירושלים 1.1.48
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פעולה אחרונה כמחלקת קשר חטיבתית
כותב הלל:
"בליל  18/17באוגוסט ,השתתפה מחלקת הקשר שלנו בפעולה של גדוד ( 64בית
חורון) ,לכיבוש ארמון הנציב .מטה המבצע התמקם בחווה החקלאית הסמוכה
לארמון הנציב ,בשלב מסוים הגיעו למטה – מפקד הגדוד זורע ומפקד החטיבה
משה דיין .בדיוק בבואם חדרה פצצת מרגמה את תקרת החדר אליו נכנסו ולמרבה
המזל אף אחד לא נפגע".
הפעולה נכשלה ואת החללים שנותרו בשטח חיללו אנשי הלגיון הירדני.

ההפוגה השנייה
ביום  17ליולי  1948בשעה  06:10ניתנה הוראה להפסקת אש .בשעה זו נכנסה לתוקפה
ההפוגה השנייה על פי צו ארגון האו"ם (ראו נספח ".1צוות" תעודת הוקרה) .גבולות
"הפסקת האש" הפכו לגבולות ירושלים העברית .אולם חילופי האש ,הצליפות ותפיסת
עמדות משני צידי הגבול המשיכו אף לאחר כניסת ההפוגה השנייה לתוקפה.
בקשת שאלתיאל מבן-גוריון שישחררו מתפקידו והסכמת בן-גוריון קדמו למבצע
"קדם" ,אולם התשובה בכתב הגיעה רק ב 23-ביולי:
"דוד היקר – רק עם ההפוגה ניתן לי למלא את דרישתך מזה שבועות – לשחרר
אותך ,ולו רק לזמן-מה ,מעבודתך ...עם בוא ההפוגה – ואין יודע כמה זמן תימשך
– לא יכולתי עוד לסרב לדרישתך לחופשה קצרה ,וביקשתי ממשה דיין שיקבל
מידך את הפיקוד בירושלים ....ד .בן-גוריון"
תוך כמה שבועות מתחילת ההפוגה פורקה "מחלקת הקשר החטיבתית" וכל אחד
מאתנו הוצב באחד הגדודים של החטיבה .כך סיפור המחלקה הסתיים.

237

פרק תשעה-עשר:

מ 1948-עד “ – 1967ובליבה חומה”
ב 30-בנובמבר  1948נחתם הסכם בין משה דיין לעבדאללה א-תל שעסק ב”הפסקת
אש כנה”.

באדיבות יוסי אנגולצקי
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ב 13-בדצמבר  1949הכריזה ממשלת ישראל רשמית כי ירושלים היא בירת המדינה,
החלטה שהאיצה את המעבר המהיר של משרדי הממשלה לעיר ,אשר הסתיים עד
יולי  .1950משרדו של ראש הממשלה עבר לירושלים שלושה ימים לאחר ההכרזה,
והשתמש בבניין המוסדות הלאומיים כמשכן זמני .הכנסת עברה לבית פרומין ב26-
בדצמבר .1949

בית תורג’מן – הבית הקיצוני בירושלים הישראלית
בין השנים  1967-1948ירושלים הייתה חצויה .הקו העירוני היה קו שביתת הנשק ,כפי
שסוכם בהסכמי רודוס ,כקטע של הקו הירוק באורך שבעה קילומטרים ,וחילק את העיר
בין מזרח ירושלים ,שהייתה חלק מהממלכה הירדנית ההאשמית ,לבין מערב ירושלים,
שהייתה בשליטת מדינת ישראל .הצדדים פרסו ביצורים ומכשולים משני צדדי הקו,
ובניינים שונים בעיר לאורך הקו שימשו עמדות צבאיות .כל העיר העתיקה ,השכונות
הצפוניות אליה והר הזיתים היו בתחום הירדני .מערב העיר והמובלעת על הר הצופים
בצפון-מזרח העיר היו בתחום ישראל .אזור ארמון הנציב היה שטח מפורז בשליטת
האו”ם ,והארמון עצמו נקבע כמטה של משקיפי האו”ם .בין שני חלקי העיר היה מעבר
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בשער מנדלבאום ,שאנשי מכס ישראלים וירדנים ניהלו אותו ,ושימש בעיקר למעבר
דיפלומטים ואנשי או”ם ,וכן למעבר של צליינים נוצרים בחג המולד .מן המעבר יצאה
שיירת חיילים ושוטרים דו-שבועית אל המובלעת הישראלית בהר הצופים.
הפסקת האש ,שהוכרזה ב 30-בנובמבר  ,1948גרמה לעיר להתייצב ואפשרה חזרה
לשגרה מסוימת בה ,וחלק מהפליטים יכלו לשוב לבתיהם ,שהיו סמוכים לאזורי
הקרבות .במקביל ,הנהגת העיר נאלצה למצוא פתרונות דיור לעולים חדשים רבים,
אשר בעקבות החלטות של ממשלת ישראל עברו להתגורר בעיר על מנת לחזקה.
העולים החדשים הרבים שהגיעו דרשו להשתכן בשכונות ערביות שננטשו ,שהיו
סמוכות ביותר לקו הגבול במזרח העיר היהודית ,ובהן מוסררה ,ממילא ודיר אבו
תור .בתים אלה נהרסו במהלך הקרבות ודרשו שיפוץ ,על מנת לאפשר את המגורים
בהם .במקביל ,העולים החדשים התיישבו בשכונות ערביות נטושות במערב העיר:
ליפתא ,דיר יאסין ,עין כרם ומלחה .אכלוס שכונת עין כרם החל בדצמבר  ,1948ועד
מרץ  1949שוכנו בה כ 1,200-עולים חדשים .באותה תקופה שוכנו במושבה הגרמנית
כ 2,900-עולים חדשים .במהלך מלחמת העצמאות כולה נדרשה הנהלת העיר היהודית
למצוא פתרונות דיור לכ 20,000-פליטים יהודים ועולים חדשים.
בעקבות החלטת ממשלת ישראל על העברת משרדי הממשלה לעיר ,נדרשו פתרונות
דיור עבור מאות משפחות פקידי ממשלה שנאלצו לעבור מתל-אביב לירושלים .לכן
הוקצו מאות מבנים נטושים בקטמון ,אשר עד אותה לתקופה שימשו כבסיסי צבא,
ולכן נדרש שיפוץ נרחב כדי להתאימם למגורי הפקידים .דירות אלה לא הספיקו
לכולם ודירות אחרות ,אשר מלכתחילה נועדו לעולים חדשים בשכונת דיר אבו תור,
הוקצו אף הן לפקידים .כיוון ששכונת דיר אבו תור הייתה קרובה לגבול ,התמקמו
הפקידים הבכירים בעיקר בשכונת קטמון והזוטרים נאלצו להסתפק בשכונת דיר אבו
תור .לחץ ציבורי על הממשלה הביא לשיכונם של חיילים משוחררים רבים בדירות
שנועדו לפקידים ,ובראשית  1950אזל מלאי הדירות הנטושות בעיר ופקידי הממשלה
התגוררו במלונות בעיר.
העולים החדשים הופנו למעברות שהוקמו בשכונת תלפיות ,בכפר דיר יאסין ובאזור
מחנה אל-עלמיין – מחנה בריטי שהיה ממוקם בדרום העיר .מאפריל  1949עד מרץ
 1950הגיעו לעיר כ 10,000-עולים חדשים.

 | 240יעקב בעל־שם

בשכונות ירושלים המערבית היו שכונות ספר שמדי פעם צלפו בתושבים בהן חיילים
ירדנים ,ולכן הפכו לשכונות מצוקה שהתיישבה בהן אוכלוסייה חסרת אמצעים,
שהתאפיינה בעוני ובהזנחה .נמנו ביניהן השכונות שמואל הנביא ,מאה שערים,
מוסררה ,ממילא וימין משה.
עם סיום מלחמת העצמאות ,התגוררו בעיר כ 83,000-יהודים .זמן קצר לאחר מכן,
במרץ  ,1950הגיע מספר התושבים היהודים בעיר ל .100,000-בשל המחסור הרב בדיור,
החליטו אגף התכנון הממשלתי ומשרד האוצר לבנות שיכונים על פני שטח של 1,800
דונמים באזור ח’רבת בית מזמיל .שטח זה נמצא מחוץ לתחום השלטוני של ירושלים
ונחשב חלק מאדמות הכפר עין כרם .השכונה 158,שנועדה לקלוט כ 15,000-תושבים
בכ 3,000-יחידות דיור ,תהפוך לחלק מהעיר ירושלים בעקבות הרחבת הגבולות
העירוניים המתוכננת .רצף שכונות נוסף היה אמור להיבנות על אדמות של כפרים
ערביים בדרום העיר (שטחי חקלאות של הכפר הנטוש מלחה ושל הכפר החצוי בית
צפאפא) .שכונות אלו“ ,הקטמונים” ,נועדו להגן על השכונות של מרכז העיר מהדרום.
נוסף לכך ,הוקצו קרקעות בתחומי העיר ,כגון אזור “חוות הווזיר” 159וקרקעות ריקות
ברחביה ,אשר נועדו לבניית בתים לתושבים אמידים.
 158כיום שכונת קריית יובל.
 159כיום שכונת גבעת מרדכי בדרום גבעת רם.
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לאחר הסכמי שביתת הנשק בירושלים ב 30-בנובמבר  ,1948נותר הר הצופים כמובלעת
ישראלית בשטח ירדני במשך  19שנה ,עד מלחמת ששת הימים .מחלקות האוניברסיטה
העברית ובית החולים הדסה המשיכו לפעול במבנים אחרים בעיר ,כמו בניין טרה
סנטה (אליו עברה הספרייה הלאומית) ,מנזר נוטרדאם דה ז’רוזלם ועוד .לאחר כמה
שנים ,עם השלמת בניית הקמפוס בגבעת רם ,עברו אליו הכיתות .הקמפוס בהר הצופים
אוכלס בחיילים ישראלים שאבטחו אותו ,אשר פעם בשבועיים החליפה אותם שיירת
משוריינים ישנים ,כפי שנקבע בהסכמים בין ישראל לירדן.
האוניברסיטה ביקשה לרכז את פעילותה במקום אחד ,ולכן חיפשה אתרים הולמים
בירושלים ובסביבותיה .ההצעות שקיבלה מהממשלה ומבן-גוריון ,שעמד בראשה,
לא השביעו את רצונה ,ולכן היא נאלצה לצאת למאבק קשה לקבלת שטח מתאים.
המאבק נשא פרי וממשלת ישראל החליטה להקצות שטח מקריית הממשלה לטובת
האוניברסיטה .אבן הפינה לקמפוס חדש הונחה על גבעת טרשים שוממה בין רחביה
160
לבית הכרם ,גבעת רם.
ב 1954-החלה בניית הקמפוס ,ב 1955-נפתחה התוכנית החד שנתית לתלמידים
מחוץ לארץ ,ב 1957-הוענקו לראשונה תוארי בוגר במדעי הטבע וב 1958-נחנך קמפוס
גבעת רם .טקס חנוכת הקמפוס השתייך לחגיגות העשור של מדינת ישראל .הקמפוס
התמלא באנשי רוח וחדוות חיים .בעקבות הסטודנטים הרבים שמילאו את ירושלים
נוצרה בה חיי לילה כפי שמעולם לא ידעה .נוסף לכך ,ב 1960-חנכה האוניברסיטה
את המרכז הרפואי בעין כרם .כמו גבעת רם ,שגם נועד לשמש חלופה לבית החולים
בהר הצופים.

קמפוס גבעת רם
 160לימים קמפוס אדמונד י' ספרא.
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בדצמבר  1950אוכלוסיית העיר היהודית מנתה כ 121,000-תושבים (גידול של 65%
ממספר התושבים טרם מלחמת העצמאות) .שינויי מספר האוכלוסין בתקופה זו
השפיעו על אופייה הסוציו-אקונומי של העיר .שכונות יוקרה ערביות הפכו לשכונות
של פליטים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך ,פליטים ,עולים חדשים וחיילים משוחררים.
שכונת קטמון (הישנה) ,בה התיישבו בעיקר פקידי ממשלה ,הפכה לשכונת יוקרה,
כמו רחביה הסמוכה .כמו כן ,אוכלוסיית פקידים ממעמד הביניים התיישבה באזורים
הסמוכים לגבעת רם ולבנייני הממשלה במרכז העיר.
עולים חדשים ,שהגיעו לעיר (בעיקר עולים מטורקיה ,יוגוסלביה ,פרס ,צפון אפריקה
ורומניה) ,התיישבו במעברות .במעברת תלפיות ,שנבנתה באתר מחנה אל-עלמיין,
שוכנו כ 9,000-עולים ,במעברה במקור חיים שוכנו כ 750-עולים ובמעברה בגבעת
שאול שוכנו כ 900-תושבים.
אוכלוסיית העיר גדלה במהירות ,כיוון שעולים ופקידי ממשלה יזמו העברה לעיר,
ובסוף שנת  1954מספר תושבי העיר המערבית עמד על  .144,000גידול זה היה קטן
לעומת גידול האוכלוסייה באזורים רבים אחרים בארץ ,ונבע אך ורק מפעולות יזומות
שנגעו לנושא.
החל מאמצע שנות ה 50-הפסקת הפעולות היזומות הביאה להאטה יחסית בגידול
באוכלוסיית העיר המערבית ,וזו הגיעה בשנת  1959ל 160,000-תושבים בלבד (מספר
שנבע מגידול טבעי בלבד ,ומכ 100-משפחות פקידים שעברו ממישור החוף).
במהלך שנות ה 60-חל גידול משמעותי באוכלוסיית העיר המערבית ,וזו גדלה מכ-
 160,000תושבים בשנת  1959ולכ 200,000-תושבים בשנת .1967
בהיעדר גישה לעיר העתיקה ולכותל המערבי ,בניגוד להסכמי שביתת הנשק ,אשר
קבעו כי יש להתירה ,האתר המקודש ביותר בירושלים המערבית היה הר ציון ,שבו
נמצא אתר המזוהה כקבר דוד המלך ,ואשר מגגו ניתן היה לצפות אל הכותל המערבי
והר הבית .האתר הועבר לידי משרד הדתות והוקמה ועדה מיוחדת על מנת לטפל בהר.
הוועדה הורתה על שיפוץ מבנה הקבר ,והוא כוסה בדגל ישראל ובפרוכת ,וכן הוצבו
עליו  22כתרי תורה ,כמספר מלכי בית דוד .בגג המבנה נבנה חדר לנשיא המדינה,
שנקרא “חדר הנשיא” ,וסמוך אליו הוקם מבנה ההנצחה הראשון לזכר השואה – מרתף
השואה ,אשר נחנך ביום הקדיש הכללי בינואר  .1950מיקום מרתף השואה נבחר בשל
קרבתו לקבר דוד ,הנמצא באזור הכותל המערבי ונתפס כאתר הדתי החשוב ביותר
במדינת ישראל.
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החיים בירושלים החצויה
ירושלים בין המלחמות ,משני צידי הקו העירוני ,נחשבה עיר ענייה ,רחוקה ממרכזי
פעילות כלכלית וממוקדי פיתוח עירוני .עם זאת ,ירושלים העברית תפקדה כעיר
בירה ,ונבנו בה שכונות ,כבישים ,מוסדות ואזורי מלאכה .העיר צמחה מ 100,000-איש
בשלהי  1947ל 121,000-איש ב .1950-ב 1959-היו בה  150,000איש וב.200,000 1967-
ירושלים התנהלה כעיר שדה שלווה ,מופנמת ,בעלת חיי חברה המרוכזים בשכונותיה
ובחוגים חברתיים סגורים ,בעלת ריכוז מיוחד למדיי של אנשי רוח ומדע ,מצד אחד,
ופועלי דחק חסרי השכלה ,מצד שני.
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חומת העיר העתיקה בשנת 1967

161

ביולי  1948הסתיימה הלחימה בירושלים ,אך במהלך החודשים לאחר מכן נערכו
מבצעים ומלחמות
המבצעים והמלחמות הבאים:
g gבאוקטובר  1948נערך מבצע "יואב" להדיפת המצרים מהנגב ולכיבוש באר-שבע.
g gבסוף אוקטובר  1948נערך מבצע "חירם" להשמדת "צבא ההצלה" בגליל המרכזי
וייצוב קו ההגנה לאורך הגבול הצפוני של ארץ ישראל המנדטורית.
g gבדצמבר  1948נערך מבצע "חורב" למיגור הצבא המצרי הפולש וגירושו משטח
ארץ ישראל.
g gבמרץ  1949נערך מבצע "עובדה" לכיבוש "אום רשרש".
g gב 24-בפברואר  1949נחתם הסכם הפסקת אש עם מצרים.
g gב 3-באפריל  1949נחתם ברודוס ההסכם הרשמי עם ירדן.
g gב 23-במרץ  1949נחתם בראש הנקרה הסכם שביתת הנשק עם לבנון.
 161ויקיפדיה .חומת העיר העתיקה .ערך עודכן ב 12-ביוני .2018
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g gב 20-ביולי נחתם הסכם עם סוריה.
g gמ 1949-עד  1953ביצעו חוליות ערביות מעשי רצח וחבלה ,ב 1951-צה”ל החל
בפעולות מעבר לגבול וב 1953-הוקמה יחידה  ,101שהייתה אחראית לפשיטות
נגד מסתננים.
g gמאוקטובר  1953עד  1956נערכו בסך הכול כ“ 85-פעולות תגמול”.
g gמ 29-באוקטובר עד  9בנובמבר  1956נערך “מבצע קדש” לכיבוש סיני .
g gמ 1957-עד  1962בוצעו פעולות “ביטחון שוטף” לחסימת הגבולות ,ביצוע מפעלי
פיתוח בקרבת קו הגבול וסיכול פעילות החבלה והטרור ,שנוהלה נגד מדינת
ישראל.
g gמ 1964-ועד  ,1966לאחר שהמוביל הארצי הופעל (יוני  ,)1964התנהלה המלחמה
על המים.
במאי  1967החלה היערכות הצבא המצרי בסיני – מלחמת ששת הימים .ב 22-במאי
הכריז נאצר על סגירת מיצרי טיראן.

קווים אדומים
לאחר ש”ההפוגה השנייה” (הפסקת האש הכנה) נכנסה לתוקפה ב 18-ביולי ,1948
הציע מפקד מחוז ירושלים באותה תקופה ,סגן-אלוף משה דיין ,למושל ירושלים
המזרחית מטעם ממלכת ירדן ,עבדאללה אל-תל ,להקים קו ישיר בין נציגי ישראל
וירדן בוועדת שביתת הנשק .המטרה הייתה לגשר בין שני הצדדים בכל הנוגע לאי-
הבנות ,בירורים והפתעות מכל סוג.
ההצעה נתקבלה ונסלל "הקו הישיר" בין משרד ועדת שביתת הנשק של ישראל
בבית מנדלבאום בירושלים לבין משרדי ועדת שביתת הנשק במזרח ירושלים ,ומשם
לביתו של קולונל דאוד ,נציג הירדנים בה .כל צד סלל את קטע הקו שבגבולו עד
162
שטח ההפקר ,ליד שער יפו ,בו בוצע החיבור.

 162פסקה זו מבוססת על מסמך שערך "גבי" והתפרסם באדיבות ארכיון תולדות ה"הגנה" (תיק
מס' .)13/4

 | 246יעקב בעל־שם

163

ישיבת ועדת שביתת הנשק בבית מנדלבאום

164

הקו האדום בין מושבי ועדות של שביתת הנשק ישראל-ירדן

בשנת  1951נסללו עוד ארבעה קווים אדומים בין ישראל לירדן ,שאחד מהם נמצא
בין מוצב של ישראל בשער הגיא לבין מנזר השתקנים בלטרון .בשנת  1955החליטו
הישראלים והירדנים להקים “קו אדום” בין מעונו של מפקד מחוז ירושלים – האלוף
חיים הרצוג ,למעונו של קולונל עבד אל-חלים סקאת ,המושל הירדני ,אשר פעל עד
שנת  ,1957ולאחר מכן נותקו שני הקטעים ונפסק הקשר בין שתי המשלחות.
 163ויקיפדיה.
 164אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.

247

פרק עשרים:

"הר הבית בידינו"
ירושלים הייתה “עיר שבליבה חומה” במשך  19שנה ,ורק ב”מלחמת ששת הימים”,
כשהחליט מלך ירדן להצטרף לכוחות התוקפים ,ניתן היה לאחד שוב את חלקיה.
בשנת  1967הזמין ראש עיריית ירושלים טדי קולק חמישה שירים לפסטיבל הזמר
והפזמון ,שהתקיים במוצאי יום העצמאות .שירים אלה הושרו מחוץ למסגרת התחרות,
ובהם שירה של נעמי שמר “ירושלים של זהב” ,בביצועה של שולי נתן .כמה חודשים
מאוחר יותר ,עם פרוץ מלחמת ששת הימים ,הפך השיר לסמל למלחמה וניצחון ,בעיקר
לאחר שהמלחינה הוסיפה לו פסקה “מתקנת”.
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165

השיר ירושלים של זהב
 165באישור אקו"ם מספר 10109
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ב 1967-הייתי ראש מדור תקשורת במפקדת קשר”ר ,מדור טכני במסגרת אגף המבצעים
של המפקדה ,שתפקידו היה לספק נתונים טכניים להפעלת מערכות הקשר – קביעת
תדרי העבודה למכשירי ת”ג ותג”ם ובדיקת “קו ראייה” ,כלומר בדיקת האפשרות
לקיים קשר בין שני אתרים ,לעורקי ציוד רב-אפיקי .במהלך הלחימה הייתי ממונה
על חדר המבצעים של המפקדה העיקרית בצריפין .הקשר”ר היה סגן-אלוף 166משה
גדרון (“מוסיק”) ומפקד המפקדה העיקרית היה סגן קשר”ר – סא”ל 167שלמה ענבר.
ב 23-למאי  ,1967בשעה ארבע בבוקר ,צלצל הטלפון בביתי וכשעניתי שמעתי את קולו
של יצחק אלוני – המפקד התורן במפקדת קשר”ר ,עם פקודה קצרה“ :יב”ש – בוא”.
הנחתי את השפופרת ,לבשתי את המדים והסברתי לאשתי כי “יש תרגיל וצריכים
את נוכחותי” .כך התחיל תפקידי במלחמת ששת הימים.
כשהגעתי למפקדה יחד עם קציני המטה האחרים ,תדרך אותנו הקשר”ר כי נשיא
מצרים נאצר הכריז על סגירת מיצרי טיראן בים סוף למעבר של אוניות ישראליות.
לא היינו מופתעים כל כך ,כי ב 15-למאי  ,1967בעיצומו של יום העצמאות ה19-
למדינת ישראל ,עברו כוחות יבשה מצריים את תעלת סואץ והגיעו לסיני .כך נשיא
מצרים גרם למצב חירום בישראל ,שכונה “תקופת ההמתנה” .צה”ל החל לגייס כוחות
מילואים ,כי המצב היה יכול להתדרדר למלחמה .במחצית השנייה של חודש מאי
 1967מנו הכוחות המצריים בסיני כ 130,000-חיילים ,בשבע דיוויזיות ,שחלקן היו
משוריינות .ב 23-במאי סגרה מצרים את מיצרי טיראן למעבר של ספינות ישראליות
באמצעות הצבת תותחים ארוכי טווח ,שהיו אמורים להטביע אוניות ישראליות אם
תעבורנה באזור .המלחמה פרצה בגלל סגירת מיצרי טיראן .במקביל לסילוק כוחות
האו”ם וריכוז הצבא המצרי בסיני ,סוריה הגבירה את הכוננות בצבאה ושתי חטיבות
שריון ירדניות החלו לנוע מערבה אל בקעת הירדן.
כבר ב 16-במאי  1967הורה הקשר”ר ,באישור הרמטכ”ל ,במברק סודי ביותר כי:
“דממת אלחוט מוחלטת חלה על כל היחידות היורדות למרחב פיקוד הדרום למבצע
‘רוגל’ 168.פיקוח היסעים של משטרה צבאית יבוצע ללא קשר רדיו .פעילות רדיו
שגרתית ופעילות רדיו באימונים תימשכנה כרגיל”.
 166מונה לאל"מ ביולי.
 167לימים אלוף.
 168פקודות מבצע "רוגל" ,אשר הציבו את כוחות האוגדות מול צבירת הסד"כ בסיני ,כדי
להבטיח חסימה של צירי התקפת האויב.
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הפקודה נשמרה בקפדנות בכל היחידות שהשתתפו בהכנות למבצע ,שלא פתחו אף
מכשיר רדיו אחד לפני יום ה-ע ושעת ה-ש למלחמת ששת הימים“ .סדין אדום” הייתה
הקריאה ברשתות הרדיו ,שנשארו בהאזנה ,כשנפתחה המלחמה לשעטת השריון.
כך סיכם משה גדרון בריאיון מאוחר יותר:
“כאשר הטלנו את דממת הרדיו – הגדולה והמורכבת שהייתה אי-פעם בצה”ל –
ידענו שיש על מי לסמוך בחי”ק :על המפעילים המאומנים ועל הטכנאים הבקיאים
בציוד – כך שכאשר הופרה הדממה ב”סדין אדום” – הייתה הקלה גדולה לשמוע
את כל המכשירים מופעלים בבת אחת ,באותו רגע של ה 5-ביוני”.
הטלת דממת האלחוט ומערך הכוחות הנרחב ,שרוכזו בדרום ,חייבו אותנו ,צוות
מפקדת קשר”ר ,לבחון בדייקנות יתרה את חלוקת התדרים לעוצבות השריון שירדו
דרומה .נשקפה סכנה כי כאשר יפתחו את המכשירים יופיעו הפרעות הדדיות בין
רשתות הקשר של חטיבות סמוכות .לכן באחד הימים נסעתי עם קצין הרדיו והטכנאי
הראשי למפקדת גייסות השריון ,וקבענו בינינו חלוקת תדרים לכל יחידות השריון
המתוכננות לפעול בדרום .התכנון נעשה תוך רישום בגיר על לוח שחור 169,במהלך
בדיקת מרווחי התדרים ,הכפולות וכל נתון אחר שעשוי לגרום להפרעות הדדיות.
התוכנית המסוכמת הועברה לכוחות .כאשר רשתות הרדיו אכן נפתחו ,לא דווח
על מקרים של הפרעות הדדיות בין רשתות הכוחות .במקביל ,חיילות וחיילי מדור
תקשורת הכינו את הוראות הקשר לכל הכוחות ולפיזורן בדרכים ,כדי שלא יפרו את
דממת האלחוט.
כמו כן ,נדרשנו לבדוק מחדש את חתכי קו הראייה לציוד רב אפיקי.
	—בין המטכ”ל למפקדות הפיקודים הופעלו עורקי רדיו-טלפון.
	—הופעלו עורקי רדיו-טלפון בין מפקדות הפיקודים לאוגדות ,תוך היסמכות על
אתרי שליטה ,כגון “גבע” ברכס ,כנען ,בעל-חצור והר-עיבל בפיקוד המרכז.
	—כמו כן ,הופעלו עורקי רדיו-טלפון אנלוגיים של ארבעה אפיקים מהחטיבות
170
לאוגדות.

 169כיום פעולות כאלה נעשות באמצעות מחשב.
 170מכשיר הרדיו העיקרי במערכות הרדיו-טלפון של צה"ל במלחמת ששת הימים היה מק.1-
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מרשם צ”ן אוגדתי – 1966

171

 171מקור אוסף העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.
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מקלט-משדר רד”ט מק – 1-ציוד הנושא העיקרי במלחמת ששת הימים היה
טל ,401-ציוד נושא של ארבעה אפיקים ,שאפשר חיבור טלפונים דו-תיליים

172

ציוד נושא טל401-

 172שם.
 173שם.

173
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כל המכשירים האלה חייבו בדיקת קווי ראייה לקביעת טיב הקשר ותכנון ממסרים
במקרים בהם לא היה קו ראייה בין הקצוות ,אשר ביצעו חיילות וחיילים ממדור
תקשורת .משימה חשובה לא פחות הייתה תכנון קווי ראייה לאתרים ,בהם יתמקמו
המפקדות כאשר יתקדמו אל עבר שטח האויב .כך ,כאשר כוחותינו כבשו את סיני,
ידענו מראש היכן למקם את תחנות הממסר לקשר רדיו רב-אפיקי ,והעיקרית בהן
הייתה “ג’בל יעלק” שהפכה לתחנת ממסר מרכזית בסיני.
עיקר תשומת הלב של צמרת צה”ל וממשלת ישראל הופנתה למצרים .הסברה
הייתה כי חוסיין מלך ירדן לא התכוון לתקוף את ישראל ,וכל התוכניות המבצעיות
של צה”ל היו מכוונות כנגד מצרים .אולם ב 30-במאי הפתיע חוסיין את ישראל ואת
העולם הערבי ,כאשר טס למצרים וחתם עם נאצר על הסכם הגנה משותף ,שמשמעותו
הייתה העמדת צבא ירדן תחת פיקוד צבא מצרים ,וכניסת כוחות של צבאות ערבים
אחרים לירדן ,כדי שיוכלו להילחם בישראל ,צעד שעד לאותה תקופה ירדן התנגדה
אליו בקיצוניות .צבא ירדן הועמד תחת פיקוד הגנרל המצרי עבד אל-מונעם ריאד,
מהקצינים המצריים המוערכים והנחשבים בעולם הערבי ,וצבא עירק החל להניע
דיוויזיות משוריינות ,שהגיעו מעירק ועברו מירדן לשומרון .הקצינים הירדנים
הבכירים התחלקו ביניהם בפריסת כוחות; בריגדיר גנרל עאטף אל מג’אלי ,ראש אגף
המבצעים של המטכ”ל הירדני ,דרש ריכוז של כל הכוחות הירדנים בירושלים ,אך
גנרל עבד אל-מונעם ריאד עמד על פריסת הכוחות הירדנים ברחבי יהודה ושומרון,
ובסוף קיבל אותה חוסיין.
אלוף פיקוד המרכז עוזי נרקיס העריך שהירדנים לא יוכלו לפרוץ את הקו העירוני,
וינסו לפעול בשרון או בכיוון רמלה .תוכניות הפיקוד עסקו בהתמודדות עם מקרים
אפשריים של תקיפת השיירה להר הצופים ,שהייתה אמורה לעלות להר ב 7-ביוני,
לאחר שמועד עלייתה נדחה כמה פעמים ,ובתוכניות למחטפים – כיבוש נקודות
חשובות סמוך לגבול ,ובכללן המוצבים שנמצאו מעל המנזרים מאר אליאס ,צור
באהר ועוד .אך כל התכנונים הללו נעשו בפיקוד בלבד ,ולא ניתן עליהם אישור
מהרמטכ”ל יצחק רבין או שר הביטחון משה דיין ,שמונה לתפקיד זה ב 1-ביוני .דיין
הבהיר לאלוף הפיקוד כי תוכניותיו חייבות להיות הגנתיות בלבד ,וענה לשאלתו כי
אסור לו “לעשות דבר אשר יסבך את ישראל עם הירדנים”.
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חישוב נתיב תג”ם
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מה יקרה אם הירדנים אכן יתקפו ויכבשו את הר הצופים? ענה דיין“ :נשוך שפתיך
והחזק מעמד .כשנגמור עם המצרים ונגיע לתעלה ,יחזור צה”ל הגדול כולו ויוציא
אותך מהבוץ”.
ביום שישי בצוהריים ,ה 2-ביוני ,כינס ראש ממשלת ישראל לוי אשכול התייעצות
שבה השתתפו שר הביטחון משה דיין ,שר החוץ אבא אבן והרמטכ”ל יצחק רבין.
בהתייעצות זו רוב רובם של הנוכחים תמכו בכך שישראל אמורה לתקוף ראשונה,
אך החליטו שבכל מקרה המתקפה לא תתחיל לפני ה 5-ביוני.
טרם המלחמה פיזר דיין “ערפל קרב” ורמז כי אינו צופה מלחמה בקרוב .במסיבת
עיתונאים ,שערך ב 3-ביוני ,אמר ,בין היתר“ :מאוחר מכדי להגיב בשטח הצבאי על
חסימת מצרי טיראן ,ומוקדם מכדי שאוכל להסיק מסקנות לגבי הדרך הדיפלומטית
של טיפול בעניין זה ”.צה”ל שחרר כמה אלפי חיילי מילואים ושלח רבים אחרים
לחופשה קצרה ,על מנת להגביר את מאפיין ההפתעה ולהוריד את הצפי של מדינות
ערב למתקפה ישראלית.
ב 4-ביוני התכנסה הממשלה לישיבתה הרגילה והחליטה“ :הממשלה מחליטה לנקוט
פעולה צבאית שתוביל לשחרור ישראל מטבעת החנק הצבאית המתהדקת והולכת
סביבה ]...[ .הממשלה מסמיכה את ראש הממשלה ושר הביטחון לאשר למטה הכללי
של צה”ל את מועד הפעולה”.
המלחמה החלה ב 5-ביוני  1967בשעה  07:45בבוקר במהלומה אווירית מקיפה.
בשעות הראשונות כ 185-מטוסי חיל האוויר הישראלי תקפו בסיסים צבאיים ושדות
תעופה במצרים ,ולאחר מכן בסוריה ,בירדן ובעירק ,וזה היה “מבצע מוקד” 12 .מטוסים
בלבד נשארו בכוננות יירוט על הקרקע להגנת שמי המדינה בשעת המבצע ,תקיפות
שהיוו הפתעה מוחלטת ולמעשה הכריעו את המלחמה מתחילתה ,בהשמידם את עיקר
חילות האוויר של צבאות ערב.
תוצאתה של מתקפת פתע זו ,אשר נמשכה כמה שעות וכללה עבודה בכמה חזיתות,
בכמה גיחות בזו אחר זו ,הייתה שיתוק היכולת האווירית של צבאות ערב ,אשר היוו
את האיום העיקרי על כל מבצע יבשתי שמדינת ישראל תבצע בהמשך.
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סמטת הכותל המערבי עד 1967

174

החזית הדרומית
ביום שני ,ה 5-ביוני  ,1967בשעה  ,8:15הושמע ברשתות הקשר האות “סדין אדום”,
והכוחות היבשתיים של צה”ל פתחו בהתקפה על הצבא המצרי בחצי האי סיני וברצועת
עזה ,אשר נעה בשלוש אוגדות ,שהיוו שלוש זרועות תקיפה עיקריות ,ונוספו אליהן
שתי חטיבות שפעלו עצמאית .חטיבה עצמאית נוספת ,שהייתה אמורה לפעול בציר
החוף ,הועברה לפיקוד מרכז לאחר שהתברר כי אין בה צורך בפיקוד דרום.
 174באדיבות ארכיון ז'בוטינסקי.
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הכוח היבשתי התוקף ,בפיקודו של אלוף פיקוד הדרום ישעיהו גביש ,מנה  11חטיבות
וכלל כ 600-טנקים .זרוע ההתקפה העיקרית הייתה שייכת לאוגדת הפלדה בפיקוד
האלוף ישראל טל ,שפרצה בציר החוף של צפון סיני ,וכעבור ארבע יממות הגיעו
כוחותיה לתעלת סואץ בקנטרה ומול איסמעיליה .אוגדת האלוף אריאל שרון פרצה
בגזרת אבו עגילה וניהלה קרב מכריע באום-כתף ,כאשר לאחר ארבעה ימים כוחותיה
התקדמו והגיעו אל אזור נח’ל .תוך יומיים כבשה את רצועת עזה חטיבה עצמאית
מתוגברת ,ופעלה חטיבה ממוכנת עצמאית במטרה להטעות את המצרים בתנועות
והתקפות מבוימות בנגב הדרומי ,בסביבת כונתילה .התנועה השיגה את מטרתה.
בימים  7ו 8-ביוני ,בסיוע כוח מבית הספר לצניחה ,השתלטו כוחות חיל הים הישראלי
175
בחופי דרום סיני על שארם א-שייח ,ראס נאצראני ,א-טור ,אבו רודס וראס סודר.

 175ויקיפדיה.
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החזית הצפונית
עם פרוץ המלחמה ,החזית הסורית הייתה יחסית שקטה ,אך יישובי עמק החולה ספגו
הפגזות מהסורים ,שנענו בהפגזות והתקפות אוויריות מהצד הישראלי .ביום שלישי,
ה 6-ביוני  ,1967ניסה גדוד חי”ר סורי ,יחד עם כ 10-טנקים ,לתקוף את תל דן ואת
קיבוץ דן ,אך הדף אותו כוח ההגנה של הקיבוץ ,כוחות חי”ר ויחידת טנקים של צה”ל
שהוצבו בגזרה .פיקוד הצפון הפנה כוחות לקרבות בצפון השומרון ונערך להגנה מול
הסורים .עם התקדמות צה”ל בשתי החזיתות האחרות הופנו כוחות לגזרת רמת הגולן,
אך דיין התנגד לפתיחת חזית מול הסורים .בבוקר של היום השישי ,ה 9-ביוני ,שינה
176
דיין את דעתו והורה ישירות לאלוף פיקוד הצפון דוד אלעזר להתחיל בכיבוש הרמה.

 176ויקיפדיה ,החזית הסורית במלחמת ששת הימים ,ערך עודכן ב 28-במאי .2018
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החל משעות הבוקר באותו יום תקף חיל האוויר הישראלי את רמת הגולן במתקפה
אווירית מרוכזת ומתמדת .גזרת ההבקעה תוכננה לצפון רמת הגולן ,שם השיפוע היה
בעלייה לרמה מתונה יחסית .בשעות הצוהריים של ה 9-ביוני החלה ההבקעה בשני
מאמצים עיקריים :חטיבה  8פרצה ראשונה מגבעת האם והייתה אמורה לכבוש את
זעורה ואת עין פית .הגדוד המוביל של החטיבה טעה בניווט והגיע לקלע ,ובסופו של
דבר כבש אותו וספג אבדות קשות .שאר החטיבה כבשה ,כפי שתכננה ,את מתחם
זעורה ,ובמקביל ,חטיבת גולני  1תקפה את מערך המוצבים הצמוד לגבול .גדוד 12
תקף את מוצב תל פאחר ונקלע לקרב קשה ,אך כבש את המוצב עד הערב ,וגדוד
 51של החטיבה כבש את תל עזזיאת ,ובמקביל ,בוצעו כמה מאמצים משניים שנועדו
להסוות את גזרת הפריצה העיקרית .חטיבה  3כבשה את דרדרה ואת תל הלאל במרכז
הרמה ,גדוד מחטיבה  80כבש את הכפר דרבשיה מדרום לגונן וטנקים מחטיבה  37עלו
מגונן לכיוון רוויה .במהלך הלילה צה”ל הרחיב את הטריז דרומה עד גשר בנות יעקב.
בשל החשש מהפסקת אש ,הוחלט על התקדמות מהירה של הכוחות אל עבר קו
מסעדה-קוניטרה-בוטמיה .בבוקר יום שבת ,ה 10-ביוני ,פרצו כוחות השריון והחי”ר,
שכבר היו על הרמה ,מזרחה במהירות תחת סיוע אווירי .בשלב זה הצבא הסורי כבר
נטש את עמדותיו ונמצא בנסיגה .במקביל ,אוגדה  36התקדמה בדרום רמת הגולן.
מסוקים באזור צומת בוטמיה הנחיתו כוחות מחטיבה  80ותפסו אותה תוך התנגדות
מעטה .עד שעות הערב כוחות צה”ל נערכו לקו מסעדה-קוניטרה-בוטמיה .יומיים
לאחר סיום הקרבות ,ב 12-ביוני ,הנחיתו מסוקים באחת מפסגות החרמון כוח מחטיבה
 1וכבשו אותה ללא קרב .בחזית זו לצה”ל היו  141הרוגים ו 436-פצועים .ההערכות
הן כי לסורים היו כ 450-הרוגים ו 2,500-2,000-פצועים.

הגזרה המרכזית
במהלך תקופת ההמתנה ישראל השתדלה להעביר למלך ירדן את המסר שאינה
מעוניינת במלחמה עמו ואינה מתכוונת ליזום התקפה על שטח הממלכה ,ובכלל זה
את ירושלים המזרחית והגדה המערבית .לצורך מטרה זו נערכו כמה פגישות חשאיות
בין המלך חוסיין למנכ”ל משרד ראש הממשלה יעקב הרצוג ,במטרה למנוע אי-הבנה
שתביא להתלקחות הגבול .עם זאת ,בבוקר של היום הראשון למלחמה הועברו למטכ”ל
הירדני הודעות מהמטכ”ל המצרי שכוחות מצרים נוחלים הצלחה בחזית סיני ,ומעודדים
את הצבא הירדני ,שהיה תחת פיקוד הגנרל המצרי עבד אל-מונעם ריאד ,לפי הסכם
ההגנה שנחתם בין מצרים לירדן כדי לפתוח במתקפה ולהשתתף ב”חלוקת השלל”.
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ייתכן שהפיקוד העליון המצרי אכן לא ידע על המצב העגום של צבאו ,אך ייתכן גם
שהודעות אלו נמסרו למלך כדי שייחל במתקפה שתמנע מהישראלים להגיע לחזית
הירדנית ותצמצם את הלחץ ,שבו היו נתונים הכוחות המצריים בסיני.
בשעה  9:40פתחו הירדנים באש נשק קל אל עבר עמדות הקו העירוני והר הצופים
בירושלים .בערך בשעה  10:00התחילו הירדנים בהרעשת תותחים ואש מרגמות
לאורך כל החזית ,כולל תל-אביב ,בסיס חיל האוויר ,רמת דוד וירושלים המערבית,
שבעקבותיה נהרגו  12אזרחים .בהפגזה בירושלים נפגעו בית הנשיא ,משכן הכנסת
וגן החיות התנכ”י .מטוסים ירדנים תקפו את מפעל “אלבר” בכפר סבא ובהפצצה
נהרגו ארבעה מעובדי המפעל .מול הכוחות הירדנים ניצבו כוחות צה”ל מדוללים,
ובמקביל מרבית מחיילי צה”ל נערכו למתקפה מול המצרים בסיני.
אלוף פיקוד המרכז עוזי נרקיס פיקד על חמש חטיבות ,שבמהלך שלושת הימים
הראשונים למלחמה תקפו את הכוחות הירדניים מכיוון ירושלים ,לטרון וקלקיליה.
חטיבת הראל תקפה מפרוזדור ירושלים לכיוון הכניסה מצפון לירושלים וכבשה את
גבעת הרדאר וההרים הסמוכים לה ,הגיעה לתל אל פול וכבשה את גבעת המבתר,
וכך ניתקה את ירושלים משכנותיה הצפוניות.
חטיבת ירושלים ,שהחלה את הלחימה בירושלים בקו העירוני ובהר הצופים ,כבשה
את ארמון הנציב ,צור באחר ואבו טור .חטיבת קרייתי ,שפעלה כחטיבה מרחבית באזור
השפלה ,כבשה את לטרון והתקדמה עד כביש ירושלים-רמאללה .חטיבת גבעתי כבשה
את קלקיליה ואת טול כרם .כוחות קטנים יותר כבשו את אזור אידנא בהר חברון.
התוכנית שהגה שר הביטחון משה דיין הייתה:
“להשתלט על הרכסים החולשים על ירושלים ,לכתר את העיר העתיקה ,להשתלט על
אוגוסטה ויקטוריה ועל הר הזיתים .להניח לחיל האוויר שלנו להשמיד את השריון
הירדני והעירקי שמנסה לעלות מבקעת הירדן .להקיף את העיר העתיקה בטבעת
פלדה ,אבל להשאיר דרך מילוט אחת לחיילי הלגיון הערבי ,שירצו להסתלק מהעיר
בלילה .לשמור על המקומות הקדושים .להניח לעיר ליפול בעצמה”.
לכן השיב בשלילה לאלוף פיקוד המרכז עוזי נרקיס ,וגם לראש הממשלה אשכול,
לבגין ,למוטה גור ולכולם ,והורה “אינכם יכולים להיכנס לעיר העתיקה בשלב זה”.
לבסוף ,עיקר מימוש תוכניתו של דיין הוטל על חטיבה .55
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חטיבה  55היא חטיבת הצנחנים השלישית ,חטיבת מילואים ,שהוקמה החל משנת 1965
ואימוני ההקמה שלה נמשכו עד שנת  .1967היא כללה את גדודי המילואים – הגדוד
הוותיק גדוד  ,28גדוד המילואים הוותיק  28בפיקודו של יוסי פרידקין ,את גדוד 66
בפיקודו של יוסי יפה ואת גדוד  71בפיקודו של עוזי עילם.
למפקד החטיבה מונה אל”ם מוטה גור ובהנהגתו נכנסה החטיבה לתוכנית מזורזת
של אימונים ותרגילי מטה .אימון ההקמה המלא של החטיבה יועד לחודש אוגוסט .1967
 177החומר נלקח מעבודת מורשת.
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את תפקיד קצין הקשר החטיבתי הציע קצין צנחנים ראשי אל”ם אהרון דוידי לסגן
(מיל’) עזרא אורני ולאחר תשובתו החיובית של אורני אושר המינוי על ידי מפקד החטיבה.
רוב דרגי הפיקוד והחיילים של פלוגת הקשר הגיע מחטיבת הצנחנים הסדירה –חטיבה
 35לאחר שחרורם .אורני שימש ,בעת שהקחצ”ר דוידי הציע לו (במהלך טיסה במסוק
בעת תרגיל) להתמנות לקצין הקשר החטיבתי של חטיבת הצנחנים החדשה המוקמת
– חטיבה  ,55כקצין הקשר של בית הספר לצניחה ,שהפך ליחידת ארגון הטסה תחת
פיקודו של סא”ל (לימים אלוף) אברהם אורלי .במסגרת זו הקים אורני את פלוגת
הקשר של בית הספר לצניחה בתל-נוף ,שלא הייתה קיימת קודם לכן .כשמונה אורני
לקשר”ח  ,55החל מייד בהקמת הפלוגה החדשה.
רמת הפלוגה הייתה טובה ,אף שלא תורגלה במסגרת החדשה.
רמת התפקוד בפלוגה הייתה טובה ,שכן החיילים תורגלו במסגרות הקודמות שלהן.
בפלוגת הקשר של חטיבה  ,35בה שימש סגן (כיום סא”ל במיל’) אורני כסמ”פ 178של
179
רב-סרן (לימים קשר”ר תא”ל) צבי אמיד ושל רס”ן (לימים תא”ל קשר”ר) ישראל זמיר.
כמו כן ,חשוב לציין כי אורני ראה בחייליו קודם כול צנחנים ולוחמים ,ולאחר מכן
אנשי קשר .ראייה זו נבעה מהבנה ותפיסה ,לפיה השליטה במערכות הקשר לא אמורה
לפגוע בכושר וביכולות הלחימה של החיילים ,וכשירותם כלוחמים נדרשת לתפקודם
היעיל בשדה הקרב.
בתקופת ההמתנה טרם פרוץ מלחמת “ששת הימים” התכוננה החטיבה ללחימה במבצע
מוצנח ומונחת מן הים ,ממערב לאל עריש (מבצע קרדום) ככוח מטכ”לי .חטיבת הצנחנים
הסדירה – חטיבה  ,35בפיקודו של אל”ם (לימים רא”ל ורמטכ”ל) רפאל איתן – רפול,
שנועדה ללחימה ככוח רגלי ולא מוצנח ,נלחמה עם כוחות האוגדה.
מטרת אוגדה  84הייתה“ :אוגדה  84תכבוש את רצועת עזה ואת אל-עריש ,תנוע
לתעלת סואץ ,תוך בלימת האויב הצפוי לנוע מכיוון ג’בל ליבני ואבו עגילה ,על מנת
לשמש כ’סדן’ למהלומה של פריצת הקו המצרי ע”י אוגדה  84בגזרת פיתחת רפיח”.
במשך כמעט שלושה שבועות תכננה מפקדת החטיבה את המבצע המוצנח ,וכונתה
“היהלום שבכתר” ,כאשר החטיבה הצעירה ,שרק הוקמה ,הטילה על עצמה את משימת
הפעולה המוצנחת מבין שלוש חטיבות הצנחנים – החטיבה הסדירה  35והחטיבה
הוותיקה .80
לאחר תחילת המלחמה ביום ה 5-ביוני ,בשעות הצוהריים ,התברר למפקדים ולאחר
מכן ללוחמים שאין צורך בביצוע משימת הצניחה של חטיבת  ,55שהפכה למיותרת,
 178כיום סא"ל מיל'.
 179כיום תא"ל.
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כיוון שכוחות השריון של חטיבה  7וחטיבה  60התקדמו במהירות ובהצלחה מפתחת
רפיח לכיוון אל עריש.
בבוקר של יום שני ,ה 5-ביוני  ,1967בשעה  ,8:00נערכו כוחות החטיבה לצניחה שתוכננה
כצניחת לילה ממערב לאל עריש ,ליד מסלול ההמראה בפרדסי גבעת ברנר שליד תל
נוף עם הציוד וחיכו לפקודה לעלות למטוסים ,שהייתה אמורה להתקבל לפנות ערב.
בשעה  13:00בצוהריים בוטלה הצניחה ,וכבר בשעה מוקדמת יותר קיבל המח”ט
 55מוטה גור פקודה מהרמטכ”ל לשינוי המשימה ולעלייה לירושלים .מוטה גור עלה
לירושלים עם קצין האג”ם ועם הקמ”ן שלו ,כאשר כל החטיבה חיכתה לפקודות .בשעה
 16:00כל החטיבה החלה לנוע לכיוון ירושלים .כבר בשעה  17:30החלה קבוצת פקודות
חטיבתית ראשונה בנוכחות מפקד החטיבה וקציני המטה ,כאשר קצין הקשר החטיבתי
עזרא אורני נסע ישר למפקדת החטיבה הירושלמית – חטיבה  ,16אשר שהתה בבית
הספר “אוולינה דה רוטשילד” .שם הדפיס ,יחד עם האלחוטן הראשי שלו סמל מיכאל
יבולונובסקי – יבלו (לימים רס”ן קשר”ח  ,)55הוראות קשר – הק”ש והוראות ביצוע
קשר – הב”ק על בסיס הוראות שהכין מדור תקשורת במפקדת קשר”ר והביאה אחת
ממש”קיות המדור למפקדת הפיקוד .יעקב בעל-שם שלח את המש”קית הזו.
אורני ויבלו קיבלו במפקדה של בית הספר מכונת כתיבה ומכונת שכפול “גסטטנר”
ובמשך כשלוש שעות שרטטו ,הדפיסו ושכפלו את הוראות הקשר ,כך שיתאימו לחטיבה
בגזרת הלחימה בירושלים .הוראות הקשר מול המטכ”ל ,שהיו לחטיבה לקראת לחימתה
במבצע המוצנח באל עריש ,לא התאימו לגזרת פיקוד המרכז ,ולכן נאלצו ארני ויבלו
להכין סט חדש של הוראות קשר לחלוקה לכל יחידות החטיבה.
בשל שינוי התוכניות ,הזמן שניתן לנוהל הקרב החטיבתי היה קצר ביותר ,במקום
 72שעות ,כמתחייב בנהלים ,קיבלה מפקדת חטיבה  55מהפיקוד פחות מעשר שעות.
בהמשך ,בירושלים ,ניתנה הארכה של שעתיים.
נוהל הקרב הקצר ,תוך  12שעות בלבד ,התאפשר משתי סיבות:
1.1הדמיון בין הלחימה הזו – “קרב היתקלות” בירושלים ,לבין הלחימה ,שהורגלה
והתכוננה אליה – לחימה של צנחנים שצונחים ישר מול פני האויב (בלי שתידרש
יותר מדי למודיעין) ,אל שטח שונה וחדש.
2.2בזכות התרגולות של המפקדה ,והכשירות הגבוהה של הגדודים; גדוד  28היה ותיק
ומנוסה ,אף שלא עבר אימון במסגרת הקמת החטיבה ,והמפקדה והגדודים האחרים
אומנו ביסודיות בחודשים שעברו מהקמת החטיבה ועד המלחמה.
“מהרגע בו הפיקוד הודיע שאנחנו הולכים ‘להציל את הר הצופים’ ,מוטה הפעיל
את המטה ע”פ התרגולים ,ועסק בבחירת ‘נתיב קריטי’ – על איזה חלקים בנוהל
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הקרב אסור לוותר ,ואיפה הוא יכול להסתמך על המפקדים והחיילים שיפעלו ע”פ
התרגולות והנהלים.”...
בשעה  20:00קיימה קבוצת פקודות שנייה בבניין שנבחר ברחוב צפניה .פלוגת הקשר
חנתה בשטחי הכינוס בבית הכרם .אורני פיצל את פלוגתו לשלושה כוחות:
1.1חפ”ק המח”ט – לפי תרגולת חפ”ק מח”ט מוצנח ,שהיה מאורגן לצניחה שבוטלה
– קצין הקשר סגן אורני.
2.2חפ”ק הסמח”ט – כנ”ל – לפי תרגולת חפ”ק סמח”ט מוצנח ,שהתכונן לצניחה
שבוטלה – ס .ק .הקשר סגן פירסט.
3.3שאר הפלוגה – תחת פיקודו של סגן ק .הקשר סגן משה קציר (שידו הייתה בגבס,
ולכן נמנע מלצנוח בתוכנית הראשונה) ,כאשר מפקדת החטיבה תתמקם במקום
קבוע (בדיעבד מוזיאון רוקפלר).
אורני הגיע לחפ”ק המח”ט ברחוב צפניה בשעה  ,20:30בעיצומה של העברת קבוצת
הפקודות השנייה .המח”ט מוטה אמר“ ,הנה אורני ”,ושאל “יש הוראות קשר?” אורני
ענה שיש הק”ש .השיב מוטה“ ,כל הכבוד ”.לאורני הייתה חבילה של כמה מאות
העתקים ממוספרים ומסודרים של הק”ש עבור כל יחידות החטיבה.
בשעה  23:30יושמה קבוצת פקודות שלישית בחפ”ק החטיבה ברחוב צפניה ,שבה
על דעת מפקדי הגדודים החליט מפקד החטיבה להבקיע את “הקו העירוני” בחשכה
בשעה  ,2:00לפי התוכנית.
לילה – כל הכוחות מתארגנים ללחימה ,מקבלים פקודות ותדריכים קצרים ומכינים
את הציוד .
בשעה  – 01:00אלוף הפיקוד הגיע לחפ”ק החטיבה ברחוב צפניה ואישר את תוכנית
המתקפה .הכוחות נעים בשטחי כינוס ליד אזורי ההבקעה .מפקדת החטיבה עוברת
לחפ”ק על גג הבית .במרכז הגג עמד מוטה גור וסביבו נשענו על המעקה האלחוטנים
מפלוגת הקשר ,אשר קיימו את הקשר עם הגדודים ועם הפיקוד .חיילי פלוגת הקשר
היוו את רוב חיילי החפ”ק .עזרא אורני“ :כל מי שהיה פעיל במלחמה מפלוגת הקשר
היה על הגג” .המח”ט מוטה במרכז הגג ואורני לידו ,צמוד אליו במהלך כל הלילה.
שעה  – 02:15הגדודים  66ו 71-מתחילים בהבקעת ה”קו העירוני” .תוך כחצי שעה
מסתיימת ההבקעה וסופגים רק מעט נפגעים ,הגדודים פורצים לביצוע משימותיהם.
עם פריצת גדוד  66לגבעת התחמושת נהרג הקשר”ג – ג’ק בן פזי ז”ל .ג’קי היה
קצין בפלוגת הקשר החטיבתית .במהלך תקופת ההמתנה פנה הסמח”ט ,סא”ל משה’לה
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סטאמפל ,לאורני וביקש ממנו להעביר את ג’קי כדי שישמש קצין קשר של גדוד ,66
מאחר שיעקב אסא ,קצין הקשר הגדודי הקיים ,טרם חזר מחוץ לארץ וליוסי יפה לא
היה קצין קשר.
כעבור מספר ימים ,לאחר שחזר יעקב אסא והצטרף לגדוד ,קרא אורני לג’קי והציע
שיחזור לפלוגה ,אך זה ביקש להישאר בינתיים בגדוד ,מאחר שנוצר קשר אישי
קרוב עם יוסי יפה המג”ד .למעשה ליוסי יפה היו שני קציני קשר גדודיים .ג’קי נהרג
בכניסה לבית הספר לשוטרים מירי של חייל ירדני ,כשעמד צמוד למג”ד יוסי יפה.
סגן אסא יעקב ,שהמשיך בתפקידו כקצין הקשר של גדוד  ,66נהרג לימים בעיר סואץ
במלחמת יום הכיפורים.
לקראת אור ראשון ,גדוד  28ומפקדת החטיבה מופגזים במטח ירי מרגמות מצד הירדנים.
היו עשרות נפגעים שפינו אותם והשאר המשיכו במשימה .אף שגדוד  28נפגע קשות,
ממשיך אל המעבר שהבקיע גדוד  71ומתחיל לבצע את משימותיו.
בשעה  8:00כבש גדוד  28את מוזיאון רוקפלר.

איחוד ירושלים – הפלת החומה ,אוקטובר 1967
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סגן בן-פז (ביינגולד) יעקב (“ז’ק”) ז”ל

בן לצבי ורחל .נולד ביום ט’ בטבת תש”ה ()25.12.1944
בעיר בוטושן שברומניה .המשפחה עלתה לארץ באוניית
מעפילים ,אך נתפסה בידי הבריטים והוגלתה לקפריסין.
בשנת  1948הגיעה המשפחה לחופי הארץ.
לאחר שסיים את לימודיו בבית הספר “אחדות” שבקריית
מוצקין ,למד בכפר הנוער גלים ,בית ספר תיכון חקלאי.
קווי אופיו בבית הספר החקלאי ,אשר בלטו גם במהלך
המלחמה ,היו מסירות לחבר וידידות מתוך דאגה ורצון להשקיט ולהרגיע .בינו
לבין תלמידים יהודים וערבים כאחד התקיימה חברות אמיצה ,והוא אופיין גם
בצניעות.
באוגוסט  1962גויס לצה”ל בשלב מוקדם והתנדב לחיל הצנחנים .עבר קורס
קצינים וקורס קשר ,השתתף בפעולת תגמול בירדן ובשנת  1965שוחרר מצה”ל
בדרגת סגן .לחבריו לנשק ולפקודיו התייחס בעדינות ובלבביות מרצונו להיטיב
עם כל אחד מהם .עשה ככל יכולתו בכל ליבו ונפשו ,גם בתרגיל וגם במשימה
מבצעית כלשהי ומילא את תפקידיו ברצינות ובכובד ראש.
עם שחרורו מהצבא ,החל ללמוד באוניברסיטה העברית ,למד בפקולטה לחקלאות
שברחובות ועמד לסיים שם את שנת לימודיו השנייה .הוא שאף להגיע למחקר
עצמאי והיה מקדיש כל רגע פנוי ללימוד .נוסף לכך ,הכיר את הארץ היפה
בטיולים על פני שבילים ונופים ,כי אהב מאוד את המולדת .תמיד שאף לצדק
וליושר ,נלחם את מלחמותיהם של אחרים ואהב לעזור לאחיו ללימודים .יעקב
האמין בשלום ושאף להגיע ליום בו יבנה את ביתו בישראל עם חברתו .לכן
לא הסכים לקרבות ולמלחמות ,כי הצטער על דם שנשפך ,ובתוכו הרגיש וידע
שמלחמה הורסת ולא בונה .אך ההכרח לא יגונה ,ומרוב אהבתו לארץ ,כשליבו
התפעם מרצון לשלום ולרעות טובה ,החליט לצאת למלחמה כדי לשמש דוגמה
לאחרים .בפרוץ מלחמת ששת הימים נקרא שוב לדגל ואז שימש כקצין קשר
גדודי ,וביום השני לקרבות ,כ”ז באייר תשכ”ז ( ,)6.6.1967נפל בקרב כשהתקדם
 181ישראל ( ,)1974יזכור  –-פרשיות חייהם ומותם של הנופלים במערכות צה"ל ,בהוצאת
משרד הביטחון.
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אל בית הספר לשוטרים שפנה לשכונת שיח’ ג’ארח בירושלים .במכתב לחברתו
(יעל) ציין חברו לשירות את השקט הנפשי של יעקב ,מצד אחד ,ואת היעילות
והארגון שהיו אופייניים לעבודתו המסובכת כנושא הקשר בגדוד לוחם ,מצד שני.
הוא הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי שעל הר הרצל בירושלים.
זכרו בספר “מאריות גברו” של מפקדת הצנחנים 182,והוקדש בו עמוד לתולדותיו
ולתיאור הקרב האחרון שלו .כמו כן ,הוזכר בילקוט עיזבונם של הבנים“ ,גווילי
אש” כרך ד’ 183,שהובאו מעזבונו .פרשת חייו ומותו נמצאת בספר “נזכור”
בהוצאת האוניברסיטה העברית בירושלים והסתדרות הסטודנטים שבה ,בעריכת
184
יהודה האזרחי.

 182נחמן ,ס( .עורך) (אין שנה) .מאריות גברו .ספר זכרון לחללי חטיבת צנחנים .55
הוצאת מפקדת החטיבה.
 183אגף השיקום – המחלקה להנצחת החייל ( .)1970גווילי אש  -כרך ד :ילקוט כולל...
של הבנים שנפלו במערכות ישראל .משרד הביטחון.
 184האזרחי ,י' (אין שנה) .נזכור .בהוצאת האוניברסיטה העברית בירושלים והסתדרות
הסטודנטים.
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שעות לפני הצוהריים – כל יחידות החטיבה נלחמות על מנת להמשיך על פי התוכנית –
ייצוב מעבר קרקעי להר הצופים ואבטחת המאחזים מול שערי העיר העתיקה .הלחימה
קשה ,מפוזרת בעשרות מוקדים וגובה מחיר כבד בנפגעים .זחל”מי החפ”ק עברו דרך
שדה המוקשים בבית הספר לשוטרים ודרך ואדי ג’וז ,ומתמקמים מול מוזיאון רוקפלר.

באדיבות יוסי לנגודסקי
אורני מספר:
...בשלב הזה כבר היה אור ,כבר הסתיים השלב הראשון ,כאשר בית הספר לשוטרים
ואחרי זה גבעת התחמושת כבר היה בידינו ,אנחנו לא ידענו אז שג’ק נהרג ,גדוד 71
של עוזי אילם כבר נכנס לשיח’-ג’ראח ,וגדוד  28של יוסי פתקין כבר הגיע ממש אל
מול חומות העיר העתיקה ...אז מוטה אמר“ ,אוקי ,תכינו את החפ”ק” ,ובאופן טבעי
אני מצטרף למוטה בזחל”מ הראשון ודודו בזחל”מ השני עם סטאמפל הסמח”ט.
ולפתע באים שלושה אזרחים ואומרים“ ,מי פה אחראי?”
אמרתי “אני”.
אומר“ ,שלום ,אני פרופסור אביגד ,איפה מוטה? איפה מוטה?”
אמרתי“ :הנה מוטה ,אבל דברו אתי”.
אמרו“ :אנחנו מצטרפים אליכם!”
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מסתבר שאלו שלושה מבכירי הארכיאולוגים של מדינת ישראל אי פעם ,ובוודאי
אז ,פרופסור נחמן אביגד היה אז בן  ...71פרופסור אביגד מחליף כמה מילים עם
מוטה ,ואומר“ ,תשמע ,אנחנו מצטרפים אליכם”...
מוטה אומר לי“ ,אין ברירה ,אורני ,חייבים לקחת אותם [את הפרופסורים]”.
מה מסתבר? במוזיאון רוקפלר ,שבעצם היה היעד שאליו הגענו לפני הכניסה לעיר
העתיקה ,היו המגילות הגנוזות ...והם לא רצו שחלילה וחס מישהו ייקח אותם ,זה
דבר שלא יסולא בפז ,ובוודאי שווה מאות מיליונים של דולרים .הם אמרו“ :אנחנו
חייבים לבוא לשם .מי שראשון נכנס לרוקפלר – אנחנו באים אתו”.
אמרתי למוטה“ :אבל אין מקום( ”.בכל זחל”מ המיועד ל 10-לוחמים ,הצטופפו 28
קציני וחיילי החפ”ק).
אז נחמן אביגד ,הפרופסור ,כזה איש צנום ,נחמד ,אומר“ ,אנחנו נשב על הברכיים
שלכם ,אנחנו אתכם!”
אמרתי לדודו“ :אין ברירה ,דודו ,הפרופסורים אצלך ”.נכנסנו דרך השטח הממוקש
של בית הספר לשוטרים ,עברנו על גבעת התחמושת ”...בסופו של דבר באו בזחל”מ
שלנו.
בשעה  10:15יחידות החטיבה השלימו את משימותיהן ,ובעוד מפקדת החטיבה נמצאת
במוזיאון רוקפלר ,נמשכו קרבות טיהור בכל האזור הנכבש.
כעת ,לאחר כיבוש מוזיאון רוקפלר הוחלט שיש להגיע לשם בהקדם ,בין השאר ,בשל
הלחץ של הפרופסורים ,להגיע במהרה למגילות .מוטה ,אורני ופרופסור נחמן אביגד
ניגשו אל השער השמאלי של המוזיאון ,במטרה לבדוק האם אפשר להיכנס לחצר
המוזיאון .אורני ירה במנעול התלוי על השער ב”עוזי” שלו והשער נפתח .בעודם צופים
בחילופי אש כבדה בחומות העיר העתיקה בין החיילים הירדנים לבין לוחמי גדוד ,28
אשר זחלו תחת קיר בגובה של כ 40-ס”מ ,כאשר כדורים שורקים מעל ראשיהם ,רץ
פרופסור אביגד בין הכדורים ופרץ את דלת הכניסה למוזיאון .מוטה אמר שלא יוכלו
להיכנס משם .לאחר מכן ,ניגשו אל שער הרכב האחורי של רוקפלר ,שהיה ממוקם מול
הבית של החפ”ק – בין השער לבין העיר העתיקה הפריד האגף הדרומי של המוזיאון.
מבעד לסורגי הברזל הבחינו מוטה ואורני ברחבה פנימית .השער היה נעול ,ועל
מנת לפרוץ אותו הרים אורני את ה’עוזי’ וירה שלושה כדורים במנעול .מוטה ואורני
נכנסו פנימה אל הרחבה הפנימית של המוזיאון .בהמשך ,כינס מוטה ישיבה עם מג”ד
 66ומג”ד  71באחד מחדרי המוזיאון ודרש מאורני להשיג את מג”ד  ,28אשר לא יכול
היה להגיע למוזיאון כדי לקבל דו”ח מצב על הכוח שלו .אורני הסביר למוטה שבין
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כותלי החדר אין קשר ,ולכן ייאלצו הקשרים לשבת בחוץ עם המ”ק ולמשוך אל תוך
החדר ש”ט .מוטה העדיף לא להתעסק עם פריסות ש”ט ,אך לא יכול היה לוותר על
הקשר ,ולכן בחר להעביר את הישיבה לחצר המוזיאון; “לא .לא עד כדי כך .אם אין
קשר נצא החוצה .כאן נעים – אבל אין טעם להישאר .קדימה ,החוצה!” (מוטה גור).
מוטה מייד שאל את אורני איפה עדיף למקם את החפ”ק .אורני הציע לבצע סיור
קצר ולבדוק מיקום טוב יותר מאשר בחצר המוזיאון .הם בחרו ביחד ,מעט באיחור,
את הבניין שמול המוזיאון ,שלאחר מכן נקרא “בית הזקונות” על שם שתי הזקנות
שהתגוררו בדירת הקרקע שלו.
שעות אחר הצוהריים – התארגנות .הגיעה פקודה להמשיך עם אור אחרון בהשתלטות
על הרכס שממזרח לירושלים (מהר הצופים ועד מלון אינטר-קונטיננטל).

מרשם רדיו חטיבתי

185

מרשם רדיו של חטיבה  55בלוחמה על ירושלים (משוחזר)
 185באדיבות העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב.
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אור אחרון – התחילה תקיפה לכיוון הרכס המזרחי – סיירת של חטיבת  80ופלוגת
הטנקים מגדוד השריון של פיקוד המרכז מובילים ,גדוד  71נע לכיוון רכס אוגוסטה-
ויקטוריה .הכוח המוביל טועה ופונה אל דרך יריחו ,ומסתבך בקרב עם כוחות הגדוד
הירדני שנמצאים בחומת העיר העתיקה ,באזור הגשר שמעל נחל קדרון ,מתחת
לכניסה לגת שמנים.
בקרב שהתחולל על הגשר השתתפו כוחות החטיבה שאינם “אורגניים”:
	“1.הסיירת של מיכה קפוסטה” מחטיבה  80הגיעה לירושלים ו”חיפשה” יחידה
שתוכל להצטרף אליה.
2.2פלוגת הטנקים בפיקודו של הסמ”פ סרן מיל’ רפי ישעיה מהחטיבה הירושלמית.
3.3פלוגת טנקים נוספת בפיקודו של רס”ן מיל’ איתן מחטיבת הראל.
ציוות הכוחות נעשה במהירות ו’תוך כדי תנועה’ ,ולמרות זאת ,נעשו מאמצים לקשר
את הכוח כולו לרשת החטיבתית ,מתוך הבנת חשיבות העניין .כשיצאו הכוחות
(הסיירת והטנקים) לדרך ,ובדקות המעטות לפני הטעות בניווט וההיתקלות באש,
הקשר בין כל הכוחות לחטיבה עבד ביעילות .אך כשהכלים החלו לבעור והלוחמים
נטשו אותם ,אבד עמם הקשר ,שכן כל מכשירי הקשר היו מושאים וממותקנים על
גבי הטנקים והג’יפים.
בתיאורי קרב החילוץ הארוך ,שהתנהל על הגשר ,בלט המחסור בקשר ,והפתרון
שהציעו הלוחמים היה לצעוק מאחד לשני ולהעביר ידיעות בריצה“ :אילן ושאול חזרו
למעלה .מוכרחים להביא טנקים ליצירת מחסה .כך אי-אפשר לפעול .שאול נשאר ליד
עמוד חשמל כדי לשמור על קשר צעקות עם חובי .אילן עלה להזעיק את הטנקים.
186
שאול שמר על קשר קול עם חובי.”...
לילה ,עד שעה  24:00הגיעה פקודה להיערך מול מתקפת נגד של השריון הירדני
על העיר הערבית החדשה ,יחידות החטיבה נערכו למגננה ,במקביל ,המשיך חילוץ
הסיירת והטנקים מהגשר על דרך יריחו.

 186ראו גור ,מ .וגרשון ,ר .)1973( .הר הבית בידינו .בהוצאת מערכות.
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מוטה גור ומטהו צופים על ירושלים

באדיבות יוסי לנגודסקי
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יום רביעי – 7.6.67
 – 2:00חילוץ הכוחות מהגשר הסתיים .הגיעה פקודה לחדש בבוקר את ההשתלטות
על הרכס המזרחי.
החפ”ק היה ממוקם על גג בית הזקנות .קודם כול נכנסו חיילי פלוגת הקשר והחלו
להתמקם שם .מוטה גור“ :דבר ראשון – משכו חוטי טלפון וחיברו שלט-רחוק אל
מכשירי הקשר הגדולים ,אשר נשארו על כלי הרכב למטה .כך נוכל ‘לקפוץ’ ברגע
שנרצה על כלי הרכב ולזוז ”.נדרש לבדוק גם ש”יער האנטנות” לא יסגיר את נוכחות
הכוח ,כך שיעבוד ללא חשש.
בבניין מפקדת החטיבה ,כאשר החפ”ק נמצא על גג הבניין ,התגלו שבעה חיילים ירדנים
חמושים ,אשר הסתתרו בעליית הגג בחסות שתי הזקנות שהסתירו אותם .מיד נערכו
החיילים לפעולה ,פינו נקודות מסוכנות והורו לירדנים להיכנע .תחילה ,הורידו את
כלי הנשק ולאחר מכן ירדו בעצמם למטה .אנשי פלוגת הקשר לקחו אותם לנקודת
ריכוז השבויים בחצר המוזיאון.
התוכנית לכיבוש רכס אוגוסטה וויקטוריה וכנראה גם העיר העתיקה הייתה תלויה,
בין היתר ,בטיווח ארטילרי על העיר העתיקה ,שהיה אחראי עליו המס”ח (מפקד הסיוע
החטיבתי) רס”ן ציקלג – מג”ד המרגמות ,שנותרו ארוזות לצניחה בתל נוף .החטיבה
קיבלה לסיוע ישיר גדוד מרגמות כבדות  160מ”מ ,שהיה ממוקם בבקעת בית הכרם.
הסמח”ט משהל’ה סטמפל הצטרף לצקלג .את ההחלטה על היציאה לטיווח מצריח
המוזיאון קבעו סטמפל וצקלג המס”ח ,בלי שמוטה ואורני ידעו על כך .סטמפל הסמח”ט
וציקלג יצאו בלי לקחת שום מכשיר קשר .כך קרה שהמס”ח והסמח”ט החלו בטיווח
המרגמות הכבדות על אזור הסמוך למקום כוחותינו ,ללא קשר לחטיבה .היה להם רק
מכשיר קשר מ”ק ,9-ששימש את צקלג לקשר עם המרגמות שטיווח.
הטיווח החל למרות הבעייתיות הרבה שלו בשל קרבת כוחותינו לאזור המופגז –
פינת העיר העתיקה .החל מהשעה  06:20נשמעו מהעיר העתיקה התפוצצויות של
פצצות מרגמות שנפלו על הפינה הצפון מזרחית של החומה ,ושם הוקם הגדוד הירדני.
לפתע נשמעה פצצה קרובה ,נראה עשן עולה מתוך המוזיאון ונשמעה צעקה מקפיאה,
“חובש ,חובש!” אורני ירד בריצה מגג הבניין ,כאשר מוטה ואריק אכמון (קמ”ן החטיבה)
בעקבותיו ,בדילוגים מהירים במדרגות הבניין .במקביל ,נשמעו פצצות נוספות מהעיר
העתיקה ,מחצר המוזיאון והרחבה האחורית שמול השער האחורי.
בעוד מוטה פונה למורד הרחוב וצועק “מושהל’ה חדל” ,בתקווה שהוא ישמע אותו
ויחדל את הארטילריה שנורתה ,אורני רץ ומתחיל לטפל בפצועים אשר שכבו לצידי
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הקירות של רחבת המוזיאון .פצצות נוספות ממשיכות ליפול ,ממש בין אנשי החטיבה,
כשאורני עומד בין הנפגעים הרבים ,כשהתחבושת האישית בידיו ואינו יודע במי לטפל
קודם .ודאי שאלו היו הפצצות של כוחותינו .מוטה צועק לאורני מהצד השני של
הרחוב“ ,אורני ,צא משם .אתה קצין הקשר שלי ואני לא רוצה שתיהרג לי ”.הפצצות
ממשיכות ליפול ללא הפסקה .אורני הבין שהמח”ט מוטה אינו יודע איפה נמצאים
הסמח”ט וציקלג המס”ח ,ובעצם אין קשר כדי להגיד לציקלג וסטמפל להפסיק את
האש ,הוא רץ במהירות הישר אל הג’יפ של מוטה ,שממנו נמתח ש”ט אל הגג לשימוש
החפ”ק ,ניתק את הש”ט ועלה במ”ק ברשת הפיקודית ,ישירות מול אלוף הפיקוד.
אורני הבין שבחפ”ק האלוף נמצא מפקד הסיוע הפיקודי ,שיעצור מייד את טיווח
המרגמות.
בחזרה בקשר מאלוף הפיקוד .מוטה“ :כאן  ,87ניתנה פקודת חדל ,אני אומר שנית,
אחרון נורה עכשיו .אורני חוזר .הוא הפסיק את האש שלנו! ...טוב מאוד ,אורני,
קראתי .כמעט נשקתי לו! פצצה רביעית התפוצצה – שוב בחורשת הזיתים .המטח
187
נגמר”.
בתקרית הזו ,של ירי מרגמות של כוחותינו על כוחותינו ברחבת מוזיאון רוקפלר,
נהרג חייל הפלוגה ,טכנאי הקשר סמל יוסי שוורצנברג ז”ל .פצצת המרגמה נפלה
בקרבתו והוא נהרג במקום .טכנאי קשר מפיקוד המרכז ,רס”ל דני פרס ,איש קבע
שהתייצב אצל אורני ערב קודם לכן כדי לשרת בפלוגת הקשר ,נפצע קשה מאוד אף
הוא מאותה הפצצה ונותר משותק מהחזה ומטה.
שעה  – 08:00הלחימה על הרכס המזרחי מתחילה עם תקיפת חיל האוויר על מוצב
אוגוסטה-ויקטוריה .גדוד  66תוקף מצפון למוצב ,וגדוד  71תוקף משכונת ואדי ג’וז
לדרום המוצב .שדרה ממונעת של פלוגת הטנקים ושתי סיירות נעה במעלה הרכס
לשכונת א-טור ומלון אינטר-קונטיננטל ,חפ”ק החטיבה עם השדרה הממונעת וגדוד
 28בכוננות להמשך כיבוש העיר העתיקה.

 187גור וריבלין.1973 ,
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יוסף שוורצנברג ז”ל
בן למאיר ושרה .נולד ביום ג’ בניסן תש”ה
( )17.3.1945בהרצליה .ימי-ילדותו עברו על יוסף
מתוך דוחק רב והמשפחה התפרנסה מפרי גינה
קטנה של הבית שבו גרו .לכן היה נאלץ לצאת לחפש
תעסוקה כלשהי אחרי שחזר מיום לימודיו בבית הספר
היסודי על שם י”ח ברנר .הוא רצה לבוא לעזרת הוריו
תמיד ,ורצון זה לא נתן לו מנוח עד יומו האחרון.
מתנתו האחרונה להוריו היו רהיטי הפאר שנשארו
אחריו בביתם .צעיר שקט היה שהרבה בפעילות
ספורטיבית ,ובעיקר בשחייה ובכדורגל .אבל הוא גם עסק בתחביב שלבסוף
היה לו למקצוע – האלקטרוניקה .את המקצוע הטכני הזה למד בבית הספר
התיכון המקצועי על שם מכס פיין ,אחרי שסיים את לימודיו בבית ספר יסודי
בהצטיינות .את השלב הבא בחייו תכנן יוסף לעשות בטכניון העברי בחיפה,
אלא ,לדעתו ,חובתו הייתה להשלים את שירותו הסדיר .אפשרויות שונות
עמדו בפניו לבחירה בעתידו הצבאי ,אך הוא בחר בהתנדבות לצנחנים ,מפני
שלא נסוג מכל קושי ומכל אתגר .באוגוסט  1963גויס לצה"ל .שירת כטכנאי
קשר ביחידת הצנחנים וכשהשתחרר מהשירות הצבאי היו לפניו שתי מטרות:
א .עזרה להוריו בפרנסתם; ב .חיסכון לקראת לימודיו בעתיד בטכניון .מזמן
לזמן היה נקרא למילואים ואף לפני מלחמת ששת הימים היה כן .יוסף התנהג
למופת אף בזמן היותו פצוע ,כל זמן שהיה בהכרה .אך ביום השלישי לקרבות,
הוא כ”ח באייר תשכ”ז ( ,)7.6.1967נפל בקרב שנערך בפתח מוזיאון רוקפלר
בירושלים הבירה כשתיקן מכשיר קשר .הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות
188
הצבאי שעל הר-הרצל בירושלים.

 188ראו ישראל ( .)1974יזכור  –-פרשיות חייהם ומותם של הנופלים במערכות צה"ל .בהוצאת
משרד הביטחון .כמו כן ,נחמן ,ס( .עורך) (אין שנה) ,מאריות גברו .ספר זכרון לחללי
חטיבת צנחנים  .55הוצאת מפקדת החטיבה.
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באדיבות יוסי לנגודסקי
שעה  – 09:15תוך כדי תנועה להשתלטות על הרכס המזרחי ,מתקבלת פקודה מפיקוד
המרכז לכבוש את העיר העתיקה .חפ”ק החטיבה מגיע לרחבת מלון אינטר-קונטיננטל.
שעה  – 09.30מוטה גור“ ,אנו עולים אל העיר העתיקה ,אל הר הבית ואל הכותל
המערבי .אלפי שנות היסטוריה התפלל העם היהודי לשעה זו .עם ישראל מצפה
לניצחוננו .עלו והצליחו!”
	—מפקד החטיבה פוקד במ”ק – “כל הגדודים להתקדם לעיר העתיקה דרך שער
האריות” .חפ”ק החטיבה הוביל דרך שער האריות אל רחבת הר הבית.
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	—מלכתחילה ,נצפו בעיות בקשר מאחר שמערך הבינוי בשטחי העיר העתיקה לא
אפשר טיב קשר גבוה – הבתים צפופים מאוד והסמטאות צרות .למרות זאת,
בשל המיקום הקרוב של הכוחות בעיר העתיקה ,התאפשר קשר תקין ולא התגלו
קשיים בפיקוד ושליטה על הכוחות.
מפקד החטיבה מוטה גור עלה ראשון במדרגות המזרחיות של הר הבית ,בעוד הסמח”ט,
יחד עם סגן יורם זמוש ,מ”פ בגדוד  ,71הניפו את דגל ישראל על הכותל המערבי.
שעה  – 10:00המח”ט מבקש לדבר עם האלוף נרקיס .קצין הקשר אורני שולח אליו
את אשר קלוש ,שעל גבו מק 10-ברשת המבצעים של פיקוד מרכז .המח”ט נוטל את
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השפופרת לידו ומבשר לאלוף הפיקוד ,למטכ”ל ולעולם כולו“ :הר הבית בידינו ,כאן
‘תלמיד’ ,הר הבית בידינו ,עבור”‘ .תלמיד’ – רשת קשר הרדיו המבצעית של חטיבה .55
האלוף עוזי נרקיס משיב בהתלהבות“ ,רות ,20 .קיבלנו .כל הכבוד ,כל הכבוד!”
פקודה לגדודים :גדוד  28פותח ציר לשער שכם ,גדוד  71פותח ציר לשער יפו,
גדוד  66משתלט על הרובע היהודי עד שער ציון ,טנקים וסיירות חוסמים את דרך
יריחו בצומת אבו-דיס.
אורני מספר:
...כאשר התכוננו לצנוח ממערב לאל-עריש ,מוטה נתן פקודה שניקח דגל גדול ,כדי
שנניף אותו מראש הגג של בית המושל באל-עריש .עכשיו ,משנשתררה הדממה
וישבנו שעונים על הקיר של כיפת הסלע ,מוטה שם לי יד על הברך ושאל“ :איפה
הדגל?” .עניתי לו שהוא פה ,אצל פולק – הרץ האישי שלו .מוטה עשה סימן עם
היד ועם הראש כלפי מעלה ופוקד“ ,קדימה – לתלות את הדגל בראש כיפת הזהב”.
לקחתי אתי את אריק אכמון ,הקמ”ן ואת פולק ,הרץ של מוטה ,שאצלו היה הדגל.
הקפנו את המבנה של מסגד כיפת הסלע ,אני בראש ...עלינו אל הכיפה והתברר שיש
כיפה וגג נפרדים .פתחנו את הדלת הקטנה שבכיפה החיצונית ,ואני טיפסתי בזריזות
ועמדתי בראש כיפת הסלע .ביקשתי מאריק שיחזיק אותי ברגליים ,כי אם אני נופל
מפה שום דבר לא יעצור אותי .העבירו אליי את הדגל ,ותליתי אותו כששרוך אחד
תלוי מתחת לכדור שעליו הסהר ,והשרוך השני מעליו .אז החלו לירות עלינו ,כדור
בודד ואחר כך צרור .כדור אחד פגע ממש מול פני ...אריק אומר לי“ ,אורני בוא
נרד ,לא כדאי להיהרג עכשיו ,אחרי תום הקרבות ,בשביל הדגל ”.אז מייד פרסתי
את הדגל והנפתי אותו תוך שאני נכנס פנימה ...מהר”...
כעבור שעה ועשרים דקות קרא מוטה לאורני ואמר לו ,שפקד אלוף הפיקוד עוזי
נרקיס ,להסיר את הדגל ,מאחר שצה”ל הוא צבא נאור ואינו תולה דגלים מעל מוסדות
דת .אורני אמר למוטה“ ,מוטה ,אני עליתי ותליתי את הדגל לפי פקודתך וגם ירו
עליי .אני לא חושב שצריך להסיר אותו ”.מוטה ענה לאורני “גם אני לא חושב שצריך
להוריד את הדגל ,אבל פקודה היא פקודה ”.כשענה אורני שלא היה רוצה להיות זה
שמסיר את הדגל ,ענה מוטה לאחר הרהור קצר“ ,אין בעיה .שלח את אחד הסמלים
שלך שיסיר את הדגל ”.לכן נשלח פולק להוריד אותו .לאחרונה התברר כי הוא אף
הזדכה על הדגל הזה באפסנאות עם החזרה למחנה סירקין בתום המלחמה.
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שעות אחר הצוהריים – החטיבה מתארגנת בגזרת הלחימה .המוני עם ישראל מציפים
את רחבת הר הבית והכותל המערבי.
בשעה  11:00הגיע מושל ירושלים מטעם ממשלת ירדן ,אנוואר אל חטיב ,יחד עם
ראש העיר הירדני ועם אזרח נוסף לרחבת הר הבית ,והציע את כניעת העיר למפקד
המבצע הישראלי – אל”ם מוטה גור.
במהלך לחימת החטיבה בירושלים נהרגו  98מלוחמי החטיבה וכ 400-נפצעו .שניים
מההרוגים היו מחיל הקשר :חייל הפלח”יק סמל יוסי שוורצנברג ז”ל וקשר”ג  ,66גם
הוא קצין מפלוגת הקשר החטיבתית ג’קי (יעקב) בן-פז (ביינגולד) ז”ל .כאן המקום
להזכיר ולהנציח אותם ואת פועלם.
ב 28-במאי  1948הודיע ישורון שיף ליגאל ידין במק )300( 20-כי "העיר העתיקה נכנעה".
ב 7-ליוני  1967הודיע מוטה גור במק 10-לאלוף הפיקוד" :הר הבית בידינו!" .חזרה
עטרה ליושנה!
הידיעה על שחרור העיר העתיקה בירושלים מצאה את רובנו עם עיניים לחות .כל
שכבות העם ,חילוניים ודתיים ,התרגשו מתיאור הלחימה בסמטאות הצרות ,מקריאת
"הר הבית בידינו" ומתקיעת השופר של הרב גורן.
אלוף פיקוד המרכז  -עוזי נרקיס הבין מייד את משמעות האירוע לעם כולו .היה
ברור שהסמטה הצרה שמול הכותל לא תכיל את ההמונים שהתגעגעו אליו  19שנה,
להתפלל שם ולתחוב פתקים בסדקים שבו.
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אלוף הפיקוד הזמין מייד טרקטורים לפינוי שכונת המוגרבים ,שחסמה את הגישה
לכותל המערבי ,ועם פינויה התאפשרה הקמת “רחבת הכותל” ,המוכרת היום לעשרות
אלפי מבקריה.
השיר “ירושלים של זהב” ,שבמקורו היה מחווה של נעמי שמר לבקשתו של ראש
העיר לקראת ערב מוזיקלי של יום העצמאות ,כמעט הפך להמנון לאומי ,ועם שינוי
הפסקה האחרונה מעצובה לשמחה – נישא על שפתי כל וברבות השנים אף הוצע
להפוך אותו להמנון הלאומי של מדינת ישראל.
במפקדה העורפית בצריפין עסקנו בפעילות לסיוע לוגיסטי לכוחות ,תוך האזנה מתמדת
לרדיו .בערב שלאחר שחרור העיר העתיקה התכנס ,כמו בסיום כל יום פעילות ,צוות
קציני המטה ,לדיווח ביצועים ותכנון יום המוחרת.
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באותו ערב התקיים הדיון בחשכה בגלל הפסקת חשמל או האפלה .בערב הזמין סגן
קשר”ר סא”ל שלמה ענבר את מזכירת הלשכה ,שהיה לה קול ערב במיוחד ,וביקש
ממנה לפתוח את הדיון בשירת “ירושלים של זהב” .ההתרגשות אחזה בכולנו ,וכנראה
סימלה יותר מכל את הקשר של העם היהודי למקורותיו.
ההוראות אסרו עלינו ,קציני המפקדה העורפית ,לנסוע לסיורים במקומות בהם נכחו
הכוחות ,אלא אם הדבר נדרש לתיקון תקלה .אולם למוחרת בצוהריים ,לאחר שווידאנו
שכל הפעילויות הנדרשות בוצעו ,לא יכולנו לעמוד בפיתוי ,ושלמה ענבר ואני עלינו
על רכב בדרך לירושלים .אני זוכר כי בנסיעה זו נסענו לראשונה בכביש הישיר דרך
אזור לטרון ,שכבשנו מהירדנים כמה ימים לפני כן.
הגענו למפקדה הקדמית של פיקוד המרכז בבנייני האומה ,והאיש הראשון שפגשנו
היה הקשר”ר משה גדרון ,שלא גער בנו כי הבין את הצורך הנפשי שהניע אותנו.
נסענו במהירות לעיר העתיקה ובהתרגשות רבה שוב ניגשתי לכותל ,שהייתי לידו
בפעם האחרונה לפני תשע-עשרה שנה ,כאשר גרתי בעיר העתיקה .אני זוכר שלאחר
שנגעתי בכותל נמנעתי לרחוץ את ידי ,ששוב זכתה לנגוע בשריד בית המקדש במשך
שעות רבות .מעט לוחמים זוכים לחוויה על טבעית כזו בזמן מלחמה!
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פרק עשרים ואחד:

אחרית דבר – המשך הדרך
המשך הפעילות בחטיבת עציוני
עם תום פעולות הלחימה בירושלים ,ומעט לאחר שקיבל אהרון קמחי את הפיקוד על
מחלקת הקשר החטיבתית ,זו פורקה וכל אחד מאנשיה הועבר לאחד מגדודי החטיבה.
לאחר מכן ,עברתי מהחטיבה כדי לשרת בכמה יחידות:
g gבתקופה מסוימת הייתי מדריך קורס קשרים של החטיבה ,שנערך בבניין של משטרת
אבו-גוש .הוקצו עבורנו חדרים בביתו של מוכתר הכפר ושם לימדנו את חניכינו.
g gמוניתי לסמל קשר ביחידת ג'יפים של גדוד  ,67בה נתקלנו לראשונה במכשיר
את"ד { )FMמותקנים ,כשהכרנו רק את המכשיר הנייד מק .20-התברר כי אלו
מכשירי מק 508-שהותקנו בג'יפים של האו"ם שנלקחו מהם ,אך הוחזרו כעבור
זמן קצר.
g gסיום שירותי בחטיבת עציוני היה בגדוד בית-חורון ,שמפקדתו נמצאה בבית ההבראה
של מוצא .שם הייתי סמל קשר וקשר של משוריין עם תותח "טו-פאונדר" ,שנלקח
כשלל מהבריטים .כמו כן ,זכיתי להכיר שם מוזיקאי מוכשר ,הצ'לן דני בנימיני,
שלימים שימש יו"ר נגני התזמורת הפילהרמונית הישראלית ,בה היה צ'לן ראשי.
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 30שנות שירות
בסתיו  1948הודיעו לי כי עליי להישלח לקורס סמלי וקציני קשר בבית הספר המרכזי
לקשר ("גבעת האלחוט") בצריפין .כיוון שעדיין לא חילקו דרגות נג"דים ביחידה,
ניגשתי למפקד הגדוד ושאלתי באיזו דרגה עליי לצאת משם .הוא קבע "אתה רב-
טוראי" ,ולכן למעשה בפנקס השירות שלי רשום שגויסתי לצה"ל בדרגת רב-טוראי.

189

מכתב הזימון לקורס ותמונת חניכי הקורס
 189צבי טל – כיום שופט עליון.
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זה היה למעשה הקורס הראשון שנערך מראשיתו ועד סופו בבית הספר לקשר בה"ד
 7במקומו החדש :גבעת האלחוט שליד מחנה צריפין .נערכו בקרבתנו קורסים נוספים
שהתחילו במיקום הקודם של בסיס ההדרכה בשייח מוניס.
קורס סמלי וקציני קשר ,שאליו הגעתי ,כלל אנשים שכבר היו קציני קשר ואחרים,
כמוני ,שהיו סמלי קשר ביחידות לוחמות .זו הייתה חבורה מגוונת מאוד של לוחמי
מלחמת השחרור מכל קצוות הארץ ,לכן למפקד הבסיס רב-סרן יעקב מיכאלי היה קשה
מאוד להשליט עלינו משמעת צבאית .יחד אתי הגיע מחטיבה  6הסמל צבי טל ,שהיה
קשר בנווה יעקב ובהר-הצופים .לימים הוא נתמנה לשופט בבית המשפט העליון של
מדינת ישראל ,ועל שמו נקרא "חוק טל" .אט-אט נכנסנו לשגרת בית הספר לקשר,
שמול הכניסה אליו התנוססה הסיסמה "המברק עבור יעבור" ,המסמלת עד היום את
נחישותם של אנשי החיל להעביר את המידע כנדרש .נוסף לכך ,השתתפתי בארגון
מסיבת חנוכה הראשונה של הבסיס ,שהפכה למסורת במשך השנים.
הקורס הכשיר אותנו להיות מפקדים למחלקות הקשר שהוקמו .בסיומו קודמתי
לדרגת סמל ,הוצבתי ביחידת הקשר של מפקדת פיקוד המרכז ,שמפקדה היה סא"ל
תדי הריסון ,אשר שנים לאחר מכן היה הבעלים של חברת אוניות הפאר "קרנבל".
לימים נמצא אחד מאנשי היחידה שארגן "מפגש ותיקי יחידת הקשר של חזית ג'",
שרבים מהם המשיכו לשרת עוד שנים רבות בחיל הקשר.

ותיקי יחידת הקשר של חזית ג' (פיקוד המרכז)
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נתמניתי למדריך ראשי בבית הספר לקשר של פיקוד המרכז ,שהוקם במשטרת
הר-טוב 190,בו אומנו מחלקות הקשר ,חלקן בשירות מילואים של הגדודים שהוקמו.
בדרגת סמל ראשון נשלחתי להיות סגן קצין הקשר של חטיבה  5בגבעתי .במסגרת
זו נסעה כל המחלקה (במשאית ,כמובן) לאילת ,שנכבשה לא מכבר .הגענו לצריפי
אום-רשרש ,שאחד מהם שימש כמזנון שק"ם ,וטיילנו לאורך החוף.

מחלקת הקשר של חטיבה  5באום רשרש
לאחר תקופה מסוימת ,הועברתי למפקדת חיל הקשר ,ששכנה במחנה שרונה ומוניתי
לסגן ראש מדור הדרכה של חיל הקשר ,כאשר בראשו עמד רב-סרן 191.יעקב מיכאלי
שקודם היה מפקד בית הספר לקשר ב"גבעת האלחוט" והמשיך במגוון תפקידים
בשנות ה .50-בתפקיד זה הוצאתי לאור סדרת ספרונים על נוהלי קשר ומכשירי קשר,
שהודפסו בהוצאת דבר ברחוב שינקין בתל-אביב.
כחלק מתפקידי כסגן ראש מדור במפקדה ,הוענקה לי דרגת סגן משנה ,תוך התניה
כי לא אקודם בדרגה אלא לאחר סיום קורס קצינים .ב 1951-יצאתי לקורס קצינים
שרבים מחניכיו היו ,כמוני" ,קש"קים" ,קצינים שאינם קצינים כיוון שלא עברו הכשרה
מתאימה .לימים נפגשתי עם רב הכותל המערבי ,הרב גץ ,והתברר לי ששנינו היינו
באותה מחלקה וישנו באותו אוהל .עם סיום הקורס ,חזרתי לתפקידי במדור הדרכה.
לאחר מכן ,מוניתי לראש לשכת קשר"ר וקצין הניהול של מפקדת קשר"ר במהלך
העברת המפקדה משרונה לצריפין ,הייתי קצין ציוד קשר במפקדת הדרום בקסטינה
וקצין כוח-אדם במכ"א  – 4מדור השלישות של חיל הקשר.

 190כיום משטרת בית שמש.
 191לימים סגן אלוף.
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במהלך כל התקופה הזו התלבטתי בין הרצון העז ללימודים לבין ההצעות להמשיך
בשירות קבע .קצין הקשר החדש בפיקוד המרכז" ,ביל" – יונתן בילסקי ,שכנע אותי
לחתום קבע ,ואכן לא הצטערתי על כך ב 30-שנות שירותיי .נרשמתי לקורס של
צה"ל להשלמת בגרות ראלית ונסעתי ממקום שירותי מדי ערב ל"גימנסיה לוינסקי"
בתל-אביב לשיעורים ,שאפשרו לי לעבור את בחינות הבגרות בהצלחה.
סא"ל ישעיהו לביא ,שחזר מלימודי הנדסה בארצות-הברית (אליהם נשלח על פי
הוראת דוד בן-גוריון) ,ושימש באותה תקופה ראש ענף אפסניה במפקדת קשר"ר
(לימים שימש כקצין קשר ואלקטרוניקה ראשי ובתפקידים ממלכתיים שונים – ממנכ"ל
הדואר ועד למנכ"ל משרד הביטחון) ,הדריך אותי בהמשך דרכי .ביוזמתו יצאתי ל"קורס
מהנדסים צבאיים" בטכניון בחיפה ,שבמקור היה אמור להימשך שנתיים ,תוך השלמת
מקצועות בחופשות הטכניון ,אך למעשה נמשך ארבע שנים מלאות ובסיומו הוסמכתי
לבוגר הטכניון בהנדסת חשמל.

מסדר במחנה מפקדת קשר"ר
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כדי להשתתף בקורס נדרשתי לחתום על שתיים-עשרה שנות שירות קבע בצה"ל.
תפקידי הראשון ,כמהנדס ,היה קצין טלפונים של המטכ"ל – אחראי על מערכות
הקשר של המטה הכללי ומוצב הפיקוד העליון ,כולל הפעלת עורקי רדיו-טלפון
מהמטכ"ל לפעילויות שונות .לאחר מכן ,הייתי "קצין רשת" במחלקת מערכות סטטיות
במפקדה ובשלב מאוחר יותר מדריך נושאים טכנולוגיים בקורס המתקדם לקציני
קשר שהוקם ומדריך בקורס קצינים טכניים ,שהיווה השלמה לקצינים בוגרי הטכניון.
בתקופה זו החל צה"ל להשתמש במחשבים ,אך לא נמצא חומר הדרכה מתאים לכך
בעברית .ניתנה לי ההזדמנות לחבר את מה שהוכר כספר ראשון בעברית בנושא
"יסודות תורת המחשבים" ,שלאחר מכן אף פורסם כספר לימוד מטעם משרד החינוך.

עטיפת הספר שפרסם משרד החינוך
בתקופה זו אף מוניתי לעורך ראשי של הירחון הטכני "קשר ואלקטרוניקה" ,בהוצאת
מפקדת קשר"ר ,שמילאתי מ 1967-ועד  ,1993גם לאחר שפרשתי משירות סדיר.
כראש ענף תכנון ,התחלתי ב 1964-לחקור את נושא השליטה והבקרה באמצעות
מחשבים .שם הנושא בעולם היה ,Communications, Command & Control :והקיצור
המקובל היה .C3 :הצעתי את המונח :תקשורת ,שליטה ובקרה ואת הקיצור :תקשו"ב.
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עם הזמן ,הוסרו הגרשיים והמונח תקשוב התקבל גם באקדמיה ללשון העברית .למרות
התנגדויות בתחילת הטיפול בנושא התקשו"ב ,הקשר"ר משה גדרון אישר הכנת מסמך
"צורך מבצעי" בנושא ,ולכן נפתח פרויקט שקיבלתי עליו אישור של ביטחון שדה:
"פרויקט זהבית" (על שם בתי שנולדה באותה שנה) .הפרויקט הופעל בראשות תא"ל
צבי אמיד 192,אך לא מומש מסיבות תקציביות .עם הזמן ,הנושא שליטה באמצעים
דיגיטליים הפך לתחום פעולה מרכזי בצה"ל ,ועל הפרויקט בוצעה "עבודת מורשת".

 192לימים קשר"ר.
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כפי שפורט בפרק הקודם ,הייתי ראש ענף תקשורת במלחמת ששת הימים.
לימים מוניתי לראש ענף תכנון במפקדת קשר"ר ,שאחד הפרויקטים שלו היה
הקמת "מרכז שידור" ו"מרכז קליטה" של חי"ק וחיל הים .זה היה פרויקט מקיף,
כאשר רק הכבלים המיוחדים שהונחו בין המשדרים לאנטנות מילאו כמעט אונייה
שלמה מארצות-הברית .במהלך כל התקופה הזו המשכתי בלימודים אקדמיים לתואר
"מוסמך למדעים" ולאחר קבלת תואר זה גם ל"דוקטור למדעים".
בראשית  1973הקשר"ר תא"ל 193שלמה ענבר קידם אותי לתפקיד "עוזר טכני
לקשר"ר" וראש המחלקה הטכנית של החיל (שבשלב מסוים כללה תשעה ענפים).
הועליתי לדרגת אלוף משנה ,שהעניק לי הרמטכ"ל רב-אלוף דוד אלעזר בטקס
מרשים בנוכחות משפחתי.

הענקת דרגת אל"ם – רב אלוף דוד אלעזר ואלוף שלמה ענבר
כמה ימים לאחר קבלת התפקיד הזמין אותי לדיון ראש אגף האפסנאות לצורך בדיקת
צורכי חיל הקשר לקיום כוננות צה"ל .הבהרתי לו כי יש מחסור בחלקי חילוף למכשירי
קשר ,וכדי לרכוש אותם דרוש תקציב של כחמישה מיליון דולר ,הסכום לא אושר.
ולכן הדבר הראשון שעסקתי בו במלחמת יום הכיפורים ,כמה חודשים לאחר מכן,
היה רכישת חלפים והפעלת גופי תחזוקה בפיקודים להשמשת ציוד.
 193לימים אלוף.
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במלחמת יום הכיפורים הייתי ראש "המפקדה העיקרית" של חי"ק ,שניהלה מצריפין
את כל המערך הלוגיסטי של החיל .נשלחו קצינים טכניים למשימות רכש ,ואף יצאתי
אני בסוף דצמבר  1973למשימת רכש במפעלי התעשייה האלקטרונית באירופה .עם
תום הלחימה נרתמנו להחזרת היחידות לכשירות ואף לציוד החיל במערכות ציוד
חדישות ,כדי לעמוד באתגרים העתידיים.

ישעיהו לביא ,שלמה ענבר ,יעקב בעל שם בתערוכה במקשר"ר 4.6.1973

דגל הפרידה מתפקידי בחיל הקשר והתקשוב
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ב 1976-עזבתי את מפקדת קשר"ר ועברתי ליחידה למחקר של צה"ל ומשרד הביטחון,
שמוניתי בה לראש מחלקת אלקטרוניקה ולוחמה אלקטרונית (ר' מאל"א) .זה היווה
עבורי אתגר חדש לקידום פיתוח מערכות חדשות ,תוך שיתוף פעולה הדוק עם
התעשייה האלקטרונית בישראל ובעולם.
לאחר שירות של למעלה מ 30-שנה פרשתי מצה"ל במחצית  .1978כחודש טרם
פרישתי הגשתי את עבודת הדוקטורט שלי לטכניון ,וב 17-ליוני  1979קיבלתי תעודת
"דוקטור למדעים" מידי ראש הממשלה מר יצחק רבין בטקס מרשים ,על מדרגות
הבניין הישן של הטכניון בהר כרמל.

קבלת תואר דוקטור מידי ראש הממשלה יצחק רבין
זכיתי לקריירה אקדמית ענפה ורבת עניין ב"מרכז לניתוח ולחיזוי טכנולוגי ליד
אוניברסיטת תל-אביב" ,שאליו הצטרפתי לאחר פרישתי ,והייתי סגן מנהל המרכז.
השתתפתי בהקמת "בית הספר לתקשורת" של המכללה למינהל ושימשתי ראש תחום
טכנולוגיות בתקשורת ,ואף פיתחתי קורס "יסודות הטכנולוגיות בתקשורת" ,שנועד
לסטודנטים במדעי החברה ובמדעי הרוח ,שלימדתי במשך למעלה מעשרים שנה
באוניברסיטת תל-אביב ובאוניברסיטה הפתוחה ,בה גם השתתפתי בפרסום ספר לימוד.
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פרקים מספר לימוד של האוניברסיטה הפתוחה
אף שעברו כמה עשורים מאז שפרשתי ,תמיד הרגשתי כי חיל הקשר 194הוא ביתי.
הצטרפתי לוועד המנהל של העמותה להנצחה ומורשת של חללי הקשר והתקשוב",
ואני ממשיך בכך עד היום .במשך למעלה משלוש שנים ניהלתי פעילות שהוטל על
העמותה ,שבה צוותים של צוערי קורסי ההשלמה החיילית מבצעים "מחקרי מורשת"
על מערכות קשר במבצעים של צה"ל בהנחיית ותיקי ובכירי החיל בשנים הקודמות
ומגישים עבודת סיכום ,המדגישה את המורשת שעברה לדורות הבאים .עד היום בוצעו
למעלה מ 70-עבודות מורשת ,שחיברו את כל בוגרי ההשלמות החייליות למורשת
החיל .לדעתי ,ההשלמה החיילית גורמת לך להיות קצין חי"ק ,עבודת המורשת משלבת
אותך במשפחת החיל.
מיום סיום שירותי בצה"ל התחלתי בפעילות באיגוד הבינלאומי של מהנדסי חשמל
ואלקטרוניקה – – IEEEכיו"ר הסניף המקומי ,ולאחר מכן בתפקידים שונים ברחבי
 194כיום חיל הקשר ,התקשוב וההסברה.
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העולם .במסגרת זו ארגנתי כנס ראשון של "אלקטרו-טכנולוגיה בארצות הים-
התיכון", Mediterranean Eletrotechnical Conference MELECON
שנערך בתל-אביב במאי  ,1981בהשתתפות  1200מהנדסים.

פתיחת הכנס
הכנס נפתח בנוכחות נשיא המדינה מר יצחק נבון ,נשיא  IEEEריצ'רד דיימון וראש
עיריית תל-אביב אלוף (מיל') שלמה להט .התברר כי יש ביקוש רב למידע על
ההתפתחויות בתחום עיסוקנו ,וכיום ,יחד עם חברים נוספים בעמותה ,אנו מארגנים
כל שנה  3-2כנסים הנמשכים חצי יום-יומיים בתחום הטכנולוגיה באולם ההרצאות
של עמותת הקשר והתקשוב.

אורחי הכבוד בכנס 'MELECON 81
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תפקיד אחר שקיבלתי על עצמי היה לשמש תחילה חבר ולאחר מכן יו"ר של הוועדה
למונחי אלקטרוניקה באקדמיה ללשון עברית .הוועדה עוסקת תדיר במינוח עברי,
במיוחד בתחומי הטכנולוגיה המתקדמת ,בשני האחרונים קיבלה הוועדה את אישור
האקדמיה למילון למונחי לחימה אלקטרונית ולמילון למונחי שידור.
בתקופת לימודיי בטכניון ,בחופשת הקיץ של שנת  ,1957הכרתי מורה-חיילת ,סמלת
בשם שושנה גרינברג ז"ל ,אשר לימדה חיילים-עולים במחנה "מרכוס" בחיפה .לאחר
תקופה קצרה ,טרם תחילת שנת הלימודים ,נישאנו ,ובשנת  2017חגגנו  60שנות
נישואים .ב 1964-נולדה בתנו זהבית ,ששירתה בחיל האוויר כקצינת מטאורולוגיה
ומודעת לציבור כאחת החזאיות הראשונות בתוכנית "שבשבת" בטלוויזיה .זהבית
נישאה לתמיר ,כיום סא"ל במילואים ,ורכשה ידע רב ברמה בינלאומית בתחום
ההדפסה התלת ממדית ומשמשת בתפקידים בכירים בחברה שבה עובדת .כמו כן,
קיבלתי אישור מגורמי הביטחון ,שהפרויקט הראשון בתחום שליטה ובקרה ייקרא
על שמה .נולדו לנו שני נכדים :נועה ,שסיימה את שירותה הצבאי כמפקדת פלוגה
בבסיס הדרכה בדרגת סגן ,סיימה לימודי משפטים וממשל ואמורה לגשת לבחינות
ההסמכה לעורכי דין .אחיה ,יונתן ,סיים את שירותו הצבאי כמדריך בכיר בבית ספר
למכ"ים ומתחיל קריירה במוזיקה בחברת קבוצת תלמידים מצטיינים בבית הספר
		
"רימון" .זו משפחה לוחמת!
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סוף דבר
ספר זה נכתב כדי לתאר את תרומתם של אנשי הקשר בשני מערכי הלחימה בירושלים
– כשירושלים הייתה שסועה ונצורה ובקרב לאיחוד חלקי העיר ,במסגרת פעילות
הנחלת מורשת חיל הקשר והתקשוב לדורות הבאים .כמו כן ,נועד להנציח את גבורתם
של אנשי הקשר שנפלו .הספר מתאר כיצד תקשרנו בינינו ללא אמצעים מספקים ,אך
בנחישות ובתחושת מסירות ,כיצד התחבטנו ביצירת יש מאין ולהתגברות על הכללים
הנהוגים ,כמו בקשר במק 20-מירושלים לרמת-גן .בפרקי הספר הזה שאפתי להבליט
את חשיבות הקשר ואת חשיבותם של אנשי הקשר בפעולות הלחימה בירושלים רבתי
בשתי המלחמות .במקרים מסוימים הרחבתי את היריעה בתיאור קרבות לאו מנקודת
מבט של הקשר דווקא ובפירוט פעילויות לקידום והעצמת אמצעי ומערכות הקשר
במדינת ישראל ,אלא כדי להציג ,בעיקר בפני חיילים צעירים ,כיצד בירושלים "הכול
התרכז במקום אחד" – התחושה הלאומית ,ההתנדבות והמסירות ,הגבורה האישית –
מול מוגבלות האמצעים ,לעיתים המחסור בלוחמים ,ובעיקר הידיעה כי הקשר המושכל
חיוני להצלחת מבצעים.
רבים מאנשי הקשר נפלו במלחמות ישראל ומורשתם מונצחת באתר "העמותה
להנצחת חללי חיל הקשר וחללי יהוד" .יהא זכרם ברוך!
אכן היינו קשרים לך ,ירושלים ,ואני גאה מאוד להיות אחד הלוחמים אשר במלחמתם
העיקשת הגישו את ירושלים למדינת ישראל ,ובעבודתם הטכנולוגית השכילו לקדם
את הקשר מיונים ללוויינים ולעשות את הקשר ,את התקשוב ואת הסב"ר 195לזרוע
המפקד לפיקוד ולשליטה – לקראת הניצחון!

 195סביבה רשתית.
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מברק בהול מהעיר העתיקה (עמוד )1/2

196

רשימת בתי הכנסת שנהרסו בעיר העתיקה.
 196באדיבות ארכיון המדינה.

קשרים לך – ירושלים רבתי | 307

מברק בהול מהעיר העתיקה (עמוד )2/2
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רשימת בתי הכנסת שנהרסו בעיר העתיקה.

 197באדיבות ארכיון המדינה.
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רשימת בתי הכנסת שנהרסו בעיר העתיקה.

 198באדיבות ארכיון המדינה.
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ועדת ירושלים  -מנשר
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רשימת בתי הכנסת שנהרסו בעיר העתיקה.

 199באדיבות ארכיון המדינה.
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שיירה לירושלים (כריכה קדמית)

חטיבה  / 14תיק  .552שיירה לירושלים .דו"ח שכנראה כתב אחד מבכירי המוסד
200
לעלייה ב'.
 200באדיבות ארכיון ה"הגנה".
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שיירה לירשלים (כריכה אחורית)
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ועדת ירושלים – כרוז לתושבי ירושלים במצור
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כרוז לתושבי ירושלים תחת מצור.
 201באדיבות ארכיון המדינה.

