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 על־ידי החלוקה הכרזת למחרת נורו העצמאות מלחמת של הראשונות היריות

 יייו לירושלים מנתניה כדרכו שהיה ״אגד", של אוטובוס לעבר כוונו הן האו״ם.
 התחבורה. על מלחמה זו היתה הראשונים. בחודשיה המלחמה של אופייה את קבעו

 מישטרת ביותר. החמורה ירושלים חזית היתה החזיתות ומכל קו־חזית, היה כביש כל
 התנפצו וצה״ל ההגנה גדודי ממערב. הכביש את חסמו השתקנים ומינזר לטרון
 אותו לעקוף אלא ברירה היתה ולא חסום, נשאר הכביש אן — הללו הגבעות לרגלי

 :שני ערבי מיבצר נישא ירושלים, במבואות ממזרח, בורמה״. ״דרך סלילת על־ידי
ההצלחה האירה שם אך הקאסטל.

 אנשי הסתערו 1948 באפריל 7וד בליל
 התלולה, הסלעית הגיבעה על חפלמ״ח

 השלימו לא הערבים אן הכפר. את :וכבשו
 מספר שהתפתח, הקרב על אובדנו. עם
מהרשק: בני

 התקפה החלד. לחצות־הלילה קרוב
בסי עמדותינו. על האויב של מרוכזת

 התקפה ובעין־כרם. בצובה היו הערבים סי
כ מנו אשר המגינים, על־ידי נהדפה חזקה

הת האויב פלמ״ח. וכיתת חי״ש אנשי סל
 וגדרות־האבנים החשכה בחסות למקום קרב

שבשטח. הרמות
 אש־ הגיעה חצות לאחר שעות כשלוש
 המיקל־ ששת כל הופעלו לשיאה. המגינים

 לטווח־מגע הגיעו הערבים שבמקום. עים
 והדפום. — רימוני־יד בהם הטילו ואנשינו

ו והלך, אזל המגינים של התחמושת מלאי
ולח ברורות במטרות לירות פקודה ניתנה

פסקה. האויב אש גם בתחמושת. סוך

אישית דוכמה
ר ך* כו מן ע  ה־ בית לפני הופיעו מועט ז
 הבחור מזויינים. ערבים שלושה מטה ^

 ״מי ושאל: למראיהם, נפתע המישמר שעל
 דעתו, את הניחר, לא התשובה כאשר שם?״
 ושניים נהרג מהם אחד באש. עליהם פתח

ברחו.
ב נמצאו בבוקר, הגווייה נבדקה כאשר

 תעודת־זיהוי ביניהם לרוב, ניירות כיסים
 ורשיון אל־חוסייני, עבד־אל־קאדר שם על

ה של זהותו על הוא אף המעיד נהיגה
כחו אירופית חליפה לבוש היה הוא הרוג.

 אקדחים בשני חגור נעלי־לכה, נעול לה,
פיני. טומיגן ולידו

 התעודות, מציאת לאחר הראשון, ברגע
 עבד־אל־ הגיע כיצד גדולה: התמיהה היתד.
 המופתי, של מטהו ראש אל־חוסייני, קאדר

 האש? שוך לאחר בקסטל, בית־המטה אל
 חזר, עבד־אל־קאדר כי התברר, מכן לאחר
כ וקיבל, המופתי עם מפגישה יום, אותו

ה את לכבוש הוראה פגישה, באותה נראה,
מואר זה דבר היהודים. מידי חזרה קסטל

הנועזים. העבריים ללוחמים פנים

ה הערבי הכפר היה שד,קסטל בעובדה,
כו על־ידי והוחזק שנכבש בארץ ראשון

 על חולש בקסטל, שמחזיק מי ההגנה. חות
ב לירושלים, והדרך — לירושלים הדרך
 המערכה של נקודת־המוקד היתד, זמן, אותו

כולה.
ה מהמפקדים עבד־אל־קאדר היה כידוע,

ב המונים הלהיב אשר המעטים, ערביים
 וב־ הקרבית בנכונותו שלו, האישית דוגמה

סבי לרכז ביכולתו גם היה לכן עוז־רוחו.
 גדולים. ערביים כוחות יחסית, במהירות בו,

★ ★ ★
דתית ?גאות

ם ך* ני י רי שו  לירושלים יצאו הגדוד של מ
 שיירת את לשפלה, חזרה משם, להוריד ) (

חי בבוקר 10.30 בשעה האספקה. מכוניות
 כ־ הקסטל. על התקפותיו את האויב דש

מ המחודשת. למערכה נכנסו ערבים 1400
ל מכונות־יריה אש החלה כיוונים שלושה

 בלתי- ברד־עופרת הכפר: שטח את כסות
סוף. לו אין שכאילו פוסק

ש העזוב, בועז במישלט נאחזו הערבים
 דרום־מזרח. מצד ובמישלט דרום־מערב, מצד
 על־ידי צפון מצד התקפה נערכה לזה, נוסף

ה הסתערו גלים־גלים בית־סוריק. ערביי
ש כפי הכפר. לקראת הוזאדי דרך ערבים
 נבעה מוסמכים, ממקורות אחר־כך, הוברר

שנמ הידיעה מן הבלתי־רגילה קנאות־הקרב
 אל־חוסייני עבד־אל־קאדר כי לתוקפים, סרה

 חי נישבה — הנערץ ומפקדם מנהיגם —
 תוך מחיר. בכל לשחררו ויש היהודים בידי

 הדתית־ הקנאות הגיעה מלהיבות צעקות
 ההסתערות בזמן לשיאה, האויב של מזרחית

 — בהם קצרה מגינינו שאש ככל הכפר. על
 ההתקפה. גלי גברו

חמור. נעשה המצב
★ ★ ★

חמור!״ ״המצב
— ווו ■1 זו—>1^11 ׳

 ביקשו ההתקפה חידוש לאחר מה מן 1■
 הפורצים גדוד מפקד תגבורת. המגינים (

 גדודו משורייני את מירושלים, חזרה מיד קרא
הב המשוריינים השיירה. להעברת שנשלחו

ה מערכת של האש בתוך דרך להם קיעו
 לקריית־ענבים. נקובי־גלגלים, והגיעו, קסטל

 של תגבורת והעבירו לפעולה הוכשרו מיד
 נחום מפקד־ר,פלוגה של בפיקודו מחלקה,
לקסטל. אריאלי,

 התגבורת לעצמה פרצה הצד,דיים בשעות
ש הכביש מן העולה הבוסתן בשביל דרך,

 של בפיקודו הלוחמים, הקסטל. אל מצפון,
למ אבידות, ללא לכפר הגיעו אריאלי, נחום
 מצא נחום בעורפם. שניתכה העזה האש רות

ו ואנשיו, הקסטל מפקד את בבית־המטה
 ומסר הגדוד למטה במכשיר התקשר משם

 ״המצב הבאה: ההודעה את הפורצים למג״ד
 של במרחק הכפר, בתוך הערבים חמור.

מאיתנו.״ מטר 60
 ענה: מעמד, להחזיק יוכלו אם כשנשאל

״ננסה״.
★ ★ ★

מרה נסיגה
 במכשיר נשמעה קלה שעה אחר ^
✓  אריאלי ״נחום החי״ש: מפקד הודעת ׳

 הנסיגה על יחפה הפלמ״ח לסגת. החליט
יסוג.״ והחי״ש
 כנגד הפעילו הפלמ״חית התגבורת אנשי
 את צובה מכיוון במאותיו העולה האויב

טו־אינטש מרגמה — שלהם הכבד״ ״הנשק
 הוציא הרגם בתוקפים. קוצרים והחלו —
 אך חלל. נפלו תוקפים ועשרות פגזים, 22

 היל־ אנשי בהתקדמותם. המשיכו הערבים
 כיוונים: בשלושה במאורגן, לא נסוגו, המצב
 ג׳ורג׳, אבו לבוסתן אחד לנחלת־יצחק, אחד

למוצא. וחלק
 חשיפים ביותר: מרה נסיגה היתד, זו

 רצו אישו, בפני ובלתי־מוגנים האויב לעיני
 תוך־ כורעים־נופלים מהם שרבים המגינים,

ריצה. כדי
 וכיתת״ התיגבורת אנשי — הפלמ״חאים

 חיפו — מגיני־הכפר בין שהיתר, המישמר
 האפשרי, האחרון הרגע עד החי״ש אנשי על

 החלה מכן לאחר רק האויב. הסתערות לפני
 לעבר אחד־אחד, הפלמ״חאים, נסיגת גם

טו עזה, פסקה, לא האויב אש נחלת־יצחק.
הנסוגים. אחרי רדפה רפת,

★ ★ ★
יחפו; המפקדים יפוגו, הטוראים

1 11יו■■ ■■־1■ז1גx■ווו.■ו■^<ז1<■ו0—,,
ת ** ש ר ה פ ג סי ל נשארה זו נוראה נ
/  בשם אלינו שהגיעה אחת, פקודה זכרון ב

 שניתנה פקודה אלפסי, שמעון מפקד־ר,מחלקה
יסוגו ״הטוראים ביותר: המכריעים ברגעים

הנסיגה!״ על יחפו המפקדים —
מ־ לאחת במשך־הימים, נהפכה, זו פקודה

 וליוותה הפורצים, גדוד של סיסמות־הקרב
 אלפסי, שמעון המערכה. דרכי בכל אותנו

 ״שער־ גדוד מוותיקי היה הפקודה, נותן
יחי ממפקדי אחד השיירות, וממלוזי הגיא״

 המיקלע בעמדת הרוג שנמצא התגבורת דת
הנסוגים. על שחיפה
ל ח־ איש חזר לא היחידה מפקדי מכל
ה אחרון היה אשר אחד ממ״כ חוץ בסיס,

 נער־פלמ״ח מהמערכה עימו והביא נסוגים,
קרב. הלום

 האויב השלים אחר־הצהריים של בשעות
 ראינו מבית־פפרמן, מרחוק, הכיבוש. את
 הערבים המוני ואיך דועכת הקרב אש איך

 הקסטל על עולים בועז, ממישלט גולשים
גו עם כנראה — מישלט לאותו וחוזרים

 אל־חוסייני עבד־אל־קאדר מפקדם של פתו
וניצחון. אבל מיסדר ועורכים —

 העבריים הכוחות חזרו עצמו ערב אותו
 את כבשו עיקשת בהתקפה־נגדית לקאסטל.

 על אחד. פצוע אפילו לאבד מבלי — הכפר
 של כוח־אחזקה הושאר הסלעית הפיסגח
 במישלם להחזיק הוטל עליו וחצי, מחלקה

 כולם אשר חדשה, ערבית התקפת־נגד בפני
שחר. עס תבוא כי ידעו

★ ★ ★ תותחים חדש: שק3
- םל שנשארו אנשים ך ^ל?קם שמו  ל

 אחר שינה, ללא שעות 48 אחר נמצאו 1 ן
ל היתד, לא אך וחזרה. למישלטים המסע
להינפש. להם לתת אפשרות פיקוד

 בית־ מצד התקפת־האש, התחילה בבוקר
 מקצתם ולשמירה. להבטחה התארגנו סוריק.

 — ומיקצתם ונח, ישן היה האנשים של
הת בתפקיד שנמצאו הלוחמים בשמירה.

 נמשכה העבודה מגן. גדרות והקימו חפרו
 האש. אף ועל העייפות אף על בקדחתנות,

המלאכה. נגמרה צהרי־היום עד
 בתי פיצוץ קולות לנו היו רב לעידוד

 שנשארו בניינים, שני רק הארור. הכפר
 זו היתר, שלמים. נותרו כעמדות, בידינו
 שטח — ירושלים שבהרי הראשונה הפעם

 פיצוצים הד נשמע — הערבים בידי שכולו
 אין יהודיים! כוחות בידי כבוש ערבי מכפר
 לכפרי־האויב בישר הפיצוצים שרעם ספק,

להתקפה. עברו שכוחותינו
 בשעות הצליפות. נפסקו הצהריים בשעות

 לקול־התפוצצות הזדעזענו הצהריים שלאחר
 מהרה עד ושלישי. שני רעם ואחריו אדיר,

 שלא חדיש, נשק נגדנו שמכוזנים לנו הוברר
תותחים! עתה: עד בו נתנסינו
 העביר שקאוקג׳י לנו נודע מבן לאחר

 הקובעת לחזית רמאללה דרך שלו תותח
ל התותח החל תחילה ירושלים. גורל את

 שנשארו המחלקה, אנשי ארזה. את הרעיש
 רעם — באש כבר ועברו הקסטל על להגן

 לראשונה שמעו כזה קול היממם. התותח
בחייהם!

 מדכאה השפעה היתר, הראשונים לרעמים
 שעה שעוד ברור, היה האנשים: על מאד
 ובמה לקסטל, לעברנו, יכודן והתותח קלה

שחשב הזה, הנשק בפני נתגונן במה נשיב?
לכל־יכול? נוהו

★ ★ ★
גורייות שניות 50

 תפקיד חורב עמוס המפקד מילא אן ^
 הלוחמים את בהרגיעו מכריע, חינוכי

עמ בקירבת הנופל ״פגז אמר: הוא בדבריו.
 ש־ הכרח ואין בה. לפגוע לא גם עלול דה

 כל כי אם עודדו, הדברים דווקא.״ יחסלונו
 נירחב, בשטח יושבים אנו אין כי ידע, אחד

הקס ראש על אלא בו, מפוזרות שהעמדות
 והחרדה — ביותר מצומצם שהיקפו טל,

רבה. היתר,
 במרחק נפל ראשון ופגז השעה ארכה לא

 מתחיל האויב ידענו: מאיתנו. מטר 100 של
 האנשים התחילו במהרה הקסטל. על בטיווח

 ללוחמים, והסביר עמום חזר שוב להתחפר.
 ועד התותח לוע את יוצא שפגז מהרגע כי

וב — שניות 50 עוברות למטרה הגיעו
 בעמדת להתחבא אדם יכול זאת שד,ות־זמן

שלו. המגן
 על והועמד חדה, שמיעה בעל בחור נקבע

 מלוע הפורץ פגז שריקת בשמעו המישמר.
 קפצו האנשים וכל ״פגז!״ צועק היה התותח,

 להתפוצצות. פועם בלב וחיכו העמדות אל
 שניות 50 במשך הרגשתנו את לתאר קשה

 50 במשך עד־אין־סוף. נמשכו הן הללו:
 לבלתי־ידוע צופה אדם כל היה אלו שניות
בעמדתו. שיפגע ולפגז

 הלוחמים החזיקו מתיחות־העצבים למרות
 אף נפגעה אל לשמחתנו אך יפה. מעמד
 נפלו הפגזים כי אם אדם, נפצע לא עמדה,

ה נפסקה וחצי שעה לאחר בקירבתנו...
ה... עבריות. בידיים נשאר הקסטל הפגז ׳השרים כביש על מבט ישנה, תעלת־מגן ליו ממוומי־הקסטל,

יס


