
 

 

 מבצע נזלת נערך ב-18 בינואר 1948, על ידי חטיבת אלכסנדרוני של ארגון ההגנה בזמן מלחמת העצמאות. מטרת
 המבצע הייתה פיצוץ בתים על גבעת שייח' חסן בכפר סלאמה (כיום כפר שלם והאזור שממנו ועד רמת חן, כולל).

 המבצע הסתיים ברובו בהצלחה

 הכפר סלאמה, שמספר תושביו היה כ-8,000, שכן בלב היישוב היהודי הצפוף של גוש דן, מצפון לכביש שבין תל אביב
 לשדה התעופה לוד (כיום נמל תעופה בן גוריון). ממערב, גבל הכפר בשכונת התקווה, ומצפונו, במרחק של מעט יותר

 מק"מ, שכנה גבעת רמב"ם. למרות מצבו הנחות, לכאורה, הטריד כפר זה באש את השכונות היהודיות שבסביבתו:
 שכונת התקווה, גבעת רמב"ם, קיבוץ אפעל, 'המפדה האזרחי' (נווה יהושע) ורמת יצחק. כן מנע הירי מכיוון סלאמה
 תנועה סדירה בכביש העובר בין רמת גן לאפעל ולנווה יהושע. כיוון שכך, עוד לפני מבצע נזלת, הכפר כבר הותקף

 מספר פעמים.

 הכוח המסתער יצא לדרכו מגבעת רמב"ם, בעוד יתר הכוחות יוצאים מן 'המפדה האזרחי', ונערך בעמדות ההסתערות
 כמתוכנן, בשעה 03:45, לפנות בוקר ה-18 בינואר 1948. אש הריתוק הייתה חלשה בהרבה מן המתוכנן, ואף זו הגיעה
 באיחור. כיוון שחלפה השעה המיועדת להסתערות, 04:00, הכיתות המסתערות תקפו את הגבעה, וריכזו את ההתקפה
 על בניין בית הספר. הערבים שעל הגבעה הבחינו בכוח המתקרב ופתחו באש, תחילה בלתי מדויקת. בזמן ההסתערות

 על בניין בית הספר נפצע מפקד הכוח המסתער, וחייל אחר נפצע קשה. לאחר כמה דקות נכבש הבניין, והוכן לפיצוץ.
 כוח ערבי ניסה לעשות דרכו מסלאמה לכיוון הגבעה, אולם נתקל בחסימה ונהדף. בהמשך נתפסו עוד שלושה בניינים
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 והוכנו אף הם לפיצוץ. הכוח התוקף לא הצליח לכבוש את אחד הבניינים, אשר ממנו התגלתה התנגדות רבה. ארבעת
 הבניינים שנכבשו פוצצו, ניתן אות לנסיגה, ובשעה 05:00 לערך, לאחר כשעה של קרב, הכוחות עשו דרכם לרמת יצחק

 אבדות הכוח התוקף היו הרוג אחד, מפקד המחלקה אריאל אנקלביץ', ההרוג הראשון של החטיבה במלחמה, ושני
 פצועים. אבדות הערבים אינן ידועות. המבצע הביא אכן להקלה בשכונות הסובבות את הכפר סלאמה

 בית ספר תיכון בליך ברמת חן, הוקם על גבעה ברמת חן,  שבזמנו היתה החלק המזרחי של העירה סלמה, גבעת
 חמישה בתים.

 במלאת 60 שנים,ינואר 2008, לקרב הוצב לוח הנצחה בביתהספר התיכון "בליך" לזכר הפעולה ולזכרו של
 אנקלביץ.

 אביו של אריאל, יצחק אנקלביץ, נולד בעיר ויילון בפולניה. נצולי השואה מעירה זו הוציאו ספר זכרון וכלל בו דפים
 לזכרם של בני המקום או צאצאיהם שנפלו במלחמת השחרור.

 



 



 






