 70שנים למדינת ישראל ,לצה"ל ולמלחמת העצמאות.
מתש"ח לתשע"ח סדרת הרצאות וטיולים של אריה יצחקי
ההיסטוריון הצבאי אריה יצחקי שהוא מטובי המומחים בארץ להיסטוריה של מלחמת
העצמאות ,כתב מחקרים מסווגים בנושא ,בעת עבודתו במח' היסטוריה במטכ"ל.
מתוך כארבעים הספרים שכתב וערך שמונה הם ספרי יסוד לשנת ה:70 -
א .יצחקי כתב את כל פרקי מלחמות ישראל בשלושת הכרכים של "אטלס כרטא
לתולדות מדינת ישראל".
ב .לטרון --המערכה על הדרך לירושלים -שני כרכים
ג .דרך בורמה
ד 222 .הימים של כפר דרום בתש"ח -שיא הגבורה במלחמות ישראל.
ה .גבורת משמר הירדן 1948
ו .בעקבות לוחמים – ארבעה כרכים
ז .חטיבת הנגב מפלמ"ח ועד היום-בהוצאת ותיקי החטיבה.
ח .גדוד  – 21בעקבות לוחמים –בהוצאת מפקדי הגדוד.
לרגל שנת ה 70 -למלחמת העצמאות מציע אריה יצחקי סדרה של הרצאות וטיולי שטח
המתארים את המלחמה בפירוט מרתק ,כולל נתונים מסווגים שהותרו עתה לפרסום
לראשונה.
הרצאות על מלחמת העצמאות
 .1מלחמת "מעטים מול רבים"  -האמנם?
 .2ירושלים בתש"ח  -העיר שחולקה לה יחדיו ,המזימה והלחימה
 .3מיתוס דיר יאסין – מה אירע באמת בקרב על דיר יאסין באפריל 1948
 .4כל האמת על פרשת אניית האצ"ל אלטלנה -יוני 1948
 .5למה פורק הפלמ"ח חוד החנית של צה"ל במלחמה?
 .6הבכייה לדורות – האם אפשר היה לשחרר את כל ארץ ישראל בתש"ט – ?1949
 .7הנכבה של  -1948הייתה או לא הייתה?
הרצאות שהם גם מסלולי טיול
 .1מי כבש את יפו באפריל – מאי ?1948
 .2המיתוס של לטרון – מה קרה בעמק איילון שהפך לטראומה של מלחמת העצמאות
=בעקבות  5ההתקפות המיתולוגיות של צה"ל על מתחם לטרון  :מאי -יולי 1948
" .3מות לפולש" המערכה נגד צבא הפלישה המצרי במלחמת העצמאות (יד מרדכי,
גשר עד הלום ,ניצנים ,עיבדיס ,צומת גבעתי)
 .4קרבות רמת יוחנן באפריל  = 1948שהביאו ל"ברית החיים " עם העדה הדרוזית

 .5מבצע "בן עמי" – הקרב על הגליל המערבי ,משיירת יחיעם ועד כיבוש עכו
 .6צפת בתש"ח=" הנס והמעשה " במבצע "יפתח"
 .7אחרונים על הרכס – בלימת הפלישה של צבא לבנון מנבי יושע ועד מלכיה
 .8ההגנה על צינור הנפט – בלימת הצבא העיראקי במרחב שבין גשר לג'נין
 .9מבצעי "נמל" ו"שוטר" – הקרב על חוף הכרמל והמשולש הקטן ,האם היה טבח
בטנטורה?
".10על משמרות"= המערכה על משמר הירדן ובלימת הפלישה הסורית (מבצע
ברוש)
" .11שיא הגבורה במלחמות ישראל" –  222הימים של קיבוץ כפר דרום בתש"ח.
 .12עד דגל הדיו – מבצע "עובדה" ,טיול ג'יפים מהמכתשים לאילת בציר ההתקדמות
של חטיבת הנגב פלמ"ח.
בעקבות לוחמים –  3טיולי מור"ק ייחודיים בלילה
" .1עד הכדור האחרון" – בעקבות הל"ה מהרטוב עד גבעת הקרב -הסיפור האמיתי
ללא כחל וסרק
 .2איך מכניעים "מפלצת"? –  7פעמים בלילה ופעם ביום .כיבוש מצודת משטרת
עראק סוויידאן ,היעד הקשה ביותר לפיצוח במלחמת העצמאות
 .3ירח בעמק איילון -לטרון  5פעמים =הטראומה של תש"ח ,טיול לילי לאור הירח
בו יפוצח "האבא" של כל המיתוסים.
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