
 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 1שעה    2017  יוני  17שבת עולמית  

 

 

 ד'ר יצחק נוי 

   סיכום  המשדר   שבת עולמית  

 

 נושאים  מהשידור
 3 .............................................................. אלטלנה פרשת על  השבוע  חדשות -:נושא  1  פרק

 10 .................................................................... אלטלנה ופרשת רבין  חדשות -  :נושא 2  פרק

 16 ................................................... בציונות שיחקו ואנגלים כשצרפתים  חדשות -  :נושא3  פרק

 16 ......................................................................... בציונות יחקוש ואנגלים כשצרפתים

 ................ 16 

 19 ............................................ סייקס מארק, ההסכם אדריכל; לציונות עורף הפנתה בריטניה

 19 ..................................................................................................... הציונות נגד הטיה

 23 ....................................................... אלטלנה פיקו סייקס שנים 100  חדשות -  :נושא4   פרק

 23 ............................................................................................... בחול גבולות מתחו

 23 ........................................................................................................ בחול גבולות מתחו

 27 ............................................................................................. קולוניאליסטי שח משחק

 31 ............................................................................................"לחתיכות תיחתך סוריה"

 34 ................................................................................... "לורנס את רק מכירים? וינגייט"

 46 .................................... "?אלטלנה" את להשמיד גוריון-בן הורה מדוע  חדשות -  :נושא 5  פרק

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 46 ........................................................... ?"אלטלנה" את להשמיד גוריון-בן הורה מדוע

 54 .............................................. גוריון-בן של והאסטרטגיה הפוליטיקה  חדשות -  :נושא 6  פרק

 54 ..................................................................... גוריון-בן של והאסטרטגיה קההפוליטי

 59 ........................................... גוריון ובן בגין בין והחיבה התיעוב סיפור  חדשות -  :נושא 7  פרק

 59 .................................................................. גוריון ובן בגין בין והחיבה התיעוב סיפור

 59 ............................................................................ גוריון ובן בגין בין והחיבה התיעוב סיפור

 60 ..................................................................................................... בנושא כתבות עוד

 72 ................................................ 'המרד' של הקונספירציה - אלטלנה   חדשות -  :נושא 8  פרק

 72 ........................................................................ 'המרד' של הקונספירציה - אלטלנה

 83 .......................................................... מתוכננות לא אחים ותמלחמ  חדשות -  :נושא 9  פרק

 83 ................................................................ פורצות הן - מתוכננות אינן אחים מלחמות

 

 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

   אלטלנה על פרשת  חדשות  השבוע -נושא:  1פרק  

 

   אלטלנה פרשת

  

 אנשי ביוזמת אלטלנה האונייה מצרפת הגיעה 1948 ביוני

 . רב ונשק עולים 900 ובה ל"האצ

 הייתה שבו בגין עם ההסכם לאחר לארץ יצאה והאונייה היות

 דרשה, ל"לצה נשקו את למסור ל"האצ של התחייבות גם

 . ל"לצה הספינה שעל הנשק כל את להעביר ישראל ממשלת

 להעבירו כדי מהנשק 20%-כ ברשותו להשאיר דרש ל"האצ

 . שבירושלים לכוחותיו

 למסור האונייה אנשי וכשסירבו הסכימה לא ישראל ממשלת

 .באש עלתה והיא האונייה את ל"צה הפגיז הנשק את

 . ל"צה מחיילי 3-ו ל"מהאצ 16, נהרגו אדם בני 19 

 מלחמת למנוע בכדי יותר להגיב לא החליטו ל"האצ ראשי

 . העצמאות מלחמת של בעיצומה אחים

 ואנשיו ל"האצ גדודי פורקו הובעקבותי זו פרשה לאחר

 .ל"לצה הצטרפו

 

שנרכשה על  ,ספינההייתה  (Altalena[1] :איטלקיתב)אלטלנה 

, כשהיא 1948ביוני  ישראל, והפליגה ל1947בקיץ  אצ"לידי ה

ציוד צבאי רב וציוד רפואי.  ,עולים 940-מובילה על סיפונה כ

 ,מלחמת העצמאותהספינה הגיעה לחופי ישראל במהלך 
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ת לאחר קום מדינת ישראל וכשלושה שבועות כחמישה שבועו

לאחר שארגון האצ"ל הסכים להתפרק מנשקו ולהשתלב 

 .צה"לבמסגרת 

ומתן, שהתקיים טרם הגעת הספינה לחופי -במהלך המשא

לבין נציגי  מנחם בגיןישראל, בין הנהגת האצ"ל, בראשות 

ממשלת ישראל, התגלעו חילוקי דעות קשים בעקבות דרישת 

נציגי האצ"ל, שעשרים אחוזים מהציוד הצבאי הנמצא על 

צ"ל, שלחמו במסגרת צה"ל, האונייה יועבר לידי יחידות הא

ויחידות האצ"ל במרחב ירושלים )שם שמרו יחידות האצ"ל על 

 ירושלים לא ,החלטת החלוקהעצמאותן, בטענה שבהתאם ל

נכללה בשטח המדינה היהודית, אלא הייתה מובלעת בחסות 

בינלאומית(. נציגי הממשלה דרשו, שהציוד הצבאי על האונייה 

יועבר קודם כל לרשות צה"ל, ורק לאחר מכן יוחלט מה יעשה 

בו. עצם הגעתה של ספינה הנושאת נשק לחופי ישראל הייתה 

ל בעייתית, משום שהיוותה הפרה של החלטת האמברגו ש

 .ההפוגה הראשונהושל תנאי  מועצת הביטחון

כפר כאשר הגיעה "אלטלנה", בהנחיית ממשלת ישראל, לחוף 

, וניסתה לפרוק שם את הציוד הצבאי 1948י ביונ 20-ב ,ויתקין

חטיבת שעל סיפונה, כותר אזור הנחיתה על ידי כוחות מ

הציב לאנשי אצ"ל  ,דן אבן ,ומפקד החטיבה ,יאלכסנדרונ

למסור באופן מיידי את הנשק, שנפרק  [2]אולטימטום

מהאוניה, לידי שלטונות צה"ל. בעקבות דחיית האולטימטום 

ודש בח 21-על ידי פיקוד האצ"ל, פרצו בשעות הבוקר של ה

חילופי אש בין כוחות צה"ל וכוחות האצ"ל, והספינה נמלטה 

מחוף כפר ויתקין והפליגה דרומה לכיוון תל אביב, בתקווה 

ששם יוכלו אנשי האצ"ל לפרוק בביטחה את הנשק שעל 

 .סיפונה
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ביוני,  22-כאשר הגיעה "אלטלנה" מול חופי תל אביב ב

האצ"ל בתל התחדשו חילופי האש בין כוחות צה"ל לבין אנשי 

אביב, שניסו להשתלט על אזור החוף, כדי לאפשר את פריקת 

הנשק מהאונייה. בשעות אחר הצהריים נפגעה הספינה מפגז 

ארטילריה, שנורה על ידי תותח של צה"ל, עלתה באש, 

ונותרה שרופה על שרטון מול חופי תל אביב, עד להטבעתה 

 .[3]למעלה משנה לאחר מכן ,נבי רוביןמול חוף 

וחמי ל 16בעימותים בין כוחות צה"ל ולוחמי האצ"ל נהרגו 

אצ"ל, שלושה חיילי צה"ל, ונפצעו עשרות. זמן קצר לאחר 

אנשי אצ"ל במסגרת מבצע  200-סיום הפרשה נעצרו כ

שנקרא על ידי הממשלה מבצע "טיהור" )מהלך שיש הרואים 

הארגון פורק ואנשיו השתלבו  .(טיהור פוליטיבו אקט של 

בצה"ל. הסוגיות שעלו בפרשה, ובהן הנחיצות בצבא מאוחד, 

מלחמת שאלת הציות לממשלה והעיקרון של הימנעות מ

ציבורי ופוליטי לוהט עד לימינו.  פולמוסממשיכות לעורר  ,אחים

 ."לימים כונה האירוע בשם "פרשת אלטלנה
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 הפגזת האונייה 2.6

  תוצאות הפרשה 3  

  הטיפול בגוף האונייה 4  

 הנצחה וזיכרון 5  

 

 
 אנדרטת אלטלנה החדשה לצד הישנה בבית הקברות נחלת יצחק

 
קבוצת עובדים מחיל הים על חוף תל אביב במסגרת פינוי שבר 

 .1949האלטלנה, 

 
 האנדרטה לזכר חללי אלטלנה בחוף תל אביב
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 בית הקברות נחלת יצחקהאנדרטה לזכר חללי אלטלנה ב

 

 מלחמת אזרחים

 הסזון

  

תל אביב: הוצאת הדר,  ,ספורו של מפקד אלטלנה אליהו לנקין

 .1967-תשכ"ז

הוצאת  :מחקר מדיני וצבאי, תל אביב -אלטלנה  ,אורי ברנר

 .1978-תשל"ח ,הקיבוץ המאוחד

 .1978הוצאת עידנים,  ,אלטלנה ,שלמה נקדימון

 .1966 ,מערכותתל אביב: הוצאת  ,רכש -המשימה  ,פנחס וזה

תל אביב:  ,9תולדות גדוד  -בדרך המדבר והאש  ,משה גבעתי

-הוצאת מערכות וההוצאה לאור של משרד הביטחון, תשנ"ד

 .156–147, עמ' 1994

, 2003תל אביב: הוצאת אחיאסף, תשס"ג  ,המרד ,מנחם בגין

 .251–211עמ' 

, 2010קיראון: שרידות,  ,דרך רבין ומורשתו ,אורי מילשטיין

 .510–465, עמ' 13כרך א, פרק 

 

הספרייה באתר  ,אלטלנה ,חיה רגב וד"ר אביגיל אורן

 הווירטואלית של מט"ח
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 צ"לבאתר הא ,פרשת אלטלנה

 1949ביוני  10 ,חרות ,יום הזיכרון לאלטלנה וחלליה

עדותו של לוחם אצ"ל  -כך זה היה על הסיפון  –ל'אלטלנה'  63

 .2011ביוני  19 ,7ערוץ באתר  ,יוסק'ה נחמיאס

 באתר עמותת דור הפלמ"ח ,פרשת האונייה אלטלנה

 באתר מרכז מורשת בגין ,מה קרה בפרשת אלטלנה

 קטעי עיתונים ,חמשת עצורי בית שאן

 באתר ,פרשת אלטלנה: דוגמה לבירור שאלות על ההיסטוריה

e-mago 

 ,נייה בוערת בחוף ירושלים: או שנה לאלטלנה 61 ,מאיר זמיר

 2009ביוני  19 ,הארץבאתר 

מנחם בגין על רקע פרשת  תמליל הצעת אי האמון של

 בינואר 12-שנה לאחר הפרשה, ב 11הנאום ניתן  אלטלנה

1959 

 nana10 ,10באתר  ,צילומים נדירים של טביעת אלטלנה

 2011בינואר 

אמנון ברזילי, איך הפך רבין לדמות מרכזית בנרטיב של הימין 

 על אלטלנה ,באתר הארץ ,13 ביוני 2013

המיתוס והשקר: מה באמת היה תפקידו של  ,שלמה נקדימון

 2016ביוני  16 ,הארץבאתר  ,רבין בהטבעת האלטלנה

פרשת ה'אלטלנה', כשהמדינה הצעירה עמדה על סיפה של 

 הספרייה הלאומיתבאתר  ,םמלחמת אזרחי
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 יוטיובבאתר  ,1948ביוני  22הפגזת אלטלנה, סרטון 

יפתח קוזיק באתר שבעת  פינוי שבר האונייה והטבעתה

 .הימים

יוסף אתר מזכר, עדות אישית  ,שהיום בו אלטלנה עלתה בא

 2011יוני  ,עבו עברון

 מכון ז'בוטינסקיבארכיון  אוסף כרזות בעניין אלטלנה

 

000 
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 רבין ופרשת אלטלנה חדשות  -  נושא: 2פרק  

000 
 בהטבעת רבין של תפקידו היה באמת מה: והשקר מיתוסה

 האלטלנה
 

 על רבין יצחק את מציב אלטלנה פרשת של המוכר הנראטיב
 אוניית את באש שהעלה, ל"צה של" הקדוש התותח" עמדת

. 1948–ב אביב תל של ימה בחוף ל"אצ של והנשק העולים
 בפרשה המעורבים של בזיכרונותיהם מעמיקה בדיקה אך

 נקלע הוא וכי לתותח נגיעה כל היתה לא שלרבין מגלים
 ההטעיות, הטעויות. צוואר עד בה ונכרך למערכה באקראי

 אזרחים למלחמת הובילו שכמעט ואי־ההבנות
 
 ,יצחק רבין ,לפני הצהריים 10:00, בשעה 1977ביוני  21–ב

החמישי בשרשרת ראשי הממשלות מבית מפא"י/מפלגת 
העבודה, העביר את שרביט ההנהגה למי שיהיה מעתה ראש 

הממשלה השישי, מנחם בגין, מנהיג הקוטב הפוליטי הנגדי 
מאז הקמת מדינת ישראל. עכשיו פסעו יחדיו לתוך לשכת 

ראש הממשלה, מושבו של רבין עד הנה, כדי "לשמש 
רצון העם", כפי שהצהיר רבין בהתאמה המוציאים לפועל של 

 ."לתוצאות הבחירות לכנסת התשיעית. "המהפך

 
במטה הפלמ"ח שררה כוננות קרבית של ממש. ברגעי מתח 

אלה נקלע רבין אל המטה והבחין בהיערכות הגנתית. את 
ההסבר קיבל מחבלין. הוא כיוון את מבטו של רבין אל כלי 

 ...ל", אמר, "מרדהשיט הגדול שעגן לא הרחק. "של אצ"

 
כאשר התברר שחיל הים לא הצליח למנוע בעד הפלגת 

גרשון זק, אל בן־גוריון. לצדו  ,אלטלנה, הוזעק מפקד חיל הים

שהה גם אשכול. "כיצד", שאל בזעם, "לא ידעתם לעשות את 
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הדבר האלמנטרי הזה, למנוע ממנה לצאת את כפר ויתקין 
שלון צבאי מבצעי. ולהגיע לחוף תל אביב?" הוא ראה בכך כי

זק גילה לו שהתנהל ויכוח בין ראש מטה חיל הים פול שולמן 
)לימים שאול בן־צבי( וקצין המבצעים של המטה שמואל ינאי. 

 "בוויכוח הזה הכריע אי המעשה", סיפר זק
 

כאשר התברר שחיל הים לא הצליח למנוע בעד הפלגת 
יון. לצדו גרשון זק, אל בן־גור ,אלטלנה, הוזעק מפקד חיל הים

שהה גם אשכול. "כיצד", שאל בזעם, "לא ידעתם לעשות את 
הדבר האלמנטרי הזה, למנוע ממנה לצאת את כפר ויתקין 

ולהגיע לחוף תל אביב?" הוא ראה בכך כישלון צבאי מבצעי. 
זק גילה לו שהתנהל ויכוח בין ראש מטה חיל הים פול שולמן 

טה שמואל ינאי. )לימים שאול בן־צבי( וקצין המבצעים של המ
 "בוויכוח הזה הכריע אי המעשה", סיפר זק

 
זה היה היום הכי שחור שלי. האמנתי בשליחות וגם קיבלתי "

ופקודות צריך לבצע, מה גם שלא  —פקודה מבן־גוריון לבצע 
, כאשר התמודד 1977–היתה כל ברירה", חזר רבין לנושא ב

 על מועמדות מפלגת העבודה לראשות הממשלה 
 
 

עלה על גג הבניין ובדק את סביבותיו. אחרי כן סר לחדרי  רבין
המטה וקיבל דיווח על הקורות במשך הלילה עד לבואו. הוא 

ביטל את הסיור שהבטיח לזוגתו לערוך בירושלים והחליט 
למלא את הבקשה להישאר במטה הפלמ"ח. מאחר שהיה 

לובש מדים יחיד עטור ניסיון במטה, נתבקש וקיבל על עצמו 
 פיקוד, כשהוא מורה להמשיך לבצר את הבנייןאת ה

 
 שעת האפס 

 
הגיע למטה הפלמ"ח. הוא הבחין  מפקד הפלמ"ח יגאל אלון

ברבין ונדמה היה לו ש"יצא מכליו". מעולם לא הבהיר למה 
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ילים זה. אלון נתבקש: "קח את הפיקוד". הוא התכוון בצמד מ
דיווח לידין, "אצ"ל השתלט על תל אביב". רק שני איי 

התנגדות נותרו חסינים, מטה הפלמ"ח ומטה חיל הים. 
"מפקדת המחוז )חטיבת קרייתי( לא שולטת בעיר". הוא 

דקות. בשיחה זו לא  15נקרא לבן־גוריון. שיחתם נמשכה רק 
מה שפורסם בקשר לכך בא מפי אלון. נרשם פרוטוקול וכל 

הסופר האמריקאי דן קורצמן, שחיבר ספר מקיף על מלחמת 
העצמאות, שמע מפי אלון פרטים על שיחתו עם בן־גוריון. 

בן־גוריון אמר לו, 'אנו ניצבים בפני מרד גלוי. לא רק  ,"לדבריו

תל אביב בסכנת נפילה בידי המורדים. כל עתיד המדינה 
המאזניים'". גם הביוגרף של בן־גוריון,  הזאת הוא על כף

מיכאל בר זוהר, מסתמך רק על עדותו של אלון, לאמור: 
בן־גוריון פנה אליו בקול דרמטי ובחריקת שיניים: "תפוס את 

  "!בגין! תפוס את בגין
אלון, מפקד מבצעי מהולל, התמנה למפקד הפעולה בתל 

יונה,  אביב והתארגן מהר מאוד. הוא הקים את מטהו במחנה
לשעבר מחנה נופש והבראה של חיל האוויר הבריטי, והיום גן 

מלון הילטון. הוא התמקם בצריף ששימש את המפקד 
הבריטי. שם הקוד שנבחר למבצע היה טיהור, לכאורה מונח 

תמים, אבל בעל משמעות לוואי צורמת מהימים שאחרי 
מלחמת העולם השנייה כאשר בעלות הברית ביצעו 

דהיינו טיהור מהנאציזציה. רבין מונה לסגנו של  דנאציפיקציה,
אלון וקצין המבצעים שלו. כוחותיו המובחרים של הפלמ"ח 

  .הפכו להיות עתה מבצעי הטיהור
בן־גוריון היה מעורב באורח ישיר בתכנון הבסתו של אצ"ל. 

בהוראה ששלח למטכ"ל, כמובן לראש אג"ם, ידין, נאמר 
הסגיר עצמה לרשות בפסקנות: "אוניית אצ"ל צריכה ל

הממשלה בלי כל תנאים. למען בצע הסגרה זו, יש להשתמש 
  ."בכל הכוח הנדרש למטרה זו

בשיחה בעל פה הורה לידין, על פי עדותו, "להפעיל אש 
תותחים על האונייה, כי זו הדרך היחידה להכניעה. ביקשתי 
ממנו את הפקודה בכתב, חשבתי שזה נושא כה גורלי שעלי 
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הבקשה מולאה. שעת האפס  ."וחתומה לקבל פקודה

. בדוח המבצע סיכם אשר 16:00–להפעלת התותח נקבעה ל
גונן, מפקד הסוללה, "תפקיד הסוללה היה לפגוע..." עורך 

"מעריב", ד"ר עזריאל קרליבך, חיבר אז את קינתו 
ההיסטורית שנסתיימה במשפט הבא: "שברי גדול כים והאסון 

לנו הפסדנו. ולא ניטהר אלא מחריד. כולנו נוצחנו עתה, כו
  ."במעיינות אהבת ישראל

מנחם בגין נואם בכנסת. 
שאלות רטוריות והעלאת ספק משה מלאכת מחשבת של 

 מילנר / לע"מ 
האונייה בוערת", רשם רבין. "קולות של פיצוצי תחמושת "

בוקעים ממנה. אנשים קופצים מסיפונה לים. אנשי האצ"ל 
שעל החוף נתקפים היסטריה, צווחים: 'בגין על האונייה! בגין 

על האונייה! הצילו את בגין!' אנשי הפלמ"ח האמינו... אש 
נפתחה לעבר  ,ת, בעוצמה בלתי רגילה, מכל כלי הנשקתופ

האונייה. משקעי השנאה של אנשי הפלמ"ח וההגנה כלפי 
הארגונים ומנהיגם מצאו ביטויים בעוצמת האש. איני יודע אם 

אני יודע שהאונייה בוערת,  .מנחם בגין נמצא על האונייה

אני  .שהפרשה הזאת מחוסלת ואין צורך בנפגעים נוספים

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

כל מאמץ, יחד עם המפקדים האחרים, להפסיק את עושה 
  ."האש

הם לא הצליחו לפגוע בבגין, אף שהיה על האונייה. "אין 
שמחת מנצחים", כתב רבין, אבל הוא מילא פקודה: "ההוראה 

אומרת לעצור את מפקדי האצ"ל, כולל מנחם בגין. יצאתי 
בראש פלוגת שריוניות למלא את ההוראה..." אבל בגין לא 

  .ד ורבין עוד היה עסוק במבצע יממה נוספתנלכ
במסגרת מבצע "טיהור", שבו נעצרו מאות אנשי אצ"ל, החליט 

 ,בן־גוריון לבצע הליך משפטי מהיר שבו ייבדקו כמה מרכיבים
שהמענה עליהם יקבע אם ישוחררו. לשם כך מונה שופט בית 

משפט השלום שלמה לובנברג. לנגד עיניו התנהל מאבק 
התביעה הכללית של מטה הפלמ"ח לבין השירות יוקרה בין 

המשפטי והתביעה הכללית של צה"ל. מאבק יוקרה שבסיסו 
היה התנגדות מטה הפלמ"ח לפירוקו. התגלגלו העניינים לכך 

שהתובע הכללי של הפלמ"ח, יצחק מזן, הודיע לשופט כי 
מבחינה מקצועית אינו רואה עצמו כפוף לתביעה הכללית של 

לחפש סעד אצל מפקדיו בפלמ"ח, ועל דרכו  צה"ל. מזן יצא
נזדמן רבין. רבין שמע את דיווחו והלך בעקבותיו לצריף שבו 
ניהל השופט את משפט עצורי אלטלנה. "פרץ דין ודברים בין 

רבין לבין השופט", שיחזר מזן, "ורבין שלף אקדח ואיים על 
השופט". דבריו אל השופט היו אלה: "זה שטח צבאי! אם לא 

את ההוראות אשתמש בנשק כלפיך". "אני פועל מטעם  תבצע
שר הביטחון", הגיב השופט. "לא קיבלתי שום הוראה 

  .מבן־גוריון", השיב רבין
את דבר מרכזיותו של אקדח או "כמעט אקדח" בתהליך 

שיפוטי אישר גם קצין המשפטים הראשי בנימין כהן. כאשר 
הורה  מזן יצא לחפש סעד אצל מפקדיו ואיתר את רבין,

השופט לכהן לתפוס את מקומו ליד שולחן התביעה. "אחרי 
 ...חקירה או שתיים שניהל כהן נכנס מזן שאני מעריך אותו

נורא נרעש, בא כמעט עם אקדח להגן על הפלמ"ח... )כאילו 
שואל( מה התובעים הכלליים האחרים והמטה הכללי באים 

  .לעשות פה?" שיחזר כהן
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היתה מעולם יריבות אישית", הירהר  בין מנחם בגין וביני לא"

 .רבין בינו לבין עצמו, בעת שהעביר לו את ראשות הממשלה
יריבות אישית לא היתה, להפך. בעת אירועי אנטבה, בגין, 

הודיע שיתמוך בכל צעד שעליו יחליט ראש  ,כראש האופוזיציה

הממשלה רבין. אבל בהחלט יכול היה להיות שסיפור העברת 
מתרחש אילו כדור אחד, מאינספור הכדורים השלטון לא היה 

שנורו על ידי חייליו של רבין על אלטלנה בעת היות בגין עליה, 
  .היה מקפד את חייו

אחרי הירצחו של רבין פרצה מאי שם רוח עוועים, שמדי פעם 
נושבת מחדש, שביקשה לקבע מצב, לאמור: זה הגיע לו, 

ורי התותח שהרי הוא היה הרוח הרעה באלטלנה, האיש מאח
שהעלה את אלטלנה באש. במקרה הזה קול המון הוא לא 

כקול שדי. לא רק עדותו האישית, המדויקת, מצביעה על 
היעדר כל קשר בינו לבין התותח, אלא גם שפע המסמכים 

  .המאפשרים לתעד את הפרשה הכואבת בכללה, לכל פרטיה
, כעבור שלוש עשרות שנים רשם מפיו העיתונאי דב גולדשטיין

שסייע בעדו בכתיבת זיכרונותיו, לא הבעת חרטה, אבל כן 
הרהור שני: "אפשר כי מראש לא נתכוון מנחם בגין, אלא 

  ."להעשיר את הלוחמים בנשק נוסף ובתחמושת
 
 

000 
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 בציונות שיחקו ואנגלים כשצרפתים חדשות  -  נושא: 3פרק  

 כשצרפתים ואנגלים שיחקו בציונות
פיקו, עשיר בתובנות היסטוריות -ם סייקסשנה להסכ 100הספר 'קו בחול' שיצא לאחרונה במלאות 

ואנקדוטות משעשעות על מאבקי השליטה האימפריאליסטיים באזור; ועל המפעל הציוני, המחתרות 
 והבגידה הבריטית

  
 

בריטניה, צרפת והמאבק שעיצב את המזרח  – ת ספר: 'קו בחולביקור

 .עמודים. הוצאת אופוס 365התיכון'. ג'יימס באר, 

ניתנה הצהרת בלפור. בישראל מקובל להתייחס  1917בנובמבר  2-ב

תודה לחיים -אליה כצירוף של אמונה דתית בריטית, אינטרסים, והכרת

 .המלחמה הבריטיים וייצמן על תרומתו המדעית הקריטית למאמצי

אולם יש דרכים נוספות להביט על העניין. כך טוען ג'יימס באר בספרו 

'קו בחול'. לטענתו, עניין מרכזי )אולי המרכזי( בתמיכתה של בריטניה 

בציונות היה ניסיונה לחסום את דרכה של בעלת בריתה ויריבתה, 

צרפת, שאף היא החזיקה בשאיפות מרחיקות לכת לגבי המזרח 

 .יכון. רק מאוחר יותר התהפכו היוצרותהת

באר, המסתמך על הארכיונים הבריטיים והצרפתיים לצד ספרות 

נרחבת בנושא, מתאר את מאבק האיתנים שבין הבריטים והצרפתים 

על ההשפעה במזרח התיכון, מאבק שתוצאותיו משפיעות על האזור עד 

בין סוריה היום; דיינו להזכיר שכאשר כבשו אנשי דאע"ש תחנת גבול 
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אי שם במלחמת האזרחים, טרחו להצהיר למצלמות כי הם  ,לעיראק

בין בריטניה  1916-פיקו", אותו הסכם מ-"מבטלים את תוצאות סייקס

אשר היווה בסיס לקביעת גבולות  ,לצרפת, על שם שני החותמים עליו

ציני וכלל לא מעט  ,המדינות במזרח התיכון. המאבק היה מלוכלך

דיפלומטיה  ,וסמויה, שקרים ובוגדנות. במילים אחרותאלימות גלויה 

 .מקיוואליסטית במירעה

באר מתאר בצבעוניות מרובה את המבוך הפוליטי האימפריאלי באותם 

אולם הוא לא רוצה  "זמנים. ללויד ג'ורג' "לא אכפת מהיהודים

ש"צרפת האגנוסטית האתאיסטית" תשלוט במקומות הקדושים לנצרות 

רד ווינגייט היה "קצין צבא צעיר, בעל קשרים טובים (; או52-53)עמ' 

(; את כרסו של גנרל מייטלנד ג'ונסון 198וקצת לא מאוזן" )עמ' 

"הקיפה בקושי חגורה צבאית רחבה המאיימת להתפקע", והוא הכריז 

"עוד צרות, רבותי, אני חושש!" בעודו "מחייך כמו חתול צ'שייר" 

 .(225)עמ' 

של בעלי  –ך המבוך האימפריאלי הזה בתו ,לפי תיאורו של באר

 –הברית במלחמת העולם הראשונה אשר הפכו יריבים מיד אחריה 

מצאו את עצמם הציונים )שחוסר אהדתו להם ניכר בקטעים שונים 

בספר(, הערבים )שבאר אוהד אותם כנראה יותר מאשר את הציונים(, 

ות. ואוסף שלם של פקידים, גורמי ממשל והרפתקנים ממדינות שונ

שהיה "פחות בקיא" בנושא המזרח התיכון  ,החל בסר מארק סייקס

וכלה בקולונל ו"פ  ,(26"מכפי שגרם לקבינט להאמין" )עמ' 

סטירלינג, דיפלומט לשעבר וכתב ה'טיימס' בדמשק, שלאחר ששרד 

תמהו שני ערבים בבית קפה בעיר: "הם  1949-נסיון התנקשות ב

סטירלינג באמצעות שש יריות  באמת חשבו שיוכלו להרוג את קולונל

 .(369בלבד"? )עמ' 

כל צד במאבק ניסה לפגוע ביריבו ולקדם את האינטרסים שלו. 

מסופוטמיה( להאשמים כדי להתמודד עם )הבריטים נתנו את עיראק 

מרד שיצא מכלל שליטה, תמכו בציונים ולאחר מכן התנגדו להם בשל 

למשל(, ובאופן כללי  ,אינטרסים שונים )נפט ויחסים עם מדינות ערב

עשו כמיטב יכולתם לערער את היציבות בשטחים הנשלטים בידי 
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הצרפתים; הצרפתים מצידם לא טמנו יד בצלחת, ובמסגרת מאמציהם 

 .סייעו גם למחתרות הציוניות במאבקן נגד הבריטים

עניין אחרון זה לבדו מצדיק לקורא הישראלי את קריאת הספר. בעוד 

ו מוכר )בוודאי להיסטוריונים( מימים ימימה, שרוב המידע המופיע ב

נושא הצרפתים ובחישתם במתרחש בארץ ישראל כמעט ואיננו מוכר. 

באר מראה כיצד סייעו הצרפתים למאבק המחתרות היהודיות 

לא תמיד מאהבת מרדכי כי אם משנאת ג'ון בול: מקלט  ,בבריטים

מוין בידי  מעורבות, לטענתו, ברצח הלורד ;לכמה אנשי לח"י נרדפים

ובשלבים האחרונים לפני קום  ,אנשי לח"י; העברת חימוש ללח"י

אפילו מחסה בצרפת עצמה לאנשי אצ"ל ולח"י שתכננו  –המדינה 

גופא, כולל מעטפות נפץ שנשלחו לבכירי שלטון -פיגועים בבריטניה

ומזוודות נפץ ליד משרד המושבות. רק תכנית מופרעת למעלה מן 

ולאחר מכן פצצות ממטוס קל על לונדון,  המידה, להטלת כרוזים

 .סוכלה בידי הצרפתים

האחרונים גם לא הפריעו לעולים דרך צרפת, אפשרו לספינות 

לצאת מנמלי צרפת, ובאופן כללי העלימו  ('מעפילים )כולל 'אקסודוס

עין בכל פעם נדרשת. בייחוד כשהדבר הכעיס את הבריטים. כך למשל 

דרכונים של קבוצת יהודים שהצהירו  מספר באר כי שוטר צרפתי בדק

שמטרתם היא בוליביה, ולאחר מכן החזיר את הדרכונים ללא בעיות 

ואמר להם "ארץ נחמדה. אני מכיר אותה היטב. שירתתי שלוש שנים 

 .(345  'בסוריה" )עמ

נדלה של -נקודת החוזק של הספר, מלבד אוסף האנקדוטות הבלתי

ניים בריטים וצרפתיים, שמהם היא העיון שלו במקורות ארכיו ,באר

הוא דולה מסמכים לא מוכרים היוצרים תמונה נרחבת יותר של 

ומזכירים שלפעמים מה  ,האינטרסים של המעצמות במזרח התיכון

שנראה מישראל כמו שותפות אידאלים או עוינות, יכול להיות רק חלק 

ממארג אינטרסים רחב הרבה יותר. לפעמים מסמכים אלה שופכים 

 :יהודיות-חדש גם על פרשיות הנתפסות כפניםאור 

כך למשל העובדה שהבריטים סברו, ובמידה רבה של צדק, שב'סזון' 

סיפקה הסוכנות היהודית )באמצעות קצין הקישור שלה  1944של 
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למשטרה הבריטית, טדי קולק( שמות של 'חשודים' בטרור, אולם 

רה הרבה למעשה "מסרה לרשויות שמות של אנשים שהיוו מטרד עבו

ניצלה את  (. כלומר, הסוכנות 296יותר מאשר עבורנו" )עמ' 

הבריטים כדי לחסל חשבונות עם מתנגדים פוליטיים, בין אם היה להם 

והבריטים סברו כי היא פועלת  ,קשר לפעולות המחתרות ובין אם לאו

 –(. גם התמונה הרחבה 297"למען האינטרסים שלה ולא שלנו" )עמ' 

בשנות העשרים, ההתפתחויות הפוליטיות בלבנון  המרידות בעיראק

 .יוצאת נשכרת –ובסוריה, וכן הלאה 

 

 בריטניה הפנתה עורף לציונות; אדריכל ההסכם, מארק סייקס 

 הטיה נגד הציונות

 אך הספר גם לוקה במספר חסרונות ניכרים. 

מהזווית של הקורא הישראלי, ברור שהספר מוטה נגד התנועה 

 די אבסורד. הציונית והמדינה היהודית בארץ ישראל, לפעמים עד כ

צבאות ערב שתכננו לפלוש לארץ ישראל "נראו מרשימים מאוד, 

רושם שהציונים עודדו כדי לזכות בתרומות של נשק וכספים", משל 

היו הויכוחים בצמרת היישוב והחששות האמיתיים בקרב בכירי 

 .היישוב ומדינאים זרים, רק כסות למגבית של הסוכנות
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המצוטט אצל קצין לגיון ירדני  מבחינת באר, פקיד יהודי אלמוני

כאומר ש"כמה מעשי טבח מחושבים יבריחו אותם ]את הערבים[ 

יאסין, שבאר משתמש -במהרה", הוא הוכחה לכך ש"הטבח" בדיר

הרוגים למרות שאפילו מקורות ערביים  250בטענה הישנה כי היו בו 

(. חלק 365מעידים שהמספר היה פחות מחצי, "תוכנן מראש" )עמ' 

ר הוא כנראה גם רשלנות; באר איננו מכיר היטב את המקורות מהדב

-הישראליים )או הערבים( הזמינים, התיאורים שלו סובלים מאי

דיוקים והסטטיסטיקות שלו לפעמים מצוצות מהאצבע. כך למשל, 

עמוד קודם לכן, הוא מתאר כיצד "הרגו" הערבים )היהודים בדיר 

לו בידיהם לאחר כיבוש יאסין "רצחו"( את חמישים השבויים שנפ

מספר מוגזם שגדול יותר מכלל ההרוגים של היהודים  –הקסטל 

אך המספרים  –בקרב. גם שם, גם בדיר יאסין יש בסיס עובדתי 

מוגזמים, ונראה שבאר לא עשה מאמץ לברר את ההתרחשויות 

 .לאמיתן

באר נוטה להגזמה ודרמטיזציה גם במקרים אחרים; כך למשל, הוא 

מצביעות על כך שהצרפתים למעשה  "ות מאותו הזמןטוען ש"ראי

את הלורד מוין, השר הבריטי לענייני  1944-גרמו ללח"י לרצוח ב

תמיכתו "ידי העברת מידע ואולי סיוע נוסף, בגלל -המזרח התיכון, על

]של מוין[ ברעיון סוריה הגדולה". אולם כשמחפשים את הראיות 

שמידע על החלטה מסתבר שהן מסתכמות בכך ש"סביר להניח" 

לחימוש ממשלת סוריה הגיע למחתרות דרך הצרפתים, ובכך 

ש"נראה" שקצין מודיעין צרפתי בעל קשרים נרחבים עם לח"י שהה 

(. בעוד שהספקולציה של באר איננה מחוסרת 294-295בקהיר )עמ' 

 .הגיון, קשה לומר שהראיות הללו מכריעות

-גול ב-שהווטו של דה בסוף הספר הוא אפילו מפליג בדמיונו וטוען

על צירופה של בריטניה לשוק האירופי המשותף, נבע  1958

מ"תכסיסיהם של הבריטים בשתי ערים אלה", ביירות ודמשק, בזמן 

מלחמת העולם; לא די שבאר אינו מביא ראיות לטיעון הזה, הוא גם 

גול לבריטים התבטאה היטב כבר בימי -טינתו של דה .לא סביר כלל

אלא בשל  –השנייה, ולא בגלל המתרחש בלבאנט  מלחמת העולם

היחס מבעלות הברית, והפער בין תפיסתן אותו כשותף זוטר הנתון 
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 ;למרותן לבין תפיסתו את עצמו כמייצג צרפת, שותפה שוות ערך

 1956סביר שגם אכזבתו מההתנהגות הבריטית בימי משבר סואץ של 

עליהם סכסוכים לא פחות ממה שהשפיעו  1958-השפיעה על מעשיו ב

 .משניים בביירות בשנות הארבעים

ולבסוף, באר אמנם מראה שבמקרים רבים מה שנראה כמעשה 

אידאולוגי הוא למעשה תוצר של אינטרסים, אולם נראה שהוא לא 

מוכן להכיר בכך שלעתים גם לאידיאולוגיה יש תפקיד. כך למשל, 

די להדוף תוצר של אינטרסים: "כ הצהרת בלפור אצלו היא אך ורק 

את התביעה הצרפתית הבלתי נמנעת לממשל בין לאומי לאחר כיבוש 

(. ולמעט הרברט סמואל )"שהיה יהודי וציוני", 72פלשתינה" )עמ' 

הרי ששאר התומכים עשו זאת "כאמצעי לבלימת הצרפתים"  ,(50 'עמ

הדעה הקדומה הנפוצה, שהיהודים הם כוח פוליטי עולה רב "ובשל 

וכדי לגייס תמיכה בכניסת ארצות הברית למלחמה  ,(51עוצמה" )עמ' 

)הגם שבסופו של דבר ניתנה הצהרת בלפור חצי שנה אחרי שהדבר 

 .(קרה

סיבות דתיות ואידאולוגיות שנלוו לאינטרסים אצל רבים מהתומכים, 

פשוט אינן קיימות אצל באר; וכנראה כדי להתאים לתיזת העימות, 

"ממלכת ישראל" היא הוא מדגיש שהצרפתים חשבו שתמיכה ב

נלעגת ולא תשרת שום מטרה", ומתעלם מראיות אחרות, כגון מכתבו "

שהבטיח  ,של ראש האגף המדיני במשרד החוץ הצרפתי 1917מיוני 

אום בהגנת המעצמות, בהחייאתו של הל\סיוע, "בעזרת לנחום סוקולוב

 ."היהודי על אותה ארץ ממנה גורש לפני מאות בשנים

למרות כשלים אלו, ספרו של באר ראוי לקריאה בשל מעלותיו, 

הרלוונטיות במיוחד בעידן שבו מדיניות המזרח התיכון של המעצמות, 

משתנה, עוברת שינויים דרסטיים. כשם -שנראתה כקבועה ובלתי

האמיתיות מאחורי הצהרות שבזמנו אינטרסים שימשו לא פעם כסיבות 

אידאולוגיות, וכשם ששיקולים שלא נראים ממין העניין כלל שיחקו אז 

סביר להניח שכך  –תפקידים משמעותיים בגורלו של המזרח התיכון 

 .גם כיום; וספרו של באר, לכל הפחות פותח צוהר לכך
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 .במחסני צבא צרפת

עול הצרפתים קיימו קשרים מסועפים עם אצ"ל, אפשרו לו לפ

והתייחסו אליו באהדה. אפשר והיה בכך  ,כמעט בגלוי בפריז

עדיין  46-47רצון לאזן את כוחה של "הגנה" שגם בשנים 

 .בריטי בעיקרו-נתפס כארגון פרו

 –למי שמעט בקיא בנושא  –סקירת הספר שלך מובילה למסקנה 

  .שלספר אין ערך מוסף שכדאי לקראו

בריטניה לתמוך בציונות  התיזה של באר ביחס לסיבה שהניעה את

הופיעה במאמר מרשים בעומקו המחקרי של מאיר ורטה עוד בשנות 

 :השבעים

Mayir Verete ('The Balfour Declaration and its Makers', 

Middle Eastern Studies, 6 (1), January 1970)  

ההבדל הגדול, שוורטה לא מזלזל כלל גם במימד האידיאולוגי, דתי, 

רי הממשלה הבריטית וגורמי השפעה בבריטניה על יזימת בקרב חב

למשל, עורך המנצ'סטר גארדיאן, ש"הפך  ,התמיכה בציונים )סקוט

וסייקס, אשר רצה לשנות את  ,(עורו" לגארדיאן הידוע לנו כיום

ההסכם הראשוני , ניצל קונסטלציה זו, יחד עם הכיבוש הצפוי הבריטי 

שאגב לא  ,ישראל-ריטית בארץישראל כדי להבטיח שליטה ב-של ארץ

כוונה רק כנגד הסכנה הצרפתית מצפון אלא גם כנגד כוונותיה 

  .הצפויות של רוסיה כפי שהעריכו אז

באר, נראה ככותב באותה רוח צער של אינטלקטואלים בריטים על 

הציונות והקמת מדינת ישראל שכבר מופיעה בספרו הנושן של בנו של 

 .התיכון –בריטית במזרח סייקס, מרק, על המעורבות ה

יחד עם אגודת המזרחנים  BDS לפי מה שקורה לא אתפלא אם

מהון מן האוב כדי לקדם -באקדמיה האמריקנית יעלו את מכתבי מק

  .שלילת קיומה של ישראל
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 שנים סייקס פיקו אלטלנה 100 חדשות  -  נושא: 4 פרק 

 מתחו גבולות בחול

 מתחו גבולות בחול
שנה אחרי הסכם סייקס־פיקו, ההיסטוריון ג'יימס באר מוצא קווי דמיון בין המצב במזרח התיכון  100

קו בחול", המתאר את המאבק בין "ספרו • של ימינו, לבין זה של שלהי מלחמת העולם הראשונה 

 לם מקריסת האימפריה העות'מאנית ועד לעצמאות ישראלבריטניה לצרפת על השליטה בעו

•     

GettyImages 

•  

ותחנים בריטית העולם השתנה בשרטוט מפה. סוללת ת

 1917בירושלים, 

  :צילום

 ויקיפדיה
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•  

המזרח התיכון לא היה חשוב בעולם". ג'יימס  1915-ב"

 ארב

  :צילום

GettyImages 

•  
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העולם השתנה בשרטוט מפה. סוללת תותחנים בריטית 

 1917בירושלים, 

  :צילום

 פדיהויקי

NextNext 

אולי העניין המטריד ביותר שעולה בספר "קו בחול" של ג'יימס 

שרואה עתה אור בעברית בהוצאת "אופוס" ועוסק  -באר 

האנגלי והצרפתי במזרח התיכון  בהיסטוריה של המנדט

נמצא דווקא ממש  -במחצית הראשונה של המאה העשרים 

בתחילתו. מדובר בתובנה מי היו מארק סייקס ופרנסואה 

ז'ורז'־פיקו. אותם פקידי ממשל שחתמו ביניהם את הסכם 

"סייקס־פיקו" שחילק את המזרח התיכון בין שתי המעצמות 

יצר בעקיפין ישויות מדיניות האינטרסנטיות, בריטניה וצרפת, ו

כמו עיראק וסוריה, שכאילו נועדו מראש להפוך לקינים לא 

  .מתפקדים של אלימות

בעוד פיקו היה דור שני למשפחת פוליטיקאים צרפתים 

קולוניאליסטים קיצוניים וביטא את קו המחשבה החמדני של 

אומות אירופה המתנשאות, סייקס לעומתו היה בן למשפחה 

טית די לא מתפקדת שהכשרתו העיקרית היתה אריסטוקר

שהוא פחות או יותר אהב לטייל באזור. סייקס, חבר פרלמנט 

צעיר, שיכנע אנשים בצמרת הממשלה הבריטית, ובהם ראש 

כפי  .הממשלה אסקווית', שהוא באמת מבין בעניינים הללו

שכותב באר: "באותו היום התרשמו ראש הממשלה ועמיתיו 

בית והן בטורקית, כשלמעשה הוא בקושי שהוא שולט הן בער

 ."היה מסוגל לדבר בשתי שפות אלו
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ככה, תרמילאי בן עשירים עיצב את האזור שלנו? אני שואל 

, והעניין הוא 1915את באר. "אתה צריך להבין שהשנה היא 

הנפט עוד לא משחק  .שהמזרח התיכון הוא ממש בלתי חשוב

ירופה. עבור זה תפקיד והעניין החשוב האחד הוא לנצח בא

הבריטים היו צריכים את הצרפתים. וכשהצרפתים הגיעו עם 

תביעות, המחשבה היתה לתת להם את מה שרצו כדי להשיג 

  ."שקט

אלו היו אנשים שידעו מה הם יזידים? כורדים? איזושהי 

 ?היסטוריה של המאבקים באזור הזה

אני בספק. לאנשים היה ידע מוגבל בגיאוגרפיה. יש אפילו "

את אסקווית' בתפקיד  1916סיפור שלויד ג'ורג', שהחליף ב־

ראש הממשלה, לא ידע לסמן אפילו היכן נמצאת מכה על 

המפה. וכך נולד אחד הגבולות הבעייתיים של דורנו, שאותו 

הסביר סייקס לשר החוץ בלפור כך: 'הייתי רוצה למתוח קו 

)על המפה( מהאות האחרונה של עכו עד לאות האחרונה של 

 ."'(כרכוכ )עיר בצפון עיראק; ר"ד

ההסכם היה יכול בהחלט להסתיים כך וסתם לדון את האזור 

לסכסוכים הרגילים הנובעים מגבולות שרירותיים, כפי שאנחנו 

רואים באזורים רבים באפריקה. אלא שברקע החלו דברים 

להשתנות. אדם בשם ווינסטון צ'רצ'יל, שכבר מונה לשר 

להעביר את הצי הבריטי מפחם לנפט הימייה, העביר החלטה 

נוזלי. חשיבותה של עיראק תעלה דרמטית ומייד אחרי 

שאגב, חילק את האזור עוד  -שנחתם הסכם "סייקס־פיקו" 

כבר החלו שתי  -לפני שגמרו לכבוש אותו מהטורקים 

המעצמות בשרשרת של בגידות וקנוניות הדדיות כדי לשפר 

 .את עמדתן יחסית להסכם המקור
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לאנשים היה ידע מוגבל בגיאוגרפיה. ראש ממשלת "

בריטניה דאז לויד ג'ורג' לא ידע לסמן אפילו היכן נמצאת 

 "מכה על המפה

  

 משחק שח קולוניאליסטי

וא בוגר בהצטיינות מאוניברסיטת אוקספורד, ג'יימס באר ה

בהיסטוריה מודרנית. "קו בחול, בריטניה, צרפת והמאבק 

, הוא ספרו השני 2011שעיצב את המזרח התיכון", שיצא ב־

אחרי "להצית את המדבר" על לורנס איש ערב והמרד הערבי. 

באר כתב בעבר ב"דיילי טלגרף", עבד כאנליסט בשגרירות 

ס וכיום עוסק בייעוץ ומלמד בקינגס קולג' בריטניה בפארי

 .בלונדון

ובחזרה לספרו "קו בחול". מבחינת הקורא הבריטי, שאולי 

רגיש יותר לענייני ארצו ופחות לענייני המזרח התיכון, מדהים 

לקרוא שאפילו ממשלת צרפת החופשית של דה־גול היתה 

עסוקה בתככים אנטי־בריטיים, כולל עזרה למחתרות 

, בזמן שהיא בכלל יושבת בלונדון בחסדם של היהודיות
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הבריטים, וכשדם בריטי נשפך כדי להציל את צרפת 

מהנאצים. לאורך כל התקופה, אגב, הבריטים והצרפתים 

תומכים בציניות בתנועות ההתקוממות העממית נגד 

  .יריביהם

  ?המלחמה בסוריה עושה לך "יחסי ציבור" מצוינים לספר

והטרגי, הוא שסיימון ושוסטר הזמינו  המצחיק, ובעצם העצוב"

, כשכל מה שקורה היום היה די 2008ממני את הספר ב־

לצורך חלקים  2009רחוק בעתיד. כשהייתי בסוריה ב־

מהמחקר והכתיבה, זו היתה עדיין מדינת משטרה שנראתה 

, האביב הערבי כבר היה 2011כשהספר יצא ב־ .די יציבה

  ."קף הטרגי של היוםונכשל והחלו הבעיות. אבל לא בהי

אם הקורא הבריטי יזדעזע אולי מכפיות הטובה הצרפתית, 

והצרפתי מהתככנות הבריטית, אז לקורא הישראלי ואולי גם 

מקטינה". כל "ללאומן הערבי הספר הוא כמעט חוויה 

המאמצים העצומים וההקרבה של התנועות הלאומיות 

עט השונות בדרכן לעצמאות, נראים כמין הערת אגב כמ

אנקדוטלית במשחק השחמט שמנהלות ביניהן שתי המעצמות 

  .החמדניות

אחת הביקורות המרכזיות כלפי הספר, כולל מצד העורך 

המדעי של התרגום בעברית, היא שבחלקים גדולים ממנו הוא 

יהודים  -נותן את התחושה שכל הצדדים במזרח התיכון 

בין הם כמעט זניחים בהשוואה למשחק הכוחות  -וערבים 

היריבים הקולוניאליסטים. המאמצים וההקרבה של התנועות 

כמעט לא מקבלים ביטוי  -הציונית כמו הערבית  -הלאומיות 

ודי מקטינים את הסיכוי שיהפוך לספר ההיסטוריה המומלץ 

  .של משרד החינוך
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זהו, עשית מאיתנו רק רגלים במשחק שחמט 

 ?קולוניאליסטי

ו. אני כלל לא התכוונתי אני מקבל ברצון את הביקורת הז"

לכתוב את ההיסטוריה של המזרח התיכון בעידן הזה. אנשים 

נותנים לספר יותר מדי קרדיט משמגיע לו ומתארים אותו 

כסיפור כולו. זה רק חלק מהסיפור. כל שניסיתי לעשות הוא 

להפנות את תשומת הלב לעימות הקשה בין צרפת לבריטניה 

בות שכמעט נשכחה. האיחוד שכל כך עיצב את האזור. זו ירי

האירופי וגם האחדות האירופית הפכו כיום את הצרפתים 

לבעלי הברית המובהקים ביותר של בריטניה לצד 

האמריקנים. אבל היריבות הזו בספר מזכירה תקופות הרבה 

  .פחות נעימות

אגב, חשוב לציין בעניין הזה כי היהודים וגם הערבים לא היו "

במשחק האינטרסים. הם ידעו לא פעם  חסרי ישע ותמימים גם

לתמרן את בריטניה וצרפת וגם את האמריקנים לצורכיהם 

  ."הפוליטיים

הנימה של הספר משתנה מאוד בפרק האחרון, ואחד הדברים 

המעניינים לקורא ישראלי הוא שהוא מגדיל מאוד את תפקידו 

בשלב הסופי לעצמאות.  (של ה"ארגון" )הכינוי הבריטי לאצ"ל

וב של "פעילות טרוריסטית" בעיניים בריטיות ועבודה בשיל

 .מבריקה ממש בהסטת דעת הקהל האמריקנית נגד הבריטים

זה מעלה שאלה, היפותטית מאוד אחרי כל מה שקרה. יש 

טענה לעיתים שהתנועה הציונית קשרה עצמה יותר מדי 

לאינטרסים של המעצמות. האם היה לה באמת סיכוי 

האזור בדרך טבעית יותר ולא להתקבל על ידי תושבי 
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בדרך שערבים חילונים תופסים כ"אימפריאליזם" ודתיים 

 ?"כ"צלבנות

זאת שאלה טובה. אם נניח לא היתה הצהרת בלפור "

והצרפתים והבריטים סתם היו מחלקים ביניהם את האזור 

כקולוניאליסטים רגילים ולא כבעלי מנדט )שהוגדר מראש 

מאות לצדדים השונים; ר"ד(, כייפוי כוח לשלוט עד למתן עצ

אני משער שההתיישבות היהודית החקלאית במימון תרומות 

בשנות העשרים הארץ  .זרות היתה ממשיכה. זה לא היה קל

הגיעה למבוי סתום כלכלי ולהגירה שלילית, אבל היה משהו 

 .ששיחק לטובת היהודים

בעלי קרקעות מהצד הסורי או הלבנוני מצאו את עצמם "

ל את אדמותיהם מעבר לגבול והם היו להוטים בבעיה לנה

למכור ליזמים הציונים. אז אולי הגידול היהודי היה יותר 

  ."אורגני וטבעי, אבל סביר שבסוף היו עולות המתיחויות
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 "יפת הספר "קו בחולעט

  

 "סוריה תיחתך לחתיכות"

הספר, אגב, מאוד לא מחמיא לבריטים או לצרפתים על דרך 

הוא מתאר מצב שבו צ'רצ'יל למשל שלח  .שליטתם באזור

הוראה להשתמש בגז חרדל נגד מתקוממים עיראקים, בגלל 
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הלחץ להשיג שליטה על אזורי הנפט. מסעות עונשין של 

ות להורג ברוטליות והצגת גופות לראווה, הצרפתים כללו הוצא

כך שכמה מהזוועות שלהן אנחנו חשופים בשנים האחרונות 

  .הן לאו דווקא פרי דמיונם של המקומיים

 ?כמה הסכם סייקס־פיקו אשם במצב הנוכחי

אני קצת נזהר כאן. ראשית, כי אנחנו נופלים כאן לתוך "

הדמגוגיה של דאעש שטוענים שהכל קרה באשמת 

ימפריאליזם. ושנית, כי הגבולות בכל זאת די שונים ממה הא

ששירטטו סייקס ופיקו. אבל אני עדיין רואה לא מעט 

ראיתי המוני פליטים עיראקים שברחו  2009השפעות. כבר ב־

מהמלחמה שם, מה שהמחיש כמה הגבולות הללו 

מלאכותיים. סוריה עדיין היתה לכאורה מדינה מולטי־אתנית, 

ת העין הוא שהילדים הלכו לבית הספר אבל מה שתפס א

במדי צבא. כמו שבפקיסטן, למשל, הישות היחידה ששומרת 

את המדינה כיחידה אחת היא הצבא. עכשיו הצבא הזה כמובן 

  .התפרק וחלקים גדולים ממנו ערקו לקבוצות השונות

לפעמים אני רואה את ההשפעה דווקא מהמורשת. למשל "

ור בעיתונות הצרפתית היה כשהחלה המלחמה בסוריה, הסיק

מקצועי ומקיף בהרבה מאשר בעיתונות הבריטית. רק 

לאחרונה הסיקור הבריטי החל להשתפר. זה קרה כי צרפת, 

כשליטה המוקדמת יותר של סוריה, עדיין מרגישה קשורה 

מאוד לאזור. אולי זו הסיבה שאצל הצרפתים יש הרבה יותר 

  ."נכונות להכניס כוחות קרקעיים לסוריה

אם נתעלם לרגע מהעובדה שאנשי דאעש הם אנשים 

מחרידים, האם קיומה של ישות מדינית סונית, בשלטון 

 ?מתון יותר, בחלקים מעיראק ומסוריה הוא לא מצב הגיוני
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קשה לראות איך מדינה כזו מתקיימת. היא כלואה ביבשה "

בלי מוצא לים. אבל אני שומע זאת יותר ויותר ובאמת קשה 

הכורדים כבר  .וריה מתאחה שוב למדינה אחתלראות את ס

בדרך לאיזושהי אוטונומיה וייתכן שכמו ביוגוסלביה אין מנוס 

מלחתוך אותה למדינות קטנות, למרות שאין לדעת איך 

  ."המדינות השכנות יקבלו זאת

אנשים התרשמו לאחרונה מהנאום של הילרי בן, שר החוץ 

מפלגתו  בממשלת הצללים של הלייבור, שמרד במנהיג

ודווקא מנקודת מוצא מאוד שמאלית 

אנטי־אימפריאליסטית תמך בתקיפות אוויריות נגד דאעש. 

אבל האם יש לבריטניה סיכוי להיחשב אי פעם כגורם הוגן 

 ?במזה"ת

לדעתי, קשה מאוד לנתק את המצב היום מההיסטוריה "

האימפריאליסטית, וקשה מאוד לבריטניה להשתתף בתהליך 

לשתיני או בקואליציה נגד דאעש ולהיחשב שלום ישראלי־פ

אמינה. כיום המניעים של בריטניה יותר הגונים ופחות 

אגואיסטיים מאשר בתקופת האימפריה. אבל בגלל 

ההיסטוריה האימפריאלית, עלינו לזכור את המנדט ואת צורת 

אני לא חושב שאנחנו  .השלטון שלנו, שלא מחמיאה לנו

הה אמיתית לעזור, בין היתר בבריטניה מבינים זאת. יש כמי

גם בגלל שזו ארץ הקודש. אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים 

להיות מעורבים, אבל המציאות היא שהצבא שלנו לא יכול 

  .לעשות הרבה ושאנשים לא יסמכו עלינו

אפשר לטעון לזכותה של האימפריה הבריטית בלא מעט "

מקומות בהבאת שיטות משפט ותשתית לחלקים מהעולם, 

כמובן.  ,למשל למדינות ממערב אפריקה והודו. בצד הניצול
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אבל במזרח התיכון קשה לתפור איזשהו קייס לטובת 

  ."הבריטים

 ?הכל רק אינטרסים של נפט

למעשה, נכנסנו למזרח התיכון לא בגלל הנפט, אלא בעיקר "

בגלל המיקום ומשום שלא רצינו שם כוח אחר. באותו שלב 

אבל אחרי המלחמה  .ראן ומארה"בקנינו את הנפט שלנו מאי

היתה מתיחות עם האמריקנים. הנשיא ווילסון עם האידיאליזם 

שלו, שקצת מזכיר את אובאמה, היה חשדן מאוד כלפי 

הבריטים. אם היינו יודעים על כך בזמן הסכם סייקס־פיקו, 

  .בריטניה לא היתה מוותרת בהסכם על מוסול

רס העיקרי הבריטי מוסול העשירה בנפט באמת היתה האינט"

בהפרות. אגב, יש בספר אנקדוטה נפלאה. כשאלנבי התבקש 

לסגת אל עבר פלשתינה, לא היה ברור כל כך מהם הגבולות 

ההיסטוריים של ארץ הקודש. לויד ג'ורג' פנה בתחילה 

למומחים לתנ"ך בניסיון להגדיר אותם. אבל לישיבה הסופית 

לא, כמנהל הוא הובא לא כיועץ מומחה לכתבי הקודש א

  ."חברת הנפט האנגלו־פרסית

  

 "וינגייט? מכירים רק את לורנס"

בתוך כל האינטרסנטיות והתככים בולטת בספר דמותם של 

לורנס  -שני אידיאליסטים בריטים. אחד תומך נלהב בערבים 

  .איש ערב, והשני ידיד הציונות, אורד וינגייט

יש אינו מוצדק לומר שלורנס הוא אגדה בבריטניה בעוד א

 ?יודע מיהו וינגייט
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זה מדויק. כולם יודעים על לורנס ואיש לא על וינגייט. בכל "

שנה יוצא ספר על לורנס, והסרט עליו הוא כמדומני הסרט 

החביב על ראש הממשלה קמרון. אם מישהו יודע על וינגייט 

זה על פעילותו בבורמה במלחמת העולם השנייה ולא 

ש קצת אידיאליזציה של לורנס. בפלשתינה המנדטורית. אבל י

הוא אהב את הערבים והבין אותם, אבל האמריקנים רואים 

אותו יותר מדי אידיאליסט. זה אולי נכון אחרי מלחמת העולם 

הראשונה. אבל במהלך המלחמה הוא היה לחלוטין פקיד 

בריטי אימפריאליסט שראה בערבים בעיקר מכשיר למאבק 

  ."בצרפתים

היוזמה,  -ד מעצב בצבאיות הישראלית לווינגייט יש תפקי

כוחות הקומנדו. האם ללורנס, עם המוניטין שלו לגרילה 

 ?ולחבלה, יש חלק בעיצוב הלחימה הערבית

אולי הוא קצת עיצב את עניין החבלנות והשימוש בפיצוצים "

הוא מדבר בכתביו על מלחמה בנחיתות  .ובמלחמת גרילה

לפניו היו להם  .םמספרית. לורנס הפך את הערבים לחיילי

קודים של לבוש וקרב פתוח. אגב, את השיעור המרכזי 

מלורנס למד דווקא הגנרל האמריקני פטראוס, שהבין את 

השיעור העיקרי של מלחמה נגד גרילה ואת יחסי הכוחות 

 ."בהתמודדות עם גרילה

 

 גוריון-המחדלים של בן
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פרק שלישי ממחקרו/ספרו 
של ד"ר אורי מילשטיין על 
פרשת ניצנים במלחמת 
העצמאות. בפרק זה: 
מחדליו של מנהיג היישוב 
היהודי והתנועה הציונית 
לקראת מלחמת 
העצמאות; ממצאי מחקרו 

-של הקולונל היהודי
אמריקני, דוד מרקוס, על 
ארגון ה"הגנה" בכלל ועל 

חדלי הפלמ"ח בפרט; מ
ארגון ה"הגנה" לקראת 
 מלחמת העצמאות

   
 "הערבים אינם אויב" <

 "סכנה עצם קיומנוכאן עומד ב" < 

 "אין יודע אפילו להפעיל פלוגה" < 

 התארגנות מאוחרת < 

 הערות < 

  ▪  ▪  ▪ 
 

 

גוריון. בור -בן
צילום: פלאש ] צבאי

90] 
 

  

 
  חסר ניסיון

 

 

עד כמה מסוגל אדם 
, שלא הקים 61בן 

צבא, לא פיקד מימיו 
על יחידה צבאית, 

כולו -ולא עסק כל
בבעיות ביטחון, 

לבנות כוח למלחמה, 
 םבתוך שמונה חודשי

 

 

 
   

 "הערבים אינם אויב"

ניצנים ענתה על כל המשתנים שניסחו אבידר ולב )ראו  
הפרק בשבוע שעבר(: היא הוקמה ברצועת החוף, 

שאת השליטה עליה היה צריך לבסס בהקמת יישובים 
; והוקמה בתוך מרכז כלכלי ערבי, בגזרת מפתח נוספים

מבחינת השליטה הצבאית על הארץ ויכולת של הגנה 
-יעילה עליה, כפי שהוכח במלחמת העצמאות. ואף על
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פי כן, הנהגת היישוב הותירה אותה מבודדת, לא 
הקימה בגזרתה גוש יישובים שיתמכו אלה באלה, ואף 

ים לא תגברה אותה ולא העמידה לרשותה אמצע
מינימאליים, כדי שתוכל להתמודד לבדה. היו לכך 

אידיאולוגי, -טעמים אחדים. על אחד מהם, מפלגתי
ההבנה של מנהיגות -עמדנו לעיל. הטעם השני היה אי

היישוב את הוויית הצבא והמלחמה. ראשי היישוב 
והמדינה ומפקדי ה"הגנה" וצה"ל לא הבינו את 

לקראת  החשיבות האסטרטגית העליונה של ניצנים
ה"הגנה",  –המלחמה ובמהלכה. על קיבוץ ניצנים פסחו 

הפלמ"ח, מחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית 
  .והקרן הקיימת לישראל

 
הּבּורּות הצבאית של האליטה הפוליטית והביטחונית 

משיחית שלהם, -נבעה מן האידיאולוגיה הפוליטית
שהייתה ספוגה ברעיונות פציפיסטיים. רובם לא ראו 

בערבים אויב, אלא ָשֵכן, שניתן להגיע אתו להבנה 
ומתן. את הפיגועים הם פירשו כמעשים -במשא

פליליים, או כהסתה של גורמים קיצוניים מקרב 
הערבים; ולפיכך, שומה על השלטונות הטורקיים, 

ולאחר מכן הבריטיים, לטפל בהם. השם שהם נתנו 
, "הגנה", 1920-למיליציה הצבאית שהקימו עוד ב

  .עולמם-מבטא היטב את השקפת
 

-ביטוי נוסף לכך היא מעורבותו, או נכון יותר אי
גוריון, מנהיג המדינה שבדרך, -מעורבותו של דוד בן

הוא היה ממקימי  1920בענייני ביטחון. בשנת 
עשרה שנה היה -ההסתדרות הכללית, ובמשך חמש

 1920-מזכירה הכללי. אף שארגון ה"הגנה" הוקם ב
גוריון, -ת אחדות העבודה, בהנהגתו של בןידי מפלג-על
הרי שבפועל  –ארצי -הוחלט שהוא יהיה כלל 1921-ומ

נבחר  1935-גוריון. ב-שלטה בו ההסתדרות, דהיינו בן
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ראש הסוכנות היהודית, שהייתה בפועל -גוריון ליושב-בן
"ממשלה בדרך" של היישוב היהודי, והוא סיפח את 

גוריון, -פקיד בןה"הגנה" אליה. את תיק הביטחון ה
כנושא שולי, בידי משה שרת, ראש המחלקה המדינית, 

שהיה שר החוץ של התנועה הציונית ועסק בעיקר 
בתחום הדיפלומטי. קביעת האסטרטגיה של ה"הגנה" 

והפיקוח עליה היו בידי המפקדה הארצית, שחבריה היו 
נציגי המפלגות. לאיש מהם לא הייתה הכשרה צבאית, 

יתה הבנה צבאית. המפקד הבלתי ולמעטים מהם הי
מוכתר של ה"הגנה", היה אליהו גולומב, חבר מפא"י 

גוריון. מגיל צעיר היה גולומב פעיל -ומקורבו של בן
בשמירה. הוא היה אינטליגנטי ביותר ומאוד כריזמטי, 

, 1945-אך חסר השכלה וניסיון קרבי. הוא נפטר ב
מבר גוריון נטל את תיק הביטחון בדצ-ומאז, עד שבן

והחל לטפל בשאלות הביטחון אחרי ועידת  1946
, לא היה לארגון ה"הגנה" מנהיג. 1947לונדון, במארס 

שנה לפני פרוץ מלחמת העצמאות, התפטרו 
מתפקידם, משה סנה, ראש המפקדה הארצית, ויצחק 

גוריון לסיים -שדה, הרמטכ"ל בפועל, עקב החלטת בן
", שלחמה את השותפות עם אצ"ל ולח"י ב"תנועת המרי

 .בבריטים

 "כאן עומד בסכנה עצם קיומנו"

התוצאה: ארגון ה"הגנה" לא תפקד כפי שהתיימר  
להיות "צבא המדינה שבדרך", אלא כמיליציה, 

שהתמקדה בלוחמה זעירה למטרות הגנה, ומיצתה רק 
מעט מיכולתה, כתוצאה מלחצים פוליטיים של 

גוריון -יה. בןמרכיביה, ואידיאולוגיה פוליטית של מפקד
פה במחדליו בישיבה סגורה של הוועדה -הודה בחצי

: 1946המדינית בקונגרס הציוני בבאזל, בדצמבר 
"הבעיה הראשית היא ביטחון. עד הזמן האחרון הייתה 

ישראל... עכשיו -שאלה כיצד להתגונן בפני ערביי ארץ
ישראל מוקפת -אנו עומדים בפני מצב חדש לגמרי. ארץ
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עצמאיות... שיש ביכולתן לרכוש וליצר  מדינות ערביות
נשק ולהקים צבאות ולאמן אותם ... התקפת ערביי 

ישראל אינה מסכנת את היישוב היהודי. אולם יש -ארץ
סכנה שהמדינות הערביות השכנות ישלחו את צבאן 
לתקוף את היישוב ולהשמידו. כאן עומד בסכנה עצם 

 ."1 קיומנו
 

גוריון נועדו לכסות על מחדליו עד אז בתחום -דברי בן
הבנה של מנהיג העם היהודי -הביטחון, או שגילו אי

  .בהוויית הצבא והמלחמה, משתי בחינות לפחות
 

הראשונה והחמורה יותר: לבניית צבא למלחמה 
אות סדירים של מדינות ולהכשרתו להילחם נגד צב

זמן של יותר משנה. לפחות, היה -ריבוניות, נדרש פרק
גוריון להתחיל ולעשות זאת מאז תום מלחמת -על בן

העולם השנייה. הוא בזבז לריק שנה וחצי לפחות. 
התירוץ, שהשלטון הבריטי מנע זאת מאתנו, מופרך, 
שכן כדי להכשיר מפקדי גדודים ומפקדי חטיבות לא 

להפעיל אש חיה, אלא ללמוד את הנושא, כפי  צריך היה
שהציע קולונל מרכוס, וכפי שנוהג צה"ל במכללה 

  .ולמטה )פו"ם( ובקורסים למג"דים ולמח"טים-לפיקוד
 

השנייה: המחצית הראשונה של מלחמת העצמאות 
ישראל כן סיכנו את עצם הקמתה -לימדה, שערביי ארץ

של המדינה. שהרי כתוצאה מהצלחות הערבים 
הברית מתמיכתה -במלחמת הדרכים, חזרה בה ארצות

עשר במארס הגיש וורן -בהקמת המדינה, ובתשעה
אוסטין, נציגּה באו"ם, למועצת הביטחון, הצעת החלטה 

לביטול החלוקה. עד הרגע האחרון לחץ הממשל 
האמריקני על מנהיגי היישוב להימנע מהכרזת 
העצמאות, בגלל האופן הכושל, לדעת מומחים 

 .ישראל-קניים, שבו לחמה ה"הגנה" בערביי ארץאמרי
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 "אין יודע אפילו להפעיל פלוגה"

הביטוי הבולט ביותר לכך שארגון ה"הגנה" לא הוכן  
למלחמה היה, שהמפקדים הבכירים ביותר שהכשיר, 
היו מפקדי מחלקות. את יכולתם של מפקדי ה"הגנה" 

קי אמריקני, דוד מרקוס )"מי-חקר הקולונל היהודי
. בשניים במארס הוא דיווח 1948סטון"(, בפברואר 

  :גוריון-לבן
 
אין גוף שלם. אין  –יד, רגל, עין, ראש  –גוף -יש חלקי"

אף גדוד שלם אחד שאפשר להניעו ולשולחו לקרב, לא 
רק מחוסר ציוד. אין אף מפקד אחד שיודע להניע גדוד. 

. אין אין יודע אפילו להפעיל פלוגה. אין תחבורה וקשר ..
שריג, ] מטה שיודע ואין מפקדי פלוגות שיודעים. נחום

מפקד מוכשר, אבל אין לו  [פלמ"ח-מפקד חטיבת הנגב
יש   ... אימון ואינו יודע איך להניע פלוגה ולארגן אותה

אין מ"פ ואין מג"ד. אנשינו מצוינים  –לנו מ"כ ומ"מ 
בהגנה סטאטית ומלאכתם זו יודעים היטב ... בפלמ"ח 

ר אנושי מצוין, נועז, אבל מפקדים יודעים רק יש חומ
לפעול בכיתה ובמחלקה. איש לא יוכל 

איש ... הכושר הגופני של אנשינו  2500 [לקרב] לארגן
לסבל, אינם   ,רע ...אינם מסוגלים להליכה קשה

עוסקים בספורט, בהתעמלות בריצה. אין ניקיון, היגיינה 
... המפקדים אינם יודעים את חייליהם, ומי מהם יודע 

לירות. אין תוכנית פעולה לחודש, לשבוע, ליום. אין 
שגרה ... לא נעלה על הערבים במספר ובנשק. אפשר 

 ."2 לעלות עליהם בארגון וטכניקה
 

גוריון לארגן קורס מזורז בן ארבע -מרקוס הציע לבן
שבועות למפקדי גדודים ולאנשי המטה שלהם. ההצעה 
נדחתה בתירוץ שבלחץ המלחמה לא ניתן לשחרר את 

תירוץ 3 – מפקדי הגדודים מתפקידיהם הקרביים
התנהלה מלחמה  1948מופרך, גם משום שבמארס 
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ישראל, וגם משום -בעצימות נמוכה נגד ערביי ארץ
שאם למפקדי החטיבות ולמפקדי הגדודים אין הכשרה 

למלא את תפקידיהם, וניסיון ודאי אין להם, הרי שגם 
כלו למלא את אותם התפקידים בלא פחות סגניהם יו

הצלחה. דומה שלא לחץ המלחמה מנע את קיום 
מקצועי, אלא חששם של מנהיגי -הקורס הצבאי

המפלגות ושל שליחיהם בעמדות הבכירות ב"הגנה", 
פוליטיים -שבעקבות הקורס ישובצו אנשים לא

 –לתפקידים בכירים, ושלמפלגות, ובייחוד למפ"ם 
רוב התפקידים הבכירים בפלמ"ח שאנשיה איישו את 

לא  –ואיישו תפקידים בכירים רבים ביחידות אחרות 
 .תהיה יותר השפעה

 התארגנות מאוחרת

גוריון, שיקוליו הפוליטיים -הּבּורות הצבאית של בן 
ושיקוליו האישיים גרמו להתארגנות מאוחרת של 

ה"הגנה" למלחמה, ובייחוד של חטיבת "גבעתי". נראה 
ם שהעריך כי היישוב היהודי אינו מוכן למלחמה, שמשו

גוריון ללונדון, אחרי הקונגרס בבאזל, וניסה -נסע בן
לשכנע את ממשלת בריטניה לוותר על החלטתה לסיים 

ישראל, ולהעביר את האחריות -את המנדט בארץ
לאו"ם. הוא כמעט התחנן בפני אטלי ובפני בווין 

הוא חזר . 4 אישראל. אך לשוו-להמשיך לשלוט על ארץ
במארס, שמונה  27-ארצה, ולפי עדותו הוא, רק ב

חודשים בדיוק לפני פרוץ המלחמה, הוא נכנס לעומק 
תפקידו כשר ביטחון, ולמד את הנושא במה שנקרא, 

עד כמה . 5 שמונה בנובמבר גוריון", עד-"הסמינר של בן
, שלא הקים צבא, לא פיקד מימיו על 61מסוגל אדם בן 

כולו בבעיות ביטחון, לבנות -יחידה צבאית, ולא עסק כל
יעריכו הקוראים  –כוח למלחמה, בתוך שמונה חודשים 

  .עצמםב
 

גוריון שני אישים לתפקידים -במהלך הסמינר מינה בן
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מרכזיים במערכת הביטחון: לראש המפקדה הארצית 
של ה"הגנה" את יריבו הפוליטי, העסקן הביטחוני 

ממפלגת "אחדות העבודה", ישראל גלילי, ואת 
המהנדס יעקב דורי, )הרמטכ"ל הראשון של צה"ל (, 

לילי היה שרוב מפקדי לרמטכ"ל. שיקוליו לגבי מינוי ג
ה"הגנה", וכמעט כל מפקדי הפלמ"ח, ראו בו את 

גוריון -מנהיגם. אחרי חצי שנה של מלחמה, הגיע בן
למסקנה, שגלילי פועל משיקולים פוליטיים וחותר תחת 

עשר יום לפני -מעמדו. הוא פיטר אותו מתפקידו, אחד
הכרזת העצמאות, וגרם למרד במטה הכללי. דורי היה 

נגד -גוריון, והוא היה אמור להוות משקל-ןנאמן לב
לגלילי. אבל דורי חלה מיד לאחר מינויו, ואת תפקיד 

הרמטכ"ל בפועל מילא יגאל ידין, מזכירו של דורי ואחר 
מפלגתי, -כך קצין המבצעים של ה"הגנה", שהיה בלתי

אך העריץ את גלילי. ידין היה אז בן שלושים, סטודנט 
הכשרה צבאית, אלא גם  לארכיאולוגיה, וחסר לא רק

ניסיון מבצעי. לפני כן היה השליש של 
 .6 וסגן מפקד מחוז תל אביב[ דורי] הרמטכ"ל

 
התוצאה: מאז פירוק "תנועת המרי העברי", באוגוסט 

, לא 1949בינואר  , ועד תום מלחמת העצמאות1946
היה ל"הגנה" ולצה"ל מטה כללי יעיל. ביטוי בולט לכך, 

שגרם ישירות לפרשת ניצנים, היה האיחור בהתארגנות 
, בתום 1947ה"הגנה" למלחמה. רק בשבעה בנובמבר 

גוריון, שלושה שבועות לפני פרוץ -הסמינר של בן
המלחמה, החלה הכנתם הממשית של כוחות ה"הגנה" 

תקווה -ה. יחד עם עוזריו, משה ברלקראת המלחמ
וישראל בר, תכנן יגאל ידין את ההיערכות החדשה של 

ה"הגנה", שהתבססה על חטיבות חי"ש )חיל שדה( 
צבאיות, ניידות אך מרחביות, ולא על גלילות ונפות עם 

כוחות מיליציוניים, כפי שהיה עד אז. כוחות ה"הגנה" 
טריטוריאלי, -צבאי לא-חולקו לשני גופים: "חיל", כוח
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-שתפקידו לעמוד מול פלישת צבאות סדירים, וחיל
משמר )חי"ם( בעל אופי טריטוריאלי, שנועד להגן על 

המשמר היה -היישובים בפני התקפות הערבים. חיל
דומה לרוב יחידות ה"הגנה". ה"חיל" היה מורכב 

מחטיבת הפלמ"ח בפיקוד יגאל אלון, ומארבע חטיבות 
  .על בסיס גדודי החי"שמרחביות חדשות, שהוקמו 

 
  :החטיבות המרחביות החדשות היו

חטיבת הצפון, שקיבלה את השם "לבנוני", למרחב  .א
  .הגליל, העמקים וחיפה, שמפקדה היה משה כרמל

חטיבת התיכון, שקיבלה את השם "אלכסנדרוני",  .ב
  .למחוז השרון, שמפקדה היה דן אבן

", ויצחק חטיבת הדרום, שקיבלה את השם "גבעתי .ג
  .שדה מונה למפקדה, אך מינויו התעכב

חטיבת ירושלים, שקיבלה את השם "עציוני",  .ד
  .ומפקדה היה ישראל עמיר

את פקודת המבצע הארצי קרא הרמטכ"ל יעקב דורי 
בפני סגל הפיקוד הבכיר של ה"הגנה" בכנס בבית 

הבריאות שטראוס בתל אביב. יצחק פונדק, מפקד גדוד 
  :, נכח בכנס. הוא רשם בזיכרונותיושל "גבעתי" 53

 
הוחלט להקים צבא עברי ... הוקראה פקודת המבנה "

עשר גדודים סדירים, תוך -החדש, בדבר הקמת חמישה
חודשיים. עם המועמדים לתפקידי מפקד גדוד, -חודש

נמניתי גם אני. על אחדים הוטל להרכיב את גדודם 
שלא  מקרב אנשי חי"ש, ועל אחדים להקימו מטירונים

השתייכו לשום מסגרת צבאית. לאיש מאתנו לא היה 
ניסיון כיצד עושים זאת. עד כה ידענו כי המסגרות 

הטאקטיות בפעולותיה הקרביות הראשונות של 
ה"הגנה" הן הכיתה והמחלקה, שבהנהגתן היינו 

מנוסים. האמנו שנוכל להוביל לקרב אפילו פלוגה, אולם 
עלה זאת על להנהיג גדוד שלם? איש מאתנו לא ה
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הניסיון לא יכלו לתאר לעצמם כיצד -דעתו, גם בעלי
יתגברו בזמן כה קצר על בעיות דיור, אספקה, מינוי 

 ."7 מפקדים, מדריכים ועוד
 

יו החטיבות החדשות היו מיליציוניות, חייליהן ה
אזרחים, שהמשיכו בעיסוקיהם האזרחיים, והיו אמורים 

לצאת מפעם לפעם לאימונים, או להתגייס ללחימה 
בעת הצורך. לכל חטיבה היה סגל קבוע מצומצם, 

שקיבל שכר. כשפרצה המלחמה, למחרת ההחלטה 
בנובמבר, היו החטיבות החדשות בשלבי  29-באו"ם ב

המובהקות  התארגנות ורוב המשימות הצבאית הניידות
הוטלו על הפלמ"ח. בניית חטיבות החי"ש הושלמה 

הלידה של החטיבות היו -במהלך המלחמה. חבלי
קשים, גם בשל המאבקים הפנימיים בתוך ארגון 
ה"הגנה" ובמערכת הפוליטית, וגם בשל אילוצי 

 .המשימות והתנאים

 הערות

 גוריון, בוועדה הפוליטית של הקונגרס הכ"ב,-דוד בן .1 
  .137-135כרך ה', עמ'  ,במערכה ,1948בדצמבר  18
משרד הביטחון,  ,'יומן המלחמה, כרך א ,גוריון-בן .2

  .274, עמ' 1982
חור, -סדרת ראיונות מוקלטים עם אלוף אליהו בן .3

חור היה במלחמת -בארכיון המחבר. בן – 1981-1977
העצמאות אלוף וראש מחלקת ההדרכה במטכ"ל. הוא 

רשות המחקר תוכנית מפורטת של הקורס, גם העמיד ל
  .שהציע מרכוס

 ,תולדות מלחמת העצמאות ,ראו אורי מילשטיין .4
פרק שני: שיחות לפני  ,המאבק על המטרה ,'כרך א

  .1999מלחמה, שרידות, 
א', עם  ,מדינת ישראל המחודשת ,גוריון-דוד בן .5

  .69, עמ' 1969עובד, 
אל גלילי ועם יגאל סדרת ראיונות מוקלטים עם ישר .6
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 –ידין בשנות השבעים והשמונים של המאה העשרים 
מפיטורי הרמ"א  ,בארכיון המחבר. ראו אניטה שפירא

עד פירוק הפלמ"ח: סוגיות במאבק על ההנהגה 
  .1985הקיבוץ המאוחד,  ,1948הביטחונית, 

עמ'  ,חטיבת "גבעתי" במלחמת הקוממיות ,איילון .7
43. 
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 את להשמיד גוריון-בן הורה מדוע חדשות  -  נושא: 5פרק  

 "?אלטלנה"

 ?"גוריון להשמיד את "אלטלנה-מדוע הורה בן

 

 ?"גוריון להשמיד את "אלטלנה-מדוע הורה בן

לא לפני הסתה התרחש אסון בחופי תל אביב,  1948ביוני 

והתרת דמם של אנשי אצ"ל, תחילתה ב"סזון" חמש שנים 

גוריון ביקש להשפיל את בגין אחת ולתמיד -בןקודם לכן 

שני גורמים הצילו את האומה מאסון המלחמה הפנימית, 

אהבת אחים ואמת פוליטית  –חרת בגין בספרו "המרד" 

 "שנים ל"תותח הקדוש 63

   
 "!אל תדאג. יהודים לא יורים על יהודים" <

 "מקומו של התותח הקדוש בבית המקדש" < 

 גוריון, אל תתייהר, דמי נקיים שפכת-בן < 

 הערות < 

 לא שנאת אחים ולא שאיפת שלטון < 

 ?"גוריון להשמיד את "אלטלנה-מדוע הורה בן < 

כאשר הייתי במחתרת כתבתי מאמר "  

לעולם  –שכותרתו "מלחמת אחים 

לא". אחרי מותי אני מקווה שאזכר 

 –מעל לכול כמי שמנע מלחמת אחים 

זה חשוב בעיני יותר מהפיקוד על 

המחתרת, מראשות הממשלה, מחוזה 

מנחם בגין בישיבת ממשלה בפברואר ) "ומחוק רמת הגולןהשלום 

1982). 1 

אש נפתחת על 
ספינת האלטלנה 

[1948 ] 

 יפעת גדות 

אוניית האצ"ל אלטלנה, 
מהגרים  800-עמוסה ב

ובנשק, מגיעה לחופי תל 
אביב * האצ"ל מבקש 

מהנשק  20%לשמור 
לצרכי הגנת ירושלים, 

גוריון מסרב ומצווה -בן
לפתוח עליה באש עד 

 לטביעתה 
   לרשימה המלאה
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 "בגין לא התכוון לסיפור "אלטלנה" הידוע. בגין התכוון דווקא ל"סזון

כא את "המרד" ניסיון של היישוב העברי לד –עונת הציד בצרפתית( )

של האצ"ל בבריטים. בגין האמין בכל ליבו שהוא נלחם למען אחיו 

גוריון חשב אחרת והורה לכלוא ולהסגיר -שנטבחו בשואה, אך בן

אף הדגל -על –יהודים לבריטים. ב"אלטלנה" הוא כבר הורה לירות 

חיילי צה"ל נהרגו.  3-לוחמי אצ"ל ו 16הלבן שהרים קפטן האונייה. 

גוריון "האיש שניסה לרצוח -בנס. בגין כינה לא אחת את בןבגין ניצל 

  ."אותי

 

הודיע בגין להגנה כי אונייה עמוסת נשק עומדת להגיע  1948במאי 

 –בגין התכוון לשלוח את הנשק לחברי האצ"ל בירושלים  .לישראל

פי תוכנית החלוקה של האו"ם לא הייתה חלק מישראל, שם היו -שעל

  .(רגון' )האצ"לכוחות עצמאיים של ה'א

 

גוריון הודיע כי "אם בגין לא יושפל אחת ולתמיד, הוא ייצור -בן

או שתתנו לבגין את הממשלה, או שתגידו  [...]בישראל שני צבאות 

 !2 ."אנחנו נירה –שאם לא יפסיק את הפעולות הללו 

 

גוריון טעה בשני דברים. בגין לא ביקש את השלטון ולא ביקש -בן

3 .לשנוא. אלה שני הגורמים שהצילו את האומה מאסון פנימי, לדבריו

יון השליך את גישת גור-הוא ביקש לעזור לחבריו באצ"ל אבל בן

השמאל על היריב הפוליטי שבהזדמנות אחרת אמר "באנו לשרת ולא 

לרשת". מאוחר יותר הסתבר כי אכן המערך של השמאל היה מבוסס 

גוריון חשב כי בגין -בן .על ירושות פוליטיות, תרתי משמע, ועל שנאה

וטעה. "מהפכה איננה הפיכה", כתב בגין  –מסוגל לבצע הפיכה 

בלי מהפכה, אבל לא תיתכן מהפכה בלי 4 : תיתכן פרישהב"המרד"

 ."פרישה

 "!אל תדאג. יהודים לא יורים על יהודים"
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 שרידי האונייה המופגזת ]צילום: לע"מ[ 

 
 

הגיעו בגין ואנשיו לחוף כפר ויתקין כדי  1948ביוני  20-ב

לקבל את האונייה. בגין ניצב בפני אולטימטום בו התבקש 

בשלב זה בגין  .""להיכנע ולהעביר את המטען בתוך עשר דקות

-הצבא יירה ולכן הורה להמשיך בפריקה. בןלא העריך כי 

גוריון דרש כניעה, אך בגין הודיע כי לא ישוב ללב ים. פתאום 

ו"אלטלנה" עזבה את ויתקין  ,אש נורתה לעבר האונייה

והפליגה אל חופי תל אביב. זמן קצר קודם לכן נשאל בגין "מה 

יהיה"? בגין ענה: אל תדאג. יהיה בסדר. יהודים לא יורים על 

 !5 ."הודיםי

 

אלטלנה" הפליגה אל חופי תל אביב. בגין הודיע ברמקול: "

לא  [...] !"אל תפתחו באש! הבאנו נשק בשבילנו ובשבילכם

" נרים יד באחים!...". בגין הבחין שיורים בו. מפקד "אלטלנה

פקד על אנשי הצוות להשיב אש, אך בגין הורה לחדול. מונרו 

פיין, מפקד "אלטלנה", הניף דגל לבן. "פגזים, פגזים, כתב בגין 

אנו קוראים שוב למפק"ד הפלמ"ח: הרי '6" ,בספרו 'המרד

אש פורצת  [...] ?בת להפסקת אש, למה מפגיזים אותנוהתחיי
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בבית החולים יוצאת נשמתו של אברהם סטבסקי, אשר  [...]

הודות לפעלו ניצלו אלפי יהודים מכבשני הנאצים והובאו 

  ."לישראל

 

אבל בגין  –עלולה הייתה לפרוץ מלחמה פנימית, מלחמת נקם 

ר ואנחנו לא התבלבל מי האויב: "האויב החיצוני עמד בשע

 ."'אמרנו: 'בשום תנאים לא להפעיל נשק

 " מקומו של התותח הקדוש בבית המקדש"

ומר גוריון ל-איך יכול היה בן 

גוריון הפך -מילים שכאלו? בן

את זוועת הדמים לקדושה. 

מילים כאלו, הן מילים של 

שנאה. מילים של מי שאוהב 

לשנוא. מילים של מי שסירב 

להעלות את עצמות זאב 

ז'בוטינסקי כי "העלאת מתים 

אלו מילים  ."אינה נחוצה לנו

לדורותיה  מפלגת השנאהשיכולות לבקוע רק מבטן גדולה של 

מפלגת העבודה, המפלגה שהייתה לה מדינה. התותח הזה  –

גוריון האמין -אכן נרשם בהיסטוריה כ"תותח הקדוש". בן

שהציל את מדינת ישראל בפעולה הזו, אך בעצם מי שהציל את 

ין השנוא, הוא מנחם בג –המדינה מאסון גדול עוד יותר 

שהמשיך לאהוב את עם ישראל, למרות "הניסיון לרצוח 

  ."אותו

 

גוריון -פנה בגין לבן 1959בינואר  12-בדיון בכנסת שנערך ב

עניין, אמרת בכנסת בצניעות שכזו: איך נגמר ה9" :באופן אישי

אתם יודעים. אך במועצת המדינה לא היית צנוע כל כך. אז 

התפארת, והתהללת והעללת, בעוד המתים מוטלים לפנינו; 

 -ללא כל אזהרה מוקדמת  -ואמרת כי התותח אשר בו ציווית 

-להפגיז אנייה מוקפת מכל עבר, תותח קדוש הוא ומקומו בבית

כמוהו מיום  המקדש שייבנה. ועל חילול שם שכזה, שלא היה

 

גוריון ]צילום: אתר -דוד בן

  [הכנסת
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היות ישראל לעם, השיב לך אדם אשר אתה מכבד אותו מאד 

מימון -אמר הרב פישמן 1948ביולי  28-וקורא לו ידיד. ב

באסיפה פומבית: 'אפשר היה למנוע את שפך הדמים, אילמלא 

גוריון כי כששופכים דמים, -גוריון. ידע נא בן-עקשנותו של בן

 ."'מקדש-אין בונים בית

  גוריון, אל תתייהר, דמי נקיים שפכת-בן

צה בגין סיים את נאומו בע 

לראש הממשלה: "משום כך 

עצה לי אליך. שנינו נמנים על 

הדור אשר בקרוב ירד מן הבמה 

וימסור לבאים אחריו את אשר 

השיג ולא השיג. בתור אחד 

מבני הדור הזה, הריני מייעץ לך 

כאדם, כיהודי: אל תתייהר עוד 

במה שעשית ל'אלטלנה', 

למתנדביה ולנשקה. את המתים 

עוד את לא נחייה. אך אל תחלל 

באחד הימים לך אל  .שמה

פרשת הדרכים, התבודד עם 

עצמך, בקש רחמים על נפשך כי 

  ."דמי נקיים שפכת -את הנורא במעשים עשית 

 

אנו נוסיף לאהוב את עם ישראל, ואנו נוסיף להילחם למען "

 22-בגין ארוכות דקות לאחר האסון ב10 עם ישראל", נאם

גוריון, איננו מפא"י, עם -, "כי עם ישראל איננו בן1948ביוני 

החיילים  [...]ישראל הוא הקאפיטן שלנו, הוא המפקד בנימין 

הפשוטים הנותנים הכול למען האומה. עם ישראל הוא הטוב 

אפילו בהנהגה שבעמים, אם הצליח לאחר אלפי שנות גלות, 

שכזו, להגיע עד הלום. אנו נוסיף לאהוב את עם ישראל. את 

  ."טובים, את התועים והשוגים-הטובים ואת הלא

 

קדימה!  –אחי ואחיותי", סיים בגין, "למען עמנו ולמען ארצנו "

 

 

 

נוסיף לאהוב  נוא"
את עם ישראל, ואנו 
נוסיף להילחם למען 

עם ישראל", נאם 
ארוכות דקות  בגין

 22-לאחר האסון ב
, "כי עם 1948ביוני 

-ישראל איננו בן
איננו מפא"י,  ,גוריון

עם ישראל הוא 
 "הקאפיטן שלנו
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 –יחי עם ישראל! תחי המולדת העברית! יהיו חיילי ישראל 

רשת "אלטלנה" חיילי ישראל, לעדי עד". מפקד האצ"ל בפ

  ?סלח. אך האם ההיסטוריה סלחה –וראש הממשלה השישי 

 

אצל השמאל בישראל הכל קדוש: התותח )של "אלטלנה"(, 

השנאה )של היריב הפוליטי(. הכול  ,(השלום )של אוסלו

דרושה "קדוש, פרט לאהבת העם. לא במקרה הקריאה 

לפני  ,עמי איילוןידי -'אלטלנה' שנייה" נשלפה משמאל, על

 11.תוכנית ההינתקות ובעקבות אירועי חוות גלעד

  הערות

  .88רג עפר, ע"מ דיוקנו של מנהיג, גרוזב –מנחם בגין  .1 

  .103שם, עמ'  .2

  .105שם, עמ'  .3

הפורשים": כך כונו הארגונים שכפרו במרות הנהגת " .4

  .היישוב ויצאו למרד בבריטים

  .104שם, עמ'  .5

  .251המרד", מנחם בגין, עמ' " .6

  .189שם, עמ'  .7

  .165מורי זאב ז'בוטינסקי, "אהבת השנאה", עמ'  .8

  .(daat) ", אתר "דעת828-8, עמ' 25כרך  דברי הכנסת, .9

, מכון 22.6.1948שודר ביום ג', ט"ו בסיוון התש"ח,  .10

  .ז'בוטינסקי

  ."ויקיפדיה", "אלטלנה" .11

 .17.5.11מכון ז'בוטינסקי בישראל, אתר האינטרנט,  .12

 

מנחם בגין ]צילום: אתר 
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  לא שנאת אחים ולא שאיפת שלטון

לדעתו של בגין שני גורמים  

הצילו את האומה מאסון. האצ"ל 

לא חונך לשנוא את היריב, "אף 

פי שיריבינו חינכו את -על

שנאה "7 .חבריהם לשנוא אותנו

צדדית היא איום לשלמות -חד

האומה; שנאה הדדית מביאה 

  .כתב ,אחים-למלחמת

 

אנחנו לא שנאנו. כל פעם "

שראינו את גילויי השנאה אלינו 

נדהמנו. התיתכן שנאת אחים  –

לא העלינו על הדעת  [...] ?כזו

 [...]כי נאמר שאין אנו אחים 

ם לא ייפלא, אפוא, כי בבוא היו

לא היסס צד אחד לירות בנו 

  ."ולירות אפילו בפצועינו

 

קשה בשם "אהבת 8 ( כתב בגין מאמר1964במקום אחר )

השנאה", בו ניסה להבין את גילויי השנאה העמוקים בהחלטתו 

העלות את עצמות ז'בוטינסקי, ושאל: גוריון לא ל-של בן

  ."?"ריבונו של עולם, איך אפשר ככה לשנוא

 

הגורם השני לדעתו של בגין היה שאיפת השלטון. המחתרת 

של בגין לא שאפה לשלטון, אך הנהגת היישוב לא האמינה. הם 

מלחמה לשלטון". "סברו כי "מלחמת הפורשים" אינה אלא 

"זאת הייתה טעותם "לא שאפנו לשלטון", כתב בגין; 

 ."ההיסטורית היסודית

  [הכנסת
  

 

 

כל פעם " :בגין
שראינו את גילויי 

 –השנאה אלינו 
נדהמנו. התיתכן 
 ...?שנאת אחים כזו

לא העלינו על הדעת 
כי נאמר שאין אנו 
אחים... לא ייפלא, 

 אפוא, כי בבוא היום
לא היסס צד אחד 
לירות בנו ולירות 

 "פילו בפצועינוא
 

 

 
  

 ?" גוריון להשמיד את "אלטלנה-מדוע הורה בן

גוריון, כי כאשר -סיפר לי בסוד אדם, שהיה מקורב בזמנו לבן" 

 :גוריון-הגיעה הספינה לחופי הארץ, הוא לחש לאוזנו של בן
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אם תעבירו את הנשק ליחידות צה"ל, הדבר ייתן קולות '

גוריון -ולכן אסור שהנשק יגיע לצה"ל'. בן למנחם בגין,

קיבל את העצה ובעקבות זאת יש לנו את 'התותח 

  ."'הקדוש

 

זה אחד הסודות המסופרים בספרו החדש )"ללמוד מהחיים"( 

שהוא מעין אוטוביוגרפיה שלו ושל המדינה,  ,של יוסף דוריאל

שליחותו -מאז עלה ארצה, דרך מלחמות ישראל ועבודתו

ינה והסברתה, קשור לפרשת ספינת הנשק של בשירות המד

-אלטלנה". דוריאל סירב לחשוף מי היה הלוחש לבן" ,האצ"ל

גוריון, לחישה שבעקבותיה נמנעו מן הלוחמים בחזיתות 

הלחימה אלפי רובים ותחמושת רבה שהיו דרושים להם 

 12.במלחמה נגד האויב הערבי
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 גוריון-בן של והאסטרטגיה הפוליטיקה חדשות  -  נושא: 6פרק  

 גוריון-הפוליטיקה והאסטרטגיה של בן

 גוריון-הפוליטיקה והאסטרטגיה של בן

כיצד הפך אחד מקבוצת  
הציונים הסוציאליסטים 
של ראשית המאה שעברה, 
ליחיד בדורו, לנערץ מכל 

עוד כל חבריו עד היום, ב
משניות -נשארו כדמויות

בלבד? הכרך הראשון 
במסגרת הסידרה "יובלות 

" מאת ד"ר 70-75לישראל 
פוליטיקה -גוריון -"בן -אורי מילשטיין 

ואסטרטגיה "מגלה צדדים אפלוליים שהיו 
נסתרים לגבינו עד היום, מהם נוצקה דמותו של 

גוריון ובזכותם ניצח את כל יריביו. מרתק -בן
 יר עיניים עבור כל ישראליומא

   ▪  ▪  ▪ 
 אורי מתוך כל שפע העובדות שעולות מספרו של ד"ר

ההיסטוריון הצבאי והפילוסוף הביטחוני, שבונות  ,מילשטיין
, מתגלים את ההיסטוריה של עם ישראל המתחדש בארצו

עד כי רק האישוש של  -דברים כה מפתיעים, ממש לא ייאמנו 
המקורות מנין לוקחו, מאמת אותם. וכך מתנפצים מיתוסים 

שונים שלעסו באזננו כל ימינו, עד כדי כך שהמיתולוגיה 
  .הבדויה בראה ובנתה את עצמה והפכה לנכס צאן ברזל שלנו

 
כיצד הוחלט באו"ם כל הסיפורים על גיבורי הקרבות שלנו, על 

על ההכרה במדינה עצמאית לישראל, כולם מובאים כאן 
כשהם לוקחים אותנו אל מאחורי הקלעים, אל תוככי 

המניפולציות, הפגישות בין מנהיגי עולם ומנהיגי הציונות, כל 

 

צילום: ] גוריון-דוד בן
 [AP/צ'ארלס נובלוק
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הוויכוחים ביניהם, מי ומה באמת היו הגורמים שבנו מחדש 
ינים אז. בערך את המהפכים בהתרחשויות, אותן חזו כל המב

כמו תחזיות אחוזי המנדטים שנחזות חדשים לבקרים בסקרים 
ע"מ לייצר דעת קהל מתוכנתת ומכוונת מגורמים שונים וליצור 

  .בעזרתן עובדות. אך להד"ם. איפרא מיסתברא
 

הנחשב לילד הסורר בין כותבי  ד"ר אורי מילשטיין
להיסטוריון   ההיסטוריה העברית החדשה, שרפול מינהו

הצנחנים, שתחקיריו לא מצאו חן אף פעם בעיני מוליכי וקובעי 
הוא לא ירא מאיש ואינו חושש לאמור את  -דעות הציבור 

  ם.ולעלות אותה על הכתב בספריו הרביהאמת 
 

הפעם, הלוחם הבלתי נלאה מיישר קו עם הזרם המרכזי, אלה 
 שאכלו וינקו את סיפורי הכזבים, ומצייר לפנינו תמונה צבעונית
רבת משתתפים, שמעוגנת בראיונות שנעשו עם גדולי האומה 

מאז קמה המדינה, עם מיטב המפקדים, החיילים ואלה 
שהשתתפו בקרבות או בדיונים בצמרת. כך שכל מה שכתוב 

בן גוריון פוליטיקה " ,בספר הראשון בסדרה זו
ברורה גם אם היא מנתצת סיפורים   הוא אמת "ואסטרטגיה

ביקורת מינימלית עם הרבה כבוד והדגשת עליהם גדלנו. תוך 
-דוד בן הוא מתאר את דמותו של-הצדדים החיובים שבו 

שלו אנו חבים את עוז רוחו, כשבניגוד לדעת המדינאים  ,גוריון
הזרים עמם נפגש לפני כ"ט בנובמבר וכן המנהיגים היהודים 

למאי,  14-קם ועשה מעשה ב-שהתנגדו להכרזת העצמאות 
מותו, הכרזותיו, שיחותיו והחלטותיו של ב.ג. . בתיאור ד1948

אומנם לא הסתיר א.מ. את טעויותיו, אך עם זאת הרעיף עליו 
הרבה כבוד והערצה כשתיאר כמו בדרמה קלאסית של 

שייקפיר, את כל התככים, רקימת הקונספירציות והתכנונים, 
שהודות להם צלח ב.ג לחסל את מעמדם של כל הקרובים לו 

שהיה אמור להיבחר ליו"ר  ,פרופ' וויצמן ובפוליטיקה, כמ
גוריון היטיב להוליך את המהלכים -ההסתדרות הציונית, אך בן

  .שגרמו לכך שהוא עצמו ייבחר ולא יריבו
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בצורה מושכלת, כל הקורא את הספר מרותק לגילויים 

מרגל כפול שלנו ושל  קולק טדי ולחשיפות, כמו את היות
שהצמיד המחבר  מרגל קומוניסטי האנגלים. או את התואר

-שהיה דמות חשובה אז, לצדו של בן ,משה סנה לשמו של
גוריון, וכיצד העביר מידע לסובייטים, אולי בחלקו תוך ידיעתו 
ון של ב.ג. שכיוון ליצור קשר עם הרוסים, כדי שיהיו לטובת רעי

הקמת המדינה שלנו. ואכן, לא מתוך אהבת היהודים אלא 
מתוך שיקולים של רצון לדחיקת מדינות המערב אנגליה, 

יוסף סטאלין  -צרפת וארה"ב, מהשליטה על המזרח התיכון 
לנובמבר  29החליט להצביע באו"ם בעד הקמת המדינה, ב

. מה שגרם לערבים להתחיל במלחמה שאנו מכנים 1947
ור. מעניין לקרוא את כל הוויכוחים בין חברי מלחמת השחר

ה"או"ם" כיצד לנסח את ההצהרה. האם לחלק את פלשתינה 
לחבלי ארץ אוטונומיים? האם ליצור מדינה אחת כולל כל 

תושביה? או שמא שתי מדינות? ויכוח שטרם הסתיים עד 
  .היום

 
תובנות מופלאות אפשר להכיל, כשקוראים בספר את הודעות 

דיונים בין כל המשלחות, וכיצד הם הגיבו על הערבים ב
גם אם לא סומנו  ,חלוקת פלשתינה א"י לשתי מדינות רעיון

הגבולות ביניהן )עד היום(. מסתבר, שלדעת הערבים אז, 
כהיום, אין מקום על השטח שממערב לירדן היכול להכיל שתי 

 -מדינות. לדעתם, רק מדינה אחת יכולה להתקיים כאן 
 -יצאו במלחמה כדי לממש זאת. כאז כן עתה  הערבית. ולכן

לעולם לא הסכימו להפגש לשיחות ישירות עם היהודים. רק 
כשקוראים תוך כניסה לנבכי כל האירועים שמאחורי הקלעים 

של ההיסטוריה, רק אז אפשר להבין את קו המחשבה של 
  .הערבים

 
בחלק המקדים למלחמת השחרור, בשנות הארבעים, 

)ע"ש תקופת הצייד בצפון  -כונתה "הסיזון" כשבארץ התקופה 
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שירות  -אירופה המתקיימת מדי סתיו(. אז שמשו אנשי הש"י 
הידיעות של ההגנה והפלמ"ח כשטינקרים של שלטון המנדט 

האנגלי, והיו מוסרים לאנגלים שמות של חברי אצ"ל ולח"י, 
מקומות בהם ייתפסו, ובמקרים מסוימים גם הכו אותם טרם 

ממונה על המחלקה בירושלים התפאר באלה המסירה )ה
  .(שלמתניו, עמה היה מכה אותם

 
אורי מילשטיין כמעט הצניע פרק אפל זה בתולדות עמנו, כמו 

גם את פרשת הטבעת אניית הנשק והעולים "אלטלנה" ע"י 
אנשי הפלמ"ח, והזכיר אותן רק כרקע ע"מ להבין מה היה 

היא  של ב.ג המגלומניה .המניע של ב.ג. בהכוונתו לכך
את כל   שעמדה מאחורי כל זה. הוא רצה לסלק מתוך האצ"ל

המפקדים המחוננים והאנשים שהיו עשויים לתפוס עמדות 
בכירות בצבא הישראלי לכשיוקם. ואכן הוא השיג את מטרתו. 

כשם שסילק את רמטכ"ל הצבא טרום המדינה, יצחק שדה 
קצין המבצעים  ,פאגלין עמיחישכונה "הזקן", כך לא איפשר ל

שלא אצ"ל, להתגייס לצה"ל. ניסוחיו של מילשטיין בספר 
מעודנים ובסגנון הזרם המרכזי, ולא יעוררו מחלוקות כמו 

על עקרון השרידות, על הטבח שלא היה  ,רבין יצחק ספריו על
בדיר יאסין ועוד. זהו חלק ראשון מסדרת ספרים שתהיה 

בוק שראוי להימצא בכל ארון ספרים ישראלי. מכל -לטקסט
יסיק את  -שפע הסיפורים הגלומים בו, יש לקוות שמי שצריך 

  :התובנות וילמד לקח
 

הוא  -ושאיפת המגלומניה שלו א. בגלל הפוליטיקה של ב.ג. 
  .החמיץ את נושא הביטחון

 
והמסקנה החשובה מקריאת הספר: לא בדיפלומטיה 

ומתנים מדיניים רוכשים מדינה. כדי לזכות -ובמשאים
יש להילחם עליה. כשם שאמר הפילוסוף  -באדמה 

הרקליטוס: "המלחמה היא אם הכל". וכשם שזאב 
גיבור הרומן שכתב  ז'בוטינסקי ציווה בצוואתו ששם בפי
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"שמשון" את עקרון "קיר הברזל". כשכוונתו שעלינו 
להתחמש ולהתכונן למלחמה. כי רק כך ניתן לשרוד. ולא 

כפי שמיטב קצינינו מתפארים בניצחונות שלא בדיוק קרו, 
 .והם חוזים שלום דווקא לפני פרוץ כל מלחמה מתוך רהב
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 ובן בגין בין והחיבה יעובהת סיפור חדשות  -  נושא: 7פרק  

 גוריון

 סיפור התיעוב והחיבה בין בגין ובן גוריון

+ 

 ן ובן גוריוןסיפור התיעוב והחיבה בין בגי

היום כבר אסור להשוות, אבל בימי השנאה היוקדת של בן 
בוטינסקי ואחר כך לבגין נזרק השם היטלר לאוויר ’גוריון לז

יותר מפעם אחת. סיפור התיעוב והחיבה בין שני המנהיגים 
הגדולים בגין ובן גוריון, כפי שהוא עולה מהתכתובות 

 ביניהם ומרשמי הסובבים אותם

הסופר והמחזאי אברהם ב. יהושע תמונה  אילו הוסיף
אין ספק כי הגיבור  ,”הילכו שניים יחדיו “שלישית למחזהו

בוטינסקי הוא, על פי סדר ’השלישי אחרי דוד בן גוריון וזאב ז
שנים.  79עלילת המחזה חוגגת עתה  .מנחם בגין, המאורעות

, הוכרזה על ידי שר החינוך 2013שנת הלימודים הקרובה, 
גדעון סער כעומדת בסימן מנהיגותם של ראשי הממשלה בן 

 .גוריון ובגין. אירועי העבר משתלבים בסיפור חייהם

, 1931–ב ז”ראשיתו של הסיפור הוא בקונגרס הציוני הי
בוטינסקי היה רוב לעמדותיו ’הפרלמנט של העם היהודי. לז

(, אך יריביו )בהגדרה כללית נכנה זאת שלמות ארץ ישראל
מהשמאל, באמצעות תרגיל שבמונחי ההווה מכונה 

מבריק־או־מסריח, הצליחו לדלל את הרוב שלו. בן גוריון היה 
 אחרי מאבק מר וקשה שעלה גם לי“באדריכלי ההבסה. 

דיווח ”, בעצמי בהרבה מאמצים ועצבים, ניצחנו במאבק זה
 מבזל לפולה רעייתו. בעיצומה של
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 יוסי רות / לע"מ94-באירוע לזכר בן גוריון ביום הולדתו ה בגין

 עוד כתבות בנושא

הילכו שניהם יחדיו": ידידות לא " •
 08.06.2012   תמימה

 24.02.2012   רגע שבו מנחם בגין נשברה •
 02.12.2012   זאת לא התנועה של ז'בוטינסקי •
 22.11.2012   אלף כיבושים לא יכניעו את עזה •
שנה לאלטלנה | אונייה בוערת בחוף  61 •

 19.06.2009   ירושלים
כשבן גוריון רצה לגייס את בחורי  •

 09.07.2012   הישיבות

ם נרצח חיי 1933–ח ב”מערכת הבחירות לקונגרס הי
ארלוזורוב, מבכירי תנועת העבודה, ושלושה פעילים מרכזיים 

בוטינסקי הוחשדו ברצח. בהליך פוליטי ’בתנועתו של ז
במערכת  .בוטינסקי’תנועת ז מתוחכם גרם בן גוריון להחשדת

האיפוק הלשוני. בחירות זו הותרו בשני המחנות כל חרצובות 
בוטינסקי ’ז“בוטינסקי להיטלר. ’בן גוריון הרבה להמשיל את ז
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היה שם פרק בספרון פולמוסי פרי עטו. ”, בעקבות היטלר
בוטינסקי, ששמו הפרטי ’באסיפת עם בתל אביב כינה את ז

בוטינסקי הובס ’ז”. ולדימיר היטלר“ברוסית היה ולדימיר, 
הציונית והקים חדשה במערכת בחירות זו, פרש מההסתדרות 

 .1935–תחתיה ב

מערכות היחסים בין תנועותיהם של שני האישים בארץ 
ישראל הידרדרו עד זוב דם. יושב ראש הוועד הלאומי, פנחס 

רוטנברג, גישר והצליח לכנס את שני המנהיגים לסדרת 
. פגישות השניים, ברובן פנים אל 1934–פגישות בלונדון ב

להכיר צדדים אישיים לא ידועים,  פנים, גרמו להם להתיידד,
לחשוב אחרת ולהגיע להסכם רב תחומי שאמור להחזיר את 

השלום בבית ישראל. אלא שמשאל חברים בקרב מחנה 
 .השמאל בארץ ישראל דחה את ההסכם

מתעד את  ,המוצג בתיאטרון הקאמרי, מחזהו של יהושע
פגישות הפיוס בין שני האישים. אמנם יש במחזה, איך לא, 

מרכיבים דמיוניים, אבל יהושע הסתמך בראש ובראשונה על 
זיכרונותיו של בן גוריון, שהקפיד לתעד את השיחות בדייקנות 

)לצורך כתבה וגם פירסם את חילופי המכתבים ביניהם 
מבן גוריון את כרך הזיכרונות האמור ’ 72–תי בעיתונאית קיבל

(. בפתח דבר למחזהו סיפר יהושע בליווי הקדשה ידידותית
בוטינסקי, ’שלבו נשבה לאירוע צדדי אבל מאוד אנושי: ז

בוטינסקי ’בפת לחם. ז  הסתפק בן גוריון. המארח, הציע כיבוד
הציע לטגן חביתה אבל הודה שאינו יודע כיצד. בן גוריון טרף 

 .את הביצים וטיגן את החביתה, גם עבור המארח

אחרי כישלון ההסכם והפרסומים הרבים על הידידות 
בחיר צעיריו ולימים  בוטינסקי’שנפרשה בין השניים, בא אל ז
איך יכול היה אדוני ללחוץ את “יורשו, מנחם בגין, ושאל אותו, 

 ”?ידו של אותו אדם שהכפיש אותו בצורה מחפירה כל כך

שבן גוריון לא רק ”, ולדימיר היטלר“בגין התכוון כמובן לכינוי 
בוטינסקי ’שלא חזר בו ממנו, אלא במחזה הוא פונה אל ז
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)כינוי גנאי מאז ימי בניטו באיטלקית ה, מנהיג ’בכינוי דוצ
לעולם לא “בוטינסקי, מניה וביה, השיב לתלמידו: ’(. זמוסוליני

אשכח כי אנשים כמו בן גוריון, יצחק בן־צבי ואליהו גולומב 
(, נלחמו יחד 1918–1917)לבשו את מדי הגדודים העבריים 

 איתי, ואני בטוח שאם תדרוש זאת הציונות, לא יהססו ללבוש
בוטינסקי, כידוע, היה בין מקימי ’ז”. את המדים ושוב להילחם

 .הגדודים הללו

בוטינסקי לבגין את חילופי ’כדי להקל על חניכו הזועם, הראה ז
מכתביו עם בן גוריון במהלך שיחות הפיוס ואחריהן. 

בוטינסקי שלח שישה מכתבים ובן גוריון חמישה. בגין, ’ז
השכם והערב עד יום מותו,  בוטינסקי נישא על פיו’ששמו של ז

 44סיפר על האירוע הזה לעמיתי ישעיהו בן־פורת כעבור 
ממש “אמר בגין, ”, ראיתי“שנים, בהיותו ראש ממשלה. 

 .”()בין השנייםהתקרבות, אפילו ידידות 

ז'בוטינסקי. התקרבות, אפילו ידידות, עם בן 

 גוריון

הידידות האמורה אמנם לא החזיקה מים. בן גוריון מנע, 
כמעט בכוח, הסכם בין גולומב, מנהיג ההגנה ללא תואר 

ל, לשיתוף פעולה חלקי ”בוטינסקי, מצביא האצ’רשמי, לבין ז
הותיר צוואה ’, 40–בוטינסקי, שנפטר ב’בין שני הארגונים. ז

שבה הורה כי עצמותיו שלו יובאו לקבורה בארץ ישראל רק 
בהוראתה של ממשלה יהודית, ובן גוריון נאבק בעוצמה רבה 

נגד מילויה של הצוואה. יורשו של בן גוריון על כס ראש 
בקשתו של בגין למלא אחר הממשלה, לוי אשכול, ניאות ל
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בוטינסקי, שהלכה ’הצוואה. ממה נבעה איבתו של בן גוריון לז
שנאתו “והעצימה, חרף ההתפייסות הקמאית שסופרה לעיל? 

אליהם... מטען כבד של משטמה כלפי מי שראה אויבים 
 .ר מיכאל בר־זוהר”נימק הביוגרף של בן גוריון, ד”, בנפש

כאשר נבחר ’, 44–גין רק בבן גוריון התוודע לקיומו של ב
ל. בגין, כפעיל במערכת הבחירות הנזכרות ”למפקדו של אצ

בוטינסקי, שמע על בן גוריון ואולי אף ראה אותו, ’של תנועת ז
עמדו השניים להיפגש. ’ 44–אך לא הכירו באופן אישי. ב

ל אפילו דחפה לכך. ברגע האחרון ביטל בן גוריון ”מפקדת אצ
תחתיו את ראש המפקדה הארצית את בואו לפגישה ושלח 

ל היתה שיחדול ”של ההגנה, משה סנה. דרישתו מהאצ
ממלחמתו הנפרדת בבריטים, בגין הציע איחוד כוחות, בתנאי 
שבן גוריון יתייצב בראש המלחמה בבריטים. לפגישה שנייה 

גולומב. זה האחרון הזהיר כי  -החליטו לחזק את סנה בבן זוג 
מלחמה “צמאי, יכריז עליו היישוב ל ימשיך בקיומו הע”אם אצ

גולומב, שחזר מלונדון לאחר שסיכם ”. שתביא להשמדתכם
ל, יצא מעם ”על שיתוף פעולה עם הבריטים לבלימת/חיסול אצ

בגין ישר אל מבצע הסזון, ציד בצרפתית, שלבש כמה פנים: 
ל נאלץ בגין ”חטיפות, עינויים, הסגרות לבריטים. במפקדת אצ

דחות לחץ להגיב במכות נגדיות. אמצעי לעמול קשות כדי ל
לא תהיה בארץ זו מלחמת “ל הודיעו: ”התקשורת של האצ

 .”אחים

 משקעי שנאה ועוצמת האש

חלה תפנית בהנהגת היישוב. בעצם התברר כי ’ 45–ב
תחזיותיו של בגין על מדיניות בריטניה היו מדויקות יותר משל 

ריטים ואף הממסד היישובי, אף שהאחרון קיים מגעים עם הב
נהנה ממנגנון מודיעיני שנועד לספק מידע על כוונותיה של 

לונדון. בן גוריון הורה לסנה לבחון אפשרות מעשית לשיתוף 
י שקיימו מערכת יחסים ”י. מנהיגי לח”ל ולח”פעולה עם אצ

ל. בגין, שתמיד ייחל ”קרובה עם סנה, העבירו את המסר לאצ
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שתוכנו הניח  לשיתוף פעולה, שיגר מכתב ארוך לסנה,
למעשה את המסד המבצעי לתנועת המרי העברי, ארגון גג 

הננו כולנו מצפים ליום בו נוכל לאמור איש “לשלוש המחתרות. 
כתב בגין במשפט האחרון של מכתבו. ”, לרעהו: אח לנשק

קריאת בגין להידברות מיידית נפלה על אוזניים קשובות, לפי 
 .ר אלי שאלתיאל”הביוגרף של סנה, ד

י לא צורפו להנהגה הפוליטית של תנועת ”ל ולח”נהיגי אצמ
אך מפקדי שלושת הארגונים  ,”X–ועדת ה“המרי שכונתה 

פעלו יחדיו והוציאו לפועל מבצעים מרשימים. בן גוריון, 
לא היתה לי פגישה עם אף אחד מהם לפני ”שהתגאה בכך ש

הזכיר בראשונה ביומניו את בגין בהקשר של ”, הקמת המדינה
 .”הפולני“ילות החדשה, בכינוי הפע

ל חידש ”בתום פחות משנה פורקה תנועת המרי העברי, אצ
החליטה ’ 47את המלחמה בבריטים באורח עצמאי. בנובמבר 

ם על הקמת מדינה יהודית. בהמשך אישר הוועד ”עצרת האו
הפועל הציוני הסכם ברוב קולות לשיתוף פעולה בין ארגון 

 .העקבית של בן גוריון ל, בהתנגדותו”ההגנה לבין אצ

ל כשנזקק להם, ”אף על פי כן לא בחל בן גוריון להזדקק לאצ
י, ”כמו בימי תנועת המרי. הוא לא היה בטוח שהרוב במפא

מפלגת הרוב בממסד היישובי, יצדד בהקמת מדינה יהודית. 
שוב היה מגע עקיף עם בגין. בגין נענה לבקשה לפרסם 

ל החלטה של הממסד ל כי זה יתמוך בכ”הודעה מטעם אצ
היישובי, גם אם זו אינה חופפת את תפיסת ארץ ישראל 

י. ”השלמה. הבקשה נועדה ללחוץ על הסרבנים בצמרת מפא
הכריז בן גוריון על הקמתה של מדינת ’ 48במאי  14–ב

ל, התמזגותו ”ישראל, וביום שאחרי הודיע בגין על פירוק אצ
מונתו בצבא ישראל ותמיכה בהחלטות ממשלת ישראל. א

היתה עזה שבהמשך ייווצר מצב שיוביל גם למימוש שחרורה 
של ארץ ישראל המערבית. גם לבן גוריון היו שאיפות גדולות. 

רשם ביומנו את גלגולי המלחמה עד לרגע ’ 48במאי  24–ב
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וכך נגמור “...הרישום ותוכניותיו בהמשך, והגדיר את מאווייו: 
מצרים, אשור ונעשה החשבון של אבותינו עם  -המלחמה 

 .”וארם

ל, וזו ”הקשורה באצ ,פרשת אלטלנה התרחשה’ 48ביוני 
ח. היום, ”הצטלבה במסעו של בן גוריון לפירוק מטה הפלמ

במבט לאחור, נראה כי הדמות הפוליטית המרכזית של 
חץ של בן גוריון על ח, ישראל גלילי, רצה להסיר את הל”הפלמ

ל, היריב המשותף, בגין ”פירוק ארגונו, ולהטות אותו לעבר אצ
עניין אלטלנה. הוא היה זה שהקנה לבן גוריון את הרעיון 

ל תיכנן מרידה בממשלה ובן גוריון האמין בכך עד יומו ”שאצ
יש לשער כי לחששו של בן גוריון כי “האחרון עלי אדמות. 

בכוח את השלטון במדינה לא ל מבקשים לתפוס ”אנשי אצ
ר אלי שאלתיאל, עורך ”שנים ד 48כתב כעבור ”, היה יסוד

ספר המסמכים הרשמי על בן גוריון, שהוציא גנזך המדינה. 
לא הוא יזם ולא הוא רצה באסון אלטלנה, אך משזה התרחש “

כתב הביוגרף ”, ל”ניצל אותו עד תום לחיסול חשבונו עם האצ
 .האירועשנים אחרי  27בר־זוהר, 

 דלג -

  

אפשר כי מראש לא נתכוון מנחם בגין אלא להעשיר את “
( בנשק נוסף ל”ל המצטרפים לצה”)לוחמי אצהלוחמים 

ובתחמושת, אולם בשעה שהתרחשו המאורעות הייתי 
לתפוס בכוח את  -ל היו מרחיקות לכת ”משוכנע כי כוונות האצ

יצחק רבין, סיכם (”, )כהגדרתו של בן גוריוןהשלטון בישראל 
 31שהיה מעורב בחילופי האש על שפת ימה של תל אביב. 

ל ”שנים אחרי האירוע הודה רבין בגילוי לב, שכאשר אנשי אצ
התריעו שבגין נמצא על סיפונה של אלטלנה, פתחו עליה 

אש תופת, בעוצמה בלתי רגילה, מכל כלי הנשק... “פיקודיו 
ארגון ח וההגנה כלפי ה”משקעי השנאה של אנשי הפלמ

 .”ומנהיגו, מצאו ביטויים בעוצמת האש
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הפיכת בגין ליעד לחיסול רשומה במפורש בפרוטוקול של דיון 
שלום חבלין, סגן ’. 48ח עם בן גוריון בספטמבר ”במטה הפלמ
)באירוע חשוב היה כאן “ח, דיבר בגילוי לב: ”מפקד הפלמ

( מי שפתח את הנצרה ולחץ על ההדק. אם זה לא אלטלנה
( הרבה יותר מאשר העזו בעניין )בעתיד?יעזו  -יהיה 

ל, למשל אם ”בצה” גדודים נאמנים”לכן יש צורך ב”. אלטלנה
יהיה צורך לירות בבגין. בן גוריון לא שלל אפשרות כזו, אך 

בכל זאת התנגד לקיומם של גדודים מיוחדים. מפקד 
אם בגין יהיה “ח, יגאל אלון, הצהיר, ככתוב בפרוטוקול: ”הפלמ

 .”ש ממשלה לא אכנע לו בחייםרא

התאחדו גלילי ובגין ’ 71–בעיצומו של ויכוח היסטורי סוער ב
בפנייה לשר המשפטים יעקב שמשון שפירא לקבל החלטה 

בממשלה על הקמת ועדת חקירה משפטית לפרשה זו, 
לוחמים. שפירא דחה את הפנייה בעיקר מטעם  19ששכלה 

גד להקמת ועדת משפטי. בן גוריון, שבשנים הקודמות התנ
חקירה בטיעון שפעל על פי החלטת ממשלה, גילה בהמשך 

 .נכונות לקיים אותה

בגין היה יעד למעקב במשך שנים ארוכות. אנשי משטרה 
ושירות הביטחון הכללי, רשמו את נאומיו, עקבו אחרי 

ל, ואילו בן גוריון פסל אותו ואת תנועתו ”פעילויותיו בחו
משלתית, מוניציפלית וציונית. מלהיות שותפים לקואליציה מ

הכנסת געשה לא אחת מהעימותים ביניהם, ובגין אף סולק 
מדיוני הכנסת בעקבות הדיונים הסוערים על השילומים 

מגרמניה. עם זאת, היו פעמיים שבהן ביקש בן גוריון, 
במישרין או על ידי איש סוד, מבגין, כראש סיעה גדולה, לתת 

ק, ולמעצרו של אורי אבנרי י אל מחוץ לחו”יד להוצאת מק
בגין דחה את הפניות על הסף. ”. בשל היותו סוכן קומוניסטי“

אבל פעם, בעת ויכוח בכנסת על פיצוץ מפקדת הצבא 
חפים מפשע רבים, שלח אליו בן ’ 46–הבריטי, שבה נהרגו ב

בו הזמין את בגין לשיחה אישית ”, מתוק מדבש“גוריון פתק 
. בגין השיב בפתק הסכמה, אך כדי לשמוע הסבר באותו עניין
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הביע תימהונו על חוסר התמצאותו של בן גוריון באותו עניין, 
שהתרחש בחסות תנועת המרי. לבסוף בגין לא הוזמן אל בן 

 .גוריון

בגין כן הוזמן פעמיים אל בן גוריון לקבל דיווח על מבצע סיני 
בן גוריון שכב חולה במיטתו והושיט את ידו. ’. 56–הקרוב ב

א מיאנתי לקבל את היד אשר נשלחה אלי, יד שניסתה ל“
לעשות את אשתי לאלמנה ואת ילַדי ליתומים ואת ידיַדי 

ר יוחנן בדר, שליווה את בגין בביקור ”שיחזר בגין. ד”, לאבלים
הם החזיקו איש ביד רעהו ודיברו “השני, תיאר את המחזה: 

 .”כמאוהבים

 ”הוא כל כך נחמד“

ובניגוד למדיניות העתידית אותה אבל קץ המבצע, בנסיגות 
פרס בפני בגין, החזיר לאחור את מערכת יחסיהם. בן גוריון 

דימה את בגין, במישרין ובעקיפין, להיטלר. על נאומו הנסער 
בדיוק נאום כנאומיו של “והכואב בליל אלטלנה אמר בן גוריון: 

הדברים יחזרו על עצמם ”. היטלר. נאום היסטרי וצעקני
, גם במכתבים אישיים ששיגר למשה שרת, פעמים אחדות

ליגאל אלון ולחיים גורי או בשיחות בעל פה עם אלון ועם 
אין לי ספק מה יעשה... יחליף המפקדה של “ישראל גלילי. 

הצבא והמשטרה בבריונים שלו, וישלטו כמו שהיטלר שלט 
בגרמניה, וידכא בכוח ובאכזריות תנועת הפועלים 

באותה ’. 63–כתב ב”, ב המדינהובהרפתקאות מדיניות יחרי
כתב הביוגרף בר־זוהר. אבל ”, מאס ופרש“שנה בן גוריון, 

כעבור ארבע שנים, על סף מלחמת ששת הימים, פעל בגין 
להקמת ממשלת ליכוד לאומי. ממשלת לוי אשכול נצטיירה 

כמרוטת נוצות, מתקשה לקבל החלטה, ובגין, מתוך הרגשת 
יון להחזיר את בן גוריון, המצוקה הלאומית, ניסה לקדם רע

בעל התדמית של מנהיג נחוש, לראשות הממשלה עם הצעות 
נלוות לגבי מעמדו של אשכול. הוא נועד עם שני האישים: 
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אשכול דחה את הרעיון. בשיחה עם בן גוריון התרשם כי 
 .האריה מן העבר אינו במיטבו

י, ”בסופו של דבר אולץ אשכול, בעיקר על ידי חבריו במפא
תר על תיקו השני, משרד הביטחון, לטובת משה דיין. אבל לוו

בשלב זה, לאור הצעת בגין להחזירו לראשות הממשלה, 
שינה בן גוריון באורח טוטלי את יחסו אל האדם שכה תיעב. 
הם נהגו להיפגש, להחליף השקפות ודעות. באחת השיחות, 
שנתקיימה בביתו של טדי קולק, פרש בן גוריון בפני בגין את 

כאשר שרים חברי ’, 48–כאבו על פרשת הבכייה לדורות מ
י הכשילו, לדבריו, הצעה שלו לכבוש את ירושלים. כך ”מפא

במקביל ביקש מבגין לספר כיצד נפלה ההכרעה, שהוא ואלון 
’, 69–בהמשך, ב’. 67–הובילו, לשחרר את העיר העתיקה ב

העביר בן גוריון לבגין, שר בממשלת אשכול, עותק מאיגרת 
ודית וחמורה ששלח לגולדה מאיר נגד ראש הממשלה ס

 .שבמוקדה פרשה מודיעינית סודית

. "פרשת ולדימיר היטלר" 1980-ה נקדימון במנחם בגין ושלמ

עקב סער / נחקקה בזכרונו של בגין והוא התקשה לסלוח עליה

 לע"מ
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לאיגרת זו צירף בן גוריון מכתב אישי לבגין, בכתב ידו, ובו 
היתה תמיד מעריצה “כתב, ”, פולה שלי”. “הערות אישיות“

שלך משום מה. אני הייתי מתנגד לפעמים חריף מאוד לדרכך 
לפני המדינה ולאחר קומה, כאשר הייתי מתנגד לדרכו של 

להנהלה הציונית ניסיתי  1933–ל. כשנבחרתי ב”בוטינסקי ז’ז
לבוא בדברי איתו ונהפכנו לידידים... התנגדתי מאוד לכמה 

עמדות ופעולות שלך גם אחרי הקמת המדינה ואינני מתחרט 
ות מבלי )כל איש מסוגל לטעעל כך, כי לדעתי היה הצדק איתי 

(. אבל מבחינה אישית לא היתה לי אף פעם טינה שירגיש בכך
 -אישית נגדך וכל מה שהכרתי אותך יותר בשנים האחרונות 

 .”הוקרתי אותך יותר ופולה שלי שמחה על כך

אכן, בין בגין לרעיית ראש הממשלה היתה מערכת יחסים 
כ היחיד שחלק לה כבוד בבואה ”יוצאי דופן. הוא היה הח

סת, והיא הגיעה לשם פעמים רבות, ולא אחת היתה לכנ
”. מה אתה רוצה מבגין, הוא כל כך נחמד“לבן זוגה: ” מציקה“

במענה לבן גוריון כתב בגין, כי דבריו על יחסה של רעייתו 
נגעו לעמקי לבי. היא ידעה כי הנני מעריכה על חוכמת “אליו, 

בה צריך היה להכירה מקרוב כדי לדעת מה ר -החיים שלה 
וכאם מופלאה ורעיה נאמנה. נתתי ביטוי  -היתה חוכמתה 

להערכה זו... גם בימים בהם היחסים בינינו, בין אישה וביני, 
הצטיינו בחריפות, בניגוד, ייתכן כי גישה זו השפיעה על יחסה 

 .”המלבב אלי

דומה כי זו הפעם הראשונה שבן גוריון הוסיף את צמד 
, אך לא דייק בכותבו כי הוא בוטינסקי’ל לשמו של ז”המילים ז

יזם את המגעים עמו בלונדון, והידידות שנוצרה אז נהפכה 
 .מהר מאוד על פיה. בגין במענהו כלל לא התייחס לעניין זה

הנך מציין כי התנגדת “ולגבי יחסו אל בגין, השיב האחרון: 
( לפני הקמת המדינה ואחריה. )שלי’ עמדות ופעולות‘לכמה 

ש כי לפי הכרתך גם בימים אלה אתה הוא הנך מוסיף ומדגי
שצדקת בימים ההם. טבע אנוש הוא כך לטעון... זכותי וחובתי 
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לומר לך כי שללתי מספר עמדות שנקטת ומעשים שעשית או 
ציווית לעשות לפני חידוש עצמאותנו ואחריה. ובחושבי על 

הימים ההם הריני משוכנע גם היום כי עמדתי לגביהם היתה 
 .”קתצודקת ומוצד

של בן גוריון התכוון בגין? מתברר, כי ” עמדות ומעשים“לאילו 
היו פעמים שניסו לתווך בינו לבין בן גוריון, ומענהו היה זה: 

במשך שנים רבות נמנעתי, גם מיאנתי, להיפגש עמו, זולת “
מאשר בכנסת... שלוש סיבות הניעוני לסירובי. האחת... 

במעשים נגד תלמידיו פרשת ולדימיר היטלר. שתיים, כרוכות 
(... לא רק ’48–אלטלנה ב’, 44–בוטינסקי, הסזון ב’)של ז

( אלא גם )כנראה מצד מתווכיםפניות שהיו לא מעטות 
 ”...( לא יכלו לשנות את המצב)שגם היוהזמנות ישירות 

ח, היה מכותב בנושא ”כמסופר לעיל, חיים גורי, איש פלמ
מבן גוריון והעבירו  הזה. כשקיבל בגין את המכתב האמור

מאז קיבלתי את המכתב הזה שאלתי “לגורי, הוסיף בגין: 
תמיד את עצמי: אולי באמת דברים רבים, טרגיים ואפילו 

ל ואני היינו מכירים ”נוראים, היו נמנעים מאיתנו, לו בן גוריון ז
נוסחה דומה לסיפור הגישור ”. איש את רעהו יותר

 .ינסקיבוט’וההתכתבות בין בן גוריון וז

ואולם, אחרי פטירת בן גוריון, פנתה אוניברסיטת בן גוריון 
בנגב לבגין וביקשה לגבות ממנו עדות על יחסיו עם בן גוריון. 

”. החמיקני נא“בגין ביקש מעוזרו הנאמן, יחיאל קדישאי, 
להגיד דברים טובים אין “שאל קדישאי, ובגין השיב: ” מדוע?“

 .”לי, ודברים רעים איני רוצה לומר

ואף על פי כן, כראש ממשלה נהג בגין לעלות ביום פטירתו 
של בן גוריון לקברו, ולהספידו בצורה הנאותה ביותר. אחרי 

היא עדות להערכתו אליו כמנהיג רב ’, 67–הכל, פנייתו אליו ב
 .יכולת, ולחלקו הגדול בהקמת מדינת ישראל
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 'המרד' של ציההקונספיר - אלטלנה  חדשות  -  נושא: 8פרק  

 'אלטלנה - הקונספירציה של 'המרד

 

הקונספירציה של 'המרד -אלטלנה  ' 

אם יימצא רשע שירצה " 
אפשר  -להטיל ספק באמת 

גם לו, לרשע, להוכיח כי 
אין אמת זולת האמת" 

245)בגין,'המרד',  ) 

   ▪  ▪  ▪ 
אל פרשת הטבח באניית 

'אלטלנה', חרף הדגל הלבן 
שהתנוסס מעליה, התוודעתי 

ית אוסלו, זמן קצר לפני רצח רבין. עד אז לא בהסכמי תרמ
שמעתי על כך. ככל שהעמקתי בנושא כך נדהמתי מהקלות 

הבלתי נתפסת בה ניתן להוליך שולל, בשקר ובכחש עם 
  ?שלם

 
כ'האדם  -אינני היסטוריונית ולא חוקרת וגם לא מתיימרת

הפשוט' בשפה האורווליאנית, אני יהודיה המסרבת להשלים 
סרק ממוסדים לצרכים פוליטיים כלפי יהודים עם עלילות 

ואזרחים חפים מפשע, כאן בארץ המובטחת לאחר אלפיים 
שנות גלות כתוצאה מחורבנם של שני בתי המקדש ושואה 

  !מעוררת פלצות
 

על הטבח הפוליטי ב'אלטלנה' בחרתי ללמוד מאותם עדויות, 
מפא"ניקי -ראיות, עדים, אנשים וספרים שהממסד הציוני

עבורי זו הייתה -לם, החסיר, גנז והדיר מדפי ההיסטוריההתע
הוכחה ניצחת ונטולת ספק שהנרטיב הציוני הממוסד מסולף 

 

צילום: ] מלחמת אחים
 [צסניק פרץ
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ומשוכתב לכן יש להתייחס ל'אמת' הממוסדת בערבון מוגבל. 
עד כמה לא טעיתי באבחנתי זו קיבלתי ממפקד 'ההגנה' 

בימי  'הבלתי מוכתר' אליהו גולומב כשאיים על מנחם בגין
את הכדור   הסיזון האפלים: "לא חשוב הדבר אם אנו נירה

מנגנון התעמולה הוא בידינו ואנו  -הראשון במלחמת אחים 
נכוון את כותב ההיסטוריה: ותמיד תהיו אתם המתחילים 

יעקב מרידור במלחמת אחים" )'ארוכה הדרך לחרות', )!  
 

שנה ביקשתי כאזרחית מן השורה לשוחח  20-במשך יותר מ
בנושא 'אלטלנה' בתוכניות רדיו עם מאזינים בכל תחנות 

הרדיו במדינה 'היהודית והדמוקרטית' ותמיד נעניתי בסירוב, 
מעליבים, באין עם מי לדבר וביחס מזלזל -חרמות, ניתוקים

טרפה עליה, וכמובן ומשפיל, כאילו הייתי מישהי שדעתה נ
בתשובות בולשביקיות צפויות ואופייניות של משתפי פעולה 

תשקורתיים בהשתקת פשעיה של מפא"י המיתולוגית 
  .לדורותיה

 
לאותו יחס תקשורתי משפיל ומשתיק 'זכו' גם מאזינים 

לשוחח אודות  שביקשו בשמה של 'הדמוקרטיה' וחופש הביטוי
  .הזוועות בחטיפת ילדי תימן, המזרח והבלקן

 
 מדינת היהודים 

 
-לדעתי, יש לחקור את חלקה של התשקורת הישראלית

ממלכתית בהשתקת אזרחי ישראל מלדבר על פרשות שזעזעו 
את נפשם להם אחראים בוני הארץ ולתהות בקול רם לא על 

ם את המדינה? אלא ובעיקר על האיך הקימו השאלה: מי הקי
לנו הציונים הסוציאליסטים את המדינה שלנו? כשלמעשה הם 

 -הקימו את מקלטם בישראל במסווה של 'מדינת היהודים'
אותה גזלו מהם בכוח הזרוע ובעזרת מנגנון תעמולה 

ועד היום נוהגים בה כבשלהם בלבד -תשקורתי ?!  
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ם בשם אומרם לצורך הפרכת במאמרי זה ברצוני להביא דברי
-ימין זב-הטיעונים הכוזבים והמדוקלמים לעייפה בפי כל עוכר

שאת בפי מעלילים -וביתר -חוטם מצורע ושונא בנימין
מתוסכלים 'המזהים' 'ניצנים של פאשיזם', 'התבהמות, 

בגלל שהעם מאס - 2016התקרנפות והתחסדות' בישראל 
  .בהם ובקלפי אין להם סיכוי

 
ים לדידם, הם לא הששים אלי 'אלטלנה' עד עצם והפאשיסט

ותשאלו את  -היום הזה אילו ניתן 'התותח' הטמא בידם
עמי אילון, אבו- ,האלטליניסטים המתנשאים לריק ירון לונדון

בן כל מי שחושב וילן ושכמותם. ה'פאשיסטים' לדידם הם כמו
  .אחרת מהם ותומך בימין ובבנימין

 
במילים אחרות, קיימים בקרבנו אנשים, שפויים וערכיים 

בעיניהם, שאין להם שום בעיה שוב לקדש את התותח הטמא 
לבן במטרה לקדש את -ושוב לרצוח יהודים כנועים נושאי דגל

גוריון -כפי שנהג מורם ורבם דוד בן -שלטונם היחיד
שאת גם להצדיק את הטבח? שלא נדע -' וביתרב'אלטלנה

  !'מכאלה 'אחים
 

ובצביעותם המפורסמת, אותם מקדשי תותחים טמאים, 
אתרוגים מושחתים, עלילות ו'שמפניות' מזדעזעים מאנשים 
שלדעתם רצח רבין היה עונש מוצדק על חלקו מרצון ברצח 

  !'באלטלנה'? צביעותם אומנותם
 

 בכוח הזרוע 
 

ספק כי ההפגזה ב'אלטלנה' נועדה לרצוח: "זו אז למען הסר 
הייתה הפגזה כדי לפגוע ולא להטיל פחד בלבבות אנשי 

האונייה, כפי שניסו להסביר שנים רבות לאחר מכן" )רבין, 
568'פנקס שרות' עמ'  )!  
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הזרוע -דרך אגב, הגירוש המושחת מיש"ע והטרנספר בכוח
 2, 'אלטלנה' הינו לדידי-המכונה באורווליאנית:'הינתקות' 

  !בשם 'השלום הקדוש' לשם שינוי
 

דם 'המרד' ומה היה המניע-כיצד נולדה עלילת ?  
 

כזכור האשימה הנהגת מפא"י את הנהגת אצ"ל בהביאה לכאן 
את אניית הנשק 'אלטלנה' ללא ידיעתה ובמטרה "למרוד 

במלכות" ולהשתלט בכוח הזרוע והנשק על השלטון )בדיוק 
א"י!( הבה ניווכח האמנם? או להד"ם! פי שיטותיה של מפ-על

והרי הראיות: את אניית 'אלטלנה' קנה 'הכל יכול' אברהם 
הכט' -. קדמה ל'אלטלנה' האונייה 'בן1947סטבסקי בקיץ 
ידי הבריטים-שהוחרמה על .  

 
לב למפקד 'אלטלנה' בחו"ל אליהו לנקין האדיר, -במכתב קורע

ביות ואיומים דיווח בגין על חוסר נשק כתוצאה מהתקפות ער
בטבח. עוד ציין בגין במכתבו שאסור לסמוך על הנשק של 

  .'ההגנה' שגם לה היה חסר
 

נפש לקראת -אודות ההתגייסות ההירואית למשימה בחירוף
גיוס הכספים לקניית הנשק באירופה ועל מסע התלאות 

חובה לקרוא את ספרו -שעברו גיבורי העוז והתהילה מאצ"ל
לבכות ולפעום  -מפקד 'אלטלנה'"של לנקין "סיפורו של 

מתחילתו ועד סופו. בכל מדינה מתוקנת הגיבורים הללו היו 
רק לא במדינת הציונים?! רכישת הנשק -נישאים על כפיים

נועדה למען שחרורה של ירושלים וגירוש הכובשים האנגלים 
פי חוקי 'הספר -שמנעו מניצולי שואה להגיע אל חופי הארץ על

י נירנברג הנאצייםהזהים לחוק -הלבן' !  
BU>  

  שלום בית
 

 כוונה אמיתית 
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-על כן חוזר ומציין בגין שוב ושוב בספרו 'המרד' שנכתב בדם

לבו בנוגע לעלילת-הדם: "עלינו אפוא, לחזור ולשנן: 
הזמנית ידעה על אניית הנשק, החותרת - בניגוד  הממשלה

לחופי הארץ. והממשלה היא  -שאיחרה לבוא   להוראתנו
שהחליטה להביא את 'אלטלנה' בתקופת ההפוגה. אחרת 

  !!"'אלטלינה' לא הייתה באה
 

חשוב לזכור כשה'אלטלנה' הגיעה לחופי הארץ, למעט 
בירושלים, חברי האצ"ל פורקו וגויסו לצבא ועמדו תחת פיקוד 

עדות נוספת לכך שהנשק נועד לצבא בהנהגת המטה הכללי. 
המטה הכללי, ולא למחתרת שכבר לא קיימת, למעט חברי 

  .אצ"ל בירושלים הלא משוחררת
 

ישראל גלילי מודיע לבגין כי:"משרד הביטחון מקבל את 
מהנשק של 'אלטלינה' יופרש  20%הצעתנו ביחס לירושלים. 

לניסוח ההודעה. ויועבר לירושלים. שמחנו מאוד, ולא שמנו לב 
רק אחרי תום הפרשה, התברר לנו מה הייתה הכוונה 

האמיתית ב"הסכמה" זו...כל הצעותינו נדחו. עבר יום ועבר 
לילה. 'אלטלינה' חותרת לפי הוראת הממשלה הזמנית, לחופי 

הארץ, לכפר ויתקין. אנו מוסיפים לדון עם אנשי משרד 
ה. אנו הביטחון על הורדת הנשק. אנו מבקשים מהם עזר

מזמינים אותם לפקח על הפריקה. אולם גלילי מודיענו, כי 
לאחר שאין הסכמה בינינו ביחס לחלוקת הנשק, הם לא יעזרו 

לנו בפריקתו ובהורדתו. וכך אמר לי גלילי בשם משרד 
  .'הביטחון: 'אנו מושכים את ידינו מכל עזרה בהורדת הנשק

 
" הזאת.  חובה לרשום היטב ממש מילה במילה את ההודעה

היא מהווה את המפנה בעניין 'אלטלינה'. היא מגלמת את 
המזימה, את הרמיה, את הצביעות. היא מגלה את הקשר 

-ידי מחתרת נגד ממשלה, כי אם על-הנפשע, שנעשה לא על
244-245ידי ממשלה במחתרת" )'המרד',  )! 
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באותם ימים קשים היה האצ"ל בשיא השפעתו החיובית על 

חי ישראל ברובם הוקסמו מאצילותו של הישוב העברי. אזר
בגין "הפאשיסט" )שהיה מכונה בפי בןגוריון:"טיפוס 

היטלריסטי מובהק" ותשאלו את הסופר חיים גורי!( שכבש 
בצדקת דרכו את מעריציו. ויחר אפו של 'המלך' הבלתי 

מעורער דוד בןגוריון שלא היסס בשנאתו הגלויה לבגין, לאחר 
ליו את התותח הטמא בתקווה צלב הסיזון, לקדש ע-מסע

  .לחסלו פיזית
 

 יורים ביהודים 
 

וכדי להצדיק פשע נורא כזה, רצח של ראש אופוזיציה? רצח 
שיתקבל 'בהבנה' ע"י עם ישראל נדרש בןגוריון לעלילה 

'טובה', 'משכנעת' ו'מוצדקת' שתשחיר ותשניא את בגין ואצ"ל 
 על כל המדינה )בדיוק כפי שנעשה בדורנו לנתניהו

והמתנחלים לקראת פשע אוסלו!( כך נולדה הקונספירציה של 
  !'המרד' כך נולדה עלילת הדם

 
ולראייה: "בן גוריון רצה לחסל את 'אלטלנה' בגלל סיבה אחת: 

הוא רצה שאנשי האצ"ל יופיעו כמורדים במלכות, שכן 
בתקופה ההיא היה האצ"ל בשיא השפעתו. גם בעניין זה היה 

י" )מראשי מפא"י,אליעזר לבנה, 'מעריב' לו חישוב מדיני פנימ
28/6/66)!  

 
המטרה הייתה ברורה כשמש, חיסולו הפיזי של בגין, כפי 

מי שפיקד  על כוח של הפלמ"ח  שמתאר זאת גם יצחק רבין
טה: "...אני מגיע בהפצצת 'אלטלנה' והיה 'שלם' עם ההחל

למסקנה שאין מנוס מהרחקת חוליות האצ"ל מקרבת הבניין. 
עמוס חורב ואני עולים לגג הבניין ומשליכים רימונים לעבר 

החוליות הפרושות על החוף. האש השתתקה. לאנשי האצ"ל 
ידי אחת מחוליות -היו נפגעים. דגל לבן הונף על
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פגעים ונהרגים האצ"ל.....יהודים יורים ביהודים...יהודים נ
-מכדוריהם של יהודים אחרים...אך לבי שלם עם החלטת בן
גוריון...מודיעים לי כי הוחלט להפגיז את האונייה בתותח. 

תותח זה התפרסם לאחר מכן בכינויו:'התותח הקדוש'...תותח 
 -מיושן, ללא כוונות, עם סיכויים אפסיים לפגוע באונייה שבים

לטילרייה המודרנית של צה"ל ואיזה פגיעה מדויקת. אפילו הא
לא הייתה מתביישת היום בהישג כזה...אנשי האצ"ל שעל 
החוף נתקפים היסטריה צווחים: 'בגין על האונייה! בגין על 

  .....'!האונייה! הצילו את בגין
 

אש תופת, בעוצמה בלתי רגילה מכל כלי הנשק, נפתחה ...."
ההגנה" לעבר האונייה, משקעי השנאה של אנשי הפלמ"ח ו"

כלפי האירגונים ומנהיגם מצאו ביטויים בעוצמת האש... הדייה 
של הפרשה עוד יהדהדו בחלל עולמנו... נכונים לקדש את 
'התותח הקדוש' או את 'אלטלנה'. אני הייתי שם" )קטעים 

567 - 569מ'פנקס שרות' עמ'  )!!!  
 

מי שפיקד על מסע צלב הסיזון שמעון אבידן חבר מפ"ם הודה 
אני מצטער שלא תפסנו " :בפני ההיסטוריון ד"ר אורי מילשטיין

  !והרגנו את בגין". כזו שנאה חולנית? רק השמאל יכול
 

 עד יום מותי 
 

בספרו 'דרך גבר' כותב הסופר יגאל מוסיזון:"....עדיין בוערת 
פת הסיזון. ייתכן שאומר לאלה ששלחו אותי בעצמותיי חר

להסגיר לוחמים לידי האנגלים כי אני ממנה עצמי שופט 
  ."עליהם

 
  !הם יורים גם בפצועים

 
במסיבת יום העצמאות בשגרירות ישראל בוושינגטון התרברב 

שגריר ישראל יצחק רבין בפני מארחיו והתפאר בתרומתו 
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נייה, ודפקנו אותם לטבח ב'אלטלנה': "דפקנו אותם על האו
  ."שוחים במים

 
בסרטה של הבמאית אילנה צור 'אלטלנה' התראיין בין היתר 

עד ראייה לחבריו שירו לוחם הפלמ"ח אורי ירום שהודה שהיה 
על אנשי 'אלטלנה' שקפצו למים ונורו מתוך שנאת תהומית 

ואמר: "לעולם לא אשכח את המראות שילוו אותי עד יום 
ם מורדים אחד אחד אבל ההפגזה אינה מותי". "...הפצועי

נפסקת...יריות לתוך המים בנמלטים, בפצועים. בחור אמריקני 
אחד מפליט: "אל אלוהים היפנים לא עשו לי דבר כזה" 

250)'המרד'  )!  
 

  !הם יורים גם בניצולי שואה
 

כאמור, על ה'אלטלנה' שהו גם ניצולי שואה שנמלטו מציפורני 
 -עו לחוף מבטחים בארץ המובטחת הנאצים והאמינו כי הגי

עד שנתקלו בתותח הטמא. ניצול השואה רפאל קירש הי"ד 
אומנם ניצל גם מרוצחי 'אלטלנה' אך נהרג בקרבות בנגב. 

קירש מתאר בשירו המופלא את קונספירציית 'המרד' ואצילות 
מרגש עד דמעות -הנפש של קורבנות 'אלטלנה' :  

 
" ם בעדךאנחנו יצאנו לדרך/ לסבול וללחו /  

 
  /הבאנו את רוח המרד/ אניית נשק לשחרורך

 
  /שנים ארוכות באירופה/ עמלנו ללא הפוגה

 
עמלנו 'אלטלנה'/ לעולם לא נשכח-את פרי !/  

 
  /על אחים חיילים חלמנו/ אך נתקלנו באש התותח

 
  /ואף כי 'אלטלנה' נטבעה/ זיקפו ראשיכם חיילים
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  " /!לארץ ישראל השלמה/ לעד נשאר נאמנים

 
  ?היכן ישנם עוד לוחמים מופלאים כלוחמי האצ"ל והלח"י

 
היש עם בעמים שזכה ללוחמים אדירים ואצילי נפש מתעלים 

  !שכאלה? קשה להאמין
 

 לא לשנוא 
 

אפרופו, מורשת השנאה, את הקטע הבא לא תשמעו בשום 
תוכנית רדיו וטלוויזיה וגם לא באוניברסיטאות, הרצאות ובפי 

מגויסים וחוקרים מטעם. אבל לדעתי, חייבים היסטוריונים 
ללמוד וללמד בכל בתי הספר ובכניסה לכנסת אודות השנאה 

ולו  -צדדית שלצערי עודנה אקטואלית להדהים גם בימינו-החד
רק מבחינה עובדתית ש 'מי שאינו לומד מהעבר נידון לחיותו 

  !(מחדש" )סנטיאנה
 

ום לשלמות צדדית היא אי-לתשומת לב כולנו: "שנאה חד
האומה. שנאה הדדית מביאה למלחמת אחים. ואנחנו לא 

נדהמנו.  -שנאנו. כל פעם שראינו את גילויי השנאה אלינו 
ולא העלינו על  -אחים כזו? שאלנו את נפשנו-התיתכן שנאת

הדעת, כי "שם" נאמר שאין אנו אחים...גם בימי הרדיפות 
אלא לזכור, כי  הנוראות )בסיזון( קראנו לנוער שלנו לא לשנוא,

עוד נעמוד בחזית אחת עם אחינו המוטעים נגד אויב משותף. 
לא ייפלא אפוא, כי בבוא היום לא היסס צד אחד לירות בנו 
ולירות אפילו בפצועינו, ואילו הצד השני, ידו לא התרוממה 

189-אפילו להפנות ולהפעיל נשק נגד ...אח" )בגין, 'המרד', 
190)!  

 
צחניים שכלה 'אחים'? זו שיא ההתעלות ר-חינם-לכנות שונאי

וגדלות הנפש! טוב שבגין מנע מלחמת אזרחים -הנפשית
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  .והוביל לגירושם של הבריטים וללידתה של מדינת היהודים
 

אך כשאני רואה ושומעת כיצד יורשיו וחסידיו המסיתים של 
חינם ממאירה כלפי המחנה -בןגוריון ממשיכים באותה שנאת

וששני שבגין טעה בכך שמנע מנרצחי ח -הלאומי ומנהיגם
'אלטלנה' להשיב מלחמה שערה ברוצחיהם האכזריים כדי 

  !ללמדם לקח לכל החיים
 

לדעתי אילו נהג כך בגין הטרנספר ביהודי יש"ע לא היה 
מתרחש, גם אוסלו לא היה בא לעולם!! קראתי באחד 

שמעון  ,ממאמריו של ההיסטוריון שלמה נקדימון, כשבן גוריון
וחברי מפא"י  נוספים ולזים הקשיבו לנאומו הקורע של  פרס

בוכים: 'לא למלחמת אחים'! הם פרצו בצחוק -בגין שקרא בקול
לגלגני כאחרוני אויבי ישראל )ההשוואה לאויבי ישראל, זה 

  !(אני, לא נקדימון
 

 הדורות הבאים 
 

ובתגובה לצחוק השטני הזה אמר גדול מנהיגי ישראל 
נפש אופיינית ונדירה: "ישנן דמעות אשר כל גבר -באצילות

מוטב שאחד יתן דמעות על תועבה  -רשאי להתגאות בהם 
  !"שנעשתה בישראל מאשר רבים רבים יבכו על תוצאותיה

 
" רק איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא"? ניתן לומר אך ו

  !!! על מנחם בגין
 

ולסיום, עלינו לזכור להזכיר ולשנן, כל עוד נמשכת מורשת 
השנאה של השמאל בישראל שמעולם אינו עורך חשבון נפש 

ואינו מפיק לקחים מניסיון העבר למען עתיד ילדינו והדורות 
הבאים, עלינו להמשיך ולחדד בפניהם את ההבדל המהותי 

ת העם והמולדת היו בראש והעובדתי בין אצ"ל ולח"י שטוב
סדר עדיפויותיהם ומנעו מלחמת אזרחים ותמיד תמיד נלחמו 
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  !אך ורק באויבי ישראל
 

לעומת 'ההגנה' והפלמ"ח שטובת המפלגה והשררה היו 
בראש סדר עדיפויותיהם ונלחמו תחילה ביהודים שדעותיהם 

פי מורשתם לקדש עליהם -הייתה שונה והם לא היססו על
ת ו'שמפניות' ובכל האמצעים להגיע למטרה תותחים, עלילו

  !הסופית: שלטון יחיד בכל מחיר
 

  !ובמילים אחרות: חורבן המדינה ולא המפלגה
 

ולראייה: "אנחנו לא היינו פלמ"חניקים מותקים שכותבים 
שירים וגונבים מהלול.אנחנו היינו חוראנים והייתה לנו 

ערבים גם  בשביל המורשת היינו מוכנים להרוג לא רק-מורשת
  .('יהודים אם צריך" )יורם קניוק 'נבלות

 
ועכשיו כווווולם יודעים שב'אלטלנה' היה 'צריך' להרוג את 

דם 'המרד' כדי -ולצורך זה נדרשה קונספירציה ועלילת -בגין
בדיוק כמו שבאוסלו היה 'צריך' לסכל  -לסכל את נצחונו בקלפי

לעלילות סרק את נצחונו של ביבי בסקרים ובקלפי לכן נדרשו 
סרק של 'השמפניה' ולקונספירציה מבויימת של רצח רבין = 

  !!ותודה לאל שהשופטים שבשמיים חשבו אחרת
 

 ?האם מה שהיה הוא שיהיה
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 מלחמות אחים לא מתוכננות חדשות  -  נושא: 9פרק  
 מלחמות אחים אינן מתוכננות - הן פורצות
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