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מי אנחנו?

בחברה ,המתפרקת והולכת מערכיה המוסריים,
המוצפת נביאי שקר ומעצבי דעת קהל שעיקר דאגתם  -רווחתם של הפלסטינים ולא של
בני עמם..." ,האומרים לרע טוב ,ולטוב רע ,שמים חושך לאור ואור לחושך"...
(ישעיהו ה' -כ')

כשאמצעי התקשורת הפכו ברובם כלי שרת ומעוותים את תמונת המציאות כראות
עיניהם ,אין מנוס אלא לחזור ולשנן כמה אמיתות היסטוריות נשכחות ,כדברי משורר דור
התקומה ,אורי צבי גרינברג ,במאורעות תרצ"ו " :אמת אחת ולא שתיים ,כשם שאין שתי
ירושלים"...
ואת האמת הזו ישוב ויפרוש לפניכם "ה ִ
מ ז ּכ ר".
שלכם,
י .עברון ,העורך

לאתר מזכר :סרקו הקוד
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יוסף עבו עברון
יוסף עבו עברון ז"ל  ,0242-4102סופר ועיתונאי ,דור חמישי בצפת ,לוחם.
את דרכו העיתונאית החל עוד בתקופת המחתרת  -בשורות הארגון הצבאי הלאומי.
כתב וערך חוברות וכרוזים וגם השתתף בקביעות בהוצאת העיתון
המחתרתי דאז "חירות" .כתב וערך את חוברת "קול החופש"
ומפקד האצ"ל ,מנחם בגין ,הורה לפרסמה בסטנסיל ושיגר
לעברון איגרת תודה והערכה כשהוא חותם בכינויו דאז" ,בן דוד";
בין היתר ,כתב כרוז תוכחה לאנשי הפלמ"ח ,אשר ממנו עבר
ב 0126-אל האצ"ל" :דבר חייל לחייל  -מחייל המחתרת לחייל
הפלמ"ח" .הכרוז ( שהוגדר על ידי בגין כטוב מבין כרוזי האצ"ל
(אף כי היה היחידי שלא נכתב על ידי בגין עצמו) ,זכה להדים נרחבים ואילץ את
ה"הגנה" להשיב (בפעם הראשונה) בכרוז ענק" ,לזה שכתב את האיגרת מחייל
לחייל"; בגין מצדו השיב על כך בכרוז" :תשובה לתשובה" (הפרשה כולה מוזכרת
בספרו של מנחם בגין – "במחתרת" כרך ג' עמ' ( 21ראה גם "הארגון הצבאי
הלאומי" – אוסף מקורות ומסמכים כרך ד' ,עמ'  .)78במסגרת פעילותו באצ"ל ,נטל
יוסף חלק במבצעים שונים ,בחלקם גם נושאים מודיעיניים בפיקודו הישיר של "גידי" –
קצין המבצעים של האצ"ל ,עמיחי פאגלין.
ערב מלחמת הקוממיות השתתף בקרבות כיבוש חיפה (ואדי ניסנאס) ובפשיטה
הראשונה של האצ"ל על רמלה .כשהתפרק האצ"ל ,נמנה עם קבוצת "המייסדים" של
תנועת החרות ,שהוזמנו לאסיפת כינונה על ידי מנחם בגין .במסגרת צה"ל נטל חלק
בשחרור הגליל בגדוד ( 00חטיבת עודד) ,כסמל " ֶבזות" (מכונת ירייה צ'כית) ,לאחר
מכן השתתף בקרבות הנגב ,כיבוש "עוג'ה אל חפיר" (ניצנה) כסמל סיירים בגדוד
הפשיטה הממוכן ( 71חטיבה .)7
בשנים  0128-0167שימש כתב בכיר בעיתון "הבוקר" ועורך מדיני של שבועון "מבט
חדש" ,ביטאונה של רפ"י (הפלג האקטיביסטי שפרש ממפא"י בשנות השישים
בראשותו של דוד בן-גוריון) .רבים מראיונותיו המדיניים צוטטו בכלי התקשורת בארץ
ובעולם .בין היתר ,שימש גם כסופר צבאי ,וכתבותיו על קרבות האוויר ב"מלחמת
ששת הימים" פורסמו במרבית כלי התקשורת בארץ וזיכוהו במכתב הוקרה אישי
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ממפקדת חיל האוויר .בשנים  0161-0110שימש כדובר התעשייה הצבאית;
ייסד וערך את ביטאונה" ,בתעש" ,שזכה להערכה גם מחוץ לשורות התעש.
כמנהג אבותיו לפניו הקפיד יוסף לקיים ,מדי שנה בשנה ,בערב ל"ג בעומר ,את
מסורת הוצאת ספר התורה המשפחתית מחצר בית עבו בצפת לקבר הרשב"י
במירון ,ונהג להזמין בקביעות לטקס את נציגי שגרירות צרפת בישראל ,המביאים את
ברכת ממשלתם למשפחת עבו ,שאבותיה שימשו נציגים קונסולריים בגליל מטעמה
במשך שלושה דורות.
ב 0178 -הפתיע את יוסף שגריר צרפת בישראל ,אלאן פיירה ,והעניק לו בשם נשיאו,
פרנסואה מיטראן ,את תואר "אביר מסדר הכבוד (" ,)Chevalierעל שקידתו
בטיפוח המסורת וקשרי הידידות בין ישראל לצרפת" .חמש שנים לאחר מכן ,בערב
ל"ג בעומר תשס"ב ( ,)4114במעמד החגיגי של הוצאת ספר התורה מבית עבו -
העניק לו ראש העיר של צפת דאז ,מר עודד המאירי ,תעודת אזרחות כבוד של העיר
צפת" ,על שמירת המסורת והמשכיותה הנפלאה" .בערב ל"ג בעומר תשע"ג4102 ,
במלאות יובל להחזקתו במסורת ,העניק לו ראש העיר צפת ,אילן שוחט ,שי מיוחד:
שופר קרן מצופה כסף ,כאות הוקרה למסירותו ודבקותו בהובלת המסורת מזה 21
שנה.
ספריו " -ביום סגריר" ( 0161הוצאת "אותפז") ו"סואץ  65במבט חדש" 0176
(הוצאת 'מודן') הוסיפו נדבר היסטורי חשוב לחקר הסיבות שהביאו ל"מבצע קדש"
ב" .0126-התעשייה הביטחונית בישראל"  0171ו"מגן ורומח" ( 0110הוצאת
משרד הביטחון) מפרטים בהרחבה את תולדות הייצור הביטחוני בארץ וזיכוהו בפרס
תעש של משרד הביטחון .ספרו" ,גידי  -המערכה לפינוי הבריטים מארץ ישראל"
בהוצאת משרד הביטחון (אפריל  )4111זורה אור חדש על אירועים דרמטיים
בתקופת המחתרת  -פיצוץ מלון המלך דוד ,הפריצה לכלא עכו ,פרשת תליית
הסרג'נטים ועוד  -הספר זכה לדברי ביקורת חיוביים בכלי התקשורת ועורר פולמוס
ציבורי היסטורי שמצא את ביטויו ,בין היתר ,מעל דפי המדור הספרותי של עיתון
"הארץ" במשך מספר שבועות .תורגם לאנגלית בהוצאת "גפן" (.)4111
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קול החופש ,יצא לאור 0128
גיליון מזכרת יצא בשנת 0187

יהודית עברון בשבוע הספר

Gidi, 2009

כתבותיו התפרסמו גם ב"מקור ראשון" ,ב"ערוץ  ,"8היה בעל טור דעה קבוע
ב"מחלקה ראשונה" .בשנים  4112-4102ערך מגזין מדיני לאומי באינטרנט ,בשם
"מ ז כ ר" ,בכתובת .http://mizkar.wordpress.com :אתר מזכר ,שהוקם על ידי
יוסף עברון ז"ל ,ממשיך לפעול ומשמש יד זיכרון ומזכר לזכרו ,ולכל אלה שעליהם
כתב ואותם הנציח.
בעמודים הבאים תוכלו לקרוא אוסף ממבחר כתבותיו ,שהתפרסמו באתר .הכתבות
מחולקות לפי שערי תוכן :אקטואליה; דיוקנאות היסטוריים; מדינה בדרך :היישוב
העברי וימי המחתרת; מלחמות ישראל; לזכרם; צפת; ולבסוף לקט מיוחד של ראיונות
היסטוריים עם בן גוריון ,מהשנים .0184-0162
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התעשייה הביטחונית בישראל
0171 -

מגן ורומח 0110 -

ביום סגריר 0161 -
סואץ מאחורי הקלעים

גידי 4111 -
המערכה לפינוי הבריטים
מארץ ישראל

סואץ  26במבט חדש 0176 -

סיפורה של התעשייה הצבאית בישראל
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יוסף עבו עברון  -לקט דברים לזכרו
פרופ' משה ארנס ,לשעבר שר הביטחון:
יוסף עברון ואני עברנו מסלולי חיים מקבילים .שנינו אנשי האצ"ל .שנינו עבדנו
בתעשייה הביטחונית – הוא בתעשייה הצבאית ,ואני בתעשייה האווירית .הוא אף
כתב מחקר חשוב על התעשייה הצבאית .דרכנו הצטלבו רק בשנים האחרונות ,כאשר
יוסף עב רון עסק בהכנת הביוגרפיה של עמיחי פאגלין ,הרי הוא "גידי" ,קצין המבצעים
האגדי של האצ"ל .בילינו שעות רבות ביחד ,הספקתי להכיר אותו ולהעריך את
אישיותו המקסימה וכישרונותיו הרבים .שנינו הערצנו את "גידי" ,ואני שמחתי שספרו
של יוסף עברון מאפשר לרבים להכירו ולהעריך את תרומתו הגדולה לגירוש השלטון
הבריטי מן הארץ ולהקמת מדינת ישראל .כמובן ,שוחחנו לא מעט על המצב במדינה,
על מדיניות וגם על פוליטיקה .התברר שאנחנו על פי רוב מסכימים ,וכי מה הפלא?
הרי באנו מרקע דומה .הייתה לו עין חדה וכושר ניתוח .הוא ידע לפרק מצבים
מורכבים למרכיביהם ולהפריד בין העיקר והטפל .בשנותיו האחרונות הפעיל יוסף
אתר באינטרנט בשם "מזכר" ,שבו לצד מאמרים בענייני השעה ,העלה פרקי
זיכרונות ,בעיקר מתקופתו באצ"ל ,ולחם בשקרים ובעלילת הכזב שהוטחו מפעם
לפעם בארגון ,במורשתו ובחבריו הלוחמים .טוב שפרקים אלה יכונסו ,עתה ,כאשר
יוסף עברון איננו עוד ,אל קובץ אחד ,כי יש להם ערך לדורות ,כדי להפיץ את האמת
על המאבק לשחרור ארץ-ישראל ולהקמת המדינה .לא הספקתי להכיר את כל
עבודותיו של יוסף עברון ,אך ברור לי שספרו "גידי" הינו ספר מופת ואני מקווה שהוא
ייקרא על-ידי רבים .בספר זה ,כמו גם בשאר ספריו ומאמריו ,תישמר לעד גם מורשתו
הלאומית של יוסף עברון ז"ל ,לוחם ,חוקר ,סופר ומאמין.
פרופ' יעקב נאמן ,לשעבר שר המשפטים:
זכיתי להכיר ולהוקיר את יוסף עבו עברון ז"ל כמנהיג ,סופר ומעל לכל כאדם המקרב
את הציבור במדינת ישראל למסורת ,ובמיוחד המסורת הנפלאה של משפחתו,
משפחת עבו ,שמייסדה הרב שמואל עבו זצ"ל עלה לארץ מאלג'יר לפני קרוב ל411-
שנה .הסופר יוסף עבו עברון ז"ל האדיר מסורת משפחתית של אחדות ואהבת ישראל
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בתהלוכה החגיגית בערב ל"ג בעומר ,היוצאת מדי שנה מבית עבו בצפת בליווי ספר
התורה של מייסד שושלת עבו ,לבית הכנסת של הרשב"י במירון.
יוסף עבו ז" ל הצטיין כסופר וכעיתונאי במשך למעלה מחמישים שנה.
בכל כתביו אבן היסוד הייתה אחדות העם ושמירת המסורת .בצעירותו היה חבר פעיל
במחתרת שפעלה נגד השלטון הבריטי ולאחר מכן שירת כחייל קרבי ומפקד ביחידות
הנבחרות בצה"ל .זכיתי להכירו בשנים האחרונות כאדם המקרב לבבות בחום
ומקדיש עצמו במסירות ובאמונה לצורכי הציבור .זכות אישית הייתה לי להכיר את
אישיותו המקסימה ומסירותו התמידית למען המטרה שהייתה דגל חייו ,להביא
לשלום ולאחדות בקרב תושבי המדינה .זכר הריקוד המרגש עמו בערב ל"ג בעומר
בשנים האחרונות ,יישאר בליבי לעולם .על אדם כיוסף עבו עברון ז"ל אמרו חז"ל:
"חבל על דאבדין ולא משתכחין" .יהי זכרו בלב כולנו לעד.
יוסי אחימאיר ,מנכ״ל מכון ז'בוטינסקי:
מכון ז'בוטינסקי ,עובדיו וחברי הנהלתו ,משתתפים באבלכם הכבד .הוא שב הביתה,
לצפת שלו ,למנוחת עולמים ,בעיר בה נולד ,ורב הצער על כי לא נראה אותו עוד
בתוכנו ולא נקרא עוד את מאמריו רבי העניין והמידע ,מאמרי עדות וניתוח של ימי
הלחימה למען הקמת המדינה וביסוס ביטחונה .יוסף עצמו תרם תרומה עצומה לחקר
האצ״ל ,שעם חבריו נמנה .הוא רדף אחרי הדיוק והאמת ,ולא אחת חרה לו על
שהיסטוריונים ,גם מן המחנה ״שלנו״ ,טעו וסילפו .יוסף השאיר אחריו כמה ספרי
מחקר חשובים ,ביניהם על התעשיות הביטחוניות בישראל ,וכמובן ספרו הייחודי על
״גידי״ ,שהוא נכס צאן ברזל בספרות המחתרת .בספריו אלה ,במאמריו ובכל אשר
עשה ,ינון לעד זכרו הברוך.
איתן הבר ,מנהל לשכת ראש הממשלה לשעבר:
משפחה יקרה ,הרשו לי להשתתף בצערכם ואבלכם עם לכתו מאתנו של ראש
המשפחה ,יוסף עברון ז״ל .הכרתי את יוסף כאשר שירתי ככתב צבאי ב״ידיעות
אחרונות״ ובשנים שלאחר מכן .אהבתי את אהבתו לתעשיות הביטחוניות בפרט,
למערכת הביטחון ולמדינת ישראל וארץ ישראל בכלל .הנוף הישראלי אינו מתחדש,
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לצערי ,בדמויות שכמותו .אני יודע ,לצערי מניסיון אישי ,שאין בכוחן של מילים לנחם
ואולי תתנחמו במעשיו הטובים ,בפעילותו הנמרצת ובאהבתו.

יורם אטינגר ,שגריר ישראל בארה"ב בדימוס:
תנחומי לכל המשפחה על פטירת יוסף ,פטריוט יהודי-ציוני שהאמין ופעל למען נצח
ישראל ,מנהיג מונחה עקרונות ולא נוחיות ,סופר ועיתונאי קורא תגר על תקינות
פוליטית ,חוקר יסודי ואמין ,איש וחבר אמת שהקדיש את חייו לביצור העם היהודי
והמדינה היהודית.
שמעון כהן ,עורך ,ערוץ שבע:
בצער ובהלם עמוק נודע לנו היום על פטירתו הפתאומית של יוסף עברון היקר.
מיהרנו בכאב לפרסם כתבה על דמותו ,אישיותו ופועלו העיתונאי והספרותי ,והוספנו
קישור לרצף הכתבות שפרסם באתרנו .נ ראה לנו שקישור זה יוכל להיות עדות ולו
מזערית ,לראייתו הרחבה וההיסטורית של הקורות אותנו ,ראייה שחסרה כל כך
בעיתונות תקופתנו .אבקש להביע שוב את צערי העמוק על לכתו ,מדובר באדם נדיר
ומיוחד שלא רבים כמותו ראתה הארץ הזו ולא רבים כמותו היו למדינה עדים ללוותה
מאז הקמתה .אדם שיחסר לכולנו ,לעם ישראל ובוודאי לכם כבני משפחתו.
אלי חזן ,ליכודניק ,ישראל היום:
יוסף עבו עברון לוחם האצ"ל ועיתונאי מוערך  -הלך לעולמו .הוא השפיע עלי רבות.
יוסף שייך לעולם של לוחמים בעולם לא ציני ,אנשים שהקדישו באמת ובתמים את
חייהם בעבור אידיאל נעלה של בניית אומה ותיקון חברה.
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א ק ט ו א ל י ה
חפש את האישה Cherchez la femme -
פורסם בתאריך 23/44/2413

יותר ויותר מתברר ,שהחלטת נציבות האיחוד האירופי להטיל
סנקציות על מוסדות ישראליים מחוץ לקו הירוק ועיתוי פרסומה
האומלל (ערב פתיחת המו"מ לשלום בין ישראל
לפלסטינים) לא היה על דעתם של ראשי מדינות רבים
באיחוד האירופי.
פתגם ידוע בצרפתית אומר ,אם אתה רואה דברים משונים
קורים ,ואנשים שמתנהגים בצורה לא רגילה" ,חפש את
האישה" .("cherchez la femme" ) ...במקרה שלנו אנחנו לא צריכים לחפש יותר
מדי ,דמותה של הגב' קתרין מרגרט אשטון (או הברונית אשטון מאפהולנד) ,צצה
לפנינו במלוא הדרה .קתרין מרגרט אשטון בת ה 24-היא פוליטיקאית בריטית
ממפלגת הלייבור ,המשמשת כנציגה העליונה לענייני חוץ ומדיניות ביטחון של
האיחוד האירופי ,מאז  1בדצמבר  .2449במסגרת תפקידה היא משמשת גם
כסגנית נשיא הנציבות האירופית.
מן הראוי להזכיר שלא כל ראשי מדינות האיחוד האירופי הביעו שביעת רצון ממינויה:
שלושה חודשים אחרי שנכנסה לתפקידה ,היומון הצרפתי "לה מונד" מתח עליה
ביקורת קשה על שלא טסה להאיטי מיד לאחר רעידת האדמה הקטלנית ב.2414-
לאחר מכן ,פרסם היומון קריאה לפטר אותה עוד לפני תום הקדנציה שלה ב.2410-
שר החוץ הצרפתי אמר כי אמנם אין הוא רוצה למתוח ביקורת על אשטון ,אך נראה לו
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שהיא יכלה להגיב מהר יותר .חברי הפרלמנט הבריטי ממפלגת הירוקים פרסמו
אחריו הערכה של המצב" :קתי אשטון אינה קולטת את משמעות התפקיד".
יחסה של קתרין אשטון למדינת ישראל וליהודים בכללותם הוא מורכב.
משום מה ,הוא מזכיר את אפוס המופת מפרי עטו של ג'ק לונדון" ,קולות קדומים",
שבו מסופר על הכלב 'באק' ,שגדל בתפנוקי חוותו של השופט האמריקאני וילדיו
השובבים ,שהתחבבו עליו ואהב להישאר בחברתם אלא שמפעם לפעם צפו ועלו
בזיכרונו הדי קולותיהם המייללים של זאבי הפרא בערבות השלג ויערותיה של
אלסקה ,ובסופו של דבר ,גברו ומשכו אותו לשורשיו הקדומים.
דוגמה אקטואלית להתלבטותה הנפשית של קתרין אשטון ,בין חובתה כנציגה
העליונה לענייני חוץ ומדיניות ביטחון של האיחוד האירופי ,לבין אהדתה לפלסטינים
ולערבים בכללם  -אהדה ,ששורשיה נעוצים במדיניותה העוינת ליישוב היהודי בארץ
בתקופת המנדט על ארץ ישראל  -היא ההחלטה להכריז על חיזבאללה כארגון
טרור .קתרין אשטון עמדה על כך ,שיש להבדיל בין הזרוע הצבאית לבין זו המדינית
של חיזבאללה" ,שעמה יש להמשיך ולנהל מגעים מדיניים…" ורק לאחר שישראל
רמזה  ,שאיננה מתנגדת שהשיג ושיח עם "החלק המדיני" של החיזבאללה
יימשך ,נעתרה קתרין אשטון להסיר את התנגדותה להכריז על "הזרוע הצבאית של
החיזבאללה" כארגון טרור .כתוצאה מכך ,צפוי האיחוד להיתקל בקשיים בהפרדה בין
נכסים וכספים ששייכים לזרוע הצבאית לבין אלה ששייכים לזרוע המדינית…
אך אולי לכך בדיוק התכוונה קתרין אשטון…?
במסגרת תפקידה ,כנציגה העליונה לענייני חוץ ומדיניות ביטחון של האיחוד האירופי
קראה אשטון בשנת  2414לשחרורו המיידי של החייל הישראלי החטוף ,גלעד שליט,
ודרשה מהחמאס לאפשר לצלב האדום לבקר אותו .לעומת זאת ,בשנת ,2412
לאחר פיגוע בקהילה היהודית בטולוז ,התייחסה אשטון למות ילדים באירוע לפני
פלסטינים בבריסל ואמר ,בין היתר .." ,אנו זוכרים צעירים שנהרגו בכל מיני נסיבות
איומות… כאשר אנו רואים מה קורה בעזה ובחלקים אחרים של העולם ,אנו זוכרים
צעירים וילדים שמאבדים את חייהם" .הדברים עוררו סערה בישראל ובקהילה
היהודית בצרפת .ראש ממשלת ישראל ,בנימין נתניהו ,אמר בתגובה לדברים" :לא
ניתן להשוות בין פעולת טבח ממוקדת על ילדים ,כולל וידוא הריגה בילדה בת
שמונה ,לבין פעולות המגן הכירורגיות של צה"ל ,שנועדו לפגוע במחבלים
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המשתמשים בילדים כבמגן חי "… בעקבות הסערה הציבורית ,הבהירה אשטון כי
היא מגנה את הרצח בטולוז וטענה כי דבריה ,שכוונו לטרגדיות שבמותם של ילדים
בכל העולם ,הוצאו מהקשרם…
אישה אחרת שעלולה להטביע את חותמה התבוסני על שיחות השלום בין ישראל
לפלסטינים היא – להבדיל אלף הבדלות – שרת המשפטים ציפי לבני.
הפילוסוף הצרפתי ,ז´אן פול סארטר ,בספרו",האקסיסטנציאליזם הוא הומניזם",
מעיר בין היתר ,שכשאדם ניצב בפני בעיה אין לו על מי להסתמך לפתרונה אלא על
עצמו ,וההחלטה ,כיצד לנהוג היא שלו ,ושלו בלבד .וגם כשהוא פונה לקבל עצה,
ההחלטה כבר גמלה בו ובחירת היועץ אינה אלא אקט סמלי לקבלת אישור למה
שכבר החליט .לדוגמה ,הוא מביא את מקרהו של צעיר צרפתי בתקופת הכיבוש
הנאצי ,שהתלבט בין שתי אפשרויות ,להצטרף לכוחות דה גול בבריטניה או להישאר
לטפל באמו החולה ,שאין לה איש מלבדו .ההתלבטות הייתה קשה ביותר ,ובסופו של
דבר החליט לבקש עצתו של הכומר .והיו שני כמרים באותו כפר ,האחד פטריוט
מושבע של דה גול ,והשני ממצדדי שיתוף הפעולה עם הכובש הנאצי ,ובחירת היועץ
לא הייתה אפוא אלא אקט מוסרי להשקטת מצפונו לגבי ההחלטה שכבר גמלה בלבו.
ציפי לבני ,אשר תמכה בחום בהתנתקות והצהירה ב : 2442 -ש"ההתנתקות טובה
לישראל  -רצועת עזה לא תהיה יותר בעיה שלנו ,לא נשלוט שם ,בשביל מה אנחנו
צריכים לשלוט על ציר פילדלפי ולמנוע הברחות"…
ציפי לבני שהצהירה ש" ההתנתקות מעזה תחזק את מעמדה של ישראל ,תחזק את
"המתונים" ברצועת עזה ותאיץ את האפשרות להגיע להסדר שלום"…
ציפי לבני ,שהוגדרה זה לא כבר על ידי ראשי הליכוד " :המתלבטת הנצחית ,שלא
מסוגלת לקבל החלטה בשום נושא… חסרת אחריות לאומית וחסרת תבונה מדינית,
המשדרת רפיון ביטחוני מול אויבינו"…האם בחירתה לייצג את ממשלת ישראל
ולעמוד בראש משלחת המו"מ לשלום עם הפלסטינים היא צעד מדיני לאומי נבון
? האם משמעותה שראש הממשלה כבר החליט מראש על ויתורים מרחיקי לכת
לטובת הפלסטינים ?
הימים הקרובים יגידו.
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חברי מרכז הליכוד אינם "עוילעם גוילעם"
פורסם בתאריך 02/07/2013

הבחירות למוסדות הליכוד הוכיחו שחברי מרכז התנועה
בניגוד לציפייתם של כמה מראשיה אינם "עוילעם גוילעם".
לא הועילו כל מאמציהם של סילבן שלום ,גדעון סער
וגלעד ארדן – שלושת היריבים הפוליטיים לישראל כץ שכה
התאמצו להדיחו מתפקידו כיו"ר המזכירות – הוא שב ונבחר ברוב מכריע של קולות
חברי המרכז.
מבין שלושת יריביו הפוליטיים של כץ ,גלעד ארדן שימש כשופרם של השניים
האחרים .בינו לבין כץ התנהלו זה כמה שבועות חילופי האשמות בוטים :כץ הבטיח
להקים ועדה שתחקור כיצד הגיע הליכוד לגירעון במהלך הבחירות – למרות שנהנה
מתקציב מימון המפלגות הגדול ביותר – והבהיר ,כי יבדוק את התקלות במערכת
ההצבעה הממוחשבת בפריימריז .לשני המחדלים היה קשור יריבו ארדן ,ששימש יו"ר
מטה ההסברה.
שלושת יריביו של כץ לא התמודדו נגדו ישירות הם שיגרו לחזית את מירי
רגב והסתתרו מאחורי גבה .ומה הם לא עשו ,כדי להאדירה ולהעצימה בעיני
הבוחרים – הם גייסו את כל אמצעי התקשורת ,כדי לרוממה ולספר בשבחה .מדי יום
היא רואיינה ושבה ורו איינה בכלי התקשורת האלקטרוניים ,ומדי פעם חזרה וסיפרה
על הישגיה הפוליטיים בכנסת ובסיעת הליכוד .היא האמינה שזיכרונם של חברי
הליכוד הוא קצר ולא יזכרו את עמדותיה בטרם הצטרפה לתנועה .היא שימשה
ביודעין או שלא ביודעין המטאטא שבאמצעותו ביקשו שלושת שרי הליכוד שתמכו בה
לטאטא את ישראל כץ מתפקידו כיו"ר המזכירות .טעותה הגדולה הייתה שזלזלה
בכושר שיפוטם ובמיוחד בזיכרונם של חברי הליכוד ,שנוכחותה נכפתה עליהם
בשעתה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו (בטוחני ,שכיום הוא לא היה חוזר על
משגה זה) .חברי הליכוד מצדם מעולם לא סלחו לה את עמדותיה השמאלניות מלפני
כן ,במיוחד בנושא "ההתנתקות".
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מירי רגב הייתה דוברת צה"ל בזמן יישום ההתנתקות ,שבמהלכה ניתן חופש פעולה
רב לעיתונאים ,שהיו רשאים להצטרף לצוותי הפינוי ולראיין מפקדים בכירים וחיילים
ללא צורך בקבלת אישור .הייתה דוברת צה"ל גם במהלך מלחמת לבנון השנייה.
על תפקודה במלחמה זו כתב פרופ' גבי וימן (פרופסור בחוג לתקשורת
באוניברסיטת חיפה)" :לדעת רבים כשלה בתפקיד ,לא רק בגלל מגבלות אישיות
אלא בעיקר כי נתפשה כ"יחצ"נית של הצבא ושל הרמטכ"ל" .ואכן גם במחקרי וגם
במחקרו של לבל עוררו הופעותיה של דוברת צה"ל ביקורת ואף אנטגוניזם רב:
יכולתה התקשורתית דורגה לרוב כבינונית והיו שטענו שהיא מעוררת אנטגוניזם".
ב 2-בנובמבר  2445הודיעה על הצטרפותה למפלגת הליכוד לקראת הבחירות
לכנסת ה .15-לאחר הבחירות המקדימות דורגה בתחילה במקום ה 30-ברשימה,
ולאחר קבלת ערעור ,שהוגש בנוגע להצבעה ,הוצבה במקום ה 24-ברשימת הליכוד
לכנסת ,ומאז מכהנת כחברת כנסת מטעם הליכוד.
" פגשתי את מירי רגב עת למדתי לתואר שני בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת
הרווארד" – מספר חבר הליכוד ,עו"ד יצחק בם" :היה זה חורף תשס"ה ,חצי שנה
לפני ההתנתקות ומירי רגב ,שכבר סיימה את תפקידה באגף המודיעין באה לבוסטון
לחופשת לימודים שלפני השחרור… אז רגב כבר לא הייתה קצינת מודיעין ועוד לא
הייתה דוברת של דן חלוץ (שעדיין לא היה רמטכ"ל) .פניה היו לאזרחות ,היא לא
הייתה מחויבת לייצג עמדה ממלכתית כלשהי ,היא דיברה בצורה חופשית ורהוטה
ונתנה ביטוי לדעותיה .כאשר באתי למפגש חשבתי שהיא תספר על סכנות טרור ,על
הפרות רבות של ההסכמים מצד אש"ף והרש"פ ,על חומת מגן ,או על מאבק
תקשורתי באוהדי הפלסטינאים בתקשורת העולמית .נתבדיתי.
הרצאת ה כולה הייתה שיר הלל לשינויים שחלו באותה עת בצמרת הישראלית.
' מי היה יכול לחשוב ששרון יחליט להוריד התנחלויות ,והנה ,תראו עכשיו זה
קורה' .רגב הסבירה איזה שינוי חיובי חל בשרון ובצמרת הישראלית ,שהנה-הנה
החליטה להוריד את גוש קטיף ! כדי להסיר ספקות לגבי דעותיה היא גם
הוסיפה ,שהנה שרון ,נץ הניצים ,סוף סוף הוציא מפיו את המילה המתחילה באותo -
(הכוונה ל - "occupation"-כיבוש) והכיר בכך שהשטחים הם שטחים "כבושים" ולא
שום דבר אחר .אכן ,לגיטימי לחלוטין לתמוך בהתנתקות ולשנות דעה.
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לגיטימי לחלוטין גם לתמוך ב התנתקות ולהתמודד על מקום ברשימת הליכוד לכנסת,
מעיר עו"ד בם ומוסיף" :אבל לא לגיטימי לשקר לבוחרים .לא לגיטימי להגיד היום
שהיא דבררה את ההתנתקות אז בכאב לב וחריקת שן" .ומסכם עו"ד יצחק בם" :ככל
שזה נוגע לדעותיה ,גב' רגב ,דוברת צה"ל לשעבר ,אינה דוברת אמת.
מי שאינה דוברת אמת אינה ראויה לייצג את הליכוד בכנסת.
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אין מדליות חינם
פורסם בתאריך 25/08/2012

תמונה :לע"מ

כחודשיים ימים חלפו מאז העניק הנשיא אובמה
לשמעון פרס ,ב 02-ביוני  ,4104ברוב פאר והדר ,את
מדליית החירות הנשיאותית (אחד משני העיטורים
הגבוהים ביותר שבסמכות הנשיא האמריקני להעניק)
חודשיים ימים המתינו בבית הלבן בסבלנות לתמורה,
כי הרי ידוע לכול ,שאין ארוחות ח י נ ם,

וכל שכן ,כשמדובר במדליות כה יוקרתיות .והנה סוף סוף נפרע שטר הכבוד.
"תקיפה ישראלית לא יכולה לעצור את תוכנית הגרעין ,אלא לכל היותר לעכב אותה",
הכריז נשיאה של מדינת ישראל,שמעון פרס ( בניגוד לדעתו של ראש הממשלה)
כשהוא משנן ברבים את קווי מדיניותו של אובמה ,המוצאת את ביטויה ,יום אחר יום,
בפיהם של יועצי הנשיא האמריקני :ישראל אינה יכולה לפעול לבדה ,צריך לסמוך על
ארצות הברית ,שהיא תעצור את אירן…".ובבית הלבן שמחה וששון" .שמחנו לשמוע
על הערותיו של שמעון פרס ,אמר סגן דובר הבית הלבן ,ג'ורג' ארנסט ,בשיחה עם
כתבים במטוס הנשיא .אך בכך לא תמה חגיגת המדליות של הנשיא פרס .ב2-
באוגוסט  .2412ערך ביקור נימוסין אישי ביוון – ובעוד ספורטאי ישראל נאבקים
לשווא באולימפיאדה בלונדון על מדליה סמלית כלשהי – חזר נשיאנו מביקורו ביוון
עטור מדליית זהב כבדת משקל" :יו"ר הפרלמנט היווני 'הפתיע אותי' ,כשהעניק לי
מדלייה מיוחדת של הפרלמנט היווני ,מדליה המהווה את עיטור הכבוד הגבוה ביותר
של יוון…" ברם ,כדרכו בקודש ניצל פרס את ביקורו לשיחות מדיניות עם הנשיא היווני
ועם ראש הממשלה ,אנתוניס סמראס ,הוא דן עם מארחיו בשיתופי הפעולה בין
המדינות בשורה של תחומים – ובראשם המדיניים והכלכליים… מה תהיה התמורה
למארחיו היוונים על מדליית הזהב – ימים יגידו .בעולם הדיפלומטי ,כידוע ,אין
ארוחות חינם.
חתירותיו המתמשכות של פרס תחת כל ראשי הממשלות שבהן כיהן:
לאורך כל הקריירה הפוליטית שלו חתר ללא לאות תחת מנהיגי תנועתו וראשי
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הממשלות שבהן כיהן כשר – הניבו לו את הכינוי ,שהפך לשם נרדף" ,חתרן בלתי
נלאה" .מי שהדביק לו ,כזכור ,את הכינוי הלא מחמיא הזה היה לא אחר מאשר יצחק
רבין ז"ל ("פנקס שירות" ,עמ'  ,)230שהגדיל מכולם להבין את טיבו של שמעון פרס,
כאשר בתוקף המסיבות נאלץ להכתירו כשר הביטחון בממשלתו הראשונה בשנות
ה" :44-לא חשבתי ששמעון פרס מתאים לתפקיד שר הביטחון ,משום שהוא מעולם
לא שירת בצה"ל .קיבלתי אותו לתפקיד בלב כבד .זו הייתה טעות .ידעתי שאצטער
עליה ואשלם את מלוא המחיר".
כינוי נוסף שנתן רבין לפרס היה "הנחש"; חודשיים לפני הירצחו ,כאשר שאל מאיר
פלבסקי את ראש הממשלה "מה שלום הנחש?" ,השיב רבין "עדיין מכיש" .וכזכור,
רבין לא היה ראש הממשלה היחידי ,שפרס מעל באמונו.
בדצמבר  ,1923השנה החמישית לעצמאות ישראל ,מודיע דוד בן-גוריון ,בפעם
הראשונה ,כי החליט לפרוש מראשות המדינה לשדה בוקר .בראשות ממשלת ישראל
מחליף אותו ראש הממשלה השני ,משה שרת .תחת שרת מוקמת ממשלת ישראל
החמישית .למרות פרישתו המוצהרת של בן-גוריון מוסיף שמעון פרס להיוועץ בו
בנושאים ביטחוניים ,ולמשוך בחוטים הפוליטיים מאחורי גבו של שרת ובניגוד
לעמדותיו ,תוך שהוא גורר לכך את משה דיין ,שבצלו חסה לכל אורך הקריירה
הפוליטית שלו" .א ני שולל את שמעון פרס תכלית השלילה ורואה בעליית קרנו קלקלה
מוסרית ממארת ביותר…" הגיב על כך במרירות משה שרת .גולדה מאיר ,שמעולם
לא סלחה לפרס את חתירותיו תחת מעמדה כשרת החוץ ,הודיעה רשמית" :התניתי
את השתתפותי בממשלה בהרחקתו של שמעון פרס מכל עמדה ביטחונית רגישה".
ב 1994-הוא ניסה להדיח את ראש הממשלה המכהן ,יצחק שמיר ,בעוד הוא משמש
כשר באותה קואליציה ,ועל כך שב והעיר רבין בזעם" :הבלוף הזה וכל ההסתאבות
שבאה לחיים הפוליטיים בישראל בניסיון להרכיב ממשלה צרה נכשל לא רק באופן
טקטי אלא גם קונספטואלי…" והכינוי שנתן לאותו מהלך" ,התרגיל המסריח" רודף
את פרס עד היום .ברם ,זה לא מנע ממנו להספיד את שמיר במילים נרגשות ,כאילו
היו רעים בלב ונפש ,ו"התרגיל המסריח" לא היה מעולם .לצביעות אין כנראה
גבולות .לאורך כל דרכו הפוליטית סבל פרס מ"סינדרום המפסידן" הנצחי ,והיה מי
שהגדיר זאת" ,שגם אילו התמודד על ראשות ועד הבית של מגדלור בודד ,שבו הוא
הדייר היחידי – היה מפסיד על חודם של  4.6אחוזים…" (דורון רוזנבלום ב'הארץ').
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בנאום ההפסד לעמיר פרץ בכנס תומכי מפלגת העבודה ב ,2442-פנה למתנגדיו
שהשמיצו אותו בהתרסה" :אני שומע את חבריי אומרים' ,פרס הוא לוזר '.אני
הפסדתי? !" – והקהל השיב בקול גדול" :כן"!
מדוע זכה בתמיכת אולמרט?
וסוד גלוי הוא ,שאלמלא תמיכתו הנמרצת של אולמרט ,בהיותו ראש ממשלה,
במועמדותו של פרס – לעולם הוא לא היה זוכה להיבחר כנשיא המדינה .היו שתהו,
מה הביא את אולמרט ,שתמך בעקביות במועמדותו של הרב לאו לכס הנשיאות,
לשנות נחרצות את עמדתו ולהתייצב בכל כוחו מאחורי מועמדותו של פרס?
וזאת יש לזכור :בשנת  2442מונה פרס כמשנה לראש הממשלה שרון וסייע לו
בביצוע תוכנית ההינתקות מרצועת עזה ומצפון השומרון .לאחר ניצחון קדימה
בבחירות לכנסת השבע-עשרה בשנת  2446המשיך פרס בתפקידו כמשנה לראש
הממשלה ולשר הממונה על פיתוח הנגב והגליל בממשלת אהוד אולמרט .תמיכתו
הפתאומית והבלתי מסויגת של אולמרט בשמעון פרס פורסמה שלוש יממות בלבד
לאחר שנחשפה עדותו של פרס בוועדת וינוגרד ,בה אמר ,בין השאר" ,כי אילו היה
הדבר תלוי בו ,ישראל לא הייתה יוצאת למלחמה…" ,דברים שבהחלט ניתן היה
לפרשם כביקורת על אולמרט ונראה שהחשש מחתירותיו של פרס תחת שלטונו הניבו
את החלטתו של אולמרט להיפטר ממנו במהירות( .ציניקנים מעלים גרסא משלהם:
אולמרט כבר צפה אפשרות שיועמד לדין ודאג לנשיא אוהד לגבי חנינה .)..לאורך כל
מסלול הקריירה הפוליטית שלו לא הגה שום רעיון מדיני מקורי משל עצמו .הכול
שאוב מאחרים ,חיקוי מתורגם למציאות הישראלית .בתום כל פגישה עם אישיות
מפורסמת בעולם הוא אץ לרשום ביומנו אילו רעיונות חדשים דלה מאותה פגישה ,כדי
לשוב ולהציגם כרעיונותיו המקוריים.
מודל החיקוי העיקרי שלו היה ונותר ,דוד בן-גוריון .בהופעותיו במרכז מפלגתו ובכנסת
הוא מנסה מדי פעם לחקות את קולו התקיף והנמרץ של בן-גוריון ,כדי לשתק את
יריביו ,אך כרגיל מעלה חרס .חיש מהר למד ,שאולי ניתן לחקות את דרך דיבורו ואת
תנועותיו של מורו ורבו ,אך לא את א י ש י ו ת ו .ושום הופעה קרקסית לא תשטה
בציבור ,כי בחושו הבריא ידע תמיד להבחין בין מקור לזיוף .וכאן גם התשובה ,מדוע
העם אינו נותן אמון בפרס ומדוע הוא מובס בכל מערכת בחירות.
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תזכורת לעובדי הרכבת
פורסם בתאריך 16/44/2412

התזכורת היא לכלל עובדי הרכבת בישראל ,אך
במיוחד לראשי הוועד :לאט לכם ,ידידיי" ,לא אתם
המצאתם את הגלגל" ,ולאלה ששכחו ,או לא ידעו :לפני
 60שנה ,בנובמבר  ,0120עקב סכסוך עבודה מקצועי
בין מועצת הימאים לבין ההסתדרות הכללית ,פרצה
שביתה חמורה ביותר בתחום התחבורה בישראל -
שביתת הימאים.
אותה שביתה ,ששיתקה את התחבורה הימית למשך מספר שבועות ,פרצה בתרועה
והסתיימה בקול ענות חלושה.

שביתת הימאים בשנות ה 05-של המאה הקודמת
היא החלה לאחר סכסוך עבודה בין מועצת הימאים לבין ההסתדרות הכללית .באותה
עת היה למדינת ישראל רק נמל ספנות אחד בים התיכון ,נמל חיפה ,וימאי ישראל היו
מאוגדים במסגרת מועצת פועלי חיפה ,בראשותו של יוסף אלמוגי .בנובמבר 1921
התכנס איגוד הימאים ,שמנה כ 2,444-ימאים ונמרוד אשל נבחר ליו" ר הכינוס .
בכינוס נערכו בחירות דמוקרטיות לאיגוד ונבחרה רשימה לא מפלגתית בשם" ,נציגי
כינוס הימאים" שהציגה תביעות לשיפור תנאי הימאים ששירתו ברובם על אוניות
"צים" ,שהייתה בשליטת ההסתדרות והממשלה; ההסתדרות ,בראשותו של מרדכי
נמיר ,והממשלה ,בראשותו של בן-גוריון ,סירבו להכיר בוועד הנבחר ומינו ועד אחר
מטעמם .
כתגובה פרצה שביתה ,שהייתה הגדולה עד אז בארץ ,בהנהגתו של נמרוד אשל .
הימאים התבצרו על האוניות וסירבו להפעילן ,ההסתדרות מצידה החלה להפעיל את
הספינות בעזרת מפירי שביתה וימאים זרים .בנמל חיפה פרצו תגרות קשות
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והמשטרה ,בעזרת סדרני הפועל ,ארגון רב כוח בחיפה באותה עת ,הורידה את
הימאים השובתים מן הספינות .
ההסתדרות הקימה ארגון ימאים חדש הנתון לחסותה .כצעד נוסף לשבירת השביתה
נשלחו צווי גיוס למילואים למנהיגי הימאים( .צעד מאוד לא שגרתי ולא מקובל)  .מקץ
שישה שבועות הסתיימה השביתה בהסכמה ,לאחר שמנהיגי הימאים נקראו לשולחן
הדיונים (בעודם משרתים במילואים) .השובתים חזרו לעבודה סדירה בספינותיהם,
פרט למנהיגם ,נמרוד אשל .שחברת "צים" סירבה לשוב ולהעסיקו ,ובמשך  13שנה
הפליג על אוניות תחת דגל זר  .לאורך כל הסכסוך ניצבו לצד הימאים מפלגות
השמאל ,מפ"ם ומק"י (המפלגה הקומוניסטית דאז) ונתמכו על-ידי מספר סופרים
ומשוררים ,ברובם בעלי נטייה שמאלנית .

מה בין שביתת הימאים ב 1501-לסכסוך של עובדי הרכבת ב?2512-






כאז כן עתה דובר בראשי ועדים נבחרים בתחום התחבורה שביקשו
להשתחרר ממרות ההסתדרות ולפעול עצמאית.
מספרם של העובדים המעורבים בכל אחד מהסכסוכים היה זהה:
א ל פ י י ם.
ההסתדרות הגיבה בפיזור הוועדים המתמרדים ובמינוי ועדי עובדים
זמניים  ,שאמרות היו לפעול עד לקיומן של בחירות חדשות .מן הראוי
לשוב ולהזכיר :על-פי תקנון פעילות הוועדים של האיגוד המקצועי
בהסתדרות רשאי יו"ר האיגוד להדיח יו"ר ועד ,ואף את הוועד כולו,
מאחר ,שוועד העובדים אינו אלא שלוחה של הארגון המייצג אותו,
במקרה זה ההסתדרות .הוא אומנם נבחר על-ידי העובדים ,אבל נציגי
ההסתדרות הם אלה המוסמכים לחתום על הסכמים עם העובדים.
בניגוד לשביתת הימאים  -הסכסוך עם עובדי הרכבת לא התפתח
לעימותים בכוח .השוני העיקרי בין שני האירועים מצא את ביטויו
באישיותם של ראשי הוועדים  -נמרוד אשל וגילה אדרעי.
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את דמותו של נמרוד אשל מתאר ראש מועצת פועלי חיפה לעת ההיא ,יוסף אלמוגי,
לא במעט הערצה ( אף כי הוא עצמו היווה מטרה מרכזית בהתקפותיהם של ראשי
איגוד הימאים)" :בחור נאה ודינמי זה ,בעל כישרון דיבור בולט ,איש הפלי"ם לשעבר
ופעיל במוסד לעלייה ב'  -הלם מאין כמוהו את דמות המנהיג הצעיר ,שבידיו ראוי
להפקיד את נס המרד" ,הוא כותב בספרו האוטביוגרפי" ,בעובי הקורה".
שונה בתכלית הוא תיאורה של גילה אדרעי בפי תומכיה ומתנגדיה כאחד :
"פוליטיקאית קטנה מאוד ,שאין לה הבנה ולו מושג קלוש בכללי המשחק
הבסיסיים והשימה את עצמה ואת כבודה מעל לאינטרסים של העובדים .גם
לאחר חתימתו של ההסכם ,בין ההסתדרות להנהלת הרכבת ,שהנחיל הישגים
משמעותיים לעובדים ,המשיכה להיאבק נגדו לאורך כל הדרך ,כיוון שלא שותפה
במו"מ לניסוחו .אדרעי ,)06( ,נבחרה ליו"ר הוועד לפני כשנתיים ,ויצאה למאבק
חזיתי בהנהלה כדי למנוע את מה שהגדירה כ"הפרטת הרכבת".
הוועד ,בראשותה ,יצר לא פחות משמונה סכסוכי עבודה מול ההנהלה .הסכם
העקרונות שנחתם בסוף מרס כלל כמה החלטות מרחיקות לכת :העובדים זכו
לביטחון תעסוקתי לכל החיים " -איש מהם לא יפוטר עד  " 2434וחלק מהתחומים
שאמורים היו לצאת למיקור חוץ נשארו בידי העובדים.
את אדרעי זה לא הרגיע :מיד אחרי החתימה היא כינסה אסיפה שבה הודיעה חגיגית
לעובדים כי הצליחה "לכופף" את שר התחבורה...לאחר "שכופפה" את שר
התחבורה ,כדבריה ,החליטה "לכופף" גם את ההסתדרות והעומדים בראשה ...היא
התייצבה יחד עם חברי ועד נוספים במשרדו של יו"ר האגף המקצועי ,אבי ניסקורן,
והודי עו לו כי החלטות ההסתדרות בכל מה שקשור להסכם העתידי אינן מקובלות
עליהם ,וכי היא אינה מתכוונת להגיע לבית המשפט גם אם תזומן ...היה זה הקש
ששבר את גב הגמל .
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יו" ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות ,אבי ניסקורן ,הדיח את אדרעי ,יחד שם
שלושה חברי ועד נוספים" ,במהלך השנה האחרונה חצתה יו"ר הוועד כל גבול אפשרי
המקובל ביחסי עבודה קיבוציים" ,אמר ופיזר את כל ועד עובדי הרכבת .בתגובה
הכריזה גילה אדרעי על נטישת ההסתדרות והצטרפות לארגון מייצג חדש" ,כוח
לעובדים" ,תוך פנייה לבית הדין הארצי לעבודה לאשר את המעבר .
אתמול דחה בית הדין לעבודה את הבקשה .מן הראוי לציין ,כי נשיאת בית הדין,
השופטת נילי ארד  ,רמזה כבר לפני שבועיים כי ניסיונה של אדרעי להחליף ארגון יציג
לעובדים ,במהלך משא-ומתן רציני עם הנהלת הרכבת ,נעשה רק מתוך רצון לשמור
על כיסאה .בהחלטתו קבע בית הדין ,כי יושבת-ראש ועד עובדי הרכבת המודחת,
גילה אדרעי ,לא תוכל לכהן עוד בתפקידה.
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למי למי יש יותר כבוד
פורסם בתאריך 19/46/2412

שמעון פרס ,למרבה הצער ,איננו ולא יהיה
דוד בן-גוריון ,ושום הופעה קרקסית לא
תשנה זאת ,ושום מצבור של מדליות .לא
עובר עליו יום בלי הכרזה חדשה ,בלי איזו
אמרת כנף "חכמה" ,כשהמטרה היא לא
לפנות את הבמה הציבורית ,לא להימחק
מהתודעה ,לשרוד ...לשרוד בכל מחיר ,אך
עם הרבה כבוד
שמעון פרס מקבל את מדליית החירות.
העיקר זה הכבוד

"לא מכופפים נשיא" כותב איתן הבר ב 14-ביוני בידיעות אחרונות ,בהתייחסו לנשיא
ארה"ב ,ברק אובמה ,שדחה בנחישות את בקשתו של נשיא מדינת ישראל ,שמעון
פרס ,לחון את יונתן פולארד" :...שיגעו את הממשל באמריקה בפעילות למען יונתן
פולארד" ,הוא מעיר בציניות" ,יצרו את הרושם שאו-טו-טו הוא אורז חפצים בכלא
ומגיע אלינו...אמר הנשיא מילה אחת' :לא' ,ונגמר הסיפור ,לחץ ,מחץ ,אי-אפשר
להכריח את הנשיא וממשלו לעשות משהו שאינם רוצים לעשות "...הוא מסכם.

הנשיא שלא חשש להתכופף
האמנם? חוששני ,שבנקודה זו עָ לַי לחלוק עליך ,איתן ידידי ,ואציין דוגמה מאלפת:
במרס  - 1905כחודשיים לפני הקמתה של מדינת ישראל  -עדיין היה הנשיא טרומן
(בהשראת אנשי מנגנון החוץ שלו) ,נחוש בדעתו להתנגד להקמתה של מדינת
ישראל .הוא אף סירב בתוקף להיפגש עם נציגים ציוניים ,כדי לדון בנושא .לאחר
מאמצים קשים ותוך מורת רוח גלויה הוא נאות להיפגש עם חיים ויצמן .הפגישה בין
השניים נערכה ב 15-במרס  ,1905ובעקבות פגישתם הפך טרומן לתומך עיקש
בהקמתה של מדינת ישראל (תוך מאבק איתנים עם יועציו ,ובראשם שר החוץ שלו,
ג'ורג' מרשל) .וזאת יש לזכור :לא מדובר היה בסתם נשיא אלא בנשיא שניצב בצומת
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היסטורי ולהחלטותיו השפעה מכרעת לגבי גורלה של אמריקה (החל מהשימוש
בפצצה אטומית ועד לפיטוריו של הגנרל האגדי ,מק ארתור) .
בנקודה אחרת אני תמים דעים עם איתן הבר :שפע האהבה והכבוד שהרעיף אובמה
על שמעון פרס ,תוך שהוא מעניק לו את מדליית החרות הנשיאותית ,לא היה להם
ולא כלום עם חיבתו כלפי פרס" ,והם כוונו 'להוציא את העיניים' לבנימין נתניהו " ..
בטוחני ,שגם פרס היה מודע לכך .אך כל עוד הרעימו תופי התקשורת והציגו אותו
כאובייקט הנבחר "שהמלך" חפץ ביקרו  -הרי היה זה משובח .

רבבות אזרחים מול מדליה אחת
לקראת היציאה לביקורו קיבל פרס מכתב עליו חתמו כשבעים אלף אזרחים בישראל
הקוראים לו לעשות כל מאמץ להביא לשחרורו של יונתן פולרד אלא שאובמה הקדים
והודיע עוד לפני ההיוועדות" ,שאין דעתו להיעתר לבקשה ."...אילו ניחן פרס בשמץ
מאותו כבוד עצמי ,שאפיינו את דוד בן-גוריון ,שאותו הוא מכנה " ,מורו ורבו"  -היה אל
נכון מתנה את קבלת מדליית החרות בשחרורו של פולארד .אך גורלו של פולארד לא
היה בראש מעייניו של פרס ,מה שהתנוסס מול עיניו היה ברק קסמה של מדליית
החרות הנשיאותית ,שאותה ביקש להוסיף לעיטורי הכבוד שהוא מתקשט בהם.
והאוסף הולך וגדל .
מבין תשעת נשיאי מדינת ישראל שכיהנו עד כה  -לא זכה גם אחד מהם לאוסף
אותות כבוד כה גדול ונכבד  -אפילו לא חיים ויצמן ,שהגיע לכס הנשיאות כדוקטור
לכימיה מאוניברסיטת פריבורג בשווייץ ו" כדוקטור כבוד לשם כבוד" מהאוניברסיטה
בירושלים .זאת ותו לא ,לעומת שלל העיטורים ותארי הכבוד ממחסנו של הנשיא
שמעון פרס :החל מ"פרס נובל לשלום" (עם יצחק רבין ויאסר ערפאת( ועד לתואר
דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת  ANAHUACבמקסיקו (לפני כתשע שנים חנכה
האוניברסיטה קתדרה ללימודי מדעי המדינה הנושאת את שמו של שמעון פרס) .
אישיותו של הנשיא פרס מוצאת את ביטויה באוספים והפריטים הנמצאים בלשכתו:
אוסף "יוני שלום" ואוסף חנוכיות שקיבל במסגרת תפקידיו השונים; בנוסף ,מוצגים
בלשכה פריטי יודאיקה ומזכרות שקיבל לאורך השנים ,בהם רימונים שקיבל מהמרן,
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הרב עובדיה יוסף  ,פגיון משובץ אבנים טובות שקיבל מהאמיר של עומאן ,פגיון שקיבל
מהאמיר של קטאר ופסל בודהה שקיבל מקיסרית תאילנד .בלשכה מוצגות גם בובות
הומוריסטיות בדמותו של דוד בן-גוריון שהוצגו בכל לשכותיו של שמעון פרס.
בין אותות הכבוד ,שפרס אוסף בקפדנות ,ניתן למנות ,בין היתר ,את "אות הלגיון
הצרפתי (פעמיים); תואר "דוקטור לשם כבוד" מהמכון הרוסי למדיניות חוץ ;MGIMO
"דוקטור לשם כבוד" מטעם מכון ויצמן למדע; "אות המנהיגות" מטעם אוניברסיטת
חיפה; "אות הוקרה על "קידום ופיתוח חקר המוח" מטעם אוניברסיטת תל אביב -
והרשימה עדיין ארוכה :ב 24-בנובמבר  ,2445בטקס רשמי שנערך בארמון
בקניגהאם ,הוכתר פרס כאביר ב"מסדר מיכאל הקדוש וג'ורג' הקדוש" על-ידי מלכת
בריטניה ,אליזבת השנייה .חשוב לציין ,שתואר זה מוענק בד"כ למי ששירת את
ממלכת בריטניה( ...אם היה פרס תושב בריטי ,ניתן היה לכנותו בתואר "סר").
מה פלא אפוא שהענקת "מדליית החירות הנשיאותית (אחד משני העיטורים
האמריקניים הגבוהים ביותר) על-ידי הנשיא אובמה כה ריגשה את נשיאה הנוכחי של
מדינת ישראל עד כי שכח את יונתן פולארד ,ובעוד פרס שב ארצה עטור במדליית
החרות ,כולו זוהר גאווה וכבוד  -נותר יונתן פולארד גלמוד ונשכח בתא כלאו  -עד
מילוי סאת עונשו המוגזמת ,או עד לנשיא הבא ( של ישראל או של ארה"ב  -אם ישרוד
עד אז) .
שמעון פרס ,למרבה הצער ,איננו ולא יהיה דוד בן-גוריון ,שום הופעה קרקסית לא
תשנה זאת ,ושום מצבור של מדליות.
לא עובר עליו יום בלי הכרזה חדשה ,בלי איזו אמרת כנף "חכמה" ,כשהמטרה היא
לא לפנות את הבמה הציבורית ,לא להימחק מהתודעה ,לשרוד...לשרוד בכל מחיר,
אך עם הרבה כבוד :
"כולם היו יודעים אז טוב מאוד .למי למי ,תמיד למי  -יש יותר כבוד " ("קזבלן").

31

בחירות עכשיו
פורסם בתאריך 40/40/2412

לאבסורד היגיון מיוחד משלו ,הוא מתקומם
כנגד הלוגיקה  -תורת ההיגיון ,ויוצר מציאות
גרוטסקית ומעוותת :הדמויות קבועות ,בלתי
ואינן
מכאניות
תגובותיהן
משתנות.
פסיכולוגיות  -דמויות קומיות .כל עוד יימשך
מצב הביניים של טרום הבחירות" ,קדימה",
בראשותו של מופז
האבסורד.,
תמשיך לכרכר בחלל ההזוי של תיאטרון

תיאטרון האבסורד
 23חברי הכנסת של קדימה ,שקידמו בתשואות רמות את מינויו של מנהיגם
החדש ,שאול מופז ,כיו"ר האופוזיציה (במקומה של ציפי לבני ,שנעדרה מישיבת
הפגרא של הכנסת יחד עם נחמן שי ,רוברט טיבייב וגדעון עזרא ) -ידעו בסתר לבם,
שאינם מייצגים עוד את קהל בוחריהם הוותיק ,והמנדט שקיבלו ב 14-בפברואר
 ,2449פג תוקפו זה מכבר ,ואילו נערכו הבחירות כיום ,רובם היו נפלטים מהכנסת.
(סקר ידיעות אחרונות ,מינה צמח קבע  12מנדטים לקדימה בראשותו של מופז ,ויש
הטוענים שגם מספר זה הוא מוגזם) .
עובדה היא ,שמתוך  40אלף שנרשמו כחברי התנועה פחות מ 04-אלף טרחו להצביע
 בחלקם הלא קטן מכפרים ערביים באמצעות "קבלני קולות" ,ובוודאי ,שאינם נמניםעל הגרעין המוצק של מתפקדי קדימה הוותיקים .ואף על-פי כן ,החליטו הכול
להמשיך בהצגה ,כאילו אין מדובר בבחירות פנימיות במפלגה הבנויה על "פליטי
מפלגות" ,ללא רעיון אידיאולוגי מאחד ,ההולכת ו מ ת א ד ה לעין השמש...ובדומה
ל"תיאטרון האבסורד" ההצגה נמשכת מחוץ לכל סדר או הרמוניה מקובלת .
הדימויים על הבמה אינם מחקים את המציאות אלא יוצרים דימוי תיאטרוני שקיים אך
ורק על הבמה...וכשמופז מכריז " הערב הזה מסמל את התגבשותה של החלופה
השלטונית ,החלופה הערכית וחלופת הדרך לממשלה הכושלת והרעה של בנימין
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נתניהו ",כל חברי הסיעה מוחאים כף ...ומופז נסחף בשטף התלהבותו ומכריז:
"מהערב הזה יוצאת קדימה אחת  -קדימה שהיא המפלגה הגדולה בכנסת ,מובילת
האופוזיציה ומחדשת התקווה של רוב רובם של אזרחי ישראל לדרך האחרת",
והתשואות מחרישות אוזניים .
מדי פעם שמופז נדחק אל השוליים הפוליטיים במפלגתו ,הוא מחפש מקלט בתנועה
היריבה .בשבועות הראשונים של פרישתו של שרון ,הבטיח מופז ,שהוא לעולם לא
ייטוש את הליכוד " ,אף כי הוצע לו בקדימה להיות סגן ראש הממשלה ושר הביטחון,
"כי החבירה של שרון לשורה של אנשי שמאל התומכים בהסכמי אוסלו ובחזרה לקווי
 '64עלולה לגרור אותו למחוזות מסוכנים ביותר מבחינה מדינית וביטחונית"...
ימים ספורים אחרי פרסום סקרים ,שחזו לו תבוסה במאבק על ראשות הליכוד ,הוא
נמלט כל עוד רוחו מהחלון האחורי של ה"ליכוד" לשורות קדימה בנימוק ,ש"תנועת
הליכוד פנתה לימין הקיצוני של המפה הפוליטית ,וזו לא דרכי ."...ביחס לביקורת על
אמינותו ,אמר כי "איני רואה שום בעיה ושום סוגיה בנושא אמינות"( .הוא צודק ,ממתי
האמינות מהווה נתון נדרש במגרש הפוליטי?) וכתב על כך ישראל הראל ב-
 12.11.2449ב'הארץ' (חזון שאול)..." :רק בישראל יכול רמטכ"ל שכשל ,מוסרית
ומבצעית ,במלחמת טרור ארוכה ,ושר ביטחון חסר אונים (שניבא שההינתקות תביא
קץ לקסאמים ,ולאחר מכן התמודד בהצלחה כה מרשימה עם אלפי טילי השקט
והשלווה ששוגרו אל תושבי הנגב) להתקבל ברצינות ולא כאוונטוריסט פוליטי; רק
בישראל יכול פוליטיקאי שהונה את מפלגתו ובוחריו ("הליכוד הוא הבית") להגיע
קרוב לצמרת של מפלגה מרכזית אחרת ולטעון לכתר ראש הממשלה "...

דור הולך מעליש  -היורש בא
בסתר לבו רואה עצמו שאול מופז כיורשו בפועל של אריק שרון .ב 20-באוקטובר
 ,2442בפגישה מצומצמת ,שבה נטלתי חלק עם  9חברי מרכז "חטיבת המייסדים"
בליכוד ,שזימן מופז בתוקף תפקידו כשר ביטחון ,הוא אף מתח ביקורת קטלנית על
אריק שרון " :שתי טעויות חמורות עשה שרון בנושא הנסיגה החד-צדדית" ,הצהיר:
האחת - ,שהסכים למשאל בקרב מתפקדי הליכוד  ,תוך התחייבות לכבד את
תוצאותיו ,והשנייה  -שלא שעה לתוצאות המשאל ולא כיבד את הבטחתו למלא
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אחריה...מלכתחילה" ,הדגיש" ,התנגדתי למשאל הזה .הוא היה מיותר ואת דעתי זו
לא שיניתי ולא הסתרתי .ישראל היא מדינה דמוקרטית ,החלטות הממשלה כפופות
לאישור הכנסת בלבד ולא לאישורם של מתפקדי מפלגת השלטון .אולם למן הרגע
ש ראש הממשלה החליט על עריכת משאל כזה והצהיר פומבית שיקבל את הכרעתו -
לא הייתה עוד ברירה ,לדעתי ,אלא לעמוד בהבטחתו .אמרתי זאת גם לשרון ,והוא
מודע לכך היום ...".בתשובה לדברי הביקורת הבוטים שהועלו נגדו מצד המשתתפים,
על תמיכתו בהינתקות החד-צדדית ובעקירת אלפי מתיישבים יהודים מנחלותיהם
(" אתה תיזכר לדיראון כאיש המרכזי שעקר בפועל את גוש קטיף על אלפי מתיישביו
היהודים" ,הטיח בפניו ,ז'ק לוי)" .אתנגד בכל תוקף לנסיגות חד-צדדיות נוספות",
הכריז שר הביטחון ,מופז" :לא יהיו עוד נסיגות חד-צדדיות דוגמת זו של גוש קטיף.
ישראל תשמו ר על שלמות גושי ההתיישבות הגדולים ביהודה ובשומרון ותפעל
לחיזוקם  -וזה כולל את אריאל ואת בנותיה .לא ייעקרו יישובים בלתי חוקיים שנבנו
בשטח עד שנת  2443וגם כאלה שנבנו לאחר מכן ,לא יפונו בעתיד הקרוב .זכותנו
לרצף טריטוריאל בין מעלה אדומים לירושלים ...והדברים אמורים גם לגבי בקעת
הירדן .אם הנושא יעלה על הפרק ,אתנגד לכך בכל תוקף.ובכל פורום .שינויים בשטח
 הוסיף  -ייתכנו רק בעקבות משא-ומתן על הסדר הקבע ,אולם בכל הסכם סופי עםהפלסטינים חייבים יהיו להתקיים שלושה תנאים בסיסיים :מדינה יהודית דמוקרטית
בעלת רוב יהודי מוחלט ,גבולות קבועים ומוכרים בני הגנה ,סיום מוצהר של הסכסוך
בינינו לבין הפלסטינים .לאיזו מהתוכניות המדיניות של מופז עלינו להאמין .התשובה
היא :גם לא לאחת מהן .כולן נרקמו על אותו הרקע :מאבק ההישרדות של הוגיהן.

ההיחלצות מתיאטרון האבסורד  -הקדמת הבחירות
לפני  29שנה ,ב 25-באוגוסט  ,1953במהלך ישיבת הממשלה ,הודיע לפתע מנחם
בגין כי אינו יכול עוד להמשיך בתפקידו כראש הממשלה .שני המועמדים העיקריים
לתפקיד זה היו שמיר ודוד לוי .לוי הכריז לעבר בגין" ,יש לך יורש !" ,והתכוון ,כמובן,
לעצמו .שמיר ניסה לנהל משא-ומתן עם לוי והציע לו תפקיד של סגן ראש הממשלה
עם סמכויות מורחבות ,אך זה העדיף את ההתמודדות על תפקיד ראש המפלגה
וראש הממשלה במרכז הליכוד .שמיר זכה בהתמודדות במרכז המפלגה ב 29%-מן
הקולות ,והנשיא חיים הרצוג הטיל עליו את הרכבת הממשלה החדשה .ב14-
באוקטובר  1953היה לראש הממשלה השביעי של מדינת ישראל.
לאבסורד הגיון מיוחד משלו ,הוא מתקומם כנגד הלוגיקה  -תורת ההיגיון ,ויוצר
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מציאות גרוטסקית ומעוותת :הדמויות קבועות ,בלתי משתנות .תגובותיהן מכאניות
ואינן פסיכולוגיות  -מה שהופך אותן ,בהכרח ,לדמויות קומיות.
כל עוד יימשך מצב הביניים של טרום הבחירות ,קדימה ,בראשותו של מופז ,תמשיך
לכרכר בחלל ההזוי של תיאטרון האבסורד .הדרך היחידה להחזירה לעולם המציאות
היא בהקדמת הבחירות ,כשקדימה ומנהיגה החדש (שאינו אלא חיקוי מתקדם של מי
שהתיימר להיות יורשו של מנחם בגין) ישובו וישובצו במערכת המדינית בממדיהם
האמיתיים.
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אדוני רה"מ ,עשה אשר תעשה  -סופך לספוג גינוי
15/11/2411

שוב הוכח כוח היצירה העיתונאי:
אם נתניהו אכזב כ"אקטיביסט",
אפשר לתקוף אותו כ"תבוסתן"

נתניהו .יצא קירח מכאן ומכאן

כשאחד מידידיו של סוקרטס פנה פעם לשאול בעצתו ,השיב לו החכם באדם" :עשה
אשר תעשה  -סופך להתחרט ."...נקל לשער ,שעל אותו משקל ,לו הפונה היה בנימין
נתניהו ,היה זוכה לאותה עצה ,אך בשינוי קל התואם את רוח הזמן" :עשה אשר
תעשה  -סופך גינוי ".
עיתון 'הארץ' ,כידוע ,מתברך בשפע של כותבי מאמרים  -חלקם בעלי תארים
אקדמאיים מעוררי כבוד ,ולחלקם יצאו מוניטין כ"מחנכי הדור" מעצם חברותם
במערכת העיתון הנאור .אולם קו מנחה אחד מאפיין את כולם וגם מבטיח את
הישרדותם ביומון המכובד :איבתם הבלתי מתפשרת לכל סממן לאומי ,לכל אנשי
הימין ,במיוחד ל"מתנחלים " -אך מעל לכול לשנוא נפשם היחיד בדורו ,בנימין נתניהו.
מספיק ,לשם כך ,לרפרף במאמרים המתפרסמים שם ,מדי פעם שנתניהו מבצע איזו
שהיא פעולה ,לא חשוב מה טיבה .בדרך כלל ,המוטו ביסוד כתבותיהם הביקורתיות
של עיתונאי הארץ נגד נתניהו הוא "האקטיביזם הפוליטי" שלו ,נטייתו "המיליטנטית"
מדיי ,לדעתם ולטעמם ...אך מה עושים כשנתניהו אינו מספק את העילה המבוקשת
והוא משחרר מאות מחבלים ,כדי לפדות חייל שבוי אחד ? זה אינו הולם את התדמית
שארגו לו (השימוש בכוח למען מטרות פוליטיות) .היכן אפוא "נקודת התורפה" ,שבה
ניתן יהיה לתקוף הפעם ? ושוב הוכח כוח היצירה העיתונאי :אם נתניהו אכזב
כ"אקטיביסט" אפשר לתקוף אותו כ"תבוסתן".
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"נתניהו איננו אפוא צ'רצ'יל אלא צ'מברלין" ,מגלה לנו רפי רכלבסקי ב12.11.2411-
בהארץ" :כצ'מברליין הוא בוחר להמשיך בשלו כאילו אין סכנה קיומית .ואצל נתניהו,
כצ'מברליין סיקריקי ,להמשיך בשלו משמע לדבוק בהסתערות על הדמוקרטיה...
וכך ,לא בידי "חבר" עולמי אלא בידי המצרע את עצמו בישראל ובעולם כ"שקרן" אנטי
דמוקרט מובלת ישראל להתמודדות עם אירן .צ'מברליין סולק בידי חבריו ברגע
האחרון ,כשהתבררה טעותו האסטרטגית .אם ישראל רוצה להתקיים ,מוכרח גורל
נתניהו להיות דומה .וזאת ,עוד בטרם יתפזרו העננים "...מכריז רכלבסקי.
יואל מרקוס ,שהקריירה העיתונאית שלו החלה ב 1924-בעיתון "חרות" (ביטאון
תנועת החרות) אינו מחמיץ שום הזדמנות לתקוף את גוש הימין ,במיוחד את
מנהיגיהם  -מבגין ועד לנתניהו .במיוחד יצא קצפו על נתניהו .כקאטו הזקן (אחד
המדינאים הרומאים הבולטים בתקופתו) ,שנהג לסיים כל נאום (גם נאומים שלא
עסקו כלל בקתרגו) במשפט" :מלבד זאת סבורני" " ("Ceterum censeo"):על קרתגו
להיחרב " ("Carthago Delenda" ,כן גם מרקוס בכל מאמר שלו ,בגלוי או בעקיפין,
חוזר ותובע :על נתניהו להתפטר!
במאמרו מה 9-בספטמבר  2411הוא תוקף ,בין היתר ,את הנשיא אובמה  -על שאינו
מראה לישראל את נחת זרועו ואינו יוצא בגלוי נגד הבחישה של ביבי בפוליטיקה
האמריקנית הפנימית  -אך כדרכו ,מסיים ב"מלבד זאת ,סבורני"" ,כשענני אסון
מרחפים מעלינו ,לא נותר אלא לומר לנתניהו משפט היסטורי שנאמר בפעם האחרונה
ב :1904-פטור אותנו מעונשך  -בשם אלוהים ,לך"!
וכשהפנייה בשם האלוקים אינה מועילה ,וביבי אינו הולך ,פונה מרקוס במאמרו מה-
 11בנובמבר  2411ל"מפגיני האוהלים" :מחאת האוהלים הגדולה הייתה ספונטנית
ומפתיעה .בשיאה ,בלי גב פוליטי-מפלגתי ,הובילה להפגנה של כ 044-אלף איש...
הדעה הרווחת היא שהמחאה לא הצליחה להשיג הישגים משמעותיים ,פרט לרעננות
שבעצם קיומה בסדר גודל כזה .הסיבה לכך היא שההפגנה לא נגעה לא בנושא
המדיני ולא בנושא הביטחוני ,או באחריותה של הממשלה לאי התקדמות בתהליך
השלום .בכך לא סיכנה את שלמות ממשלת ביבי-ברק ...הציבור הרחב אדיש למדי
וכל מה שהוא רוצה זה שיהיה שקט" ,מתאונן מרקוס (אולי נזכר באמרתו של
ז'בוטינסקי מימי נעוריו " :כי שקט הוא רפש" .)"...מה עוד צריך לקרות כדי שאותם
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מאות אלפי המפגינים ייצאו למאבק למען הסדר שלום וגבולות בטוחים ?" הוא שואל
בהתמרמרות ,והתשובה ברורה מאליה" :להפיל את נתניהו".

נתניהו איננו שנוא נפשו העיקרי או היחידי של גדעון לוי
במדור "דעות" של עיתון הארץ מככב אחר כבוד ,גדעון לוי .לזכותו ייאמר ,שנתניהו
איננו שנוא נפשו העיקרי או היחידי ,הוא שונא את מדינת ישראל על כל מרכיביה ,ללא
כל אפליה ,על השמאל ועל הימין ,על הדתיים ועל החילוניים ,כשבראש הרשימה
ניצבים ,כמובן ,ה מ ת נ ח ל י ם .הוא בעל אג'נדה פרו פלסטינית ,אנטי ציונית ,והיא
מוצאת את ביטויה בכל מאמריו .ואכן ,קוראים לא מעטים פוסחים על הכתבות ,ששמו
מתנוסס עליהן .אין בהן כל חידוש :בכל נושא שעולה על עטו  -ולאו-דווקא הנושא
הפלסטיני  -הוא מתייצב לצד אויביה של ישראל" .המטורפים הם כאן ,לא באירן" ,הוא
כותב בהארץ ב 6-בנובמבר  ,2411תוך שהוא מצדיק את שאיפתה של אירן להצטייד
בנשק גרעיני" .אירן רוצה נשק גרעיני כדי להגן על משטרה" ,הוא מסביר" :היא ראתה
את סדאם חוסיין ומועמר קדאפי מופצצים והיא מבינה ,בהיגיון רב יש לומר ,שאם
תהיה בידיה אופציה גרעינית ,העולם לא ייגע בה לרעה ,כפי שהוא לא מעז לתקוף
את צפון קוריאה או את פקיסטן .אירן גם רוצה להיות מעצמה אזורית במזרח התיכון
החדש ,והיא יודעת שאפשר להגיע לכך ,בין היתר ,באמצעות הצנטריפוגות"...
"המסקנה היחידה שעולה מכל אלה" ,הוא קובע" ,שאמנם יש במזרח התיכון הנהגה
לא הגיונית ,אבל מקום מושבה נמצא לאו-דווקא בטהרן "...

הרכיבו את החמור על גבם
ולסיכום ,אדוני ראש הממשלה ,נזכיר את המשל המפורסם של איזופוס :מעשה באב
בבן ובחמור ,שהיו מהלכים בדרך :האב רכב על החמור והבן הלך ברגל .פגש אותם
אדם ואמר לאב" :אינך מתבייש ,שאתה רוכב ובנך הרך צועד ברגל"?
ירד האב ,ונתן לבן לרכוב במקומו; פגש אותם אדם שני וגער בבן" :בושה וכלימה,
אתה רוכב ונותן לאביך הזקן ללכת ברגל ? ! עלה גם האב ורכבו שניהם על החמור .
פגש בהם אדם שלישי ואמר " :איזו אכזריות ,שניכם רוכבים על החמור המסכן"!...
ירדו שניהם וצעדו לצד החמור .
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פגש בהם אדם רביעי ולגלג" :בשביל מה יש לכם חמור ,אם אינכם רוכבים עליו ?
אמרו" :מה נעשה כדי שכולם יהיו מרוצים"? ..הלכו האב והבן ברגל והרכיבו את
החמור על גבם ...עד כאן המשל ,והנמשל ? ככה ייעשה למנהיג השואף לרצות את
הכול .בהקשר זה ,נזכיר את תשובתו של בן-גוריון למבקריו" :איני יודע מה העם רוצה
אבל אני כן יודע מה העם שלי צריך"!
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ריאיון מיוחד עם המשנה לרה"מ סילבן שלום:
"אבו מאזן בנה מגדל קלפים שהתמוטט מול עיניו"
פורסם בתאריך 24/49/2411

כך אומר המשנה לראש הממשלה סילבן
שלום בראיון מיוחד ערב ראש השנה
תשע"ב ,ומבהיר כי אם ההתקפות מעזה
יימשכו ,יש לשים להם קץ גם אם מדובר
בכניסה קרקעית

סילבן שלום .לשנות את סדר העדיפויות הלאומי

כיצד יש להתייחס לנאום האוהד של הנשיא :האם הוא נובע מהרצון לרצות את
היהודים בארה"ב ערב בחירות או מתוך אהדה כנה ואמיתית לישראל?
ביסוד העניין עומדת מערכת יחסים הדוקה ואמיצה בין ארה"ב לבין ישראל הנובעת
מערכים משותפים לשני העמים .הממשל האמריקני רואה במדינת ישראל בת ברית
אמיתית .לעולם המערבי ברור כיום כי ישראל היא אי של יציבות והמשענת היחידה
של המערב במזרח התיכון .יותר ויותר מבינים ,ש"האביב הערבי" איננו מה שקיוו
במערב ,והקיצוניים עשויים להשתלט על חלק מהמדינות במזרח התיכון .
משמע הדבר ,שאירן הולכת להתחזק והדמוקרטיה היחידה שניתן להסתמך עליה
היא ישראל ,וחשוב לחזק אותה .במזרח התיכון מצויות עתודות הנפט ל 24-השנים
הקרובות והשליטה באזור היא קריטית .זהו מאבק אדירים על צינור החמצן של
המערב ,בין העולם המערבי והחופשי ,לבין אירן וגורמים פונדמנטליסטיים המסכנים
את השליטה המערבית באזור .
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כיצד לדעתך על ישראל לנהוג בעתיד כלפי אבו מאזן והרשות הפלסטינית שהוא
עומד בראשה ,לאחר נאומו המרושע ,ואי נכונותו להידברות עם ישראל ,לעומת
להיטותו להגיע להסכמה עם החמאס?
נאומו של אבו מאזן היה נאום שנבע מתסכול .אבו מאזן הבין כי הקהילה הבינלאומית
איננה בכיסו .הנאום שלו היה נאום של של אכזבה גדולה; הוא בנה מגדל קלפים
שהתמוטט מול עיניו .הציפיות שנטע בפלסטינים היו כל כך גבוהות ,שאבו מאזן
מתקשה עתה להתמודד עם תוצאותיהן המאכזבות.
אין ספק ,כי הופעתו באו"מ הייתה אחת מנקודות השפל שלו .הזהירו אותו מראש ,הן
סאלם פיאד ,ראש ממשלתו שהתנגד למהלך ,הן החמאס ,שהתנגדותו נבעה מסיבות
אחרות .אבו מאזן סבר ,שהוא בא לקצור פירות ,להירשם בהיסטוריה הפלסטינית כמי
שהביא להם מדינה ,אך בסופו של דבר זה לא קרה ,והוא נתן ביטוי לאכזבתו בנאומו
הקיצוני .
מה דעתך על ההתרחשויות המהפכניות במדינות האזור  -האם הן יובילו
לדמוקרטיזציה באותן ארצות?
האביב הערבי הביא לסילוקם של מנהיגים פרו-מערביים כמו מובראק ובן-עלי ולא
הצמיח במקומם מנהיגים עם גישה פרו-מערבית .,נהפוך הוא .אני סבור ,שכיום,
בעיצומו של המאבק המתנהל מול אירן על שליטה במזרח התיכון ,מתחזקת ההכרה,
שהדמוקרטיה היחידה שניתן לסמוך עליה במזרח התיכון היא ישראל .ולא מדובר רק
בארה"ב אלא גם במדינות אירופה ,הנזקקות לדלק לא פחות מהאמריקנים .
הדעה ,שמדינה פלסטינית ,אם תקום ,תישלט על-ידי הכוחות המתונים הולכת
ומאבדת את אחיזתה; אין שום ביטחון ,שלא יהיה זה דווקא החמאס שינצח בבחירות
שתיערכנה (אם תיערכנה) ,מה שיעניק לאירן גישה יבשתית לעירק ,לסוריה ,לירדן
(שמשטרה הנוכחי עלול להתמוטט) בעוד עתידה של מצרים לוט בערפל .כל זה מוביל
את ארצות המערב למסקנה ,שיש לחזק את ישראל כאי של יציבות במזרח התיכון.
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האם מדיניות ההבלגה שנקטה ישראל לגבי ההתקפות מעזה על יישוביה נראות
לך נכונות  -והאם יש להמשיך בכך גם בעתיד אם יחודש הירי ?
ההתקפות החוזרות ונשנות על יישובי הדרום ,זה למעלה מעשור ,הן בלתי נסבלות,
ואם הן יחודשו ,יש לשים לכך קץ אחת ולתמיד .כיום כבר לא מדובר בקסאמים
הנורים לעבר שדרות ועוטף עזה אלא בטילים הרבה יותר קטלניים המסוגלים להגיע
עד לבאר שבע ואף ליישובים רחוקים יותר במרכז הארץ .מחובתנו לעשות כל שניתן,
כולל כניסה קרקעית ,פעולות של סיכול ממוקד ופגיעה בתשתיות  -כדי להגן על
היישובים המותקפים ולהחזיר לעצמנו את ה"הרתעה" ,שדומה שאבדה לנו .
לא ייתכן מצב ,שאזרחי ישראל לא ינומו שנתם בשלווה ,בעוד שראשי ארגוני הטרור
ישנים על מי מנוחות .אנו יודעים ,שהיירי מתבצע או פוסק אך ורק בהסכמתו של
החמאס ,אשר שליטתו על ארגוני הבת כמעט מוחלטת.
יחד עם זאת ,אל לנו לפעול מן הבטן אלא גם מן הראש; יש לזכור שלכל פעולה שלנו
יהיו מחירים מדיניים וביטחוניים ,אך חובתה הבסיסית של כל ממשלה בישראל היא
להבטיח את שלומם וביטחונם של אזרחיה .

מסילת ברזל לצפת ולקריית-שמונה
עם כניסתי לתפקיד הצבתי יעד של הבאת  344אלף מתיישבים נוספים לנגב ו344
אלף מתיישבים נוספים לגליל בעשור הקרוב .הקמתי במשרדי את מנהלת
ההתיישבות בראשות פנחס ולרשטיין והשינוי כבר ניכר בשטח  .במסגרת פעולותינו
לשדרוג וחיזוק תשתיות התחבורה לנגב ולגליל ,הובלנו את הקמתה של מסילת
הרכבת בין עכו לכרמיאל (אשר תהווה את התשתית למסילת רכבת לצפת ולקריית
שמונה); התחלנו בביצוע הכפלת מסילת הרכבת בין באר שבע לתל אביב ,מה שיוביל
לקיצור זמן הנסיעה ל 05דקות .כמו-כן יזמנו את הארכת כביש  6לצומת שוקת בדרום
ולצומת כברי בצפון ,תוך פתיחת חלקו הדרומי לנסיעה ,ללא תשלום  .אנו מקימים
גרעיני התיישבות וכפרי סטודנטים .גרעיני ההתיישבות הינן קבוצות המתארגנות יחד
ומבקשות מודל של התיישבות קהילתית ,הן בערים והן במרחב הכפרי ואנו מקדמים
זאת בנגב ובגליל .לבד מהקמת גרעינים תורניים (בהם אני רואה את חוד החנית של
הציונות) יזמנו הקמתם של כפרי סטודנטים ברחבי הנגב והגליל ,ובימים אלה מוקמים
גרעיני בוגרים ,אשר סיימו את לימודיהם ומקימים התיישבות קבע בנגב .
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בעד סוף שבוע ארוך
מתוך תפיסה זו אני מקדם את יוזמתי להחלת סוף שבוע ארוך ,בימים שבת ראשון.
סוף שבוע ארוך הוא מהפכה של ממש .כיום אין סוף שבוע אמיתי במדינת ישראל.
המהלך יהיה בעל השפעות משמעותיות הן כלכליות והן חברתיות 42 .אחוזים
ממדינות העולם ו 144אחוזים מהמדינות המפותחות עברו לסוף שבוע בימים שבת
וראשון .זהו צעד מתבקש מבחינת המשק הישראלי .יום שבתון נוסף ,שבו יהיו
פתוחים בתי העסק ,התחבורה הציבורית ,ואתרי התיירות צפוי להרחיב את הצריכה
הפרטית ,את ענף התיירות ואת ענפי השירותים .
נפגשתי כבר עם הגופים הכלכליים הבכירים במשק ,אשר הביעו תמיכה בלתי מסויגת
ביוזמה (כולל איגוד לשכות המסחר ,התאחדות התעשיינים והסתדרות העובדים) .אני
מאמין ששינוי כזה צריך לעבור דרך הממשלה ,אך אם הדבר יתעכב היוזמה תתקדם
דרך ערוצים אחרים .חשוב ,כמו-כן ,לציין ,שסוף שבוע בימים שבת-ראשון יאפשר גם
לאוכלוסיה הדתית ליטול חלק בפעילויות דוגמת ספורט ,טיולים ,קניות ובילוי .יהא
בכך ,משום מתן פתרונות ומענים לכלל האוכלוסייה .

הפרויקטים שישנו את פני הגליל והנגב
כשר הממונה על פיתוח הגליל והנגב  -האם תוכל לפרט את ההישגים בתחום זה
מאז כניסתך לתפקיד?
פרויקט הדגל של המשרד הוא הקמת בית הספר לרפואה בצפת בעוד כשבועיים ,עם
פתיחת שנת הלימודים האקדמית ,ייפתח בית הספר החמישי לרפואה בישראל בעיר
צפת 134 .סטודנטים ראשונים יחלו שם את לימודיהם .לא מדובר רק בתוספת של
רופאים נוספים ,שהמערכת כה זקוקה להם אלא במהפכה של ממש עבור העיר צפת
ואזור הגליל ,הדבר יביא לתוספת של  2,444מקומות תעסוקה ולשדרוג בתי החולים
ומערכות הבריאות באזור .
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האם אינך סבור שבעייתה העיקרית של העיר צפת היא העדר מקורות לתעסוקה -
ויותר חשוב להקים שם מפעלים להעסקת עובדים מאשר להקים מכללות?
בית הספר לרפואה בצפת יהווה תשתית להקמת אוניברסיטה בגליל .אוניברסיטה
בגליל תביא לשינוי פני הצפון כפי שעשתה אוניברסיטת בן-גוריון בנגב .כל הפרויקטים
שאנו מובילים מוסיפים מקומות תעסוקה .יצירת תעסוקה הינה שיקול משמעותי
במעבר של תושבים לנגב ולגליל ובשימור אוכלוסיה קיימת ועל כן אני פועל רבות
בתחום זה .אנו מובילים הקמה ושדרוג של אזורי תעשיה ,אשר כבר מהווים מקור
משיכה למפעלים גדולים ,דוגמת "טרה" ו"סודה סטרים" ופועלים על-מנת להביא עוד
מפעלים רבים לאזור.

העתקת בסיסי צה"ל לנגב תשנה את פני האזור
בנגב אנו מובילים פרויקט עצום אשר ישנה את פני האזור .המשרד לפיתוח הנגב
והגליל אחראי למתן המענה האזרחי של מעבר בסיסי צה"ל לנגב ,שעתיד לשנות את
פני האזור .משפחות הקבע מהוות אוכלוסיה פוטנציאלית למעבר ואנו מסייעים להם
בסבסוד עלויות פיתוח ושכר דירה .בנוסף ,אנו גם מקימים שכונות ייעודיות למשפחות
הקבע ,שאחד מבני הזוג ,או שניהם ,יעברו לשרת באזור.
בימים אלו אנו פועלים במלוא המרץ לקידום הקמת בית חולים שני בנגב .פערי
הבריאות בין הפריפריה למרכז משתקפים היטב בתחום הבריאות; הקמתו של בית
חולים נוסף ,תביא לצמצום פערים דראסטי ולשיפור השירות הרפואי לתושבי האזור,
תוך תוספת של אלפי מקומות תעסוקה .
פרויקט אחר ,שאנו מקדמים ,הוא הקמת שדה תעופה בינלאומי נוסף בנבטים ,שיציב
את הנגב על המפה העולמית .גם מהלך זה יספק אלפי מקומות תעסוקה לתושבי
האזור וימשוך תושבים חדשים .תחום נוסף שאנו משקיעים בו רבות הוא תחום
החינוך ,אשר לדעתי הוא הכלי העיקרי לצמצום הפערים בחברה .הבאנו פרויקטים
של "כיתות חכמות" וסיסמא לכל תלמיד" .כיתה חכמה" הינה סביבה אינטראקטיבית,
אשר מכינה את התלמיד לסביבה הטכנולוגית ומעשירה אותו .
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פרויקט סיסמא לכל תלמיד שולב אף הוא בעשרות בתי ספר ,מה שיאפשר גישה
מרחוק לפורטל הכיתתי לתלמידים ,מורים והורים ,גם אם הם אינם נוכחים בבית
הספר .בנוסף הצלחנו להביא להקמת שלוחה של "בצלאל" בערד ,ואנו מובילים את
פתיחת האקדמיה למוזיקה באוניברסיטת בן-גוריון.

הדגל החברתי-כלכלי היה מאז ומתמיד דגלו של הליכוד
מה דעתך על המחאה החברתית?
אני חושב שלא ניתן להתעלם ממנה .מזה שנים אני טוען ,שיש לשים את הנושאים
האזרחיים בראש סדר היום הציבורי ולעבור מתפיסה ביטחונית לתפיסה חברתית.
על-אף שהיו כאלו שתפסו טרמפ פוליטי על המחאה ,אין ספק כי מדובר במחאה
אותנטית ,אשר מגיעה מקרב העם .המחאה הינה ייחודית ,מתוקף העובדה שהיא
מגיעה מן המעמד הבינוני .לא רק שאיננו צריכים להתנגד לה ,אנו צריכים להצטרף
אליה .הליכוד היא מפלגת העם והדגל החברתי כלכלי הוא הדגל שאנו מניפים כל
השנים .על הליכוד להיות נאמן לעצמו ולשורשיו .אנחנו צריכים להנהיג כלכלה רחומה
המנצלת את היתרונות של הכלכלה החופשית ,אך עדיין שומרת על רגישות חברתית
גבוהה.

הגיע הזמן לשינוי סדרי העדיפויות
עלינו להבין כי חוסן לאומי אינו רק חוסן ביטחוני ,אלא הוא גם חוסן חברתי .עלינו
להבין כי לא כל תקציב הביטחון הוא ביטחון וישנה אפשרות להתייעלות אדירה
בביטחון .בדוח ברודט התחייבה מערכת הביטחון להתייעלות של  3מיליארד שקלים,
אנו צריכים את הכסף הזה ויש להשקיע אותו בחינוך ,בריאות ,תשתיות ופריפריה .
יש לעצור את מתווה הורדת המיסים הישירים ולהעלות מיסים עקיפים .
הפערים בחברה הם גדולים ויש לתת מענה נכון יותר לקבוצות שעובדות .בהיותי שר
אוצר ,העברתי את הרפורמה הגדולה במס ,אשר הביאה למתווה של הורדת מיסים
ליחידים וחברות .לצד מתווה הורדת המיסים הטלתי גם מס על הבורסה ,בשיעור של
 12אחוזים ,אשר מכניס  5מיליארד שקלים בשנה .זה היה צעד לא קל ,שניסו לעשות
אותו גם לפני ללא הצלחה .אני מאמין שחייבים להנהיג מדיניות מאוזנת וכי לצד
ההפחתות יש צורך למצוא מקורות מימון .

02

כיום כאמור ,אני סבור כי יש לעצור את מתווה הפחתת המיסים הישירים .צעד נוסף
הוא מתן פטור ממס הכנסה לבעלי שכר של  14,444שקלים ומטה .מהלך זה יש
לבצע בשתי פעימות ,כאשר בשלב הראשון יש לתת פטור ממס הכנסה לעובדים
המרוויחים את השכר הממוצע במשק ובשלב השני ,כאמור ,לעובדים המרוויחים עד
 14,444שקלים .על-מנת לממן זאת יש לבחון מדרגת מס נוספת למרוויחי שכר
גבוה .כמו-כן אני בהחלט חושב כי יש מקום להעלות את המיסוי על רווחי ההון לרמה
של  . 22%אני מעוניין להבהיר ,אני מתנגד למלחמה שהכריזו בטייקונים .אל לנו
לשכוח שהם מעסיקים עשרות אלפי משפחות וכמובן שאנו לא רוצים שהם יעבירו את
עסקיהם לחו"ל ,אך גם על הבכירים לתת וא לו שיש להם צריכים להיות שותפים .זו
תהיה תרומתם האמיתית לצמצום הפערים .מדיניות זו היא אשר יוצרת את האיזון של
עזרה לשכבות הבינוניות תוך פריסה נכונה של נטל המס .
חשוב לציין כי ,כצעד משלים לרפורמה במס ,חוקקתי בכנסת שעברה את חוק מס
הכנסה שלילי שמטרתו היא להיטיב עם משפחות אשר אינן מגיעות כלל לסף המס
ולכן מתווה הורדת המיסים לא היטיב עימן .בינואר הקרוב יחל לפעול מס הכנסה
שלילי בפריסה מלאה ,בכל רחבי הארץ ,דבר אשר יכניס מאות ש"ח למשפחה מן
המעמד הנמוך ,בה אחד או שניים מבני הזוג עובדים ,אך אינם מגיעים לסף המס.
הפעולה תעודד את המשך עבודתם מחד ואת יכולתם לחיות בכבוד מאידך.
אני מאחל לכולנו שתהיה זו שנת תפנית ושהשנה באמת הנושאים האזרחיים יעמדו
בראש סדר העדיפויות הלאומי .אם נדע למצוא את הגשר בינינו ,מובטח לנו שהשנה
תהיה שנה בה נדע לקדם את עצמנו ,לשנות סדרי עדיפויות ובעיקר לקדם את
הפריפריה .
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חזרה למדיניות ההבלגה של טרום המדינה
השר לשעבר משה ארנס:
"הכל נובע מאי-השלמת המלאכה במבצע עופרת יצוקה"
פורסם בתאריך 26/45/2411

משה ארנס'' .אסור היה לנו לסגת מעזה
ללא חיסולו המוחלט של שלטון החמאס.

 63שנה לאחר כינונה של מדינת ישראל  -עריה מופגזות יום אחר יום באין מפריע,
גבולותיה פרוצים יותר מאי-פעם ,וחרפת ההבלגה של תקופת טרום המדינה מאומצת
מחדש ,ועד כמה שזה לא ייאמן  -על-ידי ממשלה בראשותה של תנועת הליכוד,
ממשיכתה הרעיוני ת של תנועת החרות מיסודו של הארגון הצבאי הלאומי ,ששבירת
מדיניות ההבלגה הייתה מהסיבות המרכזיות להקמתו ,שר הביטחון לשעבר ,פרופ'
משה ארנס ,מגיב על המצב הביטחוני

תזכורת היסטורית
מאורעות הדמים הקשים שפרצו ב 1936-והגיעו לשיאם ב( 1935-רציחות מהמארב,
תקיפת דרכי תחבורה ,שריפת יערות ,הצתת שדות ,מיקוש ומארבים בדרכים) ,העלו
בכל חריפותו את נושא התגובה :הממסד הציוני ומנהיגות היישוב החליטו ,שלמרות
הכל ,יש לנקוט במדיניות של"הבלגה ":נשקנו צריך להיות טהור ,יש להפעילו נגד
פורעים ,אבל אין לחלל אותו על-ידי פגיעה בערבים חפים מפשע (מאוחר יותר,
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במהלך המאורעות שהחריפו ובלחץ אנשי השורה  -אישרה ההנהגה המדינית
ל"הגנה"" ,פגיעה בפוגע" (בעת המעשה) ו"תגובה אקטיבית מקומית במקרים
חמורים") נגד " קונספציה מוסרית" זו הגיב ז'בוטניסקי בלעג" :אל תעזו להעניש חפים
מפשע? ! פטפוט שטחי וצבוע ...במלחמה ,כל מלחמה ומלחמה ,הלוא כל צד וצד הוא
חף מפשע ...אין מלחמה אלא בחפים מפשע ,כמו שאין מלחמה אלא מלחמת אחים
באחים ...לכן ארורה היא כל מלחמה ,על כל צורותיה ...ואם אינך רוצה לפגוע בחף
מפשע  -גְווע ! ואם אינך רוצה לגווע ֵ -
ירה ואל תפטפט"

"עופרת יצוקה"  -המבצע הבלתי גמור
במשך חודשים ארוכים ,מאז השתלט החמאס על רצועת עזה ביוני  ,2444גבר ירי
הטילים והרקטות (קסאם וגראד) לעבר היישובים הסמוכים לרצועה; בעקבות
ההסלמה הגוברת פתחה ישראל ב 24-בדצמבר  2445במבצע צבאי רחב ,עופרת
יצוקה  ,שנמשך  22יום ומטרתו הייתה להרוס את תשתית החמאס ברצועה ולהביא
להפסקת ירי הרקטות על שטח ישראל.
הפעילות הצבאית הסתיימה ב 14-בינואר  2449בהפסקת אש חד-צדדית של ישראל,
בלי שהושגה גם אחת ממטרותיו וחרף התנגדותם של גורמים מדיניים וצבאיים
בכירים ,שגרסו כי יש להמשיך במבצע עד לחיסולו המוחלט של שלטון החמאס.
ב 5-בינואר  ,2449כשבוע לפני הנסיגה מעזה ,הזהיר האלוף (במיל ).יעקב עמידרור,
ששימש כראש חטיבת המחקר באמ"ן ,בטור פרשנות מיוחד לחדשות  2באינטרנט,
מפני נסיגה חד-צדדית בנסיבות שנוצרו:
"ישראל צריכה לכבוש את עזה !" ,הסביר" ,רק אז אולי נקבל חלק מהדרישות שלנו.
במצב הנוכחי שבו אנו מודים שאין לנו כוונה לכבוש את הרצועה ,לחמאס אין כוונה
לוותר על משהו ,כי אין לו מה להפסיד ...אפשר היה לא לפתוח במלחמה ,אבל
להכניס את כוחות הקרקע ובאמצע לבלום אותם ולחפש דרכי מילוט  -זו התוצאה הכי
גרועה שיכולה להיות .אנחנו ניתפש כאומה פחדנית שמנצלת את כוחה האווירי ,אבל
בכל פעם שזה בא להתנגשות על הקרקע ,מהססת  -ובסופו של דבר נעצרת"" .אם
ניסוג עכשיו מעזה" ,הזהיר" ,ישראל תצא מהמלחמה הזו כמדינה שאין לה יכולת
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לקבל הכרעות ,וכשהיא מקבלת אותן היא מפחדת לבצע אותן ,וכשהיא מבצעת ,היא
נעצרת לפני שהיא מכריעה .זו תדמית גרועה מאוד במזרח התיכון ,והבעיה היא בדרג
המדיני"!

בעוד מיליון אזרחים בישראל ישבו במקלטים,
החיים האזרחיים בעזה התנהלו על מי מנוחות
חיש מהר התברר ,שלא זו בלבד שחמאס לא איבד את יכולתו לירות רקטות לעבר
ישראל ,אלא הרגיעה היחסית נוצלה לשדרוג ושיקום היכולות הצבאיות של ארגוני
הטרור ברצועה .מאז תום המבצע נורו לעבר שטח ישראל מאות רקטות ופצצות
מרגמה .ארגון החמאס וארגוני הטרור האחרים ברצועה חיזקו את כושר הלחימה
שלהם והמשיכו לבצע ירי קסאם וטילי גראד לעבר ישראל באין מפריע ,מדי פעם,
כשעלה הרצון לפניהם.
וממשלת ישראל ,בראשותו של הליכוד ,שבה ואימצה את מדיניות ההבלגה של
מנהיגות היישוב בתקופת טרום המדינה" :פגיעה בפוגע (בעת המעשה) ותגובה
אקטיבית מקומית במקרים חמורים" .התוצאה :בעוד שהחמאס שיבש כליל את החיים
של מיליון אזרחים ישראלים  -החיים בעזה התנהלו בכל המערכה הזו כתקנם .ישראל
הסתפקה בתגובה סלקטיבית למקורות הירי ,מחשש לפגיעה באוכלוסיה.

" את הכרעת החמאס לא נשיג בירי תותחים אלא בפעולה קרקעית"
"איזו היא מדינה ריבונית על פני כדור הארץ הייתה סופגת הפגזות כבדות מאחת
משכנותיה ,מבלי להשיב בהפגזה נגדית לעבר האזור שממנו הופגזה (האם בנות
הברית במלחמת העולם השנייה לא עשו כן בהפצצות המסיביות על ערי האויב
באירופה ובאסיה)?" ,שאלנו את שר הביטחון לשעבר ,פרופסור משה ארנס ".האם
אבד כוח ההרתעה של ישראל כלפי החמאס ,שבכיריו מכריזים ,כי ידם בסיבוב הזה
הייתה על העליונה והאם לא יסיקו מכך גם בחיזבאללה ,שהאיומים על לבנון במקרה
של הסלמה אינם אלא עורבא פרח"?
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"הכול נובע מאי-השלמת המלאכה במבצע עופרת יצוקה" ,טוען פרופסור ארנס.
"אסור היה לנו לסגת מעזה בלי חיסולו המוחלט של שלטון החמאס .מתום המבצע
הוברחו לרצועת עזה עשרות טונות של חומרי גלם לייצור אמצעי לחימה ,כמויות
גדולות של חומר נפץ תקני ,עשרות רבות של רקטות וטילי נ"ט ומאות פצצות מרגמה.
החמאס התחזק והצטייד בכלים מלחמתיים מתקדמים .את הכרעתו לא נשיג בירי
תותחים אלא בפעולה קרקעית ,וככל שנשתהה המצב ילך ויורע .נסיגות חד-צדדיות,
ללא תמורה ,מתפרשות בעיני הפלסטינים ככניעה ,והדבר אך מדרבן אותם להגביר
את הפיגועים .ברחנו מלבנון ואנו פוגשים את החיזבאללה ביו"ש ובעזה .פינינו את
מתיישבי גוש קטיף וקיבלנו במקומם את אנשי כנופיות החמאס .לצערנו ,החשיבה
הפוליטית המוטעית של שרון הכתה שורשים בדרגים המדיניים ,פגעה בחשיבה
הצבאית המקצועית ומנעה מצה"ל למצות את יכולתו במאבק נגד הטרור".
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תרבות השלטון בישראל במדרון תלול
פורסם בתאריך 24/44/2411

שאלה הרת-הגורל שנשאלה ביוני
 - 0117האם דבר-מה יסודי מתערער
בתרבות השלטון בישראל בשנים
לתשובות
זכתה
האחרונות?
העדכניות גם לימינו אנו.

בין התשובות :הבחירה הישירה היא שינוי ששיבש את כל מערך האיזונים והבלמים,
שהיה קיים בין ראש הממשלה לבין הכנסת והשרים.
מפעם לפעם זוכים אנשי הליכוד ,במיוחד חברי "מרכז התנועה" (האמינו או לא ,אך
"מוסד" כזה עדיין קיים על הנייר) ,לקבל דוחות מפורטים על פעילותם הברוכה של
נבחריו ושריו בכנסת .בדרך-כלל הדוחות (המודפסים על נייר משובח ובמיטב האמנות
הגרפית) מסתיימים בבקשה "לשמור על קשר" ובהבטחה חגיגית "להיענות לכל
פנייה" .בשולי הדוח מודפסת רשימה מרשימה של אמצעי קשר (ישירים ועקיפים) אל
דוברים ,יועצים פוליטיים ,יועצי תקשורת וסתם עוזרים תורניים ,שדרכם ניתן
להתקשר לאותו נציג נבחר ,ולא חשוב מעמדו .לפני ימים אחדים נתקלתי בבעיה
ציבורית ,ובעודי תר אחר פתרונה ,הבזיקו במוחי דבריו של ראש הממשלה לשריו:
"היו 'כחלונים' ,ומצאו פתרונים!".
מבל י לאבד רגע נוסף העברתי את תוכן הבעיה בדואר אלקטרוני לשר התקשורת,
שהוא ,כזכור ,גם יו"ר "מרכז התנועה":
"אני פונה אליך כאיש תקשורת ותיק וכחבר 'מרכז'" ,כתבתי .האמינו או לא :כעבור
 24דקות כבר התקבל אישורה של מנהלת לשכת השר ,הגב' הדר סייג" :תודה על
פנייתך לשר משה כחלון ;אני מעבירה את פנייתך לטיפול דיאנה  -רמ"ט השר ...נשוב
אליך לאחר בדיקה" .מי יכול היה לצפות לתגובה מהירה יותר? כל שנותר ,אפוא ,הוא
למנות את השעות לגמר הבדיקה .ותקופת ההמתנה נכנסה לתוקפה.
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השעות הפכו לימים ,הימים לשבועות ,והיא עדיין בעיצומה" :בפלגות ראובן גדולים
חקקי לב ."...כעבור  20ימים מצלצלת אליי אחת ממזכירות השר (אולי הרמ"ט? לא
קלטתי את שמה) והיא מבשרת לי בעליצות ,שלאחר ששקלה את נושא פנייתי,
החליטה להעבירו לליבון במשרד ראש הממשלה (השר כחלון ,כידוע לכל ,עסוק
בפתרון שאלות ממלכתיות כבדות-משקל ואין להתרעם עליו שאת הטיפול בבקשתי
הותיר בידי אחת מעוזרותיו  -יש הטוענים ,שזאת הוכחה נוספת להשתלבותו
המהירה בעידן הטכנולוגי המתקדם ,ומי אני שאערער על כך?!)

אפשר כך  -אך אפשר היה גם אחרת
היו ימים  -נזכרתי  -והם לא כל-כך רחוקים (עדיין בצבצו פה ושם בשנות ה 44-וה54-
של המאה הקודמת)  -שאזרח פשוט שפנה ל"אישיות שלטונית" (ויהא מעמדה רם
כאשר יהיה) נענה ישירות על-ידי אותה אישיות .תאמרו :אולי לא עמד לרשותה של
אותה "אישיות" צוות עוזרים ועוזרות כה רחב ומוכשר ,שניתן להטיל עליו את
המשימה ,כנהוג בעידן המתקדם שבו אנו חיים כיום? או אולי אותה "אישיות
שלטונית" לא הייתה כה "עסוקה" בחיפוש אחר "פתרונות ממלכתיים" כה כבדים?
אולי?
אך כששלחתי מכתב אישי לדוד בן-גוריון ,כאזרח פשוט מהשורה ,שניצב מצדו השני
של המתרס הפוליטי-מפלגתי  -נעניתי ישירות על-ידו ,באיגרת כתובה בכתב ידו  -לא
במכתב מודפס ולא על-ידי מזכירה או אחד מעוזריו (אולי לא היו לו כל-כך הרבה
עוזרים והוא נאלץ לעשות זאת במו ידיו?) ,והדבר חזר על עצמו יותר מפעם (האגרות
הללו עדיין שמורות עמי).
ומה לגבי מנחם בגין? כל מכתב ששוגר אליו (בדואר רגיל) נענה אישית על ידו
ובחתימתו .כך היה ,כשעמד בראש האצ"ל בתקופת המחתרת ,כשחתם בכינוי "בן
דוד" ,וכך זה נמשך לאורך כל חייו ,גם כשכיהן כראש ממשלת ישראל .ולא מדובר רק
בהתכתבויות .כשפניתי אליו לפגישה אישית (בהיותו ראש ממשלה) ,נעניתי ישירות
על ידו ,והפגישה ה"פורמאלית" תמיד הייתה חמה ולבבית ונכונותו לסייע הייתה כנה
ואמיתית.
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הבאתי להלן שתי דוגמאות ,של שני מנהיגים וראשי ממשלה בישראל ,משני קצותיה
של הקשת הפוליטית ,שמעמדם הנישא לא השפיע על התנהגותם האנושית ,אלא הם
שהטביעו את חותמם האישי על המשרה הרמה.

האם מתערער דבר-מה יסודי ומהותי בתרבות השלטון?
ביום שלישי ,ח' בסיוון תשנ"ח 2 ,ביוני  ,1995בעקבות שורה של פרשיות פוליטיות
אשר עלו באחרונה על סדר היום הציבורי ,ובעיקרן פרסום שחיתויות בקרב
פוליטיקאים ,התכנס פורום 'השולחן העגול 1בהנחייתו של מר ישראל סגל ,לדון
בתמורות המהותיות אשר חלו בתרבות השלטון בישראל .במהלך המפגש עלתה
לדיון השאלה הרת-הגורל :האם דבר-מה יסודי מתערער בתרבות השלטון בישראל
בשנים האחרונות? להלן חלק מהדעות המוסכמות שהושמעו בדיון הפורום:
פרופ' מרדכי קרמניצר הצביע על שלושה מאפיינים של תהליך ההידרדרות:
 )1מינויים לא ראויים )2 .אובדן הבושה )3 .שקרנות .לדבריו ,התפיסה ,שלכל תפקיד
ממונה האדם הטוב ביותר ,התערערה בשנים האחרונות .הוא הצביע על היעדר
נורמות לא משפטיות בחברה והזהיר מפני התערערות שלטון החוק.
פרופ’ יצחק גל-נור ,מהאוניברסיטה העברית בירושלים (לשעבר נציב שירות
המדינה) :שורש הבעיה טמון בהפרת האיזון בין השאפתנות האישית הלגיטימית לבין
האינטרס הציבורי שעניינו טובת הכלל; הפריימריז והבחירה הישירה יצרו האנשה,
ולה השלכות שליליות על תרבות השלטון.
דעה דומה השמיע גם פרופסור משה ארנס ,שטען כי הבחירה הישירה היא שינוי
ששיבש את כל מערך האיזונים והבלמים ,שהיה קיים בין ראש הממשלה לבין הכנסת
והשרים .את הדיון באותו כינוס סיכם פרופסור גל-נור במשפט קצר :אכן ,יש סיבה
לדאגה.

פורום השולחן העגול על שם ג'ורג' שולץ נועד לברר סו גיות אקטואליות הנמצאות על סדר היום
ולהעשיר את השיח הציבורי בישראל .במסגרת הדיונים נפגשים סביב השולחן העגול ממלאי
תפקידים בעבר ובהווה ואנשי אקדמיה הבוחנים את הסוגיות מנקודות המבט שלהם.
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יוון וישראל  -חזון העבר וכושר ההישרדות
פורסם בתאריך 11/44/2411

"אין עוד שני עמים אחרים
שהטביעו חותם שכזה על
העולם .שניהם גילו כושר קיום,
חרף סכנות וסבל אין קץ
ממדכאים מבחוץ ...הם נשארו
קיימים חרף כל מה שיכול היה
העולם לעשות כנגדם ,וחרף כל
מה שיכלו לעשות כנגד עצמם"

צ'רצ'יל בספרו "מלחמת העולם השנייה" " :היוונים מתחרים ביהודים על כתרו של
העם בעל התודעה המדינית המפותחת ביותר בעולם .אין עוד שני עמים אחרים
שהטביעו חותם שכזה על העולם .שניהם גילו כושר קיום ,חרף סכנות וסבל אין קץ
ממדכאים מבחוץ ,ולכושר הזה השתוו רק המדנים ,המריבות והתהפוכות שביניהם
שלהם עצמם .כמה אלפי שנים עברו ועדיין לא חל כל שינוי בסגולותיהם ולא פחתו
במאומה ,לא מצוקותיהם ואף לא כוח החיות שלהם .הם נשארו קיימים חרף כל מה
שיכול היה העולם לעשות כנגדם .וחרף כל מה שיכלו לעשות כנגד עצמם ,ומבחינות
כה שונות השאיר לנו כל אחד מהם את מורשת גאונו וחכמתו .לא היו שתי ערים
חשובות יותר למין האנושי מאתונה ומירושלים .בשורותיהן בדת ,בפילוסופיה
ובאמנות הלא הן האורות המדריכים הראשיים לאמונה ולתרבות של ימינו .כתום דורי
דורות של שלטון זר ודיכוי אין קץ הנורא מכל תיאור ,עדיין הם ציבורים חיים ופעילים
וכוחות בעלי משקל בעולם של ימינו ,המתגודדים ביניהם לבין עצמם בצימאון לא ידע
רוויה" (וינסטון צ'רצ'יל "מלחמת העולם השנייה" ,פרק .)34
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מההיסטוריה הקדומה  -להכרזת "העצמאות" המחודשת
ההיסטוריה של יוון מתחילה עוד בימי קדם .חופי הים האגאי ראו את לידת אחת
הציוויליזציות הראשונות של האנושות " -התרבות המינואית" .אחרי תקופת החושך
במאה ה 9-לפנה"ס החלה תקופה חדשה בתולדות יוון  -קמו בה ערי מדינה כמו
אתונה ,ספרטה ,תבאי ואחרות ( ערי יוון התגבשו בידי אלכסנדר מוקדון והפכו לחלק
מהאימפריה שלו) .תרבות יוון הקלאסית התבטאה בפריחה אדירה במדעים,
בפילוסופיה ,באמנויות ,בספורט ,בהיסטוריה ,באדריכלות ,ברפואה ובשאר התחומים;
כאשר מדברים על "רנסאנס" ("התחייה") מתכוונים לחזרה לתקופה הזו.
לאחר מותו של אלכסנדר ,יוון הלכה ושקעה מבחינה צבאית עד שנכבשה על-ידי
רומא בשנת  165לפנה"ס; החלק המזרחי של האימפריה הרומית ,המוכר כאימפריה
הביזנטית ,היה יווני ושרד כאלף שנים ,עד אשר נכבש במאה ה 12-על-ידי האימפריה
העות'מאנית ,ששלטה ביוון עד לתחילת המאה ה.19-
בשנת  1521התמרדו היוונים והכריזו על עצמאותם (. )1522הלחימה בעות'מאנים
נמשכה כעשר שנים וככל שהתארכה צבר המרי היווני תמיכה רחבה באירופה
( התופעה שבה אומה נוצרית מנסה להתנער מאימפריה מוסלמית רכשה לא מעט
אהדה מצד הציבור האירופי) .ב 11-במאי  1532הוכרזה סופית יוון כמדינה
ריבונית .עצמאותה הוכרה רשמית בידי הטורקים והאירופים באמנת קונסטנטינופול
ביולי  .1532הכרזת העצמאות וההכרה הרשמית בה מצד הטורקים רחוקה הייתה
מלהיות סוף פסוק בסכסוך המתמשך עם טורקיה .במשך המאה ה 19-והמאה ה24-
( מתוך שאיפה להרחיב את שטח המדינה ולכלול בה את כל דוברי היוונית) ,לחמו
היוונים בסדרת מלחמות נגד העות'מאנים ( תוך עליות ומורדות בהישגיהם הצבאיים).
אחת מתוצאותיה של מלחמת טורקיה-יוון ( ,)1922-1919שבה הובסו היוונים ,הייתה
הסכם לוזאן ( ,)1923שבמסגרתו נערכו "חילופי אוכלוסין" (כ 1.2-מיליון יוונים גורשו
מטורקיה ,ובמקביל ,כ 644-אלף טורקים ומוסלמים אחרים גורשו מיוון)  .ברם ,מעשי
האיבה שביצעו שני הצדדים אלה באלה במשך המלחמה ביססו את התחושה,
שיוונים וטורקים אינם יכולים לחיות יחדיו בהרמוניה.
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יוון במלחמת העולם השנייה
בשנת  1904פלשה איטליה הפשיסטית ליוון .בתחילה נהדפו הפולשים ,אך לאחר
התערבות גרמניה הנאצית ,יוון נכבשה ונותרה תחת שלטון הנאצים עד לסוף
המלחמה .לאחר שחרורה בתום מלחמת העולם השנייה ,חוותה יוון מלחמת אזרחים,
שנמשכה עד  .1909בשנת  1964תפס הצבא את השלטון בהפיכה צבאית וייסד את
"משטר הקולונלים" ,שבין היתר ביטל את המלוכה ביוון .ב 1940-מימנה החונטה
הצבאית הפיכה כושלת בקפריסין (ראה בהמשך) ,מה שהוביל להפלתה.
ב 1942-הוקמה ביוון רפובליקה דמוקרטית ,שהצטרפה כעבור שש שנים (ב)1951-
לאיחוד האירופי וב 2441-אף שינתה את המטבע שלה לאירו.

המאבק על השליטה בקפריסין
החל ב 1545-עבר האי קפריסין לשליטה בפועל של הבריטים (סופח אליהם רשמית
ב .)1913-בראשית  1922פתחה מחתרת צבאית יוונית (אאוקה) במאבק לעצמאות,
מתוך כוונה לאיחוד האי עם יוון .ב 1964-ויתרה בריטניה על שלטונה (פרט לשני
בסיסים צבאיים שעדיין מוחזקים בידה) והאי הוכרז רשמית כ"רפובליקת קפריסין",
תוך חלוקתו לשתי רשויות פוליטיות  -היוונית והטורקית.
ברם ,המתח בין שתי הקהילות לא פחת ,וב 1940-שב והתפרץ בעקבות הפיכה
צבאית שביצעו קפריסאים-יוונים ,תוך דרישה חוזרת לאיחוד האי עם יוון .בתגובה,
פלש צבא טורקיה לצפון קפריסין ויצר חיץ בין אזור האוכלוסיה הטורקית ליתר חלקי
האי .בצעד שהזכיר את חילופי האוכלוסיה בין טורקיה ויוון לאחר הסכם לוזאן244 ,
אלף יוונים ,שהתגוררו בצפון האי ,גורשו אל דרומו ,ובמקביל ,גורשו  64אלף טורקים
אל צפונו .כיום ההפרדה בין הקהילות היא כמעט מלאה ,למעט שני כפרים בשטח
המפורז ,שבין שני חלקי האי.

הסתירה בין תפיסת העולם היוונית לבין ההשקפה היהודית
היוונים הם שהביאו למודעות האנושית את רעיון ה"הומניזם" ,לפיו בן האדם הוא
מרכז העולם .והמוח האנושי ויכולתו להבין ,להתבונן ולהכיל דברים באופן רציונאלי,
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הוא הכל בכל מכל .העניין באדם הביא להתפתחות סוגי ספרות שונים ,כגון
המיתולוגיה (סיפורי אגדה על אלים ובני אדם); האפוס (שירה שנועדה לפאר מעשי
גיבורים); הפרוזה (סיפורים על אלים ואנשים).
כמה מרעיונותיהם עומדים בסתירה מוחלטת להשקפה היהודית ,אשר על פיה בני
האדם נבראו בצלם האלוקים ,בעוד שאצל היוונים ,האלילים הם אלה שנבראו בצלמו
של האדם; עבור היהודים ,יש צורך להשלים ולרומם את העולם הגשמי מבחינה
רוחנית ,בעוד שבעיני היוונים העולם הגשמי הוא מושלם .וכפי שהגדיר זאת פעם
דניס פראגר (שדרן רדיו ופובליציסט אמריקני)" :בעיני היוונים מה שיפה  -קדוש;
בעיני היהודים ,מה שקדוש  -יפה".
לעומת התהום הרובצת בין תפיס ת העולם הקלאסית של היוונים ושל היהודים ,עדיין
רב המשותף במנת גורלם ,לא רק בעבר ההיסטורי הרחוק אלא גם בימינו אנו ,כפי
שמעיר פרופסור נחמני ,במאמרו ב'הארץ 'ב" :1.4.11-שתיהן הודפות ניסיונות
חיצוניים לכפות עליהן פתרונות לסכסוכים :ישראל בסכסוך עם הפלסטינים ,ויוון
בסכסוך הקפריסאי; שתיהן מתמודדות עם מהגרים זרים (יוון ,כישראל בגבול מצרים,
בונה חומה בגבולה עם טורקיה לעצירת אלפי המהגרים החודרים אליה); על שתיהן
מאיימת סכנת הטרור ה-ג'יהאדי ,והמשקל הניכר של הדת בחיים הציבוריים הוא
היבט נוסף משותף לשתיהן".
ונסיים בציטוט נוסף מדברי צ'רצ'יל על המכנים המשותפים שבין שני העמים:
" כל כמה שיהיה מצבם נואש וכל כמה שתחמיר הסכנה לארצם ,תמיד הם חלוקים
למפלגות הרבה ,עם הרבה מנהיגים הנלחמים ביניהם בחמת נואשים .יפה אמרו,
שכל מקום בו נמצאים שלושה יהודים יתברר כי יש שני ראשי ממשלה ואחד מנהיג
לאופוזיציה ,והוא הדין בעם העתיק והמהולל השני ,שמלחמת החיים שלו הסוערת
והמתמידה תחילתה נעוצה במבועי המחשבה האנושית" .כשלעצמי ,עמדתי תמיד
לצד שניהם והאמנתי בכוחם הבלתי מנוצח לעמוד בריבות פנימיים ובנחשולים
העולמיים הקמים עליהם לאבדם".
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מורשת השנאה חזקה מכל
פורסם בתאריך 26/42/2411

" השנאה עוברת בתולדות היישוב והמדינה
לאורך כל ימי המאה הזו ,היא רק מחליפה
שונאים ונשנאים ...השנאה ,כמו המנגינה,
תמיד נשארת"  -כך חיים גורי לפני  02שנה;
וכך מחזיקים עיתון ידיעות אחרונות ועיתון
הארץ בשנאה זו בימינו אנו כלפי מי אם לא
ראש הממשלה בנימין נתניהו.
לא חשוב מה היה אומר נתניהו בנאומיו בפני ועידת איפא"ק ושני בתי הקונגרס
בארה"ב ,נציגי התקשורת העוינת בארץ כבר היו מוצאים את נקודות התורפה
להיתפס בהן; לא תוכן הדברים הוא העיקר אלא תדמיתו של הנואם המביע אותם .אין
לראות בכך עוינות אישית כלפי נתניהו האיש אלא כלפי אלה שהוא מייצג  -המחנה
הלאומי והמתנחלים .אך כפי שאירע אצל שרון ,לאחר פינוי גוש קטיף  -השנאה
הלוהטת יכולה להפוך בן-לילה לאהדה גורפת ,בתנאי שבנימין נתניהו (כשרון בשעתו)
ישנה את עמדותיו המדיניות הלאומיות ,יחבור למחנה השמאלני ויהרוס כמה גושי
התנחלויות  -או אז יפזמו לו "משוררי האומה" שירי הלל וכל נאום שיישא יזכה
לתשואות התקשורת .עד אז ,חזון למועד ,ובינתיים ,כל המרבה לתקוף את ראש
ממשלת ישראל בתקשורת  -הרי זה משובח .וכך ,לאחר נאומו של נתניהו בוועידת
איפא"ק ( נאום תשובה לנשיא אובמה על חזרה לקווי  ,)1964כותב בכיר
עיתונאי ידיעות אחרונות ,נחום ברנע (בכתבה משותפת עם שמעון שיפר):
"נתניהו הבעיר את מדורת הל"ג בעומר הזאת ,הוא עשה זאת במודע ,בכוונת מכוון...
הוא פרסם הודעה קשה מאוד נגד אובמה ;"...ובהמשך המאמר ,הוא גם מסביר למה:
"בחיל האוויר בישראל נתפס לפני שנים אחדות ,קצין ,שהיה אחראי על כיבוי אש
באחד הבסיסים ...הוא היה פירומן .הוא נהג להצית דליקות ואחר כך לכבותן ולקבל
צל"ש על הישגיו ...נראה שגם נתניהו ראוי ,בעקבות הביקור ,לצל"ש" .אתה הבנת,
ברוך? "נתניהו תוקף את אובמה ,כדי שיוכל לאחר מכן ,לרכך את דבריו...".
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למחרת (לאחר נאומו של נתניהו בפני שני בתי הקונגרס) נאלץ אותו נחום ברנע
לשנות את הטון ולקלס את ההופעה ,במאמר שכותרתו" :ההצגה הטובה בעיר" .הוא
מודה " :נתניהו הוא הדובר הטוב ביותר שיש לישראל בארצות הברית ...על-פי
התנהגותם אתמול ,זה נכון ,קרוב לוודאי ,הקונגרס האמריקני ,על שני בתיו ושתי
מפלגותיו תומך בלב שלם במדיניות ממשלות ישראל ."...אם כך ,הרי זה טוב? אך
נראה שלא לגבי נחום ברנע ,המנסה להפחית מהשפעתם של שני בתי הקונגרס
( ומטבע הדברים מהצלחתו של נתניהו לגייסם לימין מדינת ישראל) ואף אינו חוסך
מהם את שבטו" :העיסוק שלהם במדיניות חוץ הוא שולי ,ההשפעה שלהם במדיניות
חוץ היא קטנה ...והעיקר ,לא הם יחפשו מחסה באשקלון או בבאר שבע ,אם יתחדש
ירי הטילים ...לא הם יחששו לעלות לאוטובוס בתקופה של טרור מתאבדים...".
והגדיל מכולם עיתון הארץ במאמר המערכת שלו ( - 22.2.11למחרת הופעתו של
נתניהו לפני שני בתי הקונגרס)" :ראש הממשלה ישוב הביתה מארה"ב בלא בשורה.
הוא מוביל את ישראל והפלסטינים לסבב נוסף של אלימות ,לבידודה של ישראל ,תוך
מחלוקת עמוקה עם הממשל האמריקני .הגיעה השעה שהציבור הגדול של שוחרי
השלום בישראל יאמר את דברו .לישראל מגיע מנהיג אחר" .אתה קורא ,ואינך מאמין
למראה עיניך :מנין השנאה חסרת המעצורים הזו לכל סממן לאומי?

חיים גורי :השנאה ,כמו המנגינה" ,תמיד נשארת"
וכותב על כך חיים גורי ("פנים  -הקרן לקידום מקצועי"  -גיליון  - 2מאי " :)'94השנאה
עוברת בתולדות היישוב והמדינה לאורך כל ימי המאה הזו ,היא רק מחליפה שונאים
ונשנאים .אני זוכר את השנאה הזאת מאז עמדתי על דעתי .הכל השתנה ללא הכר
ברצף החופז והדחוס שבתמורות העתים .רק השנאה ,כמו המנגינה' ,תמיד
נשארת"  '...השנאה היא בבחינת הקבוע המעיד על החולף :שנאת יהודים וערבים,
שנאת דתיים וחילוניים ,שנאה עדתית ,שנאת שמאל וימין ,שנאת פלגים וקבוצות
וחמולות אידיאולוגיות בשמאל ובימין ובקרב כל סוגי הדתיים והחרדים למיניהם .יש
אומרים כי שנאת הקרוב עזה ומרה משנאת הרחוק ,והיא גוררת מחלוקות וגירושין
ופילוגים וצלקות וזיכרונות מרים משאת ...רוב השנאות עוברות בירושה ,זוכות לדור
ההמשך שלהן ...אך בסך-הכל אנו יורשים את השנאות ומורישים אותן.
'"זה הריב לא נגמר פה עדיין' ,כותב ז' בוטינסקי בשירו הידוע מראשית שנות
השלושים; לאחר יותר משישים שנה"  -מסכם חיים גורי (כיום כבר יותר מ 44-שנה -
י.ע" - ).ניתן לומר כי אמרתו שרירה וקיימת".
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האם קיימת מדיניות-חוץ אמריקנית?
פורסם בתאריך 11/42/2411

אובמה ,כקודמו ,בוש ,הם טירונים באורחות
מדיניות החוץ הגלובלית .שניהם לא העלו על
דעתם ,שהאצת ההליך הדמוקרטי במזה"ת
עלולה להניב תוצאות הפוכות והרסניות,
כדוגמת תוצאות הבחירות ברש"פ .כך או
אחרת ,על ישראל לעקוב בעיניים פקוחות אחר
מהלכיו "שוחרי השלום" של אובמה באזור.
"לדעתי ,אין בנמצא מושג בשם "פוליטיקה אמריקנית" אין אפילו הבדל בין המפלגות,
לבין עצמן .פשוט ,קיימת שם מפלגה ימנית יותר  -וימנית פחות .וזה הכול .לגבי
מדיניות חוץ אין ביניהן כל שוני  -משום שאין בכלל מדיניות חוץ אמריקנית.
במידה רבה מטביע הנשיא את חותמו האישי על המהלכים המדיניים בתקופת כהונתו
 הצהיר ב 1965-גי אלסיד מולה ,ראש ממשלתה לשעבר של צרפת בתקופת מבצעסואץ ,בתשובה לשאלתי בראיון עמו ,כיצד הוא מסביר את התנהגות האמריקנים
ב"פרשת סואץ ." 1926
"אייזנהאור"  -הסביר גי מולה  " -הכניס לראשו את רעיון האוריינטציה על האו"ם והוא
כפף לכך את כל הפוליטיקה החיצונית של ארצות-הברית .הוא אף התבטא לפניי
בגלוי' :אין לנו מדיניות חוץ משל עצמנו רק זו של האו"ם" .
גי מולה ראה באייזנהאור "ישיש עייף אשר נטל על כתפיו את גורל העולם  -והלך
לשחק לו גולף" .לחיזוק דבריו סיפר גי מולה ,שבהגיע האולטימטום של בולגנין
במהלך "מבצע סואץ" הבריק לשגרירו בוושינגטון ,להבהיר את עמדתה של ארה"ב
לגבי איומיה של ברית המועצות ,ועוד באותו לילה נפגש השגריר ,הרווה אלפונד ,עם
הנשיא .אייזנהאור היה חיוור ונרגש וחזר ללא הרף :עליכם להפסיק מיד מלחמה
זו...עליכם לסגת ממצרים...עמדתנו תואמת את מגילת האו"ם "...לפתע נעץ מבטו
בשגריר ואמר" :אדוני ,עליך לדעת ,שהחיים אינם אלא סולם ,שקצהו מגיע לשמים,
אני סמוך מאוד לקצהו העליון של הסולם ...רצוני להציג עצמי לפני בוראי בידיים
נקיות" ...".עם נימה מיסטית מעין זו  -סיכם מולה  -קשה היה לנהל ויכוח מדיני
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ולשגריר לא נותר אלא להרכין ראש ולסוב על עקבותיו"...בתום מלחמת העולם
השנייה מצאה עצמה ארצות-הברית ,כאפוטרופסית של אירופה ,מבחינה צבאית.
התנהגותה ב 1926-ב"מבצע סואץ" לא הלמה מעצמה בעלת אחריות גלובלית; העם
הצרפתי לא סלח לארצות-הברית את נטישתה וראה בכך בגידה בבעלות בריתה ,כך
שדה גול מצא לעצמו כר נרחב ל"מחשבתו האירופית" "...כל הפיתוח האטומי המואץ
בצרפת נבע ביסודו מאותה פרשה אומללה" ,העיר ראש המוסד לשעבר מאיר עמית,
בראיון שקיים עמי ב " :1956-מבחינה זו מבצע סואץ היווה אפיזודה מאוד קריטית
ביחסי אירופה המערבית עם ארה"ב ,שעה שהצרפתים ראו עצמם עומדים חשופים
וחסרי מגן מול איומיו הברוטאליים של ניקולאי חרושצ'וב ,והיו לכך השלכות גם על
הברית האטלנטית".

קרטר הביא עמו תפיסה של שליחות מיסטית התפורה על-פי שיגיונותיו
 23שנה לאחר מכן ,שוב חוזרת התמונה על עצמה :נשיא המקדם מדיניות חוץ
התפורה על-פי שיגיונותיו והנוגדת את האינטרסים של ארצו בנושאי החוץ בכלל,
והמזרח התיכון בפרט .לקרטר לא היה ניסיון קודם בענייני חוץ ,אולם בשל הרקע
הדתי שלו ( ,קרטר חבר בכנסייה הבפטיסטית ומגיל צעיר גילה מחויבות אישית
עמוקה לנצרות) הביא עמו תפיס ה שהדגישה את ענייני זכויות אדם וקידום השלום,
ותחושת שליחות מיסטית  .עם היבחרו ב 1944-לנשיאה ה 39-של ארה"ב ,הפעיל
לחץ כבד על השח בנושא זכויות האדם ,תוך איום להפסיק את משלוחי הנשק .עקב
כך ,שוחררו יותר מ 344-אסירים פוליטיים ,הצנזורה פחתה ,ונעשתה רפורמה
במערכת המשפט.
באופן פרדוקסלי ההקלות הללו לא זו לבד שלא הרגיעו את הרוחות אלא הביאו
לתביעות נוספות נגד המשטר מצד אנשי הדת באצטלא של דרישה "לזכויות אזרח
נוספות ".ב 12-בדצמבר  1945מילאו יותר משני מיליון איש את רחובות טהרן.
הצבא החל להתפורר וחיילים סירבו לפתוח באש כנגד מפגינים; השאה שכבר נמצא
בשלביה הסופיים של מחלת הסרטן לא עמד עוד בלחץ וב 16-בינואר  1949נאלץ
לפנות את כיסאו ולצאת לגלות במצרים (שם הלך לעולמו ב 24-ביוני  .)1954חומייני
שב לאיראן מצרפת לקול תשואות ההמונים ויצר את הרפובליקה האיסלאמית.
הפגיעה בזכויות אדם תחת המשטר התיאוקרטי הגיעו לרמת ברוטאליות גבוהה
בהרבה מזו של המשטר הקודם; עינויים ,מעצר מתנגדים ומעשי רצח יומיומיים הפכו
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לדבר שבשגרה .עיראק ,כווית ,ערב הסעודית ומדינות המפרץ נחרדו מהמהפכה
האיראנית (מתוך חשש שהיא עלולה לגרור מהפכה אף בארצותיהם) .
ב 1954-בניסיון כושל להפסיק את המהפכה בראשיתה ,תקפה עיראק את איראן,
תוך שהיא זוכה לסיוע מצרפת ,מברית המועצות וממדינות המפרץ העשירות;
אבסורד ככל שזה יישמע ,הייתה זו ישראל (בהשראתה של ארה"ב) שנחלצה
לעזרתה של איראן וסיפקה לה אמצעי לחימה ...זו ,כידוע ,גמלה לה במסע עוינות
והכפשה הנמשך עד עצם היום הזה.
הבעת התודה לקרטר על התמיכה שהעניק למהפכה החומיינית לא הייתה שונה:
ב 0-בנובמבר  1949חדרו מאות סטודנטים ,בסיוע משמרות המהפכה ,אל השגרירות
האמריקנית בטהרן והחזיקו בצוות העובדים למשך  000ימים .מבצע צבאי כושל
לשחרור בני הערובה ב 20-באפריל  (EAGLE CLAW) 1954הפך למפלה פוליטית
עבור הנשיא קרטר (מספר מסוקים התקלקלו בשל סופות חול ,מסוק אחד התרסק
ושמונה חיילים אמריקנים נהרגו) .גופות החיילים הוצגו לראווה בהפגנות המוניות
ברחובות טהרן; יו קרתה של ארצות הברית ויוקרתו של קרטר ספגו מכה קשה
( החטופים שוחררו מיד ביום השבעתו של מחליפו ,רייגן) .מדיניותו החובבנית של
ג'ימי קרטר ב ,1949-הפכה את אירן ממדינה אוטוקרטית ,פרו-מערבית ,מונרכית,
תחת שלטונו של השאה מוחמד רזה פהלווי ,לרפובליקה איסלאמית-תיאוקרטית
תחת שלטון האייתוללה ח'ומייני  -על כל ההשלכות שנבעו מכך על היציבות והשלום
במזרח התיכון.

האם הקו הפוליטי של אובמה נובע מתמימות או חבויות בו כוונות נסתרות?
התנכרותו של נשיא ארה"ב ,ברק אובמה ,לחוסני מובארק ,ששירת את היציבות
ועודד את המתינות באזור במשך  34שנה עלולה להניב תוצאות חמורות יותר ,כיוון
שמשמעותה ,לגבי כל בעל ברית של המערב במזרח התיכון ובעולם השלישי -
שהסתמכות על ארה"ב ועל מדינות המערב בעתות משבר הינה "תעודת ביטוח" ,ללא
כיסוי לעת מצוקה .
עובדה נוספת מנקרת עיניים :בעוד נשיאה של ארה"ב מתעטף באצטלה מוסרית של
מחויבות לזכויות אדם ומנופף בדגל "הדמוקרטיה" כלפי שליטה הנחלש של מצרים –
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הוא נמנע מלהעניק גיבוי של ממש להמונים שהפגינו ב 2449-נגד אחמדינג'אד
בטהרן ואינו חדל מלהחניף לרודן הסורי ,בשאר א-אסד ,הנוקט בדיכוי מתמשך של
זכויות האדם בארצו ומשליט את מרותו על לבנון באמצעות כנופיות הטרור של
החיזבאללה .
אובמה ,כקודמו ,בוש ,הנם טירונים באורחות מדיניות החוץ הגלובלית .הם לא העלו
על דעתם ,שהאצת ההליך הדמוקרטי במזרח התיכון עלולה להניב תוצאות הפוכות
והרסניות ,דוגמה מוחשית לכך היא תוצאות הבחירות ברשות הפלסטינית ,שהעלו את
חמאס לשלטון בעזה ,תוך השלטת משטר טרור וחיסול הליך השלום; מי יערוב
שבחירות "דמוקרטיות" במצרים ,בסערת הרוחות הנוכחית ,לא יעלו לשלטון גורמים
איסלמיים קיצוניים ,כגון "האחים המוסלמים" ובני בריתם ,שיהפכו את ארץ הנילוס על
 50מיליון תושביה לאיראן שנייה ?
ואולי הקו הפוליטי שנוקט בו אובמה איננו כה "תמים" ,כפי שנוטים אולי לחשוב אלא
מתוחכם ומחושב לחזרה אל תוכנית "הסהר הפורה" של בריטניה ב( 1902-שסוכלה
בשעתה על-ידי ארה"ב ,צרפת וברית המועצות) ,תוך התאמתה למציאות שנות ה-
?2444
התוכנית הבריטית כללה בשעתה את הקמתה של "סוריה הגדולה" ,באמצעות
איחודה עם עבר הירדן ,לבנון וארץ ישראל ובהמשכה  -להתאחד בפדרציה עם עיראק
(למיעוטים ,הנוצרים בלבנון והיהודים בארץ ישראל ,הובטחה אוטונומיה).
כך או אחרת ,על ישראל לעקוב בערנות ובעיניים פקוחות אחר מהלכיו "שוחרי
השלום" של אובמה באזור (על כוונותיהם הנסתרות) ,תוך התאמה לאירועים
השוטפים חדשות לבקרים.
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שמים וארץ  -ודן מרגלית
פורסם בתאריך 24/14/2414

החזירו את דן מרגלית ל'ערב חדש!"
כך נמנעה ההפיכה שאיימה על המדינה
ה"דייר המוגן" של הטלוויזיה החינוכית נשאר..

"

הכול כבר הושלם לקראת "אם ההפגנות" :המוני העובדים מכל רשתות התקשורת
בארץ (ויש מתלחשים שגם מהרשתות הזרות) ,עיתונאים ,טכנאים ,עובדי מנהלה
ואלפי אוהדים מכל שכבות העם התכנסו בכיכר רבין בתל אביב ,מנופפים בכרזות
מאירות-עיניים" :רוצים את דן מרגלית ! החזירו את דן מרגלית לטלוויזיה החינוכית !".
הכיכר והרחובות הסמוכים המו מרוב אדם ,והכול המתינו בקוצר רוח למתן אות
ההסתערות.
לא היה מוסד ציבורי בארץ שלא הביע את תמיכתו ב"מאבקו הצודק" של דן מרגלית
בראשי האוצר המבקשים לנתקו מכורסת המנחה בטלוויזיה החינוכית ,כורסה שחימם
במשך עשרות שנים עד כי הפכה לחלק בלתי נפרד מישבנו .הראשונים שמחו בתוקף
על ה"עוול" שנגרם למרגלית" ,מורנו ורבנו" ,היו שלושת מגישי "ערב חדש"  -מיה
בנגל ,רונן ברגמן וטלי ליפקין-שחק ,ששיגרו איגרת תמיכה במרגלית למנכ"ל אגודת
העיתונאים ,יוסי בר מוחא ,ולנשיאת מועצת העיתונות ,השופטת דליה דורנר" .למען
הגילוי הנאות" ,ציינו השלושה" ,אנחנו אוהבים את דן מרגלית ".
חיש מהר התברר ,שהאהבה היא "מחלה מדבקת" (לפחות ,בטלוויזיה החינוכית):
מאה עובדים נוספים נדבקו במחלה ושיגרו עצומה למנכ"ל הטלוויזיה החינוכית ,יפה
ויגודסקי ,בקריאה" :החזירו את דן מרגלית הביתה!".
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מועצת העיתונות נזעקה לדיון דחוף והודיעה כי היא שוקלת להצטרף כידידת בית
המשפט לעתירתו של דן מרגלית נגד משרד האוצר ,להשיבו לעבודתו כמנחה "ערב
חדש" " .הרעיון למנות מנחה לתוכנית עיתונאית על-ידי מכרז מנוגד לחופש
העיתונות" ,הכריז בלהט עמוס שוקן" ,זוהי זכותה של העורכת הראשית בפועל ,יפה
ויגודסקי ,לבחור את העיתונאים שיעבדו תחתיה ."!...המלצתו של עוזי בנזימן לחברי
המליאה" ,לנהוג בזהירות בעניין ולא להתלהם ,כל עוד לא הוצגה בפני המועצה גרסת
הצד שכנגד" ,נותרה כקול קורא במדבר.
מבקר המדינה ,השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס ,התבקש על-ידי דן מרגלית
ל פתוח בחקירה על התנהלות אנשי משרד האוצר נגדו .תנועת אומ"ץ פנתה לשר
האוצר בתביעה לבדיקה דחופה של התנהלות הטלוויזיה החינוכית והעלתה חשד של
נקמנות פוליטית נגד דן מרגלית.
אגודות ועמותות ברחבי המדינה ,מכל רחבי הקשת הציבורית ,הצטרפו למחאה
ההמונית  " -האגודה להגנה על בעלי כנף פגום"" ,האגודה לטיסה חופשית בחלל",
האגודה "חיה ותן לחיות" ,עמותת "יד לוחצת יד" ,אגודת "העתיד הוא ההווה",
עמותת "המשרה המוגנת"  -הן רק חלק מזערי מרשימת העמותות והאיגודים
המקצועיים שהצטרפו לקריאה ,להחזיר את דן מרגלית להנחות את "ערב חדש".
היו שהתלחשו שגם ההסתדרות הכללית עשויה להצטרף בקרוב למחאה הציבורית
הענפה ,ונמצאו גם כאלה שטענו כי שמעו מפי "יודעי דבר" ,שבקרוב תוכרז שביתה
כללית ,אם דן מרגלית לא יוחזר לתפקידו כמנחה ב"ערב חדש" .ובעוד הכל ממתינים
בדריכות בכיכר רבין לאות ההסתערות של "אם ההפגנות"  -נפלה כרעם ביום בהיר
על המתכנסים הידיעה המרעישה " :התקבלה דרישתו המרכזית של מרגלית והושג
סיכום לפיו יוחזר דן להנחות את התוכנית של 'ערב חדש' באופן מיידי" .וכך ,ברגע
האחרון ,נמנעה ההפיכה ,שאיימה על המדינה.
לקול תרועת ההמונים נישא דן מרגלית על כתפיים והכריז'" :ערב חדש' היא ביתי
העיתונאי !" .מקור יודע דבר ציין באוזנינו כי "דן מרגלית ,שוקל עתה לפנות לבית
המשפט להכיר בו ,כ'דייר מוגן' בטלוויזיה החינוכית".
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ההקפאה הרעיונית  -והשלכותיה
פורסם בתאריך 42/14/2414

ההכרזה על "הקפאת הבנייה" באה לעולם שלא בכורח המציאות אלא כרעיון
אישי של הוגיה  -אך עד מהרה הפכה ל"נכס צאן ברזל" של האינטרסנטים
הנוגעים בדבר

אפתח בבדיחה ממלחמת העולם השנייה :באחת ממפקדות השדה
האמריקניות בדרום מזרח אסיה ,ישב סמל תורן מתוסכל ,כשעיניו העייפות נתלות
מפעם לפעם על נייר הדבק האדום המתנוסס על התקרה ומנה ,בלי משים ,את מספר
הזבובים שנלכדו; " ,"21הרהר בהתפעלות" ,הישג מרשים שיש לדווח עליו
לוושינגטון" ,החליט בבדיחות הדעת .וכך בא לעולם דוח שוטף חדש ,שלא מן
המניין ":נייר אדום ( -סודי ביותר) ; 51נלכדו ,אחד נחלץ" .משך כל תקופת תורנותו
הקפיד הסמל במשלוח יומי סדיר של הדוח  -עד שהוחלף על-ידי קצין תורן אחר,
שלא היה מודע לנושא .כעבור ימים אחדים התפלא המחליף לקבל הערה מהמפקדה
הראשית בוושינגטון; "דוח נייר אדום אינו מופיע בסדרת הדיווחים האחרונים  -נא
להודיע הסיבה ולהקפיד על העברתו באורח שוטף".
נזכרתי בבדיחה זו בהקשר לנושא "הקפאת הבנייה ביהודה ובשומרון" .יהיו שישאלו:
"מה עניין שמיטה אצל הר סיני?"  -ותשובתי :עניין רב (לבד שהמונח "שמיטה"
בהלכה הוא "שנת הפסקת עבודה חקלאית ,אחת לשבע שנים").
לגופו של עניין :הן הבדיחה על "דוח נייר אדום" והן ההכרזה על "הקפאת הבנייה"
באו לעולם שלא בכורח המציאות אלא כרעיון אישי של הוגיהם  -אך עד מהרה הפכו
ל"נכסי צאן ברזל" של האינטרסנטים הנוגעים בדבר.
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"שלום ,שלום והכריש  -רק מחייך ומחריש"
מה שקברניטי המדינה דהיום עדיין אינם
קולטים ביטאה המשוררת הלאומית ,נעמי
שמר ,ב 1942-בשיר "הכריש" ,שבו היא
מתארת מפגש בין כריש לבין סרדין הרוצה
לכרות עימו שלום בכל מחיר .בסופו של דבר,
מכריז הסרדין ("דיפלומט מזהיר") כי "תמורת
שלום גדול-גדול ,אני מוכן לתת הכל".
והכריש "אמר שלום  -חשף שיניו  -והסרדין
טרוף טורף".

סרקו את הקוד
והאזינו לשיר

רשתות הרדיו החרימו במשך  21שנה
את השמעת השיר הזה (שבוצע על-ידי
נעמי שמר) ואף זמר לא שב וביצע אותו -
עד שבא אריאל זילבר בשנת 4112
וביצעו באלבומו "אנבל ".להלן שירה של
נעמי שמר שצונזר בשנות ה 81-על-ידי
"מילייה השמאל התרבותי":

הכרזת ההקפאה
ב 22-בנובמבר  2449כינס בנימין נתניהו מסיבת עיתונאים ובה הכריז שהוא מחיל
מדיניות של הקפאת בנייה ביהודה ובשומרון למשך עשרה חודשים" ;כחלק
מהמאמצים להנעת שיחות השלום עם הרשות הפלסטינית ...",הסביר; וכבר למחרת,
 26בנובמבר ,היא נכנסה לתוקפה במלוא עוזה.
כל שקיוו לו  -שמחווה של רצון טוב תרצה את הפלסטינים ותניעם להשתתף ב"שיחות
השלום"  -התבדה עד מהרה; אלה שהכירו מקרוב את המנטאליות הערבית ,כלל לא
הופתעו :הם צפו מראש ,שבדומה ל"הינתקות" האומללה מחבל עזה ,מחוות חד-
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צדדי ות יתפרשו כאותות של חולשה ורק יגבירו את תאבונם של הפלסטינים לעוד ועוד
ויתורים מצידה של ישראל.
ואכן ,מתחילת ה"הקפאה" ועד למועד סיומה הרשמי ,ב 26-בספטמבר  ,2414עמדו
הפלסטינים בסירובם להיכנס למשא-ומתן של "שלום" (על כינון מדינתם) .וכשניאותו
סוף-סוף  -לאחר לחץ כבד מצד נשיא ארה"ב  -להתרצות ולבוא לשולחן הדיונים,
התנו זאת  -עד כמה שזה לא ייאמן  -בהמשך ה"הקפאה ".וכך ,אותו "יצור בדים",
שנברא בהבל הדמיון האנושי ,ללא כל אחיזה במציאות ,ושב ונדחה על-ידי אבו מאזן
בעקשנות במשך חודשים ארוכים ,הפך פתאום לאחד מ"נכסי צאן הברזל" ,שבלעדיו
אין לקיים שום משא-ומתן לשלום.
חוכא ואטלולא  -ארי מתחנן לפני תרנגולת .ולא סתם תרנגולת ,אלא תרנגולת
מרוטת-נוצות ,המייצגת מנהיג רפה ,שאלמלא השליטה הביטחונית הישראלית
ביהודה ובשומרון ,ספק אם היה מצליח למנוע את נפילתה של הגדה לידי החמאס
וגורלו לא היה אז שונה מגורל חבריו מהפת"ח ,ששהו בעזה בעת ההשתלטות.
אבו מאזן ,על חולשותיו ,מוכר היטב לאמריקנים ,עוד מתקופת כהונתו של הנשיא
ג'ורג' בוש" :אין לו צוות ,אין לו מנגנונים ,אין לו יכולת ביצוע ,הוא לבד לגמרי",
הודתה שרת החוץ דאז ,קונדוליסה רייס" ,אך זה מה שיש ,הוא התקווה
האחרונה ,"...מיהרה להוסיף .הוא היה ונותר "תקוותם האחרונה" של ראשי הממשל
האמריקני ,וחילופי הגברי בבית הלבן לא שינו דבר; הנשיא ברק אובמה ,יותר
מקודמיו ,נאחז בייאוש באותו קנה רצוץ ,להגשמת משאת נפשו המוצהרת " :הקמתה
של מדינה פלסטינית לצידה של ישראל ,ועל חשבונה".
אך "אליה וקוץ בה"; ככל שחלף הזמן ,התברר יותר ויותר ,שמשאת נפשו של הנשיא
אובמה (הקמתה של מדינה פלסטינית "במהרה בימיו") איננה בדיוק השאיפה
הראשונה במעלה אצל מחמוד עבאס ,ו"השלום עם ישראל" אינו עומד בראש סדר
עדיפויותיו .נושא אחר הוא שמטריד אותו :הישרדותו הפוליטית ,וכשהשתכנע
שהנשיא אובמה להוט יותר מהפלסטינים עצמם לכונן להם מדינה ("כפתרון נאות,
כביכול ,לסכסוך האמריקני עם עולם האיסלאם")  -הִ קְ צין את עמדותיו לרמה של
החמאס  -סָ נַט בחוצפה בבני שיחו הישראלים כפחותים במעלה ,כאינם ראויים שיסב
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עימם ליד אותו שולחן ,והודיע שהדיונים "להקמתה של מדינה פלסטינית" (ר"ל),
ייערכו אך ורק באמצעות מתווכים...וכך ,במחי יד אחד ,החזיר אותנו אבו מאזן 03
שנה אחורה ,ל 1-בספטמבר  ,1964לשלושת הלאווים של ועדת חרטום:
"לא לשלום עם ישראל;
לא להכרה בישראל;
לא למשא-ומתן עם ישראל".
מה שמדהים אולי יותר מכל הוא כניעתה של ישראל ,החזקה במדינות האזור
והנחשבת למעצמה כלכלית וצבאית במזרח התיכון לפני תכתיביו של הדחליל,
שהאמריקנים יצרו ומטפחים ,מתוך שיקולים אינטרסנטיים שגויים .ראשי השלטון
בישראל ממש מתחרים זה בזה ,מי מהם יציע שלמונים גדולים יותר לאותו דחליל,
כדי שרק יאות לכבדם בנוכחותו ליד שולחן הדיונים "להקמתה של מדינת פלסטין".
הגדיל לעשות מכולם ,שר הביטחון  ,אהוד ברק  ,שתקופת כהונתו הקודמת והקצרה
כראש ממשלה  (245יום) ,הייתה רווית תבוסות מדיניות וצבאיות לישראל ,ובמהלכה
 לבד מהבריחה המבוהלת מלבנון  -הציע במשא-ומתן בקמפ דייוויד ,לכונן אתהמדינה הפלסטינית על שטח של יותר מ 94%-משטחי רצועת עזה ויהודה ושומרון,
ואף לוותר על ריבונות ישראל בשכונות הערביות שבמזרח ירושלים ,ולהעניק
לפלסטינים ריבונות דתית בהר הבית ו"מסדרון בטוח" מהשכונות הערביות אליו  -כל
זאת תמורת חתימה על הסכם שלום עם ישראל (חתימה שאם הייתה מתבצעת לא
הייתה שווה את הנייר שעליו נחתמה) .אלא שיאסר ערפאת גם לכך לא הסכים.
אך לא איש כברק יוותר; כשר ביטחון הוא ממשיך להתרוצץ בין ירושלים לוושינגטון
ומציע לאבו מאזן (גלגולו החיוור של ערפאת) עוד ועוד ויתורים ,כדי שייאות ברוב טובו
להסב לשולחן הדיונים ...וראש הממשלה מחרה-מחזיק אחריו"  ,שתי מדינות לשני
עמים תוך פחות משנה ;"אך הדחליל עדיין אינו מתרצה " :מדינה פלסטינית ,ניחא -
אך מדינה יהודית ,מה פתאום "?
וראשי המדינה שבים וזועקים" :תמורת שלום נהיה מוכנים לוויתורים כואבים,"...
אך קולם נותר כ"קול קורא במדבר".
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צעדה מרחיקה (שחרור) וצעדה מקרבת (חטיפה)
45/44/2414

צעדת משפחת שליט תועה בדרכה -
במקום לחמאס היא פונה לרה"מ
המודעות שניתן "לשבור" את ישראל
בסחיטה היא שורש הרעה ולא
מספר המחבלים המשוחררים.

השאלה מתי ייחטף החייל/האזרח הבא תמורת מחבלים לרוב  -אם עסקת שליט
תתבצע  -היא רק עניין של זמן.
"עמוק עמוק העצב בעיניים " הוא המוטו הראוי לכתבה הזו .ואף על-פי כן ,אפתח
בבדיחה ישנה נושנה מימי המלחמה הקרה בתקופת סטלין-טרומן:
תייר אמריקני שביקר בברית המועצות ,התייהר לפני שכנו הרוסי בחופש
הביטוי השורר בארה"ב" :אני יכול לעמוד בכניסה לבית הלבן ולצעוק 'טרומן,
אתה אידיוט !' ,ולא יאונה לי כל רע ".
"מה בכך?" ,השיב לו הרוסי
"גם אני יכול לעמוד לפני בניין הקרמלין ולצעוק 'טרומן ,אתה אידיוט !'
 וכלום לא יקרה לי".נזכרתי בבדיחה הזו למראה צעדת המחאה למען גלעד שליט ,שחצתה את תל אביב
בדרכה לכיכר רבין ,כשנועם שליט קורא מעל הבימה בטקס שנערך בכיכר" :הביטו
בנחשול הזה של האזרחים שהולך אחרינו .הביטו והפנימו .זהו רצון העם!"
ומי אינו מסכים עם הקריאה הזו של האב הכואב? הטעות היחידה של מארגני המצעד
היא הכתובת השגויה שאליה כיוונו את מחאתם ,בדומה לאותו אדם ,שבליל חורף
סוער חיפש מטבע שאבד לו ,דווקא מתחת לעמוד תאורה חשמלי ,לא משום ששם
הוא נפל אלא מפני ששם היה אור ...וכך הזעם והתסכול במקום להיות מופנים נגד
החמאס המחזיק בגלעד שליט באורח שרירותי מזה ארבע שנים ,בלי לאפשר לנציג

44

מטעם הצלב האדום לבקרו אפילו פעם אחת  -מנותבים לכיוונו של ראש ממשלת
ישראל ,בנימין נתניהו.

אל תבשרו בחוצות עזה פן תעלוזנה בנות הערלים
" זו הפגנה פוליטית שמטרתה להטיל לחץ על ממשלת ישראל לפעול בתחום מסוים",
אמר ראש עיריית תל אביב ,רון חולדאי ,בראיון לגלי צה"ל" .מדינת ישראל איבדה את
חוט השדרה שלה כמדינה ריבונית עם המחירים שהיא מוכנה לשלם .יש אינטרסים
שאסור לוותר עליהם" ,הוסיף" .אני חושב שהמצעד הזה מזיק לשחרורו של גלעד
ומחליש את מדינת ישראל .יש צדק אחד ,והוא האינטרס של המדינה"  .ובחוצות עזה
רבה השמחה והצהלה והמחיר לשחרורו של גלעד מרקיע שחקים" :עוד קצת לחץ,
עוד יממה של צעדת מחאה ,ונתניהו יישבר וייכנע לכל דרישותיהם ,"...מתפארים
ראשי החמאס .ומדוע לא? זכו הנבלים ומלאכתם נעשית על-ידי אזרחי ישראל .ומה
הפלא ,שבמקביל לצעדת המחאה בישראל נגד ראש ממשלתה ,על שאינו
נכנע לכל דרישות החמאס  -נערכה בעזה עצרת מאורגנת ,בהשתתפות מאות בני
משפחות של אסירים ,שנשאו שלטים בעברית ובערבית" :כל עוד ישראל אינה
מקבלת את תביעות החמאס ,גלעד שליט לא יראה אור יום" ,ומחמוד א־זהאר,
מבכירי ארגון הטרוריסטים ,הכריז " :לא נתגמש ולא נתפשר ,חמאס קרובה
להשגת היעדים!".

אדוני ראש הממשלה:
הבעיה לא במספרם של המשוחררים אלא בכניעה לסחטנות
"שחרורם של  1,444מחבלים .זהו המחיר שאני מוכן לשלם ,כדי להביא את גלעד
הביתה" ,הכריז ראש הממשלה ,תוך שהוא מתנה את הסכמתו לכך בשני עקרונות:
הראשון  -שמחבלים מסוכנים לא יחזרו לשטחי יהודה ושומרון ,משם יוכלו להמשיך
ולפגוע באזרחי ישראל; השני  -להימנע משחרורם של רבי־מרצחים ,שביוצאם מהכלא
יחזקו מאוד את מנהיגות חמאס וייתנו השראה גדולה לגלי טרור חדשים.
עם כל הכבוד ,אדוני ראש הממשלה ,לא בשני העקרונות שמנית טמונה הבעיה .היא
טמונה בעצם הכניעה לסחטנות .לא מספרם של המרצחים שישוחררו הוא הקובע
(מאות או אלפים) אלא השפלתה של מדינת ישראל והעמדתה על ברכיה .אומנם אינך
הראשון שנכנע לסחטנות הטרוריסטים (עסקת ג'יבריל משנת  1952שבמסגרתה
שוחררו  1,124מחבלים ,ומשוחררי עסקת טננבאום שבמסגרתה שוחררו 044
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מחבלים) .זה שמרבית המשוחררים חזרו לרצוח יהודים במו ידיהם ,אכן ,חמור
כשלעצמו ,אך עיקרו של המשגה הוא בכניעה לסחיטה! המודעות שניתן "לשבור" את
ישראל בס-ח-י-ט-ה ,במקום בשדה הקרב  -מודעות המשתרשת היטב אצל ראשי
הטרוריסטים הרצחניים  -היא היא שורש הרעה ולא מספרם של המחבלים
המשוחררים .זהו שורש פורה ראש ולענה החושף את "עקב אכילס" של ישראל
למקח ולממכר לכל קבוצה בזויה של מחבלים שתצליח לחטוף חייל או אזרח ישראלי,
וביצועה של "עסקה" אחת יוליד בעקבותיו "עסקה" חדשה ולא יהיה לכך סוף.
מי שהבין זאת לפני שנים ,בתקופת חטיפתם של מטוסי אל על ,היה משה דיין .לעת
ההיא מדיניותה של ממשלת ישראל הייתה חד-משמעית  -לא להיכנע למחבלים,
וההעדפה הייתה לנסות ולשחרר את בני הערובה בכוח ,על כל הסיכון שהיה כרוך
בדבר לחייהם ולחיי מחלציהם .יתר על כן ,משה דיין ,שהיה מודע היטב ללהיטותם
של המחבלים לנסות ולחוטפו ,כדי שישמש בידיהם קלף מיקוח ממדרגה ראשונה -
הורה מפורשות ,שאם יקרה כדבר הזה ,לא להיכנע לשום דרישה של המחבלים ,ולא
להתחשב בגורלו!
משהו השתנה במרוצת השנים במדיניותן הנחושה של ממשלות ישראל הקודמות,
"שלא להיכנע לסחטנות המחבלים ,תוך מציאת דרכים אחרות לשחרור בני הערובה,
יהיה המחיר אשר יהיה" ! .הראשון שהפר כלל זה במצח נחושה והניף את דגל
הכניעה בצורה מבישה היה דווקא אריאל שרון ב"עסקת טננבוים" המחפירה ,שעד
היום איש אינו מבין את פשרה (אך לא הייתה זו החידה היחידה במדיניותו התבוסנית
של שרון כראש ממשלה ,ולא כאן המקום לעמוד על כך) .אולם אין שום חובה על
ראשי הממשלות שבאו אחריו להמשיך בדרכו .נהפוך הוא ,הם הגיעו לשלטון משום
שהעם מאס במדיניות הכניעה וחיפש מנהיגים נחושים יותר ,כאלה שהצהירו על
מדיניות שונה בתכלית; כאלה שיחפשו דרכים אחרות לשחרור בני ערובה מאשר דרך
הכניעה לסחטנות .חשוב לזכור ולהזכיר ,שלעומת בן הערובה היחידי השבוי בידי
המחבלים ,בידיה של ישראל אלפי מחבלים כלואים המוחזקים עד היום בתנאי
הבראה ,כשגלעד שלנו מנוע אפילו מביקור של נציג הצלב האדום  -ועד היום לא
נעשה שום דבר בפועל להשוות ,ולו במקצת ,את תנאי כליאתם של הטרוריסטים
המרצחים לאלה שבהם מוחזק גלעד שליט .אפילו הלחץ המינימלי הזה על ראשי
המחבלים ובני משפחות הכלואים אינו יוצא אל הפועל ,שלא לדבר על אמצעים אחרים
שבידי ישראל לנקוט ,והיא אינה עושה דבר בכיוון זה.
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תזכורת מבן-גוריון לראש הממשלה ולנשיא המדינה
19/43/2414

האיומים על ישראל בימי רה"מ
הראשון היו גדולים וממשיים ,אך דוד
בן-גוריון נקט עמדה ועשה מעשים
שהותירו את ישראל איתנה .נתניהו
ופרס ,המסר מכוון בעיקר אליכם.

ערב צאתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לוושינגטון ,כשברקע ביקורו בארה"ב
"האולטימטום השקט" של הנשיא ברק אובמה  -מן הראוי לשוב ולהזכיר ,כיצד נהג
ראש ממשלת ישראל הראשון ,דוד בן-גוריון ,במצבים קריטיים דומים אל מול
אולטימאטומים חריפים בהרבה ,שאיימו על עצם קיומה של המדינה ,מצד שתי
מעצמות העל דאז ,ארה"ב וברית המועצות הקומוניסטית.
וטוב גם לזכור ולהזכיר ,במיוחד לנשיא המדינה הנוכחי ,שמעון פרס ,המתיימר להיות
ממשיכו של בן-גוריון ,מה הייתה עמדת ו של מייסד המדינה וראש ממשלתה הראשון
בשאלת מעמדה של ירושלים.

האולטימטום האמריקני ערב כינון המדינה
שעות ספורות לפני ההכרזה ההיסטורית על הקמתה של מדינת ישראל ,ביום השישי
הבלתי נשכח של ה' באייר תש"ח ,שיגר הבית הלבן אולטימטום חריף וחד-משמעי
לדוד בן-גוריון " :עליכם לדחות את ההכרזה על הקמת המדינה ולהסכים לשביתת
נשק בת עשרה ימים" .האולטימטום אף לווה באיום מפורש על-ידי שר החוץ
האמריקני ,ג'ורג' מרשל" :הם ישמידו אתכם ! ואל תצפו לעזרה מארצות הברית
המזהירה אתכם מפני הסיכון החמור שאתם נוטלים על עצמכם..!".
ערב יום הולדתו השמונים סיפר לי דוד בן-גוריון בראיון עיתונאי בשדה בוקר על המצב
הצבאי שבו שרוי היה היישוב בעת שיגור האולטימטום:
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"עוד בטרם אתא ליל ה 02-במאי כבר הסתכמו אבידותינו בלמעלה מ821-
הרוגים מטובי לוחמינו ...מרבית יחידותינו היו תשושות בעקבות שישה
שבועות של קרבות מרים ,לא היה בידינו אפילו טנק אחד ,מטוס בודד או
אפילו תותח שדה ...היו אלה רגעי חרדה שכמותם לא ידעתי בכל מהלך
חיי ...ב 04-בלילה הודיעו לנו שצבאות ערב חצו את הגבול ...היינו נטולי
נשק ...והם עלו עלינו מכל עבר"...
ואף על-פי כן ,כשמחוגי הזמן הורו את שעת ההכרעה ,בן-גוריון נמצא במקום
שהועידה לו ההיסטוריה ,על במת אולם המוזיאון בתל אביב  -מנהיג של אומה שעדיין
לא גובשה ,של מדינה שלא הייתה קיימת ,והצהיר בקול רוטט קמעה " :אנו מכריזים
בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל" !
מי יודע ,אילו מישהו אחר ולא דוד בן-גוריון ,צריך היה להגיע באותן נסיבות ,לאותה
החלטה היסטורית  -בניגוד לרצונו המפורש של נשיא ארצות הברית דאז ולאיומיו
הבוטים של שר החוץ שלו  -האם מדינת ישראל הייתה קמה בכלל?

האולטימטום הרוסי ב"מבצע סיני"
כעבור שמונה שנים ,ב 2-בנובמבר  ,1926בעיצומו של "מבצע סיני" ,שיגר ראש
ממשלת ברית המועצות ,ניקולאי בולגנין ,לבן-גוריון ,אולטימטום חסר תקדים
בחריפותו ,ובו נדרשה ישראל להפסיק את תוקפנותה ולבצע נסיגה מיידית ,שאם לא
כן  -נשקפת סכנה ל"עצם קיומה של המדינה".
"הרגשתי היא שזה מכתב שיכול להיכתב בידי היטלר ,בידי נאצי .אבל בתשובה
מוכרחים אנו לענות בכבוד "... ,מצוטט בן-גוריון בפרוטוקול ישיבת הממשלה למחרת
קבלת מכתב האיום הדרמטי מבולגנין " .השתוללות הטנקים הרוסיים בהונגריה
מעידים מה נאצים קומוניסטים אלה מסוגלים לעשות" ,רשם ביומנו.
שרת החוץ דאז ,גולדה מאיר ,הייתה איתנה בעמדתה ,שיש להתייחס בשיא הרצינות
לאיום הרוסי .לשם כך חשפה בפני השרים את עיקריו של מסמך מודיעיני שהונח על
שולחנה ,ובו תרשים שיחה עם מקור מהימן בניו-יורק ,שאת זהותו לא גילתה ,ולפיו,
אם ישראל לא תיענה בחיוב לדרישה לנסיגה מיידית מסיני ,תכננו הרוסים להפציץ את
ישראל במשך יום אחד " :רק יום אחד של הפצצה על ישראל" ,אמרה שרת החוץ ,
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" הם הניחו שבגלל זאת אמריקה לא תיכנס למלחמת עולם .אבל הכוונה הייתה ללמד
לקח את ישראל .שלא תקום לאיזה מעשה במשך שנים רבות".
גולדה מאיר לא הייתה היחידה ,שסברה ,שיש להיענות ללא דיחוי לאולטימטום של
הרוסים .דיווחים רבים שהגיעו לראש הממשלה דאז ,דוד בן-גוריון ,הזהירו ,שברית
המועצות ,בהנהגתו של ניקיטה חרושצ'וב ,עמדה על סף הטלת מהלומה צבאית עזה
על ישראל.
"בן-גוריון לא הסתיר את דאגתו העמוקה נוכח העמדה הרוסית ולא ניסה להתעלם
ממלוא חומרת משמעותה ,אך תגובתו לא הייתה פיק ברכיים ,לא אחזה בו בהלה",
מציין הרמטכ"ל דאז ,משה דיין ,בספרו' ,יומן מערכת סיני' " ,להיפך ,מהבחינה
האמוציונאלית האולטימטום הרוסי דרך אותו למאבק"  .ודיין מוסיף" :שמחתי מאוד
על קור הרוח שבו ניתח בן-גוריון את פני הדברים"  ,תוך שהוא מטעים " :אני מכיר
את מי שעלולים היו להיות ראשי ממשלת ישראל ,לולא מילא בן-גוריון תפקיד זה ,ואין
לי ספק כי תגובותיהם במצב זה היו חדורות יותר משמינית שבשמינית של פאניקה".

תזכורת למפקפקים לגבי זכותנו הריבונית המלאה על ירושלים
קודם כל ,לנשיא מדינת ישראל הנוכחי ,מר שמעון פרס (המתיימר להיות ממשיך
דרכו של בן-גוריון) ,המצוטט לאחרונה בכלי התקשורת ,כמי שמתנגד להתיישבות
יהודית באזורים המאוכלסים על-ידי ערבים בירושלים :האם הייתה היום דריסת רגל
ליהודים בנצרת אלמלא החליט בן-גוריון להקים את נצרת עילית? או בעכו ,אילו לא
התיישבו שם יהודים? ועוד כהנה וכהנה מקומות ואזורים ,שלא כאן המקום לפרטם?
ואשר לדעתו של בן-גוריון לגבי אכלוסם של יהודים בירושלים ,להלן ציטוט מתוך
דבריו בכנסת ב" :31.4.1964-יש רק דרך אחת להבטיח לנצח נצחים את יהודיותה
וישראליותה של ירושלים הגדולה והשלמה  -לא על-ידי הרחקת התושבים הלא
יהודיים אלא על-ידי הבאת רבבות משפחות יהודיות .רק מפעל התיישבות בתוך העיר
העתיקה וסביבותיה יחזיר לעולמים את ירושלים לעם שיצר בעיר זו ערכים בני
אלמוות ועשה עיר זו למשוש תבל"...
מן הראוי היה שראשי השלטון בישראל ישננו לעצמם את אמרתו ההיסטורית של
בן-גוריון " :לא חשוב מה יאמרו הגויים ,אלא מה יעשו היהודים!"
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ישמרני האל מידידיי
12/43/2414

לפני הבחירות בארה"ב הוא אמר כי הוא רואה
עצמו כציוני וכי נתניהו הוא חבר קרוב שלו  -מה
קרה לו ,לאותו ידיד אמריקני?

סוף-סוף יצא המרצע מן השק  :מי שמסכן את שלום העולם ואת ביטחונה של ארצות
הברית ,הוא לא מחמוד אחמדינג'אד והנשק הגרעיני שהוא מפתח ,ואף לא אוסאמה
בן-לאדן מנהיג ארגון הטרור האיסלאמי אל-קאעידה ,אלא (תתפלאו לשמוע) בנימין
נתניהו " .ההחלטות שמקבל בנימין נתניהו לגבי המשך הבנייה מעבר לקו הירוק
פוגעות בביטחונם של החיילים האמריקנים שנלחמים בעירק ,באפגניסטן ובפקיסטן...
זה מסכן את ארצות הברית וזה מסכן את שלום האזור - "...כך הצהיר ב"שיחות
סגורות" "הידיד הגדול של ישראל" ,סגן נשיא ארה"ב ,ג'ו ביידן ,ובכך הצטרף
לתעמולת הארס הזדונית של אחמדינג'אד ,יורשו של היטלר במאה העשרים ואחת,
הטוען כי " היהודים הם מחרחרי כל המלחמות והסכסוכים בעולם".
" לא צריך להיות יהודי כדי להיות ציוני ואני בהחלט רואה עצמי כציוני" ,הכריז ביידן
לפני הבחירות לנשיאות ב ,2445-כשהוא מציין בגאווה" :יש לי יחסים מצוינים עם
בנימין נתניהו ,הוא חבר אישי קרוב( "...בדומה לאמרה הנפוצה אצל מבקריה
השליליים החריפים של ישראל " ,כמה מידידיי הטובים הם יהודים"(...

כך העניש סגן הנשיא את ראש הממשלה
כך ,לפני הבחירות ב ,2445-כשדעתו של ביידן עדיין זחוחה עליו; וכבר אמרו חז"ל,
"אדם ניכר בכוסו ,בכיסו וב כ ע ס ו "; ואכן ,כשקיבל את הידיעה על אישור הקמתן של
 1,644יחידות דיור ברמת שלמה בירושלים במהלך ביקורו ב 2414-ב"יד ושם",
כשהוא אמור להצטרף אחרי הביקור לראש הממשלה לארוחת ערב  -בחר בכעסו
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לחזור למלונו "כדי להתרענן" ,ואיחר לארוחה בשעה .אחר-כך התפאר באוזני יושב-
ראש הרשות הפלסטינית ,מחמוד עבאס (אבו מאזן) ,כי איחר בכוונה לארוחת הערב
עם נתניהו .כעין חזרה על התרגיל המשפיל של הנשיא אובמה ,כשנפגש לאחרונה עם
נתניהו .אף כי ביידן אוהב להבליט את היכרותו עם המזרח התיכון ועם מנהיגי ישראל,
ולפני צאתו לביקורו הנוכחי הבהיר למנהיגים היהודים בוושינגטון שהמטרה היא לחזק
את הברית בין ישראל לארה"ב ולהדגיש את המחויבות של ארה"ב לביטחונה של
ישראל  -מן הראוי להזכיר ,שבנובמבר  2414צפויות למפלגתו בחירות קשות לסנאט
ולקונגרס ,ותוצאותיהן יהוו מבחן משמעותי למנהיגותו של אובמה ,וביקור בישראל
יכול היה בהחלט לשחק לטובה בגיוס הקול היהודי.

כך ביידן "שומר על ישבנה" של ארה"ב
הדעות לגבי יחסו של ביידן לישראל מעורבות :בתקופת כהונתו כסנאטור נהג להצהיר
כי "ישראל היא הכוח היחידי של אמריקה במזרח התיכון ,וכי אם ישראל לא הייתה
קיימת ארה"ב צריכה הייתה להמציא אותה" .עמדתו הנוכחית ,לפחות ,בנושא אירן,
היא בעייתית בכל הקשור לעמדה הרשמית של ישראל .הוא היה בין הבודדים בסנאט
שהצביע נגד החקיקה להטלת סנקציות על גופים שסוחרים עם אירן והתנגד להצבעה
קודמת בסנאט ,שקבעה כי משמרות המהפכה האירניות הן ישות טרור .הוא אינו
מאמין ,שאירן ,אכן ,מייצרת נשק גרעיני ומכל מקום" ,היא אינה מהווה איום גרעיני
כלפי ארה"ב" ...האיום הקיומי מצידה של אירן-גרעינית כלפי ישראל אינו מטריד אותו;
הוא מתנגד לתקיפה באירן וכן לבידודה; ולעומת זאת ,מטעים את הסיכון שמהווה
פקיסטן המחזיקה כבר בנשק גרעיני ו" ממשלתה עלולה לקרוס כתוצאה מפעולה
אמריקנית באיראן ...".ביידן תומך נלהב בהקמתה של מדינה פלסטינית לצידה של
ישראל ,לא משום שהוא אוהד את הפלסטינים אלא משום שהדבר הוא טוב לארה"ב,
"כי אז ישרור שלום במזרח התיכון" ,ויפחת הסיכון ל"הסתבכותה" של ארה"ב
בפעילות צבאית באזור ,וכך תימנע פגיעה בביטחונם של החיילים האמריקנים
שנלחמים בעירק ,באפגניסטן ובפקיסטן .ובא לארה"ב הגואל...מה יהיה היקף
הוויתורים הטריטוריאליים והפוליטיים של ישראל להגשמתו של חלום המדינה
הפלסטינית  -והאם אותה מדינה לא תהפוך עד מהרה לשלוחה של אירן ,שתערער
את עצם קיומה של מדינת ישראל  -זה פחות חשוב בעיניו של ג'ו ביידן ,הגורס "כי על
ארצות הברית לגלות מדיניות מאוזנת יותר במזרח התיכון" ,אך מוסיף להתהדר
בתואר של "ידיד ".ובעל-כורחך אתה נזכר באמרתם של חז"ל" :ישמרני האל מידידיי -
מאויביי אשמר לבד"...
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מה שיכול היה לקרות לברל כצנלסון...
13/12/2449

פער הדורות האידיאולוגי
בתנועת העבודה הוא עד כדי
כך שחבריה היו משעים
משורותיה אפילו את ברל
כצנלסון  -נאמן "בקטנה".

הם עטו על שר המשפטים יעקב נאמן בלהיטות ,בשמחה בלתי נסתרת ,לקול
מצהלות התקשורת  -כל ה"מטיפים" למיניהם :ה"צדיקים" מקדימה ,הצבועים מחד"ש,
"מתקני העולם" ממרצ ,ומעל לכל ,כמובן ,ה-מ-ת-ח-ס-ד-י-ם מ"העבודה"
(וכאלה ישנם בכל דור ודור) .וכל כך למה? על כי העז לומר בכינוס של רבנים ב4-
בדצמבר ,שמן הראוי לשלב את דברי התורה על מערכת המשפט הישראלית,
"להחזיר למדינת ישראל את מורשת האבות ,את דברי התורה ,שיש בהם פתרון מלא
לכל השאלות שאנו עוסקים בהן " 70 ...שנה לפני כן אמר את אותם הדברים אחד
מאבות המייסדים החשובים של תנועת העבודה ,ברל כצנלסון ,והאזינו לו אז
בסובלנות; אילו חי היה היום בינינו  -היה זוכה אל נכון למנה גדושה של ביקורת ואולי
גם לתביעה להשעותו מהמפלגה  -האם לא עשו כן לדוד בן-גוריון?
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כצנלסון" :הטוב שבפתרונות  -העברת אוכלוסין"
ברל כצנלסון נפטר ב , 1900-בגיל  .24אילו חי היה בינינו היום ,מי יודע כמה דברי
בלע היה סופג מדור ההמשך הנוכחי בתנועת העבודה .האם יולי תמיר ,אופיר
פינס ,עמיר פרץ ,איתן כבל ושלי יחימוביץ 'יכלו לחיות במסגרת מפלגתית משותפת
עם מנהיג ,ש 42-שנה לפני גנדי ואביגדור ליברמן צידד בהתלהבות ברעיון "העברת
האוכלוסין"? נאומו במועצת "איחוד פועלי ציון-התאחדות" ב 1934-עלה בקיצוניותו
על כל מה שליברמן לא העז לבטא; להלן קטע מאותו נאום:
"עניין העברת האוכלוסין עורר אצלנו ויכוח :מותר או אסור .מצפוני שקט בזה לגמרי,
טוב שכן רחוק מאויב קרוב ,הם לא יפסידו על-ידי העברתם ,ואנחנו בודאי לא.
בחשבון אחרון  -הרי זו רפורמה פוליטית יישובית לטובת שני הצדדים .זה מכבר
סברתי כי זהו הטוב בפתרונות ...אלא שלא עלה על דעתי כי ההעברה "אל מחוץ
לארץ ישראל" פירושה לסביבות שכם .האמנתי ועודני מאמין כי הם עתידים לעבור
לסוריה ולעירק...".אשרי המאמין.

פסטיבל הצבועים

יעקב נאמן וספר התורה של משפחת עבו

הבהרותיו של השר נאמן ,כי לא הייתה
בדבריו משום קריאה להחליף את חוקי
המדינה בחוקי ההלכה ,לא במישרין ולא
בעקיפין .וכי דיבר באופן כללי ורחב על
השבת עטרת המשפט העברי ליושנה
בחיי המדינה ,כלל לא עניינו את
מתפלמסיו :
מנהיגת קדימה ציפי לבני (בקול נכאים):
"הדברים צריכים להטריד כל אזרח
שאכפת לו ,מה יקרה במדינת ישראל
וח"כ יעקב
שלנו?";
ובדמוקרטיה
אדרי החרה החזיק אחריה" :על יעקב
מתפקידו "
מיד
להתפטר
נאמן
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הפרופסור אמנון רובינשטיין (חתן פרס ישראל למשפט ,שב ומגלגל את עיניו
לשמיים)" :חזונו של יעקב נאמן ימיט אסון על המדינה ויבריח מכאן חלק גדול
מהישראלים ."...וח"כ אופיר פינס"( המורד הנצחי" מ"העבודה" מגלה לנו סוד נורא):
"נחשפה כאן אג'נדה נסתרת שמבטאת תפיסת עולם חשוכה ;"...ח"כ אילן גילאון
(משרידי "מרצ") מהנהן בהסכמה" :אלו דברי בלע של שר משפטים פרימיטיבי,
שצריך לבדוק את אורחותיו ;"...יו"ר מפלגת חד"ש ,ח"כ מוחמד ברכה (הידוע כמגן
המסור של הדמוקרטיה בישראל) " :אמירותיו של השר נאמן הן הכרזת הפיכה
פונדמנטליסטית על הד וקרטיה הפרלמנטארית ,ועל ראש הממשלה לפטרו לאלתר!"
והגדילה מכולם "המשמרת הצעירה" של מפלגת העבודה" :דבריו החשוכים של נאמן
מחזירים את מדינת ישראל אחורה ."...כמה אחורה? לא נאמר על-ידי דובריה ,אך אם
היו מדלגים  42שנה לאחור יכלו לקרוא בעיתון "דבר" (ביטאונם לשעבר של פועלי
ארץ ישראל) את אותם דברים ,אף כי בניסוח שונה " :אנו אומרים לחנך את הנוער
לחיים חלוציים ,לחיי הגשמה ...האמנם יעלה זרע זה על סלע צחיח ,על רצפת
אספלט? ! גם אידיאה זקוקה לקרקע תחוח בה תוכל להעמיק שורשים .דור מְ חַ דֵ ש
ויוצר אינו זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות ...הוא מחזיר לתחייה מסורת
קדומה שיש בה להזין את נפש הדור המחדש...".
מי שכתב דברים אלה היה לא אחר מאשר ברל כצנלסון" ,המוח והלב של תנועת
העבודה ,הארי שבחבורה ...המצפון והפה של התנועה ,"...כפי שהגדירו דוד בן-גוריון
בדברי ההספד שנשא ביום פטירתו ( 12באוגוסט  .)1900ואכן ,ברל היה הסמכות
העליונה והנערצת בתנועת העבודה .מילא תפקיד מרכזי בהקמת ה"הסתדרות"
והארגונים הקשורים אליה .בשנת  1922ייסד את העיתון "דבר" והיה עורכו הראשי
עד יום מותו .מצעירותו חש אחריות רבה לגורלו של העם היהודי והאמין במהפכה
הציונית ,בתחיית העברית ובהקמת ריבונות יהודית בארץ ישראל .בניגוד למרבית
חבריו בציונות הסוציאליסטית ,ייחס ברל חשיבות לאומית למסורת ישראל וביקש
לשאוב ממנה השראה "לעיצוב פניה של החברה היהודית המתחדשת בארץ ישראל".
הוא ראה בשבת ערך מרכזי בחיים היהודיים המתחדשים ,ביטוי לתרבותו הלאומית
של עם ישראל הספוגה בערכים חברתיים ומוסריים .במיוחד הדגיש את תרומתם של
צווי התורה לגיבוש חוקי עבודה מתקדמים" :מה ערכה ומה פרייה של תנועת שחרור
שאין עמה שורשיות ויש עמה שכחה ,אשר תחת לטפח ולהעמיק את הרגשת המקור
ואת ידיעת המקורות ,היא מטשטשת את זיכרון נקודת המוצא"...
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יציל עצמו כל שיכול
ערב ההינתקות קרא שאול ("בית לא
עוזבים") מופז "לא לנסיגות חד-צדדיות".
מאז הוא נסוג חד-צדדית ,גם מגוש קטיף,
גם ממפלגתו ,וגם מעמדותיו הקודמות .
ומהו הפרס הנכסף? תקווה לכתר!
12/11/2449

שבעה וחצי חודשים חלפו מאז החל בנימין נתניהו ,ב 31-במרץ  , 2449לכהן כראש
ממשלת ישראל ה ,32-והייאוש בקרב חברי קדימה גובר והולך .בשיחות פרטיות עם
ראשי המפלגה ושריה לשעבר באה לידי ביטוי האכזבה ומורת הרוח מדרך תפקודה
של מנהיגתם; "שמה של ציפי לבני" ,הם טוענים" ,הולך ונמחק מהמפה הפוליטית
והיא גוררת עמה אל תהום הנשייה את כל המפלגה" .
אווירת הדיכאון הפוליטית אינה רק מנת חלקם של אנשי קדימה ,היא לא פסחה על
"מורדי" מפלגת העבודה .כשם שציפיותיה של ציפי לבני "לקריסתה הקרובה" של
ממשלת נתניהו התגלו כתקוות שווא ,כך נמוג והולך חלומם של ארבעת "המורדים"
ממפלגת העבודה  -חברי הכנסת יולי תמיר ,עמיר פרץ ,אופיר פינס ואיתן כבל -
שברק יפרוש אי פעם מרצונו מהקואליציה עם ביבי .ובעוד הם מנופפים כלפיו בנשק
האידאולוגי ,כפי שנתן לכך ביטוי ח"כ פרץ ,בכנס שערכו בבית ציוני אמריקה:
"כשמאמינים באידיאולוגיה מסוימת ,יכולים לצעוד יחד .לא המסגרת חשובה ,אלא
הדרך "...משיב להם ברק על כך באמצעי מלחמתי ישן ובדוק ,שאיש עד כה לא עמד
בפניו " :בטחון המדינה מחייב את הישארותי בממשלה כשר ביטחון" .נגד נימוק כזה
קורסות ,כמובן ,כל הסיסמאות האידאולוגיות...

נוסחת הקסם :איחוד המובסים
בצר להם נמלכו ראשי שני הגושים האופוזיציונרים – מורדי העבודה ומאוכזבי קדימה
– ושקלו אופציה חדשה עתיקת יומין שתמיד צלחה לחפות על ניגודים רעיוניים" :כוחנו
באחדותנו" .מה שמזכיר את משחקי הפלירט בילדותנו לבחירת לבנו" :אני גלמוד ואת
גלמודה בואי ונעשה יחד סעודה ...".
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אלא שכאן קפץ עליהם פתאום רוגזו של שאול מופז  .מלכתחילה הוא לא היה שלם
עם ההחלטה שלא להצטרף לקואליציה הממשלתית; תיק הביטחון נראה לו מובטח
ובהישג יד; לעמדתו זו היו שותפים רבים מראשי מפלגתו אלא שאיש מהם לא אזר
עוז לתת לכך ביטוי פומבי ולצאת בגלוי נגד לבני; לאחר הכול ,מי ירצה לפגוע בסיכוייו
להיכלל ברשימת המועמדים למשרה רמה בשלטון" ,לכשתצטרף המפלגה
לקואליציה" (תקווה שאינה חדלה לפעם בלבם).

מופז ממליך את עצמו בתוכנית מדינית חדשה
ברם ,כשנואשה תוחלתו של מופז לחולל מהפכה פנימית בקדימה ולהחליף את לבני
בכס ההנהגה ,החליט לדלג על השלב המפלגתי בסולם ההיררכיה והכתיר עצמו
ישירות לראש ממשלה ,אם עדיין לא בפועל ,לפחות בהבל פיו" :ראש הממשלה שאול
מופז" ,איך זה מצלצל? לא נורא ,העיקר שקהל הבוחרים יסכין עם הרעיון ויאמץ
בתודעתו את התואר החדש .
אולם ל"תואר" הנכסף יש להצמיד גם איזו תוכנית מדינית .וזו צריכה להיות מפתיעה,
משהו לא צפוי מצדו של מי שנחשב לסמן הימני במפלגתו; משהו שיהפוך אותו
ל"גיבור היום" בחוגי השמאל המתפורר וימצא חן בעיני האמריקנים .
האם לא כך נהג אריק שרון ,שהפך בין לילה את עורו ,מאבי ההתנחלויות –
למחריביהן?
ואכן ,התוכנית שהציג מופז במסיבת העיתונאים בתל אביב הייתה בהחלט
"מרעישה" ,ואלה עיקריה:
• הכרה בארגון החמאס • הקמתה ,תוך שנה ,של מדינה פלסטינית בגבולות זמניים
ובגיבוי אמריקני בכ 64%-משטחה של הגדה המערבית • גבולותיה של מדינת
"פלסטין" החדשה יורחבו בהדרגה לכל שטחי יהודה ושומרון ,על-ידי פינוים
והעתקתם של יישובים ישראלים ,כדי ליצור רצף טריטוריאלי פלסטיני • במקביל,
ייפתח מו"מ על פתרון הקבע ,בלי לשלול את האפשרות ששכונות הקצה בירושלים
ייכללו במדינה הפלסטינית החדשה.
הפתעה? לא כל כך ,שהרי אחד מתחביביו של מופז למשיכת תשומת לב ,הוא
העלאת תוכניות מדיניות חדשות לבקרים ,ותוכנן משתנה בהתאם למסיבות ,לעתים,
תוכנית והיפוכה.
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לקצרי הזיכרון שבינינו נציין דוגמה מרעננת:
בפגישה מצומצמת (אך מתוקשרת היטב) שנערכה בלשכתו כשר ביטחון ,ביום שני,
 20באוקטובר  ,2442הכריז נחרצות באוזני פעילי ליכוד ,חברי מרכז המפלגה  :לא
יהיו עוד נסיגות חד-צדדיות דוגמת זו של גוש קטיף .ישראל תשמור על שלמות גושי
ההתיישבות הגדולים ביהודה ובשומרון ותפעל לחיזוקם ,וזה כולל את אריאל ואת
בנותיה .לא ייעקרו יישובים בלתי חוקיים שנבנו בשטח עד שנת  2443וגם כאלה
שנבנו לאחר מכן ,לא יפונו בעתיד .
נאבק על זכותנו לרצף טריטוריאלי בין מעלה אדומים לירושלים ,ואני פועל במקביל
למתן אישורי בנייה נוספים ,כשהכוונה הסופית היא איחוד עם ירושלים השלמה,
בירתו הנצחית של עם ישראל
אני שב ומודיע ,שלא יהיו עוד נסיגות חד-צדדיות נוספות בשטח ,והדברים אמורים גם
לגבי בקעת הירדן ,ואם הנושא יעלה על הפרק ,אתנגד לכך בכל תוקף ובכל פורום .
לאיזו משתי התוכניות עלינו להאמין ?
התשובה היא :גם לא לאחת מהן .שתיהן נרקמו על אותו רקע :מאבק ההישרדות של
הוגיהן .מדי פעם שמופז נדחק אל השוליים הפוליטיים במפלגתו ,הוא מחפש מקלט
בתנועה היריבה .לאחר פרישתו של שרון ,הבטיח חגיגית ,שהוא לעולם לא ייטוש את
הליכוד" ,אף כי הוצע לו – לדבריו  -להיות סגן ראש המשלה ושר הביטחון' ,כי
החבירה של שרון לשורה של אנשי שמאל התומכים בהסכמי אוסלו ובחזרה לקווי '64
עלולה לגרור אותו למחוזות מסוכנים ביותר מבחינה מדינית וביטחונית"'...
ברם ,ימים ספורים אחרי פרסום הסקרים ,שחזו לו תבוסה במאבק על ראשות
הליכוד ,הוא נמלט כל עוד רוחו בו מהחלון האחורי של ה"ליכוד" לאשנב הצר ,שדרכו
הזדחל לקדימה; הנימוק" :תנועת הליכוד פנתה לימין הקיצוני של המפה הפוליטית,
וזו לא דרכי ."...את הביקורת על אמינותו ,ביטל בהינף יד" :איני רואה שום בעיה ושום
סוגיה בנושא אמינות".
השאלה היא ,אם גם הציבור אינו רואה כאן בעיה.

53

נתקו את אריק שרון מהמכשירים הרפואיים
שיעור מוינסטון צ'רצ'יל
16.45.2449

ביקור אחרון ביישובי הגוש

בכמה מסתכמת עד כה עלות המבצע של פינוי גוש קטיף למשלם המיסים
הישראלי ? מהי עלות המשך אשפוזו והחזקתו בחיים באמצעים מלאכותיים של שרון
לאוצר המדינה ,והאם יש סיכוי שיקיץ מתרדמתו? איך נהגה בריטניה באחד מגדולי
מנהיגיה בכל הדורות ,במצב דומה ,ומה החליטה משפחתו של צ'רצ'יל כשלקה
באירוע מוחי חמור וסופני?
▪ ▪ ▪
"אמש חלמתי שחזרתי ל'מנדרלי" ,כך פותחת דפנה דה מוריה את ספרה" ,רבקה".
אמש שבתי גם אני וחלמתי (לא על "מנדרלי" של "רבקה") אלא על ביקורי האחרון
ב"גוש קטיף"  -זמן קצר לפני חורבנו בהוראתו של ראש ממשלת ישראל דאז ,אריאל
שרון .והזיכרונות צפו ועלו  :הניגוד בין הנסיעה בנוף המדברי הלוהט והצחיח ,לבין
כרי הדשא הירוקים וערוגות הפרחים המרהיבות ,שקידמו את פנינו לאורך מסלול
הסיור ב"גוש קטיף" נראו לא ממשיים ,כעין פטה-מורגנה ,תופעה אופטית לא ריאלית
המתרחשת בלב המדבר .אך הדמויות האנושיות שליוו את הסיור נראו ממשיות
מאוד .ברצונן העז ,בנחישותן להיצמד אל פיסת הקרקע שהפריחו משיממונה,
באמונתן בחזון הציוני ובעתידה של מדינת ישראל  -הן סימלו את דור ההמשך של
חלוצי ההתיישבות מלפני יובל שנים; הן נשלחו על-ידי ממשלות ישראל להתיישב בלב
הצייה  -והפכו מדבר לגן עדנים .אך הן גם מסמלות דור ראשונים של מתיישבים
יהודים ,שנעקרו באכזריות מעל אדמתם בהוראתו של ראש ממשלה יהודי"  .הפינוי
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מרצועת עזה לא הביא שלום ...לא נחזור על הטעות הזו "(...בנימין נתניהו בישיבת
הממשלה ב .)9.5.49-ביצוע תוכנית ההינתקות החל ב 12.5.42-והחלק של פינוי
האזרחים שבה הושלם בתוך שמונה ימים .במהלך ביצועה פונו רבבות אנשים
מבתיהם ,כ 5,444-מגוש קטיף ומרצועת עזה ,וכ 2,444-מצפון השומרון .צה"ל
השלים את יציאתו מעזה ב ,11.9.42-ובצפון השומרון הסתיימה התוכנית בפינוי
מחנה דותן ב .22.9.42-העלות הכוללת של מפוני גוש קטיף עד היום : 7מיליארד
שקלים !אולם רק  244משפחות מתוך  926הקימו עד כה לעצמן בית; 1,244
משפחות ועוד  244בני ישיבה ובנות אולפנה עדיין חיים באתרים זמניים (ראש
מנהלת סל"ע ,צביה שמעון ,בישיבת הממשלה).

עוול לא יכופר ואות קלון לדורות
אריאל שרון ,האיש שיזם ,לקול תשואותיהם של עוכרי ישראל מבית ומחוץ ,את
חורבנו של גוש קטיף על אלפי מתיישביו ,הוכרע על-ידי שבץ מוחי בטרם היה סיפק
בידו להשלים את תוכניתו ההרסנית לעקירת התנחלויות נוספות בגדה המערבית .
שלושה חודשים לאחר הפינוי ,ב ,26.12.42-עבר אירוע מוחי שממנו לא החלים,
וב 0.1.46-הועברו סמכויותיו כראש ממשלה לאהוד אולמרט .מאז הוא שקוע
בתרדמת עמוקה ,שממנה אינו מקיץ .
ב 10.1.46-הודה אחד מרופאיו (בחדשות ערוץ " ,)14כי הרופאים חוששים ששרון
מצוי במצב של תרדמת (קומה) ,מצב חולני שבו הגוף שוקע במצב ממושך של חוסר
הכרה ,ללא יכולת להעירו ממצב זה .אדם הנמצא בתרדמת ממעט מאוד להגיב
לסביבתו ואינו מתקשר איתה .התרדמת עלולה להימשך שנים ולעתים להסתיים
במוות" ,סיכם הרופא.

מה הסיכויים ששרון יקיץ אי-פעם מתרדמתו ויתפקד באורח נורמלי ?
שאלתי מומחה רפואי בתחום זה ,והוא השיב חד וחלק " :בגילו ובמצבו  -אין לכך שום
סיכוי" ! "כתוצאה מהדימום התוך מוחי" ,הסביר" ,חלק מתאי המוח של שרון נפגעו
באופן בלתי הפיך .בגיל  54מתקדם אין מספיק תאי מוח כדי שישלטו על כל פונקציות
הפעילות של האדם ,ויכולת ההתאוששות של המוח איטית בהרבה מאשר אצל
צעירים ,ואין ברפואה אמצעים לזרז את תהליך שיקומו " .ואכן ,מזה שלוש וחצי שנים
שוכב שרון בבית החולים 'תל השומר' במצב של תרדמת מתמשכת ,ללא שום סיכוי
שיקיץ אי-פעם ויחזור לתפקד .המשך החזקתו בחיים באמצעים מלאכותיים יכולה
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להימשך שנים על גבי שנים ,ללא שום תכלית .עלות אשפוזו והטיפול הרפואי
והסיעודי ממומנים ,כמובן ,על-ידי אוצר המדינה.

בכמה כסף בדיוק מסתכמים הטיפולים ?
תשובה מדויקת לא ניתן לקבל .יש הנוקבים בסכום של  144אלף שקל לחודש,
ואחרים  -על הרבה יותר .במקביל  -כל עוד הוא רשום בין החיים  -משוגרים לבניו
באורח סדיר תשלומי הפנסיה של אביהם ,וגם כאן מדובר בסכומים ניכרים .ואם לא די
בכך ,המדינה מעמידה לרשותו של החי-המת ,משרד מפואר בבית אמות המשפט
בתל אביב ,כולל מזכירה וראש לשכה (הטבות המגיעות לראש ממשלה שפרש) ורק
לא ברור עבור מי הם מתפקדים ...ואולי הם רק טוחנים רוח ...בדומה ל"טחנת הרוח
של מר קורניל" בסיפורו הקלאסי של אלפונס דודה.

צ'רצ'יל  -שיעור בגדולה
בישראל  -כמו בארצות רבות בעולם המערבי ,וינסטון צ'רצ'יל  -מנהיגה האגדי של
בריטניה במלחמת העולם השנייה  -עדיין מהווה מקור להערצה ורצון לחיקוי .בזיכרון
ההיסטורי של בני האדם יישארו חרותים לנצח נאומיו המרשימים ועמידתו האיתנה
מול נחשול האימה הנאצי ששטף אז את כל אירופה; אולם רק מעטים יודעים על
קורותיו בחיים האזרחיים ,לאחר פרישתו .על פרק חייו האחרון ערב פטירתו מספר
ההיסטוריון ג'פרי בסט ('צ'רצ'יל שיעור בגדולה') :
"בשנות חייו האחרונות חלה התרופפות בבריאותו של צ'רצ'יל והוא עבר כמה וכמה
ארועי שבץ-מוחי ,שעליהם התגבר במידה זו או אחרת  -בלי שלעולם הרחב ניתנה
כמעט ההזדמנות להבחין במתרחש .אולם ב 14-בינואר  1962הוא לקה באירוע מוחי
חמור ולא ניתן עוד להחזיקו בחיים אלא באמצעים מלאכותיים  -צעד שהמשפחה כולה
התנגדה לו " ".למרבה ההפתעה" ,מציין ג'פרי בסט בספרו" ,הוא החזיק מעמד עוד
ימים ארוכים לאחר שחדל לאכול ,והלך לעולמו בשלווה ,ביום ראשון 20 ,בינואר
 ,"1962ובני משפחתו נאספים סביב מיטתו.
אכן ,שיעור בגדולה.
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בן גוריון :ירושלים המאוחדת בירתה הנצחית של מדינת ישראל
23/42/49

שבעה שבועות לאחר הניצחון המזהיר במלחמת ששת הימים ,משיב מייסד המדינה,
דוד בן גוריון ,ב 1964-למקטרגי שנות ה 2444-על זכותה הריבונית של ישראל על
ירושלים המאוחדת.
הזיקה הנפשית העמוקה למולדת הקדומה של ישראל ,לירושלים ,וללשון העברית
שבה נתחבר ספר הספרים – אלה הם
המעיינות העמוקים והנאמנים  ,מהם
שאבו פזורי ישראל את הכוח המוסרי
והנפשי בגולה לעמוד מאות שנים בכל
קשיי הנכר ולהתקיים עד בוא הגאולה
הלאומית.
כשם שלא ויתר העם היהודי במשך אלפי
שנה על אמונתו  ,על ייחודו הלאומי ועל
תקוותו לשוב לציון ולירושלים – למרות
רדיפות שלא היו כמותן בהיסטוריה – לא ויתרה ישראל על ירושלים ,העיר שהיא חלק
בלתי נפרד מההיסטוריה הישראלית ,מאמונת ישראל ומנשמת עמנו.
בעקיפין ובמישרין הייתה ירושלים המטרה הראשית לצבאות הפלישה של מדינות
ערב במלחמת הקוממיות ,לערבים היה חשבון נכון :הכנעת ירושלים היהודית,כיבושה
או החרבתה יתנו מכת מוות לכל היישוב היהודי וישברו את רצוכן היהודי ויכולתם
לעמוד מול התוקפנות הערבית .ואמנם ,אילו איבדנו אז את ירושלים עלול היה הדבר
להיות מכת מוות ליישוב היהודי כולו.
במלחמת הקוממיות ובמלחמת ששת הימים ידע הנוער הלוחם שלנו לחרף נפשו על
בירת קדשנו לא פחות משעשו זאת אבותינו בימי הבית הראשון וה שני .אין ספק,
שהשטח החשוב והיקר ביותר שגבורת צה"ל החזירה לרשותנו במלחמת ששת הימים
הוא ירושלים העתיקה וסביבותיה.
יש רק דרך אחת להבטיח לנצח נצחים את יהודיותה וישראליותה של ירושלים
הגדולה והשלמה – לא על ידי הרחקת התושבים הלא יהודיים אלא על ידי הבאת
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רבבות משפחות יהודיות .רק מפעל התיישבות בתוך העיר העתיקה וסביבותיה יחזיר
לעולמים את ירושלים לעם שיצר בעיר זו ערכים בני אלמוות ועשה עיר זו למשוש
תבל( .דוד בן גוריון מתוך דבריו בכנסת ב – 31.4.1964 -שבעה שבועות לאחר
הניצחון במלחמת ששת הימים)

הדרך היחידה להבטיח את יהדותה וישראליותה של ירושלים
הוא באכלוסם המהיר ביהודים של הרובע העתיק וסביבותיה
יש רק דרך אחת להבטיח למעשה ולנצח נצחים את יהדותה וישראליותה של ירושלים
וסביבותיה – ממזרח העיר עד מורד הר הצופים ,מצפונה עד אחרי שדה התעופה
בעטרות ,קלנדיה בלע"ז ,ומדרומה ועד אחרי קבר רחל אימנו – לא על ידי הרחקת לא
יהודים משטח זה – להיפך ,כל שנדרש הוא להעלות מצבם הכלכלי והתרבותי של
תושביה הנוכחיים – אבל שומה עלינו ליישב ,לשקם ולאכלס ביהודים ,ובהקדם
האפשרי ,את הרובע היהודי בתוך ירושלים ואת סביבותיה של ירושלים – ממזרח,
מצפון ומדרום…
עלינו לעקור כל מחיצה והבדלה בין ירושלים העתיקה המזרחית לבין ירושלים
החדשה ,המערבית – ולהפוך שתיהן לעיר אחת מאוחדת ומושלמת על תושביה
היהודים והלא יהודיים ,עם עירייה אחת  ,נבחרת לפי החוק על ידי כל תושביה וכפופה
למרות הריבונית של מדינת ישראל… וראשיתו של מפעל זה ,שאנו חייבים בהחשתו
במלוא יכולתנו ומאמצינו ,צריכה להיות בחידוש המחפעל שהוקם על הר הצופים
במעמד הד"ר ויצמן…
יש לבנות מיד בתי מגורים למורים ולתלמידים בסביבת הר הצופים ,שלא יצטרכו
לנסוע יום-יום ממערב למזרח .יש בסביבת הר הצופים שטחים ריקים של המדינה
ושל בעלים פרטיים ,את השטחים הפרטיים יש להפקיע ולפצות בעליהם פיצויים
הוגנים לפי החוק… אבל אין להסתפק בכך ,עלינו להרחיב את שדה התעופה
בעטרות ,שידמה לשדה תעופה מודרני ורחב ידיים ,שיאפשר למטוסים החדישים
הגדולים והמהירים ביותר להגיע אליו.
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עלינו להקים במהירות יישובים יהודיים בסביבת ירושלים
אולם זה אינו הכול .עלינו לתכנן ולהקים בזמן הקרוב ביותר ,ובמאמץ הגדול ביותר
יישובים יהודיים בצפונה ,במזרחה ובדרומה של ירושלים – עד קבר רחל אימנו ,כמובן
מאליו – בשטחים הריקים מאדם ,מבלי לפגוע באלה הגרים בסביבה זו .עלינו להקים
יישובים יהודיים ,גם מחוץ לרובע היהודי שבירושלים העתיקה ,יישובים שיתפרנסו
ממלאכה וחרושת ,מתחבורה וממסחר ,ובמידת האפשר ,גם מחקלאות.
אני מאמין שלא רק רבים מתושבי ישראל אלא גם יהודים רבים מארצות הרווחה ,
בעלי הון ויוזמה ,חזון ותושייה ,יבואו להשתקע בסביבות ירושלים המזרחית ,אם רק
הממשלה תעשה את חובתה ,שניצחון צבאנו הטיל עלינו… שום גורם לא יעלה רמתם
הכלכלית והתרבותית של תושבי המקום הערביים ובני עמים אחרים כצמיחת יישוב
יהודי מודרני ,בעל יוזמה יוצרת בירושלים וסביבתה.
רק מפעל התיישבות זה בירושלים העתיקה וסביבותיה יחזיר לעולמים את ירושלים
לעמנו ,העם אשר יצר בעיר זו ערכים בני אלמוות ועשה עיר זו למשוש תבל גם
בחורבנה וגלותה… ותתקיים בימינו הנבואה" :מציון תצא תורה – ודבר ה'
מירושלים" ,ירושלים בירת הנצח של עם עולם ,מימי דוד המלך ועד סוף כל הדורות.
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החגיגה נגמרת ציפורה נחמדת
09.02.2009

עוד יממה והכול יסתיים .הרעש ,ההמולה,
התפאורה המלאכותית ,קריאות ההלל העצמי–
כל אלה יגיעו לקצם בקול דממה דקה; הדמויות
המנופחות יחזרו לממדיהם הטבעיים ,וכדברי
השיר של נעמי שמר:

מאת יוסף עברון

"ולפעמים
החגיגה נגמרת
כיבוי אורות
החצוצרה אומרת
שלום לכינורות"...

בתקופת הביניים המתמשכת ,חסרת הטעם ,שבין ההכרזה על מערכת הבחירות
הנוכחית לבין מועד מימושה  -הלעיטו אותנו בגיבוב אין סופי של דברי הבל ותעמולה
מטופשים,כאילו היינו יוצאי שבט אפריקני פרימיטיבי חסר דעת ,המאמין לכל בדיה
תעמולתית בכלי התקשורת הכתובה והאלקטרונית .הגדילה לעשות מכולם יו"ר
"קדימה" ,שאצה בלי הרף מערוץ טלוויזיה אחד למשנהו ולא פסחה על שום תשדיר
ברדיו להזכיר לנו את משנתה "המעודכנת" חדשות לפרקים ,במיוחד לקצרי הזיכרון
שבינינו ,אלה ששכחו את הצהרותיה המרתקות לכל אורך תקופת כהונתה כשרת חוץ
בממשלתו של אולמרט :כגון הכרזתה השחצנית ליומון המצרי ""אל אהראם" ב12-
במאי  " : 2444לדעתי אני מייצגת את מרבית הישראלים ואני יכולה לאשר שעזה
איננה הצעד האחרון .אנחנו משוכנעים כי כדי להקים מדינה פלסטינית עלינו לסגת
משטחים נוספים."...
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שינוי הטון אך לא הערכים
ראו זה פלא ,מאז הוחלט על הקדמת הבחירות ,שונה טון דיבורה לנימה מלחמתית
קיצונית ,והודיעה שהיעד של "קדימה ,בראשותה :למוטט את שלטון חמאס ברצועת
עזה! " קבענו את היעד האסטרטגי ונאמר לציבור שזה מה שנשיג כשנעלה לשלטון",
הכריזה ב 22-בדצמבר  2445לפני הפורום הביטחוני של "קדימה"  .שאול מופז,
שהשתתף בישיבה ,לא התאפק מלשגר לעברה עקיצה " :עצם העובדה כי מאז
שחמאס עלה לשלטון בעזה לא ננקטה מדיניות אחרת הייתה טעות קשה "...והכול
הבינו כלפי מי כוונו דבריו :שנתיים לפני כן ,ב , 22.12.2446-הכריזה לבני בשחצנות
בראיון ב"הארץ" " :אפשר לנהל מו"מ גם תחת אש ...הממשלה עדיין מחויבת
לחלוקת הארץ ...אין צורך לבצע פעילות צבאית דרמטית להפסקת ירי הקסאם
מהרצועה"...
במשך שלוש שנים ישב ה בפנים קפואות על כיסא שרת החוץ בממשלתו של אולמרט,
ומעמדה הפוליטי של ישראל הלך והידרדר .וכשנוכחה שאין לאל ידה להציג לפני
–
בו
להשתבח
יהיה
שניתן
מדיני,
הישג
שום
הבוחר
החליטה להתרכז בהשמצות זדוניות של יריביה ,שכוונו בעיקרן לעברו של בנימין
נתניהו .לשם כך ,לא בחלה בשום אמצעים ,כולל האיום המרושע וחסר השחר" ,שאם
ייבחר ביבי לראשות הממשלה אנו צפויים למשבר יחסים עם ארה"ב ."...על כך השיב
לה בחריפות ,אחיה ,אלי לבני" :זה מזכיר לי את הבחירות ב ,'44-שהזהירו מה יהיה
אם בגין יעלה לשלטון"...
בתחום אחד אין לה מתחרים מקרב יריביה :מסתבר שללבני יש "עבר עשיר" כזמרת
ורקדנית שולחנות .וכשנוכחה לדעת ,שכל ה"טריקים" שניסתה לקנות בהם את לב
הבוחרים לא צלחו ,ואיש אינו שת לבו להצהרותיה המדיניות ,החליטה לחזור
למורשתה הבסיסית :זמרת ורקדנית שולחנות .בליווי בעלה ,נפתלי שפיצר ,שאינו
חדל מלספר עד כמה היא יודעת להשתולל במסיבות ,לרקוד על שולחנות ולתופף -
החלה להצטלם על שפת הים בבגדי ספורט ,ללחוץ ידיים לכל הנקרה על דרכה,
לחייך ללא הפסקה ולהתנשק עם הסובבים אותה.
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הכול ללא הועיל  -הפור נפל והמשחק תם
התמונה המצטיירת מן המחקרים כיום היא ,שאזרח בעל נאמנות ארוכת טווח
למפלגה מסוימת ,שממנה סטה במסיבות מסוימות – בדרך כלל חוזר אליה.
זאת ועוד :לגבי ההופעות התכופות בטלוויזיה ובשידורים ,לעתים קרובות הן כה
נמאסות על הצופים עד כי הן מסייעות יותר למפלגות האופוזיציה ולפנים חדשות
בזירה הפוליטית .בעקבות המחקרים אין כמעט ספק ,בקיומה של נאמנות מפלגתית
בסיסית בקרב רוב האזרחים במדינות שבהן המשטר הפוליטי הוא יציב פחות או
יותר; יש אשר נסיבות מיוחדות יפרו נאמנות זו ,אולם בטווח הארוך חוזרים רוב
האנשים להשתייכותם הפוליטית הבסיסית.
העיתונות מקובלת ככלי הסוקר בשלמות האפשרית את מהלך המאורעות הפוליטיים,
אך לאו דווקא בצורה ניטרלית .היא משמשת כמדיום של המשכילים ושל הנאמנים
יותר למפלגתם .אמצעי התקשורת ההמונית מסוגלים יותר לחזק את כוונות ההצבעה
והנאמנויות הבסיסיות שביסודן – מאשר לגרום לשינוי דעות.
קבוצה ניכרת בקרב הבוחרים שאפשר לכנותה "מבקשי חיזוק" מחזרת אחרי
תחמושת לוויכוח פוליטי ומשתמשת באמצעי התקשורת לשם התאמת עמדותיהם
הפוליטיות לאלה המובאות על ידי מפלגותיהם.

האם אמצעי התקשורת משפיעים על החלטת הבוחר
השאלה מורכבת למדיי ,עם זאת ניתן לומר ,תעמולת הבחירות משפיעה בדרך כלל
על שיעור מבוטל של הבוחרים ,אם משמעות ההשפעה היא שינוי ממפלגה אחת
לאחרת במהלך מערכת הבחירות .המחקרים מעידים ,כי אמצעי התקשורת אינם
גורמים חזקים ביותר להמרת דעה .עובדה נוקבת היא  ,שאמצעי התקשורת ההמונית
אינם גורמי שינוי כל יכולים המסוגלים לחדור למוחותיהם של המונים "חסרי מגן".
אמצעי התקשורת ההמונית כשלעצמם אינם גורמים לאנשים לשנות עמדותיהם או
מעשיהם בטווח קצר .מסעות תעמולה והסברה ממירים דעותיהם של מעטים !
המסקנה מהאמור לעיל היא ,שמפלגות שורשיות כגון הליכוד ו"העבודה" עשויות
להחזיר את מרבית הבוחרים שנטשו אותן במסיבות מסוימות .לעומתן ,מפלגות "אד
הוק" ,שצמחו מתוך צורכי שעה כמקלט ל"עריקים" מאוכזבים ממפלגות אחרות ,כגון
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"מפלגת "קדימה" ,צפויות לתופעה הפוכה :לגל של עזיבות משורותיהן וחזרה
למפלגות האם.
כך או אחרת ,אפסו סיכוייה של מפלגת "קדימה" בראשותה של ציפי לבני לכבוש את
ראשות השלטון בישראל .ואלה מתוכה התולים את יהבם בהתחברות עם "ישראל
ביתנו" בראשותו של אביגדור ליברמן – הוזים בהקיץ .אין ולא יוכל להיות מכנה
משותף בין מצעו של ליברמן ,לבין מצעה של ציפי לבני .בסופו של דבר ,אין לליברמן
שום תחליף ליטול חלק בשלטון אלא באמצעות קואליציה עם נתניהו.
ציפי לבני הפסידה את המערכה ולא יועילו כל פרכוסיה.
היי שלום ציפורה נחמדת:
"גם אצלך
החגיגה נגמרת
ובחצות
הביתה את הדרך
קשה לך למצוא"...
(מתוך שירה של נעמי שמר "החגיגה נגמרת").
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ברוך שפטרנו מעונשה של רייס
21.01.2009

ברוך שפטרנו מעונשה של רייס
אובמה :על ממשל בוש להסביר מדוע
החמאס שולט בעזה

מאת :יוסף עברון
בעוד העתיד נסתר מעינינו ואיש אינו יכול לחזות בוודאות את יחסו של ממשל
אובאמה לסכסוך הישראלי פלסטיני –
העבר ,לעומתו ,פרוס וגלוי לפנינו כסרט קולנוע ,וכל הדיוט יכול להזין בו את עיניו.
והלקח הראשון המבצבץ מתוכו הוא יחסה העוין של קונדוליסה רייס לישראל ואהדתה
הבלתי נסתרת לפלסטינים לכל אורך הקדנציה שלה בממשלו של בוש.
בהופעתה ב 2446-לפני השדולה הפלסטינית של "ארגון המשימה האמריקני למען
פלסטין" בוושינגטון ,שבראשו עומד ד"ר זיאד אסלי ,התומך בהקמת מדינה פלסטינית
על בסיס קווי  ,'64הצהירה ,לקול תשואות הנאספים כי "הפלסטינים הם המשכילים,
המוכשרים והחרוצים בין עמי המזרח התיכון !...לא יכולה להיות לאמריקה מורשת
גדולה יותר מלהביא להקמת מדינה פלסטינית ...ואני עצמי מחוייבת לכך "! ...את
שטר מחויבותה היא פרעה ככל שהשיגה ידה.
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רייס גררה את בוש בניגוד לרצונו לסכסוך הישראלי-פלסטיני
אהדתה לפלסטינים הייתה אחד המניעים החשובים במאמציה לרתום את בוש
לתהליך הקמתה של מדינה פלסטינית .עוד בקדנציה הראשונה שלו ,בינואר , 2441
הודיע בוש מפורשות בישיבת הוועדה לביטחון לאומי ,שאין בדעתו להיגרר לסכסוך
הישראלי-פלסטיני .כדי לא לחזור על שגיאתו של קודמו ,קלינטון ,שלחציו הקשים
להביא את הצדדים להסכם רק החמירו את המצב .סגן הנשיא דיק צ'ייני ומזכיר
ההגנה דונלד רמספלד תמכו בעמדה זו ,קונדוליסה רייס ,היועצת החדשה לביטחון
לאומי ,שמרה על שתיקה .הנושא העיראקי עמד אז בראש דאגתם של ראשי
הממשל.
שבע שנים לאחר מכן ,בתפקידה החדש כמזכירת המדינה ,היא מנצלת את קשריה
המיוחדים עם הנשיא ,כדי לחולל מפנה חד בעמדתו של הממשל; המטרה המוצהרת
– הקמתה של מדינה פלסטינית לצידה של ישראל – נתקלה בהתנגדותם הנמרצת
של צ'ייני ורמספלד ,שראו בה" ,מדינת טרור" על גבולותיה של ישראל ,אך ללא הועיל.
רייס טענה שהכול הוא על דעתו של הנשיא ,וג'ורג' בוש – חרף הסתייגותו ממדיניותו
המזרח תיכונית של קלינטון – מצא עצמו שקוע עד צוואר בסכסוך הישראלי -פלסטיני.
בספרו "אשת אמון" כותב גלן קסלר ,כתב בכיר בוושינגטון פוסט ,כי אחת הסיבות
העיקריות שרייס ניאותה לקבל על עצמה את תפקיד מזכירת המדינה הייתה הבטחתו
של הנשיא בוש ,כי הוא מוכן לתמוך במאמץ עקבי להקים מדינה פלסטינית .בוש עצמו
גילה עניין מועט בפרטים המסובכים שבמחלוקת ולא רצה להיות מעורב בתהליך
המשא ומתן...בפועל התרחק מהנושא  -אבל הותיר מרחב פעולה לרייס ,שהייתה
המניע המרכזי בשכנועו של שרון ,באמצעות דב וייסגלס ,לבצע את תוכנית
ההתנתקות מרצועת עזה.
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חתרה בעקביות תחת מעמדם של דיק צ'ייני ודונלד רמספלד
קשר יה ההדוקים עם בוש סייעו לה רבות כמזכירת המדינה בקדנציה השנייה שלו
לדחוף אותו להמיר את האיומים בכוח נגד איראן בלחצים דיפלומטיים .הגב' רייס לא
היססה לנצל את קשריה המיוחדים עם הנשיא ,כדי לנסות ולהשתלט על המועצה
לביטחון לאומי ,תוך שהיא חותרת תחת מעמדם של שני אישים רבי כוח והשפעה
בקדנציה הקודמת ,סגן הנשיא ,דיק צ'ייני ,ומזכיר ההגנה ,דונלד רמספלד .בינואר
 2441היא מתלוננת לפני הנשיא ,שצ'ייני נוגס בסמכויותיה ,תוך שהוא מנהל את
ישיבות המועצה לביטחון לאומי בהעדרו של הנשיא ,ושאין זה מתפקידו ולא היה זה
חלק מתפקידיהם של ס גני הנשיאים בעבר אלא של היועצת לביטחון לאומי .בוש
מקבל את דעתה .בספטמבר  2443היא שוב מתלוננת אצל בוש – הפעם נגד מזכיר
ההגנה ,דונלד רמספלד ,שמדיניותו בעיראק לא נראתה לה .חודש לאחר מכן ,היא
מתמנית לאחראית לייצוב השלטון בעיראק בתקופת הכיבוש .היא לא נחה ולא שקטה
עד שהנשיא החליט ב 2446-להחליף את רמספלד ברוברט גייטס ,מתומכיה
המובהקים של רייס עוד מתקופת נשיאותו של האב בוש  .כשנוכחה לדעת שלא על
עיראק תהיה תפארתה ,ותוך החלטה נואשת להגיע להישג מדיני רב רושם – פנתה
אל הסכסוך הישראלי-פלסטיני ויזמה את ועידת אנאפוליס.
יורם אטינגר ,ששימש ציר בדרגת שגריר לענייני הקונגרס בשגרירות ישראל
בוושינגטון בשנים  1992– 1959וקודם לכן ,קונסול כללי של ישראל בטקסס ב-
 - 1952-1955תוקף בחריפות את השקפת עולמה הפוליטית של קונדוליסה רייס,
כבת טיפוחיהם של ברנט סקאוקרופט ,וריצ'רד האס הפרו פלסטינים.
" תפיסת עולם אישית ולא תפיסת עולם אתנית היא המניעה אותה" ,הוא אומר,
"קונדוליסה רייס האמינה ,שהנושא הפלסטיני הוא שורש הטרור האיסלמי האנטי
אמריקני והמקור לאי היציבות במזרח התיכון...היא התעלמה מהעובדה ,שבשנים
 1992-2444נהרגו עשרות אמריקנים מהטרור הפלסטיני (שלא לדבר על ה11-
בספטמבר השחור) ,דווקא בתקופה ,שארצות הברית לחצה על ישראל וחיזרה אחרי
הפלסטינים"...
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היי שלום מדאם רייס היקרה !
במסיבת פרידה שערך בוש ב 12-בינואר 2449
לשרת החוץ שלו ,התייחס בין היתר ,לקשר האישי
ביניהם" :כשאנשים שואלים אותי על 'קונדי' (כינוי
חיבה לקונדוליסה) ,אני אומר שהיא כמו אחותי"...
ברם ,בחודשים האחרונים ,הגב' רייס כה הרבתה
לפנות לבוש ,כדי לשכנעו להידבר עם מנהיגי איראן
וצפון קוריאה ,עד שהתריס נגדה בעוקצנות:
"האם תרצי להושיבני לדו שיח עם אחמדניג'אד המוסלמי הרדיקלי? ומי הבא בתור –
קים ז'ונג איל? ! (הנשיא הצפון קוריאני שבוש כה תיעב) .לדברי פקיד בבית הלבן ,בוש
אף החל להקניטה כ"מדאם רייס" ,כשהוא מתריס כלפיה" :מדאם רייס ,אינך באה אלי
בדרישה שעלינו לשנות את עמדותינו הפוליטיות" ? !
רייס ביקרה למעלה מעשרים פעם במזרח התיכון ,תוך ניסיון נואש להגיע להסכם
כלשהו בין הישראלים לפלסטינים לפני תום הקדנציה של בוש .בחודשים האחרונים
האיצה את ביקוריה במאמץ אחרון לזכות במקום בהיסטוריה ...וכותב על כך גלן
קסלר ב: Jewish Journal of Los Angeles-
" מזכירת המדינה רייס ביקרה שוב במזרח התיכון וערכה מסע דילוגים בין הישראלים
לפלסטינים על מנת לקדם את יוזמת השלום .לפני שמונה שנים ,לקראת סיום
הקדנציה השנייה של הממשל הקודם ,מזכירת המדינה מדלין אולברייט ערכה הכנות
למאמץ שלום מזרח תיכוני .לפני עשרים שנה ,כאשר ממשל רייגן הגיע לשלבי הסיום,
[מזכיר המדינה] ג'ורג' שולץ הקיש בדלתות הישראלים והערבים מצויד בתוכנית
שלום משלו; לדניאל פלטקה ,סגן נשיא ללימודי חוץ וביטחון במכון אמריקן
אנטרפרייז ,ציפיות נמוכות לגבי יכולתה של רייס להצליח" .כולם דוחפים יוזמה מזרח
תיכונית ",אמרה " .זהו המפלט האחרון עבור מזכירי מדינה המבקשים לעצב מורשת
היסטורית".
"ממשל בוש יצטרך להסביר ,מדוע חמאס שולט כעת על עזה" ,הקשה ברק אובאמה
באחד מנאומי הבחירות שלו ב ,2445-והוא משיב בנימה סרקסטית" :זה בגלל
שארה"ב התעקשה שברשות הפלסטינית יתקיימו בחירות דמוקרטיות"...
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תעודת כשרות לאולמרט
21.12.2008

מתגעגעים לשרון ומנפיקים
תעודת כשרות לאולמרט

ב19 -בדצמבר  ,2445במאמרו  2" ,הערות על המצב" ,מצהיר חגיגית כתב "הארץ",
יואל מרכוס " :אחרי שמתחתי כאן ביקורת על כך שאהוד אולמרט ממשיך לתפקד
כראש הממשלה ,אף על פי שהוא חשוד במעשים פליליים ,אני משנה עתה את דעתי"
 .אני מציין את תאריכו של המאמר ,לא משום חשיבותו או בשל חידוש כלשהו בתוכנו
 המוטו המאפיין את מרבית כתבותיו הפוליטיות של מרכוס קבוע גם כאן :איבהחולנית לבנימין נתניהו ולכל הימין ,וגם "שינוי הדעה" אינו תופעה יוצאת דופן אצלו,
(הוא עושה זאת חדשות לבקרים  ,אך למי זה אכפת ?) .אם מצאתי לנכון בכ"ז לציין
את התאריך ,הרי זה משום שהפעם ,אפילו יואל מרכוס החסין מפני כל ביקורת
מערכתית בעיתונו  ,חש פתאום צורך להסביר ,כמעט בנימה של התנצלות ,כיצד אותו
אולמרט ,שב 1 -באפריל  2445הוא עצמו הזהיר מפניו" ,כי ינסה להשתמש בחגיגות
ה 64-כדי לשווק הסכם שלום וירטואלי ,"...,וב 13 -ביוני  2445קבע לגביו" ,שאיבד
את אמון הציבור באופן מוחלט ולא יכול להוביל שום מהלך משמעותי .לכן הוא חייב
לפנות את כיסאו ,"...וב 29.4.2445-האשים אותו" ,כמי שיודע שהוא גמור ,אך מושך
זמן להצלת עורו ולסידור חשבונות ,"...וב 2-בדצמבר  2445הכתיר אותו כמסמל "את
שיאה של השחיתות השלטונית" ושב וקרא לן ללכת – אותו אולמרט "פסול שלטון"
הופך כעבור שבועיים כשר למהדרין" ,הפועל למען השלום ,קורא לנסיגה מרוב
השטחים ומתקבל בכבוד אצל בוש וראש ממשלת בריטניה ,"...ועוד תגלית מרעישה
בפיו של מרכוס " :אולמרט אינו אשם בכך שלבני וברק גרמו להקדמת הבחירות
והשאירו אותו בתפקידו עד שייבחר ראש ממשלה חדש ,אולמרט לא גורם שום נזק".
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ציפי לבני התחליף לשרון להשלמת מלאכת "ההשמדה העצמית"
"בגיל  64לא חלים שינויים באופיו הבסיסי של בן אדם",מעיר כותב המאמר
"המטהר" .אכן ,כך ,אולם קל וחומר בגילו של מרכוס ( ,)44שכל אחת מכתבותיו רוויה
דרך קבע שנאה פתולוגית  ,למתנחלים ,לשלמות הארץ ולגוש הימין על כל מה שהוא
מסמל( .אין זה מקרה ,שמכל הסובבים אותו בחר בו שרון ,לשמש שופר ל"בשורת
ההתנתקות") .ומה הפלא ,שמרכוס מתגעגע לשרון .הוי ,עד כמה הוא מתגעגע ! שרון
אתה חסר" ,הוא זועק מהמיית לבו ב"הארץ" ב.22-בדצמבר  2446ומקונן" :שום
מנהיג מלבדו לא היה מעז לפנות את יישובי עזה ואלפי המתנחלים ...הוא האיש
שעורר את המדינה מהחלום והאשליות של ארץ ישראל השלמה וסלל את הדרך
למדינה פלסטינית ."...ב 29-בפברואר  2445שוב אינו יכול להתאפק מלבכות בעיתונו
את מנהיגו הרדום " ,שאלמלא הכוח העליון ששיבש את התכניות ,היה מצבה של
ישראל טוב בהרבה ,"...תוך שהוא נזכר בלא מעט נוסטלגיה ,שהיה הראשון לשמוע
במעונו של שרון ,ב 2-בפברואר " ,2440על פינוי  14יישובי גוש קטיף ושלושה
יישובים בשומרון ."...הוא היה משכנע בהנמקותיו ,מטעים מרכוס" ,שהגיע הזמן
להקיץ מחלום ארץ ישראל השלמה".

הוי שרון ,שרון – מי יגול שינה מעיניך ?
וכששרון ממאן להקיץ ולהעיף מבט אל תוך המציאות העגמומית שיצר – מחפש
מרכוס תחליף הולם ,שימשיך במלאכת ה"השמדה העצמית" הבלתי גמורה ,והוא
נושא עיניו ,למי  -אם לא לציפי לבני ? ציפי איננה שרון (הוא יודע זאת)" :ציפי לבני
לעומת נתניהו היא ,כמו שאומרים ביידיש ,לא מספיק אפויה .הופעתה אמנם מצוינת
והיא מדהימה בגובה שלה ,בשערה המתנופף ברוח ,בכושר הביטוי ובביטחון העצמי
שלה ...היריב האמיתי שלה הוא ביבי ,והיא מוכרחה לאתגר אותו באיום ,שלא תלך
עמו לקואליציה כל עוד לא יתחייב לאנאפוליס ולעיקרון של שתי מדינות לשני עמים"...
אתם הבנתם ? אם ה כ ו ח ה ע ל י ו ן יכפה על יואל מרכוס את בנימין נתניהו כראש
ממשלה ,יש לסנדל אותו ולאלצו לוויתורים טריטוריאליים ברוח ועדת אנאפוליס ,וכמו
כן ,לעיק רון הקמתה של מדינה פלסטינית בשטחי ההתנתקות הבאה.
ומי ראויה לעשות כן ,אם לא ציפי לבני ?
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מה ששמעון פרס שכח להזכיר על קברו של בן גוריון
04.12.2008

מה ששמעון פרס שכח להזכיר
על קברו של בן גוריון

אין לך אבסורד משעשע ,או עגום (תלוי איך מתייחסים לכך) ,מאדם ,שמימיו לא עטה
מדי צהל וכל חייו חמק מלשרת בשורותיו  -ההופך עצמו פתאום לדוברו ולמגנו .מי
ששמע את נשיא המדינה ,שמעון פרס ,מכריז בפאתוס ליד קברו של בן גוריון",שכל
המיידה אבן בחייל ,כאילו יידה אבן במדינת ישראל "  -שב ונוכח עד כמה אין גבול
לצביעות.
פרס הוא חסיד מטבעות הלשון ,המליצות הנשגבות והמילים המצלצלות המכסות על
תוכן דל  -לאחר ששב וסיפר ,בפעם המי יודע כמה ,על פגישתו הראשונה עם בן גוריון
בהיותו בגיל  12ועל התרשמותו העמוקה מאישיותו ומחזונו הגדול להיות "אור לגויים"
הוא מגיע סוף סוף לעיקר ,לאפילוג ,לענייני דיומא ,ומצטט מדבריו" :ישנה רק מדינה
אחת וחוק אחד וקיום המדינה מחייב את קיום חוקיה ,וכל המפר אותם על המדינה
להתייצב נגדו ללא היסוס "...לא ,אין זה מקרה ,שמכל אמרותיו של בן גוריון בחר פרס
במוסכמת והמובנת מאליה (כשהיא מופנית כרמז עבה כלפי פנים ,ולא קשה לנחש
כלפי מי ); נוח לו לעסוק באקטואליה ,ובאמצעותה לדלג על "ספיחי" העבר ,האם לא
הצהיר ,זה לא כבר ,שיש למחוק מתוכניות הלימוד את מקצוע ההיסטוריה ? ("למה
לזכור? העבר לא מדהים במיוחד.) "...
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באמרי שפר מעין אלה נקל לדלג ולהשכיח כעבור  32שנה לפטירתו ,את עמדותיו
העקרוניות של דוד בן גוריון בנושאי ירושלים ,רמת הגולן ,הנגב והחזרת שטחים
מיושבים .אשר על כן ,נשוב ונזכיר את מה שהנשיא פרס מעדיף להשכיח מתודעת
הציבור.

דוד בן גוריון על חשיבות ההתיישבות בנגב
במלאות  64שנה לכינונה של מדינת ישראל ,כשלרשותה חילות היבשה ,האוויר והים
החזקים ביותר במזרח התיכון – היא סופגת ללא הרף מטחי טילים ומרגמות על
יישוביה בדרום ובנגב ,ללא תגובה הולמת ,והקונספציה השלטת בהנהגתה היא
פורחים...
יישובים
ופינוי
ההתלקחות
ממוקד
מכלימה
בריחה
כיצד נהג מייסד המדינה ,דוד בן גוריון ,בתפקידו כשר הביטחון ,ערב מלחמת
הקוממיות ,כשלרשותה של ישראל לא היה אפילו תותח אחד או מטוס קרב בודד ?
להלן קטע מנאומו בישיבת הועד הפועל הציוני ב 6-באפריל  ,1905המלמד על קווי
מחשבתו המדינית :
"...אם המדינה לא תחסל את המדבר  -עלול המדבר לחסל את המדינה...
בעיית הנגב שונה מבעיית הגליל ,עמק יזרעאל ,השרון וכל חבל ארץ אחר
בארץ .בכל מקום בארץ עלינו להגן על יישובים קיימים ואילו בנגב עלינו להגן
על מדבר ,על לא -יישוב .אולם הגנת הנגב אינה דומה להגנת חבל אחר .לא
נוכ ל להגן עליו אם לא ניתן לו מה שאין לו  -יהודים ,הרבה יהודים ,יהודים
מצוידים גם במקלעים ,מרגמות ,רובים ,רימונים ומכוניות משוריינות וטנקים,
וגם במחרשות ובאתים ובמזמרות ,כדי שיכולו להפריח כל נקודה שיש בה
טיפת מים ,ויוכלו לבנות יישוב ליד כל מעיין ולגדל בערבה עצים וירקות...עלינו
להקים שורה של יישובים ממין חדש ,שונים מהרגיל ,שאינם כתובים "בשולחן
ערוך" של אקדמיה צבאית ,אלא מהווים חטיבות מעורבות של מתיישבים,
לוחמים ,חקלאים וחיילים".

בלי המלחמה לא נעשה התיישבות ,ובלי התיישבות לא ננצח בנגב
כשאחד מיועציו הצבאיים הבכירים של בן גוריון ,שלום עשת (פריץ אייזנשטט),
שהייתה לו השפעה ניכרת בכל הקשור בארגון הצבא ובהכנת תוכניות מבצע ,טען
לפניו ,שיש לפנות ללא דיחוי את ארבעה עשר יישובי הנגב ,שמדרום לכביש עזה באר
שבע ,ובהן  044תושבים בלבד ,כיוון שאין להם סיכוי להחזיק מעמד נגד כוחות
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הפלישה הערביים – כמעט ובן גוריון גירש אותו מהחדר ,ובו במקום הטיל עליו את
המשימה ,לתכנן את הגנתם של היישובים ולא את פינוים ...כעבור חודש יצא
בחריפות נגד הקולות שטענו ,שכל כוח שיישלח לנגב יחליש את היישוב" .עלינו להגן
על כל נקודת יישוב יהודי בארץ" ,הכריז  .ובדעה זו החזיק עד לפטירתו.

ירושלים ורמת הגולן לא להחזיר אפילו בתמורה להסכם שלום
ב  13 -ביולי  ,1942שנה וחצי לפני מותו ,בראיון מיוחד עם כותב המאמר ,הצהיר בן
גוריון על התנגדותו הנמרצת לפירוק היישובים בסיני ולהחזרת שטחיהם למצרים" .יש
הבדל גדול בין החזרת שטחים שוממים ,לבין החזרת שטחים מיושבים" ,קבע" ,דבר
אחד הוא להחזיר מדבר ,ודבר אחר הוא להחזיר שטח מיושב על ידי יהודים" -
הטעים" :אילו הייתה היום הסמכות בידי ,אני לא הייתי פוקד על פירוק ההתיישבות
היהודית "...מן הראוי לזכור ,שהמדובר היה אז בכמה יישובים דלילים בלב המדבר,
קל וחומר מה הייתה עמדתו של בן גוריון כיום לגבי פירוקם של גושי התיישבות
פורחים ומאוכלסים ברבבות יהודים.
אשר לירושלים ולרמת הגולן ,דעתו הייתה עקבית ונחרצת" :אף פעם לא אמרתי
להחזיר כל השטחים .אמרתי מחוץ לירושלים ורמת הגולן .וגם זאת בתנאי ,שהערבים
יהיו מוכנים לכרות עמנו שלום אמת"!.
על עמדתו זו הוא חזר בתקיפות בתוכנית "מוקד" של הטלוויזיה הישראלית ב,1942-
ובתשובה למראיינו ,שלום רוזנפלד ,הוא שב ומכריז ,שאין להחזיר בשום תנאי את
רמת הגולן וירושלים העתיקה  -אפילו לא בתמורה להסכם שלום.
"ירושלים וגולן לא להחזיר" ,טען נמרצות" ,אפילו לא בתמורה לשלום .עבדתי
בסביבת הגולן שלוש שנים כפועל חקלאי .משום מה ,לא הגעתי אז אל הגולן.
לראשונה הגעתי לשם ביום השביעי אחרי מלחמת ששת הימים; עמדתי משתאה
למראה עיניי" :ריבונו של עולם" ,שאלתי את עצמי" ,איך תושבי העמק היהודים נותרו
בחיים ? והרי אלה היושבים למעלה יכולים לעשות מה שהם חפצים עם היושבים
למטה ,ואלה שלמטה אינם יכולים לעשות כלום .והרי ידעתי בבטחה ,שמטרתם
הייתה להשמיד את היישוב היהודי בגליל – ואם הם לא עשו זאת ,רק מראה שאין
להם כל כישרון ,...מלמלתי לעצמי".
מן הראוי היה ,שבשנה ה 64-למדינת ישראל וה 32-לפטירתו של דוד בן גוריון ,נשיא
המדינה ,שמעון פרס ,המתיימר להיות תלמידו (פעם גם ראה עצמו כיורשו) ,יזכיר גם
את עמדותיו המדיניות ,אף כי כיום הן אינן עוד לרוחו.
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ארץ בכסף נמכרת
22.10.2008

אוצו ,רוצו ,רוכלי האלטא זאכן
במירוץ שליחים לאסד ולאבו מאזן
הקרנבל החל ,כבר צלצל הפעמון
כל הקודם זוכה בשפע של ממון
בפאתי מזרח ק ד י מ ה –
עין תאבת שלטון צופייה
על כס הממשל – המלכה הנבחרת
ברוך רב שובך ציפורה נחמדת

" אין ארץ בכסף נקנית…
ארץ נכבשת בדם"
אורי צבי גרינברג

הוי אחיי ,סוחרי שוק הפשפשים
חושו בהמוניכם ליריד האפסים
מכירת סוף הקדנציה של עונת הכלום
מדינת היהודים בתמורה למאום

הוי אחיי ,סוחרי שוק הפשפשים
חושו בהמוניכם ליריד האפסים
מכירת סוף הקדנציה של עונת הכלום
מדינת היהודים בתמורה למאום
על כף המאזניים
הר הבית וירושלים
כל הר וגיא ,כל חורש וניר
מוכרים ,מוכרים  ,חינם ללא מחיר
יהודה ושומרון  ,קחו ! קחו!
אריאל וחברון – קחו ! קחו!
הגולן והחרמון – קחו ! קחו!
בקעת הירדן  -קחו ! קחו!
קחו ! קחו ! קחו !
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פיגמליון נוסח ישראל
22.09.2008

פיגמליון הוא דמות אגדתית
של המשורר הרומאי הקדום,
אובידיוס .מעשה בפסל ,שיצר
פסל יפהפה משנהב והתאהב
ביצירתו ,כאילו הייתה אישה
בעצמו
והאמונה
אמיתית,
ובאהבתו הפכוה לבסוף לדמות
ממשית .הסופר והמחזאי ג'ורג'
ברנרד שו התבסס על סיפור זה
כאשר כתב את המחזה
.1913
בשנת
"פיגמליון"

ב 1935-עובד המחזה לסרט באותו שם ,בכיכוב לסלי הווארד .מאוחר יותר עובד
המחזה למחזמר (ואחר כך לסרט) בשם "גבירתי הנאווה" – . My Fair Lady
במחזה מתערב פרופ' הנרי היגינס עם חברו ,שיצליח להפוך את אלייזה דוליטל,
מוכרת פרחים ממעמד נמוך ובעלת חיתוך דיבור המוני ,ל"ליידי"  -לאחר שהוא מנצח
בהתערבות ויוצא עמה לנשף ,והכול משוכנעים שהיא בת אצולה אמיתית – מהממת
דוליטל את הקהל בפרץ של קללות; נוצר אפקט קומי ,כשדוליטל לומדת לדבר בצורה
רהוטה ,אך אינה מבינה כלל את נושאי השיחה.
בימים אלה מככב המחזה בעיבוד מחודש מעל במותינו" ,פיגמליון נוסח ישראל".
הכניסה חופשית.
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בדיחה תקשורתית שהגשימה את עצמה
כשכלי תקשורת מרכזיים ברמתם של "ידיעות אחרונות"" ,מעריב"" ,הארץ" ,ערוץ 2
בטלוויזיה ,ואחרים ,שמטבע הדברים מצויים במשך כל ימות השנה בתחרות מתמדת
על תשומת לבם של ציבור הקוראים והגולשים – עושים לפתע יד אחת להובלת
קמפיין חסר תקדים ,בליווי סקרים מגמתיים תלושים מהמציאות ,לבחירתה של
מועמדת חיוורת חסרת כל כישורים לראשות מפלגת השלטון  -המסקנה ההגיונית
המתבקשת היא ,שאותו קמפיין ,בניגוד להתרשמות הראשונה ,לא נועד לתרום
לחיזוק מעמדה הציבורי של "קדימה" ושל ציפי לבני אלא להיפך :להפוך אותן
לקריקטורה נלעגת ואת קהל בוחריהן לשוטים.
הרי לא ייתכן ,שמתוך שורה של מועמדים ,שכל אחד מהם עולה לאין ערוך בכישוריו
ובניסיונו הפוליטי והביטחוני על ציפי לבני – יבחרו אנשי תקשורת רציניים דווקא בה
לראשות "קדימה" ,ומטבע הדברים לראשות הממשלה ,אלא אם כן ,חמדו להם לצון
להקים לתחייה את דמותה של "פיגמליון" נוסח ישראל,.

עובדות ומספרים
מתוך כ 0.5-מיליון בעלי זכות בחירה בישראל ,16.930 ,כ( 1/3 % -שליש האחוז)
הצביעו בעד ציפי לבני לראשות "קדימה" ולראשות הממשלה.
בבחירות כלליות היא לא הייתה עוברת את אחוז החסימה (מן הראוי להזכיר,
שכמחצית בעלי זכות הבחירה במפלגתה שלה החרימו את הבחירות ולא טרחו כלל
להגיע אל הקלפי) .ועם תמיכה ציבורית זעומה זו היא מתיימרת לנצח את בנימין
נתניהו ? הבלים :היא תעדיף ממשלת מיעוט ,על כל הרכב שרק ניתן ,מללכת
לבחירות .על הלגיטימציה המוסרית ,אם לא החוקית ,של ממשלה שנבחרה על ידי
פחות משליש האחוז מכלל אזרחי המדינה בעלי זכות הבחירה ,לא נרחיב כאן את
הדיבור.
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אמנם יומון "הארץ" ,שהיה בין כלי התקשורת המרכזיים שתמכו בלבני והעניקו לה
גיבוי רחב בכל מהלכיה בבחירות לראשות מפלגתה ,מאיץ בה במאמר מערכת ביום
שישי , 19.9.45 ,לכונן קואליציה במהירות (כאילו היא זקוקה להאצה) ,ונכתב שם בין
היתר" :הטענה ,כי אולי יש לה מנדט חוקי אבל אין לה לגיטימציה מוסרית ,מאפיינת
את השיח הפוליטי בישראל מאז הסכמי אוסלו .כל מי שמנסה להגיע להסכם שלום
עם הפלשתינאים זוכה ליחס דומה ...הדיבורים על כך שמעט מדי אנשים קבעו מי
יהיה ראש הממשלה הבא הם דברי הבל "...חורץ כותב המאמר ומסכם" :לבני
מחויבת אך ורק לציבור שאותו היא רוצה להנהיג( "...ציבור ה 40-אלף מתפקדי
"קדימה" ,או רק ה 16.930-שבחרו בה ? – סתם ולא פירט).
מעטות הדוגמות בהיסטוריה ,אפילו בימי הביניים האפלים ,שמיעוט של כשליש אחוז
שלט באורח חוקי על יותר מ 94%-מהאוכלוסייה .מן הראוי להזכיר לכותב המאמר
הראשי ב"הארץ" שעל רקע דומה פרצה המהפכה הצרפתית ב: 1459-
עם פרוץ המהפכה מנה העם הצרפתי כ 22-מיליון תושבים ,שמבחינה חברתית היו
מחולקים לשלושה מעמדות – הכמורה 144 ,אלף ; האצולה 044 ,אלף; והמעמד
השלישי ,פשוטי העם ,כלל את כל יתר ה 20.2-מיליון תושבים.
אסיפת המעמדות כונסה לראשונה ב 1342-על ידי המלך ,פיליפ היפה ,ומאז כונסה
שנית במצוות המלך ,לואי ה , 16 -רק במאי  - 1459ערב המהפכה הצרפתית
הגדולה .מאחר שהנוהג המקובל היה כי כל מעמד מצביע בנפרד ,הרי שתמיד
ההצבעה הייתה קול אחד של המעמד השלישי מול  2קולות של האצולה והכמורה
(שהיו להם אינטרסים משותפים) .בכינוס אסיפת המעמדות במאי  1459דרשו נציגי
המעמד השלישי לשנות את שיטת ההצבעה ושכל נציג באסיפה ייצג קול אחד בלבד,
ובכך לבטל את זכויות היתר של  2המעמדות האחרים .לאחר שתביעתם זו נדחתה
על הסף על ידי המלך ,הכריזו על עצמם ,כעל "האסיפה הלאומית" של כל הצרפתים.
הם הודיעו שלא יתפזרו עד שתיכתב חוקה חדשה לצרפת ,ובה יובטחו זכיותיהם של
המוני העם.
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צעד זה היווה את תחילתה של המהפכה הצרפתית הגדולה ,שביטלה את המשטר
הפיאודלי של שלטון המיעוט על הרוב והפכה את תושבי צרפת מנתינים ,לאזרחים
בעלי זכויות טבעיות ,שאינן ניתנות לביטול .עקרונותיה הפכו לאחד ממסמכי היסוד
של הדמוקרטיה עד היום.
כה חבל ,שלאחר למעלה מ 244-שנה שמ עם טרם הגיע לאוזני כותב מאמר המערכת
ב"הארץ".
ולסיכום :אפקט "פיגמליון" הוא תופעה פסיכולוגית חברתית ,המבוססת בעיקרה על
"נבואה המגשימה את עצמה" .ציפיות המושתלות באדם ביחס להתנהגותו ,להישגיו
וליכולתו  -הופכות להיות ציפיותיו מעצמו ,תוך אשליה מסוכנת ,שבסופו של דבר הן
עשויות להשפיע גם על התנהגות הזולת .ציפי לבני ,מבושמת מהסקרים השקריים,
עדיין צפונה בתוך הבועה שלה וממאנת להתמודד עם המציאות הריאלית.
והמציאות ,כדרכה האכזרית ,תטפח בלי רחם ובמהרה על פניה.
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לווייני קדימה מרחפים בחלל ריק
15.09.2008

הגורל והכבידה כפו עליהם לנוע במסלול מעגלי
סביב לעצם כבד מהם ,ופתאום הם מוצאים
עצמם מרחפים בחלל ,והעצמים הכבדים (שרון
את אולמרט) ,שסביבם נעו עד כה בחדווה
ובביטחון  -נעלמו כלא היו .לא נותר להם אלא
לחפש עצם כבד חדש ,וכל שיעלה הגורל
באמתחתו ,יצלח.

האם יהיה זה שאול מופז ,סגן ראש הממשלה ושר התחבורה בן ה? 64-
או אבי דיכטר ,השר לביטחון פנים ,בן ה? 26-
ושמא מאיר שטרית ,שר הבינוי והשיכון ,בן ה? 64-
ואולי ציפי לבני – שרת החוץ בת ה? 24-
לחברי הכנסת של "קדימה" ולנציגיה בממשלה ,כלל לא חשוב מי יהיה העצם,
שסביבו ירקדו מעתה  -העיקר שיהיה סביב מי לנוע ;.פרידתם הנרגשת מאולמרט,
הדמעות ששטפו את גרונם ,יותר משביכו את מר גורלו של פטרונם הפורש ,הביעו
דאגה וחרדה לגורלם שלהם .ליד שולחנו של אולמרט במסיבת הפרידה ישבו שני
המועמדים בעלי הסיכויים הסבירים לרשת את מקומו  -שר התחבורה ,שאול מופז;
שרת החוץ ,ציפי לבני .הראשון מנפנף בקריירה צבאית מרשימה ,לאחר שחמק
באישון לילה משורות הליכוד ,ל"קדימה" ,חרף הצהרותיו על נאמנותו הנצחית
לתנועת האם .השנייה (בתם של שרה ואיתן לבני ,קצין המבצעים של האצ"ל בשנים
 ,)1900-06מנפנפת בתעודת יושר ,לאחר שערקה מסיעת הליכוד בכנסת ,שאליה
הגיעה ב ,1999 -יותר בזכות אבות מאשר הודות לכישוריה.
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מי את ציפי לבני
חוששני ,שלשאלה זו אין תשובה בפי איש ,אפילו לא בפיה של שרת החוץ .כמה
הייתה כמהה ל הצביע ולו על הישג אחד מרשים בכל תקופת כהונתה כשרת חוץ  -אך
הישג כזה איננו בנמצא .לעומת זאת ,התייסרנו בשפע של כישלונות וגינויים מדיניים,
שנותרו ללא כל תגובה מצידנו ,ולא כאן המקום למנותם; החרם של המוסדות
האקדמיים בבריטניה הוא רק דוגמה מאלפת אחת ,שהעדפנו להתעלם ממנה
לחלוטין מבחינה תקשורתית.
וכשאין הישג ממשי שניתן להצביע עליו בשטח פעילותה המדינית היא מסבירה
לחברי מפלגתה ,כי רק תמיכה בה תביא את הניצחון על הליכוד ושעל פי הסקרים,
היא היחידה שמסוגלת לגבור בבחירות על בנימין נתניהו.

ומה הם קווי מדיניותה ?
בראיון שהעניקה בחודש מאי  2444לעיתון המצרי "אל-אהראם הכריזה לבני ,כי
צפויות נסיגות נוספות מעבר לרצועת עזה " ...לדעתי אני מייצגת את מרבית
הישראלים  -התייהרה  -ואני יכולה לאשר שעזה איננה הצעד האחרון .אנחנו
משוכנעים כי כדי להקים מדינה פלסטינית עלינו לסגת משטחים נוספים ומרבית העם
מעוניין בפתרון של שתי מדינות לשני עמים"...
חצי שנה לפני כן ,ב" , 24.12.46-רמזה" בראיון לעיתון "הארץ" "על תוכנית מדינית
שאותה היא מנסה לקדם ,אך סירבה לפרט " .החזון הוא מדינת ישראל כבית לאומי
לעם היהודי הנותן פתרון לבעיית הפליטים היהודים" ,אמרה" ,ולצדה מדינה
פלסטינית שהיא הבית הלאומי של העם הפלסטיני הנותנת פתרון מלא ושלם לבעיית
הפליטים הפלשתינאים" .אך לבני הוסיפה שהיא "לא מדברת רק על חזון" אלא על
"תוכנית מדינית אופרטיבית ברזולוציה די גבוהה" שאת פרטיה סירבה לחשוף."...
מאז חלפו כמעט שנתיים ו"התוכנית המדינית" של לבני עדיין סוד כמוס השמור עימה.
וכשאין הישג מדיני ממשי שניתן להצביע עליו בשטח תמיד אפשר לייחס לזכותך
הישגים של אחרים ,בפרט של כאלה שאינם עוד בחיים...והנה התבשרנו שמכתב
הערבויות של הנשיא בוש ב - 2440-הישגו המדיני היחידי של אריאל שרון כראש
ממשלת ההתנתקות הוא "פרי יוזמתה של שרת החוץ דהיום  . "...הכחשותיהם של
כל המעורבים המקורבים לשרון  -מדב וייסגלס ועד לשגריר בוושינגטון דאז ,דני איילון
– הטוענים כי לבני  ,שכיהנה אז כשרת הקליטה ,לא הייתה קשורה כלל למהלך ,נפלו
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על אוזניים אטומות :ציפי לבני בשלה ,היא ולא שרון יזמו את "מכתב הערבויות של
בוש" .על הטענה שהיא חסרת ידע וניסיון בתחום הביטחוני ,היא משיבה ביוהרה :אז
מה? אהיה מוקפת באישים ביטחוניים מקצועיים מהשורה הראשונה ,שניתן להיוועץ
בהם בכל בעיה ביטחונית שתתעורר...
וזה מחזיר אותנו למחדל מלחמת יום הכיפורים ,לטעות הכוללת של כל דרגי הפיקוד
– משר הביטחון "האגדי" דיין ועד לרמטכ"ל ,דוד אלעזר  -על "סבירות נמוכה" ועל
הערכה מוטעית של יחסי הכוחות.
"מלחמת יום הכיפורים חשפה את המנהיגות הישראלית במלוא חדלונה" ,כותב זאב
שיף בספרו" ,רעידת אדמה באוקטובר"" :בשעה קשה זו חסר היה לישראל מנהיג
בשיעור קומתו של בן גוריון .הנטל העיקרי של ניהול המלחמה נפל על סבתא בת
 ."46ואותה סבתא קשישה היא שצריכה הייתה להכריע במחלקות בין דיין לבין
הרמטכ"ל ,דוד אלעזר ,על גיוס מלא או חלקי של חילות המילואים ,על מכת מנע ועוד.
ומה שלא עלה בידה של "אשת הברזל" הקשישה ,עתירת הניסיון ,גולדה מאיר,
שגילתה נחישות וכושר החלטה בכל מהלך המלחמה – האם יעלה בידה של ציפי
לבני ,חסרת הידע והניסיון הביטחוני ?

התחום שבו אין לציפי מתחרים  :לרקוד על שולחנות ולתופף
לפני כחודש וחצי צפיתי בטלוויזיה ב"ערב שירה
וריקודים" ,שנערך בבית "קדימה" בפתח תקוה.
פרט לאהוד אולמרט ,שמצב רוחו לא תאם מסיבות,
כל בכירי המפלגה האחרים היו שם ,ובעוד השר
זאב בוים שר בקול גדול את "שתי גדות לירדן",
אשר לדבריו" ,רבים מהמסובין כאן גדלו עליו",
זינקה אל תוך האולם שרת החוץ ,ציפי לבני,
הסירה את הז'קט וגנבה את ההצגה.
הסתבר ,שיש לה עבר עשיר כזמרת ורקדנית
שולחנות.
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"את הדובדבן שבקצפת" ,אמר לה ח"כ שי חרמש ,לקול תשואות הנוכחים" ,לו ראיתם
איך שהיא יודעת להשתולל במסיבות ,לרקוד על שולחנות ולתופף " ,התפאר בעלה,
נפתלי שפיצר" ,הוי ,איך שהיא מתופפת !"
לא היה לי העונג לצפות בציפי כשהיא מתופפת ומשתוללת במסיבות ,אך ראיתי גם
ראיתי את שרה ,אימה ,בטרם נישואיה ,שעה ששימשה גננת בעיר צפת בתקופת
המחתרת ,פוסעת על הכביש המרכזי עם חברתה ,ציפורה פרל (רעייתו לעתיד של
עמיחי פאגלין) ושתיהן שרות בקול רם שירי מולדת ,כהתרסה נגד משמרות המשטרה
הבריטית שפטרלו באזור .במיוחד זכור לי השיר שחזר ונשמע מפיהן:
"ארצנו הקטנטונת...ארצי שלי שלי...
אחרי אלפיים שנות גלות
אליך חזרתי.
אליך חזרתי ,את היחידה שלי
ארצנו הקטנטונת ,ארצנו הקטנטונת
לנצח ארסתיך  -חיי ,חיי לעד  ,ארצנו !
והערה אחרונה :שרה (רוזנברג) לבני ,האם ,שילמה בעבור אהבת המולדת שלה
במאסר ממושך בכלא בית לחם.
איתן לבני ,האב ,נלכד בפעולת אצ"ל בבת ים ונכלא כ 13-חודשים בכלא עכו.
שני ההורים לחמו בחירוף נפש להקמתה של מדינת ישראל ,ובתם ,ציפי ,מוכנה
לוותר בנדיבות כה רבה על חלקים משטחה.
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ראיון קידר ב"אל ג'זירה "
19.06.2008

שיעור לדוגמה בעבור משרד החוץ בתחום
ההסברה:
ד'ר מרדכי קידר מרצה במחלקה לערבית
וחוקר במרכז בגין סאדאת באוניברסיטת
בר אילן ,בראיון ל"אלג'זירה"

לצפייה בראיון המלא,
סרקו את הקוד

המראיין :נמצא איתנו מתל אביב ,מרדכי קידר ,מהמחלקה הערבית באוניברסיטת בר
אילן :מר מרדכי ,ההחלטה הזו (המשך הבנייה בהתנחלויות) הלא היא תקיעת
מסמרים נוספים בארון הקבורה של המו"מ הפלסטיני ישראלי – האם לא כן ?
ד"ר מרדכי קידר :באמת שאינני מבין את הדיבורים האלה – האם על ישראל לבקש
רשות ממישהו בעולם ,כדי לבנות בירושלים ? ירושלים היא בירתנו מזה שלושת
אלפים שנה ,והיינו בה כאשר אבותיכם היו שותים יין ,קוברים בנות בחיים וסוגדים
לעוזא ואללאת ואלמנאת (אלילות) – למה עלינו בכלל לדבר על הדבר הזה ? זוהי
עירנו מזה  3444שנה ולעד ולעולמי עולמים !
המראיין :סליחה ,מר מרדכי ,סליחה ,סליחה – אם אתה רוצה לדבר על היסטוריה,
אנחנו נדבר על ה"קוראן"; אינך יכול לבטל את ירושלים מה"קוראן" ! אני מבקש ממך
שתתרחק מביטויים המעליבים את הערבים והמוסלמים ,בוא נתרכז בנושא שלנו,
במטותא ממך.
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ד"ר קידר :ירושלים אינה מוזכרת כלל בקוראן.
המראיין (מצטט נבוך מה"קוראן")" :ישתבח אללה אשר לקח את עבדו"...
מ .קידר (בהטעמה) :ירושלים אינה מוזכרת ב"קוראן" אפילו פעם אחת ,ואי אפשר
לשכתב את ה"הקוראן" מעל מסך אלג'זירה.
המראיין :בוא נדבר על פוליטיקה ,ברשותך.
קידר :ירושלים מחוץ למשא ומתן .ירושלים שייכת ליהודים( .נקודה) .אי אפשר לשוב
ולהעלות את נושא ירושלים בשום פנים ואופן ,ואתם חוזרים ומעלים עניין זה שוב
ושוב.
המראיין :ההתנחלויות ,ההתנחלויות!..
קידר :אנחנו מדברים על דירות חדשות בתוך ירושלים ,בתוככי העיר ירושלים.

המראיין :אתה מדבר על כאלף יחידות דיור ,ויש החלטה להקים עשרת אלפים;
ההחלטה הזו הוקפאה ,וישנן הדלפות "מתחת לשולחן" ,על  1444יחידות חדשות ,על
 ,2444על  ,3444וירושלים אט אט תכלול את כל הגדה המערבית ,האין זה כך ?
קידר :אחי ,ישראל אינה סופרת את הדירות שבונה קטר בחצי האי הקטרי – אז מה
העניין שלכם בירושלים ? זוהי עירנו לנצח נצחים ואין זה מעניינה של אלג'זירה ולא
של אף אחד אחר( .נקודה) .ירושלים שייכת ליהודים בלבד !
הקריין :האם משמעות דבריך שהמשא ומתן בין הפלסטינים לישראלים מתבסס על
יסוד העובדה המוגמרת ,שאתה מדבר עליה עכשיו ,מר מרדכי קידר ?
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קידר :אחי ,אני מזמין אותך לירושלים ,כדי שתיווכח במו עיניך ,איך היא הפכה לעיר
פורחת ,לאחר שהייתה עיר חרבה תחת ידי הערבים עד  .1964אנחנו שבנו ובנינו את
העיר הזו מחדש והיא פתוחה עכשיו לכל הדתות ,לנוצרים ,למוסלמים וליהודים באופן
שווה ,כפי שלא הייתה מעולם תחת שלטון האסלאם .האסלאם הרחיק את היהודים
מירושלים וגם את הנוצרים בחלק מהתקופות של שלטונו .עתה היא פתוחה לכולם.
המראיין :אני מבקש תשובה ,מדוע בכל עת שנפתח משא ומתן פלסטיני-ישראלי,
אתם מדברים על ההתנחלויות ומחליטים להוסיף עליהן כהנה וכהנה ,וזאת ,כדי לנגוס
עוד אדמה ,לייהד עוד שטחים פלסטיניים ,ובדרך זו אתם מבקשים לערער כל
אפשרות להקמת מדינה פלסטינית בעתיד – הלא כן ?
קידר :עד היום ,בלי עין הרע ,יש כבר שתי מדינות פלסטיניות ,מדינה בעזה ,ומדינה
שתקום ,אינשאללה ,בגדה המערבית.
ואם הפלסטינים ימשיכו בהתנהגות הלא רצינית במשא ומתן – תהיה מדינה בחברון,
ומדינה ברמאללה ,ומדינה בשכם ,ומדינה בג'נין.
המראיין :זה על פי המתאר שישראל מדברת עליו ,אבל ההחלטות הבינלאומיות
מנוגדות לכל מה שאתה אומר פה ,מר מרדכי ,ירושלים המזרחית כ ב ו ש ה ,כ ב ו ש
ה ,כולם יודעים זאת.
קידר :הגדה המערבית אינה שייכת לשום מדינה בעולם .אין בגדה שום ריבונות לארץ
כלשהי ,ועל כן ,לאף אחד אין את הזכות לומר ,שזהו שטח כבוש  -מאיזו מדינה נכבש
השטח הזה ? אזור זה  -כמו אנטרקטיקה בקוטב הדרומי – אינו בבעלותה של שום
מדינה .ירדן הייתה ה כ ו ב ש ת עד  ,1964ועכשיו הגדה היא תחת שלטון ישראלי
ובסמכותה ליישב אותה ככל שתחפוץ.
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לאהוב ולהבטיח זה לא עולה בכלום
18.05.2008

כש"היינו ילדים – וזה היה מזמן" ,היינו אז
שרים" :לאהוב ולהבטיח זה לא עולה
בכלום"...
השיר שב ועלה בזיכרוני ,כששמעתי את
נשיאה של ארצות הברית ,ג'ורג' בוש ,מפזר
את הבטחותיו הנדיבות להגן על קיומה של
ישראל מפני כל המאיימים להשמידה -
איראן ,החיזבאללה ,החמאס – ומי לא ?

"שנית מצדה לא תיפול !" הכריז בלהט לתשואותיהם הסוערות של חברי הכנסת ,אשר
לא כמנהגם ,גדשו הפעם את אולם המליאה .המאושר מכולם ,היה ,ללא ספק ,ראש
הממשלה ,אהוד אולמרט; בדומה לילד מפוחד חסר ישע ,המתרפק על אביו הגיבור,
פניו זרחו למשמע כל אמרה של הפטרון האורח ,ולא היה דבר שבח אחד או מחווה
של חנופה שחסך מאורחו ,עד כי לרגע נדמה שהנה עוד רגע והוא יפול לרגליו בסערת
הודיה .וג'ורג' בוש לא נשאר חייב ,כשהגיע רגע הפרידה מול הבזקי המצלמות הרעיף
שתי נשיקות מצלצלות על לחייו של מארחו – נשיקות שהצטיירו בעיני הצופים כמחווה
של פרידה משותפו לחזון המדינה הפלסטינית .האמריקנים ידעו תמיד להתאים
עצמם למציאות חדשה" ,חזון שתי המדינות לשני העמים אינו תוכנית פרטית של
אולמרט אלא מערב אישים נוספים משני הצדדים" ,הצהיר בוש בראיונותיו לכלי
התקשורת בטרם נחיתתו בישראל בתשובה לטענה" ,כי הדחתו של אולמרט מכס
ראש הממשלה תשים קץ למגעים מול הפלסטינים".
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מצבם של הפלסט ינים שובר את לבו של בוש
אך ראו זה פלא :בטרם יבשה הדיו על הצהרותיו האוהדות בישראל ,הזדרז להכריז
באוזני הנשיא הפלסטיני הבלתי מוכתר ,אבו מאזן" ,שמצבם של הפלסטינים שובר
את לבו ,וזוהי הסיבה המרכזית למחויבותו להגיע להסכם שלום עם ישראל עוד בימי
כהונתו ."...סוכנויות הידיעות סיפרו ,שהשניים נועדו כשעה בשארם אל שיך וצעדו
יחדיו יד ביד בזמן השקיעה ,בדרכם לארוחה פרטית" .הסכם שלום יהיה הזדמנות
לשים קץ לסבל המתרחש בשטחים הפלסטיניים" ,קונן בוש" :בכל פעם אנחנו
מתקדמים עוד אינטש לעבר המטרה שלנו ,של הגדרת מדינה וגבולותיה ,וכן של
סוגיית הפליטים"...
נשיא ארה"ב התייחס גם להתפתחות האחרונה בלבנון" :אני מעריץ את סניורה" ,הוא
ציין" .אנחנו תומכים בלבנון ואנחנו מאמינים שצריך לשלוח לו חיזוקים ולשאול אותו
מה הוא צריך .הדמוקרטיה הלבנונית חשובה מאוד למזרח התיכון".
סניורה ,לעומת זאת ,שלמד ז ה עתה על עורו את ערכן של הצהרות התמיכה של בוש
בפועל ,שעה שנותר בודד במערכה מול החיזבאללה ,בלי שאיש יחוש לעזרתו – סירב
לבקשתו של בוש להיוועד עמו.

היוזמה המזרח תיכונית היא מפלטם האחרון של מזכירי המדינה
במאמר מערכת מה 5-במאי השנה מזהיר ה Washington Times -את ישראל:
" הנשיא בוש ומזכירת המדינה רייס החליטו כנראה להגביר את הלחץ על ישראל
לבצע ויתורים ,שמבחינתה הם שאלה של חיים ומוות ,למחמוד עבאס ,אדם חלש עם
עבר ביטחוני מפוקפק שגורש מעזה בידי החמאס .רייס אינה מרוצה מהקצב בו
ישראל מסירה מחסומים ,שהם חלק ממערכת מורכבת של ביטחון שאפשרה לישראל
להקטין באופן דרמטי את מספר פיגועי ההתאבדות נגד האוכלוסייה האזרחית שלה",
ממשיך כותב המאמר ומזכיר" :לפני שישים שנה ,מזכיר המדינה ג'ורג' מרשל הוביל
מאבק נואש בניסיון להניא את הנשיא טרומן מהכרה במדינת ישראל בעת הקמתה.
כיום דוחקת מזכירת המדינה רייס בממשלת ישראל עד שתיאות לבצע ויתורים
ביטחוניים מסוכנים".
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מרטין פרץ ,עורכו הראשי של המגזין השמאלני ,The New Republc ,נוקט בנימה
חריפה יותר ,תחת הכותרת  :האסון הבא שתחולל הגברת רייס – הוא כותב:
"אסור שישראל תסכן ולו חיי אזרח ישראלי אחד בכדי לספק דבר כלשהו לעזה .אסור
היה לה לבצע משלוחי דלק ומזון במשך השנתיים האחרונות בזמן שהחמאס ומרעיו
ירו טילים ורקטות לתוך הערים והקיבוצים בנגב .הגברת רייס נטלה חלק פעיל
בנסיגה הישראלית המלאה מעזה ב .2442-עתה היא שוקדת על האסון הבא ומנסה
לשמן את הגלגלים על ידי קיצוץ שטחים מגבולותיה של ישראל .כולם הבינו ומבינים
שישראל תחזיק במספר גושי התנחלויות גדולים ובשטח שבין ישראל למעלה אדומים
המונה יותר מ 04,444-בני אדם' .שיבה לגבולות  '1964היא סיסמא בלבד ואינה
יכולה להיחשב כמפת דרכים לשלום"
ונסיים בציטטה מדברי דניאל פלטקה ,סגן נשיא ללימודי חוץ וביטחון במכון אמריקן
אנטיפרייז " :כולם דוחפים יוזמה מזרח תיכונית – זהו המפלט האחרון עבור מזכירי
מדינה בתום הקדנציה ,המבקשים לעצב מורשת היסטורית."...
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כשאבשלום וילן מחפש תימוכין לחלוקת ירושלים אצל בן גוריון
23.02.2008

"אם יש לעם ולארץ נשמה – הרי
ירושלים היא נשמתה של ארץ ישראל
ושל העם היהודי .אנו יודעים מה היא
ירושלים לנו – מאז דוד המלך ועד
היום .אין עיר בעולם ,אפילו לא
אתונה ורומא ,שמילאה זמן כה רב
תפקיד כה גדול בחיי עם ,כפי
שמילאה ירושלים בחיי העם היהודי.
הזיקה הנפשית העמוקה למולדת הקדומים של ישראל  ,לירושלים וללשון העברית,
שבה נתחבר ספר הספרים ,אלה הם המעיינות העמוקים והנאמנים ,שמהם שאבו
פזורי ישראל את הכוח המוסרי הנפשי בגולה לעמוד מאות בשנים בכל קשיי הנכר
ולהתקיים עד בוא הגאולה הלאומית.....
הלאומיות והאמונה של ישראל קשורות זו בזו ,מראשיתו של עמנו ועד היום .וכשם
שלא ויתר העם היהודי במשך אלפי שנה על אמונתו ,על ייחודו הלאומי ועל תקוותו
לשוב לציון ולירושלים – למרות רדיפות שלא היו דוגמתן בהיסטוריה האנושית – לא
ויתרה ישראל על ירושלים  ,העיר שהיא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה הישראלית,
מאמונת ישראל ונשמת עמנו .השרידים היקרים מהעבר הגדול העומדים על תלם
בעיר זו ,שבועת האמונים לעיר קדשנו ,שדור אחרי דור חזר עליה ,בכל הנדודים ,מעל
נהרות בבל לפני יותר מאלפיים שנה ועד ימינו אלה ;הניסיונות במשך כל ימות הגולה
לשוב לעיר זו ,על אף כל התלאות והצרות שפגשו את מחונני ירושלים ;היישוב היהודי
שלא פס מעיר זו במשך הדורות – כל אלה עשו את ירושלים לנקודת המוקד של
האהבה ,הגעגועים ,השאיפות והתקוות של העם היהודי " (מתוך דברים שנשא בן
גוריון בכנסת ב) 31.7.1967 -

115

הפרשנות המסולפת של אבשלום וילן לדברי בן-גוריון
ח"כ אבשלום (אבו) וילן ,לשעבר מזכיר הקיבוץ הארצי וממייסדי "שלום עכשיו" ,
שגדל על ברכי תנועת "השומר הצעיר והאידיאולוגיה של "שמש העמים" ,החבר
סטלין  -ספק אם אי פעם היה מחסידי השקפותיו המדיניות של דוד בו גוריון,
ולא כל שכן ,כשאת הסטאליניזם החליפה במחנה השמאלנים ההזדהות עם מאבקם
של הערבים למען מדינה ערבית בארץ ישראל  ...אך ראו זה פלא :במאמר התקפה
חריף (הנתמך ע"י מוריס סטרון ,פרופסור למדעים בז'נווה) נגד הרב הראשי לישראל,
יונה מצגר"( ,הארץ" ,)15.2.2445 -הוא מגייס לעזרתו ,תוך ניסיון מעוות ופרשנות
מסולפת ,לא פחות ולא יותר מאשר את דוד בן גוריון ..ועל מה יצא הקצף ? על שהרב
העז להביע דעתו בשבועון הבריטי" ,The Jewish News ,כי על הערבים
המתפללים במסגד אל-אקצה להכיר בכך ,שירושלים שייכת רק ליהודים; וכי
למוסלמים יש כבר את מכה ומדינה ,ואין להם צורך במקום קדוש שלישי ." ...חבר
הכנסת וילן קובע בנחרצות" :כולם יודעים כי בסופו של יום לא יהיה מנוס מחלוקת
ירושלים לשתי בירות ,ישראלית ופלסטינית"...
האמנם כ ו ל ם ,ח"כ וילן ? -
כותב שורות אלו ,למשל ,איננו נמנה עם אותם "ידענים" ,והרי לפניך ,לפחות ,א ח ד,
שאיננו נכלל בקולקטיב ה "כ ו ל ם".
" הרב מצגר מסייע להפוך סכסוך פוליטי בין שישה מיליון יהודים לחמישה מיליון
פלשתינאים ,לסכסוך עם יותר ממיליארד מוסלמים "...מקונן חבר הכנסת הנכבד;
האם לא הגזמת "במקצת" לגבי מספרם של הפלסטינים ,מר וילן ,אפילו בהשוואה
למפקד האוכלוסין של "הרשות" בכבודה ובעצמה ? ועד כמה אכפת למיליארד
המוסלמים גורלם של הפלשתינאים יכולנו לשוב וללמוד רק לאחרונה מנעילת שערי
מצרים בפני תושבי עזה !
מילא ,לשמש שופרם התעמולתי של הפלסטינים הנה פריבילגיה ייחודית של השמאל,
זכות שהרווחתם ביושר ובעמל של שנים ,ואיש לא יוכל וגם לא ירצה לגזול אותה מכם
– אבל לסלף את משמעות דבריו של בן גוריון ,להציבו כתומך בעמדות הפוליטיות
השמאלניות ,לגבי שלמותה של ירושלים כבירתה הנצחית של ישראל  -זוהי גנבת
דעת ,שלא תסולח.
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"דוד בן-גוריון ,שצפה את הדילמה למרחוק ,אמר בנאומו הפומבי האחרון ב,1943-
כי יהיה מוכן לוותר על מזרח ירושלים תמורת מאה שנות שלום (שכן יש צורך במאה
שנים כדי להפוך את העם היהודי לאומה)" ,מנפנף בגאווה ח"כ וילן במשפט ציני קצר,
שדלה מתוך דבריו של בן גוריון ,משפט המבטא יותר ספקנות מאמונה ב"מאה שנות
שלום עתידיות" עם הערבים ,בדומה לאמרה בערבית של "בוקרה פיל משמיש".
וכשאנו קוראים את דברי הפרשנות של וילן ,ש"בן-גוריון הבין את שהרב עובדיה יוסף,
הרב מצגר וקיצונים דתיים לדורותיהם ממאנים להבין ,שבירושלים אפשרית רק
פשר ה פוליטית המנותקת לחלוטין מהקונפליקט הדתי ,"...איננו יכולים שלא להיזכר
בחזותו הדמיונית של גורג' אורוול ,בספרו  ,1950על עולם שבו 2 :ועוד  2הם 2
ו -מלחמה היא שלום ...עולם שבו מאורעות העבר מתוקנים לפי הצרכים ,כך שדוד בן
גוריון הופך בו בין לילה ל"מצדד בחלוקת ירושלים."...

ב.ג :התיישבות יהודית נרחבת בירושלים העתיקה וסביבותיה
על עמדתו המוצהרת של דוד בן גוריון בנושא ירושלים – עמדה שלא סטה ממנה
כהוא זה עד סוף ימיו  -ניתן ללמוד מנאומו בכנסת ב - 31.4.1964-ימים אחדים לאחר
מלחמת ששת הימים ,ולהלן כמה קטעים ממנו המלמדים על זיקתו הבלתי מתפשרת
של מייסד המדינה בנושא בירתנו הנצחית:
"אין ספק ,שבין השטחים שגבורת צה"ל החזירה לרשותנו ,השטח החשוב
והיקר ביותר הוא ירושלים העתיקה ו ס ב י ב ו ת י ה...ידעתי שאין בעולם
ובארץ זו מקום יקר בעיני עמנו וקרוב ללבו ומעורה בו כירושלים זו ,שהפכה
בירת ישראל לנצח נצחים...יש רק דרך אחת להבטיח למעשה ולנצח נצחים
את יהדותה וישראליותה של ירושלים וסביבותיה ,ממזרח העיר ועד מורד הר
הצופים  ,מצפונה עד אחרי שדה התעופה בעטרות ,קלנדיה בלע"ז ,ומדרומה
ועד קבר רחל אמנו...שומה עלינו ליישב,את הרובע היהודי בתוך ירושלים,
שנחרב ונהרס על ידי הערבים ,ואת סביבותיה של ירושלים בכל השטחים
הריקים והבלתי מיושבים ,ממזרח ,מצפון ומדרום על ידי יישובן של משפחות
יהודיות מתושבי ירושלים החדשה ושאר חלקי הארץ ,וממתנדבים יהודים
מהתפוצות; עלינו לעקור כל מחיצה והבדלה ,בין ירושלים העתיקה ,המזרחית,
ובין ירושלים החדשה ,המערבית ,ולהפוך שתיהן לעיר אחת ,מאוחדת
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ומושלמת על תושביה היהודים והלא יהודים ,עם עירייה אחת נבחרת לפי
החוק על ידי כל תושביה וכפופה למרות הריבונית של מדינת ישראל ...אולם
גם זה אינו הכול :עלינו לתכנן ולהקים בזמן הקרוב ביותר ובמאמץ הגדול
ביותר יישובים יהודיים בצפונה ,במזרחה ובדרומה של ירושלים ,עד קבר רחל
אמנו ,כמובן מאליו ...רק מפעל התיישבות זה בתוך ירושלים העתיקה
וסביבותיה יחזיר לעולמים את ירושלים לעם ,לעם אשר יצר בעיר זו ערכים בני
אלמוות ועשה עיר זו למשוש תבל גם בחורבנה ובגלותה ,ויגדיל שמה וכבודה
בתוך הפרחתה והעלאתה למרכז רוחני ומדעי מהגדולים והחשובים בעולמנו
המתחדש ותתקיים בימינו הנבואה:מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים".
דוד בן גוריון לא חזר בו מדעתו על ייחודה של ירושלים עד יומו האחרון.
ב 13-ביולי  ,1942שנה וחצי לפני מותו ,שב והצהיר בראיון עמי" :אף פעם לא אמרתי
להחזיר את כל השטחים ,אמרתי מ ח ו ץ ל י ר ו ש ל י ם ו ל ר מ ת ה ג ו ל ן,
וגם זאת ,בתנאי ,שהערבים יהיו מוכנים לכרות עמנו ש ל ו ם א מ ת,
וכיום אני מסופק ,אם הם מוכנים לכך"...
ולאחר הרהור קצר הוסיף :אילו הסמכות הייתה היום בידי ,לא הייתי מורה על פירוק
התיישבויות והחזרת שטחיהן לערבים :דבר אחד הוא להחזיר מדבר שומם – ודבר
אחר הוא להחזיר שטח פורח מיושב על ידי יהודים."...
היה לו ,כנראה ,חוש נבואי באשר להתנהגותם ומהלכיהם של יורשיו בשלטון,
שהישרדותם הפוליטית עדיפה בעיניהם על פני שלמותה של מדינת ישראל ושל
ירושלים כבירתה הנצחית.
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חלום ליל קיץ ישראלי
26.01.2008

האם יהא זה וינוגרד
שיעיר אותם משנתם
הקסומה?
קבלו את חלום ליל קיץ
 -הוורסיה הישראלית

אלת ההיסטוריה היוונית קליאו ( )Clioחומדת לה לעתים לצון ומשתעשעת
בגורלותיהם של בני אנוש .ויליאם שקספיר נתן לכך ביטוי מוחשי בקומדיה הרומנטית
שלו " ,חלום ליל קיץ" :ארבעה זוגות של נאהבים נקלעים ליער ,לאור הלבנה ,למשך
ארבעה לילות של חלום ומציאות :הרמיה מאוהבת בליסנדר המאוהב בה ,אך מתאהב
בהלנה ,המאוהבת בדימיטריוס ,שמאוהב בהרמיה ...למרבה הבלבול ,אוברון
וטיטניה ,מלך ומלכת הפיות ,מסתכסכים ,ואוברון פוקד על פוק (רוח) לרקוח לטיטניה
שיקוי שיגרום לה להתאהב ביצור הראשון שתפגוש .פוק אף מזמן לקראתה שחקן
חובב ,שהלביש לו תדמית של חמור ,וטיטניה ,כמצופה ,מתאהבת בו מיד על אף
חזותו החמורית...

אני צ'רצ'יל
אריאל שרון הצביע באקראי על אהוד אולמרט כממלא מקום זמני ,ומיד שקע
בתרדמת שממנה לא הקיץ; בינתיים ,המינוי הזמני נכנס לתוקפו ברוח הפתגם הידוע,
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ש"אין לך דבר קבוע יותר מ ה ז מ נ י" ,ובלי כל קשר לתדמיתו 'הבלתי פופולארית'
של 'היורש בפועל' .אך בדומה למחזה השקספירי המתרחש לאור הלבנה ביער
הקסום ,גם כאן הכול מתבלבל ומתערער בקומדיה של טעויות ,התשוקה (לשלטון
ולגדלות) פורחת ,המציאות והחלום מצטלבים בהצגה בתוך הצגה .ושלא כבמחזה
השקספירי  -כשלקראת הבוקר מצווה אוברון על פוק לפרום את המארג שטווה ברוב
טפשותו :ליסנדר שוב מאוהב בהרמיה ,דימטריוס נענה לחיזורי הלנה והפנטזיה
נותרת מאחור כחלום מרוחק  -במציאות הישראלית אין מי שיצווה על "פוק" להסיר
את הכישוף מעל המעורבים ,והללו נאחזים בכל מאודם בחלום המתוק ומסרבים
לחזור אל המציאות האפרורית.
"מה טוב ומה נעים לחלום ככה עד אין סוף ,"...ממאן אולמרט לפקוח את עיניו;
"אני אהיה ראש ממשלה ארבע שנים ואף יותר מזה "...הוא הוזה בהקיץ.
אני צ'רצ'יל ,אני ענק ,הוא מרעים בקול חזק מתנפח כמו בלון ,ומרעיף בועות סבון:
על מלחמה ועל פרעות ,על דם ,על יזע ועל דמעות
אני צ'רצ'יל ,אני שרון ,הוא מכריז ,בהבל פי ראשי אויביי אתיז...
ככל שהריעות ,שרון – ארע אני כפליים
על כל התנחלות שעקרת  -אעקור אני פי שניים
אמחק את מתיישבי יהודה ושומרון
ואפליא מכותיי על מתנחלי חברון
אשא עיני לשמיים – ואחלק את ירושלים
נאום הגבר סתום המוח והעין ,שצנח לשלטון מן ה א י ן  .אך אויה ,את צעדת הניצחון
כבר הבריז  /וגם טיפ טיפה הפריז ...כמו אותה צפרדע של לה-פונטיין ,שלא עלתה
במשקלה על ביצת תרנגולת ורצתה להתנפח לממדיו של שור " :התנפחה
והתנפחה ...ושאפה עוד אוויר לריאותיה...ופתאום ...פץ!!! התפוצצה ממאמץ"...
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ריאיון עם שר הביטחון לשעבר משה ארנס
24.12.2007

ההגנה הטובה ביותר הייתה
ונותרה  -ההתקפה

ההפגזות באין מפריע לעבר יישובי הדרום ,ללא כל תגובה הולמת ,הנן חרפה
מתמשכת; "התאזרחנו" במרחב המזרח התיכון והמלל תופס את מקום המעשים;
התשובה לבג"ץ בנושא המיגון מתאימה לשלטון חסות זר ולא לממשלה נבחרת
במדינה דמוקרטית; שכחנו את העיקרון ,ש"ההגנה הטובה ביותר היא ההתקפה";
הפסקת אש עם כנופיות הטרור ,לפני הכרעתם  -זוהי מלכודת "דבש" שתוצאותיה
מרות כלענה; הדרך היחידה להביס את החמאס היא באמצעות מבצע רחב היקף
בדומה ל"חומת מגן" ,וככל שנשתהה יהיה המחיר כבד יותר – הזהיר שר הביטחון
לשעבר משה ארנס.
שאלה :מר ארנס – כמי ששימש שלוש פעמים כשר ביטחון של מדינת ישראל –
האם המדיניות הביטחונית של הממשלה הנוכחית נראית לך סבירה?
ארנס :התשובה היא לאו רבתי :לא הייתי שלם עם הדרך שבה התנהלה מלחמת
לבנון השנייה ולמותר לשוב ולהרחיב את הדיבור על מחדליה; חלקו הראשון של דו"ח
וינו גרד אך שב ומאשר את מה שכל אחד מהלוחמים וממאות אלפי האזרחים בישראל
ידעו וחשו על בשרם .אשר לירי הקסאמים ,ההפגזות באין מפריע לעבר יישובי
הדרום ,ללא כל תגובה הולמת מצדנו ,הנן חרפה מתמשכת .הפלסטינים מפרשים את
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מדיניות ההבלגה כסימן מובהק של חולשה; כתוצאה מכך ,גברה תעוזתו ושחצנותו
של החמאס  -הן בתחום הפוליטי (הצהרותיו החוזרות ונשנות" ,שלעולם לא יכיר
בישראל" ,כאילו עצם קיומנו תלוי ב"הכרתם) ,והן בעידוד היירי המאסיבי לעבר
ישראל (בששת השנים האחרונות נחתו על יישובי הדרום כ 6444 -קסאמים ופגזי
מרגמות ,מבלי שהממשלה תנקוט בצעד ממשי לשים לכך קץ).
שאלה :האם פעולת ה"חיסולים" שבה נקטה לאחרונה הממשלה איננה תגובה
הולמת להפסקת ירי הקסאם ? -
ארנס (בביטול) :מעט מדיי ומאוחר מדיי ...אולי היה לכך ערך כלשהו לאחר נחיתת
טיל הקסאם הראשון לפני כשש שנים ...כיום ,לאחר התעצמותו באין מפריע של
החמאס ,בעקבות פינוי ההתנחלויות ונסיגת כחוחותנו מהאזור  -הדרך היחידה
להפסיק את חרפת ה"קסאמים" היא לשלוח את צה"ל לעזה; חזקה עליו שידע לבצע
את המלאכה על הצד הטוב ביותר ,אם רק יאפשרו לו להשלימה .וזוהי גם דעתו של
הרמטכ"ל ,השב וטוען באוזניהן האטומות של שרי הממשלה ,שהדרך היחידה
להפסיק את ההפגזות היא לשלוח את צה"ל לעזה ,כדי שיסלק את הרקטות מטווח
יישובי הדרום.
מה שמקומם אותי ביותר הוא המשפט הנבוב ,החוזר ונשמע מפיו של שר הביטחון
ושל כמה משרי הממשלה " ,שכל יום מקרב אותנו לכניסה לרצועת עזה"...
עיני מי הם מנסים לאחז באמרה ריקה זו ,את תושבי שדרות שנואשו מזמן
מהבטחותיה של ממשלה זו ? את משגרי הרקטות שמזו עת רבה חדלו להתייחס
לאיומי הסרק של ממשלת אולמרט ? הצהרות מלחמתיות ואיומי הפחדה חסרי מעש
אפיינו מאז ומתמיד את מדינאי המזרח התיכון .עד כה יוצאת הדופן היחידה הייתה
ישראל ,שהעדיפה את הפעולה על פני ההצהרות המשולהבות .נראה ,שהעידן הזה
תם בתקופת שלטונה של ממשלת אולמרט.
שאלה :מה דעתך על תשובת הממשלה לעתירת המיגון של תושבי שדרות " ,כי
עפ"י חוק הג"א היא אינה מחויבת במיגון הבתים וכי חובה זו חלה על בעליהם?"
ארנס :זוהי תשובה מבישה .חובתה הראשונית של כל ממשלה היא לספק לתושביה,
בכל רחבי המדינה ,הגנה וביטחון מפני איומים וסכנות; תושבי שדרות ויישובי עוטף
עזה זכאים לכך ככל יתר אזרחי ישראל .אולמרט ,כראש ממשלה ,וכן כל אחד מן
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השרים התחייבו בפני הכנסת" ,לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה ."...קודם כול,
למדינת ישראל  -לריבונותה ,לביטחונם של אזרחיה; תפקיד הממשלה וצה"ל על פי
חוקי היסוד ,לדאוג לביטחון ישראל ולאזרחיה ,בכל האמצעים ,וכל עוד הממשלה אינה
פועלת ברצינות ובנחישות לשים קץ ליירי הקסאמים היא אינה רשאית להטיל את
חובת המיגון על תושבי הייש ובים בנימוק המשפטי המפוקפק של "העדר חוק מפורש
המטיל זאת עליה .".זהו תירוץ עלוב ומביש המתאים לשלטון חסות זר ולא לממשלה
נבחרת במשטר דמוקרטי .אישית ,אינני חסיד של דוקטרינת המיגון :עדיף בעיני
להגיע לאתרי השיגור ולהוציא את הטילים מכלל פעולה .יש לשוב לדוקטרינת ההגנה
הישראלית הישנה והמנוסה ,כשהעדיפות הראשונה היא להגן על האוכלוסייה
האזרחית ,אך בד בבד ,להעביר מיד את המלחמה לשטח האויב .כיצד קרה ,ששכחנו
את הכלל " ,שההגנה הטובה ביותר היא ההתקפה"  -כלל הברזל ,שבעזרתו ניצחנו
בכל מערכות ישראל הגדולות ?
שאלה :כיצד עלינו ל התייחס לפנייתו של איסמעיל הנייה להפסקת אש עם ישראל
בעקבות פעולות "החיסולים" של הימים האחרונים ?
ארנס (בנחרצות) :יש לדחותה על הסף ! אל לנו לחזור על המשגה של הפסקת האש
במלחמת לבנון ,בלי שהכרענו קודם לכן את החיזבאללה .זוהי מלכודת "דבש"
שתוצאותיה עלולות להיות מרות כלענה .במקום לעקור מהשורש את שיני הארס של
ה"חמאס" ושותפיו ולשים קץ אחת ולתמיד לירי ולהפגזות על יישובי הדרום ִ " -תקנֶה"
הממשלה כמה ימים של שקט מדומה ותאפשר לכנופיות החמאס" להתבצר טוב יותר
ולהצטייד באמצעי לחימה נוספים לקראת העימות המכריע והבלתי נמנע עם כוחות
צה"ל .מן הראוי לשוב ולהזהיר :ארגוני טרור כמו חיזבאללה ,חמאס ,הג'יהאד
האסלאמי ואל קאעידה אי אפשר להרתיע בכמה פשיטות ,מוצלחות ככל שיהיו; ככל
שהאזרחים האוהדים אותם מרבים לסבול . -הם צוברים יותר כוח ופופולאריות .אין
כמעט ספק  ,שהנסיגה החד צדדית הישראלית מרצועת עזה נתפשה כהישג ישיר של
החמאס והעניקה לארגון יוקרה ותמיכה עממית .הדרך היחידה להביסם היא
באמצעות מבצע נוסח "חומת מגן" :על צה"ל להיכנס מחדש לדרום הרצועה ולשהות
שם ככל שהדבר יידרש ,ככל שנשתהה – יהיה המחיר שנשלם כבד יותר.
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משרון ועד אולמרט
04.12.2007

משרון ועד אולמרט
מה שהיה הוא שיהיה
ואין חדש תחת השמש

"אמרתי לכם שכך יקרה !" הגיב בסיפוק אולמרט ,כשקיבל ביום חמישי 29 ,בנובמבר
 2444בביתו את ההודעה על המלצת המשטרה לסגור את התיק בפרשת בנק לאומי.
אף כי הבשורה המלבבת יועדה לערב צאתו לאנאפוליס (פרסומה נדחה ,כזכור ,עקב
לחץ דעת הקהל) – אל לנו לזלזל בחוש הנבואי של אהוד אולמרט; וכשהוא אומר,
"שברור מעל לכל ספק ,כי סופן של החקירות הפליליות המתנהלות נגדו להסתיים
בלא כלום "...עלינו להאמין לו בלי פקפוק ,כי מה שהוא י ו ד ע משם – איננו רואים
מכאן...
ואכן ,לא חלפה שעה קלה ומקור משפטי בכיר כבר ידע "להעריך"" ,שפרקליט
המדינה המיועד ,משה לדור( ,שאמור להיכנס לתפקידו רק באמצע דצמבר) יאמץ את
ההמלצה ו"יסגור את התיק" .הנה כי כן ,חזון העתיד של אולמרט מגשים את עצמו
ומועיד לפרקליט המדינה החדש את התפקיד ה"יוקרתי" ,לקשט בחתימתו את
המלצת המשטרה בפרשת בנק לאומי .למען ההגינות ההיסטורית עלינו לציין,
שהתנהלותו של אולמרט בפרשיות החשדות נגדו איננה פרי רעיונו המקורי ,מחשבה
מקורית לא הייתה מעולם הצד החזק שלו " ( .לא שמעתי מפיו רעיון חדש אחד ,הגות
כלשהי ,תוכנית מרעננת"  -אמר עליו פטרונו הפוליטי הראשון של אולמרט ,עו"ד
שמואל תמיר ,שבמשרדו השלים אולמרט את הסטאז').
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ממשיכה של מורשת שרון
זוכרים ,כיצד הגיב בשעתו אריאל שרון על פרשיות השוחד שנחשפו נגדו?
"מדובר בעלילה פוליטית בזויה ואת העלילה הזאת אני אפריך במסמכים ובעובדות.
מי שמפיץ אותה שם לו למטרה להפיל ראש ממשלה"
ומה אמרה אז המשטרה ?
גורמים המקורבים לחקירה אמרו ל " :ynet-אין די ראיות לכאורה לצורך הגשת כתב
אישום נגד שרון בפרשת האי היווני"...
לעומתם ,גורם בכיר אחר במשטרה הודה ,כי בידי המשטרה די ראיות כדי להעמיד
את רה"מ שרון למשפט ולהרשיעו ביותר מתיק אחד ,אולם האווירה בצמרת
המשטרה היא כי "לא מתקבל על הדעת להפיל ממשלה בגלל תיקים פליליים".
לדברי אותו בכיר ,חקירות בתיקים שונים העלו ממצאים פליליים חד משמעיים נגד
שרון ,אולם הוחלט שלא לקדם חקירות אלה בעצה אחת עם פרקליטות המדינה".
והמסקנה?
הגעתי לכלל מסקנה כי יש לסגור את התיק נגד אריאל וגלעד שרון בעניין האי היווני
בשל היעדר ראיות מספיקות להעמדתם לדין" ,הודיע ב 12-ביוני  2440היועץ
המשפטי לממשלה ,מני מזוז .ההודעה לא כללה שום ביקורת על התנהלותו של ראש
הממשלה ,שרון ,ושל בנו.
ומה אומר היום השר הממונה על המשטרה בעניין החשדות נגד אולמרט?
בראיון לעיתון "הארץ" ב 2-באוקטובר  2444הכריז השר לביטחון פנים אבי דיכטר,
שיש "להקפיא" את החקירות המתנהלות נגד ראש הממשלה אהוד אולמרט ,עד
לסיום כהונתו ,משום שהדבר פוגע ביכולתו לנהל את ענייני המדינה.
יש לקבוע קריטריונים לחקירת אנשי ציבור בכירים ולהגדיר בחוק עבירות ,שניתן
להפסיק את הטיפול בהן עד לתום כהונתם ,"...הוא קובע .מאז ומעולם לא הייתה
ביקורת כלשהי על חקירות הפרקליטות והמשטרה ,הדבר קיבל חיזוק כפול ומכופל
בפרשת האי היווני ובעתירה שהוגשה בעטיה לבג"ץ .בית המשפט העליון קבע אז,
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שאין להעביר את חומר החקירה לעיון העותרים ולאפשר להם לבדוק את טיב
החקירה וטיב ההחלטה ,שלא להגיש כתב אישום נגד שרון.

משרון ועד אולמרט
כשלוש וחצי שנים חלפו מסגירת התיק של "האי היווני" נגד שרון ועד לסגירתו
בפרשת הבנק הלאומי נגד אולמרט; ובעוד שרון שרוי בתרדמת אין קץ  -ממשיכה
מורשתו להטיל את צלה הכבד על מערכת המשפט בישראל ואף קם לה ממשיך,
בדמותו של אולמרט; וככל שהנחשדים במעשי השחיתות רמי מעלה יותר  -טחנות
הצדק מאטות את טחינתן .ודינו של גונב מיליונים רם דרג ,אינו דומה לרעב הגונב
כיכר לחם .התמרור שהציב שרון בתחום השחיתות הולך הופך לנורמה בתקופתו של
אולמרט המנופף בגאווה במעלליו ורודף עד חורמה כל שמעז למחות ולהשמיע מילת
ביקורת .וכבר נמצאו לו תומכים ומצדיקים בתקשורת ההמונית ,והכתבת השנונה,
סימה קדמון ,כבר תובעת בעיתון של המדינה (ידיעות אחרונות  )34.11.44את דמו
של זליכה ,על שהעז להעלות את החשדות נגד אולמרט בפרשת הבנק הלאומי:
"מדהים לראות איך אנשים כמו זליכה ששפך רפש על ראשו של ראש הממשלה והפך
את ימיו לגיהינום ממשיך להסתובב כמטהר האוויר של המדינה (האם לא פשוט יותר
היה לכתוב" ,מדוע מסתובב ח ו פ ש י" ,כעולה מרוח הכתבה ? י.ע.).
גם מבקר המדינה והיועץ המשפטי לממשלה אינם יוצאים נקיים מאשמה" ,על שאינם
מזהים תיק שסופו להיסגר מחוסר ראיות" "...מישהו צריך יהיה לתת פעם דין וחשבון
על העניין הזה" ,היא כותבת" :להסביר לציבור פעם אחת ולתמיד ,איך פרשה
שמתחילה בגבהים ...עומדת להסתיים בתיק סגור."...
סימה קדמון ,שהפכה לסניגורית הלוהטת של ראש הממשלה ,ספגה גם שמץ מרוח
הנבואה שלו ,היא יודעת שבועיים מראש את שפרקליט המדינה המיועד (בעת כתיבת
המאמר אפילו מינויו טרם אושר על ידי הממשלה !) יחליט ב 12-בדצמבר השנה.
נראה ,שאין חדש תחת השמש ,וכבר התריע על כך בזמנו הנביא ישעיהו :
"הוי חכמים בעיניהם ונגד פניהם נבונים...מצדיקי רשע עקב שוחד וצדקת צדיקים
יסירו ממנו(...ישעיהו ה –כא).
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החזון הפלסטיני בוועידת אנאפוליס
27.11.2007

ועידת אנאנפוליס והחזון הפלסטיני
מדינת פלסטין  -לא לצידה ,אלא במקומה של ישראל

אם נרצה להדגים בצורה מוחשית את הסחף במעמדה של מדינת ישראל במשך
פחות משנתיים  -מאז עלייתו האומללה של אהוד אולמרט לכס השלטון ב 4 -במאי
 - 2446ועד לזחילתו ל"קנוסה" (ועדת אנאפוליס) ב 26 -בנובמבר  - 2444מספיק
להיזכר כיצד התחיל מבצע "גשמי קיץ" ברצועת עזה ב 22-ביוני  ( 2446בתגובה
לחטיפתו של חייל צה"ל על ידי החמאס) ,ובאופוריה שבה נפתחה ב 13-ביולי 2446
מלחמת לבנון השנייה (בעקבות חטיפתם יום קודם לכן של שני חיילי צה"ל והריגתם
של ארבעה ע"י החיזבאללה) .וכיצד ,זה הסתיים כעבור חודש ימים של לחימה ,שבו
נהרגו  119חיילים ועוד  044נפצעו ,והעורף הישראלי נחשף לאלפי טילים ששוגרו
מלבנון וגרם למותם של  00אזרחים ול 2444 -פצועים ,לבד מ 344-אלף פליטים
שחיפשו מקלט במרכז הארץ; וכשהוכרזה הפסקת האש  -שני החיילים  -אלדד רגב
ואהוד גולדווסר  -נותרו בשבי החיזבאללה ,וגלעד שליט  -בשבי החמאס.
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התקפלותו של אולמרט
במקום חיילינו השבויים – שחרורם של מאות טרוריסטים פלסטיניים
בנאומו חוצב להבות האש בכנסת ב 14-ביולי  2446הציג אולמרט בראש יעדיה של
מלחמת לבנון השנייה את שחרור החיילים החטופים .כעבור כשנה וחצי עדיין שלושת
החיילים בשבי אויביהם ,אך פטור ללא כלום אי אפשר ,ולזכותו של אולמרט ניתן
לזקוף הישג מרשים וחשוב בתחום זה :שחרורם של מאות טרוריסטים פלסטיניים
שנשפטו כדין ונכלאו בישראל ,כמחווה של רצון טוב לחיזוקו של אבו מאזן .וזאת ,חרף
התנגדותו הנמרצת של רמטכ"ל צה"ל ,רב אלוף גבי אשכנזי ,במכתב מנומק ששיגר
לשר הביטחון ובהופעתו לפני ועדת החץ והביטחון של הכנסת" .במצב הקיים,
כשגלעד שליט עדיין מוחזק בשבי והחמאס שולט ברצועה – טוען הרמטכ"ל – אסור
לשחרר אסירים לעזה ."...אך אולמרט אטם את אוזניו הכרויות לכיוון אחד בלבד,
לעבר פיו של אבו מאזן ,השב ודורש :הבו לי עוד מחוות ,כדי לחזק אותי."...
ומעיר על כך בציניות שראנסקי ב"הארץ"" :לא חשוב שבדרך מחנכים דור נוסף של
פלשתינאים לשנאה ,לאלימות ולשאיפה להשמיד את ישראל .לא חשוב שהדרך
לחיזוק היא ההיפך המוחלט משלום ומהידברות .העיקר שמחזקים את אבו מאזן. ".. .
אבו מאזן אינו היחידי שתובע מחוות מישראל .ישנן גם מדינות ערב האחרות ,ולכל
אחת מהן תביעות משל עצמה.
"אין דבר כזה שנקרא נורמליזציה בחינם" ,הבהיר מזכ"ל הליגה הערבית ,עמר מוסא
בכינוס שרי החוץ הערביים בקהיר ערב פתיחת הוועידה .אולמרט קלט את הרמז
ומיהר להגיב במחווה נוספת :אספקה של  24שריוניות מתוצרת רוסיה המסוגלים
לפעול גם נגד מטוסים ומסוקים מנמיכי טוס .הללו עתידות לפטרל בחוצות שכם ,קן
הצרעות הגועש בגדה.
בצה"ל נחרדו והביעו התנגדות נמרצת ,אך עיניו של אולמרט נשואות לעברה של
קונדליסה רייס ,וזו דורשת עוד ועוד מחוות " ,כדי לחזק את אבו מאזן".
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ואבו מאזן אינו שבע :הרצועה כולה ,הגדה ,כולל מזרח ירושלים וכן מבואות הגדה
שנחשבו לשטח הפקר עד  - 1964זו המדינה שדורש מחמוד עבאס .ודרישותיו גואות,
ככל שמספר "המחוות" עולה .הוא כבר דורש גם את הכותל המערבי לתחום מדינת
פלסטין ,לאחר הכול ,אין לשכוח שבעבודת הגמר שלו באוניברסיטה טען ,שהשואה
לא הייתה ולא נבראה והיא המצאה של הציונים (בכך הוא גם הקדים את נשיא איראן
הפנאטי).

זכות השיבה למימוש רעיון המדינה האחת בכל ארץ ישראל
בלהט המרוץ לספק מחוות "לחיזוקו של אבו מאזן" לא העז אולמרט להעלות אפילו
דרישה אחת סמלית מהפלסטינים ,ובעוד הם חוזרים ומנופפים ב"זכות השיבה"  -הם
דוחים על הסף את ההכרה בישראל כמדינה יהודית( .בקשה מוזרה מצדו של
אולמרט ,ערב שנות ה 64-לכינונה של מדינת ישראל).
חשוב לציין ,שמכונת התעמולה הפלסטינית אינה מכחישה את קיומו של עם יהודי,
אולם כופרת בהיות היהודים של ימינו  ,עם ככל העמים ..ומי הוא ,לדעתם של
הפלסטינים י ה ו ד י ? לכך הם נותנים תשבה מקורית ומפתיעה:
"הם ,הפלסטינים ,הם היהודים ,ואילו אנחנו איננו אלא צאצאי הכוזרים ,אנו דת ולא
לאום .וכיוון ,שלדעתם איננו עם ,גם איננו ראויים שתהיה לנו מדינה – לדת אין
מדינה".
מן הראוי גם לזכור את שיטת פעולתם של המוסלמים ,ובמיוחד של ערביי האזור :בכל
מקום שישנו איזה בית תפילה לא מוסלמי בשליטתם – הם ממהרים להקים מעליו
מסגד .אם לא במקומו אז בקרבתו .והדבר מוצא את ביטויו לא רק בארץ ישראל ובהר
הבית אלא גם בהודו וגורם שם לא מעט סכסוכים דתיים רוויי דמים.
בימי ערפאת העליזים ,כאשר חגגו בבית לחם את ה"כריסטמס" בגדול ,ניתן היה
לראות שם כרזות עם דמותו של ישו הנוצרי ועליהם הכיתוב" :לוחם חירות פלסטיני".
הגדילה לעשות חנאן עשראווי ,בהכריזה ,שישו הנוצרי היה פלסטיני.
ברם ,אם למעלה מ 22-מדינות המרכיבות את ארגון הועידה האיסלאמית זכאיות
להכרה כמדינות מוסלמיות ואף  22חברות הליגה הערבית מוכרות ברחבי העולם
כמדינות ערביות ,מדוע קיים מקום להיסוס במתן הכרה בישראל כמדינה היהודית
היחידה בתבל?.
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התשובה לכך היא פשוטה בתכלית :בניגוד לחזונו של בוש ולאשליותיו של אולמרט
על כינון מדינה פלסטינית שוחרת שלום לצידה של ישראל  -מטרת הפלסטינים איננה
מדינה משלהם שתחיה בשלום עם ישראל אלא כזו שתבוא במקומה ,ותירשם.
כמדינה המוסלמית ה. 23-
רעיון המדינה האחת על כל שטחה של ארץ ישראל ההיסטורית איננו רק מנת חלקם
של הפלסטינים .בעוד מנהיגי יש ראל הנוכחיים מוותרים שעל אחר שעל על שלמות
גבולותיה של מדינת ישראל  -הרעיון קונה לו מהלכים בקרב חוגים אנטי ישראלים
בבריטניה .השמאל הרדיקלי הישראלי-בריטי דווקא חושב שמדובר ברעיון טוב ...לפני
ימים אחדים הסתיים בלונדון כנס שעסק ב"פתרון של מדינה אחת" ( One State
 )Solutionלסכסוך הישראלי-פלסטיני.
באולם האירועים של "ביה"ס ללימודים אוריינטליים ואפריקאיים" של אוניברסיטת
לונדון נאספו כ 344-אנשי שמאל ודנו באפשרות לכינון מדינה דו-לאומית ,מדינת כל
אזרחיה (בצירוף האוכלוסייה ברשות הפלסטינית והפליטים הפלשתינאים).
יותר ויותר מתברר ,שההנהגה בישראל כיום מאותתת סימני חולשה הנקלטים היטב
על ידי שונאי ישראל ,ואם לא נתעשת במהרה מאשליות ה ש ל ו ם ה מ ד ו מ ה עם
הפלסטינים ,בטרם בשלו התנאים לכך  -אנו מסכנים את עצם קיומה של מדינת
ישראל כמדינת היהודים.
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כך חטפתי את בגין בדמיוני
02.09.2007

"כך חטפתי את בגין" לספר השיאים של גינס

למעלה ממאתיים שנה הצליח
ברון הירונימוס קרל פרידריך
פון מינכהאוזן  -איש צבא
כבעל
שהתפרסם
גרמני,
מעשיות דמיוניות על מעשי
הגבורה שלו  -לשמור על תארו
כגוזמאי והבדאי הגדול בכל
הזמנים ,ועל שמו קרויה
תסמונת מינכהאוזן.

כל זה היה שריר עד ליום שישי 20 ,באוגוסט - 4118 ,היום שבו איבד ברון מינכהאוזן
הגרמני את תארו ,כ"בדאי הגדול בכל הזמנים" ,לאיש צבא ישראלי,
תא"ל במיל' שמואל גבעון.
שמואל גבעון בן ה" 50-גדוש במבצעים חשאיים" (כדברי אחד מחושפי ה"סקופ",
"הסופר והחוקר" ,שלמה נקדימון) ,הוכיח שאין גבול לסיפורי הבדים שהדמיון האנושי
מסוגל לפתח וגם "למכור" לציבור ,בעזרתם האדיבה של "עיתונאים רודפי סנסציות".

"החטיפה" שלא הייתה ולא נבראה
ערב השנה החדשה ,ניתן היה לקרוא ביום שישי ,יז באלול תשס"ז ,בשבועון " 4ימים"
של "ידיעות אחרונות" ,את אחד מסיפורי הבדים המרתקים של המאה הקודמת" ,כך
חטפתי את בגין".
האיש "שביצע" את החטיפה ,שמואל גבעון ,שמר את סודו עמוק עמוק בלבו ,במשך
 64שנה ,הוא כה הטיב לנצור אותו עד שכל הנוגעים בדבר אינם עוד בחיים ,ואיש
מלבדו כיום לא ידע ולא שמע על כך אי פעם.

130

יתירה מזו :הוא אינו זוכר את שמות המפקדים המעורבים בחטיפה או בתכנונה" ,את
פקודת החטיפה קיבל מאיש הגנה שהגיע מצפון הארץ" ,אך שמו של האיש נמחק
מזיכרונו "...לעומת זאת ,הוא זוכר כל פרט בתיאורו" :איש יבש ,מרובע ,נאמן לחלוטין
על ההגנה" .את שמות המפקדים הוא אמנם אינו זוכר ,אך יודע לספר שלמשימה
בחר שלושה מפקודיו מפלוגות הפלמ"ח בגוש תל מונד" .הוא גם זוכר שהפעיל
סיסמה ,והדלת נפתחה(...ממש כמו בסיפורי עלי בבא וארבעים השודדים) .קצת
מוזר ,שמראייניו לא שאלו אותו ,מה הייתה הסיסמה ..אך נראה שהיו עסוקים ברישום
כל מילה מפיו ולא התפנו לתחקר אותו .ותא"ל במי"ל שמואל גבעון ,בעל הזיכרון
הסלקטיבי ,דווקא ,זוכר" ,שגם הוריד לו "פליק" לבגין ,כשהגיב בצורה שלא מצאה חן
בעיניו ."...ולא זו בלבד" :עליזה אשתו ,הייתה עדה לאירוע ,אבל לא התערבה."...
(אלה המכירים את עליזה ז"ל ,בוודאי ,קצת יתמהו ,כיצד היא רואה שמכים את
בעלה ,ושותקת).
ומה על הבן והבת ,הם פשוט פרחו מזיכרונו של שמואל גבעון או פשוט לא ידע אז על
קיומם ,כדי לשבצם בסיפור הבדים שלו ? אך אין אלה הדברים התמוהים היחידים
בכתבה ,ואין כל טעם להתעכב עליהם ,כך למשל ,נזהר מאוד המרואיין מלנקוב
בתאריך החטיפה" ,זה אירע בקיץ  ,"1904הוא מפליט ,בלי לציין מועד מדויק ,שניתן
אולי להפריכו.
כל הדיוט שיטרח לקרוא את הכתבה יבחין ,כיצד המרואיין מטשטש באופן מוחלט את
הקווים בין מציאות לדמיון.
לדבריו ,הוביל את בגין בעיניים קשורות לקיבוץ עין החורש ,למתקן חקירה בעמדת
שמירה סגורה " ,וכעבור שלוש שעות נפתחה הדלת וקיבלתי את בגין בעיניים קשורות
והחזרתי אותו לדירת המסתור בתל אביב "...גבעון אינו יודע עם מי נפגש בגין ,גם
אינו יודע מהותה של אותה פגישה ורק משוכנע במעורבותו של יצחק שדה  "...הקל
ביותר הוא להדביק את שמו של יצחק שדה לאותו אירוע דמיוני ,אך מי שטרח לעיין
בהיסטוריה של אותה תקופה יודע ,שלאחר פרשת מלון המלך דוד מעמדו של יצחק
שדה התערער לחלוטין וספק ,אם היה מעז לתכנן על דעת עצמו את חטיפתו של בגין.
מה עוד שלא היה שום צורך "לחטוף" את בגין ,כדי להיפגש עמו.
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מי שתפקד בפועל במטה ההגנה באותה עת היה ישראל גלילי ,שהיה מעורה בכל
המתרחש באותה זירה.
לאחר פיצוץ מלון המלך דוד הפך גלילי לדמות הדומיננטית במטה ההגנה והיה לו
קשר ישיר למנחם בגין ויכול היה לפגשו בכל עת" ,בלי לחטפו" .לדוגמה ,יום לאחר
הפיצוץ במלון המלך דוד ,משגר גלילי הזמנה לפגישה דחופה עם בגין ,ומסיימה בזו
הלשון" :אבקשך להתאמץ ולבוא .אחכה לך במקום שנפגשנו באחרונה .פגישתנו
הערב צריכה להקדים את הפגישה של מחר".
"דאגתי לסידורי שמירה קפדניים" ,סיפר גלילי" :הבטחתי שהפגישה תיערך בתנאי
כמיסות בלתי שגרתיים ,שהרי אחריות כבדה נטלתי על עצמי – להוציא את מפקד
האצ"ל מהמסתור ששכן בו ...עמדתי על קיום הפגישה ,כדי למנוע קריעת החוטים"...
(גידי – המערכה לפינוי הבריטים מארץ ישראל – עמ'  .)124-121זאת ועוד:
שנת  ,1904ערב מלחמת הקוממיות ,גדושה מאורעות דרמטיים ופעילותו של האצ"ל
הגיעה לשיאים חדשים.
ב 1-במרץ  1904הנחית האצ"ל מהלומות פתע על כמה יעדים צבאיים ברחבי הארץ:
מיקוש דרכי התחבורה הפך לתופעה יומיומית וגרם עשרות נפגעים לכוחות
הבריטיים .אש ממרגמות ומקלעים נפתחה כמעט מדי לילה על מחנות הצבא ועשרות
חיילים נפגעו .שיאן של ההתקפות היה ההסתערות ב 1-במרץ על מועדון הקצינים
הבריטים בבית גולדשמידט בירושלים ,לב לבו של אזור הביטחון המוגן .בהתפוצצות
האדירה נספו שבעה עשר קצינים וחיילים  -ביניהם בעלי דרגות בכירות משירות הביון
הבריטי ,והבניין בן שלוש הקומות נחרב כמעט כליל.
ב 2-במרץ  1904הטילו הבריטים משטר צבאי באזורי תל אביב ,רמת גן ,בני ברק,
פתח תקוה ,ושכונת מאה שערים בירושלים " .בו ביום ביצענו כ 22-פעולות חבלה
ברחבי הארץ"  ,סיפר גידי " ,והדבר נמשך לכל אורך אותה תקופה .גולת הכותרת
הייתה ההתקפה הגדולה ב 13-במרץ על מחנה שנלר ,לב לבו של אזור הביטחון
בירושלים .ארבעה ימים לאחר מכן 12 ,יום לאחר הטלתו – בוטל המשטר הצבאי.
ב 0-במאי  1904נפרצו חומות כלא עכו על ידי כוחות האצ"ל" ,בפריצת הכלא הנועזת
והסנסציונית מכל הזמנים" ,כתב למחרת הניו-יורק טיימס :ב 29-ביולי  1904הפעילו
הבריטים בפעם האחרונה את חדר הגרדום בכלא עכו .דב גרונר ,אבשלום חביב,
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מאיר נקר ויעקב וייס הי"ד הוצאו להורג בתלייה – חרף אזהרות האצ"ל לגמול
"בתלייה על תלייה" .למחרת תלה האצ"ל את שני הסרז'נטים ,פייס ומארטין.
"עשינו זאת בחירוק שיניים" ,אמר גידי (עמיחי פאגלין) ,קצין המבצעים של האצ"ל,
והוסיף" :הפעם המסר נקלט .מאז ועד לקץ המנדט הבריטי לא נתלו עוד יהודים בארץ
ישראל".
ב 2-באוגוסט  1904הותקף מועדון חיל התעופה באזור הביטחון ברחביה; ב6-
באגוסט פוצץ משרד העבודה הממשלתי בירושלים .ב 29-בספטמבר  1904הוטלה
"פצצת החבית" – פיתוח של האצ"ל  -על המפקדה הבריטית בחיפה וזעזעה את כל
אזור הביטחון הבריטי בחיפה.
מצאתי לנכון לציין חלק מפעילויות האצ"ל בתקופה ,שבה אירעה ,כביכול" ,חטיפתו"
של בגין .אילו רק טרחו מראייניו של שמואל גבעון (לפחות ,אחד מהם ,שלמה
נקדימון ,המתהדר בתואר "חוקר והיסטוריון") לבדוק את אירועי שנת  ,1904באותו
קיץ  -היו מגיעים בעצמם למסקנה ,שבמסיבות ההן ,אין צל של ספק ,שבגין היה דרוך
יומם ולילה ,ואין להעלות על הדעת ,שניתן היה לחדור לביתו ( תוך השמעת סיסמה,
שתוכנה אפילו לא הוזכר בכתבה) ,לחטפו ולהחזירו כעבור שעות ארוכות ,בלי
שרעייתו ,עליזה ,תזעיק איש ,אפילו לא את חיים לנדאו ,ראש המטה ואיש אמונו של
בגין .אך נראה ,שתאוות הפרסום הקל והרדיפה אחר "סקופים" עיתונאיים ,ולו של
אירוע בדוי ,גברה על כל השיקולים האתיים .וחבל.
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ועדת אנאפוליס פטה מורגנה
12.11.2007

כאשר מצפים ממדינה המהווה קרבן
למתקפת השמדה זה שישה עשורים
לשלם פיצויים לתוקפיה ולתגמל אותם
במדינה שלהם ,בה בעת שהם
מתמידים במלחמתם נגדה; לספק אוכל,
אנרגיה ואספקה לתוקפיה בעזה ,על
מנת שיוכלו להתמיד במתקפה
הרצחנית עליה; לראות במנהיג המסרב
לעצור את המלחמה ,איש שלום רק
משום שאיש לא הגה רעיון מוצלח יותר
 זוהי האשליה הקטלנית של ועדתאנאפוליס ,טוענת הסופרת והעיתונאית
הבריטית ,מלאני פיליפס.
המציאות ההזויה של אהוד אולמרט
בעוד אהוד אולמרט שב ומצהיר" ,שאנאפוליס היא נקודת ציון ומתן גושפנקה
בינלאומית ,למימוש החזון של מדינה פלסטינית( "...חזונו של מי ,לא אמר) ,והוא,
אהוד אולמרט" ,ממשיכן של מורשת רבין ושרון ,"...כפי שהכתיר את עצמו חגיגית
במלון המלך דוד בירושלים ,תוך שהוא מסביר" :רבין לא עשה חשבונות של תועלת
זמנית ,של מאזן כוחות בין-מפלגתי (האמנם?) ,וכשזיהה הזדמנות ,היה מוכן לקחת
סיכונים ,כדי לממשה  "...כך גם הוא ,בדומה לרבין ,אינו מוכן להסתפק בהצהרות,
וגם אצלו" ,סיכוי והזדמנות הם תוכנית עבודה ...מה עוד ,שיש לנו פרטנר למשא
ומתן( "!..אשרי המאמין ! )  .אך ראו זה פלא ,ככל שמועד הוועידה ממשמש ובא,
בניגוד לנימה האופטימית שאולמרט וקונדוליסה רייס משתדלים להפיץ – רבים
והולכים התהיות והספקות בכלי התקשורת העולמיים ,לגבי התבונה שבכינוסה וכל
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שכן ,בסיכויי הצלחתה .כותב על כך ב 1 -באוקטובר  2444ג'ון אלטרמן בFinancial -
: Times UK
הועידה באנאפוליס אינה תורמת מאומה לקידום הדיון .לעומת זאת ,רייס מנסה לכנס
יחד אנשים שכבר הכריזו בעבר על נכונותם למשא ומתן בכדי שיכריזו על כך שוב.
במקום להניע את הצדדים לשלום ,ניווכח שוב ,עד כמה קשה השלום להשגה ,אף
לאלה החפצים בו .דווקא המתנגדים לשלום יצאו מחוזקים.
חריף יותר בהתבטאותו ,ריצ'רד נ .האס ,ב" -מיאמי הרולד" :
"ארה"ב ,האיחוד האירופי ,רוסיה והאו"ם מתכוננים לכנס את הצדדים לסכסוך
הישראלי-ערבי לפגישה סמוך לוושינגטון בנובמבר" ,הוא אומר ומעיר ". :הבעיה היא
שהסכסוך רחוק מלהיות בשל לפתרון .התעלמות מהמציאות הזאת עשויה להוביל
לכישלון ואולי לקטסטרופה .לא ניתן לצפות מההנהגה הפלשתינאית ליטול סיכונים
לשלום ללא הגנה פוליטית .ממשלות ערב  -מצרים וירדן בראשן ,אבל גם סעודיה
וחברות נוספות בליגה הערבית  -חייבות להצהיר בפומבי על נכונותן לתמוך בשלום
המבוסס על דו קיום עם ישראל.
נאמר רבות – הוא ממשיך – כיצד צריך להיראות הסכם סופי לשלום אמת בין ישראל
לפלסטינים אלא שחילוקי דעות מהותיים בנושאים בעלי חשיבות מכרעת עדיין קיימים
בין הצדדים ,כמו נושא הגבולות ,מעמדה של ירושלים והמקומות הקדושים ,בעיית
הפליטים ,עתידן של התנחלויות וסידורי הביטחון ההדדיים.
אך מעל לכול – הוא מדגיש – אחת השאלות המכריעות היא מ ע מ ד ם של
המנהיגים באזור .יו"ר הרשות הפלסטינית ,מחמוד עבאס ,מגלה נכונות לחתום על
הסכם שלום עם ישראל ,אך מעמדו השלטוני רופף ,הוא איבד כל סמכות שלטונית
בעזה וגם בגדה שלטונו אינו יציב דיו ,כדי שיוכל לכפות הסכם שלום.
מעמדו של אולמרט ,ראש ממשלת ישראל ,גם הוא אינו ברור .הקואליציה
הממשלתית שהוא עומד בראשה עדיין ממשיכה לתפקד ,כיוון שחברי כנסת רבים
מ תוכה חוששים להפסיד את כיסאותיהם בבחירות מוקדמות .והשאלה העיקרית היא,
אם הוויתורים המכסימליים ,שאולמרט יוכל להציע ,בשמה של ישראל ,יוכלו לספק את
הדרישות המינימאליות של אבו-עבאס .העובדה היא ,שהמנהיגים הנוכחיים של
ישראל ושל הפלסטינים חלשים בהרבה מאלו שקדמו להם .חמאס שולט בעזה – הוא
ממשיך  -השפעתה של איראן גוברת והולכת באזור ,התנחלויות חדשות וגדר הפרדה
נבנו בשטח ומעמדה והשפעתה של ארצות הברית נחלשו מאוד באזור .ועצתנו הכנה
למנהיגי האזור – מסיים כותב המאמר :מעל לכול ,רבותיי ,אל נא בלהיטות.
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על הפיחות המתמשך במפת הדרכים כותב ריק ריצ'מן ב: New York Sun-
" מזכירת המדינה רייס מבקשת לכנס ועידה שתדון במדינה פלשתינאית 'כמה שיותר
מוקדם' ,למרות שהרש" פ אינה מסוגלת אפילו להשליט סדר ציבורי ,שלא לדבר על
עמידה בדרישות המפורטות בחלק הראשון של מפת הדרכים" ,מבצעים מתמשכים,
ממוקדים ויעילים" ,לפירוק יכולות ותשתיות הטרור .ה"מבחן" שהציב לאחרונה ,הגנרל
דייטון לרש"פ ,לשגר  244שוטרים פלסטינים לשכם ,כדי להשליט שם חוק וסדר
פנימיים אך משקף את תהליך הפיחות המתמשך בתנאים להקמת מדינה פלשתינאית
ותואם את ויתורה של רייס על עמידתם של הפלשתינאים בתנאים ,שהוצבו בחלק
הראשון והשני ,כתנאי מקדים לחלק השלישי ולמשא ומתן על הסדר קבע ...לאחר
שלוש שנים של סיוע צבאי אמריקני  ,עדיין רחוקים הפלסטינים מאוד מהתנאים של
הסדר שלום סופי ,ועוד פחות מכך ,להקמת מדינה .לפי שעה הם אינם מסוגלים
להשליט חוק וסדר אפילו על מחצית שטחה של המדינה המתוכננת ,ויש להם נשיא
שאינו מסוגל להטיל את מרותו אפילו על אנשיו שלו".

מלאני פיליפס

ונסכם במאמרה של מלאני פיליפס ב:SpectatorUK -
"האשליה הקטלנית"  :פלסטינים אינם מסוגלים לעצור
את אחיהם האחרים מלתקוף את ישראל .העושה כן
יבגוד במטרה הלאומית ,יהפוך עצמו למשרתה של
ישראל .וכלל זה חל גם אם הישראלים הם ספקי המזון
או מקומות העבודה ,ואין זה משנה בעיניהם ,אם
קורבנות התוקפנות הנם תלמידי בתי ספר ,רוכלים ,או
נוסעים תמימים באוטובוסים .כל המרבה בתוקפנות הרי
הוא משובח ,ואם גם גרם לנפגעים בישראל  -הרי הוא
גיבור ומקור לחיקוי. .ולגאווה.

ואף על פי כן ,ממשל בוש ,האירופים ואפילו אולמרט ,עצמו ,מתעקשים לנהוג ,כאילו
ארגון הפתח יכול וגם רוצה לכרות שלום עם ישראל .וכל עוד ימשיכו לדבוק באשליה
קטלנית זו רק יבטיחו את המשכו של הסכסוך והחרפתו .האמת המרה היא ,שערבים
ואיסלאמיסטים מנהלים מלחמה להשמדתה של המדינה היהודית :איש איש
והאסטרטגיה וסדר היום שלו ולא קיים בר שיח אמין אחד בצד הערבי המוכן בכנות
לחיות בשלום עם ישראל ,הסרבנות המערבית להכיר באמת הבלתי נוחה הזאת היא
שמעניקה לסכסוך את ממדו ההזוי.
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הוועידה הכפויה
25.08.2007

ביקורת נוקבת בפי דיפלומטים
בכירים על יוזמותיה של
ארה"ב ל"וועידת שלום"
בהשראתה של רייס

ככל שמתקרב מועד הוועידה האזורית ,שעליה הכריז נשיא ארצות הברית בנאומו
בוושינגטון ב 16-ביולי  - 2444יותר כהיענות ללחצה של שרת החוץ שלו מאשר
לנטיות לבו – פוחתת והולכת התלהבותם של משתתפיה ,וציפיותיהם של יוזמיה )
כולל של קונדוליסה רייס) ,שואפות כמעט לאפס .בעוד מזכירת המדינה נואשה
מתקוותה להגיע להסדר של קבע בין ישראל לפלסטינים במהלך הקדנציה הנוכחית
של הנשיא ג'ורג' בוש והחלה מדברת בזהירות על משא ומתן לגבי עקרונות הסדר
הקבע העתידי ,תוך היא מודה שלהגיע אליו יידרשו עוד שנים רבות (אם בכלל) -
מוסיף שמעון פרס ,שעדיין לא חימם את כיסא הנשיאות ,לבחוש בקדרה ולטפח
תקוות שווא ,שניתן להגיע להסכמה על הקמת מדינה פלסטינית ,שתכלול את עזה
ואת כל שטחה של הגדה המערבית ,עוד במהלך הוועידה הקרובה  .במילים פשוטות
יותר ,פרס מציע נסיגה של ישראל לגבולות  '64ומחיקת כל ההתנחלויות ,בעוד
שאפילו קלינטון הסתפק בנסיגה של  94%מהגדה "בלבד ".

מרטין אינדק :נסיגה מהגדה המערבית תיצור תוהו בוהו נוסח עזה
מרטין אינדיק ,ששירת בממשל קלינטון וכיום במכון ברוקינקס ,מזהיר" :אם
קונדוליסה רייס תחתור בוועידה להסדר קבע ,היא תטרפד את המהלך כולו" .אין
לישראל כיום  ,לדעתו ,מספיק ביטחון בעבאס ובמשטר הפלשתינאי המפוצל ,כדי
לסגת מאזורים נרחבים בגדה המערבית ,מחשש מתוהו ובוהו נוסח עזה העלול
להוביל מטר של רקטות על נמל התעופה בן גוריון.
(סטיבן ארלינגר ב"ניו-יורק טיימס".)14.5.44 ,

אשר לג'ורג' בוש ,שבע האכזבות מהמערכה בעיראק ומתהליך השלום הישראלי
פלסטיני ,הוא מוכן לאפשר לרייס להוביל לכל אופק מדיני שתמצא לנכון ,ובלבד
שיהיה מקובל על כל הצדדים ,תקווה ,שהוא עצמו ,חדל זה מכבר להיאחז בה.
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דורי גולד :פינוי גוש קטיף סיפק מקלט ל"אל קאעידה" לחוף הים התיכון
שגריר ישראל לשעבר באו"מ וראש המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה ,ד"ר דורי
גולד ,מזהיר ב 12.5.44 -במאמר ב"וול סטריט ז'ורנל" (עיתון העסקים המוביל
בארה"ב) מפני יוזמותיה החדשות של ארה"ב ,המובילות לביצורה של "אל קאעידה"
בתוך רצועת עזה" .ארה"ב ומדינות המערב מפעילות לחצים לפריצת דרך חדשה
ביחסי ישראל והפלשתינאים כדי לעצור את איראן ולהוריד את קרנם של אל קאעידה
והאיסלאם הרדיקלי" ,הוא כותב" :לשם כך מתוכננת ועידת שלום לסתיו הקרוב.
ההיגיון המנחה לחצים אלה מקונדוליסה רייס וטוני בלייר לפתרון קבע של הסכסוך
הוא ,שהישג זה יהווה מחסום דיפלומטי רב עוצמה לג'יהאדיזם המסכן את ביטחון
המערב.

האם הנחה זו מוצדקת?
הקהילה הבינלאומית קיבלה בברכה את ההתנתקות מרצועת עזה ב ,2442-במידה
רבה מתוך מניעים דומים .רייס אף הפעילה לחצים כבדים להשגת "הסכם מעבר
רפיח" אשר אמור היה לשפר את הסחר בין עזה לבין העולם החיצוני תוך מניעת
מעבר ממחבלים ,וזאת בפיקוח משקיפים מהאיחוד האירופי .ארה"ב ובנות בריתה
סברו שפינוי גוש קטיף יקים את יסודו תיה של המדינה הפלשתינאית ויפיג את הזעם
האיסלאמי הרדיקלי .תחת זאת הוקם מקלט לאל-קאעידה לחופי ים התיכון.
הקונצפציה המוטעית של המערב מקורה בחוסר הבנה לגבי הגורמים לשגשוגו של
האיסלאם הרדיקלי .הדלק המניע את אל קאעידה הוא תחושת הניצחון ולא עוולות
מדיניות".
"כיום" ,ממשיך דורי גולד ",דיפלומטים מערביים מובילים משבחים את יוזמת הליגה
הערבית לשלום המתבססת על התוכנית הסעודית מ ,2442-שקוראת לנסיגה
ישראלית מלאה מקווי ) 1964כולל רמת הגולן והגדה המערבית כולה) ,בתמורה
ל"יחסי נורמליזציה" עם העולם הערבי .התוכנית הסעודית אף מחלקת מחדש את
ירושלים" .הצעה זו" ,הוא מזהיר " ,היא מעל ומעבר כל דרישות כריתת השלום של
החלטת האו"ם ( 202נובמבר  ,)1964שלא דרשה נסיגה ישראלית מלאה .היוזמה
הערבית אף חורגת מעבר לאיגרת ההבטחות שנשלחה ע"י הנשיא בוש לראש
ממשלת ישראל בזמנו ,אריאל שרון ב 10-באפריל ,2440 ,התומכת בזכותה של
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ישראל לגבולות בני הגנה בגדה המערבית ,ועל כן פוסלת אפשרות של נסיגה מהסוג
המוצע ע"י הסעודים .אולם מה יהיה ,אם ישראל תגיב ללחץ של ארה"ב וחברותיה,
ותוותר על זכותה לגבולות בני הגנה בוועידת השלום הקרובה ,תוך קבלת כל התנאים
של היוזמה הערבית?" הוא שואל ,וגם משיב" :עזה מספקת היום הצצה לעבר
העתיד :לדוגמה ,אם ישראל תעזוב את בקעת הירדן ,החומה האסטרטגית שלה
במזרח ,הדבר עלול ליצור ואקום ביטחוני חדש ,שיהווה איום לא רק על עצם קיומה
של ישראל ,אלא גם על של ירדן ,זו עלולה להפוך בנקל לבסיס העתידי של קבוצות
ג'יהאד הפועלות נגד ישראל .לפני שנתיים ,גילתה ישראל ,שאבו מוסאב אל
זארקאווי ,המנהיג האחרון של אל--קאעידה בעיראק ,כבר החל להקים תאים למטרה
זו בעיר הירדנית אירביד.
אפילו לפני היישום של אותו ויתור מרחיקי לכת ,עלולה להיווצר באזור אי יציבות
משמעותית .אין לשכוח ,שאם מחמוד עבאס ושרידי ארגון הפתח שלו עדיין שומרים,
לכאורה ,על כוחם בגדה המערבית ,זה לא משום הפופולאריות הרבה שלהם (חמאס
ניצח בבחירות הפלסטיניות בגדה גם ב .) 2446 -אולם בניגוד למצב ששרר בעזה -
צה" ל נמצא בפריסה מלאה באזורים אסטרטגיים בגדה ומסוגל בתוך דקות להתערב,
אם ייערך ניסיון לבצע שם הפיכה צבאית נוסח עזה.
לפני  04שנה ,כשנוסחה החלטת  202של האו"ם" ,מסכם דורי גולד" ,אדריכליה
הבינו ,שכריתת שלום דורשת קודם כול איזון .ישראל נאלצה להתפשר ,אבל
המדיניות שלה לא קעקעה את האיזון האסטרטגי העדין במזרח התיכון ,באמצעות
נסיגה קיצונית ,שהייתה משאירה אותה במצב של פגיעות יתר .אסור גם כיום לחבל
באותו איזון עדין ,אפילו תמורת "שלום אמיתי" ,כביכול  -בלי להבטיח את זכותה של
ישראל לגבולות בני הגנה.
אילוצה לחזור לקווים שלפני  ,1964לא יספק ,ממילא ,את אל קאעידה ,ובוודאי שלא
יביא שלום .ברגע זה ,מה שהפלסטינים זקוקים לו יותר מכול הוא עזרה לבנות חברה
אזרחית יציבה עם מוסדות שלטון פעילים ,ולא חזרה לדיפלומטיה טקסית של שנות
ה .94-הטעויות שנעשו עד כה בהשגת שלום ישראלי-פלסטיני ,לא חלפו ללא מחיר.
יש להן תוצאות אמיתיות בכל הקשור לאובדן חיים והעמקת הקונפליקט (באזור).
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יוזמות אלה אינן בולמות את המתקפה של האיסלאם הקיצוני נגד המערב .למעשה,
אם לא יטופלו כראוי ,הן עלולות אף להחריפן".

עיתון "הארץ" במאמר מערכת :בעד מדינה פלסטינית בהקדם
לנוכח הביקורת הקטלנית של מומחים מקצועיים בנושאי המזרח התיכון  -כגון מרטין
אינדיק ,מבכירי יועציו של הנשיא קלינטון ,ד"ר דורי גולד ,שגיר ישראל לשעבר
באו"ם ,העיתונאי סטיבן ארלינגר ,מבכירי העיתונאים של הניו-יורק טיימס ,ששימש
בשעתו כראש ה"דסק" של העיתון בירשלים ועוד רבים אחרים המעורים היטב בנעשה
בקרב הפלשתינאים ובעולם המוסלמי  -נגד "ועידת השלום האזורית" ,שיוזם הממשל
בוושינגטון ,בהשראתה של מזכירת המדינה  -נראה מאמר המערכת של עיתון
"הארץ" ביום שישי ,20.5.44 ,כמשקף את מאווייו ההזויים של כותב המאמר
התואמים את חלומותיו באספמיא של שמעון פרס על "מזרח תיכון חדש" ,אך
תלושים כליל מהמציאות שבה אנו חיים.
להלן כמה אמרות פנינים מאותו מאמר:
 "...ככל שמתקרב המועד המשוער של הוועידה האזורית שיזם נשיא ארצות הברית,
מתרבים הסימנים שהדרג המדיני הבכיר בישראל רוצה בהצלחת היוזמה .לשם כך
הם מוכנים לגעת (כותב המאמר מצביע על אהוד אלמרט ,חיים רימון וציפי לבני (
בסוגיות הסדר הקבע ובהן נושאים רגישים ,שמייסד מפלגת השלטון קדימה ,אריאל
שרון ,אסר להתקרב אליהם .יועצו הבכיר דב וייסגלס הסביר ,שתוכנית ההתנתקות
החד צדדית היא "הפורמלין" שנועד להבטיח ש"לא יהיה תהליך מדיני עם
הפלסטינים  ..." ...".התנאים החדשים בשטחים והיוזמה הערבית" ,ממשיך המאמר,
"אינם מרשים להנהגה להחמיץ הזדמנויות .הם מחייבים אותה לאומץ ויוזמה לשם
גיבוש הבנות ,שיביאו בהקדם להקמת מדינה פלסטינית ,להסדר סוגיית ירושלים
ופתרון בעיית הפליטים מחוץ לגבולות ישראל"...
"...השגת הבנה ישראלית-פלסטינית בנוגע לסוגיות הסדר הקבע עשויה להרחיב את
מסגרת הוועידה ולצרף אליה מדינת מפתח כסעודיה ומדינות ערביות נוספות ,שייתנו
ומסכם:
המאמר
כותב
מבטיח
העקרונות",
למסמך
נוסף
תוקף
" ראשי קדימה אינם צריכים להירתע מהביקורת שתוטח בהם מימין .יש להם מנדט
מהציבור (האמנם ?) ורוב פרלמנטרי מוצק לממש את התחייבותם לסיים את הכיבוש
ולהבטיח שישראל תישאר מדינה יהודית ודמוקרטית".
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מתי שותק כבוד הנשיא שמעון פרס
05.08.2007

פחות משלושה שבועות חלפו מכניסתו של שמעון פרס לארמון הנשיאות  -ולא עבר
יום ,מבלי שיצא באיזו הצהרה פוליטית חדשה בכל נושא שעל הפרק ,או שהזדמן לו
באקראי; בשבועיים הראשונים בלבד ,מאז היבחרו ,הספיק להתראיין לשלושים כלי
תקשורת ברחבי העולם ,וזהו רק אפס קצהו של לשונו הנטוי ...כזה הוא שמעון לכל
אורך מסלול חייו – הימים ששמו אינו מוזכר בכלי התקשורת (לטובה או לרעה) ,הם
הימים הקודרים ביותר בתולדותיו .אך היה יום אחד בשבוע שעבר ,שבו העדיף
הנשיא שמעון למלא את פיו מים.
היה זה ביום שני ,ה 34 -ליולי  , 2444היום שבו יצא שר הביטחון בהתקפת זעם ,נגד
המשתמטים משירות בצה"ל" .הגיע הזמן לחזור אל הימים ,שבהם לשרת בצה"ל היה
זכות וכבוד ,ולהשתמט היה כמו לשאת אות קין על מצח ,"...הכריז אהוד ברק.
והנשיא שמעון שמע – ושלא כדרכו ,ש ת ק.

הוא העדיף את בגדי השרד על פני המדים של צה"ל
הוא שתק ,כיוון שהוא עדיין נושא על מצחו את אות הקין של ההשתמטות משירות
בצה"ל ,האות שלא יימחה לעולם והמלווה אותו לכל אורך דרכו הפוליטית
" התחננתי לפניו להתגייס לשירות מקוצר ואפילו נכון הייתי לאפשר לו לעבור קורס
מיוחד לקצונה – אך הוא מיאן אפילו לדון בכך , "...סיפר לי רב אלוף חיים לסקוב,
הרמטכ"ל ה 2-של צה"ל ,באחד מראיונותיי עמו בשנות ה.64-
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על מלחמת הקוממיות השקיף פרס ממקום מושבו המרווח במטה הכללי שעל שפת
ימה של תל אביב; יחד עם עוד אחד עשר מבין עובדי המטה טיפס במאי  1905על גג
"הבית האדום" ,קיבל כרטיס מגויס (השמור עמו בגאווה עד היום) ,ובזה תמה
פארסת הגיוס שלו ועמה הפרק הצבאי בחייו.
הוא העדיף את בגדי השרד על פני המדים של צה"ל ,מה שלא הקנה לו כבוד
בעיניהם של רבים מקציני הפיקוד במלחמות ישראל ,ובראשם ,משה דיין ,שלא פעם
התייחס אליו בזלזול מופגן .אך מי שהגדיל מכולם להבין את טיבו היה יצחק רבין,
שבתוקף המסיבות" ,נאנס" לקבל אותו כשר ביטחון בממשלתו" .לא חשבתי ששמעון
פרס מתאים לתפקיד שר הביטחון ,משום שהוא מעולם לא שירת בצה"ל ...קיבלתי
אותו לתפקיד בלב כבד .זו הייתה טעות .ידעתי שאצטער עליה ואשלם את מלוא
המחיר" ,אמר.
דברי הביקורת החריפים ,שהשמיע לפני ימים אחדים שר הביטחון ,אהוד ברק ,על
הדה-לגיטימציה שזוכה לו השירות הצבאי בחברה הישראלית ,הסעירו את הציבור
ברחבי המדינה .עשרות חברים ב"פורום ההורים לשוויון בנטל" וארגונים נוספים ערכו
מסע אלונקות בלב תל אביב במחאה על תופעת ההשתמטות משירות צבאי .מירי
בראון מ"פורום הורים לשוויון" וממארגני המסע ,הסבירה ל , ynet-כי נתוני
ההשתמטות שפורסמו לאחרונה זעזעו אותה" .אנחנו ההורים מחנכים לנתינה והדבר
הזה פוגע בחוסן הלאומי ...לא ייתכן שמישהו עושה את העבודה  -בעוד שאחרים
מפתחים קריירה".
ומה על המשתמטים מצה"ל בנימוק של "מצפונם אמונתם" ?
את האצבע המאשימה מכוונים כמעט הכול אוטומטית לעבר חוק טל וועדת טל,
המשחררת אחוז ניכר מקרב הנוער הדתי משירות צבאי ,בנימוק ",שתורתם
אומנותם" .משום מה ,שוכחים שראשיתה של המסורת הפציפיסטית בתוככי החברה
היהודית בארץ נעוצה הרחק בשנות העשרים של המאה הקודמת ,בתנועת "ברית
שלום" ,שנוסדה ב.1922-
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נתן חופשי (אחד מחבריה הוותיקים) ,הקים ב 1904-את "אגודת סרבני המלחמה
מטעמי מצפון בארץ-ישראל" .מקרה הסירוב הראשון שזכה לתהודה ציבורית רבה
היה זה של אמנון זכרוני ,ב .1923-לאחר מאסרים חוזרים ונשנים ,פתח בסוף מאי
 1920בשביתת רעב; כשלושה שבועות לאחר מכן ,בעקבות עצומות ומכתבים
לשחרורו ,קוצר עונשו .הוא שירת כמה חודשים בהג"א ,ללא מדים ,עד ששוחרר מן
הצבא .והוא לא היה המקרה היחידי של סרבני הגיוס לצה"ל ,שלא על רקע דתי.
בדברי הביקורת של ברק על תופעת ההשתמטות משירות בצה"ל ,הוא תקף
בחריפות את "' הלגיטימציה לה זוכה תופעת ההשתמטות מכל קצוות החברה"  -החל
ממרצים באוניברסיטה...ועד למעצבי דעת קהל המקדמים ומפרסמים גיבורי תרבות
שהשתמטו מצה"ל" ...ברק היה יכול לפרט את שמותיהם של אלילי נוער שהשתמטו
משירות צבאי .למשל ,אושרי כהן ,המשחק את המ"פ ב"בופור" ,סרט שזכה בפרס,
אך לא שירת בצבא" ,כותב יואל מרקוס ביום שישי שעבר ב"הארץ" ,תחת הכותרת:
גט כריתות לחרדים" .אם ברק רוצה להיות באמת נאמן לקריאתו ,עליו לאזור עוז,
להתעמת עם החרדים ,לקרוא תיגר על חוק טל ולפעול לביטולו" ,מסכם מרקוס את
מאמרו " ,ממילא החרדים יתחברו בכל מצב למחנה הימני" ,הוא מרגיע את ברק .אף
מילה על המשתמטים הקלסיים " שמצפונם אמונתם" .הקל ביותר הוא לשוב ולהצביע
על החרדים כמקור הרעה החולה .האם שמעון פרס הוא פחות חשוב לציון מ"אליל
הנוער" ,אושרי כהן  -כדוגמה חיה לצעירי הדור ?
זוכרים את אמרתו הידועה של ג'ורג' ברנרד שו?
"אם נגזר עלינו לשמש דוגמה לילדינו – מוטב שהדבר ייעשה כאזהרה ולא כמופת".
הדוגמה המוחשית ביותר לכך היא ,ללא ספק ,נשיאה הנוכחי של מדינת ישראל,
שמעון פרס.
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סינדרום סטוקהולם  -ותסמונת קצב
05.07.2007

מן העיתונות" :מקורבי קצב פתחו בקמפיין של
ממש להכפשתן של המתלוננות נגדו .. .לכלי
התקשורת הוצעו מסמכים ובהם עדויות ,לכאורה,
אודות "אופיין המופקר" של המתלוננות,
בעיקר נגד השתיים המכונות א' מבית הנשיא וא'
ממשרד התיירות"...
הגדיל לעשות ערוץ  :2ביום שלישי 3 ,ביולי  2444העניק למשה קצב במה ומיקרופון,
לשוב ולהשמיע את גרסתו השחוקה" ,על היותו אבהי כלפי עובדות לשכתו ,חם
וידידותי ...ואלו גמלו לו בכפיות תודה וברשעות."...
וההכפשות אינן דולפות עוד אלא זורמות כאשד מים לכלי התקשורת:
"ארבע גרסאות לאותו אונס  -הסתירות בעדות נגד קצב ששכנעו את מזוז" זעקה
כותרתו הראשית של עיתון 'הארץ' ביום רביעי 0 ,ביולי  , 2444ומתחתיה" :א' ,עובדת
משרד התיירות ,שינתה את גרסתה בחקירותיה לפחות שלוש פעמים "...וכאן בא
תיאור מפורט של חקירתה במשטרה של המתלננת א' ,תיאור פורנוגראפי מדויק,
שלא היה מבייש שום צהובון בארץ ובעולם ,כמו שאלת החוקר המשטרתי" :האם
הייתה חדירה מלאה או לא...בין איבר המין שלך לאיבר המין שלו...האם הוא החדיר
את איבר מינו? כמה זמן זה נמשך?" ועוד שאלות מעין אלו ...ו -א' משיבה" :אני לא
יודעת ,אם זה שתי שניות או עשר...אני זוכרת את זה במעורפל...גם נראה לי שהוא
החדיר חצי...ואני הדפתי אותו ...באיזה שהוא שלב ,אין לך עוד כוח...מה זה ,שאני
אעיף אותו באיזו בעיטה וסטירה ,ומחר הוא יפטר אותי...אתה מבין?" היא שואלת
בייאוש את החוקר .אך זה ממשיך בשלו ,תוך שהוא מתאמץ שלא לדלג על שום פרט
צהוב במעשה האונס המוצהר.
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מזוז מוחק את אשמת האונס מכתב האישום
ומונע מהמתלוננות דיון משפטי הוגן באשמותיהן
לאחר כל אותה מסכת עינויים של חקירת המתלוננות ,שבה נאלצו להיחשף כאילו
במערומיהן לפני החוקר המשטרתי ,שבעבורן הוא גבר זר ,ולשוחח עמו על הפרטים
האינטימיים ביותר ,ששום אישה המכבדת עצמה לא תעשה זאת בפומבי (רבות
מהנאנסות מעדיפות לבלוע בדומייה את כאבן מאשר להיחשף)  -עדיין לא שוכנע מזוז
להגיש כתב אישום בנושא האונס" .מהראיות עולה שהייתה שם מערכת יחסים,
כנראה ,כולל יחסי מין" ,הוא מודה (גלובס  2ביולי " :)2444השאלה הקשה היא ,האם
היו אלה יחסי מין בהסכמה ,תוך ניצול יחסי מרות? ...אונס ? על אף אחת מהגרסאות
הללו לא הצלחנו לבסס תשתית ראייתית שמספיקה לכתב אישום "...הוא פוסק -
ומזכה את קצב מהספק ,בלי לתת סיכוי למתלוננות להוכיח את גרסתן בפני בית דין
מוסמך.
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הנפילים הנשכחים ונסורת החגבים
24.04.2007

למלחמת העצמאות ,בת השנה ומחצה,
שרובה ככולה ניטשה בחזית הערבית -
קדמה מלחמה ממושכת אחרת –
מלחמת השחרור מעול הקיסרות
הבריטית .במלחמה זו ,שנמשכה
כארבע וחצי שנים – מינואר  0122ועד
לחצות ליל ה 02 -במאי  - 0127ניהלו
קומץ של אנשי אצ"ל ולח"י ,גברים
ונשים נועזים ,מאבק עיקש נגד הממשל
בריטניה.
של
המנדטורי
שמות עולי הגרדום
באנדרטה לזכרו של דב גרונר רמת גן

מלחמה זו ,עטורת גבורה והקרבה ,טבולה בדם בסבל ובגרדומים  -נמחקה כליל
מספרי ההיסטוריה הממוסדים ,כאילו לא הייתה ולא נבראה .ומצב מביש זה נמשך
עד היום ולא השתנה גם עם חילופי השלטון :המורשת היחידה הנלמדת היא מורשת
הפלמ"ח וההגנה .עשרה גרדומים העמידו השלטונות הבריטים בארץ ישראל ועוד
שניים במצרים ,לשנים עשר לוחמי המחתרות של האצ"ל והלח"י  :שלמה בן יוסף,
אליהו בית צורי ,אליהו חכים ,דב גרונר ,מרדכי אלקחי ,יחיאל דרזנר ,אליעזר קשאני,
משה ברזאני ,מאיר פיינשטיין ,יעקב וייס ,אבשלום חביב ,מאיר נקר  -הי"ד.
שניים מהנידונים למוות :משה ברזאני ומאיר פיינשטיין שמו קץ לחייהם לפני מועד
הוצאתם להורג .גם אחד מאנשי" ההגנה" ,מרדכי שוורץ ,הוצא להורג בתלייה ,אך
אין מונים אותו עם עולי הגרדום – הוא רצח את חברו לאוהל ,שוטר ערבי ,כעניין
אישי ,וההגנה התנערה ממנו לחלוטין.
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כל דור רואה את בבואתו המשתקפת מראי תקופתו ושוכח שהוא אינו אלא תולדה של
קודמו ,של פעליו ,של מחדליו;

מה יודע הנוער של היום על לוחמי המחתרות של שנות ה ? 05 -
קשר השתיקה לזכרם של עולי הגרדום ולוחמי המחתרות נמשך בתקשורת ,בכנסת,
ובממשלות ישראל  29שנה לאחר כינון המדינה – ואין מוחה ואין פוצה פה .ומדובר
בממשלה ,שרוב חבריה שורשיהם בתנועה הלאומית הז'בוטינסקאית ,ובחלקם צאצאי
מנהיגי מחתרות האצ"ל והלח"י.

אף לא מילה על עולי הגרדום בתקשורת הממלכתית
שעות ארוכות צפיתי במסכי הטלוויזיה ביום הזיכרון הכללי לחללי מערכות ישראל
והאזנתי רב קשב לשידורים על האזכרות בבתי העלמין הצבאיים בכלי התקשורת
הממלכתיים .אף לא מילה אחת על עולי הגרדום וחללי לוחמי המחתרות.
בבוקר יום העצמאות האזנתי לראיון חוזר עם חיים חפר על שירי הפלמ"ח (תמיד
נעים לשוב ולשמוע את השירים שליוו אותנו במלחמת הקוממיות) ,אך היו גם שירים
אחרים ,שנוצרו בתאי המוות כשאיום הגרדום מרחף מעל לראשיהם של יוצריהם.
כך חיבר מיכאל אשבל את השיר ,שהפך להמנונם של לוחמי האצ"ל בתש"ח" ,היום
שרה הקטנה...עלי בריקאדות ניפגש "...ושיר אחר שחיברו מיכאל אשבל וחברו לתא
המוות ,יוסף שמחון ,ולהלן כמה שורות מתוכו:

"נגני  ,נגני לי גיטרה
הערב כה עצוב,
אולי אשיר אנוכי ,
על מה שלי אהוב"...
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מימין  :מיכאל אשבל (מייק) ז"ל ,משמאל יוסף שמחון ז"ל,
מתוך חוברת "קול החופש" בעריכת י .עברון ,יצאה לראשונה במאי 1904

רצה הגורל האכזר ומחבריהם של השירים הללו ,שניצלו ברגע האחרון מעמוד
התלייה בעקבות חטיפת קצינים בריטיים על ידי האצ"ל – ימצאו את מותם בצורה
טרגית :יוסף שמחון נהרג ב 1922-בתאונה עבודה קטלנית בנגב ,ומיכאל אשבל
(מייק) נפל שדוד מכדורי הבריטים ב 0-במאי  1904בפריצת חומות כלא עכו על ידי
האצ"ל – תוך שהוא מספיק להרחיק כמה מאות מטרים לעבר החופש הנכסף.
שירים אלה ועוד רבים אחרים שנוצרו בתנאי המחתרת לא הועלו מעולם לשידור בכלי
התקשורת הממלכתיים של מדינת ישראל .יתר על כן ,גם המנונו של האצ"ל "תגר על
כל מעצור ומיצר ,"...ההמנון הזה לא נשמע השנה ביום האזכרה ליד האנדרטה לדב
גרונר ברמת גן .הנימוק מפי נציג "ברית חיילי האצ"ל"  :הטקס הוא ממלכתי כללי ,גם
של ה"הגנה"...
כך משתלטת אט אט מורשת ההגנה והפלמ"ח על המעט שעדיין מייצג האצ"ל – את
פריצת כלא עכו הם כבר מייחסים לעצמם בסרט "אקסודוס" – ולא ירחק היום וליד
אנדרטת דב גרונר ישמיעו את המנון הפלמ"ח.
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שר הביטחון עסוק מאוד – נא לא להפריע
2/2/2444

בלשכתו של שר הביטחון בקריה שוררת
דומייה " .השר עסוק מאוד ,נא לא להפריע ." -
מלחששות הפקידות  .על שולחנו פרוסה מפת
ארץ ישראל ואצבעותיו משוטטות עליה
בעצבנות" .יותר לא ניתן לדחות את המבצע ",
הוא מהנהן בחצי קול" ,הם מפרשים את
האיפוק שלי כחולשה .בקרוב מאוד ייווכחו
לדעת מי זה עמיר פרץ ! ..נסראללה כבר יודע
– הגיע תורם להכיר אותי ".
אל החדר פוסעת בזהירות המזכירה ומושיטה לו גיליון נייר .
הוא מעיף בו מבט חטוף " :ציר פילדלפי הפך להיות מחילת ארנבות אחת גדולה
בכל הקשור למנהרות הנחפרות באזור ,"...הוא קורא .
"מה הקשקוש הזה ?" הוא שואל בקוצר רוח .
"ראש השב"כ ,יובל דיסקין ,בתדרוך עיתונאים לסיכום שנת  ,2446משיבה המזכירה .
"אז מה החידוש בכך? ארגוני הטרור הפלסטיניים עוסקים כל העת בחפירת מנהרות
"!הוא רוטן" ,בגלל זה צריך להפריע לי בתכנון המבצע החשוב"?
המזכירה מתנצלת ויוצאת חרש מהחדר.
שר הביטחון חוזר לשוטט באצבעותיו על פני המפה ,הפעם מנוי וגמור מצדי לעשות
זאת "...הוא ממלמל.
הדלת שוב נפתחת.
"מה עכשיו ?" הוא שואל בקוצר רוח .
"נעצרו פעילי חמאס ,שניסו לחטוף מתנחלים ליד רמאללה ...",מדווחת המזכירה .
"רמאללה !" הוא שואג .מה יש להם למתנחלים לחפש שם "!?
"צריך להעמיד אותם לדין ,רק צרות יש מהם "!
המזכירה אינה משה ממקומה " .זה עוד לא הכול" ,היא מגמגמת " ,כוחות צה"ל
חשפו ארבעה מטענים שהונחו סמוך לאביבים שבצפון ,וגורמי צבא מעריכים
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שהמטענים הונחו באחרונה על מנת לפגוע בכוחותינו "...
"מוקשים בגבול הצפון "! ?..מרעים השר בקולו  .הדבר הוא בתחום טיפולם של כוחות
יוניפי"ל ושל ממשלת לבנון...על פי הסכם הפסקת האש אנחנו מנועים מלטפל בכך !
תזכירי לי לשלוח להם מחאה חריפה ,כשאתפנה מביצוע התוכנית שאני עסוק בה ,
פינוי המאחזים הבלתי חוקיים  .ממשלת ישראל מחויבת להבטחתו של ראש
הממשלה הקודם ,אריאל שרון ,לממשל האמריקני ,לפנות את המאחזים הלא
חוקיים ...הבטחתי לשרת החוץ האמריקנית ,קונדוליסה רייס ,שאדאג אישית למילוי
ההבטחה הקדושה הזו של אריאל שרון  ,וכה יתן וכה יוסיף לי האל ,שאעשה זאת !
עמיר פרץ מבטיח – עמיר פרץ יקיים !" הלם בידו על השולחן.
ועד אז יכול הכול לחכות"!
"גם זה" ?
שאלה המזכירה ושלפה מכיסה גיליון מודפס חדש :
" היחידה הארצית לחקירות הונאה במשטרה פתחה בבדיקת מעורבותו של שר
הביטחון ,עמיר פרץ ,בקידום מסע הבחירות של אחותו ,פלורה שושן ,לראשות
מועצת מצפה רמון .החוקרים בודקים אם פרץ או מקורביו הבטיחו או יצרו את הרושם
שיפעלו לקידום נושאים שונים שנוגעים למצביעים אפשריים ,בתמורה לתמיכתם
בשושן .הבדיקה נפתחה לפני כמה שבועות ,בעקבות תלונה שהוגשה במשטרה"...
בחדר נפלה דממה כבדה.
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מדינה שאינה מסוגלת להעניק הגנה לחקלאיה
18.01.2007

מדינה שאינה מסוגלת להעניק
הגנה לחקלאיה אינה רשאית
לשלול מהם את זכות ההגנה
העצמית !

ביטחונם של החקלאים היהודים במדינת ישראל פָ חּות מאשר בתקופת השלטון
המנדטורי  .בעוד הבריטים הכירו בזכותם של המתיישבים החקלאיים להגן בכוח
הנשק על חייהם ועל רכושם  -נשללת מהם זכות זו במדינת ישראל.
בתקופת השלטון המנד טורי הבריטי המתיישבים החקלאיים הורשו לפתוח באש על
כל פורץ שחדר לתחומם ביום ובלילה .מאורעות  ,1936שהתפתחו לכדי מרד כולל
בשלטון הבריטי ,הפכו למבחן כוח מקיף ראשון בין היישוב היהודי ליישוב הערבי
במסגרת השלטון המנדאטורי.
המסגרת המובהקת לשיתוף פעולה זה הייתה הנוטרות ,אותו כוח שיטור של שוטרים
מוספים (גפירים ואחר-כך נוטרים) ,שנקרא Jewish Settlement Police
("משטרת היישובים העבריים") כוח זה צויד ואומן על-ידי הבריטים כדי לענות על
בעיות הביטחון הבוערות של היישובים היהודיים וצמח לממדים שהיה בהם כדי
להעניק הגנה חוקית לרוב היישובים החקלאיים בזמן ה"מאורעות" .באמצע יוני 1936
הגיע מספר הנוטרים העברים ל ,1,344-ואילו ביולי  1939הקיפה הנוטרות על כל
סוגיה כ 24,444-מבני היישוב .זאת ועוד :כבר מסוף מאי  1936הוחל בהגברת
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המשטרה המנדטורית ב"שוטרים מוספים" .תחילה גויסו שני סוגים :גפירים לובשי
מדים וחמושים ברובי ציד ,ששכרם שולם בידי יישובים ומוסדות; שוטרים מוספים
( ,)Supernumerary Policeלובשי מדים ,חמושים ברובה צבאי ,שנטלו שכרם
מהמשטרה .כן גויסו אזרחים-מתנדבים ,שלא קיבלו שכר ,וצוידו בנשק ובמדים ,או
בסרטי שרוול משטרתיים ,לשמירה במקום מגוריהם .אלה כונו "שוטרים מיוחדים"
( )Special Constablesאו "ספיישל פוליס" ( .).P. Sכך הוקם בהסכמה שבשתיקה
מצד השלטונות הבריטיים ,כוח מגן ליגאלי בחימושו ובאימוניו ,העשוי להתפתח
למיליציה של היישוב.
מאביב  1934ניתנה לנוטרים רשות לחרוג משדות היישובים בעת מרדף אחרי
כנופיות ושודדים .בנוסף הם נתנו ליווי ואבטחה לעובדים ,ובכלל זה סיוע בהקמת
יישובי חומה ומגדל .בקיץ  1934החלו השלטונות להתייחס אל הנוטרים המוצבים
ביישובים כגוף ייחודי" ,הגנת היישובים היהודיים" ( Jewish Settlement Defence.
 ,)J. S. Dשלאחר הכשרה למשימה יהיה מסוגל לאבטח את היישובים ואת המרחב
שביניהם.
ואילו במדינת ישראל של שנות ה- 2555-חקלאי ביישוב ספר המגן על רכושו
מועמד לדין כאחד הרוצחים הנקלים .
ארגון מגדלי הבקר פירסם נתונים על היקף גניבות הבקר בישראל :ב 2446-חל גידול
של  236%בגניבות הבקר לעומת  .2442מרבית הגניבות אירעו בדרום ,שם נגנבו
מעשרות רפתות ומאזורי מרעה  1,431ראשי בקר .הנזק לחקלאים נאמד ב 34-מיליון
שקל .אין כמעט חקלאי בישראל שאינו סובל מגניבות תכופות .לכל אזור תחום
גניבות אופייני אך ישנם מאפיינים כלל-ארציים .בגולן ,בגליל ,בעמק יזרעאל ובדרום
רבים מהקורבנות הם מגדלי צאן בקר; בשרון הקורבנות הם פרדסנים ומגדלי אבוקדו;
בכל הארץ נגנבות כוורות וציוד חקלאי כגון טרקטורים.
החקלאים נואשו מזה כבר מאוזלת ידה של המשטרה והחלו נוקטים בשיטות הגנה
שונות ומשונות :בקיבוצים בדרום למשל נחפרו תעלות ונבנו ביצורים של ממש סביב
החלקות .חיי החקלאים בפריפריה הפכו לגיהינום – טוען שר החקלאות ,שלום
שמחון ,התובע מהשר לביטחון פנים ,אבי דיכטר ,להפנות יותר משאבים וכוח אדם
למאבק בתופעה ההולכת ומחמירה .כמענה לגניבות הקים מג"ב ב 2442-את יחידות
"המרחב הכפרי" שתפקידן טיפול בגניבות חקלאיות ..למערך הצטרפו קציני הביטחון
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של היישובים ומתנדבים .אלא שבחודשים האחרונים ,לאחר שורת מקרי אלימות
קשים באזורי בילוי ,הוחלט במשרד לביטחון פנים ובמשטרה להסיט את מג"ב לערים
 מאבטחי האבוקדו בשרון הפכו למאבטחי המועדונים של נתניה" .עכשיו אין פהמשטרה .אין דין ואין דיין ,והמערב הפרוע חוגג" ,אמר וולק מרמת הכובש.
מנכ"ל ארגון מגדלי בקר לבשר ,חיים דיין ,אומר שהמגדלים מממנים בעצמם את
עלויות השמירה הגבוהות :מצלמות במעגל סגור ,כלבים ואזעקה .בארגון טוענים
שמרבית הבקר הגנוב מועבר תוך שעות ספורות לשטח הרשות .דיין טוען שהגנבים
מאורגנים ב"משפחות פשע" שאינן בוחלות בשום אמצעי .לפני כחודש ,ניסו אלמונים
להתנקש במגדל הבקר אמיר אנגל ממושב תל עדשים ,שהקים חוות בקר לבשר
בגליל .אנגל נפגע קשות בברכו ובידו.
מפקד מחוז הצפון לשעבר ,ניצב בדימוס אליק רון ,כיום חקלאי בתל עדשים ,אמר
ל"הארץ" שהמלחמה בגניבות כרוכה בשינוי סדר עדיפויות של הממשלה וגורמי
אכיפת החוק " .סדרי העדיפויות מעוותים ולכן חקלאים מרגישים מופקרים .למשטרה
אין אפשרות להציב שוטר בכל חווה ולכן יש צורך בהוספת יחידות ומשאבים" .לדבריו,
בצפון נערך ניסוי בהקמת יחידת מתנדבים" ,זו יחידת מילואים שתקבל הכשרה וציוד
מהמשטרה ותפעל לשמירה על המשקים".
על החוואי מהדרום אומר רון" ,אני לא מקבל את הטענות שלא צריך להעמיד לדין את
החוואי .מצד שני אני דוחה בתוקף את אלה שחרצו את דינו וקבעו שמדובר ברצח.
אני אומר שצריך להתחשב בנסיבות .המדינה לא נותנת שום הגנה לחוואי ,לביתו
ורכושו והוא נאלץ להתמודד עם מכת הפריצות לבד .הפעם הרעילו את הכלב ,יכול
להיות שבפעם הבאה יפגעו בו או בבנים שלו" .הניצב לשעבר רון מציע לשנות את
החוק ולא לא להעמיד לדין אדם שירה בפורץ" :גנב או פורץ צריך לשאת באחריות
ולקבל את עונשו ולא חשוב אם הוא יהודי או ערבי .עובדתית ,רוב הגנבים והפורצים
למשקי חקלאות הם בדווים" ,אמר רון .שר החקלאות לשעבר ,ח"כ ישראל כץ (ליכוד),
קרא ליועץ המשפטי מני מזוז לא להעמיד לדין את החוואי מהדרום .כץ הודיע שיגיש
הצעת חוק שתקבע שכל פעולה שמבצע אדם כנגד פורצים לביתו או לשטחו תיחשב
הגנה עצמית ,כפי שמקובל במדינות רבות בארה"ב .לדבריו" ,יש לשנות את המציאות
שבה אזרחי ישראל מרגישים מאוימים וחסרי ביטחון בבתיהם בעוד הפורצים והגנבים
מלגלגים בגלוי על רשויות החוק ופועלים באין מפריע".
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במדינת טקסס שבארה"ב מחמירים מאוד במה שנחשב "השגת גבול"
) .)Trespassingוכל החודר לתחום פרטי ב ל י ל ה מסכן את חייו וצפוי להיירות על
ידי בעל הנכס ,והפעולה תיחשב להגנה עצמית מובהקת והיורה שהגן על רכושו לא
יועמד בשל כך לדין .ואילו אצלנו :החוואי היורה ,שי דרומי ,שהגן על רכושו ואולי גם
על חייו ,לאחר שארבעה שודדים פרצו לחוותו ,הרגו את כלב השמירה שלו ,תוך כדי
ניסיונם לשדוד את צאנו  -נעצר לשישה ימים ויועמד לדין .
במהלך הדיון ציין רב פקד יוסי מכלוף ,קצין החקירות של תחנת 'משטרת העיירות',
כי "הנחישות שגילה דרומי ואופן הביצוע  -מעיד על כוונותיו .הראיות היו חד משמעיות
מהתחלה כדי להבין שמדובר ברצח"( .לא פחות ולא יותר !).
טענותיה של עורכת דינו של דרומי" ,כי שי לא צריך להיות חשוד ברצח או בכל עבירה
אחרת ,למעט החזקת הנשק "...נפלו על אוזניים אטומות" .שי היה החזית האחרונה
של הגנבים ,לאחר שהחזית הראשונה ,כלב השמירה ,הומת על ידי הגנבים ודרומי
היה המכשול האחרון והיחיד לפני ההשתלטות על החווה ",הסבירה לשווא.
"אני רוצה להאמין ,שהמדינה ,המשטרה והפרקליטות לא יהיו מנותקים מדעת הקהל
ומהמציאות בשטח" ,הביעה עו"ד סוזי ,את תקוותה( .לקט מתוך Y-NETוהעיתונות).
"המקרה בו ירה החוואי בפורץ ,מצריך בחינה מדוקדקת בטרם החלטה ,אם להעמידו
לדין "...כותב בעיתון "הארץ" המשפטן ,זאב סגל" :בדיקה זו לא תוכל להתעלם
מהירי ,אך לא תוכל להתעלם מהמציאות הנמשכת של פריצות אלימות .הירייה תוכל
להיחשב "אמצעי סביר" – ממשיך סגל  " -אם ייראה שבעל החווה סבר שהפורצים לא
יירתעו מאלימות ,אם יגלה התנגדות לגניבת רכושו .החוק מחמיר עם המתגונן
ופרשנות בית המשפט העליון מטילה על המתגונן עול הוכחה כבד ,כדי שיימצא פטור
מאחריות פלילית .נראה ,שהחוק מחייב עיון מחודש" ,הוא מסכם.
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חרפת ההבלגה והשלכותיה – מאז ועד עתה
30.12.2006

 27שנה לאחר כינונה של מדינת
ישראל  -גבולותיה פרוצים ,עריה
מופגזים יום אחר יום ,ללא תגובה,
באין מפריע ,וחרפת ה ה ב ל ג ה
של תקופת טרום המדינה ,מאומצת
מחדש על ידי שלטון תבוסתני,
בראשותו של אהוד אולמרט ,ראש
הממשלה הראשון ,שהעניק חסינות
רשמית לכנופיות המרצחים ואסר על
צה"ל להשיב אש לעברם.

מהצהרת בלפור לספר הלבן
ב 2-בנובמבר  1914הכריז מיניסטר החוץ הבריטי ,ארתור ג'יימס בלפור ,בגילוי דעת
רשמי ,כי " ממשלת בריטניה תראה בעין יפה הקמת בית יהודי לאומי בארץ ישראל
ותסייע כמיטב יכולתה להשגת מטרה זו" .גילוי הדעת ,שנשלח באיגרת לברון ליונל
רוטשלד ,יו"ר הפדרציה הציונית בבריטניה  -נודע ברבים כהצהרת בלפור ונכלל
במנדט שהעניק חבר הלאומים לבריטניה " ,לקיים בארץ ישראל משטר נאמנות
ולדאוג למימוש הצהרת בלפור".
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עד כמה שזה לא ייאמן :תחילה קידמו התושבים הערבים בברכה את שובם של
היהודים ,מתוך תקווה שהדבר ישפר את רמת חייהם הירודה; אולם הסתה פרועה
של גורמים פוליטיים מקומיים וזרים עשתה את שלה :במאי  1921פורצות מהומות
דמים .עשרות יהודים נרצחים באכזריות ביפו והמאורעות מתפשטים לכל חלקי הארץ.

קריעת עבר הירדן מארץ ישראל
תגובת הבריטים אופיינית למדיניות שנקטו לאורך כל תקופת שלטונם המנדטורי:
המובסים.
היהודים
חשבון
על
התוקפנים
הערבים
של
פיוסם
בעקבות מהומות הדמים של  1921מפרסם שר המושבות דאז ,וינסטון צ'רצ'יל ,ספר
לבן הקורע את עבר הירדן המזרחי מעל ארץ ישראל ,וב 16-בספטמבר 1922
מחליטה מועצת חבר הלאומים ,שפרטי המנדט הבריטי על הקמת בית לאומי יהודי
אינם חלים על עבר הירדן.

"ַאל ווַלָ ד ָאל מִ י ֵית" ומאורעות תרפ"ט
מעודדים מהצלחתם ומהתעלמות הממשל הבריטי מהמשך ההסתה וההתפרצויות –
החריפו הערבים את התפרעויותיהם נגד היהודים ,שהודבק להם הכינוי המשפילַ" ,אל
ווַלָד ָאל מִ י ֵית" (הילוד המת) .שרשרת מתמשכת של תקריות דמים מגיעות לשיאן
בליל תשעה באב תרפ"ט :בעוד היהודים נאספים ברחבת הכותל לקינה ולתפילה -
פורצים לעברם אלפי ערבים באלות ובסכינים ,מבריחים את המתפללים ומעלים ספרי
תורה באש.
היה זה אות הפתיחה למאורעות תרפ"ט ( ,)1929אשר במהלכן נהרגו  133יהודים,
נפצעו למעלה מ 344-ו 2% -מהיישוב (כ 5-אלפים) הפכו לפליטים חסרי כול.
מאורעות הדמים הקשים אך המחישו ביתר שאת את נקודות החולשה של כוח המגן
העברי ואת חסרונה של תגובה הולמת .תגובת הבריטים לא איחרה לבוא והלמה
להפליא את ציפיות הערבים :באוקטובר  1934פורסם ספר לבן שני ,בחתימת שר
המושבות דאז ,הלורד פספילד ,שקבע בעיקרו ,כי יש לצמצם את העלייה ואת
ההתיישבות היהודית ,כדי לפייס את הערבים.
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"עם האוכל בא התיאבון"
ככל שהתרבו הוויתורים הפוליטיים לערבים – כן הלך וגדל תאבונם.
ב 19-באפריל  1936פרצו מחדש מאורעות הדמים ,או "המרד" ,כפי שכונו על ידי
הערבים .הם החלו ברצח יהודים ביפו ותוך ימים אחדים התפשטו לכל הארץ .במקביל
הכריזו על שביתה כללית שאמורה היית להימשך עד למילוי כל דרישותיהם:
איסור על עלייה יהודית; איסור על מכירת קרקעות ליהודים; כינון ממשלה ייצוגית ,בה
יהיה רוב ערבי מוחלט.
הפיגועים כוונו הפעם הן נגד יהודים והן נגד הבריטים .הם כללו רצח מהמארב,
תקיפת דרכי תחבורה ,שריפת יערות ,הצתת שדות ,מיקוש ומארבים בדרכים .שלב
המהומות הראשון נמשך כחצי שנה (עד אוקטובר  )1936ועלה בחייהם של כ54-
יהודים ובפציעתם של כ . 044-במהלכו בוצעו למעלה מ 3444 -התקפת ופיגועים,
נעקרו כרבע מיליון עצים ,ונפגעו אלפי דונמים של שטחים חקלאיים.
פעולות האיבה נפסקו ברובן עד אוקטובר  ,1934תקופת פעילותה של "ועדת פיל",
שהוקמה לחקר המאורעות .ב 4-ביולי  1934עם פרסום מסקנותיה ,לחלוקת הארץ
בין שני העמים – חידשו הערבים את מעשי האיבה .אף כי ליהודים הוקצו פחות
מרבע שטחה של ארץ ישראל (כ 6444-קמ"ר) שיבותרו בין יפו לירושלים ,ב"מסדרון",
שיישאר בידי הבריטים  -דחו הערבים מכול וכול את ההצעה ,ולקראת סוף קיץ 1934
חזרו למאבק המזוין.

מדיניות ה ה ב ל ג ה נכנסת לתוקפה
שנת  1935הייתה שנת המאורעות הקשה ביותר מבחינת האבידות בנפש .בששת
החודשים האחרונים של  1935סבל היישוב היהודי מאבידות קשות מאוד (כ224-
הרוגים),יותר ממחצית חללי כל שלוש שנות המאורעות .בתקופה זו הגיע המרד
הערבי לשיאו ,הם הצליחו להשתלט כמעט על כל העיר העתיקה בירושלים ועל ערים
ערביות נוספות ,שמהן דחקו את הממשל הבריטי על שוטריו ופקידיו .פעילותן של
הכנופיות כוונה כנגד מתקני ממשל ,תחבורה יהודית ,יישובים חקלאיים ויהודים
בודדים ,ככל שהעלתה כוונת המרצחים.
ומה הייתה תגובת היישוב המאורגן על מוסדותיו למסע הטרור הרצחני חסר האבחנה
של הערבים :הכרזה על מדיניות ה ה ב ל ג ה .שיטת התגוננות "מתוחכמת" ,פרי
המצאה יהודית גלותית ,ששום אומה המכבדת עצמה לא הייתה מעלה על דעתה;
161

בניה נטבחים לעיני כול ,לאור היום ,אך היד האוחזת בנשק המגן מנועה מלחוץ על
ההדק ,משום שעליה "לשמור על טוהר הנשק "...ארגון ה"הגנה" קיבל עליו את צו
המוסדות ,אם כי חברים לא מעטים לא הסתירו את מורת רוחם מגישה עקלקלה זו
הבולמת תגובה ,לאחר רציחות שפלות .במהלך המאורעות ,שהלכו והחריפו ,ובלחץ
אנשי השורה  -אישרה ההנהגה המדינית ל"הגנה"" ,פגיעה בפוגע (בעת המעשה)
ותגובה אקטיבית מקומית במקרים חמורים".

שבירת ההבלגה על ידי האצ"ל
בסופו של דבר פקעה סבלנותם של חברי ארגון ב' (האצ"ל) ,שנמנו עם מסגרת
ה"הגנה" ,והם גמרו אומר לשבור את ה ה ב ל ג ה .את הביטוי לכך נתן דוד רזיאל
ביום  10בנובמבר ( 1934יום הראשון השחור ,כפי שכונה על ידי הערבים) ,באמצעות
סדרת פעולות תגמול נגד הערבים בירושלים .יום זה שימש נקודת מפנה ,והאצ"ל
אימץ את דרך התגמול כדרך המאבק להגשמת ציונית.
ברם ,מדיניות ה"הבלגה" המתמשכת של הנהגת היישוב במאורעות 1936-1939
התפרשה על ידי השלטון המנדטורי כאות של חולשה וגרמה נזק מדיני בל ישוער
למעמדו של היישוב היהודי בארץ .תגובתם נותרה עקבית כשהייתה :הבטחת
האינטרסים שלהם בתמיכתו של הצד החזק בסכסוך.
וכך בא לעולם ב 14-במאי  ,1939הספר הלבן השלישי ,שבו הודיע שר המושבות
דאז ,מלקולם מקדונלד רשמית ,על הקפאת המפעל הציוני ,צמצום דרסטי של העלייה
וקביעת תחום התיישבות יהודי קטן נתון לחסדי הרוב הערבי.
 25שנה לאחר כינונה של מדינת ישראל וקריעתו לגזרים של הספר הלבן  -מחזיר
אותנו אהוד אולמרט לאותה נקודה ,שממנה החלה מלחמתנו לעצמאות.
ולא זו בלבד :הערבים ,שהפכו למיעוט בארץ ישראל ,העזו לשוב ולהכריז נגדנו
מלחמת חורמה ,תחת הכינוי החדש" ,אינתיפאדה" .ואנו ,השבים ומצהירים,
שלרשותנו" ,הצבא החזק ביותר במזרח התיכון" – מגיבים בקול ענות חלושה,
מכריזים על "הפסקת אש חד צדדית" ומתחננים לפני ראשי כנופיית החמאס" :אנא
מכם ,הכירו בקיומה של מדינת ישראל ונהיה מוכנים לעוד ועוד ויתורים כואבים".
הנה למה שהגענו בתקופת שלטונם של שרון ושל ממלא מקומו ,אהוד אולמרט ,ואת
התוצאות של מדיניותם הקלוקלת נשלם כולנו.
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קונדוליסה רייס בכנס תמיכה בפלסטינים
13.10.2006

רייס

בכנס

תמיכה

קונדוליסה
בפלסטינים:
הפלסטינים הם המשכילים ,המוכשרים
והחרוצים בין עמי המזרח התיכון"!...
מבוכה בחוגי הממשל בארץ עקב
המדינה
מזכירת
של
הופעתה
האמריקנית בכנס "ארגון המשימה
האמריקני למען פלסטין" .בעוד שרים
וחברי כנסת מהקואליציה מתחמקים
מתגובה  -בולטת תגובתם החריפה של
אישי ציבור המבטאים את מורת רוחו
של הקהל הרחב.

יורם אטינגר ,ששימש ציר בדרגת שגריר לענייני הקונגרס בשגרירות ישראל
בוושינגטון בשנים  1992– 1959וקודם לכן ,קונסול כללי של ישראל בטקסס ב-
 - 1952-1955תוקף בחריפות את השקפת עולמה הפוליטית של קונדוליסה רייס,
כבת טיפוחיהם של ברנט סקאוקרופט ,וריצ'רד האס הפרו פלסטינים
פרופסור אפרים ענבר ,ראש החוג למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן ,טוען,
שרעיון "המדינה הפלסטינית" לצידה של ישראל ,מת זה כבר ושבק חיים אלא שאנשי
משרד החוץ האמריקני הנם האחרונים להכיר בכך.
בהופעה ראשונה לפני השדולה הפלסטינית של "ארגון המשימה האמריקני למען
פלסטין" בוושינגטון ,שבראשו עומד ד"ר זיאד אסלי ,התומך בהקמת מדינה
פלסטינית על בסיס קווי  ,'64הצהירה שרת החוץ של ארצות הברית ,קונדוליסה רייס,
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" כי לא יכולה להיות לאמריקה מורשת גדולה יותר מלהביא להקמת מדינה
פלסטינית ...ואני עצמי מחוייבת לכך."!...
ועוד אמרה ,כי העם הפלסטיני סבל והושפל זמן רב מדי וכי יש באפשרותו להעניק
רבות לקהילה הבינלאומית .הפלסטינים  -הכריזה  -הם המשכילים ,המוכשרים
והחרוצים בין עמי המזרח התיכון"!...
יורם אטינגר (בראיון ל"קול ישראל" (:)12.14.2446
להערכתי ,אין כאן שום הפתעה ,ביום מינוי ה ליועצת לביטחון לאומי על ידי הנשיא
בוש ,כבר אז טענתי ,שאין לצפות למשהו אחר מבן טיפוחיו של ברנט סקאוקרופט,
שהיה היועץ לביטחון לאומי של האבא בוש ונמנה על מבקריה החריפים ביותר של
ישראל בוושינגטון ונודע בתמיכתו הבלתי מסויגת בפלסטינים .ומה כבר ניתן היה
לצפות מקונדליסה רייס ,שרואה בריצ' רד האס את האורים והתומים לגבי המזרח
התיכון ,שהרי היא עצמה איננה מזרחנית .ואין לשכוח ,שרק לפני ימים ספורים אירח
ריצ'רד האס את נשיא איראן ,מחמוד אחמדיניג'אד ,במכון ,שהוא מהווה את מנהלו.
ריצ' רד האס גם היה הארכיטקט של העימות המפורסם ,בין הנשיא בוש האב ,לבן
יצחק שמיר.
אין גם לשכוח ,שקונדליסה רייס היא מזכירת מחלקת המדינה ולא עשתה כל מאמץ
להביא לשינוי בתפיסת העולם של מחלקת המדינה אלא השתלבה יפה בתוכה;
ותפיסת העולם של מחלקת המדינה האמריקנית אינה ספוגה ,כידוע ,אהדת יתר לעם
היהודי; בשנים  1904-1905התנגדה ,כזכור ,ל ה ק מ ת ה של מדינת ישראל.
להערתו של המראיין ,יעקב אחימאיר ,אם אין לפרש את התנהגותה של קונדליסה
רייס גם על הרקע האישי ,כבת למשפחה שחורה ,שראתה את האפליה הגזעית
באלבמה ואת מדיניות האפליה כלפי השחורים עד לשנות ה 64-המוקדמות ,כך
שאינה יכולה לנתק עצמה מהחוויה האישית הקשה הזו  -השיב אטינגר ,שלדעתו,
תפיסת עולם אישית ולא תפיסת עולם אתנית היא המניעה את קונדליסה רייס,
המאמינה שהנושא הפלסטיני הוא שורש הטרור האיסלמי האנטי אמריקני והמקור
לאי היציבות במזרח התיכון; כאילו קיים קשר בינו לבין הרדיקליות האיראנית או
ה"סדאמית" .היא מתעלמת מהעובדה ,שבשנים  1992-2444נהרגו עשרות
אמריקנים מהטרור הפלסטיני (שלא לדבר על ה 11-בספטמבר השחור) ,דווקא
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בתקופה ,שארצות הברית לחצה על ישראל וחיזרה אחרי הפלסטינים.
המראיין (אחימאיר) :האינך סבור ,שהגברת רייס רואה קשר בין המצב של
הפלסטינים לבין מצב השחורים בארצות הברית עד לשנות ה64-
של המאה הקודמת ?
אטינגר :אפילו כך ,האם זה מצדיק את אמרותיה" ,שלרשות הפלסטינית יש כל כך
הרבה לתרום לאנושות? איזו תרומה יש כאן מצידם :החינוך לשנאה? החינוך להפרת
התחייבויות? זריעת טרור חסר תקדים ,ללא אבחנה? ההתחברות לכוחות השחור
והרשע של צדאם  ,של איראן  -זוהי התרומה חסרת התקדים של הפלסטינים
לאנושות? זוהי השקפת עולם מוטעית ומטעה ,הנוגדת את השקפתן של מרבית
הציבור האמריקני ,שבניגוד לקונדליסה רייס איננו רואה בהקמת מדינה פלסטינית את
משאת נפשו  -סיכם יורם אטינגר.
פרופסור אפרים ענבר  -ראש החוג למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן ומנהל
מרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים  -בראיון לסוכנות הידיעות השמרנית
בוושינגטון (" : Com .crosswalk( cnsnews.com dailyרעיון המדינה הפלסטינית
מת ואין זה חשוב עד כמה הקהילה הבינלאומית תרצה בכך...ישנם בוושינגטון כאלה
המבינים שפתרון "שתי המדינות" שבק חיים ,אבל אנשי מחלקת המדינה יהיו
האחרונים שיקלטו זאת...הנשיא בוש כבר הגיע למסקנה ,שרעיון שתי המדינות מת...
ובאשר לגברת רייס ,שציינה את סיפור הצלחתה להגיע למעמדה כשרת החוץ ,יש
להזכיר לה  -אומר פרופסור ענבר  -שלא כמו הפלסטינים ,היא חיה בארצות הברית,
"ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות."...
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מזוז :ועדת הבדיקה הממשלתית
מנועה מלהמליץ על פיטורי רה"מ
19.09.2006

כך הבטיח לעצמו אהוד
אולמרט את חסינותו מלשאת
באחריות לכל מחדליו

כשפנה אהוד אולמרט אל היועץ המשפטי בבקשה לפרט לפניו את מהותן וסמכויותיהן
של ועדות החקירה שניתן לכונן בנושא מלחמת לבנון – הוא כבר החליט בלבו איזו
מהן תיפסל על הסף :ועדת חקירה ממלכתית ,שאת חבריה ואת סמכויותיה קובע בית
המשפט העליון ולא הממשלה שהוא עומד בראשה .על כל היתר ניתן להתפשר ,אך
לא על ועדת חקירה ממלכתית" ,שתשתק את המדינה ...תדחה את הפקת
הלקחים...תפורר את הצבא "...ועוד כהנה וכהנה "אסונות" שיתחוללו בעקבותיה .
והגדול מכולם (הס מלהזכיר) :סמכותה לחקור את ראש הממשלה בכבודו ובעצמו
ולהצביע ,במידת הצורך ,על אחריותו האישית למחדלים שבחקירתה .את זאת אהוד
אולמרט אינו יכול להרשות בשום פנים ואופן ,כי עבורו זוהי מלחמת הישרדות של
"להיות או לחדל" .ושום לחץ ציבורי לא יעזור כאן אלא אם כן ,ייכפה עליו הדבר על ידי
הכנסת .

"העקרונות והקריטריונים למעשינו נוצרים בתוכנו"
במאמרו רב ההשפעה ב, "1906 -אקזיסטנציאליזם הוא הומניזם ",קובע ז'אן פול
סארטר ,שהאדם הוא המחוקק של עצמו ,ובכל בחירה ובחירה הוא מחוקק מתוך
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חירות את ערכיו ומגדיר את עצמו ואת אישיותו  .והמסקנה  :האותנטיות של האדם
נקבעת בהתאם לעשייתו הציבורית שאותה הזולת יכול לשפוט .כדוגמה מוחשית הוא
מגולל לפנינו את המקרה הבא ,שאירע בצרפת הכבושה במלחמת העולם השנייה:
אחד מתלמידיו  -שאחיו הבכור נהרג בפלישה הגרמנית לצרפת ב 1904-ואביו הפך
למשתף פעולה עם הכובש הזר ,בעוד אימו שרויה בדיכאון ,ללא מקור מחיה -
התלבט קשות בין הרצון לנקום את מות אחיו ולהצטרף לצבא צרפת החופשית
בבריטניה ,או להישאר לצידה של אמו ,כמשענתה הכלכלית היחידה .ומה הגיוני יותר
במקרה מעין זה מלשאול בעצתו של הכומר? אלא שבאותה עיירה נמצאו שני
כמרים :האחד ידוע כמשתף פעולה עם הכובשים ,והשני  -מתומכיו הנלהבים של
הגנרל דה גול .עצם הבחירה מבין השניים  -קובע סארטר  -כבר מעידה על ההחלטה
שגמלה בלבו של אותו בחור ,וכל שחסרה לו הייתה רק הגושפנקא ,שאותה עמד
לקבל מאותו יועץ שאליו פנה .כי בסופו של דבר" ,העקרונות והקריטריונים למעשינו
נוצרים בתוכנו בלבד ואינם נגזרים משום מקור חיצוני לנו".

אהוד אולמרט החליט למנוע בכל כוחו הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית
"מדוע "?תוהה" הארץ" במאמרו הראשי ב ,12.9.2446 -ומשיב " :אין מנוס מלהסיק
מהתנהלותו ,שהוא מעדיף לבחור את חוקריו בעצמו .כל הסבר אחר אינו מתקבל על
הדעת .ההבדל העיקרי בין ועדת בדיקה ממשלתית בראשות שופט לבין ועדת חקירה
ממלכתית ,שגם בראשה עומד שופט ,הוא ,שאת החוקרים בוועדה הממשלתית
בוחרת הממשלה ,ואילו בוועדה הממלכתית עושה זאת בית המשפט העליון .גם אם
יוענקו לוועדת הבדיקה סמכויות הדומות לאלה של ועדת חקירה ממלכתית ,היא
ומסקנותיה לא יזכו לאמון הציבור .הואיל וראש הממשלה ושריו הם גם הנחקרים
הראשיים ,ועדה שנבחרה על ידם תהיה חשודה מראש...".
ברם ,הסיבה האמיתית להתעקשותו של אולמרט להקמתה של ועדת בדיקה
ממשלתית ולא ועדת חקירה ממלכתית ,כדרישת מרבית הציבור  -טמונה בעובדה,
שאת הוועדה הממשלתית ממנה הוא עצמו ומסקנותיה מוגשות לו ישירות ,והממשלה
אף רשאית לגנוז אותן .אך את הנקודה החשובה ביותר חשף אמש היועץ המשפטי,
מני מזוז ,בראיון לערוץ  14בטלוויזיה " :ועדת הבדיקה הממשלתית רשאית להמליץ
לפטר כל אחד מנחקריה ,כולל את שר הביטחון  -אך לא את ראש הממשלה ,שמינה
אותה ולו היא מחויבת להגיש את הדין וחשבון ".
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ועדה ממשלתית – תעודת הביטוח של אולמרט
כך הבטיח אהוד אולמרט את חסינותו המוחלטת מכל פגיעה במעמדו ,יהיו האשמות
שיועלו נגדו אשר יהיו ,והוא יוכל להמשיך להכריז בהתחסדות ובלי מורא" ,שכל
האחריות למלחמה ולתוצאותיה מוטלת עליו ".אך בכל הקשור למסקנות אישיות
משרשרת הכישלונות  -הוא יוסיף להצביע על האחרים .כל המעז להעלות את "רעיון
האימים" של ועדת חקירה ממלכתית ,מוצא עצמו מיד על ספסל הנאשמים  -החל
מבנימין נתניהו ,שאול מופז ועד למשה יעלון .רק אחד פטור ,כמובן ,מכל אחריות ,
אהוד אולמרט"  .אני אהיה ראש ממשלה ארבע שנים ואף יותר מזה" ,הוא מכריז
חגיגית" .הגיע הזמן שאנשים יבינו שאי אפשר כל שני וחמישי להחליף ממשלות "...
זוכרים את אריאל שרון ואת הכרזותיו ברוח זו שבוע לפני אשפוזו?
ממלא מקומו עושה כמיטב יכולתו לחקותו ,לפעמים עד כדי גיחוך .
הבעיה היא ,שאולמרט איננו שרון" .שרון ,לטוב או לרע ,היה מנהיג מוביל" ,כותב יואל
מרקוס ב 12.45.46-ב"הארץ" :אולמרט נכנס לנעליו ,בלי שהיו לו התכונות של
מנהיג ..הוא ניסה לדבר כמו צ'רצ'יל ,אך ביצבץ ממנו הצ'מברלין "....
זוכרים את נאומו המפוצץ של אולמרט בכנסת ב 14-ביולי ? 2446
" ישראל לא תסכים לחיות בצל איום הטילים או הרקטות נגד תושביה ! אזרחי ישראל,
יש רגעים בחייה של אומה ,שבהם היא מחויבת להביט אל המציאות נכוחה ולומר :עד
כאן ! ואני אומר לכולם :עד כאן ! "
במלאות חודשיים לאותו נאום צ'רצי'ליאני  -הכול כבר יודעים לאיזה "עד כאן" הגענו.
כדי להידמות לצ'רצ'יל ,מר אולמרט ,לא די לדקלם את נאומיו.
אחת המימרות המפורסמות שייוחסו לנשיא אברהם לינקולן הייתה:
"אתה יכול לרמות את כל האנשים חלק מהזמן  ,ואתה יכול לרמות חלק מהאנשים
כל הזמן  ,אך אי אפשר לרמות את כל האנשים כל הזמן".
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עורף ללא חזית -
על  33ימי עמידת הגבורה של ה"עורף "האזרחי
14.08.2006

למעלה מחודש ימים הלעיטו אותם בסיסמאות סרק ,באמרות פטריוטיות מנופחות על
"מלחמת אין ברירה" שגורלה מותנה בכושר עמידתם ,בחוסנו של "העורף" .והם
האמינו .האמינו לנאומיו המצוחצחים של רה"מ אולמרט (בסגנונו של צ'רצ'יל),
"על דם ,על יזע ועל דמעות" ,ובעיני רוחם כבר חזו בקצה המנהרה את אורו
המהבהב של הניצחון המובטח.
והם סבלו בשקט ,יום אחר יום ,לילה אחר לילה 33 ,ימים שחורים ולילות אפלים,
נחנקים במקלטים ,שאיש לא טרח להתאימם למלחמה מתמשכת ,סופגים את ברד
הטילים והרקטות ,מלקקים את פצעיהם ,קוברים את מתיהם ,ומייחלים לקרב
ההכרעה ,שישים קץ  ,אחת ולתמיד ,לסבלותיהם ,למטחי הקטיושות והטילים
המאיימים לא רק עליהם אלא גם על צאצאיהם לעתיד לבוא .לשם כך מוכנים היו
להמשיך לסבול עוד ועוד ,באורך רוח ,שעה אחר שעה – ימים וגם שבועות  -עד
שפתאום התגלה להם ,שאין בכלל קו חזית קדמי ,והם עורף ללא חזית .

קו החלוץ הקדמי  -החולים ,הקשישים והנכים
מקץ חודש ימים של סבלות אין קץ ,שבו הוליכו שולל למעלה ממיליון אזרחים
באמרות כנף נבובות ובקריאות עידוד מזויפות  -שממו יישובי הגליל וערי צפון הארץ
ממרבית אוכלוסייתם ,ונותרו רק מעוטי היכולת ,החולים ,הנכים  ,החלכאים והנדכאים
של כל הזמנים ,שידם אינה מזגת למלט נפשם דרומה :מתוך  25אלף תושביה של
נהרייה שרדו במקום אלפים בודדים ,מובסים ומרי נפש ,שהוסיפו לנהל את חייהם
בחרדה מתמדת ,וכמותם  -בכרמיאל ,בצפת ,בקריות וביישובי הצפון.
"במעלות למשל"  ,מספרת ל -Y-NETשרונה יקותיאל ,רכזת הצוות של יהדות
מתקדמת ,שיצאה להחיש עזרה לאותם אומללים" ,מצאנו מישהי שמחוברת לחמצן
ואינה יכולה אפילו לרדת למקלט ,כשהנכד שלה ,בן  11וחצי ,סועד אותה ...בדירה
אחרת ראינו אישה עיוורת  ...היו שנכנסתי אליהם והתחילו לבכות ...במקלט בו שוהה
משפחת עשור מצטופפים ,מזה שבועיים וחצי ,עשרים ושמונה ילדים ומבוגרים ...
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"אנחנו אנשים פשוטים ,לא ממש העשירון העליון ,ואני אומר שהילדים שלי הם
החיילים האמיתיים של המלחמה ,הם נלחמים בקו הראשון" ,אומר עשור .
זהו העורף שעליו נשענה הנהגת המדינה מזה למעלה משלושים ימים  ,במלחמה
שמעולם לא הוכרזה .והעורף הזה מוכן היה להמשיך ולהחזיק מעמד עוד חודש
ואפילו יותר ,מתוך אמונה עיוורת לאולמרט ,שבכך הוא מסייע ללוחמים בחזית
להכריע את המערכה ,וכדי שגבולה הצפוני של הארץ ישכון לבטח ומחזות אימים מעין
אלה לא ישובו ויפקדו את בניהם ואת נכדיהם בעתיד .
כך הם האמינו ,תושבי העורף ,וספגו בגבורה את מטחי הטילים והרקטות ,יום אחר
יום ,שעה אחר שעה ,ממתינים באורך רוח לאישור הדרג המדיני להרחבת הפעילות
הקרקעית בדרום לבנון ,כדי למגר אחת ולתמיד את איום הקטיושות ,שהפך את
חייהם לגיהינום .אולם האישור המיוחל התמהמה ,וכשזה ניתן סוף סוף ביום ה32-
למערכה ,היה זה לאחר שמועצת הביטחון הורתה על הפסקת הלחימה ,ושעון החול
הורה על השעה ה .12-פתאום נתגלתה להם האמת המרה :
במערכה הזו הם שימשו עורף ללא חזית.

מחנה חלוץ בלי מאסף
לפני  56שנה תמונת המצב הייתה הפוכה:
ב-א' באדר תר"פ ,חמישה ימים לפני הקרב על תל חי ,הגדיר יוסף חיים ברנר את
יישובי הצפון ואנשיהם ,כ"חזית בלי עורף"" ,מחנה חלוץ בלי מאסף"" .הייתה זו
תקופה .של "הסדר זמני; של מאבק על זכויות היסטוריות ועל גבולות כלכליים ובני-
הגנה ,של הששות מפני עימות גלוי עם הערבים ,של צורך להתחשב במה שיגידו
באמריקה ושל תלות בלעדית במעצמה אחת " ...מספר נקדימון רוגל בספרו,
"תל חי – חזית ללא עורף"" .בתוך אותו ערפל מדיני מצאו עצמן ארבע נקודות
עבריות – מטולה ,כפר גלעדי ,חמארה ותל חי  -בשטח-הפקר ,מחוץ לתחום ...בתנאי
התעבורה ,הקשר והתקשורת של הימים ההם התרחשו המאורעות הרחק מהגוף
העיקרי של היישוב ומתודעתו היום-יומית .לחזית הגליל לא היה עורף .ביישוב
ובמוסדותיו רבו ההיסוסים והמבוכה .היו שגרסו  ,שאין סיכוי למתי מעט המתיישבים
להחזיק מעמד מול אלפי הפורעים וכדי להצילם מטבח בטוח ,עליהם ל ה ת פ נ ו ת,
לעומתם ,טען בן גוריון " :אם נברח מפני הפורעים נצטרך לעזוב לא רק את הגליל
העליון אלא את כל ארץ ישראל "...אך כל ההצהרות המלחמתיות נותרו על הנייר .
ובעוד הפולמוס בהנהגת היישוב נמשך ללא תכלית  -החליטו המתיישבים על דעת
עצמם – מתוך חרדה לכבוד הלאומי ולאינטרסים המדיניים של היישוב  -שעמידתם
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בשטח הנה שליחות לאומית ולא רק הגנה על כמה יישובים ,וכי אסור לפנות שום
נקודת התיישבות" ...גמרנו אומר להישאר כאן ויהי מה – עד הנשימה האחרונה ועד
האיש האחרון."...

אריה שואג ובוכה – מי לא יירא
בי"א באדר תר"פ 1 ,במרץ 1924
עם בוקר ,ניטש הקרב .הערבים עלו
על תל חי במחנה כבד של רגלים
ורוכבים מזוינים .בחילופי האש
נהרג מפקד המקום ,יוסף
טרומפלדור ,האיש שהפך לאגדה
עוד בחייו ,ומילותיו האחרונות היו
"טוב למות בעד ארצנו" .יחד עמו
נהרגו חמישה מהמגנים – יעקב
טוקר ,שרה צ'יזיק ,דבורה דרכלר,
בנימין מונטר וזאב שרף .
בספרו "התיישבות בשנות מאבק"
העוסק באסטרטגיה היישובית
בטרם מדינה ,כתב אלחנן אורן:

"העמידה בתל-חי נתנה לבית הלאומי חל ק מן הגליל העליון :אלמלא התנפלות
הערבים עליה ,אולי הייתה אצבע הגליל על אדמותיה ומקורות המים שבה נשארת
בידי הצרפתים ואובדת לארץ-ישראל המנדטורית ולישראל העצמאית"...
חצר תל חי הפכה לאתר הנצחה ומוזיאון לתולדות ההתיישבות בגליל העליון.
בית העלמין הסמוך של מגני תל חי ומצבת "האריה השואג" מעל קברו של
טרומפלדור הפכו אתר זיכרון ,ומדי שנה בי" א באדר נערך במקום טקס זיכרון
ממלכתי למגני תל חי" .האריה השואג בכה אתמול" ,מקונן כעבור  56שנה לקרב
ההירואי של מגיני תל חי ,מרדכי חיימוביץ ב"מעריב" ( :)4.5.2446אני עומד ליד
האריה השואג ,מביט אל הגליל ממרום קומתו ,והגליל הזה הוא עכור ,מעונן
ומעורפל".
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היו זמנים:
כשאיראן פנתה לישראל לסייע לה בהפעלת הכור האטומי
30.05.2006

היו זמנים
כשאיראן פנתה לישראל
לסייע לה בהפעלת הכור
האטומי

לא ייאמן כי יסופר אך הדבר אירע במציאות של שנות השישים – משלחת פרסית
בראשותו של רקטור אוניברסיטת טהראן ,הפרופסור אזאד ,עשתה בישראל בבקשת
סיוע בהפעלת הכור האטומי באיראן.
" ניהלתי לאחרונה שיחות עם כמה גורמים בישראל בקשר לארגון משלחת מדעית
משלכם שתצא לאיראן לעזור לנו בהפעלת הכור האטומי...השיחות מתנהלות ברוח
טובה ואני מקווה ,שבימים הקרובים יצאו מספר פרופסורים ישראליים לטהראן",
הכריז הפרופסור ב 20-באוגוסט  1964בשיחה עם סופר עיתון "הבקר" דאז" :אתם
מבצעים כאן מלאכה נאה" ,הוסיף ,כשהוא טופח בחיבה על שכמו של העיתונאי
הישראלי " ,ואין לכם כלל מה להתבייש בעבודתכם המדעית לעומת הארצות
התרבותיות המפותחות ביותר ואילו היו לכם האמצעים הכספיים הדרושים ,יכולתם
להפתיע את העולם בתגליות חשובות ומעשיות"...
מדענים מסוגו של הפרופסור אזאד ,ששימש כנציגה הרשמי של ממשלת פרס בכל
הכנסים הבינלאומיים באותה תקופה ופירוש שמו בשפה הפרסית הוא' ,אדם חופשי'
מהווים כיום ,ללא ספק ,זן נדיר בין אנשי האקדמיה באיראן.
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לתשומת לב מבקר המדינה
25.02.2006

לתשומת לב מבקר המדינה:
רשות השידור הממלכתית  -או
המיקרופון הפרטי של אהוד אולמרט ?

מזה זמן מה שחוק איסור תעמולת הבחירות ברשות השידור נכנס לתוקפו ,וכשנציגה
של מפלגה ,מהמשתתפות בבחירות לכנסת ה ,14 -מנסה פה ושם ,לשרבב איזו
מילה של תעמולה ,תוך כדי ראיון אלקטרוני בענייני דיומא ,מיד גוער בו הקריין "אתה
גולש לתעמולת בחירות  "...אלו הם ,כמובן ,כללים החלים על בני תמותה רגילים ,אך
לא על שרים במפלגת השלטון; ועוד פחות מכך על אלה ,הממונים על רשות השידור.
והחריג יוצא הדופן מכולם הוא ,ללא ספק" ,ממלא מקום ראש הממשלה" ,אהוד
אולמרט ,שעל פי מספר התיקים המיניסטריאליים שהותיר בידו  -הוא זכאי לתואר
אלוף אלופי התיקים בכל ממשלות ישראל.

רשות השידור בכיסו של אולמרט
דבר זה מעניק לו את מרב הסמכויות בתחומי השלטון ,ובתקופת הביניים עד
לבחירות ,גם ללא פיקוח הכנסת.
מי מהכפופים לו ב ר ש ו ת ה ש י ד ו ר יעז להמרות את פיו או להתאונן ,כשעולה
הרצון מלפניו להשמיע את דברו ברדיו או בטלוויזיה הממלכתיים ?
וכך לדוגמה ,חדשות הבוקר של יום שישי 20 ,פברואר  ,2446ב"קול ישראל" שבים
ומתארים בהרחבה את שיחתו של מ"מ ראש הממשלה ,אהוד אולמרט ,עם המלך

143

עבדאללה ,ומבשרים "כי סוכם ששני האישים יוועדו אחרי הבחירות בישראל"...
( וזה בא ללמד על אמונתו העזה של מ"מ ראש הממשלה ,אולמרט ,שעד לאותו מועד
ייכון איתן כיסאו של המלך עבדאללה ,בסתירה להערכותיו של האלוף יאיר נווה ,אך
יותר מכך ,על ביטחונו שלו ,שלעת ההיא יעמוד הוא בראש ממשלת ישראל ...ואת
ההערכה הזו ,על מעמדו הבטוח של אולמרט כראש הממשלה לעתיד ,דאג "קול
ישראל" לשוב ו"לטפטף" ,לא כתעמולת בחירות ,חלילה ,אלא כהודעה מדינית
חשובה) .הידיעה חזרה וצוטטה ,גם ביומן הבוקר ,על ידי שמואל טל.
ואם לא די בכך ,דקות אחדות לאחר מכן ,משמיע לנו אריה גולן ,במסגרת "הבוקר
הזה" נאום פתטי ארוך ,של מ"מ ראש הממשלה ,אהוד אולמרט ,לפני העולים מחבר
העמים .הנאום רווי הסיסמאות " -הבהרתי לממשלת רוסיה ,שעם חמאס אין
מדברים" ,"...ננהל מאבק חורמה נגד הטרור"  -צוטט מילה במילה ,בקולו התקיף של
אולמרט ,והותיר ,ללא ספק ,את הרושם המקווה על המאזינים ,והרי הכול יודעים ,כי
"רק בקול ישראל הפרסום ברדיו עובד."...
אך כדרכו של פרסום יש לחזור עליו ,פעם אחר פעם ,כדי שייקלט היטב בתודעת
הציבור .ואכן ,כעבור דקות ספורות ,עדיין במסגרת "הבוקר הזה" מודיע לנו אריה
גולן ,שהגיע זמנה של "פינת הבחירות . "2446ומה שומעות אוזנינו? את קולו של
אולמרט מסביר לקהל דוברי הרוסית ,שמוצאו מברית המועצות (ושגם אביו וגם אמו
ילידי רוסיה) ,והמסקנה הטבעית המתבקשת" :אני אחד מכם" "!..אינני מעריץ גדול
של הצבא האדום" ,מכריז מי שמתיימר להיות ראש ממשלתה הבאה של ישראל,
"אבל אני מלא הערכה לגיבורים היהודים שלחמו בצבא האדום נגד הנאצים"...
והתשואות אינן בוששות.

מדוע הוא מתחמק מביצוע הרפורמה ברשות השידור
ב 12-באוקטובר  2442אישר הקבינט החברתי כלכלי את המלצות ועדת דינור
לרפורמה ברשות השידור ,והעיקריות שבהן ,מינוי מועצת שידור ציבורי ,שחבריה
ייבחרו על ידי ועדה בראשותו של שופט בדימוס ,ולא על ידי השר; מנכ"ל הרשות
ישמש עורך ראשי של השידור הציבורי וייבחר על ידי דירקטוריון ציבורי ( ולא על ידי
הממשלה) ,ומצבת כוח האדם תצומצם באופן משמעותי.
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מאז חלפו חמישה חודשים ושום דבר לא נעשה .רשות השידור מיטלטלת כספינה,
ללא קברניט ,ללא יו"ר ,ללא מנכ"ל ומליאה מכהנים ,כשיאיר אלוני מכהן כמנכ"ל
ז מ נ י  ,נתון לחסדיו של אולמרט ,ואין פוצה פה ומצפצף.
מצב מביך זה ,שבו שרויה רשות השידור הממלכתית ערב הבחירות לכנסת ה 14-נוח
מאוד למ"מ ראש הממשלה ואין פלא ,שאינו נוקף אצבע לשנותו" .מזה שנה וחצי מפר
אולמרט את החוק ביודעין ואינו ממנה מליאה או ועד מנהל" ,מאשים יו"ר אגודת 'זכות
הציבור לדעת' ,פרופסור א .פולק" .אין ביקורת בתקשורת כלפי 'קדימה' ,הוא טוען,
"כשבחרו את רשימת נציגי המפלגות לכנסת ,הפרשן הפוליטי של 'קול ישראל' ,חנן
קריסטל ,יצא מגדרו על ' הרשימה הנהדרת של ק ד י מ ה...אין מעלים שאלות בנושא
הדמוקרטיה או ניקיון הכפיים ,להיפך ,מציינים את הרשימה לשבח"...
"ואכן ,שימו לב ,מי מרכיב את תוכניות האקטואליה מזה שני עשורים לפחות" ,טוען
ד"ר גבי אביטל מחוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי :מיכה פרידמן ,רפי רשף,
אילנה דיין מגל"צ ,אריה גולן ,חיים זיסוביץ ,אסתי פרז ,גבי גזית ,עמיקם רוטמן,
והפרשן היחידי לענייני משפט הוא משה נגבי ,ולכלכלה ,חיים בן דור ,כשכמעט כל
אחד מהמצוינים לעיל שייך לאליטה שמאלנית אשכנזית חילונית...ורוח המערכת
טופחת יום אחר יום על פנינו :הגינות וחביבות כלפי אנשי השמאל,בוטות ונוקשות
כלפי אנשי הימין .וההרגשה הכוללת היא ,שאין ייצוג הולם (וזאת בלשון המעטה)
לדעות הימין ,הדתיים ,או לעולים החדשים ,מכל הפזורה.

תשלום אגרה לרשות קורסת הוא בזבוז משווע
מדוע על אזרחי המדינה ,שברובם המכריע ,אינם שבעי רצון מהשידורים ומדרך
ניהולם ,להוסיף ולממנם מכיסיהם הפרטיים ? מדוע במקומם של "כוכבי התקשורת"
השמאלניים הנצחיים ברשות השידור ,או לפחות לצדם ,לא יתפקדו לשם האיזון ,גם
"כוכבים" מחוגי הימין ,העולים ,ומקרב הדתיים ? עד מתי נוסיף לחזות מעל מסכי
הטלוויזיה ב"קריין הממלכתי" מזה  32שנה ,כאילו אין פנסיה ,אין מגישים וקריינים
אחרים בנמצא? מדוע חוששים מ"דם חדש" ברשות השידור ,המוסיפה להתנהל
באותה מתכונת שמרנית של 'ימי מפא"י העליזים' ?
תחלואיה של הרשות ,מקורם אינו רק בכישלון מינוים של המנהלים הבכירים שלה.
גם הצבתם של המנהלים שמתחתיהם נעשות בדרכים עלומות ,שלא לומר "לא
תקינות" ,ועליהם ייחד מבקר המדינה דו"ח חמור ביותר .קשרי משפחה ונוהגי "חבר
מביא חבר".
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ברשות-השידור ,הקורסת ,כתב מדיני ברדיו מתמנה למנהל "קול ישראל" מבלי
שהוכשר במסלולי הניהול החיוניים להצלחתו (רכז כתבים ,ראש מערכת ,מנהל
חטיבת החדשות); כתב חדשות-ערוץ  1בצפון הארץ הוקפץ ,ללא ניסיון ניהולי
משמעותי ,הישר לכורסת מנהל הטלוויזיה .כך לא מנהלים כלי תקשורת ציבורי
המעסיק אלפי עובדים.
המשימה הקשה ביותר בהליכי הבראתה של רשות-השידור היא מדיניות העסקת
העובדים .חשוב לדעת שהרשות נותרה למעשה כלי תקשורת יחידי בארץ שבו
מועסקים מרבית העובדים ,הן העיתונאים ,הן הטכנאים והן עובדי המשק והמינהל,
על פי הסכמים קיבוציים( .בכלי תקשורת אחרים ,מודפסים ואלקטרוניים ,מועסקים
העובדים בחוזים אישיים ).ההסכמים הקיבוציים נחתמו בין הנהלת הרשות לבין
אגודת העיתונאים והסתדרות העובדים.
ההסכמים הללו גרמו לסכסוכי עבודה רבים ברשות ,לעיצומים ולשיבושים .אך חמורה
מכול היא תופעת האבטלה ,הגלויה והסמויה (גם בערוץ  1וגם ב"קול ישראל").
עיתונאים שמיצו עצמם ואינם מועסקים בפועל ממשיכים לקבל שכר מלא ואין דרך
להיפרד מהם ,כיוון שהם מוגנים בחסות ההסכמים הקיבוציים.

לא ניתן לייעל את רשות השידור בלי לסגור אותה למספר חודשים
ולסיכום  -רשות-השידור אינה נחלתו של איש .לא של המנכ"ל ,לא של היו"ר ואפילו
לא של השר הממונה .החוק מגדיר אותה "שירות ממלכתי" ,וככזאת היא שייכת
למדינה ,לציבור כולו.
מומחים לא מעטים גורסים שלא ניתן יהיה לייעל ולהבריא את רשות-השידור אלא אם
יסגרו אותה לפרק זמן של כמה חודשים ,יפטרו את כל עובדיה ויפתחו אותה מחדש
במתכון יעיל ובריא ,כשהעובדים שיוחזרו יועסקו בחוזים אישיים.
כל זה הוא עתה חזון לעתיד .ועד להתגשמותו  -והרבה תלוי בתוצאות הבחירות ,מן
הראוי שמבקר המדינה יפקח עין בוחנת על הנעשה בימים אלה ברשות השידור וימנע
את הפיכתה לכלי שרת בידי הממשלה היוצאת בראשותו של ממלא המקום ,אהוד
אולמרט.
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לא אל ,לא מלך ,לא מנהיג
26.12.2005

ההלם שאחז בכתב עיתון "הארץ" ,יואל
מרקוס ,למראהו של שרון" ,מלך ישראל"
כהגדרתו" ,המשדר תמיד עוצמה" ,מובל
באלונקה לבית החולים כאחד האדם  -עורר
בו כמה מחשבות פילוסופיות עגומות,
והאחת מהן (מוזרה ככל שתהיה)" ,שגם
'מלך' ,כשרון ,אינו אלא בשר ודם"...

הדאגה לשלומ ו של הזולת לא הייתה עד כה מסימני ההיכר הבולטים אצל מרקוס,
ומקורה של החרדה הפתאומית לבריאותו של שרון מעורר יותר מסקרנות גרידא .וכך
הוא כותב ב 22.12.2442 -ב"הארץ" ,תחת הכותרת :מלך בשר ודם" :בין מתי מעט
המנהיגים החזקים ,שמצאו את עצמם בפרשת דרכים היסטורית בחיי עמיהם ,ניצב
גם שרון ,כמי שהוכיח שרק הוא יכול לעקור יישובים "...
הנה כי כן ,נפתרה החידה :לא הדאגה האנושית לשלומו של שרון מטרידה את הכתב
אלא החשש ,שמא לא יספיק להשלים עקירתם של עוד יישובים ולא יימצא לו עוד
מחליף "...הפתגם הציני ,שלפיו בתי הקברות מלאים באנשים שחשבו שאין להם
תחליף ,לא חל על שרון"  -מסביר מרקוס " -כי הוא נמנה עם מתי-מספר מנהיגים
אגדיים ,שכישוריהם ואישיותם הצטלבו בדיוק בעיתוי שבו עמיהם היו זקוקים לחזקים
ולמובילים כמותם .פרנקלין רוזוולט ,בחילוץ אמריקה מהמשבר הכלכלי של ,1929
וינסטון צ'רצ'יל ,במלחמת העולם השנייה ,שארל דה גול ,בפינוי אלג'יריה ,דוד בן
גוריון בהקמת מדינת ישראל ."...ואין לך דבר ציני יותר מלכרוך את שמו של שרון עם
שמותיהם של אותם מנהיגי עולם דגולים .במיוחד עם שלושת האחרונים – וינסטון
צ'רצ'יל ,שארל דה גול ודוד בן גוריון .
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בן גוריון התעלם מדרישתו של הנשיא טרומן לדחות בעשרה ימים את ההכרזה על
הקמתה של מדינת ישראל.
כשהקיש דוד בן גוריון בפטישו בערב שבת ,ה' באייר תש"ח ,בשעה  0:34אחה"צ
מעל במת מועצת העם במוזיאון תל אביב והכריז" ,קמה מדינת ישראל !" – רק
מעטים ידעו שהוא עשה זאת חרף אולטימטום אמריקני תקיף ,לדחות את ההכרזה
על הקמת המדינה ולהסכים לשביתת נשק בת עשרה ימים" .הם ישמידו אתכם !"
הזהיר שר החוץ האמריקני ,ג'ורג' מרשל ,את משה שרת" ,ואל תצפו לעזרה מארצות
הברית המזהירה אתכם מפני הסיכון החמור שאתם נוטלים על עצמכם"...
ערב יום הולדתו השמונים סיפר לי דוד בן גוריון בצריפו בשדה בוקר משהו מהלבטים
הכבדים שקיננו אז בלבו" :עוד בטרם אתא ליל ה 12-במאי כבר הסתכמו אבידותינו
בלמעלה מ 424-הרוגים מטובי לוחמינו...מרבית יחידותינו היו תשושות בעקבות
שישה שבועות של קרבות מרים ,לא היה בידינו אפילו טנק אחד ,מטוס בודד או אפילו
תותח שדה  ...היו אלה רגעי חרדה שכמות לא ידעתי בכל מהלך חיי...ב 12-בלילה
הודיעו לנו שצבאות ערב חצו את הגבול...היינו נטולי נשק...והם עלו עלינו מכל
עבר"...
ואף על פי כן – כשמחוגי הזמן הורו את שעת ההכרעה ,בן גוריון נמצא במקום
שהועידה לו ההיסטוריה ,מנהיג של אומה שעדיין לא קמה ,של מדינה שלא הייתה
קיימת ,ושום דבר בקולו ובפניו לא גילה את שהתרחש אז בלבו פנימה.
זה כוחו של מנהיג אמיתי.

דימויו של שרון לבן גוריון ולצ'רצ'יל חזון תעתועים
מעמד אנלוגי דומה היה כשוינסטון צ'רצ'יל ,בן ה ,62-ניצב ב 13.2.1904-על במת
בית הנבחרים האנגלי ,באחד הרגעים הקריטיים של העולם החופשי ,כשבריטניה
עמדה וגבה אל הקיר במלחמת הישרדות כמעט חסרת סיכוי ,ונשא את נאומו
המפורסם" :אין בידי להבטיח לכם דבר ,זולת דם ,זיעה ,סבל ודמעות ...אתם
שואלים ,מה היא הפוליטיקה שלנו? אומר לכם :זה לערוך מלחמה ,בים ,ביבשה
ובאוויר ,בכל עוצמתנו ,ובכל הכוח שאלוקים יעניק לנו  -אתם שואלים מה היא
מטרתנו? אשיב במילה אחת :ניצחון – ניצחון בכל מחיר !"
אשר לגנרל דה גול ,הזכור לטובה ,כ"מי שפינה את אלג'יריה" ,מן הראוי להזכיר,
שאלג'יריה לא הייתה אלא מושבה צרפתית כבושה מעבר לים ,ובטוחני ,שאפילו
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מרקוס אינו מעלה בדעתו ,שגנרל שארל דה גול היה מפנה ולו מילימטר אחד
מאדמתה של צרפת ,והאנלוגיה לשרון כאן היא פטפוט סרק.
מבין כל אותם אישים ,הדימוי לבן גוריון הוא המקומם ביותר.
לדמות את אריאל שרון ,אומר ההן לכל תכתיביו של הנשיא ג'ורג' בוש ,לדוד בן גוריון,
שההין לקרוא תגר על הנשיא טרומן והכריז על הקמתה של מדינת ישראל חרף
האולטימטום של שר החוץ האמריקני ,ג'ורג' מרשל  -יכול רק מי שחסר כל חוש
אבחנה בין כוח בונה ויוצר ,לכוח הרסני.
בימים הקשים ביותר ,ערב מלחמת העצמאות – הורה בן גוריון להקים אחד עשר
יישובים בדרום ובנגב ,ביניהם כפר דרום ברצועת עזה ,יישוב מבודד בסביבה
ערבית ,שהדף את כל ההתקפות של הצבא הסדיר המצרי ,עד להוראת פינויו ,לאחר
קרבות קשים ומרים ,ב 5-ביולי  .1905כפר דרום נכבש ושוקם מחדש במלחמת ששת
הימים  -רק כדי לשוב ולהיהרס ב 2442-בהוראתו של אריאל שרון.
בקיץ  ,1942שנה וחצי לפני מותו ,בראיון שהעניק לי בשדה בוקר ,שב בן גוריון והביע
את עמדתו הנחרצת נגד החזרת שטחים מיושבים" .יש הבדל גדול בין החזרת
שטחים שוממים ,לבין החזרת שטחים מיושבים" ,אמר" ,דבר אחד הוא להחזיר
מדבר ,ודבר אחר הוא להחזיר שטח מיושב על ידי יהודים  -אילו הייתה היום הסמכות
בידי ,אני לא הייתי פוקד על פירוק ההתיישבות היהודית בסיני"...
(ראה הראיון המלא ב"מזכר" ,בסוף הספר)
מן הראוי לזכור ,שהמדובר היה אז בכמה יישובים דלילים בלב המדבר ,קל וחומר מה
הייתה עמדתו של בן גוריון כיום לגבי פירוקם של גושי התיישבות פורחים ומאוכלסים
באלפי משפחות ברצועת עזה ובגוש קטיף.
בן גוריון דגל באסטרטגיה יישובית ,באזורים הנידחים ביותר ,כדי לאבטח ולשפר את
גבולות המדינה היהודית  -תוך שהוא מורה להגן על כל יישוב ויישוב ,מבודד ככל
שיהיה ,בכל האמצעים שעמדו לרשותו.
הוא לא היה פוקד לעולם להרוס יישוב יהודי פורח בארץ ישראל ,יהיו התנאים
המדיניים אשר יהיו .וכאן ההבדל המהותי המכריע בין שני האישים  -בין מי שנאבק
להנחיל לנו ערכים מוסריים לאומיים ,שמהם נגזרו רבות מהנורמות שעליהן חונכנו
ובשמן לחמנו  -לבין מי שבעט בהם ברגל גסה.
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שר הביטחון שאול מופז בפגישה מצומצמת
עם חברי "חטיבת המייסדים" בליכוד
26.10.2005

שרון טעה פעמיים:
בראשונה  -כשהסכים למשאל
מתפקדי הליכוד ,בשנייה -
כשלא שעה לדעתם

" שתי טעויות חמורות עשה שרון בנושא הנסיגה החד צדדית ,וגם הוא מודה בכך
היום :האחת - ,שהסכים למשאל בקרב מתפקדי הליכוד  ,תוך התחייבות לכבד את
תוצאותיו ,והשנייה – שלא שעה לתוצאות המשאל ולא כיבד את הבטחתו למלא
אחריה" – אמר שר הביטחון ,מר שאול מופז ,בפגישה מצומצמת עם פעילי ליכוד,
חברי מרכז "מגזר המייסדים" ,בראשותו של ז'ק לוי ,שנערכה בתל אביב ביום שני,
 20באוקטובר . 2442
"מלכתחילה" ,ציין מופז" ,התנגדתי למשאל הזה .הוא היה מיותר ואת דעתי זו לא
שיניתי ולא הסתרתי .ישראל היא מדינה דמוקרטית ,החלטות הממשלה כפופות
לאישור הכנסת בלבד ולא לאישורם של מתפקדי מפלגת השלטון .אולם למן הרגע
שראש הממשלה החליט על עריכת משאל כזה והצהיר פומבית שיקבל את הכרעתו –
לא הייתה עוד ברירה ,לדעתי ,אלא לעמוד בהבטחתו .אמרתי זאת גם לשרון' :עשית
שתי טעויות ,האחת שהסכמת למשאל ,והשנייה שלא שעית לדעת אנשי תנועתך'...
ושרון מודע לזה היום".
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המייסדים למופז :אתה תיזכר לדיראון כמי שעקר בפועל את גוש קטיף
בתשובה לדברי הביקורת הבוטים שהועלו נגדו מצד המשתתפים ,על תמיכתו
בהתנתקות החד צדדית ובעקירת אלפי מתיישבים יהודים מנחלותיהם ("אתה תירשם
בתודעה הלאומית כרמטכ"ל טוב ,אך תיזכר לדיראון כאיש המרכזי שעקר בפועל את
גוש קטיף על אלפי מתיישביו היהודים" ,הטיח בפניו ,ז'ק לוי) – חזר שר הביטחון
וטען ,שמבחינה ביטחונית לא ניתן היה להוסיף ולהחזיק לאורך זמן בכמה נקודות
יישוב מבודדות בתוך ים של מיליון וחצי פלסטינים ,באזור המאוכלס בצפיפות כה רבה
והשורץ חוליות טרור ,כך שבמוקדם או במאוחר היה עלינו לפנות את היישובים הללו
וכל יום נוסף רק היה מוסיף עוד קורבנות ,הן מקרב האזרחים והן מחיילי צה"ל.
שר הביטחון" :אתנגד בכל תוקף לנסיגות חד צדדיות נוספות ,זכותנו לרצף טריטוריאל
בין מעלה אדומים לירושלים כבר מיושמת בשטח" .יחד עם זאת ,הצהיר השר ,שלא
יהיו עוד נסיגות חד צדדיות דוגמת זו של גוש קטיף .ישראל תשמור על שלמות גושי
ההתיישבות הגדולים ביהודה ובשומרון ותפעל לחיזוקם – וזה כולל את אריאל ואת
בנותיה .לא ייעקרו יישובים בלתי חוקיים שנבנו בשטח עד שנת  2443וגם כאלה
שנבנו לאחר מכן ,לא יפונו בעתיד הקרוב" .נאבק על זכותנו לרצף טריטוריאלי בין
מעלה אדומים לירושלים" – אמר השר – "וכבר עתה נבנית בשטח תחנת משטרה
ואני פועל במקביל למתן אישורי בנייה נוספים ,כשהכוונה הסופית היא איחוד עם
ירושלים השלמה ,בירתו הנצחית של עם ישראל" .
"אני שב ומודיע" – הכריז מופז חגיגית – " שלא יהיו עוד נסיגות חד צדדיות נוספות
בשטח ,והדברים אמורים גם לגבי בקעת הירדן .אם הנושא יעלה על הפרק ,אתנגד
לכך בכל תוקף.ובכל פורום".
"שינויים בשטח"  -הוסיף – "ייתכנו רק בעקבות משא ומתן על הסדר הקבע ,אולם
בכל הסכם סופי עם הפלשתינאים חייבים יהיו להתקיים שלושה תנאים בסיסיים:
 מדינה יהודית דמוקרטית בעלת רוב יהודי מוחלט.
 גבולות קבועים ומוכרים בני הגנה.
 סיום מוצהר של הסכסוך בינינו לבין הפלשתינאים".
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התנגדתי להסכם פילדלפי ואינני שלם עמו גם עתה
בהתייחסו להסכם פילדלפי ,אמר מר מופז" :אין זה סוד ,שהתנגדתי בשעתו להסכם
פילדלפי וגם היום אינני שלם עמו .ולא כאן המקום לפרט .יחד עם זאת ,פריצת הציר
בימים הראשונים לא נבעה מאי כיבוד ההסכם על ידי שלטונות מצרים אלא מהביצוע
הלקוי בשטח  .שלא כנהוג אצלנו ,כשהדרג העליון מקבל החלטה היא גם מיושמת
מידית בשטח ,אצל המצרים חולף זמן ,לעתים שבועות ,עד שההוראה של הדרג
העליון מגיעה לדרגים הנמוכים יותר ומתבצעת בשטח ,הלכה למעשה .וזהו ,לדעתי,
מקור התקלה ,מסיבות טכניות ולא מדיניות.
בביקורי הקרוב במצרים  -אמר  -אני מתכוון לשוב ולשוחח עם הנשיא מובארק .על
דרך יישומו של ההסכם בשטח .

מצב העוני בישראל מוצא את ביטויו המוחשי גם בצה"ל
נושא אחר ,שהעלה השר מיוזמתו ,היה מצב העוני בישראל" .אני מודאג מאוד מכך",
אמר ,הדבר מורגש בצורה מוחשית גם בצה"ל  .חיילים רבים אינם יוצאים לחופשה
לבתיהם מחמת העוני .צה"ל מנפיק להם כרטיסי שהות בבתי הארחה בחופשה
ובשבתות .משרד הביטחון חילק כעשרים מיליון  ₪למשפחות החיילים הנצרכים .וזהו
מצב שיש לתת עליו את הדעת בדיונים על התקציב הבא .אסור לנו לאפשר לו
להימשך .נושא העוני חייב לעמוד בראש מעיינינו" ,סיים השר את דבריו.
בפגישה השתתפו תשעה חברי מרכז  -יו"ר חטיבת המייסדים ,ז'ק לוי ,משה ברלוי,
אטקס יהונתן ,סילצקי נפתלי ,עו"ד ליפקין חיים ,עו"ד דב מילמן ,איזיק רביב ,משה
דולגין ,יוסף עברון ויהודית עברון.
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קריסתה של מפלגת העבודה בהנהגתו של פרס
22.10.2005

קריסתה של מפלגת העבודה בהנהגתו
של פרס" :היו"ר הזמני" הפך את
מפלגתו ללוויין נצחי החג סביב שרון

מפלגת העבודה בראשותו של פרס ,ספינה טובעת המיטלטלת ללא הגה ,ללא מצפן,
ללא כיוון ,ללא מנהיג ,ולאיש מראשיה לא אכפת .בהנהגתו של פרס הפכה יורשתה
החוקית של מפא"י ההיסטורית ללוויין החג ,ללא תכלית ,סביב עגלתו של שרון .אין
לה מה להציע לבוחריה ,ומתפקדיה איבדו כל אמון בהנהגתה הנוכחית ומעדיפים את
שרון כשראש הממשלה הבאה על פניו של שמעון פרס ,שהפך בעיניהם לקריקטורה
מעוררת גיחוך .באורח פרדוכסאלי ,זוהי גם שאיפתו של פרס עצמו ,שאינו מגלה שום
נטייה לפרוש אי פעם מהקואליציה ,או לפתוח במסע הסברה והתארגנות ערב
הבחירות לכנסת הבאה .תוכניותיו מתמקדות סביב ציר אחד ,כיצד לשרוד בממשלה
לצידו של אריק שרון גם בכנסת ה - 14-אם לא באמצעות המפץ הגדול (הוא טרם
אמר נואש) ,כבר מוכן באמתחתו קלף נוסף :המערך" .אנחנו הולכים בידיים כנועות
לזרועותיו של אריק ודוחפים את פרס לכישלונו הגדול ביותר – "מזהיר בנימין בן
אליעזר לאוזניים אטומות .הכול מודעים לכך ,אך הייאוש במפלגת העבודה הוא כה
גדול  ,שהבחירות אינן מעוררות עוד תקווה כלשהי ונציגיה בממשלה נאבקים על כל
יום נוסף של הישרדות בשלטון ונתלים בכל תירוץ קלוש להצדיק את אי פרישתם
מהממשלה.
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בהתמודדות על הקדמת הפריימריז בליכוד – המפסיד העיקרי שמעון פרס
כשהכריז צחי הנגבי בשעת חצות של יום שני 26 ,בספטמבר , 2442על ניצחונו
הדחוק של אריק שרון על יריבו הראשי ,בנימין נתניהו  -הופנו כל הזרקורים אל שני
המתמודדים המרכזיים בביתני התערוכה בתל אביב ודילגו ,משום כך ,על צלליתו
המתחמקת של שחקן רפאים נוסף באותה מערכת בחירות חטופה ,האדם ה ש ל י ש
י ,שמאחורי הקלעים ,ו ה מ פ ס י ד ן העיקרי מאותה התמודדות ,שמעון פרס.
מ א ה ו א ר ב ע ה קולות בלבד הם שהפרידו בינו לבין התגשמותו של חלום המפץ
הגדול,
מפלטו הפוליטי האחרון של ה מ פ ס י ד ן הסדרתי .כל הסקרים ניבאו את ניצחונו של
נתניהו; צעירים ממפלגת העבודה וממטה הסכם ז'נבה ,בחולצות עם כתובות תמיכה
בנתניהו ובהקדמת הפריימריז ,נשלחו משעות הבוקר אל אזור הקלפיות ,ושאגות
העידוד שלהם" ,ביבי ! ביבי !" החרישו את האוזניים .במטה העבודה שפשף היו"ר
הזמני את ידיו בסיפוק .ואז ,שבה והדביקה אותו גם הפעם,הקללה הרודפת אותו כל
חייו  :מארת "הניצחון על הסף" .מ א ה ו א ר ב ע ה קולות מוטטו את כל מגדל
הקלפים של שמעון פרס .כך היה ב 1951-בבחירות לכנסת העשירית ,כשחצי אחוז
(פחות מעשרת אלפים קולות) הפרידו אותו מראשות הממשלה; כך היה ב,1996 -
בבחירות לכנסת ה , 10 -כשהפסיד לנתניהו בהפרש של אחוז אחד ( 09.2%מול
 .) 21.2%כך גם היה ב 23-בפברואר ( 1944בבחירות הפנימיות במרכז מפלגת
העבודה) ,כשרבין הביס אותו בהפרש של  01קולות .וכך לאורך כל הקריירה
הפוליטית רכש לעצמו את הכינוי של המפסידן הנצחי ,ה.LOSER -

העוני  -יישוב הגליל  -כל תירוץ יצלח לדבוק בכיסאות
חלום הבלהות של שמעון פרס הוא התסריט ,שבו יאלץ להתמודד במערכת הבחירות
הקרובה מול הליכוד בראשותו של אריק שרון .והסיוט הזה אינו מנת חלקו בלבד ,הוא
משותף לכל צמרת מפלגת העבודה בקואליציה הממשלתית .ככל שמתקרב מועד
הבחירות לכנסת הבאה ,כן גוברת שם הדאגה .לאחר תרועות הניצחון" ,שהליכוד
אימץ את דרכה" ,אין לה למפלגת העבודה מה להציע ,וכדברי עוזי בנימין ב"הארץ"
(" :)9.14.2442ראשי מפלגת עבודה ,שהזדרזו להודיע כי בדעתם להוסיף ולכהן
בממשלת שרון ,נדרשים להשיב :לשם מה ? איל ו יעדים מציגים הם לשנה הקרובה?
הסיסמה שכבר הספיקו לטבוע ' -במקום להוציא את עצמנו מהממשלה ,אנחנו רוצים
להוציא את העוני מהמדינה' – נשמעת מזויפת ,כפי שהיא ,אכן ,במקורה :העבודה
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הייתה שותפה ,לפחות ,בשנה האחרונה ,למדיניות הכלכלית הקשורה בשמו של
נתניהו .בדעתה גם לתת יד לאישור התקציב שהכין ,בעיקר הוא – כיצד אפוא תפטור
את המדינה ממצוקות הדלות והפערים החברתיים ?"
אכן ,שאלה לעניין .אך התשובה לכך פשוטה ביותר" :מצוקת הדלות והפערים
החברתיים בישראל" מעניינים את ראשי העבודה בקואליציה כשלג דאשתקד .מה
שחשוב בעיניהם – בעיקר בעיניו של היו"ר "הזמני -נצחי" הוא המשך ההישרדות
בשלטון  -לשם כך ,יהיה מוכן לבלוע כל צפרדע ,אפילו את לעגם של חבריו להנהגה,
על שסוף סוף "גילה את העוני בישראל" .אם תדמית ה"רובין הוד" אינה עולה יפה,
מה עם דיוקן החלוץ מיישב שממות הגליל ? "אם נפרוש מהקואליציה בדצמבר,
יפסיקו מיד את המשאבים לגליל ויפנו אותם לעבר ההתנחלויות "...עיפעף בעיניו
בהתחסדות אל מול העיתונאים.
וכמוהו כל חברי הקואליציה של מפלגתו – בלי הבדלי גיל או השקפה – כולל נציג
הדור הצעיר ,שר הפנים ,אופיר (פז) פינס ,שהצהיר חגיגית עם כניסתו לממשלה" ,כי
ה עבודה לא תישאר בקואליציה אלא עד לאחר ההינתקות "...זה היה כשההינתקות
נראתה חזון רחוק .כשהתרחיש הושלם מהר יותר משציפו  -מצאה עצמה העבודה
לפתע פתאום ,ערב הבחירות לכנסת ה , 14-חשופה במערומיה בזירה הפוליטית,
ללא מנהיג נבחר ,ללא מועד בטוח לפריימריז ,ללא ספר בוחרים מאושר ותוך
התכתשות פנימית חסרת תכלית ,ואם לא די בכך ,גם ללא כל תירוץ הגיוני להמשך
הישארותה בממשלה.

בן אליעזר :דוחפים את פרס להתמודדות כדי שיפסיד בבחירות
" הייאוש ממפלגת העבודה הוא כל כך גדול ,שהבחירות לא מעוררות תקווה כלשהי
לשינוי" ,הכריז לאחרונה השר ,מתן וילנאי ,המתמודד על ראשות המפלגה ,כשהוא
מציג את שמעון פרס ולצידו תמרור ,אין מוצא .על הפרסומים ,שפרס מוביל בסקרים,
העיר באירוניה" :אם כן ,למה להתרגש מהבחירות הפנימיות ,אשר מי שינצח בהן
יפסיד אחר כך לליכוד ? !" -כאן גם התשובה לתמיכתו המפתיעה של ברק במועמדותו
של פרס לראשות המפלגה  -המתכון הבטוח לתבוסתה של התנועה בבחירות
הקרובות לכנסת ונקמתו המתוקה בחברים שבעטו בו.
"מישהו החליט לוותר על ניצחון המפלגה בבחירות" – מגיב על כך בנימין בן אליעזר
ב YNET-ומאשים את חבריו בהנהגה בניסיון להפוך את יו"ר המפלגה הנוכחי ,השר
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שמעון פרס ,למריונטה ולפיקציה" .כל אחד ,משיקוליו הוא ,דוחף את פרס
להתמודדות ,כדי שיפסיד בבחירות ,ואז יתקיימו בחירות חדשות" ,טוען פואד.
" הצעירים חושבים שזאת הזדמנות פז להיפטר מדור הביניים ...הם יצרו אווירה של
'תנו לשמעון' ...נוצרה קונספירציה מטורפת לרסק את המפלגה ..אנחנו הולכים
בידיים כנועות לזרועות של אריק שרון ודוחפים את פרס לכישלונו הגדול ביותר ! פרס
חושב שהם דוחפים אותו כיוון שהם אוהבים אותו ? !" ,הוא שואל באירוניה,
"מה קרה לו? הפכו אותו לפיקציה ורוכבים לו על הגב."...
דרך תפקודו של היו"ר הזמני ואדישותו המוחלטת למתרחש בתנועה מעוררים מזה
זמן רב תמיהות אצל יריביו ותומכיו כאחד .אך לפרס לא אכפת וזה כלל לא "מזיז לו".
גם לא האפשרות ,כי הפריימריז לראשות התנועה עמדו על סף דחייה בפעם
השלישית בשל עתירתו של בנימין בן אליעזר לכלול בספר הבוחרים למעלה מ9444-
פריש.
שרה
בדימוס,
השופטת
ידי
על
שנפסלו
מתפקדים,
" הייתי שמח לשמוע על כך את דעתו של היו"ר הזמני ,שמעון פרס ,שמזה שנתיים
נוהג ,כאילו מצב העבודה אינו אחריותו ואינו מעניינו" ,הגיב בזעם מתן וילנאי .והחרה
החזיק אחריו ,מגיש העתירה ,פואד ,באזהרתו החוזרת" :המפלגה מתפרקת – ופרס
שותק...הוא מתנהג כאילו אין זו מפלגה שלו ,וכאילו אינו עומד בראשה"...

קיפאון המחשבה בגיל  38הצמיח לפרס רעיונות נפל מלפני  05שנה
בן אליעזר לא ידע ,אולי ,עד כמה קלע בול .מפלגת העבודה מעניינת את פרס כל עוד
יוכל להבטיח באמצעותה את המשך הישרדותו בצמרת השלטון .זאת ותו לא.
"התרגיל המסריח" הבא נכון היה מזה זמן באמתחתו :המפץ הגדול .הרעיון,
כשלעצמו ,איננו חדש .הניסיון הראשון ליישמו היה ב 29-ביוני  ,1962שעה שנטש את
מפלגת העבודה (מפא"י דאז) ויזם את הקמתה של רפ"י (רשימת פועלי ישראל)
בראשותו של דוד בן גוריון .הכישלון היה צורב .עשרה מנדטים ! זה כל שזכתה בו רפ"י
בבחירות לכנסת השישית (לעומת  02של המערך ו 26-של גח"ל) .תקוותו של פרס,
שהשם של בן גוריון ימשוך אליו את כל מצביעי מפא"י הפוטנציאליים ויסייע לו לטפס
לצמרת השלטון ,התבררה כחסרת שחר.
כעבור ארבעים שנה הוא מנסה שוב להחיות את רעיון הנפל ,הפעם עם שרון .לרגע
נדמה היה שהכול הולך למישרין .במוחו הקודח כבר ראה עצמו ניצב במסיבת
העיתונאים לצדו של אריק (עם לפיד או בלעדיו) ומכריז על הקמתה של המפלגה
החדשה ,שתלכד סביבה את בוחרי הליכוד והעבודה גם יחד.
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הניצחון כבר היה בכיס ,והנה באו  140קולות והכריעו לטובתו של שרון – וחלום
"המפץ הגדול" התנפץ לרסיסים .ומה הלאה ?
ה ל א ה  ? -למפלגת העבודה בראשותו של פרס אין הלאה.
בהנהגתו  -הפכה יורשתה החוקית של מפא"י ההיסטורית לגלגל שישי או שביעי
בעגלתו של אריאל שרון .היא קורסת לעיני כול ,ללא מצפן ,ללא כיוון ,ללא מנהיג,
ולאיש מראשיה כיום לא אכפת .הכול עסוקים שם במלחמת ההישרדות האישית
ונראה ,שגורל התנועה אינו מזיז להם כלל ,ופחות מכול ליו"ר הזמני .למפלגת
העבודה אין מה להציע לבוחריה ,והעומדים בראשה יודעים זאת ,וגם קהל מתפקדיה.
מה תימה ,אפוא ,שכמחצית ממתפקדיה סבורים" ,שאריאל שרון צריך להיות גם ראש
הממשלה הבא ולא יו"ר מפלגתם ,שמעון פרס ( "...סקר "הארץ".) 10.14.42 -
באופן פרדוקסאלי ,שמעון פרס מסכים עמם בכל לבו .כפי שצוין בתחילת המאמר,
לשמעון פרס אין שום נטייה להתמודד עם אריק שרון על ראשות הממשלה .לשם כך,
היה על העבודה לפרוש מהקואליציה ולפתוח במסע התארגנות אינטנסיבי לקראת
הבחירות הקרובות .לתסריט הזה אין זכר באמתחתו של היו"ר הזמני .כל תוכניותיו
סובבות סביב ציר אחד :כיצד לשרוד בממשלה לצידו של אריק שרון גם בכנסת ה;14-
אם לא באמצעות המפץ הגדול (פרס טרם אמר נואש) ,ישלוף מאמתחתו קלף נוסף:
המערך .המערך היה שמם של שני גושים פרלמנטריים ממפלגות השמאל.
המערך הראשון הוקם ב 19-במאי  1962בין מפא"י ואחדות העבודה ,לקראת
הבחירות לכנסת השישית וסימל ,למעשה ,את קיצה של אחדות העבודה כמפלגה
עצמאית( .כעבור שלוש שנים התמזגה סופית עם מפא"י ,שהסבה את שמה ,למפלגת
העבודה) .המערך השני הוקם ב 1969-בין מפלגת העבודה ,למפ"ם .הדבר הביא
להיחלשותה של מפ"ם ובסופו של דבר למחיקתה כמפלגה עצמאית .בבחירות לכנסת
 12התמודדה לבדה וזכתה ב 3-מנדטים בלבד ,מה שגרם בהמשך הקדנציהלאיחודה עם רץ ושינוי ולהקמתה של מרץ.
מוסר ההשכל מתולדות המערכים המפלגתיים בישראל בארבעים השנים האחרונות
מוביל למסקנה אחת :השותפות הקטנות חדלות להתקיים כמפלגות עצמאיות בסופו
של התהליך .גורל דומה צפוי למפלגת העבודה ,אם תעדיף מערך עם הליכוד
(אפשרות תיאורטית שכמעט ואיננה ניתנת ליישום) על פני הליכה עצמאית בבחירות
לכנסת הבאה.
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יפרשו רק אם יבעטו בהם
מבחינתו של פרס ,בן ה ,53-עתידה של מפלגת העבודה (אחריו) חדל מכבר לשמש
שיקול בהכרעותיו .מה שמניע את החלטותיו הוא המשך הישרדותו בשלטון .לשם כך,
ייצמד בכל מחיר לספסלי הממשלה ,לפחות ,עד אפריל  - 2446הסיבוב השני בין
נתניהו לשרון .לדעתו ,אין כל ערובה ששרון ישוב וינצח ,והמפץ הגדול יהיה אקטואלי
מתמיד .בנקודה זו ,לפחות ,אין לפרס שום ויכוח עם עמיתיו בקואליציה.
איש מהם אינו נוטה לוותר על כיסאו ,כדי לחזור לספסלי האופוזיציה – אל המדבר
הפוליטי הצחיח .הנימוק שלא לפרוש מהממשלה אינו חשוב; "יישוב הגליל"" ,המאבק
בעוני"" ,אם אפשר לצאת מהעוני בנובמבר  ,2442האם צריך לדחות זאת בשנה?!
"מה אני ,משוגע?" מגלגל פרס את עיניו השמיימה בהתחסדות ("הארץ" .)4.14.42 -
לא ,אין כאן שום טירוף דעת ,רק צביעות לשמה ,וכדברי מתן וילנאי במסיבת
העיתונאים ב" : 14.14.2442 -יושב שמעון פרס עשרות שנים בממשלות ופתאום
מגלה שיש עוני בארץ !?" אך מה לעשות – ? הרי היה עסוק ראשו ורובו בפתרון
מצוקות העוני של הפלסטינאים בעזה...

* כותב המאמר ,הסופר והעיתונאי יוסף עבו עברון ,חבר מרכז הליכוד ,שימש ,בין היתר ,כתב מדיני
של שבועון "מבט חדש" ,ביטאונה של רפ"י (הפלג האקטיביסטי שפרש ממפא"י בשנות השישים
בראשותו של בן גוריון) .הכיר מקרוב את שמעון פרס ואף כתב את הספר הראשון שפורסם אודותיו,
"ביום סגריר" (מאחורי הקלעים של מבצע סואץ .)1926
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שר האוצר בנימין נתניהו בעקבות פיגועי הטרור בבריטניה:
אירופה חייבת להתעורר !
11.07.2005

ביום חמישי שעבר ,דקות ספורות לפני
יציאתו של שר האוצר בנימין נתניהו
לכנס משקיעים גדול בסיטי של לונדון -
החרידו סדרת פיצוצים את בירת
בריטניה .הכנס נדחה .מזועזע מפיגועי
הטרור הרצחניים שפקדו את העם
הבריטי  -יוצא בנימין נתניהו בקריאה
ובאזהרה לעמי אירופה:

אם לא תעצרו את הטרור האסלאמי באיבו  -הוא לא יפסח על שום מדינה
ביבשת האירופית וכולכם עלולים להיות קורבנותיו.

האסלאם הרדיקאלי שואף להחזרת
שעון ההיסטוריה אחורה באלף שנים
על אירופה להתעורר  -מזהיר נתניהו  -צפירות האמבולנסים ששמעתי ברחובות
לונדון במהלך ביקור עבודה שם חידדו דבר אחד :אם לא יעצרו את הטרור האסלאמי
 הוא לא יפסח על אף אחד .מטרות התקפותיו אינן רק בעלות בריתה של ארצותהברית בעיראק ,כמו בריטניה וספרד ,אפילו לא אמריקה עצמה ואף לא ישראל,
מטרתו האמיתית היא לפגוע במערב כולו ולמוטט אותו ,ועמו את אורח חייו החופשי
והדמוקרטי .מולידו של טרור זה -האסלאם הרדיקאל-י שואף לממש פנטזיה מטורפת
של החזרת שעון ההיסטוריה אחורה באלף שנים .שיטתו היא אלימות רצחנית שאינה
יודעת גבולות ,תרתי משמע.
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אמרתי לא אחת בעבר ,שאם לא יובס טרור זה בעודו באיבו ,זו תהיה רק שאלה של
זמן עד שיכה בבירות אירופה.

הסירוב להיכנע לפחד הוא קו ההגנה הראשון של חברה חופשית
הנשק העיקרי של הטרור הוא הפחד ,ועל כן קו ההגנה הראשון של החברות
החופשיות הוא הסירוב להיכנע לפחד .התגובה הראשונה הנדרשת היא בדיוק זו
שנשמעה מפיו של ראש ממשלת בריטניה טוני בלייר ,שאמר לאחר הפיגועים שרוחה
של בריטניה לא תיפול מול מתקפת הטרור והיא תגבר על צימאון הדם של
הטרוריסטים .דברים דומים שמעתי אתמול מעמיתי ,שר האוצר גורדון בראון ,
כשהתקשרתי לחזקו ולעודדו.
מדינות המערב כולן ,לרבות הממשלות המרכזיות במערב אירופה ,חייבות להירתם
למאבק זה ולשים בצד כל שיקול אחר .עליהן לגלות נחישות במלחמה נגד ארגוני
הטרור והמשטרים הנותנים להם חסות ,בין אם מדובר בחסות אקטיבית ובין אם
מדובר בהתעלמות שמאפשרת לארגוני הרצח לפעול משטחן של מדינות אלה.

אין כאזרחי ישראל המבינים ללבם של אזרחי בריטניה מותקפי הטרור
מעל לכל ,על אזרחי המערב להבין שהם אינם מותקפים בגלל דבר מה שהם עושים ,
אלא בגלל מה שהם מייצגים בעצם קיומם כאזרחי חברות חופשיות .הקנאים
המוסלמים תמיד ימצאו תירוץ להתקפה הבאה ולקורבן הבא .אבל האמת היא
שהתקפותיהם נובעות מחוסר יכולתם להשלים עם קיומו והישגיו של העולם המודרני
,הפלורליסטי והחופשי.
באתי ללונדון כדי לגייס בה השקעות בישראל .מצאתי אותה המומה מהתקפות
הטרור ,אך נכונה להתגייס למאבק בו  .אמרתי לשר האוצר הבריטי ,גורדון בראון ,
שאם יש אנשים שמבינים מה שעובר היום על אזרחי בריטניה ,הרי אלה הם אזרחי
ישראל .גם אנו ספגנו התקפות טרור למכביר ,לא נכנענו להן והחזרנו מלחמה שערה .
בעבר גילו אזרחי האי הבריטי כוחות נפש עליונים כשהדפו את משטר הטרור הנאצי .
אני מקווה ומאמין שהם יתמכו בממשלתם בבואה להצטרף לחלק האמיץ של העולם
החופשי הנלחם את מלחמתם של בני האור בבני החושך.
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שמעון פרס האיש שמעודו לא שירת בצה"ל –
מנווט את אריאל שרון בנתיב האבדון של מדינת היהודים
30.06.2005














שמעון פרס ,שמעודו לא שירת בצה"ל ולא נטל חלק בקרבות מלחמות ישראל -
הפך יועץ אסטרטגי לאריאל שרון בפינוי יהודים בארץ ישראל.זו רק ההתחלה,
הוא מכריז" :טעות לומר שעזה תחילה ,זה עזה סוף...ההתנתקות היא בסה"כ
ההמשך של הסכם אוסלו"( .ראיון ל.)Y NET-
לפני ארבע שנים – מגלה פרס – ניהלתי משא ומתן עם אבו עלא  -בידיעתו
של אריק  .כשהגעתי להסכם עם אבו עלא ,אריק אמר לי ,שמע ,אני מסכים
עם כל מה שכתוב כאן .אני רק חולק על התאריכים שהצבת...
שמעון פרס הפך מורה דרך לפלסטינים מתחת לאפו של שרון  -מה שמסכם
שרון עם אבו-מאזן הופך פרס על פיו עם אבו דחלאן .מפלגת העבודה
בהנהגתו איבדה את צביונה הציוני ואת ערכיה הממלכתיים והפכה למפלגה
של מיעוטים ושמאלנים
כשנולדה לו נינה שמר זאת בסוד ,כדי "לא להדגיש את גילו המופלג".
מודל החיקוי שלו הוא בן גוריון ונושא הערצתו ,משה דיין ,שזלזל בו בפומבי.
תחביבו :משחקי מילים ריקים מתוכן  ,כמו" ,ג י ר ו ש  -ז ו ה צ ל ה"
"תרגיל מסריח" נוסח  2442שוב כשל – הפעם במפלגת העבודה
חשיפת הזיופים לקראת הפריימריס  -קללת הגורל המלווה את פרס לאורך כל
הקריירה הפוליטית שלו  -מ ס ף הניצחון אל נקודת ה ב ר א ש י ת
"היו"ר פרס" תופעה מוחשית לפתגם" ,שאין דבר קבוע יותר מ ה ז מ נ י

הוא לא שירת בצה"ל אפילו יום אחד.
לא השתתף בשום פעולה צבאית במלחמת השחרור
ואף לא באחת ממערכות ישראל .על מלחמת הקוממיות השקיף פרס ממקום מושבו
המרווח במטה הכללי שעל שפת ימה של תל אביב; יחד עם עוד אחד עשר מבין
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עובדי המטה טיפס במאי  1905על גג "הבית האדום" ,נשבע אמונים לצה"ל ,קיבל
כרטיס מגויס (השמור עמו בגאווה עד היום) ,ובזה תמה פארסת הגיוס של שמעון
פרס ועמה הפרק הצבאי בחייו.
לתמהים מקרב תומכיו הוא יודע לספר" ,שפעמיים ,במרוצת מלחמת השחרור ,ביקש
לעבור ליחידת שדה – ובקשותיו נדחו על ידי בן גוריון "...למרבה הפלא ,אין שום
מסמך המאשר זאת .אך נראה ,שנושא השתמטותו מהשירות בצה"ל מעיב לא מעט
על תדמיתו הפוליטית המושלמת  ,כפי שרוצה היה לשוותה בעיני עצמו ובעיני קהל
הבוחרים .בראיון עיתונאי עם כתבת ידיעות אחרונות ,אמירה לם ,ב 14-ביוני השנה,
הוא נזכר לספר ,שבין הדברים המעטים שהוא מצר עליהם היה סירובו להיענות
להצעתו של הרמטכ"ל הראשון ,יעקב דורי" ,לקבל דרגה של סגן אלוף" (סתם כך ,בלי
לשרת בכלל בצה"ל ,בתוקף שירותו כפקיד במשרד הביטחון .)...מאחר שר"א יעקב
דורי נפטר לפני  32שנה (ב ,)1943-העדות היחידה לכך היא זו של המספר...אך
מאלפת עוד יותר הסיבה לצערו של פרס על "שסירב לאותה הצעה" ,וכך הוא אומר
לכתבת המראיינת " :יכול להיות שבגלל שלא היו לי דרגות על הכתפיים חסרו לי מדי
פעם  14אלפים או  12אלף קולות "...הנה סוף סוף נפתרה חידת ה מ פ ס י ד ן
הנצחי בכל מערכת בחירות .חסרו לו רק דרגות הקצונה של צה"ל ל ה צ ט ע צ ע
בהן ,כדי לזכות במערכות הבחירות .עיטורי כבוד שברוב צניעותו "סירב לקבל"
כשהוצעו לו .שירות סדיר בצבא ככל אזרח במדינה לא עלה כלל בדעתו.

ממשלת שרון פועלת בשני ראשים
שמעון פרס ,השיל מעל פניו את המסכה הציונית האקטיביסטית שעטה בתחילת דרכו
ב"צעירי מפאי" .עיקר עיסוקו כיום של המשנה לראש הממשלה באיסוף כספים
ותרומות לשיקום הפלסטינים ו"גאולת" אדמות גוש קטיף מה"כובשים היהודים".
ב 11-למאי השנה ,בראיון חג ל Y-NET -מכריז פרס" :לא מבין את הקולות בישראל
שקוראים להרוס את בתי המתנחלים בעזה אחרי הפינוי...שירקדו על הגגות...מה
אכפת לנו"?...
ב 3-ביוני הוא מבשר על הקמת קרן שתסייע למאה אלף משפחות פלסטיניות
במצוקה"...כל משפחה פלסטינית תקבל מהקרן החדשה  144דולר לחודש"...
בעוד ראש הממשלה ,שרון ,מקיים מ געים עם אבו מאזן להריסת בתי המתנחלים על
ידי ישראל ולפינוי ההריסות על ידי הפלסטינים  -מנהל שמעון פרס דו שיח נפרד עם
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אבו דחלאן ,השר הפלסטיני לעניינים אזרחיים .רשמית" ,דנו השניים בנושא שיתוף
הפעולה האזרחי והכלכלי בין ישראל לרשות הפלסטינית" ,אך מיד לאחריה שב פרס
וקורא ,שלא להרוס את הבתים ולהותיר את חממות המתנחלים בשלמותן ,כדי שיוכלו
לסייע בפרנסתם של אלפי משפחות פלסטיניות .כמו כן ,הודיע "על נכונות לסייע
בפיתוח התיירות לאורך חוף רצועת עזה והציע להקים מסוף גבול חדש בין רצועת
עזה לרפיח ,כדי שישמש למעבר סחורות" ( .חדשות .)MSN
פרס "הבלתי נלאה" הפך מורה דרך לפלסטינים מתחת לאפו של שרון ,והללו לא
איחרו לקלוט את הרמז .לא חלפו מספר ימים מפגישת שרון-אבו מאזן ,ומוחמד
דחלאן (איש שיחו של פרס) מכריז חד משמעית" :לא נפנה את ההריסות .ישראל
צריכה לפנות את הריסות ההתנחלויות !" ונאמנו של פרס,השר חיים רימון ,אומר
ל" :YNET-כל הסוגיה לא ברורה כרגע...יש הסכם עקרוני ,אך בינתיים ,יש עוד הרבה
מכשולים בדרך ...הכול באוויר.. .קשה לי לראות לאן יפונו ההריסות בעזה ,ואם הן
יפונו אלינו – אז לא עשינו כלום" .המסקנה המתבקשת :לא להרוס את המבנים.
בלשכת ראש הממשלה ,לעומת זאת ,מסרו" ,כי הנושא סוכם חד משמעית בפגישת
שרון עם אבו מאזן" .אשרי המאמין.

המאבק המתמשך של "הצעיר הנצחי" ב"זקני" מפלגתו
בגיל  32ניהל פרס מאבק עיקש נגד הנהגת "הוותיקים" .הוא נמנה אז על קבוצת
"הצעירים הביצועיסטים" .יריביו לעת ההיא היו בגילאי ה : 24-64-פנחס ספיר (,)22
פנחס לבון ( ,)20אבא אבן (,)03לוי אשכול ( ,)63משה שרת (.)60
לעזרתו גייס אפילו את דה גול" :בניגוד לחבריי במפא"י" – העיר בציניות " -דה גול
סבור שגיל  64איננו הגיל ,שבו מתחילה תסיסת הנעורים כי אם הגיל שבו פורשים
מהחיים המדיניים."...
ההיסטוריה חוזרת על עצמה לעתים בצורה אירונית :בשנות ה 54-לחייו מנהל פרס
קרב מאסף נואש נגד אותם הגילאים .רק הדמויות התחלפו :עמרם מצנע ( ,)64אהוד
ברק ( ,)63מתן וילנאי ( ,)61עמיר פרץ ( ,)23בנימין בן אליעזר ( .)69הוא עצמו
"צעיר" בן  52מוסיף לדדות בביצה הפוליטית בדרכו המובסת אל פסגת השלטון.
הפעם לא כ"ביצועיסט מלחמתי" אלא באצטלא חדשה של "רודף שלום" המטיף
ל"מזרח תיכון חדש"" ,שמוכן אפילו לטאטא רחובות עבור השלום"" .הוא מזדקן
ועצבני ואי אפשר אפילו לדבר אתו" ,אומר פואד בן אליעזר" :הגיע זמנו לשבת בבית
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ומשם להעניק לנו את עצותיו ."...אפילו בנו ,יוני ,קורא" :אבא ,לך הביתה...די
מספיק...עשית את שלך ...הגיע הזמן שיכנסו צעירים יותר לפוליטיקה( "...מקומון –
זמן מעריב).

מודל החיקוי העיקרי שלו הוא בן גוריון ונושא הערצתו הנצחי – משה דיין
לאורך כל מסלול הקריירה הפוליטית שלו לא הגה שום רעיון מדיני מקורי משל עצמו.
הכול שאוב מאחרים ,חיקוי מתורגם למציאות הישראלית .בתום כל פגישה עם
אישיות מפורסמת בעולם הוא אץ לרשום ביומנו אילו רעיונות חדשים דלה מאותה
פגישה ,כדי לשוב ולהציגם כרעיונותיו המקוריים .מעת לעת הוא גם מחקה את דרך
התנהגותם ,את אופי תגובותיהם ,את צורת דיבורם של מדינאים מאנשי שיחו .לזמן
מה הוא אף סיגל לעצמו קול עמוק וצרוד כקולו של הנרי קיסינג'ר.
אולם מודל החיקוי העיקרי שלו היה ונותר ,דוד בן גוריון.
עוד במערכת סיני הראשונה ב – 1926 -שפרס היה מיוזמיה העיקריים  -דימה עצמו
בעיני רוחו ל י ו ר ש ו של בן גוריון ואף ציין ביומנו ,שאישיות צרפתית ידועה הצביעה
עליו בתור שכזה .ואכן ,בהופעותיו במרכז מפלגתו ובכנסת הוא מנסה מדי פעם
לחקות את קולו התקיף והנמרץ של בן גוריון ,כדי לשתק את יריביו ,אך כרגיל מעלה
חרס .חיש מהר למד ,שאולי ניתן לחקות את דרך דיבורו ואת תנועותיו של מורו ורבו,
אך לא את א י ש י ו ת ו .ושמעון פרס ,למרבה הצער ,איננו ולא יהיה דוד בן גוריון.
ושום הופעה קרקסית לא תשטה בציבור ,כי בחושו הבריא ידע תמיד להבחין בין מקור
לזיוף.
אם זקוק היה להוכחה ,קיבל אותה במרכז מפלגתו ,שעה שעלה על הבמה ,כדי
למחוק אחת ולתמיד את כינוי ה מ פ ס י ד ן שדבק בו (לאחר שחזר והפסיד בכל
מערכת בחירות – פנימית או חיצונית) וזעק בכל כוחו ,כשהוא מחקה כמיטב יכולתו
את קולו הרועם של בן גוריון" :האם אני 'לוזר' "? וחברי המרכז השיבו פה אחד" :כן!
כן !"
נושא הערצה אחר שלו היה משה דיין ,שאותו ניסה לחקות ,ככל שרק עלה בידו.
ביום השבעתו של דיין כשר החקלאות ,ב 14-בדצמבר  ,1929רשם שמעון פרס
ביומנו" :משה נראה חגיגי מאוד בחליפתו הכהה ,שעניבה אדומה מפארת אותה .הוא
יפה להפליא ואישיותו מתבלטת מחדש בנסיבות שונות לחלוטין"...
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"הגדר הטובה" בין ישראל ללבנון ב( 1942-שפרס כה הרבה להתפאר בה) לא הייתה
אלא חיקוי ,באיחור של שמונה שנים ,של "הגשרים הפתוחים" שהגה משה דיין ב-
.1964
"הוא אהב והעריץ את דיין כל השנים" ,כותב מתי גולן בספרו" ,פרס"" ,אולי משום
שדיין היה כל מה שהוא רצה להיות – ולא יכול" .דיין ,לעומת זאת ,רק לעתים
נדירות יצא להגנתו של פרס ,או אמר עליו מילה טובה .גם כאשר הזכיר אותו בדיבור
או בכתיבה היה זה כמי שכפאו שד".
ערב מלחמת ששת הימים לחם פרס כארי במסגרת רפ"י (רשימתו של בן גוריון
שהתפלגה ממפא"י) ,למינויו של דיין כשר ביטחון .כשהלחץ הציבורי עשה את שלו,
ודיין קיבל את תיק הביטחון – המתין פרס בדריכות לקריאה טלפונית ממשה לשמש
כסגנו" ,כשהצלצול בושש לבוא" ,סיפרה לי חברת הכנסת לשעבר ,חנה למדן" ,פנתה
משלחת עסקנים מרפ"י אל דיין לברר פשר "העיכוב" אלא שדיין השתיקם בבת יד:
הדבר אינו בא בחשבון...אל תעזו להעלות שוב את הנושא ,כדי לא לפגוע בכבודו של
שמעון."...

תחביבו :משחקי מילים ריקים מתוכן
הוא אוהב משחקי מלים ,לעתים עד כדי גיחוך .למטבעות הלשון" :חרות היא עבדות",
"מלחמה היא שלום" של ג'ורג' אורוול בספרו " – "1950נוספה ססמה חדשה מפיו של
שמעון פרס" :גירוש הוא הצלה" .בסיורו בקיבוצי עמק יזרעאל חלק המשנה לראש
הממשלה על ססמת המתנחלים" ,יהודי אינו מגרש יהודי"" ,זה איננו גירוש – טען -
אלא הצלה ...תוכנית ההתנתקות היא הזזת יהודים משטח לא ישראלי אל תוך מדינת
ישראל ,כדי להביא ביטחון ושלום לאזרחיה "...אתה הבנת זאת ,ברוך ? !
בדיון בהצעת החוק שאוסרת על עמיר פרץ לכהן במקביל כיו"ר ההסתדרות וכחבר
בכנסת – העלה שמעון פרס עוד אחד מרעיונותיו המבריקים " :לאסור במקביל גם על
שר האוצר להיות חבר כנסת "...הנימוק :שר האוצר שומר על ההון – ומזכיר
ההסתדרות שומר על העובדים .הדברים הוציאו מכליו את ח"כ יוסף לפיד " :זאת
האמירה המשונה ביותר שאי פעם שמעתי ,בדומה לכך ניתן לומר ,ששר הבריאות
מייצג את המחלות" ...
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הפגנת נוכחות חלק ממלחמת ההישרדות
ככל שהלכו וקרבו מועדי "ההתנתקות" ו"הפריימריס" – כן התרבו גם הופעותיו
התקשורתיות של שמעון פרס .בשבועות האחרונים – שעה שסבר ש"הפריימריס"
בעבודה הן מאחורי הדלת – לא עבר עליו יום בלי הכרזה חדשה ,בלי איזו אמירת כנף
"חכמה" .עפ"י רוב נמחקו הללו מהתודעה הציבורית תוך פחות מיממה ,אך למחרת

באו אחרות במקומן ,חדשות לבקרים; נואלות ככל שהיו  -היקנו לו פרסום של רגע.
וזאת הייתה המטרה :לא לפנות את הבמה הציבורית ,לשרוד...לשרוד בכל מחיר.
ביום ראשון  19ביוני השבוע ,מבשרים כלי התקשורת על פגישתו המיועדת של פרס
עם שרת החוץ האמריקנית ,הגב' קונדוליסה רייס .רשות השידור הממלכתית חוזרת
על ההודעה המשמחת כמעט מדי שעה .הפגישה עצמה הייתה בנאלית .פרס שב
והלין על מר גורלם של ערביי עזה ,אם ישראל לא תאפשר להם חופש תנועה של
אנשים וסחורות לאחר ההינתקות .השרה ,מצידה ,האזינה בנימוס .ואז ,בהברקה של
רגע ,מסונוור מהבזקי המצלמות ,עוצם פרס את עיניו ומרעיף נשיקה על לחיה של
השרה הנדהמת .כלי התקשורת עטים על המציאה :תמונה אחת תמיד שווה יותר
מאלף מלים.
למחרת – יום שני 24 ,ביוני  -פרס שוב בכותרות :חשיפת הזיופים  -בעיטה אל נקודת
הבראשית .מסע הפרסומת העצמי צבר תאוצה ,ואז – כרעם ביום בהיר – נחשפה
פרשת ה ז י ו פ י ם והופכת לו את כל הקערה על פיה .דו"ח הוועדה לבדיקת מפקד
המפלגה בראשות השופטת בדימוס ,שרה פריש ,העלה כי רבע מהמתפקדים
החדשים התפקדו בהליך לקוי" .מספר הטפסים הבלתי כשירים הוא בשיעור כה גבוה
עד כי לא ניתן בשלב זה לעשות שימוש בתוצאות המפקד" ,קבעה השופטת .המזכ"ל
החדש ,ח"כ איתן כבל ,הודיע כי ימליץ לדחות הפריימריס לבחירת יו"ר המפלגה
לחודשיים ,אך הדעה הרווחת היא שהפריימריס יידחו עד לאחר יישום תוכנית
ההתנתקות.
שמעון פרס ,שכבר ראה עצמו מכהן בסוף שבוע זה כיו"ר הנבחר הקבוע  -שוב ספג
את הבעיטה ,שהוא כה מורגל אליה" ,הבעיטה של הרגע האחרון" המחזירה אותו
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כשהוא על סף הניצחון  -אל נקודת המוצא ההתחלתית .אל ה ב ר א ש י ת .זהו סיוט
הרודף אותו לכל אורך מסלול חייו ,וב 1995-אף חיבר ספר בשם" ,בראשית חדשה".
לא אסכים לשום דחייה של הפריימריס  -הכריז באוזני חבריו .הוא תקף בחריפות את
קריאתו של כבל ואמר ,כי "אם הבחירות יידחו לכמה חודשים לא תהיה עוד
מפלגה "...כשהבין שלא יהיה עוד מנוס מדחייה ,הזדרז להבהיר" ,שמבחינתו ,די
בבדיקה בת עשרה ימים ,ולכן ,ניתן יהיה לערוך את הפריימריס בתוך שלושה
שבועות ."...למחרת – בעקבת הסערה הציבורית  -מיהר ליישר קו עם מזכ"ל
המפלגה והודיע ,כי הוא תומך במהלכיו ומוותר על דרישתו לקיים את הבחירות תוך
שבועיים ...וזאת ,כמובן " ,כדי לשמור על שלמות המפלגה ו ט ו ה ר ה מ י ד ו ת".

"תרגיל מסריח" נוסח 2550
אפס – הישנה כושי עורו ,נמר חברבורותיו ?
פרס ,אבי "התרגיל המסריח" של  ( 1994ניסיונו הכושל להקים ממשלת שמאל-חרדים
ב ר א ש ו ת ו ,מאחורי גבו של ראש הממשלה המכהן ,יצחק שמיר ,בעוד הוא משמש
שר באותה קואליציה)  -לא שכח ולא למד דבר.
אם מישהו זקוק היה להוכחה ,קיבל אותה בישיבת מרכז מפלגת העבודה ביום
ראשון 26 ,ביוני .2442
בעוד שמעון פרס חוזר ומצהיר בפומבי ,שהוא תומך ללא סייג בהצעתו של מזכ"ל
המפלגה לדחות את הפריימריס לזמן בלתי מוגבל (עד לבירור מושלם של פרשת
הזיופים) ,הצביעו אנשיו יחד עם מחנה פרץ נ ג ד דחיית ההתמודדות.
"שמעון פרס ,שלכאורה תמך בהצעת הדחייה" ,מציינת כתבת "ידיעות" נחמה דואק,
" פעל מאחורי הקלעים למען הצעת פרץ ,שכן הוא מעדיף בחירות כעת לאור היתרון
שמעניקים לו הסקרים ושעלול להיעלם ,אם ההתמודדות תידחה לחודשים אחדים".
פואד בן אליעזר ,שלאוזניו גונבה השמועה ,צעק לעבר פרס מעל הבמה" :קום תגיד,
אם אתה תומך ,כי אנשים שלך לא יודעים .בוא לא נחזור על התרגילים של  – '55או
שאתה תומך במזכ"ל ,או שלא !"
אגב ,מי שטבע בדיעבד את השם "התרגיל המסריח" היה יצחק רבין ,שטען" ,הבלוף
הזה וכל ההסתאבות שבאה לחיים הפוליטיים בישראל בניסיון להרכיב ממשלה צרה,
נכשל לא רק באופן טקטי אלא גם קונספטואלית."...
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לימים ,כשרבין שימש כראש הממשלה ופרס כשר הביטחון ,הפך הוא עצמו מטרה
לחתרנותו של פרס ,וכך כותב יצחק רבין ב"פנקס שירות" (עמ' " :)230הנחת היסוד
'המוצקה' ,שעליה ביסס חתרן בלתי-נלאה זה את אשליותיו הייתה ,שבינו לבין
ראשות הממשלה אין מחסום אלא יצחק רבין...די לו אפוא לסלק אותי מדרכו
ולהישבע את שבועת האמונים כראש הממשלה ...הלהיטות הזאת לא ידעה גבול,
הדחף הזה לא הכיר מגבלות' .הכול מותר'"...

שמעון פרס הוכחה חיה לפתגם -
אין לך דבר קבוע יותר מ ה ז מ נ י
לפני כשנתיים נבחר שמעון פרס ליושב ראש ז מ נ י של מפלגת העבודה ,כדי לשקמה
ולהכינה לקראת הפריימריס לבחירת יושב ראש קבוע שיובילה להתמודדות נגד
הליכוד ,תוך שהוא מצהיר ומבטיח ,שלא יציג את מועמדותו לתפקיד.
במקום את המפלגה שיקם פרס את עצמו ,כשהוא מתכחש במצח נחושה להבטחתו,
שלא להציג את מועמדותו בפריימריס .מפלגת העבודה בהנהגתו הולכת ומאבדת את
צביונה הציוני ואת ערכיה הממלכתיים והופכת למפלגה של מיעוטים ושמאלנים .בעוד
המיעוט הערבי הפך למחוז הגדול ביותר במפלגה ,כ 23-אלף (יותר מ – ) 22 %-ירד
מרחב התק"ם של הקיבוצים שהיווה לכל אורך הדרך את משענתה הציונית ממלכתית
של המפלגה – לכ 12 -אלף מתפקדים.
והנה באה פרשת הזיופים והגיע שלב השאלות הקשות .כותב אטילה שומפלבי
ב:Y NET-
"וישנן אין ספור שאלות אל היושב ראש ,שמעון פרס ,שטייל בעולם כאילו אין
מחר באירועים בינלאומיים של האינטרנציונאל הסוציאליסטי ,ואת ידו משך
כנשוך נחש מההתעסקות במפקד' .אני מועמד' ,היה אומר לעיתונאים' ,זה לא
יאה שאתעסק במפקד' .אלא שפרס שכח שלמפלגת העבודה לא היה מזכ"ל
עד לפני כשבוע ,ובהיעדר אחד שכזה ,האחריות על הנעשה במנגנון המפלגה
מוטלת על היושב ראש .פרס ,אגב ,היה זה שניסה למנוע במשך חודשים
ארוכים בחירת מזכ"ל חדש למפלגה ,והאמת המרה היא ,כי בשנתיים שבהן
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הוא היה אמור לנהל את המפלגה ,הוא ריסק את מנגנוניה ,הציג אוזלת יד
ואפשר לכל אחד לעשות במפלגה כבשלו"..
יש הסבורים ,שבכל מקרה – גם אם יידחו הפריימריס עד לאחר ההתנתקות  -יצליח
פרס בן ה 52 -המנוסה והתכסיסן להוסיף ולשמור על תארו ,יו"ר ז מ נ י של מפלגת
העבודה וגם יובילה ל מ פ ל ת ה הבאה בבחירות הקרובות ,שלפי כל התחזיות
יוקדמו לתחילת " .2446אין לך דבר קבוע יותר מ ה ז מ נ י "  -אומר הפתגם האנגלי.
ומי שהטביע אותו ראה בוודאי לנגד עיניו את דמותו של שמעון פרס.
ואם אכן ,כך יקרה  -לא נותר אלא לאחל זאת למפלגת העבודה ולסיים בפרפראזה
של פסוק ידוע מהמקרא :שמחו בשמעון פרס – וישמח שמעון פרס בכם.
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אריאל שרון " :בחלק זה של העולם -הצהרות ,הבטחות,
נאומים ,ואפילו הסכמים חתומים הנם חסרי משמעות.
רק למעשים יש ערך".
21.05.2005

בראיון המתפרסם בגיליון הקרוב של
שבועון ה"טיים" ,כשתמונתו של ראש
ממשלת ישראל מקשטת את עמוד
השער ,חוזר שרון על נימוקיו ואמרותיו
הידועים להצדקת תוכנית ההתנתקות:
"אני מוכן לפשרות מכאיבות ,אבל בדבר
אחד לא נתפשר :בביטחונם של אזרחי
ישראל ובביטחונה של המדינה  -כאן לא
יהיו כל פשרות לא עתה ולא בעתיד";

"קיים רק שלב אחד של ה ת נ ת ק ו ת  -לאחר מכן ,צריך יהיה לפתוח במשא ומתן
על יישום מפת הדרכים" ...לאורך כל הראיון ,המשתרע על חמישה עמודים  -אין שום
גילוי חדש ורק חזרה על אמרות וסיסמאות רדודות.
שאלה :האם אתה מתכנן לפרוש בעוד כשנתיים?
שרון :כל עוד יהיו זקוקים לי – אהיה נכון לשרת...אני צופה קדימה באופטימיות"...
שאלה :האם אתה מאמין ,שהגורל שימר אותך לאי אילו רגעים גדולים ?
שרון :לא הייתי מרחיק לכת עד כדי כך .הסתדרתי לשרוד ולהצליח.
את עיקר כוחי שאבתי מהעבודות החקלאיות בחווה ,משמירה בלילות על המטעים.
לדעתו ,של שרון (וגם זה אינו חדש) :הסכם אוסלו ,שנחתם על ידי ערפאת ויצחק רבין
ב 1993-היה השגיאה הגסה ביותר של ממשלה כלשהי בישראל ,בעקבותיו הגיעו
לכאן אלפי טרוריסטים חמושים.
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מהו הבסיס לזכויות העם היהודי על ארץ ישראל?
"הבעיה העיקרית בינינו לבין הערבים" ,קובע שרון " ,שהם אינם מוכנים להכיר
בזכותם ההיסטורית של היהודים להקים כאן את מדינתם.
באותו הקשר מעיר עדיאל מינץ ,מי שהיה מידידיו הקרובים של ראש הממשלה
בשנות ה 44-ומראשי המתיישבים ביש"ע" :בעוד מרבית המתנחלים הגיעו לכאן מתוך
אמונה עמוקה בזכויותיהם של היהודים על אדמתם ההיסטורית ושאבו את השראתם
מהתנ"ך  -שרון ,שאיננו דתי ,מסתכל על מפעל ההתיישבות מנקודת מבט אסטרטגית
גרידא ,וכשהגיע למסקנה שההתנחלויות מדללות את מקורותיה של המדינה ,מגרות
את הערבים ,ומזיקות למוניטין של ישראל בחו"ל – החל לשקול את הכדאיות
שבהחזקת כל ההתנחלויות" .שרון – מסכם מינץ באותו ראיון  -מרבה לדבר על
זכויותיו של הע ם ה י ה ו ד י  -אך הזכויות ההיסטוריות של עם ישראל על הארץ הזו
מעולם לא היו טבועות בלבו".
ה"-טיים" אף מצטט את דבריו של יוסי שריד (כמעט באותו הקשר)" :חשוב מאוד
התקדים שעקירת היישובים מבוצעת על ידי מי שמכונה 'אבי ההתנחלויות' – זה מאוד
יקל לעקור בבוא היום יישובים נוספים לעת הצורך".
על מידת המרירות והאכזבה משרון באגף הימני – מעיר ה"טיים"  -מספיק לשמוע את
עדיאל מינץ ,מראשי המתיישבים בגדה" :ב 1942-שעה שקבוצת מתנחלים ניסתה
לאתר נקודת התיישבות חדשה ,והמשטרה סילקה אותם מהשטח ,שרון ,שהיה אז
חבר כנסת חדש ,גער בשוטרים" :אינכם יכולים לעשות זאת ,אינכם יכולים לגרש
יהודים מעל אדמתם"...
בתוך כך ,מעלה ה"טיים" קוריוז מאלף :בסוף  2443לאחר שאולמרט העניק ראיון
לעיתון ישראלי וטען ,שיש לסגת ממרבית השטחים הכבושים ,טלפן אליו שרון ושאל:
"אהוד ,היכן אני תופס אותך ?"
"אני נמצא בביתי "...השיב אולמרט.
האם הבית שלך עדיין בידינו או שוויתרת עליו לפלסטינים ?" שאל.
ןאולם כשנפגשו מאוחר יותר בלשכתו של ראש הממשלה ,אמר שרון" :אני תומך בך
בכל  144האחוזים".
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הלוחם הוותיק ניצב כיום יותר בודד מאי פעם  -כותב ה"-טיים":
בידוד מאולץ על ידי הבועה הביטחונית ,שבתוכה הוא חי כיום ,ומביא לדוגמה ,אחת
מהופעותיו האחרונות בימי הזיכרון לחללי מערכות ישראל ,שבה עלה מספר אנשי
הביטחון על קהל הנאספים .רבים מ 204-אלף המתנחלים רואים את שרון כמי שבגד
בהם" .אלה האנשים שהוא אהב יותר מכול" ,מעיר אולמרט" ,והדבר מכאיב לו
מאוד"...
ההתנגדות לתוכנית ההינתקות של שרון בציבור הגיעה לרמה כזו – מעיר ה"טיים " -
שבמשאל שנערך לאחרונה ירד מספר התומכים בתוכנית ל - % 54לעומת 45 %
שנה קודם לכן ,ובחוגי הליכוד מביעים ספק רב ,אם המפלגה שלו תבחר בו כמועמדה
לראשות הממשלה בבחירות הקרובות .
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גם השנה  -סירוב לסקר את אזכרת עולי הגרדום בצפת
13.05.2005

חרף העצומה של חברי מרכז
הליכוד והפניות לשר אהוד
אולמרט ,מנהל הטלוויזיה מוטי
עדן עמד בסירובו גם השנה
לסקור את האזכרה הממלכתית
לעולי הגרדום בצפת

ראש העיר צפת ישי מימון :
מנחם בגין נוכח מדי שנה בטקסי האזכרה לעולי הגרדום בצפת והתמיד בכך בכל
תקופת כהונתו כראש הממשלה.
הם עלו לגרדום בחשכת הליל ,בלי וידוי ,בלי פרידה ממשפחותיהם ,בודדים לגורלם -
והבדידות המזהרת עוטפת אותם גם היום .הם נטמנו כאן כ"פורשים" (הכינוי
שהדביקו להם מוסדות היישוב המאורגן) ,ובמלאות  24שנים למדינת ישראל – עדיין
שרויים הם בבדידות מזהרת ,כ"פורשים ".
בבית העלמין העתיק בצפת ,עיר הקבלה אפופת המסתורין ,למרגלות הרי הגליל,
ערש המרד נגד הרומאים בתקופת הבית השני – נחים דוממים (כמה סמלי !) שבעה
הרוגי המלכות בדורנו – דב גרונר ,מרדכי אלקחי ,יחיאל דרזנר ,אליעזר קשאני,
יעקב וייס ,אבשלום חביב ,מאיר נקר .מאות בני משפחה ,ותיקי לוחמי המחתרות,
בנים ,נכדים ונינים – שרכו דרכם לאט במורד התלול אל עבר קברות יקיריהם ,גיבורי
האומה ,חלוצי מלחמת השחרור ,שהקריבו את חייהם הצעירים לעולה על מזבח
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תקומתה של מלכות ישראל .ראש הממשלה לא טרח לכתת את רגליו אל חלקת עולי
הגרדום בצפת ,וכמוהו גם שום שר של ממשלת הליכוד ,ושום נציג של התקשורת
הארצית או האזורית ,מנהל הטלוויזיה הממלכתית ,מוטי עדן ,החליט שעולי הגרדום
הטמונים בצפת אינם זכאים לסיקור.
הם עלו לגרדום בחשכת הליל ,בלי וידוי ,בלי פרידה ממשפחותיהם ,בודדים לגורלם -
והבדידות המזהרת עוטפת אותם גם היום .הם נטמנו כאן כ"פורשים" (הכינוי
שהדביקו להם מוסדות היישוב המאורגן) ,ובמלאות  24שנים למדינת ישראל – עדיין
שרויים הם בבדידות מזהרת ,כ"פורשים".
עמים בונים מיתוסים שלמים סביב גיבוריהם ושואבים מהם עידוד והשראה לדורות.
ואילו אצלנו  ? -עושים הכול ,כדי למחוק את זכרם מהתודעה הציבורית ומדפי
ההיסטוריה .החרפה הצורבת היא שהמחדל הלאומי המביש הזה נמשך בתקופת
שלטון הליכוד .שרים שהגיעו לכיסאותיהם בזכות מורשתם של לוחמי המחתרות
ותנועת החירות שקמה מגרעין האצ"ל ,התנערו מכל האידיאות ,שבשמן נבחרו
לשלטון.
 05שעות לפני טקסי הזיכרון פנו עשרות חברי מרכז הליכוד בעצומה חתומה למ"מ
ראש הממשלה ,אהוד אולמרט ,השר הממונה על רשות השידור ,להורות על סיקור
טקס הזיכרון לעולי הגרדום בצפת .השר הנכבד התעלם מהבקשה ואף לא טרח
להשיב .אשתקד האשים מר אולמרט את מנכ"ל הרשות הקודם ,יוסף בראל ,במחדל
ואף הבטיח לכותב שורות אלו ,באיגרת תשובה לתלונתו על אי סיקור טקס האזכרה
ב צ פ ת  ,כי " לסיקור טקסי האזכרה הממלכתיים של עולי הגרדום חשיבות לאומית
וציבורית רבה ,ואני מבטיחך כי אעשה כל שניתן ,על מנת להבטיח סיקור נאות וראוי
לטקסים אלו  "...ביום ראשון 5 ,במאי ,בפתח ישיבת הממשלה ,שב והבטיח חגיגית
לשר דני נוה ,שפנה אליו בנידון" ,שהוא יטפל בנושא" .הטיפול היחידי היה להדיח את
בראל .לשם כך ,השתמש גם בתלונתנו.
"מנחם בגין היה ראש הממשלה היחידי שהקפיד להיות נוכח בטקסי הזיכרון של עולי
הגרדום בצפת – לפני היותו ראש ממשלה ועד לסיום כהונתו" ,קבע בעצב ראש העיר
צפת ,מר ישי מימון ,בטקס הזיכרון השנה.

240

שערורייה לאומית
29.04.2005

 57שנה לאחר כינונה של המדינה
וחרף פניות חוזרות ונשנות  -מנכ"ל
רשות השידור הממלכתית יוסף בראל
מתעלם מטקסי הזיכרון לעולי הגרדום
בימי הזיכרון לחללי מערכות ישראל
אהוד אולמרט:
אני פועל להעברתו מתפקידו  -אין זו
פעם ראשונה שמנכ"ל רשות השידור
מדווח לי דברים שאינם תואמים
המציאות

מאז הסתלקותו של מנחם בגין ז"ל מראשות הממשלה ב 1953 -מתעלמת רשות
השידור הממלכתית בעקביות מסיקור טקסי הזיכרון לעולי הגרדום בצפת ובעכו ,בימי
הזיכרון הממלכתיים לחללי מערכות ישראל .פנייתם הנרגשת אשתקד של יו"ר ברית
חיילי האצ"ל ,מר פתחיה שמיר ,ושל גורמים ממלכתיים אחרים למנכ"ל רשות
השידור ,מר יוסף בראל – נותרה כקול קורא במדבר.
גם פנייתו של השר הממונה על רשות השידור ,מר אהוד אולמרט ,ליוסף בראל –
בעקבות מכתב ששוגר אליו מנציג "ברית חיילי האצ"ל  -לא הניבה תוצאות .החרם
השיטתי על טקסי האזכרה לעולי הגרדום בצפת ובעכו ובתקופת שלטון הליכוד  -נותר
בעינו.
מר בראל ממרום מושבו בפסגת האולימפוס לא טרח עד היום להשיב למכתבו של
יו"ר ברית חיילי האצ"ל ,מר פתחיה שמיר; יחד עם זאת ,דאג להרגיע את השר
הממונה על רשות השידור" ,כי צוות של ערוץ  1נשלח לסקר את טקסי עולי
הגרדום "...למרבה הפלא ,איש לא זכה לשמוע או לצפות ב"אותו סיקור" .פנייתו של
מזכיר ברית חיילי האצ"ל ,מר בני שמר ,ב 14-ביוני  2440למנהל הטלוויזיה ,מר
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מוטי עדן ,להעביר לו קלטת של אותו שידור" ,כדי להציגה למבקרים במוזיאון האצ"ל"
– נותרה עד היום ,ללא תגובה.

השר דני נווה פנה אף הוא למר בראל ב 20-בינואר השנה
בהתקרב ימי הזיכרון לחללי מערכות ישראל – פניתי  -לבקשתו של יו"ר ברית חיילי
האצ"ל  -לשר הממונה ,מר אהוד אולמרט ,וכן לשר דני נווה ,יו"ר ועדת השרים לענייני
טקסים ,כדי למנוע מחדל דומה גם השנה.
השר דני נווה שיגר ב 14-בינואר איגרת למר בראל ,שבה נכתב בין היתר" :כיו"ר
ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים מוצא אני לנכון להביא נושא זה לתשומת לבך
ולהדגיש את חשיבות זכרם של לוחמי המחתרות שמסרו נפשם למען הקמתה של
מדינת ישראל" .בתשובה לפנייתי החוזרת ובהתייחסו לדיווח מנכ" ל רשות השידור על
ה"סיקור" הכושל של טקסי הזיכרון לעולי הגרדום אשתקד ,כותב מ"מ ראש הממשלה
ושר התמ"ת ,מר אהוד אולמרט:
"אין זו הפעם הראשונה שמנכ" ל רשות השידור מדווח לי דברים שאינם תואמים
את המציאות בפועל ...זה מספר חודשים ,שאני פועל להעברתו של מר יוסף
בראל מתפקידו...אני מאמין כי לסיקור טקסי האזכרה הממלכתיים של עולי
הגרדום חשיבות לאומית וציבורית רבה ,ואני מבטיחך ,כי אעשה כל שניתן ,כדי
להבטיח סיקור נאות וראוי לטקסים אלה"...
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 QUO VADISאריאל שרון
02.04.2005

באיזו משתי הקטגוריות ימצא עצמו אריאל שרון ?
בחברתם של וינסטון צ'רצ'יל ,דוד בן גוריון וג'ורג'
קלמנסו  -או זו של צ'מברלין ומרשל פטן ?
הימים הקרובים יגידו

כידוע ,בגיל שישים ושש חש עצמו גנרל דויט דוד אייזנהאואר ,נשיאה ה 30-של
ארצות הברית וגיבור מלחמת העולם השנייה  -תשוש ושבע מלחמות"  :החיים אינם
אלא סולם ,שקצהו מגיע לשמיים ואני סמוך מאוד לקצהו העליון של הסולם " ...אמר
ב 2-בנובמבר  1926לשגריר צרפת בוושינגטון ,שעה שדחה את בקשתו לתמוך
במבצע "מוסקטר" ( המבצע המשולב של בריטניה וצרפת נגד המצרים ב.(1926-
אייזנהאואר לא היה הגנרל היחידי ,שתפיסת עולמו השתנתה מהקצה אל הקצה
בהשפעת הגיל.
שש עשרה שנה לפני כן ,היה זה מרשל אנרי פיליפ פטן ,בן השמונים וארבע ,גאוותה
של צרפת במלחמת העולם הראשונה ,שעבר מהפך דומה וחתם על הסכם הכניעה
המביש עם גרמניה הנאצית.
ההיסטוריה האנושית אינה חסרה דוגמאות של מצביאים נועזים ,שהפכו לעת זקנה
למדינאים תבוסניים ,וג'ורג' ברנרד שאו אף הזהיר מפניהם בציניות" :גורל העולם שוב
אינו נוגע ללבם"...
אלא שלא הכול קורצו מאותו החומר .
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היו גם אחרים ,שככל שבאו בימים התגלו במלוא גדולתם והדרם .הדוגמה המוחשית
ביותר הנה דמותו התנכית של משה – גדול המנהיגים והמחוקקים של עם ישראל .בן
שמונים היה בהנהיגו את בני ישראל במסעם ההיסטורי ממצרים אל הארץ המובטחת.
ובתום המסע המפרך בן ה 04-שנה" ,ומשה בן מאה ועשרים שנה במותו לא כהתה
עינו ולא נס לחו"( .דברים -לד  -ז).
ההיסטוריה בת זמננו אינה חסרה דוגמות משלה:
ג'ורג' קלימנסו ,שבגיל  46הציל את צרפת מתבוסה במלחמת העולם הראשונה;
וינסטון צ'רצ'יל  -המנהיג הבלתי מעורער של בריטניה ושל העולם החופשי במלחמת
העולם השנייה ; דוד בן גוריון ,שחרף האיומים מבית ומחוץ – הכריז בגיל  62על
הקמתה של מדינת ישראל ,ובגיל שבעים יצא למלחמת סיני.
באיזו משתי הקטגוריות ימצא עצמו אריאל שרון ? בחברתם של וינסטון צ'רצ'יל,
דוד בן גוריון וג'ורג' קלמנסו  -או זו של צ'מברלין ומרשל פטן ?
האם יירשם בדפי ההיסטוריה כגיבור מלחמות ישראל  -או כמנהיג הראשון בתולדות
עמנו ,שעקר יישובים יהודיים פורחים מעל אדמת ארץ ישראל ומסר את שטחם
לאויבינו ?
הימים הקרובים יגידו.
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דיוקנאות
היסטוריים
ההיסטוריה חוזרת על עצמה –
העולם "לא זכר דבר ולא למד דבר"
פורסם בתאריך 24/11/2413

ב 12-במרץ  1935פלש צבא גרמניה
לאוסטריה .היה זה השלב הראשון בחזונו
של היטלר להשתלט על אירופה .מדינות
המערב ,בריטניה וצרפת ,התגלו כמפוחדות
ולא הגיבו בכוח .דרישותיו הבאות של
היטלר נעשו יותר ויותר תוקפניות ,ומשהציג
אולטימטום לפיו על הצ'כים למסור לידיו את
חבל הסודטים עד ל 25-בספטמבר ,1935
הגיב ראש ממשלת בריטניה דאז ,נוויל
צ'מברלין ,בנאום תבוסני לאומה"  :מה
שבלתי מתקבל על הדעת הוא ,שאנו
חופרים כאן חפירות ומודדים מסכות גז
בגלל מריבה בארץ רחוקה ובין אנשים שאין
אנו יודעים עליהם דבר ,..מלחמה היא דבר
איום ,ומן ההכרח שיהיה לנו ברור מאוד ,בטרם נפתח בה ,כי באמת עניינים גדולים
הם המונחים על הכף…".
כשהיטלר הציע כינוסה של ועידה לדיון בדרישותיו ,הוא נענה ברצון  .הוועידה ,ועידת
מינכן ,כונסה ב 29 -בספטמבר  ,1935בהשתתפות נציגי ארבע מעצמות; נוויל
צ'מברליין (ראש ממשלת בריטניה) ,אדואר דאלאדיה (ראש ממשלת צרפת) ,בניטו
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מוסוליני (שליטה של איטליה הפשיסטית) וה"פיהרר" הגרמני ,היטלר .צ'כוסלובקיה
וברית-המועצות לא זומנו כלל...

צ'רצ'יל" :בריטניה יכולה הייתה לבחור בין חרפה למלחמה ,היא בחרה
בחרפה ותזכה במלחמה"
בשעות הקטנות של ליל ה 29-34-בספטמבר  1935חתמו הצדדים על הסכם
מינכן אשר על פיו ,תפנה צ'כוסלובקיה את חבל הסודטים תוך  14ימים (החל מיום
 ) 1.14.1935והוא יועבר לריבונות גרמניה .צ'מברליין שב ללונדון במטוס ,והבריטים
הצדיעו ברחובות לראש ממשלתם ש"הציל את השלום" .הוא נשא נאום בפני קהל
נרגש בשדה התעופה .כשהוא אוחז במטריה שחורה (שהפכה לסמל לכניעה
המבישה ,ולדימוי הוויזואלי המזוהה ביותר עם אישיותו של צ'מברליין עד ימינו אלו);
באותו מעמד הכריז את הכרזתו הידועה לשמצה" :הבאנו לעולם שלום בזמננו" ונופף
בגאווה בפיסת הנייר עליה חתם היטלר .ההסכם זכה לשבחים נלהבים בבריטניה
ובעולם .בין המשבחים היו האפיפיור פיוס האחד עשר ,ראש ממשלת אירלנד ,אמון
דה ולירה ונשיא ארצות הברית ,פרנקלין דלנו רוזוולט .צ'מברליין זכה לשיאים של
פופולאריות מבית והתקבל כמנצח אצל המלך ג'ורג' השישי.
היחיד שלא גילה התפעלות מההסכם והזהיר מהשלכותיו החמורות היה ראש
האופוזיציה דאז בבריטניה ,וינסטון צ'רצ'יל" .בריטניה יכולה הייתה לבחור בין
חרפה למלחמה ,טען " ,היא בחרה בחרפה ותזכה במלחמה".
ב-ב 1בספטמבר  ,1939במלאות שנה לחתימתו של "הסכם מינכן" ,התגשמה נבואתו
של צ'רצ'יל במלוא מוראה:
מלחמת העולם השנייה ,הגדולה והאכזרית מכל המלחמות שידעה האנושות עד אז,
פרצה במלוא אכזריותה וסחפה עמה מדינות ועמים מכל היבשות ,כולל את ארה"ב
של אמריקה ,בראשותו של פרנקלין דלנו רוזוולט ,שהיה מהמשבחים הראשיים של
הסכם מינכן.
האם השכיל העולם להפיק את הלקחים מאותו עבר כואב ומכאיב?
כעבור  42שנה ניתן לקבוע בצער ,שהעולם " לא זכר דבר ולא למד דבר".
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אובמה בדרכו של צ'מברלין
דרך טיפולו של של נשיא ארה"ב ,ברק
אובמה ,ברודנים למיניהם ,המסכנים את
שלום העולם ,מזכירה בעל כורחנו את
התנהגותו של צ'מברלין ערב מלחמת העולם
השנייה :לאחר שהודיע רשמית ביום א'
 20.11בבית הלבן ,כי הושג הסכם גרעיני בין
שש המעצמות וטהרן ,הכריז בלהט" :כנשיא
והמפקד העליון יש לי מחויבות עמוקה לנסות
לפתור את המחלוקות בדרך שלום ,במקום
לרוץ לעימות .בסופו של דבר רק דיפלומטיה
יכולה להביא לפתרון יציב לאתגר של תוכנית
הגרעין האיראנית…" יממה לאחר מכן,
במהלך אירוע בסן פרנסיסקו ,הוא שב
והצהיר" :אנחנו לא יכולים לסגור את הדלת
לדיפלומטיה ,אסור לשלול פתרון של שלום
לבעיות של העולם .אסור לנו לחייב את עצמנו למעגל אינסופי של אלימות .דיבור
קשוח ואיומים הם אולי הדבר הקל ביותר לעשות ,אבל זה לא הדבר הנכון לביטחון
הלאומי שלנו".
 75שנה לאחר הכרזתו הרברבנית של צ'מברלין "הבאנו לעולם שלום בזמננו" ,ב22 -
בנובמבר  ,2413הצהיר בגאווה ב"בית הלבן" הנשיא אובמה" :כשרצתי לראשונה
לנשיאות אמרתי שזה הזמן לעידן חדש של מנהיגות אמריקנית בעולם ,עידן שיסיים
עשור של מלחמות .כנשיא וכמפקד העליון ,זה בדיוק מה שעשיתי".
אך בכך לא תמה ההשוואה בין שני האישים.
מסמכים שנחשפו בבריטניה מורים כי לאחר שובו של נוויל צ'מברליין מהשיחות עם
גרמניה בספטמבר  , 1935הוא ניהל מגעים חשאיים מול פעילים של המפלגה
הנאצית ,שבסופן חתם על הסכם מינכן .על פי המסמך שהודלף" ,צ'מברליין הודיע,
שהוא מעוניין לסכם על הפרטים אישית עם היטלר וכי בריטניה תשמור על חשאיות
מוחלטת בנושא עד לחתימת ההסכם".
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כאז – כן עתה
חצי שנה לפני הסכם הגרעין עם טהראן ,ארה"ב ואיראן קיימו שיחות בערוץ חשאי,
במקביל למסלול השיחות המרכזי עם שש המעצמות .סוכנות הידיעות "אי-פי" דיווחה
כי הערוץ החשאי נוסד כבר במארס  2413והתקיימו במהלכו חמש פגישות בין הצוות
האמריקאי לבכירים איראנים .רשת איי.בי.סי דיווחה ,כי המפגשים בראשות ביל ברנס
וג'ק סאליבן שהתקיימו בעומאן ,בנו את התשתית לשיחות הרשמיות בז'נבה.
יותר ויותר מתברר ,שנשיאה של ארה"ב  ,אובמה ,מצטייר כטירון בתחום מדיניות
החוץ הגלובלית .בעודו מנופף ב"דגל "הדמוקרטי" באצטלה מוסרית של מחויבות
לזכויות אדם הולכת ארה"ב ומאבדת בהדרגה את מיטב בעלי בריתה במזרח התיכון
ובאסיה .תמיכתו הבלתי מוסווית ב"אחים המוסלמים" במצרים וגישתו השלילית
להפיכה הנגדית שהביאה להתמוטטות שלטונם – סוללת את הדרך לחזרתם של
הרוסים לארץ הנילוס ,שאותה נאלצו לנטוש לאחר "מלחמת ששת הימים"; הניסיון
ה כושל להאצת ההליך הדמוקרטי במזרח התיכון העלו לשלטון גורמים איסלמיים
קיצוניים ,כגון "האחים המוסלמים" ,תנועה המושפעת מהנאציזם ,שהפכה בתקופת
כהונתו של אובמה לכוח הפוליטי המוביל במזרח התיכון .האחים המוסלמים ובני
בריתם כרו כר נרחב לפעילותו של ארגון אל־קאעידה  ,ארגון טרור מתוחכם ואכזרי
שביצע פיגועים רצחניים והרסניים שהביאו למותם ולפציעתם של אלפי בני אדם
בעולם ובעיקר בארצות הברית ,ובראשם פיגועי  11בספטמבר במגדלי התאומים.
דוגמה מוחשית נוספת היא תוצאות הבחירות ברשות הפלסטינית ,שהעלו את חמאס
לשלטון בעזה ,תוך השלטת משטר טרור וחיסול הליך השלום.
ולסיכום :משמעות טיפולו הכושל של נשיא ארה"ב  ,ברק אובמה ,בנושא הגרעיני של
איראן ,לגבי בעלי הברית של המערב ברחבי העולם – במיוחד במזרח התיכון – הנה
חדה וברורה :הסתמכות על ארה"ב בעתות משבר הינה "תעודת ביטוח" ,ללא
כיסוי .ההשלכות לכך צפויות להיות מרחיקות לכת ,בדומה למה שאירע בצרפת,
לאחר "מבצע סואץ ב , 1926-כפי שהעיר על כך בראיון עמי ב ,1965-כריסטיאן פינו,
שר החוץ הצרפתי בתקופת אותו מבצע" :העם הצרפתי לא סלח לארה"ב את
התנהגותה אז ,וראה בכך בגידה בבעלות בריתה ,כך שדה-גול מצא לעצמו כר נרחב
למחשבתו האירופית ,להתנתק מחסותה הצבאית של ארה"ב ולהפוך למעצמה
גרעינית…".
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הפילוסופיה הרצחנית של שליח השטן הנאצי
פורסם בתאריך 05/04/2013

האם אינך מתיירא להתייצב בפני משפט האלוקים? נשאל
אדולף אייכמן ימים אחדים לפני ביצוע גזר דינו על-ידי הכומר
ביוהרה:
השיב
ואייכמן
האל.
ויליאם
המוודה
" האלוקים שלי הנו גדול מדי מלהתעסק בענייניהם
הפעוטים של בני האדם "!
 52שנה למשפטו ולביצוע גזר דינו של אייכמן.
ספרו של הכומר הקנדי ויליאם האל ,שראה אור זמן קצר לאחר ביצוע גזר דינו של
הצורר הנאצי ,ובו הוא מספר על וידויו של אייכמן בתא המוות – מהווה ,ללא ספק,
מסמך היסטורי בעל חשיבות ממדרגה ראשונה לכל המבקשים ללמוד ולהבין את
התופעה הנאצית .שיחותיו האישיות של אייכמן עם הכומר מגלמות לפנינו טיפוס
שונה מן הדמות שהנבל ביקש להיראות בה לפני העולם.משך כל סדרת ביקוריו של
הכומר הוא ניהל עם אייכמן ויכוחים מייגעים בענייני דת ,אמונה ופילוסופיה .אייכמן
נהג להשיב בנאומים ארוכים על כל שאלה פשוטה .מה שהדהים את הכומר הייתה
העובדה ,שאייכמן טען מהרגע הראשון ,שהוא מאמין באלוקים ,אלוקים משלו
המתגלם בטבע ,ושהוא נוהג להתפלל מילדותו לאותו האלוקים ,ולא חדל מכך
אפילו יום אחד.האם התפללת גם אז ,בתקופת הנאצים?" ,שאל האל .ואייכמן השיב:
"בהחלט ,איש לא מנע זאת ממני"" .כיצד יכולת להתפלל לאלוקים ,שעה שאלפי
אנשים נטבחו בפקודתך?" ,השתומם הכומר .השיב אייכמן" :אני עצמי לא רצחתי
אף אחד – אחרים הם שהרגו… ואיני נושא בשום אחריות לכך".בשלב האחרון של
פגישותיהם ,ניסה הכומר האל לשכנע את אייכמן לחתום על וידוי ,שבו יודה לגבי
אחריותו למעשה הטבח ויביע חרטה .תחילה הסכים לכך ,אולם משקרא את כתב
הווידוי שהובא בפניו ,פרץ בזעם" :אינני אשם… זה לא נכון… לא אודה בשום
אחריות… עוד לא השתגעתי לספק לבית המשפט בירושלים וידוי חתום ,כדי שיוכלו
להרשיעני" .משנרגע קצת ,העיר להאל" :אתה מסתכל על העניין מבחינה מוסרית,
אולם אני חייב לראות הדבר מבחינה משפטית ,כיצד יתקבל וידוי מעין זה ,לגבי
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הציבור והשופטים…".הנימוס המזויף של אייכמן התנפץ ,ככל שהתקרבה שעתו למות
– מציין הכומר האל – בעוד שבשיחות הראשונות ביקש לעשות רושם ,הרי
שבפגישות האחרונות חדל מהעמדת הפנים והחל לנהוג בגסות רוח.האם אינך
מתיירא להתייצב בפני משפט האלוקים? – נשאל אדולף אייכמן ימים אחדים לפני
ביצוע גזר דינו על-ידי "הכומר המוודה" .ואייכמן השיב ביוהרה" :האלוקים שלי הנו
גדול מדי מלהתעסק בענייניהם הפעוטים של בני האדם!".ומשהו מעניין לגבי
אמונתו של אייכמן באלוקים; הוא טען וחזר ,ששוכנע מקריאה בספרי הפילוסופיה,
שהאלוקים מתגלם אך ורק בטבע – וכשהכומר מעיר לו בשאלה" :האם רצונך לומר
שגילית דרך חדשה באמונה?" ,משיב לו אייכמן" :לא ! זוהי דרך ישנה ביותר .בימים
קדומים עבדו בני האדם את הטבע; הם עבדו את הכוכבים ,הירח והשמש – ורק עתה
חזרו הפילוסופים מחדש לאותה אמונה ישנה…" 10.פגישות קיים הכומר האל עם
אייכמן ,ומשביקש ממנו בפגישה ה 13-לקרוא פרק בתנ"ך – השיב לו אייכמן בגסות
ובחוצפה" :איני מעוניין בסיפורים היהודיים… בין כה הולך אני למות ,ואין לי כל עניין
לערוך הצגות של וידוי בפני בני אדם… לא עשית לי כל טוב שבאת אלי  13פעם…
איני חייב לך דבר שבאת…".

"האלוקים הנחה אותי כל הזמן"
עד שעתו האחרונה ,טען אייכמן שאינו מאמין במוות ,ואין לראות באקט זה אלא
השתחררותה של הנפש מכבלי הגוף לחיים חדשים" .האלוקים הנחה אותי כל הזמן",
הוא טען .אלא שכאן התערבה הגברת האל ,שלא הייתה יכולה עוד להתאפק ושאלה:
"האם הוא הנחה אותך עד לכלא רמלה"? ומסכם האל :יותר משהיווה אייכמן טרגדיה
ליהדות ,הוא היווה טרגדיה לנצרות; כי הוא היה עושה את אותו הדבר לכל עם אחר.
בשיחה שקיימה הגברת האל עם בעלה ,היא התקוממה נגד אייכמן בכל תוקף" :רק
אלוקים רחום מאוד יכול לסלוח לייצור מעין זה – אני איני אלא אשת כומר פשוטה,
ואין בלבי כל רחמים עליו .לשם מה לבזבז מאמצים וזמן? הוא גרוע מכל פושע :קשה,
מהיר חימה ,כמו היטלר .ראיתי את הקברים ,הגופות ,כיצד ניפצו בעקביהם
המסומרות את ראשי העוללים .הם אנטי-אלוהיים!" אייכמן לא האמין משך כל מהלך
המשפט שהוא יוצא להורג ,ומכאן התנהגותו הקרה והמחושבת בכל אותו פרק זמן עד
לאישור הסופי של גזר דינו .אולם משנפל הפור ,והוא נוכח לדעת שעליו למות ,הרי
שקרבתו אל המוות הפחידה אותו ,והוא זועזע משלוותו העליונה .לאחר ביקורם
השמיני של הכומר האל ואשתו בכלאו ,ציינה הגברת האל " :איני יכולה למחוק את
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דמותו מנגד עיניי ,הייתה לו הבעה כזו של פחד בפניו; אותה הבעה שגרם למיליוני
קורבנותיו; עתה הוא חש אותה על גופו שלו" …".אייכמן צעק בגרמנית' :תחי גרמניה!
תחי ארגנטינה ! תחי אוסטריה ! אלו הן שלוש המדינות ,שאני קשור אליהן ביותר…
אני מברך את אשתי ,את משפחתי ואת כל ידידיי .עלי היה להישמע לחוקי
המלחמה… אני מוכן"'!

הצעדה אל התלייה
" הסוהר פנה לכומר וביקשו לצעוד בראש .תוך כדי הצעדה המוזרה ,נעצר רגע אייכמן
ופנה לסוהר בבקשה לקנח אפו .התהלוכה נעצרה ,והסוהר ניגש בדממה לאייכמן
ונטל מכיסו ממחטה .הוא קינח לו את אפו ,והמשכנו לצעוד .אייכמן הוכנס לתא
הגרדום .חבל עבה התנופף מעל לראשו .עמדתי במרחק מטר אחד ממנו וצעקתי בכל
כוחי :ישו ! ישו! ישו! הוא הביט בי ,אולם לא הראה כל סימן ששמע את דבריי" .עתה
נקראו העיתונאים פנימה .הם התקבצו לצדו של אייכמן ,ומיד החלו לרשום .אייכמן
צעק בגרמנית' :תחי גרמניה ! תחי ארגנטינה ! תחי אוסטריה ! אלו הן שלוש המדינות,
שאני קשור אליהן ביותר… אני מברך את אשתי ,את משפחתי ואת כל ידידיי .עלי
היה להישמע לחוקי המלחמה… אני מוכן!'.
"ומאוחר יותר ' :ג'נטלמנים! ניפגש בקרוב ! זהו גורל כל אדם .האמנתי באלוהים כל
חיי ,ואני מת באמונתי באלוהים'  .הוא סירב שיסתירו את ראשו" .המשמר נטל ,לאחר
מכן ,את החבל ,והחל להכינו כדי לענדו סביב צווארו… החבל נענד .המשכתי לצעוק
את שמו של ישו ,אולם הוא לא הגיב כלל על קריאותיי .פתחתי בתפילה ,והסיבותי
ראשי הצידה… "מוכן !"" .פעל!" .המנוף הוסט .אייכמן נפל אל תוך הבור .העיתונאים
הציצו אל החור .לא יכולתי להסתכל .איש לא דיבר .יצאנו החוצה .לא חשתי משהו
מיוחד .צער מילא את לבי ,שנפש אחת חזרה לאלוקים מבלי לקבל את הצלתה".
כך חי ,וכך מת – אחד הרוצחים הגדולים בתולדות האנושות :ללא חרטה ,ללא מחילה
וללא מוסר כליות ,בהאמינו עד הרגע האחרון לא רק בגזע עליון ,אלא גם באלוקים
עליון" ,שאין לו פנאי לבעיותיהם הפעוטות של בני האדם ומותיר להם לפתרן
בעצמם".
" בכל מהלך חייו של אייכמן ,לא היה משהו ראוי לציון ,או הערצה" ,מסכם הכומר
האל " :עד הרגע האחרון ניתנה לו ההזדמנות להביע חרטה ולחזור בו ממעשיו
הנפשעים – אולם הוא מיאן בעקשנות להכיר באשמתו"" .אילו ניתנה לו ההזדמנות
מחדש – אין ספק בלבי ,שהוא היה חוזר שוב על מעשיו האיומים…" ,הביעה דעתה
אשתו של הכומר ,הגברת האל.
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חלקו של חיים ויצמן בעידוד הקמת המדינה
פורסם בתאריך 22/40/2412

חיים ויצמן בעת ההכרזה על הקמת המדינה

באותה שעה הרת גורל של ערב
ההכרעה שאב בן-גוריון עידוד
מאדם אחד ,חיים ויצמן .בעוד
מגעים מתנהלים סביב השעון
ודיפלומטים בכל העולם ממתינים
בדריכות להתרחשויות אשר יחרצו
את גורל המזה"ת ,בחדרו של ויצמן
במלון 'וולדורף אסטוריה' בניו-יורק
צלצל הטלפון.

על הקו היה מאיר וייסגל שנשלח ע"י ב" ג לברר את דעתו בשאלת הכרזתה של
המדינה .ויצמן אחז בשפופרת" :למה הם מחכים האידיוטים האלה"?
ב 29-בנובמבר ( 1904ט"ז בכסלו תש"ח) קיבלה עצרת האו"ם את החלטת החלוקה
ההיסטורית ,שנודע בשם '"החלטה  ,"151אולם כבר בחודשים פברואר-מרץ ,1905
בהשראת משרד החוץ האמריקני שחשש לפגיעה באינטרסים של ארה"ב במזרח
התיכון  -החלה ארה"ב בשורה של פעולות שנועדו לבטל את החלטה  151ולפעול
להקמת משטר נאמנות זמני בארץ ישראל " ,מתוך מגמה לתת לערבים וליהודים
הזדמנות להגיע לידי הסכם".

האמריקנים הפעילו לחץ למנוע את ההכרזה
במקביל הפעילה ממשלת ארה"ב לחץ רב על הנהגת הישוב היהודי לא להכריז על
הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל" ,כדי שמדינות ערב לא יפלשו לארץ ובכך יאבד
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הסיכוי לאחיזה מערבית במזרח התיכון  ".בשיחה שהתקיימה בין משה שרת לבין
מזכיר המדינה האמריקני ,ג'ורג' מרשל ,הזהיר מרשל ,שבמקרה והישוב יסתבך
בעקבות הפלישה הערבית ,האמריקנים לא יוכלו לסייע .הוא ביקש לדחות את הכרזת
העצמאות .בהצעה לא דובר על ביטול ההכרזה ,אלא על דחייה לשלושה חודשים.
משה שרת סיים את השיחה עם שר החוץ בהרגשה כבדה ותחושה פנימית שיתכן
והכרזה על מדינה במצב הנוכחי מסוכנת ויש לדחותה .המרכיב הקשה ביותר בדברי
האמריקנים היה האיום למנוע העברת כספים מארצות-הברית לארץ-ישראל,
המשמעות הייתה חנק המגבית היהודית .קרן האור היחידה עבור משה שרתוק
ההמום והמתוסכל ,הייתה המסר שהגיע מחיים ויצמן ששהה אז בניו-יורק ,דקות
לפני שעלה על מטוסו" :עליכם להכריז על מדינה יהודית מיד ,או שזו לא תוכרז
לעולם ".

התערבותו של הנשיא טרומן
איש המפתח היה הנשיא האמריקני הארי ס .טרומן ,נוצרי באפטיסט באמונתו
הדתית .הארי טרומן נטה לתמוך בתוכנית משטר הנאמנות וסירב להיפגש עם נציגים
ציוניים .הוא דחה אפילו את המנהיג הנודע חיים ויצמן .ברגע משבר זה ,איתרה
הסוכנות היהודית את אדי ג'ייקובסון ,יהודי לא-ציוני מקנזס-סיטי שותפו לשעבר של
הארי טרומן בעסקי הביגוד .פרנק גולדמן ,ראש 'בני-ברית' ,פנה אל הנפש היהודית
של ג'ייקובסון בתחינה כי יעשה כ'מעשה אסתר המלכה' וינצל קשריו עם טרומן ,למען
עמו .האיש נעתר ונפגש עם הנשיא האמריקני ביום . 13/3/1905
טרומן היה קצר רוח ,הוא לא אהב את האופן בו ניצל ג'ייקובסון את קשריהם מן
העבר .בטרם התבקש לעזוב את החדר ,נחה עינו של ג'ייקובסון על פסלון שהיה מונח
בחדר ובו נראה אנדרו ג'קסון ,הנשיא השביעי של ארצות-הברית ,רוכב על סוסו
האהוב .ג' קסון היה אחד הנשיאים הציוריים ורבי ההשראה בראשית ימיה של ארצות-
הברית .בניגוד לששת קודמיו ,לא היה בן למשפחת אצולה .הוא נודע כמצביא דגול,
הרפתקן עז נפש ,מתקן חברתי ומהמר כפייתי .ג'קסון הטביע חותמו על דור שלם
בפוליטיקה האמריקנית  .הוא לא היסס להתעמת חזיתית עם שרי ממשלתו .כשראה
ג'ייקובסון את פסלונו של אנדרו ג'קסון השתהה לרגע ,ואז ,כמו בהשראה נבואית,
פתח לפתע סוחר הסדקית בנאום נמלץ מול פניו המשתאות של הנשיא:
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"הארי ,כל ימיך היה לך גיבור .אתה כנראה המומחה הגדול ביותר באמריקה לקורות
חייו של אנדרו ג'קסון .ובכן הארי ,גם לי יש גיבור ,אדם שמעודי לא פגשתי ,אך דומני
שהוא היהודי הגדול ביותר שחי אי-פעם .אני מדבר על חיים ויצמן ,זהו ג'נטלמן
ומדינאי דגול .הוא זקן וחולה והוא עשה דרך ארוכה אלינו ,אלפי מילין ,כדי לראות את
פניך ולהשמיע באוזניך את דברו של עמי".
טרומן היה המום מן הדברים וסינן מבין שיניו" :בן כלבה ,קירח שכמוך .ניצחת "!
ויצמן זומן לפגישה אצל הנשיא טרומן ביום  ,15/3/1905והצליח להקסימו .מעתה
הפך טרומן לתומך עיקש בתוכנית החלוקה (בניגוד לעמדת אנשי מנגנון החוץ שלו).
כמו ג' קסון הנערץ עליו נקלע טרומן למאבק איתנים עם יועציו ובעיקר עם שר החוץ
ג'ורג' מרשל .היחסים ביניהם הוגדרו על-ידי העיתונות האמריקנית כ"שפל של כל
הזמנים ".טרומן ידע כי תמיכתו הע קבית בציונות והעימות המתמשך עם מחלקת
המדינה עלולים לעלות לו בכישלון בבחירות שעמדו להיערך בנובמבר  .1905הוא
נהג כמהמר ,אולי בהשראת אנדרו ג'קסון ,חובב ההימורים ,שנודע באמרתו" :רק בעל
האומץ להחליט ,הוא שעשוי לזכות".
למרות החלטתו הנחרצת של טרומן העלה כבר למחרת היום השגריר האמריקני
באו"ם וורן אוסטין ,את ההצעה להחליף את תוכנית החלוקה במשטר נאמנות.
הרוסים זעמו .מעצמות העל התגוששו בעוז ובתוך כך ,החליט הפרלמנט הבריטי
להקדים את מועד סיום המנדט לאמצע מאי . 1503

ויצמן תומך בבן-גוריון להכריז על הקמת המדינה
בבוקרו של יום רביעי 12 ,במאי  , 1905התכנסו חברי מנהלת העם לדיון מרתוני
שנמשך  13שעות רצופות .בסיומה של הישיבה הייתה אמורה להתקבל החלטה
בדבר הצעדים שיינקטו עם סיומו של המנדט הבריטי בארץ-ישראל ,ב 10-במאי
בחצות.
הם שמעו סקירות מפי מדינאים ואנשי צבא שהיו ספקניים ביחס ליכולתו של הצבא
לעמוד מול כוחות האויב .תוך כדי הדיון הגיעו ידיעות על קרבות עזים שמנהלים ישובי
גוש-עציון נגד הלגיון הירדני( .ב 13-במאי  1905נפל הגוש לידי האויב  -בו ביום חתמו
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מנהיגי יפו הערבית על מסמך כניעה בפני היהודים) .נפילתו של "הגוש" הייתה רמז
לזוועה העלולה להתרחש בכל הארץ .נראה היה כי הכרזת מדינה עלולה לגרום
לחורבן המפעל הציוני .
על כתפיהם של חברי 'מנהלת העם' ,רובם עסקנים נטולי ניסיון צבאי ,הייתה מוטלת
הכרעה שלא הייתה כבדה ממנה .מול כל הטעמים הצבאיים ,המדיניים ,ההיסטוריים
והאפוקליפטיים ראוי היה להימנע מהכרזת העצמאות; לעומתם עמדה סיבה אחת,
מכרעת כבדת משקל לתמיכה בהצעה :לחצו של דוד בן-גוריון ,שהיה נחוש לדחות את
ההצעה האמריקנית וליטול על עצמו את מלוא האחריות על ההחלטה הגורלית
להכריז על הקמת המדינה ,למעשה ,בניגוד לדעתם של רוב חבריו להנהגה .
באותה שעה הרת גורל של ערב ההכרעה הוא שאב עידוד מאדם אחד ,חיים ויצמן.
בעוד מגעים קדחתניים מתנהלים סביב השעון ודיפלומטים בכל העולם ממתינים
בדריכות להתרחשויות אשר יחרצו את גורל המזרח-התיכון ,בחדרו של חיים ויצמן
בסוויטה במלון 'וולדורף אסטוריה' בניו-יורק צלצל לפתע הטלפון .על הקו היה איש
סודו ,מאיר וייסגל .הוא נשלח במיוחד לעיר ניצה שבצרפת על-ידי בן-גוריון ,בכדי
להתקשר לויצמן ,ללא חשש להאזנות-סתר ,ולברר את דעתו בשאלת הכרזתה של
המדינה .ויצמן אחז בשפופרת ושאג אל תוכה כשוורידי רקותיו מתנפחים עד כדי
להתפקע" :למה הם מחכים האידיוטים האלה "?
וכך ,אלף שמונה מאות שבעים ושמונה שנה לאחר חורבן הבית השני זכה העם
היהודי לכונן מחדש את מדינתו במולדתו ההיסטורית .מאחורי הבמה במוזיאון ,שבו
התכנסו חברי מועצת העם ,התנוססה תמונתו של תיאודור הרצל .
היו בין האורחים שמחו ,פה ושם ,דמעה נסתרת .אלה קומץ צירי הקונגרס הציוני
הראשון בבאזל בשנת  ,1594מקום שבו נוצרה ההסתדרות הציונית" .בבאזל יסדתי
את מדינת היהודים" ,כתב הרצל ביומנו.
 24שנה לאחר מכן ,הגשים דוד בן-גוריון את חזונו .מחוגי השעון הראו  0.34אחר-
הצהריים של יום השישי ,ה' באייר תש"ח ,כשדוד בן-גוריון הזדקף על עמדו והכריז:
"אני נועל את האסיפה :קמה מדינת ישראל"!
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רבותיי חברי הקבינט ,ההיסטוריה חוזרת
פורסם בתאריך 20/11/2414

אם מישהו מדור ההנהגה דהיום היה ניצב
בימים עברו במקומו של דוד בן-גוריון ,באותו
רגע היסטורי נורא ומול אותם לחצים מדיניים -
האם הייתה קמה מדינת ישראל ?

" כל שאנו מבקשים הוא דחייה של שלושה חודשים ,שבמהלכם תרגיע ארה"ב את
הרוחות ותחפש אחר פתרון בדרכי שלום" ,תובעים האמריקנים ,תוך הפעלת לחץ
כבד ,מלווה באיומים מפחידים ובהצעות מפתות" .לא תהיה דחייה אף ליום אחד,
אף לא לשעה אחת !" ,השיב להם נחרצות דוד בן-גוריון .לא ,רבותיי ,לא התבלבלתי -
כדבר הזה אכן אירע לפני  62שנה  -וההיסטוריה חוזרת על עצמה בנסיבות הזמנים
וחליפותיהם ,ורק המנהיגים מתחלפים.

הרקע ההיסטורי הגלובלי של האולטימטום האמריקני ב1503-
באביב של שנת  1905הפך העימות הנושן בארץ-ישראל ,בין הערבים ליהודים,
לפצצה בה גלום ,כביכול" ,איום על שלום העולם כולו" .מפת האינטרסים הבינלאומיים
הייתה סבוכה מתמיד .ארה"ב ובריטניה היו מודאגות מההתפשטות הסובייטית בצפון
המזרח-התיכון וחיפשו דרכים לבלמה .בין היתר ,הגיעו להסכמה להחיל אמברגו
מוחלט על מכירת נשק לצדדים הלוחמים במזרח-התיכון ומועצת הביטחון סמכה ידיה
על ההחלטה.
בארצות הברית ,החלו להישמע יותר ויותר קולות המבקשים לדחות ואף לבטל את
הקמת המדינה היהודית .וושינגטון הציעה משטר נאמנות בינלאומי או שביתת נשק
ממושכת ,שתוטל על היישוב היהודי  -וכל זאת ,כדי למנוע את ההכרזה על הקמת
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המדינה .שבוע קודם הכרזת העצמאות הלחץ האמריקני מגיע לשיאו; בשיחה בין
משה שרת לבין ג'ורג' מרשל ,שב והזהיר שר החוץ האמריקני מפני הסכנה הצפויה
בהכרזה על מדינה יהודית .הוא הבהיר כי ארה"ב לא תעניק לישראל שום סיוע צבאי,
באם תבחר ישראל להיכנס לסבך המלחמה מול ארצות ערב (מרשל הסביר לשרת כי
אל לו להקשיב ולסמוך על ההערכות הצבאיות ,שיש ביכולת המדינה-שבדרך לנצח
במלחמה )...דיפלומטים בכל העולם המתינו בדריכות להתרחשויות ,שלדעתם יחרצו
את גורל המזרח-התיכון .רבים תלו בעתיד האזור את שלום העולם כולו .ההחלטה
הגורלית הייתה נתונה בידיו של יהודי נמוך-קומה ובעל רעמת שיער לבנה ,שהיה
נחוש לדחות את ההצעה האמריקנית ולהכריז על הקמת המדינה ב 10-במאי.

ב 12-במאי  1503הגיע רגע ההכרעה
מנהלת העם ( מועצת הממשלה הזמנית לפני קום המדינה) התכנסה בבית ה"קרן
קיימת לישראל" בתל אביב לדיון מכריע  -אם לקבל את תוכנית ארה"ב ,או לדחותה,
ובכך למעשה להחליט בעד הכרזה על הקמת המדינה או נגדה (מעולם לא הייתה
החלטה על הכרזה להקמת המדינה אלא על תוכנית ארה"ב) .בישיבה השתתפו
עשרה מחברי מנהלת העם (שניים לא הצליחו לצאת מירושלים ואחד נשאר
בארה"ב) ,הישיבה נמשכה  13שעות (כולל הפסקות).
בפני חברי מנהלת העם עמדו טיעונים בעד ונגד תוכנית ארצות הברית .משה שרת
העלה את האזהרות החמורות האמריקניות והציע להכריז על ממשלה ולא על מדינה;
יגאל ידין ,הרמטכ"ל בפועל ,יחד עם ישראל גלילי ,ראש המפקדה הארצית של
ה"הגנה" ,הציגו את המצב הצבאי מול ארצות ערב ולא הסתירו ואת יתרונם היחסי
מול ישראל .לרגע נדמה היה שהרוב נוטה להיענות לדרישה האמריקנית .בן-גוריון,
שהאזין בקשב רב לדברי כל הנואמים הבין" :עכשיו  -או לעולם לא" .ואז עלה לנאום
את אחד הנאומים החשובים בחייו .בן-גוריון ,שלא נעמו לו דברי המומחים ,כי לארצות
ערב יש יתרון צבאי ,העלה טיעונים נגדיים ,תוך שהוא מביע ביטחון גמור ,כי מדינת
ישראל תוכל לעמוד מול מתקפה ערבית .בנאומו טען כי דחיית ההחלטה לשלושה
חודשים ושביתת הנשק המוצעת כאופציה בין ישראל לערביי ישראל ,תחזק את שאר
מדינות ערב ותוריד את הסיכוי להקמת מדינה יהודית לאפס .הוא הדגיש ,כי בחיל
היהודי ישנם האמונה והלהט שמחזקים אותו גם אם אינו מצויד ומאומן כהלכה.
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בשעת ערב מאוחרת ,החלה ההצבעה הגורלית :ב 6-קולות נגד  - 0נדחה
האולטימטום האמריקני .משמעות ההחלטה :ב 10.2.1905-יוכרז על הקמתה של
מדינת ישראל .ועל ההכרעה ההיסטורית הזאת מוטבע חותמו האישי של בן-גוריון -
בלעדיו הכל היה שונה.

מה בין צ'רצ'יל לבנש
ישנם רגעים בחיי אומה ,שגורלה תלוי באיש אחד ,ללא כל קשר לעוצמתה הצבאית.
כשנבחר צ'רצ'יל ב 14-במאי  1904לראש ממשלת בריטניה ,בכל האיים הבריטיים
נמצאו רק שתי דיוויזיות מאומנות ,מחסני הנשק היו דלילים ,החימוש מחדש החל
מאוחר מדי והצבא כלל לא היה מוכן למלחמה" .לא אוכל להציע אלא דם ,עמל,
דמעות ויזע" ,הודה בנאומו הראשון בפרלמנט ,ודבריו הכנים זיכוהו בהערכה ציבורית
רחבה.
לאחר הפינוי מדנקירק עודד את רוחם של החיילים בנאום שנשא בפרלמנט ב 0-ביוני
" :1904נגן על האי שלנו ,בכל מחיר .נילחם בחופים ,נילחם בנקודות הנחיתה ,נילחם
בשדות וברחובות ,נילחם בגבעות .לעולם לא ניכנע"; וכשמאות מטוסי קרב הלמו
בבריטניה ביום ובלילה ,החיו הנאומים שנשא את התקווה בלב העם ,וצ'רצ'יל הפך
למנהיג הבלתי מעורער של מאמץ המלחמה הבריטי ,ואישיותו סימלה בעיני העולם
כולו את עמידת הגבורה של בריטניה.
מה היו כיום פני העולם אילו במקום צ'רצ' יל היה ניצב אז בראש ממשלת בריטניה
מנהיג תבוסתן מסוגו של צ'מברלין? שמץ של דוגמה לכך ניתן לחזות בגורלה של
צ'כיה ערב מלחמת העולם השנייה .ב 29-בספטמבר  1935נערכה בעיר הגרמנית
מינכן ועידת פסגה ,ביוזמתו של צ'מברלין ,בהשתתפותם של אדולף היטלר ,נוויל
צ'מברליין ,אדוארד דאלאדיה ובניטו מוסוליני .בוועידה נידונה דרישתו של היטלר
לספח את חבל הסודטים מצ'כוסלובקיה ,ובסיכומה נחתם הסכם מינכן ,שהיווה כניעה
מוחלטת לדרישתו של היטלר .למחרת נאלצה ממשלת צ'כוסלובקיה ,שנציגיה נכחו
במקום ,אך לא השתתפו בדיונים ,להשלים עם ההסכם ,שהוצג לפניה כאולטימטום
צרפתי-בריטי :למסור את הסודטים לגרמניה בתוך שבועיים.
הכניעה של צ'כוסלובקיה עוררה פרץ זעם ברחבי המדינה; בהפגנות ובעצרות קראו
הצ'כים והסלובקים לממשלה להגן על שלמות המדינה .הגבול הצ'כי עם גרמניה היה
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מבוצר מאוד ,והצבא הצ' כי היה מאומן ומצויד היטב :צ'כוסלובקיה הייתה יכולה
להתמודד בעצמה וביעילות נגד הדיוויזיות הגרמניות בגבולה ,וברית המועצות אף
הודיעה על נכונותה לבוא לעזרתה .אדווארד בנש ,עם זאת ,סירב לצאת למלחמה בלי
תמיכה של מעצמות המערב .כניעתו המשפילה עודדה את היטלר ,ובמרס 1939
השתלטה גרמניה על כל שטחה.
מה היה גורלה של צ'כוסלובקיה (ואולי של אירופה כולה) אילו במקומו של בנש היה
מכהן אז כנשיאה מישהו בדמותו של צ'רצ'יל? צ'כוסלובקיה הייתה נלחמת ,וצרפת,
בריטניה ואפילו ברית המועצות לא היו יכולות לעמוד זמן רב מנגד .לדעת רבים
מההיסטוריונים ,אם גרמניה הייתה פותחת בעת ההיא במלחמה ,היו צרפת ובריטניה
מסוגלות להביס אותה בקלות ,כל שכן אם גם רוסיה הייתה מצטרפת; שלטונו של
היטלר היה מתפרק עוד לפני שהיה מספיק לגרור את העולם כולו למלחמה עקובה
מדם ,שפרצה פחות משנה אחר-כך.

רגעי החרדה שהתלוו להכרזה על הקמת המדינה
וכשעמד בן-גוריון באותו יום שישי של ה' באייר תש"ח ,10.2.1905 ,בשעה  0אחר-
הצהריים ,מול מנהיגי היישוב ,במוזיאון תל אביב בשדרות רוטשילד וקרא בקול" :אנו
מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל ,היא מדינת ישראל"  -לא ניתן
היה להכיר על פניו את הלבטים שקיננו בלבו .כעבור שמונה-עשרה שנה ושלושה
חודשים ,ערב יום הולדתו השמונים ,סיפר לי בצריפו בשדה בוקר משהו מאותם
לבטים" :עוד בטרם אתא ליל ה 12-במאי כבר הסתכמו אבידותינו בלמעלה מ424-
הרוגים מטובי לוחמינו ...מרבית יחידותינו היו תשושות בעקבות שישה שבועות של
קרבות מרים ,לא היה בידינו אפילו טנק אחד ,מטוס בודד או אפילו תותח שדה ...היו
אלה רגעי חרדה שכמותם לא ידעתי בכל מהלך חיי ...ב 12-בלילה הודיעו לנו
שצבאות ערב חצו את הגבול ...היינו נטולי נשק ...והם עלו עלינו מכל עבר...".
ואף על-פי כן  -כשמחוגי הזמן הורו את שעת ההכרעה ,בן-גוריון נמצא במקום
שהועידה לו ההיסטוריה; מנהיג של אומה שעדיין לא קמה ,של מדינה שלא הייתה
קיימת; שר ביטחון ,ללא צבא .ושום דבר בקולו ובפניו לא הסגיר את שהתרחש בלבו
פנימה .ואינך יכול שלא לתהות ,אם מישהו מדור ההנהגה דהיום היה ניצב אז
במקומו ,באותו רגע היסטורי נורא ומול אותם לחצים  -האם הייתה קמה מדינת
ישראל?
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שני האנשים ששינו את מהלך ההיסטוריה
 64שנה לניצחון בנות הברית על גרמניה הנאצית
41/49/2449

ענק שבענקים .צ'רצ'יל

שעה שצ'רצ'יל ניצב על במת בית
הנבחרים האנגלי ונשא את נאומו
המפורסם" :אין בידי להבטיח לכם
דבר ,זולת דם ,זיעה ,סבל ודמעות"...
ייתכן שראה בעיני רוחו מעמד מקביל
אחר ,שהתרחש  44שנה קודם לכן
כשקלימנסו עמד ,בנסיבות כמעט
זהות ,מול בית הנבחרים הצרפתי
המיואש ,והכריז בקול נמרץ" :אנו
נילחם עד הסוף"!

מוות או ניצחון
ב 16-בנובמבר  ,1914בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה ,עמדה צרפת על סף
הייאוש :הגרמנים התקדמו לכל אורך החזיתות ,בנות הברית נחלו תבוסה אחר
תבוסה ,מלאי האספקה כמעט שאזל ,שביתת הנשק בחזית הרוסית שחררה מאות
בטליונים גרמנים ,שנהרו לעבר פריז; מיום ליום רבו הקולות בצרפת ,שדרשו "שלום
עם גרמניה" ,לרגע נדמה היה ,שאפסה כל תקווה להמשיך במערכה ,והמלחמה כבר
אבודה  -אותה שעה ,נקרא ז'ורז' קלימנסו לעמוד בראש הקבינט .הוא הסתער על
הזירה בשצף קצף .אכן לא לשווא כינוהו "הנמר" ".אתם שואלים מה תהיה מדיניות
פנים שלי?" הרעים בפני חברי בית הנבחרים" :אומר לכם בקצרה " :לנהל מלחמה "!
מה תהיה מדיניות החוץ " ? -מ ל ח מ ה "! ומהי מטרתי " - ? -ל נ צ ח" ! "מוות או
ניצחון !"  -סיכם " -אין פשרה עם האויב"! האם היה זה מקרה ,שבנאומו הראשון,
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כראש ממשלה ,ב 13-במאי ,1904 ,חזר צ'רצ'יל על אותם המשפטים בפני בית
הנבחרים... :אתם שואלים ,מהי הפוליטיקה שלנו? אומר לכם  :זה לערוך מלחמה,
בים ,ביבשה ובאוויר ,בכל עוצמתנו ,ובכל הכוח שאלוקים יעניק לנו " -אתם שואלים
מה היא מטרתנו? אשיב במילה אחת" :ניצחון  -ניצחון בכל מחיר"!

שני ענקים שהתנבאו בלשון אחת
לא ! אין זה מקרה ,ששני האישים נאמו בסגנון אחד .גורל אחיד ,מוזר ,מלווה אותם
בכל דרך חייהם; שניהם לוחמים משחר נעוריהם ,שניהם מושכים בעט-סופרים,
עיתונאים מחוננים ונואמים מזהירים .כמנהיגים הייתה בהם תערובת מוזרה של
פילוסופיה ומדיניות; לעתים הייתה יד הפוליטיקאי שבהם על העליונה  -ולפרקים,
גברה יד הוגה הדעות .על כן ,לא תמיד הצליחו להבינם  -ואין זה פלא שפה ושם
האשימום בצביעות .כיוון שעלו בשיעור קומתם הרבה מאוד ,מעל הממוצע  -הרי
שאנשים התייראו מהם ,ולא העמידום בראש השלטון  -רק שעה שלא נראתה להם
ברירה אחרת .וינסטון צ'רצ'יל וז'ורז' קלימנסו חזו את הסכנה הגרמנית  -כל אחד
בתקופתו  -הרבה זמן לפני שהיתר נתנו דעתם על כך ,ושניהם נרדפו ונודו ,בשל
צלצולי האזעקה שלהם  -צלצולים שלא נעמו לאוזני מרבית אזרחי מדינותיהם
שהעדיפו את האשליה הנעימה על ההכרה בסכנה הקרובה ...ושניהם סולקו
מהשלטון מיד לאחר שהביאו לעמיהם את הניצחון.
יום יבוא וההיסטוריון המעמיק יגלה את השפעתו הגדולה של ז'ורז' קלימנסו על
וינסטון צ'רצ'יל .בתקופתו של "הנמר"  -במלחמת העולם הראשונה  -היו אמצעי
בימינו.
הנהוגים
מאלה
ערוך,
לאין
דלים,
והתעמולה
הפרסומת
מכשיר הרדיו לא שיחק אז כל תפקיד בהעברת נאומים; וכך אירע ,שנאומיו המזהירים
של קלימנסו לא הגיעו אלא לאוזניהם של חוגים מצומצמים בלבד  -אפילו בצרפת
גופא ,ובמרוצת הזמן נשכחו כליל .נאומיו המלחמתיים של צ'רצ'יל  -לעומת זאת -
עברו מיד מפה לאוזן באמצעות הבי.בי.סי  -ובמהרה הפכו לשם דבר ,ברחבי העולם
החופשי ,כשבני אדם גומאים בצמא כל מילה ומילה מהם .כוחו של צ'רצ'יל בנאומיו
היה ביכולתו לבטא במשפטים קצרים את מה שחשו האנשים ,אותה תקופה,
בלבותיהם .הוא ידע להפיח תקווה גם ברגעים הקודרים ביותר ולרומם את הנפש
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שנמצאה על סף הייאוש .לעתים נדמה היה ,שלא מדינאי הוא שחיבר את הנאומים -
אלא סופר ומשורר  -והוא הדין לגבי ז'ורז קלימנסו.
מרבים להזכיר את הכרזתו האמיצה של צ'רצ'יל ,לאחר נפילת צרפת:
"נילחם על החופים ,נילחם בשדות וברחובות ,נילחם בהרים  -לעולם לא ניכנע"!
במרס  ,1915שעה שהגרמנים עמדו שנית על המרנה  -היה זה קלימנסו ,שהקדים
להשתמש באותם המשפטים .והנה מה שסיפר על כך וינסטון צ'רצ'יל במסה הגדולה,
שחיבר על "הנמר"" :הגיעה שעת המשבר ,השעה המכריעה .הגרמנים עמדו על גדות
המרנה .מעל רמת "מונמרטר" בפריז אפשר היה לראות את אש התותחים ,המאירה
את פאתי השמים .האמריקנים נלחצו ב"שטו-פיירי" כמו במלכודת  -דומה היה כאילו
כל כלי מלחמה לא יצלח נגד הגרמנים  -אבל קלימנסו ,אף הוא היה כך.
בחדרו אשר במיניסטריון המלחמה אמר לי מילים ,שחזר עליהן אחר כך ,מעל בימת
הפרלמנט " :אני אלחם בשערי פריז; אני אלחם בתוך פריז; אני אלחם מאחורי פריז
"!ואלה שהכירו את קלימנסו ,ידעו שאין אלה דברי התפארות גרידא"...
הדגיש צ'רצ'יל .ואין ספק ,ששעה שמצא עצמו חוזר על אותם הדברים 22 ,שנה לאחר
מכן ,בתקופת ה"בליץ" של לונדון  -הוא חש היטב במשמעותם הגורלית ,ואולי ,מי
יודע  -ראה אז נגד עיניו את דמותו של "הנמר" בפריז המופגזת?  -אילו שעה העולם
לאזהרותיו של קלימנסו ב. 1914-
אולם לא רק בנאומים דמו שני האישים  -אלא גם בדרך התנהגותם בתקופת שתי
המלחמות .במקביל לכהונותיו הציבוריות המשיך קלימנסו לעסוק בעיתונות .בין
השאר היה פעיל במסגרת המאבק הדרייפוסי .ב 1595-פרסם בעיתונו "לאורור" את
מאמרו הבלתי נשכח של אמיל זולא "אני מאשים" .בשנת  1946נבחר לכהן כראש
ממשלת צרפת והתפטר ב .1949-ערב מלחמת העולם הראשונה הזהיר בכתב ובעל-
פה מפני כוונותיה של גרמניה וקרא לשווא לצרפת להתכונן לקראת הסכנה .בשנת
 ,1914בהיותו בן  ,46נקרא לקבל לידיו את ראשות הממשלה ,וכיהן בתפקיד במשך
השנה האחרונה של המלחמה ,ועד לשנת . 1924על אף העובדה שקלימנסו היה
מבוגר מצ'רצ'יל ב 11-שנה ,שעה שהתמנה לראש הממשלה ,והוא אז בן  - 44ביקר
תכופות בחזית והתרועע עם החיילים .דמותו המוצקה ,כובע הקרב שלו והמקל שבידו
 הפכו במרוצת הזמן לסמל ולאגדה בקרב הלוחמים .לעתים ,נוהג היה לנופף במקלובזעם לעבר הקווים הגרמנים ולשאוג:
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"חכו ,חזירים  -עוד ידנו תשיג אתכם!" ,ובכך קנה את הערצת חייליו.
קלימנסו מת בגיל  ,55ועד יומו האחרון נותר פעיל .המוות מצאו באמצע כתיבת ספרו
" Grandeurs et misères d’une - victoireהעליות והמורדות של הניצחון"
(האין זה מזכיר את ספרו של צ'רצ'יל "ניצחון וטרגדיה")?...

בצוואתו ביקש קלימנסו מסע הלוויה צנוע
על מקום קבורתו כותב צ'רצ'יל בספרו " גדולי הדור" (שפורסם לראשונה ב:)1939-
"...מבתו קיבלתי איגרת זו :אם תיסע פעם לעלות לקברו ,ללא שם וללא כתובת
חקוקה עליו ,סבורתני שייגע הדבר אל לבך; במקום הצנוע והנידח ההוא ,מקום שם
רק קול הרוח מהלך בין האילנות  -בעבי יערות "מנדיי" ,ממקום שם יצא בית קלימנסו
"דה קולומבייה" לפני מאות בשנים...".
וינסטון צ'רצ'יל נקבר בטקס ממלכתי מלא 94 .מטחי תותחים נורו בבירת בריטניה
וסימלו לא רק את קצה של הדרמה האנושית הגדולה ,הנקראת וינסטון צ'רצ'יל ,אלא
הרבה יותר מכך :סיומה של תקופה המקשרת שתי מלחמות עולם :תקופה בה
התגלה האדם על כל יצריו האפלים ,על כל האכזריות והסדיזם שבקרבו  -עדי הגיעו
לדרגת חיית טרף משתוללת .אולם גם תקופה בה התעלה האדם לשלבים העליונים
של ההקרבה העצמית; בה התגלו בו מעיינות בלתי נדלים של כוחות נפשיים להילחם
בשלטון העריצות  -תוך נכונות למות ולא להיכנע ;תקופה בה למד האדם להכיר את
משמעותה העמוקה של המילה חופש .וכל זאת ,בהנהגתם האמיצה של שני אישים
בעלי שיעור קומה .שני ענקים ,שידעו להמחיש לעמי אירופה את ערכה של הסיסמה:
חופש או מוות .והודות לשני אלה  -ז'ורז' קלימנסו ווינסטון צ'רצ'יל  -זכה העולם לחגוג
פעמיים את ניצחון רוח האדם על יצר החיה שבו.
(פורסם לראשונה בעיתון "הבקר" ב 41.0.0162-על ידי יוסף עברון)
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הצהרת בלפור מול הצהרת אובמה
12/46/2449

על הנשיא אובמה לעיין מעט בהיסטוריה של תולדות ארץ ישראל

לפני כמאה שנה ( 92שנה למען הדיוק המתמטי) ,ב 2-בנובמבר  ,1914מסר שר
החוץ הבריטי דאז ,הלורד ארתור ג'יימס בלפור ,מסמך מודפס בחתימת ידו ,ללורד
וולטר רוטשילד ,על-מנת שיועבר להסתדרות הציונית ,ועיקרו הכרזה לפיה בריטניה
תתמוך בהקמת בית לאומי ליהודים בארץ ישראל (העותק המקורי של ההצהרה
שמור בספרייה הבריטית) .להלן נוסח המסמך :משרד החוץ 4 ,בנובמבר 0108
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לורד רוטשילד היקר,
לעונג לי להעביר לידיך להלן ,בשמה של ממשלת הוד מלכותו ,את הצהרת
ההזדהות עם השאיפות היהודיות הציוניות כפי שהוגשה לקבינט ואושרה על
ידו:
"ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה הקמת בית לאומי לעם היהודי בפלסטין
ותעשה את מיטב מאמציה להקל על השגת מטרה זו ,תוך הבנה ברורה שלא
ייעשה דבר שעשוי יהיה לפגוע בזכויותיהן האזרחיות והדתיות של הקהילות
הלא-יהודיות הקיימות בפלסטין ,או בזכויות ובמעמד המדיני מהם נהנים
היהודים בכל מדינה אחרת ".אודה לך אם תביא את ההצהרה לידיעת
ההסתדרות הציונית.
בכבוד רב,
ארתור ג'יימס בלפור

בית לאומי ליהודים
ההצהרה ,אשר נמסרה לידיו של הלורד וולטר רוטשילד ,ניתנה בעקבות הצעה
שהוגשה לממשלת בריטניה על-ידי ד"ר חיים ויצמן בשיתוף עם ההנהגה הציונית
בבריטניה .הצעתו של ויצמן כללה את הדרישה להכיר בזכות העם היהודי על ארץ
ישראל ובזכותם של יהודים לעלות אליה ,וכן להעניק מעמד מוכר למוסדות התנועה
הציונית בארץ ישראל .את נוסח ההצהרה אישר הקבינט הבריטי ב 31-באוקטובר
 .1914הצהרת בלפור כללה הכרה בהקמת "בית לאומי" ליהודים בארץ ישראל.
במשתמע גם הכירה ההצהרה בתנועה הציונית כמייצגת שאיפות אלה .מסמך המנדט
של חבר הלאומים משנת  ,1922שאשרר את החלטות ועידת סן רמו ,כלל הצהרה זו
ככתבה וכלשונה .משמעותה העיקרית של הצהרת בלפור הייתה בכך שתוכנה הובן
על-ידי העולם היהודי והלא-יהודי כהבטחה להקמת מדינה יהודית .בלפור עצמו קבע,
שבועיים אחרי מתן ההצהרה ,כי ארץ ישראל צריכה להיות "המולדת היהודית".
אחד ממשפטיו הידועים היה" :הציונות צודקת או לא צודקת ,רעה או טובה ,היא יונקת
ממסורת של דורות ,מצרכים בהווה ומתקוות לעתיד ,והיא בעלת חשיבות עמוקה פי
כמה משאיפותיהם ומדעותיהם הקדומות של  444אלף הערבים היושבים בארץ
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עתיקה זו ".קצת יותר מתמוה ,והייתי מגדיר זאת כתעודת עניות למנהיגינו בדור הזה,
שכעבור  144שנה להצהרת בלפור ו 61-שנה להגשמת חזונה בפועל ,בכינונה של
מדינת ישראל ,הוצב פתאום סימן שאלה ,אם ארץ ישראל ההיסטורית היא ה"מולדת
היהודית".
 44שנה לאחר פרסום הספר הלבן המנדטורי השישי והחמור מכל קודמיו ,שקבע
הקמתה של מדינה דו-לאומית תוך עשר שנים וגזר על צמצום דרסטי של עליית
יהודים לארץ והגבלת רכישת קרקעות ,בטענה "כי לערבים ריבוי טבעי מהיר והם
זקוקים לשטח" .אותו "ספר לבן" (שכונה על-ידי בן-גוריון "הספר השחור") והיה אחד
הגורמים החשובים ל"מרי היהודי" שקדם למלחמת הקוממיות והחיש את כינונה של
מדינת ישראל  -מי היה מפלל ,שיקום נשיא בארצות הברית ,המעצמה הדמוקרטית
הראשונה במעלה ,ולא זו בלבד שיתבע לאסור "רכישת קרקעות על-ידי יהודים"
במדינתם הריבונית אלא גם ידרוש להרוס יישובים שכבר קמו ,ואם לא די בכך ,הוא
גם אוסר בנייה בחלק מהיישובים לצורך הגידול הטבעי ,דהיינו ,בעוד הספר הלבן
המנדטורי גזר על רכישת קרקעות ,נשיא ארצות הברית גוזר על צמצום הילודה
הטבעית באותם יישובים.
וממשלת ישראל הריבונית מתחבטת ,אם לקבל את תביעותיו של הנשיא המכובד או
לדחותן! כדבר הזה עוד לא נשמע ,כדרישות האלו לא היה מעז שום נשיא ,כל יכול
כאשר יהיה ,להשמיע לפני שליטיה של המדינה הנחשלת ביותר על פני כדור הארץ,
ואצלנו עוד מתלבטים ,אם לקבל את דרישותיו ,בחלקן או במלואן!
האם איבדנו כל שמץ של כבוד לאומי ,אדוני ,ראש הממשלה ,בנימין נתניהו?
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 33שנה לפטירתו של דוד בן גוריון :דיוקנו של מנהיג

24.11.2446

ערב שבת ,ה' אייר תש"ח 10 ,במאי .1905
המקום :אולם המוזיאון בתל אביב.
על הבמה ניצב דוד בן גוריון.
קולו רוטט קמעא:
"אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל – היא מדינת ישראל".
באולם הושלך הס.
דומה שהזמן עמד מלכת.
בזה אחר זה חותמים  34נציגי היישוב על קלף מגילת העצמאות.
אלף שמונה מאות שבעים ושמונה שנה לאחר חורבן הבית השני זוכה העם היהודי
לכונן מחדש את מדינתו במולדתו ההיסטורית .מאחורי הבמה מתנוססת תמונתו של
תיאודור הרצל.
יש בין האורחים המוחים ,פה ושם ,דמעה נסתרת .אלה קומץ צירי הקונגרס הציוני
הראשון בבאזל בשנת  ,1594בו נוצרה ההסתדרות הציונית" .בבאזל יסדתי את
מדינת היהודים" ,כתב הרצל ביומנו 24 .שנה לאחר מכן ,הגשים דוד בן גוריון את
חזונו .העם היהודי על כל תפוצותיו עצר לרגע את נשימתו.
מחוגי השעון הראו  0.34אחר הצהריים של יום השישי ,ה' באייר תש"ח ,כשדוד בן
גוריון הזדקף על עמדו והכריז " :אני נועל את האספה :קמה מדינת ישראל !"
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אותה שעה רק מעטים ידעו שהוא עשה זאת חרף אולטימטום אמריקני תקיף ,לדחות
את ההכרזה על הקמת המדינה ולהסכים לשביתת נשק בת עשרה ימים.
"הם ישמידו אתכם !" הזהיר שר החוץ האמריקני ,ג'ורג' מרשל ,את משה שרת" ,ואל
תצפו לעזרה מארצו ת הברית המזהירה אתכם מפני הסיכון החמור שאתם נוטלים על
עצמכם"...

עברון מראיין את בן גוריון

שמונה עשרה שנה ושלושה חודשים לאחר מכן ,ערב יום הולדתו השמונים ,סיפר לי
דוד בן גוריון בצריפו בשדה בוקר משהו מהלבטים הכבדים שקיננו אז בלבו:
"עוד בטרם אתא ליל ה 02-במאי כבר הסתכמו אבידותינו בלמעלה מ821-
הרוגים מטובי לוחמינו...מרבית יחידותינו היו תשושות בעקבות שישה שבועות
של קרבות מרים ,לא היה בידינו אפילו טנק אחד ,מטוס בודד או אפילו תותח
שדה ...היו אלה רגעי חרדה שכמותם לא ידעתי בכל מהלך חיי...ב 04-בלילה
הודיעו לנו שצבאות ערב חצו את הגבול...היינו נטולי נשק...והם עלו עלינו מכל
עבר"...
ואף על פי כן – כשמחוגי הזמן הורו את שעת ההכרעה ,בן גוריון נמצא במקום
שהועידה לו ההיסטוריה ,מנהיג של אומה שעדיין לא קמה ,של מדינה שלא הייתה
קיימת ,ושום דבר בקולו ובפניו לא גילה את שהתרחש אז בלבו פנימה.
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זה כוחו של מנהיג אמיתי .העוז להחליט ואומץ הרוח לבצע – אלו הן שתי התכונות
המבדילות מנהיג אמיתי מעסקן ציבור ,עובר אורח שהגיע באקראי להגה השלטון.
ושתי תכונות יסוד אלו אפיינו א ת דרכו של דוד בן גוריון לכל אורך מסלולו הציבורי
והפוליטי .כל ימיו הוא בז לאלה החסרים כ ו ח ה כ ר ע ה.
ישנם רגעים בתולדותיה של אומה וכל גורלה מוטל על שכמו של איש אחד יחיד.
רגע היסטורי כזה היה ללא ספק ב 0.34-אחר הצהריים של יום השישי ,ה' באייר
תש"ח 10 ,במאי  ,1905שעה שדוד בן גוריון בן ה 62-הכריז על הקמתה של מדינת
ישראל.
"האדם הגדול" ,אמר הפילוסוף והוגה הדעות ,ראלף ואלדו אמרסון" ,עומד בתוך זרם
המחשבות והמאורעות ,והוא נדחף קדימה על ידי האידיאות והצרכים של בני דורו.
גדלותו מתבטאת ביכולתו להציג אחרים ובכישרונו להגיד ,לעצב ולחשוב –
מ ה ש כ ו ל ם ח ו ש ב י ם ו ר ו צ י ם".
דוד בן גוריון זכה לבטא את מאוויי הדורות של העם היהודי .ואין זה מקרה ,שדווקא
בו בחר הגורל לעמוד בראש האומה באותו רגע היסטורי ומכריע בחייה .כשם שלא
היה זה מקרה שוינסטון צ'רצ'יל נבחר לעמוד בראש ממשלת בריטניה באותה שעה
קריטית בתולדותיה ,לאחר נפילתה של צרפת; נקל לתאר מה היה גורלה ,וגורל
העולם כולו  -אילו היה זה צ'מברלין ,ולא צ'רצ'יל ,שניצב אז בראש הפירמידה
השלטונית בבריטניה ! ומי יודע ,מה היה עולה בגורלה של המדינה היהודית  ,אילו
מישהו אחר( ,בדמותו של אהוד אולמרט) צריך היה להגיע לאותה החלטה היסטורית,
בניגוד לרצונו המפורש של נשיא ארצות הברית דאז ? ההיסטוריון שיעמיק לחקור
בדרמה הגדולה ,שנושאה בן גוריון ,ימצא שהמסיבות כפו עליו לנהל מלחמות בניגוד
משווע לאישיותו .הוא הקים את צה"ל ,טיפחו וחיזקו כאמצעי ל ה ב ט ח ת ש ל ו ם,
דווקא" .גם כשאין מלחמה על צה"ל להיות חזק ונאפד גבורה ,מאומן ומוכשר תמיד
לנצח – לשם הרתעה ומניעת האויב להתגרות בנו" ,הסביר בכנס קצינים בכירים
בירושלים ב 2-במרץ .1929
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אך יותר מ כול מאלפים דבריו בכנס מפקדי צה"ל בדצמבר  ,1501לאחר מלחמת
סיני:
"אני רוצה להגיד ,מה אין ללמוד מלקח סיני .אין ללמוד ממנו ,איך לעשות את
ה מ ל ח מ ה ה ב א ה ...ייתכן ,שבמלחמה הבאה לא אנחנו נהיה הפותחים
אלא הנתקפים...ואין צורך להסביר ,מה הרווח ,אם היוזמה היא בידינו ,ומה
ההפסד ,אם היוזמה היא בצד השני ...במלחמה הבאה ,ייתכן מאוד,
שהתוקפים אותנו לא יהיו צבא אחד אלא כמה צבאות" - - -

ודברי הסיכום נשמעים אקטואליים יותר מאי פעם:
"אין אני פסימיסט ,אבל אפשר להאמין ולבטוח בעתיד רק אם רואים את
המציאות הקשה והמרה כמו שהיא ,ו לא ע ו ש י ם א י ל ו ז י ו ת על חשבון
המציאות .ואל תלמדו גזרה שווה ממלחמות קודמות על ה מ ל ח מ ה ה ב א
ה .נתכונן למלחמה הבאה מתוך ראיית התנאים ,שבהם היא תיעשה ...ויש
לאזור כוח ,כדי לעמוד ולנצח באותם התנאים !".
כאן משתקף הריאליזם של דוד בן גוריון :הוא חתר ל ש ל ו ם א מ ת,
אך לא ל א ש ל י י ת ש ל ו ם ,שמטרתה להרדים את חושינו ואת דריכותנו ,על מנת
להלום בנו בשעת הכושר הראשונה .ומן הראוי היה שראשי השלטון בישראל כיום
ישובו וישננו לעצמם את משנתו של בן גוריון ,שמצאה את ביטויה באמרתו
המפורסמת" :בסופו של חשבון ,באמת לא חשוב מה יאמרו הגויים אלא מה יעשו
היהודים !"
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המרשל פטן וגנרל אייזנהאואר
01.04.2005

המרשל שהפיל חרפה על צרפת

השם אנרי פיליפ פטן מבטא כיום בצרפת את
הסמל לחרפה לאומית.
האירוניה ההיסטורית היא שעד  0121היה
המרשל פטאן סמל להרואיזם ולפטריוטיזם,
מצביא מצטיין ,גיבור ורדן ) (VERDUNשעמד
בראש המתקפה הצרפתית על הקווים הגרמניים
בקיץ  0107וזכה לתהילה כמגנה של צרפת
במלחמת העולם הראשונה .
לאחר מותם של הגנרלים פוש וג'ופר ,היה פטאן לסמלו החי של הניצחון הצרפתי
ומילתו בנושאים צבאיים ה פכה לחוק ולא היו עליה עוררין  .כשפרצה – כעבור 22
שנה  -מלחמת העולם השנייה ,עדיין נחשב פטן לגיבורה הלאומי של צרפת .
ב 16 -ביוני  ,1904לאחר נפילתה של פאריס ,בתקווה לרומם את המוראל הירוד של
העם הצרפתי ושל צבאו המובס  -שבים ומזעיקים את המרשל הישיש "להציל את
צרפת" ,והנשיא לברן ממנה אותו לראש ממשלה ,במקומו של פול ריינו המותש.
מה שלא ידעו הנשיא לברן וראש ממשלתו ,פול ריינו – ועל כך עתידים היו להצטער
עד סוף ימיהם  -היה מ ה פ ך האישיות שחולל הגיל במרשל .פטן בן ה 50 -היה
רחוק מאוד מאותה תדמית היסטורית ששיוו לו בשנות השישים לחייו.
היה זה זקן נואש ועייף ,שאיבד את שארית ביטחונו העצמי ואת אמונו ביכולתו של
הצבא הצרפתי להתמודד מול מכונת המלחמה האימתנית של היטלר.
מאווה אחד עמד אז מול עיניו  -שלום בכל מחיר ,ושאיפתו היחידה הייתה לקבל תנאי
כניעה טובים .לרשותה של צרפת עדיין עמד צי ימי שלם בעל כוח משמעותי ,מושבות
שיצרו טריטוריה שהשתרעה על פני חלקים נרחבים באפריקה ,באסיה ובמזרח
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התיכון ,והצעת איחוד עם בריטניה מראש ממשלתה ,וינסטון צ''רצ''יל.
ה ל ח י מ ה.
פטן אטם אוזניו מכל רעיון שמשמעותו ה מ ש ך
הוא חבר לגרועים שבתבוסתנים בממשלה ובבית הנבחרים ,והללו הפכו בעידודו
מ י ד י ת .
ליותר ויותר קולניים בתביעותיהם ל כ נ י ע ה
ל מ ש נ ה ו וליורשו המיועד הוא ממנה את מי  ?-אם לא את פייר לאוואל ,מראשי
משתפי הפעולה עם האויב הנאצי ! ג'ורג' מנדל ,שר הפנים בממשלתו של ריינו,
שצידד בהמשך הלחימה ובהקמת ממשלה בגולה  -הודח מהשלטון והוסגר לגרמנים,
וכמוהו כל שנחשד בשמץ של קנאות לאומית .שישה ימים לאחר מינויו ,ב 22-ביוני
 ,1904חתם פטן על מסמך הכניעה ,שקרע כ 64 % -משטחה של צרפת .ב04 % -
הנותרים הוקמה הרפובליקה של וישי ,וחברי האסיפה הלאומית המבועתים ,שדאגו
יותר לשלומם מאשר לשלמותה של מולדתם – מיהרו להכרוז על פטן כראש "המדינה
הצרפתית" ( .)Etat Francaisבפועל הפכה צרפת למחוז של גרמניה.
למרבה האירוניה ,רבים ממעריציו של המרשל הישיש עדיין השלו עצמם כי שיתוף
הפעולה אינו אלא העמדת פנים זמנית וכי הגיבור הישיש עוד יושיע את צרפת
משתגיע העת...דוגמה נוספת לעיוורונם של בני אדם – ולא רק צרפתים – המתקשים
להמיר את אליליהם ונצמדים אליהם עד לסוף המר.
ואכן ,גם בועה אחרונה זו של עצמאות מדומה התנפצה ב 11-בנובמבר  ,1902שעה
שהיטלר פקד על צבאו לפלוש לאזור "צרפת של וישי" ,והמדינה כולה הפכה לשטח
כיבוש של גרמניה הנאצית .המיתולוגיה היונית ,שידעה להלביש משמעות אלוהית
לכל תופעות החיים ,הייתה רואה בכך ,ללא ספק ,את ידה של נמסיס ,אלת הנקמה.
בספטמבר  1935הייתה זו צרפת שאילצה את נשיא צ''כוסלובקיה ,אדוארד בנש,
באמצעות "הסכם מינכן" ,לוותר על חבל ארץ הסודיטים" ,למען השלום" ,פחות
משישה חודשים לאחר מכן – שטפו גיסותיו של היטלר את כל שטחה של צ'כיה
והפכוה לפרובינציה של גרמניה.
ההיסטוריה האנושית גדושה בכניעות מדיניות וטריטוריאליות ,ב ש ם ה ש ל ו ם,
משום שמנהיגיהם של אותם עמים לא השכילו ללמוד את הלקח ,כי מה שמתחיל
בוויתור על טפח  -גומר באובדן כל השטח.
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לאחר כניעתה של גרמניה הועמד פטן למשפט על בגידה ונידון למיתה .דינו הומתק
על ידי דה-גול למאסר עולם ,שאותו ריצה עד יום מותו ב .1921 -השם פטן נותר
בצרפת כסמל לחרפה לאומית ולשנים האפלות ביותר בתולדותיה.

המהפך שחולל הגיל במנצח הגדול של מלחמת העולם השנייה
גנרל דויט דוד אייזנהאואר ,נשיאה ה30-
של ארה"ב פיקד בגיל  20על המבצע
הצבאי הקשה והמורכב ביותר במלחמת
העולם השנייה ,ואולי בדברי ימי עולם -
הנחיתה בנורמנדי ב ,1900-שהסתיימה
בשחרורן של צרפת ,בלגיה ,הולנד
ולוקסבורג ובכניעתה ,ל ל א ת נ א י,
של גרמניה הנאצית.
ב 15-ביוני  1902חזר מן המלחמה ענוד אותות כבוד רבים מכל שהיו אי פעם
למצביא אמריקני לפניו .בלונדון ובפריס הריעו לו מיליוני אנשים נרגשים ,ומוסקבה
העניקה לו אות כבוד ,שזכו לו ברוסיה שבעה אנשים בלבד.
שתים עשרה שנה לאחר מכן ,בגיל  ,66בעיצומו של מבצע מוסקטר ,ערב
הסתערותם של צבאות בריטניה וצרפת על נמלי פורט סעיד וסואץ בצלו של
האולטימטום הסובייטי" ,להשתמש בכוח כדי למחוץ את התוקפנות "...נועד שגרירה
של צרפת בוושינגטון ,הרווה אלפונד ,עם נשיאה של ארה"ב לשיחת הבהרה.
"היה זה אייזנהאואר אחר" ,סיפר" ,שונה בתכלית מהמצביא המנצח הבוטח בעצמו.
הוא פסע הלוך ושוב ,חיוור ונרגש ,חוזר ללא הרף'' :עליכם להפסיק מלחמה
זו...עליכם לסגת ממצרים ''!...לפתע נעץ בי את מבטו ואמר'' :הרשה לי לומר לך זאת,
אדוני :החיים אינם אלא סולם ,שקצהו מגיע לשמים .אני סמוך מאוד לקצהו העליון של
הסולם ...רצוני להציג עצמי לפני בוראי בידיים נקיות ''!...עם נימה מיסטית מעין זו
קשה לנהל ויכוח מדיני" ,סיכם הדיפלומט הצרפתי" :לא נותר לי אלא להרכין ראש
ולסוב על עקבותיי".
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למחרת ,ב 6-בנובמבר  1926הגיע לקצו "מבצע מוסקטר" .פקודת הפסקת האש של
מועצת הביטחון בלחצן של ארה"ב ובריה"מ  -בלמה את הסתערות השריון הבריטי
 22מיל מדרום לפורט סעיד.
במבט לאחור ,הייתה זו אחת משגיאותיו המדיניות החמורות של אייזנהאואר,
להפקיר את בעלות בריתו האירופיות המסורתיות לנפשן נוכח האיום הגרעיני הרוסי.
צעד עצבני ובלתי שקול ,שנודעו לו השלכות מרחיקות לכת ביחסי שתי היבשות.
ארצות אירופה ,ובראשן צרפת ,למדו לדעת ,שאין לסמוך על ארה"ב בעתות משבר
ופנו לעבר כוח גרעיני עצמאי משלהן .והיו לכך גם השלכות מדיניות ארוכות טווח,
שאת השפעתן ניתן לחוש עד היום במלחמה בעיראק.
הליכים היסטוריים אינם ניתנים לעצירה .הם משלימים את עצמם בדרך זו או אחרת.
את מה שדוקטרינת אייזנהאואר מנעה ב 1926-מאידן ומגי-מולה – עושה היום ג'ורג'
בוש  :השלטת סדר ודמוקרטיזציה במזרח התיכון ומלחמת חורמה בשליטים
הרודניים .רק שמחיר הדמים שמשלמת על כך ארצות הברית הנו גבוה בהרבה ,ממה
שנדרש ממנה ב.1926-
המילה "אילו" אינה אהודה על ההיסטוריונים .ואף על פי כן ,אינך יכול שלא לתהות
לעתים ,מה היה אילו בנובמבר  - 1926במקום גנרל ישיש עייף ושבע מלחמות ,שדאג
יותר לתדמיתו לפני בוראו מאשר לגורלו של העולם  -היה יושב על כיסא הנשיאות
בארה"ב צעיר דינמי ונמרץ מסוגו של ג'ון פיצג'רלד קנדי או של ג'ורג' בוש :כיצד היו
נראים פני העולם כיום ,ופניו של המזרח התיכון ?
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מדינה בדרך:
היישוב העברי וימי המחתרת
היום בו אלטלנה עלתה באש
פורסם בתאריך 08/06/2013

"עומדים לפתח באש?" ,שאלתי" .לא אמרתי זאת…",
התחמק איש הפלמ"ח דקות אחדות לאחר מכן הכדורים
שרקו מכל הכיוונים ,לכל מטרה :לעבר הסירה ,לעבר
אנשיה שקפצו אל המים ,לעבר הפצועים עדות אישית
שנים.
62
לפני
שהתרחשה
מהאנדרלמוסיה

הם שבו ונאספו כאן ביום ראשון ,י"ז בסיוון תשע"א 19 ,ביוני  ,2411באותה חלקה
קטנה של בית הקברות הצבאי בנחלת יצחק .הם הגיעו לכאן מכל קצוות הארץ,
ברובם שיבה זרקה בשערותיהם ואותות הזמן חרשו קמטים על פניהם – בחלקם
בקושי נעו על רגליהם ,אך דבר לא מנע מהם לשוב ולהתכנס במלאות  63שנה
לטרגדיה של אלטלנה ,להעלאת זכרם של שישה-עשר מחבריהם ,קורבנות שנאת
האחים העיוורת .היו כאן בני משפחה ,חברים לנשק ,ומספרם של אלה הולך ומתמעט
משנה לשנה .הפעם היו שם גם ראש הממשלה בנימין נתניהו ,יו"ר הכנסת ראובן
ריבלין ,המשנה לראש הממשלה סילבן שלום וחברי הכנסת יריב לוין ,אופיר אקוניס
ומיכאל בן ארי.

אדוני ,רה"מ ,אני נאלץ לחלוק על דבריך
"ממרחק השנים הפקודה לפתוח באש על הספינה ,ולא להידבר עם מפקדיה ,הייתה
פקודה נמהרת ,מוטעית…" ,אמר ראש הממשלה ,בנימין נתניהו ,בדברים שנשא
בטקס האזכרה .לעומתו ,חבר הכנסת יריב לוין טען" :את האמת ההיסטורית אי-
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אפשר למחוק ואי-אפשר לשכתב – יש לומר בבירור 16 :חללי אלטלנה נרצחו בידי
אחיהם .אפשר לנסות לתאר את הנסיבות ולחפש הסברים ,אבל אי-אפשר לטשטש
את האמת – היו אלה שנורו והיו אלה שירו…" .אדוני ,ראש הממשלה ,עם כל הכבוד,
אני נאלץ לחלוק על דבריך " ,שהפקודה לפתוח באש על הספינה הייתה פקודה
נמהרת ונבעה מחוסר ביטחון של הממשלה הצעירה בסמכותה…".
ב 19-ביוני נערכה ישיבת ממשלה טעונה במיוחד .השר בנטוב דרש פעולה תקיפה,
הכוללת מעצר של בגין וכן "לפרק את הנשק מאנשים בכל מחיר .אם יצטרכו לירות –
יירו… שמונה שרים הצביעו בעד ,ושר אחד ,הרב פישמן ,נמנע .לאור זאת ,נדרש דן
אבן (אפשטין) ,מפקד חטיבת אלכסנדרוני ,לכתר עם חייליו את כפר ויתקין ,ולהחרים
את ציוד האונייה .פקודת הכיתור הושלמה יום למחרת ,ודן אבן שלח לבגין
אולטימטום קצר מטעם משרד הביטחון" ,למסירת האונייה על תכולתה לרשות
הצבא  ".האולטימטום דרש תשובה תוך עשר דקות… יש שטוענים שהזמן הקצר
נקבע כדי להבטיח ,למעשה ,הפרה של האולטימטום… ואכן ,בגין ראה באולטימטום
הדחוק עלבון ,וסגנו יעקב מרידור השיב בתרעומת" :איך זה תוך עשר דקות נותנים
אולטימטום? מה זה? אנחנו פושעים? איזו גישה זאת…?" .דן אבן פירש זאת כסירוב
להיענות לאולטימטום ופתח באש .בשלב זה האונייה נמלטה אל לב ים בהפלגה לתל
אביב ,ועל סיפונה מנחם בגין וכמאה אנשי אצ"ל ,מיעוטם עולים.
מול חופי תל אביב עלתה הספינה על שרטון ,ובסביבות ארבע אחר-הצהריים
התקבלה ההוראה להפגיזה באש תותחים .הפגז השלישי העלה את "אלטלנה" באש,
מה שאילץ את האנשים שהיו על סיפונה לקפוץ אל המים ,וחבריהם ,שהיו על החוף,
יצאו לקראתם עם סירות חסקה ,חרף אש התופת שנורתה לעברם.
בספרו 'פנקס שירות' (פרק שביעי ,עמ'  )265כתב יצחק רבין שבראותם את
ה"אלטלנה" בוערת ,אנשי אצ"ל נתקפו היסטריה וצעקו":בגין על האונייה! הצילו את
בגין "! על-פי רבין ,אנשי הפלמ"ח הגבירו בתגובה את עוצמת האש" :
אנשי הפלמ"ח האמינו… אש תופת ,בעוצמה בלתי רגילה ,מכל כלי-הנשק,
נפתחה לעבר האונייה .משקעי השנאה של אנשי הפלמ"ח וה'הגנה' כלפי
הארגונים ומנהיגם מצאו ביטויים בעוצמת האש "… בהמשך ,רבין אינו מסתיר את
התפעלותו מ"ההפגזה המוצלחת"" :איזו פגיעה מדויקת ,אפילו הארטילריה המודרנית
של צה"ל לא הייתה מתביישת בהישג כזה…".
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 63שנים לא השכיחו ממני את מחזה האימים על שפת ימה של ת"א
גם אני הייתי שם ,וכמו רבים מחבריי שוטטתי באותו יום ,הלוך ושוב ,לאורכה של
הטיילת שממול חוף פרישמן ,צופה בסקרנות על האונייה המסתורית שעלתה על
שרטון .מאז הבוקר ריחפו שמועות על ספינת נשק של האצ"ל העומדת לפרוק את
מטענה מול חוף שרתון ,ואט-אט התמלאה הטיילת בקהל סקרנים ,ערב-רב של בני
אדם ,וביניהם כמה עשרות אנשי אצ"ל ,שהזדמנו באקראי למקום ,בלי שמץ של ידיעה
על המתרחש.
הזמן חלף לאטו ,בלי שאירע דבר .והנה לפתע ,בסמוך לשעת הצהריים (המועד
המדויק פרח מזכרוני) ,הגיחה סירה מירכתי האונייה והפליגה לאטה לעבר החוף.
לרגע ,השתררה כעין דומייה ,ועיני הכל נתלו באותה סירה המשרכת את דרכה
בניחותא ונוחתת בשלווה על החולות הלבנים .הסירה הייתה עמוסה בכלי נשק
ובתחמושת מכל הסוגים .קבוצה של אנשי אצ"ל החלה מפרקת את הציוד ,ובעוד אני
מלווה בעיניי בסקרנות את מגוון כלי הנשק ,ניגש אלי אחד המפקדים (ממכריי
באצ"ל) ,הושיט לי מקלע "ברן" וכמה מחסניות ,שזה עתה נלקחו מהסירה" :אין לדעת
מה יקרה" ,אמר ,כשהוא מצביע לכיוון "הבית האדום" ומורה לי להתמקם בקרבתו.
אישית ,לא העליתי על דעתי שיתפתחו כאן חילופי יריות ,אך לא הייתה זו עת
לוויכוחים.
בעוד אני מתחפר בעמדה נוחה ככל שניתן ,ומציב את המקלע – הבחנתי ,כעשרים
מטרים מימיני ,בחוליה של אנשי פלמ"ח המתמקמת בעמדת ירי לכיוון הספינה.
החלפנו מבטים בשתיקה .בינתיים החלה הסירה ,שנפרקה מציודה ,לשוט חזרה
לעבר הספינה .בעוד עיני הכל מלוות אותה במתיחות ,קרא אלי אחד הבחורים
מעמדת הפלמ"ח" :היי בחור ,יש לנו בקשה אליך ,אם יתחילו לירות ,אל תירו לכיוון
הזה (הורה לי בידו לצד מזרח) ,ישנם שם נשים וילדים…" .נדהמתי" .עומדים לפתח
באש?" ,שאלתי" .לא אמרתי זאת…" ,התחמק" .בכל מקרה ,לא לירות לכיוון
שהראיתי…".
דקות אחדות לאחר מכן הגיחה סירה נוספת מהאונייה ,ובבת אחת נפתחה לעברה
אש תופת .הכדורים שרקו מכל הכיוונים ,לכל מטרה :לעבר הסירה ,לעבר אנשיה
שקפצו אל המים ,לעבר הפצועים .אחר-כך הצטרף למקהלת המוות גם "התותח
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הקדוש" .האנשים החלו קופצים אל תוך המים להימלט מהתבערה ,מי הים האדימו
מדמם של פצועי אלטלנה .אך הידיים המרושעות לא חדלו מללחוץ על ההדק .לפתי
בידי בחוזקה את מקלע ה"ברן" ,אך אצבעותיי מיאנו ללחוץ על ההדק.
מימיני המשיכו לירות צרורות לעבר האונייה והניצולים ,כמה צרורות מהמקלע שבידי
היו יכולים אולי לשתק את האש מכיוון זה ,אך כאילו אחז בי השיתוק .לא יכולתי לכוון
את הכלי לעבר יהודים .על הכביש מתחתיי התחוללה דרמה דומה .אחד מחבריי,
שהיה על משוריין ,הרים את המקלע אל-על וירה לעבר השמיים ,תוך שהוא מחרף
ומגדף את אנשי ההגנה והפלמ"ח וזועק בכל כוחו" :רוצחים ,אחי על האונייה הזו…",
אך לא השיב באש.
האנדרלמוסיה לאורך הטיילת הייתה גדולה .סירות של אזרחים מתנדבים החלו שטים
לעבר הספינה ,כדי למשות פצועים .ירו גם עליהם .מסרתי את המקלע לאחד מחבריי
על החוף ובשארית כוחותיי פתחתי בריצה מטורפת לעבר מפקדת האצ"ל בבית ספר
"אליאנס" .נושם ומתנשף טיפסתי במעלה המדרגות ,מחפש איזה מפקד בר-סמכא,
לדווח לו.
מה שלא ידעתי אז הוא ,שמרבית חברי המטה של האצ"ל ,ביניהם קצין המבצעים,
עמיחי פאגלין ,נעצרו בדרכם מכפר ויתקין לתל אביב ,והאחרים ,וביניהם מנחם בגין,
נמצאו על סיפונה של "אלטלנה" .רק מפקד תורן אחד מצאתי כאן על משמרתו ,מפקד
המחוז דאז ,פתחיה שמיר .דיווחתי לו על המתרחש ,ופניו החווירו כסיד.
מרבית מפקדי השדה של האצ"ל כבר היו מגויסים אז לצה"ל ,והוא דמה בעיניי
לקברניט ,ללא אנשי צוות .כשחזרתי לעבר החוף כבר היתמר עשן שחור מעל
הספינה .בעימותים בין צה"ל לאצ"ל נפלו  16לוחמי אצ"ל ו 3-חיילי צה"ל .חיילים
אמריקניים ,ותיקי מלחמת העולם השנייה ,לא הסתירו את שאט נפשם ממראות
הזוועה ,שחזו עיניהם" :אפילו היפנים לא עשו לנו זאת …" ,מלמלו.
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 66שנה לפיצוץ מלון המלך דוד בירושלים –
כך החמיצו הבריטים את לכידתו של מפקד הפעולה
פורסם בתאריך 24/07/2012

תמונה :הוגו מנלדסון ,לע"מ

יום שני 22 ,ביולי  ,1906היה יום קיץ רגיל ,אפרורי .חום כבד שרר בחוצותיה של
ירושלים .באזור מלון המלך דוד ,טבורו של השלטון המנדטורי הבריטי ,בראשותם של
הנציב-העליון ,סר אלאן קנינגהאם ,המזכיר הראשי ,סר ג'והן שאו ,ומפקד הצבא ,סר
אבלין ברקר – נמשכו חיי השגרה כמימים ימימה .כוחות הביטחון בנו מחסומים
גבוהים ,כדי למנוע מהטרוריסטים להשליך רימוני יד לתוך השטח .המזכירות ,המלון
והמשטרה היו קשורים במערכת אזעקה מרכזית .תקרית כלשהי תביא להפעלת צופר
קולני ולהבהלת כוחות צבא ומשטרה לאזור הסכנה .מוקפים גדרות-תיל ומשמרות
כבדים של חיילים ,הכול חשו עצמם שם בטוחים ומוגנים .מאז שעות הבוקר נרשמו
בסביבה מספר אירועים יוצאי דופן :פח תופת התפוצץ בקרבת מקום ,צרורות ירי
הדהדו בחלל המרחב ,ובמרתף המלון פרצה מהומה קולנית ,שפשרה לא נודע .אך
לא היה בכל אלה ,כדי להדריך את השלווה ואת קור-הרוח האנגלי ,גם לא בהודעה
הטלפונית "על פצצות במרתף הבניין ",ופרט לכמה עובדים זוטרים ,שצפו משועשעים
מחלונותיהם על המתרחש ברחוב – כמעט ולא הייתה לכך התייחסות.
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הפיצוץ שהדיו התגלגלו עד ללונדון
בדיוק ב  -12.34נשמע פיצוץ אדיר ,שזעזע את ירושלים כולה והדו התגלגל עד
ללונדון והרעיד את אמות היסוד ,שעליו נשען השלטון הבריטי בארץ .לפתע ,נחרשו
האוזניים והרחוב כולו נאפל במסך עשן שחור .באותה שעה התרומם אגף שלם של
בניין המלון באוויר וכאילו התפורר וצנח שוב במטר של אבנים ובענני אבק .ברגע
הראשון היו הכול נדהמים ,עמדו ללא זיע ובנשימה עצורה .דומה היה כאילו סרט
דרמטי נפסק באמצע ותמונת אימים נשארה תלויה על הבד – ללא קול וללא קשב.
כאילו התאבנו כל בני-האדם וכאילו פסקה כל תנועה לחלוטין .כל השעונים החשמליים
שבמלון – נעצרו .הקירות שבאגף הדרומי-מערבי ,נהדפו החוצה .ענן אימתני של עשן
חום אפור התפשט במהרה לגובה של כמאתיים מטר והטיל צל כבד על הסביבה ביום
שטוף שמש .ואז ,בתוך העשן הסמיך ,החל האגף הדרומי-מערבי להתמוטט,
כשהקומה האחת נמעכת בשנייה ברעם של בטון מתרסק ,של עצים נשברים ושל
תמוכות ברזל מתקפלות.
לשכתו של סר ג'והן שאו הייתה במרחק של מסדרון קצר מהפינה ,שנחתכה
בהתפוצצות .אילו הייתה מעט יותר במורד המסדרון ,היה גם הוא שוכב מתחת
לערמת ההריסות העשנות .לקוחות הבר במלון ,שעדיין החזיקו בידיהם את כוסות
הג'ין הסתכלו נדהמים על הדלפק ,שהפך בן-רגע לשברים .הרצפה הייתה זרועה
מראות ובקבוקים מנופצים .באולם-ההמתנה התרוממה רצפת השיש וכמות אדירה
של חול התעופפה בחלל .רק מעטים מאורחי המלון נפגעו – אגף המזכירות ,לעומת
זאת" ,גולח" לחלוטין ,התמוטט והיה לערמת הריסות ענקית מתחת לענן עשן ואבק .
במלון היו ברגע הפיצוץ העיתונאים גבריאל צפרוני ,טד לוריא וג'וליאן מלצר.
"ישבתי אז במשרדי ,שהיה בבניין רויטר בירושלים ,במורד מה שקרוי היה אז 'פרינצס
מרי אביניו' – כיום שלומציון המלכה" ,סיפר ג'וליאן מלצר ,ישבתי לתומי ועבדתי,
אינני זוכר בדיוק ,מה היה נושא עבודתי ,ובהתחשב במה שאירע ,זה גם חסר ערך.
בסביבות השעה  12.34בצהריים שמעתי התפוצצות אדירה… עליתי על גג הבניין,
שהיה שטוח ,וראיתי עמוד עשן אפור ,עבה ,מתרומם אל על ,וכל האגף הדרומי-
מערבי של מלון המלך דוד הפך לעיי מפולת .כמובן ,שלעת ההיא עמדנו כולנו תחת
הרושם העגום של האבדות הכבדות בנפש.
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כעבור שנה ,בדרכי למסע הרצאות באמריקה ,ערכתי חניית-ביניים בלונדון .נפגשנו,
קבוצה של עיתונאים ,והשיחה התגלגלה על האירועים בארץ .גם האצ"ל וגם הלח"י
היו פעילים מאוד באותה תקופה ,ועליי להודות ,שאנשי העיתונות גילו אהדה מרובה
למה ,שכינו אז "מלחמת הגרילה" של המחתרת היהודית .רובם גרסו ,שאין דרך
אחרת לפנות לקיסר אלא ברעמי התפוצצויות … הדעה שרווחה הייתה ,שאפילו
ינאמו מנהיגי היהודים מיליונים של מלים  -לא יהיה זה שקול כנגד מקרה אחד של
חבלה ,שיתפוס למחרת את כותרות העיתונות העולמית .לורנס דארל ,מחבר
"הקוורטט האלכסנדרוני" ,שהה במקרה ביום הפיצוץ בירושלים .בעומדו בחברת
כתבים זרים ,שצפו באנשי יחידת ההנדסה המפנה את ההריסות ,שמע אחד מהם
אומר" :אחרי הפיצוץ לא יהיה 'המלך דוד' מה שהיה" .דארל העיר" :הארץ כולה לא
תהיה אחרי הפיצוץ ,מה שהייתה".
טד לוריא נצר עמו בזיכרונו במשך שנים את דבריו של כתב ה"ניוז כרוניקל" ,ג'פרי
הור ,שעמד אז לידו .השניים התבוננו בדומייה על תמונות ההרס ועל עבודות החילוץ.
לפתע פנה אליו ג' פרי הור ולחש באוזנו בצורה אינטימית באנגלית Here goes
"!." your Jewish State, Ted

כך החמיצו הבריטים את לכידתו של מפקד הפעולה
בגלבייה סודנית ,חגור חגורה אדומה רחבה ,ובתרבוש לראשו – צעד בתום המבצע
מפקד הפעולה ,ישראל לוי (גדעון) לכיוון בניין ימק"א הסמוך .שם מאחורי גדר אבנים,
פשט את הלבוש הערבי ,טמנו תחת אבן ,ובמכנסיים קצרים ובחולצה לבנה המשיך
ברגל לרחביה .ליד בניין רג'ואן מסר את נשקו ,אקדח תופי ,לידי שני נערי אצ"ל
שהמתינו לו ,ופנה אל ביתו ברוממה .אחותו הביטה בו בהשתוממות ושאלה" :ישראל,
מדוע אתה חיוור כל כך?" "עוד מעט תביני ",השיב ,ובעודם מדברים הרעידה את
ירושלים התפוצצות אדירה :האגף הדרומי של מלון המלך דוד קרס והתמוטט .ישראל
לוי לא השתהה עודף הודיע לאמו ,שעליו לנסוע לזמן מה לתל-אביב ,ומיד שם פעמיו
לנקודת המפגש בגבעת שאול  .המקום נבחר מתוך ההנחה ,שמיד לאחר
ההתפוצצות יוטל עוצר וייסגרו מבואות העיר .מגבעת שאול ניתן היה להגיע למוצא,
ומשם להמשיך באוטובוס לתל-אביב .כמעט כל משתתפי הפעולה הגיעו ,דיווחו
ונשלחו אל מחוץ לירושלים .שלושה נעדרו מהפגישה – שני הפצועים ,שנלכדו על ידי
הבריטים ,וסגן מפקד הפעולה ,ינאי  ,שמאוחר יו תר התברר כפרובוקאטור בשירות
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הבריטים( .ראה הפרק "פרשת ינאי" בספר "גידי ,המערכה לפינוי הבריטים).
בתוקף תפקידו היה על ישראל לגבות עדויות מכולם ולערוך דו"ח מסכם .השמועה על
פציעתם של השניים הגיעה אליו לפנות ערב ,אך עדיין המתין לינאי .בינתיים ,החלו
צופרי האזעקה לייבב ועוצר כללי הוכרז בבירה .משמרות צבא ומשטרה שוטטו
בחוצות ,עצרו חשודים ,חסמו את מבואות העיר :אין יוצא ואין בא .במסיבות אלו ,לא
היה זה מן החכמה לנסות להגיע לתל-אביב ,הבעיה הייתה ,היכן למצוא מסתור
ללילה? ומה בטוח יותר מבית-מרפא לחולי -רוח ? מוסד כזה ,אכן ,נמצא בקרבת
מקום ובעליו נמנה עם אוהדיו של האצ"ל .ואכן ,הוא התקבל במוסד "בסבר פנים
יפות" :קבוצה של חולי-רוח הריעה לכבודו בכניסה ,ולא זו בלבד שזכה למקלט לילי
אלא גם למדים הולמים…
"נאלצתי להתלבש בבגדי טלאים ,לנעול נעליים גבוהות ושחוקות ,כשאצבעות רגליי
בולטות החוצה; צורתי השתנתה לבלי-הכר :פנים לא מגולחים ,שערות פרועות,
עיניים טרוטות – נראיתי יצור מעורר אימים .אין פלא ,שקציני הבולשת ,שהגיעו באותו
ערב גם למוסד חולי-הרוח (כפי שהתברר לאחר מכן ,עקב הלשנה) מיהרו להסיט את
מבטם ממני בתיעוב ".סיפר על כך ישראל בבדיחות הדעת .כך החמיצו השלטונות
הבריטיים הזדמנות ללכוד – שעות ספורות לאחר הביצוע – את מפקד הפעולה של
פיצוץ מלון המלך דוד .חרף כל מאמציהם – לא הצליחו הבריטים לשים ידם גם על
אחד ממשתתפי הפעולה במלון המלך דוד.
האנגלים מעריצים את התנ"ך .הפרק בשופטים על גדעון ושלוש מאות לוחמיו ,שלהב
את דמיונו של אחד מגדולי מצביאיהם ,מייג'ור ג'נרל צ'רלס אורד וינגייט ,שראה
בגדעון התנ"כי סמל ומודל לחיקוי במלחמת הגרילה  -תחילה נגד הכנופיות בארץ,
ובמלחמת-העולם השנייה בחבש ובבורמה.
הפעם לא מנו אנשיו של גדעון (כינויו של עמיחי פאגלין ,שקוצר לגידי) יותר מעשרים
וחמישה נערים ,ומתוכם רק שמונה לוחמים בפועל ,פחות מכיתה קרבית  -וביניהם,
פרובוקאטור אחד ,י נ א י ,אשר הושתל על-ידי האנגלים .ועם אלה יצא האצ"ל
להסתער על המצודה הבריטית המבוצרת ביותר בארץ ,ואולי במזרח התיכון כולו .ועד
כמה ,שלא ייאמן – גם הצליח.
ביום שני 22 ,ביולי  ,1906בשעה  12.32בצהריים – השמיע הגורל את פעימתו
הראשונה בספירה לאחור לקראת יציאתם של הבריטים מהארץ.
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יצחק שמיר :פעולות המחתרת אילצו את הבריטים להתפנות
פורסם בתאריך 41/44/2412

ב 8-בינואר  ,0118במסגרת
כתיבת ספרי על "גידי" (קצין
המבצעים של האצ"ל) ,ראיינתי
את ראש הממשלה לשעבר ,מר
יצחק שמיר ,שלא הסתיר את
הערצתו לאיש.
עד מהרה גלשה השיחה בינינו למאבקן הכולל של תנועות המחתרת  -האצ"ל והלח"י
 ולחלקן בפינוים של הבריטים מהארץ ,וכאילו במטה קסם התעורר הארי הזקןמרבצו ושב לתקופת נעוריו ,ובקול בוטח ,שב והטעים את "האני מאמין שלו".
במבט לאחור ,האם אתה סבור שהבריטים היו מפנים את הארץ אלמלא מאבק
הדמים שניהלו נגדם האצ"ל והלח"י? שאלתי.
"אני בטוח שלא" ,השיב ללא היסוס" :לדעתי ,פעולות המחתרת הלאומית ,האצ"ל
והלח"י ,הן שהביאו את הבריטים להחלטה לעזוב את הארץ .הממשלה הבריטית לא
רצתה בזה עד לרגע האחרון .ההחלטה נפלה בלחץ דעת הקהל ואישים רבים
וחשובים בבריטניה ,ביניהם וינסטון צ'רצ'יל; לאחר כל פעולה מוצלחת של המחתרת
הלאומית הם שבו ותבעו בתוקף את הפינוי  .ואין לי כל ספק ,שמה שהשפיע יותר
מכול על דעת הקהל בבריטניה ועל אישים פוליטיים חשובים בפרלמנט היו הפעולות
המלחמתיות שהתנהלו נגד השלטון הבריטי בארץ ישראל ".
אמנם הציד נגד המעפילים וההתנכלות לאוניות ההעפלה לא הטיבו עם תדמיתם של
הבריטים בדעת הקהל העולמית ,במיוחד בארה"ב ,אבל להחלטה לפנות את ארץ
ישראל הביאו בעיקר הפעולות המלחמתיות  -ההתקפות על שדות התעופה בארץ ,על
בנייני הבולשת בערים הגדולות ,פריצת כלא עכו ,פיצוץ מלון המלך דוד  -טבורו של
השלטון המנדטורי הבריטי  -ולבסוף ,תליית הסרז'נטים ,כגמול על תלייתם של לוחמי
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המחתרת ,אבשלום חביב ,יעקב וייס ומאיר נקר הי"ד (שנלכדו בפריצת כלא עכו) -
הפעולות הללו ,חרף כל אכזריותן  -הם שאילצו את בווין וחבריו ,בעקבות לחץ דעת
הקהל בבריטניה ,לשנות את דעתם ,שהייתה תקיפה מאוד נגד הפינוי .
האמת ההיסטורית היא ,שלא רק בווין אלא גם כמה מראשי הצבא הבריטי דבקו
בעמדתם ,שיש להכניע את הכוחות הלוחמים בארץ ישראל ובראשם את האצ"ל
והלח"י ,כדי להוכיח לעולם שבריטניה מסוגלת לעשות את זה ובכך להציל את כבודה
שנרמס (במציאות ,לדעתי ,הם לא היו מסוגלים להכניע אותנו) .אני זוכר את
ההשתלשלות הידועה של הדיונים בין נשיא ארה"ב וממשלת בריטניה על  144אלף
הסרטיפיקטים ,רישיונות עלייה לארץ שארה"ב הציעה להעניק לשרידי הפליטה
היהודים באירופה ועל-ידי כך ,להשיג רגיעה מסוימת במאבק הדמים בארץ .ואנחנו -
גם האצ"ל וגם הלח"י  -הסכמנו לנצור את נשקנו לזמן מה ,כדי לאפשר ל 144-אלף
הפליטים מאירופה לעלות ארצה .ואל יקל הדבר בעיניך :חברים בלח"י (וגם באצ"ל)
התנגדו להפסקת הפעולות ,למתן אורכת נשימה למשטר העוין ,אבל אנחנו עמדנו על
כך ,שכדאי להוכיח לדעת הקהל בעולם ,ובבריטניה ,שאיננו סתם עיקשים ,ללא בסיס
מוסרי .
וצדקנו בעמדה שנקטנו ,עד מהרה התברר ,שראשי השלטון בבריטניה ,לא קיבלו את
הדרישה האמריקנית והציבו תנאים נוקשים ,ובין היתר" :על כל הארגונים
המחתרתיים (כולל "ההגנה") להתפרק מנשקם ולחדול להתקיים" .עמדתם הנוקשה
של הבריטים השפיעה על קירוב הלבבות בארץ ועל יצירת אחדות לאומית ביישוב
היהודי .לשאלה ,מי גירש את הבריטים מארץ ישראל ,כל המחטט בארכיונים
ובמוזיאונים הבריטיים ימצא תיעוד והרבה חומר שיוכיחו שהיו אלה ארגוני המחתרת -
האצ"ל והלח"י  -שאילצו את בריטניה להתפנות מארץ ישראל".
האם בידך דוקומנטציה להוכיח זאת? שאלתי.
"במו עיניי ראיתי תיעוד כזה וניתן לי לעיין בו על-ידי אנשים שעסקו בזה ,שחיטטו
בארכיונים ובמוזיאונים בבריטניה .אני לא צריך להמציא את זה ,זה ישנו ,זה קיים ".
איזו פעולה ,או פעולות ,לדעתך ,החישו את התהליך הזה ? שאלתי.
"קשה להצביע על פעולה זו או אחרת .מה שהשפיע זה כלל הפעולות והרושם
שהטביעו על דעת הקהל בבריטניה ובארצות הברית .יש לזכור שלעת ההיא גברה
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השפעתה של וושינגטון על ההתפתחויות המדיניות בעולם ,כולל במזרח התיכון".
במבט לאחור ,כאחד מראשי הלח"י בתקופת המחתרת  -האם הייתה הצדקה
להינתקות הלח"י מהאצ"ל? מה התועלת שצמחה מכך?
שמיר (במורת רוח)" :אי-אפשר להציג היום את השאלה הזאת .כזכור ,הלח"י קם
כתוצאה מפילוג בשורות האצ"ל  .אלה שהחליטו על הפילוג והשתתפו בו ,משני
הצדדים ,הגיעו למסקנה שאינם יכולים ללחום יחד בשל חילוקי דעות ביניהם ,לגבי
דרכי הפעולה .האמת היא ,שלאחר כשלוש או ארבע שנים ,כאשר מנחם בגין קיבל
את הפיקוד על האצ"ל והתחיל לנהל את המלחמה בבריטים ברוח שלו ,נמחקו כמעט
חילוקי הדעות בין שני הארגונים ונערכו שיחות רבות על איחוד בין שתי ההנהגות .
אני עצמי לא הייתי בארץ ושמעתי על השיחות בין ילין מור ואלדד למנחם בגין ,קשה
היה לאחד את המחנות מחדש ,במרוצת הזמן התפתחו הלכי רוח שונים ,ויש דעות
שונות על הסיבות שמנעו את האיחוד .למען האמת ,אינני יודע ,אם האיחוד באותה
תקופה היה בו כדי לשנות הרבה ,שהרי לעת ההיא היה שיתוף פעולה מלא בין
האצ"ל ללח"י.
(לאחר הרהור קצר)" :יכול מאוד להיות שאילו האיחוד היה יוצא אז לפועל היה מקצר
את הזמן ליציאת הבריטים ...".
במבט לאחור ,האם הייתה הצדקה לרצח הלורד מוין שסיפק את התואנה
לפתיחת מחודשת של ה"סזון" נגד האצ"ל וכמעט הביא לחיסולו?
שמיר (בהתרגשות)" :קודם כול זה לא היה רצח אלא התנקשות פוליטית .עבורי
השאלה לגבי הצדקת המעשה אינה כלל קיימת .זו הייתה אחת הפעולות הגדולות של
המחתרת  .הרושם בעולם היה עצום ".
מה התועלת שהביאה? הקשיתי.
שמיר (מתרומם מכיסאו)" :היא העלתה אולי בפעם הראשונה ,בצורה מוחשית
ומשכנעת מאוד ,את עובדת המלחמה הקיימת בין האימפריה הבריטית לעם היהודי
על עתידה וגורלה של ארץ ישראל .הבריטים הפיצו תעמולת כזב ,שבעצם אינם
מתנגדים לשאיפות הציוניות אלא שהם חייבים לשלוט בארץ ישראל בגלל
ההתנגשויות והניגודים שבין הערבים ליהודים ,ועליהם לשמש כמפשרים בין
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הצדדים...ואילו אנחנו ,אנשי לח"י ,טענו ,שהמדיניות הבריטית הרשמית מתנגדת
להקמת מדינה יהודית ומשתפת פעולה עם הערבים לחיסולה של הישות הציונית
בארץ ישראל .ההתנקשות בלורד מוין ,שייצג את השלטון הבריטי במזרח התיכון,
שבה והוכיחה לעולם ,שכאן מתנהלת מלחמה בין בריטניה לעם היהודי.
אינני רואה כל יסוד לטענה ,שההתנקשות הזו לא הייתה נחוצה .היא הייתה בעלת
חשיבות מדינית ממדרגה ראשונה .בנוסף לכך ,יש לזכור ,שהלורד מוין היה אחד
העוינים הגדולים ליישוב היהודי בארץ ורקם תוכניות מסוכנות לגבינו ".
"אמנם היו ניגודי השקפות בינינו לבין האצ"ל (פסיכולוגיים יותר מאשר פוליטיים),
באשר להתנקשויות אישיות .מר בגין לא אהב את ההתנקשויות האישיות ,וזאת,
מטעמים שונים ,ואני שואל :במה יותר טהורה ,מבחינה מוסרית ,פעולה שבעקבותיה
נהרגים מספר אנשי אויב ,מפעולה שבה נהרג איש אחד חשוב מאוד ורם מעלה ?
האם ההתנקשות בלורד מוין הייתה פחות מוסרית מהשלכת הפצצה האטומית
בהירושימה ,שבה נקטלו רבבות? אם היו פוגעים בנו ב"סזון" יכול מאוד להיות שהיינו
משיבים בתגובות אישיות.
האם אתה סבור שבגין טעה בכך ,שהורה להבליג בתקופת ה"סזון" ,בניגוד
לדעתם של רבים ממפקדיו ולוחמיו ,בעוד אנשי הלח"י הודיעו ,שפגיעה באנשיהם
תגרור תגובה אישית?
" העמדה של בגין להימנע ממלחמה פנימית בתוך העם היהודי בארץ ישראל הייתה
צודקת בשעתה  .אין לי כל ספק בכך  .אבל הלח"י לא נהג כך...
ולא נגעו באנשיו ,מדוע?
"מדוע? את זאת יש לשאול את אנשי ההגנה ,את חברי הפלמ"ח"...
אני :הסברה היא ,שהם פשוט פחדו מתגובה חריפה ,אולי התנקשות אישית
"יכול להיות...יכול להיות...בין אנשי הלח"י היו כאלה שזאת הייתה טענתם .למה לא?
(לאחר הרהור קל) :יכול מאוד להיות שהיינו מגיבים...אבל מבחינה היסטורית,
רטרוספקטיבית ,אין לי כל ספק ,שהימנעותו של בגין בפעולות מלחמה ובפתיחת
חזית פנימית הייתה צודקת בשעתה .
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מר שמיר :זכור לך ,בוודאי ,הוויכוח המר ,לגבי פרק הזמן של ההתראה שנתן
האצ"ל לפני פיצוץ מלון המלך דוד ,ויכוח שהתעורר עקב האשמתו של יצחק שדה,
שגידי סטה מהמוסכם בנושא זה  -מה דעתך ,אתה?
"אין לי כל ספק ,שהגרסה של אנשי אצ"ל שטיפלו בעניין זה במישרין ,היא הצודקת.
הם הודיעו ליצחק שדה ,שזאת היא התוכנית ,והם קיימו את התוכנית ככתבה ,במאת
האחוזים ,וכל היתר לא היה אלא תואנה של ראשי ההגנה ,בלחצו של ויצמן ,לפרק
את תנועת המרי ".

הש"י התנגד לקבלתי לשירות במשרד הפנים
מר שמיר ,האם תוכל לספר לנו על המשך דרכך עם קום המדינה?
לראשונה במהלך הראיון עולה חיוך על שפתיו של שמיר" :עם פירוק האצ"ל והלח"י
פנה אלי מישהו בהצעה להצטרף לשירות ממלכתי במשרד הפנים  .הכוונה לא הייתה
למוסד ,ואז היה לי ראיון עם שר הפנים ,מר שפירא היה שם ,או המנכ"ל שלו ,אינני
זוכר בדיוק...הבנתי ,שזה ראיון יותר כדי לצאת ידי חובה ,וכאילו יש החלטה לקחת
אותי ,לקבל אותי לשירות הממשלתי .והדברים היו ידועים אז ,שאני הולך לזה לא
מטעמים אידאיים  ,ופשוט ,מטעמי פרנסה .לאחר זמן קצר הודיעו לי ,אנשים שהכרתי
היטב ,שהש"י התנגד"...
היה עדיין ש"י?
"כן ,עדיין היה...אלו היו הימים הראשונים לכינונה של המדינה .הייתה זו תקופת
מעבר...והש"י התנגד לקבלתי לשירות...נו ,טוב ,בדיעבד הייתי מרוצה מזה שלא
נכנסתי לשורות הביורוקרטיה הממלכתית הישראלית .אבל אז זה הרגיז אותי ,והרגיז
אותי עוד יותר  ,שכעבור כמה שנים ,לא הרבה זמן ,ב 1922-קיבלו אותי לשירות
ממלכתי חשאי שבחשאי ,וזה דרש את האמון המלא של ראשי הממשלה המדינה,
אבל קיבלו אותי ,ואז אמרו לי שחל שינוי ,שהתיקים האלה חוסלו .טוב ,ביחס אלי הם
לא היו זקוקים לתיקים .הם ידעו עלי הכול .
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פריצת כלא עכו
פורסם בתאריך 44/42/2412

בהתקפה משולבת ומתואמת
להפליא של כוחות מהחוץ ושל
אסירים מבפנים הצליחה יחידת
לוחמים של הארגון הצבאי
הלאומי במבצע נועז ומתוכנן
היטב לפרוץ ב 2-במאי  0128את
אגפו הדרומי של מבצר כלא עכו
ולשחרר לאור היום ארבעים ואחד
אסירי מחתרת (שלושים חברי
אצ"ל ואחד עשר אנשי לח"י)
כלא עכו [צילום :אתר האצ"ל]

ביום ראשון ,י"ז באייר תש"ז 0 ,במאי  ,1904בשעה  ,16.22הרעיד פיצוץ אדיר את
מבצר כלא עכו והדיו נתגלגלו בכל רחבי העיר .יחידת הנדסה קרבית של האצ"ל,
בפיקודם של דב סלומון ויהודה אפריון ,במסווה של טכנאי טלפון (כשהם נושאים
סולמות ,חומרי נפץ ,חבלים ,אנקול וציוד פריצה) ,הטמינה את מטעני הנפץ בשקט אל
חומת המבצר ,כשבמקביל  -כוחות תקיפה ומילוט של האצ"ל נפרשים במסווה של
שיירה צבאית ,סביב הכלא ,כדי לאפשר לאסירים להימלט ולהיטמע בקהל.
עם הישמע הפיצוץ ,מיכאל אשבל  -שהיה אחד מהאסירים  -פוצץ מבפנים את שער
הסורגים במסדרון וקבוצה אחרת של אסירים ,באמצעות מתרסים בוערים ורימוני
הנמלטים.
על
מלהסתער
הבריטים
הסוהרים
את
עכבה
הלם,
מפקדה של כל הפעולה היה שמשון (דב כהן) ,שנע בג'יפ מצויד בברן בראש
השיירה ,בלבוש קפיטן בריטי עטור מדליות ולצדו ארבעה לוחמים (הנהג ,יוסף רונן,
מאיר רויטמן ,זלמן ליפשיץ ובני שמר) .היה עליהם לחסום את הכביש ,שבין נהרייה
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לחיפה ולהצית את תחנת הדלק הסמוכה לכביש הראשי ,כדי להגדיל את
האנדרלמוסיה והמבוכה .עם הישמע הפיצוץ הקבוצה הראשונה של הבורחים (01
אסירים) זינקה מן התא לכיוון הפרצה .הם הצליחו לעלות בשלום על הטנדר הראשון,
אולם הנהג טעה ונסע לכיוון חיפה במקום לכיוון הר-נפוליון כמתוכנן .ליד החוף הם
נתקלו בקבוצה של חיילים בריטיים שיצאו לרחוץ בים ובהבחינם בטנדר פתחו עליו
באש .הטנדר ניסה לחזור על עקבותיו ,אולם נתקל בקיר בית-הקברות והתהפך.
הבחורים קפצו מן המכונית ופתחו בריצה לעבר ג'יפ הפיקוד ,בעוד החיילים הבריטים
פותחים עליהם באש תופת .
על שאירע לאנשי ג'יפ הפיקוד ולמפקד הפעולה ,מספר אחד מארבעת הלוחמים שהיו
בג'יפ ,בני שמר (אריאל)" :כשהגענו לצומת עכו נהרייה ,עצר רכב הפיקוד ושמשון
סימן בידו לכל הרכבים לפתוח בפעולה .המתנו בג'יפ עד להישמע הפיצוץ ,שסימן את
תחילתה של הפריצה.
בינתיים ,חלפו על פנינו שריוניות בריטיות מכיוון חוף הים ,כשאצבעותיהם של
החיילים ("הכלניות") על ההדק .בהישמע הפיצוץ רעדו הבניינים מסביבנו והתושבים
הערבים התחילו להימלט לכל עבר; זלמן ליפשיץ ירד ראשון מהג'יפ ואני הוצאתי את
המוקשים שמתחת לספסל ומסרתים בזה אחר זה לידיו .הוא שלף בביטחון את
הנצרות והניחם בשקט נפשי על הכביש .
התקדמנו לכיוון השער הגדול ,שמשם אמורים היו הבורחים להגיע ,ומצאנו עצמנו
חשופים לאש כבדה שנורתה לעברם .שמשון קפץ מהג'יפ עם הסטן שלי שהיה בידיו
(ה"ברן" נשאר בג'יפ ,ואיש מחוליה זו  -פרט לשמשון  -לא ידע להפעילו); הוא נטל
ממני את ה"סטן" עוד בתחילת המסע והודיעני ,שיחזירו עם תחילת המבצע ,ואז הוא
יפעיל את ה"ברן" .כשנוכח שהבריטים מרססים באש תופת את השער הגדול ,שממנו
אמורים היו הבורחים להגיע ,שמשון לא היסס לרגע וזינק עם ה"סטן" בידיו לתוך אש
התופת; זלמן ליפשיץ קפץ בעקבותיו ונעלם מאתנו; הנהג ,רונן ,ביקש למלט את הג'יפ
מהאש העזה ,וניסה לפתוח בנסיעה אלא שלעת ההיא הגיעה רכבת עמוסה בחיילים
בריטים מכיוון ביירות ,והללו הצטרפו ל"מקהלת" הירי .הרכב שלנו נפגע ודמם על
מקומו בשדה הפתוח וכל המאמצים להניעו עלו בתוהו.
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נטשנו אותו והתקדמנו ברגל  -הנהג רונן ,מאיר רויטמן ואנוכי  -לכיוון כביש הנסיגה.
לפתע הבחנתי במונית הדוהרת לעברנו מכיוון עכו ,מאחר שנותרתי ללא נשק ,נטלתי
את האקדח מרונן וניצבתי באמצע הכביש באקדח שלוף .המונית עצרה בחריקה.
נדחקנו פנימה ופקדתי על הנהג בערבית "אמשי" (סע) ,כשהנשק מכוון לראשו .כעבור
דקות אחדות של נסיעה הבחנו ממרחק בטנדר ובמשאית עם האסירים הנמלטים.
האצתי בנהג המונית להשיגם ,כשאני מנופף להם בידי לבלום .צבי וולף ,שנהג
בטנדר ,זיהה אותי והורה למשאית לעצור; קפצנו פנימה ונהג המונית סב לאחור
ונמלט מהמקום כל עוד רוחו בו .בסוף המסע הגענו לקיבוץ דליה ומשם התקדמנו
בלילה רגלי לכיוון בנימינה .למחרת בבוקר פוזרו הבורחים ברחבי הארץ .
על רגעי חייו האחרונים ,אפופי ההוד והתהילה
של דב כהן  -שמשון מספר מתתיהו שמולביץ,
מהקבוצה הראשונה של הבורחים שנלכדו
בטנדר הדמים :

"...המכונית נוסעת במהירות ,ואתה מרגיש כנישא על כנפי נשרים .לפתע נשמעות
יריות מקרוב...מתקיפים אותנו ? כן ,אנו נמצאים תחת אש .ממושב הנהג עונים באש.
מגבירים את המהירות...פנייה חדה .הכדורים מוסיפים לנקב את המכונית .שוב
סיבוב ,והפעם חד מאוד וחפוז ,נעצרים .איננו מצליחים לצאת מטווח
היריות...להישאר במכונית  -פירוש הדבר  -מוות .התחלנו לקפוץ מבעד לפתח
האחורי .האש כוונה אל הפתח .אחדים נפצעו' .לרוץ ! לחפש מחסה !' רצים בתעלה
שבצד הכביש .הכדורים משיגים אותנו .
מישהו נפל לידי :חיים ברנר .עוד מישהו ...הכדורים שורקים ליד הראש ,אך אין
רואים את האויב .נכנסנו לשביל הסמוך לבית-הקברות ...רצתי ראשון .אנו כמעט על
הגבעה .לפתע צצה לפני כיפה אדומה וקנה של "סטן" .עצרתי את הרצים ...חשתי
מכה חזקה בידי .נפצעתי' .אחורה !' רצנו במורד הגבעה חזרה אל הכביש  .פתאום
פסקו היריות .משהגענו לכביש ,ראינו קצין בריטי רץ לקראתנו כשתת-מקלע בידו.
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האנגלים הפסיקו את האש מחשש שיפגעו בו' .בחורים ,אחרי ! שאג 'הקצין הבריטי'.
רצנו אחריו .היה זה שמשון (דוב כהן) ,מפקד הפעולה .רובנו פצועים .אחדים אינם
יכולים עוד לרוץ וצריך לעזור להם "...כעבור דקות אחדות ,לאחר שהבריטים נוכחו
שמדובר ב"קפיטן" מחופש לקצין בריטי ופתחו באש לעברו וכל הניסיונות להשתלט
על רכב אחר כשלו ,שב שמשון ונוטל את היוזמה ,ומתתיהו שמולביץ אינו מסתיר את
הערצתו לאותו גיבור ,שהקריב את חייו במודע בניסיון להציל את "הבורחים ":
"להתפזר!"  -קרא שמשון ,מאחורי ג'יפ הפיקוד (שניצב עדיין פגוע על מקומו בנקודה
האסטרטגית ,צפת-עכו-נהריה) ,בעוד צרורות האש ממקלע ה'ברן' שנטל מהג'יפ
מאלצים את האנגלים לתפוס מחסה'...מרחוק קרץ לנו שדה קמה''...להגיע לשם',
חלפה מחשבה במוחי' ,להסתתר בתוך הקמה עד רדת הלילה ,ואחר-כך
להמשיך '...שמשון ,המפקד ,עדיין ניצב מאחורי הג'יפ ,יורק אש לעבר הבריטים'...
"נושמים ומתנשפים אנו משתטחים בשדה הקמה .אט אט אני מפנה את ראשי
לאחור :מפקד הפעולה ,במדי הקפיטן ,היה מוטל על הכביש ,ללא רוח חיים ...
במאמץ אחרון להציל את חיינו  -הקריב דוב כהן ,הלא הוא שמשון ,את חייו שלו".
(תיאור מלא בספר "גידי  -המערכה לפינוי הבריטים"  -בפרק "פריצת כלא עכו" ,עמ' ) 223

בסיכום הפעולה התברר שמספר האסירים שהצליחו לצאת אל החופש הגיע ל24-
( 24אנשי אצ"ל ו 4-אנשי לח"י) .תשעה לוחמים נהרגו בהיתקלויות עם כוחות הצבא
הבריטי :שמונה מן הבורחים ,חלקם פצועים ,נתפסו והחזרו לכלא .כן הובאו למאסר
חמישה מן המתקיפים שלא הצליחו לחזור לבסיסם.
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הכרוז שמנע "סזון" חדש
פורסם בתאריך 29/42/2412

מנחם בגין ז"ל לא שכח את הכרוז "מחייל
לחייל" גם בהיותו ראש ממשלה ,ומדי פעם
שנפגשנו ,היה שב ומזכיר לי אותו ומציין
לשבח את כתבותיי באותה תקופה

בפברואר  1900הכריז האצ"ל ,בהנהגתו של מנחם בגין ,על מרד נגד השלטון
המנדטורי הבריטי בארץ .הנהגת היישוב המאורגן דאז לא ראתה את ההתקוממות
בעין יפה ותבעה מהאצ"ל לחדול מיד מפעולותיו ,וכשבגין סירב  -הוחלט לשתקו
בכוח .המשימה הוטלה על הפלמ"ח והכינוי שניתן לה היה "הסזון" (בצרפתית ,עונת
הציד) אלא שהפעם המדובר היה בציד אדם ,שנמשך מנובמבר  1900ועד לאפריל
. 1902
בפרק זמן זה הותר דמם של אנשי האצ"ל ,הם נחטפו ועונו בהוראת ראשי ה"הגנה",
הוסגרו לידי השלטונות הבריטים ומאות נכלאו והוגלו לקניה ולאריתריאה .למרות
הלחץ מצד מפקדי האצ"ל ואנשי השורה ,שתבעו להגיב  -בגין סירב בתוקף" :לא נלך
למלחמת אחים" ,הצהיר" ,בשום תנאי ולמרות כל הפרובוקציות".
באוקטובר  ,1902בעקבות האכזבה מהלייבור (שעלה לשלטון בבריטניה) והמשיך
בנעילת שערי הארץ בפני שרידי הפליטה באירופה  -הצטרף ארגון "ההגנה" למערכה
והוקמה "תנועת המרי העברי" ,לשיתוף פעולה בין ה"ההגנה" ,האצ"ל והלח"י" .

הפשיטה על משטרת רמת גן והשלכותיה
ב 23-באפריל  1906פרץ כוח של האצ"ל בהתקפה נועזת את תחנת המשטרה
הבריטית ברמת גן והחרימו כמות גדולה של נשק (על-פי ההסכם היו פעולות של
החרמת נשק פטורות מאישור המפקדה המשותפת של תנועת המרי) .הבריטים לא
הצליחו לתפוס את מבצעי ההתקפה ,פרט לדב גרונר ,שנפצע ונפל בשבי ,ובהמשך
נידון למוות והועלה לגרדום .
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סרקו את הקוד ,וצפו בעברון מספר
על האירוע ביום עיון לזכר בגין

לעת ההיא הייתי מגויס לפלמ"ח
והוצבתי במחלקה הימית בגבעת-
השלושה .למחרת הפשיטה על משטרת
רמת גן כינסו אותנו ל"שיח-חברים" עם
"פוליטרוק" הפלמ"ח ,בני מרשק .נקל
לתאר את התדהמה (לא שלי בלבד),
כשהמרצה ,תוך התעלמות מהמאבק
המשותף בבריטים במסגרת תנועת
המרי  -פתח בדברי הסתה פרועים נגד
האצ"ל:

"לא ייתכן" ,אמר" ,שאנשי אצ"ל ישתלטו לאור היום במשך שעות על רחוב ראשי
ברמת גן ,יעשו בו כשלהם ,יפרצו לתחנת המשטרה ,יחרימו נשק  -ואנו נצפה על
הנעשה  -ונחשה ...יש לשים לכך קץ" ,הכריז",הגיעה העת לחדש את 'הסזון' !"...
בו במקום החלטתי להביא את הדבר לידיעת הנהגת האצ"ל .עשיתי זאת באמצעותה
של בת עירי בצפת ,ציפורה לבית פרל ז"ל (רעייתו לעתיד של עמיחי פאגלין ז"ל,
קצין המבצעים של האצ"ל ,שכינויו היה "גידי".
בעקבות אותו אירוע ומספר פגישות אישיות עם עמיחי פאגלין ,הצטרפתי לשורות
האצ"ל והוצבתי ב-ח"ק תל אביב.
באוגוסט  ,1906בלחצו של חיים ויצמן ,פרשה ה"הגנה" מהמאבק המזוין ,ותנועת
המרי פורקה .באוויר ריחף ריחו של "סזון" חדש .על-רקע זה חיברתי כרוז" ,מחייל
המחתרת לחייל הפלמ"ח" (פנייה לחבריי בפלמ"ח שלא לתת ידם ל"סזון" מחודש) .
כתב היד של אותה איגרת הועבר למנחם בגין ונמסר לי ,שכה נרגש למקרא תוכנו,
עד שהורה להדפיסו ,מילה במילה ולהפיצו ככרוז מטעם האצ"ל( .הכרוז המקורי
בארכיון מכון ז'בוטינסקי וב"אוסף מקורות ומסמכים" ,כרך ד' ,עמ' .)54
להלן שני קטעים מתוכנו :
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המחתרת – לחטיבה ,דבר חייל לחייל
הם חוזרים  -הימים השחורים  -ימי סגריר ,אפלים ,ללא שביל...
הם חוזרים  -הלילות הקודרים  -בלי חזון ,בלי כוכב ,חשוכים...
וכבר האדימו קדים בלהבת השנאה  -וניצתה אש זרה בלבבות מוסתים,
כבר נמוג האתמול בתהום העבר  -ועמו ברית דמים של עברים לוחמים.ונשכח זה
האח ,שיצא לשדה הקרב ,נענה לקריאה  -ולא שב; והופקר הפליט הנודד בלב ים,
למשב הרוחות ,למשחק הגלים  ,היסטוריית המרי הפכה למילים ריקות ,נטולות תוכן,
חסרות הבעה .מסיתים מאתמול שוב זרעו הפירוד ,שוב ניצח השטן המקטרג; ורגלי
האויב כבר דורסות שוב בעוז ,בבטחה ,את שארית התקווה ,את חלום התקומה .הם
חוזרים הימים השחורים .ואתה ? ואני?  -ובטרם ידענו כבר הפכנו ל"אויבים"...
"...ואם נגזר עליי היות בודד ונרדף  -בודד אלחם ,יחידי ,אלמוני...וככל שיפשה נגע
השאננות והעבדות בקרב העם ,כן תלך ותגבר מלחמתי בדיכוי ,בעריצות ,בכניעה ;
ובכל עת ומקום שם תגבר האפלה  -שם אהיה גם אני ובידי רובה החופש העשן...ואור
כדוריי יקרע את חשכת הליל השחור ויביא לאומה הדוויה את בשורת השחרור .ואם
רצה הגורל ואף אותך הציב היום הזה נגדי ,הרם כוסך חבר ונשתה לחיי המחר ,לחיי
מחר בהיר יותר ,יפה יותר .הרם כוסך ,אל תירא ,אחיך מהמחרת הוא הדובר ,לחיי
החופש ,לחיי הארץ ששנינו כה אהבנו ,לחיי האומה.
נראה ,שהכרוז השיג את יעדו ודיבר על לבם של רבים מאנשי ההגנה והפלמ"ח,
שכן לא חלפו מספר ימים ועל הקירות הודבק כרוז ענק ,שכותרתו:

החומה
2

לזה שכתב את האיגרת מחייל לחייל ותוכנו רווי השמצות וקריאה לכותב הכרוז
להצטרף ל"הגנה" ולנטוש את האצ"ל" :עדיין שהות בידכם לשוב...סור מדרכך
הרעה...חזור אל כלל ישראל...קבל על עצמך מרות העם...כל עוד תמשיך בדרכך ,
אני חייל ,ואתה איש כנופיה פושעת"!..
הפעם השיב מנחם בגין בכרוז משלו" :תשובה לתשובה  " 3להלן קטע מתוכו:
"לא ,לא חייל החטיבה  4הוא שכתב את התשובה לאיגרתו של חייל המחתרת .אנו
יודעים את התוכן ,אנו מכירים את הסגנון .וזהו אחד ההבדלים בינינו .את האיגרת
כתב באמת חייל המחתרת .הוא היה חייל ב"חטיבה" .הוא עזב אותה מפני שהיא
עזבה את דרכה ,והתנדב לשורות המחתרת מפני שהיא נאמנה לדרכה .והוא כתב אל

225

חבריו .וכתב מלב אל לב ,ממצפון אל מצפון .ודבריו לא היו לשווא .הם חדרו עמוק.
דברי היוצאים מהלב חודרים אל הלב .ועל כן ,נבהל מישהו .מישהו במשרד נוח ובטוח
 בטוח מאוד .ישב ליד השולחן וחיבר חיבור בשם חייל ה"חטיבה" ,ו ב מ ק ו מ ו .ומהתשובה יש בפיו לטענותיו של חייל המחתרת (חייל "החטיבה" לשעבר) ,על ההפוגה
שכפו על "החטיבה" ,על אובדן הדרך ,על חוסר המעש ,על ההסתה הפרועה ,על
הכניעה? אין תשובה  -רק גידופים .ועל גידופים אין משיבים .ואיש "החטיבה"
האלמוני שהצטרף לשורותינו הוא חייל ,שנשקו הושבת נגד רצונו .והוא בא אלינו.
והוא לא היה הראשון .והוא לא יהיה האחרון...".
בספרו "במחתרת" ,כרך ג' ,עמוד  ,04מביא בגין את תשובתו לכרוז ,תוך שהוא מציין,
שמספר שבועות לפני כן ,פרסם האצ"ל פנייה אל הפלמ"ח ,שנכתבה על-ידי מר עברון
יוסף ,איש צפת .כשהוצגתי לראשונה לפניו על-ידי מר חיים לנדאו ,כמחבר הכרוז -
חיבקני בהתרגשות ואמר" ,זה היה הכרוז הטוב ביותר שנכתב באצ"ל !" והייתה זו
מחמאה לא פשוטה מפיו של מנחם בגין ,שאת כל הכרוזים ,פרט לכרוז הזה ,כתב
הוא עצמו .והדבר מצוין בכרך ד' של "אוסף מקורות ומסמכים" של האצ"ל (עמ' . )54
עדות להשפעתו של הכרוז על הפלמ"ח הייתה גניזת רעיון ה"סזון" המחודש של בני
מרשק וחבר מרעיו ,שרבים בשורות "ההגנה" והפלמ"ח התנגדו לו .הוכחה נוספת
הייתה הפזמון הנוגה שחובר אז על-ידי "משורר הפלמ"ח" ,חיים גורי" ,חורשות
האורן" והלחן שלו כשל "הרבי אלימלך" :להלן קטע מתוכו:
"...מלחמה פה דוקטורנו  5מתנהלת בלעדינו
נפט בוער ,שנית טולפן ל"בית הדר"
ודגלנו שוב בסליק הוא  -איזה מסקנות מסיק הוא,
נא אמרו חורשות האורן ב"משמר"...
הוא חושב מסכן הדגל,
האמנם כשלה הרגל,
ועייפו הבחורים מצעוד בהר ?
האמנם היה אבק ,ידידנו "מאבק"?...
אז ענו חורשות האורן ב"משמר":
כי נושאיך לא כשלו ,אחרים בהם משלו ,ולכן ,עצוב הזמר המושר"...
(מתוך "משפחת הפלמ"ח של חיים גורי וחיים חפר  -עמ' (164
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מנחם בגין ז" ל לא שכח את הכרוז "מחייל לחייל" גם בהיותו ראש ממשלה ,ומדי פעם
שנפגשנו ,היה שב ומזכיר לי אותו ומציין לשבח את כתבותיי באותה תקופה.
במאי  -1904בעיצומה של מלחמת המחתרת  -כתבתי וערכתי חוברת בשם "קול
החופש" .כתב היד הועבר למנחם בגין ,ששיגר לי פתק הערכה אישי :
לירמיהו 6שלום רב,
כתבת חוברת מצוינת :מלאה רגש וגם תוכן .ניכר שהדברים נובעים מהלב.
אנו בודקים את האפשרות להוציאה בדפוס ,אך לא כדאי להמתין עד אז,
והוריתי להדפיסה ל ע ת ע ת ה בסטנסיל.
המשך בכתיבה .ברכה רבה צפונה בפרי עטך.
בברכה
7
בן דוד
במוצ"ש כ"ז בשבט תשל"ח ,כמעט  31שנה לאחר הופעתו של "קול החופש"
בסטנסיל – נפלה בידי הזכות הגדולה להגיש למר מנחם בגין – הפעם כראש ממשלת
ישראל ,את הגיליון הראשון בדפוס של "קול החופש" במהדורתו השנייה.
מר בגין קיבל את החוברת
בהפתעה ובהתרגשות,
ולאחר עיון קל בתוכנה,
שלף את עטו ורשם –
בהקדשה לכל המשפחה
הלוחמת:

"תמיד יחד,
מ .בגין".
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=========הערות==========
 .1ח"ק – חיל הקרב של אצ"ל
 .2הייתה זו הפעם הראשונה ,שהנהגת "ההגנה" התייחסה ישירות לכרוז של האצ"ל ומצאה לנכון להשיב
בכרוז נגדי משלה .הכרוז המקורי נמצא בארכיון "ההגנה" בבית גולומב בתל אביב,
בתיק הכרוזים הגדולים מס' 12א'( .רבע ג(.
 .3הכרוז המקורי בארכיון בית ז'בוטינסקי .0 .החטיבה – כינוי נוסף של הפלמ"ח
 " .2דוקטורנו" – הכוונה לד"ר משה סנה ששימש ראש המטה הארצי של "ההגנה".
 .6כינויי בתקופת המחתרת  .4הכינוי שבו השתמש בגין באותה תקופה.
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ניתן להשיג את החוברת בארכיון ז'בוטינסקי
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 66שנה למאבק נגד השלטון הבריטי בא"י – ינואר הסוער
14/41/2412

בחודש ינואר  0126פעלו האצ"ל והלח"י
במסגרת תנועת המרי וברוח ההסכם שנחתם
ביניהם .כל אותו זמן לא התירה להן הנהגת
תנועת המרי לערוך מבצעי קרב של ממש
(להוציא ניסיון חילוץ מבית הסוהר המרכזי
בירושלים) .עקב כך התרכזו עיקר המאמצים של
האצ"ל בפעולות רכש כספיות ורכש של אמצעי
לחימה
הספר "גידי" ,מאת יוסף עברון

כ"ח בטבת תש"ו  - 1.1.1501 -עקב התפוצצות מקרית ברחוב דיזנגוף  56בתל
אביב נתגלו במרתף הבניין מעבדה ומחסן נשק של הלח"י .שני אנשי לח"י ששהו
במקום נפצעו ,אולם הצליחו להימלט לפני שהמשטרה הגיעה למקום .בו-זמנית ערכו
הבריטים חיפושים נרחבים אחר תחנת השידור של ה"הגנה" ברחוב גורדון בתל
אביב ,אולם לא העלו דבר .בעקבות האירועים האחרונים פורסמה הודעה רשמית כי
 2444יהודים נעצרו ברחבי הארץ .מרכזי השלטון הבריטי בוצרו ,הוקמו עמדות
וגדרות תיל מסביב לכל המשרדים הממשלתיים ותחנות המשטרה.
ו' בשבט תש"ו 3.1.1501 -

בורסת הזהב הערבית ביפו הותקפה על-ידי יחידת האצ"ל
" הסחר בזהב בארץ היה נפוץ מאוד בתקופת מלחמת העולם השנייה" ,מסביר איתן
לבני בספרו "המעמד" (עמ' " ,) 160-162כשפרצה המלחמה החלה בריחה משטרי
הכסף והורגשה דרישה גדולה לזהב .סחר הזהב הוכרז כבלתי חוקי והשוק השחור
פרח ושגשג .העסקות בוצעו בפינות מוצנעות ,בחלקן בדרך יפו תל אביב .הפשיטה
על "בורסת הזהב" ביפו נערכה ב 5-בינואר  ;1906השתתפו בה שמונה חברי אצ"ל,
אחד מהם נהג בטנדר ,שישה לבשו בגדים ערביים והתחזו כסוחרים שבאו לקנות
זהב .מפקד הפעולה היה אליעזר סודיט שרון ("קבצן") ...הם הגיעו למקום בלי
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לעורר חשד ,אספו באיומים את כל מטבעות הזהב ונעלמו ,מבלי שמישהו יעז
להתנגד...השלל הסתכם ב 14-אלפים לא"י ".
י' בשבט תש"ו 15.1.1501 -

ההשתלטות על רכבת "הכסף" של השלטון המנדטורי
רכבת מיוחדת שהובילה אלפי לא"י ( לירה מנדטורית ארצישראלית) לתשלום שכרם
של עובדי הממשלה הבריטית והייתה בדרכה מחיפה לכיוון קנטרה שבמצרים -
נאלצה לעצור לפני חדרה בשל פיצוץ מוקש מתחת לקטר .יחידת לוחמים של האצ"ל
השתלטה על הרכבת ואילצה א ת אנשי המשמר למסור לידיה את קופת הפלדה
ובתוכה  32אלף לא"י .נשקם של השוטרים הבריטים הוחרם .
" הרכבת נהגה לעצור בכל תחנה מחיפה עד לתחנת קנטרה שבצדה המזרחי של
תעלת סואץ ומקבלי התשלומים היו מתייצבים בתור לפני אשנבי הקרון ,כדי לקבל את
מעטפות משכורתם" ,סיפר איתן לבני ( ששימש באותה עת קצין המבצעים של
האצ"ל) " .הערכתי שאזור חדרה הוא המקום המתאים ביותר להשתלטות" ,הסביר,
"איתרנו את הנקודה להנחת שני מוקשים (למקרה ואחד מהם לא יפעל); הדיוק
בכמות המטען היה חשוב ביותר ,כי רצינו שרק הקטר יתהפך ושאר הקרונות יישארו
על עומדם ...לפעולה גויסו חמש בנות והוטלה עליהן המשימה לדחוס את מעטפות
הכסף לתוך גרבי משי ולהעבירן כרוכים לגוף לתל אביב...הכול התנהל כמתוכנן
במהירות וביעילות :המוקש התפוצץ מתחת לקטר שהתהפך ,מבלי שהקרונות
הסמוכים נפגעו .
יחידת האצ"ל השתלטה בזריזות על המשמר והוחל לפרוק במהירות את הארגזים
מקרון התשלומים .תוך דקות ספורות הושלמה המשימה והתוקפים נעלמו בהותירם
את אנשי המשמר שפורקו מנשקם המומים ...השלל הסתכם ב 32-אלף לא"י ,סכום
עתק באותה תקופה ,שניתן היה באמצעותו לרכוש אז בתל אביב כארבעים דירות
בבית משותף ! היה בכך כדי להעניק לארגון ,שהבעיה הכספית הציקה לו ,עוגן הצלה
לכמה חודשים טובים !" ("המעמד" עמ' .)141- 160
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ט"ו בשבט תש"ו 14.1.1501 -
חיילי המשמר שהופקדו לשמור על עצורי המחתרות שהוגלו לאריתריאה פתחו באש
על אליהו עזרא ,איש האצ"ל ,שהתקרב לגדר התיל .הוא נפגע קשות ומת מפצעיו.
שאול הגלילי ,איש לח"י ,שחש לעזרתו של חברו ,נורה אף הוא ונהרג ועוד 12
מהגולים נפצעו .העצורים הכריזו שביתת רעב.
י"ז בשבט תש"ו –

הניסיון שלא צלח לשחרר אסירי מחתרת מבית הכלא המרכזי בירושלים
יחידות אצ"ל ולח" י ערכו התקפה משותפת על בית הסוהר המרכזי בירושלים ,כדי
לשחרר את אסירי המחתרות שהיו כלואים בו .כמפקד הפעולה התמנה יעקב בנאי
("מזל" ,איש לח"י) .הניסיון נכשל עקב תקשורת לקויה בין שני הגופים התוקפים
(האצ"ל והלח"י) .מאחר שהאירוע אמור היה להתרחש בתקופת "תנועת המרי" הובא
הדבר לידיעת הנהגתה ,ויצחק שדה הציע לבצעו ב 19-בינואר  ,1906מבלי לגלות
שלאותו לילה תכננה ה"הגנה" שתי פעולות משלה :הריסת תחנת משמר החוף
בגבעת אולגה ופיצוץ תחנת הרדאר בחיפה (מבין שתי הפעולות הצליחה רק
הראשונה).
לפי התוכנית אמורים היו אנשי האצ" ל הכלואים לעבור בליל הפריצה מתאם לתא
אנשי הלח"י ( שהקדימו וערערו את שורת הבלוקים שמתחת לחלונם) ,ובהינתן האות
צריכים היו להזדחל החוצה עד לגדר החיצונית (מקום שהפורצים גזרו פתח בגדר
התיל) ,ומשם לסגת לכיוון סנט-פאול .תוך כדי כך ,ניסתה שריונית משטרה להיכנס
לרחוב סנט-פאול ,עלתה על שורת מוקשים שהוטמנו באזור והתהפכה .קצין משטרה
נהרג ושני שוטרים נפצעו .אברהם בכר (עמוס) ,מפקד יחידת החסימה נהרג בחילופי
האש .כוח בריטי גדול החל זורם למקום ובחילופי היריות נפצעו יוסף ויטלזון ,איש
האצ"ל ,ויוסף לונץ ,איש הלח"י.
בעקבות ההתפתחות הבלתי צפויה ,ובעוד האסירים ממתינים ל"אות הבריחה",
החליט מפקד הפעולה",מזל" ,על דעת עצמו ,לבטל את המבצע .האסירים בכלא אשר
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שמעו את קולות הפיצוצים ומטחי היריות והמתינו לשווא לסימן המוסכם מיחידת
הפריצה ,החזירו למקומם את הבלוקים מתחת לאדן החלון והזדחלו חזרה לתאיהם.
בעקבות הכישלון הודיע האצ"ל ללח"י" ,כי מכאן והלאה לא יהיו עוד פעולות משותפות
ונסכים רק לביצוע פעולות מתואמות על-ידי שני הארגונים ונחלק בינינו את היעדים.
ואכן ,עד סוף תקופת "המרד" לא נערכו עוד פעולות משותפות בין שני הארגונים.
(איתן לבני בספרו "המעמד"(  .הפעילות המוגברת של ה"הגנה" ושל ארגוני המחתרת
במסגרת "תנועת המרי"  -רס תחנת משמר החוף בגבעת אולגה ,הניסיון לפוצץ את
תחנת הרדאר בחיפה ,ההתקפה על בית הסוהר המרכזי בירושלים  -הביאו לשורת
מעשי תגמול מצד השלטונות הבריטיים :בנמל חיפה ובחוף השומרון הוכרז עוצר
לילה; עוצר כללי הוטל על ירושלים ,תוך חיפושים מבית לבית 1444 :אנשים נחקרו,
בחלקם נותרו במעצר .חמישה אנשי פלמ"ח נושאי נשק נאסרו בקרבת ים המלח
ונידונו על-ידי בית דין צבאי ,בהליך מהיר ,לחמש שנות מאסר.
כ"ו בשבט תש"ו 23.1.1501 -

החדירה הנועזת לסדנא המרכזית של חיל האוויר הבריטי בתל נוף
אחד היעדים ,שמשך את תשומת לב ארגוני המחתרת ,היה שדה התעופה עקיר (תל
נוף) ,מקום שבו שכנה הסדנא המרכזית של חיל האוויר הבריטי וכלל מצבור גדול של
כלי נשק ותחמושת" .תכננו לחדור לשדה התעופה בכלי רכב מוסווים כצבאיים
ובסימוני היחידות של חיל האוויר הבריטי" ,מספר איתן לבני" :החדירה התבצעה ב-
 25בינואר  .1906כמפקד הפעולה התמנה גידי (עמיחי פאגלין) ,וכסגנו גד (אליעזר
פדהצור)" הפריצה שלנו למחנה עקיר הבריטי ,תל-נוף של היום" ,נחשבת בעיניי
כנועזת ביותר בכל פעולותינו" ,ציין גידי " :במהלכה נאלצנו להתגבר על הפתעות,
שלא ניתן היה לחזותן מראש .זה היה שדה-תעופה בריטי ענקי ,שהתגודדו בו למעלה
מעשרת-אלפים חיילים ,מהם כחמשת-אלפים לגיונרים של ירדן ,כארבעת-אלפים
צנחנים בריטיים ועוד כאלפיים אנשי חיל-האוויר המלכותי .המטרה הייתה הוצאת
נשק"  .ב  12.34בצהריים עלינו על מסלול שדה-התעופה; שערי היה צבוע לבלונד
וכל הופעתי אמרה כבוד ,כיאות למפקד כנף בחיל-האוויר המלכותי .עמי ,בג'יפ ,נמצאו
עוד ארבעה 'קצינים בריטיים' .מאחורינו נעו שתי המשאיות עם שלושה-עשר 'חיילים'
בסרבלי עבודה .כולם החזיקו בפנכות ('מסטינגים') כנהוג בצבא הבריטי ונקשו בהן
בעוז וצרחו' :אוכל ,אוכל'! " הגענו אל השער החוצץ בין המסלולים לבין המחנה:
עמדות מבוצרות ומקלעים כבדים הזדקרו מכל עבר ,ידעתי ,שהכול תלוי בשניות
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הללו .נהגתי כקצין בריטי שופע ביטחון; הוריתי ,תוך קללה עסיסית ,להרים מיד את
המחסום .קצין לגיון ערבי קרב למכונית ,אולם שב ונרתע בבהלה ,כשנוכח ,שלפניו,
קצין משל "עם האדונים" .בפתח הכניסה למחסן הנשק הצצתי על שעוני :השעה
הייתה  12.04בצהריים' .ב 13.34-עלינו להסתלק' ,לחשתי לעבר חבריי' ,אין לדעת
כמה חיילים בפנים .אכנס ראשון ואבדוק .אם יהיו שם רבים  -אפליט איזו מילה ואצא.
גידי שלף את אקדחו ,הניח עליו את כובעו ופתח את הדלת בתנועה מרושלת .ליד
השולחן ישב בניחותא סמל שקוע בקריאה .הוא לא גילה כל עניין בנכנס .שעת
הצהריים ,אכן ,הייתה שעה של מנוחה .שני קצינים בדקו מכונת-ירייה; שלושה
פועלים ערביים התלחשו ביניהם בפינת החדר .הוא סגר אחריו את הדלת ,סקר לרגע
את האולם על יושביו; תלה עיניו במצבורי-הנשק שעל האצטבאות ,ואז ,הרים את
הכובע ,וכיוון את האקדח לעבר הסמל") !: Hands upידיים למעלה !") צעק .הנוכחים
העיפו מבטים תמהים על ה"קצין" ברגליים המפושקות ,המאיים עליהם בנשק שלוף.
איש לא הרים את ידיו .התדהמה הייתה גדולה מדי" .ידיים למעלה !" חזרה הפקודה
ונשנתה:
hands up I said . I am not a bloody flying officer I am a Jewish terrorist
 "( from the "Irgun Zvai Leumiידיים למעלה ! אינני קצין טַ י ִס מחורבן .אניטרוריסט יהודי מהארגון הצבאי הלאומי !).
אט אט הורמו כמה ידיים בהיסוס .היו שהחליטו ,שלא כדאי להתחכם עם קצין שיכור.
הערבים חיקו את אדוניהם בעיניים זרויות פחד( "It is not a joke".זו אינה בדיחה) -
נשמע שוב קולו של גידי" :התרכזו כולכם בפינת החדר ",הורה באצבעו .עתה הצטרפו
אליו גם אנשי הג'יפ" .לקשור אותם" ,פקד גידי .המשאית הגדולה תמרנה בחריקה
מול דלת המחסן .הבחורים קפצו פנימה בזריזות" .מהר ,אספו ,ככל האפשר ,והטעינו
על המשאית ",הורה גידי .המחסן דמה עתה לקן נמלים .הכול התרוצצו ,הלוך ושוב.
הידיים פעלו בזריזות .שום דבר לא היה כבד מדי .העיקר לסיים מהר  -ולהסתלק.
בחוץ טיילו חיילי הוד מלכותו להנאתם .איש מהם לא שיער ,שמתחת לאפם ,מרוקנים
את מחסן הנשק המרכזי .

אוצר הנשק קורץ לנו
"אוצר הנשק הוציא אותנו מדעתנו ",סיפר גידי" :הייתה לנו רשימה מוכנה ,אולם
נאלצתי להיאבק קשות בבחורים ,שעיניהם דמעו מרוב אושר והתחננו ,שארשה להם
לקחת עוד ועוד  ...עברנו מאצטבה אחת לשנייה ,נוטלים ואורזים  ...רק לוחמים
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רעבים לנשק כמונו ,יכולים היו להתרגש כל-כך בתוך ה'סופרמרקט' הענק הזה .היו
פריטים ,שלא ידענו כיצד להשתמש בהם .פניתי לקצינים 'השבויים' וקיבלנו מהם
הדרכה .כך התאמנו פגזים למרגמותיהם ,תחמושת למכונות הירייה  -אוצר לא
נורמלי .העמסנו על המשאיות  044תת-מקלעים 244 ,מקלעים ,עשרות מרגמות,
מאות רימונים ורבבות כדורים ופגזים .הוריתי למשאיות לצאת לדרכן לכיוון רחובות;
ואז התברר ,כי מכונית אחת התקלקלה .נאלצתי לוותר עליה .הודעתי לאנשים,
שאנחנו ,החמישה מהג'יפ ,נצא עשרים דקות אחריהם' .שבויינו' היו משוכנעים ,שכוח
גדול השתלט על המחנה' .הקשיבו היטב'  -פניתי אליהם' :אנו זורעים מוקשים ליד
הדלתות והחלונות .בל ינסה איש מכם לזוז או להרים את ראשו .הראשון שיעשה
זאת ,יקבל כדור מאנשי האבטחה שלנו .הישארו על מקומותיכם רבע-שעה .לאחר-
מכן ,הנכם רשאים להתקשר לכל מי ,שלבכם חפץ; אל תנסו לצאת לפני שאנשיכם
יפרקו את המוקשים שזרענו  ...ראו הוזהרתם!'.

היי הג'יפ
אנשי הג'יפ יצאו אחרונים .במחסן נותרו השבויים ,מציצים בחרדה על שעוניהם.
משאית הטעונה היטלטלה כשיכורה .המנוע נהם ונאנח .אולם מצב-הרוח היה
מרומם ,העיניים לא שבעו מלהתבונן בערמות הנשק והתחמושת .ולפתע  ...הרכב
עוצר .הגלגלים האחוריים סובבים  -אולם המכונית אינה משה ממקומה .היא שקעה...
הכול יורדים ,דוחפים ,קריאות "היי-הופ" מתערבות בנהמת המנוע .אך לשווא  .הרכב
מוסיף לשקוע .קבוצת ערבים צפתה במחזה מרחוק" .מה אתם עומדים כגלמים?"
צועקים לעברם .הם מצטרפים ,בלי חשק" .היי-הופ! היי-הופ!" המנוע גונח כחיה
פצועה והמכונית שוקעת יותר ויותר" ...אין טעם לדחוף ",הפליט אחד הבחורים
בייאוש .גידי הגיע עם הג'יפ ,העיף מבט מהיר וציווה" :הביאו את כבל הפלדה ,ננסה
למשוך אותה בעזרת הג'יפ" ".היכן כבל הפלדה?" נשמעו קריאות מכל עבר .הכבל
נותר על קרקעית המשאית מתחת לכל הנשק .לא היה שום סיכוי להגיע עדיו" .לדחוף
בכל הכוח ",פקד גידי .אולם היה זה ללא הועיל .הכול הפנו ראשיהם בדאגה לעבר
המחנה הצבאי .על המסלולים התרוצצו כלי-רכב ,כאילו תקפן טירוף" .מפעילים את
הסירנה ",קרא אחד הבחורים .הסירנה המשיכה לייבב .הבחורים עמדו נבוכים .קולו
של גידי העיר אותם מקיפאונם" :כל-אחד ייקח כמה 'סטנים' ויעלה על הג'יפ ",פקד.
שבעה-עשר איש טיפסו על הג'יפ  -על הכנפיים ,על החרטום ,על כל אתר ,שרק ניתן
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היה להציב עליו רגל .המנוע הופעל ,והרכב זינק בדהרה .עיני הכול עדיין היו מופנות
לעבר המשאית טעונת-הנשק ,שמאחור ,והלב התחמץ" .לא היה לנו מזל הפעם",
סיכם גידי לפני שפיזר את אנשיו ,וכשראה את הבעת האכזבה והייאוש ,שניבטה
מעיניהם ,הוסיף ,תוך שהוא מתאמץ להעלות חיוך על שפתיו" :לא נורא ,יהיו
הזדמנויות אחרות "...כלפי חוץ עדיין שמר על ארשת שלווה ,אולם בלבו פנימה בכה:
"אוי ,כמה כאב הלב על אוצר שאבד !" נאנח"( .גידי  -המערכה לפינוי הבריטים מארץ
ישראל" -עמ' .)54-55

בעקבות הפשיטה על שדה-התעופה עקיר (תל-נוף) פרסמו שלטונות הצבא הבריטי
אזהרה מ"טרוריסטים" מתחזים ,תוך הדגשה ,שאם לא יסוכלו פשיטותיהם לרכישת
נשק  -עלול אותו נשק להיות מופנה בעתיד נגד הצבא הבריטי ,עצמו .תקנות חדשות
לשעת חירום ,הזהירו ,בין היתר" :כל אדם הלובש מדי צבא או מדים או חלק ממדים
הדומים לאלו של כוחות הוד מלכותו ,ללא הצדקה ,יהיה צפוי למאסר עולם.
פחות משבוע לאחר פרסום התקנות החדשות ,ב 3-בפרואר  ,1906חדרה יחידת של
אצ"ל לאור היום אל מחנה חי ל התעופה ברחוב ז'בוטינסקי בתל אביב והחרימה
כמויות ניכרות של נשק וציוד צבאי .אנשי האצ"ל חדרו למחנה בלבוש מדי חיל
התעופה הבריטי.
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 65שנה לפיצוץ מלון המלך דוד
השקרים המוסכמים שהושתלו בציבור,
סילוף ההיסטוריה הזדוני ב"ספר
תולדות ההגנה"
פיצוץ "מלון המלך דוד" ב 44-ביולי 0126
אמור היה לסמל את נקודת השיא בפעולות
"תנועת המרי" נגד הבריטים .הדבר הוטל על
האצ"ל ,משום שראשי תנועת המרי היו
מודעים היטב לקשיי הביצוע ולא העזו ליטול
על עצמם את הסיכונים הכרוכים בכך ,תוך
שהם נתלים בנימוק (הנכון כשלעצמו),
"שלאצ"ל יש יותר ניסיון בפעולות מסוג זה".

צילום :הוגו מנדלסון/לע"מ

יחד עם זאת ,לא סנה ,לא גלילי ,וגם לא יצחק שדה  -התכוונו להותיר את הילת
ההצלחה של המבצע לאצ"ל אלא ליטול אותו לעצמם .ורק כשנודע דבר ההרג הרב
בעטיו של אי-פינוי המלון על-ידי הבריטים  -מיהרו לתבוע ממנחם בגין ,שייטול
אחריות בלעדית למבצע ,נאחזים בכל כוחם בטענה הכוזבת של יצחק שדה,
" שהפעולה יצאה לפועל שלא לפי לוח הזמנים המתוכנן"...
האירוע הדרמטי תפס את הכותרות הראשיות בעיתונות העולמית" .האצ"ל הצליח
לחדור ללב לבו של השלטון הבריטי ולפוצצו ...שבע קומות של אבן ,בטון וברזל
נחתכו כמו בסכין"...הודיע בקול נרגש קריין רדיו לונדון.
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ריצ'רד קרוסמן ,מראשי מפלגת העבודה הבריטית באותה תקופה ,כתב כי נשיא
ההסתדרות הציונית ,חיים ויצמן ,אמר לו לאחר הפיצוץ בהתרגשות ,כשעיניו זולגות
דמעות" :אינך יכול להכחיש כי הם עשויים ללא חת .אילו פוצצו את המטה הראשי של
הצבא הגרמני ,היו ללא ספק זוכים בצלב ויקטוריה "( .מעריב ) 18.7.86
מפקדת תנועת המרי שבמסגרתה בוצעה הפעולה ביקשה לזקוף את המבצע לזכותה
 אך משנודע מספרם של ההרוגים (בשל אי פינויו של המלון על-ידי הבריטים) ,תבעהמהאצ"ל שייטול על עצמו את כל האחריות.
"כאשר ניתנה לאצ"ל ההוראה בדבר ביצוע הפיצוץ בבניין מלון המלך דוד" ,מודה
ישראל גלילי ,נאמר בה ,כי אין לפרש את זהות הגוף המבצע .הנחנו כי ההודעה על
המבצעים תבוא מטעמה של תנועת המרי ולא מטעם הגופים הנפרדים  -הודעה
מטעם תנועת המרי תוסיף משקל מדיני למבצע .כאשר ניתנה הוראה זו לא שיערנו
כיצד יתגלגלו הדברים .עתה נשתנה המצב...פנינו אל האצ"ל כי יפרש את זהותו של
הגוף המבצע ,והאצ"ל עשה כן ",הוא קובע בסיפוק( ...עדות גלילי  -ארכיון יד
טבנקין) .
ומעיר על כך מנחם בגין בספרו "המרד" " :על אף הדרישה שלא לפרסם את זהות
הגוף המבצע ,קיבלתי לעת ערב של ה 22 -ביולי פתק מגלילי ,שביקשנו להודיע
ברבים ,כי הארגון הצבאי הלאומי הוא שביצע את ההתקפה על מלון המלך דוד.
גלילי הוסיף כי ה'הגנה' מצדה לא תפרסם כל הודעה .אנחנו מילאנו את בקשת
ה'הגנה' ופרסמנו ללא דיחוי הודעה עובדתית על מה שאירע במלון המלך דוד.
רק עובדה אחת לא הזכרנו והיא כי ה'הגנה' דרשה מאתנו ביום הראשון ביולי לבצע
את הצ'יק( "...הצ'יק  -כינויה של הפעולה  -י.ע ,).ובגין קובל במרירות" :ה'הגנה' לא
מילאה את חלקה בהסכם ,למחרת היום פרסם קול-ישראל' :תנועת המרי העברי
מגנה את ההרג הרב שנגרם בפעולת הפורשים במלון המלך דוד".
יצחק שדה יצא מגדרו ,כדי לנער חוצנו מכל אחריות לגבי פעולת מלון המלך דוד.
הוא התרוצץ מאיש ציבור אחד למשנהו ,כדי להסביר ,ש"גידי לא ביצע את התוכנית
על-פי לוח הזמנים המוסכם  -וזוהי הסיבה היחידה להרג הגדול ".בין היתר הזמין אליו
את יגאל אלון ושפך לפניו את לבו" :הם לא ביצעו לפי התוכנית שאישרתי ",חזר וטען
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בקול חנוק" .מאוחר יותר" ,המשיך אלון" ,שמעתי מפי סנה וגלילי ,שהם רתחו על
ההרג ואינם מבינים ,מה קרה ,שהרי יצחק הבטיחם ,שלא יהיו קרבנות אדם" ...אם
היו לישראל גלילי ספקות ביחס לגרסתו של ידידו ,יצחק שדה  -העדיף למלא פיו מים.
לאחר הכול ,טיעוניו של שדה שירתו היטב את הנהגת תנועת המרי בניסיונותיה
לטשטש את שיתוף-הפעולה עם האצ"ל בנושא פיצוץ מלון המלך דוד ,וכך גם לנער
עצמה מכל אחריות" .לא עוררנו אז בטיעונינו הפומביים כלפי אצ"ל את העובדה,
שהם לא הודיעו לנו את המועד  -כי זה היה נותן אישור שלנו לעובדת מגעים
ותיאומים מראש ...במסיבות אלו ",מודה גלילי" ,לא רצינו לפרט יותר אלא לטשטש
את כל הצד הזה של שיתוף-פעולה קודם ".
אולם חרף השתדלותו לדבוק בעקביות בגרסתו של שדה בכל הפרסומים הרשמיים -
לא תמיד השכיל להצניע את פקפוקיו בפליטות-פה אקראיות" :למחרת הבירור ,הוא
מספר" ,נפגשנו ,זאב פיינשטיין (ממלא-מקום הרמ"א) ואנוכי עם יצחק שדה.
שנינו  -פיינשטיין ואני  -עודדנו את יצחק שדה .בחלל החדר ריחפה השאלה' :האם
הם רימו  -או שמא הייתה כאן אי-הבנה נוראה' ? גלילי ידע מהי התשובה .ועד כמה
שלא ניסה להסתירה ולהחניקה ,כעבור עשרים ושתיים שנה  -היא פרצה מתת-
מודעותו אל עדותו הכתובה.

כך סולפו העובדות ההיסטוריות בספר "תולדות ההגנה"
ב 9-באוגוסט  1965פנה עורך ספר תולדות ה"הגנה" ,יהודה סלוצקי ,במכתב
לישראל גלילי ,שכיהן כשר באותה תקופה ,וביקש את גרסתו לגבי פרשת מלון המלך
דוד" :אני מנסח את פרשת מלון המלך דוד ,ולפני בין השאר ,שתי עדויות :זו של השר
מ .בגין (בספרו 'המרד') ,וזו של ד"ר משה סנה ,שקיבלתי לפני שבועות מספר".
את פנייתו לגלילי מסיים סלוצקי בשאלה" :מי נתן לאצ"ל הוראה (או הסכמה) לבצע
את הפיצוץ ?" בהקשר זה מעלה סלוצקי השערה ,כנראה ,לא כל-כך חסרת יסוד,
ש"המפקדה הארצית החליטה לאחר ה 19 -ביולי ( '06למחרת כניעתה של ועדת X
לאולטימטום של ויצמן ,להשעות את כל הפעולות נגד הבריטים  -הע' המחבר) ,כי יש
לתת לפורשים להפעיל את תוכניתם ,מאחר שעליהם לא חלה סמכותו המדינית של
ד"ר ויצמן ולא של ועדת ה .X-
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תשובתו של גלילי הנה העדות המרכזית ,שעליה התבסס סלוצקי בכתיבת הפרק על
"פרשת מלון המלך דוד" בספר ה"הגנה" .טיוטת המאמר המקורי עברה כמה וכמה
ניסוחים ,ובסופו של דבר הושמטו ממנה מספר קטעים ,בחלקם בכתב-יד
(כנראה ,של גלילי)  -קטעים שיש בהם ,כדי להפריך את טיעוניו של יצחק שדה,
שעמיחי פאגלין פעל ,שלא על-פי לוח הזמנים המוסכם .כדוגמה אביא את המשפט
הבא ,המופיע בשתי הטיוטות על פרשת מלון המלך דוד  -אך לא בספר תולדות
ה"הגנה" " :אישור הצד האופרטיבי של הפעולה הועבר כנהוג בתנועת המרי ליצחק
שדה ,ששוכנע על-ידי קצין המבצעים של האצ"ל ,עמיחי פאגלין ,שאין אפשרות לחדור
לבניין בשעות הלילה".
"את כדי החלב צריכים היו אנשי אצ"ל להכניס למרתף ,שמתחת לאגף הבניין הדרומי,
שהכניסה אליו הייתה דרך קפה 'ריג'נס' " ,נכתב בספר תולדות ה'הגנה' " ,אולם חסר
המשך הקטע (המופיע בכל הטיוטות) ומנמק ,מדוע לא הייתה ברירה למבצעים אלא
לבחור את שעת הצהריים ? "משום שבית קפה זה היה מתמלא אדם דווקא בשעות
הפסקת העבודה במשרדי הממשלה"; בשל כך ,קבעו המתכננים את כניסתם אליו
בשעות העבודה במשרדים ,מתוך הנחה ,שהאזהרה ,שתינתן כמחצית השעה לפני
ההתפוצצות ,תעניק זמן מספיק לפקידים ולאזרחים הנמצאים במשרד לצאת את
הבניין בעוד מועד ".
השמטה זו ,שתוכנה חוזר ומאשר את טיעונו של עמיחי פאגלין ,לגבי שעת הביצוע
המוסכמת ומפריך את גרסתו של שדה  -פשוט נמחקה מספר תולדות ה"הגנה" ,ולא
במקרה ! אך חמורה מכול היא ההשמטה של תוצאות הבירור בין עמיחי פאגלין
ליצחק שדה .בספר ה"הגנה" נאמר" ,הבירור הסתיים ללא מסקנות" .בשתיים
מהטיוטות של הפרק הנ"ל המתבססות על עדותו של ישראל גלילי נרשם מפורשות
ובכתב-יד (כפי הנראה ,של גלילי)" :פאגלין טען ,כי כל תוכניתם הייתה מיוסדת על
האפשרות להכנסת חומר-הנפץ לקפה ,רק בשעות העבודה במשרדים ".וכאן באה
(בכתב-יד) המסקנה ,שהושמטה מספר ההגנה" :לנוכחים הסתבר ,כי נקודה זו,
כנראה ,לא הובהרה בזמנו בקפדנות מספקת בין יצחק שדה ופאגלין "...
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בטיוטא אחרת נרשמה הערה בכתב-יד" :התברר ,כי השעה המדויקת לביצוע
הפעולה לא הובהרה כראוי ובמפורש בשיחות בין י .שדה לבין פאגלין .נראה בעליל,
שמנסחי ההיסטוריה של ספר ה"הגנה" התפתלו רבות ,כדי שלא לפגוע באמינותו של
רמטכ"ל תנועת המרי ,יצחק שדה .בסופו של דבר ,הם נואשו  -ופשוט מחקו את שתי
ההערות מספר תולדות ה"הגנה"( .הספר "גידי" עמ'  . )126-125-בספרו "ההגנה הדרך
הציונית אל הכוח" (עמ'  ,)220מעיר ההיסטוריון יגאל עילם בנושא ההאשמות שהוטחו
כלפי האצ"ל בפרשת מלון המלך דוד" :יש לומר ,כי לא משה סנה ולא יצחק שדה לא
גילו אומץ לב מוסרי מספיק בפרשה זו והתנהגותם גבלה בהתחמקות מאחריות
לפיצוץ (הראיון המלא עם עילם ,בספרי "גידי" עמ' .)125-161
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סיכול חטיפת הנציב העליון על-ידי האצ"ל
פורסם בתאריך 43/40/2411

סר הרולד מק-מייקל.
פרטי הפעולה הודלפו להגנה

ניסיון התנקשות כושל ,פחות ידוע
ומפורסם ,הוא הניסיון להתנקש
בנציב העליון הבריטי דאז ,סר
הרולד מק-מייקל ,ב 41-בנובמבר
ההתנקשות
בניסיון
.0122
השתתף אליהו בית צורי  -על כך
סיפר עמיחי פאגלין ,קצין
המבצעים של האצ"ל לעתיד,
המכונה גידי ,בראיון מוקלט עם
מחבר המאמר.

אם אכן ,היה צ'רצ'יל על הכוונת של הלח"י בשנת  1900ע"י אליהו בית צורי ,כפי
שפורסם לאחרונה במסמכים של שירות הביון הבריטי  -אין לכך שום הוכחה של ממש
פרט לעדותו ,כביכול ,של אחד מאנשי הלח"י ,כפי שנרשמה על-ידי חוקריו הבריטיים
לאחר מעצרו .כזכור ,אליהו בית צורי יחד עם לוחם לח"י נוסף ,אליהו חכים ,השתתפו
ב 6-בנובמבר  1900בהתנקשות ששמה קץ לחייו של הלורד מוין ,השר לענייני
המזרח התיכון בממשלת בריטניה ,נלכדו והוצאו להורג בקהיר ב 22-במרץ .)1902
מה שפחות ידוע ופורסם ,ששנה לפני כן ,ב 29-בנובמבר  ,1903השתתף אליהו בית
צורי בניסיון כושל להתנקש בנציב העליון הבריטי דאז ,סר הרולד מק-מייקל.
על כך סיפר עמיחי פאגלין ,קצין המבצעים של האצ"ל לעתיד ,המכונה גידי ,בראיון
מוקלט עם מחבר המאמר.
"הייתה זו תקופת הספר הלבן ",סיפר עמיחי פאגלין" ,ובמחלקה ,שבה למדתי,
בגימנסיה בלפור ,התלקחו ויכוחים פוליטיים ערים וסוערים .בין התלמידים היה גם
אליהו בית-צורי ,שלא הסתיר את דעותיו הימניות הקיצוניות.לא פסחו על כמה מידידיי
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 ביניהם אליהו בית-צורי ודוד דנון ,שיחדיו היינו מעין שלישייה ,שלא נפרדה מאזהלימודים בגימנסיה .באחד מאותם הימים של אביב  ,1902בעוד אנו יושבים על
מרפסת ביתנו ברחוב מקוה-ישראל פינת 'הרכבת'  -שמענו לפתע המולה מכיוון בניין
הדואר ברחוב אלנבי הסמוך .קפצנו כאיש אחד לעבר מקור הרעש :הייתה זו הפגנת
בני-נוער של ה'הגנה' נגד מדיניות 'הספר הלבן' .הצעירים נשאו דגל לאומי וקראו
סיסמאות בגנות הבריטים ובעד פתיחת שערי הארץ .הדבר אירע ימים אחדים לאחר
טיבועה של ספינת המעפילים "סטרומה" ,והרוחות היו לוהטות.
זמן מה ניצבנו בשקט על המדרכה ,צופים על ה'הפגנה' ,בלי ליטול בה חלק .לפתע,
זינק קצין משטרה בריטי לעבר נושא הדגל ,תלש אותו מידיו ומעך אותו בגסות.
למראה הזה נתקף אליהו בית-צורי בחמת זעם ,החל רועד בכל גופו ,פניו האדימו,
ולפני שהספקנו לעצור בעדו  -זינק לעבר אותו קצין ,חבט בו בראשו ,חטף את הדגל,
ונמלט .הקצין ושומר ראשו דלקו אחריו באקדחים שלופים ולא היה חסר הרבה,
שיפתחו באש .בקושי נחלץ מידיהם ,חומק בזריזות לרחובות צדדיים ,ואנו אחריו.
כעבור חצי שעה מצאנו עצמנו על מדרגות בית המלאכה של אבי ,ברחוב מקוה-
ישראל  ,0דנים על האירוע ומנתחים את משמעויותיו .המסקנה הייתה מזעזעת :לא
היה חסר הרבה ואליהו היה נהרג ...אני רתחתי' .איזו רוח נכנסה בך?' גערתי בו:
'עוד מעט והיו יורים בך  -ועל מה? !' 'הוא חטף את הדגל  '...הצטדק' .אז מה ? !' נתתי
עליו בקולי' :אם היית נהרג  -במה היה הדבר מועיל לעניין הלאומי? !' אט-אט נרגענו,
והשיחה שוב קלחה במסלולה הרגיל .בתום דיון ארוך וממצה ,הגענו למסקנה ,שרק
זעזוע פוליטי של ממש יאלץ את הבריטים לשנות את מדיניותם .ומה יכול לזעזע יותר
את הממשל מפגיעה באישיות הסמכותית העליונה  -בנציב-העליון ? וכך ,בערבו של
יום קיץ סוער ,על מדרגות הבית ברחוב מקוה-ישראל  0בתל אביב ,נולד לראשונה
הרעיון הנועז להתנקש בנציב העליון דאז  ,סר הרולד מק-מייקל.
" התוכנית הראשונה הייתה פשוטה בתכלית ,הנציב נהג להפגין נוכחות באירועים
חברתיים ומדיניים ,כול שעלינו לעשות הוא לפרוץ באקדחים שלופים לאחד מהם,
ולרוקן בו מקרוב כמה מחסניות .אלא שהגורל רצה אחרת :עקב המתיחות
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שהשתררה בארץ -חדל הנציב-העליון להשתתף בקבלות פנים ובהנחות אבני פינה
בתל אביב .עיבדנו ,אפוא ,תוכנית חיסול אלטרנטיבית ,מצאנו ,שהוד-מעלתו עדיין
מוסיף לבקר לעתים קרובות ביפו .גמרנו אומר להטמין מוקש חשמלי בסביבת מקוה-
ישראל ,פיתחנו מוקש ,שניתן להפעילו באמצעות חוטי טלפון ,ולא נותר לנו אלא
להמתין לשיירת הנציב .אלא שהשיירה המיוחלת לא הגיעה .הנציב חדל לבקר באזור
השפלה.
את חומר-הנפץ להכנת המוקשים סיפק לנו אליהו בית-צורי .הוא הצליח 'להסתנן'
למחלקת העבודות-הציבוריות בתל אביב ,וכך עלה בידיו 'לסחוב' מהמחסן את כמות
החומר שנזקקנו לה .אליהו גם קיבל על עצמו לאסוף מידע על תנאי מגוריו ומנהגיו
של הנציב .לשם כך ,ביקש מהממונים עליו העברה לירושלים .כך נודע לנו ,שהארמון
מוקף בגן ענק בן עשרות דונמים והשמיר ה על כל השטח העצום מופקדת בידם של
שלושה שוטרים בלבד ...בעיצומן של ההכנות ,הציע לנו אליהו להצטרף לארגון-
הצבאי-הלאומי .הוא ,עצמו ,כבר נמנה על שורותיו במרוצת הזמן צרפנו אלינו חבר
רביעי ,ממפקדי האצ"ל ,יהודה בורוכוב .עוד בטרם תמו ימי ההדרכה והאימונים -
החלטנו לערוך סיור באזור הפעולה .הגענו אל ארמון הנציב מצדו הדרומי .הסתתרנו
בין האילנות ליד הגדר .כשחלף המשמר מעל פנינו  -קפצתי פנימה וזחלתי לעבר
הארמון .לתדהמתי ,דמותו של הנציב השתקפה מולי בריחוק של מטרים ספורים
מחלון חדר השירותים; לא האמנתי למראה עיניי .כל שעליי לעשות הוא לטפס על
הצינור עד לקומה השנייה  -ואני בפנים .תוך דקות הייתי מסוגל לבצע את המשימה
ואף לסגת בשלום .זחלתי חזרה אל חבריי וסיפרתי בהתרגשות על הגילוי .התברר,
שאין צורך בחומר-נפץ ואף לא בשותפים נוספים; אדם אחד יכול לטפס על הצינור,
להתגנב עד לחדר המיטות שלו ,לנעוץ בו פגיון ולהסתלק  -בלי שמישהו יחשוד בדבר
עד לבוקר המחרת .שבנו והתכנסנו  -אליהו בית-צורי ,דוד דנון ואנוכי  -והחלטנו,
שהגיעה העת להוציא לפועל את ההתנקשות .הודענו על כך לחברנו הרביעי,
לבורוכוב .הוא קצת הופתע ,אולם לא הביע התנגדות ,רק ביקש רשות ליידע את
מפקד הארגון' ,בגלל ההשפעות החמורות ,שיהיו למעשה על כל מהלך החיים בארץ,
כולל ארגוני המחתרת' .קבעה לנו פגישה עם מפקד האצ"ל דאז ,יעקב מרידור .הגענו
לשם שלושתנו ,ובלי הרבה גינונים סיפרתי לו על מהות הפעולה ,שאנו עומדים
לבצע .
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תשובתו של מרידור עדיין מהדהדת באוזניי' :שום גוף ,ובוודאי לא הארגון הצבאי
הלאומי  -לא יוכל ליטול על עצמו את האחריות למעשה ,שתוצאותיו עלולות להיות
בעלות השלכות כה קיצוניות מבחינה היסטורית '.מאידך-גיסא'  -הוסיף ' -אם אתם,
כפרטים ,הולכים לבצע פעולה על דעת עצמכם ובאחריותכם האישית  -וכבר היו
דברים מעולם בתולדות העמים  -אינני רואה מקום להתערב בכך ,או להפריע לכם.
הנכם חופשיים לפעול כטוב בעיניכם'.דבריו האחרונים הפיחו בי איזו תקווה ,שאולי
ניתן יהיה להיעזר בו ,מבחינה טכנית או חומרית ,כגון סיוע בהשגת חומרי-נפץ ,על כך
השיב ,שינדב לנו ברצון שק של חומר-נפץ ,אם נפנה אליו ימים אחדים לפני הפעולה .

הקמת מסגרת מאוחדת של "עם לוחם"
כעבור שבוע שלחתי את יהודה לקבל ממנו את החומר .זה חזר (בלי
החומר),ובנשימה עצורה בישר לי ,שיש למרידור חדשות מפתיעות עבורי ,והוא
מבקש לראותני ,ללא דיחוי .הבשורה ,אכן ,הייתה גדולה ומרעישה' :לא שק של
חומר-נפץ אלא גיבוי מלא לפעולתנו' '.בימים האחרונים' ,סיפר לי מרידור ,לא במעט
גאווה' ,קיימתי מגעים עם חוגים מסוימים ב'הגנה' והוחלט להקים מסגרת מאוחדת
של עם-לוחם שתכלול את כל ארגוני המחתרת למאבק משותף נגד הבריטים ,וכצעד
ראשון הוחלט לאמץ את פעולתנו בשינוי קל :במקום להרוג את הנציב  -יש לחטפו
ולהעמידו לדין ,כאחראי לגירוש פליטי השואה תוכנית 'עם-לוחם' התבססה על
הצעתנו המקורית ,אולם תוך ריכוז כמאה לוחמים בירושלים ,שיתקפו בו-זמנית את
כל תחנות המשטרה בבירה ,כפעולת הסחה ,והנציב יועבר לבונקר באזור פתח
תקוה ,במכונית סגורה ובדרכים עקלקלות .
מרידור ביקשני לטפל בהכשרת הבונקר לאכסונו של הנציב בתנאים נוחים ,כולל 'בית
שימוש עם ניאגרה' .זוכרני ,שסעיף אחרון זה הכניס קצת בידור לאווירה המתוחה,
שבה היינו שרויים :כשהתמקחתי עם בעל חנות האינסטלציה ברחוב הרצל על מחירו
של קרש המושב בנוחיות ,בטענה ,שאינו מהוקצע כהלכה  -השיב הלה בכעס' :מה כל
ההקפדה הזו  -הנציב-העליון לא ישב על זה !' נדהמתי כל כך עד שלרגע נעתקו
המילים מפי.
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לאחר התלבטויות נקבע הביצוע לערב ה 29-בנובמבר  .1903התכנסנו בירושלים
המתנו שעות על גבי שעות באיזה מרתף במרכז העיר .בשתיים אחר חצות הודיעונו,
שהפעולה נדחית .התברר ,שפרטים על הפעולה דלפו בטרם עת אל ה'הגנה',
ובשיתוף פעולה עם כמה ממפקדי האצ"ל בירושלים  -סוכל כל המבצע :במשך כל
השעות הארוכות ,שהמתנו במרתף ,התנהל משא-ומתן קדחתני בין מרידור לבין
יוניצ'מן (מראשי הצ"ח) ,אך לשווא.
כשהגענו לתל אביב הייתה כבר השעה ארבע לפנות בוקר .מרידור ,שחש אי-נוחות
בעטיה של הפרשה  -כינס אותנו בבית-ספר 'קלישר' ברחוב התבור ,כדי להסביר את
אשר אירע .חשנו עצמנו מרומים ופגועים .הלקח היה ברור :אסור היה לנו לערב,
מלכתחילה ,גורמים חיצוניים בתוכנית הפעולה שיזמנו...
כך סוכלה אחת הפעולות הנועזות והמסוכנות ביותר של האצ"ל ,כחודשיים ימים לפני
הכרזת "המרד" של מנחם בגין.
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 81שנה למאורעות הדמים בתרפ"ט
26/45/2414

השבוע מלאו  51שנה למאורעות הדמים בתרפ"ט ,שבה נטבחו ללא רחמים על-ידי
פורעים ערבים צמאי-דם  113יהודים ו 339-נפצעו .בשל מעשי הרצח והפגיעות
המזעזעות ,קמו קולות מתוך ההגנה ,שטענו כי אין לשבת תמידית ב"חיבוק ידיים" וכי
יש לנקוט קו תקיף יותר כלפי הצד הערבי .הדבר הביא לפילוג שיצר את "ארגון
ההגנה ב'" ,או כפי שנקרא לימים  -ה"אצ"ל".
חברון וצפת  -שתי הערים שבהן אירע הטבח האכזרי הנורא מכל ,ביום שישי23 ,
באוגוסט  ,1929עם סיום דרשתו של המופתי חאג' אמין אל-חוסייני בהר הבית .המון
רב של מוסלמים חמושים בסכינים יצא משער שכם והסתער על השכונות היהודיות
הנמצאות מחוץ לשער ,משני צידי רחוב הנביאים  -שכונת הגורג'ים ("אשל אברהם")
וקריה נאמנה ("בתי ניסן ב"ק") 19 .יהודים נרצחו בשכונות אלה ,בית כנסת ובתים
נוספים נהרסו ונשרפו.
הפרעות התפשטו למחרת (שבת 20 ,באוגוסט  )1929לחברון ,שם נערך טבח
שבמהלכו נרצחו באכזריות איומה (ילדים נשחטים לעיני הוריהם ,הורים לעיני ילדיהם,
כריתת איברים ,שריפה בחיים ואונס)  64יהודים ובתיהם נבזזו .התוצאה הייתה
מחיקת הקהילה היהודית העתיקה שישבה בחברון מאות שנים .ראוי לציין כי מספר
משפחות ערביות הגנו על היהודים ,ועזרו להם לברוח מחברון.

גדולי האומה בכל הזמנים מתייחסים לחברון
יגאל אלון " :עם שאינו יודע את עברו  -ההווה שלו דל  -ועתידו לוט בערפל".
רבי יהודה הלוי  " :וארצה אבניך למאוד ואחון את עפרייך ,אף כי בעומדי על
קברות אבותיי ואשתומם על חברון מבחר קברייך".
מנחם אוסישקין " :אם מנסרים כעת בעולם היהודי שני שמות פופולריים ביותר ,הרי
הם הכותל המערבי וחברון .כל הגעגועים של האומה התרכזו עכשיו בשמות האלה,
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וכל התעמולה לטובת 'קרן העזרה' התנהלה בראש וראשון בשביל חברון ...אין
להעלות על הדעת ,שהעם היהודי ישתוק וייתן את הסכמתו לכך שנעזוב את העיר
חברון ...לא הייתי מ זניח את המקום כי אם הייתי שב בכוחות חדשים .זו היא שאלת
הכבוד של האומה העברית".
ברל כצנלסון :הוא מספר,
שבילדותו שמע את הסיפור,
על צדיק שהלך במדבר
וכשנכנסה השבת עצר ולן
בשטח ,למרות חיות הטרף...
"צאצאיו של אותו צדיק יושבים
עד היום בחברון"; הוא מעיר
ומוסיף" :ואני עוד זוכר היטב
כיצד הסיפור הזה הביא
מהפכה בעולמי ...הקשר
הריאלי שלי עם ארץ ישראל
הממשית התחיל מאותו יום".
מדרגות דם אחינו ,צילום ארכיון

דוד בן-גוריון " :בחברון מתחילה ההיסטוריה העברית ,בחברון כרת אברהם
ברית עם אחי אשכול ואחי ענר ,שם קם הצבא העברי הראשון"" .אין לשכוח:
ראשיתו של גדול מלכי ישראל הייתה בחברון ,העיר שאליה בא העברי הראשון,
כשמונה מאות שנה לפני דוד המלך ונעשה משגה עצום ונורא ,אם לא ניישב את
חברון ,שכנתה וקודמתה של ירושלים ,ביישוב יהודי גדול והולך בזמן הקצר
ביותר וזה יביא ברכה לשכנים הערבים".
עזר ויצמן ,הנשיא השביעי של מדינת ישראל אמר כי 244" :דורות עברו
מראשית תולדות עמי ,והם דומים בעיני כימים אחדים .רק  244דורות עברו מאז
קם אדם ושמו אברהם ,עזב את ארצו ואת מולדתו והלך אל הארץ שהיום היא
ארצו .רק  244דורות עברו מיום שקנה אברהם את מערת המכפלה בחברון.
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וכמו אבותינו ,דוד המלך שקנה את הר הבית ,ואברהם אבינו שקנה את מערת
המכפלה ,קנינו אדמות ,זרענו שדה .נטענו כרם הקמנו בית ועוד בטרם הקמנו
מדינה כבר אחזנו בנשק להגן על חיינו על ארצנו ועל עיר אבותינו".
אריאל שרון אמר (בימיו הטובים) " -לאיזה עם יש אנדרטה כזאת?"" .האבנים
האלה כאן ,במערת המכפלה ,הן מלפני  2444שנה .אין לשום עם בעולם
אנדרטה כזאת ,אין דבר כזה ! לאיזה עם יש מקום ,שכל ראשי האומה ומייסדי
האומה קבורים במקום אחד מלפני אלפי שנים? כל יהודי צריך לבוא הנה ,כל ילד
יהודי צריך לבקר כאן ,כל תייר צריך להיות מובא הנה ,כל נציג זר שמגיע לבקר
בישראל  -המקום הראשון שהייתי לוקח אותו הוא לכאן :פה השורשים".
בנימין נתניהו " :חברון שבע שנים נבנתה לפני צוען מצריים [במדבר י"ב ,כ"ב] ,
מלכות דוד בחברון הייתה הבסיס למלכות בית דוד בכל רחבי ארץ ישראל."...
"היו גם מתי מספר ,שניצלו מטבח זה :את סיפורם של הניצולים שמעתי במקור
מאמי ,פסיה ז"ל ,שניצלה יחד עם סבתי ,אלה ז"ל ,על-ידי שכן ,ערבי ,תושב
המקום (היו גם מעטים כאלה) ,שסיכן חייו והסתיר אותן ועוד כמה יהודים
במרתף ביתו ,בניגוד לדעת משפחתו .לגביי ,אדם זה ,ערבי זה ,נמנה על חסידי
אומות העולם .ולזכרם של זקני משפחתי ,שחוו על עורם את אותו אירוע דמים,
נכתבות שורות אלו .חברון הייתה ונותרה חלק מההיסטוריה הנצחית של העם
היהודי היושב בציון .חברון לעד".

צפת  -חברון השנייה
בדמדומי יום החמישי ,כ"ג במנחם אב תרפ"ט ,ה 29-באוגוסט  ,1929פרצו מאות
פורעים ערבים צמאי-דם מצפת ומכפרי הסביבה לעבר הרובע היהודי בשאגות אימים:
"אידבח אל יהוד" .מזוינים במקלות ובסכינים ,דקרו והרגו את תושבי הרובע והעלו את
בתיהם באש .מספר הנפגעים היהודים היה  15הרוגים ו 54-פצועים.
הרב הראשי של עיר הקודש צפת ,חכם ישמעאל הכהן ,גאון בתורה ,איש מידות ופלג
ושפל רוח ,היה מטרה ראשונה בפני המרצחים".ה'גוי' של שבת ,ששימש במשך שנים
את יהודי הרובע ,נקש בעורמה על דלת הבית ,וכשפתח הרב את הדלת ,הסתערו
ההמונים מאחור והלמו בראשו בגרזניהם .הרב הקשיש עם הגמרא בידיו ,כרע
מתבוסס בדמו בקריאת שמע ,ולא חדל עד שיצאה נשמתו .
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פוגרום הדמים בצפת הפתיע בעוצמתו גם את ארגון 'ההגנה' דל האמצעים בעיר,
שעדיין דגל בסיסמת 'ההבלגה' ואסר על חבריו המעטים להגיב באש כלפי הפורעים
צמאי הדם .אחד הבודדים שהפרו את הוראת 'ההבלגה' היה רפאל עבו ,נצר
למשפחת עבו הידועה .ב'אנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניו' (עמ'  )0210כותב על כך
המחבר ,דוד תדהר:
'רפאל עבו יצא לרחוב עם נשק בידיו להציל יהודים שהותקפו על-ידי הפורעים
הערבים .בחירוף נפש חדר לסמטאות ברחוב היהודים והבריח פורעים ערבים שהחלו
להבעיר בתים יהודיים .העביר פצועים לבית החולים בעוד הפורעים ממשיכים
להתנפל על הרובע היהודי''...היו אלה כדוריי המעטים ,שניתכו על הערבים' ,כתב
ביומנו' ,למרות ההוראה להבליג  -שהדפו את ההסתערות הראשונה על המרכז
המסחרי ועל הרובע היהודי ,והצילו אותם מכליה ...בראש קבוצה קטנה של צעירים
נכנסתי לרובע היהודי העתיק ,ובתוך מטר היריות והלהבות שהתלקחו מסביב -
הוצאנו את הפצועים מעיי החורבות והובלנום לבית החולים ...במשך כל אותו לילה
המשכנו בפינוים של התושבים .לעתים היה עלי לשאת את הפצועים על גבי לבניין
ה'סאריה' (כיכר בית הממשלה) ,שהיה 'מוגן' כביכול ע"י הבריטים  -מאוחר יותר ירו
אנשי חיל ספר הירדני היישר אל תוך המון הפליטים ,שהסתופפו שם ,ורבים
נפגעו...'".
על הפוגרום בחברון כותב דב גולדברט ,מצאצאי הניצולים שם:
" 81שנה מלאו לאותו טבח אכזרי ונוראי שהתרחש בחברון באותה שבת של
שנת תרפ"ט ,שבו נרצחו שישים ושישה יהודים והופסק הרצף של היישוב היהודי
בעיר האבות ,עד ששב והתחדש לפני  03שנה ,לאחר מלחמת ששת הימים.
באותו יום ששי של ה 23-באוגוסט  ,1929לאחר התפילה בכותל ,יצאו מאות
מתפרעים ערבים לעשות שפטים במספר יישובים יהודים .קבוצה אחת מאותן
כנופיות דמים הגיעה לחברון ,ולמחרת ,ביום השבת בוצע שם הטבח האיום .
התואנה לאותה התפרעות הייתה סכסוך מבוים ,באמצעות המופתי וחבר מרעיו,
בעניין תפילתם של היהודים במתחם הכותל המערבי ,כשהמון ערבי מוסת תובע
לאסור על נוכחות יהודית במקום".
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רחבעם זאבי (גנדי) בספרו "טבח חברון תרפ"ט" ,כותב"... :ביום השבת ,י"ח
במנחם אב תרפ"ט ,20.5.1929 ,טבחו ערביי חברון ביישוב היהודי בחברון; הם
היכו ,דקרו ,גדעו אברים ,ביתקו בטנים ,אנסו נשים ,רצחו ושחטו כל יהודי
שהצליחו לגלות  -ילד ,אישה ,גבר וזקן .הם שרפו את בתי הכנסת העתיקים,
הרסו את מרפאת 'הדסה' ובזזו את בתי היהודים ...".ממשיך זאבי" :את
הפוגרום הזה ביצעו המוני ערביי חברון בראשות שיח'ים וקאדים ,כאשר
המשטרה המנדטורית עומדת מנגד ואדישה למתרחש .עשו זאת כל ערביי
חברון ,למעט בודדים מביניהם שנתנו מחסה לשכניהם היהודיים”  ...כך הפכה
עיר הקודש חברון לעיר ההריגה .פוגרומים ,שחיטות ומעשי טבח ליוו את דברי
הימים של עמנו בתפוצות גלותם ,והנה נשנה מחזה האימים הזה גם בארץ
ישראל...".
"לכל עם יש נשמה"  -חברון היא הנשמה של העם היהודי .בחברון ,שהיא אחת
מארבע ערי הקודש ,מתחילה ההיסטוריה היהודית בארץ ישראל .אברהם אבינו ,אבי
האומה ,הגיע לחברון לפני כ 0,444-שנה .רכש את מערת המכפלה ,רכושו הנדל"ני
הראשון של העם היהודי בארץ ישראל; מקום בו קבורים אבותינו ,אברהם ושרה,
יצחק ורבקה ,יעקב ולאה .כאן החל הקשר לארץ ישראל .תחילתה של ההתיישבות
היהודית בארץ; כאן מקום מלכותו הראשון של דוד המלך.
"לפני כ 0444-שנה קנה אברהם אבינו את מערת המכפלה.
לפני כ 3444-שנה הקים דוד המלך את מלכותו בחברון.
לפני כ 2444-שנה הוקם הבניין מעל מערת המכפלה.
לפני כ 444-שנה אסרו המוסלמים על היהודים להיכנס למערת המכפלה.
לפני כ 244-שנה נרכשה אדמת הרובע היהודי ונבנה בית הכנסת' ,אברהם אבינו'.
לפני  194שנה התיישבו חסידי חב"ד בחברון.
לפני  51שנה טבחו הערבים ביהודי חברון ,הרסו את בתי הכנסת ובית הקברות.
לפני  03שנה שוחררה חברון וחודש היישוב היהודי".
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כך הופרכה עלילת הדם הזדונית נגד האצ"ל
–  60לפיצוץ מלון המלך דוד
23/44/2414

האמת על האחראים
האמיתיים לביצוע הפיצוץ
נטמנה עמוק-עמוק במכמני
הארכיונים ,אך סופו של כל
שקר להתגלות

משה סנה" :לבצע בהקדם האפשרי את הצ'יק"
צילום :טדי בראונר/לע"מ

 64שנה לפיצוץ מלון המלך דוד
לפני  60שנים ,ב 22-ביולי  ,1906בשעה  ,12:34נשמע בירושלים פיצוץ אדיר,
שזעזע את העיר כולה והדו ה תגלגל עד ללונדון והרעיד את אמות היסוד ,שעליו נשען
השלטון הבריטי בארץ .באותה שעה התרומם אגף שלם של בניין המלון באוויר וצנח
שוב במטר של אבנים ובענני אבק .דומה היה כאילו סרט דרמטי נפסק באמצע
ותמונת אימים נשארה תלויה על הבד  -ללא קול וללא קשב .כאילו התאבנו כל בני-
האדם וכאילו פסקה כל תנועה לחלוטין .לשכתו של המזכיר הראשי של ממשלת
המנדט ,סר ג'והן שאו ,הייתה במרחק של מסדרון קצר מהפינה ,שנחתכה
בהתפוצצות .אילו הייתה מעט יותר במורד המסדרון ,היה גם הוא שוכב מתחת
להריסות .העיתונאי טד לוריא נצר עימו בזיכרונו במשך שנים את דבריו של כתב
ה"ניוז כרוניקל" ,ג'פרי הור ,שעמד אז לידו .השניים התבוננו בדומייה על תמונות
ההרס ועל עבודות החילוץ .לפתע פנה אליו ג' פרי הור ולחש באוזנו בצורה אינטימית
באנגלית"Here goes your Jewish State, Ted" :
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הרמ"א ,רמטכ"ל ה"הגנה" ,חברי המפקדה
הארצית ,שהיו מודעים לאמת  -וכמותם גם
הבריטים  -התבצרו בחומת אלם וטמנו את
האמת עמוק-עמוק במכמני הארכיונים
מנחם בגין" :טרגדיה גדולה"

חרף האזהרות – הבריטים מיאנו לפנות המלון
האצ" ל ביצע את המשימה שהוטלה עליו במסגרת תנועת המרי ,תוך תיאום מלא עם
רמטכ"ל ההגנה דאז ,יצחק שדה .הבריטים לא שעו לאזהרות ששוגרו אליהם ולא פינו
את המלון כנדרש .באחת מהודעות ה-ש"י (שירות הידיעות של ההגנה) נמסר ,כי מיד
לאחר ההתפוצצות הראשונה ,ניגש המבורגר ,מנהל המלון ,אל שאו ,המזכיר הראשי
של ממשלת המנדט) ואמר לו שהבניין נמצא בסכנה ויש להוציא את האנשים מתוכו.
לזה ענה שאו  I don't take any orders from jews -מסמך הש"י שצוטט לעיל
אינו אלא טיפה בים ההודעות והידיעות ,שהציפו את מרכז המודיעין של מפקדת
ה"הגנה" ,ומטבע הדברים גם את הנהגת תנועת המרי  -מיום התרחשות הפיצוץ
במלון המלך דוד וימים רבים לאחריו .ואף על-פי כן  -הרמ"א ,רמטכ"ל ה"הגנה" ,חברי
המפקדה הארצית ,שהיו מודעים לאמת  -וכמותם גם הבריטים  -התבצרו בחומת
אלם וטמנו את האמת עמוק-עמוק במכמני הארכיונים .כתוצאה מעיקשותם של
הבריטים שלא לפנות את המלון  91 -אנשים נספו בפיצוץ 01 :ערבים 25 ,בריטים,
 14יהודים ו 2-אזרחים זרים.
"הייתה זו טרגדיה גדולה" ,אמר מנחם בגין" :בין ההרוגים היו גם יהודים ,דבר אשר
נתאבל עליו עד תום חיינו וגם כיום נותר פצע בלבנו; בין היהודים שנהרגו  -אני חייב
להוסיף ,אם כי זה לא משנה את התגובה הנפשית  -היו גם ידידים מובהקים של
האצ"ל ואנשים ,שעזרו לנו רבות במלחמתנו .גם לא רצינו לפגוע בשום אזרח אחר,
בריטי או ערבי  -וכך גם תוכננה הפעולה.
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"כולנו הנחנו שהמלון יפונה ,שלא יאונה רע לאיש ,אלה היו כללי המוסר של
מלחמתנו ,הרי לא הייתה זו הפעם הראשונה ,שחיבלנו בבניין צבאי ממשלתי של
הבריטים ,ואם היו בו אזרחים ,היינו משגרים אזהרה ,מטלפנים בעוד מועד ומותירים
שהות לפינוים .גם כאן נהגנו כך .אבל קרה אחרת".

הכול התחיל בפתק אנונימי
בצהרי יום שני של ה 1-ביולי  1906חמק לתוך בית ברחוב בן-יהודה בתל אביב ,צעיר
בלונדיני כחול-עיניים .לאחר שסקר בזהירות את הסביבה ,ניגש אל תיבות הדואר,
שלף מאחת מהן מעטפה סגורה ומיהר להסתלק מהמקום .הבית ברחוב בן-יהודה
שימש כתחנת קשר בין ה"הגנה" לבין שני ארגוני המחתרת  -האצ"ל והלח"י.
המכתבים היו מובאים תחילה למרכז לח"י ,ומשם היו מועברים למפקדת האצ"ל.
איש הלח"י ,אברהם ליברמן ,שכינויו היה אז גדעון ,מילא את תפקיד "הדוור" .הוא
מסר את המעטפה הסגורה לידיו של יצחק שמיר ,שנודע אז בכינויו ,מיכאל ,וזה הורה
להעביר את העתקו למפקדת האצ"ל.
בשעות אחר-הצהריים נטל שליח של האצ"ל את המכתב מתיבת דואר ברחוב דיזנגוף
ומסרו לידי מנחם בגין .היה זה האישור לבצע את הפעולה במלון המלך דוד .אולם
היה זה יותר מסתם אישור  -הניסוח היה בלשון הוראה:
"עליכם לבצע בהקדם האפשרי את המלונצ'יק (כינויו המוסכם של מלון המלך דוד –
י.ע) ....אין לפרסם את הזהות של הגוף המבצע  -לא פרסום מפורש ואף לא
ברמיזה ..." (1.7.46 11:00).על החתום התנוססה האות מ' (כינויו המוסכם של
משה סנה ,הרמ"א (ראש המטה הארצי של ההגנה ונציגה הבכיר במפקדת תנועת
המרי).
וכך ,פתק אנונימי של כ 22-שורות במכונת כתיבה ,ללא מועֵ ן ,ללא נמען ,חתום באות
מ' ,בלי סימן מזהה של השולח ,שהגיע אל מנחם בגין בשעות אחר-הצהריים של יום
שני ,ה 1-ביולי  - 1906הפך עד מהרה לכדור שלג מתגלגל ,שצבר תאוצה במהירות
מסחררת ,ותוך שלושה שבועות נהיה למפולת אדירה ,שקברה תחתיה את האגף
הדרומי של מלון המלך דוד בירושלים ועימו את מרכז השלטון הבריטי בארץ ישראל,
האזרחי והצבאי  .שעון הגורל השמיע ביום שני 22 ,ביולי  ,1906את פעימתו
הראשונה בספירה לאחור לקראת יציאתם של הבריטים מהארץ.
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השקרים המוסכמים בין
הבריטים ל'הגנה'
שני שקרים הזינו את מסע
התעמולה הזדוני נגד האצ"ל
בפרשת מלון המלך דוד:
יצחק שדה [צילום :טדי בראונר/לע"מ]

השקר האחד  -מבית-מדרשו של יצחק שדה" :גידי לא ביצע בשעה שעליה סיכמנו"...
הוגדר על-ידי ההיסטוריון יגאל עילם" ,כסיפור הנודף ריח של צביעות :שדה נאחז
בגרסת מועד הפעולה כתירוץ חיוור ושחוק ,כדי לנער עצמו מאחריות ולהטיל את
האשמה על האצ"ל" (הראיון המלא עם יגאל עילם בספר " גידי והמערכה לפינוי הבריטים מארץ
ישראל" ).

השקר השני  -פרשת האזהרה .הבריטים יצאו מכליהם כדי לנסות ולהוכיח "שלא
הייתה כל אזהרה" .הם נאחזו בשקר הזה כבקרנות המזבח ורתמו לשם כך את כל
מכונת התעמולה הממלכתית העצומה ,שעמדה לרשותם בארץ ומעבר לים.
הם ניהלו את מסע הכזבים שלהם בכישרון ובמקצוענות ,עד כי רבים התפתו להאמין,
שאכן "לא ניתנה כל אזהרה".
הבריטים לא חדלו להיתלות בשקר שהם עצמם המציאו .הם המשיכו בכך גם לאחר
ש"מידל איסט מייל" ,עיתון הצבא הבריטי במזרח התיכון ,בגיליונו מה 23-ביולי 1906
(למחרת הפיצוץ) ,כתב" :חמש-עשרה דקות לפני ההתפוצצות  -קיבלה הטלפוניסטית
של מלון המלך דוד הודעה אנונימית ,שלפיה עומד הבניין לעוף מיד באוויר ועליה
להימלט".
ראשי תנועת המרי מילאו פיהם מים .השקר הבריטי השתלב היטב בגרסתו המופרכת
של יצחק שדה .שני השקרים השלימו זה את זה בהטילם את אשמת ההרג בפיצוץ
מלון המלך דוד על האצ"ל לבדו " :האחריות להרג זוועה זה חלה על האצ"ל ורק על
האצ"ל" ,האשים ביטאון ה"הגנה" .מפקדת ה"הגנה" ידעה את כל האמת  -ושתקה.
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שלושים שנה נדרשו לישראל גלילי כדי לאזור אומץ ולומר בפומבי את אשר נצר
בלבו שנים ארוכות ,או כפי שהוא מעיד  -מאז האירוע במלון המלך דוד" :
"אינני טוען ,שהאצ"ל ,אכן ,התכוון לשפיכת דמי נקיים .איש אינו כופר בעובדה,
שניתנה אזהרה טלפונית בעתה" ,אומר גלילי בדברי עדותו ב 1945-על פרשת מלון
המלך דוד" .למעלה מכל ספק הוא ,שהייתה התרשלות פטאלית בפינוי ,אינני יודע
להסביר את פשר ההתנהגות של הבריטים .היו להם כל הסיבות להתייחס לאזהרה
הטלפונית בכל הרצינות .מאז ה  -22ביולי ועד כתיבת טורים אלה הייתי איתן בדעתי,
כי אין לשחרר את הבריטים מהאשמה ,שלא פינו במהירות הדרושה והאפשרית את
האנשים ,שהיו במשרדים " .בשעתו הגיעה אלינו ידיעה ממקורות הש"י ,ובאה
האזהרה הטלפונית לידיעתו של שאו ,הגיב זה ואמר' :אנחנו פה לא בשביל לקבל
פקודות מהיהודים אלא בשביל לתת להם פקודות' .בפגישתי הראשונה עם מנחם
בגין ,לאחר הפיצוץ  -הבאתי ידיעה זו לידיעתו .ויכוחים בינינו לבין האצ"ל ,ככל
שיהיו מרים  -חלילה להם להמתיק דינם של הבריטים .הוא היה שם באותו יום
עצמו שבו אירע הפיצוץ .הוא כתב לי שהייתה אזהרה ,וזו הועברה לידיעתם של
הקצינים בבר בדרך של ליצנות ,כדי להדגיש שמדובר ב'בלוף יהודי טרוריסטי' "

לורד ג'אנר "מטהר" בבית הלורדים את האצ"ל
לבריטים נדרש קצת יותר זמן  -שלושים ושלוש שנים  -כדי להודות רשמית ,שאכן
ניתנה אזהרה על-ידי האצ"ל .לורד ג'אנר ,ששימש נשיא הפדרציה הציונית ולא נמנה
עם חסידיו הפוליטיים של בגין  -נשא ב 22-במאי  1949נאום בבית הלורדים ,המטהר
את אצ"ל מאחריותו לאבדות הכבדות ,שהיו בפיצוץ מלון המלך דוד בירושלים ב-
 .1906להלן קטע מאותו נאום  -על האזהרה שהבריטים התעלמו ממנה בפיצוץ מלון
המלך דוד:
"...ברצוני להוסיף דבר אחד ,שחייבים לאומרו :נעשה ניסיון להכפיש את שמו
של ראש-ממשלת ישראל הנוכחי ,השוהה דרך מקרה בארץ זו ,כדי לפגוש
כמה אישים חשובים .אני מקווה ,שהלורדים הנכבדים יסלחו לי ,אם אעזוב
למספר שעות ,כדי לשמוע ,מה יש לו לומר  -הוא ינאם באולם המרכזי של
בית-הנבחרים .כפי שכבוד-מעלתכם יודעים ,אני מתנגד לטרור מכל סוג
שהוא ולכל מטרה שהיא .אבל אני סבור שעלינו להיות הוגנים .נמסר לי,

294

שבראיון ברדיו לפני ימים אחדים ,הסביר מר בגין את הקו ,שהוא וחבריו
נקטו בו ,כשאמר ,שבשום מקרה הם לא תכננו התקפות על נשים ,על ילדים
ועל אזרחים .אני סבור שהבית זכאי לדעת מספר עובדות ,שנתקלתי בהן לא
מזמן ,במהלך חקירה מקצועית שערכתי בקשר למה שאירע בעת התקרית
(הפיצוץ) במלון המלך דוד .אני אומר זאת בהסכמת האנשים ,שהיו קשורים
עמי וכן בהסכמת הרופא הנוגע בדבר .אני רוצה למחוק את ההנחה שלא
הייתה כל אזהרה.אני מתכוון לקרוא בפניכם מכתב מד"ר קרופורד איש
בורנמוט .אני מצטט "  :נאה מצדך שטלפנת אלי היום ומיד ישבתי לכתוב
לך"( .לראשונה פגשתי את ד"ר קרופורד בפעילות מסוימת בישראל הידועה כ"מגן דוד
אדום" ,שירות עזרה ראשונה ואמבולנסים .לאחר מכן פגשתי אותו בוועידה בבורנמוט,
ובמקרה הוא אמר לי שהוא יודע משהו בנושא  -י.ע).

במכתבו כתב עוד:
"בהמשך לשיחתנו האחרונה בבורנמוט ,אני כותב ,כדי לאשר ,שהקצין ,אשר
כתב לי ב 0126-על אודות הפיצוץ במלון המלך דוד ,היה מייג'ור ג'נרל דאדלי
שרידן סקלטון , CB, DSO, FRCS,לשעבר  DGMSבהודו .רופא כבוד
להוד מלכותו המלך ולהוד מעלתו המשנה למלך של הודו .הוא פרש
מהשירות בערך ב..."0128-ב 0126-היה ממונה על בית-חולים ליד ירושלים
בפלסטינה א"י והיה מבקר קבוע במלון המלך דוד .ככל הנראה ,הוא היה שם
באותו יום עצמו שבו אירע הפיצוץ .הוא כתב לי שהייתה אזהרה ,וזו הועברה
לידיעתם של הקצינים בבר בדרך של ליצנות ,כדי להדגיש שמדובר ב'בלוף
יהודי טרוריסטי' .ואולם למרות העצה שקיבל' ,להתעלם מהבלוף' ,הוא
החליט לעזוב וכך מצא עצמו מחוץ למלון בעת שאירע הפיצוץ...
"בריגדיר סקלטון נפטר לפני זמן רב .אני מקווה שעובדות אלה יהיו לך לעזר.
רבים מחבריי הכירו את הסיפור בזמנו ,אך מעטים מהם עדיין חיים עמנו
היום .גיסתי עשויה לזכור אותו בבהירות ,כי היא הייתה בידידות עם
הבריגדיר .אם אתה חושב שזה נחוץ ,אוכל להתקשר אליה".
ביקשתי ממנו להתקשר עם גיסתו והיא כתבה מכתב המאשר את דבריו של
ד"ר קרופורד .כפי שכבוד הלורדים יודעים ,אינני מסכים לטרור מכל סוג
שהוא .ראש ממשלת י שראל הסביר לפני כמה ימים את השתלשלות
האירועים בפרשת המלון ,ואני מקווה שהמכתב ,שעתה זה הקראתי ,יהווה,
בכל ההגינות ,מענה לאשמה ,שהועלתה בקשר לאותו אירוע .אני מודה לבית
על ההקשבה לדבריי".
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ההגנה מתנערת מאחריותה במתן ההוראה
"מוזרה הייתה התנהגותה של ה'הגנה'" ,קבל בגין" :על-אף הדרישה שלא לפרסם את
זהות הגוף המבצע  -קיבלתי לעת ערב של ה 22-ביולי פתק מגלילי ,שביקשנו להודיע
ברבים ,כי הארגון הצבאי הלאומי הוא שביצע את ההתקפה על מלון המלך דוד .גלילי
הוסיף כי ה'הגנה' מצדה לא תפרסם כל הודעה .אנחנו מילאנו את בקשת ה'הגנה'
ופרסמנו ללא דיחוי הודעה עובדתית על מה שאירע במלון המלך דוד .רק עובדה
אחת לא הזכרנו והיא כי ה'הגנה' דרשה מאתנו ביום הראשון ביולי לבצע את
הצ'יק ...".ישראל גלילי מתפתל ומתפלפל ,אך מודה" :כאשר ניתנה לאצ"ל ההוראה
בדבר ביצוע הפיצוץ בבניין מלון המלך דוד ,נאמר בה ,כי אין לפרש את זהות הגוף
המבצע .הנחנו כי ההודעה על המבצעים תבוא מטעמה של תנועת המרי ולא מטעם
הגופים הנפרדים  -הודעה מטעם תנועת המרי תוסיף משקל מדיני למבצע .כאשר
ניתנה הוראה זו לא שיערנו כיצד יתגלגלו הדברים .עתה נשתנה המצב ...פנינו אל
האצ"ל כי יפרש את זהותו של הגוף המבצע".
"האצ"ל עשה כן" ,קובע בסיפוק גלילי .מה שאינו אומר הוא ,שמרגע זה הושגה גם
המטרה השנייה ,הבלתי-מוצהרת  -הותר דמם של ה"פורשים" .והראשונים שפתחו
בתעמולת הזדון המרושעת נגד האצ"ל היו החברים לנשק ,השותפים למאבק" :קול-
ישראל" במחתרת ,שופרה הרשמי של תנועת המרי העברי.
"ההגנה לא מילאה את חלקה" ,קובע במרירות בגין" ,למחרת היום פרסם קול-
ישראל' :תנועת המרי העברי מגנה את ההרג הרב שנגרם בפעולת הפורשים במלון
המלך דוד'".
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בגלל סוכן בריטי לא פונה מלון המלך דוד
'ינאי' – המרגל שנמוג בערפל
מחקר קובע :סוכן בריטי ,שהפך לסגן מפקד פעולת פיצוץ מלון המלך דוד ,גרם לכך
שהמלון לא פונה טרם פיצוצו .שמעון כהן ,ערוץ שבע ,ז' באב תשס"ז22/44/44 ,
היינריך ריינהולד (ינאי) הסוכן הבריטי שהושתל בשורות האצ"ל ללכוד את מנחם בגין
היה מן הגורמים המרכזיים שבעטיים נמנע פינויו של מלון המלך דוד 61 .שנה חלפו
מאותו פיצוץ אדיר ,שזעזע בצהרי יום השני של ה 22 -ביולי  1906את ירושלים כולה
והרעיד את אמות היסוד של השלטון הבריטי בארץ 91 .אנשים נספו בהתפוצצות זו –
 01ערבים 25 ,בריטים 14 ,יהודים ו 2-אזרחים זרים .אין ספק ,שרובם ככולם היו
ניצלים ,אילו המזכיר הראשי ,סר ג'והן שאו ,היה שועה לאזהרות הטלפוניות ומורה על
פינוי המלון .במקום זאת ,אסר בחומרה על העובדים לצאת את הבניין.
כעבור  11שנה השאלה עדיין בעינה :מדוע נמנע שאו להורות על הפינוי?
מחקר חדש המסתמך על מאות עדויות ומסמכים שנחשפו בעשור האחרון ,אותו ביצע
העיתונאי והסופר יוסף עברון* ,מוביל למסקנה שהסיבה העיקרית להחלטה
האומללה נבעה מציפייה נכזבת להודעה מוסמכת מסוכן הריגול המושתל ,ינאי.
כשהאישור המצופה לא הגיע לא התייחסו ברצינות לאזהרות הטלפוניות ,וכדברי בגין:
"אולי חשבו שחומדים להם לצון ,מנסים להניע את ראשי השלטון המרכזי לעזוב את
המלון במרוצה ,תוך כוונה להשפיל אותם לעיני כול"...
על פי מחקרו של עברון ,שכלוחם אצ" ל היה שותף לפעולות רבות של הארגון' ,ינאי'
היה רב פנים ושמות :בגרמניה ,מקום שבו נולד ב 1916 -הוענק לו השם ,היינריך ,או
בקיצורו ,הייני .האנגלים העדיפו לקרוא לו ,הנרי כמה מאהובותיו בחו"ל הכירוהו
כהארי ,היהודים – יחיאל ,אך כינויו באצ"ל היה ינאי.
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הפרטים הבאים ,המובאים כאן ,מתוך מחקרו,
המגובה במסמכים ועדויות רבות:
בדין וחשבון שהגיש ב 11.11.06 -שמואל תמיר ,שעמד באותה תקופה בראש
"שירות הידיעות" של האצ"ל בירושלים ,למפקדת הארגון (לאחר שנודע דבר בגידתו
של ינאי) ,הוא מנתח בקצרה את אופיו" :אינו רגשני ,מעשי ,קר רוח ,בעל כושר
אדמיניסטרטיבי ,אינטליגנטי ,יחסו לנשים ציני … נתון למצבי-רוח מתחלפים …
נטיות אבונטוריסטיות בולטות מאוד" .הפסקה הבאה בדו"ח מעוררת הרבה תהיות:
" מוזרה התעניינותו בכנסייה הנוצרית ויש לי השערה כי איננו יהודי משני הצדדים".
לגיבורות הרומנים שלו מתנועות המחתרת גמל
ריינהולד בדרך מקורית :לפני ששרף את
הגשרים ונעלם מהאופק ,הסגיר את שמותיהן
וכתובותיהן לבולשת הבריטית ,ואלו מהן שלא
הספיקו להימלט – נעצרו ונכלאו.

תחביביו היו יין ,נשים ו…קלפים .את הפסדיו בקלפים פיצו בנדיבות משחקי האהבים.
נשות החברה הגבוהה ,שחיזרו אחריו בהתלהבות ,חשו מאושרות "להלוות" לו
כספים" .לא ,אל תודה לי על ההלוואה הקטנה ,שהלוויתי לך…" כתבה לו אחת מהן,
" הרי זה תענוג בשבילי כאשר אתה נזקק לעזרתי…" (מכתב האהבה הנרגש שמור
בארכיון ז'בוטינסקי).

היינריך למד בילדותו בישיבה ,ובשנת  -1933לאחר שהייה במחנה הכשרה ,עלה
ארצה .את דרכו החדשה התחיל בפתח-תקווה ,וב ,1939 -ערב מלחמת העולם
השנייה ובשלהי מאורעות הדמים בארץ ,התגייס ליחידת הנוטרים של משטרת
היישובים היהודיים ושירת בצפת.
חרף העובדה ששימש כנוטר יהודי העדיף להתרועע עם אנשי משטרה בריטיים.
המקשר ביניהם היה קצין יהודי מקורב ל ,C.I.D-מקס שינדלר ,פרקליט וחוקר
משטרה לשעבר בברלין .השניים לא התקשו למצוא שפה משותפת ,עד מהרה
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התפתחה ביניהם ברית סמויה ואפלה ,שעיקרה לשרת את האינטרסים של
השלטונות .הם הוסיפו לשמור על קשר גם לאחר ששינדלר עבר לחיפה.
ב 1903 -בעצת ידידיו בבולשת הבריטית (כפי שהתברר לאחר מכן) ,מתגייס
ריינהולד לצבא הוד מלכותו והופך לסוכן סמוי של האינטליג'נס .הוא מוצב ,שלא
במקרה ,בפלוגה  25של ה"בפס" (  BUFFS -יחידה יהודית במסגרת הצבא הבריטי
במלחמת העולם השנייה) ,שרבים מפעיליה היו שליחי ה"הגנה" ,שעסקו באיסוף נשק
ובארגון העלייה הבלתי-ליגאלית לארץ  -נושא שהטריד מאוד את השלטונות
הבריטיים דאז.
במערכת היחסים המסועפת ,שטווה סביבו ריינהולד .עוד בתקופת שירותו כנוטר
בצפת הרבה להתרועע עם קצין הבולשת הבריטי ,נורמן טלבוט ,והקשר ביניהם לא
נפסק גם לאחר שזה האחרון עבר למטה ה C.I.D-בירושלים .בהמלצתו של טלבוט
הוא מוצג לפני ג'ון או סאליבן ,העתיד לעמוד בראש המחלקה היהודית באגף
המודיעין ,וזה מטיל עליו תפקיד ,לסייע לבריטים במסע הציד שלהם אחר מעפילים
יהודים המגיעים ארצה דרך סוריה ולבנון.
לימים ,בתקופת שירותו בצבא הבריטי ולאחר שעורר את חשדם של אנשי ה"הגנה"
שפעלו בגדוד ,הוזמן על-ידם לבירור .באותה שיחה הודה מרצונו ,כי לפני גיוסו "עבד
בבולשת במחלקה הגרמנית בצפון הארץ…"

המטרה :ראשו של בגין
יחיאל ריינהולד ,מס .צבאי  ,35020השתחרר רשמית מצבא הוד מלכותו ב -22במאי
 .1906הדרגה בעת השחרור  -רב סמל .מיד עם שחרורו החל בונה לעצמו תדמית
אזרחית "פטריוטית" ופנה בעת בעונה הן ל"הגנה" והן לאצ"ל בבקשה להצטרף
לשרותיהם .הוא התקבל בזרועות פתוחות בשני הארגונים ,ב"הגנה" אף נשלח לקורס
מפקדים בקיבוץ אלונים וסיים אותו בהצטיינות .באצ"ל הוא שותף מיד בתוכניתו של
קצין המבצעים ,גידי ,לחבל במשחתת בריטית שעגנה בנמל .הוא מיהר להדליף את
הידיעה אל הבריטים ,וכשהגיעו אנשי האצ"ל לביצוע המשימה ,גילו לתדהמתם שכל
האוניות הבריטיות הפליגו ללב ים ועגנו הרחק מהנמל...עוד באותו ערב מולט
ריינהולד לתל אביב ,ולאחר התייעצויות הוחלט להיענות לבקשתו ולהציבו בירושלים.
וכך ,בשלהי חודש יוני  1906מעתיק ריינהולד את זירת פעילתו לבירה ,והכינוי שניתן
לו היה ינאי.
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למן היום הראשון לבואו לירושלים  -שבועות אחדים לפני פיצוץ מלון המלך דוד  -החל
באיסוף שיטתי של מידע על מבנה האצ"ל ועל מפקדיו .הוא לא פסח על שום
הזדמנות להכיר מקרוב את צמרת הפיקוד והשתמש לשם כך בתירוצים שונים.
מטרתו ,כפי שהתברר מאוחר יותר ,הייתה להגיע למנחם בגין.
מספר על כך עמיחי פאגלין" :הוא חתר לכך בלי הרף ...העלה כל מיני רעיונות ,כדי
לשכנעני להסדיר לו ראיון עם מפקד הארגון .זה התחיל עוד בהיותו בחיפה ונמשך
ביתר שאת כשהגיע לירושלים .הציף אותי בשרטוטים מסובכים ובתרשימים (בתקווה
לבלבל אותי) ,כדי שאעתר להפגישו עם האחראי על ה'מכשור הטכני' .כשהיה מציק
לי מאוד ,הייתי משיב לו ,שאיני רשאי להתראות עם האיש כל אימת שעולה הרצון
מלפני ומוטב אפוא ,שהרישומים יישארו לעת עתה בידי; כשאקרא לפגישה עם
ה"המומחה"  -הבטחתי  -אסביר לו את הרעיון"" .לא עשיתי זאת מתוך חשדנות",
הסביר" ,פשוט ,לא נראה לי תקין ,שבחור חדש בשורות הארגון ידע ,שקצין המבצעים
הראשי הוא גם המטפל בנושאים הטכניים".
יוסף עברון סבור כי בשעה בה באים לנתח את דרכי פעולתו של היינריך ריינהולד ,או
בכינויו ,ינאי ,בפרק הזמן הקצר (חמישה חודשים בסה"כ !) ,שבהם עשה במסגרת
האצ"ל  -עולה כמעט מאליה המסקנה ,שמטרתם העיקרית של מפעיליו הייתה ללכוד
באמצעותו את צמרת הפיקוד העליון ,ובמיוחד את העומד בראשה  -את בגין .לדבריו
"זה גם מסביר את חוסר העניין ,כביכול ,שגילה ינאי כלפי אנשי השורה והמפקדים
הזוטרים בשטח וכן את אי-הסגרתם המיידית באותן הזדמנויות שניקרו לו" ,הוא אומר
ומציין כי ערב עריקתו ,ב 25-באוקטובר  - 1906הוא פרע את חובו לשולחיו והעביר
להם רשימה מלאה של כל אנשי האצ"ל שהכיר ,והבריטים פתחו מיד בגל מאסרים
נרחב.
לדבריו השתלשלות האירועים אך מחזקת את הסברה ,שהלה פעל בהשראת ה-
 ,INTELLIGENCE SERVICEולא הבולשת; ליתר דיוק ה .M.I2 -שיטות הפעולה
של המוסד הזה אינן תואמות בהכרח את הנורמות המקובלות בשירותי מודיעין
אזרחיים וכמעט כל האמצעים שם כשרים להשגת היעד ,כולל מתן היתר לסוכן
המושתל ליטול חלק בפעולות איבה מוגבלות נגד השלטון ,כדי לרכוש את אמון חבריו
.
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עברון מוסיף ואומר כי "אין להעלות על הדעת ,שפעולה בעלת משמעות צבאית
ומדינית והשלכות נרחבות כמו פיצוץ מלון המלך דוד ,ני תן היה למנותה על
הקטגוריות הללו .בירושלים  -יש לזכור  -התרכזה לעת ההיא כל התשתית השלטונית
של הממשל המנדטורי .שתילתו של סוכן בריטי בשורות המחתרת בבירה הייתה
הישג לא מבוטל של השלטונות .ודווקא כאן הם נוחלים את כישלונם המביש ביותר.
לא זו בלבד ,שהסוכן המושתל לא הצליח לסכל את המבצע אלא אף אולץ להשתתף
בו ,כשחייו תלויים לו מנגד".

השתלשלות פרטי בוקר הפיצוץ:
באותו בוקר גורלי הגיע אליו מפקד המחוז של האצ"ל בירושלים ,יצחק אבינועם (את
שמו האמיתי לא ידע ,רק את תיאורו ,כפי שמסר מאוחר יותר לבולשת) ,אבינועם
תלה בו מבט חודר והפליט" :בוא !" (מאז יום אתמול נצטווה ,שלא לעזוב את חדרו,
ומהמעט שהצליח לקלוט בחושיו המחודדים ,הסיק שמלון המלך דוד על הכוונת).
"יוצאים לפעולה ?" שאל כלאחר-יד.
"עוד מעט ותדע ".הייתה התשובה היבשה .ינאי משך בכתפיו" :יש לי כמה מסמכים,
הייתי רוצה להסתירם אצל ידידה…"
אבינועם הנהן בהסכמה והצביע לעבר המונית .לאחר כמה דקות הורה ריינהולד
לעבר אחד המבנים" :זהו הבית".
אבינועם הציץ על שעונו" :רק עשה זאת מהר".
הוא דילג במרוצה על פני המדרגות ולחץ בעצבנות על פעמון הדירה .האישה בפתח
(אחת מאהובותיו) נעצה בו עיניים נדהמות" :מה… ?" הוא הפסיקה בתנועת יד:
"אנא ,אני חייב להתקשר מיד… !"
המסר הטלפוני היה קצר ומעורפל; הוא מסר את שניחש" :יוצאים לפעולה .כנראה,
למלון המלך דוד … צפו להודעה שנייה" .הייתה זו ההתראה היחידה ,שהצליח
להעביר באותו יום .כל מאמציו להעביר את המידע המלא למפעיליו ,שציפו בדריכות
לקריאתו  -עלו בתוהו.
ניסיונותיו לחמוק מאולם בית הספר "בית אהרון" ,נקודת האיסוף של משתתפי
הפעולה  -כשלו בזה אחר זה.
על שהתרחש באותה דרמה סיפר אלימלך שפיגל :בעוד גידי מפרט את תוכנית
הפעולה באחת הכיתות ,הבחנתי ,שינאי אינו מרוכז כלל; עיניו התרוצצו לצדדים ,וכל
כולו נראה מתוח כקפיץ .מפעם לפעם היה מתרומם ממקומו ,ניגש לאבינועם ,מחליף
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עמו כמה מלים ושב נרגז ורוטן .עד כמה שזכור לי ,ביקש לאפשר לו לטלפן לחברתו,
אולם גידי סירב בתוקף לאפשר לו לצאת .הבחנתי בשינוי מדהים ,שחל בו :הסמיק,
התחיל להזיע ,גילה סימני עצבנות; היה מאזין דקות אחדות ושב ופונה לעבר
אבינועם....ורק כעבור חודשים ,כשנודע דבר בגידתו ,התבררה לי משמעות
התנהגותו".
משלא צלחה משימתו להעביר מסר טלפוני למפעיליו – ניסה לחבל בפעולה על ידי
העלמת הנפצים" .נראה שהם אבדו לי ,שעה שסייעתי בפירוק הכדים מהטנדר"...
גמגם .יהושע גל ,שעמד בקרבת מקום ,התרתח" :שנינו סורקים כל סנטימטר בשטח
עד שנמצא אותם" ,משך אחריו את ינאי .הנפצים נמצאו מושלכים בפתח הכניסה
למרתף .ינאי היה על סף הייאוש .משאפסה תקוותו לקשר טלפוני עם שולחיו ונכשל
ניסיונו לחבל בפעולה  -פרץ לפתע בקריאות רמות" :גילו אותנו ! אנגלים מתקרבים !".
מפקד הפעולה ,גדעון ,עצר לרגע ממלאכתו וניגש לכניסה שעליה הצביע סגנו .עד
כמה שאימץ את עיניו לא הבחין בשום תנועה של חיילים" .הישאר צמוד אלי ",אמר
לינאי" ,ולא יאונה לך כל רע"" .לא חשדתי בו ",אמר" ,רק חששתי ,שמא ידביק את
היתר בפחדיו".
באותו בוקר דרמטי של ה 22-ביולי  ,1906בתום התדרוך היומי לקציני המטה ,הסבו
המפקד הכללי של הכוחות הבריטיים בארץ-ישראל ,הגנרל ברקר ,וקולונל אנדרו
קמפבל ,ליד השולחן בחדר התדריכים ,שבקומה השלישית באגפו הצפוני של המלון.
"הגנרל סר אוולין (באבלס) ברקר ,צחק והביט בשעון-היד שלו" .טוב ,מוטב שנזדרז",
אמר" ,אני מבין שעומדים לפוצץ אותנו הבוקר ".קולונל אנדרו קמפבל חש דקירה
קלה" .אל דאגה ,אנדרו ",אמר ברקר" ,נותרו לנו עוד כמה שעות של שקט ".הוא שב
וצחק" .למה כוונתך ?" "קיבלנו מידע חשאי ( ".טרטון קלרק – "בדם ואש").
גנרל ברקר ,אכן ,המתין להודעה מוסמכת מסוכנם הנאמן ,וכשזו בוששה לבוא –
הסיק ששום דבר רציני אינו עומד על הפרק וניתן להמשיך בסדר היום הרגיל.
האזהרות הטלפוניות על פצצות במלון המלך דוד התקבלו בהסתייגות מופגנת
ובאי-אמון .הם המתינו לצלצול השני ,צלצול ,שמעולם לא יצא אל הפועל.
היה זה כשל מודיעיני מהחמורים ביותר ,שידע הממשל המנדטורי בארץ  -כשל,
שעלה בחייהם של  92איש ואישה; כשל ,שהגורמים הנוגעים בדבר סוככו עליו ,לא
רק כלפי חוץ אלא גם כלפי פנים ועד היום כל פרטיו חסויים ,והמסמכים הקשורים בו
גנוזים" .פרשת ינאי מהווה אחד המקרים הבודדים של סוכן זר ,שהצליח לחדור
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לשורותינו" ,העיר בצער עמיחי פאגלין" ,חשוב לציין ,שתקופת הישרדותו של ינאי
בארגון נמשכה פחות מחמישה חודשים ,לפני שעלינו על עקבותיו" ,הדגיש" ,ובעקבות
בגידתו  -הוצא עליו גזר-דין מוות"
עברון מציין כי גזר הדין הזה לא יצא מעולם אל הפועל" .הוא אותר בבלגיה ,אולם
הניסיון לחטפו לא צלח ,והוא שב ונמלט ,ובסיוע הבריטים מצא מקלט זמני באנגליה.
ב -1905נתגלו עקבותיו מחדש בלונדון .נשלחה שאלה למפקד האצ"ל ,שאך עלה
מהמחתרת" :מה לעשות בבוגד?" התשובה הייתה" :יש כיום מדינה וממשלה עברית.
אין האצ"ל מוציא עוד לפועל פסקי-דין"" .כך ניצל ינאי בפעם השנייה  -ומאז נמוג
בערפל" ,מסכם עברון.

* את הפרטים הראשוינים אודות בגידתו של ינאי פרסם עברון בספרו
"גידי – המערכה לפינוי הבריטים מארץ ישראל" שראה אור באפריל .4111
במרוצת השנתיים וחצי האחרונות ניהל ויכוחים עם ותיקי אצ"ל שחלקם סברו
שבגידתו של 'ינאי' החלה רק לאחר פיצוץ מלון המלך דוד ,כאשר נעצר בידי הבריטים
יחד עם עוד רבים אחרים שנחשדו במעורבות במבצע" .הם סברו שהוא נשבר
בחקירה ומאז החל לרגל בארגון ,אבל בתקופה האחרונה הצלחתי להוכיח להם
שהבגידה שלו החלה עוד הרבה לפני כן".
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פיצוץ מלון המלך דוד סילק הבריטים
פיצוצו של מלון המלך דוד הוביל ליציאתם של הבריטים מהארץ .אלמלא הפיצוץ,
הבריטים יכלו להמשיך לשלוט עוד שנים רבות' כך אומר הסופר והעיתונאי יוסף
עברון ,מחברו של הספר "גידי ,המערכה על פינוי הבריטים מארץ ישראל" בראיון
מוקלט לרדיו ערוץ שבע .דברי עברון באים על רקע מלאת  64שנה לפיצוץ מלון המלך
דוד שבו שכן השלטון הבריטי בתקופת המנדט .ראיון זה ,התפרסם לראשונה בשנת
.2446

יוסף עברון

סרקו את הקוד והאזינו לראיון רדיו עם יוסף עברון ( 00דק')

בראיון לערוץ שבע ,אומר עברון כי אלמלא הפיצוץ במלון ,שלטון המנדט היה נמשך
עוד כמה שנים .זאת משום שהבריטים הצליחו במבצע מוצלח לנטרל את תנועות
המרי וגם את ההגנה .כמה שבועות לאחר המבצע ביצע אצ"ל את הפיצוץ .עברון
מוסיף כי האשמה לפיצוץ מונחת על כתפי הבריטים עצמם .הוא מונה מספר סיבות,
חלקן לדבריו השערות  .הבריטים השתילו סוכן שלהם בתוך ארגון האצ"ל שכינויו היה
'ינאי' .הוטל עליו להודיע לבריטים על פעולה אפשרית של פיצוץ מלון המלך דוד .הוא
הספיק לתת להם את ההודעה הראשונה על הכוונה לפוצץ אך לא הספיק למסור
פרטים .זאת בשל הוראה של קצין המבצעים של האצ"ל ,עמיחי פאגלין שכינויו היה
'גידי' ,שמי שמקבל תדרוך ופרטים על פעולה שעומדת להתבצע ,לא יכול לצאת

344

מהאולם עד גמר הפעולה' .ינאי' ניסה לצאת באמתלות שונות כדי לדווח על הפעולה,
אך לא אפשרו לו ואילו הבריטים היו שאננים כיון שלא קיבלו את האישור לפעולה.
סיבה נוספת ,לדבריו ,היא שהבריטים עצמם
גרמו להחשת הפיצוץ .לאחר שנודע להם על
התכנית הם ניסו לנטרל את הפצצות
שהוטמנו בכדי חלב ,אלא שהפצצות היו
מסודרות בצורה כזו ,שאם נוגעים בהן הן
מתפוצצות לפני הזמן .זה היה פטנט שעמיחי
פאגלין הכניס לראשונה לכדי החלב .הפצצות
סודרו בצורה כזו שאם מזיזים אותן מופעל
קפיץ הגורם לפיצוצן המיידי .הבריטים ניסו
לפרק את הפצצות וכתוצאה מכך כאמור
הקדימו את פעולתן.

חתך של דגם פצצת "כדי החלב"
המוצג במוזיאון האצ"ל

הם טענו שהם לא קיבלו את ההודעה ,אלא מספר דקות לפני הפיצוץ ,אך עברון
אומר כי טענה זו אינה נכונה וכי הבריטים קיבלו את ההודעה בטרם מועד .לכן
לדבריו הבריטים הם שנושאים באשמה בפיצוץ.
עוד מתברר לדברי עברון שהבריטים אסרו לפרסם את תוצאותיהן של ועדות חקירה
שחקרו את הנושא " .גם מסמכים הנמצאים בגנזך המדינה של בריטניה על פיצוץ
המלון סגורים בפני הציבור עד היום הזה ,כיון שהם עלולים להביך אישים מסוימים
בממשלה" אומר עברון .הוא מוסיף כי האסון היה נמנע והקורבנות יכלו להינצל אילו
המזכ"ל של המנדט באותם ימים ,שאו ,היה מורה לפנות את המלון .במקום זאת
המתין לאישורו של 'ינאי' ,אישור שלא הגיע ,והורה לפרק את הפצצות ובכך גרם
להקדמתן הפיצוץ.
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בתשובה לשאלת המראיין עוזי ברוך ,לטענות השמאל העושה שימוש בפיצוץ זה כדי
לטעון שפיגועי מחבלי הג'יהאד או החמאס הם 'דרך לגיטימית לשחרר שטח כבוש',
אומר עברון ,כי ההשוואה הזו אינה במקומה .לדבריו האצ"ל מעולם לא ניסה להרוג
אזרחים ,ותמיד נתן התראה מראש על פעילותו ,לעומת מחבלי הג'יהאד או החמאס

שרוצחים אזרחים תוך הבטחת "גן עדן" עם  42בתולות בתמורה ,למבצעי הפיגועים
שייהרגו ' .הערבים הם צמאי דם ואין מקום להשוואה בין הארגונים' ,אומר עברון.
עברון מוסיף כי אילו לא היה קם האצ"ל ,הוא מסופק אם מדינת ישראל הייתה קמה
באותו זמן ,מה גם שאת ההגנה הוציאו מכלל פעולה .לדבריו לקצין המבצעים של
האצ"ל עמיחי פאגלין "שהיה אגדה" וכינויו היה 'גידי' היו רעיונות לא קונבנציונאליים.
לדבריו פעולה כמו זו במלון המלך דוד במושגי הלחימה המודרנית ,לא הייתה
מצליחה ,כיון שלא היו מספיקים לכך כל אנשי האצ"ל והלח"י באותה תקופה אך 'גידי'
הקצה לפעולה שמונה נערים ללא ניסיון קרבי חמושים במספר אקדחים ,מול
הדיוויזיה המוטסת של הבריטים שהצליחו בתוך עשר דקות לבצע את המשימה
כמעט ללא קורבנות.
עמיחי פאגלין שהגה את תכנית הפעולה ניחן בשיקול דעת מחושב וזהיר ולמד את
האויב ואת דרכי חשיבתו .יריביו היו חמושים במיטב הנשק המשוכלל ,אך הוא היה
חמוש במוטו "בתחבולות תעשה לך מלחמה" ,אומר עברון ומוסיף עד כמה חסרים
כיום אנשים כמו גידי.
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האומה שבגדה בגיבוריה
06.05.2006

אהוד אולמרט " :עולי הגרדום מהווים עבור כולנו אות ומופת של עמידה איתנה על
צדקת דרכנו" ,אך לא כך סבורים מנהלי רשות השידור הממלכתית *** קשר השתיקה
לזכרם של עולי הגרדום נמשך בתקשורת בכנסת ובממשלות ישראל ***  58שנה
לאחר קום המדינה עדיין נחשבים הם ל"פורשים "בעיני הממסד הממלכתי.

נפתלי דרזנר (אחיו של יחיאל דרזנר הי"ד) אומר קדיש באזכרה לעולי הגרדום בצפת,
יום הזיכרון  .צילום :פוטו-גולן ,צפת

רשות השידור הטעתה את השר הממונה
וכך כתב ב 6-במאי  ,2440ראש ממשלת ישראל ,אהוד אולמרט ,בתוקף תפקידו אז
כשר הממונה על רשות השידור ,באיגרת תשובה לפנייתו של כותב מאמר זה ,בדבר
החרמתה של רשות השידור הממלכתית את טקסי האזכרה של עולי הגרדום בצפת :
"מדינת ישראל הוקמה ומקיימת את עצמה בזכות בניה ובנותיה שסיכנו את חייהם
למענה ומסרו את נפשם עליה .עולי הגרדום ,שנרצחו על ידי שלטונות המנדט בארץ
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ישראל מהווים עבור כולנו אות ומופת של עמידה איתנה על צדקת דרכנו ואמונתנו -
אכן ,בשנותיה הראשונות של המדינה נפקד לא פעם מקומם של אחינו ואחיותינו
לוחמי האצ"ל והלח"י שנפלו למען המולדת ,אך אני סבור כי הימים האלה עברו
ואינם...אפס ,הימים האלה לא עברו  ...רשות השידור ממשיכה להחרים בעקשנות את
טקסי האזכרה של עולי הגרדום בצפת  .זה אירע ב 2442-וחזר על עצמו גם השנה,
חרף העלאת הנושא בכנסת .מנכ"ל רשות השידור אף הוליך שולל את השר הממונה:
"הטקס לא שודר" ,כותב מר אולמרט ב 31-ביולי  , 2442בתשובה לתלונתו של כותב
שורות אלה" :מסרתי על כך הסבר במליאת הכנסת ,בתשובה לשאילתה של ח"כ
גדעון סער ,וככל הנראה ,התשובה שנמסרה לי ע"י מנכ"ל רשות השידור הייתה
מוטעית "...והחרפה הזו נמשכה גם השנה ואין פוצה ומצפצף.

הרוגי המלכות בדורנו מסמלים את ניצחון המרד
נגד השלטון הבריטי בארץ ישראל
דברים שנשא נציג האצ"ל יוסף עברון בטקס האזכרה לעולי הגרדום בצפת:
חברים ,בני משפחות הלוחמים
עשרה גרדומים העמידו השלטונות הבריטים בארץ ישראל ועוד שניים במצרים,
לשנים עשר לוחמי המחתרת  -האצ"ל והלח"י .שלמה בן יוסף ,אליהו בית צורי ,אליהו
חכים ,דב גרונר ,מרדכי אלקחי ,יחיאל דרזנר ,אליעזר קשאני ,משה ברזאני ,מאיר
פיינשטיין ,יעקב וייס ,אבשלום חביב ,מאיר נקר הי"ד.
כאן בבית העלמין העתיק בצפת ,עיר הקבלה אפופת המסתורין ,למרגלות הרי הגליל,
ערש המרד נגד הרומאים ,המרד שלא צלח  -נחים דוממים שבעה מהרוגי המלכות
בדורנו; הם מסמלים את ניצחון המרד נגד השלטון הבריטי בארץ ישראל – ניצחון
לאחר אלפיים שנה במערכה המתמשכת של עם ישראל לריבונותו על ארצו.
הם עלו לגרדום בחשכת הליל ,בלי וידוי ,בלי פרידה ,בודדים לגורלם – והבדידות
המזהרת עוטפת אותם גם כיום .במלאות  25שנה למדינת ישראל ,עדיין הם נחשבים
ל"פורשים" בעיני הממסד הממלכתי – שום שר אינו טורח לכתת את רגליו לחלקת
עולי הגרדום בצפת ביום הזיכרון הכללי לחללי מערכות ישראל ,שום נציג של
הממשלה; התקשורת ההמונית ,רשות השידור הממלכתית ,הממלכה השביעית על
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כל גווניה  -מתעלמות בשיטתיות מטקסי האזכרה של עולי הגרדום.
ולא הועילו כל הפניות למנהלי רשות השידור הממלכתיים ,לשרים הממונים על
התקשורת .לדוב גרונר ולחבריו ,שגבורתם ואומץ רוחם זעזעו בשעתם את אמות
הספים של האימפריה הבריטית  -אין ייצוג בממשלות ישראל ,וגם לא בכנסת .אין
להם זכות הצבעה במדינה ,שקמה הרבה הודות להם – ואין מי שייצגם .יתר על כן,
נראה שעושים הכול ,כדי להשכיחם ,למוחקם מתודעת הציבור .זה התחיל בתקופת
ממשל מפא"י ההיסטורית ,וזה נמשך עד היום ,ובכל חילופי השלטון בישראל.
רק אותם עשרות בני המשפחות ,הקרובים ,החברים לנשק ששרדו  -והם הולכים
ומתמעטים משנה לשנה – משרכים דרכם לאטם במורד התלול לחלקת עולי הגרדום
בבית העלמין בצפת ,זקנים ותשושים ,נושמים ומתנשמים במעלה ההר ,בתום טקס
האזכרה .ושום מוסד ממלכתי לא טרח עד היום לסלול כביש גישה אל אותה חלקה
שכוחה של עולי הגרדום בצפת .ואם ישנו קנה מידה לגבורה ולהקרבה – שם הוא
טמון.

שלא ככנופיות הטרור הפלסטיניות צמאי הדם
לוחמי המחתרת היהודים הקפידו שלא לפגוע באזרחים
היום ,יותר מאי פעם בולט ההבדל התהומי ,שבין מלחמתם של ארגוני המחתרת
היהודים בתקופת המנדט הבריטי ,לבין כנופיות הטרור הפלסטיניות .בעוד לוחמי
המחתרת היהודים נאבקו בשלטון הבריטי בארץ ישראל ,תוך הקפדה ,שלא ייפגעו
אזרחים חפים מפשע ,גם לא מקרב המשפחות הבריטיות – ועל כך שילמו יותר
מפעם מחיר יקר  -פעולות הטרור של הפלסטינים נערכות תוך התעלמות מוחלטת
מחיי אנוש .כשיעד התקפותיהם הוא אזרחים חפים מפשע .תוך גילוי יחס של בוז
כלפי כל נורמה מוסרית .לוחמי המחתרת היהודים פעלו מתוך אידיאולוגיה .הם לא היו
צמאי דם .הם לחמו  -ושרו .צעדו זקופים אלי גרדום ,צוחקים למוות בפניו .קול שירתם
מילא את הארץ ,את בתי הכלא ,את מחנות המעצר ,את תאי המוות.
הם מתו ,כשהחיוך אינו מפסיק לגווע על שפתיהם ,והתקווה שורה על פניהם .בתא
המוות כשאיום הגרדום מרחף מעל לראשיהם חיברו מיכאל אשבל ויוסף שמחון את
השיר" ,נגני נגני לי גיטרה...כי ציפור לדרור שואפת " ...וזמן מה לאחר מכן ,בכלא
עכו ,חיבר מיכאל אשבל את המנונם של לוחמי האצ"ל בתש"ח" ,היום שרה
הקטנה "...הם לא היו משוררים ,השניים ,הם היו חיילים בלי מדים ,אשר רוחם העז
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ידע לפרוץ החוצה ,אל הדרור ,מבין חומות הכלא העבות .רצה הגורל האכזר ,ושני
מחבריהם של השירים ,שניצלו ברגע האחרון מעמוד התלייה ,בעקבות מבצע נועז של
חטיפת קצינים בריטיים על ידי הארגון הצבאי הלאומי  -ימצאו את מותם בצורה
טרגית :יוסף שמחון עוד זכה לראות בהגשמת חלומו הלאומי ובכינונה של מדינת
ישראל  -אולם לא הספיק לחיות בה הרבה  ,וב -1922נהרג בתאונת עבודה קטלנית
בנגב .מיכאל אשבל (מייק) לא הרחיק לכת אלא מאות מטרים ספורים אל עבר
החופש הנכסף ונפל שדוד מכדורי הקלגסים הבריטיים ,ב -0במאי  ,1904שעה
שנפרצו חומות כלא עכו על ידי הארגון הצבאי הלאומי .ובעודו מוטל שותת דם על אם
הדרך עכו – צפת צעק לעבר נוסעיו של אוטובוס "אגד" שחלף על פניו" :יהודים ,ראו
– איך אנו מתים כאן למענכם"!..

אל לנו לתת להשכיח את זכרם ואת פעלם
וכך ,במלאות  25שנה להקמתה של מדינת
ישראל ,אנו ניצבים שוב בדחילו וברחימו מול
שבעת המצבות המיותמות של הרוגי המלכות
בדורנו  -שבעה מגיבוריו ההיסטוריים של עם
ישראל בכל הדורות .תזכורת אילמת למה שאירע
כאן לפני  25שנה  -לפני קום המדינה ,שקמה
הרבה בזכותם .הם דוממים .אולם אנו ,שנותרנו
בחיים ,אל לנו לתת להשכיח את זכרם ,את החיוך
שקפא ללא עת ,את השירה שנקטעה באיבה ואת
החיים הצעירים שהקריבו מרצונם ,כדי שהאומה
הזו תשוב ותחיה במדינה עצמאית משלה בארץ
האבות.
שומא עלינו להקים קול זעקה גדולה נוכח הבגידה הזו בזכרם ,להתריע בקולי קולות,
ולא לחשות עוד.
יהי זכרם ברוך.
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דברי ההספד לעולי הגרדום בצפת ,בטקס יום הזיכרון
13.05.2005

נציג האצ"ל יוסף עברון בטקס האזכרה הממלכתי לעולי הגרדום בצפת:

מה יודע דור זה על לוחמי המחתרת של שנות ה?05-
במלאות  24שנה למדינת ישראל ,אנו ניצבים כאן היום ,בדחילו וברחימו ,מול שבעה
קברות של הרוגי המלכות בדורנו  -שבעה מגיבוריו ההיסטוריים של עם ישראל.
מה יודע הנוער של היום על לוחמי המחתרות בשנות ה ?- -04
כל דור רואה רק את בבואתו המשתקפת מראי תקופתו ,כאילו כל ההוויה לא באה
לעולם אלא בגינו ,ושוכח ,שהוא עצמו אינו אלא תולדה של קודמו  -של פעליו ,של
מחדליו כי החיים הינם תהליך מתמשך  -המציאות של היום מקורה במעשה של
אתמול ,והיא טומנת בחובה את תבנית המחר.
דור מלחמת השחרור יצק בדמו את המסגרת הממלכתית של צה"ל  -וכל חוליה
בשרשרת הינה המשכה הטבעי של קודמתה.
אך לכל אלה קדם דור הבראשית של לוחמי המחתרת ,שאלמלא קם וקרא תגר על
השלטון הזר  -עדיין שרויים היינו בתוהו ובוהו הפוליטי שמלפני בריאת המדינה.
מהו קנה המידה לגבורה ?
אי הוא זה התקן עלי אדמות ,התואם את עוז רוחם ואומץ לבם של דב גרונר וחבריו
הי"ד  ?-האם אפשר בכלל לערוך השוואות של גבורה בפרספקטיבה היסטורית,
ומתוך תקופה אחרת ,שכל תפיסותיה ומושגיה שונים בתכלית ?

אזכרה לעולי הגרדום
דברים שנשא נציג האצ"ל ,יוסף עברון ,ליד קברות עולי הגרדום בצפת  -ביום רביעי,
ב' באייר תשס"ה 11 ,במאי  , 2442יום הזיכרון הכללי לחללי מערכות ישראל:
אנו ניצבים כאן היום ברטט ובחרדת קודש מול קברותיהם של ש ב ע ה מעולי
הגרדום ,שנטמנו בעיר הקודש צפת  -דב גרונר ,מרדכי אלקחי ,יחיאל דרזנר,
אליעזר קשאני ,יעקב וייס ,אבשלום חביב ,מאיר נקר  -שבעה ,מתוך שנים עשר
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לוחמי חירות ,שעלו "במעלות קדושים וטהורים"  -חיילים ללא מדים של ארגוני
המחתרת ,האצ"ל והלח"י ,שהקריבו את חייהם הצעירים לחידוש תקומת מלכות
ישראל על אדמתו ההיסטורית .בחייהם ובמותם הם מסמלים לנו את ציוני הדרך
ההיסטוריים של דור התקומה במאבק הבלתי נלאה להקמתה של מדינת ישראל.
ב 16-באפריל  ,1904עם עלות השחר ,ביצעו השלטונות הבריטיים בכלא עכו ארבעה
פסקי דין מוות נגד לוחמי הארגון הצבאי הלאומי  -דב גרונר ,אליעזר קשאני ,מרדכי
אלקחי ויחיאל דב דרזנר (רוזנבאום) הי"ד.
בראש הרשימה ניצב דב גרונר :פצוע ותשוש ,ידיו אסורות וגופו שותת דם  -אולם
רוחו איתנה ומוצקת כפלדה .הוא היה חייל בכל רמ"ח אבריו .הוא לא חיפש סמלים.
בשבילו לא היה זה ג ר ד ו ם אלא המשכו של הקרב .והוא נלחם ,פצוע וזב דם ,עד
לרגעי חייו האחרונים .הוא ניפץ את כל הטקסים המסורתיים ,שעליהם ביססו
הבריטים את האימפריה שלהם במשך מאות בשנים.
דב גרונר סימל את רוח הגבורה והנחישות של כל יתר הלוחמים האמיצים הטמונים
כאן .הוא היה "זקן החבורה" שביניהם ,בן  ! 32כל היתר היו צעירים בהרבה  -מגילאי
 24עד  26שנה; נערים שטרם טעמו את טעם החיים ויצאו אל מסע המוות ,כששירת
התקוה על שפתותיהם.
כל אחד וסיפורו שלו.
כמו שלושת הצעירים בשנות העשרים המוקדמות לחייהם  -מרדכי אלקחי ,אליעזר
קשאני ודב רוזנבאום (ששמו האמיתי ,יחיאל דרזנר  -אך הסתירו מפני חוקריו עד
יומו האחרון ,כדי שלא יבולע לבני משפחתו) .השלושה נלכדו בדרכם לגמול במלקות
לאנשי צבא בריטים ,על עונש מלקות שבוצע בחבר צעיר לנשק .הם נלכדו במכוניתם
בטרם הצליחו להגשים את משימתם .אך זה לא מנע מהבריטים להטיל עליהם עונש
מוות .לאחר שעונו קשות במשך שלושה ימים  -הועברו פצועים וזבי דם לכלא
ירושלים ,לאותו תא עם דב גרונר .ב 16 -באפריל  ,1904בחשכת הליל ,בלי אתראה,
בלי וידוי ,בלי פרידה ממשפחותיהם  -הועלו כל הארבעה לגרדום.
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תגובת האצ"ל הייתה מהירה :ב 0 -במאי  1904פרצו כוחותיו את חומות כלא עכו.
פריצת הכלא הגדולה ביותר בזמן המודרני .היה זה ראשית הקץ של השלטון
המנדטורי הבריטי בארץ ישראל.
פריצת כלא עכו גררה בעקבותיה אתגר חדש וכואב :גזר דין מוות על שלושה
ממשתתפי המבצע :אבשלום חביב ,יעקב וייס ומאיר נקר  -שלושת חברי חוליית
החסימה בפריצת כלא עכו  -אשר נותרו על משמרתם עד לכדור האחרון  -נלכדו,
ונידונו למוות.
אזהרת האצ"ל הייתה חד משמעית :על גרדומים נשיב בגרדומים.
יומיים לאחר אישור גזר דין המוות  -נחטפו שני סרז'נטים ,אנשי חיל המודיעין.
השלטונות בלונדון לא שעו לאזהרה :ב 29 -ביולי  1904הוצאו אבשלום חביב ,יעקב
וייס ומאיר נקר להורג .
למחרת תלה האצ"ל את שני הסמלים.
הפעם " -המסר נקלט" .מאז ועד לקץ המנדט הבריטי לא נתלו עוד יהודים בארץ
ישראל .מאיר נקר היה אחרון עולי הגרדום במלחמת השחרור.
במלאות  24שנה למדינת ישראל ,אנו ניצבים כאן היום ,בדחילו וברחימו ,מול שבעה
קברות אלה של הרוגי המלכות בדורנו  -שבעה מגיבוריו ההיסטוריים של עם ישראל.
מה יודע הנוער של היום על לוחמי המחתרות בשנות ה?- - 05-
כל דור רואה רק את בבואתו המשתקפת אליו מראי תקופתו ,כאילו כל ההוויה לא
באה לעולם אלא בגינו ,ושוכח ,שהוא עצמו איוו אלא תולדה של קודמו  -של פעליו,
של מחדליו כי החיים הינם תהליך מתמשך  -המציאות של היום מקורה במעשה של
אתמול ,והיא טומנת בחובה את תבנית המחר.
דור מלחמת השחרור יצק בדמו את המסגרת הממלכתית של צה"ל  -וכל חוליה
בשרשרת הינה המשכה הטבעי של קודמתה .אך לכל אלה קדם דור הבראשית של
לוחמי המחתרת ,שאלמלא קם וקרא תגר על השלטון הזר  -עדיין שרויים היינו בתוהו
ובוהו הפוליטי שמלפני בריאת המדינה.
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מהו קנה המידה לגבורה ?
אי הוא זה התקן עלי אדמות ,התואם את עוז רוחם ואומץ לבם של דב גרונר וחבריו
הי"ד  ?-האם אפשר בכלל לערוך השוואות של גבורה בפרספקטיבה היסטורית,
ומתוך תקופה אחרת ,שכל תפיסותיה ומושגיה שונים בתכלית ?
להילחם  -כשאתה בודד ונרדף ,מוקע כ,,פורש" וכ,,טרוריסט" ; להיאבק – חרף
התנגדותה של החברה המאורגנת ,המציגה אותך כ,,בוגד" בעם ,שלמענו אתה
מחרף נפשך למות ולהמשיך  -יום אחר יום ,שנה אחר שנה ,בעקשנות ,כשקריאת
הכיוון היחידה נובעת מהכרתך הפנימית ולא להישבר כלפי פנים ,ולא להיכנע כלפי
חוץ  -זו ,כשלעצמה ,גבורה .ובאווירה כזו ביצעו לוחמי המחתרת את פעולותיהם.
הם לחמו  -ושרו .צעדו זקופים אלי גרדום ,צוחקים למוות בפניו .קול שירתם מילא את
הארץ ,את בתי הכלא ,את מחנות המעצר ,את תאי המוות.
הם מתו ,כשהחיוך אינו מספיק לגווע על שפתיהם ,והתקווה שורה על פניהם.
בתא המוות ,כשאיום הגרדום מרחף מעל לראשו ,חיבר מיכאל אשבל את השיר,
שהפך להמנונם של לוחמי האצ"ל בתש"ח " ,היום שרה הקטנה ..עלי בריקדות
ניפגש".
הוא היה אחד מבורחי כלא עכו ,אך לא הרחיק לכת אלא כמה מאות מטרים לקראת
החופש ,כשנפל שדוד מכדורי הבריטים ,ובעודו מוטל שותת דם על אם הדרך עכו –
צפת צעק לעבר נוסעיו של אוטובוס "אגד" שחלף על פניו" :יהודים ,ראו – איך אנו
מתים כאן למענכם"!..
מה יודע דור זה על גבורתם ?-
מה יודע הוא על הבחורים ,שנפלו באישון לילה ונקברו בלאט באשמורת הבוקר  -והם
עודם ילדים ,וחלב אימם טרם יבש על שפתיהם ,על נערים ,שהוכו ועונו במרתפי
החקירות של הבולשת הבריטית; על פצועים ,שדמם שתת עד מוות ,ולא ניתן היה
להעבירם לטיפול בבית חולים ,על אימהות שכולות ,שאפילו לבכות לא העזו בפומבי,
וגם הדמעות ניגרו במחתרת?
אסיים בקריאת כמה שורות מתוך מכתבו של דב גרונר ז"ל למפקד האצ"ל מנחם
בגין 05 ,שעות לפני הוצאתו להורג ,הן נשמעות היום יותר אקטואליות מאי פעם:
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יכולתי לפוצץ סיסמאות גדולות ,אבל ברגע זה נדמה לי שסיסמאות כאלו הנן
זולות מדי...מובן מאליו שרוצה אני לחיות .מי לא רוצה ? ואם אני מצטער
שהנני עומד לגמור ,זה בעיקר משום שלא הספקתי לפעול מספיק .גם לי
הייתה האפשרות לתת לעתיד "לדאוג לעתיד" ובינתיים ,ליהנות מהעבודה
שהבטיחו לי ,או להסתלק מהארץ ולחיות חיים בטוחים בארצות הברית ,אבל
הדרך הזו לא הייתה נותנת לי את סיפוקי בתור יהודי ,ועל אחת כמה וכמה
בתור ציוני .הרבה הן הדרכים שהיהדות דוגלת בהן  -האחת היא של
"היהודונים" ,שהיא ויתור על לאומיותם ולאט לאט גם על דתם ,וזה איבוד עם
ישראל לדעת מלכתחילה.
הדרך השנייה היא זו של אלה הקוראים לעצמם צ י ו נ י ם ,והיא הסתמכות על
משא ומתן .כאילו קיומו של עם לא הייתה שונה מטרנסקציה מסחרית;
בלי נכונות להביא קורבן ,וממילא מלאת ויתורים שדוחה אולי את הקץ ,אבל
מובילה לגטו .ואל לנו לשכוח שגם בגטו ורשה היו שלוש מאות אלף יהודים...

הדרך הנכונה לדעתי היא דרכו של האצ"ל ,שאינו שולל את המאמץ הפוליטי,
בלי לוותר על אף שעל מארצנו ,כי שלנו היא! אבל אם אין המאמץ הפוליטי
מביא את התוצאות הדרשות ,עלינו להיות מוכנים להילחם על ארצנו ועל
אדמתנו ,שהם המבטיחים את קיום עמנו ,בכל האמצעים,
בכל הדרכים .וזה צריך להיות דרכו של עם ישראל בימינו אלו :עמידה על שלנו
ונכונות לקרב ,גם אם היא מובילה לגרדום .כי ארץ נגאלת בדם.
אני כותב שורות אלו  27שעות לפני שנוגשינו עומדים להוציא לפועל את
רציחתם ,ובשעות כאלו אין משקרים .והנני נשבע ,שלו הייתה לי הברירה
להתחיל מחדש ,הייתי בוחר באותה הדרך שהלכתי בה ,בלי להתחשב
בתוצאות האפשריות בשבילי.
חיילך הנאמן ,דב
אלה היו הערכים שדוב גרונר וחבריו אימצו לעצמם ולאורם לחמו ופעלו.
ועל ערכים אלה מסרו את נפשם גיבורי האומה הטמונים כאן .והלוואי ,הלוואי ,ונהיה
ראויים לקורבנם הגדול והעילאי!
יהי זכרם ברוך !
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 57שנה למערכה על יפו
07.05.2005

קונוס (ברוך וינר) במשוריין ,באדיבות אתר האצ"ל

כיבושה של יפו על ידי האצ"ל ערב כינונה של המדינה סיכל תוכנית בריטית לשוב
ולהשתלט על הארץ * שר החוץ הבריטי בווין הורה למונטגומרי למנוע בכל האמצעים
את כיבושה של יפ ו על ידי היהודים ובמידת הצורך לשוב ולהשתלט עליה בכוח *
בפעם הראשונה מצא עצמו האצ"ל בקרב פנים אל פנים מתמשך מול הצבא הבריטי
הסדיר – ויצא כשידו על העליונה * הקונספציה של ההגנה להסתפק במצור על יפו
ולא לאפשר לתושביה להימלט מהעיר  -הייתה מותירה בסמוך לתל אביב עיר
פלסטינית עוינת שאוכלוסייתה הייתה כיום כחצי מיליון תושבים * ההגנה שגינתה את
פעולת האצ"ל לכיבוש יפו ואף הציבה לו אולטימטום להפסיקה – לא היססה לזקוף
את הניצחון על יפו לזכותה ולהמעיט עד כמה שאפשר את חלקו של האצ"ל וכך גם
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שכתבה את ספרי ההיסטוריה הממוסדים ,כגון "ספר ההגנה".
ב 34 -בנובמבר  ,1904למחרת החלטת האו"ם  -פתחו ערביי יפו במלחמה נגד תל-
אביב .ראשיתה בצליפות  -המשכה בהפגזות .לא הועילו קירות המגן ,שהוקמו
ברחובותיה המרכזיים  -כדורי המוות ,שנורו ממסגד "חסן-בק" ומבתים גבוהי-קומות
במנשייה  -חדרו אל לב לבו של הכרך הגדול ,אל כיכר מוגרבי ,אל שוק הכרמל ואל
תוך חלונותיו של בניין העירייה . 156איש נהרגו וכאלף אזרחים  -גברים ,נשים
וילדים  -נפצעו בחמשת החודשים שחלפו עד לכיבושה של יפו על-ידי האצ"ל.
חוצפתם של ערביי יפו הלכה וגדלה עד כי החלו משתמשים במרגמות ,ופגזיהן
החריבו שכונות שלמות באזורי הגבול המשותף .אלפי משפחות פונו ממגוריהן ונותרו
חסרות גג .כותרות העיתונות הזרה ידעו לספר על "קרבות בשדרות רוטשילד"…
קרוב למאה וחמישים יום רצופים המשיכה יפו להתגרות באין מפריע בתל-אביב; ואילו
ראשי המוסדות הרשמיים וקברניטי "היישוב המאורגן" הפגינו אזלת-יד מדהימה.
ואשר ל"הגנה"  -שלושה שבועות לפני פלישתם של צבאות ערב; בעוד לגיונותיו של
עבדאללה נערכים באזור רמלה-סרפנד-וילהלמה ,עשרים דקות נסיעה מתל-אביב -
עדיין המתינה מפקדת ה"הגנה" באפס מעשה לצאתו של הבריטי האחרון
מיפו…מתוך ההנחה המופרכת" ,כי מצור ממושך יביא לנפילתה שלהעיר כ"פרי
בשל".
מנגד טען האצ"ל :העיר פתוחה לים ויכולה להוות עורק תחבורה ובסיס אספקה שוטף
לכוחות האויב; היא מבוצרת היטב ונשענת על אוכלוסייה גדולה בת  44אלף תושבים;
מבחינה כלכלית היא יכולה לקיים עצמה חודשים רבים ,אפילו תאלץ להתבסס על
הקשר הימי בלבד .נתוניה הגיאוגרפיים הופכים אותה לציר מסוכן ,שניתן לבנות עליו
כל מתקפה ערבית במרכז הארץ ,ובקנה-מידה גדול.
חכמי האסטרטגיה של ה"הגנה" לא העלו בדעתם ,שעד שהם ממתינים לנפילתה של
יפו "כפרי בשל"  -עלולים המצרים לנחות בנמלה ולשגר משם רכב שריון וטנקים
היישר אל לבה של תל-אביב ,בעוד לגיונותיו של מלך ירדן מצטרפים להתקפה
ממזרח .בחודש ינואר  1905כבר היה ברור לכול ,שמלחמת אין ברירה עם הערבים
היא בלתי -נמנעת .מפקדת האצ"ל התכנסה לישיבת חירום וסוכם על ארבע תכניות
כיבוש ,שהתחייבו מהמצב הפוליטי והצבאי ערב הפינוי :החשובה שבהן הייתה
כיבושה של יפו.
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ביום ראשון ,א' חוה"מ פסח תש"ח 20 ,בחודש אפריל  - 1503ניתן האות
למן השעה תשע בבוקר נחתו הפגזים בשריקה צורמת על מרכזה של יפו .הם נחתו
על כיכר השעון ,על בניין הדואר בשדרות המלך ג'ורג' ,על שטח הנמל ,על שכונת
עג'מי  -חרשו את רחוב בוסטרוס וזרו הרס וחורבן.
שתי המרגמות בנות שלושה אינטש ,שהוצבו בחצר בית-הספר "אליאנס" בתל-אביב -
פלטו ללא הרף אש וגפרית .עד לשעה עשר בבוקר ספגה יפו כאלף פגזים  -חמשת
אלפים קילוגרמים של חומרי-נפץ .האנדרלמוסיה הייתה גדולה .אווירת פחד בחוצות.
עם רדת החשכה החלו נוטשות את העיר עשרות משאיות עמוסות נוסעים .בין
הנמלטים  -העריקים הראשונים משורות הצבא.
עד כמה שהדבר נשמע אבסורד :שעה שלוחמי האצ"ל ניפצו את ראשיהם מול חומת
האש והפלדה של ביצורי מנשייה  -דאגתם של ראשי מוסדות היישוב התמקדה פחות
בגורלה של יפו ,מאשר בגל האהדה העצום ,שהתלווה לפעולה מכל שכבות העם .הם
ראו בכך איום נסתר על ההגמוניה השלטונית שלהם.
הנה כי כן ,בעיצומם של קרבות ה י ו ם ה ש נ י  -בעוד ראשי מטות ה"הגנה" והאצ"ל"
משלימים את ניסוח ההסכם לאיחוד הכוחות  -פצחה העיתונות  -בהדרכתה של
ה"הגנה"  -ביללת תנים אדירה" :ה א צ " ל נ כ ש ל".
"על המשמר" " :זה היה יום של פרובוקציה גדולה וקלון גדול … את מרכזי יפו לא
כבשו חיילי אצ"ל ,אך על חלקים גדולים מן העיר העברית השתלטו" " .דבר" התבדח
על "הצ'יזבט הצבאי"" :הכישלון שיאפשר לאויבינו לאזן את ניצחון יפו ".והגדיל
קרליבך ב"-ידיעות  -מעריב"" :מי שאינו מסוגל להגן על תל-אביב ,אל לו לסכנה".
וכל זאת עוד בטרם חלפו  03שעות לפתיחתה של המערכה.
במפקדת האצ" ל הפיקו לקחים מקרבות היומיים הראשונים והגיעו למסקנה ,שיש
למצוא דרך בטוחה יותר להתקדמות בשטח ,חרף הרחובות החשופים לאש .קצין
המבצעים של האצ"ל ,עמיחי פאגלין ,הידוע בכינויו "גידי" ,הציע תוכנית טאקטית
נועזת :לפרוץ את הקירות הפנימיים ולהתקדם בתוך הבתים עד לעמדות האויב.

הבריטים באים
בעוד לוחמי האצ"ל ממשיכים בטיהורה של מנשייה ,תוך קרבות מבית לבית –
מופיעים בקו הרקיע מטוסי ה"ספיטפייר" הראשונים ,מנמיכי טוס ,בשאון מאיים,
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ומצלמים במופגן את זירת הקרב .המסר נקלט :ההתמודדות הבאה תהיה עם הצבא
הבריטי ,וקדחת הביצורים אוחזת בכול" .בשלושת הימים הראשונים של ההתקפה
על מנשייה ,בהם הדפו הערבים את התקפותיהם של אנשי אצ"ל ,היה עדיין הצבא
הבריטי 'ניטראלי' כביכול ,והמשיך ,כאילו ,לעמוד כצופה מן הצד .עזרתו ניתנה
בהסתר ובעקיפין ,אך תוך הימנעות מהשתתפות גלויה בקרב… אולם משגברה ידם
של היהודים ,לא יכול עוד הצבא הבריטי לעמוד מן הצד ,ותותחיו הכבדים ,שריוניו
וחייליו החלו פועלים נגד תל-אביב… בעצם ימי הקרבות ריכז הצבא הבריטי כוחות
גדולים ביפו ,וגדודים מיוחדים  -חמישה בטליונים ,כ  0244חיילים  -הובאו באוניות,
כדי למנוע את כיבושה ולאלץ את היהודים לפנות את מנשייה .בהרעשת מרגמות
ותותחים על שכונות הספר נורו עשרות עשרות פגזים לעבר תל-אביב" .הייתה זו
אחת ההפגזות הקשות ביותר שנפלה בחלקן של השכונות העבריות בגבולות
מנשייה-חסן בק" (י .אוליצקי " -ממאורעות למלחמה").
לא צריך להיות פרשן צבאי דגול ,כדי להבין ,מדוע מכל המקומות בארץ החליטו
הבריטים להחזיק ביפו ,דווקא ,עד ל 12 -במאי  :1905על פי מפת החלוקה ,נכללה
העיר בשטח המדינה הערבית; שמירתה כבסיס ימי בידי הערבים הייתה חיונית
להצלחתה של פלישת צבאות ערב  -פלישה ,ששלטונות בריטניה ,במיוחד ארנסט
בווין ,זממו להחזיר ,באמצעותה ,את המצב לקדמותו ולעשות פלסתר את החלטת
האו"ם על מדינה יהודית.

יום חמישי ,כ' בניסן 25 ,באפריל 1503
מזה שבע שעות ,שהתותחים והמרגמות של הבריטים חורשים ללא אבחנה את
חורבות מנשייה .עד אמש עדיין עבדו הכול כמטורפים :שקי חול כבדים עברו מיד ליד
וחסמו את הכבישים והסימטאות .אצבעות נתעקמו מרוב מאמץ; נטפי דם נזלו
מהציפורניים השרוטות .היו שעסקו במילוי חביות חצץ גדולות ,ובגילגולן אל מרכזי
המתרסים; אחרים יצאו לחבל בבניינים ,והריסותיהם זורו לתוך הרחובות השוממים.
מפקד מחוז תל-אביב ,גונדר עוזי (יוסף לוי) ,התנדב לשמש כחבלן; הספיק לפוצץ
בניין אחד ,לפני שנפצע פצעי מוות מצרור כדורים ,שנורה ממשוריין .לא הרחק משם
ספג רכב שריון של האצ"ל פגז מ"פיאט"  -שניים מאנשיו נפצעו .כוחות נוספים
מוטלים למערכה .שני משוריינים של הבריטים עולים באש .ההתבצרות נמשכת
במלוא הקצב ,תחת מטר כדורים .ההפצצה הבריטית מתעצמת והולכת ,פגזים
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נוחתים מכל עבר :מימין ,משמאל ,מלפנים .לבנים נושרות כערמת קלפים ,ומתוך ענן
האבק מזדקרים אברים קרועים של בני-אדם .אנחות כאב מהדהדות בחלל -
החובשים מתרוצצים הלוך ושוב .הם והחבלנים כמעט היחידים הפעילים בשטח.
מכנסים את הראש לבין הכתפיים וממתינים .ל מ ה ? אומרים ,כי אין שני פגזים
נופלים במקום אחד .והנה שלושה פגזים נחתו בדיוק לאותו משפך… רעם התותחים
אינו חדל לרגע .מתרס אחד מזדעזע כגוף חי וחלקו המרכזי מתרומם באוויר .שקים
כבדים מתעופפים בקלות מפתיעה ויורדים כגזרי נסורת בתוך עב עשן .בשוך הרעם
נראים שרידי המתרס כפצע גדול פעור .ארבעה אנשים ,ביניהם גונדר יהושע ,רצים
לתפוס עמדה ליד המתרס ההרוס .הם נוטלים עמם פיאט ,כמה בקבוקי -מולוטוב
וזוחלים אל בין ההריסות .פגז מתפוצץ בקרבתם .הם מוסיפים לזחול .המתיחות
עצומה .יגיעו או לא יגיעו למתרס? הגיעו ,והכול נושמים לרווחה.
ברד הפגזים גובר .הנשימה נעצרת עם כל שריקה .רעם אדיר .החדר ,שבו מצאו
מחסה הארבעה  -מתמוטט .ושוב רצים החובשים .ואתה מונה חרש :אלונקה אחת,
שתיים ,שלוש ,ארבע  -כ ו ל ם !
אין לראות דבר של ממש ,חלקי גוף קטועים… הכול מליטים את פניהם.
התפוצצויות רועמות לאורך כל הקו; עשרות אלונקות נישאות מתוך הגיהינום; עשרות
פצועים  -אין לדעת כמה מהם הרוגים .איש אינו מש מעמדתו .מפקדת האצ"ל
מתכנסת לישיבת חירום .בתום הדיון ,מעביר חיים לנדאו ,באמצעות ראש-העיר תל-
אביב ,ישראל רוקח ,אולטימטום נגדי לנציגי השלטונות" :אם עד שעה שתים-עשרה
בצהריים לא תופסק ההפגזה הבריטית ,יפגיז האצ"ל במרגמות שלושה אינטש את
המושבה הגרמנית ביפו ,מקום מגורן של המשפחות הבריטיות".
החל משעות הצהריים פוחתת בהדרגה עצמת ההפגזה .האם האולטימטום עשה את
שלו  ? -מוקדם עדיין לדעת .מדי פעם מגיח איזה משוריין בריטי מקרן רחוב ,פולט
כמה צרורות ומסתלק .הם אינם מעזים ,משום מה ,להסתער .הבחורים נצמדים
בחוזקה לאדמה ,אינם משים מעמדותיהם" .הם לא יעברו !" הם לוחשים .בשלוש
אחה"צ משתררת דממת פתע בקו החזית .הם לא עברו  -אך גם המחיר היה כבד:
עוד שלושה-עשר הרוגים התווספו לרשימת הנופלים.
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כושר הלחימה ,שגילו אנשי האצ"ל ביפו ,הדהים ידידים ,יריבים ואויבים.
יוסף אוליצקי ,שיחסו העוין לאצ"ל מבצבץ כמעט מכל עמוד בספרו "ממאורעות
למלחמה" ,נאלץ ,בעל כורחו ,להודות" :חברי אצ"ל חירפו נפשם למות וגילו מידת
הקרבה ,שאין למעלה הימנה".
קנט בילבי ,כתב ה"ניו-יורק הרלד-טריביון" וקצין קרבי במלחמת העולם השנייה,
סיפר לבגין" :הייתי ביפו .שוחחתי עם מפקד הכוחות הבריטיים .הוא אמר לי ,כי
בחוריכם ניהלו קרבות רחוב ,היכולים לשמש שיעור לדוגמה לכל צבא .החיילים שלי -
הוסיף המפקד הבריטי  -פחדו להוציא ראשיהם מן הטנקים ומהעמדות שלהם מפחד
האש הכבדה של אנשי האצ"ל" .מאוחר יותר ,בספרו "דרך כוכב במזרח התיכון",
הוא חוזר ומאשר " :ביום הראשון של שביתת הנשק עברתי על פני מאתיים מטרים
בשטח ההפקר בחסות הדגל הלבן וחמקתי לתוך עמדת פיקוד קדמית של הכוחות
הבריטיים ,שהופקד עליה משמר כבד .המיור ג.ג' .האמילטון ,מפקד הבטליון האירי
הראשון של קלעי המלך ,שניהל את ההתקפה על הארגון ,פגשני בחוץ ונתן לי את
ההסבר הטוב ביותר ששמעתי על סיבת ניצחונם של היהודים' .היהודים הללו הם
לוחמי רחוב מצוינים' ,אמר ' ,ידם על העליונה במלחמה עם הערבים בערים .אפילו
נגדנו הראו קרב עקשני .הם יודעים איך להשתמש בהריסות ואיך לפנות את הרחוב,
הם הפילו את חיתתם על הערבים' .בהיסח הדעת הסביר גם מדוע לא הציפו היהודים
את כל ארץ ישראל לפני תום המנדט ולפני פלישת הצבאות הערביים הסדירים.
' לאחר שהם כבשו את מנשייה קיבלתי פקודה להציל את העיר בשביל הערבים בכל
מחיר ,בייחוד לאור העובדה שהיהודים כבשו את חיפה .קיבלנו תגבורת של טנקים
מסוג "קרומבל" ותותחים בעלי קוטר של  82מ"מ .במשך יומיים הלמנו בהם קשות:
בעזרת טנקים ומשוריינים בירכתי שכונת מנשייה; הדפנו אותם חזרה כמה מאות
מטרים לקו יציב ,שבו עדיין אנו מחזיקים עד עכשיו'" .סבורני ,שעל יפו נחרצה כליה
עם צאתנו ,אולם יכול אתה להיות סמוך ובטוח ,כי היהודים לא יתקדמו כמלוא הנימה
עד גמר המנדט .הגנרל מאריי (מיור גנרל הנרי מאריי ,מפקד המחוז הצבאי של לוד)
הודיעני במפורש ,כי אנו נשתמש בכל הנמצא ברשותנו אם יהא צורך בכך" .
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יום שישי ,כ"א בניסן 85 ,באפריל 1503
דממה בחזית .אניות רבות עסוקות בפינוי האוכלוסייה .עיתונאי חוץ מודיעים על
ששים אלף איש שעזבו את העיר .הצבא הבריטי תופס את מקומם של אנשי הכנופיות
הנמלטים ומודיע על כוונתו להישאר בעיר עד ל  12במאי .הבריטים מכירים דה פקטו
בכיבוש ,אך מגישים שתי דרישות אולטימטיביות באמצעות ה"הגנה" :האחת  -למסור
לידם את משטרת מנשייה ,השנייה  -לתת תנועה חופשית לשריונים ברחוב חסן-בק.
לאולטימטום נלוו הודעות איום ואימה .המפקדה הראשית של הצבא הבריטי במזרח
התיכון הודיעה כי התקפת אצ"ל על יפו ,הנמצאת מחוץ לגבולות השטח היהודי לפי
החלטת האו"מ ,שינתה את המצב מיסודו ודורשת חלוקה מחדש של הכוחות
הבריטיים באזור .רדיו לונדון אף הוסיף ,כי כוחות בריטיים שהוזעקו ממלטה
ומקפריסין "נחתו" בחוף יפו ,כדי למנוע את נפילת העיר בידי היהודים… "ההגנה"
באה בקשר עם הבריטים והכירה בזכותם להתערב .מפקדת האצ"ל דוחה את
האולטימטום ,מאחר ומשמעותו" ,ויתור על שטחים ,שנכבשו בדם ,וחידוש הסכנה
לתל-אביב" .לאיומים להפציץ את תל-אביב ,הושב ברמז " ,כי אם הבריטים מעוניינים
בפינוי בלתי-מופרע של כוחותיהם  -יעשו נא את חשבונם שלהם :בידי האצ"ל מצויים
עדיין אלפי פגזים של מרגמות שלושה אינטש ,ובארץ ישראל עדיין קיימים מחנות צבא
למכביר…"ה"הגנה" ,מצדה ,לחצה על מילוי הדרישות הבריטיות.
את הקץ לוויכוח שם גידי בדרכו המקורית :שעות אחדות לפני תום האולטימטום -
פוצצו חבלני האצ"ל את בניין משטרת מנשייה והפכוהו לתל חרבות .גושי בתים
שלמים ,שקרסו משני צדי הכביש על רחוב חסן-בק ,חסמו את המעבר ,שבין יפו לתל-
אביב .לבריטים לא נותר עוד על מה להתמקח ,וכדרכם ,השלימו עם העובדה
המוגמרת והכירו ב"גבול החדש" ,שנתחם על-ידי האצ"ל  -את קו "שביתת הנשק"
הארעי בין יפו לתל-אביב ,בתנאי ,שבעברו השני יוצבו אנשי ה"הגנה"  -ולא האצ"ל.
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יום שבת ,כ"ב בניסן  1 ,במאי 1503
משטרת מנשייה הפכה לתל חרבות .השריון הבריטי נחסם.

חורבות מנשייה,
באדיבות אתר
האצ"ל

בשעה  10.44מקבלת לידיה ה"הגנה" את עמדות האצ"ל .גידי לוחץ את ידיו של
המפקד ,שבא לקבל את ה"פיקדון"" :אני מקווה שתשמור על מה שכבשנו" ,הטעים.
"נשמור על כל שעל אדמה ש כ ב ש נ ו" ,השיב נציג ה"הגנה".
הבריטים מתפרסים אל מול קו ההגנה במנשייה .עתה מתבהרת התמונה לחלוטין:
אין עוד חזית צבאית ביפו  -רק "חזית פוליטית" ,מצדה האחד כוחות בריטיים ,ומצדה
השני אנשי ה"הגנה" .היפואים ,עצמם ,היו אותה שעה בדרכם למחנות הפליטים
בארצות ערב ,ואלה שנותרו  -פתחו בחזית פנימית :ראש עיריית יפו ברח; המפקד
הצבאי העיראקי ברח; עורכי העיתונים ברחו .כל המוסדות הציבוריים התפוררו.
שרידי הכנופיות התגודדו בקבוצות קטנות ,ופתחו במעשי שוד .בתוך הביזה הכללית
פרצו תגרות בינם לבין עצמם ,או בינם לבין החיילים הבריטיים ,שנזדמנו למקום
מאותה סיבה… זו הייתה "החזית הפנימית" של יפו!
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אפס ,ממשלת בריטניה עדיין לא השלימה עם תבוסת הערבים ביפו ולא הרשתה להם
להיכנע .כותב פילדמרשל מונטגומרי בזיכרונותיו" :לקראת סוף חודש אפריל 1905
התנהלה לחימה כבדה ביפו ,והידיעות הראו ,כי ידם של הערבים על התחתונה .יפו
הייתה הנמל הערבי היחידי בפלסטין ואני נתבקשתי על-ידי הממשלה לנקוט בכל
הצעדים הנחוצים ,כדי להבטיח כי השליטה בעיר לא תוצא מידם לפני ה -12במאי.
פקדתי בהתאם לכך ,בהודיעי ,כי אם יכבשו היהודים את יפו ,יהיה על גיסותינו
לכובשה מחדש ולהחזירה לידי הערבים .המפקד הראשי שיגר ב  -25.0ליפו גייסות
וטנקים והללו ,בסיועם של מטוסי 'ספיטפייר' ,הדפו את היהודים החוצה והביאו
לשביתת-הנשק בעיר .אגב כך נהרג חייל בריטי אחד.
ואכן ,בימים הראשונים של חודש מאי גבר זרם התגבורת הבריטית מן הים ומן
היבשה  -ממלטה ,מקפריסין וממחנות הצבא בארץ .בנמל יפו נראו אוניות סיור,
ופלוגות קומנדו "נחתו" בחוף .אולם כל זה היה ללא הועיל .מוכה עד מוות המתינה יפו
לפינויה על-ידי הבריטים ,כדי שתוכל להיכנע ,ללא תנאי.
ב 13-במאי ,בשעה עשר בבוקר הגיעה משלחת הכניעה של יפו לתל-אביב במכונית
ירוקה ומהודרת .הדיון בפרטי הכניעה נמשך כחמש שעות .בשלוש ורבע הוגשו טופסי
הכניעה .בזה אחר זה ניגשו אנשי "ועדת החירום" למלאכת החתימה .תם ונשלם.
הכוחות היהודיים נערכו למסע ניצחון בחוצותיה של יפו הכבושה .בראש השדרה
הצבאית נסע משוריין מתוצרת בריטית ,שנלכד בזמנו בידי חיילי אצ"ל ,ועליו מצויר
סמל "רק כך" לבן ומבהיק .אחריו נעה לאטה במכונית אזרחית המפקדה האזורית של
תל-אביב  -מפקד המחוז מטעם ה"הגנה" (אלוף קרייתי) ומקבילו לתפקיד מטעם
האצ"ל ,פתחיה שמיר (שטיינר) .בעקבותיהם צעדו על נשקן יחידות ה"הגנה"
והאצ"ל .יותר מכול סימל משוריין האצ"ל ,בראש שדרת הניצחון,
את הכרתה של ה"הגנה" בכובשיה של יפו .הייתה זו מחווה קצרה של נדיבות חד
פעמית בהשפעתו של רגע היסטורי חולף .ה"הגנה" לא הרהיבה עוז מעולם להודות,
שכניעתה של יפו לפני ה 12-במאי ,יומיים לפני תום המנדט  -באה בעקבות כיבושה
של מנשייה על-ידי האצ"ל וחוללה מפנה דרמטי במצבנו האסטרטגי .נהפוך הוא  -ככל
שהשיגה ידה ,ניסתה לשבש את הפעולה ולהמעיט בערכה.
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צריכות היו לחלוף שלושים ושמונה שנים עד
שקם נשיא בישראל ,חיים הרצוג  -אלוף בצה"ל,
קצין מבצעים וראש אגף המודיעין במלחמת
הקוממיות ולאחריה  -ותיקן את העוול ההיסטורי
שנעשה לכובשיה האמיתיים של יפו ,לוחמי
האצ"ל" ,שבשחרורה של יפו טבעו ציון דרך
מכריע במלחמת העצמאות ",כדבריו של הנשיא
במכתבו ,לרגל מלאות  35שנה לשחרור יפו.

להלן הנוסח המלא של האגרת:
ברכה לטקס הזיכרון במלאת  83שנה לשחרור יפו
שלושים ושמונה שנים חלפו מאז פרצו חיילי הארגון הצבאי הלאומי לצפונה של יפו
בפעולת הגבורה הנועזת ,אשר הובילה לשחרורה של העיר ולכניעתה לפני כוחות
המגן העבריים.
המערכה על יפו הייתה כבדה ועקובה מדם .לצדו של האויב הערבי פעלו יחידות
בריטיות שביקשו לסכל את המבצע ולמנוע את נפילתה של יפו לידי היהודים .אין
ספק ,כי שחרורה של יפו היה ציון דרך מכריע במלחמת העצמאות .נקל לשער ,מה
עלול היה להתרחש אילו הוסיפה יפו הערבית להחזיק מעמד עוד שלושה שבועות,
אילו עמד נמל יפו לרשות כוחות הפלישה ,אילו יכלו עד למועד פלישת צבאות ערב.
להציב ראש-גשר ביפו ,בלב לבה של המדינה היהודית ,שאך זה נולדה  -עלול היה
הדבר לשנות מיסודם את פני המערכה .שחרורה של יפו היה ,אפוא ,בעל משמעות
אסטרטגית מרחיקת לכת והוא הקנה למדינת ישראל עורף בטוח בשעה שחייליה
עמדו בחזיתות השונות בקרבות מגן נואשים.
כבוד ויקר נתונים בשם האומה ללוחמים במערכה על יפו ,שחרפו נפשם למען
תקומת ישראל .נרכין נא ראש בגאון ובחרדת קודש לזכרם של הנופלים ,ויינון שמם
לנצח בתולדות ישראל ובמורשת הגבורה היהודית מדור דור.
חיים הרצוג ,נשיא המדינה
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" לכאורה אין כיבוש יפו שייך להתקוממות העברית נגד השלטון הבריטי",
אומר מנחם בגין בספרו ,המרד" ,אך באספקלריה מדינית-היסטורית מהווה הכיבוש
פרשה במלחמת השחרור נגד המשעבד .לא במקרה רצו הבריטים לשמור בכל מחיר
על יפו… יפו הייתה צריכה לאיים על תל-אביב אחרי ה -12במאי  … 1905היא נועדה
לשתקה ולרתק אליה את הכוחות העבריים .יפו הייתה מכשיר בידי הבריטים  -אולי
המכשיר העיקרי  -לנסות ולהכניע את היישוב העברי ולהניעו לבקש את "התיווך" ואת
"האפוטרופסות" הבריטית.גם תכניתו זו של ג'ון סוכלה" .כיבוש יפו  -מסכם בגין  -הנו
אחד המאורעות הגורליים במלחמת העצמאות העברית ,אבל כיבוש יפו  -הוא מזכיר -
עלה לנו במחיר יקר מאוד :שלושים ושמונה מפקדים וחיילים ,מטובי מפקדינו ולוחמינו
 -נתנו את חייהם למען תחיה תל-אביב ולמען תחיה האומה".

322

 64שנה למערכה המושתקת על יפו:
דין תל אביב ב 1905-כדין שדרות ב2445-
25/42/45

עשרות לוחמי אצ"ל נפלו בקרב ההירואי על שחרור יפו ,קרב שהושתק והוסתר ,קרב
שלקחיו יושמו בקרבות מבצע 'חומת מגן' בג'נין .במהלך ימי חול המועד פסח יצוין
מלאת שישים שנה למערכה בה כבשו לוחמי האצ"ל את יפו מידי ערביי העיר שאיימו
והפגיזו את תל אביב משך חודשים ארוכים .זהותם של הלוחמים ,אנשי האצ"ל ,גרם
להשתקת והדחקת הקרב ההירואי על ידי גופי השלטון וגופי הצבא האחראים .כזכור,
במהלך מבצע 'חומת מגן' התקדמו הלוחמים במחנה הפליטים ג'נין מבית לבית תוך
שבירת הקירות הפנימיים .מסתבר
שמדובר ברעיון שנהגה ובוצע כבר לפני
שישים שנה על ידי לוחמי האצ"ל בעת
הקרבות על כיבוש יפו .על אירועי הימים
הקשים והקרבות שהובילו להסרת האיום
הממשי על חיי תושבי תל אביב ,בכתבה
שלפניכם.
מ 34-בנובמבר  ,1904למחרת החלטת
האו"ם על חלוקת ארץ ישראל ,פתחו
ערביי יפו במלחמת התשה נגד תל אביב.
במשך כמאה וחמישים יום ניתכו הפגזים
באין מפריע על הגדולה בערי הארץ.
 126מאזרחיה נהרגו ,ועוד כאלף גברים,
נשים וילדים נפצעו .אלפי משפחות פונו
ממגוריהן ונותרו חסרות גג ,ואילו
קברניטי "היישוב המאורגן" וראשי
ה"הגנה" המתינו באזלת-יד מדהימה.
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שתי מרגמות בנות שלושה אינטש ,שהציב האצ"ל בחצר בית-הספר "אליאנס" בתל-
אביב ,ב 22-בחודש אפריל  ,1905א' דחול המועד פסח תש"ח – שמו קץ למצב מביש
זה של מלחמה חד צדדית .פגזיהן נחתו בשריקה צורמת על מרכזה של יפו .על כיכר
השעון ,על בניין הדואר בשדרות המלך ג'ורג' ,על שטח הנמל ,על שכונת עג'מי .חרשו
את רחוב בוסטרוס וזרו הרס וחורבן .כבר בתום השעה הראשונה ספגה יפו כאלף
פגזים – חמשת אלפים קילוגרמים של חומרי-נפץ .האנדרלמוסיה הייתה גדולה.
אווירת השחצנות התחלפה בבת אחת בתחושה של פחד ושל ייאוש .עם רדת
החשכה החלו נוטשות את העיר עשרות משאיות עמוסות נוסעים .בין הנמלטים –
העריקים הראשונים משורות "צבא ההצלה" ,ואחריהם ראשי הממסד האזרחי .ראש
עיריית יפו ברח .המפקד העיראקי ברח .עורכי העיתונים ברחו .המוסדות הציבוריים
התפוררו.
כעבור חמישה ימי קרבות קשים מתוך  44אלף תושביה נותרו כמה מאות בודדות,
נהגה אז במוחם של מפקדי הארגון הצבאי לאומי רעיון חדש .הטקטיקה החדשה
שנקט בה האצ"ל ,שיטה שכזכור אומצה כעבור  20שנה ע"י צה"ל – להתקדם מבית
לבית תוך פריצת הקירות הפנימיים .בשטח עצמו נתקלו הלוחמים בחומת אש
ופלדה של ביצורי מנשיה ,שהוקמו בפיקוחם של הבריטים .קרבות המצח בצוואר
הבקבוק נמשכו ,ללא הפוגה גם ביום השני עד לשעות החשכה – אך ללא תוצאה.
היה זה גידי (כינויו של עמיחי פאגלין ,קצין המבצעים של האצ"ל) שהעלה בפני מטה
הפעולה תוכנית טאקטית נועזת :לפרוץ את הקירות הפנימיים ולהתקדם בתוך
הבתים עד לעמדות האויב" .לא נלך עוד בקו ישר" ,הסביר" ,נתקדם במעין
'זיגזג'…נפלס דרך בחומרי נפץ ונעבור בתוך הבתים…" ,אמר.
ביום השלישי למערכה ,עם רדת החשכה ,פורץ הקרב המכריע .בזו אחר זו ,נכנסות
כל החטיבות והחוליות למערכה .שרשרת "הסבלים" מקימה עמדות לאורך קו
ההתקדמות; שקי החול עוברים מיד ליד .כל שעל ,שייכבש – מוחזק מעתה בכל
מחיר .הטריז מתפתל בתוך גושי בתים ,בין חצרות ,חוצה סמטאות ,ובאגפיו עמדות
ערביות הרוסות או נטושות.
לוחמי האצ"ל מסתערים בריצת אמוק אל הים .ביום רביעי ,י"ט בניסן 25 ,באפריל
 1905שחר של יום חדש .רחוב חסן-בק נחשף לקרני השמש העולה ,ובאופק משתקף
זוהר הים ,והוא קרוב מאוד .רק עמדת בטון אחת גדולה חוצצת בינו לבין הלוחמים.
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האנשים מתבוננים על המראה אחוזי קסם .ופתאום זה אירע :שאגת פרא אדירה
מפיהם של עשרות לוחמים ששעטו קדימה בריצת אמוק מטורפת ,דוהרים כאחוזי
טרוף" :הים ! הים ! הים !" איש לא שת לבו לעמדה המבוצרת ,וזו כאילו שותקה פתאום
מתדהמה; הכול אירע במהירות מסחררת .כשהגיעו הבחורים לשפת הים עוד נדמה
היה שכל זה אינו אלא חלום תעתועים .מועקה כבדה ,בת שלושה ימים ,מצאה לה
פתאום פורקן .אנשים טבלו את רגליהם במים המלוחים ,חיבקו איש את רעהו ,צחקקו
ושקשקו כילדים שובבים.
בעוד לוחמי האצ"ל ממשיכים בטיהורה של מנשייה ,תוך קרבות מבית לבית –
מופיעים בקו הרקיע מטוסי ה"ספיטפייר" הראשונים ,מנמיכי טוס ,בשאון מאיים,
ומצלמים במופגן את זירת הקרב .המסר נקלט :ההתמודדות הבאה תהיה עם הצבא
הבריטי ,וקדחת הביצורים אוחזת בכול.
בעצם ימי הקרבות ריכז הצבא הבריטי כוחות גדולים ביפו ,וגדודים מיוחדים – חמישה
בטליונים ,כ  0244חיילים – הובאו באוניות ,כדי למנוע את כיבושה ולאלץ את
היהודים לפנות את מנשייה .בהרעשת מרגמות ותותחים על שכונות הספר נורו
עשרות פגזים לעבר תל-אביב " .הייתה זו אחת ההפגזות הקשות ביותר שנפלה
בחלקן של השכונות העבריות בגבולות מנשייה-חסן בק" ,קובע בספרו 'ממאורעות
למלחמה י' אולצקי.
לא צריך להיות פרשן צבאי דגול ,כדי להבין ,מדוע מכל המקומות בארץ החליטו
הבריטים להחזיק ביפו ,דווקא ,עד ל 12 -במאי  :1905על פי מפת החלוקה ,נכללה
העיר בשטח המדינה הערבית; שמירתה כבסיס ימי בידי הערבים הייתה חיונית
להצלחתה של פלישת צבאות ערב – פלישה ,ששלטונות בריטניה ,במיוחד ארנסט
בווין ,זממו להחזיר ,באמצעותה ,את המצב לקדמותו ולעשות פלסתר את החלטת
האו"ם על מדינה יהודית.
יום נוסף של לחימה חלף .יום חמישי ,כ' בניסן 29 ,באפריל  .1905מזה שבע שעות,
שהתותחים והמרגמות של הבריטים חורשים ללא אבחנה את חורבות מנשייה" .עד
אמש עדיין עבדו הכול בביצורים .שקי חול כבדים עברו מיד ליד ,אצבעות נתעקמו
מרוב מאמץ; מפקד מחוז תל-אביב ,גונדר עוזי (יוסף לוי) ,התנדב לשמש כחבלן; הוא
הספיק לפוצץ בניין אחד ,לפני שנפצע פצעי מוות מצרור כדורים ,שנורה ממשוריין.
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לא הרחק משם ספג רכב שריון של האצ"ל פגז מ"פיאט" – שניים מאנשיו נפצעו.
כוחות נוספים מוטלים למערכה .שני משוריינים של הבריטים עולים באש .ההפצצה
הבריטית מתעצמת והולכת ,פגזים נוחתים מכל עבר :מימין ,משמאל ,מלפנים .לבנים
נושרות כערמת קלפים ,ומתוך ענן האבק מזדקרים אברים קרועים של בני-אדם.
אנחו ת כאב מהדהדות בחלל – החובשים מתרוצצים הלוך ושוב .הם והחבלנים כמעט
היחידים הפעילים בשטח .מכנסים את הראש לבין הכתפיים וממתינים .ל מ ה ?
אומרים ,כי אין שני פגזים נופלים במקום אחד .והנה שלושה פגזים נחתו בדיוק לאותו
משפך… רעם התותחים אינו חדל לרגע .מתרס אחד מזדעזע כגוף חי וחלקו המרכזי
מתרומם באוויר .שקים כבדים מתעופפים בקלות מפתיעה ויורדים כגזרי נסורת בתוך
עב עשן .בשוך הרעם נראים שרידי המתרס כפצע גדול פעור .ברד הפגזים גובר.
הנשימה נעצרת עם כל שריקה .רעם אדיר .ושוב רצים החובשים .ואתה מונה חרש:
אלונקה אחת ,שתיים ,שלוש ,ארבע – כ ו ל ם ! אין לראות דבר של ממש ,חלקי גוף
מקוטעים… הכול מליטים את פניהם .התפוצצויות רועמות לאורך כל הקו; עשרות
אלונקות נישאות מתוך הגיהינום; עשרות פצועים – אין לדעת כמה מהם הרוגים .איש
אינו מש מעמדתו".
בשלב זה מתכנסת מפקדת האצ"ל לישיבת חירום .בתום הדיון ,מעביר חיים לנדאו,
באמצעות ראש-העיר תל-אביב ,ישראל רוקח ,אולטימטום נגדי לנציגי השלטונות" :אם
עד שעה שתים-עשרה בצהריים לא תופסק ההפגזה הבריטית ,יפגיז האצ"ל
במרגמות שלושה אינטש את המושבה הגרמנית ביפו ,מקום מגורן של המשפחות
הבריטיות".
החל משעות הצהריים פוחתת בהדרגה עצמת ההפגזה .האם האולטימטום עשה את
שלו? עדיין מוקדם לדעת .הבחורים נצמדים בחוזקה לאדמה ,לא משים מעמדותיהם.
"הם לא יעברו !" הם לוחשים .בשלוש אחה"צ משתררת דממת פתע בקו החזית .הם
אכן לא עברו ,אך גם המחיר היה כבד :עוד שלושה-עשר הרוגים נוספו למניין
הנופלים.
"כושר הלחימה ,שגילו אנשי האצ"ל ביפו ,הדהים ידידים ,יריבים ואויבים" ,אומר
עברון ומצטט מתוך ספרו קנט בילבי ,כתב ה"ניו-יורק הרלד-טריביון" "דרך כוכב
במזרח התיכון" אץ דבריו של המיור ג.ג' .האמילטון ,מפקד הבטליון האירי הראשון
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של קלעי המלך ,שניהל את ההתקפה על הארגון ,בשיחה שניהל עמו" :היהודים הללו
הם לוחמי רחוב מצוינים; ידם על העליונה במלחמה עם הערבים בערים .אפילו נגדנו
הראו קרב עקשני .הם יודעים איך להשתמש בהריסות ואיך לפנות את הרחוב ,הם
הפילו את חיתתם על הערבים…"
"לאחר שהם כבשו את מנשייה" ,גילה המיור" ,קיבלתי פקודה להציל את העיר בשביל
הערבים בכל מחיר ,בייחוד לאור העובדה שהיהודים כבשו את חיפה .קיבלנו תגבורת
של טנקים מסוג "קרומבל" ותותחים בעלי קוטר של  42מ"מ .יומיים הלמנו בהם
קשות…"
ביום שישי דממה בחזית .אניות רבות עסוקות בפינוי האוכלוסייה .עיתונאי חוץ
מודיעים על ששים אלף איש שעזבו את העיר .הצבא הבריטי תופס את מקומם של
אנשי הכנופיות הנמלטים .הבריטים מכירים דה פקטו בכיבוש ,אך מגישים שתי
דרישות אולטימטיביות באמצעות ה"הגנה :האחת  -למסור לידם את משטרת
מנשייה ,השנייה  -לאפשר תנועה חופשית לשריונים ברחוב חסן-בק.
לאולטימטום נלוו הודעות איום ואימה .המפקדה הראשית של הצבא הבריטי במזרח
התיכון הודיעה כי התקפת אצ"ל על יפו ,הנמצאת מחוץ לגבולות השטח היהודי ,לפי
החלטת האו"מ ,שינתה את המצב מיסודו… רדיו לונדון הודיע ,כי כוחות בריטיים
שהוזעקו ממלטה ומקפריסין "נחתו" ביפו ,כדי למנוע את נפילת העיר בידי היהודים…
מפקדת האצ"ל דוחה את האולטימטום .על האיומים להפציץ את תל-אביב ,הושב
ברמז כי "בידי האצ"ל מצויים עדיין אלפי פגזים של מרגמות שלושה אינטש ,ובארץ
ישראל עדיין קיימים מחנות צבא למכביר…"
ה"הגנה" ,מצדה ,לחצה על מילוי הדרישות הבריטיות .את הקץ לוויכוח שם גידי
בדרכו המקורית .שעות אחדות לפני תום האולטימטום – הפכו חבלני האצ"ל את בניין
משטרת מנשייה לתל חרבות .השריון הבריטי נחסם.
עוד יום חולף .יום שבת ,כב בניסן  1 ,במאי  .1905בשעה  10.44מקבלת לידיה
ה"הגנה" את עמדות האצ"ל .גידי לוחץ את ידיו של המפקד ,שבא לקבל את
ה"פיקדון"" :אני מקווה שתשמור על מה שכבשנו".
הבריטים מתפרסים אל מול קו ההגנה במנשייה .בשלב זה מתבהרת התמונה
לחלוטין :אין עוד חזית צבאית ביפו  -רק "חזית פוליטית" ,מצדה האחד כוחות
בריטיים ,ומצדה השני אנשי ה"הגנה" .אולם ממשלת בריטניה עדיין לא השלימה עם
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תבוסת הערבים ביפו" :יפו הייתה הנמל הערבי היחידי בפלשתין ואני נתבקשתי על-
ידי הממשלה לנקוט בכל הצעדים הנחוצים ,כדי להבטיח שהשליטה בעיר לא תוצא
מידם לפני ה12-במאי" ,כותב פילדמרשל מונטגומרי בזיכרונותיו" :פקדתי כי אם
יכבשו היהודים את יפו ,יהיה על גיסותינו לכובשה מחדש ולהחזירה לידי הערבים".
כל זה היה ללא הועיל :ב 13-במאי ,בשעה עשר בבוקר הגיעה משלחת הכניעה של
ערביי יפו לתל-אביב .הדיון נמשך חמש שעות ,ובשלוש ורבע נחתמו טופסי הכניעה.
בכך תם ונשלם אחד הקרבות ההירואים ביותר ,אך ככל הנראה גם המושתקים
והמוסתרים ביותר .ככל הנראה לזהותם של הלוחמים כאנשי אצ"ל היה חלק ניכר
במניעים להשתקה.
שנים ארוכות אחר כך ,באיגרת
ששיגר לטקס הזיכרון לחללי
המערכה ביפו כתב נשיא המדינה
לשעבר חיים הרצוג כי "פריצתם
של חיילי הארגון הצבאי הלאומי
לצפונה של יפו בפעולת הגבורה
הנועזת היה ציון דרך מכריע
במלחמת העצמאות".

מצעד לוחמי האצ"ל ברחובות יפו לאחר הקרבות

אפילוג
כאלף איש ,מרביתם ערבים מיפו ,השתתפו ביום שישי  25במרץ  2445בתהלוכת
שנערכה שם לראשונה ,לציון "יום האדמה" ה' .32-נמות כדי שפלשתין תחיה' ,וכן
'ברוח ובדם נפדה אותך ,יפו… !' ,קראו המפגינים המשולהבים שנשאו דגלי פלסטין.
כעבור שעה קלה התפזרה ההפגנה בשקט ,בלי התערבותה של המשטרה .כיצד היה
נראה אותו תרחיש ,אלמלא פעל האצ"ל ערב פינוים של הבריטים ,ובמקום כמה
אלפים ,היו מונים כיום תושביה הערבים של יפו כחצי מיליון – את זאת אני משאיר
לדמיונכם.
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זאב ז'בוטינסקי ב 1934-נגד ויתור על שטחים בארץ ישראל
04.04.2005

בעקבות מאורעות הדמים ב 1936-ו"המרד"
הערבי נגד הגשמת הצהרת בלפור ,שבבסיסה
התחייבותה של בריטניה להקמתו של הבית
הלאומי היהודי בארץ ישראל  -הקימו הבריטים
"ועדה מלכותית" בראשותו של הלורד רוברט
פיל וזו המליצה ביולי  1937על חלוקת הארץ
לקאנטונים ,ואת רוב השטחים הותירה בידי
הערבים.

ליהודים הוקצו כששת אלפים קילומטרים בלבד ,וגם שטח מזערי זה ללא רצף
טריטוריאלי ,כשמסדרון מיפו לירושלים מבתר את "המדינה היהודית".
(לתשומת לבם של אלה התובעים בתוקף רצף טריטוריאלי לערבים (
בעוד ראשי היישוב וההנהגה הציונית דאז – ויצמן ,בן-גוריון ושרתוק – קיבלו את
רעיון החלוקה על כל מגבלותיו – יצא זאב ז''בוטינסקי בתקיפות נגד עצם הרעיון
ושלל את זכותם של מנהיגי היישוב דאז לוותר על חלק כלשהו משטחה של ארץ
ישראל .מכיוון שהכני סה לארץ נאסרה עליו על ידי שלטונות המנדט הבריטי – הקליט
את דבר התנגדותו ב ת ק ל י ט שהוגנב לארץ ,כדי להשמיעו לפני הציבור היהודי.
להלן כמה קטעים מאותו נאום ,הנשמעים באוזנינו כאילו נאמרו זה עתה וכוונו
לאירועים המתרחשים לנגד עינינו.
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שלוש הערות בנוגע לתוכנית החלוקה
הייתי רוצה מרחוק להשמיע באוזני היישוב
ר א ש ו נ ה:
ארץ-ישראל איננה עניינם אך ורק של אלה שהצליחו לעלות .הרשו לי לדבר בשם
אלה ,שלא הצליחו...
ש נ י ת:
...אל תגידו ,מה בכך ,אם בעל-פה ועל גבי נייר נוותר על חברון ושכם ועבר הירדן -
הלא רק מילה ריקה הוויתור הזה ,והכול יבינו את זאת .אל תזלזלו בכוח הוויתור !
כיצד קרה לפני עשרים שנה הפלא ,שאומות העולם הכירו בזכותנו על ארץ-ישראל ?
הם אז לא ידעו כי בכלל יש לנו עניין ממשי בארץ .רק דבר אחד ידעו כולם  :שבמשך
אלפיים שנה לא ויתרנו .וזה הכריע.
שלישית:
אל תזלזלו בכוח הזכות  ...בימי הצהרת בלפור ,רק בקנה-מידה של זכות מדד
העולם ,ואז קיבלנו את ההצהרה ,את זכותנו על ארץ-ישראל כולה ,בשלמותה.. .
והיום הרשינו להם למדוד בקנה-מידה של בניינים נבנים ,וקיבלנו את התוכנית
המקוצצת .זכות היא למעלה מבניין.אל תיגע יד זרה בזכותנו ,אבל קודם כול,
יד עברית אל תיגע בזכותנו  -שהיא נצח והיא שלמות ,ואין עליה ויתור ,ואין קפנדריא
לציון ,וציון היא כולה שלנו.

( ,1934התקליט שמור בארכיון מכון ז'בוטינסקי ,תל אביב)
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בשנה ה 54 -לקרב על תל חי /
כך התנדף החזון הציוני בהשראתו של אריאל שרון
01.04.2005

האם תם עידן הציונות – "הכוח
הדינאמי ,המוביל ,המחנך
העם
בתולדות
והמגשים
היהודי - " ...כדברי הסופר
משה שמיר ז"ל ?

לפני  56שנה ,בי"א באדר תר"פ ,נפלו יוסף טרומפלדור ושישה מחבריו בקרב דמים
על הגנת תל חי ,נקודת יישוב נידחת ומבודדת בצפון הארץ .מילותיו האחרונות של
טרומפלדור" :טוב למות בעד ארצנו ".!..הפכו למיתוס שליווה את מפעל ההתיישבות
הציונית במשך דורות.

"את אגדת תל חי אי אפשר לסתור ,אי אפשר לכפור בעוצמתה" ,כותב נקדימון רוגל
בספרו" ,תל חי -חזית ללא עורף" :
"מה גם שהכול אימצוה  -תנועת העבודה מהצד האחד ,ותנועת ז'בוטינסקי מהצד
השני ...כבר בעיצומם של המאורעות ביקש ברל כצנלסון ,מתוך הכרה שביודעין,
לבסס על הפרשה הזאת נורמה להתנהגות במצבים מעין אלה ,נורמה של אי
עזיבה "...תל חי הפכה לסמל ,לנורמה לאומית ,שאומצה על ידי כל מנהיגי היישוב
במאה שעברה ,ללא הבדלי מפלגה ,מדוד בן גוריון ,ברל כצנלסון ועד ליצחק טבנקין,
ישראל גלילי ,מאיר יערי וזאב ז'בוטינסקי .זו מצאה את ביטויה המוחשי באירועי
הדמים בתקופת המנדט ובמלחמת הקוממיות  -בדגניה ,ביחיעם ,בטירת צבי ,בצפת
ובגוש עציון.
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ב 4-במרץ  – 2441לאחר מסע בחירות ,שבו הבטיח לעם "שלום וביטחון" – נבחר
לתפקיד ראש הממשלה ,אריאל שרון ,איש מלחמה ותיק ושבע קרבות ,שכל שאיפתו
הייתה לשנות את תדמיתו ה נ צ י ת לאיש שלום.
עם בחירתו תם עידן טרומפלדור והתיישבות הציונית  -החל עידן שרון :
עידן פירוק היישובים והחזרת השטחים  -וגוש קטיף הוא רק ההתחלה.
את חזון הציונות של ענקי הדור במאה הקודמת  -הרצל ,בן גוריון ,ז'בוטינסקי -
מחליף מעתה חזון העוועים הפוסט ציוני של ננסי השמאל  -פרס ,ביילין ,שריד ויתר
הגמדים מ"קדימה" ,ובראשם "ממלא המקום" ,אהוד אולמרט ,כשהסיסמה השלטת
בכיפה היא "שלום עכשיו  -אחרינו המבול".
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ביריה בידינו –
כך סיכל נוער דור תש"ח את הניסיון הראשון לעקור יישוב ציוני
צעדה מאורגנת של אלפי בני נוער במזג אוויר סוער ותחת מטר סוחף סיכלה ניסיון
ראשון לעקור נקודת התיישבות יהודית ציונית .ביום ב' באדר ב' תש"ו (,)2.2.26
הודיעו שלטונות בריטניה ,בעקבות גילוי מחסן נשק מוסתר בריחוק  211מטר
מהמושב" ,כי היישוב היהודי הידוע בשם ביריה ייתפס ויוחזק על ידי כוחות הוד
מלכותו.
עדות אישית ,מאת יוסף עבו  -עברון

היום בו נאסרו אנשי הפלמ"ח  -בביריה
ביום חמישי 25 ,בפברואר  ,1906התעוררו חברי היאחזות הפלמ"ח בביריה לקול
שעטות חיילים בריטיים ושאון רכב משוריין .מאות אנשי צבא הקיפו עם שחר את
הנקודה הבודדת בהרי הגליל ,בסמוך לצפת ,וערכו שם חיפושים מדוקדקים .לשאלתו
של יהודה בלום ,מפקד יחידת המחלקה הדתית של הפלמ"ח ,שאיישה את המקום
(בהסוואה של גרעין הכשרה חקלאי ),השיב הקצין הבריטי ,שבליל אמש נערכה,
כביכול ,התקפה על מחנה הלגיון הערבי בהר כנען ,והעקבות בצורת כתמי דם -
מובילים לביריה .לאחר שעות אחדות של חיפושים נתגלה במחצבה ,בריחוק 244
מטר מהמושב ",סליק" נשק מוסתר ,שכלל ברנים ,סטנים ,רובים ,תחמושת ומסמכים.
מיד לאחר גילוי הנשק נאסרו כל אנשי הגרעין והובלו ברובים מכודנים לבית המעצר
במשטרת כנען.

מ"כ ונוטר נשלחו לשמור על הרכוש
שעה קלה לאחר מעצרם של אנשי ביריה נקראתי בדחיפות להתייצב בתחנת
הנוטרים בצפת .באותה עת שימשתי כ-מ"כ בשורות ההגנה ,ושבועות מספר לפני כן
עדיין שירתי כנוטר ,בפיקודו של סמל יונה הלברשטט ,מפקד ההגנה במקום .יונה
קראני אליו והסביר לי במלים ספורות את שהתרחש זה עתה בביריה" .קיבלנו
הוראה" אמר" ,לשגר בדחיפות מספר נוטרים לנקודת היישוב הנטושה ,לאחר שכל
חבריה נאסרו .אתה יוצא לשם כשוטר מוסף ,ותהיה אחראי על שמירת המקום
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והרכוש עד להודעה חדשה .הנוטר שהתלווה אלי היה בנימין מזרחי ,יליד צפת .נטלנו
שני רובים מהתחנה ויצאנו לעבר היעד בטנדר משטרתי.

המקום נראה כמו אחרי אסון טבע
דממה מוזרה קידמה את פנינו בפתח המצודה ,שנבנתה בצורת טירה מוקפת חומת
אבן ובה מגדל פינה דו-קומתי וסככות משק .ככל שהתקדמנו פנימה גברה המועקה:
הכול היה שקט ונטוש ,כמו לאחר קרב .בצריף הארוך ,ששימש חדר אוכל ,ניצבה
שורה של שולחנות ערוכים לסעודה; חלקן של הצלחות היו עמוסות תבשילים (תפוחי
אדמה ובשר ברוטב) .כמה מזלגות היו נעוצים עדיין במזון ,ופה ושם בצבצו שאריות
של פרוסות לחם ,כמו עתה ננגסו; מספר כוסות מים נותרו מלאות למחצה; כמה
מהכיסאות נטו על צידם ,שעונים על השולחן ,כאילו בעליהם ביקשו להבטיח את
מקומם.
בצריף הסמוך ,ששימש חדר קריאה ותרבות ,ניצב לוח שח מט על שרפרף בצבע עץ,
והכלים ערוכים לקראת משחק הגמר  -דרוש היה עוד הילוך אחד בצריח הלבן ,כדי
להמיט "מט" על המלך השחור ,אולם המשחק נקטע בחטף ...על כיסא סמוך מונח
היה בקפידה ספר קריאה פתוח...כל המחזה הזכיר לי משום מה את פומפיי העתיקה,
רגע קצר לפני שהלבה הקפיאה את הכול למשמרת דורות .אך שלא כבפומפיי,
בביריה לא נותר איש ,המקום נראה ריק ונטוש ,כאילו אירע כאן איזה אסון טבע
מסתורי וכל האנשים נבלעו חיים .רק יצור חי אחד המשיך לשוטט חופשי בסביבה
וליבב :כלב שחור גדול ,כלבו של חבר הגרעין ,צבי חסיד .הכלב לא חדל לרחרח
ולחפש לשווא אחר בעליו...

לילה עגום בביריה לאחר מאסר אנשיה
אט אט ירדה החשיכה .את הלילה העברנו ,בנימין מזרחי ואנוכי ,במרומי מגדל
התצפית של המצודה .היה זה לילה ארוך ועגום .מעל המגדל ניתן היה להשקיף
למרחקים .כל השטח פרוס היה לפנינו כבשולחן חול .אז נתגלה לנו מוחשית ערכה
של מצודת ביריה :לא הייתה פיסת קרקע עד לקו האופק ,שלא ניתן היה לצפות בה
לפרטיה .כל תנועה ,ברדיוס של קילומטרים ,הייתה חשופה בעין בלתי מזוינת.
בדממה הכבדה שירדה על הרי הגליל ,ניתן היה לקלוט בבירור קולות וצלילים מריחוק
רב .ממלון כנען הסמוך בקע לחן עצוב ,תקליט שחוק השמיע נעימות זמר מזרחי ניתן
היה להבחין בבירור בדמויותיהם של חיילי הלגיון הערבי ,שהתרוצצו הלוך ושוב; ככל
שהעמיקו האפלה והדממה מסביב  -גדלו ועצמו צלליותיהם של אנשי הלגיון עד כי אט
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אט הפכו בדמיוננו הפרוע ללגיונרים הרומאיים מתקופת הבית השני ,ואת עצמנו ראינו
כממשיכי מלחמתם של הקנאים היהודים באויביו הרומיים  ,שרק החליפו את מדיהם.
היה זה לילה בלתי נשכח במצודת ביריה הנטושה .למחרת החליפה אותנו יחידה
תורנית אחרת של נוטרים ,וכעבור ימים אחדים ,ב -ב' באדר ב' תש"ו ( )06.3.2הודיעו
השלטונות הבריטיים " ,כי היישוב היהודי הידוע בשם ביריה ייתפס ויוחזק על ידי
כוחות הוד מלכותו עד להודעה חדשה ".הייתה זו תחילתה של תקופת תנועת המרי
ומקרה ראשון של עקירת נקודה עברית בכוח הצבא על פי חוקי החירום .הנהגת
היישוב הועמדה לפני מבחן קשה :קבלת הדין משמעה הייתה יצירת תקדים של
השלמה עם חיסול נקודות התיישבות עבריות בארץ ישראל .הוחלט איפוא להקים
מחדש את ביריה על אדמתה  ,בקרבתה של הנקודה הכבושה .המבצע נקבע ליום י"א
באדר ב' יום העלייה המסורתי לקברות חללי תל חי.

בסמוך לנקודת היישוב הכבושה מוקמת ביריה ב'
והבריטים שבים והורסים אותה
ביום רביעי ( )06.3.13בחצות הליל ,אור ל -י" א באדר ב'  -צעדו ,בגשם שוטף
ובברד ,אלפי בני נוער חניכי הגדנ"ע אל עבר ביריה .עם שחר הגיעו למקום ,מבלי
שהבחינו בהם ,והקימו ב י ר י ה ח ד ש ה בסמוך לנקודה הכבושה .הוקמו כעשרה
אוהלים ,נמתחה גדר ואף הוחל בשתילת אילנות .מישהו טרח להניף דגל עברי
במרומי הגבעה .לא היה קץ להתלהבות ,והמסר הגיע עד קצה הארץ" :ביריה שוב
בידינו !..
"כה בטוחים היו בהצלחתם ובניצחונם  -עד שההמון הרב ,ש"כבש" בסערה את
ביריה ,החל אט אט מתפזר לאזורי מגוריו ,ומאלפי הגדנ"עים ,שגדשו את הסביבה
נותרו בצוהרי יום חמישי כ 124 -בלבד .לבריטים לא הייתה עתה שום בעיה להרוס
את המחנה החדש :תגבורות של צבא ושל משטרה ,שהוחשו למקום ,רמסו ברגליים
גסות את הנטיעות ,הרסו את האוהלים והרחיקו בכוח את מעט הנערים ,שהעזו
לגלות התנגדות.

העלייה לביריה ,י"א באדר
השמועה על הפינוי המחודש התפשטה ברחבי הארץ כאש בשדה קוצים ,ועוררה זעם
רב ,במיוחד ביישובי הצפון .יותר מכול חשו עצמם פגועים ונעלבים תושביה היהודיים
של צפת .במשך שנים הם חיו בהרגשה של בדידות ,מוקפים מכל עבר ביישובים
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ערביים עוינים ,והנה סוף סוף מוקמות בסביבתם שתי נקודות התיישבות ציוניות (
מגינים בסמוך לעין-זיתים ,וביריה בקרבת הר כנען) ,זעירות ככל שהיו ,הן העניקו
תחושת מה של ביטחון .ופתאום באים להם הבריטים ,ובמצח נחושה משתלטים על
המושב ,אוסרים את אנשיו ועושים בו כבתוך שלהם.
מפקד הנפה מטעם ההגנה ,מיכאל שכטר (שחם) ,לא נשאר אטום לרחשי לבו של
הציבור ,שבתוכו חי ופעל  -עוד באותו ערב הורה לעלות בשלישית לביריה .חמש
מאות בני נוער מצפת ומראש-פינה שבים ועולים לביריה תמונת המצב בשטח לא
הייתה מרנינה :מכל אותם אלפים ,שנהרו מכל עבר ל"עלייה הראשונה" נותרו מעט
יותר מ ח מ ש מ א ו ת בני נוער ,שהמתינו להסעתם :כ 344 -בצפת ועוד כ244 -
בראש פינה .על אלה הוטלה המשימה לשוב ו"לכבוש" את המקום.
התוכנית שהתגבשה הייתה לפשוט על היעד בשני ראשי חץ ומשני כיוונים :הזרוע
האחת תצא מראש פינה ,תטפס במעלות הר כנען ותנחת מהמזרח; השנייה,
שבסיסה בצפת תגיע ,תוך עקיפה רחבה של הכפר הערבי עין זיתים ,מכיוון צפון.
עלי הוטל להוביל את מחנה הגדנ"ע ,שהתרכז בצפת.
לעת ההיא הגיע המתח בצפון הארץ לשיאו .עינם של האנגלים הייתה פקוחה לכל
תנועה חשודה בדרכים .מנוי וגמור היה מצדם ,שלא לאפשר עוד "פלישה" של יהודים
לביריה .צריך הייתי להוביל את השיירה אל המטרה בקשת רחבה :תחילה שמנו
פעמינו צפונה ,לעבר מגינים ודלתון ,ומשם סבנו על עקבינו לכיוון ביריה בדרכים
עקלקלות ובשבילי מסתור" ,בין הרים ,בין סלעים ,ללא דרך" כדברי השיר של אותה
תקופה .באותן שעות הליכה מייגעות ,למדתי יותר ויותר להוקיר את התבונה
שבמיקומה הטופוגרפי של אותה טירה .מגדל התצפית חלש היקפית על פני השטח
ברדיוס של קילומטרים ,וכדי להתחמק משדה ראייתם של הבריטים ,שאיישו אותו -
היה עלינו לצעוד בוואדיות ,לנוע בחצאי מעגלים ,לפלס דרך בינות למטעים ולחפש
מסתור מאחורי כל שונית וכל צמח בר.

דור נערי תש"ח
לפנות ערב ,לאחר שעות של מסע מפרך מצאנו עצמנו סוף סוף לרגלי הר ביריה.
המגדל נעלם עתה כליל מעינינו ואנו מעיניו; יכולנו לנשום לרווחה  -אולם ידענו ,שהוא
אי שם בקרבתנו ,בריחוק של כמה עשרות מטרים מעלינו ,קשוב לכל רחש זר
בסביבה ,מה שחייב אותנו למשנה זהירות .לראשונה מאז החילונו במסע ,הרשיתי
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לעצמי הפוגת מה למנוחה ולהערכת מצב .באותו פסק זמן קצר העפתי מבט חטוף על
פניהם של הנערות והנערים  ,גילאי  16ו ,14-שהסתופפו סביבי :הם היו עייפים,
סחוטים ומרוטים ,שטופים בזיעתם ,רטובים בגשם ,שניתך מדי פעם; הם רעדו מקור,
שלא הסכינו לו (חלקם הגדול באו מאזור החוף ),והמאמץ המתמשך בן היומיים (רובם
נטלו חלק בעלייה הקודמת לביריה) החל נותן עליהם את אותותיו  -אולם איש מהם
לא התאונן ,שום רטינה לא נשמעה ,הם ישבו שקטים ודרוכים ,לופתים בידיהם את
מקלות הקפ"פ ונכונים להסתער שוב על היעד ,אל מול רוביהם המכודנים של
הבריטים אם רק תינתן הפקודה .כאלה היו דור נערי תש"ח ,שתוך פחות משנתיים
עתידים היו לשאת על שכמם את עיקר המעמסה של מלחמת הקוממיות.

העלייה לביריה בשלישית
הרגע הגורלי
כשנמוגו קרני השמש האחרונות בפאתי המערב וצללי הלילה החלו פורשים כנפיהם
על פסגות ההרים ניתן האות ,ומאות הגדנ"עים על ציודם ותרמיליהם החלו מטפסים
במעלה ההר .הם נעו בשקט ,בזהירות ,עקב בצד אגודל ,מתחת לאפם של הקלגסים
הבריטיים ,שלא ידעו ולא חשו דבר .בסמוך לפסגה סימנתי בידי לעצור .את המטרים
האחרונים גמאנו בזחילה .עתה ניתן היה לקלוט את קולות הדיבור של האנשים
מעלינו.
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הגיע רגע הזינוק.
מאות לבבות פועמים בחוזקה :מה מצפה לנו מעברו השני של ההר? אני מתרומם
ראשון ,ואחריי כל אנשי השיירה .ומולי ,פנים אל פנים ,ניצבים שלושה חיילים בריטיים
ברובים מכודנים ,לוטשים בנו מבטים נדהמים ,כאינם מאמינים למראה עיניהם.
מאחוריהם ניתן היה להבחין בבירור בעמדות ירי ובקנה של מקלע המכוון היישר
לעברנו .לשנייה אחת קפא הכול על עמדו .העולם כמו עצר מלכת .כל צד המתין
בדריכות לתנועתו של האחר .באותו רגע ידעתי ,שגורל השיירה כולה תלוי בי.
תנועה לא נכונה מצדי עלולה להיות הרת אסון .עצבנותם של הבריטים ניכרה היטב
בחזותם .ואז באותה שנייה גורלית ,שדמתה לנצח ובה הכול קפא על שמריו ,ועיני
כולם נשואות אליי שאגתי בכל כוח גרוני :ה ו ר ה !
וכמו קפיץ ,שהשתחרר פתאום ,נוצרו בבת אחת עשרות מעגלי ריקוד ,והנערות
והנערים פצחו בשירה אדירה ויצאו במחולות עם סוערים .הארשת החמורה על פניהם
של החיילים התחלפה למסכת של חיוכים ,דומה היה שאף הם נשמו לרווחה.
ובעוד אנו מקפצים ומצווחים בהתלהבות במעגלי ההורה הצטרפו אלינו מכיוון מזרח
כ 244 -בני נוער ,שהגיעו מראש פינה ,והשמחה הייתה שלמה ,למגינת לבם של חיילי
הוד מלכותו ,שצפו במתרחש אובדי עצות ,ממתינים להוראות הממונים עליהם ,כיצד
לנהוג ב"רקדנים" הפולשים .נטינו מספר אוהלי שדה זעירים ,הצטופפנו בהם
מרעידים מקור .ליל חורף גלילי ארוך ומתמשך; הצינה חודרת עמוק אל תוך העצמות,
והשחר בושש לבוא .וכשזרחה השמש ואתא בוקר ,ואנו עדיין שם ,והחיילים הסקוטים
מחייכים לעברנו ידענו ,שהשלטונות השלימו עם נוכחותנו ועם אחיזתנו בביריה .יומיים
לאחר מכן ,בפורים ,הודיעו השלטונות הבריטיים על הסכמתם ש 24 -איש יישארו
במקום להמשיך בעבודות החקלאיות.
המצור על ביריה הוסר.

335

לו השכיל שרון לראות ב2442-
את שראה טרומפלדור ב1924-
יוסף טרומפלדור ) (1880-1920האיש
שהפך לאגדה עוד בחייו לוחם ללא חת,
הקצין היהודי היחידי בצבא הצאר.
זכה לאותות הצטיינות במלחמת רוסיה-
יפן ,שבה נקטעה ידו השמאלית .ציוני
פעיל ,יוצר תנועת "החלוץ ;"ממייסדי ארגון
ההגנה .יזם את הקמתו של "גדוד נהגי
הפרדות "בצבא הבריטי במלחמת העולם
הראשונה ושימש כמפקדו בחזית
גאליפולי .עלה ארצה בדצמבר  1919ומיד
יצא להגנת תל חי והפך לאישיות
המרכזית בקרבות ההישרדות של יישובי
הצפון.
מילותיו האחרונות" ,טוב למות בעד ארצנו" קיפלו בתוכן את כל האני מאמין שעל פיו
נהג לכל אורך מסלול חייו הקצר עד לנפילתו בי"א באדר תר"פ בחצר תל חי בקרב על
הגנת גבולו הצפוני של הבית הלאומי היהודי  -עשרים ושמונה שנה לפני הקמתה של
מדינת ישראל.
כמה עשרות מחברי "השומר" שהתנחלו בשלהי מלחמת העולם הראשונה על אדמות
"חמארה" שעל חוף החצבני ועל גבעת טלחה (לימים כפר גלעדי ותל חי) הם שקבעו
את הנוכחות היהודית בין ראש פינה למטולה ,ובמידה רבה את צירופו של הגליל
העליון לתחומה של ארץ ישראל ושל הבית הלאומי היהודי .כשמצב הביטחון בצפון
הארץ הלך והתערער בעקבות התקוממות ערביי האזור בקיץ  1919נגד השלטון
הצרפתי וההתנכלויות להתיישבות היהודית הדלילה בגליל העליון סיכנו את עצם
קיומה – החליטו המתיישבים ,על דעתם ומרצונם  -בלי להמתין להכרעת מוסדות
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הנהגת היישוב כי "אסור לפנות את הנקודות ...כי הנסיגה עלולה לגרום לקיצוץ
הגבולות של הבית הלאומי ...להמיט חרפה על הכבוד הלאומי ולחולל נסיגות
בשרשרת "...התקיף מכולם היה יוסף טרומפלדור ,שהאמין בכל לבו ,שהנוכחות
היהודית בא זור היא שתבטיח את צירופו של הגליל העליון לארץ ישראל .אי-נטישת
נקודת היישוב נחשבה בעיניו לערך עליון בעל תכלית מדינית ,שעבורה מוכן היה
להקריב גם את חייו ,כפי שאכן ,אירע.

נחישות המתנחלים מול קריסת המנהיגים
בקיץ  1924נמנו בארץ ישראל כ60-
אלף יהודים ,שהיוו פחות מעשירית
מכלל האוכלוסייה ממערב לירדן.
בסך הכול היו אז כחמישים ושבעה
יישובים חקלאיים יהודיים ,רובם קטנים
ומפוזרים כאיים בודדים ,לעומת שמונה
מאות כפרים של פלאחים ערבים.
חצר תל-חי ויקיפדיה

בהסכם צרפתי בריטי שנחתם ב 12-בספטמבר  1919תחמו שי הצדדים את קו
הגבול הזמני ביניהם .על פי אותו הסכם נסוג הצבא הבריטי מחלקו הצפוני של הגליל
העליון ,אולם הצרפתים לא הצליחו להשתלט על השטח המפונה ,וזה הפך לשטח
הפקר  .התסיסה של הערבים נגד השלטון הצרפתי הופנתה גם נגד היישובים
היהודים.
בספרו "תל חי -חזית ללא עורף" ,מצייר נקדימון רוגל תמונת מצב עגומה:
"הייתה זו תקופה .של "הסדר זמני" .של מאבק על זכויות היסטוריות ועל גבולות
כלכליים ובני-הגנה .תקופה של חששות מפני עימות גלוי עם הערבים .של צורך
להתחשב במה שיגידו באמריקה ושל תלות בלעדית במעצמה אחת ...בתוך אותו
ערפל מדיני מצאו עצמן ארבע נקודות עבריות – מטולה ,כפר גלעדי ,חמארה ותל חי -
בשטח-הפקר ,מחוץ לתחום...היישוב היה מוכה-מלחמה .קטן ומדולדל .זוהי הקופה
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של ממשל-צבאי .עניין המנדט לא הוכרע עדיין והכול תלו תקווה במימושה של
ההבטחה הסתומה הכלולה במסמך הקרוי "הצהרת בלפור".
בתנאי התעבורה ,הקשר והתקשורת של הימים ההם התרחשו המאורעות הרחק
מהגוף העיקרי של היישוב ומתודעתו היום-יומית .לחזית הגליל לא היה עורף.
הסכסוך שאנשי ארבע הנקודות נקלען לתוכו לא היה בין ערבים ויהודים ,אלא בין
המוסלמים לבין הצרפתים והנוצרים".
בסוף דצמבר  1919הגיע לתל חי יוסף טרומפלדור .קיבל את הפיקוד על המקום
והפך לאישיות המרכזית בהגנת האזור .הערבים המתמרדים בצרפתים ניסו לאלץ את
היהודים להצטרף אליהם ,אך אלו שמרו בקפדנות על ניטרליות .
המצב הלך והחמיר .ההתקפות על היישובים הלכו וגברו .ב 1-בינואר  1924נעזבה
חמארה מחמת היותה מנותקת וחסרת בנייני אבן.
ביישוב ובמוסדותיו רבו ההיסוסים והמבוכה .היו שגרסו (וביניהם ז'בוטינסקי) ,שאין
סיכוי למתי מעט המתיישבים להחזיק מעמד מול אלפי הפורעים וכדי להצילם מטבח
בטוח ,עליהם ל ה ת פ נ ות ,ואחרים לעומתם ,שתבעו בכל תוקף הגנה ללא תנאי
וסיוע מרבי למגנים ,ואת הביטוי לכך נתן בן גוריון ,שאמר בין שאר דבריו" :אם נברח
מפני הפורעים נצטרך לעזוב לא רק את הגליל העליון אלא את כל ארץ ישראל"...
והוסיף יצחק טבנקין " :ההגנה על הגליל העליון אינה שאלה מקומית אלא בעלת ערך
עבור כל הארץ .אם ניפול שם – ניפול עד למדבר ".אך כל ההצהרות המלחמתיות
נותרו על הנייר ,בלי להצמיח כל ישועה בשטח.
בעוד הפולמוס בהנהגת היישוב ,על כל פלגיו ,נמשך ללא תכלית  -החליטו
המתיישבים על דעת עצמם  -מתוך חרדה לכבוד הלאומי ולאינטרסים המדיניים של
היישוב  -שעמידתם בשטח הנה שליחות לאומית ולא רק הגנה על כמה יישובים,
"וכי אסור לפנות שום נקודת התיישבות ...כי נסיגה עלולה לגרום לקיצוץ הגבולות של
הבית הלאומי  ,להמיט חרפה על הכבוד הלאומי ולחולל נסיגות בשרשרת" "...גמרנו
אומר להישאר כאן ויהי מה  -עד הנשימה האחרונה ועד האיש האחרון "...הצהיר
מאיר קוזלובסקי באסיפה בכפר גלעדי ב 5-בינואר  :1920איננו צריכים לשכוח כי את
גבול הגליל העליון אנו שומרים... .לא נעזוב אף עמדה מעמדותיו...מפה לא נזוז  -כי
הדבר יכול לגרום לתנועה כללית בכל הארץ ו ל ע ז י ב ת ה "...הכריזו .
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ימים אחדים לפני מותו כתב אהרן שר (נפל ב 6-בפברואר  )1924ברשימה
שפורסמה ב"קונטרס"" :בלבות האנשים בתל חי ובכפר גלעדי אינה פוסקת ההרגשה
-יחד עם ההכרה הברורה  -שאת המקום אין עוזבים ושעל הבנוי אין מוותרים"...

ה"אני מאשים" של טרומפלדור
התקיף והנמרץ מכולם היה יוסף טרומפלדור :הוא האמין בכל לבו בתכלית המדינית
של אי נטישת הנקודות ,וכי הנוכחות היהודית באזור תבטיח את צירופו של הגליל
העליון לתחומה של ארץ ישראל.
הוא לא דאג רק לתל חי " -אי אפשר להשלים עם הרעיון שעם נפילת מטולה יורחק
הגבול הצפוני של ארץ ישראל דרומה מן המושבה "...טען באסיפת חירום בתל חי ב-
 25בינואר  .1924מכתב בנוסח זה נשלח על ידו בו ביום לוועד ההגנה באיילת
השחר .ב 9-בפברואר  1924כתב טרומפלדור במכתב חריף לוועד ההגנה באיילת
השחר " :דור חדש ,דור יהודים בארץ ישראל ,בני חורין ,עומדים על הגבול הזה; ושם
 בפנים הארץ ,נותנים ונושאים בלי סוף ,אם לאשר את התקציב או לא לאשר...אםלעזור למגני המולדת או לא"...
בו ביום ,לאחר אסיפה סוערת ,שבה הוצע לצאת בהפגנה "ולנפץ שמשות" ...,כדי
להשפיע על ועד הצירים ,משגר טרומפלדור מכתב נואש לוועדי ההגנה (יומן תל חי) :
"חמרה איננה .מטולה כמעט נשמטה מידינו .סכנה איומה מרחפת על תל חי ועל כפר
גלעדי .זעקנו לעזרת חמרה ומטולה כשאפשר היה לעזור ,אך העזרה לא ניתנה ..על
הרשלנות הזו עוד לא חויב איש .עכשיו אנו דורשים שוב :החישו עזרה לתל חי ולכפר
גלעדי .מצבן קשה משל מטולה וחמרה .שם לא היו קרבנות אדם ,וכאן כבר ישנם שני
קברים .ארבעים נפשות צעירו נתונות כאן בסכנה ..האמנם יימשך עוד המשא ומתן,
היוסיפו "לעמוד על המקח ",והעזרה תאחר לבוא? ייתכן ,שתאחר .אך ידוע ידעו הללו
כי שעת השילומים תבוא .אם תקדים ואם תאחר ,אך בוא תבוא".
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חזית ללא עורף ,מחנה חלוץ בלי מאסף
ב-ו' באדר תר"פ ,חמישה ימים
לפני נפילתה של תל חי ,הגדיר
יוסף חיים ברנר ברשימתו
"יישובי הצפון ואנשיהם" את
תל חי כ"חזית ללא עורף",
"מחנה חלוץ בלי מאסף".

ערב הקרב המכריע על תל חי היו בכל אחת משלוש הנקודות – תל חי ,כפר גלעדי
ומטולה – כשלושים וחמישה מגנים עם רובה אחד וכמאה וחמישים כדור לכל מגן,
אחדים היו מצוידים גם ברימוני יד ובאקדחים.

בי"א באדר תר"פ 1 ,במרץ  1525עם בוקר עלו הערבים על תל חי במחנה כבד של
רגלים ורוכבים מזוינים .בחצר ניטש קרב דמים כבד בין אלפי הפורעים ,לבין קומץ
המתיישבים ,שנאחזו בציפורניהם בפיסת הקרקע שראו בה את ביתם וסירבו
להתפנות מהמקום ולו במחיר חייהם .הקרב נמשך בהפוגות קצרות עד רדת
החשיכה .הערבים ניסו מספר פעמים להסתער על החצר והמבנה ,אך מדי פעם
נהדפו באש המגנים .עשרות מהם נפלו ורבים אחרים נפצעו ,ולעת ערב נסוגו כלעומת
שבאו .בחילופי האש נהרג מפקד המקום ,יוסף טרומפלדור ,האיש שהפך לאגדה עוד
בחייו ונשבע להגן על האזור עד טיפת דמו האחרונה ,ומילותיו האחרונות היו "טוב
למות בעד ארצנו" .יחד עמו נהרגו חמישה מהמגנים  -יעקב טוקר ,שרה צ'יזיק,
דבורה דרכלר ,בנימין מונטר וזאב שרף.
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בספרו "התיישבות בשנות מאבק" העוסק באסטרטגיה היישובית בטרם מדינה ,כתב
אלחנן אורן" :העמידה בתל-חי נתנה לבית הלאומי חלק מן הגליל העליון :אלמלא
התנפלות הערבים עליה ,אולי הייתה אצבע הגליל על אדמותיה ומקורות המים שבה
נשארת בידי הצרפתים ואובדת לארץ-ישראל המנדטורית ולישראל העצמאית"...
עפ"י הסכם סן רמו באפריל  1924ואמנת פריס בדצמבר של אותה שנה  -עבר כל
האזור הכולל את מטולה ,כפר גלעדי ותל חי לתחום השלטון המנדטורי הבריטי והבית
הלאומי היהודי .הבעלות היהודית על הקרקע וקיומן של המושבות ,מטולה ,ראש פינה
וכפר גלעדי היוו גורם חשוב לאותה החלטה  -אולם קרב הגבורה של מגני תל חי היה
ונותר סמל ההיאחזות של העם על אדמתו ,והדם שנשפך בגליל העליון בחורף תר"פ
היה אחד הגורמים החשובים בקביעת גבולה של ארץ ישראל בצפון.
ב 2-באוקטובר  1924שבו מתיישבי מטולה ,כפר גלעדי ותל חי ואיישו מחדש את
מושביהם .הם עשו זאת למורת רוחם של חבריהם במפלגות הפועלים ובלי סיועם של
המוסדות.
חצר תל חי הפכה לאתר הנצחה ומוזיאון לתולדות ההתיישבות בגליל העליון.
בית העלמין הסמוך של מגני תל חי ומצבת "האריה השואג" מעל קברו של
טרומפלדור הפכו אתר זיכרון ,ומדי שנה בי" א באדר נערך במקום טקס זיכרון
ממלכתי למגני תל חי.
כעבור תשע שנים ,כתב ברל כצנלסון ב"דבר" תחת הכותרת" ,מגני תל חי בחייהם
ובמותם" כתב אשמה חריף על הזנחתם" :ואל יישכח כי במערכה כפולה עמדו ונפלו
גיבורי תל חי ...לא רק במערכה עם שודדים ...כי אם גם במערכה עם האדישות,
הרפיון ,ההתנכרות והפחד מבית ,בתוך היישוב ובקרב מנהיגיו .אל תישכח הבדידות
האיומה בה עמדו שם האנשים בחייהם ,ומה היה היחס אליהם מצד בעלי היכולת,
בעלי ההשפעה ,ובעלי ה"הבנה המדינית ה צ ר ו פ ה ".
לרגע נדמה ,שהדברים נכתבו היום ולא לפני למעלה מ ש מ ו נ י ם שנה.
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הפצצת ספינת האצ"ל "אלטלנה" :
הם ירו גם בפצועים  -אפילו היפנים לא עשו זאת
הם שבו ונאספו כאן ביום חמישי ,יט בסיוון תשס"ו ,באותה חלקה קטנה של בית
הקברות הצבאי בנחלת יצחק .הם הגיעו לכאן מכל קצות הארץ ,ברובם שיבה זרקה
בשערותיהם ואותות הזמן חרשו קמטים על פניהם ,בחלקם נעו על כיסאות גלגלים,
אך דבר לא מנע מהם לשוב ולהתכנס במלאות  25שנה לטרגדיה של א ל ט ל נ ה,
להעלאת זכרם של ש י ש ה ע ש ר מחבריהם ,קורבנות שנאת האחים העיוורת של
ק י ן .היו כאן אחים ואחיות ,בני משפחה ,חברים לנשק ,ומספרם של אלה הולך
ומתמעט משנה לשנה.

היו גם שני חברי כנסת מהליכוד :ראובן ריבלין וגדעון סער; וכמובן ,דוב שילנסקי וגם
יחיאל קדישאי ,ועוד כאלה ,שחוו את האירוע הטרגי מקרוב  -אך שום שר של
"קדימה" (מחברי הליכוד ותנועת החרות לשעבר) לא טרח לכתת לכאן את רגליו,
כשם שאיש מהם לא הפגין נוכחות בטקסי האזכרה הממלכתיים לעולי הגרדום .היו
גם שתהו ,היכן יו"ר הליכוד ,ואם לא מן הראוי היה שיפנה שעה קלה מלוח הזמנים
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שלו ,כדי לכבד את זכרם של קורבנות "אלטלנה"? והתהיות הולכות ומתרבות ,ככל
שחולפות השנים.

הייתי שם וחזיתי במראות הזוועה
ושמונה
חמישים
שנים חלפו מאותו יום
מר ונמהר של מרחץ
הדמים בחופה של
תל אביב ,ומרחב
הזמן לא הצליח
למחוק מהזיכרון את
אותו יום שלישי של
ה 22-ביוני .1905
אלטלנה לפני ההפגזה ,סירת חלוץ מגיעה אל החוף

כמו רבים מחבריי שוטטתי הלוך ושוב לאורכה של הטיילת שממול חוף פרישמן ,צופה
בסקרנות על האונייה המסתורית שעלתה על שרטון .מאז הבוקר ריחפו שמועות על
ספינת נשק של האצ"ל העומדת לפרוק את מטענה מול חוף שרתון ,ואט אט
התמלאה הטיילת בקהל סקרנים ,אזרחים משכימי קום ,אנשי צבא במדים  ,ערב רב
של בני אדם ,וביניהם ,כמה עשרות אנשי אצ"ל ,שהזדמנו באקראי למקום ,בלי שמץ
של ידיעה על המתרחש.
הזמן חלף לאטו ,בלי שאירע דבר .והנה לפתע ,בסמוך לשעת הצהריים (המועד
המדויק פרח מזיכרוני) ,הגיחה סירה מירכתי האונייה והפליגה לאטה לעבר החוף.
לרגע ,השתררה כעין דומייה ,ועיני הכול נתלו באותה סירה המשרכת את דרכה
בניחותא ונוחתת בשלווה על החולות הלבנים .הסירה הייתה עמוסה בכלי נשק
ותחמושת מכל הסוגים .קבוצה של אנשי אצ" ל החלה מפרקת את הציוד ,ובעוד אני
מלוה בעיניי בסקרנות את מגוון כלי הנשק ,ניגש אלי אחד המפקדים שהכרתי
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במסגרת האצ"ל ,הושיט לי מקלע "ברן" וכמה מחסניות ,שעתה זה נלקחו מהסירה:
"אין לדעת מה יקרה" ,אמר ,כשהוא מצביע לכיוון "הבית האדום" ומורה לי להתמקם
בקרבתו .אישית ,לא העליתי לדעתי אף לרגע ,שיתפתחו כאן חילופי יריות ,אך לא
הייתה זו עת לוויכוחים ועשיתי כדבריו .בעוד אני מתחפר בעמדה נוחה,ככל שניתן,
ומציב את המקלע  -הבחנתי כעשרים מטרים מימיני ,בחוליה של אנשי פלמ"ח
המתמקמת בעמדת ירי לכיוון הספינה .החלפנו מבטים בשתיקה ,אך לא יותר מזה.
בינתיים ,החלה הסירה ,שפורקה מציודה ,לשוט חזרה לעבר הספינה .בעוד עיני הכול
מלוות אותה במתיחות ,קרא אלי אחד הבחורים מעמדת הפלמ"ח:
"היי בחור ,יש לנו בקשה אליך ,אם יתחילו לירות ,אל תירו לכיוון הזה (הורה לי בידו
לצד מזרח) ,ישנם שם נשים וילדים ."...נדהמתי" .עומדים לפתח באש ?" שאלתי.
"לא אמרתי זאת "..התחמק" ,בכל מקרה ,לא לירות לכיוון שהראיתי לך ,כדי לא לסכן
נשים וילדים ."...והדו שיח הקצר נפסק.

לפתתי את מקלע "הברן" אך אצבעותיי מיאנו ללחוץ על ההדק
דקות אחדות לאחר מכן,
הגיחה סירה נוספת
מהאונייה ,ובבת אחת
נפתחה לעברה אש
תופת .הכדורים שרקו
לכל
הכיוונים,
מכל
מטרה :לעבר הסירה,
לעבר אנשיה שקפצו אל
המים ,לעבר הפצועים...
אלטלנה מופגזת ,אתר האצ"ל

אחר כך ,הצטרף למקהלת המוות גם "התותח הקדוש" .אחד הפגזים הצית אש
במחסני האונייה והייתה סכנה כי כל מטען חומר הנפץ יתפוצץ ויהרוס את כל בתי
הסביבה על החוף .האנשים החלו קופצים אל תוך המים להימלט מהתבערה ,וגם אז
לא פסקו היריות .מי הים האדימו מדמם של פצועי אלטלנה .אך הידיים המרושעות לא
חדלו מללחוץ על ההדק .לפתי בידי בחוזקה את מקלע "הברן" ,אך אצבעותיי מיאנו
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ללחוץ על ההדק .מימיני המשיכו לירות צרורות לעבר האונייה והניצולים ,כמה צרורות
מהמקלע שבידי יכלו אולי לשתק את האש מכיוון זה ,אך כאילו אחז בי השיתוק .לא
יכולתי לכוון את הכלי לעבר יהודים .על הכביש מתחתיי התחוללה דרמה דומה ,אחד
מחבריי ,שהיה על משוריין ,הרים את המקלע אל על וירה לעבר השמים ,תוך שהוא
מחרף ומגדף את אנשי ההגנה והפלמ"ח וזועק בכל כוחו" :רוצחים ,אחי על האונייה
הזו "...אך ידו מיאנה לכוון את הכלי לעברם.

אלטלנה עולה בלהבות ,אתר האצ"ל

האנדרלמוסיה לאורך הטיילת
הייתה גדולה .סירות של
אזרחים מתנדבים החלו
שטים לעבר הספינה ,כדי
למשות פצועים .ירו גם
עליהם .מסרתי את המקלע
לאחד מחבריי על החוף
ובשארית כוחותיי פתחתי
לעבר
מטורפת
בריצה
מפקדת האצ"ל בבית ספר
"אליאנס" שבדרום העיר.

נושם ומתנשף טיפסתי במעלה המדרגות ,מחפש איזה מפקד בר סמכא לדווח לו על
המתרחש.

אפילו היפנים לא עשו זאת
מה שלא ידעתי אז הוא ,שמרבית חברי המטה של האצ"ל ,ביניהם קצין המבצעים,
עמיחי פאגלין ,נעצרו בדרכם מכפר ויתקין לתל אביב ,והאחרים ,וביניהם מנחם בגין,
נמצאו על סיפונה של "אלטלנה" .רק מפקד תורן אחד מצאתי כאן על משמרתו ,מפקד
המחוז דאז ,פתחיה שמיר .דיווחתי לו על המתרחש ,ופניו החווירו כסיד .מרבית
מפקדי השדה של האצ"ל כבר היו מגויסים אז לצה"ל ,והוא דמה בעיני לקברניט ,ללא
אנשי צוות 25 .שנים לא השכיחו ממני את מחזה האימים על שפת ימה של תל אביב.
יריות אלה ,על אנשים ,השוחים בים להצלת חייהם ,צולמו ביומני קולנוע רבים,
וחיילים אמריקניים ,ותיקי מלחמת העולם השנייה ,שחזו בהם ,לא הסתירו את שאט
נפשם ממראות הזוועה" :אפילו היפנים לא עשו לנו זאת "...ולקין ייאמר" :מה עשית,
קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה" (בראשית – ד' ,י').
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כשהאצ"ל והלח"י פוצצו את מטוסי בריטניה בארץ
28.02.2008

היום לפני  12שנה
מחתרות האצ"ל והלח"י תוקפות את
שדות התעופה הצבאיים של בריטניה בארץ

היום לפני  62שנה ,בליל ה 25-בפברואר  ,1906פשטו יחידות אצ"ל ולח"י (במסגרת
"תנועת המרי") על שלושה שדות-תעופה בריטיים בארץ  -בקסטינה (חצור) ,בכפר-
סירקין ובלוד  -והשמידו ,על פי הפרסומים הרשמיים ,כעשרים ושניים מטוסים בשווי
של כ -424אלף לא"י; מנגד ,להערכת התוקפים ,מספר המטוסים שהועלו באש באותו
לילה הגיע ל 39-ובשווי של יותר ממיליון לירות שטרלינג ( 12מטוסי "הליפכס" בעלי 0
מנועים בקסטינה;  11מטוסי "הנסון" ו"פיירצ'יילד" בלוד ,ו-כ 5 -מטוסים בכפר סירקין)
 .אך יותר מהנזק החומרי הקשה ,כשלעצמו ,הפגיעה בפרסטיז'ה של השלטונות
הייתה חמורה פי כמה.
למחרת הפעולה סייר במתקני שדה-התעופה בקסטינה המפקד הראשי של הצבא
הבריטי במזרח-התיכון ,הגנרל ברנרד פיג'ט ,ולאחר שנוכח במו עיניו בחורבן ובהרס
שגרמו התוקפים  -הורה לפנות מיד את כל המפציצים הבריטיים מארץ-ישראל
ולהעבירם לשדות-תעופה במצרים.

ההתקפה על שדה התעופה בקסטינה
משלושת היעדים – שדה התעופה בקסטינה היה הגדול והמבוצר ביותר ,משתרע על-
פני מאות דונמים ,עטור בסיסים צבאיים וכפרים ערבים ובעל רציף-חניה מבטון
לארבעים מפציצים כבדים בעלי ארבעה מנועים ,מסוג "הליפקס"  -וכל השטח הנרחב
הזה היה מגודר קונצרטינות של תיל דוקרני .על הפעולה בקסטינה פיקד עמיחי
פאגלין (גידי) ,קצין המבצעים של האצ"ל לעתיד .התוקפים התחלקו לשניים :קבוצה
אחת ,אנשיה מחופשים לערבים ,עלתה על מכונית טעונה חציר ,ומתחתיו מצבור-
הנשק וחומר-הנפץ; השנייה  -בחולצות כחולות ובכובעי טמבל  -יצאה במשאית
מכוסה אברזין ,ופניה ,כביכול ,ל"כנס בני-המושבים" בכפר ורבורג .בדרך נתלוו אליה
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שלושה סיירים .במחנה נטוש ,לא הרחק מהיעד ,עצרה כל הכבודה והאנשים המשיכו
דרכם ברגל ,נושאים עמם ,לבד מהציוד הרגיל  -סולמות ואלונקות.

מימין :דב כהן (שמשון)  ,במרכז :עמיחי פאגלין (גידי) ,משמאל :יעקב גרנק (דב הבלונדיני)

גשם טורדני הכביד על התקדמות היחידה ,שמנתה כארבעים לוחמים ,ביניהם שתי
חובשות  -מיצי טאו וציפורה פרל ( רעייתו לעתיד של עמיחי פאגלין)" .פסענו בדרך
לא דרך ,שוקעים בבוץ עד לברכינו ,מה שהכביד עלינו שבעתיים ",סיפר אחד
המשתתפים" :חצינו ואדי גואה ,אוחזים איש ביד רעהו ,כדי לא להיסחף .רטובים עד
לשד עצמותינו ,הגענו כעבור שלוש שעות אל שדה-התעופה .חצינו את הגדר
הראשונה ,ובריחוק של כמאתיים מטר גם את השנייה .עתה נמצאנו ,ממש ,על
מסלולי הנחיתה .לפתע ,נשמע רעש מחריש אוזניים וכל השטח הואר .אחד המטוסים
מצא לנכון להמריא ,דווקא ,עתה .אינסטינקטיבית נשכבנו על האדמה התחוחה,
ונשימתנו כמעט ונעתקה .אט-אט חזרה הדממה כשהייתה ,וחושך מצרים שב לשרות
על שדה-התעופה .לא ניתן היה להבחין בכלום .גידי הורה לאחד ממפקדי היחידות,
לגשש דרכו לעבר המטוס הקרוב  -ולהציתו ,כדי שישמש "תאורה חגיגית" לבמת
הפעולה החשוכה ...חלפו דקות אחדות ,שנדמו בעינינו כנצח  -ואז באה ההתפוצצות,
מלווה בהבזק מסנוור .האווירון החל בוער ,ועשרות מטוסים נתגלו לנגד עינינו ,רובצים
דוממים על הקרקע .יחידות החבלנים לא בזבזו רגע מיותר :מטוס אחר מטוס התפוצץ
ועלה באש .הסביבה כולה הוצפה באור יום .לפתע ,נותרנו בלי חומר-נפץ (לא ציפינו
לכל-כך הרבה 'מטרות מעופפות')' .צִלפו היישר אל מכלי הדלק ',הורה גידי.
ציפורי הפלדה הפכו עד מהרה למדורות ענק".
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נסיגה תחת אש  -הסייר נפל חלל
שורת התפוצצויות ,שהביאה להשמדתם של שנים-עשר מטוסי "הליפקס"  -העירה
מתרדמתם את המשמרות הבריטיים ,ואלה פתחו בירי מרובים .חוליות החיפוי השיבו
לעברם באש צולבת וריתקו את תגבורות הצבא לעמדותיהם .יחידת האצ"ל שלטה
במשך כחצי שעה על שטח שדה התעופה ,והחיילים הבריטים המופתעים והנבוכים
ירו לכל עבר ,בלי אבחנה .כשהושלמה המשימה  ,ניתן אות הנסיגה בתרועת חצוצרה.
"להבות המטוסים האירו לנו את הדרך למרחק קילומטרים" ,סיפר אחד המשתתפים.
בראש השיירה צעדו שלושה סיירים ,לפתע – סמוך לאחר הכפרים הערביים –
נפתחה עליהם אש מאחד הפרדסים ,ואחד הסיירים ,נאזם עזרא עג'מי (יהונתן) ,צנח
ארצה מתבוסס בדמו .הוא נפגע בירכו .שתי החובשות  -מיצי וציפורה  -חשו לטפל
בו" .היינו בטוחים שהצבא חסם את דרכנו ",סיפר חיים שפיר" :השתטחנו ,דרכנו את
הנשק והתכוננו לקרב אחרון".
גידי הורה למקלען לירות מספר צרורות לעבר מקור הירי בפרדס ,אולם שום תגובה
לא באה ,הירי פסק באותה פתאומיות ,שבה החל( .למחרת התברר ,שבפרדס נמצא
ערבי הרוג) .הלוחמים המשיכו דרכם בבוץ הכבד ,נושאים עמם את חברם הפצוע
באלונקה משני "בטלדרסים" ,שרובים הושחלו בשרווליהם .הוחלט להעבירו לטיפול
במושב בצרון ,אולם אנשי המושב הכבידו את לבם וסירבו להכניס את הפצוע ואת
מלוויו ,וכך הוציא "יהונתן" את נשמתו על האלונקה בגשם סוחף ולא נותרה ברירה
אלא להותירו באחד השבילים ,מאחר שהבריטים הספיקו לחסום את הכבישים ולסגור
על הנסוגים מכל עבר.
יוסף שמחון הסיר את קובע-הפלדה מעל לראשו והניחו על חזהו של הלוחם ההרוג;
גם שאר החברים פשטו מעליהם ,האחד מעיל והאחד סוודר ,כדי לכסות את הגופה,
ונפרדו ממנו ,תוך מתן כבוד צבאי לחבר שנפל .למחרת נתגלתה הגופה על ידי
המשטרה הבריטית והועברה למושב בר טוביה .חברי המושב ,שלא כאנשי בצרון -
הציבו משמר כבוד סביב ארונו וערכו לו לוויה מכובדת ,הוא טמון עד היום בבית
הקברות הצבאי של באר טוביה.
שאר אנשי היחידה המשיכו בנסיגתם בגשם שוטף כשנעליהם שוקעות באדמה
הטובענית וקצב ההתקדמות אטי ,כ 2-קילומטר לשעה .טבעת הכיתור של הבריטים
הלכה וסגרה עליהם והיה צורך דחוף להחליף בגדים ,שאם לא כן ,יקל לזהותם.
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הישועה באה מכפר מרמורק ,שבפאתי רחובות .אנשי המושב התימנים הזמינו את
הלוחמים לבתיהם ,שמו לפניהם מכל הבא ליד :בגדים ,נעליים צורכי אוכל וסירבו
לקבל כל תשלום" .אלמלא עזרתם ,ספק אם היינו נחלצים מן הכיתור" ,הודה אחד
המשתתפים .בינתיים ,פסק הגשם והוחלט להמשיך בנסיגה לעבר ראשון לציון ,תוך
עקיפתה של רחובות (שהייתה מוקפת צבא מכל עבריה) ,ומשם בהתגנבות יחידים
להגיע לתל אביב.

פעולת הלח"י בשדה התעופה בסירקין
על הפעולה פיקד יעקב גרנק (דב הבלונדיני) ,שעתה זה החלים מפציעתו בהתקפה
על מטה המשטרה והבולשת בירושלים .לרשותו עמדו  30לוחמים .האנשים הגיעו אל
שדה התעופה במשאית מכוסה זרפיף ;בשל דמיונה למשאיות הצבא לא נעצרה ולא
נתבקשה להזדהות ,חרף העוצר בלילות בכבישי הארץ .דב פעל בשיטת הקרב
המקובלת הלח"י :התפרצות דרך השער במכת אש חזקה .בשמונה ושלושים בערב
ניתנה פקודת הפריצה :החבלנים (תשעה במספר) ,חתכו את גדר התיל ,זחלו אל
המטוסים והניחו את מטעני חומר הנפץ בין הכנף לגוף המטוס.
לקול השריקה של מפקד הפעולה הוצתו הפתילים והחלה סדרת התפוצצויות .חמישה
מטוסי "האנסון" ושלושה "ספיטפיירים "עלו באש 300 .חיילי חיל האוויר המשוכנים
מאחורי המוסכים רותקו באש מקלע והשיבו ביריות בודדות באוויר .
כל הלוחמים חזרו שלמים לבסיסם.

האצ"ל תוקף בלוד
כמפקד הפעולה בלוד מונה דב כהן (שמשון) ,איש הקומנדו הבריטי בקרבות
אריתריאה ואיטליה ,שעדיין לא השתחרר משירותו הצבאי .גבר אמיץ ונועז שלא ידע
פחד מהו ולרשותו יחידת לוחמים בת שישה עשר איש.
בלוד ,שלא כב"סירקין" היו המטוסים מפוזרים בשטח בקבוצות של שניים-שלושה ובין
קירות מגן ,שיצרו כעין משולש בטון .וכל זה לא הקל על הגישה אליהם .ואם לא די
בכך ,על גג הבניין המרכזי של שדה התעופה בלוד ניצב זרקור רב עוצמה ,שסרק
בלילות את הסביבה ,ללא הרף .מחמת הגשם העז שגרם לבוץ בחלק ניכר מן הדרך,
שובש לח הזמנים של היחידה ,והדי ההתפוצצויות מכפר סירקין כבר הדהדו בחלל
והבהירו לבחורים ,כי אבד להם יסוד ההפתעה והם ימצאו את הבריטים במצב הכן.
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ואכן ,ככל שהתקרבו אל היעד ,עלו באוזניהם ביתר שאת קולות האזהרה שבקעו
מרמקול ענק בשדה התעופה:
"היכונו ,היכונו ,הממזרים באים ,הממזרים באים !" Be ready, be ready, the
! bastards are coming, the bastards are coming
אף על פי כן ,החליט שמשון ,שהייתה זו לו פעם ראשונה לפקד על פעולה במחתרת,
להשלים את המשימה ויהי מה .נשלחה חוליה לחבל בשנאי הראשי המספק את
החשמל לשדה התעופה ובחסות החשכה הכבדה הצליחו התוקפים לנתק את גדר
התיל וחבלני היחידה חדרו בחשאי אל תוך השדה .בעודם מטפסים על כנפיהם של
מטוסי התבלה הגדולים ,חשף אותם לפתע אורו של זרקור רב עוצמה ,שהמשיך
לפעול ממגדל הפיקוח באמצעות גנראטור .מאות חיילים ,שמילאו אותה שעה את
אולם הקולנוע ,פרצו אל צריפי המגורים להצטייד בנשק ,אולם יחידת החיפוי של
המקלעים ריתקה אותם למקומם ואפשרה לחבלנים לכלות את מלאכתם באין מפריע.
בהינתן אות הנסיגה החלו לפעול מטעני הנפץ 11 :מטוסים עלו בלהבות 0 :מפציצים
קלים מסוג "הנסון" ו 4-מטוסי סיור" ,פרצ'יילד".

גרנק יעקב (דב הבלונדיני)  -אחד המפקדים הנועזים והאמיצים בלח"י .הפך לאגדה
עוד בחייו ולסמל הגבורה .השתתף בפעולות נועזות רבות נגד הבריטים ומאוחר
יותר ,התגייס לצה"ל ועמד בראש פלוגה של קומנדו בגדוד , 59כבש את מבצר עיראק
סואידן והסתער על עוג'ה אל חפיר ,ושם מצא את מותו מצרור כדורים של המצרים .
פיקד על ההתקפה בשדה התעופה של סירקין.
כהן דב (שמשון)  -רב סמל בחיל הקומנדו הבריטי במלחמת העולם השנייה.
השתתף בקרבות באפריקה  ,בקרב על קרן (המבצר האיטלקי בחבש) גילב אומץ לב
ועורר התעלות אצל מחפקדיו הבריטיים ,התנדב לאצ"ל והשתתף בפעולות נועזות
עוד בטרם השתחרר מהצבא הבריטי .בין היתר ,פיקד על הפעולה של פיצץ המטוסים
בלוד ושימש מ פקד הפריצה לכלא עכו פעולה שבה נהרג תוך שהוא מגן עד רגעיו
האחרונים על הנמלטים מהכלא.
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 61שנה למערכה על יפו :הכושי עשה את שלו -
אך הוא מסרב ללכת
17.04.2009

בתום  61שנה למערכה על יפו רק מתי מעט
מלוחמי האצ"ל בחזית הקרבות שרדו ,וגם
הם נדחקו לשוליים .זירת הפעילות עברה
כולה ,בשלמותה ,אל במת ה נ ו א מ י ם,
ויחד עמה גם התהילה.
מנחם בגין ואליעזר סודיט

בדומה לאותו סרט צרפתי נושן ,ובו מסופר על עיירה בצרפת ,שהחליטה לארגן "ערב
זיכרון" לאחד מבניה ,שנפל בשדה הקרב .ובעוד הנואמים נושאים דברים נלהבים
לזכרו אל מול הקהל הנרגש ,מופיעה לפתע דמותו של "הגיבור" ,פוסעת לאטה מתוך
החשיכה לעבר הבמה ,לחרדתם של ראשי הקהילה ,שממהרים להסתירו מעיני
הנאספים ומפצירים בו לשוב ולהיעלם ,כדי לא לקלקל את "החגיגה"...

אליעזר שרון סודיט "-קבצן"
רשימת הנואמים ב"ערב הזיכרון" לנופלים בכיבוש יפו ,ביום חמישי 16 ,באפריל
 ,2449במוזיאון האצ"ל ע"ש "גידי" ,כוללת שורה של אישים חשובים ומכובדים .אך
גם לא שם אחד מהלוחמים ביפו .הללו נעלמו מהמפה ,כלא היו .תפקידם הסתיים עם
שוך הקרבות .את קציר התהילה הותירו לאחרים .על אחד מהם ,אליעזר שרון סודיט,
שכינויו "קבצן" ,ואלמלא תושייתו ואומץ לבו ,ספק אם ניתן היה להשלים את כיבושה
של יפו – יסופר להלן.
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האיש שהעז לומר "לא" לפקודת הנסיגה של בגין
בתום היומיים הראשונים של הקרבות ביפו  ,התברר כי החזית לא נפרצה והכוחות
הפורצים עמדו בפני קיר אטום .במצב-רוח עגום ואכול ספקות הגיע בגין למטה
הפעולה ,ובסוף ההתייעצות ממושכת הודיע על הפסקת ההסתערות.
" נחזיק בקו שכבשנו ונשאיר בו יחידת חלוץ חזקה לימים באים …" ,פסק.
ההחלטה נפלה ,משמעותה הממשית הייתה הפסקת ההתקפה.
"אולם בלילה ההוא קרה דבר משונה" ,כתב בגין ב"המרד" :בפעם הראשונה התמרדו
בי חיילי הארגון הצבאי הלאומי .הם פשוט מיאנו למלא את פקודת הנסיגה.
הראשון שהתמרד היה "קבצן" (אליעזר סודיט)" .אנחנו לא עוזבים !" הכריז באוזני
מפקד הפעולה ,גידי" .פניתי לגידי והודעתי לו ,שאינני מתכוון לבצע את הפקודה",
סיפר לי "קבצן"" :כבר קודם לכן ,הגעתי למסקנה ,שהדרך היחידה להתקדם היא על
ידי פיצוץ קירות הבתים והתקדמות מבית לבית ,לתדהמתי ,בדיוק אז הגיעה ההוראה
לסגת" ."....תן לי עוד לילה אחד וחומר נפץ" ,אמרתי לגידי" ,ואני כובש את מנשייה".
"כמעט וחיבקתיו מרוב שמחה ",סיפר כעבור זמן ,עמיחי פאגלין ,שמלכתחילה לא היה
שלם עם הוראת הנסיגה .עד מהרה התברר ,ש"קבצן" סחף עמו את רוב הלוחמים.
"מכל יחידה שאליה הגיעה פקודת הנסיגה ,נשמעה זעקה" :לא ,לא ,לא לסגת !" "על
דעת המפקדים והחיילים הוחלט לבטל את ההחלטה הקודמת !" הודיע בגין.
"גידי חזר מצויד באישור ובחומר נפץ" ,המשיך 'קבצן'" את סיפורו" :לא התמהמנו
והפעלנו אותו .לאחר הפיצוץ הדף אחד הבחורים שלי ,סלוניקאי בעל גוף חסון ,את
הקיר שנפרץ .עם ההתקדמות הפחתנו בכל פעם את כמות חומר הנפץ ,מחשש
שיאזל .לצד חוליות החבלה שלי פעלו גם חוליות חיפוי והסתערות ,שמתפקידן היה
לכבוש את העמדות שנהרסו .לאחר שפרצנו כמה קירות יצאנו אל הרחוב .אך משוריין
בריטי שהמטיר עלינו אש מנע את התקדמותנו .ביקשתי מהמפקדה שיספקו לנו שקי
חול ,היו שם חיילים קשישים שעמסו חול בשקים ,ואנו השלכנו אותם אל הכביש ויצרנו
כעין חומת מגן שבחיפויה צלחנו לעברו השני .המשכנו להתקדם מבית לבית בעזרת
מכושים ומקדחות ,תוך שאנו מפוצצים בתים גדולים ,כדי לחסום את מעבר השריון
הבריטי.
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שש עשרה שעות נמשכה ההסתערות ,תוך התנגדות בריטית וערבית עזה ואש תופת
הניתכת עלינו .בבוקר יום הקרבות הרביעי הייתה מנשייה מנותקת מכל עבריה,
והבריחה ההמונית החלה .בשארית חומר הנפץ שבידינו הורה לי גידי לפוצץ את
משטרת מנשייה ,כדי למנוע מהבריטים לחזור אליה .לאחר שביצעתי את הפקודה
ובניין המשטרה הפך לתל חרבות ,פניתי למסגד "חסן בק" שננטש ומצאתי בו ספר
תנ"ך מהמאה ה  ,15-כתוב בגותית גרמנית .רציתי לפוצץ את מסגד "חסן בק" שגרם
לנו צרות צרורות וממנו צלפו למרכז תל אביב ,אך לא נותר בידי חומר נפץ וגידי טען,
שממילא בגין לא היה מאשר לפוצץ את המסגד.
בהסכם שנחתם בין האצ"ל וה"הגנה" הועברה השליטה ביפו לידי ה"הגנה" וסוכם עם
הבריטים על הפסקת אש .שייקה ירקוני (בעלה של הזמרת יפה ירקוני) קיבל מידינו
את העמדות בשם ה"הגנה" ,וזו נכנסה ליפו כמעט בלי להפעיל את נשקה.
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הסוכן החשאי הבריטי שחדר לשורות ההגנה
פורסם בתאריך 49/42/2411

סוכנים חשאיים בריטיים שוגרו
לארץ ,על-פי הוראה ישירה מלונדון,
כדי לסייע לכוחות הערביים ולזרוע
דמורליזציה בקרב כוחות המגן של
היהודים אחד הסוכנים היה ג'ון
לינקווטר ,שאת מהלכיו תיעד יוחאי
בן-נון ,מפקד חיל הים.
אנשי ההגנה במלחמת הקוממיות .צילום :פרנק שרשל לע"מ

עם קבלת ההחלטה באו"ם על הקמת מדינה יהודית ,שאפו הבריטים שבארץ ישרור
תוהו-ובוהו .הם לא התכוונו לקיים את מה שהוחלט בעצרת האו"ם ואף הכריזו על כך
רשמית .נאמנים למדיניות שהוכתבה מלונדון  -הבריטים לא מנעו פעולות צבאיות של
הערבים ,ולעתים קרובות אף שיתפו פעולה עם כוחותיהם; בנוסף ,הם מסרו לידם
נקודות אסטרטגיות ,כגון :נבי יושע ,נגבה ,משטרת צפת ,שדה התעופה בלוד ,תחנות
רכבת ,מסילות ברזל ואת מצודת הקסטל.
הימצאותם של הבריטים בארץ בבסיסים שהיו במרכזי היישוב היהודי או לצידי
היישובים הביאו להמשך הפיקוח הבריטי על היישוב ,ובתוך כך הם ביצעו חיפושי נשק
אצל היהודים ומנעו את פעילותם של כוחות המגן העבריים.

המדיניות הבריטית בארץ ישראל ערב הפינוי
במהלך המאורעות ,עד ל 10-במאי ,היו חיילים בריטים מעורבים בכמה תקריות
בולטות :פיצוץ שלושה בתים במקור חיים ב 13-בפברואר; החרמת הנשק ב29-
בפברואר ממגיני בית החרושת היוצק ליד מקווה ישראל (בעקבות כך רצחו הערבים
עשרה מהמגינים והפועלים שהיו בו); הפעולות הקרביות נגד האצ"ל ביפו; נגד
הפלמ"ח בשייח' ג'ראח ועוד .בפברואר  1905החריפו עד מאוד היחסים עם הבריטים

324

בירושלים .בתחילת השנה ערקו כמה חיילים בריטים בעלי נטיות אנטישמיות מהצבא
וסייעו לערבים בפעולות חבלה נגד מטרות יהודיות; אחת מהן הייתה החדרת מכונית
תופת ב 1-בפברואר  1905לחזית בניין מערכת ה"פלסטין פוסט" .לפעולה זו סייעו
שני עריקים בריטים ,אדי בראון ,קצין משטרה לשעבר ,ופיטר מרסדן ,רב-טוראי בצבא
לשעבר .נזק רב נגרם לבניין ולבתים הסמוכים ,יותר מעשרים איש נפצעו ,ביניהם
כמה פצועים קשה .ב 22-בפברואר  1905שלוש מכוניות תופת נהוגות על-ידי שישה
אנשי צבא ומשטרה בריטיים התפוצצו ברחוב בן-יהודה בירושלים .ארבעה בניינים
באזור נהרסו כליל; חמישים ושתיים גוויות הוצאו מתחת לעיי המפולת ועוד כארבעים
איש נפצעו ושישה מתו מפצעיהם .בעוד שמעשי החבלה בירושלים יוחסו רשמית על-
ידי השלטון הבריטי אל "עריקים" משורות הצבא והמשטרה  -שוגרו לארץ סוכנים
חשאיים בריטים ,על-פי הוראות ישירות מלונדון ,כדי לסייע לכוחות הערבים ולזרוע
דמורליזציה בקרב כוחות המגן של היהודים .על מקרה אחד מעין זה ,פרשת ג'ון
לינקווטר הבריטי (קפיטן בדיביזיה האישית המוטסת  -הכומתות האדומות) מספר
יוחאי בן-נון (מפקד חיל הים לשעבר ,שפיקד לעת ההיא על פלוגת הנמל בחיפה);
להלן תמצית עדותו ,כפי שנרשמה בארכיון ההגנה בבית גולומב (את"ה :)145/29
"לינקווטר הופיע באורח מסתורי בחיפה (דרך חבורות העולם התחתון) וניסה
ליצור קשר עם "ההגנה" .הוסמכתי ע"י הש" י לקיים עמו קשר ולעודד אותו
ע"מ לעמוד על טיבו .נפגשתי אתו מספר פעמים והוא ניסה להסביר,
שהמוטיב שלו הוא אהבת ישראל והתנ"ך ,משהו מסוגו של אורד צ'רלס
וינגייט ...התייחסנו אליו בחשד רב ,אבל העמדנו אותו במספר מבחנים ,והוא
עמד בהם בכבוד .התחלנו מהקל וגמרנו בכבד ואת כל הדברים הוא ביצע
כראוי.
במבחן הראשון הטלנו עליו להקים (בעזרת סרג'נטים שעמדו לרשותו והיו
להם ,כנראה ,סמכויות בלתי מוגבלות) ,מחסום על כביש חיפה-נצרת ,לערוך
חיפושים באוטובוסים ערביים ולהחרים נשק שייתפס .הוא עמד בגשם
שלושה ימים ושלושה לילות ,ביצע את המשימה ברצינות רבה והביא לנו
שלל ,שהחרים באוטובוסים הערביים :מספר סטנים ,כמה טומיגנים ,אקדחים
ורימוני יד  .פעולה שנייה שהטלנו עליו הייתה לשדוד מכלית דלק גדולה של

325

חברת הנפט אי.פי.סי .שהובילה דלקים מנמל חיפה לאירביד שבירדן .לעניין
זה צורף אליו איש שלנו  -עוזי בנדר (מחופש במדי הדיביזיה המוטסת
ובדרגת סרג'נט) .הוצב מארב למשאית בכניסה לוואדי מילק ,נהגה הועבר
אל הג'יפ של קפיטן ג'ון לינקווטר ועוזי בנדר נטל את מקומו ליד ההגה ונהג
את המשאית הישר למעלה החמישה ,מקום שהצמא לדלק היה גדול.
(לצערנו ,לינקווטר שהיה כנראה טיפוס חסר מעצורים ורוצח מקצועי ,הוביל
את הנהג הערבי למעלה ואדי מילק ,הכניסו לוואדי נידח ,ריסס אותו
במחסנית שלמה של טומיגן וסיים את הפרשה בצורה "חלקה ומוגמרת" (לפי
דעתו) ,מה שהעלה את חמתנו ,כיוון שלא התכוונו ,שירחיק לכת עד כדי
כך ...אך נראה ,שכך ניסה להוכיח לנו את נאמנותו ...התרגיל הבא,
שביקשנו להעמידו בניסיון ,היה כרוך בסיכון אישי במידה הרבה יותר גדולה.
ידענו כתובתו המדויקת של מפקד הכוחות הערביים בעיר התחתית  -זה היה
בוואדי ניסנס .הוטל על לינקווטר לחסל אותו .ביחד אתו ערכנו את תוכנית
הפעולה ,והוא היה צריך לחדור בעזרת הקבוצה שלו אל לב לבו של המטה
הערבי בעיר התחתית ב"וואדי ניסנס" ,להרוג את מפקד הכוחות הערביים
בעיר התחתית ולהיסוג .צירפנו אליו איש ,שיזהה את אותו מפקד ערבי,
ולמטרה זו זימנו את "אבו-סחה" שהכירו אישית (יהודי מהמחלקה הערבית
של הפלמ"ח ,ששלט היטב בערבית ובמנהגי הערבים) .קשה לומר שהיה
דומה לאנ גלי חרף מדי הדיוויזיה המוטסת שעטה  -שחור ,ממושקף ,אך
אמיץ לב ממדרגה ראשונה .הוא נכנס עם החוליה הבריטית אל לוע הארי,
אל תוך מפקדת הכוחות הערבים בוואדי ניסנס ,ולפתע הם מצאו עצמם
מוקפים בכ 61-ערבים מזוינים ,שעמדו לבצע בהם לינץ ,רק בזכות זריזותו
וחלקת לשונו של אותו קפטן ג'ון לינקווטר הם הצליחו לצאת משם בחיים ,אך
בלי להוציא לפועל את המשימה .הפעולה האחרונה שהייתה צריכה להוות
גולת הכותרת ,שהטלנו עליו ,הייתה להשתלט על ספינה שהובילה מטען של
חומר נפץ ותחמושת לירדן ( האונייה עמדה לפרוק את מטענה בחיפה
ולהעבירו במשאיות בדרך היבשה לירדן) .עקבנו בדריכות אחר תנועתה של
האוניה ,אלא שזו שינתה פתאום את מסלולה ופרקה את מטענה בנמל
ביירות ...לעת ההיא החליטו הבריטים ,מסיבה זו או אחרת ,לסיים את
פעילותו של סוכנם בנמל חיפה והורו לו להתייצב למשימה אחרת
באלכסנדריה...
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נפרדנו ממנו ולא הוספתי לראותו אלא פעם אחת במסיבות מסתוריות ביותר:
בזמן פיצוץ מכונת התופת ברחוב הנמל ליד סולל בונה .הגעתי למקום
האירוע ,לאחר שפונה משם גרשון ריטוב שנפצע קשה מאותה ההתפוצצות.
מתוך תמרות העשן והאבק הגיח לפתע ג'יפ וקפיטן ג'ון לינקווטר נוהג בו
יחידי; חיוך שטני היה שפוך על פניו ...ניסיתי לעכב אותו ,לעצור בעדו ,אך
הוא נעלם בתוך ענן האבק ויותר לא ראיתיו".

"המסקנה הכללית שלי" ,מסכם יוחאי בן-נון" ,היא ,שלינקווטר נשלח לשתף פעולה
עם כוחות ההגנה ע"מ לעמוד מקרוב על כוחה בשטח ,על סוגי הנשק שברשותה ,על
רמתם המקצועית של מפקדיה ועל סדרי הכוחות .לכל אורך שיתוף הפעולה בינינו,
הוא ניסה למשוך אותנו לפעולה משותפת רצינית ,לדעתי ,מתוך מגמה ,להכיר
מפקדים בפעולה נרחבת ,כדי שיוכל למסור דוח מפורט לשולחיו על כוחה האמיתי של
'ההגנה' .עד היום הוא מהווה בעיניי חידה של מסתורין".
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מ ל ח מ ו ת
י ש ר א ל
התעשייה הצבאית במלחמת יום הכיפורים
פורסם בתאריך 11/49/2413

בימים אלה ,כשהתעשייה הצבאית הופכת בהדרגה
מנכס אסטרטגי לנטל כלכלי ,ועצם הישרדותה מוטל
בספק בשל ניהול כושל ויומרני של העומדים בראשה
מאז שנות ה 71-של המאה הקודמת – מן הראוי לזכור
ולהזכיר את תרומתה החיונית להישגיו של צה"ל
במערכות ישראל ,כולל במלחמת יום הכיפורים.

שיירות האספקה מהתעש הקדימו את הרכבת האווירית
מלחמת יום הכיפורים הפתיעה את התעשייה הצבאית בתקופת פעילות ממותנת עקב
הירידות המתמשכות בהזמנות של צה"ל ,והפכה על פיהן את כל הערכות הייצור
לאותה שנה .תוך ימים ספורים הצליח התעש להגדיל בכמה מונים את היקף
האספקה לגבי עשרות ומאות פריטים מתוצרתו ובהתאם לסדר העדיפויות שקבע
צה"ל – החל מתחמושת טנקים ,תחמושת ארטילרית ,פצצות אוויר – ועד לציוד אווירי
נתיק ,לטילי "גבריאל" ו"שפריר" ולרקטות .כבר בשעות הראשונות של המערכה,
בטרם יצא יום הכיפורים ,החלו גלגלי התעשיי ה הצבאית נעים בקצב גובר והולך ,וזמן
רב לפני שהחלה רכבת האספקה האווירית בטיסתה מארה"ב לישראל ,בשעות
הראשונות הקריטיות ביותר של המלחמה – כבר נראו שיירות אספקה ארוכות בדרכן
ממפעלי התעש אל עבר קווי החזית.

מחומר הדף לפגזים ועד לציוד נתיק למטוסים
אחד המוצרים הנדרשים ביותר באותה עת היה חומר הדף לפגזים ,שהוא בחינת
הדלק המניע את התחמושת הארטילרית .ואכן ,נושא זה שימש אחד החשובים
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במאמץ המלחמתי של התעש ,שהתבקש על-ידי צה"ל להעמיד מיד לרשותו את כל
המלאי המוכן של חומר הדף ולהכפיל את האספקה השוטפת פי חמישה ! כל זאת
חרף העובדה ,שכשלושים אחוז מעובדי התעש המקצועיים כבר גויסו בשעות
הראשונות של המלחמה.
הנה כי כן ,שעה שחיילי צה"ל ערכו את קרבות הבלימה הכבדים ניהלו עובדי הייצור
בתעש מרוץ מ טורף נגד הזמן ,כדי לספק יותר מוצרי לחימה לצה"ל – החל מרקטות
לחיל האוויר ועד לפגזים ארטילריים ולפצצות עומק לחיל הים .לא זו בלבד שהתעש
היווה במשך כל ימות הלחימה את אחד ממקורות האספקה המידיים של אמצעי
לחימה מכל הסוגים ,אלא גם סייע רבות בשיפוץ אבזרים וציוד נתיק למטוסי חיל
האוויר ,באמצעות מפעל תעש בירושלים ,מה שאפשר החזרתם המהירה לפעולה של
מטוסי קרב תוך כדי הלחימה .על תרומתו של מעל תעש בירושלים לחיל האוויר ניתן
היה לקרוא גם בביטאון החיל (גיליון קרב מס ,)11 .שציין ,בין היתר:
"מפעל מכאניקה זה של התעשיי ה הצבאית מייצר ציוד נתיק למטוסי חיל האוויר
וחלפים בתום החימוש ,ובנוסף מבצע המפעל שיפוצים יסודיים שוטפים בפריטי ציוד
אלה וכן מודיפיקציות …".כשפרצה מלחמת יום הכיפורים נמצאו במחסני התעש
מוצרים שונים שלא היו מיועדים למערכת הביטחון ,אלא הוזמנו על-ידי מדינות אחרות
במסגרת הייצוא .לדרישתו של צה"ל הם סופקו לו ללא דיחוי ,והוא הדין לגבי חומרי
גלם שהוזמנו בשעתם עבור היצוא וניתן היה להשתמש בהם לייצור מיידי עבור צה"ל.
מלחמת יום הכיפורים חזרה והוכיחה עד כמה חיוני עבור מערכת הביטחון ,שבידי
התעש יימצא דרך קבע מלאי חומרים אסטרטגיים (טנ"ט  ,פלדת חישול ,אלומיניום,
פליז וכדומה) ,אך יותר מכול הוכח עד כמה חיוני תפקידה של התעשייה הצבאית
בעתות חירום למדינה.
בשלושת שבועות המלחמה סיפקה התעשייה הצבאית ציוד ,נשק ותחמושת לצה"ל
במשקל כולל של כחמשת אלפים טון .תחמושת הטנקים והארטילריה לבדה הסתכמה
ברבבות פגזים ! בין המוצרים האחרים שסופקו בכמויות ניכרות ניתן למנות תחמושת
זעירה ,מיכלי דלק נתיקים ,רקטות ,קנים לטנקים ,יחידות הנעה לטילי "גבריאל"
ו"שפריר" ותחמושת לחיל הים .הייתה זו אספקת שיא שהוזרמה לצה"ל בפחות
חודש אחד ,באחת ה שעות הקריטיות ביותר בתולדותיה של מדינת ישראל.
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 65שנה למערכה על רמלה,
קרב הפתיחה נגד כוחות הלגיון הערבי
פורסם בתאריך 17/04/2013

במחצית מאי  , 0127עם הפינוי הבריטי מא"י
ישראל ופלישתם של צבאות מדינות ערב –
נכנסה מלחמת הקוממיות להילוך גבוה.
לבקשת מפקדת ההגנה קיבל על עצמו האצ"ל ,
בין יתר המשימות ,לפתוח בהתקפה על רמלה,
"כדי למשוך כוחות אויב מחזית לטרון".
התקיפות החלו ב 06-במאי ונמשכו עד ל00-
ביוני ,תחילתה של ההפוגה הראשונה .מוצבים
עברו בלי הרף מיד ליד וחמישים ואחד מאנשי האצ"ל נפלו בשערי העיר.
עדות אישית  -יוסף עברון

עד הכדור האחרון
השתתפתי בפעולה הראשונה ,שנפתחה ביום ראשון 16 ,במאי  1905בשעות
המוקדמות של אחה"צ ,כנספח במטה הפיקוד של המחלקה .המפקד היה אליעזר
זילבר (אבידור) מבנימינה .המחלקה מנתה  32איש והייתה מורכבת משלוש כיתות,
ולרשות כל כיתה מקלע ברן אחד 2 ,רובים ו 4-סטנים .כמות התחמושת הייתה
מצומצמת ביותר ( 244כדורים ל"ברן" 24 ,לרובה 04 ,לסטן ומספר רימונים).
התקדמנו בהסתר בינות לפרדסים עד למרחק של כמה עשרות מטרים מהבתים
הקיצוניים של רמלה.
בעדותו ב 11.9.1924-ב"ארכיון בית ז'בוטינסקי" מתאר אבידור את מהלך הפעולה :
"הביצורים של העיר רמלה ,שנתגלו אז לעינינו ,כללו עמדות 'קיפוד' ,מצוידות במכונות
ירייה ,וקצת לפניהן ,עמדות חפורות ריקות…הצלחתי להכניס כיתה אחת בהסתר
לתוך העמדות החפורות ,כיתה אחת התמקמה לאורך גבול הפרדס ,והכיתה
השלישית נשארה לאבטחה מאחורינו.. .כשחזרתי מעמדות המטרה להודיע באלחוט
למטה הפעולה ,כי גונדתי מוכנה לפעולה ,החלו יריות מצד שמאלנו…ואיבדנו את
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גורם ההפתעה… שתי הכיתות הקדמיות שלי פתחו ביריות חזקות ,והאויב השיב
באש עזה מעמדות ה'קיפוד'… שלושה צרורות פגעו בי תוך רבע שעה ,המשכתי
בפיקודי עד לפגיעה השלישית בראש ,וזו שיתקה את כושרי להמשיך לפקד ,והפיקוד
עבר לידי סגני ,אורי ,איש שוני…".
חוליית ה"עזרה הראשונה" ,שנשלחה מבאר יעקב לטפל באבידור ,עלתה על מארב
ושלושה מאנשיה נהרגו .בסופו של דבר ,הגיע אבידור בליווי אחד הבחורים לבאר
יעקב בכוחות עצמו.
גורלה של הכיתה הקיצונית ,שהוצבה לאורך גבול הפרדס היה טרגי :רק שלושה
מאנשיה הצליחו להתחמק .שאר השבעה ,ביניהם מפקד הכיתה" ,זאב" – נפלו
בקרב שניהלו עד לכדור האחרון.
בינתיים ,נמשכו חילופי יריות עזים בין אנשינו ,שהתחפרו על גבול הפרדס ,לבין חיילי
הלגיון מעמדות "הקיפוד"… אך בעוד הלגיון מחיש תגבורות ומעצים את האש –
התחמושת אצל אנשינו הלכה ואזלה .פתאום ,לתדהמתי ,נוכחתי שמקלע ה"ברן"
היחידי של הכיתה נדם כליל .זחלתי לעברו של המקלען" .יש לי מעצור בכלי…אני לא
מצליח להתגבר עליו…" ,הסביר .בלי לחשוב ,הדפתי אותו הצידה ,נטלתי את
המקלע ,ובפעולה מהירה הצלחתי לתקן את המעצור ושבתי ופתחתי באש .מדי פעם
שמקלען מס 2 .הושיט לי מחסנית טעונה ,היה גם מכריז על יתרת התחמושת
שברשותו" :שמונה מחסניות… שבע…שש… חמש…ארבע…" היה ברור ,שעוד
מספר דקות תאזל התחמושת כליל ולא נוכל לבלום עוד את הסתערותם של חיילי
הלגיון הערבים" .מדוע אינך דורש תגבורת ממטה הפעולה? " צעקתי לעבר סגנו של
אבידור ,שפיקד עתה על הפעולה .הוא הזדחל לעברי" :הם השיבו ,שאין להם
אפשרות… ,".אמר ..בינתיים ,הכריז מקלען מס 2 .על שתי המחסניות האחרונות .
"מדוע אינך פוקד על נסיגה ?" הקשיתי " :אינני יודע את הדרך…" ,השיב לי בלחש.
זינקתי ממקומי ,בלי להתחשב במטר היריות ,נטלתי את ה"ברן" על כתפי וצעקתי
לעברו של אורי " :אחריי !" פתחתי בריצה לעבר באר יעקב ,כשמאחוריי כל אנשי
הכיתה .אני רץ בין הפרדסים וחשש כבד מתגנב ללבי ,שמא יוצב לנו מארב בשטח
הפתוח ,המפריד בין פרדס אחד למשנהו .ואז יוכלו פשוט "לקצור" אותנו…
למזלנו ,נראה שהאויב הופתע מנסיגתנו המהירה ולא הספיק להתארגן למרדף,
וכך ,רטובים מזיעה ,נושמים ומתנשפים ,הגענו חזרה לבסיס בבאר יעקב.
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מבצע קדש – צילום תחת אש
פורסם בתאריך 13/04/2013

צלם 'במחנה' אברהם ורד ,שהתלווה לצנחנים בקרב הפתיחה על המתלה וזכה
בעיטור מופת על צילום תחת אש מאשים :כל אותה הצנחה בדרך שבוצעה
הייתה כישלון מכאיב וצורב של אריאל שרון

מ ע ר כ ת ס י נ י – מלחמה הידועה גם בשם "מבצע קדש" או "מבצע סיני" –
נתונה עד היום בוויכוח ,אם הייתה זו "מלחמת אין ברירה" או "מלחמת מנע" .שמעון
פרס ,כיום נשיא המדינה ,,שהיה מיוזמיה ומאדריכליה המרכזיים של אותה מערכה
עדיין סבור ,שמבחינתה של ישראל הייתה זו מלחמה של אין ברירה" .באותן מסיבות
ובאותם תנאים הייתי חוזר ופועל גם כיום באותו אופן" ,אמר לי ביוני  1956בלשכתו
בירושלים ,כראש ממשלת ישראל ,והוסיף" :בעקבות אותו מבצע נכנסו בסופו של
דבר האמריקנים למחויבות ,שהביאה את ארה"ב למצב של איזון במזרח התיכון
ונתנה לה את האושיות המדיניות ליחסה כלפי מלחמת ששת הימים" .ויש גם
הסוברים אחרת ,ביניהם פרופ' שמעון שמיר  -שגריר ישראל לשעבר במצרים ובירדן
וראש המכון לדיפלומטיה ושיתוף פעולה אזורי באוניברסיטת ת"א  -הטוען" ,הייתה זו
מלחמת ברירה מובהקת ,מלחמה עם מטרות מדיניות – תוצאה של מחשבה
אסטרטגית שהתפתחה בשנים שקדמו לכך" (הראיונות המלאים בנידון עם שני
האישים בספרו של כותב המאמר" ,סואץ  – 26מבט חדש" הוצאת "מודן).
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קרב הדמים על המתלה

שלב הפתיחה של מערכת סיני היה ב 29-באוקטובר  ,1926בשעת דמדומים,
בהצנחת גדוד בפיקודו של רפאל איתן (רפול) ליד מעבר המתלה; למחרת ,ב34-
באוקטובר לפנות בוקר ,הוזנק הכוח העיקרי של חטיבת הצנחנים ,כדי להתחבר עם
היחידה שצנחה במתלה .כוחות צה"ל העיקריים עדיין המתינו על הגבול למתן פקודת
ההסתערות עם כיבוש המתלה .ב 31-באוקטובר  1926נכנסה חטיבת הצנחנים
לקרב הדמים הקשה והעקוב מדם באזור המתלה ,ובו נהרגו  35חיילים ישראליים וכ-
 264חיילים מצרים.
באות בוקר של יום רביעי ,עם עלות השמש ,החלו הלוחמים בניקוי הנשק ובהכנות
לקראת ההסתערות על המתלה .את הרגע הזה הנציח צלם עיתון "במחנה" ,אברהם
ורד ,שהתלווה אל לוחמי חטיבת הצנחנים ,ועל בסיס תמונה זו עוצבה מאוחר יותר
המדליה ,לציון יובל שנים לצניחה ולקרב המתלה  -מדליה שהוענקה ,בין היתר,
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לאברהם ורד (ב 1962-הוא זוכה בעיטור המופת על עבודת צילום אחרת בשליחות
"במחנה" ,הפעם תחת אש ,בכיבוש נוקייב) 21 .שנה לאחר האירוע ,עדיין מראות
הדמים של הקרב על המתלה חיים בזיכרונו של אברהם ורד ,כאילו התרחשו רק
אתמול ,והוא מטיח האשמות כבדות באריק שרון ,שפיקד על אותה פעולה ורואה בו
את האחראי העיקרי לאותו הרג של עשרות בחורים ,ממיטב הלוחמים ,שניתן היה,
לדעתו ,להימנע ממנו אילו פעל שרון על פי הנחיות הפיקוד.

הייתי שם בגיהינום התופת
"כן הייתי שם" ,הוא נאנח" ,באותו הגיהינום ,ו עד היום אינני יכול לשכוח את המראת
הקשים של החברים ההרוגים .כל אותה הצנחה ,בדרך שבוצעה ,הייתה כישלון אחד
מכאיב ,ומי שאשם בכך יותר מכול הוא לא אחר מאשר אריק שרון ,שפיקד על
הפעולה".
"צילומי אוויר מוקדמים" ,הוא ממשיך" ,הראו מחנה אוהלים בתוך מעבר המתלה,
והללו נחשבו בטעות למחנה צבאי ( בסופו של דבר התברר שהיה זה מחנה של
עבודות ציבוריות) .עקב כך ,הצניחו את חטיבת הצנחנים  594בכניסה למעבר
המתלה – ולא בתוככי המעבר כמתוכנן .זאת הייתה השגיאה הראשונה :אילו הצניחו
את הכוח כמתוכנן ,בתוך המתלה ,היו מונעים מהמצרים לפרוס שם כוח ולהתבצר
משני צדי המעבר.
למחרת הגעתי למקום עם יחידת תגבורת של צנחנים ,כדי להתחבר עם הכוח
הראשוני .בהמשך צרפו למשימה גם חיילים משייטת  ,13ואני ביניהם.
למקום הגיע מטוס "פייפר" עם גנדי ,רחבעם זאבי ז"ל .הוא שימש כקצין קישור והודיע
מפורשות לאריק שרון ,שמותר לו להכניס סיור קטן קל תנועה ,כדי לבדוק אם המעבר
"נקי" מכוחות אויב .אריק התעלם מההוראה של הפיקוד והכניס כמעט את כל
החטיבה אל תוך המעבר ,בלי לטרוח ולבדוק ,אם ישנם שם חיילים מצרים .הייתה זו
טעות פטלית ,כיוון שהמצרים התבצרו שם במשך הלילה ותפסו עמדות בכוכים משני
צדי המעבר ,כשהם מצוידים בנשק רב ובמכונות ירייה כבדות.ואיש מאתנו לא ידע על
כך דבר .וכשנקלענו אל תוך התופת ,היינו חסרי אונים ,שימשנו מטרות חיות בתוך
הוואדי ,כשהמצרים יורים עלינו מתוך הכוכים שהתבצרו בהם.
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אם יצאתי משם חי זה רק בנס .במכת האש הראשונה נפלו  35מטובי הלוחמים ,ללא
כל טעם ,אך ורק משום שאריק שרון מיהר לחצות את המעבר לעבר תעלת סואץ לפני
אברהם יפה בחטיבה  ,9מה שעלה בחייהם של  35בחורים ועשרות רבות של
פצועים .הייתי שם וראיתי במו עיניי ,איך קטלו אותם לאור היום .וכשנחלצנו סוף סוף
מאותה מלכודת אש ,לאחר קרב גבורה של יחידה אחרת שטיהרה את שני צדי
המעבר בקרב פנים אל פנים וחיסלה  244-חיילים מצרים – מצאתי עצמי על זחל"ם
מלא בגוויות של צנחנים ,שנפלו באותה מלכודת אש מיותרת בקרב על המתלה".
עד כאן עדותו החיה של אברהם ורד ,צלם "במחנה" ,שנלווה לצנחנים בקרב על
המתלה והיה עד ראייה למה שהתרחש בשדה הקטל .בעקבות אותו מחדל הוטל על
האלוף חיים לסקוב לחקור את נסיבות הקרב ,ואריאל שרון נקרא לשר הביטחון דאז,
דוד בן גוריון ,למתן הסברים .קרב המתלה הוליד פולמוס לוהט בצמרת צה"ל ,כאשר
הרמטכ"ל דאז,משה דיין ,מאשים את מפקד הצנחנים ,אריאל שרון ,בהפרת פקודה
ובהסבת סיור להתקפה רבתי .והפולמוס עדיין לא שכך.
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צוין בשבעה ימים ,ידיעות אחרונות 13.0.2413
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 04שניות למוות
14/49/2449

מכל חילות הצבא  -המחיצה שבין החיים למוות בחיל האוויר היא המדהימה ביותר.
המעבר מצדו האזרחי השליו של המתרס אל חזית המוות בשחקים נאמד ברגעים,
לעתים אף בשניות .הוא כה מהיר עד כי תודעתנו ממאנת לקלטו ברגע התרחשותו
▪ ▪ ▪
במלחמת ששת הימים נלוויתי ככתב צבאי אל טייסינו .הייתי בבסיס אווירי בדרום
שעה שצלצל הפעמון האדום שבישר את פתיחתה של המערכה .הטייסים עדיין הסבו
ליד שולחן ארוחת הבוקר ,ולפני שהמחשבה החלה תופסת את המתרחש ,בעוד
הפעמון האדום ממשיך לצלצל  -כבר נמצאו ראשוני הבחורים באוויר ,שקטים,
בוטחים ,מהירים מאוד .קומץ קטן של טייסים נועזים ,ששינו תוך שעות את מערך
הכוחות במזרח התיכון.
עדיין מצטיירת לפניי דמותו החסונה והמחייכת של אחד מהם ,רס"ן אריה ,שעה קלה
לפני מתן האות להתקפה על הרמה הסורית ,כשהוא שח לי בהתרגשות" :זוהי חוויה
עמוקה מאין כמוה לטוס מעל יריחו ,בית לחם ,חברון ועזה מימות הפלישתים ...אני
עצמי לא ידעתי ,אלו סנטימנטים עמוקים מקשרים אותי לאתרים ההיסטוריים של
העם היהודי ...רצוני ,שילדיי ילמדו על ארץ ישראל לא רק מספרים ,אלא בדרך
ממשית ,שיוכלו גם לבקר במקומות שהעם היהודי ישב בהם ,לחם עליהם ופיתח
אותם לפני דורות רבים .גם אני עצמי רוצה לבקר שם לאחר המלחמה...".
עודו מדבר ,נקרא למשימה מעל לרמה הסורית .כעבור שעה קלה ,בעוד מחצית ספל
הקפה שממנה לגם עדיין ניצבת על השולחן ,הודיעו רשמית על התרסקות מטוסו
מפגיעת טיל.

השניות הדרמטיות במרוץ אל המוות
המטוס של אסף רמון החל בנפילה כשהיה בגובה של כ 15-אלף רגל ,כ6,444-
מטרים מעל פני הקרקע ובמהירות של כ 044-קשר .הטייס הוותיק שהתלווה לתרגיל
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הספיק להזהיר" :שים לב לגובה" ,אך לא זכה למענה .בתוך  24עד  02שניות המטוס
פגע בקרקע בעוצמה רבה ועלה בלהבות.
מה בדיוק אירע באותן שניות קריטיות ,שבין האזהרה להתרסקות :האם רמון התעלף
ואיבד את כושר ההיגוי בעת טיסה במהירות גבוהה ובתנאים של קרוב ל 9-ג'י? האם
מדובר בעילפון חלקי" ,בלק־אאוט" או בתסמונת ורטיגו? כיוון שלא נותרו עדים חיים
לתאונה  -אין כל ודאות ,שהסיבה האמיתית תתבהר אי-פעם לאשורה ,אך מעבר
לגורם הטכני שהביא להתרסקות המטוס  -מה עבר על הטייס באותן שניות דרמטיות
של המירוץ אל המוות? האם הוא חש בחוויה הטראומתית של סכנת המוות והשלים
עימה ?
טימותי פריס ,בספרו "מעבר לגבול התודעה )" (The mind's skyמקדיש פרק שלם
לתופעה הקרויה "חוויה קרובה למוות" (חק"ם) המבוסס על עדויותיהם של ניצולים,
שדופק לבם ונשימתם נפסקו  -והוחיו שוב .הנימה החוזרת בפי כולם הייתה" :הרגש
הרווח הוא התרוממות הרוח" .טימותי פריס מספר ,בין היתר ,על מחקר מעמיק
בנקודה זו ,שערך בשלהי המאה התשע-עשרה ,אלברט היים ,פרופסור לגיאולוגיה
בציריך ומטפס הרים ,שחווה בעצמו את התופעה ,שעה שנפל מקרחון אלפיני מגובה
של  1,544מטר " :ראיתי את כל חיי מתרחשים בתמונות רבות ,כמו על במה במרחק
ממני" ,סיפר " :ראיתי עצמי כדמות הראשית בהופעה ,הכול שינה צורה ,כאילו תחת
אור שמימי ,והכול היה יפהפה  -ללא יגון ,ללא ח רדה וללא כאב...".תיאורו של אלברט
היים דומה מאוד לדוחות בני זמננו על "חוויות קרובות למוות"" :תחושת אופוריה
ושלווה ,ראיית העבר החולף ביעף לנגד העיניים וחזון של אור גדול ...אף שמץ של
ייאוש ,גם לא כאב אלא רצינות נינוחה ,השלמה עמוקה ושלווה גואלת...".
מדוע המוו ת אינו כואב בדרך כלל " ? -כשהמשחק מגיע לסיומו ,כשאין דרך חזרה,
יש לשער שהכאב יפסיק לפעול ,והמנגנונים המיועדים לכך מדויקים ומהירים
להפליא ,"...מנסה תומס לואיס להשיב על השאלה ,בספרו "המדוזה והשבלול".
את התשובה המוחלטת ספק אם נקבל אי-פעם ,כיוון שאלה שחצו את הסף אל המוות
לא שבו לספר על כך.
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מלחמת ששת הימים ,הניצחון המוחץ שהוחמץ
המצביאים הישראליים אשר רשמו דף מזהיר בשדה הקרב פישלו לכל אורך
החזית המדינית
משה דיין ,עזר ויצמן ,יצחק רבין ואריאל שרון
היו מאדריכלי "מלחמת ששת הימים" .הם היו
ראשוני המוותרים על כל הישגיה של ישראל
באותה מערכה והגיעו לעמדות מפתח
שלטוניות .כל אחד בתורו המריץ לעוד נסיגות
טריטוריאליות משטחה של ארץ ישראל,
ותמורת שלום מדומה.

משה דיין ,עזר ויצמן ,יצחק רבין ואריאל שרון מאדריכלי "מלחמת ששת הימים" ,היו
ראשוני המוותרים על כל הישגיה של ישראל באותה מערכה והגיעו לעמדות מפתח
שלטוניות
הגנרלים :משה דיין ,עזר ויצמן ואריאל שרון הם אלה שהאיצו במנחם בגין (חסר
הניסיון הפוליטי) להחזיר למצרים את כל שטחי סיני עד לגרגיר האחרון (כיום ,אין זה
עוד סוד שאנואר סאדאת היה נכון להתפשר גם על פחות מכך) .הגדיל לעשות אריאל
שרון ביצירת תקדים של עקירת יישובים יהודיים ,מעשה ששום ממשלה בראשותה
של מפא"י לא העזה אי פעם להעלותו על דעתה.
ב 12-באוקטובר  2443היה זה יצחק רבין שחתם על הסכם אוסלו בהשראתם של
שמעון פרס ויוסי ביילין ,הסכם שהציל את יאסר עראפת שהיה שרוי אז בשפל
המדרגה ,הסכם שפתח את שערי הארץ בפני אש"ף וראשי כנופיות המרצחים תוך
ויתור על כל חבלי יהודה ושומרון ועזה.
אריאל שרון שגילה התנגדות נמרצת להסכם ג'נבה (כל עוד הדבר השתלם לו
מבחינה פוליטית) ,היה גם הראשון לביצועו בפועל .באוגוסט  ,2442חרף כל
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המחאות ,החל בפינוי מחודש של יישובים יהודיים פורחים בגוש קטיף וב11-
בספטמבר  2442נסוג צה"ל מכל חבל עזה וכנופיות אש"ף חגגו על חורבות הריסות
היישובים.
הנה כי כן ,מצביאי "מלחמת ששת הימים" היו הראשונים למחוק את הישגיה של
אותה מלחמה ולשלול את זכותו של העם בישראל על אדמתו ההיסטורית.

מעולם לא הייתה מדינה עצמאית בשם פלסטין
בהקשר זה מן הראוי לצטט מתוך מאמרה מה 22-במאי  2444של מלאני פיליפס,
עיתונאית וסופרת ,בעלת טור ב"דיילי מייל" שכתבה ,בין היתר ,בהתייחסה למלחמת
ששת הימים ולזכותם של היהודים על ארץ ישראל" :ישראל שימשה כמדינת הלאום
של היהודים מאות שנים בטרם השתלטו עליה הערבים בכוח הזרוע .נוכחות יהודית
רצופה נותרה בירושלים ובערים אחרות ,ובכמה מהן היה קיים אפילו רוב יהודי.
ישראל מחזיקה בשטח בצורה חוקית ולגיטימית כתוצאה ממהלך שנקטה להגנה
עצמית ,לאחר שהוכרזה עליה מלחמה תוקפנית ב .1964-התפיסה על פיה לישראל
לא היה כל מעמד בשטח הנדון עד לשנת  1964היא שקרית לחלוטין .הפלסטינאים
מעולם לא שלטו בגדה המערבית .לאחר מלחמת ההשמדה שניהלו הערבים נגד
ישראל הצעירה ,מיד לאחר הקמתה ,יהודה ושומרון – כפי שכונו אז – נכבשו בצורה
בלתי חוקית בידי ירדן.
העובדה היא שמעולם לא הייתה מדינה עצמאית בשם פלסטין .יהודה כונתה
פלשתינה ,כשהרומאים כבשו אותה וביקשו למחוק כל זיקה היסטורית של היהודים
אל הארץ .השלטון הערבי על הארץ נמשך פחות ממאה שנה ,וביתר התקופה שלטו
המוסלמים ,בעיקר הטורקים ,והמשטר העותומאני הגיע לקיצו במלחמת העולם
הראשונה .א פילו בתקופת המנדט הבריטי ערביי הארץ לא ראו עצמם כיחידה
לאומית ,ב 1934-טענה "ועדת פיל" ,שפלשתינה מהווה חלק מסוריה והייתה זו טעות
לנתקה ממנה… האוכלוסייה הערבית עדיין הייתה דלה ביותר ,והיא גדלה בעקבות
העלייה היהודית שהפריחה את הארץ ,ביותר ממאה ועשרים אחוז ,בין השנים 1922
ל .1904-במלאות  04שנה למלחמת ששת הימים שבעקבותיה נשמעו טענות על
כיבוש לא לגיטימי של שטחי ארץ ישראל ,חשוב שאנשים יפנימו שהטיעון הישראלי
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הבסיסי מושתת על הצדק ,והניסיון להציג את הנושא בצורה מעוותת הוא בלתי צודק
לחלוטין ,והנוכחות היהודית בשטחים אלה היא לגיטימית וצודקת".

יומו הגדול של חיל האוויר הישראלי
ה 2-ביוני  ,1964היום בו פרצה מלחמת ששת הימים ,הינו תאריך היסטורי שניתן
להשוותו בחשיבותו ל 12-במאי  ,1905היום בו הוכרז על הקמתה של המדינה .כפי
שאירע  19שנים קודם לכן ,התלכדו גם הפעם כל מדינות ערב באזור ובראשם
מצרים ,כדי לשים קץ לישות הציונית ולבית הלאומי של היהודים בארץ ישראל.
באותם רגעים היסטוריים בלתי נשכחים ניתן היה לדמות את צה"ל למכבש קפיצי ענק
שהשתחרר בבת אחת ומעך את כל העומד על דרכו .צבא ההגנה לישראל השלים,
תוך שעות ,את מה שלא הצליחו מדינות אדירות ,כבריטניה וצרפת ,לעשות במשך
שבועות במלחמת סואץ  .1926הוא חשף את רודאן מצרים דאז ,גמאל עבד אל
נאצר ,בדמותו האמיתית :טיראן מנופח ורברבן שעיקר כוחו בלשונו בלבד .תופעה
שאינה זרה בחלק זה של העולם ,ובמזרח התיכון – וחוזרת על עצמה פעם אחר פעם
(את תפקיד התורן ,לאחר תלייתו של סדאם חוסיין ,ממלא כיום בקנאות נשיאה של
איראן).
במלחמת בזק בת שישה ימי ,שהכתה בתדהמה את העולם המערבי המזרחי כאחד,
הביס צה"ל את צבאותיהן של ארבע מדינות ערביות ,הגיע לגדות הירדן ולתעלת
סואץ ועד לשערי דמשק .הייתה זו שעתו הגדולה של צבא ההגנה לישראל על כל
חילותיו .אולם מעל לכל הייתה זו שעתם הגדולה של טייסי חיל האוויר הישראלי.
נלוויתי אל טייסינו במשימותיהם ככתב צבאי בחיל האוויר .הייתי עימם ברגעיהם
הגדולים ,שעה שהמריאו לקרב .הם ידעו שהם לוחמים על המשך קיומה של מדינת
ישראל ,והכרה זו ליוותה אותם לכל אורך המסלול .כל אחד מהם ידע שגיחתו עלולה
להיות האחרונה ,אולם מורא לא היה בליבם .הם היו שקטים ונחושים למלא את
משימתם עד תום .בפחות משלוש שעות הצליחו להשמיד שלוש מאות וחמישים
מטוסים מצריים .בטרם ירד ערב היה כל המרחב האווירי של המזרח התיכון ,מהיאור
ועד לחידקל ,בשליטתו המוחלטת של חיל האוויר הישראלי.
ארבע מאות ועשרה מטוסי אויב הפכו באותו יום לגרוטאות מפויחות .מדורות ענק
ופטריות עשן שהתאבכו אל על מראס-בנאס ,הרחק בדרום ועד אל עריס ומסורה
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בצפון .מקהיר ,תעלת סואץ ולכל אורך הנילוס ,עד לרדקה שממול מצרי טיראן ,ציינו
א ת מקומם של עשרים וחמישה שדות תעופה של המצרים או ליתר דיוק את מה
ששרד מהם .במשך ששת ימי המערכה חוסלו למעלה מארבע מאות וחמישים מטוסי
אויב ,כולל מטוסי קרב סוריים.
ביום זה ,מלפני ארבעים שנה ,טייסי חיל האוויר הישראלי הפכו לאגדה חיה .לא רק
במזרח התיכון ,אלא ברחבי העולם.
ואירעו גם ניסים והם רבים מאוד .היו שהצליחו לחזור לבסיס כשמנוע אחד בלבד
פועל והשני פגוע .אחר הגיע עם נקבים במערכת ההיגוי והיו שהמשיכו במשימתם גם
לאחר שנפגעו

על הניסים ועל הנפלאות
ובמלחמה כמו במלחמה אין חברות ביטוח על החיים .ויותר מכל חילות צה"ל חייו של
טייס קרבי תלויים על חוט השערה .המעבר מהחיים אל המוות בא בחטף ללא כל
התראה מוקדמת .רגע אחד אתה מיסב עם הטייס על כוס קפה ושומע על מעלליו
מלפני שעה קלה והוא כולו רענן ותוסס ומלא רוח חיים ,ובמשנהו הוא מושיט לך ידו
בחיוך ,מפליט "להתראות" וממריא למשימה הבאה .לא חולפות מספר דקות ואתה
מתבשר שמטוסו נפגע והוא לא ישוב עוד… והכיסא שעליו ישב זה עתה ממולך ,לא
הספיק עוד להתקרר…
ואירעו גם ניסים והם רבים מאוד .היו שהצליחו לחזור לבסיס כשמנוע אחד בלבד
פועל והשני פגוע .אחר הגיע עם נקבים במערכת ההיגוי והיו שהמשיכו במשימתם גם
לאחר שנפגעו .אחד הטייסים נפגע בהגיים ,תוך כדי פעולה נגד כוחות השריון
הירדניים .כל טייס בעולם היה מנסה באותו רגע להימלט ולחזור לבסיס ,אלא שהוא
לא העלה אפילו מחשבה כזו על דעתו .הוא המשיך במשימתו עד תומה ורק לאחר
מכן ,הצליח בתמרונים מזהירים להגיע בשלום לבסיסו .סן מ .נמצא ביום רביעי מול
ריכוז גדול של טנקים כלי רכב ירדניים שהתגוננו באש נגד מטוסים חזקה" .לפתע",
הוא מספר " ,שמעתי התפוצצות חזקה ולא ידעתי מה אירע .ידעתי שנפגעתי ,אך לא
איבדתי את השליטה .אחד הכדורים פגע ברקטה ,אך לא במטען חומר הנפץ .הוא
נקב בה חור .כדור שני פגע במפת האזור ומשם המשיך וחדר לכתפי הימנית .לאחר
ההלם הראשון התאוששתי והמשכתי במשימה .רוקנתי את מטעני כמתוכנן בריכוזי
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השריון ,וכפי שאתה רואה ,סיים בחיוך ,אני עדיין כאן !" .הבחורים מקיפים את סגן מ.
ומבקשים לראות שוב את המפה .שחור גדול מסומן בה בדיוק במרכז העגול המצויר
בדיו ומסמן את המטרה.

והיו שלא זכו לחזור ממשימתם ואת מורשתם הנחילו לצאצאיהם
"יש לנו תחושה שאנו לוחמים הפעם על אדמתנו ההיסטורית" ,שח לי בהתרגשות רב
סרן אריה" :כל אחד' מאיתנו מרגיש שייכות עמוקה ליעדים אשר פעלנו בהם .זוהי
חוויה מאין כמוה לטוס מעל ליריחו ,לבית לחם ,לחברון ולעזה התנכית .לפני למעלה
מאלפיים שנה כבש יהושע את יריחו – והנה עתה נפלה בידינו הזכות לעשות זאת
בשנייה .אני נרגש ,ואינני מתבייש בכך .אני עצמי לא ידעתי אילו סנטימנטים מקשרים
אותי לאתרים ההיסטוריים של העם היהודי .תולדות עמנו מלפני מאות שנים קמו שב
לתחייה לנגד עיניי .אני מאושר שהגעתי לכך .רצוני שילדיי ילמדו על ארץ ישראל לא
רק מהספרים אלא בדרך ממשית יותר ,שיבקרו במקומות ובאתרים שהעם היהודי
התיישב בהם ,לחם עליהם ופיתח אותם לפני דורות רבים .גם אני רוצה לבקר שם
לאחר המלחמה .".. .רב סרן אריה אורבך לא זכה לבקר במקומות אלה לאחר
המלחמה .למחרת הוא לא חזר עוד מגיחתו ברמת הגולן .הוא נפל שם .הוא גילה
עמדת קטיושה סורית שלא הייתה מסומנת במטרה וביקש רשות לחסלה .תוך כדי
צלילה נפגע מטוסו באש נ"מ ועלה בלהבות .עדיין רואה אני ,כעבור ארבעים שנה ,את
דמותו החסונה והמחייכת ודבריו מצלצלים באוזניי" :רצוני שילדיי יבקרו במקומות
אלה וילמדו על ארץ ישראל ,לא רק מספרים…".
מה קטונו כולנו מול הקורבן הגדול של אלה אשר תרמו את עלומיהם ואת חייהם ,כדי
להגשים מחדש את חלום שיבתו של עם ישראל לאדמתו .הארץ הזו לא ניתנה לנו
במתנה .דורות על דורות שופכים מיטב בניו של העם היהודי את דמם למענה .על
העולם לדעת ולזכור זאת ,אך חשוב מכך הוא שאנחנו נזכור זאת.
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בששת הימים :בכורה לפצצת פיצוח המסלולים

הטייסים קצרו את תהילת ריסוק חילות
האוויר של צבאות ערב במלחמת ששת
הימים ,אך תרומה מכרעת הייתה למייצרי
האמל"ח שעבדו סביב השעון.

פצצת פיצוח המסלולים (פפ"ם)
פרסום ראשון45/46/45 :

שמעון כהן
בשבוע האחרון צוין מלאת  20שנים למלחמת ששת הימים ,המלחמה בה בפחות
משלוש שעות הושמדו שלוש מאות וחמישים מטוסים מצריים .בטרם הגיע ערב ,היה
כל המרחב האווירי של המזרח התיכון ,מהיאור ועד לחידקל ,בשליטתו המוחלטת של
חיל האוויר הישראלי .ארבע מאות ועשרה מטוסי אויב הפכו באותו יום לגרוטאות
מפויחות .תרומה ניכרת ומכרעת להישג המזהיר הייתה לתעשייה הצבאית ,אלה
שנותרים מאחור ומותירים את הילת המנצחים לטייסים ולוחמי החי"ר והשריון.
העיתונאי יוסף עברון ,ששימש בעבר כדובר התעשייה הצבאית ,מבקש לעשות מעט
צדק היסטורי עם האנשים שמאחורי המכונות .
מדורות ענק ופטריות עשן ,מראס -בנאס בדרום ועד אל עריס ומסורה בצפון ,מתעלת
סואץ ועד לרדקה שממול למצרי טיראן – ציינו את מקומם של עשרים וחמישה שדות
תעופה של האויב ,או ליתר דיוק ,את מה ששרד מהם .לא עברו שעות רבות ואודים
עשנים סימנו את בסיסי חילות האוויר של מצרים ,סוריה ,ירדן ואחד משדות התעופה
העיראקיים שפעל נגדנו" .נלוויתי אל טייסינו ככתב צבאי וראיתי את פניהם ברגעיהם
הגדולים .הם היו ונותרו אמיצים ורגועים ,מורא לא היה בלבם – אף כי ידעו ,שכל
אחת מגיחותיהם עלולה להיות האחרונה" ,אומר העיתונאי יוסף עברון המוסיף כי
"טייסי חיל האוויר הפכו לאגדה חיה ,ובצדק .לא רק במזרח התיכון אלא גם ברחבי
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העולם .אולם בסערת הקרב ובלהט הניצחון נשכח שותף סמוי ,שתרם רבות לאותו
ניצחון מוחץ של צה"ל ובמיוחד של חיל האוויר  -התעשייה הביטחונית של ישראל -
תעש ,תע"א (תעשייה אווירית) ורפאל – התרומה המשמעותית ביותר הייתה של
"התעשייה הצבאית בישראל" .קובע עברון .
מספר עברון על התשומה הנשכחת של 'תעש'" :רבים משדות התעופה של האויב
הוצאו מכלל שימוש עוד בשעות הראשונות של המלחמה ,באמצעות הפפ"ם (פצצת
פיצוח מסלולים) .היה זה פרי פיתוח וייצור של המעבדה המרכזית בתעש .למטוסי
האויב שהמריאו והצליחו לשרוד לא היה לאן לשוב ...היה זה שימוש הבכורה העולמי
בסוג זה של פצצות והוא זכה לפרסום רב בתום מלחמת ששת הימים ".
יוזם הפיתוח ,אברהם מקוב ז"ל ,שעמד אז בראש המעבדה המרכזית למחקר ופיתוח
של התעש ,זכה על כך בשנת ( 1969בשנית) ל"פרס ביטחון ישראל" .הפיתוח עצמו
נמשך מספר שנים ,הסתיים חודשים אחדים לפני המלחמה ונכנס מיד לייצור שוטף
ולאספקה לצה"ל .בפרוץ המלחמה כבר הייתה בידי חיל האוויר כמות מוגבלת של
פצצות פפ"ם" ,כמאתיים במספר ,והוא עשה בהן שימוש יעיל ומידי" ,מספר עברון .
על חלקו של התעש בהכנות למלחמה סיפר בשעתו המנכ"ל ,יצחק עירוני ז"ל" :את
ההודעה על מצב הכוננות קיבלתי טלפונית ב 16-במאי ,1964למחרת מצעד צה"ל
בירושלים .מעברו השני של הקו נמצא ראש אג"א (אגף אפסנאות) ,אשר הסביר לי
את המצב וביקש לקיים עמי שיחה אישית ובה הציג לפני את דרישותיו הדחופות של
צה"ל ,ביבשה ובאוויר .בראש ובראשונה נתבקשנו למסור את כל המוצרים המוגמרים,
תוך הקפאה מידית של היצוא לחו"ל .למחרת כבר קיבל לידו הצבא את כל כמויות
ה"עוזים" שנמצאו ברשותנו וכן את הרובים ,הרימונים ומוצרי החימוש האחרים" .חיל
האוויר דרש להעביר לרשותו מיד את כל מכלי הדלק הנתיקים שהיו מועדים ליצוא.
נושא זה שימש מקור דאגה לחיל האוויר .הדבר החל בהופעתם של מספר "מיגים"
מעל לאזור הנגב ובניסיון ליירטם .כתוצאה מכך ,הטילו מטוסינו באותו יום כ24-
מכלים .מפקדת חיל האוויר חששה שבקצב הזה תיווצר עד מהרה בעיה של מחסור
במכלים נתיקים .התעש התבקש אפוא להתארגן במהירות לייצור מוגבר בנושא זה .
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"כעבור יומיים ,ב 15-במאי ,נמסרה לי רשימת משימות ועדיפויות לביצוע מידי ,וזו
כללה בין היתר ,תחמושת זעירה; תחמושת  24ו 34-מ"מ לתותחי חיל
האוויר,השלמת ייצורם של קנים  142מ"מ ,של מכלי דלק נתיקים ,נושאי פצצות,
מגלשי רקטות ועוד ,"...סיפר עירוני .

בן גוריון מבקר בתעשייה הצבאית ומקבל הסבר על רובה הגליל מהמפתח  -ישראל גליל.1942 ,
מימין יצחק עירוני מנכ"ל תעש היוצא ,מיכאל שור מנכ"ל תעש הנכנס ,יוסף עברון ,דובר תעש.

המפעל בירושלים העמיד עצמו לרשות חיל האוויר לעבודות שיפוצים דחופות" .שופצו
מאות נושאי פצצות ומכלים במשלוחים יומיומיים" ,סיפר מנהלו של המפעל ,יחיאל בן
זאב ז"ל" :אולם לא רק בחיל האוויר טיפלנו ,שיפצנו גם מטולי בזוקה עבור חיל
החימוש .עבדנו יומם ולילה כשסכנת הפגזות מרחפת מעל לראשינו" (המפעל ,אכן,
הופגז במהלך המלחמה) " .רוח זו של התנדבות אפיינה את כל מפעלי התעש
במלחמת ששת הימים .גלגליה החלו נעים במלוא הקיטור ,אך בטרם נכנסו לתנופה
מלאה הסתיימה המלחמה באותה פתאומיות שבה החלה" ,מסכם עברון ,שכאמור
שימש דובר התעשייה הצבאית ועורך ביטאונה בין השנים .1969-1994
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השבוע לפני  29שנה:
"חורב"  -המבצע הגדול האחרון במלחמת העצמאות
28.12.2007

לזכרו של גרנק יעקב" ,דב הבלונדיני",
שנפל בכיבוש עוג'ה.0127 ,

ערב מבצע 'חורב' ,בדצמבר  ,1905נמשך קו החזית בינינו לבין המצרים לאורך ציר
ביר-עסלוג'  -מבטחים בדרום ,במערב סמוך לרצועת עזה על ציר מבטחים  -בארי -
ניר-עם ,ובמזרח בציר בית-גוברין  -באר-שבע  -נבטים.
השטחים ממערב ,מדרום וממזרח לצירים אלה היו בשליטת המצרים .הצבא המצרי
היה ערוך במספר מוקדים :בגזרת עזה–רפיח; בגזרת עסלוג'  -עוג'ה -רפיח; בכיס
פלוג'ה; בגזרת הר חברון .היה חשש של פריצה מצרית מציר עוג'ה אל-חפיר  -עסלוג'
לכיוון באר-שבע .בפני ישראל עמדה הבעיה כיצד להדוף את המצרים מהנגב ,ולבסס
את שליטתנו בו .על רקע זה תוכנן מבצע 'חורב' ( ,)6.1.09 – 22.12.05שכונה גם
מבצע 'ע' ( -עסלוג' ,עוג'ה ,עגילה) .מטרת המבצע הייתה לרתק להגנה את המצרים
ברצועת החוף באזור עזה -רפיח ,לחסל את מאחזם בציר עסלוג' -עוג'ה לכפות
עליהם נסיגה מרצועת עזה אל מאחורי הגבול הבינלאומי.

כיבוש עוג'ה אל-חפיר ב20-24812.03-
על חטיבת שריון  5הוטל לכבוש את עוג'ה אל-חפיר .המטרה הייתה להתקדם על
הדרך הקדומה מחלוצה לרוחייבה ,מכיוון צפון-מזרח ,ולתקוף את הכוח המצרי
בעוג'ה .הדרך מחלוצה לרוחייבה הוכשרה והכוח התקדם בהתאם לתכנית ,אולם
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ב"נחל הלבן" (ואדי אל-אביאד) היו קשיי עבירות :הכנסת גדוד טנקים לוואדי הצריכה
עבודה ממושכת של טרקטורים ,והנסיעה לכיוון כביש רפיח-עוג'ה ,ומשם דרומה
בוואדי עוג'ה ,נמשכה כל הלילה .גדוד טנקים  52יצר מגע עם המשלט מצפון-מערב
לעוג'ה בשעות אחר-הצהריים ,לאחר שבבוקר הותקף המשלט מן האוויר .לאחר
שניסיונות הפריצה הראשונים לעבר עוג'ה לאורך הכביש נבלמו ,נשלחה פלוגה מגדוד
 59לתקוף מכיוון צפון-מזרח .פלוגת הקרב בראשותו של יעקב גרנק (איש הלח"י
שנודע בכינויו" ,דב הבלונדיני") הסתערה באומץ על המוצב המבוצר (עוג'ה אל חפיר
– כיום "ניצנה") .פגזים מתפוצצים סביבם ,אך הם ממשיכים בהתקדמותם
והמשוריינים משיבים אש מתותחיהם.

בתמונה (באדיבות מוזיאון הלח"י) :רגעים
ספורים לאחר פריצת המבצר ,מועבר הדגל
של עיראק סועידאן לנגבה

כשהחלה ההסתערות נמצאתי בג'יפ
מחלקת הסיירים ,שהוביל את
הפלוגה עד למרגלות הגבעה ,עד
לנקודת הזינוק .כל הפלוגה עברה על
פנינו ,פנים מחייכים ,ידיים מנופפות
לשלום ,כשדמותו של דב ,תמיר,
ומשרה סביבו ביטחון ,בולטת
בגובהה ברכב הפיקוד .מאחוריו
שרשרת של פעולת נועזות ,החל
מהמלחמה בבריטים בתקופת
המחתרת ועד לפריצת מבצר עיראק
סואידן ,שכל הניסיונות לכבוש אותו
עלו קודם לכן ,בתוהו.

פלוגתו של דב דוהרת לעבר פסגת הגבעה של עוג'ה; כדורים ופגזים נצלפים ללא
הרף .דמותו של דב בולטת על זחל"ם הפיקוד ,זקוף כתמיד ומשמיע את הוראותיו
בקור רוח ,כשלפתע נדם קולו .כדור פגע בצווארו .מתברר ,שהפלוגה נכנסה לשטח
פתוח ,מטווח היטב על ידי המצרים .ניתנת הוראת נסיגה ,ושעה קלה לאחר
ההסתערות שבה הפלוגה על עקבותיה ,בלי מפקדה ,כשעל הזחל"מים מוטלים עוד
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שנים עשר חללים .למחרת עם שחר חודשה ההתקפה על עוג'ה בכוח טנקים ,רגלים,
ובהפצצה מן האוויר .עם בוקר  ,24.12לאחר פריצה של גדוד  52לכיוון התל ,וגדוד
 59לכיוון הכפר ,הסתיים הקרב ,ועוג'ה אל-חפיר נפלה בידי כוחותינו .הלילה שקדם
לנפילתה של עוג'ה היה אחד הקשים שעבר על גדוד " - 59גדוד הפשיטה הממוכן",
ותעיד על כך הכתבה מתוך יומני:
הלילה " -בטרם נכבשה עוג'ה"
יום ראשון –  - 26.12.05שעה 23.44
הכוכבים נוצצים קרים וקשוחים .תמיד זה אותו נוגה חיוור וחסר הבעה .בכל
מקום אותו האור :בהוליווד הצוהלת ,בסין הרעבה ,בערבות המדבר הדומם.
כך הם קרצו לאדם בראשית הימים ,וכך יוסיפו ויקרצו לו בוודאי ,עד אחריתם.
קפואים ,אילמים בלי צל של רגש .ורק בני אדם מיואשים או מאושרים ראו
בהם שותפים לרגשותיהם ,עדים דוממים לחוויותיהם .ולא העלו על דעתם ,כי
רחוקים מדיי הכוכבים ,ורק אורם המטעה קוסם לשוכני האדמה בברק
ערמומי ,ספק לועג ,ספק מעודד.
וגם הלילה הם נוצצו כדרכם ,שלווים אדישים ,והרוח המדברית נשבה – צוננת
ומכאיבה; ועננים קלים ריצדו בשובבות – הכול כרגיל...
במרחק צעדים מספר נחו גופותיהם הדוממות של דב וחבריו; אי שם על קו
הרקיע הבריקו אלומות אור; נקודות אדומות זעירות הרהיבו את העין – וכל
אחת מהן אצרה בקרבה את המוות .נערים צעירים ישנו אולי את לילם האחרון
– עם שחר הם ישובו יסתערו על עוג'ה.
המולת התותחים התערבה עם שאון מכונות הירייה ,עם נחרת הישנים ,עם
אנקת הפצועים – ויצרה סימפוניה ישנה ועתיקה; סימפוניה החוזרת על עצמה
זה דורי דורות ולא תסתיים עד עולם.
ורק הן ,הגוויות ,לא לקחו בה חלק .הן נחו שקטות דוממות ,כאותם כוכבים
רחוקים.
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לבכות  ?-מה טעם ?!
הן מחר אף אתה עלול לשכב כך בשלווה ,וזה כה פשוט – קשה יותר יהיה
להמשיך בלעדיהם – להמשיך ולהילחם; ושום ניצחון לא יוכל עוד להשיב
לגדוד את מה שאבד לו במדבר; בלי דב הגדוד לא ישוב לעולם למה שהיה.
האתמול ?-
הוא משתרע מעבר למרחבי זמן אין סופיים.
מתי היה זה שראית אותם לאחרונה ?
האמנם היה זה הבוקר ?האם לא אלפי דורות חלפו להם מאז.
המחר? -
הוא יבקע בעוד שעות מספר ,או שמא לא יבקע עוד לעולם...
דם ,זיעה ,חול ,דמעות – כך הולכת ונרקמת אגדת הנגב; אך הנדע,
כשתושלם לקרוא בין השורות ,משהו על הכאב של רוקמיה ?!
המבצע השיג את המשימה העיקרית והוא גירוש כל הכוחות המצריים מהנגב
והשמדת חלק מהם .המבצע אילץ את המצרים להסכים להפסקת אש ,ומצרים הייתה
המדינה הערבית הראשונה שהסכימה לשבת עם ישראל לשיחות על הסכמי שביתת
הנשק .במבצע לא הושגה המטרה של ניתוק רצועת עזה מסיני והיא נשארה בתחומי
השלטון המצרי.
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ערב המלחמה תכננה ישראל לחסום התעלה
05.06.2007

ערב מלחמת ששת הימים תכננה
ישראל לחסום את תעלת סואץ

בימי כהונתו של לוי אשכול כשראש ממשלה ושר ביטחון בתקופת "ההמתנה" של
ערב המלחמה ,נידונה באישורו תוכנית נועזת  -לחסום את המעבר בתעלת סואץ,
באמצעות טיבוע אונייה עמוסת מלט .הפתרון הטכני לביצוע החבלה הוטל ,למרבית
הפלא ,על קצין המבצעים לשעבר של האצ"ל ,עמיחי פאגלין ("גידי")  ,הנימוק" :יש לו
ראש 'קומבינטיבי' למנגנונים מסוג זה"...
כזכור ,היה זה פאגלין שפיתח בתקופת המחתרת סוגים שונים של פצצות ומוקשים,
ביניהם כאלה ,שאינם ניתנים לפירוק ולהזזה( .ראה הספר" ,גידי – המערכה לפינוי הבריטים
מארץ ישראל").

על השתלשלות הפרשה מספר אל"מ יוסף יריב ,בראיון עם כותב המאמר ב.1994-

פאגלין הצליח להכין את המנגנונים – אולם המלחמה הקדימה
"היה זה ערב 'מלחמת ששת הימים'  -נזכר יריב " -באותה תקופה הייתי מפקד
היחידה המבצעית של המוסד' .תוכניות מתוכניות שונות עלו מדי פעם לדיון .אחת
התוכניות הייתה לחסום את תעלת סואץ .לשם כך ,עמדנו לרכוש אנייה גדולה,
להעמיס בה מטען מלט ולהטביעה בכניסה לתעלה  -כך שתחסום את כל המעבר.
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הבעיה הייתה איך לגרום לטיבועה ה מ ה י ר ,לפני שהמצרים יצליחו לגרור אותה.
ואז מישהו (היה זה כפי שהתברר ,שר הביטחון דאז ,לוי אשכול – י.ע ).העלה את
שמו של עמיחי פאגלין והציע להיוועץ בו כ'חבלן מעולה' .אני זוכר שהשתמשו בביטוי
'יש לו ראש קומבינטיבי למנגנונים ולדברים מיוחדים'.
"נפגשנו .אינני זוכר מי זימן אותנו  -רק זאת ,שפתאום היה אצלי ביחידה וקיבל על
עצמו את המשימה .הוא לא התקשה למצוא את הפתרון הטכני הדרוש; בנה מספר
דגמים ,הציגם לפנינו ,ומיד ניגש לשלבי הביצוע .את העבודה עשה בבית המלאכה
שלו בקרית-אריה ובמעבדות 'המוסד' .למיטב זכרוני ,עשה הכול לבדו .מדי פעם היה
מלווה זאת בהסברים .הוא הכין שניים-שלושה מנגנוני הפעלה לשביעות רצוננו ,אלא
שהמלחמה פשוט הקדימה אותנו  -והדבר לא יצא אל הפועל".
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שעתם הנאה
פורסם במקור ע"י יוסף עברון ,ב"מבט חדש"12.6.64 ,

ה 2-ביוני  1964ייחקק בתולדות ישראל והעולם כתאריך היסטורי ,שאינו נופל
בחשיבותו מה 12-למאי  1905 -יום הקמתה של מדינת ישראל.
במלחמת בזק בת שישה ימים הצליח צה"ל לנתץ את טבעת המצור הצבאית של
כוחות ערב המאוחדים ,שאיימו על עצם קיומה של מדינת ישראל ,בהשמידו את עיקרי
צבאותיהם וציודם בים ,ביבשה ובאוויר.
בתום  124שעות לחימה איבדה מצרים כ -מתוך  944הטנקים ,שהיו לה בסיני  -מהם
 144טנקים שלמים נותרו בידי צה"ל; מתוך  4דיוויזיות מצריות  -הושמדו ארבע,
ושלוש האחרות הובסו כליל; אבידות המצרים בהרוגים  -כעשרת אלפים ,וזאת מלבד
אלפי הפצועים והשבויים .מערך האויב האדיר בסיני ,שמנה כ -אלף חיילים ,כאלף
טנקים ,אלפי שריונים ,תותחים ואפילו טילים  -התמוטט לחלוטין תוך שלושה ימים,
כאילו היה מגדל קלפים .גורלו של הלגיון הערבי לא היה טוב יותר .מתוך  9חטיבותיו
 אבדו לו ארבע ,מהן שתי חטיבות שריון ,שצוידו לאחרונה בטנקים אמריקאייםמסוג "פטון מ."05.
ובקרב הקצר על הרמה הסורית  -אבדו לאויב בצפון חמש חטיבות שריון ,תותחים
וציוד כבד אחר .כוחות מצרים ,סוריה ,ירדן ועירק המאוחדים ,שמנו בראשית
המערכה  35חטיבות  -מהן  12חטיבות שריון  -נשברו והופצו לכל רוח על ידי צבא
ההגנה לישראל .היו אלה הימים הגדולים של חיילי צה"ל  -אנשי חיל הרגלי ,כוחות
השריון והטנקים ,גיבורי הצנחנים ,יחידות חיל הים  -כל אחד מהחילות והחיילים רשם
היסטוריה .אולם מעל לכל  -היי תה זו שעתם הגדולה של טייס חיל האוויר הישראלי,
אשר השתלטו על כל המרחב האווירי של המזרח התיכון ,מהיאור ועד לחידקל.
בפחות משלוש שעות הושמדו שלוש מאות וחמישים מטוסים מצריים  -עיקר כוחו של
הכוח האווירי המצרי .משך ששת ימי המערכה הופלו למעלה מארבע מאות וחמישים
מטוסי אויב  -מהם  014ביום הראשון למלחמה.
מדורות ענק ופטריות עשן ,שהתאבכו אל על מראס בנאס ,שהיא מחוץ למפה בדרום
 -ועד אל עריש ומנסורה בצפון; מקהיר ,תעלת סואץ ולכל אורך הנילוס  -עד לרדקה
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שממול מצרי טיראן  -ציינו למרחוק את מקומם של  22שדות תעופה של האויב ,או
ליתר דיוק  -את מה ששרד מהם.

הטייסים
טייסינו עשו היסטוריה .קומץ קטן של בחורים נועזים ,מוכשרים ומאומנים להפליא,
שינו תוך שעות את מערך הכוחות במזרח התיכון והיו הראשונים לקבוע את עובדת
מפלתם הטוטאלית המוחצת השנייה של מדינות ערב ,תוך שתי עשרות שנים .הם
הגיעו כולם .טייסי קבע ומילואים; מדריכי טייס וקברניטי "אל על" .היו שנחפזו לכאן
מחוץ לארץ ,כאותו סגן יעקב ,המשתלם בהנדסת מטוסים בארצות הברית ,שאך הגיע
לאוזניו שמע העניינים ,עלה על מטוס ראשון שהזדמן לו ,והתייצב ביחידה מוכן
לפעולה .הוא לא נאלץ להמתין זמן רב .למחרת כבר נטל חלק בגיחה אי שם בסביבת
חאן יונס .המטרה :להשמיד כוחות שריון וטנקים של האויב המצרי .הוא מילא את
משימתו עד תומה ,ורק לאחר מכן ,נוכח לדעת ,שבינתיים ,אף נפצע ברגלו .הוא
נחבש ,והרופא ציווה עליו לשכב מספר ימים .למחרת הוא הופיע צולע ביחידתו ותבע
לצרפו שוב לפעולה...
במפקדת החיל ניתן לשמוע על מעשיות דומות כהנה וכהנה .אך הריחו החבריא קצת
אבק שריפה  -וכבר נמצאו בעמדותיהם .היה זה קומץ קטן של טייסים שנפגש פנים
אל פנים עם האויב ,אך הייתה זו גם מכונה משוכללת מאוד ,ערוכה ומאומנת ,שפעלה
ללא דופי  -החל מאלפי אנשי צוותי הקרקע  -טכנאים ,אנשי מגדל פיקוח ,עובדי
מבצעים ,תותחני הנ.מ ,.הקשרים והפקידות  -ועד לסגל הפיקוד המעולה .הם כולם
ביצעו עבודה נפלאה.

המטוסים
והיו שם גם המטוסים .אף הם כאילו התגייסו גיוס מלא ליטול חלק במלחמת
הקוממיות החדשה .היו שם המייסטרים בעלי הכנפיים המוטות לאחור ,והחרטום
הקטום" .המטוסים של סיני" ,שחזרו לזירה לאחר עשר שנים .והיו האורגנים  -חלוצי
מטוסי הקרב הצרפתיים בשירות חיל האוויר הישראלי" .מטוסי הגברים" ,המסוגלים
לתרגילי חתף ולעמידה בכל מאמץ .והווטורים  -מפציצי הקרב הוותיקים.
והדקוטות  -מטוסי הצניחה והתובלה מימיו הראשונים של חיל האוויר במלחמת
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השחרור ,ששימשו בשעתם גם כמפציצים .ושוב בלטו הנורדים ,כפולי הזנב ,שהטיסו
את ראשוני חיילי צה"ל לאדמת מצרים במבצע סיני.
ונכנסו לפעולה גם הפוגות  -מטוסי האימונים הדו-מנועיים  -שהפכו בין לילה לאימת
השריון והטנקים המצריים והירדניים .ואחרונים חביבים  -המיראז'ים .אלה מטוסי
הקרב המהירים ,שהבטיחו לנו שמיים נקיים ,אולם גם סייעו לכוחות הקרקע
בהפצצות.

אלופי האוויר
הייתה זו שרשרת ארוכה בעלת חוליות מגוונות  -אך מתואמות להפליא .שרשרת,
שנבנתה בשקדנות משך שנים ,חוליה אחר חוליה ,כשכל אחד ממפקדי חיל האוויר
תורם משהו לחיזוקה ולהמשכיותה .שרשרת מחץ זו ,המופקדת בידיו הנאמנות של
מפקד חיל האוויר ,אלוף מ .הוד  -חייבת הרבה מעוצמתה למפקד החייל הקודם
וראש אג"ם הנוכחי ,אלוף עזר ויצמן ,אשר הפיח בטייסים את רוח הקרב היחידה
במינה אשר היא סוד כוחו העיקרי של חיל האוויר .אולם גם הוא קיבל כבר אז לידיו
את חיל האוויר הטוב ביותר במזרח התיכון  -מידיו של אלוף טולקובסקי ,וזה מאלוף
לסקוב וכן הלאה ,עד למפקדו-מייסדו של חיל האוויר ,אלוף אהרון רמז ,אשר כבר
בימי הפרימוסים ,החל בונה את חיל האוויר הסילוני ,כשחבריו חושדים בו "שהשתגע"
ושדמיונו מרחיק ל כת אל מעבר למה שישראל הקטנה רשאית לחשוב עליו.
אכן ,לא היה זה כלל מקרה עיוור ,שחיל האוויר הצליח להנחית מכת מוות על האויב
ולעקור ממנו את שיני הארס ,כבר בשעותיה הראשונות של המערכה.
הייתה זו תוצאה של אימון קפדני ,תכנון מדויק ומסורת מפוארת של חיל האוויר
הישראלי ,הנחשב עתה לטוב ביותר בעולם .בעיני מפקד החיל ,אלוף מ .הוד ,הוא
נחשב גם קודם לטוב ביותר ,וכשנשאל כשבועיים לפני פרוץ הקרבות ,מה הם סיכויינו
להשמיד את חיל האוויר המצרי או למנוע הפגזה על תל אביב ולהבטיח חופש פעולה
לכוחות היבשה ,ענה" :אני מכיר את חיל האוויר המצרי  -ואני משוכנע ,שנצליח
להשמידו ולהשיג את העליונות ,שתהיה דרושה לנו ללוחמת הקרקע".
היום ,לאחר הניצחון ,מעיר אלוף הוד" :גם בחלומות הוורודים ביותר ,שאני מסוגל
לחלום ,לא העליתי בדעתי ,שהדבר יימשך שלוש שעות ...הקציתי לדבר חצי יום ,עם
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אפשרות הארכה ליום שלם ,ואולי יום ולילה .וזו הייתה בעצם הפתעה גדולה ."...ציין
אלוף מ .הוד" :עלי להבהיר ,כי בחילות האוויר הסורי והירדני התחלנו לטפל רק לאחר
שנכנסו למערכה וניסו להגיע לשטח המדינה ולתקוף בה מטרות .לשמחתי הרבה ,הם
היו מדורגים ואפשרו לנו להתפנות לאחר שלוש השעות הראשונות ולטפל בהם ,כפי
שטיפלנו"...

כך זה התחיל
היה זה בוקר רגיל ביותר .על מסכי המכ"ם בישראל החלו להופיע לפתע נקודות אור
ירקרקות המתקדמות במהירות מכיוון מצרים לגבול ישראל .בשדות התעופה
הצבאיים ,שנמצאו בכוננות מתמדת מזה מספר ימים  -צלצל הפעמון האדום.
תוך שניות זינקו הטייסים ,שבחלקם הסבו ליד שולחן ארוחת הבוקר .הפעמון האדום
המשיך לצלצל ללא הפסקה .מנועי המטוסים החלו לזמזם באוויר הבוקר ,ולפני
שהמחשבה החלה תופסת את המתרחש  -כבר נמצאו הבחורים באוויר ,שקטים,
בוטחים ,אך מהירים מאוד .כל אחד פנה לעבר היעד שלו .המצרים לא הצליחו
להפתיע אותם .הבחורים אך המתינו לאות הירוק .הפעם היה זה באמת אות ירוק,
בדמות נקודות צבעוניות על לוח הרדאר .לא היו עוד כל אשליות .המלחמה החלה.
בעוד טייסינו נמצאים באוויר ,כשהם שועטים לקראת מטוסי האויב  -שיגר מפקד חיל
האוויר ,אלוף מ .הוד ,פקודת יום מלחמתית ראשונה:
"אל כל יחידות החיל  -מאת מפקד חיל האוויר:
בהול
לוחמי חיל האוויר,
האויב המצרי המשתחץ והמתגרה הניף ידו עלינו לכלותנו.
לחיל האוויר  -אגרופו הקמוץ של צה"ל  -ניתן הצו .המראנו לקרב.
החלה החוליה השלישית במלחמתנו לעצמאות וקוממיות במולדתנו
ההיסטורית .החוט המשולש  1964-לא ינותק.
שוב חברו עלינו אויבים מכל עבר.
רוחם של גיבורי ישראל בכל הדורות תלווה אותנו בקרב.
גבורתם בת האלמוות של לוחמי יהושע בן נון ,גיבורי דוד המלך ,המכבים
ולוחמי מלחמת הקוממיות וסיני תשמש לנו מקור ממנו נשאב כוח ותעצומות
רוח להלום באויב המצרי המאיים על ביטחוננו ,עצמאותנו ועתידנו.
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במיגורו המוחץ נבטיח שלום וביטחון לנו ,לבנינו ולדורות הבאים.
טוסו ,עוטו על האויב ,הכו בו עד חרמה ,השמידו מלתעותיו ,הפיצוהו במדבר
לכל עבר  -למען ישכון עם ישראל לבטח על אדמתו לדור ודור".
באותה פקודת יום דובר רק על האויב המצרי .עדיין לא היה ידוע על כניסתם למערכה
של הסורים ,העיראקים והירדנים.

קרבות אוויר
וטייסינו אמנם עטו על האויב.
לא עברו שעות רבות ,ואודים עשנים סימנו את בסיסי חילות האוויר של מצרים,
סוריה ,ירדן ואחד משדות התעופה העירקיים ,שפעל נגדנו .בזה אחר זה ,החלו
ניצתות מדורות ענק ,בהם עלו השמיימה מטוסי חילות האויב ,שהניפו זרועם על
שלמותה של ישראל .מה שניסו לעשות חילות האוויר של צרפת ואנגליה משך שלוש
יממות ואף לא הצליחו ( נאצר הספיק למלט אז חלק ניכר ממטוסיו לסוריה)  -ביצע
בהצלחה חיל האוויר הישראלי בשלוש שעות ....שום כוח זר לא השתתף בפעם
במבצע .את המטריה האווירית שסיפקו לנו הבחורים שלנו.
מספר סגן י ,.טייס אורגאן" :הלילה ,כבשאר הלילות האחרונים ,אכלנו ארוחה בריאה
וישנו שינה עמוקה .בהשכמת הבוקר עלינו כרגיל אל חדר התדריכים .שם שמענו ,כי
כוחותינו הותקפו ,וכי בעוד זמן קצר עלינו להיכנס לפעולה .הכל נראה כעין תרגיל
נוסף  -אך שעה שהמראתי ,ידעתי ,כי בזאת נפתח מבצע היסטורי.
הייתי מספר  0במבנה .טסנו נמוך לעבר ביר גפגפה .גבוה מעלינו השיגו אותנו
המיראז'ים ,שיצאו לחפות עלינו .הגענו ,מעט הצידה מהשדה .משכנו שמאלה ,נכנסנו
לצליפה .ביעף הראשון פגענו ב -מטוסי מיג  ,21מהם אחד שנמצא כבר באוויר.
המטוס נדלק .ראיתי אותו צונח על הקרקע אחוז להבות ...פגעתי ,אישית ,גם
בהליקופטר ענק מיל  .6ביעף השני פגענו במיגים נוספים .מטוס אחד הצליח להימלט
ולברוח מערבה .אש הנ.מ .הייתה רצינית בתחילה.
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המבנים א שר המריאו אחרינו השמידו מיגים נוספים וטיפלו גם בתותחי הנ.מ,.
שאנשיהם מיהרו לכנס ראשיהם בחפירות וירו ללא אבחנה .כל אחד מאיתנו ראה את
הפגיעות ,שפגע קודמו ודיווח עליהן".
לאחר פעולת הבזק הראשונה נותרו על הקרקע מיגים שרופים ,אליושנים עשנים,
טופולובים מפויחים ומבנים חרבים.

אוויר-קרקע
ביום השני ללחימה נתפנה חיל האוויר לתקיפת כוחות הקרקע של מצרים ,סוריה
וירדן .הוא השמיד את שריוניהם ,ביקע את הטנקים שלהם ופיצח את עמדות ההגנה
המזוינות היטב .ברם ,על אף העובדה ,שמרבית כוחות האוויר של האויב הושמדו -
העזו עדיין מטוסים בודדים ,פה ושם ,להמריא ולבצע התקפות ,שברובן היו התקפות
נפל .חיל האוויר הישראלי טיפל בכל החדירות הללו .המטוסים ,שעשו זאת  -לא חזרו
עוד לבסיסיהם במצרים וירדן.
סיפר בהתלהבות רס"ן ד ,.סגן מפקד טייסת מיראז'ים" :כל שמי המזרח התיכון
פתוחים בפני חיל האוויר .אנחנו מפטרלים עד התעלה באין מפריע .בבוקר (ביום
השני לקרב) נראו ארבעה מטוסי סוחוי  4מצריים טסים .כולם הופלו .כל מטוס,
שנראה לעיל  -הופל .רוחם נפלה עליהם .אין הם מעיזים להיכנס לקרב .הם פשוט
נמלטים במהירות על קולית "...סוחוי אחר הופל על ידי סרן ב - .אף הוא טייס
מיראז' " :הזנקנו לפטרול בין תל אביב לאשקלון בגובה בינוני .באוויר נאמר לנו לגשת
לאל עריש .כשהגענו לשם ,הודיע לנו הבקר ,כי ישנם מטוסים ישר לפנינו ,ביקשנו
רשות לגשת אליהם .בגובה נמוך  -כ -,244רגל  -ראיתי שני מטוסי סוחוי ,4
כשביניהם מיראז' ,ושלושתם טסים בטיסה עורפית .עליתי על הסוחוי ,שטס אחרון
בשורה וסיכן את המיראז' ,סגרתי עליו את הטווח ,והרבצתי עליו צרור אחד קצר,
ולאחריו צרור ארוך יותר  -המטוס התפוצץ".

טייסינו והאתרים ההיסטוריים
אפילו מטוסי ה"פוגה" ,המשמשים להדרכה ולאימונים בעיתות שלום  -נטלו חלק פעיל
ובחזית ירושלים אף מכריע בהשמדת שריון האויב ובסיוע לכוחות הקרקע .לאחר
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שביום הראשון סייעו ה"פוגות" לחילותינו בדרום בהתקדמותם המהירה  -עברו ביום
השני לקרבות לגזרת הרי חברון וירושלים .ולא תהיה זו הגזמה לומר ,שה"פוגות"
החישו במדיה רבה את הניצחון על ירושלים העתיקה ולאחר מכן ,בכל שטח הגדה
המערבית עד למבואות הירדן .למעלה מ -טנקים ירדנים וכ -שריוניות הושמדו על ידי
ה"פוגות" באותה גזרה .מעולם לא ראיתי את הבחורים כה נרגשים .משהו מקדושתה
של ירושלים דבק בהם.
שח לי בהתרגשות אחד מהם" :יש לנו את ההרגשה ,שאנו לוחמים הפעם על אדמתנו
ההיסטורית .כל אחד מאיתנו מרגיש שייכות עמוקה ליעדים שפעלנו בהם .זוהי חוויה
עמוקה מאין כמוה לטוס מעל יריחו ,בית לחם ,חברון ועזה מימות הפלישתים .לפני
למעלה מאלפים שנה כבש יהושע את יריחו  -הפעם נעשה זאת שנית ,ואני נרגש,
ואינני מתבייש בכך .אני עצמי לא ידעתי ,אילו סנטימנטים עמוקים מקשרים אותי
לאתרים ההיסטוריים של העם היהודי.
היסטוריה מלפני אלפיים שנה קמה שוב לתחיי ה נגד עינינו .רצוני ,שילדי ילמדו על
ארץ ישראל לא רק מספרים ,אלא בדרך ממשית ,שיוכלו גם לבקר במקומות שהעם
היהודי ישב בהם ,לחם עליהם ופיתח אותם לפני דורות רבים .גם אני עצמי רוצה
לבקר שם לאחר המלחמה"...
רס"ן אריה לא יזכה לבקר במקומות אלה ,לאחר המלחמה .למחרת הוא לא חזר עוד
מגיחתו .הוא נפל על הרמה הסורית .דבריו עדיין מצלצלים באוזני ,וכן רואה אני את
דמותו החסונה והמחייכת ,שעה שהוא אומר ,שרצונו שילדיו ילמדו על מקומות אלה,
כשהם מבקרים שם ...בניו יבקרו שם ,ללא ספק  -וגם נכדיו .רק הוא לא יהיה איתנו
עוד .הוא ,שיותר מכל אדם לחם על שחרור אתרינו ההיסטוריים .שעה שכותב אני
שורות אלה ,עומדות דמעות בעיני ,ואינני מתבייש בכך .האדמה הזו לא ניתנה לנו
במתנה .מיטב בניו של העם היהודי שפכו את דמם למענה .ומוטב ,שהעולם ידע זאת.
ומוטב שמנהיגי העם והאומה יזכרו זאת לנצח.
מה קטונו ,כולנו ,מול הקורבן הגדול של אלה ,שתרמו את חייהם ועלומיהם ,כדי
להגשים את חלום עם ישראל על אדמתו.
הלוואי ,ונהיה ראויים להם!
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======================================================

שעתם הגדולה
זו הייתה שעה גדולה  -שעתו של צבא ההגנה לישראל.
צה"ל תיקן תוך שעות את מה שלא הצליחו מדינאי העולם לעשות במשך שבועות,
חודשים ושנים  -הוא הציב את נאצר במקומו הנכון .רודן מצרים נחשף בבת אחת כפי
שהוא  -טיראן מנופח ומתרברב ,שכל כוחו בלשונו בלבד .במלחמת בזק בת שישה
ימים ,שהדהימה את העולם  -המערבי והמזרחי כאחד  -הכה צה"ל את צבאותיהן של
ארבע מדינות ערביות ,הגיע לגדות הירדן ולתעלת סואץ וכבש את הרמה הסורית -
 24ק"מ מדמשק .אלא שדבר זה לא בא כה בנקל .הייתה זו מלחמה קשה ואכזרית -
מלחמה ,שניטשה בהרים ובמישור ,באוויר ובים .לעיתים היו אלה קרבות מרים,
שהתנהלו על כל חפירה ,על כל בונקר .והאויב השיב מלחמה ,והוא נסוג רק לאחר
שהובס .ורבים ויקרים שילמו את מחיר הניצחון במלואו  -בחייהם.
הייתי עם טייסינו ברגעיהם הגדולים  -שעה שהמריאו לקרב .ארשת פניהם הביעה
החלטה ועקשנות .הם ידעו היטב ,שכל אחת מגיחותיהם עלולה להיות האחרונה -
אולם מורא לא היה בליבם .הם ידעו שהם לוחמים עבור עניין צודק  -והכרה זו ליוותה
אותם לאורך כל מסלול המערכה .הם היו שקטים  -על אף שכל אחד מהם ראה את
המוות פנים אל פנים ,מספר פעמים ביום .הם היו ונותרו אמיצים ונועזים  -על אף
שהימרו על חייהם.
הלוואי ומנהיגינו ידעו לעמוד במערכה המדינית באותו אומץ רוח ,שגילו הבחורים
בשדות הקרב.
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ל ז כ ר ם
אריה טפר – גדול הסיירים במלחמת הקוממיות
פורסם בתאריך 24/06/2013

הוא לא היה זקוק למצפן ולא למפה ,היה לו חוש טבעי של
התמצאות בשטח ,ומעולם לא טעה .יכול אתה לעבור
קורסים על גבי קורסים ,אך אם אתה נעדר את החוש הטבעי
– לא תוכל להיות סייר של ממש .אריה טפר לא היה זקוק
להדרכות ,הוא היה סייר מלידה.

את אריה טפר פגשתי לראשונה ב ,1906-ערב מלחמת הקוממיות ,בקורס מפקדי
סיירים של ההגנה והפלמ"ח בכפר עדה .נשלחתי לקורס ,כמ"כ ההגנה בצפת ,על-ידי
מישאל שחם ,לעת ההיא מפקד נפת תל חי של ההגנה ,שהייתה אחראית על
ביטחונם של היישובים היהודיים בגליל העליון.
היה זה אחד הקורסים המרכזיים והממצים להדרכת סיירים מטעם ההגנה והפלמ"ח
והשתתפו בו ממיטב הסיירים בשטח דאז ,שעתידים ליטול חלק חשוב בקרבות
מלחמת העצמאות ,ביניהם ,אליהו סלע (סגן אלוף רעננה) .התרגילים בקורס היו
קשים ויסודיים .היו מסיעים אותנו בחשכת הלילה לאי שם באזור צחיח ושומם,
"פולטים" אותנו מהרכב ומצווים עלינו לשוב רגלי לבסיס עד שעה מסוימת .במרות
אותם תרגילים למדתי להכיר את כושרו המדהים של אריה טפר כסייר וכגשש,
המסוגל להתמצא ולהיחלץ אינסטינקטיבית ביום ובלילה ,מכל שטח שבו יימצא.
זוכרני ,שבאחד הלילות חשוכי הכוכבים ,כש"נפלטנו" בשטח שמם ומרבית אנשי
הקבוצה ניצבו תוהים ,בלי יכולת להחליט לאיזה כיוון עליהם לפנות ,היחיד שלא איבד
את עשתונותיו היה אריה טפר .תוך כמה דקות נטל את "הפיקוד" והחל להוביל לעבר
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הבסיס .בעיני רוחי עדיין רואה אני אותו רוכן לרגע על הקרקע ,מליט את פניו בידו
וצופה לעבר השמים ,שבקושי נצנצו בהם כמה כוכבים .כעבור דקה או שתיים הוא
מתרומם מצביע לכיוו מסוים ופוקד" :זה הכיוון" .הוא לא היה זקוק למצפן ולא למפה,
היה לו חוש טבעי של התמצאות בשטח .ומעולם לא טעה .יכול אתה לעבור קורסים
על גבי קורסים ,ללמוד לקרוא מפות ,לשרטט מרשמים  ,אך אם אתה נעדר את החוש
הטבעי – אותו חוש שכל גשש בדואי בן המדבר נולד עמו – לא תוכל להיות סייר של
ממש .ואריה טפר לא היה זקוק להדרכות ,הוא היה סייר מלידה.
מאז לא הזדמן לי לפגוש את אריה טפר עד קום המדינה .פה ושם שמעתי על מעללי
גבורתו בפלמ"ח ובצה"ל ,במיוחד על חלקו בפרשת שיירת נבי דניאל ,שניסתה לפרוץ
ב 24-במרץ  1905לגוש עציון ונעצרה במחסומים ,סמוך לאתר "נבי דניאל" במבואות
בית לחם ,ובאנדרלמוסיה שהשתררה בשיירה התקועה ,היחיד שלא איבד את
עשתונותיו היה אריה טפר ,שנטל את הפיקוד והורה לפרוץ לתוך בית סמוך לכביש,
להכניס לתוכו את הפצועים ,לרכז סביבו את המשוריינים ולנהל קרב הגנה .בתוך
הבית ובעמדות שבחוץ נמצאו  152איש ,שחולצו למחרת בתנאים משפילים ,על-ידי
הצבא הבריטי.
כשפגשתי את אריה ב 1924-עדיין היה נשוי לרעייתו הראשונה ,מירה ,נערה חביבה
ויפהפייה .אחד הנושאים שהועלו בשיחתנו היה ,כמובן ,פרשת "נבי דניאל"" .האם
אתה ,כסייר מעולה" ,שאלתי" ,לא יכולת לחמוק במשך הלילה מהמצור של
הערבים"? הוא נעץ בי מבט משתומם" :לי ,אישית ,לא הייתה שום בעיה להסתלק
משם ,אך לא דובר בי אלא ב כ מ א ת י י ם בחורים שהייתי אחראי לחייהם ,וכל
מחשבותיי היו ,איך לחלצם משם בחיים .גם לא היה מדובר בקבוצת לוחמים
הומוגנית שנתמניתי לפקד עליה אלא בערב רב של לוחמים ששרדו מיחידות נפרדות.
בתנאים שבהם פעלנו מול מאות פורעים ערבים שהקיפו אותנו מכל עבר ,בלתי
אפשרי היה לחמוק במאורגן .הדרך היחידה שנותרה לפניי להוציא את הלוחמים
בחיים היא להיעזר בצבא הבריטי ,שניצב מהצד ולא ניסה להתערב" ,אמר" .לא
עשיתי זאת ברצון" ,המשיך " ,ועד היום אני מרגיש את ההשפלה שעברה עלינו ,שעה
שפסענו מבוישים ,ללא נשק ,בין שורות הפורעים ,שירקו עלינו וגידפו אותנו.
המחזה המביש הזה אינו גז ממול עיניי ולא יגוז עד יומי האחרון".
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בשיחותיי עם רעייתו דאז ,מירה ,היא סיפרה ,שאריה איננו ישן במנוחה בלילות,
ובדרך כלל הוא נוהג לשוטט בלילות במרחב השדות הפתוח… מפעם לפעם הוא יוצא
למסעות ועדיין לא הגיע למנוחה לאחר שירותו במערכת הביטחון .ניכר היה שהדבר
כואב לה ,אך השלימה עם כך ,שאין בידה לשנותו .לאחר שהות קצרה בצפת שוב
נשא את רגליו ויצא לדרכו .לאן? לא היה לי מושג ,ואולי גם לו ,לא.מאז לא הוספתי
לראותו ולא ידעתי את קורותיו עד שנתקלתי במאמר ב  - NEWS1על ספרו של אורי
מילשטיין ,והצטערתי עמוקות על אובדנו.
יהי זכרו ברוך.
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ברוך וינר (קונוס) – גיבור המחתרת שהלך לעולמו
פורסם בתאריך 03/05/2013

ב 20-באפריל  2413הלך לעולמו ,לאחר מחלה קשה ,ברוך וינר ,המוכר בכינויו
המחתרתי" ,קונוס" .כך נגדע מחיינו עוד אחד מגיבורי לוחמי האצ"ל האלמונים,
שהרבה הודות להם ובזכות מאבקם הבלתי מתפשר במשטר המנדטורי ,נאלצו
הבריטים לפנות את הארץ.

קונוס (ברוך וינר) במשוריין ,באדיבות אתר האצ"ל

ברוך וינר התנדב לשורות האצ"ל ב ,1900-בהיות בן  ,14ונטל חלק במרב הפעולות
המלחמתיות של הארגון .כעבור שנתיים ,במרץ  ,1906תוך כדי הפשיטה על המחנה
הצבאי בצריפין ,נעצר "קונוס" ,ששימש כנהגו האישי של איתן לבני (שפיקד על
הפעולה) ,נכלא בלטרון עד לבריחתו בתחילת  .1905בספרו "המעמד" מציין לבני
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שעד לכליאתו של קונוס ,הוא הספיק להשתתף ב ש ת י ם ע ש ר ה פעולות קרביות,
ביניהן ,הפשיטה על שדה התעופה עקיר (תל נוף) ב 3-בפברואר  ,1906ובשדה
התעופה בקסטינה (חצור) ב 22-בפברואר  .1906קונוס ,לעומתו ,מונה ע ש ר י ם
ו ש ב ע פעולות ,שבהן נטל חלק עד למעצרו.
אך עדיין הוא לא אמר דיי :חודשיים לאחר בריחתו מהמעצר ,שב והצטרף לשורות ה-
ח"ק" (חיל הקרב של האצ"ל) ונטל חלק באחת הפעולות הגדולות ,שהארגון ביצע :
" הפשיטה על רכבת הנשק הצבאית" .ב  -15באפריל  24 – 1905ימים לפני תום
המנדט הבריטי על ארץ-ישראל – תקפה יחידה של האצ"ל רכבת צבאית טעונה
תחמושת בקילומטר ה 01-שבין חדרה לבנימינה ,בסמוך לפרדס-חנה .לתוצאותיו של
קרב זה ,שבו נפלו שלושה מלוחמי האצ"ל ונלקחה בשבי מחלקה של חיילים בריטיים
על מפקדיה – היו השלכות מכריעות על כיבושה של יפו ,שבוע ימים לאחר מכן.
בפעולה זו התגלה קונוס לא רק כלוחם עז אלא גם כאדם בעל רגשות אנושיים.
כשהגיעה רכבת הנשק ,נמצא קונוס כמתוכנן בעמדתו ,ייצב את המקלע ,כיוון בקפידה
ושלח צרור ארוך לעבר קרון המשמר .זה היה הצרור היחיד שהצליח לירות לפני
שפגז מרגמה קרע את ה"ברן" מאחיזתו ופיזר את חלקיו לכל רוח .לרגע בהה סביבו
מזועזע ,בלי להבין את המתרחש .ואז לפתע הבזיק בו רעיון אימתני" :הם מפגיזים
אותנו במרגמות"!…
זעקות הפצועים בקעו מכל עבר ,מתערבבות בשריקת הפגזים ויוצרות סימפוניה
חדשה ובלתי-מוכרת" .בתסריט הזה ",הרהר במרירות" ,טרם היינו ".בתוך כל
ההמולה מסביב נתקלו עיניו בסגן בריטי ,שרבץ מגואל בדם ונאנק חרישית :פגיעת
כדור בבטנו הסבה לו ייסורי תופת" .השכבנוהו על הספסל האחורי של רכב פרטי",
סיפר" ,ותוך דקות התדפקנו על דלתו של הרופא בפרדס-חנה' :למען השם ,דוקטור,
עשה הכול כדי להצילו' ,אמרתי .לרגע פקח הפצוע את עיניו ושלח לעברי חיוך חיוור,
כמו הבין פשר דבריי ,אף כי נאמרו בשפה זרה .זרועו נעה לאטה ואצבעותיו התהדקו
בלחיצה רפה על כף-ידי" .ימים רבים לאחר-מכן ,לא יכולתי לשכוח את אותה לחיצת
יד של חייל בריטי אלמוני ,שחייו ,אכן ,ניצלו אז – אך את שמו לא ידעתי מעולם".
ביום כ"ו באדר ב' תש"ח 6 ,באפריל  ,1905בשעה  6:02בבוקר – פרצה יחידת-קרב
של האצ"ל למחנה הצבא הבריטי מספר  ,54בקרבת פרדס-חנה ,בו חנה גדוד חיל-
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תותחנים אנטי-טנקי .לקולות הירי הראשונים זינק קונוס (ברוך ויינר) לעבר 'חדר-
הקשר' .רעם אדיר הרעיד את המחנה :תחנת האלחוט הפכה לתל חרבות .לפני
שהבריטים התאוששו מתדהמתם – נסוגו אנשי האצ"ל עם שלל כלי נשק ותחמושת,
תוך חילופי אש עזים.
"הפריצה ,הנחשבת בעיניי כנועזת ביותר בכל פעולותינו ,ושבמהלכה נאלצנו להתגבר
על הפתעות ,שלא ני תן היה לחזותן מראש הייתה למחנה עקיר הבריטי ,תל-נוף של
היום ",אמר עמיחי פאגלין (גידי) ,קצין המבצעים דאז של האצ"ל" :זה היה שדה-
תעופה בריטי ענקי ,שהתגודדו בו למעלה מעשרת-אלפים חיילים בריטים .המטרה
הייתה הוצאת נשק ,ואכן ,הנשק הועמס על גבי המשאית ,שיצאה לדרכה בלי שאיש
מאנשי המחנה חש בכך… אלא שמכובד המשא היא שקעה בחול ולא ניתן היה
להזיזה…לבסוף נאלצו  14מהתוקפים למלט נפשם בג'יפ בידיים ריקות…ביניהם,
ברוך וינר קונוס.
קונוס אינו נח על שמריו .מהיום הראשון לקרבות במערכה לכיבוש יפו הוא
מסתער כמקלען במשוריין שכונה "הצפרדע" על ביצורי האויב – הערבי והבריטי
כאחד.
מבניין הבולשת ברחוב יפו מוסיפות לטרטר שתי מכונות-ירייה כבדות; משוריין בריטי
פולט צרורות אש .מזעיקים את משוריין "הצפרדע" .מטר של כדורים מקדם את פניו.
בעוד אצבעו של המקלען (קונוס) לוחצת על הדק ה"ברן" ותשומת לבו מרותקת אל
המטרה – הסתער הנהג (ג'קסון) היישר לעבר עמדת האויב .שדה הראייה היה
מצומצם ביותר (בשל האשנבים הסגורים) .המשוריין המשיך להזדחל ביתר זהירות,
נושף באפו לעבר רכב השריון של האויב .השניים נבחו ,זה על זה ,פולטים קיטונות
של אש :האחד ממקלע "ברן" קל ,האחר – ממכונת ירייה כבדה; "משקל תרנגול מול
משקל אריה…" ההתקדמות הייתה קשה ומייגעת ,מתוך חלון של בניין גבוה נפתחת
אש על המשוריין ,אולם זה מתעלם ומתקרב עד לטווח של עשרים מטר מהעמדה
המבוצרת .לפתע הזדקר קנה שחור של "פיאט" משריון האויב .רעם ההתפוצצות
מחריש אוזניים ,אולם הפגז החטיא .ענן עבה של עשן התפשט בסמוך .אנשי צוות
"הצפרדע" כבר אינם מבחינים בנעשה לפניהם .נשימתם כבדה ועיניהם דומעות.
מלאי התחמושת הלך ואזל אף הוא ולא נותר עוד מנוס אלא להיסוג .המשוריין נע
בהילוך אטי אחורה ,תחת מטר של כדורים.
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ביום השני לקרבות ,ב 12-בצהריים ,חודשה התקפה ,הפעם בסיוע המשוריינים.
האויב ,בסיועם של הבריטים ,מחיש שריון ומרגמות  .משוריין "הצפרדע" נשלח לסייע,
ובעיצומם של חילופי הירי ,ברוך וינר ,מקלען "הצפרדע" ,נפגע בעינו מרסיס וראייתו
מיטשטשת .המשוריין מבצע נסיגה "אקרובטית" לאחור ומתחמק מהשטח.
כעבור שעה קלה התחולל קרב קשה גם בגזרה אחרת .חבלנים מצוידים בחומרי-נפץ
התקדמו לעבר "בית החנויות האדומות" ,נעזרים בשני משוריינים ובזחל .בראש
השיירה – מקלען "הצפרדע" (קונוס) עינו האחת חבושה ואצבעו אינה מרפה מההדק.
"חילופי הירי הראשונים המחישו מיד את אי-השוויון בין הכוחות ואת חוסר הטעם,
שבהתמודדות מעין זו ",סיפר" .קולו של ה'ברן' נטמע כליל בשאון הירי של ה'שפנדאו'
וה'בראוניג'.
בעוד שהאירוע הדרמטי מתרחש על שפת הים – פנתה ה"הגנה" בדחיפות אל האצ"ל
וביקשה סיוע מרגמות  3אינטש כדי לסייע בכיבוש כפר סלמה .ב ו ב י ו ם השאיל
האצ"ל ל"הגנה" מרגמה  3אינטש על מפעיליה" ,ירינו כחמש מאות פגזים" " ,סיפר
איש הצוות (קונוס) ורעם ההתפוצצויות הרעיד את הסביבה .כשהסתערו כוחות
ה'הגנה' עם שחר – לא נתקלו בשום התנגדות .הכפר היה נטוש – הכול נמלטו
מאימת ההפגזות.
הבאנו לעיל חלק מזערי מהפעולות שבהן נטל חלק ברוך וינר (קונוס).
צנוע היה האיש ומעולם לא רם לבו ולא התפאר .נאמנותו למפקדיו ,ובמיוחד לקצין
המבצעים ,גידי ,הייתה ללא גבול .את האמרה "נעשה ונשמע" ,המיוחסת לבני ישראל
בעת מתן התורה קיים כפרשנותו,בלי לבקש הסבר ,בלי לערער.
עם פטירתו הלך מאתנו עוד גיבור אלמוני מלוחמי המחתרת .וחבל על דאבדין ולא
נשכחין .יהי זכרו ברוך.
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אהבת ארץ ישראל הייתה המניע המרכזי שדרבן את נחמן רון
פורסם בתאריך 21/01/2013

תמונה :לע"מ

נחמן רון נולד בשנת  1902לאב שהיה סגן ראש
עירית נס ציונה ,ולאם ,בת למייסדי נס ציונה
(ממשפחות לרר-בוקסר) .אהבת ארץ ישראל הייתה
טבועה עמוק בנפשו ,תורשה שנחל עוד מבית אבא.
את דרכו הציבורית החל בתעשייה הצבאית במחצית
שנות ה 24-לחייו .בוקר אחד התדפק על דלת
משרדי (שימשתי אז כדובר התעש) והציג עצמו בלי
כחל ושרק" :שמי ,נחמן רון ,ממחלקת משאבי אנוש,
אני עומד להציע את מועמדותי לוועד עובדי התעש
ומבקש את תמיכתך".

הנהלת התעש הייתה אז בקריה בתל אביב ,והוא לא דילג על שום פתח מהמשרדים.
נחמן רון היה עסקן ציבורי מטבע ברייתו ,ידע לקנות את לב חבריו לעבודה ,תוך
שהוא מבטיח להם טיפול אישי בבעיותיהם .ואכן ,הוא נבחר לוועד ברוב קולות וגם
מילא אחר הבטחותיו לעובדים וטיפל במסירת ובכנות בכל בעיה שאי מהם העלה
לפניו .והוא עשה זאת בחום וברגש.

יזם ביקורי בית אצל משפחות חללי יום הכיפורים
זוכרני ,שלאחר מלחמת יום הכיפורים ,כשנודע על  12עובדי התעשיה הצבאית שנפלו
בקרבות הוא יזם ביקורי בית אצל כל משפחה שכולה ועשה כמיטב יכולתו לסייע להן,
ככל אשר נדרש .הוא היה עסקן ציבורי מטבע ברייתו ,ידע לקנות את לב חבריו
לעבודה ,תוך שהוא מבטיח להם טיפול אישי בבעיותיהם .ואכן ,הוא נבחר לוועד בר
וגם מילא אחר הבטחותיו וטיפל במסירות ובכנות בכל בעיה שאי מהם העלה לפניו.
והוא עשה זאת בחום וברגש .זוכרני ,שלאחר מלחמת יום הכיפורים  ,כשנודע על 12
עובדי התעשיה הצבאית שנפלו בקרבות ,הוא יזם ביקורי בית אצל כל משפחה שכולה
ועשה כמיטב יכולתו לסייע  ,ככל אשר נדרש .הוא היה עסקן ציבורי מטבע ברייתו,
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אהבת ארץ ישראל הייתה המניע המרכזי  ,שדירבן את פעילותו ,וכפי שציין יו"ר
הכנסת  ,ראובן ריבלין בהספדו" ,הוא עשה זאת מתוך אהבה ואמונה ולא מתוך
חמסנות או קריאת תיגר"…

ראשיתה של ההתיישבות באריאל בעקבות קריאתו של משה דיין
לאחר מלחמת ששת הימים ,בעקבות קריאתו של משה דיין ,ליישּוב הארץ .התלכדה
קבוצה של ארבעה חברים מקרב עובדי התעשיה הצבאית – רון נחמן ,יוסף בר-אילן,
גיורא שחר ודוד חסמן – והחלה לגבש רעיונות בכיוון זה .הארבעה הצליחו לגייס
קבוצה נוספת של כמאתיים משפחות ("גרעין תל אביב") ,ששמה לה כמטרה,
הקמתה של עיר-מחוז שתהווה ,מרכז שירותים לפריפריה (המורכבת מרצף יישובים
קטנים יותר) .ב 1945-ה פכה ההתנחלות לעובדה קיימת ונחמן רון התמנה ליו"ר
המועצה הראשון שלה .כעבור שנה ,ב ,1949-בד בבד להתמנותו לסמנכ"ל רשות
השידור ,העביר את השרביט ליעקב פייטלסון וכיהן כסגנו .ב 1952-שב ונבחר ליו"ר
המועצה ומאז עמד בראשות היישוב במשך  25שנה ברציפות ,עד לפטירתו ב15-
בינואר .2413
במיוחד קסם לו חבל ארץ הגליל ,ערש המרד נגד הרומאים .הוא החל הוגה תוכניות,
איך לסייע ביישובו מחדש של הגליל ביהודים כבימי קדם .את הביטוי לכך נתן עוד
בתחילת כהונתו כיו"ר מועצת אריאל; כשפניתי אליו בבקשה להשתתף בחגיגות ל"ג
בעומר הנפתחות בבית עבו בצפת מזה חמישה דורות ,לא זו בלבד שנעתר
בהתלהבות לבקשה אלא הגיע בראש משלחת של עשרות מתושבי אריאל ליטול חלק
בתהלוכה המסורתית של הובלת ספר התורה מצפת לקבר הרשב"י במירון והכריז
באותו מעמד על ברית ערים בין צפת לאריאל .והקשר הסמלי בין שתי הערים בערב
ל"ג בעומר נמשך עד עצם היום הזה.
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חיבתו של נחמן רון לארץ ישראל הייתה ללא גבול
ב 1995-הוכרזה ההתנחלות בשומרון כעיר ,והשם שניתן לה היה אריאל ,שם נרדף
לירושלים ולבית המקדש ,שנלקח מהתנ"ך" :הוי אריאל אריאל קריית חנה דוד ספו
שנה על שנה חגים ינקפו…" (ישעיהו ,כ"ט ,א') .ביולי  – 2449כעבור  31להקמתה
וארבע שנים לאחר ההינתקות מרצועת עזה – החליטה מועצת עיריית אריאל ,לאחר
ויכוח נוקב וברוב דחוק (שישה נגד חמישה)  ,להיענות לדרישתו התקיפה של יו"ר
המועצה,נחמן רון ,ולקרוא את העיר על שם ראש הממשלה לשעבר ,אריאל שרון,
ששרוי היה בתרדמת ורבים מחברי המועצה לא סלחו לו את כפיית ההינתקות
מרצועת עזה ,בעוד נחמן רון שב ומזכיר את חלקו של שרון בהקמתה של אריאל
ובפיתוחה ואת הבטחתו שהיא תישאר תמיד בריבונות ישראל .הבטחה שראש
הממשלה ,בנימין נתניהו חזר עליה בדברי הספד על קברו.
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לזכרו של גבריאל צפרוני
פורסם בתאריך 45/46/2411

צפרוני .היה עיתונאי בכל רמ"ח אבריו

גבריאל צפרוני היה עיתונאי בכל רמ"ח
אבריו .את אשר רכש בהשכלה עצמית,
מתוך קריאה ועבודת שטח שום
אוניברסיטה אינה יכולה להעניק .עיתונאים
מסוגו של גבי אינם זקוקים לשום תעודה,
פרט לתעודת לידה .ספריית "שערי ציון"
הייתה האוניברסיטה שלו .כעורך האחרון
של יומן "הבוקר" דלתו הייתה תמיד
פתוחה והוא טיפח דור של עיתונאים ונתן
גיבוי ליוזמותיהם .יהיה זכרו ברוך.

עורכו האחרון של יומון "הבוקר" ,גבריאל צפרוני (גבי) הלך לעולמו ,והוא בן  96שנה.
היכרותי האישית הראשונה עם גבי הייתה כשנתמנה ב 1962-לעורך "הבוקר" .הוא
הכניס סגנון חדש לעבודת המערכת ,סגנון צעיר ,נועז יותר ,שהלם את התקופה .הוא
טיפח דור צעיר של עיתונאים ונתן גיבוי מלא ליוזמותיהם .דלתו ,כראש המערכת,
הייתה תמיד פתוחה ואזנו כרויה לדעות חדשות .נעים היה לשוחח עמו .לא היה נושא
חברתי או פוליטי ,שלא היה בקי בו לפרטי פרטיו; לא הייתה אישיות בחברה
הישראלית ובמידה רבה גם הזרה ,שלא ידע אודותיה ,הוא היה עבורנו אנציקלופדיה
חיה ...גבי הרבה בקריאה בעיתונות המקומית והזרה ,ומכל כתב-עת שהגיע לידיו
השכיל לדלות מידע שימושי ; נהג לגזור את קטעי הפרסומים הרלוונטיים ולמיינם על-
פי הנושאים בתיקים ,כדי שיהיו בהישג ידו בשעת הצורך .
גבריאל צפרוני היה עיתונאי בכל רמ"ח אבריו .את אשר רכש בהשכלה עצמית ,מתוך
קריאה ועבודת שטח שום אוניברסיטה אינה יכולה להעניק .עיתונאים מסוגו של גבי
אינם זקוקים לשום תעודה ,פרט לתעודת לידה .ספריית "שערי ציון" הייתה
האוניברסיטה שלו" .את כל הידע שלי בלעתי משם" ,היה מספר בגאווה" ,ולספרנים
שהדריכו אותי אני חייב הרבה" .בגיל  11נתקל באנציקלופדיה העברית
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הראשונה",אוצר ישראל"" ,תוך שנה בלעתי ושיננתי את מרבית הערכים ,שעניינו
אותי" ,סיפר .
את הקריירה העיתונאית שלו החל בגיל חמש עשרה ,תוך שהוא מחלק לחם בשעות
הבוקר המוקדמות .איתמר בן אבי ,שהתרשם ממחלק הלחם הנמרץ החליט ,שהוא
יכול גם להיות רפורטר ב"דואר היום" ,עיתון שבו קיבל את האסמכתא הראשונה
כעיתונאי ואת התעודה הממשלתית ,תוך "תיקון קטן" בגיל ,במקום  12רשמו אותו
כבן  .22בפחות מכך לא ניתן היה להשיג אז את אישור שלטונות המנדט.
כשעיתון "הבוקר" ראה אור ,גבי היה בין הראשונים שנקלט בו .את דרכו שם החל
כריפורטר  -וסיים כעורך .אחת מתכונותיו המרשימות הייתה יכולתו "להריח" היכן
טמונה ידיעה עיתונאית בעלת ערך ,ומיד להפנות אליה את הכתב המתאים .הוא ניחן
בחוש מיוחד להבדיל בין עיקר לתפל ,בין ידיעה בעלת משמעות ציבורית ,לבין מלל
חסר ערך .וכך הוא פיתח בעיתון מדור פופולרי קריא" ,מבוקר עד בוקר" ,שכלל
סיפורי הווי קצרים מחיי היום-יום ,שאין להם מקום בכרוניקה הרגילה .
גבריאל צפרוני ,שכל חייו נאבק נגד הצנזורה ,כאנכרוניזם ,שאין לו עוד מקום וצורך
בארץ  -גרס תמיד ,שעיתונאות היא שליחות וכל עיתונאי המאמין בשליחותו צריך
לבנות את המגבלות של עצמו ,בעצמו .מעולם לא השלים עם הרעיון ,שהציבור חייב
לדעת הכול"...גם לאמת מגבלות משלה" ,טען.
היה לו חוש מיוחד להימצא במוקדי האירועים בשעת התרחשותם ,ולא פעם כמעט
וקיפח את חייו בשל כך .כזאת אירע לו בפיצוץ מלון המלך דוד על-ידי האצ"ל.
ברגע הפיצוץ נמצאו במלון או בסביבתו הקרובה ,העיתונאים ,טד לוריא ,ג'וליאן מלצר,
ומי עוד ,אם לא גבריאל צפרוני "...ראיתי חלק מהגג מתמוטט לנגד עיניי ושני אנשים
עפים עד לכיפה העליונה של  Y.M.C.A.סיפר כעבור שנים בראיון ל"גלי צהל" :הכול
התרחש במרחק של כמאה מטרים ממני ולא היה זמן להרבה מחשבות ,רצתי היישר
אל הבר ,כיוון שחשבתי שהוא עומד להתמוטט ונמצאו שם רבים מחבריי ,שבוודאי,
זקוקים יהיו לעזרה ,אולם כבר בכניסה לאולם הגדול ,נוכחתי שכל הרצפה שמעל
למסדרון התרוממה על שטיחיה ועל אבני השיש שלה...בקושי נחלצתי חי מעיי
המפולת...".
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אסיים בקוריוז משעשע מקורות חייו של גבי :בין יתר מינויי הכבוד שזכה להן ,הוא
נתמנה כחבר בוועדה ממלכתית של בריטניה ,לטיהור שמו של המלך ריצ'ארד ה3-
מהפשעים שייחס לו ויליאם שקספיר במחזהו .הבריטים טוענים היום ,שריצ'רד
מעולם לא ביצע את הדברים האיומים ,כטענתו של שקספיר .הפולמוס הזה עדיין
בעיצומו ,אך תוך כדי כך ,העלה גבי רעיון מקורי משלו :מדוע שלא לטהר את שמו של
שיילוק מעלילת הדם של שקספיר?
גבריאל צפרוני נפטר בשיבה טובה ,בלי שהצליח לגייס את מספר התומכים הדרוש
להקמת "ועדה ציבורית" לרעיונו ,אך מי יודע? אולי יימצאו ממשיכים שיצליחו להגשים
את שאיפתו?
יהי זכרו ברוך.
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מנחם בגין ,יהדותו
פורסם בתאריך 14/43/2411

מנחם בגין ז''ל1992-1913 .

הוא פתח את מלחמת השחרור ,חתם על
הסכם שלום עם מצרים ,דגל ב"עליונות
המשפט" ,קידם שכבות חלשות בחברה,
שקד על הקמת התנחלויות ,יזם את חוק
רמת הגולן והורה על הפצצת הכור האטומי
בעיראק 19 .שנה לפטירתו של מנחם בגין
ז"ל ,ראש הממשלה השישי של מדינת
ישראל שלא נכנע ללחצים.

יום חמישי ,ד' באדר ב' ( ,)14.3.11הוא יום השנה ה 19-לפטירתו של מנחם בגין ז"ל
ושני כתרים עטורים לראשו :הראשון  -כמפקד הארגון הצבאי הלאומי ,שפרסם ב1-
בפברואר  1900את כרוז המרד נגד השלטון המנדטורי בארץ ישראל ופתח בכך את
מלחמת השחרור; השני  -כראש ממשלת ישראל שחתם על הסכם השלום הראשון
עם הגדולה במדינות ערב ,עם מצרים (הסכם שלום המתמשך מזה  32שנה ושכולנו
תקווה שלא ייפגע בתהפוכות המשטר שאנו עדים להן כיום) .
בגין היה ראש הממשלה הראשון שהגדיר עצמו כיהודי ,לפני היותו ישראלי ; הוא
החשיב עצמו כמנהיג יהודים ולא רק כ"ראש ממשלת ישראל" .ושלמותו וקיומו של
העם היהודי עמדו לנגד עיניו כמשימה ראשונה במעלה" .ישראל לא תבקש משום
אומה ,קרובה או רחוקה ,גדולה או קטנה ,כי תכיר בנו להתקיים" ,חזר והצהיר" :לא
אנהל משא-ומתן על קיומי ואיני זקוק לאישורו של איש על זכותי להתקיים".
ב ,1952-כראש ממשלה ,אמר" :אחרי מותי אני מקווה שאזָכֵר מעל לכל ,כמי שמנע
מלחמת אחים  -זה חשוב בעיניי מהפיקוד על המחתרת ,מראשות הממשלה ,מחוזה
השלום ומחוק רמת הגולן".
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"לאלה שטענו ,שאסור לנו להקים
התיישבויות במקומות שבהם יושבים
ערבים ,הייתי משיב :איך נבנתה ארץ
ישראל? איך נבנתה חניתה ב ,1935-אם
לא על-ידי הליכה ללב היישוב הערבי?...
ואם יש יפי נפש שמעקמים את האף ,אז
שהאף שלהם יהיה עקום"...
מנחם בגין עם אנואר סאדאת [לע"מ]

עמדות ואידיאולוגיות
מנחם בגין התחנך על ברכיה של תורת ישראל יחד עם אהבה עזה לארץ ישראל.
אמונתו בזכותו הנצחית של עם ישראל על ארץ ישראל בשלמותה ההיסטורית,
משולבת בנימוקי ביטחון להבטחת עתיד ישראל ובניה .האידיאולוגיה שלו התמקדה
במאבק על שלמותה של ארץ ישראל המערבית ,דהיינו :אי-ויתור על שטחי יהודה
ושומרון ורצועת עזה ,וחתירה להחלת הריבונות הישראלית על שטחים אלה במסגרת
של הסדר קבע עתידי.
בחתימת חוזה השלום עם מצרים ראה בגין אינטרס ראשון במעלה ,מפנה היסטורי
במעמדה של ישראל במזרח התיכון והזדמנות להפסקת שפיכות הדמים .יחד עם
זאת ,בכל מהלך פגישותיו עם סאדאת וקרטר בקמפ דייוויד ,באה לידי ביטוי השאיפה
לשמור על ארץ ישראל מכל משמר .כאשר בגין ויתר על שליטה ישראלית בסיני,
ביקש בכך להבטיח ריבונות ישראלית מלאה בארץ ישראל המערבית כולה ,כולל
ירושלים" .אנו תובעים לעצמנו את יהודה ,שומרון וחבל עזה לא בזכות הכוח אלא
בכוח הזכות" ,הכריז .בקבלו את פרס נובל לשלום לשנת  1945יחד עם סאדאת,
אמר" :הפרס מגיע לא לי ,הוא מגיע לעמי ,על הסבל הרב שנפל בחלקו ,על האבידות
הכבדות שאבדו לו ,על אהבתו את השלום וכיסופיו העמוקים אליו".
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בגין החשיב עד מאוד את "עליונות המשפט" הן במישור החוקתי והן במישור
החברתי .ידוע ה האימרה מתוך נאום שידור הרדיו שלו בעת קום המדינה" :ובמדינתנו
פנימה יהיה הצדק השליט העליון ,השליט גם על שליטיה" ,ופרט לכך כתב" :חייב
העם ,אם הוא בוחר בחרות ,לקבוע את זכויותיו גם מול בית הנבחרים ,לבל יוכל הרוב
שבו ,המשרת את השלטון יותר משהוא מפקח עליו ,לשלול את הזכויות הללו .את
זאת אפשר להשיג רק בדרך של 'עליונות המשפט' ".
מיד עם היבחרו לראש הממשלה ,יזם בגין את פרויקט שיקום השכונות ,שבא לקדם
את השכבות החלשות בעיירות הפיתוח ובערים הגדולות .בקווי היסוד של ממשלתו
קבע " :פעולה למען ביטול העוני והושטת עזרה למשפחות ברוכות ילדים ,במיוחד
בדיור ובחינוך" (בעוד שהוא עצמו ,עד לבחירתו לראש הממשלה ,התגורר עם בני
משפחתו בדירת קרקע בת שני חדרים בתל אביב) .ביוזמתו ,אישרה הכנסת באפריל
 1945את הצעת החוק ,לחינוך חינם לגילאי .14-16
משך כל תקופת כהונתו שקד בגין על הקמתן של התנחלויות רבות ביהודה ובשומרון .
"מדי פעם שנפגשתי עם קרטר" ,סיפר בנאום שנשא בתל אביב ביוני " ,1951הוא
היה אומר לי' :מיסטר פריים מיניסטר ,ההתנחלות שלכם היא בלתי חוקית והיא
מכשול לשלום' .ואני הייתי משיב לו' :מיסטר פרזידנט ,ההתנחלות שלנו היא חוקית
והיא תחזק את השלום' .כך דיברנו ארבע שנים .הוא בשלו ואני בשלי.
ובינתיים הקימונו מאה ארבעים וארבעה יישובים חדשים !לא נכנענו לשום לחצים".
"ולאלה שטענו ,שאסור לנו להקים התיישבויות במקומות שבהם יושבים ערבים ,הייתי
משיב :איך נבנתה ארץ ישראל? איך נבנתה חניתה ב ,1935-אם לא על-ידי הליכה
ללב היישוב הערבי ?...ואם יש יפי נפש שמעקמים את האף ,אז שהאף שלהם יהיה
עקום...".
ביום  10בדצמבר  1951יזם בגין את "חוק רמת הגולן ",אשר החיל את המשפט
הישראלי על רמת הגולן .בגין יצא מבית החולים לכנסת בכיסא גלגלים ,על-מנת
להעביר את החוק בכל שלוש הקריאות הדרושות ביום אחד" :לא יימצא איש ,שלמד
את תולדותיה של ארץ ישראל ,שינסה להכחיש כי במשך דורות רבים הייתה רמת
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הגולן חלק בלתי נפרד של הארץ ",טען בנאומו בכנסת .וכשארצות הברית זעמה
והממשל הודיע כי אינו מכיר בו .הגיב בזעם " :האם אנחנו מדינת ואסלים שלכם?
האם אנחנו רפובליקת בננות" ?
ביום  4ביוני  1951הורה בגין על הפצצת הכור האטומי בעירק .הפעולה תוכננה
במשך מספר חודשים ונדחתה מספר פעמים קודם לכן .ביום שלמחרת ,בשלוש
בצהריים ,הודיעה הממ שלה כי הכור העירקי הושמד על-ידי חיל האוויר הישראלי.
גורמים בשמאל הישראלי  -ובראשם שמעון פרס ,שהתנגד עוד קודם לכן לתוכנית -
טענו כי הפעולה היא התגרות חסרת-תקדים במדינות העולם ואינה יעילה למטרת
עצירת ההתחמשות הגרעינית העירקית .יתרה מזאת ,הם אף אמרו כי הפעולה ,או
לפחות פרסומה ולקיחת האחריות הישראלית עליה ,היא תרגיל בחירות .לאחר
מלחמת המפרץ הראשונה ,נראתה ההפצצה בעיני רבים כצעד נבון ,אשר תרם
לביטחון מדינת ישראל והעולם ,ומאה חברי-כנסת חתמו על מכתב לבגין המודה לו על
יוזמתו.

הקשר המיוחד לעיר צפת
למנחם בגין היה קשר מיוחד לצפת והוא אף נהג לפקוד מדי שנה את קברותיהם של
שבעה מעולי הגרדום הטמונים בחלקה מיוחדת בבית העלמין העתיק בצפת .בצוואתו
אף ביקש להניח עפר מחלקת עולי הגרדום בצפת מתחת לראשו (ראש העיר ,אילן
שוחט ,אישר בדברי האזכרה שנשא לזכרו בצפת ,שבקשתו זו אכן מולאה).
זיקתו של בגין ז"ל לעיר צפת החלה עוד בראשית דרכו כמפקד האצ"ל ,ב,1900-
וכמעט שהביאה ללכידתו על-ידי השלטונות המנדטוריים .ומעשה שהיה כך היה :בעוד
הבריטים מחפשים את מפקד האצ"ל בנרות ומציבים פרס כספי על ראשו  -נהג מנחם
בגין לעלות מפעם לפעם לצפת ,כדי להתרגע קמעה במלון הרצליה (שהיה בבעלותם
של בני משפחת פרל ,אשר רובם ככולם היו מגויסים לאצ"ל והמלון שימש מקלט
בטוח לאנשי הארגון) .לא זו בלבד אלא שאף שלח לשם את רעייתו ,עליזה ז"ל,
להינפש עם הילדים בימי הקיץ החמים.
באחד מסופי השבוע הגיע בגין למלון הרצליה עם כמה מחברי המטה של האצ"ל,
ביניהם יעקב מרידור ,ובעוד הם מסבים לשולחן בליל שבת ,מפזמים נעימות חסידיות
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ומטיבים לבם ביין ,פרצו אנשי הבולשת הבריטים ,שכנראה קיבלו רמז מודיעיני
כלשהו ,אל אולם האוכל ,והחלו חוקרים את הסועדים .בגין ואנשי פמלייתו העמידו
פנים אדישים והמשיכו לפזם בקול נמוך ,כדרכם של החסידים ,כאילו המתרחש
סביבם אינו נוגע להם .אנשי הבולשת העיפו לעברם מבט קצר ופנו לעברו של שולחן
סמוך ,שם הסב צוות מודדים ,בחורים צעירים שזופים וחסונים ,שתאמו את תיאוריהם
של אנשי המחתרת היהודית ,כפי שהצטיירו בעלוני המודיעין .הללו נעצרו מיד והובלו
לחקירה...
בצאת השבת נפרדה פמליית בגין מבעלי המלון ויצאה לדרכה .בכניסה לעכו אירע
תקר באחד מגלגלי הרכב ,ועוד הם עוסקים בהחלפתו ,נעצרה לידם בחריקה מכונית
משטרה וממנה זינקו שניים מאנשי הבולשת ,שהשתתפו בחיפוש בליל שבת.
"האם אתם זקוקים לעזרה?" ,שאלו ,ולאחר רגע העירו בהשתוממות:
"פניכם מוכרים לנו ,הלא נפגשנו במלון בצפת ! ?...שרתם כל-כך יפה ,"!...הוסיפו
בחיוך.
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זוכרים את אליעזר סודיט ("קבצן")2411-1922 ,
פורסם בתאריך 45/42/2411

ביום שבת ,א' באדר תשע"א ()2.2.11
הלך לעולמו אליעזר סודיט ,שכינויו
המחתרתי היה "קבצן" ,אחד מגיבורי
ישראל הנועזים בשורות המחתרת של
האצ"ל ,ולאחר קום המדינה ,איש שירותי
הביטחון בישראל ,מ"לוחמי הצללים"
במוסד
"הקבצן" והמפקד

אליעזר (קבצן) סודיט (שרון) (נולד ט"ו בשבט  ,)1922יליד בסרביה (היום
במולדובה) .עלה ארצה בשנת  1936יחד עם משפחתו מהעיר אודסה שבאוקראינה.
ב ,1939-בגיל  10הצטרף לאצ"ל ,השתתף ופיקד על מבצעים רבים במסגרת הארגון,
ביניהם הפשיטה על מחנה  ,54ב 6-באפריל  ,1905כשעשרה בחורים מחופשים
לאנשי צבא בריטיים ,רוקנו בהתקפה נועזת של האצ"ל את מחסן הנשק של גדוד
תותחנים בריטי ואף נטלו עמם "בשבי" זחל"ם " .זה היה הזחל"ם הראשון והיחידי
שעמד לרשותנו" ,סיפר "קבצן" ,וסוכם להעבירו לאזור פתח תקוה...בדרכנו נתקלנו
בשיירות צבא שנעו לכיוון חיפה ,ביניהם בזחל"מים ,וצוותיהם אותתו לנו לשלום
 ...השבנו בנפנוף יד והתברכנו בלבנו על שהחלפנו את המספרים מעל נושא
הגייסות ".זחל"ם זה עתיד היה למלא תפקיד חשוב בכיבושה של יפו .פעולה
שאליעזר סודיט מילא בה תפקיד היסטורי חשוב ,כשבתום יומיים של קרבות ,ללא
הכרעה ,הורה בגין להפסקת הפעולה" .אולם בלילה ההוא קרה דבר משונה" ,כתב
בגין בספרו "המרד" " ,בפעם הראשונה התמרדו בי חיילי הארגון ופשוט מיאנו למלא
את פקודת הנסיגה".
הראשון שהתמרד היה "קבצן" " .לי הייתה ההרגשה  -לאחר שני ימי לחימה  -כי ניתן
לפרוץ קדימה מבית לבית ,דיברתי עם שאר המפקדים והם הסכימו לדעתי .רצתי
למטה ,תפסתי את גידי ואמרתי לו' :אנחנו לא עוזבים !' צל של חיוך ריחף על פניו

012

היגעים של גידי (שמלכתחילה לא היה שלם עם הוראת הנסיגה)" ,אמרו זאת למפקד,
טפח קלות על שכמו של "קבצן" " .בחדר המפות החלו להופיע משלחות" ,סיפר בגין,
"הן דיברו בקול אחיד' :לא נעזוב את המערכה "...ובגין מסכם" :מרידת החיילים
ניצחה ...הוחלט לבטל את החלטת הנסיגה( "...מתוך הספר "גידי  -המערכה לפינוי הבריטים
מארץ ישראל")

בעת שפיקד על מבצע שדידת בנק "עותומן" הוא נתפס על-ידי השלטונות הבריטים
ונשפט ל 12-שנות מאסר .לאחר תשעה חודשים בבית הסוהר במגרש הרוסים
בירושלים ,הצליח להימלט כשהוא מחופש לשוטר בריטי .במלחמת השחרור השתתף
בקרבות רבים ,פיקד על גדוד יוצאי אצ"ל שכבש את הכפר מלחה בירושלים ,בכיבוש
העיר יפו  ,ומאוחר יותר בכיבוש רמלה (במסגרת גדוד  24של "גבעתי  ").במסגרת
חטיבת "גבעתי" הוביל פשיטה על ריכוזי הצבא המצרי באשדוד ב 3-ליוני :1905
בראש כוח מיוחד של  11איש הסתנן בלילה למרכז הכוח המצרי ,חיבל ברכבים
מספר ,פוצץ מחסן תחמושת וקטל מספר רב של מצרים .שב לבסיס בלא נפגעים.
ב 1922-כמחאה ל"הסכם השילומים" בין ישראל לגרמניה ,שלח סודיט מצרפת
מעטפת נפץ לראש ממשלת גרמניה קונרד אדנאואר .הפצצה התפוצצה בעת שחבלן
גרמני ניסה לנטרלה וגרמה למותו .סודיט נעצר בצרפת כשברשותו אמצעי לחימה
שונים .הוא נשפט ל 0-חודשי מעצר וגורש מצרפת .ב 1964-גויס ל"מוסד" והשתתף
במבצעים רבים ביניהם מבצע חיסולו של פושע המלחמה הרברטס צוקורס
באורוגוואי .אחר כך פרש מן השירות .
יהי זכרו ברוך .
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צבי ברזל (קקטוס) ז"ל:
מראש קבוצה באצ"ל לאל"מ בחיל התותחנים בצה"ל
פורסם בתאריך 43/12/2414

צבי ברזל ז"ל ,שנודע בכינוי קקטוס ,הלך
לעולמו .סיפורו של אחד מהלוחמים
האמיצים ביותר שידענו בתקופת
המחתרת ובשורות צה"ל .גיבור ישראל
אלמוני" ,מלח הארץ" ,ישר ופטריוט ללא
חת
צבי ברזל ז"ל .גיבור ללא חת.
צילומים :באדיבות משפחת ברזל

ביום שישי ,י"ט בכסלו תשע"א ( ,)26.11.14הלך לעולמו אחד הלוחמים האמיצים
בשורות האצ"ל בתקופת המחתרת ובחיל התותחנים של צה"ל ,צבי ברזל " -קקטוס"
ז"ל .צבי ברזל ,שהכינוי "קקטוס" ניתן לו בשורות האצ"ל ודבק בו בין פיקודיו וחבריו
ששירתו עמו ,הן באצ"ל והן בצה"ל ,נולד ב 1924-להוריו ,ילידי צפת מדורות (דור
שביעי בארץ) ,ויותר ממחצית שנותיו עברו עליו בתחום הביטחון .השקפת עולמו
הלאומית ,אותה ירש מהוריו ,הביאה אותו  -בוגר אליאנס בתל אביב ותלמיד בית
הספר הטכני בירושלים  -לשורות האצ"ל .את צעדיו הראשונים באצ"ל עשה בירושלים
ובין היתר השתתף שם בפיצוץ מלן המלך דוד (בחוליית אבטחה מהחוץ) .כשנודע
שתיאורו הגיע לידיעת המשטרה הבריטית ,מפקדיו הורו לו לעבור לתל אביב ,ומאז
נטל חלק ברבות מהפעולות הגדולות של הארגון ,בין היתר ,השתתף באחת הפעולות
הנועזות ביותר שביצע האצ"ל ב 6-באפריל  - 1905הפשיטה על מחנה הצבא הבריטי
מספר  ,54בקרבת פרדס חנה  .בהתקפת מצח נועזת של האצ"ל על המחנה ,רוקנו
את מחסן הנשק ונסוגו עם שללם ,תוך חילופי-אש עזים ,בהותירם אחריהם
אנדרלמוסיה ,כשהיחידות הבריטיות יורות אלו על אלו בלי הבחנה .תפקידו של
קקטוס היה להשתלט על כיתת המשמר בשער המחנה" .כלי הרכב הצבאיים
(המוסווים) של אנשי האצ"ל המחופשים במדי צבא בריטיים התקדמו לעבר שער
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המחנה" ,מספר קקטוס בדברי עדותו " :הזקיף ניגש אל הראשון וביקש את הניירת,
הפניתי אותו אל הנהג במושב הימני ,ובעודו פונה אל אותו כיוון ,שלפתי את נשקי:
'אם לא תעשה כדבריי' ,הזהרתיו בשפתו' ,דמך בראשך' ,תחילה הוא חייך כאילו
מדובר בהלצה ,אולם החיוך נמחה מעל פניו כשדרכתי את הסטן ואמרתי' ,זוהי פעולה
של האצ"ל' ,פניו החווירו והוא החל רועד בכל גופו ,השער נפתח לרווחה וכלי הרכב
'הצבאיים' נכנסו פנימה ואנשינו השתלטו על כיתת המשמר ותפסו את כל העמדות
בכניסה ...כל זה התרחש במהירות ,מבלי שאיש במחנה הרגיש במשהו יוצא דופן"...
(מתוך הפרק "הפשיטה על מחנה  "54בספר "גידי  -המערכה לפינוי הבריטים מארץ ישראל").

פעולה נועזת אחרת שבה נטל קקטוס חלק חשוב הייתה ההתקפה על רכבת צבאית
טעונה פצצות מרגמה  3אינטש (בקילומטר ה 01-בין חדרה לבנימינה) ב 15-באפריל
 .1905לתוצאותיו של קרב זה ,שבו נלקחה בשבי מחלקה של חיילים בריטיים על
מפקדיה ,היו השלכות מכריעות על כיבושה של יפו ,שבוע ימים לאחר מכן.
ואכן ,כעבור שבוע ,ב 22-באפריל  ,1905ביום א' דחול המועד פסח תש"ח ,לאחר
 124ימים רצופים שבהם המשיכה יפו הערבית להתגרות באין מפריע בעיר תל אביב
 פתח האצ"ל בהתקפת מחץ לכיבושה של יפו ,ובאותה מערכת-דמים אכזרית נטלגם קקטוס חלק ,כשהוא מגלה ברגעים קשים אומץ ותושייה ,ועל אחד מהם ניתן
לקרוא בספרו של חיים לזר" ,כיבוש יפו" :כשכוחות האצ"ל באחת העמדות שכבשו
נאלצו לסגת מחמת השריון הבריטי ,שהמטיר עליה אש תופת ,והתברר שכמה
מהלוחמים הפצועים נותרו בעמדה הנצורה" ,קקטוס ואנשיו התקדמו לעבר הבית
במאמצים נואשים ,כדי להוציא את מזרחי הפצוע ,ובעוד הסגן גלעדי (מיכאל לסקה)
עוזר לחובש להחליף את תחבושתו של מזרחי ,טיפס קקטוס לעבר הגג ,בניסיון
להציב שם ברן ,אך לפתע הרגיש במהלומה חזקה בראשו ולכמה רגעים איבד את
הכרתו ,פגז שעבר לידו הלם בראשו (בהדף טיסתו) .כאשר התאושש מההלם ,שמע
את החובש ,שגם הוא נפצע בינתיים ,זועק לעברו ,שמזרחי וגלעדי נהרגו והם מוקפים
קבוצה גדולה של ערבים חמושים שמתכוננים להסתער עליהם .קקטוס לא איבד את
עשתונותיו ובקור רוח פיזר ברימון את המתקיפים ופרץ דרך לעצמו ולחובש הפצוע.
לאחר שפצעיו נחבשו ,לקח עמו כמה מהבחורים וחזר על-מנת להגיע לשני ההרוגים,
וכשהדבר לא עלה בידו מפאת אש האויב העזה ,שב וחזר בלילה יחד עם 'קבצן'

012

(אליעזר סודיט) למקום האירוע ,אך גוויות ההרוגים לא נמצאו עוד שם( "...שלושה
ימים לאחר מכן ,הביא הצלב האדום את הגופות).

גולת הכותרת" :מבצע נוקייב"
שנות פעילותו של קקטוס בחיל התותחנים בצה"ל לאחר קום המדינה הן ציוני-דרך
לשלבי התקדמותו של חיל התותחנים .בגיליון ביטאון חיל התותחנים במרס ,1943
עם פרישתו מתפקידו ,בדברי פרידה חמים ,תחת הכותרת "שלום לקקטוס" ,מצוין,
שבזמן שקקטוס הצטרף לחיל התותחנים ,הניחו למעשה את היסודות לבניין החיל ,הן
ברכישת כלים והן בהכשרת אנשים .מדרגת סרן הוא קודם לפיקוד גונדת נ"ט של
גולני (לאחר שעבר בהצלחה קורס של תותחנות שדה) .ערב מבצע "קדש" התמנה
כסגן מפקד גדוד מילואים של תותחים בני  22ליטראות .לאחר מבצע "קדש" התמנה
למג"ד המרגמות הכבדות של גולני ,ובהמשך לקצין אג"ם של מפקד תותחנים פיקודי
בצפון ,עבר קורס בפו"מ והגיע לתפקיד המרכזי בקריירת הלוחמה שלו בכלל ,מפקד
תותחנים פיקודי בדרום ,אותו מילא במלחמת ששת הימים .השתתף בכמה פעולות,
שגולת הכותרת שלהן הייתה" ,מבצע נוקייב" ( .)1962איגרת הערכה אישית על חלקו
במלחמת ששת הימים שיגר לו בספטמבר  ,1964ישעיהו גביש (אלוף פיקוד הדרום
במלחמת ששת הימים):
קקטוס ידידי,
זכית להיות מפקד תותחנים פיקודי במפקדת פיקוד הדרום במלחמת ששת הימים,
ובמפקדה אשר פיקדה על עוצמה גדולה ביותר ונגד האויב החזק ביותר; הצלחת
להביא את מערך הארטילריה למצב בו היא משפיעה על הקרב ,הצלחת לציידה,
לפורסה ולקשור את מערכות הסיוע ,כך שתהיינה יעילות ותואמות את התוכניות
האופרטיביות ...ידעת להילחם על חלוקה נכונה של הארטילריה ,על הספקת
תחמושת ועל קידום גדודי חת"מ לכל מקום בו ניתן היה להקל עלך מעמסת הקרב
באמצעות האש.
קקטוס ,אני אסיר תודה לך על עזרתך הרבה לי ודע כי חלקך בניצחון רב הוא.
בידידות
ישעיהו גביש ,אלוף
אלוף פיקוד הדרום
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חבר אמיתי ופטריוט ללא חת
הכרתי את צבי ברזל בנעוריו ,בביקוריו מדי קיץ בצפת אצל סבו וסבתו (משפחת זלץ).
תמיד היה תוסס ומלא מרץ ,שחקן כדורגל מעולה וחבר אמיתי .הוא היה ונותר ידיד
אמת גם כששבנו ונפגשנו בשורות האצ"ל בתקופת המחתרת ולאחריה .צבי ,הנשוי
לחוה ,צברית ,ילידת ראשון לציון ,בת להורים ילידי ירושלים ,הוא אב לשלוש בנות -
מיכל ,דליה ותמר  -וסבא לשישה נכדים .בקריירה האזרחית שלו כיהן ,בין היתר,
כמנכ" ל רשות הגנים הלאומית בתקופת כהונתו של מנחם בגין כראש ממשלה .כמו-
כן ,נבחר על-ידי מנחם בגין כחבר במשלחת בראשותו ,שירדה מצרימה לחתימת
הסכם השלום .ואין אלה אלא ראשי פרקים בתולדותיו של אחד הבחורים
מ"מלח הארץ " ישר ,אמיץ ופטריוט ללא חת .וחבל ,חבל על דאבדין ולאו משתכחין.
יהי זכרו ברוך.
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לזכרו של בן דודי זאב כהן ז"ל
19.04.2010

לזכרם
"איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה יוהנתן על במותיך חלל;
צר לי עליך אחי יהונתן נעמת לי מאוד;
נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים;
איך נפלו גיבורים "!...
(שמאול ב' – א 'כה)
מוקדש לבן דודי זאב כהן ז"ל

זאב הסייר על המצודה 1943

בליל רביעי 6 ,במאי  1905בקרב הראשון לכיבוש צפת ,התנדב איש ה"הגנה" ,זאב,
מ"כ וסייר מעולה ,להוביל יחידת פלמ"ח לכיבוש "המצודה" ,אותה גבעה רמה
ששלטה על העיר כולה והייתה מוחזקת על ידי האויב .הקרב היה קשה ואכזרי
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והשתולל עד אור הבוקר .עוד בתחילת ההתקפה שמעו אותו זועק "נפצעתי" ,ומאז
נעלמו עקבותיו .בעוד כל אנשי הפלמ"ח שהוביל ,לרבות הפצועים וגופות ההרוגים
חולצו משדה המערכה – ננטש זאב למרגלות הפסגה ,וגופתו נתגלתה רק כעבור
חמישה ימים ,לאחר שחרור העיר .אבל כבד ירד על העיר צפת .נערכה לו לוויה
צבאית וכל תושבי העיר ליווהו למנוחתו האחרונה.
את השיר הבא כתבתי לזכרו של חברי מילדות ומנוער ,בן דודי זאב.
חברי ובן דודי ,זאב
לזאב
איך דעך הגפרור שהצית להבה
במצודת הגליל אש שלח – וכבה ?
איך אבדו לחיים ,תום ילדות ,אהבה ,
איך בדיחה עליזה נחתכה באיבה?
איך גוועו נעורים – איך נגוז החלום
בלי פרידה ,בלי שלום ? –
איך נפלו גיבורים ?
הנה שוב זורחת השמש
ומשק האביב בחלל מפכה;
וזורמים החיים כשלשום ,כמו אמש:
המפל ,ההרים ,הסלעים – הכול לך מחכֶה
ואצים ילדים ,מבית ספר שבים
צוהלים ,צוחקים ורבים ;
סואנים הרחובות מהמיית עלומים
רק אתה כה חסר – סהדי במרומים.
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ואתם ,לוחמי תש"ח,
המעטים ששרדו מהדור,
התוכלו שלא לזכור -
אותם ימים חשוכים ,מאחור ?
אותו ערב גשום ,אותו לילה צונן,
מתי מעט הצעירים
שיצאו עם הסטן
מול האש והתופת – על העיר להגן ?
אותו נער מפקד ,בלי דרגה ,בלי מדים,
שהעפיל לפסגה בראש מסע הדמים
ונותר שם בדד ,כשיבולת שדופת קדים
שכוח אל ואחוות לוחמים ? -
ועתה שוב אביב – השמש זורחת
וירוקה המצודה ,שוגה ופורחת,
וצצות רקפות ,כל גבעול קט נפתח,
וחלפה הסערה  -והכול כבר נשכח
אך חי אותם תמרות אש וחום,
חי אותו לילה אפל שהוליד את היום,
אלמלא השה שהתנדב עולה לדור
כי עתה גם עתה לא בקע עוד האור.
אהבתיך ,נעמת לי מאוד ,בן דודי זאב,
השנים חולפות ,ולא פג הצער,
לא שכך הכאב.
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גנרל אלכסנדר הייג הלך לעולמו בגיל 56
21/02/2010

הייג ,ששימש בעבר
כמזכיר האומה
האמריקנית ,נחשב
לאוהד גדול של ישראל

אלכסנדר הייג ( מימין) ,מבקר בתעש
[צילום :אברהם ורד]

גנרל אלכסנדר הייג ,מי ששימש כמזכיר המדינה בתקופת ממשלו של רונלד רייגן,
והחזיק בשורה של תפקידים בכירים בצבא ובממשל האמריקני ,נפטר (שבת,
 )24.2.14בגיל .56
הייג נחשב לאחד ממזכירי המדינה הנוחים ביותר והאוהדים ביותר את ישראל.
התבטאות מפורסמת שלו הגדירה את ישראל כ"נושאת המטוסים האמריקנית
הגדולה ביותר בעולם ,שאי-אפשר להטביעה ,שאין על סיפונה ולו חייל אמריקני אחד,
והממוקמת באזור חיוני לביטחון הלאומי האמריקני".
גם לאחר התפטרותו כמזכיר המדינה ביוני  ,1952המשיך לשמור על קשרים הדוקים
עם ישראל ,וב 20-בנובמבר  ,1952חודשים אחדים לאחר פרישתו מתפקידו ,הוא
עורך ביקור בתעשייה הצבאית בישראל ומגלה עניין רב במפעלי הנשק שלה.
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גידי – קצין המבצעים האגדי של האצ"ל  -דיוקנו של לוחם חופש
01.09.2006

מתוך הרצאה ב"מרכז מורשת בגין"
של הסופר העיתונאי יוסף עברון,
עורך המגזין "מזכר " ,מחבר הספר
"גידי – המערכה לפינוי הבריטים
מארץ ישראל" –
במלאות  61שנה לפיצוץ מרכז
השלטון הבריטי במלון המלך דוד.

מעטים הכירוהו בשמו המלא ,עמיחי פאגלין .הכול קראו לו ,גידי.
פגשתי בו לראשונה באחד מימות האביב של  1906על ספסל בגן ציבורי בפתח
תקווה .היה זה זמן קצר לאחר התקפת האצ"ל על משטרת רמת-גן ,פעולה בה נפצע
ונלכד דוב גרונר הי"ד  .לעת ההיא הייתי מגויס לפלמ"ח ,למחלקה הימית בגבעת-
השלושה .הימים ימי תנועת-המרי  -והאוויר רווי במתח.
כרבים אחרים שרוי הייתי בציפייה דרוכה ,כשכינסו אותנו לעת ערב ל"שיח-חברים"
עם הפוליטרוק של הפלמ"ח ,בני מרשק  .נקל לתאר את התדהמה ,כשהמרצה ,תוך
התעלמות מהמאבק המשותף בבריטים במסגרת תנועת המרי  -פתח בדברי הסתה
נגד האצ"ל והכריז ,שהגיעה השעה ל'סזון' חדש .להפתעתי ,לא הכול היו הפעם
תמימי דעים עם המרצה ,ובאשר לי ,גמרתי אומר להזהיר ,ללא דיחוי ,את ארגוני
המחתרת .אורגנה לי פגישה עם אחד ממפקדי האצ"ל ,ובעודני מצפה לאיזו דמות
עירונית מצוחצחת ,אולי אפילו עם עניבה ,הופיע לפניי ,להפתעתי ,איזה קיבוצניק,
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רזה ,תמיר ,במכנסי חאקי ובסנדלים ,מציג עצמו בחיוך ולוחץ את ידי בחמימות ,כאילו
הכרנו מימים ימימה .לא ראיתי כל הבדל בינו לבין יתר הבחורים בשורות הפלמ"ח.
הוא דיבר בפשטות ,באורח חברי וללא כל התנשאות  -ואף על פי כן ,חשת מיד
שלפניך דמות של מפקד טבעי ,שופע ביטחון עצמי ,מישהו שניתן לבטוח בו ושתוכל
ללכת אחריו בעיניים עצומות.
זה היה " גידי".
בעקבות אותה פגישה  -שבנו והתראינו מספר פעמים ,ובסופו של דבר ,כעבור מספר
שבועות ,מצאתי עצמי בשורות האצ"ל ,תחת פיקודו הישיר" .רזה ,גבה-קומה ,שיער
שחור ,עיניים עמוקות בוערות  -אדם ,שלא ידע פחד מהו ",זה היה תיאורו של האיש,
שבראש קומץ בחורים ,בתכנון אסטרטגי מבריק  -הוציא לפועל מבצעים נועזים
ומסובכים ,שבתנאי לחימה רגילים היו מצריכים הפעלתן של יחידות צבא סדירות,
בהיקפים העולים לאין שיעור על כוחות המחתרת באותה תקופה.
"את אשר עשה הצעיר המופלא הזה ,שכשרונו הצבאי גובל ,ללא ספק ,בגאוניות -
יזכרו הבריטים כל עוד תישא אותם האדמה ",אמר מנחם בגין.
הוא לא הפריז.
"היה זה הארגון הצבאי הלאומי ,שהביא לפינוי האנגלים מארץ-ישראל ",הצהיר
וינסטון צ'רצ'יל" :חברי הארגון  -הם שגרמו לנו כל כך הרבה צרות ,שהיה עלינו
להציב בארץ ישראל  54אלף חיילים ,כדי להתמודד עם המצב  .הוצאות הצבא היו
גבוהות מדי בשביל הכלכלה שלנו ,והארגון  -הוא שגרם לעלייתן של ההוצאות לרמה
גבוהה כל כך ). " (New York 1961p.40 Ben Hecht, Perfidy
"לא האנשים עיקר  -אלא האיש " הייתה האמרה החביבה על נפוליאון.
גידי היווה ,ללא ספק ,הוכחה חיה לאותה אמרה .המושג "בלתי-אפשרי" לא היה
קיים בתודעתו של עמיחי פאגלין .הוא הוכיח זאת בפיצוץ מלון המלך דוד ,בהתקפה
על בית גולדשמידט ,ויותר מכל ,אולי ,בכיבושה של יפו .קשה להעלות על הדעת,
שכוח המשימה ,שפרץ את חומת כלא עכו ,מנה שלושים וארבעה לוחמים ,שהצעיר
בהם היה בן  ,14והקשיש בן  .30אולם העובדה נותרה בעינה.
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אילו צריך היה לחדור למלון המלך דוד על-פי המושגים המקובלים בתורת הלחימה
המודרנית  -לא היו מספיקים לכך כל אנשי האצ"ל והפלמ"ח גם יחד.
גידי הקצה לכך שמונה נערים ,חסרי ניסיון קרבי של ממש ,וגילם הממוצע לא עלה על
 ;19הוא חימש אותם במספר אקדחים וב"סטנים" ושלח אותם אל מול לוחמי
הדיוויזיה המוטסת השישית ,למודת הקרבות באירופה  -להבקיע את "חומת יריחו"
של השלטון המנדטורי בארץ.
והם עשו זאת :באומץ ,בתושייה וביעילות מדהימה .הביצוע כולו נמשך פחות מעשר
דקות ,וכמעט ללא קורבנות .אלמלא נתקלו באורח מקרי בקצין הקשר ,מקינטוש  -היו
מסתלקים בלי להשאיר עקבות ,ובלי שאיש היה יודע ,כיצד ומתי היו שם) .ראה הפרק
" פיצוץ מלון המלך דוד בספר "גידי – המערכה לפינוי הבריטים מארץ ישראל(.

לכך נתבעו יותר מסתם אומץ-רוח והעזה .לכך דרוש היה תכנון קפדני ,מדויק,
מהלכים זהירים ומחושבים  -אך גם דקים ויעילים .לכל דקה חייבת הייתה להיות
משמעות ומשקל  .האיש שהגה את תכנית הפעולה ,עמיחי פאגלין ,ניחן באותו
שיקול-דעת זהיר ומחושב ,אך כה חיוני מבחינה פסיכולוגית וטקטית:
הוא למד היטב את האויב ואת דרך מחשבתו .יריביו היו חניכי אסכולות המלחמה
המודרנית ,מצוידים במיטב הנשק המשוכלל ;נשקו שלו היה תחבלנות מתוחכמת,
ואריאציות שנונות ו"הטמנת פחים" .בנשק זה תכנן והוציא לפועל את פריצת מבצר
עכו ,כבש את יפו במלחמת הקוממיות והפך לפארסה את משטר המצב הצבאי,
שהטילו הבריטים על עריה החשובות של הארץ .פיצוץ מלון המלך דוד היה ללא ספק
גולת הכותרת בפעולות המחתרות בארץ( ומעטות הדוגמות המשתוות לו בעולם ),
וכדברי הקולונל גריי"  ,היה בין הגורמים להחלטה לנטוש את ארץ ישראל" .המבצע
עורר השתאות בקרב ידידים ,יריבים ואויבים כאחד.
ריצ'רד קרוסמן ,מראשי מפלגת העבודה הבריטית באותה תקופה ,כתב כי נשיא
ההסתדרות הציונית ,חיים וייצמן ,אמר לו לאחר הפיצוץ בהתרגשות ,כשעיניו זולגות
דמעות" :אינך יכול להכחיש כי הם עשויים ללא חת .אילו פוצצו את המטה הראשי של
הצבא הגרמני ,היו ללא ספק זוכים בצלב ויקטוריה " .התגובה המאלפת ביותר הייתה
של מזכיר ממשלת המנדט דאז ,סר ג'והן שאו  ,האיש שהואשם באי-פינויו של מלון
המלך דוד ,וחייו ניצלו אז בנס " :תמיד אמרתי לעצמי :מבחינה מבצעית  -כל הכבוד
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ל'טרוריסטים' שלכם .הם ביצעו את מלאכתם בכשרון ובהעזה יוצאים מגדר הרגיל .זו
הייתה תחילתה של שרשרת ניצחונות יהודיים ,שהגיעה לשיאה ב "…- 1948הוא
היה גאון בכל הקשור לפעולות צבאיות ,ביכולת שלו לחשוב במושגים לא
אורתודוקסיים ,בכושרו הטכנולוגי המעולה ,בכוח ההמצאה שלו  .מנהיגותו האמיצה
בקרב ,היו לשם דבר .
"גידי לא שלח לפעולה  -הוא הוביל אותה" ,אמר תת-אלוף (מיל) מרדכי ציפורי :
"הוא טיפל אישית בכל שלב ושלב  -החל מהסיורים המוקדמים ועד לתחום הביצוע.
מיד היה בקו הראשון  -וזה שאפיין את צורת הלחימה שלנו .היה לנו גם ממי ללמוד ".
חשוב ,עם זאת ,להדגיש ,שפעליו של גידי אינם מצטמצמים לתקופת המחתרת .דמות
דינמית ותוססת כשלו אינה מוגבלת למסגרת של ז מ ן או של ת ק ו פ ה .מבלי
להיכנס לכל פרטי פעילותו ,לאחר קום המדינה  -בחלקם חסויים עד היום  -אציין
בקווים כלליים ,על קצה המזלג ,כמה מאותם נושאים ,כפי שעלו בראיונות שערכתי
עם הנוגעים בדבר .
אל"ם יוסף יריב " :היה זה ערב 'מלחמת ששת הימים' .באותה תקופה הייתי מפקד
היחידה המבצעית של 'המוסד' .אחת התכניות הייתה לחסום את תעלת סואץ .עמדנו
לרכוש אנייה גדולה ,להעמיס בה מטען מלט ולהטביעה בכניסה לתעלה  -כך
שתחסום את כל המעבר .הבעיה הייתה ,איך לגרום לטיבועה המהיר ,לפני שהמצרים
יצליחו לגרור אותה .ואז מישהו (אינני זוכר מי) העלה את שמו של עמיחי פאגלין
והציע להיוועץ בו כ'חבלן מעולה '.אני זוכר ,שהשתמשו בביטוי "יש לו ראש
קומבינטיבי למנגנונים ולדברים מיוחדים" .
נפגשנו .אינני זוכר ,מי זימן אותנו  -רק זאת ,שפתאום היה אצלי ביחידה וקיבל על
עצמו את המשימה .הוא לא התקשה למצוא את הפתרון הטכני הדרוש; בנה מספר
דגמים ,הציגם לפנינו ,ומיד ניגש לשלבי הביצוע .את העבודה עשה בבית-המלאכה
שלו בקרית-אריה ובמעבדות ה'מוסד '.למיטב זכרוני ,עשה הכול לבדו .מדי פעם ,היה
מלווה זאת בהסברים .הוא הכין שניים-שלושה מנגנוני הפעלה לשביעות רצונו ,אלא
שהמלחמה ,פשוט ,הקדימה אותנו  -והדבר לא יצא אל הפועל( ".ראיון מוקלט עם עברון)
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מנחם בגין " :לאחר שהרכבתי ממשלה ,הזמנתי את גידי להיות יועצי למלחמה
בטרור הערבי .זו הייתה בחירה טבעית .לא היה מתאים ממנו לתפקיד הזה .
בחודשים הספורים שהספיק לתפקד ,עשה גדולות ונצורות … כמובן ,שאינני יכול
לגלות לציבור את הפרטים ,אבל מדובר בביטחון חיים ".
משהו מאותה תרומה לביטחון חייהם של האזרחים במדינת ישראל  -חושף לפנינו,
עוזרו ,באותה תקופה ,עזריאל נבו" :הוא בא מלא רעיונות כרימון .מערך החבלה של
משטרת ישראל היה אז בשפל המדרגה .הוא זימן אליו את קצין החבלה הראשי של
המשטרה ,יוסי ורצמן" .באיזה עידן אתם חיים"? שאל.
'יש לי מלאי גדול של רעיונות ופרוספקטים ',השיב ורצמן' ,אבל תקציב אין'…
'הבא אלי את הפרוספקטים'  ,אמר גידי.
בו ביום הרים שפופרת למפעל רובוטים בבריטניה .בתום שיחת הבהרה עם המנהל,
שוגרה הזמנה דחופה בטלקס (הפקסים עדיין לא היו בשימוש) .הוא פנה אישית
לאנשי האוצר ,ולמרבית הפלא  -נמצא לכך גם תקציב .כעבור זמן קצר כבר היה
הרובוט הראשון בשירות משטרת ישראל .
"אחד מרעיונות הפיתוח שלו היה הגנה על מטוסים אזרחיים מפני טילים " ,ציין
עזריאל נבו " :כושרו הטכני ויכולת הניתוח הבלתי רגילה שלו היו ממש מדהימים .אני
זוכר ,שמהנדסים ,שהיו עדים לניסויים שערך ,שבו ושאלו אותי' :באיזו אוניברסיטה
הוא למד'? תקופת עבודתי הקצרה אתו הייתה חוויה מתמשכת .היה לו מוח פורה,
ואנשים ,שקודם לכן ,ביטלו את רעיונותיו כ'סיינס-פיקשיין'  -החלו צובאים על פתחו".
(ראיון מוקלט עם עברון).

מוצר מפורסם אחר ,מתחום שונה לחלוטין ,נבנה אף הוא בבית-המלאכה של פאגלין :
התנור ,שבו נשרפה גופתו של אדולף אייכמן  .ח מ ש  -ע ש ר ה שעות  -היה פרק
הזמן שהוקצה לגידי להשלמתו של הפרויקט" .עבדנו כמו מטורפים " ,סיפר" ,מסתבר,
שהממשלה עמדה בלחץ בינלאומי אדיר לחון את אייכמן ,והיא רצתה לבצע את גזר-
הדין במהירות "( .גידי בראיון עם עברון)
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בהסכם הצטרפותו של האצ"ל לצה"ל נכלל סעיף ,שקבע :שלושה ממפקדיו – מרידור,
לנקין ופאגלין  -יגויסו בדרגות אלופים .פעמיים התייצב עמיחי פאגלין בלשכת הגיוס.
פעמיים נפסל" .בלתי-כשיר לשירות  -מטעמי בריאות" ,נרשם בפנקסו .מי אמר,
שלשלטונות צה"ל אין חוש הומור? את גידי זה לא הצחיק .הוא לא סלח על כך עד
יומו האחרון" .לו חכמו מנהיגי ישראל ,והיו מנצלים את הפוטנציאל האדיר של
מסירות ,הקרבה ויכולת ,ואנשים כגידי היו נוטלים חלק בניהול מלחמת הקוממיות -
גבולות הארץ היו אחרים כיום ופני המדינה היו שונים" ,העיר במרירות תת-אלוף מיל
מרדכי ציפורי .

שבירת הגרדומים
מתוך מאתיים המבצעים ,שתכנן והוציא לפועל במהלך תפקידו כקצין המבצעים
הראשי של האצ"ל  -פעולה אחת ויחידה קוממה את נפשו של גידי והעיקה עליו יותר
מכול  -תליית הסרז'נטים.
"כשאתה חושב על שני אנשים חסרי-ישע ,שפניהם מכוסים ,נתלים לנגד עיניך ,אתה
יודע שעברת את הגבול .זו כבר לא מלחמה ,זה משאיר כתם ,זה מעיק על
המצפון…"  -התוודה כעבור שנים בראיון עיתונאי .עם זאת ,הוסיף ,ללא היסוס :
"הייתי חוזר על המבצע הזה למחרת היום ,אילו התעורר שוב ההכרח" ".במשך כל
תקופת מלחמתנו בשלטון המנדטורי ",חזר והדגיש" ,לא חשתי שנאה עיוורת כלפי
הבריטים ,כבריטים .היו לי רגשות קשים ,מהולים ברוגז רב ואולי גם באיבה עזה בכל
הקשור למדיניותה של בריטניה כלפי היישוב היהודי .מסיבה זו נלחמתי ,ללא פשרה,
ללא רחם ,בכל האמצעים ,שעמדו אז לרשותי ,אולם בחיילים הבריטיים לא ראיתי
אויבים אלא כלי-ביצוע של מדיניות ,שלא הם יזמוה .יתרה מזו  -כיבדתי אותם
כלוחמים  -בזתי לשולחיהם בלונדון היושבים לבטח על כיסאותיהם המרופדים
ומטילים על אנשי-הצבא את המלאכה הבזויה לרדוף פליטי-שואה בלב ים ולנעול
בפניהם את שערי הארץ  .לא פעם במהלך פעולותינו ,נקרו בדרכנו עשרות ואולי
מאות חיילים בריטיים חסרי מגן  -ולא פגענו בהם לרעה .
עד שבאו התליות  -והותירו אחריהן משקע כבד ; ואחר-כך  -היריות בחיילינו השבויים
בפריצת כלא עכו .על כל אלה לא ניתן היה לסלוח  .הרג אנשינו בדם קר ,באכזריות
צינית ,במסווה של חוקי-חירום  -לא יכול היה לעבור מצדנו בשתיקה.
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גנרל ברקר הבטיח לתלות יהודים מעל לפנסי הרחובות  -וצריך היה להוכיח לו ולעם
הבריטי ,שתליות יכולות להיות מנת חלקם לא רק של חיילי מחתרת יהודיים אלא גם
של צבאות הוד-מלכותו .ואת זאת עשינו  -אף כי בחירוק שיניים .אולם המסר ,אכן ,
נקלט :תליית הסרז'נטים שמה קץ אחת ולתמיד לחרפת הגרדומים בארץ הזו.
מאז  -ועד לקץ המנדט הבריטי  -לא נתלו עוד יהודים בארץ .

דיוקנו של לוחם חופש
"אילו צריך הייתי להתחיל הכול מחדש  -הייתי חוזר על מרבית השלבים בפעולות
הארגון בשנים  1948-1945" -קובע גידי בראיון עם שלמה לב-עמי ב : "1944אינני
חושב שהמלחמה בינינו לבין הבריטים (והייתה זו בהחלט מלחמה) חרגה מכללי
ההגינות (עד כמה שמלחמה יכולה לכלול את מושג ההגינות) .לא חשתי כלפי
הבריטים שנאה עיוורת .היו לי רגשות קשים מאוד ,אולי אפילו שנאה או רוגז בכמויות
עצומות כלפי המדיניות הבריטית  -ולחמתי נגדה .אבל לבריטי ,בתור בריטי ,ולחייל ,
בתור חייל ,לא נטרתי .תמיד ידעתי ,שמקור הצרה הוא בלונדון ולא כאן .
המקרה היחידי ,פרט לתליות ,בו שלובה חמת-זעם כלפי הבריטים  -ואני מדגיש את
עניין התליות כי זה באמת הותיר משקע עמוק  -היה בפריצת כלא עכו  ,כשחייל ירה
בשבויים שלנו ,מה שהסב לנו את מרבית האבדות באותה פעולה .עד היום טרם
החלטתי ,אם לקבל את ההסבר של הבריטים ,שהדבר נעשה על-ידי חייל ,שקיבל
התקפת עצבים ,אמוק ,כפי שהם כינו את זה' ,למורת-רוחם של המפקדים ואנשי
היחידה" '.

הרג חיילים בריטים לא היווה אצלנו מטרה
"בניגוד ללח"י ,שדגל בהרג חיילים ושוטרים בריטיים ,כאמצעי להשגת המטרה -
הארגון ביצע פעולות בעלות אופי צבאי .להוציא מכלל זה פעולות תגובה על תליות -
הארגון לא הציב הרג בריטים כמטרה .מה שמעניין הוא ,שבלחימה השוטפת
(שכונתה בזמנו 'צמחוניות' ,על ידי הלח"י) ,נהרגו יותר בריטים מבכל סדרת הפעולות
של הלח"י .הדבר נבע מהיקף מלחמתו של הארגון .המקרים היחידים ,שבהם ביצענו
פעולות על-מנת להרוג ,היו פעולות תגובה לאחר תליות .בין אם זה התבטא בתליית
הסרז'נטים או בפיצוץ רכבת על חייליה ליד רחובות .בכל הפעולות האחרות ,אם נפלו
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חללים מקרב הבריטים ,הדבר נבע מהתקפות על אובייקטים שלטוניים .אינני טוען,
שסיכנו עצמנו ,כדי לחסוך חייהם של חיילים בריטיים .זאת לא עשינו ,הגם שהיינו
נוהגים לשגר אזהרה מראש לפני פיצוצו של אובייקט זה או אחר .אישית ,הזדמן לי
יותר מפעם להרוג עשרות ואולי מאות בריטים ,שעה שהיו חסרי-יכולת מגן  -אך
מעולם לא עשיתי זאת וגם לא חשתי כל צורך בכך .המקרים היחידים ,שיצאנו ,כדי
להרוג  -היו בתגובה לתליות.
לא הייתי שלם בזמנו )וגם היום ,לא) עם שני דברים :מדיניות ההבלגה ,שנקטנו
בתקופת ה'סזון ',מדיניות ששילמנו עליה בדם ,בסבל ,ובאבדן חירותם של טובי
אנשינו ומפקדינו .וכשאני מדבר על מחיר הדמים ,כוונתי גם למחיר ,ששילמנו כולנו -
עקב כך ,שהמדינה לא הוקמה בגבולותיה ההיסטוריים .וזאת ,לדעתי ,בראש
ובראשונה ,משום שהורחקנו מכל עמדה שלטונית באותן עתות הכרעה גורליות.
סברתי אז ,ואני משוכנע גם היום ,שהיה זה אחד ממחדליו הגדולים של הארגון ,שלא
נאבק להגיע לשלטון .כל ארגון אחר של לוחמי-חופש בעולם היה מנצל את עמדת
הכוח ,שהגיע אליה ,תוך כדי מלחמה אקטיבית ,כדי לחזק את מעמדו הפנימי.
אני חושב שהרבה מחתרות ביצעו פעולות ראווה כלפי האויב האמיתי ,כדי שבבוא יום
השחרור ,יתייצבו הם בראש הפירמידה .הארגון עשה באופן הפגנתי את ההפך מזה,
והתוצאה  -בלי להזכיר את העוול ,שנגרם לכל לוחמינו ,שהורחקו בכוח מכל עמדת-
מפתח במדינה  -שפיכת-דמים מיותרת ,כדי להגיע לגבולות המדינה של היום ;יכולנו
להגיע לכך בתום מלחמת הקוממיות ולא כעבור עשרים שנה".
(ראיון עם ש .לב-עמי.)1944 ,

כיצד הצטיירה דמותו של גידי בעיניו של מנחם בגין?
"שתקן ,עקשן .אהוב על כולם .עניו ,אהב את המעשה ;שנא את הפרסומת  -כזה היה
גידי שלנו ",הוא מתארו" :לו ראית אותו ,מעולם לא היה עולה על דעתך ,כי צעיר צנום
וצנוע זה כתב ,במו ידיו ,דפים שלמים בהיסטוריה הצבאית של עמנו .מניין בא גידי?
הוא היה פעם ב'הגנה' .הרעיון הביאו אלינו…
עול ימים היה  -עדיין לא יצא משנות העשרים שלו  -שעה שקיבל את הפיקוד על
מחלקת התכנון הצבאי של הארגון .את אשר עשה הצעיר המופלא הזה ,שכישרונו
הצבאי גובל ללא ספק בגאוניות ,יזכרו הבריטים כל עוד תישא אותם האדמה .
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החרמות הנשק הגדולות והנועזות ביותר היו פרי מחשבתו  ,או מעשי ידיו  :פריצת
כלא עכו  ,מלון המלך דוד ,השמדת המטוסים ושדות-התעופה הצבאיים  ,בראש
ובראשונה  -בקסטינה  ,שם הושמדו למעלה מעשרים מפציצים כבדים  -כל זה תוכנן
על-ידי גידי .הוא היה הרוח החיה בכל הפעולות הללו  .הוא היכה בבריטים מכה
גדולה (יחד עם שמשון ,מפקד פעולת עכו) בתקופת המצב הצבאי.
גדעון הוא שזכאי לשאת ,אחרי שמעון מבית החשמונאים ,את השם כובש-יפו "…
מנחם בגין ("המרד" עמ' (112-146
יצחק שמיר " :שמו של גידי הלך לפניו ,ועד למקום גלותנו באפריקה הגיע .תמיד,
בשיחות אודותיו ,שבו ועלו כושרו הטכנולוגי המעולה ,כוח ההמצאה שלו ומנהיגותו
האמיצה בקרב .בטוחים היינו  ,שגידי ימצא את מקומו בצבא וישתלב בתפקיד בכיר
ביותר .כולנו הצטערנו והתרעמנו על שזה לא קרה .בגין דיבר עליו בהערצה וראה בו
גאון צבאי ,שלא הזדמן לעם-ישראל להפיק ממנו את מלוא התועלת.
אני חוזר ואומר ,שפעולת המחתרת ,המחתרת הלאומית  -היא שהביאה את
הבריטים להחלטה שלהם ,לעזוב את הארץ .אין לי כל ספק ,שמה שהשפיע עליהם
בכיוון זה ,מה שהשפיע על דעת-הקהל הבריטי ,על אנשים חשובים בפרלמנט הבריטי
היו הפעולות המלחמתיות נגדם ,ביניהם  -מלון המלך דוד ,התקפות על שדות-תעופה ,על בנייני הבולשת ,שחרור אסירי עכו ,ולבסוף ,הפעולה האחרונה של תליית
הסרז'נטים  -הדברים האלה ,עם כל אכזריותם ועוצמתם  -הם אשר אלצו את בווין
ואת חבריו לעזוב  -נגד רצונם  -את ארץ-ישראל"( .יצחק שמיר בראיון עם עברון .)1994
פרופסור משה ארנס :עמיחי פאגלין היה ממש גאון בכל הקשור לפעולות צבאיות.
ביכולת שלו לחשוב במושגים לא אורתודוכסים ,במציאת פתרונות ,שאיש אחר לא
היה מעלה על דעתו .צה"ל ,לדעתי ,הפסיד אדם ,שיכול היה להיות ,צריך היה להיות
רמטכ"ל ,וכיוון שבא מהאצ"ל ,לא ניתנה לו ההזדמנות להתגייס ולהגיע לעמדה
הבכירה ביותר ,שאין לי ספק ,שהיה מגיע אליה ,לו היה משרת בצה"ל.
מדי פעם היו לו רעיונות והברקות לא אורתודוקסיים ,ותמיד כדאי היה להאזין להם,
גם לגבי נושאים ,שלא היו בתחום עיסוקו היומיומי .הוא לא היה מהנדס במקצועו  -אך
עסק בעניינים הנדסיים וטכניים בהצלחה לא קטנה ,בלי שהייתה לו ההשכלה
הפורמאלית לכך.
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בתקופה שבה שירת כיועץ ראש-הממשלה לענייני טרור ,שימשתי יושב-ראש ועדת
חוץ וביטחון ,ואני יודע ,שבמערכת הייתה הפתעה וגם מידה מסוימת של זלזול,
כשבגין מינה את גידי לתפקיד .היו רגילים שלתפקידים כאלה ממנים אנשים שבאו
מה'מוסד' ,אלופים בצה"ל ,העיקר ,מתוך המערכת .הם לא הכירו אותו ולא ידעו את
עברו ואת יכולתו .אולם מהר מאוד נוכחו עם מי יש להם עסק ,ובתקופה הקצרה,
שהספיק לשרת שם  -תרם רבות לביטחונה של המדינה"( .ראיון עם עברון – )1996
אל"ם (מיל ).יהודה נאות גלובמן :עמיחי .שיער שחור ,עיניים עמוקות ,פנים של
נזיר .לא דיבר הרבה .עשה עלי רושם רב מאוד .הרושם הזה נשאר…
הוא היה איש מיוחד .ראשית  -היה אמיץ ללא חת ,מעט מאוד אנשים ,שהכרתי בחיי,
היו אמיצים כמוהו .זה התבטא בכך ,שלא ידע מה זה פחד .מבחינתו  -כל דבר היה
אפשרי; מבחינתו  -אי-אפשר היה להיפגע ,וגם לא הייתה לכך חשיבות .להיאסר לא
בא בחשבון ,זה לא יכול לקרות לו ,וגם לא לאיש מאתנו .ואין דבר ,שלא ניתן לעשותו,
אם רק נשכיל לעשותו נכון ,במרץ ובאמונה .זאת ועוד :בעיני הוא היה מעין נזיר כזה .
נזיר … גבוה ,שחור ,פנים מצומקות ,שתקן ,כמעט זועף .ועם כל זה ,כשהיה מחייך,
כשהיה' מרביץ' איזו בדיחה מהצד  -זה היה משהו !
הוא היה שונה מאתנו .חושבני ,שעצם העובדה ,שהוא בא אלינו מ'הצד השני',
הממוסד ,עם הערכים של היישוב המאורגן ,עם התפיסה הסוציאליסטית דאז ,למרות
שהגיע מבית אמיד ,לא פרולטארי ,הייתה בו מין ישראליות כזו ,מין פשטות ,קצת זרה
למחנה שלנו ,בעל הגישה הז'בוטינסקאית של ה'הדר' .גישה ,שהמסורת היהודית,
הדת היהודית ,הטביעו עליה את חותמן .בניגוד לגישה הרבולוציונרית (של המהפכה
הרוסית )שאימץ ה'צד השני' .היינו אולי יותר יהודים ממנו ,אולם הוא היה יותר
ישראלי מאתנו .ולכן ,במידה מסוימת חשנו קצת 'זרות 'בקרבתו ,אולי משום שהיה
משכמו ומעלה ,משום שהיה אמיץ יותר ובעל-מעוף .אולי מכאן נבע השוני .ואם באים
לנתח את פעולותיו הגדולות ,בפרספקטיבה של אותה תקופה דלת-אמצעים ,שהכול
היה בה פרימיטיבי ווינגייט נחשב לאליל מבחינה אסטרטגית  -אינך יכול ,שלא לחוש
בגאוניות של אותו מפקד נועז ורב-תושייה  -ובלי להמעיט חלילה כהוא זה בחלקם של
יתר המפקדים בארגון ,ובתרומתם להצלחת המרד  -אינך יכול ,שלא להודות,
שהאיש ,שהגשים את אותו 'מרד' ,הלכה למעשה  -היה גידי.
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יש בכך ,כדי להסביר ,אולי ,את דחיקתו מהחיים הפוליטיים ושיבתו לחיים האזרחיים,
שעה שכולם בחרו בקריירה פוליטית .הוא כאילו יצא מן המחנה ,כאילו לא היה שייך
אליו .הוא מילא את חלקו  -ויצא ממעגל המשחק .בחינת 'הכושי עשה את שלו -
הכושי קם והלך'…גידי היה ונשאר דמות הירואית יוצאת-דופן ,גבוה משכמו ומעלה
מכל היתר ,שהגורל הציבו באחת השעות המכריעות של המאבק בראש הפירמידה
של המלחמה בבריטים .וכשזו נסתיימה  -נסתיים גם תפקידו.
צה" ל של היום אינו יכול לקלוט אדם כמו עמיחי ולתת לו תפקיד מרכזי .צה"ל הוא
מכונה גדולה ,משומנת ,הפועלת על-פי דפוסים מוגדרים .בצה"ל אין מקום
לרבולוציונר עם רעיונות מהפכניים ,אין מקום לאינדיבידואליסט בנשמתו ,שאינו מסוגל
לקבל על עצמו מרות וכפייה מחשבתית .אנשים ,כגידי ,אין להם מקום בצה"ל של
היום .צה"ל של  - '05זהו סיפור אחר .בצה"ל של  '05גידי יכול היה להיות אחד
המפקדים המעולים ,בפיקוד שדה או בתכנון פעולות .אף כי אין ספק ,שהיו מקצצים
בכנפיו .ברייה כזו לא יכולה הייתה להיות במנגנון כה גדול ומורכב .כמו שוינגייט לא
היה מתאים להיות במסגרת של הצבא הבריטי ,הוא היה מפקד וקצין מעולה
לתפקידים מיוחדים .הוא היה פולט את עצמו מצה"ל  -זה לא היה בשבילו.
זוהי ,לפחות ,דעתי אני .נפשית  -הוא היה אינדיבידואליסט ,הוא לא היה מתפשר עם
שום דעה ,שאינה תואמת את רוחו ואת קו מחשבתו .ובמכונה כמו צה"ל ,לא יכול היה
למצוא את מקומו"( .ראיון עם עברון .)1994
יצחק פאגלין ,האח הבכור  :בעמיחי הייתה אש בוערת ,אבל האש הבוערת הייתה
פנימית .הוא לא היה ,בדרך כלל ,איש נאומים .אבל הוא הלהיב אנשים בכושר הביצוע
העצום שלו ,בדבקות במשימה ובכישרון .לאחר פטירתו קיבלתי מכתב מחבר
המתגורר כיום בשווייץ ובשעתו היה חבר באוהלי הפלמ"ח" :אתה אינך יודע" ,כתב,
"באיזה הערצה דיברו עליו אצלנו ...אף פעם לא דיברתי אתך על כך ,אך דע לך,
שבערבים ,לאור המדורה ,באוהלי הפלמ"ח ,גידי היה נושא שיחתנו יותר
מפעם...ודיברו עליו בהתפעלות ,על קצין המבצעים של האצ"ל( "...ראיון עם עברון)
יצחק אבינועם )מפקד מחוז ירושלים בתקופת המחתרת" (  :גידי היה גאון בדרך
ובצורה ,שבה תכנן את המבצעים .ההגדרה המאפיינת את דרך חשיבתו' :אם רצונך
לנצח את האויב  -הקדם אותו במאית של שנייה'  .אתמקד במבצעים ,שגידי הכין,
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תכנן ,ועל חלק מהם פיקד ישירות .הייתי אומר ש"אניות הדגל "בתקופת גידי ,גם
מבחינה היסטורית ,היו  :פיצוץ מלון המלך דוד ,פריצת כלא עכו ותליית הסרז'נטים.
בפיצוץ מלון המלך דוד החלה ,למעשה ,הספירה לאחור של עזיבת הבריטים את
הארץ .הפעולה השנייה ,הפריצה לכלא עכו .שילוב מתוכנן של כוחות קומנדו ,תחכום
על-ידי הסוואה ,שילוב של מודיעין ,של מציאת נקודת-תורפה' ,בטן רכה ',שדרכה
פרצו פנימה ,וניצול הניסיון של הלוחמים ,החלק ההסוואתי  -כל זה יחד מציין את
פעולתו של גידי ,שהוא היה האחראי כמפקד הפעולה ,לא פיקד ,אבל תכנן את
הפעולה' .הקש ששבר את גב הגמל 'היה ,ללא ספק ,תליית הסרז'נטים .ההחלטה
והביצוע  :החלטה קשה עד מאוד ,וביצוע עוד יותר קשה .והתוצאה הישירה :
הפסקת התליות של לוחמים ,לוחמי האצ"ל והלח"י בארץ.
אליזבט מונרו ,היסטוריונית בריטית ופרופסורית באוקספורד ,מצטטת מברק ,ששלחו
השלטונות הבריטיים לשר-המלחמה הבריטי ולמפקד הצבא במזרח-התיכון  -יומיים
לאחר תליית הסרז'נטים .באותו מברק ניתנת ההוראה להכין את הכוחות ליציאה
מארץ-ישראל ולהסיג אותם לעבר המחנות במצרים .
מי שמנתח את המצב ,יכול להסיק מהעובדות החשובות והפשוטות האלה ,מהממד
הגדול והעצום של שלושת המבצעים האלה  -שכאמור ,תכנן אותם גידי ,וכקצין
מבצעים היה אחראי לביצועם  -את חלקו בסילוקו של השלטון הזר מארץ-ישראל ".
(ראיון עם עברון )1996

"אשר חייב לקרות  -יקרה ממילא"
במלים אלה ביטא ,למעשה ,עמיחי פאגלין את כל פילוסופיית החיים שלו ,ועל פיה
נהג משחר נעוריו ולכל אורך מסלול חייו הסוערים " ,סיכם שרגא עליס ,מעוזריו
הבכירים של גידי" :בכל הפעולות הנועזות ,שתכנן וביצע במאבק חסר הפשרות נגד
הבריטים בשנים  ,1905-1900הוא נע זקוף קדימה ,דבק במטרה ,ללא מורא ,ללא
היסוס ,ללא פחד  -עד שיד הגורל האכזרית השיגתהו ב ,1945בתאונת-דרכים הרת-
אסון ,שבה קיפד את חייו יחד עם רעייתו ,ציפורה ,שליוותה אותו בנאמנות מימי
המחתרת עד לסוף הטראגי".
)ראיון מוקלט עם עברון(
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צ פ ת
תהלוכת 'בית עבו' תימשך זו השנה ה151-
לאחר כיובל שנים בהובלתו ,תתקיים מסורת תהלוכת ספר התורה העתיק מבית עבו
לקבר רשב"י ללא הסופר יוסף עברון ז"ל .המסורת עוברת לדור השישי.
שמעון כהן ,י"ג באייר תשע"ד 13/05/14

יוסף עברון ז"ל בתהלוכת ספר התורה אשתקד
במעמד ראש עיריית צפת ,אילן שוחט ,הרב הראשי של צפת הרב שמואל אליהו ,הרב
חיים דרוקמן ,רבנים ואישי ציבור יפתחו גם השנה אירועי ל"ג בעומר בצפת בטקס
הובלתו של ספר התורה העתיק מבית עבו שבעיר לעבר קבר רשב"י במירון.
לאחר יובל שנים בהן הוביל את התהלוכה העיתונאי והסופר יוסף עברון ז"ל שנפטר
לפני כחודשיים יוביל את האירוע הדור השישי למסורת ,עורך הדין רפאל עבו.
האירוע הייחודי שיתקיים ביום שישי הקרוב מתקיים בעיר מזה  151שנים .אל
החוגגים השנה יצטרפו כפי שהיה גם בשנים האחרונות גם משלחות מישובי הגליל,
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הגולן והשומרון .בנוסף ייקחו חלק באירוע גם נציגי שגרירות צרפת ,השגרירות
המלווה את האירוע מאז כיהנו אבות משפחת עבו כקונסולים של צרפת במרוצת
שלושה דורות.
מסורת הוצאת ספר התורה מבית עבו נעוצה באבי השושלת בארץ ,הרב שמואל
עבו ,שעלה ארצה מאלג'יר ב 1514-התיישב בצפת ושימש בה כרב ראשי וכקונסול
צרפת באזור הגליל .הרב עבו גאל לראשונה את חלקת האדמה הסמוכה לקבר
הרשב"י במירון והקים שם את המצבה ואת בניין בית הכנסת הניצב שם עד היום.
לאות הוקרה על פעליו העניקה לו הקהילה בצפת ב 1533-ספר תורה על שמו,
שהובל בערב ל" ג בעומר בתהלוכה חגיגית מבית עבו אל בית הכנסת של הרשב"י
במירון.
כך נפתחה מסורת מיוחדת במינה ,שסימלה את פתיחת חגיגות ל"ג בעומר בצפת
ובמירון והפכה במרוצת הזמן לחלק בלתי נפרד מהפולקלור הדתי-עממי לא רק של
צפת אלא של הארץ כולה ,ושמעה הגיע עד למרחוק.
המשכה של המסורת עובר במשפחת עבו מאב לבן ,זה שישה דורות .אחרי הרב
שמואל המשיך במסורת בנו ,הרב יעקב עבו ,ששימש גם הוא כרב ראשי וכקונסול
צרפת בגליל .הוא הרחיב את בניין בית הכנסת של הרשב"י במירון ,רכש את מחצית
אדמות הכפר מירון מידי הערבים – כ 4444-דונם – והקים שם יישוב יהודי חקלאי-
דתי ,שהקדים בעשרות שנים את ההתיישבות החלוצית הציונית .הוא גם רכש בכסף
מלא את האדמות ,לייסוד המושבות הראשונות בגליל ,משמר-הירדן ויסוד-המעלה.
אחרי הרב יעקב חי עבו עברה מסורת ל"ג בעומר לבנו ,הרב מאיר עבו ,שהמשיך
לקיימה כהלכתה כמעט  24שנה ברציפות ,גם בימים קשים של פרעות ומאורעות
דמים – עד לפטירתו ב – 1904-ערב קום המדינה.
אחריו המשיך במסורת ר' רפאל עבו ,הדור הרביעי ,שכל חייו היו קודש לענייניה
הביטחוניים של העיר צפת .הוא זכה לקיימה במסגרת המדינה והעניק לה אופי
ממלכתי .על הנסיבות שבהן עברה המסורת לדור החמישי ,סיפר לימים ממשיכה,
הסופר והעיתונאי יוסף עבו עברון ז"ל" :ב 4-בפברואר  1960נפטר אבי ,רפאל עבו
ז"ל ,באורח פתאומי ,והוא בן  63שנה .היה זה כחודשיים ימים לפני ל"ג בעומר ,אחי,
צבי ז"ל ,שהה באותה עת בארצות הברית ,וההחלטה ,על המשכה של המסורת
רבצה כולה עליי .בעוד אני מתלבט ותוהה אם בכוחי להרים משא כזה – התפרסמה
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בעיתון "מעריב" כתבה לזכרו של אבי מלווה בתמונתו .כשהצצתי באותה כתבה עברה
בי צמרמורת :מתוך גיליון העיתון ניבטו בי שתי עיניו המצוות ,והכותרת הייתה:
התהלוכה תמשיך לצעוד! היה זה כאילו שמעתי את קולו הפוקד עליי ,להמשיך ויהי
מה .מאז המשכתי ,יחד עם רעייתי ,יהודית".
על המסורת ארוכת השנים מספרת באתר בית עבו יהודית ,אלמנתו של יוסף
עברון המנוח ,תוך שהיא מתמקדת בתחנות ייחודיות של מסורת התהלוכה כפי
שפגשה אותה היא עצמה ומתארת אותה בלשונה הציורית:
"הייתי אז צעירה מאוד .נשואה כחצי שנה ,עדיין "כלה טרייה"; התגוררתי בבית
משפחת בעלי בצפת ,בית עבו ההיסטורי  -מבנה עתיק ורומנטי ,מוקף גדר-חומה,
ובתוכה חצר מרוצפת עם בריכת נוי קטנה ,וסביבה צמחיית פרא ,פרחי בר ועצי פרי -
רימון ,לימון ,שיזף ( בערבית ",עינב") ,שיחי רוזמרין ,נרקיסים ,ורדים מטפסים,
אירוסים וציפורן.

ישבתי אז כהרגלי באחת מפינות החצר ,שואפת לקרבי את ריח היסמין המשכר,
מתבוננת בהר מירון המרהיב ,שעל קו הרקיע ,ובוהה בפרפרים הצבעוניים המרצדים,
כולי שקועה בעולם החלומות האגדתי ,כשלפתע ,נפרץ שער הברזל של החצר
הקסומה ,ובפתח ניצבה חמותי ,לורה עבו ז"ל ,מלווה בקבוצה רעשנית של בעלי
מלאכה .בבת אחת הופרה השלווה הפסטורלית ,ומול עיניי המשתוממות ,החלו
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הופכים את החצר על פיה :מטייחים ,מסיידים ,משפצים ,והכול בניצוחה ותחת ידה
הרמה של חמותי המנוחה ,שלא ויתרה כהוא זה ,כדי לשוות למקום מראה מכובד
לקראת האירוע הצפוי.
היה זה – אם עדיין לא
ניחשתם  -טקס הוצאת ספר
התורה בערב ל"ג בעומר
מחצר בית עבו בצפת לקבר
הרשב"י במירון .מעולם לא
העליתי בדעתי ,שכל כך
הרבה הכנות כרוכות ביישומו.
באותן שנים ניהל את הטקס
חמי ,רפאל עבו ז"ל;
רפאל עבו מוביל את ספר התורה1963 ,

עדיין רואה אני לנגד עיניי את דמותו הזקופה והסמכותית ,כשהוא מחלק הוראות
ומנצח על הארגון ביד רמה ,כש"משמר העם" ,שהוא היה מפקדו ,מתייצב בהרכב
מלא ,על מדיו וסמליו ,וצועד בגאון בראש התהלוכה של ספר התורה.
גם עלי ,הכלה הצעירה ,הוטל תפקיד; כמורה בבית ספר ה"אליאנס" בצפת הוטל עלי
לארגן את תהלוכת תלמידי הכיתות הגבוהות במצעד משלהם ,ועל פי כל כללי תרגילי
הסדר .בראש התנופף דגל המדינה  ,והתלמידים צעדו בפיקודי בעוז ובשירה ,בליווי
תופים וחצוצרות .ואני מלווה אותם בלב מלא גאווה .כעבור שנים עדיין זכרו תלמידיי
את צעדת הכבוד והתהילה של תהלוכת ספר התורה ,ומדי פעם היו מזכירים לי אותה
בגאווה ,ורבים מהם מוסיפים לצבוא גם כיום בערב ל"ג בעומר בחצר בית עבו ,בליווי
הבנים והנכדים.
הטקס בבית עבו שימש גם הזדמנות פז לכינוס כל שלוחות המשפחה ברחבי הארץ
ומחוצה לה .וכך היינו מתוודעים מדי שנה לשארים חדשים ,שלא תמיד ידענו על
קיומם; ביניהם כאלה ששמעה של המסורת הגיע אליהם למרחוק ,בלי שידעו את
מקורה ,והם נמשכו למוקד האירוע בכוחות נסתרים .התופעה של "איחוד בני
המשפחות" בל" ג בעומר לא הייתה ייחודית למשפחת עבו אלא לכל בני העיר.
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תושביה הוותיקים של צפת התייחסו אל האירוע כאל חג אמיתי .והיו אפילו שראו בו
את החג החשוב ביותר בתולדותיה של עירם .בערב שקדם לאירוע כבר הדהדו בחלל
האוויר של צפת צלילי הכליזמר המסורתיים של סגל ,אמן הקלרינט הוותיק ,שהקדים
להגיע מחיפה עם להקתו (כולם בני משפחה) והלמות התוף הענק בישר את בואם
מקצה העיר אל קצהו.
למחרת ,בירת הגליל העליון עטתה חג .החנויות ברחוב הראשי הקדימו להיסגר ,בעלי
העסקים ודיירי הבתים באזור ,שבו אמורה התהלוכה לעבור ,קישטו את רחובותיהם
ואגרו משקאות וממתקים לכבד את קהל החוגגים .אפו עוגות לחלק למחוללים סביב
ספר התורה ,הכינו בקבוקי עראק לשלהב את הקהל ,ומטפחות צבעוניות לקשט את
ספר התורה; הנשים דאגו לבקבוקי בושם להזליף על הרוקדים ,למזל ולברכה .עוד
בשעות הבוקר המוקדמות כבר היו נוהרים ראשוני המבקרים לחצר בית עבו; בידיהם
החזיקו זרי פרחים מרהיבים ,משכרים בריחם ,לקישוט ספר התורה ,שנח לו בשלווה
בארון הקודש המיוחד ,שהוקם לכבודו בחצר בית עבו.
הביישניות מבין הנשים היו מקדימות את בואן ,כדי להתייחד עם הספר הקדוש
ולשטוח לפניו את משאלותיהן :מי לפריון ,מי לבריאות ,ללידה קלה או לנישואין
מאושרים ,ומי לפרנסה .וכאשר הסבו פניהן מן הפרוכת עדיין נצנצו בעיניהן הדמעות.
ראיתי דמעות של צער ושל כמיהה ,אך גם דמעות של אושר והודיה .ותופעה זו שבה
וחוזרת על עצמה מדי שנה בשנה –
משהו בספר התורה
של משפחת עבו מעורר
התרגשות פנימית
עמוקה – כאז כן עתה.

יהודית עברון ליד ארון הקודש בבית עבו1992 ,
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אחת החוויות העמוקות שנחרתה
בי ,כאמור ,קשורה בלהקת
הכליזמרים הנפלאה של משפחת
סגל .שעה ארוכה לפני הופעתה
בחצר בית עבו ,בעודה משרכת
דרכה בסמטאות העקלקלות של
העיר העתיקה לקול תרועת
החצוצרות ,ואחריה מזדנב ערב
רב של נערים ונערות מבני צפת –
כבר רעדו אמות הספים בעיר.
היה להם תוף ענק ,שמסוגל היה
להחריד מתים ולהרעים עד
ללבנון...

מה שהרשים אותי במיוחד היו תושבי האזור הלא יהודים ,שבאו ממרחקים לחלוק
כבוד לטקס המסורתי  -דרוזים ,ערבים ,צ'רקסים ,מרונים (יוונים-נוצרים)  .הם חוללו
כמנהגיהם  -רקדו "דבקה" ו"קרקוביאק" וזה נראה טבעי ולא עורר פליאה בעיני איש
מהצפתים ,כי רבי שמעון בר יוחאי נחשב קדוש בעיני כל העדות הדתיות בגליל -
יהודים ,מוסלמים ונוצרים כאחד.
התקופה ,שבה ניהל חמי ,רפאל עבו ז"ל ,את הטקס הייתה היפה בחיי .הוא היה
כסלע איתן ,וכל ההכנות נעשו בניצוחו ,בדרך כלל ,על ידי ותיקי המשפחה .לעת ההיא
הייתי בעיניי כצופה מהצד ,מלאת הערצה לכושרו הארגוני של חמי .תקופה מאושרת
זו הסתיימה מהר מדיי ,לטעמי ,עם פטירתו של חמי בשנת  .1960בבת אחת חל
שינוי דראסטי במהלך חיי .מותו הפתאומי של מי שנחשב בעיני כולנו משענת הפלדה
של המשפחה  -חודשים ספורים לפני חגיגות ל"ג בעומר – נפל עלינו כרעם ביום
בהיר.
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בבת אחת נפל כל מוראו של הטקס המסורתי על בעלי ,ומטבע הדברים גם עלי .הייתי
אז בהריון מתקדם עם בתי רפאלה ,שנולדה חודשים ספורים לאחר פטירתו ונקראה
על שמו.

מבחינתי ,עידן שלם הגיע אל קצו .כאילו בגרתי בבת אחת והפכתי ממשקיפה חובבת
למסייעת פעילה .פתאום מצאתי עצמי אחראית למטלות רבות ,שמעולם לא ידעתי
כמותן לפני כן .באותה שנה חוויתי לראשונה את האירוע מנקודת מבט שונה לחלוטין.
באותו ל"ג בעומר ראשון ,שנוהל על ידי בעלי ,יוסף  -הלמה לפתע בשנינו ההכרה
המפחידה ,כי כל האחריות להמשכה של המסורת מוטלת מעתה על כתפינו .מבלי
לתת את הדעת נרתמתי בכל מאודי למשימה ,חשתי עצמי מחויבת לסייע בכל דרך,
כדי שהאירוע החשוב הקדוש ייערך כדת וכדין ולא ייפסק לעולם.
וכך ,מצאתי עצמי בוקר אחד מנקה ,מסיידת ,מכבדת את הרצפות בחצר ,ועושה
הכול ,כדי לשוות למקום מראה מכובד ומסורתי כימים ימימה – ועזרה אין .וגם
הפרוטה לא הייתה מצויה אז בשפע בכיסנו .לעת ההיא כבר לא התגוררנו בצפת אלא
בגבעתיים ,והדבר הקשה שבעתיים .היינו הדור החמישי למסורת ,אך הדור הראשון
שלא התגורר בצפת .היה עלינו מדי שנה – שבועות אחדים לפני הטקס  -להשתחרר
מכל עיסוקינו באזור תל אביב ולשים פעמינו לצפת .בעלי גדל שם משחר ילדותו,
אולם אני הגעתי לצפת ככלה צעירה ,כאורחת ,ומעגל היכרויותיי היה מצומצם ביותר;
כשכרסי בין שיניי ,ללא עזרה של ממש ,מצאתי עצמי בסיטואציה לא קלה .אך הייתי
מוכנה לעשות הכול ,כדי שהטקס לא ייפגע.
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זכורה לי שנה אחת קשה במיוחד ,שנת  .1964הימים שלפני מלחמת ששת הימים.
היו אלה ימי כוננות .בעלי היה במילואים .ל"ג בעומר חל בדרך כלל בחודש מאי,
ואותה שנה כל המדינה עמדה הכן לקראת מלחמה צפויה .ואני לבדי עם בתי הקטנה,
אלומה ,והתינוקת ,רפאלה ,ממתינה עם מזוודות ארוזות לנסוע לצפת .ברגע האחרון
החליט בעלי ,שהיה מגויס ככתב צבאי בחיל האוויר ,שהמצב מתוח מדיי מכדי להיגרר
עם ילדים קטנים ,והוא נסע לשם לבדו .ואולם ,ואת זאת חשוב להדגיש ,אפילו אז,
באותו מצב חירום של רגע לפני המלחמה ,ידענו כולנו ,שמה שלא יקרה ,על
התהלוכה לצעוד בל"ג בעומר מחצר בית עבו ,ועל הטקס להימשך!
וכך יצא בעלי צפונה במדים של חיל האוויר ,מצפה בכל רגע לקריאה להתייצב בבסיס,
כשהוא שואל את עצמו ,אם בתנאים אלה ניתן יהיה לערוך את הטקס כהלכתו ,ואם
יימצא לו מניין מתפללים לעריכתו ,כאשר כל הגברים מגויסים .אולם כוחה של
האמונה והמסורת גבר על כל המכשולים .להפתעתו ,הגיעו לחצר בית עבו יותר
ממניין גברים במדים ,נערים צעירים מבני המקום ,והטקס נערך כדת וכדין ,כאילו ללא
קשר למצב החירום .כשנודע לי הדבר לא ידעתי נפשי מרוב התרגשות ,מאותו יום
גמלה בי ההכרה הבלתי מעורערת שיהיה אשר יהיה ,רבי שמעון בר יוחאי לא ירשה
שהטקס בחצר בית עבו בצפת לא יתקיים .ואמנם ,אמונתי זו אך התחזקה במרוצת
עשרות השנים שהייתי עדה לאירוע.
שנה קשה אחרת ,הזכורה לי ,היא השנה שבה אירע הפיגוע בתלמידי בית הספר
במעלות .שרבים מהם היו מצפת .מצב הרוח בעיר היה ירוד ואבל .בעוד הטקס
מתנהל בחצר העתיקה ,ניתן היה להשקיף ממרפסת בית עבו למסע ההלוויה שעשה
דרכו לבית הקברות העתיק .ארונותיהם של הילדים התמימים נישאו ,כשקהל
המלווים מתייפח ללא הרף ,בעלי נשא דבריו בקול חנוק ,וכך גם החזן והפייטנים .היה
זה אחד האירועים הנוגים ביותר שידעה המסורת .בתום הטקס יצאה התהלוכה עם
ספר התורה לרחובות צפת .בני צפת גרסו ,כי ספר התורה הוא מעל הכול.
השמחה הייתה עצורה ,אבל התהלוכה צעדה...
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לכתבה המלאה ברזולוציה גבוהה,
סרקו את הקוד

002

בפעם ה 154-בצפת:
תהלוכת פתיחת ל"ג בעומר מבית עבו למירון
פורסם בתאריך 24/04/2013

חגיגות ל"ג בעומר ייפתחו רשמית ביום שישי הקרוב (ט"ז באייר) בתהלוכה
המסורתית של ספר התורה העתיק
מבית עבו בצפת אל קבר הרשב"י
במירון – זאת השנה ה 154-למסורת.
הטקס ייערך ברוב עם ,בנוכחות
רבנים ,חברי כנסת ,ראשי ערים
ומועצות דתיות ,משלחות מהיישובים
בגליל ,מהגולן ,מאריאל שבשומרון,
שר המשפטים לשעבר ,פרופסור יעקב
נאמן ,וראש העיר צפת אילן שוחט.
אורח הכבוד השנה יהיה סגן השר לענייני דתות ,הרב אליהו בן דהן .כמו כן ישתתפו
באירוע נציגי שגרירות צ רפת בישראל המלווה את האירוע מאז כיהנו אבות משפחת
עבו כקונסולים של צרפת במשך שלושה דורות .לקראת האירוע התקשטה העיר צפת
בדגלים ובתאורת רחוב ססגונית וכוחות הביטחון בצפון נערכים בכוחות מוגברים
לשמירת הסדר והביטחון של רבבות החוגגים.

השר יעקב נאמן אוחז את ספר התורה העתיק אמן הכליזמר הבינלאומי מוסא ברלין ולהקתו
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למי מצלצלים הפעמונים
פורסם בתאריך 40/44/2411

ההיסטוריה
את
מוחקים
ומנתצים את אתריה בבירת
הגליל העליון צפת זה החל
בבית אונגר ההיסטורי ,בו
נטבחו בני המשפחה היהודית
אונגר ,ויימשך ,ככל הנראה,
בבית עבו ,השריד הארכיאולוגי
האחרון ברובע העיר העתיקה.

פרשת "הולילנד" חדשה הולכת ומתפתחת לאטה בצפת ,באין מפריע .פעמוני
האזעקה כבר מצלצלים ,ובדומה למוטו שבסרט על-פי ספרו של ארנסט המינגווי" ,למי
צלצלו הפעמונים?"  -הם מצלצלים לך ,לקורא שורות אלה ,לחבריך ,לכל הדואגים
לצביונה היהודי של מדינת ישראל ,לכל החרדים לאתריה ההיסטוריים  -אנא ,אל
תאטמו אוזניכם לצלצול ,קומו ועשו דבר לפני שיהיה מאוחר מדי!
חרש-חרש ,עקב בצד אגודל ,נמשכה מלאכת ההרס של "בית אונגר" בצפת;
בהסתר ,בלי שאון ,בהיחבא ,נשלמה מחיקתו של עוד אתר היסטורי בתולדותיה
העגומות של העיר .לאחר בית כנסת האר"י הספרדי שכמעט נעלם מהנוף ,בצלו של
בית כנסת חדש במבנה רב-קומות; לאחר מחיקתו של "בית שלווה"  -אנדרטת
הזיכרון לאומץ לבם והקרבתם של מגני צפת במלחמת העצמאות  -כלה מהעולם גם
בית אונגר ,שאמו ר היה להזכיר לדורות הבאים את אירוע הדמים ,שבו נטבחה
(פשוטו כמשמעו) ב ,1936-משפחה יהודית שלמה  -האב ,אלתר אונגר ,שלושת ילדיו
הרכים  -יפה בת התשע ,חווה בת השבע ,ואברהם-יעקב בן השש.
תאוות הבצע גברה על הכול :על המחאות הציבוריות; על הפטיציות של ותיקי צפת;
על מאמרי הביקורת בתקשורת; על הפנייה למבקר המדינה; על הכרזותיו של ראש
העיר" ,שהמבנה ישוקם בצביונו המקורי ויוכרז 'אתר שמור'"  -בית אונגר היה כלא
היה .רוכש הבית מתעתד להקים מעליו בניין רב-קומות מסחרי ,וכבר הגיש בקשה
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ברוח זו לעירייה; את השטח החסר להשלמת תוכניות הבנייה ה"מתוקנות" שאינן
תואמות את היתר הבנייה המקורי ,הקדים ונטל מסמטת הרחוב ,מפלישה לתוך
המבנים הסמוכים ,בתי המגורים של דלי היכולת ,שזעקותיהם נתקלות באוזניהן
האטומות של הרשויות הנוגעות בדבר.
האתר ההיסטורי הבא הצפוי להיפגע הוא בית עבו המיתולוגי  -השריד הארכיאולוגי
האחרון ברובע העיר העתיקה ,שממנו יוצאת זה כמאתיים שנה ברציפות תהלוכת
ספר התורה המסורתית בערב ל"ג בעומר .אם יינתן היתר בנייה לקומה נוספת מעל
ל"בית-אונגר" ,הסכנה הנשקפת לשלמותו של המבנה ההיסטורי היא מוחשית מאוד.
חוות דעת הנדסית מוסמכת של ישראל קלר .M.Sc ,מהנדס יועץ לביסוס ,מהמומחים
בתחום זה באזור הגליל ,קובעת" :הבנייה המתוכננת ,כעולה מתוכניות הבנייה
שהוגשו ,תסכן בוודאות קרובה את המבנים הצמודים ,סיכון חמור במיוחד ."...זאת
ועוד :האזור של בית אונגר רשום כ"אתר עתיקות" וכך גם פורסם בילקוט הפרסומים
מס ;0293 .ב 16.1.69-אף הוכרז רשמית על האזור הזה כ"אזור שיקום" ,ובאתר
עתיקות אין לבצע כל עבודות עפר  -לרבות בנכס הגובל באתר .אך למי זה אכפת?
ואם לא די בכך ,פרק ז' בחוק "אתרי עתיקות" סעיף ( 92ג') קובע מפורשות" :לעניין
אתר עתיקות המשמש לצורך דתי (בית עבו הסמוך)" ,לא ייתן המינהל אישור לחפירה
או לאחת הפעולות המנויות בסעיף קטן (א) אלא באישור ועדת שרים המורכבת
מהשר כיושב-ראש( ,השרה לימור לבנת) ,שר הדתות ושר המשפטים" .מכתב ברוח
זו נשלח ב 22-בנובמבר  2449לראש העיר צפת ,על-ידי השר לשירותי דת ,מר יעקב
מרגי ,אך נותר ללא כל התייחסות .בדומה להומורסקה "תעלת בלאומילך" ,פעולות
ההרס נמשכו באין מפריע" ,והשכנים שהתלוננו בתחנת המשטרה על עבודות
הבנייה ,נעצרו בגין הפרת הסדר הציבורי."...
והערת סיום :בימים אלה נכנס לתפקידו כמהנדס העיר צפת ,רפאל גרציאני,
במקומו של המהנדס יחזקאל רובין ,שבתקופת כהונתו בת עשרות השנים אירעו כל
המחדלים דלעיל .האם מר גרציאני יהיה זה שיציב את תמרור העצור? ימים יגידו...
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בית אונגר ההיסטורי שהיה כלא היה
פורסם בתאריך 10/46/2411

בית אונגר אחרי

[צילום :יוסף עברון]

צפת האמיתית ענייה היא,
אלה הם רובעי העוני שלה,
כאן שוכנים בניה הוותיקים,
שלא בגדו בה :סבלו את
סבלותיה ,התענו בגורלה,
אך לא ייהנו מטובה ...אך
ישנה גם צפת אחרת ,זוהי
עם
המודרנית',
'צפת
מפעלים משגשגים ,כבישים
ובניינים נאים ...תאמרו אך
משטה אני בכם ,צפת כזו
איננה במציאות.

לפני  64שנה ,ב 11-באפריל  ,1900בתקופת המנדט הבריטי ,התפרסם בעיתון
"המשקיף" ,מאמר פיליטוני בשם "שקיעתה של צפת" ,ושם נכתב ,בין היתר" :תייר
זר כי יבוא לצפת ,ייכנס מיד לאטמוספרה מיסטית ,ואם שיחק לו מזלו ,והוא במקרה
גם צייר ,הרי מיד נפש האמן שבו תתעורר למראה רחובותיה ובנייניה ...,והאמת
ניתנת להיאמר ,שרחובות "מגוונים" כרחובותיה של צפת ,במיוחד ברובע היהודי
שלה ,אין בתבל כולה .יש לפעמים ,שאורכו של רחוב שלם אינו עולה על חמישה
מטרים ,ורוחבו כרוחב אדם (כמובן ,בתנאי שהוא לא יהיה כבד בשר במקצת ,במקרה
כזה מובטח לו ,שעם כל פרכוסיו ,לא יצליח לעבור אלא אם כן ,יהרסו חלק מהקיר
הגובל עם הרחוב) ,וכבר קרה לא פעם בהיסטוריה של צפת ,שרחובות שלמים נעלמו
כליל ,משום שאחד מבעלי הבתים החליט להרחיב במקצת את חצרו...".

מצא את ההבדלים :צפת שמלפני  14שנה  -צפת בת ימינו
מצחיק ? לא כל כך ...לאחר הכול ,הדברים נכתבו לפני  64שנה (ארבע שנים לפני
קום המדינה) ,כשצפת התנהלה על-ידי ראש עיר ערבי  ,זיקי אל כדורה ,שמונה
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לתפקידו על-ידי השלטון המנדטורי והרובע היהודי עניין אותו כשלג דאשתקד.
אלא שמאז זרמו הרבה מים בירדן ,קמה מדינת ישראל ,השלטון המוניציפאלי עבר
לידיים יהודיות והרובע היהודי העתיק בצפת השתקם כבימי תפארתו הקדומה ...
אני שומע קולות צחוק ?..אל נא תשים לב לכך ,אדוני התייר " ,אצלנו גזע שכזה,
אצלנו טבע שכזה( "...זוכר את שירו של אלתרמן" ,אני מצפת?) צא נא אפוא לסיור
בחוצות העיר העתיקה ,בלב קל ובלי מורא .הגעת לכיכר עבו ,מקום שממנו יוצאת
מזה כמאתיים שנה תהלוכת ספר התורה למירון בל"ג בעומר ,המשך לאורך הרחוב
המוביל מערבה לעבר בית העלמין העתיק; רק אנא ,ממך ,עשה זאת בזהירות ,שלא
תתחכך ,חלילה ,בקירות הסמטה בקטע הגובל עם "בית אונגר" ,או מה שהיה פעם
"בית אונגר" ".המעבר שם אסור במפורש ,לשמנים" ,רק ששכחו להציב את שלט
האזהרה ...
לא נורא ,ורק צעד בקפידה ,עקב בצד אגודל ,ואולי לא תישרט .וכבר היו דברים
מעולם ,אך בניגוד למה שנכתב לפני  64שנה "שרחובות שלמים נעלמו ,משום שאחד
מבעלי הבתים הרחיב במקצת את חצרו ,"...הפעם הרחוב לא נעלם ,הפך ל"קצת"
יותר צר ,אולם הוא שריר וקיים; לרוכש "בית אונגר" הסמוך היה חסר שטח לבניית
קומתיים נוספות מעל חורבותיו של המבנה ההיסטורי שהרס  -מה ברירה הייתה לו
מאשר "לספח" את השטח החסר מהסמטה הציבורית ? ! תלונותיהן החוזרות על
עצמן של "דמויות הרפאים" ,שעדיין מתגוררות באזור ושבתיהן ניזוקו כתוצאה מאותה
פעילות "בנייה"  ,מעוררות פרץ של צחוק;
פקחי העירייה אינם רואים ואינם שומעים ,המסכנים סובלים ממחלה ,שטרם נמצא לה
מרפא; הם מאבדים את הראייה ואת השמיעה בסמוך לאתרי בנייה מסוימים ברובע
העתיק ,במיוחד ליד "חִ ירבֵית בית אונגר  ".כשנתבקש ראש פקחי הבנייה למדוד את
מידת החריגה מתוכנית הבנייה על חשבונו של הרחוב ,השיב בחיוך מתנצל" ,שאינו
נושא עמו מכשירי מדידה ."...תשובה מוחצת ,לכל הדעות ,שהותירה את המציע
הנבוך כשוטה לעיני כול .ממקור מוסמך נודע לנו ,שתושבי העיר כבר החלו באיסוף
תרומות ,כדי לרכוש לראש הפקחים מכשיר מדידה נוח לנשיאה.
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חפשו בפנס את בית-אונגר ההיסטורי
ועוד מספרים זקני צפת ,שבצהרי היום של אחד מימות הקיץ הלוהטים נראתה דמות
אדם משוטטת עם פנס בסמוך לסמטה ,שבה מתנהלות "עבודות הבנייה" ,וכשנשאל
לפשר מעשיו במקום ,השיב בגמגום " ,אני מחפש את בית-אונגר !"" .בית-אונגר
המקורי ההיסטורי כבר איננו" ,השיבו לו מי שהשיבו בנימה מתנצלת" :הבית 'נפל
חלל' על מזבח הקדמה...במקומו יתנשא כאן מבנה רב-קומות...אך אל דאגה ,קיימת
התחייבות מפורשת לשָ מֵ ר את זכרו בהצבת שלט ,שבו ייכתב במפורש:
כאן היה "בית אונגר" ההיסטורי.

"אבל" ,גמגם נושא הפנס בקול
חנוק" ,ראש העיר הבטיח ב 11-ביולי
 2555לחותמי העצומה נגד הריסת
בית-אונגר ההיסטורי ,בשידור ברדיו,
שהבית ישוקם בצביונו המקורי ויוכרז
אתר שמור"!?..

לרגע נפלה דממה מעיקה ,ואז נשמע קולו המפזם של נער " :לאהוב ולהבטיח זה לא
עולה בכלום ,"...והכול נרגעו.
ונחזור לכתבה מלפני  64שנה ,שבה פתחנו..." :צפת האמיתית ענייה היא ,אלה הם
רובעי העוני שלה ,כאן שוכנים בניה הוותיקים ,שלא בגדו בה :סבלו את סבלותיה,
התענו בגורלה ,אך לא ייהנו מטובה...אך ישנה גם צפת אחרת ,זוהי 'צפת המודרנית',
עם מפעלים משגשגים,כבישים ובניינים נאים ,תאמרו אך משטה אני בכם ,צפת כזו
איננה במציאות ...הנכם טועים ,רבותיי ,צפת זו קיימת מזה עשרות בשנים ,על גבי
התוכניות שבמשרדי העירייה ,והעירייה מתכוונת להגשימן 'אחרי המלחמה' ,איזו
מלחמה ,לא ידוע"...כך היו פני הדברים מלפני  64שנה  -ומה הם פני המציאות
כיום ? כל המוצא את ההבדל ,יקום נא ויפרט.
אוזנינו כרויות.
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מהולי-לנד להולי-סיטי
22/40/2414

ותיקי צפת ופעיליה בשימור העיר העתיקה ומורשתה התבשרו כי ועדת הערר
המחוזית אישרה לאיש ברסל"ב ,שרכש את חלקת "בית אונגר" ,לקבל היתר בנייה
לאלתר להקים מעליו שתי קומות

מעיר הקודש ירושלים לעיר הקודש צפת
בעוד פרשת" הולילנד "מוסיפה להכות גלים ברחבי הארץ ,הולכת ונחשפת פרשה
חדשה באותו תחום  -והפעם בעיר הקודש ,צפת .ותיקי צפת ופעיליה בשימור העיר
העתיקה ומורשתה הוכו בתדהמה שעה שהתבשרו כי ועדת הערר המחוזית,
בראשותו של עו"ד דרור לביא אפרת ,אישרה לאיש ברסל"ב ,שרכש את חלקת "בית
אונגר" בצפת ,לקבל היתר בנייה לאלתר להקים מעליו שתי קומות ,וזאת בעוד
עבודות השיפוץ של המבנה הבסיסי נמצאות בשלבן המוקדם ועדיין רחוקות מאוד
מהשלמתן .וזאת ,בניגוד לעמדת ראש העיר בצפת ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,מר אילן שוחט ,בניגוד לעמדת המועצה לשימור אתרים לאומיים וחרף הודעת
הוועדה הארכיטקטונית מיום  ,14.9.2449המבטלת את אישורה הקודם למתן היתר
בנייה מעל לבית אונגר ,לאחר שהתברר לה שהוטעתה על-ידי מהנדס העיר בצפת,
שלא יידע אותה על שתי קומות תחתיות וקיימות של בית אונגר והציג תמונת מצב
מטעה של מבנה הרוס לחלוטין.
תמונה כוזבת ומטעה על מצב המבנה הציגה בדיון הראשון בוועדת הערר גם
הארכיטקטית מטעמו של מר מליחי ,הגב' אלינה אלדר" :אין מה לשמר  -המבנה
קרס" (מתוך פרוטוקול הדיון).

מהנדס העיר צפת נגד החלטת ראש העיר
ביום שלישי ,14.4.2449 ,הודיע ראש העיר צפת רשמית בשידור ב"רדיו קול רגע",
שהורה ,בתוקף תפקידו כיו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בצפת ,לעצור את כל
תהליך הבנייה מעל בית אונגר ולהחזיר את הנושא להחלטת הוועדה הארכיטקטונית:
"ביום חמישי האחרון" ,נימק" ,קיבלנו מכתב מהמועצה לשימור אתרים ,שיושבת בה
ועדה ארכיטקטונית וטענו לפניי :אילן ,עצור!
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"לא ידענו עד כמה הבית זה חשוב ,לא סיפרו לנו את כל הסיפור על בית אונגר ,לא
בדקנו את זה עד היסוד ,מבקשים ממך לעצור ...ברגע שנודע לי שהבית הזה הוא
לשימור ,נגמר הסיפור ,ואני כיושב-ראש הוועדה לתכנון ובנייה בצפת עוצר את כל
התהליך מחזיר את זה חזרה לוועדה הארכיטקטונית...".
בעוד עבודות השיפוץ של בית אונגר נמשכות באיטיות ,תחת פיקוח רופף של הנוגעים
בדבר ,החלו להתגלות בקומות התחתונות של הבית מרתפים ובאר-מים ,והיה ברור
שבלי חיזוק יסודותיו בצורה רצינית לא ניתן יהיה להקים מעליו שום קומה נוספת ,בלי
לגרום להתמוטטות הבית יחד עם קומות המבנה הנוספות שיוקמו מעליו ,ופגיעה
חמורה ביסודות בית עבו ההיסטורי ויתר המבנים הצמודים .חוות דעת הנדסית
ומפורטת של חברת  KLAR ISRAELבראשותו של ישראל קלר , M.SC.מהנדס
יועץ לביסוס מהידועים באזור ,שבדק את הפרויקט בעצמו ,קובעת בצורה שאינה
משתמעת לשתי פנים" :לסיכום ,להערכתי ,ועל-פי ניסיוני ההנדסי ( 04שנה) ,הבנייה
המתוכננת כפי שהוסבר לי וכעולה מתוכניות הבנייה שהוגשו ,תסכן בוודאות קרובה
את המבנים הצמודים ,סיכון חמור במיוחד ,מאחר שיכול להיווצר כשל פתאומי ולא
הדרגתי ,אשר תוצאותיו עשויות להיות הרס חלקי או מלא של המבנים הסמוכים"
(חוות הדעת במלואה נמצאת בידי כותב המאמר).
מן הראוי לציין שוועדת הערר המחוזית בראשותו של דרור לביא אפרת סירבה
בתוקף להתייחס לחוות הדעת המקצועית ,בבואה לשקול את הערר מטעם דיירי
הסביבה הגובלים עם בית אונגר.
בעוד עיני הכל נשואות להליך השיפוץ האיטי ,מזה כשנה ,של בית אונגר ,לרוב ללא
כל פיקוח הנדסי של מחלקת ההנדסה בצפת  -התברר לפתע שרוכש המבנה החרדי
של בית אונגר ,הגיש ערר לוועדת הערר המחוזית ,בידיעת מהנדס העיר ,יחזקאל
רובין ,בתביעה לאלץ את עיריית צפת לספק לו לאלתר היתר בנייה לשתי קומות מעל
לבית אונגר ,בלי להמתין לסיום הליך שיפוצו.
לתדהמת הכול ,מהנדס העיר ,מר יחזקאל רובין ,שנוכח בדיון הוועדה כנציגו של
ראש העיר המכהן כיו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ,ואמור היה להעלות את
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הנימוקים שהניעו את ראש העיר צפת להקפיא את מתן היתר הבנייה למר מליחי
(רוכש בית אונגר) ,במקו ם להגן על החלטת הוועדה המקומית לבנייה מילא פיו מים.
ולא זו בלבד :כפי שמשתמע מתוך הפרוטוקול של הישיבה ,אף יצא חוצץ נגד ראש
העיר צפת ,כיו"ר הוועדה המקומית ,ונגד נציגי המועצה לשימור אתרים ,כשהוא
מאשים אותם בגלוי במניעת הוצאת היתר הבנייה ובלי לפרט את הסיבות לכך.
להלן קטע מתוך פרוטוקול הישיבה המדבר בעד עצמו:
"מר יחזקאל רובין ,לשאלת יו"ר ועדת הערר ,מדוע לא הוצא ההיתר לבנייה תוך 8
ימים אחרי החלטת ועדת הערר ובהתאם לאמור בהחלטה ,אני משיב כי התערבו
מ"שימור אתרים" .הם שלחו מכתב ,התערב גם יו"ר הוועדה המקומית ...אני לא יכול
לכפות דברים ...אני לא יכול להוביל מהלך שמישהו יחתום עליו ,אני לא יכול להכריח
מישהו לחתום( "...הכוונה היא לראש העיר צפת ויו"ר הוועדה לבנייה ,שאותו הוא
אמור היה לייצג).
מה הם מניעיו של מהנדס העיר ,מר יחזקאל רובין ,לתמוך במתן היתר של בניית שתי
קומות מעל לבית אונגר ,לפני גמר שיפוצו ,בניגוד לעמדתו של יו"ר הוועדה המקומית
לבנייה ושל המועצה לשימור אתרים לאומיים וחרף כל נימוקי ההתנגדויות של דיירי
המבנים הצמודים שעלולים להיפגע קשות ,ביניהם המבנה ההיסטורי של "בית עבו" -
איש אינו יודע .אך עובדה היא ,שבתקופת כהונתו המתמשכת אישר להרוס מבנים
עתיקים בעלי ערך היסטורי וארכיאולוגי ממדרגה ראשונה ,ולהקים במקומם מבנים
רבי-קומות בניגוד משווע לתוכניות המתאר של העיר העתיקה בצפת ,שהוכרזה
רשמית כ"אזור שיקום מוגן" .והנושא כולו טעון עדיין ליבון.

החלטה תמוהה של ועדת הערר המחוזית
חמורה עוד יותר היא החלטתה של ועדת הערר המחוזית שקיבלה ללא עוררין את
דרישתו של רוכש בית אונגר ,מר מליחי ,בלי לברר באופן פרטני את הסיבות שהניעו
את הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לעכב את מתן היתר הבנייה של שתי הקומות
מעל לבית אונגר ובניגוד לדעתה של רשות העתיקות ,כולל הוועדה הארכיטקטונית,
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ותוך התקפה בוטה על נציגיהן ,תוך הטלת ספק בסמכותם החוקית למעורבות
בנושא .בהחלטתה קובעת הוועדה המחוזית ,בין היתר" ,שעל הוועדה המקומית
להוציא לעוררין את ההיתר לבנייה תוך  4ימים 'מהיום' ,היה ולא יוצא היתר במועד
הנ"ל ,תשלם הוועדה המקומית הוצאות בסך  14,444ש"ח ,מבלי לפגוע בחובתה
להוציא היתר" (מתוך פרוטוקול הדיון בערר ביום .)9.3.2414
זאת ועוד :באותה החלטה תוקפת ועדת העוררין המחוזית ,בראשותו של עו"ד דרור
לביא אפרת ,את הוועדה הארכיטקטונית על שביטלה את מתן אישורה הקודם להיתר
הבנייה (מהסיבות והנימוקים כפי שצוינו לעיל  -י.ע ).וכופרת בסמכותה למעורבות,
כמצוין בפרוטוקול הדיון הנ"ל" :ביום  14.9.49התקבלה החלטה של הוועדה
הארכיטקטונית המבטלת את אישורה הקודם .לא ברור ,מי נתן לוועדה הזאת סמכות
לפעול בצורה שכזו ובכל מקרה החלטתה חרגה מסמכותה...".
מן הראוי ,אולי ,לרענן את זיכרונה של ועדת הערר המחוזית ולהזכיר לה ,שביום 21
בינואר  1995הוכרז כל אזור העיר העתיקה "כאתר עתיקות" (ילקוט פרסומים מס.
 0293מיום  ,)2.12.1994ולפיו " אין לבצע שום פעילות באזור העיר העתיקה של
צפת ,ללא הסכמה בכתב של המינהל" .זאת ועוד:
האזור של "בית אונגר" רשום "כאתר עתיקות" וב 16.1.1969-הוכרז רשמית על
האזור הזה כ"אזור שיקום" ,ובאתר עתיקות אין לבצע כל עבודת עפר  -לרבות בנכס
הגובל באתר .ואם לא די בכך :פרק ז' בחוק אתרי עתיקות ,סעיף  92ג' קובע
מפורשות" :לעניין אתר עתיקות המשמש לצורך דתי (כגון 'בית עבו' הסמוך והגובל)
לא ייתן המינהל אישור לחפירה או לאחת הפעולות המנויות בסעיף קטן (א') אלא
באישור ועדת שרים המורכבת מהשר כיושב-ראש (השרה לימור לבנת במקרה זה -
י.ע ,).שר הדתות ושר המשפטים".
באשר לסמכותן של רשות העתיקות ושל הוועדות הפועלות מטעמה ,הרי ש"על-פי
סעיף  29לחוק העתיקות התשל"ח 1945 -אסור לבצע באתר עתיקות עבודות בנייה,
סלילה ,חפירה וכד' אלא באישור מוקדם מאת רשות העתיקות ובהתאם לתנאי
האישור שייקבעו" .ב 20.1.2445-נשלח לרוכש "בית אונגר" ,מר מליחי ,מכתב מטעם
רשות העתיקות מרחב צפון ,ובו פורטו התנאים למן היתר לעבודות בנייה ,ובין היתר
הותנה מתן האישור בכך " ,שבמשך כל זמן ביצוע עבודות מכל סוג ומין הפוגעות
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בתת הקרקע או מכסות אותה ,יהיה נוכח במקום מפקח מטעם רשות העתיקות"
(תנאי שלא בוצע על-ידי מר מליחי המבצע את כל עבודות החפירה ,ללא כל פיקוח
ובלי להתחשב בפגיעה במבנים הסמוכים) .
מצער מאוד שוועדת הערר המחוזית הזדרזה לקבל את הערר של מליחי ,בלי לבקש
תגובה מצד הגורמים שהתערבו ומנעו את הוצאת ההיתר ,תוך שהיא דוחה בגסות
את מעורבותם ,בלי לרדת למהותה ובלי להזמינם לדיון בערר  .מן הדין היה לבדוק,
מדוע הנושא נדרש לדיון חוזר ,לברר את הסיבות לעמדות הוועדות ובמיוחד של יו"ר
ועדת התכנון והבנייה המקומית לפני שחרצה את דינה והזדרזה להטיל קנסות.
הזריזות המוזרה לקבל את הערר של מליחי למתן היתר לבניית שתי קומות בנסיבות
ובנתונים שצוינו לעיל תמוהה עד מאוד.
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שָ מַ י ִם ביקשו רחמים על צפת
19/44/2449

הבשורה :בית אונגר בצפת לא
ייהרס ,ישוקם בצביונו המקורי
ויוכרז "אתר שמור"  -כך הודיע
ראש העיר צפת ליוזמי העצומה
של עשרות מתושביה הוותיקים
של העיר ,שמחו על מתן ההיתר
להרס המבנה המקפל בתוכו פרק
היסטורי עגום מתולדותיה של צפת
צפת למודת רעידות אדמה ,אך "רעידה" מסוג זה כמעט ולא ידעה .הסערה הציבורית
שקמה בעקבות רעיון הנפל להשמיד עוד אתר היסטורי בעיר העתיקה בצפת ולהפכו
למבנ ה מסחרי רגיל בן קומתיים חרגה הפעם מהתחום המקומי והתפשטה על פני כל
הארץ .עשרות עיתונאים ,אזרחים ש"איכפת להם" ,עסקני ציבור  -הצטרפו לגל
המחאה שהלך והתפשט .בין הפונים לסייע הייתה גם עמותת אומ"ץ" .האחראי על
הפרויקטים" מטעמה ,דב גולדברד ,פנה בדחיפות לכל ראשי הגופים והמוסדות
הנוגעים בדבר ,ובראש ובראשונה לראש העיר צפת ,בבקשה נמרצת למנוע את
הריסת "בית אונגר"" .לתנועת אומ"ץ הגיע מידע כי אישרת לכאורה הפיכתו של "בית
אונגר" לאתר נדל"ן ובניית שתי קומות באתר המשמש כזיכרון למשפחה שנרצחה
במאורעות  ...1936נודה לך ,אם תשיב ,כיצד אתר זיכרון זה קיבל לכאורה את כל
האישורים להפכו לאתר בנייה ,בטרם נחליט על המשך טיפולנו בתיק ;"...את מנהל
"רשות העתיקות" ,מר שוקה דורפמן ,הוא שואל" :כיצד זה ייתכן ,כפי שטוען ראש
העיר צפת ,שלכאורה בידו כל האישורים הרלוונטיים?" ,וחוזר על בקשתו לשר להגנת
הסביבה ,מר גלעד ארדן ולנשיא המועצה לשימור אתרים ,מר שלמה הלל" :תנועת
אומ"ץ מבקשת את התערבותך לעצירת התוכנית שפגיעתה רבה ,הן בהיסטוריה של
צפת והן במבנים העתיקים".
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הורסים את צפת התנ"כית ההיסטורית  -אך למי זה איכפת
לפני  33שנה ,ב 16-לינואר  ,1946זעק העיתונאי אהרן דולב מעל דפי
מעריב" :הורסים את צפת ההיסטורית "ולרגע הצליח להקים סערה ציבורית ,ונשיא
בית המשפט המחוזי לשעבר בחיפה ,השופט יעקב אזולאי ,ששימש כיושב-ראש
האגודה לשימור ולשיקום צפת העתיקה ,הגיב במכתב למערכת העיתון" :הרי על כך
אנו דואבים וזועקים ...הגיעה העת ,שאנשי רוח ,סופרים ,אמנים ועיתונאים ישמיעו
את קולם נגד מעשי החורבן וההרס של ערכינו הלאומיים  -אם בהשחתת מבנים
היסטוריים בני מאות בשנים ,ואם בהזנחה והתנכרות למקורות תרבותנו הקדומה .את
כל אלה באים עתה למחוק בשיני הברזל של הבולדוזר ,כדי להקים שיכונים מודרניים
לחסידי ננמ"ח (קבוצת חרדים מחסידי ברסלב) .אנו קוראים לכל אזרח להצטרף
לקריאתנו ,כדי להציל את אשר ניתן עדיין להציל בצפת ההיסטורית ,וטובה שעה אחת
קודם ".ולא הועילה זעקתו של השופט אזולאי ,אותה כת חרדים ממשיכה במעלליה
באין מפריע ,ו"הוועדה המקומית לתכנון ובנייה"  -בהנהגתו המתמדת של יחזקאל
רובין ,שנותר על כנו ,קדנציה אחר קדנציה  -ממשיכה להעניק היתרי בנייה ,בלי
אבחנה ,ואין פוצה פה ומצפצף.

בית כנסת האר"י הספרדי
במקורו הוקדש לאליהו
הנביא ,כמעט  344שנה
לפני שהאר"י (רבי יצחק
לוריא) בא לצפת במאה
ה .16-מסופר שהאר"י
התפלל כאן ואפשר לראות
שם פינה שבה ,לפי
המסופר" ,נועד האר"י
ביחידות עם אליהו הנביא".
ביה"כ הספרדי האר"י הקדוש בצביונו המקורי

במלחמת השחרור קבעו אנשי ההגנה עמדת הגנה על גג המבנה דמוי המצודה,
שספרי התורה הוצאו ממנו זמנית וחרכי ירי נפתחו בקיר הדרומי .קהילת המתפללים
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הרגילה של בית הכנסת כוללת אחדות מהמשפחות הוותיקות ביותר בצפת ,ונוסח
התפילות עתיק ואותנטי מאוד.
אין תימה ,שבית כנסת האר"י היווה מטרה חשובה בתוכניות ההשתלטות של
הברסלבים על הרובע העתיק בצפת .תחילה חכרו ממינהל מקרקעי ישראל את כל
האזור סביב בית כנסת האר"י ,תוך שהם מתחייבים לשמר  10מבנים עתיקים שצוינו
בהסכם .הללו נעלמו כלא-היו וממול צץ מבנה רב-קומות ,כולל בית כנסת חדש,
המגמד את בית הכנסת של האר"י  -והכל בהיתר "הוועדה לבניין" בצפת ,ובברכתו
של מהנדס העיר.

"בית שלווה" בצפת
דוגמה אופיינית אחרת
היא הריסת "בית
שלווה" בצפת .בית
שלווה  -בניין אבן בן
שתי קומות ועמדת
מפתח מבוצרת של
"צבא ההצלה" הערבי
במלחמת השחרור.

בית שלווה בצפת ,נחרב בעצמאות 2449

כיבושו אחרי קרב מגע קשה ,שבו נהרג מפקד הפלוגה ,אברהם ליכט ,סלל את הדרך
לשחרורה של צפת .מאז סימל "בית שלווה" אנדרטת זיכרון לאומץ לבם ולהקרבתם
של מגיני צפת והיווה עדות דוממת למה שהתחולל באותו אזור קרבות .והנה בערב
יום העצמאות השנה ,עלה הכורת גם על "בית שלווה.
המבנה נהרס עד היסוד  -חרף התנגדותו הנמרצת של נציג "הוועדה לשימור עתיקות"
בצפון ,מר שמעון צפריר " .רובין הוליך שולל את הוועדה לתכנון ובנייה כשהצהיר
שנתתי את הסכמתי להריסה ,"...טען לפניי במרירות .לטענת המועצה לשימור
אתרים ,במשא-ומתן עם העירייה ועם המכללה הצליחה המועצה להגיע להבנות
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שלפיהן המבנה לא ייהרס " .הופתענו לגלות כי למרות ההבנות לשמר את הקיר
החיצוני של המבנה ,המכללה הרסה את המבנה ההיסטורי לחלוטין ",אמר יוסי
פלדמן ,מנכ"ל המועצה בראיון ל -nrgמעריב.

התושבים תוהים :עד מתי יתירו למהנדס העיר להשתולל
הדברים חזרו על עצמם גם בפרשת "בית אונגר"
"הוועדה לתכנון ובנייה בצפת" שדנה במתן היתר בנייה מעל ל"בית אונגר" שוב
הולכה שולל על-ידי מהנדס העיר ,שטען לפניה שכל הגופים הנוגעים בדבר נתנו את
אישורם למלאכת ההרס של בית אונגר ולבנייה מעליו .נציגת "הוועדה
הארכיטקטונית" ,הגברת יעל סיוון ,שסיירה באזור "בית אונגר" לאחר מתן ההיתר
להרסו ,טענה בתוקף ,שהוטעתה על-ידי מר רובין ,שלא יידע אותה ,על שתי קומות
תחתיות וקיימות של "בית אונגר" והציג תמונת מ צב מטעה של מבנה הרוס לחלוטין...
" אילו ידעתי את מצב המבנה לאשורו לא היה ניתן האישור של הוועדה
הארכיטקטונית" ,אמרה .וכטענה הזו נשמעת מעוד גופים הנוגעים בדבר .
זאת ועוד :דיוני "הוועדה לתכנון ובנייה בצפת" אינם חשופים לציבור ומתנהלים
בדלתיים סגורות .הוועדה גם אינה מפרסמת פרוטוקולים ,בניגוד לחוק .החלטותיה
נשלחות לנוגעים בדבר ,על-ידי מזכירת הוועדה עושה דברו של מר רובין ,בלי שום
פירוט .לא ניתן לדעת מה הייתה רוח הדיון ,מי תמך ,מי התנגד ,ומר רובין יכול
להסתתר תמיד מאחורי הנימוק" ,הוועדה החליטה" ,מבלי לפרט מה היו הטיעונים
ההנדסיים שהציג בתוקף תפקידו לפני הוועדה ,כדי לשכנעה לתמוך בהחלטותיו.
כך אירע גם לגבי מתן ההיתר להרוס את "בית אונגר" .ועל זאת מגיב ב"צפת.נט"
(אתר העיר צפת) ,מר שמעון צפריר ,מנהל מחוז צפון של המועצה לשימור אתרים:
"המועצה לשימור אתרים מתנגדת באופן נחרץ להריסת המבנה .לדאבוני העירייה
ממשיכה בנתק בהיבט השימורי בעיר בכלל ובעיר העתיקה בפרט .אני מטיל את
האשמה על מהנדס העיר .מניסיוני עד כה מולו ,הנ"ל אינו נאמן לצר ,כי השימור
והחלטותיו מונעים משיקולים 'זרים' .אני תולה תקווה בראש העיר ,אילן שוחט ,שיחל
לעשות סדר בנושא".
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ואכן ,נראה שראש העיר ,מר אילן שוחט ,שהוא גם יושב-ראש "הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה" ,החל  -כפי שגם צוין בפתח המאמר  -ב"עשיית סדר בנושא".
לעניות דעתנו (ולדעתם של רבים מאזרחי העיר) ,מן הראוי ש"הסדר" יתחיל בשליחת
מהנדס העיר הנוכחי וצוות עוזריו עושי דברו ,ל"חופשה מתמשכת" .בתקופת כהונתו
התחלפו כמה ראשי ערים ,אך הוא נותר איתן על כנו כנטע נצחי ,תופעה שכמעט אין
לה אח ורע בשום רשות מוניציפלית .במקומו יש להציב איש מקצוע רגיש יותר לגורלה
של העיר העתיקה ולגורל מבניה ההיסטוריים והארכיאולוגיים  -לפחות לגבי אלו
שעדיין שרדו ,ומוטב שעה אחת קודם כל עוד נותר משהו לשמר .אם כך ייעשה ,אם
תחרוט העירייה על דגלה גם את נושא שימור העתיקות ,תחזור צפת לימי תפארתה
ותהפוך למוקד משיכה אמיתי לתיירים מכל קצות הארץ.

מה בין רעידות אדמה פיזיות ל"צונאמי" של החרדים
שתי רעידות אדמה קשות פקדו את צפת במאה שבעים השנים האחרונות :האחת,
הקשה והקטלנית ,ב ,1534-גרמה לאלפי קורבנות ולהרס כמעט מוחלט של הרובע
היהודי; והשנייה ,ב ,1924-הותירה אחריה חורבן ומאות הרוגים .אך אף לא אחת
מהן הצליחה לשבור את רוחם של התושבים היהודים ,ומדי פעם הצליחו לשקם את
ההריסות ולא נטשו את עירם.
עד שבאה" רעידת האדמה החרדית "בשלהי המאה ה ,24-ומה שלא צלח בידי הטבע
במשך מאות שנים ,עלה בידי אדם בפחות מארבעים שנה  :קבוצה של חרדים
שפרצה לעיר העתיקה בצפת כנחשול אדיר של צונאמי הפכה "כל עקב למישור וכל
רכס לבקעה ."...אט אט ,אך בביטחה ,השתלטו אנשיה על שטחים ניכרים של העיר
העתיקה בצפת ,שאותם איוו למושביהם ,כשהמבנים העתיקים ,הניצבים על דרכם,
נעלמים כלא היו ,בלי שום התחשבות בערכם ההיסטורי והארכיאולוגי; במקומם
הוקמו בניינים רבי-קומות לתפארת תאוות ההרס של כל מה שמסמל את תולדותיה
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ההיסטוריים של צפת ,בניגוד משווע ל"תוכנית המיתאר" ,שלפיה ,אין להזיז שם אבן,
ללא אישור רשות העתיקות.
חשוב לשוב ולהזכיר ,שכל האזור של בית אונגר רשום "כאתר עתיקות" וכך גם
פורסם בילקוט הפרסומים מס ,0293 .וב 16.1.1969-הוכרז רשמית על האזור הזה
כ"אזור שיקום" שאין לבצע בו עסקות או פעולות ,ללא אישור בכתב של המינהל -
לרבות בנכס הגובל באתר .יתר על כן ,לעניין אתר עתיקות המשמש לצורך דתי( בית
עבו הסמוך  ,ממנו יוצאת תהלוכת ספר התורה המסורתית לקבר הרשב"י במירון
בערב ל"ג בעומר ,והצפוי להינזק מעבודות הבנייה של מליחי) ,נאמר במפורש (פרק
ז' לחוק העתיקות) " :לא ייתן המינהל אישור לחפירה או לאחת הפעולות המנויות
בסעיף קטן (א) אלא באישור ועדת שרים המורכבת מהשר כיושב-ראש ,שר הדתות
ושר המשפטים".

רשות העתיקות  -חותמת גומי של מהנדס העיר צפת
והיכן "רשות העתיקות"? שאלה טובה ,אך תשובה בפינו אין .אולי לשרה הממונה,
לימור לבנת ,תשובה עבורנו :כיצד אותו "גוף ממלכתי" ,שמתפקידו להגן על מבנים
היסטוריים וארכיאולוגיים מאשר אוטומטית כל היתר בנייה שמציג מהנדס העיר צפת,
יחזקאל רובין  -וזאת ,מבלי לטרוח ולבדוק כלל את הנתונים בשטח?
והרי מן המפורסמות הוא במחוז הצפון ,שיחזקאל רובין ,הסמכות הדומיננטית
"בוועדה המקומית לתכנון ובנייה בצפת" אינו מגלה שום נטייה להגן על עתיקות העיר
ואתריה ההיסטוריים .נהפוך הוא :כל בקשה בתחום הבנייה של אותה כת חרדים
מאושרת אוטומטית ,בלי לבדוק את השלכותיה ההרסניות לעיר העתיקה בצפת
שהוכרזה רשמית ,לפחות על גבי הנייר ,כ"אזור שיקום מוגן"( .מדוע? נחשו כאוות
נפשכם).
ליצני העיר משננים בהקשר זה את אימרתו המפורסמת של אבא אבן" ,שאילו היו
הע רבים מביאים לעצרת הכללית החלטה שכדור הארץ אינו עגול אלה שטוח  -הייתה
ההחלטה מתקבלת"; והם מוסיפים בפרפרזה" :כל תוכנית בנייה הרסנית של
החרדים ,תזכה להיתר מיידי...".
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ראש העיר אילן שוחט נוטל לידיו את המושכות

נטל את המושכות לידיו .שוחט

לזכותו של ראש העיר צפת ייאמר,
שהוא לא נותר אדיש לקריאות
המחאה שגברו והלכו ,וזה הודיע
רשמית ביום רביעי שעבר (כ"ג בתמוז
תשס"ט ,)12.4.49 ,על החלטתו
להוציא צו מיידי "להפסקת עבודה"
באותו אתר ולקבוע דיון מחודש בנושא
ב"וועדה המקומית לתכנון ובנייה"
שהוא עומד בראשה.

את הנימוקים להחלטתו הסביר בהרחבה (יום חמישי ,)16.4.49 ,בראיון לעמי כברי
מ"רדיו קול רגע"  FM 96ואמר בין היתר" :לאחרונה הגיעו ללשכתי מכתבים מכל מיני
תושבי צפת; פתאום התחלנו לגלות בכלל ,מה זה בית אונגר ,ושהוא חשוב ומשמעותי
להיסטוריה של העיר צפת" ( .הערה זו שבה ומאמתת את טענותינו נגד מהנדס העיר,
רובין ,שלא טרח לחקור ולבדוק את הנושא לפני עריכת הדיון ,או שידע על כך ,אך לא
הציג את הנתונים ההיסטוריים ב"וועדה לתכנון ובנייה" ,וכפי שהתברר ,גם לא את
הנתונים הארכיטקטוניים וההנדסיים המלאים  -ולראש העיר החדש נודע על כך
בעקבות הסערה הציבורית שקמה  -י.ע
"ביום חמישי האחרון" ,גילה ראש העיר" ,קיבלנו מכתב מהמועצה לשימור אתרים
הכוללת בתוכה ועדה ארכיטקטונית ,ונאמר בה' :אילן ,עצור ! טעינו ,לא ידענו עד כמה
הבית הזה חשוב ,לא סיפרו לנו את כל הסיפור על בית-אונגר ,לא בדקנו את זה עד
היסוד ,מבקשים ממך ,עצור !'.למן הרגע שנודע לנו ,שהבית הזה נועד לשימור",
המשיך ראש העיר" ,נגמר הסיפור ,ואני ,כיושב-ראש הוועדה לבניין ערים בצפת ,עוצר
את כל התהליך ומחזיר את זה לוועדה הארכיטקטונית!".
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ואין בזה די ,מעיר באותו ראיון ,שמעון צפריר ,מנהל מחוז צפון של " המועצה לשימור
אתרים" " :אני שב וממליץ את שכבר המלצנו במספר מכתבים ,שיש להפיק את הלקח
ולהכניס נהלים נאותים בוועדת אדריכלים ,קרי ,שכל תוכנית שתוגש לאישור תלווה
בתיק תיעוד ! אני ממליץ לצרף נאמני שימור מקרב תושבי צפת ,כאלה שמכירים על
בוריים כל סמטה וכל בית בעיר העתיקה .וכאלה אינם חסרים ,ואז לא יתעוררו חילוקי
הדעות ואי ההבנות ,שהן מנת חלקנו היום".
"מ ק ו ב ל !" השיב ראש העיר ,אילן שוחט.
ה א מ נ ם?
אם אכן ייעשה הדבר  -תהיה זו נקודת תפנית דרמטית ב"שחרורה המחודש" של
צפת  -הפעם מעול החרדים.
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שמים יד על זיכרון האב וילדיו הנרצחים?
34/46/2449

סערת רוחות בצפת נגד
הריסת בית אונגר
ההיסטורי ותיקי העיר ובני
נוער בעד שימור הבית
כזיכרון היסטורי; העירייה -
שוקלת להרוס
סערה בבירה הצפונית

עשרות מוותיקי התושבים בצפת ובני נוער חתמו על פטיציה הקוראת לראש העיר
צפת לשָ מֵ ר את "בית אונגר "[ראה תמונתו מטה] כאתר זיכרון היסטורי ולשקמו
במבנהו המקורי  -לזכרם של בני משפחת אונגר שנטבחו בדם קר על-ידי כנופיית
מרצחים ערבים במאורעות תרצ"ו  -וכן לוועדות התכנון והבנייה ולרשות העתיקות -
שלא לתת יד להרס ולחורבן המתמשכים של מורשת צפת ההיסטורית ולמחיקת
העדות ההיסטורית של אירוע הדמים המחריד שהכחיד משפחה שלמה בישראל בלי
להותיר להם זכר :

כך נטבחה משפחה יהודית בידי חיות אדם
לפני  46שנה ,ביום חמישי ,כ"ה באב תרצ"ו 13 ,באוגוסט  ,1936בשעות הלילה
המוקדמות ,פרצה כנופיית מרצחים של ערבים אל הרובע היהודי בעיר העתיקה
בצפת ורצחה בדם קר את אב המשפחה ,ר' אלתר אונגר ,סופר סת"ם בן  ,36יחד עם
שלושת ילדיו  -אברהם בן השש ,חוה בת השבע ויפה בת התשע הי"ד ,בעודם מסבים
לשולחן לארוחת הערב .נתן שור בספרו" תולדות צפת "מתאר מפי עדי ראייה ,שחשו
למקום באותו ערב ,ציור מזעזע של תמונת הטבח האכזרי :
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" פתאום שמעו הבחורים אנחה חרישית מאחד הבתים ,נכנסנו פנימה והנה בתוך חדר
אפל שכל רהיטיו ,שולחן ,כיסא שבור וארגז ספרים ,ספרי תורה ברובם  -מוטלת על
הרצפה גוויית אדם וגולגולתו רצוצה ,חצי הראש חסר ,רק זקן אתה רואה ,חלק מן
האף ועין ימנית ...ומסביב לגווייה  -דם ומוח ...ובחדר השני ,על כלי מטבח  -שלושה
ילדים קטנים זבי דם ,שניים מהם עדיין עיניהם פקוחות ,וזקנה (הסבתא) מסתובבת
כמטורפת בין חדר לחדר ומקוננת ,והאם רצה מילד לילד ,היא אינה בוכה ואינה
צועקת ,רק עיניה פקוחות לרווחה ובקול חרישי היא משננת בלי הרף' :מיר זאל זיין
פאר אייך .'...גם היא פצועה ,אצבעה הקטועה תלויה על פיסת עור בלבד"...
בעשרות השנים שחלפו מאז נותר הבית הזה על כנו כעדות מוחשית לרצח הנתעב
של משפחה שלמה בישראל ,וחודשים ארוכים לאחר המעשה עדיין ניתן היה להשקיף
מחלון הבית בסמטה הצרה אל השולחן הערוך טבול בדם בני המשפחה האומללים,
ומדי עוברנו במקום כילדים היינו מעיפים מבט נפחד מעבר לאותו חלון ונמלטים משם
חיש מהר בריצה.
והנה עתה ,כעבור  46שנים הונף הגרזן הכורת גם על במת הארוע ,הבית המשמש
שריד אחרון לזכרה של אותה משפחה אומללה ,והדבר גורם לסערת רוחות בצפת,
ולפנייה נרגשת של ותיקי העיר ובני הנוער אל ראש העיר ,אילן שוחט ,ואל יתר
המוסדות והגורמים שבידם למנוע את המחדל הזה ,בעצומה המובאת להלן.

עצומה למניעת הבנייה
המתוכננת בחלקת בית
אונגר ולהרס יסודותיו של
בית עבו ההיסטורי הסמוך
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עצומה
אנו ,הח"מ ,ותיקי צפת ופעילים בשימור צפת ומורשתה ,מוחים בזאת על
הכוונה לפגוע ,להחריב ולהרוס את"בית אונגר " בעיר העתיקה ולפגוע ביסודות בית
עבו ההיסטורי הגובל עם "בית אונגר"  -הבית שממנו יוצאת תהלוכת ספר התורה
המסרתית בערב ל"ג בעומר לקבר הרשב"י במירון זה  146שנה ברציפות.
"בית אונגר" ,הגובל עם בית עבו והניצב על כנו מזה  46שנה כעדות מוחשית לרצח
הנתעב של משפחה שלמה בישראל ב 13-באוגוסט  ,1936אירוע דמים ,שבו נטבחו
בדם קר אב המשפחה ,ר' אלתר אונגר הי"ד ,סופר סת"ם ,יחד עם בניו ובנותיו; בית
זה מיועד היה מטבע הדברים להשתמר ,תוך שיקומו המקורי" ,כאתר-היסטורי"
לפרעות הדמים הנתעבות ביהודי צפת .גם בהתאם לתוכנית המיתאר האזורית של
העיר העתיקה בצפת חל איסור על כל בנייה במקום ,בלי אישור מפורש של רשות
העתיקות ,שאין להעלות על הדעת ,שתרשה לעצמה לתת יד למחיקת זיכרון הרצח
האכזרי .
אם לא די בכך ,בנייה נתעבת זו ,תגרום להרס ,לחורבן ולפגיעה קשה ב"בית עבו "
וזאת מתוך כוונה לפגוע במסורת ארוכת שנים של תהלוכת ספר התורה המסורתית
מבית עבו לקבר הרשב"י במירון מדי ערב ל" ג בעומר זה  146שנה ברציפות .
אנו פונים בזה לכבוד ראש העיר צפת ,הן כראש עיר והן כיושב-ראש הוועדה
המקומית לתכנון ובנייה ,וכן לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ,ולרשות העתיקות  -שלא
לתת יד להרס ולחורבן המתמשכים של גורמים זרים ואינטרסנטים ,הפועלים בתוך
העיר העתיקה באין מפריע ,ומשמידים והורסים את מורשת צפת ההיסטורית
בכללותה ואת הרובע הספרדי בצפת במיוחד .
אנא ,מנעו בכייה לדורות ואל תתנו ידכם להכחדת הרובע העתיק בצפת,
שמשרידיו האחרונים בית אונגר ובית עבו המסורתי!
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מכתב גלוי לאבו מאזן
04.10.2007

מכתב גלוי לאבו מאזן:
כשתחזיר לחיים את חללי מלחמת הקוממיות תוכל לחזור אל ביתך בצפת
לקראת הדיון על זכות השיבה שאמור להתקיים בוועידה הקרובה ( באדיבותו הרבה
של ראש ממשלת ישראל ,מר אהוד אולמרט ( ,הודעת לפני ימים אחדים בראיון
לעיתונות האמריקאית כי הזכות לדרוש או לוותר על דרישת השיבה נתונה אך ורק
בידיך ,ואין בכוונתך לקבל תכתיבים מגורמי חוץ ובהם גורמים בינלאומיים ...מיד
לאחר מכן ,אף הבהרת היטב את כוונתך ,בהכריזך " :זכותי כפליט לחזור לביתי
שבגליל" ...לאלה ששכחו או לא ידעו ,מן הראוי להזכיר :
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הבית בגליל ,שננטש על ידי אבו מאזן לפני  29שנה תוך קרב דמים אכזרי לחיים או
למוות ואליו הוא תובע עתה לחזור  -הנו בצפת ,בירת הגליל העליון .המופתי ,חאג'
אמין אל חוסייני ,שישב אז בצור  ,תכנן לעבור אליה ערב צאת הבריטים מהעיר
ולהכריז שם "על הקמתה של המדינה הערבית הפלשתינאית ועל צפת כעל בירתה
הראשונה".

כשתחזיר לחיים את חללי מלחמת הקוממיות
תוכל לחזור אל ביתך בצפת
בפרוץ מלחמת הקוממיות היו בצפת פחות מאלפיים יהודים ,לעומת  12אלף ערבים
ועוד  04אלף כפריים בטבעת ההרים מסביב .כבר ביום ל' כסליו תש"ח ,שבועיים
לאחר הכרזת האו"ם על החלוקה ,נפל בה החלל היהודי הראשון ,מנחם מזרחי ז"ל,
שנרצח בשוק בדם קר .מאז ,במשך כחמישה חודשים ,עד לשחרורה של העיר ב11-
במאי  ,1905היה הרובע היהודי במצור ,ומאות מיהודי צפת ,גברים ,נשים ונערים
בשיתוף פעולה עם הפלמ"ח הגנו על העיר באומץ ובנחישות ,מול התקפות עזות
חוזרות ונשנות של שכניהם הערבים ,ביניהם ,ללא ספק ,גם מקרב בני משפחתו של
אבו מאז'ן ,ובסיועם של כוחות "צבא ההצלה" של קואקאז'י ,שהסתננו אל העיר
בעזרתם של השלטונות הבריטים ,לפני שהללו נטשו את האזור.
בפרק זמן זה נפלו  21יהודים ,מהם  11אזרחים ו 04-לוחמים ,מחציתם אנשי פלמ"ח,
שחרפו נפשם למות למען שחרורה של צפת .בין הנופלים בקרב על כיבוש המצודה,
היה גם חברי מילדות ,בן דודי ,זאב כהן הי"ד .לבקשתך" ,לחזור לביתך בצפת",
"הפליט" ,מחמוד עבאס ,או יו"ר הרשות הפלסטינית ,אבו מאזן (ככל שתבחר
להיקרא) ,אשיב בפשטות :החזר לחיים את כל אותם החללים ,שנפלו בצפת בהגנתם
על חייהם ,על בני משפחותיהם ,על נשותיהם ,על טפם ,מפני המון ערבי צמא הדם,
שהסתער עליהם בחמת קצף ,על לא עוול בכפם ,תוך קריאות "אדבח אל יהוד"  -אותן
קריאות רצח ,שהושמעו  24שנה קודם לכן ,במאורעות  , '29שעה שיהודים ,חסרי
הגנה ,נשים ,זקנים וטף נטבחו לאור היום על ידי פראי אדם חסרי רחמים – החזר
לחיים את זאב ,בן דודי ,שאך מלאו לו עשרים אביבים והוא נפל על משמרתו ,מבלי
שזכה להקים משפחה בישראל – החזר אותם לחיים – התוכל ? באותה מידה תוכל
גם לחזור לביתך בצפת !
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מפקד העיר צפת מאיר מיבר מצביע על קברו של זאב כהן ז"ל בן צפת,
מפקד וסייר נועז שנפל בהתקפה הראשונה על המצודה

מתוך  624אלף האוכלוסין היהודים ערב מלחמת הקוממיות – נספו  6444בקרבות,
שכפיתם עלינו;  6444איש ואישה ,ביניהם ממיטב הנוער – שלא זכו לראות את
השחר מפציע ונותרו מוטלים על אם הדרך.
זכות השיבה של פליטי תש"ח ,שמספרם הלך ותפח ללא כל פרופורציה במהלך
השנים – זכות זו אינה עוד בידיך ,היא אבדה בתום מלחמת הקוממיות ,מלחמה
שכפיתם עלינו ועלתה לנו במחיר יקר ,ב 6444-חללים ,ובאלפי פצועים ונכים.
מסלול החיים ,יא אבו מאזן ,הוא חד סטרי .אין דרך חזרה .וכשם שלא ניתן להחיות
את  6444חללי מלחמת הקוממיות – כך גם לא ניתן להחזיר לבתיהם את "פליטי "05
(או את אלה ששרדו מהם) .ומוטב שתכניסו זאת טוב טוב אל ראשיכם ותחדלו
להשתעשע באשליות ולהתפטם בתקוות שווא ,שאפילו שרת החוץ ,קונדוליסה רייס,
חרף כל אהדתה לפלסטינים ,לא תוכל להגשימן; וגם לא מתיר האסירים ,אהוד
אולמרט ,בעל המחוות הנדיבות; ואפילו לא רמון ,נברן פחי האשפתות של ההיסטוריה
בחיפושיו אחר כותרות חדשות ,להשכחת חרפתו ומר קלונו .אין מסע חזרה אל
העבר ,יא אבו מאזן ,מה שהיה היה ,או כפי שנאמר בפתגם הערבי:
"אִ ילִ י פַ את – מַ ת!"
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שגריר צרפת בישראל ז'אן מישל קזה בבית-עבו צפת
07.05.2007

שגריר צרפת בישראל ז'אן מישל
קזה בטקס פתיחת חגיגות ל"ג
בעומר בבית עבו בצפת  :אפעל
ככל שאוכל להעמקת יחסי
הידידות בין ישראל לצרפת
"אני שמח ונרגש להיות עמכם כאן
בצפת ,בחצר עבו ,בפתיחת חגיגות
ל"ג בעומר .נעניתי ברצון להזמנה
של משפחת עבו להשתתף
בתהלוכת ספר התורה היוצאת מבית
זה ,ששימש בשנים עברו כמעונם
של נציגי צרפת בצפת ובגליל .

יחסי הגומלין הידידותיים בין המשפחה הזו לבין צרפת משתרעים על פני יותר
מחמישה דורות ,ואני גאה להמשיך בקשר מופלא זה של נוכחות נציגי צרפת בטקס
המסורתי בן  140שנה.
"זה איננו ביקורי הראשון בישראל ,ביקרתי כאן עוד בהיותי סטודנט בן  22והייתה זו
עבורי חוויה בלתי נשכחת .אני רואה במינויי כשגריר צרפת בישראל שליחות חשובה
ואעשה הכול ,כדי להעמיק את קשרי הידידות בין צרפת לישראל",
אמר שגריר צרפת ,מר ז'אן מישל קזה –  Jean Michel Casaבדברי הברכה שנשא
ביום שישי 0 ,במאי  ,2444בטקס המסורתי של הובלת ספר התורה מבית עבו בצפת
אל קבר הרשב"י במירון בערב ל"ג בעומר תשס"ז ,זאת השנה המאה שבעים וארבע
למסורת .בכך המשיך מר מישל קזה מסורת בת כמעט מאתיים שנה של נוכחות נציגי
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ממשלת צרפת ,בטקס המסורתי בבית עבו בערב ל"ג בעומר  -מאז כיהנו אבות
המשפחה במשך שלושה דורות כקונסולים של צרפת בגליל.
מסורת הוצאת ספר התורה העתיק מבית עבו נעוצה באבי השושלת ,הרב שמואל
עבו  ,שהגיע ארצה מאלג'יר ב , 1514-התיישב בצפת ושימש בה  ,בעת ובעונה ,כרב
ראשי וכקונסול של צרפת בגליל.הוא שגאל לראשונה מידי הערבים את חלקת
האדמה הסמוכה לקבר הרשב"י במירון והקים את המצבה ואת בניין בית הכנסת
הניצבים שם עד היום הזה .לאות הוקרה על פעליו העניקה לו הקהילה בצפת ב –
 1533ספר תורה על שמו  ,המובל מדי שנה בשנה  ,בערב ל"ג בעומר בתהלוכה
חגיגית מבית עבו לקבר הרשב"י במירון .עם הגעתו של ספר התורה המסורתי למירון
ניתן האות לתחילת החגיגות ,ששיאן בהדלקת-חצות המסורתית על קברו של
הרשב"י.

המשכה של המסורת עובר במשפחה מאב לבן ,זה חמישה דורות ברציפות.
השנה ניהל את הטקס ,העיתונאי יוסף עבו-עברון  ,הדור החמישי למסורת

בתמונה :על במת הכבוד  -משמאל ,ממשיך המסורת יוסף עבו עברון;
מימין ,ראש העיר צפת מר ישי מימון ,הקונסולית הכללית של צרפת בחיפה גב' לואן פורג'רון;
הרב הראשי של חיפה  -הרב שאר ישוב הכהן
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בין השנים  ,1942 -1960העניק מר בן גוריון ליוסף עברון ז"ל מספר ראיונות
חשובים ,בעת ששימש ככתב מדיני בכיר בעיתון "הבוקר" ,במגזין "מבט חדש" של
רפ"י ,ומאוחר יותר כעורך "בתעש" – ביטאון התעשייה הצבאית .ראיונות אלו עוררו
בשעתו הדים רבים במשך חודשים בארץ ובעולם ,כולל דברי פולמוס מתמשכים
בעיתונות הכתובה שנהנתה אז מרייטינג בלתי מוגבל .בעקבות אותם ראיונות קיים בן
גוריון התכתבויות מעניינות עם עברון ,ואף ציין בנידון הערות ביומנו .אנו מביאים כאן
לראשונה חלק מהחומר הארכיוני הזה ,שמעניק פרספקטיבה היסטורית ומבט לאחור,
לסוגיות שבערו אז על סדר היום ,ונותרו רלבנטיות.
הערה חשובה :את הגיליונות הסרוקים
ברזולוציה גבוהה ,כמו גם חלק מעשרות
התגובות הנלוות בארץ ובעולם ,תוכלו למצוא
באתר מזכר ,תחת התגית  :בן גוריון.
סרקו את הקוד המצורף מימין ,והגיעו ישירות
לתוכן הדיגיטלי
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בן גוריון בראיון מיוחד ל"בתעש" -
לא הייתי מורה היום על פירוק התיישבויות

פורסם לראשונה בביטאון התעשייה הצבאית "בתעש" ,אוגוסט  ,1942גיליון 10

בראיון שהעניק מר דוד בן גוריון לעורך "בתעש" למחרת ביקורו בתעשייה הצבאית,
הביע את התרשמותו העזה מכל מה שראה ושמע במהלך הסיור.
באותו ראיון הוא גם נאות להבהיר את עמדתו לגבי השטחים המוזקים ,והביע – זו
הפעם הראשונה בפומבי – התנגדות נמרצת להחזרת שטחים מיושבים על ידי
יהודים – לערבים" .יש הבדל גדול בין החזרת שטחי מדבר שוממים ,לבין החזרת
שטחים מיושבים" ,הטעים.
שאלה :כיום – חמש שנים לאחר מלחמת ששת הימים – האם עדיין סבור הנך
שעלינו להחזיר כל השטחים בתמורה לשלום?
ב.ג( :.בהתעוררות) אף פעם לא אמרתי להחזיר כל השטחים; אמרתי מחוץ
לירושלים ולרמת הגולן .וגם זאת ,בתנאי שהערבים יהיו מוכנים לכרות עימנו שלום
אמת( .בהטעמה) כיום אני מסופק ,אם הם מוכנים לכך .בינתיים ,אנחנו מתיישבים
בסיני ונעשים שם דברים חשובים .יש הבדל גדול בין החזרת שטחי מדבר שוממים,
לבין החזרת שטחים מיושבים .אני לא הייתי מורה על פירוק התי ישבויות בסיני
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והחזרת שטחן למצרים .משהו השתנה בסיני מאז מלחמת ששת הימים – ודברים
מוסיפים להשתנות :דבר אחד הוא להחזיר מדבר ,ודבר אחר הוא להחזיר שטח
מיושב על ידי יהודים.
שאלה :ב  ,1501לאחר "מבצע קדש" ,הורית על נסיגה כללית מסיני = האם סבור
הנך גם כיום ,שהיה זה צעד נכון?
ב.ג : .לא שיניתי דעתי מאז .שתי מטרות עמדו לנגד עינינו ב"מבצע קדש" :חיסול
הפדאיון ,אשר הציקו מאד ליישובים בדרום – ופתיחת המעבר לשיט חופשי דרך
מיצרי טיראן .כשבא אלי בנטוב מ"השומר הצעיר" ,ושאלני לפני המבצע" :האם נחזיק
בשטחים שנכבוש?" השיבותי לו בשלילה והסברתי שסיני אינו מעניין אותנו ,ולא לשם
סיפוח שטחי מדבר חדשים יצאנו למלחמה .אילו קיימו המצרים ההסכם שהושג אז –
לא הייתה פורצת "מלחמת ששת הימים".
(בהדגשה) כיום השתנה המצב .המנהיגים הערביים אינם מסכימים לכרות עמנו
שלום ,וההתנחלות בסיני משנה פני המדבר .אילו הייתה היום הסמכות בידי ,לא
הייתי פוקד על פירוק היישובים ועל החזרת שטחם למצרים.

וממבצע "קדש"  ,1501למלחמת הקוממיות 1503
שאלה :האם זכורה לך תקופה במלחמת העצמאות ,שמחסור בנשק או
בתחמושת ,הכריע המערכה לרעתנו?
ב.ג : .תקופה קשה הייתה לנו לפני ההפוגה הראשונה .מה שהציג אותנו היה הנשק
הצ'כי ,שנשלח לנו בפקודת הרוסים .אמנם זה עלה לנו בהרבה כסף –  24מיליון
דולר ,אבל אלמלא הרוסים ,אינני יודע ,איך היינו מחזיקים מעמד .לא אשכח אף פעם
עזרתם באותה תקופה .הם עשו זאת ,לפי פקודה ישירה מסטלין .נכון ,שהם פעלו
מתוך אינטרסים משלהם ,כדי לסלק מכאן האנגלים ,אבל הייתה זו עזרה בעיתה,
כשכל העולם הטיל עלינו אמברגו חמור .היו לי ידיעות קודמות על עמדת הרוסים.
(בסיפוק) עוד לפני הנאום של גרומיקו באו"מ ,ידעתי ממקור סודי ,שסטלין הכריע בעד
התערבות לטובתנו ...כשאנו מדברים כיום על ברית המועצות ,צריך לזכור גם עמדתה
אז ,הנשק הצ'כי שסיפקה לנו .יחסים בין עמים ובין מדינות משתנים – פעם כך ,ופעם
כך .הנה הצרפתים ,למשל ,גילו במשך שנים רבות יחס אנטישמי ליהודים ,והדבר נתן
ביטויו המוחשי בעלילת דרייפוס .יחס עוין זה מתמשך לכל אורך ההיסטוריה שלהם,
והוא השתנה רק ב ,1905 -כשנוכחו לדעת ,שהיהודים מסוגלים להילחם ולהגן על
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עצמם בגבורה .ב 1926 -הגיעו יחסי ישראל צרפת לשיא של שיתוף פעולה ,אך לאחר
"מלחמת ששת הימים" ,שוב חלה הרעה במצב .בסופו של חשבון ,באמת לא חשוב
מה יאמרו הגויים ,אלא מה יעשו היהודים"...

וכיצד נראית בעיני ה"זקן" התעשייה הצבאית – לאחר  15שנה?
כשם שאין להשוות את צה"ל של היום ,לצה"ל של מלחמת הקוממיות ,השיב ,כך אין
כל השוואה בין מה שראיתי עתה ,לבין מה שזכור לי מביקורי האחרון בתעשייה
הצבאית .נעשתה כאן מלאכה גדולה .אינני אומר שהגענו כבר לסוף – אך האם בכלל
ישנו סוף  ? -שאל בנימה פילוסופית.
שאלה :מהו ,לדעתך תאריך ייסודה של התעשייה הצבאית?
ב.ג" :.זוהי שאלה קשה .הייתי מחלק זאת לשלוש תקופות :תקופת השומר – הם היו
הראשונים שחשבו בכיוון ייצור עצמי של נשק; עשו זאת באמצעים פרימיטיביים ,אך
מבחינה היסטורית ,אי אפשר להכחיש שזו הייתה ההתחלה .אחרי כן באו האנגלים.
לאט לאט החלו לקום בתי מלאכה לנשק במחתרת; מקודם ראו בכך עניין
הסתדרותי ,ורק כעבור זמן הסכימו לסור למרות לאומית .התקופה השלישית החלה
עם קום המדינה ,כשהוריתי לאחד כל מפעלי התעשייה הצבאית תחת הנהלת גג
אחת .כפי שמסר לי מנהל התעש ,לא חל מאז שינוי בארגון.
שאלה :האם אפשר לראות את ראשיתו של התעש במתכונתו הנוכחית מנקודה זו
ואילך?
ב.ג :.אפשר להתחיל עם קום המדינה ,כשהתעש יצא מהמחתרת ,אבל ההיסטוריה
של ייצור נשק החלה שנים רבות לפני כן.

שנות חיי היפות ביותר
ולבסוף שאלה אישית בהשקיפך היום לאחור – מה הייתה ,לדעתך ,התקופה
היפה ביותר בחייך – תקופה שהיית מוכן לחזור אליה ,אילו ניתן היה הדבר
בידך?
ב.ג( :.ללא היסוס) :תקופת חיי היפה ביותר ,הייתה בסג'רה .שם ,ידעתי עבודה מהי
– וחשתי סיפוק עצום .היה זה המקום היחיד בארץ ,שכל העבודה בו נעשתה בידיים
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עבריות .הייתי פועל פשוט ,כמו כולם ,והייתי מאושר .היום אני יודעת לבטח ,שהיו
אלה השנים היפות ביותר בחיי!

בן גוריון מבקר בתעשייה הצבאית בשרונה הקריה ,תל אביב.
משמאל :מנכ"ל תעש היוצא יצחק עירוני ,מנכ"ל תעש הנכנס מיכאל שור,
יוסף עברון דובר תעש .אוגוסט 1942
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ראיון חגיגי עם בן גוריון ליום העצמאות ה" ,19-מבט חדש"
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ראיון עם בן גוריון בשדה בוקר" ,מבט חדש"25.9.1966 ,
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בן גוריון מביע נכונות להרכיב ממשלה" ,הבוקר"15.2.1962 ,
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עברון ובן גוריון בשדה בוקר1962 ,
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בן גוריון :חבל שלא הכרתי את דיין
בראשית מלחמת הקוממיות" ,הבוקר"1960 ,
פורסם ב 6.3.1960
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