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פשיטה פל

שדה-תעופה
ל4ד 1946

שנת  .1946כל המחתרות הלוחמות התלכדו במסגרת
"תנועת-המרי" למלחמה משותפת בשלטונות
י
ר
ב
ה
טיים .האיחור אמנם לא היה מלא ,והפעולות לא בוצעו
על-ידי כוחות מעורבים של הארגונים השונים ,פרט
למספר פעולות משותפות של אצ"ל ולח"י  -אולם
היעדים אושרו כולם עלייתי מפקרת "תנועת-ה'מרי".
"תנועת-ה'מרי"ביצעה פעולות רחבות-היקף:
ה"הגנה" פוצצה את מתקני הרראר שעל .הכרמל
*סירות-משמר בנמל היפה ,תקפה את מחגה המשטחה
ו
הניירת בשתנה ,חיבלה ברשת ממילות-הברזל
את תנועתהרבבות.
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בליל ה 27-28-בפברואר  1946פשטויחידות אצ"לולח"י בעת
ובעונה אחת על מספר שדות-תעופה :בקסטינה (חצור) -
יחידת אצ"ל ,בכפר-סירקין  -יחידת לח"י ובלוד  -יחידת
אצ"ל.
אנו נתאר כאן את את הפשיטה על שדה-התעופהבלוד .הקרב
בוצע בתנאים הקשים ביותר (יחסית לשאר ההתקפות בלילה
זה) והוכתר בהצלחה.
'

סא"ל מ .צפירי

גיב!ופ 1התבונית

משנקבע שדה-התעופה בלוד כיעד ,החלו פעולות לאיסוף
ידיעות על שדה-התעופה ,על מיקום המטוסים ,על סידורי
האבטחה ועל דרכי הגישה אליו מאיזור פתח-תקוה.
הסיורים והתצפיות בוצעו על-ידי מפקדים ממפקדת האצ"ל.
בדיקת היעד מבפנים בוצעה על-ידי דב כהן ,מפקד הפעולה
(איש קומנדו מהצבאהבריטי ,שנהרג לאחר מכןבפריצהלכלא
עכו) ,אשר קיבל אישור רש'מי משלטונות הנמל לבקר במקום,
כדי להציג את מועמדותו לעבודה לאחר שישוחרר.
במשך מספר לילות נערכו תצפיות סביב שדה-התעופה וסויר'ו
דרכי-הגישה משטח הכינוס אל היעזם עם סיכום הידיעות
שנאספו הצטיירה התמונה הבאה:
ש 4השדה והמטוסים
שדה-התעופה נחלק לשניים :בצד צפון וצפון-מערב -
מסלרלי נחיתה 'ורחבות לחנית מטוסים ,ובצד דרום -מתקנים.
במרכז  -מגדל פיקוח .על הרחבה לפני מגדל הפיקוחחינה
יחידת שריוניות ,הנמצאת בכוננות מלאה .מאחרי המגדל -
מחנה אוהלים ,בו מתגוררים חיילי חיל-אויר וגדוד המשמר

של שדהההתעופה.
*4
יור;בשדה נמצאים 'מטוסים מדגם "הובסון-האליפקס" ומטוסי
ס המטוסים חונ
ים בצדו הצפוני-מערבי של השדה בשני
ריכוזים. ,כאש,ר בכל שטח ריכוז הם מפוזרים בקבוצות של

--3ך 2מטוסים.

ארגון האבטחה

* סביב לשדה-התעופה -עמדות משמר שדופנות בשקיחול.
על כל קבוצת מטוסים שומר זקיף צמוד .בתוך שדה-התעופה,
בין
יוניהומתט.וסים וסמוך לגדרות ,מבוצע סיור שגרתי על-ידי
ש
ר .. ,...
.
.
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מרשת-קרב של הפשיטה

(מ.

.

 48סול שדהקהתעופה ,במחנה צבאי מזרחיתלכבישלוד(כיום
"מחנה ישראל") ,חונה גדודחיילים אפריקאיים.
 48בשדה מוצביםשני זרקורים :האחד בתחנת הרכבת שמול
השדה ,והשני על מגדל הפיקוח .זרקורים אלה מאירים מדי

פעם את השטח.
 48שדה-התעופה מוקףכולוגדרות-תיל.
 48תאורת שדה-התעופה והזרקורים קשורה לרשת החשמל

הארצית.

ועצרנית ומפסולה

כונת הפעולה היתה  -להשמיד את המטוסיםהצבאייםהחונים

בשדה-התעופה.

השיטה  -הוחלט לפוצץ את המטוסים 'לתחר שאיזור הפעולה
יבודד ,רשת החשמל תנותק והתוקפים יפרצו לשדה בשני
כוחות.
שעת ה"ש" נקבעה ל( 272030-שעהוו תוא.מה גם עם הכוחות
בסלרקין ובקסטינה).

כוחות ומשיטות

.

כוח-א'  -בהרכב של שלוש חוללות.בנות חמישה לוחמים כל-
אחת ,ובפיקודו של מפקד הפעולה  -יפרוץ לשדה-התעופה
82

מכיתן מערב ,יציב אבטחה לכיחן המסלולים
ויחבל בריכוז המטוסים המערבי.
חימוש הכוח :מקלע ברן ,שני רובים ,ארבעה
תת-מקלעים ,שמונה אקדחים מסוגים שונים,רי-
מונים ,מטעני חבלה ושלושה סולמות (כדי לטפט
עלהמטוסים).
כוח ב' ( -הרכב וחימוש זהים עם אלה של
כוח א') בפיקודו של סגן מפקד הפעולה -
יפרוץ לשדה מצפון,יציב אבטחהלכיוון המס-
לולים ויחבלבריכוז המטוסיםהצפוני.
כוח ג' -חוליה בת חמישה לוחמים  -יתמקם
בצדוהצפוני-מזרחי של הקדה וימנע התערבות
כוחות ממחנהישראל.
חימוש הכוח :מקלע ,שני רובים ,שני תת-
מקלעיםורימונים.
כוח ד'  -חוליה בת שני לוחמים המצוידת ב-
חומרי חבלה  -יחבל ברשת החשמל הכללית
על-ידי פיצוץ הטרנספורמטור שליד שדה-ה-
תעופה.
חולית עזרה-ראשונה ,תתמקם באיזור הפרצות,
כשהיאבכוננית לטפלבנפגעים.

!]18138821
ב 27-בפברואר ,בשעות  ,1500--1600ההלוהלו-
חמים מתכנסים באחד מפרדסי כפר-גנים .בשעה
 1700היו הכוח כולו וכן מפקד הפעולה (דב
כהן) וקמב"צ האצ"ל מרוכזים במקום (מפקד
הפעולה היה לבוש מדים בריטיים) .הלוחמים
חולקו לחוליות וקיבלו את נשקם וציודם .לאחר
חלוקת הכוח והציוד ,פרס מפקד הפעולהשמיכה
על קיר בית-האריזה ,אשר בסמוך לו ישבו
הלוחמים .על שמיכה זו שורטטה תכנית הפעולה וניתנו
ההסבר והתדריך.
עם רדת החשיכה ,בשעה ' 1800לערך ,החל הכוחלנוע .תושבי
עברו הלוהמים ,קיבלו את פניהם בשמחה
הכפר ,אשר
ובברכה .דרכי
עננים וגשם ירד מפעם לפעם.
הלילה היה אפל ,השמים
י
ס
ו
כ
לאחר צעידה לאורך כמה קילומטרים מעדה רגלו של אחד
הלוחמים ,והחובשת קבעה כי [קע את רגלו ואינו מסוגל
להמשיך עם הכוח .מפקד הפעולה הורה לו להזור לאיטו
לכיוון גת-ריסון ,והמסע המשיך דרכו בגשם .בקרבת הכפך
יהודיה נעצרה שוב השדרה :אחד הלוחמים קיבל התקפת-לב.
הכוח השתהה במקום ,עד אשר קיבל החולה את הטיפול
הדרוש .החולה הושאר במקום ,עם הוראה לנוע בחזרה לאחר
שיתאושש ,והתנתה נמשכה.
משחצו הכוחות את'איזור גת-רקמון וקרבו ליהודיה ,השתגו
המים
פני הקרקע :במקוםהליכה קלה בחולות ,בהם
י
ח
ל
ח
ל
ת
מ
במהירות ,החלו לבוסס באדמה כבדה וטובענית ,מלאה בשלו-
ליות .הבוץ דבק-לנעלי הצועדים וקצב התנועה הואט .לבסוף
עבר הכוח את הכפריהודיהוהגיע לקרבתהכביש.
לפני הלביש עצרהכוח ,וחולית החבלנים (כוח ד') ,שתפקידה
היה לחבל ברשת החשמל ,יצאה ~רכה .הכוח כרלו חצה את

כביש .תל-אביב-לוד .תחילה .נע הכוח במקביל לנחל אונו
אך התנועה בשדות ועל גדותהוחדי הלכה וקשתה ,ולא נותרה
לצועדים ברירה ,אלא לרדת לתוך אפיק הנחל ולצעוד בתוך
המים .אחר חצה הכוח אתכביש בית-דגון-יהודיה,יצא מנחל
אתו והמשיך לנוע בשדות לדרום-מזרח ,לעבר נחל עריף.
כאשר הגיעוראשוני הצועדיםלנחל שריף נשמעוהתפוצצויות
מכיוון צפון .השעה היתה "( 2035ש" ועוד  .)5דממה מעיקה
השתררה בין האנשים  -גורם ההפתעה אבד! הכוח בכפר-
סירקין פתח בהתקפה ,כוח קסטינה ודאי פעל אף הוא -וכל
כוהות הצבא והמשטרה ודאי עברו לכוננות מלאה ,ובמיוחד
בשדות-התעופה .זכר כשלונה של התקפת ה"הגנה" בשרונה
'

היהטריידיין.

:

מפקד הכוח עצר את אנשיו כדי לנוח וכינס את המפקדים
להתייעצות .הדעות היו חלמולקאוהת :,חלק מהמפקדים טען ,כי
והוא יתוגבר בכוחות נוס-
הכוננות בשדה תהיה ודאי
פים מהמחנות השכנים " -אנו צועדים לתוך מלכודת" .אך
י יש להמשיך במבצע ,משום שרק
מרבית המפקדים טענהכ
בלילה כמו זה קיימת אפשרות לבצע את המשימה .המפקד
פקד להמשיך .ושוב התנהל המסע היגע במים ובבוץ.
בינתיים הגיע כוח ד' ,אשר צעד על הכביש ,למקום פיצוין
רשת החשמל והמתין לשעת ה"ש" .בשעה  2035שמעה גם
תוליהזו את הד ההתפוצצויות,ולמריתשכיוונן לאהיה ברור,
החליט מפקדהחוליה לבצע את משימתו .רשת החשמל פוצצה,
והחוליה נסוגה לעבר פתח-תקוה.
בשעה  2220נעצר הטור והועברה הודעה" :הגענו 1אנו בקר-
בת השדה!" מתיחות ושמחה השתררו בין הלוחמים .הכוח
עצר והחל מתארגן .המפקדים יצאו לסיור נוסף כדי לבדוק
את המצב .שעה שהתקרבו אל הגדר וצפו לעבר השדה ,הת-
בררכי:
* האורות סביב השדה כבו ,אך האורות בתוך המחנהעדיין

דולקים.
*ו שני אוהלי משמר ,אשר בסיורים המוקדמים נמצאורי-

קים ,נתפסועל-ידייחידתחיילים.

ו* פריסת הכוח לביצוע התכנית המקורית תדרוש לפחות

40-10דקות.
בעוד המפקדים צופים לעבר השדה ,נשמע רעש מהמחנה
ונקלטו קריאות חוזרות ונשנות ,אשר שודרו מדי כמה דקות
ממגדלהפיקוח " -היכונו!היכתו! הממזריםבאים! הממזרים

באים!"

הפריצה והחבלה

במצב והדוחק בזמן הוחלט לשנות את התכנית;

עקב השינוי
הכוח יפרוץ במקום אחד בלבד ,כאשר הוא מתרחק מאוהלי

המשמר ,והאבטחות יוצמדו ממש לאיזור הפעולה.
כוח ב' נע לעבר הגדר ,ביצע פריצה שקטה ללא כל תקלות,
והכוה כולו החל לחדור פנימה כאשר חולית אבטחה מובילה.
זקיף מאחת העמדות הבחין בצועדים וצעק" :עצור" .מפקד
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חולקת האבטחה ענה "ידיד" והמשיך לנוע .כל הכוחות חדרו
לשדה משני צדי המסלול ,שלאורכו היו פזורות קבוצות
מטוסים .הכוחות התפצלו למשימותיהם  -כות א' לצדוהימני
של המסלול ,כוח ב' ,לצדו הממאלי וכוח ג' תפס עמוות מול

ריכוז השריוניות.

כל אותה שעה המשיך הרמקול לשדר את הקר-אה" :היכונר
היכתו הממזרים באים!" אך מכאן ואילך התרחשו הדברים
במהירות .האבטחות הצמודות התפרסה והחבלנים החלו מכי-
נים במהירות את פיצוץ המטוסים .מטעני חומר-הנתץ הונחו
במקום שבו מתחברות הכנפיים לגוף המטוס .לפתע התגלתה
קבוצתחיילים שהתקדמה לעבר המטוסיםמכיוון מזרח .האב-
טחה פתחה באש ובמטח רימונים .נפתחה אש מכל עבר .דומה
היה,כיהחייליםהבריטייםאיבדולחלוטין אתחח?הכיתן.
ניתן אות להפעיל את המטענים ,ולאחר-מכן  -אות הנסיגה,
המטוסים החלו להתפוצץ ולעלות באש .שדה-התעופה הפך
מדורות-מדורות .הזרקורים מעבר לכביש וממגדל הפיקוח
הופעלו ,אך בגלל הגשם לא הועילו כמעט .הכוח החל בנסיגה,
כש'מפקד הכוח מסמן במטפחת לבנה ובמשרוקית את כיתן
הנסיגה .האש וההתפוצצויות מכיוון שדה-התעופה במשכו ,אך
הכוח כולו כבר נמצא בשטה מת ,מעבר לגדרות ,והתארגן
להמשך התנועה .בשדה בערו אחד-עשר מטוסים.

הנסיגה

נערך מפקד ,והתבררכי איש ,לא נעדרואיש לא נפגע .הכוח
.החל לנוע .לפתע הבליח אור זרקורים ונשמע רעש שריוניות
מאחור; הכוה דמם במקומר אור הזרקורים כבה ,ורצש השריו-
ניות נדם (לאחר-מכן הסתבר ,כי הש.ריוניות שקעו בבוץ).
הכוח המשיך בתנועה וירד לנחלעריף .בחסות הנחל הוכרזה
מנוחה .לאחר המנוחה המשיך הכוח בנסיגה .כאשר התקרבו
הסיירים אל כביש בית-דגון-יהודיה ,הבתינו במשוריין העו-
מד על הגשר.ניתן אות, ,וכל הכוח קפא במקומה תחילה רצה
מפקד הפעולה ל,תקוף את המשוריין ולפרוץ את הדרך ,אך
לאחר שיקול נוסף החליט להמתין ולבדוק את המצב .בעוד
המפקדים שוקלים ,הותנע המשוריין ועזב את המקום.
מכאן ועד לשטה הפיזור עברה הדרך ללא כל תקלות .בשעה
 0400הגיע הכוה לפרדסי כפר-גנים ,מקום בו המתינה להם
יחידה אשר קיבלה את נשקם .הלוחמים התרחצו ,החליפו בג-
דים ,סעדו והתפזרו איש-איש למקום מגוריה

רכזם

משימה זו בוצעה בשלמותה ,למרות התקלות שאירעו
מש*
בשעת התנועה ועלחאף איחור של שעת
יים וחצי
עת ה*"ש" .בסיכוםניתן לומה,כי הגורםהעיקרי אשר
בזכותו בוצעה המשימה ביעילות היה הדבקות במט-
רה .למרות התנאים המשתנים ,אשר יכלו להצדיק

נסיגה ללא קיום מגע עם האויב ,הכהניך הכוח במשי*
מתו וביצע אותה בשלמותה.
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