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 * פתיחה

 
תפקידים רשמיים , במקביל למועדים בהם נשאתי בבתחומים ובנושאים מגוונים, במהלך חיי כתבתי רבות

גם כאשר כן עמדתי בראשות ועדות ופרויקטים  מילואים מוכר., בהם פעלתי כאיש או במועדים אחרים

, הכלכלה  וגופים צה"ל, מדיניות הביטחון -בתחומי ביטחון , רובם ברמה הלאומית , שעסקו שונים

 לאומיים.

 

ים העוסק ומתייחס לאירועבמבט שונה ",   -מת יום הכיפורים "מלח -כאשר עסקתי בכתיבת ספרי 

נתבקשתי , (1977-1967מהלך המלחמה, תוצאותיה והשלכותיה )על , למלחמה ומהלכים שקדמו והובילו

  "בספר שאתה כותב -פנו אלי ואמרו המסמך ולהפתעתי את נתתי  -( .C.Vלתת את עיקרי תולדות חיי )

 נולדה" האסופה.   משרות והנושאים האחרים בהם עסקת ?" וכך מופיע בשורה אחת. מה עם כל ה .C.V-ה

נושאים ול , המבטאים את התייחסותי לתחומיםמסמכים מתוך המחשב שלי -את החומר התחלתי לרכז 

 שונים.

ים, כולל כאלה שונפרויקטים ועבודות שעשיתי בתחומים אך , מסמכים אלה לאסופהקל היה להכניס 

להציגם צריך היה לכן באסופה כפי שהם.  , בעלי היקף ניכר. אין אפשרות להציגםשניהלתי את ביצועם

  דברים בצורה תמציתית.העיקרי להביא את כותרות או באסופה כ

 

עדר תפקיד י, בהאג"ם )מ"מ הרמטכ"לאש רכאכ"א ו ראשכ תפקידימהלך , במיוחד בצה"לבהיותי בשרות 

בדגש על הקמת סדר הכוחות )הסד"כ( של צה"ל לאחר , שנתיות )תר"ש(-עסקתי בתכניות הרב, הסגן(

הכתובים על מעשים מצרים וסוריה. , צבאות ישראל, וכן בניהול מפגשי הפסגה בין יום הכיפוריםמלחמת 

נושאים מחומר -מספר קטעים ,הערכתיל, אך יום הכיפוריםעל מלחמת  יאלה מופיעים בפירוט רב בספר

 זה חשוב שיופיעו גם בספר האסופה. 

 

 שנתית-התכנית הרבת אאז הכנתי  (,1980משתי כמפכ"ל משטרת ישראל )ילאחר שחרורי מצה"ל ש

 -עלוכמובן על כך  המשטרה.ארגון של בשכללה שינויים עיקריים במבנה ושטרת ישראל, הראשונה למ

 ביטוי באסופה. ישוהשר בורג , "תיק אפרסק" 

 

, תי לביצוע מספר פרויקטים מרכזייםצה"ל "ניצלו" אוו , מערך הביטחון1995-1982במהלך השנים 

 חיזוי טכנולוגי" ליד אוניברסיטה ת"א, כמוהבינתחומי לשחלקם בוצע במסגרת הארגונית של "המרכז 

"שדה  נושאים שצה"ל רצה לעדכן; וכן -, "המערך הלוגיסטי בדרג הנפרס" "המודיעין בשדה הקרב"

נערכה  כומובו ביטוי לכל חיילות השדה ובסיניתן נושא שטופל במשך שנתיים, ו -" יעתידההקרב היבשתי 

 שר הביטחון.בהשתתפות  ,חשיבה סדנת

ל מערך העורף" "ארגון ותפעו ( הביאו להכנת התכנית1992ישראל )מלחמת עיראק והטילים שנחתו ב

דן בחלופות השונות כיצד לנצל עודפי  ""ניצול מיטבי של כוח האדם בצה"ל נושא )לפיו הוקם פקע"ר(.

. חלק מסיכומי פרויקטים ות המילואים בתעסוקה המבצעיתוכיצד להקל על שיר כוח אדם למערך הסדיר

 אלה מקבלים ביטוי תמציתי באסופה.
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 ידי-לעבל ביטוי מעשי י, שקהתבססה על ניסיון מצטבר הגישה המתודית שלי לביצוע פרויקטים אלה

 , כשגרה:מהלך עבודה קבוע

 ., כבר בראשית העבודהבחינה וקביעה ברורה ומוגדרת - מטרת הפרויקט*  

   .רקע היסטורי; איסוף ידיעות ונתונים; בחינת הגורמים המשפיעים - סיכום "תמונת מצב"*  

 .; מעקב ועדכונים אחרוניםהשפעות חיצוניות ופנימיות ,האפשרויות לשינויי מצב    

; החלופות האפשריות להשגת המטרההן ה מ –המצב והמטרה(  )על בסיס תמונת מצב" "הערכת*  

  ; משמעויות מביצוע והשגת המטרה.וותים; לו"ז להכנות ולביצועי; תנועות וצשרייםביצוע אפשלבי 

 ; המשמעויות השונות הנובעות מכל  על החלופות השונות לביצוע המטרה בחינה ודיון - חשיבה סדנת*  

 ; המלצה על החלופה הנבחרת.חלופה; אמצעים נדרשים; שלבי ביצוע ולו"ז; השפעות פנים וחוץ    

ונתוני הערכת  ההשגת המטרה. )על בסיס סיכום הסדנלתכנית עבודה לביצוע הפרויקט ו -סיכום*  

 המצב(.

 .מהעיון וכדו-, יוםהשתלמויות, תרגול -הטמעת הסיכום *  

 

, בשינויי המחקר דן בהכנות שנעשו( ערכתי מחקר במסגרת צה"ל. 2006על מלחמת לבנון השנייה )

על  המלצותמלחמה. המחקר כלל מהלך ההמטכ"ל והרמטכ"ל ל, על תרומת שנעשו בצה"ל הארגון

 .גבי אשכנזי מש את הרמטכ"לישהנושאים שנכון שצה"ל יעסוק בהם בשנתיים שלאחר המלחמה. חלק זה 

 

 :יצוע נוספים בתחום העורף והכלכלהנושאי ב -בהמשך נוספו פרויקטים 

"פרויקט  ;נושא שרבים חשבו שנכון לבצעו -הפנים"  "בחינת העברת האחריות על העורף למשרד ביטחון

לשנות האלפיים )עבודה שיתאים מל"ח ותפעול ארגון , עדכון מבנה -" 2000 -משק לשעת חרום( מל"ח )

  .בת היקף(חר

 

 1015-2010כתבתי עבודות רבות ורצופות )כולל מצגות( בשנים  -האיום הגרעיני על ישראל"  -"איראן 

 חלקן הועברו לצה"ל. "הערכת מצב". -צב" ו"תמונת מ -כללו שני חלקים ש

 

עבודת מטה בחרום; הכנת : ניהול ל עבודות והשתלמויות שונותעם חברת החשמבנהלך השנים ביצעתי 

מלחמה כללית לוכן , )לבנון(ייחוס למלחמה בצפון  הכנת תרחישי ;בחטיבות השונותושליטה חדרי פיקוד 

 ; ביצוע תרגיל ארצי.כתרחיש ייחוס ענפי -

 

 

 :עבודות שהוטלו עלי ממשרדי הממשלה ניתן לציין -פרויקטים מתוך 

 

. מטרת פרויקט בהשתתפות נציגים רבים(ועדת היגוי )בהרכב מכובד ו -(1991* פרויקט "קדמת נגב" )

אר , בבאלף עולים )רובם מבריה"מ( 400-היה ליישב כ, יצחק מודעי –שר האוצר  ידי-להוטל עלי עש זה,

 ידי בממשלה. הפרויקט אושר לביצוע.-על הוצגשהעבודה רבת היקף חי. ובנגב המזר שבע

 

 -חיפה"ובשע"ח במפרץ טיפול בחומרים מסוכנים ברגיעה יערכות וועדה ציבורית לבחינת ה* "יו"ר 

הצורך באמצעים שונים את העבודה הציגה  (.2009השר להגנת הסביבה ) ידי-להוטל עלי עהתפקיד 

 נגד פגיעה באזרחים.בהשלמות לחיזוק ההגנה ו

 

 

ים ומסמכים שונים בתחומי ביטחון, מדיניות ביטחון, המצב בישראל כיום במהלך השנים כתבתי מאמר

 -צורפו לאסופה, ביניהם ראויים לציוןאלה מסמכים  חלק מובעתיד, הכלכלה ועוד. 

 ;  ויישומו האפשרילשירות בצה"ל הצעת חוק  -קביעה ויישום"  -"השירות לכול 

 האפשרויות לביצועו;התנאים ו -ות הלאומי" "השר

)כולל בעיית הרכב האוכלוסייה בישראל כלפי חוץ ופנים  האתגרים לישראלניתוח  -"נקום ונפעל" 

 ; (בטווח הקצר והארוךומשמעויות לכך 

 ;(2013) , לא שגרתייםהמלצות לביצוע מהלכים  מדיניים -נעשה דברים נכון"  -"בואו נשתגע 
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ברמה והמענה פעולה האפשרויות , על שוניםהמפעלים על , הצגת נתונים על המכל בחיפה -יה" "אמונ 

 (.2017)ארצית  -תעשייתית  -כלכלית 

*  *  * 

 

 

המופיעים במסמך  בהקשר לתפקידים, פרויקטים ועבודות, יעד כאן "הביוגרפיה" של פעילותי ומעשי

הוא מי  , אבלעל הכתוביםהשם שלך מופיע ידועה ,פעילותך "בצדק נאמר לי   "קורות החיים".- המכונה

המשפחה, היכן למד וחונך, איך גויס לצה"ל, מה קרה לאחר מכן, מה מי , היכן נולד -האדם מאחורי השם 

 ?"שייך למפלגה מסוימת  עם, המדיניות ה-פוליטיותהדעות ה מה ,קרה במשטרה

, במלחמת העצמאות וד השלישי של הפלמ"חהגדספר שנכתב על , לבכתב, האישית, פרט להתייחסותי נכון

 לא כתבתי על עצמי.  

 עכשיו. אנסה לתקן זאת

 

המשפחה  .רחל ושושנה, מרים, הבן אברהם, הבנות בתיה, האם אב המשפחה צבי .שכטרמן  -משפחתי 

מורה , פעיל בקהילה המקומיתמנהל ו, , רוסיה באותם ימים. צבי, האב היה ציוני דתיאודסהמ נגיעה ארצה

 . אבי עלה לישראל עם המשפחה1919לעברית. אביו, יחיאל, עלה ארצה עם אשתו, שרה מלכה בשנת 

מה שנקרא "בן זקונים".  לא מתוכנן(,מניח ש)  1929בת"א. אני נולדתי בשנת  בו, והתייש1924בשנת 

                                                                                                                              עשרה וחצי שנים. -היה שמונה אברהם -הפרש הגילים ביני לבין אחי 

הקהילה  וועדבחבר , חבר הנהלת בנק המזרחי ,איש המזרחי פעיל חברתית ועסקית. אבי היה בישראל 

 ,הבאתי, חדר המדרגותון מאת העית כניסהצופה" )מגיל ארבע הוטל עלי לה"עיתון ממייסדי ות"א  -יפו

 היה ציר מטעם המזרחי אביידעתי קרוא וכתוב(.  זמן קצראת העיתון. תוך  " יחדקראנו"ושכבתי ליד אבי 

, גם עבור תושבי חוץ, לכן נסע פעמים גאל אדמות ברחבי הארץהוא . 18-וה 17-ה יםהציוני יםקונגרסב

  .מונד-תל גושהקים את כפר יעבץ ב 1932בשנת , דבר לא רגיל באותן שנים. רבות לארצות הברית

 ולא חרדי.  בדגש על מסורתי - בית דתי וניהלואמי י אב

שהיה איש בית"ר  -, במיוחד בין אבא )איש המזרחי( ואברהם )הבן הבכור( בבית התנהלו ויכוחים

  , כל אחד בדרכו.שניהם פעלו בשביל המדינהוהאצ"ל. 

אבא חזה את הקמת המדינה . והן מיפו הן מהכפרים בשרוןשבאו הביתה ערבים  נוכחותרגילים להיינו 

 , לפני הקמת המדינה.60בגיל , 1947בשנת  אבי נפטרלערבים. גם מקום ראוי ראה בה ו

את עבר מי ש ,באצ"ל, מחלוצי התעופה העברית בארץכאמור בבית"ר ו ( היה פעילאברהם )אברשהאחי 

סה אזרחית , למד הנדך כל אחיותיוכ ,בגימנסיה העברית הרצליהלמד קורס הטייס הראשון בארץ. 

כנסת הנולדתי. הפתעה מוחלטת. יומיים חשב שזו מתיחה של האחיות(. היה חבר בבלגיה )שם נודע לו ש

 .סגן יו"ר הכנסתכועדות שונות וכן יו"ר מטעם גח"ל והליכוד. שימש כהשביעית והשמינית 

 

, )מרחק לא קטן(ברגל לביה"ס  תיוהלכ גרנו אז ברחוב הגדוד העברי. מוני בת"אהספר תחכ-למדתי בבית

למדתי   בביה"סמניח כי  אניהרכבת )שהובילו ליפו( ברחוב אלנבי או ברחוב הרצל.  את פסי תיחצי

עורי ישאך גם את , ("הקפות"-וזוכר יותר את שעות הספורט )בעיקר "מחנים" אני  אם כיידע. ורכשתי 

תה י, קמנו כאשר נכנסו לכנהגנו לכבד את המורים  רשק.המ -הכללית שהעביר המנהל  ההיסטוריה

 עורים התנהלו בשקט.יוהש

 

 , בקשתי גם אני ללמוד שם.העברית הרצליה למדו בגימנסיה ייאחיותמאחר ואחי ו

)לא היה לי מושג על סוג מבחן זה( . "מבחן פסיכומטרי" של באותה תקופה החלו לבדוק תלמידים בסוג

גם מבחינת ההורים )שהיו בשנות החמישים לחייהם(  נבחנתי ונמסר לי כי עדיף שאלמד בביה"ס חקלאי.

זה היה נוח. היו לי בעיות משמעת בבית. לא הייתי חצוף אך הייתי עצמאי ובעל רצונות משלי. בשבתות 

)במיוחד אחר הצהרים ל משחקי הכדורגל בשבת הכנסת אך לא ויתרתי עוקר הלכתי עם אבי לבית בב

 .תמיד ר( ועל כך נענשתי"משחקים של מכבי ובית

 

קום ואת , לסקטור הדתי. למדתי משך שנתיים. אהבתי את המישראל-נשלחתי לביה"ס החקלאי במקווה

, הכלים הצמחים והגידולים השונים, הטיפול בבעלי החיים -, העצים הלימודים. את הקשר עם האדמה

, על הסתכלתי גם קדימהעבורי מרחב חיים חדש ומעניין.  וכל אלה היו הטרקטורים.במיוחד  -הטכניים 

                                                                                             .)שהקים אבי( ה חקלאית בכפר יעבץיהאפשרות שאוכל לתרום בעתיד לעשי
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מקצוע חקלאי  פיענעשרה אחד מב חודש שנה ד'מ תלמיד לעבוד היה על כלפרט ללימודים העיוניים בכתה 

בחצר המרכזית, שיבוצם של התלמידים בענפים השונים הופיע במשק ובבית הספר.  וכן בשירותים שונים

טרקטורים  , כוללהיה ענף "מכניקה" )מכשירי חקלאות המועדפים אחד הענפים מודעות גדול. לוחעל 

את רקטת "הדוידקה",   ,במלחמת העצמאות, דוד )מי שהמציא מאוחר יותר ידי-לבגדלים שונים( שנוהל ע

פיתי לעבוד בענף זה, אך שמי מובן שגם אני רציתי וציהייתי עד להפעלתה(. אז שהופעלה גם בצפת ,ו

)לא לחינם אני נחשב למגהץ הטוב  עשיתי פעמייםנפקד, בעוד שאת חודש הגיהוץ, בענף השירותים, 

ניגשתי ללוח העבודה  ,בבוקרמוקדם , קמתי לקראת סיום שנת הלימודים השנייה ,לכן , יום אחד .בבית(

רשמתי אותו בענף ו שהיה ממוקם מול המגורים שלנו, מחקתי את שמי מהענף בו הייתי רשום הגדול

חלון , ב, בקומה השנייה, בבניין ממולצעריל. לי ברורההייתה מתריס שתוצאתו לא מעשה . ""מכניקה

סקטור הדתי. הוא לא ראה מה עשיתי של ה, ראה אותי המדריך הראשי החדר הפונה למרכז לעבר הלוח

, פנו , כאשר התעוררה הבעיה, ושמי היה קשור לאירועבבוקראך ראה אותי שם בשעת בוקר מוקדמת. 

באותו יום החליטו כי בהנהלה .  יהסיבה למעשאת  הסברתיהודאתי  ו ,אלי ושאלו האם זה היה מעשה ידי

וכאשר הזכרתי את י בנעורי ינשאלתי על לימודי לאחר שנים רבותישראל. -במקווה ילימודיאת אסיים 

המדריך הראשי או אז  אם אתה היית -נשאלתי ל סיפרתי על מעשה "לוח העבודה". ישרא-מקווהלימודי ב

, מעשה כל פעולה ,לרוב -אך עניתי מעט ? היססתי מחליט -נוהג אתה ה כיצד היית)ולא התלמיד( המנהל 

מה הנזק מה הייתה הסיבה/המטרה למעשה, ו, יש לה סיבה או מטרה. אני הייתי מברר שאנחנו עושים

, הנזק )פרט לבעיית עשה. התשובות לשאלות הן ברורות. הסיבה הייתה ראויהמהמלאחרים שנגרם 

אותו לא מרחיק אך , על עברת משמעתאת התלמיד מעניש  לכן הייתי ל,כללא היה משמעותי  -משמעת( 

 מביה"ס.

 

היה ברור להורים וגם  ?ן חמש עשרה וחצי. מה עושים עכשיוב עזבתי ואנילאחר שנתיים במקווה ישראל 

את ביה"ס הימי ליד הטכניון בחיפה, שלוש ומצאו  חיפשולי שהלימודים יהיו שוב במסגרת מחוץ לבית. 

                                     איך זה מסתדר ?   .קודם חקלאות ועתה ים -מהפךלקבלת תעודה.  לימודים  שנות

נוסף לי "מרחב ועתה  האדמה והצומח  -החקלאות הייתה עבורי  "מרחב חיים חדש" זה הסתדר מצוין. 

היוו עבורי  ,האדמה והים ,חביםוכוכבים.  שני המררוחות  ,, מרחבי מים ושמים, גליםהים -חיים משלים" 

 הטבע. של בסיס איתן  -שלמות 

בין קריית מוצקין  ,ים-שדותידי קיבוץ -לשהוקם בזמנו ע מעשית, החיים לא היו פשוטים. גרתי בצריף

עלינו )לרוב ברכבת. למדנו "להתפלח". כל יום בצריך היה להגיע ולחזור ללימודים בחיפה לקריית חיים. 

, )לרוב במסעדת הפועלים(, למצוא מקום לאכול (הכרמללמרכז מתחנת הרכבת, ליד הנמל, ברגל וירדנו 

, שילוב של לימודים עיוניים עם לימודים . אהבתי את הלימודיםיפה אבל הסתדרתי להתקיים.ותקציב 

הפלגנו ראש הנקרה ואף , הרחקנו לעכו. )עם מנוע(ינת לימוד פמעשיים בים. הפלגנו בסירות מפרש ובס

 . סירות מפרש, בקפריסיןל

היה מנהל ביה"ס לקציני ים בהמשך . חיבבתי והערכתי אותו .הראשיהימי המדריך טנקוס היה שמואל 

 (.2012בשנת  ,97כאלוף בצה"ל )נפטר בגיל  יל היםבעכו ומפקד ח

 בה שטתי יחד עם בני צביקה. ןונים והתשעים הייתה לי סירת קטמראת הים לא עזבתי. בשנות השמ

 

עם הבת שושנה בת"א. הבית זמנית ואמי עברה לגור רו מספר אירועים ברצף. אבי נפטר ק 1947בקיץ 

 ופוזרהתלמידים מחזור הלימודים בביה"ס הימי ליד הטכניון הופסק ו .עמד ריקברח' הגדוד העברי 

בורי קיבל ע, , בגלל מות אבייבלנו צווי גיוס. אחי(. קבלנו הסמכה למרות שהלימודים לא הושלמוי)ק

כבים עתיד )קבוצת מ לא הסכמתי לדחייה והתגייסתי עם ספורטאי ברית .דחיית גיוס של שלושה חודשים

הקמנו בשורות . בה היו חלק מאלופי השחייה בישראל( - השחייה לקתבה שחקתי, ומח הכדורסל

-כשרתמחלקה בשם "ה-)שהיה גד' הכשרות להתיישבות(  גדוד השלישיב הפלמ"ח, בחטיבת יפתח,

 . ברוקלין"

בספר )מופיע  כתבתי והתייחסתי  -בכל מהלך המלחמה הייתי, בו ל מלחמת השחרור ועל הגדוד השלישיע

 במסגרת "האסופה"(.

 

אל"מ  היה קצינים בנתניה. המפקדתי לקורס שאן, נשלח-הגדוד נמצא בביתחלק מכש, 1949בסוף שנת 

 הבריטית.בגישה נוהלו מונים בקורס י)זרו(. הא מאיר זורע

סדר ותס"ח תרגילי כולל הכול תרגולות ,  ,קשה להבין את שיטת האימון הבריטיתמתאני כבוגר הפלמ"ח 

ויכוחים עם המדריכים. אך ניהלתי , חצוצרות בהשכמה וצפירה לקראת שינה. )תרגילי סדר עם רובים(
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את חיים לסקוב  הכרתיזרו להישאר להדרכה. בתקופה זו  ידי-לע התבקשתיוהיטב  את הקורס מרתיג

באוגדה משוריינת שירות משותף ל ביאה, שבהמשך ונוצר הקשר הראשוני אתו ועם זרו מה"ד( אש)ר

                                                                                    המשפחות.  ביןגם , ארוכת שנים, הפך לידידות אמיצהו

לא עברו חודשיים  .הוקמו, שזה עתה הוצבתי למילואיםלהשתחרר.  קשתיביהדרכה בתום תקופת ה

, כדי לאמן את אחת משתי הפלוגות הראשונות שאורגנו כמפקד פלוגה)הפתעה( למילואים  תיונקרא

 אשאש מסכם. הרמטכ"ל ור-תרגיל נערךבתום האמון  שמן.-מהמילואים. חודש ימים אימון באזור יער בן

וכן   ,, חיפוי האש היה מעולההתנועה מהירה . התרגיל היה מצוין,לראות את התרגיל, באו לסקוב, ד"מה

בעת ההסתערות על מ"מ של המחלקות )שהופעלו כסוללה  52מ"מ וירי ממרגמות  81מרגמות תת יכ

עם מפה והציג נתון ניגש אלי לסקוב  את לסקוב דנים ביניהם.ראיתי את הרמטכ"ל ובתום התרגיל היעד(. 

)ללא מארב עם הפלוגה שאתכנן ואבצע  וביקש ( ח לנורממז)המצוי המתקדם ממזרח לעבר צומת  על אויב

אם אני רוצה להתגייס נשאלתי שעשו לי. הנוסף הצלחתי "במבחן"  האויב לצומת. לקראת הגעתאש( 

ניתן לך הצעה שלא תוכל לסרב לה " –לצבא הקבע. עניתי שזה רק כחודשיים מאז שהשתחררתי . אמרו 

גת סגן קצין בדר -ואכן לא סירבתי. תקדים בצה"ל  ", אתה מוזמן להצטרף.נפתח עכשיו קורס מג"דים -

 את קורס המג"דים בהצלחה. סיימתי . מקרה ראשון וגם אחרון.)מהמילואים( בקורס מג"דים

 

 וד( לגד16הייתה שחיינית מצטיינת שהתגייסה אתנו )בגיל  אורה שלגרמשפחה.  הקמתיבינתיים 

היו לנו כבר  1953התחתנו. בתחילת שנת  1951ראשית שנת בהפכנו לצמד והשלישי. בתום המלחמה 

צביקה ואורנה.                                                                                                                 -שני ילדים 

כבוגר וחיילי, -ב, פיקדתי על קורס מפ"ים ר(58-7)שנים  52הטנקים  ודלאחר שהקמתי את גד, בצבא

העבירו שחי"ר( שקבלו מפקדים חדשים )מוסבים מ חטיבות מספרבחונך  -שמשתי כסמח"ט קורס מג"דים 

                                                                                                                        מון לגדודים.      יא

 

את חויבתי לעברת  .(60-59)שנים  אנגליה ,עם המשפחה ללמוד בקורס פיקוד ומטה בקמברלי נשלחתי

עוד נראה פשוט וקליט )לא ידעתי אז כמה "שפירים" יהיו  שפיר, והשם גוריון(-הוראת בןבשמי )

חוויית הקורס באנגליה                                                   (.                                        בישראל

המנהגים  .(שעה חמשה קראת התה לת ישתיו צהריםארוחת בוקר ויום הלימודים כלל . הייתה מיוחדת

חייב לתת הרצאה וההתנהגות בציבור  חייבו השלמה )והסכמה( שלנו. לא היה לי קל באנגלית. הייתי 

שהתכוונתי ם הבינו אחרת ממה משתתפיה ההסתבר לי שאת חלק נתתי. מאוחר יותרואמנם באנגלית, 

לא היה לי  אלובכל , מבחינת הידע, הניסיון הקרבי, היקף התפקידים שעברתי פרט לקושי באנגלית,. מרול

 ,"מרובע"תכנית ופתרון טקטי, פתרון ביה"ס היה תמיד בשטח בתרגילים כאשר צריך היה להציג מתחרה. 

במיוחד הקצינים ים" או נועזים. מאחר ורבים בצוות, רגיל וצפוי. הפתרונות שלי היו לרוב יותר "מסובכ

 ,חברהנת חיי )"גם זו אפשרות"(. מבחי ןהמדריכים נטו להשלים את ,נטו לקבל את התכניות שלי ,הזרים

מהולנד ומהודו,  ,משוודיה, מספר נשות קצינים זרים, מנורבגיה לקבץ סביבההצליחה אורה אשתי, 

ממשלת יפן לא נתנה לכך  כי הקצין היפני )שבא ללא המשפחה פעמים רבות. התארחו אצלנו.שנפגשו ו

שנים לאחר גמר הקורס הזדמן לי חברים קרובים שהתארחו אצלנו רבות.  הפכו( והקצין מהודו !תקציב

הקצין מנורבגיה  .הצבא(סגן הרמטכ"ל של בהמשך יפן )הקצין היפני היה בבהודו ו אותםלפגוש מדי פעם 

 .פעמיים והתארחו גם אצלנומספר ואשתו ביקרו בישראל 

 

 יוחדים. עם משה דיין ועם שמעון פרס היו לי יחסים מ

בהם פעל להערכתי לא נכון. בספרי על  ,פלוגתות בנושאים ובזמנים שונים משה דיין היו לי ארבעעם 

שאלה מי יהיה רמטכ"ל כאשר עמדה בשעתו ה        אני מפרט אירועים אלה.  יום הכיפוריםמלחמת 

-כדורחקי י היינו בקשר. ישבנו יחד במשצבאגמר השירות הגם לאחר . בי בגלויצידד דיין י( )רפול או אנ

 -אהב את המשחק ונהג לומר הוא עם הזמן הבין את החוקים.  של מכבי ת"א )בליגה האירופאית(.סל 

סייעתי לו סלים".  -, כל הזמן גולים , כאן יש אקשןגול )אם רואים( משעמם. עד שרואים -"כדורגל 

  .1981שנת להיבחר לכנסת ב

 

                                                       . יטחוןסגן שר הבו הביטחוןמשרד את שמעון פרס הכרתי עוד בהיותו מנכ"ל 

, (1975)בראשית חודש יוני  הביטחוןשר יצחק רבין כראש ממשלה ושמעון כיום לאחר מינוים של 

, כאשר חזרתי מניהול ועידת מ"מ הרמטכ"ל-אש אג"ם ובהיותי ר, פגשתי את שניהם לארוחת בוקר

 .ועידהו,  ומסרתי להם דיווח על הבג'נבה (בסיוע מצרים)סוריה  -אל הפסגה ישר
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ליווה את  פרס"מטמון"(, -שנתיות של צה"ל )"אתגר" ו-ת הרבעסקתי בתכניו הן, ב( 76-74השנים )משך 

מאוחר יותר  ההגנה האמריקאי.למזכיר  יחד לארה"ב להציג את התכניות העבודה בצורה צמודה. נסענו

שהיה בין שנינו ההדדי על האמון בפנטגון. התכניות את צגנו יהיל הים ווח יל האווירחמפקדי עם  נסעתי

ביקור מיוחד ל אפריקה,-ויתי אליו בנסיעה לדרוםהתלו .יום הכיפוריםאני מפרט בספרי על מלחמת 

החליט  ,ןעזר ויצמ  ,תמנה לרמטכ"ל אבל מחליפואגם הוא חשב ש                                      ומאתגר.

לאחר תפקידי כר' אג"ם תמיד בגישה חיובית ואוהדת. השונים,  נפגשו לעתים בכנסת ובתפקידיו אחרת.

 ( , ביצעתי את התכנית הרב"ש "אתגר".78-76))וממלא מקום הרמטכ"ל( , שמשתי כאלוף פיקוד הדרום 

 

 נוצרו קשרי חברותעם מי מהקצינים ו, בצבא ם אותם ביצעתיתפקידיהכאשר בחנתי וניתחתי את כלל 

האם הייתי בתפקיד פיקודי או  ברורה, , הסתבר לי כי קיימת הבחנהוידידות לאורך השנים לאחר השירות

ידידים אתם הכל החברים ו ,משמעית-חדמציגות תמונה העובדות בתפקיד מטה )אפילו ברמה המטכ"לית(. 

 ודתחיל בהיותי מפקד גדה. זה פקדמ עוצבות בהן הייתיבשהיו ביחידות/ והם אל מתקיים הקשר עד היום

בשטח הצמודה , ההיכרות ההדוקולפיקוד הדרום.  המגע האישי  7ר לביה"ס לשריון , לחטיבה , עב52

 עושים את ההבדל. -ערכה ההדדית ה, הלתכנון ולביצועהאחריות המשותפת , ובמשרד

  אנחנו נפגשים. , בומפגש ,כבר שנים רבות ,בכל חג שבועות מתקיים אצלי

 

נשלחתי ללמוד ,כסגן מפקד גייסות השריון ו 7כמפקד ביה"ס לשריון , מח"ט לאחר גמר תפקידי 

 ,להשקיע מחשבהבכלכלה צריך היה שכלכלה וגיאוגרפיה. בעוד  -באוניברסיטה העברית בירושלים 

יצאתי לוב של החוגים היה נוח לי ו. השייה חייבים היו להשקיע עבודה רבה וימי סיורים בשטחבגיאוגרפ

כסגן מפקד אוגדת השריון עם טליק,  , נקראתי לשמשקטעה לי את הלימודים הימים מרוצה. מלחמת ששת

 לימודים מיד לאחר המלחמה.השלמתי את ה

סטנפורד בקליפורניה.  תבאוניברסיט מודלל , עברתי1978, בראשית כי רפול יהיה הרמטכ"ל כאשר נקבע

יכולתי להאזין ולהשתתף במספר  הי לתכנן שנת לימודים בהרמה של אוניברסיטה זו ידועה. קל היה ל

ופעל האמריקאי שהיה במשרד החוץ  ,חביב ר"נושאים מעניינים ולפגוש מרצים מצוינים )כמו דותחומים 

(. זו אשתתףשהמזרח הקרוב וביקש ממני  בנושאסמינרים ניהל באוניברסיטה בתחום המזרח הקרוב. 

 אנג'לס.-יסקו ולוסצפרנ-במיוחד את אזור סןת להכיר היטב את מדינת קליפורניה, הייתה ההזדמנו

 

אך אני חייב הסבר מסוים.  ,קיים חומר נפרד באסופה פכ"ל המשטרה ואירוע "תיק אפרסק"על תפקידי כמ

לכך שאמשיך בתפקיד המשפט העליון ולהביא  בדים פנו אלי בבקשה לייצג אותי בפני ביתרכי דין מכועו

מבחינתי  השר בורג הוא של חוסר אמון.עם המצב שנוצר עם משרד הפנים ו -סירבתי ונימקתי פכ"ל. המ

 בלתי אפשרי להמשיך ולשרת כאשר המשרד והשר מתעלמים מהחוקים שהמשטרה ממונה לקיימם.

לא אקבל כל תפקיד בשרות  - (ראש הממשלה בגיןעם  ההחלטה נוספת קבלתי אז )בעיקר לאחר שיח

משרד הביטחון או את הנהלת  לקבל את תפקיד מנכ"להציע לי במהלך השנים כאשר יצחק רבין המדינה. 

 כגורם חיצוני., עבודות עבור גופי ממשל שוניםופרויקטים ביצעתי , סירבתי בנימוס.  אך רפא"ל

 

 אסיים את חובתי לחלק הביוגרפי , בהצגת המשפחה המורחבת שלי , כיום.

 

עם החזרה ארצה  1961מרים. אחות לצביקה ואורנה( נולדה בשנת  -)על שם אמי ז"ל  מיריבתי 

ברמה"ג . התחתנה עם נחומי )איש ביטחון  7שירתה בחטיבה  -מירי אנגליה.   -מהלימודים בקמברלי 

 גיא , ענבל ויעל.הילדים  -ותעשייה(. הקימו משפחה 

 

ני, בתפקידו כמ"מ טנקים  לפני שחרור מצה"ל, )אני בני נפצע אנושות במלחמת יום הכיפורים בסי צביקה

כותב על כך בספרי על המלחמה( , שנים נדרשו כדי שישתקם ומאז עשה הכול. עם טל אשתו הקים 

כתוצאה מסיבוך עקב פציעתו  1997 -דניאל , יהונתן וגילי הבת. צביקה נפטר בהילדים  -משפחה

 במלחמה.

 

, בפלוגת סיור משוריינת שהוצבה בתעוז בקו תעלת סואץ בסיני. שירתה , בתקופת  ההתשה -אורנה הבת 

הקימו משק  התחתנה עם יגאל )שהיה הסמ"פ של פל' הסיור( בן קיבוץ נירים. התיישבו במושב לכיש.

 אילן , ליאור ועופר.הילדים  -ומשפחה
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בשנת , התחתנתי שנית רק לאחר כעשר שנים,  1977באשר לי , אורה אשתי נפטרה מסרטן בשנת 

. 89אהיה בן  2018דניאלה(,   ביולי  -, עם סיגלית פריאל ,ממשפחת ביבי הירושלמית )ולה בת 1986

 לא נשאל(. -הראש עובד. ממשיך "למשוך" )על הבריאות 

 -וספרי "אסופה  77-67מבט שונה" דן בתקופה  -"מלחמת יום הכיפורים מצפה שבקרוב יוצאו ספרי : 

 .שיהיה כאתר באינטרנט. -במהלך חיי( )חומר רב שנכתב הרצל שפיר"

 

 סיורים וטיולים במרחבי המדינה )ובחו"ל( , -זה כשלושים שנה מתנהלת במשפחה המורחבת "מסורת" 

 שישי וחגים.-ארוחות ליל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 עיקרי קורות חיים )מקצועי( -לוטה 

                        (c.v.17) 

 הרצל שפיר

 עיקרי תולדות חיים
                                                      ---------------------  

 השכלה .1

 ( . 59-60קמברלי , אנגליה  ) -   STAFF COLLEGE*   בוגר  

 (.66-67*   בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים, בכלכלה וגיאוגרפיה,  )            

 (.78/79, קליפורניה ) STANFORDאוניברסיטה   -*   תכנית מיוחדת             

 

 

 תפקידים עיקריים –צה"ל  .2
 מ"מ(-הגדוד השלישי )טור' –*  מלחמת העצמאות, פלמ"ח 

 *   מפקד פל' חי"ר / סיור / טנקים           *  ראש מטה פיקוד המרכז                     

 פיקוד דרום                          *   מפקד אוגדת שריון )מיל( *   קמב"צ

  (      *  עוזר ראש מטכ"ל/אג"ם52*   מפקד גדוד  טנקים )הקמת גד' 

 חיילי              *  ראש מטכ"ל / אכ"א-*   מפקד קורס מ"פים רב

 פיקוד הדרום*   מפקד ביה"ס לשריון                         *  אלוף             

 מ"מ הרמטכ"ל. –*  ראש מטכ"ל/אג"מ                     7 –*   מפקד חטיבת שריון 

 *   סגן מפקד גייסות השריון                              

                                                         

 

 תפקידים מיוחדים.  3      
 .  ראש משלחת ישראל לשיחות הפסקת האש והערכות  מחדש עם מצרים ועם סוריה  א             

 (. ,  עדין תקף 74מיוני  –הכיפורים  )ההסכם עם סוריה  -בג'נבה לאחר מלחמת יום                 

 הביניים בין -( , הכנה וביצוע הסכם75ב.  ראש משלחת ישראל לוועידת ג'נבה )ספטמבר              

                                          מצרים וישראל.                  

 ג.  ר' משלחת משהב"ט/צה"ל  להכנת והצגת התכניות הרב שנתיות )תר"ש( לשיקום ,               

 -(  ו79-75הכיפורים , תר"ש"אתגר" )-חימוש וארגון צה"ל לאחר מלחמת יום                 

 ( , בפני  מזכיר ההגנה האמריקאי  והפנטגון, עם שרהב"ט  ש.פרס. 84-80"מטמון" )                 

   –בגין, שר הביטחון  –ד.  חבר משלחת ישראל )כאלוף פיקוד הדרום( , עם רוה"מ  

לשיחות השלום הראשונות עם נשיא מצרים  -דיין,משה   -ויצמן, ושר החוץ זר ע      

 סאדאת  

 (.77מצרים, )   –וממשלתו, באיסמעיליה       

 אלף   400 -ה.  ראש צוות ההיגוי, מטעם שר האוצר , לפרויקט "קדמת נגב" )יישוב כ 

 (.  91עולים בנגב(. הוצג ואושר עקרונית ע"י ממשלת ישראל )      

 .                        (92-3ו.  ראש הצוות להכנת תכנית היסוד :  ארגון ותפעול מערך העורף במדינה )  

 התכנית שהוכנה בוצעה בפועל ע"י הקמת פיקוד העורף.      

 

 

 -שנתית הראשונה של משטרת-תכנן את התכנית הרב   -שימש מפכ"ל משטרת ישראל.  4    

 (.1980"תירוש". התכנית הוצגה ואושרה ע"י הממשלה, ) -ישראל          

 

 

 ניהול פורומים .5

 : המרכז לחיזוי  טכנולוגי –*   במסגרת אוניברסיטה ת"א 
 (.87/88ביטחונית ) –**  ראש פורום לחשיבה אסטרטגית     

 (.86/89**  ראש מועדון תעשיות וטכנולוגיות  ביטחוניות )     

 *  הכנת פרויקטים שונים, במסגרת המרכז לחיזוי טכנולוגי, עבור משהב"ט/צה"ל.
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 ( 1995-1982ול פרויקטים  )במהלך השנים: תפקידים וניה .6
 חב' רפא"ל. –ייעוץ אסטרטגי למו"פ  .א

 גוריון, לוד(.-מנכ"ל חב' רמת"ם  )בשדה תעופה בן .ב

 )עבור צה"ל(.  המודיעין בשדה הקרב  -ניהול עבודה  .ג

 , בדרג הפרוס, בצה"ל. המערך הלוגיסטי)כולל סדנת חשיבה(    -ניהול עבודה  .ד

)כולל סדנת חשיבה , בהשתתפות רוה"מ ושרהב"ט(  שדה הקרב  –ניהול פרויקט  .ה

 .(86/7חימוש מונחה מדויק )צה"ל/משהב"ט.  -היבשתי העתידי  ותפקידי  החמ"מ

 אסטרטגי  במכללה לביטחון לאומי.  –מרצה ומנחה אקדמאי  .ו

 : ניצול מיטבי של כוח האדם בצה"ל ראש הצוות להכנת תכנית יסוד .ז

 הלאומי, החוק "השירות לכל", וקיצור  -כולל התכנית להנהגת השירות)      

 (.94-93שירות החובה בצה"ל(.  )     

 , חב' פרטית(. 2007 - 1983יו"ר חב' שפאור בע"מ )ט.  

      

 

 (2017-1996תפקידים וניהול פרויקטים , מאמרים )במהלך השנים:   .7
 .א.  ייעוץ לשרי ביטחון הפנים         
 הישוב /    -, חב' פ.י.ב.י.  אחזקות; כמיפל ; הכשרת-ב.  דירקטור , בין השאר )בעבר(          

  ביטוח ;  חב' שטאנג ובניו.              
  בחינת העברת תחום העורף לאחריות המשרד לביטחון הפנים.   -ג.  ניהול עבודה        
 ה לביטחון לאומי.אסטרטגי במכלל –ד.  מרצה ומנחה אקדמאי         
 חירום -" )בחינה וניתוח מערך המשק לשעת2000 –ה.  ביצוע פרויקט  "מל"ח         

 והתאמתו לשנות האלפיים.  עבור משהב"ט ומטה מל"ח ארצי(.              
 ( , להכנת הערכת המצב01-02ו.  חבר בצוות ההיגוי , במועצה לביטחון לאומי )        

 .  הכין פרק "הערכות העורף" במסגרת   2002מית הראשונה , לשנת הלאו             

    שרון, החליט לא להציג ההערכה זו בממשלה.–)רוה"מ  הערכת המצב הלאומית             
 בתחום ההערכות לשעת חירום, ועבודת המטה  בחברה      לחברת החשמלז.  יועץ          

 הכנת עבודה: משמעות שינוי מבני והפרטה בחח"י מבחינת הערכות  ; (03-02)             

 עבור משהב"ט/מל"ח  )המשק לשע"ח( ומנכ"ל חב' החשמל;  (,04-5)לשע"ח              

 ח.  הכנת תחקיר על מלחמת לבנון השנייה , השפעות : ההכנות , השינוי הארגוני , שיטת                

 (. 06דצמ'  -ההפעלה , תרומת המטכ"ל/הרמטכ"ל למלחמה )עבור צה"ל                     

 ( 06-05לבנון/רמה"ג ) –הכנת תרחיש  מלחמה בצפון והמענה לו –חב' החשמל  ט.                

 (. 07-8תרחיש ייחוס ענפי לשע"ח והמענה לו )  -                                     

 (.09-08הכנת תרחיש ייחוס ענפי  למלחמה והמענה לו )   -                     

 (.  05-07מטה )-יועץ ארגוני לחב' קצא"א  :   מבנה וארגון ; הוראות מקצועיות ;עבודת  י.               

   יו"ר ועדה ציבורית לבחינת הערכות והטיפול בחומרים מסוכנים ברגיעה ובשע"ח  יא.               

 . 07)מטעם השר להגנת הסביבה . דגש על מפרץ חיפה (. העבודה הוגשה אוג'                      

 -(, עדכון העבודה  09האיום הגרעיני על ישראל ) -יב.  הכנת עבודה : אירן  

      (2010-2011  ,2013-5.) 

 (. 2012קביעה ויישום" ) –יג.  "השירות לכול 

 תגרים  לישראל  בטווח הזמן  הקצר והארוך , כלפי  הא –יד.  "נקום ונפעל" 

 (.13ינואר  –חוץ ופנים )הוכן לקראת הבחירות        

                  .  הספר לפני הפצה(2018)מבט שונה "   -טו.  ספר "מלחמת יוהכ"פ  

 (.15נעשה דברים נכון  )מרץ  –טז.  "בוא נשתגע" 

   קבלו ביטוי. עמוד 1,300 -כהחומר כולל )של הרצל שפיר"  -טח.  "אסופה 

 (.באינטרנט הוקםבאתר ש       

 (.2017טי.   אמוניה )
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 47255, רמה"ש  7רח' התאנה  – הרצל שפיר

 03 – 5400021; פקס:   03 -5495102טל':

shapor@zahav.net.il 

 

 

 

 מאמרים –עבודות  –תחקירים 

 (.C.V-)שאינם מפורטים ב

 

 

 

 ( "56מערכת "קדש) 

 אוגדת הפלדה –הימים" -מלחמת "ששת 

  מלחמת יוהכ"פ –מערך אכ"א 

 לאחר מלחמת יוהכ"פ -פעילות המטכ"ל 

  תמונת מצב –לבנון 

  החמאס וישראל –הפלשתינאים 

  כיצד יפעל צה"ל )תגובה( –מקרה הכול 

 מבנה יחידות ועוצבות צה"ל 

 התמרון 

............................................................. 

 

  כללי –ביטחון לאומי 

 מדיניות הביטחון הלאומי 

 תורת הביטחון 

 השירות הלאומי 

 ג(-לאומי )חלקים א-ששים שנות ביטחון 

 ארגון וניהול עבודת מטה בגוף היררכי 

       ............................................................ 

 

 העברת פקע"ר למשרד בט"פ 

 הערכות ארגון הכבאות לאירועי חמ"ס 

 ( 02כנס הרצליה )– מערך העורף , סיקרה מורחבת 

 )ארגון ועמ"ט. –רח"ל )רשות חירום לאומית 

........................................................................... 

 

  פח"ע( –שיגור  –ייצור  –חמ"ס )שינוע  –הברום 

  ייעוץ לחברותstart-up 

  השתלמות עמ"ט, ייעוץ ארגוני ונוהלים. –קצא"א 

  : השתלמות למשרד הפנים הרומניEmergency Management (05) 

............................................................................................ 

---------------------------------------------------------------------- 

 
 

*  *  * 
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 )הגדוד השלישי(

 2014יוני 

 

  -לספר  /הארותערותההחלטתי לצרף   הרצל שפיר"  -"אסופה   לפרק הראשון של ספר 

 .במלחמת העצמאות, בו שרתי "הגדוד השלישי" )של הפלמ"ח( 

 רצוי לקרוא האמור להן , תוך עיון מקביל בספר של הגדוד השלישי )לפי ההפניה למספר העמוד(.

 

 

 מבוא

 
אלה המשפטים שהועתקו  –,המופיע  בדפוס כחול רכשתי את הספר "הגדוד השלישי" וקראתי בו. )

 מהספר(.

שפיר"  )ואף צוין כי מדובר -שכטרמןגיליתי, להפתעתי, ששמי מופיע "הרצל  182כאשר הגעתי לעמוד 

במי שהיה אלוף בצה"ל ואף מפכ"ל משטרת ישראל(.  וזאת בזכות מכתב שכתבה תמר אבידר למשפחתה 

המ"מ עזרא משה... וסגנו הרצל   -לידי נמצאים שני בחורים הממלאים את הבונקר בצחוקם :  "...

ולא מתוך כוונה לציין שהרצל שפיר היה ;   אני מניח כי זה הוכנס לספר במקרה שכטרמן )שפיר(.."

הארות  על  –הערות  –, לקבל עדות )אלי( בפלמ"ח.   כי לו זו הייתה הכוונה , מדוע לא פנו אליו 

 אירועים שהוא היה שותף או עד להם ,  במהלך שירותו בגדוד השלישי. 

   

חברי  –אף את רנה קלמן דר' איתמר רדאי , אך מכיר היטב את אלעד פלד ו –אינני מכיר את המחבר 

מגן/רמת השרון(  שידעו היטב -לא הרחק ממני בנוהבעבר ,ועדת ההיגוי של הספר   )משפחת קלמן גרה 

"הכשרת ברוקלין" , שהוזכרה בספר , מדי פעם , בהקשר לציון  -כי הייתי בגדוד השלישי והשתייכתי ל

מדוע כאמור לא פנו גם אלי ?   האם             השתייכותו "הארגונית" של חייל שנהרג.                    

העובדה שהיינו "אנשי חוץ" )"לא היו בפלמ"ח קודם" . "באו רק למלחמה" . "לא יועדו להכשרה ועליה 

     -חברי ועדת ההיגוי , המנחים של ספר זה , –היועצים  –להתיישבות"(, קבעה את התנהגות המחברים 

רלוונטי ?   מה נכון להדגיש ?               יפה שמכתביה של תמר  עם מי מדברים ?  איזה חומר הוא

    -אבידר , שמשו חומר לדפים רבים בספר  ) מתי התגייסה לפלמ"ח ולאיזו  הכשרה הייתה שייכת ?   אגב 

קשרי עם תמר נמשכו שנים רבות , לאחר המלחמה , אתה ועם משפחתה , ולמעשה עד היום(.   במכתביה 

רוח , תיאור מצבי לחץ ושמחה , וקשיי ההסתגלות של העולים -רוח , מצבי-ת עדות על הלכיבהחלט ניתנ

 החדשים. כפי שהיא ראתה זאת , אבל היו גם אחרים שיכלו לתרום לספר.....

 

 האם להגיב ולהתייחס לאמור בספר , ובאם כן ,  כיצד להתייחס ?  –הרהרתי והתלבטתי 

"תולדות ישראל" , ראיינה  -פה  של מורשת דור תש"ח -יעוד בעלבשנה שעברה , האגודה הישראלית לת

 –שעות, כל קורות חיי.  כאשר הגעתי לפרק של חיי שדן במלחמת  19 -אותי )צילום ודיבור( משך כ

, שהייתי במצב מאד מיוחד.           לראשונההעצמאות"  וצריך הייתי לתאר את אשר קרה לי, הסתבר לי 

ריכים .  לא זכרתי שמות )חיילים ומפקדים( , לא זכרתי את רצף הפעולות בהן זכרתי תא –לא ידעתי 

חייתי במלחמה זו את הרגע והיום ולא  -השתתפתי . אמנם פעלתי בבקרה עצמית , נכון ובהגיון , אך 

 (  לא אמר לי דבר.הכשרה ,לימודים ,ביתאישית , לא היה לי למה לחתור, ה"עתיד" ).  מעבר לכך

 ע.והיה לכך רק

 

שנה( , גר עם  18.5-. אחי )שהיה מבוגר ממני ב17(, ואני בן 59)בן  1947אבי נפטר בראשית שנת 

משפחתו בת"א אך עיקר זמנו היה בחו"ל ,עסק בהשגת רכש למדינה  )בגלל מות אבי השיג לי דחיית 

אות ,אחת ". האחות הבכירה נשואה בלונדון ושתי האחיות האחרות נשו-חודשים. סירבתי( 4שירות של 

הבית עם משפחתה בחיפה והשנייה עם משפחתה בת"א ואצלה מתגוררת עתה ,לאחר מות אבי  גם אמי.   

מגיוסי לפלמ"ח ועד יציאתי לקורס קצינים ,עם פיזור   בו גרתי ריק. למעשה לא היה לי יותר "בית".

בקרתי את אחותי שאן, משך כל המלחמה , הייתי "בבית" רק פעם אחת , כאשר -הגדוד השלישי בבית

 ואמי , כאשר היינו בסרפנד )צריפין(, לאחר שקמתי ממחלה, לפני שהגדוד ירד לנגב.   
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שנה לאחר  66 -ועכשיו , אני קורא את הספר שצריך לתאר את נוכחותי ומעשי במלחמה זו .עתה , כ

וצריך להתייחס לאמור בספר.                                                                                                      -שנה לאחר גמר שרותי בצה"ל , 34 -המלחמה וכ

ם נכון היום ,לבחון צבאית , בעין מקצועית ומנוסה , ולשפוט את המהלכים והפעולות שנעשו אז ,ע"י הא

יחידות הפלמ"ח , על בסיס רמת האמון של אז, בגיל וניסיון של מפקדי וחיילי השדה  של אז , ובעיקר של  

עיר/להאיר(  אך  אין אני יכול לעשות זאת , )ויש הרבה מה להבעלי התפקידים הבכירים  של אז ?     

 לי ספק שאסור לעשות זאת.

לכן החלטתי כי אני התייחס , לנאמר ומוצג בספר , רק לפי זכרוני  והבנתי את האירועים כפי שאכן קרו 

מהלכים ,להם הייתי שותף או עד , ובקצור  –אז.  מבלי להיות "חכם לאחר מעשה".  ולגעת רק באירועים 

 ופיע בספר. , ככל שניתן, ובהתאם לסדר המ

 

 

 לפני הגיוס לפלמ"ח –הרקע 

 
הייתי בשנת הלימודים האחרונה , בביה"ס הימי ליד הטכניון , כאשר בעקבות המצב ביישוב ,קצרו לנו את 

"הכוחות אורגנו הלימודים ואת שנת הלימודים.  ומטה הפלמ"ח גייס בודדים , כפי שכתוב בספר : 

עירוניים שהתגייסו  –אך היו בודדים , שכונו "בודדים"  " מחדש , הם חוזקו ע"י מגויסים עירוניים 

-"הכשרת ברוקלין" ,  הייתה זו קבוצה איכותית שכללה את מחלקת השחייה של "ברית –במסגרת 

-עתיד" )בנים ובנות, שכללה כמה מאלופי השחייה בארץ ( , ואת שחקני הכדורסל של "ברית-מכבים

"עמירם" שהיו אלופי הנוער בארץ.  הייתה זו חבורה של צעירים עתיד" , בעיקר את חברי קבוצת -מכבים

גלידה , ברחוב אלנבי , ליד שפת הים בת"א ,שנוהל ע"י -,שנהגו להיפגש ,לפני ואחרי האמונים , בקפה

יהודייה אמריקאית )גבוהה ומלאה( ,ונקרא "ברוקלין".    קבוצה ספורטאית זו ,עם גיוסה , הצטרפה 

יעקב. )הצטרפו לגיוס זה כמה בודדים נוספים ,שהיו ברמה שונה. ולמעשה -כמחלקה להכשרת אשדות

נפלטו בהמשך מהמחלקה(, לאחר הכרותינו את הגדוד ואת העובדה שהגדוד כלל "הכשרות" ,החלטנו  

                                                  שהקבוצה שלנו תקרא גם היא כהכשרה : "הכשרת ברוקלין".                                                       

. היכרות  16.5בין הבנות של מחלקת השחייה הייתה גם אורה שלגר ,שחיינית מחוננת. התגייסה בגיל 

שאן. נישאנו מיד לאחר המלחמה , הקמנו -קרובה בינינו החלה רק לאחר עלית הגדוד מהנגב לבית

 .1977ת משפחה. אורה נפטרה ממחלת הסרטן בשנ

 

באשדוד יעקב , התאמנו, עסקנו בספורט  ועבדנו. לאחר מספר חודשים )התאריך לא זכור לי( ,נשלחו 

ברוקלין" שנים לקורס מכ"ים בדליה, ואני ביניהם. הקורס לא היה קשה במיוחד. עזרו לי -מ"הכשרת

באש שקרתה לי שם , ישראל.             אך מקרה ההתקלות -האמונים שעברתי בזמנו , כנער , במקווה

בעת הקורס בדליה, אזכור כל חיי.  וסיפור המעשה הינו :  אמון קצר בניווט . היינו חוליה של שלושה עם 

סטן ומחסנית אחת לאבטחה. נענו לא הרחק מנחל דליה מערבה ,בכיוון כללי לזיכרון יעקב. הגענו לראש 

' ,עד ואדי ומעליו מעלה סלעי. כאשר הגענו מ 250 -גבעה , קרקע חרושה ,עם מדרון מתון כלפי מערב ,כ

רובים מהשטח הסלעי מהצד השני של  3או  2 -מ' מהוואדי , נורתה עלינו אש מ 30 -למרחק של כ

על מי , איך מגיעים  –הוואדי. נשכבנו. לא יכולנו לזהות את היורים. מה עושים ?  אין מחסה. להסתער ? 

ושים אז ?   הסטן היה בידי . יריתי צרור ארוך לכיוון הסלעים אליהם כאשר לשניים אין נשק כלל.  ומה ע

ופקדתי לרוץ אחורה מהר ככל שניתן. באמונים עברנו כבר מטווח, כאשר אנחנו שוכבים ויורים ויש 

זה  -מ'  200 -מטרות לפנינו בשטח. כאן היה מצב הפוך. אנחנו רצנו במעלה הגבעה, שטח חרוש , סה"כ כ

דקות. רצנו בזיגזג . אני רץ באמצע   5-7. לקח סה"כ אולי  נחנו המטרות החיותאך אשטח "המטווח" , 

נשק. עלי עיקר הירי. רואה את הפגיעות מימין -וחברי משני צדדי. אני הגבוה ביניהם ומחזיק בכלי

 ומשמאל וחש בקליע חולף ליד מצחי.

עיכב את הירי המידי שלהם  למזלנו ,כנראה ,הצרור הארוך שנורה עליהם )שום סיכוי שפגע במישהו( ,

למספר שניות. בינתיים אנחנו כבר רצים.   במהלך מלחמת העצמאות  חשתי לא מעט אש , אך הרגשה 

בעוד אני בסכנת חיים מוחלטת , המכוונת אלי באופן הכי אישי של חדלון וחוסר יכולת לפעול  

 האפשרי.  זאת , מאז , לא חשתי לעולם.

 

 לפלוגה ג' .קבלתי כתה של חברי "הכשרת ברוקלין".  לאחר הקורס חזרתי לגדוד ,

.  נשלחה "הכשרת מענית" ומחלקה של "הכשרת ברוקלין" לרמות נפתלי" 48"בינואר ( 42עמוד )

עם.  -לא זכור לי התאריך בה הגעתי עם הכתה למשגב למשגב עם.לא סופר שכתה מוגברת נשלחה גם 
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ם או שלוש בשבוע הובלנו שיירת חמורים , עם הספקה  עסקנו בשמירה ובמארבים בקרבת היישוב. פעמיי

, מ/אל כפר גלעדי.  מסע מפרך בעלייה ומסוכן בירידה.  היה חורף קר. הלבוש שלנו היה מצומצם. האוכל 

 דל. הצריפים קרים,  הפעלנו פרימוסים בין המטות בחדר.

ץ גשרון ממזרח לעיירה באחד הימים )לא זכור לי התאריך( ,קבלנו ידיעה שמתוכננת פעולה לפיצו

ק"מ( , אך  2 -עם )כ-עדייסה על הדרך המובילה לעיירה ממזרח. מרחק אווירי קצר ממשגב-הלבנונית אל

אלעד פלד , עם חבלן וחומר נפץ ,לקחתי את מחצית  –בשטח הררי תלול. לאחר מספר ימים הגיע המ"מ 

עה בשטח והפריע לראייה של אלעד הכתה ויצאנו לפעולה. היה זה לילה גשום במיוחד. הקשה על התנו

)המרכיב משקפיים(. עזרתי בתנועה ובניווט. הגענו ,פוצצנו )סבלנו מריח הצואה , שהצטברה מתחת 

 האמור לעיל ,לא מופיע בספר(.)עם.  -לגשרון , והשתחררה עם הפיצוץ(. חזרנו ,ללא פגע למשגב

 

פלוגה ג' ,כולל המחלקה/הכתות של "הכשרת ברוקלין" , שהתה בהר כנען וכן במושבה מגדל. ממקומות 

 אלה יצאנו לפעולות .        לא זכורים לי בדיוק הימים היכן וכמה ימים שהיינו בכל מקום. 

רוט )ובהמשך ניתן פי......באותם הימים באו לבקר בהר כנען מפקד הפלמ"ח יגאל אלון( "38עמוד )

,ניתנת תמונה עם יגאל אלון והסבר  61על ההכנות והרושם שהוא השאיר(.  מאוחר יותר בספר ,בעמוד 

( הגיע 48מאי  7 -למחרת )הכוונה ל: " 127בעמוד :"יגאל אלון בדרך לצפת".  וביקור שני מתואר    

 ביקור הקשור לתכנית התקיפה השנייה בצפת.– לצפת יגאל אלון לביקור קצר..."

הכתה שלי ליוותה את יגאל אלון   -לא ברור לאיזה ביקור היא משתייכת.  כעובדה  – 61ונה בעמוד התמ

פינה להר כנען. להערכתי היה זה בחורף. לא מתאים ללבוש האנשים בתמונה.  זכורה לי היטב -מראש

 –עצע פינה וחזרה להר , מלווים את יגאל אלון .  יגאל נשא בחגורה אקדח מצו-ההליכה מההר לראש

נדמה לי עם קת מוזהבת . לכן נראה לי , שהתמונה איננה שייכת לביקור הראשון.    יחד עם זאת , 

כנען לצפת . האם הייתה חנייה בדרך ?  האם נע ביום או -( , יגאל אלון נע מהר48מאי  7בביקור השני )

זה חשוב ?  לא בהכרח .  , איננה מתאימה.   האם 61בלילה ? בכל מקרה , גם לביקור זה התמונה בעמוד 

זה  –אך אותי זה חייב להיזכר ולמקד את אשר זכרתי עם מה שאני רואה בתמונה , מבחינת  מיקום וזמן 

 לא "הסתדר" לי. 

 

נהרג במגדל ,מירית צלף, משה מנילה שטבע בשעתו את השם  48אפריל  11 -ב( " 50עמוד )

. בחדר ישבה הכתה שליהמקרה זכור לי היטב.    "הכשרת ברוקלין". סיפר חברו שלמה חרש".

בווילון )לא  מכוסההעברתי שעור במקלע ברן. מנלה ישב על הספסל באלכסון וממול לחלון פתוח , שהיה 

ניתן היה לראות לתוך החדר(, פתאום מנלה נראה מתמוטט . לא שמענו קול ירייה , והיה נדמה כי הוא 

י כדור חדר דרך החלון והווילון , ופגע בליבו.   ידענו על הגבעה כהרגלו, מהתל בנו.   אך מיד הסתבר כ

הרחוקה , גבעה סלעית ,שנראו בה לעתים רועים. לכן גם הונח ווילון על החלון. מי שירה לא יכול היה 

לדעת מה קורה בחדר. פשוט "מכת גורל". לפי מיטב ידיעתי היה זה המקרה הראשון והיחיד של ירי על 

   מעונינו במגדל.

 

-( " לקראת אמצע אפריל נשלחה ממגדל פלוגה  ג' כתגבורת לגזרת משמר50-51עמוד )

העמק.........אנחנו ברובייה פוקא )עילית( ולא ברובייה תחתא )תחתית(. טעות 

בניווט......האוכלוסייה  ....ברחו, פוצצנו כמה בתים לפי הוראה. חזרנו עם שני פצועים....חטפו 

היינו באזור הבתים. ראינו את   הכתה שלי השתתפה בפעולה זו.       צוצים. "אבנים בראש בזמן הפי

בעוד אנחנו בכפר. פניתי לאחד החבלנים ואמרתי שיחכו עד שנתרחק ,   החבלנים מכינים את הפיצוצים.

מרחק מספיק מהאזור. הוא ענה לי כי כמות חומר הנפץ תהיה מזערית ולא תהיה כל בעיה. בעוד אנחנו 

 תה.יההתרחקות אירעו הפיצוצים ומטח אבנים ירד משמים ופצע שניים מהכ בתחילת

-מיד לאחר החזרה מהפעולה , באותו ערב ,שלח יצחק שדה את פלוגה ג' לקיבוץ רמת"

יוחנן.......לתקוף את הכפר הושא ,שמצאוהו ריק....ופוצצו את בתיו......למחרת חזרו אנשי הפלוגה 

יפות ניכרת ,ושני הפצועים ממתח האבנים, השתתפה בפעולה בהושא. הכתה שלי , למרות עי "  למגדל

הכפר היה ריק מתושבים. אך בשטח היו מספר גוויות של לוחמים דרוזים ,בפאתי הכפר. ריכזנו חלקם 

 במקום אחד )לא קברנו אותם. הנחנו שהדרוזים יחזרו וייעשו זאת(.   חזרנו למגדל.

 

ה אחת  ,שיועדה לפיצוץ גשרון על הכביש בין הכפרים הערביים מער בזמן שהיינו במגדל , זכורה לי פעול

עלבון. והכוונה הייתה לערוך סיור מוקדם למקום הגשרון  )שהיה קרוב יותר לכפר עלבון( ולבחון  -ל

 -התנאים במקום , כולל הערכה של כמות חומר הנפץ שיידרש לביצוע הפיצוץ. המרחק למקום הגשרון כ
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את תנאי ההליכה לא קשים במיוחד אבל היו שתי אפשרויות מעבר לאזור הגשרון , )ק"מ. נאמר לנו ש 15

,לאחר בדיקה במפה. במציאות של אז , ידעתי שאלה האפשרויות  זהות מקומות אלה , אני עושה עתה

ממלח )מצפון -בהכללה ,מבלי לדעת בדיוק באיזה מקומות מדובר(. מעבר הכרחי ראשון היה באזור עין

ק"מ מצפון למעבר הראשון(.   באחד הימים )לא  4 -והאזור השני היה ליד ואדי צלמון )כ לרכס ממלח(

זכור לי התאריך( יצאנו עם חשכה, למקום הגשרון דרך המעבר הראשון, הכתה שלי בתוספת חבלן, סייר, 

ור ומפקד הסיור )מפקד מחלקה ,שאינני זוכר את שמו(.  התנועה הייתה מהירה ובשטח נוח. הגענו לאז

שהשטח "נסגר" במקצת. שמענו נביחות כלבים וראינו מאהל בדואי )כיום , המקום אותר על ידי כאזור 

ממלח(.  עצרנו להתייעצות. הכלבים הרגישו בנו. הנחנו שלעבור עתה לא תהיה בעיה ,השאלה מה -עין

ט לחזור. חזרנו עלול לקרות , במידה שאתרו אותנו, כאשר נחזור באותו מקום כעבר מספר שעות.  והוחל

באזור –למגדל.     שמעתי , במועד מאוחר יותר ,שסיור נוסף בוצע והפעם  דרך המעבר השני )הצפוני 

 עובדתית סיור זה לא מופיע בספר. אינני יודע.         -נחל צלמון( . האמנם זה בוצע ומהן התוצאות ,

 

 .לוחמים בצפת –( תמונה עליונה 60)עמוד 

יושב עם דרגות, שהכרתיו  –שלי )ועוד כמה ילדים מקומיים ,ובעל תפקיד מקומי  זוהי תמונה של הכתה

,אך אינני זוכר את שמו(. התמונה צולמה בביקור שערכתי אצל הרב הספרדי.   תמונה זהה וכן תמונה 

פלד "צפת בתש"ח" )עמודים לעד נוספת שלי עם הכתה הפעם עם הרב האשכנזי , מופיעה  בספרו של א

 זיתון.-(. תמונות אלה צולמו בימים הראשונים עם הגעתנו לצפת לאחר כיבוש עין102 -ו 12

 

 

 ( הקרב השלישי : כיבוש נבי יושע80-84)עמודים 

נצר , נכללה כתתי ,עם המחלקה של "הכשרת ברוקלין".  יצאנו אובן במסגרת פלוגה ג' של המ"פ ר

דרום למבנה(, ועתודה לכוח הפורץ. עם בשלב ראשון רתק וחיפוי )מ –ממגדל . תפקידי בפעולה  היה 

 להצטרף לכוח שיפעל בקומה השנייה. -כיבוש הקומה הראשונה

מאי ,הגענו למקום ,התפרסנו , בקצה הצפוני של הכפר ופתחנו באש. הפעולה הופסקה )חסר חומר  16

 נפץ לפיצוץ הקיר המרכזי(.

ר. שם שהיינו , בחום רב,  עד החשכה של נסוגונו ,בצורה מאורגנת  ונכנסנו לבונקר הבריטי מדרום למבצ

 מאי. 17 -יום ה

מ"מ וכן את תקיפת המטוס )לא בטוח שראינו פגיעות  20 -עם לילה חזרה הפעולה. ראינו את ירי תותחי ה

במבצר עצמו(. הכתה הייתה לא הרחק מהמ"פ. חומר הנפץ פוצץ. הבנו ששוב לא נוצר חור , אך השער 

 ניין עם המ"פ.פתוח ונכנסו דרכו. נענו לב

הקומה הראשונה נסרקה ונכבשה. המ"פ החליט כי הוא עולה אישית לקומה השנייה , פנה אלי )כנראה , 

גן"(.  ושנינו עלינו לקומה השנייה לסריקה. מאחורינו כתה נוספת. לא -גם העובדה שבידי היה "טומי

 נמצא אויב בבניין. הכוחות החלו להתארגן במקום.

בין הסוקרים את סביב הבניין ,למצוא ולאתר גופות שנשארו בשטח, לאחר ההתקפה  מאוחר יותר , הייתי

אלעזר שבט, שלמד בביה"ס המקצועי בחיפה ,כאשר אני למדתי בביה"ס  –השנייה . זיהיתי את  "ילינקה" 

 הימי ליד הטכניון ,ושנינו שיחקנו כדורסל ,כל אחד בקבוצה היריבה.

 

    יתוןז –( כיבוש עין 108-122)עמודים 
פלוגה ג' עלתה להר כנען ,דרך ראש פינה. ושהתה במקום. תנאי המגורים היו טובים. המזון גרוע ומועט. 

. ( בקרב השתתפו פלוגה א' ...... ופלוגה ג'111עמוד )ניתן לומר שהיו ימים בהם נשארנו רעבים.    

 אפריל אך נדחתה בגלל גשם. 29ההתקפה תוכננה לליל 

 

לאפריל. הייתי עם המחלקה שפעלה ממערב. תפקיד הכתה שלי היה , להגיע עד קצה  30ובוצעה בליל 

הכפר ,לבניין הגדול מעל הכביש הראשי וליד המעיין. מיד לאחר אש המרגמות , נכנסנו לכפר , בשבילים 

צעו מרסיסי הפנימיים  במדרון . לא נורתה עלינו אש. באחד הקטעים נעצרנו ליד אלונקות. אמרו שנפ

רימונים )נאמר לי :"אולי ערביות , השליכו רימונים אלה "(. המשכנו בירידה, בחלק מהבתים שסרקנו 

בדרך ,לא היו אנשים אך מזון היה על השולחנות. הגענו לבניין שיועד לנו, סרקנו אותו ואת סביבתו.  ללא 

בית היה גדול למדי עם חצר פנימית אירועים מיוחדים. ראינו את הכביש הראשי מתחתינו ואת המעיין. ה

מלכים )מרק ותרנגולות( , ארוחה בלתי נשכחת. פיצוי -גדולה ועם תרנגולות. לקראת בוקר ערכנו סעודת

 על ימי הרעב בהר כנען. 
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 "שלושים השבויים מהכפר עין זיתון , האם הוצאו להורג בהר כנען ?" 

כנען. אבל שמענו ששבויים מהכפר נהרגו בוואדי אנחנו לא ראינו את השבויים לא בכפר ולא על הר 

 ממזרח להר כנען, ואח"כ נקברו.

 

 

 

 המערכה על צפת( 88-108עמודים )
 

 מבוא אישי :

את צפת הכרתי אישית היטב. הורי נהגו לבלות את חודשי הקיץ בצפת. נהגו לשכור דירה או חדר אצל 

ביליתי חודשים רבים בצפת ,במיוחד בשנים  משפחה. וכילד ונער נהגתי להתלוות להורי בהיותם בצפת.

, והכרתיה היטב. כולל בשנים בהם היחסים עם הערבים היו נסבלים. זוכר את "הגבול" בין 1940-46

האוכלוסיות ליד בנין המשטרה בעיר ; את החנות הערבית להשכרת אופנים ; את השוק הכפרי עם 

י דרך האבנים שירדה מטה ; את בית הקפה ליד הערביות הכפריות שמכרו פירות , ירקות וביצים ,בצד

המצודה )שם נהגו לרקוד אחר הצהרים ,כולל ערבים( ; את מלון הרצליה )משפחות פרל( ,מלון מרכזי 

אביב ; את המקווה ; בתי הכנסת של האשכנזים ושל הספרדים ; מפעל הקרח ; -בר(, מלון תל)משפחות מי

קברות העתיק ; הדרך לוואדי עמוד  ; המלונות והפנסיונים בהר החולים  שהיה מולו; בית ה-גן העיר ובית

 כנען ;  

 

 וכאשר הגענו לצפת ,

לאחר כיבוש עין זיתון , לקחתי את הכתה שלי לסיור היכרות בעיר ,כולל ביקור בבית הכנסת האשכנזי  

,  102 ישנה התמונה בעמוד –( , ואצל הרב הספרדי )ולמזכרת 60ישנה התמונה בעמוד  –)ולמזכרת 

 "צפת בתש"ח"(. –פלד לעד בספרו של א

 

 

 : 48למאי  6ההתקפה הראשונה בליל 

איש )יועדו להילחם( ,לא כולל לוחמי  186"החובש יעקב מטרי רשם בפנקסו: סה"כ  -(123)עמוד 

קלמן , שה תכנית ההתקפה הראשונה שתכנן המג"ד מ -(124פלוגה ג' שמספרם נשמט";  )עמוד 

המצודה.......כוח פלוגתי רוכז למרגלות המצודה ,מתוכה נועדה מחלקתו של דב התרכזה בכיבוש 

קליימן לפרוץ ראשונה לעבר הפטמה. כוחות אחרים )לא נאמר איזה( , נשלחו לתפוס עמדות 

אבטחה באגפים , ביניהם כוח שתפס את בנין ביה"ס המקצועי ......גורם ההפתעה אבד.....אש 

 וח כראוי.."הריכוך.......דלילה ולא טו

"מדבריו של אבינועם חדש : המחלקה שלי נועדה להיות הרזרבה והתגבורת למחלקה  -(125)עמוד 

 התוקפת את המצודה.

פגזי דווידקות ומרגמות הומטרו )בחלקה הצפוני ליד שטח המצודה( ..... תפסנו מחסה במלון המצודה

.יצאתי לעמדה סמוכה ...עד שחזרתי על המצודה, אש מרגמות נגדית הומטרה על האזור היהודי......

)לא ברור מי הם ...כל המחלקה עסוקה בטיפול ובחבישת פצועים ובניסיון לפנותם לבית החולים 

שלושת המ"כים שלי...יצאו למרפסת ,,,פגז נחת הנפגעים ,חיילי המחלקה או אזרחים שנפגעו ?( ......

 עליהם ופגע בשלושתם".
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להבין את מיקומי ופעילותי בפעולה זו ,תיאור קצר על "המצודה" : כאשר את המצודה הכרתי . כדי 

,"הפטמה הגדולה" , מבני המצודה עצמה , שני  -אומרים "המצודה" ,הכוונה לשטח הכולל , מדרום לצפון 

שבילים העוברים בחורש המצוי בשטח המצודה , במרכז , לעבר קצהו של שטח המצודה . בקצה הצפוני 

ה ,לפני שני השבילים הפונים דרומה , ישנה "הפטמה הקטנה", ממש בכניסה לשטח של שטח המצוד

המצודה מצפון )ליד הדרך ולא הרחק ממלון המצודה(. בגבולות שטח המצודה ,מצד מערב מצוי הכביש 

המסובב את המצודה . כאן , הקטע היהודי, המצוי ממערב , נמצא עד בנין המשטרה )בכביש הראשי 

(.  מהצד המזרחי קיים שביל/דרך המגיע לביה"ס המקצועי, וממשיך דרך בתים קטנים הפנימי של צפת

ומסובב את המצודה כולה מדרום. המצודה שולטת בעיקר על השטח הערבי המצוי מדרום , על חלק 

 מהעיר ממזרח ומצפון , ועל חלק מהעיר למערב )עד בנין המשטרה בכביש הראשי ,הפנימי(.
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קרב מסודר בפלוגה לקראת הפעולה. אינני יודע מה הייתה -לא זכור לי נוהל:  באשר לפעולה עצמה

המשימה של הפלוגה. האם חלקה פעל בביה"ס המקצועי  ממזרח למצודה , או במקום אחר.  הכתה שלי 

לאחר תדריך קצר בחשכה , שניתן ליד מלון המצודה ,חסרה חלק מאנשי ,ולעומת זאת נוספו אחרים.  

הפעולה )לא זכור לי מי נתן זאת(, לא רשמו שמות. ואינני זוכר מי היו כל חיילי  , ממש לפני תחילת

 הכתה )במיוחד אלה שנוספו(. 

מערב ,לא הרחק ממלון -התפקיד של הכתה  היה לתפוס את אזור הכניסה לשטח "המצודה" מכיוון צפון

עדת כתגבורת לכוח התגבורת  , שהתמקמה במלון המצודה )המיו –המצודה . וכאשר מחלקת העתודה 

וכאשר התגבורת תוזעק , אנחנו נצטרף   -התוקף את המצודה( . כנראה זוהי המחלקה של אבינועם חדש ,

 אליהם, באחד השבילים המובילים ל"פטמה הגדולה".     

הגעתי עם הכתה לכניסה הצפונית של שטח המצודה ,שם מצויה "הפטמה הקטנה" , היא גבוהה  אך שטחה 

 מ'  מ"הפטמה הגדולה"(. 130-100, והיא מצויה במרחק של ,להערכתי,  מצומצם מאד 

חיילים בכל אחד מתחילת השביל   2חיילים על הפטמה הקטנה )יחד אתי(  ; 4 –חלקתי את הכתה 

המובילים  בתוך החורשה לעבר מבני המצודה  -המערבי והמזרחי )שהיו משני צדי "הפטמה הקטנה"( 

ילים מאחורי "הפטמה הקטנה".  שמענו את פיצוצי המרגמות מדרום לנו ,  אך חי 2 -ו"הפטמה הגדולה". ו

לא הבחנו בפגיעות בשטח לפנינו )היה לנו קו ראייה עד המבנים ו"הפטמה הגדולה"(, שמענו גם פיצוצים 

מצפון לנו ,מאחורינו.  אני חושש כי אלה היו הפגיעות במחלקה של אבינועם חדש. להערכתי , יתכן ואלה 

הפגזים שלנו.  עם העלייה לפטמה , גילו אותנו )כנראה מצופים שהיו בחורשה לפנים( ונפתחה אש  היו

מקלע ,שהיה כנראה מטווח מראש על הפטמה. אש יעילה ביותר. הבנתי שאנחנו בסיכויי היפגעות גבוהים 

והשני לא  ביותר, והורתי לשנים לרדת  מהתל לאחור. לא ניתן היה להתרומם. אחד החל בזחילה לאחור

נע.  זה שזחל לאחור נפגע  , אך אמר כי יוכל לזחול עד היציאה משטח המצודה. השני שנפגע  ולא זז 

הנחתי כי נפצע קשה או נהרג. משכנו אותו אחורה לעבר החיילים שהיו מאחורי הפטמה. חזרתי בזחילה 

שחר קראו לנו מאחור  לראש הפטמה נשארנו שניים למעלה. לצערי לא ידעתי מי היו הנפגעים. לקראת

לסגת. כאשר נסוגונו לא היו אתנו שני הנפגעים שחלצנו אחורה. הם פונו . ולא ידעתי מה עלה בגורלם . 

החולים לשמוע על שני הנפגעים שלנו. מסתבר )אך אינני מוכן לומר זאת -ליום המחרת הלכתי לבית

  -בוודאות. יש לי ספקות( 

כנראה עמוס בן פורט , שנפצע ברגלו , מאחור ,ליד המפשעה .  כי מי שנפצע וזחל בעצמו אחורה היה

ראיתי אותו בבי"ח ישן. נאמר לי כי הוא יהיה בסדר. אך כעבור יום או יומיים נמסר כי הוא נפטר )כנראה 

מת  )יתכן והיה זה   -שעורק ראשי נפגע , עם תזוזה נוספת של הקליע באזור המפשעה(.  השני שנפגע 

 כשרת ברוקלין"(.יהודה מטצקי מ"ה

 

הגיע לצפת יגאל אלון לביקור קצר.....הגיע רגלית מהר כנען ,  למאי( 7)"למחרת  -(127)עמוד 

 .38 –ראה האמור לעיל , ביחס לעמוד  -מלווה על ידי כיתת פלמ"ח.."     

 

 למאי 9-10ליל "ההתקפה השנייה : ניצחון בצפת"   -(128)עמוד 

"תכנית ההתקפה ......לפעול בו זמנית נגד שלוש נקודות המפתח של העיר ......תפעל  -(129)עמוד 

שלווה" פעלה פלוגה ג' בפיקודו של ראובן -פלוגה....מחלקה פורצת ומחלקה עתודה.....נגד "בית

 נצר ומפקד המחלקה הפורצת אברהם ליכט"

המחלקה של ליכט למבנה ,התקדמנו לעבר  הכתה שלי הייתה במחלקת החיפוי והעתודה , עם כניסת

ליכט נפגע עם הדלקת פנס , בקומה הראשונה(.  –הבניין ולאחר שכבשו את הקומה העליונה )המ"מ 

נכנסנו לבניין. הפלוגה עזבה ואני נשארתי עם הכתה אחראי על הגנת הבניין. לא ראיתי שבויים. חלק  

וירי הפיאט.  אספנו את הגופות לגג הבניין. לאחר מכן מהערבים שהיו בבניין נהרגו ,בעיקר מאש החיפוי 

 הורדו לחצר ונקברו. 

למאי ירדנו כל הפלוגה בשורה עורפית מהמצודה לעבר בנין הסראייה .  10 -חזרנו לפלוגה ,  וביום ה

העיר הערבית נראתה ריקה. התחלנו לסרוק רובעים בחלק העשיר של העיר.  לאחר מכן שמענו על השלל 

ראינו את ריכוז השלל בבית הקולנוע על הר כנען. נמסר לנו כי זה מיועד להכשרות , עם עלייתן והביזה ו

על הקרקע להתיישבות. אך גם שמענו וראינו את הביזה והשלל האישי שנלקח ע"י רבים מאנשי הגדוד.  

ראה בבית אנשי "הכשרת ברוקלין" ,לפי מיטב ידיעתי ,לא עסקו בביזה ושלל. וחלקם הסתייג מהמראה שנ

אסור"(.      -הקולנוע בהר כנען )"לקולקטיב מותר ? ולי כפרט , נניח כיסא או כורסה , או מנורת שולחן

 לא הפריע. -לי אישית , הניתן לקולקטיב )המיועד לעליה על הקרקע( 
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)אבל לא ברור לפעולה מעבר לגבול,  שלחנמאי , כוח נוסף של הגדוד השלישי  18 -(ב141)עמוד 

זכורה לי פשיטה על בסיס הספקה בבית המכס על יד גשר בנות יעקב.   הייתה הפעולה עצמה?(מתי 

הפעולה בבית המכס מעל גשר בנות יעקב. הכתה נתנה חיפוי. כוח קטן ביחס נכנס פנימה ופוצץ מבנה 

-בנבילידו תחמושת ודלק. נסוגונו ללא בעיות.  אך  לא מתאים לי התאריך , הצמוד מדי לתאריך הפעולה 

 יושע, וצמוד מדי למועד הפעולה בכפר חרב.  )אלא באם פעלנו באמת לילה לאחר לילה(.

 

מאי , יצא הגדוד השלישי.....בסירות לעין גב.....יש להניח כי תצפית האויב   22-"ב -(142)עמוד 

גרם הבחינה באנשינו.....במשך היום הורעשה עין גב מתותחי האויב ומטוסים.......הגילוי המוקדם 

 לביטול המבצע שתוכנן לתקיפת הסורים בעורפם , ברמת הגולן." 

"שתי מחלקות מפלוגה א'.....מתוגברת במחלקה מפלוגה ג' בפיקודו של יהושע נבו.....יצאו באותו 

אבטחת  –השתתפתי בפעולה זו עם כתתי. תפקידי חרב שברמת הגולן".    -לילה לפשיטה על כפר

למיטב זכרוני , לא באנו כנראה עם הגדוד.    המגיע לכפר חרב ממזרח.העורף וחסימת הציר היחידי, 

 המחלקה באה בנפרד. לא היינו בעין גב כאשר זו הותקפה בארטילריה ומטוסים )?(.

לא בטוח שלפשיטה על הכפר  יצאה פלוגה מלאה. להערכתי היו רק שתי מחלקות )אחת מהן של פל' ג' 

ק"מ מהכפר( ,הכנתי מארב וחסימה כלפי מזרח וכן כלפי מערב.   2-3בה הייתה הכתה שלי(. אני בחסימה )

כלי רכב הגיעו ממזרח נתקלו במחסום ובאש שלנו, נפגעו , ירדו מהציר  ונשארו שם. פרט למספר  2

ערבים לא היו שם חיילים נוספים. הכוח בכפר טיפל במספר בתים שהיו בפאתי הכפר וחזר. עם 

"משאיות סוריות שעלו ו מוקשים ונסוגונו לעין גב. לא ידוע לי על הצטרפותם אלינו במחסום ,פיזרנ

יתכן והכוח בכפר  ".על מוקשים שהניח הכוח והתפוצצו על נוסעיהןנסיגה מהיכן ?(בדרך הנסיגה )

הניח מוקשים נוספים , בכניסה לכפר ממש ?. חזרנו לעין גב , לפני עלות השחר,  ויצאנו מיד בסירה מעין 

 גב. 

 

אינני יודע לאיזו התקפה לשייך את דברי. הכתה השתתפה באחת תקיפת אזור הבניאס.  -(143)עמוד 

מהפעולות באזור הבניאס. התאריך לא זכור לי. היינו בבסיס החיפוי. לא ראינו מטרות. נפתחה עלינו אש. 

 לא זהינו  מקורות הירי , החזרנו אש בכיוון כללי.

 לאחר זמן מסוים נאמר שהפעולה מופסקת ונסוגונו. 

 

במאי הגיעו אנשי השלישות הראשית להר כנען ובבית הקולנוע  25ב  -(144)עמוד 

קבלתי את המספר האישי שבמקום......חיילו את לוחמי הגדוד השלישי שקבלו מספרים אישיים.     

 .סיגריות ,מדי חודשכיס" ו-.נדמה לי ,שלאחר מכן התחלנו לקבל "דמי  40474: 

ביוני  3 -קבלה החטיבה פקודה...לרדת למרכז הארץ....עזבה החטיבה את הגליל ב 48מאי  30 -ב

48 . 

 הגדוד הגיע לסרפנד )צריפין(.

 

 

 

 

 הגדוד השלישי בשער הגיא ולטרון. -(146-148)עמודים 

י ולכבוש הגבעה "....אמור היה הגדוד השלישי להתקדם דרך הגבעה המוחזקת בדי הגדוד החמיש

(. אך הגדוד החמישי של תקיפה ממזרח למערבודרכה את הכפר לטרון ואת תחנת המשטרה ) 315

)ולא את הגבעה אליה צריך הגדוד השלישי  315חטיבת הראל טעה בניווט ובטעות תקף את גבעה 

 (, וסבל אבדות כבדות.315להגיע ודרכו להמשיך לגבעה 

( על הגבעה שהגדוד החמישי היה צריך להיות עליהתי פלוגות )הגדוד השלישי , עלה בפריסה של ש

 מפתיעה. –וקבל אש חזקה 

אני עם הכתה ,היינו בפריסה עם הפלוגה המזרחית. ניתנה פקודת נסיגה לגדוד החמישי וכן לגדוד 

השלישי. נסוגונו תחת אש , לא תמיד יעילה , לעבר שער הגיא. אחד מאנשי הכתה נפגע מכדור נותב 

 , בצורה קלה. נחבש וסירב להתפנות  )התבייש מצריבת הכדור דווקא בישבן(. נשאר אתנו. בישבן

ההפוגה הראשונה. ניצלנו האפשרות לעלות לירושלים ולבקר בה.  ישבנו זמנית במשלטי  –יוני  11 -ב

 שער הגיא , התאמנו. קלטנו עולים חדשים. חזרנו למחנה סרפנד.
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לה פרשת "אלטלנה"..... לא כל אנשי הגדוד הזדהו באותה תקופה התחול -(150)עמוד 

 .    אנשי "הכשרת ברוקלין" לא התנדבו.אתם........הוגדרה הפעולה כמשימת התנדבות

 

ליולי החל מבצע "דני".... הגדוד השלישי כבש את ג'מזו  ודניאל , ללא התנגדות  9 -ב-(152)עמוד 

 של ממש.

השתתפתי בפעולה זו עם הכתה. למחרת בערב קבלתי חום גבוה , הוכנסתי לבית החולים )או חדר חולים. 

לא זכור לי התואר( בסרפנד. הייתה לי דלקת חריפה בקיבה . שכבתי במיטה כשבוע ,ולאחר מכן מנוחה 

 בצריף הפלוגתי.

חבר טוב ושחיין   -ר אילן בילר בינתיים פעלה הפלוגה בקרב לוד ,אל בורג' וביר מעין ,בו נפצע ונפט

 מעולה מ"הכשרת ברוקלין".

בסוף יולי )לא זכור לי התאריך המדויק(, קבלתי חופש יומיים לבקר את המשפחה. הייתה זו הפעם 

שאן( שיצאתי "לחופשה". ביקרתי -הראשונה ,במהלך המלחמה )והיחידה, עד לאחר עלית הגדוד לבית

בת"א ,חזרתי לבית המשפחה הריק ללינה ,ולמחרת בבוקר חזרתי  אצל אחותי בחיפה ואצל אחותי ואמי

 לסרפנד )לפני הזמן שניתן לי(..

 

סרגיי ]חטיבת הנגב[(  השתתפנו במהלכים ,ללא מעורבות  –יפתח  –גבעתי ) מבצע גי"ס -(168)עמוד 

 קרבית. זכור לי שהיינו בכפר בריר. חזרנו לסרפנד.

 

באוגוסט החלו אנשי הגדוד להגיע......נעו  25 -דרומה......החל בהגדוד יורד  -(178-176)עמוד 

סווידאן..... הפלוגות התפרסו מדורות לאורך ואדי חאסי.....הכפר -סמוך מאד למשטרת עיראק

 הערבי הנטוש הוג'.

בתקופה הראשונה בנגב  )עד מבצע "יואב" באוקטובר(, עקר הפעילות  התבטאה  בתפיסת התלים 

ופה ליד רוחמה, אימונים וקליטת עולים ושילובם ביחידות. מוניתי כסמל המחלקה. ,אבטחת שדה התע

 החלפנו מדי פעם את היחידות שהיו על התלים ובשמירה על שדה התעופה . 

תקופה מסוימת )תאריכים לא זכורים לי( הייתי אחראי, עם שתי כתות ,על תל מליחה, בגזרה המזרחית. 

חה ,סיורים ומארבים באזור. מדי פעם נתקלנו בערבים שבאו מהכפרים חפרנו עמדות .קיימנו שגרת אבט

 ממזרח.  קרבות של ממש התקיימו בחרבת מחאז ותל קוניטרה.

 

במסגרת תכנית המבצע ....נעיצת טריז לעבר הכפר בית  -מבצע "יואב"-(183-189)עמודים 

 15/16.......בליל ]"התרנגול"[בפיקודו של רפי גינצבורג  -חנון....הגדוד השלישי...      פלוגה ג'

 לאוקטובר ....הגדוד השלישי תפס את המשלטים.

". פתחנו באש על התנועה מולנו. החלה הפגזה רצינית ביותר על משלט "התרנגולהייתי עם המחלקה 

 של ארטילריה ומרגמות.

כנגד פגזי  אנחנו בחפירות אישיות , ללא כיסויים. בהמשך קבלנו חתיכות פח עליהן שמנו ערמות חול

השרפנל. אנשים החלו להיפגע.   כולל מפקדים. נפגע המ"פ "התרנגול", הוחלף ע"י אלדד אבידר. לא 

חנון, -זכור לי כמה ימים היינו על המשלט. כאשר ירו עלינו בפגזים , זה לא היה קל.  בהמשך היינו בבית

ם , חלקם חש שלא בנוח לפקד שם גם פגשנו בתמר אבידר והעולים החדשים. הגיעו מפקדי מחלקות חדשי

 עלי. התייחסו אלי , למעשה , כמ"מ.

 

 אוקטובר הייתה הפוגה נוספת.   21-ב

 

רוכל  )לאחר שנים , התגייס אלדד  -אלדד אבידר  –שאן. המ"פ -עלה הגדוד לבית 48בתחילת דצמבר 

לחתי לקורס , בהיותי מפקד החטיבה(.   מספר שבועות לאחר מכן נש7לצבא הקבע ,ואף שירת בחט' 

 קצינים.

( , 49)נדמה לי שזה קרה בסוף חודש יולי  או תחילת אוגוסט צריפין  -זכור לי שכאשר היינו בסרפנד 

 דבר אתי  המ"פ על אפשרות לצאת לקורס קצינים. לא הייתי בטוח ברצוני. בינתיים ירדנו לנגב. 

ולהדריך את המחזור הקצינים הבא. לאחר קורס הקצינים , בפיקודו של זרו )זורע( ,נתבקשתי להישאר 

 זאת עשיתי. ולאחריו השתחררתי למילואים.

 
 


