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61(נוג)5תשכ"בחשוןכ"1
אלוףרבניך'!קיש-י
הכלליהמעהראש

קדש""במערכתהרחימהרוח
בךפאןןפךדכיסא"למאת

אלהזדתנתיקדש","מערכתשלהראשההעםבבוקר
קבוצת-

ז"ל.שמחוניאסףפיקוד-הדרוםאלוףטל'הקדמיתהפיקוד

עלשלומכונית-הקשרלידעומדכשהואאסףאתפגשנו
ישראלמגבולהיורדתהדרךטםאלשנשקפהטרשיםגבעת
קדש-ברנע.בחכההסבלהמשלטידרךבארותיים,ליד

קדימהשועטיםשהיוהשריוןטורימהמיתרעשההאדמה

לריחהנקרעושעריואשרחצי-האימרחביאל-להרוס
יחידותיובואנו.לפנימספרשעותהרגליםיחידותעל-ידי

המחסומיםאחדעלעתהזההתגברוהשריוןשלהקדמיות

אתמקיימיםהיווכברקוסימה-אבו-עגילה,בכבישהכבדים
באום-שיחאן,העיקריהמצריהמתחםעםהראשוןהמגע

האויב.שטחיבצומקק"מכ-40שלבמרחק

לרשתותמאזיןלעיניו,והולךהמתגלגלהאדירהכוחאלצופה
שלהמסחררמהלכועלמסעיריםדוחותהרוחשותהקשר

העצמהמשכרוןכהלםוכמוקסםאסףשםעמד-הקרב

שיצאוהגדוליםהמעשיםמןמקפאונה,והשתחררהשהותנעה

שיצאונחרץ,קצראחד,דיבורפיעלהפועלאלהכוחמן
המקרופון.תוךאלמפיו
בשריון,בכירקציןפעםליאמרבכך",התנסהשלאמי"

מפקדשחשהעמוקהסיפוקאתלעצמולדמותיתקשה"

כהרף-הופכתמפיוהיוצאתאחתמלהאיךעיניולנגדהרואה

חייליםואלפיכלי-רכבמאותונחרצים.גדוליםלמעשיםעין

ההתח-קולפניסוסי-מרוץכמובקוצר-רוחממתיניםניצבים

כזהברגעולנוע.להתגלגלמתחילוהכל-מלהוהנהלה,
למששןהיהאפשרכאילוהכוח,אתבעליללחושאתהיכול

בידיים".

הכוחותתפקדשלמלשכתויצקה.מעמדאותולאחרכיותמם
גםמערבה.לתעלת-סואץמעבראלהנסיגהפקודתהמצריים

הפעםוגםמפקד,שלמפיושיצאדיבורפקודה,היתהזו
מהפקודה,לאותהלהעלתהמהעיניבמולראותלינזרמן
שעברמידיבור.מאותושנולדוהמעשיםשלדמותםהיתה
רפית-אל-עריש-כבישלאורךשלאחריו,וביוםיום,באותו

אובזהזהשנתקעוכלי-הרכבמאותאתשראהמיקנטרה,
מיהמעוות,מברזלםכביכול,נשקפת,הבהלהכשזועתבחול,

לכלדרכםאתהמשרכיםהמצרייםהחייליםאלפיאתשראה
פריטירבבותאתשראהמירעם,כהלומירעדהאחוזיעבר,

שנסוגוהמצרייםהגייסותעל-ידיהדרךבצדישהושלכוהציוד
ההבדלאתעיניובמולראותהיהיכול-דיבוראותופיעל

מפלהביןהמבדילההתהוםאתלניקודה,פקודהשביןהעצום
תמציתו-והנסיבות,הגורמיםכלבחינתלאחראשרלנצחון,

פליטתהעםנוצראינופקודהשלכוחהשהריהלוחמים.רוח
חייליו,שליכולתםאתהיודעמפקדרקהמפקד.שלמפיו
לתגעדתתגשמנהשהחלטותיוובטוהסמוךלהיותיכולולכן

שחחוניאפףע"שלהפפוריה-צבאיתהפטריהבפתיחתדברים



מפקד-יבר.עליועמוקסיפוקאותולחושגםיכולהאחרון,
הבלחיובנאמנותםהלוחמיםבגייסותזהבטחוןאךהשריון.
קו-ומתחשלתהנוצרתמהותהיאהניתנת,לפקודהמסויגת

שצמיחתהמהותהיאזוטרם-קרב.שלרביםימיםבמשךלקו
בהיותהשרקהמהות,היאזולוחמים.אלפישלבלבותיהם

לתבונתומשמעותמקנההיאהלוחם,העםשלבקרבונטועה
יוכללאלעולם-נעדרתהיאואם;הפיקודשלולתושיתו
היתהאפילו(הכרעותיהתוצאתתהיהמהלדעתהמנהיג
נסיגה).שלפקודהפקודתו
רוחלחקרלרדתזהמהותלנתחלנסיוןמוקדשיםיהיודברי

קדש"במבצעשלנוהלחימה

הםבחיינוביותרהממשייםהדברים"~DD:טמרקונפוציום
רוחלגביגםהםיפיםאלהדבריםממש".בהםשאיןדברים

הגורמיםכללמתוךזהעיקריגורםשדוקאפלא,איןהלחימה..
מדויק.מדעיניתוחלמעטרקזכההקרב,עלהמשפיעים
קוריאה,במלחמתכךואחרהשניה,מלחמת-העולםבתקופת

זהבנושאהחקירהמיחודותאתלשפרנסיונותמספרגעשו
ואף-על-פי-כן,מקובלים!מדעייםלסטנדרטיםולהעלותה

ועםנגאלה.שטרם,קרקעבבחינתהלחימהרוחשאלתנשארה
אםמסופקניבעתיד,להיעשותושעשוייםשנעשוהצעדיםכל

שלמה.גאולהאותהלגאולאי-פעםיהיהאפשר
לרתחשאנסהשלרעיונותמראשלהודותעלימקוםמכל

אלאהםאיןמדעי.דיוקשליומרותכלאיןזו,בהרצאתי
ונעשים,מתהויםהדבריםאת.לראותשזכהמישלעיונופרי

לתתכךכדיתוךוניסהאחת,ובעונהבעתשונותברמות
ופשרם.חקרםעלדעתואת

ואילורמה,רוחו-מנצחשצבאהוא,מאליוהמובןדבר
זהאמירהשלערכהכללכאורהשפלה.רוחושנכשלצבא
הרוצה":כגוןמשפטשהרימעשה.שלאחרמצבבתיאוררק

אךשטות.כדבריישמעבקרב",ינצח-גבוההלחימהברוח
הנובעותוהמסקנותזה,במשפטטמונהחשובהאמתהיא.לא

לכת.ומרחיקותמועילותממנה
תעצו-שואביםשהובסווצבאותשעמיםגורסת,מקובלתדעה
חיליםמגביריםהםנקם,ובבקשםהכמנלון,מחרפתנפשמות

גםוכןהכללית,ההסטוריהשני.בסיבוב.לנצחועתידים
שהובס,צבאההיפך:אתגולנומלמדותשלנו,ההסטוריה

הרוחניתהשפעתהאתויבטלואחריםגורמיםיבואולאאם
ישקעהעצמי,בטחונואתשיאבדלומובטחהתבוסה,של

שחייבהאמוןאתויאבדהדדיותוהאשמותמריבותשלבסבך
השני,לסיבובבצאתוכן,אחריילחייליםהליקודבזןלשרור
אתהאיכות,עלהכמותאתויעדיףמופרזתבזהירותינהג

להםהיהאםביןוקציניהחייליוואילו;המהירותעלהבטחון
בעקיפיןשמעואתשמעואםוביןהקודםבכשלוןחלקעצמם
ורוחםבעברשניצחםהאויבשלאימתועליהםתהיהבלבד,
להתגברוביכולתובכושרושנובחשניצח,צבאפגומה.תהיה
להגיע,שביקשלמקוםולהגיעוהמכשוליםהסכנותכלעל

ולוחמיויכולתו,אתלדעתלומדהנצחון,ממסורתעוזשואב
גורםלךאיןובמפקדיהם.נשקםבכליבעצמם,בטחוןרוחשים
היציבהאמיתי,הבטחוןמאשררוה-הלחימהלהרמתהחשוב

המוטלותהמשימותאתלמלאביכולתוצבאשלסובמהו6
עליו.

הקוממיותבמלחמתה"הגנה"שלהתנרפהרבתהאופנסיבה
להג-שנועדהצבאות-ערב)פלישתועדנחשון""'ממבצעהחל(
החטי-לכלהזדמנותנתנה,*המפורסמתד'"תכנית"אתשים
עצמיובטחוןעידודולשאובקלים:יחסיתבקרבותלנצחבות

אופנ-שימשההאסטרטגית,מחשיבותהלבדאלה.מנצחונות
ולאהלוחמים.רוחלחיסוןראשונהממדרגהגורםזוסיבה

שעהלנועמדאשרחיוני,נכסלנוהקנתההיא:בלבדזו
הצבאותפלישתעםהראשונותהמהלומותעלינושניחתו

ימיםאותםלוחמימאי.חודששלהשגיהבמחציתהסדירים,
כשלונותשהשרווהמדכדךהמדכאהרושםאתודאיזוכרים

חולדהביחיעם,השיירותמפלתהל"ה,נפילתכגוןראשונים, העריםבכיבושמאתנורביםשלהשתתפותםרקונבי-דניאל.
שחררהמאיובתחילתאפרילבשלהיהערבייםוהכפרים
הקרויחשובנכסאותולנווהחזירההמועקהמןאותנו
בעצמם.הגייסותבטחון
על-ידיוראשונהבראשחושלהסיני""שלהלחימהרוח

איןלמערכה.שקדמהבשנההתגמולבפעולותנצחונותינו
תכנונה,אתולאקדש""מערכתשלהביצועאתלאלהבין
ובעזה.בהן-יוניםבחוסאן,הצלחותינולאוראלא
האחתרוח-הלחימה.עלההצלחה-בקרבלהשפעתפניםשתי

לכךחשובתנאיהפיקוד.מבחינתוהשניההלוחמיםמבחינת
-ומשמעתהתלהבותמתוךבאמונה,לחימתויעשהשהלוחם
שמסוגל.:דבריםבשלושהלקרבצאתולפנימאמיןשיהיה
שיחידתוסבירסיכוישישמקנויהנדרשאתלבצעהוא

מןחילצאתסיכויעצמולושיש1משימתהאתתבצע
האחרון.מזהנופלתאינהשחשיבותועניןישאךהמהומה.

-האחתקרב.בעת,לעשותהפיקודעלולטעויותשתי
הםשאיןדרישות.מהםולדרושהגייסותביכולתלהפריז
יכולתםבהעהכת.להמעיטך--והשניהבהן.לשמודמסוגלים
הזדמ-להחמיץמופרזת,זהירותכך,משוםולנהוגהריאלית,

קצבהאת.להאירהמערכה,אתלסרבלכוח,לבזכןנויות, הנצחון.אתלאגדכךועל-ידי
השניה,הטעותבעיקררקחתונתיקיםסדיריםצבאותבקרב

הרצאה-שלמענינהזהאיןהראשונה.משלחמורהוסכנתה
במלחמתםואנגליהצרפת.צבאותשלפעולתםאתלנתחזו

שלהם,במהלכי-הקרבשטחיעיוןמתוךאפילואךבסואץ.
הכוחבעוכריהם.היווחששנותמיותרתשזהירותמתברר
ממוש-היוהפצצותיהםמופרז,היההמערכהלקראתשערכי

שגר-שלהםותכניות-הקרבמד-אטיתהתקדמותםמדי,כות
נצחון..להםלהקנותשתוכלנהמכדיהעזה.וחסרותתיות
בדיוקשידעבכך,היתה.רמותיובכלצה"לשלהפיקודגדולת

היחידותעלוהטלתןהמשימותושתכנוןגייסותיויכולתאת
הפוטנ-יכולתםמלואאתשמיצהקפדניחישובמתוךנעשו

לאאךהוא,חשובעניןהגייסותשלרוח-הלחימהצ-אלית.
אותהולמדודזורוחלחושידעשהפיקודמכךהשובפחות עוצמה.שלבקנה-מידה

על-ידישעובדהאופרטיביתתבניתשלשמה-ד'"תכנית"*
כולההארץעללהשתלטות1948מרסבחודשה"הגנה"מפקדת ר'עמה-מתאימות.בנסיבות



לאגייסותיויכולתאתצה"לשלהפיקודשידעווידיעה
סטנדרטים-של-לחימהעלהסתמכהאלאתיאורטית,היתה

זעירהלחימהשלרביםחודשיםבמשךונקבעוגבחנושגוסו,

אתלהרחיביותר,להעיזמתמידנסיוןתוךהגבולות,לאורך
יתרהזכותיכולת.שליותרגבוהותרמותולהציבהמערכה

שנמתחהזמןהיהולמפקדיה.הצנחניםליחידתישזהבענין
אתומטילחוזרשהיהעלהמטה-הכלליעלביקורתבצה"ל
יחידותשלקטןמספרעלפעולות-התגמולרובביצוע

אתלחשלהזדמנותאחרותליחידותגםלתתצריך"מעילות.

הטוענים.טענו-באש"ולהתנסותרוחן

רובאתלהטילהמטה-הכלליאתשדחףהעיקריהשיקול
נבעיחידות,שלמצומצםמספרעלוהטל,חזורהמשימות,
שיקולגסהיהאךמתיר.בכלהצלחהלודאהמדינימהצורך
לאפשרכיצדהיתהלאהבעיהרוח-הלחימה.טיפוח-שענינו

עשרותוכמהשירות-חובהחייליאלפייםאואלףלעוד
שותפואםאףהרילמלחמה.ידיהםלאמןצבא-קבעקציני

יכוליםהיינולאלעולםבפעילות,אחרותסדירותיחידות

שלועיקרורובושהואמערך-המילואים,אתבהןלשתף
סטנדרטיםלקבועכיצדהיתההבעיהמלחמה.בעתהצבא

הלוח-שלולגבורתםלהצלחתםפומביולתתללחימה,גבוהים

לכללובטחוןאמונהשלוכמקורכמופתשיתפשטומים
לרבים.נרמשמשיםכךעל-ידיויהיוצה"ל,שלהלוחמים

ולהטילהרוחאתלערערהיהעשויתגמולבפעולותכשלון

והאופןשניצחנו,הנצחונותואילובעצמנו,בבטחוננוספק
הכלל.לנחלתמהרהעדהפכוהושגו,שבו

הלוחתים.שלהרעיוניתהתודעהשאלתאתעתהנבהןהבה

אמריקאיםסוציולוגיםבקרבנטיהרוחהמלחמת-העולםלאחר
:י

מטרותעםהחיילשלהתודעתיתההזדהותבערךלמעט

האי-שלחשיבותןבעיניהםירדהאחר,בלשוןאו,המלחמה.

הלו-הגייסותשלהפוליטיתהאינדוקטרינציהושלדיאולוגיה

החינוכיתעבודתםעיקראתמעמידיםהרוסיםבעודחמים.

האמרי-הצבאבקרבהדגשהושםהפוליטרוק,שלפעולתועל

בקוריאה,המלחמהבאהושעשוע.בידורפעולותעלקאי

מספרבמחקריוחשףמרשלא.ל.ס.גנרלפניהם.עלוטפחה

גילההואהאמריקאי.הצבאהנהגתאתשהפתיעואמתות

משת-האמריקאיהחיילאיןנפשיתמוטיבציההיעדרשמחמת

היחידותעל-ידיהמיוצרתהאשוכמותפעיל,באופןבקרבתף

בקנהעולהואינההפיסיתהיצורמיכולתקטןאחוזרקמהוה

אינוהאמריקאיהחיילאחרות,במליםהקרב.צרכיעםאחד

הדחףהיעדרמשוםנשקו,אתמפעילואינוהצורךדייורה

התנהגותםהאמריקאיםאתהפתיעהמכליותראךכן.לעשות

קינקיידפרופיסורהקומוניסטים.בשבינפלואשרחייליהםשל

וקבעץOne"ButWarEvery"11בספרומאלףמחקרפירסם

הממוצעהאמריקאישהחייללכךהעיקרייםהגורמיםשאחד

הקומוניסטיים,שוביועםפעולהלשתףונטהבקלותנשבר

חיסוןהיעדרהיהגדול,פסיכולוגיאופיסילחץללאאף

נהירההיתהלאהממוצעהאמריקאילהיילמוקדם.אידיאולוגי

האויבאתהכירלאהואארצו,שלהמלחמהמטרותצדקת

האידי-שלהרעיוניהלחץבפנילעמודהוכשרולאלאשורו

שאף-על-פילדעתנוכחוהאמריקאיםהקומוניסטית.אולוגיה

שמחוניאטףשלהצבאיתדרכולציוןלוה
צה"ל"ארכיוןע"יהוכן

סיני'-בחם,מערכתבימיהדרוםאסף,מפיד"

פחותבמקצתרעבתולרותינההשסוייהועששת
שאתהפטוריה-במלחמת-הקוממיותמאשר

נכירועודהיוםמכיריםאכותוצאותיה
יונצחלהסטוריה"צבאיתבספריהבעתיד-לא

שלבעצםאההסטוריה-הצבאיתהונצחזכרוזכרו.
עמת."

להסטוריה-הספריהבפתיחתבן-גוריון,ד.

שמחוני-אסףהאלוףעל-שםצבאית,

הקשותבשעותג'פרסוןעלאולינקולןעלחושבאינושהחייל

הרוח-התשתיתשלשדמותההרימות,אוחייםמבחנישל

על-ידימועטהלאבמידהנקבעהחויותיו,צומחותעליהנית,

הואשלמענוהעניןושצדקתופוליטיים,אידיאייםיסודערכי

שהואשעהשלוהנפשיתבמוטיבציהחיוניגורםהנהלוחם
בשבי.נופלאונפצע,מופגז,רץ,יורה,

הנפשייםמניעיומבחינתהפשוט,האזרחשלתודעתומבחינת

פרוגר-עלפוליטייםמויכוחיםלהבדיל-העבריהלוחםשל

בקשייםבארצנונתקלנולאמעולם-אחרתאוזומה

בגל-המפלגתיותלהתנצחויותמעברמיוחדים.אידיאולוגיים

לעםהיתהבארץ,העבריהישובבתולדותהשוניםגוליהן

לגבימלאהוהבנהעניננובצדקתוברורהבריאהאמונה

השח-מלהמתשלהנפלאההגבורהמסכתמלחמותינו.מטרות

וגבםהניצבים"שלתחושתםזו.עמוקהמאמונהניזונהרור

ותעצומות-הקרבהשלהבתכולנובלבהציתההקיר",אל

ולפלא.למופתשהיונפש,

מסויגתבלתיאמונהחדורהיהסיני""שלהלוחמיםדורגם

מקרוביותרזהעניןלבחוןטעםישאךמלחמתו.בצדקת
סיני""שבמערכתמשוםזו.תודעהשלהייצרהבתהליךולעיין

הפו-והנסיבותהתוקפת,הטכני-פורמלי,במובןישראל,היתה

מסובכותיותרלכאורההיוזו,מערכתנולדהשבהליטיות,
השחרור.מלחמתשלמאלובמחלוקתושנויות



פוליטי,בדיוןכאןעוסקיראיניל~דגיש'צ"צייי,גיש%'גבהי"
ו'אלא

מערכי-הנפשאתכהטטוריון,.להבין,בנסיון'ורק.אל
דברינושאסיני"."במערכתשפעלוייגולוכיספה:6והמניעים''

מןוהלוחמיםהעםהמוני.אםכיפוליטייםמנהיגיםאינם
השורה.
רוחניתעדיפותתהיהמלחמהשבכללהסכיםנוכלכידומני,

הטק"יתהבחינהמןלהבדילהמוסרית;שמהבחינהצדלאותו.

בתום-המאמיןהצדבדפנסיבה.נמצאהואהאסטרטגית,או

את'היהשמעדיףלב.
מיטבאתלהקדישהיהורוצה.השלום

כאילוהמלחמה.אתושרואהשלום,שללעיסוקיםמאמציו,

ש~אבזהצד-אויבועל-ידימרצונו.שלאעלנונכפתה
ומה-צדקתושלהעמוקהמהתחרשהיתעצומות-נפשהרבה,
שלעמוקמרימתוךאויביו.על-ידיעוללושנעשההכרה.
שלהבתבלבומתלבהעליו,מאוסדברבעל-כורחושקושהמין

ומוחצת.עזהאחתבנגיההאת.הסורגיםלפרוץורצוןטונה '
ששררוהלכי-רוחשלשוניםבב~טוליםרבותשעיינתילאחר

כימסקנהלידיבאתילה,שקדמהובשנהסיני""במערכת

העוב-ולמרותאחדים,פוליטייםחוגיםשלהסתייגותםלמרות

הבחינהמןשכןכלולאהאסטרטגית,הבחינהשמןדה
מערכתהיתה-:-והתוקפתהיוזמתישראלהיתההטקטית,
שנכפתהמערכת-הגנההישראלי.הלוחםשלבתודעתוסיני""
שעוררההיאווועוברהרוחנו,ולמורתאויבינויל-ידיעלעו
שלשלהבתאותהוהציתהמרירוחאותהאתהלוחמיםבלב

תש"ח.בשנתבקרבנוששכנוצדקתחושת

העם,בלבשנצטברמשקעאלאאינומרימאותוניכרחלק
ולאשלוםלא"שלשניםשבעבמשךרובד,גביעלרובד

מבו-שנאה,מעגלבתוךסגוריםלמבצע.קדמואשרמלחמה"

עלהאויבמטרדותיגעיםפינתנו,אלדחוקיםעבר,מכלדדים
שלחרישיתתודעההעםבקרבוהתחזקההצטברההגבול,
שוניםאוביקטיביסטימשלפלפוליהםלמרותהצודקים.שינת

ידעהאויב,שלצדקתואתגםלהביןניסואשרשבתוכנו,

ומיהצדיקכאןמיהיטבידועהבריאיםבחושיוכולוהעם

טבעתהידוקועמההצ'כית-מצרית,השסקהבאהוהנההרשע.
התו-הירדן.מימיועלבמיצרי-היםבלילות,בגבולות,החנק

לשועההעםבלבהפכההצודקיםטינתשלהחרישיתדעה
כלליאינטרסהיהזהצואר..עלהנרדפים.שלובוערתחיה

האישיהאינטרס-היינו.המלה,שלביותרהדמוקרטיבמובן

בעם:ואחדאחדכלשל
ליקטתילעניננו,קרובננושאשערכתימחקרעםבקשר

.
לחבריהםאולמשפחותיהםחייליםששלחומכתביםוכמהכמה

לחברוצנחןשלממכתבוקטעהנהחרדות.שנתבאותה '
המבצע:לפניכשנהשנכתב

'

כשלעצמיגבול.כלעוברתהתצריםחוצפתנשפך,יהודןדם"
הנה,עדדי!אךואכזריות,שפיכות-דמיםאנישונאתמבעי
לשתדלנות.מקוםפהאיןןואופןפניםבשוםלתתאסוריותר

למלחתההדבריםיגיעוואתמועיל,זהשאיןלדעתנוכחנו

טין'אחרתברירהננצח.-במוחעלוננצח.נלחםגלויה,.
הרוחהלךזהוגבוהות,מליצותדבריסתםמקשקשאינני.

לכולנוומשותףאחדהואהרצוןכולם...שלהחברה,שלשלי,.
לעשות..."לפעול,לצאת,כרגע:

.
:לחברתוכותבמחיל-הרגליםאחרנח"ל

ברגעיםרגע.בכל.מחתיררואה,שאתכפיהבטחתי,המצב",

למרלעת,האהבההפטרעמקהרגשבילפעוםמתחילכאלה

כימרגישאנימזבחה..עלחייאתלהקריבתוכןואנילדת

גאה"יאניזאתועלולחבר;ליזקוקההמולדת
:מרירהבאותה-רוחנדבקומילואיםחייליאפילו

לאשתואחדרב-טוראיכותב-כאן-בן-גוריוןהיהאילו..."

אינימשהו...לעשותמחליטחזתןכברהיה"-1956בחורף

לעמודאבללהתלהב.חדלתיתזמןולנשקמלחמות,אוהב

ולגמורלקחתרצוןישלפעתיםהעצבים.אתהורסזהולחכות,

לקוםפעםבכלנצטרךשלאכדיולתתיד,אחתהכל,עם

פןלפחדנצטרךשלאהתדימ,אתוללבוש
ארצות-ערב

לים."יזרקונופןיתקפונו,

אנ-שלהלך-רוחהמבטאיםאלה,ומפורשיםנלהביםדברים

אמו-עלמעידיםשונים,ופוליטייםחברתייםחוגיםבנישים

הבסיסועלמלחמתםבצדקתצה"לחיילישלהעזהנתם

זו.אמינהשלוהמוסריהרעיוני

דוגמאותבידיישעצמו,המבצעבימיששרוהלרוחאשר

צביר.מתחאותושללהתפרקותוביטויהנותנותהרבה

תוקףהשריון

שהשת-טנקצותעל-ידיבמשותףשחיברמדוחקטעבחרתי

הצותאנשישמותאבו-עגילה.משלטיעלהעזבקרבתף
:בעדםמדברים.

--טערקשרלהבנת--תותחןקןנפורטי,--מפקד"

מרדכי--נהגכההשבתאי--תקלתאברקייועף

תחתרעדקוסיתה-אברעףלהישכ------איפמפמ

רעדמנךיותראולםפלוגתנהשלהכבדהרכבשרשראות

אלאזההקפחדשלרעדלאמאתנהאחדכלשללבו
הת-

בעודראשונה...למבילת-אשהיוצא.חיילכלהתוקפתרגשות

היכון,:הפקודהנשתתההכבדהרכךגביעלנעים.אנו

התחלנוהאשפקודתובהתקבלהרגע,IJDT1nTe-'!לירי

פעלהצותלעינינו.שנתגלההאויבמחנהעלאשלהמטיר

וכמהאויבזחלמוני.התפקדשלהוראותיולפיהוטב,
נושאי-

נהםמבחינהמונישלהחדהעינוהכביש.עלנעיםברג
והופכיתפגניםלעברםשולחיםאנובמהירות.באהוהתגובה



הואגםהנהגמרדכיעתדים.בשלושהלנרות-חנוכהאותם

הואודוקאבצותהיחידיהאשכנזיזהושימו-לב,(הכזיבלא

עללחץהואבטוחהברגל;הכזיב)לאשאכןלאישורנזקק
ללהטנכנסנוואנוהטנקמהירותאתהחישדושת-הבנזין,

הפעילהקשריוסףאפפתנו.חיילכלהאופפתהטכסטזההקרב,

במהירות.הפגזיםאתוטעןביעילותהקשרמכשיריאת

שפתיוכשעלספורלאיןמצריםבמקלעוקצרהמקלעןשבתאי

הידד'",לקוצרים,השירובפיוהרגילחיוכו

ואוליהריפים,אלהדבריםיישמעושבתוכנולאניני-הטעם

הלכי-רוחאלושאיןנשכחשלאולםבמקצת.ברוטלייםאף

שללחרתוביטויהםואיןבמכוון,מישהועל-ידישטופחו

לחרוגביקשוהואסבלנותופקעהב"סיני",שנלחםהדורבודד.

מערכתהיתההלוחמיםשלהנפשיתמבחינתםהמיצר.מן
שהיאעממיתהתקוממותהרשע,בכוחותמרדמרד.-סיני""

והפךשניםבמשךוגאהשנצטברנפשי,דכאוןשלתולדה

איתנים.כוח

:רוה-הלחימהאתהמעצביםגורמי-יסודשניכהעדסקרנו
לכנותושאפשרוהגורםבעצמםהגייסותבטחוןגורםאת

אולישהנוגורםלבחוןעתהנעבורהלחימה.צדקתבקצרה
ניתןמהםפחותשעודאלאהקודמים,משנייותרעודיסודי

האדםטיבהריהוזהגורםמדוקדקת.מדעיתלבחינההוא

כחברה.הלוחמתהחברהוטיבכאדםהלוחם

התחוללקדש","מבצעלפניכשנה1955,נובמברבחודש
מוצביאתצה"ליחידותכבשושבוהסבונה,משלטיעלקרב

בכלי-רבשללולקחורביםשבוייםשבוהשמידום,האויב,

שחר.עםנסוגו-התגמולבפעולותוכרגילואפסניה,נשק
עםהפךרביםלהפתעתוהנה,וחלק.חדצבאינצחוןזההיה

מצרים.שלתעמולתילנצחוןישראלשלהצבאיהנצחוןנוקר
המוצביםעלכבדההתקפת-נגדהמצריםביימורבהלחגיגיות
הסרקהתקפתובתוםכוחותינו,על-ידיכברשפונוהריקים,

עתונאיםישראליים.הרוגיםמאתייםעלכולולעולםדיוחו

הקרב,איזורמעלבמטוסהוטסוצבאייםונספחיםזרים
כגויותהוצגוהקודםמהלילהשנשארוהמצריותוהגויות

כולובעולםהשקרהופץקלהשעהתוך.הישראליים.ההרוגים
שהיאשרישראלים,שאפילוכך,כדיעדכנפייםלוועשה

בתדהמה.והוכוה2דבבלהאמיןקלהלשעהנטובחוץ-לארץ,
מהילדעתלמדגםואוליהעניןכלאתהעולםשכחבינתיים

בסקירה1960,משנתקע"משלהממשלהבשנתוןאךהאמת,
הבדוהמופיעה.עדייןישראל-ערביחסיעלההסטורית

עדייןמאמיניםרביםשמצריםהדעתעלמתקבלמלואה.~

אךמזהיר.מצרינצחוןהיהקרבאותושאמנםזובבדותא
יודעיםשםשלחמוהמצרייםוהקציניםשהחייליםספקכלאין
ובחדרי-האוכל,הקציניםשבמועדוניספקגםואיןהאמת,את'

שמועותהמפיץנעלםאלחוטואותוהנכון.הסיפורסיפר

איןואםמצרים.בצבאגםהיטבפועלבעולםצבאכלבקרב

אתיודעתודאיהצמרתהרי-הפשוטיםהחייליםיודעים

לאמיתה.האמת

פעולות-שללמערכות-הקשרלהאזיןליהזדתןרבותפשתים

מפקדיםהיוהקרבשלהאחרונותבשעותשלנו.התגמול

היתהאחתתופעהוההשגים.התוצאותעלמדוחיםשונים

לדווחהיונוהגיםשלנוהמפקדים:תמידונשניתחוזרת
ומאחרממש,בעיניהםשראודבריםעלרקקנאיתבדייקנות

מוגבלת,ראיתםהיתההלילהואפילתהמולת-הקרבשבגלל
מאכזביםלאויבשנגרמוהנזקיםעלהראשוניםהדוחותהיו

האוביקטים(אתלצלםבידנוכשעלהבוקר,עםרקבדלותם.

שהנזקהתבררדוהות-המודיעין,לידנולהגיעכשהחלואו
ליל-הקרבשלהזהירהאומדןמןוכמהכמהפיגדולהיה

נהרגובפעולה,נהרסהשמרביתהחן-יונים,במשטרתעצמו.
לילהאותושלהמאוחרותבשעותהאויב.מחייליכשבעים

7-8ועלבלבד,אחדאגףהריסתעלהפעולהמפקדדיוח

האויב.חיילימקרבהרוגים

אנישחושבמשוםושקר,אמתבענייניזו,השוטההבאתי

רוח-הלחי-ובעיצובבניהול-צבאותהוארב-חשיבותשהענין

הקרויעניןלאותוסימפטומטישהואאנישחושבומשוםמה,

עללסמוךיכוליםשאינםצבאמפקדיוהחברה.האדםטיב
להו-יוכלולאלעולםהנמוכיםהדרגיםשלהדוחותמהימנות

בטחוולהםיהאלאשלעולםמשוםלנצחון,צבאםאתליך

פגיעהרקאינוהשקרפקודתם.שלובתוצאותיהבמשמעותה

תקינה,חברתיתפעולהכלהמשתקרעלאלאמוסר,בערכי

צבאשלכפעולתווקשהמסובכתחברתיתפעולהוחומר,קל

דרךגםהיאהשקרדרךבמלחמה.
ביצעשלאהסגןדו-סטרית.

עלומסרמסולףדוחדיוח.אךשקיבל,הפקודהאתכראוי
יותרבטוחיותר,שקלמהרהעדלומדעשה,שלאדברים

-מפקדיומצדולאהאויבמצדלא-סיכוןשוםבכךואין

ומפקדי-שמפקדיומשוםבלבד,הניירעלפקודותלבצע

משהגיעלמעלה.השקראתומוליכיםכמותו,נוהגיםמפקדיו

הודעותבצורתבחזרההואחוזרהפירמידה,לקצההשקר
ול-המנהיגותהצהרותהממשלתית,העתונותשלופרסומים

השקרסרק.שלאותות-הצטיינותהענקתאפילומלווהעתים
עתהאלא-הסגןאותואלומגיעמטה,כלפיומחלחלחוזר
ההנהגהשלמקודשתגושפנקאשלוהפרטיהשקרנושא

בפר-כשלונותעלהגומלצבאשלדמותוזוולכן,הגבוהה.

על?פיענייניםהמנהלשסרחו,למפקדיםדרגותהמעניקסימ,

הקרי-פיעלולאוגורמי-תעמולה-ורושם,אישייםחשבונות

לצבא-כושר-הלחימה.יפהשהואהיחידטריון

זעוולאנעולאכולוהמבצעשבמשךבכךפלאאיפואאין

מצריםעםקשוריםשהיואף-על-פיוסוריה,ירדןצבאות
מאשרשקטאףהיהעמנוגבולםנחתם.זהשאךבחוזה-הגנה

שלאגדוליםמעשיםעלדיוחובדיווחיםאךכתיקונם.בימים
בעקבותבאהלעילשצוינההסבונהפעולתנבראו.ולאהיו

זהתגמולסוריה.בתחומיישראליתפעולהעלמצריתגמול

להפגיןהמצריםיבוליםאםהערבית.האחדותאתלהפגיןנועד

באוקטו-יהודיםהרוגיםמאתייםעלכזבדיווחעל-ידיאחדות

באוק-אחדותלהפגיןהסוריםיוכלולאמדוע-1955בר

היושלאצבאפעולותעלדוחות-כזבעל-ידי1956טובר

הואב"סיני"המלהמהעלנאצרשפירסםבמאמרנבראו.ולא

אתהמצריחיל-האוירשהפציץכבדותהפצצות30עלמוסר
רבהרסועלתל-אביב

שנגרם.
חושבמהיודעאינילעיר.

המצרי,חיל-האויראנשיאךלו,הודעהעלהפשוטהמצרי
במ-אחתפצצההטילמשלהם'אחדמטוסשרקיפההיודעים

סכנות.בליתחילהלרכושאפשראיךודאילמדואלמונים,קום



כטמור,נעוצהושקר,אמתעניןשלהעיקריתמשמעותוברם,
ולטיבכולה,החברהשללדמותהעדותאלאהםשאיןבכך

מערכתהפסידהרביםיתרונותמורכבת.היאמהםהאנשים
לבירורעדהודעתהאתשעיכבהמשוםהישראליתההסברה
עניןעלויכוחיםהאירועים.עלהאמתשלוקפדנימדויק
לעתיםהיינונוטיםאך-אצלנופסקולאההצטיינותאותות
קפדנות:כגון(אחריםרביםדבריםועודאלה,שכללשכוח

הצבא,שלנקיון-כפיועלהקפדהלשבח,בציוניםוקמצנות
מער-אחת,במערכתשוניםצדדיםאלאאינםבאלו),וכיוצא

הלוח-חברתשלוהאנושיתהמוסריתרמתהעלהשמירהכת
הישראלית.מים

הןאחד.ביוםנולדותאינןאלווחברתיותאנושיותאיכויות
כלכלי,במצבהסטוריים,בתהליכיםחיים,במסכתנעוצות

שלם.עמשלחינוכיותבמסורות-לכלומעלבמבנה.הברתי
תמיהותכך,משוםבלבנו,קוננוסיני""למערכתשקדמובשנים

ארצותבניהחדשיםהעוליםשללעמידתםבקשרוספיקות
החברהדמותשאתמארצות-ערב,אלהובעיקרנחשלות,
קדש""מבצעבאוהנהמקרוב.מכיריםאנואלהבארצות

-ניכראחוזשהיווהמזרח,עדות.בנינמוגו.ספקותינווכל
הכזיבושלאבלבדזולאהלוחמים,במספר-מכריעואולי
מעלותברוםכעומדיםקרובותלעתיםהתגלואףאלא

עוזירקלאישבובאבו-עגילהשלחמובטנקיםהגבורה.
ממרקם.וקונפורטימעדןויהבניאםכימשריד,וגדימגנדר
ערפיח37משלטעלהקרבלאחרלטנקאיםשנערךבתחקיר
עםמעיראקשהגיעהטנקים,אחדשלנהגוניסים,מספר
:הקוממיותמלחמתשלאחרהגדולההעליה

מהתותחים,דופקיםהמצריםהחלוהמוצבלפניכשהגענו..."
למהלךוהכנסתינבהלתיאנישחודרים.פגזיםעםמולנו...ישר

בראשעצתיאתתפסתיפתאוםאךלסגת.והתחלתיאחורי
למהלךהכנסתיתיכףו'1עושהאתהמהניסים,,:ליואמרתי
אחדותשניותכעבודהיתד,כלעםקדימהוהסתערתיראשון
בידנו".המוצבהיה

שלנוהנושאומבחינתזה,תמיםבתיאורללבנוגעמשהויש
כדימיוחדבמחקרצורךישעמוקה.מהותחושףהואהיום

-והמתמיהההמעניינתלשאלהמלאהתשובהלענותשנוכל
שנותחמשאושלושבמשךבן-בגדדלאותואירעבעצםמה
הרוחניתהיכולתאתבוונטעלבואתשהפךבישראל,חייו
הואהיהאתמולשאךהמזרח,בנישכניואתבמלחמהלנצח
ההברתיבמעמדומהםנחותאףואולימהם,אחדעצמו

נקודתאתאףשתהוהאחת,בהערה.רקפהאסתפקוהאישי.
שקראהפנימיהקולהרצאתי.שלהרביעילנושאהמוצא
היהלא-"!?עושהאתהמהניסים,":הטנקאישלבאזניו

היהלאלוחם,אותושלהאנטריפיליגיתמהתשתיתהקבעקול
האינדיבידוא-הדחפיםשלאוהאינסטינקטים,שלקולםזה

קולוזההיה-המקוריהאנישלקולוזה.היהלאליים,
זההיהיותר,מאוחרותבשניםלניסיםשנוסףחדש,אנישל

קיבו-תודעהשלקולהכבן,אותושאימצההחברהשלקולה
שהיתהומאחרניסים,שלישותובתוךלהיטמעשהצליחהצית

שורשיםבהשהיכהומאחרמאוד,עדללבויקרהההברה
לציתיבלבוהקיבוציתהתודעההפכהאות:',הזינהוהיא

כלאיןולבושההבושה,שלקולהזההיהומפעיל.מחייב
..חברתית.כתופעהאלאמשמעות

עלויטנוביץשילםהאמריקאיםהסוציולוגיםשלבמחקרם
לחקרחשובהתרומהישנהימיובסוףהגרמניהוארמכט

החברתיהליכודגורםאתמדגישיםהםרוח-הלחימה.בעיות
איבדואשרומחלקותכיתותבצבא.הראשוניותהקבוצותשל
-ללחימתםהלאומית-אידיאיתהמוטיבציהאתמכברזה

להםנראתהשהלחימהואפילו.כאלו-ויטנוביץשילסטענו
ואפילוביעילותלהילחםהמשיכואבוד,כמשחקבבהירות

עודכלשלהן,החברתיהליכודנשמרעודכלבהתלהבות,
רג-התחייבויותשלסבוכהבמסכתאחוזהנודדהחיילהיה

בונולדואשרהחברתית,ולמסגרתלחבריוומוסריותשיות
בצותא.ממושךשירותשלכתוצאה
בעיתמילואים.ומצבאסדירמצבאכידוע,מורכב,צה"ל

כיבמיוחד,קשהאינההסדירהצבאבקרבהחברתיהליכוד
מסורתבעלותביחידותוחצישנתייםבמשךהמשותףהשירות
סימן-שאלהאולם,היוצרותו.אתלהבטיחדייםיחסית,ארוכה,

המילואים.ליחידותהנוגעבכלצה"למפקדיבפניעמדגדול
מזושונהבחברההשנהכלבמשךשרויהמילואיםאיש

בי-הטוב,שמובחברה,עמדתוהצבאית.במסגרתוהמצויה
בגללכן,עליתראחר.למקוםקשוריםוהתחייבויותיושיתיו

היתה-במדינהנפוצהתיפעהשהיא-מגוריםהעתקת
כן,כמוהמילואים.יחידותבקרבחייליםשלגדולהנדידה

מעשיוביןהקשרטושטששלנו,האוכלוסיהגידולבעקבות
האז-החברהשליחסהוביןבצבאשירותובשעתהאזרחשל

מאזרבשינויהשתנההמצבכייום-יום.בחייאליורחית
עליההפלוגהשלחייליהכשמרביתמלחמת-השחרור,ימי

ומתנועת-הנוער.מבית-הספרחבריהיופיקדתי

קדש"?"במבצעהחברתיהליכודמבחינתהדבריםפניהיומה
לחי-שרוחחטיבות-מילואיםהיואחידה.היתהלאהתמונה
מזומהבמידתנפלהכשלעצמה,גבוהההיתהאפילומתם,
בחטיבת-מילואיםבלטהחברתיהליכודאחרות.חטיבותשל

הכוללהעמקים,שלהחקלאימהישובבאואנשיהשעיקר
ביחידותגםבלטרבליכודומושבים.קיבוציםבניהרבה

השונות,היחידותביןהיחסייםההבדליםלמרותאבלהשריון.
המילואיםיחידותבכלהחברתיהליכודכללבדרךהתגלה
לבדרוה-הלחימה.עלמבורכתהשפעהובעלפעילכגורם

קיו-שלהאוביקטיביותלנסיבותהשייכיםכללייםמגורמים
מדינהעודנוהמספריגידולנואףשעלהעובדהכגון-מנו

שנילצייןכדאי-גבוההואהכוללהחברתישליבודהקטנה
ומתוךמידעבאופןהמטה-הכלליעל-ידישהופעלוגורמים,
עצמו.עניןלאותושכונןתכנון
מאודהשתדלוהשריון,יחידותובעיקרהמילואים,יחידותרוב

אתהאפשרככללהקטיןהמבצעלפניהאחרונותבשנים מתיחותמצבילרגלשנית,ליחידה.מיחידהנדידת-החיילים
בגללגםוכןתשט"ז,שנתבמשךונשניםחוזריםבטחונית

בשנההמילואיםיחידותללגויסו-מכוגןמטכ"ליתכנון
ומספרממושכות,לתקופות-אימוןקדש""למבצעשקדמה

המילואיםחייליאחת.מפעםיותרגויסאףיחידותשלניכר
יהידהבתוךאלמונייםמספריםהיולאשובב,,סיני",שלחמו



בסילוחמיםקבוצת

אתזהשהכירואחים-לנשקאלאמקריבאופןקובצושאליה
קודמות,יזעמתקופותמשותפותחויותקלטומקרוב,זה

לעבו-הפכואשרוחיבהחברותבעבותותזהאלזהונקשרו

והקרבה.הדדיתאחריותשללחימה,מוסרשלתות

בתחומיתרעםגםלהיותוחייבישרוח-הלחימה',למושג
הפעולהשיטותעללהשפיעחייבתזורוחדוקטרינת-הלחימה.

היהזובסוגיהיסודידיוןהלחימה.טכניקותועלהטקטיות
ולאצה"ל,שלהלחימהבתורתמפורטעיוןלעייןמחייבנו

דוגמאותבמספררקכך,לפינסתפק,לכך.המקוםכאן
עיקריים.ודברים
צבאיתכשיחידההגששים.שיטתאתהבריטי.מהצבאירשנו

קדימה,חייליםשניים-שלושהשולחתהיאבלילה,מתקדמת
הגששיםהיוזושיטהלפיההתקדמות.נתיבאתשיבלשוכדי

מקומותלבחוןכדןהעיקרי,הגוףאתבפעםפעםמדימעכבים
ואטית.מסורבלתנעשיתהתנועההיתהמכךכתוצאהחשודים.
ירידהשלמסובכתפרוצדורהנפתחההיתקלותשלבמקרה

מבית-מדרשםוכו'.התפרסותשיקולים,תצפית,הקרקע,אל

נעההגוףבראש:חדשהשיטההתפתחהשלנוהצנחניםשל
קדי-במהירותנעיםאלאהדרךאתבולשיםאיןקבוצת-חוד.

הסתערותאוטומטיבאופןנערכתהיתקלותשלובמקרהמה,
המתקדם.העיקרילגוףדרךבכוחלפלסכדיהאויבמארבעל
החידעלפוקדיחסיתגבוהבדרגמפקדהיהרוב.פיעל

אלאבטכניקה,שינוירקאיננהזושיטהבעצמו.בוומשתתף
מת-היאהלחימה.לנושאהגישהבכלעמוקשינויגםמהוה

והיאהמלחמה'עקרונותבבחירתאחרקדימותסדרעלבססת

סמליתנצורהאולילומר,ניתןשונה.מרוח--לחימהנובעת
מוליכהוהמחלקההכיתהברמתהגששיםשיטתכימעט,

התוק-החודשיטתיבסואץהבריטיתהפעולהמסוגלפעולות

קדש"."מבצעמסוגמבצעיםמולידהפני
הת-:הזאתהתפיסהמושתתתעליהןהעקרונותהםחמישה

הצועדהפיקודמחיר,בכלביצועתוקפנות,מהירות,קדמות,
היחידותבקרבונתגבשושנבחנועקרונותאלההיובראש.

הונךפיהםשעלעקרונותהיואלה;שניםבמשךהלוחמות
.למלחמה.צה"ל
מענינת.בחינהמרשלגנרלמעלהסיני""מערכתעלבספרו

לפניהפתוחותשדה-אשתוךאלצבאיתיחידהכשנכנסת
הצבאשלבאופיותלויהמהןבאחתהבחירה;דרכיםמספר
-מחדשולהיערךלמגתשישתדלצבאישנמנית.היאעליו

מפקדיהםאתילמדוהצבאותרובלמדי.גרועעל-פי-רובוזה

ולתפוסהצידה,מהאשלצאתלהשתדלאךלקרקעלרדת
חדשה:שיטהפותחהבישראלהאש.לריכוזמחוץמחסה
רקאינוקדימה",תמיד"הציוויקדימה.מריכוז-האשיוצאים
הנותנתשיטהגםאלאתוקפנותושלמהירותשלשיטה

רוחמתוךהנולדתסיסמהזוהיללוחמים.גבוההבטיחות
מחדש.תמידאותהיוצרתגםאךרמה
לכםתארוהרמטכ"ל-דטז:פעםאמרהמהירותעניןעל

מהל-שלושהאושנייםלעשותהזדמנותלשחמטאישניתנת

אחד.מהלךאפילולעשותיריבובידיסיפקשיהיהלפניכים
אסורהמזל,לריעהראשון!לעצמויקנהעצוםיתרוןאיזה
הדברניתןבמלחמהאךהמשחק,חוקילפיבשחמטהדבר

יחלוףההתחליתמיזמחנוכתוצאההמהירות.על-ידילהיעשות

להביןיוכלבטרםמהתדהמה,האויביתאוששבטרםמהזמן
אםגייסותיו.אתלהפעיליוכלובטרםקרה,בעצםמהולדעת
השלישיתהמכהואתהשניההמכהאתלהנחיתאנונצליח
מקומיתהצלחהלהפוךנוכל-האויביתאוששבטרםעור

בסיני.הצלחתנומסודותאחדזהגםומוחלט.מהירלנצחון
לויכו-נושאשימשאשרבראשןהמפקדיםהליכתלעניןבקשר

9.!.1961דצמבר140,תערכות""



מתוךקטעבפניכםלקרואליהרשו-נאבתוכנו,רביםחים
מלךתועי,שלבנוהרש".כבשת"שמירמשהשלספרו
המלךדודביןהמלחמהעלהחתיאוריהעםמשוחחחמת,
ואומר:ארם,מלךשר-צבאשובך,ובין

ההולךהואמיידעתהןלמלכך.וא,"לדודהנצ"ון-דעתךתנוח"
המלך.מעבדיעבדההולדןהואשר-צבאך-ארץצבאותבראש
הואומי---בדמשקבארמונוספון'-?שהומלכםוהמלך
בראשהמלך?לא-כןידעת,זאתאףיהודה,צבאותבראשההולך

גיבוריועםשריו,עםכאחדובבשרו.בעצמוהמלךצבאותנ)הודה,
בראשםעבדיו.אחרוןועםחייליו,ועם

הוא,'
המלחמהפנינוכחאל

ההולךאמרתי.כיראהשר-הצבא,אתיכההמלךוראשון.האש
אתלדעתממניאתהמטיבהןתחתיו...עבדוהשולחאת-בגופו
ששלחכדרךכן:הנה-?דיברתינכוההלאכלוםהצבאות,'נפ'ש

המלך
תחתיו.לוהכפופיםאתשר-הצבאישלחתחתיו,שר-הצבאאת'

הללולמשמעתם,הסריםאת-הללומהם,הפחותיםאתהללו
יעשהוכגרנווכמינודגם,הדדעזרלחםטבעהאספסוף.אחרוניאת

הדדעזרריבואעשרההקרבמןהמקאחדהדדעזרכולו.צבאו
הדדעזרהמוני.המוןצבא-כולוארםצבאתחתיו.לקטביצאו

הר-סיני"ב"מטמד

וכנגדםנפשם...עלנמלטיםמזולתם,נקועיםעורם,עלחסיםקטנים,
שהלךכהרךהם.גםיעשוכןדודלהםשטבעכדגם-יהודהצבא
להלהיט-ילכדגדודיהםבראשבעצמם,שריוילכובעצמו,דוד

למשמעתם,סרים"יעשוכןיראומהםנצחונם.תאותהגביר~רוחם
הצבאכלונמצאשרי-העשרה,ואףמהם,הפחותים-וכמותם
שדהעלנפשולהערותולהשמיד,להכותואץמתפרץהזההגדול
זהמחוברים.מלכם,ובשםאלוהיהםבשםגדולה,בגבורההקטל,
בדמם".ישועתנוקוניםלזה,זהמסייעיםלזה,

שונות,מבחינותקדש""במערכתרוח-הלחימהשבחנולאחר
השח-מלחמתוביןזומערכהביןהשגאהלערוך.ליהרשו-~א

רור'
נטיהשוניםהסטורייםאירועיםלהשוותהיצוןשלנו.

הםמבקשיםעל-פי-רובכותבי-העתים..אצלהיאטבעית
והדומים,השויםהקוויםמציאתלשםשונותתקופותלהשוות

משוםאולם,ההסטורית.החוקיותאתזובדרךלחשוףכדי. שהבולטת.-ביותר
היאההסטוריתההויהשלקווי-האופיבכל

ייחודה-הואהאחרשפירושההתופעות,שלהרב-גוניות
כאילודומהכשלעצמה,ותופעהתופעהכלשלוחדדפעמיותה

השואות,'נדונות
לשטחיות.אולכשלוןהשויון,אתהמבקשו,

דוקאלדעתי,נעוץ,הסטוריותהשיאותשלערכןאבל
שונות.תקופותשביןהשוניבהבלטת
האי-ראיתאלאאינהזושוניהבלטת
להע-עשויהוהיאבפרספקטיבה,רועים
הנב-האירועיםשלמשמעותםאתשיר
נוס-מימדיםולהקנותדידנו,לגביחנים
וההשתנות..ההתפתחותלתהליכיפים
ל-סיני""מערכתאםשנשוההשנאהכל

הצב-מהבחינהשלנו,השחרורמלחמת
בחינהמכלאוהארגוניתהמדינית,אית,

הדרךאתמידלעינינותבליטאחרת,
המדינהשעשתהההשגיםורבתהארוכה
ואתהראשונות,קיומהשנותשבעבמשך
במעמדנובנו,שחלהעצוםהשוני

ועניןכפנימיים.החיצונייםובמצבנו,
השגאתגםאולם,הוא.לבחינההראוי
אפי-נאמר,אחהמלחמותשהישלרוחן
בהן,שררהאשרהאוירהמצב-הרוח,לו.
תהיה-בהןשנתגלתההגבורהסוג

ביסודההיתההקוממיותמלחמתמאלפת,
בהשנמהלומלחמהטראגית,מלחמה
חרףשמחות,מאודמעטעםעצבהרבה

רבתמלחמהזוהיתהנצחונותינו.כל
מלחמהזוהיתהוממושכת.קרבנות

שלעליונההתאמצותמתוךשנעשתה
עתהשזהאומהאבריה,רמ"חבכלאומה
קבימגומגמים,מעשיהוכלמחדשנולדה
מישראלרבותבמשפחותוקשיים.חלאות
כאבשלבזכרוןאשחרורמלחמתנטבעה
ושכול.
לאותןודאי,שונה.היתהסיני""מערכת
תשאריקיריהןאתבהשאבדומשפחות

לאומהאךויתמות,עצבזכרוןהיאגם
-ונלהבהקצרהמלחמהזוהיתהככלל
בההיהחגיגית.כמעטלומרדומני,מותר,



עממיתהתפרצותבההיתהשמחה,והרבהרבמעוף
הת-מצעהמכליותרוהתנערות.שחרורשלורגש

אלפים-כאשרהמבצע,שלאחרבימיםביטויהאתזופרקות
למששובזקניהםבנעריהםלסינינהרוישראלמבניאלפים
השחרוראתעיניהםבמוולחזותאפםבמולהריחידיהם,במו

המוטלהמדברמראהאתלמרחבים,היציאהאתהגדול,
ולאדנותם.לנצחונםכסמל-ומודברדומםלפניהם
יבחיןאלומלחמותבשתישנוצרוובפזמוניםבשיריםהמעיין

הםהשחרורמלחמתשלהשיריםמרביתהגדול.בהבדלמיד
המשורראומרשעבר",ובג'יפאפשרהן":מלנכולייםנוגים,

וביןעשןביןאפשרהןנגמר...כיבהוריםשאגו"בתש"ח,

מערכת-משוררשלחרוזיונגמר".כברהכלכילהלוםאש
חלוםולאאגדה,לארעי,אגדהלא":היאשונהנימתםסיני","
באון,בוערוהואבוער,הסנההסנה,סיני,הרמולהנהרב4ע.
השמשונים".בידהעירושעריבנים,גדודיבפי

בשיחהלבוא.לעתידכלקחאחתמלהעודהרצאתי,ובסיום
נחוץ":דייןרב-אלוףאמר1956בינוארצעיריםסופריםעם
הגופניכוחהאתלמצותשנוכלכדירוחניכוחהרבהלנו
יהיהלאולעולםומאחרבסיני.נצחוננוסודהיהזהתום".עד

ללכתאחרתדרךלפנינושאיןהריומספיק,רבהגופניכוחנו
תום.עדהרוחניכוחנואתמאמציםשנהיהאלאבה,

ת1עייגה-חורו-העפרהמפקד,
ז-

1941-רוסינוסח1914-גרמנינוסח

החשי-במעטהפלוגתי,נשלחהבחזית-המזרח,פעם,"...

לקראתכשלב-הכנה-חשופהקדמיתעמדהאלכה,
ככלעצמםהסווהפלוגהאנשיהתקפת-פתע.עריכת
במשךזומגולהבעמדהלהישארעליהםהיהכישיכלו,

היונתונים-נתגלואילולמחרת.עדהיום,שעותכל
קרובים-בטוחיםוזאתהרוסית,הארטילריהשללרחמיה

למד".

מספר-פעמיםהרוסיתהארטילריהביצעההיוםבמשך
העמדהאלמאודקרובאףהגיעאשרירי-בילוש","

עצבנותאתבהדרגה,הגביר,כההדברתפסו.אותה
יזנקומעטעודכיהרושםאצלישנתעוררעדחיילי

ואמרתיהפלוגהלספראזקראתימחסה.בבקשםמשם,

שלבתחום-ראיתהוזאת-תספורתיאתיתקיןכילו
אנשי,אתהרגיעההמצבמןזוהתעלמותכולה.הפלוגה

במקומותיהם"כולםנשארווהם

מנהיגות"על"אמריקנינגרלשלבמאמרומצוטט
בביה"סאתויחדשלמדגרמני,קפיטןעלכסיפור
לימים,ושהיה,-ב-1925צבא-ארה"בשללרגלים

השניה.במלחמת-העולםהנודעיםהגנרליםאחד

במש-גדודישלמעמדת-התצפיתהסתכלתיכיצדשתיארתי,שעה"

ק4ליו4-העיראלהפורציםהגרמנייםוחיל-הרגליםהטנקיםעלקפת

:פאנפיליבשאללאמסק,
'?זאתראיתמגמיש-אולי,חברשעה,ובאיזו,-

בקירוב.'אחר-הצהריםאחתבשעה,-

בצחוק.פרץפאנפילוב
מימיש-חברהמסיבות,להתגלח.בנפשיאומרגמרתיאזבדיוק,-

הגזוזהשב,ראשוטילטלפאנפילוב-היה'צריךהי,'...אולי,
להרגיעהיהצריך,-לי,קרץשובהצדה,אישהובאורח-חיילים,

שלתוכההעירשבקצהבבית-המטהשלי,אנשי-המטהקהלאת
טראך-טאראראך-וברחובספר.הזמנתיהגרמנים.פרצובר:

חבר:צועקואניברח.המברשת,התער,אתזרקהספרפגזים...
הגילוח,מלאכתאתסיים-נאברח,הספרראש-המטה!ואמפר4ד, ו-

שעות.'כשלושעודמעמדשםהחזקנוואמנם,חסד...עמדיעשה
לנפשך.'נשמראינךגנראל,חבר,-

המשך,אךהאויב...בעינילצחוקוהיית-תיחפזדבר...אין,-
שלך."הקרבעלספרמימיש-אולי,חברהמשך,

ל"אנשי-פאנפילוב",ספר-המשך'-בקלא.אחדים"ימים"מחוד
אתממפקדינולרביםלמוכרעשהכברהעבריתרגומואשר

לאגדה-למחצה.הפךאשרמפקד-דיביזיהשליוצאת-הדופןדמותו
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