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עמירם אורן

צבא וארץ במדינת ישראל-
שימושי הקרקע של צה"ל ממלחמת העצמאות ועד מבצע "קדש" )(1956 – 1948
עבודת דוקטורט ,החוג לגיאוגרפיה ,אוניברסיטת חיפה2003 ,

נספחים
לפרק 1
 .1הכוח הצבאי הבריטי המבצעי בא"י בשלהי  1947משימותיו ופריסתו
 .2מחנות הצבא הבריטי בחלוקה לפי מחוזות
 .3מתקני חיל האוויר המלכותי
 .4פריסת תחנות משטרה "מצודות טיגרט"
 .5סדר כוחות ה"הגנה" בדצמבר 1947
 .6סדר כוחות ה"הגנה" וארגונם המרחבי בתחילת אפריל 1948
 .7מערכי ה"הגנה" ותשתיותיהם בתחילת המלחמה
 .8המשא ומתן לרכישת המחנות הבריטיים והיערכות להשתלטותם
 .9משימות חטיבות ה"הגנה" בתוכנית "ד'"
 .10הקרבות והמבצעים אפריל – מחצית מאי  1948והכוחות שהשתתפו בהם
 .11סדר הכוחות והיערכותו המרחבית ערב הפלישה
 .12הפריסה עיקרית של ה"הגנה" ערב הפלישה
 13הפריסה והיערכות בקרבות בלימה
 .14סדר הכוח הלוחם בימי הפוגה ראשונה
 15הפריסה והיערכות בהפוגה הראשונה
 .16מהלכים טריטוריאליים בקרבות "עשרת הימים"
 17שינוי הפריסה והיערכות בתחילת הפוגה השניה
 18סדר הכוחות לאחר קביעת החזיתות והמחוזות
 19הפריסה במרחבי החזיתות מספטמבר 1948
 20ההיבט טריטוריאלי של מבצעי ההכרעה
 .21הפריסה והיערכות בחזית הדרום בנובמבר 1948
 .22סדר הכוחות בדצמבר 1948
 .23השינויים בפריסה והיערכות בדצמבר 1948
 24תשתית מחנות של מערכי וחיילות צה"ל
 .25מצודות טיגרט ומבני ממשלת א"י בהחזקת צה"ל בשלהי 1948
 26הפריסה המרחבית של מחנות צה"ל
 .27מחנות גדולים בחזקת צה"ל לקראת סוף המלחמה

לפרק 2
.1
.2
.3
.4
.5

הרכב החדש של החטיבות מראשית 1949
הפריסה והיערכות בראשית 1949
הרכב חטיבות חיל הרגלים שנקבע באפריל 1949
הפריסה והיערכות במאי 1949
חטיבות המילואים שנקבעו במאי 1949
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הפריסה והיערכות לאחר קביעת המפקדות המרחביות
הצעה לארגון משמר הגבולות – יוני 1949
מבנה הכוח הסדיר שנקבע ביולי 1949
מיקום החטיבות הסדירות וגדודי המשמר בשלהי 1949
סיכום השינויים במערך המחנות במהלך 1949
חיל האוויר ותשתיותיו
מתקני ותשתיות יחידות חיל הים
פינוי נכסים ומתקנים בערים
מחנות פינויים ברשות צה"ל במחצית 1949
מחנות שהועברו לסוכנות היהודית לקליטת עליה
הפריסה המרחבית של יחידות ומחנות בשלהי 1949
הצעות צה"ל לסלילת כבישים בנגב
הצעת אגף התכנון לסלילת כבישים בשולי וספר הגליל שהועברו להתייחסות צה"ל סוף 1949
תקציב מע"ץ לשנת  1) 1949אפריל  31 – 1949מרס  (1950לסלילת כבישים ארציים חדשים
מעורבות צה"ל בהרחבת השימוש ברכבת
גשרי ביילי

לפרק 3
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צה"ל בשלהי ) 1950לא כולל את מערך הדרכה חיל האוויר וחיל הים(
סדר הכוחות המתוכנן עד 1952
שינויים עיקריים במערך המחנות ב1950-
הצעת ראש אגף נכסים לניהול נכסי מערכת הביטחון
ההבדלים המשפטיים בחוקי מקרקעין
המחנות שפונו ונמסרו ע"י צה"ל עד מחצית 1950
מחנות הצבא הבריטי בשימוש צה"ל בקיץ 1950
הפריסה המרחבית של המחנות והמתקנים בשלהי 1950
בקשות צה"ל לקרקע ב1950-
שטחים נדרשים עבור מתקנים צבאיים בין דצמבר  1950ודצמבר 1952
בקשות נוספות של צה"ל להקצאת מקרקעין שהועברו במהלך 1951
שינויים בתשתית המחנות 1952– 1951
מחנות הגדולים והעיקריים בשלהי 1951
תקציב בינוי לשנת עבודה  1952/53להחזקת הקיים ובינוי חדש
קביעות ה"ועדה לתכנון אכסון לשלוש שנים" החל משנ"ע 1953
מתקני אימונים ,שטחי אימונים ומטווחים )(1952 – 1950
גושי מערך הגנה מרחבית ב1951-
הדיון על קביעת מיקום נמל מים עמוק
המחלוקת בין גורמי מטכ"ל על ייצוג צה"ל בוועדות המחוזיות
מעורבות צה"ל בפעילות מועצת תכנון העליונה
תוכניות צה"ל וסדרי עדיפויות לסלילת כבישים

III

לפרק 4
 .1הדיונים ,החלטות ומימוש המשך בניין הכוח והתעצמותו )(1954 – 1953
 .2פריסת פלוגות משמר הגבול שנקבעה באפריל 1954
 .3תכנון מערך כוחות היבשה צה"ל לשנת  1960כפי שנקבע ביוני 1954
 .4הרכב סדר הכוחות המורחב לשנת 1958
 .5שינויים בתשתית המחנות 1956 – 1953
 .6אבטחת מתקנים עיקריים 1956 – 1954
 .7בקשות להקצאת והפקעת קרקע עבור צה"ל
 .8שטחי אימונים שנקבעו כחיוניים ונדרשים לצה"ל במרס 1953
 .9מרחבי טיסת אימוני חיל האוויר ומטווחים לירי בקרקע
 .10סיכום המלצות ועדת בדיקת שטחי אימונים – יולי 1953
 .11סוגי שטחי האימונים שנקבעו במרס  1955ופריסתם
 .12שטחי אימונים שאושרו ע"י המערכת האזרחית בשלהי 1955
 .13מטווחים בשטחים פתוחים שאושרו בצו סגירת רמטכ"ל – 1955
 .14מטווחים בתוך מחנות שלא נכללו בצו סגירת הרמטכ"ל
 .15סיכום דו"ח ועדה פיקוד צפון לבדיקת שטחי אימונים במרחב הפקוד
 .16עתודה גושית סדירה –1953
 .17מערכת הגנה מרחבית –יוני 1955
 .18עדיפויות צה"ל לתכנון כבישים

