


.  של המאה הקודמת20-בשנות ה, לאחר הקמתם בידי חזבון ובניו מיפו, שפעל לצידו, (משמאל)סיגריות לובית החרושת ( מימין)ציור של הבית 

"(עמוד ענן"אתר : מקור. )בראש הקומה העליונה של הבית מתנוסס דגל שעליו כתוב בערבית השם חזבון

שעליההקרקעחלקתהקיימתהקרןידיעלנרכשה1922-בכבר.20-ההמאהתחילתמאזרבותתהפוכותידעדגןבביתל"הקקביתמיכלול

יהודהבנחלת,אחרתקרקעחלקתתמורת,מיפונוצרית-הערביתחזבוןלמשפחתהקרקענמסרהמכןלאחרקצרזמןאולם,הבנייןהוקם

.לסיגריותחרושתביתהקימהולידועושרהעלשהעיד,גדולמגוריםביתשקיבלההקרקעעלבנתהחזבוןמשפחת.לציוןראשוןשליד

וקיווהפרדסהביתסביבנטעהוא.ארצהשעלהאמריקאייהודי,שוגרמןלחיים,סביבודונם128שלשטחעם,הביתנמכר1930-ב

חשיבותונוכח.למכירהוהפרדסהביתאתהעמיד1937-ובבחובותהסתבךהוא.פניםלוהאירהלאשההצלחהאלא.ממנולהתפרנס

–הזההשטחאתמחדשלרכושהקיימתהקרןאתשוניםיהודייםאישיםשיכנעו,ירושלים-רמלה-יפוכבישעלששלט,הביתשלהאסטרטגית
ואילו.1947-בהעצמאותמלחמתפרוץעדהפרדסאתשעיבד,החמישהמעלהלקיבוץהמיכלולנמסרזאתבעיקבות.נעשהאכןוהדבר

.(לבודעץלוחות)דיקטיםלייצורמפעלהתמקםלסיגריותהחרושתביתשלבמיבנה



שדה הקרב  
סביב בית  

ח"ל בתש"קק

הכפר  
ן'בית דג

משטרת
בסיס עורפי  ן'בית דג

ל  "לבית קק
בחולות מולדת



1934-ן ב'בית דג: שכנות עויינת
שלהקרבותתחילתעםמייד

ביתהפך,העצמאותמלחמת

.הערביםבעינילקוץל"הקק

אםעלמיקומובגללשכן

לרמלהיפוביןהראשיתהדרך

עלולהיה,לירושליםומשם

בכבישתנועתםאתלשבש

תנועההבטיחשניומצדהזה

היהודיותלשיירותחופשית

להגןכדי.ולדרוםלירושלים

,עויינתפעילותמפניהביתעל

18שלמחלקהאליוהוחשה

ח"הפלמשל"רזרבה"האנשי

.(מילואימניקים:ימינובלשון)

בכפרריכזומצידם,הערבים

שלכוח,ן'דגבית,השכן

בלילשיצא,לוחמיםמאות

ראשונהלהתקפה5.1.48-ה

,זובהתקפה.ל"הקקביתעל

הצליחו,שוטףבגשםשנערכה

קירלפוצץערביםחבלנים

הערביםשלכוחותריכוזינגדתגמולפעולותבמספרהגיבוח"הפלמאנשי.נהרג,ברנדוויןדוד,המגיניםואחדהבנייןשלהתחתונהבקומה

.מוקשיםוהניחומסביבועמדותחפרואנשיה.הגנהשעליוהבנייןאתלבצרהמחלקההחלהבמקביל.בתיםכמהבווהרסון'דגביתבכפר

המוקשיםאחדהתפוצצותבגלל,כהנאומשהעמיחייאיר,מאנשיהםשנייםנהרגו,נפגעיםללאעברושלהםהתגמולשפעולותבעודאולם

.בשטחידיהםעלשהונחו



עיתון ערבי . חסן סלאמה במיפקדתו ליד רמלה
חסן "שפירסם תצלום זה נתן לו את הכותרת 

,  בעיתון אחר". 1948האריה במלחמת –סלאמה 
הגיבור "ניתנה לו הכותרת , שפירסם אותו תצלום

".מפקד החזית הדרומית, סלאמהחסן 
(ויקיפדיה: תצלום)

או,לכבושהערביםשלמאמציהם

,ל"קקביתאת,להרוסלפחות

שמאז,סלאמהחסןידיעלנוהלו

היה1936-ב"הערביהמרד"

נגדהערביםבלוחמיםמהבולטים

.היהודים

סלאמהחסןנמלטהמרדדיכויעם

השנייההעולםובמלחמתמהארץ

אתלנאציםוהציעלגרמניההגיע

אותוקיבלוהנאצים.שירותיו

לידאותווהצניחופתוחותבזרועות

,"אטלס"מיבצעבמסגרת,יריחו

תשתיתלהקמתכנראהשנועד

וערביתנאציתצבאיתלפעילות

המיבצע.בארץהבריטיםנגד

.להימלטהצליחסלאמהאך,נכשל

חזר,ח"בתשהקרבותפרוץעם

צבא"מטעםוקיבלארצהסלאמה

הפיקודאתדאזהערבי"יהאד'הג

החזיתשלהמערביתהגזרה"על

אתהערביםשכינוכפי"הדרומית

לידממפקדתו.והשפלהיפואיזור

את,השארבין,ניהלרמלה

בביתל"הקקביתעלההתקפות

החזיקלאשהואאלא.ן'דג

1948ביוני2-ב:רבזמןבתפקידו

ל"האצעםבקרבסלאמהנהרג

.העיןבראש



:  אלה פני האוייב
מתנדבים ערביים יוצאים  

.ח"לקרב בתש
(.ויקיפדיה: תצלום)



עלשנשענו,הבריטייםוהמשטרההצבא:בולהתחשבצריכיםהיול"הקקביתשמגיני,נוסףעוייןגורםבשטחהיההערבייםהכוחותמלבד

אתלהבטיחכדי,ל"קקביתלפניוחזורהלוךשעברווזחליםשיריוניותשלסיוריםהוציאוהםיוםבכל.ן'דגביתמשטרתשלהטיגארטמיבצר

הסכםהושגהבריטיםבתיווך.ארוכותשעותבמשך,הביתלפניממששיריוניתהציבואףהםלפעמים.ליפורמלהביןהערביתהתנועה

,זאתעם.הלילהרדתעד,זמניתמרגיעהיוםכלליהנותיכלווהמגיניםבכבישמכוניותעלאוהביתעלהתקפהכלתהיהלאהיוםשבשעות

ומפקדולמקוםהגיעמשורייןבריטיטורכאשר,מרץחודשבתחילתאירעכך.נשקחיפושיידיעללמגיניםלהציקבנסיונותהבריטיםהמשיכו

שאנשיו,לוהודיע,דוידזוןיצחק,עתבאותההמגיניםמפקד."לרמלהמיפושנסעבריטימשורייןעלירי":הנימוק.חיפושבבנייןלערוךדרש

–זעלאמהםאיש.כולםאתלחסלואייםהמגיניםאלנשקםאתלכווןלאנשיוהורה,התרתחהבריטיהמפקד.שכזהחיפושלכלבכוחיתנגדו
,אותולחטוףמנסיםשהבריטיםהחששלמרות.המשורייןנורהשממנובפרדסלסריקהאליולהתלוותמדוידזוןביקשהוא.התרכךוהבריטי

לבריטים.ימיםבאותםיהודייםלוחמיםשחבשומהסוג–גרבכובעואפילוכדוריםתרמילי,עיקבותנמצאואכןוכאןלפרדסאיתםדוידזוןיצא

ערביתכיפהבומצאולהפתעתוהגרבכובעלתוךידואתדוידזוןהכניסאזאולם.המשורייןעלירושהיהודיםלטענתםהוכחהזוהייתה

.המקוםאתעזבהמשורייןוהטורהתנצלהבריטיהקצין.פרובוקציההיההיריוכי,היוריםשללזהותםהוכחה–סרוגה

שהוקמה בשנים  , ן'משטרת בית דג
.ן'ליד צומת בית דג1941/2



הנזק שנגרם  : אות לבאות
לבניין בהתקפה הראשונה  
.  של החבלנים הערבים

(ח"ארכיון הפלמ: תצלום)



הנזק שנגרם לבניין מפיצוץ החבית 
,  הראשונה תוקן על ידי קירות לבנים
. שחסמו גם את הכניסה בחזית הבית

(.ח"ארכיון הפלמ: תצלום)



ח"אנשי הרזרבה של הפלמ
.ל"באחת העמדות של בית קק

(.ח"ארכיון הפלמ: תצלום)



נוכח ריבוי המשימות שהוטלו  

,  באותם ימיםח"על הפלמ

נזקקו יחידותיו לכל תיגבור  

על כן הוצאו  . אפשרי

ל  "מבית קק" רזרביסטים"ה

.  ונשלחו למשימות אחרות

במקומם הוצבה מחלקה של  

בפיקוד יצחק  , חטיבת קרייתי

שהוחלפה תוך זמן  , דוידזון

קצר על ידי מחלקה מפלוגה  

בחטיבת  1של גדוד ' ג

מפקד הפלוגה היה  ". גבעתי"

הרפז ולוחמיה היו  ( יוש)יוסף 

שקודם  , צעירים ילידי הארץ

בפלוגה , "הגנה"לכן שירתו ב

כן  . ש הפרוורים"של חי' ט

כללה הפלוגה כמה עולים  

שזכו  , חדשים מבוגרים יותר

".פרטיזנים"לכינוי 

של  " המשמרת הראשונה"

יצאה מבסיס  " גבעתי"אנשי 

לבית הפלוגה בחולות מולדת 

אלה . ל בשני משוריינים"קק

עברו ללא פגע דרך צומת  

למרות שכוחות  , ן'בית דג

שלטו בו ערביים ובריטיים

ונכנסו בשלום למיתחם של  

.ל"בית קק

של  1מגדוד ' חיילי פלוגה ג, המחליפים
מצטלמים ליד אחד  , "גבעתי"

.  המשוריינים שהביא אותם למקום
השני  , תצלום מאוסף יוסף מיוחס)

(.מימין בשורת החיילים בתצלום



.  ל"אל בית קק, מערב-מבט מדרום
בחצר המיתחם נראה אחד המשוריינים  

שבהם הוחלפו המגינים אחת  
כדי לנוח בבסיס העורפי  , לשבועיים

מרחק  –בחולות מולדת , של הפלוגה
.מערב למיתחם-קילומטר מדרום2.5-כ

"(.מערכות"הוצאת : תצלום)



עם  " עשו הכרה"הם , כבר בלילה השני לאחר שלוחמי גבעתי הגיעו למקום

לפנות בוקר נשמעה משאית מתקרבת מצומת בית  5-ב. חבית נפץ ערבית

אך השומרים  , מייד לאחר מכן נפתחה אש חיפוי ערבית על הבניין. ן'דג

תוך שהם קוראים לחבריהם  , בעמדת המרפסת השיבו אש לעבר המשאית

חבלן . אך הפיצוץ לא בא–כל מגיני הבניין מיהרו לעזוב אותו !". חבית"

יצא אל החבית שנותרה בשטח ומצא  , ח שטרם עזב"מאנשי הפלמ

כנראה מפני שנבהלו  –שהערבים השליכו אותה מבלי להצית את הפתיל 

.  מיריות השומרים

, קילו והמגינים תיכננו להשתמש בו200-החבית הכילה מיטען נפץ של כ

.חשף את החבית ופוצץ אותה, אך למחרת בבוקר הגיע למקום סיור בריטי

כי חסן סלאמה החליט למחוק את הבניין באמצעות  , עד מהרה התברר

החבית הבאה בתור  . שיהרסו אותו אגף אחרי אגף, פצצות חבית נוספות

בפברואר והפעם היא הרסה את חזית הבניין עם  27-הושלכה אל הבניין ב

. ששלטה על הכביש, עמדת המרפסת החשובה

אומנם כל המגינים  . בפברואר29-חבית נפץ נוספת הושלכה על הבניין ב

,  יצחק בריסקין, אך אחד מהם, !"חבית"הספיקו לעזוב אותו לשמע הקריאה 

.  וחלק שלם של הבניין התמוטט עליו–מיהר לחזור אחרי ההתפוצצות 

הצליחו לחלץ אותו בחיים ועד מהרה  , חבריו וחיילים סקוטיים שחשו למקום

.  הוא חזר לעמדת השמירה שלו

אלו  . הנזקים שגרמו פצצות החבית הצריכו עבודות תחזוקה בלתי פוסקות

בזכות הסכם ההפוגה היומית שהושג , התנהלו ללא הפרעה בשעות היום

.  עם הערבים בתיווך הבריטים
.אנשי המוצב עוסקים בתיקון נזקים לבניין ולגדרותיו: משמאל

"(.מערכות"הוצאת : תצלום)



חזית הבניין הרוסה  : 1948תמונת מצב בסוף פברואר 
.  לבן עודנו מונף מאחת המרפסות-אך הדגל הכחול, בחלקה

,  אך הדרך הלבנה והצרה העוברת לפני הבית, לא ייאמן
.  אביב ומיפו לירושלים-היא הכביש הראשי דאז מתל

המיבנה שמשמאל לכביש שימש לפני המלחמה כבית  
"(מערכות"הוצאת : תצלום. )חרושת לקמח דגים



ידיעל,הבנייןאתבשלביםלהרוסמנסהסלאמהחסןכי,ההבנהבעיקבות

,הביתבקירבתשלםמוצבלבנות"גבעתי"חטיבתבמטההוחלט,נפץחביות

.כולוהבנייןקריסתשלבמקרהאליולעבוריוכלושהמגיניםכדי

שהחל,"בונהסולל"עלהוטלה,"ומגדלחומה"בסיגנוןשתוכננה,המשימה

צריף,ועמדותבונקריםשלדיכגון,המוצבשלטרומייםחלקיםבבנייתמייד

הכבודהוכלפועלים40למשימהגוייסובמקביל.שירותיםומיתקניאוכלחדר

.ן'דגביתצומתדרך,גדולהבשיירההביתאלמחולוןבמרץ11-ביצאה

.תקלהללאהיעדאלהגיעהוהשיירהלחלוטיןהופתעווהבריטיםהערבים

מתקרבת  " סולל בונה"שיירת 
.ל"לבית הקק "  סולל בונה"שיירת 

.נכנסת למיתחם הבית

התמונות בעמוד זה צולמו על ידי  שתי 
,  יוסף מיוחס במצלמת בוקסה בסיסית
.מה שמסביר את איכותן הנמוכה



המגינים על  " גבעתי"חיילי 
משתתפים בחפירת  , הבניין

.  עמדות המוצב החדש
(.תצלום מאוסף יוסף מיוחס)



מגיני הבניין משלימים בניית  
.  אחת מעמדות המוצב

(.תצלום מאוסף יוסף מיוחס)



אחת העמדות הקדמיות של  
תצלום  . )לאחר השלמתה, המוצב

(.מאוסף יוסף מיוחס



ל לאחר  "מיכלול בית קק
השלמת המוצב שלידו

הוצאת  : תרשים)
"(מערכות"



הקמת המוצב בבית דגן  
"  סולל בונה"מופיעה במאזן 

בתצלום  )1948לשנת 
,  לפי רישום זה(. משמאל

,  המוקף כאן בקו אדום
"  נותן העבודה"שילם 

4340לחברה סכום של 
שהיו  )לירות ארצישראליות 
אז שוות ערך ללירות  

468ועוד (  סטרלינג אנגליות
. תמורת הקמת המוצב, מיל



תגובתו של חסן סלאמה להקמת המוצב הייתה  

למחרת תחילת העבודות  , במרץ13-כבר ב. מהירה

בפיקוד קצין  , הוא שיגר עשרות מאנשיו, על המוצב

.להתקפה מאורגנת היטב על המיתחם, גרמני

לפי התוכנית המקורית של סלאמה הייתה  

ההתקפה צריכה להיפתח בהטעייה על ידי ירי  

כדי למשוך את המגינים  , מערב-מכיוון יאזור שמצפון

בעוד שהכוח התוקף העיקרי נועד  , לכיוון הזה

כוח זה היה מחולק  . מזרח-להגיע אל הבניין מדרום

כיתת רתק של רובאים עם חוליית מקלע  –לשניים 

בליווי חוליות  , וכוח תקיפה שמנה שתי כיתות

לאחר  , "נתקעה"אלא שהתוכנית כולה . חבלנים

עלה על , שהגיע דרך הפרדסים, שכוח התקיפה

ההתפוצצויות  . מוקשים שהטמינו המגינים זה מכבר

וזעקות הערבים הפצועים היפנו אליהם מייד את  

סמל  , שבהוראת מפקדם, תשומת הלב של המגינים

קידמו את התוקפים באש , המחלקה דוד ביטון

.  כדי לחסוך בתחמושת, שקולה ביותר

המשיכו הערבים להתקדם  , למרות איבוד ההפתעה

כי כאשר , הרימון הראשון כמעט גרם לאסון. התחילו המגינים להשליך עליהם רימונים, כשהגיעו כמעט עד לבית החרושת לדיקטיםאך 

חטף את  , את עשתונותיו, כ יעקב ארנון"המ, לא איבד מפקד העמדה, למרבה המזל. הוא נתקל באדן החלון ונפל בחזרה לתוך החדר, הושלך

אולם  . למרות הרימונים הצליחו שני חבלנים ערבים להתקרב עד קיר הבניין ולהניח מטען נפץ לידו. הרימון והשליכו החוצה לפני שהתפוצץ

אחד החבלנים נפצע וחברו גרר . שנמצא בחומת העפר של המוצב" ברן"שלו ואליו הצטרף מקלע ה" סטן"יעקב ארנון ירה בהם צרור ארוך מה

הצטרף לחגיגה ושלח  , שהיה בן למשפחה יקית, המגינים שמעו את המפקד הגרמני זועם ומקלל את החבלנים שנסוגו וארנון. אותו מהמקום

...בגרמנית עסיסית" ברכות"לעברו כמה 

עד כאן הגיעו החבלנים הערבים  
הקיר  : במרץ13-בהתקפה של ה

.האחורי של מפעל הדיקטים
"(.  מערכות"הוצאת : תצלום)



ל לאחר ההתקפה  "בית קק
.במרץ13-של ה

"(.מערכות"הוצאת : תצלום)



עזבוהשחרעלותועםהביתאתלתקוףהערביםחזרולא,הגרמניהמפקדשלזעמולמרות

כלהיולא,זאתלעומת,למגינים.נפצעואחריםושישהמהםשלושהנהרגובוהמקוםאת

.נפגעים

התוקפיםשהותירו,רבשללנמצא,ההתקפהלמחרתבבוקרהמגיניםשעשובסריקה

מבליהתוקפיםידיעלשהושלכורימוניםנמצאוהדיקטיםמפעלשלהקירליד:מאחוריהם

,צרפתייםרוביםשני,נפץחומרשהכילושקיםשני,נפץחומרשלפח,נצרותיהםשהוצאו

.איטלקייםורימוניםהצרפתילנשקכדוריםשלגדולהכמות,צרפתי"שאטו"מקלע

מעברלידמצאומהובמרחקבעיקבותיהםהלכוהסורקים.קרושדםסימנינמצאוהנשקליד

.מחסניתעם,"שמייסר"גרמנימקלעתת,צבריםבגדר

נותרו,הערביתההטעיההתקפתבאהשממנו,המיתחםשלמערבי-הצפוןבשטחגם

שלזהותתעודת,ערבייםכנופיותאנשישלתצלומיםשבוארנקביניהם,מענייניםמימצאים

כיבודקנייתלטובתמייד"הוחרם"הכסף.לירות12...וסלאםבשםעצמושכינה,גרמניקצין

.המגיניםשללמסיבה

מפקד,אבידןלשמעוןכשישהוענק,"שמייסר"לפרט,היחידהלמחסןהוכנסשנמצאהנשק

לנשקו"שמייסר"האתוהפךהזאתהמתנהעלמאודשמחשהואמסופר."גבעתי"חטיבת

.העצמאותמלחמתתוםעדנפרדלאממנו,האישי

:השארבין,נאמרבו,הוקרהמכתבלמגיניםשיגראףהחטיבהמפקד

.'גפלוגה,1גדוד:אל

!ומפקדיםחיילים,חברים

נוסף,ומצריךומיוחדקשהזהתפקיד.ן'דגבביתהקיימתהקרןביתהחזקת...עליכםהוטלה

אתביודענוזהלתפקידנבחרתם.איתנהורוחגופניתסבילותגם,גבוהמלחמתילכושר

התקפותיולמרות,ובהקרבהבאחריותבתפקידועמדתםהטובהומסורתהכוחה,הפלוגה

ועודיוםיבוא."'גפלוגהכבחוריירבו"(:במיליםחיילינואת)יברכובויוםיבוא...האוייבשל

.כולההחטיבההערכתאתבזהקבלו!ובצדק–בגאוהזהעברעלתשקיפו

המפקד  

,  במלחמת העצמאות" גבעתי"מפקד חטיבת 
.מאיר דוידזון, עם סגנו, (משמאל)שמעון אבידן 

(ויקיפדיה: תצלום)

תת מקלע  
"שמייסר"



חסןשלידיואתריפהלאבמרץ13-מההערביתההתקפהכשלון

אנשיואתהוציאהוא,במרץ19-ב,מכןלאחרשבועוכברסלאמה

ההתקפהנפתחההפעם.ל"הקקביתעלביותרהגדולהלהתקפה

ללא,הבנייןלעברנפץחומריטוןבחציעמוסהמשאיתבשיגור

בקירבת.יפ'גידיעלנגררההמשאית.חיפויוללאמוקדםריכוך

הביתלעבראותהכיווןהמשאיתנהג,הגרירהכבלשוחררהבניין

.מהמקוםשנמלטיפ'הגעלוקפץ

,בבנייןהנמצאיםוכל–!"חבית"לקרוארקהספיקבמרפסתהזקיף

.למוצבממנוזינקו,"בונהסולל"שלהפועלים40והןהמגיניםהן

לאמהמגיניםאישאך,בעיקבותיוקרסהביתוכלאדירהיההפיצוץ

כמהעם,ההריסותגלאלמיידחזרביטוןדודהמחלקהסמל.נפגע

כמה.שםשנקברנשקלחלץוכדיכיבושואתלמנועכדי,מאנשיו

.פחותשנפגע,הדיקטיםבמפעלעמדותתפסואחריםמגינים

הבנייןסביבערביותמעמדותעזהרתקאשנפתחההפיצוץלאחר

יוריםכשהם,הבנייןאלמהצומתבכבישלזרוםהחלוערביםומאות

אדםנהרמול.(היהודיםאתהרוג)"יהודאלאטבח"וזועקיםבאוויר

.רימוניםובכמה"סטנים"בחמושים,בלבדלוחמיםשניניצבוזה

עליופתחוואזלקירבתםהגיעהאנושישהנחשולעדהמתינוהם

,והשנייםלרגעההמוןאתעצרהדבר.רימוניםוהשליכובאש

,התאוששהערביהטור.המוצבלתוךנסוגו,אזלהשתחמושתם

יריותשל"פנטזיה"בהאירועאתוחגגהביתהריסותעלעלה

.שעהכחצישנמשכה,באוויר

בהםשהבחינו,מהמגיניםשנייםאך,הבארלעברנפץמטעניעםיצאומהםשלושה.הביתבחצרהבאראתלפוצץהערביםניסוזהבשלב

רימוןרק.התפוצץלאזהאךרימוןהשליךהוא.נתקעזהאך,"סטן"בלעברםלירותניסההמגיניםאחד.בהםלפגועניסו,סמוכהמעמדה

.האחרונהבשנייהנמנעוהפיצוץ–המלאכהאתעשהשני

גל  : ל"סופו של בית הקק
ההריסות שנותר מהבניין לאחר  

19-ההתקפה הערבית של ה
(.מבט מצפון)1948במרץ 

"(.מערכות"הוצאת : תצלום)



ל לאחר הפיצוץ שסילק  "מיתחם בית קק
מצד ימין נראים  . אותו סופית מהנוף

.  שרידי מפעל הדיקטים שנפגע רק בחלקו
"(.מערכות"הוצאת : תצלום)

התצלום בפינה השמאלית  : ההבדל הגדול
נעשה  , בו עדיין נראה הבית, התחתונה

.כמה שבועות קודם לכן, מאותה נקודה
(.ח"ארכיון הפלמ: תצלום)



אתלהשיגעליוהיהכלקודםכי,פשוטהיהלאזה.המותקףלמוצבחטיבתיתתגבורתשיירתבאירגוןמיידשפתח,אבידןשמעון,החטיבה

בתלהמרכזיתבתחנהשהתמקמו,לירושליםהשיירותמלוויאצלאותםמצאאומנםהוא.הקרבלמקוםהתגבורתאתשיביאוהמשוריינים

.השיירהאתלהוציאהיהאפשראזורקלפעולהולהזעיקומהםאחדכלאללנסועצורךהיה.בבתיהםשבתבחופשתהיונהגיהםאבל,אביב

אחד.רימוניםשנילעצמילהפקיעהחלטתי.הסוףשזהחשבתי,מגיעהאינהוהתגבורתחולפותשהשעותכשראיתי"כי,מספרתמרים

הכדוריםמעטאתכי,אשהשבנולאואנחנוהכיווניםמכלעלינוירו.האוייבבידיניפלשלאכדי,עצמיבשביל–ואחדהמכשירבשביל

".לשדרממשיכהואני–אשמשיביםלאכמעטאנחנו,יריותמטחי:הלילהכלעברכך...רימוןלטווחיגיעושהערביםלרגעשמרנווהרימונים

מחוסרנובעהמגיניםשלהדועךהיריכי,הביןהתוקפיםבראששעמדהגרמני

אתם".צעק!"אבודיםאתם"."דקותחמשתוך"להיכנעלהםוקראתחמושת

!"נבה'זלאמנתבהתאםכשבוייםאליכםנתייחס.תחמושתלכםואיןמוקפים

ושעלהערביםבידיליפולעומדכולושהמיתחם,היהנדמהרגעבאותוואכן

,ייאמןשלאמשהוקרהשכאןאלא.בשביליפולהטובבמקרהנגזרהמגינים

Deusבנוסח ex Machina)"בלתימצביםשפותר,)"שבתוממכוןאלוהים

מריםהאלחוטאיםהעבירו,ההתקפהלפני:תיאטרוןבמחזותאפשריים

אלמהבנייןהמשדראתפריסדהוראובן(זיסקיןלימים)ציילינגולד(לה'מיר)

אפשר,ההתקפהשהחלהלאחרמיידוכמעטמהפיצוץניצלהואוכךהמוצב

אלא.דחופהתגבורתולבקשלעורףכךעללהודיעבמאמציםלפתוחהיה

הןקליטהשמנעו,טכניותתקלותשורתבגללהתעכבההזאתשהמשימה

"הקועלעלה"שמי.במולדתהפלוגהבמטהוהןישראלבמקוההגדודבמטה

.בשרונהאזשישב,1גדודשלהקשרקצין,גולדהאכסלהיהדברשלבסופו

שבנהרדיובמקלט,הגדודיתהקשרלמערכתשהקשיב,רדיוחובבהיהאכסל

זמןלאחר.מריםשלהנרגשותלקריאותיהשענההראשוןהואהיהוכך.בעצמו

זמןהיהלאכי,צופןללאלוועניתישאלותלשאולהתחילהוא"ש,סיפרההיא

תחתיונקברשהנשק,כולוונהרסהתמוטטשהביתלואמרתי.לפענוח

למפקדישירותההודעהאתהעביראכסל".תכופהלעזרהזקוקיםושאנחנו

שלוש האלחוטאיות של  
שהצילה  , לה'מיר. 'פלוגה ג

היא הימנית  , את המצב
תצלום מאתר  . )שבהן

(.יחידת סגולה" גבעתי"



כוחלארגן,נאמןיובל,ד"המגסגןהתחילבינתיים

בחר,חנוך,במקוםכים"המאחד.במולדתרגליתגבורת

עללנשיאה,ביניהםוחילקהפלוגהמאנשי18כךלצורך

כדורי1500,רימונים30,פגזים12עם,"2מרגמה,הגב

.לנצוריםוכריכים"סטן"כדורי2500,רובה

להגיע":וברורהקצרההייתהלאנשיםשניתנההפקודה

יצאהכוח."מחירובכלבמהירותהפרדסיםדרךלבית

,המוצבאלהגיעשעהכחציותוךבערב10בשעהבערך

חשש,החדשהמוצבאתהכירלאשעדיין,חנוךאך

עד,הגדרבקירבתאנשיועםהמתיןולכןממוקששהשטח

.פנימהאותםשיכניסוכדי,המגיניםעםקשרשייווצר

החטיבתיתהתגבורתלמולדתהגיעהשעהבאותה

מפלוגהלוחמיםכעשריםעםמשורייניםשני:הראשונה

המשורייניםעלומכאן.וולנברגיעקבפ"הסמבפיקוד',ב

למוצבלהתגנבוניסון'דגביתצומת-ראשוןכבישעל

אותםדחפוויושביהםכובוומנועיהםאורותיהם.בהסתר

אלהכלקפצוכאן.הצומתאלקלבשיפועהיורדבכביש

והןהמשטרהמבנייןהןשבאה,ביותרכבדהבאשנתקלוהםשאזאלא.בדהרההצומתאתלעבורוניסומנועיהםאתהפעילו,הרכבים

להצטרףכדי,הצומתאלבחזרההכבישעללרוץל"קקביתמתוקפיחלקהחלו,היריותלשמע.הצומתלידבמיבניםשנמצאוערבייםמכוחות

עםקשר,המוצבלידשהמתינה,הרגליתהתגבורתמפקדיצר,התוקפיםשלהאשעוצמתכשפחתה.הוקלהמוצבעלוהלחץ–"חגיגה"ל

.גוועההערביתוההתקפהעזהבאשפתחוהמגינים,מיידחולקהשהובאההתחמושת,בגדרפתחאלהבאיםאתכיוונואלה.המגינים

האשעוצמתנוכח.בהםהנהיגהעלהכבידוהדברביריותנוקבומצמיגיהםכמה.בעייתילמצבבצומתהמשורייניםשנינקלעוזאתלעומת

.מולדתלעבר,לאחורולחזורהצומתכיכראתבמהירותלהקיףלנהגיםהורההוא.לוותרהתגבורתמפקדנאלץהערבית

למרבה.הכלליתהתמונהאתולשנותלמוצבלהגיעהרגליתלתגבורתשאיפשרהוא,נכשלשכביכול,הפריצהשנסיון,התבררבדיעבד

.גגותיהםדרךלתוכםשחדרומקליעיםנפצעוהמשורייניםמנוסעיארבעהורקלמגיניםהרוגיםהזההקשההקרבבכלהיולא,ההפתעה

עוצמת האש הערבית שהונחתה על שיירת  
230בו נספרו , התגבורת ניכרת במשוריין זה

.שלא חדרו לתוכו–פגיעות קליעים 
(.ארכיון משרד הביטחון: תצלום)



שרידי אחת משתי המשאיות  
הערביות שפוצצו כאשר ניסו להביא  

. ן'תגבורת מיאזור לבית דג
"(.מערכות"הוצאת : תצלום)תצ)

במולדתהעורפילבסיסהגיעה,מכןלאחרמהזמן

,משורייניםבשלושהלוחמים25:נוספתתגבורת

מפקד.החטיבהמפקדידיעלהםגםשאורגנו

ההתקפהכיידעכבר,רייזאליעזר,התגבורת

.הוסרון'דגביתבצומתוהחסימותנבלמההערבית

,בכבישמהירהבנסיעההמוצבאללפרוץהחליטלכן

,בוקרלפנות2-בלדרכהיצאההשיירה.הצומתדרך

כלללאלמוצבהגיעהקצרזמןותוךבמהירותנסעה

אתהשיירהאנשיתיגברודקותתוך.הפרעה

-הדרוםבעמדה"בראונינג"מקלעהציבוהם.המוצב

השיירהמפקד.האחרותבעמדותוהתפזרומזרחית

,"ברן"במקלעחמוש,אחדמשורייןהציבאף

.רמלה-יפומכבישלמוצבהגישהבמסעףלחסימה

כאשר,מיידכמעטהוכחהאלהצעדיםשליעילותם

לביתמיאזורלעבורניסתהערביתתגבורתשיירת

שנסעו,ערביםלוחמיםעמוסותמשאיותשלוש.ן'דג

ביתשלההריסותחסמובולמקוםעדהגיעו,בראש

זהששטחאלא.בשטחמחסהלמצואכדימהןקפצוונוסעיהןהמשאיותעלמהמוצבאשנפתחהזהברגע.נעצרווכאןהכבישאתל"קק

שפוצץ,"(פושקה)"פוזרסקי.אהחבלןלתמונהנכנסכאן.המשאיותאללחזורניסוהם,הקשהבדרך,הנמלטיםזאתוכשגילוממוקשהיה

נוסעיעללהגןכדילהתארגןניסויאזורהסמוךהכפרערביי.הצומתלעברהכבישעלבריצהלהימלטנאלצווהערביםמהמשאיותשתיים

.עקבותיהםעלחזרווהערביםטנקיםשכלל,ממונעבריטיטורהופיעלפתעאבל,השיירה

הטורמפקדעםביחדשםוהצטלםהביתהריסותעלממפקדיהםאחדטיפסהבריטיםובחסותניצחוןתחושתלשדרניסועודהערבים

הולםסיוםאקורדזההיה.לבן-הכחולהדגלאתשםותקעההריסותגלראשאלטיפס,המוצבממגיניאחדקפץשאזאלא.הבריטי

כשלונםאת.המיתחםאתלתקוףהערביםעודחזרולא,המערכהלקחינוכח:כןעליתר.ל"הקקביתעלביותרהגדולההערביתלמיתקפה

...ישראלמקווהאלמהמוצבשכרומינהרהבאמצעותאדירהתגבורתקיבלושהמגינים,בכךתרצו



,עזרהלהזעיקנחישותהבזכות,לה'מירההייתהמהקרבכגיבורהשיצאהמי

מהשבחיםהתנערההיאאבל.בהםשנתקלההטכנייםהקשייםכללמרות

לחופשהיצאההיאהקרבאחרייומייםכי,סיפרהשניםלאחר.בהםשהוצפה

לא.אותיומהלליםומשבחיםשליהגבורהמעשהעלמדברים"ש,להאמרואביה

לאחר".גבורהמעשהשעשיתיבמהראיתילאכי,לדבריוברצינותהתייחסתי

.לפלוגהמשםלחזורכדי,בחולוןהחטיבהלמטהלה'מירהנסעהימיםכמה

בשעתהגעתי":דבריהואלה.אותההדהימה,שםזכתהבההפניםקבלת

,שריקהעלייהתנפלה,לאאולהיכנסאםמהססתאניובעודהצהריםארוחת

ואחריההתפעלותוקריאותוחיבוקיםבנשיקות,שלנוהגדודבנותעלהאחראית

בזכותך.נהדרתהיית,לה'מירה,לה'מירה':שליוהחבריםהחברותכלכךנהגו

הבנתיאזרק.רגילבלתימשהושעשיתיתפסתילאכןלפני...'ההתקפהנהדפה

עם,החטיבהבעיתוןעלייוכשכתבו.והתביישתי-גבורהמעשהלישמייחסים

"...הגליוןאתביקשתילאאפילו',שלנולה'מירה'הכותרת

הוא".המחלקהמפקד,(און-ביתלימים)ביטוןדוד?לדעתה,גיבורהיהכןומי

היההוא.הרוחותאתועודדפקודותנתן,האשבתוךלעמדהמעמדההתרוצץ

!"הבנות,אנחנובייחוד.כולםאותואהבוכמה.נהדר

לכיתתמינהליתמבחינההשתייכהמריםכי,להזכירהראוימןזהבהקשר

,מהןשלוש.אביביות-תלצעירותעשרבתחילהשמנתה',גפלוגהשלהבנות

ביתשלבמטבחעבדווהשאראלחוטאיותהיו,הקודםבדףמופיעשלהןשתצלום

השתתפוואףבמרפאה,הנשקבמחסן,במולדתהעורפיהבסיסושלל"קק

כית"המ,אגב.ל"קקלביתממולדתהגישהדרךלאבטחתבסיוריםכלוחמות

יוש,הפלוגהלמפקדנישאההימיםשברבות,(ארליךרחל)לה'רחהייתהשלהן

.הרפז

(  משמאל)סמל המחלקה דוד ביטון 
משחזר עם אחד מאנשיו  את שובו  

כדי לחלץ  , ל לאחר פיצוצו"לבית קק
.נשק ותחמושת שנקברו בהריסות

"(מערכות"הוצאת : תצלום)



פטרול של  : נוכחות בריטית
רגימנט לינקולנשייר ממתין  

.להתפתחויות בשטח

אחד מספיחי הקרב היה  

דרישה בריטית למקם  

יחידה צבאית בבית  

במקביל  , ל עצמו"הקק

כדי להגן על  , לכוח היהודי

התנועה של כוחותיהם  

בכביש ולמנוע נזק לקווי  

.  הטלגרף העוברים לידו

מחשש שהבריטים יסלקו  

את הכוח היהודי כליל  

אם ייענו בסירוב  , מהמקום

להסדר  " הגנה"הסכימה ה

זה והבית היה המקום  

היחיד בארץ שבו ישבו  

באותו מוצב יהודים  

למרות כל . ואנגלים יחדיו

החששות הסתדרו שני 

הצדדים היטב זה עם זה  

ובמשך הזמן נוצרו יחסי 

ידידות בין המגינים  

היו  . היהודיים לבריטים

אף בריטים שהציעו  

לערוק על נשקם וזחליהם  

אך זה  –" הגנה"לשורות ה

.לא קרה בסופו של דבר



הייתה,לחלוטיןנהרסעצמול"קקביתכיאף

כי,לערביםכישלוןבגדרעליוהגדולהההתקפה

כבישעללשלוטהמשיךהביתעלשהגןהכוח

כינראה.התבססשבוהמוצבמתוךרמלה-יפו

הכוחאתלסלקיוכלשלא,הביןסלאמהחסן

.מצורעליולהטילניסהולכןמהמקוםהיהודי

תעלותידיעלנחסםן'דגבית–ראשוןכביש

מוקשיםהניחוגםהם.לרוחבוהערביםשחפרו

אספקההובאהשדרכםבפרדסיםומארבים

המקלעןנהרגאלהמהיתקלויותבאחת.למוצב

.נוספיםמגןאנשינפצעוובאחרותאשכנזיאהרון

חסןשל"הברבורשירת"הייתהזאתאולם

במהלך,במאי1-ב:זהבאיזורואנשיוסלאמה

לכפר"גבעתי"שלפלוגהיצאה,"חמץמבצע"

,(חולוןשלבשטחההיוםהכלול)יאזורהפורעים

לביתאביב-מתלוהדרך-קרבללאאותוכבשה

,יפוכניעתלאחריום.לרווחהנפתחהל"קק

.ן'דגביתמשטרתאתהבריטיםפינו,במאי14-ב

אךבמקוםלהתבססניסהאומנםערביכוח

נפץמטעןמטמיןכשהוא,נסוגקצרקרבלאחר

עברבזאת.התפוצץלאהמזלשלמרבה,גדול

כל חורבותעלעלוהפלוגהלוחמי.ל"קקביתשלהמיתחםבהגנת"גבעתי"של1מגדוד'גפלוגהשלתפקידהתםכך.יהודיותלידייםהאיזור

חדשותלמשימותויצאוקשישיםאנשיהשרוב,(משמרחיל)מ"חיליחידתאותומסרוהם.קצרבטקסמהמקוםנפרדושם,הגנושעליוהבית

.בדרוםהפולשהמצריהצבאובהדיפתלירושליםהדרךבפריצתלהםשיועדו

,  יוסף מיוחס: שנה אחרי הקרב70
ליד שרידי  , ח"ל בתש"ממגיני בית קק
כיום מתוחזק האתר  . הבניין שעליו הגן

על ידי עיריית ראשון לציון ומהווה פינה  
.44ירוקה ונאה  לצד כביש 
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