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תקצירי הספרים המוצעים

מלחמה משלו / אורי בר יוסף

חיל האוויר שיצא למלחמת יום הכיפורים נחשב לטוב מסוגו בעולם. בשנים שקדמו למלחמה הוא קיבל
1967ביוניניצחשבאמצעותםהמיושניםהמטוסיםרובאתמשירותהוציאהביטחון,מתקציבכמחצית

והכפיל את מספר מטוסי הקרב שלו. טייסיו היו עתירי ניסיון מבצעי ואלופי העולם בהפלות מטוסים.
לכול היה ברור שאם תפרוץ מלחמה, חיל האוויר לא רק יביס את יריביו הערביים, אלא גם יסלול את

הדרך לכוחות היבשה.
ציפיות אלה נכזבו. בימי המלחמה הראשונים והקשים ביותר חיל האוויר סייע באופן חלקי בלבד לכוחות

היבשה, וכמעט עד סוף המלחמה הוא לא הצליח לממש את מלוא יכולותיו ולתרום באופן משמעותי
להשגת הניצחון. השאלה מדוע זה קרה לא קיבלה תשובה מלאה עד היום. היא נותרה חור שחור

בהיסטוריה של המלחמה.
מלחמה משלו הוא המחקר הראשון שמתאר ומנתח את הדרך שבה פעל חיל האוויר לאורך כל

המלחמה על סמך תיעוד מקורי מדיוני הקבינט, המטכ"ל ומטה חיל האוויר ופירוט תוכניות החיל
ומבצעיו בפועל. אורי בר־יוסף מציג את השורשים והסיבות להתנהלות החיל ושופך אור על החמצותיו

הגורליות.
_ הכאוס שיצרו פקודותיו המבולבלות של מפקד החיל בתחילת המלחמה.

_ הפסקת מבצע "תגר", להשמדת מערך הטילים בתעלה, כישלון מבצע "דוגמן" להשמדת מערך
הטילים בגולן והשלכותיהם.

_ הדבקות במבצעי "נגיחה" לתקיפת שדות תעופה, למרות תועלתם המצומצמת.
_ התרומה השולית של חיל האוויר לקרבות המרכזיים במלחמה.

_ מחדל אי־תקיפת כוחות המשלוח העיראקיים לאורך כל המלחמה.
_ התקיפה ההרואית של המטכ"ל הסורי מול השפעתה המינורית.

_ הדיווחים המסולפים של מפקד חיל האוויר לרמטכ"ל על כוחו של החיל.
מלחמה משלו הוא קריאת תיגר על הגרסה של חיל האוויר למלחמה. זהו מחקר מטלטל ופורץ דרך.

פרופסור (אמריטוס) אורי בר־יוסף לימד במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת חיפה. מלחמה
משלו הוא ספרו השמיני.

מנהיגות במעגלי החיים / אביגדור קהלני

מהו סוד יכולתו של המנהיג להניע אנשים לעבר מטרה נכספת או יעד מבוקש?
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לאילו כלים הוא זקוק כדי להוכיח את יכולתו לאנשיו, עד שיידעו כי הוא האיש שבדרכו ילכו? אביגדור
קהלני מתמודד בספרו זה עם סוגיית המנהיגות על רוב פניה. הוא פורס את הבסיס לתורת המנהיגות

מכל הסוגים תוך הסתמכות על דוגמאות רבות מניסיונם של מנהיגים לאומיים, מפקדים ומנהיגים
צבאיים, ומנהלים ומנהיגים מכל צבעי הקשת.

אביגדור עבר את כל שרשרת הפיקוד בצה"ל עד דרגת תת אלוף, וקיבל ציונים לשבח על פיקוד
ומנהיגות. כאזרח מילא תפקידי ניהול בכירים בעיקר בתחום החינוך. בפוליטיקה כיהן כחבר כנסת

ולאחר מכן כשר לביטחון הפנים. קהלני, עתיר ניסיון בהנהגת אנשים ובהנעתם, מבקש בספר זה לתת
בידי בני דור המנהיגים הבא את הכלים להשגת המטרה בכל מצב, ומורה להם כיצד לטפח את

כישוריהם כדי שישכילו להניע את אנשיהם בבטחה לעבר פסגות של הישגים.

קיפניסיגאל/למלחמההדרך-1973

האחרונות".בשנים1973עלשנכתבביותרהחשוב״הספר

אמיר אורן, קול ישראל

"הספר הזה גורם טלטלה לכל מי שקורא אותו".

רונן ברגמן, ידיעות אחרונות

"אינו מומלץ לישראלים בעלי לב חלש שאיבדו את יקיריהם במלחמת יום הכיפורים... ספרו של יגאל
קיפניס מוכיח שהישראלים הם אלה שלא יחמיצו שום הזדמנות להחמיץ הזדמנות".

עקיבא אלדר, הארץ

"למרות שהייתי בתקופה ההיא בצוותו של קיסינג'ר... ידעתי שבעניין הישראלי הוא טיפל כמעט באופן
פרטי... לא כל פרטי השיחות נרשמו בפרוטוקול האמריקאי. לעומת זאת שגרירי ישראל נהגו לדווח

לראש הממשלה בפרוטרוט על מה שהתרחש במפגשים, וקיבלו את תגובותיה שחשפו הנחיות
מפורטות. אלה משאבי המידע שעליהם קיפניס מתבסס".

פרופ' ביל קוונדט

יוםלמלחמתשהביאהמדיניהמחדלעומקאתקיפניסיגאלד"רחושףלמלחמההדרך,1973ב־
הכיפורים, מחדל חמור פי כמה מעיוורונם של אנשי המודיעין, שעד היום הוטלה אשמת המלחמה על
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כתפיהם. התמלילים הסודיים, המתפרסמים במלואם לראשונה במהדורה החדשה, מכניסים את
הרוגים.2,600מ־ביותרלישראלשעלההאיוולתלמצעדאילמיםכעדיםגולדה,שללמטבחההקוראים

ד"ר יגאל קיפניס הוא היסטוריון, בעל תואר ראשון בהנדסה אזרחית מהטכניון ובעל תואר שני ושלישי
בלימודי ארץ־ישראל מאוניברסיטת חיפה.

ההיסטוריהאתשבחן),2009(מאגנס,וישראלסוריהביןהגולןכמפלצת,שהיהההרספריו:בין
תהליכיעל),2022(דביר,למלחמההדרךלבנון,-1982ו־החדשה,בעתהגולןשלוהיישוביתהמדינית

קבלת ההחלטות בצד הישראלי, לפני מלחמת לבנון הראשונה ובמהלכה.

יגאל קיפניס הוא חקלאי וחבר מושב מעלה גמלא ברמת הגולן.

אביטל-אפשטייןגדעון/הזיכרוןעלהקרב-1973

מדוע לא נמצא בירושלים או בתל־אביב רחוב מלחמת יום הכיפורים? היכן נחבאת סמטת 'החווה
הסינית'? לאן נעלם מעלה עמק הבכא? מדוע עד היום, ארבעים שנה לאחר המלחמה, שמה עדיין

מעלה בנו תחושת אי־נחת? האם זה משום שעד היום לא הוסכם בינינו כיצד לעזאזל היא הסתיימה?
ניצחנו? הפסדנו? גם וגם? מדוע עדיין אופפת אותנו הטראומה?

בספר מעורר מחשבה זה יורד המחבר לעומק נפשה של החברה הישראלית. תוך מסע מרתק בספרות,
שירה, ספרי ילדים, קולנוע, ספרי לימוד, רדיו, טלוויזיה, פזמון, כתבי־עת צבאיים, עיתונות, אלבומים
תקופתיים, ביוגרפיות וספרי זכרונות, הוא בוחן כיצד באה לידי ביטוי מלחמת יום הכיפורים בתרבות

שלבקרביהמטפלהואללב,נוגעיםאישייםסיפוריםבשילובובישירות,באומץ.1973מאזהישראלית
המלחמה, ומתמודד עם שאלות מפתח התלויות ועומדות עד היום, ובהן:

• ֵאילו משקעים הותירה מלחמת יום הכיפורים בזיכרון הקיבוצי הישראלי?

• מי הם גיבוריה האמיתיים ומה תפקידם של שבויים, נעדרים והלומי־קרב בסיפור?

• איזה מהפך חל בדמותה על ציר הזמן?

• האם היא נתפסת כאירוע מכונן או כעוד מחדל בתולדות המדינה?

'החווהבקרבותולחםבמלחמה890גדודשלהמודיעיןכקציןשירתאביטל־אפשטייןגדעוןד"ר
הסינית'. לאחר שנים ארוכות שבהן ניהל משרד עורכי־דין מוביל, ויתר על עיסוקו כדי לחקור לעומק את
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החוויה המעצבת שלו: מלחמת יום הכיפורים. כיום הוא מלמד היסטוריה, אזרחות ואתיקה במכללת
סמינר הקיבוצים.

).INSS(לאומיביטחוןלמחקריהמכוןמטעםלשבחבציוןזכהזהספרנכתבשעל־פיוהמחקר
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אזרןכוכבי/המפרץ״״אביריפלגת-915פלגהתולדות
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איך בארץ ישראל אדמה נגאלת / יוני נוקד

לצורךרבותקרקעותרכשויהודיםוהשנייה,הראשונההעליותבתקופת,1914-1882בשנים
התיישבות. ספר זה עוסק בכמה שאלות, שעולות ממהלך זה:

• האם החוקים והשלטונות העותמניים הקשו על רכש קרקעות ארץ ישראל על ידי יהודים?
• אילו גורמים נוספים השפיעו על רכישת המקרקעין?

• האם יהודים רכשו את כל הקרקעות שניתן היה לרכוש בארץ באותה תקופה?
וברקע כל עיסוק בקניית אדמות בארץ ישראל מהדהדת שאלה נוספת: האם היהודים שהגיעו ארצה

בתקופות העליות הראשונה והשנייה רכשו קרקעות או גזלו אותן בעורמה ונישלו את הפלאחים שישבו
עליהן ועיבדו אותן?

שאלות אלה, כמו גם תשובות להן, טעונות באמונות, אידיאולוגיות, השקפות פוליטיות ומיתוסים ציוניים
ופלסטיניים; לכן ניסיון לחקור ולברר את התשתית העובדתית קשה, כמעט בלתי אפשרי, ומזמין

דה־לגיטימציה ותיוג מימין ומשמאל. חרף המכשולים האלה, המחבר בחן את השאלות הנידונות וניסה
להשיב עליהן תשובות עובדתיות, בניסיון לפלס דרך בסבך הרגשות ומשאלות הלב ולהתקרב לאמת.

הספר מבוסס על מחקר אנליטי, שעוסק בבחינת נתונים שנכתבו ופורסמו בעיתונות, בספרות
התקופה ובמחקרים ראשוניים. הנתונים, שכוללים כמעט את כל עסקאות המקרקעין שנעשו בארץ

ישראל בתקופה הנידונה, קובצו, נבחנו, נותחו ואורגנו לתמונת מציאות. והמסקנות מפתיעות.

מסתבר שחוקי המקרקעין העותמניים, בשונה מהדימוי המסואב שלהם, היו מתקדמים, הגיוניים
ונאורים. חוקים אלה אפשרו את רכש הקרקעות על ידי יהודים חרף המדיניות המשתנה של השלטונות

העותמניים. לעיתים פעלו השלטונות ברוח החוקים ולעיתים נגדם אך היו אחראיים מספיק להבין את
החשיבות שבחוקים טובים קבועים ויציבים, ונשמרו לא לשנות אותם חדשות לבקרים ממניעים

פופוליסטיים או אינטרסנטיים. בסופו של דבר, החסם העיקרי לרכישת קרקעות ארץ ישראל לא נבע
מהשלטון העותמני המרכזי והמקומי, גם לא מהתנגדות חלק מהאוכלוסייה המקומית, אלא מחוסר

נכונות של יהודים לרכוש קרקעות וכן מחוסר תקציב.

הספר מיועד למי שמתעניין בתולדות ארץ ישראל כמו גם לחוקרים, שמאי מקרקעין ועורכי דין, שעניינם
רכש מקרקעין, חקיקה ופסיקה בתחום המקרקעין בתקופה העותמנית.

על המחבר
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המחבר, ד"ר יוני נוקד, עסק שנים רבות בתחום המקרקעין במסגרת עיריית ת"א-יפו ועבודתו התבססה
הספר.1858משנתהעותמניהקרקעותמחוקהחלישראל,בארץתקפיםשהיוהמקרקעין,חוקיעל

נכתב על בסיס עבודת הדוקטורט שלו באוניברסיטת בר־אילן. ספרו הראשון 'לגעת בעצב החי'
לאחריה.החלליםובמשפחותהכיפוריםיוםמלחמתבזמןבחייליםבטיפולהתמקד),2000(מערכות,

זהו ספרו השני.

בוימפלדמאירדר׳/כרכים)2(הקריםלמיםקפיצה

שקדמובשניםהבריתוארצותמצריםישראלביןהמדינייםהמגעיםכרכים,2הקרים,למיםקפיצה
שיחותהפרה,אש,הפסקתרוג'רסיוזמתבוימפלד.מאירמאת19701973הכיפוריםיוםלמלחמת

יארינג ביקור סאדאת במוסקבה, ביקור רוג'רס וסיסקו בקהיר ובירושלים, ביקור סאדאת במוסקבה
ותוצאותיו, קיסינג'ר, באדאת מחליט על סילוק הנוכחות הצבאית הסובייטית ממצרים, מפגשים, הדיון

עמודים.647מפתחוהשלכותיו,באו"םהבטחוןבמועצת


