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 הקדמה 11

 פרק ראשון: ירושלים פין המרכז־המםחרי למזימות או״ם
 א. בירה בדד יושבת - מאין יבוא עזרה? 15

 1: ירושלים - פורעים בתוכה וסביב לה * ייחודה של ירושלים בתש״ח 15 * בצל ההנהגה
 17 * הכוחות שקמו על ירושלים 19 * הרובע־היהודי - עיר־נצורה בתוך עיר־בדד 22 *
 מארבע רוחות - מבודדים, סמוכים ונראים 27 * אזלת יד 30 * 2: חולשת העיר המוחזקת
 * גזרת חכ״ט בנובמבר ואימת חנצרות 34 * תמיכח בבינאום - כנגד תכנית־ברנדוט־א׳ 37 *
 נגד פרח, נגד בינאום, נגד סיפוח... 39 * מהפך בעמדת הממשלה: "שלטון צח״ל בשטח

 המוחזק של ירושלים" 41 * "מתווכים", "משקיפים" ומובלעות של האו״ם 42
 ב. שמירה־על־הקיים או שחרור העיר? 45

 1: ה״הגנוד׳ בירושלים - צבא־בדרך... * מפקד חדש ל׳׳עציוני" 45 * לא עוד "מאורעות",
 זו מלחמח! 51 * אםסרטגיח בצל הבינאום והבריטים 53 * "הראל" על־יד "עציוני"; הש״י
 בתוכה 56 * "הוראות נוהג לגבי חפורשים" 59 * פלמ״ח־״הראל" ולח״י־ירושלים מתכננים
 הפיכה... 61 * 2: לוחמי חרות ירושלים - חלוצים לפני המחנה * אסטרטגיה חדשה
 לירושלים 63 * לח״י נלחם עדיין נגד חבריטים 65 * לח״י־ירושלים בחזית הערבית 67 *
 בצפון־מערב ירושלים 70 * במזרח ירושלים ובדרומה 72 * התקפה על מפקדת הנג׳אדה

 בבית־טאנוס 74 * ירושלים פתחה דלתיה 76

 פרק שני: ימי נחשון
 א. דיר־מוחםין - הקםטל - דיר־יםין 79

 1: נוכח אםונות־אדר - שיתוח בין־ארגוני: האצ״ל-לח״י * קמה חטיבת "נחשון"; קרבות
 בגזרת הקסטל-מוצא 79 * נכשל שיתוף־הפעולה בין לח״י לפיקוד ה״הגנה" בירושלים 80 *
 דיר־מוחסין נכבש וננטש; מוצא-ארזה במצב קריטי 82 * מאמץ־איחוד בין האצ״ל ולח״י
 בירושלים 84 * תאום עם ה״הגנה" 86 * דיר־יםין - משרץ אויבים 87 * הערבים תוקפים
 את גזרת הקסטל; הכוח היהודי נסוג 91 * 2: הכפר דיר־יםין נכבש; הפולמוס מתחיל *
 משוריין־הרמקול נתקע: "כוח ב" משלים משימתו 92 * "כוח ג״ נכשל; "כוח א" נתקל
 בקשיים 95 * חלק ה״הגנה" ופלמ״ח בקרב דיר־יסץ 97 * "בית־המוכתר" נכבש: הקרב תם
 98 * 3: דיר־יפין נמפר ל״הגנדד * נוטשים, שבויים והרוגים 100 * תקרית בהעברת הכפר

 102 * סיכום הקרב 104
 ב. הדהודי ״דיר־יםיך 106

 1: הסתה, התנצלות, איום * הסברה נגד השמצה 106 * ביקורת ושיפוי 109 * עדותו של
 איש ה׳׳הגנה" שחושתל בשורות לח״י 112 * התנצלות בפני "בעל־הבית" מעבר־הירדן 114 *
 בלח״י: ויכוח חריף בץ גרא ואלדד 116 * "בומרנג" ערבי 117 * הנציב־העליון מאיים 119
 * 2: בין ׳׳נחשוך לקרבות עמק אילון * ספיחי כיבוש הקסטל ודיר־יםין 120 * ההתקפה על
 שיירת־הדסה - "נקמה ערבית" או בריטית? 123 * "חראל" - מבצע וגם חטיבח חדשח 126

 * "הראל" הופסק, "יבוסי" מתחיל 127 * דם רב בעמק אילון 131

 פרק שלישי: לא חברו לח יחדיו
 א. העיר לא הובקעה 135

 1: ׳׳יולשיך׳ כאן, ״שפיפון״ שם * לקראת הזדמנות היסטורית 135 * "שפיפון" נתקע
 ב׳׳הפסקת־אש" 137 * שלוש שינים ל״קלשוך 140 * 2: לח״י עולים על החומות * לכבוש
 את העיר־העתיקח! 142 * כיבוש מתחם נוטרדם 145 * כוח ה״הגנה" מגיע באיחור 149 *
 לח״י מאשים את הממ״ז; שאלתיאל מתגונן ומשמיץ 150 * 3: הזדמנות נוספת לכיבוש



 העיר־העתיקה * התקפה על מגדל־דוד: הר־ציון נכבש 153 * שער־ציון נפרץ - וחזר
 ונחסם 156 * 4: צבאות ערב תוקפים את ירושלים מצפון ומדרום * "הלגיון הערבי" מגיע
 לירושלים 158 * גם מצרים ותימנים עלו על ירושלים 161 * 5: חורבן הרובע־היהודי *
 בין "שפיפון" לכניסת ה״לגיון" 163 * "הלגיון הערבי" מפגיז ותוקף 166 * ימיו האחרונים
 של הרובע 169 * הנפילה - שבועיים לעצמאות ישראל 172 * מדוע לא נפרץ המצור?

 מדוע לא נכבשה העיר־העתיקה? 174
 כ. הפוגה ירושלמית מתוסבכת 176

 המתים להפוגה 176 * ה״הגנה" והאצ״ל בירושלים לקראת תום ההפוגה 177 * לח״י ירושלים
- כוחות מעסים 181 * לח״י ב״דרך בורמה" 183 * לח״י ירושלים - השתלבות זמנית 185

ת ירושלים מו ל חו : מו  פרק רביעי
 א. העולים בהר 187

 1: ״עציוני״ מתכנן את ״שחרור ירושלים״ * הכיוון: מערב... 187 * לח״י מתפתה ל״תכנית
 המערבית" 188 * האצ׳׳ל מתפתה גם הוא 193 * 2: טרגיקומדיה או מבצע־שולל? *
 באישור בן־גוריון 195 * מכשילים מבית הממ״ז 197 * "מבצע קדם" ומגבלותיו 199 *
 שאלתיאל יוצא לכבוש את מגדל־דוד 201 * האצ׳׳ל חודר וחוזר 202 * לח״י - אכזבת

 ה׳׳קונוס" 204
 כ. דוד נכשל; גם משה לא יושיע 208

 1: חודשיים בירושלים, כץ י״כ לי״ג * מה הביא להפסקת "מבצע קדם"? 208 * משה דיין
 מחליף את שאלתיאל 212 * "לגיונות" בציון 215 * כשלון בין החווה לארמון 216 * 2: כצל
 הההחמצה הגדולה * על ירושלים ידו גורל 220 * האצ״ל ולח״י בירושלים על פרשת דרכים

 223 * הבט אסטרטגי חדש של לח״י ירושלים 225 * מכתבו של מאיר אל גרא 230

 פרק חמישי: ״מבצע דני״ - מ״לודר״ ל״מיקי״
 א. לקראת מתקפה נרחבת 233

 1: כין נחל איילון לעמק איילון * בקעת אונו - תחום אסטרטגי בין ירושלים ותל־אביב 233
 * לוד ורמלה - ערי צומת 234 * בן־שמן במצור 237 * התקפות־מחטף: גזר, סרפנד,
 יהודיה, כפר־ענא; ו...ראש־העץ 239 * 2: חזית מרכזית: לוד ורמלה, גם רמאללה ולטרון
 * תכנון במשברי הפוגה - מ״לודר" ל״לרלר" 241 * שסע בין צמרת־הפיקוד לשר־הבטחץ

 243 * מ״לרלר" ל׳׳דני" 245 * האויב העיקרי: "הלגיון הערבי" 247
 ב. השגי ״דני׳׳ בבקעת אונו 249

 1: זרועות ״דני״ תוקפות - כדרום ובצפון * "יפתח" ו׳׳קריתי" פותחות במערכה 249 *
 הזרוע הצפונית - בפיקוד חטיבה 8 251 * כיבושים ראשונים בגזרה הצפונית 253 * יהודיה
 שוב בידים יהודיות, גם נמל־התעופה לוד 256 * גדוד 82 יוצא לכבוש את דיר־טריף ובית־
 נבאלה 258 * גדוד הפשיטה בדיר־טריף 262 * פלוגה א/81 במשלטי בית־נבאלה 265 * גדוד
* p 27782 חוזר לדיר־טריף 272 * 2: יומו הגדול של ״הקומנדו״ * מפקדי ״יפתח" בבךש 
 ״טור השריון" של גדוד הפשיטה מגיע - באיחור 279 * ״הקומנדו" פורץ ללוד 283 * כיבוש
 לוד - ״יפתח" בפנים 287 * 3: היום השלישי: יום הדין לפורעים * גם רמלה נכנעת 290

 * ערביי לוד מתקוממים 292 * ״לוד יוצאת לגלות" 294 * עידוד היציאה מרמלה 297
 ג. אכזבת ״מיקי׳׳: לא רמאללה; גם לא לטרון 299

 1: נקודות־מוקד: קולא ואל־בורג׳ * שלב־בינים; הפיקוד בדילמה 299 * הצלחות ל״מיקי":
 סלבית, אל־בורג׳ וביר־מעין 301 * חטיבת השריון חחרת לקולא 303 * 2: זריחה כץ צרעה
 ואשתאול; ליקוי בעמק אילון * "הראל" בהרטוב, "יפתח" בשילתא, ״קריתי" בראס־דליה 306
 * נםיון למחטף בעמק־אילון 309 * מצודת לטרון לא נכבשה 311 * בעיות ב׳׳מבצע דני" 313

 * מאזן "דני" - מסקנות וסיכומים 315
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ה מ ד ק  ה

 החיונית והמסוכנת מכל חזיתות המלחמה בתש״ח היתה חזית המרכז, שבין תל־אביב לעיר הבירה.
 העיר ירושלים היוותה מוקד למלחמת העצמאות מראשיתה בכסלו תש״ח, כשם שהיוותה את ערש
 הגופים הבטחוניים שקרבו את שחרורה של ארץ־ישראל היהודית מעול זרים - בריטים וערבים.
 בירושלים קמה בחורף תר״ף ההתארגנות הראשונה (בהנהגתו של זאב ז׳בוטינסקי, ובהשתתפותם של
 אליהו גולומב וגיסו דב הוז, רחל ינאית, משה סמילנסקי ופינחס רוטנברג) להגנה מפני התפרעויות
 ערביות לאומניות מאורגנות. כאן חלה ההתפלגות הראשונה במסגרת היהודית המזויינת, בין ה״הגנה״
 ההסתדרותית ל״הגנה הלאומית״; וכאן התעורר בתרצ״ז המשבר ב״הגנה הלאומית״ שהביא להקמת

 הארגון הצבאי הלאומי במהדורתו הראשונה.
 ירושלים זו, בירת ישראל מדורי דורות, היוותה את המוקד למעורבותם של גורמים שונים ומשונים,
 נוצריים ומוסלמיים, אימפריאליסטים וסתם אנטישמים ואנטי־ציונים. וכך, עם התעצמות המלחמה
 בשלטון הזר והופעת הסימנים הראשונים להחלטה הבריטית על הסתלקות מארץ־ישראל, לקראת
 תש״ח, הלך והתברר כי לעיר זו מייעדים עתיד ״בינלאומי״. מעורבות זו, אף שלא הורכבו לה שיניים,
 הביאה לכך שהעיר הפכה למוקד המלחמה לעצמאות ישראל. מיקוד זה מתבלט בעובדה
 ש־ 40% מתוך יותר מארבעת אלפי הלוחמים שנפלו במלחמת־העצמאות נפלו במערכה על ירושלים

 והדרך אליה, ורבע מאלפיים האזרחים היהודים שנהרגו במלחמה זו נפלו בירושלים.
 יחד עם זה ראוי לזכור כי בגלל המעורבות היתרה של גורמים זרים ובינלאומיים היוותה
 העיר ירושלים, והישובים באזור ההר המרכזי, את נקודת־התורפה היהודית במלחמת העצמאות.
 עמדתה של ההנהגה המדינית והבטחונית ביחסה אל העיר שבשמה, ציון, נושאת את מהות
 תנועת התחיה של ישראל בדורות האחרונים - מסובכת ותמוהה יותר מכפי שנהוג לחשוב. יחס זה היה
 נחלתן של כל המפלגות היהודיות - להוציא את התנועה הלאומית על שני ארגוניה הלוחמים

 העצמאיים.
 ספר זה, השני במחקר על לח״י במלחמת העצמאות, מתמקד במעורבותם הדינמית של לוחמי חרות
 ישראל בקרב על ירושלים בתוך אווירת חוסר־האונים שאפפה את ההנהגה הישובית המרכזית
 והמקומית. בתקופה זו הוחלף המפקד הצבאי של ירושלים היהודית שוב ושוב(דוד שאלתיאל החליף
 את ישראל עמיר, שנשלח לפקד על חיל־האוויר... ומשה דיין הכריזמתי החליף את שאלתיאל, שנתמנה
 ל״מפקח כללי של הצבא״...) - חילופין שלא הביאו שינוי־של־ממש בגורלה של ירושלים, שלא

 נגאלה אלא לאחר בכיית־דמים שנמשכה תשע־עשרה שנה.
 טראומת יחסי־הפנים בירושלים שמלפני אלפיים שנה, שהביאו למלחמת־אחים בתוך המצור
 ולחורבן בית־המקדש השני ולאבדן העצמאות המדינית עד לשנת תש״ח, הוסיפה למועקה שריחפה על
 העיר בשל המזימות הנוצריות והמוסלמיות. גם ״מבצע נחשון״ של ה״הגנה״ ו״מבצע אחדות־לוחמת״
 של האצ״ל ולח״י בדיר־יסין - לאחר המכות הגדולות שנחתו על יהודי ירושלים בימי אדר תש״ח
 (״אידי מארס״) - יוזמות שאמורות היו לפוגג את הדכדוך, טבעו במערבולת של השמצה פנימית,
 תחליף מודרני למלחמת־אחים. על כך ועל הסכנה שארבה לירושלים גם ממערב - עם כיבוש הקסטל
 ומוצא בידי הכנופיות של עבד־אל־קדר חוסיני, שרק נפילתו של מפקדם וחסימת דרכם לעורף הערבי

 על־ידי כיבוש דיר־יסין מנעו שואה לירושלים - נרחיב את הדיבור.
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 ההתקפות על הדרכים לירושלים וממנה שהתעצמו בשלהי אדר-מארס, והמצור שהלך והתהדק
 לקראת הפינוי הבריטי ופלישת צבאות ערב, הביאו למערכות־קרב מרות ועקובות מדם שמחירן במשך
 חודשיים - החל מ״מבצע נחשון״ ועד להפוגה הראשונה - היה נורא: 1,200 לוחמים ואזרחים, ומספר

 כפול של פצועים.
 אם את המערכה על הדרכים לירושלים נשאו על בשרם בעיקר לוחמי פלמ״ח־הראל, הרי בקרבות
 על שכונות ירושלים ובנםיונות ההבקעה של חומות העיר־העתיקה בלט חלקם של מחלקות לח״י
 והאצ״ל, שפעלו במסגרות עצמאיות, תוך תאום כזה או אחר, עד להפוגה השניה. על הגורמים שהביאו
 לחוסר־האונים של מטה־המחוז הירושלמי נתעכב תוך כדי סקירת ההתרחשויות במלחמה הקשה

 והנוראה על עיר זו מאז מלחמת הקנאים ברומאים.
 ירושלים זו, הדוויה והלוחמת, היא הציר המרכזי של עבודת־מחקר מקיפה על לוחמי חרות ישראל
 בשלב השני של מלחמת התקומה - לאחר מלחמת השחרור נגד הבריטים, עם הסתלקותו של השליט

 הזר מארץ־ישראל ומהמזרח־הקרוב בכלל.
 הקשר בין המעורבויות המדיניות, והחששות מפניהן, לבין מלחמת־הדמים על ירושלים ולמענה -
 בלט בקרבות ״עשרת־הימים״ שלאחר ההפוגה הראשונה, כאשר ״מבצע דני״ במרחב לוד-לטרון נותק

 במכוון מלחימתה של ירושלים נגד אותו אויב: ״הלגיון הערבי״ העבר־ירדני בפיקוד בריטי.
 אך מובן כי נתעכב ונתמקד על חלקם של לוחמי חרות ישראל שמחוץ לירושלים - שהיוו גורם
 דומיננטי בין לוחמי חטיבה 8 של צה״ל - ב״מבצע דני״, שהיה המבצע הרב־חטיבתי הגדול והראשון

 של צה״ל במלחמת העצמאות.
 המזימה לבינאום ירושלים ולקיצוץ בגבולות מדינת ישראל - שהלכו והתהוו במלחמת דמים
 באמצעות הרוזן ברנדוט - הושמה־לאל עם הריגתו של ״המתווך״, ועם האופנסיבה הגדולה נגד
 המצרים ב״מבצע יואב״, שנפתחה שבועות אחדים לאחר מכן ונסתיימה ב״מבצע חורב״. גם במבצעים

 אלה נטלו לוחמי חרות ישראל שבחטיבת השריון והפשיטה חלק ראוי לציון.

 ההתנקשות הקטלנית בברנדוט נתנה בידי דוד בן־גוריון את ההזדמנות לחסל בכוח הזרוע את
 הפעילות הנפרדת של האצ״ל ולח״י בירושלים, שעדיין לא היתה אז חלק בלתי־נפרד ממדינת ישראל.
 ובה־בשעה שלוחמי חרות ישראל שבצה׳׳ל נותנים את כל מאודם בגדודי הפשיטה והשריון של חטיבה
 8, בחוד החץ של ההסתערות על מצודות האויב ברצועת הניתוק, בעליה על באר־שבע ולהר־חברון,
 ובפשיטה ארוכת הממדים אל מערב הנגב ומרחבי סיני - נרדפו חבריהם והושלכו לבתי־הכלא בשיך־
 מונים ובג׳למי, ובמצודות יפו ועכו. עם הוצאתה של תנועתם, לח״י, אל ״מחוץ־לחוק״ הפך מעמדם
 המשפטי של לוחמי חרות ישראל שבשורות חטיבה 8 לחייבי עונש כל עוד לא הודיעו על התנערותם

 מתנועת ״לוחמי חרות ישראל״ ו/או ״חזית־המולדת״...
 הטרגיקומדיה המשפטית בהעמדתם של שנים מראשי לח״י, נתן ילין־מור ומתתיהו שמואלביץ,
 לדין צבאי - והירידה־מהםולם על־ידי ״חנינה כללית״ - לא הוסיפו מוטיבציה להנהגת מדינת ישראל
 ולצבאה. מהלכים אלה של השלטון, והמשבר האידיאולוגי בהנהגת לח״י, עם הסתלקות האויב
 הבריטי, האמפריאליסטי, הובילו תוך זמן קצר להתחםלותה העצמית של התנועה שנשאה את דגל

 המלחמה בשלטון הזר עד רדתו.

 המקורות מהם שאבנו את המידע פורטו ורוכזו בשלהי הספר: דברים אלה אמורים, בעיקר, לגבי
 המקורות שהופיעו בדפוס. המקורות למסמכים בני התקופה אותם ציטטנו, ושלא הופיעו בדפוס, לא
 צויינו - שכן בראשית מחקרנו עדיין היו המקורות חסויים, ולא ניתן היה לציין את המקור: אך מן
 הראוי לציין כאן כי מרבית המסמכים מקורם בארכיון צה״ל: וחלקם האחר במכון ז׳בוטינסקי ובבית־
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 יאיר ומאוספו האישי של המחבר ובמחקרים שנתפרסמו. הערות מעניינות, שאינן לגופו של העניין
 הנדון, ניתנו בשולי הדף.

 בספר זה הלכנו, בדרך־כלל, אחר הכללים שקבעה האקדמיה ללשון העברית - להוציא מקומות
 שכיתוב מסויים יכול להטעות. באשר לשמות אתרים - כל מקום שזיהויו העברי אינו מוטל בספק -
 יופיע כאן בשמו העברי. כך ייכתב ירושלים ולא אל־קודס; חברון ולא אל־חליל, שכם ולא נבלוס.
 מקומות שזיהויים אינו ודאי - יופיעו בשמם הנפוץ, גם אם מחקרים מאוחרים קובעים אחרת•, אי־פה
 אי־שם הוספנו את שם האתר כיום. באשר למונחים הצבאיים, לא ראינו חובה להקפיד רב־מדי על

 המונחים העדכניים, ואף לא על מונחים בני־זמנם - אם כי השתדלנו להשתמש במינוח אחיד.

 כרך זה אמור היה לשאת את חותמו של איש־ירושלים במשך מחצית־חייו השניה, הלוחם הנמרץ
 למען מלכות ישראל - חבר ההנהגה המרכזית של לח״י, ד״ר ישראל אלדד - אשר נתן ללוחמי חרות
 ישראל את המבע האידיאולוגי רחב־האפקים; אך לא זכינו לקבל את הערותיו והארותיו, שכן כוחותיו
 הגופניים לא עמדו לו עוד בשנתיים האחרונות לחייו. רוחו של לוחם והוגה זה שרירה וקיימת לעד

 בתולדות מלחמת ישראל לחרותו.
 כאן המקום להודות לאלה שסייעו בידינו. הסתייענו, כמובן, בארכיון צה״ל, בו מרוכזים המסמכים
 הצבאיים. ועל־כך התודה למיכה קאופמן ואנשי צוותו שסייעו בידינו בחפץ־לב בהכוונה למקורות
 המתאימים. התודה גם למכון ז׳בוטינסקי ולמנהלת הארכיון הגברת אמירה שטרן, שהעמידו לרשותנו
 את פרוטוקול בית־הדין הצבאי המיוחד שהורכב על־ידי דוד בךגוריון כנגד שנים מראשי לח״י - נתן

 ילין־מור ומתתיהו שמואלביץ. הפרוטוקול - מאוספו של הסנגור, עורך־הדין מקס זליגמן.
 זכור לטוב מר אנשל שפילמן, מנהל בית־יאיר ומעמודי־התווך של לח״י, שהלך לעולמו בשנת
 תשנ״ד. הוא־הוא שעורר והניע את המחקר המוגש בזה, וראה בו משימה חיונית במסגרת חשיפת
 עובדות־האמת של מלחמת תקומת ישראל, שעדיין לא הגיעה לסוף דרכה. שכן סבור היה כי לקחים
 מתולדות מלחמות העבר הקרוב אולי ימנעו טעויות ומשגים ומחדלים בהמשך מהלכי הגאולה של עם

 ישראל וארץ־ישראל.

 תשנ״ז
 אברהם ורד



ן ו ש א ק ר ר  פ

 ירושלים בין המרכז־המםחרי למזימות או״ם

 א. בירה בדד יושבת ־ מאין יבוא עזרה?

 1 : ירושלים ־ פורעים בתוכה וסביב לה

 ייחודה של ירושלים בתש״ח
 כאן נפתחה המלחמה. ״החשש שהתגנב לליבות רבים מאתנו, כי העניין לא ילך קל כל־
 כך, מתאמת בדרך אכזרית. הערבים, בעידוד הבריטים, הכריזו שביתה למשך שלושה ימים״,
 רשם אחד מעתונאי ירושלים בי׳׳ט כסלו(2.12), שלושה ימים לאחר ״הלילה ההיסטורי״, בו

 קיבלה עצרת האו״ם את ההחלטה על הקמת מדינה יהודית.
 בי״ז כסלו (30.11), לאחר הכרזת השביתה הערבית - מספרים דברי־הימים ־ נשלחה
 למרכז־המסחרי של ירושלים, שליד העיר־העתיקה, יחידה קטנה אחת של ה״הגנה״. עובדה זו
 הוסברה בכך ש״אין ספק כי מציאותם של שוטרים בריטיים באזור גרמה לאשלית־בטחון בקרב
p המון ערבי משולהב מתוך העיר־  היהודים״. ביום השלישי לשביתה, י״ט כסלו(2.12), פ
 העתיקה, דדן שער־יפו, אל המדכז־המסחדי היהודי שבקרבת השער, נושאים דגל־ערבי עטוף
 שחורים ומצווחים בפנים משולהבות את ססמת־הרצח המסורתית: ״אטבח אל יהוד״. הפורעים
 החלו לתקוף, לשדוד ולחמוס חנויות של יהודים. יחידת ה״הגנה״ הקטנה פתחה באש אקדחים,

 באוויר - והפורעים נסו לעבר העיר־העתיקה.
 או־אז ההל להתגלות פרצופם של ״כוחות־הבטחון״. ״יחידת משטרה בריטית, שעמדה
 במקום, ואשר לא נקטה כל אמצעים להפסקת ההשתוללות של האספסוף הערבי, החלה רודפת
 אהר אנשי ה׳הגנה׳.״ עד בריטי ציין כי ״הבריונים הערבים שהחלו במהומות נתעודדו על־ידי
 האפליה הבריטית״. האספסוף הערבי נענה לרמז גלוי זה של המשטרה ופרץ שוב אל תוך
 המרכז־המסחרי, כשהשוטרים הבריטים מחפשים את אנשי ה״הגנה״ היהודים, בעוד הם
 נותנים יד־חפשית לפורעים. ״האפשרות להיכנס בקרב עם המשטרה הבריטית נשקלה

 ונדהתה על־ידי המוסדות המוסמכים״, אומר ישראל עמיר, מפקד ה״הגנה״ בירושלים.
 ״האות הראשון למשטר התוהו־ובוהו ניתן״, נאמר ב״תולדות ההגנה״. ״לבוגדנות כוחות־
 הבטחון הממשלתיים אפשר היה לצפות, לאחר שנות המאבק והטרור האנטי־בריטי, אבל
 אזלת־ידו של הארגון בירושלים עשתה רושם קשה, וסייעה להתפשטות המהומות בשאר ערי
 הארץ ובדרכיה״. לעומת גרסה כמעט־רשמית זו סובר עורך יומן בן־גוריון כי ״שיקולים
 עצמאיים־מקומיים של המפקדים בשטח הדריכו בימים הראשונים את ההערכות להגנה

 סטאטית־פאסיבית ואת התגובות המידיות על ההתקפות הערביות״.
 בסיכומו של יום ההתפרעות התברר כי המרכז־המסחרי ננטש. כחמישים חנויות הועלו

 באש. ההתפרעות נמשכה שלושה ימים, שבמהלכם נהרג יהודי אחד וכשלושים נפצעו.
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 אחד מסוחרי המרכז־המסחרי היה משה קן־דרור, חבר־״הגנה״ ותיק: אך שנים מבניו,
 מאיר ויהודה, השתייכו ללח״י. בשובו לאחר יום הפוגרום־הערבי, זב־דם וחבול, סיפר כי
 כאשר נודע על התארגנות של פורעים ערבים חששו יהודים רבים לפתוח את החנויות, אך
 מפקדת ה״הגנה״ דרשה מהסוחרים לפתוח את חנויותיהם, תוך הבטחת הגנה. מחלקה של
 ה״הגנה״ אכן הגיעה למקום עם תחילת ההתפרעות, אך למראה משוריין בריטי נתקבלה הוראה
 ממפקדת ה״הגנה״ להסתלק משם. המשאית עם אנשי ה״הגנה״ מיהרה להסתלק. אחד מאנשי
 המחלקה, שלא הספיק להגיע אל המשאית, נפל בידי ההמון הערבי, שהתנפל והרג אותו
 בדקירות סכינים - בלי חשש מהחיילים הבריטיים, שהביטו במתרחש בלי להתערב. אחר־כך
 התברר כי איש ה״הגנה״ שהופקד ונרצח היה יצחק פנסו, אחיו של יעקב פנסו, הוא ״גואל״,
 מגיבורי לח״י הנועזים. לאחר עוד כמה־וכמה נםיונות מרים להתמודד עם הפקודות שקיבל
 ממפקדיו ב״הגנה״, ניתק משה קן־דרור את מגעיו עם ה״הגנה״ והצטרף אל האצ״ל. הוא לא

 היה ירושלמי יחיד שהסיק מסקנות מעשיות כאלה.'

^ שכן מרבית הישובים היהודיים והערביים היו א  ״המאורעות״ התפשטו על פני כל ה
 מעורבים אלה באלה, במרחקים ובריכוזים שונים. אך כפליים ויותר מכל התוצאות הנוראות
 של ההתפרעות הערבית נטל הישוב היהודי במרכז אp־ישראל - בירושלים העיר על

 שכונותיה הישנות והחדשות.
 ״העיר ירושלים שימשה אחיזה עברית יחידה בשטח בעל החשיבות האסטרטגית העיקרית
ל - הוא קו־הרכס המרכזי ג׳נין-שכם-ירושלים-חברון, א ר ש ^  לגבי השליטה במרכז א
 שסיומו בדהריה, בין חברון לבאר־שבע״ - הדגיש יצחק רבין, מח״ט ״הראל״, שלחמה
 בירושלים: ובהמשך קמב״ץ חזית־הדרום: ואחר־כך רמטכ״ל, ראש־ממשלה ושר־בטחון.
ל המערבית, א ר ש ^  ״כידוע״, מוסיף רבין, ״מתמשך רכס־הרים ארוך בחלק המרכזי של א
 החל מהרי השומרון, דרך הרי־יהודה, ועד מורדותיהם כלפי באר־שבע. השליטה ברכם זה

^ שהינו למעשה עיקרה של הארץ״.2 א  משמשת ערובה אסטרטגית לשליטה בחלק זה של ה

 חשיבותה של ירושלים במערך היהודי במלחמת־תש״ח נבעה גם מן העובדה שבעיר זו
 התגוררו כ־16% מתושביה היהודים של אp־ישראל בעת קץ־השלטון־הבריטי. ויש לזכור כי
 במאה השנים שלפני מלחמת־העצמאות היוו היהודים את מרבית האוכלוסיה בירושלים העיר.
 כבר בשנת תרל״ג(1873) נמצאו 10,600 יהודים בעיר, מתוך 20,900 תושבים (5,300 נוצרים,
 5,000 מוסלמים). שבע שנים אחר־כך, בשנת תר״ם (1880), נמצאו בה 18,000 יהודים (מתוך
 30,000). בראשית מלחמת־העולם־הראשונה, בתרע״ד (1914), טרם גרוש ״הנתינים הזרים״,
 עם הצטרפות קיסרות תורכיה למלחמה - 45,000 יהודים מתוך 70,000 תושבי ירושלים (65%).
 בראשית השלטון הבריטי, בתרפ״ב (1922), נפקדו 33,971 יהודים מתוך סך־הכל של 62,500
 אוכלוסי ירושלים. עשרים שנה אחר־כך, בשנת תש״ב (1942), במלחמת העולב השניה, הגיע
 מספר היהודים בירושלים ל־86,000 מתוך 140,000 (60%). שש שנים אחר־כך, בתש״ח (1948),
 עם ראשית מלחמת־העצמאות, היו בירושלים 165,000 נפש - 99,300 מהם יהודים (33,700
 מוסלמים, 31,300 נוצרים) - כלומר: שני־שלישים מאוכלוסי ירושלים (וביחס למוסלמים: פי

 שלושה!).
 שונה היה מצבם של היהודים בפריפריה של ירושלים. ממזרח לשער־הגיא, ובין רמאללה
 לחברון, בכמאה כפרים, התגוררו בסך־הכל 100,000 תושבים. אך ב־13 הישובים שבמרחב זה

 התגוררו כ־2,500יהודים, כלומר: 2.5% בלבד.
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 המציאות של רוב יהודי מתמיד בירושלים לאורך שנים רבות לא שכנעה את השלטון
 הבריטי להנהיג עקרונות דמוקרטיים במגזר המוניציפלי של ירושלים. במרבית שנות המנדט
 הציב השליט הבריטי ראש־עיר ערבי בירושלים, ומספר חברי המועצה היהודיים לא עלה אף
 פעם על מספרם של הנציגים הערביים. רק לעת תש״ח לא עמד ערבי־מוסלמי בראש עירית
 ירושלים, שכן אז נתמנה פקיד בריטי בכיר, ריצ׳רד גריבס, לעמוד בראש - בשעה שהעיר
 עמדה להוציא את נשמתה. למזלם של היהודים, אולי שלא במתכוון, לא היה גריבס משונאי
 היהודים - כמרבית אנשי האדמיניסטרציה הבריטית בארץ־ישראל. הוא אף לא נמנע מהביע
 את דעתו, בפומבי, שהערבים הם־הם האחראים לפרוץ המהומות: ולא זו בלבד, אלא שעל
 ראש שלטון־המנדט רובצת האשמה על אי הפסקת מעשי־האלימות בתחילתם. והאשמה
 ההמורה מכל - של השלטון הבריטי על כל שלוחותיו, שבמתכוון נמנע מהעברה סדירה של

 השלטון, עם תום המנדט, לידי השלטון החדש.

 בצל ההנהגה
 בימי שלטון־המנדט היה הארגון היהודי בירושלים בלתי־מגובש, ולעתים קרובות אף לא־
 יעיל. מלבד הנהלות הסוכנות־היהודית והוועד־הלאומי ליהודי ארץ־ישראל, שמושבן
 בירושלים, היה קיים בעיר גם ועד־קהילה ־ שהסתפק בטיפול ביחסים המסובכים־לעתים בין

 העדות, שלכל אחת מהן אף היתה חברה־קדישא וחלקת־קבורה נפרדת בהר־הזיתים.
 בכסלו תש״ח, לאחר החלטת האו״ם, נתפרדה עירית ירושלים לשתי עיריות נפרדות. אך גם
 העיריה היהודית, וגם ועד־הקהילה, לא הצליחו להשתלט על הבעיות החדשות, שבחלקן
 הגדול היו מדיניות. בט׳ טבת תש״ח (22.12.47) החליטה הנהלת הסוכנות־היהודית, בשיתוף

 עם הנהלת הוועד־הלאומי, להקים שתי ועדות לענייני ירושלים.
 הוועדה האחת היתה פוליטית־טהורה, ותפקידה: לתכנן את עתיד האוכלוסיה היהודית של
 ירושלים במסגרת המשטר הבינלאומי שעתיד לקום בעיר. הוועדה השניה נועדה להכין את
 ירושלים היהודית לשעת־החרום. ועדה זו, שצורפו אליה נציגי כל המוסדות, כולל אגודת־
 ישראל שלא השתתפה במוסדות אחרים, נתכנתה ״ועדת המצב״ או ״ועדת ירושלים״. בראשה
 הועמד יו״ר הקרן־הקיימת־לישראל, אברהם גרנובסקי(גרנות). בין חבריה היו הרב י״ל פישמן
 (מימון), יצחק בן־צבי, פרץ ברנשטיין, דוד רמז ועורך־הדין במרד ג׳וזף (דב יוסף). הוועדה
 אמורה היתה לטפל בעניינים כלכליים, בהספקת מזון, חמרי־גלם ודלק. את הגוף החדש ריכז
 דב יוסף, שנדחף למעורבות רבה בהתגבר המצור. ״נתבקשתי לעמוד בראש, יחד עם גולדה
 מאירסון״, סיפר, ״אך מאחר שגולדה נדרשה לתפקיד אחר - נשארתי אני לבדי בתפקיד״.

 ומוסיף: ״אף־על־פי־כן רחוקים היינו מהיות מוכנים״...
 דב יוסף תולה את ההזנחה בהכנתה של ירושלים למצור ולמלחמה בתככיהם של עסקני
 ירושלים. לדבריו, פעילותה של הוועדה נתקלה בחריקות. חבריה היו אישים פוליטיים. נוסף
 על כך ״הוצפנו תביעות מחלקים שונים על שאין הם מיוצגים״, מספר דב יוסף. ״תאוות הכבוד
 והשררה הכבידו עלינו מאד... לבסוף ניתנה לי סמכות בלתי־מוגבלת - להכין את ירושלים
 לקראת מצור״. אך למוסד החדש לא היה כסף ולא סמכות. גורמים אלה הביאו את הנהלת

 הסוכנות־היהודית, לאחר חודשים אחדים, להיכנס לעובי־הקורה.
 בי״א ניסן(20.4) - למחרת הישיבה הראשונה של ״מנהלת־העם״(״הי״ג״) - הגיע יו״ר
 ה״מנהלת״, דוד בן־גוריון, לירושלים. זלמן ארן השמיע ביקורת הן על ההנהגה והן על
 האוכלוסיה: ״יש להנחית מכות לערבים בירושלים. לא מתגייסים בירושלים, אין רצון
 להילחם, אין תובע גיוס ומלחמה״. זיאמה ייחד ביקורת על ההנהגה הצבאית: ״מתנגד
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 לסנקציות נגד דוד [שאלתיאל] - אם כי הוא סדרן, אמיץ - אין להשאיר אותו יחיד. זו עיר רבת
 בעיות פוליטיות״. גם אליהו דובקין, מוותיקי העסקנים, הסתייג מההנהגה הצבאית: ״דרוש
 ממונה פוליטי על דוד [שאלתיאל]״, אמר. ״לציבור דרושה אישיות רבת משקל וערך״. גם יו״ר
 מועצת־הפועלים, ראובן שרייבמן (שרי), הצטרף למשמיעי הביקורת: ״דרושה הנהגה

 לירושלים - מצויירת בסמכות הסוכנות והוועד־הלאומי״.
 הביקורת הקיפה גם את המחלקה המדינית של הסוכנות: לדעת ליאו כהן, ״המצב לא יוכל
 להימשך. דרוש חבר ההנהלה. על משה [שרת־שרתוק] לשוב הנה״. ועל ההנהגה המקומית:
 ״אין איש בוועד־הקהילה. חיים סלומון איש חלש. יש רעב בשכונות הדלות. מזונות הלכו

 לאיבוד בשנלר [מחנה מפקדת המחוז של ה״הגנה״] - כי לא היו הכנות טובות״.
 נדמה שהביקורת השפיעה. למחרת, בי״ב ניסן(21.4), התקיימה בירושלים ישיבת הנהלת
 הסוכנות. ״העמדתי לדיון המצב בירושלים - שהוא ירוד ומסוכן, למרות מאמצי העזרה,
 חמרית והתגוננותית״. רשם בן־גוריון. אליהו דובקין התנדב להסביר את גורמי מצב־הרות

 הירוד בעיר: ״רוב המכות ירדו על ירושלים... דרושה הנהגה!״
 הנהלת הסוכנות מינתה ועדה בת שבעה חברים, שתפעל כרשות מרכזית לשעת־הרום.
 בכתב־מינוי שהוצא למחרת על־ידי בן־גוריון - עדיין יו״ר הנהלת הסוכנות, וכבר יו״ר מנהלת־
 העם - נקבעו התפקידים: אספקת מזון, מים, דלק וחמרי־גלם, תחבורה ציבורית בתוך העיר
 ובדרך אליה, גיוס כוח־אדם לבטחון ומשק, שיכון פליטים, טיפול בנפגעים, אחריות על
 בטחון־פנים(משמר־העם ומשטרה, שהוחל בהקמתה - לא כולל ש״י, שהיה מחלקה במפקדת
 ה״הגנה״). שרותי החינוך והבריאות הוצאו מכלל תפקידי הוועדה. ״החלטנו על הנהלה של
 ד״ר יוסף, שרייבמן [שרי, מזכיר מועצת פועלי ירושלים], סלומון [יו״ר ועד־הקהילה], אוסטר

 [דניאל, סגן ראש העיריה], ורפל [רפאל, הפועל־המזרחי] ופםמן [צ׳רלס, נציג ה״ג׳וינט״]״.
 ״הישוב היהודי בעיר היה משולל מנהיגות מוכרת ומקובלת על הכל״, אומר אחד ממפקדי
 ה״הגנה״ בירושלים, המוצא שותף לאשם: ״גם פעילותם של ׳הארגונים הפורשים׳ בעיר היתה

 נמרצת יותר משבמקומות אחרים, והוסיפה תרומה לאווירת אי־האמון״...
 ה״מנהיגים״ - אזרחיים כצבאיים - לא הסתפקו בביקורת הדדית. את קולר הכשלונות
 הצבאיים תלו במבנה הדמוגרפי. ב״מסיבת המומחים הערבים״ אצל בן־גוריון, בכ׳ טבת(2.1),
 הביע גד מכנס את דעתו על גורמי ״חולשתנו בירושלים״: ״1) פיזור השכונות, 2) ריבוי צבא

 ומשטרה בריטיים, 3) עיר־עתיקה, 4) אופי העדות היהודיות״...
 חוגים במטה ה״הגנה״ הפנו את שבט ביקורתם לעבר החוגים הדתיים, ובמיוחד כלפי
 החרדים - ומה יותר טוב מאשר לתקוף את החוגים האנטי־ציונים שבעדה החרדית? ״נטורי־
 קרתא העדיפו את שלטונו של עבדאללה על שלטון ממשלת ישראל״, כתב אחד ממפקדי
 ה״הגנה״, לויצה. ״היו חוגים בקרב יהודי העיר־העתיקה אשר לא עמדו באימת הלחימה ברובע

 ודרשו להיכנע בפני הלגיון״.
 בהתוועדות עם בן־גוריון בי״א ניסן תש״ח(20.4.48) בירושלים, יומיים לפני שהחל ״מבצע
 יבוסי״, דיווח דוד שאלתיאל כי ״בציבור שלנו המוראל ירוד, משתמטים רבים, אי־רצון
 ללחום״. הוא אף מיין את לוחמי ה״הגנה״ על־פי ״האלמנט בירושלים״: ״ 20% נורמלים, 20%
 מיוחסים (אוניברסיטה ועוד), 60% משונים (פרובינציאלים, ימי־ביניים וכדומה)״. שרייבמן,
 מזכיר מועצת פועלי ירושלים, סבר שנוכח רמת־הלחימה הנמוכה של אנשי ה״הגנה״, ״יש

 להוציא המגוייסים וחייבי־הגיוס מירושלים למקום אחר, ולהביא לירושלים חיילים״.
 עדיין היו שרותים שנוהלו על־ידי שרידי השלטון הבריטי המתפורר. מועצת עירית ירושלים
 חדלה להתכנס. התושבים, ערבים כיהודים, פסקו לשלם מסים: ופקידי־העיריה לא עשו כל
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 מאמץ לגבות כספים מתושבי העיר, וזה אף שששת חברי־העיריה היהודים כוננו מועצת־עיריה
 עברית. בתנאי ההתפוררות של השלטון המרכזי, הבריטי, לא ניתן היה לבצע העברת נכסי־
 דלא־ניידי, שכן ה״טאבו״ סגר את משרדיו. רק בחודש האחרון שלפני קץ המנדט התחסלו גם
 השרותים הכלליים האחרונים. בי״ז ניסן(26.4) נעל משרד־הדואר המרכזי את שעריו. ״עם זה
 לא ויתרו הבריטים אף במשהו על זכותם לשלטון, ועמדו על סרובם לשתף פעולה בהעברת
 השלטון״, אומר מושל ירושלים, ״עד שרבים מאתנו לא האמינו, עד היום המכריע האחרון,

 שאמנם יסתלקו״.
 גם לאהר יציאת הבריטים מירושלים לא נפתרה התסבוכת המוסדית - כפי שהעיד יצחק
 גרינבוים, שהיה אחד משני השרים בממשלת־ישראל־הזמנית שהמשיך לשבת בירושלים גם
 לאהר הכרזת העצמאות (השני - הרב י״ל פישמךמימון). וכה אמר שר־הפנים: ״קודם כל
 חידשנו את העיריה: היה ועד של העיריה והקהילה יחד. היתה מפקדה שבידיה ענייני הבטחון:
 היה הבר הסוכנות: והיה נציג של משרד־החח - לפני שירושלים הוכרזה כשטח מוחזק. זה
 היה שלב שלא היה ארגון כולל. אני, כחבר הממשלה, הייתי נחשב בירושלים כמעין נציג של
 הממשלה, אף שזה לא היה לגמרי נכון. אחר־כך, במשא־ומתן עם החוץ, בייהוד עם אנשי
 האו״ם ועם הוועדה הקונסולרית, נתמנה נציג על־ידי משרד החוץ: והיה קשר אמיץ ומהודק

 בין המפקדה בירושלים ובין המטכ״ל ושר־הבטחון...״
 גורם נוסף שהשפיע על התרחשויות המלחמה בירושלים נבע ממצבה המדיני המיועד,
 שנקבע בההלטת עצרת האו״ם מיום ט״ז כסלו תש״ח (29.11.47). על כך נתעכב בהמשך.
 השפעתו של גורם זה לא היתה ישירה ־ שכן לאו״ם, שהיה עדיין בחיתוליו, לא היו כוחות־
 צבא למעורבות פעילה. ויותר מזה עמדה בעיית החשדנות ההדדית של המעצמות, בראשית
 תקופת המלחמה־הקרה, שמנעה מעורבות צבאית של המעצמות או אחת מהן - גם נוכח

 ההתערבות הצבאית של מדינות ערב והתככנות הבריטית המאיימת.3

 הכוחות שיןמו על ירושלימ
 הערבים. ראשיתה של ההתארגנות הערבית הלוחמת בירושלים החלה מיד לאחר התפרעות
 ההמון במרכז־המסחרי. עד לפלישת הצבאות הערביים היתה זו התארגנות מקומית, כפרית
 ושכונתית. רק עם בוא ״המתנדבים״, העירקים והמצרים, החלה התארגנות צבאית. כ־600
 מתוך 8,000 ״המתנדבים״ ל״מלחמת פלשתין״ הגיעו לירושלים והשתלבו במערך הערבי
 הלוחם. המפקדים המקומיים היו מאלה ששרתו במשטרה או בצבא הבריטי במלחמת־העולם,
 ואף מוותיקי ״המרד הערבי״ ב־36-39. שלא כמו באזורים אחרים, בהם נתמנו מפקדים
 שנשלחו על־ידי הוועדה הצבאית של ״הליגה־הערבית״, נתקבל עבד־אל־קאדר אל־חוסיני,
 אהיינו של ״המופתי הגדול״, כמפקד העליון על הכוחות באזור ירושלים ללא עוררים. בעל
 השכלה אקדמאית, השתתף ב״מרד״, אף נפצע, קיבל אמונים צבאיים בגרמניה של היטלר ואף

 השתלם בתורת החבלה. סמוך למותו בקרב הקסטל מנו כוחותיו כ־3,000 איש.
ל עוד לפני ה־15 במאי, מנו א ר ש ^ א  כוחות ״הלגיון־הערבי״ של עבר־הירדן, שהגיעו ל
 קרוב ל־10,000 חיילים מצויירים בשריון ובארטילריה. חלק ניכר מכוח זה התרכז בגזרת
 ירושלים, במעויין שקדקודיו הירדן במזרח, רמאללה בצפון, לוד במערב וחברון בדרום.
 התפרשות זו הצטמצמה עם בוא המצרים לדרום ירושלים וחיל־המשלוח העירקי ל״משולש״.

 צמצום נוסף חל לאחר ״מבצע דני״, לאחר נפילת לוד ורמלה בידי היהודים.
 בדרום ירושלים התרכזו ״המתנדבים״ המצריים, ״האחים־המוסלמים״, שמנו בתחילה
 מאות מעטות, אך מספרם הלך וגדל. כוחות אלה השתייכו למערך הצבאי המצרי ומפקדיהם
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 היו קצינים סדירים של צבא פארוק. מפקדם של המצרים בדרום ירושלים, שהתפרשו עד לבית־
 לחם וחברון ובנותיהן, היה בכבאשי עבד אל־עזיז, שאף השתתף בדיוני ועדת שביתת־הנשק

 בירושלים, לצד מפקדי צה״ל ו״הלגיון הערבי״.
 מה היתה האסטרטגיה הערבית כלפי ירושלים - מראשית המלחמה ועד להפוגה השניה,
 שלאחריה לא נערכו עוד קרבות־של־ממש בירושלים ? ניתן לומר כי בשלב הראשון לא היתה
 לערבים כל אסטרטגיה מכוונת, להוציא נסיונות־פגיעה בכל מקום שניתן, תוך התרכזות
 הדרגתית במאמץ הולך וגובר לפגוע בנקודת־התורפה של ירושלים היהודית: פגיעה בתחבורה
 אל ירושלים, וממנה לישובים המבודדים שמסביבה, כולל העיר־העתיקה. בגבור הצלחותיהם
 במלחמת־הדרכים, ובטרם החל ״מבצע נחשון״, דומה היה לכל שהערבים יצליחו להביא את
 ירושלים במצור, ולהחליש את יהודיה ברעב ובצמא. עם כניסת כוחות ״הלגיון־חערבי״
 וכשלון נסיונותיו לכבוש את שכונות צפון ירושלים, נקטו מפקדיו הבריטים באסטרטגיה של
 מצור והתשה, משולב בהפגזה מתמדת ומתמשכת, על האוכלוסיה האזרחית ב״עיר הקדושה
 לשלוש הדתות״. אלא שכוחם לא הספיק להם, גם לא בעזרתם הפסיבית של גורמים
 בינלאומיים. ירושלים היהודית נחלצה מן המצור - בדם, בזיעה ובתושיה - אך נשארח חבולה

 ומוכה ומנותקת מצפור־הנפש היהודית - הר־המוריה.

 מפה 1: ירושלים, כסלו תשיח (דצמבר 48)
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 הבריטים. מלחמת־השחרור של האצ״ל ולח ״י נגד השלטון הזר הבריטי, שהגיעה לשיאה
 בשנת תש״ז(1947), הביאה להוצאתם של האוכלוסיה האזרחית הבריטית ובני־משפחותיהם
 של נושאי התפקידים מאp־ישראל והחזרתם לאיים הבריטיים. אף־על־פי־כן נשארו עדיין
, ומרביתם בירושלים. היו אלה בעיקר ל א ר ש ^ א  בראשית תש״ח כ־6,000 אזרחים בריטים ב
 עובדי־מדינה בשרות האימפריאלי. עם התפוררות השלטון הזר, באביב תש״ח, לא נשארו
 בירושלים אלא ״כתריסר אזרחים בריטים, שהיו שותפים לנו במצור, מחציתם מחמת קשרי־

 נישואין״, כפי שציין המושל־הצבאי היהודי של ירושלים, דב יוסף.
 אך את כוחותיו הצבאיים לא הוציא השלטון הבריטי מירושלים אלא בה׳ אייר תש״ח
 (14.5.48) - היום האחרון לשלטון המנדט והראשון למדינת ישראל. עד לאותו יום, עם גבור
 מלחמת־החרות, נאלץ השלטון הבריטי להגן על המנגנון השלטוני, ברכזו את אנשיו מאחורי
 גדרות־תיל ועמדות מבוצרות. כדי שיוכלו להמשיך־לכאורה את שלטונם בירושלים, שהיתה
 מרכז השלטון האזרחי והצבאי הבריטי, נקבעו גושי בתים באזורים בהם שוכנו אנשי השלטון
 ולמענם הוחרמו בתים רבים. את האזורים בהם רוכזו הבריטים נאלצו להקיף גדרות־תיל
 כפולות ומשולשות, לגובה ולרוחב, עמדות מבוצרות ומשמרות מזויינים. הכניסה ל״אזורי־
 הבטחון״ נאסרה על לא־בריטים, ובמיוחד על היהודים. ״אזורים״ אלה הקשו על המעבר בין
 שכונות ירושלים ויצרו פרצות ביכולת־ההגנה של יהודי ירושלים מפני מתנקשים ערבים

 ובריטים.
 ב״אזור־הבטחון״ הראשון, א׳, התרכזו המוסדות המשקיים של מפקדת מחוז ירושלים
 הבריטית. בתחומיו נכללו תחנת־הרכבת, לרבות מחסני המזון, הדלק ותחנת־הכוח,

 שחשיבותם לאוכלוםי ירושלים בתקופת המלחמה והמצור היתה גדולה מאין דומה לה.
 ״אזור־הבטחון״ השני, ב׳, היה החשוב ביותר, שכן בו ריכזו הבריטים את מוסדות השלטון
 האזרתי והצבאי. במציאותם במקום זה, בצומת הריכוז של המוסדות היהודיים האוטונומיים־
 כאילו, היתה לבריטים שליטה על המבנים המרכזיים ברחוב המלך־ג׳ורג׳ ובשכונת רחביה.
 ״אזור־בטחון״ זה ערער את הבטחון של האוכלוסיה היהודית במרכז העיר וסיכן את נתיבי

 הקשר בין המרכז לבין השכונות היהודיות שבדרום־העיר.
 ״אזור־הבטחון״ השלישי, ג׳, הנודע ביותר, אף זכה לכינוי־חיבה - ״בווינגראד״. באזור זה
 נכללו בנייני השלטון המחוזי שבמגרש־הרוסים, כולל בית־הסוהר המרכזי, בנק־אפ״ק,
 הדואר־המרכזי ובנין־ג׳נרלי, המאוכלס בגורמים כלכליים. ״אזור־בטחון״ זה איפשר לבריטים
 שליטה לכל אורך רחוב יפו, הנתיב המרכזי מהעיר־העתיקה למערב העיר, וצומת־בקרה על
 המעבר בין צפון־העיר ודרומה. בקרן הצפונית־מזרחית נכללו המבנים הצבאיים שבמתחם־

 נוטרדם והמפקדה המקומית של חיל־האוויר שממול לשער־שכם.
 אתרים אחרים - כבית־הספר־לשוטרים שליד שיך־ג׳רח, בית־החולים־האיטלקי שברחוב
 הנביאים ובית־החולים אוגוסטה־ויקטוריה שעל הר־הצופים - היוו ״אזורי־בטחון״, ואפשרו
 שליטה בריטית על חלקים נוספים של העיר. המחנות הצבאיים, מחנה־אלנבי ומחנה־אל־
 עלמין שבדרום העיר, היוו טבעת־חנק על השכונות המבודדות - תלפיות, ארנונה, מקור־חיים

 ורמת־רחל - כאשר מהעבר השני נמצא ארמון־הנציב, שהיה גם הוא, אזור בריטי מבוצר.
 שבועיים לפני הפינוי נמנו על מצבת הכוח המקומי כ־4,500 איש - 800 מהם שרידי
 המשטרה והבולשת הבריטית. לכוח זה היו 8 תותחי 25 ליטראות, 4 טנקי ״קרומבל״ ו־24

 שריוניות, שמחציתן מצויירות בתותחים. וכן צי רכב גדול לגייסות ולתובלה.
 רושמי רשומות סיכמו את הפעילות האנטי־יהודית של הכוחות הבריטיים בירושלים
 בתקופה שבין החלטת האו״ם לפינוי - וזה נוסף על פעילות אנטי־יהודית לא־רשמית,
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 כמכוניות־התופת ברחוב בן־יהודה, בבנין ה״פלסתיךפוסט״ ובחצר המוסדות־הלאומיים -
 והגיעו לכ־150 פעולות אנטי־יהודיות ״רשמיות״(49 פעולות חיפוש ומעצרים, 67 פעולות
 ירי, 6 פעולות נגד מחסומים, 7 פיצוצי עמדות ובנינים, 16 התנכלויות), שבהן נפגעו עשרות
 רבות מבני ירושלים. מספרים אלה אינם כוללים פעולות־איבה בריטיות נגד יהודים בדרכים

 לירושלים וממנה, שגם בהן נהרגו ונפצעו לא מעטים.
 פעולות־גמול נגד הבריטים בוצעו מפעם לפעם - אך רק על־ידי אנשי לח״י והאצ״ל; בשום
 מקרה לא על־ידי ה״הגנה״... להצדקת עמדה פסיבית זו של ה״הגנה״, מגלה אהד ממפקדיו
 בירושלים הבנה להתנהגות הבריטית, ומטיח האשמות כלפי ארגוני־המחתרת הלאומיים: ״את
 חלק־הארי בהתנהגות הבריטית העויינת כלפינו יש לזקוף לחובתם של הארגונים הפורשים,
 שפגעו לעתים מזומנות בחיילים בריטים ללא אבחנה, בבתי־קפה ובמקומות ציבוריים, ועוררו
 גלים של איבה ותאוות־נקם בקרב חיילים בריטים מן השורה״... אך איש ה״הגנה״ נאלץ
 להודות כי עצם ״הנוכחות הבריטית״ הפריעה, שכן ״מנעה כל אפשרות של הכרעה צבאית
 בעיר. כאשר החל מאזן הכוחות בירושלים נוטה לצד היהודי, הפך הצבא הבריטי לגורם שלילי
 ומאיים״... ואף־על־פי־כן, לדעת איש ה״הגנה״, הגורם העיקרי להתנהגות הבריטים אינה
 המדיניות המוכתבת מלונדון, אלא ״הארגונים הפורשים״: ״אם נוסיף את רגשי העוינות בקרב

 הבריטים עקב פעולות הטרור נגדם, תהא התמונה קודרת יותר״.4
 נוכח שני הגורמים העוינים־האויבים קשה היה מצבה של ירושלים היהודית, אך שבעתיים
 קשה היה מצבם של הריכוזים היהודיים המבודדים - הן זה שבלב העיר, והן אלה שמסביבה -

 הקרובים והרחוקים.

 דזרוכע־היהודי - עיר־נצורה התוך עיר־בדד
 לפני מלחמת־העולם הראשונה, בימי השלטון העותמני, נמצאו בין החומות של ירושלים־
 העתיקה קרוב ל־20,000 יהודים. עם היציאה־מן־החומות הלך והצטמצם מספרם עד לכדי
 5,000 בשנת תרפ״ט - מספר שהלך והצטמצם לאחר ״מאורעות״ תרצ״ו-תרצ״ט. אך עם פרק
 מלחמת־העצמאות, בכסלו תש״ח (דצמבר 47), לא היו בעיר העתיקה של ירושלים אלא 3,200
 יהודים (גרסה אחרת: 2,500). תוך מחצית השנה, עד יציאת הבריטים, התמעט מספרם לכדי
 מחצית - 1,700 בלבד, כולל כמות מצומצמת של לוחמים שהגיעה ל״רובע״ בתקופה זו. 1,700
 יהודים אלה התרכזו ברובע־היהודי, על שטח בנוי בצפיפות, ששטחו לא עלה על 90 דונם
ו של ישוב יהודי קטן זה לא היה רצף בין ״הרובע״ לבין הגוש הגדול ת ע ר ל 2 8 0 ר ט . מ ( x 3 2 0 ) 
 של יהודי ירושלים. הגישה היתה דרך שער־יפו או דרך שער־ציון, שכביש צמוד לרובע־

 הארמני מחבר בין שניהם - או דרך שער־האשפות, המוליך לנחל קדרון.
 שלא כממוצע הארצי של הישוב היהודי בארץ־ישראל, שהצטיין באחוז גדול של ״יוצאי־
, שהם ל א ר ש ^  צבא״ (בשיא הגיוס והמלחמה - 100,000 מגוייסים מבין 650,000, יהודי א
 15%), היה אחוז המתאימים לתפקידי לחימה מבין תושבי הרובע־היהודי קטן להחריד. וכך
 היוו לוחמים שלא מבין תושבי־הרובע את עיקר הכוח הלוחם. אם בראשית המלחמה נמנו שם
 פחות מארבעים לוחמים (18 חברי ה״הגנה״, 16 חברי האצ״ל, 6-5 חברי לח״י), הרי ב״מבצע
 שפיפון״, עם צאת הבריטים, מנה הכוח היהודי הלוהם ברובע־היהודי כ־90 גברים וכ־15 נשים
 לוחמות. גם מצב הנשק והתחמושת לא היה מזהיר, שכן בשיירות המעטות שנכנסו לרובע בימי
 הבריטים לא ניתן היה לשפר את מצב החימוש, מה עוד שבעייה זו היתה קריטית גם בעיר־
 שמחוץ־לחומות. בראשית המלחמה היו ברובע 10 רובים, 4 תת־מקלעים, 20 אקדחים, כמות
 לא־גדולה של תחמושת, שלושים רימוני־רובה, עשרות רימוני־יד, נפצים ויותר מעשרים פחי



 בירה בדד יושבת - מאין יבוא עזרה י 23

 חומר־נפץ(לאצ״ל - תת־מקלע אחד, 3 אקדחים, 10 רימונים וחומר־נפץ בכמותקטנה: ללח״י
- 3 אקדחים, 20 פחי חומר־נפץ וכמות גדולה של נפצים; השאר - ברשות ה״הגנה״). תגבורות
 הגיעו בשיירות המעטות - בעיקר ל״הגנה״, אך גם לאצ״ל, בכ״ז כסלו(10.12). חברי לח״י

 אהדים הגיעו לרובע במסגרת ה״הגנה״, ביניהם מפקד הרובע החדש - משה רוסנק.
 לעומת מצב עלוב זה של כוח־אדם וחימוש במחנה היהודי, עלה מספר תושביה הערבים
 של העיר־העתיקה על מספר היהודים עשרת מונים. עם פרוץ המאורעות נמצאו כ־20,000
 ערבים בין החומות. עד ליציאת הבריטים נוספו לעיר־העתיקה, שנחשבה בטוחה מפני התקפות
 יהודיות, עוד 40,000 ערבים - שנמלטו מן השכונות במרכז ירושלים ובמערבה ומן הכפרים
 הסמוכים. וכך הגיע מספר הערבים בעיר־העתיקה, בראשית אייר, ליותר מ־60 אלף - 2/3

 ממספר הערבים בירושלים רבתי.
 על אף מספרם הגדול של הערבים בעיר־העתיקה, הרי בחודשי־המלחמה הראשונים לא היו
 כוחותיהם חזקים מאלה של היהודים, ואולי אף חלשים מהם. על כן השתדלו לשמור על
 הפסקות־אש, תוך כדי צליפות מפעם לפעם. יש שתולים עובדה זו בנוכחות הבריטית, אולם
 ההתנגשויות הלא־מעטות בין הבריטים ליהודים עודדו תמיד את הערבים להתגרות ביהודים,
 ורק חולשתם של הערבים לא גרמה התפתחות חמורה יותר. כך היה עם יציאת הבריטים,
 כשערביי העיר־העתיקה נענו תחילה להחלטות מועצת־הבטחון על שביתת־נשק בין החומות.
 מצב זה נמשך עד להופעת ״הלגיון הערבי״ בירושלים, שלושה ימים אחרי פלישת צבאות ערב.
 בי׳ אייר (19.5), עם כניסת ״הלגיון הערבי״ אל העיר־שבין־החומות, מנה הכוח הערבי
 בעיר־העתיקה יותר מאלף לוחמים מאומנים במידה זו או אחרת (ה״לגיון״ - 350, ״צבא־
 ההצלה״ - 300, ״מוג׳הידון״ - 300, שוטרים - 100). אחד ממפקדי־המחוז של ה״הגנה״
 מעריך כי בשלבי המלהמה האחרונים בעיר־העתיקה השתתפו כ־650 לוחמים ערבים כנגד 130
 מגינים יהודים, כאשר לערבים נשק ארטילרי מסייע רב, תחמושת לא מוגבלת וקשר סדיר
 ובטוח עם העורף: ואילו הלוחמים היהודים היו מבודדים ומנותקים מן הגוש היהודי, ללא

 סיוע ובתחמושת מוגבלת.
 תגבורת צבא בריטי הגיעה לעיר־העתיקה רק בכ״ט כסלו(12.12), שבועיים אחרי פרוץ
 ״המאורעות״, וביחד עם כוח־המשטרה שברובע הגיע מספרם של הבריטים לכדי 100 איש
 מצויירים היטב. אלה תפסו עמדות בין הרובע־היהודי לרובע־המוסלמי, בעיקר על חשבון
 השטח היהודי המצומצם. תחילת המעורבות הבריטית היתה בחיפושים שיטתיים אצל היהודים
 ובהחרמת נשק שלא היה מוסתר. בדרך כלל לא התייחסו הבריטים לשייכות הארגונית של
 כוחות הבטחון היהודיים. בט״ו בשבט תש״ח (26.1.48) אמר ״דובר הממשלה״, ריצ׳רד
 סטאבס, לעתונאים כי ״בעיר־העתיקה ישרור שקט רק כאשר אנשי ה׳הגנה׳ והאצ״ל יוצאו
 ממנה״... לדבריו, מספיקים מאה החיילים הבריטיים כדי להשליט סדר בעיר־העתיקה... הגיב
 נשיא הוועד־הלאומי: ״לא נעשה את רצון ממשלת המנדט ולא נמלא אחר מבוקשה - להוציא
 את אנשי ה׳הגנה׳, האצ״ל ולח״י מהעיר־העתיקה ולהשאיר בה רק זקנים וילדים. אנו חדורים
 אמונה שירושלים היתה ותהיה לב האומה ובירתה״, אמר בן־צבי. אך על השאלה ״מתי?״ -

 השיב: ״אלוהים יודע. השכינה לא זזה מהכותל־המערבי ויהודים לא זזו מירושלים״.

 מה היתה המדיניות של ההנהגה הארצית והמקומית לגבי הרובע־היהודי בעיר־העתיקה -
 וההשלכות על מצבה של האוכלוסיה ברובע, על ההגנה עליו והאפשרויות לזנק ממנו כדי
 להשתלט על ירושלים כולה? - ״שרירה היתה ההנהה כי בירושלים־העתיקה, על אתריה
 הקדושים, תתגשם תכנית הבינאום״, קובע אותו מפקד, המסביר כי ״בהתאם לכך נתקבלה
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 בברכה יזמת האו״ם וועדת הקונסולים לשביתת־נשק בעיר העתיקה״. מתוך ידע שממקור
 ראשון הוא קובע כי ״למאמץ הדיפלומטי להשיג שביתת־נשק בעיר־העתיקה נודעה השפעה
 הרסנית על החלטות פיקוד המחוז בכל הקשור למצב הרובע היהודי״. איך התבטאה
 ״ההשפעה ההרסנית״? - ״ההנהגה המדינית, וכמוה פיקוד המחוז, נגררו לעסוק בהסדרים

 ארעיים ולנסיבות שיצרו השלטון הבריטי והמצור הערבי על הרובע״.
 אותו מפקד מפרט את האשמותיו: ״ההתחייבות שנתנה ה׳הגנה׳ לשמור על שביתת־נשק
 בעיר־העתיקה פגמה בהכנות המבצעיות. על שביתת־נשק הוכרז ב־28.4 [י״ט ניסן], בהתאם
 לפניית מועצת־הבטחון. ב־2.5 ןכ״ג ניסן] קיבל מפקד הרובע פקודה להפסיק את האש לתקופת

 מפה 2: הרובע־היהודי בעיר־העתיקה - כימ כסלו-ד־ אייר תשיח(12.12.47-13.5.48)
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 המשא־ומתן, בתנאי שגם הצד השני ינצור את נשקו. ב־3.5 [כ״ד ניסן] נשלח מברק לאו״ם,
 בחתימת דוד בךגוריון, ובו אושרה הפסקת־האש, תוך שמירה על חופש־פעולה אם לא יושג
 הסכם על הפסקת־אש קבועה״. חלקו של הפיקוד היהודי המקומי בירושלים חמור לא פחות
 מאשר החלטות ההנהגה: ״לכך יש להוסיף את הפקודה ההמורה של מטה המחוז״, קובע איש
 המטה, ״שלא לפגוע במקומות הקדושים, שבאה ממטה המחוז, ומגיני הרובע הקפידו על
 ביצועה. הערבים חשו ששטחו הגדול של המסגד [הר־המוריה, ״חרם־א־שריף״] חסוי בפני

 האש שלנו והפכוהו לבסיס אש וארגון כוחותיהם״.
 יחסית, היה בעיר־העתיקה ייצוג בולט של הארגונים הלוחמים הלאומיים. בתחילה,
 כשעיקר המעשה היה איוש נקודות, פעלו הארגונים השונים בנפרד. הראשונים להתמזג היו
 אנשי לה״י והאצ״ל. לדברי אהרן לירון, מלוחמי ה״הגנה״ ברובע, ״היו ברובע גם ארבעה
 נערים חברי לח״י בני י״ז, בלי מפקד אחראי, ולרשותם מחסן נשק קטן״. איש־״הגנה״ זה אינו
 יכול להימנע מקורטוב של זלזול והשמצה: ״הם פעלו על דעת עצמם בלי אחריות והטילו
 רימונים להנאתם כ׳פעולות־תגמול׳ שונות. אחר־כך הצטרפו לאצ״ל ושוב לא ביצעו פעולות
 פרטיזניות לשם סיפוק ולשם רושם״. איש מטה־המחוז של ה״הגנה״ בירושלים, יצחק לוי,
 מספר כי ״תהילה הצטרפו אנשי לח״י, שהיו ברובע, לעמדות ההגנה: אחר־כך עזבו את עמדות
 ה׳הגנה׳ ועברו לשתי העמדות שהאצ״ל אייש באופן עצמאי(בבית חכם־ברוך, ליד ניסן־ב״ק,
 ובית חזן, בקצה הדרומי של רחוב היהודים)״. ההצטרפות לעמדות האצ״ל היתה כדאית לשני
 הצדדים, שכן קרבה יתרה היתה במטרות־המלחמה של שני הארגונים בירושלים, וביחוד בין־
 החומות. ה״נדוניה״ שהביאו ארבעת אנשי לח״י, שהבכיר בהם משה כהן (אהוד), היתה
 נכבדה: 20 פחי חומר־נפץ וכמות גדולה של נפצים. אנשי לח״י אף סייעו להכנסתו של מפקד
 כוח האצ״ל החדש: ״איסר נתנזון(גדעון) הגיע בכ״ח טבת(10.1) - מוסתר במשורין־משטרה
 בריטי - בעזרתו של ראובן גרינברג(רומק), מפעילי לח״י, ששיחד את השוטרים. הוא מצא

 במקום כ־30 מאנשי האצ״ל ואליהם הצטרפו מאנשי הרובע - יחד 47 איש ואשח״.

 בכ״ח שבט (8.2) דיווח אחד מעסקני מפא״י בעיר־העתיקה לבן־גוריון על השתייכות
 פוליטית וארגונית של הלוחמים ברובע־היהודי: ״מהארגון [ה״הגנה״] יש 125-120 לאצ״ל
 יש כ־25 אנשים. יש תאום ביניהם. אנשי אצ״ל בחורים אדוקים, בפיאות וקפלושים, ממאה־

 שערים והעיר־העתיקה. מהללים אותם כחבלנים טובים״.
 ואכן, ״יחסי שותפות כפויה שררו בין ה׳הגנה׳ לבין האצ״ל ולח״י ברובע, במערכה על
 העיר־העתיקה״, כפי שמספר איש מטה־המחוז של ה״הגנה״. ״האצ״ל פעל על דעת עצמו, אך
 מדי פעם היו אנשיו מגיעים להידברות ולפעולה משותפת עם אנשי ה׳הגנה׳.״ בהמשך הזמן אף
 יצאו חברי שני הארגונים לפעולת־גמול משותפת - לאחר שבי״ד שבט(25.1) הפגיזו הבריטים
 את ״עמדת אורנשטייך ומפקדת ה״הגנה״ המקומית ביקשה לבצע פעולת־גמול בעמדה ערבית
 סמוכה - ״אך לא היה חומר־נפץ״... הפעולה יצאה לפועל בליל ו׳ אדר־א (16.2), עם חומר־
 נפץ של לח״י, אך הצליחה רק בחלקה - שכן אנשי ה״הגנה״ והאצ״ל לא הכירו, כנראה, את
 תכונותיו של חומר־הנפץ מהייצור של לח״י: ״בטעות לקחו אתם חבלני האצ״ל אבקת
 אלומיניום, חומר־בערה, במקום חומר־נפץ... העמדה הערבית הועלתה באש, אך לא פוצצה״.

 חמישה חודשים שמרה יחידת האצ״ל בעיר־העתיקה על עצמאותה, אם כי ״קיבלה את
 הפיקוד הטקטי של ה׳הגנה׳ גם במסגרת ההגנתית וגם בביצוע פעולות יזומות״. לא זו בלבד,
 אלא ש״הגורל המשותף קירב את הלבבות ובין הלוחמים נרקמו יחסי ידידות ושותפות״. ואומר
 ההיסטוריון של האצ״ל: ״תנאיו המיוחדים של הרובע הנצור, והמגע היומיומי במאבק
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 המשותף להצלת הרובע, הבשילו בראשית מאי הסכם אופרטיבי״. ההסכם, שנחתם בכ״ה ניסן
 (4.5), קבע כי הפיקוד העליון והשיפוט יהיה בידי מפקד ה״הגנה״, משה רוסנק (איש־לח״י
 בעבר!). אנשי האצ״ל שולבו בתכנית ההגנה והפעולה, תוך שמירה על אוטונומיה ארגונית
 ואחריות על גוש קראים ניסן־ב״ק. עוד נקבע כי מפקד האצ״ל בעיר־העתיקה יצורף למטה
 הטקטי וכי יקויים שילוב מלא בשרותי הרפואה, באמונים ובמזון. האצ״ל קיבל עליו הגבלה
 פוליטית־צנזורלית אחת: ״כל חומר תעמולתי שיפורסם על־ידי אצ״ל בעיר־העתיקה טעון
 אישורו של מפקד האזור״... אך עד־מהרה, בקרבות המרים שניטשו לאחר כניסת כותרת
 ״הלגיוךהערבי״, ניטשטשו תחומים וגזרות שנקבעו על־פי ההסכם, והלוחמים נתמזגו
 ונתערבבו אלה באלה. בעקבות ההסכם, על־פי דוד ניב, נמנו על כוחות הפיקוד האחיד 60

 אנשי ה״הגנה״, 45 אנשי האצ״ל ו־30 מתושבי הרובע.

 על יחסו של הציבור היהודי לגורלם של היהודים בעיר־העתיקה של ירושלים ניתן ללמוד
 ממעשהו של יחיד ולהשליך ממנו על הכלל - גם אם היחיד היה תמיד חריג, יוצא־דופן,
 שהקדים רבים ביכולת הראיה והביטוי העז. כבכל שנה חולק פרס־ביאליק לשירה עברית ביום
 הולדתו של המשורר, בעשרה בטבת. בשנת תש״ח הוענק הפרס למשורר אורי־צבי גרינברג.
 בעקבות זכייתו בפרס ביאליק לשנת תש״ח פנה אורי־צבי במכתב לא־שגרתי אל נשיא הוועד־
 הלאומי: ״בליל הטכס ישבתי וחשבתי בלבי: אילו היה בית־המקדש קיים, הייתי עולה
 ירושלימה להקריב קרבן על המזבח: ואולם משאין בית־תפארתנו על ההר, אעלה ירושלימה
 ואביא אתי את הכסף שקיבלתי, סך מאה לירות, קודש לילדי ישראל בעיר־העתיקה. מחמת
 שיבוש־דרכים וטבעת־המצור של האויבים איני יכול לקיים רצוני. היום עלץ לבי למקרא בעתון
 את ההודעה שיצאה מפיך, כבוד נשיא הועד־הלאומי, על ההחלטה הנחושה של המוסדות
 הלאומיים ׳לא לפנות את ירושלים העברית שבין החומות׳. עלץ לבי ואני שולח בזה לידיך את
 ׳פרם ביאליק׳ שלי לטובת ילדי ישראל היקרים בירושלים־העתיקה, תפארת ישראל שעינינו
 נשואות אליה. בברכה לשומרי החומה בירושלים ולילדי ישראל היקרים בתוכה, לחרות

 ירושלים שלנו. אורי־צבי גרינברג״.
 חודש אחד אחר־כך, בי״ג שבט, כשמצבה של העיר הנצורה בתוך העיר־בדד החמיר, כתב

 המשורר על התהום שנפערה בין חזון ירושלים שלו לבין ה״מנהיגים״ הכושלים:
 גדלתי בקומה אז לעינם

 יותר מני קומת גוף הבע<ר
 ועת רחקי־לילך ראוני עוד!
 חמר שירי עדי בואם ליעזן..

 והן אני הייתי כה רחוק
 בהרי קדם סלע וכוכב..

 אלי צלעו עזל אריאל עזוקט
 צנח אדם לעזכב, הןתה דממה

א לן בו בהר - - ב י ק י ע ב ר  ו

 לסיכום פרשת הרובע־היהודי בירושלים־שבין־החומות בששת החודשים שקדמו ליציאת
 הבריטים מירושלים, ראוי להביא סיכום קצר של עובדות. א) יהודי ירושלים־העתיקה היוו
 מיעוט נורא בתוך העיר שבין־החומות, אך כוחם היה רב לאין־ערוך לעומת הצרים עליהם.



 בירה בדד יושבת - מאין יבוא עורה י 27

 ב) אחוז הלוחמים באותו מיעוט יהודי היה זעיר למדי, אך עקשן גדול. ג) על הלא־לוחמים -
 ילדים, אמהות וזקנים - נגזר מטעם ההנהגה הלאומית להישאר בין החומות ונאסר עליהם
 לנטוש את הרובע - שכן בזכות מאות התושבים איפשרו הבריטים להכניס מזון לרובע־היהודי:
 ובכך הכבידו הלא־לוחמים על מפקדת הרובע, מבלי שהכוח הלוחם יתוגבר כראוי. ד) מפקדת
 המחוז של ה״הגנה״ בירושלים לא ייחסה לעיר־העתיקה את מלוא החשיבות הלאומית. ה) סאת
 הסבל של יהודי ירושלים־שבין־החומות ומגיניה מידי הבריטים היתה חמורה לא פחות מפגיעת
 הערבים: כעשרים תקריות ירי, הפגזות, צליפות וחיפושי־נשק חמורי תוצאות - ששלוש מהן
 התפתחו לקרבות של ממש - באו מידי הקלגסים הבריטים, ובהן נהרגו 6 מיהודי ירושלים ו־16
 נפצעו. ואילו ב־14 תקריות עם הערבים, שרובן צליפות מהרובע המוסלמי, נהרגו 6 יהודים ו־

 25 נפצעו.
 ה״הסתבכות״ החמורה ביותר עם הבריטים בעיר־העתיקה אירעה בי״ז אדר־ב (28.3) -
 כאשר מיג׳ר בריטי, מלווה באחד מסמליו, ניסה להחרים מרגמת ״2. אנשי העמדה לא היו
 פסיכים, ובידים ריקות ניסו לההזיר את המרגמה היקרה מפז מידי שני הבריטים. בהתגוששות
 נהרג הסמל הבריטי מאש שנורתה מרובהו: המיג׳ר נפצע בכתפו. ההתגוששות הפכה לקרב. על
 אש הבריטים הושבה אש נגדית, ועוד חייל בריטי נהרג. נסיון להפסקת אש הופר על־ידי
 השתוללות־יריות בריטית, שגרמה להרג שנים מתושבי הרובע ולפציעתם של עשרה. מן הירי
 נהרג גם לוחם אחד ונפצעו שנים. רק לאחר שנהרגו ארבעה חיילים בריטיים נוספים, מפגז

 בריטי ״תועה״, וכעשרה מהם נפצעו - שבתה האש.
 בהתנגשויות עם הערבים בעיר־העתיקה נהרגו לפחות 16 ערבים ועשרות נפצעו. גם
 הבריטים יצאו בשן־ועין: בתקריות ביניהם ליהודים - בששת חודשי שלטונם האחרונים על

 ירושלים - נהרגו 7 בריטים ו־12 נפצעו.5

 מארבע רוחות - מבודדים, סמוכים ונראים
 שלא כמו בירושלים העיר לא היווה הישוב היהודי שמסביב לירושלים אלא 2.5% מסך כל
 תושבי הכפרים והעיירות. מחצית האוכלוסיה בתחום הכפרי של ירושלים התגוררה בערי־
 השדה (חברון - 25,000 תושבים; בית־לחם - 8,000; רמאללה - 5,500; יריחו - 4,000):

 השאר התגוררו בעשרות כפרים. כ־ 15% מהתושבים נוצרים: השאר -- מוסלמים.
 ב־13 ישובי־הלוויין היהודיים של ירושלים התגוררו 2,500 יהודים ב־4 ריכוזים מרוחקים
 זה מזה: ״הגוש הצפוני״ ־ שתי נקודות, עטרות ונוה־יעקב; בקרבת ירושלים, מדרום, שכן
 קיבוץ אחד - רמת־רחל, שהיווה חלק אינטגרלי של מערך ההגנה היהודי בדרום ירושלים.
 בגוש הכפרי הדרומי, ״גוש־עציון״, נמצאו 4 ישובים: כפר־עציון, עין־צורים, משואות־יצחק
 ורבדים. ממזרח לא היו ישובים אלא באזור ים־המלח; מפעל האשלג(הצפוני, ומפעל בסדום,
 בדרום), ובקרבתו מלון ״קליה״ וקיבוץ בית־הערבה. במערב היו מספר ישובים: מוצא, קרית־
 ענבים, מעלה־החמישה ונוה־אילן: וכן ארזה, שם היה בית־הבראה, ומחצבות נחלת־יצחק

 וצובא. הרחק ממערב, בגבול השפלה, נמצאו שני ישובים מבודדים: כפר־אוריה והרטוב.
 ישובי ״הגוש הצפוני״, עטרות ונוה־יעקב, שכנו במרחק לא גדול זה מזה - שלושה ק״מ.
 בעטרות, ליד שדה־התעופה קלנדיה, התגוררו 35 משפחות! ואילו בנוה־יעקב - 45 משפחות.
 ההגנה על הישובים היתה בידי גדוד ״מכמש״ של חטיבת ״עציוני״ הירושלמית. לפקודת מפקד
 הגוש, לקראת סיום המנדט, נמצאו בנוה־יעקב כ־110 לוחמים: בעטרות היה כוח קטן יותר:
 60 לוחמים. הנשק: 81 רובים, 30 תת־מקלעים, 5 מקלעים, מרגמת ״3 אחת ו־4 מרגמות ״2.

 תחמושת: 60,000 כדורים, 264 פגזים ״2, ו־27 פגזים ״3.
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 כדי שניתן יהיה לעמוד בפני התקפה של צבא רציני כמו ״הלגיון הערבי״, המצוייר
 בארטילריה ובשריון - הוחלט לפנות את הישוב הצפוני, עטרות. הפינוי בוצע בלילה, אור ליום
 ו׳ אייר (14/15.5), לנוה־יעקב. בז׳ אייר (16.5) פתח ״הלגיון הערבי״ בהתקפה על נוה־יעקב,
 בהרעשת תותחים ובהסתערות של שריון, אך התוקפים לא הצליחו לכבוש את הנקודה.
 האבדות באותו יום הסתכמו בארבעה הרוגים ו־22 פצועים. משלא נענתה תביעת מפקד הגוש
 לסיוע ולתגבורת, ביקש רשות לסגת - אך גם לכך לא נענה. במצב לא־ברור זה החליט המפקד
 לנטוש את המקום. לאחר שקברו את הנופלים יצאו אנשי הגוש את הישוב, כשהם נושאים

 עמהם את הפצועים, ובמסע רגלי הגיעו להר־הצופים.
 מחיר החזקת שני ישובי ״הגוש הצפוני״ בששת חודשי המלחמה הראשונים הסתכם ב־ 41

 הרוגים ו־56 פצועים.

 הגוש הדרומי, גוש־עציון, נמצא 18 ק״מ מצפון לחברון ו־8 ק״מ מדרום לבית־לחם;
 המרחק בין כפר־עציון, הדרומי, עד לעיךצורים, הצפוני - היה 2.5 ק״מ: ממערב להם שכנו
 משואות־יצחק ורבדים. בארבעת הישובים היו בסך־הכל 478 נפשות: בכפר־עציון - 220,
 במשואות־יצחק - 123, וכעיךצורים - 55: שלושה אלה השתייכו לקיבק־הדתי. 80 נפש היו
 בישוב הרביעי, רבדים, מהקיבק־הארצי של השומר־הצעיר. לאחר החלטת האו״ם הוצאו
 הבלתי־לוחמים, בעיקר הילדים והנשים. נשלחו תגבורות, שהנודעת בהן היו ל״ה לוחמי
 מחלקת ההר הטראגית. בראשית אייר תש״ח נשארו בגוש 215 גברים ומאה נשים מהברי
 הישובים: ונוספו עליהם 220 אנשי ה״הגנה״ והפלמ״ח, תגבורת מירושלים ותל־אביב. לאחר
 הוצאת הפצועים נשארו בגוש בסך־הכל 514 איש. הנשק שעמד לרשותם: 185 רובים, 108 תת־
 מקלעים, 14 מקלעים, 3 מק״בים, 9 מרגמות ״2, מרגמה ״3 אחת, 2 מטולי־פיא״ט ורובה נ״ט

 אחד - אף לא תותח אחד, אף לא שריונית אחת.
 הכוח הערבי שתקף את גוש־עציון בקרב האחרון בד׳-ה׳ אייר תש״ה (13-14.5) מנה לפחות
 עשרת אלפים לוחמים: כ־600 חיילי ״הלגיון הערבי״, על מפקדיהם הבריטיים, ועמם כוחות
 ארטילריים (תותחי 25 ליטראות) ועשרות שריוניות־צריח עם תותחים: כ־2,000 אנשי ״צבא־
 ההצלה־הערבי״ ויחידות מקומיות: וכן אלפי כפריים מהר־חברון ומשפלת יהודה שהגיעו
 לקריאת ה״פזעה״. אומדן אבדות הערבים בקרב האחרון, על־פי מקורות ערביים, מסתכם בשש

 מאות הרוגים, וכמספר הזה פצועים.
 בשני ימי הקרב האחרון נהרגו, בכללם גם אלה שנרצחו לאחר הכניעה, 157 מאנשי הגוש,

 ביניהם 21 בנות. 357 מאנשי גוש־עציון נפלו בשבי ה״לגיון״, רבע מהם נשים.
 מחיר החזקת גוש־עציון בששת חודשי המלחמה, עד נפילתו, היה יקר מאד: 238 איש

 שנהרגו: מספר הפצועים הסתכם ב־165.

 גורל חמור פחות פקד את הגוש המזרחי - שכלל את מפעל האשלג הצפוני, ובו 410 עובדים
 וכני משפחותיהם, את מלון ״קליה״, בו שוכנו 40 מאנשי תגבורת הפלמ״ח: וכן את קיכח
 בית־הערבה - ובו 140 נפש. בתוך מנין 590 אנשי ״הגוש המזרחי״ נכללו 118 נשים ו־84 ילדים,
 שמרביתם הוצאו במטוסים, ימים אחדים לפני נטישת הישובים. הנשק שעמד לרשותם הסתכם
 ב־27 תת־מקלעים ו־246 רובים, ״לגליים״ ברובם. וכן 2 מק״בים, 10 מקלעים, 2 מרגמות ״3,

 ארבע מרגמות ״2 וארבעה מטולי־פיא״ט.
 תלוי בגוש זה היה מפעל האשלג בסדום, בדרום ים־המלח, שהיתה בו אוכלוסיה של 347

 איש, מתוכם 43 נשים ו־20 ילדים. 184 מאוכלוסיית סדום נמנו על הכוח הלוחם.
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 נסיון הנהלת חברת־האשלג להגיע להסכם עם שליטי עבר־הירדן על השארת האנשים
 במפעל שימשיך לפעול - נכשל. בי״א אייר(20.5) ננטש ״הגוש המזרחי״. כל האנשים הועברו
 בסירות למפעל־האשלג הדרומי בסדום. כוח ה״לגיון״, שהגיע למקום עוד באותו יום, מצא

 אדמה חרוכה, שכן מכונות המפעל הובלו והמבנים הועלו באש.
 האבדות בנפש ב״גוש המזרחי״, במשך ששת חודשי המלחמה - כולל אבדות בדרך -

 הסתכמו בשמונה הרוגים ושישה־עשר פצועים.

 הגוש המערבי היה החיוני מכל ישובי־הלוויין של ירושלים, שכן כל אפשרות קיומה של
 ירושלים היהודית, על מאה־אלף תושביה, היתה תלויה בדרכי המוצא והמבוא לריכוז היהודי
 שבשפלה. בגוש נכללו הישובים: מוצא, ארזה, קרית־ענבים, מעלה־החמישה, נוה־אילן, וכן
 מחצבות נחלת־יצחק וצובא. אף אחד מישובים אלה לא נפל בידי האויב. קורותיהם קשורים
 באופן הדוק במערכה על הדרך לירושלים, ולא ניתן להפריד ביניהם לבין המערכה הכוללת. גם
 לא ניתן להפריד את המחיר־בנפש ששילמו מגיני הישובים מהמחיר ששולם למען תהיה הדרך

 לירושלים פתוחה לעבר השפלה ורצועת החוף.
 שונה מעט היה גורלם של שני הישובים הבעייתיים שממערב לירושלים - כפר־אוריה
 והרטוב - שהיו מרוחקים ומבודדים מכל ריכוז יהודי אחר. במיוחד היה קשה ומר גורלה של
 המושבה הקטנה הרטוב, שאף ננטשה בליל ו׳ אייר (14/15.5), מאחר שהמחיר שנדרש
 להחזקתה היה גבוה בהרבה מערכה האסטרטגי. בשיירת הפינוי היו 90 לוחמים ו־40 תושבים,
 שמחציתם זקנים, נשים וילדים. 16 לוחמים נהרגו ו־12 נפצעו בששת חודשי הלחימה, רובם
 ככולם - בקרבות על הדרך להרטוב. חודשיים אחר־כך, בקרבות ״עשרת הימים״, שוחררה

 המושבה מידי הערבים, שהרסו אותה כליל.

 הצעות פינוי. לדעתם של מפקדי ״עציוני״ היו כל הישובים הללו(מלבד ״הגוש המערבי״)
 חסרי־ערך מבחינה אסטרטגית - בשל מצבה הגאוגרפי והדמוגרפי של ירושלים, ובשל מיעוט
 האמצעים - בכוח־אדם, בנשק ובציוד. לגבי הרובע־היהודי שבעיר־העתיקה היו חילוקי־דעות,
 שנבעו הן בשל קרבתו לגוף העיקרי של ירושלים והן בשל הערך הרוחני והמוראל, שבהחזקתו.
 היו מפקדים שטענו כי מיקומו של הרובע היה שולי ביחס למערך־ההגנה של ירושלים, וכי את
 האמצעים המצומצמים של מפקדת המחוז צריך להשקיע במקומות היוניים יותר. ״במארס 48
 הציע יועצו של שאלתיאל, שלום עשת, לפנות את הרובע״, אומר אחד, אך ״הדרגים המדיניים
 והצבאיים לא היו מוכנים לפנות את הרובע - בשל העיקרון שאין מפנים ישוב ללא קרב, ובשל

 משמעותו הדתית־לאומית של המקום״.
 ״עקרונות אלה, שאין לפנות ישובים, הוגשמו במרהב הירושלמי באורח חלקי בלבד״,
 אומר איש מטה המחוז, המזכיר כי ״מתוך 16 הישובים נותרו בידינו שמונה. שמונה האחרים
 נפלו בידי הערבים״. לדבריו, ״את נפילת גוש עטרות, צפון ים־המלה, הרטוב וגוש־עציון לא
 ניתן היה למנוע, בגלל יחסי הכוחות שנתהוו עם הפלישה. בגוש־עציון איחרנו את מועד הפינוי
 האפשרי ושילמנו על כך מחיר כבד״. והאיש מסכם: ״600 נפגעים ושבויים וכ־650 כלי־נשק
 אבדו לנו במערכה על גוש־עציון. אילו רוכז כוח זה במערכה על ירושלים עצמה, יתכן
 שתמונת הקרבות בירושלים היתה שונה בהרבה: יתכן שאפשר היה להדוף את ׳הלגיון׳ ולהציל

 את הרובע־היהודי בעיר־העתיקה״...
 כבר הזכרנו את עמדתו העקרונית של יגאל אלון נגד פינוי ישובים, כאשר ביקש בן־גוריון
 לשמוע דעתו בדבר פינוי ישובים מבודדים או החזקתם בכל מחיר: ״קיצור הקווים, בנסיבות
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 שלנו, זה קיצור החיים. אין ספק כי הישובים המרוחקים הם נטל מבחינה לוגיסטית, אבל הם
 מהווים בםיסי־מגן קדומניים, יעדים להתחבר אליהם כאשר נעבור לאופנסיבה... כל ישוב
 במצור מילא תפקיד בבלימה והסיט אליו כוחות: אילץ צבאות להתיש עליו כוחם. הישובים
 הללו השהו את התקדמות הצבאות הערביים הסדירים ונתנו מרחב נשימה: ואחר־כך שימשו
 לנו יעד להתחברות״. לדעתו של אלון נבע הכשלון בגוש־עציון לא רק בשל ריחוקו מישובים
 עבריים - אלא, ובעיקר, המחסור הנורא בנשק נגד שריון - כנגד אויב, שריכז הרבה שריון
 וארטילריה להכנעת ירושלים היהודית. וכהבט מנוגד, כדוגמה לחשיבותם של ישובים נצורים

 שהחזיקו מעמד, הביא את הנקודות בנגב המנותק, שהיוו בסיס־זינוק ל״מבצע יואב״.6

 אזלת יד
 מרוב שמחה על החלטת עצרת האו״ם בט״ז כסלו תש״ח (29.11.47) נתקף הפיקוד של
 ״ארגון ההגנה״ בירושלים באופוריה ובאשליה. ״הגיוס ב־1.12 היה קטן״, מודה אחד מראשי
 ה״הגנה״ בירושלים. ״לא נלקחה בחשבון האפשרות שהבריטים ישתקו את תנועת כוחותינו
 מהעיר אל השכונות״... והוא מצטט מ״פ מתי״ש ירושלים: ״ניתנו הוראות להימנע מהתנגשות
 בצבא ובמשטרה הבריטיים. החשש מפני תוצאות פעולה כזו הטיל את מוראו עלינו״... מה
 עשתה מפקדת ה״הגנה״ בבוקר כ׳ כסלו(3.12), למחרת הפוגרום במרכז־המסחרי, כשההלה
 התגודדות המונית של ערבים בשערי העיר־העתיקה ? - ״כוחות ניכרים של ה׳הגנה׳ עמלו קשה
 כדי לרסן המון סוער של יהודים בכיכר־ציון, לאחר ששני בתי־מגורים ערביים הוצתו בקרבת
 המרכז המסחרי״... אלא שפעולות ה״הגנה״ נגד ״המון יהודי סוער״ לא הרגיעו את בני
 ירושלים. התקהלויות של יהודים בכיכר־ציון, תוך נסיונות לפרוץ לשכונות הערביות - נמשכו

 במשך ארבעה ימים.
 במפקדת ה״הגנה״ כמעט ולא היתה מחלוקת: ״רבים סברו שגם אם תתפשט אש־המלחמה
^ היא תפסח על ירושלים בזכות מעמדה המיוחד״... המפקדה המחוזית א  בכל רחבי ה
 הסתמכה על ״הדרג המדיני״, שקבע קו של התאפקות וריסון. ההנחה של ״הדרג המדיני״ היתה
 כי ״המהומות ופעולות־האיבה לא נועדו אלא להכשיל את ביצוע החלטת האו״ם על הקמת
 מדינה יהודית״. כנגד מטרה ערבית־בריטית משוערת זו קבע ״הדרג המדיני״ מטרה נגדית:
 ״לאתר את המהומות, כדי להוכיח כי ביצוע החלטות או״ם הוא אפשרי: להסתפק בפעולות
 התגוננות מאותרות: לא להסתבך עם הבריטים״... בדיעבד נוכחו אנשי המטה הירושלמי
 ש״היה פער בין שיקול־הדעת המדיני לבין רגשות ההמונים הנסערים, שתבעו פעולה והתנגדות

 פעילה גם נגד הבריטים״.
 גם בפיקוד העליון של ה״הגנה״ לא היו חילוקי־דעות על תפקיד הארגון בירושלים בתכנית
 הכללית. תפקיד כוחות ה״הגנה״, נאמר לאנשי ירושלים, ״להחזיק מעמד ולקיים את שלמותם
 של העיר והישובים״. לפי זה קבע מטה המחוז את מגמותיו: ״המטרה המידית - הבטחת
 קיומם של הישובים והשכונות וקיום קשר תקין עם הרצף היהודי בשפלה. המטרה הכוללת -
 כיבוש המרחב של ירושלים, כדי לצרף את הישובים למדינה היהודית״. אם אמנם זאת היתה

 ״המטרה הכוללת״ - נוכל להיווכח בהמשך הדברים.
 עיון קצר באירועי החודש הראשון שלאחר החלטת עצרת האו״ם, חודש דצמבר, באזור
 ירושלים יוכיח את אזלת־היד של מפקדת ה״הגנה״ המחוזית, שפעלה אם פעלה בכלל על־

 פי ההנחיות המדיניות והצבאיות של ההנהגה העליונה:
 בכ״ח כסלו(11.12) נהרגו 10 יהודים, מכפר־עציון, משואות־יצחק ועין־צורים. זה קרה

 בדרך מירושלים לגוש־עציון, בקילומטר ה־15. ארבעה מהנוסעים נפצעו.
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 י״ג טבת(26.12) היה יום של התקפות על התחבורה היהודית בדרכים באזור ירושלים: שיירה
 הותקפה ליד ״ארזה״. בין הנוסעים היו גולדה מאירסון ויצחק גרינבוים, חברי הנהלת הסוכנות.
 ארבעה נהרגו ושמונה נפצעו. ליד שער־האריות הותקפה שיירה של חברת־האשלג - אחד נהרג
 ואחד נפצע. בהתקפה על שיירה להרטוב נהרגו 3 נוטרים ו־6 נפצעו. יהודי נהרג מירי של צלף
 בירושלים. בסך־הכל נהרגו באותו יום 9 יהודים ו־15 נפצעו. צליפות וחילופי־אש נמשכו.

 בשלושת הימים האחרונים של שנת 47 נהרגו ברחבי ירושלים 10 יהודים ו־33 נפצעו.

 בשלהי כסלו בוצעו פעולות־גמול של האצ״ל, בשועפט וליד שער־שכם - עשרות נהרגו
 ורבים נפצעו. בב׳ טבת (15.12), למחרת רצה 14 נוסעי שיירת־אספקה לבן־שמן על־ידי

 ה״לגיון״, תקפה חוליה של לח״י כוח של ה״לגיון״ בירושלים: אחד נהרג והוחרם נשק.
 ואילו ה״הגנה״ - הסתפקה בפעולות־הגנה, בהתאם לפעילות הלוחמנית של הערבים.
 ״התאפקות זו השרתה רוח־נכאים ורפיון בקרב השורות׳/ ציין איש המטה. פעולת־תגובה
 ראשונה של ה״הגנה״ בירושלים בוצעה בליל ח׳ טבת (20/21.12), כשמחלקת חי״ש הניחה
 מארב לתהבורה הערבית בכביש רמאללה-לטרון. 4 ערבים נהרגו. ימים אחדים אחר־כך, בליל
 י״ד טבת (26/27.12), פשטה מחלקת חי״ש על כפר־השילוח (סילואן), ירתה והשליכה

 רימונים לחמישה מבתי הכפר. שישה ערבים נהרגו ועשרות נפצעו.
 אנשי ה״הגנה״ מודים כי ״באירועים הראשונים נקבעו דפוםי־פעולה מדאיגים, שעל־פיהם
 יזמת־ההתקפה שמורה לערבים, בעוד ה׳הגנה׳ מצווה שלא להתנגש בבריטים״. והתוצאה -
 ״רוה־נכאים ורפיון״ בשורות ה״הגנה״. רק לאהר שלושה שבועות התעשתה מפקדת ה״הגנה״,

 ״אך ההרגשה כי ה׳הגנה׳ לא עמדה במבחן, ליוותה את מפקדיה ימים רבים״.

 לאחר חודש דמים כזה כינס בן־גוריון ״מסיבה של המומחים הערבים״. בי״ט טבת
 (1.1.48), ערער אליהו ששון על הפעילות בירושלים: ״עד לפני 5 ימים היתה ירושלים שקטה,
 בערך״, אמר. ״פתאום החליט המפקד שברוממה יש ערבי שמודיע על שיירות. הוא החליט
 לחסל אותו ועשה זאת. הערבי הוא מקולוניה (לא מליפתא). למהרת פגעו אנשי קולוניה
 באוטובוס יהודי ונפצעו שבעה אנשים. החל מעגל־קסמים - תגובה ותגובה־שכנגד... תקפו
 כפר סילואן. היו רפורטים של עתונאי־חוץ. למה עשו זאת?... עכשיו, כמובן, סילואן
^ אפשר היה לחסל אותן מזמן״... א  תוקפת״... בן־גוריון מוסיף: ״ששון כופר שיש מהומות ב

 באותם ימים הגיע לירושלים מישאל שחם־שכטר. ״הגדרת תפקידו לא היתה ברורה - האם
 בא להחליף את אמנון רודי־זעיר בפיקוד על החי״ש, או להחליף את ישראל עמיר כמפקד
 המחוז״, רשם איש מטה־המחוז. ״בישיבת הפיקוד־העליון אמר יגאל ידין שמישאל שחם
 נשלח כממלא־מקום למפקד המחוז - בניהול הכוחות הלוחמים, ואילו מפקד המחוז יטפל
 בבעיות אזרחיות״. רק עם בואו של מישאל שחם פתח חי״ש ירושלים בסדרת פעולות יזומות,
 שהגיעה לשיא בפיצוץ מלון ״סמירמים״: בליל כ״ג טבת (4/5.1) נשלחה יחידה מגדוד
 ״מוריה״ לתקוף את המלון, שלפי הידיעות שימש מפקדה של הכוחות הערביים. היחידה,
 בפיקודו של יואל קרסני־רשף, הצליחה במשימתה - 26 משוכני המלון נהרגו ו־60 נפצעו
 (גרסה אחרת: 40 הרוגים, 45 פצועים) - אלא שהתברר כי במלון כמעט ולא היו לוחמים: וכל

 ההרוגים, ביניהם הקונסול הספרדי, היו אזרחים...
 בכ״ד טבת (6.1) עלה בן־גוריון לירושלים ונפגש עם גולדה מאירםון (מאיר). ״גולדה
 מודיעה ש׳סמירמיס׳ נעשה בלי ידיעתה ובלי ידיעת ישראל [עמיר]. מישאל שחם עשה זאת על
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 דעת עצמו״, רשם בן־גוריון. ״קראתי את מ״ש. הוטל עליו לעשות פעולות לפתיחת העיר־
 העתיקה, למניעת עזיבת שכונות... להתייעץ עם ישראל [עמיר] ורודי [אמנון זעיר]. בענין

 ׳המלון׳ התייעץ עם שניהם שלשום בערב. הפעולה נעשתה בשתים־עשרה בלילה״.
 בשובו למחרת מסר בן־גוריון לישראל גלילי* ״הוראות בענין התגובה בירושלים״ -
 הוראות ״מדיניות״, המעידות על חולשה. בסעיף הראשון נאמר ל״עציוני״ שעליו ״להפעיל,
 בעזרת חמחלקה המדינית [של הסוכנות], את הרבנים הראשיים, במטרה ליזום פניה של כל
 ראשי הדתות בדבר הפסקת־אש בירושלים בכלל ובעיר־העתיקה בפרט״. ״עציוני״ מתבקש
 ״להעיר אזנה של המחלקה המדינית בדבר חיפוש קשר עם הארמנים, במטרה להשיג עזרה או
 ניטרליות״. לאחר הוראות ביחס לעיר־העתיקה (לתכנן פריצה, להזהיר בכתב ובעל־פה את
 ערביי ירושלים שאם לא יוסר המצור יגורשו ערביי העיר החדשה ויותקפו השכונות הערביות)
- נאמר לממ״ז שכל פעולת־תגובה יזומה בירושלים טעונה ״התייעצות מוקדמת ואישור
 מוקדם מהמחלקה המדינית [גולדה מאירסון], בבחירת המטרות ובנקיטת השיטות להשגת

 התכלית - עליך להיוועץ עם מנהל המדור הערבי של המחלקה המדינית [אליהו ששון]״.
 לבסוף, הסבר לסעיף הכללי: ״כל מעשה בירושלים יש לו הד כפול ומכופל בעולם כולו,
 והוא עלול לפגוע ברגשותיהם של מיליוני אנשים בעלי דתות שונות. בהתוויית דרכנו במקום
 זה יש לקחת בחשבון לא רק צרכי ההתגוננות המקומית והתכופה, אלא שיקולים פוליטיים

 ותרבותיים עולמיים. זה מחייב משטר מיוחד בירושלים״.8

 דומה שההוראות וההנחיות התאימו לאופיו הלא־כל־כך לוחמני של הממ״ז. ישראל
 זבלודובסקי הגיע לירושלים בשלהי פעילותה של ״תנועת המרי״. הוא היה איש־מנגנון, שבין
 תפקידיו הקודמים - ראש הש״י ומנהל תעש. עיקר תיפקודו בירושלים היה בימי פרישת
 ה״הגנה״ מפעולות ״המרי״, שכללה את ״הסזון הקטן״. מטה המחוז בימיו היה מצומצם, וכך
 גם הגיוס בראשית המלחמה. זהירות יתרה נהגו בציוד האנשים בנשק, המוסתר ב״סליקים״
 עמוקים, כהגנה מחיפושי־נשק. המנטליות של מפקדת ה״הגנה״ נבנתה על חשש מעימות עם
 הבריטים, שכוחם בירושלים היה גדול במיוחד. ״שגינו כאשר התחשבנו יתר על המידה בגורם
 הבריטי ולא יצרנו תקדים אחר ודגם אחר ליחסים בינינו לבין הכוח הבריטי בשלב הראשון
 למלחמה״, קובע איש המטה הירושלמי. ״הכשלון במרכז־המסחרי נרשם להובתו של מפקד
 המחוז, ישראל עמיר, אף שהוא פעל בהתאם להנחיות המדיניות הכלליות״. לדעתו של איש
 המטה גרמו ההנחיות המדיניות לכך ש״ההגנה נכנסה למערכה בצורה הססנית וכושלת״, לא
 רק ביחס לבריטים, ואף לא רק לגבי ההתייחסות הריאלית לגורם הערבי. אותו קו שלומיאלי
 הופגן גם כלפי פנים. ״פיקוד ההגנה התקשה להחדיר לתודעת הגורמים השונים - החל

 בהנהלת הסוכנות וכלה בסקטורים הכלכליים - כי המלחמה בשער״.
 אם כן, מה עשתה ה״הגנה״ בשני חודשי המלחמה הראשונים ? - ״פיקוד המהוז התרכז
 בתקופה זו בהגנה על השיירות ועל שכונות הספר״, אומר איש־המטה, המודה ש״הפיקוד

 התקשה לעמוד בקצב האירועים: היזמה לא היתה בידינו, כי אם בידי הערבים״.
 אף כי התרכזו באזור ירושלים כוחות פלמ״ח, היה החודש השני חמור מקודמו: בחילופי־
 אש, תוך פעילות־תגובה של ה״הגנה״ והאצ״ל בכ״ה טבת (7.1), נהרגו ד יהודים, 9 נפצעו.

 בהתקפה על גוש־עציון ובדרך אל הישובים, בג׳ שבט(13/14.1) נהרגו 9 יהודים ו־18 נפצעו.

 * כטעות ציין עורך יומן ב״ג כי ההוראות נמסרו לישראל זבלודובסקי־עמיד, מפקד מחוז ירושלים. ממכתבו
 של ״הלל״(ישראל גלילי) אל ״עציוני״, מיום כ״ה טבת תש״ח (7.1.48), ברור שההוראות נמסרו לישראל

 גלילי ולא לישראל עמיר.7
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 בקרב עם המון ערבים ליד ג׳בע, בדרך מהרטוב לגוש־עציון, ביום ה׳ שבט (16.1), נהרגו
 ונרצחו שלושים־וחמישה אנשי מחלקח־ההר שביקשו להגיע לגוש. שבוע לאחר־מכן, בי״ד
 שבט (25.1), בקרב עם כנופיה ערבית - שנסתייעה בכוח־צבא בריטי - נהרגו 10 לוחמי

 פלמ״ה ו־2 נפצעו. עוד 2 יהודים נהרגו מאש צלפים ערביים.

 עם תום החודש נפתח גל חדש של פיגועים, שנסתייעו בחיילים ושוטרים בריטיים, שסייעו
 לערבים. אלה ניצלו את הרתיעה של אנשי ה״הגנה״ מפגיעה בבריטים ובליל כ״ב שבט (2.2)
 ההדירו אנשי הכנופיה הבריטית מכונית־תופת למרכז ירושלים, לרחוב הסולל ־ והעמידוה ליד
 בית־הדפוס של העתון היהיד באנגלית, ה״פלשתין־פוסט״. ארבעה יהודים נהרגו ו־16 נפצעו.
 בית־הדפוס ועוד שני בניינים נהרסו ועלו באש. לפי ידיעות ש״י היתה מעורבת בפיצוץ ״קבוצת
 הבלנים גרמנים היושבת בחברון״ וכן סרג׳נט בריטי מתחנת מאה־שערים. הוזכרו שמותיהם
 של שני שוטרים בריטיים, אף היו עדויות שבריטים רבים ידעו על ההתנקשות. חומר־הנפץ
 הובא משטח מסגד־עומר אל שער־שכם - שם העמיסוהו למכונית־התופת, שלוותה על־ידי
 שריונית משטרה. העדויות הוגשו על־ידי ״הסוכנות״ לשלטון הבריטי. לאחר 40 יום הודיעו
 הבריטים כי לא הצליחו לזהות את מקור מכונית־התופת, אף שנמסרו להם מספרי המנוע של
 המכונית. לסרג׳נט הבריטי, נהגה של מכונית־הליווי, היה ״אליבי״: הלה טען כי באותו לילה

 ישן שנת־ישרים... ״ההיפוי על מבצעי הפיצוץ היה כמעט גלוי״.
 למרות שבחודש זה נהרגו כמאתים ערבים ורבים נפצעו, בעיקר בהתקפה על כפר־עציון -
 לא היתה בכך ישועה לירושלים המוכה. ״היתה הרגשה כי מטה המחוז אינו יודע להתאים
 עצמו למשימות שניצבו בפניו״, סיכם אחד ממפקדי ה״הגנה״ את התקופה הראשונה. ״מטה
 המהוז עסק בקטנות. אין פלא שמפקד־המחוז לא עמד במעמסה - והוחלף״. משנשאל הרמ״א,
 גלילי, מדוע לא הודח עמיר לפני־כן ־ השיב הרמ״א כי אין זה ממנהג ״ארגון ההגנה״ להדיח

 את מפקדיו: והההלפה נעשתה רק משניתן היה לעשות זאת מבלי לגרום לזעזועים מיותרים...9

 מחיר המלחמה. במחצית הראשונה של מלחמת־העצמאות - ב״תקופת המצור״, מפרח
 המלחמה ועד להפוגה הראשונה - לא עזבו את ירושלים אלא פחות מחמשת אלפים תושבים,

 וזאת בגלל סכנת־הדרכים, חסימת הדרך והפיקוה על הכניסה והיציאה מן העיר.
 לעומת זאת חלה תנודת־אוכלוםים פנימית - שהלכה וגברה עם עזיבת השלטון הבריטי -
 משכונות־הספר לעבר שכונות־הפנים הערביות, שהנטישה מהן הלכה וגברה ככל שקרב מועד
 הפלישה, ולעבר ״אזורי־הבטחון״ הבריטיים המתפנים. לפי הערכה זהירה הקיפה נדידת־

 האוכלוסים הפנימית כרבע מאוכלוסייתה היהודית של ירושלים - 25,000 נפש.
 מצבה הכלכלי של ירושלים, שלא היה מזהיר גם בתקופה שקדמה למלחמת העצמאות,
 התדרדר ביותר. מקומות־העבודה המעטים, במיוחד בתעשיה (בהיות ירושלים היהודית עיר
 מוסדית ומנהלית בעיקרה), נתמעטו עוד יותר. השחיקה הכלכלית והנפשית, והיותה עיר
 מקוצצת וחצויה ומנותקת מסביבתה, גרמו להפחתת האוכלוסיה היהודית ביותר מ־ 25% תוך

 החודשים הראשונים שלאחר ביטול הפיקוח על היציאה מירושלים.
 אך חמור יותר היה המחיר־בנפש ששילם עם ישראל על החזקת מחצית ירושלים. 1,082
 יהודים - 420 אזרחים ו־662 חיילים ולוחמים - נפלו במלחמת־העצמאות בתחומי העיר
 ירושלים. ועוד 1,000 יהודים, מרביתם חיילים, נהרגו במערכה על הדרך. ניתן לומר כי שליש
 מהאבדות במלחמת־העצמאות נפלו למען ירושלים. מספר הפצועים היה כפול ממספר

 הנופלים - 4,000 איש. 3,000 נפגעו בתחומי העיר: ואלף נפצעו בדרך אליה.
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 2 : חולשת העיר המוחזקת

ובמבר ואימת הנצרות  גזרת הכ״ט בנ
 כבר בדיוני ועדת־החקירה התאמצו נציגי הסוכנות להשפיע על חבריה ושולחיהם לתמוך
 בהחלטה שתוציא את ירושלים ממסגרת החלוקה המוצעת. נציגי ירושלים, דניאל אוסטר, סגן
 ראש העיריה (אחר־כך ראש עירית ירושלים), ומרדכי עליאש מוועד־הקהילה - שנשלחו
 לארצות־הברית - פעלו למען מינוי מושל לירושלים מטעם מועצת־הבטחון... הם לחצו
 ״להתקדם בסידור הנאמנות״ - מלעיז עליהם המושל־הצבאי של ירושלים, דב יוסף, האומר כי
 ״רבים מאתנו, שנכנעו לפשרה תוך היסוסים וחששות, סבורים היו שאוסטר ועליאש פעלו

 במרץ רב מדי כדי להחיש את השלטון הבינלאומי על ירושלים״.
 על־פי תכנית ה־29 בנובמבר של עצרת־האו״ם נקבע כי נוסף למדינה יהודית ומדינה ערבית
 יוקם גוף נפרד (Corpus separatum) במשטר בינלאומי, שיתנהל על־ידי האו״ם. גבולותיה של
 מסגרת זו, ״קרית ירושלים״, אמורים היו להשתרע מאבו־דיס במזרח ועד לעין־כרם ומוצא
 במערב, ומשועפת בצפון עד בית־לחם בדרום. לתושבי ״קרית ירושלים״ נקבע מעמד מיוחד:
 הן כתושבי ה״קריה״ והן כאזרחי אחת המדינות שיוקמו. עוד נקבע כי מושל ״קרית ירושלים״
 יתמנה על־ידי מועצת הנאמנות של האו״ם: ושלא כתושבי הקריה - לא יהיה המושל אזרה של

 אחת משתי המדינות הארצישראליות.
 על ״שאלת מעמדה של ירושלים ועתידה המדיני״ נתפרסמה בכ״א אדר־א׳ (2.3) כתבה
 מעניינת, כי ״השאלה מעסיקה את תושבי ירושלים, ראשי־מוסדותיה וכלי־הביטוי, על אף
 היות העיר ותושביה במצור״. העתונאי מזכיר כי במשא־ומתן שקדם להחלטת האו״ם חתרו
 נציגי הסוכנות־היהודית להקמת מדינה יהודית בתחומים צרים ומוקטנים, תוך הסכמה לשלטון
 בינלאומי על ירושלים. העתונאי מנסה להסביר את גורמי ההסכמה של ההנהגה לבינאום
 ירושלים: ״ההסכמה לשלטון בינלאומי על ירושלים ניתנה, כמובן, מהוסר ברירה ובהעדר
 תקוה לאפשרות אחרת. היה רצון שעיר־השלום תוצא מן המאבק המדיני והצבאי. ראשי הישוב
 היהודי לא ניסו להסתיר את ההנחה, שפרושה האמיתי של החלטת האו״ם לבינאום ירושלים

 הוא, שירושלים תועמד תחת שלטון נוצרי״.
 הכתבה מצביעה על מטרתן האמיתית של המדינות הנוצריות: לתמוך בהתלהבות בההלטה
 על בינאום ירושלים, שבראשה יעמוד מושל ״בינלאומי״ בעל סמכויות מוגזמות. על־כן
 מתמיהה העובדה שבתקופה רבת־היסורים ביותר של ירושלים, כשהערבים בסיוע הבריטים
 מנחיתים על העיר הקדושה מכות מוות, משתתפים נציגי הישוב - שרתוק, עליאש ואוסטר -
 בדיוני ועדת האו״ם המטפלת בהכנת החוקה ל״קרית ירושלים״. אף כי ״מחנה התומכים
 בבינאום ירושלים קטן־והולך, וגוברת התביעה לצרפה למדינת ישראל״, הרי תמיהה רבה
 מעוררת העובדה שהרב מאיר ברלין, מנהיג ״המזרחי״, תומך בבינאום. איך נימק זה את
 תמיכתו? - ״אם לא בינאום ירושלים כי אז העיר תחולק לשנים: חלק יהודי וחלק ערבי. העיר־
 העתיקה, על מקומותיה הקדושים ושרידי תפארתנו מימי־קדם, יפלו בחלקם: ואז יהיה האמיר
 עבדאללה למלך על ירושלים - כי העיר־העתיקה היא־היא ירושלים. יהיה זה האסון
 ההיסטורי הגדול ביותר בקורות עמנו״. אך מרבית חברי מפלגתו לא תמכו בעמדתו. לא זו
 בלבד, אלא שנציג ״המזרחי״ בסוכנות, במנהלת־העם ובממשלה הזמנית, הרב י״ל פישמן־

 מימון, היה מתומכיה הנלהבים של התביעה לסיפוחה המידי של ירושלים למדינת ישראל.10
 באותם הימים ישבה ועדת־הנאמנות של האו״ם שבעה נקיים, ואף עיבדה חוקה מפורטת
 לירושלים בינלאומית. ההצבעה על החוקה, שאמורה היתה להתקיים בל׳ אדר־א (11.3),
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 נדחתה לששה שבועות. בי״ב ניסן (21.4) הוחזרה התכנית לעצרת להוראות נוספות. ביום
 ההכרזה על מדינת ישראל אף נמצא ראש לירושלים הבינלאומית - אוואנס אחד, מכת
 ה״קוויקרים״ - אך המיועד הזה לא הגיע לירושלים. לא בשל התנגדות היהודים - שכן ההנהגה
 תמכה בבינאום - אלא בגלל התנגדות הערבים, שנדמה היה להם שהנה־הנה הם משיגים
 הכרעה במערכה על ירושלים. גם בריטניה החסודה זנחה לבסוף את תמיכתה בתכנית - לאחר

 שהוואסאל שלהם, עבדאללה, הסתפק בהשתלטות על העיר־העתיקה ומזרח ירושלים.

 גם ארצות־הברית לא הראתה עוד התלהבות, מחששה לנעיצת־רגל של ברית־המועצות
 במזרח־התיכון. אף־על־פי־כן התמידה וושינגטון, וכמוה גם מרבית מדינות העולם, במדיניות
 של אי־הכרה בשלטון ישראל על ירושלים. גם אם בהמשך הזמן השלימו עם מציאות זו, הרי
 נשארה התנגדותן חסרת־הפשרות להכיר בירושלים כבירת מדינת ישראל - אף כי במשך
 תשע־עשרה שנה שלטה ישראל על ירושלים־שמחוץ־לחומות בלבד, ללא ״המקומות
 הקדושים לשלוש הדתות״... ולגודל האבסורד יש לראות את העובדה שהמדינות הנוצריות לא
 ערערו על החזקתה של ישראל בנצרת, בה אחד משלושת ״המקומות הקדושים״ לנצרות...
 ההתנגדות היתה אידיאולוגית - נגד ירושלים כבירת יהודה המתחדשת, דבר שכאילו עומד

 בסתירה לאמונה הנוצרית, הרואה בכנסייתם את יורשתה של ממלכת יהודה.
 בגלל היחסים המיוחדים שבין היהודים לארצות־הברית, ביחוד לאחר מלחמת־העולם
 השניה ו״השואה״, יוחסה חשיבות מיוחדת לעמדת הממשל האמריקאי, שבימי רוזבלט לא
 היה ידידותי ביותר, אך השתנה עם עלייתו של טרומן, אף שהפקידות מימי רוזבלט נשארה על
 כנה גם בימי טרומן. וכך רבים היו הגורמים בממשל האמריקאי שתמכו בעמדה כי ירושלים
 חייבת להיות בינלאומית... אחד המחקרים מגלה כי בחוגי הסטיט־דפרטמנט דחו את ההנחה כי
 רק העיר־העתיקה תימצא בשליטת או״ם ואילו ירושלים שמחוץ־לחומות תישלט בידי הערבים

 והיהודים. אנשי הממשל ראו בכך פגיעה באינטרסים הנוצריים...
 יוסף פרוסקאור, ממנהיגי ״הוועד היהודי האמריקאי״ האנטי־ציוני - שהסטיט־דפרטמנט
 תמך בו כדי להכשיל את הקמת מדינת ישראל - ביקש בגלוי את התערבות הממשל, באמתלה
 שצריך להציל את יהודי העיר... אך לא רק בשל סיבה זו, אלא גם מחשש שמא יובםו הערבים -
 וכתוצאה מכך תתעורר חמתם של הנוצרים בארצות־הברית... דברים אלה מובאים במחקר של
 ד״ר מנתם קאופמן, שצוטט על־ידי דן מרגלית. מתברר שגם הנהלת הסוכנות ביקשה ״פתרון
 נפרד״ לירושלים... ״אם נאמנות בינלאומית לירושלים״ - שאלו אנשי ה״סטיט־דפרטמנט״ את
 נציגי היהודים - ״למה לא נאמנות בינלאומית גם על תל־אביב?״... כדי להשליט משטר נאמנות
ל כוחות־צבא א ר ש ^ א  בינלאומי על ירושלים, למרות התנגדות הערבים, צריך היה לשגר ל

 גדולים; ואילו האמריקאים סרבו לשגר כוחות־צבא לזירת המלחמה...
 על המורא מפני השפעת הנצרות על גורל ירושלים יעידו ההוראות שניתנו לממ״ז ירושלים
 על־ידי פיקוד ה״הגנה״. ב״הוראות המבצעיות״ שלאחר הלם־המלחמה הראשון הדגיש הפיקוד
 העליון כי ״אין לראות את ירושלים כאחת הנקודות או אחת הערים באp״. על דברים אלה
 למפקד ״עציוני״ - הוסיף הרמ״א ישראל גלילי(״הלל״) כי ״לכל מעשה בירושלים יש הד כפול
 ומכופל בעולם, והוא עלול לפגוע ברגשותיהם של מיליוני אנשים בעלי דתות שונות...
 בהתוויית דרכנו במקום זה יש לקחת בחשבון לא רק את צרכי ההתגוננות המקומית והתכופה,

 אלא גם שיקולים פוליטיים ותרבותיים עולמיים. זה מחייב משטר מיוחד בירושלים״.
 ימים אחדים לפני הקמת המדינה עלה גורלה של ירושלים בדיוני ההנהגה. ״באמצע
 הישיבה״ - במרכז מפא״י, ב׳ אייר (11.5) - ״באה גולדה [מהפגישה עם עבדאללה]״, רשם
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 בן־גוריון, ״ונתנה לי פתקה זו: ׳נפגשו בידידות. הוא מודאג ופניו איומים. לא הכחיש שהיה
 בינינו דיבור והבנה על סידור רצוי, זאת אומרת שהוא יקח החלק הערבי. אבל עכשיו הוא רק
 אחד בין חמישה׳... יצאתי ל׳בית־האדום׳ והזעקתי יגאל [ידין], [יוחנן] רטנר וישראל [גלילי]״.

 בן־גוריון דרש ״להחיש כיבוש דרך ירושלים והאיים [השכונות] הערביים בתוך הישובים״.
 באותו יום בא שאלתיאל. ״הוא רוצה לעבור אחרי תום המנדט להתקפה בירושלים״. הגיב
 בן־גוריון: ״זוהי שאלה מדינית. [הדגשה במקור] ברור שעלינו להתקיף לאורך כל החזית ביום

 האפס - אבל ירושלים שני. זה עלול להרגיז העולם הנוצרי״. [הדגשה לא במקור].
 בערבו של אותו יום כינס דוד בן־גוריון חבר־יועצים נרחב יותר, ״תכונה לקראת הפלישה״.
 באו: קפלן, גולדה, שקולניק, גלילי וראשי האגפים במטכ״ל. ירושלים עלתה על ראש
 המתכנסים. דנו, כמובן, בבעיות הצבאיות: ״לדוד [שאלתיאל] כאלף מזויינים (אני מניח -
 יותר מזה)״, דיווח בן־גוריון והחליט כי ״בירושלים עלינו לתפוס כל המשלטים, שיך־ג׳רח
 וכדומה״, אך רק: ״כשאין בהם צבא בריטי״. על השאלה - ״הנוכל לתת עזרה לבית־הערבה,

 גוש־עציון?״ - קיבל תשובה נהרצת: ״יתכן, רק מהאוויר״.
 נוכח מידע זה - ״קפלן מציע לסדר שביתת־נשק בירושלים״. וגולדה - ״שואלת אם רצוי
 לנו בפני העולם הנוצרי לעשות מלחמה בירושלים בניגוד לנצרות״. ויצחק שדה,
 האקטיביסט, רמטכ״ל לשעבר: ״ירושלים - נוח לנו שתהיה שקטה״... דומה שדבריו אלה

 נבעו מנסיונו הלא־מזהיר ב״מבצע יורם״, עליו פיקד שבועות אחדים לפני כן.
 דוקא דוד שאלתיאל, מפקד ירושלים, הוא האופטימי: ״האויב בירושלים חלש, יש כ־800
 זרים [שלוחמים בצד הערבי]. הם מתפוררים. רוחם נפלה. נקבל [את בניין] ג׳נרלי מהצבא

 [הבריטי]: הדואר [הבניין הראשי] כבר בידינו״.
 נדמה שדוד בן־גוריון מפקפק בתוחלת הריאלית של הצעות קפלן וגולדה ויצחק שדה.
 ״העירותי: זיון מוגבר של ירושלים - גם אם תימשך הפוגה״. נימוקיו של בן־גוריון הגיוניים:
 ״חשיבות ירושלים כשלעצמה, 100,000 יהודים שבתוכה, והיותה מוקפת ישובים ערביים רבי־
 אוכלוסין. כוח יהודי רב בירושלים ירתק כוחות ויעזור בהרבה לנגב״. אם כן, על־פי בן־גוריון,
 חשיבותה של ירושלים בשתים: א) נמצאים בה שישית מהאוכלוסיה היהודית, ב) לחימה

 בירושלים תרתק כוחות אויב, דבר שיסייע לנגב...
 במכתב, שנתפרסם ב״הארץ״ בשנת תשכ״ב, הודה בן־גוריון בהםתיגותו כלפי ירושלים
 בשל העמדה הנוצרית. הוא התפאר שכאילו זלזל באו״ם בימי מלחמת העצמאות: אך הודה כי
 חשש מאד מעוצמתה של ההשפעה הדתית - הנוצרית והמוסלמית, לא היהודית! - חשש
 שהשפיע על הנחיותיו ביחס לירושלים: ״אני מודה שלא ייחסתי שום ערך מכריע להחלטות
 העצרת בימים ההם״, כתב, ״פרט ליחס לירושלם־העתיקה, ששם נמצאים המקומות
 הקדושים של העולם הנוצרי והמוסלמי״. והמסקנה של קברניט ישראל וצה״ל: ״אבל זה לא

 מחייב שלטון ערבי, והיו מסתפקים בפיקוח בינלאומי - וזאת הצעתי לממשלה״.
 ראשי־מדינה אחרים ניסו להתחמק מעמדתם המצדדת בבינאום. כאשר נשאל לוי אשכול
 בבית־הדין הצבאי המיוחד ״אם ב־14 במאי הוכנסה ירושלים לתחומי ישראל עם הההכרזה על
 הקמת המדינה?״ - ניסה עוזר־שר־הבטחון דאז להתחמק בפלפול אשכולי: ״זה לא נאמר
 בצורה בולטת כלפי חוץ, אבל יהודי ארץ־ישראל ידעו״... - ״כיצד ידעו? כשההכרזה הסתמכה

 על גבולות 29 בנובמבר? האם הוכרז או לא הוכרז?״ - ואשכול נאלץ להודות: ״לא״...
 בפםק־הדין של בית־דין־צבאי מיוחד זה, נמצאה תשובה נגטיבית: ״מעולם לא תוקקה
,  ממשלת ישראל שום חוק, אשר לפיו הפקירה את ירושלים או חלק אחר של א^שראל״

 קבעו, בהסתמכם על ״מעשיה ופעולותיה של הממשלה, המוכיחים בעליל את ההפך״...



 בירה בדד יושבת - מאין יבוא עזרה ? 37

 הוקרים שונים התייחסו לעמדה המתפתלת־מתפלפלת של ממשלת ישראל בשאלת בינאום
 ירושלים. דן שיפטן, המדגיש את הקשר בין יחס ההנהגה לבינאום ירושלים לבין אימוץ תכנית
 החלוקה, סבור כי ״בשלבים הראשונים של המאבק המכריע השלימו מנהיגי התנועה הציונית
 עם מעמדה של ירושלים, כחלק מן המחיר של מדינה יהודית. עדויות מצביעות גם על ההכרה
 (בדיעבד) ביתרון של מעמד כזה... הנהלת הסוכנות ראתה כיתרון מצב שבו ירושלים,

 המשוללת ׳הינטרלנד׳ יהודי, תוכל לזכות בהגנה בינלאומית״."

 תמיכה ככינאופ - כנגד תכנית־ברנדוט־א׳
 טשטוש ומבוכה שלטו בכל הנוגע להגדרת מעמדה המדיני של ירושלים. בימי הקרבות
 המרים על עצם קיומה של הישות המדינית הישראלית, לא התפנו לטיפול מעשי בסוגיה
 המדינית של ירושלים. אלא שמציאותם של גורמים בינלאומיים - בדמותו של ״המתווך״ וחבר
 משקיפיו - אילצו את המערכת השלטונית להתייחס לבעיה. ״ביום 10.6 הודיע לי שרתוק
 באלחוט מתל־אביב, שנתמניתי נציג הממשלה הזמנית למגע עם הרוזן ברנדוט״, מספר דב
 יוסף. ״לא קל להגדיר בדיוק ובבהירות מה היו םמכויותי ואחריותי״. כמושל צבאי נתמנה רק
 כעבור חודשיים. בבוא ברנדוט לראשונה לירושלים עדיין שימש בתפקיד ראש ״ועדת־
 ירושלים״, שהוקמה בשלהי 47. בא׳ ניסן תש״ח (10.4) מסר לו בן־גוריון יפוי־כוח לנהל את
 ענייני העיר. ״אולם מה רשאי אני לעשות, ומה איני רשאי - היה עלי להחליט בעצמי״, סיפר

 דב יוסף: ״מידת כוחותי וסמכויות, היו כמידת כוחו של העם בירושלים״.
 דב יוסף, המשפטן, האמון על פורמליסטיקה, נשם לרווחה עם המינוי שקיבל משר־החוץ.
 ״התל מ־0.6ו [ג׳ סיון] נוסף לי מינוי רשמי זה״, סיפר. ״לגבי המתווך הייתי נציג שנתמנה
 כחוק על־ידי ממשלה זמנית, שהוכרה על־ידי מדינות שונות, שמספרן גדל והלך״. אולם
 היושר־המשפטי אילץ אותו להודות כי ״סמכות זו היתה רחוקה מבהירות, בשים־לב למצבה
 הבלתי־ברור של העיר ירושלים. כוחות צבאיים לא היו לפקודתי; אף שתפקידי היה כרוך
 בשיתוף־פעולה הדוק עם הצבא, לא היתה לי דרגה צבאית ולא לבשתי מדים. היו קבוצות -
 בעיקר החרדים הקיצוניים - שלא הודו בסמכותי, כשם שסרבו להודות בכל סמל אחר של
 שלטון חילוני. ארגוני הפורשים שבמחתרת לא שיתפו־פעולה. לא הגעתי לתפקידי על־ידי
 בחירות״. יוסף מודה שהיה זה מינוי על־ידי בן־גוריון, שלא בסמכותו כראש־ממשלה או שר־
 בטחון: ועל־ידי שר־החוץ לצורך ספציפי של מגע עם ״המתווך״. מינוי רשמי קיבל רק בכ״ו
 תמוז(2.8). אבל ״משהכירו הרוזן ברנדוט והאדים בזכותי לדבר בשם יהודי ירושלים (ונאלצו
 לכך מאין־ברירה), הפכו התקוות [להכרה בינלאומית...] למציאות חוקית בירושלים״. ומוסיף
 דב יוסף כי ״זה היה כתב־המינוי המוזר שלי לשליחות שהביאה אותי במגע עם הרוזן ברנדוט״.
 אף שקיבל יפוי־כוח לטפל בענייניה הכלכליים של ירושלים, היו לו חילוקי־דעות עם שר־
 ההוץ לגבי השימוש ״בדרכים צדדיות״ להבאת מזון מעל לכמויות שנקבעו על־ידי ועדת־
 ההפוגה. דב יוסף מציין כי משה שרתוק ״היה בעד הקפדה מקסימלית על ההפוגה, מתוך תקוה
 להגיע לשלום בר־קיימא...״ נראה היה ששרתוק ״השתדל להניח דעתם של שלטונות־או״ם,
 אף כשלא צדקו מבחינה משפטית, כדי להשיג אווירה של רצון טוב״... לדעתו, צריך לנהוג
 בדרך שונה: ״בירושלים נתגבשה בי דעה שונה לחלוטין על רצונם הטוב של שלטונות־או״ם״.
 הילוקי הדעות הגיעו להתנגשות בימי ההפוגה. כותב יוסף: ״ב־26.6 הודיע לי שרתוק באלהוט
 שאין לשלוח אספקה בדרך הצדדית [״דרך בורמה״], מאחר שכבר הודיע למשקיפי האדים...
 יומיים לאחר־מכן השיבותי: אין אני יודע מדוע אתה מתנגד להבאת שיירה בדרך הצדדית. מן

 ההכרה לתקן מצב זה לפני תום ההפוגה״.
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 בתמיכה בבינאום ירושלים נוגעו כמעט כל המפלגות, להוציא את הרביזיוניסטים. הזכרנו
 לעיל את עמדתו המוזרה של מנהיג ״המזרחי״, הרב מאיר ברלין, שתמך באופן עקבי בבינאום.
 אילנות גדולים נתלו בעמדתו. שר־העליה, מנהיג הפועל־המזרחי משה שפירא, הציע בישיבת
 הממשלה ש״לא להשיב על שום הצעה ב׳לא׳. אם נשיג בירושלים מה שהוחלט ב־29.11.47״,
 אמר, ״זה יהיה השג גדול. להגיד שירושלים צריכה להיות יהודית - זה לא־ריאלי״... בישיבת
 הממשלה בכ״ג סיון (30.6), סיפר שרתוק שהיה לו ויכוח עם הרב ברלין. ״הוא דוגל
 באינטרנציונליזציה של ירושלים. יתכן שזהו הפתרון הרצוי, הפתרון היחיד האפשרי להגנת
 ירושלים, אבל הכרח שיהיה ברור שאנו מוכנים להילחם על ירושלים, שעה שהצד שכנגד
 אומר: ירושלים ערבית, והוא מוכן להילחם עליה. כשאנו אומרים ירושלים בינלאומית, ברור
 שירושלים תהיה ערבית. רק אם יהיה ברור שאנחנו מוכנים להילחם, אז אנהנו אולי נוכל
 להציל את ירושלים ממלחמה ואת העולם מחורבן. אז אולי יהיה לירושלים מעמד בינלאומי״...
 דבריו של שר־החרץ נאמרו ימים אחדים לאחר שנתקבלו הצעותיו של ברנדוט, בצרוף
 מכתבים אישיים. ההצעה לישראל הגיעה ל״תל־אביב, לשר־החוץ היהודי, שרתוק״. בספרו
 כתב ברנדוט: ״ביקשתי מהם בכל לשון של בקשה לבל ידחו אותה לחלוטין וכלאחר־יד״. הוא
 ביקש משר־החוץ היהודי לתת לו הזדמנות לפגישה אישית. ב״נםפח״ להצעות פורטו ״הסדרים
 טריטוריאליים ראויים לעיון״, כמו ״הכללת העיר ירושלים בשטח הערבי, עם אוטונומיה

 עירונית לעדה היהודית והסדרים מיוחדים להגנת המקומות הקדושים״...
 אך עמדתו של שרתוק לא הושפעה ישרות מהצעותיו של ברנדוט, שכן בסקירה מדינית של
 שר־החוץ בט׳ סיון(16.6), בתחילת ההפוגה, אמר בין השאר: ״איך שתיפול ההכרעה בתוכנו
 בנוגע לירושלים (ויכול להיות ששיקול־הדעת, בסוף, יאמר שמותר לנו להסכים לירושלים
 בינלאומית) ־ יש לראות את עתיד העיר כך, שאנחנו לא יכולים להסכים שמעמדנו בירושלים
 יכול להיות מובטח (גם בירושלים בינלאומית!), אם בין ירושלים ובין מדינת ישראל יהא הוצץ
 שטח רחב של ריבונות ערבית. אנחנו כבשנו את השליטה על פס רצוף מתל־אביב ועד רוממה,
 פינינו אותו מערבים. דרך הגישה לירושלים ממערב קובעת את נפש ירושלים העיר״. באותה
 ישיבת־ממשלה השמיע גם בן־גוריון ״דבר מאד לא־פופולרי: אינני מאמין בפיקציה של
 עצמאות ירושלים כחלק של המדינה היהודית, ואני עומד עכשיו על ירושלים בינלאומית.
 ירושלים במדינה יהודית פרושה: חלוקת ירושלים ושלטון עבדאללה בחלק מהעיר. ירושלים
 תעמוד באופן מתמיד להיקרע מאתנו. עם כל השקר של קיום האו״ם, יש יותר אמת מאשר שני

 שלטונות בירושלים המחולקת״...
 שר־הפנים, יצחק גרינבוים, הודה כי ״היה שלב שכמעט כולנו חשבנו שהחלטה על
 ירושלים בינלאומית היא הההלטה הטובה ביותר. אני מתכוון לאלה שעמדו על־יד ההגה, ולכל
 הציבור הירושלמי, אולי פרט ליוצאים־מן־הכלל״. הדברים נאמרו בימי ״חורב״: ״רצינו

 שירושלים תהיה בינלאומית...חשבנו שבסטדיה זאת לא יספיקו לנו הכוחות״.
 תשובתה של ״הממשלה היהודית״ נמסרה לברנדוט על־ידי שרתוק, כאשר הגיע המתווך
 לתל־אביב, בכ״ט סיון(6.7). ״הממשלה הזמנית נפגעה עמוקות מהצעתך בדבר עתידה של
 ירושלים, והיא רואה אותה כהצעה הרת אסונות״, נאמר בתשובת ממשלת ישראל הזמנית,
 שהדגישה כי ״העם היהודי, מדינת ישראל ויהודי ירושלים לא ישלימו לעולם עם כפיית שלטון

 ערבי על ירושלים. הם יתנגדו לכל כפיה כזאת בכל הכוח שברשותם״.
 בא׳ תמוז (8.7) נסתיימה ההפוגה והתלקחו קרבות, שנמשכו עשרה ימים בלבד, בטרם
 תיכנס הפוגה נוספת לתקפה. ואף שהצעות ״המתווך״ הפכו למיושנות, עדיין לא שונה הקו
 הרשמי של ההנהגה ביחס לירושלים. במסיבת־עתונאים, בט״ו תמוז(23.7) - נשאל מפקד



 בירה בדד יושבת - מאין יבוא עזרה ? 39

 חטיבת ירושלים, שאלתיאל, על מעמדם של חיילי ה״הגנה״ בירושלים לגבי מדינת ישראל.
 תשובתו של הממ״ז היתה כי ״מהיום והלאה גם חיילי ירושלים הם חלק מצבא ההגנה
 לישראל״. שאלתיאל הסתמך על ההנהה ש״כל השטחים שנכבשו בידי צבא ישראל, ואנחנו
 מחזיקים בהם, נתונים לשיפוטה וסמכותה של מדינת ישראל: וכל החוקים, ההגבלות
 וההוראות חלות גם עליהם״. אך מפקד ירושלים הוסיף: ״לא נחזיק בהם לעד בניגוד
 להחלטות האו״ם: אולם כיום הם בידינו, ובמרותה של המדינה״. דברים אלה עומדים בסתירה
 לדברים שכתב אחד ממפקדי ״עציוני״, כי עם פתיחת המלחמה ״נתבטלה מאליה ההסכמה
 היהודית לבינאום ירושלים ועברה מן העולם״. רק ״מטעמי תכסיס־מדיני נותרה התדמית של

 שיתוף־פעולה עם האו״ם״ בנושא בינאום ירושלים...12

 נגד פרוז, נגד בינאופ, נגד סיפוח...
 למרות ההפוגה ופריצת ״דרך־בורמה״ נמשכה מציאות המצור על ירושלים, שכן לא ניתן
 היה לצאת מירושלים ולהגיע אליה ללא התר מ״השלטונות המוסמכים״. מי טיפל בנושא זה ?
 עד כמה שזה מוזר, היה השלטון הירושלמי ישות עצמאית, עם ״קונסוליה״ בבירת ממשלת־
 ישראל־הזמנית, בתל־אביב, ב״בית־רומנו״ שבדרך יפו־ת״א... באותם ימים נתפרסם ב״הארץ״
 מכתב־למערכת ששלח ראובן מס, אביו של דני, מפקד 35 לוחמי מחלקת־ההר שנפלו בדרכם
 לגוש־עציון: ״נסעתי לתל־אביב״, כתב ראובן מס, ״וראשית דאגתי היתה האפשרות לחזור
 ירושלימה. לגודל תמהוני אמרו לי לפנות בנידון זה ל׳קונםול ירושלים׳. הלכתי לבית המסומן,
 ולא האמנתי למראה עיני: כן, נכון הדבר - קונסול ירושלים... וכי אנשי תל־אביב אינם
 מרגישים כלל עד כמה שתי מלים אלו צורמות את אזנו של איש ירושלים י האם כבר החלטתם
 להוציא אותנו מכלל ׳ישראל׳?״, תמה האב השכול. ״כבר מיניתם ׳קונסול׳ לירושלים עירנו...״

 כשם שהיתה ״קונסוליה״ של ירושלים בבירה־הזמנית של ישראל כך היתה ״קונסוליה״ של
 ישראל בירושלים... סיפר ברוך נאדל: ״אותו זמן מונתה אישיות ירושלמית לתפקיד של
 ׳קונסול ישראל בירושלים׳. אנשי לח״י ניגשו לביתו, עקרו מהקיר את שלט־הנחושת ׳קונסול
 ישראל׳, ודרשו מהאיש שלא לקבוע את השלט שנית. ה׳קונסול׳ השיב: ׳אינכם צריכים ללחוץ

 עלי - אני עצמי מתבייש בתואר הזה, ולא אציב שוב את השלט׳...״
 כאשר נתמנה דב יוסף למושל־הצבאי של ירושלים הופנתה אליו תביעה לבטל את חובת
 ״רשיוךהנסיעה״ ליוצאים מירושלים ולבאים אליה. ״עלי היה להסביר לציבור שהדבר נתון
 להחלטת המפקדה הצבאית העליונה״, אומר המושל־הצבאי, ״וכי היא שעמדה על כך שמשרד
 המושל־הצבאי יפקח פיקוח חמור על האנשים הנכנסים לאזור והיוצאים ממנו. פיקוח זה חל
 על כל איש, ואף על קונסולים שבאו אלינו לבקש רשיון־נסיעה, כשרצו לעבור את הקווים

 לעיר־העתיקה או לנסוע לכל מקום בישראל־שמחוץ־לירושלים״.
 בי״ז אב (22.8), במועצת המדינה הזמנית, תבע משה קולודני־קול להסיר את המצור מעל
 ירושלים ולבטל חובת הצטיידות ברשיון למי שרוצה לנסוע מירושלים ולירושלים. השיב שר־
 הבטחון, דוד בן־גוריון: ״מטעמים צבאיים אין להרשות עדיין תנועה חפשית לירושלים
 וממנה, ואין בכך משום מצור־על־ירושלים, אלא זה אחד מאמצעי־ההגנה על ירושלים, אם כי

 יש בזה משום אי־נוחות לא־קטנה לרבים״...13

 המתנגדים החריפים ביותר לבינאום היו הארגונים הלוחמים הלאומיים, שהזהירו מפני
 המגמה הרשמית שצידדה בבינאום ירושלים. סכנה זו לירושלים - שמאחורי זוממיה עמדו
 הבריטים, והממשל האמריקאי צידד בה - היוותה עילה לקיום החטיבות הלוחמות של האצ״ל
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 ולח״י בירושלים. לאחר פרוק ההטיבה הלוחמת של לח״י - סיפר ד״ר ישראל אלדד, מראשי
 לח״י, כי ״שקולניק מנסה לשכנענו שהפרוק חל גם על ירושלים. אך אנו חוזרים על הנימוק:

 אדרבא, תכריזו על סיפוח ירושלים, ונתפרק גם שם״.
 העתונאי־הסופר ארתור קסטלר, ששהה בארץ בימי מלחמת־העצמאות, עלה לירושלים בז׳
 סיון (14.6), עם תחילת ההפוגה הראשונה. את דרכו עשה, כמובן, ב״דרך בורמה״.
 ״פלוגותיהם של ה׳ארגון׳ ו׳קבוצת שטרן׳ מתמזגות עתה בהדרגה עם ההגנה״, כתב. ״אך
 הצרה היא כי ה׳ארגון׳ ו׳קבוצת שטרן׳ קיבלו עד כה את מרות הממשלה והצבא רק בשטח
 ישראל ממש - וירושלים, שלהלכה עומדים לעשות אותה בינלאומית, היא מחוץ לגבולות
 אלה. לפיכך תובעים ה׳ארגון׳ ו׳קבוצת־שטרן׳ אוטונומיה ליחידותיהם כאן, מה שמביא
 לחיכוכים מתמידים ביניהם לבין ה׳הגנה׳. הענין הוא רציני מאד, שכן שתי הקבוצות הקיצוניות
 לא תסכמנה לעולם לוותר על ירושלים: ובנידון זה נמצא רוב האוכלוםיה על צידן״. מה
 המסקנה של האורח־לרגע ממצב זה? ״על הממשלה יהיה לחזור בה מהסכמתה המקורית
 לבינאום הבירה ולתבוע את העיר החדשה בשביל היהודים״, כותב קסטלר. ״או שתתקיים בהם

 הנבואה העתיקה: שמתוך שהיא שכחה את ירושלים, תשכה ימינה״.
 לראש הש״י־הפנימי החדש, איסר הראל, היתה גרסה אהרת לקיומן של הטיבות לוחמות
 נפרדות בירושלים: ״לח״י המשיך בפעולתו בירושלים גם לאחר הקמת המדינה״, כותב איםר,
 ״תוך ניצול אירוני של מצב־הביניים שקדם להכללת ירושלים בתחומי המדינה, כאשר
 העיר היתה נתונה - להלכה - במשטר־נאמנות בינלאומי [הרי ההנהגה רצתה שתהיה כזו!].

 לח״י ניצל את החלטת האו״ם, כדי לתת צידוק לפעילותו הנבדלת בעיר״...14
 משנפלה תכניתו של ברנדוט למסירת ירושלים כולה לשלטון ערבי, בעקבות התחזקות
 מעמדה הצבאי של ישראל, לא התיאשו שונאי ציון מלחבל תחבולות נגד אחיזת ישראל
 בירושלים. ואז עלתה הצעה חדשה־ישנה: להוציא את הכוחות המזויינים היהודיים מירושלים.
 תמיכה בפרה ירושלים קיבל ברנדוט בד׳ אב (9.8) מידי מפקד ״הלגיון הערבי״, בעת ביקורו
 במפקדה של ה״לגיון״ שליד ירושלים: ״כאן נפגשתי ברוה־הבנה שאין למעלה ממנה״, ציין
 ברנדוט. ״הלגיון־הערבי אין לו התנגדות לפרוז ירושלים, והוא גם קיבל את הצעתי האוסרת
 להשיב על אש שתבוא מן הצד השני״... למהרת נפגש ״המתווך״ עם המושל הצבאי היהודי
 של ירושלים, ד״ר דב יוסף, וחבר עוזריו: ״נתברר לי שאין כל אפשרות להשפיע עליהם

 שיגישו איזו הצעה חיובית לפרוז ירושלים״...
 דיבורים על פרוז נשמעו כבר לאחר החלטת האו״ם. היתה פניה להנהלת הסוכנות ולרב
 הראשי להעמיד את העיר תחת חסות הצלב־האדום, להוציא את כל הכוחות הלוחמים ולהקים
 מוסדות מקומיים נפרדים לאזורים היהודיים והערביים. היהודים הביעו אז את הסכמתם

 לתכנית, לא כן הערבים, שהיו בטוחים ביכולתם להשתלט על ירושלים כולה.
 ימים אחדים לפני פלישת צבאות ערב, בא׳ אייר(10.5), הציעה משלחת רשמית של הצלב־
 האדום, בראשותו של ז׳ק דה־רניה, להעמיד את ירושלים תחת חסותה. הם דרשו להוציא את
 כל הלוחמים מן העיר. על־פי ההצעה, אמורה העיר כולה להוות בית־הולים גדול... אך בטרם
 יספיקו הצדדים לעיין בהצעה, שהעלתה סימני־שאלה רבים, הגבירו הכוחות הערביים את
 התקפותיהם על מרחב ירושלים העברית, במאמץ ליצור עובדות בכוח הנשק. במיוחד

 בפריפריה של ירושלים - בגוש־עציון ובגוש עטרות-נוה־יעקב.
 עוד בסבב־הקרבות הראשון רבו השמועות וההצעות על פרוז ירושלים. בימי ההפוגה
 הראשונה, זמן קצר לאחר פרשת ״אלטלנה״, בי״ז סיון (24.6), התקיימה ישיבת ממשלה
 מיוחדת בעניין ירושלים. בישיבה זו הגיב ראש־הממשלה לראשונה בעניין השמועה על פרוז
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 ירושלים - בבקשו את שר־החוץ לענות על כך. אמר שרתוק: ״אין למשרד־החוץ כל מושג על
 פרוז ירושלים־העתיקה. לא שלא הציעו כדבר הזה, אך למשרד־החוץ אין הצעה כזאת. מה
 שאני יודע הוא, שבחוג־המתווך מטעם האו״ם מנסרת מחשבה לפרוז ירושלים, לא לפרוזה של

1  העיר־העתיקה [בלבד], ביחס לחלקים האחרים של ירושלים כולה״.5

 מהפד כעמדת הממשלה: ״שלטון צה״ל כשטח המוחזק של ירושלים״
 באותו יום בו נסתיימה ההפוגה - ב׳ תמוז(9.7) - פרסמה מפקדת לה״י־ירושלים התראה

 ואזהרה מפני קבלת תכניתו של פולקה ברנדוט:
 ״ממשלת השפלה היושבת בתל־אביב החליטה להסכים להצעות איש הצלב־האדום ברנדוט

- לפרוז ירושלים.
 ״על־כן מודיעים לוחמי חרות ישראל:

 ״אין כל סמכות ואין כל זכות למישהו להסכים ל׳הצעות׳ זרים בנוגע לירושלים. לוחמי
 חרות ישראל לא יכירו ב׳הסכמות׳ ממין זה. לוחמי חרות ישראל מזהירים את כל מי שיעז

 לחתום על תעודת־כלייה־וחרפה שכזו. נראה זאת כמעשה־בגידה.
 ״כאשר לא סבלנו את הכוח הבריטי השליט בירושלים, כאשר לחמנו בו בדם ובאש - כן
 נילחם בכל כוח זר, בכל דגל שהוא, אשר יעז להופיע בחוצות בירת ישראל. יידעו זאת

 החיילים והשוטרים והאזרחים של צרפת ובלגיה ואמריקה. הזהרנוכם.
 ״לא יהיה עוד שליט זר בירושלים. לא יהיה עוד חייל זר ושוטר זר.

 ״ירושלים שלנו תהיה״.

 באותו יום התכנסה ועדת־העיריה, לדיון על הצעות ברנדוט. הנואמים הדגישו כי 80%
 מתושבי ירושלים הם יהודים, וכמעט כל שטחה תפוס בידי צבא ישראל. הודגש שאלמלא
 ההפוגה היתה ירושלים כולה בידי היהודים. כל המדברים קראו לממשלת ישראל שלא להסכים
 שירושלים תהיה בחלל־ריק מדיני. הוסכם פה־אחד לבקש מהממשלה־הזמנית לספח את
 ירושלים למדינת ישראל ואף להכריז עליה כבירת המדינה. רק נציגי ׳אגודת ישראל׳ לא

 הצטרפו לתומכים בההלטה, באמרם שאין זו השעה להחלטות הפגנתיות...
 ״לא ברור מתי, בדיוק, הגיעה ההנהגה הציונית להכרה כי רעיון הבינאום מיצה את
 יתרונותיו מבהינתה של ישראל״, אומר אחד מחוקרי מלחמת העצמאות, המעריך שזה קרה
 בשלב מוקדם של המלחמה: אך קשה לו למצוא תשובה מספקת לשאלה - מתי הפכה ממשלת
 ישראל את עמדתה הקודמת - בעד בינאום, מחשש לשלטון עבדאללה על חלק מירושלים -
 לעמדה הפוכה, או בלשונו של החוקר: ״באיזה שלב הגיע בן־גוריון למסקנה כי הדרך לצרוף
 ירושלים היהודית לישראל עוברת אצל המלך עבדאללה, וכרוכה לפחות בהסכמה שבשתיקה

 מצידו״ - תמורת הסכמה לשלטון עבדאללה על העיר־העתיקה של ירושלים.
 ליצחק גרינבוים היתה תשובה לשאלה: ״כאשר נתברר שדבר זה [בינאום ירושלים] לא יוכל
 לצאת לפועל״, אמר, ״והיתה מגמה שהמלך עבדאללה יוכתר למלך על כל פלשתינה,
 וירושלים תהיה בירתו - נתברר שאם ירושלים תהיה מנותקת מטבור היישוב, היא לא תוכל

 להתקיים. ואז נתבשלה ההכרה שירושלים צריכה להיות חלק ממדינת ישראל״.16

 בכ״ו תמוז(2.8) הודיעה ממשלת ישראל לברנדוט על כוונתה להכריז על ירושלים כשטח־
 כיבוש. באותו יום הוציא בן־גוריון - בתפקידו כשר־בטחון, ולא כראש־ממשלה - שני מנשרים
 על ״שלטון צבא ההגנה לישראל בירושלים״. מנשר מס׳ 1 מסתמך על העובדה ש״הואיל
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 ושטהה של ירושלים - הכולל את מרביתה של העיר, חלק מסביבותיה ומבואותיה המערביים -
 הינו בחזקתו של צבא־הגנה לישראל הסר למשמעתי [כשר־בטחון!]״. בסעיף (2) נקבע כי
־ ק  ״משפט מדינת ישראל חל על השטח המוחזק״ בגבולות ״הקו האדום המסומן במפת א
 ישראל החתומה על־ידי״. בסעיף (5) נקבעה רטרואקטיביות המנשר ״מחצות ליל־שבת, ו׳
 באייר תש״ח (15 במאי 1948)״, להוציא ״אותם חלקים מהשטח המוחזק שחזקתם עברה לידי

 צה״ל לאחר כך״, שדינם רק מאותו ומן שנכבשו בידי צה״ל.
 ב״מנשר מס׳ 2״ חתם בן־גוריון גם ״בשם הפיקוד העליון של צבא־הגנה לישראל״ - לא
 בשם ממשלת ישראל! - ״בתוקף הטלת שלטון צבא־הגנה לישראל בשטח המוחזק של

 ירושלים״, על מינוי דב יוסף - ״להיות מושל צבאי בשטח המוחזק של ירושלים״.
 לדעתו של אחד ממפקדי ה״הגנה״ הבכירים במהוז ירושלים, בא המינוי ״להדגיש כי
 ירושלים איננה נחשבת בעיני ממשלת־ישראל כשטח כבוש, אלא כאזור הנתון לשלטונה הישיר
 של ממשלת ישראל״... מסקנתו זו של המפקד־הבכיר מסתמכת על העובדה ש״המושל הצבאי

 לא היה כפוף למפקד צה״ל בעיר, ואף לא לרמטכ״ל, כי אם לשר־הבטחון״...
 הידיעה על המינוי הצפוי אף שודרה ברדיו בלילה שלפני־כן. ״משה שרתוק הסביר למתווך
 את הטעמים המשפטיים והכלכליים שהביאו את ממשלת ישראל להחלטה זו״, אומר ״המושל
 הצבאי״ דב יוסף, ״והרוזן לא התנגד לכך... לא היה בכך אלא מתן גושפנקה חוקית לסמכות
 שהיתה לי במשך חודשים מרובים. הדבר לא בא עלי כהפתעה, כי במשך שבועות מרובים
 תבעתי להכריז על ירושלים כשטח כיבוש, כדי להעניק לשלטון־העיר חוקיות מבחינת המשפט
 הבינלאומי״. המשפטן ג׳וזף סבר כי ״משנסתיים המנדט הבריטי לא היתה עוד לשום אומה
 זכות ריבונית על ירושלים. הצהרה פורמלית, שצבא־ישראל כבש את העיר ומחזיק בה, היה בה
 משום צעד חשוב לשילוב מלא של ירושלים במדינה״. ומוסיף ״המושל־הצבאי״ ההדש:
 ״הרגשתי הקלה מרובה, כשקיבלתי ימים אחדים לאחר מכן מכתבים מהקונסול הכללי של
 ארצות־הברית ומהקונסול הכללי של איטליה״, ממוענים אל ״המושל הצבאי, ירושלים
 הכבושה בידי ישראל״... מה היה תפקידו של ״המושל־הצבאי״י - ״להגן על השלטון הצבאי,
 ופרושו של דבר - התנגדות נמרצת לכל תכנית פרוז, העשויה לשלול מאתנו כל אשר כבשנו

 והחזקנו בקרבות קשים״.
 בכך נסתיים תפקידה של ״ועדת ירושלים״, שבידיה היה השלטון האזרחי בירושלים. אבל
 ארגוני־המחתרת־לשעבר לא הסתפקו בהכרזה על ״ירושלים הכבושה בידי ישראל״, הם דרשו
 את סיפוחה של ירושלים למדינת ישראל - כמו יפו וכמו עכו וכמו לוד ורמלה ונצרת, שגם הן
 נועדו להיות מחוץ לגבולות המדינה היהודית על־פי תכנית החלוקה. ״אחר משא־ומתן מייגע
 הבאתי את סניף האצ״ל המקומי להסכים לקבל את מרותי״, מתגאה המושל דב יוסף, ״תוך
 התנגדות עקרונית להכרזת העיר כשטח־כיבוש״. לא כן לוחמי חרות ישראל בירושלים.
 ״ארגון־הפורשים השני, לח״י, ירד למחתרת לגמרי, ולא רצה לוותר על השקפתו: שיש לספח

 את ירושלים למדינת־ישראל בגלוי״.17

 ״מתווכים״, ״משקיפים׳׳ ומובלעות של חאו״ם
 עם החלטת האו״ם נעשו מאמצים להקים גופים לביצוע ההחלטה. המכשולים העיקריים
 הונחו על־ידי מעצמות המערב, שעשו כל מאמץ למנוע שיתוף הגוש־המזרחי והכנסתו לקלחת
 המזרח־תיכונית. בט׳ כסלו (11.12) החליטה מועצת־הבטחון על הקמת ועדת־פיום לארץ־
 ישראל. כחברי הוועדה נתמנו מרק ארתרידג׳ מארצות־הברית, קלוד דה־בואסנז׳ה מצרפת
 וחוםין ילצ׳ין מתורכיה. כמזכיר־כללי נתמנה ד״ר פבלו אזקרטה. לאחר ביקור יחיד בארץ,
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 בשלהי טבת תש״ט(ינואר 49), עברה הוועדה ללוזאן שבשווייץ, ושם שקעה בשיחות חסרות
 תותלת ותכלית עם אישים ערביים ויהודיים, עד שנמוגה בתהום הנשיה.

 יתר מזל היה לועדת הקונסולים לענייני ירושלים שהוקמה באפריל. על חבריה נמנו יאן
 ניבנהאוס הבלגי - יושב־ראש הוועדה, הצרפתי רנה נוויל וקונסול ארצות־הברית תומס ואסון.
 בי״ג אייר (22.5) נהרג הקונסול האמריקאי על־ידי צלף ערבי, ובמקומו בא הקונסול החדש,
 ג׳ון י׳ מקדונלד (בלי קשר לשגריר ג׳מס מקדונלד). ״הקונסולים היוו צוות עלוב״, העיר דב
 יוסף, מי שהרבה יותר מכל יהודי אחר לבוא במגע אתם: ״מלכתחילה לא היו מעשינו לרצונם.

 הם התערבו בעניינים שהיו מחוץ לכתב־המינוי״.
 נוויל הצרפתי היה קתולי אדוק, ואף כי התייחס באהדה מסויימת לשאיפת היהודים
 לעצמאות ולא היתה לו דעה טובה ביותר על הערבים - היו לו דעות ברורות על תפקידה של
 צרפת כנושאת דגל האמונה הקתולית. ״אחת הסיבות לאהדתו כלפינו״, מספר דב יוסף -

 ״מאמצינו לפרוק את עול הבריטים. ׳אלביון הבוגדת׳, היתה מליצה שגורה על פיו״.
 ניבנהאוס הבלגי, שייצג גם הוא מדינה קתולית־בחלקה, לא נטה חיבה יתרה למדינת
 ישראל. ״ניבנהאוס לא חש כלל כמה בלטה נטייתו לערבים בחודשי הקיץ ההם״, מגלה דב
 יוסף. ״בניגוד לנוויל היה פרו־בריטי עד עמקי־נפשו״... את הבלגי הזה האשימו אנשי לח״י

 בריגול למען הבריטים, והמידע מגיע דרכם אל מפקדת ״הלגיון הערבי״.
 לאחר שנתמנה למושל־צבאי, מספר דב יוסף, ״כתבתי לניבנהאוס על נכונותנו לדון
 בבינאום ירושלים... היתה זו שאלה עדינה עד מאד, ודנתי בה באריכות עם ברנדוט ועם
 שרתוק באותו יום. ימים אחדים לאחר־מכן נודע לי שהעתק ממכתבי מצא דרכו לידי הערבים...
 עד שלא הספיק להשיב לי פינה ניבנהאוס את מקומו כיושב־ראש: ובמקומו בא ג׳ון מקדונלד
 האמריקאי, שחתם על מכתב־התשובה: ׳ועדת־ההפוגה דוחה בכל־תוקף הוצאת־לעז זו... אתה
 נדרש לבטל מיד את הודעתך, בצרוף התנצלות מתאימה. ואם לא ייטב בעיניך, נאלץ להסב את
 תשומת־לב מועצת־הבטחון להאשמה. הדין־וחשבון יכלול דרישה, שנציג הממשלה־הזמנית

 של ישראל יתנצל בפומבי בפני מועצת־הבטחון׳...
 ״מכתב גס זה למושל הצבאי של ירושלים, שנתמנה על־ידי ממשלה שנתכוננה כראוי״,
 אומר המושל־הצבאי לשעבר, ״טעון היה תשובה חריפה״. בתשובה חזר ד״ר יוסף על
 האשמתו את חבר־הוועדה הבלגי: ״בטוחני שתכיר בחומרת העובדה כי מכתב שנכתב אל מי
 שהיה אז יושב־ראש הוועדה יכול להגיע לידיעת אויבינו, הוא עניין רציני עד מאד, והיא

 הצדיקה במלואה את פנייתי לוועדת־ההפוגה כפי שעשיתי״.
 כמו הבלגי, כך גם האמריקאי, מקדונלד. ״אדיר היה חפצנו ליחסים טובים עם נציג ממשלת
 ארצות־הברית בירושלים״, אומר דב יוסף. ״אך למרבה הצער דרושים שני צדדים לידידות. לא
 עברו ימים מרובים עד שהכרנו שמקדונלד אינו ידידנו. מצפונו שימש גורם לרגש הטינה שלו
 כלפינו״. ״מצפון״ זה קשור להתנהגות מבישה של האיש: בי״א אב (16.8) ליווה קצין־קשר
 של צה״ל, זאב הרצוג, את הקונסול האמריקאי מקדונלד אל שער־מנדלבוים. כאשר יצא הרצוג
 ממכוניתו של הקונסול, נפגע על־ידי צלף ונהרג. מקדונלד מיהר להסתלק, בהשאירו את קצין־
 הקשר היהודי מתבוסס בדמו. רק לאחר מחצית השעה הואיל להודיע על המקרה. בימי ״מבצע

 יואב״ עזב את ירושלים ולא חזר עוד.
 בימי ההפוגה הראשונה סברה ועדת־הקונסולים ברוע־לבה כי ״אם ירושלים היהודית היתה
 על סף הרעב בראשית ההפוגה, עליה להיות באותו מצב בתום ההפוגה״. יחסה של הוועדה
 הורע בהפוגה השניה, כשמרבית ירושלים בידי היהודים, שהתגברו על ניתוק הדרך וצינור־
 המים. ״זה זיעזע את הדיפלומטים הזרים בירושלים במידה העשויה להפתיע כל אדם שלא
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 הכיר את סבכי השלטונות שבירושלים״, מסביר דב יוסף. ״משנסתיים המנדט הבריטי סברו
 הקונסולים כי מן־הצדק ומן־ההכרח שהם יהיו יורשי השלטון על העיר... נקל להבין את

 שנאתה של ועדת־הקונסולים למאבקנו הנמרץ לחיים: היה בכך משום ערעור סמכויותיהם״...
 דעות אלה לא היו יחודיות לוועדת־הקונסולים. זו היתה גם דעת משקיפי האו״ם, שנתמנו
 כמפקחי הפוגה - בני לאומים שונים (רק לא מ״הגוש המזרהי״!), הרפתקנים. חששם העיקרי
 היה מכוחות בלתי־סדירים - ערבים כיהודים. משקיף אחד כזה פגש ארתור קסטלר בראשית
 ההפוגה השניה. ״בדרכנו פגשנו באלכסיס״, מספר קסטלר, שנחרד לשמוע ״כי קבוצת שטרן
 הצהירה בפני עתונאי אמריקני כי היא עומדת להתנקש בחיי המשקיפים של האו״ם המפקחים
 על שביתת־הנשק״. קסטלר, שהיה מיודד עם אישים מהאצ״ל ולח״י, ביקש להרגיע את
 ״המשקיף״: ״טלפנתי לאליהו עמיקם, עורך העתון השטרניסטי ׳מברק׳, שהכרתיו היטב
 ב־1945, לאחר שריצה ארבע שנות מאסר בעוון השתתפות בשוד בנק מטעם הקבוצה... הוא
 צעיר ישר עד למאד, בלונדי בעל נימוסין מעודנים: ביישן במקצת ובעל חיוך לבבי. במלים
 אחרות - הטרוריסט הטיפוסי, כהגדרתו של היצ׳קוק... הטעם לקביעת הראיון אתו היה נעוץ

 ברצון להפגישו ביחידות עם אלכסים, ועל־ידי כך לשכנעו כי אנשי או״ם הם אנושיים למדי...
 ״אלכסים לאדאס הוא יווני צעיר, שלעתים היו חושבים אותו בטעות כיהודי, בעל נימוסין.
 זולת זאת - כמוני וכעמיקם - היה גם הוא ׳בחור ישיבה׳: כחבר תנועת־המרי היוונית נתפס
 על־ידי האיטלקים ובילה שנתיים בבית־כלא, נידון למוות ונטרף על־ידי כינים. כדי לשבור־
 את־הקרח התחלנו להשוות את נסיוננו בבית־הסוהר... אחרי רבע שעה מצאנו אותם עסוקים על
 מבטא מדוייק של מלים ביוונית עתיקה... דרך אגב הצליח אלכסיס לומר, כלאהר־יד: ׳אני

 מקווה שאינך עומד להגותנו מן המסילה׳... עמיקם אך נצטחק באורח ידידותי ומנומס״...
 התוצאה של המפגש הזה היתה ש״בבוקר פירסמה קבוצת־שטרן הודעה, שבה היא מתנערת

 מראיון יום אתמול(׳סילוף בלתי אחראי׳) ומכחישה כל איום׳׳.18

 מעורבות הגורמים הבינלאומיים הביאה ליצירת טריטוריות של האו״ם. על־פי הסכם בין
 האו״ם לסוכנות נקבע כי בניין ימק״א, מלון המלך־דוד והשטחים בקרבת ארמון־הנציב יהיו
 בתי־מקלט לאוכלוסיה בלתי־לוחמת. כאשר הגיעו נציגי האו״ם לירושלים נמסרו להם מקומות
 אלה, שהפכו משכן למשקיפים. אלא שמקומות אלה הפכו לאזורים בלתי־בטוהים - מאהר

 שכנופיות ערביות שהסתננו לשם, קיימו קשר עם כוחותיהם בעיר־העתיקה.
 אלא שמלון ״המלך־דוד״ היווה עמדת־מפתח בקווים היהודיים. סיפר שאלתיאל: ״יום לפני
 תום ההפוגה פינו המשקיפים את הבניינים בלי להודיענו, והשאירו עליהם את דגלי האו״ם.
 לאור עובדה זו ניתנה הוראה לתפוס את ׳המלך־דוד׳. בקרב הנציגים הזרים התחוללה סערה,
 והקונסול הבלגי והצרפתי דרשו בכל תוקף שנפנה את הבניין... ביום 9.7.48 ןב׳ תמוז] בשעה

 10.00, שעתיים לפני התחדש הקרבות, הודענו להם כי לא נפנה את הבניין״.
 ״הצלב־האדום״ לא ויתר. גם ועדת־ההפוגה חפצה בבניין לעצמה, בשל להץ ערבי: כמו גם

 בשל הפצרות מנהל המלון ורצונו של הקונסול הצרפתי שביתו נמצא בסמיכות־מקום.
 כשהחלה ההפוגה השניה, ״ביום 18.7 ף״א תמוז], בא דה־רנייה, הנציג הראשי של הצלב־
 האדום, לשוחח אתי״, סיפר ד״ר דב יוסף. ״הוא דיבר בלשון רכה. םרובנו למסור את בית־
 המלון מראה העדר רצון טוב, אמר, ולפיכך הוא שוקל אם לא להפסיק את עבודת הצלב־
 האדום בירושלים״. המושל השיב בלשון נחרצת: ״הודעתי לו בנימוס, שנראה לי כי הצלב־
 האדום הוא שרוצה לוותר על אזור־הבטחון ועל בניין ימק״א שממולו, שאנו חשדנו שהוא
 משמש מרכז לריגול ערבי. אין תושבים בקרבתו, המלון ריק, ואין צורך בו כמקלט לפליטים
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 שאינם קיימים״. דה־רנייה התעקש ובט״ו תמוז (22.7) הורד דגל הצלב־האדום מעל בניין
 ימק״א. ״למעשה מילאו נציגי הצלב־האדום אך מעט מהתפקידים המקובלים״, אומר המושל

 הצבאי. ״משסרבנו למסור להם את מלון ׳המלך־דוד׳, נסוגו לארמון־הנציב בלב זועם״.
 היד־החזקה כנגד הצלב־האדום התכופפה כעבור יומיים, בי״ז תמוז(24.7), כאשר נתקבלה
 דרישתו התקיפה של ראש מטה המשקיפים, שנסתמכה על האוטוריטה של פולקה ברנדוט.
 בניין מלון ״המלך־דוד״ לא הוחזר אמנם לצלב־האדום - אבל נמסר לידיהם של משקיפי

 האו״ם... בסופו של דבר, לאחר תום הקרבות הוחזר מלון המלך־דוד לבעליו.
 שונה היה גורלו של ארמון־הנציב־העליון. הקשר המסובך בין הצלב־האדום והארמון
 ראשיתו בתחילת מלחמת העצמאות, כשממשלת פלשתינה (א״י) הבריטית הזמינה את ״ארגון
 הצלב־האדום הבינלאומי״ בז׳נבה ״לסייע ולמעט את הסבל הנגרם על־ידי הסכסוך בין הערבים
 והיהודים המתרחב והולך״. משלחת ארגון הצלב־האדום, בראשותו של דה־רנייה השוויצי,
 הגיעה ארצה בחודש אדר (מארם) וקיבלה לידיה המישה בניינים בירושלים, ביניהם בית־
 החולים הממשלתי במגרש־הרוסים. עם יציאת השלטון הבריטי מירושלים, בה׳ אייר (14.5),

 נמסר ארמון הממשלה בהר־העצה־הרעה לידי הצלב־האדום.
 ביקורו האחרון של הרוזן ברנדוט בירושלים היה קשור בהצעה ל״העברת מרכזו של

 המתווך לבית־הממשלה שעמד בדרומה של העיר״ ־ ביקור שנסתיים במותו של ברנדוט.
 התכניות השתנו במהירות. בכ״ו אלול (30.9), שבועיים לאחר ההתנקשות, פינה הצלב־
 האדום את השטה שמסביב לארמון־הנציב - ואת ירושלים בכלל - בלי הודעה מראש, בניגוד
 להבטהתו של דה־רנייה. וכך, בלי להתייעץ עם השלטונות היהודיים, נמסר ארמון הנציב לידי
 משקיפי־האו״ם. מיד לאחר שהורד דגל הצלב־האדום - וכבר הועלה במקומו דגל האו״ם.
 ״משנפגשתי עם ראש משקיפי־האו״ם בירושלים, קולונל מילט, בשעה 6 בערב ב־30.9 [כ״ו
 אלול], ודיברתי על אזור הצלב־האדום״, מספר דב יוסף, ״לא הזכיר כלל שהצלב־האדום עומד
 לעזוב. אין ספק שהגיעו להסכם חשאי עם אנשי האו״ם והסתירו זאת מאיתנו. הודעתי לשרתוק

 וביקשתיו למהות בפני מרכז הצלב־האדום על התנהגות זו של מרמה בזדון״.19

 ב. שמירה־על־הקיים או שהדור העיר?

 1: ה״הגנה״ בירושלים - צבא־בדרך...

 מפקד חדש ל״עציוני״
 לאחר נפילתם של ל״ה אנשי מחלקת־ההר בדרך לגוש־עציון פקעה סבלנותם של אנשי
 מטה ה״הגנה״ המחוזי, ואלה פנו אל הפיקוד העליון בדרישה להחליף את מפקד המחוז.
 ״למעלה מחודשיים היסס המטה הכללי״, אומר איש המחוז. הרמ״א ישראל גלילי, שהיה
 מודע לבעיית הפיקוד בירושלים, נאלץ, אפוא, לפעול - בטרם יתפשט הנושא בחוגים רחבים
 יותר. ״גלילי הגיע לירושלים כדי להסדיר את העברת הפיקוד״, ממשיך איש המטה. ״שאלתי
 אותו: מדוע גזל עניין חיוני זה זמן כה יקר, כאשר מצבה של ירושלים מחמיר והולך?״ וגלילי:
 ״ב׳הגנה׳ נהוג שלא לפגוע בכבודם של המפקדים...״ בי״א שבט (22.1) רשם בן־גוריון ביומנו
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 כי ״בעניין ירושלים קיבל ישראל [גלילי] שני מכתבים, מרודי [אמנון זעיר] ומלויצא [יצחק
 לוי], הדורשים לקחת משם ישראל [עמיר]״. גלילי הסביר כי לחברי המטה יש ״הערכה כלחבר
 וכלאדם, אבל מתאוננים [על עמיר] שעושה הכל לבדו. אין עבודת מטה״. הרמ״א לא פנה אל
 בן־גוריון כדי להשמיע טענות בלבד. היה לו מועמד למלא את מקומו של עמיר: ״ישראל
 [גלילי] מציע משה דיין לירושלים״. מועמדותו היתה מוקדמת עדיין, שכן הצעיר הנהללי, בנם
 של שמואל ודבורה, לא היה ״חייל״ בצבא בימי המלחמה, ואף לא היה פעיל במערכת הבטחון

- מאז פציעתו בימי הפלישה לסוריה ולבנון במלחמת־העולם השניה.
 בן־גוריון לא קיבל את מועמדו של גלילי. הוא ביקש מועמד אחר. תוך שלושה ימים נמצא
 המועמד: ראש הש״י. בי״ד שבט(25.1) רשם בן־גוריון: ״התייעצתי עם יחזקאל [סחרוב־סהר,
 מפכ״ל המשטרה לעתיד] וראובן [זםלני־שילוח, איש ״המחלקה המדינית״ והשרותים
 המיוחדים] בדבר המפקד בירושלים. שניהם מייעצים לקבל דוד [שאלתיאל] - יש לו נסיון
 צבאי(מלחמת עבד־אל־קאדר) ובעל־משמעת. גם הצליח, לדבריהם, בחיפה״ - בהיותו מפקד

 ה״הגנה״ בעיר, בימי ״אל־עלמין״ וסכנת הפלישה הגרמנית.
 ״איני יודע מה היו השיקולים לבתירת שאלתיאל. יתכן שהשיקול הפוליטי הכריע״, קובע
 אחד ממפקדי ה״הגנה״ בירושלים. ״דרוש היה מנהיג תקיף וחכם שיהולל שינוי מידי בהלך־

 הרוחות התבוםני: שיגלה הבנה מספקת למצבה הפוליטי הרגיש של ירושלים״.

 דרך־החיים של שאלתיאל מעידה על יותר משמץ הרפתקנות. דוד, כאחד מבני הקהילה
 הפורטוגזית בהמבורג שנולד בראשית המאה, בברלין בשנת תרס״ג (1903), ניסה למרוד
 במוסכמות כבר בצעירותו. נדודים מגיל 14 הביאו אותו לקיבוץ בית־אלפא בתרפ״ג, ולאחר
 זמן קצר חזר לאירופה. שנה לאחר מכן שב ארצה, כמשרת בבית הקונסול ההולנדי בעיר־
 העתיקה בירושלים. שוב חזר לאירופה - לאיטליה ולצרפת והתגייס ל״לגיון הזרים״ הצרפתי:
 השנה - 1926. ב־1931 סיים את חמש שנות הרפתקאותיו הלגיונריות, בהם דיכוי מרד עבד־
 אל־כרים במרוקו, בדרגת סמל. בפריס נשא אלמנה צרפתיה צעירה שירשה מפעל קטן. ב־
 1933, עם עלות היטלר לשלטון, התעוררו בו הרגשות היהודיים. הוא נפרד מהצרפתיה, וב־

 1934 הגיע שוב לארץ־ישראל, עם אשה חדשה שהכיר ב״הכשרה״.
 שנה לאחר מכן - ודוד שאלתיאל שוב באירופה. הפעם בשליחות ה״הגנה״ - לרכישת נשק,
 אריזתו והבאתו ארצה. ״מאורעות״ תרצ״ו החזירו אותו ארצה, אך לאחר מספר חודשים יצא
 שוב להמשיך במלאכת הרכש. לאחר זמן־מה הסתבך בעסקת־נשק סיבובית בגרמניה, בה היו
 מעורבים גם בניו של מלך תימן וגם ספרד הרפובליקנית - שגרמניה הנאצית לחמה בה, וסייעה
 למשטר הפשיסטי של הגנרל פרנקו. בדיון המשפטי בגרמניה של שלהי שנת 37 יצא זכאי
 מחוסר הוכהות, אך ה״גסטאפו״ לא הרפה ממנו והוא הועבר לבוכנוואלד. במארס 39 שוחרר

. ל א ר ש ^ א  ממחנה־הריכוז, גורש מגרמניה וחזר ל
 את ימי מלחמת־העולם השניה עשה בתפקידים שונים בארגון ה״הגנה״ במחוז הצפון.
 בפברואר 42 נשא את אשתו השלישית, לאחר שנפרד מהשניה, ואתה עשה את שארית חייו.
 לאחר שליחות חוזרת באירופה, אל שארית־הפליטה ורכש, חזר ארצה - ותוך זמן קצר נקרא
 לדגל: כקצין־המבצעים ב״תנועת המרי״; ואחר־כך נתבקש לעמוד בראש הש״י, נושא שכבר

 עסק בו. עיקר פעולתו בימים אלה - ״למנוע את פעילות הפורשים״...

 בכ׳ שבט (31.1), ימים אחדים אחרי הכרעתו של בן־גוריון, הוזמן שאלתיאל אל ״הזקן״.
 נדמה היה שהוא מוזמן, כראש הש״י, למסור אינפורמציה לקברניט. שאלתיאל סיפר על מעשי
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 ״הפקרות״ ב״ארגון ההגנה״: ״אנשי הגדוד הרביעי של הפלמ״ח... בנסעם לפני 4-3 ימים
 לטבריה לשדוד מכונית נכנסו לבין נהגים ערבים. סרבו לנסוע. לבסוף אחד מהם הסכים... הרגו
 אותו וזרקו גופתו לוואדי. בפעולה נפצע אחד המסתערבים, עזבו אותו במקום... וסיפר כל

 המעשה״. רק לבסוף דיברו ״תכלית״, כפי שמתברר מרישומי בךגוריון ביומן:
 ״דוד שאל: מה יהיה הקו בירושלים? אמרתי: שני שלבים - 1) עד יציאת האנגלים. 2)

 לאחר צאתם. זה יהיה שונה אם האו׳׳ם יירש מקומם באופן אפקטיבי או לא.
 ״בשלב ראשון: א) לא לתת לעזוב שום שכונה יהודית. לדרוש מהתושבים היהודים

 להישאר. אם מישהו יעזוב - להכניס אחרים.
 ״ב) לקיים התחבורה לשכונות הניתקות, אוניברסיטה, תלפיות, מקור־חיים וכוי.

 ״ג) להרחיב השטח היהודי ולרצף אותו. להגיע חזרה עד המרכז־המסחרי.
 ״ד) בעיר־העתיקה - למנוע יציאת היהודים, להימנע עד כמה שאפשר משפיכות־דמים. אם
 ייתכן סידור ג׳ - להשכין יהודים בכל בית של שכונה חצי־ערבית עזובה, כגון רוממה, שלא
 הערבים ולא היהודים יירו - לעשות סידור כזה, אבל רק על מנת לקיים עמדותינו וחופש

 כניסה.
 ״ה) לחסל שיך־ג׳רה, (מבלי להתנגש עם הצבא האנגלי).

 ״ו) להתכונן לתפוס בהזדמנות הראשונה (יציאת האנגלים) מגדל־דוד ולהחזיק בו. אם
 הערבים ילכו ברצון, וועדת־האו״ם תשתלט - לקבל מרות או״ם.

 ״ואשר לסביבה: 1) לקיים כל נקודה ונקודה ולחזק בטחונה, אבל לעשות תכנית של פינוי
 לילדים ונשים לשעת הצורך. 2) לתכנן השבתת התחבורה הערבית מהסביבה, אם יפריעו

 לתחבורה היהודית. 3) לשמור על דרך ירושלים-תל־אביב.
 ״לאחר יציאת האנגלים - ייתכן שהמערכה בירושלים תסתיים, אם ועדת־או״ם תבוא הנה,
 כי קודם־כל תצטרך להשתלט בירושלים. אם גם סידור ירושלים לא יעלה בידה - זה יהיה

 כשלון חרוץ של האו״ם״.
 דוד שאלתיאל אמור היה להיכנס לתפקידו ימים אחדים אחר־כך. בכ״ו שבט(6.2), זימן בן־
 גוריון את שאלתיאל ואת ממלא־מקומו, איסר בארי, לדיון על תקציב הש״י. בפגישה חזר בן־
 גוריון והנחה את שאלתיאל על קווי הפעולה בירושלים, וביומן רשם: ״נתתי לו הוראות על
 הקו בירושלים״. אם בפגישה הקודמת לא רשם את ה״הוראות״ של בן־גוריון, הנה הפעם, מיד
 לאתר הישיבה, הטיל שאלתיאל על סגנו וממלא־מקומו בש״י לרשום את ההוראות של
 ״אמיתי״(בן־גוריון). אלו הן אותן ההוראות שמסר בן־גוריון לשאלתיאל בפגישה הקודמת,
 שבוע לפני כן. יש שינויים מעטים בין ה״הוראות״ שרשם בן־גוריון, לבין ה״הוראות״ שרשם
 איסר בארי. העיקרית שבהן מתייחסת ל״מגדל־דוד״. אצל שאלתיאל-בארי מתייחסת הערה זו

 לתקופה השניה - לאתר צאת האנגלים.
2  עוד באותו יום הגיע דוד שאלתיאל לירושלים ונכנס לתפקידו.0

 שבוע לאחר שנכנס לתפקידו כמפקד מתוז ה״הגנה״ בירושלים נאלץ שאלתיאל לחוש את
 טעמה של טרגדיה נוראה, כאשר נעצרו ארבעה אנשי ה״הגנה״ בשכונת בית־ישראל על־ידי
 חיילים בריטיים. כמנהגם להחרים נשק־מגן, פשט סיור בריטי על עמדת־״הגנה״ בבניין
 מנדלבאום, שהגנה על שכונות בית־ישראל ומאה־שערים. אנשי העמדה לא הצליחו להסתיר
 את הנשק. הבריטים גררו את המגינים לרחבה שלפני שער־שכם*, שם ״שוחררו״ הארבעה לידי

 * למעשה מחריד זה יש גרסאות שונות. במקום אחד כותב לויצה כי הרצח המזוויע היה ליד שער־הפרחים,
 ובמקום אחר - ליד שער־האריות. המידע בא ממקורות ערביים.
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 המון ערבי פרוע. כמעשיהם של קניבלים התנפל ההמון הערבי על ארבעת היהודים - לעיני
 הבריטים המסגירים - וריטש אותם למוות, תוך ריקוד מטורף סביב האיברים השסועים.
 ״הבריטים מחוללים זוועה אחרי זוועה״, רשם עתונאי ירושלמי בב׳ אדר־א (12.2): ״שוטרים
 בריטיים נכנסו לבית בשכונת בית־ישראל הישנה ועצרו שם ארבעה צעירים מאנשי ה׳הגנה׳:
 אליהו קסלר, נפתלי שול, ליאון שלום ושמעון ניסני, כבני תשע־עשרה-עשרים. כשתי שעות
 אחרי־כן נמסר למשטרה כי ליד שער־האריות, בדרך ליריחו, נמצאו גופות של ארבעה צעירים

 יהודים... סרג׳נט־מיג׳ר בריטי סיפר שהוא ׳שיחרר׳ את הצעירים ליד שער־שכם...
 ״מעשה שפל זה, שהרתיח את דמנו, שימש נקודת־מפנה״, כתב העתונאי. ״דוד שאלתיאל
 הורה להתנגד לחיפושים על־ידי בריטים שלא יהיו מלווים בשוטרים יהודים. הודעה בעניין זה
 אף שודרה ב׳קול המגן העברי בירושלים׳. באותו יום חל מפנה. אנשי־המגן שוב לא אפשרו
 מעצר, אלא כששוטרים יהודים עמהם״. בעקבות הרצח ונסיבותיו הוציא מפקד המחוז של

 ה״הגנה״, בג׳ אדר־א תש״ח, הוראה לכל אנשי ה״הגנה״ בירושלים:
 ״אמש נרצחו ארבעה יהודים, בדם קר, על־ידי הקלגסים הבריטים. ארבעה אנשי־מגן נאסרו
 באמתלת חיפושים. הם לא התנגדו, בחשבם שהם נמצאים בחסות הצבא הבריטי. ארבעה
 מגינים אלה נמצאו כעבור שעה הרוגים בסביבה ערבית טהורה. אי־לזאת אני מצווה: מכאן
 ואילך על כל אנשי ה׳הגנה׳ בירושלים להתנגד בנשק לכל נסיון של חיפוש אחרי נשק או מאסר

 על־ידי כוחות בריטיים, באם אינם מלווים אנשי־משטרה יהודים. מפקד ההגנה בירושלים״.
 למרות שההוראה הביאה לשינוי בהתנהגותם של אנשי ה״הגנה״ בירושלים, התברר לו
 לדוד שאלתיאל עד־מהרה כי בהוראה זו חרג מ״הקו־המדיני״ של ההנהגה. ״לאחר שיהה עם
 ׳אמיתי׳ [בן־גוריון]״, נאמר במברק שהגיע ל״עציוני״ [שאלתיאל] מ״הלל״ [ישראל גלילי],
 ״עליך לבטל ההוראה בדבר התנגדות בנשק להיילים ושוטרים בריטיים. הצורה המתאימה
 לביטול ההוראה הנ״ל תקבע בעצמך. עליך להקפיד על גבולות םמכותך ולא ליתן הוראות

 מדיניות, שהן בסמכות הפיקוד העליון בלבד״.״

 שבועיים אחר כך, בי״ב אדר־ב (22.2), נחתה על שאלתיאל החמורה בפעולות־הפיגוע -
 נגד האוכלוסיה היהודית בכלל ובירושלים בפרט. ״לאחר הפיגוע בבניין ה׳פלסתין פוסט׳ הביא
 הש״י מידע על עריקים בריטיים המכינים פיגוע נוסף״, מספר לויצה, ראש הש״י בירושלים.
 ״הידיעות חזרו על עצמן וחדלו לעורר הד מיוחד... אלא שהמחסומים לא היוו בלם יעיל כנגד
 הבריטים, שלא היססו לפרח בכוח מחסומים שהפריעו לו בצירי תנועתו״. בי׳ אדר־א (20.2)
 נצטוו שומרי המחסומים לבדוק גם מכוניות בריטיות, אך ״לא להגיע לכלל התנגשות״ עם

 נוסעיהן. ״הוראה ׳רכה׳ זו ההלישה במידה רבה את יעילותם של המהסומים״.
 בבוקר של יום י״ב אדר־א (22.2) הגיעו שריונית ושלוש משאיות צבאיות - אל המהסום
 ליד מושב־הזקנים. ״סמרטוט עלוב, תן לעבור!״ - צווח השוטר שבצריח - המחסום נפתח
 והשיירה התקדמה לעבר ירושלים. ב־6.30 עצרה השיירה ברחוב בן־יהודה - רהוב של בניינים
 בני שלוש וארבע קומות. על פי עדות עוברים־ושבים ירדו נהגי המשאיות, נכנסו למשוריין -
 וזה ירד בדהירה לרחוב יפו, לעבר שכונת מחנה־יהודה. משנעלם המשוריין נשמעה התפוצצות
 אדירה. ארבעה בתי־קומות קרסו וארבעה אחרים נפגעו קשה. 49 יהודים נהרגו, 140 נפצעו. זו

 היתה תוצאה של מאות קילוגרמים חומר־נפץ שהיו בתוך שלוש המשאיות.
 שלוש שעות אחרי ההתפוצצות הנוראה, בעוד אנשי החילוץ מנסים לפנות את ההריסות
 ולהציל אנשים שנקברו מתחת לבתים שהתמוטטו, כבר יכול היה מטה ״עציוני״ להודיע

 במברק למטה־הכללי כי ״העקבות הראשונים מובילים לגורם שלישי״.
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 בהודעה מודפסת, שנשלחה למספר אזרחים בריטיים בירושלים, נטל על עצמו גוף
 המתקרא ״הליגה הבריטית (סניף פלשתין)״, שמקורו ב״ליגה הבריטית״ הפשיסטית של
 מוםלי. לאחר הקדמה ברוטאלית המסתמכת על ״הפרוטקולים של זקני ציון״ האנטישמיים,
 ודברי־שבח ל״עם הערבי האציל שהתקומם להילחם באויב חסר־המצפון״ - מודיעים אנשי
 ״הליגה הבריטית״ כי נשבעו ״בעצם המקום שבו נצלב ׳אדוננו המשיח׳ על־ידי אבותיהם
p הזאת להקדיש עצמם למסע־צלב כנגד א  עקשי־הלב של היהודים המבקשים להשתלט על ה
 היהודים״. וכאן באה ההודאה: ״בהתאם לכך, התקפנו ב־22 בפברואר 1948 את הרובע היהודי
 המרכזי של ירושלים בחמרי־נפץ מרסקים. יותר מ־100 איש נהרגו ו־200 נפצעו מקרב בני־בלי־
 בית אלה - כולם יהודים!״. מחברי הפאמפלט גאים להודיע כי לא הפלו בין ״שודדי־ההגנה״

 מוגי־הלב לבין המרצחים ״השטרניסטים״.
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 לוחמי חרות ישראל ינקמו את דם ירושלים מידי המרצחים וראשיהם.

 תחי מלחמת החרות.

 ולירושלים הפצועה והשותתו; דם שלוחה ברכתנו:
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 הפיצוץ במרכז היהודי דרש תגובה מידית. כתב דב יוסף: ״בשעה שהכוחות היהודיים
 המאורגנים ניסו לפנות את המפולת ולהגיש עזרה לנפגעים, יצאו אנשי האצ״ל ולח״י לחפש
 בריטים בכל מקום שיוכלו למצאם״... לדעת דב יוסף ״חשובה מזו היתה ההחלטה שמכאן
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 ולהבא לא יסתידו עוד אנשי־ה׳הגנה׳ את נשקם״ - וזה, שלושה חודשים מתחילת המלחמה!
 מדיניות ה״הגנה״, שלא להיגרר לקרב גלוי עם הבריטים, הועמדה במבחן קשה.

 בצהרי יום המחרת ציווה מפקד המחוז של ה״הגנה״ על אנשיו לפגוע בכל חייל בריטי
 שיפתח באש. ומוסיף דב יוסף, מרכז ״ועדת ירושלים״, המושל־הצבאי בעתיד הקרוב: ״על־פי
 הצעתי הוחלט לדרוש מהנציב־העליון ששום בריטי לא ייכנס עוד לאזורים היהודיים של
 העיר״. הנציב־העליון, שנחרד להשפעת מעשה־הפיצוץ, נענה לפניית הנהלת ״הסוכנות״
 לפנות את הבריטים ממרכז העיר. מפקד הצבא הכריז על ירושלים כשטח מחוץ־לתחום לכל
 הדרגות החל מט״ו אדר־א (25.2). ״עד הערב פונו הבוהות הבריטיים לאזורי־הבטהון
 ולפרברים הצפוניים ושוב לא הופיעו באזורים היהודיים של ירושלים, ללא נטילת רשות

 מאנשי־ה׳הגנה׳, אלא במעברים הראשיים״.
 על אף התר מפקדת המחוז לפגוע בבריטים ברחובות העיר, נאסר על אנשי ה״הגנה״
 להשיב בירי על צליפה מ״אזורי הבטחוך הבריטיים. בעקבות נזיפת הפיקוד העליון, שבוע
 לפני כן, הסתפק הפיקוד הירושלמי בהוראה ״להחזיק להבא את הנשק בהשג יד״. ו״התגבשה

 דעה שיש להתנגד בכוח להיפושי־נשק ללא ליווי אנשי־משטרה יהודים״.
 ״לא ידענו כיצד יגיבו הבריטים על התלטתנו להתנגד בכוח לחיפושי נשק״, אומר ד״ר דב
 יוסף. ״ידענו שיש בכך סיכון, אולם היה בכך משום סיכון גם לגביהם. התברר שמלבד במקרים

 מעטים הסתלקו הבריטים מפני היהודים, שגמרו אומר להגן על עצמם״.

 חוזר של המשטרה מי״א אדר־א (21.2), שהופץ רק למחרת הפיצוץ ברהוב בךיהודה,
 הודיע על עריקתם של ארבעה שוטרים בריטיים: רוס, וייט, סטיפנסון וטילור. אותו חוזר מסר
 כי בד׳ אדר־א(14.2) נעלמו שתי שריוניות־משטרה - שמספריהן 668 ו־579. 579, היה מספרה

 של השריונית שנסעה בראש השיירה!
 שבוע אחר־כך, בכ״ד אדר־א (5.3), הצליחה מחלקת המודיעין של לת״י לעלות על
 עקבותיהם של הרצחנים הבריטיים. מאחר שאלה נמצאו באזור הערבי, פרסמו לוחמי חרות
 ישראל את תמונותיהם של שנים מהבריטים ה״מבוקשים באשמת השתתפות בביצוע הפשע״
 ברחוב בךיהודה בירושלים. ״שנים מהם״ - כפי שנאמר בהודעה - הם השוטר הבריטי ג׳ורג׳
 רום, שמספרו 605, וחברו השוטר הבריטי ג׳ורג׳ אנתוני וייט, שמספרו 1684. ״הנ״ל אשמים
 ברצח עשרות אנשים, נשים וילדים״. נוסף להם היו בכנופיה ״עריקים נוספים: םטיפנםון,
 טילור, הריסון והוקהרסט. שלושה מהם - הוקהרסט, רוס וסטיפנסון - נלכדו בכ״ט אדר־א
 (10.3) בשריונית־משטרה ללא לוחיות־זהוי שנעצרה לאחר שירו ממנה על נוה־יעקב.
 ה״עריקים״ הובאו ל״משפט״, אך שבוע לאחר מכן נעלמו. טילור מצא את מותו כאשר נפל
 הכפר קולוניה בידי היהודים בב׳ ניסן(11.4). על פי מקור הש״י נהרג הטילור הזה בקרב שלפני
 הכיבוש: ואילו מקור של הפלמ״ח גורם שהוא הוצא להורג: ״בקולוניה נשבה, כידוע, והוצא
 להורג האנגלי שביצע את הפיצוץ ברחוב בן־יהודה בירושלים״. כך או כך - לאחר הכיבוש
 נמצאו בקולוניה גופות של ארבעה לא־ערבים. לפי התעודות היה הוקהרסט ביניהם. וייט

 והריסון מצאו את מותם כאשר ניסו לפרק מכונית־תופת שלח״י עמדו להחדיר לשכם.
 הדברים נודעו שנים אחדות מאוחר יותר, מפי אחד מתושבי הכפר טיבה שב״משולש
 הקטן״, שהיה קצין ב״צבא השחרור״ של קאוקג׳י - כפי שסיפר זאת לשלום איבזוב, אחיו של
 אלישע איבזוב (שמואל). בדו״ח שרשם שלום איבזוב על פרשת החיפוש אחר גופתו של
 אלישע הוא מספר: ״הערבי היה אחד מחוקריו של אלישע, כי הוא ידע היטב עברית. לדבריו,
 היה בקשר עם היהודים ורצה מאד לעזור לאלישע להסתלק, אבל לא היה לאל־ידו לעשות זאת.
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 כל הפרטים הללו מסר הערבי בנוכחותו של המושל־הצבאי בטיבה״. לאחר שאלישע הוסגר
 לכנופיות באזור שכם על־ידי מלווהו הבוגדני, העבירוהו אלה לנור־אל־שמס. הוא סרב לפרוק
 ולפרק את מטען־הנפץ מן המכונית, למרות העינויים. ״בין המענים היו שני בריטים, ממניחי
 מכונית־התופת ברחוב בן־יהודה, ששרתו אצל הכנופיות. אלה אמרו שהם יפרקו כאן את
 המכונה. אך הם לא הצליחו, כי לא ידעו איך ומה. וכאשר התחילו לפרוק, התפוצץ המוקש.
 ואז נהרגו שני הבריטים. כך נקם אלישע את נקמת חללי רחוב בן־יהודה בירושלים. יחד אתם
 נהרגו קרוב ל־15 קצינים ערביים והרבה ערבים מחשובי המקום, אשר באו לחזות בפרוק

 מכונית־התופת. אחרי המקרה הביאו את אלישע לדין־צבאי ודינו יצא להורג״.
 נסיון־חבלה נוסף של כנופיה בריטית זו התרחש בט׳ ניסן(18.4). אותו יום ראו מגיני נוה־
 יעקב משוריין־סנדביץ׳ - מאלה שנלקהו על־ידי הבריטים־״המתווכים״ מידי היהודים לאחר
 הקרב הנואש ליד נבי־דניאל ונמסרו לערבים - כשהוא נוסע לכיוון רמאללה. כתוצאה מאש
 המגינים סטה המשוריין מהכביש והתהפך. שנים מנוסעיו - בריטי וערבי - נהרגו. ״במשוריין
 נמצאה כמות גדולה של נשק. אנשי נוה־יעקב שרפו את המשוריין. פטרול בריטי שהגיע למקום
 לקח עמו את הנפגעים הבריטיים. ״היה זה מקרה ברור של השתתפות בריטים בלחימה בצד
 הערבי, שנתפסו ושוחררו בידי חיילים בריטיים בתפקיד״. על־פי הודעת לשכת העתונות
 הממשלתית התברר שבמשוריין היו שני בריטים, ״שוטרים הנוסעים לרמאללה״. הם לא

 הועמדו לדין ולא ננקטה נגדם פעולה כלשהי.
 ותגובתו של בךגוריון, למחרת הפיצוץ: ״סרתי לרחוב בךיהודה. הרם כזה לא שערתי. לא
 הכרתי את הרתובות - זוועה ואימה. אולם לא יכולתי לשכוח שבדיונים ורוצחים שלנו פילסו

 את הדרך - בחיפה, דוד המלך, בית־גולדשמידט ועוד״...21

 לא עוד ״מאורעות״, זו מלחמח!
 בט״ו אדר־א (25.2) - שלושה ימים אחרי הרג 49 יהודים במכוניות־תופת בריטיות - נחנך
 וקודש בית־עלמין חדש ליהודי ירושלים בשכונת סנהדריה. כבר חודשיים לפני כן התעוררו
 קשיים בקבורת ההרוגים והנפטרים היהודים בבית־העלמין בהר־הזיתים. כל לווייה היתה
 זקוקה לאישור מוקדם ולליווי של כוחות משטרה בריטיים, וכך נהגו בני ירושלים במשך זמן
 מה. על־פי התר ״השלטונות״ נערכו הלוויות מקובצות, בשיירות של נפטרים, בלי מלווים.
 באחת ההלוויות הותקפה שיירת הנפטרים בסיבוב שלפני הר־הזיתים. אנשי ״החברה־קדישא״
 נאלצו לנטוש את הנפטרים ולהסתתר בתעלה שבצד הכביש. כתוצאה מכך יצאה הוראה מטעם
 מפקדת המשטרה כי להבא לא יהיו הלוויות מתים אלא פעמיים בשבוע - בבוקר השכם.
 במצב־עניינים זה הוחלט על פתיחת בית־קברות חדש ליהודי ירושלים, במקום בית־העלמין
 בהר־הזיתים, בו נקברו מתי ירושלים זה מאות שנים. בהלוויה הראשונה בבית־העלמין החדש

 הובאו לקבורה, כאמור, ארבעים־ותשעה חללי מכונית־התופת הבריטית ברחוב בךיהודה.

 בראשית מארס נקלעה מפקדת ה״הגנה״ בירושלים לאחד מכשלונותיה הגדולים. בכ״ג
 אדר־א (4.3), ב״מבצע שמואל״ נגד התחבורה הערבית בקו רמאללה-לטרון, הוציא גדוד
 ״מוריה״ מארב מחלקתי. הכוח, שמנה 19 לוחמים, נתקל באש מכל העברים. רק 3 הצליחו
 להתחמק. 16 נהרגו. קשה היה לזהות את החללים. עינים נוקרו, אזנים נקרעו: גופות רוטשו,

 ידיהם ורגליהם היו שבורות, ראשיהם מפוצחים.
 בעוד ההלם מכה במוראל של בני ירושלים, הגיעו ידיעות כי הבריטים מתכוננים להתגרות
 ביהודים ולבצע חיפושים מקיפים. בכ״ו אדר־א (7.3) הוציא קמב״ץ ה״הגנה״ בירושלים את
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 פקודת ״שיר־השירים״: להתחמק מהתנגשות עם הצבא הבריטי - אם ירכזו אלה כוחות רבים;
 למנוע או להקטין למינימום גילוי־נשק ומאסר: ועם זה - למנוע פגיעות בנפש. ״אין לפתוח
 באש על צבא ומשטרה בריטיים - אם אלה אינם פותחים באש. אם הם יורים - אין להשיב אש,
 כל עוד מגמתם התגרות בלבד״. פקודת ״שיר־השירים״ חתייחסה גם להתנהגות כלפי כוחות

 ערביים - אין להשיב אש לעברם, כל עוד אינם מתקרבים לעמדות.
 בכ״ז אדר־א (8.3), חודש לאחר היכנסו לתפקידו, דיווח דוד שאלתיאל לבן־גוריון - כשזה
 עלה לירושלים להיפגש עם הנציב־העליון - על המצב בעיר: ״הערבים תוקפים בשבועיים
 אלה, בעיקר בשיך־ג׳רח ובסביבות קטמון. דוד נקט בקו של התגוננות. אינו מתקיף אלא באופן
 יוצא־מן־הכלל, לרתק כוחות - כי הוא רוצה להרוויח זמן... אין לנו אנשים מאומנים, אין לנו
 מפקדים, אין די ציוד, משמעת רעה, אין סדר בגדודים, אנשים משקרים, עושים פרובוקציות,

 מתחילים לירות במקום שאסור לירות...״
 שבוע אחר־כך, כל׳ אדר־א (11.3), פקד את ירושלים אסון נוסף - סוכן־כפול ערבי הצליח
 להחדיר מכונית־תופת לחצר ״המוסדות הלאומיים״. 12 יהודים נהרגו, ביניהם ליב יפה, מנהל
 קרן־היסוד וממייסדיה:44 נפצעו. המכונית הוכנסה על־ידי הנהג של הקונסוליה האמריקאית...
 האיש, ארמני, שימש מתווך לרכישת נשק מהערבים. החקירות וההאשמות ההדדיות, והיפוש

 השי״ן־גימ״ל האשם, לא הוסיפו להעלאת המוראל השפוף של בני ירושלים.
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 כ״ג אדר־א (4.3). ב״מבצע שמואל״ נגד התחבורו:
 הערבית בקו רמאללה-לטרון הוקפו 19 לוחמי
. 3 חמקו 16 נהרגו.  ״מוריה״ במארב מחלקתי

 ההתעללות בגוויות היתה נוראה: עיני• נוקרו.
 אזנים נקרעו והגופות רוטשו.

(1) 

 י״ג אדר״ב(£24.3.התקפות על שיירות
 בצפון ירושלים ובמערבה.סיכום
 האבדות: 17 הרוגים. 16 פצועי•
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 כ׳ אדר־ב(31.3). ליד
 חולדה תקפו הכנופיות

 של עבד־אל־קאדר
 חוסמי שיירה לירושלים.

• ו כ  הדרך נחסמה. סי
 האבדות: 3 2 הרוגים. 16

 פצועים.
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 ז׳ אדר־ב(18.3).שיירה
 שחזרה מהרטוב

 הותקפה.עשרה נהרגו

 (ל)

(2) 

 ל׳ אדר־א(11.3). סוכן־כפול ערבי החדיר מכונית
 תופת לחצר ״המוסדות הלאומיים״. 12 נהרגו.

; 44 נפצעו.  ביניהם מנהל קרן־היסוד
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 #ניבע
 ט״ז אדר־נ(27.3). שיירה שחזרה מגוש־עציון
 לירושלים הותקפה ע״י אלפי ערבים ליד נבי'

 דניאל. הקרב נמשך עד למחרת. בהכרעת ההנהגה
 נתקבלו תנאי הכניעה שהכתיבו הבריטים: כל

 כלי־הרכב והנשק נמסרו לערבים. סיכום
 האבדות: 15 יהודים נהרגו. 73 נפצעו. לערבים •

 25 הרוגים ו־60 פצועים.

 0חלץ#
(5) 
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 מפה 3: אידי מארס בחזית ירושלים רבתי
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 אם קשה היה החודש השלישי למלחמה, אדר־א, ליהודי ירושלים - הנה החודש הרביעי,
 אדר־ב, היה קשה שבעתיים. בז׳ אדר־ב (18.3) נערכה התקפה על שיירה שחזרה מהרטוב.
 עשרה נהרגו. בי״ג אדר־ב(24.3) - בצפון ירושלים ובמערבה - התקפות על שיירות, מירושלים
 לעטרות ומתל־אביב לירושלים. סיכום האבדות: 17 הרוגים, 16 פצועים. עוד שבוע, ועוד
 אסון - גדול ומכריע לגורל ולמוראל של ירושלים מקודמיו. בט׳׳ז אדר־ב (27.3) הותקפה
 שיירה גדולה, שכללה משוריינים רבים, ליד נבי־דניאל, בעת שחזרה מגוש־עציון. בהתקפה
 השתתפו אלפי אנשי כנופיות. הקרב נמשך עד לשעות אחר־הצהרים שלמחרת. בהתערבות
 הבריטים ההליטה ההנהגה הבטחונית לקבל את תנאי הכניעה שהכתיבו הבריטים, לפיהם
 נמסרו לידי הערבים כל כלי־הרכב והנשק. סיכום האבדות: 15 יהודים נהרגו, 73 נפצעו.
 לערבים - 25 הרוגים ו־60 פצועים. עוד בטרם התאוששה ירושלים מאסון נבי־דניאל נתבשרה
 העיר על אסון חמור לא פחות ורב־השפעה על גורל ירושלים. בכ׳ אדר־ב (31.3) ערכו אלפי
 אנשיו של עבד־אל־קאדר אל הוסיני התקפה על שיירה ליד חולדה. הדרך לירושלים נחסמה.

 סיכום האבדות: 23 הרוגים, 16 פצועים.
 דב יוסף סיכם את ארבעת חודשי־הקרבות הראשונים: ״עד סוף מארס היו היהודים
 מסתפקים בעיקר בפעולות הגנה גרידא. ואילו הערבים שלטו באזורי ההרים ובכבישים
 הראשיים. עיקר עניינם היה לעורר אנדרלמוסיה, למתוח את העצבים ולהרוג יהודים במספר

 שיהיה בו להמס את לבנו ולאלצנו לנטוש את מאמצינו להקים מדינה עצמאית״.
 נוכח מצב חמור זה, וכשהתחילו להגיע משלוחי־נשק ראשונים מצ׳כיה, החליט האיש
 הקובע בהנהגה, בן־גוריון, שיש להפסיק מצב זה של התגוננות יהודית ויזמה ערבית בלתי־
 מוגבלת ולעבור לפעולות כיבוש - למרות הנוכחות הבריטית, שאמורה להסתיים רק בעוד
 חודש או חודשיים. בכ״ג אדר־ב (3.4) החל ״מבצע נחשון״, בו השתתף כוח יהודי גדול מכל
 שהיה לפניו - 1,500 איש. חלקה של ״עציוני״ בקו־הלוחמני החדש התרכז בקרב על הקסטל,
 אליו נגררה גם חטיבת ״הראל״, שנמשך שבוע ימים - עד כ״ח אדר־ב (8.4). במשך כל אותו
 שבוע לא פסקו חילופי־ירי וצליפות ברחבי העיר ירושלים. 64 הרוגים, 86 פצועים - זה המחיר
 ששילמה ירושלים בשבוע זה. נחמת־מה היתה בעובדה שגם לערבים נגרמו אבדות לא מעטות:

 כ־100 ערבים הרוגים וכמספר הזה פצועים.22

 אסטרטגיה בצל הגינאופ והבריטים
 פעמיים הנחה בן־גוריון את שאלתיאל על האסטרטגיה בעיר שיש בה אמנם מאה־אלף
 יהודים, אך הוסכם שתהיה טריטוריה בינלאומית נפרדת מ״המדינה היהודית״, עם מושל זר.
 ״בן־גוריון לא הורה ללכת נגד החלטת האו״ם בעניין בינאום ירושלים״, הבהיר שאלתיאל.
 מתוך ״דרישתו של בךגוריון לכבוש את מגדל־דוד ולהבטיח את רציפות השטח היהודי״,
 הבין שאלתיאל, ״באורח חד־משמעי, שיש ליצור בירושלים עובדה קיימת של ממשל יהודי״.
 מכל דברי בן־גוריון הושפע שאלתיאל מנושא המצודה שליד שער־יפו, שתמונתה התנוססה על
 בול־הדואר בן 5 מיל: ״דבריו של בן־גוריון כי יש להניף את הדגל היהודי על מגדל־דוד חדרו
 ללבי כססמה״ - הדגיש שאלתיאל. עניין הדגל לא מוזכר ביומן בן־גוריון, אך מופיע ברישומי
 איסר בארי בכ״ו שבט (6.2): ״לתפוס את מגדל־דוד ולהניף עליו את הדגל העברי״... נושא

 זה יביא בעתיד הקרוב את שאלתיאל למהלכים תמוהים בעלי תוצאות מרות ומכאיבות.
 אם ״בן־גוריון לא הורה ללכת נגד החלטת או״ם בעניין בינאום ירושלים״, כדברי
 שאלתיאל, הרי מוזרים דבריו - כי ״לא התעניינתי בשלב זה אם היו לבן־גוריון כוונות או

 השגות ביחס לירושלים כבירת ישראל. התעניינתי רק במשימתי הצבאית״...
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 בהוראות למפקד המחוז החדש בירושלים דיבר בן־גוריון אך ברמז על הוצאת הערבים
 משכונות ירושלים: ״לא לתת לעזוב שום שכונה יהודית... להרחיב השטח היהודי ולרצף אותו.
 להגיע חזרה עד המרכז־המסחרי. להשכין יהודים בכל שכונה חצי־ערבית עזובה, כגון
 רוממה״... אך שאלתיאל מצטדק, כי ״בן־גוריון לא אמר לי לגרש את הערבים...״ וכי מתי אמר
 בן־גוריון כדברים האלה? בלוד? ברמלה? במגדל? בגליל? בן־גוריון לא אמר דברים כאלה אף
 פעם במפורש... ״זה היה נגד תפיסתי הצבאית״, מוסיף שאלתיאל. ״רציתי להתארגן בעיר
 מעורבת, שהכוח והשלטון בה הם בידי יהודים״ - כלומר: לשלוט על עם זר... ירושלים של
 שאלתיאל לא היתה עיר מעורבת כלל, בסופם של ימי שלטונו לא היו עוד ערבים בירושלים.

 רק בהסכם דיין-עבדאללה צורפו ערביי בית־צפפא...
 לביצוע ההנהיות הביא שאלתיאל לירושלים את שלום עשת (פריץ אייזנשטטר), בעל עבר
 של קצין־ארטילריה בצבא הבריטי. חודש וחצי לאחר היכנסו לתפקידו, בי״א אדר־ב (22.3),
 הגיש עשת תכנית לחיסול המובלעות הערביות שחצצו בין השכונות היהודיות. ״הקונספציה
 היתה דפנסיבית במובהק, אף שנדרשו פעולות־כיבוש של השכונות הערביות ההוצצות.
 שאלתיאל קיבל את התכנית במלואה״. אבל מלבד הפעילות של לח״י בכיוון זה לא נעשה דבר

 עד ל״מבצע יבוסי״ - בי״ג-כ״ב ניסן(22.4-1.5).

 עם תחילת פיקודו של שאלתיאל בירושלים לא עלה מספר המגוייסים על 1,500 איש, 400
 בחי״ם ו־1,100 בגדודי החי״ש - ״מוריה״ (קודם: הגדוד הראשון, אתר־כך - גדוד 14),
 בפיקודו של זלמן מרט: ״מכמש״ (קודם: הגדוד השני, אחר־כך - גדוד 15), בפיקודו של
 ישורון שיף: זמן קצר לאחר בואו של שאלתיאל החלו בהקמת גדוד נוסף - ״בית־חורון״(גדוד

 16), בפיקודו של מאיר זורע.
 ״מוריה״ היה הגדוד העיקרי שנשא בעול ההגנה והפעילות בירושלים. אך מעולם לא פעל
 במסגרת גדודית: כוחו פוצל למשימות שונות, הגנתיות ותגובתיות. השחיקה הגיעה לשיאה
 בקרבות שלפני ההפוגה הראשונה, כששאלתיאל רצה לסלק את מרט מהפיקוד, בשל אי
 שיתוף־הפעולה שלו, כתוצאה מהחלטות שגויות של המח״ט. לאחר שהגדוד התמרד, ניסה
 שאלתיאל להקים (בעצם ימי הקרבות המכריעים!) גדוד חדש - ״מכבי״, בפיקודו של ציון
 אלדד: אך לא זכה לשיתוף־פעולה של צוות המפקדים. רק לאחר התערבותו של הפיקוד
 העליון בוטלה ההחלטה: ובז׳ םיון, עם תחילת ההפוגה הראשונה, סופה הגדוד לחטיבת

 ״הראל״ והוחזר לירושלים רק לאחר מינויו של משה דיין כמפקד ״עציוני״.
 גדוד ״מכמש״ פעל בעיקר בהגנת ישובי מרחב ירושלים. בראשית אפריל הועברה האחריות
 על האזור לידי מג״ד ״בית־חורון״. לאחר נפילת ישובי המרהב פורק הגדוד(בי״ב אייר, 21.5):

 ומפקדו, ישורון שיף, נתמנה כשלישו של דוד שאלתיאל.
 בראש ״בית־חורון״, הצעיר בגדודי ״עציוני״, הועמד מפקד קרבי מנוסה, מ״אנשי הצבא״,
 שרכש את נםיונו ב״בריגדה העברית״ במלחמת־העולם השניה. אלא שעד להפוגה לא השתתף
 הגדוד בקרבות שבתוך ירושלים, להוציא את הקרבות לפתיחת הדרך לירושלים באזור ההר,
 יחד עם ״הראל״. בימי ה״הפוגה״ צורפו לגדוד שתי פלוגות, שאמורות היו להוות את כוח־
 המחץ של חטיבת ״עציוני״: פלוגת ״נועם״, בפיקוד מאיר בץ ומורים בסן: ופלוגת ״יהונתן״,
 שהורכבה ממדריכי גדנ״ע ומבוגרי שמיניות וסטודנטים. גדוד זה היווה את עיקר הכוח הלוחם

 של חטיבת ״עציוני״ בקרבות ״עשרת־הימים״.
 אם בתחילת תקופתו של שאלתיאל לא עלה מספר המגוייסים, כאמור, על 1,500 איש, הרי
 לאחר שלושה חודשים - עם כניסת ״הלגיון הערבי״ לירושלים כבר נמנו על כותות מחוז
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 ירושלים, 5,150 איש (רק 3,000 ביחידות לוחמות...), מספר שמאפשר, לכאורה, להקים 7-6
 גדודים! אם נשווה את מניין היילי ״עציוני״ בה׳ אייר (3,166 לוחמים נושאי נשק), למספרם
 הדומה של חיילי ״גבעתי״ באותו יום (3,229, לא כולל חי״ם) - נעמוד בפני שאלה קשה: איך
 יכלה ״גבעתי״ להציב ארבעה-חמישה גדודים, בשטחי השפלה הנרחבים, כנגד היל־המשלוה
 המצרי, ובהצלחה לא מבוטלת: ואילו חטיבת ״עציוני״ לא הצליחה להעמיד אלא שני גדודים,

 בהרבה פחות הצלחה, נגד כוחות ״הלגיון הערבי״?
 יוסף טבנקין, מפקדה השני של ״הראל״, עמד גם הוא על בעיה זו של ״עציוני״: ״בעיר
 עצמה היו באותו זמן [בימי ״מבצע יבוסי״] למעלה מ־4,000 מגוייסים, ומהם למעלה מ־2,000
 תופםי־נשק. אולם ירושלים חסרה הנהגה צבאית שתדע להפעיל כוח עצום זה, והיחידות פוזרו
 בשרשרת־עמדות. אלפי הלוחמים נהפכו לכוח חסר־ישע, כשהמפקד המקומי אינו יודע כיצד

 להפעיל את העוצמה הגנוזה ביחידותיו, ותובע עזרת־תמיד״.
 תשובה מוחצת לשאלות אלה ניתן למצוא בדברי קצין־המבצעים של ״עציוני״, ציון אלדד:
 ״המאפיין את הפיקוד הירושלמי היה הדפיטיזם, שהיה נחלת מרבית המפקדים״, מודה איש
 מפקדת החטיבה. ״מפקד החטיבה גם הוא לא היה אישיות בעלת יזמה, העזה ומעוף. בישיבות

 המפקדים נמנע בהצלחה מכל הכרעה, ונקט תמיד בשביל הזהב״...
 זלמן ארן, שהגיע מירושלים ב״דרך־בורמה״ בא׳ סיון(8.6) עם רננה בן־גוריון, דיווח על
 הנעשה בעיר: ״ב־18 הימים האחרונים היו 300 הרוגים וכ־1,000 פצועים... פריץ [שלום עשת]
 לא יודע כמה חי״ם וחי״ש יש בירושלים. כשפרצו לעיר־העתיקה, הכניסו הי״ם. הגנה זו לא
 תעמוד בפני הסתערות ערבית. לדברי פריץ אין בירושלים אנשים בעלי יכולת ורוח אופנסיבית.

 אין קבוצה שיש לה יכולת תוקפנית״...
 לדעתו של איש־מפקדה אחר, יצחק לוי(לויצה), ״היו גורמים מיוחדים לירושלים שפעלו
 להחלשת רוח־הלחימה של מגיני העיר״, והוא מונה אותם: ״הגורם הראשון קשור במעמדה
 הבינלאומי של העיר ובנסיונות הבלתי־פוסקים להביא להפסקת־אש ולשביתת־נשק בעיר,
 לקראת הנהגת משטר בינלאומי בה״. איך השפיעה התקווה להפסקת־אש על המלחמה? עד
 להפוגה הראשונה נעשו 5 נסינות להפסקת־אש - כשבכל פעם פוקדת ההנהגה להפסיק את
 הפעולות המיועדות לשעות הבאות: ואילו האויב אינו מתחשב בהפסקת־האש היהודית.
 והתוצאה, כמובן, מסתיימת בכשלון. ועוד: ״הודעות אלה עוררו ציפיות־שוא להפסקת

 המלחמה ורצון לחסוך בחיי־אדם: פעולות בוטלו והנכונות להילחם שקעה״.
 גורם שני שהשפיע על רוח־הלחימה היו הבריטים. ״העוינות הבריטית הכניסה גורם של אי־
 בטחון בלב חיילינו. בעוד אנו נלחמים בערבים, היה כל חייל ער לעובדה כי הוא צפוי לפגיעה

 מן הצד הבריטי. לכך נודעה השפעה מחלישה ומשתקת על כוחותינו״.
 בין הגורמים האחרים שהשפיעו לרעה על לוחמי ירושלים מונה לויצה את ״התערערות
 האמון בתבונתה וביכולתה של ההנהגה הצבאית: השחיקה הפיסית של היחידות הלוהמות:
 ריבוי המקרים שבהם נשלחו כוחות קטנים למבצעים אבודים מראש, שבהם נגרמו אבדות
 כבדות: הארגון הלקוי של חלוקת המאמץ בין היחידות הלוחמות והעדר עתודה - כל אלה
 הגבירו את השחיקה והעייפות בקרב כוחותינו״. לויצה קובע ש״ניתן היה להשיג הרבה יותר,
 אילו היתד. לירושלים מנהיגות צבאית טובה יותר. שאלתיאל לא הצליח ללכד את המפקדים:

 הוא לא הצליה להפיח רוח־להימה ותעוזה: הוא לא היה מצביא של ממש״.
 יצחק רבץ, מפקד ״הראל״ שפעלה בירושלים בימי ״מבצע יבוסי״, סבור כי ״כוחות
 ה׳הגנה׳ בעיר, באותה תקופה, היו שרויים במצב של תשישות ועייפות ולא היתה בהם תחושה
 מספקת של כוח מלוכד. האופייני לכוח הירושלמי היה פיצולו ליחידות קטנות״. רבין תולה את



 56 ירושלים בין המרכז־המסחרי למזימות או״ם

 דרכי־הלחימה הללו ב״רמת המחשבה והמעשה הצבאיים של [מפקדי] החטיבה הירושלמית,
 שלא בהתאם לכוחה האובייקטיבי״ וב״חוסר יכולת להתגבר על בעיות קטנות ולהבין שאת
 פתרונן ניתן להשיג רק על־ידי סיכון: בריכוז כוח ובהפעלתו נגד מטרות מוגדרות. ליקוי זה

 פגע לא רק בכוח הצבאי, אלא בעיקר ברוחו ובכושר עמידתו״.

 עם כניסת ההפוגה הראשונה, בה׳ סיון(12.6), התייצב שאלתיאל בפני בן־גוריון, להשיב
 על התלונות שהושמעו נגדו, תוך האשמת אחרים: ״דוד קובל שאין משמעת, יש שוד...
 המפקדים מסרבים להילחם... הדור הצעיר, לרבות מ״מ צעירים - אינם עומדים בפני מציאות
 מרה, אינם מחזיקים מעמד. קשה להם לסבול חוסר שינה ומים. נכונים להתקיף - אבל אינם
 יכולים לקבל מכה... רק בכפר־עציון עשו חובתם. בעיר־העתיקה ובנוה־יעקב - לא! ברהו
 בניגוד להוראה מפורשת. בעיר־העתיקה היה עוד אוכל לחמישה שבועות, וגם תחמושת.

 בעניין הגנבות - מגזימים... האנשים מאבדים ערכם העצמי״...
 לא רק בעיית מוראל ופיקוד וכוח־אדם־לוחם העיקה על ירושלים. גם בעיית הנשק - שקשה
 היה לרכז בעיר, לאחר חודשי חששות מפגעי השלטון הבריטי. המחסור היה בכל סוגי הנשק,
 במיוחד בנשק הכבד - תותחים ומרגמות ורכב שריון. אבל לא רק. גם נשק אישי ומהלקתי היה
 בצמצום ולא הספיק אלא לשליש מהכוח המגוייס. בי״ד אייר (23.5) היו רק 1,544 כלי־נשק

 צבאיים אישיים, בעוד מספר המגוייםים הגיע ל־4,673 י
 עוד סוג נשק היה בצמצום בידי כוחות המחוז של ה״הגנה״ בירושלים - חומר־נפץ, וזה
 דוקא בירושלים, שבה השתמשו בהרבה חומר לצרכים אזרחיים. בכ״ז אדר־א (8.3), כשעלה
 בן־גוריון לירושלים להיפגש עם הנציב־העליון, קיבל דיווח ממפקד ״עציוני״. בין שאר
 טענותיו של שאלתיאל בולטת אחת הסיבות למצבה הקשה של ירושלים: ״אין חומר־נפץ

 מלבד שדיט. מנסה להחזיק מעמד ויחזיק - אבל אינו יכול לצאת למלחמה״.
 בכ״ד אייר (2.6) ירד יצחק לוי(לויצה), קצין המטה של חטיבת ״עציוני״ לעניני ״דרך־
 בורמה״, מירושלים ונתקבל אצל בן־גוריון. סיפר: ״לקחנו קצת אוכל מהערבים בבקעה,
 קטמון ועוד״, אך ״הרעשות כבדות הולכות ונמשכות״. התלונן כי ״מדכא חוסר תשובה״ של
 הכוחות היהודיים. ויש בעיות עם ה״דוידקה״ האחת: ״המרגמה הכבדה היא בידי פלמ״ה ולא
 בעיר״. והעיקר: ״אין די נשק: רוצים רובים, מקלעים, מכונות־יריה כבדות״. ואז שואל בן־

 גוריון: ״תחמושת יש?״ תשובתו של לויצה: ״אין חמרי־נפץ!״
 ל״הגנה״ לא היה חומר־נפץ, רק ללח״י היה הרבה חומר־נפץ - גם בעיר החדשה וגם בעיר־
 העתיקה. בעיה זו נגולה במשפט נגד לח״י. לשאלת הקטגור על כמות חומר־נפץ שהיתה
 במפקדת ה״הגנה״ בירושלים בימי תש״ה, השיב דוד שאלתיאל בנחרצות: ״כמעט וכלום״.
 לאישור התשובה הציג הקטגור תעודה: ״נא לתת למוכ״ז...״ שנמסרה על־ידי מפקד לח״י -
 ״האם זה מראה על חומר־נפץ?״ - שאל הקטגור. שאלתיאל התוודה: ״החרפה הזאת נכונה,
 החרפה היא שלי... לא היה לי חומר־נפץ. הייתי עושה עוד דברים יותר גרועים. אני יודע שזאת

 היתה פרוסטיטוציה... אבל רציתי להציל את ירושלים״.23

 ׳׳הראל׳׳ על־יד ״עציוני׳׳; הש׳׳י בתוכה
 חטיבת ״הראל״. בפרוץ המלחמה, בכסלו תש״ח (דצמבר 47), נמצא באזור ירושלים כוח
 מאומן ומגוייס - גדוד ״ירושלים״ של חטיבת הפלמ״ח, בפיקודו של צבי זמיר. עיקר תפקידיו
 היה הבטחת הדרך בין ירושלים לשפלה, והבטחת האזורים הכפריים - גוש בית־הערבה וגוש־
 עציון - אף שמקומות אלה היו נתונים לאחריותה של ״עציוני״. כמו גדודי פלמ״ח אחרים, הפך
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 גם גדוד ״ירושלים״ לחטיבה עצמאית - ״הראל״, שמפקדה הראשון היה יצחק רבין ואחריו
 יוסף טבנקין - ובה שני גדודים: ״ירושלים״ ו״שער־הגיא״. לאחר האסון בנבי־דניאל, בו נטל
 גדוד ״ירושלים״ חלק מכריע, הוחלט להעביר כוח נוסף לחזית ירושלים. כך הוקם בחטיבת
 ״הראל״ גדוד שלישי - ״הפורצים״. נוסף לפעולותיה בפריפריה, פעלה ״הראל״ גם בתוך העיר

 ירושלים - ב״מבצע יבוסי״, ואחר־כך בכיבוש הר־ציון ובפריצה לעיר־העתיקה.
 כיוון שמפקדי ״הראל״ לא היו כפופים לממ״ז ה״הגנה״ בירושלים, נוצרו חיכוכים בין שני
 הגורמים הפיקודיים: מה עוד שלוחמי הפלמ״ח הסתייגו ממה״ט ״עציוני״ והתנגדו למרבית
 החלטותיו לירושלים. החיכוכים הולידו תקריות המורות בין מפקדי שתי החטיבות, והדבר
 מצא ביטויו בהמשך המלחמה, לאחר יציאת הבריטים. בה׳ סיון(12.6) התלונן מח״ט ״עציוני״
 כי: ״פלמ״ה התרברב ולא העריך פעולת אחרים״. בן־גוריון רשם את פרטי ההתרברבות: ״דוד

 [שאלתיאל] הכניס פלמ״ח לשנלר - למחרת זרקו [את] העובדים מהמטבח״....
 דברים אלה באו בעקבות תקרית חמורה בין אנשי שחי החטיבות: נשק, שהוביל לויצה
 ב״דרך־בורמה״ בליל א׳ סיון(7/8.6), בשיירה שבפיקוד ״הראל״, לחטיבת ״עציוני״ - ״נשדד
 בעורמה על־ידי אנשי ׳הראל׳.״ לויצה מצטט קטעים מהמברק ששלח לראש אג״ם, למחרת:
 ״ליד קרית־ענבים נעצרתי על־ידי משמרת ׳הראל׳, למרות שהראיתי תעודת קצין־מטה. איימו
 עלי באש. נכנסתי לקריה, ופניתי לקצין התורן. םרבתי להחקר... יצאתי מהקריה ונעצרתי
 שנית... סחבוני בכוח מהג׳יפ, רצו לגזול את נשקי. פניתי ליוספלה בדרישה לשחרר את הג׳יפ
 מיד. תשובתו היתה שאעלה אליו לברור. סרבתי...״ כאשר הורידו אותו בכוח מן הג׳יפ, לא
 עלה על דעת לויצה שרצונם בנשק. ״הלכתי לקרית־ענבים ושם מצאתי את הג׳יפ שלי כשהוא

 ריק מן הרובים. התקשרתי בטלפון ודיברתי עם טבנקין, שהשתמט מתשובה ברורה״.״
 כעבור שעות אהדות פרסם דוד שאלתיאל הוראה לכוחות המחוז בזו הלשון: ״בעקבות
 התקפה של כוחות ׳הראל׳ על כוחותינו ושדידת נשק וחפצים פרטיים לפי פקודת ׳הראל׳ - הנני
 להורות בזה שהחל מקבלת פקודה זו - ועד להודעה חדשה - יש להפסיק כל קשר, תאום וסיוע
 בעבודה, במצרכים ובציוד עם חטיבת ׳הראל׳ ועם כל הנוגעים לה. על כל איום יש להשיב
 בנשק״. לויצה מוסיף כי ״זו היתה הכרזת מלחמה, שנעשתה ׳בעידנא דריתחא׳. שאלתיאל היה
 מלא זעם ועלבון שהצטברו אצלו מכבר, בשל יחסם והתנהגותם של מפקדי ׳הראל׳ כלפיו.
 עכשיו פרצה מרירותו החוצה. הוא שלח מברק גם לפיקוד העליון, ובו הודיע על הפסקת

 שיתוף־הפעולה עם ׳הראל׳.״
 ״שלחתי הוראות לברר תלונתך״, השיב בן־גוריון לשאלתיאל. ״אם העובדות נכונות -
 להחזיר מיד הג׳יפ והנשק לך. להעמיד למשפט צבאי הקצין האחראי... אין זה מעשה ראשון
 ממין זה שעשו אנשי ׳הראל׳, ועליהם לעקור נגע זה״. ובמברק שני לשאלתיאל כתב: ״לי עצמי
 לא נחוץ הברור, כי אני יודע שכך הם נוהגים לא מאתמול. אעקור את הנגע הזה. אבל בשעה

 זו הגנת ירושלים ושחרורה קודמים לכל״״.
 הנושא חזר ועלה בה׳ סיון(12.6) בשאלון בא לדווח על מערכת לטרון. בן־גוריון שאל: מי
 גזל הנשק מידי לויצא ? - ״עשה זאת מפקד הגדוד עוזי, בלי ידיעת יוספ׳לה. היו לו אנשים בלי

 נשק, וכששמע שמובילים נשק - נתן פקודה לקחת אותו״.״
 גם מפקד ״עציוני״ התייצב באותו יום אצל בן־גוריון והשמיע את טענותיו. למחרת שב
 שאלתיאל ועמו טענות חדשות. ״הוא קיבל מברק מעוזרו״, כתב בן־גוריון ביומן. ״שוב חלו
 הסתבכויות בשיירות עם ׳הראל׳. אנשי ׳הראל׳ ירו בצמיגי מכוניות שלנו, ושמואל קטינקא
 [קצין ההנדסה] ענה באש. בידי הפלמ״ח נשארו הבנזין והקמח והגבינה ומצרכים אחרים אשר

 יגאל כספי [עוזרו של דב יוסף] הצהיר עליהם במצרכים שלנו״.
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 כעבור יומים, בז׳ סיון, התייצב סגנו של יגאל אלון: ״שאלתי יצחק רבין מה עשה למפקד
 עוזי, לאחר שיגאל הודה שהוא גזל הנשק מלויצא? ענה שאין זה בסמכותו... נתתי הוראה
 להדיח את עוזי מכהונתו עד המשפט, ולהטיל על התובע הכללי לקרוא את האשמים למשפט

 צבאי... על גזלת הגבינה והמצרכים שנשלחו לירושלים. ענה שהיה ברור. מה גורלו?״.
 עוד באותו יום הגיע גם מח״ט ״הראל״: ״בא אצלי יוספ׳לה טבנקין - כאילו בענייני
 ירושלים... לבסוף הגיע לעיקר - לעניין עוזי: מדוע ׳מדיחים׳ אותו לפני המשפט? אמרתי שלא
 ׳מדיחים׳ עדיין אלא משהים אותו, כלומר מפסיקים כהונתו עד למשפט... אולם אני סבור
 שעוזי הוא רק שעיר לעזאזל: ואתה, יוספ׳לה, האשם האמיתי לכל הרקע המאפשר מעשה זה״.

 מחלקה בירושלים: ״ש״י־פורשים״. כבשאר מחוזות ה״הגנה״, היה גם בירושלים אגף
 של הש״י, שבראשו עמד יצחק לוי (לויצה). בהיות ירושלים מרכז העצבים של השלטון
 הבריטי, נודע לש״י המקומי חשיבות יתרה - ביחוד ל״מחלקה המדינית״ שלו, שהתרכזה
 בחוגי השלטון האזרחי הבריטי, ול״מחלקת המשטרה״, שטיפלה במידע על הנעשה במשטרה
 ובבולשת, ואף בחוגי הצבא. גם ל״מחלקה הערבית״ של הש״י הירושלמי נודעה חשיבות,
 בהיות ירושלים מרכז ההתארגנות הערבית בארץ. למחלקה הרביעית, ״הפנימית״, שטיפלה
 ב״ארגוני הפורשים״, נודעה, לכאורה, חשיבות פחותה - בהיות מרכזיהם של הארגונים באזור
 תל־אביב. אף על פי כן לא הוזנח הטיפול ב״נושאים הפנימיים״. ״גורלם של ארבעת מנהלי־
 המחלקות יכול להעיד על טיבו ורמתו״ - אומר מפקד הש״י הירושלמי. ״שניים מהם, אברהם
 הויזמן (המחלקה הפנימית) וארווין שטיינהאור (מחלקת המשטרה), נפלו בקרבות: השנים
 האחרים, ייבדלו לחיים ארוכים וטובים - יצחק נבון (המחלקה הערבית) וחיים הרצוג

 (המחלקה המדינית) - הגיעו לכהונת נשיא המדינה״.
 על ״המחלקה הפנימית״ של הש״י במפקדת־המחוז של ה״הגנה״, שעסקה ב״פורשים״,
 מספר ראש הש״י הירושלמי יצחק לוי: ״המחלקה היתה בתהליך־התקפלות, על רקע ההכנות
 לקראת הפינוי הבריטי וביצוע תכנית־החלוקה. שני מתנדבים פעלו בשרות המחלקה, אחד
 ׳שהתגייס׳ ללח״י ואחד ׳שהתגייס׳ לאצ״ל. הם המציאו לנו מידע על תכניות־הפעולה של
 הפורשים נגד הבריטים ונגד ה׳הגנה׳... לא אוכל לנקוב בשמו של הבחור הנפלא שהתגייס
 ללח״י. הוא ראה בשליחותו חובה קדושה. עם תחילת המלחמה בערבים פקדתי עליו לנתק את
 קשריו עם לח״י ולהתגייס ל׳הגנה׳. הוא עשה זאת, וב׳הגנה׳ מילא תפקיד פיקודי והיה לוחם
 למופת״. לויצה מסתיר את העובדה כי הסוכן בלח״י נאלץ להסתלק, כיוון ש״נשרף״ ונתגלה
 שהוא מושתל [״חסיד״] על־ידי ה״הגנה״. מפקד הש״י הירושלמי גם אינו מגלה כי במקומו של
 ״הבחור הנפלא״ נשלח ״בחור־נפלא״ אחר: שמעון מוניטה, אשר בעדות מאוחרת גילה את

 שמו וכינויו של המושתל הקודם, אותו החליף בחפיפה קצרה: יצחק רוזנר(״פיצי״).
 שמעון מוניטה נשלח ללח״י כ״חסיד״ (מושתל) על־ידי משה ריבלין - אחרי שהתברר כי
 קודמו ״נשרף״. מקשרו עם מפקדת ה״הגנה״ היה נחום אדמוני(ראש הש״ב בעתיד). מוניטה
 מודה כי הגיע לידי הזדהות מסויימת עם לח״י - אם כי נשאר נאמן לשולחיו. הוא השתתף
 באורח פעיל בהתקפת האצ״ל ולח״י על הכפר דיר־יסין, ויומיים אחר־כך חזר למקור־מחצבתו
 ומצא את עצמו בגדוד הרביעי של הפלמ״ח, בחטיבת ״הראל״. במסגרת זו השתתף מוניטה

 בקרב על גבעת־הראדאר ונפצע שם.
 ״המתנדב השני, שהתגייס לאצ״ל, היה בחור דתי ממאה־שערים״, מגלה לויצה, שאף נוקב
 בשמו: אברהם הויזמן, שלדברי לויצה אף שימש כראש המחלקה. לויצה מוסיף דברי שבח
 בזכות ״מסירותו והקרבתו״ שלא ידעו גבול, וכי ״כאשר פרצה המלחמה דרש שישתפו אותו
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 בפעולות קרביות״. מפקד הש״י לא יכול היה לעמוד בפני תשוקתו הפטריוטית של ״החסיד״:
 ״הרשיתי לו להשתתף בפעולה נגד הקסטל, בליל י״ב שבט (22/23.1). הוא נהרג בפעולה זו,
 בה פוצץ מבנה במדרון הקסטל, בשעת נסיגת הכוח״. על הויזמן זה סופר באחת מתכניות
 הטלביזיה, על בעיותיו כבחור חרדי בקורס של ה״הגנה״ על הכרמל. על פעילותו ה״חסידית״

 בקרב האצ״ל - לא נאמרה אף לא מלה אחת.
 בי״ח ניסן (27.4) פינה לויצה את תפקידו והפיקוד על הש״י הירושלמי עבר לידי מי
 שהסתבך בפרשת ההוצאה־להורג של מאיר טוביאנסקי. ״כאשר מסרתי את הפיקוד על הש״י
 הירושלמי לידיו של בנימין ג׳יבלי״, מספר לויצה, הצעתי לו לעשות את דרכו בזהירות
 ולהיוועץ בי״. אך בשעת־בוקר מוקדמת של סוף יוני, סיפר לויצה, ״נתקלתי באיסר בארי, ראש
 הש״י הארצי. הוא סיפר לי בהתרגשות כי זה עתה דיווח לבן־גוריון על הוצאתו־להורג של
 מרגל יהודי בירושלים, שהודה באשמתו... אילו נועץ בי ג׳יבלי מלכתחילה, אפשר שהיתה

2  נמנעת טרגדיה מכאיבה זו״.4

 ״הוראות נוהג לגבי חסורשים״
 עם פרישת ה״הגנה״ מפעולות ״תנועת המרי״, בתמוז תש״ו, ״כאשר מוסדות הישוב
 המוסמכים החליטו למנוע את פעילות ׳הפורשים׳, היה ביצוע הדבר מתפקידו של דוד
 שאלתיאל במסגרת הש״י״, אומר עורך ספר ״דוד שאלתיאל״. פעילות מלוכלכת זו היתה,
 כנראה, מהגורמים למינויו כמפקד ירושלים. ״בנאמנותו למוסדות נלחם בפורשים למרות שהיה

 לו יחס של כבוד לאומץ־לבם של לוחמי המחתרת, ואפילו חיבה לאנשי לח״י״...
 מטה המהוז הירושלמי היה כפוף להוראות הפיקוד־העליון של ארגון ה״הגנה״ בדבר
 היהסים עם הסניפים המקומיים של האצ״ל ולח״י: אך המציאות הקשה בירושלים אילצה את
 מטה המחוז לסטות לא פעם מן המדיניות של הפיקוד־העליון בכל הנוגע ליחסים עם ההנהגות

 המקומיות של האצ״ל ולח״י - הכל בהתאם לתקופה ולמצב בו נמצאה העיר.
 כמפקד־הש״י לשעבר, ונוכה פעולות־התגובה של האצ״ל ולח״י, ראה שאלתיאל מחובתו
 להקדיש תשומת־לב יתרה לשני הארגונים. עשרה ימים אחר מינויו, בו׳ אדר־א׳, הקפיד מפקד־
 המחוז החדש לדווח - בעת ביקורו של בן־גוריון בירושלים - על המתרחש בקרב אנשי האצ״ל
 ולח״י, אפילו אלה שבמגרש־הרוםים: ״במאסר בירושלים - כ־140 אסירים: 70-60 אצ״ל,
 40-30 לח״י, 8-7 ׳הגנה׳...״ בהתאם לקו־המדיניות של הפיקוד־העליון, הוציא אז מטה־

 המהוז של ה״הגנה״ ״הוראות נוהג לגבי הפורשים״:
 ״מגמת ההוראות - להפעיל את כוחותינו ואמצעינו על־מנת למנוע פעולות פורשים נגד

 הבריטים, אשר בפרק־זמן זה הן מביאות בעקבותיהן נזק בנפש וברכוש לכוחותינו.
 ״פעילות הפורשים, במקרים רבים, נעזרת בצייתנותם של התושבים לאנשיהם - במידה

 שהדברים נוגעים לפינוי בתים ורחובות, סגירת עסקים ובתי־ספר, כיבוי אורות וכוי.
 ״כמו־כן נהנים הפורשים, במרבית המקרים, מחופש־תנועה ברחובותינו - כשנשקם בידם,

 ללא השש מן התושבים או מכוחותינו.
 ״יש לבוא במגע עם הציבור הרחב, לחנכו ולאלצו לא לציית ולא לסייע לפורשים - וזאת
 בהסתמך על פעולות־הסברה על הנזק הרב הנגרם לתושבים לאחר נסיגת הפורשים, בהישארם
 של התושבים השופים לפגיעת הבריטים. יש להישען על פטרולי משמר־העם ועל ציבור חברי

 הא-ן ומשפחותיהם, שאותם קל לתבוע למשמעת ולמתן דוגמה אישית.
 ״כוחותינו חייבים למנוע הימצאות כל מזויין, או מזויינים, שאינם מכוחותינו במרחבים:
 ויש לפרק את נשקם של מזויינים כאלה במידה שהם מתגלים: ויש להשתדל לגלותם. ומאחר
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 שכבר קרו שני מקרים של חטיפת־נשק מעמדותינו על־ידי פורשים, ניתנת בזה הפקודה לכל
 כוחותינו להשתמש בנשק למניעת תטיפת נשקנו - ללא היסוס. יש להשתמש בנשק בצורה
 שמגמתה להפחיד, ובלית־ברירה לפצוע, אך לא להרוג... ״כמו־כן ניתנת לכם הוראה להציב
 שמירה מזויינת יומם־ולילה בכל בתי־ההולים היהודיים במרחביכם, למניעת חטיפה והשמדת

 מכשירי וחומרי רפואה ולהגנת החולים והפצועים בני כל גזע או דת מפגיעת הפורשים״.
 ה״הוראות״ היו בלתי ניתנות להגשמה. המפקד החדש מצא עד מהרה כי אם הוא רוצה
 לשלוט על הבעיות בעיר ירושלים, עליו להגיע למידה מסויימת של שיתוף־פעולה עם האצ״ל
 ולח״י, ולחתור לקראת הסדרים כלליים או להסכמים אד־הוק, כדי למנוע מצבים העלולים
 להביא למלחמת־אחים. ההסדרים המקומיים שעשה שאלתיאל עם ארגוני המחתרת, האצ״ל
 ולח ״י, לא היו תמיד באישור הפיקוד־העליון. תגובה על ההסדרים שעשה קיבל שאלתיאל

 בשלהי אדר־א(מארס) מאת הלל(ישראל גלילי), ראש המפקדה הארצית:
 ״בין שאר הדברים שסיפר לי אמיתי [בן־גוריון] מביקורו בירושלים [כ״ז אדר־א (8.3)]
 שמעתי מפיו כי באת לידי הסדר מקומי עם לח״י. לפי הסדר זה לא תפריע... לפעולות מסויימות
 של לח״י, אשר תקבלנה את הסכמתה המוקדמת של ה... גם לא מצאת לנכון להודיע לפ.הע.
 [הפיקוד העליון] על כך, אפילו לאחר מעשה. איני מוצא לנכון להודיעך המסקנה לפני שיהיו
 ידועים לנו פרטי הדברים. דרוש לי דו״ח מפורט. כי להסכמים ׳מקומיים׳ יש משמעות לא־
 מקומית, ביחוד בימי המשא־ומתן על הסדר. רשום לפניך בכל הרצינות, כי אין אתה רשאי
 לכרות הסדר עם הפורשים בלי נטילת אישור מוקדם, לבל נצטרך לבטל התחייבויותיך כפי

2  שכבר קרה״. שאלתיאל נאלץ ״לקבל את דין התנועה״ וחזר בו מן ההסכמות עם לח״י.5
 על הרקע להסכם שבוטל, סיפר יהושע זטלר: ״יום אחד אמר לי קצין־המבצעים שלי, דרור
 [מרדכי בן־עוזיהו], כי דוד שאלתיאל רוצה לראות אותי. חששתי שמא מתכוון זה להסגיר אותי
 לבריטים, מאחר שהייתי מבורחי הפריצה הגדולה מכלא עכו. נפגשנו, וכל אחד הביע את

 דעותיו ונקודת־מבטו על גורלה של ירושלים והדרך לשחרורה״.
 לפגישה זו היה המשך. ״שאלתיאל הציע שאנשינו יפעלו באזור ירושלים. אמרתי לו
 שאנחנו רוצים את ירושלים ממש, את העיר־העתיקה. ׳אם אתה רוצה להרחיק אותנו מן הבירה

- זה לא יעלה בידך׳... סיכמנו שנשמור על קשר, ונתאם אתם לפני כל פעולה״.
 שאלתיאל אינו מזכיר את הנזיפה של גלילי, שכן הוא התעלם מההוראה, ולא נמנע
 מלעשות הסדרים בלי הסכמת הפיקוד העליון. כך אמר ב״משפט לח״י״: ״קרה מה שקרה
 ברחוב בן־יהודה... התגובה של לח״י היתה לצאת לרחוב, להרוג אנגלים, פצועים, לירות.
 בוודאי שזה גרם ליציאת האנגלים... בפקודת הסולדטסקה... השאירו את הרחוב הפקר, תחת
 מטר־יריות של חיילים שהתרוצצו בירושלים... אני חיפשתי קשר אתם ונפגשתי עם יהושע
 זטלר, המכונה ׳שפירא׳. בפעם הראשונה נפגשנו בבית בנו של הרב הרצוג. היו עוד פגישות.
 השתדלתי להסביר את המצב של ירושלים... אמרתי לו שאנחנו צריכים להבטיח שהאנגלים לא
 יצאו תחת אמתלה כזאת, יכריזו עוצר וייכנסו לעמדות. זה יכול להיות הסוף של ירושלים: ואני
 אצטרך ללחום נגדכם בכל האמצעים... והראיתי לו פקודה שנתתי, לירות בהם: והסברתי לו
 הסכנה שהם מהווים - שאנחנו יכולים ללכת לאבדון... הוא ידע שאני חושב ברצינות. העמדתי
 משמרות על־יד בתי־החולים, כדי שלא יהרגו פצועים. אז אמר שהוא יתקשר עם הממונים
 עליו. אמרתי להם שאתן להם משכורת, אוכל, בגדים במידה שיש לנו. יש מצוות־עשה ויש

 אל־תעשה. אם תרצו לקיים ׳עשה׳ - תקיימו, אבל אתם מחוייבים לשמור על ׳אל־תעשה׳...
 ״הוא רצה להתחלק אתי בפיקוד על ירושלים... דיבר על המגמה הטקטית והאסטרטגית
 הכללית. הכניס גם מדיניות. הסברתי שזה מגוחך, והוא נכנס לפרובלמות מסחריות... אמר:
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 כמה אתה רוצה לתת? אמרתי לו: כמה חיילים יש לך? אני לא דורש את שמותיהם; אני אתן לך
 את מנות־האוכל והתשלום. הוא הציע הצעה אחרת: תתן לי 10 אלפים לירות לחודש, ואני

 מפסיק את פעולות השוד והסחיטה. בזה נפסק המשא־ומתן בעניין זה...״
 במסיבת־עתונאים, עם תחילת ההפוגה השניה, נאלץ ממ״ז ירושלים להתייחס לכשלון
 המשא־ומתן, ותלה זאת ב״בעיית הפיקוד״: ״ארגוני הפורשים״, אמר שאלתיאל, ״תובעים
 חלקם בפיקוד ירושלים, בעוד שלא הוסיפו כוח צבאי רב לעיר. במקום זה הם מטרידים אותנו
 בעניינים פוליטיים. מדוע מגיע להם מקום בפיקוד? נכון, הם חיילים טובים, אולם אין לזה

 שייכות לפיקוד. אני מפקד ירושלים!״ - כך דוד שאלתיאל.
 ״הוא רצה לפעול קצת״, מודה שאלתיאל. ״הצעתי לו כל מיני הצעות... הוא אמר שהם
 מנוסים בפעולות קומנדו, פשיטה... עניתי: טוב, תבצעו את הפעולות הנועזות... הוא סיפר לי
 שיש להם חומר־נפץ מיוחד במינו והם יכולים להולל בו נפלאות. הוא אמר שהם רוצים ללכת
 לקטמון: וכי מיד עם כניסתם תהיה בריחה מכל קטמון. נתתי לו אפשרות לתצפית, סיור,
 חיפוי־אש. חשבתי כי אם אני מסכים לפעולה, זה גם מחייב. והם הלכו לשם. הם עשו זאת
 פעמיים, זה היה ב־12 או ב־13 במארס [א׳-ב׳ אדר־ב]. אחר־כך ביקשו לפעול בשיך־ג׳רח.
 הסכמתי לזה ואמרתי: טוב, תפעלו שם. הוא אמר שצריך לרתק את העמדות של האנגלים:
 בזמן שרותקו העמדות של האנגלים הם ילכו לבית המופתי ונשאשיבי. עניתי לו שאנחנו לא
 רואים את החכמה שבדבר. כי זה לפתוח עוד חזית. הצעתי למקש את הכביש מיריחו

 לירושלים. הוא לא רצה... הוא חשד שאני רוצה לשלוח אותם למוות״.
^ א  בכ׳ אדר־ב (31.3), בסופו של חודש אפוף מכות וכשלונות לכוחות היהודיים בכל ה
 ובמיוחד בירושלים, שלח קצין־הש״י של ירושלים לרמ״א ״סקירה על המצב הצבאי במרחב
 ירושלים״. לאחר שהמהבר מונה ומתרץ את הכשלונות, ולאחר שהוא מציע פינוי הישובים
 שמחוץ לירושלים (הרטוב, פינוי מוהלט: עטרות, נוה־יעקב, נוה־אילן, מוצא - פינוי אזרחי),
 הוא מציע הסדר עם הכוחות הפנימיים: ״מהומות רעב, הסתת המונים, סחיטות - עלולים
 למוטט את הגנת העיר... על רקע זה, פעילותם של הפורשים מובילה לאבדון. ההכרח להקים
 חזית אחידה אינה בעיה פוליטית אלא הכרח חיים... לאגור כל קורטוב של כוח עברי לוחם
 ולחזק את כוחם של תושבי העיר. מצווה להגיע בכל מהיר ובכל ההקדם להסכם בחזית
 שבעורף... אם אי אפשר להגיע להסכם כזה בקנה־מידה ארצי, צריך להגיע להסדר מיוחד
 במרהב הירושלמי - במיוחד לאור המשבר באמון שחל בתוך הציבור, והדר גם לשורה, עקב

 הכשלונות האחרונים שהיו לנו״.
 ההנהגה, כולל דוד בן־גוריון והרמ״א ישראל גלילי, לא נענו לבקשה בקשר להסכם עם

 הארגונים - כשם שלא נענו להצעות הפינוי של הישובים.26

 פלמ״ח־״הראל״ ולח״י־ירושלים מתכננים הפיכה...
 אם היחסים בין מפקד לח״י בירושלים, יהושע זטלר, לבין מפקד מחוז ה״הגנה״ דוד
 שאלתיאל, נשתבשו ועלו על שרטון - לא כך היו היחסים בין לח״י לחטיבת ״הראל״ שבקרית־
 ענבים. סיפר פתחיה זליבנסקי (יועד) - באותה עת מפקד החטיבה הלוחמת של לח״י
 בירושלים, ואחר־כך ממפקדי גדוד 89 בהטיבה 8 - על הידידות ההדוקה שנרקמה בין שתי

 המפקדות, שהיו לה השלכות גם לאחר מכן:
 ״היה זה בהודשים הראשונים, לאחר שהחלו מאורעות־הדמים בעקבות החלטת האו״ם.
 העיר היתה מסוגרת פחות או יותר: לירושלים היו עולים ויורדים רק בשיירות, כך שהקשר עם
 ׳מרכז לח״י׳ בשפלה לא היה אמיץ דיו. מאיר [יהושע זטלר] היה האחראי על לח״י בירושלים:
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 אני הייתי אחראי על מחלקת הפעולות המקומית, שקראו לזה בשם המפוצץ ׳החטיבה
 הלוחמת׳ - אם כי מספר האנשים לא היה רב, לא יותר ממחלקה בצבא סדיר. אבל פעלנו לא

 מעט בכוח הזה ובכמות הנשק המצומצמת שהיתה ברשותנו.
 ״היה לנו קשר עם קבוצה מצומצמת של אנשי פלמ״ח, שבראשה עמד יעקב ינקלביץ׳,
 שנודע כישקה. אלה היו חלק מקבוצה גדולה שעסקה ברכש בכל הארץ, בעיקר מהבריטים.
 תפקידם היה להשיג נשק, ולא חשוב באיזו דרך - אם זה לשדוד, אם לגנוב, אם לקנות, אם
 לשחד ואם בפעולות משולבות מעין אלה. באמצעות קבוצות אלה הגיעו גם הטנקים ׳הכבדים׳

 הראשונים - ה׳שרמך, וגם שני ה׳קרומבלים׳ שעשו רבות בהמשך המלחמה.
 ״יום אחד באו אנשי הקבוצה בהצעה לשיתוף־פעולה: באחת מתחנות־המשטרה בירושלים
 עומדים משוריינים, חלק עם תותחי טו־פאונדרס. המטרה - ׳לקחת׳ את כל המשוריינים
 הללו...״ לדברי ברוך נאדל, גם הוא איש לח״י וכתב ״מברק״ בירושלים, היתה התכנית מקיפה
 יותר: ״בעזרת המשוריינים הללו ישתלט הכוח המשותף [של ״הראל״ ולח״י] בשלב ראשון על
 העיר־העתיקה ושיך־ג׳רח, יתקשר עם הכוחות שבהר־הצופים וינתק את הכוחות הערביים
 שבאזור חברון מאלה שבאזור שכם-רמאללה״. ממשיך יועד: ״לדבריהם של אנשי ׳הראל׳, הם
 פנו אל מפקדת ה׳הגנה׳ במקום - אך דוד שאלתיאל לא מסכים לדבר הזה. הוא פחד מתגובות
 של הבריטים ולא הרשה להם לפעול. אך לקבוצה היו הוראות מהמפקדה שלהם, להוציא
 מאותו מקום ׳כלים׳ רבים עד כמה שאפשר. וכך הם הגיעו אלינו, כיוון שראו בנו כוח שיוכל
 לעזור להם בפעולה נועזת וחיונית זו. ההצעה של יחידת־רכש זו היתה בערך בנוסח זה: אנשי
 לח״י, שילמדו לנהוג את המשוריינים, ישתלטו על המקום. אם יצטרכו לפגוע באנגלים - יעשו
 את זה אנשי לח״י. אחר־כך הם ייכנסו לכלי הרכב ויוציאו אותם למסתור של ה׳הגנה׳. לא דובר
 על הלוקת־שלל, אך הוסכם שהמשוריינים יינתנו לפלמ״ח, ואנחנו נקבל הלק מן הנשק

 והתחמושת - מקלעים וכדורים.
 ״הובאה קבוצה של 6-5 אנשי לח״י לקרית־ענבים, שם היה משוריין דומה, להשתלמות
 במבנה הרכב והמנוע ולהכיר את הבעיות המיוחדות, בעיקר את מתחי־החשמל הכפולים (12 ו־
 24 וולט). אנשינו למדו את הבעיות, והכל היה מוכן. אף החלו בהכנות לפעולה עצמה. חכינו
 רק לתאריך הביצוע. אלא שלאהר ימים אהדים פונו כל המשוריינים מן המקום. הפעולה
 בוטלה, כמובן, אך לא היחסים בין אנשי לה״י לאנשי הפלמ״ח. יחסים אלה נוצלו בקרב דיר־

 יסין, כאשר הורגש מחסור חריף בתחמושת״.
 על התפתחות פיקנטית, כתוצאה מהקשרים שנוצרו בין אנשי לח ״י למפקדי ״הראל״, מוסיף
 דוד גוטליב (עמיחי), מראשי סניף לח״י בירושלים בעת ההיא: ״היה לנו קשר עם הפלמ״ה
 בקרית־ענבים, הייתי נפגש שם עם יוספ׳לה טבנקין, אחר־כך מפקד ׳הראל׳. הם שנאו את
 שאלתיאל. המקשר בינינו לבין הפלמ״ח היה מי שעמד בראש תוליית־הקשר של ׳הראל׳ עם
 שאלתיאל: בלונדיני גבוה, זוננפלד שמו, שנודע בשם אברי, ונתפרסם כ׳אדם השלישי׳. עוד
 איש־קשר היה מחטיבת ׳עציוני׳ - מורים בסן, ששרת כמיג׳ר בצבא הבריטי, והוא שהקים את

 פלוגת ׳נועם׳ ואת ׳המשמר האזרחי׳ בירושלים״.
 הקשרים התפתחו והתהדקו. ״יום בהיר אחד הגענו להסכמה: לעשות מהפכה בירושלים -
 להוריד את דוד שאלתיאל מהפיקוד על העיר...״ - סיפר דוד גוטליב, תוך נצנוץ פנטסטי
 בעיניו. לדברי ברוך נאדל קשורה תכנית ה״מהפכה״ בתכנית ״המשוריינים״. כותב נאדל:
 ״בעזרת המשוריינים ישתלט הכוח המשותף על העיר־העתיקה ושיך־ג׳רה... תוך כדי כך יורחק
 דוד שאלתיאל מהפיקוד על ה׳הגנה׳, ותחתיו תבוא מפקדה לוחמת. עם צאת הבריטים ישתלטו
 הכוחות העבריים על כל האזור, עד חברון [כולל גוש־עציון] ורמאללה, וכך ייווצר בסיס מוצק
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 לשחרור כל הארץ״. לדברי גוטליב הגיעו השיחות לשלב של ביצוע. ״יום אחד פנה מורים בסן
 ואמר: ׳מחר בבוקר, איך שאני קם, אנחנו ניפגש אצלנו - ואנחנו מורידים את דוד שאלתיאל י
 אנחנו באים אליו ואומרים לו: אדוני, אתה מעכשיו לא מפקד! - וקובעים את מורים בסן
 למפקד העיר ירושלים׳. למחרת בבוקר באנו אל בסן, גם אברי מהפלמ״ח הגיע - אלא שבסן
 לא היה בבית... ׳איפה מר בסן?׳, שאלנו. ׳בחנות׳, היתה התשובה. אך גם בחנות לא היה,

2  נעלם! עברו ימים אחדים עד שהאיש נראה שוב״. מ״המהפכה״ לא יצא, כמובן, דבר.7

 2 : לוחמי חרות ירושלים - חלוצים לפני המחנה

 אפטרנזגיה חדשה לירושלים
 ערש מלחמת החרות. בירושלים החלה דרכו של יאיר, תחילה ב״הגנה הלאומית״, שם
 היבר את המנון־המחתרת המרגש, ״חיילים אלמונים״. בירושלים, בתרצ״ו, היה יאיר בין
 ראשוני המערערים של דרך ה״הבלגה״. ואחר־כך ממייסדי הארגון הצבאי הלאומי, כחבר
 המפקדה. בירושלים היה קיים אהד הסניפים הגדולים של הארגון. אף על פי כן רק מיעוט
 הצטרף ל״אצ״ל־בישראל״, עם הפילוג בין יאיר לרזיאל. אבל המעטים היו קנאים ונאמנים.
 בעיר זו, בתש״ב, נעשו הנסיונות הנואשים האחרונים לנקום מידי השלטון הבריטי את דמו של
 יאיר. הסניף הירושלמי של לח״י שוקם זמן לא רב אחר־כך, וטובי לוחמי־חרות־ישראל פעלו
 בעיר זו, בהיותה מרכז השלטון ומושב הנציב־העליון הבריטי. אך המסגרת הארגונית של לח ״י
 בירושלים נשארה קטנה, מסוגרת ומבוצרת - עד לראשית ההתמוטטות השלטונית של בריטניה

 בארץ־ישראל, באביב תש״ח.
 מעטים ונאמנים. עם תחילת מלחמת־העצמאות, בכסלו תש״ח, כשהחלה ההתפרעות
 הערבית חסרת־התגובה במרכז־המסחרי, מנה סניף לח״י בירושלים לא יותר מעשרים חברים
 פעילים. מחסני־הנשק כללו מספר תת־מקלעים ואקדחים, וכן כמות גדולה של חומר־נפץ,
 שעד מהרה יתגלה כנכס־לחימה שאין לו תחליף. משהתברר כי מתקדמים לקראת מלחמה עם
 האויב הערבי על השליטה בארץ־ישראל, לא היה סניף לח״י־ירושלים הזעיר, המחתרתי, בנוי
 למלהמה בכותות הערביים, שהסתייעו ב״מתנדבים״ מארצות־ערב השכנות. המלחמה כפי

 שהתפתחה תבעה נשק אחר: וכמובן כוחות לוחמים בממדים שונים לגמרי.
 מספר דוד גוטליב (עמיחי), מפקד סניף לח״י בירושלים בראשית המלחמה, כי נוכה
 ההתפתחות החדשה נעשו מאמצים להשיג נשק נוסף ומתאים יותר. המקור העיקרי לנשק היה
 בכפר אבו־גוש. אומר עמיחי: ״מחיר של רובה היה שמונה־עשרה לירות שטרלינג: בשעה
 שאנשי אבו־גוש שילמו לאנשי בית־לחם רק שליש מסכום זה: ואילו אנשי בית־לחם קיבלו את
 הרובים מידי האנגלים, בחינם...״ אלא שעד מהרה נותק הקשר, כיוון שלכפר אבו־גוש ניתן
 היה להגיע רק ברכב משוריין. ״הקשר עם אבו־גוש התחדש אחרי שהצלחנו להכין שריונית

 משלנו״, אומר עמיחי. ״שריונית שהשתמשנו בה להתקפה על דיר־יסין״.
 ״מאיר״ מגיע לירושלים. פני לח״י בירושלים, ופני ירושלים עצמה, נשתנו שבועות
 מעטים לאחר שהחלה מלחמת העצמאות. בראשית טבת הגיע יהושע זטלר - הוא מאיר, הוא
 ״יצחק שפירא״ - באהת השיירות לירושלים. בואו היה תוצאה של התפתחות מקרית. סיפר
 אלדד, חבר מרכז לח״י: ״עם שחרורו מעכו [בפריצת הכלא, באביב תש״ז], ברור היה שהוא
 האיש לניהול מחלקת הפעולות, ושנות־מאסרו לא הקהו לא את כשרונותיו ולא את אשו.״״
 אבל דא עקא, ה״פלח״ ישר־הדרך, שהלך עם יאיר בימי הפילוג וספיחיו לאורך כל הדרך - לא
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 מצא שפה משותפת עם חבר המרכז נתן פרידמךילין, גרא, שבדיפלומטיה של ״ניטרליזציה־
 של־המזרח־התיכון״ ניסה לגרור את לח״י לעבר השמאל האידיאולוגי. מוסיף אלדד:
 ״המתיחות ששררה בין פרידמן לזטלר הגיעה לשיאה בימי האנדרלמוסיה של הוראת פיזור
 החטיבה... לפתע - מאיר עזב את העבודה, וזאת בימים שהחזית התרחבה - ודוב איננו [יעקב
 גרנק יצא לארגן את החטיבה הלוחמת של לח״י באירופה]. לחצתי על גרא להחזיר את מאיר״,
 מספר אלדד, ״אך ניכר היה שלא תיתכן עבודה משותפת ביניהם. הצעתי להעביר את מאיר
 ירושלימה או לחיפה (כי חיפה נראתה חשובה גם מפאת הפינוי, שהיא היתה אחרונה בו,

 ומפאת בתי־הזיקוק שעדיין לא נתייאשנו מחיסולם הסופי)״.
 יהושע זטלר, יליד כפר־סבא, היה מוותיקי האצ״ל ומראשוני לח״י, וליווה את יאיר באורה
 פעיל עד שנאסר, ברח, ושוב נאסר וישב שנים רבות בבתי־הכלא של השלטון הזר.
 מש״השתחרר״ בפריצת מצודת עכו, לא אבה לשמוע על ״מנוחת־שחרור״. האנרגיה האצורה
 בו לא התמסמסה. תש״ז היתה שנת המלחמה הסוערת במלחמת החרות. ״בזכות ויתקו
 וכשרונותיו נתמנה לאחראי על מחלקת־הפעולות, תפקיד בו החזיק מזל [יעקב בנאי]״, סיפר
 חבר־המרכז גרא, אמן התמרונים הפוליטיים, פנימיים כחיצונים. הוא מצא ״תפקיד״ לאחראי
 הקודם: ״מזל עצמו נתמנה לרכז המזכירות, מוסד הדש שהוקם בלח״י עם התרחבות
 השורות״... ״הפתרון הדיפלומטי״ לא הצליח ביותר, מחוסר כימיה בין שני האישים. גרא טוען
 כי ״במחלקת־הפעולות נשתררה אווירה של חוסר־אהדה מצד הלוהמים כלפי האהראי עליהם״

- כאשר גרא הוא שהחליט על פרוק ההטיבה הלוחמת...
 או־אז הציע אלדד להעביר את מאיר למחוז אחר - ירושלים או חיפה. ״היה השש שמא
 הפרסטיז׳ה של מאיר כאחראי על מהלקת־הפעולות לא תרשה לו לעבור לפקד על מחוז״,
 מודה אלדד. אבל ״בדרך, בין גרא למאיר, זנחתי את רעיון חיפה ונאחזתי בירושלים. אמרתי:
 בירושלים יקום שלטון זר, ושם נפעל באופן עצמאי: שם לא תחול עלינו מרות המדינה.
 ׳עליך׳, אמרתי לו, ׳מוטלת חובה קדושה - לשחרר את אסירינו בירושלים: אתה, אסיר
 ירושלים: וגם את הבנות מבית־לחם עליך לשחרר׳ - והסכים״. גרא קיבל את ההצעה: ״לאחר
 ההלטת הכ״ט בנובמבר היתה מהשבה להפסיק את הפעולות בשטח המיועד למדינה העברית,
 ולהמשיכן ביתר־תוקף בירושלים. עוד אנו מהפכים באפשרות זו, באה ההצעה להעביר את
 מאיר לירושלים - בתקווה ששם ימצא כר־פעולה מתאים... את ההצעה הביא אלדד, שהיטיב
 להכיר את מאיר ממני, בשל היותם במחיצה אחת חודשים אחדים... אלדד הכירו כאיש רב־
 פעלים ודינמי, המסוגל להוסיף הרבה לסניף הירושלמי״. מוסיף אלדד: ״כעבור זמן גילה לי

 מאיר: הלכתי לירושלים - כדי להיות רחוק מתל־אביב״...
 ״מאיר עבר לירושלים בלי הגדרת סמכויות״, אומר גרא, הגורס כי לא היתה סיבה להחליף
 את עמיחי, שמילא את תפקידו כראוי. על־פי תגובתו המאוחרת, מסתבר שגרא התחרט על
 הסכמתו להעברת יהושע זטלר לירושלים: ״מאיר הופיע מעתה בתור מפקד לח״י בירושלים.
 המרכז לא הגיב על זה, שכן באותה עת נותק הקשר בין ירושלים והשפלה״. אך מודה גרא כי
 ״לא עברו ימים רבים ונוכחותו של מאיר בירושלים הורגשה היטב... לה״י בירושלים ־ ומאיר

 בראשו - החליט לפעול לפי תכנית אסטרטגית״.
 בין שתי חזיתות. ״בשלהי 47 באתי בשיירה לירושלים. יום אחד לאחר שהגעתי בא אלי
 חייל וסיפר כי ה׳הגנה׳ ציוותה על היהודים לפנות את שכונת רוממה, כי שם משליכים
 פצצות״.״ - כך מתחיל סיפורו של יהושע זטלר, מאיר, על ירושלים במלחמת העצמאות. והוא
 מסביר את המצב בעיר ביום בואו: ״צריך לזכור כי שיך־באדר, רוממה, ליפתא, וכל השכונות
 מסביב היו שכונות ערביות או מעורבות. והיה ברור ומקובל כי כשערבים זורקים פצצות -
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 בורחים היהודים ומסתלקים מן המקום. כך היה גם ברוממה״. המסקנה של מאיר היתה
 פשוטה: ״לדעתנו, בריחה משכונות־הספר והתרכזות במרכז העיר - ברחביה, ברחוב יפו
 וברהוב בן־יהודה - היתה סותמת את הגולל על הישוב היהודי בירושלים״. מאיר, כאיש
 מעשה, הגיע להחלטה מהירה ולא־שגרתית: ״מבצע פשוט אבל נועז: בשעות הבוקר החרמנו
 אוטובוס של חברת ׳המקשר׳. העלינו עליו עשרה בחורים עם ׳ברן׳ אחד, מספר ׳תומיגנים׳,
 רימונים ומטעני־נפץ. הסמנו במוקשים את הכבישים בסביבה ונכנסנו עם האוטובוס לתוך
 השכונה. תקפנו את בתי־הקפה הערביים ביריות וברימונים, הרגנו ופצענו כמה וכמה מהם ־

 ובערב לא נשאר ערבי אחד ברוממה״...
 מוסיף זטלר: ״היהודים, לא זו בלבד שנשארו בבתיהם ולא נטשו את השכונה, אלא שעוד
 יהודים, שנאלצו לנטוש את המרכז־המסחרי ושכונת שמעון־הצדיק, נכנסו לבתי רוממה
 שננטשו על־ידי הערבים... זה לא היה מבצע־צבאי גדול, אבל היתה בכך תפישה אסטרטגית
 אהרת לגמרי, שונה בתכלית. אם ירושלים היא שלנו - צריך להעז ולקחת, לא לעזוב. צריך
 לכבוש״. אסטרטגיה זו היתה היפוכה של הגישה השלטת: ״זה לא שלנו. העיר היא בינלאומית.

 פה יש ישוב וצריך להגן עליו, לשמור על הקיים״.״
 תוך ימים ספורים נוצרו בירושלים עובדות חדשות: היהודים לא מתגוננים בלבד - החלו
 לתקוף, לשחרר שכונות, לכבוש שטחים... השפעת הפעולה ברוממה היתה מהממת. לא עבר
 זמן רב ומאיר חולל בירושלים עוד שינוי אחד: אם עד כה נהגו שוטרים וחיילים אנגלים לנוע
 באורח חפשי בירושלים, להיכנס לעמדות־המגן ולפרוק את הנשק מעל חברי ה״הגנה״ - פקד
 מאיר על אנשי לח״י להלך עם נשק גלוי, לאור היום, ולירות בכל אנגלי. התוצאה המידית
 היתה - שמעתה ואילך הם, החיילים והשוטרים הבריטים, הם שהחלו לפחוד ולחשוש מפני
 היהודים ההמושים שיורים באנגלים... ומוסיף אלדד: ״מה שפעל סניף לח״י בירושלים לא בא
 כצעד מחושב ומתוכנן על־ידי מרכז לח״י״... וכך ניתן לקבוע כי ״יהושע זטלר היה הראשון

 אשר פתח בשחרור חלקי ירושלים״.28

 לח״י נלחם עדיין נגד הבריטים
 פעולות־הנקם של לח״י על רצח נערי לח״י ברעננה, בכ״ח מרחשון(11.11), נתארכו זמן
 רב יחסית ־ שלושה שבועות - עד לכ״א כסלו(4.12), כלומר עד מעבר להחלטת האו״ם.
 הפעולות בוצעו ברחבי הארץ, בכל מקום שבריטים בו. פעולת־גמול אחת בוצעה בירושלים
 בא׳ כסלו(14.11), כשהותקף קפה ״ריץ״ ברימונים, פעולה שנסתיימה ב־28 שוטרים וחיילים
 בריטיים פצועים. פעולה נוספת בירושלים בוצעה למחרת, ב׳ כסלו (15.11), בה נהרגו 2

 סרג׳נטים בריטיים, ושנים אחרים נפצעו.
 זמן קצר לאהר ההחלטה על תום המנדט הבריטי הפסיקו לוחמי חרות ישראל, למעשה, את
 המלחמה היזומה בשלטון הבריטי. עוד התרחשו פה־ושם תקריות עם כוחות בריטיים, אך אלה
 אירעו בהיתקלויות מזויינות - אם בשעת ״חיפוש״ בריטי אחר נשק, או בנסיון של לח״י
 להחרים נשק מהבריטים לצרכי המלחמה. החמורות בהתנגשויות המזויינות עם חיילים
 ושוטרים בריטים התרחשו כתגובה למעשי אכזריות של בריטים כלפי יהודים. חלק עיקרי
 מפעולות אלה של לח״י נגד הבריטים התרחש בירושלים. אירוע ראשון כזה, לאחר החלטת
 האו״ם, התרהש בי״ז טבת(28.12) - כאשר הוכשל נסיון לעצור לוחמי חרות ברחוב בן־יהודה
 בירושלים. שני בלשים בריטיים נורו ונהרגו ונשקם הוחרם. תקרית נוספת, דומה באופיה
 לקודמת, אירעה שישה שבועות אחרי־כן. בכ״ז שבט (6.2) נקלעה חוליית לוחמי לח״י־

 ירושלים להתנגשות עם חייל בריטי, שנהרג: נשקו הוחרם.
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 שבוע אחרי ההיתקלות השניה התרחשה זוועה נוראה, בב׳ אדר־א (12.2), כאשר סיור
 בריטי התפp לעמדה בשכונת בית־ישראל, עצרו את ארבעת המגינים וגררו אותם לרחבת
 שער־שכם, שם מסרו אותם לידי המון ערבי, שעשה בהם מעשה קניבלים. לוחמי הרות ישראל

 בירושלים החליטו להגיב, כפי שמרכז לח׳׳י הבטיח.
 מספר אחד מאנשי לח״י בירושלים: ״נקראתי עם עוד לוחמים לפעולת־תגובה. יצאנו אל
 מרכז העיר ־ לפגוע בכל חייל בריטי שייקרה בדרכנו. הבריטים הבינו, כנראה, שהיהודים
 עלולים להגיב - ונעלמו מהרחובות. למחרת יצאנו שוב. הגענו לרחוב יפו, פנינו לרחוב בן־
 יהודה, משם לרחוב ׳דוד־המלך׳ [המלך ג׳ורג׳], ושוב לרחוב יפו - ובריטים אין... והנה - שני
 שוטרים אנגלים עולים מכיכר־ציון, בידיהם תת־מקלעים מטיפוס ׳תומפסוך. התקרבנו אליהם.
 המרחק בינינו הלך והצטמצם. נראה כי הבריטים השו בסכנה, שכן עוד לפני שהספקנו לשלוף
 את אקדחינו פתחו עלינו באש. חברי שלפו מיד. משום־מה לא יכולתי לחלץ את האקדח מתוך
 חגורת המכנסים, מתחת למקטורן. אחד הבריטים נמלט לתוך סמטה - וראיתי את ישראל,

 שמואל וארנון רצים בעקבותיו.
 ״יורם החזיק ב׳תומיגן׳ של הבריטי השני, כשהוא נאבק עמו בכל כוחו. ואילו אני - רוצה
 לשלוף, ואיני יכול. היד כאילו משותקת. והנה קם הבריטי, השתהרר מידיו של יורם ובמרוצה
 הגיע לרהוב בן־הלל, חמישה־עשר מטר ממני. חשתי הלם במהזור־דמי, היד נעה ושלפה את
 האקדח. יריתי כדור אחד. האנגלי נפל. רצתי אליו. הוא היה מת. פניתי להסתלק, צולע. השתי
 כאב צורב בירכי השמאלית. כשהגעתי לקולנוע ׳אוריון׳ לא יכולתי להמשיך בריצה. גבריאל,

 שומר הקולנוע, הכניסני פנימה...
 ״הרהוב התמלא בבריטים זועמים. שאלו את גבריאל השוער אם לא ראה טרוריסטים...

 גבריאל השיב בחיוב: כן, הוא ראה. ברהו לכיוון זה וזה...
 ״מאוחר יותר התברר לי כי השוטר הבריטי השני גם הוא נהרג״.

 בי״ב אדר־א (22.2), שעות אחדות לאחר ששוטרים בריטיים, ״עריקים״, החדירו שלוש
 מכוניות־תופת לרחוב בן־יהודה - וגרמו אבדות קשות בהרוגים ופצועים ולהרס נורא של
 הבתים ברחוב - יצאו לוחמי חרות ירושלים להגיב על מעשה־הזוועה בהתקפות על שוטרים
 ואנשי־צבא בריטיים - כפי שהבטיחו. באותו יום חיפשו חוליות לה״י רק כלי־רכב צבאיים,
 מאחר שמאז הסגרת ארבעת אנשי־המגן לידי הערבים נמנעו משמרות רגליים מלהסתובב

 ברחובות. אך באותו יום לא נראו גם מכוניות של הבריטים ברחובות העיר.
 אחד הציע לתקוף במזרח העיר. ״הם לא מעזים להשתמש בכביש תל־אביב. יתכן שהם
 משתמשים בדרך רמאללה-לטרון. אם כך, הם מוכרחים לעבור לרגלי ׳בתי־אונגרן׳. שם נוכל

 לפגוע בהם״. החוליה יצאה לעבר בית־ההולים האיטלקי שברחוב הנביאים.
 סיפר אלנקם, שיצא עם אחת מחוליות לח״י לצוד ״מטרות״: ״סוף־סוף הצלהנו לראות

 בריטים! אחת לכמה דקות עברה בכביש משאית עמוסה חיילים.
 ״העמסנו מוקש, שני פחים מלאי חומר־נפץ, סליל חוטי־חשמל, סוללה חשמלית ומתג.
 קיבלנו גם שני רימוני ׳מילס׳. איתרנו מקום מתאים להנחת המוקש: בקצה מגרש ריק, בשולי
 הכביש. מתחנו את החוט עד לקצה המגרש, חיברנו למתג, ויוחנן ההזיק בו, מוכן ללחיצה.

 אלא שממקום זה קשה היה לוודא מי נוהג ברכב המגיע.
 ״דפקתי על דלת אחת הדירות, משם יש תצפית על קטע נרחב של הכביש. הימים ימי
 מלחמה, והדיירים לא שאלו שאלות מיותרות. עמדתי ליד החלון. בכביש - דממת מוות. והנה

 אני רואה משוריין מרחוק, מתקרב... לא! זה משוריין של נוטרים יהודים.
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 ״עד כה ועד כה אני רואה מרחוק משאית עמוסה בריטים נעה לעברנו, ומיד אחריה שניה.
 המשאיות התקרבו. כן! בלי שום ספק! בריטים י

 ״משה! משה י - צעקתי בקול גדול. זה היה הסימן המוסכם.
 ״משה! משה! - קראו אחרי בקול אדיר כל ילדי המשפחה, מגדול ועד קטן.

 ״שלפתי רימון, החזקתי במנוף, הוצאתי את הפין וחכיתי. ברק סינוור אותי ומיד אחריו
 עפנו יחד עם כל בני־הבית באוויר.

 ״המנוף השתחרר. זינקתי לחלון, כשאני מסוכך בגופי בין הרימון לבין בני הבית. זרקתי.
 הרימון התפוצץ באוויר ורסיסיו ניתזו אל שני גושים של אש - מה שהיו קודם משאיות

 בריטיות. הספקתי עוד להטיל גם את הרימון השני...
 ״בערב שמענו חדשות. שבעה חיילים בריטים נהרגו ממוקש ועשרים נפצעו. לא יכולתי

 להבין כיצד זה נותרו שם אנשים חיים...״

 בסך־הכל הצליחו תוליות לח״י להרוג באותו יום 10 בריטים, ועוד עשרות נפצעו:
 הרישומים מגלים כי מכונית־צבא בריטית עלתה על מוקש ברחוב יפו על־יד רוממה: עוד
 מכונית צבאית מוקשה ברחוב שמואל הנביא - נוסף על המכוניות הבריטיות שהותקפו ברחוב
 הנביאים ליד בית־החולים האיטלקי: בהתקפה על מעון־השוטרים ״מוסטשפה״ בשכונת
 מחנה־יהודה נהרגו שני בריטים ו־16 נפצעו. למחרת המשיכו החוליות לחפש מטרות בריטיות
- שוטרים או חיילים. בהתקפת מיקוש ורימונים, בי״ג אדר־א (23.2), נפגעה מכונית צבאית

 בריטית ברחוב יפו פינת רחוב הטורים - שני בריטים נפצעו.
 באווירה זו נתקבל באהדה צעד הפגנתי של אנשי לח״י בבירה, בג׳ אדר־ב(14.3), כשהורדו
 שלטי־רחוב על־שם בריטים - המלך־ג׳ורג׳ החמישי והלורד צ׳נסלור והמלכה מרי - והוחלפו

 בשמות מן המסורת היהודית. החלפת השלטים עברה בשלום.*

 עוד התנגשות אחת בין לח ״י לבריטים בירושלים אירעה שלושה שבועות לפני תום השלטון
 הבריטי, בי״ח ניסן תש״ח(27.4). ״שתי כיתות של לוחמי חרות ישראל התקיפו משוריין בריטי
 בכביש יפו, במבואות ירושלים״, נאמר בשידור רדיו של לוחמי חרות ישראל למחרת.
 ״הלוחמים השתלטו על המשוריין ופרקו את נשקם של הקלגסים הבריטיים. באותה שעה
 הופיעה שיירה גדולה של כלי־רכב בריטיים, וממנה נפתחה על לוחמינו אש־תותחים. לוחמינו
 השיבו אש. בקרב נפל אחד מלוחמינו. כבוד לזכרו!״ לאחר צאת הבריטים נודע שמו של

2  הלוחם שנפל: רחמים זילקה(יואב).,

 לח״י־ירושלים בחזית חערבית
 זמן קצר לאחר שהחלו מעשי הביזה במרכז המסחרי כבר הגיבו לוחמי חרות ישראל נגד
 הפורעים הערבים. הפעולה הראשונה בוצעה בכ״ג כסלו תש״ח (6.12.47), כאשר חוליה של
 לח״י־ירושלים תקפה את בית־הדפוס של עתון החוסינים, ״אל־ואחדה״ בירושלים ופוצצה

 * שינוי שמות הרחובות נתקבל ברצון רב על ידי הציבור הירושלמי, במיוחד החלפתו של ״קינג־ג׳ורג׳״ בדוד־
 מלך־ישראל. מצב זה נמשך זמן רב, עד לאחר שממשלת בריטניה הכירה בממשלת ישראל - תחילה ״דה־
 פקטו״ ורק לאחר זמן גם ״דה־יורה״. כמעט שנתיים לאחר שהודח מקרנות הרחובות בירושלים - נתקבלה
 פניה מהשגריר הבריטי אל שר־החח הישראלי להחזיר את המלך־ג׳ורג׳ לירושלים. ראש העיר היהודי של
 ירושלים המערבית, שסיפוחה לישראל לא הוכר על־ידי בריטניה (וגם לא על־ידי ארצות־הברית), נענה

 לבקשתו של משה שרת והחזיר למלך־ג׳ורג׳ החמישי את כבודו הישן בירושלים.
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 אותו. הופעת העתון נפסקה. לאחר רצח ארבעה־עשר יהודים בשיירה לבן־שמן, בא׳ טבת
 (14.12), על־ידי חיילי ״הלגיון הערבי״ - הגיבו לוחמי חרות ישראל בפעולות נגד ה״לגיוך
 בירושלים וחיפה. פעולת־התגובה בירושלים בוצעה למחרת, ב׳ טבת (15.12), בהתקפה על

 מכונית של ה״לגיון״. ״לגיונר״ אחד נהרג, נשקו הוחרם.
 תוך שבועות אחדים הופעלה ״האסטרטגיה החדשה״ של לח״י ירושלים. גליון ע״ה של
 ״המעש״, שבועון מחתרת לח״י - מתחילת אדר־ב - מוקדש למלחמתם של לח״י בירושלים
 ולמען ירושלים. בגליון זה ניתנה סקירה רחבה של מפקד לה״י בירושלים על פעולות לה״י
 בחזית הערבית בירושלים - ממחצית טבת (שלהי דצמבר) ועד לסוף אדר־א תש״ח. הסיכום
 נושא את הכותרת - הקרב על ירושלים ולקחו: ״המאורעות בירושלים פרצו למחרת ההצבעה
 באו״ם, באזור המרכז־המסחרי־החדש״, מזכיר מאיר, שממבט לאחר שלושה חודשי־מלהמה
 הוא יכול לקבוע כי ״לו השכילו אנשי ה׳הגנה׳ להבין את המצב לאמיתו, כי אז היו משיבים
 מנה אחת אפיים, והיינו מצליחים להפוך את התקפת האספסוף הערבי לתבוסה גמורה. ואילו
 אנחנו, היהודים, פעלנו ׳בשיקול־דעת׳... והתוצאה היא כי כל אזור המרכז־המסחרי פונה,
 ונוצרה התרחקות נוספת מן הריכוז היהודי הנתון במצור בתוך העיר־העתיקה״. בירושלים,
 כידוע, רבות השכונות המעורבות, מבהיר מאיר, והן קשורות זו בזו. עזיבה, או נסיגה, בשכונה
 אחת מסכנת את השכונות האחרות. ״יש לקח מקורות הקרב בירושלים. לקה מכשלונות ולקח
 מחצלחות. בכל מקום שאומץ־לב ועוז־רוח פעלו, האירה גם ההצלחה את פניה. ובכל מקום
 שהאנשים הסתפקו בשמירה ובהגנה - היו כשלונות. ואין להגיד שהבריטים מפריעים. ודאי

 שמפריעים. הלוא אויבינו הם״.
 האסטרטגיה של לח״י בירושלים - בפעולות הלא־נרחבות שביצעו, בשל מיעוט מספרם
 בירושלים בעת ההיא - התבטאה בהשתלטות על שכונות ערביות מובלעות בתוך הריכוזים
 היהודיים ובסמוך להם, ובפינוי דרך המבוא והמוצא אל ירושלים וממנה: ונסיון לפעול בשיטה
 זו גם כלפי צפון־מזרח ודרום־מזרח. גם ״ספר ההגנה״ קובע כי ״פעולות מוצלחות באמצע
 טבת, שבהן השתלבה גם פריצת חוליית לח״י לבית המוכתר ברוממה, הביאו לפינוי רוממה
 מערבים, ובכך הושגה רציפות השטח היהודי בצד המערבי והובטהה השליטה על מבואות

 !ןה (יואכ)
 השלטון הבריטי בחורף תש׳׳ח, לקח חלק בפעולות
 נגד הערבים והבריטים גם יחד. בני־משפחתו, תושבי
 השכונה המעורבת רוממה יודעים לספר כי ״כאשר
 ניתנה עצה רשמית לתושבים היהודים לעזוב את
 השכונה מחוסר סיכויים להגנתה, השפיע על הוריו
 להישאר בשכונה עם המשפחות המעטות, ואף לימד
 את אמו להשתמש בנשק״. ואך מובן כי יואב יהיה
 בשורה הראשונה של חוליית לה״י שחדרה לשכונה
 והביאה לנטישת הערבים ולביצור המבוא המערבי
 של העיר. פעולה זו היתה נגד האויב הערבי, אך את
 מותו מצא יואב בהתנגשות עם כוה משוריין בריטי
 בכניסה לירושלים, ליד גבעת־שאול, בי״ח ניסן
 תש״ח (27.4). הועבר למנוחת־עולמים בבית־
 הקברות הצבאי בהר־הרצל בירושלים. על שמו נקרא
 מחנה־יואב, המחנה האזרחי של לח״י־ירושלים, בו
 התרכזו בני הנוער, שהוקם בשכונת שיך־באדר, שאף

 אותה נטשו הערבים לאחר התקפה של לח״י.

 רחמים ז
 רחמים נולד לדוד וחביבה זילקה בטרם החלו
 פרעות תרפ״ט (1929). חינוכו הלאומי־דתי, בץ
 כתליו העבים של בית־הספר ״תחכמוני״ בירושלים,
 עמד לו גם כאשר יצא להכשרה חקלאית בנהלל.
 משם הובילה דרכו להכשרה מגוייסת של הפלמ״ח
 בגכעת־ברנר. ב״שבת־השחורה״ (ל׳ סיון תש״ו,
 29.6.46) נלקח על־ידי הבריטים למעצר במחנה רפיח
 יחד עם יתר חברי ההכשרה. ״ילד שובב ועליז היה
 תמיד״, אומרים עליו מכריו, ״וגם במחנה זה היה ילד
 שעשועים לעצורים המבוגרים ממנו״. את הצטרפותו
 לשורות לח״י, אחרי נטישת ה״הגנה״ את דרך המרי,
 מסבירים אלה כי ״הפילוג בין הלוחמים לפי
 ארגוניהם, אף בהיות אויב אחד לכולם, הדריך את
 מנוחתו: ואחרי שחרורו מרפיח נסער בנפשו מכל
 פעולת־דיכוי בריטית ומכל ריב־אחים בתוך הנוער
 העברי הלוחם״. פחות משנתיים פעל יואב, זה כינויו
 המחתרתי, בשורות לח״י. עם תחילת התפוררות
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 העיר מצד מערב״: והוא מוסיף כי ״הבטחת המוצא המערבי חייבה את פינויים של הערבים
 מרוממה ומשיך־באדר. לאחר מכן נטשו הערבים גם את שיך־באדר וליפתא״, ו״בריתות־שלום
 נכרתו עם הכפרים קסטל, צובה ומלחה״. וכי גם ״הכפר דיר־יסין קיבל על עצמו לשמור על
 ניטרליות״. (סופן של ״בריתות־שלום״ אלה היתה מלחמה.קשה וסכנה לירושלים. על הקסטל
 וצובא שילמה ה״הגנה״ מחיר־דמים כבד; על דיר־יסין נאלצו האצ״ל ולח״י לשלם בהמישה

 הרוגים ועשרות פצועים; ובקרב על מלחה שילם האצ״ל בכעשרים הרוגים ובפצועים רבים).
 המושל הצבאי של ירושלים, דב יוסף, הסביר את ההימנעות מהשתלטות על ״מובלעות״
 של ערבים - בחוסר־אמצעים ובהווייה של לפיתת ירושלים היהודית בידי כוחות הצבא הבריטי
 שהחזיקו בשטחים אסטרטגיים נרחבים: ״לא היו לנו לוחמים, נשק ותחמושת די־הצורך
 להגנת אזור מפוצל ומפותל, כפי שהיה נוצר ללא כיבוש אזורי הבטהון. כדי להישאר בחיים
 היה עלינו לחבר את השטחים המבודדים, ליישר את קווי־ההגנה ולקצרם ולהעביר את קו־
 החזית אל מחח לאזורים המרכזיים המאוכלסים בצפיפות, שבהם מרוכז היה כל מזוננו
 וציורנו, ובהם מרכז תחבורתנו האזרחית והצבאית. נוכחות הבריטים אילצה אותנו לדחות את
 ביצועה של תכנית לקיצור הקווים. אילו השתלטו הערבים על אזורים אלה, היה המצב
 בירושלים קרוב לאסון. אך עלה בידינו לבצע חלקים מתכניתנו עוד לפני שהסתלקו הבריטים.
 בראשית מאי כבר היתה מרבית קטמון בידינו, ואף סללנו מסדרון דרך המושבה היוונית
 למקור־חיים. במערב השתפר מצבנו על־ידי בריחת הערבים מכפר ליפתא״. אין ״המושל־

 הצבאי״ מספר מתי ועל־ידי מי ״השתפר מצבנו במערב״...

 את הבטאון הפנימי של לח״י, ״שיקוף״ גליון ב׳ מאדר־א תש״ח (פברואר־מארס), פתח
 אלדד בברכת מרכז־לח״י ללוחמינו בירושלים: ״חזית ירושלים חזית מרכזית היא לנו מכל
 הבחינות: זו חזית הלב העברי, בה מרוכזות כל אהבות האומה מכל הדורות. אך לא רק הלב:
 אף הבינה הפוליטית אומרת שזו ההזית המרכזית. מי שישלוט בירושלים הוא גם שישלוט
 בארץ כולה. ההיסטוריה הארוכה של הארץ הזו מוכיחה שכל אלה שנאחזו באזור החוף לא
 החזיקו מעמד - לא צידונים, לא הפלשתים: ואף שבימי־הבינים הצליחו הצלבנים להקים את
 מדינתם הנוצרית לאורך החוף, הרי סופם שנידחו. ואין צריך לומר כי השליטה על ירושלים
 והריה, עמדת־מפתח היא מבהינה צבאית. ירושלים היא המפתח לשכם ולחברון ולרבת־עמון:

 ובהשבון הסופי - ירושלים מגינה על תל־אביב וחיפה.
 ״על כן, כל הדיבורים על ירושלים כ׳מרכז היהדות׳ אינם אלא פטפוטים, לכסות על כניעה
 והסכמה לירושלים־בינלאומית. אנו רוצים בירושלים כמרכז לגופו־של־ישראל, מרכז למולדת

 ולא מרכז לעם: מרכז־למולדת הוא גם מרכז־לעם - ולא ההיפך מזה.
 ״מלאים אנו גאווה על עמדת תנועתנו היום בירושלים. אנו מודיעים לכל לוחמינו בארץ:

 אם עד היום ירושלים־העברית מחזיקה מעמד, זה הודות ללוחמי חרות ישראל.
 ״אנו גרשנו את הערבים מליפתא, מרוממה, מרובה של קטמון. אנו הנחתנו את המכות
 החמורות ביותר לריכוזי כנופיות בתוככי השכונות הערביות. לולא זאת היתה ירושלים מבותרת

 בתרים־בתרים ונתונה כולה במצבה של העיר־העתיקה.
 ״ואף פרשת העיר־העתיקה עוד עומדת על הפרק״.

 בשעה זו גובר הקו הלאומי בלה״י, שמבטאו בירושלים הוא מאיר: ״לאור השגים
 מלחמתיים וציבוריים אלה רואה המרכז לטוב לשלוח בדרך זו את ברכתו החמה לכל
 האחראים לתנועה בירושלים ולכל הלוהמים. ובבוא היום הגדול, ויחולקו תארי־כבוד ׳לחרות

3  ירושלים׳, הם יזכו בהם לראשונה. כבוד ללוחמי החרות בירושלים הבירה!״0
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 ירושלים עלתה על ראש לחימתם של לוחמי חרות ישראל לעת הזאת. להלן נביא את פרטי
 הדו״ח של מאיר, הוא יהושע זטלר, כפי שנכתבו והודפסו סמוך לאירועים - בתוספת פרוט,

 השלמה והרחבה על־פי מקורות אחרים.

 בצפון־מערב ירושלים
 המפנה־לטובה לאחר חודש של התקפות ערביות חל בצפון־מערבה של ירושלים, מקום
 שנמצאת השכונה המעורבת רוממה (מן הגבוהות בירושלים, 830 מ׳ מעל פני־הים). כאן קיבל
 הגנרל הבריטי אלנבי, בחנוכה תרע״ח (9.12.17), את כניעת ירושלים מידי ראש־העיר התורכי.
 בשכונה זו ממוקם היה המסוף של צינור־המים מראש־העין. דרך שכונה זו עובר הכביש לתל־
 אביב: ומכאן פעלו המודיעים הערביים שהיו מאותתים לכנופיות, שפעלו בהרים לאורך

 הכביש, על יציאת שיירות עבריות לתל־אביב.
 היהודים היו מיעוט בשכונה. ולאחר שהושלך רימון על אוטובוס, הוחלט לפנות את
 השכונה. ״מסיבות תכסיסיות״ לא התנגדה ה״הגנה״ לפינוי, שהיה מנתק את השכונות
 העבריות המערביות - גבעת־שאול, קרית־משה, מושב־הזקנים, עץ־חיים, בן־ציון ההדשה,

 ״המקשר״ והמוסך, בית־הכרם, יפה־נוף ובית־וגן - מלב ירושלים העברית.
 ״אילו הוגשם הפינוי - היתה הדרך לשכונות אלה שדה־קטל ליהודים, כמו הדרך לתלפיות
 ו׳הדסה׳ [בהר־הצופים] היום״, כתב יהושע זטלר בשלהי אדר־א תש״ח. ״לוחמי הרות ישראל
 החליטו שיש לשנות את המצב, והחלו לפעול. קבוצות לוחמים התקיפו בתי־קפה ערביים

 ששימשו בתי־ועד לכנופיות - ירו בתת־מקלעים והשליכו רימוני־יד״.
 הפשיטה של יחידת לח״י על רוממה בוצעה בט״ו טבת תש״ח (28.12), בדרך מקורית, כפי
 שמספר קצין הש״י: ״אנשי לח״י אילצו נהג אוטובוס של ׳המקשר׳ להסיעם אל תוך שכונת
 רוממה, שם פתחו באש, הרגו חמישה ערבים ופצעו שבעה. יחידת משטרה בריטית הגיעה
 למקום ופתחה באש על עמדותינו״. על פי המידע שהיה בידי זטלר באדר־א - ״נפגעו שלושה
 ריכוזי כנופיות בשכונה ופוצצו בתים. חמישה ערבים נהרגו ושבעה נפצעו. אבדות הערבים היו

 גדולות יותר לולא התערבו הבריטים בסיוע באש״.
 התוצאה לא אחרה לבוא, למרות ההתערבות הבריטית. תחילה פונה אזור בתי־הקפה. כדי
 למנוע את השתלטות הכנופיות הערביות על הבתים המתרוקנים, נמסר לבעלי־הבתים הערבים
 ברוממה אולטימטום: או שאתם מקבלים דיירים יהודים, או שבתיכם יופצצו. בעלי־הבתים
 הערביים הסכימו להכניס יהודים, בשכר־דירה שנקבע על־ידי המוסדות. בהמשך, זמן קצר
 לאחר ההתקפה, פינו כל הערבים את רוממה. ״כיום גרים ברוממה רק יהודים״, נאמר בהודעת

 לח״י בשבט תש״ח, ״ברובם פליטים משכונות אחרות״.

 שיך־באדר. אהרי שרוממה פונתה מתושביה הערביים התרכזו כנופיות בשכונה הערבית
 שיך־באדר, מדרום לרוממה (היום גבעת־רם, קרית הממשלה). שכונה זו שלטה על אזורים
 נרחבים בירושלים, במיוחד על שכונת זכרון־יוסף. בעקבות ידיעות, שהערבים מתכננים לחזור
 לרוממה, הוהלט לטהר את שיך־באדר ולהבטיח את האגף הצפוני־מערבי של העיר. יחידה
 מחוזקת של לוחמי חרות ישראל חדרה לשכונה בכ״ט טבת (11.1), במטרה לפוצץ עמדות
 צלפים. ״כדי להגיע אל הבית בו השתכנה הכנופיה צריך היה לעבור בשטח גלוי. חומר־הנפץ

 הונח ליד הכניסה והבניין נהרס. אנשי כנופיות רבים נקברו בהריסות״.
 השכונה פונתה ויהודים נכנסו לבתים. בהריסות נמצא נשק. (ב״דבר־השבוע״ מכ״ה שבט

 הופיעה תמונת הבית ההרוס, והכיתוב: ״פעולת־עונשין של ה׳הגנה׳ בירושלים״).
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 ״למחרת בבוקר השתרר שקט מוזר בשכונת זכרון־יוסף״, מספר אחד הלוחמים. ״תושבי
 השכונה, שראו כי שוב אין יורים משיך־באדר, ניחשו את הסיבה. הערבים נטשו בעקבות
 הפיצוץ. פליטים יהודים רבים נכנסו עד־מהרה לבתים הנטושים והפכו את קן־הפורעים
 לשכונה יהודית. גם אנחנו, לוחמי חרות ישראל, שהביאו את הערבים לנטוש את המקום,
 ההזקנו באהד המבנים בשכונה ובהמשך הפכנו אותו לבסיס־אימונים של לח״י״ - הוא מחנה
 יואב ־ המחנה השני של לח״י בירושלים לאחר העליה מן המחתרת, ונקרא על שמו של רחמים

 זילקה, שנפל בקרב בשערי ירושלים בי״ח ניסן תש״ח.

 ליפתא־עלית. עם פינוי רוממה מערבים, התבססו הכנופיות הערביות על ההר שמעל
 ליפתא, בשכונה הנקראת חאלאת־א־טרחה, היא ליפתא־עלית. במפקדת לח״י־ירושלים הוחלט
 להרחיק את הכנופיות גם ממקום זה. בי״ג שבט (23.1) ־ התקיף כוח קטן של לוחמי חרות
 ישראל את ליפתא־עלית ופוצץ עמדות ובתים החולשים על הכביש לתל־אביב. שבוע לאחר
 מכן, בי״ט שבט(29.1), תקפה חוליית לח״י בשנית את ליפתא הכפר ופוצצה בו מספר בתים.
 כל הפעולות על ליפתא בוצעו בהצלחה וללא נפגעים. צריך לזכור כי בליפתא, הכפר הערבי
 הגדול בצפון־מערב ירושלים, התגוררו בראשית תש״ח כ־3,500 תושבים. עם התמקדות
 הפעילות המלחמתית של לח״י באזור, החלה נטישה ערבית מתמשכת מליפתא. תחילה עזבו
 בעלי אמצעים, ובהמשך - כל מי שמצא מקום בכפרים אחרים - ״עד יעבור זעם״. משנתקבלו
 ידיעות כי כנופיות חודרות בשעות הלילה אל בתי ליפתא־עלית המתרוקנים, הוחלט להציב
 מארב. יחידת לח״י שנכנסה לכפר מצאה את הבתים נטושים. ליתר בטחון נכנסה היחידה לבית
 החולש על האזור ותפסה עמדות. לפנות־בוקר הבחינו בכנופיה מתקרבת. רעש לא מכוון

 הבריח את הכנופיה שהצליחה להימלט.
 אחרי זמן־מה נראה היה כי אנשי ליפתא התאוששו והחלו לחזור לכפר: אף נתקבלו ידיעות
 על תגבורת אנשי כנופיות שהגיעה לליפתא. אי־לכך הוחלט לפוצץ את הבית בו הושם המארב.
 בכ״ד אדר־א (5.3) הותקפו עמדות ערביות בליפתא־תחתית. הבית נהרס על יושביו. בפיצוץ
 נהרס בית נוסף, החולש על כביש הכניסה לירושלים, ונפגע אוטובוס שהיה בשרות הכנופיות.
 הפעולה הביאה את בעלי הבתים בליפתא לפנות אל ועד־הקהילה בירושלים שיקבל לרשותו
 את המבנים, ובכך למנוע את הריסתם. רק בי״ט אדר־ב (30.3) הודיעה מפקדת ה״הגנה״ על
 ״תפיסת חלת־א־טרחה ליד ליפתא״. כבר באותו חודש נכנסו יהודים לבתי ליפתא המפונים.
 ״גם בתי שנלר בסביבה, שהם רכוש האויב, ושבהם גרו ערבים״, נאמר בדו״ח, ״פונו

 מתושביהם, ובקרוב ייכנסו לתוכם תושבים יהודים״.
 גוש בניינים בליפתא שופץ לאחר־מכן והוקם בו מהנה נוסף של לח״י - מהנה אלדד, על

 שמו של יוסף יגן, שנפל בכיבוש דיר־יסין.
 ״בעקבות האירועים ברוממה ובליפתא פנו נכבדי הכפר דיר־יסין אל אנשי שכונת גבעת־
 שאול וביקשו לכרות ברית לאי־התקפה״, נאמר בסיכום של לח״י. ״הברית נכרתה, והיא

 נשמרת עד עכשיו״. אלא שזו לא היתה יציבה, למרות נסיונות לתארה באור ורוד.

 מלחה. ״רבות סבלו תושבי בית־וגן מאש הכנופיות, שקבעו להן מקום בכפר הערבי מלחה,
 שמדרום לבית־וגך, נאמר בסיכום של לה״י־ירושלים. ״בפעולה נועזת בליל כ׳ טבת (1/2.1)
 הצליחה חוליית לוחמים להדור לכפר, מעורף האויב, בדרך בה משתמשות הכנופיות
 הערביות״. החולייה פוצצה שישה בתים וגרמה אבדות בנפש וברכוש. בעקבות לח״י הלכה גם

 ה״הגנה״, כשסיור של החי״ש פתח באש על הכפר, 5 ימים מאוחר יותר.
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 ״בעקבות התקפת לח״י פנו ראשי מלחה אל ה׳הגנה׳ וביקשו לכרות ברית־שלום״, נאמר
 בסקירת מפקדת לח״י באדר תש״ח. ״הברית נכרתה, ועד היום הזה אין יורים עוד ממלחה אל
 ירושלים העברית״. ״ברית״ זו, כמו בדיר־יםין אחרי פעולות ליפתא, היתה בערבון מוגבל, עד
 שערביי חכפר חשו עצמם בטוחים יותר. ועוד מחיר יקר של עשרות הרוגים גבתח מלחה זו

 ושכנתה בית־מזמיל עד שהפכו להיות למנחת ולקרית־יובל.
 עם הפעולות של לח״י בצפון־מערב ירושלים - רוממה, שיך־באדר וליפתא - טוהרה הגזרה
 המערבית; לחוציא חכפרים דיר־יסין ומלחה, שביקשו לחתום על ״ברית־שלום״ עם השכונות

3  היהודיות. הכניסה המערבית לירושלים עברה מעתה בשטח עברי.1

 כמזרח ירושלים וכדרומח
 ההתקפות על שכונת בית־ישראל, הגובלת בשכונת שיך־ג׳רח, נסתייעו על־ידי ה״לגיון״:
 בגבור הלחץ פינתה ה״הגנה״ מספר עמדות, מעשה שגרם לדמוראליזציה. ״המוכתר של בית־
״, סיפר ברוך נאדל במשפט־לח״י.  ישראל היה שמואל רוזנבלום, נהג ׳המקשר׳ וחבר מפא״,
 לאחר הפינוי העביר רוזנבלום פתקה למפקדת לח״י, בה ביקש שנשלח אנשים לשכונה, כדי
 להחזיק בה... שלתנו אנשים שתפסו שלושה בניינים מול שיך־ג׳רח. זה גרם שאנשים חזרו מיד

 מפה 4: פעילות לח״י־ירושלים בחורף תש״וז

 יר־יסין

 ליפתא. בי״ג שבט(23.1) פוצץ
 כוח לח״י עמדות ובתי•

 בליפתא־עלית(חאלאת־א־
 טרחה) החולשים על הכביש

 לת״א. בי״ט שבט(29.1)
 תקפו לח״י בשנית והחלה

 הנטישה. בכ״ד אדר־א(5.3)
 פוצצו עמדה ערבית בליפתא־

 תחתית ובית החולש על
 הכניסה לירושלים. הכפר

 ננטש כליל ופליטי• משכוטת
 הספר נכנסו לבתי ליפתא.

 רוםםה. בט״ו טבת(28.12)
 פשטה יחידת לח״י על שכונת

 רוממה, הרגה 5 ערבי• ופצעה
 7. לאחר ההתקפה פיט

 הערבי• את השכונה ולמקום
 נכנסו פליטים יהודים.

 7) ״

 שיןיג׳רח. בליל ד׳ שבט
 (14/15.1). תקפה חולייה של
 לח״י את השכונה הרצחנית.

 מוקשים הונחו על דרכי*
 הגישה. תחת אש בריטית

 פוצצו 4 מתוך ששת הבתים
 המיועדים.

 דיד־יסין. בכ״ט אדר־ב
 (9.4.48) נכבש הכפר בפעולה

 משותפת עם כוח האצ״ל.
 בקרב עקוב מדם נהרגו כמאה

 ערבים. 4 מלוחמי האצ״ל
 ואחד מלח׳יי נהרגו. 44 נפצעו.

 ,!יפה־נוף

 ניע כסלו(12.47.». הותקף
 ונהרס בית־הדפוס של עוניו

 החוסמים, ״אליואחדה״.

 א־טור\י5
 '*•״י? (2.

 קסמיו בכי טבת(1/2.1) פעלו
 לח״י כאן לראשונה ופוצצו

 בתים. בה׳ שבט(16.1)
 השמידה יחpת־סיור של

 לחייי כנופיה מדרום לטה־
 שאנו. בי״א שבט(21.1) חובלו
 בתים שפוט על־ידי האנגלים.

 בפעולת חוזרת בכ״ב שבט
 (1.2) נהרסו בתי מלפורד
 ובראוניע כליל. בלי שבט

 (10.2) פוצץ בית חנא טאויל,
 על 15 אנשי־נטפיות. >*ז״י

 חורו ותקפו בבי אז־ר־א(12.2)
 ולמחרתו. בי׳ ובכ״ט אדר־א

 (19/20.2, 9/10.3) תקפו לחייי
 בסיוע מעמדות ה״הננה״

 ופוצצו ג בתים. בבי אדר־ב
 (13.1) פוצץ בית שאהיו.

1/ í ' I T * 

 ב׳ טבת(15.12). בתגובה על
 רצח 14 יהודים ליד מ־שמן,

.  הותקפה מכונית ה״לגיוף,
 ׳׳לגיונר״ נהרג ונשקו הוחרם.

 גווזית תגימיימ:
 אי כסלו(14.11.47). התקפת על קפח ״ריץ״, כתגובת על

 רצח 5 נערי לח״י ליד רעמח ¡ 28 קלגסים בריטיים נפצעו.
 למחרת נהרגו 2 סרג׳נטים בריטיים ושנים נפצעו.

 י״ו טבת (28.12). נסיוו לעצור אנשי לח״י ברחוב בן־יהודה
 נסתיים בהריגת שני בלשים. נשקם הוחרם.

 נ״ו שבט (6.2). חייל בריטי נהרג בהתעשות עם לוחמי
 לח״י־ירושלים; נשקו הוחרם.

 ב׳ אדר־א(12.2). בתגובת על הסגרה פושעת של 4 אנשי־מגן
 למרצחי ערב קטלו לחייי ירושלים 2 שוטרים בריטיים.

 י״ב אדר־א (22.2). לאחר הריגת 49 יהודים ע״י מכוניות־
 תופת בריטיות פעלו לחייי ירושלים בהתקפות מוקשים

 ורימונים. 10 בריטים נקטלו ועשרות נפצעו.
 י״ח ניסן(27.4). בהתקפה על משוריין בריטי ופריקת נשקם
 של הקלגסים במבואות ירושלים נפל אחד הלוחמים:

 רחמים זילקה(יואב).

 מלחה. בליל כי טבת (1/2.1)
 פוצצה חוליית לחייי 6 בתים
 וגרמה אבדות בנפש וברכוש.

 בעקבות הפעולה ביקשה
 מלחה ברית־שלום. הכפר לא

 ננטש, ועל כך שולם מחיר
 כבד.

 ארמון־חנציב * -*—•
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 לשכונה״. מוסיף יהושע זטלר: ״החלטנו לתפוס את העמדות שפונו והחזיקו בהן כשבועיים״.
 מדוע רק שבועיים? משיב נאדל: ״באו מה׳הגנה׳ וטענו שהם האחראים במקום... היה משא־

 ומתן, מלווה באיומים להוציא אותנו משם בכוח הנשק. אחר־כך הוסכם על תאום בינינו״.
 ה״הגנה״ שבה לעמדות בית־ישראל, אך הצליפות נתחדשו. שוב פנו תושבי השכונה אל
 לח״י. הוחלט לעבור להתקפות. אך בשל זרקורי בית־הםפר־לשוטרים וכוחות הצבא הבריטי
 הנמצאים במצב־הכן. הותלט לפנות את השטח על־ידי פיצוץ שישה בתים. הפעולה בוצעה
 בליל ד׳ שבט (14/15.1). כדי למנוע מהבריטים להתקרב למקום הפעולה, הונחו מוקשים על

 דרכי־הגישה. אך בשל האש הכבדה נאלצו הלוחמים להסתפק בפיצח ארבעה בתים.
 כוח חי״ש ירושלמי, שתקף את התחבורה הערבית באזור שיך־ג׳רה יומיים לפני־כן, הסתבך
 בתקרית עם כוח בריטי ושני שוטרים נפצעו. הבריטים החרימו 2 מרגמות בעמדות של בית־

 ישראל. בעקבות התקרית פונתה אז שכונת נחלת־שמעון היהודית.

 משרבו הפגיעות בשכונות מקור־חיים, קרית־שמואל ורחביה, נפנו לוחמי חרות ישראל גם
 לדרום העיר, לשכונה המעורבת קטמון, שלתושביה הערביים היתה גישה למזרה העיר, דרך
 בקעה והשכונה הגרמנית - לאבו־תור, לסילואן ולעיר־העתיקה. מפקדי לח ״י החליטו לנקוט
 גם כאן בטקטיקה יזומה של ערעור הבטחון הערבי. בליל כ׳ טבת (1/2.1) פעלו אנשי לח״י

 לראשונה בקטמון, כאשר הפעילו מטעני־נפץ במספר בתים ערביים בקצה השכונה.
 שבועיים אחר־כך, בה׳ שבט (16.1), נתקלה יחידת־סיור של לח״י בכנופיה ערבית מדרום

 לנוה־שאנן.. בקרב שהתפתח נהרגו רוב חברי הכנופיה. לאנשי לח״י לא היו נפגעים.
 בי״א שבט (21.1), כשנודע כי בתי מלפורד ובראונינג בקטמון החולשים על רחביה פונו,
 הוחלט לפוצץ את הבתים - למנוע נפילתם בידי הערבים. אך אלה ניזוקו בלבד. חבלני לח״י לא
 ויתרו, ותקפו את קטמון בשנית ובשלישית. בכ״א שבט(31.1) תקפו הערבים את האזור היהודי
 בשכונה והתנהלו חילופי־יריות ממושכים. זו היתה ההזדמנות לסיים את העבודה. בכ״ב שבט
 (1.2) תקפת חוליה של לח״י שוב את היעד - והפעולה בוצעה בהצלחה, בתי מלפורד ובראונינג

 נהרסו כליל. כך הובטח העורף של רחביה ושופר מצב היהודים שהתגוררו בשכונת טלביה.
 קטמון הערבית נפקדה שוב, ממקום שלא ציפה האויב: מן ההרים. בל׳ שבט(10.2) נערכה
 התקפה שלישית של לח״י על קטמון: בפעולה זו פוצץ בית חנא טאוויל, על חמישה־עשר

 אנשי־הכנופיות ששכנו בו. בהזדמנות זו הותקפו עוד שני בתים ערביים.
 על אחת ההתקפות בקטמון סיפר אלנקם: ״יחד עם דרור (מרדכי בן־עוזיהו) עליתי לאחד
 הגגות בשכונת קרית־שמואל, לחפות ב׳ברן׳ על החבלנים שלנו. התבוננתי בקנאה בבחורים
 שחדרו לעומק השכונה - מדלגים מגדר לגדר, נצמדים אל הקיר, מתכופפים ומניחים את
 חומר־הנפץ. כששמענו את ההתפוצצויות, פתח דרור באש לעבר העמדות הערביות, כדי לרתק
 אותם למקומם. מששבו ההבלנים לבסיסם, נשמע מפיהם ״סיפור משעשע״: לאחר שסיימו
 להנית את המטענים, שמעו קול מבוהל מתוך המבנה: ״מן האדה?״ (מי זה?). - ״פחדן!״ -

 היתה תשובתו של אחד החבלנים, דובר ערבית, שביקש בתוקף לבל יפריעו את מנוחתו...
 כוחות של לח״י־ירושלים חזרו ותקפו את קטמון הערבית, בשיטה שהתמחו בה ובנשק
 שהיה בידם בכמות מספקת - הבלה ופיצוץ בתים בב׳ אדר־א (12.2) לא הצליחה חוליית לח״י
 במשימתה לפוצץ בית ערבי, ועל כן חדרה הוליה אחרת למחרת, בג׳ בחודש (13.2). ההצלחה
 האירה פניה והבית נהרס. נודע על ערבי אחד הרוג. שבוע אחר־כך, בליל י׳ אדר־א (19/20.2),
 תקפה מחלקת לח״י שוב את קטמון - בסיוע מעמדות ה״הגנה״. ההתקפה לא הצליחה, כיוון

 שהופרעה על־ידי הכוחות הבריטיים באזור־הבטחון, שפתחו באש־מקלעים עזה.



 74 ירושלים בין המרכז־המסחרי למזימות או״ם

 לאחר שהערבים המשיכו בצליפות, יום אחר יום, משך שישה ימים - כ״ג-כ״ח אדר־א
 (4-9.3) - נשלחה מחלקת־חבלה של לח״י בכ״ט אדר־א(9/10.3) לקטמון. בסיוע אש מעמדות
 ה״הגנה״ פוצצו שלושה בתים. לקינוח - ערכו חבלני לח״י, בב׳ אדר־ב(13.3), עוד התקפה על
 קטמון: בית שאהין נהרס. ״כוחותינו ערכו שש גיחות על גבעת־שאהין״, כתב קצין־הש״י,

 ״שלוש מהן בוצעו על־ידי לח״י - בסיוע מרגמות ומקלעים של ה׳הגנה׳.״
 למרות ההטרדה של לח ״י על קטמון, נתמשכה פעילות צלפים ערבים - בסיוע הכוחות
 הבריטיים - לעבר השכונות היהודיות. כתוצאה מהפעילויות היהודיות והערכיות גברה הנטיה
 בקרב הערבים לפנות את השכונה. גם מפקדת ה״הגנה״ התעוררה למעשים בקטמון - אהרי
 שיהודים הותקפו בטלביה - והודיעה כי על הערבים לפנות את קטמון, בה התגוררו האמידים,
 שועי הארץ: ואלה היו ראשונים לנטישה. תחילה נשלחו בני־משפחות ללבנון, ואהר יצאו גם

 הראשים, ״באורח זמני״ כמובן, עד לחמישה־עשר במאי, כשיחזרו בעקבות צבאות ערב...
 אלא שהבריטים פרשו את חסותם על טלביה. גם קטמון גודרה וחולקה לשתים - יהודית
 וערבית. עם החסות הבריטית הואט זרם הנוטשים, וכך נשארו עוד ערבים בקטמון, שהמשיכה
 להוות מקור סכנה וניתוק לשכונות הדרום היהודיות. ״ערביי־קטמון מתנגדים לכניסת כנופיות,
 מפחד מעשי־גמול״ - קבע מפקד לח״י בירושלים, לאחר שהבריטים פרשו חסותם על השכונה

- ״ייהודן של קטמון וטלביה הכרחי אם ברצוננו להבטיח תחבורה למקור־חיים ותלפיות״.
 בהודעת לח״י מכ״ו אדר־א נאמר כי הובטחה שליטה עברית בשכונות המערביות. מידי
 הפורעים הערבים הושמטו הבסיסים ברוממה, שיך־באדר, ליפתא־עלית ודיר־יסין. הכפר
 מלחה נאלץ לבקש שביתת־נשק. עמדות הערבים נתערערו בשכונת קטמון. שכונה זו וכן שיך־
 ג׳רח עדיין לא טוהרו מן הכנופיות בגלל התערבות הבריטים. בטחונם של מפקדי הכנופיות

 הוכה מכה קשה על־ידי התקפה נועזת על מרכזם בבניין־טאנוס, בלב הסביבה הערבית.32

 התקפה על מפקדת הנג׳אדה בבית־טאנופ
 אם ההגיון של מפקדי לח״י בירושלים פעל באסטרטגיה של יצירת שטח יהודי רצוף ודרכי־
 מוצא פתוחים, הנה הלב היהודי של לח״י פעם כלפי העיר־העתיקה והר־המוריה. תשומת־הלב

 של מפקדי לח״י הופנתה שוב ושוב לעבר חזית המלחמה שבמזרח העיר.
 סיפר פתחיה זליבנסקי (יועד), מפקד החטיבה הלוחמת של לח״י בירושלים: ״בתקופה
 האחרונה שלפני יציאת הבריטים נוצרו קשרים הדוקים בינינו לבין מפקדי ה׳הגנה׳ בירושלים.
 קשרים מיוחדים נוצרו עם מפקד הפלוגה שהחזיקה בדרום ירושלים, שביקש כי אנשי לח״י
 יחזיקו את ימין־משה, שתושביה היו מזוהים בצורה זו או אחרת עם האצ״ל ולח״י. אנשי
 האצ״ל היו באותה תקופה עסוקים בהתארגנות, לאחר האבדות שסבלו בפעולות־הגמול
 בתקופה הראשונה. וכך לא נותר ל׳הגנה׳ אלא לפנות אל לח״י בבקשת שיתוף־פעולה. הפניה

 נעשתה על־ידי מאיר בץ, שהיה מפקד ה׳הגנה׳ בדרום ירושלים.
 ״אמרנו להם שאנחנו לא יכולים להחזיק במקום, כיוון שאז נהיה מטרה מבוקשת לבריטים
 שונאי נפשנו, שישמחו לכלות בנו את חמתם: מה עוד שבמילא התנכלו רבות לשכונה זו. וכך
 לא תצמח תועלת משהותנו שם - לא לנו ואף לא למפקדת ה׳הגנה׳. אך סיבה לא פחות נכונה
 לתרוץ זה היתה נעוצה במספר הלוחמים המועט והמצומצם של לה״י ירושלים, שלא היה ידוע
 ל׳הגנה׳. ריתוק האנשים לעמדות בחזית היה מונע את לח״י מלבצע פעולות נועזות, שלא רבים

 ממגוייסי ה׳הגנה׳ בירושלים היו מסוגלים לבצע.
 ״במצב זה ביקשו מפקדי ה׳הגנה׳ שנבצע פעולות נגד בסיסי אויב שבקרבת מקום, והם

 מוכנים לאפשר לנו להשתמש בשכונת ימין־משה כבסים יציאה ונסיגה״.
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 בית טאנוס, מפקדת חנג׳אדח, ליד מגדל־דוד

 ״אנחנו הצענו להם מטרות״, סיפר יועד: ״הנה שער־יפו, הנה חומת העיר, הנה מגדל־דוד
 ממולכם - אמרנו להם. ׳ופה ניצבת מפקדת הנג׳אדה. מדוע לא נחסל אותה?׳ התנהל דין־

 ודברים. עברו כמה ימים והתכנית היתה מוכנה.
 ״בית טאנוס היה אחד הבתים הגדולים שמחוץ לעיר־העתיקה, שלוש או ארבע קומות
 גבהו, ומיקומו כמאה מטר מדרום לשער־יפו וליד ׳המרכז־המםחרי׳ (שהיווה יעד ראשון
 להתקפות! ננטש על־ידי ה״הגנה״ ונתפס על־ידי הערבים). בבניין טאנוס שכנה מפקדת
 הכנופיות שמחוץ לחומות, הנג׳אדה, והגנו עליו עמדות ערביות שבקרבת ׳בווינגראד׳, המבצר
 הבריטי המצוייר במקלעים־כבדים ובזרקורים רבי־עוצמה. ההתקפה נערכה אור ליום כ״ט שבט
 (8/9.2). לשלומם התפללו, ולעוז־רוחם התפלאו, לא רק חבריהם: אלא גם אנשי ה׳הגנה׳

 בעמדותיהם. יום גדול היה זה לירושלים כשפוצץ בית־טאנוס והועלה באש״.
 בהתקפה זו השתתף גואל, שאחיו יצחק פנסו נרצח על־ידי הפורעים הערבים בהתקפה על
 המרכז־המסחרי. גואל היה בין ארבעת הפצועים. שם נפצע גם צפניה, מנחם מור־מזרחי,
 שאביו נפצע ימים אחדים לפני כן מכדור של צלף ערבי. האב, שנפצע קל, נהג להסתובב
 בחדרי בית־ החולים. צפניה היה מסתתר מתחת לשמיכה בכל עת שאביו היה נכנס לחדר. יום
 אחד הופתע האב כשגילה את בנו הפצוע, שלא התכונן לביקור. לכעסו של האב לא היה גבול -

 לא על הבן, אלא על הצוות הרפואי, שהסתיר מפניו את יקירו הפצוע...
 בתגובה על הפיצוץ ירו הבריטים על ימין־משה. למחרת ירו גם הערבים על השכונה,
 ובתגובה המטירו מגיני ימין־משה אש על כלי־רכב ערביים שעברו בדרך בית־לחם וגרמו להם
 אבדות. פיצק בית־טאנוס הביא לירידת רוחם של ערביי ירושלים. כמשקל־נגד לפעולה זו
 ערכו הערבים את התקפתם הגדולה ביותר בירושלים עד־אז: מאה־וחמישים אנשי כנופיות,
 ״מתנדבים״ לבושי־מדים וחבושי־קסדות, מן המעולים שבלוחמיהם, הגיחו מן המרכז־
 המסחרי ותקפו את שכונת ימין־משה במשך שש שעות, בחיפוי אש כבדה מכל העמדות
 הערביות. ירי מדויק של אחד מצלפי ימין־משה פגע בחבלן הערבי. בהתפוצצות נהרגו חמישה
 ערבים ותשעה נפצעו. ההתקפה הערבית נכשלה. תשעה מהתוקפים נהרגו, כולל מפקדם, ו־20

 נפצעו - ביניהם השיך יסין־אל־בכרי, מפקד הכוחות הערביים בעיר־העתיקה.
 שנים ממגיני שכונת ימין־משה נהרגו - ביניהם אברהם קירשנבוים (תמיר), איש האצ״ל,
 שפעל והצטיין בהגנת השכונה. על־פי דבריו של לויצה, ״קיימת עדות, לפיה נורה אברהם

 קירשנבוים בידי צלף בריטי ממלון המלך דוד״. שלושה נפצעו."
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 ירושליפ פתחה דלתיה
 ״לוחם חרות ישראל, כל הדלתות פתוחות לפניו בירושלים באהבה ובהערצה״ - התלהב
 חבר־המרכז אלדד מתגובת יהודי ירושלים בשלהי אדר־א תש״ח, שכן ״שורותינו גוברות
 ורבות במיטב הנוער הירושלמי, למרות כפיית־הגיוס של ה׳הגנה׳. ואנשי־׳הגנה׳ עצמם

 מתייחסים בידידות לוחמת לאנשינו ומגישים עזרה בכל הזדמנות״.
 הרבה עבר על לוחמי חרות ירושלים בארבעת חודשי המלחמה הראשונים. אם בכסלו -
 כשהחלה ההתפרעות במרכז־המסחרי - מנה סניף לח״י בירושלים ״לא יותר מעשרים חברים
 פעילים״, כדברי ברוך נאדל, כתב יומון לח״י ״מברק״; הרי ״לפעולת דיר־יסין כבר יכול היה
 יהושע זטלר לשלוח יותר מחמישים איש. הפרסטיז׳ה של לח״י בעיר עלתה מעלה־מעלה, ורק
 המחסור בנשק מנע גידול מהיר יותר״. הפעילות המלחמתית הנרחבת של לח״י בירושלים,
 שהיתה הרבה מעבר למספר לוחמי הסניף [לעומת 2,750 מגוייסי־החובה של ה״הגנה״!],
 הביאה ירושלמים רבים לבקש הצטרפות ללח״י. והסניף אכן גדל בממדים גיאומטריים: תחילה
 מעטים, ואחר־כך רבים יותר - תוך מאמצי סינון מחשש להלשי־דעת ומושתלי־בולשת, שהלך

 ונמוג ככל שניכרו סימני ההתערערות של השלטון הבריטי.
 המצטרפים החדשים הלכו בעקבות הלוחמים שהצטרפו חודשים אחדים קודם לכן. בלטו
 ביניהם החבלנים, שמרביתם היו בניהם ונכדיהם של יוצאי כורדיסטן, שהצטיינו בכוח פיסי
 ובםבילות רבה, וכחוצבים היו בקיאים בתורת הפיצוץ. בחבורה נלהבת זו בלטה יהודית, היא
 בתיה בראשי־זקן, שהיתה נושאת את תרמילי־הנפץ בני 20 הקילוגרמים כמו חבריה הבנים -

 ״קורנת משמחה ומגאווה על שניתן לה ללחום לצידם של הגברים״.
 תוספת לוחמים קטנה, אך משמעותית מבחינה מוסרית וערכית, התרחשה בי׳ אדר־א
 (20.2), כאשר פעילות נחרצת של לוחמי חרות ישראל שמעבר לחומות מגרש־הרוסים לבין
 חבריהם במפקדת לח״י ירושלים - הצליחה להביא לחילוצם של 12 לוחמים מבית־הסוהר
 המרכזי בירושלים. בין היוצאים - 8 אנשי לח״י ו־4 אנשי אצ׳׳ל. סיפור החילוץ, שנטמע

 בסערת הקרבות של מלחמת העצמאות, נשמע כאגדה לחובבי ספרות בדיונית.
 תחילת הסיפור - שבועות אחדים אחרי התלטת האו״ם, כשהאסירים היהודים מכלא עכו
 הועברו לבית־הסוהר המרכזי בירושלים, מצרים על מנהרה שחפרו, שלא יכלו להעביר עמם
 לירושלים... ״פרי עמל של שבועות רבים״ - כדברי מתי שמואלביץ, אסיר־העולם הוותיק
 שעמד שבועות רבים לפני הגרדום הבריטי, ברח ונתפס והוהזר לכלא. ״הלב דאב על חלום

 שנגוז.״״ כתב, אבל: ״המשכנו לרקום אותו בירושלים״.
 תוך זמן קצר הפך בית־הסוהר המרכזי בירושלים לכלא יהודי. לאחר קטטה, בה קיפת הייו
 חובש יהודי, הפרידו הבריטים בין העמים וחילקו את הבניין: אחד ליהודים, והשני - לאסירים
 הערבים. בבית־הכלא ליהודים שרתו יהודים, ועל האגף הערבי היו ממונים ערבים ־ וקצינים
 ושוטרים בריטיים על כולם. ״אנו, אנשי לח״י״, כתב מתתיהו שמואלביץ, ״השתכנו בתא 23,
 שהכיל כ־15 מיטות כפולות, אחת על גבי השניה. זהו התא אשר לפני שלוש שנים דרו בו
 כעשרים חברי ׳הגנה׳,״ נזכר מתי, המציין כי ״אף אחד מהם איננו עוד כאן... ישנם חברי
 ׳הגנה׳ אחרים והם דרים בתא קטן יותר, כי לא גדול מספרם״. והיה חדר בו שכנו אנשי האצ״ל,
 שמספרם בבית־הסוהר היה גדול ממספר אנשי לח״י. בדאגתם לגורלם עם ההתפתחות
 המחריפה של המלחמה - אשר הדיה נשמעו מעבר למגרש־הרוסים (שהיה חלק מ״אזור
 הבטחון״ הבריטי העיקרי, ה״בווינגרד״) - מצאו יותר־מנחמה במכתב שקיבלו ממפקד לח״י,
 לאחר הגיעם מעכו. יהושע זטלר, אשר בילה בכלא ירושלים יותר מארבע שנים, כתב אל חבריו

 מפורשות: ״באתי לכאן כדי לשחררכם. זוהי משימתי הראשונה במעלה. תוכלו לסמוך עלי״.
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 מספר משה סבוראי, מוותיקי לח״י ״ראינו במצבנו סכנה לחיי האסירים היהודים. בבריחה
 מהירה וכללית ראינו מעשה דחוף... ידענו שבכוחות משותפים עם אסירי ה׳הגנה׳ ניתן לבצע

 פריצה כללית מבית־הסוהר בלי אף יריה אחת. בלעדיהם עלול הדבר להיות כרוך בקרבנות״.
 ״אנשי ה׳הגנה׳ לא רצו לברוח״, אומר מתי. ״פניתי אל האחראי שלהם, אריה קלפר. הוא
 היה תמים־דעים ביחס להערכת המצב... החלטנו לקיים ישיבה משותפת עם נציגי האצ״ל״. ואז
 עורר מתי את הבעיה: ״מה דעתך על בריחה?״, שאל. - ״לדעתי, זה בלתי אפשרי״, אמר
 קלפר. - ״ואם נמצא דרך לבריחה?״ - ״אני צריך לשאול... ייתכן שהשעה אינה כשרה
 להסתכסכות עם האנגלים״... אומר סבוראי: ״הטלנו ספק באפשרות שאנשי ה׳הגנה׳ יצטרפו
 לבריהה. לא האמנתי שמבחוץ יאשרו בריחה. אך המטרה של שחרור כל האסירים הכריעה.

 התוצאות היו, כמובן, שליליות - ואף החלו לעקוב אחרינו...״
 בביקורו בירושלים, בו׳ אדר־א (16.2), דן בן־גוריון בנושא עם הממ״ז שאלתיאל - מפקד
 הש״י עד לפני זמן קצר - ושאל על מספר היהודים ושייכותם הארגונית ״במאסר בירושלים״.
 שאלתיאל היה מעודכן: ״כ־140 אסירים,• מהם 70-60 אצ׳׳ל, 40-30 לח״י, 8-7 חברי ׳הגנה׳.״
 אנשי לח״י שמאחורי החומות לא המתינו לתשובת פיקוד ה״הגנה״ וניגשו לעבודה.
 התכנית, בעיקרה, היתה אותה תכנית שהנחתה את חופרי המנהרה בלטרון(ממנה נחלצו 20
 אנשי לח״י, ארבע שנים קודם לכן, אך בעייתית לאין־ערוך. שכן יותר מ־300 מטר הפרידו עד
 לאזור היהודי. הפתרון כוון להימלטות דרך תעלות הביוב. מסייעים לתכנית בדמותו של אוהד
 המחתרת שבח ארליך, מנהל במחלקת העבודות הציבוריות, שסיפק את תכניות הביוב - אך
 התכנית לא ניתנה לביצוע בשל הצינורות הצרים. ארליך התחיל לבנות בור־ספיגה (״ספטינג״)
 מחח לכלא, אך בתוך החצר המגודרת. את העבודה ״מבחוץ שהוא בפנים״ ביצעו שלושה
 ״פועלים״ חברי לח״י: ואילו בבית־הסוהר, ביצעו אסירי־לח״י מתא 23. הפתח נקבע מתחת

 למיטה שבפינת החדר.
 מרכז לח״י דרש לשתף את אנשי האצ״ל: שכן היה חוב־של־כבוד - מאז פריצת כלא עכו.
 היחס בין המועמדים לבריחה נקבע לפי תקדים פריצת עכו, אך ביחס הפוך: שליש לאצ״ל. רק
 סמוך להשלמת החפירה גילו לנציג האצ״ל על התכנית וההכנות לבריחה: ״הודעתי על
 הכנותינו לאליהו סנד* ״, מספר שמואלביץ. ״לא גיליתי לו את התכנית בפרטיה, אך הסברתי
 לו שיתכן ותוך שבועיים תהיה אפשרות להוציא את כל אסירינו מכאן... הוא הופתע... לאחר

 ימים מספר הבאתיו אל תאנו. משהסברתי לאליהו את התכנית, הוא חיבק אותי מרוב שמחה״.

 אנשי לח״י שמאחורי החומות נאלצו להתגבר על הרבה בעיות. הקשה מכולן אירעה כאשר
 ״מומחה בריחות״ - בריטי שהיה כלוא במחנה־שבויים בגרמניה והצליח לברוח - חשד שאנשי
 לח״י ״עובדים״ עליו. הוא כמעט וגילה את הפתח - אלא שבקרב־הסחה שניהל מתי
 שמואלביץ עם ״המומחה״, בקור־רוח ובכשרון רב, הצליח להביא את הבריטי להאמין שהיה
 זה אך חשד שוא, ואף הצליח להעביר את החשד לעבר הערבים, שאולי הם מתכננים לפוצץ
 את בית־הסוהר, על היהודים הכלואים בו... המכשול האחרון היה כאשר כלאי יהודי חיפש
 ביום הבריחה את מתי שמואלביץ, כשזה היה כבר בתוך ה״םפטינג״, מחוץ לבניין הכלא,

 מגולח זקן ולבוש בגדים צואים של פועל ביוב...

 * בשם זה נאסר אליהו טמלר, וכך נודע בכלא. באצ״ל הכירוהו כ״גונדר יהושע״. לאחר צאתו מכלא־
 ירושלים, בפעולת־הבריחה, חזר לפקד על חיל־הקרב של האצ״ל בתל־אביב. הוא אף הספיק להשתתף
 בהתקפת האצ״ל על יפו, כאחד משלושת מפקדי הפלוגות. בהתקפה זו, בכ׳ ניסן תש״ח(29.4.48), מצא את

 מותו מפגז בריטי שפגע בעמדת הפיקוד.
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ם: אלדד) י נ קו חה(התי י שמואלביץ, כפי שרשם מיד אחרי הברי ת רו של מ פו  סי

 משה סבוראי, השלישי ביוצאים, היה בתוך הבור כששמע כי הקצין שווילי מחפש את מתי.

 משה ניגש אליו בלבוש־הצואים שעליו: ״אמרתי לו שמתי איננו! אולי אוכל אני לעזור לו...
 ענה לי שהוא מזעיק מיד את השוטרים... משכתיו לחדר 23, הרמתי את השמיכה שכיסתה את
 פתח המנהרה, ואמרתי: ׳אדון שווילי! אתה רואה - זוהי מנהרה. עבדו עליה חודשיים... הם
ח למלחמה!׳ הוא התחיל לרעוד... ׳עשה מה שאומרים לך, לך לחדר 31 - עד ח  דרושים ב

 שיגידו לך׳.״״
 היציאה מה״ספטינג״ וממגרש־הרוסים, תחת עינם הפקוחה של השוטרים היתה דרמתית.
 עד שהחשדות הפכו רציניים, הספיקו 12 לוחמי מחתרת לצאת מן הכלא... בי׳ אדר־א (20.2)
 יצאו 8 אנשי לח״י דרך מנהרה ו״ספטינג״ אל החופש. היו אלה מתי שמואלביץ, משה סבוראי,
 מאיר גולן, נסים ראובני, יוסף דאר, פרחי כהן (נהרג בשערי סיני), יוסף אריה ויהודה בר־
 גיורא. אתם יצאו 4 אנשי אצ״ל: אליהו טמלר (נהרג בהתקפה על יפו), יוסף שמחון, מנדל
 בלקובסקי ומשה סלומון. ״הבורח״ השלושה־עשר היה ביש־מזל - הוא נעצר ביציאתו מבור־

 הספיגה...
 שלושה אנשי לח ״י מבורחי־הכלא נשארו בירושלים ושימשו תגבורת פיקודית לעשרות

 המתדפקים על שערי מחנה לח ״י בעיר.

 על מקומם של לוחמי חרות ישראל במערכה על ירושלים, זמן קצר לפני ההתקפה על דיר־
 יםין, ניתן ללמוד מכתבה שנתפרסמה בכ״א אדר־ב (1.4): ״לוחות־המודעות בעיר שופעים
 כרזות והודעות של ארגונים שונים... בכרוזי ׳חמעש׳ קוראים לוחמי חרות ישראל ליהודי
 ירושלים שלא לעזוב את העיר. הם תובעים להביא לירושלים עשרת אלפים לוחמים להבטיה
 את כיבוש העיר וסביבותיה... במיוחד מכוונים אנשי ׳המעש׳ את חיצי־ביקורתם נגד המוסדות
 שהסכימו לנטישת השכונות נחלת־שמעון ונחלת־יצחק, במקום להכניס בהן לוחמים ומגינים...
 בכרוז אחר הם מקדמים בברכה את טיהור השכונות ליפתא, רוממה ושיך־באדר מתושביהן
 הערביים. דברי־ברכה חמים ומלבבים הקדישו לבני־הישיבות שהתארגנו להגנה על ירושלים

3  ואשר בלילי־שבתות יצאו לחפור ביצורים בשכונות מרוחקות״.4
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 ימי נחשון

 א. דיר־מוחםין - הקסטל - דיר־יםין

 1: נוכח אםונות־אדר - שיתוף בין־ארגוני: האצ״ל-לח״י

 קמה חטיבת ״נחשוף; קרבות בגזרת הקסטל-מוצא
 שיטת השיירות והליווי החמוש הגיעה למשבר בהתקפה על שיירה שעלתה לירושלים בי״ג
 אדר־ב (24.3). הכשלון היה מר: 3 הרוגים ו־7 פצועים: מחצית מ־30 המכוניות עלתה באש.
 הצלהת הכנופיות נגד התחבורה היהודית באזור ירושלים הביאה לכך שכוה המוג׳הידין־אל־
 מוקאדס של עבד־אל־קאדר אל־חוסיני גדל והתחזק. ״הערבים נהגו לנפח את ממדי
 כוחותיהם״, אומר יוסף טבנקין, ״ולהשפיע על־ידי כך השפעה מהממת ומשתקת, כדי להטיל
 פחדים, בכוח מספרם העצום - שאין לנו, לכאורה, כל סיכוי להכריעו״. בהתייעצות הפיקוד

 העליון, למחרת, הוהלט להגדיל את כוה־האבטחה בדרך.
 באותו יום פורים תש״ח (25.3), עלתה שיירה לירושלים, והמשיכה לגוש־עציון: אך
 בשובה לירושלים, בט״ז אדר־ב (27.3), נקלעה למארב טראגי ליד אתר נבי־דניאל, בו אבדו
 כמעט כל כלי־הרכב והנשק (שנמסרו לידי התוקפים הערבים), נוסף לאבדות קשות בנפש

 ולחרפה מוראלית של הסגרת נשק־מגן לערבים - ב״תיווך״ בריטי.
 בכ׳ אדר־ב (31.3) עלתה שיירה נוספת, לאחר שהוחלט להשתלט על מקומות־התורפה.
 אלא שגם שיירה זו נקלעה למארב ולקרב - לא באזור ההר, אלא בשפלה, בדרך־החלופית -
 ליד חולדה. 21 מאנשי השיירה נהרגו ו־16 נפצעו. בין הפצועים גם מפקד הכוח, שאול יפה,

 מג״ד החמישי(אחר־כך מג״ד 82). השיירה לא עברה. הדרך נשארה חסומה.
 הפיקוד־העליון החליט להכפיל את הכוח שנועד להשתלט על מקומות־התורפה בדרך:
 משתי פלוגות - לגדוד: פורמציה שלא הופעלה עד כה. ואז התערב הקברניט: ״בערב באו
 אצלי אנשי המטה״, רשם בן־גוריון בכ׳ אדר־ב תש״ת (31.3.48), ״אמרתי שכרגע יש שאלה
 אהת בוערת, והיא המלהמה על תהבורה לירושלים. וכוח־האדם שיגאל מכין - 500-400 -
 אינו מספיק״. באותה שעה הורה למטה ה״הגנה״: ״להזמין מיד מפקדי־ההטיבות ולגייס מיטב

 האנשים, ולעשות זאת מיד - הערב והלילה״.
 הוהלט על מבצע צבאי, בממדים ובמטרות שלא היה להם תקדים ב״ארגון ההגנה״(בשל
 אי־הכנת הארגון למצב־המלחמה המתפתח: ובשל הוראת ״הגורמים המדיניים״, שלא לבצע
 פעולות־כיבוש בטרם סיום שלטון־המנדט הבריטי). ״מבצע נחשון״ - זה השם שניתן למשימה
 החדשה - החל להתארגן בדחיפות. ״מטרות הקרב היו: כיבוש כפרים ערכיים, כדי למנוע
 אותם מהיות בסיסים להתקפה על הדרך: להכריח את האויב לפזר ולפצל את כוחו, ועל־ידי כך
 לבטל את עדיפותו - קרבות אלו יאלצו את תושבי הכפרים לפנותם, וליפול למעמסה על

 האדמיניסטרציה של האויב: ולבסוף - השמדת הכוח הצבאי ממש״.
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 לצורך המבצע הוקמה חטיבה מיוחדת, אד־הוק - ״נחשון״. ומאחר שיגאל אלון נמצא אותה
 עת בגוש־עציון, לאחר אסון נבי־דניאל, נתמנה שמעון אבידן, מח״ט ״גבעתי״. כוח ״נחשון״
 מנה 1,500 איש. הגדוד הראשון, מהפלמ״ח ו״אלכסנדרוני״ - בפיקוד חיים לםקוב(״קלארק״),
 מנה יותר מ־600 איש. על הגדוד השני, 500 אנשי פלמ״ח, פיקד יוסף טבנקין(״אמון״). הגדוד
 השלישי, בפיקוד אלדד אורבך ־ פלמ״ח, קורס מ״כים של הגדנ״ע ו״גבעתי״ - היה קטן יותר.

 בעיית הנשק האישי נפתרה על־ידי מטוס שהביא משלוח ראשון של נשק מצ׳כוסלובקיה.
 כלקח מההתקפה על השיירה ליד חולדה, הוחלט לרכז את המאמץ העיקרי של ״נחשון״
 ממערב לשער־הגיא: אך לא להזניח את גזרת שער־הגיא-קרית־ענבים. הגזרה שממזרח לקרית־

 ענבים - כולל הקסטל ־ היתה בפיקודה של חטיבת ״עציוני״ הירושלמית.

 בכ״א אדר־ב(1.4), למחרת ההחלטה על ״מבצע נחשון״, נשלח מברק בהול מ״עציוני״ אל
 הפיקוד העליון: ״הקסטל מתפנה מתושביו ויש חשש רציני שייתפס על־ידי כוחות מאורגנים
 של האויב. אין לנו כוחות מספיקים לתפיסה, אך נוכל לקבלו להחזקה לאתר תפיסתו. מציע
 שה׳בולגרים׳ ןהפלמ״ת] יתפסו את הכפר וכוחותינו יקבלוהו להחזקה״. ידין נענה והורה

 לפלמ״ח בקרית־ענבים לכבוש את הכפר ולהעבירו לידי ״עציוני״.
 בליל־שבת, כ״ג אדר־ב(2/3.4), עלתה מחלקה של ״נחשון״ ב׳ לקסטל והשתלטה על הכפר.
 באותו לילה עלו לוחמי ״עציוני״ למשלט־״בועז״ ולמשלט־״נחשון״, שמדרום למחצבה. על
 המשלט המזרחי השתלטו רק למחרת. מירושלים דווח כי במשך כל הלילה נשמעו יריות מדיר־
 יםין לעבר בית־הכרם ובית־וגן. בהאיר היום, בעוד אנשי ״עציוני״ מתבצרים, נתקבלו ידיעות על

 כוחות ערביים המתרכזים ממערב לירושלים - מעין־כרם ועד צובא ובית־סוריק.
 בשעה 14.00 למחרת הותקף הכוח שעל הקסטל. אנשי משלט־״בועז״ החזיקו מעמד: לא כך
 במשלט־״נחשון״. באותו יום ביקש מפקד ״עציוני״ ממג״ד נחשון־2 סיוע - על־ידי כיבוש סריס
 וחרבת־אל־עמוד. ״לא ידענו על תכניות נחשון״, אומר איש מטה ״עציוני״, ״וה׳בולגרים׳
 [הפלמ״ח] סרבו לשתף פעולה, אפילו בהחלפת ידיעות״. גם הפיקוד־העליון לא נענה לבקשת
 ״עציוני״: ״ה׳בולגרים׳ שביקשת לא יעמדו לפקודתך אלא לפקודת נחשון. ה׳בולגרים׳ יימצאו
 גם בקטע מוצא-קסטל״, השיב ידין. ״. אך הלחץ על הגזרה הלך וגבר. ירי מכיוון בית־סוריק

 ועין־כרם הפריע להתבצרות על הקסטל ומנע מנוחה מלוחמי ״עציוני״ במשלטי ההר.
 יום כ״ה אדר־ב (4.4) הסתיים בצליפות ובהפגזה על הקסטל, אך לא נערכה הסתערות. גם
 הפלמ״ח לא ביצע שום פעולה באותו יום, למרות ש״עציוני״ חזר ודרש לשלות כות מ״נחשון״

 שיכבוש את סריס. ״אנשים שעמדו זה יומים במערכה לא הוחלפו״.'

 נבשל שיתוןן־הפעולה בין לח״י לפיקוד ה״הגנה״ בירושלים
 למרות ההחלטה על ״מבצע נחשון״, ולמרות ההשתלטות על הקסטל, שררה רוח־נכאים
 בירושלים. בכ״ה אדר־ב (5.4) הגיע עוזרו של שאלתיאל, פריץ (שלום עשת), בשליחות
 דחופה. וכך רשם בן־גוריון ביומן: ״בא פריץ מירושלים. באוכלוסיה היסטריה. בביתו של
 פריץ אין לחם. הפורשים מסיתים. היתה הפגנה במאה־שערים עם דגל לבן. הרכבת הגיעה -
 אבל לא פירסמו זאת בעיר. הפורשים גנבו 125 טון קמח מהצבא [הבריטי] וחילקו בעיר״...
 זאת היתה האווירה בירושלים באותם ימים. ״בחלקים מסויימים של ירושלים נשתרר הלך־רוח
 תבוסתני״, מגדיר את המצב ספר־ההיסטוריה הרשמי על מלחמת הקוממיות. והכותב שם את
 האצבע על הגורמים לכך: ״גם בשל הכשלונות הצבאיים וגם בשל החלטת או״ם, שפסקה כי

 ירושלים תהווה מובלעת בינלאומית במדינה הערבית״.



 דיר־מוחסין - הקסטל - דיר־יסין 81

 על רקע הכשלונות והאסונות והאבדות הרבות נתהדקו הקשרים בין הכוחות הלוחמים
 בירושלים. קשרים הדוקים נוצרו בין ראשי לח״י לבין מפקדי ה״הגנה״ והפלמ״ח. קשר הדוק
 במיוהד התפתח בין קציךהמודיעין של לה ״י, משה ברזילי, לבין אברי אלעד*, ממפקדי פלוגת
 ה״פורמנים״. ב״הגנה״ ידעו לספר על ״מגעים חשאיים בין אנשי הפלמ״ח בירושלים לבין
 אנשי האצ״ל ולח״י בדבר אפשרות לאיחוד או שיתוף־פעולה״. מכל הדיבורים והמגעים הבין־

 ארגוניים הללו ״לא יצא יותר משיתוף אנשי פלמ״ח בקרב דיר־יסין״.
 באותם הימים התנהל משא־ומתן רציני בין נציגי מפקדת המחוז של ה״הגנה״ לבין נציגי
 לח״י על שיתוף־פעולה. בכ״ד אדר־ב(4.4) - בעיצומן של ההכנות ל״מבצע נהשון״ - אף הוכן
 מסמך על ״פרטי הסדר שיתוף־פעולה של לוחמי לח״י במערכת ירושלים״. במסגרת ״שיתוף־
 הפעולה״ - ״תנועת לח״י תמסור לידיעת מפקדת ה׳הגנה׳ את מבנה היחידה, את החלוקה
 ליהידות־פעולה המקובלת בלח״י ־ כיתות, מחלקות, פלוגות״, ו״מספר האנשים, המפקדים
 וכינויי־הקשר״, וכמובן ״מצבת הנשק והתחמושת של לח״י בירושלים״...על מה התחייבה
 ה״הגנה״י - ״מפקד המחוז יספק ללח״י כלכלה, משכורת ותלבושות בהתאם לרשימה,

 וישלים תקן תחמושת לאחר כל פעולה״. המסמך הוכן על ידי זלמן מרט, מג״ד מוריה״.
 בעקבות המסמך נערכה בכ״ה אדר־ב (5.4) פגישה בין שאלתיאל לזטלר - אך הממ״ז לא
 נסוג מדרישת משמעת מוחלטת לפיקוד המחוז. תהנת השידור של לח״י הודיעה כי המשא־
 ומתן על הנהגה משותפת לעיר נכשל בגלל סרוב ה״הגנה״ לכלול את נציגי האצ״ל ולח״י

 במפקדה. ההודעה הסתיימה בהכרזה כי מפקדי האצ״ל ולח״י יקימו הנהגה משותפת.
 הנהגת לה״י לא הסתפקה בהודעה בתהנת־השידור. בכרוז דחוף, שנוסח על־ידי גרא,

 הודיעו לוחמי־חרות־ישראל - ״מי מכשיל את הקמת האחדות־הלוחמת בירושלים הנצורה״:
 ״לפני ימים אחדים פנתה אלינו מפקדת ה׳הגנה׳ בהצעה להקים שיתוף־פעולה בינה לבין

 כוחותינו. מיד נכנסנו במשא־ומתן אתה.
 ״מה טיב הצעתה של מפקדת ה׳הגנה׳ בירושלים? - שנמסור לרשותה את אנשינו, על
 נשקם, לפעולות משותפות תחת פיקודה היחיד של אותה מפקדת ה׳הגנה׳... ברוב חסדה

 הסכימה ׳לדאוג לכלכלתם׳ של אנשינו ולספק להם תחמושת...
 ״ידענו היטב שבכל הכשלונות והמפלות שעברו עלינו בירושלים - החל בנטישת המרכז־
 המסהרי ועד להבאת ירושלים במצור - אשם הפיקוד של ה׳הגנה׳. לא נועיל אם נצרף את
 אנשינו לקהל אנשי־השורה של ה׳הגנה׳. אם רוצים לחולל מפנה במערכה על ירושלים -
 הכרהי הוא לשנות את הפיקוד ולהחליף את המפקדה. על־כן היתה דרישתנו, כתנאי בל־יעבור:
 צרוף מפקדינו - שהוכיחו את כושרם ויעילותם בשנות המלחמה בשלטון־הכיבוש הבריטי -

 לתכנון משותף ולביצוע משותף.
 ״הם נאחזים בקרנות שלטון־היחיד שלהם. אין מפקדי ה׳הגנה׳ רוצים באחדות לוחמת, אלא
 בהרחבת שלטונם ופיקודם הכושל גם על אנשינו - בלי לשנות משיטתם הכושלת, המובילה

 אותנו זה ההודש החמישי מדחי־אל־דחי.
 ״המשא־ומתן נפסק. רצינו שותפות־אהים כנה, אך נתקלנו בקיר אטום״.

 ביום בו נערכה הפגישה בין ממ״ז ה׳׳הגנה״ למפקד לח׳׳י בירושלים, בכ״ה אדר־ב (5.4),
 התפשטו הקרבות ממערב לירושלים - בעמקים ובגבעות שבין עין־כרם, צובא וקולוניה.
 מקומות אלה ״הפכו איום של ממש על המרחב המערבי כולו״, אומר מפקד הש׳׳י. ״הכביש
 הראשי הועמד בסכנת ניתוק. תצפיות גילו תנועה בדרך מלחה-עין־כרם״, כמו גם ״התבצרות

 * אברי אלעד נודע לימים במעורבותו בפרשת ״העסק הביש״ וישב שנים רבות בכלא הישראלי.
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 מול שכונת בית־וגן ותנועה לילית בכיוון חרבח־אל־טוף (הסמוכה להר־הרצל)״. מפקד ש״י
 ירושלים מגלה כי ״בית־וגן הותקפה באש ב־4 באפריל [כ״ד אדר־ב], לאחר שפיקוד המחוז
 העלה כוח על השארפה [הר־הרצל]. גבעת השארפה שלטה על הכפר עין־כרם ועל קטעים
 נרחבים של ואדי־מוצא. הערבים מיהרו להגיב באש מכיוון בית־מזמיל [קרית־יובל], עיךכרם,
 חרבת־אל־חממה, ואדי־מוצא וחרבת־אל־טוף שממערב לדיר־יסין״. וקצין־הש״י מוצא לנכון

 להוסיף: ״רק דיר־יסין לא השתתפה בירי״.״
 אך בכ״ד אדר־ב (4.4) אחר־הצהרים הגיע למפקדת ה״הגנה״ בירושלים מברק ממיכאל
 האפט, סמג״ד ״בית־חורוך, שנמצא באתה: ״כדי למנוע התקפה על מוצא־תחתית, ניתוק

 הדרך לירושלים ותפיסת העמדה הדרומית לצובא - יש לתפוס את דיר־יסין״.2

 במברק זה יש לראות תזכורת על החשיבות של כיבוש הכפר דיר־יסין - ותחילתה של
 פרשה, בעלת השפעה מרהיקת־לכת על ההתרחשויות במלחמת העצמאות - מבחינה גאוגרפית
 ודמוגרפית, לאומית ובינלאומית, ואף מבחינת יחסי הפנים. צודק נתן ילין־מור הבר מרכז לח״י
 (שלא נמנע מביקורת אחרי פעולת דיר־יסין) באמרו כי ״שום פעולה, לפניה ואחריה,
 בהתמודדות תש״ח לא זכתה להדים נרחבים כמו זו. הם חרגו מתחומי ירושלים הנצורה ואף

 מתחומי ארץ־ישראל, והבקיעו דרכם לעתונות ולדעת־הקהל העולמית״.
 שונה בהתייחסות, אך לא בתוצאות, היא הגרסה המבוטאת בתולדות־מלחמת־הקוממיות:
 ״פרשת דיר־יסין נתפרסמה בעולם כולו כ׳טבח דיר־יסין׳ וגרמה נזק לשמו הטוב של הישוב
 בתקופה ההיא״, נאמר שם: אבל הכותב - או הכותבים והעורכים - אינם נמנעים מלציין כי
 ״כל צינורות־התעמולה הערביים הפיצוה ברבים ומפיצים אותה עד היום, אך אין ספק שהיא
 שימשה גורם מסייע להתמוטטות העורף הערבי בתקופה שלאחר מכן. יותר מן המעשה עצמו -

 עשה זאת הפרסום שניתן על־ידי דוברי הערבים עצמם״.3
 להתפשטות סיפורי־העלילה, ש״גרמו נזק לשמו הטוב של הישוב״, אחראים רבים: לא רק
 הערבים הבכיינים: אף בריטים מעלילים ועתונאים עושי דברם: אך לא רק אלה, אלא גם חוגי

 ה״הגנה״ וההנהגה, שניפחו את הפרשה, כדי להשמיץ את ״ארגוני הפורשים״.

 עוד בטרם תם אותו יום, כ״ד אדר־ב תש״ח (4.4.48), הודיע מפקד הכוח של חטיבת
 ״עציוני״ במוצא-ארזה כי כוח ערבי שבא מכיוון הכפר קולוניה פרץ אל תוך ״משק הילדים״
 שבמוצא־תחתית. במקביל החלה התקפה ערבית על החלק הצפוני־מערבי של הקסטל ועל

 המשלט הצפוני. התחמושת פחתה במהירות. בשעות הערב פונה גם משלט־״בועז״.

ג קריטי צ מ  דיר־מוחסין נכבש וננטש; מוצא-ארזה ב
 פקודת ״מבצע־נחשוך הוצאה בכ״ג אדר־ב(3.4), אך הקרבות החלו רק בכ״ו בחודש(6.4)
- בהתקפה על חולדה הערבית. באותו לילה נכבש הכפר דיר־מוהסין. התקפות־נגד ערביות
 נהדפו, אבל אור לכ״ח אדר־ב (7/8.4) נתקבלה הוראת הפיקוד העליון לנטוש את הכפר -

 לאחר אולטימטום של הצבא הבריטי שחנה באזור שער־הגיא-לטרון.
 בליל ו׳ ניסן (14/15.4) פרץ כוח של ״נחשון״ למחנה הצבאי הגדול ואדי־סאראר ומצא
 אותו נטוש. אלה היו התוצאות המעשיות בגזרת ״נחשון״ המערבית. עם ההשתלטות על מחנה

 ואדי־םאראר נסתיים ״מבצע נחשון״ והתפרקה חטיבת ״נחשון״.
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 כ״ג אדר־נ(3.4). הוצאה
 פקודת ״מבצע־נחשון״.

 (הקסטל נתפס על־ידי כוחות
 ״נחשון״ ו״עציוני״).

(3) 

(2) 
 כ״א אדר־ב(1.4). החלטה על

 מבצע גדול ראשון של
 ה״הגנה״ לכיבוש כפרים

 ערביים. הוקמה ״חטיבת
 נחשון״ ובה 1500 איש.

 ביר־מעין •
 » ו

 בית־סינא

 סלבית •

 כ• אדר־ב(31.5). מארב
 לשיירה ליד חולדה. 23 נהרגו

 (7) ו־16 נפצעו.
 כ״ט אדר־ב(9.4). שיירת

 ״נחשון״, שחורה מירושלים
 עם החל התקפת הפלמ״ח על

ל והתקפת האצ״ל ט ס ק  ה
 ולח״י על דיר־יסין, הניעה

 לחולדה אחר־הצהרים.

 כ״ו אדר־ב(6.4). החל ״מבצע
 נחשון״. חולדה הערבית ודיר־
 מוחסין נכבשו. שיירה של 60

 מכוניות הגיעה לירושלים.
 התקפות־נגד ערביות נהדפו.

 (9) חולדה(ערבי)
 וי ניסן(15.4). כוח של

 ״נחשון״, שפרץ למחנה ואדי־
 סאראר, מצא אותו נטוש.

 בכך נסתיים ״מבצע נחשון״
 והכוחות חזרו לחטיבותיהם

 המקוריות.

 בית־נ׳יז •

 _ יח אדר־ב(7/8.4). לאחר
 אולטימטום של הצבא

 הבריטי מורה הפיקוד העליון
ת דיר־  של ה״הננה״ לנטוש א

 מוחסין.

 שער־הניא
 באב־אל־ואד1

 כפר־אוריה

 בית־סוסין •

 0 ק״מ

 מפה 5: •מבצע נחשון־ בגזרה המערבית

 אומר יוסף טבנקין, מג״ד נחשון־2: ״מבצע ׳נחשון׳ שימש נקודת־מפנה במערכה. זה היה
 הקרב הראשון בו בוטלו ההגבלות המדיניות הפנימיות וניתן לנו חופש־פעולה. הכרח־החיים
 קבע את דרכי המלחמה. התשובה שיקפה לראשונה את משקל־הכוחות הריאלי, כוחנו אנו
 לעומת כוח הערבים. היא הרסה הרבה משפטים־קדומים שנבעו מחוסר אמונה, מהרגשת

 אזלת־יד בתוכנו. וכתוצאה מכל אלה - נתבהרו גם האופקים הפוליטיים״.
 ״אופיה של המערכה כאן״, אומר המג״ד טבנקין, ״שהלוחמים נדונו לניתוק מכוחות
 מסייעים, לחוסר־אפשרות של קשר־טקטי ישיר עם הפיקוד העליון. תנאים אלה חשפו מקורות

 של יזמה עצמית, והביאו לידי ביטוי את הכוח במלוא יכלתו״.

 בבוקר אותו יום בו החלו פעולות ״נחשון״, בכ״ו אדר־א (6.4), התפתחה ההתקפה הערבית
 על גזרת הקסטל לממדים מאיימים על האזור שממערב לירושלים. עם שחר גברה האש גם על
 השארפה. מהעמדות שבשכונת בית־וגן הומטרה אש מקלעים כבדה, כדי למנוע תגבורת בדרך
 מלחה-עין־כרם. כוחות ערביים ניסו להסתער על משלט השארפה ונהדפו באש ממרגמת ״3,
 שפגזיה פגעו בריכוזיהם. הם נאלצו לוותר על כוונתם, אך המשיכו להטריד את עמדת

 השארפה במשך כל אותו יום. האש הערבית נמשכה גם למחרת ואחריו.
 באותו יום (6.4) התפרשו הכוחות הערביים בגזרת הקסטל והסתערו על משק־הילדים
 במוצא־עלית. בערב נראו ריכוזים ערביים גדולים מדרום לקסטל. בחצות הגיעה למוצא כיתה

 עם מקלע כבד. אך הערבים הצליחו להיכנס לשורת הבתים התחתונה של הכפר.
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 בכ״ז אדר־ב (7.4) פונו הנשים והילדים ממוצא־עלית לארזה. למהרת הועברו הנשים
 והילדים, וכן תיילים תשושים, במשוריינים לירושלים. ליד בית־איקסא הותקפה השיירה.

 שלושה היילים נהרגו ועשרה נפצעו.

 מאמץ־איחוד כין האצ״ל ולח״י בירושלים
 היחסים בין האצ״ל ולח״י בירושלים ידעו עליות ומורדות, יותר מאשר במקומות אהרים.
 אם בימי יאיר היו היחסים פתות מצוננים, הנה עם תחילת ״המרד״ של בגין התהממו מעט.
 לאחר הוצאתו־להורג של הלורד מוין וסבלם הגדול של אנשי האצ״ל מנחת זרועם של אנשי
 ה״סזון״, שוב נצטננו היחסים, עד לחשדות נוראים. לא הצעת־האיחוד הפטרונלית של בגין
 ללח״י יכלה להפשיר את הקיפאון, אלא תנועת המרי העברית, שקמה ביזמתם של לוחמי חרות
 ישראל. הידידות בין ארגוני המחתרת הלאומיים עלתה וגברה עם פרישת ה״הגנה״ מפעולות
 המרי, ועלתה והגיעה לשיאה בחיבוק־האחים של פיינשטיין איש האצ״ל וברזאני איש לח״י ־
 כשבין לבותיהם הרימון שהעלה אותם במעלות השכינה דקות מעטות לפני גרדום־התליין.

 הידידות התהזקה עם גבור מלחמת החרות והתעצמותה.
 החלטת החלוקה, וביחוד ההחלטה על ניתוק ירושלים מן המדינה היהודית - ותמיכתה של
 ההנהגה הישובית בתכנית זו ־ העמידו את שתי התנועות בחזית אתת. אך עמדותיהן
 הפוליטיות המנוגדות - זו לגוש אנטי־אימפריאליסטי: זו למפלגה ניאו־רביזיוניסטית - גרמו

 לריחוק הולך וגובר בכל הארץ, לבד מאשר בירושלים.
 המציאות של חודשי המלחמה הראשונים בירושלים, כשהתברר כי כוחם של הארגונים - הן
 בנשק והן בכוח־אדם אינו מתאים לממדי המלחמה היהודית-ערבית, עלו וגברו הצעות לאיהוד
 הכוחות בירושלים. ביטוי לתחושה זו נתן אחד מאנשי לח״י הצעירים: ״זה זמן רב מבקש האצ״ל
 שנתאחר ונפעל כתנועה אחת״, כתב אלנקם. ״עוד לפני שנתיים נתבקשו אנשינו להביע דעתם על
 ההצעה לאיחוד מלא. לבנו רצה בכך. ההבדלים הרעיוניים שהפרידו בינינו כמעט נעלמו תוך כדי
 פעולה, קרבנות וסבל״. היו לו היסוסים, כמו לרוב חבריו, שכן ״מבחינה טקטית אולי טוב
 שפעלנו כגוף עצמאי: קיומו של ארגון קטן, פעיל, דירבן את הארגון השני להתחרות בו״. מודה
 איש לח״י: ״האצ״ל עמד באתגר בכבוד - הלם באויב מכות שפגיעתן מכאיבה וממוטטת״. אבל,
 ״חששנו שמא יקשה על הארגון המאוחד לשמור על קונספירציה קפדנית. טבעו של ארגון גדול
 לפעול ביחידות גדולות, המביאות לפגיעה בסודיות״. זה היה בימי מלחמת החרות נגד מאה־
 אלף חיילי האימפריה הבריטית - ״כל זה היה, אולי, נכון בעבר. עתה שונה המצב תכלית שינוי.
 דרכי הלחימה השתנו. עברנו למלחמה גלויה, למלחמת כיבוש, כנגד האויב הערבי. עתה יש

 צורך ביחידות גדולות, בפיקוד אחיד. האחדות היא כורח״.
 כאשר ניהלו נציגי לח״י את המשא־ומתן עם המפקדה המחוזית של ה״הגנה״ ועם אנשי
 הפלמ״ה, הם דיברו גם בשם האצ״ל בירושלים, שכן השיהות בין הארגונים הלאומיים נמשכו
 זמן רב: היו דיונים בשאלות אסטרטגיות, לא פחות ממה שנדון עם ה״הגנה״. פעילות האצ״ל
 בירושלים עד כה התבטאה בפעולות־תגובה בעוצמה לא קטנה, בעיקר נגד מטרות ערביות, אך
 לא נמנעה גם מתגובה נגד בריטים. שונים היו לח״י בכך, שמאז בואו של זטלר החלו לנקוט
 בפעילות אסטרטגית למען השתלטות על אזורים רחבים, מבט על מפת ירושלים של אותו זמן
 מראה נקודות־תורפה אסטרטגיות: מערב ירושלים - קיום כפרים ערביים השולטים על דרך־
 הקשר עם השפלה. בצפון־מזרח ירושלים העיקה בעיית ניתוקם של הר־הצופים וגוש עטרות:
 במזרח - הרובע־היהודי הנצור שבין־החומות: בדרום - השכונות המנותקות: מקור־חיים,

 ארנונה, תלפיות וקיבוץ רמת־רחל.
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 כאשר תכננו ראשי לח״י־ירושלים את מהלכיהם - נוכח המציאות הקשה, ברור היה שבשום
 גזרה לא יוכלו לפעול לבדם. כך החלו שיחות, במשולב, עם האצ״ל ועם מפקדת ה״הגנה״.
 בשיתות עם האצ״ל התברר כי בשלב הנוכחי אין תנאים מתאימים לפעולה בגזרת הדרום
 ובגזרת המזרח - בשל מציאות כוח בריטי חזק בצד הכוחות הערביים. שתי הגזרות שנראו
 מבטיחות יותר לכוח משולב של האצ״ל ולח״י היו במערב ובצפון־מזרת. פעילות הפלמ״ח
 ו״עציוני״ בדרך לשפלה הפנו את תשומת־הלב לגזרת שועפט-שיך־ג׳רח, בצפון־מזרח העיר.
 השתלטות על מקומות אלה תאפשר את הפסקת המצור על הר־הצופים ועטרות, ותנתק את

 הגישה הערבית לצפון ירושלים, ובהמשך אף ממזרח לעיר.
 עם הפעילות וההסתבכות של מפקדת ה״הגנה״ בגזרת הקסטל-צובא, כפי שהדברים נראו
 בשיחות לח״י עם שאלתיאל, נטתה הכף לעבר פעילות במערב, לא חבלה, אלא השתלטות על
 הכפרים הערביים. חוסר אמצעים מתאימים לפעולה, כמו כלי־נשק רחוקי־טווח (מרגמות,
 מכונות־יריה), כלי־רכב וסיוע צמוד של יחידות שכנות, סימנו את היעד: דיר־יסין. אמנם נכון
 שאנשי הכפר ביקשו לכרות ברית־שלום עם הישובים בסביבה - לאחר שלח״י סילקו את
 הערבים מליפתא, רוממה ושיך־באדר. אך שלא כבאבו־גוש, לשם נכנסו ויצאו הכוחות
 היהודיים באופן הפשי ואוהד, לא איפשרה ״ברית־השלום״של דיר־יסין כניסת כוחות יהודיים
 לכפר. ולא עוד, אלא שהגיעו ידיעות על ביקורים של כנופיות ואנשי כפרים עוינים. כך נפל

 הפור על דיר־יסין כמטרת הפעולה המשותפת של האצ״ל ולח׳׳י.
 על דברים ממקורות האצ״ל, כאילו ״האצ״ל ולח״י מתהרים היו ביניהם על היזמה לכיבוש
 הכפר דיר־יסיך וכי ״בכוונתו של יהושע זטלר היה לכבוש קודם את שועפת״, ואילו יהושע
 גל־גולדשמידט מהאצ״ל ״הציע את כיבוש דיר־יסין״, אשר יהווה ראש־גשר להסרת לחץ
 המצור על ירושלים ממערב בכלל, ועל השכונות המערביות בפרט - הגיבו מקורות של לח״י כי
 הם היו ראשונים שהציעו את דיר־יסין, שכן זה היה באסטרטגיה של לה״י. אך את דיר־יםין לא

 היה בכוחם של לח״י־ירושלים לכבוש בכוהות עצמם.
 נוסף לאמונתם של לוחמי חרות ישראל ביכולתם של היהודים להשתלט על ירושלים כולה,
 רק בשטח אחד נוסף עלה כוחו של לח״י־ירושלים על אלה של הארגונים האחרים בבירה:
 בחומרי־נפץ. ללח״י היה מפעל בשפלה, והספקו הגיע - בתקופה שלפני ההכרזה על הקמת
 המדינה - למאות קילוגרמים ביום. את הומר־הנפץ הייחודי נקל היה להעביר לירושלים גם
 בתנאי המצור החלקי והפיקוח הקפדני, שכן לא ניתן לזהות את פחי ״אבקת־האלומיניום״
 כהומר־נפץ... ובידעם את מגבלותיהם בכוח־אדם ובנשק, השכילו אנשי לח״י להעביר

 לירושלים, בכל דרך שניתן, כמויות חומר־נפץ גדולות ככל האפשר.
 ״האחדות הלוחמת״ של האצ״ל ולח״י התבטאה, ראשית לכל, ב״תרומה הדדית״ של שני
 הארגונים ל״קופה המשותפת״ של חימוש הלוחמים: האצ״ל תרם תת־מקלעים, ואילו לח״י
 הביא כנדוניה את הומר־הנפץ... היתה זו הפגנה של אחדות לוחמת. ״לאצ״ל חסרו חמרי־נפץ״,
 נזכר אלנקם: ״ומכיוון שאנחנו ייצרנו חמרי־נפץ בעצמנו, יכולנו לספק גם את צרכיהם, גם את
 צרכינו. לעומת זאת חסרו לנו כלי־יריה, שהאצ״ל היה ׳משופע׳ בהם״... שכן המפעל לייצור
 תת־מקלעי ״סטן״ של האצ״ל נכנס באותם הימים לשלבי ייצור תעשייתיים. אך בשלהי אדר
 תש״ח סבל האצ״ל ממחסור בכוח־אדם מאומן. כך שלקראת ״מבצע אחדות לוחמת״ בדיר־
 יסין לא יכול היה האצ״ל־בירושלים להציב אלא 72 לוחמים, בלי שיהיה נשק לכולם...
 ״לקראת הפעולה נשלחו אלינו כלים חדשים, יפים ומבריקים - ישר מקו־הייצור - עם קתות
 עץ״, סיפר אלנקם. ״הם נראו נוהים בהרבה מן ה׳םטנים׳ הבריטיים המקוריים שהשתמשנו
 בהם עד אז. היינו גאים לחנוך את ה׳םטנים׳ הראשונים, ׳מייד ביי אצ״ל׳. אלא שאליה־וקוץ־
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 בה - תת־מקלעים אלה לא נוסו בתנאי־קרב: ומאוחר יותר התברר שיש בהם תקלות לא
 מעטות, שנגרמו בשל רצון המפקדים לחסוך בתהמושת. לפני הקרב הוכנס שינוי במנגנוךהירי

 של הכלי, כדי שיירה כדור בודד עם כל לחיצת־הדק, לא צרור שלם״.4

 תאום עם ח״חגנח״
 השיתוף שהתבשל בין האצ״ל ולח״י לא נשאר בגדר סוד. המגעים עם ה״הגנה״ והפלמ״ח
 נמשכו. ״למען האמת״, אומר אלנקם, ״קיווינו כי האחדות־הלותמת תקיף גם את ה׳הגנה׳ -
 למרות זכרונות־העבר הקשים ולמרות ההבדלים האידיאולוגיים״. על־פי עדותו של ישורון
 שיף, מג״ד ״מכמש״, דרשו לח״י לתקוף בוואדי־עין־כרם. הדבר היה ימים אחדים לפני
 ההתקפה על דיר־יסין, כאשר הציע למפקדי האצ״ל ולח״י לקחת חלק בקרבות הקסטל. לקצין־
 המודיעין של לח״י בירושלים, משה ברזילי, זכורה פגישה עם מפקד ה״הגנה״ בירושלים,
 שאלתיאל, בזמן קרבות הקסטל. ״הוא אמר: אם אתם רוצים לעזור וליזום פעולה - קחו את
 דיר־יסין. לנו לא היה ספק שהוא מעוניין בפעולה״. דבר זה מקבל סיוע עקיף מקצין־הש״י של
 ירושלים, הכותב כי ״במטה המחוז לא ראו כל טעם בהשתלטות על הכפר ןדיר־יסין], כל עוד
 כוחותינו יושבים כמוצא״. והנה, בכ״ו אדר־ב (4.6), ״כאשר החליטו מפקדי הארגונים
 הפורשים לכבוש את דיר־יסיך - עמדה מוצא על סף נפילה, והוחלט על פינוי הנשים והילדים

 משם - זו בדיוק השעה המתאימה לכיבוש דיר־יסין, כדעת מטה המחוז!
 הביוגרף של שאלתיאל מנסה להסביר את הסתירות בעמדתו, בהתנצלות - כאילו ״על כוונת
 האצ״ל ולח״י לבצע את הפעולה בדיר־יסין שמע שאלתיאל מקצין־המטה שלו״... לדבריו,
 ״שאלתיאל התנגד לפעולה זו. הוא הודיע לאנשי האצ״ל ולח״י כי יהיה זה מעשה הםר־תכלית
 והציע להם תכנית למבצעים שיקלו על כוחות ה׳הגנה׳ בפעולת הקסטל, מקום בו היו הקרבות
 בעיצומם בראשית חודש אפריל״. במצב החמור בגזרת הקסטל-מוצא, כששאלתיאל הריץ
 מברקים לפיקוד־העליון ושיווע לפעולת ״נחשון״, בשעה זו ״הציע להם תכנית למבצעים
 שיקלו בפעולת הקסטל״״. והרי ההתקפה על דיר־יסין היא־היא שיכולה היתה לסייע ב״פעולת

 הקסטל״, על־ידי הסחת התגבורות הערביות לנקודות־תורפה אתרות באותה גזרת הזית!
 לדברי הביוגרף, ״אנשי האצ״ל ולח״י סרבו לקבל את ההצעה״. ואז, ״משנוכח דוד
 שאלתיאל שלא יוכל להניאם מלבצע את תכניתם, שלח בכ״ז אדר־ב (7.4) מכתב אל מפקד
 לח״י בירושלים והעתק אל מפקד אצ״ל בירושלים״(למה מכתב? - וגם ״דופלקס״, העתק זהה
 אל מפקד האצ״ל המקומי - האם לא יכול היה להסתפק בשיחה בעל־פה?). דברים אלה באים
 לתרץ את מכתב־ההסכמה של דוד שאלתיאל להתקפה של האצ״ל ולח״י על דיר־יסין, שפורסם

 על־ידי לחייי והאצ״ל לאחר שהחלה מערכת־ההשמצה המאורגנת. וזה תוכן המכתב:
 אל: שפירא [יהושע זטלר]. מאת: ממ״ז ןדוד שאלתיאל]

 נודע לי שאתם מתכוננים לבצע פעולה על דיר־יסין.
 ברצוני להעיר את תשומת־לבכם לעובדה, שתפיסת דיר־יסין והחזקתו הנם שלב אחד
 בתכנית כללית שלנו. אין לי כל התנגדות שאתם תבצעו את הפעולה - בתנאי שיש בכוחכם
 להחזיק בו. אם אין לאל־ידכם לעשות זאת, הריני מזהיר אתכם מפני פיצוץ הכפר, אשר
 בעקבותיו יביא לעזיבתו על־ידי התושבים [הערבים] ותפיסת החורבות והבתים העזובים על־
 ידי כוחות זרים. מצב כזה יכביד במקום להקל על המערכה הכללית, וכיבוש שני של המקום

 יהיה כרוך בקרבנות גדולים של אנשינו.
 נימוק נוסף שברצוני להביא לפניכם הוא, שאם יימשכו למקום כוחות זרים, יהיה בזה משום

 הפרעה לתכנית הקמח אוירודרום שלנו״.
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 ההסכם לשיתוף־פעולה בין ה״הגנה״ ללח״י נכשל, כידוע, בפגישת זטלר-שאלתיאל בכ״ה
 אדר־ב (5.4), בעיצומו של קרב הקסטל-מוצא. אך אנשי מטה המחוז לא נמנעו ממגעים עם
 אנשי לח״י, כדי לתאם את פעולת דיר־יסין עם הפעולה לכיבושו מחדש של הקסטל, שנועד
 להערך באותו זמן, בכ״ט אדר־ב (9.4) עם שחר. סיפר קצין־המודיעין של לח״י בירושלים:
 ״קצין־המבצעים שלנו, דרור [מרדכי בן־עוזיהו], נפגש עם זלמן מרט ןמג״ד ״מוריה״] ב־8.4
 [כ״ח אדר־ב] לפנות ערב, בביתו בשכונת בית־הכרם. מרט ביקש, בשמו של שאלתיאל,
 שנתקוף ביום ו׳(כ״ט אדר־ב, 9.4) עם שחר - כדי לסייע לכיבוש הקסטל מחדש. אנחנו ביקשנו
 רכב, תחמושת ומזון - והוא נענה לבקשתנו מיד. את הבקשה לתקוף עם שחר הבאנו לאישורם
]״. את היסוסו לקבל את שעת־הפעולה לפי הצעת  של מאיר ורענן [מפקדי האצ״ל ולח״,
 מפקדת ה״הגנה״, הסביר יהושע זטלר: ״בלח״י היו דתיים־חרדים רבים. התקפה ביום שישי
 עלולה היתה לגרור אותנו לפעילות גם אל תוך השבת, דבר שהיה יוצר בעיות בקרב אנשינו.
 אבל אחרי שקיבלתי מדרור את בקשתו הנחרצת של שאלתיאל - הסכמתי לשעת־ההתקפה

 המוצעת: יום השישי עם שחר״.
 לדברי משה אידלשטיין (עמוס), ממחלקת המודיעין של לח״י, הגיעה פניה גם ממטה
 הגדוד הרביעי. פגישה זו נערכה בכ״ח אדר־ב(8.4) אחר־הצהרים. איש הפלמ״ח ביקש מעמוס
 שהפעולה נגד דיר־יסין תבוצע למחרת בבוקר - באותה עת שתערך התקפת הגדוד הרביעי על

 הקסטל, שתואמה עם מעבר שיירת־נחשון, שעמדה לחזור לשפלה.
 יהושע אופיר, חבר מפקדת האצ״ל בעיר, מספר גם הוא כי משנודע למפקדת ה״הגנה״
 בירושלים על תכניות המטה המשותף לכבוש את דיר־יסין, פנתה אל רענן, מפקד האצ״ל

 בירושלים, וביקשה לתאם את שעת כיבוש הכפר למועד ההתקפה החוזרת על כפר הקסטל.
 בכרוז זהה של שני הארגונים לאחר כיבוש דיר־יסין נאמר כי בכ״ח אדר־ב (8.4) בערב פנו
 אנשי ה׳הגנה׳ בבקשה לתאם את התקפת דיר־יסין עם שעת קרב־הכיבוש של הקסטל מחדש,

 המבוצע על־ידיהם. ואכן, שתי פעולות אלו בוצעו בעת ובעונה אחת״.5

 דיר־יפין - משרץ אויבים
 הכפר דיר־יםין ישב על גבעה בולטת, המשקיפה על הדרך הראשית לירושלים - עד למוצא
 ולהר־הקםטל. ערכה האסטרטגי של גבעת דיר־יסין - בהיותה שלטת על אזור נרחב מצפון
 וממערב. חשיבותו של הכפר בעיני הערבים היתה בכך שהיווה את ציר הקשר בין הכפרים
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 הערבים בדרום־מערב ירושלים - עין־כרם, מלחה ובית־מזמיל - לבין ליפתא וקולוניה בצפון־
 מערב. ובדיוק חשיבות ערבית זו היוותה סכנה לקשר בין הגוש היהודי במערב העיר לכיוון

 השפלה - מקור האספקה והקיום של ירושלים היהודית.
 דרך באורך 2 ק״מ, באזור מחצבות מימין ומשמאל, הוליכה מקרית־משה לדיר־יסין. בכפר,
 הנמצא בגובה 780 מטר מעל־פני־הים, התגוררו יותר מ־500 תושבים. ידיעות לא מוכחות דיברו
 על יותר מ־1,000 תושבים בכפר בתש״ח. תוספת זו באה מנוטשי ליפתא, רוממה ושיך־באדר.
 שונה היה כפר זה בכך שבתיו מרוחקים זה מזה, מוקפים חומות וגדרות ושטחי טרשים. בתיו היו
 פזורים על פני שטח נרחב - מצב שהקשה על הגנה מרוכזת, אך מאידך הכביד על ההתקפה,
 שזקוקה היתה לכוח גדול יחסית. מדיר־יסין הוליכו דרכי־עפר לעבר הכפרים הערביים בסביבה:
 דרך אחת, באורך של 4 ק״מ, הוליכה לעבר הכפרים הגדולים - עין־כרם (כ־3,000 תושבים)
 ומלחה (קרוב ל־2,000 תושבים). דרך אחרת ירדה לתוך ואדי־עין־כרם והוליכה לעבר הכפר

 צובא, ממערב. מצפון, מעבר לכביש, הוליכו דרכים לעבר ליפתא וקולוניה.
 מצבו של הכפר דיר־יסין בתש״ח היה שונה בתכלית ממצבו של הכפר בימי תרפ״ט ותרצ״ו
 ותרצ״ט. בספרו על פרעות תרפ״ט (1929) בירושלים, כתב בן־גוריון: ״התקפה ערבית גדולה
 החלה בשעה 1.30 אחרי־הצהרים, בה השתתפו בעיקר בני הכפרים ליפתא, דיר־יסין ועין־כרם.
 את התפקיד הראשי מילא הכפר דיר־יסין, שחלש על כל הסביבה. אנשיו קיבלו על עצמם
 להתקיף את בית־הכרם, מונטיפיורי [קרית־משה] וגבעת־שאול. מאות פורעים ניסו לנתק את
 התחבורה בין ירושלים ותל־אביב... רק לאחר שבאה מכונית־המשטרה ופתחה באש מכונת־
 יריה על דיר־יסין, נשתתקו היריות״. ב״מאורעות״ תרצ״ו-תרצ״ט לא השתנתה הרבה

 התנהגותם של הדיר־יסינים.
 במשך תשע־עשרה השנים שחלפו מאז תרפ״ט התפתחו וגדלו בסביבתו הקרובה של הכפר
 דיר־יסין השכונות היהודיות, ונוצרו קשרים דו־סטריים, ורבים מבני הכפר התפרנסו מעבודה
 אצל יהודים. להבדיל מתרפ״ט, היתה התנהגותם של תושבי הכפר זהירה הרבה יותר מאשר
 בשנים הקודמות. אף על פי כן נרשמו גם בחודשים הראשונים של תש״ח אירועים הקשורים עם
 דיר־יסין, ששימש נתיב־מעבר בין הכפרים הערביים שמצפון לכפר ומדרומו. כבר בראשית
 ״המאורעות״ של מלחמת־העצמאות התחולל קרב עם כנופיה ערבית מדרום לדיר־יסין. אחד

 מאנשי הכנופיה נהרג והשאר הצליחו להימלט.
 בליל א׳ שבט(11/12.1) ניסתה כנופיה ערבית להתמקם בטחנת־הקמח של הכפר. בחילופי־
 אש נהרג בנו של בעל הטחנה. ״התושבים הזעיקו את המשטרה, ובסופו של דבר סוכל נסיונה
 של הכנופיה להאחז במקום״. שבוע אחר־כך, בט׳ שבט(20.1), העביר הש״י למטה המחוז של
 ה״הגנה״ הצעת־הסכם בין דיר־יסין לגבעת־שאול: ״נקבעו סידורי קשר שבאמצעותם יודיעו
 אנשי דיר־יסין על תנועת זרים בשטחם, וכן הוסדרה תנועת כלי־רכבם בתחומי גבעת־שאול״.
 שבוע אחר ה״הסכם״, שזכה לכינוי ״ברית שלום״, בט״ז שבט (27.1), ניסה כוח מכנופית
 עבד־אל־קאדר אל־חוסיני להיכנס לדיר־יסין. ״תושבי הכפר התנגדו לשהייתם בכפר ואנשי

 הכנופיה יצאו לכיוון בית־ג׳אלה״.
 סמוך להתרחשויות סביב הקסטל ומוצא, בי״ט אדר־א (30.3), דיווח קצין־מודיעין, מרדכי
 גיחון, על ״מאה וחמישים איש, רובם עירקים, שנכנסו לדיר־יסין. התושבים נוטשים מפחד
 הזרים ופעולות־תגמול מצד היהודים״. מפקד הש״י, יצחק לוי(לויצה), שהעביר את הידיעה
 לש״י בתל־אביב, מוסיף כי ״המפקדה הערבית לחצה על התושבים להסכים לנוכחות הכוח,
 אך נרתעה נוכח התנגדותם המוחלטת״. ידיעה זו הופצה למפקדי ה״הגנה״ הבכירים רק בכ״ט

 אדר־ב(9.4) יום התקפת האצ״ל ולח״י על הכפר.6
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 בי ניסן(11.4). כוח פלמ״ח גכנס
 לקולוניה, שננטש לאחר כיבוש דיר

 יסין, ופוצץ בתים. החלה בריחה מבית־
 איקסא, מלחה ועין־נרם - אך כיבושם

 נתעכב. הדרן לירושלים נפתחה, ושיירה
 של 200 משאיות עלתה לירושלים.

ל נתפס, ט ס ק  נ״ג-נ״ד אדר־ב(3-4.4). נפר ה
 התקפת־עו־ נהדפה. מברק מסמג״ד ״בית־חירון״:

 ״כדי למנוע התקפה על מוצא־תחתית וניתוק
 הדרן לירושלים - יש >מ8וס את דירייסין״

ל נפלו בידי ט ס ק  כ״ה-כ״ו אדר־ב(5-4.4). משלטי ה
 הערבים, שתפסו שורת בתים במוצא. ההתקפה

 הערבית התפשטה למערב ירושלים - לשארפה(הר
 הרצל) ולבית־וגן - שהפריעו להעברת תגבורת

 ממלחה ועין־כרם.

(2)/ 
 י קסטל י,
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 >עלי>
 כ״טאדר־ב(9.4). ב־04.30 הותקף דיר־
. ב־06.20 פרץ כוח  יסין והופגז הקסטל

ל והחל לפוצץ בתים. ט ס ק  ״הראל״ ל
 ב־14.00 חוסלו כיםי־ההתנגדות בדיר־

 יסין, מלבד בית־המוכתר שנכבש
 למחרת. תותחי ״צבא ההצלה״ הפגיזו

 את הקסטל, ארזה, מוצא וגבעת־שאול.

 ו:
 כ״י אדר־ב(7.4). הנשים והילדים ממוצא פונו לארוה ולמחרת הועברו במשוריינים לירושלים,

ן שלושה אנשי־מגן נהרגו.  א
נוש את דיר־יסין אושרה ע״י ממ״ו ה״הגנה״, שכן ״תפיסת  החלטת האצ״ל ולח״י בירושלים לנ
ל מחדש והחזרת שיירת ״נחשון״ ט ס ק  דיר־יסין היא שלב בתכנית כללית״. כדי לסייע לכיבוש ה

 נקבע מועד ההתקפה ל־9.4 עם שחר.

 ננעת־שאץ־ל ־" ,(6)
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ל בפיקודו של ט ס ק ה ערבית על ה פ ק ת  כ״ח אדר־ב(7/6.4). בי21.00 החלה ה
 עבד־אל־קאדר חוסיני, שנהרג. לאחר 19 שעות קרב נטשו שרידי המגינים

ת הקסטל, שנפל בידי הערבים. התנועה בין קרית־ענביס לירושלים  א
ת לפינוי ארזה ומוצא. ע נ  פסקה. נערכו ה

 מפה 6: ימי ״נחשון״ ממערב לירושלים

 תכנון ההתקפה הוטל על קציני־המבצעים - יהושע גולדשמידט (גל) מהאצ״ל, ומרדכי בך
 עוזיהו(דרור) מלח״י. לא היה מידע רב על הכפר, בשל ההחלטה המאוחרת על היעד, ואף קבלת
 מידע ממטה ה״הגנה״ היתה חםרת־תקוה. אי־לכך נאלצו המתכננים להסתפק בידע שסיפק גל,
 איש גבעת־שאול. כמות הנשק שלרשות מטה ״אחדות לוחמת״ היתה מצומצמת, והגבילה את
 מספר הלוחמים שניתן לשתף במבצע. נוסף לנשק האישי - אקדחים ורימוני־יד - כלל אוצר־
 הנשק 3 מקלעים, 33 רובים ו־35 תת־מקלעים. מרגמות לא היו לשני הארגונים, גם לא ״2.
 כמות התחמושת היתה מוגבלת. האצ״ל סיפק 30 רובים, 30 תת־מקלעים ושלושה מקלעים. לה״י
 סיפק רובים אחדים ותת־מקלעים בודדים, וכמובן חומר־נפץ - בכמות לא קטנה, והוא שפתר
 את בעיית המחסור בנשק ותחמושת בשלב המאוחר והקריטי של הקרב. מכשירי־קשר לא
 היו כלל, מציאות שגרמה לבעיות קשות בתנאי השטח ההררי - להסתבכות הקרב וריבוי
 הנפגעים. תחנת עזרה־ראשונה הוקמה על־ידי האצ״ל בגבעת־שאול ובה שני רופאים, אחות
 מוסמכת ועשר חובשות. ברשות האצ״ל היה בית־חולים מאולתר ברחביה, ״החלמה״. בהמשך

 הלחימה הוקמה תחנה קדמית במשוריין שנתקע בכניסה לכפר, ושם נפצעה אחת החובשות.

 כוח האצ״ל מנה, לפי גרסה רשמית, 72 לוחמים - שלא לכולם היה נשק אישי. מפקד כוח
 האצ״ל - בן־ציון כהן (גיורא) - היה יליד ירושלים, בעל נסיון קרבי עשיר, הן באצ״ל והן
 בקומנדו־הימי הבריטי, ואף כנוטר במשטרת הישובים העבריים. ככוח האצ״ל - הגדול יותר,
 כוח א׳ - היו 2 מחלקות: האחת בפיקודו של יהודה לפידות (נמרוד) והשניה בפיקודו של
 מיכאל חריף (מאיר): 4 כיתות בכל מחלקה, 7 לוחמים בכל כיתה. הציוד הכיתתי: שלושה
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 רובים, 40 כדור לרובה: שלושה תת־מקלעים, 100 כדורים לכל תת־מקלע: מפקד הכיתה היה
 חמוש באקדח. בגלל המחסור בכלי־נשק צוידו מספר לוחמים באלות... לכל משתתף סופקו
 שני רימונים. מספרים אלה אינם כוללים את כוחות־העזר, השרות הרפואי ומערך האספקה,

 שלא היו חמושים והתקשו להגיע לשדה־הקרב.
 12 לוחמים, בפיקודו של יהודה טרייביטש (מנשה), הוקצו לכיבוש עמדה מרוחקת,
 מדרום־מערב לכפר. עמדה זו(בהר־הרצל) שלטה על הכביש המוליך לעין־כרם, וחיסולה היה

 חיוני למניעת תגבורות ערביות מעין־כרם לדיר־יסין. כוח זה כונה ״כוח ג״.
 בהתכנסות לוחמי האצ״ל, בערב לפני המבצע, בבסיס עץ־חיים, הסביר קצין־המבצעים
 יהושע גולדשמידט(גל) לאנשיו את תכנית ההתקפה, ואחר הזהיר והזכיר את ההוראות: ״זכרו
 היטב: אסור לכם לירות, אם אין זה הכרחי: במיוחד אסור לירות על אנשים לא חמושים. לא
 לנגוע ברכוש, אפילו אם תמצאו שם לירות תורכיות... מטרתנו איננה להרוג: מטרתנו איננה
 גנבה, שוד וביזה: מטרתנו היא כיבוש הכפר - כדי להציל את יהודי מערב ירושלים מהתקפות

 הערבים ולשחרר את הכביש אל השפלה״.
 כוח לח״י, כוח ב׳, לא מנה אלא משהו יותר מ־30 לוחמים. בראש הכוח עמד פתחיה זליבנסקי
 (יועד), שרכש נםיון בפעולות־הקרב נגד הבריטים במסגרת ״תנועת המרי״ ואחרי־כן במלחמה
 הסוערת בתש״ז. לידו סייעו מפקדי־המשנה - דוד שנייווייס (זמיר) ומשה אידלשטיין(עמוס).
 מפקדים נוספים: יששכר הוברמן(יענקלה), יצחק מימק (יששכר), רחמים אלבלק (ג׳ימי), יוחנן

 כהן־קינן(עמוס), לאה פריזנט(אריאלה), יהודה פדר(גיורא), אברהם בן־יעקב(מישקה) ועוד.
 כוח לח״י הקצה חוליה מיוחדת - להזהיר את תושבי דיר־יסין לנטוש את הכפר בטרם תחל
 ההתקפה. לרשותם של אנשי החוליה, דוברי ערבית, שאמורים היו להיכנס לכפר בדרך

 הראשית, הועמד משוריין מצוייר ברמקול. ברשות החוליה היה מקלע ״ברן״.
 למרות תוספת הנשק, מ״תרומת הסטנים״ של האצ״ל, סבלו אנשי לת״י ממהסור חמור

 בנשק ותחמושת. גם רימונים לא נמצאו לכל הלוחמים.
 הריכוז של כוח לח״י נקבע בשכונת שיך־באדר(גבעת־רם), ששוחררה על־ידי לוחמי חרות
 ישראל חורשים אחדים לפני כן. על ההוראות שקיבלו בלילה שלפני הקרב, סיפר אחד
 הלוחמים: ״נאספנו כשלושים בחורים בבית־הםפר באבן־יהושע, ליד מאה־שערים, והקשבנו
 לדבריו של דרור העומד ליד הלוח וגיר בידו: הלילה אנחנו יוצאים לכבוש כפר ערבי. זהו שלב
 חדש במלחמתנו. היעד הוא הכפר דיר־יסין״. הרושם היה מחשמל. אלנקם מזכיר את המידע על
 האויב, כפי שנמסר על־ידי דרור: ״ידוע כי ׳מתנדבים׳ עירקים התבססו בכפר. כיבוש הכפר

 משתלב בתכנית האסטרטגית של ה׳הגנה׳.״
 אלנקם: ״לפני שהספקנו להביע את ספקותינו - שכן היינו מעטים, ומאז ביססנו את
 פעולתנו על תחבולות, על טקטיקה של פגע־וברח - המשיך דרור בתדריך: הפעולה תתבצע
 בשיתוף עם האצ״ל. ועוד הוסיף דרור: האצ״ל עומד על כך שייעשה הכל כדי שנשים וילדים
 לא ייפגעו. התחייבנו לקבל עלינו סייג זה. מישהו שאל: איך אפשר להתחייב? הרי האויב יושב
 בתוך הבתים, בין נשים וילדים? לדרור היה מענה: החלטנו לוותר על האפתעה. לפני ההתקפה

 נפעיל רמקולים ונקרא ללא־לוחמים לפנות את הכפר״.

 בסיכום התדריך נקבעה הססמה: ״אחדות לוחמת״.

 בשעת לילה מאוחרת - אור ליום ו׳, כ״ט אדר־ב(9.4) - התכנסו הכוחות בבסיסי היציאה:
 כוח האצ״ל התכנס בפאתי בית־הכרם, משם היה עליהם לנוע ברגל, ביחידות קטנות, דרך
 העמק, אל נקודת־ההערכות שלפני הכפר. מנקודה זו היו לוחמי האצ״ל אמורים להתקדם בשני
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 ראשים, תוך שהם מטפסים על הטרסות והגדרות. רבע שעה לפני שעת־האפס, בשעה 04.15,
 הייבים היו כל הבוהות להימצא בנקודות־הזינוק.

 כוח לח״י ריכז את כוחותיו ״בנקודת־המפגש - בית־החרושת לבירה בגבעת־שאול״. מקום
 זה היה ברשות כוחות ה״הגנה״ והועמד לרשות לחייי לצרכי ההתקפה על דיר־יסין. עם בואם
 למקום הכינוס בגבעת־שאול הודיע מפקדם של אנשי לח״י, יועד, למא״ז מטעם ה״הגנה״,
 יונה בן־ששון, כי ההתקפה מתואמת עם הממ׳׳ז. בעדותו סיפר בן־ששון כי הוא התקשר עם
 מפקדת המחוז ־ אך במפקדה לא נמצא מפקד שיוכל לתת הוראות מתאימות. על דעת עצמו

 החליט לנקוט עמדה פסיבית: לא לסייע ולא להפריע ללוחמי לח״י.
 עד להתקפה על דיר־יסין לא עסקו מפקדי ״החטיבה הלוחמת״ של לח״י בהקמת מבנה
 צבאי - כיתות ומחלקות. בכל הפעולות שבוצעו עד כה פעלו הוליות קטנות, שצורפו לצורך
 מבצעי מסויים. רק כאן, בבית־ההרושת לבירה בגבעת־שאול, שעות אחדות לפני ההתקפה,
 נערכה חלוקת האנשים לכיתות ונמסר הנשק לידי הלוחמים. ממקום הכינוס, בבית־החרושת
 לבירה, אמור היה כוח־לח״י להתקדם ברגל אל נקודת־ההערכות בפאתי שכונת גבעת־שאול,

 לתקוף את הכפר מצפון, בדרך הראשית לדיר־יסין.7

 הערכים תוקפים את גזרת הקסטל; הכוח היהודי נמוג
 בכ״ז אדר־ב (7.4) העביר קצין־הש״י ידיעה כי בכ״ד אדר־ב (4.4) התקיימה בעין־כרם
 פגישה בין נכבדי עין־כרם ודיר־יסין, בהשתתפות קמאל עריקאת, סגנו של עבד־אל־קאדר.
 ״עריקאת הציע להכניס כוחות זרים לתוך הכפרים כדי להזק אותם״. הפגישה נערכה במסגרת

 המאמצים לרכז את מירב הכוח להתקפה על גזרת הקסטל-מוצא.
 בלילה שאחרי פרסום הידיעה בקרב מפקדי ״עציוני״, בכ״ח אדר־ב(7/8.4), בשעה 21.00,
 פתחו הערבים באש מרגמות ומקלעים על הקסטל, ואחר החלו להסתנן לתוך הכפר, כשהם
 מגיחים מדרום־מזרח. על מה שהתרחש לאחר־מכן ניתן ללמוד מדיווחו של מרדכי גזית, מ״פ
 א/״מכמש״: ״בשעה 3.30 שמעתי צעקות מן העמדה שעל גזוזטרת הבניין. היה שם הרס״פ
 מאיר קרמיול ואלחוטאי. הוא שלח צרור מן ה׳סטן׳ אל אנשים שעלו לעברו. הערבי נפל. עם
 שחר אספנו את תעודותיו, ונתברר ששמו עבד־אל־קאדר סולם״. על־אף עוצמת ההתקפה
 הצליחו המגינים להדוף את ההתקפה, למרות האבדות. בין ההרוגים היה גם קרמיול, שנהרג
 לאחר שפגע בעבד־אל־קאדר. לאחר מכן התברר שהמפקד הערבי שנהרג לא היה אלא מפקד

 הכנופיות בחזית ירושלים - אחיינו של המופתי הירושלמי.
 בבוקר כ״ח אדר־ב (8.4) היה הקסטל תחת אש בלתי־פוםקת. המ״פ מרדכי גזית דרש
 תגבורת, שאם לא כן ייאלץ לסגת מן ההר. רק בשעה 13.30 נשלחה התגבורת, אך זו לא יכלה
 עוד לעזור, כיוון שבשעה זו נפל בידי הערבים גם בית־המוכתר, המעוז העיקרי של כוח
 ״עציוני״. גזית נסוג, כך גם תגבורת הפלמ״ח, לאחר שמפקדם נחום אריאלי נהרג. הקרב
 הסתיים בשעה 16.00. התנועה בכביש מקרית־ענבים לירושלים נפסקה, מאחר שהכוחות
 הערביים שעל הקסטל שלטו באש על הדרך, אליהם הצטרפו גם כוחות מקולוניה. הצליפות על
 מוצא וארזה גברו. ״אימת כיבוש גוש מוצא־עלית וניתוק הכביש הראשי הפכה להיות איום של
 ממש״, אומר ראש הש״י הירושלמי. ״השתררה בהלה בגזרת ארזה-מוצא. הידיעות שהביאו
 ארבעת הפליטים מן הקסטל היו מפחידות״, שכן 1,000 ערבים יכלו לשטוף בקלות את כוח־

 המגן הדל במוצא ובארזה, שמנה לא יותר מ־80 לוחמים.
 ״כל השגי ׳מבצע נחשון׳ וגורלה של ירושלים עצמה הועמדו בסימן־שאלה. המפלה הקשה
 והבלתי־הכרחית זעזעה את המטה הכללי״, אומר מפקד הש״י. וזאת היתה האווירה במחנה
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 היהודי כשהערים יום כ״ח אדר־ב (8.4). מפקד המרחב, מנחם ריצ׳מן, החליט על נסיגה.

 ״האויב, שיכור נצחון, ינסה לתקוף את ארזה ומוצא. האם כדאי?... אני אחראי לחיי האנשים.
 אסור לשחק בכבוד. ביקשתי אישור לנסיגה. הוריתי להשמיד את התעודות... הודעתי שאחכה
 עד השעה 19.30... הוצאתי הוראת ׳היכון לנסיגה׳, מבלי לזנוח את העמדות... תגבורת הגיעה

 בשעה 22.00 והחליפה את אנשינו. זרו [מאיר זורע] קיבל את הפיקוד על המרחב״.
 משא־ומתן קדחתני בין הפיקוד העליון, מטה המחוז ומטה ״נחשון״ נסתיים בהוראת ידין
 לטבנקין, מג״ד ״נחשון״ 2, לתקוף ולכבוש מחדש את הקסטל. ״בוויכוח הנוקב שפרץ ביניהם
 טען טבנקין שהאויב מונה כ־1,000 איש, בעוד שהכוח שלו מונה שתי מחלקות בלבד״. לאחר

 התערבות מטה הפלמ״ח הודיע טבנקין כי יבצע את המשימה, לאחר שירכז את כוחותיו.

* 

 אורי מילשטיין מביא את עדותו של מרדכי גיחון(אליעזר), קמ״ן ה״הגנה״ בירושלים בעת
 ההיא, כי ״זמן קצר לפני ההתקפה [על דיר־יםין] דיווחו אנשי התצפיות על אנשים חמושים
 הנעים בין עין־כרם לדיר־יסין ומקצתם לובשים מדים עירקיים: וכי אנשי־צבא ערבים רבים
 נכנסו לדיר־יסין, ורק מעטים מהם חזרו לעין־כרם. גיחון העיד שהוא לא נפגש עם ראש הש״י,

 יצחק לוי, אחרי שדיווח על כך למפקד חבל־2; וכמובן שלא נתבקש למסור פרטים נוספים״.
 מברק שנשלח ממפקד חטיבת ירושלים, דוד שאלתיאל - אל שמעון אבידן, מפקד ״מבצע
 נחשון״ - שעות אחדות לפני פתיחת ״מבצע אחדות־לוחמת״, אומר: ״הערבים בדיר־יםין

 הציבו מרגמה כלפי הכביש, בכדי להפציץ את השיירה״.

 למחרת, כ״ט אדר־ב(9.4), עלתה יחידת פלמ״ח על הקסטל. ההרעשה החלה בדיוק באותה
 שעה בה החלה ההתקפה על דיר־יסין: 04.30. בשעה 06.20, לאחר שעברה השיירה שהוחזרה
 מירושלים, פרצה כיתת־החוד לפסגת הכפר ואחריה כל הכוח - בלי שנתקלו בהתנגדות. לא

 נמצא שום כוח על ההר. מאז אותו בוקר נמצא הקסטל בשליטה יהודית בלבדית.
 חידת ההר הנטוש התבררה רק לאחר שנתקבלו ידיעות על מבוכה במחנה הערבי. התברר כי
 ההסתערות הערבית הנואשת על הקסטל נערכה כדי לחפש את מנהיגם שנעדר. יחד עם עבד־
 אל־קאדר אל־חוסיני כשנפגע על הקסטל היה גם סגנו, קמאל עריקאת. לאחר שכבשו את ההר
 חיפשו הערבים ומצאו את גופתו של מפקדם. במבוכה שהשתררה נטלו את הגופה, ירדו מן
 ההר, ובטרם יסגרו עליהם היהודים את דרך הנסיגה בוואדי עין־כרם - מיהרו לירושלים:

 להביא את גופת ה״שאהיד״ לקבורה ברוב־עם.8

; חפולמוס מתחיל  2: תכפר דיר־יםין נכבש

 משוריין־הרמקול נתקע; ״כוח כ״ משלים משימתו
 שעת־האפס לפתיחת הקרב נקבעה ל־04.30 בבוקר כ״ט אדר־ב (9.4). האות לפתיחת
 הקרב: צרור כדורי־זרחן. הססמה: ״אחדות לוחמת״. אך 10 דקות לפני שעת־האפס נשמעו

 יריות מן הכפר. אש לא הושבה, אף שאחד מלוחמי האצ״ל נפצע בירכו.
 בשעה 04.30 בדיוק קרעו סילונים אדומים של כדורי־זרחן את שמי מערב ירושלים - זהו

 האות! ההסתערות החלה. אש נפתחה אל הכפר וממנו.
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 מספר עזרא יכין(אלנקם), מקבוצת משוריין־הרמקול: ״תכנית הפעולה של הקבוצה שלנו:
 משוריין עם רמקול ייצא לעבר הכפר. במשוריין יישב נחמיה מהמחלקה־הערבית, ולידו
 יענקלה (יששכר הוברמן, האחראי על קבוצת המשוריין) עם מקלע ׳ברך. שאר אנשי הקבוצה
 שלנו יתקדמו בצד המשוריין״. ממשיך אלנקם: ״שעת האפס. עוזבים את גבעת־שאול. אני עם
 קבוצתי צועדים בצד המשוריין. עולים על הדרך המוליכה לדיר־יסין. מחסום ראשון - גדר
 אבנים סוגרת את הכביש לרחבו, ומאחוריה תעלה. המשוריין נעצר. בידים מפרקים את הגדר
 ובקסדות המעטות סותמים את התעלה. כעבור שלושים מטרים - מחסום שני. שוב עובדים
 בידים ובקסדות, מפרקים את הגדר וסותמים את התעלה. זמן מתבזבז. הלילה מסתלק והולך.
 אפשר להבחין בצלליות של בתי הכפר. אך הנה מחסום שלישי. דילמה: אם נתחיל לפנות את
 המחסום השלישי - ניכנס לכפר באור־יום מלא. אם ננטוש כאן את המשוריין - לא נוכל
 להפעיל את הרמקול ולהזהיר את התושבים לפנות את הכפר. מחליטים: להשאיר את המשוריין

 ולהפעיל את הרמקול מכאן, בתקווה שישמעו אותו. ולהתקדם אל הכפר ברגל״.
 הרמקול הופעל, בערבית: ״כוחות ׳הארגון׳ ו׳ג׳מעאת־שטרן׳ מתקיפים אתכם. באנו לגרש
 את הכוחות הזרים מן הכפר! מי שלא רוצה ליהרג - שירוץ מהר לעבר עין־כרם י מי שלא יכול
- שיסתתר במורד הגבעה!״ אלנקם: ״נחמיה מדבר לתוך הרמקול, פונה אל תושבי הכפר
 לפנות את הכפר. קולו נבלע במטחי־אש. - נפצעתי! - קורא בן־ציון. אחריו נפצע גם שמואל.

 ועוד אחד שאינני מזהה את קולו. מישהו מודיע שאלדד נהרג״.
 הקרב על הכפר דיר־יסין היה בעיצומו. ״יענקלה לוקח את ה׳ברן׳ מן המשוריין ויורה לעבר
 הכפר, לחפות על הלוחמים החשופים לאש הצלפים. אנו נפגשים עם הכוח של האצ״ל שעלה

 על הכפר מדרום־מזרח. מתברר כי מפקד הכוח, בן־ציון כהן, פצוע״.
 ״קבוצת המשוריין״ המשיכה ברגל לעבר הכפר. בדרך נתקלו בקצין־המבצעים של לח״י:
 ״דרור(מרדכי בךעוזיהו) הוא צלף מעולה. אני נותן לו את ה׳קרבין׳ שלי ומקבל ׳סטן׳,״ מספר
 אלנקם. ״חילופי האש נמשכים, גם הזמן חולף. - מי מוכן לבוא אתי אל תוך הכפר? - שואל
 דרור. הוא מתכנן להשתלט על גוש בתים במרכז הכפר. אני הולך אתו. הולך גם גיורא (יהודה

 בר־גיורא), שברח לא מזמן מבית־הסוהר המרכזי. הולכים גם שניים מאנשי האצ״ל.
 ״אנו מזנקים לעבר גוש הבתים שעל גבעה במרכז הכפר. מחוסר נסיון רצתי קדימה, אך
 משכתי אלי את כל האש. דרור מיהר למשוך אותי אל מאחורי אחת הגדרות, בראש שפוף. -
 השתגעת?! - צעק אלי. - חכה. תן לי לחסל תחילה כמה צלפים. אל תזוז עד שאומר לך. ואז:
 רוץ! אך היזהר. קפוץ ממחסה למחסה!.. ואחר פנה לשני האצ״לניקים שבאו אתנו: אתם,
 השנים! - אמר - כשאומר לכם, תפרצו לשני הבתים שבפתח הסמטה. הישארו שם ותחפו

 עלינו. - עכשיו! - פנה אלי דרור. - נסה לרוץ!
 ״פניתי במרוצה לתוך סמטה מעוקלת. מעבר לעיקול נתקלתי בערבי מזויין. הבחנתי שהוא

 דורך את נשקו. אחד משנינו ימות - אני או הוא. מי שיירה ראשון הוא יחיה.
 ״אני לוחץ על הדק ה׳סטך. לבי שומט פעימה. אין יריה. קפצתי לאחור, נצמדתי לגדר
 שמשמאלי. יריה. אני חש צריבה הריפה בירכי הימנית. נפצעתי. נראה כי הפעם הפגיעה
 רצינית, שהרי אני חש כאב ממשי. - נפצעתי! - אני אומר לדרור, ומראה לו את המקום שבו

 מסתתר הערבי. דרור יורה כדור אחד, בראשו של הערבי. הוא נופל מת.
 ״עם רגל פצועה רצתי אל הערבי המת, לקחת את הרובה. והנה - ליד המת עומד עוד ערבי,
 חי, ומזויין. מנסה לקחת את הרובה של חברו. אך כשראה אותי - מיהר להימלט. לקחתי את
 הרובה של זה שירה בי, ואת חגורת הכדורים. הספקתי להעיף בו מבט. היה לבוש מדים

 וסימני־דרגה על כתפיו(לאחר מכן נודע לי שהיה זה קצין עירקי).
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 ״גיורא p מבית לבית, יורה לתוך הבתים. גם אני המשכתי לרוץ מבית־אל־בית, ממחסה
 למחסה. לבסוף השתלטנו על גוש הבתים שבמרכז הכפר, אבל נמנענו מלפרח לתוך הבתים,
 כיוון שלא היו לנו לא רימונים ולא נשק אוטומטי. נאלצנו להישאר במקום - ולהמתין לחברינו,

 שיבואו ויתפסו את מקומנו, כדי שנוכל להמשיך ולהסתער הלאה.
 ״שלטנו על מרכז הכפר, אך למעשה היינו מנותקים.

 ״נדמה היה כי הקרב דעך. אולי מארגנים את האנשים להמשך ההתקפה, אולי מתכננים את
 השלב הבא. דרור ביקש מאחד האצ״לניקים לרוץ אל מפקד הכוה שלנו, ולהודיע לו כי אנחנו
 מחזיקים את גוש הבתים שבמרכז הכפר. קיווינו שידיעה זו תשפיע על המפקדה. ואכן, לאחר

 זמן קצר שוב נשמעו יריות רבות. ההתקפה התחדשה״.
 סיפר פתהיה זליבנסקי(יועד), מפקד כוה ב׳: ״בראשית הקרב אירע שבבית אשר רימון
 הושלך לתוכו לא נפגעו האנשים, כיוון שהיו מוגנים על־ידי הרהיטים שבחדר, והם המשיכו
 לירות מתוכו גם לאחר התפוצצות הרימון. האמצעים שהשתמשנו בהם לאחר מכן היו יעילים
 הרבה יותר: שני לוחמים, ועמם חומר־נפץ, קרבו בזחילה אל הבית כשחבריהם מחפים עליהם.
 קשרו אצבעות ג׳לניט לידית הדלת או למנעול: לפעמים הניחו את חומר־הנפץ בתהתית הדלת.
 אחרי ההתפוצצות היתה הדלת נעקרת ממקומה״. מוסיף משה ברזילי(יוסף), קציךהמודיעין
 של לח״י, ומספר על שיטה אחרת: ליד הבתים הונחו מטעני חומר־נפץ - ״כל מטען של 4-3
 ק״ג ולידו שמו אבנים ושקי־חול. כך נגרם הרס גדול בפנים, אבל הבתים נשארו עומדים על

 תלם, להוציא אחדים שבהם קרסו התקרות״.
 ״לאלה שצייתו לא עשינו כל רע״, אומר יועד. ״היינו שולחים אותם למקום־ריכוז שנקבע
 להחזקת השבויים. כאשר נתקלנו בהתנגדות - התפתה קרב פנים־אל־פנים. לא ניתן היה לרסס
 את הבתים, שכן היה מחסור גדול בתחמושת, ונאלצנו להפעיל כמויות גדולות יותר של חומר־

 נפץ, שגרמו לפגיעות באלה שנשארו בתוך הבתים״.
 ״אצלנו לא היה שום מבצע ללא שימוש בחומר־נפץ, גם בדיר־יסין״, הסביר יהושע זטלר,
 מפקד לח״י בירושלים. ״שם לא היה בכוונתנו להרוג, ואף הנחנו כי הכפריים ייכנעו ללא קרב.
 לקחנו אתנו מטעני חומר־נפץ, שניתנו בידי הלוחמים שלא נמצא נשק בשבילם. פקדנו על
 אנשינו לפוצץ כל בית - אם אי־אפשר להשתלט עליו בצורה אחרת״. וכך נגרמו אבדות לא
 מעטות למגיני הכפר. ״אלה שנכנעו - הצילו את חייהם. אך היו שהתחכמו והגבירו את מטהי
 האש. לא היתה לנו ברירה אחרת אלא לפוצץ את הבתים על היושבים שם. היתה זו מלהמה

 שלא רצינו בה. הערבים הם־הם שכפו אותה עלינו!״.

 בשש בבוקר הגיע כוח לח״י אל מרכז הכפר והשתלט עליו. נדמה היה שהמשימה של לח״י
 בוצעה. קרוב לשבע בבוקר הגיע למקום גם בן־ציון כהן(גיורא), מפקד כוה האצ״ל, שהיה
 פצוע בברכו. ואז התברר כי ההתנגדות בדיר־יסין לא שככה. מספר פצועי האצ״ל הלך ורב,
 כשהם חשופים לשמש הקופחת ופינויים משתהה מחוסר אפשרות חילוץ בלי סכנת פגיעה
 מהאש הערבית הבלתי־פוסקת. בין המפקדים היו שסברו כי יש להפסיק את ההתקפה נוכח

 מספר הנפגעים הגדול והמחסור ההמור בנשק ובתחמושת.
 תוך כדי ניתוח המצב בין מפקדי הכוחות הגיע p ובשורה בפיו: נתגלה מחסן־נשק - 20

 אקדחים, 18 רובים גרמניים ותחמושת רבה. הרוחות התעודדו.
 דקות אחדות לפני 6 בבוקר רשם קצין מפקדת המחוז ביומן־המבצעים: ״דיר־יסין נכבש
 על־ידי הפורשים... לח״י, מכיוון גבעת־שאול, הצליח בפעולתו. אצ״ל נתקל בקשיים. מודיעים

 על התנגדות ניכרת. הרוגים ופצועים מבין התוקפים״.9
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 מפה 7: מבצע ״אחדות לוחמת״ - ההתקפה על דיר־יסין

 ״כוח ג״ נבשל; ״בודו א״ נתקל בקשיים
 כוח ג׳ - זה הכינוי שניתן ליהידתו של יהודה טרייכיטש(מנשה), שעליה הוטל לכבוש את
 המשלט על הרכס שמדרום לדיר־יסין. יהידה זו ההלה את דרכה ברגל שמאל, שכן כבר
 בראשית ההתקפה נפתחה עליה אש רצופה. אפרים יעקובי נהרג מיד ושנים אחרים מכוח זה
 נפצעו קשה. הכוח נאלץ להעצר, ולאהר שעה קלה של הילופי־יריות אזלה התחמושת. מנשה,
 מפקד הכוח הקטן, שחשש כי גם אנשי יחידתו האחרים ייפגעו, החליט לסגת ולהצטרף אל
 הלוחמים האחרים במרכז הכפר. החלטה זו גרמה לכך שעמדה אסטרטגית זו נותרה בידי
 הערבים ואיפשרה להם שליטה על הדרך המובילה מדיר־יסין לשכונת בית־הכרם, שדרכה

 צריכים היו לפנות את הנפגעים.
 מרדכי גיחון, קצין־מודיעין של ה״הגנה״, הגיע עם מק״ב ״שפנדאו״ אל העמדה שעל רכס
 השארפה שמדרום לדיר־יסין. הוא דיווה: ״הערבים שפגעו באנשי האצ״ל הסתלקו. ראינו
 ערבים בורחים מדיר־יסין, והתרשמנו שמדרום מתארגן כוח לתגבר את הכפר המותקף. ירינו
 על הדרך צרורות ממקלע־השפנדאו. פגענו בערבים שברחו מדיר־יסין וחסמנו להם את הדרך.
 מנענו את התקדמות התגבורת״. גיהון מודה כי ״יתכן שפגענו גם באנשי־אצ״ל שנכנסו לשטח־

 האש שלנו. ב־8.30 בבוקר הזמו לגבעת־שאול״.

 שיטת לחימתם של לוחמי האצ״ל היתה שונה מזו של אנשי לח״י, שכן בראשית ההתקפה
 לא השתמשו אנשי האצ״ל בחומר־הנפץ, אלא כדי לפוצץ חלק מן הבתים הקדמיים, לפינוי
 שטחי־אש. לוחמי האצ״ל התקדמו לאיטם במעלה הגדרות והטרסות, תחת אש בלתי־פוסקת.
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 שני לוחמים פרצו גדר של אחת החצרות. בבת־אחת הפכה החצר לגיהינום־של־אש. ירו אליהם
 מכל עבר: מן הגג, מן ההלמות, מן הדלתות ומאחורי הבית.

 ההתקדמות אך החלה - וכבר נפצעו שנים מאנשי האצ״ל, שנותרו שרועים על הקרקע.
 הערבים ירו ללא־הרף, ובמתים האיר היום. לוחמי האצ״ל היו חשופים, מטרה נוחה לאש
 צלפים. הפצועים התרבו. מכל בית הומטרה אש־תופת. הלוחמים מצאו עצמם לכודים

 במלכודת. לא ציפו להתנגדות כה נמרצת. התחמושת כמעט ואזלה - והקרב אך בראשיתו.
 גם לאנשי האצ״ל לא היה נסיון קרבי בשטח בנוי ובכיבוש ישוב. הלוהמים התקדמו אט־
 אט, מתפרשים במרחב. כך נוצרו קבוצות בנות שנים־שלושה לוהמים. כל קבוצה כזו פעלה על

 פי שיקוליה המיידיים, כשהם מתקדמים בין הבתים, בשבילים צרים.
 בשעה 05.00 נפצע מיכאל חריף (מאיר), סגנו של מפקד הכוח, שנפצע אהר־כך, לאחר
 שחיסל שלושה ערבים שירו מאחד הגגות. סיפר מפקד הכוח, גיורא: ״איש כנופיות חבוש
 כובע־גרב כיוון אלי את נשקו, אך הספקתי להתכופף - משום כך לא פגע בראשי אלא בברכי.

 חברי מלח״י, ג׳ימי(רחמים אלבלק), ירה בו והרגו״. ג׳ימי הצליח לפגוע מיד גם בערבי אחר.
 זה המקום להעיר כי בשש בבוקר, משהגיעו למרכז הכפר, המשיכו אנשי לח״י לפעול,
 בקבוצות של שנים־שלושה איש - תוך שהם מתערבבים בין קבוצות האצ״ל, כאשר כל בעל־

 יזמה מפעיל לוחמים בלי להתייהס להשתייכות הארגונית.
 ב־09.00 הגיע רץ מדיר־יסין למפקדת האצ״ל בשכונת בית־וגן, כדי למסור למרדכי קופמן
 (רענן), מפקד האצ״ל, דיווח על המצב. הפרטים לא היו מרנינים: עד כה לא הצליח כוה
 האצ״ל לכבוש אפילו בית אחד: יש עשרים נפגעים. ב־10.30 הגיע רץ נוסף, להודיע כי המצב

 מחמיר. האבדות עד כה: שלושה הרוגים ו־29 פצועים.
 פיקוד האצ״ל הגיע למסקנה שבלחימה, כפי שהיא מתנהלת, יכולים הערבים להמשיך
 ולהילחם שבועות וחודשים. בהתייעצות החליטו רענן וגל שצריך לשנות את הטקטיקה:
 ״לפוצץ את הבתים בחומר־הנפץ של לח״י. גל יצא עם איש לח״י להביא את חומר־הנפץ. הם

 חזרו עם 15 שקיקים של חומר־נפץ, 25-15 ק״ג האחד״.
 וכך נעשתה הפעולה: לפני שהחלו בפיצוצים הוזהרו תושבי הבתים, בערבית: ״צאו בלי
 נשק, ידים למעלה. אנו עומדים לפוצץ את הבית!״ התשובה הערבית לאזהרה באה בירי רצוף.
 הלוחמים התקדמו בזחילה לעבר הבית, כשתרמילי־הנפץ על גבם - בעוד חבריהם יורים לעבר

 החלונות והדלתות. לאהר פיצוץ הבית - עברו למבנה הסמוך, באותה שיטה.
 אנשי האצ״ל המשיכו להתקדם, כשהם נוקטים בשיטת פיצוץ הבתים, כשחבריהם מחפים
 עליהם באש. אבל אלה היו זקוקים לתחמושת, כדי לחפות על אלה החבלנים. בשעה 10.00
 כמעט ואזלה התחמושת. גם התחמושת שנמצאה בבתי הכפר הלכה והתמעטה. לאושרם של
 הלוחמים נתגלה עוד מחסן־נשק באחד מבתי הכפר, וכך ניתן היה להמשיך בקרב עוד זמן מה.
 נוסף לכדורי־רובה 0.303, המתאימים לנשק שבידי האצ״ל, נמצאה כמות תחמושת גדולה

 המתאימה לרובה הגרמני, שמצוי היה בידי ה״הגנה״.

 אחד־עשר בתים כבר פוצצו. קולות הפיצוץ ומראה הבתים ההרוסים לא הדרו לתודעתם של
 יושבי הבתים האחרים, אלא משהגיעו ״המפוצצים״ אל הבית השנים־עשר. לשמע יריות
 החיפוי יצאו יושביו בידים מורמות - נשים ראשונה, אחריהן ילדים וקשישים, ולבסוף - שני

 צעירים לבושי חקי. כולם הובלו למקום איסוף השבויים.
 עד השעה שתים אהר־הצהרים לא נותרו עוד ערבים בבתי הכפר, לבד מ״בית־המוכתר״,

1  שיושביו המשיכו להמטיר אש לעבר כל דמות בשטח.0
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 חלל, ה״חגנוד׳ ופלמ״ח בקרם דיר־יסין
 מצבם של שמונה פצועים היה קשה והכרח היה להעבירם בדחיפות לבית־חולים. מפקד
 כוח לה״י הורה להשכיב את הפצועים על מיטות שהוצאו מן הבתים - כאשר שבויים נושאים
 אותם, שכן סבור היה שהערבים לא יעזו לפגוע באהיהם. אלא שלא כך נהגו היורים מ״בית־
 המוכתר״. אלה ירו גם על אהיהם ופגעו בשתי נשים מן המלווים. מה עשה יועד? הביא שבויים

 רבים יותר, כך שלא נראו הפצועים שעל המיטות־האלונקות. שיטה זו צלחה למדי.
 את משוריין־הרמקול הפכו לתחנת עזרה־ראשונה, שכן ניתן היה להגיע ממנו ואליו
 מגבעת־שאול. כעבור זמן קצר הגיע למקום אמבולנס משוריין של מגן־דוד־אדום. אלא שכדי

 להגיע לשם צריך היה לזחול מאות מטרים תהת מטר יריות מ״בית־המוכתר״.
 קרוב לשעת־הצהרים הצליחו נמרוד ואנשיו להדביר את כוחות האויב במרבית שטה הכפר

 ולאגף את בית־המוכתר, ממנו המשיכו לירות ולצלוף.

 לפני כן התרחש אירוע משמעותי בדיר־יסין - לא כל כך לגבי הקרב, כמו ליחסים ההדדיים
 בין ה״הגנה״ והפלמ״ח מזה לבין האצ״ל ולח״י מזה. לדברי קצין־המודיעין של לח״י
 בירושלים, שהיה עם הלוחמים בדיר־יסין, הטיל עליו יהושע זטלר לפעול למילוי המחסור
 החמור בתחמושת. לשם כך יצא למחנה־שנלר - מקום מושבה של מפקדת ה״הגנה״ בעיר -

 יחד עם דוד גוטליב(עמיחי) ומשה אידלשטיין(עמוס).
 אנשי הפלמ״ח לא הופתעו מבואם של נציגי לח״י ומבקשתם לסיוע בתחמושת, שכן כבר
 בשעת־בוקר מוקדמת היו מעודכנים במצב הקרב בדיר־יםין. לימים סיפר פרופסור נחום גרוס,
 שהיה אז ביחידת מלווי־השיירות: ״מוקדם בבוקר בא אברי [אלעד] למחנה שנלר. אמר
 שאצ״ל עשו פעולת כיבוש בדיר־יסין. הם שהוקים ועייפים ומבקשים עזרה - למנוע התקפת־
 נגד, וכדי שיוכלו לנוח. דעתנו אז היתה שהכפר מסכן את התחבורה לירושלים, ויש למנוע

 את כיבושו [בידי הערבים] מחדש. היה זה טבעי לסייע לכיבוש הכפר״.
 סיפר עמיחי: ״משרבו פצועים והתחמושת הלכה ואזלה, בעוד שהערבים המשיכו לירות
 ולצלוף מבית־המוכתר, יצאתי לרוממה, שם הכרתי מחלקה של הפלמ״ח. סיפרתי להם על
 הומרת המצב בדיר־יםין, והענין לא זז. ואז הגיעו 14 בחורים מהפלמ״ח לדיר־יסין, והם עשו

 שם עבודה יפה, בהיותם מאומנים היטב ובעזרת הנשק הטוב שהיה להם״.
 מקורות ה״הגנה״ מספרים כי מאיר זורע, מג״ד ״בית־חורון״, היה במטה המחוז כשהגיע
 שליח האצ״ל מגבעת־שאול. ״אם לא תעזרו, אנחנו אבודים״, אמר זה. בשיחת טלפון לקרית־
 ענבים ביקש שאלתיאל שלושה משוריינים, כדי לפנות את הפצועים. בהרצאה, בסמינר אפעל
 (3.2.81), סיפר יוסף טבנקין: ״נאלצתי להורות לכוח לסייע להם, כדי לחלצם״. בחזרו
 ממהנה־שנלר לדיר־יסין פגש איש לח״י שלושה פלמ״חאים - ליאו, זיגי ודרו, שנהגו

 במכוניות משוריינות - שהשתייכו בעבר לאצ״ל. אלה נענו לבקשתו, לסייע בפינוי הפצועים.
 גרסה אחרת, של איש ה״הגנה״: ״קיבלנו פקודה לצאת לדיר־יסין עם מרגמה 2 אינטש.
 הזמנו טקסי־׳נשר׳ ונסענו, ארבעה הבר׳ה, לבנייני הסוכנות. לקחנו מרגמה ולקחנו ירושלמי
 מורה־דרך. על־יד המחצבה חיכה לנו איש מלח״י. הרמקול קרא להפסיק לירות. האיש הצביע
 על בית־המוכתר. היריות השתתקו. ואז הגיע שליח משאלתיאל והורה לנו לחזור לשנלר. האיש

 מלח״י לא התערב״. לדברי איש לח״י, עמוס, נשאר אחד בגבעת־שאול. שלושה חזרו לשנלר.
 בצהרים הגיעו לגבעת־שאול שני משוריינים וטנדר עם 15 לוחמי־פלמ״ח. הביאו 2 מרגמות
 ״2 ושלושה מקלעים. יהודה לפידות (נמרוד): ״אנשי הפלמ״ח נתבקשו להפגיז את בית

 המוכתר. הם הציבו את מרגמת ״2, ירו שני פגזים והפסיקו. לא היה לכך אפקט מיוחד״״.
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 סיפר יעקב וג (יאקי), מ״פ בגדוד הרביעי: ״הייתי באבטחת הכביש בקטע קולוניה-
 ירושלים. ב־06.30 הודיעוני על דיר־יסין ועל מצבם המייאש, שאין ביכולתם להוציא את
 פצועיהם. ביקשו נשק־חיפוי ואנשים הואיל ואין להם בעלי־מקצוע. שאלתי את רשות הממ״ז.
 התשובה היתה: עליך לצאת ולחפות על הוצאת הפצועים בלבד... נפגשתי עם מפקדיהם
 וביקשתי מפה. הם הסבירו כי אין להם קשר אלא על־ידי רצים... ציינו בית מסויים במערב
 הכפר. היו שם 25 איש עם שני מקלעים ורובים, שרותקו על־ידי צלפים... יריתי 3 פגזים לאגף

 הצפוני של הבית. לאחר הפגזים נפסקו היריות.״״
 דו״ח מפקדת ה״הגנה״ בירושלים מוסיף על דברי יאקי: ״בגבעת־שאול נפגשתי עם מפקדי
 האצ״ל ולח״י. הודעתי להם שנוכחותי מיותרת, היות והצלפים הפסיקו לצלוף, וכרגע לא דרוש
 יותר מאשר פיקוד מתאים לארגן את הלוחמים האמיצים ולהשתלט על הכפר כולו... ההוראות
 שקיבלתי: ׳לחפות על הוצאת פצועים או על נסיגה, לא להתערב בשום פעולה קרבית אחרת.

 כמפקד יש לך הרשות לייעץ להם באם הם ישאלו לעצות׳.״״
 בראיון עם אורי מילשטיין סיפר משה ערן, סגנו של יאקי, כי ״התברר שהתוקפים והערבים
 מעורבבים אלה באלה. כדי לחלץ את הנפגעים היה עלינו לחסל את מוקדי האש. יאקי ההליט
 להיכנס לכפר... היתה אש־תופת. הפצועים היו קרוב לאש. ואז בא רץ בשם שאלתיאל ופקד
 עלינו לעזוב מיד את הכפר. לקחנו פצועים אחדים וחזרנו לגבעת־שאול. לבית־המוכתר לא
 הגענו״. מילשטיין מצטט את אחד מאנשי הפלמ״ח שנכנס לדיר־יסין עם חבריו: ״יחד עם

 שישה אנשים עברתי מבית לבית. השלכנו רימונים לתוך הבתים לפני שנכנסנו אליהם״.
 הסיוע החשוב שהשיגו אנשי לח״י במחנה־שנלר התבטא בחילופין של תחמושת: ״אני
 מוכן לעשות עסקה. אתן לכם כדורים תמורת חומר־נפץ״, אמר איש־הפלמ״ח לאנשי לח״י,
 שכן ל״הגנה״ היה מחסור בחומר־נפץ, בעוד ללח״י היה מלאי גדול. אך קצין־המודיעין של
 לח״י, ברזילי, הציע עסקת־חליפין אחרת: 6,000 כדורים התואמים לרובים הצ׳כיים שבידי
 ה״הגנה״ תמורת מחצית הכמות - 3,000 כדורים המתאימים לרובים ולמקלעים של האצ״ל.
 כיוון שמפקד יחידת־הפלמ״ח, יעקב וג(יאקי), לא היה במקום - היסס סגנו להענות להצעה,
 עד שיצליח להתקשר עם יאקי. אך גם וג לא העז להחליט על דעת עצמו, אך את עסקת־

 התחמושת ביצע על דעת עצמו. הוא לא היה מוכן לתת מקלעים או מרגמות.
 ברזילי: ״לאחר משא־ומתן מתמשך קיבלנו מהם שני שקים עם כדורים: לבסוף הציעו את

 עצמם להצטרף אלינו. הם יצאו בשני כלי־רכב ועמם גם מרגמה של 2 אינטש״."

 ״כית־המוכתר״ נכבש; הקרב תם
 מ״בית־המוכתר״ בן שתי הקומות במערב הכפר, שניצב בראש אהת הנקודות הגבוהות
 ביותר ושלט על כל הדרכים והשבילים שהוליכו מדיר־יסין, ניתך ירי בלתי־פוסק. על־פי האש
 המדוייקת, הכבדה והרצופה, נראה כי התבצרה בו כנופית ״מתנדבים״ מאומנים ומנוסים. על
 הבית נערכו התקפות שוב ושוב - אך ללא הצלחה, בשל המחסור באש־מםייעת יעילה. התקפות
 של אנשי לח״י, בפיקודו של עמוס, גם הן לא צלחו - על אף תוספת מקלע של האצ״ל. וכל אותו

 זמן נוספו פצועים לרשימת הנפגעים - עד שנאלצו לוותר לפי שעה על ההכרעה.
 סיפר שמעון מוניטה, איש־ש״י מושתל בלח״י: ״צלף, שחלש על כל הסביבה מ׳בית־
 המוכתר׳, הטריד אותנו. דרור נפגע ברגלו. מפקד־הכיתה עמוס (יוחנן כהן־קינן) נפגע מכדור
 שירה אחד מאנשינו״. נסיון לכבוש את ״בית־המוכתר״ באמצעות חומר־נפץ - נעשה עוד ביום
 שישי, אך נכשל, כיוון שלא אירע פיצוץ, גם לאחר יריות רבות על המטען. בלית־ברירה

 ובאכזבה לא־מוסתרת הוחלט לדחות את מאמץ־הכיבוש הסופי למחרת, ביום השבת.
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יים ר - ריכוז השבו ו ח א ר הכיבוש; מ ח א  עמדח בדיר־יסין ל

 במשך הלילה נמשך הירי בכפר - הן מבית־המוכתר ואליו, והן ממשלטי הערבים שעל
 ההרים הסמוכים. ״הכפר היה בידינו, אבל טרם טיהרנו אותו״, סיפר אחד הלוחמים, מכוח

 לח״י. ״אש צלפים המשיכה לפצפץ מעל לראשינו. המלאכה לא נסתיימה״.
 הוחלט על תורנות בהחזקת הכפר בין כוח לח״י לכוח האצ״ל. הלילה הראשון היה בפיקוח
 האצ״ל. ״כבר היתה שעת לילה מאוחרת. עשרים־וארבע שעות חלפו מאז יצאנו מגבעת־שאול
 לעבר דיר־יסין. סוף־סוף נדמו היריות״, רשם איש לח״י. ״נשלחנו לחטוף שינה ומנוחה קצרה

 בבסיס העורפי. עם בוקר חזרתי לדיר־יסין״.12

 בשבת בבוקר, ראש־חודש ניסן (10.4), הצליחו הצרים על בית־המוכתר להניח מטעני
 חומר־נפץ! אך הבניין לא נהרס, רק נבקע. נראה היה שמרבית מגיניו הצליחו להימלט,
 כשאחרים מהם נשארו על הגג לחפות על הנמלטים. נוכח האש שנחלשה, ובסיוע רתק של
 מקלע ורובים, הצליח אחד מחבלני לח״י להתקרב, להצמיד חומר־נפץ לדלת - שנפרצה. בתוך

 הבית נמצאו ארבע גוויות - אשה ושלושה גברים לבושי חקי, מזויינים כולם.
 כיוון שלא חשבו על כך מלכתחילה, לא היה ברשות הלוחמים דגל עברי להעלות אותו על
 הגג הגבוה, לאות כי הכפר הערבי הראשון באזור ירושלים נכבש. רק ביום ראשון, ב׳ ניסן

 (11.4), עם פתיחת החנויות - נמצא דגל עברי מתאים, ב״כל־בו שווח״.״
 הדגל העברי מעל ״בית־המוכתר״ בישר לכל הכפרים בסביבה - מבית־איקסא וקולוניה

 בצפון ועד מלחה ועין־כרם בדרום - כי חוסלה מובלעת דיר־יסין במערב ירושלים.
 עדיין נשאר הצורך החיוני לחסל את העמדה הערבית שמדרום לכפר. המלאכה בוצעה

 בשעות הצהרים של יום א׳ ניסן(10.4), וגזרת דיר־יסין שקטה - לתמיד.
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 3: דיר־יםין נמסר לה״הגנה״

 נוטשים, שבויים והרוגים
 נוטשים. שבע־מאות מתוך 1,000 הערבים שנמצאו בדיר־יםין בשחר יום כ״ט אדר־ב(9.4),
 הצליחו לברוח ולהגיע לכפרים שמדרום - מלחה, עין־כרם, בית־צפפא ואפילו עד לוואלאג׳ה
 ובתיר הגיעו. הנטישה השתבשה בשל ירי ה״שפנדאו״ שעל רכס השארפה, ומקלעי העמדות
 בבית־הכרם ויפה־נוף. אין ספק כי אש המקלעים הביאה לכך שערבים לא מעטים פחדו לצאת

 מן הבתים ונשארו בכפר. גם רבים מבין הנוטשים נפגעו מן הירי.
 שבויים. לפני הקרב נתעוררה שאלת הנוהג בשבויים. סוכם על מדיניות של הפרדה בין
 אוכלוסיה לוחמת ללא־לוחמת. על־פי מדיניות זו ויתרו המתכננים על האפתעה ושלהו בראש
 הכוחות משוריין עם רמקול - לאזהרת תושבי הכפר, תותמי ברית־הידידות ואוהדיהם,
 להתרחק מכנופיות ה״מתנדבים״ שזה מקרוב הגיעו. גם נקבעו אזורי־ריכוז נפרדים לתושבים
 נכנעים ולמחזיקי־נשק שנפלו בשבי. בהנחיה ללוחמים, בהתכנסות ולפני הקרב, ניתנו הוראות

 מפורשות שלא לפגוע בבלתי־מזויינים ולא באלה שנכנעים.
 אנשי לח׳׳י, שהגיעו למרכז הכפר זמן לא רב לאחר שהחלה ההתקפה, החלוו לאסוף שבויים
 מתוך הבתים. באחד משני הבתים הראשונים גילו קצין יוגוסלבי־בוסני ואף קצין בריטי. בבית
 אחר נמצאו סמל אנגלי ושני ׳מתנדבים׳ עירקיים. מפקד כוח־לח״י גילה אותם בתוך קבוצת
 שבויים. תחילה סרב הקצין הבוםני להזדהות. הוא לא היה מוכן לדבר עם חייל חסר־דרגות.
 יועד לא ויתר והחל לחקור את הקצין היהיר: - ״מי אתה?״ - שאלו. - ״אני קולונל יוגוסלבי״ -
 השיב הבוסני. - ״מה אתה עושה בארץ לא לך?״ - הקשה יועד על ה״קולונל״. - ״באתי לעזור

 לבני דתי״... - ״אין זו מלחמתך!״ - הטיח בו יועד - ״אין לך מה לעשות כאן!״.
 סיפרה יפה דרומי־בדיאן(אביבה), שהיתה עם אנשי לח״י בכפר: ״נכנסנו לבתים עם נשק

 ביד. לקחנו שבויים והולכנו אותם למקום האיסוף״.
 בשעה 09.30 הובאו למחנה־יואב של לח״י, בשכונת שיך־באדר, 40 שבויים. אותה שעה
 לא נמצאו במחנה אלא שני לוחמים ־ אברהם פורצקי(עמיקם) ושרה מלומד־פלאי(אפרת). עד
 להעברתם לעיר־העתיקה הוחזקו השבויים במחסן סגור, כשרק שני הלוחמים שומרים עליהם.
 ״עמיקם דרך את נשקו, כדי שהשבויים לא יעשו שטויות״, סיפרה אפרת. ״השבויים היו
 מבוהלים וממושמעים. הגשנו להם כדי מים ובשר־שימורים קר״. עד שתים אחר־הצהרים
 באותו יום־שישי רוכזו כ־300 ערבים. ״אחר־הצהרים הגיעו למחנה־יואב אריה כרמלי ועוד

 אנשים, העלו אותם על משאית ולקחו אותם לעבר העיר־העתיקה״.
 מוסיף עמיחי: ״אחר־הצהרים ההמירה בעיית השבויים, בעיקר נשים וילדים, שמספרם
 הלך וגדל. היה צורך לספק להם מזון, שהיה בצמצום. לקבל עזרה ממפקדת ה׳הגנה׳ - לא בא
 בחשבון. הגישה שלהם היתה בערך כך: תשברו לעצמכם את הראש... מטה ה׳הגנה׳ לא היה
 מעוניין בשבויים, גם לא ב״מתנדבים״. במצב זה הוחלט שלא להמתין עוד, אלא להעביר אותם
 מה־שיותר־מהר לשטח הערבי. איך מעבירים? לא רצינו לגרש אותם ברגל מן הכפר, שכן היה
 חשש שיחזרו אחרי יום־יומיים, כשאנחנו נסיים את המלאכה ונעזוב את המקום. וכך הוחלט

 לגרש אותם אל מעבר לחזית המזרחית, להעבירם לעיר־העתיקה״.
 משנאספו אחרוני השבויים לנקודות האיסוף, באותו יום שישי אחר־הצהרים - הועלו על
 כלי־רכב והוסעו מזרהה. המשאיות עשו דרכן הלוך וחזור - עד שהעבירו את כל השבויים
 לעבר העיר־העתיקה. כלי־הרכב כוונו לדרך הקצרה: מחנה־יהודה, רהוב יפו, מאה־שערים
 ורחוב הנביאים - עד ל״בווינגראד״, כשהם מלווים על־ידי קצין־משטרה יהודי - שמסר אותם
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 לידי הבריטים, אשר העבירום לעיר־העתיקה דרך שער־שכם. על העברת השבויים - מנקודות־
 האיסוף בדיר־יסין ובמחנה־יואב - אורגנה על־ידי משה ברזילי (יוסף) מלח״י ויואל קמהי
 (עזריאל) מהאצ״ל. ליהודה לפידות, סגן־מפקד כוח האצ״ל, זכור כי ״בתום הקרב הועברו
 כ־120 שבויים בשתי מכוניות־משא לעבר שכונת מוסררה, בקרבת שער־שכם. דרך שער זה

 נכנסו כולם אל הרובע המוסלמי של העיר־העתיקה״.

 שמעון מוניטה (מושתל הש״י) מספר: ״למחרת הקרב סרקתי את הכפר עם מאיר גולן
 (שרון). שמענו בכי של תינוק. בבית מצאנו כשלושים נשים וילדים. העלינו אותם למשאיות.
 היה שם ערבי זקן שלא יכול ללכת. גם אותו העלינו. במשך היום גילינו עוד ערבים מסתתרים.

 במוצאי־שבת כבר לא היה אף ערבי בדיר־יסין. את כולם הסענו לירושלים המזרחית״.
 מוניטה מתעכב על הפן השני, המודאלי, של הסעת השבויים: ״המשאיות עם הערבים,
 שנסעו ברחובות הראשיים, הביאו להרמת המוראל של תושבי ירושלים המדוכדכים. המטרה

 הושגה״. זו גם דעתו של הממ״ז: ״מעבר השבויים עורר התלהבות באוכלוסיה היהודית״.
 אף־על־פי־כן ההלה מפקדת ה״הגנה״ והחוגים שמאחוריה לנצל את העברת השבויים -
 עוד באותו יום! - להשמצת ״הפורשים״ בפרשת דיר־יסין: אולי דוקא משום שיוקרתם של

 אלה החלה לעלות מעלה־מעלה, ברוממה את מצב־רוחם השפוף של תושבי ירושלים.
 מן ההשמצה בנושא זה הושפע דוקא חבר מרכז לח״י, נתן ילין־מור, שביטא זאת בדברים
 שכתב שנים אחדות אחר־כך: ״מורת־רוחי נבעה במידה רבה מן הידיעה שנפוצה, כי תושבי
 הכפר הובלו במשאיות פתוחות בחוצות ירושלים... מישקה (שהתגייס למחתרת בהיותו בן
 שלש־עשרה ונפצע שלוש פעמים), הכחיש באזני בתוקף את הסיפור. מישקה נהג במכונית
 שבה הועברו נשים וילדים מדיר־יסין לשער־מנדלבוים(? !). הוא עשה את הדרך ארבע פעמים,
 הלוך וחזור, דרך רחובות יפו, שטראוס ומאה־שערים. לדברי מישקה לא היו שום התפרצויות,
 גידופים או קללות...״ מוסיף ילין־מור, בנסיון להסביר את ההשמצה: ״יתכן שכל הסיפור צמח
 מן העובדה שאותו יום שבת היה, ותושביה החרדים של שכונת מאה־שערים הרימו קול־צעקה
 על חילול השבת״... והרי היה זה יום שישי! אולי היה זה כאשר הועברו השבויים האחרונים,

 שנתגלו למחרת, בשבת, כדברי מוניטה.13

 פינוי ההרוגים. בשבת, א׳ ניסן (10.4), ב־3.00 אחר־הצהרים, הגיע מרדכי גיחון
 בשליחותו של שאלתיאל לבדוק את הנעשה בכפר, מאחר שנפוצו שמועות על טבח והרוגים
 ערביים רבים. ״אני משער שהוחלט להטיל עלי את המשימה״, הסביר גיחון את שליחותו,
 ״מפני שהיה חשש שהפורשים יתנגדו - ולכן מוטב שהמשימה תוטל על מישהו ניטרלי, נאמן
 ל׳הגנה׳, אך ללא חשבון־מוקדם עם הפורשים ולא עויין להם״. גיחון ראה בכפר הרבה הרוגים.
 הוא יעץ להם ש״לא לזרוק את הגוויות לבורות ומערות, כי זה המקום הראשון שיבדקו״.

 בהמשך סיפר: ״לא ראיתי סימני התעללות ולא ראיתי מעשי רצח״.
 בשבת טילפן קצין־המשטרה היהודי שלמה סופר, אל ראש המודיעין של לח״י, ומסר כי
 מתהלכות שמועות על מעשי־זוועה בדיר־יסין. ״נציג הצלב־האדום מעוניין לבדוק בכפר. אני

 מייעץ לכם לאפשר לו את הדבר, כדי שייווכח כי כל מה שמספרים זה שקר״.
 נציג לח״י הסכים ללא היסוס: ״קיווינו שבעזרת דה־רנייה נפריך את השמועות״. ללח״י לא
 היה לפני כן מגע עם אנשי ארגון הצלב־האדום, ובתמימותם היו משוכנעים שאכן זהו ארגון
 ״ניטרלי״ פחות או יותר, ארגון ללא כוונת זדון. מוסיף יועד, מפקד כוח־לח״י: ״הרשיתי לדה־

 רנייה להסתובב בכפר עם ברזילי ולבדוק את הגופות״.
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 בבוקר יום ראשון, ב׳ ניסן(11.4), הגיע לדיר־יסין נציג הצלב־האדום דה־רנייה - מלווה
 על־ידי קצין המשטרה שלמה סופר וד״ר אלפרד אנגל. ״אפשרתי להם ללכת לאן שרצו, בלי
 לכוון כלל את צעדיהם״ - סיפר משה ברזילי. ״הם נכנסו לכל בית שביקשו, בהסבירם כי
 מטרתם לבדוק אם ההרוגים מצאו את מותם בקרב, או שהיה זה טבח מכוון״. לאחר שסיימו את

 הבדיקה, אמר דה־רנייה: ״רואים כי אחדים נהרגו מפיצוץ הבתים, ואחרים נפגעו מכדורים״.
 בטרם עזב הביע דה־רנייה את דעתו כי מצב הגוויות המונחות בשמש הקופחת עלול להביא

 למגפה. הוא הציע לקבור אותן במהירות, לאחר שיכוסו בסיד, או לשרוף אותן.
 בעקבות ביקור המשלחת הרפואית הגיעו למקום גם עתונאים - מקומיים ועתונאי־חוץ
 שאינם בני־ברית. מן הדיווחים המיידיים שלהם מתקבלת תמונה דומה לזו שהביעו אנשי

 המשלחת הרפואית בשעת ביקורם: אין כל סימני התעללות.
 שני נציגים, ד״ר צ׳ אביגדורי וד״ר א׳ דרויאנוב, הגיעו לדיר־יסין מטעם ההסתדרות הרפואית
- על־פי בקשת הסוכנות - ביום שני, ג׳ ניסן(12.4), וקבעה כי ״חרף מציאת בתים שדודים, כל

 הגופות היו בתלבושות שלהן, האברים היו שלמים ולא נראו בהן סימני התעללות״.
 סיפר יהודה לפידות (נמרוד): ״אביגדורי ודרויאן באו ואמרו שנשלחו על־ידי הסוכנות,
 לדווח על טבח והתעללות - אבל ידווחו רק אמת. ביקשו לבקר בכל מקום בכפר בלא פיקוה.
 אישרתי להם. הם ספרו תשעים הרוגים״. מפקד כוח לח״י ליווה את הדוקטורים היהודים בעת
 ביקורם בדיר־יסין. ״המציאו לנו דו״ח בכתב״ - ביקש יועד, לאחר ששמע את הוות־דעתם.

 ״היכנס אלי באחד הימים״, אמר ד״ר אביגדורי ליועד. ״ואתן לך תעודה חתומה על־ידי״.
 שבוע לאהר הביקור הגיע יועד אל ד״ר אביגדורי: ״התעודה תהיה מוכנה מחרתיים״, אמר

 הדוקטור. אך התעודה לא היתה מוכנה ביום ה״מחרתיים״, גם לא בימים הבאים.
 יום אחד נתקל יועד בדוקטור אביגדורי. איש ההסתדרות הרפואית, נבוך ועצבני, ביקש את
 יועד להניח לו. יועד לא ויתר: ״אתה הבטחת לי!״ - הטיח בו. הדוקטור ביקש את יועד לוותר
 על התעודה המובטחת: ״מפעילים עלי לחץ כבד...״ - הודה אביגדורי. אך יועד לא הרפה:

 ״מי הוא זה ? מי לוחץ עליך, אדוני הרופא 1״
 ״אינני יכול לומר לך...״ - התמיד הדוקטור בהתחמקותו.

 לא היה טעם להוסיף וללחוץ על יושב־ראש ההסתדרות הרפואית, שידוע היה כי הוא לוקה
 בלבו. והתעודה המובטחת לא ניתנה.

 שלא כרבים מאנשי הצלב־האדום, שסייעו לנזקקים בלב שלם - נהג ראש המשלחת, ז׳ק
 דה־רנייה. ״לא אנחנו בלבד ראינו בדה־רנייה איש קשה. הרוזן ברנדוט, ממנהיגי הצלב־
 האדום, לא הצליח אתו יותר משהצלחנו אנחנו״, אומר דב יוסף, המוסיף כי ״לא עברו ימים

 רבים עד שהתחיל הצלב־האדום להראות תאבון ומגמות פוליטיות מעבר לכתב־המינוי שלו״.
 הנסיון להקים ״בתי־ג׳נבה״, אזורי בטחון ללא־לוחמים, עורר בקרב היהודים חשד כי נציגי
p באו במגע עם הבריטים, הושפעו מהם להלוטין, ושרתו את א  הצלב־האדום, שבהגיעם ל
 האינטרסים שלהם. חוסר־ההרמוניה הביא את דה־רנייה להוציא את הנהלת הצלב־האדום

 מירושלים ולמסור את ארמון־הנציב, בערמה, לידי משקיפי האו״ם.14

 תקרית כהעכרת הכפר
 הסכמה על העברת הכפר. מיד לאחר כיבוש הכפר - חוץ מ״בית־המוכתר״, ביום שישי
 כ״ט אדר־ב תש״ח (9.4) אחר־הצהרים - הגיע לדיר־יסין שליח והודיע ששאלתיאל ושיף
 נמצאים בגבעת־שאול ומבקשים לדבר עם מפקד האצ״ל. רענן יצא לגבעת־שאול, נפגש עם
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 שאלתיאל וסגנו ומסר דו״ח על מהלך הקרב - תוך שהוא מדגיש כי ההתנגדות האחרונה בבית־
 המוכתר עומדת לפני הכרעה. רענן הציע למפקדי ה״הגנה״ לקבל את המקום. וכך אמר: ״אנו

 סיימנו את המשימה שלנו. אתם יכולים לקבל את הכפר״.
 על־פי הוראתו של שאלתיאל קבע הקמב״ץ ציון אלדד את הכוח הדרוש להחזקת הכפר:
 פלוגה של 100 איש לפחות. הממ״ז החליט לשלוח לדיר־יסין את פלוגת ״יהונתן״, בה צעירים

 רבים. כאן התערב אלדד, שהסביר כי בבתי הכפר נמצאים הרוגים רבים.
 ״ובכן״, פסק הממ״ז, בפנותו אל רענן, ״קברו את ההרוגים - ואחר־כך אשלח את אנשינו״.
 שאלתיאל ביקש ממפקד האצ״ל שאנשיו יהזיקו בכפר 48 שעות נוספות. ״אני מזהיר אתכם,
 שאם תנטשו את הכפר לפני־כן, אנשי ה׳הגנה׳ לא ייכנסו לכפר״... מפקד ה״הגנה״ סרב
 להסביר את איומו. לבסוף הוסכם כי ביום ראשון בבוקר, ב׳ ניסן תש״ח (11.4), יפנו כוחות

 האצ״ל ולח״י את המקום וימסרוהו לכוח ה״הגנה״.15

 אנשי לח״י מפנים את כוחותיהם מדיר־יסין. כדי לוודא את ההסכמה עם שאלתיאל,
 ניגשו רענן ויועד אל מפקדת ה״הגנה״ בפנסיון ״ביקלס״ בבית־הכרם, כדי לתאם את חילופי
 הכוחות. אך האווירה שנתקלו בה היתה שונה בתכלית מהאווירה ששררה במפגש בגבעת־

 שאול ביום השישי אחר־הצהרים. הם נתקבלו בגסות וביחס עויין.
 במטה ה״הגנה״ לא ידעו להשיב למפקדי האצ״ל ולח״י באיזו שעה יגיעו לכפר, ואלה חזרו
 אל אנשיהם בלי תאום ובלי לוח־זמנים. בשעת לילה מאוחרת במוצאי־שבת הגיע לדיר־יסין
 כוח של ה״הגנה״ - ״משטרה־צבאית״. לא כדי לקבל את המקום, אלא להטיל מצור על
 הכניסות והיציאות. מפקד כוח ״המשטרה הצבאית״ הודיע במפורש כי אנשיו נצטוו למנוע את
 היציאה מדיר־יסין בטרם יקברו ״הפורשים״ את ההרוגים הערבים. אלה אף איימו כי יפתחו

 באש על כל מי שינסה לצאת מדיר־יםין...
 אותו יום הוחזק הכפר בידי כוח־לח״י. ״אם יש להם אנשים להטלת מצור על הכפר ולעכב
 אותנו״, הגיב יועד - בהגיון יותר מאשר בכעס - ״ודאי יש להם גם די כוחות להחזיק את הכפר

 ולהגן עליו. אם כן - אנחנו יכולים לצאת מכאן בלי נקיפת־מצפון״.
 עם עלות השחר, כאשר עמד כוח־לת״י לצאת את הכפר, מצאו האנשים את כל השבילים
 המוליכים מן הכפר הסומים על־ידי משמרות של ה״הגנה״. אלה אף לא נמנעו מלמקש את
 דרך־היציאה הראשית. מוקש התפוצץ לפני מכונית של כוה־לה״י - אך בדרך נס לא נפגע איש.
 נוכח נחישותם של אנשי לח״י לא העזו השוטרים־הצבאיים להפעיל כוח. בכפר לא נותרו אלא

 מספר מצומצם של אנשי האצ״ל ולח״י, ובראשם מפקדי הכוחות.6'

 פלוגת ״יהונתן״ מגיעה. בשעת בוקר של יום שני, ג׳ ניסן (12.4), הגיעו ארבעים איש
 מפלוגת ״יהונתן״ - מצויירים במקלעים וברובים צ׳כיים. קומץ של לוחמי האצ״ל ולח״י עדיין
 היו שם. המ״פ ערך את אנשיו במסדר, וה״פוליטרוק״ שלמה דינור נשא נאום ״פטריוטי״ בפני
 הצעירים: ״באנו לקבל לידינו כפר ערבי שהפורשים המנוולים, שודדי האצ״ל ולח״י, חיללו
 אותו במעשיהם הברבריים: רצחו ואנסו וטינפו אותו. באנו לטהר אותו מהבושה והחרפה
 שהטילו על הישוב היהודי. השודדים גילו את פרצופם האמיתי. במשך עשרים־וארבע שעות
 עסקו ברצח חפים־מפשע ובשוד רכושם. הם הוכיחו שאינם לוחמים אלא כנופית־מרצחים!״...
 דברי־השטנה הסעירו את רוחם של אנשי האצ״ל ולח״י שנכחו באותו מעמד. חמת אחד
 ממפקדי־המשנה של האצ״ל סערה ביותר. שייקה היה יליד חברון. בן שש בלבד היה כאשר
 ערביי חברון טבחו את בני משפחתו בפוגרום תרפ״ט. הוא פרפר אז בין החיים והמוות. הפורע



 104 ימי נחשון

 הערבי שרצה לשחוט את שייקה לא העמיק לנעוץ את המאכלת. שייקה הבריא והיה ללוחם
 יהודי; אך את הצלקת שעל צווארו ובנפשו, לא ניתן היה למהוק.

 למשמע הדברים קפץ שייקה אל הקבוצה־במסדר, חטף מגל״ד מאחד המפקדים, עלה על
 קפל־קרקע וכיוון את המקלע אל ה״פוליטרוק״, תוך צעקה מהרידה: ״טינופות!״, צרח
 עליהם. ״לכו מכאן! הסתלקו מיד, שלא אראה אתכם! אם לא - אני יורה בכם! שמעתם י אני
 יורה! אני אהרוג את כולכם, כמו כלבים מלוכלכים! מנוולים!״. ובהפנותו את דבריו אל
 ״הפוליטרוק״, כשהוא ממשיך לכוון את המקלע הדרוך לעברו, צעק: ״שקרן מזוהם! פרצוף

 צבוע! הסתלק מכאן מיד - או שאני מהסל אותך כאן במקום!״
 קצין־התרבות החוויר ורעד מפחד. מי שהכיר את שייקה ידע כי הוא מסוגל לבצע את מה

 שהוא אומר. ״עמדתי על־יד רענן״, סיפר יועד. ״היה נבוך ולא ידע מה לעשות״.
 שייקה לא הפסיק לצעוק: ״אתם, המפקדים של האצ״ל ולח״י, למה אתם שותקים?! אתם
 מרשים להם לומר שקרים נבזיים - ואינכם מגיבים! אתם לא שווים יותר מהם! הרגו אותם! -

 אחרת אני אעשה זאת!״. אף ששייקה היה איש האצ״ל, לא העז רענן לגשת אל שייקה.
 או־אז התנער יועד איש־לח״י ובקפיצה מהירה נעמד לפני ״הפוליטרוק״, כשהוא חוצץ

 בגופו בין שייקה הנסער למשטין ה״הגנה״.
 שייקה, כאילו לא נרגע, צעק לעבר יועד: ״אם לא תסתלק מנגד עיני - אהרוג גם אותך! יש

 לי מספיק כדורים בשביל כולכם!״.
 בשקט־בשקט ניגש יועד אל שייקה ולקח מידיו את המקלע. שייקה לא התנגד. יועד החזיר
 את המקלע והטיח בקצין־התרבות: ״הנה הנשק שלך... סתום את פיך המלוכלך! לא אהרוג

 אותך. אך אני אשבור את עצמותיך אם לא תבקש סליחה משייקה!״
 קצין־התרבות מלמל דברי־התנצלות ומיהר להסתלק מן השטח. גם חבורת האצ״ל ולח״י

 הלכה לדרכה. דיר־יסין היתה עכשיו בשלטון ה״הגנה״.17

 סיכום הקרב
 מספר הנפגעים היהודים בהתקפה על הכפר דיר־יסין מסתכם בכ־50 לוחמים - חמישה
 הרוגים ו־44 פצועים. ראשון החללים, יוסף יגן (אלדד) מלח״י, נפגע בראשית הקרב, ליד
 משורייךהרמקול: אפרים יעקובי, איש האצ״ל, נפצע פצעי־מוות בהיותו בכוח־ג׳, שניסה
 להשתלט על הרכס הדרומי: גרשון מנוה, מהאצ״ל, היה הקרבן השלישי: עמוס ברנס מת
 מפצעיו ארבעה ימים אחרי הקרב, בד׳ ניסן: הקרבן החמישי של ההתקפה היה יהודה סגל

 (יפתח), שמת מפצעיו לאחר ימים אחדים - שניהם מהאצ״ל.
 זמן רב סרב משרד־הבטחון להכיר בנפגעי קרב דיר־יסין כבנפגעי־מלחמת־העצמאות.
 העניין הגיע עד לבית־הדין המחוזי, אשר פסק בהחלטיות כי דין אהד לנפגעי קרב דיר־יםין

 ולשאר נפגעי מלחמת־העצמאות ומלחמות ישראל בכלל.

 כמה ערבים נהרגו בדיר־יסין? המספר המקובל והידוע־ביותר: 254 הרוגים, בדיוק נמרץ.
 ״היסטוריונים זהירים״ יותר מפחיתים 4 או 14 או 54 מן המספר הזה, כדי לא להיות מדוייקים
 מדי... ״תולדות מלחמת הקוממיות״, ספר ההיסטוריה הרשמי של מלחמת העצמאות, קובע כי
 ״תוך מהלך כיבוש הכפר [דיר־יסין] נהרגו כמאתים מאנשיו, כולל נשים וילדים״... ״ספר
 תולדות ההגנה״, גם הוא ספר־היסטוריה־מטעם, רצה להישאר בתחום המספר־המדוייק, תוך
 הפחתת־מה מן המספר המקובל - ועורכו אך הפך את סדר הספרות: ״מספרם הכללי של

 החללים - אנשים, נשים וטף - הגיע ל־245 נפש״...
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 ״המספר ההיסטורי״ - מאתים־חמישים־וארבעה (254) - נקבע במוצאי־שבת, א׳ ניסן
 (10.4), במסיבת עתונאים שכינס מפקד האצ״ל בירושלים, מרדכי קופמן(רענן). הוא נשאל,
 בין היתר, על מספר ההרוגים הערבים. רענן לא רצה להראות חסר־מידע או הססן. תשובתו
 היתה, כאילו, החלטית: ״עד עכשיו ספרו מאתים־חמישים־וארבעה הרוגים ערביים״... דברים
 אלה נאמרו כאשר חלק לא־ קטן מן ההרוגים היה מונח עדיין תחת ההריסות של הבתים
 שפוצצו תוך כדי סערת־הקרב. כעבור שנים הבהיר רענן את פרשת מספר־ההרוגים שנקב
 באותו מוצאי־שבת: ״ביום ההוא לא ידעתי, ולא יכולתי לדעת, כמה ערבים נהרגו. אף אחד לא
 ספר עד אז את הגוויות [היה זה יום השבת, ואת נושא פינוי ההרוגים דחו ליום ראשון]. אנשים
 העריכו שנהרגו מאה או מאה־וחמישים איש. אני אמרתי לעתונאים שנהרגו מאתים־חמישים־
 וארבעה, כדי שיתפרסם מספר גדול, וכדי שהערבים ייבהלו - לא רק בסביבות ירושלים, אלא
^ והמטרה הזאת הושגה. כך השתרש המספר הזה בתודעה הציבורית. עתונאים, א  בכל ה
 פובליציסטים, חוקרים והיסטוריונים - התייחסו אליו כאל נתון מדוייק. אף אחד לא טרח
 לבדוק מה היה המספר האמיתי״. הגדיל לעשות מפקד הש״י בירושלים, יצחק לוי(לויצה),
 שבמחקרו המקיף על ירושלים במלחמת העצמאות נקב במשפט האבסורדי: ״בשעת הפעולה
 ולאחריה נהרגו כ־254 איש, ביניהם נשים וילדים לרוב״. אם המספר מדוייק - אין להשתמש
 בכ״ף־ההשערה: ואם אין המספר מדוייק, לדעתו(כראש הש״י בירושלים!) - היה עליו לעגל

 את המספר...
 ד״ר אלפרד אנגל, שבא לדיר־יסין ביום ראשון ב׳ ניסן(11.4), סיפר: ״בבתים היו הרוגים,

 בסך־הכל כמאה גברים, נשים וילדים. זה היה נורא״.
 שמעון מוניטה: ״אף אחד לא ספר גוויות, גם לא אלה שקברו אותן, וכולם הגזימו במספרן.
 לכולם היה נוח המספר הגבוה. ׳הפורשים׳ רצו להתפאר ולהפחיד את הערבים: ה׳הגנה׳
 והסוכנות היו מעוניינות להשמיץ את ׳הפורשים׳: הערבים היו מעוניינים להשמיץ את
 היהודים: הבריטים היו מעוניינים להשמיץ את ׳הטרוריסטים היהודים׳. כולם נאחזו במספר
 שהמציא רענן. אנחנו [לח״י] העלינו על המשאית שלושים גוויות - זה היה הריכוז העיקרי:
 והיו עוד כשלושים גוויות: בסך־הכל שישים בערך. על כך דיווחתי למפעיל שלי בש״י, והוא

 העביר את הדו״ח שלי לראשי הש״י״.
 משה אידלשטיין(עמוס), איש־מודיעין של לח״י: ״דיברו אז על 61 הרוגים״.

 יונה פייטלסון, איש הש״י, היה בדיר־יסין בגמר הקרב, לאחר כיבוש בית־המוכתר. הוא
 דיווח על שמונים הרוגים.

 (אלדד)
 חבריו בחטיכה־הלוחמת לקרב־האחווה של האצ״ל
 ולח׳׳י על דיד־יסק שבמערב ירושלים. אלדד נפל
 בראשית ההתקפה, בבוקר כ״ט אדר־א תש״ח
 (9.4.48). הועבר למנוחת־עולמים בבית־העלמין
 הצבאי בהר־הרצל בירושלים. על שמו נקרא הבסיס
 הלא־מחתרתי הראשון של לח״י כירושלים, ״מחנה
 אלדד׳׳ - שהוקם בליפתא שבמערב העיר, שכונה
 ששוחררה על־ידי לוחמי חדות ישראל ושימשה
 בהמשך במשכנה של ״המחלקה הדתית״ עד לפרוק
 הכפוי של לח״י־ירושלים, בעקבות ההתנקשות

 בברנדוט בשלהי תש״ח.

 יוסף יגן
 חיים תקיה יגן, שעלו ארצה בשנת תרפ״ב
 מתורכיה, הנצו את בן־פורת־יוסף שלהם לאווירה
 של עיר הקודש בט׳׳ו בשבט של שנת תרצ׳׳א
 (2.2.31). בן חמש־עשדה היה כאשר הצטרף
 למחתרת, לשורות לוחמי חרות ישראל, כדי להילחם
 בשלטון הזר: וכשנה וחצי היה פעיל בשורות
 הלוחמים. אלדד, כך כינויו בלח״י, ״שש אלי קרב
 מתוך אמונה עמוקה והכרת המלחמה באויב״, כפי
 שמספרים בני משפחתו וחבריו. נפצע בהתקפה
 הנועזת של לח״י על מפקדת הכנופיות בבית־טאנוס
 שליד העיר העתיקה: אך משהחלים, יצא אלדד עם
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 מקורות ערביים - ביניהם תושב הכפר דיר־יםין לשעבר - נוקבים במספרים שבין תשעים
 למאה־ועשרה ערבים הרוגים. חוקרים מהאוניברסיטה הערבית בביר־זית לא יכלו להסכים

 למספר עגול, מוערך, והעמידו את מספר הרוגי דיר־יסין על 107.
 סיפר יהושע אריאלי, מ״פ ״יהונתן״, שנצטווה על־ידי שאלתיאל לסלק את הגוויות:
 ״סרקתי את הכפר מבית לבית. היו שלושה או ארבעה ריכוזים של הרוגים. רוב ההרוגים היו
 בכניסה לכפר ובשליש הראשון. בשליש השני היו מעט גוויות. ובאחרון לא היו. כנראה הספיקו
 לברוח משם. משני בתים היה קשה לפנות את הגוויות. קיבלנו אישור לפוצץ את הבתים עם
 הגוויות. בבוקר ביצענו את זה. בקבר־אחים טמנו כשבעים גוויות ופוצצנו שני ריכוזים,

 כעשרים גוויות בכל אחד. בסך־הכל - כמאה־ועשרה הרוגים״.
 מתוך כל המקורות הללו ניתן לקבוע שהמספר הכולל של ההרוגים הערבים בדיר־יסין -

 מירי, מרימונים ומפיצוצי הבתים אינו עולה על מאה־ועשרה איש.18

 ב. הדהודי ״דיר־יםין״

 1 : הסתה, התנצלות, איום

 הסברה נגד השמצה
 ביום ב׳ ניסן(11.4) רשם העתונאי יונה כהן את הדברים הבאים: ״בשני הימים האחרונים
 נקראנו למספר פגישות עתונאים בנושא אחד: כיבוש הכפר הערבי דיר־יסין על־ידי לוחמי
 האצ״ל ולח״י. בשעות הראשונות לאחר שהגיעתנו הידיעה שהכפר בידינו - צהלנו ועלזנו״.
 העתונאי פרסם את תוכן הכרוז שהוציאו מפקדי האצ״ל ולח״י ביום שישי לפני כניסת השבת.
 בכרוז, שנמסר לעתונאים לאחר צאת השבת על־ידי מפקד האצ״ל המקומי, יש מספר אי־

 דיוקים, הנובעים מן המידע הלא־בדוק של אותה שעה:
 ״פלוגות לוחמות של האצ״ל ולח״י התקיפו וכבשו הבוקר את הכפר הערבי דיר־יםין
 שבמערב ירושלים. בדיר־יסין התרכזה כנופיה חזקה, שהטרידה בצליפה את השכונות העבריות
 במערב העיר. לפי הידיעות שנתקבלו הגיעה תגבורת מיוחדת של היילים עירקיים וסוריים,

 שמתפקידם היה לכבוש את השכונות הנ״ל.
 ״בשעה 2 בלילה יצאו חיילינו בארבעה ראשים לעבר דיר־יסין. אות־ההתקפה ניתן בשעה
 4.30 לפנות בוקר. למרות האש הכבדה שניתכה על חיילינו מצד האויב שנמצא בעמדות
 מבוצרות, התקדמו יחידותינו וכבשו בסערה את רוב עמדות האויב. לאחר שפונו הנשים
 והילדים פוצצו הביצורים ועשרות אנשי האויב נקברו מתחת למפולות. בשעת ההתקפה ניתנה
 הודעה ברמקול שעל הנשים והילדים לעזוב מיד את המקום ולמצוא מקלט במדרונות ההר. רוב

 הנשים והילדים צייתו לפקודה והצילו את נפשם.
 ״שתי מכוניות משוריינות שלנו, שהתקדמו לתוך הכפר, נתקלו בתעלה בעומק של מטר
 וחצי ונעצרו בדרכן. יחידת חפרים הצליחה אחרי עבודה מאומצת של למעלה משעה לסתום
 את התעלה, למרות האש הבלתי־פוסקת של האויב. בקרב פנים־אל־פנים כבשו חיילינו בית־
 אחרי־בית והצליחו להשתלט על הכפר. שרידי הכנופיות שברחו בבהלה התבצרו בבית הנמצא
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 במרחק מהכפר עצמו, בדרך לקסטל. בינתיים הגיעה כנופיה ערבית מעין־כרם, תפסה עמדה
 על רכס הר הנמצא מול יפה־נוף ופתחה באש ממכונות־יריה כבדות.

 ״בשעה ששורות אלו נכתבות, הצטרפו אל לוחמינו שתי כיתות של הפלמ״ה על ציודן.
 ״בכל שעות הקרב קדים קשר סדיר בין הבסיס ליחידות בחזית. נשלחת תגבורת.

 ״אבדותינו עד כה מסתכמות בשני הרוגים, שלושה פצועים קשה ומספר פצועים קל. אבדות
 האויב מגיעות לפי אומדנה זהירה לעשרות הרוגים. שבויי־מלחמה נלקחו על־ידי חיילינו

 והובאו לבסיס. משוריין של מגן־דוד־אדום הוציא את הפצועים״.
 גם מפקדי לח״י כינסו מסיבת־עתונאים. כמו מפקדי האצ״ל, חזרו וסיפרו שמפקדת
 ה״הגנה״ במחוז ירושלים ידעה על הפעולה. הם גינו את ההסתייגות של מפקד ה״הגנה״, שכן
 בינתים התעורר מטה המחוז של ה״הגנה״ וכינס גם הוא מסיבת־עתונאים בשעות הערב
 המאוחרות של מוצאי־השבת, כדי להביע הסתייגות מן הפעולה. מפקד ה״הגנה״ דיבר על
 ״גישה אכזרית של אנשי האצ״ל״ כלפי הערבים בכפר... הוא הכחיש את דברי המפקד

 מהאצ״ל, כי ה״הגנה״ ידעה מראש על הפעולה, וכאילו גם הוצעה להם עזרה...
 ״למחרת הגיעה לידי חוברת בת 8 עמודים״, מספר העתונאי. ״הכותרת: ׳לקח פעולות
 הפורשים בדיר־יםיך, המופנית אל חילות ה״הגנה״ מאגף המבצעים, קצין המודיעין״. חוברת
 ה״הגנה״ התימרה להיות לא־פולמוסית, ו״במקום לנתח את פעולת שני ארגוני הפורשים
 שבוצעה בדיר־יסין״, הביאה ״קטעים מתוך שלושה דו״חות״: 1) דו״ח סודי בהחלט של
 ״קצין־מודיעין אברהם״, הוא מאיר פילבסקי־פעיל: 2) דו״ה קצין־מודיעין גדודי, הוא מרדכי

 גיחון:3) דו״ח מ״פ ד׳ של גדוד הפלמ״ח הרביעי, הוא יעקב וג.
 אחד ממחברי הדו״חות, ״אברהם״, נשאר הפעיל ביותר במסכת ההשמצות והכזבים של
 החוגים הרשמיים, שהחלה למחרת כיבוש דיר־יסין. כבר בדו״ח זה טען אברהם כי מפקדם של
 אנשי לח״י כאילו הזמין אותו לבקר בדיר־יסין עוד ביום הראשון להתקפה. בהמשך הדו״ח
 העלה מאיר פעיל תאור קניבלי של נהנתן מעצם ההשמצה: ״כל איש מהפורשים התהלך בכפר
 מלוכלך בדם, גאה על הנפשות שהרג. ניכר בהם חוסר חינוך ואינטליגנציה של החייל שלנו״.״
 סיפורו של ״אברהם״, מאיר פעיל, הלך והתנפח משנה לשנה - מעל כל במה אפשרית. לדוגמה

 דברים שפרסם האיש ב״ידיעות אחרונות״, כעבור 24 שנים:
 ״מפקדי המחתרות באו וביקשו אישור לפעולה. שאלתיאל הופתע ושאל: למה לכם ללכת
 לדיר־יסין... הבעיה שלנו היא הקסטל. אני מציע שתשתלבו באזור זה... תפשטו על עין־כרם...
 תפשטו על קולוניה... תעשו שם ככל העולה על לבכם... יום או יומיים לפני פרשת דיר־יסין
 פגשתי חבר, איש לח״י, שהיה פעם בפלמ״ח, והוא אמר לי שאצ״ל ולח״י יוצאים לתקוף את
 דיר־יסין, ושכדאי לי לבוא... רצתי אל שאלתיאל... הוא התלבט אם לאשר את הפעולה... לא
 היו לו כוחות... לכן אישר ־ בתנאי שיישארו בכפר אחרי כיבושו... הבעתי את תמיהתי על
 האישור, אך לא התווכחתי אתו... לי לא היתה סמכות לסכל את ההתקפה, שהרי מפקד־המחוז
 כבר אישר אותה... ראיתי חוליות של אנשי אצ״ל ולח״י עוברות מבית לבית ויורות בטומי בכל
 מי שמצאו... לא ראיתי הבדל בהתנהגות אנשי אצ״ל ולח״י... צופפו אותם בפינות החדרים
 ושלחו בהם צרורות־אש... תפסו חמישה־עשר או עשרים גברים, העמיסום על מכונית־משא
 ונסעו בכיוון ירושלים. החזירו את הערבים ורצחו אותם במחצבה. אותם ראיתי בעיני אחר־
 הצהרים. הטבח בכפר נמשך שעות מספר... היפשתי את המפקדים... צעקתי בחריפות:
 ׳השתגעתם? אתם עושים דברים נוראים!׳ ענה לי אחד ממפקדי לח״י: ׳זה לא עניינך׳... ראיתי
 שכינסו את הילדים והנשים לבית־הספר - מאתים־וחמישים או שלש־מאות... הסתלקתי משם.

 ראיתי את אנשי אצ״ל ולח״י - פניהם כפני רוצחים, יוצאים עם תרנגולות ושלל״.״
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 איש לח״י, שהיה בפלמ״ח והכיר את מאירקה - משה אידלשטיין - מכחיש את הסיפור מכל
 וכל. בימי אדר־ב תש״ח היה פילבםקי־פעיל זה חסר־תעסוקה ן שכן חוליית ״עשרת החבריה -
 פלמחניקים ואנשי חי״ש וש״י״ שלרשותו, כ״אחראי לפעולה נגד הפורשים בירושלים״ -
 פורקה על־ידי הרמ׳׳א, לפי דרישת שאלתיאל, ב־18.3.48. פילבםקי יועד למשטרה־הצבאית,
 אך תפקיד זה לא היה לרוחו. כאשר המצב בקסטל היה חמור - מה עשה הפטריוט? הזדנב
 ורחרח אחרי לוחמי האצ״ל ולח״י, הנתונים בקרב־דמים! בהמשך מצא את דרכו באהלי פיקוד

 הפלמ״ח עד לפרוק, ובבחישה מתמדת בפרשת דיר־יםין.
 ״עדותו״ הראשונית של פעיל נתפרסמה, כאמור, בהודעת ההגנה מג׳ ניסן(12.4), שנודעה
 כ׳׳כרוז הצהוב״. באותה הודעה נאמר כי אנשי לח״י והאצ״ל ברחו מדיר־יסין וה״הגנה״
 ״נאלצה לקבל תפקיד זה לאחר שהפורשים יצרו בפעולתם המחפירה חזית אויבת הדשה,
 וחשפו את שכונות מערב ירושלים להתקפות הערבים״... עוד נאמר ב״הודעה״, כי ״אנשי

 ההגנה ישתדלו להביא לקבורה את ההרוגים הערביים וישמרו על הקברים״.
 הציניות של ההתייחסות הרשמית בולטת בדו״ח פנימי של ה״הגנה״, בו נאמר כי ״יש לנצל
 את עניין השבויים לתעמולה נגד האצ״ל ולח״י כדי לערער אמון הציבור ביכולתם הצבאית

 וערכם המוסרי. פעולה זו חשובה לנוכח ההתלהבות בקרב האוכלוסיה היהודית״.
 האיש המרכזי בתסבוכת דיר־יסין ובמערכת ההשמצות, ״עציוני״, הוא דוד שאלתיאל,
 הבהיר את עמדתו בדו״ח שהגיש לרמ״א של ה״הגנה״ כבר בב׳ ניסן (11.4) ובהזדמנויות
 נוספות. בדו׳׳ח כתב כי ״בסוף השבוע שעבר נודע לי כי הפורשים עומדים לבצע פעולה בדיר־
 יסין. הזהרנום כי פעולה זו תפריע בבניית מסלול־תעופה סמוך... הצענו להם לפעול נגד
 קולוניה או עין־כרם, במסגרת ״נחשון״. לא נענינו... הם שדדו משוריין שעמד להוביל
 תחמושת לארזה-קסטל, ורק בכוח החזרנוהו... המרחב המערבי היה שקט כל הזמן, ורק לאחר
 פעולתם הוסער והגיב... עם תחילת הקרב ונפילת הקרבנות הראשונים השתררה מהומה. הדבר
 הורגש בעיקר בין אנשי האצ״ל, שמפקדיהם נפצעו בקרב. הלק רצה לסגת, ורק לאחר שידולים
 המשיכו בקרב. בתוך הקרב איבדו מפקדי אצ״ל ולח״י שליטה על אנשיהם... הם הסתבכו
 והתחננו שנחלץ את פצועיהם. כוחותינו לא היו בכפר ולא השתתפו... בשעה שהתחננו לעזרת
 תגבורתנו, העסיקו יחידה מזמינת משלהם בהתקלםות בשבויים... צרוף האצ״ל ולה״י נתן 200
 לוהמים שפעלו רע והוכיחו חוסר כשרון טקטי וארגוני. הלק מנשקם של התוקפים לא פעל,
 וחלק הפסיק לפעול לאחר צרורות אחדים. השרות הרפואי וההספקה לא היו מאורגנים...
 בלח״י רבה הביקורת על חוסר הכשרון של אצ״ל לארגן מבצע מעין זה. כיבוש הכפר נעשה
 באכזריות רבה: ואנשים, נשים וטף נהרגו בפעולה... הפורשים טבחו ילדים, נשים וזקנים.
 קבוצת שבויים ושבויות הובלו ברחובות העיר תוך התקלסות... לח״י רוצה לעזוב היום, מלחץ
 הארטילריה של האויב: מנסה לסחוט מאתנו תמורת שהותו בכפר. מפאת הסכנה נאלץ להסכים

 לתמוך בהם...״
 דוד שאלתיאל חזר על ההשמצות בעדותו ב״משפט לה״י״, בכ״א טבת תש״ט (7.1.49):
 ״אז שכבר מת דיר־יסין, מת... אמרתי להם: תעשו לפחות פעולה בקולוניה. לא רצו לוותר על
 זה. ואז כתבתי להם: אני חושב שאתם לא צריכים לעשות זאת. אם בכל זאת תעשו זאת, עליכם
 לדעת שאתם צריכים להחזיק בו... הם התפארו שהשתמשו ברמקולים. זה שקר. היה להם
 רמקול, אבל הוא התקלקל. הם השתמשו במשוריינים ששדדו מאתנו... חילצנו אותם מדיר־
 יסין... הם באו אלי להתחנן, שיהודים בסכנה, ושהם לא יכולים להוציא את הפצועים שלהם,
 ושאין להם תחמושת... אמרתי שאתן 4,000 כדורים לסטנים שלהם. נתתי הוראה לאנשי
 הפלמ״ח לחפות על הוצאת הפצועים - ואז יצאו משם הערבים האחרונים שנמצאו במקום...
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 ידעתי שאין להם כוח להחזיק. עזבו את דיר־יסין. איימו שישאירו את החזית חשופה, כדי
 שנצטרך להשאיר שם אנשים. השאירו שם הרוגים וטבח. הצטרכנו לשלוח לשם ילדים כדי
 לשמור על הטבח - ללא צורך, ללא כל יעילות למלחמה. אחרי הפעולה בדיר־יסין הם נחו על

 עלי־דפנה עד 15 במאי...״
 כעבור 12 שנה, בתש״ך (1960), מסר דוד שאלתיאל עדות לענף היסטוריה של צה״ל וחזר
 על התכהשותו להסכם עם לח״י: ״איני יכול לטעון שלא ידעתי על הפעולה. יום לפני הפעולה
 הודיע לי על כך ישורון שיף. נפגשתי עם איש לח״י והודעתי שאני מתנגד לפעולה... אם
 ברצונכם לפעול, יש גזרות ותפקידים יותר חשובים... הם הודיעו לי שבכל זאת יבצעו פעולת

 תפיסת הכפר, ושזו משלחת עונשין״...
 גם קצין הש״י, יצהק לוי(לויצה), הגיש דו״ח בג׳ ניסן(12.4): ״התגוננות הערבים בכפר
 לא היתה חזקה... לא היו בו ערבים זרים... בין אנשי הלח״י שררה התמרמרות רבה על אי־
 יעילותם של אנשי האצ״ל... התוצאה היתה מבישה. רק לאחר שכיתת הפלמ״ח ירתה כמה
 פגזי־מרגמה על בית־המוכתר, ברחו משם הערבים והתוקפים השתלטו על הכפר כולו וטיהרו
 אותו... בין השבויים היתה אם צעירה ותינוק. שומרי המחנה הרגו את התינוק לעיני האם,
 ולאתר שזו התעלפה - רצחו גם אותה... אחדים מן השבויים נרצחו... כובשי הכפר לקחו כשלל
 כמויות גדולות של מזון וכסף ורק כמות קטנה של נשק... הוחרמו סכומי־כסף גדולים וכלי־
 בית... היו מקרים של מריבות בין מפקדים וטוראים על השלל... האצ״ל הסתלק מהכפר עם

 כלות הביזה...״
 כמעט 40 שנה אחר־כך חזר לויצה לפרשת דיר־יסין, בספרו ״תשעה קבין״: ״ב׳מבצע
 נהשון׳ נוצר תקדים, כשה׳הגנה׳ החלה לכבוש שטחים ולהשתלט עליהם... מפקדי האצ״ל
 ולח״י, רענן וזטלר, שיחידותיהם לא היו פעילות מזה כמה שבועות, נפגשו והחליטו לתקוף
 את דיר־יסין... האצ״ל ולח״י לא היו מסוגלים לבצע פעולה בהקף נרחב... המפקדים בירושלים
 חששו מפני בידודם וניוונם של שני הארגונים, נוכח פעילותה של ה״הגנה״, והחליטו על כן
 לשתף פעולה במבצע גדול יחסית, שישאיר את שני הארגונים בתמונת הפעילות הכללית...
 כאשר נודע לי על מכתבו של שאלתיאל, העמדתי אותו על חומרת המעשה... ביקשתי רשות
 להודיע לתושבי דיר־יסין שה׳הגנה׳ אינה אחראית עוד לשלומם, ולייעץ להם לפנות את
 הכפר... שאלתיאל דחה את פנייתי, כי אינו יכול לסכן יהודים... אילו היה אוסר את ההתקפה,

 הם היו נמנעים מלתקוף...״
 איש מרכזי בירושלים בימי המצור, דב יוסף, ששימש כמושל־צבאי, הגיב על פרשת דיר־
 יסין שנים רבות אחר־כך, בספרו ״קריה נאמנה״: ״תבוסה נפלה בחלקנו כשיחידות אצ״ל
 ולח״י התקיפו בזדון וללא התגרות את דיר־יסין... היה זה מעשה־טרור שבוצע כנראה מטעמים
 מדיניים... הקרב שהיה צריך להימשך שעה אחת נמשך כל הבוקר... לא ניתנה לנשים ולילדים
 שהות לפנות את הכפר, אף שנדרשו לכך באמצעות רמקולים... המעשה היה אסון מכל
 הבהינות. הפורשים החזיקו בכפר שני ימים ולבסוף עזבוהו. רוב יהודי ירושלים בזו להם

 והסוכנות ניערה חצנה מהם בהצהרה חריפה...19

 ביקורת ושיסוי
 כמו לאחר כל מבצע ופעולה, היה ויש מקום לביקורת. מה עוד שבירושלים נכשלו פעולות
 רבות, אך מלבד מקרים מעטים - כמכונית־התופת בבניין המוסדות־הלאומיים והמארב
 הטראגי מצפון לירושלים - הוצנעה הביקורת. מרדכי גיחון, קמ״ן חבל 2, היה מן הבודדים
 שהעלו על הכתב דברי־בקורת ענייניים. אם כי לא נמנע מהגישה המסתייגת של מטה
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 ה״הגנה״, בכתבו ב״נספח״ ל״דו״ח אליעזר״ כי ״הפעולה בכללה וביצועה נעשו ללא הסכמת
 כוחותינו. לאחר שמסר הקצין המקשר של הפורשים על שעת־האפם, ניתנו לעמדותינו הוראות

 מתאימות בכל הנוגע לסיוע בשעת נסיגה ועזרה רפואית בלבד״.
 ה״דו״ח״ התעכב גם על ליקויים: ״כיתת אצ״ל, שעלתה מערבית לכפר, נעה אל הכפר, אך
 ירדה אחר־כך אל ואדי־אל־ביתר. משעזבו הללו את הפסגה, חזרו הערבים, שברהו קודם־לכן,
 ותפסו את המקום... כיתה זו, שעזבה את הפסגה, היא שגרמה לכך שהכפר לא נכבש בשעות
 הבוקר המוקדמות. הם אפשרו לערביי הכפר לחזור ולארגן התנגדות מזויינת״. דברים אלה כתב
 גיחון ממקור ראשון, שכן הוא היה בעמדת ה״שארפה״ וראה את פעולות כוח־ג׳. ״מכיוון
 שהמבצע לקה מבחינה צבאית, הוחלט בשעות הבוקר לסייע באש. עזרה זו התבטאה בשתי
 פעולות: א) מניעת גישה של כוחות־מילואים ערביים ממלחה ועין־כרם: ב) פגיעה בערבים
 אשר התבצרו על הרכס המערבי של הכפר. שתי פעולות אלה בוצעו מן העמדות בשארפה...

 הערבים הופתעו וסבלו אבדות ניכרות, כשנאלצו להתגלות לעמדותינו או לאש המתקיפים״.
 אך כאשר הוא בא לבקר את הפעולה בכפר עצמו, הוא מוציא מסקנות על־פי סיפורים של
 אנשים, שלא כולם היו בכפר בשעות הראשונות. והרי קטע לדוגמה: ״סדר ומשמעת בשעת
 ההתקפה: יש לציין כי אי־סדר איום שרר: חוסר משמעת ואי־נכונות למלא תפקיד ולסייע: לא
 היתה התמצאות במבנה הטופוגרפי של הכפר: הוסר תאום בפעולת הכוחות וחוסר קשר
 ביניהם: חוסר ידיעה באימוני־שדה. כתוצאה מכך - עם עלות השחר נפגעו רבים שלא נזהרו.
 הם נפגעו ביריות צלפים, שהתבצרו בבתים ובעמדות בכפר. לפצועיהם לא הגישו עזרה

 רפואית... מאנשי העתודה שלהם לא ידע איש להשתמש בנשק...״
 בראיון עם אורי מילשטיין סיפר מרדכי גיחון(אליעזר) כי מפקדיו אמרו לו שיש הסכם בין
 ה״הגנה״ ל״פורשים״ על תקיפת דיר־יסין, ושה״הגנה״ אחראית לחסימת הדרך לעין־כרם,

 והורו לו להציב את מקלע־השפנדאו על רכס השארפה.
 ביקורת, אך ממבט אוהד, כתבה ירדנה גולני: ״התכנית היתה מושלמת, אך דבר לא נתרחש
 כפי שנצפה״. והיא מונה את הסיבות: 1) השעה שנבחרה להתקפה היתה מאוחרת מדי [כיוון
 שהותאמה לפעולת כיבוש הקסטל]. הקרב התנהל לאור היום. התוקפים שימשו מטרה נוחה
 לערבים שבעמדות ועל הגגות, בלי שהלוחמים הנעים ממסתור למסתור יצליהו לאתרם. מכאן
 הפצועים הרבים בראשית הקרב. 2) למרבית התוקפים לא היה נסיון־לחימה בשטח פתוח
 וההסתערויות נערכו ללא חיפוי הדדי. 3) הנשק המועט והמיושן, ובעיקר התהמושת הדלה, לא
 התאימו למבצע בהקף כה גדול. כיבושו של כפר מבוצר ומוגן דרש נשק חיפוי ומסייע - גם אם
 היתה הנחה שהכפר ייכנע לאחר קרב קצר. 4) ההחלטה להפעיל רמקול לפני ההתקפה מנעה

 מהתוקפים את יתרון־ההפתעה.
 שונה הביקורת בספרי המחקר של הנאמנים להנהגה הרשמית. כך נכתב בספר תולדות
 ההגנה כי ״לאחר שכבשה גם את בית־המוכתד, חזרה כיתת הפלמ״ח לבסיסה״... וכמובן
 שלא נמנעו מההשמצה, כי ״הפורשים ערכו בכפר טבח, מבלי להבדיל בין איש לאשה, בין זקן
 לילד... הם השלימו את מעשיהם בכך שהעמיסו חלק מה׳שבויים׳ שנפלו בידיהם על מכוניות
 והוליכום ברחובות ירושלים, במין ׳תהלוכת־נצחון׳, לקול תרועות האספסוף היהודי. לאחר

 מכן הוחזרו ׳שבויים׳ אלה לכפר והוצאו להורג״...
 קו זה נקוט גם ב״תולדות מלחמת הקוממיות״, שבהוצאת צה״ל: ״פרשת דיר־יסין

 נתפרסמה כ׳טבח דיר־יסיך, וגרמה נזק לשמו הטוב של הישוב בתקופה ההיא״...
 בעקבותיהם הולך גם הפוליטיקאי מיכאל בר־זוהר, בספרו הביוגרפי על בן־גוריון:
 ״במהלך הקרב ערכו התוקפים טבח אכזרי בתושבי הכפר שנפלו בידיהם. רוב התושבים חוסלו
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 בתוך הבתים ומחוצה להם... את מיעוטם - בעיקר נשים ונערות - העבירו במשאיות אל העיר־
 העתיקה. לפי גרסה אחת הסיעו התוקפים משאיות עם שבויים ב׳תהלוכת נצחון׳ ברחובות

2  הראשיים, לאחר מכן החזירום ורצחו אותם״.0

 הפולמוס התעצם והתפשט. אלה תקפו והשמיצו, ואלה ניסו להסביר את פרשת ההרוגים
 הרבים. לח״י פרסמו שתי הודעות ״בקשר עם הודעת־הסילוף של מפקד ה׳הגנה׳ בירושלים על
 כיבוש דיר־יסין ונוכח ההסתה המתנהלת על־ידי הצבועים״. בהודעות התייחסו לח״י לפרשת
 הרמקול, שבעטיו ויתרו על האפתעה, מהלך שהביא לנפגעים רבים יתר על המידה. בהודעה
 לח״י ״מביעים את צערנו על שבין הנפגעים היו גם נשים וילדים. חלק, שלא נשמע לאזהרה,
 נפגעו בעת הקרבות בבתים. כ־150 נשים וילדים נעצרו והועברו באותו יום על־ידינו לאזור־

 הבטחון ג׳. שקר הדבר שאנשי ה׳הגנה׳ הם אשר העבירו אותם.
 ״לדיר־יסין יש ערך אסטרטגי ממדרגה ראשונה להגנה על השכונות המערביות, כי הוא
 חולש על כל הבקעות העלולות לשמש מעבר לכנופיות בהתקפותיהן, גם על כביש ירושלים-

 תל־אביב, שנחסמו לא אחת ומנעו העברת תגבורת למוצא ולקםטל.
 ״אשר לשוד ולביזה, נציין עובדה אחת בלבד: מיד עם היכנס כוחות ה׳הגנה׳ לכפר,
 הצטרפו אליהם אנשי ׳סולל־בונה׳, כדי לשדוד את מכונות־החצץ ואת אבני־המתצבות
 שבמקום, ומכוניות לעשרות הובאו על־מנת לבוז את מצרכי־המזון שהשארנו בכפר, אחרי

 שמסרנוהו לידי ה׳הגנה׳. זהו המשך לפעולות־הביזה שלהם בכפרים הערביים...
 ״ואשר להאשמות על התעללות בגופות הערבים, תימסר בזה תמצית עדותו של נציג
 ההסתדרות הרפואית ד״ר אביגדורי, שביקר בדיר־יםין בג׳ בניסן, בלוויית ד״ר דרויאנוב, כי
 לאחר בדיקה יסודית וחקירה קפדנית קבעו כי פרט להרוגים ביריות ופצצות לא נמצאו כל

 סימנים של התעללות בגופות הערבים״.

 שמעון מוניטה, מושתל הש״י, הגיש למפעיליו דו״ח־אמת על מה שהתרחש בדיר־יסין,
 כפי שראה זאת כמשתתף בקרב. אך הדו״ה שלו נגנז. סיפר מוניטה לאחר שנים רבות: ״נודע לי
 שראש הש״י איםר בארי, ואיש הש״י הבכיר יצהק רוט, קיבלו את הדו״ח שכתבתי על אירועי
 דיר־יסין. דוד בן־גוריון ידע את האמת. בשנות החמישים - כשהייתי עוזר־לענייני־ערבים של
 טדי קולק, במשרד ראש־הממשלה - קיבל אותי דוד בן־גוריון לשיחה אישית, לפי בקשתי:
 אבל כששמע על מה אני רוצה לשוחח, אמר לי שעל דיר־יסין אין הוא רוצה לדבר... אני חושב
 שהוא ידע שאספר לו את האמת, והוא רצה שתישאר התדמית של ׳היהודים האכזרים׳, וחשב
 שזה נשק־םודי ממדרגה ראשונה, גורם הרתעה. הוא ראה בפרסומים על דיר־יסין נשק

 פסיכולוגי שעשה לנו שרות אדיר.
 ״אחרי דיר־יסין הזרתי לשורות ה׳הגנה׳ והשתתפתי בהתקפות על כפרים ערביים. רוב

2  התושבים ברהו לפני שהגענו, והכפרים נתפסו בלי לחימה או אחרי קרב קצר״.1

 אם רוחם של תושבי ירושלים היהודים החלה לעלות אחרי כיבוש דיר־יסין והקסטל, הנה
 באה מערכת־ההשמצות והחזירה את המוראל הלאומי למעמדו השפוף, כפי שהיה לפני
 הכיבושים בימי ״נחשון״. ״מפי אנשים מחוגים שונים בירושלים שמעתי דברי צער וכאב על
 הפילוג בתוכנו בימים קשים וגורליים כאלה״, כתב העתונאי. ״הבית השני חרב, אמרו
 הכואבים, משום שהאויב, שהטיל מצור על ירושלים, מצא את הנצורים מפולגים לכיתות־

 כיתות, וגם עתה לוחמים במפוצל - ה״הגנה״ מזה, ולח״י והאצ״ל מזה״...
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 דוגמה להעמקת הפרוד בירושלים מביא העתונאי, בספרו על המתרחש בקרב העתונאים:
 ״בהתהדק המצור על ירושלים קם דבר אשר איש לא העלה בדעתו - עתוני כל המפלגות עשו
 יד־אחת והוציאו עתון משותף בשם ידיעות־ירושלים״, רשם כתב ״הצופה״ בירושלים, המכנה
 מציאות זו כביטוי ״וגר ׳הצופה׳ עם ׳על־המשמר׳, ו׳דבר׳ עם ׳המשקיף׳ ו׳הבוקר׳...״ כעורך
 העתון המשותף נקבע יצחק בן־דור איש ״דבר״, שנהרג מפגז ערבי זמן לא רב אחרי־כן. ״רוב

 הידיעות הגיעו מ׳קול המגן העברי׳, אך לפעמים התקבלו ידיעות מחוגי האצ״ל או לח״י״...
 אומר יונה כהן: ״האידיליה בין נציגיהם הירושלמיים של עתוני־הבוקר נפגמה עקב מעשה
 דיר־יסין. בגליון ד׳ של ׳ידיעות ירושלים׳ הובאה הידיעה על ההתקפה של אנשי האצ״ל
״. ידיעה בלבד, בלי הבעת דעה. לא כך קרה למחרת. ״בגליון ה׳, פורסמה הודעת־תגובה  ולח״,
 של דובר הסוכנות היהודית, שהביע הסתייגות מהמעשה בדיר־יסין״, מספר כהן. אלא

 ש״העורך נתן לתגובה זו כותרת: ׳אל נלך בדרכי האכזריות הערבית׳״.
 ״בעיני אנשי מפ״ם נראה הפרסום ׳מתון׳ מדי״, מציין המספר. ״החל מגליון ו׳ שוב אין
 שמו של ׳על־המשמר׳ נזכר בין העתונים שבשמם הופיע ׳ידיעות ירושלים׳.״ בחדרי־חדרים
 התנהלו דיונים על קו העתון. החל מגליון ז׳, לאחר ש׳על־המשמר׳ נשר משותפות בעתון,
 נכתב בכותרתו שהעתון יוצא־לאור על־ידי יחבר עתונים׳: ׳דבר׳, ׳הארץ׳, ׳הבוקר׳, ׳המשקיף׳

 ו׳הצופה׳.״״ ללא השתתפות אנשי מפ״ם!
 התנהגותה של מפ״ם היתה עקבית. בו־ביום שנערכה ההתקפה על דיר־יסין אישרה הנהלת
 הסוכנות את ההסכם עם האצ״ל. הדיון עבר לכינוס של הוועד־הפועל הציוני - שהתכנס
 שלושה ימים אחר־כך, כשמערכת־ההשמצה היתה בעיצומה, בג׳ ניסן (12.4) - ושם נתקל
 ההסכם בהתנגדות קשה מצד מפלגות השמאל, ביהוד מפ״ם: אף על פי כן אושר ההסכם ברוב
 של 14 נגד 12. נוכח אירועי דיר־יסין ומערכת ההשמצה של השמאל, לא ויתרה מפ״ם וערערה
 בפני מליאת הוועד הפועל הציוני: ואף שהדיון נתמשך לתוך הלילה, אושר ההסכם בשלישית,

 ברוב של שלושים־ותשעה נגד שלושים־ושנים.
 אם גורמים יהודיים התנהגו כך, מה כי נלין על הגויים, הבריטים ושונאי־ישראל? לארי
 קולינס ודומיניק לאפייט מתארים את אירועי דיר־יסין בצורה ציורית באורח אוריינטלי, על כל
 הגוזמאות האופייניות. אף שהם מסייגים עצמם - ״במגמה להיזהר מכל נטיה ערבית לנפח את
 ממדי המאורעות״ - הם מודים כי השתמשו ב״שלושה דו״חות על הפרשה שהוגשו למזכיר
 הראשי של ממשלת פלשתינה (א״י) סיר הנרי גרני, על־ידי ריצ׳רד צ׳ קטלינג״, ראש ה־ם01.
 ראוי לזכור שהימים ימי התפרקות השלטון הבריטי, כחודש לפני תום המנדט. ואז, בימים
 האחרונים, כאשר כל מערכות השלטון התפוררו - מצא ראש ה־ם01 זמן ואפשרות לנהל
 ולבצע חקירה (במשך 3 ימים) ״בין ניצולי הטבח״. מעניינים משפטים שהוסיף הקצין־החוקר
 הבריטי: ״ביקרנו בבתים רבים בכפר־השילוח, שבהם משוכנים 200 עד 300 איש מדיר־יסין.
 ראיינתי נשים רבות כדי לאסוף ידיעות על מעשי־זוועה שנעשו בדיר־יםין, אך רוב הנשים הללו
 ביישניות מאד. נרתעות מלספר חוויותיהן, בפרט בעניינים הנוגעים בתקיפה מינית. הן זקוקות
 להרבה שידולים בטרם תהיינה מוכנות לגלות משהו. אולם אין ספק שהרבה מעשי־זוועה
 מיניים נעשו על־ידי היהודים התוקפים. הרבה תלמידות בית־ספר רכות־בשנים נאנסו ואחרי כן

2 2 ! י ט י ר  נטבחו. התעללו גם בנשים זקנות״.״ דמיון מזרחי של ״חוקר״ שךלן ב

 עדותו של איש ה״הגנדד שהושתל בשורות לה״י
 האיש, שמעון מוניטה, הגיע לשורות לח״י בראשית תש״ח, בתקופת־המעבר ממלחמת
 החרות נגד הבריטים למלחמת העצמאות. כינויו בלח״י: גד. ״לוחמי לח״י הירושלמיים,
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 שרובם היו ספרדים״, אומר מוניטה, ״היוו חבורה מפוארת, שבויה בקסם האידיאולוגיה
 שססמתה גרוש הבריטים״. הוא היה ״מהאשכנזים היחידים״ בלח״י ירושלים; אשכנזים אחרים

 היו - עמוס קינן, מרדכי בן־עוזיהו, מאיר גולן ושלמה אידלשטיין.
 שמעון מוניטה, יליד קלן, גרמניה, 1929 ; הצטרף לגדנ״ע, עבר קורס מ״כים - ומכאן,
 במסלול הרגיל, עבר לחי״ש של ה״הגנה״ בירושלים. מן ה״הגנה״ נשלח ללח״י(כ״חסיד״),
 אחרי שקודמו ״נשרף״. בתקופת ״השתייכותו״ ללח״י אף הגיע לידי הזדהות מםויימת עם

 ״חבריו״ החדשים - אם כי נשאר נאמן לשולחיו.
 באפריל 48, והוא אז בלה״י, שמע כי הועלתה הצעה לתקוף את הכפר שועפת, בשיתוף עם
 האצ״ל. הוא סיפר על כך למקשר אדמוני, וזה ביקשו להזהיר את ״חבריו״ בלח״י כי הבריטים
 יכשילו את הפעולה. אבל לא מוניטה הוא שדחה את הפעולה, אלא אנשי האצ״ל. לדברי
 מוניטה הוחלט אז ששני הארגונים יעלו על דיר־יסין. וגם דבר זה מסר למקשר אדמוני. על כך
 לא היתה התנגדות מצד מפקדת ה״הגנה״! גם לא היתה התנגדות ששמעון ישתתף בפעולה.
 מוניטה, כאחרים מחבריו במסגרת החדשה, התרשם כי ה״קזוס־בלי״ של אנשי לח״י היה...
 למצוא בכפר מצרכים - שמן, נפט וקמח - ולחלק לתושבי ירושלים, שהיו במצור. [סבלם של

 עדות־המזרה במצור היה חמור בהרבה משל ״אנשי רחביה״].
 בכוח של לה״י, בהתקפה על דיר־יסין, השתתפה מחלקה מוקטנת. שמעון מוניטה ודוד
 אפרת(הבר של עמוס קינן, ״ספרדי ברמת־מוסר גבוהה, אידיאליסט שמוכן ליהרג עשר פעמים
 ביום, אבל לא היה לו מעצור גם להרוג״, וסופו שאיבד עצמו לדעת עם אשתו בשנת 83)
 הוליכו את כוח לח״י והגיעו לכפר מצפון־מזרח לו. אש מן הכפר נורתה כבר כשהגיעו

 למטעים, אך הצליחו להגיע לסמטאות, בין גדרות אבנים, בנתיב שנקבע.
 הם ידעו שהאצ״ל מתקיף מצד שכונת יפה־נוף: ושכוח קטן מאנשי לח״י עם משוריין
 ורמקול נוסע על קו־הרכס, בדרך הכניסה לכפר, ותפקידם לדרוש מהתושבים לצאת מן הבתים

 ולהיכנע. על־פי התכנית היו צריכים להעביר את הנשארים לאזור הערבי.
 התופעה הסימפטומטית בקרב - כזכור למוניטה - שהנשק לא עבד. הציל את המצב אחד
 הלוהמים, שההל לתקן כלים מקולקלים. לא רק ה״סטנים״, גם ה״תומיגנים״ התקלקלו, גם

 ה״וואשים״ [תת־מקלע פיני]. רק ברובים האנגליים לא היו בעיות.
 היה שם צלף ששלט על כל הכפר. מישהו זרק רימון - אך היריות לא נפסקו. לבסוף נפגע
 מכדור ונהרג. דוד, הברו של שמעון, התרומם - ונפגע מצרור בצווארו. שמעון ניסה לפנותו -

 אך לא הצליח. דוד ניסה להתרומם - אך נפגע מצרור נוסף ברגל.
 בצהרים קרא זמיר, דוד שנייווייס, לשמעון ומסר לו שבין דיר־יסין וגבעת־שאול ישנה
 כיתת פלמ״ה ועליו למסור להם להפגיז את בית־המוכתר. משהגיע שמעון אל הכיתה - הוכה
 בתדהמה, שכן לראשונה ראה רובים צ׳כיים. אלה ירו מספר צרורות במגל״ד וכן פגזים אהדים

 במרגמה ״2. כיתת הפלמ״ח לא התקדמה יותר והזרה כלעומת שבאה.
 שמעון קיבל פקודה, בשם הצלב־האדום, לבוא ולסייע בהעמסת ההרוגים על משאית - כדי
 לשלוח אותם לעיר־העתיקה לקבורה. לוחמי לח״י ביצעו את הדבר. אף ששמעון היה נער
 הלוש, השתתף בהעמסת הגוויות. בסופו של דבר נשארה המכונית בכפר, והגוויות עליה. ביום
 ראשון הגיעה משלחת של הצלב־האדום לכפר. לאחר הסתלקותם, נמסר שלא מעבירים את
 ההרוגים אלא קוברים אותם במקום. היה חם מאד והגוויות צבו והתנפחו, וקשה היה להורידן

 מעל המשאית. לפי הערכתו של שמעון היו שם כעשרים גוויות.
 סיפור ההרוגים בדיר־יםין עלה שוב במחשבתו של מוניטה במלחמת ששת־הימים, כאשר
 שימש כחוקר שבויים. הוא הגיע עם הג׳יפ של אברהם יפה מיד לאחר כיבוש אבו־עגילה. הכל
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 מסביב היה עשן ומפויח, ועדיין היו שם הרבה הרוגים מצריים. לדברי הנהג היו שם ״אלפי
 הרוגים״. אומדנו של שמעון היה ״מאות הרוגים״. ״ואז פתאום הבזיק לי: אני חייב לספור
 אותם״. הוא נזכר בדיר־יסין. הוא ספר את ההרוגים באבו־עגילה: היו שם עשרים הרוגים בלבד...

 משנשאל שמעון למקור הידיעה על מאות הרוגים, השיב מוניטה כי גם עשרות הרוגים הוא
 מראה־זוועה. לדעתו, בן־גוריון וההנהגה חששו מהאצ״ל ומלח״י: והבינו שאפשר להפיק
 תועלת מהפצת םיפורי־זוועה, כלפי פנים וכלפי חוץ. סיפורי דיר־יסין, לדברי מוניטה, סייעו

 לפלמ״ח לכבוש את הכפרים הערביים שממערב לירושלים בפחות אבדות.
 לדברי שמעון שגו אנשי לח ״י שהחליטו להצית את הגוויות. אך מצבן של הגוויות, שהיו
 חשופות לשמש הקופחת במשך יותר מיומים, היה נורא. ומה שראו יוצאי הגדנ״ע מפלוגת

 ״יהונתן״ היה ללא ספק מראה זוועה. מכאן בא סיפור הטבח וההתעללות.
 יותר מטרוניה נשמעת בדברי שמעון על ידידו יוחנן, עמוס קינן־כהן, שבמשך הרבה שנים
 העלים את השתתפותו בקרב דיר־יסין. שמעון זוכר שהם עמדו ליד בור. יוחנן פקד לירות לתוך

 הבור, וכדור פגע ברגלו. רק לאחר מכן פונה קינן מדיר־יסין.
 לדברי מוניטה זכה להערכה גם בלה״י וגם בש״י... לימים, כשנפגש עם בן־גוריון, סרב

 ראש־הממשלה לשמוע על פרשת דיר־יסין. על פרשת אבא־חושי ב־49 - כן...
 ב־58 פנה גם אל מנחם בגין, באמצעות בנו שהיה במודיעין, כדי לספר את האמת על מה

 שהיה בדיר־יסין - אך גם בגין לא היה מוכן להתיחס עוד לנושא הזה.
 באחת ההזדמנויות, במסגרת השלוחה הירושלמית של אוניברסיטת־ברנדייס, הציג שמעון
 מוניטה את התזה שלו על פרשת דיר־יסין: העם היהודי אינו עם של רוצחים. מעשי הרג מצד
 יהודים ייתכנו רק במצב של פרובוקציה. זה לא קרה בדיר־יסין, ששם לא היתה עילה למעשי־
 נקם. בן־הפלוגתא של ממיטה, חוקר אמריקאי, ניסה לסתור את דבריו - בהציגו עדויות
 חתומות של לוחמי האצ״ל ולח״י, על רצח בדם קר. משניסה לברר באלו תנאים נגבו עדויות
 אלה, התברר כי המסמכים נחתמו כאשר ביקשו הלוחמים לשעבר ממשרד־הבטהון להכיר בהם

 כנכי־צה״ל, כרי שיהיו זכאים לקבלת גמלאות...
 לימים, כששרת בשגרירות בוושינגטון, נקלט ב״מוסד״ - אף שהגיע מידע שהוא איש

 לה״י. כשהתבררה עובדת היותו בעבר מושתל בלח״י שש איסר הראל לקבלו ל״מוסד״.23

י ״געל־הגית״ מעבר־הירדן  התנצלות גפנ
 שלושה ימים אחרי כיבוש דיר־יסין, בג׳ ניסן(12.4), פורסמה בכל כלי־התקשורת הודעה,
 בה נאמר כי ״הנהלת הםוכנות־היהודית קיבלה לא־מכבר פרטים מלאים על כיבוש דיר־יסין.
 ההנהלה מתקוממת ומוחה בכל לבה נגד הצורה הברברית שבה נכבש כפר זה״. ההנהלה
 הוסיפה כי ״לסוכנות־היהודית ידועים היטב המעשים הברבריים שהערבים ביצעו בשלושת
 החודשים האחרונים נגד היהודים. וכי הערבים שחטו ורצחו אזרחים הפים מפשע, הרגו
 פצועים ושבויים יהודים עד לאחרון שבהם והתעללו בגופותיהם. אף מלה של צער או גינוי מפי
 מנהיגי הערבים לא נאמרה״. אך ״עובדות אלו אינן יכולות להצדיק את המעשים האכזריים של

 הפורשים בדיר־יסין...״
 ההודעה באה בעקבות מברק מב׳ ניסן(11.4) אל שליט עבר־הירדן, בערבית:

 ״הוד־מלכותו המלך עבדאללה, עמאן.
 לאחר ששמענו את דוקטור חלדי לענין מאורע דיר־יסין, מתכבדת הסוכנות היהודית להביא
 לפניכם תמצית הצהרתה. הסוכנות־היהודית גינתה בכל־עוז את מעשה דיר־יסין, שעשו
 ארגונים יהודים מתפרצים, והיא רואה אותם כברבריים ופראיים, זרים לרוחו של העם היהודי
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 ומסורתו הנודעים. גם ערבים, שראו קצת מדברים כאלה בארבעת החודשים האחרונים, אמרו
 שאי־אפשר שאלה מעשיהם של יהודים. הסוכנות־היהודית קוראת לכל המעוניינים לעשות
 לחיסול הסכסוך בפלשתין, שאי־אפשר עוד לעמוד בו ויש לפעול בדרכים המקובלות אצל

 עמים תרבותיים. הסוכנות־היהודית תעשה כמיטב יכלתה להפעלתם של עקרונות אלה.
 ״הסוכנות־היהודית חוזרת ומדגישה לפני הוד־מלכותך את שאט־הנפש שיש לה בשל אותו

 מאורע מחפיר שהפתיע את העם היהודי ושאר כל האומות.
 ״ישפוט אלוהים על דברי אמת. בכבוד ובהוקרה, הסוכנות־היהודית״.

 משקיפים זרים הבחינו בכתובת הנמען במברק של הנהלת הסוכנות: עבדאללה מלך עבר־
 הירדן... כתב ארתור קסטלר: ״הסוכנות־היהודית נקטה צעד בלתי־רגיל, בשלחה את הצהרתה
 במברק לעבדאללה מלך עבר־הירדן״. הסופר מוסיף כי ״ראש הקבינט המלכותי של עבר־הירדן
 [לא המלך עצמו!] השיב במברק, לא בלי הגיון, שהואיל והסוכנות־היהודית מדברת בשם כל

, עליה ליטול את האחריות לכל פעולותיהם...״ ל א ר ש ^  יהודי א

- > . j y ^ - i k ^ ' J i JJÜI 6 U ״ J . f y ^ J n j ! ג  וע15ו

 התנצלות ״הסוכנות היהודית״ בפני ״הוד־מלכותו המלך עבדאללה״

 התשובה מעבר־הירדן הגיעה למחרת, במברק־תשובה מ״עמאן, 12.4.48 שעה 18.20״ (ג׳
 ניסן תש״ח) - ששלח ״ראש הלשכה המלכותית ההאשמית״:

 ״הסוכנות־היהודית הנכבדה, ירושלים.
 ״על מברקכם לפקודת הוד־מלכותו, ינצרנו האלוהים, נאמר בתשובה הנעלה הבאה: ברור
 וידוע כי הסוכנות־היהודית היא העומדת בראש העניינים הציוניים כולם, בפלשתין ומחוצה
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 לה, והיא המופיעה בשמם בכל מקום ומקום: וברור וידוע כי אף אחד מבין היהודים אינו עושה
 דבר שנוגד את מדיניותה ומשטרה.

 ״מאורע דיר־יסין הוא מזימה זדונית, שלא תצלח לשום מעשה ישר והגון, באמריקה ובשאר
 הארצות - בשים לב למעשי הארגונים, כבדיר־יסין ושאר המעשים שהם עושים.

 ״אנו סבורים שהסוכנות־היהודית היא שמעוררת אותם למעשים הברבריים האיומים. איש
 מהם לא יינקה מן התוצאות האיומות, אם הארגונים ימשיכו במעשים אלה״.

 גם סנגורים מובהקים של בן־גוריון והסוכנות מתקשים להסביר את המברק שנשלח אל מי
 שצבאו עתיד להיות הקשה ביותר במלחמת העצמאות. כתב החוקר יוסף הלר: ״תגובת
 המוםדות־הלאומיים בפרשת דיר־יסין לא תובן ללא התחשבות בשאיפתם למנוע ככל מחיר
 את כניסת עבר־הירדן למלחמה... המברק לעבדאללה היה חלק ממאמץ זה...״ שכן ״בהצעת

 הגינוי של בן־גוריון בפרשת דיר־יסין תמכו חברי ההנהלה כולם, כולל הרב פישמן״.
 מיכאל בר־זוהר: ״באישורו - ויש אומרים אף ביזמתו ־ של בן־גוריון, שיגרה הסוכנות
 מברק למלך עבדאללה, בו הביעה את הזדעזעותה מהמעשה״. הוא מודה כי ״שליחת מברק
 כזה, בעיצומה של מלחמה, לראש מדינה עויינת - היה צעד בלתי־שגרתי״: אך אינו מתאמץ
 לנמק זאת בטעמי ״מוסר יהודי״, שכן ״היו לו סיבות בלתי־שגרתיות. באותם ימים התנהלו
 מגעים חשאיים בין עבדאללה לבין נציגים בכירים של הנהגת הישוב, במטרה לחלק את הארץ:
 עבדאללה יספח לממלכתו את הטריטוריה הערבית־פלשתינית: והיהודים לא יפריעו לו״. בר־

 זוהר סבור ש״בן־גוריון חשש כי מעשה דיר־יסין עלול להגביר את הלחצים על עבדאללה״...
 לא זו בלבד: ״סיבה ודאית נוספת לשליחת המברק היתה שאיפתו של דוד בן־גוריון למנוע
 החרפה קיצונית ביחסים בין ערבים ויהודים״. נימוק זה נראה רופף, שכן ״ספק אם המברק
 לעבדאללה גרם להרגעת הרוחות. ימים אחדים אחרי ׳דיר־יסיך טמנו הערבים מארב־מוות

 לשיירת ׳הדסה׳ להר־הצופים, תוך גילוי אזלת־יד מדהימה מצד ה׳הגנה׳.״
 הביוגרף נאחז ב״סיבה השלישית לשליחת המברק לעבדאללה, הקשורה במאבק המדיני
 באו״ם״. והוא מסכם: ״כריתתם של ערביי הארץ היתה מאורע מבורך מבחינת מטרותיה
 הצבאיות של הנהגת הישוב... אולם היא היתה הרת־אסון למעמדה המדיני... כל אות

 להידרדרות בין שני העמים היה בו כדי לעודד את מהנה מתנגדי החלוקה״...24

 כלח״י: ויכוח חריף! בין גרא ואלדד
 ההצלחה בכיבוש כפר ערבי, וההשמצה חסרת־הרסן בעקבותיה, גרמו לתסיסה בהוגים
 רבים ושונים. שני הרבנים הראשיים - הרצוג ועוזיאל ־ אף עלו בתגובתם על ההנהגה

 הישובית, בכך שהטילו ״חרם ושמתא״ על הלוחמים שהשתתפו בכיבוש דיר־יסין...
 אף בקרב ארגוני המחתרת נשמעו הסתייגויות, ביחוד מצד אלה ששאפו להשתלב במערכת
 המפלגתית. אם באצ״ל לא זכו ההסתייגויות להישמע, בשל האופי המונוליטי של ההנהגה ־ לא

 כך בלח״י, שתהום אידיאולוגית הלכה ונפערה בין שני חברי המרכז הנוכחים של התנועה.25
 בהודעות שפרסם מרכז לח״י, ובתגובתו האישית של ילין־מור, ניכרת אמנם התנגדות
 חריפה למערכת ההשמצות, כפי שכתב בספרו: ״העלילו על הלוחמים העברים כי התעללו
 בגופות הערבים. האשמה כזאת מצד תועמלנים ערבים מובנת. בכל מקרה שיחידות ערביות
 יצאו מנצחות - לא היה קץ להשתוללות האספסוף. הקרבנות שוסעו ושוספו, ואבריהם נהתכו
 מגופם בעודם בחיים. לפלא יחשב הדבר כי מחוגי הישוב העברי הרשמי בא חיזוק לעלילה

 הזאת״. אך במקום אחר בספר הוא מתאר את תגובותיו באותו זמן:
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 ״בטרם תחסם הדרך על־ידי הערבים ירד לשפלה גבי, הוא וילי בדיאן, כדי לדווח ולזרז את
 המרכז לשגר תגבורת נוספת לירושלים״, כתב ילין־מור. ״ימים מעטים אחרי ההתקפה הופיע
 גבי בחדרי. כשאך סגר את הדלת בעדו, התחלתי להביע את מורת־רוחי מצורת־ההתקפה, אף
 כי ידעתי שגבי לא אשם במה שקרה. לא יכולתי לכבוש את רוחי... בהפסקה לצורך נשימה
 נכנס גבי לשטף דברי... הוא בא עתה מביקור אצל אלדד, אמר, ומפיו שמע דברים קשים בגנות
 הפעולה בדיר־יסין... שמחתי כי דעתו של אלדד, שלא ראיתיו מאז המקרה, כדעתי. הודעתי

 לגבי שאשלח עמו מכתב למאיר, להערכת הפעולה״.
 אלדד: ״במכתב חריף הוקיע פרידמן את הפעולה: א) יבאיש את ריחנו בעיני רוסיה

 הסובייטית: ב) פעולה אכזרית מדי: ג) שיתוף־פעולה עם האצ״ל, ללא אישור המרכז״.
 גרא: ״סיימתי [את המכתב] בהצהרה, שאלמלא ההסתה הפרועה והצבועה מצד ה׳הגנה׳,
 ואלמלא מברק־התנחומים של בן־גוריון לעבדאללה, הייתי מציע למרכז לפרסם הסתייגות
 ממה שנעשה בדיר־יסין. לא כיבוש הכפר עורר את חמתי. התכנית היתה מחוייבת מציאות
 מבתינה אסטרטגית... מהסכנה, כי בגבור יד היחידות הערביות יקומו ערביי דיר־יסין ויצטרפו

 אל אהיהם המתקיפים, הרף ברית־השלום עם גבעת־שאול העברית״.
 לאלדד נודע על המכתב רק בדיעבד, אף שידע על היחסים המתוחים בין גרא למאיר: ״לי
 לא סיפר פרידמן על מכתבו זה. לי הוא רק אמר: פעולה זו היא פרי העצמאות היתרה שמרשה
 לעצמו מאיר. הוא כבר מתנהג שם כ׳מרכז׳ עצמאי, ובלי־ספק סייעת לו אתה בדברי־הברכה

 אשר כתבת ללוחמי חרות ירושלים בחוברת הפנימית...״
 מה הדברים המזיקים שכתב אלדד בחוברת הפנימית? בסופה של הברכה כתב אלדד, כי
 ״לאור השגים מלחמתיים וציבוריים אלה רואה המרכז לטוב לשלוח בדרך זו את ברכתו החמה
 לכל האחראים לתנועה בירושלים ולכל הלוחמים. ובבוא היום הגדול, ויחולקו תארי־כבוד
 ׳לתרות ירושלים׳ - הם יזכו בהם לראשונה״. הדברים נתפרסמו ב״שיקוף״, הבטאון שיזם גרא
 לקראת הקמת מפלגה מיסודם של לח״י. ה״ברכה ללוחמינו בירושלים״ היתה פתיחה למאמר
 של גרא על האימפריאליזם האמריקאי, ועל הוצאת ארץ־ישראל מגוש השטרלינג, ודיון על

 הגדרת האויב(הבריטי, ועוזריו האפנדים הערבים...).
 מוסיף אלדד, שעמד בכל הלהט הסמבטיוני מאחורי הברכה: ״היום הגדול הזה לא בא״ -
 כיוון שפורמלית היה קיים מרכז־לח״י, אך שני לבבות פעלו בנפרד: ״האחד ־ שכתב דברי־

 ברכה אלה, וזכה לנזיפה עליהם: והשני - שכתב את מכתב־הגינוי דלעיל״.26*

 ״בומרנג״ ערכי
 מברק־ההתנצלות של הסוכנות לעבדאללה נוצל על־ידי התעמולה הערבית כ״הודאה מצד
 היהודים בברבריות הטבועה בהם, וכאישור לכל סיפורי הזוועה שנתפרסמו קודם לכן״, אומר
 קסטלר, המדווח כי ״במשך 48 השעות לאחר פרסום המברק שקעו כל תחנות־השידור

 * כעבור שנה, בכנס־הפילוג של לח״י, בשלהי חורף תשייט, הסתייג ילין־מור בפומבי מאירועי דיר־יסין. את
 הסתייגותו הסביר מאוחר יותר: ״סלדתי מן הנסיון להציג את דיר־יסין כנקודת־מפנה מכוונת והצדקה
 בתוצאה־שבדיעבד: בריחת הערבים... שנה לאחר ההתקפה על דיר־יסין הבעתי את דעתי... אמרתי
 לשואלים כי דעתי נשארה שלילית״... בעדותו ב״משפט לח״י״ אמנם הסתייג מאחריותו כחבר ״המרכז״ על
 פעולת דיר־יםין: ״קבענו כי סניף ירושלים פועל כיחידה אוטונומית. דבר אחד בלבד שמור להחלטתי,
 אישור הפעולות״, הסביר, והוסיף: ״מלבד פעולה אחת בירושלים לא בוצעה אף פעולה שלא ידעתי עליה
 או שלא נתתי את אישורי לכך״... ובפסק־הדין ב״משפט לח״י״ הבהירו הדיינים שקלטו את הרמז: ״שני
 הנאשמים הודו שמרכז לח״י אישר את כל הפעולות, פרט לפעולה אחת בירושלים - פעולת לח״י בדיר־

 יםץ״...יג
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 במדינות ערב בתאור מעשי דקירות בפגיונות של נשים הרות והושבת טף על כלונסאות
 מחודדים... תאורים אלה שופצו בפרטים סנסציוניים כמיטב הדמיון המזרחי״. ולמראה עיניו
 של הסופר נתבלטה תוצאתה של תעמולה זו, שעמדה בניגוד גמור למטרתה: ״הפחד אחז

 באוכלוסיה הערבית, שברחה מן הכפרים ומן הערים בקריאה משוועת: דיר יסין!״.
 בעקבות קסטלר הולך הביוגרף של בן־גוריון: ״הדי ההרג בדיר־יםין פשטו כסופה ברחבי
 הארץ. תאורי הזוועה, שנוסף עליהם נופך דמיון מזרחי, שודרו בתחנות־הרדיו הערביות,
 הודפסו בעתונים, עברו מפה־לאוזן: הם עוררו חלחלה בקרב הערבים. עכשיו פרצה מנוסה
 מבוהלת. הפשע בדיר־יסין היה אחד הגורמים החשובים ביותר לשבירת רוהם של הערבים

 ולבריחתם. ועם זאת אות־קלון על הישוב העברי שלא נמחק עד היום...״
 סופרים זרים, קולינס ולאפייט, עקבו אחרי הפצת העלילות והגוזמאות. ״משך שעות
 התלבטו חזם חוסין וחוסין הלדי, מזכיר הוועד־הערבי־העליון בירושלים, בשאלה איך להציג
 את הידיעה״, מתוארת ההתרוצצות במחנה הערבי. ״חששנו שלמרות כל הדיבורים הרמים אין
 הצבאות הערביים עתידים לבוא באמת״, סיפר אנואר נוסיבה על ההחלטה להפיץ את סיפורי־
 הזוועה. ״רצינו לזעזע את תושבי הארצות הערביות כדי שיפעילו להץ על ממשלותיהם״. וכך
 החליטו ״לפרסם את הידיעה על דיר־יסין בכל זוועתה״. כפי שעתיד נוסיבה להודות בעתיד,
 היתה זו ״שגיאה איומה״. לדברי קולינס, ״הפירוט המבעית לא שינה את הלכי־הרוח של
. וממבט של ״  הממשלות הערביות. אך יצר תחושה גוברת של בהלה בקרב ערביי א^שראל
 זמן והתפתחות קובע צמד הסופרים כי ״בטעות שיפוטם האומללה סייעו התעמלנים הערביים,
 שלא־במתכוון, להכין את הרקע לבעיה שעד־מהרה עתידה היתה לבעת את המזרה־התיכון,

 הדרמה של אלפי פליטים ערביים״...
 בראיון עתונאי סיפר אנואר נוסיבה, שנעשה שר בממשלת ירדן, כי במסגרת תפקידו בניהול
 הכוחות הערביים בירושלים, היה עליו לטפל בזרם הפליטים שהגיעו מהשכונות והכפרים
 שנכבשו בידי היהודים, למצוא מקומות מגורים ומזון. המיוחדים והבעייתיים היו הפליטים
 מדיר־יסין. אלא שבדיוק באותו זמן בו נפל הכפר בידי היהודים - נהרג עבד־אל־קאדר אל־
 חוסיני. ״משנהרג המפקד - חשו הערבים בירושלים כי הם נותרו בלי רועה״, סיפר נוסיבה,
 המוסיף כי במהלך ההלווייה רבת־המשתתפים הופתע לשמוע, כי היהודים כבשו מחדש את

 ראש ההר - לאחר שהלוחמים ירדו להשתתף בהלוויית מפקדם...
 עבדאללה אל־תל מספר גם הוא על נפילת דיר־יסין: ״ב־9 באפריל הפתיעו היהודים
 מכנופית ה׳ארגון׳ ו׳שטרן׳ את תושבי דיר־יסין השלווים והרגו בהם ללא הבהנה... התעללו
 בגוויות ההרוגים והשליכון לבאר הכפר. מספר ההרוגים בדיר־יסין היה 300, מרביתם נשים,
 ילדים וזקנים... האנגלים לא העזו לשלוח את כוחותיהם למקום, אלא הסתפקו בשיגור שוטר
 יהודי כדי לחקור בענין. ההתקפה בוצעה בהתאם לתכנית יזומה, ובידיעת הסוכנות ו׳ארגון
 ההגנה׳. מטרת היהודים היתה מרחיקת־לכת... הם הטילו אימה ופחד בכל הכפרים,
 שתושביהם החלו להימלט מהם... שלא במתכוון סייעה העתונות הערבית להגשמת המטרות

 של היהודים - במסרה פרטי־פרטים על הפשע הברברי...״
 כמפקד גבוה ב״לגיון הערבי״, מביע אל־תל את המוזרות שבמעשה הסוכנות־היהודית,
 אשר שלחה ל״הוד־מלכותו״ איגרת בה גינתה את הפשע והטילה את האתריות על הכנופיות

 הציוניות... והוא מסביר זאת בכך שהסוכנות חששה מנזיפת המלך עבדאללה...

 מעורבות ההנהגה היהודית בניפוח פרשת דיר־יסין ויחסה לתוצאותיה היתה בעייתית למדי.

 ״מהו המצב עכשיו?״, שאל בן־גוריון בהגיעו לחיפה, לאחר שחרורה, בכ״ב ניסן (1.5).
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 ״הערבים עוזבים העיר... מהמוסלמים נשארה דלת־העם, כי פחדו דיר־יסין״... ומוסיף
 הביוגרף: ״להלכה, היתה ׳הפקודה מגבוה׳ סיבה עיקרית לבריחת המוני הערבים מהיפה,

 אולם אין ספק כי לבריחה המבוהלת היתה סיבה נוספת: דיר־יסין״.
 מפקד ה״הגנה״ בירושלים, דוד שאלתיאל, ניסה להתכתש לעובדות - בעדותו ב״משפט
 לח״י״ - בתש״ט, כשנה לאחר דיר־יםין: ״בספרות שלהם, במידה שהגיעה לידי״, אמר המפקד
 הירושלמי, ״התפארו בדיר־יסין, שעל־ידי פעולה זו חל מפנה היסטורי מבחינת השחרור של
 עם ישראל. ומאז בורחים הערבים״... והמושל־הצבאי של ירושלים, ד״ר דב יוסף, מסכם את
 הפרשה בכך ש״השם ׳דיר־יסין׳ שימש בפי הערבים להצדקת מעשי־הזוועה שלהם ולפתות את

 הפלחים להצטרף למנוסה, שהתחילה מעתה בכל הארץ בעוצמה גוברת״...
 גם עורכי ספר ההיסטוריה הרשמי של מלחמת העצמאות אינם יכולים להתעלם מהתועלת
 הרבה שצמחה מכך לצה״ל ולהתיישבות היהודית: ולפתרון חלקי של הבעיות הדמוגרפיות,
 שעלולות היו להקשות על ישראל - לולא הנטישה שגברה לממדי מנוסה לאחר ניפוח פרשת
 דיר־יסין: גם אם הוסיפו נופך על ״גרימת נזק לשמו הטוב של הישוב״: ״כל צינורות התעמולה
 הערביים הפיצו ברבים את פרשת דיר־יסין, ומפיצים אותה עד היום״ - נאמר בספר תולדות
 מלחמת הקוממיות, המציין כי הפרשה ״שימשה גורם מסייע להתמוטטות העורף הערבי...
 עשה זאת הפרסום שניתן על־ידי הערבים, שהתכוונו להוכיח לעמם את אכזריות היהודים

2  ולהפיח אש מלחמת־קודש בקרבם. אך למעשה הביאו מורך בלבם״.8

 הנציב־העליון מאיים
 על־פי דברי־ההשמצה של דוברי ה״הגנה״, לא יובן מדוע ניסה שאלתיאל להשהות את
 ״השודדים הרוצהים והאנסים״ של לח״י והאצ״ל בדיר־יסין ימים נוספים - אלא אם נסביר
 שגישה כזו לכוחות־נספחים היתה ממנהגו. כך ניסה לעשות גם לכוח של חטיבת ״הראל״
 שפרץ לעיר־העתיקה דרך שער־ציון(ראה להלן, עמ׳ 157) - כשניסה להימנע ממשלוח כוחות

 מהטיבתו להחזיק בראש־הגשר מהר־ציון אל הרובע־היהודי.
 אך מפקדי הכוח הקטן של האצ״ל ולח״י לא היו מוכנים להישאר בכפר מעבר לתקופת
 הכיבוש והכוננות להתקפת־נגד ־ מכמה וכמה טעמים, שאחת מהן היא, שגם הלוגיסטיקה
 להחזקה ממושכת לא היתה בנמצא. ״להישאר בכפר ולהחזיק בו לא יכולנו״, אומר איש לח״י
- ״משום שלפי מהותנו איננו חיל־מצב אלא צבא כובש: שנית, וזה העיקר, לאחר מלחמתנו
 במשך שנים בכובש הבריטי יודעים אנו שהוא לא יחמיץ את ההזדמנות למצוא את כוחותינו

 חשופים ומרוכזים במקום אחד, כדי לחסלם ולנקום בהם נקמה אכזרית״.
 ואכן, בחדשות הצהרים של הרדיו הממשלתי בד׳ ניסן(13.4) נמסר על כוונה לתקוף מן
 האוויר את כוח האצ״ל ולח״י בדיר־יסין, ופעולה זו נמנעה - כשהתברר לבריטים כי המקום
 נמסר לכוחות ה״הגנה״. דברים אלה נתפרסמו בהודעת לוחמי חרות ישראל על פרשת דיר־יסין.
 ״מכאן יובן״, נאמר בהודעה של לח״י, ״שנימוקי בטחון מכריעים חייבו אותנו למסור את
 המקום בהקדם״. ההודעה מגלה כי ״לאור הנ״ל, בדעתנו כי יהיה עלינו לעזוב את השטח
 הנכבש, פנינו למפקדת ה׳הגנה׳ והצענו לה שהיא תיכנס לדיר־יסין ותקצור את אשר זרענו אנו
 בדמנו - לבל ישובו הפורעים הערביים למקום. מסרנוהו בשיטתיות, עמדה אחר עמדה,

 לכוחות ה׳הגנה׳ שבמחוז״.
 וכך פורסם ב״דבר״ למחרת: ״בקשר להתקפה היהודית על דיר־יסין מודיעה הממשלה כי
 עמדו לערוך התקפה מן האוויר נגד הפולשים היהודים בכפר דיר־יסין, אך התכנית בוטלה,

 לאהר שנודע בברור כי הטרוריסטים יצאו את הכפר״.
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 מספר איש לח״י: ״החזקנו בכפר יומיים, והנה נודע למחלקה ו׳ [מחלקת המודיעין] כי
 הבריטים מתכוונים להפציץ את הכפר מן האוויר, כדי לפגוע באנשי לח״י והאצ״ל ולהינקם
 בהם. מכיוון שלא היה לנו נשק נגד־מטוסי, הודענו למפקדת ה׳הגנה׳ כי אנו יוצאים מדיר־יסין.
 לתמהוננו ניסו אנשי ה׳הגנה׳ למנוע את יציאתנו מן הכפר, אף איימו לפתוח עלינו באש. למזלנו
 סרבו אנשיהם לירות בלוחמים עבריים, ובםופו־של־דבר נאלצו מפקדיהם להניח לנו״... היתה
 סכנה ממשית להישארות בכפר, שכן היתה לבריטים הזדמנות יוצאת־מן־הכלל לפגוע בעשרות

; מה עוד - כשיש עילה להתערבות: האשמה ב״טבח״...  ״טרוריסטים״, המרוכזים במקום אחד
 מקור האצ״ל: ״רענן חשש מפני פעולת־נקם בריטית בנקודה בה רוכזו מאות אנשי מחתרת.

 לפי ידיעות שהגיעו לפיקוד אצ״ל תכננו הבריטים הפצצת דיר־יסין במטוסים״.
 ואילו מפקד הש״י בירושלים, לויצה, מיתמם בכתבו: ״ידוע לנו כי הבריטים שקלו הפצצה
 של דיר־יסין, המוחזק בידי כוחותינו״... הוא מנמק את ה״שקילה״ הבריטית ״בתגובה על
 הטבח״ ומסתמך על ״מברק ששיגר הנציב־העליון אל שר־המושבות ב־17 באפריל, ושתכנו
 הגיע לידי הש״י, בו הודיע הנציב־העליון כי החליט בסופו־של־דבר להימנע מלהפציץ את

 הכפר במטוסים, שהובאו לצורך זה מעירק״.
 נראה כי מקורותיהם של לארי קולינס ודומיניק לאפייט - שאינם חשודים באהדה לאצ״ל
 וללח״י יותר מיצחק לוי איש ה״הגנה״ - טובים משל הש״י. בספרם ״ירושלים, ירושלים״ הם
 מגלים כי ראשי השלטון הבריטי בארץ־ישראל ראו במציאותם של מרבית אנשי האצ״ל ולח״י
^ וזהו א  בדיר־יסין הזדמנות בלתי־חוזרת לקחת נקם באלה שגרמו לסילוק שלטונם מן ה

 סיפורם רב העניין:
 ״מגעיו של הנציב־העליון עם ה׳הגנה׳ בעבר הספיקו כדי שיידע כי זו מלאכתם של אויביו,
 ה׳ארגון׳ והשטרניסטים. ׳סוף־סוף׳, אמר אל מפקד חילותיו, הגנרל סר גורדון מקמילן,

 ׳הממזרים הללו בידך. בשם אלוהים, עלה שמה ועשה בהם שפטים!׳
 ״אולם, כפי שהתברר, היה דיר־יסין אחת ׳האכזבות הגדולות ביותר׳ שנחל סר אלן
 קנינגהם. חברו הסקוטי חזר וטען כי חסר הוא את הכוחות הנחוצים... נציב מחוז ירושלים ג׳מס

 פולוק, תפס עד־מהרה כי ׳מקמילן פשוט לא רצה להשתמש בחילותיו׳.
 ״בזעפו פנה סר אלן קנינגהם אל מפקד הרא״ף בבקשה למהלומה אווירית. הלז נאות בנפש
 חפצה, אך הצביע על בעיה שבעיני הנציב־העליון סימלה את ׳רגשי־הכשל בבוקר ההוא ואת
: יום קודם־לכן שלח את כל המפציצים ׳  הגהינום של החודשים האחרונים שלנו בא^שראל

 הקלים שלו למצרים. עשרים־וארבע שעות תהיינה דרושות כדי להחזירם...
 ״אולם בטרם יסתיימו הדיונים - הופיע גורם חדש, שימנע את האפשרות למהלומה

 אווירית. ה׳הגנה׳ נכנסה לדיר־יסין ליטול את הכפר לידיה״.29

 2 : בין ״נחשון״ לקרבות עמק אילון

 ספיחי כיבוש הקסטל ודיר־יםין
 המהפך שחל במצבה של ירושלים והדרך אליה בראשית ניסן תש״ח, העלה את המוראל
 היהודי לקראת המחצית השניה של המלחמה. ״עם כיבוש הכפרים ובסיסי האויב נוצרה עובדה
 חדשה של התהוות רצף טריטוריאלי בין ירושלים לשפלה״, אומר אחד החוקרים. ״רצף זה
 עתיד להיות אחד מהשגיה המובהקים של מלחמת העצמאות״. אך עדיין היו מספר התפתחויות

 בשתי גזרות המבצע, בהן השתתף מספר רב של לוחמים - יהודים כערבים.
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 ימי נחשון - הקרב על הדרך לירושלים - אדר-ניסן תש״ח
 התקפה על שיירה שעלתה לירושלים;3 הרוגים ו־7 פצועים: מחצית מ־30 המכוניות עלתה

 באש. למחרת המשיכה השיירה לגוש־עציון.
 י״ג אדר־ב(24.3)

 ט״ז אדר־ב(27.3) בחזרה לירושלים נקלעה השיירה למארב ליד אתר נבי־דניאל.
 כ׳ אדר־ב(31.3) מארב לשיירה ליד חולדה. 21 מאנשי השיירה נהרגו ו־16 נפצעו.

 החלטה על מבצע צבאי גדול ראשון של ה״הגנה״: הוקמה ״חטיבת נחשון״ ובה 1500 איש:
 המטרה, לראשונה: כיבוש כפרים ערביים.

 כ״א אדר־ב(1.4)

 כ״ג אדר־ב(3.4) הקסטל נתפס על־ידי כוחות של נחשון״ ו״עציוני״.
 משלטי הקסטל נפלו בידי הערבים, שהביאו לגזרה כוחות גדולים.

 מפקדת חסן םלמה ברמלה פוצצה על־ידי כוח ״גבעתי״:30 הרוגים.
 הסכם לשיתוף־פעולה בין לח״י ל״הגנה״ בירושלים התפוצץ.

 כ״ה אדר־ב(5.4)

 גזרת הקסטל מותקפת על־ידי כנופיות ערביות: משק־הילדים במוצא נפל כידי כוח ערבי
 שבא מקולוניה.

 החל ״מבצע נחשון״. חולדה הערבית ודיר־מוחםין נכבשו. שיירה של 60 מכוניות הגיעה
 לירושלים.

 מפקדות האצ״ל ולח״י בירושלים מחליטות על מבצע משותף לכיבוש הכפר דיר־יסין
 ומודיעות על־כך למפקדת ה״הגנה״ בעיר.

 כ״ו אדר־ב(6.4)

 הערבים השתלטו על מספר בתים במוצא. הנשים והילדים פונו ממוצא־עלית לאתה.
 ממ״ז ה״הגנה״ מודיע למפקדי לח״י ואצ״ל כי ״תפיסת דיר־יםין היא שלב בתכנית כללית״,

 וכי אין לו התנגדות לביצוע הפעולה.

 כ״ו אדר־ב(7.4)

 על־פי הוראת הפיקוד־העליון של ה״הגנה״ ננטש הכפר דיר־מוחסין - לאחר אולטימטום
 בריטי.

 הותקפו המשורינים שפינו את הנשים והילדים מאתה לירושלים.
 התקפת לילה ערבית על הקסטל החלה ב־21.00 במרגמות ומקלעים, ונמשכה גם ביום. בשעה

 16.00 נטשו שרידי המגינים את המקום. התנועה בכביש בין קרית־ענבים לירושלים נפסקה.
 לבקשת ה״הגנה״ והגדוד הרביעי נקבע מועד ההתקפה על דיר־יסין למחרת עם שחר - כדי

 לסייע לכיבוש הקסטל מחדש והחזרת שיירת ״נחשון״ מירושלים.

 כ׳׳ח אדר־ב(8.4)

 04.30 - החלה התקפת האצ״ל ולח׳׳י על דיר־יסין.
 05.00 - שיירת ״נחשון״ יוצאת מירושלים ומגיעה לחולדה ב־1500.

 06.00 - בהתקפה מחודשת על הקסטל מתברר כי הכפר נטוש, לאחר שהערבים פינוהו עם
 נפילת מפקדם עבד־אל־קאדר חוסיני.

 14.00- הכפר דיר־יסין נכבש - מלבד בית־המוכתר.

 כ״ט אדר־ב(9.4)

 א׳ניסן(10.4) נפסקה כל התנגדות בדיר־יסין. חוסלה גם העמדה שמדרום לכפר.
 דגל ישראל הונף במרומי דיר־יסין.

 הגדוד הרביעי נכנס לכפר קולוניה, שננטש לאחר נפילת דיר־יסין.
 מברק־התנצלות של הסוכנות־היהודית למלך עבדאללה מעבר־הירדן.

 הנציב־העליון קנינגהם מתכנן מהלומה אווירית על דיר־יסין.

 ב׳ ניסן(11.4)

 הכפר דיר־יסין הועבר לידי ה״הגנה״. סיכום האבדות: 5 הרוגים ו־44 פצועים. לערבים:
 כ־110 הרוגים.

 התקפה על הכפר אבו־שושה ומחנה ואדי־סראר הביאו לנטישת הכפרים הערביים בין
 חולדה לשער־הגיא.

 ג׳ ניסן(12.4)

 ד׳ניסן(13.4) התקפה ערבית בסיוע בריטי על שיירה להר־הצופים. 78 נהרגו ו־43 נפצעו.
 ו׳ ניסן(15.4) נסתיים מבצע ״נחשון״.

 הוקמה חטיבת ״הראל״ שהחלה במבצע חדש להעברת שיירות לירושלים. בי״א ניסן(20.4)
 הותקפה שיירה של 225 כלי־רכב: 15 נהרגו, 44 נפצעו: 45 רכבים נפגעו ונגררו, 5 הוצתו.

 בי״ב ניסן(21.4) הועברה ״הראל״ לירושלים, ל״מבצע יבוסי״.

 ז׳ ניסן(16.4)

 כ״ט ניסן(8.5) החל ״מבצע מכבי״ על הדרך לירושלים - ע״י ״הראל״ ו״גבעתי״.
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 הגזרה המערבית. בליל ג׳ ניסן(11/12.4) ערך כוח ״נחשון״ המערבי התקפה על הכפר
 אבו־שושה. ״מטרת הפעולה היתה להבריח את הערבים מן הכפר על־ידי פיצוץ בתים ומיקוש
 הדרכים״. פעולות חבלה וסיור, שבוצעו בנקודות אסטרטגיות בגזרה, נסתיימו בהשתלטות על
 מהנה ואדי־סראר - שננטש על־ידי הערבים. הכפרים הערביים שבין חולדה לשער־הגיא

 נתרוקנו מתושביהם, שתקפו שוב ושוב את התחבורה היהודית לירושלים.
 הגזרה המזרחית. ביום כיבושם של הקסטל ודיר־יסין, בכ״ט אדר־ב(9.4), נראתה משכונת
 בית־וגן שיירה ערבית על הדרך לכפר מלחה, שכללה כלי־רכב משוריינים וכן מספר
 אוטובוסים. בשיירה זו חזרו לירושלים כ־500 אנשי כנופיות, מאלה שהשתתפו בקרב על
 הקסטל. סיבת הנהירה לירושלים התבררה מאוחר יותר, משנודע על הריגתו של עבד־אל־קדר.
 ההמונים נהרו להלוויית מפקדם. ״הזעקתי לבית־וגן [שליד דיר־יםין, בעיצומו של הקרב]

 מחלקה מקורס המקלענים״, אומר לויצה, ״והם פגעו קשה בשיירה״.
 ההלווייה נערכה בהמון עם. מלבד אלפי הלוחמים הערביים השתתפו בה גם תושבי העיר־
 העתיקה ומשלחות גדולות שהגיעו מן הכפרים והערים בסביבת ירושלים. על־פי הערכה היו
 שם כ־30,000 איש - כמחצית מתושביה הערביים של ירושלים. במטחי יריות רבים הביעו

 אלפי המתאבלים ביטוי לצערם. שניים ממשתתפי ההלווייה נהרגו ביריות אלו...

 באותו יום, כ״ט אדר־ב (9.4), אחר־הצהרים, הגיע לאזור הקרבות במערב ירושלים כוח
 ערבי מ״צבא ההצלה״ של קאוקג׳י - לאחר כשלונו בקרב על משמר־העמק - ועמו שריוניות
 ותותחי־שדה. שני תותחים, שהוצבו על רכס בידו-בית־סוריק, החלו להפגיז את אזור הקסטל,
 ארזה ומוצא; ועד למערב ירושלים הגיעו פגזיהם - עד לגבעת־שאול, שליד דיר־יסין. תצפית
 גילתה את מקום התותחים, ומטוסים נשלחו לתקוף אותם. הירי ונסיון־ההפצצה על תותהיו של

 קאוקג׳י, הגם שלא פגע בהם, הביא להרחקתם מן הגזרה.
 הבהלה שאחזה כערביי מערב־ירושלים לאחר כיבוש הקסטל ודיר־יסין התפשטה ונפוצה
 במהירות. מיד לאחר כיבוש הקסטל ערכו שתי פלוגות פלמ״ח התקפה על קולוניה, אך מן
 הכפר השיבו באש עזה. יומיים אחר־כך, כאשר הגיע הפלמ״ח שנית לכפר, ביום ב׳ ניסן

 (11.4), התברר שערביי קולוניה פינו את הכפר. המקום נתפס ללא קרב וללא אבדות.
 כובשי קולוניה התלו לפוצץ בתים בכפר, שכן לא היו די כוחות להחזיק בו. אותות ההפגזה
 ניכרו בכל מקום. בין הגוויות נמצאו גופותיהם של ארבעה ״עריקים״ בריטים, ממניחי מכוניות־
 התופת ברחוב בן־יהודה בירושלים. ״בקולוניה נשבה״, מספר אליהו סלע, ״והוצא להורג

 האנגלי שביצע את הפיצוץ ברחוב בן־יהודה בירושלים״. באחד הבתים נמצא מחסן־נשק.
 הכפר בית־איקםא התרוקן מיושביו. גם ממלהה ומעין־כרם החלה בריחה - אך הכוחות

 היהודיים לא ניצלו את שעת־הכושר וכיבוש הכפרים הללו נתעכב שלושה חודשים.
 לאחר כיבוש קולוניה נסוג ״צבא ההצלה״ של קאוקג׳י מרכס בידו לעבר רמאללה. הדרך

 לירושלים היתה פנויה, ונתאפשר להעביר שיירה גדולה שהיו בה 200 משאיות.
 מחיר ״מבצע נחשון״, על כל סעיפיו - מדיר־מוחסין, הקסטל-מוצא, ועד דיר־יסין -
 הסתכם ב־62 הרוגים (הפלמ״ח - 19, ״עציוני״ - 33, ״גבעתי״ - 5, האצ״ל - 4, לח״י - 1)

 ו־112 פצועים(40 מהם מהאצ״ל ולח״י בהתקפה על דיר־יסין).30

 עד מהרה הפך הכפר דיר־יסין לשכונה יהודית נוספת בירושלים. ליד הכפר הוקם שדה־
 תעופה קטן - כפי שאכן נאמר במכתבו של שאלתיאל אל יהושע זטלר לפני ההתקפה.
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 באמצעות ״פרימוסים׳׳, מטוסי־בוכנה הקלים, שנחתו ב״אווירודרום דיר־יסין״, ניתן לשמור
 על קשר עם השפלה גם כאשר נותק המעבר בכביש. ליצני ירושלים היו אומרים, בזעם או
 בציניות, כי תפקידו של שדה־התעופה אינו לסייע במזון ונשק לעיר, אלא כדי לאפשר את

 חילוצם של מנהיגי הישוב, שלא הספיקו לצאת מירושלים לפני המצור...
 בביקורו בירושלים שבועיים אחר־כך, בי״ט ניסן (28.4), התעניין דוד בן־גוריון במצב
 שדה־התעופה בדיר־יסין: ״ביקרתי הבוקר בשדה־התעופה בבית־הכרם... טעו אלה שאמרו כי
 בראשית השבוע הבא ייגמר בניינו... בסוף השבוע הבא יסתיים רק חלק אחד - 300 מטר,
 לאווירון קטן הד־מנועי. לגמר העבודה כולה - 600 מטר - יידרשו 25 ימים״... ב״יומן״ מסופר
 שאיש הש״י, חיים הרצוג, בא מירושלים בי״ד אייר (23.5). הרצוג המריא מ״שדה־התעופה

 בגבעת־שאול״, כלומר דיר־יסין, אף ש״טרם נגמר כולו״.
 על השיבות שדה־התעופה עמדו גם הערבים, כפי שמתאר מפקד ה״לגיון״ בירושלים:
 ״המצור הערבי על ירושלים התחזק. היהודים לא יכלו להושיט עזרה ליהודי ירושלים שעמדו
 על סף גסיסה... אף מטוסי היהודים לא הצליהו להושיט להם סיוע, ובמיוחד לאחר שהמטוםים

 המצריים הרעישו את שדה־התעופה שאותו הקימו היהודים בדיר־יסין בתקופת המלהמה״...
 אם בהודעת־ההשמצה של ה״הגנה״, שפורסמה ימים אחדים אחרי כיבוש דיר־יסין, הבטיח
 מטה המחוז של ה״הגנה״ כי אנשיו ישמרו על מעט הרכוש, שהותירו ״הפורשים״ לאחר
 ביזתם, ויהזירוהו לבעליו בבוא העת... - הרי לא חלפו אלא ימים אחדים עד שהתברר כי ״מיד
 עם היכנס כוחות ה׳הגנה׳ לכפר, הצטרפו אליהם אנשי ׳םולל־בונה׳, כדי לשדוד את מכונות־
 ההצץ ואת אבני־המהצבות שבמקום״. דברים אלה נתפרסמו בהודעת לח״י אחרי כיבוש דיר־
 יסין. ״נציין עובדה אחת בלבד״, נאמר בהודעה, כי ״מכוניות לעשרות הובאו על־מנת לבוז את
 מצרכי־המזון שהשארנו בכפר, אחרי שמסרנוהו לכוחות ה׳הגנה׳. פעולתם זו היא המשך לביזה

 בכפרים הערביים שפונו הודות לפעולותינו״...

 ״בקיץ 949[ שוכנו מאות עולים חדשים מאירופה המזרחית בדיר־יסין״, מספר בני מורים,
 חוקר פילו־פלשתיני, המציין כי התישבות זו נעשתה ״חרף המחאה שהגישו לבן־גוריון אחדים
 מאנשי־הרוה הבכירים״... מרטין בובר, ארנסט סימון ואחרים - כתבו לבן־גוריון כי ״דיר־יסין
 הוא כתם שחור על כבודה של האומה העברית״, ויעצו לו ״להשאיר לעת־עתה את אדמת דיר־
 יסין בלתי מעובדת, ומוטב להניח את בתי דיר־יסין בלתי מיושבים - מאשר לחולל פעולה אשר
 חשיבותה הסמלית השלילית עולה לאין־ערוך על תועלתה המעשית״. לדברי אנשי־הרוח,
 ״יישוב דיר־יסין כי ייצא לפועל רק שנה אחת לאחר הפשע, ובמסגרת התיישבות רגילה, יהיה
 בו אישור או השלמה עם הרצח ההמוני״. מורים מוסיף כי ״אנשי־הרוח״ ביקשו מבן־גוריון
 שהכפר יישאר ריק ושומם, בתור ״סמל נורא וטראגי למלחמה, ואות־אזהרה לעמנו, ששום

 צרכים מעשיים וצבאיים לא יצדיקו מעשי־רצח ממין זה, שהאומה אינה רוצה ליהנות מהם״.
 החוקר מורים מספר כי ״בן־גוריון לא השיב על המכתב, למרות אזכורים חוזרים ונשנים -
 ועל האתר הנטוש קמה גבעת־שאול־ב׳. בטקס החנוכה נכחו שרים אחדים, שני הרבנים

 הראשיים וראש עירית ירושלים״...31

 ההתקפה על שיירת־הדםה - ״נקמה ערבית״ או בריטית?
 עוד בטרם נסתיים ״מבצע נחשון״ נחתה על ירושלים מכה גדולה, אולי גדולה מכל המכות
 שקדמו לה - במספר ההרוגים, בערכם המדעי של הנפגעים ובחוסר־האונים הנורא של כוחות
 ה״הגנה״. זה קרה בד׳ ניסן(13.4), בהתקפה על שיירת סגל אוניברסיטאי שעלתה להר־הצופים,
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 לטפל במבנים ובמעבדות. חולים לא הובאו עוד לבית־החולים שעל ההר, בשל קשיי ההגעה.
 רק חולים סופניים בודדים הושארו, כדי שלא יאסרו האנגלים את העליה לגמרי. בסיומו של

 יום־הזוועה התברר כי 78 יהודים נהרגו ו־43 נפצעו.
 שבוע אחרי ששלח את מברק־ההצטערות למלך עבדאללה, ושלושה שבועות לפני ההכרזה
 על הקמת מדינת ישראל, הגיע בן־גוריון לירושלים עם השיירה הגדולה. וביומנו רשם מה
 שסיפרו עסקני ירושלים ומפקדיה: ״בעיר התרגשות איומה. כולם מאשימים ה׳הגנה׳ בכשלון.
 כורדים ואחרים הם אנשי אצ״ל (מתפעלים מדיר־יסין)... נטורי קרתא רוצים כניעה, היקים
 ברחביה אזלי־יד״״. הערת עורך היומן: ״היו שראו בהתקפה הערבית על השיירה להדסה,

 ובאדישות הבריטית לגורלה, תגובה על אירועי דיר־יסיך.
 ״משרייבמן קיבלתי פרטים על אסון ׳הדסה׳. לא ידוע מספר האנשים - יותר משבעים (קברו
 למעלה משלושים גופות, השאר היו אפר). לפני צאת השיירה שאל הילמן - המקשר עם
 השלטונות [הבריטיים] - את וב(מפקח־המשטרה במאה־שערים) אם הדרך בטוהה. וב ענה: ׳
. בפרשת־הדרכים עלתה מכונית ראשונה על מוקש. אחריו הלך אמבולנס . . ׳ 1 1 1 » ™ ^ . » ( ; ^ «  ׳

 משוריין, אחריו מכונית־משא משוריינת ושתי מכוניות מספר 9 של ׳המקשר׳. אחריהם הלכו
 עוד חמש מכוניות. הן הסתובבו וחזרו...

 ״משנלר הופעלה מרגמה של ״3: מרגמה ״2 הופעלה מבית־ישראל, אבל בלי יעילות.
 לגדוד ׳מוריה׳ לא היו אנשים... ערבים היו על גגות שיךג׳רח וגם בוואדי־ג׳וז. אנגלים היו

 ב׳רוברט פוסט׳(לא רחוק מרחוב שמואל־הנביא) ובבית־אנטוניוס.
 ״התנהל משא־ומתן עם הצבא... הרושם הוא שהצבא והמשטרה ידעו מראש על הדבר

 וגמרו אומר לתת לערבים לבצע הרצה.
 ״קרוב לאחת־עשרה הגיע פלמ״ח. התנהל משא־ומתן עם מפקד הפלמ״ח על־ידי לויצא

 ודוד [שאלתיאל] - ו[הפלמ״ח] לא רצה לתת אנשיו ומכוניותיו.
 ״לפי התנהגות הצבא יש להניח שאילו הגיע כוח יהודי - היה נתקל באש של הצבא.

 ״האנשים במקום החזיקו מעמד עד 1.00 או 2.00. רק כשהתקרבו הערבים והציתו את
 המכוניות... עשה הצבא מסך־עשן, והוציא האנשים המתים והפצועים מהמכוניות. נשרפו שתי
 מכוניות. האמבולנס לא נשרף. חחיילים [הבריטים] שבמקום טענו שבנשקם הקל לא יכלו
 להשתלט על הערבים, ודרשו מהמפקדה נשק כבד. המפקדה טענה - שלמען־השם לא יגשו
 אנשי ה׳הגנה׳, והם יסדרו הענין. על־פי דרישת קצין־הצבא הפסיקו אנשינו במקום אש - אבל

 הערבים ניצלו זאת והתקרבו, ואז חידשו אנשינו אש״.

( ן י  ה(
 ירושלים המכותרת. תחת אש אויב הוביל בחורף
 תש״ח נוסעים, אספקה ודלק לשכונות המנותקות,
 כשהוא נוהג במכונית ״סנדוויץ״ משוריינת. את
 מותו, ביום ד׳ ניסן תש״ח (13.4.48), מצא אהרן
 פררה בישבו ליד ההגה של אוטובוס משוריין
 בהתקפה הטראגית על שיירה שעלתה להר־הצופים
 כדי להעלות להר אנשי מדע, רופאים ואחיות
 לאוניברסיטה ולבית־החולים. אהרן בן ה־36 היה בין
 78 ההללים באותה התקפה ערבית ברברית שנערכה
 לעיני כוחות בריטיים שמנעו את תגבורת ה״הגנה״
 להגיע למקום ולחלץ את הנפגעים. הועבר למנוחת־
 עולמים בבית־העלמין הצבאי בהר־הרצל בירושלים.

 אהק ו
 אהרן, או דן ככינויו המחתרתי בלח״י, היה מן
 המבוגרים שבלוחמי חרות ישראל בעיר־הבירה. הוא
 נולד בירושלים שתחת השלטץ העותמני בשנת
 תרע״ב (1912) לאברהם ומלכה פדרה. אחרי סיום
 לימודיו השתלם במקצוע הנהגות המכובד באותם
 הימים, תחילה כנהג שכיר ואחר כחבר־מן־המנין
 בקואופרטיב ״המp״ - אחד ממרכיבי חברת
 התחבורה הירושלמית ״המקשר״, שהתמזגה עם
 חברת ״אגד״ לאחר מלחמת העצמאות. על אף גילו
 הלא־צעיר והיותו בעל־משפחה וחבר־הנהלה
 בקואופרטיב ״המקשר״ לא נמנע דן מלאחוז בהגה
 ולהעביר את בני ירושלים בבטחה בין שכונות



 הדהודי ״דיר־יסין״ 125

 בן־גוריון לא ניסה לחפש אשמים לאסון הנורא, הוא אך רצה לדעת מה קרה באמת. בניגוד
 לו מחפשים חוקרים מסויימים את הגורם שהניע את הערבים לבצע את הפשע. לדברי קצין־
 הש״י בירושלים, קבע הנציב־העליון ״כי ההתקפה הערבית על שיירת הדסה היתה מעשה־
 נקמה על דיר־יסין״. בכך מוסברת ״התנהגות הבריטים בפרשת השיירה להר־הצופים״. מכאן,
 שהקביעה כי זה מעשה־נקם ערבי על דיר־יסין היא קביעה בריטית! במקום אחר כתב לויצה
 כי ״ההסבר להתנהגותם הבוגדנית של הבריטים קשור בפרשת דיר־יסין... הבריטים הניחו
 לערבים לנקום את דם אחיהם, כדי להרגיע את הרוחות בעולם הערבי״. כלומר: הבריטים הם
 שאיפשרו נקמת־דם ערבית! ״התגובה הבריטית החריפה היתה הימנעות במודע מהצלת

 שיירת־׳הדסה׳, שבאה כנראה לאזן את חשבון הדם הערבי שנשפך בדיר־יםין״...
 מי שרצה ״לאזן את חשבון הדם״ - והיה זה הנציב־העליון, אלן קנינגהם, שביקש
 מהרא״ף להפציץ את האצ״ל ולח״י בדיר־יםין - הוא שרצה לנקום את דם דיר־יסין: הם הם
 הבריטים. אם היתה כוונת־נקמה בפרשת שיירת ״הדסה״ - הבריטים במעשיהם ובמחדלם גרמו

 במכוון לשפך הדם היהודי, דם מדענים דגולים, רופאים ואחיות רחמניות!
 בקרב אנשי ה״הגנה״ היתה קיימת מנטליות של הסברת מעשי האויב כתגובה למעשינו אנו.
 ביום השלישי לשהותו של בן־גוריון בירושלים, ב״מבצע יבוסי״, בא אליו יצחק שדה, מפקד
 המבצע, ובפיו ״בשורת־איוב נוספת: 3 משוריינים, עם דוידקה וכל הנשק, נפלו בידי הערבים,
 15 בחורים נהרגו״. לדברי פריץ, סגנו של שדה, ״יש שמועה שהערבים מתכוננים להסתער
 הלילה על היהודים - כנקמה על מעשי חיפה״ - שוב החשש מפני ״נקמה״ ערבית! - כאילו

 אין לערבים מטרות מלחמה, אלא רק ״נקמות״....
 גם אם נאמר שבהתקפה הרצחנית על שיירת־הדסה ביקשו הערבים לבצע נקמת־דם - הרי
 סביר יותר שהם ירצו לנקום את דמו של מפקדם, עבד־אל־קאדר אל־חוסיני, שנפל מידי
 היהודים בקרב שבו נהלו הערבים מפלה מבישה ומכאיבה! אמור מעתה - שמעשה־הנקם

 בשיירת־הדםה היה נקם בריטי: ואם נקם ערבי - לאו דוקא בשל דיר־יםין.
 לאור מעשה־הזוועה הערבי בשיך־ג׳רח בשיירת־״הדסה״ נראה מעשה הצדקנות שבמשלוח
 מברק־ההתנצלות לעבדאללה באור עלוב ביותר, כפי שהדברים מתבהרים מדברי עורך ספר
 ״ההגנה בירושלים״: ״השיירות העולות ל׳הדסה׳ היו מאובטחות על־ידי השלטון״, נאמר שם.
 הכותב, או הכותבת, האמון על האווירה ששררה ב״הגנה״, נזעק: ״לא עלה על הדעת שכאן
 יבגוד בנו השלטון... ביום המר והנמהר הוברר והוכח באופן גלוי שההתקפה על ׳הדסה׳ נערכה
 בידיעת השלטון, ואולי אף ביזמתו. שעות על שעות נלכדו המכוניות והאוטובוסים במוקשים
 ובצליפה מקרוב - לעיני נציגי השלטון. כאשר נחלצה ה׳הגנה׳ להילוץ השיירה, איימו

 הבריטים שאם יעזו אנשי ה׳הגנה׳ להתקרב - יתקיפו בתותחים.
 ״היה ברור לנו: כאן נערך תגמול על פעולת דיר־יסין, שבוצעה על־ידי ׳הארגונים

 הפורשים׳, אם כי השלטונות ידעו היטב את הגינוי החריף של המוסדות הלאומיים״.
 האומנם נעשה הגינוי מאימת הבריטים, שעדיין שלטו פורמלית בארץ, ולא מאימת
 עבדאללה הוואסאל הבריטי ואיומי הערבים י יתכן, שכן חוזר איש־ה״הגנה״ הוותיק וכותב כי
 ״למרות הגינוי מצדנו, שיתף השלטון פעולה בהתקפה על שיירת ׳הדסה׳... וכאשר מיהרו

 למקום חברי ה׳הגנה׳, איימו עליהם הבריטים בירי התותחים״.
 הבריטים ידעו היטב את חלקם ברצח 78 אנשי שיירת־הדםה, שכן ״במפתיע הסתלקו כל
 השוטרים הבריטיים ממעון־השוטרים שליד מחנה־יהודה״. זה היה סוף המשטרה הבריטית
 בירושלים, שכן ״שוטרים שעל זרועם סרט ׳משטרת העיר ירושלים׳, נכנסו למקום ששימש קן־

 צליפות. בדמעות־גיל ברכו התושבים על הנפת הדגל העברי: ברוך שפטרנו״...32
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 ״הראל״ - מבצע וגפ חטיבה חדשה
 חודש לפני ה־15 במאי - תום השלטון הבריטי - נסתיים ״מבצע נחשון״, בתפיסת מחנה
 ואדי־םראר. נסיון לכבוש את הכפר סריס נכשל, שכן התוקפים נתקלו בהתנגדות עזה. מח״ט
 ״נחשון״ שמעון אבידן חייב היה לחזור ל״גבעתי״, להכין אותה לקראת הפלישה הצפויה. כל
 הכוחות הוחזרו לחטיבותיהם המקוריות, והאחריות לגזרה נמסרה לגדודי הפלמ״ח, שמעתה

 יהוו חטיבה חדשה, ״הראל״, בפיקודו של יצחק רבין, קצין־המבצעים של הפלמ״ח.
 ״מבצע נחשון השיג את עיקר מבוקשו״, קובע ספר ההיסטוריה הרשמי. מה היה ההשג של
 המבצע? ״הדרך לירושלים נשארה פתוחה״, שכן הקסטל ודיר־יםין נכבשו ובעקבותיהם ננטשו
 קולוניה ובית־איקסא, ואלה נתפסו על־ידי הפלמ״ח. דיר־מוחסין נכבשה, אך פונתה לדרישת
 הבריטים - אם כי לא נמסרה שוב לערבים. גם חולדה הערבית וכפרים קטנים בסביבה ננטשו
 על־ידי הערבים. אך נשמעה גם ביקורת על המבצע - על שהזמן לא נוצל להעברת שיירות
 נוספות לירושלים. הביקורת על מפקדי המבצע ומתכנניו נסבה על היהס הלא־ריאלי בין
 הכוחות שפעלו בשתי הגזרות - המערבית והמזרחית. ״ריכוז ערבי מסיבי בעמק עין־כרם ועל
 רכס קולוניה היווה את האיום הגדול ביותר למבצע כולו״, אומר אחד ממפקדי ״עציוני״.
 ״למרות זאת לא שונה מערך כוחותינו, ורובם המשיכו לחנות בקטע המערבי, ליד הולדה״.
 למבקר דנן ביקורת גם על חטיבתו: ״מטה המחוז לא ידע להתמודד עם הבעיות והאיום
 שבפניו הוצב״. לדעתו של המבקר ״היווה ריכוז הכוח הערבי בעמק עין־כרם מטרה לפגיעה
 קשה. כוח זה נשען על שלושה בסיסים: קולוניה, צובא, עין־כרם. ההרבת הבסיסים הללו,
 והמטרת אש רצופה על הריכוזים בעמק, היתה מחסלת את הריכוז ואת האיום. אך תכנית כזו
 לא נבחנה ולא בוצעה, למרות שהיתה בגדר יכולתה של חטיבת ״נחשון״, מה גם שניתן היה
 לשתף את כוחות המחוז אשר שלטו על השארפה״. משום מה אין האיש מבקר את ההתנהגות

 המבישה והמוזרה של מטה המחוז סביב פרשת הכיבוש החיוני של הכפר דיר־יסין.

 על חטיבת ״הראל״ הוטל להתחיל במבצע חדש - השתלטות על כל נקודות־התורפה בדרך
 והעברת שיירות לירושלים. השיירה הראשונה נועדה לעבור בח׳ ניסן(17.4). התקפה על הכפר
 סרים, כבר בלילה הראשון, נכשלה: הצליחה בלילה השני, ליל ז׳ ניסן(15/16.4). הכפר נעזב,

 לאחר שבתיו פוצצו - ״כיוון שלא יכולתי להשאיר יחידה בסריס״, הסביר המג״ד טבנקין.
 בח׳ ניסן(17.4) עברה השיירה הגדולה, כמתוכנן, בלי פגע. כל מכוניות השיירה, בה היו

 227 משאיות, חזרו לתל־אביב באותו יום ללא הפרעה.
 שלושה ימים אחר־כך אמורה היתה לעבור שיירה נוספת. בלילה נכבשו בית־סוריק ובידו.
 הבתים בבית־סוריק פוצצו: לא כך בבידו, שנכבש בשעה מאוחרת. הכוח הקטן לא הספיק

 לפוצץ את הבתים, כיוון שנאלץ לחזור עם בוקר לקרית־ענבים.
 בשיירה שיצאה בבוקר י״א ניסן (20.4) היו 225 כלי־רכב, בהם 200 משאיות וכ־20
 משוריינים. בשיירה וו עלו לירושלים גם בן־גוריון, יצחק שדה ויצחק רבין, מפקד חטיבת
 ״הראל״. באותה שיירה באו יותר מ־300 חיילי הגדודים הרביעי והחמישי. לאחר שהגיעה
 השיירה לאזור ההרים, החלה התקפה ערבית ממשלטי שער־הגיא הדרומיים. התפתה קרב
 שהלך והסתבך, ובו נהרגו 15 מאנשי השיירה, ״ממיטב מפקדי הפלמ״ה״, ביניהם מכבי
 מוצרי, קצין־המנהלה של ״הראל״. 44 נפצעו. 45 משאיות נפגעו, אך הצליחו לגרור אותן: 5

 מכוניות שלא ניתן היה לגרור - הועלו באש.
 סיפר יצחק רבץ: ״ב־20.4 [י״א ניסן] עם שחר יצאה ממחנה־בילו הגדולה בכל השיירות
 לירושלים, ובראשה חלוץ־האבטחה והמכונית הראשונה שהסיעה את חברי הנהלת הסוכנות־
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 היהודית ובראשם דוד בן־גוריון, ואת יצחק שדה, מפקד ׳מבצע יבוסי׳״. יצאתי בג׳יפ
 מחולדה, לאחר שעברה לפני כמעט כל השיירה, ועמי קצין־המבצעים של החטיבה. התעכבנו
 במקום בגלל תקלה בינינו לבין לח״י, שביקש לצרף לשיירה יחידה מיחידותיו ובגלל תקלת

 יחידת־הקשר שצורפה לכוחותינו״.
 זה היה סופו של ״מבצע הראל״, שנמשך שישה ימים - מר עד י״ב ניסן(15-21.4). חטיבת
 ״הראל״ הועברה לירושלים - ל״מבצע יבוסי״. הכביש לירושלים והמשלטים משני עברי
 הכביש, שנתפסו לקראת העברת השיירות, ננטשו. כנופיות ערביות חדרו לאזור הנטוש וחיבלו

 באופן קשה בתשתית הכביש: מעבירי־מים וגשרונים פוצצו.
 אומר יוסף טבנקין: ״מבצע ׳הראל׳ הופסק בפקודת הפיקוד העליון. חטיבת ׳הראל׳ נקראה
 לעזרת ירושלים, בהפקירה בלית־ברירה את הדרך. איבדנו את העליונות שכבשנו - אפשרות

 פריצה לעורף: צפונה, לגוש עטרות, ודרומה, להרטוב וגוש־עציון״."

 במה עסקה ״עציוני״ באותם הימים - לאחר כיבוש הקסטל ודיר־יסין והתקפת הזוועה
 הבריטית-ערבית על שיירת־הדסה - כשחטיבת ״הראל״ עסקה בטיהור נתיב־ההר לירושלים ?
 תשובה ניתנה על־ידי הכרוניקה היום־יומית: ירי על קטמון, נוה־שאנן, קרית־שמואל: אש
 נק״ל, מקלעים, מרגמות. הבריטים מפעילים תותחים ללא אבחנה... ירי מקלעים על מקור־
 חיים, בית־ישראל, הר־הצופים, נוה־שאנן, תלפיות... צליפות על ממילא, בקעה וימין־משה...

 חילופי־אש ברמת־רחל, חוות־הלימוד ושוב קטמון...

 ״חראל״ חופפק, ״יכופי׳׳ מתחיל
 ״מבצע הראל״ הופסק בי״ב ניסן (21.4), כיוון שחטיבת ״הראל״ נדרשה באופן דחוף
 לעזרת ירושלים. איך נולד ״מבצע יבוסי״? הגרסה ב״תולדות מלחמת הקוממיות״ מספרת כי
 ״נפוצו שמועות כאילו עומדים הבריטים לפנות חלקים מהעיר לפני 15 במאי ולמסרם לערבים.
 ממ״ז ירושלים לא ראה אפשרות לחכות לתגבורות שהובטח כי יינתנו לו כעבור עשרה ימים,

 עם גמר הפעולות במרחב הפרוזדור. הוא פנה בבקשת עזרה מידית לעיר״.
 עד כמה שזה יישמע לא־רציני, הרי העובדה היא שבט׳ ניסן(18.4) הודיע שאלתיאל כי
 ״תוך הימים הקרובים יפונו כל משרדי הממשלה, ברקליס, ג׳נרלי, הדפוס הממשלתי, המלך־
 דוד, מגרש־הרוסים״.״ שאלתיאל הפציר: ״מן ההכרח לתפוס חלק גדול מהם״, תוך שהוא
 מזהיר: ״יום־יום יכול לקרות אסון לשיירה במרחב הדרומי, שיגרור ניתוק... אני תובע לשלוח
 4 פלוגות מאומנות, פלוס נשק כבד, למניעת כשלונות חמורים״. אבל ״אם תישלחנה 8 פלוגות

- אפשר להכות בירושלים מכה ניצחת ולהכריע המלחמה״.
 אומר ידין: ״היה עלי להכריע בין הפקרה זמנית של הדרך לירושלים, לבין הסיכוי להשתלט

 על נקודות־המפתח בעיר. בן־גוריון הכריע לטובת העברת ׳הראל׳ לירושלים״.
 לדעת ראש הש״י בירושלים, ״הידיעה על הקדמת הפינוי הבריטי הגיעה ממקורות לא
 ברורים: רשת גדודית ולא הש״י היא שהביאה את הידיעה... המטכ״ל השתכנע, על־סמך
 מברקו של שאלתיאל, שיש לתגבר את הכוחות בירושלים, כדי לכבוש את העיר עם הפינוי

 הבריטי, ולהגשים בכך את הפרק הירושלמי של תכנית ד״. וזה אומר מפקד הש״י!
 המטכ״ל, ידין ובן־גוריון נתפתו להמר על הסיכוי ״להכות בירושלים מכה ניצחת״ -
 והחליטו על הפסקת הקרב־על־הדרך למען הסיכוי להכריע את המלחמה בירושלים... אך מה
 היתה מטרתו של שאלתיאל בהפצת המידע הלא־בדוק ובזריעת האשליה להכרעת המלחמה?
 ״השמדת שיירת־״הדסה״ עוררה גל זעם והתמרמרות ורוח תבוסתנות בירושלים״, מודה קצין



 128 ימי נחשון

ש כי הכרח לשנות את הלוך־ . שאלתיאל ח ז מה כוונה אל פיקוד המחו . ״אצבע מאשי  הש״י
 הרוחות בעיר, וזאת באמצעות מבצע־התקפי גדול. כך נולד מבצע יבוסי״...

 בגלל חוסר יכולת להכריע בענין הכפיפות הפיקודית בין מפקדי ״עציוני״ ו״הראל״ -
ח ורמטכ״ל , אך בעל אוטוריטה: יצהק שדה, מפקד הפלמ״ ח ח ט למנות מפקד מן ה ל ח ו  ה

 לשעבר. כסגן מפקד המבצע נתמנה ״פריץ״, הוא שלום עשת, קצין התכנון של שאלתיאל.
ן נמסרו לבן־גוריון בי״ב ניסן(21.4): ״הפעולה תתחיל בשיך־ג׳רח ושועפת.  פרטי התכנו
וך 2 פלוגות. אחרי שיך־ג׳רח יפעלו נגד אוגוסטה־ לגי  לאנגלים יש פה 4 גדודים עם טנקים, ול׳

 ויקטוריה. ינסו לשחרר הדרך לתלפיות ומקומות אחרים בעיר״.
 בעקבות ארועי שיירת־הדסה נשאל בן־גוריון: ״מה נעשה אם אנגלים יעזרו לערבים?
 עניתי: בשיך־ג׳רח נחשיב אותם כאילו היו ערבים... אך נשאל עצמנו לא שאלה מדינית אלא

ד בפני כוח זה?״ ת: עד איזה גבול כדאי [הדגשה במקור] לנו לעמו  שאלה צבאי
חלט לבצע את ״יבוסי״  משלא נראה סימן לפינוי הבריטי, ו״הראל״ הועלתה לירושלים, הו
 בשלבים: ״לאחר פעולת שיך־ג׳רח נחליט על השאר״, רשם בן־גוריון בי״ב ניסן(21.4). ״פה
ש להתנגשות עם הבריטים ש ח  ייבחנו האנגלים עד היכן הם קשורים לכנופיות הערביות?״ אך מ
חלט כי הגדוד הרביעי יכבוש את נבי־סמואל ויתקוף את הו  שונתה התכנית כבר בראשיתה ו

שי יכבוש את שועפט, בית־חנינא והגבעה־הצרפתית.  בית־איקםא, ואילו הגדוד התמי
ת עם הבריטים ב״מבצע יבוסי״, ש״כל פעולותיו אמורות להערך ללא גשו ש מהתנ ש ח  ה
חד היתה חמורה המעורבות הבריטית בנבי־סמואל בליל י״ד ו  התנגשות עמם״, התגשם. במי
ח התוקף נאלצה לעבור ליד  ניסן (22/23.4), שבוצעה על־ידי הגדוד הרביעי. יחידה מהכו
 ה״ראדאר״. וכך אירע שהיחידה ״הותקפה בבת־אהת באש הבריטים מ׳גבעת־הראדאר׳ ובאש
ם. 16 מאנשי היחידה נפצעו מאש הבריטים: שעה שאש הערבים, שנורתה  הערבים מהמשלטי
 ממרחק רב, היתה בלתי־יעילה. כל אנשי היהידה נהרגו - בהיותם פצועים - על־ידי הערבים,

י הצבא הבריטי כדי להתעלל בהם״.  אשר התקרבו למקום בהיפו
: הגדוד החמישי השתלט על שועפט, אך נוכח הכשלון ד הרביעי נכשל במשימתו  הגדו

ט יצחק רבין לאנשי הגדוד החמישי לסגת ולהזור לבסיס. ״ ח מ  בנבי־סמואל הורה ה
 בן־גוריון קיבל דיווחים בלתי־אמצעיים. עיקרי הדברים נרשמו ביומן: ״ערב פסח (23.4).
לה לא הצליחה. בית־איקסא נכבשה ונהרבה. אבל בשועפת נהרסו רק בתים אחדים. לנבי־  הפעו

 םמואל לא הגיעו ו־8 בחורים, ביניהם המפקד, נהרגו.
ה אצלי יצהק עם בשורת־איוב נוספת: יוספ׳לה שלח בבוקר עזרה  ״אחר־הצהרים הי
 בשלושה משוריינים. המשוריינים, עם ׳דוידקה׳ אחת וכל הנשק, נפלו בידי הערבים: 15
 בחורים נהרגו, ביניהם המפקד יוהאי... נוסף לכך היה לו ויכוח עם פריץ [עשת] - פריץ ביקר

ח על חוסר הבנתם הצבאית, ויצחק סטר על לחיו... ״ מ ל פ  בחריפות את ה
 ״קראתי את פריץ: יש כשבעים נעדרים, לא ידוע כמה הרוגים וכמה פצועים... אין הוא,
 פריץ, רוצה לבקר את יצחק ש׳ כי הוא המפקד שלו. החלטתי לגשת למטה החטיבה של ׳הראל׳
 לברר לי המצב. מצאתי את רבץ ישן, ולא נתתי להעיר אותו. איתי אמר לי שאין נעדרים מלבד

ות המשוריינות. יוהאי לא נהרג אלא נפצע״. נ  15 הרוגי המכו
ו ובשועפט, בליל י״ד ניסן ד בי ־סמואל-מעלה־החמישה- בי  בסיכום הקרבות בגזרת נ

 (22/23.4), נמנו 38 הרוגים ו־43 פצועים.

ה ונעשו הסידורים לפעולה במשך הלילה - אם הבריטים ט מ ף: ״נתכנס ה  דוד בן־גוריון מוסי
 ייצאו מג׳נרלי, כפי שמסרו המודיעים״. הוא עדיין קיווה ליציאת הבריטים. אך למחרת
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דיעה על מסירת הבניינים לה הלילה לא נעשתה - כי לא נתאמתה הי  בבוקר רשם כי: ״הפעו
״״ .  לערבים... להיפך, האנגלים מתחפרים ועומדים להכניס צבא בריטי

ה ׳יבוסי׳ אסון. יצחק שדה ט נן במרירות: מ  אחר־כך בא אליו דוד שאלתיאל: ״התאו
להמתקת : ו ה ד ו יצחק ש ד רבין לרשות ׳עציוני׳ - שלח  מתרברב ומחוסר אחריות. לא רצו להעמי
ן בידו - נפילת לת נבי־סמואל, לכתחילה, היתה פסולה. כשלו  הדבר הוסיפו את פריץ. פעו
, ואנשי ידקה׳ נשלח ל׳עציוני׳ דו י זה נגנב בירושלים ולא נשלח מתל־אביב. ה׳ (כל דקה׳ י דו  ׳

ו נפל בידי האויב)״.  פלמ״ח בקרית־ענבים לקחו אותו, ועכשי
חלט לפעול הלילח בשיך־ג׳רח. צריך לתפוס שועפת. עזיבתו היתה  רשם בן־גוריון: ״הו
 משגה. יש לשחרר נוה־יעקב ועטרות״. לאחר התערבות של כוח בריטי, שאף פתח באש על
ב לידי נה שו ה שלא למסור את השכו ח ט ב , פינו את שיך־ג׳רח - תוך ח  לוחמי הגדוד החמישי
, אחר־הצהרים של אותו יום. ן ו  הערבים - אולי כתוצאה מפגישת בן־גוריון עם הנציב־העלי

וי־חתחבורה הבריטיים.  בקשת הנציב היתה, לבל יפגעו היהודים בקו

י של ״יבוסי״. בליל  מעורבות לוחמנית ישירה של בריטים נגד יהודים אירעה בשלב השנ
שי להשתלט על שיך־ג׳רח, למרות שצלפים ערבים  ט״ז ניסן (24/25.4) הצליח הגדוד החמי
ו לצלוף, הגיב כ ט על המרחב. מאחר שהערבים המשי ל ש  התבצרו על גג ״בית־נשאשיבי״, ש

 י״ד ניסן(23.4/22), יחידה מגדוד 4 שעמדה לתקוף את נבי־
 סמואל נקלעה לאש בריטית מגבעת־הראדר. 16 מאנשיה שנפצעו

ן - בהיותם פצועים ־ ע״י הערבים. אשר קרבו  נהרגו לאחר מנ
 בחיפוי הצבא הבריטי. בית־איקסא נכבש וחרב אד בשועפת
 נהרסו רק בתים אחדים. נוכח הכשלון בנבי־סמואל החליט

 המח״ט יצחק רביו לסגת. בסיכום הקרבות בגזרת נבי־םמואל-
 מעלה־החמישה-בידו ובשועפט נמנו 38 הרוגים ו־43 פצועים

ם ח ת  נסיון לכבוש את מ
 ״אוגוסטה ויקטוריה״ ושכונת

 א־טור, בליל כ״ה ניסן
 (3/4.5), נכשל; אד גבה מחיר
 יקר: 5 הרוגיםו־11 פצועים.

 גיגוש קמטון. התקפה בליל י״ח ניסן(26/27.4) נכשלה. בנסיון חוור, בליל כ״א
 ניסן(29/30.4), נכבש מנור סן־סימון. התקפות־נגד בסיוע מרגמות ושריוניות
ם נהרגו ה  העמידו את גורל הקרב על חוט־השערה - והערבים נשברו: כ־80 מ

 וכ־150 נפצעו. תודות לאי־התערבות הבריטים שב״אזור־הבטחון״ נסתיים הקרב
ן וטיהורה נהרגו 20 ונפצעו ג8 - רובם  למחרת, כ״ב ניסן(1.5). בכיבוש קטמו

 מ״הראל״.

 מפה 8: ־מבצע יבוסי׳, בפיקודו של יצחק שדה



 130 ימי נחשק

ה שלנו קיבל אולטימטום מהצבא הבריטי לפנות ט מ ה  הכוח באש עד שפסקה הצליפה. אך אז ״
. הנימוק לאולטימטום היה ״כי זה אזור־כיבוש  במשך שעה את הבנין״, סיפר אתיאל עמיחי

 בריטי״. אם לא יפנו, איימו הבריטים, ״יתקיפו בטנקים ובתותחים״.
ה החלה הסתערות טנקים. שתי פלוגות חי״ר בריטי, בסיוע אש־תותהים, נעו כ ש  ״עם ח
ו נפצעו. הבריטים,  לעבר הבנין. אנשינו פתחו באש־קלה בלבד. שנים־עשר איש משלנ
: ואילו אנו לא הורשינו להשיב להם כגמולם״. ו בנו בנשקם הכבד מ ח  בעדיפות מספרית, ל
ח: ״לפי הוראה ו ך ומספר המדו ת נדרשה מעורבותם של דרגים גבוהים. ממשי  לאור ההתפתחו
ת לסגת להר־הצופים ולדווח על המצב. חלק שני המשיך חו וה חלק מהכו ת׳ נצטו המוסדו  מן ׳
 להתגונן באש מקלעים. משפסקה האש, הופיעו שני קצינים בריטיים ודרשו לעזוב את
ח פינו את הבנין, ״בהתאם להוראה שנתקבלה מן המוסדות ״ מ ל פ  המקום״. אנשי ה
: ״כך עקרו אותנו הבריטים מן המקום שנכבש חי , ועברו להר־הצופים. מסכם עמי  המוסמכים״

ן״. : נחסם פרי הנצחו ו  בדמנ
 מחיר ההתקפה על שיך־ג׳רח: 3 הרוגים ו־32 פצועים - רובם מהאש הבריטית.

 עם פעולה זו נסתיים ״מבצע יבוסי״. בשלב זה - בהתערבותו הישירה של בן־גוריון, שלא
ד פיקודי - בוטל מינויו של שדה בב ביותר את יצחק שדה ומנע עד כה את מינויו לתפקי  חי
ז ירושלים של ה״הגנה״: ״ההשגים הדלים י מחו  כמפקד ״מבצע יבוסי״. אומר לויצה, ממפקד
מבצע יבוסי׳ בשני השלבים הראשונים, והחיכוכים הבלתי־פוסקים בין המפקדים, הם  של ׳
ל המסגרת הפיקודית המשותפת. הפיקוד העליון לא שותף בהכרעה זו״. מטה טו  שהביאו לבי
 המבצע התפרק בי״ח ניסן(27.4), ובאותו יום עזב יצחק שדה את ירושלים. מפקד ״עציוני״
מות ות מפקד מרחב ירושלים, ואילו למפקד ״הראל״ נמסרה האחריות על המשי  חזר להי

זומות באזור ירושלים. ת הי ו  המבצעי
, על־ידי תטיבת ן  במסגרת חדשה זו בוצעו שתי פעולות עיקריות: כיבוש שכונת קטמו
בת ״עציוני״ - ונסיון לכבוש את מתחם ״ש וחי״ם של חטי  ״הראל״ בשיתוף עם יחידות חי

וסטה ויקטוריה״ ואת שכונת א־טור(״טור־מלכא״) שעל הר־הצופים. ג  ״או
טלה על הגדוד הרביעי, שסבל אבדות רבות בקרב נבי־סמואל. ן הו  ההתקפה על קטמו
 ההתקפה הראשונה, בליל י״ח ניסן(26/27.4), לא הצליחה - כיוון שנתקלה בהתנגדות חזקה,
ט לנתק מגע. בנסיון חוזר, בליל כ״א ניסן(29/30.4), נכבשה העמדה ד טבנקין החלי ״ המג  ו
יב - כוחות עירקיים מאומנים - לא ויתר וערך  הערבית העיקרית מנזר סן־סימון. האו
 התקפות־נגד בסיוע מרגמות ושריוניות. גורל הקרב היה על חוט־השערה: מי יישבר תחילה.
 והערבים נשברו - אף ששעור הנפגעים בסן־סימון הגיע לכדי 70% י רק לאחר כיבושה של
דע שהיה קודם ן התברר שהיו שם כ־250 לוהמים ערבים, מספר הגדול בהרבה מהמי  קטמו

 ההתקפה. על־פי הערכה נהרגו כ־80 מהם וכ־150 נפצעו.
״ הסמוך לא התערבו במהלך הקרב, שנסתיים אחר־הצהרים. ן ור־הבטחו  הבריטים שב״אז
 למחרת, כ״ב ניסן(1.5), טוהרה השכונה משרידי הלוחמים הערבים. בםך־הכל נהרגו בכיבוש

בת ״הראל״. ן וטיהורה 20 איש ונפצעו 83 - רובם ככולם מחטי  קטמו
גוסטה ויקטוריה״ בליל כ״ה ניסן(3/4.5), נכשלה  ההתקפה האחרונה של ״הראל״, על ״או

ות: אך גבתה מחיר כבד: חמישה הרוגים ו־11 פצועים. י  בגלל תקלות בלתי־צפו
ר יקר שולם ב״מבצע יבוסי״ וספיחיו, אף שהתוצאה היחידה שלא הושמטה היתה  מחי
נות הדרום ונתן עמדת־זינוק לקראת p את הניתוק משכו פ ן - כיבוש ש  כיבושה של קטמו
: ״מגמתו של ׳מבצע יבוסי׳ היתה להכות באויב ן  הפינוי, שבועיים אחר־כך. סיכם יוסף טבנקי



 הדהודי ״דיר־יסין 131

ת־מפתח בעיר, ללפות את : לתפוס עמדו  ולשחרר את ירושלים - נוכח שמועות על פינוי מידי
ת שלנו והזמן חו  ירושלים בשתי זרועות ממערב למזרח: ולחלוש על מוצאיה ומבואיה. הכו
ו וליתרונות הקרביים שיכלו נ  שהוקדש ל׳מבצע יבוסי׳ לא עמדו בשום יחס לתוצאות שהשג

3 4 . ר״ ח הבנוי של העי ט ש ק ל ח ו מ  לעמוד לצידנו בחילחמנ

 דם רב כעמהן אילון
בת ״הראל״ לבסיסם בקרית־ . עם סיום ״מבצע יבוסי״ חזרו לוחמי חטי ״  ״מבצע מכבי
טל לשוב ולהשתלט על משלטי־הדרך שננטשו לאחר הפסקת ״מבצע בה הו  ענבים, ועל החטי
: והעלאת שיירות־מזון נוספות מן  הראל״. המטרה - הורדת השיירה שעלתה ב״מבצע הראל״
 השפלה. לפקודת ״הראל״ הועמד גדוד 51 של ״גבעתי״, ותפקידו להשתלט על המרחב בין

 חולדה ללטרון.
שי - ׳ ניסן(8-9.5), השתלטו שני הגדודים - 51 והחמי ל  בשני ימי המבצע הראשונים, כ״ט-
ם בגזרות שלהם. אך בא׳ אייר(10.5) הגיע לאזור גדוד של ״צבא־ההצלה״  על מרבית המשלטי
חו לכדי שני  עם 4 תותחי־שדה ומחלקת שריון. תגבורות שהגיעו לכוח זה הגדילו את כו

 גדודים. כן הגיעה לחזית זו פלוגת לוחמים בדואים מעבר־הירדן.
י צידי הכביש ם משנ בת ״הראל״ הצליחו אמנם להשתלט על מרבית המשלטי  גדודי חטי
 בקטע שבין סריס לשער־הגיא, אבל קרבות קשים התנהלו סביב בית־מחסיר, בפתח הדרומי

 של שער־הגיא, שנכבש סופית על־ידי הגדוד הרביעי בליל ב׳ אייר(10/11.5).

 ח1 לדה (

 י ערבית

 אבו־שושה ^

ו י תנ  בי
V* 

 «van מכבי״(״הראל״ + ״גבעתי״). כ״ט-ל׳ ניסן(6-9.5) :
 תפיסת משלטים במרחב חולדה-לטרון. אי אייר(10.5) :

 הגעת 2 גדודי ״צבא־ההצלה״ עם 4 תותחי־שדה. ני אייר
 (10/11.5) : כיבוש בית־מחסיר. גי אייר(12.5) : משורייני
 ״גבעתי״ נכנסו למלכודת ליד דיר־איוב ותגבורת נאחוה

 נמחנה־העצוריס בי. די אייר(13.5) : הקרב הוכרע לאחר
 הפגזה מתותחי 25־ליטראות ערביים, בסיוע שריון בריטי.

 האבדות - 21 הרוגים ו־45 פצועים. הי אייר(14.5): פינוי
 הכוח הבריטי. אבו־שושה ואל־קובאב נכבשו. וי אייר(15.5) :

 ״צבא־ההצלה״ עזב. לטרון ודיר־איוב נכבשו, אך ננטשו
 לאחר מעבר שיירה. טי אייר(17/16.5) : שיירה עברה.

 ״הראל״ הועלתה לירושלים.

 בית־סוג

f בית־מחסיר 

 ^ית־סוריק^

 קרית־ענבו^^עלח־החמישח

 קולוניה

 ־ — —
 •עסלי!

 דיר־רפאת

 ״םבמנ יירם״. בכ״ד אייר(1/2.4), בטרם בוא
ת חטיבה 7 שנשחקה בקרבות,  ״יפתח״ להחליף א
ת מחנה־הראדר, שנכשל: 12  נעשה נסיון לכבוש א
 הרוגים ו־37 פצועים. יגאל אלון, מח״ט ״יפתח״,

 שנתמנה לסגנו של מרכוס, הפיח רוח חדשה
 ובכ״ח אייר(5/4.4) נכבש מחדש הכפר אל־קובנ.
ת לטרון  כליל בי סיון(8/9.4) תקפו שני גדודים א

 מדרום־מירח, אך טעות בזיהוי אתרים יצרה
כת פיקודית, נערכו התקפות־נגד ונגרמו  תסבו

 אבדות. עם שחר החלה נסיגה, אך הכוחות שקעו
 במשך היום בהתקפות־נגד. האבדות: 24 הרוגים

 וכמאה פצועים. בגי סיון(10.6), עס כניסת
 ההפוגה, הפתיע ה״לגיון״ כשהשתלט לימן קצר

 על הקיבוץ גור. 27 נהרגו, 31 (מהם 13 נשים)
 נשבו.

 ד*
 ״טמנו( נןי>יו״(חטיבה 7, בצרוף גדוד 32 וגדוד ״מוריה״). ט״י אייר

 (25.5) : התקפה על לטרון נתקלה בכוח לגיון עדיף. קרב־הנסינה נמשך עד
 לערב המחרת. אבדות קשות: 73 הרוגים ו־140 פצועים!6 נפלו בשני. י״ח

 אייר(27.5) : הלגיון כבש את הראדר ואת בית־גייו. 19 נפלו בקרב, 12
 נפצעו. כ״נ אייר(30/31.5) : לאחר מיטי מרכוס למפקד חזית ירושלים,

ת דיר־איוב ויאלו ממזרח. ת לטרון ממערב,• וכוח אחר א  תקף כוח אחד א
ן מחשש לכיתור ניתנה הוראת נסיגה.  הנוחות הגיעו למרבית יעדיהם, א

ת:54 הרוגים, 60 פצועים. פתרון חלופי להעברת ו  שונ נגרמו אבדות רנ
 אספקה נתאפשר לאחר השתלטות על נית־גייז ונית־סוסין ופתיחת המענר

ת מרמה״. ד י י  נ

 5 4 3 2 1 0 ק״מ

, ״יורם״ ׳ ו ו  מפה 9: הקרב על לטרון - בין פלישה להפוגה - מבצעי ״מכני״, •נךנ
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יקו בתחנות־השאיבה סריס ובק״מ ה־ 21 ת שהחז  במסגרת הפינוי נטשו הבריטים את העמדו
ה הראדאר, שנתפס על־ידי הערבים. - שנתפסו על־ידי היהודים - ואת מחנ

טל על גדוד 51 לשלוח ת ״הראל״ נתדלדלו בקרבות על בית־מחסיר, הו חו  כיוון שכו
ות ליד הכפר דיר־איוב. פלוגת  משוריינים לסיור מוקדם של הדרך, אך אלה נכנסו למלכודת־מו
״ הגיעה ללטרון, אל מחנה־העצורים ב׳, ונאהזה בו. במשך הלילה הגיעו  תגבורת של ״גבעתי
 תגבורות נוספות למקום. אלא שבבוקר ד׳ אייר (13.5) החלה הפגזה קשה על כוחות ״גבעתי״
, שנסתייעו בשריון בריטי ממשטרת לטרון. אבדות תחי 25־ליטראות של ״צבא ההצלה״  מתו
מה הסתכמו ב־ 21 הרוגים ו־45 פצועים. נוסף לכך איבד הגדוד 5  גדוד 51 בשני ימי הלחי

ות, 3 אוטובוסים ותותח 20־מ״מ אחד.  משוריינים, 3 משאי
ן לכביש - אך למרות האבדות הרבות לא  קרבות קשים ניטשו על משלטי שער־הגיא, מצפו

ך הירושלמי, את המשלטים. רו ת־חו זקו בכוח של גדוד ״בי  נטשו אנשי ״הראל״, שחו
חלט לעשות מאמץ אחרון להשתלט על הדרך. הפיקוד על שתי  לקראת הפינוי הבריטי הו
 הגזרות הופרד. הגזרה המערבית הועברה לפיקודה של ״גבעתי״, שחיזקה את כוחה בשני
׳ אייר ו - ד 53, וכוחות־עזר מ״קריתי״. בשני ימי הקרב, ה׳ גה מגדו  גדודים נוספים, 51 ו־54, פלו
חו כוחות ״גבעתי״ לכבוש את אבו־שושה ואל־קובאב. אך לקראת הפלישה  (14-15.5), הצלי

״ - בהשאירם בגזרת לטרון את גדוד 52 בלבד.  הוצאו כוחות ״גבעתי
 גם במערך הערבי חל שינוי, שכן כוחות ״צבא־ההצלה״ הוצאו מהאזור בבוקר יום ו׳ אייר

 (15.5) - מתוך תאום בין־ערבי, לקראת הכנסתו של ״הלגיון הערבי״ לאזור.
ת הבריטיים כולם הוצאו ביום ה׳ אייר (14.5). וכך נוצר בתזית זו חלל־ריק חו  וכמובן שהכו
- אך הפיקוד היהודי לא השכיל לנצל את המצב. לטרון ודיר־איוב נכבשו, ללא מאמץ־יתר,
יק במקום עד להעברת שיירה לירושלים. השיירה לא עברה (לבד ממכונית אחת,  בכוונה להחז

 היא ״שיירת היתום״...), אך גם לטרון ודיר־איוב ננטשו.
הו להעביר  נסיון אחרון להעברת שיירה לירושלים נעשה בליל ט׳ אייר (17/18.5), כשהצלי
ו בשיירה. ״הראל״ נצטוותה להזיז שוב את כוחותיה ולהעלותם ן 35 שהי ת מבי ו  18 משאי
 לירושלים - לסייע בנסיונות הנואשים להדוף את מאמצי ״הלגיון הערבי״ להשתלט על

3 5 . ו י ״ על שני שלב  ירושלים. זה היה סופו של ״מבצע מכבי

. על־פי האסטרטגיה הערבית אמור היה ״הלגיון הערבי״ לרכז את פעילותו ך ו נ ־ ן ע ב צ ב מ  ״
ן לרמאללה פעל חיל־  התוקפנית במרכז הארץ, באזור רמאללה-ירושלים ומערבה. מצפו
; ומדרום לירושלים פעלו הכוחות המצריים, רובם אנשי ״האחים המוסלמים״. י רק ח העי ו  המשל
ון הזרימה מפקדת ״הלגיון הערבי״ את כוחותיה לשתי גזרות עיקריות:  לאחר הכנעת גוש־עצי
ן במרכזו. תוך הרעשה ארטילרית ללא אבחנה  ירושלים העיר: ועמק־איילון, שמשטרת־לטרו
ן ניצל ״הלגיון הערבי״ את נטישת . ואילו בעמק־אילו ן נות הצפו  ניסו השריוניות לפרוץ לשכו
 לטרון ודיר־איוב, זמן קצר לאחר כיבושם, והשתלט על כל הגזרה, בהזרימו לשם חטיבה

, שלרשותו כוח ארטילרי רציני ו־40-30 שריוניות. ן  מוגברת בפיקודו של הקולונל אשטו
; אלא שהכביש היה ה ק פ ס א  הקרבות הקשים בירושלים חייבו משלוח של מזון, ציוד צבאי ו
: לפתוח את הכביש לירושלים על־ידי  חסום והעיר נצורה. ואז נפלה בפיקוד העליון החלטה
חלט לשלוח לחזית זו את ת היו מרותקות לחזיתותיהן, הו בו  כיבוש לטרון. אך כיוון שהחטי
ט 7, שלמה ״ ה בה 7, שהוקמה שבועות אחדים לפני כן. לפקודתו של מ בה ההדשה - חטי  החטי
ד: וגדוד ו שלושה גדודים: שני גדודי חי״ר, 71 ו־72, ובהם 700-500 איש בכל גדו  שמיר, עמד
 משוריין, 73 (אחר־כך 79), בפיקוד חיים לםקוב, ובו 400-300 לוחמים מצויירים בכ־15
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גח״ל ומגוייסים חדשים. יחידה ל ו ״ ח  זחלמים ומשוריינים. לוחמי החטיבה, תערובת של מ
גת־פלמ״ח בפיקודו של יעקב וג (יאקי),  מגובשת נמצאה בגדוד המשוריין, שגרעינו פלו
 שפעלה עד כה בהבטחת השיירות. לכוח זה סופח גדוד 32 של ״אלכסנדרוני״, שאנשיו בהלקם

 הגדול עברו כבר את טבילת־האש לפני תום המנדט.
ו מוכנים. ון״ שהי ז אייר (25.5), ונתקלה בכוחות ״הלגי  ההתקפה על לטרון החלה בליל ט״
ת היו קשות: 73 הרוגים,  הקרב, שנמשך עד לשעה 17.00 למחרת, הפך לקרב־נסיגה. האבדו
 50 מהם מגדוד 32, ו־140 פצועים: 6 נפלו בשבי. גם בית־ג׳יז, שכבר היה בידינו, נפל - אך
ן״ אף כבשו את הראדאר. ו  חזר ונכבש אחרי יומים, בליל י״ח אייר (26/27.5). כוחות ה״לגי

 בקרב נפלו 19 מאנשי ״הראל״ ו״עציוני״, 12 נפצעו.
ן בן־גוריון, לא היה מוכן  הפיקוד העליון היהודי, בהמרצתו יוצאת־הדופן של שר־הבטחו
ש לכוח ״בן־ ד  להשלים עם התבוסה ועם המשך חסימת הדרך לירושלים. וכך נתמנה מפקד ח
לם השניה במפקדתו של הגנרל  נון״ - דוד מרכוס (״קולונל סטון״), שעבר את מלחמת־העו
ת ״עציוני״, ״הראל״ ו־7. כתגבורת, בו ית ירושלים, עם חטי  אייזנהאואר. הוא נתמנה למפקד חז

 במקום גדוד 32 של ״אלכסנדרוני״, צורף גדוד 52 של ״גבעתי״.
 תכנית הפעולה החדשה לא היתה שונה בעיקרה: כיבוש לטרון - הכפר, המנזר ותחנת
 המשטרה - ממערב: והתקפה על דיר־איוב ויאלו ממזרח. ההתקפה, שנדחתה ב־24 שעות,
 ההלה בליל כ״ב אייר (30/31.5). הכוחות הצליחו להגיע למרבית יעדיהם, אלא שעם אור
ימה בשעה 08.30. גם בהתקפה זו,  הבוקר היה חשש לביתור וניתנה הוראת נסיגה, שהסתי

 שהיתה יעילה מההתקפה הקודמת, נגרמו אבדות רבות: 54 הרוגים, 60 פצועים.
בה 7, הוקדשו יתר נות החמורים ב״מבצעי בן־נון״, שבהם נשחקה חטי  לאחר הכשלו
 תשומת־לב ומאמץ הנדסי לפתרון חליפי של העברת אספקה לירושלים. דבר זה נתאפשר לאחר
יז ובית־סוסין.  שכוחות ״בן־נון״ הצליחו להשתלט על הגזרה הדרומית, ובה הכפרים בית־ג׳
ך - תהילה ו נ ־ ן ב יות המעבר בה נתגלו רק בשלהי ״  הפתרון נמצא ב״דרך בורמה״, שאפשרו

3 6 ם. ות וסבלי  בג׳יפים, ולאחר הכשרה הנדסית - גם במשאי

ונית ע יורם״. הקשיים הראשוניים של המעבר ב״דרך בורמה״, כשאת האספקה החי צ ב מ  ״
ב ת שבאו מתל־אבי ו  היו מעבירים דרך ״צוואר־הבקבוק״ הסלעי של בית־סוסין מן המשאי
ות שהגיעו מירושלים בדרך בית־מחםיר, הביאו את  באמצעות סבלים ופרדות לעבר המשאי
ט על נסיון נוסף להשתלט על מחסום ון - ושוב: בהמרצתו של בן־גוריון - להחלי  הפיקוד העלי
״ מן הגזרה. ראוי לזכור כי שפלת לוד היתה עדיין בידי ן ו י  לטרון ולהדוף את כוחות ה״לג

ן היה מביא לנפילתן של לוד ורמלה. ך מלטרו ו י ג ל ״  הערבים, וסילוק ה
פה ב״יפתח״ הגלילית, שזה חלט להחלי ך, הו ו נ ־ בה 7 נשהקה בפעולות ״בן  מאחר שחטי
ם: ואף־ ש את מלכיה לאחר קרבות מרים. הורדתה למרכז נמשכה ימים אחדי ד ח  עתה כבשה מ
חלט גה עמדה להיכנס לתוקפה תוך יום־יומיים - ואולי דוקא בגלל סיבה זו - הו  על־פי שההפו
ית נשאר בידי דוד מרכוס: אך יגאל  לעשות נסיון נוסף לכיבוש לטרון. הפיקוד על כוחות החז
ט ״ ח מ , נתמנה לסגנו של מרכוס, ומולא כהן כ לשעבר מפקד הפלמ״ח) ) פתח״ י ט ״ ״ ח  אלון, מ

בת ״הראל״.  ״יפתח״. במבצע השתתפה, כמובן, גם חטי
ת - בליל ב׳ סיון(8/9.6). אך בימים  הפעולה, ״מבצע יורם״, נפתחה באיחור של 24 שעו
ש את מחנה־ ד ח  שקדמו לה נערכו מספר פעולות. בליל כ״ד אייר(1/2.6) נעשה נסיון לכבוש מ
 הראדאר, שנכשל תוך אבדות רבות: 12 הרוגים ו־37 פצועים. בליל כ״ח אייר (5/6.6) נכבש

 מהדש הכפר אל־קובב, על הכביש הראשי, צפונית־מערבית ללטרון.
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ן(8/9.6) נערכה ההתקפה המכרעת על לטרון, מן הצד הלא־שגרתי, מדרום־ ו  בליל ב׳ סי
ת בזיהוי הביאה את שי מ״הראל״. טעו פתח״ והגדוד החמי י ד השלישי מ״  מזרח, על־ידי הגדו
ו צריך היה להגיע ״הגדוד השלישי״, לאחר שיעבור ט שאלי ל ש מ שי לתקוף את ה  הגדוד החמי
ט המדולג, אך הכוחות ל ש מ ״. משנתגלתה הטעות, נעשה נסיון לתפוס את ה  את ״החמישי
 נקלעו לאש בלתי־מכוונת וספגו אבדות. הפיקוד טעה בהבנת התסבוכת ופקד על ״הגדוד
לג ואחר־כך לבצע נסיגה מסודרת. רק בשעה 05.30 לפנות ט המדו ל ש מ ״ לכבוש את ה שי  החמי

ד זה הדף שתי התקפות־נגד, ניתנה פקודת הנסיגה.  בוקר, לאחר שגדו
ון הערבי״ ובוהות בלתי־סדירים לבצע התקפות־נגד על המשלטים  במשך היום ניסו ״הלגי
ם - אך נהדפו בםופו־של־דבר. חו להשתלט על אחד המשלטי  בסביבות בית־סוסין - ואף הצלי
ן וליד בית־סוסין נגרמו אבדות רבות: 24 הרוגים וכמאה ם ליד לטרו ת על המשלטי  בהתקפו

3 7 . ת מו י ת בפעולות המקד  פצועים - וזה מלבד האבדו
ון הערבי״, כשתקף, השתלט והחריב את ע כוח של ״הלגי  למחרת, ג׳ םיון(10.6), הפתי
 הקיבוץ גזר, תוך שהוא מבצע שם מעשים ברוטאליים. עשרים־ושבעה מהברי הקיבוץ ומגיניו
 נהרגו: 31 אחרים, בהם 13 נשים, נלקחו בשבי - בטרם יגיע הגדוד הראשון של ״יפתח״,

ה בקרבת מקום, ויהדוף את התוקפים הברוטאליים.  שחנ
 בבוקר יום המחרת, ד׳ סיון(11.6), אירע אסון במחנה מפקדת ״יורם״. המפקד, ״הקולונל

״, הוא דוד מרכוס, נורה בטעות, כשלא השיב לקריאת שומר המחנה. ן  סטו
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 א. העיד לא הובקעה

 1 : ״קלשון״ כאן, ״שפיפון״ שם

 לקראת הזדמנות היסטורית
 בביקורו בירושלים בי״א ניסן(20.4), שלושה שבועות לפני תום המנדט, ניסה בן־גוריון
ד לפני 15 במאי - ׳ עו ן ו : ״יש צורך להתנגש עם ה׳לגי י  להתוות קו־פעולה לקראת הפינוי הצפו
 והתנגשות זו יש ללוות בהסברה... בין אנגליה ועבר־הירדן יש הסכם על הגנה משותפת,
 והתקפה על ה׳לגיון׳ פרושה התקפת אנגליה... ה׳לגיון׳ בירושלים עוזר לכנופיות, מעביר אותן,
נה״ לתקוף את ׳הלגיון׳ לפני צאת הבריטים.  נותן להן דלק״... בסופו־של־דבר לא העזה ה״הג
 ולא זו בלבד, אלא שבן־גוריון אף שלח את גולדה מאירסון באורח דחוף, ימים אחדים לפני

ה הרשמית - אך לא נענה. מ ח ל מ ק ה ר פ ן״, אל עבדאללה - בטרם ת  ״שעת־השי
ות־המשטרה טל על ״עציוני״ לתפוס את תחנ ל ה״הגנה״ הו ״  על פי תכנית־ד׳ של מטכ
ת על ת בעיר: השתלטו מו  שבמרחב פעולתה: הרטוב, אבו־גוש, לטרון, קליה וסדום. המשי
נה״ ונתפס על־ידי ״ ב׳ וג׳ והמרכז־המסחרי שננטש על־ידי ה״הג ן  מגדל־דוד, ״אזורי הבטחו
ת על שיך־ג׳רח, השכונה האמריקאית, באב־א־ : כיבוש והשתלטו ה מ ח ל מ  ערבים בראשית ה
, בקעה, אבו־תור, ג׳רח אל־ענב ושכונת שמעא. נוסף על אלה נכללו ן  זהרה, ואדי־ג׳וז, קטמו
אבטחה של כל מתקני השרותים הציבוריים, כולל ת ו בה הירושלמית השתלטו  במשימות החטי
ת במלואן היה מותנה בכוחות מו  שדה־התעופה עטרות ודרכי־התחבורה במרחב. ביצוע המשי

בת ״עציוני״ ביום האפס.  ובאמצעים שיעמדו לרשות חטי
וחדים בה היתה נתונה  בתכנית ד׳ לגבי ירושלים נתגלו ליקויים רבים, בשל התנאים המי
טל עליה במסגרת ן ביכולתה לבצע את המו נה״ בירושלים העריכה שאי  העיר. מפקדת ה״הג
עד ן הניח כי לא כל היעדים יושגו. שבועיים לפני המו ו  תכנית ד׳. סביר אם־כן, שהפיקוד־העלי
ון פקודה מתוקנת, המכילה שינויים בתכנית ד׳. ברשימת היעדים בתכנית  הוציא הפיקוד־העלי
ן לחומה, גם לא בנק־ברקליס ושכונת אבו־תור וז והשכונות שמצפו  המתוקנת לא נכללו ואדי־ג׳
טה מפקדת  שמדרום. כן הושמטו מן התכנית הר־ציון ומנזר נוטרדם, שעל תפיסתם ההלי

ית רק אחר־כך. ז  ה״הגנה״ המחו
ן״ ל״יום־האפס״, יום יציאת הבריטים מירושלים - חולקו כוחות  על־פי תכנית ״קלשו
ת חי״ם - 4 ״ש (ועוד 8 מחלקו ת חי  ה״הגנה״ לשתי גזרות. לגזרה הדרומית הוקצו 4 מחלקו
ן לא הוקצתה אלא ״־צפו ן ת ו־4 לא־חמושות) - בסך־הכל 460 איש: ואילו ל״קלשו  חמושו
ת ו־2 לא־חמושות) - בסך־הכל 300 איש. שו ת חי״ם, 4 חמו ד 6 מחלקו ו ע ו ) ת ח ״ש א  מחלקת חי
ן הערבי״, לאחר שכבש את ו ז נעשתה מתוך הנחה ש״הלגי ו  חלוקת־כוחות זו על־ידי מטה המח
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כחה לבסוף כמוטעית. כמו־כן הוקצו 400 איש לעתודה  גוש־עציון, יגיע מדרום. הנחה זו הו
ן״ היו 2 מחלקות מאנשי האצ׳׳ל. מכל ״ש שלרשות ״קלשו ת החי זית. מתוך 12 מחלקו  המחו
ן״ היתה הגנתית ביסודה - לקצר את קווי־ההגנה, על־ידי ת תכנית ״קלשו מ ג  מקום ברור כי מ

1 ם חוצצים. ת על שטחי  השתלטו
ת על האזורים שיפנו הבריטים עם יציאתם את ירושלים היה מקומי. ״תכנון  תכנון ההשתלטו
מה על־ידי ההנהגה המדינית״, אומר קצין־המבצעים. ״דוקא משום  המבצע לא הושפע במאו
תל ועל האזורים המנותקים״, הסביר שאלתיאל,  שלא היה די נשק ואנשים להגנה על הקו המפו
 ״נאלצנו לישר ולקצר את קו־ההגנה, להתחבר עם האזורים המנותקים ולהרהיק את קו־החזית

י המגורים ומצמתי הקשר והאספקה״.  ממרכז
 מטרתה של פקודת־ההתראה לפעולת ״קלשון״, שהוצאה בא׳ אייר (10.5), הוגדרה
ת על כל החלקים היהודיים של ירושלים ועורקי התחבורה״. בפקודה  כ״השלמת ההשתלטו
ן הבריטי יפקע תקפה ב־15 למאי״, אבל  נאמר כי ״הפסקת האש שנכפתה עלינו על־ידי השלטו

ה בלתי ברור״. הי ס של הכוחות הלוחמים היהודיים י ו ט ט ס ה  ״
, בתנועה קשתית, דרומה לעבר שכונות מקור־ ן ת: א) מקטמו  נקבעו שלושה כיווני התקדמו
: ג) מבית־ישראל, צפונה־מזרחה ות: ב) ממרכז העיר, בקו ישר, בכיוון לשער־יפו  חיים ותלפי
 בתנועה קשתית, לעבר האוניברסיטה העברית ובית־החולים ״הדסה״. שלושת כיווני

ת ב־15.5. ן״ למבצע־ההשתלטו ת העיקרים הללו הם מקור השם ״קלשו  ההתקדמו
ם שהיו בידי  הסביר שאלתיאל: ״התכנית שלי ל־14 במאי היתה - לתפוס את השטחי
ם היהודיים: ושלישית - לא ם ערביים שהפרידו בין השטחי  האנגלים: שנית - לכבוש שטחי
ם הערביים בירושלים״. שאלתיאל י ח ט ש ל ה  לתת לאויב לחדור לעיר: ורביעית - לכבוש את כ
ן למושבה הגרמנית, להתבצר בימין־משה, מול העיר־  אף פירט: ״להתקדם מבסיס קטמו
קה: לתפוס את כל מרכז העיר: לקחת את שיך־ג׳רח וואדי־ג׳וז, ולסגור את הדרך  העתי
, דיבר לבסוף: ״זאת היתה התכנית הכללית: . על מטרת הכיוון האחרון, האוטופי  מרמאללה״

 לשער־החדש, ללכת לכביש יריחו, לקחת את העיר־העתיקה, באמת...״
 לא נכון יהיה לומר שבעיית ההתחברות אל העיר־העתיקה, לשבירת המצור על הרובע
ז בשעה שגובשה תכנית ״קלשון״. על־פי התכנית  היהודי, לא העסיקה את פיקוד המחו
מה ליד שער־יפו, לכבוש את , לתקוף את החו  המקורית צריך היה להשתלט על המרכז־המסהרי
ד ואת השער, ומשם לפרוץ אל תוך הרובע־הארמני הגובל עם הרובע־היהודי, ולחבור  מגדל־דו
 עם מגיני הרובע. לא נעלם מן המתכננים כי סיכויי ההצלחה של התכנית הם קלושים למדי. שכן
ה מסיים את הערכתו על התכנית באמירה ט מ ה התקפת־מצח על יעד מבוצר. קצין ה ע מ ש  מ

.  ש״שבעה פגזים אינם עונים על הצורך. הכל התבסס על אלמנט ההפתעה״
״ של דוד בן־ ה מ ח ל מ ומן ה  ביום ב׳ אייר(11.5) ״בא דוד ןשאלתיאל] מירושלים״ נרשם ב״י
דט להתקפה בירושלים״, נרשם ביומן, שכן ״זוהי  גוריון. ״הוא רוצה לעבור אחרי תום המנ
ית ביום האפס - אבל ירושלים שני נית״, ו״ברור שעלינו להתקיף לאורך כל החז ה מדי ל א  ש
ם - שיך־ג׳רח וכדומה״, אבל דגש כי אמנם ״בירושלים עלינו לתפוס כל המשלטי  [שונה]״... הו
ן בהם צבא בריטי״... יום לפני הפינוי, כשהוכרע כפר־עציון, בד׳ אייר (13.5),  רק ״כשאי
ד ה׳לגיון׳ שתקף גוש־עציון״ - והוכרע  התקיים דיון בצמרת ״אם לתקוף ולעשות מאמץ להשמי
ון׳ דרך ירושלים, ועל ׳עציוני׳ לבחור המקום המתאים, ולהכריע - אם  ״שיש לתקוף ה׳לגי

ו מספיקים לכך״...  כוחותי
נה״ לארגוני הלוחמים, אחרי דיר־יסין, הניב ה ה״הג ט  על אף הקשרים הרופפים בין מ
ז של ה״הגנה״ ן הסכם דומה בין מפקדת המחו ו  ההסכם הארצי בין הנהגת האצ״ל לפיקוד־העלי
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ל בקיומו הנפרד ך האצ״  לאצ״ל בירושלים, ערב הפינוי - בד׳ אייר (13.5). לפי ההסכם ממשי
. ״נערכו הסכמים ופעולות ז של ה״הגנה״ ה המחו ט  בירושלים, אך יחידותיו יפעלו תחת פיקוד מ
״, אומר ן ו  מתואמות בין ה׳הגנה׳ בירושלים לבין כוחות האצ״ל, בהסכמת הפיקוד־העלי
ן המתפנים ת על אזורי־הבטחו  הביוגרף של שאלתיאל. ״הורכבו צוותי־קרב לשם השתלטו

 מהבריטים ועל השכונות הערביות בדרום העיר״.
, לעומתם, לא שיתפו נה״ בירושלים: ״אנשי לח״י ז ה״הג  ומוסיף הביוגרף של מפקד מהו
. ואכן, לח״י־ירושלים לא הגיע להסכם עם  פעולה ולא פעלו בתאום עם ה׳הגנה׳ והאצ״ל״
חמי חרות ירושלים מלקקת את פצעי דיר־ חמת הקטנה של לו בה הלו . בעוד החטי ז  מטה־המחו
מה ביום הפינוי, בהנחה שאין הסכם. אלא שראשי  יסין, החלו מפקדיה לתכנן את פעילות הלחי
בת הפלמ״ח, כדי לאפשר בחטי ז ו  לח״י־ירושלים הפעילו את הקשרים האישיים במפקדת המחו
 תאום מקומי עם הכוחות שבאזורי הפעולה העתידה, שכיוונה היה ברור: פריצה לעיר־העתיקה
ת מי נה״ המקו - אל הרובע, אל הר־הבית. אי־התאום של לח״י־ירושלים עם מפקדת ה״הג

2 . גה הראשונה.  נמשך עד להפו

 ״שפיפון״ נתקע ב״הפפקת־אש״
 גם למגיני הרובע־היהודי היתה תכנית לקראת הפינוי הבריטי. בתכנית זו, שזכתה לכינוי
 ״שפיפון״, היו שלושה שלבים: א׳ - תפיסת עמדות הצבא הבריטי שמרביתן היוו חלק
ת סביב הרובע בטרם נכנסו חיילים בריטים לעיר־העתיקה. בשלב ב׳ תוכננה  ממערכת העמדו
. בשלב השלישי - פיצוץ ת על עמדות־מפתח בין הרובע־היהודי לרובע־המוסלמי  השתלטו
 בתים, למניעת הסתננות וליצירת שטחי־הריגה. התכנית, בעיקרה, היתה הגנתית - שכן לא

ת על הרובע המוסלמי והר־הבית, גם לא הרובע הארמני.  כללה כיבוש והשתלטו
ן בי״א ניסן(28.4), למשא־ומתן בגורל ירושלים  הזכרנו לעיל כי בהענות למועצת־הבטחו
 ושביתת־נשק בעת הדיונים - נצטווה מפקד הרובע בכ״ג ניסן (2.5) להפסיק אש בתקופת
, בתנאי שגם הצד השני יעשה כן. למחרת, בכ״ד ניסן (3.5), נשלחה לאו״ם  המשא־ומתן
ז של ה״הגנה״, הוסיף ה המחו ט  הסכמת הצד היהודי להפסקת־האש, בחתימתו של בן־גוריון. מ
ת הקדושים״. מו ת - בהוציאו פקודה חמורה למגיני הרובע, שלא לפגוע ב״מקו  הטא על טעו
 אלה אכן הקפידו על ביצוע הפקודה, ובעקבותיה הבינו הערבים כי שטחו של הר־הבית חסוי
 ומוגן מפני האש היהודית: וכך הפכו הערבים את המקום הקדוש לבסיס אש וארגון

 לכוחותיהם.
 הבריטיים פינו את עמדותיהם בעיר־העתיקה יום אחד לפני שהוציאו את כוחותיהם
ת הנטושות - הושבה אש נגדית.  מירושלים, בד׳ אייר(13.5). רק לאחר שנורתה אש על העמדו
ע? - ״תגובות אש מהרובע ״ מדו ! ש א  אך ב־23.45 נצטווה מפקד הרובע ״להפסיק מיד את ה
ץ לעיר־העתיקה... הערבים היו חכמים יותר - הם ניצלו את ״ שמחו ז  מסכנות את כל המחו

ן אל העיר־העתיקה...  הפסקת־האש להזרמת כוחות מדרום לעיר ומחברו
ז פתהו ״ ניתנה רק בה׳ אייר(14.5), לאחר שכותות המחו ן ל ב״מבצע שפיפו  הפקודה להתחי
״ שונתה, כמובן, בהתאם למצב של ״הפםקת־אש״. בנוסח ן פו  ב״מבצע קלשון״. פקודת ״שפי
ת הצבא, אך אל תפתח באש ואל תהיה הראשון  הפקודה של שאלתיאל נאמר: ״תפוס את עמדו
. דברים אלה ציווה מפקד ה״הגנה״ ביום ה׳ באייר (14.5)! ״עמדות הצבא היו ״  לפתוח בה!
. - כי .  בשטח היהודי ומגיעות לנו בלי ספק״, נאמר שם, אך ״שמור על כללי שביתת־הנשק.
. ונוסף על כך - הודעה נחרצת: ״תגבורת ם״ ת הצלב־האדו ירות בחסו ך השי ש מ  בהם תלוי ה

ן את הכוחות שלך״.  באנשים ובנשק לא תוכל לקבל לפי שעה. בכל פעולותיך הבא בחשבו
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ז ויתר על  ״ההוראה ביטלה למעשה את השלבים ב׳ וג׳ במבצע שפיפון. פיקוד המחו
י(לויצה), י בו״. לדעת יצחק לו מוש בכוח המצו  התכנית לשבור את המצור על הרובע תוך שי
 ״יתכן שמפקד הרובע קיבל את ההוראה בהקלה, שכן לרשותו לא עמדו כוחות מספיקים
ת האירועים הראתה כי התקוות הכוזבות שתלו בשביתת־  לביצוע התכנית״... אבל ״השתלשלו
ל ולאיבוד זמן, שחרצו בסופו של דבר את גורל הרובע, שכן  הנשק בעיר־העתיקה גרמו למחד
״ט׳ אייר], היו ימי ההזדמנות לכיבוש לגיוך, 14-18.5 [ה׳ פעת ה׳  הימים בין הפינוי לבין הו
ז לא ייחס השיבות עליונה . כיוון ש״פיקוד המחו . . ות זו הוחמצה״  העיר־העתיקה. הזדמנ

 למערכה על העיר־העתיקה״.
 בהתערבות ועדת־הקונםולים הפסיקו הערבים את הירי: אבל היהודים פינו את מגדל

.. ז בקשר אלחוטי״.  הכנסיה היוונית שברובע־הארמני ״על־פי הוראות ממפקדת המחו
: ערבים מזויינים חדרו לרובע־ לו הערבים מקלעים כנגד הרובע־היהודי  אחר־הצהרים הפעי
מו עמדה בבית־הספר שחלש על עמדת שער־  הארמני - בניגוד להסכם שביתת־הנשק - והקי
דל הכנסיה היוונית - שפונה קודם־לכן על פי הוראת פיקוד המחוז... עמדה נוספת על מג  ציון, ו

 ביריות על עמדת שער־ציון נהרג אחד המגינים. המגינים ביקשו רשות לנטוש, ואף נטשו
ה נתפס השער מחדש, ״אך אחיזתנו בו נעשתה מפוקפקת״.  בלא התר. לאחר החשכ

 למחרת, שבת ו׳ אייר (15.5), הותקפה עמדת שער־ציון ברימונים מן הרובע־הארמני -
 ולמגיניה ניתנה הוראת נטישה. זמן קצר אחר־כך נתקבלה הודעה על הפסקת־אש נוספת החל
 משעה 17.00 : אף על פי כן נורו על הרובע פגזי מרגמה. בעקבות הירי ביקש מפקד הרובע
ז לא נענה, בתרוץ שמתנהל משא־ומתן על . פיקוד המחו ת יפגיזו את הרובע־המוסלמי  שמרגמו

ל לפי ראות־עיניו. . אך התיר למפקד הרובע לפעו .  חידוש הפסקת־האש.
ז ן בשעות אחר־הצהרים ב־15 במאי״, מספר איש מטה המחו  ״הפסקת־האש נשברה לחלוטי
 הירושלמי, המוסיף כי ״ניתן היה לגשת לביצוע השלבים הנוספים בתכנית ׳שפיפון׳... אך
 התרחש תהליך הפוך, ובשלושת הימים הבאים - לפני הופעת ה׳לגיון׳ - נמצא הרובע במגננה,
ת ערביות גוברות והולכות, שאילצו אותנו לנטוש עמדות, צימקו את השטח ל התקפו  מו

 המוחזק בידי מגיני הרובע וגרמו בקיעים במערכת הפיקוד של הרובע״.
ה היא כי ״להסכמים ולהכרזות האלה על הפסקת־אש קרובה היתה ט מ  והמסקנה של איש ה

 השפעה הרסנית על רוח־הלחימה. מפקדים היססו להתקדם, חיילים נצרו את אישם...״

 לאחר יציאת הבריטים, בד׳ אייר (13.5), נמצאו ברובע־היהודי - לפי מקורות ה״הגנה״ -
ל ולח״י), ומספר ל ולח״י), 32 נשים(10 מהן מהאצ״  91 לוחמים בלבד(79 ״הגנה״, 12 מהאצ״
 לוחמים מבני המקום, כולל נערים. גרסת האצ״ל מדברת על 135 לוחמים תחת הפיקוד

ל ו־30 מתושבי הרובע. ד - 60 אנשי ״הגנה״, 45 אנשי האצ״ ח ו א מ  ה
י האצ״ל, זכור כי חומר־הנפץ נמסר על־ידי לח״י. ״היו שם ארבעה  ליעקב בן־רובי, ממפקד
, בראשותו של משה כהן (אהוד)״, מספר בן־רובי, ״ולהם 3 אקדחים, 20 פהי  חברי לח״י
 חומר־נפץ וכמות גדולה של נפצים״. חברי לח״י שברובע הצטרפו כבר בראשית המצור אל
 יחידות האצ״ל, והביאו עמם את האקדחים ואת חומרי־הנפץ. לאחר מותו של יואל פרידלר
ן), שהגיע לרובע בכ״ח טבת (10.1) במשוריין ון(גדעו  עבר הפיקוד על האצ״ל לידי איסר נתנז

לי לח״י.  בריטי, בעזרתו של ראובן גרינברג(רומק), מפעי
ה״ לאצ״ל נחתם זמן קצר לפני הפינוי הבריטי, בכ״ה ניסן נ בי כין ה״הג  ההסכם האופרטי

ן(ניסן ב״ק). י ל גוש אורנשטי  (4.5). לפי ההסכם נמסר לפיקוד האצ״
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 ו׳ אייר(15.5) : עמדת שער־ציון ננטשה לאחו
 שהותקפה. על אף הפסקת־האש נורו על הריבע
 פגוי מרגמה והושלכו מטענים. בקשה מהממ״ז
 להפגזה על הרובע־המוטלמי לא נענתה: ״לרגל

 המו״מ המתנהל מטעמים פוליטיים״. למרות
 התקפות ערביות נוברות לא בוצעו שלבים נוספים

 של ״שפיפון״.

׳ אייר (13-15.5) ו - ׳ ד - ל ב ג ו  מפה 10: ״מבצע שפיפון־ מ

ן  עם הפריצה דרך שער־ציון, בי׳ אייר (19.5), הגיעו לרובע 80 אנשי חי״ם. כיום האחרו
״ט אייר (28.5), לא היו ברובע אלא 69 לוחמים, פצועים בחלקם הגדול. אם  ללחימה, בי
ה בימים האחרונים ה לא היו למגיני הרובע אלא קצת יותר מ־50 כלי נשק, הנ מ ח ל מ  בראשית ה
ון״, בו׳ אייר (15.5), לא היו שת מינימלי. עם כניסת ״הלגי  היו שם כ־170 כלים, ומלאי תחמו

 ללוחמי הרובע אלא 400 רימונים ו־90 פגזי מרגמה ״2 בלבד.
3 ם. עי מה, לוחמים ואזרחים: 39 הרוגים, 134 פצו ת במשך כל חודשי הלחי  האבדו
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 שלוש שיניפ ל׳׳קלשוך
ך היו שלוש זרועות - הוקמו, כאמור, רק שני מטות־משנה. ״נקודת הכובד ו ש ל ק ״ ל  אף ש
ו כי בת ״עציוני״. ״חשבנ ׳ היתה בדרום ירושלים״, אומר קצין־המבצעים של חטי  של ׳קלשון
 מדרום תיפתה הרעה, אם־כי כוחות ׳הלגיון־הערבי׳ שמדרום לירושלים מנו בסך־הכל 3

 פלוגות. במבצע ניצלתי את כל הכוחות שברשותי ואת כל רזרבות הנשק״.
 שאלתיאל סבר שאת מרבית הכוחות יש להקצות ל״קלשון־דרום״, כדי ״להתגבר במהרה
ת הערביות וליצור קשר רצוף עם העיר״. הסברה היא ש״מיקום המתקנים בלעו  על המו

ות הצבא, הכריעו בהקצאת כוח חזק יותר לדרום העיר״.  העיקריים, תחנת הרכבת ומחנ
 מטרת ״קלשון־דרום״ היתה להשתלט על אזורי־הבטחון בגזרת רחביה וטלביה, לבסס את
 הפרוזדור למקור־חיים, להשתלט על מחנה־אלנבי ולחבור עם תלפיות. ואחר לעלות לבקעה,

 לטהר אותה משרידי הערבים וליצור רצף עם ימין־משה, עד לבניין־דוד.
ש של שכונת ד ח ת: א) כיבוש מ מו ן יותר, הוטלו שתי משי ״, הקט ן ן־צפו  על כוח ״קלשו
ן לאזור  שיך־ג׳רח ובית־הספר לשוטרים - כדי ליצור קו־הגנה רצוף בין שכונות הצפו
״ ב׳, הכולל את מגרש־ ן ת על ״אזור־הבטהו ״הדסה״ בהר־הצופים. ב) השתלטו  האוניברסיטה ו
 הרוסים, בניין־ג׳נרלי, אפ״ק והדואר: וסביב בית־החולים האיטלקי וממילא. על כוה זה הוטל
לא - הנםיכה־מרי - קולנוע ״רקס״ - סמטת אפ״ק - מגרש־הרוסים  ליצור קו־הגנה רצוף: ממי
מה . כל הגוש שממזרח לאזור זה - הצופה אל החו ל - בית־החולים האיטלקי - סנט־פאו

ח זה. ו של כו  המערבית של העיר־העתיקה - לא נכלל במשימותי
, ד׳ אייר (13.5), בישר קצין־המודיעין של ״עציוני״ על שינוי שחל בלוח־  ביום חמישי
 הפינוי מירושלים, שיוקדם ביממה אחת: כוחות הצבא האחרונים יעזבו בה׳ אייר (14.5),

חי נשק נוספים. ן למשלו טה שלא להמתי בה החלי  בבוקר... החטי
ון האחרון של בריטניה בארץ־ישראל , ה׳ אייר (5.14), יצא הנציב־העלי  בבוקר יום השישי
 בראש שיירת־צבא גדולה לעבר שדה עטרות. הנציב המריא לחיפה, ואילו כוחות הצבא
כו עד לאזור התעלה. ברחובות ירושלים ושכונותיה נתלקחו הקרבות, כשכל צד מנסה  המשי

 לקבוע עובדות אסטרטגיות.
 רק בבוקר יום המחרת, שבת, ו׳ אייר (15.5), יכול היה ״עציוני״ לסכם את קרבות היום
ו את השלב הראשון של פעולת ן־בריטי - במברק לאג״ם: ״בלילה השלמנ ן ללא־שלטו  הראשו
ת על תחנת־ , טיהור שיך־ג׳רח, השתלטו : כיבוש מהנה־אלנבי . מתחילים בשלב השני ׳  ׳קלשון
. האצ״ל אמנם פועל על־פי תכנית שלנו, אבל מתגלות . .  הרכבת וכיבוש בית־הדפוס הממשלתי

י פועל עצמית, ובניגוד לעצותינו״.  פרצות רבות. הלח״

ן דרום״ פעל באיטיות ובזהירות יתרה. בה׳ ן דרוס. הכוח הגדול שהוקצב ל״קלשו  קלשו
״ ב׳ נתפס בידי ן ה וחדרו למושבה הגרמנית. גם ״אזור הבטחו ו על טלבי  אייר (15.4) השתלט
 כוחות הדרום, ובכך נוצר קשר וחיבור ישיר עם שכונת ימין־משה. לעומת זאת הצליחו הערבים
ה ״אלנבי״ נתפס על־ידי 300  להשתלט על בית־הדפוס הממשלתי ותחנת־הרכבת. גם מחנ
ז ניסן(25.4), מיד לאחר שפונה ״ נתפס על־ידי הערבים בט״ ן  לוחמים ערבים [מחנה ״אל־עלמי

 על־ידי הצבא הבריטי, אך ננטש והפך לשטח־הפקר].
ה ״אלנבי״, לאחר שהכוח הערבי עזב את חו כוחות הדרום להשתלט על מחנ  למחרת הצלי
ה החלה נטישה ערבית בזרם הולך ת על המחנ לה לו התחמושת. עם ההשתלטו  המחנה, משאז
 וגובר מבקעה, המושבה היוונית והגרמנית. עוד באותו יום נכבשה תהנת־הרכבת. בז׳ אייר
י , מתקני תחנת־ההשמל ומחסנ ז גם בית־הדפוס הממשלתי ו  (17.5) נפלו בידי כוחות המח
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ד הרביעי של ״הראל״. שכונת  הרכבת. בליל ח׳ אייר (17/18.5) נכבש הר־ציון על־ידי הגדו
 אבו־תור, שמדרום להר־ציון, נכבשה רק אחר־כך, בח׳ אייר(18.5).

ת - ו־6 ח ״ש א ת חי ק ל ח , בפיקודו של זלמן מרט, הוקצו רק מ ן . לקלשון־צפו ן ן צפו  קלשו
נית .). ואכן, את ההשגים הראשונים בגזרה הצפו .  מחלקות חי״ם (שתים מהן לא־חמושות.
נת שיך־ג׳רח  השיגה מחלקת חי״ם, שתפסה את בית־הספר־לשוטרים וערכה סיור בשכו
, על משטרת מאה־שערים, מעון־  הריקה... כוח אתר השתלט על בית־החולים־האיטלקי

. ן ו ביום הראשו ן הושג ן־צפו ת קלשו מו ן הישן. כל משי זיאו  השוטרים ובניין המו
, אומר ן קיבל הוראה למסור את בית־החולים־האיטלקי לידי האצ״ל״ ן־צפו  ״מטה קלשו
אל את , וכן את בית־הספר־לשוטרים ושיך־ג׳רח. לדברי לויצה, ״נימק שאלתי  איש המטה
ל ב־250 איש מזויינים... [חודש לפני־כן,  החלטתו במלים אלה: ׳הערכנו את כוחו של האצ״
ושב יהודים, כדי שלא יבססו בו ד בידם רובע המי  בדיר־יסין, רק 80 איש!] לא רציתי להפקי
... ב־14 במאי מצאתי את חצר בית־הספר־לשוטרים מלאה צעירים ן ממשי שלהם׳  שלטו

 וצעירות, רובם בלתי־חמושים״.

 ה׳ אייר(5*1). קלשון צפון: תפיסת ביה״ס־לשוטרים וסיור בשיך־נירח.
 השתלטות על ביה״ח־האיטלקי, משטרת מאה־שערים, מעון־השוטרים,
ת נניץ ברקליס ובית התנ״ך. קלשון דרום: המוזיאון הישן, מגרש־הרוסיס, הדואר, נינרלי ואפ״ק. ביה״ס־לשוטרים  נמסר לאצ״ל, כוח לחייי כבש א
 השתלטות על טלביה, חדירה למושבה הגרמנית ותפיסת ״אזור הבטחון״

 בי. חבירה עם הר־הצופים וימין־משה. הערבים השתלטו על השכונה־
 הגרמנית, נקעה, ביה״ח הממשלתי. בית־הדפוס, תחנת־הרכבת ומחנות

 ״אלנני״ ו״אל־עלמין״.

 ו׳ אייר(15.5). קלשון צפון: כיבוש ביה״ח הממשלתי. האצ״ל בבית־
ם נוטרדם והדואר הישן, ח ת  נשאשיבי ובבית אנטוניוס. כוח לחייי כבש את מ

נוש מחנה י  אך נאלץ לנטוש לאחר שספג אבדות כבדות. קלשון ייום: נ
 ״אלנבי״ ותחנת־הרכבת. נטישה ערבית מבקעה והמושבה היוונית.

 ז׳ אייר(16.5). קלשוןצפון: לאחר התקפות־נגד ערביות בגזרת מוסררה
 ננטשו תחנת המשטרה במאה־שערים, מעון־השוטרים והמוזיאון הישן. כוח

ת מלון דורותי. תותחי  ערני הסתער על בית התנ״ך וברקליס וכבש א
 ה״לגיון״ הפגיזו נקודות נעיר. קלשון דרום: תפיסת בית־הדפוס

 הממשלתי, תחנת־החשמל ומחסני הרכנת.

 ח׳ אייר(16/17.5). קלשון צפון: לאחר שנתפס המרכז־המסחרי ובית־
ת גזרת ברקליס ורחבת אלנבי. מלון דורותי  טאנוס נאלצו הערבים לפטת א

 נכבש מחדש. פוצצו מעון השוטרים והמוזיאון הישן. קלשון דרום: נכבש
 בית־הדפוס הממשלתי.

 ט׳ אייר(17/18.5). קלשון צפון: נכשל נסיון לפרוץ לעיר־העתיקה דרך שער־
 יפו. קלשון דרוס: נכבש הר־ציון. נתפס מנזר סנט־קליר שממערב לחוות־

 הלימוד ונכבשה שכונת אבו־תור.

ת  ״ אייר 18/19.51). קלשון צפון: מנור נוטרדם נכבש מחדש. נסיון לכבוש א
 גזרת רוקפלר נכשל. קלשון דיים: נפקי שער־ציון ונוצרה חבירה לשעות

 אחדות עם נצורי הרובע. הלגיון הניע לעיר העתיקה, השער נסגר וגורל
 יהודי הרובע נחתם.

 ״• _ ,,-•*ע:תל־ארזה
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 םקור־ב

ס השליטה היהודית בתום המבצע,  תחו
 לפני כניסת ה״לניון״ לירושלים.

 מפה 11: ״מבצע קלשון״ - הי-ט׳ אייר (14-18.5)
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: ״אנשינו תפסו את כל החלק הדרומי־ ן ן־צפו ה קלשו ט מ  למחרת, ו׳ אייר (15.5), נמסר מ
. האצ״ל תפס ורג׳ לש שיך־ג׳רח-כביש־רמאללה-סנט־ג׳  מערבי של שיך־ג׳רח ונכנסו למשו

 עמדה בבית־נשאשיבי״. וכעבור שעה: ״האצ״ל נכנס עתה לבית אנטוניוס״.
צה בין שתי המפקדות ה היו לתכנית ״קלשון״. הקו ההו . רק שתי מפקדות־משנ ן מרכז  קלשו
. יעדי קלשון בגזרה המרכזית ן ן הוכפף לקלשון־צפו  נמשך לאורך רתוב יפו. אך מרכז הקלשו

גבלו למגרש־הרוסים, בניין־ג׳נרלי, הדואר המרכזי, בניין בנק אפ״ק ועד לבניין־ברקליס.  הו
״ש תפסו את מגרש־הרוסים, את בניין־ג׳נרלי ובניין־אפ״ק״, אומר מחלקת חי  ״כוח חי״ם ו
״ח של קלמן ברגמן (דן), ממפקדי האצ״ל, מסופר כי ״יחידות . בדו ן  סגן מפקד קלשון־צפו
ל פרצו ראשונות לתוך ה׳בווינגרדים׳ - כשהם משאירים מאחריהם את בנייני ג׳נרלי,  האצ״
ש - ונכנסו למגרש־הרוסים״. לויצה כותב כי ״גם הערבים חדרו לאזור־ ד ח  אפ״ק והדואר ה
, אך גורשו משם למחרת היום״. לדברי ברגמן, ו בבניין בית־החולים הממשלתי ן ונאחז ג  המו
״ וכי ״ליד שער בית־  הרי אנשיו ״התגברו על הערבים שהתבצרו בבית־החולים הממשלתי
. יחידות אהרות של האצ״ל פרצו . .  הסוהר המרכזי נתקלו בהתנגדות והתבססו בעמדות־מגן
נת מוםררה״. מוסיף ברגמן:  לתוך בית־החולים האיטלקי והשתלטו עליו, תחת צליפה משכו
ו לקבל אותם, ו והצעתי לו שישלח מאנשי מות שתפסנ  ״פניתי אל נעמן סתוי, הודעתי על המקו

 מאחר שלפי ההסכם המוקדם נקבעו לשליטתם״.
 מוסיף לויצה: ״כוח חי״ם שיצא מרחביה, עבר דרך בית־הקברות ממילא, והשתלט על
לות הללו לא נתקלנו בהתנגדות, פרט למגרש־הרוסים ט לכל ארכו. בכל הפעו ע מ  הרחוב כ

4 . . מה ונוטרדם״. י אש מכיוון ההו  ובניין בנק־ברקליס, שם נורתה על אנשי לח״

 2: לח ״י עולים על החומות

 לכבוש את העיר־העתיקח!
מה ונוטרדם? הפרשה סבוכה, הרואית וגם טראגית. י לאש מן החו  איך נקלעו אנשי לח״
 מספר יהושע זטלר: ״אחרי כיבוש דיר־יסין וטיהור מערב ירושלים. אפשר היה להפנות כוחות
 לעבר העיר־העתיקה. בכל הפגישות של רענן ושלי עם שאלתיאל היה מפנה אותנו למטרות
י - לעטרות״... מבהיר זטלר: ״לקראת עזיבת ל - לעבר מלחה, ואת לח״  רחוקות. את האצ״
לה: להקים קו־הגנה משיך־ג׳רח דרומה, בקו ישר הגנה׳ תכנית פעו  הבריטים היתה למפקדת ה׳
 עם בנק אפ״ק. מזרחה משם - לא עוברים! אנחנו, לח״י, לא גרסנו קו זה. מן הנסיון בשכונות
 המערביות, כולל דיר־יסין, ראינו שאם נכנסים בנהרצות - הערבים בורחים. אנחנו גרםנו שאם

׳ יגיעו, תיפול העיר בידינו.  ניכנס בכוהות משותפים לעיר־העתיקה לפני שכוחות ה׳לגיון
ו הגנה׳ והאצ״ל אכן פעלו על פי הקו־ההגנתי הנ״ל ותפסו עמדות בהתאם. אנחנו החלטנ  ״ה׳
 לפרוץ לעיר־העתיקה. פניתי אל רענן, מפקד האצ״ל, אבל הוא לא יכול היה להצטרף אלינו,
. הוא היה מוכן לפרוץ, כמונו - אך אין יבים להסכם הארצי בין ארגונו ל׳הגנה׳ י ו מחו  כיוון שהי
 לו רשות. בלי פקודה ממפקדת האצ״ל אין הוא יכול להצטרף אלינו. הוא ניסה, אך לא הצליה

 להתקשר עם מפקדתו בתל־אביב...
ך זטלר. ״אמרתי לו: ׳שאלתיאל, זו הזדמנות בלתי חוזרת.  ״פניתי גם אל שאלתיאל״, ממשי
מה אתה דואג לעיר־  הלגיון איננו. בוא ונכבוש את העיר־העתיקה. תן שכם׳. הוא ענה לי: ׳
, והם דואגים׳... - ׳והנצורים בעיר־  העתיקה? אתם קובעים את העניינים? יש ממשלה
תחמושת ומספיק אנשים... ובכלל הלגיון לא יכול יש להם מספיק מים, אוכל ו  העתיקה?׳ ־ ׳
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: ׳ננסה . בבוא העת נעשה את זה. היום לא נלך׳. הגבתי .  לפלוש עם המשוריינים דרך הסמטאות.
ע מ ש ש ׳ ראיתי חיוך ציני על פניו. סיפרו: כ  להציל אותם...׳ והוא: ׳בשום פנים ואופן לא!
קו . כוחותינו לא הספי . .  שלח״י הולכים לבדם לעיר־העתיקה, אמר: ׳תנו להם להיהרג!׳

 לכיבוש העיר־העתיקה, אבל קיווינו שהערבים יתחילו לברוח, והאחרים ילכו אחרינו.
 ״לא התייאשתי. מיהרתי אל יצחק גרינבוים, שכבר נודע כי הוא יהיה שר־הפנים. אמרתי לו:
. . . ׳ ות אלפיים שנה!  ׳מר גרינבוים, זוהי הזדמנות בלתי חוזרת לכבוש את העיר־העתיקה, תקו
ה בממשלה שלא לכבוש את העיר־ ט ל ח ב השיב לי: ׳אולי אתה צודק, אך יש ה  והאיש הטו
ש שנעורר נגדנו את העולם הנוצרי והמוסלמי גם יחד. יהיה מסע־צלב־וסהר ש ח  העתיקה... מ
, ל בעצמנו  נגדנו - והישוב הזה ייעלם, חלילה׳...* וכך, כאשר שום דבר לא עזר - נאלצנו לפעו

במעט הנשק שעמד לרשותנו״.  בכוח הקטן שלנו ו
 מוסיף אחד מהלוחמים, אלנקם: ״נערכנו לקראת הקרב שכה צפינו לו, הקרב על העיר־

 העתיקה. פנינו ל׳הגנה׳ ולאצ״ל, התתננו לתשובה. ובינתים עברו שעות יקרות״.
ל עם יציאת הבריטים לכיוון העיר־העתיקה - למרות,  בהתלטת לוחמי חרות ישראל - לפעו
, רואה איש־המטה לויצה כוונת־זדון וחוסר־  שלא היה ללח״י הסכם עם מפקדת ה׳הגנה׳
דו ליזום פעולות שיאלצו את  אחריות ישובית: ״הארגון הזה [לח״י ירושלים] גרס כי מתפקי

ו שלו״... ט על מבצעיה, מתוך היגררות אחר פעולותי  מפקדת ה׳הגנה׳ להחלי

, חו של לח״י־ירושלים בעת ההיא? לדברי ברוך נאדל, כתב ״מברק״ וחבר לח״י  מה היה כו
י בעיר כשמונים איש״. , מנו כוחות לח״  הרי ״ביום הפינוי הבריטי של ירושלים, ה־14 במאי
׳ - ן ו ן בואו של ה׳לגי ה שניסה לעשות בין הפינוי לבי  להערכתו, ״לא יכול היה כוח זה לבצע מ

 התחברות עם יהודי העיר־העתיקה ושחרור העיר כולה״.
״, אינם ט לח״י פ ש מ ״ ז ה״הגנה״, כפי שמסר בעדותו ב  המספרים שבפי דוד שאלתיאל, ממ״
י בערך 90 אנשים, אך הנשק שברשותם היה גה הראשונה היו בלח״  שונים בהרבה: ״לפני ההפו
 בשביל קצת יותר...(?!) הכוח היה מחולק לשניים: 45 אנשים בתפקידים אדמיניסטרטיביים,

5 . ויתר ה־45 לשחרור העיר״. . ד וסחיטה.  זאת־אומרת שו

י ה״הגנה״, שכן רק בד׳ אייר (13.5) ב מש״ ת טו י ירושלים פעל לא פחו  המודיעין של לח״
ת הבריטיים, למחרת בבוקר. חו  נודע למטה ה״הגנה״ בירושלים על הקדמת היציאה של הכו
ד גוטליב (עמיחי): ״ידענו י נודע הדבר בבוקר של ד׳ אייר (13.5), כפי שסיפר דו  ואילו ללח״
 שב־15 במאי מפנים האנגלים את ירושלים. אבל יומים קודם לכן, ב־13.5 (ד׳ אייר) ב־6
מה אתם ישנים ? מחר האנגלים עוזבים, וצריך לעשות  בבוקר, הגיע אלינו ׳סבא׳ שניאורסון. ׳
ווחנו לו על השינוי בתכנית־הפינוי. . מיהרנו להתקשר עם מאיר (יהושע זטלר) ודי ׳ !  משהו
ה פנוי  מאיר ביקש לאסוף את האנשים ולכנס אותם ליד בניין־ג׳נרלי, כיוון שמקום זה כבר הי

 מאנגלים.
ו משדר רדיו, בו ה פנוי גם הוא. בדואר מצאנ ו אל בניין הדואר, שהי  ״מג׳נרלי המשכנ
חמי חרות ירושלים. אל בניין־ברקלים לא יכולנו להיכנס, ו אחר־כך לשידורי קול לו  השתמשנ

ת בריטיים״. חו  מכיוון שהוא לא פונה עדיין מכו

 * יהושע זטלר: ״על נושא הנסיון לכבוש את העיר־העתיקה במלחמת־העצמאות - שהוכשל בגלל החלטת
 הממשלה־הזמנית - פורסמה לאחר שנים סדרת־מאמרים באחד מעתוני־הערב. הדי הדברים הגיע לבן־
 גוריון, שהתגורר בשדה־בוקר. הוא הזמץ אותי, להוכיח כי אק אמת בדבר שהממשלה־הזמנית החליטה
 כדבר הזה. כדי להבהיר את הגרסאות, ניגשתי שוב אל יצחק גרינבוים, כשאני מלווה בצלם של העתון.

 באותו מעמד חזר יצחק גרינבוים על הדברים שאמר לי בזמנו: ׳כזו היתה ההחלטה של הממשלה׳.״
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ד ניב, היסטוריון האצ״ל, הגיעו אנשי ארגונו לבניין־ג׳נרלי לפני בוא ה״הגנה״  לדברי דו
י הוסיפה להתקדם הגנה׳ לבניין־ג׳נרלי. יחידת לח״ י וה׳ : ״אחר חיילינו פרצו אנשי לח״ י  ולח״

 לעבר בניין בנק־ברקלים בכיוון העיר־העתיקה״.
ו להמשיך , ואלה מנעו מאתנ ת שתפסה ה׳הגנה׳ ו : ״לא רחוק מבניין־ברקליס היו עמד חי  עמי
ו יבוא לדבר עם מפקד האזור. כשהגעתי למקום התברר  מזרחה. הם דרשו שמפקד שלנ
ד הוא מכר שלי ושל גבי - מבית״ר צ׳רנוביץ... אך גם הכרות זו לא עזרה לנו, כיוון ק פ מ ה  ש

פתח באש אם ננסה לעבור ליד בנק־ברקליס... ד הודיע שי ק פ מ ה  ש
, ״כאשר קבוצה של 4-3 ש עמיחי י לו לזוז רק בשעה 03.00 בלילה״, מדג  ״העניינים התחי
חלט להשתלט חה לעבור: אך אז נורו עליהם יריות מן הצד הערבי. בו במקום הו  אנשים הצלי
. ן־׳פאסט׳ חה לתפוס גם את מלו כה להתקדם והצלי  על בניין־העיריה־הישן. אותה קבוצה המשי

. מה״ ת על האנשים שיעלו על בניין־נוטרדם, ומשם לחו  מכאן ניתן לחפו
ד חמישה ו לצאת לפעולה. דרור קרא לי. אתנו חיו עו  אלנקם: ״אחר־הצהרים החלטנ
ת שמעבר ש על העמדו ל ח ליה שלנו היתה צריכה לכבוש את בניין־ברקליס, ש  בחורים. החו

ת הערבים עד הלילה״. ו ו על הבניין ומשם צלפנו על עמד ת העיר־העתיקה. השתלטנ מו  לחו

 ז ליל ז׳ אייר (15/16.5). ב־20.00 נכבש
• מלון־דורותי ע״י ה״הגנה״. שאנשיה  י

 5•¿ חדרו גם לבניין שמאחוריו ל״הננה׳• 2
 הרוגים ו־7 פצועים לערבים 25 נכנעים

 ה׳ אייר(14.5). בגזרת קלשין־מרנז נתפסו מגרש־
 הרוסים, נינרלי, הדואר ואפ״ק. האצ״ל, שפרץ

 לאזור הבטחון ב׳, מסרו ל״הגנה״. במטרה לפרוץ
 לעיר־העתיקה בטרם בוא ה״לגיוך׳ השתלט כוח

 לח״י על בנק ברקליס החולש על החומה והשתלט
 על בניין־העיריה הישן תוך קרב והצליח לתפוס גם
ת מלון־פאסט ובית־התנ״ך. כוח אחר הסתער על  א

ם נוטרדם וסילק את הערבים שתפסו אותו ח ת  מ
 לאחר הפינוי הבריטי.

 בית־התנ״[״

 £1¿"¡¡:-• ״אזויי״י!)
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 השיער־החדש•
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 ליל חי אייר(16/17.5). מחמת התקפה

 ערבית ננטשו בנק ברקליס ומלון־
 דורותי כוח קלשון, שחדר למרכז־

 המסחרי, תפס את בית־טאנוס
 ואילץ את הערבים לפנות את מלון־

• רדת  פאסט ואת בית־הדואר הישן. ע
 הלי לה נכבש שוב מלוןידורותי

 ו׳ אייר(15.5). כוח לחייי שכבש מבנה הנובל
 בחומה נקלע למלכודת מוות. כמחצית הכוח

 נפגעה. הדואר־הישן נעזב, אך בית התנ״ך נכבש
 מחדש. פניות מפקד לחייי אל ה״הגנה״ להשתלט
 על המרכז־המסחרי שבאגף, לא נענתה: ״מוכנים
 לתת לכם עזרה, בתנאי שתיסונו עד לבנק אפ׳׳ק״

 לאחר שכוח אויב הסתנן אל מלון־דורותי ופתח
ת ״המה״, שהציבו מנל״ד  באש, הגיעו שתי מחלקו
 בגן העירוני - עד האויב שברחבת אלנבי ורחוב יפו

 ליד החומה. ללח״י 4 הרוגים ו״20 פצועים.

1 

 בליל י׳ אייר (18/19.5) כבש כוח קלשון
 מחדש את מתחם־נוטרדם. 10 לגיונרים
 נהרגו ואחד נשבה. הכיבוש החוזר סייע

 להדוף את ה׳׳לגיוף׳ מלחדור למרכז
 ירושלים.

^0: 

פ י ^־  ^!שעו

 מפה 12: ־קלשון־־מרכז - גזרת החומה הצפמית־מערנית
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 זה התחיל בד׳ אייר(13.5) אחר־הצהרים, ונמשך לה׳ באייר(14.5) ולו׳ באייר(15.5), לאחר
ד גוש בתים מצד ה צורך לכבוש עו . אבל הי ל א ר ש י ־ p נה של בריטניה על א  שתם רשמית שלטו

ק לתוך העיר־העתיקה. ר פ  זה של החומה, בטרם ניתן יהיה ל
ך אלנקם. ״החוליה  ״החוליה שלי היתה צריכה לכבוש את בניין־הדואר־הישן״, ממשי
ות זינקו בבת־אחת, ותוך לי ן־פאסט. שתי החו  השניה, של יעקב (גרשון לוי), הסתערה על מלו
ק ח  שניות היינו מצידה השני של הכיכר, שנשטפה באש־תופת של רובים ומקלעים, אך מ
 לתחום־הראיה של האויב על החומה. רק אלה שישבו בבניין־נוטרדם יכלו לצלוף עלינו.
^ בזמן קצר, תוך פ ל נ עו פיטרדה׳ [רימון שפשוף] לשער־הכניסה לבניין־הדואר. המנ ו ׳  הצמדנ

ו את כל הקומות. מדלגים על גופות הערבים״.  קרב־יריות, כבשנ
י חמי חרות ישראל: ״אנשי לח״ ה של לו ה״ טינה וקנאה למעשה־ההעז נ  לאנשי מטה ה״הג
י ״עברו את דה כי לח״  פעלו על דעת עצמם. הם נכנסו בעקבות כוחותינו״, כותב לויצה המו
׳אגודת־התנ״ך׳ (Bible society) ליד רחבת אלנבי״.  בניין־אפ״ק וחדרו לבניין בנק־ברקליס ו
י לא עלה על מחלקח מוגברת - כ־45 איש. כוח זה חו הלוחם של לח״  והוא מוסיף: ״כל כו

6 . .  הופעל ביום הפינוי ותפס את בנק־ברקליס, ללא התנגדות״.

 כיבוש מתחם נוטרדפ
י לבניין־  עוד בלילה, אור ליום ה׳ אייר(14.5), הרגישו הערבים בהתקדמותם של אנשי לח״
ו הערבים ־פאסט וירו לעברם. אך רק בבוקר, בטרם יצאו הבריטים, עמד ן  העיריה־הישן ולמלו
ר שהיהודים ח א : ומן המפקדה בעיר־העתיקה הופנו קריאות לעזרה - מ י  על כוונות אנשי לח״
ת ערבים זורמים מתוך העיר־העתיקה,  התקדמו עד ברקליס־בנק. כתב דב יוסף: בעוד ״מאו

 דרך שער־שכם, נכבשה אכסניית נוטרדם, המרוחקת שבעה מטרים בלבד מהעיר־העתיקה״.
שה ־פאסט. ״היו לי חמי ן ל ״הקרב על נוטרדם״, צריך היה להשתלט על מלו ה  בטרם ה
הי . עמי ־״פאסט״ ן ו להיכנס למלו  רובים״, סיפר דוד גוטליב. הוא הילק אותם לאנשים שעמד
י לאחר נבי־דניאל. עפרה אמורה ת שהצטרפה ללח״ ן בעפרה (רחל זלצר), הפלמ״חאי  הבחי
, סיפר פיעה פתאום״ ן ולשמור על קשר עם החזית. ״היא הו ו  היתה להישאר על־יד הטלפ
ל׳ לא היה שום היסוס ת כאן ש פ ח , ״ולקחה מידי רובה... ואני אמרתי לה: ׳מה את מ  עמיחי

!״ ׳ ן ו ה בגוש עצי  בתשובתה: ׳אני חייבת לירות בהם, לנקום על כל מה שהי
 דב יוסף: ״הקרב מסביב לאכסנית־נוטרדם והמנזר־הצרפתי היה קשה מאד. הבריטים
ד זרמו לתוכו  עזבוהו פתאום ולא החזירוהו לממונים. השערים נשארו פתוחים לרווחה, ומי
נה כי באו ׳להגן ת ערבים, מצויירים במרגמות, רובים ומכונות־יריה... אמרו לכומר־הממו  מאו
כו בביזה, אף לאחר שנאמר להם כי הבניין שייך  על הכמרים מפני הציונים׳. הם המשי
עה קבוצה של י ת משעה, כשהג  לצרפתים, ואין הוא זקוק להגנתם... הערבים ישבו בבניין פחו

 כעשרים בחורים יהודים, של אחד מארגוני הפורשים, וגרשו אותם״.
י - שכבשו את  עם אותם ״עשרים בחורים יהודים של אחד מארגוני הפורשים״ - קרי: לח״
: ׳תשמע,  מתחם נוטרדם, נמנה גם דוד גוטליב: ״נכנסנו לשם, ומיד בא הכומר... אמרתי לו
׳ היו שם ערבים ומיסיונרים, והזהרתי כי כל ינטים חייבים להישאר בחדרים!  מםייה, כל הפצי

 מי שיוציא את ראשו יקבל כדור. לנשארים בחדרים - לא יקרה דבר״.
, ות״ , נוטרדם של סקר־קר, המנזר של ״האחי  מתחם נוטרדם מורכב משני חלקים: האחד
ש על ו ניתן לחלו י הוא בית־החולים. מעל לבניין היה מגדל גדול, שממנ  גובל בחומה. השנ
ם מן  העיר־העתיקה ועל כל האזור, עד לשער־שכם. ״משם יכולנו לראות כי היהודים מתקדמי

, וכי לא רואים שם הרבה ערבים״.  הרובע־היהודי לעבר הרובע־הארמני
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יצה: ״משם [בנק־ברקליס] הסתער הכוח בתעוזה רבה ולאור היום על נוטרדם ועל דה לו  מו
 השער־החדש בתומת העיר־העתיקה״, אך הוא לא יכול להימנע מלהוסיף כי ההסתערות

ה ההגנה לעזרה ולתגבורת״.״ ט י נעשתה ״תוך שהוא משגר קריאות אל מ  הנועזת של לח״
ו להתקדם לעבר החלק ן קו־חזית: נוטרדם-ברקלים־בנק והלאה. החלטנ : ״יצרנו מעי חי  עמי
מה המערבית״. זהו שער  של נוטרדם הגובל בחומה, לא רחוק מהשער־החדש, הבנוי בחו
 הכניסה לרובע־הנוצרי. שער זה, המרוחק אך 250 מטר משער־שכם, הוא הגבוה מכל שערי
 העיר־העתיקה של ירושלים - 785 מ׳ מעל פני־הים. ״הסברתי ל׳אחיות׳ שעליהן להישאר
מה - שעליה ישבו ערבים בעמדות ה ניתן לעלות על החו  בחדרים*. היתה שם טרסה שממנ

ל העניין להתפתח באופן רציני. התחיל קרב יריות רצחני״.  מבוצרות. שם התחי

 ראשון הנופלים היה יששכר הוברמן (יענקלה), מפגיעת כדור בראשו הבלתי־מוגן. הוא
 נפגע על עליית־הגג של ״נוטרדם״. אחריו נפגעה רחל זלצר (עפרה), כאשר אנשי לח״י פרצו
ה ומתה במקום. עיקר הנפגעים - מאלה מ ו ח ה . היא נפגעה מיריות שנורו מ ן ״פאסט״  למלו
ח המחבר את נוטרדם סקר־קר עם ההומה. ״החזקנו בעמדה זו, שהיתה ט ש מ  שנמצאו על ה
 עמדה קיצונית, כפתח־חדירה לעיר־העתיקה״, אומר עמיחי. ״שכן לא רחוק משם, כשלוש־

ת מטר בקו־אווירי, השתרע האזור הארמני, ומשם לאזור היהודי המרחק קצר ביותר״.  מאו
 אלנקם לא היה בין המסתערים על בניין־נוטרדם. הוא והקבוצה שלו לחמו על כיבוש בניין־
ת מפני התקפות־נגד ערביות. ו על החזקת העמדו מ ח . ואחר־כך ל ־״פאסט״ ן  הדואר־הישן ומלו
 אלנקם העלה על הכתב את קורות שני ימי הקרב: ״אלה ירו עלינו כל הלילה - אמר מיכאל
ע! בוא מיד לעזרה־  (בנימין שלום). הבטתי בפניו: עין אחת היתה מכוסה דם. ׳אתה פצו
׳ - חובש! אלונקה! ... ׳ וב! אני מרגיש בסדר. חכה עד שנטהר את המקום׳ עז א: ׳ ׳ והו נה!  ראשו

. ו פו עליהם. מיכאל פונה למרות מחאותי ת חי ו  קראתי. מכל העמד
. נזהרנו שלא לבזבז תהמושת, ובעוד אנתנו משתדלים ו לירות מבניין־הדואר־הישן  ״המשכנ

טב - הסתערו אנשינו על הכנסיה הסמוכה, כנסית נוטרדם, וכבשוה״.  לכוון הי

דש אב תש״ח:  את הקרב על נוטרדם תאר גבריאל, ברוך נאדל, ב״חזית־הנוער״ מחו
ת חולפות, כבר הובאו כמה פצועים. שוב אין המקשר בא כשעל־פניו בת־צחוק. הכל  השעו
ב: ״אנו בקרבת החומה. ה׳לגיון׳ הופיע...  מזנקים ממקומם. ״מה קרה?״ קול כאוב משי
ר היקר. כממרחק מוסיף המקשר: ״צריך לשלוח תגבורת,  יהושע... נהרג...״ הנה המחי

כים להתקדם״. תחמושת נוספת. אנהנו ממשי  ו
 עמי אסף את אנשיו, מתכונן לצאת, פיו קמוץ. עפרה קרבה במרוצה: ״קח אותי עמך, עמי.
. והיא מספרת על תפקידיה, וביחוד על קרב נבי־דניאל. עמי נלחם עם  אני צלפית טובה״

. .  עצמו... עפרה הולכת, כמה היא גאה, כמה היא נאה כשהרובה על שכמה.
נו מטרטר המקלע בקומה השניה, ואנו מתפרצים לעלות. אנחנו דוהרים במסדרונים  מעלי
מתחת לקמרונים - נוטרדם. מקום קדוש, יא־חביבי... איזה קדוש?! היום השני של הקרבות ־  ו

״ ! ה מ ו ח  כל ירושלים שוחקת - רק כאן תופת. - ״אש! אש! אל ה
 המקלען אוסף את מקלעו ורץ אל הגג. הדלת נפרצת בבעיטה והמקלען ומקלעו צונחים
מטה נקב את גופו ל אל המקלע העזוב, אך אינו יכול. מכתפו הימנית ו  ארצה. הוא מנסה לזחו

 * עמיחי מעיר: ״מאוחר יותר נודע כי בעתון הרשמי של מדינת הוותיקן, ׳אוסרבטובה רומנר, הופיעה תלונה
 של ׳אחיות מנזר נוטרדם׳ על יחס ה׳הגנה׳ אליהן. הן הזכירו לטובה את הימים הראשונים, כשהיו תחת

 כיבוש לח״י, ואלה התנהגו אליהן יפה״.
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 צרור של ארבעה כדורים... הלוחמים שהסתערו אחריו נעצרו דוממים, אך מיד זינקו אליו.
 הדופק נבדק בלהיטות: הוא חי! ממהרים להורידו.

 המקלע מטרטר שוב, ולפתע שקט. מסרנו את הפצוע ואנו טסים שוב אל הגג: שלולית דם
 גדולה. עוד שני פצועים חורקים שן - והמקלע בפאתי הגג ניצב דומם ומתחנן.

 מולך החומה - הושט יד וגע בה. עפרה ויענקלה מזנקים יחד. יענקלה ליד המקלע, טוען
 מחסנית. עפרה, עיניה יוקדות, מרימה את הרובה אל כתפה ־ ויורה. ויורה. אל העירקים
 היורקים אש מעל החומה. יענקלה מטאטא במקלעו את המרחב... עפרה מתרוממת קמעה -
 וראשה צונח אל הרובה השמוט, כששערותיה נפזרות ברוח. הלב דמם. ״עפרה, קומי, קומי,

 עפרה!״ ראשה מונח בשקט, פניה מחייכות, וידה לא מרפה מן הרובה.
 פצועים מתפתלים בכאבם על הגג. דם זורם במדרגות... כל אלומות האש אלינו - אין
 לצאת. רק יענקלה שוכב ויורה. מיכאל זוחל אליו - אך נפגע. יענקלה מחלק הוראות. אנחנו

 סופגים את קולו, את הוראותיו - אך הגג שטוף דם בסערת האש.
 יענקלה מחליף מחסנית. רגע קט משתרר שקט, הנקטע בשריקה קטלנית - ושקט... לאט
 לאט מתרומם יענקלה ממקומו בשקט הנורא, מתרומם על ברכיו, ופורש את ידיו. הקליע

 הארור נטבע במצחו - ושקט, שקט...
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 סוף־סוף אפשר לגשת אל המקלע - משאר הגגות יורקים מקלעינו אש. עכשיו העירקים
. ומגגנו - ״גג המות״ - יורים האנשים ובוכים. דמעות זולגות מעינים  סרוחים כשדמם מטפטף
ת הערביות שבחומה, בקטע שבו ו על העמדו ג הכנסיה שלטנ  שלא נעצמו זה חמישים שעות. מג

מה מצפה מולך.  רצינו לפרוץ כדי להתחבר עם לוחמי הרובע־היהודי. החו
מה שת עוד״, מנסרת פקודה חרישית. ״לרדת, חברים״. מול הדלת הפונה אל החו  ״אין תחמו

 נערכות הכיתות, נבדק הנשק. החבלנים טוענים את ילקוטי־החומר. להמשיך.

 השלטון הבריטי מירושלים, הסתערו לוחמי חרות
 ישראל לעבר חומות העיר־העתיקה. ורחל - שנודעה
 עכשיו כעפרה - ליד הטלפון, מקשרת בין הכוח
 המסתער לכוחות האספקה שבעורף. לשמע קריאות
 העזרה מחבריה שבמטחווי יריקה מעבר לחומה,
 נטלה עופרה רובה ופרצה גם היא אל הגג - אל
 יענקלה, אל יהושע ואל גבריאל... אך גם היא נפלה
 בנופלים, עם חבריה זה־מקרוב. זה היום השני
 לעצמאות ישראל: ו׳ אייר תש״ח (15.5.48). מנוחתה

 כבוד בבית־הקברות הצבאי שבהר־הרצל.

 רפאל ממיה (גבריאל)
 היה זה בראש־חודש ניסן תרצ׳׳א (19.3.31)
 כאשר עזרא ומלכה ממיה חבקו את בנם רפאל
 בקאראקאס שבוונצואלה. בן שלוש היה רפאל כאשר
ל עם הוריו באניה ״ורג׳יליו״, בשנת א ר ש ^ א  עלה ל
 תרצ״ד (1934). היה זה בעצם ימי ה״פרוספריטי״,
 שנתיים לפני שהחלו שלוש שנות פרעות הערבים,
 ה״מאורעות״, שעצרו את הגידול המהיר של הישוב
 היהודי באק־ישראל. לא זמן רב נמשכו ימי אושרו
 של הנער רפאל בין חומות העיר־העתיקה של
 ירושלים, בה התישבו כני ממיה, משנפטר האב עזרא
 ועול הפרנסה נפל על כתפי האלמנה. לימודיו של
 רפאל בתלמוד־תורה של הספרדים בעיר־העתיקה
 עמדו בצל ההתפרעויות הערביות החוזרות ונשנות
 ו״הניטרליות״ של השלטון הבריטי. על אף טרדותיו
 של הנער, שנכנס לעול הפרנסה סמוך לסיום לימודיו
 בתלמוד־תורה, הרבה לקרוא ולהתעניין במתהווה
 סביבו. דבר המחתרת הלוחמת בשלטון הבריטי הזר
 הביאו לשורות לוחמי חרות ישראל, עמם יצא להכות
 בקלגסים הבריטיים ובמהנותיהם שביתרו את
 ירושלים לאורכה ולרוחבה, התפוררות השליטה
ל נתנה אותותיה אף בעיר א ר ש ^ א  הבריטית ב
 הבירה, ולוחמי חרות ירושלים החלו להכות גם
 בערבים, האויב הישן־החדש. בין הלוהמים - גם
 גבריאל, הוא רפאל. רק יום אחד זכה לשמוה בשמחת
 קוממיות ישראל, שכן למחרת בו׳ אייר תש״ח
 (15.5.48), נפל עם חבריו בהסתערות הנועזת על
 חומות ירושלים בקרב ההשתלטות על בנין נוטר־דם,
 הובא למנוחת־עולמים בבית־הקברות הצבאי בהר־

 הרצל בירושלים.

 רחל זלצר (עפרה)
 נולדה בא׳ אלול תרפ״ז (29.8.27) באחוזה
 תקלאית של המשפחה בקורפץ׳־בוטשוני
 שבבסרביה־רומניה. בעודה תינוקת הועברה לעיר
 צ׳רנוביץ, אשר אליה עברה אמה אחר שנפרדה
 מבעלה. האב, רופא־שיניים, היגר לצ׳ילי שבאמריקה
 הדרומית. האם, כימאית בת למשפחה אמידה
 המעורה בתרבות הרוסיח, חינכה את הבת באווירה
 של אמנות ומוסיקה. תלמידה שקדנית ומצטיינת,
 אוהבת שירה שממיטבה ידעה לצטט ברגש. ראשונה
 בכיתה, אופטימית ושמחה, בטוחה בעצמה. עם
 התפשטות הנאציזם גברה האנטישמיות בקרב הנוער
 הרומני, התפתחות שפגעה בנערה היהודיה והביאוה
 לנטישת לימודיה התיכוניים. רק עם הכיבוש הרוסי
 חזרה ללימודים. לאהר הכיבוש הגרמני הועברו רחל
 ואמה עם שאר היהודים לגיטו. במאמץ רב הצליחה
 האם להוציא את בתה ולהעלותה לספינת־מעפילים
 לעבר ארץ־ישראל. אך האם, שנחשדה בשיתוף־
 פעולה עם הרוסים, נשלחה למחנה־ריכוו
 בטרנסדניסטריה. בחורף תש׳׳ג (שלהי 1942) יצאה
 רחל לדרך חתתתים בספינת־המעפילים ״לאספרנס״,
 שנטרפה בסערה ליד החוף התורכי. שלא כשאר
 המעפילים, שהועברו למעצר בקפריסין, הצליחה
ל בסרטיפיקט שהשיגה א ר ש ^ א  רחל להגיע ל
 דודתה שבירושלים. בחורף הקודר של שנת תש״ב
 הגיעה רחל לירושלים, שם סיימה את לימודיה
 התיכוניים. בתש״ה, בטרם נסתיימה המלחמה,
 נתקבלה לפקולטה למדעי הטבע באוניברסיטה
 העברית. באותה שנה וכתה שוב להיפגש עם אמה,
 שהצליחה להחלץ גם היא מאימי השואה. בשלהי
 1947, עם פרוץ מלחמת העצמאות, התגייסה רחל עם
 הכריה הסטודנטים לשרות מלא לחי״ש ירושלים;
 ולפי דרישתה הועברה לגוש עציון. נפילת הל״ה,
 שרבים מהם היו הבריה מהאוניברסיטה, זעזעה
 אותה. בשובה מהגוש נקלעה להיתקלות הטראגית
 ליד נבי־דניאל. סיום הקרב, לאחר יום דמים מתמשך,
 תוך מסירת הנשק והרכב המשוריין לידי הערבים,
 בתיווך בריטי - פצע את נפשה. לא מנוח חיפשה רחל
 באותו יום, י״ט ניסן (28.4), אלא נקם - בערבים
 הרוצחים ובבריטים המסגירים. דרכה החדשה הוליכה
 אותה לשורות לה״י. כעבור שבועיים, עם צאת
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ת העיר־העתיקה הלכה וגברה. ביום השני לקרבות, מו  החרדה הערבית למתרחש ליד חו
 בשבת ו׳ אייר(15.5), נקלטה תשדורת ערבית כי ״היהודים עברו כבר את בית־החולים הצרפתי
י במתחם נוטרדם חמי מתלקת לח״  ומתקדמים אל השער־החדש ושער־שכם״... אך מספר לו
חה לחדור ממוסררה לבית התנ״ך.  הלך והצטמצם. עד־כה ועד־כה התברר שתוליה ערבית הצלי
ב נפגעו לוחמים. לא ן - ושו י בגן־הציבורי הקט  בו־בזמן פגע רימון ערבי בקבוצת אנשי לח״
חות שלא נפגעו נערכו  היתה ברירה אלא לקצר את הקו. ניתנה הוראה לפנות את נוטרדם. הכו
ה כנגד התקפת־נגד. ו לבצר את המבנ ד החל  מחדש, הצליחו להשתלט שוב על בית־התנ״ך, ומי
גד וגרשו את היהודים״. זו ם התוקפים, התקיפו התקפת־נ  דב יוסף: ״משראו הערבים מה מעטי
ת ה פגעו תוך שעו מ ו ח עוט הכוחות. אומר לויצה: ״הצלפים הערבים שעל ה  היתה הבעיה - מי
, בכיכר־אלנבי ובבניין־נוטרדם, והם נאלצו לפנות את המנזר  אחדות בכ־20 מאנשי לח״י

ו נכנסו קודם לכן ללא התנגדות״.  שאלי
יךברקליס״, סיפר י  ״קיבלתי הוראה לפנות את בניין־הדואר־הישן ולחזור עם אנשי לבנ
ת את  אלנקם. ״הלב היה כבד על נפילת החברים. ליפול כדי לסגת? שוב היינו צריכים לחצו
 הרהבה שבין בניין־הדואר־הישן לבניין־ברקליס. הפעם היה זה קשה יותר מאשר בבוקר. אש
מות שטפה את הכיכר באש עזה. הציבו אותי בעמדת בית־התנ״ך ונתנו בידי רובה  מעל החו
ע פי מה הבחנתי בנושא שקי־חול. כיוונתי את הרובה. ראשו של הערבי הו  אנגלי. מעבר לחו
יק . דן החז . ת על מעקה־הגג. טו  בכוונת. לחצתי על ההדק - הערבי נפל על שקי החול, ידיו פשו
ט יעלו ע ד מ - אמרתי לדן. - אני חושב שעו ! ה כ  ב׳ברן׳ האחרון. הופיע ערבי נוסף על הגג. - ח

7 .  עוד אחדים... לא עברו אלא דקות ספורות ועוד שנים עלו לגג. חיסלנו את שלושתם״

 בוח ה״חגנח״ מגיע באיחור
י ה אז בגדוד הרביעי - כי אנשי לח״ נה״ שהי יטה - מושתל ה״הג נ ן מו ודע לשמעו  משנ
ת ב - קיבל רשות, וגם מקלע ״ברן״, כדי לחפו  תוקפים באזור שער־יפו, וכי מצבם שם לא טו
י לו - ה שהיה צפו ה שעל גג בנק־ברקליס ראה את מ ד מ ע  על חבריו־לשעבר שהגיעו לנוטרדם. מ
י נכשלה, כי הם נשארו בלי . ״הפעולה של לח״ יכותו״ ללח״י ך ב״השתי  אילו היה ממשי
״ זה מקרוב, בעזרת ו י ל״חברי , אומר מוניטה, שנשאר שם עד לסוף הקרב ונתן חיפו  תחמושת״

י פינסקר.  תחמושת שקיבל מחברו איש ה״הגנה״, חג
מה. ל החו ו מו מו את כיבוש נוטרדם והבניינים הסמוכים. עמדנ  מספר אלנקם: ״חברינו השלי
הגנה׳ והאצ״ל יתמידו ן שה׳ ת בקטע שבו רצינו לפרוץ... לא יכולנו להאמי ו על העמדו  שלטנ

ד אותם על גודל השעה״. ו מנסים להעמי ו ללחוץ, כשאנ  בסרובם. המשכנ
 לויצה: ״לח״י התקשה להחזיק גם בנוטרדם וגם בברקליס, ופנה לעזרת האצ״ל. אולם

 מפקדי האצ״ל לא רצו לחבל בהסכם עם ה׳הגנה׳ שבמסגרתו כבר הועסקו בגזרות אחרות״.
ג הכנסיה, משום שקיווינו שהאישור  מוסיף אלנקם: ״לא פנינו את הבחורים שלנו מג
ם: ״יהושע, נסים הלבר... וגבריאל, עליו  [לתגבורת] יגיע בכל רגע״... ובינתים נפלו עוד לוחמי
ל נפצע, אחינועם נפצעה, כוכבה נפצעה... נאלצנו  לא שמעתי לפני כן. ונפצעו עוד ועוד: שאו
ת האנשים נפגעו...״ הקרב ו - מחצי  להודיע ל׳הגנה׳ כי לא נוכל להחזיק בכל הבניינים שכבשנ
חלפו חלק מאנשינו. אנשי ת הלילה״, אומר אלנקם. ״רק אז הו  נמשך. ״נשארנו עד חצו
ב ולכבוש את בניין־ ד כדי לשו א ר יקר מ , שהגיעו באיחור רב, נאלצו לשלם מחי  ה׳הגנה׳

י נאלצו לסגת משם״.  נוטרדם - לאחר שאנשי לח״
י באש ובהתקפת־נגד חזקה  הביוגרף של דוד שאלתיאל מספר כי ״כאשר נתקל כוח לח״
ן־המבצעים של ז בבקשת עזרה. קצי ו המח י אל מטה־  מהצד הערבי, פנה מפקד כוח לח״
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נרלי(שעה 16.50), להיכון ׳ הגנה׳ הורה לשתי מחלקות, שנמצאו במצב־הכן בבסיסן בבניין ג  ה׳
לה בבניין־בנק־ברקליס והבניינים הסמוכים לו״.  ליציאה לפעו

נה״ בצורה כוללנית: ״ב־15 במאי, בשעות  לויצה מדבר על ההענות של מפקדת ה״הג
: אך זו גילתה כי פו י מנוטרדם ולהתלי ״ש כדי לחלץ את כוח לח״  הצהרים, נשלחה יחידת חי
 הבניין נתפס על־ידי הערבים - שהשתלטו גם על הבתים ברהוב סנט־פאול, המשקיפים על
ח התגבורת - ״נוצר מצב חמור, בשל אי־התאום בין ה׳הגנה׳  רחוב יפו״. בשל האיחור במשלו

. מה נהדפו הערבים אל מאחורי החומה״ . רק לאחר שלושה ימי לחי  ללח״י
״ח של מפקד כוח־התגבורת: ״בשעה 17.15 יצאנו, כמו שהוסכם לאחר משא־ומתן עם  דו
ו לבנק־ברקליס החליט מפקד לח״י , כתגבורת לאנשיהם״ נמסר בדו״ח. ״כשהגענ  אנשי לח״י
ו  להוציא את אנשיו ואת כל נשקו ולעזוב את המקום. בזמן החלפת אנשינו באנשי לח״י העמדנ
טט י נגד שריון האויב ששו ל״ד אחד שלנו בתוך הגן העירוני שמאחורי ברקליס־בנק - לחיפו  מג

 ברחבת אלנבי וברחוב יפו, ומשער־יפו שבעיר־העתיקה.
יך י  ״ההילופים ארכו כרבע שעה. בינתים הסתננו כוחות האויב מרחוב סנט־פאול אל תוך בנ
 דורותי, אשר צפה לעורף שלנו, ופתחו באש מקלע ורימונים. אנשינו שהיו בגן, בהבטהת

י את המקום.  הכביש, ענו באש מקלע. אחרי אינצידנט זה עזבו אנשי לח״
ן ומשמאל והתבצרנו גם נו בכל הבא ליד. פרצנו לבתים שמימי ו לבצר את עמדותי  ״התחלנ
ו את שני האגפים שלנו נגד חדירת אויב שניה לעורף שלנו. בשעה 20.00  בהם. בזאת הבטחנ
 התפרצה כיתת חבלנים אל מלון־דורותי וטיהרה את הבניין. לאהד זאת התבססו אנשינו גם

ו בתוך עמדה קדמית״. רי  בבניין זה וחדרו גם לבניין שמאחו
 מסכם לויצה: ״הערבים עשו מאמץ ניכר לחזור ולהשתלט על בניין בנק ברקליס. שתי
חשו והדפו את הערבים שהסתננו מרחוב ת חי״ם וחי״ש, בפיקודו של מרדכי גזית, הו  מחלקו
 סנט־פאול אל מלון־דורותי, בעורף בנק־ברקליס. כוח לח״י, שסבל אבדות רבות, הוחלף על־
ב לכיכר והתבצרו בהם. בכך . עם רדת ערב חדרו אנשינו אל הבניינים שמסבי  ידי אנשי ה׳הגנה׳
י - ו אגפי בנק־ברקליס. ל׳הגנה׳ היו בפעולות אלה שני הרוגים ושבעה פצועים. ללח״ בטח  או

 ארבעה הרוגים וכ־20 פצועים. לערבים 25 נפגעים״.
 פרשת הקרב על נוטרדם מאוזכרת ב״ספר תולדות ההגנה״ כאירוע אקראי בין כוח לח״י
ללו גם על בניין ׳נוטר־דם׳, שאף בו התבצרו מתנדבים ת עירקיים: ״קרבות קשים התחו חו  לכו
״ש נשלחו ת חי י שנקלעה למקום רותקה באש העירקים, שתי מחלקו  עירקים. יחידת לח״

8 . . חו להשתלט על המנזר ועל סביבתו״.  לעזרתה והצלי

 לח״י מאשים את הממ״ז; שאלתיאל מתגונן ומשמיץ
ע על ״מבצע  ביום ראשון, ז׳ אייר(16.5), כונסו עתונאי ירושלים למפקדת ה״הגנה״, לשמו
, האצ״ל ולח״י״, דיווה אחד  קלשון״. ״הננו במחיצתם של מפקדים ולוחמים מה׳הגנה׳
ר ותפשו בבוקר יום השישי מספר , מיהרו למרכז העי ח המרכזי, אנשי ה׳הגנה׳  העתונאים. ״הכו
ח שבינינו לבין הערבים - בניין־ג׳נרלי, מגרש־הרוםים, ׳בווינגרד׳. ט ש  בניינים החולשים על ה
ה ותפס את בית־הספר לשוטרים ושיך־ג׳רח. יחידה נ  הכוח השני, פלוגת האצ״ל, פנה צפו
מה והשתלטה על המושבה היוונית והגרמנית, בקעה, אבו־תור, תחנת־  אחרת פנתה דרו

י באותו זמן. ה שעשה הכוח של לח״ ״ - אף מלה על מ  הרכבת, חברת־החשמל ומחנה־אלנבי
י בירושלים כינסה כתבים לפגישה  יום לאחר־מכן פרסם אותו עתונאי כי מפקדת לח״
פה. ״המפקד הוצג בפנינו כ׳מר שפירא׳. כל מה שנאמר עליו הוא שהיה קצין בצבא  דחו

״ ם להימנע מתאורו, ״כדי שהבריטים לא יקבלו שבץ״.  הפולני״. שפירא ביקש מהכתבי
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 ״פגישה זו״, אמר ״שפירא״, נועדה לתת ״תשובה להודעות מסולפות של ה׳הגנה׳ על
 המערכה בירושלים בכלל ובעיר־העתיקה בפרט״. שפירא-זטלר סיפר כי בפגישת מפקדי
י את שהרור העיר־העתיקה בהתקפת־בזק. י בליל־שבת תבעו נציגי לח״ ל ולח״  ה״הגנה״, האצ״
ת הקיימות. ״ביקשנו ממפקד ה׳הגנה׳ לכבוש לפחות את  האחרים דיברו על שמירת העמדו
: ד על הערבים באזורנו. אחרי שעתיים באה תשובת מטה ה׳הגנה׳ , להכבי  המרכז־המםחרי
.. סבלנו אבדות והמשכנו  ׳נעזור לכם - בתנאי שתיסוגו לבנק־אפ״ק. שם צריכה להיות העמדה.

 בקרב. משאפסה תקווה לסיוע, נסוגונו ל׳ברקליס׳ ואבד סיכוי לחילוץ הרובע־היהודי״.
 עיקרי הדברים פורסמו בי׳ אייר (19.5), תחת הכותרת ״הקרב על ירושלים״: ״עם
ת על האזורים שנתפנו, זינקו לוחמי הרות ישראל אל מעבר לאזורים אלה, ובשני  ההשתלטו
נו כבשו את בנייני חברת האוטובוסים הערבית ואת בנק־ברקלים קו חדור. לוחמי  טורים העמי
 על שני אגפיו, התבצרו וערכו כוחותיהם לכיבושים נוספים. בליל־שבת, עם גמר הכיבושים,
ז ירושלים. בפגישה דרשו נציגינו לתאם הגנה׳ במחו ימה פגישה בין נציגינו לבין מפקד ה׳  התקי
י - במטרה לפתוח את הדרך ח המרכז ט ש לה לאורך כל החזית, ולהתקדם בהתקפות־בזק ב  פעו
 לעיר־העתיקה ולשחררה מהמצור. נציגינו הדגישו כי המבוכה בקרב הערבים גדולה, וכי
: וברור שפשע הוא להמשיך לחכות עוד, ט ל ח ו ־ובוהו מ  פעולת־הפתע שלנו יצרה תוהו

 ולאפשר על־ידי־כך לערבים לערוך את כוחותיהם מחדש.
ן בעיר־העתיקה מספקת, כי יש ו ו כי כמות־המז הגנה׳ סרב לתאם פעולה, בטענ  ״מפקד ה׳
ש לכיבושה על־ידי הערבים, היות ואין למשורייני ה׳לגיון׳ ן לחשו  שם כוחות מספיקים, ושאי
 גישה לשם... לאור סרובו הזהירו נציגינו את מפקד ה׳הגנה׳ והדגישו כי אם לא ייעשה צעד
זה היהודית שם ליפול, וסופה כסוף ב זה לשהרור העיר־העתיקה בהקדם, עלולה האחי  חשו
ד לרשותנו כמות מינימלית של  גוש־עציון. מפקד ה׳הגנה׳ לא שעה לאזהרתנו ואף סרב להעמי

 כלי־נשק כבדים, כדי שנפלס דרך זו בכוחות עצמנו.
טו לא להתקדם  ״למרות היותנו בודדים במערכה - כי הגופים הצבאיים האחרים החלי
נו ביום שבת עם שחר  ולהסתפק בהחזקת הבניינים שפונו על־ידי הבריטים - התקדמו לוהמי
ו התקדמו מגוש אחד למשנהו וקרב קשה נ  בשני ראשי־חץ לעבר שער־יפו ושער־שכם. לוחמי

ת פורעים ערבים, בכל סמטה ובכל בניין בשטח.  התנהל בינינו לבין מאו
ת שהיו ברשותו: וכמובן שבלי הנשק־הכבד לא חו ל לחזית הזאת את כל הכו  ״האויב הטי

ו להלום בו ולהנחית את המכה המכרעת כדי לחדור לעיר־העתיקה. נ  יכלו לוחמי
: יעקב, יהושע, עפרה וגבריאל. מספר פצועינו ו נ בי לוחמי  ״בקרבות אלו נפלו ארבעה מטו

 עלה ל־32 איש, 8 מהם קשה.
ה ה׳הגנה׳ ודרשנו בכל־תוקף להיכנס לקרב - ט  ״בצהרי יום השבת התקשרנו שנית עם מ
ו ה ריק מאדם. על־ידי כיבוש מקום זה, לא זו בלבד שהי , שהי  שיכבשו את המרכז־המסחרי
 כובשים את שער־יפו ומשתקים את התחבורה הערבית - אלא שעל־ידי הרחבת ההזית היו

גדות הערבית בקטע שלנו ומאפשרים לנו לשחרר את העיר־העתיקה.  מחלישים את ההתנ
ה׳ באה באיחור של שעתיים גורליות, בהן החזקנו בעמדות הקיצוניות, נ הג  ״תשובת מטה־ה׳
הגנה׳ היתה קצרה: ׳אנו מוכנים לתת לכם עזרה, בתנאי שתיסוגו עד בת ה׳ מה. תשו  ליד החו
 לבניין בנק־אפ״ק, כי זו צריכה להיות העמדה הקיצונית ביותר׳. למרות זאת החזקנו מעמד עד

 הערב, בתקוה שסוף־סוף ישנו הכוחות האהרים את המצב וייכנסו אף הם למערכה.
חמי חרות ישראל הפסיקו את פעולת הסתערותם, פתחו הערבים  ״48 שעות לאחר שלו
החלו לכבוש עמדה אחר עמדה. הלוחמים בעיר־העתיקה  בהתקפה על יהודי העיר־העתיקה ו

 לא יכלו עוד להחזיק מעמד וראשיו נאלצו להיכנס למשא־ומתן על כניעה.
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ת ירושלים, כדי מו ב על הצורך להסתער על חו  ״רק אז החלו מצביאי ה׳הגנה׳ לחשו
חו הערבים לחזק עמדותיהם ולערוך את ם הצלי  לשחררה מידי הכנופיות הערביות. אך בעתי
ח כל־כך שלא יוכלו לחדור  כוהותיהם. אף גדודי ׳הלגיון־הערבי׳, שמפקד ה׳הגנה׳ היה בטו

 לעיר־העתיקה, הגיעו לשם: והמערכה עולה לנו כיום בקרבנות רבים״.

י לכבוש את העיר , נחקר שאלתיאל, על נסיון לח״ ״ י  חצי שנה אחר־כך, ב״משפט־לח״
י דרך מגרש־הרוסים, במטרה להגיע לבנק־ברקליס״, אמר דוד  העתיקה: ״ב־14.5 התקדם לח״
י מעולם לא כבש את מנזר־  שאלתיאל. ״זה נכון, ואנחנו היינו נאלצים לחלץ אותם משם... לח״

. והיו קרבנות.  נוטרדם... נוטרדם נכבש כעבור יומיים או שלושה, על־ידי מחלקה של ה׳הגנה׳
ה קרה. הם נכנסו לבנק־ברקליס. הערבים י לא כבשו... איני יודע מ  ״גם את ברקליס לח״
. ד׳  תקפו אותם. אז ביקשו לחלץ אותם. שלחו לי מברק: ׳אנחנו הולכים לכבוש את מגדל־דו
 סרבתי להיות שותף להרפתקנות זו. כל התכנית היתה בלי הודעה ותאום, ואני מפקפק אם
י תפסו את חלטת: ״לח״  היתה בכלל תכנית״. בהמשך חזר בו שאלתיאל משלילת־עובדות מו
. אלא שהיה הגנה׳ לא כבשה זאת. גם לא לח״י : ה׳  בנק־ברקליס ב־14 במאי... אני רוצה לתקן

 עזוב, רק נכנסנו. שם היו הרבה מחסנים, של הבריטים״.
ה קרה אחר־כך?) - י נכנס לבנק־ברקלים. מ ר(אמרת שלח״ ו  שאלה פרובוקטיבית של הקטג
.. וגם לא חו לפרוץ את הקופות. : ״לא הצלי ן ו ז שאלתיאל לנסוק על כנפי־הדמי  גרמה לממ״

 הספיקו, כי הערבים העיקו עליהם. באנו להציל אותם. לא נשאר להם זמן...״
דעה פתאומית, שהם י היה בברקליס־בנק, קיבלתי הו  שאלתיאל נזכר: ״ב־15 במאי, כשלח״
מה ורוצים לכבוש את העיר־העתיקה... ביקשו שנשלח להם מחלקה ושתי  נמצאים קרוב לחו
 מרגמות של ״2. הודעתי לזטלר שזה בניגוד לכל תכנית... בשערי ירושלים צר ׳הלגיון הערבי׳,
ו עוד  על־יד בית־לחם. הוא היה שיכור־נצחונות: החלק הדרומי היה חשוף. הסברתי שאנחנ
ת שנה עדיין לא היה ת זאת״... לאחר מחצי ק לעיר־העתיקה, אולם עתה אסור לנו לעשו ר פ  נ
 לשאלתיאל ספק כי ״בעיר־העתיקה היה אוכל יותר מאשר לנו, ל־6 שבועות... היתה להם
ים״ - דברים שהתבררו כלא־נכונים. ״הסברתי לזטלר כי  תחמושת, אפילו בתנאי־קרב, לשבועי
, אמרתי לו, ק את העיר... ׳אמנם, אתה אולי תכבוש את העיר ליום אחד׳ ר פ  הערבים יוכלו ל
ת זאת  ׳ותוסיף לעצמך שם של כובש־מגדל־דוד, אולם תפסיד את ירושלים... אסור לנו לעשו

9 . ״ ו  עכשיו׳, אמרתי ל

 3 : הזדמנות נוספת לכיבוש העיר־העתיקה

 התקפה על מגדל־דוד; הר־ציון נכבש
ן למרכז־המסחרי ותפס . רק בליל ח׳ אייר (16/17.5) התקדם כוח קלשו ך ו ש ל ק ״  תפנית ב
יע באש ח נתקל בלחץ ערבי שהסתי ל שער־יפו ומגדל־דוד. הכו  את שרידי בית־טאנוס, מו
 ממתחם־נוטרדם שבידי הערבים. ההתקפה הערבית הגיעה עד לבניין בנק־ברקליס ואילצה את
שה  הכוה היהודי לנטוש את מלון־דורותי. למרות עוצמת ההתקפה הערבית שגרמה לחמי
ה של היהודים ואילץ אותם לפנות את  נפגעים היה מצבם של הערבים המור וקשה יותר מז
ה״ להגיע למקום. עם רדת נ ן־פאסט ואת בית־הדואר־הישן, שננטשו בהתבושש כוח ה״הג  מלו

 הלילה חזר הכוח היהודי והשתלט על מלון־דורותי.
ז לפרוץ לעיר־העתיקה דרך שער־יפו - אך ה המחו ט חד של מ ו  בלילה הבא ניסה כוח מי
ה ״עציוני״ הלכה וגברה. וכך, בליל י׳ אייר(18/19.5) - כאשר פרץ כוח ט  נכשל. אבל תעוזת מ
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ן ש מחלקות של כוח ״קלשון״־צפו מ ון אל תוך הרובע־היהודי - אמורים היו ח ח מהר־צי ״ מ ל פ  ה
נות מוסררה, באב־א־זהרה ומוזיאון־רוקפלר. כמו כן הוטל על  לתקוף ולכבוש את השכו
ן באותו ש את מתחם־נוטרדם. ההצלחה היחידה של ״קלשון״־צפו ד ח ן לכבוש מ ן״־צפו  ״קלשו
 לילה היתה כיבוש חוזר של נוטרדם, שהעניק עמדה חשובה שמילאה תפקיד מכריע בהדיפת

 נםיונות הפריצה של ״הלגיון הערבי״ אל לב ירושלים היהודית.
״ש שפרצה לבניין עצום הממדים. בהלה אחזה  זקיף ערבי בודד נורה ונהרג בידי מחלקת חי
חו להימלט. על פי דברי הקמ״ן דב שיאון היו ם, ואלה שלא נפגעו - הצלי  בכוח הערבי שבמקו

אחד נשבה.  במקום 50 ״מתנדבים״, משוחררי ה״לגיון״. עשרה מהם נהרגו ו
ת על הר־ציון ועל בנייני־נוטרדם,  בימים הבאים הורחבה התכנית, ונוסף להשתלטו
נת מוסררה. אבל אם בה׳ ת היהודיים גם על רחוב סנט־פאול ועל חלקים משכו חו  השתלטו הכו
בת ״הראל״, להרחיב את מרהב השליטה  אייר (17.5) דחה שאלתיאל את הצעתה של חטי
מה - בטענה ש״לא היה בה ן לחו נות הערביות שמצפו  היהודית בירושלים על־ידי כיבוש השכו
ז את דעתו. אלא בה לסכנת נפילתו של הרובע־היהודי״, הרי כבר למחרת שינה הממ״  תשו
 שהצעת ״הראל״ הוגשה אך יומיים לפני כניסת ״הלגיון הערבי״ לירושלים, ואילו ההתקפה על
ן לעיר־העתיקה בוצעה במקבילת־זמן עם כניסת כוחות ״הלגיון נות הערביות שמצפו  השכו

 הערבי״ - שכללו הרבה שריון וארטילריה - וזו נכשלה.

ה כל הצעה לפרוץ לעיר־העתיקה העלה דוד שאלתיאל את נושא ח ד  שלושה ימים אחרי ש
מה חיונית שאינה סובלת עוד דיחוי. צריך לזכור כי באותו יום בו העלה את  הפריצה כמשי
 ההצעה - ח׳ אייר(17.5), היום השלישי לפלישה - עדיין לא הגיע ״הלגיון הערבי״ לירושלים.
בתו לביצוע המשימה. לשם כך היה חיוני לשתף כוה נועז  אבל שאלתיאל לא סמך על חטי

ה ״הראל״ בהצעה־דרישה לקחת חלק במבצע. ט  יותר, והוא פנה אל מ
ט ״הראל״: ״ב־17.5 (ח׳ אייר), לפני־הצהרים, הודיע לי שאלתיאל ״ ח  סיפר יצחק רבין, מ
. ט לתקוף את העיר־העתיקה, ושאל אם אני מוכן לסייע לו על־ידי שיגור כוח מ׳הראל׳ י  שהחל
בה בירושלים, ולא וחד את כישוריה הצבאיים של מפקדת החטי , אך לא הערכתי במי  הסכמתי

בה ישותפו במבצע, מבלי שנדע מראש את תכניתו״. חות החטי  רציתי שכו
ז למטה ״הראל״ הציג שאלתיאל את תכניתו וביקש ה המחו ט  במפגש בח׳ אייר(17.5) בין מ
 פעולת־הסחה על הר־ציון. מפקדי ״הראל״ ביקרו קשות את התכנית. שאלתיאל, שנעלב מיחס
ו כי אין הוא מבקש עצות, אלא רק סיוע לצורך הסתה. ב לעמיתי ח לתכניתו, השי ״ מ ל פ י ה  מפקד
בה הירושלמית מציג שאלתיאל את תכניתו: כיבוש העיר־העתיקה, כאשר  ״במפקדת החטי
 הפריצה העיקרית היא דרך שער־יפו, וכיבוש מגדל־דוד. כבר הכינו אפילו דגל לתלות על
 הצריח של מגדל־דוד. הוא מבקש מ׳הראל׳ לבצע פעולת־הסהה כלפי הר־ציון, במקביל

ת - נבהלתי. ידעתי שאין לתכניתו שום סיכוי להצליה״. מ א  לפריצה לעיר־העתיקה. ה
י ״הראל״ הציעו תכנית חליפית: ״התקפה לעבר מתחם נוטרדם, ומשם למוזיאון  מפקד
, ויאלץ אותם ן  רוקפלר. התקפה כזו תביא לניתוק העיר־העתיקה מן חמרחב הערבי שמצפו

 להסיר את הלחץ מעל הרובע־היהודי. לבסוף נעתרו אנשי ׳הראל׳ לבקשת שאלתיאל״.
, מספר ״ ! : רק התכנית שלו  שאלתיאל דחה את התכנית של ״הראל״. ״הוא איתן בדעתו
ט ברוהי. אמרתי לו שהתכנית שלו אווילית״. רבין  רבין. ״חמתי עלתה. התקשיתי מאד לשלו

, קמב״ץ ״הראל״, במפקדת ״עציוני״.  חזר לקרית־ענבים והשאיר את איתיאל עמיחי
ות ביותר:  הידיעות שהגיעו לבן־גוריון למחרת בבוקר, ח׳ אייר (18.5), לא היו אופטימי
ב קשה״, נכתב ביומן. נמסר לו כי אנשי העיר־העתיקה התרכזו ב״בתי־ צ מ  ״בעיר־העתיקה ה
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ת־ (בי בט׳ ו ׳ ג ף־ בישו . על־פי הידיעות שהגיעו, ״עציוני ניסה לפרוץ שער־יפו, נתפס ׳  מחסה״
 ספר) השולט על ירושלים״ [על הר־ציון].

לת־הסחה״ בהר־ציון. ל קיבלה ״הראל״ את הצעתו של שאלתיאל לבצע ״פעו  בלהץ המטכ״
טל לערוך התקפת־ גה - הו ד ׳הפורצים׳ - בגודל של פלו  אומר יוסף טבנקין: ״על יהידה מגדו
ו יחידות־העיר לערוך את התקפתן על העיר־  הסחה על הר־ציון, ובאותו זמן צריכות הי
ו מי תיכנן לתקוף בהתקפת־מצח את הנקודה המבוצרת ביותר. הצענ  העתיקה. הפיקוד המקו
מי לא קיבלה. ההתקפה של כוחות־ ד המקו ו לה סיכויי הצלחה ־ אך הפיקו  תכנית אחרת, שהי
פעולת־ההסחה׳ שלנו בהר־ציון נתנה בידינו את הר־ציון. היחידה שלנו יצאה ׳  העיר נכשלה, ו
ו נאחז בבניין המנזר שעל ן־משה לגיא־בן־הינום, ומשם - להר־ציון. לאחר שכוחנ  משכונת ימי
גה על ההר כולו, לקחה בשבי כ־50 ערבים ו־3 קצינים  ההר (מול הגשר), השתלטה הפלו
 בריטיים. בהמשך היום עמדו אנשינו בהר־ציון בהתקפה בלתי־פוסקת של האויב, והלוחמים
ת בפעולה זו הסתכמו בהרוג אחד ו־ 11 פצועים.  יגעי הקרב השיבו אש ללא הפוגה״. האבדו
1 0 ם. די הו למו הערבים ב־29 הרוגים את מחיר נפילת הר־ציון בידי הי  נוסף לשבויים שנלקחו, שי

׳ ן מבצע קלשו  מה קרה להתקפה העיקרית? מספר נתנאל לורך, שנטל בה חלק: ״בימי ׳
טה לעשות מאמץ ולהתחבר דרך ז החלי ו  החלו להגיע קריאות־יאוש מהרובע... מפקדת המה

.. ו דרך הפרוזדור שייפתח״. ות את תושבי ק בו, או לפנ י  שער־יפו לרובע, במגמה להחז
ת: ז והיה מורכב מארבע מחלקו דה של פיקוד המחו  הכוח שנועד למבצע היה חלק מהעתו
ת של קורם מ״כים, שהתנהל ב׳שנלר׳. ל ושתי מחלקו ד ״מוריה״, מחלקה מהאצ״  מחלקה מגדו
אל וציון  מפקד המבצע: אפרים לוי״. לורך: ״עם ערב נקראנו לתדריך בשנלר עם דוד שאלתי
לה: הכיתה הפורצת תצא באוטובוס משוריין מבית־טאנוס. החבלנים יניחו  אלדד. תכנית הפעו
. כשתיפרץ . דת מגדל־דוד.  בונגלור טורפדו מתחת לשבכת־הברזל בשער הצדדי של מצו

. . ת ותשתלטנה על ארבעת המגדלים של המצודה.  השבכה - תתקדמנה ארבע המחלקו
 ״התדריך נתמשך מעבר למתוכנן. עיכוב נוסף חל כשהתברר - שלא הוכן הדגל אשר יונף
ת (כ־120 איש) . ונשלח איש להביאו. רק בחצות, בערך, יצאו ארבע המחלקו .  על המצודה.
. רק . ת והביאנו לימין־משה.  מחצר ׳שנלר׳... ושוב חל עיכוב - כשמורה־הדרך טעה בסמטאו

.  לפנות־בוקר הגיעה כל השיירה למרכז־המסחרי
מה מצאו עתה מולם שיירת משוריינים מתוצרת־בית  ״השחר אור. הערבים היושבים על החו
, במורד ההר... אש תופת נפתהה על השיירה, שלא ניתן מה ת מטרים ספורים מהחו  ניצבת מאו
חה באש...  להשיב עליה - כי כל הבחורים היו כלואים במכוניות, ללא אפשרות של פתי
ו פתחו הערבים באש־מקלעים, שלפי הידיעות לא נמצאו בידי ערביי העיר־העתיקה  להפתעתנ
י בהתקפה על מתחם־נוטרדם?]. רק מטר או  [האומנם? ומי המטיר אש־מקלעים על אנשי לח״
 שנים הפרידו בין המשוריינים לבין החנויות, אך המעבר הקצר הזה עלה לנו בקרבנות אחדים.
שת וחומר־נפץ... בחרוף־ , ניצב משוריין עמום תחמו פפה מחלקתי  מול ההנויות שבהן הצטו
 נפש הוציא הנהג את המשוריין בנסיעה אחורנית למקום מסתור... לא היה כל קשר בינינו לבין

כה לה״.  המפקדה בבניין־טאנוס הסמוך, ואף לא בין מחלקה לרעותה, בין חנות לסמו
ו ו. במידה שנעשה משה ועד ולא ביום שלאהרי  שום פעולה לא בוצעה - לא בלילה המי
 במשך היום - היו אלה נםיונות לחלץ נפגעים. בערבו של יום ט׳ אייר (18.5) התברר כי הכוח

 סבל אבדות רבות - שישה הרוגים ו־24 פצועים.
ח לי איתיאל שמכל ההתקפה על העיר־ ו ט מדו ט ״הראל״, יצחק רבץ: ״באלחו ״ ה  סיפר מ
 העתיקה - רק ההסחה הצליחה: הר־ציון בידינו... אחר־הצהרים פגישה נוספת עם המפקדה
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ח בהר־ציון יפרוץ לעיר־העתיקה... בקושי אני ממתן את ח הפלמ״  של שאלתיאל. מציעים שכו
. 80-70 פלמ״תניקים תשושים הם כל הכוח . . םי  דברי. אני שואל בזעם: היכן כל הלוהמי

י בידי העם היהודי לשחרר את העיר־העתיקה ? !״  המצו
ך לורך: ״כל אותו יום נמשכו ואף גברו קריאות־  שאלתיאל לא ויתר על תכניתו. ממשי
ו לפי אותה תכנית... זמן־מה לאחר ך בלילה שלאחרי  היאוש מהרובע ונתקבלה הוראה להמשי
 חשכה יצאו הפורצים מבית־טאנוס והתקרבו לשבכה. בהתקרבם נפתהה עליהם אש ונזרקו
מה. אוטובוס אהד תעה, עלה להר־ציון, ונעצר מול הפינה הדרומית־מערבית  רימונים מעל החו

ך לילל עד שאזלה הסוללה. מרבית האנשים הצליהו לההלץ...  כשכדור תקוע בצופרו שהמשי
 ״שוב לא יצאו לכבוש את המצודה, כי אם עסקו באיסוף הרוגים ופצועים... גם שני

ינים־עם־תותח של יוסף נבו הוכנסו לפינוי הנפגעים מרהבת בית־טאנוס״.  המשורי
ח לבינינו: אפילו  לנתנאל לורך ביקורת קשה על כל הגורמים: ״לא היה תאום בין הפלמ״
דה בלילה ב נתקבלה הוראה, לנסות ולפרוץ אל המצו תפת לא נקבעה״. והנה ״שו  םסמה משו
.. אבל, ״האמת ניתנה להאמר שבלילה השלישי לא נעשה נסיון רציני, שכן נפתחה  השלישי״.

״" . . וס. ח כלשהו הספיק להגיע מבית־טאנ  אש־תופת עוד לפני שכו

 שער־ציון נפרץ - וחזר ונחסם
״ שביצע כוח של הגדוד הרביעי מהר־ציון. לאהר שהגדוד התבסס ה ח ס ה ״  שונה היה גורל ה
ו להוראות. מספר עוזי נרקיס: ״לפתע נכנס נו מפקדי זה ערבית, המתי  בהר, נוכח הפג
טאי לתדר והודיע בהתרגשות שהצליח להשיג קשר עם העיר־העתיקה. - ׳אנו מותקפים  האלחו
שת והמזון כמעט נו אפסו. התחמו  בלי הרף. יש נפגעים רבים, ביניהם פצועים קשה. כוחותי
חלט . יצחק רבץ פנה אלי: ׳הכרח לקיים מגע עם יהודי העיר־העתיקה... הו . .  אזלו. הצילונו!׳
״ש וינסה לפרוץ לתוך העיר־ ש על כוחות החי מ טל א ל הלילה את התפקיד שהו טו  שגדודך י
 העתיקה. הפעם נתקיף לא את שער־יפו, אלא את שער־ציון. שלושת הכוחות האהרים -

. . חפו עליכם ויפעלו כהטעיה״. ״ש - י חי י ו  האצ״ל, לח״
גה העייפה, כדי לפרוץ לשער־ : ״בלילה נתקבצה מחלקה של 22 איש, מתוך הפלו ן  טבנקי
 ציון - וליצור מגע עם הנצורים בין החומות״. אליהו סלע(רעננה): ״כשעה לאחר חצות אספתי
 את המתנדבים, הסברתי להם את תכנית הפעולה, חילקתי את התפקידים והוקראה פקודת־
.״ נרקיס: ׳ ! מת העיר־העתיקה. הרהיבו עוז והעפילו ד לא פרץ יהודי ועבר את חו מימי דו  היום: ׳
ן בן 50 ק״ג חומר־נפץ ושער־הברזל  ״בשעה שתים אחר־חצות התפוצץ סמוך לשער־ציון מטע
מו הערבים מאחוריו. הדרך ן המזויין שהקי מת הבטו חד עם חו  הכבד התרסק לאלפי רסיסים, י
נו פרצו מיד פנימה והתקדמנו לעבר החלה ההסתערות״. בני מהרשק: ״20 מאנשי  נפרצה ו
 חורבת־רבי־יהודה־החסיד. בשעה שתים־וחצי הגענו. קשה לתאר את הפגישה עם אחינו -
ך בני מהרשק: ״חילקנו את 20 אנשינו ת והחיבוקים והנשיקות...״ ממשי ו , הבכי, השאג  השמחה
ע -  כך: בשער ארבעה, ויתר ה־16 שמרו על המעבר לאורך הדרך... השעה ארבע, השהר מפצי
ן: ״לפי המוסכם צריך היה להגיע כוה של  ואין איש מירושלים. לא אמבולנס, לא נשק״. טבנקי
״ש בעקבות הפורצים, להוציא את הפצועים שברובע ולהביא אספקה ותהמושת״. נרקיס:  חי
ן ולהחזיק בו, לא הגיעה... עם עלות גת החי״ש, שהיתה אמורה לקבל מידינו את המסדרו  ״פלו
גות היו שותפים נו לא יוכלו עוד להחזיק בשער. מפקדי־הפלו ע רעננה שאנשי די  השחר הו
ש הוברר לנו שהפיקוד הירושלמי לא הכין שום תגבורת״. מ  לדעתו״. בני מהרשק: ״בשעה ח
 נרקיס: ״אז גם נודע שחיילי ה׳לגיון׳ חדרו לעיר־העתיקה והם הולכים־וקרבים לשער־ציון.

״. ז  הגעתי למסקנה כי אין מנוס מנסיגה... והודעתי על כך למפקד המחו
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פש את מפקד העיר־העתיקה. הוא אמר לי ח שחי  משה רוסנק: ״הופיע קשר של הפלמ״
 לעשות סידורים מיידיים לכיבוש העיר... כאשר חזרתי, אמר לי בני מהרשק קצרות: ׳אנחנו
. כיוון שלא קיבלו הוראה להתקדם, הודיעו מה עם הכיבוש?׳ : ׳ ן  עוזבים׳. שאלתיו, בתמהו
ר על ו עוזבים את העיר־העתיקה... כדי לשמו  לשאלתיאל: או שאנחנו מתקדמים, או שאנחנ
י - אך לא נתקבלה  הדרך בין שער־ציון לרובע היה צריך להשתלט על בית־הםפר הארמנ
ו ט על הדרך. גם לא ידעתי מה  הרשות. היה ברור לי שבלי הכנסיה ובית־הספר לא נוכל לשלו

״״ . ח כבר הסתלקו ״ מ ל פ ח בהר־ציון. הבוקר אור - ואנשי ה  התחום שבו שולטים אנשי הפלמ״
ך רוסנק, ״אמר שלא הכין אותה כלל, ׳ש״, ממשי ׳  ״כשדרשו משאלתיאל את פלוגת החי
 מכיוון שלא ידע כי הכיבוש יהיה כה מהיר. זאת היתה יכולה להיות שעתו הגדולה של

נית מהעיר־העתיקה״.  שאלתיאל. ניתן היה לכבוש את העיר בנקל, שכן החלה בריחה המו
עו לי לצאת קט של חי״ם ירושלמי. סיפר מרדכי גזית: ״הודי  מאוחר בלילה הגיע כוח מלו
ו ן־משה התברר לו שעלי ״. בימי ו ח מעמדותי  עם תגבורת להר־ציון, כדי לשתרר את הפלמ״
ת את המוראל, : להעלו  להיכנס לרובע־היהודי. ציון אלדד, קמב״ץ ״עציוני״ הסביר את תפקידו
ן - מנה 87 . הכרת של גזית - חלקם מבוגרים שלא עברו אימו ז  להציג עצמו כשלישו של הממ״
p - פנה אלי ׳רעננה׳ בבהילות: פ  איש, שצוירו ברובים. ״כאשר נתקבלה הודעה כי השער נ
 ׳קח את האנשים והיכנס אתם לרובע׳. הכנסתי את אנשי דרך שער־ציון - כל פעם עם חלק
וד לרובע -  מהכוח. להר־ציון הגיעו יחידות משטרה־צבאית. צוויתי על מפקדם להכניס את הצי
 אך הוא סרב... התחננתי ל׳רעננה׳ שיתן לנו קצת ׳סטנים׳ ותמורתם נשאיר רובים - אך הוא
נה פוזרו י להחזיק בשער... אמרתי שבהתאם להנחיה האחרו  סרב... עם עלות השחר דרש ממנ
ן על ד כזה. ׳רעננה׳ הגיב בכעס ובדברי־עלבו ת ברובע, וכי לא יצלחו לתפקי  האנשים בין העמדו
דה חי ף את היחידה שלו... אספתי את הי , על כי לא שלחו תגבורת להחלי ז  מפקד המחו

ן ונכנסתי אל הרובע״. ו  האחרונה של התגבורת משער־צי
 על־פי לויצה מסתבר כי שער־ציון נעזב על־ידי הגדוד הרביעי בשעה 06.30 לערך. בשעה
י־משפחתם הנצורים בעיר־  10.00 עדיין עברו בו שני צעירים שהביאו אספקה פרטית לבנ
 העתיקה - ואלה ראו כי סביבת השער היתה ריקה מאדם. כאשר ניסו לחזור העירה, בסביבות

ון הערבי״.  השעה 12.00 בצהרים, כבר היה שער־ציון תפוס בידי ״הלגי
 נרקיס: ״יחידותינו תזרו להר־ציון - ומשם לקרית־ענבים. הערבים שבו ותפסו את שער־

1 2 . ״ ז ת המוליכות לרובע־היהודי. חלום ירושלים השלמה נגנ  ציון ואת העמדו

י קלט תשדורות על בריחת ערבים מן העיר־העתיקה. זו יכלה להיות שעת כושר גדולה.  הש״
י היה להתחולל, אילו היו מכניסים אל העיר־העתיקה 300-200  אומר לויצה: ״מפנה עשו
, היתה ח p של ׳הראל׳. במקום להיכנס בוויכוח עקר עם הפלמ״ ו פ ה ־ ח ו כ  לוחמים בעקבות ה
ן־המבצעים ד קצי ז צריכה לרכז את הכוח שנדרש לניצול ההצלחה. ועל כך העי  מפקדת המחו
 ציון אלדד: ׳כל הלילה ההוא לא ידענו כי מתנהל ויכוח בין עוזי [נרקיס] לשאלתיאל, וכי
ח למצוא את  הפלמ״ח מאיים בנטישת השער. לו נדרשתי, מתקבל על הדעת כי הייתי מצלי
לה צל כבד על התנהגותו של שאלתיאל באותו לילה״, קובע  הדרוש׳. עדותו של אלדד מטי
 יצחק לוי. ״שאלתיאל לא שיתף בעניין כה גורלי את האיש המרכזי במטה, את קצין־המבצעים.
ת של אלדד ו־2 5 מחלקו ) תו . אילו רוכז כל הכוח שלרשו מבצע קלשון׳  הוא נהג כך גם ב׳
ת ליד שער־יפו) לניצול הפריצה - כי אז ניתן היה להציל את הרובע, ואולי אף להשתלט  מחלקו
ת ט ל ח ם: אך אין להצדיק את ה טעי  על חלק מן העיר־העתיקה. שיקוליו של שאלתיאל היו מו

ה נחפז והרה־אסון״. ש ע ח להפקיר את שער־ציון ללא קרב, שהיה מ  מפקדי הפלמ״
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 מפה 13: הפריצה לעיר־העתיקה דרך שער־ציון

 סיפרה צפורה(אחותו של איש לח״י יעקב רוזנברג, שנהרג בכפר־ענא), אחות־מתנדבת ברובע:
ת הראשונה של אותו יום היו הערבים אחוזי בהלה ומבוכה. אודרת דפנסיבה שלטה  ״במחצי

 בהם. אותו יום היתה הזדמנות בלתי־חוזרת להתקפה נועזת - עד לכיבוש העיר־העתיקה כולה״.
 אומר עוזי נרקיס: ״באותן שעות שהח שם רק חיל־החלוץ של ׳הלגיון הערבי׳. ב־19 במאי
ת יהודים׳ ואי־ מלחמו חות מדולדלת, ׳  היתה העיר־העתיקה בהשג ידנו... ונשמטה. מצבת־כו

ית - חברו להכשילנו״. ת החז פ אל לקרוא כהלכה את מ  יכלתו של שאלתי
 בבוקר שלמחרת, י׳ אייר(19.5), לא ידע בן־גוריון כי שער־ציון חזר ונסגר בשל חוסר יכולת
 למאמץ נוסף למען נצח ירושלים, בגלל חילוקי־דעות שיש בהם יותר מאבק של יוקרה.
 ״בירושלים אנשינו פרצו דרך שער־ציון לעיר־העתיקה״, כתב ביבושת־מה. ״מלבד אוגוסטה־
ל להקיף ירושלים : ״הלגיון מתחי ן ה בידינו״. אך הסכנה מצפו ש ד ח  ויקטוריה כל העיר ה
ה: ״עלינו למהר נה טכנית״. והמסקנ ו מוכנים מבחי .. השיירה לא ירדה הלילה, לא הי  מצפון.

' 3 ״ ן ו י ג הל ימים על ירושלים: רעב ו  ולנצח שני גנרלים המאי

 4: צבאות ערב תוקפים את ירושלים מצפון ומדרום

 ״חלגיון הערכי׳׳ מגיע לירושלים
ן ת היהודיים על אזורי־הבטחו חו ו הכו שה ימים, השתלט ״, שנמשך חמי ן  ב״מבצע קלשו
ן הריכוז היהודי לשכונות הדרום - מקור־חיים, תלפיות, ארנונה ואף ח שבי ט ש  ונכבש כל ה
מה בגזרה המערבית־דרומית של העיר־ ות קודמו עד לקרבת החו די ת היהו ו  רמת־רחל. העמד
 העתיקה, כולל הר־ציון ואבו־תור: ובמספר נקודות בגזרה המערבית־צפונית, הכוללת את מלון
, נוטרדם ושכונת מוסררה בחלקה. במבצע נכבשו גם שכונת שיך־ג׳רח  פאסט, המרכז־המסחרי
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ת מורא השתלטות מ ח מ ״ היתה - ש ן  ובניין בית־הספר לשוטרים. תוצאת־לווי של ״מבצע קלשו
מה את בתיהם ונדחסו לתוך העיר־ ק לחו ח מ  יהודית פינו מרבית תושבי השכונות הערביות ש

כמעט שולש - כ־60.000.  העתיקה, שמספר תושביה הוכפל ו
, ובפועל לא ן : ״הערבים לא התאוששו מאז תבוסתם בקרבות קטמו ן  אומר יוספ׳לה טבנקי
 היה בירושלים כוח ערבי של ממש. אולם מתוך שיקולים מדיניים וחוסר־יזמה - בוזבזה,
 לדעתי, אפשרות צבאית ודאית של כיבוש העיר כולה. הפיקוד הירושלמי הסתפק בתפישת
על שיך־ תר( ו ם בי ח רצוף בכוחות מעטי ט ש  מהנה־אלנבי ושיך־ג׳רח, ללא התנגדות, והחזיק ב
מן עצמו נמצאו 4 . ובאותו הז (  ג׳רה ובית־הספר־לשוטרים הופקדה מחלקת אצ״ל אחת!

. .  פלוגות לוהמות שומרות על השלל בבניץ־ג׳נרלי!״.
ן בהנהגה עו לרעה יש למנות את התערערות האמו  מוסיף לויצה: ״בין הגורמים שהשפי
 הצבאית. שימוש בזבזני בכוח־האדם המוגבל, ארגון לקוי של חלוקת המאמץ - כל אלה
ו מולן לגיוך, עמד קה והעייפות. כאשר פלשו היחידות הרעננות של ה׳  הגבירו את השחי

נה נפשית ופיסית, וכושר־לחימתם ירוד״.  כותותינו כשהם עייפים ומותשים מבחי
ני״ התנכר והסתייג מן ו  אך מה אומר אותו איש־מטה על פעולתם של אנשי לה״י, כש״עצי
ן״ לירושלים? כתב ו שה ימים לפני שהגיעו כוחות ה״לגי ק לעיר־העתיקה המי ר פ  הנםיון ל
מבצע ך ׳ ל ה מ עה ל  לויצה: ״פעולת לח״י בנוטרדם היתה אמנם נועזת עד מאד, אך היא הפרי
ת זו. אנשיהם ישבו בבסיסם וליקקו את פצעיהם. ... לח״י נפגע קשות בפעולה עצמאי ׳  קלשון
ה - אילו הסכים מ י ח ה ברוח ל נ י י ץ ביחידה זו של לח ״י, שהצט י ו צ ש מ ו מ י ת ש  ניתן היה לעשו

, בקרבות המכריעים בעיר״.  הארגון לפעול תחת פיקוד ה׳הגנה׳
״ הגיעו לכדי 58 הרוגים ויותר מ־130 פצועים. 16 ן  אבדות היהודים בחמשת ימי ״קלשו
ות ובצליפות: 10 נהרגו בעיר־העתיקה: ״עציוני״  מבין ההרוגים היו אזרחים שנפגעו בהפגז
נו ה. ״אבדותי י - 4 : האצ״ל - 1 : ו״הראל״ איבדה אחד מלוחמי ליה: לח״ י  איבדה 26 מחי
נה״ בירושלים, י ה״הג  ב׳מבצע קלשון׳ היו 28 הרוגים ו־59 פצועים״, אומר אחד ממפקד

״. פן עצמאי , שפעל באו  המוסיף כי ״לאלה יש להוסיף את אבדות לח״י

ק לעיר־העתיקה, הגיעו ידיעות על בואם של ר פ  בט׳ אייר (18.5), כאשר בוצע הנסיון ל
אחד מצד רמאללה״. כשדברים אלה  ״שני טורי ה׳לגיון׳ העולים לירושלים - אחד מצד יריחו, ו
 נמסרו לבן־גוריון, הסבירו לו כי יש שתי פלוגות של ״הראל״ בירושלים. ״השאלה היא אם

ט: ״ירושלים תכריע״. י  להמשיך המלהמה על הדרך או על העיר?״ בן־גוריון נמנע מלהחל
 בי״א אייר(20.5), כשבוע אחרי הפלישה, דווח לבן־גוריון על ״המצב בירושלים: טור של
 ה׳לגיון׳ הגיע לשיך־ג׳רח. אצ״ל ברח [טרמינולוגיה בן־גוריונית מוכרת!]. טור שני הגיע
נו חולשים  מעזריה להר־הזיתים, טור שלישי הגיע לשער־שכם״. בן־גוריון התנחם בכך ש״אנשי
ב יהיה קשה להילהם ברחובות״... י  על הר־ציון״, וכי ״אנשים ונשק יש לנו די״, וש״לאו
: ״לבצע פעולת־רמאללה ולתת מכה ניצחת לאויב סביב ירושלים - ובעוד שבוע  והחלטתו
 אפשר יהיה להוביל אוכל״. והוא קובע מי יבצע: ״שלמה [שמיר] יבצע הפעולה, יגאל [ידין]

 יתכנן, יצחק [שדה] יעזור לו במטה, בתכנון״...
ן״ נערכה בבוקר י׳ אייר ו  על־פי רישומי בן־גוריון מסתבר כי ההתקפה הראשונה של ה״לגי
 (19.5) על בית־הספר־לשוטרים ועל שכונת שיך־ג׳רה, שעליהם הגנו כמה עשרות מאנשי
 האצ״ל, נערים שסיימו קורס־אימונים ו״גונדה״ (מחלקה) של בנות - ללא נשק אנטי־טנקי -
עפט וגבעת־המבתר, , משו ן ח מצפו י ון״ שהג  שהסתייעו בכיתת חי״ם של ״עציוני״. כוח ה״לגי

וה בטנק אחד ושש שריוניות: ובסיוע מק״בים, מרגמות ותותחים.  מנה פלוגת חי״ר מלו
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דט (גל), ונפצעו מפקדים ן־המבצעים של האצ״ל, יהושע גולדשמי  במכת־האש נהרג קצי
נחו על הכביש לא הופעלו - בשל היפגעותו של החבלן בראשית הקרב.  וחיילים. המוקשים שהו
, לארגן את ההגנה על צפון־מזרח העיר. אבדות  מפקד התגבורת פקד על נסיגה לבתי־פאג״י
 בנפש: 3 הרוגים ויותר מ־20 פצועים: אבדות בנשק - מקלע, 10 רובים, 8 תת־מקלעים, 12
ב ולהשתלט על אזור שיך־ג׳רח ולהבור אל הר־  אקדחים ו־80 ק״ג חומר־נפץ. הנסיונות לשו

ת ששת־הימים בתשכ״ז. מ ח ל . אזור זה נשאר בידי הערבים עד מ  הצופים לא צלחו
ב נשק כבד, חוייב להגן על שיך־ג׳רח, במסגרת ההסכם  ״האצ״ל, שחסר עד־להדאי
אל כץ, המפקד האחרון של האצ״ל בירושלים. ״הוטל עליו לשאת בעיקר , אומר שמו ״  המבצעי
: ובהשמצות מרושעות על אבדן ׳  המעמס של התקפת השריון הראשונה של ׳הלגיון־הערבי
 השכונה. רענן [מפקד האצ״ל בירושלים] האשים את שאלתיאל על שלא שלח רובים אנטי־
 טנקיים לסייע ליחידת הארגון בשיך־ג׳רח. העובדה שעל־פי ההסכם המבצעי מחוייב היה
ל להוציא־לפועל את פקודותיו של שאלתיאל, לא הומתקה על־ידי זלזול בכשרו הצבאי״.  האצ״
ך על ו י ג ל ״ ן של ירושלים למראה ההתפרצות של ה ת הצפו  אף כי בהלה נשתררה בעמדו
ן - לא ניצלה  שדיוניו לעבר שיך־ג׳רח ובית־הספר־לשוטרים - מראה שנשקף מכל עמדות הצפו
כה בהתקפה אלא לאהר שארגנה את כוחותיה, ון הערבי״ את הצלחתה ולא המשי  מפקדת ״הלגי

ות באזור מנדלבום, מוסררה ונוטרדם.  למחרת, כשאלה החלו בהתקפות מקומי
 ״בנייני־נוטרדם, הצופים על־פני השער־החדש ושער־שכם, שימשו מטרה להתקפת־נגד
לו לזרום לעיר־העתיקה״ - אומר דב יוסף, המציין כי  עזה על־ידי חיילי ׳הלגיון הערבי׳ שהתחי
ל למעבר שדיוניו ון״, בהיותו מכשו בה ביותר לכוחות ה״לגי  מתחם־נוטרדם היווה מטרה חשו
 אל האזור היהודי. ״הערבים הביאו לקרב זה משוריינים, שעליהם מקלעים ותותחים״. בי״א
לל קרב עז ליד מתחם־נוטרדם. ״לאהר מאבק שנמשך שמונה שעות הובסו  אייר (20.5) התחו
. עשרים מהם נהרגו״. לדברי דב יוסף, ״הגנת מתחם נוטרדם לא היתה פסיבית. ן  לחלוטי
נו הגיחו משם, הרסו משוריינים ליד שער־שכם ופוצצו בניין דו־קומתי ששימש קן־  כוחותי
״ ניסו לתקוף בגזרת מנדלבום, ן ו ו אייר (24.5). כוחות ה״לגי  צלפים״. הקרבות נמשכו עד ט״

ון״ לתקוף שוב ושוב בגזרת נוטרדם.  אך גם שם נכשלו. בהמשך ניסתה מפקדת ה״לגי

 עיון ביומן בן־גוריון בימי מלוא־הירח של אייר תש״ח יתן לנו תמונה על המהפך במצב
 הצבאי בירושלים, לאחר שבוע אהד של קרבות:

ון׳ התקיף בית־ישראל. ארבעה משוריינים שלהם נשארו בשדה... ״ב אייר (21.5): ״ה׳לגי  י
, מסירת . הקונסולים וה׳לגיון׳ דרשו כניעה מצד ה׳הגנה׳ ׳ הקיף האוניברסיטה ו׳הדסה׳ ן ו  ה׳לגי

ד ׳הדסה׳ וספריה תהת או״ם?״. . סרבו... שואל אם להעמי  הנשק והישלחם כשבויים לעמאן
 י״ג אייר (22.5). ״בשתים־עשרה בלילה ביקשו מאתנו להפציץ שיך־ג׳רח... שני אווירונים
 יצאו להפציץ וחזרו בשלום... כוחותינו לא הצליחו להיכנס לעיר־העתיקה ולא לאוניברסיטה.

 לפנות בוקר נשלחו פיא״טים. הר־ציון [שער־ציון] בידי הערבים״.
ון׳ בשיך־ג׳רח, בבית־הספר לשוטרים, בהר־ ״ד (23.5). ״הרצוג בא מירושלים: ה׳לגי  י
ק ח  הצופים, שער־שכם. מתנהל משא־ומתן על פינוי האוניברסיטה ו׳הדסה׳... כל העיר מ
 לעיר־עתיקה, מוסררה, ואדי־ג׳וז, באב־א־זהרה, אוגוסטה־ויקטוריה - בידינו. מלהה בידי
ו עם יורקי־להבות ו׳דוידים׳ לפרוץ לעיר־העתיקה. הר־ציון בידינו... בית־  האויב... מנסים עכשי
ימק״א בידי הצלב־האדום. הקונסוליות הערביות הן בידינו. האזינו ד ו  הנציב, המלך־דו
: בומונט, קונסול אנגלי, אומר לוויליאמס, כתב בי־בי־סי: ׳עמאן לא עושה כלום בלי ן  בטלפו

ץ׳ [הבריטי]...  הוראות משרד־החו
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 ״האויב מרעיש העיר יום ולילה. הפגזים מגיעים לכל מקום. מצב־הרוח ירוד. אין ישנים.
־פח  אוכל מעט מאד. יש לחם לעוד שבועיים, יותר מזה אין. מים מחלקים ברחובות, חצי
ת  ליומיים לאיש. יש הרבה רודפי־שלום, כלומר כניעה, ולוהצים על הרב הרצוג. השכבו

ן העיר... דרוש עידוד - על־ידי כרוזים מאווירונים...  העניות ברהו מצפו
 ״יגאל ףדין] דורש מתאם או מפקד עליון על שלושת הכוחות בירושלים. הצעתי צבי

ד ליד״.״  [אילון] כמתאם... ישראל בר מסר לי סקירה עגומה על המצב... רמת־רחל עוברת מי
 ט״ו אייר (24.5). ״התכנית לשבוע הזה: שחרור ירושלים וכיבוש סביבותיה. לשם כך
 להוסיף כוחות, ביחוד נשק כבד, כי יש להניח שישלחו תגבורות גדולות לירושלים. הקרב על

נה מוסרית־פוליטית, ובמידה רבה גם צבאית״.  ירושלים הוא מרכזי מבחי
ן וממזרח, התלקח הקרב על  מסכם יוסף טבנקין: ״עם התקפת ה׳לגיון׳ על העיר, מצפו
 הבירה. הקרב עם ה׳לגיון׳ התרכז בשלוש נקודות עיקריות: בבתי־פאג״י בצפון, ליד כנסית־

, 4 .  נוטרדם במרכז, ובשכונה היהודית בעיר־העתיקה״

 גס מצרים ותימנים עלו על ירושלים
 ״המצרים אצו גם הם ירושלימה״, מוסיף טבנקין, ״ובכוח של פלוגת־ארטילריה ושתי
נות -  פלוגות־רגלים תקפו את רמת־רחל״. במציאות זו, ״ירושלים הוקפה באש ותושבי השכו
יב ת זו ־ כאשר השריון של האו ן ומדרום - ההלו נסוגים למרכז העיר״. אלא שבהתפתהו  מצפו
ל בנייני יב מו ת - ״למעשה בטלה עדיפות הנשק של האו  נאלץ להילחם ברחובות ובסמטאו

ו נשברו, זו אהר זו, ללא כל השגים״. : והתקפותי  האבן
 הכוחות המצריים - שש פלוגות ״האחים המוסלמים״, מונהגים על־ידי מפקדים מהצבא
ג׳ה־אל־חפיר ובאר־  המצרי הסדיר בפיקודו של עבד־אל־עזיז, ופלוגה מתימן - הגיעו דרך עו
 שבע, והתמקמו בדרום ירושלים, כשארמון־הנציב תוחם בינם לבין כוחות ״הלגיון הערבי״.
ך ו י ג ל ״  עליהם נוספה ארטילריה ומאות מקומיים ו״מתנדבים״. פלוגה סמלית אחת של ה
ן על היהודים... קה״ של עבדאללה, לאחר הנצחו  נשארה מדרום לקו זה - למען ״זכות החז

ת, שהגיעה לממדים מדאיגים.  נוכחות שלא הפריעה לפעילות המלחמתי
 הכוה המצרי הגיע לירושלים באותו זמן שהגיע לשם ״הלגיון הערבי״: י׳ אייר (19.5). בו־
 ביום ההלה הפגזה על רמת־רחל, שנמשכה שלושה ימים רצופים. על הקיבוץ, לאחר שהוצאו
ות נפגעו מרבית הבתים. ביום ז  משם הנשים והילדים, הגנו 80 מחברי רמת־רחל. בעקבות ההפג
ו של מפקד רמת־רחל באותו ל התערערו עצבי ה ביתר עוז. לרוע המז ז  הרביעי התחדשה ההפג
דה של מו נשלח לשם מפקד כוח־העתו  יום, כשבא למפקדת ״עציוני״ לבקש עזרה, ובמקו
ש נהרג. ד ח המפקד ה  ״קלשון״־דרום. כתוספת לרוע־המזל נפגע המשוריין שהביא את האיש - ו
ות ננטשו. למראה המנוסה פשתה ת המערבי  הפגיעה במשוריין גרמה לדמורליזציה, והעמדו
ות: אך לרוע־ ו נמלטו גם הם לעבר שכונת תלפי ני  החרדה גם בין מגיני הקטע המזרחי, שמגי

 המזל נפלו אלה מן הפח לפחת - שכן נתקלו במארב ערבי, ומרבית האנשים נפגעו.
ז נה״ במחו  רמת־רהל התרוקנה מתושביה וממגיניה. מספר יצחק לוי, איש מטה ה״הג
 ירושלים: ״בשעה 15.25 הודיע ׳קלשון׳־דרום כי הערבים פרצו לרמת־רחל. הכוח הערבי היה
גה י״ב של גה מצרית סדירה, בפיקודו של אחמד עבד־אל־עזיז, מחלקה מפלו  מורכב מפלו
 ה׳לגיוך, שני משורייני־קרב וכ־250 לוחמים בלתי־סדירים, עבר־ירדנים ומצרים. גם השבאב
 מבית־להם ומכפרי הסביבה הצטרף להילולה... קומץ קטן של חיילים סדירים התקדם לעבר
יקה בבית ׳ארמון  שכונת ארנונה: ואלה הצליחו להניס מעמדתה כיתה של ה״הגנה״, שהחז

נה: אך נעצרו משעלו על שדה־מוקשים״.  הילדים׳ בקצה השכו
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ה ״קלשון״־דרום: ״עזבנו את רמת־רחל וארמון־הילדים. הערבים ט ווח מ  בשעה 17.55 די
 אינם נמצאים שם. מחזיקים בבית האחרון של ארנונה״. תגבורת שהגיעה לתלפיות, 2 מחלקות,

חה לפרוץ לרמת־רחל. בשעה 22.00 הודיע ״קלשון״־דרום: ״כל רמת־רחל בידינו״.  הצלי
גי תנועת העבודה, ואנשי מועצת־פועלי־ירושלים אספו יצה: ״זלמן ארן, ממנהי  מספר לו
 את אנשי רמת־רחל ולחצו עליהם לחזור ולהגן על משקם. האנשים הזרו לבתיהם, ואולם הם

: ועוד באותו לילה ארזו את חפציהם ויצאו את הנקודה״. מה ו במשי  לא עמד
ו - 13 הרוגים ו־31 פצועים. ת ברמת־רחל ביום י״ג אייר(22.5) הי  האבדו

ן ירושלים, חיים הרצוג: ״שתי מחלקות חי״ש כבשו ״ד אייר (23.5), דיווח קמ״  למחרת, י
ל הזרה רמת־רחל. 12 הרוגים מאנשינו... האויב נמצא במר־אליאס ומרעיש בתותחים.  אתמו
ון רשם ביומן: ״למה לא יוצאים לקראת  אנשי דוד ןשאלתיאל] נמצאים בעמדות. [בךגורי

יב הוצאו מכלל שימוש״.  האויב?״]. שישה משוריינים של האו
 התגבורת עזבה את רמת־רחל זמן לא־רב לאחר שהגיעה. גם חברי הקיבוץ עזבו את הנקודה
 זמן קצר לאחר שחזרו. באותו לילה נשארה רמת־רחל ריקה מאדם, מלבד הגוויות ופגרי
ון של היום הקודם: לאחר הפגזה י  הבהמות. למחרת, י״ד אייר (23.5), עבר על רמת־רחל החז
 על הבתים הריקים, פרצו הערבים למשק והחלו שוב במעשי ביזה. רק לאחר שנשלח לרמת־

ל ומיעוטו מקורס מ״כים - נסוגו הערבים. ש - רובו מהאצ״ ד  רחל כוח ח
ו אייר (24.5), ערכו המצרים התקפה נוספת, שלישית, גדולה  יום אחד אחר־כך, בט״
ות וארנונה, תקפו הערבים ממנזר מר־ ה כבדה, גם על תלפי ז  בהקפה מהקודמות. לאחר הפג
 אליאס, ואחר־כך מצור־באחר. כוח נוסף, פלוגת חי״ר ושש שריוניות־תותה, התקדם ממערב
 לדרך בית־לחם. הכוח הצליח לחדור למשק, אך נתקל בלוחמי האצ״ל שהתבצרו בחדר־האוכל

ה ״קלשון״־דרום מיהר לדווח על נפילתו בשלישית של קיבוץ רמת־רחל... ט  של הקיבוץ. מ
בת ״הראל״ - שאנשיה עדיין שהו בעיר,  במצב זה ובשעה זו נכנסה לתמונת־הקרב חטי
ת ולחבור שוב עם הרובע־היהודי הנצור. לדברי לויצה, המסתמך על ו  בנסיון לתקן את המעו
ט לפנייתם הנואשת של המנהיגים האזרחיים - יוסף, ״ ח מ ט ״הראל״, ״נענה ה ״ ח  יצחק רבין מ
ט ח נוכח המצב הקריטי ברמת־רחל. רבין החלי  ארן ודובקין - שביקשו את התערבות הפלמ״
. הוא הודיע לשאלתיאל כי ׳הראל׳ מוכנה לקבל את הפיקוד על ז ה המחו ט  לפעול, ללא שיתוף מ

 הגזרה למשך 24 שעות, ואחר־כך תחזיר את הפיקוד״.
שי יצרה מגע עם כוח האצ״ל שהחזיק בחדר־האוכל, אך גם זו לא ד החמי דו  פלוגה מהג
גה נשארה במשק במשך היום, בתקווה לסלק את חה לכבוש את ״ארמון־הילדים״. הפלו  הצלי

ת מאנשיה נפגעו. חלפה יחידת האצ״ל, שמחצי  המצרים בלילה הבא. בשעות הבוקר הו
 ״יחידה של 65 מאנשי האצ״ל, בפיקודו של נמרוד (יהודה לפידות), היא אשר הצילה את
אל כץ. ״בישיבת מטה משותפת של שלושת ח הדרומי לעיר״, אומר שמו ת פ מ  רמת־רחל, ה
ת יישלח להחליף את היחידה המשוריינת: 3  הארגונים הלוחמים הוסכם שכוח של שבע מחלקו
. יחידת האצ״ל היתה היחידה שהגיעה. מ־9 בבוקר עד , 2 של האצ״ל ו־2 של לח״י  של ה׳הגנה׳

ד בפני כוח עדיף שברשותם מכונית משוריינת וטנק. מ ע יקו מ  10 בערב החז
, היו מתציתם פצועים וללא ו נמרוד ואנשיו על־ידי כוח של ה׳הגנה׳ חלפ  ״כאשר הו
ן נמצאה בוואדי, מאהורי  תחמושת. כמה נעדרו. כולם פרט לאחד נתגלו פצועים. גופת האהרו

דנט הדרום־אפריקאי״.  קו־התקדמותו של האויב. היה זה מיטי סילבר הסטו
ז אייר (25.5) תקפו המצרים שוב, בסיוע ארטילריה ושריוניות, אך נהדפו  במשך יום ט״
ת כבדות. ההתקפה היהודית המכרעת, בסיוע להביורים, ״דוידקה״ ויהידת נ״ט - בליל  באבדו
ה יהידה ט ש חה לעקור את הערבים מרמת־רחל. באותו לילה פ  י״ז אייר (25/26.5) - הצלי
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ו ת ערביים. האבדות שספג חו  אחרת של הגדוד החמישי על מנזר מר־אליאס וטיהרה אותו מכו
 הערבים בארבעת ימי הקרבות על רמת־רחל נאמדות ביותר מ־100 הרוגים וכ־120 פצועים.

1 5 ם. עי  אבדותינו בארבעת הימים - 22 הרוגים ו־85 פצו

 5 : חורבן הרובע־היהודי

 כין ׳׳שפיפון״ לכניסת ח״לגיון״
״ נסתיים בה׳ אייר(14.5), כשהיהודים שולטים על הרובע־היהודי כולו, גם ן  ״מבצע שפיפו
שה חודשים לפני כן. השקט היחסי שהשתרר  על העמדות שנתפסו על־ידי הצבא הבריטי חמי
 לאחר השגת יעדי השלב הראשון של המבצע נמשך רק יום אחד, שכן כבר בז׳ אייר (16.5),
ה מ ח ל מ ה  בשעה 10.00 בבוקר פתחו הערבים בהתקפה על הרובע מכל עבריו. על־פי ״
ת צעקות ורמקולים נראה היה כי הערבים מעודדים לו התוקפים באמצעו  הפסיכולוגית״ שהפעי
ת אנשי ן הגדול שלהם על ישובי גוש־עציון. בהתקפה השתתף כות ערבי שמנה מאו  מהנצחו
גד יהודית עברה את תחום הרובע  כנופיות ו״מתנדבים״ מהארצות השכנות. אם כי התקפת־נ
ר בכוח־אדם לוחם  והביאה שלל - שלושה רובים, חומר־נפץ ודגל ערבי - הרי המחסור החמו
כו לתקוף, חדרו לרובע והגיעו עד לרחוב הב״ד. בהלה  מנע את ניצול ההצלהה. הערבים המשי
ה ט  התפשטה בין תושבי הרובע. כבר באותו יום ״התכנסו הרבנים ודרשו כניעה״, מספר איש מ
. ״בריכוז הפליטים בבית־הכנסת יוחנן בן־זכאי פרצה בהלה מחודשת, לאחר שנפוצה ז  המהו
 שמועה כי גוש בית־אל נפל והערבים שוחטים ביהודים... אחדים מן הפליטים פרצו לבית־
ן ה׳הגנה׳ שאינו יודע  החולים משגב־לדך, ושפכו בליל של גידופים ותחנונים כנגד שלטו
ת ן הרובע וכן עמדו  רחם״.״ באותו יום הצליחו הערבים לכבוש את עמדת ״וארשה״ בצפו
ו פונו רוב התושבים מרחוב ש״ ו״הקימורים״ בצפון־מערב, שבעקבותי  אחדות בגזרת ה״חו
ד ונשקפה סכנה גם לרחוב־היהודים. ״בקרבות הקשים כילו המגינים את שארית 23  הב״
 הפגזים - והשליכו את המרגמה לבור״; אבל, כפי שנתברר, עצרו פגזים מעטים אלה את

 התקדמות הערבים באותו יום.
ש על חלק ד ח  ההתקפה הערבית נמשכה גם למחרת, ח׳ אייר (17.5). הערבים השתלטו מ
ז העיקרי של לוחמי ד ורחוב היהודים, והגיעו עד סמוך לבנין ״משגב־לדך״, המעו  מרחוב חב״
 הרובע. מספר משה רוסנק, מפקד הרובע: ״ב־17 במאי פרצו הערבים - הרגו, פצעו וזרעו
ו מתפרצות  בהלה. מולנו עמד אספסוף, וביניהם מתנדבים מעירק ומסוריה. הכנופיות הי
 בהמונים בתרועת־חצוצרות ודגלים - שודדים ובוזזים ומסתלקים״. אומדן אבדות הערבים

 ביומיים אלה מגיע לכ־30 הרוגים ומספר כפול של פצועים.
זנברג(צפורת רז־כהן), חובשת־מתנדבת ברובע־היהודי, שמע העתונאי יונה  מפי צפורה רו
ה בימיו האהרונים של הרובע. הדברים עי מג  כהן על קורותיהם של יהודי העיר־העתיקה ו
 נרשמו שבועיים אחרי נפילת הרובע. ״בח׳ אייר (17.5) ניסו הערבים להתקדם ולפרוץ לתוך
 בית־הכנסת ניסן־ב״ק״, סיפרה צפורה. ״ערבים רבים נהרגו שם בידי האצ״ל. הערבים חזרו
שת לה התחמו p אגף אהד של בית־הכנסת. משאז פ ן חמרי־נפץ, ש  במספר רב יותר והניחו מטע

כו אליהם.  של חיילי האצ״ל, נאלצו להילחם באויב בבקבוקים ואבנים שהשלי
הגנה׳ בירושלים. בצהרי היום פה אל מפקדת ה׳  ״ביום זה, ה׳ אייר, שודרה קריאת עזרה דהו
 הרס האויב את חצר בתי־וארשה, הקומה השלישית עלתה באש. בעוד הלוחמים נחפזים לבצר
 את הקומה השניה, תקף האויב במקומות אחרים. קריאתו של מרדכי פנקס - ׳להתבצר ברחוב
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. האנשים ידעו שהם עומדים בקרב נואש, שהרי הרגישו חה ׳רוח של מצדה׳  היהודים׳ - הפי
יב - ואף על פי כן אזרו כוה. הבחורים מיהרו לרחוב היהודים: הבחורות  בעצמת כוחו של האו

ת שבחוש״.  הלכו לקצה רחוב חב״ד, אל העמדו
 ההתנגדות העיקשת של המגינים גרמה לכך שהערבים, אשר נתקפו בבולמוס של שוד
ת החלקית של עמדות־ההגנה היהודיות. בשני ימי ההתקפה טטו  ושלל, לא ניצלו את ההתמו
; מספר הפצועים, כולל אזרחים, הסתכם בכארבעים איש. בע י הרו חמ ו  הערבית נהרגו שישה מל

ל בח׳ אייר (17.5) - כאשר מסר ראש אג״ם כי ״בירושלים קרבות בעיר־ ״  בישיבת המטכ
. בן־גוריון . . ידין: ״הערבים הפרו הפסקת־האש״.  העתיקה״ - הקשה בן־גוריון: ״מי החל?״

ל עבר לנושא הבא... המטכ״  ביקש לדעת: ״האם מסר הדבר לעתונות?״ - ו
ט ״עציוני״ כי ״בעיר־העתיקה ״ ח נית בין ראש אג״ם לשאלתיאל, הודיע מ חה טלפו  בשי

נן הלילה לפרוץ לעיר־העתיקה״...  תקפו הערבים הבוקר, לאחר הפוגה״, וכי הוא ״מתכו
יעצות בביתו של יעקב [דורי]״ מסר ידין את פרטי שיחתו עם דוד  ואחר־כך, ב״התי
, ורבץ שואל: מה קודם: ירושלים או הדרך?״ -  שאלתיאל: ״דוד קיבל פלוגה מ׳הראל׳
 תשובתו של בן־גוריון נרשמה ביומן: ״אמרתי ליגאל [ידין]: שניהם: ועליו למצוא פלוגה

, למען שנבצע כיבוש הדרך ושחרורה [של העיר־העתיקה?]״.  להוסיף ל׳הראל׳
בה: ׳להחזיק מעמד. תגבורת תבוא׳. באותו יום  צפורה: ״מהמפקדה בעיר נתקבלה תשו
ו הערבים בתכסיס חדש: קשרו חבילה של חמרי־נפץ אל חבל, וממרחק־מה זרקוה לעבר  פתח
חוש׳ ברחוב הב״ד. כמה מתושבי הרובע התגודדו ליד עמדת ת ה׳  הבתים שלנו. כך נהרסו עמדו
 המפקדה ודרשו ממפקד ה׳הגנה׳ לקבל את דרישת האויב לכניעה. סרובו של המפקד נשען על
. בהמשך הפכה התשובה מקור : ׳תגבורת תבוא. להחזיק מעמד׳ הגנה׳  תשובת מפקדת ה׳
 לבדיחות אירוניות: ׳התגבורת - בקולנוע ציון׳, ׳התגבורת ברהוב יפו׳... אבל האמת היא

, תוך שהם מתפללים ליושב־מרום שיחיש הישועה״. ו ונלחמו נ ם האמי חמי  שהלו
 היום שלמחרת, ט׳ אייר(18.5), היה יום שקט יחסית לתושבי הרובע היהודי. ״אילו התמידו
 הערבים בהסתערויותיהם כבשני הימים הקודמים״, אומר אחד מלוחמי הרובע, ״כמעט שאין
נע היה בהפגזות שבאו מירושלים  ספק כי הרובע היה נופל אותו יום... יתכן שהגורם המו

ה על־פי נקודות־ציון ששודרו מהרובע״. ש ד ה  ה
: ״בעיר־העתיקה מצב קשה. ג ל הגיע ביום זה, ט׳ אייר (18.5), מידע מדאי ״  אך למטכ
(בי״ס) השולט על ובט׳ ׳ בישוף־ג . ׳עציוני׳ ניסה לפרוץ שער־יפו, נתפס ׳  התרכזנו ב׳בתי־מחסה׳
ת יותר: ״שני טורי ה׳לגיון׳ עולים לירושלים - מצד יריחו ו ג ת מדאי  ירושלים״. הידיעות הבאו
בה 8, אך עדיין ללא תפקיד מצד רמאללה״. יצחק שדה - כעשרה ימים בטרם ההל בהקמת חטי  ו
 מוגדר - ״מציע לערוך התקפה על דרך רמאללה: זה ישחרר דרך ירושלים״. יגאל ידין ״מציע
ד ׳הראל׳ בדרך ירושלים-רמאללה״. בן־גוריון סיכם: ״אישרנו התקפה רבתי בדרך ל מי  להפעי

ם העניינים בירושלים ובמרחבים״. ט כשנראה איך מתפתחי לה נחלי  רמאללה. על התחלת הפעו
 גם אם לא נערכו התקפות קשות על הרובע היהודי באותו יום ״שקט״, בכל זאת נפגעו
ח שכבש את הר־ציון בליל י׳ אייר (17/18.5) ״ מ ל פ ות של כוח ה ז ת ההפג  מספר אנשים. בחסו
מה הדרומית. בלילה, לקראת פריצת שער־ציון,  קידמו הנצורים את עמדותיהם לעבר החו
: מרדכי פנקס, מפקד הגזרה המערבית, ה מ ו ח בלה״ שליד ה  השתלט כוח קטן על עמדת ״המז
 ״קטע ב״, הגיע למקום - לקראת הפריצה מהר־ציון שנכבש בליל אמש. עמדות הערבים ברובע
ח לעיר העתיקה - אך יצאו ממנה . בשעה מאוחרת בלילה נכנסו לוחמי הפלמ״  הארמני הושתקו

בת ״עציוני״. י ת אחדות. לרובע הוכנס כוח מחט  לאחר שעו
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 סיפרה צפורה, המתנדבת: ״לרובע־היהודי הובאו 80 מבוגרים עם 80 רובים. אף לא מקלע
ת ו ח פ ש וכחו אנשי התגבורת, בעלי מ  אחד נוסף: לא פונו הפצועים, גם לא נשים וזקנים. משנ

גו האנשים וצעקו שרימו אותם״. ב נותק, לא הבלי  ברובם, כי הרובע שו
 מפקד התגבורת, מרדכי גזית־ויינשטיין, פגש את מפקד קטע ב׳ - מרדכי פנקס - בדרך
, ועניתי בשקט: .. נדהמתי .  למפקדת הרובע. ״בהתרגשות רבה שאל אותי: ׳לשם מה באתם?׳
ד את הרובע־ א: ׳אם כך, מה אתם עושים כאן? עליכם לכבוש מי . הו  ׳באנו לעזור לכם׳
״. במפקדה פגשתי את משה !׳ ואני, בסבלנות: ׳אם תוביל אותי לשם, אלך אחריך׳  הארמני

' 6 . ״ ״ ר מ , א ו יכולים ללכת לישון׳ ו אנחנ טוב שבאת. עכשי  רוסנק [מפקד הרובע]. ׳

 מפה 14: מתקוה לכניעה י־ עשרת ימי הרובע האחרונים
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 ״הלגיון הערבי״ מפגיז ותוקף
ח שער־ציון ונוצרה חבירה־לזמן־קצר עם נצורי פ  בליל י׳ אייר (18/19.5), בלילה בו נ
 הרובע, הגיע לעיר־העתיקה תלוץ הגדוד השישי של ה״לגיון״. למחרת כבר היה כל הגדוד
. בסך־הכל היו שם כ־750 ״לגיונרים״, ואם נוסיף לזה גם את המקומיים ו  ערוך בעמדותי
 וה״מתנדבים״, מסתכם מספר הלוחמים הערביים בעיר־העתיקה לכדי 1,500 נושאי־נשק,
 המסתייעים בארטילריה ושריוניות־תותח - נוסף לנשק ותחמושת בכמויות לא־מוגבלות. מספר
ון׳ החל במלחמה. היה שם גדוד של ׳הלגיון הערבי׳, פלוגה מסייעת,  משה רוםנק: ״ה׳לגי
 משוריינים, סוללות תותחים על כביש יריחו ובכפר־השילוח. כל הרובע השתרע בפניהם
ה על בשרו את כל העצמה הזו, את ברד־האש וח אידיאלי של תותחים״. כמי שחז  במטו
 ה״לגיונרית״, מתאר רוסנק את מה שעשה הגדוד הזה בעשרת ימי ההתקפה: ״הם הרסו מה
. המשוריינים שלהם באו מכיוון הקישלה, עברו את שער־ .  שרצו, השתמשו בפצצות־תבערה.

 ציון עד לחקורה־הספרדית, ומשם הפגיזו״.
 למחרת הפריצה דרך שער־ציון, לאחר ש״התגבורת״ הירושלמית הוכנסה לרובע, ולאחר
 שהשער חזר ונסגר - החלו כותות ״הלגיון הערבי״ לתקוף את הרובע היהודי. היה זה יום רביעי,
 י׳ אייר(19.5), בשעה 14.00. ״בפרצה בגדר בית־החרושת למצות [בדרום הרובע] הציבו הערבים
 מקלע ופתחו באש״, סיפר אחד הלוחמים. ״ערבי אחד זינק בתרועת־קרב: ׳עליהום!׳ - ואחריו
ה ערבים... אחד נורה ונהרג.... מספר המסתערים היה גדול, נ  הסתערו קדימה שבעה-שמו
 והסטנים לא נשמעו לנו... אחד מן התגבורת נפגע מכדור בעינו ונהרג... אחר הגיע וכדור פלח את
 חזהו... המסתערים הערבים הראשונים הגיעו אל רחוב־היהודים... מהדר סמוך עלתה הקריאה:
... מאיר תגר ראה ׳לגיונר׳ מרים ראשו... ירה ופגע בערבי - ואחר נסוג במרוץ־תחרות עם  ׳לסגת!׳
 המסתערים הערבים״... המגינים נסוגו אל בית־הםפר ותחת אש מקלעים ורובים התארגנו להדוף

 את ההתקפה. אך ברור היה שרק התקפת־נגד תעצור את ההסתערות.
 ״ברחוב־היהודים יצאו החברים להתקפת־נגד״, מספר לירון. ״בראש הלך יצחק מזרחי
י שנשאר עם אשתו וילדו בעיר־העתיקה] גלוי. הוא תמך את ה׳לואיס׳ במתנו הימנית  [איש לת״
רי קיר־השקים. מרדכי וינשטיין [גזית], מפקד  וכך ירה. הערבים נעצרו והסתתרו מאחו
 התגבורת, הופיע עם מאוזר בידו האהת ובקבוק־מולוטוב בשניה. סקיפ [יעקב דהאן] שלף
.״ ךפדץ קדימה. הערבים לא  רימון־מילס... התפוצצות רעמה. מיד קם סקיפ, הריע ׳עליהום׳
 נראו עוד ברחוב־היהודים״.״ על מדרגות בית־הכנסת קרלין מצאו ערבי הרוג. בכיסו נמצא
ן של ההרוג והמשכנו״, סיפר  פנקם־תשלומים של ה״לגיון״. ״הרימותי את תת־המקלע תומפסו

. פ) (סקי  יעקב דהאן
 ״וינשטיין [מרדכי גזית], מפקד התגבורת, פקד להמטיר רימונים על בית־באדר... ערבים
מה. וינשטיין ניסה להתפרץ אל בית־באדר. כדור כו בנסיגה תוך ריצה לעבר ההו  רבים המשי
גו והוא נפצע קשה בחזהו... אחרוני הערבים נסוגו בבהלה...  שנורה מן הרובע־הארמני השי
ו יצחק הברניסט׳ - שפעל ב׳לואיס׳ ממתנ חד הלהיב את חחברים יצחק מזרחי, הוא ׳ ו  במי
 הימנית וקרא לכל החברים להסתער קדימה... בבית־באדר מצאו מקלען אנגלי הרוג. בצדו היה
׳ וארגז־תחמושת״. באותו מבנה נמצאו עוד שני חיילי־״לגיון״ הרוגים ועוד תת־  מקלע־׳ברן

 מקלע ״תומי״.
 סיפר מרדכי גזית־וינשטיין, מפקד התגבורת: ״בשעה שתים בקירוב התלה התקפת־נגד של
..  ה׳לגיון׳, שנכנס באותו יום לעיר־העתיקה. הזעקתי את התגבורת ויצאתי להדוף את ההתקפה.
ו עליהם רימוני־יד  ליד המגרש, ששם היו צריכים להימצא כוחותינו, נמצאו ׳לגיונרים׳. השלכנ
נהדפה ההתקפה. לקחנו שלל מקלע, דבר שנחשב אז להשג... בדרכי הזרה עברתי בבית־הכנסת  ו
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 ׳איסטנבולי׳. מניין זקנים פגשוני בקריאות יאוש... המשכתי משם לעבר בניין עם עליית־גג.
. לפתע חשתי כי נפגעתי בחזה, מצד שמאל, ליד הלב,  הבחנתי בחור בין הרעפים והשקפתי
ו . זה היה יומו הראשון של גזית ברובע, וזה היה גם סוף מאמצי .  וקילוח־דם פרץ החוצה״.

. . ים לאחר הפריצה דרך שער־ציון. ״נשארתי ברובע עד כניעת העיר־העתיקה״.  המלחמתי
ן להתקפת  הקרב בפינה הדרומית־מערבית של הרובע, ליד ה״חקורה״, נסתיים ביום הראשו
ון״ תקף גם בפינה הדרומית־מזרחית, באזור פורת־יוסף-בית־  ״הלגיון הערבי״: אך ה״לגי
 תורג׳מן והצליח להשתלט על מספר מבנים וחצרות. ״כשעתיים אחרי ההתקפה בא יצחק
 מזרחי״, מספר אהרן לירון־אלטשולר, ״הודיע כי נשאר נשק בשטח פורת־יוסף וביקש
. ה׳ברן׳ ירה מספר צרורות־גישוש  מתנדבים. הוא לקה את ה׳ברן׳ ואת ששת האנשים שהתנדבו
ח החצר. ט , אך רימון־עשן ערבי כיסה את ש ן  לעבר החורבות... יצחק עלה על סף החלו
. בלילה נאסף כל הנשק ואף נעשה נםיון לפוצץ את עמדת־  הפעולה נדתתה לשעות־החשכה״

 הצלב שבכנסיה היוונית, שחלשה על הרובע ממערב.
נה פצועים. ״ - שני הרוגים ושמו ן ו י ו ביום הראשון להתקפת ה״לג  עשרה נפגעים הי

, יום חמישי י״א אייר  ביום השני להסתערות כוחות ״הלגיון הערבי״ על הרובע־היהודי
 (20.5), טעמו מגיני הרובע מנות־אש ללא הגבלה. הפגזת מרגמות ניתכה על כל בתי הרובע
 וחצרותיו והסתערויות נערכו בצפון, במזרח ובמערב - בגוש בית־אל-קראים-ניסן־ב״ק,
ון״, ואף שנהדפו  בפורת־יוסף ובגזרת ״החקורה״-בית־באדר. הגוש הצפוני נפל בידי ה״לגי
סךב״ק בלילה שאחריו. י  משם בהמשך היום, הנה הצליחו הערבים לפוצץ את בית־הכנסת נ
 הקרב על בית־הכנסת הזה, שהיה מן המפוארים בבתי־הכנסת, היה כבד מאד. בקרב זה שוב
ו גבריאל. כאשר ״לברן אזלה תחמושתו - הובא חד עם אחי , י ין יצחק מזרחי ה׳ברניסט׳  הצטי
ת של ה״לגיונרים״, ו גבריאל״. אחר־כך, בהתעצם ההתקפו  ה׳לואיס׳ בידי יצחק מזרחי ואחי
נה של בנין  ״גבריאל גילה ערבי, ירה בו והרגו. מעתה היה הרקע מוכן לתפיסת הקומה התחתו
ו ורץ ו של גבריאל - ׳ברן׳ בידו, תמכו בין צלעותי  הקראים... מיד לקח יצחק מזרחי - אחי
...״ באותו  במעלה הרחוב, כשהוא יורה אל כל תלון ודלת, וקורא: ׳הבריא! קדימה אחרי!׳

תחמושת בכמות לא מעטה.  קרב נלקח שלל ׳ברן׳ נוסף, השלישי ברובע: נמצאו גם רובים ו
טט את בית־ למו חו הערבים להחריב ו  אך מחוסר לותמים לאייש את גזרת ניסן־ב״ק הצלי
 הכנסת בלילה. גם בית־הכנסת פורת־יוסף הפך לתלי־חורבות. דוקא הגזרה שהותקפה קשות
שה מגינים  ביום אתמול - ״החקורה״-בית־באדר - החזיקה מעמד. באותו יום נהרגו חמי

ת 5 פצועים. ן״ באותו יום - 14 הרוגים, ולפחו ו  ועשרה נפצעו. אבדות ה״לגי
ת על הרובע־היהודי. כל בית הפך מבצר, כל  מספרת צפורה: ״גלים־גלים באו ההתקפו
 סמטה שדה־קרב. הרובע חולק לגושים. מעברים קישרו מגוש לגוש. המצור, הנפגעים
ת הכוחות חייבו ארגון קפדני של כוח־האדם. הבטלה גרמה לדמורליזציה. צריך היה  והתמעטו
 לדאוג לביצורים, טיפול בנשק ובתחמושת. בזכותם של הזקנים, ותיקי הרובע, לא חדל קול
 תורה. הקשר בין לוחמי הרובע למפקדת ה׳הגנה׳ בעיר התקיים פעמיים ביום. ׳הערבים
ה עזרה׳ - זה היה תוכן  מתקדמים. בתים עולים כאש. נאלץ להיכנע אם לא תמהרו לשלו
ה אל הרובע התרכזו בעידוד ט מ ה  השידורים מתוך הרובע ההולך ומצטמצם. השידורים מ

.״ . העזרה תבוא׳ יקו מעמד  ובהרגעה: ׳אנחנו ערים למצבכם. בלי פאניקה. החז
ך יב המשי ״ - יום שישי, (21.5) - היה רגוע מעט. האו ן ו  היום השלישי להתקפת ה״לגי
, ־מחסה״  להחריב את ״ניסן־ב״ק״, ואף ניסה לתקוף בגזרה זו. בסידן רציני יותר, לפרוץ ל״בתי

 נהדף. באותו יום נהרג אחד המגינים וארבעה נפצעו.
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 ביום זה הוכרעה בעיה שהעיקה על מפקדת הרובע - בעיית קבורת ההרוגים. שכן כל עוד
י היה הצבא הבריטי בעיר־העתיקה הוצאו ההרוגים והנפטרים בעזרתם. אך מאז שהתפנו  מצו
 מכאן - זה כשבועיים - לא נקברו הנפטרים וההרוגים, מאחר שעל־פי־הדין אין קוברים מתים
 בין החומות. ביום הראשון להתקפת ״הלגיון הערבי״ על הרובע היהודי, בי׳ אייר, כבר היו
; ועד לי״ב אייר ה״ בנ י נחות שמונה־עשרה גופות בחדר־המתים שנקבע בבית־הסטודנטים ״  מו
ת התירו הרבנים להביא את גופות  הגיע מספר המתים לכדי עשרים־ושישה. נוכח סכנת מגפו
 המתים לקבורה זמנית בין החומות. קבר האחים נכרה בחצר בתי־מחסה, ליד ״בית־רוטשילד״.

ון״ מנסיונותיו לפרוץ אל הרובע  באותו יום, ובארבעת הימים הבאים, חדל ה״לגי
ט לנקוט במערכת פעולות שיטתית: הפגזת תותחים, י  בהסתערות כללית: תחת זאת החל
־מהםה: הפצצה פזורה על הרובע כולו, יום ולילה,  שהוצבו על הר־הזיתים, לעבר בתי
י חומר־נפץ. מפעם־לפעם היו חיילי : הרס שיטתי של עמדות ומבנים במטענ מ ״  במרגמות 81 מ
״ מנסים לתקוף, במאמץ למצוא מקומות־תורפה שיאפשרו להם להבקיע אל תוך ן ו י  ה״לג
יות היו מצד צפון, שכן כאן לא השתרעו שטחים חשופים כבמזרח  הרובע. עיקר ההתפרצו
מה הדרומית,  ובמערב. במוצאי־שבת, י״ג אייר(22.5), השתלטו מגיני הרובע על קטע של החו
ת סולמות גבוהים* - אך עד־מהרה נתקבלה הודעה  שכן התכוננו לנסיון־פריצה נוסף - באמצעו
 כי חלה דחיה. במקום פריצה קיבלו המגינים מתקפת־תעמולה ערבית ברמקולים. הנצורים
יב הסתפק  נדרשו להיכנע ואף נקבע מועד להתקפה כללית: בשעה 06.30 בבוקר. אלא שהאו
 באותו יום בנסיון פריצה לעמדת הקראים, שעלתה למגינים במחיר של הרוג אחד ושבעה

 פצועים.

בא של הרובע־היהודי הדהד בלשכת בן־גוריון בי״ד אייר(23.5), עם בואו ו  קיצו הממשמש־
 של חיים הרצוג. ״הלגיון והעירקים בעיר־העתיקה״, פרש השליח הירושלמי את המציאות
: ׳הישוב על־סף הטבח... ן הבריקו אתמול לרב הרצוג ולבן־צבי  המרה. ״הרבנים מינצברג וחז
 נהרסו בתי־הכנסת ונשרפו ספרי־התורה שבהם. אור־תיים, סוכת־שלום, בית־הלל, תפארת־
 ישראל, ניסן־בק, פורת־יוסף, ישיבת הרב מבריסק, אוהל־משה, שני בתי־הכנסת של
 הספרדים. משגב־לדך נמצא תחת מטר יריות ופגזים. זעזעו המוסדות והעולם כולו והצילו
 אותנו׳.״ חיים הרצוג ניסה להמתיק את התאור הקודר: ״מנסים עכשיו עם יורקי־להבות

 ו׳דוידים׳ לפרוץ לעיר־העתיקה. הר־ציון בידינו״...

ו אייר (23-24.5), אמנם נעשו נםיונות־פריצה מהר־ציון, ט״ - ד ״ ן וביום שני, י  ביום ראשו
 אך ללא הצלחה. מפקדת ״הלגיון הערבי״ הסתפקה בהפגזה כבדה על הרובע במשך כל הלילה
כים בהריסה שיטתית של הבתים הקיצוניים. לאהר כל פיצוץ והרס  והיום, כאשר חבלניה ממשי
ת היו המגינים מאלתרים עמדות חלופיות. באותם שני ימים נהרגו שישה  של בתים ועמדו
ון״ לקבוע ז אייר (25.5) יכולה היתה מפקדת ה״לגי ם: 23 נפצעו. ביום שלישי, ט״  לוחמי
ת בגוש בית־אל - עמדת אורנשטיין, חו להרוס את כל המבנים והעמדו  בסיפוק כי חייליה הצלי

דת וחצר אורנשטיין - אך נסיונם לפרוץ לרחוב מידן־הקטן נהדף.  עמדת המלכו
 על אודות הקרב שניטש סביב בית אורנשטיין סיפר אחד המגינים: ״שלושה ערבים יצאו
ן נושא ׳ברן׳, השני פה הומר־נפץ וביד השלישי תת־מקלע תומפסון...  מניסן־ב״ק - הראשו

 * סיפר אורי בן־ארי: ״בשעה שניסינו להציב [את הסולמות] ליד החומה, שלשלו הערבים רימוני־יד... בכל
 מקום נתקלנו בהתנגדות. כך נכשל גם נסיון זה״.
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 סתרשף וקצה־קנה ניבטו מתחת לחורבות. ראשו של החבלן הציץ... ירינו אל פח חומר־הנפץ.

 מפולת־החורבות נתנמכה. שנים מן השלושה היו מרוסקי־גוויות... נתגלינו. האש כוונה אלינו.
בו במטענים.... על ה׳ברן׳  העפתי רימונים לעבר החלונות התחתיים של בית־הכנסת. הם השי
ט בלי־הרף ט ו ש מ ן ה נח עם שני ההרוגים הודעתי ליצחק מזרחי - אותו בחור גבוה וחסו  המו
יצחק הכורדי׳. כל , נוסף על הכינוי ׳ יצחק הברניסט׳ ת וכבר זכה לשם ׳  מבוקר עד ערב בין העמדו
. והנה  חבר בכל עמדה בעיר־העתיקה ידע כי לכל סכנה והעזה הכתובת היא: ׳יצחק הברניסט׳
וה. חשב מעט ואמר: ׳אני אנסה להתקדם מן  הופיע יצחק עם ה׳לואיס׳ ודרש לדעת מה מתהו
.. כמטורף . ח באש ואשתדל להוציא את המקלע׳  ה׳אמבוש׳ [עמדה סמוכה], אסמן מתי לפתו
גד היתה חזקה  סובבתי את ידית ה׳ברן׳ מימין ומשמאל, מעלה ומוריד, אך תשובת האש שמנ
״ עוד אחד מן . . ׳אל תתנו להם לגשת׳, אמר יצחק בשובו. ׳בערב אשוב ואקח את המקלע׳  משלי
שת בלילה חמו : אך הצנחת ת ט ע מה הקלה מ ץ לחו זה מחו  המגינים נהרג ביום זה ו־5 נפצעו. הפג

ח הרובע המצומצם. ט ש ן ב ע ט מ  נכשלה, שכן האש הערבית מנעה מהורדת ה
ת המסורות ביותר - אסתר ציילינגולד. היא נפצעה קשה  באותו יום נפגעה אחת הלוחמו
ם - על ן ערבי. העבירוה על גבי מיטת־ברזל בדרך חתחתי ט בית־אלוף ממטע ט ו מ ת ה  בגבה ב
או את  הגגות, במדרגות ובסמטאות. היא נפטרה בשבת, יום אחד לאהר הכניעה, לפני שהוצי
 הפצועים־אנושות מתוך הרובע. בת 23 היתה במותה. שנה וחצי לפני כן עלתה לארץ מלונדון
 שם נולדה בבית ספוג מסורת דתית־לאומית. שנה אחת לימדה בבית הספר ע״ש אוולינה־דה־
״ש והיתה פעילה בצובא, ת התגייסה לחי ת העצמאו מ ח ל  רוטשילד בירושלים, עם תחילת מ
ל בלחימה  בנוה־יעקב ובירושלים והגיעה לעיר־העתיקה כמורה, אך השתתפה באורח פעי

1 7 ם.  להגנת הרובע היהודי ואף נפצעה ונותחה וחזרה ללחו

 ימיו האחרונים של הרובע
ח ט ש ה ן״ על הרובע: ההרס השיטתי הביא לכך ש ו  מיום ליום התעצמו התקפות ה״לגי
טה יהודית הלך והצטמצם. התקפות־נגד דחו את הקץ, מתוך תקווה לפריצה חוזרת  בשלי
ת העיר־העתיקה שלוש שריוניות־ ן״ דרך סמטאו ו  מבחוץ. בי״ז אייר(26.5) בבוקר הכניס ה״לגי
ז את הרובע מקרוב באורח שיטתי, שהגבירו את הרס הבתים. רמקולים החל להפגי  תותח ו
ת כוונו גם לעבר בית־החולים. בשל נפילת הפגזים ו ז  דרשו מן הנצורים כניעה ללא תנאי. ההפג
 על בניין בית־ההולים ״משגב־לדך״ היה הכרח להוציא משם את הפצועים ולהעבירם למבצר
ד הרובע תחת מ , ב״בתי־מחסה״. סיפרה צפורה: ״שני ימים ושני לילות רצופים ע ן  האחרו
ת והתקפות מרוכזות ובלתי־פוסקות. מספר הנופלים והפצועים הלך וגדל.  הרעשות כבדו
ת לא  הרופאים היו תםרי־אונים. רבים מתו מפצעיהם, באין אפשרות לנתחם מיד. תחבושו

. פצועים נאנקו. צעירים דעכו כנר.  הוחלפו
יב , שלא ניתן עוד לגשת לשם: שכן פגזי האו ך לד ב־ משג ׳  ״לא היה מים. מזון היה בשפע, ב
כו להילהם. בליל פו להביא פצועים קשה, קלים המשי ת הוסי  נהתו שם ללא הפוגה. מן העמדו
ן נפל לידי האויב. בלילה הבא , אך המטע  ד׳ [אור לי״ז אייר, 26.5] הג האווירון וזרק משהו

מה והסתלק.  שוב חג אווירון, אך לא הוריד מאו
. כל רחוב ובית יהודי שנכבש - הועלה באש. הערבים  ״באותו יום הגיע האויב לרחוב המידן
. בית אחרי בית הוצת ולהבות־האש  נכנסו לבתי־הכנסת, התעללו בכל קודש, בזזו והשמידו
חלשה דעתם - אך הוסיפו לצפות לעזרה. רבנים ונכבדים מה. הנצורים ראו ו  תימרו השמי
ו לכניעה, כדי להציל את הניתן להציל. המפקד סרב, אך העזרה בוששה. נסיונות־פריצה נ  התחנ

פפו במקבץ של ארבעת בתי־הכנםת״.  נכשלו. התושבים הצטו
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ת על־ידי שריונית שקרבה כדי 30 מה, הופגזה קשו , האחרונה שלפני החו  עמדת־״החקורה״
 מטר מהעמדה. לא היתה עוד אפשרות להחזיק במקום והמגינים, נאלצו לנטשה. באותו יום
־מחסה״ עוד שש־עשרה גוויות של הרוגים שנפלו מאז  הובאו לקבורה במגרש שליד ״בתי
 הקבורה לפני שבוע. בין ההרוגים הללו - הרב אורנשטיין ואשתו. הרב תמו נשא תפילה לעילוי

 נשמת קדושי ירושלים עיר־הקודש. למרבה הפלא נמנו באותו יום רק שישה פצועים.

 עם חשכה, ליל ל״ג בעומר, לא חשב עוד איש על ההדלקה המסורתית... והנה התרחש
 אירוע שהביא להדלקת מדורה בלילה זה. מספר לירון: ״... נכנם מוטקה לפינתו של ציון
. לקח ציון את ה׳ברך, עורר עוד חבר, ושניהם ׳ ח יבוא הלילה! ״ מ ל פ : ׳קום!... ה ו טלטלה  ו
״ היפרצו את השער? כעבור זמן־מה הרעימה התפוצצות אדירה .  נכנסו אל בין חורבות העמדה.
. היפרצו הלילה? התקוה טרם .  את העמדה וברק הבריק בגוש החנויות שבין העמדה וההומה.
. ׳אווירון מתקרב אלינו. צריך לסמן טקה הופיע והריץ את ציון אל מגרש ׳בתי־מתסה׳  אבדה. מו
ת השעה וקול טרטור מנוע נשמע. ערמות העצים הוצתו ״ עברה כמחצי .  לו את מגרש ההצנחה׳
טפת ומרוכזת מכלי־יריה רבים  ולהבות עלו בארבעה פינות־המגרש. הערבים פתחו באש שו
ס הלך ונעלם. הוא לא מילא את התקוות  ובכדורים זוהרים אל מול האווירון. טרטור המטו

 שתלו בו. הנשק נפל לידי האויב״.

״ ברובע־היהודי בעיר־העתיקה - י״ח אייר (27.5) ן שי האחרו  הבוקר האיר על ״יום החמי
שת בלילה נכשלה. הציפיות להבקעה מבתוץ, לתגבורת או  בחוסר תקוה. הצנחת תחמו

 לאספקה - נתבדו, אבל המגינים עדיין נלחמו ומנעו כל נסיון לכניעה.
״ה אייר (27.5), רשם דוד בן־גוריון ביומנו: ״שמורק בא הבוקר מירושלים  באותו יום, י
ל הגישו הערבים אולטימטום בעיר־העתיקה, שאם לא  על־פי דרישת ב׳ ג׳וזף [דב יוסף]. אתמו

״. ״. . אנשינו לא בתוך ׳החורבה׳  ייכנעו במשך 12 שעות - ירעישו את ׳החורבה׳

גה קצרה. ושוב התהדשה ההתקפה ביתר־עוז. ה״לגיון״  סמוך לשעות הצהרים היתה הפו
 תקף את גוש בית־אל. מספר לירון: ״פתאום נשמעו קריאות: ׳תגבורת לבית־אל! הלגיון
.״ בראש הלכו יצחק מזרחי וציון חרוש עם !׳  מפוצץ בנין אחרי בנין! התקפה בלובינסקי
 ה׳ברן׳. הדרך ברהוב־היהודים היתה מסוכנת, אך הקצרה ביותר... זה היה הקרב על השטח
ח ט ש קו הערבים את פיצוציהם בגוש בית־אל. מ ן - והם ידעו זאת. יום קודם לכן העמי  האחרו
פצץ עלולים היו הערבים לפרוץ בנקל אל רחוב־היהודים בערפה של עמדת־  הגוש המו
 לובינסקי״, שמגיניה העתיקו את בסיסם לישיבת ״עץ־חיים״ שבחצר ״החורבה״. ממשיך
ק ומצאו את אנשי הגוש מחוץ . כפופי־גו מיהרו לחמו  לירון: ״פצצה נפלה אל תוך ה׳חורבה׳
׳ קרא יצהק והתקדם ד הבנינים. ׳ערבים נכנסו לבנין׳, אמרו. ׳להיכנס בחזרה פנימה! ח א  ל
יב לבתר את גוש בית־אל. החל הקרב  ראשון. הבנין נתפס שנית״. אך תוך זמן קצר הצליח האו
ד זמן־מה וגם היא נפלה. ד עו מ ע יקה מ . עמדת־לובינסקי החז  על בית־הכנםת ״החורבה״ עצמו
ח שהיה בשליטת מגיני הרובע בבוקר של אותו יום אבד. ט ש ה  כך נפל גוש בית־אל כולו. רבע מ
ח עדיין נלהמו היהודים בירושלים־שבין־החומות. זה היה הקרב האחרון.  אך בל״ג בעומר תש״
 באותו יום, שלוש שעות לאחר שהשתלטו עליו, החריב ״הלגיון הערבי״ במתכוון את בית־
 הכנסת המפואר ביותר בירושלים, את חורבת־יהודה־החסיד, ״החורבה״ בלשון־העם, שבנייתו
ח היהודי הצטמצם, מסביב לבתי־מהסה, במלבן שארכו 200 ט ש  החלה 250 שנה לפני־כן. ה

 מטר ורחבו 100 מטר.
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חלט  התעוררה סכנה לגוש בתי־הכנסת הספרדיים, שם התרכזו תושבים רבים. ״במטה הו
ץ והמסור ביותר - לו על האמי ד הטי , מספר לירון. ״את התפקי ך ־המג ן ו עד ש את מו ד ה  לכבוש מ
. ׳אני לא יכול׳, אמר, ׳גם אין לזה כל  על יצחק מזרהי. ל׳ מצאה אותו בישיבת ׳שער־השמים׳
 ערך׳... כאשר קם, אמר בשקט: ׳יש לי הרגשה שיותר לא אחזור הנה׳ - ויצא. ברחוב אסף יצחק
.. רימון נפל בקרב חבורתו של . ! קדימה! אחרי!׳  אנשים, וכדרכו הלך בראש ועודד: ׳לא לפחד
ת באנשים. יצחק תפס בראשו ורץ לבית־החולים. רבים נפצעו  יצהק, וכשהתפוצץ - עשה שמו
 מרימון זה. שנים מהם מתו - ביניהם יצחק״. באותו יום נפלו שישה לוחמים בהגנת הרובע, 22

ו לאחר יומים, אחרי הכניעה. י ־ מת מפצעי  נפצעו. יצחק מזרחי - הוא ״יעקב״ בלח״
אל ביזינסקי־בזק, מאנשי , כתב שמו  על גיבור העיר־העתיקה, יצחק מזרחי, איש לח״י
: ״יצחק מזרחי - שנפל בימים  התגבורת שהגיעו בפריצה דרך שער־ציון ונלקחו לשבי
ו ץ עם כיתת הרזרבה לכל מקום שז  האתרוגים - גילה אומץ־לב יוצא־מגדר־הרגיל. היה ר
!׳ היה צועק בקול ת חקי כרוכה סביב ראשו וזנבה מתנופף באוויר: ׳אחרי ח פ ט מ ש  נדרשה, כ
. ה׳ברן׳ בידו והוא דופק. אזלו הכדורים - תפס רובה, ועד שמישהו !׳  צרוד מהתלהבות. ׳אחרי
ץ ראשון, בלי שים־לב י בחגורתו. לכל מקום־סכנה ר ית ירה ב׳מאוזר׳ התלו  מילא את המחסנ
 לכדורים המתעופפים סביבו, והיה מקלל את הערבים באבי־אבותיהם: ׳יחרב ביתכום! יולען
ו עוברים למלחמת־  דינכום!׳ - והערבים היו משיבים בחרפות וגידופים. מקרב־שפתים הי

 כדורים שעברו מעל לראשים״.
ז הירושלמי, מעלה על־נס שנים מן הלוחמים שנפגעו ו , איש מטה־המח יצה) (לו י  יצהק לו
 בימים האחרונים שלפני נפילת הרובע, ״שניהם גיבורים בלתי־נשכחים, אסתר ציילינגולד
חד עם הפצועים־קשה  ויצחק מזרחי (׳הברניםט׳). גופותיהם הועברו למחרת העירה, י
ינים של הרובע:  ששוחררו״, ומביא את עדותו של יוסף מזרחי, גם הוא מן הלוחמים המצטי
ל את ימין־משה, כך יצחק מזרחי, תושב העיר־  ״כמו אברהם קירשנבוים, שאמרו עליו שהצי
 העתיקה, אפשר לומר עליו שהציל את העיר־העתיקה. אם יעניקו אצלנו פעם אותות הצטיינות,

1 8 .  הרי האות הגבוה ביותר מגיע לטוראי זה שנהרג בעיר־העתיקה״

 י(יעקב)
 לח״י שנשארו בעיר־העתיקה, שמחמת מיעוט
 מספרם התמזגו עם כח ה״הגנה״. נודע כמקלען נועז,
 וכאשר נפל בית־הכנסת ״החורבה״ ו״מועדון המגן״
 בל״ג־בעומר, י״ח אייר תש״ח (27.5.48), ונתעורר
 חשש לחיי מאות התושבים בגוש בתי־הכנסת, הוטל
 תפקיד התקפת־הנגד על ״האמיץ והמסור ביותר, על
 יצחק מזרחי״, כדברי הלוחמים. ״ברחוב אסף יצחק
 אנשים, וכדרכו הלך בראש ועודד: ׳חבריא, אנחנו
 נתפוס את ׳מועדון־המגך, לא לפחד, קדימה!
 אחרי!׳.״ אלא שרימון ערבי נפל על הקבוצה, יצחק
 תפס בראשו: ׳אח, העין שלי׳, ורץ לבית־החולים״.
 הוא נפצע אנושות. למחרת, עם נפילת הרובע
 והכניעה, הועבר לאזור היהודי עם הפצועים־קשה,
 אך מת מפצעיו לאחר שלושה ימים, בכ״א אייר
 תש״ח (30.5). לאחר שנה וחצי הועבר למנוחת־
 עולמים בבית־הקברות הצבאי בהר־הרצל
 שבירושלים. השאיר אשה וילד, שהוצאו מן העיר־

 העתיקה לאחר הכניעה.

ז  יצחק מ
 יצחק בן נרגס־זלפה ואפרים מזרחי נולד בשנת
 תרפ״ה (1925), בעצם ימי התקוה להקמת הבית
 הלאומי היהודי, כשלראשונה לאחר 1750 שנה
 הוטבעו אותיות עבריות על מטבעות אק־ישראל.
 מקום יציאתו לאוויר העולם - לרגלי הר־המוריה, הר
 העקדה, בעיר־העתיקה של ירושלים. בין חומותיה
 גדל ולמד ובה החל לעסוק בעבודתו, שכן איש עמל
 היה יצחק בן אפרים איש ירושלים ובעמל כפיו סייע
 לפרנסת משפחתו. חווה בעיניו ובגופו את פרעות
 הערבים בעירו ואת מעללי השליט הזר ששליטתו
 החלה להתערער עם התגברות מלתמת המחתרת.
 המכות שהוכו קלגסיו, עד שאלה הוכרחו להתבצר
 מאהורי פקעות־תיל שהלכו וגבהו, הביאוהו אל
 שורות לוחמי חרות ישראל, כה כונה בשם בנו של
 יצחק ההיסטורי - יעקב. את מלחמת העצמאות
 מראשיתה בשלהי כסלו תש״ח עבר יעקב הוא יצחק
 בעיר־העתיקה, ברובע היהודי, והוא כבר איש
 משפחה ואף בן נולד לו. היה אחד מארבעת אנשי
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 הנפילה - שבועיים לעצמאות ישראל
״ט אייר (28.5), הגבירו חיילי ״הלגיון הערבי״ את אש הרובים , י  בלילה, אור ליום השישי
ח הצר של הרובע־היהודי בו התרכזו 1,700 יהודים. מבתים רבים עלו ט ש  והמקלעים על ה
ס: ״אל יהודי ירושלים! יב הדהד בחלל הלילה הירושלמי הדחו ת אש. הרמקול של האו  להבו
 אנו הרסנו היום רבים מבתיכם... אין לכם כל סיכויים לקבל עזרה. אל תשפכו את דמכם לריק.

״ עד!  אנו נותנים בידכם את הברירה - להיכנע או למות. היכנעו בטרם תאחרו את המו
ידקה״ לעבר הרובע. הפצצה, ן־משה נורתה פצצת־״דו מי מה נשמעה. מי ת עמו צצו  התפו
, בין ״התקורה״ לרובע־הארמני. ״נסיון־ שת לנצורים, נפלה ב״שטח־הפקר״  מלאה בתחמו

. היינו שווי־נפש לכל אשר יקרנו״. p m ן נכשל״, אומר לירון. ״ידענו כי גורלנו  העזרה האחרו

״ט אייר (28.5), היו האויבים בעמדות־המגן שברחוב  ״ביום השישי המר והנמהר, י
, בין החורבות, ״, מספרת ציפורה. בעמדת ה״אמבוש״  היהודים, ליד ׳החקורה׳ וברחוב המידן
, היו באותו בוקר שישה אנשים. האחראי על העמדה - אלי קידר־מזרחי איש דן  ליד עמדת־המי
חמי חרות ישראל ־ מספר: ״היינו בטוחים שנמות שם, כי ההתקפה היתה חזקה, הדרך  לו
 מנותקת, ונשקנו רובה־וחמישה־כדורים וסטן־עם־100 ־כדורים. בעוד הפצועים מתחננים
ן בעזרת קת־הרובה.  שנמותת אותם בטרם יגיעו הערבים להתעלל בהם, פרצתי את סורג החלו
, שכן תשבו שערבים עומדים להסתער ן דן פתחו באש על החלו  אלא שחברי בעמדת־המי
 עליהם. הירי פסק רק לאחר שצעקתי אליהם. היתה בעיה איך להוציא את הפצועים, שכן החלון
ה בגובה שלושה מטרים מעל לרחוב. לא היינו מוכנים להפקיר את הפצועים. כאשר נפסק  הי
ו נושא עמו פצוע. על אף הירי של הערבים עלינו  מטר הרימונים זינקנו לרחוב, כשכל אחד מאתנ

ו לבית־דסא שמעבר לרחוב״. ו גוררים עמנו את הפצועים, עד שהגענ ו להתחמק, כשאנ  הצלחנ
י שבחצר בית־ מן פוצצה, גם עמדת־״החקורה״ ספגה הפגזה כבדה, בית־טאנג׳ ׳  עמדת־תורג
 הכנסת ״אליהו־הנביא״ ננטש, ערבים היו גם בבית־הסטודנטים. המרחק בין העמדות שבידי

ת תושבים, לא עלה על 15 מטר. יב לבין ריכוז בתי־הכנסת שבו נמצאו מאו  האו

ת של רבני הרובע ח ל ש ד בבוקר הביאו אנשי ״הצלב־האדום״ הצעה ל״כניעה הוגנת״. מ  עו
ת־המטה והודיעה למפקד כי הם עומדים להניף דגל־לבן ולהודיע על כניעה. פעמיים  הגיעה לבי
ת הרבנים עם דגל לבן - והוחזרה. התנגדותו של מפקד הרובע החזיקה מעמד רק ח ל ש  יצאה מ
גה לפינוי הנפגעים, לא להסכים לכניעה.  שעתיים. לבסוף ניתן האישור - אך רק לבקש הפו
 כשדגל־לבן נישא לפניהם צעד הרב בן־ציון חזן, גבה־קומה וראשו מורם כאינו יודע פתד,
ו מרצדים לצדדים. יריה פחד ומבטי  ולצידו פסע הרב ישראל־זאב מינצברג - נמוך קומה, נ
דה את נושא־הדגל־הלבן, שהשליך את משאו  שנורתה על־ידי אחד המגינים המופתעים הפחי

ך בדרכו עד לבית־הספר שברובע־הארמני. ל והמשי  וברח. הרב חזן, מרוגז, הרים את הדג
ן חזר והודיע כי הערבים ן״ כבן־ערובה, ואילו הרב חז ו ה ה״לגי ט מ  הרב מינצברג נשאר ב
פגש עם המוכתר ויינגרטן ועם נציג מפקד־הרובע. ״המשא־ומתן היה קצר״, מגלה  דורשים להי
י מסר להם  העתונאי רוי קרלסון, שנמצא בצד הערבי ביום נפילת הרובע. ״קפטן מוחמד־בי
גה למשך שעתיים, והמשלחת המשיכה  תנאי־כניעה, שיש לקבלם כמו־שהם״. הוסכם על הפו
מי של ״הלגיון הערבי״, עבדאללה אל־תל, ן״ שם מצאו את המפקד המקו ו י ה ה״לג ט מ  ל
ע כי אינו מוכן להפוגה, אלא דורש כניעה. הוא הודיע שימתין עד השעה 13.30 בצהרים. די  שהו
ו במשא־ומתן על הוצאת ההרוגים כדי : ״פתחנ ז ה הרובע לממ״ ט  בשעה 13.20 הודיע מ

 להשהות. כתוצאה ראשונה פקדו הערבים על הפסקת־אש. פרטים טרם ידועים״.
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 10 דקות אתר־כך נתקבלה תשובת שאלתיאל: ״מסכים להפסקת־אש לשם הוצאת הרוגים.
 כל משא־ומתן על שביתת־נשק לא יכול להתקיים בלי אישורי״. אישור לא נשלה. בהתכנסות
 ראשי הרובע מסרו הנציגים דו״ח על שליחותם. אל־תל לא השאיר ברירה: כניעה. נערכה

 הצבעה אישית. איש לא התנגד: רק אחד, איסר נתנוון איש האצ״ל, נמנע.
ו לתדש את ההרעשה נשמעו  קרלסון: ״הערבים היכו שתים־שלוש שעות... בדיוק כשעמד
ש הגיעו הרב חזן, המוכתר ויינגרטן ומפקד  קריאות: הם באים!... מלווים קצין ערבי חמו
 ה׳הגנה׳, שזרועו נתונה בתחבושת. בא גם ראש ועדת שביתת־הנשק, פבלו אזקרטה״. בקול
 יבש קרא עבדאללה־אל־תל את תנאי הכניעה: ״א) היהודים יסגירו את נשקם: ב) הגברים
 הבריאים ילכו בשבי! ג) זקנים, נשים, ילדים ופצועים יועברו לעיר־החדשה על־ידי ׳הצלב־
׳ יתפוס את הרובע־היהודי״. : ד) חיילי ה׳לגיון׳ יערבו לחיי הנכנעים: ה) ׳הלגיון־הערבי  האדום׳
 השעה היתה 14.00 אחר־הצהרים כאשר נחתם הסכם־הכניעה. צפורה: ״לא ניתן להשתלט
לו בהשמדת כלי־נשק, למרות שמפקד־הרובע ניסה למנוע  על התושבים הנואשים. היו שהתחי
: ׳לא לקלקל את הנשק. ייתכן שעוד נצטרך להשתמש בו׳... ערמות־ערמות הונתו  את המעשה
בן - לאחר שחרור  רובים, סטנים ומאתרים״. מספר כלי־נשק נגנזו, ונתגלו - חלודים, כמו

 העיר־העתיקה בשנת תשכ״ז(1967).
ה אל ראשי האילנות ובטרם נכנסה השבת, הופעל מ ח  בשעה 17.00, זמן קצר בטרם הגיעה ה
: ״נכנענו לפי תנאי פינוי המקום. הודיעו להר־ציון ז  המשדר בפעם האחרונה - אל הממ״
 שיתכוננו לקבל את כולנו. לבית־החולים - להכין מקומות לאכסון. לא ברור עדיין אם יילקהו
וחל בפינוי המקום. שלום. סוף. התחנה חוסלה״.  שבויים. עלולים לקחת לוחמים. יתכן שי

 משדר־הרדיו הושמד. נשרפו והושמדו תעודות ומסמכים - של ה״הגנה״ ושל האצ״ל.
חמי הרובע, שבעה נפצעו.  באותו יום אחרון ללחימה בעיר־העתיקה נהרגו שנים מלו

ה אום־ג׳מל בעבר־הירדן. רק 90 מההולכים לשבי  290 גברים נלקחו לשבי והועברו למחנ
 היו לוהמים. מתוך 129 הפצועים נלקחו לשבי עוד 51 איש, שפצעיהם היו קלים יותר: 78

 פצועים שוחררו יחד עם הילדים, הזקנים והנשים שהועברו לעיר־החדשה.
ת יהודים  למחרת, בשבת כ׳ אייר(29.5), רשם בן־גוריון ביומן: ״בא יצחק רבין: שבע־מאו
 שוהררו על־ידי ערבים ויצאו לעיר החדשה. נשארו שבויים. כל מי שבעיני אמיר נאיף, בנו של
, השאר ישוחררו. הרובע־היהודי היה בוער הבוקר,  עבדאללה, יראה כלוחם - ילקח לעמאן

ים״. י ו  ה׳לגיון׳ התייחס באדיבות ל׳הגנה׳ ולשנ
 את ה״אדיבות״ חשו הלוחמים שנפלו בשבי על בשרם. אחד מהם, מאנשי ״התגבורת״
ל ח ל ח  שהגיעו לרובע מהר־ציון, תאר את מראה עיניו ואת המסתתר מאחורי המראה: ״משהו מ
 בגרון כאשר הנשק מובא למחסן לשם מסירה... לבנו מלא מרירות על שהנשק צריך ליפול בידי
. הזקנים והנשים . ן שבכלים מועטים אלה החזקנו מעמד.  האויב; ואילו הוא אינו יכול להאמי
 צוררים את תבילותיהם ומתכוננים לצאת החוצה. ה׳לגיונרים׳ מתרוצצים להניף את דגליהם על
מושכי־ההוטים׳ שלהם: הקצינים  הבתים הגבוהים. ומן הצד עומדים בפנים רציניים וקופאים ׳
 הבריטיים, שהם ושולחיהם תכנו את תכנית־החנק של מדינת ישראל בעודנה באיבה. אך הם לא

נות ערב״.  יזכו לכך, הם עוד יחזו במפלות הכבדות אשר ינחילו היהודים למדי

 ״הלכתי בעקבות החיילים״, מספר רוי קרלסון. ״בכל פעם נאלצנו לקפץ או לרוץ, כי היתה
 צפויה לנו סכנה של מקלחת־רותחת בעברנו על־פני בניינים בוערים. קצין ערבי הציע לי ספר־
ן הפרוע ליהודי. מיטיבי ב אותי ההמו  תורה במצב מצויין. חששתי לקחת אותו, שמא יחשו
 השליך את ספר־התורה הצידה, ומיד דרך מישהו עליו. ראיתי טור של בחורים יהודים צעירים
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לגיוך. הלכתי אל קבוצת הזקנים, שצעדו כפופי־קומה ופסוקים־מן־התנ״ך  מוקף חיילי ה׳
. .  בפיהם, כנראה ממגילת־איכה.

 ״למחרת סיירתי בלוויית ׳לגיונר׳ ברובע־היהודי ההרוס. כנופיות בוזזי־שלל עטו על בית־
 החולים משגב־לדך. על ראשיהם, בשקים, על גבי חמורים ובעגלות־יד נשאו שלל מכל הבא
, בית־  ליד. ה׳לגיונרים׳, שסובבו בכל מקום, לא מנעו את הביזה. מלאכת־הרס עשו ב׳חורבה׳
ודד לוח עשרת־הדברות. קרעי גווילים של ד הקירות התנ ח  כנסת שהיה מפואר בעבר. על א

1 9 ״ . ת״ סו  ספרי־תורה היו פזורים על־פני ההרי

: ״ביום שישי נאלצו ן גו  לאחר נפילת הרובע־היהודי פרסמו לוחמי חרות ישראל הודעת־י
 מגיני העיר־העתיקה להפסיק את התנגדותם. ירושלים העברית עטתה אבל. בשעה טראגית זו
חמי חרות ישראל בירושלים שהם עשו כל שביכלתם למען כיבוש העיר־העתיקה״.  מכריזים לו
: ״לוחמי חרות ישראל נשבעים: ירושלים בירת ישראל לנו ה ח ט ב ה ימת ב דעה מסתי  ההו
ין כי לוחם החרות עמרם נפל בימים האתרונים של הקרבות בעיר־ ״ בהודעה מצוי ה!  תהי

ו נפלו בשבי האויב, שלושה מהם פצועים קשה״.* נ  העתיקה. ״ארבעה מלוחמי

חמי חרות ישראל אל ״בני בירת דוד״ וגוללו את ההחמצה הגדולה  בכ״א אייר(30.5) פנו לו
יב הערבי מוכה תדהמה. אילו ות ההיסטורית בה׳ אייר(14.5). ״באותו יום היה האו  של ההזדמנ
ם - וה׳הגנה׳ בראשם - היינו משתלטים באותו יום על העיר־העתיקה  נהרו אחרינו שאר הלוחמי
, וגם האצ״ל הקשור ב׳הגנה׳ בהסכם ת וגאולה שלמה לעיר דוד. אבל ה׳הגנה׳  ומביאים פדו
י שביקשנו. לוחמי חרות  שכבל את ידיו, לא נענו לקריאותינו ולאזעקתנו, אף לא נתנו את החיפו
 ישראל נשארו בודדים במערכה... אזהרתנו, כי גורל העיר־העתיקה יהיה כגורל גוש־עציון,
ות ההיסטורית הוחמצה. הצוררים שואגים בקרב מועדינו. ושוב,  נתקיימה במלואה. ההזדמנ
ו את קדשינו לחרבה ולשמה. על כן אנחנו קוראים לכם: אזרו עוז  כאשר בימי טיטוס הרשע, שמ

2 0 ״ ! ר ב ד ת החרות המלאה. מי שינצח בירושלים - לו תהיה הארץ כולה, מים עד מ מ ח ל מ  ל

 מדוע לא נפרץ המצור? מדוע לא נככשה העיר־העתיקה?
ן הצורב והמוראלי עם נפילת ת שישווה לכשלו ן במלחמת־העצמאו  לא היה עוד כשלו
־ההצלחה של צבא ישראל להשתלט על ירושלים כולה - ובעיקר העיר־ אי  הרובע־היהודי ו
ת על נושא זה נשמעו לרוב - גם  העתיקה על קודש־הקדשים שבה. תרוצים והסברים והאשמו
 מפי לוחמים, גם מפי מפקדים, גם מפי פוליטיקאים שידם לא היתה נקיה מאחריות במעשה

ת וטשטוש. ה זו - מי ביתר העזה ומי בהתחמקו  ובמחדל. גם היסטוריונים נגעו בבעי
חדת בעניין ירושלים בי״ז סיון (24.6), עוד לפני התקפת־הנפל ו ה מי ל ש מ  בישיבת מ
 ב״עשרת הימים״, הסביר ראש־הממשלה כי ״שאלת ירושלים היא שאלה של יכולת צבאית:
 היהיה לנו כוח צבאי - א) לכבוש את העיר־העתיקה: ב) לכבוש פרוזדור רחב כל־צרכו:
ן את תכנית הפריחה  ג) למגר ׳הלגיון הערבי׳ במשולש״. באותו נאום התווה שר־הבטחו
גה הראשונה): ״לאחר שהכוח  הכלכלית לאחר שחרור ירושלים (הדברים נאמרו בימי ההפו

 * בגלל הקשר הלקוי בין לוחמי חרות ישראל בירושלים לבין חבריהם המנותקים בעיר שבין־החומות, ובינם
 לבין המרכז שבשפלה, חלו שיבושים במידע. לאחר זמן מה נמסר כי איש־לח׳׳י שנפל בעיר־העתיקה הוא
 כאילו יוסף מזרחי. ממחקר מאוחר מתברר כי הנופל אינו יוסף מזרחי, ״עמרם״, אלא גיבור הגנת הרובע־
 היהודי יצחק מזרחי ״הברניסט״, שכינויו ״יעקב״. ואילו יוסף מזרחי, ״עמרם״, נבדל־לחיים, שכן בראשית

 מלחמת העצמאות התגייס באורח אינדיבידואלי והצטרף ל״חטיבת הנגב״.
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 הצבאי היהודי ישחרר את לב ירושלים - העיר־העתיקה - ויכבוש המרחבים בין תל־אביב
ח בסיס ׳ - תתעורר שאלה: איך להבטי  וירושלים, שעדיין אינם בידינו, וימגר כוח ה׳לגיון
ות דוקא בירושלם מושל? : אם למנ מדת שאלה רצינית לפני הממשלה  כלכלי גדל ומתרחב. עו

 יש הכרח בדבר... במלחמה אנו מצווים על שתיקה לגבי הרבה דברים״...
ן״ ולשחרר את העיר־ ו  דן שיפטן חולק על רצונו העז של בן־גוריון ״למגר את כוח הלגי
ה לשחרור העיר־העתיקה?״ - שואל מ ח ל מ ע נכשל הנסיון היחידי במהלך ה  העתיקה: ״מדו
ע מיהרה ישראל להשלים עם ע לא נעשה נסיון נוסף לשחרור העיר העתיקה, ומדו  החוקר. ״מדו

. , ״שותפות־האינטרסים עם עבדאללה״  מציאות זו?״ התשובה, לדעת שיפטן
ת בתאור מ א ם הבכירים של ״עציוני״ - עם היותו נועז באי־הסתרת ה  ליצחק לוי, מהמפקדי
ת הקשות שנשאלו במשך שנים ן לא קטן של תרוצים והסברים לשאלו ות - היה מטע י  ההתרחשו
ו של ש עדות נאמנה למאמצי מ ש  רבות. ״כל הנסיונות לכבוש את החלק הערבי של העיר יכולים ל
ה הכללי״. האומנם לא ט מ מצד ה דו של בן־גוריון ו ות מצי י נ ת מדי ז ולהעדר מגבלו  מפקד המחו
ת זו. האיש תולה את טאלי  היו מגבלות מדיניות? - העובדות סוטרות על פניו של בעל סנגוריה טו
ימו  האשם בקולר של ביש־המזל הירושלמי הנודע, על פי סדר כרונולוגי: ״לצערנו הסתי
ו ב־25.4 (ט״ז ניסן) על־ידי הבריטים,  הנסיונות באי־הצלחה ואף בכישלון. משיך־ג׳רח הוצאנ
ד ב־18.5(ט׳ אייר) הוא  וב־19.5(י׳ אייר) על־ידי ׳הלגיון הערבי׳... כשלוננו לכבוש את מגדל־דו
. הנסיונות לחזור ולכבוש את שיך־ .  תוצאה של תכנון לקוי - כיבוש יעד מבוצר בהתקפת מצח.
.. נסיונות אלה נערכו  גירת בסוף מאי נכשלו משנתקלו באש מרגמות ותותחים ללא תשובה.
ח חסרה אווירת ״ מ ל פ  באווירה קשה של התמרדות ׳מוריה׳... גם ביחסיו של שאלתיאל עם ה
 הערכה ורצון לסייע. לזה יש לייתס את כשלוננו להאחז בשער־ציון ולהצלת הרובע־היהודי.

2 , . . . ם״ ־השדה בתכנון המבצעי ן היתה אי־שיתופם של מפקדי  סיבה נוספת לכשלו

גה השניה לתקפה - חזר ו תמוז(22.7), עם היכנס ההפו  במסיבת עתונאים בתל־אביב - בט״
ות לכבוש את העיר־העתיקה והצלת ת ההזדמנ צ מ ח ז ירושלים, דוד שאלתיאל, לעניין ה  ממ״
, ע ניסה לתקוף את העיר־העתיקה לאתר יומיים: ״ב־16 למאי  הרובע־היהודי והסביר מדו
ו את , כבשנ ו בפעולות לעבר שער־יפו. חדרנו למרכז־המםחרי  כאשר נתבצרנו בעיר, התחלנ
ד זה, פקד כי י תפקי ל על י ט ה , ש ן . שר־הבטחו . ד. ש גם את מגדל־דו  בית־טאנום וקיווינו לכבו

 לאתר שאמלא זאת - רק אז עלי לגשת לכיבוש עיר־דוד״...
ו  שאלתיאל גיבב דברים על נפילת הרובע: גיל התושבים ויחסם הפסיבי... לערבים הי
.. לדבריו, היה שם מזון .  עמדות מכל צד: שליטתם על הרובע־הארמני הגבוה מהרובע־היהודי
 די־הצורך, אך לא די תחמושת. ״ארבע פעמים ניסינו לפרוץ לעיר־העתיקה, אך רק פעם אחת
ו לבצע פעולה רתכה , וזה לשעות ספורות. ביום בו נכנעו מגיני העיר־העתיקה עמדנ  הצלהנו
ד יותר...״ שאלתיאל הסביר את  לפריצה, והיו סיכויים להצלחה - אך הנצורים לא יכלו לעמו
ד של ו בלחץ מתמי ות לעזרת הרובע־היהודי עמד ות בשיקול־הדעת: ״תכניותינו הצבאי י  הטעו
ע על התכנון הצבאי... לא היה די זמן לחשב כל . זה משפי המצב חמור׳ פות ש׳  קריאות דחו

ע לטובה...״ ות לדרישות הדחופות, ולחץ זה לא השפי  דבר, לשקול כל פרט - כי רצינו להענ
מה לכבוש את , במג : ״התקפת לח״י י ת לח״  חלק ניכר מדבריו הקדיש שאלתיאל להאשמו
י יהודים בתוך ירושלים?״, התרים. ״אפשר  מגדל־דוד, מה ערכה, שעה שנשקפה סכנה לחי
ט פ ש מ י ל דנ ו צריכים להעמי י - הי . אילו נגררתי אחרי לח״ . ד.  שביקשו תהילה ככובשי מגדל־דו
ב נחרצות: ״לא היה שום עיכוב , השי ״ ח א ה  על שסיבנתי את העיר כולה...״ ובתשובה לעורך ״

2 2 . ״ ם! י ל ג  פוליטי לכיבוש העיר־העתיקה, מיד עם צאת האנ
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 המתיפ להפוגה
ן זה לא עניין פשוט.  לא חלפו שבועיים מאז פלישת צבאות־ערב והתברר כי ״טיול״ בפלשתי
ת מאשר בתזיתות האחרות, כדברי שאלתיאל על ההתנגשות  דבר זה התברר בירושלים לא פחו
 הראשונה עם משורייני ״הלגיון הערבי״ בי׳ אייר (19.5): ״מפקד הקטע ידע לנצל את הפגזים
ו לרשותו... האויב נסוג מתוך הנחה שאין לערוך מסע טיול לתוך ירושלים״. גם  הספורים שעמד
ון״ בירושלים, שהביא את  ״בעלי אינטרסים״, כמו האנגלים, החלו לדאוג. הסתבכות ה״לגי
טת הפגזה על אוכלוםיה אזרהית, האיץ ב״מתווכים״ להציע ו הבריטים לנקוט בשי  מפקדי
י ״עציוני״ רשם את ההצעות, שהועברו דרך חד בירושלים. אחד ממפקד ו  הפםקת־אש, במי
ת בירושלים: ״ב־24.5 ניתנה הוראה להפסיק את  הפיקוד העליון, שנענה לכל ׳׳פיפי׳ כזה, לפחו
לות לאותו לילה... ב־26.5 שוב ניתנה  האש, בשעה 21.00... ידין הורה לבטל את כל הפעו
 הוראה להפסיק אש, בשעה 21.00. גם הפסקת־אש זו לא נתקיימה... ב־1.6 פקד ידין להפסיק
 את האש ב־2.6 בשעה 03.00. כמה שעות לאחר מכן הודיע הפיקוד העליון על חידוש האש,
ך בפעולות־איבה״. ומוסיף איש־המטה: ״הודעות אלה עוררו ציפיות־שוא יב ממשי  כיוון שהאו

ה ורצון לחסוך בהיי־אדם. פעולות בוטלו והנכונות להילחם שקעה״. מ ח ל מ  להפסקת ה
יחסה ההנהגה העליונה להצעות הללו? הדברים מוצאים את הדם ביומנו של ראש־  איך התי
ו אייר (24.5): ״מירושלים מודיעים שהיריה פסקה בתשע. אם כן - יש הפוגה. , ט״  הממשלה
ט 7] ? אחרי עיון הגעתי למסקנה שעליו לצאת. אין לסכן שלום ״ ח  מה על שלמה [שמיר, מ
 ירושלים. קפלן התנגד לכך, משה [שרת] הסכים. נתתי פקודה לצאת. אחר־כך ידיעה מבגדד -

הלט לא להפסיק אש עד שהיהודים ייכנעו. יחכו״...  שהו
וחדת של הממשלה לדון על המצב החדש שנוצר לרגל ז אייר(25.5). ״הזמנתי ישיבה מי  ט״
גה ליומיים, לפי דרישת הערבים. לפי ידיעות ת שעת־ההפו ן לדחו ת מועצת־הבטחו ט ל ח  ה
ות נעשה הדבר בעצת האנגלים, מתוך הנחה שבינתים תיפול ירושלים... המשכת הרעשת מנ  מהי
ת . אין אנו מחוייבים בכל התנאים להישמע להחלטו . בת אותנו לעיין מחדש. י  ירושלים מחי
ן שלאחר 3 או 4 ימים נשחרר ירושלים.  שמתקבלות תחת איום ערבים. קפלן שאל אם יש בטחו

ן בעניינים כאלה, אבל יש שאנס״.  אמרתי שאין בטחו
נה צבאית רצויה הפסקת־אש - במקרה שירושלים לא  י״ז אייר (26.5). ״שאלתי אם מבחי
ט ב׳מדינת ישראל המחודשת׳,״]. דעת טו ו בצי שמט : ״מלים אלה הו  תיפול? [הערת עורך היומן

גה היא רצויה״.  כולם (יגאל, שדה, רטנר, צבי, לרר) היא שהפו
״מ לוין [אגודת־ישראל] וסגנו לנדוי הביאו דאגת יהודים חרדים ״ט אייר (28.5). ״י  י
ת בירושלים סטלינגרד. הסברתי המצב כהווייתו - שהוא  שאומרים שאנו מתכוונים לעשו

 מעורר דאגה רצינית, אבל יש יסוד לקוות שנתגבר ונשחרר ירושלים״.
״ (התהליף לגדוד ״מוריה״, לאחר  בליל כ״ד אייר (1/2.6) נכשל נסיון של גדוד ״מכבי
ד נמסר לציון אלדד) לכבוש את שיך־ג׳רח. ההתקפה ההלה בשעה 01.00. בשעה קו  שהפי
 02.50 התפוצץ פגז מרגמה ״3 וארבעת אנשי הצוות נהרגו. 5 דקות אחר־כך, בשעה 02.55,
 הגיעה פקודת הפסקת־אש - ההתקפה הופסקה והגדוד חזר לבסיסו. ״יש לציין כי רק ההודעה
גה באותו לילה מנעה את החזרת שיך־ג׳רח  הלא־נכונה הראשונה מתל־אביב על התתלת ההפו

2 3 . ו  לידים יהודיות״, ציין דוד שאלתיאל ברשימותי
ות חסרות ההבחנה, ונכונות ההנהגה להפסקת־אש כמעט ז  ההשפעה המוראלית של ההפג

 בכל עת ובכל שעה, היתה קשה ביותר. גם זו מוצאת את ביטויה ביומנו של הקברניט:
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 כ״ד אייר (2.6). ״לויצא בא הלילה בג׳יפ מירושלים... הרעשות כבדות הולכות ונמשכות.
ח ולא בעיר. אילו היה כלי כבד אחד  מדכא הוסר תשובה. המרגמה הכבדה היא בידי פלמ״
 בעיר - היה זה משנה מצב־הרוח הקשה של חוסר־אונים. אנשי מאה־שערים עומדים מהצד. לא

 מתגייסים וגם סובלים יותר מיריות, ויש שם תבוסנות״.
 א׳ סיון(8.6). ״זיאמה [זלמן ארן]: על ירושלים עוברות שעות חמורות ביותר. ההרעשות
 בשלושת הימים האחרונים יש להן אופי חדש: הרבה פצועים והרוגים. במשך 18 הימים
דו תותהים ערביים על־יד שער־שכם  האהרונים היו 300 הרוגים וכ־1,000 פצועים. העמי
 ומפציעים העיר באינטנסיביות קטלנית. בקינג־ג׳ורג׳ אי־אפשר להתהלך. זה מדכא, ביהוד
 כשיודעים שאין ליהודים תותחים. לא הגיעו תותחים לירושלים. פריץ לא יודע כמה חי״ם
ד בפני הסתערות ערבית. לדברי פריץ אין בירושלים  וחי״ש יש בירושלים. הגנה זו לא תעמו
 בעלי רוח אופנסיבית. כשפרצו לעיר־העתיקה הכניסו לשם חי״ם. אין קבוצה שיש לה יכולת

ה תוקפנית״. מ ח ל מ ת אחדות, ל  תוקפנית. דרושים אנשים, מאו
 ה׳ סיון(12.6), יום ראשון להפוגה. ״דובקין הגיע הנה באווירון: איבדנו העיר־העתיקה
. . ף המפקד.  בגלל המצב ב׳הגנה׳ בירושלים. גם רמת־רחל נהרסה בגלל אי־תאום. יש להחלי
 דוד: הנעליים שנמצאו ב׳ג׳נרלי׳ נעלמו... לו עצמו יש 12,000 איש שהיה צריך להנעילם... דוד
 קובל שאין משמעת, יש שוד, מפקדים מסרבים להילחם, אין מסורת צבאית... הדור הצעיר,
מ צעירים, אינם עומדים בפני מציאות מרה וקשה. קשה להם לסבול חוסר שינה,  לרבות מ״
 הוסר מים, אינם מהזיקים מעמד. נכונים להתקיף, אבל אינם יכולים לקבל מכה. נעשים ציניים,
 הורסים אלים ומזבחות. רק בכפר־עציון עשו חובתם. בעיר־העתיקה ובנוה־יעקב - לא! ברחו
. בעניין הגנבות .  בניגוד להוראה. בעיר־העתיקה היה עוד אוכל לחמישה שבועות וגם תחמושת.
. בירושלים נהרגו מראשית - מגזימים. יש רעב, חסרים מים, האנשים מאבדים ערכם העצמי

 המלהמה 700 חיילים... פלמ״ח התרברב ולא העריך פעולת אחרים״...

ות והמשגים בהסכמה הנחפזת של ממשלת־ישראל־הזמנית לתנאי־ההפוגה של י  על הטעו
. רצינו ן ו : ״ירושלים זקוקה היתה למים ולאספקת־מז  פולקה ברנדוט, עמד עד מהרה ״המושל״
 גישה חפשית לאזור־המפורז שבהר־הצופים ולמקומות הקדושים שבעיר־העתיקה, ובכללם
 הכותל־המערבי״, מסביר ״המושל״ את ההסכמה להפוגה. כעורך־דין בעל מוניטין מציין דב
גה״, אבל - ״אחד המשגים היה שלא הזכרנו  יוסף כי ״היתה לנו זכות לכל אלה לפי תנאי ההפו
ט סיון(6.7), יומיים . דב יוסף מזכיר כי בכ״ גה״ ו להפו  תנאים אלה במפורש בשעה שהסכמנ
ן  לפני תום ההפוגה, ״טלגרפתי לשרתוק: ׳הייתי מבקש ממך להודיע במפורש לברנדוט שאי
גה עד שלא יזרמו המים לירושלים... כן קשה לעבור בשתיקה על אי־  לדבר על הארכת ההפו
ד על כך ו לא היתה מוכנה לעמו . נודע לי שממשלתנ ׳  קיום התנאי לגישה לכותל־המערבי
 כתנאי־בל־יעבור להפוגה. כתבתי ב־14.7 לבן־גוריון: ׳אני כותב אליך כאל ראש־הממשלה
ו יכולים להתנות את  ביהס לידיעה ששלה לי שרתוק לפני שבוע, שאין הממשלה סבורה שאנ
גה בחידוש הזרמת המים לירושלים. איני יכול אלא להביע את תדהמתי לגבי  המשכת ההפו

. 2 4 . ״ לו עי  עמדה זו׳. דברי לא הו

 ה״הגנה״ והאצ׳׳ל בירושלים לקראת תופ ההפוגה
נה״ ז ה״הג ות של מפקדת מחו . למרות הקמתו של צה״ל לא נשתנתה המנטלי ״ ה נ ג ה  ה״
נת המסגרת נדמה שחל שינוי יסודי. בט׳ סיון (16.6), פרסם מטה  בירושלים, אף כי מבחי
ז פקודה לארגון הכוחות מחדש. במסגרת הריארגון הוקמו שבעה גדודי חי״ר ושלוש  המהו
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ות: צפון, דרום ומערב. לכל ״חזית״ הוצמדו שני גדודים: לחזית הצפונית - י ז  ״חזיתות״ מחו
ית הדרומית - הגדודים 64 ו־65: לתזית המערבית - הגדודים 61 ו־67:  הגדודים 63 ו־66: לחז
, גדוד 62, היווה עתודה מחוזית. זאת היתה הפקודה וזאת היתה התכנית, אבל  הגדוד השביעי

יתות נדחתה, ולא יצאה אל הפועל לפני תום קרבות עשרת הימים״.  ״הקצאת החז
גה הובאו לירושלים ב״דרך בורמה״ הלא־סלולה ארבע  ימים אחדים לאחר תחילת ההפו
מ ו־״3.7. נוסף דוש הקרבות הובאו גם שני תותחים - 75 מ״  מרגמות כבדות. יומיים לפני הי
 לכך הובאו 2 מרגמות כבדות, ״6, מתוצרת התעש. כל היחידות צוידו בנשק אישי, מחלקתי
; ובכל הגדודים הוקמו פלוגות מסייעות. נדמה היה ש״עציוני״ מוכנה לכבוש את מה , גת ו פל  ו

 שנותר בידי הערבים ולהשתלט על ירושלים כולה - כולל העיר־העתיקה.
ז(17.7) נשבעו בירושלים ״ט סיון (26.6) לי׳ תמו  רושמי רשומות יודעים לציין כי בין י
 5,139 לותמי ״ארגון ההגנה״ שבועת־אמונים לצה״ל. ״במניין זה לא נכללו אנשי האצ״ל
, במסגרותיהם הנפרדות, שםרבו להישבע״. אך נמצא הםדר־תאום בין המסגרת של  ולח״י
״ש ולכותות החי״ם עמדו לרשות נה״ לבין הארגונים הלאומיים, כך שבנוסף לגדודי החי  ה״הג

ת של לה״י. ת של האצ״ל וארבע מחלקו ז - עשר מחלקו  מפקדת המחו
ני־המטה הגדילה את המרחק ביניהם לבין ז היתה עדיין קשה. ״הסתגרות קצי  האווירה במחו
״, ז ם והחיילים בשדה והגבירה את הניכור ואי־ההבנה בין הלוחמים לפיקוד המחו  המפקדי
 אומר אחד מאנשי המטה. ״לפיקוד לא היתה השפעה על המתרחש בשדה. כאשר התנהלו
טט - הלוחמים באשר הם פעלו ית איימה להתמו  הקרבות הקשים בנוטרדם וברמת־רחל והחז
״. זה היה הלקח מהתקופה י ז ה המחו ט מ ש מן ה מ  ועשו את מלאכתם בלי שיזכו לתמיכה של מ

 שקדמה להפוגה, שהגיעה עד למרד המפקדים בגדוד ״מוריה״.
ת - ״בשלילת האלוף ב בת עציוני״, אומר שבתי ט ם הכל בחטי  ״בדבר אחד היו מאוחדי
״. כאשר הגיע לירושלים קצין־מבצעים חדש  שאלתיאל, מפקד ׳עציוני׳, וברצון להחליפו
 ל״עציוני״, הלל פפרמן - עם פרישתו של שאלתיאל - נתקל בצבא ש״היה מדוכדך לגמרי,
: ואולי כך השו ן  שלא יכול לזקוף לזכותו נצחון מרשים. עצם החזקת־מעמד היה בחינת נצחו
 המפקדים. נוצרה אווירת ישיבה בעמדות־הגנה, ותו־לא. הפיקוד בירושלים לא רק שלא מישש

2 5 . . . ט היה מרוצה מזה שיכול לשבת בשקט״  את יכלתו של האויב, אלא פשו

ת נועזות בירושלים בלי מו ן־המצרים. נוכח תחושת אי־יכולת עצמית לבצע משי ה בי ג ו  הפ
ז שאלתיאל לחתימת הסכם בינו לבין מפקד , הגיע הממ״ ז ק למחו ח מ  כוחות־התקפה ש
״ בירושלים. ההסכם נחתם בראשית ההפוגה, בט׳ סיון(16.6), כנוכחות המפקח מטעם ן ו י  ה״לג
 ברנדוט על שטח־ההפקר בשכונת אבו־תור. ההסכם בין מפקדי הצבאות בירושלים, שהיה
 ראשון מסוגו, כלל סעיפים הנוגעים לביצורים, סיורים, כניסת אזרחים, עיון במסמכים

 רשמיים, הוצאת ספרי־התורה מהעיר־העתיקה, נעילת השער־החדש וכיוצא בהם.
גה, בל׳ סיון(7.7), על־ידי בריגדיר לאש וסגן־  הסכם נוסף נחתם יום אחד לפני תום ההפו
: והאו״ם מקבל על עצמו את האחריות ח מפורז ט ש  אלוף שאלתיאל. הר־הצופים נקבע כ
, הכולל את בית־החולים ״הדסה״, האוניברסיטה העברית, בית־החולים ן השטח  לבטחו
 אוגוסטה־ויקטוריה והכפר עיסוויה. על ההסכם חתמו גם יאן ניבנהאוס, וקולונל נילס ברונסון,
גה וברנדוט. אך אנשי האו״ם ניסו להפתיע את היהודים במקום אהר. יום לפני  בשם ועדת־ההפו
ד - אליהם נכנסו אתרי יציאת הבריטים - אך גה פינו את ימק״א ומלון המלך־דו  תום ההפו
וה משלט כנגד מגדל־דוד , המהו ן  השאירו את דגלי האו״ם. ואז ניתנה הוראה לתפוס את המלו

 ושער־יפו, בלי להתחשב במחאתם של נציגי ועדת הקונסולים, הבלגי והצרפתי.
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גה נהרגו בירושלים -  למרות ההפוגה לא שבת הנשק כליל. בארבעת השבועות של ההפו
 מצליפות ומהפגזות - 10 חיילים ו־8 אזרחים. בדרך אל העיר נפלו 7 חיילים. מספר הפצועים

2 6 ם.  בתקופת ההפוגה מסתכם ביותר מ־25 איש, חיילים ואזרחי

. עוד בימים האחרונים של הקרבות, לפני ההפוגה, דרשה הנהגת ״ ה נ אלטל ד ״ ח א ל ל ״ צ א  ה
ל ביקש  האצ״ל את שיתופם של אנשיה בשיירות־האםפקה ב״דרך בורמה״ לירושלים. האצ״
 להישען על תקדים של ימי בראשית־הדרך, כאשר שלושה ג׳יפים של האצ״ל ולח״י לקחו חלק
י דחה את פניית  בשיירה שהעבירה ציוד חיוני, בליל כ״ו סיון (2/3.6). אלא שהמטה־הכלל
 האצ״ל. אנשי האצ״ל לא היו מוכנים לוותר, שכן כוחם בירושלים גדל: ועל־אף ההסכם עם
, כאשר ביקשו אנשי האצ״ל ץ ר , לא סופק ליחידות האצ״ל נשק: ואף ריב קטן פ ז  מטה המחו

 לקבל הלק מנשק השלל, לאחר שהדפו את ההתקפה הערבית ברמת־רחל.
גה - ביקש האצ״ל להעביר שיירת ג׳יפים ב״דרך בורמה״.  בב׳ סיון(9.6) - עוד בטרם ההפו
ומתן  בשיירה היו 50 איש על נשקם. אלא שזו נחסמה על־ידי אנשי ״הראל״, ורק לאחר משא־
 ממושך התירו להעביר מכונית אחת בלבד. שבוע אחר־כך - בט׳ סידן(16.6) - פרצה שיירה
ם  של האצ״ל, שמנתה 60 איש, מחסום של ״יפתח״ בדרך חולדה-ואדי־סאראר. שומרי המחסו

, וגם זו הצליחה לעבור. ש בנשק. לאחר ומן הגיעה שיירת לח״י מ ת ש ה ל  נמנעו מ
 בעיית העברת אנשים ונשק הסתבכה לאחר בואה של ״אלטלנה״, שחלק ניכר מהנשק שבה
ת הוגברו בכל קטעי הדרך לירושלים, ביחוד לאחר י״ט סיון(26.6), מו  יועד לירושלים. החסי
ה ״עציוני״ על שני גדודים חמושים של האצ״ל המתרכזים ט מ ל נתקבלה ידיעה מ  כשבמטכ״
ד ׳בית־חורון׳ (שישב על  באזור רחובות, במטרה להגיע לירושלים. ״נתתי הוראה לגדו
 המשלטים ליד סריס) למנוע את מעברם״, כתב ״עציוני״. ראש אג״ם עצמו הורה לכוחות
ת כדי למנוע עליית כוח האצ״ל אל העיר״. אבל ו  שלאורך הדרך לירושלים ״לפעול בהחלטי
 אנשי האצ״ל הצליחו להסתנן לירושלים, בקבוצות קטנות. בדרך זו הגיעו לירושלים כ־300

 מלוחמי האצ״ל, כשהם נושאים עמם את נשקם. רבים מהם עשו דרכם ברגל, דרך ההרים.

״. לקראת חידוש הקרבות אורגן כוח האצ״ל מחדש. הוקמה מסגרת ד הירושלמי ו ד הג  ״
. כםמג״ד נתמנה יהושע ברנדיס־הכהן: ן  גדודית, בפיקודו של נתן גרמנט(ניקו), ובסיסו בקטמו
גות: יהודה לפידות, אליעזר סודיט וצבי קניג. הוקמה גם  הקמב״ץ - מנחם שיף: מפקדי הפלו
ד ר ביותר היה - סילוק מגדו  ״משטרה צבאית״, שלא היו לה כמובן בתי־סוהר: העונש החמו

. .  האצ״ל ומסירת הודעה על כך ללשכת־הגיוס של ה״הגנה״.
אל כץ. ו ב״אלטלנה״, הגיע לירושלים הבר המפקדה, שמו  לאחר שהאצ״ל חבש את פצעי
ו״, רשם כץ, ״שווה היה בכוחו ליחידות ה׳הגנה׳ בעיר.  ״האצ״ל בירושלים, כפי שמצאתי
ן ת ביהירות קרביות, ששוכנו בשכונת קטמו  בשרות נמצאו לערך אלף איש, מהם כשבע־מאו
מה ן על הר־ציון, מול החו  בדרום העיר״. האצ״ל ״שותף היה עם ה׳הגנה׳ בהחזקת עמדות־המג

 הדרומית, ובשכונת פאג״י מול שיך־ג׳רח בצפון העיר״.
ז (28.7) - יש ״לאצ״ל בירושלים  על־פי סקירה של ישראל גלילי, שהוגשה בכ״א תמו
, בכ־16 בניינים... נשק: ן  כ־800-700 אנשים, מהם 600-500 לוחמים המרוכזים בבסיס קטמו
ם: א״טי  רובה או תת־מקלע לכל לוחם (כ־500 רובים): מקלע לכל כיתה (כ־50 מקלעים): 2 פי
 5-3 מכונות־יריה בראונינג: כ־30 מרגמות ״2: מספר מרגמות ״3: חצי טונה חומר־נפץ: 3
 משוריינים: תחמושת - כמות לא ידועה... כושר צבאי: של מרבית האנשים נמוך מאד.

 המשמעת לקויה. מאומנים למבצעים טרוריסטיים אך לא לפעילות צבאית״...



ל תש״ח ו ל א - ר י י ת לח״י בירושלים - א ו  מחנ
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ומנו של בן־גוריון. בה׳ תמוז(12.7), בעצם ימי קרבות עשרת־  למספרים אלה אסמכתא מי
ם פעולה (בהר־ציון ובדרום) ומקבלים  הימים, דיווח ״מ׳ אברבוך: 150 מאנשי אצ״ל משתפי

 מרות הצבא. בעיר יש כ־600 750 אנשי אצ״ל. מצב־הרוח בעיר טוב״...
ת נמצאו רוב האנשים שבאו לפני פרשת ׳אלטלנה׳ ולאחריה״, מספר  ״ביחידה הצבאי
ד היו ילידי ירושלים, בעלי רקע משותף, ולעתים קרובות מוצא  שמואל כץ. ״רוב אנשי הגדו
ו יושבי העיר משך שבעה ר שבו הועמד ן החמו . המבח  משפחתי משותף, עם אנשי ה׳הגנה׳
ונת ה וכבוד הדדי, אשר ההסתה המכו ו  חודשים נטע ברוב־רובם של התושבים תחושה של אחו

2 7 . גות ה׳הגנה׳ לא יכלה לערערה״ ים במנהי  מצד כמה מהיסודות המפא״י

 לח׳׳י ירושלים - כוחות מעטים
י ירושלים התאוששו מקרב־נוטרדם העקוב־מדם, י חרות ירושלים. לח״ חמ ו ת ל ו  מחנ
פשו קשר ת הכוח הלוחם יצאה מכלל פעולה. ״גדלנו, רבים באו אלינו, אנשים שחי  כאשר מחצי
י קרב־נוטרדם. ״מחנה־אלדד נתמלא צעירים רעננים,  זה זמן רב״, אומר אלנקם, אחד ממשתתפ
ת קרביות - שלוש מהן על שם הנופלים בה׳  שהוכיחו עצמם כלוחמים נועזים... קמו 4 מחלקו
הושע ומחלקת־עופרה. המחלקה ת: מחלקת־יעקב, מחלקת־י מו  אייר, בהסתערות על החו
וחדת ולתהילה רבה - שכן רוב אנשיה באו ממאה־ בה מי  הרביעית, מחלקת ציון, זכתה לחי
, כי ראו בו ן נטורי־קרתא. אלה בחרו ללתום במסגרת לח״י  שערים, מאגודת־ישראל, ואף מבי
ו מקבלים עליהם את צו מםירות־הנפש  ארגון בעל יחס חיובי לערכי הדת והמסורת, שחברי
 וקידוש־השם. ידענו שההנהגה החרדית רואה את שרותם בלח ״י בעין לא־טובה, והיינו נכונים
ת. והם היו ראויים לכך! ת גם במסגרת המלחמתי ו  לעשות הכל כדי שיוכלו לקיים את כל המצו
ה בין הבורחים  בראשם עמד גיורא, הוא יהודה בר־גיורא-פדר, איש ברית־החשמונאים, שהי

 מבית־הסוהר המרכזי חודשים אחדים לפני כן״.
ד שאלתיאל, ״אך אינני יודע י יותר אנשים״, העי  ״בתקופה השניה [לאחר הפינוי] היו ללח״
 בדיוק כמה נשק היה להם... לפי תכנית השתתפותם בנסיון [כיבוש העיר העתיקה] - הם הודיעו
וו את הכוח הקרבי הלוחם של  כי המקסימום שהם יכולים לגייס זה שלוש מחלקות״. אלה הי
ת הקרב היה בשנים משלושת מחנות־ ן מחלקו גה הראשונה. משכ י ירושלים בשלהי ההפו  לה״
ואב התרכזו בני־הנוער, שצמאו לעתיד נשגב יותר מששרר בעיר  לח״י בירושלים. במחנה־י

פה דכדוך של הנהגה הססנית.  המופגזת גם בהפוגה, האפו
, על שמו של יוסף יגן, שנפל בדיר־יסין בכ״ט אדר־ב תש״ח, הוקם בליפתא ה־אלדד  מחנ
ה ראשון של ה זה מחנ נת ישראל. הי ן־מערב ירושלים עוד לפני ההכרזה על הקמת מדי  שבצפו
י בחורף תש״ח. בעקבות , לאחר שעלה מהמחתרת, ומובן שהוקם במקום שבו פעלו לח״  לח״י
ה הוקם ות הספר. המחנ נ י נטשו אותו הערבים ובמקומם נכנסו פליטים משכו  ההתקפות של לח״
קמו  בקבוצת בתים שבמורד ההר ובו הוכשרו הלוחמים לקראת ההתקפה על החומה. לאחר שהו

ת, ״מחלקת ציון״. ת נוספים, הפך מחנה־אלדד להיות משכנה של המחלקה־הדתי ו  מחנ
־מה לפני ההפוגה, בכ״ח אייר (6.6), במרכזה של שכונת טלביה,  מחנה־דרור, הוקם זמן
ה נקרא על שמו של קצין־  בה פעלו חבלני לח״י־ירושלים רבות בטרם צאת הבריטים. המחנ
ה  המבצעים מרדכי בן־עוזיהו, שנפל בכ״א אייר, בהכינו לוחמים לקרב. סביב הקמת המחנ
ם של ה״ מספרת כי ״לאחר פריצת מחסו נ  התרחש אינצידנט עם יחידה של ״עציוני״. גרסת ה״הג
ן לבית־ ה מרכזי, לאימו  ׳עציוני׳ תפסו אנשי לח ״י שלושה בתים בטלביה, במטרה להפכם למחנ
 תולים ולתחנת־אלחוט״. בשידור ״קול לוחמי חרות ישראל״ נשאלה השאלה: ״מה היה
חדת ו גה המי ד ייווספו אי־אלה פרטים על גבורת הפלו  בירושלים?״ והקריין סיפר: ״יתכן שעו
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 של שאלתיאל הנודע... כיצד באה לכבוש את ירושלים מידי לח״י. כיצד פורקה מנשקה. יתכן
.. ת לבית ברחובות ירושלים בהיוודע המעשה״. ד יגיעו הדים נוספים לצחוק שהתגלגל מבי  שעו
 מחנה־דרור שימש בסיס מרכזי, מקום מושב המטה. מרבית הנשק והכוחות הלוחמים נמצאו

 כאן. ביום ההתנקשות בברנדוט, י״ג אלול(17.9), עדיין ישבו בו קרוב ל־150 איש.
י ירושלים - על שמו של רחמים זילקה, שנפל ה השלישי של לח״ אב היה המחנ ו י ה־  מחנ
ה הוקם בשכונת יב הבריטי. המהנ  בי״ח ניסן בכניסה לירושלים, בקרב־זינוב נגד שריוני האו
וטשה חודשים אחדים לפני־כן, לאחר התקפה של לח״י. מחנה זה הפך להיות  שיך־באדר, שנ
ה האזרחי, שכן התרכזו בו בני הנוער הירושלמי הנפלא, שרובם לא הספיקו ליטול חלק  המחנ

2 8 . ת י במלחמת העצמאו חמת״ של לח״ בה הלו  בפעילות ״ההטי
בה הלוחמת, אך ״רק כאשר גה נעשו מאמצים להיזוק החטי י ירושלים. בהפו ״ ח ל  תגבורת ל
י הועבר נשק כבד אל לח״י בירושלים״, ו מגיעים בדרך ההרים ראשוני הג׳יפים של לח״  החל
. לפי ז׳ה שרכשו לח ״י בעיר, לכוה של ממש״  אומר ברוך נאדל. ״רק עתה ניתן להפוך את הפרסטי
י בירושלים, בשלהי ההפוגה, כמאתים איש עם ת לח״ ו ו של נאדל ישבו בשלושת מחנ  אומדנ
 מכונות־יריה, מקלעים, מרגמות קלות ורכב. ועדיין נהרו אנשים למחנות - דתיים מסולסלי־

מי המדינה, שעלו אל המבצר האחרון של לח״י. ם שבתחו  פאות ממאה־שערים וגם מן השטחי
, ( י ז (עו  מן השפלה הגיעו אף כאלה שהספיקו להצטרף לצה״ל. אחד מהם היה דב ברמן
בה 8, כסגן מפקד פלוגה א׳. ״יום טה בחטי יך זמן קצר ביותר לגדוד הפשי י - שהשתי ינג׳  הג׳
 אחד הופיע עוזי הג׳ינג׳י, עוזי שלנו! איזו התרגשות!״ - כתב אחד מלוחמי ירושלים. ״עוזי
ך ולשרת שם בשפלה בשעה שהממשלה מפקירה את ירושלים. הוא  סיפר: הוא לא יכול להמשי

 בא לירושלים כדי להילהם אתנו בקרבות שיקבעו את גורלה״.

 בהתקפה. בכ״א אייר (30.5), שבועיים לאחר
 ההסתערות החוזרת של לוחמי חדות ירושלים על
 חומות העיר־העתיקה נהרג דרור, הוא מדדכי בן־
 עוזיהו, בהכינו לוחמים לקרב - חודש אחד לפני יום־
 הולדתו העשרים. הועבר למנוחת־עולמים בבית־
 הקברות הצבאי שבהר־הרצל בירושלים. על שמו
 נקרא ״מחנה־דרור״ של לחייי, שהוקם בכ״ח אייר
 תש״ח (6.6), במרכז שכונת טלביה ושימש בסיס
 מרכד ללוחמי חרות ירושלים עד להתנקשות

 בברנדוט, בי״ג אלול תש״ח(17.9).

 יחזקאל מדי(אביגדור)
 יחזקאל, מילדי ה״זכרונות״ של ירושלים, גדל
 בשכונת זכרון־יוסף, שם נולד בכ״ב אייר תרפ״ט
 (1.6.29) לאהרן ומזל מדי. בגיל צעיר גמר את בית־
 הספר העממי ויצא לעבודה - תחילה במסגרות,
 ואחד־כך בחייטות. עם גבור פעולות הלחימה נגד
 השלטון הזר הצטרף למחתרת לוחמי חרות ישראל,
 שם נודע בכינר אביגדור. לאחר ההתפרעות הערבית
 במרכו־המסחרי, בשלהי כסלו תש״ח, הגביר את
 פעילותו להגנת ירושלים והשתתף בליווי שיירות
 לשכונות ולישובים שמסביב. נפל בכ״ו אייר(4.6.48)
 בעלותו על מוקש בדרך למלחה. הועבר למנוחה
 אחרונה בבית־הקבדות הצבאי בהר־הרצל בירושלים.

 מרדכי בן־עוויהו(דרור)
 בן תשע היה הנער מרדכי כאשר עלה לאק־
 ישראל עם הוריו שבתאי ומזל בן־עוזיהו. היה זה
 בשלהי תרצ״ה, בכ״ו באלול(24.9.35). מרדכי נולד
 בגלות יוון בי״ז םיון תרפ״ו(29.5.26). את לימודיו
 היסודיים והתיכוניים סיים בהצלחה בתל־אביב,
 בטרם יעבור לירושלים ללמוד באוניברסיטה
 העברית: אלא שמלחמת השחרור נגד השלטון
 הבריטי תפסה אותו כל־כולו. לא עבר זמן רב ותפקיד
 ריכוז הנוער בסניף הירושלמי של לח״י הוטל עליו.
 אך לא רק בשטח החינוך והארגון הצטיין דרור - זה
 כינדו של מרדכי בן־עוזיהו בלח״י - אלא אף
 בהפעלת כלי־מלחמה, בביצוע ובלחימה בפועל: גם
 בשטח זה הפליא לעשות. עם המעבר ללחימה בחזית
 הערבית - דרור נמצא בקו הראשון. בהתקפה של
 לח״י על בית־טאנוס, מושב מפקדת הכנופיות
 שמחק לעיר־העתיקה, פקד דרור על חולית חבלנים.
 בזחילה בבוץ, ותחת מטר־יריות, הגיע אל הבית. אך
 בשל הגשם השוטף לא עלה בידו להצית את חומד־
 הנפץ. לאחר שפקד על אנשיו לסגת, נשאר במקום עד
 שהצליח להפעיל את המטען. המשימה בוצעה, אך
 הבנק נהרס רק בחלקו. בהתקפה המשותפת עם
 האצ״ל על דיר־יסין תכנן דרור את המבצע יחד עם
 עמיתו מהאצ״ל יהושע גל, ואף השתתף בפועל
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ינג׳י״ סיפר ברוך נאדל: ״היו מקרים שבחורים שלנו  על דמותו האגדתית של ״עוזי הג׳
ו של אחד מהם - רב ברמן, שכינויו עוזי נ בה הצבאית בירושלים. על־חשבו  ׳ערקו׳ ועברו לחטי
ל ירה על ׳אלטלנה׳ נכח עוזי במקום וראה - נזקפת הריגתם של 80 אויבים בריטיים. כאשר צה״
ד נת ישראל והולך לירושלים. היינו חברים, עו  את האניה עולה באש. אמר שהוא עוזב את מדי
פשה מהצבא והוא רוצה לבלות בירושלים. לאחר כמה  ב׳השומר הצעיר׳. עוזי אמר שיש לו חו
י ז ל ודוב שעוזי ערק מהצבא, וכי הם דורשים להחזירו. מאיר דרש מעו  ימים קיבלנו מכתב ממז
, שוכנע עוזי, אך ביקש להשתתף  לעזוב, אך הוא לא הסכים. אחרי שנתקבל מכתב ממרכז לה״י

 בפעולה אהת בירושלים. האפשרות ניתנה לו, אך הוא לא חזר - כי נהרג בפעולה בעין־כרם״.
ה הקלט של י במחנ ת אנשי לח״  אחד מאלה היה יוסף מנקס (ינאי) שתחילה התייצב עם מאו
ה ות לקריאתה של ירושלים. ינאי הגיע למחנ  צה״ל בשפלה, אך לא יכול היה להימנע מלהענ
 לח״י בירושלים באחד הג׳יפים של לח״י שנתבקשו להצטרף לג׳יפים שפתחו את ״דרך בורמה״
 בטרם נפרצה זו למעבר כלי־רכב אחרים. לדברי ינאי זו גם היתה הפעם הראשונה שבאו
גל ב ובעל מרץ עצום. מסו  לירושלים ב״דרך בורמה״ וגם תזרו באותה דרך. ינאי היה מכונאי טו
 היה לשאת בידיו כל ג׳יפ וג׳יפ ולהעבירו מעל לסלעים. היו שם בדרך הרבה בעיות טכניות,
 שכן זה לא היה כביש, לא דרך, גם לא שביל: היה שם גיבוב של סלעי־בראשית שצריך היה

2 9 יהם. נ  לעקרם ולפנותם ולפלס דרך בי

 לח״י ב״דרךי בורמה״
. על ראשוני הפורצים את המצור על ירושלים ב״דרך־בורמה״, מספר  פריצת ״דרך־בורמה״
ז ירושלים בהעברת האספקה. ״עד לחשכה נצטרפו והגיעו ג׳יפים עד לכלל  נציג מטה מחו
ל וג׳יפ אחד של  שיירה שמנתה 17 כלי־רכב״, הבהיר לויצה. ״היו שם שני ג׳יפים של האצ״
ח לארגוני הפורשים. ב־6 ביוני מתן דיסקרטי בין הפלמ״ ו  לה״י. באותם ימים התנהל משא־
ח מסכים ״ מ ל פ ה  [כ״ח אייר] הודיע מפקד ׳הראל׳ לאברי, נציגו בירושלים: ׳הודע ללח״י ש
. הצטרפותם ןשל  עקרונית להצטרפותו. בוא עם מפקדם לקרית־ענבים. תיגש אלי ונסדר פגישה׳

 לה״י] לשיירה היתה אחד השלבים המוקדמים של אותו דו־שיח״.
יפים הראשונים שעברו ב״דרך בורמה״ סיפר י במסעות־הג׳  על מעורבותם של אנשי לה״
: ״3 בחורים מ׳הראל׳ עברו ברגל את הדרך ״ י  הרמ״א־לשעבר, ישראל גלילי, ב״משפט לח״
ו אז לערוך נסיון להעלות  לירושלים, ואחר כך בג׳יפים והגיעו לתל־אביב ובאו אלי. החלטנ
, הוא לא  לירושלים כמות מרוכזת של מזון וגם נשק. ואם כי הקיבול של הג׳יפ, בגלל מבנהו
ו לערוך נסיון, לרכז 30 ג׳יפים ולערוך שיירה לירושלים, ובתוכה גם נשק.  גדול ביותר - החלטנ
ו את הג׳יפ של ראש־  המחסור בג׳יפים היה כה גדול, עד שאני בעצמי התעסקתי בזה. הפקענ
ר היה כל־כך חמור. הפעלתי את קצין־הקשר י יש ג׳יפים, והמחסו  הממשלה. ידענו שללח״
יפים: לח״י השאיר ׳  שלנו: ואמנם קיבל מספר ג׳יפים שלהם, אם כי התאונן שלא מסרו כל הג
י מעבירים בעצמם שיירה. ח שאנשי לח״ גות הפלמ״ ת מפלו  כמה לצרכי עצמו. באו האשמו

 השתמשו בתעודות לא־נכונות כדי לעבור״.
: ״אדם שלנו, ״ י ט לח״ פ ש מ ״  על מסעות הג׳יפים ב״דרך בורמה״ סיפר גם ברוך נאדל ב
י ל ג׳יפים של לח״  ינאי, שנמצא תחת פיקודו של יצחק שדה [בחטיבה 8], ביקש רשות להובי
ות ישנות. י נ ו לנו 5 ג׳יפים שהרכבנו ממכו , אך הי  לירושלים. רוב הג׳יפים שלנו נמסרו ל׳הגנה׳
ן יצאה שיירה ובה  ואכן, קיבלנו רשות מיצחק שדה להוביל את השיירות שלנו. בלילה הראשו
ח וג׳יפ אחד של ינאי, שנסע בראש השיירה... וכך עבר ינאי ראשון  5-4 ג׳יפים של הפלמ״

 ב׳דרך בורמה׳ וסימן את התוואי שבו כדאי לעבור״.
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ו עבר ב״דרך בורמה״ באחת הנסיעות הראשונות. ״כעשרה ימים לפני התחלת  נאדל עצמ
גה הראשונה, יצאתי יתד עם ינאי. היו בשיירה תשעה ג׳יפים של הפלמ״ח ושבעה ג׳יפים  ההפו
ו בעיקר מזון וקצת נשק לאנשינו בירושלים״. אבל ״כמה לילות אחרי ו הובלנ  שלנו. אנחנ
ך נאדל. ״זה לא הצליח... ה נעשה נסיון ראשון להפסיק את השיירות שלנו״, ממשי  הלילה הז
 בסוף יוני סגרו לפנינו את ׳דרך בורמה׳ ואנשי צה״ל קיבלו הוראה לירות בנו, ובמקרה אחד

3 0 . ״ פצע : לא נהרג, נ ו  נורה נהג שלנ

...״ - אומר נאדל - ״אני ירדתי באותו  העברת אספקה. ״זה היה בדיוק ביום של ׳אלטלנה׳
 ערב לתל־אביב. תוכנן לחזור למחרת עם נשק, ציוד ומזון מהבסיס ברמת־יאיר. היות שהיופ
, צורפו אלינו אנשי אצ״ל אחדים. באנו לחולדה, עם הג׳יפים,  בידינו רשיונות מטעם ה׳הגנה׳
. אמרו לנו: אתם ו הטנקים (משוריינים) בדרך. שאלו אותנו: מי אתם? אמרנו: מלח״י  ושם עמד

 לא עוברים. אם תעברו - נפתח עליכם באש...
ך נאדל. ״לא היה טעם להתעקש. חזרנו, איזה 4-3 ק״מ, ו להם תותחים״, ממשי  ״הי
לדה ם. היינו עשרה אנשים - 8 אנשי אצ״ל ו־2 אנשי לח״י. הלכנו מהו פי י ׳  ירדנו מהג
ו לירושלים למהרת בשעה 11.00. ו בשעה 3.00-2.00 אחר־הצהרים והגענ נ  עד ירושלים. התחל
 זו לא היתה ׳עליה־לרגל׳ רגילה... את הג׳יפים החזרנו לתל־אביב, וכל אהד לקה על כתפיו נשק
״ היתה חוויה גדולה - ללכת בלילה וביום בהרי .  ככל יכלתו. נשק שהגיע ב׳אלטלנה׳

..״  ירושלים!.
ד של דה: ״בתפקי , מולא כהן, מו ט ם היו אנשי ״יפתח״. המח״ מי  האחראים על המחסו
י ספסרים (ימי המצור!) וכן לא טל עלינו לחסום את הדרך לירושלים מפנ ת הדרך הו ח ט ב  ה

ת ׳הפורשים׳ לפרוץ לשם, ברצותם לרכז כוח כנגד מדינת ישראל״. חו ו  לאפשר לכ
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מות  למרות שהפלמ״ח כבר היה על הכוונת של כן־גוריון, מילאו אנשיו את המשי
ו חה עם יצחק שדה, עכשי והדות שלהם כבימי ה״םזון״. ״בגלל ירושלים נקלעתי לשי  המי
ל מזון בה 8״ - סיפר אלדד. ״היה מעשה בבחור שהובי י בחטי  מפקדם של מאות אנשי לח״
 למחנה שלנו בירושלים וליד חולדה נעצר והוחזר: וכאשר מיאן - נורה מידי אנשי פלמ״ח.
חה נכנס יגאל אלון ואישר: ׳כן. ישנה הוראה לא לאפשר לכם  יצחק שדה פקפק, אבל תוך השי

 לנסוע ירושלימה׳... וצבא זה צבא״.
י ־ העושה זה שברעים, לילה־  ב״קול לוחמי חרות ישראל״ סופר כי ״מפקד השיירה של לח״
, יחד עם בחורי פלמ״ח אמיצים, להביא מזון לירושלים - נמעכו שתי  לילה, ׳בדרך הידועה׳

3 1 . ״ ש א , שלא העז לפתוח ב  אצבעות־ידו מאבן שיידה בו איש ה׳הגנה׳
, המקשר ק ו . ד״ר ק י בירושלים נדון בהרחבה במשפט־לח״י  נושא העברת האספקה ללח״
, זכר כי בימי המצור ביקשה נה ואף זמן־מה לאחר־מכן  בין לח״י ל״הגנה״ לפני הקמת המדי

 הנהגת לח״י לאפשר להם טרנספורט לירושלים, מיד כשתיווצר אפשרות לכך.
ט לח״י״. פ ש מ ״ ן פרם - ואף הועלה ב  הנושא נדון גם עם עוזרי בן־גוריון - לוי אשכול ושמעו
 שאל ילין־מור את שקולניק: ״בפגישתנו האחרונה בתחילת יולי אמרתי שאחרי סיפוח ירושלים
. ביקשנו רשות להעביר אספקה לירושלים. אתה  לא נישאר אף שעה אחת גוף צבאי, עצמאי
 התנגדת. לא כן?״ אשכול אישר, אך טען כי אמר שהמושל־הצבאי יחלק את האספקה, וניסה
י מעבירים נשק לירושלים. ילין־מור נאלץ לרענן את זכרונו  להכחיש כי ילין־מור מסר לו שלח״
: כן, מהבריטים בחיפה״.  של אשכול: ״אתה שאלת אם אנחנו עוד קונים נשק: ואני אמרתי
ת זאת׳... אבל לא  לבסוף נזכר אשכול: ״אמרת: ׳אולי גם נשק?׳ אמרתי: ׳אנחנו צריכים לעשו

 העליתי על דעתי שיש עוד נשק... אני זוכר כי אמרת שמסרתם את הכל...״
: גר באופן בלתי־קבוע בתל־ ן פרס מקודם פרםקי: חקלאי  בעדותו של העוזר השני ־ ״שמעו
ג את : בן 25״ - אישר הלה כי אחרי ה׳ אייר נפגש עם איש שהצי ן ו  אביב: עובד במשרד הבטח
. הוא אמר הרבה  עצמו כהבר המזכירות של לח״י. ״אגיד את האמת, נואשתי לדעת את שמו
, כאילו, הכירה בקיום נפרד  שמות: אני זוכר צבי ואורי. הוא בא עם תביעות... טען שהממשלה
 של לח״י בירושלים: וביקש אפשרות להביא לשם אספקה... התשובה היתה כי - האנשים

3 2 .״ .  ששייכים ללח״י מקבלים אספקה כמו כל יהודי ירושלים.

 לח״י ירושלים - השתלבות זמנית
, משום  אם בחודש הקרבות הראשון פעלה מחלקת־הקרב של לח״י־ירושלים באופן עצמאי
אל - הרי לקראת יה והרת־האסון של דוד שאלתי ה השגו י  שמפקדיה סרבו לאמץ את האסטרטג
י בירושלים - שהתעצמה בינתים במספר בה הצבאית של לח״ גה נאותו מפקדי החטי  תום ההפו
נה״ בירושלים התחמושת -- להשתלב בתכנון המבצעי של ה״הג ה ובכמות כלי־הנשק ו  לוהמי

נה״ בירושלים. ז ה״הג וטלו עליה על־ידי מטה מחו מות שי  ולקבל על עצמה משי
י היתה תערובת של קנאה־שנאה, הסתייגות והתנשאות -  גישתו של שאלתיאל אל לה״
י עם יציאת הבריטים, להסתער על העיר־ ת של לח״  ביחוד לאתר שהתברר כי עמדתם המעשי
ה ראוי לנקוט בו - כחה כמהלך הנכון שהי  העתיקה ולגאול את הנצורים שם מן המצור, הו
ומיים-שלושה. בעדותו  מהלך שדוד שאלתיאל עצמו החל לנקוט בו באיהור גורלי של י
ז כי ״יש פעולות שהתרתי להם... הזמנתי אותם לשתי פעולות, ״ התבטא הממ״  ב״משפט לח״י
ךכרם: שם נסוגו וילדי גדנ״ע כבשו את המקום.  שגם השתתפו בהן. הזמנתי אותם לפעולה בעי
, פעולת ׳קדם׳ קראנו לה, לכבוש את  נפל שם עוזי, המפקד שלהם. והפעולה השניה שהשתתפו

גה השניה״.  העיר־העתיקה, ערב ההפו
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ת - ניסה ות ההיסטוריים בירושלים - בעקבות הראיה האסטרטגית המוטעי נ  נוכח הכשלו
ן האריתמטי האפשרי של יחסי־הכוחות היהודיים ו ת את החשב  ד״ר אלדד, לאחר זמן, לעשו
נת הכוח לא נפל כוחנו מכוח : ״מבחי חד ל ולח״י פועלים במאו  בירושלים - אילו היו האצ״
חד: י י ה האצ״ל ולח״ ה וספר: ״כ־4,000 5,000 איש מנה מחנ  היריבים״, כתב אלדד, שמנ
ן של אלדד ״״ החשבו . הגנה׳ ; והיתר - פיקציה של ה׳ ח ״ מ ל  ובצד שכנגד - כמה אלפי אנשי פ
ית ירושלים. אך כאשר הסתכל אלדד ק לחז א ל ולח״י בכל ה  מושתת על ריכוז כוחות האצ״
י ובהנהגותיהם - הגיע למסקנה קיפודית, כפי שכתב לה״ ל ו , בשורות האצ״ ו  בנעשה מאחורי
 בסמוך: ״אני בורח אליה, וכך בורחים אליה אחד־אחד אנשי לח״י. כך, מדי פעם, בורח
ה ביחידה הדתית שלנו בצבא: כך אין דני הזקן יכול לסוב בימי  ירושלימה אפרים, הרוח החי
ד מהצמרת עוזב את הצמרת ואת ח א פש בשפלה ובורח אליה. וכך רבים, רבים. ורק אני ה  חו

י בירושלים״.״ : יש עוד לח״ י ה בלח״ ט ש עה פ  המפלגה. שמו

גה, בז׳ סיון(14.6), ועמד  העתונאי־הסופר ארתור קסטלר הגיע לירושלים בראשית ההפו
׳ קיבלו ׳ ו׳קבוצת שטרן : ״ה׳ארגון ן  על בעיית ירושלים היהודית לאחר סיבוב־הקרבות הראשו
ח ישראל: ואילו ירושלים, שלהלכה עומדים ט ש ה והצבא רק ב ל ש מ מ  עד כה את מרות ה
׳ אוטונומיה ׳קבוצת שטרן ׳ ו ץ לגבולות הללו. לפיכך תובעים ה׳ארגון  לבנאמה, היא מחו
צות הקיצוניות לא תסכמנה לעולם לוותר על ירושלים - ובעמדה זו  ליתידותיהם כאן... הקבו
ה יהא לחזור בה מהסכמתה המקורית לבינאום הבירה ל ש מ מ  רוב האוכלוםיה על צירן. על ה
ת ישראל שבועות מספר ל ש מ ל היהודים (כך עשתה מ ה בשבי ש ד ח ת את העיר ה  ולתבוע לפחו
 לאחר מכן), או שתתקיים בהם הנבואה העתיקה - כי מתוך שהיא שכחה את ירושלים, תישכח

 ימינה״.
ו ן״ בירושלים: ״בתשדורת סודית שקלטנ ו  והערבים? כותב עבדאללה אל־תל, מפקד ה״לגי
הגנה׳ בירושלים הציעה לאצ״ל הסכם לשיתוף־פעולה במבצעים  ב־6.7.48 נאמר כי מפקדת ה׳
ל הודיע כי הוא מסכים לשיתוף־פעולה על בסיס של כיבוש ירושלים כולה.  הצבאיים... האצ״
ו בראשי־תבות על ההסכם אשר אושר סופית. מפקדת ה׳הגנה׳ הציעה מ ת  שני הצדדים ח
י היתה כי קודם לשיתוף־פעולה לה במבצעים הצבאיים. תשובת לח״ ת לח ״י לשתף פעו חו  לכו
ת המרכזיות׳. מתברר מתשדורת זו כי הכנופיות הציוניות הגיעו ות הסכם בין המפקדו יב להי  חי

גה הראשונה״.  לידי הסכם בדבר כיבוש ירושלים כולה כשתסתיים ההפו
ט מן התקשורת הפנימית ידיעה בסגנון האוריינטלי רב־הדמיון: ט צ  עבדאללה אל־תל מ
: מקור מוסמך הודיע ה בה 4 למפקד גדוד 6. להלן תוכן מברק שהגיענו מהמפקד ד חטי ק פ מ מ  ״
חלט שכנופית אצ״ל תבצע התקפה באזור ירושלים, כדי לנסות חד בניו־יורק הו ו  כי בכנס מי

 לפרוץ לעיר־העתיקה ולכבשה בין ה־8 ל־10 ביולי 48. הזהרו״...
חד בניו־ ו ה של ״הכנס המי ט ל ח ה . ה . הקרבות התחדשו ז(8.7) ה נסתיימה בא׳ תמו ג  ההפו

" . ן ל ה . לא בדיוק. נראה ל .  יורק״ לא התבצעה.



י ע י ב ק ר ר  פ

 מול חומות ירושלים

 א. העולים בהר

 1 : ״עציוני״ מתכנן את ״שחרור ירושלים״

 הכיוון: מערב...
גה נבעה מסדרי־העדיפות שנקבעו בצמרת: א) בת ״עציוני״ עם תום ההפו  הפעילות של חטי
, ן ית הצפו ית הדרום, נגד הצבא המצרי. ג) חז ף לירושלים. ב) חז  הרחבת הרצף בין שפלת־החו
י בגליל המרכזי. ׳ ל־ההצלה״ של קאוקג  נגד ״ראש־הגשר״ הסורי במשמר־הירדן ונגד ״חי
ז היה ונשאר ו י ירושלים, ״תפקידם העיקרי של כוחות המח  ״במסגרת זו״, סבור אחד ממפקד
־התקפה מקומיים, בכוונה לנגוס חלקים חלט ליזום כמה מבצעי ל העיר. עם זאת הו ן ע  להג
זה  נוספים המצויים בידי הערבים, ולכבוש את העיר־העתיקה״ - אף שלא היתה עוד אחי

גה. ד לפני ההפו ד עו  יהודית בירושלים־שבין־החומות, שכן הרובע־היהודי נפל־שדו
גן-שארפה״, אומר לויצה. גבל בגזרת בית־ו יות בחר שאלתיאל במבצע מו  ״מכל האפשרו
ונות הערביות ביחס לעין־כרם. שאלתיאל אמר  ״אפשר שהושפע בשיקוליו מן הידיעות על הכו
 לי כי בחר במרחב הדרומי־מערבי בכוונה להרחיב את פרוזדור היציאה מירושלים״. יצחק לוי,
: ״אמרתי לו כי יש טעם במבצע כזה רק אם יסתיים בכיבוש ז  לדבריו, לא הסכים עם הממ״

ל יופעל כוח גם באזור רמת־רחל״.  בית־ג׳לה ובית־לחם. ושבמקבי
גה נקרא אל שאלתיאל ונשאל על היעדים ״ד ״מוריה״, סיפר כי בשלהי ההפו  צבי סיני, סמג
ת ת על דרך רמאללה, התחברו ת הקרבות... סיני הציע: השתלטו  שיש לטפל בהם עם התחדשו
ה זאת שאלתיאל, שכן ״מבצע כזה דורש ח ד ש  עם האוניברסיטה וכיבוש העיר־העתיקה. מ
ון טת ״הלגי  הכנות מרובות״, הציע סיני לתקוף ולכבוש יעדים בדרום ירושלים שאינם בשלי

 הערבי״: מיס־קרי, בתיר ובית־ג׳לה. אך ״שאלתיאל הסתפק בפעולה מוגבלת״.
ו הראשוניים: ״ביום 9.7 (ב׳ תמוז) בשעה 12.00 נסתיימה  שאלתיאל התייתם למהלכי
ל ו ן רציני של תומר־נפץ בגוש בתים ממ גה הראשונה - ודקה לאתר־מכן התפוצץ מטע  ההפו
ד את י ל מ ו ט י ו את גל הקרבות השני, על מנת ל  לשער־יפו... לקול רעם ההתפוצצות פתחנ
ת הקרבות. י התחדשו ב מפנ שו ז בחלק מהי ה א ד ש ח פ ה בידינו ולהסיר על־ידי כך את ה מ מ  ה
ח אש לכל הכיוונים״. לדברי שאלתיאל לא היו לו ו הערבים להטי ת הדקה החל  כעבור מחצי
ז ו לרשות המחו  כוחות לביצוע פעולות יזומות, שכן ״הכוחות שלא היו מרותקים, ואשר עמד
 לפעולות תוקפניות, היו שני גדודי רגלים [מתוך שבעה גדודים י], אשר כללו גדוד חי״ם,
ם מן המורכב מאלמנטי ״ש לא מאו גדוד חי ל במסגרת יחידת שדה, ו ת או יותר לפעו  שידעו פחו

ן ההררי לירושלים״...  צעירים, שישב במשלטי המסדרו
אל כץ, הסבר שונה במקצת להעדפתו של שאלתיאל ש בירושלים, שמו ד ח  למפקד האצ״ל ה
 את הגזרה המערבית: ״הדעה הכללית בירושלים היתה שעל שאלתיאל רובצת אשמת נפילתה
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״, דעה־כללית זו נבעה מכך ששאלתיאל ״לא הבין את המצב דש מאי  של העיר־העתיקה בחו
ת אלו גרמו לו ם: לא תכנן מאומה. אמרו שהאשמו ת: לא התחשב בדעת המפקדי מו  בתוך החו
ת מאמץ עליון לגאול את כבודו״. על כן, אומר כץ, ״לא בלי פאתוס  צער רב, והוא עתיד לעשו
 הצהיר שאלתיאל כי מנוי־וגמור אתו לכבוש בחזרה את העיר־העתיקה. הפעם לא תהיה נסיגה!
 ומשעה שתושג דריסת־רגל בתוך העיר־העתיקה, יתקדמו כוחותינו וישלימו את הכיבוש - גם
) סיפר כי שאלתיאל הודיע שכיבוש ן (רענ . מרדכי קופמן . גה חדשה״.  אם בינתים יוכרז על הפו
 העיר־העתיקה יוכל להתבצע ״רק אחרי מבצעים הכרחיים במערב ירושלים, כדי להרחיב את
ט לכבוש את טה על העיר־העתיקה. לכן החלי ב יותר מהשלי  הפרוזדור אל החוף... זה חשו
ה ועין־כרם והמוצבים בחרבת־חממה ובית־מזמיל״. ״ההתקפה על העיר־העתיקה תתחיל ח ל  מ
אל כץ, ״עיקר כוח ה׳הגנה׳ לא עתיד להיות  ביום שלישי, 13 ביולי (ו׳ תמוז)״. לדברי שמו
ת הכוח התוקף״. ות אלא מהצי  מועסק עד להתקפה על העיר־העתיקה. אפילו אז לא יוכל להו

1 . . ה כדי לראות את חוסר האיזון בתכנית חלוקת הכוחות״. ח מ ו ות מ  והוסיף: ״לא צריך להי

ל ״מבצע דני״ במרחב לוד, דילל ״הלגיון הערבי״ את כוחו ח מה ערבית מוגבלת. כאשר ה ז  י
ן הועבר מגבעת־הראדאר לבית־נבאללה, ובמקומו הובא הגדוד  בירושלים. הגדוד הראשו
ך לא נקט ו י ג ל ״ ה , שהוצא מגזרת שיך־ג׳רח ובית־הספר־לשוטרים. זו הסיבה ש  ההמישי
זומות באזור ירושלים בימים הראשונים שלאהר ההפוגה. פרטים אלה לא היו  בפעולות י
ן בה׳ תמוז ״ח של משה אברבוך לשר־הבטחו , כפי שמתברר מן הדו ז ה המתו ט מ  ברורים עדיין ל
 (12.7). ״לדבריו נמצא ה׳לגיון׳ בעיר־העתיקה, בשיך־ג׳רח, בנבי־סמואל, בגבעה־הצרפתית -

גה״. ת מאשר לפני ההפו ת האלה - קצת פחו מו  מפגיזים מכל המקו
ז בדרום - את תלפיות ורמת־רחל״, אך לא עברו ו המצרים להפגי  ״בליל שבת החל

 להתקפה, שכן לרשותם עמדו כוחות קלים בלבד. המאמץ המצרי התרכז באזור השפלה.
ת בירושלים בנסיון ליצירת גה השניה נקט ״הלגיון הערבי״ יזמה מלחמתי  רק לקראת ההפו
 עובדות בעיר. בט׳ תמוז(16.7) לפנות־ערב החלה הארטילריה להפגיז באש כבדה את השכונות
גה הראשונה, לא הפעיל ן־מזרח העיר. לאור לקחי הקרבות שלפני ההפו ות בצפו  היהודי
״ כלי־רכב משוריינים, אלא חי״ר - שתקף מספר יעדים: שכונת מוסררה, משטרת ן ו י  ה״לג

 מאה־שערים. קרבות התלקחו גם סביב בתי מנדלבוים.
מה בימים הראשונים לפרוץ ן״ בירושלים: ״הלחי ו  סיפר עבדאללה אל־תל, מפקד ה״לגי
ו בחילופי אש־מקלעים ומרגמות... הקרבות הללו היו אך הקדמה ש הצטמצמ ד ח  הקרבות מ
הגשמת חלומם ההיסטורי - להשתלט על ו לבצע: כיבוש העיר־העתיקה ו  למה שהיהודים חשב

2 ד בית־המקדש״ - כלומר: אי נקיטת יזמה ערבית בירושלים. מ ו ע  המקום שעלי

 לדדי מתפתה ל״תכנית המערבית״
ח במספר ״מבצעים הכרחיים״ במערב ירושלים, כדי להרהיב את  על אף תכניתו לפתו
.. ולפתוח בהתקפה על העיר־העתיקה בו׳ תמוז(13.7) - לא  הפרוזדור מירושלים אל החוף.
 ניצל שאלתיאל את היום הראשון, א׳ תמוז(8.7), להתקפת־פתע על היעדים במערב ירושלים:
ת - ירי והפגזה במערב העיר מהר־השארפה ומשכונת בית־  אלא בזבז את היום בפעולה סטטי
ת בספר המזרחי הגיבו על הירי המפוזר של הערבים רק לאחר ו  וגן, וגם מהר־ציון. מהעמד

ן לא הזיז אף צד את כותותיו. מה. אך ביום הראשו  שהותקפו מעל החו
ק א ן מן ה יל הבריטי האחרו גה הראשונה - ימים אחדים לאחר יציאת החי  לקראת תום ההפו
. ז ה המהו ט מ מות מ י בירושלים לקבל על עצמה משי חמת״ של לה״ בה הלו - הסכימה ״החטי
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 לא נערך שום הסכם־שבכתב - אולי בשל הנסיון מגילוי מכתב שאלתיאל אל זטלר לפני כיבוש
ד שאלתיאל: מ ׳י כבר בהתקפות הראשונות, ע ל ולח׳  דיר־יסין... על הגורמים לשיתוף האצ״
ו ו  ״לאצ״ל וללח״י הוקצתה הגזרה הדרומית (מלחה ובית־מזמיל). למרות כשלונותיהם הם הי
ו  עדיין כוח. הייתי חייב לשמור על ההסכם עם הפורשים [איזה הסכם היה עם לח״י?]. לו הי
ן ו : אולם ניתנה לי הוראה מהפיקוד־העלי ז כו יסמ למחנה־רי  בידי כוחות מספיקים הייתי מכנ
ת ד נימוק יש לו לשאלתיאל: ״האצ״ל לא ביצע שום פעולה עצמאי .. ועו  לשתפם בפעולה״.

ח לו לבצע פעולות עצמאיות״. י טב להעסיקו במסגרת שלנו, מלהנ  מאז דיר־יסין... מו
ן י - כדי להפעילם בלילה הראשו  האומנם לא היו לשאלתיאל כותות מלבד האצ״ל ולח״
, שנשלחה ראשונה לקרבות מערב בה הלותמת״ של לח״י ן ל״חטי  שלאתר ההפוגה, והוא המתי
נה ולא חשדה בשאלתיאל, שמהלך זה  ירושלים? מוזר מאד שמפקדת לח״י־ירושלים לא הבחי
ח את י לפתו . מכל מקום, לא קשה היה לשכנע את מפקדי לח״ ״ ,  דומה למעשה ב״אוריה החת
 המלחמה המתחדשת במערב ירושלים - למרות רצונם העז לעלות על העיר־העתיקה - שכן

עד דיר־יסין. י של לח״י־ירושלים מאז רוממה וליפתא ו  מערב העיר היה בקו האסטרטג
נה״ פנתה אלינו בהצעה לטהר את גה הגיעה לקיצה. מפקדת ה״הג  אומר אלנקם: ״ההפו
ו היינו צריכים לתקוף  השטחים בדרום־מערב ירושלים ולסלק את הכפרים הערביים. אנחנ

. ת הערבים בחרבת־אל־חממה״  משלטים שחלשו על הכפר עין־כרם. ה׳הגנה׳ תתקוף את עמדו
חות ל בגזרה. הכו ז לפעו  אך רק בלילה השני, ליל ג׳ תמוז(9/10.7), החלה מפקדת המחו
ד 66. סיפר צבי סיני, דו י ו״פלוגת יהונתן״ מג  לפעולה כללו את ארבע מחלקות־הקרב של לח״
: ״שלב א׳ כלל כיבוש שני יעדים - חרבת־חממה ובית־מזמיל ז ה המחו ט  קצין־הקישור מטעם מ
ח לה: התקפת־לילה בשני כוחות ובסיוע ארטילרי ומרגמות ״3. הכו  (צריף הפח). תכנית הפעו
ל יסתער עד לבית־מזמי ו ח המי ועד לחרבת־חממה יסתער מהשארפה ־ לאורך הרכס. הכו  המי
מ בבית־הכרם, ״ צבת על־יד רוממה, תותח 75 מ  ממערב בית־וגן. הסיוע - גונדה 120 מ״מ, המו

3 . ה המבצע - בהר־השארפה״ ט  ומרגמות 81 מ״מ. מ

לה נקבעה לליל שבת, ג׳ תמוז(9/10.7), באותו . הפעו ״ תוקף את חרבת־חממה נתן הו  ״י
ט ערבי בחרבת־אל־חממה (כיום: הר־הרצל). ל ש  לילה יצאו אנשי פלוגת ״יהונתן״ לתקוף מ
 הפלוגה התקדמה אל הגבעה המרכזית של הרכס, אך כבר בראשית ההתקפה נתגלתה לאויב
גה  ונפתהה עליה אש. מן היריות הראשונות נהרג מפקד הפלוגה, והפיקוד עבר לסגנו. הפלו
יב נשברה חיש־מהר״, אומר  המשיכה בהסתערות גם לאחר שמפקדה נהרג. ״התנגדות האו
ה כבדה, ז ת הפג  סיני, ״והיעד נכבש״. עם אור הבוקר ניסו הערבים לכבוש את המשלט, בחסו
 אך ללא הצלחה. אחרי־הצהרים החלה הסתערות נוספת. לאחר קרב קצר נהדפה גם הסתערות
ר הנוסף היה 3 הרוגים ו־5 פצועים. סיני: ״הקרב על השארפה הוכיח כי חל שיפור  זו. המחי

״ . ״ ז  ניכר ברמת־הלחימה של כוחות המחו
ם הגנו על  חביב שמעוני, שהשתתף בהתקפת ״יהונתן״ על תרבת־תממה: ״ארבעה משלטי
ם חרבת־אל־חממה ובית־ י צידיו היו המשלטי ט הרם ביותר היה מיס־קרי; משנ ל ש מ  עין־כרם. ה
בות רבה להגנת עין־כרם, שכן הגישה אליו מצד  מזמיל. לחרבת־אל־חממה לא היתה תשי
. לא ייש במרבית הזמן ט זה מאו ל ש  הכפר הצריכה טיפוס קשה במעלה תלול: על־כן לא היה מ
נית - אם כי היה מבוצר  כן משלט בית־מזמיל, שזכה לכינוי ׳צריף־הפח׳ בשל צורתו החיצו
ט מים־קרי, והגישה אליו מצד ל ש ט בית־מזמיל נמצא במישור אחד עם מ ל ש  היטב. מ
ם בסביבתו היתה נוחה למדי. הוא חלש על המעבר מעין־כרם לכפרים האחרים,  המשלטי

 וכיבושו היה מונע הושטת עזרה לעין־כרם. משום כך שקדו על הגנתו.
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ט בית־מזמיל: ואילו ההתקפה על ל ש מה העיקרית בהתקפת ליל שבת היתה על מ  ״המשי
.  חרבת־אל־חממה היתה התקפת־הסחה, למנוע ריכוז הכוחות הערביים ב׳צריף־הפח׳

, היתה ההרגשה בין אלה מה של כיבוש ׳צריף־הפה׳ י לקבל את המשי מו לח״  ״משהסכי
ן  שהשתתפו בפעולה (בתוכם גם אני) מרוממת. עצם הידיעה על השתתפות לח״י הכניסה בטחו
לה מוכרחה להצליה. גם המתנגדים ללח״י ראו את לוהמיהם כמי שצורפו  באנשינו שהפעו

חו בעליל שיש בכוחם לבצע מעשים נועזים. כי  בכור הקרבות ושהו
לה החלה אחרי חצות. משלט חרבת־אל־חממה נכבש כמעט ללא התנגדות. רק  ״הפעו
 בשלב הסופי נורו מספר יריות מרובי־ציד. הערבים הבודדים שעל המשלט נמלטו לעין־כרם.

4 . ט שוב, נכשל בשל נחיתותם הטופוגרפית״ ל ש מ  נסיון מאוחר שלהם, לתפוס את ה

ל היתה בעייתית יותר. מידע על המשלט והכוחות ״ בבית־מזמי ח פ ה ־ ף י ר צ ה על ״ פ ק ת ה  ה
ז ״לא חל שיפור רב״, כדברי קצין הש״י. ״לא ידענו ו ן של המח עי ה עוד שבמודי  שבו לא היה, מ
י כי נסללת דרך חדשה יב ועל תכניותיו. ב־17.6 הודיע הש״  הרבה על המתרחש בקרב האו

לה לעין־כרם, בכוונה להפוך את עין־כרם לבסיס־התקפה על הכביש הראשי״.  מבית־ג׳
, דב ברמן (עוזי), לבדוק את המטרה מקרוב סמוך לתחילת  וכך נאלץ מפקד כוח לח״י
ט עוזי לערוך את הסיור לפני תחילת וון שלא נערכו סיורים מוקדמים, החלי  ההתקפה. ומכי
: ״התרכזנו בשכונת בית־וגן. פנינו היו מיועדות לבקתה ן(אלנקם) כי  ההסתערות. מספר עזרא י
 ומספר בתים בבית־מזמיל. היה זה ליל־שבת, ג׳ תמוז(10.7), החושך כבד. טיפסנו על טרסות
 זקופות. רגלינו נתקלו באבנים חדות. הדרך נמשכה ונמשכה. עוזי, מפקדנו, הורה לנו לעצור.

ן לשובו״.  הוא רצה לסייר בסביבה, וביקש שנמתי
ח התנקם בלוחמים הנועזים. עוזי, המפקד ט ש : ״חוסר אינפורמציה על ה י נ  חביב שמעו
ן של ההתקפה, התקדם בראש אנשיו. הוא הגיע כמעט עד ליעד, אך עלה על אחד ו ח המכו המו  ו
 המוקשים שלא ידעו על קיומם. העלמותו של המפקד בשעה הקריטית לא איפשרה למי מבין
ה כי יש עוד מוקשים שלא ידוע היה עליהם, ב ש ח מ ה ה לקבל פיקוד. מה עוד ש ־המשנ  מפקדי
 קטעה את ההסתערות לפני שהתחילה. במצב זה נשארו האנשים במקומם, תוך שהם ממטירים

 אש לעבר האויב. אט־אט אזלה התחמושת, ומספר הנפגעים הלך ורב״.
 האש הערבית מ״צריף־הפת״ היתה רצחנית, שכן לא היתה הפגזת־ריכוך. מספר אלנקם:
ל בפעולה בלעדיו וללא הפגזה  ״עוזי לא חזר. עבר זמן רב. לא היתה ברירה אלא להתחי
ו אש על הבקתה, שנראתה כצריף־  מקדימה. בינתים עלה השתר. התגלינו לעיני האויב. המטרנ
ו עליו כאילו ב מבוצר מבפנים. האש הרבה שהמטרנ  פח עלוב. עד־מהרה התברר שהצריך העלו

ן שבצריף ישב אויב וירה, ופגע״.  נחסמה. ומאחורי הבטו
ט להגן עליו : ״ריכוז האש מ׳צריף־הפח׳ היה חזק והקרב קשה. האויב החלי י נ  חביב שמעו
, אך הלוחמים רותקו לקרקע. אל הערבים ת איטית של אנשי לח״י  בעקשנות. היתה התקדמו
י לא ניתן היה להביא תחמושת, מחמת האש הכבדה. שת ואנשים: אך אל אנשי לח״  זרמו תחמו

 במצב זה ניתנה הפקודה לתסוך בתחמושת, בכדורים וברימונים״.
ו נפצעו. האור גבר. עתה יכלו לראות אותנו ולפגוע בנו. נצטווינו  אלנקם: ״אחדים מאתנ
ח הגלוי. לוחמים נשאו פצועים, בזהילה, לבסיס בבית־וגן. ראיתי את אבירם, ט ש  לצאת מן ה
 פצוע ברגלו. נסיתי להרימו - אך כוחי לא עמד לי. צרורות נורו לעברנו. הקפצתי אותו אל
ו פגע בצווארי (אחר־כך התברר שננקב חור בצווארון).  מעבר לגדר, לטרסה. חשתי שמשה
 מהבסיס בבית־וגן חזרתי במהירות אל קו־האש עם אלונקה. נותרו שם הרבה פצועים. את

נו על האלונקה״.  אלידע, פצוע קשה בבטנו, העלי
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 ״במצב זה, עם אור היום, לא נותרה ללוחמים ברירה אלא לסגת״, אומר שמעוני, המוסיף
ל היום להאיר, התגבר חששם של הערבים ח ה ש ש באותו זמן הושגה המטרה. שכן, מ מ  ״כי מ
י לא ידעו באותו בוקר נוגה. הערבים טו לסגת - דבר שאנשי לח״  מפני התקפה מחודשת והחלי
 נסוגו לעבר מיס־קרי. אילו היתה לצבי סיני רזרבה, כי־אז ניתן היה להשתלט באותו בוקר על

. יב לחזור למשלט״  משלט בית־מזמיל. גם למחרת לא ניסה האו

 על ההזרה לבסיס מספר אלנקם: ״מן המכוניות שהסיעו אותנו חזרה ראינו את חברינו מן
 המחלקה הדתית צועדים נוגים ברגל. לשוב לבסיס אין זו מצווה, ואסור לחלל את השבת... היה
ם לא נכבשו. הכאב היה ־מלחמה - והמשלטי  מצב־רוח קודר. נפלו ונפצעו לוחמים, אבדו כלי
חה לנו ו במחנה כי מפקדת ה׳הגנה׳ הבטי עות פשט ה היתה המרירות. שמו  רב, אבל גדולה ממנ

.  היפוי של מרגמות, אך לא עמדה בהבטחה״
מן י לא היה מאו ״? - ״כוח לח״ ז ה המחו ט ח צבי סיני, ״קצין־הקישור מטעם מ ת  מה מ
בשטח פתוח. הדבר ניכר כבר בצורת התנועה אל היעד״, קובע  לפעולה במסגרת פלוגתית ו
ד צעדה אחריו במרחק 100 גה הלך בראש יתידתו, כגשש. מהלקת־החו  האהראי. ״מפקד הפלו
ת האחרות. התנועה התבצעה וח של 100 מטרים נוספים, שתי המחלקו  מטרים. ואחריה, בטו
.. המפקדים גה למתלקותיו.  בלילה, בשטח הררי. תוך זמן קצר אבד הקשר בין מפקד־הפלו
טה על יהידותיהם: אלה התרוצצו בשטח ללא תכלית. האויב פתח באש״. סיני,  איבדו את השלי
ז מ להפגי  שהיה המפקד־למעשה על שתי ההתקפות, טוען שהוא נתן הוראה ״לגונדת 120 מ״

 הברוטליות של השליט ועבר לירושלים, להילחם
 למען תהיה חלק לא־נפרד ממדינת ישראל. נפל־בקרב
 בג׳ תמת תש״ח (10.7.48), בהתקפה על משלט
 ״צריף הפח״ בבית־מזמיל (קרית־יובל). הועבר
 למנוחת־עולמים בבית־הקברות הצבאי בהר־הרצל

 בירושלים, הסמוך למקום נפילתו.

 אברהם לוי(ארנון)
 נולד בירושלים בחי סיון תרפ״ט(16.6.29) ליצהק
 ושרה לוי. כבן מסור להורים עמלי כפיים נרתם לסייע
 למשפחה והחל לעבוד בשרברבות מיד לאחר שסיים
 את חוק לימודיו. היה נער בעל שמחת־חיים ואהבת
 העבודה, עליז והביב על כל יודעיו. גבה־קומה, בהיר־
 עינים, מאיר־פנים וגלוי נפש. למתרת ההכרעה בלייק־
 סאקסס וההתקפה הערבית על המרכז־המסחרי התגייס
 להגנת ירושלים במסגרת חטיבת ״עציוני״ ונשלח
 לנוה־יעקב, שם השלים את אמוניו הצבאיים ושרת
 בהבטחת התחבורה בץ ישובי צפון ירושלים לבירה.
 בהמשך, כשחזר לירושלים, הצטרף לפלמ״ה ולקח־
 חלק בלחימה בגזרת קרית־ענבים - בקרבות נבי־
 סמואל והראדאר. היה בעל עח ויזמה ולא מצא סיפוק
 בהגבלות שהוטלו על יחידתו מטעם ההנהגה. האכזבה
 הביאה אותו לחטיבה הלוחמת של לוחמי חרות ישראל
 בירושלים, ובמסגרת זו יצא לקרב האחרון - בהתקפה
 על משלט ״צריף־הפח״ בבית־מזמיל, בג׳ תמח תש״ח
 (10.7.48). גופחו נמצאה p לאחר שלושה ימים.
 הועבר למנוחת־עולמים בבית־הקברות הצבאי בהר־

 הרצל בירושלים.

 דב בדמן(עתי)
 מטובי הלוחמים הנועזים שצמחו בלח״י היה עוד
 הג׳ינג׳י, כפי שנודע ונתפרסם בעלילותיו הלוחמניות.
 דב, זה השם שקראו ההורים יעקב ורחל ברמן לילד
 האדמוני שנולד להם ביום י״ג אדר־א תרפ״ז
 (15.2.27) בתל־אביכ. לאחר שסיים את לימודיו
 בבית־הספר העממי עבר הנער הכשרוני לעבוד אצל
 אביו כמסגר־שרברב. ככן לאיש עמל ועבודה התחנך
 הנער בקן המרכזי של תנועת השומר־הצעיר בתל־
 אביב. אך הפסיביות המהפכנית של תנועה זו בימי
p הביאו א  השואה באירופה והספר־הלבן הבריטי ב
 אותו אל שורות לוחמי חרות ישראל, לאחר שהושפע
 מהספרות המחתרתית שמדריכי תנועתו ניסו למנוע
 את הפצתה עד כדי התנגשות דמים. הוא לא היה
 היחידי מקן השומר־הצעיר בת״א שהצטרף ללח״י
 בשנת תש״ד (1944), אך היה הקיצוני בנאמנותו
 לתורת החרות. תוך זמן קצר התבלט בחטיבה
 הלוהמת והשתתף בפעולות רבות, ובכללן ההתקפה
 על בתי־המלאכה של הרכבת בחיפה. זמן־מה אחר־
 כך נעצר ונכלא בלטרץ, אך הצליח לפרוץ ולחזור
 לפעולתו כמתתרת. לעחי־הנ׳ינג׳י יצאו מוניטין
 כבחור אמיץ ונועז, אך שקול ורציני. בין פעולותיו
 האחרונות נגד השלטון הזר היה פיצוץ הרכבת
 הצבאית ליד רחובות, כתגמול על הפיגוע הקטלני
 ברחוב בן־יהודה בירושלים. עם הצטרפות לח״י
 לצה״ל היה עוזי לאחד מעמודי־התווך של גדוד
 הפשיטה בחטיבה 8, כסגנו של דב ״הבלונדיני״.
 לאתר הטבעת ״אלטלנה״ לא יכול היה לשאת את
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כחש על ידי הלוחמים, וגם אינו מסתבר באנדרלמוסיה שהשתררה  את היעד״ - דבר שמו
, אולם יש לו טרוניה כי ״יחידת לח״י לא  במקום. סיני מאשר כי ״האויב אמנם ברח מן המוצב״
כחשת על־ידי ו״ - עובדה המו יב ותפס את עמדותי . הוא מוסיף כי ״בבוקר שב האו  התקדמה״

ען כי המקום נשאר נטוש. גת ״יהונתן״, הטו  איש פלו
חלט לעשות  רק 48 שעות לאחר ההתקפה על בית־מזמיל, אור ליום ה׳ תמוז(11/12.7), הו
ט ״צריף־הפח״, שהיה נטוש מאז בוקר יום השבת. ״המשימה ל ש  נסיון נוסף לכבוש את מ
, לאהר נו התקדמו באיגוף שמאלי ד 64״, נאמר בדו״ה. ״כוהותי דו ת מג טלה על שתי מחלקו  הו
יב במלחה ואל־מורבעת. כן הופגזה עין־כרם  הפגזה כבדה במרגמות ובדווידקות וריתוק האו
 על־ידי תותחינו. מחלקה א׳ הסתערה ולכדה את העמדות ללא אבדות. המחלקה השניה תעתה
ד בהפגזה הכבדה, אך נסוג מיד עם התקרבות הכוח שלנו... על־כן מ ע יב החזיק מ  בדרך... האו
כו תותחינו להעסיק באש את עין־כרם,  לא נגרמו לנו אבדות. לאהר כיבוש צריף־הפח המשי

יב להתקפת־נגד״.  כדי למנוע התארגנות האו

 כאישיות אחראיח, הרי הבחור הצעיר - יצחק כפי
 שהוא נקרא במחתרת - נבחר כאחראי למחסן־הנשק.
 בחיפוש שגרתי שערכו הבריטים בשכונת מגוריו, עם
 התגברות מלחמת החרות נגד שלטונם, נעצר מאיר
 ל״הקירה״, כמו אחרים מבני השכונה, ונשלה לבלות
 שבעה חודשים במחנות־המעצר לטרון ועתלית.
 מששוחרר, המשיך בפעילותו המחתרתית. עם
 התגברות המלחמה בחזית הערבית - הוא בהטיבה
 הלוחמת, משתתף בפעילות קרבית. מהתקפות־גמול
 עבר עם ההטיבה למעשי כיבוש בשכונות הערביות
 המערביות. לאהר ההפוגה הראשונה יצא עם כוה
 לח״י למבצע הכיבוש של משלט ״צריף־הפח״ בבית־
 מזמיל, הצופה לעבר מלחה ועין־כרם. בקרב זה נפצע
 קשה ולאחר יומיים, בה׳ תמוז תש״ח (12.7.48),
 התדר את נשמתו לבוראו. בן 21 היה במותו. הועבר
 למנוחת־עולמים בבית־הקברות הצבאי בהר־הרצל

 בירושלים.

 יעקב עדב־כהן(אמנון)
 אהבת־ישראל גדולה שררה בשכונה הירושלמית
 זכרון־יוסף, שכונת עמלים שומרי המסורת היהודית,
 שם נולד בשנת תרצ״ב (1932) לדוד ורוזה ערב־כהן
 הבן יעקב. רבים היו העוסקים באבן בלח״י ירושלים,
 שהתמחו בטיפול בחומר־נפץ, ביניהם היה הצעיר
 יעקב הוא ארנון בכינויו המחתרתי. שנים אחדות היה
 חוצב ומסתת באבנים הירושלמיות הרכות והקשות,
 עד שנקרא להתגייסות מלאה עם פרוץ מלחמת
 העצמאות בהבטיה הקשים בעיר הנצורה. הקרב
 האהרון בו השתתף היה לאחר ההפוגה הראשונה,
 בהתקפה על משלט ״צריף־הפח״ בבית־מזמיל בג׳
 תמת תש״ח (10.7.48). המישה לוחמי הטיבת לה״י
 נפלו בקרב זה, ביניהם אמנון הוא יעקב, והוא אך בן
 שש־עשרה שנה בנפלו. הועבר למנוחת־עולמים

 בבית־הקברות הצבאי בהר־הרצל בירושלים.

 אברהם ירושלמי(ברזילי)
 כשמו כן הוא - ירושלמי. כזה היה אברהם בן בן־
 ציון ושמחה ירושלמי, שנולד בירושלים חודשים
 אחדים אחרי פרעות תרפ״ט (1929). ספג את אווירה
 של ירושלים מאבניה ומקירות בתיה. ובעודו עול־
 ימים, אחרי גמרו את בית־הספר העממי, הצטרף
 למחתרת לח״י ולא פעם סיכן את חייו בהדבקת
 כרוזים וחלוקת ספרות מחתרתית, בהסברה וביצירת
 קשרים, בהעברת נשק והחסנתו. כאיש מחתרת נאמן
 ידע להסתיר את סוד פעילותו מהוריו. בחורף תש״ח,
 בטרם מלאו לו שמונה־עשרה שנה, התייצב לשרות
 קרבי פעיל נגד הערבים. באחת הפעולות, כשנפגע
 ברסיס פגז, אמרו מפקדיו לשחררו: אך הוא סרב,
 ומיד לאחר החלמתו חזר לשרות. הקרב האחרון בו
 השתתף היה בהתקפה של לוחמי חרות ישראל על
 משלט ״צריף־הפח״ בבית־מזמיל, לאהר ההפוגה,
 בג׳ תמוז תש״ח (10.7.48). נפגע בשעת הנסיגה,
 כאשר חיפה על הבריו. הועבר למנוחת־עולמים

 בבית־הקברות הצבאי בהר־הרצל בירושלים.

 מאיר מזרחי(יצחק)
 בא׳ באדר תרפ״ז נולד בירושלים בן בכור לצאלח
 וחנה מזרחי ושמו מאיר, מתוך תקוה שיאיר את בית
 המשפחה הצעירה. לא מן האמידות היתה משפחת
 מזרחי הירושלמית, ואף על פי כן לא ויתרו על חינוכו
 של הנער - הן בתלמוד־תורה והן בבית־הספר
 העממי: ואם כי תלמיד מצטיין היה, הרי ליותר מכך
 לא הספיקה יד המשפחה המתרחבת ומאיר נאלץ
 לצאת לעבודה, לסייע בפרנסת הבית. משגדל הנער
 והיה לבחור, התוודע להוויות עם ישראל בימים בהם
 הונפה חרב הכליון על מיליוני בני העם היהודי, בעוד
ק נעולים על־ידי השליט הזר. ואף שלא א  שערי ה
 ונח את האתריות לפרנסת המשפחה, מצא מאיר את
 מקומו בשורוח לוחמי חרות ישראל בירושלים.
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שה חברים״, אומר  פלוגת־הקרב של לח״י ספגה אבדות כבדות: ״בפעולה זו נפלו לנו חמי
: ( לי י (ברז  אלנקם, ומונה אותם: דב ברמן (עוזי); יעקב ערב־כהן (אמנון); אברהם ירושלמי

: אברהם לוי(ארנון). והיו גם פצועים רבים. (יצחק)  מאיר מזרחי
ז ניסה להתעלם מהתוצאה העגומה. ״אבדותינו במבצע זה שלושה הרוגים (שני  מטה המחו
, אחד ״יהונתן״)״ - אומר לויצה,  אנשי לח״י ומפקד ״יהונתן״) ושישה פצועים (חמישה לח״י

. ״ י היו להם חמישה הרוגים במבצע״  המוסיף כי ״לפי הרשום בכתבי לח״
ךכרם החלה בריחת הערבים  בדיווח שנמסר לבן־גוריון בה׳ תמוז(12.7), נאמר כי ״מעי

5 . ״ ה ה ל מ  הציביליים. ברחו גם מ

 האצ״ל מתפתה גם הוא
ה בד׳ ח ל , היה על האצ״ל לתקוף את מ  לפי לוח־הזמנים שמסר ״עציוני״ למרדכי קופמן
 תמוז(11.7). ״מבצע זה חייב להסתיים עד ל־12 בחודש״, שכן ״ההתקפה על העיר־העתיקה
אל כץ, המביא דברים אלה, מגלה כי ״ההתקפה על  תתחיל ביום השלישי, ה־13 ביולי״. שמו
 עין־כרם נדחתה. ביום ראשון בבוקר שלה שאלתיאל לרענן לאמור שההתקפה על מלהה נדחית
ה נדחית ליום־שלישי ח ל  ליום שני בערב. ביום שני בבוקר הודיע שאלתיאל שההתקפה על מ
ד ׳יהונתן׳ והמרגמות שלו אינן ת מגדו  בערב״. שמואל כץ מוסיף: ״ידענו כי שתי המחלקו

 עסוקות במקום אחר. הכוח שלנו היה הכוח העיקרי, והוא היה מוכן לפעולה״.
ה ט ה בליל ז׳ תמוז(13/14.7). לפי מקור של מ ח ל ז לתקוף את מ ה המחו ט ט מ  לבסוף החלי
״ד 64: מחלקה מוגברת של האצ״ל, ת - בפיקודו של מג ש מחלקו מ ז השתתפו בהתקפה ח  המחו
ד 64 כעתודה. לפי מקור האצ״ל השתתפו ת מגדו גת ״יהונתן״, ושתי מחלקו  2 מחלקות מפלו
גת ״יהונתן״. על פי המקור של ת מפלו ת של האצ״ל ושתי מחלקו  בהתקפה ארבע מחלקו
ט אל־ראס, ל ש טל על ״מחלקת האצ״ל״ לכבוש את הגזרה הימנית של הכפר ואת מ  ״עציוני״ הו
ת ואת משלט אל־סידר. להסתערות קדמה  בעוד לוחמי ״יהונתן״ יתקפו את הגזרה השמאלי
ה - נמלטו ערביי מלחה ז ה ההפג ל ח ה ש  הרעשת תותחים ומרגמות. גם עין־כרם רותקה באש. מ
פו את  לבית־ג׳לה ולבית־צפפא. עם עלות השחר החלה ההתבססות בכפר. יחידות העתודה החלי
 פלוגת יהונתן. כוח האצ״ל, שלא הוחלף, התקדם לגבעת אל־ראס. בשעה 10.30 החלה התקפת־
 נגד. בקשת האצ״ל לסיוע ארטילרי לא נענתה. תגבורת ערבית הפתיעה את כוח האצ״ל שעשה
 דרכו אל משלט אל־ראס. הכוח נאחז בשולי הכפר - עד שהגיעה תגבורת האצ״ל. אחר־כך

ד פני מת.  התברר כי הפצועים, שהושארו במערה, נרצחו בידי הערבים - מלבד אחד, שהעמי
 סיני: ״האצ״ל שלח שתי כיתות לתפוס את אל־ראם, אולם התקפת־הנגד של ה׳לגיון׳
 הפתיעה את שתי הכיתות בטרם הספיקו להתמקם, והם נשחטו ככבשים״. רק אחר־הצהרים
ת של הות הערביים, שהכניסו לקרב שלוש שריוניות. שתי המחלקו  חודשה ההפגזה על הכו
 ״יהונתן״, שהוהזרו בעתים, הצליחו לכבוש את משלט אל־ראס. אבדות האצ״ל היו כבדות:

 21 הרוגים ופצועים רבים. לפלוגת ״יהונתן״ - שני הרוגים ו־14 פצועים.
 בח׳ תמוז(15.7) דווח לבן־גוריון: ״נכנסנו למלתה. הערבים בסביבה בורחים״.

 במשך שבוע לא נעשתה כל פעילות נוספת בגזרת מערב ירושלים. זו התחדשה והתרחשה
ז גה בירושלים. בי׳ תמו עד שנקבע לכניסת ההפו  רק לאהר הפסקת ״מבצע קדם״, אחרי המו
ה אצלך, ל ח ה ש ג ו ל את כותותיך אחרי ההפ : ״עליך להפעי ז ל לממ״  (17.7) הורה המטכ״
: ב) נסיון לכבוש את ה ח ל  לקראת קביעת עובדות: א) פעולות לכיוון הדרומי - עין־כרם, מ
 בתיר במגמה לקבוע עובדה שקו־הרכבת יהיה בידינו, מאחר ש׳הראל׳ התבסס בהרטוב. בצע

גה אפשרי, ב־18 ביולי [י״א תמוז]״.  את הפעולות בהקדם, לקראת תאריך הפו
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 מפה 15: חזית מערב ירושלים נעשרת־הימים. תמוז תשיח (יולי 48)

: אך משהתברר כי הו ט מיס־קרי, והערבים נטשו ל ש מ ה נשתררה בהלה ב ת ל  לאחר כיבוש מ
כים להתקדם, חזרו והתבססו במקום. בליל י״ב  היהודים אינם מנצלים את ההצלחה ולא ממשי
ד 64 על אתר מיס־קרי ולאחר התנגדות ראשונית ת מגדו  תמוז(18/19.5) הסתערו שלוש מחלקו

 מיהרו הערבים לברוח לעבר עין־כרם, תוך שהם משאירים במקום שבע גוויות.
נית מעין־כרם. בשעות הבוקר של יום י״ב תמוז  עם כיבוש מים־קרי החלה נטישה המו

ם לעין־כרם ומצאו שם רק את שוכני המנזרים.  (19.5) הגיעו ראשוני הלוחמי
ל בתיר (ביתר) לא נעשה כל נסיון התקפה: ובשל כך לא הצליחו להשתלט דו  על הכפר הג

6 ם. ״ ב - משאת־נפשו של ראש אג  על קו־הרכבת ירושלים-תל־אבי

גה, בא׳ סיון (8.7), נכנסו כוחות ן להפו ת. ביום האחרו ית־מזרחי נ זרה הצפו ת כג ו ל י ע פ  ה
ז לא התכוון ליזום ה גדוד 67. ״מטה המחו ט ד ובמקום התמקם מ ־המלך־דו ן ז למלו  המחו
ן לפני ן״־צפו ני של העיר״, טוען לויצה, שהיה סגן־מפקד ״קלשו לות במרחב הצפו  פעו
־מחשבה שגרתי זה נו כאן נשאו אופי הגנתי מובהק״. בהתאם לקו גה. לדבריו, ״פעולותי  ההפו
לות בגזרה: ״כדי למנוע חדירת שריון דרך שער־יפו לרחוב יפו ולימין־משה,  בוצעו מספר פעו
ם גדולים בשורת המבנים העזובים לאורך רחוב יפו, משער יפו ועד י נו מטענ יחו חבלני  הנ
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 למלון־פאסט, ופוצצו אותם ב־9 וב־12 ביולי [ב׳ וה׳ תמוז]. פיצוץ זה חסם את המעבר
ן לאורך קטע של 150 מטרים שכוסו בהריסות הבתים״.  לתלוטי

 על סדרת הפיצוצים דיווח משה אברבוך־אגמי לבן־גוריון בה׳ תמוז(12.7), לאחר שראש־
ו לפוצץ בחומר־נפץ (יש בירושלים כ־40 טון) ו: ״ביום ו׳ התחלנ טת חולי  הממשלה קם ממי
 בית־הקפה ליד שער־יפו. ה׳לגיון׳ ענה בהפגזה מהעיר־העתיקה, משער־שכם ומשער־הפרחים.
ז העיר־העתיקה - וממשיכים עד עכשיו. הפגזים שלנו פוגעים. נו להפגי  בשבת בבוקר החילו

מ לא פעל עדיין. בהר־הצופים שקט״. ״  הפגזנו נבי־םמואל. 75 מ
ים-בית־ישראל-מוסררה-שיך־ג׳רת: נסיונות־תקיפה  זה היה הקו שננקט בגזרת מנדלבו
ת וירי. הצד היהודי נקט בפעילות של התקפות־נגד, ו ז ון״, תוך הפג  מקומיים של ה״לגי
ת שמואל־ ד ליד. ביום ב׳ תמוז(9.7) החלה הפגזה על עמדו  כשאובייקטים מסויימים עוברים מי
החלה הסתערות, שבמהלכה נפלה עמדת  הנביא, בית־שחור, בית־זיבנברגן ומנדלבוים ו
ת הגיעו לשיאן  מנדלבוים. בימים הבאים נמשכה פעילות־אש בגזרה הצפונית־מזרחית. ההתקפו

ל - ונסתיים - ״מבצע קדם״. ח  בט׳ תמוז(16.7), באותו יום שבו ה
ת על־ידי אנשינו והערבים נכנסו לתוכן״, נכתב  ״לאחר קרב שארך כשעתיים נעזבו העמדו
ת ט על התקפת־נגד שתבוצע בשעו י ז החל  על הקרב חסר־התכלית הזה. ״פיקוד המחו

. . עד כניסת ההפוגה.  המאוחרות של הלילה, כדי לייצב את הקו לפני השעה 05.45, מו
ת ז על העמדו נו באש־הסחה, וב־03.30 הסתערו יחידות המחו  ״בחצות פתתו כל עמדותי
 שבידי הערבים. לאחר קרב קצר נסוג הלגיון ממנדלבוים, בית־שחור ותחנת־המשטרה. לא עלה
ל ב־05.45, כפי שהורו  בידינו לכבוש את בית־שטייניץ״. הפסקת־האש - שאמורה היתה להתחי
״ ן ו י ז ב״מבצע קדם״ - לא נשמרה בגזרה זו. כבר בצהרים ניסה ה״לג הממ״  ראש־אג״ם ו
נמשכה גם  להתקדם לעמדת תורג׳מן, אך נהדף. המערכה באזור זה נתחדשה במלוא עוזה ו

, בי״ג תמוז(20.7). ח א גה השניה בכל ה  בימים הבאים, עד לתחילת ההפו
7 ם. ת הימים האחרונים - 20 הרוגים, 25 פצועי ש מ ח  האבדות בגזרה זו ב

 2: טרגיקומדיה או מבצע־שולל?

 כאישור כן־גוריון
, ן ז (10.7), לאחר שהתל ״מבצע דני״, נקרא משה דיין לביתו של שר־הבטחו  בג׳ תמו
דאג ומוטרד״, סיפר  שעדיין שכב בביתו, מותש מהמשבר בפיקוד העליון. ״בן־גוריון נראה מו
ו ירושלים היא ני  דיין. ״רצונו שאקבל את הפיקוד על ירושלים, במקום שאלתיאל. הבנתי שבעי
ח די הצורך... סרבתי מ נ , והוא סבור שאין המפקד תקיף ו ות המרכזיות של המלתמה  אתת הבעי

מבצע דני׳.״ ב לדון לאחר ׳  בכל תוקף. בן־גוריון הסכים לשו
דוש הקרבות, חזר בן־גוריון לעבודה. ״בצהרים  רק בד׳ תמוז(11.7), שלושה ימים אחרי חי
ד  נפוצה שמועה שהעיר־העתיקה נכבשה ורמלה נפלה״, רשם באותו יום. אך נתברר מי
כל גה - וזו תו לו עלינו הפו  שהידיעה מוקדמת. ״יש להניח שבסוף השבוע, או בשבוע הבא, יטי
לות לאחר ך הפעי ש מ ה בפועל״, אמר בן־גוריון ליגאל ידין, ששאלו על ה מ ח ל מ  ליהפך לגמר ה
אס: שחרור העיר־העתיקה וכיבוש שיך־ג׳רח והריסתה: עמו ן ו  נפילת לוד ורמלה. ״לכבוש לטרו

 ומתן מכה למצרים בצומת־הדרכים בדרום״.
, שכן בנושא אחד ן בו של בן־גוריון למשרד־הבטחו ן לשו  יש להניח כי שאלתיאל המתי
מה זו - להניף . משי ד דו  חיכה למוצא פיו של בן־גוריון: העיר־העתיקה, או ליתר דיוק: מגדל־
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ל ״הזקן״ על שאלתיאל עם מינויו למפקד ירושלים. ד - היה תפקיד שהטי  את הדגל על מגדל־דו
גה בהתקפה על העיר־העתיקה, אך כל עוד לא היה ון לפתוח לאחר ההפו ז התכו  יתכן שהממ״
(בשל נפילתו למשכב, אחרי משבר הפיקוד) חיפש שאלתיאל תהליף ן ו רי ו ג ־  לו קשר עם בן
,  ל״עיר־העתיקה״ - במערב ירושלים. ״בתכנון המבצע [״קדם״] לא התייעץ במטה־הכללי

ז היתה בגדר הפתעה גם עבורם״.  והתכנית שפרש בפני מפקדי המהו
תו של בן־גוריון, עלה בידי שאלתיאל ליצור  בז׳ תמוז(14.7), שלושה ימים אחר התאוששו
ח להעביר לבן־גוריון כתב, כי בפגישה שקיים באותו בוקר עם רענן טען  קשר. במכתב שהצלי
ן בכוונות צה״ל לשחרר את ירושלים, וכי המגמה של הממשלה  מפקד האצ״ל כי אינו נותן אמו
 היא להפקיר את העיר ולמסרה לידי האו״ם. כמו־כן קבל מפקד האצ״ל על שמפלים אותם
 לרעה, ושאין מוסרים להם את הפיקוד במקומות ובמבצעים שחבריהם מהווים שם רוב מספרי

- כמו בהר־ציון - ודרש למסור לידיהם את הפיקוד על ההר.
ל כי הגנת ירושלים היא רק באחריות צה״ל,  שאלתיאל, לדבריו, השיב למפקד האצ״
ט הודיע אולטימטיבית ״ ח מ ל על אחריותם. ה זומה של האצ״ לה י פן לא יתיר פעו  ובשום־או
ל לבחור בין שיתוף־פעולה מלא וקבלת מרות, לבין פעילות עצמאית תוך  לרענן, כי על האצ״

 ביטול ההסדר: אך אם יפריעו פעולותיהם לצה״ל - יגיב בכוח.
: זה היה ז ן קשר טלפוני עם הממ״  לאחר שקיבל את מכתבו של שאלתיאל, יצר שר־הבטחו
חה זו מסר שאלתיאל לבן־גוריון את המידע הראשון על  בערבו של יום ז׳ תמוז(14.7). בשי
 תכניתו לתקוף את העיר־העתיקה, שכן מאז הוראתו הכללית של בן־גוריון לידין בד׳ תמוז
ן מזכיר ו ד תמוז(14.7) אין בךגורי  (11.7) על כיווני ההתקפה - ביניהם העיר־העתיקה - ועד ל
 את נושא ההתקפה על העיר־העתיקה. הנחה זו מקבלת את אישורה על־ידי אחד ממפקדי
ז הבכירים והודיע על המבצע וני״: ״ב־15 ביולי כינס שאלתיאל את מפקדי המחו  ״עצי
ן שלפני ההפוגה, : בלילה האחרו עד המבצע  המתוכנן. הוא סיפר, כי סיכם עם בן־גוריון את מו

8  כלומר: ליל 17/16 ביולי״.

ן  למחרת, בח׳ תמוז(15.7), כבר יודע בן־גוריון על תכניות לכבוש את נצרת בחזית הצפו
ית ירושלים. ״ראובן [שילוח], מעורר בדאגה שאלת נצרת והעיר־  ואת העיר־העתיקה בחז

ג שצבא יהודי לא ייכנס שמה ולתת הוראות כאלו ל׳עציוני׳.״  העתיקה. יש לדאו
ל לטענתו של שאלתיאל, כי כיבוש העיר־העתיקה תלוי ״ כ ט מ  משבוששה להגיע תשובת ה
גלות לפרוץ יעדים מבוצרים - הציע הקמב״ץ ציון אלדד לשלות ד המסו ת־חו  בהבאת מחלקו
ח את המחלקות־הפורצות״, אומר המיועד. ״שאלתיאל  את יצחק לוי למטכ״ל, ״כרי להבטי
ל לשנות את תכנית המבצע. הייתי  היסס, כיוון שחשש, בצדק, שאנסה לשכנע את המטכ״
ל לשינויה ולמנוע כשלון שיהיה ׳בכיה לדורות׳.״ יום־יומיים לפני  משוכנע כי חובתי לפעו
 ההתקפה נסע לויצה לתל־אביב, לשכנע את בן־גוריון נגד תכנית שאלתיאל לפרוץ לעיר־
ת״ - ״למנוע את  העתיקה, שלדעתו היתה ״חסרת סיכויים״. מטרת נסיעתו ה״כמעט־חשאי
. מכאן, י הפסקת־האש״ ל ירושלים לפנ ן ש ח נצחון בקרב האחרו י ולהבטי ן הצפו  הכשלו
גה - בעצה ן לפני ההפו  שתכנית ״קדם״ לכיבוש העיר־העתיקה נקבעה מראש, כקרב האחרו

י הפםקת־האש. ן זמן קצר לפנ ו  אחת עם בן־גוריון - שייערך במכו
 ביומן בן־גוריון, בח׳ תמוז(15.7), מסופר כי ״ישורון ולויצא באו מירושלים לבקש שתי
גות לכיבוש העיר־העתיקה״. בן־גוריון לא התנגד לתכנית־הכיבוש: ״משה דיין היה מתאים  פלו
, יורד לדרום בשעה זו(18)״. משה דיין וגדוד־הפשיטה  לזה״ - קבע - ״אבל הוא, כמדומני

 יצאו באותו יום לכבוש את כרתיה שליד עירק־סווידן.
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: ״הערבים, גם ה׳לגיון׳ וגם המצרים, לא גילו  בן־גוריון התעניין גם בפרטים, שנרשמו
 עדיין פעילות רבה. מפגיזים העיר, בעיקר בלילה. ה׳לגיון׳ העלה תותח 6־פאונד על מגדל־דוד.
ה. ז ו אותו. בעיר־העתיקה יש כ־500 לוחמים. התושבים בורחים מהפג  במכונות שלנו השתקנ
 אין להם מים ואספקה״. בן־גוריון הבין מדבריהם של שני המפקדים הירושלמיים כי התכנית
: ״שלחתי ט ע  היא רצינית. ובידעו כי למחרת אמורה נצרת ליפול, ב״מבצע דקל״, הוא נחרד מ
ו באמצעים חמורים נגד שוד, במקרה שנצרת  הוראות למשה כרמל ולדוד שאלתיאל, שיאחז

9 . ״ יכבשו  והעיר־העתיקה י
ן מברק בהול אל שאלתיאל: ״לעציוני. -  באותו יום, ח׳ תמוז(15.7), שלח שר־הבטחו
: שישרדו ו נ לי י ות מחי נ רה והדת־אסו  במקרה שתצליח לכבוש העיר־העתיקה יש סכנה חמו
ל כיבוש, עליך להכין י ש ש מ ש סיכוי מ  ויחללו מקומות־קודש נוצריים ומוסלמיים - ואם י
ת ויאסור על חיילים כניסה לעיר־ או  כוח מיוחד, נאמן וממושמע, שישמור על כל המבו
חז  העתיקה. כדאי לשם כך אפילו למקש כל הכניסות ולהודיע על כך. תודיע לי אם אתה או

 באמצעים אלה. ד. בן־גוריון״.
 בשעה 16.45, שלח מברק אזהרה בהול גם אל ״יגאל ידין, מטה ירמיהו״: ״אם נצרת

 עומדת להיכבש - להשתמש במכונת־יריה בלא רהמים נגד כל נסיון שוד מצד חיילינו״.
 רבע שעה אחר כך, ב־17.00, שלח מברק בהול נוסף ל״עציוני״, דומה בנוסחו למברק
וחד, ח המי דמת בדבר העיר־העתיקה עליך לדאוג שהכו  ל״ירמיהו״: ״בתוספת להוראתי הקו
ד נגד חו  שימונה לשמירת העיר־העתיקה, ישתמש בלא רחמים במכונת־יריה נגד כל יהודי, ובי

״. ד או שינסה להלל מקום קדוש נוצרי או מוסלמי  כל חייל יהודי, שינסה לשדו
״ מעיר כאן כי ״באותו יום ביקש בן־גוריון להעתיק בעבורו מספר ה מ ח ל מ  עורך ״יומן ה

1 0 . ״  יהושע את פרשת עכן, שמעל בחרם [לאחר כיבוש יריחו], ושמר דף זה עמו

 מכשילים מבית הממ״ז
ח אותי ט שאלתיאל לבסוף לשלו : ״בבוקר ה־16.7* החלי ל ח״ למטכ״  מספר לויצה, ״השלי
, ה הכללי בוששה לבוא. הוא צירף אלי את שלישו הנאמן ט מ  לתל־אביב, כיוון שתשובת ה
בת ׳הראל׳, אשר ה חטי ט  ישורון שיף, והבריק על בואנו. יצאנו בג׳יפ לאבו־גוש, שם נמצא מ
. נפגשתי עם יגאל אלון וסיפרתי לו על מטרת נסיעתי. אמרתי  שלטה על הגישה ל׳דרך בורמה׳
 לו, כי בדעתי לפעול לשינוי התכנית. אלון הסכים עמי והורה להרשות לנו לעבור בדרך לאור

. ה המסוכן ט ש  היום. עברנו בדהירה פראית את ה
 ״לרמת־גן הגענו בשעות־הצהרים המוקדמות. ביקשתי להיכנס אצל ידין - אך הוא היה
ל צבי אילון. לא  אמור לחזור רק בערב. נתקבלנו אצל בן־גוריון. בחדר נכח גם סגן הרמטכ״
 היססתי ואמרתי לבן־גוריון, להפתעת ישורון שיף, כי המפקדים בירושלים אינם מתייחסים
ן לתכנית־ההתקפה על העיר־העתיקה ומעדיפים גישה עקיפה, דרך שיך־ג׳רח. דיברתי  באמו
 כחצי־שעה. בן־גוריון עקב אחרי דברי במפה. אחר־כך חקר אותי על ביצורי השערים ועל
ן לו... ישורון שיף לא הוציא הגה  גודלו של הכוח התוקף, ואז עזב את החדר וביקש שנמתי
ן  מפיו. לאחר עשרים דקות חזר בן־גוריון ואמר: ׳ובכן, זו תהיה העיר־העתיקה. אני מאמי

 * יצהק לוי(לויצה) טועה בתאריך. שכן הוא חזר לירושלים בערב, לאחר הפגישה עם בן־גוריון. זה מתברר
 מיומן בן־גוריון, המזכיר את הפגישה בח׳ תמוז(15.7), ומן העובדה, שהוראת ידין להעדיף את ״שיך־
 ג׳רח״ על ״העיר־העתיקה״ הגיעה ביום השישי, ט׳ תמוז (16.7), שעות אחדות לפני שהכוחות נערכו
 לפעולה. יגאל ידין לא היה דורש משאלתיאל לשנות את התכנית כאשר הפעולה בעיצומה. אם כן: הפגישה

 בגבעת המטכ״ל נערכה בח׳ תמוז(15.7), ונמשכה עד אחרי השעה 18.00, כמצויין ביומן בן־גוריון.
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, אך שוב לא היה מקום לוויכוח. אמרתי לבן־גוריון כי הצלחת . נדהמתי  שתוכלו לכבוש אותה׳
ות לביצוע הפריצה - ולנו אין כאלה בירושלים. בן־ ד מאומנ  הפעולה תלויה במחלקות־תו
׳ לפריצה בנגב,  גוריון הורה לאילון להתקשר עם משה דיין, שעמד לצאת עם יחידת־׳הקומנדו
 ולהורות לו לצאת לירושלים. משנאמר לאילון כי דיין כבר בדרכו לנגב, אמר לי בן־גוריון:
ח שתוכלו לעשות זאת, לאחר שעמדתם עד דדו את הפורצים. אני בטו  ׳תחזרו לירושלים, תעו
ד וחילול־קודש. כל נםיון כזה תדכאו . לבסוף הוסיף: ׳אינני רוצה מעשי־שו  היום בגבורה כזאת׳

.״  בכוח׳

. ״לפני שיצאנו חזרה לירושלים, נכנסתי למשרדו של ידין והשארתי לו ן דאת בעל־די  הו
 פתק, בו דיווחתי על פגישתי עם בן־גוריון. ביקשתי כי יתערב לשנות את תכנית ההתקפה.
 בנסיעה אמרתי לשיף, כי מה שאמרתי לבן־גוריון לא רק על דעת עצמי אמרתי, אלא שזוהי

ו פעולה...  דעתם של מפקדים רבים, ואנו מצפים שישתף עמנ
 ״לאחר זמן התברר לי כי יגאל ידין חזר למשרדו כשעה לאהר שעזבתי את תל־אביב,
משמצא את הפתק שהשארתי הלך מיד אל בן־גוריון והצליח לשכנע אותו בצדקת טענותי. בן־  ו
ש כי בשל קוצר־הזמן יגרום לביטול ש צע הוא טוב, יש ה נוי המו  גוריון אמר לידין, כי אף שהשי
ת גם יחד. נוסח מברק, המאשר את שתי התכניות, אך נותן עדיפות לשיך־ג׳רח״. לו  שתי הפעו
 לאחר זמן הגיב יגאל ידין: ״אחרי פעולת־׳קדם׳ היו לי טענות נגד שאלתיאל, שפעל בניגוד

ון״.  להוראות... החלפתו באה על־דעת כל הפיקוד־העלי
ט את ט צ מ  ״בתכנון המבצע לא התייעץ שאלתיאל במטה הכללי״, חוזר ומזכיר לויצה, ה
ל לא דנו כלל בתכנית  ראש אג״ם, שהתנגד להתקפת־מצח על העיר־העתיקה וטען ש״במטכ״
ל התייחסו בהסתייגות טב הבנתו״. לא רק במטכ״ ל כמי  ׳קדם׳ ושאלתיאל היה חפשי לפעו
ז היתה הפתעה עבורם ועוררה ספקות אצל : ״התכנית שפרש בפני מפקדי המחו  לתכנית ״קדם״
 המפקדים שהובאו בסודה, שכן היו בה סממניה של התקפת־המצח הכושלת על שער־יפו בליל
ד מאיר זורע(זרו): ״דרשתי להפנות כל אהד ״ א גם את דבריו של המג  17/18.5״. יצחק לוי מבי
עפט לות לירושלים: גדוד אחד - לעבר רמאללה, לכבוש את שו דים לדרכים המובי  מהגדו
 והגבעה־הצרפתית, גדוד שני - לחסום את כביש יריחו, גדוד שלישי - לחסום את כביש בית־

 לחם. על־ידי זה תיפול העיר־העתיקה לידינו כפרי בשל״.

. מספר לויצה: ״ב־15.7 [צ״ל: ז׳ תמוז(14.7)] אסף ע קדם״ צ ב מ ל ״ ן ש ו ת התכנ כ ו ד ל מ  ע
גה השניה, שתיכנס לתקפה ב־17.7 ף׳ ני־המטה והודיע כי לקראת ההפו  שאלתיאל את קצי
ד־העתיקה. הוא פרש את תכנית המבצע, שהתבססה על ר העי לה לשחרו ו  תמוז], אושרה פע
 פריצה דרך השער־החדש ובקרבת שער־ציון. איש מן הנוכחים, פרט לציון אלדד, שגם הוא לא
ן בהצלחת התכנית. שאלתיאל, שביקש להתגבר על ההסתיגויות ן רב, לא האמי ן בטחו  הפגי

כמה עם בן־גוריון ואין לערער עליה. ית סו  השונות, הודיע כי התכנ
ימה הישיבה נשארו בחדר־המבצעים כמה אנשים״, מספר לויצה, שחזר אותה  ״משנסתי
ב והצטרף למתדיינים. ״הכל הסכימו כי התכנית האלטרנטיבית, שהציעו זרו  שעה מתל־אבי
 וצבי סיני, בדבר התקפה עקיפה - שתביא לכיבוש גבעת־המבתר והגבעה־הצרפתית ותאלץ את

ון׳ להתקפל משיך־ג׳רח עדיפה על תכניתו של דוד שאלתיאל״.  ה׳לגי
ם נדחה, ונשארה תכנית ״קדם״ המקורית: פריצה מהר־ציון, בחומה  ערעור המפקדי
ת מתקן־קונוס: פריצה דרך השער־החדש, ללא קונוס:  הדרומית, ממערב לשער, באמצעו

מה, ליד בניין ״האתים״, באמצעות מתקן־קונוס.  פריצה בפינה צפונית־מערבית של החו
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ל ולח״י. שיתופם של לוחמי ״הארגונים  בתכנון נקבע כי ישתתפו בו כוחות של האצ״
גלות לפרוץ יעדים מבוצרים״, ד המסו  הפורשים״ ב״מבצע קדם״ בא במקום ״מחלקות־חו

 שהתקווה לקבלן נמוגה עם יציאת גדוד־הפשיטה של משה דיין לנגב.
מה ליד שער־ציון, אבל פיקוד האצ״ל התקומם ל לפרוץ את החו טל על האצ״  ״תחילה הו
 ואיים כי לא ישתתף במבצע אם לא יינתן לו השער־החדש. שאלתיאל נכנע והחליף את
ד על ן־המבצעים ציון אלדד. ״אז התפטר אלדד מפיקו  היעדים״, מספר לויצה בשם קצי
ז בשל ה״ויתורים״ לאצ״ל. ״שאלתיאל יצא מגדרו  המבצע״. כעסו של לויצה יוצא על הממ״

 כדי להתאים את הפעולה לארגונים הפורשים״, ובכך ״הסגיר עצמו בידיהם״.
ל יקבל לידיו את גזרת הר־ ו לדרוש שהאצ״ כה: ״ההלטנ  לאנשי האצ״ל בירושלים גרסה הפו
ת שם היו חיילי האצ״ל. שאלתיאל סרב, וקבע  ציון״, סיפר שמואל כץ, ״רוב אנשי העמדו
גה של רענן .״ אבל ״כתשובה על חקירתו הדאו  שההתקפה מהר־ציון תבוצע על־ידי ה׳הגנה׳
 חזר שאלתיאל על התחייבותו, שאם יבקיעו כוחות עבריים לעיר־העתיקה - לא ייצאו משם.

" . ״ ו דדנ  הוא יתעלם מן ההפוגה. התעו

 ״מבצע קדם״ ומגבלותיו
מה במרחק ד ״בית־חורון״, להבקיע את החו דו  על־פי התכנית אמור היה הכוח העיקרי, מג
י רבות מאז ח וממוקד על־ידי מרגמות ועמדות מכ״ ו  מה משער־ציון, שהיה מבוצר, מטו
ד מאיר זורע (זרו) היו שתי פלוגות חי״ר ״  הפריצה בימי אייר. בכות שעמד לפקודתו של המג

 ופלוגה מסייעת מגדוד ״בית־הורון״, וכן פלוגה אחת ממרחב־דרום.
״ד אפרים לוי, אמורים היו להיכלל פלוגה של האצ״ל, פלוגה של  בכוח השני, של המג
דת־המבצע יעת מקובצת. אך ״כאשר הגיעה פקו ן ופלוגה־מסי , פלוגה ממרתב־צפו  לח״י
ל במסגרת עצמאית״, ו אלה בפני שאלתיאל וטענו שהם מעדיפים לפעו ח  לפיקוד האצ״ל, מ
חמי ח יורכב מלו  טוען לויצה. ״וכי הם יכולים להקצות למבצע שלוש פלוגות... הם דרשו שהכו
 האצ״ל ולה״י בלבד״. שאלתיאל נכנע לתביעת האצ״ל, לדברי לויצה, המסתמך על נספח־
 שינויים לפקודת־המבצע: מפקד הגדוד יהיה יצחק סגל(ירחמיאל) מהאצ״ל. אפרים לוי ישמש
ת: ״בית־חורון״ חו  כעוזרו הטקטי של מפקד הפעולה, צבי סיני. יחולו שינויים גם בחלוקת הכו
: הגדוד הרזרבי - פלוגה י אחת - ללא שינוי: הגדוד המקובץ - 2 פלוגות האצ״ל ופלוגת לח״

ן ופלוגת־אצ״ל אתת - ללא יחידה מסייעת.  ממרחב צפו
חה ביותר״, טוען מה המבטי טלה המשי ו הו  ״עם מינויו של איש האצ״ל כמפקד הגדוד שעלי
ות טה על ניהול המבצע והפך להי כפי שנתברר לאחר מכן) את השלי אל(  לויצה, ״איבד שאלתי

. ן מצד מפקד האצ״ל״ יק ובלתי־אמי  תלוי בדיוות קמצני, סלקטיבי, לא־מדו
מה עצמאית״, שכן ״לאחר י דרשו משי ץ משבר חדש: לח״ ר  לויצה מספר כי ״עד מהרה פ
ו  קרב דיר־יסין שוב לא היו מוכנים לפעול תחת פיקוד האצ״ל״ (לדברים אלה לא מצאנ
ת ויפרצו את י יפעלו בצורה עצמאי  אסמכתא ממקורות לח״י). לדברי לויצה ״סוכם כי לח״
מה הצפונית־מערבית. הגדוד המקובץ הורכב על מה באמצעות מטען־קונוס ליד פינת החו  החו

 טהרת אנשי האצ״ל. הגדוד הרזרבי לא הוקם כלל״.
 צבי סיני נתמנה כמפקד המבצע לאחר הוויכוח בין אלדד לשאלתיאל, והתפטרותו של אלדד
מה ליד ן יפרוץ גדוד ״בית־חורון״ את החו  מתפקידו. וזו התכנית, לאחר שינויים: בשלב הראשו
ד ועל שער־יפו. גדוד האצ״ל ישתלט על מגדל־דו  גן הפטריארך, יכבוש את הרובע־הארמני ו
ה מ ו ח , לאחר שתפרוץ את ה ק דרך השער־החדש ויתקדם לעבר מגדל־דוד. פלוגת לח״י ר פ  י
, תטהר את הבניין ותשעט גם היא לעבר מגדל־דוד. בשלב השני עתיד גדוד  ליד בית־׳האחים׳
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 ״בית־חורון״ לכבוש את הרובע־היהודי ואת השכונות המזרחיות של העיר־העתיקה; ואילו
ת על הרבעים המערביים. הסיוע הורכב מכוח י והאצ״ל תהיה השתלטו  משימתם של כוחות לח״
מ וארבע מרגמות כבדות 120 מ״מ. גם  ארטילרי שכלל תותח 75 מ״מ, שני תותחים 65 מ״
ד ״בית־תורון״ - 6 מק״בים, 6 מרגמות ״3 ו־2 ״דוידקות״;  לגדודים היה נשק מסייע. לגדו
ל - 9 מק״בים, 6 מרגמות ״3 ו־2 ״דוידקות״. לכוח־המשימה של לח״י לא היו  לגדוד האצ״

 מק״בים, לא מרגמות ולא ״דוידקות״.
יימת ניתן והדים להבקעת ההומה. במידה מסו י ולכוח־זורע הוכנו מטעני־נפץ מי  לכוח־לח״
ל־המדע הצעיר, בהנהגתו של יחס גם לאלה כנשק־מסייע, מטעני־הקונוס הוכנו על־ידי חי  להתי
ם נבנו על־פי דגם הפצצות שהרסו את סכרי הרוהר במלחמת־ י  הפרופסור יואל רקח. המטענ

נוס כזה הגיע לכדי 150-120 קילוגרם.  העולם השניה. משקלו של כל מטען־קו
, ח׳ תמוז(15.5), אומר שמואל כץ, מפקד  ״מבצע קדם״ אמור היה להתבצע ביום החמישי
אל הניח ליום־חמישי לעבור״. אין כץ מוכן לסלוח נן על ש״שאלתי ל בירושלים, המתלו  האצ״
ע חיכה עוד יום נוסף״... ולא עוד, אלא שלמחרת,  לשאלתיאל על ש״מעולם לא הסביר מדו
ז (16.5), קבע שאלתיאל את השעה ״ארבע אחר־הצהרים כשעת כינוס  ביום שישי ט׳ תמו
גה דחה שאלתיאל את המבצע עוד .. בזמן־הקצר־עד־לחמלה שנותר עד לשעת־ההפו  הכוחות.
המצו עוד שמונה. מן  פעמיים. מתוך שלוש־עשרה השעות שנותרו ביום־שישי אחר־הצהרים הו

 השעה ארבע הוזזה שעת־האפס לשמונה, ובשעה עשר נדחתה לחצות״.
״ ומתייחס רק ״ן ות ב״שעת־השי ו של מפקד האצ״ל, על הדחי ותי  יצחק לוי מתעלם מטענ
ת הלילה: 23.59. והוא מסתמך על ״נספח מספר 8 ן נקבעה לחצו ״ : שעת השי ן עד האחרו  למו
ל להפסיק את האש , שהוצא ביום שישי אחר־הצהרים, ובו הוראת המטכ״  לפקודת־המבצע״
 בירושלים בבוקר יום השבת, י׳ תמוז(17.7) בשעה 05.45. לפי הוראה זו צריכים היו הכוחות

1 2 ח שנכבש. ט  שיפרצו לעיר־העתיקה להישאר בכל ש
ז (16.7), ״בשתים־עשרה [בצהרים] טילפן משה [שרת] שהצעה  ביום שישי, ט׳ תמו
] והפוגה חלה ביום ב׳ לפנות בוקר״, אבל שעה אחר־כך, ן  אמריקנית נתקבלה [במועצת־הבטחו
ן להפסיק , נתקבל המברק מטריגוה־לי על החלטת מועצת־הבטחו  ״באתת, בישיבת הממשלה
 אש בירושלים 24 שעה אהרי ההחלטה (פרושה מחר בבוקר רבע לפני שש)״. בשלוש אחר־
ו על ההפוגה״, רשם בן־ , ״טלגרפתי לשאלתיאל החלטתנ  הצהרים, אחרי ישיבת הממשלה
 גוריון, ״ויגאל הוסיף מברק שאם פריצת העיר־העתיקה וכיבוש שיך־ג׳רח אינם אפשריים
ן נוצרה בעיה מטרידה:  שניהם עד הבוקר, יש להעדיף כיבוש שיך־ג׳רח״... אבל לשר־הבטחו
ו למקום אחר״, או־אז - גה בירושלים, יוכל ה׳לגיון׳ להעביר תותחי ר בבוקר תקום הפו ח  ״אם מ

ד הנשק הכבד מירושלים״...  ״גם אנו נצטרך להוציא מי
ז (16.7) אחר־הצהרים, נאמר: ן ל״עציוני״, בט׳ תמו  במברק דחוף ששלח שר־הבטחו
טה שמחר בבוקר, ברבע לפני שש, צריכה האש להיפסק בירושלים, ן החלי  ״מועצת־הבטחו
ועדה הקונסולרית בירושלים מונתה על פיקוה הפסקת האש. . הו  וביום ב׳ בבוקר בכל האח
דעה זו ולהודיע שבפקודת הממשלה אתה מפסיק האש בהתאם ד עם הו  עליך להתקשר מי
ד 12 בלילה, או שעה יותר מאוחרת לפי ראות עיניך, ה תודיע ע עד ו ו , בתנאי שה  להחלטה

, והפסיקו אש ברבע לפני שש בבוקר לפי שעון ישראל״. ה ג ו ם קיבלו ההפ  שהערבי
ז (16.7) אחר־הצהרים, נתקבל במטה ״עציוני״ מברק  עוד באותו יום שישי, ט׳ תמו
, שנשלח אליך בעניין ההפוגה, עליך לשקול מה ן : ״בעקבות מברק שר־הבטחו ל ״ כ ט מ / ם ״ ג א  מ
ות הנראות: שיך־ג׳רח או ראש־גשד בעיר־העתיקה. במקרה י  תוכל לעשות הלילה. האפשרו

גה - יש לבצע את שיך־ג׳רח״. יות ברת־ביצוע עד ההפו  שרק אחת מן האפשרו



 העולים בהר 201

לה. לא הייתי ח לקראת הפעו ת ה בידיו של דוד שאלתיאל: ״היה כבר מ י הי  השיקול המבצע
ז את שיך־ג׳רח, בלי הכנה פן חפו ית - לתקוף באו ן את התכנ גל לשנות ברגע האתרו  מסו
ה ט ל ח ה ה  ותכנון מספיקים... את מברקו של ידין קיבלנו מאוחר. הבינותי ש
ן כיבוש העיר־ ם. החלטתי שכדאי סיכון למע ה היו מעטי ח ל צ ה  נשארת לשיקולי. סיכויי ה

 העתיקה״.
 מוסיף קצין־המבצעים של ״עציוני״: ״הוראתו של יגאל ידין בערב המבצע, ללכת על שיך־
. גם אם ו ממנה. ראיתי את מבצע כיבוש שיך־ג׳רת כבלתי־מעשי  ג׳רת, נתקבלה - והתעלמנ
יק בו,  נצליח לכבוש את שיך־ג׳רח, יהיה זה טריז דק בלב מערך האויב החזק שלא נוכל להחז

גה תיכנס לתקפה״.  מול התקפות־הנגד שתבואנה בעוצמה רבה, גם אם ההפו
 ההודעה על הפסקת־האש הועברה גם לגורמים האזרחיים של ירושלים. כתב דב יוסף:
ן  ״העיר־העתיקה לא פורזה, ואנו עשינו הכנות קפדניות לכיבושה. אולם בשבוע הראשו
גות־החבלה שלנו פרצו ף. ואף שפלו  לחידוש הקרבות התרכזנו בהרחבת הפרוזדור לשפלת־החו
ה בידנו עד יום 16.7 [ט׳ תמוז] להתקיף ל  פעמיים בשער־יפו ופוצצו את בנייני הצלפים, לא ע
 בקנה־מידה שהיה צפוי להצלחה. אותו יום אחר־הצהרים קיבלתי הוראות מתל־אביב שיהיה

1 3 .  עלינו להפסיק את האש למחרת היום בשעה 5.45 בבוקר״

 שאלתיאל יוצא לכבוש את מגדל־דוד
י לעיר־העתיקה. אין זה סוד כי לקראת ״מבצע קדם״ נעשתה הכנה מנהלתית צבא  ממשל־
ת, הוכנו כרזות  קפדנית: הוכן דגל, מונה מושל לעיר־העתיקה, הוקצתה משטרה־צבאי
יט, ״ירושלים,  ושילוט. תאור ציורי של ההכנות מופיע בספרם של לארי קולינס ודומיניק לאפי
ו משלימים את הסידורים המפורטים לקראת ההתקפה, התכוננו  ירושלים״: ״בעוד מפקדי
ן מזה ל העברי הראשו ש מ מ מטהו לתפקיד ההיסטורי: להעניק לעיר־העתיקה את ה  שאלתיאל ו
ל צבאי. הוכנה ש מ ת שנים. שטרי־כסף זמניים הודפסו בחפזה*. שאלתיאל הרכיב מ  עשרים מאו

ת העיר. מו  סדרת כרזות, וכבר נבתר צוות שידביק אותם על חו
 ״לתפקיד המושל־הצבאי בחר שאלתיאל בפרופסור דוד עמירן, שהסביר לעוזריו את
לחן מות־הפו  הפעולות. ראשית - עוצר. אהר, בהתאם להוראת בן־גוריון, יקיף את מקו

ל הצבאי... ש מ מ  בשוטרים צבאיים. אנשיו קיבלו סרטי־שרוול תכול־לבן נאים של ה
. כמו בליל ההסתערות על שער־יפו, היה טלה מוכן עמו  ״גם דוד שאלתיאל הכין עצמו
י על הר־הבית. המפקד הירושלמי גם ניסה בקפידה את הנאום בו יודיע לעולם  לזבח הפולחנ
א ן לו, כשהו י ד על נפילת העיר־העתיקה. עם רדת הערב כינס את עוזריו להאז  מראש מגדל־דו
חות העיר ירושלים שחררו את ו הוא לי להודיע, שכו : ׳כבוד שאין גדול ממנ  משנן את נאומו

 העיר כולה, ואנו מוסרים אותה בגאווה לעם ישראל׳...
ת חיילים של גדוד שהוקם זה מקרוב אמורים להסתער מהר־ציון, דרך החור  ״חמש־מאו
 שיפרוץ ה׳קונוס׳ בתומת ירושלים. כשתידרך מישקה רבינוביץ, מפקד פלוגת־ההסתערות, את
מה יקרה אם נגיע לכותל־המערבי ולהר־הבית?׳  אנשיו - שאל אחד מהם, תייל דתי־עד־מאד: ׳

״.״  רבינוביץ הרהר רגע: ׳אנו נחלוץ את נעלינו ונמשיך בקרב, יחפים׳

 * שטרי־כסף אכן הודפסו בירושלים, אך אין להם כל קשר לכיבוש העיר־העתיקה, כפי שסבורים הסופרים
 הנכבדים. דב יוסף מספר על עניין זה, כשהוא מתאר את הערכותה של הנהגת ירושלים הנצורה לקראת צאת
 הבריטים: ״בירושלים השתמשנו תהילה בבולי הקרן־הקיימת־לישראל, שבזמנים כתיקנם לא שמשו בולי־
 דואר כלל. נעשו סידורים להדפסת שטרי־כסף, ובאמצע אוגוסט 48 כבר היו שטרי־כסף מוכנים

,  לשימוש״.4
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שת נדיבה במונחים ירושלמים: 50 פגזים לכל חמו  הריכוך. לכוח הארטילרי הוקצבה ת
 מרגמה ו־30 פגזים לכל ״דוידקה״. אף כי אמורה היתה ההפגזה להתחיל שעה אחת לפני שעת־
ו התותחים והמרגמות הכבדות לפעול, משום־מה, חצי שעה קודם־לכן, ן - 23.00 - החל ״  השי
ה בשעה המקורית, כשמצטרפות אליהם ז  אך הפסיקו לאחר זמן־קצר והידשו את ההפג
ת וה״דוידקות״. שיבוש רדף שיבוש, והארטילריה נתבקשה להאריך את זמן  המרגמות הקלו
ות של ההפגזה. בסיכום נחתו באותו לילה כ־500 בי  ההפגזה. כתוצאה מכך נחלשה האפקטי

 פגזים על העיר־העתיקה, שגרמו לכ־50 הרוגים ו־100 פצועים.
ת כלי־הארטילריה של ״הלגיון הערבי״ בירושלים עלתה על הכוח הארטילרי  אלא שכמו
כמה מונים, ואלה הנחיתו אש רצינית על כוחות ״מבצע קדם״ ועל העיר  הישראלי כמה ו
 ירושלים בכלל. דיווחים אומדים את מספר הפגזים הערביים כשווי־ערך לפגזי התותחים

 הישראליים. בהפגזת תותחי ״הלגיון הערבי״ באותו לילה נהרגו 2 לוחמים ו־8 נפצעו.

ס ו נ . כיוון שלא הצליחו להעלות את מתקךהקו ן ו ״ מהד־צי ה נ ג ה ״ ל ה צה ש  נסיון הפרי
״ ל־02.30. סיפר מאיר זורע, מפקד הכוח: ״ן  הכבד אלא בליל־המבצע, נדחתה ״שעת־השי
 ״מקום הפריצה נקבע מערבית לשער־ציון, כיוון שניתן היה להגיע לשם בהסתר. העלאת
ן־החבלה: ״התברר  הקונוס גזלה זמן רב, והפעלתו באה רק ברגעים שלפני השחר״. קצי
 בשעות הערב כי אין אפשרות להעלות את הקונוס להר־ציון בשלמות, ויש לפרק אותו.
ס הגיע להר רק ו נ ו ון״ מפגיזים את הדרך. מטעךהק  ההעברה נמשכה זמן רב, בעוד תותחי ה״לגי
. ולא עוד, אלא שצריך לפרוץ את חומת .  בשעה 03.00 והתברר כי חסר חלק מחומר־הנפץ.
נוס פוצץ רק בשעה 05.00״.  בית־הקברות הארמני... גם לחבלנים נגרמו אבדות. מטען־הקו
: ״בית־חורון פוצצו את הקונוס בשעה 02.30״. אחרי  גרסת צבי סיני, מפקד המבצע

ח גדול... מה כתם פי קה נראה על החו ת החז צצו  ההתפו
, שכן הפיצוץ היה דקות אחדות לפני עלות ן  נםיון פריצה לעיר־העתיקה לא בא עוד בהשבו

1 5 ה לנסות לפרוץ פעם נוספת דרך שער־ציון - לא הועלתה. ב ש ח מ  השחר. ה

 האצ״ל חודר וחוזר
 כוח האצ״ל שהתרכז במתהם נוטרדם, בפיקודו של יהודה לפידות(נמרוד), מנה יותר משתי
 פלוגות. היה להם סיוע של 4 מרגמות ״3, שפעל ממגרש־הרוסים. ״ההפגזה העברית על העיר־
 העתיקה, הריכוך, נמשך שלוש שעות״, מספר מפקד האצ״ל בירושלים. זו החלה לאחר
ה בשעת התחלת ה הערבית ש״לא זכרתי מטר־אש רצוף כל־כך אפילו בלונדון״. הדחי ז  ההפג

 ההתקפה, כשהפסקת־אש בשעה 05.45 מאיימת, הביאה את המתח עד להתפוצצות.
ה על אזור השער־ההדש ונמרוד היה יכול לפתוח בהתקפתו״, ז  ״סוף־סוף השתתקה ההפג
אל כץ. ״השעה היתה אחרי שלוש. תחת אש־מקלעים ערבית הביא אחד ההבלניס  מספר שמו
חש למצוא מהסה. ההתפוצצות פרצה חור גדול בחומה. מה - ו ן חמרי־הנפץ עד לחו  את מטע
 הדרך לעיר־העתיקה היתה פתוחה. המחלקה של נמרוד נכנסה מיד. בטרם יתקדמו, תפסו

. גרסה אחת אומרת שהמסתור היה ״בתוך כוך שבתומה״. מה״  עמדה בסתר החו
ק את השער־החדש, ולהתקדם מעט ר פ ת גורסת כי ״האצ״ל הצליה ל  ההיסטוריה הרשמי
וית־ההומה ו צב ההיוני שבז  אל תוך העיר־העתיקה, אולם לא עלה בידו להשתלט על המו
נית־מערבית - הוא הקולג׳ דה־פרר״. לדברי דב יוסף, הרי שבשלוש לפנות בוקר,  הצפו
 כשפוצץ השער־החדש על־ידי חבלני האצ״ל - ״התקדמו כוחותינו כ־150 מטר וכבשו כ־10

ת טעות בתכנון״. מ ח  בניינים, מתוך ציפיה לגל־מתקיפים חדש. תגבורת זו לא באה, מ
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־ תמוז תש־ח (16/17.7)  מפה 16: הלילה בו לא הובקעה החומה - ״מבצע קדם׳, י

ת היה מו ועד לו בתוך החו ש הראשון שנ אל כץ. ״המפג ך שמו  ״נמרוד ביקש פקודות״, ממשי
ש לא זז״. מפקד ק מרהק־מה צפונה. הוא לא ידע שאי ר פ י הקטן שצריך היה ל  עם כוח לח״
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מי העיר־העתיקה, מעבר לחומה, אך מדגיש כי ין כמה זמן שהה הכוח בתחו ל אינו מצי  האצ״
י בעיר־העתיקה״. לדברי רענן,  ״נשאר אך זמן קצר עד להפוגה. ובעליל היה כוח עברי מצו
חו אנשיו ״לפרוץ את השער־החדש ולתפוס מאחז של כ־50 מטרים י האצ״ל, הצלי  ממפקד
מה עד חצי־ ען רענן כי כוח האצ״ל בראש־הגשר שהה בצד הפנימי של החו ד טו  רבועים״. עו

ש בבוקר, לערך. מ ה לתוקף, כלומר עד לשעה ח ג  שעה לפני שנכנסה ההפו
טל בספק״, אומר דן שיפטן. ייק של ראש־הגשר ליד השער־החדש מו מו המדו קו  ״מי
ש בתוך העיר־העתיקה. שיפטן מסתמך על מ ז של מ ח א  מסקנתו של חוקר זה היא שלא נקבע מ
ן״ לא־ידידותי לאצ״ל, המקורב אליו פוליטית - מאיר פעיל - ו חה שקיים עם ״היסטורי  שי
י לא חדר אל העיר־העתיקה חמי האצ״ל או לח״  שקבע כי ״השער נותר חסום ואיש מלו

מה מבחוץ.  פנימה״. לדברי פעיל לא נכנס הכוח־הפורץ אלא אל בית שנשען על החו
: ״נראה כי יחידתו של נמרוד נאחזה בהריסות בנין ז ה המחו ט מ מה יש ללויצה, מ  סברה דו
י הכניסה לשער. הכוח של נמרוד מנה 45 לוחמים, בעוד שבנוטרדם המתינה  הקונבנט, שלפנ
. אבל במקום אהר . תו של דבר לא בוצעה כלל פריצה של השער־החדש״. גה נוספת. לאמי  פלו
ז  מגלה לריצה כי שלושה ימים אחרי הפריצה של האצ״ל, בשעות הלילה של י״ג תמו
ן״ מהשער־החדש, ״והורידה בפיצוץ את שרידי ו חה תוליית־חבלנים של ה״לגי י  (19/20.7), הג
נבנט החרב, שקומתו העליונה שלטה על העיר העתיקה, בהיותה גבוהה מן החומה. בכך  הקו
 גם נחסם המעבר אל השער־החדש. חוליית־סיור של גדוד 65 גילתה למחרת בלילה את
א היתה זאת הפירצה מ י ה׳לגיון׳.״ לויצה: ״אני תוהה ש רצה שדרכה הסתננו חבלנ  הפי

ל ב׳מבצע קדם׳...״ ״ צ א די ה י ש על־ ד ח ה ־ ר ע ש ד ה ן לי ע ט מ ץ ה צו וצרה עם פי  שנ
, כותב דב יוסף, ומוסיף כי נו להפסיק את האש״ דה לכל צבאותי  ״ב־05.45 ניתנה פקו
ו להיסוג״. כך גם גורס מפקד האצ״ל שמואל כץ, קה נצטו ד־העתי ו לעי ר ילים שחד  ״החי
ז את בקשתו של מפקד ראש־הגשר בעיר־העתיקה: ״נמרוד ביקש ה המחו ט א לפני מ  שהבי
ט את עדותו של דב ט צ . לויצה מ ות פעולה מתואמת״  פקודות. אחרי־הכל היתה זו צריכה להי
ן גדוד 67, שנשלח לבדוק את גזרת השער־החדש: ״אני נזכר בוויכוח אשר התנהל  שיאון, קמ״
ח ט ש ה המבצע, בין מפקד המבצע לבין מפקד האצ״ל (שמואל כץ), בעניין החזקת ה ט מ  ב
לט על יק בפינת החומה, שו ל טען כי האויב, המתז . מפקד האצ״ ל ״ צ א י ה ד י כבש על־  שנ

ת שבהן נמצאים אנשי האצ״ל. נדמה לי כי שאלתיאל נתן רשות לסגת״. ו  העמד
ט הודעתו של מפקד ט את ציון אלדד, המספר ״כי כאשר הגיעה אליו באלחו ט צ  לויצה מ
ל נמרוד כי הוא נסוג, מסר את מכשיר־הקשר לקצין־הקישור של האצ״ל, זלטנר, כדי  האצ״
.. אך ללא הועיל״. לדברי מפקד האצ״ל, שמואל כץ,  שישכנע את נמרוד להישאר במקומו.
 הסיפור היה שונה בתכלית: ״תשובתו של שאלתיאל היתה מפורשת: ׳אם לא תיסוגו׳, שידר,
.״ בהתאם לכך,  ׳ננהג עמכם כעם מורדים. נתקיף אתכם כמו אויב. ננתק אתכם מן האספקה׳

וה לסגת. הכוח הקטן לא סבל שום אבדות״. אל כץ, ״נמרוד נצטו  מוסיף שמו
: ״לאור היום, שהביא עמו את בן ות״ שונה, כמו ת הקוממי מ ח ל  גרסת עורך ״תולדות מ
לה את גה, ולאור אי־הצלתת הפריצה מדרום, השאיר מפקד האצ״ל שבמטה־הפעו  ההפו

, 6 . ת״ ט לסג  ההכרעה - אם לסגת אם לאו - בידי מפקד היחידה הפורצת. הלה החלי

 לדדי - אכזבת חקונוס
־אומות־העולם ולא מאוהבי לח״י, כפי שמתברר מתאורם די ו מחסי יט לא הי  קולינס ולאפי
 את כיבוש דיר־יםין. והנה, בספרם את עלילות ״מבצע קדם״, הם מוסיפים תאור פיקנטי על
ו להם תכניות  ״חיילים אנשי־לח״י שנסעו בכיוון בניין־ברקליס, נקודת־ההערכות שלהם, שהי
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 אחרות בשביל הר־הבית״. ומה הן ״התכניות האחרות״, על־פי הסופרים דנן? - ״למרות
ת הקדושים - היה בתכניתם של אלה מו ד ולמנוע כל פגיעה במקו  פקודתו של בן־גוריון, להקפי
״ אך ״.  להחריב את כיפת־הסלע ואת אל־אקצא, ולפנות מקום להקמת בית־המקדש השלישי

מה, לא היתה כל־כך ברורה.  דרכם של אנשי־לח״י אל נקודת־ההערכות, ואחריה אל החו
י בירושלים - יהושע זטלר - אל מפקד  לאתר ההתקפה על בית־מזמיל הגיע מפקד לח״
: וזה לח ו מג חצח ו  המחוז, שאלתיאל: ״מצאתי אותו ליד שולחן מלא קוניאק וכל טוב, מצו
 בשעה שבבתי־החולים שכבו פצועים לרוב, תינוקות ומבוגרים, זקנים נשים וטף. דוד
: ׳לא אראה ... נדהמתי מן המראה ואמרתי לו  שאלתיאל קיבל את פני במאור־פנים: ׳תפאדל׳
, כיוון שאני טרקתי את הדלת ויצאתי״. זה  עוד את פניך!׳ - לא הספקתי לגמור את המשפט
ו ן של זטלר עם שאלתיאל. אבל הצפרים על גגות ירושלים החל  היה המגע הישיר האחרו

ת העיר־העתיקה... מו ט יעלו על חו ע ע זמירות מתוקות: עוד מ  להשמי
, גה, ״כשעלתה ההצעה שה׳הגנה׳ דה זטלר כי על ״מבצע קדם״, זמן קצר לפני ההפו  מו
י מפקד האצ״ל: תפת לכיבוש העיר־העתיקה״ - נודע לו מפ י יעשו פעולה משו  האצ״ל ולח״
מה  ״רענן בא אלי וסיפר - ׳מתליטים לכבוש את העיר־העתיקה.״ אני הגבתי בציניות: ׳
ו נגמר ים שחלפ ה קרה? האם במשך החודשי  פתאום? הרי העולם־הנוצרי יקום נגדנו... מ
. אך גה?׳ עד ההפו ? מה נעשה כשנכבוש ויגיע מו  העולם־הנוצרי? האם נתחסל העולם המוסלמי

״ ״ . ׳ ח כי אם נצליח לכבוש ראש־גשר - נלך הלאה  רענן הרגיע: ׳שאלתיאל מבטי
מה של רענן בהבטחתו של שאלתיאל. אבל  יהושע זטלר ביטל בלבו את אמונתו התמי
ה והגיעה עד ט ש פ ת ה״ ה נ ל וכרתות ה״הג  הידיעה על ההכנות הרציניות שעורכים אנשי האצ״
ו נ בד את אמו , שאי י ומפקדיהם ושלהבה את רוחם. זטלר, הספקן  מהרה לידיעתם של אנשי לח״
ז ה המחו ט  בשאלתיאל - נסחף גם הוא, בסופו־של־דבר, בהתלהבותם של אנשיו. המגעים עם מ
ז אף סיפרו כי נתקבלה הוראה י המחו  חודשו, גם אם לא על־ידי יהושע זטלר עצמו. מפקד

.. ל ולח״י במבצע. ון לשתף את האצ״  מטעם הפיקוד־העלי

י  ״קוראים אותנו לשיחת־תדרוך״, מספר אחד הלוחמים, אלנקם. ״מאיר, מפקד לח״
 בירושלים - מודיע: הולכים לשחרר את העיר־העתיקה... האושר מילא כל תא בגופנו, כאילו
 היכה אותנו בהלם - עד שמאיר נאלץ לומר שוב: הלילה נשתרר את העיר־העתיקה! - פרצנו
ה להיכנס לתוקפה, ש ד גה ח  בשירה פרועה... אך היתה בעיה: בשעה 5.30 בבוקר עמדה הפו
ת צריך לסיים ש שעו ל בשעה אחת־עשרה בלילה. כלומר: תוך ש  ואילו הפעולה נועדה להתחי

מה ההיסטורית בפרק זמן קצר כזה ?  את ההתקפה. האם ניתן לבצע את המשי
ב מה הם חושבים ועד כמה הם  ״הצפנו את המפקדים בשאלות. מאיר הרגיע: לא חשו
גה. ן־ההפו בות לשעו  רציניים בהחלטה. אנו נפרוץ לעיר־העתיקה. בסערת־הקרב אין חשי
ן לו. לא ו למאיר. כל־כך רצינו להאמי  הלחימה תימשך עד שנשלים את כיבוש העיר... האמנ

ה שמא הוא טועה, או שמוליכים אותו שולל... ב ש ח מ  יכולנו לשאת את ה
 ״לילה. לבנו עובר על גדותיו. אני וחברי, אנשי מחלקה שלוש, קנאנו בחברינו אנשי מהלקה
ן שייצאו  אחת, שיפרצו ראשונים. ואילו אנשי מחלקה אחת קינאו כחבלנים נושאי המטע
 לפניהם. אנו מאמינים בנשק שבידינו. אנו יודעים שנבוא להר־הבית. אנו מסתכלים במאיר -
ה הדתית. ק ל ח מ לל בו, ואולי בנו. אנו מביטים בפניהם עטורי הזקן של חברינו מן ה  משהו מתהו

. . ו למלחמה.  נדמה לנו שכוהנים ולויים יוצאים עמנ
זת מרגמות על הגנה׳ בהפג לה: בעשר בלילה תפתח ה׳  ״המפקדים מסבירים את תכנית הפעו
 העיר־העתיקה. שעת־האפס לפריצה: אחת־עשרה־אפס־אפס. ראשונים ייצאו החבלנים, יניחו
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מה, מאחורי בניין־הדואר. יעד ראשון שלנו - בית־הספר ן חומר־נפץ עצום לרגלי החו  מטע
, להר־הבית...  ׳פרר׳ [האחים]. ואחר־כך - לרובע־היהודי, לכותל־המערבי

ל דרך השער החדש, ויסתער לעבר שער־שכם.  ״בו־בזמן יפרוץ האצ״
ק משער־ציון, דרך הרובע־הארמני, לעבר הרובע־היהודי״״. ר פ  ״וה׳הגנה׳ ת

 זו התכנית וזה לוח־הזמנים לכיבוש העיר־העתיקה, כפי שהיה ידוע ללוחמים באותו יום
ד ההערכות - של העומדים לעלות ולפרוץ מ ע  שישי, ערב שבת. תאורו של אלנקם מרגש. מ
ד רגיל. כמעט אלפיים שנה לא היה מ ע ת - אינו מ מו  ללב־לבה של הארץ והעיר, מעבר לחו
 מעמד כזה בישראל. מספר אלנקם: ״ברחבה הגדולה שבמרכז מחנה־דרור התיצבו לוחמי
 חרות ישראל בירושלים, ערוכים מחלקות־מחלקות, כשמפקדה של כל מהלקה ניצב לפניה.
ו ניצבה אריאלה. ובין הלוחמים - דרורה, אחינועם, יהודית, כוכבה. אשרי העם  בראש מחלקתנ
ט בלוחם התימני ט בחבריך והתרגשותך גוברת. אתה מבי  שאלה בנותיו! אנו נרגשים. אתה מבי
, בנו הצעיר של הלל הזקן, שנספה גם הוא  עטור הזקן, בעיניו האוצלות ברכה: בעוזי הקטן

חמי חרות ישראל. ם - ואתה גאה בשבטך, שבט לו  ללוחמי
 ״גם הפצועים באו ללחוץ יד, לאחל הצלחה. הם מביטים בנו בקנאה בוערת באהבה. ולפתע
! לכו לשלום ושובו בשלום! - אלה ילדי בית־ חו  שומעים קולות מרגשים של ילדים: הצלי

1 7 . לה״ ש ושש ושבע. כל עין מלאה דמעה ותפי מ  היתומים הסמוך, בני ח

ה לוחמי חרות ירושלים הביא ממרחק השנים את חזונו של אורי־  ענן שלא נראה מעל מחנ
 צבי גרינברג, שנחרת כשני עשורי שנים לפני כן:

 ואם עוד לא להיה אז ביתנו נכון על ההר
 ודגל נכרי עוד במגדל דוד,

ו  אבל בן הדור להי אז נכון בדפק דמי
 לקרב האחרון, לחדועז המלכות.

 אצ״ג, ״השיר והסיף״

י הגיעה לאתר־ההערכות שלה. ״לח״י ניסה לפרוץ ליד הפינה  פלוגת־הקרב של לח״
מה, מאחורי בניין הדואר הישן״, כותב לויצה. ״לא ברור כמה  הצפונית־מערבית של החו
יץ : אך לוהמים אלה היו קרוצים מחומר מצו י ו באמת בנסיון־הפריצה של לח״  לוחמים השתתפ
 והוכיחו אומץ־לב רב בקרבות קודמים״. על־פי אלנקם ניתן לקבוע כי לקראת הפריצה ריכזו

 לח״י־ירושלים פלוגת חי״ר, ארבע מחלקות, ללא סיוע מק״בים ומרגמות.
 ״לילה. הגענו ל׳בווינגרד׳. הוראות חמורות: לא להדליק אש. לא לשיר. לא לדבר. איך
ת נכנסות לבניין שמעל לחנותו של .. שתי מחלקו ה בלי להשתגע?. ח מ ש  אפשר לנצור את ה
״, מספר אלנקם. ״הדתיים פותהים בתפילת ערבית של ליל־שבת. כולנו  ארציאלי השען
, עטורי זקן ופיאות ן  מצטרפים, גם אלה ששכחו להתפלל - מתפללים בדבקות. דב ושמעו
ד לפני ט את הר עשיו... עו  מסולסלות, מוסיפים בקול עז: ועלו מושיעים בהר ציון לשפו

 שיצאנו לדרך התלחשו החברים על תפקידיה של המחלקה הדתית בקרב זה...
, על העיר־העתיקה. הכינו. השעה עשר בטחת, ׳שלא היתה כמוה׳ זה המו נו להפג  ״חכי
 הגיעה וחלפה. והנה קולות הרעשה החלו למלא את חלל־האוויר. פגזים האירו את שמי

 ירושלים - אלא שהיתה זו הפגזה של האויב. הפגזים נפלו על העיר שלנו.
 ״השעה אחת־עשרה חלפה. פגזים נפלו בלי הרף. השעה אחת־עשרה ורבע. מה קורה? מה
ם כי ׳הפעולה תתחיל בעוד חי הגנה׳ מבטי ! ממפקדת ה׳ ן  קורה? האם?... אסור לפתות פה לשט
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 שעה׳... עוד שעה עוברת. פגזי האויב מתקרבים, מתפוצצים סמוך מאד אלינו. דומה שהבית
 עומד לקרוס ולקבור אותנו בין ההריסות... החבלנים לא יצאו עדיין. מה קרה? תקלה רצינית.
ן מאות או אלפים, פגע בריכוז כלי־רכב ליד בנק אפ״ק. היו בהם  פגז תבערה אחד, אהד מבי
י לפעולת הלילה. אנשינו הספיקו לפרוק את ל ושל לח״  המרי־הנפץ והתחמושת של האצ״

 התחמושת ומטעני־הנפץ... אבל התחמושת וחמרי־הנפץ של האצ״ל התפוצצו״.

ות ולמתרחש בקרבת העיר־העתיקה: י  השעה שתים־עשרה. גם דב יוסף קשוב להתפוצצו
, כותב מושל־ירושלים. ״אף שלא היה מוכן כל־ ש שעות ומהצה״ מ  ״נשארו לנו לפעולה רק ח
ל ט שאלתיאל לנסות, בכך ודאי צדק״. אבל, מוסיף המושל, ״מכשו  צרכו והזמן היה קצר החלי
ש הקדמה למבצע, אשר בו מ ש  שלא ניתן להתגבר עליו גרם לאיחור בריכוך, שהיה צריך ל
. ועוד מוסיף דב יוסף, כי ״אחת התקריות ״ , לח״  שיתפו פעולה עם ה׳הגנה׳ יחידות האצ״ל ו
, שת ואלפי כדורים הושמדו  שהביאה לאיחור היתה פגז ערבי שפגע בכלי־רכב עמוס תחמו

 ובבסיס אחורי של האצ״ל, ושני אנשים נהרגו [במגרש־הרוסים]״.
ת נפגעה בהפגזה שיירת הג׳יפים  מוסיף לויצה: ״איתרע מזלה של יחידת לח״י. בחצו
י את הקונוס מן  שנשאה את מטען התחמושת ואת מטען־הקונוס. בחרוף־נפש הצילו אנשי לח״
 התבערה. עזרו להם כמה אנשי ׳הגנה׳, בפיקודו של מיכאל רותם. כתוצאה מכך חל עיכוב
ד את סיפורי לויצה  בהעברת הקונוס אל היעד״. עזרא יכין(אלנקם), שהיה בקרבת מקום, מעמי
ת מן הג׳יפים ש ו מ ח ת  על תיקונם: ״אנשינו הספיקו לפרוק את מטעני־הנפץ (הקונוס) ואת ה
שכת ה הממו ש כי הדחי ש : אבל התחמושת של האצ״ל התפוצצה ואבדה. גבר ח  בטרם נפגעו

יב הרגיש שאנו בריכוז הכוחות.  תביא לביטול הפעולה. נראה שהאו
 ״הזמן תלף באכזריות. סביבנו תופת של פגזים מתפוצצים - כה קרוב, עד שאיננו יכולים

״ לה ההרעשה שלנו?״.  לשמוע את הרעשים שבאים מרחוק - אולי בכל זאת התחי
מה כוסה באש מכונות־יריה, מרגמות ותותתים ־ והואר  לויצה: ״השטח שבין ׳ברקליס׳ לחו
ל ע , שהתנשא מ ת ה׳לגיון׳ בבניין ׳האחים׳  מדי פעם בפגזי־תאורה שנורו על־ידי ה׳לגיוך. עמדו

. טב על הגישה אל החומה״  החומה, שלטו הי
 אלנקם: ״השעה שלוש לפנות בוקר. מתקבלת ההוראה: היכון להסתערות!

מת מנזר ׳אחיות הפרפרים׳. ו נשען על חו  ״אנו מזנקים. מבית־התנ״ך לרחוב סולימן, כשגבנ
 מישהו מכוון את תותחי האויב. מפעם־לפעם נדלקה רקטה אדומה - ופגזים נופלים. רקטות
 אדומות הלכו וקרבו אלינו מרגע לרגע. רקטה ירדה על המגרש הסמוך, רקטה נוספת התנפצה

 על הכביש לפנינו. ומיד נפל פגז, סנטימטרים אחדים לפני...
ת לעין, חדר לתוך ח ת , מ ת לקסדה ופגע במצחי ח ת  ״חשתי הדף עז בראשי. רסיס חדר מ
 הגולגולת. עיני חשכה. נדמה היה כי העין נשטפה עם סילון הדם שפרץ מראשי. קמתי לבקש

ה צרב, ידי הימנית נעה כמשותקת.  עזרה - אך רסיסים פגעו גם ברגלים, החז
, שהרי אני עומד על רגלי...  ״סביב לי נאנקו פצועים. נראה כי מצבם קשה ממצבי

׳ - לא רציתי לומר לו. מאז י ה  ״בחדר העזרה־הראשונה שמעתי את קולו של גיורא: ׳מי ז
חד לכל פעולה - גיורא, דרור ואני - והנה דרור נפל,  ברח מבית־הסוהר יצאנו שלושתנו י
 ועכשיו אני במצב כזה... כדי שלא ייבהל, התחלתי לשיר: ׳עוד נשפוך דם אויב׳.״ לפתע

ע לא פורצים לעיר־העתיקה?  הפסקתי לשיר ושאלתי את גיורא: מדו
ש ועשרים״.״ מ מה! השעה ח  ״קולו נבלע בנפץ אדיר. מישהו קרא: פרצו את החו

י לשאת את הקונוס הכבד חו אנשי לח״  על אף הפגזים ונורי־התאורה, מספר לויצה, ״הצלי
ה בלי מ ו ח דו אל ה גה, שרוחבו יותר ממאה מטרים, ולהצמי ת את שטח־ההרי  על כתפיהם, לחצו
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 פגע. הקונוס פוצץ, אך כל העמל היה לשוא. תוצאות הפיצוץ לא היו שונות מאלה שבהר־ציון:
ע ולסגת״. י לנתק מג  כתם פית גדול, לא יותר. צבי סיני הורה ללח״

בד את עינו וחור נפער בראשו. ״מה קרה?  ״חברים באים לבקר״, מוסיף יכין הפצוע, שאי
ו נודע לאלנקם כי קונוס־הנפץ, שנמסר ללח״י ע נעצרו?״ - הוא שואל את החברים. מחברי ו  מד
ק העקר היתה, כדברי צ י פ ץ בחומה. שעת ה ר ח לפרוץ פ  על־ידי ה״הגנה״, התפוצץ בלי שהצלי
 אלנקם, 05.20 בבוקר: והיום כבר י׳ אייר(17.7), שבת־קודש. אך אל מקום־המקדש לא הגיעו

חמי חרות ישראל - גם לא אל מעבר לחומות.  לו
ז שאלתיאל  זמן קצר אחר־כך, אחרי התפוצצות־הסרק של מטעני־הקונוס, ציווה הממ״
ן ועל־ידי ראש אג״ם. העיר־  להפסיק את האש, כאשר צווה על־ידי ראש־הממשלה ושר־הבטחו

' 8 . ה  העתיקה נשארה בידי הערבים עוד תשע־עשרה שנ

* 
ן בו לקחה חלק קבוצה מאורגנת של לוחמי חרות ישראל בתחום העיר  זה היה הקרב האחרו
ד ת של לוחמי חו ו לח״י־ירושלים - ארבע מחלקו ד  ירושלים. מאה ועשרים לוחמים העמי
מלל עדיין היתה להם תקוה כי יזכו עות הראשונים שלאחר ״מבצע קדם״ האו  מעולים... בשבו
 להשתתף בשחרור העיר כולה, תקווה שנעורה עם החלפתו של דוד שאלתיאל במשה דיין -
ו בפקודתו בגדוד ת אנשי לח״י שלחמ  המפקד הכריזמתי, שזכה להערכה ולהערצה מצד מאו
ת ולפוגג את אכזבתם, ו חמי חרות ירושלים קיוו לתקן את המעו בה 8. לו טה שבחטי  הפשי
מה הצפונית־מערבית של העיר־ ״ במערב ירושלים ועד לפינת החו ת פ  שנמשכה מ״צריף ה

ל ה״הגנה״־של־שאלתיאל. ד ח ן לא תיקן את מ י  העתיקה. אלא שצה״ל־ירושלים־של־די
כו לתת את חלקם הלא־מבוטל  לותמי חרות ישראל, חבריהם של לח״י־ירושלים, המשי
ת בעוצמה ובתעוזה, כפי שלחמו בשליט הזר במלתמת השחרור ת העצמאו מ ח ל  במערכות מ

ית המרכז ובתזית הדרום - ותלקם שם היה גדול ומכריע!  והחרות. לחימתם התרכזה בחז
ד יסופר - כאן ולהבא. ד ידובר ועו  ועל כך עו

 ב. דוד נכשל; גם משה לא יושיע

 1 : חודשיים בירושלים, בין י״ב ליי׳ג

 מה ההיא להפסקת ״מבצע קדם״?
ח־האצ״ל מן העיר־העתיקה, על־פי הוראתו של שאלתיאל  שעה אתת בלבד אחרי הסגת כו
ומן״ השחור: ״י׳ תמוז(17.7). מברק . הדברים נרשמו ב״י ן וח לשר־הבטחו ז לדו ״ מ מ  מיהר ה
ש וחצי בבוקר: הלילה נעשה נסיון לכבוש העיר־העתיקה, בשיתוף עם כוחות ש ׳ מ וני  מ׳עצי
זת העיר ממרגמות ותותחים, למעלה משעה, נו בהפג  אצ״ל ולח״י. בשעה 21.30 פתחו כוחותי
מה לא עלה יפה. האויב מה לא הושגה, מאחר שהנסיון לפרוץ החו  ונורו כ־500 פגזים. המשי
ז קשה את העיר. ב־05.30 נסוגו כוחותינו לבסיסיהם״... ובשולי  גילה התנגדות חזקה והפגי

ע המרה פקודתנו לעזוב העיר־העתיקה ולכבוש שיך־ג׳רת?״  המברק מוסיף בן־גוריון: ״מדו
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ן־מזרח ירושלים, שנערכה בו־  במברק גילה ״עציוני״ בעקיפין על ההתקפה הערבית בצפו
ו חזרה את  בזמן עם ההתקפה על העיר־העתיקה: ״בשעות הבוקר ב־17 (כלומר היום) כבשנ
יב אמש״. אבל ״את בית , שנתפסו על־ידי האו ׳ ורג  בתי מנדלבאום, פינת שמואל־הנביא-סנט־ג׳

ו לכבוש״.  שטיניץ, ליד תחנת־המשטרה במאה־שערים, שאף הוא נפל - לא הצלחנ
ן״ קיבלה, בדיעבד, רק לגבי העיר־העתיקה ולא ו גה היתה נמהרת! שכן ה״לגי  ההסכמה להפו
ל ל״עציוני״ ״שישלח ״ .. משהתבררה עובדה זו, הציע המטכ ק לחומה. ח מ  ביחס לאזורים ש
 גדוד לכבוש את בתיר - כי אנו עומדים לתפוס ערטוף, וכך תהיה כל הרכבת בידינו״. לקראת
וני״: ה ״עצי ט  הצהרים - שש שעות לאהר הפסקת ״מבצע קדם״ - נשלח מברק מאג״ם אל מ
גה, שחלה אצלך, לקביעת עובדות: ל את כוחותיך אהרי ההפו  ״17.7. שעה 12.00. עליך להפעי
מי - עין־כרם, מלחה. ב) נסיון לכבוש את בתיר, במגמה לקבוע עובדה וון הדרו ת לכי לו  א) פעו
גה האפשרי ב־18.7 שעה  שקו־הרכבת בידינו... בצע את הפעולות בהקדם, לקראת תאריך ההפו

 10.00״. ״עציוני״ ביצעה רק את הסעיף הראשון. אך לגבי הכפר ביתר־בתיר לא נעשה דבר.

ל ולח״י, ן ההתקפה על העיר־העתיקה. לא כן האצ״  דוברי ההנהגה חיפשו תרוץ לכשלו
. ״לא יצאו שתים־עשרה שעות ן ו  שמתחו ביקורת על שני הדווידים - שאלתיאל ובךגורי
ת והנמרצת לקיים בהקפדה מי ן כי תשוקתו הפתאו גה ושאלתיאל הבהיר במופג  מתחילת ההפו
אל כץ. ״באותו יום שבת פקד לכבוש את עין־ גה היתה כוזבת בתכלית״, כתב שמו  את ההפו
ת לאחר שכפה אותנו י וה׳הגנה׳ עשרים שעו  כרם. הכפר הותקף ונכבש על־ידי כוח של לח״
י לא השתתפו בהתקפה על עין־  לסגת מן העיר־העתיקה״. כץ לא דייק בדבר אחד: אנשי לח״
 כרם (ההתקפה היתה על מתהם מיס־קרי, ובעקבותיה נטשו הערבים את עין־כרם, שנתפס ללא
 קרב) - שכן לא היו מוכנים עוד לשתף־פעולה עם שאלתיאל לאחר הכזב של ״קדם״. הביקורת
 של שמואל כץ לא נעצרה במפקד ה״הגנה״ בירושלים: ״לגבי שאלתיאל היתה רק סמכות אחת
 גבוהה יותר: זו של בן־גוריון. לאהריותו הרשמית של בן־גוריון מתוספות ראיות תותכות: לא
נות למנוע את כיבוש העיר־העתיקה מחרש, אלא ו  רק שנתן לשאלתיאל פקודות מפורשות המכו

.  שמן־הסתם עשה כן מאחורי גבם של עמיתיו בממשלה״
ת משל עמיתו מפקד האצ״ל: ״למה הלכו  ביקורתו של יהושע זטלר היתה חריפה לא פחו
י - ל ולה״ גה ?״ - הקשה זטלר - ״ולמה עשו את זה עם האצ״  לכבוש את ירושלים ערב ההפו
ן תכנון, וכאשר משנים את התכנית תוך שעות  כאשר כותות ה׳לגיון׳ מבוצרים בעיר, כשאי
.. מה פתאום נעשה שאלתיאל אמיץ,  ספורות, וכשדוהים את שעת־האפס משעה לשעה?.
? שכן אם היו אלה מצליחים לכבוש את העיר־העתיקה - למי ל ולח״י  והולך יד־ביד עם האצ״
 היתה תהילה? האם בזה היה מעוניין שאלתיאל? וכשאנשי האצ״ל נכנסו לשער־החדש - אמרו
ת:  להם לסגת: וכשאלה ביקשו לקיים את ההבטחה, שכן נכבש ראש־גשר - אמרו להם בפשטו

...״  אם לא תצאו - ננתק את הקשר אתכם... וזה היה אחרי ׳אלטלנה׳
, נשלח לירושלים  השערה מאוחרת־בזמן של זטלר היא כי שאלתיאל, שהיה מפקד הש״י
ט להערים עליהם: אם הם לא  לטפל ב״פורשים״ ולחסל את הפרישה. ומשלא הצליח, החלי
 מוכנים להתפרק, בתרוץ שהם רוצים לשחרר את העיר־העתיקה, והם באים השכם והערב
 ואומרים לשאלתיאל: נכבוש את העיר־העתיקה ואז נתפרק, כפי שהתפרקנו בכל מקום - הרי

 ניתן לביים התקפה על העיר־העתיקה, עם שלושה גופים, ולהיכשל...

 בי״ב תמוז(19.7), יומיים ויותר לאחר שהופסק ״מבצע קדם״ בטרם זמן, נפסקו הקרבות
גה ללא הגבלת זמן. באותו יום הריץ משה שרת מברק דחוף אל ח והחלה הפו א  בכל רחבי ה
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ש נגד הפיקוד בירושלים בגלל כשלונות הלילה ד ל השמצה ח  שאלתיאל: ״מתנהל נחשו
ד דו״ה עובדתי, שיתאר מהלך המבצעים בדיוק צבאי, ן״, כתב. ״הכרחי שתחבר מי  האחרו
ו כל המטרות... מן הראוי להוסיף סקירה על השגים בין שתי  ויסביר מה קרה ומדוע לא הושג
 הפוגות. הודיעני מיד״. מברקו של שרת נשאר ללא מענה. ״שאלתיאל לא השיב למברקו של
 שרת״, אומר הביוגרף. ״במשך כל שנות חייו לא הגיב שאלתיאל על מסע־ההשמצה נגדו״...
ז תש״ח (22.7.48) הופיע שאלתיאל במסיבת־ ו תמו  הדברים אינם מדוייקים, שכן כבר בט״

ע את גרסתו על פרשת העיר־העתיקה.  עתונאים בתל־אביב, והשמי
 ״שאלה אחת חזרה ונשאלה״, מתאר אחד הנוכחים. ״מדוע החלה ההסתערות במאוחר,

 כמה שעות לפני התחלת ההפוגה, עד שלא הספיקו לכבוש את העיר־העתיקה?״
אל: ״אילו היינו מצליחים בהפגזת העיר־העתיקה, ואחר־כך בפריצת החומה, אין  שאלתי
.. אבל כותות ת כעבור 5-4 שעות, עוד לפני ההפוגה. דהי מה המז  ספק שהיינו מגיעים לתו

למה חזרו?׳.״ ם, ולכן אין מקום לשאלה ׳ חו לכבוש משלטי הגנה׳ לא הצלי  ה׳
ז : כיבוש העיר־העתיקה היה צריך להתבצע בי״ב תמו ן ו  שאלתיאל גילה סודות מחדר התכנ
 (19.7) ולא בלילה שלמחרתו ב־05.30 תחל הפוגה. שאלתיאל קיווה שיוכל לסיים את ההכנות
גה בירושלים ן על הקדמת ההפו  לביצוע התכנית המקורית. אך נוכח החלטת מועצת־הבטחו
עמד לפני בעיה לא־צבאית: לנסות ולהסתער על העיר־העתיקה בלי בטחה גמורה,  ביומיים הו
ס של העיר־העתיקה י בסטטו ו נ ות לשי  או להימנע מכך? אם יצליח הכיבוש - אפשר יהיה לקו
ל ירושלים בעתיד. [מכאן מסתבר כי שאלתיאל היסס, לא היה בטוח שירושלים כולה תהיה ש  ו
 יהודית - גם אם ״מבצע קדם״ יהווה נצתון מזהיר... זו אולי הסיבה, ששאלתיאל ובן־גוריון

מן שהוקצב ל״עיר־העתיקה״]. ח־הז ו ו מראש את טו  צמצמ
מה לא  דאגתו של שאלתיאל היתה נתונה למחשבה פסימית־דפנסיבית - ״מה יהיה אם המשי
. שאלתיאל הגיע למסקנה, שגם אם לא יצליח לפרוץ לעיר־העתיקה - לא יהיו .  תצליח?״.
ת גדולות, ומצב ירושלים כולה לא ישתנה לרעה גם במקרה של אי־הצלהה... לדברי ו  האבד
ט האי־רציונלי הזה התגבר״. מנ המו ב יהודי אי־רציונלי. ו  שאלתיאל, נשתלב ב״קדם״ גם ״חישו
? - ״הרוח העזה של חיילינו וכוחו של צור־ישראל״. כלומר: ״להתפלל שהנתונים  ומהו

ן־הצבאי־הקר יהיו בעזרנו. נסינו - אך לא הצלחנו״. ץ לחשבו  שמחו
 האומנם רק ״מקרה״ היה האיחור בפתיחת ההתקפה לשחרור ירושלים־העתיקה, והקדמת
 הנסיגה ־ או שמא היה זה פרי מדיניות מחושבת ומכוונת? ־ נשאל שאלתיאל. וכשהוא משתדל
ו לפני בעיה צבאית ומדינית - האם כדאי בכל זאת  להתגבר על רוגזו, חזר ל״נםיבות״: ״עמדנ
טלת ו מו  לנסות ולהסתער על העיר־העתיקה? האם כדאי להקריב קרבנות במבצע שהצלחת
החחלטה היתה לנסות ולכבוש את העיר־העתיקה. לא עלה בידינו לכבוש עמדות־  בספק? ו
.. רצינו לכבוש את העיר־  התקפה בעיר־העתיקה ונאלצנו לסגת עם כניסתה של ההפוגה.

' 9 .״ . ז [24.7] - ולצערנו לא זכינו לכך. עשד בתמו  העתיקה בשבעה־
ה - אבל רק לאחר שנים. דב יוסף מזכיר כי כאשר  ביקורת מאוחרת נשמעה גם מתוך המחנ
־האיבה בירושלים תוך עשרים־וארבע שעות - ״אנו ן להפסיק את מעשי עצת־הבטחו  ציוותה מו
. לאחר־מכן הכין תזכיר על נושא ההסכמה .  הסכמנו. אך הערבים לא מיהרו לכבד את ההפוגה״.
ך בהתקפה, גם לאחר השעה 05.45 של  הנמהרת להפסקת האש: ״היתה לנו זכות חוקית להמשי
 יום השבת. בשעה 6 בערב אור ליום שבת נפגשנו, שאלתיאל ואני, עם יושב־ראש ועדת־
ו להפסיק את האש ב־5.45 בבוקר - ה והודענו לו ששאלתיאל קיבל הוראה מממשלתנ ג  ההפו
ם להפסקת־ מי ם הערבים מסכי ה שג ג ו ההפ עדת־ ו ו דעה מ לה הו ת־הלי ד חצו  אם נקבל ע

גה תמסור הודעה זו ישר לשאלתיאל״. ועדת־ההפו  האש. הוסדר בינינו שו
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ש שעות אחר־כך, ״בשעה 11 בלילה, שמעתי מפי יושב־ראש הוועדה, שטרם נתקבלה מ  ח
ך דב יוסף. ״רק בשעה 2.30 אחר־הצהרים, בשבת, נודע לי  כל הודעה מהערבים״, ממשי
 שוועדת־ההפוגה לא קיבלה תשובה מצד הערבים... טילפנתי לשאלתיאל, והוא אישר שלא
נו לירות : למה הפסיקו כוחותי ו . כששאלתי .  קיבל כל הודעה שהערבים הסכימו להפסקת־האש.
ב כי בהוראות שקיבל נאמר, שלא לירות אם הערבים יפסיקו לירות,  בשעה 5.45? - השי
 ולמעשה הפסיקו הערבים לירות... הבעתי את תמהוני, ואמרתי שאני הבינותי, ממברקו של

 שרתוק, שעלינו להפסיק את האש - רק אם יודיעו הערבים שהם יעשו כך״.
גו רק גה, אך השי  דב יוסף ניסה שוב ושוב להתקשר עם ניבנהאוס, יושב־ראש ועדת־ההפו
: ׳האם הודיעו הערבים שהם מסכימים להפסקת־ ו  ב־6 בערב בשבת, י׳ תמוז(17.7). ״שאלתי
׳ אמר, ׳כראיה, היה . .  האש?׳ - ׳לא הודיעו רשמית׳, השיב, ׳אך הם מכבדים את הפסקת־האש.
 יום שקט, פרט למקרי־יריות בודדים׳... השיבותי שמן־ההכרח לקבוע בבהירות אם הערבים

 הסכימו להפסקת־האש. לדעת ניבנהאוס, הרי זה כאילו הסכימו״...
לגיוך, גלאב־פחה, בצהרי שבת,  מתברר כי הוועדה ״אך קיבלה הודעה בעל־פה ממפקד ה׳
ו בירושלים״. והמסקנה של דב יוסף: ת לכוחותי מו  כי ׳הכל בסדר׳, וכי שלח הוראות מתאי
ל ן יכולה להטי  ״ברור, אפוא, שאילו הוספנו להילחם באותו בוקר, לא היתה מועצת־הבטחו
גה בהסכמה דומה מצד ׳הלגיון ו להפו  עלינו אשמה כלשהי, שהרי אנו התנינו את הסכמתנ
ת י  הערבי׳, והסכמה כזו לא היתה קיימת ב־5.45 בבוקר״. תוך כדי הנמקת הגישה המשפטנ
נות ישראל זהירים יתר־על־  האהובה עליו מזכיר דב יוסף כי ״כבמקרים קודמים, כך היו שלטו

ת האו״ם, אף אם זה לרעתנו״...  המידה לנהוג לפי החלטו
ות של הצלחת ׳מבצע קדם׳ לשחרור העיר העתיקה״, י  דן שיפטן, המתעכב על ״המשמעו
ל ולח״י במבצע היה ת המבצע כרוכה בהרכב הכוחות, ״שכן משקלם של האצ״  סבור כי משמעו
, מבצע קדם׳ התקיים שלושה שבועות אחרי פרשת ׳אלטלנה׳  גדול יחסית״... ולא עוד אלא ״ש׳
ש מפני הקמת מהתרת־אצ״ל בצבא״. דעתו היא כי ש  וימים אחדים לפני שבן־גוריון הביע ח
 ״אין יסוד להניה שבתנאים אלה היה בן־גוריון אדיש לשאלה מי יזקוף לזכותו את שחרור

ות הפנימיות״.  המקום, המעורר רגשות עזים כל־כך, ובוודאי לא להשלכות הפוליטי
, באמרו ש״גם בלא להיתפס עו חוגי האצ״ל ולח״י ת שהשמי  שיפטן מתייהס גם להאשמו
 לטענה מרושעת וחסרת־יסוד - כאילו בן־גוריון הכשיל משום כך את הפעולה - אפשר להוסיף
 עניין זה למניין העדויות, המשכנעות בלאו־הכי, כי לא הוא [בן־גוריון] היה אביו־מולידו של

..  הנסיון לשחרר בשלב זה את העיר־העתיקה״.
ני של ט המדי ב ה  החוקר שיפטן מנסה לנגוע בשורש הבעיה של ירושלים והעיר־העתיקה, ב
, אלא הקשרו ן הצבאי הה אינו הכשלו  ההנהגה לבעיית ירושלים בכללה. ״מה שמעורר תמי
נית ושל מו של שחרור העיר־העתיקה בסדר־העדיפויות של ההנהגה המדי  המדיני - מקו
 הפיקוד הצבאי העליון״. לדעתו, לא שיקול צבאי מנע את ישראל ממאמץ להכללת העיר־
ת - בימי ״יואב״ ו״חורב״.  העתיקה בגבול ישראל, בשלבים המאוחרים של מלחמת־העצמאו
ל לחצים יק בעיר־העתיקה מו  שיקוליה של ההנהגה הישראלית התבססו על היכולת להחז
גו של האולטימטום שהביא ליציאת צה״ל מסיני בשלהי ״מבצע חורב״. ״מי  חיצוניים, מסו
ל את עצמו מה הסיכוי , ״היה חייב לשאו  שחשב לכבוש את העיר־העתיקה״, אומר שיפטן
דד עם אינטרסים עולמיים חזקים בבינאום העיר - אילו נכללו, בתנאי 1948, גם כנסיית־  להתמו
ן היהודי״. שכן עד עצם היום הזה אין מי השלטו  הקבר, מסגד אל־אקצא וכיפת־הסלע בתחו
ת  כמעט אף מדינה, ותהיה ידידותית כארצות־הברית, המכירה - אפילו בירושלים המערבי

2 0 . וה־מעמד בריבונותה של ישראל״  בלבד - ״כחלק שו
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 משה דיין מחליף את שאלתיאל
: ז ן ״מבצע קדם״ היה ״הקש ששבר את גב הגמל״, כדבריו של אחד ממפקדי המחו  כשלו
ן הצורב חולל סערה בצבא ובאוכלוסיה האזרחית״. גם פנייתו של משה שרת אל  ״הכשלו
, ע לא הושגו מטרות ״מבצע קדם״, נוכח ״נחשול ההשמצה״  שאלתיאל, להסביר לציבור מדו
 לא סייעה להרגעת התסיסה. ״סמכותו של שאלתיאל התערערה״. מפקד ״קדם״, צבי סיני,
לאחר התפטרותו של ציון אלדד) התמרמר גם הוא וערער על מעמדו אל( נה על־ידי שאלתי  שמו
. ״במחאה, עזב את העיר והצטרף לכוח ׳מוריה׳ בפרוזדור, ללא רשות ז  וסמכותו של הממ״

. היה זה סיום עגום לתקופת פיקודו של שאלתיאל בירושלים״. ז  מפקד המחו
 שבתאי טבת: ״בן־גוריון והמטה־הכללי לא שבעו נחת ממפקד ירושלים, האלוף דוד
פו במפקד נועז ופעיל״. הביוגרף של שאלתיאל  שאלתיאל. שררה תמימות־דעים שיש להחלי
ז ירושלים, קדמה ל״מבצע קדם״, ״ כמפקד מהו דו  טוען כי בקשתו מבן־גוריון ״לשחררו מתפקי

בה בכתב הגיעה רק חמישה ימים אחרי ״מבצע קדם״, בט״ז תמוז(23.7):  אך תשו
גה ניתן לי  ״דוד היקר״, פתה בן־גוריון את מכתב־הפרדה או ״ההתפוטרות״. ״רק עם ההפו
 למלא את דרישתך מזה שבועות - לשחרר אותך, ולו רק לזמן־מה, מעבודתך״. זו לשונו
. ״בידעי את טיבה של עבודתך בפיקוד ירושלים, את המתיחות ן ת של שר־הבטחו מ כ ח ת מ  ה
וה אותה ללא הרף - הבינותי לנפשך. אולם  הבלתי־פוםקת, את המאמץ הנפשי והשכלי המלו
טל עלי להתאכזר אליך אישית ולדרוש ממך יה לירושלים סכנה חמורה, הו  כל עוד היתה צפו

ך במעשה הגדול והקשה שעמדת בו: כיבוש ירושלים ושחרורה.  להמשי
 ״לא זכינו שתבצע במאה אחוזים את אשר ציפינו לו כולנו - שחרור העיר־העתיקה וכיבוש
ם: ובגזרת האומות־ . לכך נדרשו עוד כמה ימים, ואולי עוד שבועות אחדי . דח.  שיך־ג׳
ת נאלצנו להנית נשקנו לזמן בלתי־מסויים ביום 18 ליולי״. [שיבוש פרוידיאני של בן־ ו חד  המאו
 גוריון, שכן ״מבצע קדם״ הופסק בבוקר ה־ד1 ליולי...]. בכך לקח בן־גוריון על עצמו, באורח

ות להפסקת ״מבצע קדם״ בטרם הושלם.  מרומז, את האחרי
 לאחר הרעפת מליצות־הערצה על ירושלים היהודית - ש״נתנסתה בנסיונות־עקדה״ -
 מוסיף בן־גוריון כי ״בירושלים זו זכינו לכיבושים ונצחונות, מוסריים ופיסיים, הגדולים בארץ.
נת החודשים האחרונים תבהיק באור־יקרות פרשת ת בשמו ו נ נ ו  באפוס הגדול של מלהמת־ההתג

דה של ירושלים״. ננות והעמי  ההתגו
דה״ ניסה בן־גוריון לתקוף את מתנגדיו הלא־מעטים של שאלתיאל: ״גם פה  ב״מכתב־הפרי
ן אשר ניסו להשמיץ את מגיני ירושלים , חדלי־אישים ונטולי־מצפו  לא חסרו, כמובן

. . ב עשית שעברת על לזות מסכנה ועלובה זו בשתיקה של שאט־נפש״. טו הם: ו  ומפקדי
גה - ואין יודע כמה זמן תימשך - לא ל: ״עם בוא ההפו  ובן־גוריון מסיים בקו שבו התחי
ה דיין שיקבל מידך את הפיקוד ש מ  יכולתי עוד לסרב לדרישתך לחופשה קצרה: וביקשתי מ

2 1 . כה״ ח שכעבור זמן לא־רב תוכל לשוב לעבודתך הברו  בירושלים. ואני בטו

 לא זו בדיוק היתה דעתו האמיתית של בן־גוריון על שאלתיאל. וכך סוברים גם שני
עד במינוי משה דיין למפקד  הביוגרפים, בר־זוהר וטבת. ״למעשה, איחר בן־גוריון את המו
ן כי ״נסיונו הכושל של שאלתיאל לפרוץ לעיר־ י  ירושלים״, גורס הביוגרף של דיין, המצי
ות האתרונה לפעולה בקנה־ ת ההזדמנ צ מ ח  העתיקה (בסדרה של התקפות מ־9.7.48) היה גם ה
 מידה רחב״. גם הביוגרף של בן־גוריון סבור כי ״לאמיתו של דבר התאכזב דוד בן־גוריון
פו במשה דיין: הן לשם כך החזירו  מכושר־הלחימה של דוד שאלתיאל, וזה כבר אמר להחלי
פות מארצות־הברית״. בכ״ה סיון(2.7) רשם בן־גוריון כי ״אם משה דיין לא יבוא מיד,  בדחי
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ך בסידורים״. דיין נשלח ללוות את ל על דוד [שאלתיאל] להמשי  יש למנות איש אחר: או להטי
גה הראשונה. בן־גוריון ניסה  ארונו של האלוף דוד מרכוס, שנהרג לילה אחד לפני ההפו
 להחזיר את דיין מהדרך, מפריס - אך משה דיין התעלם מהנסיון, מילא את שליחותו בארצות־
ם, אל גדוד־  הברית, נפגש בינתים עם אברהם באום האגדי, וחזר הישר לקרבות המתחדשי

 הפשיטה שלו, ב״מבצע דני״.
 בעצם יום־הקרבות הראשון של גדוד־הפשיטה, בג׳ תמוז(10.7), לאחר כיבוש טירה, מיהר
י לא ״ ח ל ל ו ״ צ א . ״בן־גוריון נראה מודאג ומוטרד... ה ן  משה דיין לפגישה אצל שר־הבטחו
מו . סיבת קריאתו - רצונו שאקבל את הפיקוד על ירושלים, במקו .  קיבלו את מרות הממשלה.
, והוא ות המרכזיות של המלחמה  של שאלתיאל... הבנתי שבעיניו ירושלים היא אתת הבעי
ו את הקרב הראשון ק די הצורך. סרבתי בכל תוקף. הבוקר התחלנ מ נ  סבור שאין המפקד תקיף ו
ד הקומנדו. בן־גוריון הסכים שבשאלת העברתי  ובשום פנים אינני רוצה להיפרד מגדו

מבצע דני׳.״  לירושלים נשוב לדון לאחר ׳
 ההצעה למנות את דיין למפקד ירושלים הועלתה לראשונה על־ידי ישראל גלילי, כבר בי״א
ב אלא בימי  שבט (22.1), זמן קצר לפני מינויו של שאלתיאל: אך הצעה זו לא הועלתה שו
דו כמפקד ירושלים. ו לדבר בהכרח שבהדחת שאלתיאל מתפקי גה הראשונה, כשכבר החל  ההפו
 בדיון אצל בן־גוריון, בי״ט סיון(26.6), התנגד שאלתיאל למינוי משה דיין, והציע את מרדכי
ל ״ כ ט מ  מקלף לממלא מקומו. את שאלת העברתו של דיין לירושלים העלה בן־גוריון בדיון ה
 למתרת, כ׳ סיון (27.6). הרמטכ״ל יעקב דורי לא התנגד למינויו של דיין, אף שהעדיף את
א ל גם הו ״ צ א ב : ״ י  אליהו בן־חור, ״כי הי הרבה זמן בירושלים״. אבל מעניין הנימוק השנ
ועד לירושלים: ות־דעת הרמטכ״ל על המפקד המי . בן־גוריון רשם את חו . כול להילחם״.  י
ע  ״משה דיין עולה בחכמה ובטקטיקה, ובכל זאת הוא מבכר את אליהו. לתל־אביב הוא מצי

 שאלתיאל. יתקבל גם על האזרחים״...
ן  כבר הזכרנו כי בעיצומם של קרבות ״עשרת הימים״, בח׳ תמוז(15.7), השיב שר הבטחו
ז ירושלים, שבאו לבקש ״שתי פלוגות לכיבוש העיר־העתיקה״, כי ״משה דיין  לנציגי מטה מחו
ן לדיון בהחלפת הפיקוד: ז(22.7) התפנה שר־הבטחו ו תמו  היה מתאים לזה״... אך רק בט״
בת ״עציוני״] גדוד ׳מוריה׳  ״משה [דיין] יעלה לירושלים ויינתן לו [נוסף לפיקוד על חטי
 (שיושב על המשלטים של קרית־ענבים והסביבה)״, שכן בימי קרבות ״עשרת־הימים״ הועבר

2 2 . ״ בת ״הראל  גדוד ״מוריה״ לפיקוד חטי
־המעטה ן בלשו  הידיעה כי משה דיין מועבר לירושלים, עוררה סערה בגדוד־הפשיטה, ו
גות בגדוד. אורי בר־און, עקיבא  נאמר כי עניין זה לא הנית את דעתם של מפקדי הפלו
, בנסיון ן מו עם הגזרה ויצאו אל ביתו של שר־הבטחו  סדובסקי־סער ויעקב גרנק (דוב) לא השלי
 לשכנעו כי הישארותו של משה דיין חיונית ביותר לאיכותו של גדוד־הפשיטה. פולה, האשה
 הנאמנה, סרבה להכניס את מפקדי הגדוד אל הבית: אך בן־גוריון, ששמע את קולות החיילים,
 ביקש להכניסם. את דרישתם המקורית דחה, בנימוק שירושלים היא הזקוקה למפקד מעולה
״  כמשה דיין... או־אז הציעו המפקדים את מה שהציע משה דיין - להעלות את גדוד ה״קומנדו
 לירושלים. סיפרו כי בן־גוריון היסס מעט, כאילו שוכנע מהצעת המפקדים, והעלה הצעה
וחד אל דוב־ י הגדוד. בין השאר פנה בן־גוריון במי  נגדית - להעביר לירושלים רק חלק ממפקד
ת ירושלים־ מו  איש־לה״י ואמר לו: ״אין לי ספק שאתה תהיה בין הראשונים להסתער על חו
, תקבל פקודה שעליך להפסיק את  העתיקה... אך מה יהיה אם אותה שעה, בגלל סיבה כלשהי
דה?״ תשובת איש־  ההתקפה ולסגת [כפי שאכן קרה ב״מבצע קדם״] - האם תמלא אחרי הפקו
״ - ותשובה זו הכריעה. משה דיין עבר ! י נ ת: ״אשמע בקול מצפו  לח״י היתה חד־משמעי
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בה 8, בפיקודו של יצחק שדה. רק שנים ד־הפשיטה נשארו בחטי  לירושלים: ואילו חיילי גדו
גות - אורי בר־און ועקיבא סער, ועוד שנים־שלושה מפקדי־משנה, הגיעו י הפלו  ממפקד
ה דיין - אך לא חוללו שם נצורות, כפי שציפו מהם - וכפי שעשו לוחמי ש  ירושלימה אל מ

. ד־הפשיטה בהמשך המלחמה  גדו
: ״ב־23 ן ו  גרסתו של משה דיין מאירה פן אחר של פגישת מפקדי גדוד־הפשיטה עם בךגורי
ד הקומנדו, ובראשה דוב הבלונדי  ביולי נתמניתי למפקד ירושלים״, מספר דיין. ״משלחת מגדו
ד כולו יעלה אתי לירושלים. בסיום הפגישה אמר , נפגשה עם בן־גוריון ואיימה שהגדו י  מלח״
 בן־גוריון שירושלים זקוקה למפקד קרבי טוב. יתכן שאז היה סבור באמת שהקרבות בירושלים

ה על ירושלים״. מ ח ל מ .. אותה שעה כבר נחרץ גורל ה  יתחדשו.
 הביוגרף של דיין מסביר את אמירתו של משה דיין - ש״אותה שעה כבר 1וזרץ גורל
ת מדיניות שצמצמו את חרות הפעולה בגזרת ירושלים״. ה על ירושלים״ - ב״מגבלו מ ח ל מ  ה

 לדעת טבת: ״אף כי משה לחץ בהתמדה על המטה־הכללי לאשר לו פעולות״...
ן - ט השלישי לשר־הבטהו ״ ח מ  נושא שחרורה של ירושלים כולה יעלה שוב במגעים שבין ה
 שבועיים אחרי ההתנקשות ברוזן ברנדוט ושבועיים לפני ״מבצע יואב״ - כפי שנרשם ביומן
 בן־גוריון: ״כ״ח אלול תש״ח (2.10). בררתי המצב הצבאי עם משה דיין שבא הבוקר
 מירושלים... מה דרוש למען התקפת שיך־ג׳רח, או העיר־העתיקה או שתיהן? - להוסיף עוד
. ״ש מהמשלטים״  2,500 איש... משה סבור שיוכל לנסות כיבוש העיר - אם ישחררו 2 גדודי הי

2 3 ם. י נ ל בעי חה זו נועדה אך לזריית חו ת כי שי חו כי ת מו בדו  העו

ט ״עציוני״. אתו הגיעו כמח״ ז(1.8) נכנס משה דיין לתפקידו כמפקד־ירושלים ו  בכ״ה תמו
: הידיד נחמן בצר, הגיס ישראל גפן, רב־הסמל הקשיש ד הקומנדו דו  מספר עוזרים־מפקדים מג
 חבינסקי ואורי בר־און, מפקד פלוגת הג׳יפים - בני נהלל. אורי ועקיבא סדובסקי - מפקד
־אם״ - הגיעו כחודשיים מאוחר יותר. כן הגיע מספר מצומצם ביותר גה ב׳, מוותיקי ה״פי  פלו

 של נגדים, כצ׳רלי אילן ואליעזר פטיפוביץ.
ד 89״, אומר הביוגרף, בשמו של בר־און, ם לכך שהביא אתו אנשים מגדו ד הטעמי ח א  ״
בה הירושלמית״. סיפר אורי: ״משה אמר לי ח רוה־קרבית בחטי  ״היה רצונו של דיין להפי
ם בירושלים מוראל נמוך - אינם מוכנים לבצע פעולות תוקפניות... ולא רק המפקדים  שלמפקדי

נות בכוחן ושרויות באפתיה״. - גם היחידות אינן מאמי
ו של יחידות מובחרות, כמו גדוד בת ׳עציוני׳ נפלה לא רק מז  ״רמת־הלחימה של חטי
ט ״עציוני״ ומי ״ ת ת האחרות״, אומר מ חמו דות הלו צע של היחי דו 89, אלא גם מן הממו  הקומנ
ד הקומנדו 89. ״מקצת חייליה היו עולים חדשים, שאף לא שלטו בשפה העברית. על ״  שהיה מג
בה ישבה זמן רב בקווים, מפוצלת ליחידות קטנות.  רובם עברה תקופה קשה ומדכדכת. החטי
ון: כניעת ת מבודדות, נתונים לצליפות מצד ה׳לגיוך. נפילת גוש־עצי  החיילים הוצבו בעמדו
; רוח־נכאים בצמרת ר־העתיקה מת העי , לחזור ולעבור את חו : נסיונות, שנכשלו  הרובע־היהודי

עו לרעה על כושר הקרב ורוח הלוחמים״. - השפי
ט ״עציוני״ להעלאת הכושר הקרבי והמוראל של חיילי חטיבתו? סיפר משה ״ ח  מה עשה מ
 דיין: ״בבואי לירושלים עברתי בקווים: רמת־רחל, אבו־תור, הר־ציון, מנזר נוטרדם ובתי־
 פאג״י. לכל מקום היה צריך להגיע דרך תעלות־קשר, בין קירות חרבים ובסולמות. בעמדות
 העירוניות היתה אפלה־למחצה ואשנבי־הירי הצרים היו מוסתרים ביריעות שקים. להימה
ת אלה, בתנאי־חורף קשים ובלי מזון מספיק, לא יכלה להפיח התלהבות קרב ואמונה מו  במקו
גות וגדודים״. איך ן ותרגול בנהלי־קרב של יחידות שדה, פלו מעל לכל - להקנות אימו  עצמית, ו
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 מחוללים את הפלא הזה? - ״נטיתי לשנות דברים. להעלות את המוראל בשיחות עם מפקדים
ן בהתנהגותי האישית... קבענו תכנית־אימונים אינטנםיבית. שיפרנו את  והיילים ולהפגין בטחו

.. בה השתפר״. : - ״מצב החטי ח  הציוד והוספנו מפקדים״. והמסקנה של דיין, בימי אב תש״
ן ו של נצחו מ ע  ״את עיקר תפקידו ראה בעקירת רגשי־הנחיתות שרווחו ביחידות שלא ידעו ט
י צה״ל בירושלים. ״הוא הביא עמו קבוצת־אנשים בעלי רוח־  ראוי לשמו״, אומר אחד ממפקד

בה הירושלמית״.  להימה, שבעזרתם שאף להעלות את כושר־הלחימה של החטי
יבים הערבים. את מצמו לשתים בלבד - על פי הערכות האו  שלוש גזרות־הפיקוד צו
ד 62, נתמנה כמפקד . מאיר זורע (זרו), מפקד גדו ע אחרי שנכנס לתפקידו  השינוי ביצע שבו
צה) נתמנה למפקד גזרת י לו ) י ו : ואילו יצחק ל ח המצרי ל הכו  על גזרת דרום־מערב העיר - מו
ד אלא שבועיים בלבד, שכן מ ע יקה מ ן־העיר ובמזרחה. חלוקה זו לא החז ״ - בצפו ן ו  ה״לגי
בה. באותם ימים יצאה  דיין ראה עצמו כמפקד ירושלים העיר יותר מאשר כמפקד חטי
ו אב (20.8) ת. בט״ בו ת מספריים לחטי עמה גם קביעת שמו דה להקמת פיקודי חזית, ו  הפקו
, דו של דיין עצמו בה 6, בפיקו י בת חי״ר - חט ת - חטי ח א וני״ תחולק לשתים: ה  נקבע כי ״עצי
דות הנשק הכבד. חי  ובה הגדודים 61 (״מוריה״), 62 (״בית־חורון״) ו־64, ואליה צורפו י
מפקדה ה 16), ו ב י ט ח ) ת י ב ח ר יחידות־שרות - נקבעו כהגנה מ  הגדודים 63, 65 , 66 , 67 - ו

. יצה) (לו י - יצחק לו
בתו של דיין שבר ית בירושלים. ״הרצון לשרת בחטי ה לוחמנ  בכך ניסה דיין ליצור מוטיבצי
בת החי״ם. ״כמה מן המפקדים בחטיבתי אף ראו עצמם דה מפקד חטי  לבבות רבים״, מו
. ומוסיף לויצה: ״גישתו של דיין .  מקופחים, ולא השלימו עם כך שנותרו בחטיבה־מסוג־ב״.
. לפי הוראותיו נבחרו  למילוי שורות חטיבתו היתה דומה לבחירת ׳המלקקים של גדעון׳

2 4 . ותר״  לתטיבתו אך־ורק אנשים שנחשבו מעולים בי

 ״לגיונות״ כציון
ת העיר־העתיקה? סיפר מו  איך נראה ״מבצע קדם״ מן העבר השני, מצד האויב שישב על חו
 עבדאללה אל־תל, מפקד ״הלגיון הערבי״ בירושלים: ״ציפיתי להתקפה גדולה על העיר־
 העתיקה״, גילה ראש כוחות־אויב זה. ״ציפייתנו לא נמשכה זמן רב. ביום שישי, 16.7 [ט׳
 תמוז], ב־8.30 בערב, נפתחה ההתקפה היהודית על העיר־העתיקה... היהודים פתחו בהרעשה
ו ברשותם... ההרעשה נמשכה עד 6.00 בבוקר. על העיר הערבית  ממושכת בכל התותחים שהי
 עברו השעות המרות והמסוכנות ביותר בתולדותיה. בכל בית ערבי היו בטוחים כי הפעם ישיגו
. ממטרתם . ו היהודים בהתקדמותם. ת החל  היהודים את מטרתם... בשעה 01.00 אחר חצו
ק לרובע־הנוצרי, ומשם - ללב העיר־העתיקה. ר פ ו ל  הראשונה - השער־החדש - חשב
ש את הרובע־ ד ח ו לפרוץ לרובע־הארמני, ולכבוש מ  ממטרתם השניה - שער־ציון - השב
 היהודי, כדי להגיע לכותל־המערבי ולמסגד־אל־אקצה, ובנקודה זו להיפגש עם כוחותיהם

. . .  העולים מהשער־התדש.
 ״מטרת אנשי הקומנדו [לפי האיתור נראה שכוונתו לכוח לח״י] של היהודים היתה בית־
לה לבית־הספר כשהם נושאים חבית מלאה מה המקבי  הספר ׳פרר׳. הם התקדמו לעבר החו
טלו עליהם רימוני־יד ואש מקלעים. המוקש התפוצץ במרחק מטרים  הומר־נפץ. כשהתקרבו הו
. . מה - ואברי גופותיהם נפוצו לכל עבר, וביניהם גופות של קציני האצ״ל.  ספורים מהתו

. .  מעוצמת ההתפוצצות נוצרה פרצה קטנה בחומה.
 ״חיילינו לא נרתעו והדפו את התקפתם הראשונה של היהודים על נקודות רציניות אלו. אך
 היהודים לא למדו לקח מכשלונם, אלא חזרו ותקפו שנית ושלישית עד הבוקר. ובכל פעם
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ק פרצה אחת בלבד, כי אז ר פ  נהדפו, לאחר שנגרמו להם אבדות... אילו הצליחו היהודים ל
ת מונים מכל יתר האסונות שפקדו את פלשתין. אילו הצליהו  היה קורה אסון גדול, מאו
ן והדרום מעבר־  היהודים לכבוש את העיר־העתיקה, כי אז היה עולה בידם לנתק את דרך הצפו

 הירדן - דבר שהיה מאלץ את הערבים להיכנע ללא תנאי״.
מו את כשלונם לכבוש את העיר־העתיקה.  ומוסיף עבדאללה אל־תל: ״היהודים לא העלי
: אם זה בהפוגה השניה, שהוטלה ב־17.7 באזור ן  היו להם הרבה תרוצים לגורמי הכשלו

. .  ירושלים: ואם זה בהערכה בלתי־נכונה של הזמנים ושלבי ההתקפה״.

ש בגזרת ירושלים בימי מ  הגורמים שמנעו את ״הלגיון הערבי״ מלפתח אופנסיבה של מ
 קרבות ״עשרת הימים״ נבעו מתוך כך שכל ששת גדודיו שממערב לירדן היו מרותקים
תם בגזרת ״דני״ (בעיקר סביב לטרון), ומתציתם השניה - בגזרת ת הגנה - מחצי מו  למשי
, נשארו עמדות ח א גה השניה לתקפה בכל ה  ״עציוני״ (העיר ירושלים). עם כניסת ההפו
ט באותם המקומות שהיו ע מ ן ירושלים ועמדות המצרים בדרום העיר כ ון הערבי״ בצפו  ״הלגי
ל ועד לעין־ גה הראשונה - להוציא את גזרת מערב ירושלים, מבית־מזמי  בהם עם תום ההפו

גה השניה.  כרם, שחלקם נכבש בראשית הקרבות וחלקם האחר לפני ההפו

נת המצב של ירושלים את ״המתווכים״, מאנשי האו״ם, שראו גה השניה החזירה לתמו  ההפו
 כר נרחב להתערבותם בירושלים בתנאי אי־ההכרעה של קרבות ״עשרת הימים״. ״ידענו שכדי
ח את שלמותה כבירת המדינה החדשה, יהיה  להציל את ירושלים, להביא לה מים ומזון ולהבטי
וך מטעם או״ם״, אומר המושל גה של הקונסולים ועם המתו  עלינו להאבק עם ועדת־ההפו
דה כי ״הודשי הקיץ והסתיו של שנת 48 היו עגומים ונואשים  הצבאי היהודי של ירושלים, המו

דשי הקרבות שלפניהם״. ת מחו  לא פחו
לשת בין היהודים לערבים, כשאנשי האו״ם דוחפים את  וכך התפתחה מערכת יחסים משו
 עצמם לכל פער שנבעה בין הצדדים האויבים, מערכת־יחסים משונה, שתחילתה עוד בסוף ימי
גה גה הראשונה - עם ההסדר בהר־הצופים. הפגישה הראשונה עם הערבים, בימי ההפו  ההפו
ימה בי״ד תמוז(21.7). האו״ם היה מיוצג על־ידי קולונל פרנק בגלי, עוזרו של  השניה, התקי
ון הערבי״ כבר לא הגיעו קצינים בריטיים: אלא מפקד ירושלים הערבי,  ברנדוט. כנציגי ״הלגי
ת העירקי. מטעם המצרים ל־המשלו י הופיע גם קצין מחי  עבדאללה אל־תל. מן הצד ההאשמ
ך לא ו י ג ל ז, מפקד גדוד ״האחים־המוסלמים״. קציני ה״ י ד עבד־אל־עז מ ח  הופיע בכבאשי א
מו לשבת עם הקצינים המצריים... ״היינו נאלצים לדון עם כל קבוצה לחוד״, אומר דב  הסכי
. בפגישות התרחשו ע בין המצרים לקציני ה׳לגיון׳ היה מוחלט״ ן כי ״העדר המג י  יוסף, המצי
, כמו אותו יוזבאשי מצרי, שלחש באזנו של קצין ישראלי כמה הוא ם״  ״מקרים משעשעי
ה עליו, כי בכך נפתהה דרך להתקדמותו בדרגה... קצין נ ן הממו יק טובה לו על הריגת הקצי  מחז
ן  אחר, עירקי, אמר שהיהודים הראו לארצות־המזרח כיצד לפרוק את עול השלטו

2 5 . סטי אלי  האימפרי

 פשלון בין החווה לארמון
ון״ בירושלים גה ההדשה, שלח מפקד ה״לגי  בא׳ אב (6.8), שבועיים לאחר היכנס ההפו
ט שלו. ״הוכח לאהרונה כי היהודים מתכוננים לבצע התקפה על העיר־ ״ ח מ ״ח אל ה  דו
ש בפרסטיג׳ה שאבדה להם״, פתח אל־תל והוסיף כי ״לאחר שנתגשם ד ח  העתיקה, כדי לזכות מ

נה היהודית, נותרה רק ירושלים, שהינה נושא חלומם מני קדם״.  חלום המדי



 דוד נכשל: גם משה לא יושיע 217

ו כיצד גילה את ״כוונות היהודים״: ״א) שידוריהם החוזרים ונשנים  אל־תל הבהיר למפקד
י לירושלים: ג) ריכוזיהם לח״ ל ו ; ב) העברת רוב חברי האצ״  על כוונותיהם ביחס לירושלים
: ד) התגרות להניע אותנו להגיב ולהפר את י והחשאי  בירושלים, עקב פתיחת הכביש הגלו

. . . ״ ן  ההפוגה, כדי להשתמש בתגובתנו כאמתלה בפני מועצת־הבטחו
״ח בגילוי כוונותיו: ״איני יכול לשאת באחריות הכבדה  עבדאללה אל־תל סיים את הדו
 מאד, אם לא תגיע אלי התגבורת (כמות מספקת של פגזי 25 ליטראות ופצצות מרגמה ״3),
־ ה א ו נגרש מ יב בבבת־עינו. אנ תה ולהכות את האו  שבעזרתה נוכל לכבוש את ירושלים בשלמו
ל רגליהם ד ע ו יאלצו לצע דים אלה י הו ב. י ות שמסבי נפיצם בהרים ובגאי  אלף יהודים ו

. . ד ורמלה״. י לו ה כגורל ערבי הי ב וגורלם י  מירושלים לתל־אבי
ד בכשרים. היהודים לא תקפו עוד את העיר־העתיקה. אבל צלפי ש  עבדאללה אל־תל ח
ן״ ו״האחים המוסלמים״ לא ישבו בשקט. הם יזמו שוב ושוב ירי מפוזר וצליפות על כל ו  ה״לגי
גה השניה נרשמו עשרות תקריות עות הראשונים של ההפו  מטרה יהודית בעיר. בשלושת השבו
נות ן־משה, בטלביה, ברחבת אלנבי, בשכו  בכל רהבי העיר - באזור נוטרדם, באבו־תור, בימי
 מוסררה ובית־ישראל, בכיכר מנדלבוים ואף בתל־ארזה. הימים ימי פיקודו של המפקד
: תגובות י , משה דיין: אך כשאלתיאל פעל גם הוא בהתאם להוראות המטה־הכלל סט בי  האקטי
חה באותו זמן היה כי יש ת - לא. הקו המנ ו : יציאה מן הגדר, מן העמד ת - כן ו  מקומיות, סטטי

 להרגיע את קוי־התזית ואין ליזום פעולות והתקפות.
ת ״ קידם עמדו ן ו י מצמת: ה״לג  בליל כ׳ תמוז(26/27.7) חרגו הערבים ממסגרת פעילות מצו
 ב״שטח הפקר״ על הר־ציון וגרם לפציעתם של 11 מאנשי האצ״ל, בפוצצו את אחת העמדות.
 מפקדת ירושלים ביקשה אישור לפעולה מרתיעה - ונענה בסרוב. אישור הגיע רק לאחר שסאת
׳ -ז ׳ לה להתחמם בימים הבאים - ו פות והפגזות עברה את הגבול. האווירה התהי  הנפגעים מצלי
ים זוליאום על הר־ציון, ליד ״עמדת דג׳ני״. בקרבות מקומי  אב (11-12.8), סביב בניין המאו
נה״ - ל וה״הג ת היהודים - האצ״ חו  שילם ״הלגיון הערבי״ בעשרות הרוגים ופצועים. מהכו

 נהרגו ארבעה ועשרים נפצעו.
י עברי קו־הגבול הלא־מוגדר, ת הטרדה בלתי־פוסקת, שהתישה את הצדדים משנ מ ת ל  מ
ד ותובעת קרבנות ללא־הרף״, ת זעירה כרוכה במתח מתמי  הלכה והתפשטה. ״מלחמת־עמדו
ן לו קץ, הנמשך חודשים כה רבים, גורם ״ם בירושלים. ״הירי שאי  מבהיר מפקד החי
ן תש״ט(8.11) נמנו ת האוכלוסיה בעיר ולהרס של משקה וחייה״. במפקד בו׳ מרחשו  להתמעטו
 בירושלים לא יותר מ־70,000 נפש! ״בשעה שיש בידינו כוחות ונשק, שאם נפעילם ללא

ון׳ במצב של התגוננות. אך ידינו היו כבולות״. ד את ה׳לגי  מגבלות, נוכל להעמי
ז ״ד תמו ז י  אבדות היהודים בירושלים בתקופה זו, בתקריות שונות, חיילים ואזרחים - מא

 ועד י׳ אב(20.7-15.8) - הסתכמו ב־40 הרוגים ויותר מ־50 פצועים.

ן נדחה הצום והאבל ליום המחרת, י׳ אב  בשנת תש״ח חל תשעה באב בשבת, ועל־פי הדי
י כוונות חששו מפנ  (15.8). הערבים ידעו על כך, שכן גם הם נוהגים על פי חודשי הירח, ו
ת ערכו היהודים התקפה גדולה  היהודים ביום זה - ועצבנותם גברה. ״בשעה 02.00 אחר חצו
 על שערי העיר־העתיקה ועל שכונת אל־תור״, מספר אל־תל. ״אנו ציפינו להתקפה זו, באשר
ו יום־אבל אצל היהודים, המעורר אותם להקרבת־נפש למען נ  היה זה יום התשעה־באב, שהי
 חידוש תפארת העבר... הכוחות היהודיים הקרובים לשערי העיר הופגזו. כאשר התקדמו אנשי
 התי״ר היהודים, נתקלו בגיבורים העשויים ללא־חת שאינם זזים מעמדותיהם. לכן נסוגו

..  היהודים, לאהר שנגרמו להם אבדות כבדות מאד״.
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 הדברים משובשים מעט, באשר לדיוק בתאריכים. אבל יום אחד לאחר התאריך שנוקב אל־
ן לביוגרפיה של מפקד ירושלים, משה ת חמורה שלא הוסיפה מוניטי  תל אכן אירעה התרחשו
יש כי ה הכללי אישר למשה דיין פעולה לליל 17/18.8״, מציין הביוגרף - המדג ט מ ה  דיין. ״
ות בן־גוריון, בשתי מגבלות חמורות: אחת - שעל הפעולה  האישור ניתן ״בהתאם להנחי
ת: והשניה - איסור מפורש לתפוס את ארמון־הנציב גופו, בו יושבים  להסתיים תוך 24 שעו

2 6 . דר״ ו ו המג ח ט ש  אנשי האו״ם, ואף לא לחדור ל
״ד ״בית־חורון״ מאיר מג , ו בה 6, הלל פפרמן ן־המבצעים של חטי  בסיור מוקדם שערכו קצי
יק ב״אזור המפורד׳ בלי שליטה על ם למסקנה כי לא ניתן יהיה להחז  זורע - הגיעו המפקדי
השטח הנרחב סביבו. מפקד ן עצמו ו ח ארמון־הנציב, בו שוהים אנשי האו״ם - הארמו ט  ש
ש מתגובתו של ש ת מדיניות״, ובגלל ח ם - בגלל ״מגבלו  ירושלים לא נעתר לדרישת המפקדי
ז של אזור ארמון־הנציב הפרו כוחות ערביים בלתי־ וך, הרוזן ברנדוט. ״את הסכם־הפרו  המתו
נו ליד ארמון־הנציב, לה שנועדה לשפר את עמדותי ט דיין. ״אושרה פעו ״ ח מ  סדירים״, מסביר ה

ן וסביבתו המגודרת״.  אולם לא לכבוש את הארמו
ד ישר הדעה והדרך, לא קיבל את נימוקיו של דיין: ״מדוע אנחנו צריכים לכבד ק פ מ  זורע, ה
ט - כאשר לתוקפים הערבים אין ״מגבלות מדיניות״? כמג״ד ״ ח מ ח ב ת מדיניות?״, הטי  מגבלו
: אף כי לא נמנע מלהביע את ספקותיו ן  ישראלי, חניך האסכולה הבריטית, קיבל ״זרו״ את הדי
, לא ת המדיניות״. לדעתו של זורע, בעל הנםיון הצבאי ין של ״המגבלו  מן התכנון הלקוי, בעטי
: ״ישמידו אותנו פיסית״. תגובתו טה  יוכלו חייליו להישאר על היעד עם אור יום - מסיבה פשו
ו של זורע: ״אתה משוגע, אם אתה , היתה נחרצת יותר מז ן־המבצעים, הלל פפרמן  של קצי

מה כזו״, אמר הלל לידידו מאיר. לדל שלך, משי ד המדו  לוקח על עצמך, עם הגדו
, כן היה. אנשיו תפסו את היעד בשטח־ההפקר, אך נמנעו מלהשתלט על ״ד ש המג ש ח  כפי ש
ו ערבים ״לא־סדירים״. אנשי ״בית־חורון״ נחשפו ו השתלט וני - עלי ח ארמון־הנציב החי ט  ש
ת הלכו ורבו משעה לשעה, כשהלוחמים  לאש האויב, ללא הגנה, באזור הטרשי הנחות. האבדו

ת בשטח ארמון־הנציב. לטו ו השו תי  חסרי־ישע נוכח אש האויב, מעמדו
צב קרוב, בקצה שכונת תלפיות. עם ההחמרה במצב, בעקבות ד ניהל את הקרב ממו ״ ג מ  ה
בה - לשנות את ה החטי ט , החל מאיר זורע ללחוץ על מ ן ח הארמו ט ת הערבים על ש  השתלטו
ט דיין לא ״ ח מ ה יב בארמון־הנציב. אלא ש ית״ ולאשר את תקיפת כוחות האו נ  ההוראה ״המדי
בה. נסיונותיו של קצין־ ה החטי ט מ ת המכריעות הללו ליד אזור הפעולה, וגם לא ב  נמצא בשעו
ו חסרי־הצלחה במשך שעה ארוכה. על דעת עצמו בה הי ם להתקשר עם מפקד החטי  המבצעי
ת הרבות לא ראה פפרמן ן־המבצעים מוכן לאשר את תפיסת הארמון. נוכח האבדו  לא היה קצי

ח כלומר: נסיגה. ט ש ו מן ה  ברירה אלא לאפשר לזרו להוציא את כוחותי
בתי לא נותר לו אלא צב החטי ע דיין למו י ט בביתו. משהג ״ ת מ בה מצא את ה ה החטי ט מ  ח מ

 לאשר את הוראת הקמב״ץ - שכן כל המערך בשדה־הקרב התערער והסתבך.
״, מסכם משה דיין לקונית. ״בתחילתה כבשו ן לה בארמון־הנציב נכשלה לחלוטי  ״הפעו
ו לו ן־הפעולה הי ח שנתפס. כשלו ט ש ומה נאלצו להימוג מן ה נו כמה עמדות, אבל בסי  כוחותי
 הסברים שונים, אך ברור שההוראה האוסרת לכבוש את ארמון־הנציב וסביבתו מנעה אפשרות
ני של אזור הקרב״. שבתאי טבת: ״בהאר היום כינס משה את חיילי ו ח החי ט ש ש ב מ ת ש ה  ל
ט פיו. ״הוא אמר להם שלתמו כבטלנים, וכי ביזו את הנשק ב ש ׳ וייסר אותם ב ן  ׳בית־חורו
ט הכעיסו את אנשי ״בית־חורון״ והכאיבו ללוחמים המוכים. ״ ח מ  שניתן להם״. ברור כי דברי ה
ו בגבורה, כשהם ו דברי־הכיבושין משוללים כל הצדקה: שכן אנשיו לחמ  לדעתו של זורע הי

בה. ל עליהם מפקד החטי יות״ שהטי נ ת המדי  נתונים בסד ״המגבלו
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, שנערך למחרת הקרב, התנהלו חילופי־דברים מרים. לדעת דיין היה על  בסיכום החטיבתי
גות אישית בשדה־הקרב עשויה לחרוץ את גורל הקרב  מאיר זורע ללכת בראש אנשיו: ״מנהי
ד ״ , הסביר כי בהשכת הלילה אין לנוכחות הפיסית של המג  לטובה״. זורע, בעל הנםיון הצבאי
ח ט ש י בין המפקד ב  השפעה אלא על הסמוכים אליו. בתשובתו רמז זרו לדיין על הקשר הלקו
. בעיה דומה תחזור ט בה בשעות הקריטיות - בשל העדרות המח״  הפעולה לבין מפקדת החטי

ד ״מוריה״. ״  כעבור חודשיים, ב״מבצע יקב״, בין דיין למג
בת ׳עציוני׳ היו 25 הרוגים והרבה פצועים בתגרה על־יד  בדיווה לבן־גוריון נמסר, כי ״להטי
ן אנו מעוניינים בהחרפת  תוות־הלימוד. גם הקולג׳ הערבי בידינו. יגאל טלגרף למשה שאי

 המצב בירושלים. יש עצבנות הדדית, ויתכן שהערבים חוששים שאנו נתקוף אותם...״*
ו עוקבים אחר התנהגותו האישית. ״מורת־ ט שפקודי ״ ח מ  דיין אינו מתעכב על אחריותו כ
״, מספר טבת. ״הוא ניסה  רוהו של פפרמן היתה כה עמוקה, שיצא מהישיבה באורח מופגן
דו בירושלים״. דיין לא  לשכנע את זרו ללכת עמו אל ידין, בתביעה להדיח את משה מתפקי
ת נפגעים: ד ואף ינסה לבצע פעולה צבאית, עם אי־הצלחה דומה, אך בפחו קו  הועבר מהפי
 יעבור לפעילות ״דיפלומטית״, יתרועע עם עבדאללה אל־תל, ויגיע עד לארמונו של עבדאללה.

2 7 ת. בה הירושלמי  פפרמן נתמנה למפקד גדוד משוריינים, שאמור להיות תקוות החטי

י האו״ם. מן לא נקרתה למפקח  התרחשות כזו, כשהיהודים תוקפים ־ וגם ניגפים - כבר מז
 הם לא המתינו להנחיות מברנדוט. בדו״ח על האירועים כתב הגנרל השבדי אגה לונדסטרום,
ת היהודיים, תוך זלזול חו גה: ״בליל 16/17.8 [י״ב אב] תקפו הכו  ראש מטה הפיקוה על ההפו
 בהפוגה שהיתה אז בתוקפה, את הכוחות המצריים שבסמוך לאזור הצלב־האדום מצד דרום,
, באמרם שרצו לסכל התקפה ם. הם הצטדקו ל הצלב־האדו  כבשו את האזור והורידו את דג
ד ה א . ברור שאם היו מניחים ל  ערבית ולהגן על הנערים היהודים שבבית־הספר החקלאי
ט לאלץ את ה הפיקוח ההלי ט  הצדדים לכבוש רמה זו, היה הדבר מביא לסיבוכים חמורים. מ
. דבר זה נו  היהודים לפנותה, וליצור אזור ניטרלי מסביב לאזור המפורז, כדי לחזק את בטחו

הות המצריים מדרום לרמה...  הייב גם את נסיגת הכו
ר בעת־ובעונה אחת חלט לחקו בה ליהודים, הו ת מכאי ו ח ה זו תהיה פ ט ל ח  ״כדי שקבלת ה
גה מצד הערבים. בעוד אמצעים אלה בשלב ההכנה, קיבלתי מברק  גם כמה הפרות של ההפו
ע על היהודים , כדי להשפי  מברנדוט, שהורני ללכת אל שר־החוץ שרתוק בהקדם האפשרי

 * על־פי עבדאללה אל־תל נהרגו בקרב זה רק 10 ערביים (3 מצרים, 2 ״לגיונרים״ ו־5 ״מתנדבים״), ואילו
 ליהודים היו ״50 הרוגים, ביניהם מח״ט וסגן־מפקד־דיביזיה, 100 פצועים ו־12 שנפלו בשבי״. אין ספק
 שמפקד ה״לגיוך מגזים; אך גם המקורות היהודיים מסתבכים בסתירות. נתנאל לורך, ממפקדי ״עציוני״,
 אינו נוקב במספרים, אך מציין כי ״מפקד הכוח הדרומי וסגנו נהרגו״, וכי היו ״אבדות בהרוגים ובפצועים
 ובשבויים, שחלקם עונו והומתו בידי שוביהם״... עורך יומךהמלחמה של ב״ג מעיר כי ״נמסר מספר אבדות
 מופרז״, וכי ״נהרגו 9, נשבו 5, נפצעו 21״ - מספרים שננקבו על־ידי הביוגרף של דיין, שבתאי טבת, שאינו
 מציין את המקור למספרים הממעיטים הללו. לעומתם קובע יצחק לוי(לויצה), איש מטה ״עציוני״, על סמך
 מסמכי גדוד 62, כי בידיו ״שמותיהם של 14 הרוגים באותו מבצע - 7 מגדוד 64 ו־7 מגדוד 62״. על מספר
 השבויים אין הוא מערער, שכן במקום אחר הוא נוקב במספר ״24 פצועים ו־6 שנפלו בשבי האויב״. והנה
 בספר ״בעיר דוד ובשבי הלגיון״, שהופיע בתשי״ד, מספר שמואל ביזינסקי־בזק, משבויי העיר־העתיקה, כי
 למחנה־השבויים באום־ג׳מל הובאו ״עשרה בתורים שנתפסו בידי הלגיון, ביניהם הסטודנט עמינדב בן־
 שחר״, שסיפר על פרשת הקרב בארמון־הנציב. בזק מציין כי ״עשרת בחורים אלו מהווים את הקבוצה
 הגדולה ביותר שנתפסה בבת־אחת מאז בואם של אנשי גזר״. גם זאב כחל מספר על 10 שבויים כקרב
 ארמון־הנציב. ניתן, אם־כן, לקבוע כי המספר שנמסר לבן־גוריון הוא מדוייק - אם נוסיף את מספר־
 השבויים מספריהם של בוק וכחל(10) למספר ההרוגים אצל לויצה (14) ונוסיף פצוע אחד שנשאר בחסות

 האו״ם בארמון־הנציב.



 220 מול חומות ירושלים

 שיפנו את אזור הצלב־האדום. אם יסרבו - היה בדעתו של פולקה ברנדוט לפנות לאו״ם
ל סנקציות... מברק זה היה לי לעזר רב במשא־ומתן ביום 27.8 עם שר־החוץ  בבקשה להטי
ה הישראלית הסכימה לפנות את האזור, בתנאי ל ש מ מ ד הצבאי היהודי. ה  שרתוק ועם הפיקו
ת מצרים תשתתף אף היא בהקמת אזור ניטרלי, על־ידי הוצאת צבאותיה מדרום לרמה. ל ש מ מ  ש
ניסטר־המלחמה המצרי, ולאחר ויכוחים  נשאתי־ונתתי בענין זה ביום 29.8 בקהיר עם מי
ה זו בלא הסתייגות. אחרי המשא־ומתן ט ל ח ת מצרים מקבלת עליה ה ל ש מ מ  ארוכים הודיעני ש
 של הבריגדיר־גנרל רילי עם המנהיגים הצבאיים בירושלים בענין ביצועה הטכני של ההחלטה,

ה בהצלחה ובעקבותיה באה תקופה של שקט יחסי בירושלים״. ט ל ח ה גשמה ה  הו
י עוזרו של ברנדוט, לא היתה מדוייקת! שכן במשך השבועיים הבאים - י״ג-  אמירה זו, מפ
ות לא־נגמרת, צליפות והשלכת־רימונים,  כ״ו אב (18-31.8) - נמשכה בירושלים מסכת הפגז

ת הנוספות ב־14 הרוגים ו־11 פצועים. ן הסתכמו האבדו י  שבעטי
פי האו״ם. הגנרל רילי, חד בדרום ירושלים, סיכנו גם את משקי ו פות וההפגזות, במי  הצלי
 ראש המשקיפים, פנה אל הצדדים בתביעה לשים קץ לחילופי־האש. גם ברנדוט התערב ופנה
ת לקיים בקפידה את הפסקת־האש. יזמה זו יצרה תנאים לפגישה של שלושת ו ל ש מ מ  אל ה
ת הצבאיים בירושלים: עבדאללה אל־תל מעבר־הירדן, אחמד עבד־אל־עזיז חו י הכו  מפקד
ימה בכ״ט אב (3.9) הגיעו שלושת משה דיין, הנציג היהודי. בפגישה, שהתקי  המצרי ו

ם מפורזים והקפדה על תנאי הפסקת־האש. ם להסכם על יצירת שטחי  המפקדי
ל להוציא את ״ ט משה דיין על־ידי המטכ ״ ח מ וה ה  למחרת הפגישה, בל׳ אב (4.9), נצטו
ם המפורזים שבסביבת ארמון־ ת שנתפסו לאחר י״ג תמוז(20.7) - בשטחי ו מן העמדו  כוחותי
ן־הטוב התקיים רק ימים  הנציב, הר־ציון ואבו־תור. דיין מילא אחר ההוראה. אולם הרצו
ש של צליפות, הפגזות והתקפות - שנמשך ד ו ח ץ מ ר ל פ  ספורים, עד לו׳ אלול(10.9), כאשר הח

2 8 ם. עי ה ימים, ועלה במחיר של 11 הרוגים וכ־10 פצו ע ב ש  יותר מ

 2 : בצל ההחמצה הגדולה

 על ירושלים ידו גורל
ן צה״ל בירושלים״: ן מנשר על ״שלטו  שבועיים אחרי ״מבצע קדם״ פרסם שר־הבטהו
ה של ירושלים הינו בחזקתו של צבא־הגנה לישראל״. נקבע כי ״משפט מדינת ח ט ש  ״הואיל ו

. ״ ל א ר ש י ־ ח מן במפת א ק״ בגבולות ״הקו האדום המסו חז ח המו ט ש ל על ה  ישראל ח
 במנשר נוסף שפרסם באותו יום, ״בשם הפיקוד העליון של צבא־הגנה לישראל ובתוקף
ק של ירושלים״, חתם דוד בן־גוריון על מינויו חז ח המו ט ש ן צבא־הגנה לישראל ב ת שלטו ל ט  ה

של צבאי בשטח המוחזק של ירושלים״.  של ד״ר דב(ברנרד) יוסף ״להיות מו
 ״לא היה בכך אלא מתן גושפנקה חוקית לסמכות שהיתה לי במשך חודשים מרובים״, אומר
 דב יוסף. ״הדבר לא בא כהפתעה, כי במשך שבועות מרובים תבעתי להכריז על ירושלים
ט הבינלאומי... ידעתי שעלי פ ש מ נת ה ן־העיר חוקיות מבחי ח כיבוש, כדי להעניק לשלטו ט ש  כ
ן הצבאי של העיר, ופרושו של דבר - התנגדות נמרצת לכל תכנית פרוז, ו ט ל ש ן על ה  להג

ו בקרבות קשים״. ו והחזקנ ו כל אשר כבשנ ל מאתנ ה לשלו י  העשו
ני־המחתרת־לשעבר לא הסתפקו בהכרזה על ״ירושלים הכבושה בידי ישראל״,  אבל ארגו
לממשלת ישראל - כמו יפו וכמו עכו וכמו נת ישראל ו פוחה של ירושלים למדי  הם דרשו את סי
נה היהודית על־פי תכנית החלוקה. ץ לגבולות המדי  רמלה ונצרת, שגם הן נועדו להיות מחו
מי להסכים לקבל על עצמם את מרותי״, ל המקו יגע הבאתי את סניף האצ״ מתן מי ו  ״אחר משא־
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. לא כן לוחמי חרות  מתגאה דב יוסף, ״תוך התנגדות עקרונית להכרזת העיר כשטח־כיבוש״
, ירד למחתרת לגמרי, ולא רצה לוותר על  ישראל בירושלים: ״ארגון־הפורשים השני, לח״י

נת־ישדאל בגלוי״. : שיש לספח את ירושלים למדי  השקפתו
ד עם ״ של ירושלים: אך מי  סניף האצ״ל אכן קיבל את מרותו של דב יוסף כ״מושל הצבאי
ת ארגונית  היכנס ההפוגה השניה לתקפה החלה מפקדתו בפעילות פוליטית, בצד עצמאו
ד סניף של המפלגה המדינית, אשר ו כי הכרח להקים בירושלים מי . ״הסכמנ ן  בתחום הבטהו
ה אל כץ. כמסורת המפלג  יגייס תמיכה למערכה למען הכללת העיר בשטח המדינה״, אומר שמו
ל - ני של האצ״  הרביזיוניסטית בתקופת המנדט, לפני ״המרד״ של בגין, פתח האגף המדי
ז - בהחתמתם של תושבי ירושלים על ״פטיציה״, הקוראת לממשלת ישראל  בשלהי תמו
 להכריז על עריכת משאל־עם - להכללת ירושלים בתחומי מדינת ישראל. עד כמה שהדבר
ם רבים להפריע את  ייראה משונה ומוזר, הרי הוגי ההנהגה האזרחית והצבאית ריכזו מאמצי

 הפעילות הפוליטית הזו של המפלגה המדינית מיסודו של האצ״ל.
ח ט ש  ״ארגנו פטיציה של תושבי ירושלים, הקוראת לממשלת ישראל להכליל את העיר ב
 המדינה״, סיפר שמואל כץ. ״ביומיים אספנו למעלה משלושים־אלף חתימות [מתוך כ־80.000
ז ירושלים - כ״ד ן של שאלתיאל כממ״  תושבים, כולל ילדים]״. ההחתמה החלה ביומו האחרו
 תמוז(31.7) ־ ונסתיימה ביום הראשון לכניסתו של משה דיין לתפקיד מפקד ירושלים: כ״ה
ה ל ש מ מ  תמוז(1.8). ״היו שסרבו לחתום״, מספר כץ, ״הם נשמעו לאיסורים של מוסדות ה
 הזמנית בירושלים, אשר בלשון אחוזת־עווית דרשו שלא לחתום. הם יצאו בכרוזים נגד כרוזינו.

ד יוסף״. ר מ  כנגד קריאותינו ברמקול־נייד נשמעו פניות קולניות יותר ברמקוליו של ד״ר ב
ניות של צה״ל, מצויירות ברמקולים, נקרא הציבור שלא  עתונאי ירושלמי מספר כי ממכו
ן בו התעסק דוד שאלתיאל, ה״ היה הנושא האתרו צי .. נושא המלחמה ב״פטי  להשתתף במשאל.
ין שוב״, אומר מפקד האצ״ל  לפני שפינה את כס המפקד. ״גבור־החיל שאלתיאל הצטי
, שלא לחתום על העצומה, אך רוב החיילים  בירושלים. ״הוא פרסם פקודות להיילי ה׳הגנה׳
 התעלמו מן הפקודה״. ההנהגה הפעילה לחצים. פרופסור קלוזנר, שעמד בראש ועד־העצומה,
עות אחדים, כי אז  נאלץ לפרוש. ״ד״ר יוסף אמר לו כי רצוי לקיים את העצומה כעבור שבו
דה בעובדות: ״הייתי טרוד עם אל כץ״. דב יוסף מו  ישתתפו בה כל הגופים...״ - מספר שמו
 הרביזיוניסטים, שרצו לארגן פטיציה המונית לסיפוחה של ירושלים למדינת־ישראל... פעולתם
ו להביע  נכשלה, הודות לפרופסור יוסף קלוזנר, מנהיג נערץ בעיני הרביזיוניסטים, שביקשתי
דה דב יוסף: ״מפקד  התנגדותו ברדיו״... חמורה מכל היתה התערבותו של הרמטכ״ל, כפי שמו

2 9 . ״ ה י צ  כוחות צה״ל, האלוף דורי, פנה לחיילים בקריאה שלא לחתום על הפטי

ת הסותרות של הוגי ההנהגה ביחס לסיפוחה של ירושלים - מצד אחד הכרזה על  העמדו
: ומצד שני מלחמת־הרמה נגד תביעה ל״םיפוח״ העיר - יצרו מצבים ק״ חז  העיר כ״שטח מו
 משונים. ״למי יישבעו־אמונים השוטרים היהודים בירושלים ?״ שאל אחד העתונאים בכ״א אב
ש שיצטרכו להישבע אמונים ל׳משטר ש  (26.8), ״ספק־בצחוק ספק־ברצינות. הובע ח
 בינלאומי׳...״ הדברים נכתבו ביום שבו נערכה השבעה בטקס חגיגי. ״מפקד משטרת ישראל,
ת: ׳משטרת ירושלים היא חלק בלתי־נפרד ממשטרת ישראל,  יחזקאל סהר, הודיע בפשטו

, ורווח ללב השוטרים ולנו״... . - שמענו  והשוטרים נשבעים־אמונים למדינה׳
חה הדגיש י הישראלי בירושלים... בטקס הפתי ז  שבוע אחר־כך נפתח בית־המשפט המחו
ן הצבאי בירושלים״ ולהביא , דב יוסף, כי עיקר תפקידו הוא ״לחסל את השלטו  המושל־הצבאי

נה - כלומר: כן סיפוח...  לצרופה של ירושלים למדינת ישראל, כבירת המדי
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נת ישראל היתה רצופה בעיות. ״בירושלים הגיעו לידי הסכמה  הדרך לסיפוח ירושלים למדי
5) - ״אבל יש חילוקי־דעות על הרכבת .8) ז  על סמכות המושל״, רשם בן־גוריון בכ״ט תמו
אגודה׳ דורשת 20%, גרינבוים דורש הרחבה״. אך שר־החוץ משה שרת, התבטא  המועצה. ה׳
 בו׳ אב (11.8): כי ״אילו הייתי בדעת גרינבוים, הייתי דורש, כאשר עלתה לפנינו השאלה אם
ק של מדינת ישראל או לא להכריז, לעכב את הברור חז ח מו ט ש ז על ירושלים כ  לחכרי
׳ אב, 8.9) את ג ) ז ה עד אשר יתברר ענין אצ״ל״... ראש הממשלה הזמנית נימק א ט ל ח ה ה  ו
ס עוט שהתנגד לחלוקת ירושלים והסכים לסטטו ת עמדתו הנפתלת: ״אני הייתי במי  מהו
ו ונעשה נםיון רציני בעזרת ממשלה נוצרית לכבוש . אבל האו״ם לא כיבד את החלטת  בינלאומי
ל האיסלם״. הדברים נאמרו לשגרירה הראשון של ארצות־הברית בישראל, ג׳מס  ירושלים בשבי
 מקדונלד. ובכדי להבהיר כי עמדתו זו אינה עקרונית, אלא פרגמטית, הדגיש בשולי הדברים:

ל המערבית כולה״... א ר ש י ־ ח  ״הוספתי שלפי הכרתי מגיעה לנו א
ו מכוונותיה של בריטניה, תי  עמדתו של בן־גוריון בשאלת ירושלים נבעה לא רק מתששו
 בעזרת הוואסאלים הערביים ובסיוע סוכנים בינלאומיים כברנדוט ואנשי ״הצלב־האדום״, אלא
ני של ארצות־הברית בשאלת ירושלים. אחד מחוקרי היחסים בין  גם בהשפעת הקו המדי
, גילה פרטים מעניינים בנוגע לירושלים  ארצות־הברית למדינת־ישראל, מנחם קאופמן
טטו על־ידי דן מרגלית. ״המילכוד שאליו נקלעה מדיניות למעמדה המדיני. עיקרי דברים צו  ו
גה הראשונה י במהלך ההפו ״ ח ל ל ו ״ צ א ל ה וקם ש ז  ארצות־הברית בשאלת ירושלים קשור בחי
ה ישראל, יכלו האצ״ל ולח״י ט ש ות ולפי תכנית התלוקה לא נכללה ירושלים ב  בקרבות, הי
.. משום שהם לא הכירו ם מאד. ה ו מ ש ש ם ח קאי  לשמור על מעמדם העצמאי בבירה. האמרי
ו לרסן ו האמריקאים אם יוכלו לתבוע ממנ ת בן־גוריון בירושלים, התחבט ל ש מ נה של מ  בשלטו
ניות האמריקאית נקלעה למעגל־קסמים: מצד אהד תמכה ל ולח״י שבעיר... ״המדי  את האצ״
מושו צריך היה להוציא את הכוחות הלוחמים, כאצ״ל  בפרוז שהציע ברנדוט: ולצורך מי
, מן העיר: אך בהעדר חיילים אמריקאים, ניתן היה הדבר להעשות רק באמצעות ממשלת  ולח״י

 ישראל... אלא שארצות־הברית לא יכלה לפנות אליה - מפני שלא הכירה בשלטונה...
 ״וושינגטון נטשה כל חזות ניטרלית. יזמתה קטעה את הקרבות בירושלים עוד לפני שפסקו
 בשאר חלקי הארץ. שר־החוץ האמריקאי, מרשל, פעל בעצה אחת עם ברנדוט. גם הערבים
. ברנדוט הכשיל את עצמו, בהעריכו כי האצ״ל בירושלים  הסכימו לפרוז העיר. היהודים גמגמו
 מונה 4,000 לוחמים. הוא קיווה כי שיתוף־הפעולה בינו לבין מרשל יניב 6,000 חיילים
ועמדו לרשותו. מרשל סירב. ברנדוט רמז שיתפטר. אך מרשל הסביר כי ׳אין  אמריקאים שי

. . . ׳ , ן שיחידות אמריקאיות לא יותקפו על־ידי האצ״ל ולח״  בטחו
 ״בן־גוריון הכריז על כינון מנהל צבאי ישראלי בירושלים - והקונסול האמריקאי, ג׳ון
ת ישראל לוותר בירושלים. ארנסט בווין ל ש מ  מקדונלד, זעם באין־אונים... מרשל לחץ על מ
 האנטישמי להץ על האמריקאים לנתק את ירושלים היהודית מישראל בשפלה. האמריקאים
ת זאת״. וכך נאלצו וושינגטון ולונדון להסתתר  הסכימו. אבל למזלה של ישראל נמנעו מלכפו

3 0 . . רי גבו של ברנדוט. וסוף בעל־הגב ידוע.  מאחו

ית לשאלת בינאום ירושלים - או סיפוחה למדינת  התייחסותה של ממשלת־ישראל־הזמנ
ת משבועים לאהר הכרזת כמה גלגולים. בה׳ אלול (12.9), פהו ו  ישראל - עברה עוד כמה־
טה הממשלה להתנגד למסירת חלק מירושלים ח מוחזק על־ידי צה״ל״, החלי ט ש ״  ירושלים כ
 לידי הערבים: אך מצד שני - לא לנקוט יזמה ביחס לבינאום העיר־העתיקה, אך להסכים
נה  לפתרון כזה אם יוצע... שרתוק היה מראשי המתנגדים להחלטה. בדבריו במועצת־המדי



 דוד נכשל: גם משה לא יושיע 223

 הזמנית, בי״ט אלול (23.9), ניסה לקבוע קווים לעמדה שיש לנקוט בין ירושלים כולה
?״ - שאל שרתוק - טו עו ן ערבי. ״מהו הרע במי ה לשלטו  בינלאומית לבין מסירת חלקים ממנ
 ״האם מוטב כי ירושלים כולה תהיה במשטר בינלאומי, ובלבד ששום חלק מירושלים לא יפול
ן ערבי, ובלבד ששום חלק יהא ן ערבי? - או שחלק קטן של ירושלים יהיה בשלטו  בידי שלטו
נה  בינלאומי?״. שר־החוץ העלה שאלה נוספת: ״אם חלק מירושלים־העתיקה יהיה כלול במדי

ן ערבי?״.  היהודית - האם נסכים כי חלק מירושלים החדשה יהיה בשלטו
ת - וכבר שינתה זו שוב את עמדתה. י מנ  לא הלפו שבועיים מהחלטתה של הממשלה־הז
ח המוחזק. יוסף מערער על החוק - זהו נגד ט ש  ״בתשע בערב, רוזנבליט ויוסף על חוקת ה
׳ ומתקרב לסיפוח״, רשם בן־גוריון בי״א אלול (15.9). ״לא קיבלתי  ׳משטר מושל צבאי
, בכ״ב אלול  טענתו״. השינוי התרחש לאחר הופעת ראשי הציבור בירושלים בישיבת הממשלה
ת י ש פ ט ה ה ט ל ח ה  (26.9). אנשי המשלחת ״עזרו בדבריהם הכנים והתקיפים להפוך ה
 (שנתקבלה מקודם ברוב של 5 נגד 4) לבכר ירושלים בינלאומית על ירושלים יהודית, אם לשם

3 , . ן ו ־גורי  כך יהיה צורך למסור חלק מירושלים לערבים״, רשם בן
 אבל אלה היו כבר ימים אחרים, תשעה ימים לאחר מותו של ברנדוט ומזימותיו.

 האצ״ל ולח״י כירושלים על פרשת דרכים
ל וישראל גלילי, נקבע ת לוי אשכו י להנהגה, באמצעו  כבר בזמן ההסדר בין ראשי לח״
 בהסכמה כי ההסדר לא כולל את ירושלים. אשכול אמנם ניסה להתכחש להסכמה, תוך
: ״אתם אמרתם ן תש״ט) ״, בימי מרחשו ט לח״י פ ש מ ״ יות לשוניות (הדבר היה ב  התפתלו
לם א תוכלו לעו ל  שעניין ירושלים נשאר פתוה... אני אמרתי, שאני מבקש, שייזכר, ש
ה לא לי ז ד. בשבי ה תפקי מ א א ל מ י מ ה בנוכחותי, שאנ ם את ז ש בזה שאתם אומדי מ ת ש ה  ל
ו בירושלים. שם לא מקבלים, לפי שעה, מרות... ה ש  קיים... היה ברור שאתם משאירים לכם מ

י בירושלים״...  ידענו שלא מדובר על התפרקות לח״
י פט ט - כאשר נשאל ראש מנהלת הגיוס, בנימין אבניאל, על־ידי אחד משו פ ש  באותו מ
ן־הצבאי־המיוחד: ״מה נעשה בירושלים, כדי שגם אנשי לח ״י וגם אנשי האצ״ל  בית־הדי
ו דיונים במרכז לגיוס העם, ולא בלי ידיעת גורמי  יתגייסו לצבא?״ - השיב אבניאל כי ״הי

3 2 . ״ ח ו נים - הוסכם שלא לבוא להתנגשויות, לא להשתמש בכ ו ן העלי ו  הבטה
ש ל״הגנה״ בירושלים, ידעו המציעים כי עליהם לשים לב ד  כאשר נערכו דיונים על מפקד ח
 ליכולתו של המפקד החדש ״לחסל את הפרישה״ של האצ״ל ולח״י בירושלים. כך היה כאשר
מו של ישראל עמיר: וכך היה כאשר מינו י לשעבר, דוד שאלתיאל, במקו  מינו את מפקד הש״
ת ח פ ש ונות: מ ו מגו ט השלישי בהתייחסות ל״פורשים״ הי ״ ח מ ו של ה  את משה דיין... מעלותי
ן״ לא נמנע משה ו ; בימי ה״סז י  דיין הנהללית, שמואל ודבורה, ידועה היתה בנאמנותה למפא״
ה: בימי ״אלטלנה״ פעל מפקד גדוד ל נגד האצ״ל, אף שנמנה על האקטיביסטים במפלג  מלפעו
.) נגד אנשי האצ״ל, בלי . טה בנחרצות יותר מכל מפקד אחר (להוציא מפקדי הפלמ״ח.  הפשי
י הרבים ששרתו בגדוד־הפשיטה.  להרתע משפיכות־דמים. הוא הצליח לנטרל את אנשי לח״

ד הכריזמתי שלהם. ״ י לבין המג ן רב בין אנשי לח״  ב״מבצע דני״ נוצרו קשרים הדוקים ואמו
 גישתו של משה דיין לבעיית המסגרות הנפרדות בירושלים היתה שונה בתכלית משל המפקד
ש ד ח ט ה ״ ח מ יגות בראש כל הוצות. ה  הקודם. דיין לא הביע, כקודמו שאלתיאל, שנאה והסתי
י קיימו מעמד עצמאי בירושלים״, כפי שכתב לח״ ל ו  היה מודע למציאות, ש״האצ״
ת: היחסים תפו  באוטוביוגרפיה, שכן ״הדבר נעשה בגלוי. אנשינו אף עשו אתם פעולות משו
 האישיים בין המפקדים היו ידידותיים ולעתים אף חבריים.״״ ולא עוד, אלא שדיין בא ״מפיקוד
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״ ויחסיו עם מפקדה, דוב הבלונדי, היו ״ידידות י ו היתה של אנשי לה״ גותי ת מפלו ח א  על גדוד ש
ל בדיסקרטיות. תוך ימים אחדים ריכזו אנשי הש״י את  והערכה־הדדית״. משה דיין החל לפעו
דע על שני הארגונים - הן על הכוח הלוחם והן על התמיכה הציבורית. לאחר עשרה ימים  המי

ך בן־גוריון: מ ו י ״ ן תמונה מקיפה על כוחם של הארגונים. הפרטים נרשמו ב  הגיש לשר־הבטחו
 ״ו׳ אב (11.8). בבוקר פגישה עם [דב] יוסף, משה דיין, רג׳י [מרדכי קדרון], דוד [קרון]

י על המצב באצ״ל ולח״י. קיבלתי מספרים על כוח־האדם והנשק״.  מש״
ה ידוע לש״י ולמפקד ירושלים, נתעכב להלן.  על כוח־האדם והנשק של האצ״ל, כפי שהי
. ואלה פרטי התמיכה הציבורית באצ״ל ובלח״י בירושלים, כפי ט הלא־צבאי ב ה  כאן נזכיר את ה

: ן על־ידי דב יוסף, משה דיין ואנשי הש״י  שנמסרו לשר־הבטחו
ל בעיר - ׳נטורי קרתא׳ במאה־שערים ובית־ישראל, וקצת משכונת גאולה ״ צ א מכי ה  ״תו
: נחלת־ציון (ספרדים), ׳הנחלאות׳  הגובלת בשכונת בית־ישראל, ושכונות מחנה־יהודה ו
 נחלת־אחים (תימנים), זכרון־יוסף(כורדים), שכונת־הבוכרים(בוכרים רבים באצ״ל). לקונגרס
 [הציוני] קיבלו הרביזיוניסטים בירושלים 3,300 קולות. מאז גברה האהדה לאצ״ל, וביחוד מאז

כ״ח תמוז(3-4.8)]. - ז  בואו של בגין [לירושלים, כ״
.. התנגדות לפרוז ירושלים. נכונות להתנגשות עם הצבא אצל  ״אהדה בקרב עדות־המזרח.
 70% מהאנשים. תומכים: קלוזנר, ד״ר י׳ ריבלין, ד״ר י״ה ייבין, הרב זישי [ברנדוויין],
, הפטיציה וביקור בגין). עות האחרונים עלתה אהדת הציבור (לאחר ׳אלטלנה׳  אלמליח. בשבו

 עיקר האהדה - בערות־המזרח ושכונות גאולה ובית־ישראל.
, הנפוץ באלפי אכסמפלרים: כרוזים. בסים מרכזי בשכונת  ״לאצ״ל יש עתון יומי ׳החרות׳
, בסיס ברחביה (בנות ובית־חולים), דירות ומשרדים בעיר. נטיה בהלק להצטרף לצבא, ן  קטמו

ך כגוף עצמאי...״  נטיה בפיקוד להמשי
, והמסוכן יותר? דע על האצ״ל - מה מתרחש סביב הארגון הקטן  ואחרי המי

: קיום במהתרת, מתוך מטרה לפגוע במשטר בינלאומי, פגיעה באנשי מה י - מג ״ ח ל  ״
יק במחתרת מספר מצומצם, השאר יצורפו לצבא ויפעלו כתא לת״י. אצל  או״ם, נטיה להחז
 חלק יש רצון להצטרף לצבא... בסיס מרכזי בשכונת טלביה, בסיס נוער בשיך־באדר, בסיס
ק ליהודה שניאורסון, דוד סיטון ח י־הספקה בליפתא. המפקדים יושבים בבסיסים, מ  ומחסנ
 (עתונאי ׳הבוקר׳), יהושע זטלר מכפר־סבא - שגרים בעיר. מרכז אהדת הציבור - בשכונת
ע - ד״ר  שערי־הסד, בית־ישראל ובני הישיבות... נכונות להתנגשות עם צבא הגנה. המשפי

: תחנת שידור - בבסיס בטלביה״. : ׳המברק׳ ן  ישראל שייב. עתו
 הדיון נסב סביב התנאים הדרושים לחיסול פיסי של האצ״ל ולח״י בירושלים. ״בין החיילים
דה לירות בהם: הלק אולי גם יתמוך  שלנו יש 15% שתומכים בהם - כלומר לא יקבלו פקו
ת (280 איש) יש חשודים. משה סבור . ״גם במשטרה־הצבאי ן ו  בהם בפועל״, רשם בךגורי
טב לשלוח הנה משטרה־צבאית מתל־אביב... משה סבור שהצבא הירושלמי לא יפעל נגד  שמו
ו פעלו יהד מתוך הסכם, השתתפו : לא רק מפני קרובים רבים - אלא, עד עכשי ל  האצ״

חד עם אצ״ל...״ ל י ־המטה אינם מבינים מדוע לא לפעו לו אנשי  במסקרים... אפי
: ״שאלתי ה דיין ועבר לתכלית הפגישה - חיסול האצ״ל ולה״י ש  בן־גוריון הפסיק את דברי מ
ל בכוה... משה סבור שהם יתבצרו, ימקשו הסביבה ו הכוח הדרוש... יהיה הכרח לפעו  משה, מה
ק לירושלים, עם כוח שריון בתוך שני הגדודים, על ח מ  שלהם: ונחוצים שני גדודים (
י יבדוק כל אנשי המטה והמפקדים. שום השוד ״ סיכמתי״, רשם בן־גוריון: ״הש״  מפקדיהם).
ל באצ״ל. להחליף המ״צ, לבדוק פ ט מ  לא ישאר בעמדת־מפתח, במרכז אינפורמציה ובמקום ש

ה לעבד תכנית פעולה״״. ט מ ה . יישלח איש מ . חד ואיש־אצ״ל.  המשטרה, ולהוציא כל לוקח־שו
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ב האצ״ל ולח״י בירושלים בצה״ל) לו עדת־השבעה(לשי  יום לפני הדיון בירושלים התכנסה ו
 בראשותו של שר־הפנים יצחק גרינבוים. ״הצעתי להתרות בהם״, רשם בן־גוריון, ״ואם לא
 יישמעו - לחסל אותם בכוח... יצאתי לשם כך לירושלים״. ימים אחדים אתר־כך, בי׳ אב
 (15.8), הגיע למשרדו של בן־גוריון מודיע אחד, ״בן־משה, קצין בצבא האמריקני, יש לו
גי אצ״ל הושבים שהוא קרוב אליהם״. אותו  אמצעים להשיג אינפורמציה [על האצ״ל], ובחו
ן ליצור אינצידנט נ  קצין אמריקאי הביא אינפורמציה מעניינת: ״בעוד כשבועיים אצ״ל מתכו
 בירושלים״. עוד זה יוצא - וזה בא. בי״ב אב (17.8) הגיע איסר הלפרין־הראל, ראש הש״י
ח, אם יוסדר עניין אצ״ל  הפנימי: ״מוסר על נטיה באצ״ל בירושלים להיכנע. מייעץ להבטי
 בירושלים, שהרור העצורים [חמשת חברי מפקדת האצ״ל, שנעצרו אחרי ״אלטלנה״] כעבור
ט אישר את מעצרם״. אבל מצד שני - ״יש פעילות מוגברת באצ״ל פ ש מ ה  זמן־מה, לאחר ש

״  לכבוש עמדות־מפתה בענפי צבא״.
ת המפקדים הבכירים של האצ״ל, היה ״הקש ששבר את גב הגמל״ בדרך ש מ  נושא שחרור ח
 להצטרפות מלאה של האצ״ל בירושלים לצה״ל. הדברים נתפרסמו בגילוי־דעת של מפקדת
יות מטעם נציגי ו  האצ״ל בירושלים בד׳ אב (9.8). ההודעה מזכירה כי ״נמסר בכמה הזדמנ
בה צבאית נפרדת, ברגע שירושלים תסופח  האצ״ל בירושלים כי הארגון יפסיק להתקיים כחטי
 כחלק בלתי־נפרד של מדינת ישראל״ - אבל ברור היה שעל נושא זה לא יתעקשו, אם יימצא

ן יהודי בירושלים.  מינוח מתאים אחר למצב העובדתי של שלטו
נה : ״גדוד לוחם המו טל כלל וכלל. לפי ידיעות ש״י  כוחו של האצ״ל בירושלים לא היה מבו
 360 איש, מורכב מ־3 גונדות [מחלקות] בתוך 3 פלוגות, מחלקת מרגמות - 20, משטרה
 צבאית - 20, מחלקת ידיעות - 15, שרות־רפואי 25, נהגים 30, נוער 70, בנות 100,

י - 15, מחלקת גולי קניה - 40, סך־הכל - 695. ז  מטה מחו
 ״ציוד: רובים ותת־מקלעים - כלי ורבע ללוחם, מקלעי ׳ברן׳ - מקלע וחצי לכל כיתה,
 פיא״טים - 2 (מספר קטן של פגזים), מדוכות - 1,000 (הוצאו מבית־הספר לשוטרים), מרגמות
 ״2 - 30 (פגזים מעטים), מרגמות ״3 - 15-10, רזרבה של 15 קנים, פגזים רבים, מכונות־יריה -
 כ־5(׳בראונינג׳, נגנב בראש־העין), חומר־נפץ - 1,000 ק״ג. חצי־מיליון כדורים אנגליים, 3,000

3 3  גלון בנזין... תעשיית מוקשים קטנה... שתי מחלקות נמצאות בהר־ציון ובשיכון פאג״י״.

 הבט אסטרטגי חדש של לדדי ירושלים
חו של האצ״ל - היה קשה י עצמאי בירושלים - אף שהיה קטן מכו  בעיית קיומו של כוח לח״
ת - 120 לקת לשלוש מחלקו בה לוחמת, מחו : חטי  ומסובך יותר. ״לפי ידיעות ש״י יש ללח״י
ם: בני־נוער - 80 : בנות ופעילים מבוגרים - 100 . בסך־הכל - 300 איש. ציוד: 40 ׳סטנים׳  לוחמי
׳(רובם נגנבו מהצבא שלנו), 3 מכוניות  (20 נקנו באבו־גוש מערבים), 40 רובים, 15 מקלעי ׳ברן
 כבדות, 5 פיא״טים ותחמושת, 200 [רימוני] מילס, 2,000 ק״ג חומר־נפץ, 12,000 כדורים...

. ניות משא״ ניות טכסי, 4 אופנועים, 2 מכו ינת(טנדר קטן), 6 מכו  ג׳יפים - 7, מכונית משורי
ת ו  ברוך נאדל, כתבו הירושלמי של ״מברק״, מאשר כי בתקופה זו נמצאו בשלושת מחנ
ל בתנאים ת איש. על אף גודלו היחסי, לא יכול היה כוח זה לפעו  לח״י יותר משלוש־מאו
ון הערבי״, שלרשותם שריון  התרשים, שכן בעיר־העתיקה ובמזרח ירושלים ישבו כוחות ״הלגי
ות יסודיות. מה עוד  ותותחים. ובכוחות עצמם לא יכלו לח ״י לבדם לשנות עובדות צבאי
ות לשיתוף־ ה: התקו ג ו  שהאצ״ל היה חתום על הסכם עם ה׳הגנה׳ והיה כבול להכרזת ההפ
 פעולה עם הפלמ״ח התבררו בהזיות, מה עוד - שכבר בימי קרבות ״עשרת הימים״ לא פעלו

ח העירוני של ירושלים ושכונותיה. ט ש דות־פלמ״ח ב  עוד יחי
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כזב משיתוף־הפעולח עם כוחות שאלתיאל במערב ו, מאו  לח״י־ירושלים חתכנס במתנותי
ב״מבצע קדם״. נוסף על כך התרחשו בשורות לח״י־ירושלים מספר תאונות נשק,  ירושלים ו
גה הראשונה נפל קצין־ בי הלוחמים. עוד לפני ההפו  בהם נקפדו חייהם של כמה וכמה מטו
ם הנועז, מרדכי בן־עוזיהו(דרור), בתאונת־נשק, בהכינו לוחמים לקרב. ואם נוסיף על  המבצעי
ת הנופלים בקרב על ״צריף־הפח״ בבית־מזמיל, ובראשם המפקד הנועז דב ברמן ש מ  כך את ח
ת הדבר לארגון שלא חרג לגמרי ממסגרתו המחתרתית, שבעטיה לא ו ע מ ש  (עוזי), נבין את מ

ו - ויהיו נועזים ואמיצים ככל שיהיו.  היה גדול במספר לוחמי
 ואז, שבוע אחרי ״קדם״ המאכזב, בי״ח תמוז(25.7), התרחש אסון במהנה־דרור, כאשר
 אירעה התפוצצות במחסן־הנשק. חמישה לוחמים, מהמעולים שבהם, נהרגו: לאה פריזנט
ת וחברתה מרים פריד (כוכבה), ועמהן גם שלושה לוחמים - דוד חמת האגדי  (אריאלה) הלו
ד בכל מקום, בנימין שלום (מיכאל) הצעיר והנער אסף  שנייוייס (זמיר), המפקד שנמצא תמי
י בירושלים, בן־הזקונים של ״הלל הזקן״, הנאמן י הקטן), חביבם של כל אנשי לח״ ז (עו י  קרואנ

 לחרות ישראל עד כלות, גם לאחר נפילת הבן.

 מדים פריד(כוכבה)
 בשלהי תרצ״ח, הגיעה מרים בת השמונה
 עם הוריה שלמה־פריץ וחנה פריד מבודפשט
 שבהונגריה, ומיד התערתה בבתי־הספר העבריים של
 ירושלים. נערה מסורה היתה מרים בכל המסגרות
 בהן פעלה - בתנועת־הצופים ובתנועה־המאוחדת,
 כשהיא מתמסרת לחינוך הבנות ממשכנות העוני.
 בשנת תש״ז, שנת התעצמות המלחמה בשלטון הזר,
 הצטרפה לשורות לוחמי חרות ישראל ותוך זמן קצר
 עברה את המסלול בו עברו לא מעטים מהבריה
 במחתרח: הפצח חומר־הסברה מחתרתי - הדבקת
 ״המעש״ על קירות האבן - נפילה בידי קלגסים
 בריטיים - מעצר ב״קישלה״, בבית־לתם ובעתלית -
 משם שוהררה בשבט תש״ח (ראשית 1948),
 כשההמירו ההתקפות הערביות על נתיבי התהבורה,
 ובמיוחד לעיר הבירה - ואף על פי כן הזרה לירושלים
 ועוד הספיקה לעבור את בחינות־הבגרות שהחמיצה
 בשל מאסרה. כחובשת קרבית הספיקה מרים, היא
 כוכבה במחתרת, להשתתף בהסתערות לעבר חומות
 העיר־העתיקה בימים ד׳-ה׳ אייר תש״ה, ואף נפצעה
 בידה. על אף פציעתה, שפגעה בתפקודה, השתתפה
 בהתקפת החטיבה הלוחמת של לח ״י על משלט
 ״צריף־הפח״ בבית מזמיל וב״מבצע קדם״ האומלל.
 בתחילת ההפוגה השניה, בי״ח תמוז תש״ח (25.7),
 נפלה באסון ההתפוצצות במהנה־דרור והיא בת
 שמונה־עשרה בלבד. הועברה למנוחת־עולמים
 בבית־הקברות הצבאי בהר־הרצל. בשיר שכתבה יום
 אחד לפני נפילתה נאמר: ״רבים קוראים לי משוגע,
 פורש, הלוחם בלי פקודה... / אך את הפקודה הן
 קיבלתי ממך, / הלוחם העברי מלפני אלפיים שנה. /
 אם אני פה נופל בשדמות יהודה, / נופל והנשק מידי
 לא הורפה, / יתערב נא דמי הטהור בדמך, הלוהם

 העברי מלפני אלפיים שנה״.

 דוד שנייוייס (זמיר)
 בשלהי מלחמת־העולם השניה הגיע בספינת־
 מעפילים הבית״רי דוד שנייוייס בן העשרים
 מצ׳רנוביץ, בה נולד בשנת תרפ״ד (1924). אם
 בשנות הכיבוש הגרמני נאלץ שנייוייס היהודי לרדת
 למחתרת, הרי עם הכיבוש הרוסי ב־1944 כבר לא
 היה די בירידה למחתרת, והבית״רי שנייוייס נאלץ
 לברוח לבוקרשט... באביב תש״ד החלו חייו של דוד
 בארץ משאת־נפשו, ארץ־ישראל. תקופת העבודה־
 לצרכי־פרנסה של דוד נסתיימה לאחר חודשים
 אחדים, עם התנדבותו לשורות הפלמ״ח, שבמסגרתו
 אף הספיק לסיים קורס טיס: אך לכלל טיסה קרבית
 לא הגיע, שכן החלו פעולות תנועת המרי העברית -
 ודוד נוטל חלק בהן. נטישת המרי על־ידי ה״הגנה״
 והפלמ״ח החזירה את הבית״רי־לשעבר לתנועה
 הלאומית - בשורות לוחמי חרות ישראל. את הנסיון
 שרכש בפלמ״ח החל להעביר לחבריו החדשים־
 ישנים - כמדריך בכלי־נשק וכמומחה לחבלה,
 במיוחד בהרכבת מוקשים. בשל הצטיינותו בתפקידיו
 הוטל עליו תוך זמן קצר לרכז את פעולות לח״י
 במושבות הדרום, שם נודע בכינויו דידי. לקראת
 חיסול המנדט הבריטי והסתלקות השלטון הזר מן
p הועבר לירושלים, בה נודע בכינויו החדש, א  ה
 זמיר. הצטיין בפעולות נגד האויב הערבי - במלחמת
 השכונות, בדיר־יםין, בהסתערות אל חומות העיר־
 העתיקה ובהתקפה על משלט צריף־הפח בבית־
 מזמיל. פתיל־חייו נגדע ימים אחדים לאחר שהחלה
 ההפוגה השניה, בי״ח תמוז תש״ח (25.7.48),
 בהתפוצצות שהתרחשה במחסן־הנשק במחנה־דרור
 שבטלביה. דוד שנייוייס, הוא זמיר, היה אחד
 מחמשת לוחמי חרות ישראל שנספו בהתפוצצות
 מחסן התחמושת. הובא לקבורה בבית־העלמין

 בשכונת סנהדריה בירושלים.
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ת אזרחים, י - כפי שעשו זאת למאו ו הפילו חללים בשורות לח״  וגם צלפי האויב ומרגמותי
י ״הלגיון הערבי״, על־פי פקודתם של  עוברי־דרך, נשים, גברים וילדים קטנים - שקטלנ
 קציניהם הבריטים, שלחו אש ברחובות ירושלים וחצרותיה - בניגוד לכל חוקי־העמים. כך נפל
שה במחנה־דרור,  רפאל מנשה, כתב־צבאי, שנפגע מכדור צלף ערבי - יום לאחר נפילת החמי

 בשעת סיור עתונאים. וכך נפל יצחק מימרן(יששכר) - בהפגזה־עיוורת על ירושלים.

 (23.5.24). כמו רבים אחרים מיהודי העיר־העתיקה
 של ירושלים יצאה משפחת שלום מן החומות אל
 השכונות המערביות. וכך גדל בנימין בשכונת מחנה־
 יהודה, גמר את בית־הספר ״דורש־ציון״, יצא
 לעבודת־כפיים, תוך שהוא ממשיך ללמוד. אך הוא
 לא הסתגר בתחום האישי. עם התגברות המלחמה
 בשלטון הזר הצטרף למחתרת הלאומית העקבית של
 לוחמי תרות ישראל, ובמסגרת זו נודע בנימין
 כמיכאל. במסגרח החטיבה הלוחמת של לח״י
 בירושלים השתתף בתקיפת השריוניות הבריטיות
 שבמבואות ירושלים, בהתקפה על ליפתא, בהתקפות
 החוזרות־ונשנות על קטמון, בהסתערות על חומות
 העיר־העתיקה בימים ד׳-ה׳ אייר תש״ח (14-15.5) -
 שם נפצע קשה ואיבד אחת מעיניו. פתות מהודשיים
 אתר־כך השתתף מיכאל בהתקפה על משלט ״צריף־
 הפח״ ושימש כנשק בחטיבה הלוחמת של לח״י
 ירושלים. נספה באסון ההתפוצצות הקטלנית במחנה־
 דרור, בי״ח תמוז תש״ח (25.7). הועבר למנוחת־
 עולמים בבית־הקברוח הצבאי בהר־הרצל בירושלים.

 אביאסף קרואני(עוזי)
 אביאסף, או אסף כפי שנקרא בפי כל מעריציו
 ומחבביו, היה בן־הזקונים של שמחה ואברהם־שלום
 קרואני - אוהב ישראל ולח״י, שנודע כ״הלל הזקן״
 אוהב ומעריץ את החטיבה הלוחמת של לוחמי חרות
 ירושלים. הוא נולד בעיר־הקודש בכ״ה סיון תרצ״ב
 (1932) ונמנה על לוחמי החרות עוד בטרם מלאו לו
 חמש־עשרה שנה. חינוכו לאהבת התורה והעם
, בבית ההורים ובתלמוד־תורה ״בני־ציון״, ס א ה  ו
 העמיקו את התודעה היהודית־לאומית של הנער,
 שנהן בכשרון ספרותי שמצא ביטויו בחיבורים
 נפלאים שכתב. מתי הצטרף עוזי - כך נודע בקרב
 חבריו למחתרת - אין איש יודע, שכן הוא נולד לתוך
 המחתרת עם האב האוהב. לקח תלק בפעולות של
 לח״י־ירושלים ומחנות החטיבה־הלוחמת היו לו
 לבית. בי״ח תמוז תש״ח (25.7.48) בהיותו במחנה־
 דרור, הבסיס המרכזי של לוחמי חרות ירושלים
 שבמרכז טלביה, במחסן־הנשק, נהרג כאסון
 ההתפוצצות יחד עם ארבעת חבריו הגדולים. בן שש־
 עשרה היה בנפלו. הועבר למנוחת־עולמים בבית־

 הקברות הצבאי בהר־הרצל בירושלים.

 לאה פדיזנט (אריאלה)
 בת שבע היתה לאה לבית פריזנט כאשר עלתה
 עם משפחתה מצ׳כוסלובקיה בשנת תרצ״ז (1937),
 בעצם ימי ה״מאורעות״. בי״ב אדר תר״ץ בעיירה
 דובובה בקרפטו־רוםיה נולדה לאה ליעקב־שמואל
 ומלכה פריזנט. חינוכה האס־ישראלי הדתי־לאומי
 של לאה, אף כי החל מעט מאוהר, לא היה לו כלום
 עם מורשת חוסר־האונים של ארץ־הולדתה, שהביאה
 את מלתמת העולם. ״מגיל ארבע־עשרה נודעה
 בסגולותיה המיוחדות, ברוכת כשרונות ובעלת אופי
 חזק״, מציינים אלה שהכירוה. ״בעלת רצון לוהט
 לחיות כמולדת חפשית״. אופי זה, והחינוך הטבעי
, הביאוה בגיל צעיר ק א ה  שספגה מתולדות העם ו
 לשורות לוחמי חרות ישראל - אותה ואת אחיה
 הגדול ממנה במעט. התכונה להגשים בעצמה את מה
 שהאמינה והטיפה לו הביאוה לפעילות הינוכית עם
 הנוער שנמשך לתורת המלחמה־בשלטון־הזר של
 לוחמי חרות ישראל. כשם שידעה להנחיל להניכיה
 אמונה ביכולתנו לסלק את השלטון הבריטי, כך ידעה
 להנחיל את תורת המלחמה־למעשה. מאסרו של האח
 וכליאתו הביא להתמסרותה כל־כולה לפעולות
ק  שיאיצו את ההסתלקות הבריטית מהשלטון על א
 ישראל. עם החלטת האו״ם על סיום המנדט הבריטי
 באק־ישראל עברה אריאלה - זה כינויה בשורות
 לח״י - לירושלים, שעתידה להיות צומת המלחמה
 המכרעת שבין ישראל לערב. כאן באו כשריה
 ונחרצותה למלוא פריהתם. היא מחנכת, מאמנת,
 מפיחה רוח אמונה בכל הסובבים אותה. היא ראשונה
 בכל מקום, בכל התקפה, בכל קרב - ברוממה
 ובליפתא, בדיר־יסין, אל מול חומות ירושלים,
 ב״צריף־הפח״ ושוב בהסתערות אל חומות העיר־
 העתיקה. שמה של הלוחמת אריאלה נפוץ בין כל
 חטיבות הלוחמים בירושלים ידועת הכשלונות
 והאכזבות. את מעשי גבורתה למען ירושלים קטע
 אסון ההתפוצצות האומללה במחסן הנשק כמחנה־
 דרור בי״ח תמוז חש״ח (25.7.48), והיא בת שמונה־
 עשרה בלבד. הועברה למנוחת־עולמים בבית־

 הקברות הצבאי בהר־הרצל בירושלים.

 בנימין שלום (מיכאל)
 בנימין בן יוסף ורחל שלום נולד בין החומות,
 בעיר־העתיקה של ירושלים, ביום י״ט אייר תרפ״ד
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י יולי), (שלה ז דש תמו ת השניה של חו י ירושלים במתצי  נחמה פורתא ועידוד רב הגיע ללח״
ו בירושלים גם כמה וכמה מוותיקי הלוחמים, שחזרו ממעצר וגלות ותי  כשהצטרפו למחנ
ים שבאפריקה המשוונית. בין הבאים - גם יהושע כהן, האישיות י שכת במחנות־השבו  ממו
הטת נשא והפיח חבר מרכז לח״י, ד״ר י מימי תש״ב. את הרוה הלאומית הלו  האגדתית של לח״
ה והגיע באותם ימים ב״דרך בורמה״ לירושלים מי הפלמ״ ח את מחסו פ יב־אלדד ש  ישראל שי
ט ולא מצא עוד שפה משותפת עם חבר המרכז גרא, הוא נתן ילין־מור, שניסה ע מ - שכן כ

י בדרך מפלגתית משמאילה־והולכת.  להוביל את תנועת לח״
 עם עזיבתו של דוד שאלתיאל (שעמו לא היה יהושע זטלר מוכן לדון עוד על פעולות
ת אחרי ״מבצע קדם״) ובואו מעורר־התקוות של משה דיין - נדמה היה שניתן להגיע תפו  משו
ל עליו בן־גוריון - לחסל מה שהטי  להסדרים הגיוניים יותר. אלא שלא כך היה. דיין, נאמן למשי
י בירושלים - לא יצר מגע עם מפקדי האצ״ל ולח״י. את המגעים עם הארגונים ל ולח״  את האצ״
 השאיר לגורמים המדיניים. הוא עצמו התרכז בהפיכת ה״הגנה״ המקומית לאגרוף צה״לי, תוך
, להפוך אותו לכוח לוחם ויעיל, שלא יזדקק ע עצמו בבניין הכוח הצבאי ובשיקומו  שהוא משקי
ץ - לא פלמ״ח, לא אצ״ל ולא לח״י. אם מפקדי האצ״ל בירושלים קיימו את  לכותות־מחץ מן החו
ת יצהק גרינבוים, הרי מפקדת לח״י־ ת המושל־הצבאי דב יוסף והן באמצעו  קשריהם הן באמצעו
ת ישראל וצה״ל באמצעות שר־הפנים ל ש מ  ירושלים קיימה תאומים וקשרים הכרחיים עם מ
ת קציני־קישור. ״לח״י הסתגרו במחנותיהם כקיפוד  גרינבוים, או עם מפקדת ״עציוני״, באמצעו
, מתאר זאת ברוך נאדל באורח ציורי, שכן הם היו עקביים עד הסוף. הם ״הכריזו כי לא ״ ו  במחטי

נה״. ת ישראל על ירושלים כעל חלק מהמדי ל ש מ  יתפרקו עד שתכריז מ

 תש״ח, שימש ככתב צבאי. בראשית ההפוגה השניה,
 בהיותו בסיור של כתבים־צבאיים, בי״ט תמח תש״ח
 (26.7) - נפגע מכדור שירה צלף ערבי מעל החומה
 אל חבורת העתונאים. הועבר למנוחת־עולמים בבית־

 הקברות הצבאי בהר־הרצל בירושלים.

 יצחק מימרן(יששכר)
 יצחק בן אליעזר ואסתר מימרן נולד בירושלים
 בשנת תר״ץ (1930). כמרבית ילדי ירושלים נאלץ
 לסייע בפרנסת המשפחה ומיד לאחר גמר לימודיו
 בבית־הספר העממי החל לעבוד כשליח בעתון בשפה
 האנגלית ״פלשתין־פוסט״, שהיווה אחת המטרות
 העיקריות לאנטישמים מבין אנשי המשטרה הבריטית
 ש״ערקו״ כדי לסייע לכנופיות הפורעים הערבים.
 בעודו צעיר הצטרף למחתרת לוהמי תרות ישראל,
 שבשורותיה נודע כיששכר. משהחלו ההתפרעויות
 הערביות, לאתר ה־29 בנובמבר 1947 - והוא טרם
 מלאו לו שמונה־עשרה שנה - כבר נמנה בין מגיני
 ירושלים, נפצע בקרב, החלים והזר לשרות. שבתיים
 לאחר צאת הבריטים מירושלים, ביום נפילת הרובע־
 היהודי, בי״ט אייר תש״ח (28.5.48), נפגע בהפגזה
 של תותחי ״הלגיון הערבי״ שבפיקוד בריטי. יששכר
- הוא יצחק בן אליעזר בן ירושלים - נפטר למחרת,
 כ׳ אייר תש״ח. הועבר למנוחת־עולמים בבית־

 הקברות הצבאי בהר־הרצל בירושלים.

 רפאל מנשה
 משפחת מנשה עלתה ארצה עם ראשית העליה
 הגדולה של יהודי גרמניה, לאחר עלות היטלר
 לשלטון. האב, קורט מנשה, היה עורךדין מכובד
 בעירו וציוני ותיק. בקיץ תרצ״ג (1933) הגיע הנער
 רפאל בן השבע (נולד בי״ז אדר תרפ״ו, 1.2.26) עם
 משפחתו לירושלים. קשים היו הבלי־הקליטה של
ק החדשה, שתרבותה כה שונה מזו א  עורך־הדין ב
 של העלית הרוחנית בקרב יהדוח גרמניה, והוא לא
 האריך ימים. רפאל, שנתייתם בגיל צעיר ונשאר עם
 האם גוצ׳ה, היה נער ער למתרחש סביבו ובעל
 כשרונות ספרותיים. בסיימו את לימודיו בגימנסיה
 סוקולוב התל לעבוד בפקידות, אך נטייתו הספרותית
 גברה והוא הרבה להתבטא ולכתוב בבטאונים שונים
ק ובחו״ל, במיוחד ביומון ״פלשתין־פוסט״ א  ב
 שבשפה האנגלית, שם פרסם את יצירתו הראשונה
 בטרם היותו בר־מצוה. אף שנפגע בשיתוק־ילדים,
 מחלה שהשאירה עקבות בתפקודו היומיומי, השתתף
 בקביעות בכלי־התקשורת שבכתב ובעל־פה, וערך
 תכניות, מחזות, תסכיתים אף ביקורת־ספרים ברדיו
 ירושלים. בשנת תש״ו הופיע קובץ של פיליטונים
 הומוריסטיים מפרי עטו. עם גבור המלחמה בשלטון
 הזר הצטרף לשורות לותמי תרות ישראל בירושלים,
 בעיקר בשטה ההסברתי, במגע עם העתונות וברדיו
 המחתרתי. מראשית מלחמת העצמאות, בחורף
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ית היתה מכונה  ההנהגה המדינית של ״מדינת השפלה״ (כפי שממשלת־ישראל־הזמנ
מה לחיסול פיסי של י  בטרמינולוגיה של לח״י) - מבן־גוריון ושמאלה - לא הרפתה מן המז
ת לא נראה עוד חיוני כל־ חמו ת״ לו  האצ״ל ולח״י בירושלים. הצורך ההיוני ב״עוד כמה מחלקו
 כך. במילא לא התייחס משה דיין לכוח של האצ״ל ולח״י בירושלים, בבואו לערוך־מחדש את
״, שאמור היה להוות אקורד־אחרון ט לח״י פ ש מ ״  כוח צה״ל מהדש. נושא ההיסול עלה ב
ת? לפרק ו י בירושלים? את המחנ  ב״היסול הפרישה״. ״האם היתה תכנית לחסל בכוח את לח״
 אותם?״ - נשאל העד לוי אשכול. תשובתו היתה פתלתלה, כדרכו: ״אולי היתה כוונה לחסל
 את לח״י, שכן לא צריכות להיות קבוצות פורשים בירושלים... אבל לא ידוע לי על תכניות

ו על זה כאויב פנימי קשה״... התפתח דו־שיח:  חיסול... חשבנ
 ילין־מור: ״אויב פנימי קשה - צריך לתכנן נגדו תכניות לחיסול?...״

. . . , מפני שהיינו במלחמה״  אשכול: ״צריך לרצות שלא יהיה... בתכניות לא טיפלו
?״  ילין־מור: ״האם היתה הזנחה מצד הממשלה בהכנת תכנית־חיסול נגד לת״י

נ 4 ״ . . . א ש אמצעים לעת מצו פ ח .. ל .  אשכול: ״היתה דחיה... שמא זה ייפסק מעצמו

ת כי עו י ירושלים את עצמה במצב חדש: הגיעו שמו  בהפוגה השניה מצאה הנהגת לח״
״ לעיר.  בעוד ימים ספורים תכריז הממשלה על העיר כ״שטח כיבוש צבאי״, תמנה ״מושל צבאי
י רחשו  משאלתם של לה״י והאצ״ל עומדת להתגשם: שאלתיאל יוחלף במפקד שגם אנשי לח״
ל צבאי ש מ מ  לו הערכה אישית... ואכן - שאלתיאל הלך, משה דיין נתמנה למפקד ירושלים ו
טל על העיר. עם כל נחישותם ועקביותם של לוחמי חרות ישראל, הרי אמת לאמיתה  ישראלי הו
ות, ת הציוניות הפרגמטי ו ג  היא כי התנועה - מאז ימי יאיר - היתה ריאליסטית, יותר מהמפל
, ו כי הודות לשרותם של רבבות מבני הארץ בשורות הצבא הבריטי בימי המלחמה נ  שהאמי
אה - להיכנס לארץ... וכי הבריטים לא לם והשו  יותר לשרידי השואה - בתום מלחמת־העו

 יעזבו אף פעם את הארץ... ועוד אמונות נאיביות מסוגן.
ת בירושלים, חמת העצמאי ו בה הל  במצב זה, לכאורה, היו לח ״י חייבים לפרק את החטי
ן ־האמו ת חבריהם בשפלה חודשיים קודם לכן. אלא שאי  ולהשתלב בצה״ל, כאשר עשו מאו
י מפני העלול ימות ברנדוט עוררו נוגדנים חזקים למדי בשורות לח״ ת מפני מז  בהנהגה והחששו
חמת העצמאית. מה עוד שירושלים עדיין לא  לקרות לירושלים, אחרי שיתפרקו ממסגרתם הלו
 הפכה לחלק אינטגרלי של מדינת ישראל. הנהגת לח״י בירושלים חששה כי עם התפרקותה של
חמת יחל מיד בפרוזה של העיר, כפי שהודיעו מנהיגיה... ולאחר הוצאת כל בה הלו  ההטי
י  הלוחמים מתוכה, לא יהיה מי שיילחם נגד בינאום ירושלים. לכן היססה הנהגת לח״

חה הלוחם הגלוי.  בירושלים אם ובאלו תנאים תסכים לפרק את כו
ת אלה גברו חודש לאחר מכן, כאשר נודע כי בבוקר של יום ג׳ אלול (7.9) הקיפו  חששו
מש בסיס אספקה ה לח״י ברמת־יאיר (שיך־מוניס) - ששי  כוחות משטרה־צבאית את מחנ
ת. וכך נשארה י בירושלים. האנשים נאסרו והמקום נתפס על־ידי המשטרה־הצבאי  לכוחות לח״

חמת״ הירושלמית ללא בסיס אספקה חיוני בשפלה. בה הלו  ״החטי
ק היו ויכוחים בקרב אנשי לחייי חז ח מו ט ש . ״אחרי ההכרזה על ירושלים כ  השורות לא שקטו
ו כי הם חוששים . ״היו אנשים שטענ  בירושלים״, סיפר ברוך נאדל בעדותו במשפט־לה״י
ו להוציאו מן ש כי הגורם, שאנהנו השתדלנ ש החזקה׳ תביא למשטר בין־לאומי... היה ח  שה׳
, ייכנס הזרה... ד״ר שייב נשלח מתל־אביב, כדי לברר את הבעיות. פגישות נתמשכו ק א  ה
ל  לאורך ארבעה-חמישה ערבים. נערכו שיחות עם מפקדי לח״י. ד״ר שייב הסביר כי אם צה״
א ניסה להבהיר כי אין עוד  מחזיק כוחות בעיר, הרי זה כדי לספח אותה למדינת ישראל... הו



 230 מול חומות ירושלים

, הואיל וכוחנו לעומת ה׳לגיון׳ הוא קטן ביותר ולא ת נפרדת של לח״י בה צבאי  מקום לחטי
 מספיק לכיבושים צבאיים: ואם יש סיכוי שהתביעה שלנו תוגשם על־ידי צה״ל - הרי שעלינו
בה שאנו  להתפרק. בעקבות הסבריו ושכנועו של ד״ר שייב הודיעו המפקדים לאנשי החטי
 עומדים להתפרק... זה היה בראשית חודש אוגוסט (אב). התקיימו פגישות עם מר גרינבוים
ל - מתי הם מוכנים לקבל את אנשינו, כולל הנשק ׳  והוסכם על פרוק. הכינו להודעה מצה׳
.. לא בכל ניתן להסתמך על עדותו של ברוך נאדל, שכן הוא לא היה מקובעי  והמכוניות״.
י בירושלים. ולא עוד, אלא שהדברים נאמרו בפני שלוחה של גורם שהתנכל ניות של לח״  המדי
י מעיקרו, אם כי דבריו של נאדל נוגעים בשרשי הוויכוח - שאכן התקיים באותם ימים -  ללח״

חמת של לח״י בעיר. בה הלו  על עתידה של ירושלים ועל עתידה של החטי
״ הועלה מכתב בנושא זה, שנשלח על־ידי מפקד לח״י בירושלים - מאיר י לה״  ב״משפט־
 (יהושע זטלר) - אל גרא (נתן יליךמור). במכתב נזכרים שמות מוסכמים. בכל מקום שכתוב
דה ילין־מור שהמכתב נשלה אליו. מהסיפא  ״טבריה״ הכוונה היא לירושלים. בפני הדיינים הו
 נראה שכתיבתו חלה זמן קצר ביותר לפני בואו של אלדד, בשלהי תמוז. מן המכתב נראה
ת ישראל תשלים עם מציאות שירושלים תפורז תחת ל ש מ מ ש ש ש ח ם בין ה  שלח״י מתלבטי

ן בינלאומי - לבין חוסר־התועלת בקיום עצמאי וסכנת מלחמת־אחים.  שלטו

ו של מאיר אל גרא  מכתב
ו בחורינו ו בחורינו להגנת העיר ולשחרורה, ובמדינת־השפלה לחמ מ ח  ״ב׳טבריה׳ ל
 להרחבת הגבולות ולהגנתה. ההבדל היחיד - במרות: במדינת ישראל תהיה מרות ישראל,
ד את פני הדברים בסימן־  וב׳טבריה׳ תהיה מרות לח״י. כיום המצב לובש צורה חדשה ומעמי
ו כאן עלולות להיות ש שדרישותיהם של שרתוק וגרינבוים מאתנ .. יש מקום לחשו  שאלה.
 דרסטיות ביותר, ומיד עם סרובנו תישאר רק הברירה היחידה - להילחם, והפעם לא נגד האויב
נו במדינת־  הזר... אלא נגד צבא ישראל, אותו צבא ישראל שתחת פיקודו עומדים לוהמי
 השפלה. אך לא כל בחור יבין זאת. וכאן ברצוננו לדעת בוודאות את עמדתכם ועמדת כל
נת־השפלה בעניין הנדון. הנהיה בודדים במלחמה זו, או אף אתם תתפשו בנשק י  התנועה במדי
 המותר לנו, במשא־ומתן עם מר גרינבוים להודיעו בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים, שלא
 נתפרק אלא בתנאים הידועים: ואם יכריחונו לעשות כן - נילחם, ואף אנשינו במדינת־השפלה

ו בנשק י הנוכל להגיד דברים אלה ?״  יאהז
י ירושלים לבין ההנהגה קת בין ראשי לח״ דה על מחלו  במקום זה ישנה שאלה המעי
י בשפלה: ״גרינבוים ושרתוק, למה לא ינהלו משא־ומתן עם מרכז לח״י ליטית של לח״  הפו
. הד לגישה השונה של חבר המרכז גרא לבעיית ירושלים, מצוי בדברים שכתב .  בתל־אביב?״.
ח מרכז לח״י לקבל על  נתן ילין־מור לאחר שלושים שנה: ״עם הקמתה של מדינת ישראל הבטי
ה בה ישוב ו להילחם בירושלים - כי הי  עצמו את דינה של הדמוקרטיה בישראל... המשכנ
ממשלת ישראל לא תבעה את צרופה למדינה... אין כל סיבה לסטות מן הכלל של  עבדי גדול, ו
נה - כי לא נוכל עד לסופה של המדי ב בקביעת מו י טה מכלל זה מתחי . מי שסו ל דמוקרטי ש מ  מ
״(מן הראוי . . . מי ונגד רוב העם כאהד נלאו י האזור, נגד הקונסנזוס הבי ים פה נגד כל עמ  להתקי
ר המיר את אמונתו כלוהם־הרות ישראל ךמו לי ן כי דברים אלו נאמרו לאחר שי  להביא בחשבו
די חרות ישמעאל בחלק של ארץ־ישראל, על פי תכנית החלוקה, בה נלהם ות מחסי  והפך להי

 בשעתו בשצף־קצף...).
 נשוב למכתבו של מאיר: ״ועתה עוד שאלה: אם נצליח לרדת למחתרת, או שנעשה זאת
 בצורה זאת או אחרת, ונכה בברנדוטים למיניהם, מה יעשו חברינו בשפלה? אין ספק שאנו כאן
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ל כאן בעקיפין. ועלינו לקבוע עתה בוודאות, נת־השפלה שתמשו  נירדף וניירה על־ידי מדי
 ולהכין את עצמנו לקראת הימים הקרובים ביותר, שהם אשיות העתיד...

ט - חל  ״לדעת רוב האנשים האחראים כאן, הההלטה ברורה: שאם ידרשו פרוק באופן מו
, תוך לחץ של חוגים  נתנגד (רק אם נראה סיכויים לנצח), התנגדות ממושכת עד למשא־ומתן
..  שונים, ולאחר דם רב שיישפך... אפשרות כזו אנו רואים רק בשיתוף־פעולה מלא עם האצ״ל.
ות כוחות מספיקים: ובעיקר יש הכרח להשתלט על ך להחזיק במחנ  [ואז צריך] להמשי
נות מחנה־יהודה, ת מלאה על השכו  הסוכנות, המוסררה ומשטרת מחנה־יהודה, תוך השתלטו
נות הסובבות... זה, לדעתנו, הכרחי. אם נישאר רק  זכרון־משה, אוהל־משה, מקור־ברוך והשכו
, ן שבהן ו  במתנות, נהווה מטרה גלויה וברורה. אך אם נשתלט על שכונות, על מלאי המז
 ובעיקר על התושבים (גברים, נשים וטף), נהפוך לאגוז קשה, כי כדי לעבור על גופותינו

 יצטרכו לעבור על גופות אזרחים, נשים וטף...״
: ״יש ת לת״י הג ות מהנ  בסיום הצגת הברירות הקשות, הוסיף מאיר מספר בקשות מעשי
ח ״ מ ל פ ג את תעודות ה ואות שונות. יש להשתדל להשי  לעשות מאמצים שאלדד יבוא עם הסו

ם בהן עתה, ולשלוח נהגים בלתי־מוכרים. אנו נוכל לספק כמה נהגים״...  שמשתמשי

טט המכתב, מוסיפים הדיינים כי ן־הצבאי־המיוהד, שם מצו ך של בית־הדי י הד  ב״פסק־
 ״הנאשם פרידמן־ילין ניסה להסביר את תוכן המכתב בזה שמאיר, בהיותו מפקד היחידה
ח את לבו ת ישראל בקשר לפרוק יחידה זו, השי ל ש מ  הלוחמת ונתון במשא־ומתן עם נציגי מ

 לקראת אפשרויות שונות, על כל העלול להיות כרוך בהן״.
ן את הדבר כך״,  גם יצחק גרינבוים, בעדותו, הגיב על תוכן הדברים שבמכתב. ״אני מבי
: והוא רוצה לדעת אם עליו לו ן כו  אמר: ״אלה דברים של אדם הרוצה לעשות את כל ההשבו
ות - י ו או לא. הוא פונה אל חבריו ושואל אותם מה הם השאנסים, האפשרו  להגן על עמדותי
 אם כך או כך״. וגרינבוים הוסיף: ״אני מוכרח שוב להגיד את הערכתי: אדם זה, כנראה, רצה
יות של התנגשות מזויינת: ובמכתב הוא מעלה את הנימוקים־בעד ן האפשרו  לעשות את השבו
נים בכוחם  ואת הנימוקים־נגד, מתוך העלאת מהלכים מוגזמים פנטסטיים, שרק אנשים שמאמי
ע,  משתמשים בהם. זה ליטרטורה יותר מאשר דבר רציני. לי היה רושם שהצלחתי להשפי
 ששכנעתי. דברים כאלה עלו בתוך המשא־ומתן עם הפורשים. כותב את הדברים האלה אדם,
 שכנראה היה אכול ספקות. יש כאן הד של ויכוח פנימי, בין חלק קיצוני־יותר וחלק קיצוני־
ות מחתרת בתוך ירושלים, במקרה שהיא לא  פחות. בשיחות אתי מצאתי נכונות מצדם להי

נה העברית״.  תהיה בגבולות המדי
י י ״לא היה םרוב להתפרק. הניסוח של לח״  בהמשך עדותו הסביר גרינבוים כי מצד לח״
ה אחראית ל ש מ מ ן מצב, ש ו נתפרק: צריך להביא בחשבו  בשיחות אתנו היה כזה: נניח שאנחנ
ן כללי גדול, ה על גורלה של ירושלים... מתוך חשבו מ ח ל מ  לא תוכל לעשות כל מה שדרוש ל
ן התנאים. במצב כזה אנחנו נוכל ן הכוחות והן עם חשבו  היא תאלץ להתחשב הן עם חשבו
 לעשות את הדברים שהממשלה לא תוכל לעשות... זה הלך־הרוח שנתבטא בשיחות. יכול
 להיווצר מצב שהם יסרבו להתפרק, ואנחנו נצטרך להשתמש בכוח - ועל־ידי זה נכריח אותם

ן שלי״.  לרדת למחתרת, גם במדינת ישראל. זה היה החשבו
, מכל־ י עלולים לרדת למחתרת. ניבא ולא ידע בדיוק מה ניבא. לח״י ש שלח״ ש  גרינבוים ח
 מקום, הגיעו למסקנה שאין עוד טעם להחזיק גוף צבאי, בקנה־מידה גדול יחסית, מבלי שיוכל
יב הערבי, שרוצה גם את כבשת־  לתת את הלקו הערכי במלחמה לעצמאות, במלחמה נגד האו
ל נגד גופים זרים -  הרש היהודית. אך המסקנה לא היתה מוחלטת, שכן יתכן שיהיה צורך לפעו
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ימות ת ״הכרה בינלאומית״ לא תוכל לבצע או אף לא תוכל להתנגד למז ש פ ח מ ה ה ל ש מ מ  ש
ד לגבי בירת הנצח, ירושלים.  נרקמות ביחו

ת במתנות. לאנשים נאמר שרצוי כי יתגייסו חו ל להתרקם קו חדש: דילול הכו ה  וכך ה
ק ת ם״ רחמנא־ליצלן... לאנשי־לח״י שהגיעו מ ו ״משתמטי , כאילו הי  כבודדים לצה״ל הרשמי
 לירושלים נרמז כי הם יכולים לצאת מהעיר כדי לנוח מעט... ״כשבוע לפני ההתנקשות
ת לבנת, ״קורא הרצל עמיקם ןמעמודי־התווך של לח״י, שהגיע למי  בברנדוט״, מספרת שו
״ל: אחר כך שליח ״המוסד״] לבת־ ת בחו מלחמתי ת ארגונית ו חו בו משלי  לירושלים לאחר שו
ה, ואומר לה: ׳ארזי את החפצים, אנחנו יואב׳ שבטלבי ה ׳  דודו יפה דרומי, שהיתה עמו במחנ
. יפה לא ידעה על מה ולמה, וכנהוג במחתרת גם לא שאלה. אלא שגם הרצל  יורדים לשפלה׳
י בירושלים, החל לדלל את המחנה. רק המעורבים הישירים  לא ידע. יהושע זטלר, מפקד לח״

3 5 . . ״. ן י י לה המתוכננת היו בסוד הענ  בפעו

ד להיפסק בשלהי שנת מ חמת״ של לה״י־ירושלים ע בה הלו ומה העצמאי של ״החטי  קי
מתן עם יצחק גרינבוים, נציג ממשלת־ישראל־הזמנית, התמשך והתמשך - ו  תש״ח. המשא־
ה רצה לפתור את בעיית הקיום העצמאי של האצ״ל ולח״י ל ש מ מ  ועלה על שרטון. שכן ראש ה
ק לירושלים תוך ניצול ח מ ל הפרישה״), כפי שעשה לאצ״ל ש סו ״חי ת(  בירושלים בדרך דרסטי
י מעשה כזה היה המגזר האזרחי. להבדיל מניצול פרשת ד מפנ ר היחי  פרשת ״אלטלנה״. המעצו
גבלת בזמן, לא העיק עוד גה הראשונה המו  ״אלטלנה״, שנעשה בתקופה הדחוקה של ההפו
ל ולח״י בירושלים. יצחק גרינבוים שימש פתיון יתות לביצוע מהלך של חיסול האצ״  המצב בחז
י למשא־ומתן מתמשך. והנה, בי״ג אלול תש״ח (17.9.48), ל ולח״ כת הנהגות האצ״  למשי
גים האזרחיים. אותו יום, ערב שבת בין־השמשות, גדות של החו  נזדמנה העילה לניטרול ההתנ
נת ישראל למשמע הידיעה כי הרוזן פולקה ים אחרי הפסקת ״מבצע קדם״, נסערה מדי  חודשי
ד נפל רק על ש ח תו בהתנקשות בעיקול־דרך ירושלמי. אף כי ה וך״, מצא את מו  ברנדוט, ״המתו
ו על סף ט בן־גוריון להכות בסניפים הירושלמיים של שני הארגונים, שהי י  אחד הארגונים החל

 פרוק.
, והניצול הציני של האירוע, נרחיב את הדיבור ומה הטראגי  על פרשת הרוזן ברנדוט וסי

ת חמי חרות ישראל במלתמת העצמאו ם והזמן לעבור אל מסכת חלקם של לו  להלן. כאן המקו
בה 8, חטיבת ל האופנסיבי, בחטי ות של צה״  שלא במסגרת עצמאית, אלא בשורות הקדמי
טה - שעלתה על שדה־הקרב לראשונה בעצם אותם ימי־הלחימה האחרונים של הפשי  השריון ו

 של לח״י־ירושלים - בקרבות ״עשרת הימים״.



י ש י מ ק ח ר  פ

 מבצע דני״ ־ מ״לודר״ ל׳ימיקי

 א. לקראת מתקפה נרחבת

 1 : בין נחל איילון לעמק איילון

 בקעת אונו - תחום אסטרטגי כין ירושלים ותל־אכיכ
ת וח־תותחים מעמדו נה הצעירה בטו גה הראשונה מצאה את הגוש המרכזי של המדי  ההפו
 האויב במזרח. המרחק בין חולות־הזהב של תל־אביב ועד לתהומים הנשלטים על־ידי הערבים
וי־החזית - ביהודיה, וילהלמה, לוד ורמלה - לא עלה על 15-12 קילומטרים. השינויים בקו
ן נתחם קו־ ילו  אחרי ״מבצע המץ״ ועד להפוגה היו מזעריים למדי. בין אזור תל־אביב לעמק־אי
 החזית לאורך הכביש הראשי ת״א-ירושלים, תוך שהוא עוקף את בליטת רמלה מדרום -

ם שמדרום. ן לכביש, והיהודים שולטים על השטחי  כשהערבים מצפו
 מציאותם של ישובים יהודיים הביאו לכך שהרצועה המחברת את טבור־האוכלוסיה בגוש
פות הציוניות, בירושלים, עבר מדרום לדרך־המלך שבין שתי הערים -  תל־אביב למקור השאי
 בין קו־הכביש לקו־מסילת הברזל. כל הנסיונות להרחיב את רצועת־החיבור התנפצו על הגזרה

ו נטול הישובים היהודיים. נ ן-בקעת־או ילו  המזרחית של גוש עמק־אי
בה וכרמי הזיתים הנרחבים מאז ימי קדם,  במרחב־לוד, או בקעת־אונו, שנודע באדמתו הטו

. שב וכפר־הנוער בן־שמן  כמעט ולא נמצאו ישובים יהודיים ־ להוציא את המו
ל נקט בהודש הקרבות הראשון אסטרטגיה הגנתית - לעצור את צבאות־ערב  כיוון שהמטכ״
 הפולשים - הוזנהה החזית שממזרח לתל־אביב, למרות תשיבותה של הגזרה לקו־החיבור בין
 תל־אביב לירושלים, ולמרות הסכנה למרכז הכלכלי והתעשייתי של המדינה. חזית זו - שבין
וחד - למרות בה נועזת במי  הירקון לירושלים - היתה בפיקודה של ״קריתי״, שלא נודעה כחטי

מס רבינוביץ). ׳ ג ל( ג ־  שבראשה עמד ״חייל״, בעל עבר פיקודי בצבא הבריטי - מיכאל בן
ו אייר (24.5), רשם ביומנו כי צריך ; שכן בט״ ן ו ח ט ב ה ־ ר ש  אין לומר שעובדות אלו נעלמו מ
בה של אנשי ׳קריתי׳, בפיקודו ת ולהגביר הישנות. להקים חטי  ״לארגן שורה של חטיבות חדשו
 של לרר [משה צדוק]״. והמטרה ־ ״עם קבלת התותהים, יש להרוס מיד רמלה ולוד״. והוסיף כי

רדך. ן נגד ג׳נין, לקראת עמק־הי ו בה של אליהו [הטיבת השריון], שתכו  ״יש לארגן מיד החטי
ד. שתי  כשבוע לאתר־מכן, בכ״א אייר (30.5), רשם בן־גוריון: ״עוררתי שאלת רמלה-לו
ל  נקודות אלה עלולות לשמש בסיס להתקפה על תל־אביב והמושבות״. הנימוק שצריך לפעו
: ״כיבושן משחרר שטח וכוחות ומנתק קווי תחבורה ערביים. ן כמוהו  בגזרה זו משכנע מאי
ן הרחוק?...״ ומוסיף בן־גוריון: ״לקחו הלילה על בצפו ח הפו  האין כדאי להוריד חלק מהכו
מה חיונית ן וצה״ל ממשי  לגיון, לג׳יפטליק [בקעת הירדן] לא הלכו״. מה מנע את שר־הבטחו
ים בלילה [ב־1 ביוני, 02.00 ן להפסיק אש מהדתי  זו? - ״בא המברק על החלטת מועצת־הבטחו
ד פקודה ליגאל [אלון] שיירד מחר  שעון ישראל]״... אם כן, מה עושים? - ״הצעתי לשלוח מי
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ת עם גדוד אחד, למען נוכל לכבוש לוד ורמלה, אם יצליחו לכבוש  לפנות בוקר, לכל הפחו
פת הגליל״...*  לטרון״... אבל יגאל ס׳ חושש לחשי

 באותו יום ״לפי התכנית - צריך ׳קריתי׳ לפעול נגד לוד הלילה, פלוס הטרדה קלה (של
ומן״ כי ״אווירונינו הפציצו לוד  תותחים) של רמלה״. למחרת, כ״ב אייר (31.5), נרשם ב״י
 ורמלה. ׳קריתי׳ אחר, אך הצליח לכבוש כמה עמדות קדמיות, אבל נתקלו באש חזקה... ג׳מס
ד ורמלה יש 3,000-2,000 לוחמים, יש ידיעות על תותח אחד בלוד ואחד  ןבן־גל] סבור שבלו

 ברמלה. יש להם מרגמות ״3, אבל פעלו בעיקר בנשק קל״.
טלה ב־1 ביוני ולא שבוע אחרי־כן. לוד ורמלה לא נכבשו, גם לא לטרון - ה״ לא הו ג  ה״הפו
בתו ״יפתח״ מן הגליל־העליון. בכ״ו אייר(4.6), כאשר  למרות שבינתים ירד יגאל אלון עם חטי
 גדודי ״יפתח״ הועברו ללטרון, רשם בן־גוריון: ״דרשתי לכבוש גם אל־קובאב, שמשום מה
ח לעשות  יגאל [ידין] לא מבין ערך הכיבוש הזה. אבל הטלתי עליו תכנון הכיבוש ־ והוא הבטי
בה של תל־אביב [״קריתי״], ד-רמלה אין יגאל מעריך ־ ואין לו עניין לחטי ית לו  זאת... גם חז

. . . ד איש מאנ״ש״ מ ו  שבראשה לא ע
 לאחר שיחתם עם ברנדוט יכלו שילוח ושרת לבשר לבן־גוריון כי ״הפוגה לא תתתיל לפני
ל אז... עלינו לנצל זמן זה - אם  יום ב׳ [כ״ט אייר, 7.6]״. המסקנה המידית היא כי ״אם תתחי

ת אחת מהן - לוד״.  רק אפשר - לחסל לוד ורמלה, או לכל הפחו
 אומר, רושם - ועושה: ״קראתי ׳קריתי׳. יש לו רק כ־800 לוחמים. הגדוד של עמוס [בן־
ן־המבצעים שלו, אלכס צ׳רנוביץ [צור],  גוריון, הבן] אינו קיים עדיין. ביקשתי שיטיל על קצי

ן תכנית פעולות נגד לוד. על האצ״ל אין לסמוך, לדעתי״...  להכי
 שעה אתר כך: ״קריתי ואלכם צ׳רנוביץ סבורים שאפשר לעשות פעולה נגד לוד ורמלה
לה ועוד גדוד רזרבי. 2 גדודים -  ולכבוש לוד - אם יוסיפו נשק תומך ויעמידו 3 גדודים לפעו
 לפעולות הסחה ברמלה, וילהלמה, שדה־התעופה, תתנת־הרכבת - והפצצה. לשם כך דורש
 ׳קריתי׳ 2 סוללות תותחים (12 תותחים, היות שיש לו 4 - יש להוסיף עוד 8): הוא מוכן בעוד
 4, ועוד מרגמות 120 מ״מ. יש ל׳קריתי׳ 2 גדודים, כוה־אדם 600 איש, המפקדים: בקנשטיין
ד של עמוס הוא רק שם, אין לו אנשים. לאצ״ל ה ביפו). הגדו (שהי מן נ י י משה ו  (גדוד לא רע) ו
: 4 תותחים, 2 מרגמות ״6, 3 מרגמות 120 מ״מ, 5  שתי פלוגות, לא חשובות. הנשק שלו

1  מרגמות ״3, 4 פיאטים, 1,500 רובים״.

 לוד ורמלה - ערי צומת
 רמלה היא העיר היהירה שהוקמה בארץ־ישראל על־ידי הכובשים הערבים. לא כן לוד,
ן למורדים שהתרכזו בבקעת לוד, החשמונאים ו י  שנתפרסמה בעבר בתגריה ובהיותה במת־חז
ת מילאה לוד תפקיד של ש ד ה ת מ ה של ארץ־ישראל ה די ן, ורבי־עקיבא בבני־ברק. בהו  במודיעי

. שראל י פה הגדול היחיד באק־  עיר־צומת מרכזית - ממסילת־הברזל ועד שדה־התעו

 * דברים אלה מכוונים להצעה מעניינת שהוצעה למטכ׳׳ל באותו זמן. סיפר יגאל אלון: ״כאשר השלמנו
 [חטיבת ״יפתח״] את המלאכה בגליל־העליון וחטיבת ׳כרמלי׳ השלימה את משימתה בגליל־המערבי -
 הצעתי להשלים אח כיבוש הגליל כולו על־ידי שלוש החטיבות: להשאיר את הגנת הגליל ל׳כרמלי׳,
 ולאפשר לי עם ייפתח׳ - בתגבור מ׳גולני׳ - לנוע מטירת־צבי דרומה לאורך בקעת־הירדן, לנתק את
 השומרון מעבר־הירדן המזרתי, לנתק את קווי־האספקה של הצבא העירקי ולהגיע לירושלים מן העורף...
 אילו היו מקבלים את תכניתי היינו מנתקים את עורף ה׳לגיון׳ והייתי משאיר גשר אהד, כדי שיתפנו...
 במקום זאת הגיע למחרת מברק, שעלי לרדת עם הכוח שלי לאזור צריפין... בזה שאני רמזתי על אפשרות
 של התפנות, ללכת לבקעה, פרשו שאני יכול לעזוב את הגליל... אבל אני רציתי לעזוב את הגליל רק לאחר

 שנכבוש את כולו!.. קיבלנו פקודה. באנו״.
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 ״שתי ערים אלו נמנות על הערים הגדולות והוותיקות בארץ־ישראל״, כותב עבדאללה אל־
ון״ בירושלים. ״לפני המלחמה הגיע מספר תושביהן ל־50 אלף נפש, אולם  תל, מפקד ה״לגי
 בחודשים שקדמו ל־15 במאי 48 הוכפל מספר התושבים - בגלל הפליטים מהכפרים שמסביב,
 שמצאו מקלט בלוד וברמלה. כשנכנסו צבאות ערב לארץ־ישראל הגיע מספר תושבי שתי ערים

 אלו ליותר מאשר 70 אלף איש, ומספר כזה התגורר בכפרי האזור״.
יקו בכמה  האזור שמסביב לערים אלו היה נתון להתקפות של האצ״ל, שיחידותיו החז

דש הקרבות הראשון שלאחר פלישת צבאות ערב.  כפרים שכבשו במשך חו
ל ברמלה. ״בג׳ אייר (12.5) כתב ישראל גלילי אל מפקד האצ״ל כי מן ההכרח שכל ״ צ א  ה
 הכוה המזוין יוצב בתזיתות״, נכתב ב״ספר תולדות ההגנה״, המוסיף כי ״נתברר שאין להם
 אלא לוהמים מעטים, והם קיבלו על עצמם רק פעולה אחת - תקיפת רמלה״. ואכן, כבר ביום
 ראשון ו׳ אייר תש״ח (16.15) פתחו כוחות האצ״ל בהתקפה על העיר רמלה. מפקדת הארגון,
נה״ שבועות אחדים קודם לכן, קיבלה על עצמה לתקוף  שאנשיה ההלו להשתלב במערך ה״הג
ת לטרון״, כדברי מנחם י , כוחות אויב מחז  יעד זה - ״כדי למשוך, לפי בקשת מפקדת ה׳הגנה׳
) היתה להאחז במקום בו שכנה מפקדת חסן סלאמה, ן דעו ג ) ן י ל  בגין. תכניתו של עמיתי פאג
ל נתקל בהתנגדות קשה ונאלץ להדוף ן לעיר. גדוד האצ״  ומשם לתקוף את סכנת־פאנוס שמצפו
 התקפות־נגד רבות. במהלך ההתקפה סבלו אנשי האצ״ל אבדות רבות, למעלה מן הצפוי.
 הפניה אל מפקדת האצ״ל נעשתה בידיעתו המלאה של בן־גוריון, אך למורת־רוחו - כפי
: ״י״ב אייר(21.5). היו ישיבות עם אצ״ל. נהרגו מהם 30 איש,  שהעניין מוצא את ביטויו ביומן
, כי אנשיהם לא  נפצעו כמה. מצב־רוחם ירד למטה מאפס. הם מתקיפים ׳התקפת מצח׳
׳ יתקיף רמלה בלילה בשתי ע ש׳גבעתי  מאומנים למלהמת לילה. יש להם 300 איש. יגאל מצי

 פלוגות. נוסיף 200 איש״.
ד 52 הטרידו במרגמות את רמלה וערכו  הסיוע של ״גבעתי״ התבטא בכך שיחידות מגדו
ל  התקפה על מחנה סרפנד (צריפין) וכבשוהו. אלא שכיבוש סרפנד הקשה על כוח האצ״
ה הצטרפו אל מגיני רמלה, שהגבירו את להצם על  ברמלה - בכך שהערבים שנסוגו מן המהנ
״ג אייר ועד כ״ב בו(22-29.5) הופעלו יחידות גדוד 54 בהטרדה על רמלה  כוח האצ״ל. מי

 מדרום, עד שנקראו בדחיפות דרומה, לעצור את כוח־הפלישה המצרי באשדוד.
׳ אייר ועד לד׳ סיון (16.5 עד  התקפות האצ״ל על רמלה נמשכו כמעט חודש ימים - מו
גה נכנסה לתקפה. מוצבים ועמדות עברו מיד ליד, אך רמלה לא נכבשה -  11.6), כאשר ההפו
י - כפי ל נהרגו ועשרות נפצעו. היומרה היתה גדולה מד  לא כולה ולא מקצתה. 52 מאנשי האצ״
ו לנו כוחות מספיקים בכדי לקתת את העיר ׳ל, יעקב מרידוד: ״לא הי  שהגיב סגן מפקד האצ׳

בתחמושת היה לנו לרועץ״.  לבדנו. המתסור בנשק ו
להלמה. כדי להקל את הלחץ על הכוח שתקף את רמלה, יצאה בי׳ אייר(19.5) גונדה י  גם ו
 (מחלקה) של האצ״ל מיהודיה לתקוף את מושבת הטמפלרים, וילהלמה, שהוחזקה בידי כוח
ון״ וערבים מקומיים. הכוח הקטן שנשלה מוכיה כי מטרת ההתקפה היתה ״הסחה,  של ה״לגי
 כדי למשוך את כוחות האויב מרמלה״. במהלך הפעולה התברר כי הכפר ״מוקף גדר צבאית,
מה  ולאורכה עמדות מבוצרות ובהן מוצבות מכונות־יריה... ההתקפה נכשלה, אך המשי
משעה 10 בבוקר ובמשך כמה שעות לאחר מכן נראתה תנועה הזקה של  נתמלאה בהלקה: ׳
, כדברי אליהו כץ״. מהיר  מכוניות המסיעות צבא־אויב מכיוון לוד או רמלה לעבר וילהלמה׳

2 ילהלמה: שלושה הרוגים ושבעה פצועים.  ההתקפה על ו
פה. העיר לוד היוותה מרכז לכנופיות הנאמנות למופתי הירושלמי, וממנה  לוד, שדה־התעו
 יצאו התקפות לעבר שכונותיה המזרחיות של תל־אביב. נסיונות לכבוש את העיר לא נעשו.
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פה הגדול שלידה. בל׳ כסלו(13.12) נעצרה מכונית של ט היה היחס לגבי שדה־התעו ע  שונה מ
פה הבריטית במרכז לוד, ולאחר שהוצאו מתוכה הערבים הועלתה המכונית באש -  חברת התעו
, ושלושה־עשר  על ארבעת נוסעיה היהודים. למחרת היום הותקפה שיירת־אספקה לבן־שמן
״ נרצחו בידי חיילי ה״לגיון״. 300 מתוך 500 עובדי שדה־התעופה היו ערבים  מאנשי ״גבעתי

עוטם יהודים. היו שם גם 25 שוטרים בריטיים וכוח צבאי בריטי של מהלקה אחת.  ורק מי
פה לוד וניתן לה הכינוי חדת לשדה־התעו ו ״ יחידה מי קמה על־ידי ״גבעתי  בינואר הו
טה הידרדרה והלכה והגישה אל ן הבריטי - כאשר השלי דש לפני תום השלטו  ״צפורה״. כחו
פה היתה כרוכה בסיכון רב - נעשו נסיונות להשתלט על המקום. בו׳ ניסן(15.4),  שדה־התעו
בת ״גבעתי״ מברק שנשלח על־ידי יגאל ל לתפקד למעשה, נתקבל בחטי  לאחר שהשדה חד
פה בלוד, תוך 24 שעות מזמן קבלת ד בתכנון תפיסת שדה־התעו ל מי  ידין: ״עליך להתחי
דה על כך״. התכנית לא יצאה אל הפועל, כפי שמתברר ממברק ששלח ידין עשרה ימים  פקו
נו עזבו את לוד״. זה היה סופה של תכנית ז ניסן(25.4), שעה 03.00: ״כוחותי , בט״  לאחר מכן

ן להשתלט על הבסיס לפני הפלישה.  ״צפורה״ וסוף הנסיון האחרו
ל על יפו בימי ניסן תש״ח האיצה את חתימת דיה. התקפת האצ״ ל יהו ה ש ת ק ז ח ה בושה ו  כי
ל לכבוש את יהודיה, כפי שזה טל על האצ״ ל ל״הגנה״. בהתאם להסכם הו  ההסכם בין האצ״
ל ניתן לתקוף יהודיה״. מכפר־אונו יצאו 250  מוזכר ביומן בן־גוריון: ״כ״ה ניסן(4.5). לאצ״
ו הגיע ל־7,000, ל בבוקר אותו יום ותקפו את הכפר הערבי הגדול, שמנין תושבי  אנשי האצ״
. ים וזרים. בשעה 16.00 השתלטו התוקפים על כל עמדות־המגן ם - מקומי  ובתוכם 300 לוחמי

ה הכפר ריק מיושביו.  לעת ערב כבר הי
ה הארגון שצה״ל יקבל ט  לאחר שמרבית אנשי האצ״ל הצטרפו לגדודים בצה״ל, ביקש מ
ה האצ״ל, יעקב מרידוד, כי ט ם - אך ראש אג״ם, יגאל ידין, הודיע לראש מ  לידיו את המקו
ד לאצ״ל־המצטרף־לצה״ל כוחות לתגבר את ן עו ת לקבל את יהודיה״. מאי חו  ״אין לו כו

 המקום, הושאר שם כוח קטן של האצ״ל, בחלקו בנות שלא צורפו לגדודי האצ״ל.
ן הגזרה שממזרח לתל־ . מקום נוסף בו פעלו כוחות האצ״ל היה בצפו ן ל בראש־העי ״ צ א  ה
 אביב. ״בערך שבוע לאחר פלישת הצבא העירקי פנה אלינו נציג האצ״ל, שלרשותו פלוגה
מה כלשהי״, מסופר בספר ״אלכסנדרוני״. ״נקבע שאנשיו ל עליה משי  חסרת־נשק, וביקש שנטי
ן ןתחנת־השאיבה, שליד מקורות הירקון]  יערכו התקפת־לילה על מפעלי המים של ראש־העי
 ועל המבצר שבקרבת מקום (אנטיפטרוס). ציידנום בנשק״. ההתקפה בוצעה בתאום מלא עם
ן נועדה למנוע יציאת תגבורת, שעה ד את ראש־העי בת ״אלכסנדרוני״, שבקשתה להטרי  חטי

בה יתקפו את הכפר טירה.  שכוחותיה של החטי
מה. במקום התקפת־לילה ביצע כוח האצ״ל התקפת יום עם שחר - ל הרחיב את המשי  האצ״
 בכ״א אייר (30.5). בתדרוך המוקדם ללוחמים נאמר כי ״אם נצליח לכבוש - נכבוש: ואנשי
ב לראש־העין״. לאתר קרב של שעתיים, בו נכבשו גם ת מסבי  חי״ם יבואו לתפוס את העמדו
ה הצבאי וגם את תחנת־ ל וכבש גם את המחנ ך כוח האצ״ ן־המים וגם המבצר, המשי  מכו
 הרכבת. הכותות העירקיים ברחו מן המקום. אבדות האצ״ל ביום הכיבוש הסתכמו בשני
ט ״אלכסנדרוני״, הקובע ״ ח דה מ גה את מטרתה לאחר קרב קצר״, מו  הרוגים. ״ההתקפה השי
קה הצבאית: הוא עזב את אנשיו י אצל עקרונות הטקטי  כי ״המפקד [של האצ״ל] לא היה מצו
מו לא עשה כל הכנות  בעמדותיהם שזה־אך נכבשו ויצא לדוות על כיבוש המקום. ממלא־מקו
. למחרת עם שחר הותקפו אנשי האצ״ל בראש־העין על־ידי חי״ר ושריון עירקי. .  להתבססות״.
, בהשליכם מאחוריהם את נשקנו ה נהרגו ואחרים נמלטו דה הוכתה קשות ורבים מאנשי חי  ״הי

 היקר: רק קבוצה קטנה נסוגה על נשקה בצורה מסודרת״.
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ות - נפלו ־מו  אם כי בהתקפה זו נפצע מפקד הכנופיות הערביות בגזרה, חסן סלאמה, פצעי
 מתקני ראש־העין שוב בידי כוח שריון עירקי, לאחר ש־11 מאנשי האצ״ל מצאו שם את מותם
ן אצ״ל בראש־  ואתרים נפצעו. וכך נרשם ביומנו של בן־גוריון: ״כ״ג אייר (1.6). פרטי כשלו
ו 70 רובים, 6-5 מקלעים. לאחר שכבשו  העין שלשום: היו 2 פלוגות של אצ״ל, קיבלו מאתנ
ת להוראות. מבלי ו  הנקודה ביקש אצ״ל מ׳אלכםנדרוני׳ פלוגה אחת. דן הסכים אבל דרש לחכ
 להכות, הוציא אצ״ל הפלוגה. השאירו רק 50 איש וגם המפקד של ה־50 הלך לתל־אביב
ל הנשק וחומר הביצורים ששלח ׳אלכסנדרוני׳. לפנות רו במקום כ  ונשאר דק סגנו. אולם השאי
ד ברהו והשאירו 20 רובים, 4-3 מקלעים וחומר הביצור״. הגיב  ערב נתקפו. אנשי אצ״ל מי
״ם, כדי  יעקב מרידוד: ״בהתאם להסכם היה צריך בשעה 10 בבוקר להגיע חיל־הרגלים מחי

3 נו״.  לקבל את המקום מידי

 בךשמן כמצור
ח הנרחב של בקעת־אונו, ממזרח ללוד, בין כביש ירושלים לנהר ט ש  כבר הזכרנו כי בכל ה
ד מ שב וכפר־הנוער. וישוב זה ע  הירקון, לא נמצאו ישובים יהודיים - מלבד בן־שמן, המו
 במצור במשך חצי שנה. בכל התכנונים לכיבוש לוד ורמלה מילא בן־שמן תפקיד מרכזי.
 בהמשך נעמוד על המקום שנועד לבן־שמן ב״מבצע דני״. אך מן הראוי לסקור בקצרה את
דד מחוץ למעגל הקרבות. ״ראינו בבן־שמן נקודת־מפתח  האירועים שהותירו את הישוב המבו
ן אבירן, שבן־שמן היתה מה לתפוס את נמל־התעופה לוד״, סיפר שמעו  חיונית לביצוע המשי
 בגזרת אהריותו. ״עיבדנו תכניות לעזרת אנשינו בשדה־התעופה, וכולן היו קשורות עם בכיסינו
 בבן־שמן ובנען. היו לנו תכניות לסיוע במקרה של התקפה על בן־שמן הנצורה - על־ידי

 תגבורת מהבסיס כנען, תוך הטרדת הכפרים שבסביבה״.
ח (3.12.47), כאשר ת אירעה בכ׳ כסלו תש״ ת העצמאו מ ח ל מ  אחת ההתקפות הראשונות ב
ה ב צ ח מ . ה ד בית־נבאלה, בדרך לבן־שמן  אספסוף ערבי הסתער על מחצבת סולל־בונה שלי
 נשדדה והוצתה. שבועיים אחרי־כן, בא׳ טבת (14.12), עבר על בן־שמן היום הקשה ביותר.
י הנקודה, הותקפה בדרך ליד קולא ע  שיירת אספקה ובה שבע משאיות, שהביאה תגבורת למג
ה בית־  ודיר־טריף, תוך פגיעות באנשים ובכלי־הרכב. לבסוף הגיעה השיירה הפגועה למחנ
וותה חלק מן הכוח הבריטי במחנה. 13  נבאלה, אך שם הותקפה על־ידי יחידת ה״לגיון״, שהי
״ש נרצחו באכזריות. ההתקפה נערכה יום לאחר שמכונית של חברת התעופה הבריטית  אנשי חי

 הותקפה והועלתה באש על ארבעת הנוסעים היהודים שבתוכה.
מש בעתיד הקרוב  תלמידי המוסד החינוכי הועברו ל״נעורים״ שליד כפר־ויתקין, מקום ששי
וק המתקנים והמשק.  מוקד לאירועי ״אלטלנה״. לא כולם הוצאו. הבוגרים נשארו, לתחז
״ש תל־אביב, שנשארה במקום עד להסרת  בראשית אדר־ב נשלהה לבן־שמן פלוגה דתית מחי
ם. היו גם , ב״מבצע בצר״ ללכידת משתמטי  המצור. כן הובאה למקום קבוצה שגויסה במחטף

 עולים חדשים, ״פרטיזנים״, שנשלחו למקום כעובדים, ואורגנו לכוח לוהם.
בת השריון, אחד כזה  אנשי בן־שמן למדו להכיר את טנק ה״קרומבל״ לפני שהגיע לחטי
ת שהגיעו הודות ל״קשריו הטובים״ של מנהל המוסד, ד״ר  היה מצטרף לליווי השיירות המעטו
דשו אלא לאהר ״ ולא הו ן  להמן, שהיה מראשי ״ברית־שלום״... השיירות הופסקו בימי ״נחשו
ת  שה״הגנה״ הסכימה לפנות את הכפר דיר־מוחסין. אך גם אלה לא נמשכו אלא עד להשתלטו
ון י הרצוג, אל הנציב־העלי ת בית־נבאלה. פניית הרב־הראשי, יצחק איזיק הלו ו  הערבים על מחנ
גה הראשונה, בחסות  לאפשר אספקה כשרה לפסה - לא נענתה. שיירה נוספת עברה בהפו

ת מטוסים קלים.  הצלב־האדום. קשר קבוע התקיים באמצעו
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. ימים אחדים לפני ההפוגה, בכ״ח אייר(6.6),  תקרית מוזרה קשורה בשמו של המנהל להמן
 רשם בן־גוריון ביומן כי ״הלגיון הגיע לבן־שמן ודורש כניעה. נשארו במקום 300 לוחמים״.
י בן־שמן כניעה ל״לגיון״. והוא פסק: ״לאחר ע ה היא אם לאשר למג  בן־גוריון חשב שהבעי
״. יש תקווה: ״כיבוש לטרון עלול , ואם יהיה הכרח - ילחמו ו שיעמדו  ברור המצב החלטנ
 להימשך ימים אחדים... הסתערות מוגברת תביא אולי לכיבוש לוד, ועמדתנו בבן־שמן יהיה לה
. והסיפור המסתתר מאחורי הרישום ביומן: בשעה 4 אחר־הצהרים קרבה לבן־שמן ב״  ערך חשו
וה פלוגת שריוניות של ה״לגיון״.  מכונית משטרה ועליה דגל לבן עם חצי־סהר־אדום, מלו
ן הערבי נפתחה לפתע אש. קצין י בן־שמן קרבו אל השיירה המוזרה. תוך שיחה עם הקצי  מפקד
 הלגיון ״דרש שאוריד את נשקי לפני שאני מתקדם, כי הוא רוצה לדבר אתי״, סיפר מפקד בן־

ן־הכנסת בעתיד). (קצי , איזיק בלסקי  שמן
ון״ בלוד. לדבריו, קיבל מברק מרבת־  הקצין הודיע שהוא בא בשליחותו של מפקד ה״לגי
ו ייכנע הישוב, ובתמורה יוצאו כל ההניכים ן כי ״המוכתר של בן־שמן חתם על הסכם לפי  עמו
ש את ההסכם. - ״מי מ מ  והאזרחים והבלתי־מזויינים, שיועברו אל מעבר לקווים״, והוא בא ל
חלט להרוויח זמן. ״אנחנו כפופים , מנהל הכפר״... הו  חתום על ההסכם?״ - ״ד״ר להמן
 למפקדת הצבא ועלינו לקבל הוראות״, אמרו לקצין הערבי, שנשאר להמתין... תוך כדי כך
 נשלח מברק למטה ״קריתי״: ״הלגיון הערבי דורש כניעה, לפי מכתב שנשלח אליהם
ך בשקט בלי שאחד יפתח באש על בו שמוכנים להמשי  מעבדאללה. הודענו שזה שקר. הם השי
 השני - אם המכתב לא קיים. הם מהכים לתשובה״. קצין־המודיעין של בן־שמן, הדובר ערבית,
 הודיע כי לא ידוע על מכתב כניעה וקבלת חסותו של המלך עבדאללה. תוך מליצות על שכנות
בה הודיע כי אנשי בן־שמן יגיבו בכוח על כל נסיון התקפה. לבסוף הודיע הקצין כי הוא  טו

בה על ״המכתב״.  יחזור למחרת לקבל תשו
ט אייר(7.6), חזרו שריוניות ה״לגיון״, תוך הפגנת כוח. ביומן נרשם: ״מבן־שמן  למחרת, כ״
 מודיעים (07.1210) שנפתחה עליהם אש מרוכזת מרובים מכיוונים שונים. התוקפים הם אנשי
. כעבור חצי שעה מודיעים ששלושה ערבים עם דגל לבן נמצאים ליד המחסום ׳  ׳הלגיון־הערבי
ו בפני ח ינים והחי״ר״. שוב הופיעה מכונית המשטרה. נציגי בן־שמן מ  במרחק־מה מהמשורי
ן״ על היריות והודיעו כי אנשיהם יגיבו בכוח. אבל זה ביקש תשובה ל״מכתב״. ו  קצין ה״לגי
ל בה היתה נחרצת: למפקדה בתל־אביב לא ידוע על כל מכתב כזה. התשובה מאתמו  התשו
 עומדת בעינה. אין כל כוונה להעביר את הנקודה לחסותו של המלך עבדאללה. ״אם תבואו בכוח

ן״ עזבו את המקום. ו - נגיב בכוה״. במברק למפקדה הודיעו אנשי בן־שמן כי קציני ה״לגי
ן, צבי גלוזמן, כי הוא נפגש לאחר  האם היה אמת בסיפור ״המכתב״? סיפר קצין־המודיעי
, וזה סיפר לו כי אכן פנה לצלב־האדום והעביר פניה אל המלך  מכן עם ד״ר זיגפריד להמן
מחששו שגורל בן־שמן המוקף רבבות ערבים מה של כפר־עציון, ו  עבדאללה - שנבעה מהטראו
 יהיה כגורל כפר־עציון. כתוצאה מהפניה באו קציני ״הלגיון הערבי״ לבן־שמן - זמן קצר לאהר

. .  הגיעם לאזור - לקבל את הכניעה־תמורת־הצלת־החיים.
 בכל ימי המצור לא הותקף בן־שמן בצורה ישרה - לא על־ידי המקומיים, לא על־ידי
ד אל־רוסאן, מקציני . עובדה זו הכעיסה את ראיס מחמו ך ו י ג ל  ״המתנדבים״ ולא על־ידי ה״
, שכתב כי ״אפשר היה לסמוך על בן־שמן - הכפר בעל הסיפור הידוע - לדעת ך ו י ג ל  ה״
 ׳המנהיגים המסכנים והנבונים׳, כעל שכן טוב״. והוא מוסיף כי ״הנבונים הללו לא ידעו כי בן־

מש מרכז לכנופיות הישראליות ונקודת הערכות להן״.  שמן שי
ת: פעם אחת הותקף הכפר בן־שמן - מן האוויר - אבל לא על־ידי הערבים אלא  תיקון טעו
 על־ידי חיל־האוויר הישראלי, לאחר ההתקפה על גזר. בליל ד׳ סיון(10/11.6), באחת אחר
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 חצות נפלו שתי פצצות במרכז הכפר. בית־הכנסת נהרס כליל, אך ספר־התורה לא נפגע. כן
־המלהמה מן ו בי  נפגע בניין סמוך ששימש כבית־חולים. שלושה מאנשי המקום נפצעו קלות. ו

4 . ד״ ן נרשם: ״בטעות הופצצה בן־שמן במקום לו ו  של בךגורי

 התקפות־מהטף: גזר, פרפנד, יהודיה, כפר־ענא; ו...ראש־העין
גה אכן תיכנס לתקפה בד׳ סיון(11.6), נערכו כל הצדדים למאמץ  לאחר שנתברר כי ההפו
מת עירק־סווידן:  אחרון. כך ניסה צה״ל, וכך עשו המצרים בחזית הדרום, באזור־התפר של צו
 כך עשו הסורים בחזית הצפון, בגזרת הירדן שמדרום לכינרת, כשתקפו וכבשו את משמר־
: וכך עשה ה ח ל צ ן - בלי ה  הירדן: כך ניסה צה״ל לעשות בהזית המרכז - בלטרון ובראש־העי
 ״הלגיון הערבי״ בחזית זו בהצלהה חלקית. בג׳ סיון(10.6) נערכה התקפת־פתע על קיבוץ גזר
- והישוב נפל בידי כוחות ״הלגיון״, שתוגברו על־ידי כוחות מקומיים. הכובשים - שביצעו
ה עי מג  במקום הרג, שוד ואונם - לקתו בשבי עשרות מגינים וחברי־הקיבוץ. 27 מחברי גזר ו
ו כוחות צה״ל והגיעו למקום, כבר לא נ  נהרגו. 13 נשים ו־18 גברים נלקחו בשבי. משהתארג
ד באותו יום: ״ג׳  נמצא שם איש, לבד מן ההרוגים. הבשורה המרה מצאה את רישומה ביומן עו
 סיון(10.6). משורייני האויב התקיפו היום את משק גזר, ונראית תנועה של כוחות אויב נוספים

ו חזרה גזר וגם בריה״ - כפר ליד גזר. . ולמחרת, בד׳ סיון(11.6): ״כבשנ  בשטח״
גה לתוקפה, ניסה ״הלגיון  בלילה וביום שאחריו, ד׳ סיון (10-11.6), בטרם נכנסה ההפו
ן״ ו ם נוספים במרהב בקעת־אונו. באותו יום ניסה כוח מעורב של ה״לגי  הערבי״ לבצע מחטפי
 ומקומיים לתקוף את מחנה צריפין, שנלקח מהם שלושה שבועות לפני כן - אך נהדף על־ידי
י ע ג ן״ את מ ו  כוח של ״גבעתי״ שהחזיק במקום. באותו זמן הפתיע כוח משוריין של ה״לגי
ל בכפר עות החזיק האצ״  יהודיה, המנותקים מכל בסים צה״לי, והשתלט על הכפר. חמישה שבו
יק במקום נהרגו, ביניהם ל הקטן שהחז ח האצ״  הגדול, שננטש סמוך לכיבושו. שנים־עשר מכו
 שתי חברות. שאר אנשי האצ״ל נסוגו לעבר כפר־ענא, שהוחזק על־ידי כוח חי״ם של ״קריתי״

ון״ לא נעצרו ביהודיה. - אלא שכוחות ה״לגי

בת השריון הראשונה של צה״ל החלה להתארגן רק בה 8. חטי ל חטי לת־האש ש  טבי
מה ח־משי פות כו גה לתוקפה אורגן בדחי  בשלהי אייר (ראשית יוני). לקראת היכנס ההפו
ד פליקס ״  מאולתר של גדוד הטנקים. בליל ג׳ סיון(10.6) יצא טור משוריין, בפיקודו של המג
בת ״אלכסנדרוני״ - שעמדה לערוך  באטום, לעבר פתח־תקוה וראש־העין, כתגבורת להטי
ן של ״ המתוכנ ף ט ח מ ה  התקפת־נגד על העירקים, שתקפו את יהידת האצ״ל בראש־העין. אך ״

 ״אלכםנדרוני״ בראש־העין לא נערך כלל, ״כי נהפכו שתי מכוניות בדרך״...
עו הידיעות בדבר י  עד כה ועד כה הוזעק גדוד 82 ״לכבות שרפה״ בקרבת מקום, משהג
 התקפת ״הלגיון הערבי״ על עמדות האצ״ל בכפר יהודיה. ״בבסיס תל־ליטבינסקי נשארו שתי
 פלוגות״, נאמר בדו״ח על פעולות יהודיה - ״פלוגה מס׳ 3 של חיל־רגלים־ממונע תחת פיקודו
״ח מספר כי ״בשעה פ קונביזור״. הדו ה בפיקודו של המ״ ט מ  של מ״פ בן־אברהם, ופלוגת ה
ם בבסיס תל־  06.30 נשמעו יריות מכיוון יהודיה״. עוד בטרם עלה בדעתו של מישהו מהמפקדי
ון״, התברר כי סכנת  ליטבינסקי לעשות משהו כדי לסייע לכוח ביהודיה כנגד התקפת ה״לגי
 ההתקפה הערבית הגיעה לפתחם של אנשי תל־ליטבינםקי: ״בשעה 07.15 נתקלו אנשינו, בקצה
״ח ה, ביחידה של האצ״ל שברחה מיהודיה וכפר־ענא״, נאמר ב״דו  הדרומי־מזרחי של המחנ
 יהודיה״, המוסיף כי ״לפי דבריהם הותקף כפר־ענא קשה והם נאלצו לסגת״. קצין־הסדנא של
ת ו  הטיבה 8 מספר כי בכפר־ענא, שהוחזק על־ידי חי״ם ״קריתי״, קרה אסון כאשר אחת העמד
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. מספר חיילים שצורפו ל״קריתי״ וטרם שובצו נשלחו ״ ואנשיה נשחטו ן ו  הוקפה על־ידי ה״לגי
פות לכפר־ענא. הם נקלעו לתוך האש ואחדים מהם נפגעו. אחד מאנשי תגבורת ״קריתי״,  בדחי
י - עילוי מבוגרי ישיבת ״מרכז הרב״, שזה עתה שוחרר ממעצר בריטי,  יעקב רוזנברג, איש לח״

 והגיע ל״קריתי״ בנסיון להתארגן ביחידה דתית - נפגע כבר בקרב ראשון זה - ונהרג.

י הגדודים 81 ו־44 [״קריתי״], ואת מפקד מחנה תל־ליטבינסקי״, נאמר  ״כינסנו את מפקד
ו בתל־ליטבינסקי היו הפלוגות ״ח יהודיה״ של גדוד 82, ״ונתברר שמכל היחידות שחנ  ב״דו
ות ביותר לקרב. נאלצנו להוציא את שתי הפלוגות: פלוגת המטה - להבטחת כנ  שלנו המו
: ופלוגה מס׳ 3 - בבלימה רחוקה בכפר־ענא״. אחד החיילים ה נ ה מ  הכביש ודרום־מזרח ה
 מתאר את המראה בשעה טרופה זו: ״אין פנאי לניקוי הרובים, חבריה״, שאג מפקד פלוגת
ות!״ - פקד. ״את הרובים תסיימו י נ ה אל האנשים הטרודים ומתחפרים. ״לעלות על המכו ט מ  ה
גת־המטה מספר שתוך זמן קצר הגיע עם חבריו לפרדס בקצה . איש פלו ״ ״ ת! ו  לנקות בעמד
ד ניגשו להתחפר ולסיים את ניקוי כלי הנשק. ״הדי היריות ה, ומי  הדרומי־מזרחי של המחנ

ה שמתנהלת לידינו״. מ ה ל מ  שהגיעו לאזנינו בישרו על ה
תו העקרה ל״אלכסנדרוני״ בהתקפה על ראש־ חו  ב־07.25 בבוקר הזר הטור המשוריין משלי
״ח, ״נכנס כתגבורת לכפר־ענא. ן הדו , כלשו בה״ : ולפי פקודתו של ״סגן מפקד החטי ן  העי
דיה, בלי אבדות מצדנו. בשעה 10.20 פתחו הערבים ד ליהו  ב־09.30 נהדפו כוחות האויב ע
ת הקיצוניות של פלוגה 3 - לאורך מזלג־הכבישים בית־דגון-יהודיה  בהתקפת־נגד על העמדו
י על הפלוגה יצאו שני זהלמים לג זה. לחיפו -יהודיה, ולאורך הוואדי המתפתל צפונה ממז יפו  ו
ם ל ה א״ט מדרום לכביש הותקפה ונפצעו אנשי הצוות. משוריין ה  ומשוריין אחד. עמדת הפי

א״ט והנשק שנשאר שם.  נשלחו להוציא את הפי

 יג(יואב)
 למודים שהופסקו עם מאסרו במוצאי צום־גדליה,
 בליל ד׳ תשרי תש״ח. את שתי שנות המאסר שקצב
 לו השלטון הזר, לא השלים, שכן כבד ההלה
 הידרדרות השליטה הבריטית. הוא הספיק לעבור דרך
 בית־הכלא המרכזי בירושלים אל מתנות־המעצר
 בלטרון ועתלית, שם השתתף בתפירת מנהרת־מילוט
- עד ששוחרר בראשית אייר, עם חיסול שלטון־
 המנדט. לאחר הקמת המדינה, בטרם הוכרז רשמית
 על הקמת צה״ל, אך יומיים אהרי ששוהרר ממהנה־
 המעצר, התייצב הרב איש לח״י בלשכת־הגיוס
 והוצב לחטיבת ״קריתי״, בה ביקש להתארגן
 במסגרת דתיח. שבועיים לאחר־מכן נלקהה אחת
 מאחיותיו, ממגיני העיר־העתיקה בירושלים, לשבי.
 את ההתארגנות בתטיבת ״קריתי״ שיבשה התקפת־
 פתע של ״הלגיון הערבי״ על יהודיה שבהתזקת
 האצ״ל וכפר־ענא שבהגנת חי״ם ״קריתי״. התקפת־
 הדמים הערבית נבלמה רק עם הופעת כוה של אנשי
 חטיבה 8 ו״קריתי״ מבסיס תל־ליטבינסקי. בקרב זה -
 על־יד כפר־ענא, בד׳ סיון תש״ח (11.6) - נפל איש
 התגבורת, העילוי הרב יעקב בן מרדכי רוזנברג, והוא
 טרם מלאו לו כ״ג שנים. מנוחתו כבוד בבית־העלמין

 הצבאי נחלת־יצחק בתל־אביב.

 יעקב דה
 בן אחת־עשרה היה הילד יעקב כאשר עלה
 לאס־ישראל עם הוריו מרדכי ומינה רוזנברג
 ואחיותיו בשנת תרצ״ו (1936), לאחר עלות היטלר
 לשלטון בגרמניה. ראשית לימודיו של יעקב, שנולד
 למשפחה שומרת־מסורת בשנת תרפ״ה (1925)
 בברסלוי, עברו דרך גן־הילדים, ״חדר״ והכיתות
 הראשונות של בית־הספר העממי הגרמני. בתל־
 אביב, בה התישבה המשפחה, למד בבית־הספר
 ״תתכמוני״ ובתלמוד־תורה של הסתדרות־החרדים.
 שקדן ומתמיד היה יעקב, שבלט בבקיאות ובתפיסה־
 מהירה. חייו החברתיים עברו עליו בברית־
 החשמונאים, תנועת נוער דתית־לאומית,
 ז׳בוטינסקאית, שנוסדה על־ידי משה־צכי סגל,
 מוותיקי האצ״ל ולח״י. כמו רבים מחבריו לתנועה
 הגיע הנער יעקב לשורות לוחמי חרות ישראל, שם
 נודע בכינוי יואב. בלי שזנח את פעילותו במחתרת
 ובתנועת־הנוער עבר יעקב לירושלים, לישיבת
 ״חברון״, ומשם לישיבת ״מרכו־הרב״, הבסיס
 הרעיוני לאידיאולוגיה הדתית־לאומית מיסודו של
 הרב אברהם־יצחק הכהן קוק - ושם הוסמך כרב:
 יורה־יורה, ידין־ידין. בד־בבד עם העמקת תלמודו
 עלה להר־הצופים, ללמוד באוניברסיטה העברית,
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ת נוחות יותר, בקצה ת ואנשינו נאלצו לסגת לעמדו  ״בשעה 11.40 הציתו הערבים את השדו
יב לפעולה שני משוריינים -  כפר־ענא. בנסיגה נפצעו 14 איש מיריות. בשעה 12.30 הכניס האו
 אחד עם תותח 2 ליבראות. מפקד פלוגה 1, מנהם זינגר הי״ד, קיבל פקודה לצאת עם מחלקתו -
ת על הוצאת הפצועים. בזמן הפעולה נפגע המשוריין שתי פגיעות  3 זחלמים ומשוריין - ולחפו
גה והנהג. המקלען והאלחוטאי נפצעו״. בספר  ישירות ונדלק. כתוצאה מכך נהרגו מפקד הפלו
 ״יזכור״ נרשם כי ״מפגיעות תותהי ׳הלגיון׳ נהרג הנהג, והשריון התלקח באש. מנחם נשאר עד
צה ־ נפגע בחזהו בצרור כדורים״. קצין־הסדנא, שהגיע  שפרק את שני המקלעים, וכשקפץ החו
ן נפגע - ״מנהם ניסה לקפוץ י  כדי להלץ את האנשים מאש האויב, מספר כי לאחר שהמשורי
ן ובו־ברגע נפגע מצרור־מקלע ונהרג במקום. מ״פ שני שנפגע היה דוד יצהקי, י  מהמשורי

טלת בשדה״. חלם כדי להציל בחורה שהיתה מו  שנפצע ברגלו מצרור־מקלע בשעה שקפץ מהו
: ״היינו רק מספר אנשים. לקחו מה ״ י ט לח״ פ ש מ ״  על כך סיפר יעקב בנאי, בעדותו ב
 שלקחו ביד ורצו לחזית יהודיה. אנשינו התנהגו יפה מאד. בחורה שלנו יצאה עם כל האנשים
, אינו נמנע י  שלנו, בזתלמים, וטיפלה בקצין שנפצע״. איש פלוגת המטה, גם הוא מלח״
 מלציין גם התנהגות לא־כל־כך יפה. לדבריו, ״עם התגברות ההתקפה על האגף המזרהי של
ה בצורה פ בן־אברהם פקודת־נסיגה לפלוגה ג׳ - ואלה החלו לשוב למחנ  כפר־ענא נתן המ״
ת זו ״הוהלף בן־אברהם למחרת במ״פ אחר, שייקה, איש ו  בלתי־מסודרת״. כתוצאה מהתנהג
 ה׳הגנה׳, אשר הושם לפקד על אנשי לח״י של פלוגה ג׳. אין ספק שבחורינו בגדוד 82 היו

ן מפקדם בטבילת־האש הראשונה״.  מבויישים מכשלו

חלט שמפקד גדוד 82 יקבל את הפיקוד על מטה החזיתי, בשעה 13.20 הו  ״בישיבת ׳
ף שנמסר להם י מהאג  הקטע״. דו״ח גדוד 82 מוסיף כי ״בשעה 15.40 ברהה יחידת החיפו
וכי  ונאלצנו לקרוא לתגבורת את גדוד 81. בשעה 16.10 הפסיק האויב את פעילותו. בעזרת מתו

 האו״ם הוצאנו את ההרוגים ויתר הפצועים. סיכום: 19 פצועים, 2 הרוגים״.
בה 8 (אחר־כך שלישו של אלון בחזית הדרום), מספר ן של חטי עי די ךהמו  ירוחם כהן, קצי
 כי ״ב־11.6, יום הכרזת ההפוגה, פתח ׳הלגיון הערבי׳ בתנועה לעבר תל־אביב, שהיתה
גת זחלמים שלנו יצאה לקראת כותות ה׳לגיון׳, השתלטה על  מרוחקת ממנה 12 ק״מ בלבד. פלו
 כפר־ענא (במסעף יהוד-בית־דגן) ואילצה את האויב לסגת ליהודיה. בקרב זה נפל מפקד־
צאה לפועל, בשל הופעת ו לא י ה על הכפר יהודיה עצמ פ ק ת ה  הפלוגה מנהם יורש(זינגר). ה

גה החלה באותה שעה״.  משקיפי או״ם במקום, באשר ההפו
יתות: ה׳לגיון׳ התקיף את סרפנד,  וביומן בן־גוריון נרשם: ״ד׳ סיון (11.6). ידיעות מהז
 ספוריה ויהודיה. בשתי הנקודות הראשונות נהדפה ההתקפה. יהודיה נכבשה. היה שם אצ״ל
 והוא ברח. ההתקפה על ראש־העין לא יצאה לפועל כי נהפכו שתי מכוניות בדרך... כבשנו
ן יגאל בשם ג׳מס [מח״ט ״קריתי״], שגם על־יד פ  חזרה גזר וגם בריה... ב־5 אחרי 11 מטל

 ספוריה שקט... בכפר־ענא נגמר הקרב ב־4.30״.5

 2: חזית מרכזית: לוד ורמלה. גם רמאללה ולטרון

 תכנון במשברי הפוגה - מ״לודר״ ל״לרלר״
גה הראשונה, היה לת ההפו שה ימים אחרי תחי  בישיבת הממשלה בט׳ סיון (16.6), חמי
ט - ע ו נסתיימו לא לרעתנו״, הכריז והסתייג מ : ״המערכות עד עכשי  ראש־הממשלה זחוה מעט
ו בלטרון, ונשארו נות המרגיזים: ״לא הצלהנ  ״אם כי לא בלי כשלונות״. והוא מנה את הכשלו
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ן מר זה יוצר את ״הבעיות ו הנוכחי״. כשלו  שני הקוצים: לוד ורמלה. זהו פגם קשה במעמדנ
ן הוא כי עקירת שני הקוצים היתה ת לפנינו: נגב וירושלים״. המרגיז בכשלו מדו ת העו  הקשו
 בהשג היד גם בתנאי חודש־הקרבות הראשון, כפי שהתבטא יומיים אחר כך: ״אילו היתה
ת כהלכה - הדרך לירושלים היתה כולה בידינו. אולי גם היינו כובשים לוד ע מ ש  בתוכנו מ

וים סכנה עצומה במלחמה זו״.  ורמלה - המהו
ן הנפיק  ראיה זו היתה נר לרגלי מנהלי האג״ם. יומיים אחרי הדברים הללו של שר־הבטחו
, היוצא מתוך הנהה ם מצע ל״מבצע לודר״. ואלה עיקרי ה״מצע״ ת־הדרו י חז ״ם/ אג  מטכ״ל/
ו על רמלה, להתארגן ולהתבצר ד הצליח, לאחר כשלון התקפתנ לו יב במרחב רמלה-  ש״האו
ה איום רציני להתפרצות אל המרחב של תל־אביב. גם מעצור להמשך ו  חזק. כוח זה מהו
גה צריכה להתרכז על פעולה  פעולתנו בקו ירושלים... על כן, ראשית פעולתנו אחרי ההפו
ד: לה: ״1) להתקיף ולהשתלט על האוירודרום [נמל־התעופה] והעיר לו  נגדו״. דרכי הפעו

ת על המרחב״. 3) השתלטו :  2) לכתר ולהביא לידי נפילה את העיר רמלה
ילהלמה: כיבוש ו : כיתור וריתוק של יהודיה ו ן יב בראש־העי : ״א) ריתוק האו טה  השי
ד: ריתוק וביום התקפה חזיתית על לוד העיר: ביום התקפה חזיתית וריתוק  האוירודרום לו
ילהלמה: כיבוש לוד: ריתוק בית־נבאלה על־ידי ו : כיבוש יהודיה ו ן  רמלה. ב) ריתוק ראש־העי

: כיתור, התקפה והתבססות ברמלה״. ־שמן  כוח מבן
ת ״קריתי״, ״אלכסנדרוני״, ״הראל״ וחטיבה 8 : בו  התכנית התבססה על 6 גדודים - מחטי

: גדוד ממרחב רמלה ו־2 פלוגות ממרחב יהודיה. ל  וכן כוח של האצ״
י מדבר על שלב שמעבר לאזור לוד ורמלה,  בהמשך נוספו ל״לודר״ שני נספחים, שהשנ

יב במרחבי לטרון, בידו, נבי־םמואל והתקדמות לעבר רמאללה. ד את האו  שמגמתו להשמי
ד-רמלה) דר״(לו  ״מצע לודר״, על שני נספחיו, התגבש עד מהרה ל״תעודה״, ומסגרת ״לו
. בי״ט סיון (26.6) הוציא ן-רמאללה)  התרחבה והפכה ל״פעולת לרלר״ (לוד-רמלה-לטרו
ם את ה״תעודה״, שמגמתה ״לתקוף, במגמה להשמיד, את כוחות ת־הדרו י חז אג״ם/  מטכ״ל/
-רמאללה: לכבוש את הבסיסים הנ״ל, ן ד-רמלה-לטרו יב הנמצאים באזורי הבסיסים לו  האו
 ועל־ידי־כך לשחרר את העיר ירושלים והדרך אליה מלהץ האויב״. בתכנון החדש הובאו
ן הכוחות שיידרשו לפעולה - תשעה גדודים בלבד, ללא שיתוף כוהות האצ״ל: שכן  בחשבו
דה״ הוצאה לאחר אירועי ״אלטלנה״, לאחר פרוקם של גדודי האצ״ל, כולל אלה שכבר  ה״תעו
ת צה״ל. בפעולה אמורים היו לקחת חלק כוחות־םיוע רבים - חיל־ בו  נכללו במסגרת חטי
ד נקבע כי התאום האופרטיבי יבוצע על־ידי מפקד  האוויר, חיל־התותחנים ותיל־ההנדסה. עו

לה - שזהותו לא נקבעה עדיין, בשל המתלוקת שפרצה בהנהגה.  הפעו

ל - יוחנן רטנר, שהיה דה למבצע לרלר״, אורו פניו של אחד מחברי המטכ״  עם הפצת ״התעו
ים-שלושה לפני־כן יחד עם טה אך נועזת, שהגה חודשי  בטוח שהנה באה עדנה לתכנית פשו
ל בישיבת הו היה אף הוא בעבר רמטכ״ל - יצחק שדה. סיפורו של רטנר מתחי  ידידו - שכמו
טה על . באותה ישיבה, שהחלי ך ו ש ה נה״ בכ״א אדר־ב(1.4), שבה נולד ״מבצע נ ל ה״הג ״ כ ט  מ
י הישיבה - יוחנן רטנר ויצהק שדה -  התכנית הנועזת־בשעתה, נולדה במוחם של שנים ממשתתפ
ן לבירה. התכנית התבססה על כך ת על דרכי הגישה מהשפלה לירושלים מצפו  תכנית השתלטו
ן לפעולה, שכן לטרון היא משלט מבוצר והאזור אינו  שהכביש הראשי לירושלים לא בא בחשבו
 כשיר להפתעה ולחדירה עמוקה. גם מדרום אין כביש מתאים, שכן הכביש היחיד - המוליך
 לבית־גוברין - עלול להסיט את הכוחות לנקודה רחוקה מירושלים. השנים שמו מעיינם ככביש
יות המאפשרות שינויי־יעד  המוליך מקולא עד לכביש ירושלים-רמאללה, שיש לו הסתעפו
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נע, יחידה קטנה של חי״ר ממו ושב בדלילות. ״המרחקים קצרים, ו  טקטיים. יתרון נוסף: האזור מי
 ברכב משוריין, עשויה להעמיק מזרחה בטרם תיתקל בהתנגדות. גם לא מצויים בקרבת־מקום
ן לדרום בות מצפו  ריכוזי־אויב (מלבד בית־נבאלה). יתר־על־כן: לא קיימות דרכי־תחבורה טו
 ההותכות את הציר מערב-מזרח״. רטנר, המעלה את סיפור התכנית האלטרנטיבית, מוסיף כי

ד-רמלה יתאחר כל־כך״״. ו שכיבוש לו  ״בהנחה אתת טעינו. לא השבנ
ט המשוריינת, לא הועלתה תכניתם של רטנר ושדה בפני ״ ח מ  למרות מינויו של יצחק שדה ל
דה רטנר, ה אצל בן־גוריון״, מו ט מ ו להציגה בהתייעצויות ה  הגורמים המוסמכים. ״לא הצלחנ
 ״משום שכל יזמה שלי נתקלה באזנים אטומות, וכל יזמה של יצחק עוררה גלי התנגדות
 מיידיים... על בן־גוריון אי־אפשר היה לגבור, ועל כן נמנענו מלדבר עם ידין. יצחק שדה התנגד
ינת ב״מבצע דני״, בה המשורי פעלה החטי ל בלעדיו״. משהו  לכך, ובענין זה לא רציתי לפעו
חר מדי, ח היה רטנר שהנה ניגשים לבצע את התכנית: אבל התברר כי ״התכנית בוצעה מאו  בטו
 לא בהפתעה ולא בשיטת ׳בזק׳ כפי שתיכננו אותה... וגם היום אינני יודע אם נודע למישהו על

 אותה עבודת־לילה שלנו״.
 נחת־של־שעה ידע רטנר מיד לאחר ״מבצע דני״. היה זה כאשר עמד האלוף הוותיק,
 המתוסכל וחסר־התעסוקה, עם האלוף משה צדוק ראש אכ״א בראש הגבעה הרמת־גנית
ה המטכ״ל. ״הטחתי בו טענות כבדות, אף שידענו שנינו שאינו אלא כלי בידי  שעליה שכן מחנ
כה זינק יצחק דה יוחנן רטנר, ״והנה קרבה מכונית ועצרה לידנו בבת־אחת: מתו  אחרים״, מו
ן ואמר לצדוק: ׳תראה, זאת טלטל , תפס בשתי ידי ו  שדה, צעיר ומאושר כפי שלא ראיתיו מזמן

6 .״ . . ׳ ו ל עם התכניות שלנ  לא הפעם הראשונה שליהודי הזה ולי יש מז

 שסע כין צמרת-הפיקוד לשר־הכטחון
גה עלה על הפרק הרעיון להקים מסגרות גדולות יותר.  כבר בימים האתרונים שלפני ההפו
ית ו מונים יותר מ־ 15% מאוכלוסי יבת־המציאות לצבא שמגוייסי י ת זו היתה מחו  התפתהו
ת מינויים חדשים רצה שר־ נה - אבל נושא זה הכיל בתוכו חומר־נפץ רב, שכן באמצעו  המדי
טה־למעשה של מפ״ם על צה״ל. בי״ז סיון (24.6) - בעוד צמרת ן לערער את השלי  הבטחו
ה״ - העלה ראש גה ושקועה עדיין בפרשת ״אלטלנ ן מצויה בהערכות לקראת תום ההפו  הבטתו
ו למינוי מפקדים לחזיתות. לתזית ירושלים והמרכז - שנועדה  אג״ם בפני בן־גוריון את הצעותי
מש מפקד־ גה - הציע ראש אג״ם את יגאל אלון, ששי  להיות במוקד המתקפה לאחר ההפו
, לאחר נפילתו של הקולונל דוד מרכוס. תוך ימים אחדים  למעשה של כוח ״יורם״ העל־חטיבתי
ן בלתי מעורער, קבע כי ״עם , כשר־בטחו  התפנה בן־גוריון לטפל במינויים החדשים. ובסמכותו

ית המרכז... ית הדרום״ - ולא לחז  כל הספקות, הוא מקבל את יגאל פ׳ [פייקוביץ־אלון] - לחז
ו בכ״ב סיון(29.6). ואז פרצה ן את החלטת ח לסגן הרמטכ״ל, מסר שר־הבטחו  כפי שהבטי
ן חריפה - כנגד  הסערה הגדולה. בכ״ד סיון(1.7) הגיעו אליו ארבעה מכתבים כתובים בלשו
קטט״ במינויים חסרי־אחריות, שעלולים להביא למצב הרה־אסון בהנהלת המלחמה.  ה״די
: יגאל ידין, ישראל גלילי, אליהו בן־חור, צבי אילון -  ״נתקבלו מכתבים מכל חברי ׳הסיעה׳
ד ן הוא יכול עו  על התפטרויות, וקטרוגים נגד המשטר הקיים״. גלילי, האזרח, הודיע שאי
 לשאת באחריות... שלושת אנשי־הצבא, הודיעו על התפטרותם מתפקידיהם. בן־גוריון הופתע:
גאל אלון  ״איימו עלי בזעזוע ובהרס בנוסה הישן״, רשם ביומן. ״יגאל [ידין] דרש דוקא י
גאל ידין ״עמד , בכך שי ללה הודעתו  [לחזית המרכז]״... בן־גוריון סיים את תאור הסערה שחו
ו ונחלץ ללה החלטת : אך לא בן־גוריון הוא שיירתע מן ההתנגדות הסוערת שחו ״  על שלו

 להדוף את ההתקפה.
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ו ומשלושת ן אליו את ידין. ״אמרתי שארבעת המכתבים, שקיבלתי ממנ  ראשית לכל - הזמי
ד ן מרד פוליטי בצבא ועניין חמור״ - רשם בן־גוריון. ״זה עלול להעמי  חברי מפ״ם - זהו מעי
 בסכנה את המערכה, שהיא מערכת חיים ומוות. אם יעמוד על דעתו להתפטר מאג״ם - אקבל
ה תתנהל גם בלעדי וגם בלעדיו. בשני המקרים יהיה זה חבלה... הליכתו מ ח ל מ  התפטרותו... ה

. ת קשה במאמץ המלחמה״ ל ב ח דה שעשה במשך שישה חדשים. היא מ ת העבו ל ב ח  מ
. כבר בבוקר נתן את תשובתו לבן־גוריון: ״מיגאל קיבלתי על־ידי  ידין לא שינה את עמדתו
״, רשם בן־גוריון. ״לא היה מרד״, הסביר ידין. מד על התפטרותו בה שלילית. הוא עו ה תשו  שלי
ה נוגעת גם לאחריותי. כראש אג״ם לא ט ל ח ה . אמרתי לבן־גוריון כי ה .  ״זה היה מרי, מחאה.
: ״אם אתה עומד על דעתך - אני מתפטר. ן . ידין כתב לשר־הבטחו  אקבל אחריות להחלטה״

ח אותי כחייל, אך לא לקבלת אחריות״.  אתה יכול לשלו
 למחרת התכנסה הממשלה. בן־גוריון הביא את הודעות ההתפטרות של ראשי האגפים
ות את מפקדי צה״ל ואם יכפו ל והודיע כי לא ימשיך בתפקידו אם יערערו על זכותו למנ ״  במטכ
ד לדין בפני ועדת־שרים. והממשלה, אכן, קבעה  עליו את גלילי. עם זה הודיע על נכונותו לעמו

ה לברור דתוף של הנושא. שה מחברי  ועדת־שרים של חמי
עדת־החמישה״ ניכר היה לאן יובילו הדיונים - לשום מקום. ידין העלה ו ן של ״  בדיון הראשו
ית ירושלים: יגאל אלון. תגובת בן־גוריון - ״הוא פרטיזן; לא ד שלו לפיקוד על חז מ ע ו מ  את ה
ו התחולל המשבר. סיפר ן״ - הרתיחה את דמו של ידין, שכן זה היה הנושא שעלי ח בלטרו  הצלי
, וכמוני כל ו - אתפטר מתפקידי  ידין: ״הודעתי לבן־גוריון כי אם יתמנה האיש שהוא ממליץ עלי
נו: בן־גוריון הודיע לממשלה שגם הוא מתפטר. ב יחיד במי צ . נוצר מ .  ראשי האגפים במטכ״ל.
ו קיבלנו בזמנו את אישור בן־ ל לא היה נכנס בכלל, ואנו ישבנו ותיכננו מבצע, שעלי ״ כ ט מ  אל ה

ג את שחרור הדרך לירושלים בדרכי־עקיפין״.  גוריון. המבצע, מטרתו היתה להשי
עדת־החמישה - בכ״ז סיון(4.7) - עדיין התעניין בן־גוריון  למחרת הישיבה הראשונה של ו
ה בגמר הפוגה״, נרשם ביומן. ״התקפה ראשונה מ ח ל מ  במבצע: ״בררתי עם יגאל תכניות ה
, ׳קריתי׳)... רק בה ח׳ , חטי ׳ י נ , ממזרח, מדרום(׳אלכסנדרו ן ונת נגד לוד ורמלה: מצפו  תהיה מכו
גה - שאז לת לוד ורמלה נתפנה ללטרון. השאלה היא אם לחכות לגמר ההפו  לאחר הצלחת פעו
 מאבדים אפשרות התקפה, כי לא נוכל להתקיף ביום - או להתקיף בליל שלפני הגמר - גם
ח במבצע לא הועלתה אלא למתרת, בכ״ח סיון: ת פלמ״ בו ת חטי  באוויר וגם ביבשה״. השתתפו
(לרבות גדוד גה תופר לפני הזמן... מעלים היום כל כוחות ׳הראל׳  ״הודעתי ליגאל שייתכן וההפו

בה 9 [צ״ל: 8]״. ד-רמלה עם הטי יפתח׳ יפעל בגזרת לו ן-מוצא. ׳  6) לגזרת בית־סוסי
: ״יש הכרח שהוועדה ון(6.7) קבל בן־גוריון במכתב אל יו״ר ״ועדת־החמישה״ ט סי  בכ״
ת הסידורים ת ספורים. קשה לי להשהו  תתפנה לגמר ברוריה ומסקנותיה, כי הימים והשעו

 הדרושים לזמן בלתי מסוים... גם אין לי רשות ואפשרות להסתלק מאחריות״.
ד אותה בפני ט בן־גוריון להעמי י ו, החל ועדה לא תתמוך בעמדותי  משהתברר לו כי הו
ן אחר״, הוסיף, ״אני מציע שוועדה של שלושה חברי ו מיד שר־בטחו  הכרעה. ״אם לא תמנ

. אעזור על־ידכם, בתנאי שלא תיפול עלי אחריות״. . וה את קבינט המלחמה. ה תהו ל ש מ מ  ה
ה - מי ילך אל בן־גוריון למסור ועדה את דיוניה בפשרה. הבעי  בהשפעת המכתב סיכמה הו
מה על שר־ההוץ. ל את המשי , הטי ת. יצחק גרינבוים, יו״ר ״ועדת־החמישה״  לו את ההתלטו
 ההצלחה לא היתה מנת־חלקו של שרת. ״כשבאתי אליו היה רופא לידו. ניסיתי לדבר אתו, אך
 לא הגעתי לשיתה בעניין״. בן־גוריון הוא ששבר את הקרח. לפתע פנה אל משה שרת ואמר כי
ל ולסיים את התכנון. ואז הקשה שר־התוץ, שרת: ״מי ישב? אתה ״ כ ט מ  צריך לשבת עם ה

ב בן־גוריון בפסקנות. ״ - השי ״ - ״לא!  ראש־ממשלה או לא?
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א ינהל את העניינים״, נרמז.  הוועדה התכנסה שוב. ״בן־גוריון מוכן לחזור - בתנאי שהו
ה ללא בן־גוריון. ״פקודת ל ש מ  יו״ר הוועדה פנה אל ראשי האגפים, לברר עמדתם לגבי מ

ל - כל ממשלה. ״  הממשלה היא פקודה״, היתה התשובה מפי כל חברי המטכ
גה  ״על אף התפטרותי הוספתי לעסוק בתכנון מבצע לרלר״, סיפר ידין. ״ימים עוברים, ההפו
ט לגשת  קרבה לסיומה - ובן־גוריון איננו״. נמסר כי הוא חולה ושוכב במיטה. יגאל ידין החלי
 אליו הביתה ־ אך פולה סירבה להכניס אותו. ״אמרתי לה שלא יעזור כלום - אני מוכרה לראות
 את בן־גוריון״, סיפר ידין. עקשנות ידין ריככה את פולה: ״הוא חולה. אם אתה רוצה - תעלה
ך ידין: ״בן־גוריון שכב במיטה, והפנים  אליו. אבל זה לא יעזור. הוא לא יראה אותך!״. ממשי
 אלי. רק ראה אותי - הסתובב עם הפנים לקיר והפנה אלי את הגב. ברוגז. לא מדבר. אמרתי לו:
 תשמע בן־גוריון, אני - מי אני?! יכולים לדון אותי: אבל אין שום הצדקה למה שאתה עושה.
 מוכרהים למצוא פתרון לבעיה. אתה האחראי. לא יסולח לך מצב זה, אם אנחנו לא יכולים

״ את?! גה נגמרת. איך תוכל לשאת באחריות הז  לדבר. תזרוק אותי! פטר אותי! - אבל ההפו
ע לך פשרה: לא נמנה ך לדבר. ״אני מצי  בן־גוריון לא הגיב, כאילו לא שמע. ידין המשי
 בינתים מפקדי תזיתות. הבעייה המרכזית היא ירושלים״. בהעלותו זאת, ידע ידין כי הוא קונה
 הקשבה. ״לוד ורמלה מעיקות על כל הישוב. אני מציע לך שנמנה את יגאל אלון כמפקד
 מבצע־לרלר. אחר־כך נראה מה יהיה״, אמר. ״בן־גוריון הסתובב אלי בחזרה, לאט־לאט, ככה

. ובזה זה נגמר״.  לאט־לאט, ואמר: ׳אני מקבל. אני מקבל׳
, ה הועברה למליאת הממשלה ט ל ח ה  בעוד שלושה ימים אמורים היו הקרבות להתחדש. ה
ה״ - תו בקשר ל״אלטלנ , שחזר מהתפטרו ן  שהתכנסה בל׳ סיון(7.7), בה השתתף גם הרב מימו
י הצביעו בעד  אך בלי השתתפות ראש־הממשלה. הישיבה נסתיימה בהצבעה. כל חברי מפא״

7 .  שובו של בן־גוריון על־פי תנאיו. רק שני שרי מפ״ם הצביעו נגד: ושנים נמנעו

 מ״לרלר״ ל״דני״
ד למבצע. סיפר יצחק רבין: ״לאחר נפילתו של מיקי [דוד] מרכוס - נתפרקה המסגרת ק פ  מ
ח ולהכינו למבצע ׳לרלר׳, בקשרים . היה הכרח להרכיב כו  העל־חטיבתית של ׳הראל׳ וייפתח׳
ל ״  ובהידברויות בלתי־פורמליסטיים. עסקתי בהכנת המבצע תחת פיקודו של יגאל אלון. המטכ
. . ת - ועדיין אין יודעים מי יפקד על המבצע. בו ת לחטי מו  אישר את התכנית. הורדנו את המשי

 רק יום אחד לפני תהילת המבצע מונה יגאל אלון״.
טה  אלון לא נתמנה למפקד חזית מרכז־ירושלים, אלא כמפקד ״לרלר״. באותו יום בו החלי
דעה בהולה על  הממשלה על קבלת תנאי בן־גוריון, בל׳ סיון(7.7), הנפיק אג״ם/חזית־דרום הו
ת חו  ״מינוי מפקד פעולה״. בהודעה נמסר כי ״יגאל אלון מתמנה כמפקד פעולת ׳לרלר׳. הכו
, ׳הראל׳, חטיבה־8, יחידות ׳אלכסנדרוני׳, חטיבה־4 (׳קריתי׳),  שעומדים ברשותו הם: ׳יפתח׳

 היל־הנדםה, חיל־תותחנים, ויחידות־עזר״.
ד להכנת תכנית מפורטת של  עוד נאמר בהודעה, כי ״על המפקד יגאל אלון לגשת מי
 הפעולה (בל׳ סיון, 7.7!)... לארגון מסגרת כללית אופרטיבית, בהתאם למגמה שנקבעה
 בתעודת ׳לרלר׳. המינוי נכנס לתוקפו מהיום 7.7.48 [ל׳ סיון] שעה 12.00. לתאום העניינים
ן). הודעות לכך נשלחו (בית־דגו ׳  הראשונים תתקיים פגישה היום בשעה 19.00 במטה ׳קריתי

. ם״ ״ הלהאג , מנ ן די גאלי  למעונינים על־ידי האג״ם. התום: י
ת ועוזריהם להצגת בו ו ואת מפקדי ההטי : ״יגאל אלון זימן את קציני מטה  מספר ירוחם כהן
בת  תכנית המבצע והלוקת התפקידים. הפגישה נערכה במשטרת בית־דגן, מקום מפקדת חטי
ה לתכנית אג׳׳ם, והתלהב מההצעה ט מ  ׳קריתי׳. יצחק שדה, כאילו מובן מאליו, תמך בשינויי ה
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, כדי למנוע מן ׳הלגיון הערבי׳ החשת  לכתר את לוד ורמלה מדרום־מזרח על־ידי ׳יפתח׳
 תגבורת לערים המוקפות. כתום החלק הענייני הפתיע יגאל אלון כאשר ביקש מיצחק שדה
 לשאת ברכה על הכוס. יצחק היסס קמעה, ואמר: ׳כל ימי שאפתי לראות את תלמידי עולים
. יגאל אלון פנה אל יצהק ׳ ! י המפקד  עלי. היום זכיתי לסור לפקודתו של בחיר תלמידי. לחי

״ . ׳ : ׳תמיד תהיה מורי ורבי. להצלחת המבצע!  שדה

לו את הפיקוד על ׳מבצע דני׳, מפני שלי היה . סיפר יגאל אלון: ״עלי הטי ״ י  תכנית ״דנ
, עם כושר תאום, קשר, מודיעין ונסיון להפעיל ד לטריטוריה, עם נסיון מבצעי ה שלא צמו ט  מ
 הרבה יחידות בעת ובעונה אחת. זה היה מבצע אוגדתי ראשון בתולדות צה״ל. כי במבצע זה
, וגדוד מ׳אלכסנדרוני׳. את המטה הקדמי בה 8 גם ׳קריתי׳ ו׳הראל׳ יפתח׳ וחטי ו נוסף ל׳  השתתפ
ו של יצחק שדה בתל־ליטבינסקי, ה של ׳קריתי׳ בבית־דגן, מטה ט מ אז יאזור), ה ר( ו  קבעתי באז
ו של יוסף טבנקין בקרית־ענבים... קבעתי להעביר את מטה ו של מולא כהן בסביבות גזר, ו ה ט  מ

ה הקדמי לדניאל, נשלים את ההבקעה, ואז נתהיל לפעול לעבר רמאללה ולטרון״. ט מ  ה
 בתשל״ח, זמן קצר לפני מותו בטרם עת, הזר יגאל אלון וסיפר על תכנון ״מבצע דני״:
 ״כאשר ניגשנו לתכנן את המבצע היו בו שני שלבים. בשלב ראשון אמורים היינו לכבוש את
ד ורמלה: ולהרחיב ככל שניתן את פרוזדור ירושלים. בשלב השני, אם לא  בקעת־אונו, לו
ה, היינו אמורים להתקדם לעבר רמאללה ולטרון. כשם שנתתי עדיפות ג ל הארץ הפו ל ע ט ו  ת
ת לרמאללה על לטרון, לא להתכתש על כל יעד מבוצר. פו ד על רמלה, כן רציתי לתת עדי  ללו

ט בלאו־הכי על היעד הקרוב״. ל ת ש  על־ידי כיבוש יעד רהוק אתה מ
 כשלושים שנה לפני־כן, אחרי המבצע, ראה אלון גם הבטים אחרים של המבצע: ״א)
מי החזית, על עריהם ם שבתחו י ח ט ש  להכות באויב ככל שיהא לאל ידנו: ב) לכבוש את ה
ק הרחק את האויב ובסיסיו ולהעתיק את קווינו אל שיפולי ההרים: ג) לזכות  וכפריהם: לדחו
ד ותחנת־הרכבת המרכזית בארץ: ד) לשחרר  בצומתי־תחבורה חיוניים, כשדה־התעופה של לו

וזמה מידי האויב״. ן - ליטול את הי ; ואחרון־אחרו רושלים  את פרוזדור י
ו הדגיש אלון כי מגמת המבצע (״לתקוף, במגמה להשמיד, את כוחות האויב  בכל הופעותי
-רמאללה: לכבוש את הבסיסים הנ״ל, ועל־ידי־ ן ד-רמלה-לטרו  הנמצאים באזורי הבסיסים לו
 כך לשחרר את העיר ירושלים והדרך אליה מלהץ האויב״), נשמרה בכללה. מה היו השינויים

, ב״תעודה״?  שהכניס יגאל אלון בתכנית המבצע של אג״ם/מטכ״ל
: ״כשנתמנה למפקד המבצע בהר יגאל ן והבולט היה, לכאורה, שינוי סמנטי  השינוי הראשו
 אלון להבהיר לחייליו במלה אחת עד כמה המערכה על הדרכים להר ולירושלים היא גורלית״,
תי ׳לרלר׳, ובחר בשמו של דני מס, מפקד  מפרש חוקר המבצע. ״הוא גנז את השם המלאכו
 מחלקת הל״ה שנפלו כולם בקרב״. השינוי בא להדגיש את כיוון המבצע: אזור ההר - ירושלים

ן ומדרום לירושלים.  וכל סביבותיה, ישובי ההר מצפו
 יגאל אלון הסביר את השינויים שערך ב״תעודת לרלר״ בגורמי גיאוגרפיה ודמוגרפיה: ״לוד
פה ויהודיה יושבים במישור, שקשת הררית סוגרת עליו  ורמלה הן ערי מישור. גם שדה־התעו
קמו ביצורים, שכל נסיון לפרצם בהתקפת־מצח עתיד לגרור ית הו  מן האגפים והעורף. בחז
 קרבות־דמים״. לא זו בלבד, אלא ש״חדירה לערים המאוכלסות, ללא הבטחת האגפים, פרושה
ט עלינו כליון״. מסקנתו של אלון: ״לא היה טעם לנסות לכבוש את הערים  סיכון שעלול להמי

ח את אגפינו. היה טעם לנסות ולכתרו, בטרם יהיה בידו לסגת או לקבל תגבורת״.  בלא להבטי
ד-רמלה עלו שתי תטיבות, בשתי בות למהירות הפעולה. ״על גוש לו  על כן נודעה חשי
, שם צריך לבצע תמרון ארוך יחסית - תתקוף ן  זרועות כיתור״, אומר אלון, שקבע כי מצפו
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 ״חטיבת השריון, הנתמכת בגדודי רגלים של ׳קריתי׳ ו׳אלכסנדרוני׳, ומטרתה כיבוש שדה־
 התעופה לוד, יהודיה, וילהלמה, דיר־טריף, רנתיה, קולא ובית־נבאלה - ולהתחבר עם בן־
 שמן, הנמצא בעורפה של לוד, ואשר היה מנותק מזה חודשים״. מדרום, מעבר לכביש
מגמתה: כיבוש הכפרים עינבה, גמזו , שני גדודי־מחץ רגליים, ו בת ׳יפתח׳  ירושלים - ״חטי

״. בה המשוריינת בבן־שמן  ודניאל - והתחברות עם כוחות החטי
, הסביר יגאל אלון כי ״מטה  על המהלך הבא, לאחר התחברות כוהות־הכיתור בבן־שמן
ת: וכשנכבוש את לוד, שבעורפה של ת בעורפה של לוד מוגנים פחו או  המבצע סבר שהמבו
 רמלה, תאלץ זו להיכנע ללא קרב. כיבוש לוד תוכנן לשעות היום: אולם כדי להתגבר על
טל על השדרה י יריות האויב, הו ח מסך־אש שיגן מפנ מת יום, וכדי להבטי  הקשיים שבלחי
ד  המשוריינת - שכללה טנקים נושאי תותח, משוריינים ומספר זחלמים - ליצור מסך־אש צמו

: וזה יבקיע לעיר בחסותם וישתלט עליה״. יפתח׳  לאגד־קרב של ׳

לת דני״:  למהרת מינויו כמפקד ״לרלר״, הוציא יגאל אלון ״הוראות מבצע״ ל״פעו
ן את העיר ירושלים והדרך אליה מלהץ האויב.  המגמה: לשחרר לחלוטי

-רמאללה. הפעולה תבוצע בשני ן ד-רמלה-לטרו טה: השמדת כוה האויב בבסיסים לו  השי
השמדת הכוח. 2) כיתור בליטת ד־רמלה: כיבוש לוד, הכנעת רמלה ו  שלבים: 1) כיתור לו
 לטרון: כיבוש רמאללה. הפקודה לשלב (2) תבוא לאחר ביצוע השלב הראשון. ליל־האפס
 יתחיל ב״ליל שבת 9/10.7, ועד ליום שבת 10.7 [ג׳ תמוז] שעה 17.00 תושלם פעולת הכיתור
 וריכוז הכוח לפעולת הפריצה״. אחר־כך יגיע תורה של ״הפריצה ללוד״, אך ״השלבים ייקבעו
 במקום״. ראוי לשים לב כי ״הוראות המבצע״ מדגישות כי ״בגלל חוסר ידיעות ברורות על
ו ״לתכנן ולהכין  האויב יש להכין את הכוהות לכל האלטרנטיבות״. לבסוף מאיץ אלון בפקודי

8 . ״ י  את הכוחות להתארגנות מהירה, כדי לבצע את השלב השנ

 האויב העיקרי: ״הלגיון הערבי״
ן והוא נאלץ ן להכין מערך־מודיעי ? האיהור במינוי מפקד למבצע מנע מאלו ״ י נ ד ה ידע ״  מ
יב: ״ם. וכך נאמר ב״הוראות המבצע״ על האו אג  להסתפק במודיעין שהיה מרוכז במטכ״ל/

״ט סיון(26.6):  ״עיין נספח מתעודת לרלר״. וזה מה שנאמר ב״נספח״ מי
ון״, ועליהם נוספו : רמלה: 600-500 חיילי ה״לגי ן דיה-ראש־העי הו י ד-  א. חזית רמלה-לו
ד: 300 חיילי  לוחמים מקומיים שקיבלו אימון של שבועיים, ביחד - 1,200-1,000 איש. לו
חות חסן סלאמה  ה״לגיון״, מצויירים לפי התקן, ועוד כ־1,000 לוחמים מקומיים משרידי כו
ן״ ו : כוח סדיר קטן, בבית־המשטרה. 4 משורייני ה״לגי פה ו  במצב של דמורליזציה. שדה־התע
 מסיירים בקביעות במקום. בית־נבאלה: פלוגה של ה״לגיון״, מצויירת, ועוד 300-200 לוחמים
: לא ידוע, אך צדק דל־ ון״, וגם חיילים עירקיים. מג : פלוגה של ה״לגי להלמה י  מקומיים. ו
: 250 היילים עירקיים, כפופים למפקדת־ ן  מתקיים גיוס מקומיים עד 1,000 לוהמים. ראש־העי
תא  גדוד בכפר־קאסם, שם נמצאים עוד 200 חיילים. גם בקלקיליה נמצאים 180 עירקים. חדי
ית: גדוד או גדוד־וחצי של ׳הלגיון יב בכל החז : כ־300 מקומיים. בסיכום כוחות האו ו גמז  ו
ה העירקי. נוסף לאלה יש כ־2,000 לוחמים מקומיים. ל־המשלו  הערבי׳ וגדוד אחד של חי

 הכוחות הללו מצויירים בארטילריה - תותחים ומרגמות - וכן במספר לא ידוע של שריוניות.
ית זו אינו מפורט, אך וה את היעד לשלב השני. מספר היילי האויב בחז  ב. חזית לטרון מהו
ח העירקי לות־המשלו ון הערבי״ והן של חי  הוא יכול לרכז כוחות־צבא גדולים - הן של ״הלגי

ו מספר הטיבות, שניתן להזרים אותן לגזרת לוד-רמלה.  והמצרי - המונים יחדי
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ת עד להפוגה ו במלחמת העצמאו , כפי שהי  מידע זה נשאב בכלים פרימיטיביים למדי
ים נשאב מאירועים שנתפרסמו אף בכלי־התקשורת. כך דע על הלוחמים המקומי  הראשונה. המי
ון״ על שיירה לבן־שמן  נודע, למשל, כי באותו יום בו נהרגו 14 אנשי ה״הגנה״ בהתקפת ה״לגי
ן ערבי על תחנת־משטרה ליד רמלה, בסיוע 20 חברי ״ארגון הנוער הערבי״ בשכם ט המו ש - פ
עו למקום, ורוקנו את מהסן־הנשק. השלל של הבוזזים כלל 335 רובים, 62 תת־מקלעים, י  שהג
ת אלפי כדורים. חלק מן השלל - 76 רובים, 8 תת־מקלעים ו־140,000  4 מקלעי־ברן ומאו
ד הובא לרמלה - שם הסתער  כדורים - נתפס על־ידי כוח־צבאי בריטי והוחזר. הנשק השדו

ן הערבים, וכל מי שיכול חטף מהשלל. הלק מנשק זה הגיע גם לכפרי הסביבה.  עליו המו
גזמות לא מעט. אמנם בימים ן היהודי היו מו  לאחר זמן התברר שהערכות המודיעי
ייקות יותר, באמצעות קצין־המודיעין של בן־שמן  האחרונים שלפני המבצע הגיעו ידיעות מדו
 שקיים קשרים עם מודיעים מכפרי הסביבה. בראשית יולי נמצאו בבית־נבאלה כ־200 היילי
שה ימים קודם לכן הגיעו 200 ״לגיונרים״ ון״, שלרשותם 3 טנקים ו־6 תותהי־שדה. חמי  ה״לגי
 ללוד, עם תותחים ושריוניות, והם חונים בבניין המשטרה. נוסף לכך יש מאות מתנדבים

 מעבר־הירדן החונים בלוד, ברמלה ובכפרים הסמוכים.
גי ״האחים המוסלמים״ מספר כי ״חסן סלאמה אירגן את הגנת הערים לוד  אחד ממנהי
 ורמלה ודאג לאספקת נשק. מצב שתי הערים היה טוב ממצבן של ערים אחרות. שכן עוד לפני
גה היו בשתי הערים הללו יותר מ־1,000 כלי־נשק: לרשות מגיני לוד עמדו 15 שריוניות,  ההפו
ה: כך הגיעה לרמלה פלוגה ג  ולרשות הרמלאים - 4. כוחות צבא הגיעו רק זמן קצר לפני ההפו

 של ׳הלגיון׳ העבר־ירדני בפיקודו של ברומג׳ הבריטי״.
 לאהר הכיבוש נתגלה במפקדת המושל הצבאי בלוד מסמך, המפרט את הכוחות הנמצאים
לט בין מגיני לוד ורמלה הם 500 מתנדבים בדווים מעבר־  באזור שליטתו. מתברר כי הכוח הבו
ות של 100 לוהמים בכל פלוגה. עוד כוה בולט הם גות שבטי  הירדן, שאורגנו בפלו
־החופש״) של חסן סלאמה, שמספרם מגיע ל־450 איש. אלה קיבלו ״ (״לוחמי ן  ה״מנדאלי
י כוח של 500 אנשי־משמר מקומיים, ל מצו ון״. במקבי עד הערבי העלי ו  משכורתם מ״הו
למת על־ידי הגורמים המקומיים. ברשותם של הכוהות הלא־סדירים בלוד  שמשכורתם משו
 וברמלה נמצאו כעשרים כלי־רכב משוריינים, בחלקם מן השלל שנלקח על־ידי הבריטים מן

 היהודים אחרי קרב ״נבי־דניאל״ האומלל ונמסר לערביי הר חברון.

ד-רמלה רק שבועיים אחרי פלישת צבאות ערב, כפי ון הערבי״ הגיע לאזור לו  ״הלגי
 שמתברר מסיפורו של אחד מקציניו. ״לנוכה הדרישות ולאור המצב בלוד ורמלה״, מספר ראיס
ד אל־רוסן, ״היה צורך להגביר את הגנת העיר בכוה צבאי סדיר״. בהתאם לכך יצאה ו  מחמ
גה ה׳ של הגדוד הרביעי, ב־22.6, בדרכה ללוד - להצטרף לכוח שנשלח  מחלקת חי״ר מפלו
 לערים אלו ב־1.6. וקיל־קאיד אידריס־בק סולטאן נתמנה כמושל־הצבאי של לוד ורמלה. ביום
 23.6 ניתנה פקודה לפצל את פלוגה ה׳ ולשלהה בו־ביום לרמלה, כדי לקחת חלק בקרבות

. ״ גה בחר בתחנת־המשטרה כמושב מטהו  העתידים להתחולל. מפקד הפלו
ון״ בירושלים, בחריפות: ה זה הגיב לאחר זמן עבדאללה אל־תל, מפקד ה״לגי ש ע  על מ
ו יעלה ׳הלגיון הערבי׳ על תל־אביב, כדי  ״במקום להשתמש בערים לוד ורמלה כבסים שממנ
פגש שם עם הצבא המצרי, שלח גלאב פלוגת חי״ר אחת, ללא סיוע של משוריינים  להי
גה הילק את אנשיו בין שתי הערים. הוא שיתף־פעולה עם לוהמי  ומקלעים. מפקד־הפלו
׳האד, עם מתנדבים משתי הערים ועם לוחמים מבני השבטים בעבר־הירדן, שחנו בלוד  הגי

י ׳הלגיון הערבי׳.״  וברמלה. 400 המתנדבים מעבר־הירדן קיבלו את נשקם ממחסנ
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ד הרביעי קיבל את י והרביעי את עמדותיהם. הגדו פו הגדודים השנ  על־פי אל־רוסאן ״התלי
ן, ד הראשו . מעניין יותר הסיפור על הגדו ״ ן  גזרת יאלו, והגדוד השני את גזרת עמואס-לטרו
״ והיה מצוייר ביותר מ־40 משוריינים כבדים ון הערבי בי החיילים״ של ״הלגי  שכלל אלף ״מטו

ת ״4.2.  וקלים, מתלקת תותתים כבדים ופלגת מרגמות כבדו
ן נתקבל נו אירע בכ״ח סיון(5.7), כאשר ברבת־עמו ן״ בחזית בקעת־או ו  שינוי במערך ה״לגי
 מברק ממפקד אזור עג׳לון, כי מפקדי המוצבים בעמק־הירדן מוסרים על ריכוזים גדולים של
ניות נעות בין  כוחות יהודיים באזור בית־שאן והישובים השכנים. ״שיירות גדולות של מכו
 ישובי היהודים בעמק הירדן... כאשר קיבל גלאב־פתה את המברק״, מספר אל־תל, ״פקד
, לש על עמק־הירדן  להעביר במהירות את הגדוד החזק של ׳הלגיון הערבי׳ לאזור טובאס, החו
״ ן ו י  כדי להתחקות אחר ׳ריכוזי היהודים׳...״ אל־תל מאשים את המפקד הבריטי של ה״לג
ן ד הראשו ת הקרבות, הוצא הגדו  ב״קנוניה״ עם היהודים, שכן ״ב־8.7 בערב, לפני התחדשו
ד-רמלה והועבר לאזור טובאם. בפעולה זו פינה גלאב את  מבסיסו בבית־נבאלה שבאזור לו

9 . דית״ ח היחידי שאפשר היה לסמוך עליו באזור זה מפני התקפה יהו ד-רמלה מהכו  אזור לו

 ב. השגי ״דני״ בבקעת אונו

 1 : זרועות ״דני״ תוקפות - בדרום ובצפון

צו את ית הדרום - כאשר הפצי גה״ לא מלאו ימיה, שכן הופרה על־ידי המצרים בחז  ה״הפו
ז גה טרם זמן - בליל ג׳ תמו יתות נסתיימה ההפו . גם בשאר החז ז(8.7)  באר־טוביה בא׳ תמו
ז ן לא חזר לתפקד אלא בד׳ תמו  (9-10.7). המצב בצד היהודי היה לא טוב, שכן שר־הבטחו
עד לג׳ תמוז(10.7). ו נעדרים רישומים מאז ל׳ סיון(7.7) ו  (11.7) - כפי שזה ניכר מיומנו, ממנ
שה תודשים, בלי הפסקה של יום  ״רק היום יכולתי לשוב למשרד. מאמץ ממושך, למעלה משי
ה ונכנסנו לשלב ג וחה אתד, נתן אותותיו״, רשם במחברת השתורה. ״בינתים נסתימה ההפו  מנ
ז(10.7), היה בן־גוריון ו לנו נצחונות״. בערבו של היום הקודם, ג׳ תמו  מכריע. לפי שעה הי
 טרוד עדיין בעניינים הקשורים למשבר בפיקוד העליון. במשך היום הריץ הוראות למשה דיין,
ותו למפקד נו - להתייצב בדחיפות, כדי למנ מה בבקעת־או ״ד ״הקומנדו״, שהיה שקוע בלחי  מג

..  ירושלים... וכאשר הגיע סוף־סוף, לא נשאל כלל על הנעשה בחזית־הקרב המכרעת.
ן וללא פיקודו ד של שר־הבטחו  המלתמה המתתדשת התנהלה זה יומיים ללא פיקוח צמו
ממושכת יותר. במצב זה ן ו ו של שר־הבטחו  הפורמלי של הרמטכ״ל, שמחלתו היתה קשה מז
 ראה יגאל אלון, מפקד המבצע בחזית המרכז, את עצמו חפשי לפתח את המתקפה במינימום

 התערבות של גורם־על(כפי שהעניינים התרחשו בחזית לטרון, ב״מבצע יורם״).

 ״יפתה״ ר׳קריתי״ פותחות במערכה
ה מוצב בכפר אל־בריה: ״סימן י שהי  את תתילת ״מבצע דני״ תאר אחד מאנשי לח״
קדמה ליום העשרים־וששה לנפילתם... גה לא תימשך, היה באזכרה לחללי גזר, שהו  שההפו
. בבוקר יום שישי נשמעו . . ׳ ת ונתונים ב׳מצב־הכן  למעשה היינו כולנו מוכנים להפתעו



 250 ״מבצע דני״ - מ׳׳לודר״ ל״מיקי״

ות ועשן עלה מהכפר עינבה, שהתרומם עשרות מטרים מעלינו, מעבר לכביש - י  התפוצצו
ת על הכפר... לאחר זמן קצר הובא תותח ׳עשרים מילימטר׳ ארוך־ לו פצצו  מטוסים עבריים הטי
ם נערכו ך. הפלמחאי ו לזרום כוחות־צבא רבים. החשי ו החל ט ואל הכפר שלנ ע ד מ  קנה. עו
ק לכפר, דרך הוואדי׳, ח . ׳צא עם כיתת החבלנים והובילם אל מ .  לכיתותיהם ולמחלקותיהם.
. היה ח הממוקש׳ ט ש ה . ׳קבע סיסמה לחזירתם. חזור לאחר שתוציאם מ ד המחלקה ק פ  אמר מ

ש גשר בכביש רמלה-ירושלים, למניעת תגבורת לעינבה. ק מ  עליהם ל
 ״לאחר הרעשת־תותחים נכבשה עינבה בבוקר השבת. זמן קצר אחר־כך הופיעה במבואות
סה ערבים מרמלה, רצו למצוא מחסה בכפר... נשמעו קולות־נפץ ועשן תימר נית עמו  הכפר מכו
ל רמלה, ומטוסים נראו חומקים בין ענני־הבוקר. הדרך מאל־בריה לכביש הראשי ע ב מ  שו
ו - במטרה כים בהתקדמותם לעבר גמז ניות נשאו אספקה לכוחות הממשי ם. מכו  פונתה ממוקשי

 לשחרר במהרה את בן־שמן מן המצור״.
מה לנתק את יפתה׳ מכיוון גזר-אבו־שושה, במג א נעזרת בגורם ההפתעה תקפה ׳  ״כשהי
ן על־ידי סגן־מפקד ״, מתואר המהלך הראשו ד-רמלה ממזרח ולהתחבר עם בן־שמן ו ל ל  מכלו
בה נערכו ביום ב׳ תמוז(9.7) מדרום פתח״ מציין כי כוחותיה של החטי י ומן ״ ח דני״. י  ״כו
ד 3 - גה מגדו ד ו - ״העמק״ - הובאו לאל־בריה וגם פלו ת גדו ו ג  לכביש ירושלים: 3 מפלו
בה התרכזו באל־קובאכ, בגזר ובנען. הערכות זו נבעה מכך גות התטי  ״הגליל״. שאר פלו

 מפה 17: ׳מבצע דני׳, היום הראשון למערכה - הגזרה הדרומית
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י : ואילו גדוד 3 נועד לקרב הצפו  שגדוד 1 נועד לבצע את עיקרה של ההתקדמות, לעבר בן־שמן
. רק לאחר כיבוש ך ו י ג ל ילי ה״  בלוד. לפי הידיעות האחרונות היה בעינבה כוח שמנה 70 מחי
 הכפר התברר שנמצאו שם כ־40 מקומיים ו־20 ״מתנדבים״ בדואים. כבר ב־03.00 לפנות־בוקר,
. במשך היום נתפס  יכול היה מפקד גדוד 1 להודיע כי הכפר עינבה נכבש על־ידי גדודו, ״העמק״
חו כוהותיו של אותו גדוד  גם הכפר חרובה וגם חרבת־קוניסה. בשעה 17.15 אהר־הצהרים הצלי
 לכבוש את הכפר גמזו. בשעה 20.00 בערב יכול היה מפקד גדוד ״הגליל״ להודיע על כיבושו
 של הכפר דניאל. שעה אחר־כך, לאחר שמפקד המבצע הגיע למקום, נתפסה גם חרבת־דהיריה.
מה בקלות יחסית. יפתח׳ מילאה את המשי בת ׳ ד כוח ״דני״: ״חטי ק פ מ ך ג  סיכם יצחק רבין, ס
ל לוד-רמלה״. אבל הסגר לא היה מושלם עדיין,  היא השתלטה על כל האזור וסגרה על מכלו

מה שעמדה לפני הזרוע הצפונית של ״פעולת דני״ היתה מורכבת ומסובכת יותר.  שכן המשי
 הזרוע הדרומית - ״יפתה״ ו״קריתי״ - פוצלה לשני פיקודים נפרדים. ״יפתח״ פעלה בגזרה
 המזרחית, כשפעולותיה מבוצעות תוך פיקוח הדוק של מפקדת המבצע. ואילו ״קריתי״,
חר יותר, בבוקר ג׳ תמוז(10.7) - ת מאו  שפעלה בגזרה המערבית, נכנסה לפעולה שעות אחדו
ה מ ח ל מ  לאחר שמטוסים הפציצו את העיר רמלה. בעוד שומעים ורואים הרמלאים את ה
 המתלקחת ממזרה להם, ריכזה מפקדת ״קריתי״ את הגדודים 42 ו־43 באזור באר־יעקב,
ר הו להשתלט ללא קרב על חורבות מפקדת חסן־סלאמה. מצבה החמו  ממערב. כוחותיה הצלי
 של רמלה, כתוצאה מכיבוש הכפרים ממזרח ופעילות חיל־האוויר, הביא עד מהרה לנטישת
 תושבים, שהלכה וגברה, עד שנעצרה בסערת המלחמה. מפי הנוטשים שנתפסו יכולה היתה

, 0 ר. ד על כוחו הממשי של ״הלגיון הערבי״ בעי  מפקדת המבצע לעמו

 הזרוע הצפונית - בפיקוד חטיבה 8
בה 8. למחרת מינויו של יגאל אלון כמפקד ״מבצע לרלר״, שהפך ל חטי דת־מבצע ש  פקו
דה״ בה 8 את פקודת־המבצע הראשונה שלו. על סמך ה״תעו  ל״פעולת דני״, הוציא מטה חטי
דד  אשר הוטלה עליו, ״כיבוש לוד ורמלה על מנת להחזיק בהן״, נקבעה המטרה: 1) לבו
ן־מזרח על־ידי כיבוש הכפרים רנתיה, קולא,  [לאתר, לכתר] את רמלה ואת לוד ממזרח ומצפו
ד״ - לרכז בבן־שמן דו  טירה, וילהלמה, דיר־טריף, בית־נבאלה, חרבת־דהיריה: 2) אחרי ה״בי
בה 8 בצרוף גדוד חי״ר 33 וגדוד חי״ר 44.  את הכוח להתקפה על לוד ורמלה - בגודל של חטי
: 3) לתקוף את לוד ממזרח ומדרום־מזרח דה״  שני הסעיפים האהרונים יועדו לתכלית ה״תעו

ן־מזרח וממזרח ולכבשה. 4) לתקוף את רמלה מצפו לכבשה:  ו
 ״השיטה״, כלומר פירוט המטרות הקונקרטי והכוחות המבצעים, נקבעה רק לשלב
״. על־פי ה התוקף בבן־שמן  הראשון, ״אשר הוא נגמר עם בידוד לוד ורמלה וריכוז הכו
בת ״קריתי״ י מות על גדוד 82 (הטנקים) - שתוגבר בגדוד חי״ר 44 מחט טה״ הוטלו המשי  ה״שי
יע  (בסיס היציאה: כפר־ענא) - ועל גדוד 81 (הפשיטה, ״הקומנדו״) - שאמור היה להסתי
בת ״אלכסנדרוני״ - אך בהעדרו של משה דיין, שיצא לארה״ב וטרם חזר,  בגדוד חי״ר 33 מחטי
ה על ט ע  נקבע בפקודה כי ״הגדוד 81 יצורף לגדוד 33״... (הוראה שהיתה לה השלכה לא מ
בה, בכפר־ענא, התברר כלא מתאים ה החטי ט  היחסים האישיים בפיקוד). מיקומו של מ
ה ט מ  להטיבה ממונעת, ושיבש את ניהול הקרב. ״זו הפעם הראשונה, וגם האחרונה, שמקום ה
ית״ - נאמר בה נקבע על־פי השיקול שיש להרחיקו עד כמה שאפשר מן החז  הקרבי של החטי
. ״עוד בעצם ׳מבצע דני׳ הועבר מוצב־הפיקוד קרוב ככל האפשר לקו ההזית״.  במסמך הטיבתי

ד 44 תתפוס בליל ג׳ גה מגדו . לאגד הגדודים 44+82: פלו  סדר הפעולות עד לריכוז בבן־שמן
ז (9/10) משלטים ממערב ומדרום־מערב לשדה־התעופה. עם שחר תכבוש את שדה־  תמו
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 התעופה, בתמיכת גדוד 82, ותערך להגנה הקפית. אחרי כיבוש שדה־התעופה ייערך גדוד 82 ו־2
ה הצבאי בית־נבאלה. גות חי״ר לתקוף את הכפר דיר־טריף ואת המתנ  פלו

ד 33 יכבשו את וילהלמה, ופלוגה אתת תתקוף את דו גות מג ד הגדודים 81+33: 2 פלו  לאג
ז(9/10) בעת ובעונה אחת. אתר־כך יכבוש גדוד 81 את הכפר קולא, ואחרי  רנתיה בליל ג׳ תמו
פו את גדוד 81 בקולא ובטירה. ואחרי־כן, עם המשך ת גדוד 33 יחלי חו  זה את הכפר טירה. כו

בת ״אלכסנדרוני״. וחלפו על־ידי חי״ם של חטי  הכיבושים, י
ת הזרוע הצפונית(33+44+82+81): הגדודים 81,82 ו־44 יתקפו ויכבשו את דיר־ חו  לכל כו
ה והכפר, ויתארגנו להגנה. גדוד 33 יעבור לדיר־טריף ובית־נבאלה  טריף, בית־נבאלה המחנ
 ויחליף את הגדודים 81,82 ו־44. הגדודים 81,82 ו־44 ינועו ליער בן־שמן וייערכו להתקפה

ח [״יפתח״]. חד עם שני גדודי פלמ״ ד - אותה יבצעו י  על לו
, היא מסתיימת ן נגמר עם הריכוז בבן־שמן דה מדברת על כך שהשלב הראשו  אף שהפקו
! - אך אינה מזכירה התקפה על רמלה - אולי מתוך ח ״ מ ל ד - עם שני גדודי פ  בהתקפה על לו
 ההנחה, כי רמלה תאלץ להיכנע לאחר כיבוש לוד. ראוי לשים לב כי גם גדוד 44 צריך להגיע

בה 8. , נוסף לשני הגדודים של חטי  לריכוז בבן־שמן
ד הפשיטה (81). על־פי מצבת כוח־האדם מנה גדוד 81 קרוב ל־400 איש: מטה הגדוד ו ד  ג
ה (מודיעין, ש״ר, תחבורה־סדנא, ש״ג, אפםנאות־מטבח) - 106: ט מ - 11 איש: פלוגת ה
רה קלה, (חדי ׳ , זחלמים) - 101 : פלוגה ג מ חר״ ) ׳ גה ב , זחלמים) - 105 : פלו מ ״ ר ח ) ׳ גה א  פלו

עת: חבלנים, מק״בים, רגמים) - 37. י (מסי ׳ גה ד  ג׳יפים) - 34 : פלו
״הות המבצעים: 373 איש  במצבה ליום־הקרבות הראשון, ג׳ תמוז(10.7), נמנו על־פי דו
גה א׳ בלבד (בד׳ תמוז, 11.7, לפני קרב בית־נבאלה) - 96 איש. על־פי  (למחרת: 367): פלו
ז(11.7) גות ב׳ ג׳ ד׳ ליום ד׳ תמו ת ניתן לשער את מצבת הפלו אה בין שתי המצבו ו  ההשו
גה ד׳ - 34. מצבת כלי־הרכב הקרביים הגדודית: 9 גה ג׳ 31: פלו גה ב׳ - 93; פלו : פלו  כלהלן
למחרת - אחד פחות), 10 מובילי־גייסות גלגליים (למחרת - אחד פחות), 1 משוריין־ ם( חלמי  ז
ה החטיבה), 20 ג׳יפים. חימוש: 130 רובים, ט מ  צריח ללא תותח, 1 משוריין סגור (מצורף מ
לי פיא״ט, מרגמה אחת  144 תת־מקלעים ״סטן״, 47 מקלעי מגל״ד, 6 מק״בים ״בזה״, 6 מטו

ת ״3.  ״2 ו־5 מרגמו
ד ללוד, ואם נפחית גה א׳, עם זחלמיהם, יצאו עם עיקר הכוח של הגדו  כיוון שרוב נהגי פלו
י בית־נבאלה הושארו קרוב הלה הפלוגתיים, ניתן לקבוע כי להגנה על משלט  את אנשי המנ

טה על לוד יצאו כמאה וחמישים איש. ם: ואילו לפשי חמי  לתשעים לו
ו רשומים במצבת הגדוד רק 245 נמנו על 5 הפלוגות ד הטנקים (82). מתוך 425 איש שהי ו ד  ג
גה ג׳ (חרמ״ש), פלוגה ד׳ גה א׳ (שריוניות), פלוגה ב׳ (טנקים כבדים), פלו  הקרביות: פלו
גה ו׳ (טנקים קלים). מצבת כלי־הרכב הקרביים: 2 טנקים בינוניים, מסוג  (מסייעת), פלו
: 5 טנקים קלים, תוצרת צרפת, מסוג הוצ׳קיס, מ ״ מ ולשני 57 מ ״ ד תותח 75 מ ח א  ״קרומבל״, ל
: 10 שריוניות־ ה י מ ד ג ״רנד״, שנלקח ב מ, מיושנים: טנק קל צרפתי אחד מסו  בעלי תותח 37 מ״
ינים:9 ג׳יפים. 5 מובילי־גייסות גלגליים משורי ם: חלמי ):11 ז ו ג נ די  צריח: שריונית־סיור אחת(

ה הקרבי בעורף הכוהות הלוחמים, כפי ט מ  מטה חטיבה 8. על־פי הגישה של הימצאות ה
בה כלי־רכב קרביים. ה החטי ט ו לרשות מ עמד ת החי״ר, לא הו בו  שנושא זה היה נהוג בחטי
עת לא היה אלא 4-3 מכוניות אזרחיות. גם התקשורת נ בה הממו ה החטי ט  הרכב שלרשות מ
פה: אך ן - שדה־התעו  היתה לקויה. הקשר עם גדוד 82 פעל איכשהו, בשל קרבת היעד הראשו
, ן טוטאלי טה 81 (גם באשמת אופי המפקדים) נחל כשלו י גדוד הפשי  הקשר עם מפקד

" . . ד לרעה. ע על מהלך הקרב - לא תמי  שהשפי



 כיכושים ראשונים כגזרה הצפונית
טל לערוך די ״אלכסנדרוני״, 33, הו להלמה. על אהד מגדו י ו בש את רנתיה ו ד 33 כו דו  ג
ה - כהקדמה להתקפה על הכפרים המזרתיים יותר, קולא י ת מ ילהלמה ו  התקפות ליליות על ו
ה גדוד 33 ניהל כל עת ״פעולת דני״ יומן־קרב מסודר, המאפשר לעקוב אחרי ט  וטירה. מ
ד ד הוכנס בעו ה הגדו ט ד היה תקין,• מ לות כגזרה הצפונית. הקשר כין היחידות למטה הגדו  הפעו
ז (10.7), אחר תצות. שתי בה 8. תחילת הפעילות: שבת, ג׳ תמו  זמן לרשת הקשר של חטי
ה: ואילו יעדה של די הו רח לי  פלוגות - א׳ וב׳ - אמורות לתקוף ולכבוש את וילהלמה, שממז
נת דיוק והקפדה על לוח־זמנים היה זה  הפלוגה השלישית, ג׳ - הכפר רנתיה. אין ספק שמבחי
גה ג׳ גות יצאו בשעה 21.40 בליל שבת. בלי לחץ של זמן הגיעה פלו  גדוד מעולה. כל הפלו
דעה לגדוד  לקרבת יעדה בשעה 02.15, מרחק 300 מטר ממזרח לרנתיה. בשעה 02.30 נשלחה הו
 81 ״להכין עצמם לעכור לדרג א׳ שלנו״. שעתיים אחר־כך, ב־04.25, נשלחה הודעה למטה

ש דקות מאוחר יותר. מ גה ג׳ פתחה בפעולה ח ה - אף שפלו לה ההל בה שהפעו  ההטי
ילהלמה והתלקח קרב קשה. רבע שעה ו  ב־05.00 לפנות בוקר נמסר כי פלוגה א׳ פרצה לו
גה ג׳ באמצע הכפר רנתיה״. ילהלמה: פלו ו  אחר־כך, ב־05.15 - ״פלוגה ב׳ מתקדמת דרומה לו
יה התקפת־נגד. גה ג׳ מודיעה שכבשה את הכפר כולו״. אבל עדיין צפו  וכשעה 05.40 - ״פלו

גה א׳ הדפה התקפה של ״הלגיון הערבי״.  כ־06.00 נמסר כי פלו
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ש דקות קודם, ב־05.55, ניתנה פקודה לגדוד 81 לצאת לכיוון רנתיה. ב־06.40 מבשר מ  ח
 היומן הקרבי כי פלוגת תי״ם נמצאת בדרך לרנתיה. וכמובן שגם גדוד 81 נמצא בדרך לאותו

ות בםיס־יציאה לכיבוש היעד הבא: הכפר קולא.  כפר, שנועד להי

טה היה בהורשות בש את טירה וקולא. שטת הכינוס של גדוד הפשי כו קף ו ד 81 תו דו  ג
ת נתארכו, אך לא עלה  קרית־אריה, ממערב לפתת־תקוה. ״ישבנו על גבי הזהלם והמתנו. השעו
 בדעתנו לרדת ולהשתרע על הקרקע״. ב־02.00 של ג׳ תמוז(10.7) ההלה התזוזה. לותמי הגדוד
 זוכרים את הלילה הראשון ההוא. ״לפנות בוקר בעוד חשכה זזנו מהחורשה לכיוון פתח־
 תקוה״, מספר חיים רבינא. ״הגדוד כולו התפרש בשיירה ארוכה: פלוגה א׳ בראש, מהלקה א׳
 בפיקודו של אברהם פירט (ברוך) כמהלקת החוד, ואני עם הכיתה שלי בזחלם הראשון. בשני
ד) וסמל המהלקה, ־דו (בן י(אליעזר) עם המ״מ. בשלישי - כיתתו של משה מזרחי  יהודה גפנ

ד חנה ליד כפר־אברהם״. . הגדו ״ ר) (שמי  צבי שצמן
ד משה דיין בלילה אל הגדוד שנערך בקרבת כפר־סירקין וכפר־ ״  לבוש מדי־קרב הגיע המג
 אברהם שבפאתי פתת־תקוה. באותו יום חזר מארצות־הברית, לשם יצא שבועיים לפני כן
 ללוות את ארונו של מפקד ״מבצע יורם״, דוד מרכוס (״מיקי סטון״) - שנהרג בתאונת־זיהוי
גות ותהקר אותם על משימות גה. משה דיין זימן אליו את מפקדי הפלו  בלילה שלפני ההפו
 הגדוד במבצע. בין השאר סיפר להם על עיקרי הקומנדו כפי ששמע מפי אחד הלוחמים
 המהוללים של צבא ארצות־הברית במלתמת־העולם השניה - היהודי אברהם באום - ימים
 אחדים לפני כן, כשנפגש עמו בארצות־הברית. אומר דיין: עיקר תורתו של באום, קצין לשעבר
 בדיביזיה המשוריינת הרביעית בצבא ארצות־הברית, התבסס על חשיבותם העליונה של
 המהירות והתנועה בקרב. לא לערוך סיורים מקדימים, שכן יתרון ההפתעה הולך לאיבוד...
ד הקומנדו הישראלי: ״לנוע בלי הרף ולכוון את הפעולה ״  ״כמה מדבריו נראו לי״, הדגיש מג
ד על הנעשה מפי אהרים, אלא : לא ללמו  תוך קרב: ועל המפקד להימצא בקו־ההזית הקדמי

לחוש את הדברים בעיניו״.  לראות ו
 דבריו של דיין בפני המפקדים, על־פי עדותו של אורי בר־און: ״אני רוצה שכך תעשו, כי
 אני חושב שהאמריקאי צודק. עם עוצמת־האש שיש לנו, עם כוה המנוע שיש לנו, עלינו ללכת
ה להם כי הוא מקווה שהם  קדימה עד כמה שאפשר״... בהתלהבותו סחף את אנשיו והבטי

 יבצעו את השלב השני של המבצע, ויגיעו לירושלים דרך רמאללה...
חה עם סגנו, יוחנן פלץ, אשר עמל על הכנתו של הגדוד למלהמה  אחר־כך התפנה לשי
ד בארצות־הברית. ״תכנית הפעולה שערך סגני, פלץ, לא ״ עות בהם שהה המג  במשך כל השבו
 נראתה לי״, כתב משה דיין. ״העדפתי פריצה מהירה על ריכוך ארטילרי, שהיה צריך להעשות
ד כולו ינוע למשימתו הראשונה - כיבוש הכפר קולא  במרגמות ״3 של הגדוד״. הוא קבע כי הגדו
גות והכלים: ג׳יפים, זהלמים, משוריינים ומרגמות. הסמג״ד פלץ נפגע - בטור אחד, כל הפלו
לזלת של משה דיין לעמל שהשקיע בהכנת הגדוד. לדעתו של המיג׳ר־לשעבר, תו המז יחסו  מהתי
ד דיין אלא כשל מפקד־מחלקה חסר־נסיון. כמי שחונך על ״  לא היתה השכלתו הצבאית של המג
ד דיין על מקומו בסדר המסע הגדודי ״ ת וציות למפקד גבוה ממנו, שאל פלץ את המג ע מ ש  מ
וך ציני בזווית שפתיו, להצטרף אל ב לו דיין בכאילו רצינות, כשחי  החדש. על־פי עדותו השי
. הביוגרף של דיין, המספר על כך, מציין כי ״זה היה . ח בעצמו״. גה א׳, שכן ״דוב אינו בטו  פלו
ו ׳גנגסטרים פוליטיים׳ - במסגרת פלוגתית י - שהי  נסיון מלחמתי ראשון של דוב ואנשי לח״
י בפלוגה א׳ היו בעלי נסיון צבאי עדיף על זה של  בשדה קרב״. אך האמת היא שבין אנשי לה״

ד דיין - כאברהם פירט, לוהם ״הקומנדו״ הבריטי בהבש ובאיטליה. ״  המג
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. ב יוחנן פלץ. ״אתה ביטלת את התכנית, ואתה המג״ד  ״אני לא קצין־עידוד גדודי״, השי
ד ולא דד - זה לא תפקי מה כקצין. זכותי לקבל פקודות ולמלא תפקיד. לעו  תטיל עלי משי
מה -  פקודה״. תשובה זו לא הוסיפה לחוסר־הכימיה בין השנים. ״אם אתה לא רוצה ללכת קדי
: ״בסדר. ד ״ ות לעברו של המג ל את האחרי  לך בעורף״, אמר משה דיין לסגנו. יותנן פלץ הטי

 אני אלך איפה שתאמר לי״...

ד ל־89) טה 81 (לאחר ״מבצע דני״ שונה שם הגדו  דו״ח מבצעים מס׳ 1 של גדוד הפשי
ד יצא לפעולה על־פי ״פקודת־מבצע שלפיה יש לכבוש את טירה וקולא״. מהלך  קובע כי הגדו
ז (10.7) בשעה 06.30 בבוקר מבסיסו הקדמי ד יצא בג׳ תמו ״ח: הגדו ו  הפעולה, על־פי הד
ט 14541593, בין ל ש  בעין־גנים והגיע לרנתיה. ב־07.00 יצאו פלוגה א׳ ופלוגה ב׳ וכבשו את מ

ד והתקדם לכיוון קולא. ך הגדו ט זה המשי ל ש מ  הכפרים טירה וקולא. מ
ה פנינו לדרום־מזרת בכביש צר המוליך לקולא וטירה״, מספר תיים רבינא.  ״מפתח־תקו
בת ׳אלכסנדרוני׳ כבשו את רנתיה  לוחם אתר מספר כי ״עם עלות השחר נודע כי אנשי תטי
ג אותנו ד החל לנוע מזרחה״. רבינא: ״באמצע הדרך השי  ווילהלמה... הגיעה שעתנו. הגדו
״ד משה דיין ונכנס לזחלם שלנו. לא עבר זמן רב, קצת לפני הכפר קולא, נתקבלנו ביריות  המג
ד ״ ג מ ה ד דיין עדיין בזחלם שלנו. ביקשתי מ ״ ו להתקדם, כשהמג  הראשונות. לא עצרנו והמשכנ
מן לידנו״. רבינא יפ שלו, שנסע כל הז  רשות להתפרש בשטח. עצרנו. משה דיין ירד ונכנס לג׳
ך להתקדם במהירות בראש הטור, עד שנעצר. ד המשי ״ יפ עם המג  מסיים את התאור בכך שהג׳
גה א׳, הורה לא: ואילו לנו, פלו גה ב׳ לכיוון קו ״ד שלת את פלו המג  ״לא עבר זמן רב, ו

 להמשיך קדימה, לעבר הכפר טירה״.
: משה דיין בזחלם ד כולו בטור אחד ד נע הגדו ״  על־פי ״התכנית המתוקנת״ של המג
ח - ״ד יותנן פלץ - עם מחלקת המרגמות, במשוריין גלגלי פתו  הראשון בראש הטור: והסמג
״ אותו. אחר ״כבשו ת עברו דרך הכפר הקטן מוזירעה (אום־זירע) ו  בסופו. תוך כדי התקדמו
: הכפר קולא. אלא שהעניינים לא התפתתו כפי שתיכנן משה ן  ניגשו להסתער על היעד הראשו

ד יוחנן פלץ. ״  דיין, כאשר ביטל את תכניתו של הסמג
 מספר משה דיין: ״עם אור ראשון נענו לכיוון קולא. זה היה הקרב הראשון של הגדוד.
ז את י ו להפג החל ם נעצרו: הציבו מרגמות ו  כשהתקרבנו לכפר נפתחה עלינו אש הזקה. הזחלמי
ל את מלוא י ליכלתו הקרבית. במקום להטי  הכפר. כל הגדוד חדל להתקדם. לא היה ביטו
ת תו  משקלו באש ובהסתערות, נבתו רק תצי תריסר מרגמות. זה לא היה זה. ראיתי שמשי
מז פ ב/81] ואמרתי לו שיפסיק להתמז ט לא ייצא דבר. ניגשתי לעקיבא ןסדובסקי, מ״  אלחו

 ויפרוץ לקולא: ואני עם הפלוגה השניה אסתער על טירה״.
ד  זו היתה התלטה מאולתרת. משה דיין הבין כי לא ניתן כעת לצאת בראש כל פלוגות הגדו
ן עד לכיבוש הכפר - אלא להתקדם ליעד ט לא להמתי י  ולהסתער על הכפר קולא. הוא החל
גת ת: לפקודתו השאיר את פלו ״ד עם מחלקת המרגמו  הבא, ולהשאיר במקום את הסמג
ו את  הזתלמים של עקיבא סער, כדי שיטפלו בקולא בדרך שנראית להם. ואילו הוא לקח עמ
 פלוגת הזחלמים הראשונה של יעקב גרנק (דוב), ואת פלוגת הג׳יפים של אורי בר־און, כדי

ת: הכפר טירה.  לתקוף את המטרה השניה על־פי פקודת־המבצע החטיבתי
: ״דרוך נסעתי בזחלם השני בטור הפלוגתי. במעלה הגבעה עצר הזחלם  מספר איש פלוגה א׳
ו ת קלקול. ברוך [פירט, מפקד המחלקה] פקד להמשיך. עקפנו את הזחלם והעפלנ מ ח  שלפנינו מ
ו השתרע הכפר טירה. זחלם אחד נראה מאחורינו. ברוך פקד לנ  לכיפת הגבעה. במדרון שממו
. הכפר ענה באש צלפים. זחלם נוסף הופיע על הגבעה״. ן  לאגוף את הכפר ולבוא אליו מצפו



 256 ״מבצע דני״ - מ״לודר״ ל״מיקי״

 ולוחם אחר: ״התקרבנו לטירה, התפרשנו והסתערנו לתוך הכפר במבנה קרבי, כאשר ברוך
. הסתערנו תוך הפעלת כל כלי־הנשק, תוך שאני דוהר נו ובן־דוד משמאלו  בראש, אני מימי
ו לבתים האהרונים, אותת לי  לאורך גדר־צברים סבוכה מבלי להעצר ולו לשניה אחת. משהגענ
ל לדיר־טריף ובית־נבאלה״. זה היה כיבוש בי  ברוך לצאת מן הכפר ולהמשיך לאורך הכביש המו
ו בתנועה של בורהים מהאוהלים הנטויים במזרח הכפר. בשטף הדהירה  מהיר וחלק. ״הבהנ

 והרדיפה, עלינו ודרסנו את המאהל. הזהלם נתגלה לנו אז במלוא סגולותיו״.
 הכפר טירה נכבש. השעה - 8.30 בבוקר יום השבת, ג׳ סיון(10.7), יום ראשון ל״מבצע
טה: לאהר קרב קצר ונמרץ נכבש הכפר ״ה מבצעים מס׳ 1 של גדוד הפשי  דני״. כך נכתב בדו

מה לנ״צ 14571583.  טירה ב־100830, ומיד נשלחה יחידת חסי
מה למשה דיין, שכן בשעה 10.00 הגיעה אליו קריאה דהופה  שעת הכיבוש של טירה התאי
, דוד בן־גוריון. על אף שהכפר קולא טרם נכבש, ראה ן ד אצל שר־הבטחו יצב מי  נוספת: להתי
ה דיין עצמו נאלץ לצאת משדה־הקרב ולנסוע לתל־אביב. לא זו בלבד, אלא שנאלץ שוב ש  מ
״ד משה דיין רק שעות ו קוצצו על־ידי המג ד יוחנן פלץ, שכנפי ״  להעביר את הפיקוד לידי הסמג

טל את כל תכנית־הקרב שהכין. ת קודם לכן, כשבי  אחדו
 כיוון שלא השאיר לסגנו הוראות מיוחדות, מלבד כיבוש הכפר קולא, היתה בכך הודאה־
בות המרגמות לריכוך היעד, בטרם יצווה על  למעשה שיוחנן פלץ צדק בהערכה על השי
 הג׳יפים והזחלמים לפרוץ לכפר. אך ללא ״תכניות מוקדמות לאש ולתנועה״, לא ידע הסמג״ד
ת שפגזי המרגמות עלולים לפגוע באנשיו. יוחנן ם אנשי הגדוד. היו לו חששו  פלץ היכן ממוקמי
ו בקצה הכפר, לעזוב את אהיזתם  פלץ התגבר על הבעיה. הוא פקד על אנשי פלוגה ב׳, שנאחז
 בקולא. תוך זמן קצר הצליח להציב את המרגמות בכפר טירה, שזה עתה נכבש, והחל
ה הביאה להפסקת ההתנגדות בקולא והחלה בריחה מבוהלת מן הכפר. ז  בהרעשת קולא. ההפג
 אנשיו של עקיבא סער יכלו עתה להסתער על הכפר ולהתפרץ לתוכו. תוך כדי הסתערות

חו אנשי פלוגה ב׳ להשתלט גם על הצומת שלידו.  הצלי
 יומן־הקרב של גדוד 33 נותן לוה־זמנים: ״השעה 09.20 - כ־100 מזויינים נראים מתקדמים
 לכיוון מוזירעה״. ואתר־כך: ״10.20 - מספר רב של ערבים נראים עוזבים את מוזירעה: 10.45
ילהלמה נהדפה:11.30 - קולא נכבשה על־ידי ב/89״. דו״ח מבצעים מס׳ 1  ־ התקפת־נגד על ו
טה 81: ״הנשק המסייע פתח בהרעשת קולא, מ־14351597 , במשך שעתיים.  של גדוד הפשי
גה ב׳ וכבשה את קולא תוך קרב, ב־101130״. המתיר ששילמה  בתום ההרעשה התקדמה פלו

שה פצועים. גה ב/89 על כיבוש קולא - חמי  פלו
, רשם משה דיין. ״אמרתי בה״  ״את כיבוש היעד הבא צריך היה לתאם עם מפקדת החטי

1 2 . . ת זאת ואני נסעתי לפגישה עם בן־גוריון״.  לפלץ לעשו

 יהודיה בידים יהודיות, גם נמל־התעופה לוד
מה בגזרה הימנית של הזרוע הצפונית - כיבוש יהודיה ונמל־התעופה לוד - הוטלה,  הלחי
לבת עם גדוד 44 מ״קריתי״, כשהפיקוד הוא בידי מג״ד 82,  כאמור, על גדוד 82, בפעילות משו
לת דני״ פותה בליל שבת, ג׳ תמוז בה 8 ל״פעו ומן הקרבי של מטה הטי  פליקס באטוס. הי
ה הקרבי״. הפעילות מתחילה שלוש שעות אחר־כך: 05.00 ט מ  (10.7): ״שעה 01.45 - נפתה ה
- פלוגה א/44 קיבלה פקודה לצאת. חצי שעה אחר־כך, ב־05.30, תקלה ראשונה: דן סמואל,
י פלוגת הטנקים הכבדים, מעביר ון הבריטי הראשון, וכעת אחד ממפקד  נכדו של הנציב־העלי
 ידיעה כי ״קרומבל אחד התהפך על צידו, ויהיה מוכן אחרי 3 שעות״.״ דן היה פסימי מדי. תוך

 שעה אחת התגברו על התקלה.
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ך: 06.04 - פקודה לארטילריה לפתוח באש על  הפעילות נמשכת. גם היומן הקרבי ממשי
 שדה־התעופה. פקודה לטנקים וחצאי־הזחלים לצאת. 06.25 - ניתנה פקודה לטנק ״רנולד״ (זו
ה) להתקדם בכביש לכיוון יהודיה  הפעולה האחרונה של ה״רנו״ הסורי שנלקח שלל בדמי
 ולפתוח באש ישירה על הכפר. והנה עוד תקלה, שכמותה יפקדו את גדוד הטנקים: 07.20 -
ד פקד על גרישה [מפקד פלוגת המשוריינים] לצאת בג׳יפ, ״  הטנקים הלכו בדרך מוטעית. המג

 להורות להם את הדרך. פקודה לארטילריה להפסקת אש.
ילהלמה ורנתיה נכבשו, וכי גדוד בה 8 בתל־ליטבינסקי הידיעה כי ו  כשנתקבלה במטה חטי
 הפשיטה יצא להמשך הפעולה, עדיין לא נודע על הנעשה בגזרת גדוד 82, בגלל תקלות בקשר
ני־המטה. ״סע להרמן [מג״ד 82, באטוס] ושאל . ״הזקן פנה אלי״, מספר אהד מקצי  האלחוטי
 אותו מה העניין... נסעתי לכפר־ענא. אני משתדל לתפוס את המפקד, לבקש הסבר על האיחור.

 עוברים את הכפר, את כביש יהודיה - אין זכר לגדוד...״
ט ט ההלי ״ ח מ  האיש לא הזר, שכן נקלע לשלבים האחרונים של כיבוש שדה־התעופה. ה
ילהלמה יספיק השריון לכבוש את נמל־התעופה ואף ו  לצאת לשטח. ״הוא העריך שעד בואו לו
בה 8. ״מפי שבויים שהובלו ן חטי  את דיר־טריף ובית־נבאלה״, מספר ירוחם כהן, אז קמ״
׳ נסוגו בלילה מיהודיה לבית־נבאלה״. יצחק שדה לא השתהה  בדרכנו נודע לנו שכוחות ה׳לגיון
עו לכפר־ י ט לחזור באותה דרך. משהג  בווילהלמה, כי לא ידע מה נעשה בנמל־התעופה, והחלי

 ענא, מקום המטה הקרבי, התברר לו כי הכפר יהודיה נכבש על־ידי יחידת חי״ם״.
 ההתקפה על שדה־התעופה החלה ב־07.28 בבוקר, כאשר ניתנה פקודה לטנקים הכבדים
׳ מה! נו אל עבר המטרה. ינוע, נוע קדי  ולפלוגת הזחלמים לצאת. ״הטנקים יצאו ביעף מכפר־או
ש בארץ, ד גה שלהם, שהיה ח ת בניווט ומפקד הפלו - לאחר מספר דקות הסתבר כי חלה טעו
גה שלנו יצא והחזיר אותם ד 82. ״מפקד הפלו , מספר סמל־קשר מגדו  לא התמצא בשטח״
. המנועים הותנעו והפלוגה הסתערה קדימה אחרי הטנקים״. זה היה .  לכיוון שדה־התעופה.
לות: 07.30 -  ב־07.30. באותה שעה נכנס גם החי״ר לפעולה. היומן הקרבי מתאר את הפעי
 חיל־הרגלים מתקיף את שדה־התעופה. הטנקים הקלים ממערב לריבוע הפרדס. 07.45 -
ו להיכנס לשדה־התעופה. 08.10 - המשוריינים נכנסים לשדה־התעופה. 08.30 -  הטנקים ההל
 פלוגה ד/44 יוצאת על זחלמים לשדה־התעופה. 08.55 - סיירי גדוד 82 ופלוגה ג/44 עוברים
ו ך סמל־הקשר. ״מרחוק הבהנ  על זהלמים לשדה־התעופה. ״דהרנו ללא מעצור״, ממשי
. וביומן־הקרבי נרשם: ״09.00 יב נסוג בבהלה״ . האו .  בטנקים שלנו על מסלול שדה־התעופה.
יב נשאר - שדה־התעופה לוד נכבש על־ידי 82+44״. והלוחמים מספרים: ״טנק ׳שרמן׳ של האו

ד בידינו! ״. פה לו  בשדה״. בשעה 10.00 הועברה הידיעה לדרגי־הפיקוד ולעולם: ״שדה־התעו
ן ך ומספר קצין־המודיעי  ״לאהר שנמל־התעופה לוד נכבש בידי גדוד הטנקים״, ממשי
, ״נסוגו היילי ׳הלגיון הערבי׳ מנמל־התעופה אל העיר לוד... כדי לחסוך בזמן יקר,  החטיבתי
, בלוויית ארבעה זחלמים, ותוך התנגדות קלה יחסית כבשו את  יצאו שני טנקי ׳קרומבל׳

ה ישראל) ושבו לנמל־התעופה״. מחנ ך(  המהנה הצבאי הסמו

ילהלמה ן קריאת־אזעקה: ״ו  בשעה 08.25 בבוקר שידר מפקד לוד לעירקים בראש־העי
 נכבשה. מהרו עזרה לשדה־התעופה בלוד״ - ורבע שעה אחר־כך, ב־08.40, שידור־יאוש:

ג צ׳רצ׳יל״...  ״שדה־התעופה בלוד נכבש על־ידי היהודים בעזרת 2 טנקים מסו
ים מספר כי גי ״האחים המוסלמים״ המקומי ון המזרחי פועל, כידוע, היטב. אחד ממנהי  הדמי
צו את שתי ו מטוסים שהפצי  ״שדה־התעופה בלוד נכבש ב־9.7, וכבר למחרת המריאו ממנ
פה היטב את הכובשים, שכן ״יומיים  הערים״... על־פי המקורות הערביים שימש שדה־התעו
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טלו כרוזים [על לוד ורמלה] בהם נקראו תושבי הערים להיכנע פה הו  אחרי כיבוש שדה־התעו
ון״, אל־רוסאן, מדייק יותר בתאריך ומספר כי ״באותו לילה (10.7) הצליח  מיד״. קצין ה״לגי
 האויב, לאהר קרב מר, להסתנן לשדה־התעופה, אשר היה מוגן על־ידי מחלקה של ׳לוחמים׳...״
 הוא ״מלא הערצה״ לצה״ל עד כדי כך שהוא מייחס לחיילים היהודים זריזות פנומנלית: ״בשעה

יב מסתננים לבן־שמן...״  ארבע לפנות בוקר החלו ריכוזים גדולים של חיילי האו
ן״ בירושלים, המאשים את מפקדו הבריטי גלאב ו  ואילו עבדאללה אל־תל, מפקד ה״לגי
פה הבינלאומי נמצא באזור דה כי ״מאחר ששדה־התעו  בהסגרה מכוונת של לוד ורמלה, מו
־מלחמת־הקודש ת האו״ם), התיר גלאב את הימצאותה של יחידת לוחמי ט ל ח י ה פ על־ ) י  ערב
״. בחלקו שבחים ל״יהידה זו, שנסתייעה במספר קטן פה העולמי  שם, כדי להגן על שדה־התעו
 של חיילי הלגיון״, מסרס אל־תל את העובדות ומספר כאילו ״הצליחה היתידה להגן על שדה־

נים של המלחמה, עד אשר נפל לידי היהודים״... ם הראשו מי  התעופה במשך הי

פה ארבעה ימים לאחר כיבושו, בז׳ תמוז  ראש־הממשלה בן־גוריון הגיע לשדה־התעו
 (14.7). ״יצאתי ללוד, יותר נכון לשדה־התעופה״, רשם. ״עברנו עם 3 משוריינים של יצהק את
 סלמה, כפר־ענא, יהודיה, וילהלמה״. הוא מלא התלהבות: ״המעשים הכבירים שנעשו בימים
פה - מי יודע אם ב־10 שנים היתה גה כמעט לא יאומנו. שדה־התעו ם שלאחרי ההפו  המעטי
ת ישראל בונה שדה־תעופה כזה - בידינו. הוא כמעט שלם. ראיתי 2 הטנקים הכבדים - ל ש מ  מ

' 3 . פה״  ׳קרומבלים׳ - שירשנו מהאנגלים... הם כבשו שדה־התעו

 גדוד 82 יוצא לכבוש את דיר־טריף וכית־נכאלה
 בהתאם לפקודת־המבצע ההטיבתית, צריך היה הכוח שכבש את שדה־התעופה לתקוף את
וקה של הטנקים היה עלוב ביותר״, כדברי ה בית־נבאלה. ״אולם מצב התהז  דיר־טריף ואת מחנ
׳ בקיבוץ־הגלויות הגדודי״. השדה , המוסיף כי ״מלבד זאת שרר עתה ׳באלאגאן ן  קצין־המודיעי
ו לזוז ־ וגם אז לא יצא עדיין הגדוד  אמנם נכבש בשעה 09.00, אך רק שעה אחר־כך נצטו
 להתקפה - כדברי סמל־הקשר של פלוגה א/82, פלוגת המשוריינים: ״התפרשנו בשדה־
ד לעבר הכפר דיר־טריף ובית־נבאלה ולכבוש  התעופה. לפי התכנית היה עלינו להתקדם מי
 אותם יהד עם גדוד 89. בשעה 10.00 קיבלנו פקודת־תזוזה, אולם יציאתנו התעכבה בגלל
 הסתבכותו של אחד ה׳קרומבלים׳ בפקעת־תיל״. היומן הקרבי מספר בצורה לקונית: ״10.10 -

 באחד ה׳קרומבלים׳ הסתבכו השרשרות״...
ד נתעכבה. גם ״הרזרבה״ לכיבוש הכפרים הללו ת - ותזוזת הגדו  התיקון נמשך שעות אחדו
טה - היתה טרודה בקולא עד לשעה 11.30. וכך הלך־  על־פי פקודת־המבצע - גדוד הפשי
ו יחידות גדוד 82 לנוע לעבר היעדים, אלא שאז נתערער  לאיבוד זמן יקר. רק ב־13.30 החל
 התאום בין היחידות. ״תחילה יצאה פלוגת חי״ר לתקוף את בית־נבאלה״, מספר הקמ״ן
ת הדרך נצטוותה הפלוגה לשנות את היעד ולתקוף את דיר־טריף״. , ״אולם במהצי  החטיבתי
ג ׳הוצ׳קיס׳ בפיקודו של מסינג - אשר רק גת הטנקים מסו ל בשל העובדה ש״פלו  עוד שיבוש ח
 ארבעה ימים לפני כן עלה ארצה - טעתה בדרכה לדיר־טריף והגיעה לווילהלמה, תקפה את

נו״.  אנשי ׳אלכסנדרוני׳ שם, ולאחר־מכן תקפה משוריין מכוהותי
, מנקה סמל־הקשר את המם־פא מסינג מאחריות לטעות־בזיהוי. ן  שלא כקצין־המודיעי
ה בן־תור: ״בטרם הספקתי לעלות לשריונית נקראתי אל קצין־הקשר: ׳נחמיה, אתה  סיפר נחמי
ד. תהיה הקשר שלו בפעולה זר. באתי אל פליקם, המג״ד, שחיכה לי  עובר אל מפקד־הגדו
דות לזוז אחרי׳, - פקד פליקס וזינק קדימה. ישבתי בג׳יפ מאחור, ליד  בג׳יפ. - ׳הודע לכל היחי
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ו  מכשיר האלהוט. פליקס ישב לפנים, ליד הנהג - מחזיק במפה על ברכיו, אקדח חגור על מתני
 ועל מצחו משקפי־טנקיסטים.

 ״דהרנו בשבילים־לא־שבילים. אחרינו הטנקים הקלים. כדי להגיע לדיר־טריף ובית־נבאלה
ת וילהלמה, ולעלות מזרחה. לאחר מחצי - עלינו לפנות צפונה, להתפרש בין המחנה־הצבאי לו
דו ודקה שלי  השעה התגלה לפנינו כפר. פליקס עיין במפה, לגם לגימה ארוכה מבקבוק הו
׳ - צעק לתוך מכשיר־הקשר, ברוסית. הטנקים פתחו בהפגזת  והודיע: - ׳זהו. לפתוה באש!
 תותחים, בעוד השריוניות ירו מכל המקלעים. מהכפר השיבו באש, אם כי לא אפקטיבית ביותר.

׳ - שאלתי את המפקד, בגרמנית. - ׳זה צריך להיות דיר־טריף׳ - כך פליקס... י ו הנ - ׳איפה אנ
ן־השלישות של  ״אך שומו־שמים. לאחר כמחצית שעה של הילופי־אש הגיע אלינו קצי
 הגדוד*, כשהוא צועק לעברנו להפסיק את האש. התברר כי עלינו על וילהלמה, בה מחזיקים
נו גם מרנתיה הה להבריח את כוחותי  כותותינו מאז הבוקר... ׳התקפתנו האמיצה׳ הצלי

עמד על טעותו, הפנה פליקס את הגדוד לעבר דיר־טריף האמיתית״.  הסמוכה... לאחר שהו
גה א׳ מותקפת ד 33: ״14.40 - פלו ו ד  עלילות אלו נרשמו ביומני הקרב, ג׳ תמוז(10.7). ג
גה ב׳ שואלת: מי ילהלמה באש חזקה מתותחים ומכונות־יריה. 14.45 - פלו ו  מצפון־מזרח לו
 המשוריינים המתקדמים מעבר לרנתיה? 15.10 - פלוגה א׳ מודיעה שהטנקים והמשוריינים הם
בה 8: ״14.45 - הטנקים הקלים מתקדמים לכיוון לא נכון, צפונית־מזרתית ה חטי ט  שלנו״. מ
 לווילהלמה. טנק אחד התקלקל. שליש גדוד 82 יוצא לכוון אותם לדרך הנכונה, לאחר אינצידנט
״ד 82 והשליש נמצאים עם הכוחות בדרך לדיר־טריף״.  ביניהם ובין אנשי וילהלמה. 15.30- מג

ילהלמה וברנתיה נמשכו ו יות של גדוד הטנקים, אך בו  רק בשעה 15.30 תוקנו הטעו
הה - אבל יחידת החי״ם, שנבהלה וילהלמה פתו  השיבושים. בשעה 15.40 נמסר שהדרך לו
ד 82 כי דו  מהתקפת גדוד 82 על וילהלמה, עזבה בעתים את רנתיה... רק ב־16.22 הובהר מג
״ם הוחזרה לרנתיה... כך ארך מסע הטנקים והשריון  טור הטנקים שייך לנו - ויחידת החי

פה לדיר־טריף ־ מרהק שלושה קילומטרים - יותר משלוש שעות...  משדה־התעו
 השריון הגיע לדיר־טריף ב־4.30 אחר־הצהרים. נראה היה שהכפר נעזב. ״להיכנס לכפר!״
- נשמעה פקודתו של המג״ד. ״אנו, בג׳יפ, הובלנו את הטנקים הקלים לתוך הרחוב הראשי,
 שהלך וצר. אחרינו - פלוגה ג׳, החי״ר המוסע״, מספר סמל־הקשר. ״שני ה׳קרומבלים׳ ופלוגת

 הי״ר מגדוד 44 נכנסו לכפר מדרום־מערב. לא היתה התנגדות״.

י גדוד שריון של יפטליק, האיצו מפקד  בדרכים המתפתלות העולות מגאון־הירדן, מן הג׳
ד זמן לנקודת־  ״הלגיון הערבי״ באנשיהם - והעלו אותם אל המעברים ההרריים כדי להגיע בעו
יפטליק לבית־נבאלה הוא יותר מ־120 ׳  התורפה שנוצרה בבוקר 10.7 בבקעת־אונו. המרחק מהג
ן ישראל - ן עבר־הירדן - היא 17.00 לשעו  קילומטרים, בכבישים צרים. בשעה 15.00 לפי שעו
ת גדוד הו ת השעה לאחר שכו ון״ לאזור בית־נבאלה, מחצי  הגיעו ראשוני שריוניות ה״לגי

 השריון 82 הישראלי הגיעו לדיר־טריף.

* 

ך סמל־הקשר - לאחר שנשמעה ד 82 בדיר־טדיף. ״הטור נעצר ברחוב הצר״, ממשי דו  ג
ש את פ ח יפ, ל ׳ ״ בשפות־הדיבור השונות של הגדוד. ״פליקס ירד מהג ! ן  הפקודה: ״להמתי
 הטור השני. לפתע נפתתה עלינו אש תותחים. פגזים התפוצצו בקולות־נפץ. פליקס ניסה, ללא

 * אריק נהמקין מספר שהיה זה אברהם סיגלר, מ״פ הסדנא של גדוד 81 שעצר את הטור.
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 הצלחה, להזיז את טור השריון מן המקום. אך היו כמה טנקים שלא פעלו, והפריעו לטור
ו  להתקדם. עד מהרה התברר כי האש באה מבית־נבאלה. הטנקים השיבו אש לכיוון ממנ
 מפגיזים אותנו. היה שם כוה שריון של ׳הלגיון הערבי׳. התחמושת שלנו הלכה ואזלה. בשעה

 18.00, לערך, נראה טור ׳שרמנים׳ מתקדמים לעברנו״...
 חיילי 82 ראו צל שריוניות־עם־תותחים כטנקי ״שרמן״. היומן הקרבי של חטיבה 8 מגלה כי
 בשעה ״16.15 - טור הרגלים נכנס לדיר־טריף: הטור הצפוני, בכיוון לבית־נבאלה, נתקל באש
ת ותותחים״. תגבורת של משוריינים וזחלמים לא הצליהה  חזקה של רובים, מקלעים, מרגמו
. היומן הקרבי אינו מגלה מה קרה בדיר־טריף מ־16.20 ועד ה החזקה״ ז  להגיע ״בגלל ההפג
ן אינו תואם את היומן הקרבי. לדבריו, עם הגעתם של  19.50. תאורו של קצין־המודיעי
ים ז  ה׳קרומבלים׳ לדיר־טריף, ״כאשר ביקשו לפתוה באש - נתברר כי אבק־השרפה רטוב(הפג
 נמשו מהים, לשם השליכום הבריטים לפני שפינו את מובלעת היפה). ה׳קרומבלים׳ נאלצו
ד בתחמושת תקינה. בינתיים הצליחה פלוגת ההי״ר, י  לחזור לנמל־התעופה כדי להצטי
ם מדרום וממזרח לכפר. בשעה 16.30 הגיעה פלוגת הטנקים  שהוסעה בזחלמים, לתפוס משלטי
 הקלים בפיקודו של יוליוס מסינג אל הכפר דיר־טריף, תקפה אותו ונכנסה לתוכו. אולם רק
יב בהפגזה כבדה על טור הטנקים ברחוב הראשי. ובמהלכה נהרג  בשעח 18.30 פתח האו

עה ישירה של פגז, שעה שהגיש עזרה לפצוע״. י ה - כתוצאה מפג ג  מפקד־הפלו

שת והפגזים אזלו. שרמנים מתקדמים  היומן הקרבי, שעה 19.50 : ״לחץ האויב חזק. התחמו
 מצד בית־נבאלה״. 19.55 : ״מפקד פלוגת הטנקים הקלים נפצע ונלקה על־ידי אהד הטנקיסטים

ו נסוגים כל כלי־הרכב״.  על גבי הטנק ונסוג מערבה. בעקבותי

 המבצע, פגע פגז אויב בזחל״ם, שכמעט כל אנשיו
 נפגעו: דוד ובת־שבע נהרגו. הובא למנוחת־עולם
 בחלקה הצבאית בבית־העלמין נחלת־יצחק בתל־

 אביב.

 ישראל סנדדוביץ
 בין העולים האחרונים לארץ־ישראל בטרם פרצה
 מלחמת־העולם השניה היה גם ישראל בן משה
 וצפורה סנדרוביץ, שנולד בצ׳כוסלובקיה שבע־עשרה
 שנה לפני־כן, בשנת תרפ״ב (1922). קשים היו חבלי
 התערותו של ישראל בתשע שנותיו בארץ־ישראל,
ס היהודים. לא  בטרם נפלו במלחמה למען היותה א
 נוצצים היו חייו ברמת־טיומקין שבקרבת עיר־
 היהלומים נתניה: בקושי הוציא לחמו כדי לפרנס
 אשה ושני ילדים פעוטים, שכן מעייניו היו נתונים
 למצוקת בני־עמו שמיליונים ממנו הושמדו בתקופה
 זו, ביניהם הקרובים לו ביותר. תחושת־מצוקות זו
 הוליכה אותו לשורות לוחמי תרות ישראל, כדי לקרב
 את הגאולה. עם מאות חבריו, שאת רובם לא הכיר,
 הצטרף לצה״ל בכ׳ אייר תש״ח (29.5.48): הוצב
 לגדוד 82 שבחטיבת השריון והפשיטה, ובמסגרת וו
 נפל בראשית ״מבצע דני״, בג׳ תמוז תש״ח (10.7),
 בהתקפה על שדה־התעופה לוד. הובא למנוחת־עולם
 בחלקה הצבאית בבית־העלמין נחלת־יצהק בתל־

 אביב.

 דוד מנחם (גדעון)
 בעצם ימי העליה הגדולה לאק־ישראל לאחר
 עליית הנאצים לשלטון בגרמניה, בי״ד טבת תרצ״ה
 (20.12.34), העפילו ארצה יוסף וברכה מנחם עם
 בני משפחתם מפורט־סעיד שבמצרים. עד־מהרה
 התערו בני המשפחה באווירה חישובית. אחד הבנים
 נודע כקוסם ״יוקי״, שהופעותיו המפליאות היוו
 חידוש מרענן בקיבח־הגלויות הגדל במהירות. כן
 אחר, דוד, שהיה בן ארבע־עשרה בעלותו ממצרים,
 השלים את לימודיו בבית־הםפר התיכון נורדיה
 ובבית־הספר הגבוה למשפט ולכלכלה בתל־אביב.
 בתוקף השכלתו המשפטית וידיעתו המושלמת
 בשלוש השפות הרשמיות נתקבל למנגנון
 האדמיניסטרטיבי של ממשלת המנדט, למחלקה
 המשפטית של הפיקוח על המזונות בתקופת־הצנע
 של ימי מלחמת־העולם השניה: אך בד־בבד דאג
 לפיתוה הגוף באגודת הספורט ״מכבי״. ביטויי
 הדיכוי הבריטי וחיסול התקוות הציוניות הביאו את
 דוד לשורח הלוחמים בשלטון הזר, ללה״י, שם
 נודע בכינוי גדעון. למסגרת הצבאית של צה״ל נכנס
 בהצטרפות המאורגנת בכ׳ אייר תש״ח (29.5): היה
 בין ראשוני גדוד השריון בחטיבה 8, ולאחר חמישה
 ימי השתלמות בתורת האלחוט היה לקשר בפלוגה
 ג/82, עמה יצא ל״מבצע דני״. ביום בו נכבש שדה־
 התעופה לוד, ג׳ תמוז תש״ח (10.7.48), בהמשך
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זה הודיעו לנו כי מפקד פלוגת הטנקים הקלים נפצע, ויש לפנותו.  בן־תור: ״תוך כדי ההפג
ן נאלץ י וע של הטנק והוציאו מתוך הכפר... כל הטור המשורי  אחד ההיילים השכיבו על המנ
 לקפל את זנבו ולסגת מן הכפר - ללא בהלה, אך ללא גאווה יתרה, לעבר הבסיס הקדמי

ן - לא הושג״. טל על הגדוד ביום הראשו  בשדה־התעופה. היעד שהו
״ר קיבלה  קצין־המודיעין: ״פלוגת הטנקים פתחה בנסיגה לשדה־התעופה. פלוגת החי
 הוראה להחזיק מעמד עד למחרת״. היומן הקרבי: ״20.00 - כלי־הרכב מגיעים לקצה הכפר

 ומתארגנים. פקודה כללית לנסיגה. חיל־הרגלים נשארים במקום. נשלחה תגבורת״.
ילי פלוגה ג/82. אחד הנפגעים, חיים מינץ, מתאר את  בהפגזה נפגעו אחדים מחי
ח ו ו מפגיזים אותנו מטו ז אותנו בדייקנות. הזחלמים נתקעו. עכשי  ההתרחשות: ״הלגיון מפגי
 קצר. פגז פוגע בזתלם שלנו, מעיף את הדופן האהורית. התוצאות מרות: דניאל מסרי נפגע
ד השדרה. ם: אני נפגעתי בעמו  בזרועו שהתרסקה: בת־שבע אלטשולר (דינה) נהרגה במקו
: ף ח חשו ט ש ו איננו הנפגעים היחידים. היינו ב  בזחלם יש עוד שני פצועים. מתברר שאנחנ
ו לזחול  זהלנו לעבר גדרות הצבר, אלא שקוצים הדרו לגוף. כדי להיפטר מן הקוצים המשכנ
ל לכרסם בנו, הגיע טנדר אוש התחי . רק כשהי ט מן האזור המופגז ע  ולהתגלגל, וכך התרתקנו מ

 של הגדוד ואסף אותנו לבית־החולים בתל־ליטבינסקי״.

 סיכום יום־הקרב הראשון של גדוד 82, על־פי סמל־הקשר: ״סבלנו אבדות. מפקד פלוגת
ו. ארבעה חיילים נהרגו, וכעשרה נפצעו. בין ההרוגים היתה גם  הטנקים הקלים מת מפצעי
 דינה, בת־שבע אלטשולר, חברת לח״י, אשר הפעילה לחצים בבוקר־היציאה כדי שיצרפו
, וישבה בזהלם של ישעיהו  אותה לפעולה. היא סופהה לפלוגה ג/82, פלוגה של אנשי לח״י
ש לה מזכרת. פ ה  דרורי. כאשר נתקע הטור בכפר דיר־טריף, ביקשה דינה את אחד מחבריה ל
ה מזעזע: שלושת התיילים, ובתוכם בת־שבע, היו  כאשר חזר אל הזהלם נתגלה לעיניו מהז

1 4 .  הרוגים, מרוסקים ללא הכר מפגיעת־פגז ישירה״

( ה נ י ד ) ד ל ו  ו

 הקטנה מכולם שאמיתה אינה מסוייגת ולא
 מטושטשת. לא הרבה הספיקה דינה - זה כינויה
 של בת־שבע במחתרת - במלחמה נגד הבריטים,
 שכן ניכרו כבר סימני ההתפוררות של השלטון הזר
 וחוד־החרב של מלחמת המחתרת החל לשנות
 כיוון לעבר האויב הערבי שנסתייע באימפריאליזם
 הבריטי. עם חבריה לוחמי חרות ישראל נכנסה
 לשורות צה״ל בשלהי אייר תש״ח (1.6), סיימה
 השתלמות כתובשת קרבית ויצאה עם פלוגה ג/82
 ל״מבצע דני״. בג׳ תמוז תש״ה (10.7.48), לאחר
 כיבוש שדה־התעופה, הסתערה עם הלוחמים על
 דיר־טריף; ושם, בין בתי הכפר, פגע פגז בזחלם
 בו נמצאה כדי להבוש נפגעים. שני רסיסים פגעו
 בקדקודה וגרמו למותה. הובאה למנוחת־עולמים
 בתלקת המגינים כבית־העלמין של כפר־סבא,
 מושבת מגוריה. על מצבח־קברה נחרתו ארבע
 שורות משיר שכתבה: ״אמונה על כל ניתזת, /
 ומתנגנת כסימפונית־אדירים! / היא תנוגן עד

 תושב המולדת, / היא תנוגן ותתי למאזינים״.

 בת־שבע א׳
 בעצם ימי חג־הסוכות, בי״ח תשרי תרפ״ט
 (2.10.28), נולדה בתל־אביב הקטנה בת למוסיה
 ויהודה אלטשולר, שרבנים ידועים מהווים חוליות
 חיבור בשושלת־היוחסין של המשפחה בגלות
 ליטא הלמדנית. עתיד רב נשקף לנערה רבת־
 הכשרונות, שהחלה ללמוד את תורת־המשפט
 לאהד סיימה את לימודיה התיכוניים בגימנסיה
 ״השכלה״ בעיר הולדתה, אך לבה ונטיותיה היו
 ספרותיים יותר מיורידיים. בלטה בנתיב הלירי
 הצמוד למראה העינים וחודר למעמקי הנפש.
 שירים מפרי עטה נתפרסמו במדורים הספרותיים
 של הגדולים ביומוני התקופה - ״דבר״ ו״הארץ״.
 שירים אלה עדיין לא ביטאו את המתרהש בנפש
 הרגישה של הנערה, שמתשבותיה על המציאות
 סביבה היו ריאליות בתכלית, מתשבות שהביאוה
 לקחת חלק במלחמת החרות של עמה ולסילוק
 השלטון הזר מן הארץ. יתכן כי מעבר המשפחה
 לכפר־םבא, ערש הנהרצים שבין לוהמי תרות
 ישראל, סייע להחלטתה להצטרף לחנועה־הלוחמת
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 גדוד הפשיטה בדיר־טריןז
טה להתפרש בדרך אל דיר־  לאחר כיבושם של הכפרים טירה וקולא החלו כוחות גדוד הפשי
ו בדהירה על הכביש המוליך לדיר־טריף ובית־  טריף ובית־נבאלה. מספר היים רבינא: ״המשכנ
ה ניתן לראות גם את הכביש וגם את אזור שדה־התעופה, ו לנקודה שלטת, ממנ  נבאלה. כשהגענ
ו מחכים להוראות על המשך הלהימה. ההמתנה ארכה זמן ו הסימה, תוך שאנחנ  עצרנו והקמנ
ו ת - כאשר קיבלנו פקודה לנוע לכיוון דיר־טריף. המשכנ ת אחר־הצהרים המאוהרו  רב, עד שעו
ו בתוכה״. השעה היתה כבר 18.00 אחר־  עד לחורשת זיתים גדולה לפני דיר־טריף והתמקמנ

ו.  הצהרים, כאשר חיילי פלוגה א/33 באו לקבל לידיהם את ההגנה על הכפר טירה ומשלטי
 משה דיין עזב את שדה־הקרב בדרכו אל בן־גוריון בטרם הושלם כיבוש קולא. הפיקוד על
 הגדוד חזר לידיו של יוחנן פלץ - בלי שקיבל הוראות להמשך הפעולה. לאהר זלזולו של דיין
ל יזמה אישית. המשך הפעילות הגדודית היה מותנה ת לא נטה פלץ להפעי קדמו  להכנותיו המו
בה - אך זו נסתבכה בבעיות שליטה וקשר. כך נמצאו יחידות  בהוראות שיקבל ממפקדת התטי
טה פזורות בין טירה - שרק בשעה 18.00, כאמור, הגיעה לשם יהידת ״אלכסנדרוני״  גדוד הפשי

 כדי לקבל את הכפר לידיה - לדיר־טריף, כשהן מצפות להוראות על המשך הפעולה.
בה לא הגיעו אל הסמג״ד יוחנן פלץ - לא בצהרים ולא אחר־ ה ההטי ט מ  אך הוראות מ
 הצהרים. על־פי ״דו״ח מבצעים מס׳ 1״ של גדוד 81, הרי רק בשעה 18.00 ״באה קריאה לעזרה
 מגדוד 82, אשר כבש את דיר־טריף״. שבתאי טבת מספר (על־פי פלץ, כנראה) כי ״ב־4 אהר־
״ד 82 והודיע לפלץ כי תוך חצי שעה מפנים כוחותיו את דיר־טריף  הצהרים הופיע בטירה מג
 והתרים לנמל־התעופה בלוד. נימוקיו: מחסור בתחמושת, יחידת חי״ר לא באה לאבטה את
 הטנקים״. לדברי טבת, ״העריך פלץ כי אם ה׳לגיון׳ יתזור לדיר־טריף, ינותק הגדוד. הוא מיהר

 לשגר את פלוגת הג׳יפים של בר־און כדי שתתפוס את דיר־טריף בטרם יפנוהו הטנקים של 82״.
פ אורי בר־און יפים: ״קיבלתי הוראה מהמ״ ן, מפקד־מחלקה בפלוגת הג׳  מספר אריק נחמקי
 שגדוד 82 בצרות, ואצא לסייע לו, והוא יבוא בעקבותי עם שאר הפלוגה... מפקדי גדוד 82
מה לכוח זה, ולכן ן״ עם טנקים, ולהם אין תשובה מתאי ו ע כוח של ה״לגי י  הסבירו לי שהג
ט להניע את הכוה שלו עד לנקודת פ הג׳יפים, שהגיע בעתים גם הוא, החלי טו לסגת. מ״  החלי
ה ראינו את כוח הלגיון, במרחק 300 מטר  תצפית מתאימה. עברנו את הכפר והגענו לגבעה ממנ
ו עליהם באש. ו את המקלעים שלנו על הגבעה ופתהנ  משם - מספר שריוניות עם תותח... הצבנ
ח הירי שלו אינו עולה על 80 ו ל פיא״ט, שטו  הנשק האנטי טנקי היחיד שברשותנו היה מטו
ת לנסות ולפגוע בשריונית הראשונה, החלטתי ט לא גילה התלהבו א״ ק הפי י  מטר. כיוון שמחז
ז פגע בגלגל והשריונית ד לעצי הזית ויריתי. הפג . התקרבתי אליו מבע ת זאת בעצמי  לעשו
ט. קיבלנו אש־תופת משאר השריוניות, כדי לאפשר את לו  נעצרה. אנשיה נטשוה דרך פתח־המי
י חברי התקדמתי שוב בזהילה  חילוץ חבריהם. חזרתי אל העמדה, טענתי פגז נוסף, ובחיפו
ז פגע בעץ הזית והתפוצץ. איבדתי את הכרתי לזמן־מה.  לעבר השריוניות ויריתי - אך הפג
.. אני נפגעתי , מיחרתי לזחול בהזרה, כשאני גורר עמי את הפיא״ט.  משהתעוררתי מעלפוני
פ אורי בר־און נפגע בידו. אך השריוניות נטשו את  בראשי ואיבדתי אחת מעיני. גם המ״
המי פלוגה א׳, שנאלצו לנהל בהמשך פו לו גה שלנו החלי ע ונסוגו. את הפלו ו ין הפג  המשורי

 אותו יום קרב קשה מאד נגד שריוניות הלגיון״.
גה ג׳ יצאו למקום והספיקו לראות את נסיגת 82 מדיר־ ת מפלו : ״שתי מחלקו די ״ה הגדו ו  הד
ט 14521559, התבססו ועמדו נגד התקפה של 4 משורייני ל ש ת עלו על מ  טריף. המחלקו
׳ והוציאו משוריין אחד מכלל פעולה. שני הצדדים נסוגו״. טבת: ״פלוגתו של בר־און ן ו  ה׳לגי
ה במשוריינים ככל שיכלה, אבל עדיפות השריון והתותחים על הג׳יפים הפתוחים החלה מ ח  ל
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 לתת אותותיה. פיא״ט אחד היה לה. כאשר ניסו אותו פגע שביב וניקר את עינו של אחד
״ח הגדודי היה זה בשעה 20.30, כאשר ״יצאה  המ״מים. בר־און עצמו נפצע״. על־פי הדו

ט 14521559, והחזיקה בו״. ל ש מ ש את ה ד ח  פלוגה ב׳ ותפסה מ
ן: ״רק לפנות ערב, לאחר נסיגת הטנקים מדיר־טריף, בעקבות התקפת  קצין־המודיעי

ן־מזרח לכפר בית־נבאלה״. ם מצפו טה ותפסה משלטי ד הפשי  ה׳לגיוך, הגיעה פלוגה מגדו
: ד ״ גה אל הסמג  סיפר עקיבא סדובסקי־סער, מפקד פלוגה ב׳: ״ב־18.00 נקרא מפקד הפלו
. בדרך פגשנו בפלוגת הג׳יפים שחזרה מובסת... לפתע ראינו כ־8 ׳  ׳צריך להציל את המצב!
מו ו ואלפי כדורים זמז  משוריינים נושאי תותהים מסוג ׳מרמון הרינגטון׳. קולות נפץ הדהד
ת מלאה. אש במלוא  מעלינו והתרפקו על דפנות הזחלים. הפתעה רגעית ולאחריה התאוששו
ו מלכת. אי־ דה: זחלים אחורה, חיילים קדימה. 5 זחלים עמד  העוצמה. פיאטים פצפצו. הפקו
־  פה אי־שם שמעת אנחה שקטה של פצועים ובקשת ישע, או גניהה נהנקת ממולך. עם דמדומי
 ערב אתה רואה משוריין של הלגיון מהופך על צידו בתעלה, שני משוריינים בוערים נמשכו
״ד עם מספר ..בחצות הופיע הסמג .  אחורה במהירות, והשאר נסו בעקבותיהם לבית־נבאלה.

 ג׳יפים כדי לפנות את הפצועים קשה, כ־15 במספר״.
: בה ה החטי ט מ  רק בלילה, לאחר שהאש במרחב דיר־טריף שככה, הגיעה ההוראה מ
ט בעוד  ״תכבוש את בית־נבאלה הכפר הלילה. תפוצץ ותמוקש את הכבישים בסביבה. תפשו
 חושך על ריכוזי האויב בסביבה. התבסס לפני שתר״. ההוראה לא היתה ריאלית, שכן יחידות
ד יוחנן פלץ, שלא ידע מתי אמור משה דיין ״  הגדוד היו פרושות מדיר־טריף ועד לטירה. הסמג
ש למארב ומיקוש נמנע פלץ - ש ח ט להפעיל את יחידותיו בבוקר המחרת. מ  להזור, החלי
 שמפקדתו היתה בטירה - מלגשת אל יחידותיו ברכב ונאלץ לעבור ברגל ואף בריצה עד לדיר־
 טריף, מקומה של פלוגה ב׳, דרך הכביש. הוא הורה לעקיבא, המ״פ, שיקדם את אנשיו עד

 לקו־הרכם כבר עם אור ראשון. שאר יחידות הגדוד אמורים היו להגיע למקום עם שחר.

ד נמצא ליד דיר־טריף. דו  משה דיין חזר במוצאי־שבת ג׳ תמוז(10.7). בהגיעו נאמר לו שהג
מחשש להיתקע בשדה־מוקשים, נשאר בשטח - ולקראת שחר יצא בעקבי  כיוון שהחשיך, ו
ן  הזחלמים. ב־3.30 לפנות בוקר הגיע אל הגדוד, ומצא את סגנו העייף. מדבריו של פלץ הבי
״: הוא ן ו י ד מפוזר מטירה ועד דיר־טריף, שם היה קרב בין אנשיו לשריוני ה״לג  דיין שהגדו
י פלוגת הג׳יפים נפצעו והוצאו מן המקום. סופר לו כי יחידת הג׳יפים  שמע כי שנים ממפקד
ט אתמול אחרי־הצהרים להיסוג מו של גדוד הטנקים 82, שהחלי  הגיעה לכפר דיר־טריף ״במקו
ד  משם״. ״רתחתי מכעס״ כתב דיין. ״איחלתי לפלץ שינה נעימה והודעתי לכל היחידות לנוע מי
ע נסוג גדוד 82, ואיך ג׳יפים יכולים ללחום נגד שריון. חרה לי  אהרי לדיר־טריף. לא הבנתי מדו

מות של ׳גפירים׳ השומרים על כפרים שכבר נכבשו״.  שהגדוד מפוזר ומפוצל למשי
ד כי הוזעק אמש לעזרת אורי בר־און. חלק ״  בדיר־טריף מצא את עקיבא סער. זה סיפר למג
לט על המדרון המזרחי. הוא ן״ שו ו  מפלוגתו השתלט על המדרון המערבי והצפוני, ואילו ה״לגי
הות הלא־שווים וסיפר כי במורד הגבעה נשארו כלי־רכב  דיווה על הקרב הקדם־לילי בין הכו
 שנפגעו במהלך הקרב. משה דיין ביקש לראות את שדה־הקרב. וזה מה שראה: ״בצלע הגבעה
ים  נתקעו כלי־רכב פגועים שלנו, וכן משוריין של ה׳לגיון׳ ששכב על צידו, גלגליו השמאלי
 שקועים בתעלה. לא האמנתי למראה עיני: מכונית משוריינת כשרה לפעולה עם תותח 2
: ״התחלתי ד ״ !״. המסקנה של המג ו  פאונדר! כל מה שצריך היה - לחלצה ולהעבירה לרשותנ
: ״משלט דיר־טריף יהיה ט י ע איננו פועלים ?״ - והוא מהל  להרגיש אי־נוהות. למה מהכים ? מדו

 בתוך זמן קצר בידנו״.״ אבל, קודם־כל צריך להשתלט על דיר־טריף ובית־נבאלה.
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 ״עם שחר יום המחרת 11.7, לאחר הפגזה בלתי־מדוייקת, פתחו כוחותינו, ובראשם
טה, בהתקפה על דיר־טריף וכבשוהו״, כותב קצין־המודיעין. ״לאחר ד הפשי דו  היחידה מג
ון׳ התקפת־נגד. ההתקפה נהדפה. אחר־הצהרים השתלטו אנשינו גם על  שעה קלה ערך ה׳לגי
״ח מבצעים מס׳ 1 של גדוד 81 מספר כי ב־ ה הצבאי הסמוך לו״. דו  בית־נבאלה ועל המחנ
 110700 [שעה 07.00, יום 11.7] יצאו פלוגה א׳, פלוגה ג׳ ופלוגת הסיוע לדיר־טריף ופתחו
ם: 14591559 ו־  בהרעשה כבדה (בלתי־מדוייקת, ללא מכשירי־כיוון) וכבשו משלטי
ו הורעשו על־ידי נ ׳ נסוג מבית־נבאלה לבודרוס. משלטי ״ח מוסיף כי ״ה׳לגיון  14641558״. הדו

ת פלוגת הסיוע״.  האויב. נאלצנו להחליף את עמדו
 פלוגה א/81 נשלחה לתפוס את הגבעה השלטת על דיר־טריף, ממזרה לכפר. מספר יהודה
ו לדיר־טריף הגיע אלינו רעש הקרב - צרורות מקלעים : ״כשהגענ גה א׳  גפני, מ״כ מפלו
ות פגזים. הקולות נשמעו ממזרח, במעלה הגבעה. מפקד המחלקה, ברוך [אברהם י  והתפוצצו
ו להתקדם לכיוון מזרח - כאשר אנחנו  פירט], פקד לרדת מעל הזחלמים, עם הנשק, והתחלנ
ץ לאזור הבתים. על־פי פקודתו של ברוך התקדמנו בשרשרת, עד ן לכפר, מחו  נמצאים מצפו
ה נמוכה ועצי־זית . שם, באזור של צמחי ן  למרחק של 50 מטר מכביש בית־נבאלה-ראש־העי

 פזורים בדלילות, עצרנו ונשכבנו, לתצפית ולהוראות.
יעת של הגדוד שלנו כשהם  ״מדרום לנו, במעלה הגבעה, ראיתי את אנשי הפלוגה־המסי
מ את העיירה בית־נבאלה. תוך כדי צפיה מזרחה הבחנתי בקצין ״  מפגיזים במרגמות 81 מ
־פעם־בפעם אל ראש־הגבעה וחוזר בריצה אל עמדת המרגמות (שכן לא ח העולה מדי ו ו  הטי

וח ופקודות האש. ו  היו להם אמצעי־קשר), כדי לתת את הוראות הטי
ו ראינו פגזים מתפוצצים במקום שם נמצאו מרגמות מנ ה ארכה ונמשכה. ממקו  ״ההמתנ
 המסייעת. תוך כדי הפגזה ראיתי ששאר אנשי הפלוגה שלנו הצו את הכביש ותפסו גבעה מעל
ה בית־נבאלה, שם נמצאו כותות ׳הלגיון הערבי׳ - ופתחו באש־ פה אל מחנ , הצו  המחצבה
ה הצבאי. משהתבםסו אנשינו על הגבעה שמעבר לכביש, פקד עלינו ברוך  מקלעים לעבר המחנ
ן למחנה - הבחנתי ת ליעד שלנו - גבעה מצפו  להתקדם אל מעבר לכביש. תוך כדי ההתקדמו

׳ נוטה על צידו בתעלה שלצידי הדרך. ן ו  במשוריין נטוש של ה׳לגי
ה בסבך השיחים, אלא שעד מהרה נחתה עלינו אש ו מוסתרים מהמחנ  ״נדמה היה שאנחנ
ה. מיהרנו לתפוש מחסה מאהורי העצים, מנסים לגלות מנין יורים. תוך זמן קצר  חזקה מן המחנ
מ ברוך [אברהם פירט], והורה לנו לחזור בש בנבנישתי, בפקודתו של המ״  הגיע אלינו ההו
 במהירות אל המחלקה - שנעצרה 100 מטר מאחורינו, אך גם לשם הגיעה האש אנשינו השיבו
 אש־מקלעים לעבר מקור־האש: גבעה במרחק 300 מטר ממזרח לנו. הערכתי שגבעה זו
טב שאנתנו נשלוט משם באש על בית־נבאלה מאשר  חיונית, וכדאי להשתלט עליה. מו

 ה׳לגיונרים׳ ישלטו משם עלינו...
ה מעטה. אנשי המהלקה תפסו עמדות  ״הגענו לראש הגבעה, שהיתה זרועה סלעים וצמחי
ה בית־נבאלה, אשר נגלתה לנו במלואה, כפרושה על כף היד. תוך כדי סיור בקרה  כלפי מחנ
ת שתפסו אנשי הכיתה, ברובם מאחורי סלעים, ניתכה אש רובים ומקלעים: ולא חלפו  בעמדו
ו להתפוצץ על הגבעה בה נמצאנו. אחד הפגזים התפוצץ לידי. ת ופגזים החל  אלא דקות מעטו
ת נהדפתי. כשהתעוררתי מן ההלם מצאתי את עצמי שוכב על גבי. וכך צמת ההתפוצצו  מעו
. היה זה קותי מבנימינה, בש המחלקתי פל על־ידי החו ע הראשון שטו  זכיתי להיות הפצו
ט לטפל בי - שכן היו לי שבע פגיעות ואיבדתי דם רב. מן המשלט, דרך השטח ע  שהתקשה מ
, שמיר. וזה היה הקרב האהרון שלי ב׳מבצע , הועברתי בזחלם שפיקד עליו צבי שצמן  המופגז

גה ולגדור״.  דני׳ - שכן רק לאחר 50 יום חזרתי לפלו
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יעת״ הידשו את הפגזתן על בית־נבאלה. פלוגה א׳ הורידה עוד אנשים אל  מרגמות ה״מסי
טל על צירו - אף לטפל במשוריין המו  מעבר לכביש... משה דיין השב שזהו הזמן לגשת ו
ן - שכן כאלה לא חסרו י ך נמשכה. נמצאו מתנדבים לחילוץ המשורי ו י ג ל ״  שההפגזה מתותחי ה
 בגדוד הפשיטה. ״בפעולה מהירה הוצאנו את המשוריין מן התעלה וגררנו אותו לתחתית
 הגבעה״, מתאר דיין את פעולת ״הרכש״. המשוריין עבר ״טיפול״ של המכונאים והאלחוטנים.
 ״ג׳יפ יצא וחזר עם קצין־תותתנים, שנתן שעור מהיר בהפעלת התותת. כעבור שעה היה

. היבנאלים קראו לו בשם: ״הנמר הנוראי״... .  התותח מוכן לפעולה״.
: ״בית־נבאלה בידי ט ״יפתה״ ״ ח מ ה ״דני״ מברק ל ט מ  ב־10.00 בבוקר עדיין נשלח מ
 האויב. אין סיכוי קרוב לכבשה. יש בה מספר משוריינים ושני טנקים של ה׳לגיון׳. הכן תכנית
 פעולה נגד לוד ורמלה. התבסס על כוחותיך בלבד״. ואילו ביומן הקרב של גדוד 33 נרשם

 בשעה 12.30 : ״מודיעים באופן לא רשמי כי כבשו את בית־נבאלה״.
 ״ממערב, מעבר לפרדסים, הציצה לוד״, כתב משה דיין, בתארו את תחושתו באותו בוקר
ד נועד להתבצע על־ידי ״יפתח״. ״צריך לגמור וללכת על  בהגיעו אל ראש הגבעה. אך כיבוש לו
ו לידו. תוך זמן קצר תהפך המי הגדוד שעמד ד אמירה שהצנית באזני לו ״ ע המג  לוד״, השמי

 כאילו־הלצה זו למציאות רבת־תהילה.

״ח המבצעים של גדוד 81: ״טירה, קולא, דיר־טריף  יממת־הקרב הראשונה סוכמה בדו
ה והכפר ריקים. אבדות בנפש:  והמשלטים 14591559 ו־14641558 בידינו. בית־נבאלה - המחנ
ם: 1 זחלם, 1 משוריין  7 פצועים: אבדות חימוש וציוד: 8 רובים, 2 תת־מקלעים, 2 מקלעי

 פתוה - הוצאו מכלל פעולה, אך נמצאים בידינו.
יים: שלל: 1 משוריין עם תותח 2־פאונדרס. הערה: יב: 50 הרוגים, 11 שבו  ״אבדות האו
גות שבאו  שלל לא נפל בידי הגדוד, הואיל והגדוד שימש בתפקיד פורץ. הכל נשאר בידי הפלו

״חות־המבצעים של גדוד הפשיטה.  להתבסס״. הערה זו תחזור בכל דו
יב ממקורות התגבורת  ״הערות: א) הסימת הדרך בין טירה לבית־נבאלה ניתקה את האו
 ונתנה את האפשרות לכבוש את טירה וקולא בכוחות קטנים, פלוגה לכל כפר. ב) ההתקפה מן
יב אפשרות להשתמש בנשק האנטי־טנקי שהיה מוצב  העורף (טירה) והאגף (קולא) מנעה מהאו
ין היא התפרצות ית והכבישים״. והמסקנה: ״ג) דרך הפעולה הנכונה ברכב המשורי ל החז  אל מו
ת האויב, ולא דו־קרב אש״. הגשמתה של מסקנה זו תביא  נמרצת עם כלי־הרכב על עמדו

1 5 ת ולנצחונות גדולים. טה להצלחו  בעתיד הקרוב את גדוד הפשי

 פלוגה א/!8 במשלטי בית־נכאלה
לו נחה בית־  ״מה הלאה?״, שאל משה דיין, כאשר השקיף על סביבותיו וראה כי בגיא ממו
ן״ על ראש ההר... מחשבה מוזרה, אולי מרושעת ו ת ה״לגי  נבאלה, ומן העבר השני נראו עמדו
א : ״לרגע נראה שהמעשה הנכון ביותר הו ד דיין, כעדותו שלו ״  במקצת, עלתה בדעתו של המג
ו כאן ולפנות ולעלות על לוד״. תוך זמן קצר יצא נ  להניח ל׳לגיון׳ להתכתש עם קצת כוחותי
דה: ״יצאתי לבקר את הכיתות שמעבר לכביש ולראות אם  לראות את במת ההתכתשות העתי

 אפשר להתקדם מזרחה, כדי לדתוק את ה׳לגיון׳ ולהרתיקו״.
ה החלה התהילה שעברה ות הגדולה של הייו - ממנ  וכאן התגלגלה לידיו, באקראי, ההזדמנ
ת ומורדות. מפקד ״יפתח״ ביקש לדבר עם מפקד גדוד הטנקים וקיבל את  במרוצת השנים מעלו
טה על לוד קיבלה את אישורו של  מג״ד הפשיטה. דיין נענה לבקשה. הסתערות גדוד הפשי

בה 8 - יצחק שדה.  מפקד ״דני״, יגאל אלון, אך בלי ידיעתו של מפקד חטי
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״ד משה דיין נמנע מלפנות ש בדיר־טריף ובית־נבאלה? המג בו מה על החזקת שטח־הכי  ו
בה, שמא יתערב זה וימנע את המסע ללוד... לדיין לא היו חיבוטי היסוס. ה החטי ט  בעניין אל מ
גות להחזקת המשלטים. דיין רצה להשאיר את פלוגה ב׳, ט להשאיר את אתת הפלו  הוא ההלי
, ׳ ן ו הולכים אתך׳. - ׳לא בא בחשבו : ׳זה ברור לך שאנחנ ד ואומר לו ״  אך עקיבא ״ניגש למג
. ׳אתם עשיתם מספיק, תנו גם לאחרים לעבוד קצת. חוץ מזה, כמעט ואין לך  היתה תשובתו
ד את דעתו, בתנאי שהפלוגה ״ ף: ״לפתע שינה המג  רכב׳.״ - אלה דברי עקיבא סער, המוסי
גה ב׳ להישאר ולהחזיק כדיר־ ה על פלו ש לה פקד מ  תהיה מוכנה לתזוזה ב־13.00״. ״מלכתחי
 טריף״, מספר הביוגרף של דיין. ״עקיבא סער טען כי ׳זה לא יפה לדפוק את הפלוגה ולמנוע
/ של דוב ח: פלוגה א ד להיכנס ללוד׳... משה התרצה לו ושינה את הרכב הכו ה את הכבו  ממנ

 הבלונדי, תישאר בדיר־טריף, ואילו פלוגה ב׳ תסתער על לוד״.
 שלא כעקיבא סער - לא ערער יעקב גרנק על החלטת המג״ד. אף שבמעשהו של דיין היה
גה לא חזקה. כמעט וחשף בכך את כל  יותר משמץ של חוסר־אחריות, שכן ״השאיר במקום פלו
ון־הערבי״ - כדברי שבתאי טבת, המוסיף כי ״התנהגות זו הסבה  האגף להתקפת־נגד של הלגי
: ״דיין המי פלוגה א׳ , איש בנימינה, מלו ר) (שמי  עגמת־נפש ליצחק שדה״. אומר צבי שצמן
י בדיר־טריף - רק את הפלוגה שלנו - בלי כוח סיוע״ - שכן את כל  השאיר את אנשי לח״

טה על לוד - רק זחלם אחד הושאר לפלוגה. גה, לצורך הפשי  הזחלמים לקחו מהפלו
״ד את מפקדת דה כי באי־המידוע של המג טה מו ״ח מבצעים מס׳ 3״ של גדוד הפשי  ״דו
ט דיר־טריף, ללא סיוע, היה יותר משמץ חוסר־אחריות: ל ש מ בה על השארת פלוגה ב  החטי
 ״מפקד סוללת התותחים נתבקש לעזור להדיפת ההתקפה, אך סרב והסתלק״, נאמר בדו״ח.
ד 44, שהיה צריך לעזור בהגנת המקום״. אלחנן אורן דו  ״כמו־כן לא נמצא מפקד הפלוגה מג
ה בית־נבאלה לא היו חות הערוכים בדיר־טריף ובמשלטים החולשים על מחנ יש כי ״הכו  מדג
 מתואמים כראוי, ובשעת ההתקפה של ה׳לגיון׳ בשריוניות ובחי״ר לא הסתייעה הפלוגה
 המותקפת לא באש ארטילרית תכליתית ואף לא באש־סיוע אגפית של ׳קריתי׳ נגד ההי״ר.

ת ׳קריתי׳ נסוגה ללא פקודה, ומבלי שבאה תחת אש אויב״. ו ג ת אחת מפלו  לפחו
טה מובא על־ידי קמ״ן  פן אחר של נטישת דיר־טריף על־ידי מרבית כותות גדוד הפשי
ו את כוחותינו נוטשים את דיר־טריף ובית־ : ״הלגיון, שראה ממשלטי בה, ירוחם כהן  החטי
טה בנסיגת כוחותינו״. הקמ״ן תולה בנטישה זו  נבאלה, פרש את ניתוק־המגע של גדוד הפשי
״: ״הוא התעודד ופתח בהתקפת־נגד על בית־נבאלה ודיר־טריף. ן ו י  את ההתקפה של ה״לג
ת עודדה את המפקדה העבר־ירדנית לפתוח בהתקפת־נגד לאורך כל החזית״. מי  ההצלחה המקו
 דיין עצמו מסתפק בציון העובדה: ״דב הבלונדי ופלוגתו נשארו להחזיק בדיר־טריף. השאר
 נערכו ליציאה ללוד. בשעה 2.00 אהר־הצהרים זזנו״. על־פי דו״ח המבצעים היתה העזיבה
 ״ב־111600 [קרי: שעה 16.00 של יום 11.7] עזב הגדוד בדרכו לבן־שמן ופלוגה א׳ נשארה
טה לבן־שמן התרהשה י בית־נבאלה״. ד״ר אורן סבור שהיציאה של גדוד הפשי  במשלט
ו בדיר־טריף רק את פלוגה א׳, ואתה מהלקה מגדוד 44.  ״בשעה 15.50 בערך. השאיר במשלטי

 כל הרכב הקרבי, פרט לזחלם אחד, יצא דרומה״.
טה על ״ה המבצעים מם׳ 3 של גדוד הפשי חר ל״דו קת בין משה דיין המאו  מעבר למחלו
לל בערבו של יום ד׳ ״ח תולה את הקרב שהתחו  כיבוש משלטי בית־נבאלה ואיבודם״, הרי הדו

 תמוז(11.7) ב״פקודת־המבצע החטיבתית שלפיה יש להחזיק במשלטי בית־נבאלה״.
 מה היה גדלו של הכוח שנשאר לההזיק במשלטי בית־נבאלה? על־פי דו״ת־מבצעים מס׳ 2
טה ניתן לקבוע כאילו היו שם יותר מ־120 איש: ״פלוגה א׳, הכוללת 96 איש +  של גדוד הפשי
ם 14591559 ו־14641558״. אבל בדו״ח מס׳ 3 ד 44, נשארה לשמור על המשלטי דו  מחלקה מג
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וה את מצבת הפלוגה ליום 11.7.48 (4 קצינים, 4 סמלים, 6 מ״כים, 82  נאמר כי מספר זה מהו
יק למעשה במשלטים.  טוראים): מספר זה כולל גם את אנשי הפלוגה שלא נמנו על הכוח שהחז
גה מגדוד 44 שהיה  גם המחלקה מגדוד 44 לא לקחה חלק בהגנה, שכן ״לא נמצא מפקד הפלו
יקו במשלטים, בלא גה א׳ שהחז ד את אנשי פלו  צריך לעזור בהגנת המקום״. וכך ניתן לאמו
ת ציוד רגיל, וחוליית־מכונה מ״ג־37: זחל־ ״ח: 2 מחלקו ו  יותר מששים איש. ציודם, על־פי הד

 משוריין אהד.

ט שמעל ל ש מ  היים רבינא, מפקד־כיתה בפלוגה א׳, מספר כי כאשר יצאה מחלקתו אל ה
 בית־נבאלה, מעבר לכביש, עדיין לא נלקה מהם הרכב. ״בשלושת חזחלמים שלנו הגענו
 למרגלות הגבעה (היורדת משיך־עלי לכפר בית־נבאלה) ללא שום תקלות. היתה זו גבעה
ת היתה צריכה לתפוס יחידה אחרת. עלינו  שאוכף מהלק אותה לשנים. את הגבעה השמאלי
ל לירידה אל הכביש. השארנו את הזחלמים בתחתית  הוטל לתפוס את הגבעה הימנית, שממו
 הגבעה, ואנחנו עלינו על המשלט, עם הנשק ומרבית הציוד, שני מקלעים לכל כיתה: אך את
שת ד ו׳ברן׳, תחמו ל״ ו יום לפני כן. הנשק של הכיתה כלל מג ת לקחו מאתנ  המרגמה המחלקתי

 לא מעטה ורימונים אישיים. נשק אנטי־טנקי לא היה ברשותנו״.

 נבחר לפקד על מחלקה בגדוד הפשיטה שבחטיבה 8.
 ב״מבצע דני״, בקרב שניהלה פלוגת־לח״י של גדוד
 הפשיטה עם משורייני ״הלגיון הערבי״ בד׳ תמוז
 תש״ח (11.7) על משלט דיר־טריף - שעה ששאר
 יתירות הגדוד היו בעיצומה של הפשיטה הנועזת
 ללוד-רמלה - נפלו חמישה מלוחמי הפלוגה,
 וביניהם מפקד המחלקה אברהם פירט. נטמן בהלקה

 הצבאית בבית־העלמין נחלת־יצחק בתל־אביב.

 משה מזרחי(בן־דוד)
 בכ״ג תמוז תרפ״ה (15.7.25) נולד בן לאליהו
 ולאה מזרחי, תושבי כרם־התימנים בתל־אביב. לאחר
 סיימו את בית־הספר העממי עקר הבן משה עם בני
 המשפחה לרתובות. שם נאלץ לסייע בפרנסת
 המשפחה, תוך שהוא שולח ידו במלאכות שונוח -
 משמירה בכרמי השומרון, נוטרות בישובים ועד
. בתקופת זמן של כשנתיים, ק א  לנהגות ברחבי ה
 בשלהי מלחמת־העולם, לבש את מדי הצבא הבריטי,
 אך מיד עם הסירו אותם הצטרף למחתרת של לוחמי
 חרות ישראל, בה מצא בן־דוד (זה כינויו של משה
 בלח״י) כר לנסיונו הצבאי. בכ׳ אייר תש״ח(29.5.48)
 הצטרף לצה״ל בהתגייסות מקובצת של לוחמי תרות
 ישראל - לחטיבה 8, כמפקד־כיתה בפלוגת־לה״י של
 גדוד הקומנדו. ב״מבצע דני״, בד׳ תמוז תש״ה
 (11.7), לחם עם אנשיו בחרוף־נפש כנגד שריוני
 ״הלגיון הערבי״ שתקפו את משלט דיר־טריף. ללא
 סיוע ארטילרי וללא נשק נ״ט, לא היה לבן־דוד
 וחבריו סיכוי לעצור את ההתקפה. על הגבעה נפל,
 בעיצומו של הקרב. הובא למנוחת־עולם בחלקה
 הצבאית בבית־העלמין נחלת־יצחק, בעיר הולדתו

 תל־אביב.

 אברהם פירט(ברוך)
 בן שש־עשרה היה אברהם־היינץ כאשר עלה
 ארצה באוניית־המעפילים ״קטינא״ בחורף תרצ״ט
 (1939), מחצית השנה לפני פרוץ מלחמת־העולם
 השניה. בראש־השנה של שנת תדפ״ג (א׳ תשרי,
 20.12.22) נולד בן יחיד ליצחק־אוטו והנה־אלפרידה
 פירט, אזרהי העיר טפליץ־שיינאו שבצ׳כוסלובקיה,
 ושמו בישראל אברהם. בצ׳כוסלובקיה הספיק היינץ
 (זה שמו בלשון המדינה) לסיים את בית־הספר
 העממי ועוד שתי כיתות של בית־ספר למסהר.
 השנתיים הראשונות בארץ עברו עליו בתברת־נוער
 בחולדה, שם רכש הכשרה תקלאית ונסיון בהפעלת
 טרקטורים, אף לקח חלק בתפקידי נוטרות. שנתיים
 לאתר עלייתו ארצה, בפברואר 41, התגייס לצבא
 הבריטי: אך עוד לפני כן הספיק לעבוד כלולן בבאר־
 טוביה וכשכיר בבית־חרושת בת״א, תוך שהוא
 משתלם בלימודי־ערב במכון טכנולוגי. בדרכו
 לאירופה, באחד למאי 43, היה בין ניצוליה של
 אונית־מלחמה שנפגעה ליד מלטה. באיטליה התנדב
 ליחידת־קומנדו שפעלה ביוגוסלביה שתתת הכיבוש
 הגרמני. במסגרת האמונים אף עבר קורס־צניהה. מן
 הצבא הבריטי השתהרר אברהם בעצם ימי פעילותה
 של תנועת המרי העברית. הלוחם הוותיק לא מסוגל
 היה להישאר מן הצד, ותוך שהוא מתחיל בתייו
 האזרהיים כנהג מונית הצטרף למחתרת לוחמי חרות
 ישראל, וכינויו בה: ברוך. נסיונו הצבאי הדבגוני
 הביא תועלת רבה למחתרת בתקופת הפעילות
 האינטנסיבית של שנת תש״ז. בתש״ח, עם התפוררות
 השלטון הבריטי ותחילת מלחמת העצמאות כנגד
 הערבים, עבר לשרות מלא בחטיבה הלוחמת של
 לחייי, ועם הצטרפות לוחמי חרות ישראל לצה״ל
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 יוחנן פלץ, שנשאר עם הכוחות שלא יצאו לבן־שמן ולוד, טוען גם הוא כרבינא (בניגוד
גה בדיר־טריף הושארו שלושה זחלמים ולא אחד בלבד. ם הגדודי) כי לפלו ״ח־המבצעי  לדו

 רבינא מוסיף כי ״חצי שעה לאחר העליה למשלט ההלה עלינו הפגזה כבדה ממרגמות״.
״ה המבצעים ״ב־111600 עזב הגדוד ה החלה בין 16.00 ל־17.00, שכן על־פי דו ז  נראה שההפג
ך רבינא: ״אט־אט . ושעה קלה אחר־כך פתח ה׳לגיון׳ בהתקפה״. ממשי . .  בדרכו לבן־שמן
 הצטרפו להתקפה גם מכונות־יריה כבדות. האש היתה קטלנית. אש מכונות־היריה הלכה
 וגברה. לא היינו מחופרים כלל, כיוון שהאדמה היתה סלעית ולא נמצאו ברשותנו כלים

. ה החלה זמן קצר לאחר שהגענו למשלט״ ז  מתאימים להתחפרות, מה עוד שההפג

ר) מספר כי זמן קצר אחרי העליה למשלטים, ״לפני שהספקנו להתבסם, (שמי  גם צבי שצמן
וה בריכוך של נשק קל ובינוני. לאהר זמן מה החלו לגיוך, מלו  החלה התקפת־נגד של ה׳
ט הקיצוני: ״הגיע אלינו ג׳יפ, ל ש מ  להסתער עלינו״. שמיר מספר על נסיון סיוע לכוה שעל ה
 נהוג על־ידי עמרם זילברמן. הוא לא הספיק להגיע אלינו, כשלפתע נפגע - כדור פגע בגבו
ך בנהיגה, אף שלא איבד את גל להמשי  וגרם לשיתוקו. זה היה בקרבתי. הוא לא היה מסו
ו קורס־בזק בנהיגה. העברתי אותו למושב השני, לקחתי ה קיבלתי ממנ ז  ההכרה. תוך כדי ההפג

 יוסף שחגבי־ניצני(יחיאל)
 בן אחת־עשרה היה יוסף כשעלה ארצה עם הוריו
 עמרם ולאה שרעבי ובני־ביתם מתימן והתישבו בתל־
 אביב, בשכונת־הספר ״כרם־התימנים״ שעל גבול
 יפו. שנה לאהר הגיעם פרצו ״מאורעות״ תרצ״ו
 (1936) שהתלו בשכונות הספר והתפשטו על־פני כל
. ה״כרם״ ותושביו היו מיעדי ההתנקשויות של ס א  ה
 הפורעים הערבים, וכך ספגו בני משפחת שרעבי פרק
 בתולדות יחסי ישראל-ערב ומעורבות השליטה
 האימפריאלית שבחשה בקלחת הדו־לאומית. כמו
 רבים מיוצאי תימן שלח גם יוסף ידו במלאכת
 הריצוף, שהופסקה רק לאחר שלבש את מדי הצבא
 הבריטי בימי מלחמת־העולם השניה. דוקא השדות
 בצבא הבריטי הבהיר לצעירים יהודים רבים, וביניהם
 גם יוסף שרעבי, כי לא את טובת עם ישראל - שנטבח
ס נעולים - א  למיליוניו בעת ההיא בעוד שערי ה
 דורש הבריטי. וכך, לאחר פשיטת מדי הצבא הזר,
 הובילה דרכו של יוסף אל שורות לוחמי חרות
 ישראל. שם חדש הוסף לו: ניצני, לאמור: יציץ וינץ
 בן־פורת זה, ובמחתרת ייקרא יחיאל. מן המלחמה
 נגד השלטון הזר עבר ניצני־יחיאל עם חבריו
 למלחמה באויב הערבי; תחילה בחטיבה העצמאית
 של לח״י, ואחר בצה״ל, בגדוד הקומנדו של חטיבה
 8, בפלוגתו של דוב גיבור לח״י. ב״מבצע דני״, בד׳
 תמוז תש״ח (11.7.48), היה בין אלה שניסו לעצור
 את משורייני ״הלגיון הערבי״ במקלע אחד וללא
 סיוע נגד שריון. בין תמשת הנופלים באותו יום כקרב
 על משלט דיר־טריף היה גם יוסף שרעבי, שנודע
 כניצני. הובא למנוחת־עולם בחלקה הצכאית בבית־

 העלמין נחלת־יצחק בתל־אביב.

(  משה טננבוים (אתי
 באסרו־חג של חג השבועות תר״ץ (ז׳ סיון,
 3.5.30), חודשים אחדים לאחר פרעות תרפ״ט, נולד
 בשכונת־הספר נוה־שלום הבן משה לברוך־דוד ושרה
 טננבוים. החיים בשכונה זו, מן השכונות הראשונות
 של ההתישבות היהודית ביפו שלפני הקמת תל־אביב,
 לא היו קלים, וזמן קצר לאחר תחילת הלימודים עקרה
 המשפחה משכונת־הספר לחוך העיר. המצב הכלכלי
 הקשה בשנות השלושים האחרונות גרם להפסקה
 בלימודיו של הנער, שחודשו לאחר זמךמה. מעבודה
 בתרושת עבר הנער עד מהרה לעבודת השדה, בה מצא
 פורקךמה למרצו. אך את הפוטנציאל הגלום בישותו
 השקיע בפעילות מחתרתית בתנועת לוחמי חרות
 ישראל. בן המש־עשרה עבר את ועדת־הקבלה, ותוך
 זמן קצר הזדמן לו לעבור במסלול בו עברו רבים
 מלוהמי המחתרת: מחנה־המעצר בלטרון. כשנתיים
 ישב במחנה זה, עד שהועבר - עם ההתפוררות של
 השלטון הבריטי - למחנה־המעצר בעתליח, משם
 שוחרר רק לאחר הכרזת המדינה: שכן מחנה־המעצר
 בעתלית היה בשטח־הכיבוש הבריטי, שפונה רק
 שבועות אחדים לאתר הקמת מדינת ישראל. ימים
 אחדים לאהר שחרורו הצטרף לצה״ל עם מאות לוחמי
 תרות ישראל - לפלוגה בפיקודו של ״הבלונדיני
 הגבוה״, בגדוד הפשיטה בחטיבה 8. וב״מבצע דני״
 עמד עם חבריו במשלט דיר־טריף כנגד משורייני
 ״הלגיון הערבי״, בד׳ תמוז תש״ה (11.7). משה, הוא
 אתי בלח״י, נפל בקרב על הגבעה הצופה את פני תל־
 אביב במערב והרי־יהודה במזרח. הובא למנוחת־עולם
 בהלקה הצבאית בבית־העלמין נחלת־יצחק, בעיר

 הולדתו תל־אביב.
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ל - ומיד מיהרתי חזרה, למשלט. אלא פו  את ההגה בידי והעברתי אותו במהירות לעורף, לטי
ון׳ בעקבותיהם״.  שזה היה מאוחר, שכן ראיתי את האנשים שלנו נסוגים, ואת חיילי ה׳לגי

 על נסיון הסיוע מספר חיים רבינא: ״בשלב מסויים הגיע אלינו מפקד המחלקה, ברוך,
ג תגבורת באנשים ובכלי־נשק בה (כך!), כדי להשי  והודיע לי כי הוא יורד אל מפקדת החטי
 כבדים. באותו שלב כבר היו לנו נפגעים אחדים. משה טננבוים הג׳ינג׳י, בן השמונה־עשרה,
 שכינויו בלח״י ׳ארזי׳, נהרג; יהודה גפני נפצע לפני כן. בינתים רבו הפצועים - מנחם
מה שאני יודע זה שאתה נשאר על  בוקםבוים ועוד אחרים. ברוך לא השאיר לי הוראות ברורות. ׳

. ״ ת׳ , אמר לי ברוך לפני שירד. ׳אני סומך עליך שאתה תדע מה לעשו  המשלט׳
, אף ב אש גם באגף השמאלי  ״הזמן הלף, וברוך בושש להזור. בשלב מסויים ההלטתי להשי
ו צריכים להימצא שם כותות אחרים - שכן האש נורתה אלינו גם משם. היה  שלפי התדריך הי
 זה יום הם ומצב־הרוח לא היה מרומם. המחלקה סבלה נפגעים נוספים. אחרי ארזי נהרג בן־
ט ל ש מ  ציון, הוא משה גולדברג, בן השש־עשרה, שהיה מופקד על המקלע בצד השמאלי של ה
- זה היה מאוחר אחר־הצהרים. כאשר הבחנתי שהמקלע השמאלי השתתק, זחלתי לעבר
 העמדה המאולתרת והבהנתי בבן־ציון ההרוג. עוד אני זוחל, פגע כדור בידי הימנית. מיהרתי
 לסגת בזהילה ועוד הספקתי להעביר את הפיקוד למפקד הכיתה השניה, בן־דוד, משה מזרהי.
 אלא שגם הוא נהרג, כאשר נע בין העמדות. את הפיקוד נטל הטר״ש היחיד במחלקה, יחיאל,

 יוסף שרעבי־ניצני. גם הוא נהרג על המשלט.

 זה ב״מבצע דני״, בקרב על משלט דיר־טריף, בד׳
 תמוז תש״ח (11.7) - שבועיים לפני נפול המדריכה
 הנערצת אריאלה במחנה־דרור בירושלים. בן שש־
 עשרה היה בנפלו. הובא למנוחת־עולם בחלקה

 הצבאית בבית־העלמין נתלת־יצהק בתל־אביב.

 נסים שושן(בךאליהו)
 בשנת תש״ג (1943), כאשר נכנס בנם נסים
 לעול־מצוות, במלאות לו שלוש־עשרה שנה, ידעו
 אליהו ורחל שושן כי הגיעה העת לעלות מעיר
־ ס א  מושבם איסטנבול (קושטא) שבתורכיה ל
 ישראל, על אף הבעיות והסכנות של ימי המלהמה.
 מקום מגוריהם החדש, ליד תל־אביב - בשטחה
 המוניציפלי של יפו, בשכונת־הפרברים החדשה -
 שכונת ״התקוה״. שנתיים אהר־כך, והוא בן חמש־
 עשרה, ירד ״העולה ההדש״ נסים שושן למחתרת
 העמוקה של לוחמי חרות ישראל כדי להאיץ את
ק ישראל. סאת הסבל של א  סילוק השלטון הזר מ
 פרבר־המגורים הדרומי־מזרתי של תל־אביב,
 שהחמירה בחודשי החורף של שנת תש״ח, באה
 לקיצה עם ההכרזה על הסתלקות השלטון הבריטי
 מאס־ישראל. או־אז הצטרף לצה״ל בהתגייסות
 קיבוצית של לוחמי חרות ישראל, לגדוד הקומנדו
 שבחטיבה 8. כ״מבצע דני״, בד׳ תמוז תש״ת
 (11.7.48), נפגע נסים שושן ומת לאחר חמישה
 ימים, בט׳ תמוז(16.7). הובא למנוחת־עולם בהלקה

 הצבאית בבית־העלמין נחלת־יצתק בתל־אביב.

 משה גולדברג(בן־ציון)
 בן ארבע היה הילד משה כשעלה ארצה בשנת
 תרצ״ו (1936) עם הוריו ישראל ופסיה גולדברג,
 חודשים ספורים לפני שחידשו הפורעים הערבים את
־ ק א  ההתפרעות התקופתית על הישוב היהודי נ
 ישראל. משה, יפה־העיניים והחיוך המלבב, נולד
 בתרצ״ב(1932) בפלניץ שבפולין. ילדותו כצילם של
 עצי־השקמה העבותים במרכז תל־אביב, בין בית־
 הספר ״הכרמל״ למועדון־הספורט ״מכבי״, עברה
 בתקופה קשה לישראל: ימי מאורעות־הדמים
 תרצ״ו-תרצ״ט ואחר מלהמת העולם השניה והשואה
 הנוראה שנחתה על בני־משפחתו שבגולה עם כל עם־
 ישראל שבאירופה. בטרם מלאו לו ארבע־עשרה כבר
 המיר את תענוגות הספורט ב״מכבי״ כפעילות
 מלחמתית בשורות לוחמי תרות ישראל, שם נודע
 בכינויו ״בנצי״, או בן־ציון. הנער, שכמעט ולא ידע
 פחד מהו, העריך והעריץ את המדריכה־המחנכת
 אריאלה שהיתה אך בשנתיים מבוגרת ממנו, אך כל־
 כולה סמכות ואחריות. על אף עליזות־הנעורים
 שהיתה טבועה בישותו, ידע להתמסר במשך ימים
 וחודשים ארוכים לעבודת־הקודש בבית־הדפוס של
 לוחמי חרות ישראל במחתרת בציון, לצרף אות אל
 אות למלים נוקבות ולרדות ממכונת־ההדפסה כרוזים
 לוהטים מן המהתרת - ממנה עלה רק עם ההצטרפות
 המקובצת לצה״ל בכ׳ אייר תש״ה (29.5.48). היה
 מצעירי הלוהמים בגדוד הפשיטה של חטיבה 8,
 וראשון לנופלים מבין ה״ווזווזים״ עולי־הימים. היה
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 ״מפקד המחלקה, ברוך, חזר מאוחר, ב־17.00 18.00 לערך. הוא הביא מכונת־יריה כבדה,
 שעד היום לא ברור לי היכן השיג אותה. אבל זה הגיע מאוחר מדי. בהגיעו הודיע שיש פקודה
 מפורשת לרדת מן המשלט. רק אחר־כך התברר שאת הפקודה לפנות את המשלט קיבל ברוך
ן  לפני שירד להזעיק עזרה״. אברהם פירט, בעל הנסיון הצבאי ב׳׳קומנדו״ הבריטי, האמי
ט - אם יש לה נשק מתאים. לאסונם של  שמחלקת לוחמים אמיצים ונועזים יכולה להחזיק משל
דת המחלקה במשלט במשך כל שעות ו הגיע הנשק מאותר מדי. מכל מקום, עמי  ברוך וחברי

ון הערבי״ מלפרוץ אל השפלה. יב והרתיעה את משורייני ״הלגי  אחר־הצהרים בלמה את האו
ט ולסגת, התברר שהיתה זו הזדמנות אחרונה, שכן ל ש מ  משניתנה ההוראה לפנות את ה
ט מעידים שראו היטב את ה״לגיונרים״ המתקרבים. כך ל ש מ  אחרוני הלוחמים שירדו מן ה
: ״כל אלה שהיה ביכולתם לרדת מן  מספר גם תיים רבינא, ששכב פצוע למרגלות המשלט
ט בכותות עצמם הספיקו להיכנס לזחלם שלמרגלות הגבעה. מתוך הזחלם יכולנו לראות ל ש מ  ה
לו לזרוק עלינו רימונים, אף ׳ על גבעת המשלט. ומשם, מעל הגבעה, התהי ון  את חיילי ה׳לגי
חו לפגוע בשרשרות הזחלם. בלית־ברירה נאלצנו לקפוץ ולהמשיך את הדרך בריצה. תוך  הצלי
ו לסגת לעבר חורשת הזיתים של דיר־טריף - לשם  כדי ריצה זרקתי רימון עשן, ובהסותו הצלחנ
 הגעתי חםר־אונים, שכן איבדתי דם רב. גם לברוך היה רימון־עשן, אך לא הפעילו. הסיבה
־הפעלת הרימון התבררה מאוחר יותר: ברוך ניסה לתקן את שרשרת הזחלם, שכן לא רצה  לאי

־מלחמה בידי האויב. תוך כדי הנםיון נפגע ברוך ונהרג״.  להשאיר כלי
״ פדץ לעמדות פלוגה א׳, ן ו י ם מס׳ 3״ מסכם את האירועים בכך ש״ה״לג  ״דו״ח המבצעי

לה בפינוי המשלט. הפצועים הוצאו מהמערכה, אך ההרוגים נשארו״. גה התהי  והפלו
: ״בהסתערות הצליח ה׳לגיון׳ לנפנף את המחלקה מן המשלט שעל דה צבי שצמן  מו
 הגבעה, תוך שהם גורמים לנו אבדות רבות״. חיים רבינא: ״כאשר נאלצנו לפנות את המשלט

ת המחלקה נפגעה - חמישה הרוגים, והשאר פצועים בדרגות שונות״.  התברר שמחצי
ת האחרות לרגלי המשלט, ראה גם גה, שנשאר עם המהלקו  יעקב גרנק (דוב), מפקד־הפלו
ט ואת אנשי המהלקה נסוגים. לא היו בידו אמצעים נגד ל ש מ ן״ במרומי ה ו י  הוא את חיילי ה״לג
בה לא העלו דבר. לא היו לו זחלמים כדי לאגוף את  שריון האויב. פניותיו אל מטה ההטי
 הכוחות התוקפים. הפגזים נחתו גם על אנשי הפלוגה, שלא היו מחופרים. דוב נאלץ להסיג את
ח הפגיעה. תוך כדי כך הגיע למקום גם הסמג״ד. ״כשהיה משה דיין ו  אנשיו אל מחוץ לטו
ע פלוגה עבר־ירדנית חמושה בתומיגנים, סמוך בטח, התגנבה במפתי  משוכנע כי העורף שלו מו
פתחה בהתקפה על פלוגה א״, סיפר יוחנן פלץ. ״מיהרתי דרך הוואדי לדיר־טריף  לדיר־טריף, ו
: היכן דוב? ואמרו לי כי עדיין הוא למעלה. מיהרתי  וראיתי כי אנשיו של דוב נסוגים. שאלתי
דוב׳ הנסוג כשפניו אל האויב. בידיו היו שני אקדחים. הוא צעד אחורנית  אל הכפר והבתנתי ב׳
ת של האויב. למטה, כשהתארגנו  אל הוואדי, צעד־אחר־צעד, כשהוא בולם את ההתקדמו

 להתקפת־נגד, שאלתי אותו לפשר נסיגתו המוזרה. הוא ענה: ׳אני איני מפנה גבי לאויב׳...״
ט עם המג״ד י יוחנן פלץ ויעקב גרנק לתגבורת ולנשק נגד שריון נקלעו לשיחת־אלהו  מאמצ
טה הגדודי בין לוד ורמלה, מתארגן לנסיעה חזרה, כאשר הטור  משה דיין - בהיות טור הפשי
 נמצא ליד תחנת־הרכבת של רמלה. השעה היתה, כנראה - 18.45. ״בשלב זה התקשר אתו
ט סגנו, שהצטרף לפלוגה שנשארה בדיר־טריף״, מספר הביוגרף של משה דיין. ״הוא  באלחו

.  ביקש סיוע, הואיל ובהתקפת־נגד הדפו ׳הירדנים׳ את הפלוגה ממקומה״
חה עם פלץ. ״לפתע גה בדיר־טריף, מתעלם דיין מהשי ט עם הפלו  בספרו על שיחת האלחו
דה: ״דוב הבלונדי״] שנשאר עם הי  התקשר מפקד היחידה [בספרו ״אבני דרך״, מוזכר מפקד הי
טה ללוד. ״הודיע כי ה׳לגיון׳ התקיפם, כבש  יחידתו בדיר־טריף״, מספר דיין ברשימה על הפשי
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 את המשלט ויש לו נעדרים במספר ניכר. עניתי שאיננו יכולים לשלוח לו כל עזרה עכשיו.
ה ולבקש עזרה. השיב שאין לו קשר עם ט מ  כשנגמור כאן נבוא לעזרתו. עליו להתקשר עם ה

 המטה - ושאל מה לעשות״. (״בבל״ת״, טוען פלץ. ״אני דיברתי עם דיין, ולא דוב״...).
 ״איזה עצות והוראות יכולתי לתת לו בשעת נסיעה תוך כדי פעולה ברחוב בלוד?״ - שואל־
״ד - שלא דאג להשאיר לפלוגה נשק אנטי־טנקי בטרם עזב אותם לנפשם במשלטי  רושם המג
 בית־נבאלה. ״הודעתי לו: ׳אם אינך יכול להחזיק בשטה - תיסוג לטירה: מחר נטפל בהם
. אותו מפקד־יחידה לא היה מרוצה מן התשובה ולא רצה להפסיק את  וניקח את המשלט׳
ט ל ש מ  השיהה. בקול מהסם אמר לי: ׳אולי לארגן את שארית יחידתי ולנסות לכבוש את ה

׳ הבנתי לליבו וידעתי - לא הוראה הוא מבקש, אלא עצה ועידוד.  מהדש?
... ׳אנחנו גדוד קומנדו או לא?׳ הפעם הבין : ׳קומנדו או לא קומנדו?׳ ן  ״צעקתי למיקרופו

. ׳ ־ ואכן תקף וכבש חזרה את המשלט״  וענה: ׳קומנדו! נצא להתקפה!
גה ואת הגזרה ועלינו להתקפת־נגד. דוב הדף את כוח  סיפר יוחנן פלץ: ״חילקנו את הפלו
 ה׳לגיון׳ מאגף אחד, ואני מהאגף השני. כך שברה פלוגתו של דוב התקפת־נגד עזה של
חה את ערפו של הכוח שלהם בין לוד ורמלה״. ה״לגיונרים״ נשארו באותו לילה  ה׳לגיון׳ והבטי

 על גבעת המשלט שכבשו, אך לא ירדו לעבר הכפר דיר־טריף.
ת של בה 8 נאמר כי בשעה 17.50 ״הערבים פרצו בכיוון העמדו ומךהקרב של מטה חטי  בי

 גדוד 81 צפונית לדיר־טריף. קמה בהלה והאנשים נסוגו לטירה״.
 ביומן הקרבי של גדוד 33 מיום ראשון, ד׳ תמוז(11.7), נקלטו אירועי הקרב:

 18.25- מודיעים כי האויב פרץ את דרך דיר־טריף ופרץ לעבר טירה.
ץ את הקו בין דיר־טריף לטירה. היחידה דורשת תגבורת. ר  19.25- האויב פ

 21.20 - הגיע מברק כי האויב נמצא בדיר־טריף ובכרם הזיתים שממערב.
יב נפל לידם בית־נבאלה. אנשי  בשעה 20.00 הודיע אלון לאג״ם: ״בהתקפת־נגד של האו

ן [טירה]. לא ידוע עדיין על אבדותיהם״. ו קו בו נסוגו לאמנ י  הפשיטה שהחז

, ועוד באותו  לאהר מסע־הדמים ללוד הגיע משה דיין, עם עיקר גדוד הפשיטה, לבן־שמן
חלפה  ערב התזיר את אנשיו לבסיס בתל־ליטבינםקי. גם פלוגה א׳ הגיעה לבסיס, לאחר שהו
וילהלמה, זו בה. סיפר יוסף רוט: ״כשחזרנו מדיר־טריף לו  על־ידי כוחות אחרים של החטי
למה השארתם  היתה בעצם נסיגה. ודוב, כמה שהוא כאב, כמעט בכה, על נפילת ברוך וחבריו. ׳
. אלא , שאל. הוא לא יכול היה לסלוח לנו, הוא לא יכול היה לסלוח לעצמו  אותם בשדה?׳

. גה מחדש״ החל לארגן את הפלו  שתוך זמן קצר התאושש ו
י בית־נבאלה הוצאו : משלט טה, נותן סיכום עובדתי ״ח מבצעים מס׳ 3 של גדוד הפשי  דו
מוש: 1 זחלם שהוצא מכלל פעולה, 1 חי  מידינו. אבדות: 6 הרוגים, 18 פצועים. אבדות בציוד ו

 מק״ב בזה, 4 מקלעים, 10 תת־מקלעים, 8 רובים.
ד-רמלה מוקפות  ב״יומן״ רשם בן־גוריון: ״לפי שעה היו לנו נצחונות בחזית העיקרית. לו
 מכל עבריהן. בבית־נבאלה נתקלנו בהתנגדות עזה, ועדיין קשה לדעת במה ומתי מערכה זו

.  תיגמר... לפנות־ערב טילפן לי יגאל שבית־נבאלה נכבשה״״
 ארבעה ימים אחר־כך, בח׳ תמוז(15.7), ״בא משה דיין. בגדודו היו 400 איש. מהם רק 250
טו משוריין עם תותח  לוחמים. נכנס ללוד עם 150 לוחמים. היו לו אז 8 ג׳יפים, 6 זחלים, 1 או
שה ו איתו בפלי י לא הי ״ ה  של 2 פונד שתפס שעתיים לפני כן מהערבים בבית־נבאלה. אנשי ל
ל היו לו 11 כ ה ך ס ב בבית־נבאלה. אבדותיו בלוד 4 הרוגים, 12 פצועים. ב לחמו טו  זו. הם נ

1 6 .  הרוגים, 65 פצועים״
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 מפה 19: גזרת בית־נבאלה-לוד ביום השני למבצע - ד׳ תמו!(11.7)

 גדוד 82 חוזר לדיר־טריןן
ת של גדוד 82 בגזרת דיר־טריף-בית־נבאלה - לאחר נפילת מפקד ש ד ו ח מ ת ה לו  את הפעי
בה 8 בידיעה מיום ד׳ ו - פותח היומן הקרבי של חטי גת הטנקים הקלים והוצאת כותותי  פלו
טה לאחר התקפה עזה של שריוני גה א׳ של גדוד הפשי  תמוז(11.7) שעה 17.50, על נסיגת פלו
ת של גדוד 81 צפונית ים בתיל־רגלים: ״הערבים פרצו בכיוון העמדו ו ״, המלו ן הערבי ו י  ״הלג
ה בהלה והאנשים נסוגו לטירה״. היומן הקרבי מבהיר כי ב־18.40 יצאה מ  לדיר־טריף. ק
פה תגבורת של 2 ״קרומבלים״ ויתידת חי״ר על 4 זחלמים. אתם ס הקדמי בשדה־התעו  מהבסי
ד 44. כשעה אחר־כך, ב־19.38 על־פי היומן הקרבי, כבר עת של גדו י גה־המסי עה גם הפלו י  הג
ם״ 500 מטרים מדיר־טריף ונותנים חיפוי לחי״ר המתקדם. ודקות אחר כך,  נמצאים ה״קרומבלי

 ב־19.46, נמסר כי חיל־הרגלים חודר אל תוך הכפר.
ינים: ״שני ה׳קרומבלים׳ הוכנסו לפעולה, כדי לתת גת המשורי  סיפר םמל־הקשר של פלו
״ר שהתקדם לעבר הכפר. ברשת־הקשר נשמע מפקד הטנקים הדורש להורות י לחי  חיפו
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ת בשדות התירס [דורה!]. אך לפתע נותק הקשר  לתיילים לרדת מן הזתלמים ולתפוס עמדו
 ושוב אירעה אי־הבנה: תגבורת לחי״ר נסוגה, בחשבה את ה׳קרומבלים׳ לטנקי אויב. כאשר
 התפתהה התקפה מנשק אנטי־טנקי, נסוגו גם ה׳קרומבלים׳ וגם הזהלמים״. פעילות התגבורת

 ההלה עם השכה ונמשכה מחצית השעה, אך היתה עקרה. היומן הקרבי מספר:
 20.15 - החי״ר שלנו מתקדם לעבר הטנקים שלנו.

 20.35 - תגבורת החי״ר נסוגה, בגלל שחשבו את הטנקים שלנו לערביים.
 20.45 - ה״קרומבלים״: להודיע לתגבורת החי״ר לגשת לוואדי, דרך שדות התירס.

 ה״קרומבל״ של סילבי מותקף מנשק אנטי־טנקי, הוא נסוג 100 מטר.
ן בפוזיציות בגלל החושך היורד.  21.02 - קשה ל״קרומבלים״ להבהי

 21.10 - הטנקים מהפים על הנסיגה של החי״ר עד פסי הרכבת.
 21.45 - הטנקים חוזרים לבסיס.

 החושך ירד על דיר־טריף. כיוון שהטנקים הם יצורי יום, הוחזרו אלה לבסיסם - אך שבו
ך ומספר סמל־הקשר: ״בשעות  לדיר־טריף עם בוקר המחרת. על היום השלישי למבצע ממשי
ומן נן ליציאה לעבר דיר־טריף ולכבוש אותו״. מן הי ת נתקבלה פקודה להתכו  הבוקר המוקדמו
ד כי בבוקר של יום שני, ה׳ תמוז(12.7), בשעה 09.00, נשלח לעבר דיר־  הקרבי ניתן ללמו
גה ג/82.  טריף כוה שריון המורכב משני ה״קרומבלים״, שני ״הוצ׳קיס״ ושני זחלמים מפלו
 באותה שעה החלה פלוגה א/44 להתקדם לדיר־טריף מדרום־מערב. היומן הקרבי מספר כי
 השריון פעל בשיתוף־פעולה עם החי״ר. בשעה 10.25 דווח כי היל־הרגלים נמצא במרחק 600
ת בכיוון בית־נבאלה. 12 דקות אחר־כך, בשעה 10.37,  יארד מדיר־טריף ומתקדם דרך השדו
ת ה בית־נבאלה. התקדמו ון״ החלו לסגת מדיר־טריף לעבר מהנ  נראה היה ששריוניות ה״לגי
קיס״ - מתקדמים מאחורי ה הואצה, כאשר שני טנקים - ״קרומבל״ ו״הוצ׳  ההי״ר לעבר המחנ
 חיל־הרגלים אל בית־נבאלה, ואילו שני הטנקים האחרים נשארו ליד דיר־טריף. קרוב ל־11.00

: ומן ות בשדה־הקרב נרשמו בי י . ההתרחשו ך ו י ג ל  הגיעו הטנקים להתנגשות עם שריוניות ה״
 10.55- ה״קרומבל״ מתקדם לתת אש על משוריין שהתקיף אותו.

 11.04 - הטנקים נותנים חיפוי לחי״ר המתקדם, למרות אש מנשק קל מן המהנה.
 11.13- חילופי־אש עם טנק ה״לגיון״, היורה בתותח 75 מ״מ, במרחק 900 יארד.

 11.35- גלגל של אחד הטנקים ירד.
 בצהרים נשלחו לשדה הקרב עוד שני ״הוצ׳קיסים״ ושלושה משוריינים. בשעה 12.50 מסר
ו מן נ שת לחה. ב־13.25 הבחי י לחי״ר - כי התחמו  ה״קרומבל״ שהוא מתקשה לתת חיפו
 הטנקים שרכב משוריין יצא מדיר־טריף לכיוון פסי־הרכבת. מספר סמל־הקשר: ״בשלב זה
גה שלנו, בפיקודו של אריה לוין. בשעה 15.00 חזרו הטנקים  יצאה מחלקת שריוניות מהפלו
״ר לדיר־ כה להתקדם לעבר המחנה. באותה שעה נכנס החי  לבסיס. המהלקה של לוין המשי
ז בגלגל. שני הפצועים נהלצו על־ידי זחלם  טריף, ללא התנגדות. המשוריין של אריה נפגע מפג

 שנשלח לאסוף אותם. דיר־טריף נפלה סוף־םוף בידינו״.
ס: ״לתפוס עמדות  אך אל בית־נבאלה לא נכנסו, שכן ב־16.30 נתקבלה פקודה מהבסי
דה: ״לחזור מיד  להגנה הקפית ולא להתקדם יותר״. ושלוש דקות אהר־כך נתקבלה הפקו

 לבסיס!״. שנים מן המשוריינים חזרו: השלישי, שנפגע, קיבל פגז נוסף ועלה באש.
 יצהק רבין תלה בהתכתשות סביב בית־נבאלה ודיר־טריף את אי־ההתקפה על לוד בהתאם
ממה או שתים. לוח־הזמנים השתבש  לתכנית: ״דיר־טריף ובית־נבאלה עברו מיד־ליד במשך י
 והכוחות לא יכלו לפתוח בהתקפה על רמלה ולוד ב־10 ביולי [ג׳ תמוז], לפי התכנית״. רושמי
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 הרשומות ציינו כי בה׳ תמוז(12.7), בשעה 15.35, נכבשה דיר־טריף על־ידי גדוד 82 שהסתייע
: ה׳לגיון׳ דאג ל למחרת, ו׳ תמוז(13.7), נמסר כי ״יגאל אלון מו ״ כ ט מ  בגדוד 44. אך בישיבת ה

' 7 ״. ו נ  נמצא בסלבית. בית־נבאלה עודנו בידי הערבים, דיר־טריף בידי

ן הגזרה. לקרבות דיר־טריף ובית־נבאלה היתה השפעה על הגזרות ת בצפו ו י  התרחשו
בה 8 לבוקר יום ה׳ תמוז(12.7) אמורה היתה פלוגת חי״ר ה חטי ט  האחרות. על־פי הוראת מ
קמת בטירה, להתמקם במשלטי בית־נבאלה, לאתר שגדוד 82 ישתלט עליהם ד 33, הממו דו  מג
ם באזור בו לחמה  מחדש. היתה זו פלוגה א/33 שתוך כדי הקרב על דיר־טריף תפסה משלטי
ן״ הפגיזה את ו ן לגבעת שיך־עלי. הארטילריה של ה״לגי  א/81 ביום הקודם, כלומר מצפו
ת פלוגות א׳ וב׳/33 וגרמה לאבדות: שני הרוגים ומספר פצועים. בשל השחיקה בשלושת  עמדו
 ימי הקרב נערכו חילופים בין יחידות גדוד 33. עם רדת הערב, בשעה 20.45, הוצאה פלוגה
י שיך־עלי והורדה לטירה. את מקומם תפסו אנשי פלוגה ג/33 (אלה הועברו ט ל ש מ  א/33 מ

ן הגזרה.  למחרת לטירה). ואילו אנשי פלוגה ב/33 הועברו להגנה על הכפר קולא, בצפו
ן הגזרה. בחצות הודיע גדוד 81 כי דשת בצפו  לקראת יום ז׳ תמוז(14.7) ההלה פעילות מחו
ם שנקבעו לו (חרבת א־שמיאה, מדרום לגבעת שיך־עלי), וכי ״הלגיון  תפס את המשלטי
ש על משלטי שיך־עלי. גדוד 33 ד ח  הערבי״ עזב את הגזרה. היעד של גדוד 81 היה להשתלט מ
ם ממזרח לטירה ולקולא, עד למרחק של 5 ק״מ ממזרח לכביש בית־נבאלה-ראש־  תפס משלטי
ד 81 סיור בכפר בית־נבאלה ודיווח על כותות אויב הערוכים דו  העין. בבוקר ערך כוח מג

 מדרום־מזרח לכפר, בחרבת ראס־א־דליה. הכפר עצמו היה ריק.

. רק גדוד אחד של ״אלכסנדרוני״ לקח חלק ב״מבצע דני״ - גדוד 33, שפעל לת ״בתק״ ו  פע
קת הצבא העירקי, אך אלה לא התערבו בקרבות. ח שבהחז ט ש ת לגדוד 81, בשולי ה דו  בצמי
ה ״אלכסנדרוני״ ט בה מאזור המרכז, נקט מ ת ועד להוצאת החטי  מראשית מלחמת־העצמאו
ה הגנתית בעיקרה - אף כאשר נדרש לקחת חלק בסיוע למבצעים אופנסיביים. מטה י  אסטרטג

ן לו תפעל בשולי הגזרה הצפונית, אך לא לחץ. בה השכנה מצפו  ״דני״ ציפה שהחטי
ה ״דני״, הביא לכך ש״אלכסנדרוני״ החלה ט  הצרוף, של ההימנעות העירקית ואי־הלחץ של מ
, ״בתק״ שמו - רק ביממה השלישית-רביעית, ביום ה׳ תמוז(12.7).  לפעול - במבצע עצמאי
ת יצאו שלוש פלוגותיו של גדוד 32 - נעזרים בפלוגה המסייעת של גדוד 34 - מעין־  קרוב לחצו
 גנים ותקפו את מגדל־צדק (מג׳דל־יאבא), כשהם באים עליה ממזרח. לאחר הפגזה קצרה
 הסתערו על הכפר וכבשוהו בשעה 04.15 לפנות בוקר. בהתקפה נהרגו 5 ערבים מקומיים.
 העירקים נטשו בראשית ההתקפה. לכותות ״אלכסנדרוני״ לא היו כל אבדות. התגובה העירקית
 הורגשה רק בשעה 07.00 בבוקר, כאשר הופגז הכפר על־ידי שלוש שריוניות. כשעתיים לאחר
ו ריכוזי אויב, אך אלה לא הופעלו, מלבד נסיון להתקרב אל הכפר. פעולה מקדימה  מכן הובחנ
 של גדוד 32 שברה את ההתקפה בעודה באיבה והסבה אבדות לטור העירקי המתקרב. נוכח
ת זו הסתפקו העירקים בהפגזה, שגרמה למספר נפגעים בין חיילי הגדוד. הפגזת נגד  התפתחו

מ נחתה על הריכוזים העירקיים ופגעה בשנים ממשורייני האויב. ״  ממרגמות 120 מ
ז (12.7). , שרשם אותה ביומן: ״ה׳ תמו ן  הידיעה על הכיבוש הועברה גם לשר־הבטתו
בה ה׳ ה נמשכת, כי הלגיון שב וכבש אותה... חטי מ ח ל מ  מגדל־צדק נכבשה. בבית־נבאלה ה

 כמעט שלא מוכשרה לפעולה למשך 8-7 ימים, כי רוב כלי־הרכב שלה ניזוקו״.
ן באותו יום. במשך היום הובחנו כה את ההתקפה לעבר ראש־העי  ״אלכסנדרוני״ לא המשי
 תנועות אויב - שריוניות וטנקים ורכב - הנע מכפר־קאסם, וקלקיליה. גדוד 32 נערך נגד
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ל - התברר שראש־ ״ המטכ ה ״אלכסנדרוני״ - ו ט ן. אך להפתעת מ  פעילות אויב בגזרת ראש־העי
עה בדרך י ד 32, שהג דו גה מג  העין פונתה על־ידי האויב. בבוקר ו׳ תמוז(13.7), נכנסה לכפר פלו
ו - מפעל־ י ן על מתקנ . ביומן הקרבי נרשמה שעת הכיבוש של ראש־העי ן וליה-ראש־העי לג׳  ג׳
ד 32״. די גדו ן נתפס על־י ה הצבא: ״08.30 - מתחם ראש־העי  המים, תחנת־הרכבת ומחנ
ן על־ידי העירקים הביאה לכך שרק קרוב י חיוני כראש־העי נוי אתר אסטרטג  ההפתעה שבכי
. כנראה שלא היו ן ו נכנסו הבוקר לראש־העי נ דעה זהירה: ״כוחותי ל הו ״  לצהרים הועברה למטכ
ן ואומרים  שם כוחות רבים. פרטים נוספים נודיע״. בן־גוריון רשם: ״הערבים פינו ראש־העי
. אך מכון־ ה״ ן המים. בכפר־קאסם יש לערבים תותתים כבדים ויורים לפתת־תקו  שהרסו מכו

. ת נפגע רק הגנרטור של המפעל נות לא נפגע. בהתפוצצו י  השאיבה שליד המעי
ן ומגדל־צדק וקצת גם על ות על ראש־העי ז  באותו יום ולמחרתו הסתפקו העירקים בהפג
די חכפר. כיוון שכך, ם שבצי ד המשלטי ח א  פתח־תקוה. פטרול שיצא לכפר־קאסם נתקל באש מ
נוהו והקימו קו־  נמנע ״אלכסנדרוני״ מנםיון לכבוש את הכפר. לאחר מכן התברר שהעירקים פי
לת ״בתק״, היו מקבלים כפר נטוש מערבים  הגנה מרוחק. אילו הותקף כפר־קאסם במהלך פעו
פחו לישראל על־פי הסכם שביתת־הנשק - כפי שקרה בכפרים שכנים. התושבים־עם־הכפר סו

1 8 ״. י נ צצה בימי ״מבצע סי  עם עבדאללה, ונוצרה התסבוכת שהתפו
ף אותה שוב ן של ״מבצע דני״ נרגעה,• אך תוך ימים אחדים תשטו  נדמה היה שגזרת הצפו

. על כך - להבא.  סערת המלחמה

 מפה 20: ׳מבצע בתק־ - כיבוש מגדל־צדק וראש־העין- ה־-ו׳ תמוז(12-13.7)
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 2 : יומו הגדול של ״הקומנדו״

 מפקדי ״יפתח״ בבן־שמן
״ג סיון(20.6)  כבר הזכרנו שבכל התכנונים נועד לבן־שמן תפקיד מרכזי. ב״מצע לודר״ מי
״ט סיון(26.6) מדברת וצא מבן־שמן מרתק את בית־נבאלה״. תעודת ״לרלר״ מי  נכלל ״כוח הי
מת בית־נבאלה -  על ״כוח הנשען על בן־שמן מרתק את בית־נבאלה״. ואחר־כך תוספת: חסי

בת ״קריתי״. , וכן על־ידי כוחות של חטי  על־ידי הכוח שבבן־שמן
ו יעברו הכוחות להתקפת הכיבוש  בהוראות המבצע של ״דני״ נקבע בן־שמן כמקום שממנ
ז (8.7) נקבע, לאחר הבטחת האגף לת דני״ מיום א׳ תמו  של לוד ורמלה. בהוראות ל״פעו
־שמן במטרת פריצה ה 8 בבן ב י ט , ריכוז ח  המזרחי על־ידי חסימות בקו בית־נבאלה-בן־שמן
, -בן־שמן ו ד בגזרת גמז ו ד  ללוד. גם ל״יפתח״ נקבע - לאהר השלמת הכיתור ממזרה - ריכוז ג

. בה 8 וגדוד אחד של ״יפתח״ בגזרת בן־שמן  במגמת פריצה ללוד. כלומר: ריכוז של כל חטי
. בפקודה 1א, בה בבן־שמן בה 8 נקבע ריכוז כל יחידות התטי  גם בפקודת־המבצע של חטי
, אחרי ביצוע הבידוד [של רמלה  מיום א׳ תמוז(8.7), נקבע כמטרה השניה - לרכז בבן־שמן
בה 8 בצרוף גדוד 33 ו־44. אחרי  ולוד], את הכוח להתקפה על לוד ורמלה בגודל של חטי
, כדי ם 44, 81,82 ליעד בן־שמן די  התבצר גדוד 33 באזור דיר־טריף-בית־נבאלה ינועו הגדו
ח (פקודת ״דני״ מדברת רק  להערך להתקפה על לוד. במקום זה יתקשרו עם שני גדודי הפלמ״

 על גדוד אחד), אשר יתד אתם יבצעו את ההתקפה על לוד.
 את המגמה העיקרית במהלך הראשון של המבצע תאר יצהק רבין. זהו תאור בדיעבד, לאחר
בת ייפתח׳ תקפה ממזרח, במטרה להתתבר  מעשה, אך הוא מביע את כוונות המתכננים: ״חטי
וון תל־ בתו של יצחק שדה תקפה מכי  עם בן־שמן, שהיתה נצורה תקופה ארוכה. חטי
יפתח׳ מדרום ת: ׳ בו ים של שתי החטי  ליטבינסקי לעבר בית־נבאללה. היתה זו תנועת מלקחי

״. . נקודת המפגש המתוכננת שלהן היתה בבן־שמן  והטיבה 8, מתוגברת, מצפון
 מפקד המבצע מפרט יותר: ״הפכנו את בן־שמן לנקודת־מפגש של שתי זרועות: הזרוע
: והזרוע הדרומית - בת השריון הראשונה בפיקודו של יצחק שדה  הצפונית - הטיבה 8, הטי
, לכבוש את בה 8 הוטל לנוע מתל־ליטבינסקי / בפיקודו של מולא כהן... על חטי פתח י  חטיבת ׳
 יהודיה, להשתלט על נמל־התעופה בלוד, לכבוש את בית־נבאללה ואת מערכת הכפרים
ד 82, גדוד הטנקים דו . בסופו של מהלך היום הראשון אמור היה ג  והגבעות שממזרח לבן־שמן
לה ה כו ב י ט ח בה 8, להגיע לבן־שמן [הדברים נוגדים את פקודת־המבצע, הקובעת כי ה  של חטי
יפתח׳ צריכה היתה לנוע מאזור נען-גזר ולכבוש את עינבה, דניאל וגמזו  תגיע לבן־שמן]. ׳
 שמדרום ללוד. אחד הגדודים היה צריך להתחבר עם גדוד 82 בבן־שמן... כשנתחבר יהפוך בן־
ן היא  שמן בסיס למתקפה מהעורף לתוך לוד... כך היינו יוצרים כיתור מלא, כשהיעד הראשו

 לוד: ואחריה תיכנע רמלה, מתוסר תקווה...״
 לאחר יום ראשון של פעילות - בה נכבשו כל היעדים, אם כי לא בדיוק במועדים
. לפני צאתו תזר ט יגאל אלון לצאת באותו לילה למפגש הכוחות בבן־שמן  המתוכננים - החלי
ה ט י ש פ ד ה גדו ן ו י רי ד המשו ו ד : ״את הג בה 8 על ריכוז הכוחות בבן־שמן  והודיע למפקד חטי

 תרכז הערב באהובה [בן־שמן]. עם שחר נפתח בהתקפה גדולה״.
ת על מו את משימתם ב־20.00 בערב, עם ההשתלטו  כוחות גדוד ״הגליל״ של ״יפתח״ השלי
 דניאל. שעה אחר־כך - לאחר שיגאל אלון הגיע למקום - נתפסה גם חרבת־דהיריה. בהמרצתו
בה ומפקד המבצע - להתקדם ו יחידות ״יפתח״ - כשבראשם מפקד ההטי  של מפקד ״דני״ החל

 במסע לילי לעבר בן־שמן, המרוחקת קילומטר־וחצי בלבד מחרבת־דהיריה.
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ה בין נוסעי שלושת הג׳יפים שהגיעו בלילה לבן־שמן, מספר: יפתח׳ שהי ד ׳ לא כהן, מפק  מו
ו תוך צעקות, כי לא היה קשר ולא רצינו  ״עברנו את דהיריה והגענו לפאתי היער. התקדמנ

 שנתקבל ביריות. כך הגענו למוצב הראשון, ואחרי־כן לשער המושב...״
גה הדתית בבן־שמן הנצורה: ״עד שעה מאוחרת בלילה ציפו  מספר אלתר ולנר, מהפלו
 אנשי בן־שמן לכניסת המשחררים. הציפיה נמשכה עד 01.00 אחר חצות. מה רבתה ההפתעה

 כאשר בראש הבאים היה יגאל אלון, שישב בג׳יפ הראשון שנכנס לבן־שמן המשוחרר...
יפתח׳ עומדת לבוא ה בבן־שמן קיבל שעה קלה לפני־כן את הידיעה כי יחידה מ׳ ט מ ה  ״
 מכיוון גמזו. נשלחתי למבואות המושב, לחכות לבאים. ראיתי אורות מתקרבים. עצרתי את
 הג׳יפ הראשון, והנה עיני רואות את מפקד המבצע יושב ליד הנהג... הובלתי את הכבודה
״. על כך סיפר יגאל אלון זמן , מולא כהן - אל המטה המקומי ה - ביניהם מפקד ׳יפתח׳  הקטנ
בה השמינית. יפתה׳ התקרב למקום המפגש לפני שהגיעה החטי : ״כוה של ׳  קצר לפני פטירתו
. נצמדתי, יחד עם מפקד החטיבה, אל  באתי לבקר את היחידה הקדומנית שהתקרבה לבן־שמן
 כיתת־החוד שנעה לעבר השער של המוסד. נפלה עלינו התרגשות עצומה, כאשר נפגשנו עם

 המוצבים הראשונים. באותו לילה נפרדנו וחזרתי לבסיסי״.
, בטרם עזב, התעניין אלון במצב הכביש המוליך ללוד: מוקשים וביצורים. שעה  בבן־שמן
 לאחר שהגיע, ב־02.00 אחר חצות, החל בהתוויה ההתקפה על לוד, למחרת. לדברי הנוכחים,
 אכן תכנן אלון שההתקפה מבן־שמן תערך על־ידי גדוד ״הגליל״, בחיפוי גדוד 82 - שכן קיבל
ן״ בדיר־טריף, לאחר שגדוד הטנקים נאלץ עם ו טה מתכונן לתקוף את ה״לגי ד הפשי  מידע שגדו

פה לוד.  רדת הערב לחזור לבסיס בשדה־התעו
ט ״יפתח״ ״ ה ט מ  בעיות־קשר מנעו את השלמת התכנון. בעצה אחת עם מפקד־המבצע החלי
 לפתות בפעילות כנגד לוד, בתקווה שלמחרת בבוקר תובהר בעיית גדוד הטנקים ושילובו
: ״גדוד השריון בושש לבוא, והנסיונות  בהתקפה - גם אם באיהור־מה. סיפר מולא כהן
ה המבצע לעלות על לוד ט מ בה 8 עלו בתוהו... בבוקר קיבלנו הוראה מ ה חטי ט  להתקשר עם מ
ד מזרח ולנתק אותה מרמלה. הזמן דחק. בערב לפני־כן נקלטה קריאת־עזרה של מפקד צ  מ
ך: ׳לוד ורמלה מוקפות על־ידי היהודים. פגזי תותחים נופלים בעיר... יש חשש ו י לג  יחידת ה׳
ו לפעול ללא דיחוי. סיכמנו עם  שהערים תיפולנה בעוד שעה, אם לא תגיע תגבורת׳... החלטנ
 מפקד המבצע לפתוח בסיור־אלים מצד מזרח, במטרה לחדור, בהמשך, לתוך העיר. אם

 החדירה תצליח - נוסיף כוחות, שישתלטו על לוד״.
וה למטכ״ל, ליגאל ידין, על בואו לבן־שמן.  רק לפנות בוקר נזכר אלון שצריך לדו

ה ״דני״: ״110430 - כוהותינו נכנסו לבן־שמן״. ט מ ל נתקבל מברק מ ״ מטכ ם/ ״  באג
 בפקודת המבצע של ״יפתח״ לגדוד השלישי, לקראת בוקר ד׳ תמוז(11.7), נקבעה המגמה:
טה נאמר כי הסיור, בכוח של 2 פלוגות, וד־אלים על לוד עם אפשרות פריצה״. בפירוט השי  ״סי
 ייערך לעבר מזרח העיר. מטרת הסיור - בהעדר מידע מוקדם על הערכות כוהות האויב בעיר:
״ - על־ידי פעולה בכוח־אש גדול. לא נאמרה ו  ״לגלות את הכוח הערבי במקום ואת עמדותי

בת השריון בכללה. ד הטנקים ואף לא מחטי דו  מלה על סיוע מג

ו. בפקודת־המבצע לבוקר ד׳ תמוז(11.7), נקבעה ״ בגמז ן ו י ג ל ת ה״ : התקפו א ת י ד  כיבוש ח
ת בן־שמן ודרכי הגישה אליה״. פעולה נוספת: ח ט ב ה : ״כיבוש חדיתא, ל מת גדוד ״העמק״  מג
 ״כיבוש דיר־אבו־סלמה״. את מקום ״העמק״ בגמזו תתפוס יחידה של ״כוחות בן־שמן״. עוד
גה הדתית״ - שהיתה נצורה בכפר במשך 114 יום, ת של ״הפלו  באותו לילה יצאו שתי מחלקו

ף את הכוח של ״יפתת״ בגמזו. יכה פורמלית ל״קריתי״ - להחלי  והשתי
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ת קודם לכן מן המצור -  בצהרי אותו יום זכו היילי בן־שמן - ששוהררו שעות אחדו
 להתקפה ראשונה על עמדותיהם בגמזו. קדמה להתקפה הפצצה שערכו שני מטוסים עירקיים -
וון ברפיליה שלוש  שפצצותיהם נפלו הרחק מן העמדות. חצי שעה אחר־כך הופיעו מכי
ו נסתייעו בירי . מגיני גמז ות בכות מקומי ן״ ופלוגת חי׳׳ר, מלו ו  שריוניות־תותח של ה״לגי
 ארטילרי מדניאל ובכוחות ״העמק״ שבקרבת מקום. לאחר קרב לא־ממושך, בו ספגו אבדות,
: ״פטרול ך ו י ג ל ״ ד אל־רוסאן קצין ה ו מ ח  הסתלקו התוקפים. על ההתקפה הכושלת סיפר מ
ן צביה נע לעבר הכפר גמזו אשר נכבש על־ידי האויב, ולאחר ול חמד  בפיקודו של מלאזם־או

..  שהסב לו אבדות קשות פרץ לכפר. בסיור זה נפצעו 5 מאנשי הפטרול״.
ו לעזרת ש ה ״דני״ לאג״ם: ״טנק אחד וכ־10 משוריינים ח ט מ  בשעה 20.00 נשלה מברק מ
 למך [לוד] מצד יונתן [רמאללה] והגיעו עד קרבת זלמן [גמזו]. בעקבותיהם נסע היל הרגלים.

 התנגדות אנשינו עצרה את התנגדותם [צ״ל: התקדמותם]״.
ך גדוד ״העמק״ בפעילות במזרח הגזרה. פלוגה אחת ז (12.7) המשי  במשך יום ה׳ תמו
. על ך ו י ג ל לש על בן־שמן - באבטחה מפני התקפת־נגד של ה״  כבשה את הכפר חדיתא, החו
ת  אף ההתנגדות ההלשה של האויב, איבדה הפלוגה התוקפת את אחד מאנשיה. שעות אחדו
, נערכה עליו התקפת־נגד של  אחר־כך, כאשר הגנת הכפר נמסרה לפלוגת הנוער של בן־שמן

 ״הלגיון הערבי״ - חי״ר ושריוניות. ההתקפה נהדפה תוך זמן קצר.
דשת של כוח ד בפני התקפה מחו י גמזו לעמו ע  בשעה 13.30 אהר־הצהרים נאלצו מג
 ה״לגיון״, שמנה 12 שריוניות ופלוגת חי״ר. שלא כבפעם הקודמת, לא נסוגו חיילי ה״לגיון״.
גה ן״ לבתר את הכפר. אנשי הפלו ו  לפי עדות אנשי ״הפלוגה הדתית״ מבן־שמן ניסה כוח ה״לגי
ט לאחר שעה של ע  עמדו בנחישות נגד כל הנסיונות לחדור לכפר. ההתקפה, שנחלשה מ
״ - ונמשכה עד לאחר ן ו  להימה, חודשה בשעה 19.00 - לאחר שהגיעה תגבורת של ה״לגי
ן״ ברירה אלא ו  20.00 בערב. נוכח מעורבות ה״נפוליונצ׳יקים״ לא היתה לשריוניות ה״לגי
ת: שריונית נפגעה ונגררה מן המקום. שנים מאנשי  להתקפל ולסגת, לאחר שסבלו אבדות קשו

 פלוגת בן־שמן נהרגו בהתקפה, ושנים אחרים נפצעו.
: ״אחר־הצהרים נכבשה ל מטכ״ ״ם/  בליל ו׳ תמוז(12/13.7) הגיע מברק ממפקד ״דני״ לאג

״.  חדיתא. התקפה קשה של כמה שעות על חדיתא. מתקיפים את אנשי משק בן־שמן
 למתרת, ו׳ תמוז(13.7) נכבש הכפר הקטן דיר־אבו־סלמה, מדרום לחדיתא. הכובשים מסרו
 על שיירת ה״לגיון״, שהגיעה מרמאללה לבית־נבאלה והזרה לאחר זמן קצר. היתה זו, כנראה,

 שיירת אספקה, שכן בעברם ליד חדיתא ירו והפגיזו משריוניות.
ה שנראה לעיני ז ח מ גה - ה  בז׳ תמוז(14.7) הסתפקה ״יפתח״ בפעילות הגנתית. סיבת ההפו
ו וחדיתא: ״תוך כדי הפעילות במרומי הכפר עלה קול נהמה, כנחיל־דבורים, מהדרך י גמז ע  מג
ם: נהר־אדם מתנהל בכבדות וזורם ה מדהי ת נתגלה מחז ו  העוברת למרגלות הכפר. מהעמד

1 9 .  מזרחה אל עבר ברפיליה... היו אלה פליטי לוד, שנטלו את מקל־הנדודים ועזבו את עירם״

 ״טור השריון״ של גדוד הפשיטה מגיע - באיחור
ד 81, משה דיין: ״  נהזור לגזרת דיר־טריף בד׳ תמוז(11.7) ונגיע לבן־שמן וללוד. סיפר מג
מי ו במשך יום ולילה את טירה, קולא ודיר־טריף על־ידי עיקוף מקו  ״ההסתערות שבה כבשנ
 ופריצה מהירה - באה כאן לקיצה... במערב, מעבר לפרדסים, הציצה לוד. בינינו ובינה הפריד
״ד 81 סבר כי אין לשער  מישור. נראה היה שהמעשה הנכון ביותר הוא לעלות על לוד״. מג
ן המקשר בינה לבין כוחות  שלוד מבוצרת ומוגנת כראוי בגזרתה המזרחית, שהרי כאן המסדרו
ן לוד חוששת לכך״. טב לעשות זאת עתה, כשאי  ה״לגיון״. מכל מקום, ״אם צריך לפרוץ - מו
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/ פתח י טל כיבוש לוד על ׳ מת 89״, שכן ״בתכנית ׳דני׳ הו  אבל - ״לוד לא נכללה במשי
 שתסתייע בטנקים של גדוד 82״. ראינו שדברים אלה אינם מדוייקים, שכן הסיוע ל״יפתח״
בה 8 כולה. יתכן שבין יגאל אלון ליצהק שדה דובר על גדוד 82  אמור היה להתבצע על־ידי חטי
פתח״ בהתקפה על לוד, אך ברור שמשה דיין, שנכנס ל״מבצע דני״ ברגע האהרון, י ל״י  כחיפו

 לא ידע הרבה על דברים־שבעל־פה בין מפקד המבצע למפקד הגזרה.
פו מגבעת דיר־טריף על לוד וכרמי גל לכך?״, שאל דיין את עצמו, בהשקי  ״האם הגדוד מסו
ד ביממה האחרונה: ״תמורת ן קצר על קורות הגדו ן־וחשבו  הזיתים שסביבה. הוא ערך די
, ומעל לכל אמונה ן ו [5 פצועים בקולא, 2 פצועים בדיר־טריף] קנה הגדוד תאום ובטהו  אבדותי
נה ביכולת התנועה והאש של הזהלמים, בקליעה המדוייקת של , נשתרשה האמו  בהצלחתו
ד קרא למפקדים והודיע בקול רם, ״כדי שישמעו שאר האנשים״: צריך ללכת ״ יפ׳ים״. המג  הג׳

 על לוד... ״קיבלו את דברי כהלצה: לעלות על לוד?...״
לו להתגלגל בכיוון זה. לא עברה שעה והמג״ר נקרא אל מכשיר־הקשר. מפקד  העניינים התחי
. יהירה שלו יצאה ללוד, אך נתקלה באש חזקה. היא נמצאת באזור  ״יפתח״ ביקש את המפקד
 הזיתים בפרברי לוד. ״לא ידעתי בדיוק היכן הם נמצאים״, סיפר משה דיין. ״האם אנו יכולים
ל אתם?״ אחר־כך, בבן־שמן - לפני העליה־בסערה על לוד - כשנפגשו המפקדים, התברר  לפעו

ט ״יפתח״ חשב שהוא מדבר עם מפקד גדוד הטנקים... ״ ח טה כי מ ״ד הפשי  למג
ות. ״עלינו לגמור כאן את העניינים, ואחר־כך  ״כן, אנו יכולים״, השיב משה דיין בהחלטי

 נבוא. אני משער שעד הצהרים נחסל כאן. בשעה שתים נוכל לצאת ללוד״...
ט ״יפתח״, מולא כהן, הרי כבר ב־10 בבוקר שיגר סיור אלים, שנאהז ״ ח  לפי סיפורו של מ
בה 8 לא הגיעה למפגש בבן־שמן - תוך שהוא מנסה ליצור קשר  בפרברי לוד - למרות שחטי
 עם גדוד הטנקים, במטרה להערך עוד באותו יום להתקפה על לוד. פעמיים הצליח ליצור קשר
, או מ״פ של 82. בפעם טה. בראשונה היה סבור שהוא מדבר עם אלחוטאי  עם גדוד הפשי
״ד הטנקים, אך סבור היה שיוהנן פלץ - טה ולא עם מג ״ד הפשי  השניה ידע שהוא מדבר עם מג

ד והוא בן־שיחו... ״ דות - הוא המג  אותו פגש בקבוצת־הפקו
יפתח׳ לפעול בפאתי דרום־מזרה לוד לא ברורה. על־פי מולא כהן היה זה ה ׳  השעה בה החל
בה 8, מספר כי ״בשעה 11.00 יצאה פלוגה מדניאל ן חטי  ב־10 בבוקר. ירוחם כהן, קמ״
 והתקדמה בוואדי המוליך לכיוון לוד, אך בפרברי העיר נתקלה בהתנגדות: פלוגה נוספת
יב: בעקבותיהם הוכנסו שתי פלוגות נוספות של הגדוד השלישי.  הותקפה על־ידי שריון האו
 ואילו יגאל אלון נוקב בזמנים אחרים: בהזדמנות אחת אמר כי היה זה ב־12.00 בצהרים, ואילו
ח התבטא כי היה זה בשעה 16.00 אחר־הצהרים. אלתר ולנר, איש ״הפלוגה ״ מ ל פ  בספר ה
טה לשם - מספר כי ב־11.30 לפני־הצהרים יצאו  הדתית״, שהיה בבן־שמן בבוא גדוד הפשי
י זיתים ומשוכות צבר. האויב ניסה לכתר את  שתי פלוגות לתקוף את פאתי לוד, באזור של מטע
גה הדרומית של ״העמק״ אף הותקפה על־ידי שריוניות, שהיו מגיהות  כוחות ״יפתה״. הפלו
גות נוספות, והכוח גדל לכדי גדוד. היחידות הצליחו ת הזיתים... הוכנסו שתי פלו דשו  מחו

טי בין מולא כהן למשה דיין. ז בפרבר המזרחי. באותה שעה קריטית נוצר הקשר האלחו  להאה
ם יהסל את בעיות דיר־טריף, מסתבר כי הקשר ד הצהרי ע  מסיפורו של דיין, כי הוא שיער ש
יפתה׳ התקשר למטה בת ׳ י־הצהרים. יצתק רבין מספר כי ״מפקד תטי  בין השנים נוצר לפנ
טה לתוך לוד-רמלה. מפקד ד משה דיין מציע לבצע פשי ״  המבצע בכפר יאזור והודיע שהמג

יפתח׳ בכפר דניאל״... ו לצאת למטה ׳  המבצע יגאל אלון ואנוכי החלטנ
טה ללוד: ״הקשר של הימים ההם לא היה  כשנה לפני פטירתו חזר יגאל אלון לפרשת הפשי
ה הקדמי לכפר־דניאל, קיבלנו ידיעה כי במקום גדוד 82 הגיע גדוד ט מ ה ב ביותר. בדרכנו מ  טו
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ד לחיל־הרגלים כמו שטנק יכול״. גל לתת ליווי צמו  89, שעל־פי אופיו - רכב רך - אינו מסו
בה 8 ועם משה  הרכב בו נסע עלה על מוקש ורבין נפצע קל. בכפר־דניאל ״התקשרנו עם חטי
 דיין, והתברר שאין תקווה שגדוד הטנקים יגיע בזמן. סיכמתי לאפשר את הפריצה עם הגדוד
מה והתדהמה שתיווצר כדי להיכנס בחסות החשכה - ועם שהר  של דיין ולנצל את המהו
מה בשטח בנוי,  להתהיל בהתקדמות לתוך העיר. לא הייתי מאושר מהתכנית, שפרושה להי
בה, שאין תקווה כי גדוד 82 יגיע בזמן  עקובה מדם... אבל כיוון שהתברר לי, מהקשר עם החטי

- ואף לא במועד שני - אישרתי את התכנית״.*
בה 8 היתה מתאמצת למלא את  על ״המועד השני״ כותב אלתנן אורן, כי ״מפקדת הטי
 הוראת מפקדת ׳דני׳, ומנסה לקבץ את יהידותיה להתקפה על לוד בבוקר ה־12 ביולי. רק ברדת
. החוקר מסתמך על דו״ח  הלילה הוברר ל׳זקן׳ שייפתח׳ נאחז בלוד, בעקבות גדוד הפשיטה״
. הדבר נעשה בפקודה ישירה  חטיבה 8 ל־11.7 : ״גדוד 81, פרט לפלוגה אחת, עובר לבן־שמן

בה לאחר שבוצע על־ידי הגדוד״. ה ׳דני׳, שהגיעה למטה החטי ט מ  מ
״ מגזרת בית־ ן ו י ח את סילוק שארית ה״לג ש בלחץ הזמן. כדי להבטי  משה דיין החל לחו
ד קובע את ח הגדו ״ ו ד ) ן י י  נבאלה הוכנסו המרגמות לפעולה מחודשת. ״בשתים זזנו״, רשם ד
ם נלקחו כל גה א/81 שהושארה במשלטי  התזוזה שעתיים מאוהר יותר: 16.00). מפלו
ךהשלל י רי  הזחלמים פרט לאחד, וכל המק״בים פרט ל״בזה״ אחת. בראש השיירה - משו
 ״הנמר הנוראי״. אחריו מחלקת ג׳יפים, ״גששים״ בלשונו של דיין, אחריהם פלוגה ב׳,

״ ם! ק כל מחסו ר פ ו אפשר ל  ״המסייעת״, ולבסוף פלוגת הג׳יפים. ״לב כולם רחב. עכשי
דל־יאבא- ׳ טה 81 והג׳יפים עקפו את בית־נבאלה ממערב ועלו על כביש מג  שריוני גדוד הפשי
ה בית־נבאלה, אך בלי להתרחק מהכביש. לא הרחיקו - והנה נשמע  לוד, ירדו והתקדמו עד למחנ
 קול פגזים. ״הנמר״ עצר - ואהריו כל הטור... הפגזים נורו מחודשת זיתים שממזרח לכביש. סיפר
״ד  עקיבא סער, מ״פ בי: ״נסינו לעלות על כביש בית־נבאלה-בן־שמן ונלכדנו בשדה־אש. המג
. בשל השעה  אץ לפנים, מעריך את המצב. השיירה מסתובבת, הזחלים והמשוריין מהפים״
א דרך  המאוחרת, לא רצה משה דיין להתכתש. ״לא היתה ברירה״, רשם דיין. ״נאלצנו למצו
. בעוד ״הנמר״ ושני זחלמים משיבים אש, ה בבית־נבאלה היא המשימה״ מ ה ל  אהרת, הן לא מ
. ״יצאנו בשלום. איבדנו רק  סבבו שאר כלי־הרכב ופנו מערבה, בטרם הדרימו לעבר בן־שמן
ל ט לנסוע לעבר בן־שמן דרך השדות, במקבי  כהצי שעה, ויש להזדרז״, סיכם דיין. הוא החלי
, אינו רשאי לעכב את  לכביש, כשני קילומטרים ממערב. ״הזרתי על ההוראות: איש, חוץ ממני

 השיירה. מתקדמים ללא תנאי. יורים, דורסים ומתקדמים״.
ת דרכי ו י  הג׳יפים ״הגששים״ זינקו קדימה, למצוא מעברים מתאימים. באחת מהצטלבו

 העפר נתקלו בקבוצת ערבים שפתחה באש, אך המקלעים הניסום לשדות הדורה.
ן - כמעט בשלמות, פרט לג׳יפ אחד שעלה על מוקש.  הטור הארוך הגיע לבן־שמן מצפו
״ - תוך שהם שב וצפו ב״גדוד הקומנדו  אנשי בן־שמן, התושבים וההיילים, עמדו בפאתי המו
 מגפפים את האנשים, הנשק והרכב. אמנם באשמורת האחרונה של הלילה הגיע למקום,

ק של ״יפתח״ - ג׳יפים אחדים. עתה הגיע ״טור משוריין״ של צבא ישראל. ל ח  מדרום, ה

 * גרסה שונה במקצת היתה ליגאל אלון בתשי״ג (1953), ב״ספר הפלמ״ח״, עימות בין הגרסאות מביא
 להעדפת הגרסה המאוחרת. ״לרוע המזל איחרה השדרה המשוריינת לבוא״, כתב אלון בתשי״ג. ״אותה
 שעה (16.00 לערך) עמדה לצאת פלוגה של ייפתח׳ ל׳פטרול אלים׳ על גבולה הדרומי־מזרחי של לוד -
 לבחון את עוצמת־האש של האויב ואף להאחז בקצות העיר, אם יתאפשר. הופעת גדוד הפשיטה ונכונות
 מפקדו לפרח לעיר - הביאו שינוי־מה כתכנית: ויתרנו על שדרה משוריינת וקבענו כי גדוד הפשיטה יפרוץ

 לעיר. אם תישבת התנגדות העיר - יתאחז הגדוד בנקורות־משלט, ושם ימתין לחי״ר״.
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ל לתוך לוד. ראיתי את , על הכביש המובי טה נערך בטור ארוך בקצה בן־שמן  ״גדוד הפשי
ר ניצב מול שכונת ׳המיליונרים׳ ומתכה לאות״, מספר אלתר ולנר, שחזר אותה שעה  הטו
, בני הכפר, הלוחמים, התגודדו י גמזו. ״הגעתי אל הטור הניצב בכביש. בנות בן־שמן ט ל ש מ  מ
: , דרך השדות, ישר לתוך בן־שמן ן טה - שבא מצפו  סביבו. שמעתי מפיהם על כניסת גדוד הפשי
 שמעתי על ההתרגשות שליוותה את בואם. אנשי בן־שמן התרגשו למראה ׳הנמר הנוראי׳,
ן־עם־התותח, למראה המשוריינים והג׳יפים העמוסים בשרשרות־כדורים ארוכות י  המשורי
ב בן־ . הגישו ללוחמים שעל הרכב, מדי פעם, פירות וממתקים מטו . ת את המקלעים.  המעטרו
, ׳נכניס  שמן... על הג׳יפים והמשוריינים נראו כתובות, ששורבטו בגיר: ׳אקספרס נהלל-לוד׳
 להם׳... על כלי־הרכב ובתוכם יושבים ועומדים לוחמים שונים: מושבניקים פרועי־שער: אנשי־
, שזהותם נחשפה על־ידי הכתובות שעל המשוריינים - וכולם משתדלים לעבור את רגעי  לה״י
י־קרב בשיחות עם אנשי בן־שמן המקיפים את כלי־הרכב... עברתי על־פני  המתח־המעיק־שלפנ
חמי לת״י, ישב אתי על  הטור ומצאתי מכרים ותיקים. הופתעתי לגלות כי אחד מהם, היה מלו

 ספסל־הלימודים באותו בית־םפר. לחיצת־ידים ופגישה נרגשת בעקבותיה״.
ט ״יפתח״ - מולא, שמואל כהן - ותוך דקות מעטות ״ ח , פגש דיין את מ  שם, בבן־שמן
 נערכו ביניהם התאומים האחרונים. לא צריך היה להאיץ בגדוד. תוך זמן קצר הסתדרו מכוניות
ד לאורך הכביש כשמנועיהם מופנים לעבר לוד - זחלמים, נושאי־גייסות, ג׳יפים וכמובן -  הגדו
 ״הנמר״. ״מפקד חטיבת־הרגלים, מסר לנו על מקום אנשיו״, רשם משה דיין. ״הראינו את

ה זה״. ט ש ו לבל יתקרבו ל  הגזרה בה ננוע וביקשנו שיודיע לאנשי
ית המזרחית של לוד אינה מבוצרת ד 81: ״התכנית היתה בנויה על ההנהה שהתז ״  הסביר מג
ן הם חוששים להתקפה מצד זה, ושנצליח לחדור במסדרון המקשר את לוד עם בית־  כראוי, שאי
ד את אנשי ״ ת משתי פלוגות הזחלמים הושארה בדיר־טריף, חילק המג ח א  נבאלה״. כיוון ש
גה ב׳, מתוגברים באנשי ״המסייעת״, ועשאם כשתי פלוגות. וכך נראה המערך הגדודי, על  פלו
גת הזחלמים הראשונה, אחריה פלוגת : בראש - ״הנמר הנוראי״: אחריו פלו ד ״  פי תאורו של המג
 הזחלמים השניה, אחריהם הג׳יפים. את מקומו במערך קבע בראש הטור, ועל כך היתה גאוותו:
ם הראשונה״. אורח הפעולה: אם ״הנמר״ או הזחלמים שאהריו חלמי גת הז ה בפלו  ״אני אהי
 נעצרים - מיד מתפרשים, עוקפים את הנעצרים ופורצים. הג׳יפים שאינם מוגנים ינועו בסוף
 הטור. משיפרוץ הטור לעיר - להתפצל, לירות על ימין ועל שמאל, להביא אנדרלמוסיה שתגרום
גה ראשונה תפנה ברחוב הראשי צפונה: השניה - דרומה. הג׳יפים יסעו  לכניעה. התווי: פלו
ת ויבטיתו את העורף. עם הכניסה לעיר יסתתרו הג׳יפים מאחורי גדרות האבן או ו ג  בעקבות הפלו
גה תגמור את ״טיולה״  בחצרות ויתפסו עמדות. בל יתרוצצו בעיר, כי ייפגעו. לאחר שכל פלו

גה אהת ״מסתבכת״ - השניה באה לעזרתה. ת בהצטלבות שני הרהובות. אם פלו ו ג  ייפגשו הפלו
לה: אם היחידה, המתקדמת בשורה־עורפית, נעצרת - פועל נגד  העיקרון בשיטת הפעו
: האחרים מתפרשים מיד לצדדים: לפרוץ, לאגוף ולעקוף. כך ן יב רק כלי־הרכב הראשו  האו
נה את סיכויי ההיפגעות, והשפעתה מדהימה. - ״לעלות על ת פגיעים. המהירות מקטי  יהיו פחו

. כל ההסברה נמשכה חמישה רגעים, לדברי דיין. ״ ! יב י לדרוס אותו  האו
 נשארה עוד בעיה אחת: כפר־הנוער היה מגודר וחסום וממוקש. כל בתי הכפר היוו הלק
חד הכביש ללוד. החבלנים נערכו לפעולה, ותוך זמן קצר ו  ממערכת מוקשים מתוכננת: במי
ו על בן־שמן בכניסה המערבית, מצד לוד. אנשי בן־ ם ואת המוקשים שהגנ  פרקו את המחסו
ת המוקשים, עמדו מסביב לחבלנים - כאילו מהססים אם אכן מו , שהראו לחבלנים את מקו  שמן
ם לקראת לוד... ״מוכנים?״ - נשמעה השאלה האהרונה - מי  הגיעה השעה לפרוץ את המחסו

״ מה! דה: ״קדי ת לתשובה, ניתנה הפקו  ומיד, בלי לחכו
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 אנשי הכפר עדיין עומדים בשער המערבי וצופים לעבר מרכבות הברזל: ״לוד שותקת.
ן זה יש להתגונן״, רשם אחד הצופים. ערביי לוד לא תששו ו ו  כנראה לא העלו על דעתם שמכי
, על־כן נמנעו מלהסתכן בנסיון לכבוש את  ממעט המגינים הנצורים זה חודשים אחדים בבן־שמן
 הנקודה היהודית המבודדת. ״אך לפתע מופר השקט. הטור נע ברעש מחריש אזנים אל עבר בתי
 לוד הראשונים הצופים אלינו. הרעש אדיר. מיד אהרי שהצה טור המשוריינים והג׳יפים את
ת של ד, פתחו המקלעים באש תופת לעבר הבתים והעמדו -לו  המחסום שלנו שעל כביש בן־שמן

2 0 . ״ ד ו  ל

 ״הקומנדו״ פורץ ללוד
טה לבן־שמן בשעה 17.50: והגיח ממנה  על־פי דו״ח מבצעים מס׳ 2 הגיע גדוד הפשי
ט ״יפתח״ ומסירת ההוראות, וגם החלוקה ״ ח  בשעה 18.20. כך שכל ההכנה - התאום עם מ
וחד בימים , במי ת השעה. השג בפני עצמו  אד־הוק לשתי פלוגות - לא נמשכו אלא מחצי

 בראשיתיים של גדוד־פשיטה חסר־נסיון, שהוקם זה מקרוב.
. - זה .  מכשירי־הקשר נפתהו, מגיני־הרדיאטורים נסגרו, קובעי־הפלדה הורדו על המצה.
נע קצר  תאור הגדוד בצאתו משערי בן־שמן. משם עד לבתי לוד, המרחק לדהירה של רכב ממו
ם ועמדות, ואולי גם מי - שני קילומטרים בלבד. אך לפני כן צריך לעבור שטחי־אש, מהסו
 שדות־מוקשים. לאהר שהטור הארוך והרועש, עם האנטנות הנישאות וקני המקלעים הנוצצים,
 התקדמו מאות מטרים אחדות, כבר פתחה עליהם לוד באש רובים ומקלעים. היחידה לא
ח לא היה אפקטיבי. הג׳יפים חסו מאחורי שריוני הזחלמים. לגבי טור ו  השיבה, שכן הטו
פתח  ממונע, מאות מטרים אינם אלא שאלה של רגע. ואכן, עוד רגע ו״הנמר הנוראי״ עצר ו
נו עד ש״הנמר״ יסיים את חיסול העמדות. ו עדיין לא נתפרשו והמתי  באש. הזחלמים שאחרי
ת מטרים - ו כמה מאו ת וזז: התקדמנ  נדמה היה שהוא עובד בעצלתים - ״הוא היסל שתי עמדו
יב  ושוב נעצרנו״, תאר המג״ד. הטור הגדודי הלא־פרוש הגיע עד לקו־העמדות. קליעי האו
ד כולו טה לא שבתו עוד. הגדו  דפקו על דפנות השריון כמטר ביום גשם. מקלעי טור הפשי
ן ״ לצדדים ובאלכסו  המטיר אש. הג׳יפים נתפרשו במהירות לעברי הכביש ומקלעיהם ״דפקו

 לעבר גדרות הצברים. הזחלמים נתרווהו קצת, אך לא התפרשו.
ת טטו שקי־העפר של העמדות. ערבים נראו בורחים מן העמדו  מיריות ״הנמר״ התמו
 שנפגעו. ״זהו הרגע. בעקבות הבורחים יש להתקדם״. הכביש היה הסום על־ידי תעלה אנטי־
ש מפני ש ח ן לכביש. ה  טנקית, אך כלי־הרכב הצליחו לעקוף את התעלה בדרך צדדית, באלכסו
ת ומנפצים ך לנוע בטור, רכב אחרי רכב: עוברים תעלו  מוקשים התבדה. הגדוד המשי

 מהסומים, כשכל קני המקלעים יורקים אש. גדרות צבר נקצרו באש המקלעים.
טה אל תוך לוד, מספר: אל בורנשטיין, מנהגי הזהלמים של פלוגה א׳ שצורפו לפשי  שמו
ו לבתים  ״בבן־שמן הסתדרנו בטור ארוך, שיירה של זחלמים, זחלם אחרי זחלם. משהגענ
י הצדדים. אני נהגתי את הזחלם השני, תוך  הראשונים של לוד פתחו כל הכלים באש כבדה משנ

 שאנחנו מתקדמים באיטיות מרגיזה, כפי שנדמה היה לי״.
ת לבית. אלו הם יות זעירות עוברות מבי  עקיבא סער: ״בירכתי העיר אתה רואה מספר דמו
בה [יפתה] המצפים לסיוע שלנו. המשוריין נכנס למאבק עם תחנת־המשטרה. העיר  אנשי ההטי
ל והיום. הם רצים ובורחים  המתה מחיילים וגברים אשר נמלטו מכפרי הסביבה שנכבשו אתמו

 מפני הרכב לאורך הכביש. הגענו למרכז לוד״.
 הגדוד חלף על־פני הבתים הראשונים ועלה על הכביש. מבניין המשטרה שבמזרה העיר
 נפתתה אש לעבר הטור. ״הנמר״ השיב באש מן התותה - והשיירה כולה עברה ופרצה הלאה.
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 בפרשת־דרכים פנה ״הנמר״ ימינה, ״כפי שתוכנן״, לדברי המג״ד. אך הזחלמים והג׳יפים
כו בכביש המוליך דרומה. עקיבא: ״הזחל הראשון פנה ד בראשם, המשי ״  כולם, עם המג
 בטעות שמאלה לעבר רמלה, כל הזחלים נסעו בעקבותיו״. ״הפעולה לא התנהלה לפי התכנית
כה כל היהידה לנוע יחד. איני יודע אם גרמה דה דיין. ״פרט ל׳נמר׳ המשי  שנקבעה מראש״, מו
־ההתמצאות בעיר (כשהאשנבים סגורים, אפשר שלא להתמצא אפילו בלוד) - או  לכך אי

 חוסר־הרצון להיפרד, ואולי שניהם גם יחד״.*
 בכניסה לעיר לוד ירו מכל הכלים, מכל הרכבים ומכל הצדדים: נזרקו גם רימונים,
 והאנדרלמוסיה שלטה ברחובות. בהמשך, עם הדהירה דרומה, פהתה האש ורק פה ושם נורו
 יריות בודדות. הטור הגדודי ־ בלי ״הנמר״ - הלף על־פני הבתים האחרונים והמשיך בכביש
ד על הדבר״, מספר משה דיין,  המוליך אל רמלה, וגם לעבר ירושלים... ״טרם הספקתי לעמו
 ״כבר הגענו למשטרה הנמצאת בדרך לוד-רמלה״. היה זה עוד בניין־משטרה, ממצודות
בד ״מעשיהו״. -תרצ״ט: כיום נמצא שם המוסד המכו  ״טיגרט״ שנבנו בימי ״מאורעות״ תרצ״ו
ן דיין את הסיטואציה אליה נקלע עם גדודו. ״ראיתי  ״ניכר היה כי כאן לא ציפו לנו״, מאבח
, גלוי ראש, עומד וסוקר אותנו בשקט. היה זה כנראה המפקד, שיצא  איש לבוש בגדי־חקי
ה הראשונה הספיקה לעבור כמעט ללא אש. אך ג ו  לראות מה אירע״... האיש נעלם. הפל
דל ומן האשנבים. התפתח קרב ה השניה והג׳יפים - נתקלו באש מכ״י מהמג ג ו  כשהגיעה הפל

 קצר. נזרקו רימונים. אחד נפל לתוך זחלם וכל אנשיו נפגעו.
ין: ״מאחורי עסק אחד החיילים במילוי שרשרות־כדורים למקלעים, שירו אל בורנשטי  שמו
 בלי־הרף - ואני מתקדם בטור, כשרק חרך צר פתוה לפני. מדי פעם בפעם היינו מחליפים
ו - ולא קיבלתי תשובה, רק קולות הירי  דברים. אהרי שעברנו את בניין המשטרה שאלתי משה
ג אותי, כנראה, והפניתי את ראשי אהורה - והנה הבחור שרוע על  ונפילת התרמילים. זה הדאי

 רצפת הזחלם, במקום שם ישב ער ופעיל אך לפני רגע״...
 בחסות האש מכל הכלים הצליתו עשרות כלי־הרכב של הגדוד לחלוף על־פני המצודה
ך הלאה, דרומה. ״היחידה דהרה קדימה״, סיפר המג״ד, שהיה עם הפלוגה הראשונה.  ולהמשי
ט לא פעל. ניסיתי לעכב את אלה שנוסעים לפני, אך הם לא ראו את אותותי. קולי היה  ״האלחו
 צרוד ולא נשמע. ברמלה פנו מזרחה, בדרך לירושלים. במוצא העיר הצלחתי לעכבם״. עקיבא:
 ״בזחל הראשון חל קלקול בבלמים. הוא נסע וכולם אהריו, עד שהגענו לרמלה... מפקד
ן. אי ״ד אינו מאמי ד ומודיע לו כי אנו נמצאים ברמלה. המג ״ ט למג ח ל א גה [עקיבא] מ  הפלו
ע אותו שלימינו בית־קברות ולשמאלו ו עוד בלוד. אך המ״פ משכנ  אפשר, הוא אומר, אנחנ

 תחנת־הרכבת של רמלה״.
ה ״דני״ היה תקין. סיפר יגאל ט  למרות שהקשר בין כלי־הרכב לא פעל, הרי הקשר עם מ
 אלון: ״בקשר ישיר שהיה ביני לבין דיין באלהוט, כשהוא היה בתוך לוד, כבר בהתהלת
 היציאה ממנה, שאלתי אותו אם הוא יכול להאהז באיזה־שהוא מבנה בתוך לוד, שיהווה
, ועלינו זה לחי״ר. הוא אמר לי: ׳יש אש תופת. עם האבדות שלנו לא נוכל להאחז  נקודת־אחי

 * דומה שכאן חל השיבוש הראשון בתכנון. על־פי התכנון צריכים היו ״הנמר״ והפלוגה הראשונה לפנות
 ברהוב הראשי צפונה! הפלוגה השניה - דרומה. הפגישה - בהצטלבות שני הרתובות. עיון במפה של תש״ח
 מבהיר כי בניין משטרת לוד נמצא בצד הכביש הראשי, בין שתי הפניות לכבישים הסובבים את לוד ושבהם
 היו הפלוגות צריכות לנוע ולהיפגש לאחר גמר ״הטיול״. מאחר ש״הנמר״ פנה צפונה לאחר ההתכתשות עם
 המשטרה, מסתבר שהוא לא פנה בנתיב הצפוני המיועד, אלא בנתיב הדרומי, בו היתה צריכה לפנות
 הפלוגה השניה. וכך אירע שכל כלי־הרכב של גדוד הפשיטה, להוציא את ״הנמר״, לא נכנסו כלל לתוך לוד,
 אלא חלפו לידה והמשיכו לעבר רמלה. עובדה זאת, בדיעבד, היתה לטובה, שכן מסע־האש בין לוד לרמלה

 ערער את רוח האוכולוסיה בשתי הערים.
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ליטית  לסגת׳. אמרתי: ׳הנסיגה מאושרת׳ - כי ידעתי שאם איש כמשה (שעם כל היריבות הפו
יק - יש לקבל זאת... ירדתי מדניאל לבן־  יש בינינו אחוות־לוהמים) קובע שאינו יכול להחז

 שמן, כדי לקבל דיווה מפורט על המתרחש בתוך לוד״.
: ״בשעה 18.30 ט 8 היה לקוי - כבר מראשית המבצע. סיפר ירוחם כהן ״ ח  אך הקשר עם מ
ב הראשי של רמלה). (הרהו ן ו צי ־ ה דיין שהוא נמצא בשדרות בן ש מ  קלט האלחוטאי ידיעה מ
טה ברמלה? היתה זו אחת הפעמים הנדירות שראיתיו זועם.  ׳הזקן׳ נדהם. מה עושה גדוד הפשי
. . . בה נאמר כי ״גדוד 81... עבר לבן־שמן ״ח החטי בה לא ידע להסביר״. גם בדו ה החטי ט מ  איש מ

ד״. די הגדו י צע על־ ד שבו ח א ה ל ב י ט ח ה ה ט מ עה ל י ה ׳דני׳, שהג ט מ  בפקודה ישירה מ
ת־הבטחה ליד הפניות לכבישים  הגדוד עצר ליד תהנת־הרכבת של רמלה. הג׳יפים תפסו עמדו
דה  המוליכים ללטרון, לרמלה וללוד. סיכום ראשון של אירועי הקרב, בכניסה ללוד וליד המצו
 בהמשך הדרך, הבהיר כי לפלוגת הג׳יפים יש ארבעה הרוגים. גם בין לוחמי הזחלמים יש נפגעים
דת המשטרה. במרבית - פצועים, כמה מהם קשה. התברר כי ג׳יפ של הסיירים עלה באש ליד מצו
 כלי־הרכב נוקבו הגלגלים. רדיאטורים נפגעו ודלפו. כן־מקלע של אהד הג׳יפים נפגע והכלי
 הועף ממנו. ג׳יפ אחר איבד את בלמיו. נתברר כי יש נעדרים אהדים מהקרב ליד מצודת המשטרה.

 להובשים היתה עבודה רבה.
ם על התקרבות משורייני אויב. , הודיעו המאבטחי ד לסכם את ספירת־המלאי ״  עוד מנסה המג
ו נופלים בקרבת מקום. כלי־הרכב הסתובבו ונעו לעבר המםעף המוליך ללוד.  פגזי־מרגמה החל
״ לא היה מן הדברים הקלים. אך ההחלטה היתה נחושה: להזור  להכניס סדר ב״באלאגאן
 לנקודת־היציאה במהירות האפשרית, באותה דרך בה הגיעו. ״פה ושם היה צורך להגביר קול על
ו נקובים והרדיאטור רתה  המהססים״, סיפר משה דיין. ״הרכב שלי גנח וצלע. שני גלגלים הי
 כמיחם״. שריונית הגיהה ופגזיה פגעו בכביש, במרחק קצר מהריכוז. מפקד השריונית לא ניסה

וח והסתלק במהירות. ו  לתקן את הטי
 תוך אש רצופה הגיע טור כלי־הרכב שוב אל מצודת המשטרה שעל אם־הדרך, ועצר לא הרחק
דה. המראה היה קשה. רו מקלעי הגדוד, נורתה אש מן המצו  ממנה. על אף אש־התופת שהמטי
ע: ואנשיו הפצועים מצאו מחסה בתעלה לצד הדרך, ו טל היה ג׳יפ הסיירים הפג ל לבניין מו  ממו
וח של הטלת־ דה בטו  כשהם משיבים אש. הפצועים נאספו והגדוד התארגן לחלוף על־פני המצו
ו ראשונים למעבר וליציאה מתחום הסכנה. אש המקלעים כיסתה את  רימונים. הג׳יפים היו עכשי
 האשנבים ואת המגדל - עד אשר עברו אחרוני הזחלמים המקרטעים בגלגלים נקובים
דה עצר הגדוד שוב - לוודא שכל הנפגעים נאספו.  ורדיאטורים מעלי אדים. במרהק־מה מן המצו

 נמנו עשרים־ואחד פצועים ושישה הרוגים.
ר עליו אש. ן ״הנמר הנוראי״ מול הבניין, כשהוא ממטי  הטור הגיע אל משטרת לוד. שם המתי
ת או יותר לפי התכנית המקורית. במסעף־הדרכים  מה קרה ל״נמר״? התברר כי הוא פעל פחו
 אחרי תחנת המשטרה פנה צפונה, לתוך העיר, התקדם עד לכיכר המרכזית, כשהוא יורה על כל
 מטרה. מן הכיכר חזר דרומה, עד למגדל־המים שבהסתעפות הדרכים, שילח בו שלושה פגזים
טן - עד אשר ז - על אף פציעת האלחו י ר אש ומפג  וחזר צפונה אל בניין המשטרה, כשהוא ממטי

 הצליח הטור הגדודי לחזור מהמסע המוזר לעבר רמלה.
 שמואל בורנשטיין: ״כאשר חזרנו לתתנת המשטרה הראשונה בלוד, ראינו את ׳הנמר הנוראי׳
 נע לבדו בשטה ומשתק את האש הנפלטת מדי־פעם מן הבניין. תוספת האש שלנו השתיקה אותם

 כליל ואיפשרה לנו לחזור לבן־שמן בלי נפגעים נוספים״.
 מלבד קולות הירי וגניחות כלי־הרכב דממה לוד כקבר. כל התריסים היו מוגפים. ביציאה מן
ת משעה לפני כן, עצר הטור הארוך. שם פגשו את לוחמי  העיר, ליד המחסום שם פרץ הגדוד פחו
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בשעטה חורקת, על גבי המחסומים ם לתוך העיר. תריסי־המגן נפתחו ו  ״יפתח״ המתקדמי
. ״התבוננתי בשעוני״, מציין משה ת החרבות, הגיע הגדוד לשער בן־שמן העמדו  המנותצים ו

״.  דיין, ״ארבעים־ושבעה רגעים עברו מהרגע שיצאנו מכאן
, טה לתוך לוד היה שמריה גוטמן פלאה של גדוד הפשי  אחד הצופים־מרתוק בפריצה המו
עד ללוד, שנמצא אותה שעה במטה ״דני״ בכפר דניאל: ״התחילה ו ״ המי של הצבאי  ״המו
׳ בפיקודו של משה ד׳ התפרצו פנימה. יפים של ׳הזקן  ההתקפה על העיר לוד. המשוריינים והג׳
 מרחוק ראינו את מסע הג׳יפים. כרוח־סערה דהרו־חלפו ופלטו אש קטלנית לכל עבר... עברו
ד בפניהם. כך הגיעו עד קרבת רמלה...פנתה אהורה ד הערבית ולא היה כוח שיעמו  בסערה את לו

״. ד וחזרה לבן־שמן  ושוב טסה־עברה עם נפגעיה את לו
ד מן המתח והמאמץ. הפצועים חמי הגדו , לאור דמדומים אחרונים, התפרקו לו  בחצר בן־שמן
החלו לטפל בכלי־הנשק - במקלעים ם פיתחו את חגורם ו  הובאו לשרות־הרפואי. הלוחמי
פו גלגלים מנוקבים ומילאו את מכלי־הדלק. כלי־הרכב הפגועים הועברו  וברובים. הנהגים החלי
ן הם וללגום תה. ״הנשים בכו״, הבחי  לסדנא. אנשי בן־שמן האיצו בלוחמים לטעום ממטעמי

ה על פעולתנו״. ו , ״ספק מצער על הפצועים, ספק מגאו ״ד  המג
 בשעה 21.20 נקלט בגדוד 33 מברק, בו מודיע גדוד 81 כי הוא מתכונן לעזוב את בן־שמן
ל ובלי להודיע פה לבסיס בתל־ליטבינסקי. שוב עשה זאת דיין בלי לשאו  ולחזור דרך שדה־התעו
וד היתה זו החלטה מחוייבת־המציאות. ד בכוח־אדם ובצי בה. נוכח מצבו של הגדו ה החטי ט מ  ל
טה לא ה החטיבה. חיילי גדוד הפשי ט ת בתאום עם מ יבת היתה להעשו  אך התזרת כל האנשים חי
 חזרו באותו לילה לתל־ליטבינסקי - אלא למתרת בבוקר. הפצועים־קשה הובאו לבית־החולים,
פו את תחבושות־ ד זמן רב. הפצועים האחרים חזרו ליתידותיהם, לאחר שהחלי  ומהם יבלו שם עו
ו רבבות הכדורים שירינו בלוד - אבל מצב־הרוח היה מרומם, גות הדם. ״באזנים הדהד  הקרב ספו
, ד ונכנסו לשדה־מוקשים. הקמ״ן ״ בדרכם תעו סיירי הגדו ד! וה: דפקנו את לו  והלב פעם בגאו
 אורי פריד, נהרג ושני סיירים נפצעו. חזרו, חיפשו דרך אחרת, חיפשו ולא מצאו - ורק עם האר
 היום מצאו את דרך הישר אל הבסיס בתל־ליטבינסקי(על־פי גרסה אחת עברו הזחלמים והג׳יפים

.( וטא דרך רתובות תל־אביב״. ז ן מצעד־  במעי
ד ורמלה, עד כביש ירושלים, והזר לבן־שמן ד עבר את לו ן כי הגדו י ם מצי ״ח המבצעי  דו
נו של דיין נמשכה הפריצה 47 דקות. אם אכן החלה הפריצה בשעה  בשעה 19.00. על פי שעו

: 19.07 בערב. ד לבן־שמן  18.20, ניתן לקבוע את השעה בה חזרו אנשי הגדו
, לאחר 8 חודשי מצור. ב) חיסול כל ״: א) פריצת הדרך לבן־שמן א ״סיכום עובדתי ״ח מבי  הדו
ם בלוד ורמלה, פרט למשטרת לוד. ג) גרימת בהלה וכריתה בשתי הערים מי ת והמחסו ו  העמד

ננות והיוותה גורם עיקרי לכניעת לוד ורמלה.  גרמה לבלבול במערך ההתגו
ם(שלושה פצועים מתו אחר־כך מפצעיהם). עי  אבדות בנפש: 6 הרוגים, 21 פצו

יפים(מתוך 19), זהלם אחד ׳ 7 ג ם: מוש: 7 רובים, 14 תת־מקלעים, 2 מקלעי חי  אבדות ציוד ו
ך 9). מתו )  (מתוך 7), נושא־גייסות גלגלי אחד

ב: 100 150 הרוגים. י תהאו  אבדו
ד ורמלה נעשתה ללא כל הכנה מוקדמת של נשק מסייע, והיא  הערות ומסקנות: הפריצה ללו

ח־המחץ המהיר. כו לה ו  בוצעה הודות למהירות הפעו
בה 8. קצין־ פתה על התגובה השלילית בה נתקבלה הפעולה במטה הטי  רק הצלחת הפריצה חי
בה 8 : ״באותו זמן היו פלוגות ה חטי ט ש מ ש ו ח ן מסביר את הכשל האופרטיבי ממנ  המודיעי
ן לעברם״. במצב זה, מבהיר ו יפתח׳ בפרבר הדרומי של לוד, כשעיקר אש־ההגנה של לוד מכו  ׳
ת את ההתקפה על לוד למחרת, ה המבצע בפני שתי אפשרויות: לדחו ט , ״עמד מ  ירוחם כהן
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. הטרוניה של ד״״ טה ולפעול מי ; או לנצל את כוח־האש של גדוד הפשי ם קי  ולהמתין לגדוד הטנ
טה פעל שלא  מטה הטיבה 8 על משה דיין היתה כי ״מטה המבצע לא ידע באותה עת שגדוד הפשי
טה וודע לו שגדוד הפשי בת השריון... עגמת־נפש רבה נגרמה ליצחק שדה בהי  על דעת מטה הטי
בה ובניגוד לתכנית״. לא זו בלבד, אלא ש״דבר זה ה החטי ט  נטש את אזור פעולתו ללא ידיעת מ
 סיכן במידה רבה את השגינו בזרוע הצפונית של המבצע, עליה פיקד יצחק שדה״. אך עובדה היא
, באישורו ובברכתו. את דעתו בשבח  כי הפריצה התבצעה על דעת מפקד ״דני״, בהסכמתו
 הפעולה לא הסתיר. ״הפריצה של גדוד 89״, אמר יגאל אלון, ״היתה פריצה הרואית מאד וגם

 יקרה מאד״.

חמד נימר אל־חטיב, איש ״האחים  איך נראתה הפריצה ללוד בעיני האויב הערבי? מו
 המוסלמים״, סבור כי ״פריצה זו הביאה להפסקת כל התנגדות בעיר, מלבד כוח קטן שהתזיק

2 1 . ״ ך לנוע לעבר רמלה  בתהנת המשטרה עד הלילה. כוח השריון היהודי המשי

 כיבוש לוד - ״יפתח״ כפנים
: ״בשעה 12.00 יצא סיור אלים של ל  בשעה 20.00 דיווה יגאל אלון, מפקד ״דני״, למטכ״
ו על נםיון כיבוש.  ׳יפתה׳ לעבר למך [לוד] מצד דרום. ההתנגדות היתה בינונית, עם בואי החלטנ
בה [בן־שמן] בשעה 17.00, לאחר שכבשו את נפתלי [בית־  יחידת פשיטה של ׳הזקן׳ באה לאהו
ו בפרבר הדרומי פשטו אלה העירה, חלפו על־פני הרחוב יפתח׳ נאחז  נבאלה]. שעה שאנשי ׳
 לאורכו ונסוגו חזרה לאהובה. יש אבדות באנשים וברכב. ערביי לוד נדהמו מהפריצה הנועזת של
 הפשיטה, אולם התאוששו וחיזקו את התנגדותם. נשתלט הלילה כמה שנספיק ונסיים מחר

 בבוקר״.
ה ״דני״ אל אג״ם בבקשה לבטל כל הפצצות על לוד ורמלה, שכן ט מ  בשעה 18.40 פנו מ

ן שיפרצו גם לרמלה״. ת יש להאמי יפתח׳ נמצאים בתוך לוד. לפי קצב ההתקדמו  ״כוחות ׳
בתי כי ״בשעה 11.00  על הפעילות של ״יפתח״ בלוד, בד׳ תמוז(11.7), נאמר בסיכום החטי
, לסיור־אלים לעבר לוד. לאחר ד ׳העמק׳ ד ׳הגליל׳, עם פלוגה מגדו  יצאו שתי פלוגות מגדו
החל בסריקת החלקים המזרחיים של לוד. אבדותינו: 2  הפריצה נכנס גדוד ׳הגליל׳ ללוד, ו
יב נמסר כי בתחילה גילה התנגדות, אך אחרי פריצת כוהותינו לעיר  הרוגים, 13 פצועים״. על האו
יב בשלב זה נאמדות - נכנעה לוד, פרט לתחנת המשטרה, בה התרכזו כוחות לוחמים. אבדות האו

 בכ־40 הרוגים ומספר גדול של נפגעים.
ו לדניאל. על־פי מז ת מג קדמו : ״גדוד ׳הגליל׳ הועבר בשעות הבוקר המו  דו״ח מפקד ״יפתח״
בת י תותחים ובעזרת טור משוריין של חטי  התכנית, היינו צריכים לתקוף את לוד ממזרח, בחיפו
 ׳הזקן׳ ולפרוץ לתוך העיר. ב־11.00 יצאה פלוגה א׳ מדניאל ופנתה בוואדי המוליך ללוד. פלוגה
 ב׳ - לנקודת־ההערכות בהורשת הזיתים ליד דרך דניאל-לוד. פלוגה א׳, שהתקדמה מערבה,
יב חי״ר ושתי שריוניות והסתייע בתותת ל האו ל אלה הפעי  נתקלה בהתנגדות ובנסיון איגוף. מו
בת ׳הזקן׳ להתקרב לעיר מכיוון בן־ ל טור משוריין מחטי  ומרגמות ״3 ו־״2. בשעה 17.15* התחי
ק לעיר. ב־17.40 הודיעונו שהטור כבש את המשטרה - ומיד התקדמו  שמן. בשעה 17.30 פ
 הפלוגות. בשעה 18.30 נכנסו שתי הפלוגות, תוך להימה, העירה. בהתקרב פלוגה ב׳ למשטרת
 לוד, נתקלה באש חזקה והוכרתה לסגת עד לבתים הראשונים. פלוגה א׳ הגיעה עד למסגד, דרך

.  הרחוב הראשי. בו־בזמן נכנסה לעיר גם פלוגה ג׳ והמטה״

 * זמנים אלה שונים ומקדימים, כאילו, את האירועים בשעה אחת.
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 נצהרי הי תמוו(12.7) פורצות 2 שריוניות של
 ה״לגיון״ ללוד וגורמות ל־2 הרוגים ו־12 פצועים.

ת ערבית  בעקבות החדירה החלה התקוממו
 שדוכאה ביד ברזל. מאות ערבים נהרגו.

 בן־שמן

 מפה 21: כיבוש ערי השפלה. לוד ורמלה

ך ר ע מ יפתח׳ ניצלו את המבוכה ב א: ״אנשי ׳ בה 8 בעת ההי ן חטי  מספר ירוחם כהן, קמ״
טה כבש את יפתח׳ נמסרה ידיעה כי גדוד הפשי החלו לנוע למרכז העיר. למטה ׳  ההגנה של לוד ו
יפתה׳ לתתנת־המשטרה נתקלה באש הזקה גה מ׳ ת־המשטרה בעיר, אך משנתקרבה פלו  תחנ

 ונאלצה לסגת״.
״ר בפיקודו של ק׳ : ״במטה היו אז רגעי־מבוכה. ההי ה ״יפתח״ ט מ , מ ה גוטמן  מוסיף שמרי
יפים כבשוה. אי־אפשר ב כי העיר כבושה, כי הג׳ ש ד 1], שנתקרב אל העיר, ח ״ , מג  [משה קלמן

ש לתבוסה. ש עד על מצב הדברים, והיה ת ע להם בעוד מו די  היה להו
 ״כדי לכבוש עיר בת 35,000 תושבים ולפרוק את הנשק מן האוכלוסיה דרושים אלפי חיילים...
ן הוא שהציל. גדודו של ק׳ חדר העירה, השתלט על קטע במרכז העיר והודיע למטה:  התמרו

. ומה הלאה ?׳ ה נכנע ומסגיר את עצמו הגדוד מתבצר. חלק מן האוכלוסי  ׳
ל: 20.50] יצאה שיירת־אוטובוסים מדניאל עם ץ הכפו ךהקי עה [לפי שעו  ״קרוב לשקי
ל בענייני האוכלוסיה הערבית. באפלולית־הערב ראינו בעיר אלפי פ ט  תגבורת. יצאתי עמהם ל
ד והכנסיה, כדי להסגיר את עצמם, אלפי אדם... לפי  תושבים נוהרים בדממה עצורה אל המסג
ו כבר התרכזו שם למעלה מחמישה־עשר אלף נפש. מה, אפוא, לעשות עמהם י... אלפי  השערתנ
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טפל באלפי השבויים.  אנשים מסרו עצמם לשבי, והמערכה טרם נגמרה. עדיין לא קם מנגנון שי
ו לשהרר חלק מן הנצורים... הערבים היו מודהמים. הם לא ידעו איזה כוה  במהירות־הבזק ההלטנ
. הם נהרו אל הכניעה כצאן. סבורים היו שכל הפחד הדביר את כוהות־המרי  יהודי מצוי בעיר - ו
 העיר שוקקת צבא יהודי. ק׳ המפקד הספיק לאסוף שישה מנכבדי־העיר, והכומר בראשם, ושלח
 אותם אל בנין המשטרה, להודיע כי העיר נכנעה ולהציע שאף הם ייכנעו. אבל את פניהם קידמו

 ביריות. אחד מהם נפל״.
״ח כיבוש לוד״ של מולא: ״החלה סריקה שטחית. כל הגברים הוכנסו לחצר ך ״דו  ממשי

 המסגד והכנסיה. בשעה 21.00 בערב הוכרז עוצר־בית עד לשעה 08.00 בבוקר.
ת אויב, שנעזרו במשוריין בעל תותח שפעל נגד כוחותינו  ״בגזרה הדרומית פעלו שתי מחלקו
בת ׳הזקן׳ פרץ לעיר, ברח  כשעל הצריח שלו מונף דגל לבן. אחרי שהטור המשוריין מהטי
 המשוריין הערבי דרך השדות לכיוון רמלה ונעלם. בסריקה הראשונה נמצאו תותח אחד 75 מ״מ,
 אהד 2־ליטראות, שני ׳האוביצרים׳, משוריין בעל תותח, 2 משוריינים מתוצרת יהודית, ג׳יפ
ני־שדה. י כבדות, כמות עצומה של תחמושת, חומר־נפץ, 3 משדרים וטלפו  משוריין, 8 מכ״
בת ׳הזקן׳ באה כהפתעה גמורה לאויב וגרמה לבהלה  מסקנות: פעולת הטור המשוריין מהטי

 עצומה. זה הקל הרבה על כיבוש העיר״.
בה בשל צומת הרכבת ושדה־ ת על העיר הערבית הגדולה והחשו  את הכיבוש וההשתלטו
 התעופה שלידה, שאוכלוסייתה נאמדה ביותר מ־30 אלף, ביצע גדוד אהד, שניצל את ההלם
ת ח את אגפי המבצע על רכסי הגבעו  שאחז את העיר. הסביר יגאל אלון: ״בשל ההכרח להבטי
ת על העיר. ואף כי גדוד ד אחד להשלמת ההשתלטו דו ה להפריש יותר מג ט מ  שמחוץ לעיר, נמנע ה
חו להסגיר לוחמים ונשק הבטי  זה נבלע בלוד ולא נודע כי בא אל קרבה, נכנעו לפניו נציגי העיר ו
טל עוצר כללי על העיר ואנשינו ניצלו את שעת־הכושר  ולשמור את השקט. ליתר־בטחון הו
 להערכות לקראת יום המהרת. מעמד אנשי גדודנו בעיר לא היה שפיר ביותר, שכן משולים היו

 לשבויים בידי שבוייהם״.
י ה״לגיון״, עבדאללה אל־תל, מגלה פן נוסף להתערערות רוחם ועמידתם של  אהד ממפקד
, המושל הצבאי של אזור לוד-רמלה, שיגר  תושבי לוד ורמלה: ״וקיל קאיד אדריס סולטאן
 מברקי קריאה־לעזרה... לבסוף ריכז את חיילי הפלוגה והתבסס יחד עמם בבניין המשטרה שבין
 לוד לרמלה... כשראו תושבי שתי הערים כי היילי הצבא הסתלקו ומצאו מקלט בבניין המשטרה,
 החל היאוש חודר ללבם, ויאוש זה גבר לאחר שציפו לשוא לבואה של תגבורת. גם אדרים
, על תגבורות הנמצאות בדרכן ללוד  סולטאן וחייליו היו הדורי יאוש, על אף ההרגעות שנשלחו
 ורמלה. מבוכה נשתררה בין הלוחמים המקומיים, לאתר שנודע דבר כיתור שתי הערים ונסיגת

. .  היילי ׳הלגיון הערבי׳ למצודת המשטרה״.
ד אל־רוסאן, מספר כי בלוד וברמלה נמשך הקרב כל היום. ו  קצין־״לגיון״ אחר, ראיס מחמ
טלו ג אחד מכרוזי־ההתראה אשר הו ו להשי  ״מפעם לפעם נשמעו התפוצצויות. בצהרים הצלהנ
 מעל הערים רמלה ולוד. בכרוזים נאמר כי הערים מוקפות וכל דרכי העזרה מנותקות. תושבי
 הערים נקראו להיכנע, אתרת ייאלצו הכותות הישראליים להחריבן״. ה״לגיונר״ הערבי מנסה
ד בלוד מ ע יק מ ״ נוכח אבדן הסיכוי להחז ן ו  להבהיר לקוראיו את הבעייתיות שעמדה בפני ה״לגי
ל ד מו מ ע יק מ נו: בעיר היתה פלוגה אחת - האם תוכל להחז  וברמלה: ״שאלה ניקרה במוהותי
 הלהץ הבלתי־פוסק וללא עזרה ? הלוהמים הדפו את ההתקפות, אך לא זמן רב. לוד ורמלה פרפרו

2 2 .  בגסיסתן - היש מי שיושיע ?״
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 3 : היום השלישי: יום הדין לפורעים

 גם רמלה נכנעת
ת - הן על הערבים והן על הכוחות מ מ ה ד ועד למזרה רמלה, היתה מ  השפעת הפריצה, מלו
נו פלוגות הגדוד השלישי למכה של פושטי גדוד  היהודיים. אם בכרמי הזיתים שבפאתי לוד המתי
ש באותם רגעים שמרכבות־הברזל היו בדרכן חזרה לבסיס־היציאה - הרי מ  81, וחדרו לעיר מ
נה לרגע המתאים כדי לכבוש את העיר רמלה, קלטה גם היא בה האחות, ״קריתי״, שהמתי  ההטי
 את הידיעות על פריצת גדוד הפשיטה. הגעתם של הזהלמים והג׳יפים לשערי רמלה עוררה את
בה לנצל את ההזדמנות. פקודה זהירה יצאה מאתו להורות לגדוד 42 ״להתקרב  מפקד החטי
טה שלקח להם זמן קצר של  בזהירות לרמלה ולנסות לחדור לתוכה״. שלא כאנשי גדוד הפשי
ט על  שש־שבע שעות לצאת מדיר־טריף, להתנגש עם כוח של ״הלגיון״, לחמוק ממנו, להחלי
, לפרוץ את המחסומים, לשטוף את רחובות העיר ואת ן מ ש ך ב  מעורבות בכיבוש לוד, להגיע ל
 ככרותיה באש, להגיע לשערי רמלה, ולחזור תוך קרב ואש לבן־שמן - נערך גדוד 42 של ״קריתי״
ת לתקוף את סכנת־פאנום, הפרבר הצפוני של רמלה. בשעה 03.30 ה שעו נ  במשך שבע-שמו
מ נתכה על השכונה הצפונית  לפנות בוקר ה׳ תמוז(12.7) ההלה ההתקפה. אש ממרגמות 120 מ״
ת היתה זהירה. פטרולים של גדוד 42 הלכו וקרבו מצפון. בשעה ת חצות. ההתקדמו ע ש  כבר מ
וה בשריוניות לתוך סכנת־פאנוס -  06.30, שלוש שעות לאחר שהחלה ההתקפה, נכנס כוח מלו

 ללא התנגדות.
ן״ התירה לאנשיה בגזרת לוד ורמלה לסגת ולהמוק מן הערים, גם אם פרוש ו  מפקדת ה״לגי
ד אל־רוםאן, הרי עוד שעות רבות לפני פריצת ו מ ה  הדבר נטישת הציוד הכבד. על פי סיפורו של מ
ון״ לחייליה לנטוש את רמלה: ״מפקדת ד-רמלה הורתה מפקדת ה״לגי טה ללו  גדוד הפשי
ת קיבלה בצהרים פקודה לעזוב את רמלה. ובפניהם ניצבה השאלה: לציית גה החמישי  הפלו
ן - למרות שרק תקווה קלושה היתה להם ן והאיש האחרו  להוראות, או להילחם עד הכדור האחרו
יק מעמד. עם חשכה, לאהר שניתק הקשר עם המפקדה, הורה מפקד הפלוגה את אנשיו  להחז
ו ועינבה. כך נתתם גורלם של כל הכפרים  לעזוב את העיר, בנצלו דרך צדדית, בין הכפרים גמז
 בסביבת לוד - אשר נפלו עתה ללא קרב וללא התנגדות״. יתכן שדברים אלה מכוונים ללוד,

ן״ רק בלילה הבא, ו׳ תמוז(12/13.7). ו ין המשטרה שלה חמקו אנשי ה״לגי  שמבני
 אם בלוד נשאר עדיין כוח של ״הלגיון הערבי״ בבניין המשטרה, הרי ברמלה נטשו אנשי
ן״ את שני בנייני המשטרה - זה שבתוך העיר וזה שבדרך לוד-רמלה - והסתננו מזרחה ו  ה״לגי
 בחשכה. נוכה נטישת רמלה, התערערה רוה האוכלוסיה. ירידת המוראל פשתה בהנהגה
ת מאשר בקרב התושבים. חבורת נכבדים, שחששו מתגובת צבא ישראל, ת לא פחו מי  המקו
מלט מהעיר: והם עשו זאת ברכב משוריין ן על מעלליהם בעבר - מיהרו להי  ומםילוק־חשבו

 מתוצרת יהודית, שנמסר לידי הערבים על־ידי הבריטים בקרב נבי־דניאל האומלל.
יךהנכבדים הרמלאים נעצר על־יד אל־בריה, במהסום של רי  צחוק־הגורל הוא שמשו
 מוקשי־סרק... החבורה הנכבדה נלקחה לשבי. לפנות בוקר הובאו נמלטי רמלה אל מטה
ט לנצל את עובדת שבי־הנכבדים והציע להם י  ״יפתח״, כנען הסמוכה. פיקוד ״דני״ החל
 להיכנס למשא־ומתן על כניעה. יגאל אלון השב שמן הראוי כי נציגי ״קריתי״ יקבלו את כניעת
בה. אלון התווה למנהלי המשא־ומתן את התנאים  רמלה, שכן עיר זו היתה בגזרת החטי
ב: ״הנני מסכים לכניעת רמלה ללא תנאי. עליהם י  שיוכתבו לנכבדי רמלה, במסמך רשמי מהי
 להסגיר את כל הזרים ואת כל הנשק, לרבות המשוריינים, הטנקים, התותחים והנשק הכבד. אני

 ערב לחייהם באם יסגירו את הזרים והנשק״.
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ן־המבצעים שלה, שהגיע בת ״קריתי״, וזו שלחה את קצי  ההודעה הועברה במהירות לחטי
 למפקדת ״יפתה״ כנען ב־06.30 בבוקר, ושם נקבע כי כניעתה של העיר רמלה תיחתם תוך זמן
בה באל־בריה. ההסכם כלל הסדרי־נוהל - כי כל  קצר, בשעה 10.00, במטה הזמני של החטי
, אם באי־כוחם ישתפו  התושבים שאינם בגיל הגיוס יוכלו לעזוב את העיר: תיי התושבים יובטחו

 פעולה עם הצבא היהודי.
ת החדשה ניתנה הוראה לכל הכוחות להפסיק את האש בגזרת רמלה בשעה  נוכח ההתפתחו
 08.00 בבוקר. היילי גדוד 42 נכנסו לעיר ללא התנגדות. בשעה 10.00, שנקבעה לחתימת
 הכניעה, הוכרז עוצר כללי על העיר והיילי ״קריתי״ החלו לרכז את הגברים במכלאות. צעירים
ים: העוצר איפשר לבצע י  בגיל הגיוס הוכנסו למכלאות נפרדות והוחל בהעברתם למחנה־שבו
 חיפושים מקיפים אחרי נשק. השלל כלל בעיקר נשק קל, רובים ומקלעים, לרבות מרגמות 52

 מ״מ, משוריינים מתוצרת בית ותחמושת.
 עם הכניעה נמסרו לידי צה״ל שני בנייני המשטרה של רמלה - המערבית שבתוך העיר
ד נפתחה לתנועת כוחות ד - בלי שיחבלו בהם. הדרך מרמלה ללו לו  והמצודה שעל כביש רמלה-
מה של ערביי העיר ועל רצונם ת רוח הלהי טטו  צה״ל. ״הכניעה המסודרת העידה על התמו
ן הכיבוש היהודי״, מציין אחד החוקרים. ״רמלה  להישאר במקומם ולקבל על עצמם את שלטו

 היתה נשארת עיר ערבית, מאחר שנכנעה, אלמלא מה שהתרחש בלוד״.
, דיווח לשר־ ; יגאל ידין, ״מנהל האג״ם״ ל ״ מטכ ״ם/ וחה לאג  הידיעה על כניעת רמלה דו
: בן־גוריון רשם ביומן, ה׳ תמוז(12.7), ״בבוקר מודיעים: לוד נכנעה, אבל הצבא ן  הבטהו
 הוסיף להילחם במשטרה. גם רמלה הודיעה שבעשר יתתמו על כניעה: עדיין לא ידוע מה עושה

 הצבא... טור של ׳הלגיון׳ הגיע לעזרת לוד ורמלה והתקרב לגמזו״.״

יחס לכניעה המוראלית של הערים  רושמי־הרשומות הערביים לא יכלו להימנע מלהתי
ה את הנטישה בעיר וטשי היפה, שחז ב - מנ חמד נימר אל־חטי  הערביות בבקעת־אונו. מו
 הצפונית המעורבת - מנסה להקהות את עוקץ הכניעה של רמלה, העיר היחידה שנוסדה על־ידי

ה שנמשך כל הלילה, נפלה העיר רמלה״... ש : ״לאחר קרב ק ל א ר ש י ־ ח א  הערבים ב
 שונה במקצת התייחסותו של עבדאללה אל־תל - התולה את נפילת לוד ורמלה במפקד
מה של תושבי סי היהודים, שפגעו ברוה הלחי : ב״מטו ה ח  הבריטי של ״הלגיון הערבי״, גלאב פ
ע כניעה  לוד ורמלה... היאוש החליש וריפה את ההתנגדות, והביא את נכבדי שתי הערים להצי
ת היהודיים נכנסו לרמלה ־ לאחר חו  ליהודים״״. תוך כדי כך מגלה המפקד הערבי הבכיר כי ״הכו
 שנכנסו ללוד, כשבראשם מספר טנקי ׳צ׳רצ׳יל׳ שקיבלו מהאנגלים״. הוא מספר כי כאשר רוכזו
: ובהתאם להם רוכזו הצעירים, ו  התושבים במסגדים ״הקריא המפקד היהודי את פקודותי
ות שבויים, אף על פי שתשעים  שמספרם עלה על 2,000, ברהוב הראשי. לאהר מכן הועברו למחנ

יקו מימיהם רובה בידם... כך היה גם בלוד״.  אחוז מהם לא החז

 אם בקבלת הכניעה של רמלה זיכה יגאל אלון את ״קריתי״, שקיבלה בזמנו את כניעת יפו
ו אותם - הרי את הכנעתה של לוד השאיר לאנשיו בעבר, טט  הערבית לאחר שכוחות האצ״ל מו
״ לעיר: שמריה גוטמן איש נען, מוותיקי הסיירים ומי בת ״יפתח״. זו מינתה ״מושל צבאי  חטי
 שיחשוף את צפונות מצדה וגמלא. ״היה ברור לנו שהעיר עדיין לא נכבשה כולה, שכל רגע
לש על ח משורייני־האויב ולשים־לאל את כיבושנו. ועל הכל - בנין המשטרה החו פ ת ה  עלולים ל
 לוד, הוא בידי האויב״, סיפר שמריה, שתתם בשם ״אבי־יצחק״. ״נתברר שמספר התושבים גדול

ל בפעולה רק למחרת בבוקר״. חלט להתחי  מן המשוער... הו
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 למחרת נשלח מברק לאג״ם: ״העיר לוד ותחנת־הרכבת בידינו: מלבד בניין המשטרה
 שמתבצרים בה קצין ו־70 ערבים מקומיים. ראש־העיר נהרג בשעה שניהל משא־ומתן אתם. בעיר

 נמצאים 35,000 תושבים. בין השבויים נמצאים אנשי־צבא ונכבדים. השלל רב״.
 דו״ח כיבוש לוד של ״יפתה״ לה׳ תמוז(12.7) מוסר על הערכות הכוהות באותו בוקר בלוד:
ךמערב העיר, בסביבת השוק: ה גדוד ׳הגליל׳ - בבית הכומר, מול הכנסיה: פלוגה א׳ - בצפו ט  מ
: פלוגה ג׳ - ממערב למשטרה, בבית־הספר ־שמן  פלוגה ב׳ - בצפון־מזרח, על־יד הכביש לבן

ן למשטרה. העמק׳ - מצפו  וליד כביש רמלה: פלוגה של ׳
נה בבוקר הופרעה הדממה. הצבא התחיל להשתלט ללא קרב : ״בשמו  מספר המושל הצבאי

 גם על שאר חלקי העיר. אחר־כך היו מהלכים ביחידות קטנות, אפילו שנים־שנים״."

 ערביי לוד מתקוממים
וה של הכיבוש הפסטורלי. ״פתאום, תוך פגישה עם נכבדי העיר,  בהמשך היום הופרעה השלו
׳ פרצו העירה י התחילה צליפה ן ו י לג ני ה׳ י : ״משורי וטמן ות״, מספר שמריה ג ל מטח־ירי  התחי
ו כבר נפלו חללים.  של משוריינים. לאחר שעה קלה סופר כי התושבים יורים אף הם, ושנים משלנ

לו יורים על חיילים עבריים ברחובות״...  גם מן הבתים התחי
 מה קרה בלוד באותה שעה בה נפגש המושל הצבאי עם נכבדי העיר? היה זה ב־11.30, כאשר
ן, משדה־התעופה, שהפך להיות בסיס קרבי. ״ פרצו לתוך לוד מצפו ן ו י  שתי שריוניות של ה״לג
ש שריוניות של ה׳לגיון׳ ועוררו את ו ל  לדברי איש ״האחים המוסלמים״, אל־חטיב, ״הופיעו ש
 התושבים לצאת עם נשק לרחובות כדי לגרש את היהודים. אלא שלא לשם כך הופיעו השריוניות,
ד אל־רוסאן נוקב בשמו של של הירדני, אידרים בק״... ראיס מחמו  אלא כדי להציל את המו
ח לפרוץ בראש מחלקת שריון ללוד ולטהר את הרחוב ול עבדאללה חמד, ״שהצלי  מלאזם־או
ק קרב, אשר בו נפלו כ־50 יהודים יב לברוח. ברחובות לוד פ  הראשי״. לדבריו, ״נאלץ האו

 ורבים נפצעו״.
ד על המצב  חקירה מאוחרת מבהירה כי שלוש השריוניות יצאו מבית־נבאלה ללוד כדי לעמו
ן לעיר. אתת מהן זת צה״ל. השריוניות הגיעו בדרך עפר אל מצפו  בעיר ולברר עד היכן מגיעה אחי
ץ לעיר, ואילו השתים האחרות פרצו לעיר והפתיעו את הגדוד השלישי.  נשארה בהבטהה מחו

 השריוניות שהו בלוד שלושים דקות והמקו ב־12.00 בצהרים לערך.
ן״ כאילו הציתה את אש המלהמה בתוך לוד מחדש. הלודאים ההלו ו  הופעת שריוניות ה״לגי

כו להשתלט על שכונות העיר.  לצלוף על אנשי ״יפתח״, שהמשי
ט ״יפתח״ נאמר: ״בנצלם את ההפתעה, התקדמו שני המשוריינים עד לשוק. ״ ח ״ח של מ  בדו
 הצטרפו אליהם מזויינים מאנשי המקום ופתחו ביריות לעבר אנשינו. המפקדים החלו לרכז את
 היחידות ולהתארגן להגנה הקפית סביב העיר־העתיקה. הוקמו מהסומים פרוביזוריים על־ידי
 מכוניות ועגלות. ניתנה פקודה לפתוח באש על כל מטרה ברורה״. ״אפשר שרוחם של הלודאים
, אומר רבין. ״הערבים הגבירו את התנגדותם, בתקווה כי משחרריהם קרובים. אך לא  התעודדה״

. . ׳ כוחות לנצל את הלם הפשיטה״. ו ל׳לגיון  הי
, נמלטו על נפשם״, מספר שמריה גוטמן. ״אמרו: לפרוץ לרמלה, יב נעלמו  ״משורייני האו
י ומוטלים שם עד היום״... דו״ח ״יפתה״ מסכם : ודאי נתקעו באיזה ואדי חבו  ואין יודע אנה באו
: ״נכנס בחור צעיר, ת: ״2 הרוגים, 12 פצועים״. מספר המושל הצבאי שמריה גוטמן  את האבדו
 פרוע ומאובק, ומודיע שמתוך מסגד נזרקות עליהם פצצות. מה לעשות? הערבים בעיר
לו לירות. היה ברור שאם לא תעשה פעולה  התאוששו ורבים מהם הוציאו את נשקם והתחי

מה אחת, אנו אבודים״. ו  נמרצת, אם לא נהממם במהל
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 שמריה אינו מפרט, הוא מסכם את הפעילות הערבית ואת הפעילות־שכנגד: ״הכל בוצע
ם נפלו מיד. העיר כולה היתה ה ם מ , ושלושי ט א״ מתו בפי לו פצצות הו  במהירות. הערבים שהטי
: נסיון ה קצרה״. סיכום של ״יפתח״ ע במשך ש ם נפלו בנופלים, ו ה  לחרדת־אלוהים. רבים מ
יב - כ־250 הרוגים ומספר רב של ן הערבי בלוד מוגר. אבדות האו  ההתפרצות־בכוח של ההמו
ת - להשתלט על ת העצמאו מ ח ל מ ן נתנסה בנסיון ראשון מסוגו, ב ד הראשו  נפגעים״. רבין: ״הגדו
, שישב  אוכלוסיה של כשלושים אלף ערבים המומים, מבוהלים ושונאים״. מוסיף שמריה גוטמן
 עם נכבדי לוד על תנאי הכניעה: ״פנינו אל הנכבדים ותבענו לשלוח כרוז, שיעבור ברהובות
: אין . יצאו הנכבדים, חזרו והודיעו ׳ !  ויכריז: ׳מי שיימצא ברשותו נשק שלא מסרו - דמו בראשו
די י ן זו. לבסוף נמצא כרוז זקן. אבל שום רובה לא נמסד על־  איש רוצה להכריז הודעה מעי

 התושבים באותו יום״.
 דעת החוקרים על אירועי לוד ורמלה חלוקה. אלחנן אורן מרסן את הקורות: ״אש הציתה את
ות ומאחורי דלתות, נ  ערביי לוד. בעוד השריוניות עוברות ברחובות, החלו ערבים צולפים מחלו
 ואף פרצו לרהובות ונשקם בידם. ניתנה פקודה לירות בכל מי שייראה ברתובות. מפקד המבצע
. : ׳לא היתה לי ברירה אלא להוציא פקודה של מכה חריפה׳  נטל בדיעבד את האחריות על עצמו
פיא״ט ד ו . רימונים נזרקו מתוך המסג ה מ ו ה מ ה ולתוך ה מ ו ה מ ך ה  האש כובתה באש שנורתה מתו
ת נפגעו... עארף־אל־עארף  הופעל נגד זורקי הרימונים. נתמשכו הסריקות־באש ברחובות ומאו
 מדבר על 400 חללים, וקובע שמתוכם נהרגו 176 במסגד. באזור המסגדים והכנסיה היו מרוכזים
ק  גם לוהמים שפורקו מנשקם. כאשר נזרקו רימונים בסביבה, והלק מן השבויים ניסה לחמו

 במהומה - נורו, והוסבו אבדות כבדות גם ללא־מזויינים...
מפהד ם ודרוכים־מדי מן המתח ו  ״כשהתלקחה ההתפרצות, ודאי התפרקו לוחמים המומי
 השריון וירו ללא הבחנה״, מנסה אורן ״להסביר״ את התגובה הדרסטית של לוחמי הפלמ״ח.
־שם: ועדיין היו במשטרה  ״האנשים פעלו תוך חרדה, כי שריוני ה׳לגיון׳ עשויים להגיח שוב מאי
ו חמורות דות הי ׳ נצורים״. הוא אומר כי ״הכורח הצבאי היה גלוי לעין, הפקו  לוחמי־׳לגיון
ח: ו נה״ לא נתנה מנ  וברורות, ואיש מהמפקדים לא התכחש להן״. האידיאולוגיה של ה״הג
ת דוכאה, אך ההכרח לדכאה כך קומם רגשות של מפקדים ומחנכים לחרוד על אשר  ״ההתקוממו
ל ת לנצחונות צה״ ה וההתלהבו מ ה ל מ  עוללה המלחמה ללותמים״, מקונן אורן. ״בעיצומה של ה
 יצא נתן אלתרמן במחאה על התפרקות־יצרים מתוך רגשת הקרב, וראש־הממשלה מצא לנכון

 לקרוא את שירו קבל־עם, בישיבת הכנסת״.*
ת ערביי לוד ותגובת ממו  חוקר אחר, שמאלן פילו־ערבי - בני מורים - סיכם את פרשת התקו
ש ע לי הגדוד השלישי ו־12 נפצעו. ר י ל הנראה, שנים מחי : ״נהרגו, ככ ח״ פלמ״ פתח- י  חיילי ״
ן ו ד לצלוף על החיילים הישראלים. נראה כי סברו ש׳הלגי ם מתושבי לו י  הקרב הקצר הניע אחד
ה לא־ ע ת פ  הערבי׳ עורך התקפת־נגד, והם [אחדים מערביי לוד...] ביקשו לסייע לו. היתה זו ה
ם מי י  נעימה לכ־500 ההיילים הישראלים שנמצאו בעיר. פזורים בכיסים מבודדים... הם השו מאד
ד זה אותם שבעתיים, משום שסברו כי העיר נכנעה. מפקד הגדו  ופגיעים, והתקפה זו הרגי

 * בן־גוריון אכן קרא את שירו של אלתרמן בישיבת הכנסת, אבל לא בתמוז-יולי, אלא לאחר שהשיר נתפרסם
 ב״טור השביעי״, ב״דבר״ מי״ז מרחשון תש״ט (19.11.48), בעקבות רינונים על מעשי־התעללות
 באוכלוסיה אזרחית בגליל ובדרום. אורן מצטט כאן, בצדק, את שירו של אלתרמן, ״על זאת״, שכן ״הטור
 השביעי״ הזה נכתב, כנראה, אהרי שהגיעו סיפורים על מעשי־התעללות של הפלמ״ח בלוד. הנה קטעים
 שמצטט אורן: חצה עלי ג׳יפ את העיר הכבושה, / נער עז וחמוש... נער־כפיר. / וברחוב המדבר / איש זקן
/ והנער חיך בשנים־חלב: / ״אנסה המקלע״... ונסה. / רק הליט הזקן את  ואשה / נלחצו מפניו אל הקיר. /
/ זה צלום מקרבות־ההרות, יקירים. / יש עזים עוד יותר. אין זה סוד.  פניו בידיו... / ודמו את הצתל כסה. /

 / מלחמתנו תובעת בטוי ושירים... / טוב! יו£זר לה, אם־כן, גם על זאת!
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, ציווה מיד על חייליו לדכא את הצליפות - שתוארו לימים על־ידי  השלישי, משה קלמן
ם מתושבי העיר ׳ - בכל חומרת הדין... אחדי ד מד ׳  היסטוריונים וכותבי־רשומות ישראלים כ
ח רבתי. הם פרצו לרהובות ב הל ט ו כי מתנ נ ע היריות, אולי משום שהאמי מ ש מ ו בהלה ל  נאחז
לו רימוני־יד לתוך הבתים שמתוכם, כך ו חיילים שירו והטי  ושם נקצרו על־ידי אש החיילים. הי
ו בלתי־המושים. יתכן ת נהרגו עשרות עצורים, שהי ה הכללי מ ו ה מ , פעלו הצלפים. ב ו  חשד
. היחס בין אבדות . י טבח. ש מפנ ש , גם כן מתוך ח מלט  שהלק מן העצורים האלה ניסו לחי

 הערבים והישראלים מזים במידה רבה את ההגדרה ׳מרד׳, שלה זכו אירועים אלה״...

ון״ מתוככי לוד ד. גם לאחר חמיקת משורייני ה״לגי ת מלו ק מ ו ״ ח ן הערבי ו י ג ת ״הל ג  פלו
ון״ את ת בעיר, עדיין החזיקה פלוגה של ה״לגי  בצהרי יום ה׳ תמוז(12.7), ודיכוי ההתקוממו
 תהנת־המשטרה - בלי שאנשי ״יפתה״ ינסו לתקוף את הנצורים. ב־15.45 אהר־הצהרים נקלט
כו להילחם. התגבורת בפרברי לוד״... אך ברור שלא היה להם  מברק שנשלח לנצורים: ״המשי
בה 8 על דיר־טריף ובית־ ת הסופית של חטי והד לאהר ההשתלטו , במי  סיכוי להחזיק מעמד
גה שהתבצרה במצודת המשטרה פקודה לסגת לרמאללה״, מספר  נבאלה. ״בערב קיבלה הפלו
 עבדללה אל־תל. ״לאחר שאזלה תתמושתם, הסתננו בליל 12/13.7 [ו׳ תמוז], כשפניהם דרומה,
 לעבר הגבעות שבידי ׳הלגיון הערבי׳, בהשאירם במצודת המשטרה את הציוד והנשק הכבד״.
ת הלילה, אך הדבר לא נודע אלא למחרת. ״לילה שחור עבר ה קרוב לחצו ק מ ״ ח ן ו י  פלוגת ה״לג
גה והייליה, מאחר שנאלצו לזחול על בטנם״, סיפר אל־תל. ״הפלוגה ניצלה בנס,  על קציני הפלו
ת ה׳לגיון׳ רק בבוקר יום 13.7 [ו׳ תמוז]״. אל־תל מוסיף כי ״כשהגיעו למקום־  והגיעה לעמדו

טה על עצביהם וגידפו וקיללו גדול וקטן בעבר־הירדן״... ם איבדו אלה את השלי  מבטחי
ז(13.7) יצא כוח של ״הגליל״ לעבר בניין־המשטרה, מאחר שלא נראו שם  בבוקר ו׳ תמו
ו נודע ח פנימה, לא נמצא שם אלא ערבי פצוע, שנעזב לאנחות. מפי פ ת ה ו ל  אותות חיים. כשהעז
ון״, וביניהם גם זרים. לא היה להם עוד ם לוחמים שוטרים, היילי ה״לגי  כי היו שם מאה־וחמישי
ן שבקיר הדרומי, לעבר  סיכוי, כיוון שתחמושתם אזלה. ה״לגיונרים״ יצאו מהמשטרה דרך ההלו
מלט מן המקום לא הספיקו  כרמי־הזיתים והשדות. עוד התברר כי מרוב נואשותם וחפזונם להי
ל כי גם תחנת־ ות בבניין. בצהרי היום יכול היה מטה ״דני״ לבשר למטכ״  להכין מלכודות־מו

 המשטרה בלוד נכבשה, בשעה 10.10 .
ל כי ״משטרת לוד הפסיקה באמצע הלילה את התנגדותה... עד  בו׳ תמוז(13.7) נמסר למטכ״
 9.30 הבוקר לא תקף האויב את גמזו״. ולמרות שבאותו יום, בשעה 11.00, נכבש הכפר הקטן
: שכן ״כוחות ה׳לגיון׳ ו - עדיין היה מפקד ״דני״ מודאג  דיר־אבו־סלמה - בין חדיתא וגמז

2 4 . ש שבית־נבאלה עודנו בידי הערבים״ ש  נמצאים בסלבית. ואף כי דיר־טריף בידינו, יש ח

 ״לוד יוצאת לגלות״
טב כיצד היו הם ד לגרוע מכל - שכן ידוע־ידעו הי גי לו ו מנהי ש ש ת ח  לאחר ההתמרדו
חמד נימר אל־ ן זה, אילו היו הם הכובשים ויהודים המתקוממים. אפילו למו  נוהגים במצב מעי
ב ברור היה כי ״תושבי לוד היו נתונים עתה [לאהר ההתקוממות] לרהמי המקלענים  חטי
 היהודים, אשר קצרו בערבים בלי רהמים״. על־פי המידע שלו, ״מספר החללים מקרב תושבי
ב מוסר עוד כי למחרת י ימי הקרב מסתכם ב־1,700 איש לפתות״. אל־חטי ד בשנ  לו
ת, ״ב־13.7 הוצא צו כי על כל תושבי לוד ורמלה לפנות את בתיהם. כתוצאה  ההתקוממו
י האכזרי מתו עוד 335 אנשים״. עבדאללה אל־תל מוסיף כי ״לאחר שכל הגברים הוצאו נו  מהפי
, פקדו היהודים על שאר התושבים לפנות מזרחה וללכת ברגל, ׳כדי להצטרף ות השבי  למחנ
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.. עשרות אלפים יצאו ותעו בהרים ובוואדיות כשפניהם לעבר רמאללה. .  למלך עבדאללה׳
. ״ ה״  היתה זו הגירה שהעולם הערבי לא ראה גרועה ממנ

ת בלוד, אלא מדיניות ממו  על־פי גרסתו של מורים, לא היווה הגרוש תוצאה ישירה של ההתקו
צץ בה 8 לפו יפתח׳ ולחטי ה ׳דני׳ ל׳ ט  עקבית כבר מראשית המבצע. לדבריו, ״ב־10 ביולי הורה מ
 את חלק־הארי של בתי הכפרים עינבה ואל־טירה ולהותיר על תלם רק בתים מועטים, כדי
, בת ׳יפתח׳ ווהה חטי  שאפשר יהיה לאכסן בהם חיל־מצב קטן״. עוד הוא מגלה כי ״באותו יום די
ם תפסו אנשינו ץ הכפרי צו  שאנשיה כבשו את הכפרים חרובא וחרבת־כוניסה, כי ׳אחרי פי
ת שנכבשו מו יפתח׳ כי ׳יש להתבצר בכל המקו . ב־11 ביולי הורה מטה ׳דני׳ ליחידות ׳  משלטים׳
ל בית שאין חושבים להחזיק בו׳.״ מכלל פיצוץ והרס בתים למד בני מורים  על־ידיכם ולהרוס כ

יחסות לתושבים.  על ההתי
ון על התנהגות לאוכלוסיה הגיעו באיחור רב - אולי בשל אי־תפקודו  הוראות הפיקוד העלי
חמי ״יפתח״ ן בראשית ״מבצע דני״. רק בסופו של יום ד׳ תמוז(11.7), לאחר שלו  של שר־הבטחו
ל בעניין היחס לאוכלוסיה: ״אג״ם אל ׳דני׳, ״  כבר החלו להשתלט על לוד, נשלחה הוראת המטכ
 שעה 23.30: בקשר לשבויים: 1) הכל חפשיים לצאת... 2) להזהיר שאיננו אחראים להגנת
 הנשארים. 3) לא להכריח נשים, חולים, ילדים וישישים ללכת. 4) לא לגעת בןמםגדים]

 ובכנסיות. 5) חיפושים - בלי. 6) אל שוד״.
ות דיבר על כך יגאל אלון בזהירות - לא על המדיניות, אלא על י  זמן לא רב אהרי ההתרהשו
 האירועים שכאילו הכתיבו את המהלכים בדיעבד: ״בלוד דוכאה המרידה בזרוע, ועם דיכויה
; ואי־לכך הודיעו כי יוצאים הם את העיר, וביקשו ה ע י נ כ  הבינו הערבים כי הפרו את תנאי ה

. וכך היה...  מהמפקד שיבטיח את שלומם עד הגיעם לקווי ה׳לגיון׳
ב ולהתחבר עם ׳הלגיון  ״משראו תושבי רמלה כי לוד שכנתם נכנעה, וכי תוחלתם לשו
מו של מגמת פניהם אל ההרים, לתחו  הערבי׳ נכזבה - נכנעו גם הם, נטלו את מקל־הנדודים, ו
 ׳הלגיון הערבי׳, שהוליכם שולל בהבטחות־רהב והפקירם בשעת־מצוקה. הם יצאו בנתיב־

 היםורים בהשאירם אחריהם ישוב בנוי לתפארה - מורשת דורות...
יב ה את האו יב - תוך ניצול התדהמה שאחז ן הושג במהירות, על־ידי כיתורו של האו  ״הנצחו
טה, ת כיתורו המהיר, פריצת גדוד הפשי מ ח  עם הפריצה אל מעוזיו, תדהמה שנפלה עליו מ
 חדירת היל־הרגלים, הרעשות־אוויר קלות, הרעשות תותחים ומרגמות, ונסיגתו של ׳הלגיון
מי ה ונכנסת לתחו מ ח ל מ מי הנתונים הפיזיים של ה  הערבי׳.״ בעיית כניעתם זו חורגת מתהו

״ יב מזה״.  הרוח - רוח אנשינו מזה, ורוח עמידתו של האו
א זה שנתן את ההוראה ? בר־זוהר  היתה הוראה לסלק את האוכלוסיה מן האזור. אך מי הו

ד: ת הגרוש מלו ט ל ה  מביא את עדות מפקדי המבצע - יגאל אלון ויצחק רבין - על ה
מבצע דני׳, לאחר כיבוש לוד ורמלה.  ״בזכרונו של יצחק רבין נהרט דיון שהתקיים במטה ׳
׳ - שאלה זו העלה מה לעשות בהם י  הערבים לא ברחו משם, כ־60,000 מהם נותרו במקום. ׳
 יגאל אלון - בדיון שהשתתפו בו גם בן־גוריון, גלילי, ידין ויצחק רבין. חלקם גרסו כי יש לגרש
ם ללא תגובה.  את הערבים - אך בן־גוריון לא פצה פיו, ישב דומם ושמע את דברי המשתתפי
 הדיון נסתיים בלא תוצאות. כשנתפזרו הנוכחים יצאו רבין ואלון עם בן־גוריון. אלון שאל את

 בן־גוריון: ׳מה לעשות עם הערבים ?׳
׳ ט: ׳גרש אותם!  ״לדברי רבין, הניף בן־גוריון ידו לאחור בתנועה נמרצת, והפלי

 ״כשבא בן־גוריון שוב ללוד, סיפר לו אלון שהערבים נוטשים. ׳אני מגיש להם מים ומזון,
.  ואני עוצר כאלה שיש לנו ברשימות חשודים׳

.״  ״אמר לו בן־גוריון: ׳אל תעצור את החשודים. תן להם ללכת׳



 296 ״מבצע דני״ - מ״לודר״ ל״מיקי״

ו את המלים המפורשות, אלא אך הניף את ידו  חוקר אחר גורם כי בן־גוריון לא הוציא מפי
טו שנים אלה, אלון ורבין, שיהיה זה חיוני לסלק את : וכי על סמך זה החלי ת ו ע שמ  באותה מ

 הערבים משתי הערים - וכך אכן עשו.
ל בה׳ תמוז(12.7): ומן בן־גוריון ניתן לקבוע כי דברים אלה נאמרו בישיבת המטכ״  מתוך י
ו שם יגאל אלון ה לוד־רמלה ביאזור ויצאנו לשם בצהרים. מצאנ ט מ ו את יצחק שדה ל  ״הזמנ
ש הגיע... טור הזק של ה׳לגיון׳ הגיע ו  ויצחק רבין. לא יכלו להתקשר עם יצחק שדה - ורק בשל
ז ל למחרת, ו׳ תמו ״  לעזרת לוד ורמלה והתקרב לגמזו״. בעיה זו נדונה גם בישיבת המטכ
ו נתפסו כ־3,000 שבויים. היכן לשמור  (13.7): ״יש שאלת השבויים הערבים. כבר עכשי
ן ניתנה כאשר ביקר בשדה־התעופה בלוד,  אותם?״ ההוראה החוזרת של בן־גוריון לאלו

 באורחו של יצחק שדה, בז׳ תמוז(14.7).
ל בה׳ תמוז(12.7), שעה ״ כ ט מ ה ״דני״ אל ״יפתח״, לפני פגישת ה ט מ  אך ממברק שנשלח מ
ד לפני כן: 1) יש לסלק במהירות את התושבים מלוד ות זו הונהגה עו י נ  13.30 - מסתבר שמדי
יפתח׳ לקבוע את השיטה ון הגילים. יש לכוונם כלפי בית־נבאלה. על ׳  בלי הקפדה על מי

בה 2.8) בצע מיד. יצחק ר׳. למטה חטי ה ׳דני׳ ו ט מ  ולהודיע ל
ע הורה רבין לכוון את המסולקים דרך בית־נבאלה? מסביר א׳ אורן, כי ״הדרך אליה  מדו
 כוונו היוצאים ברגל - לעבר בית־נבאלה - נועדה להפנות את הפליטים לדרך קצרה, ולהטילם

2 5 . ״ לתו , כדי לשבש את כושר פעו ׳ ן ו י לג  לתוך ירי ה׳

ד 42, ת הופנו 2 פלוגות מגדו ת על לוד לאחר ההתקוממו פתח״ בהשתלטו י  לעזרתה של ״
ח זו לא צאו מרמלה הכנועה. אילו צריך היה להשתלט בכוח על לוד, הרי גם תוספת כו  שהו
ה המוסכמת לפנות ט ל ח ה  היתה מספיקה. כל הגורמים האתראים ידעו זאת. וזה אכן היה מקור ה
ו לרכז את יוצאי־הצבא (גילאי לוחמים) לעבר מחנות לה החל  את האוכלוסיה כולה. אם בתחי
דה של ש מפני מהפך נוסף בכושר העמי ש ח , הרי עם ריבוי הנעצרים ועם התגבר ה  השבי

ט לשחרר את הגברים, בתנאי שיעזבו עם משפתותיהם את לוד. ל ח ו  הלודאים - ה
: ״בבית ז (13.7), מספר המושל־הצבאי  על הוצאתם של הלודאים לגלות, ביום ו׳ תמו
ו גם רובה אחד לא נמסר: אין זאת  הכומר נערכה ישיבה עם באי־כוח העיר... אמרתי: עד עכשי
 כי התושבים מתכוננים להתגרות בצבא שלנו בשעת־הכושר. והם בשלהם: עשינו כמיטב
 יכלתנו: אנו סבורים שנשק אין... העז אחד מהם ושאל: הרשאים אנחנו לצאת מן העיר?
וב! אחד שאל: מה בענין ה׳לגיון׳ אשר בה: כל הרוצה לעזוב את העיר, רשאי לעז  תשו

.״ ו מן המשטרה. אין זכר שם ל׳לגיון הערבי׳ : אני בא עכשי  במשטרה ? אמרתי
ן־המשטרה. הדגשתי והוספתי: י ין תלו תקוותם ב׳לגיון׳ שבבנ , שעדי  ״הוכו בתדהמה. מכאן
- ! ו א ר ן ו לגיוך. אם אינכם מאמינים - פתחו את החלו ו משם. אין נפש היה מצבא ה׳  אני בא עכשי
 איש לא הוציא הגה. מוכי אלם ישבו וראשיהם חפויים. השבית אחד את הדממה ושאל לגורל
 האלפים הכלואים במסגד. ושני שאל בקול רועד: הנכון שאתם אומרים לערוך טבח בעצורי־
! ההוראות הן כי כל התושבים יוצאים היום את : אל תחששו ד אם תותקפו? קמתי והודעתי  המסג

ן הכלל. וצא מ  העיר. כעבור עשר דקות ישוחררו כל העצורים בכנסיה ובמסגד, בלי י
: מה מותר ה לאות תודה. לפני שיצאו שאלו ד בטרם כיליתי את דברי נטלו את ידי ולתצו  ״עו
לים מותר לקחת הכל, בלי הגבלה, כל מה שאדם יכול בה: חוץ מאוטומובי  לקחת לדרך? התשו

 לשאת על גבו ולהעמיס על בהמתו או עגלתו...
ן אדם. - ׳איסמעו יא  ״סרתי אל המסגד, ועמי שני חיילים. התצר הפנימית דחוסה המו
. ׳באתי אליכם ובפי בשורה. בעוד עשר דקות אתם יוצאים כולכם מכאן. מעה׳ - פתחתי ׳  ג
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ת והקריאות. - ׳כל אחד ייצא מכאן ישר לביתו. או ׳ - הבית רעד מרעם התשו ! ם י ש פ  אתם ח
׳  אתם יוצאים את העיר. כל אחד רשאי לקהת כל מה שהוא רוצה ויכול לקהת!

ו כי העיר תיהרס בקרבות. ם הי  ״את גזרת־היציאה קיבלו בהתלהבות עצומה. מפחדי
י היוצאים לרחובות שהוליכו אל נ  ״צבאות־ישראל, בצרוף חיל־המשמר, כיוונו את המו
 מחוץ לעיר... היציאה אורגנה במהירות. עם עצום ורב נתכנס במשך שעה אחת בירכתי העיר.

 מרצונם נהרו התושבים. הם ציפו לרגע שיוגד להם שהם רשאים ללכת.
 ״הצבא שלנו לא נגע בהם לרעה. ההוראות אמרו: אין לפגוע ביוצאים ואין לעכב איש. אין
יות ו  לבדוק את חפציהם. בשעות ספורות נתרוקנה העיר. דממה עמדה ברתובותיה. דלתות החנ

 והבתים נשארו פתוחות. כלבים וחתולים נשארו ולא הלכו עם ההולכים.
 ״עמדתי על גג־המסגד וכמשקפת שבידי ראיתי המוני־אדם הצועדים לעבר ברפיליה״.

: ו יקה בגמז גה הדתית״ של בן־שמן שההז  על הנעשה בדרך לברפיליה, מספר איש ״הפלו
ת ו  ״במרומי הכפר עלה קול נהמה כקול נהיל־דבורים מהדרך העוברת בוואדי. מהעמד
ו עלה קול רעש ם: נהר אדם זרם מזרחה אל עבר ברפיליה, וממנ ה מדהי  הקיצוניות נתגלה מחז
ם  עמום בלתי־פוסק. אפשר היה לראות גברים, נשים, ילדים וטף, זקנים וישישים. מעטי
לות ד חבי  נסתייעו בעגלה או בחמור ופרד. עד מהרה נראו לכל אורך הדרך המוליכה מלו
י הכפר למנוע את התקדמותם, אך עד ו  וחפצים פזורים לאורכה... תחילה ניסו החיילים שבקצו
 מהרה הגיעה ההוראה להניח לצועדים. היו אלה ראשוני פליטי לוד, שנטלו את מקל־הנדודים
ית - בחום ובאבק נ . בבוקר ה־13 ביולי החלה הנהירה ההמו .  ועזבו את העיר אחרי ההתקוממות.
- בדרכים לברפיליה, לבודרוס, לעבר קווי ׳הלגיון הערבי׳... למראה הפליטים נזעקו אנשי

 הפלוגה להגיש עזרה בכל מה שיכלו״.
 ״נפילתה של לוד נתנה לנו את רמלה, שנכנעה ללא קרב״, סיכם יגאל אלון. ״ואז החלה
 הבריחה, או הפינוי הגדול, של ערביי לוד - ובעקבותיהם ערביי רמלה - לעבר מזרח״. ומוסיף
: ״עם השקיעה יצאנו לרמלה ושם ראינו וטמן  המושל הצבאי היהודי הראשון של לוד, שמריה ג

2 6 . לה״ ו  כיצד מוסעים תושבי־העיר באוטובוסים עד לקווי־האויב. גם הם עקרו ויצאו לג

 עידוד היציאה מרמלה
ה את התושבים אל מעבר לקווים. אם לא היה דיון בממשלה, או בקבינט, ״ מפנ  ״קריתי
 על ההתנהגות כלפי האוכלוםיה הערבית באזורי הלהימה, הנה הדיה של בעיה זו הגיעו לאזני
לט בהם היה בכור שיטרית, שר־המיעוטים.  השרים, שחלקם גילו מעורבות בנושא. הבו
מה של מבצע ״דני״. ות התעוררו במרחב הדרום, במרכז הגליל ובאזור הלחי  הבעיות האקטואלי
ז (12.7)״, מספר בני מורים. ״הגיע השר בכור שיטרית  ״בשעות אהר־הצהרים של ה׳ תמו
 לרמלה, וזה מה ששמע וראה: היילי ׳קריתי׳ היו בעיצומן של ההכנות לגרש את התושבים.
מד צה״ל לקחת ט בן־גל אמר לו כי ׳לפי פקודת מפקד הפעולה פייקוביץ [יגאל אלון] עו ״ ח מ  ה
 את כל האנשים בגיל הגיוס בתורת שבויים, ואת יתר התושבים עומדים להוליך היום מעבר
הצבא חושב לנהוג . שיטרית כתב [אל שרתוק], למחרת, כי ׳  לקווי הגבולות ולעזבם לנפשם׳
ן ו . שרתוק יצא בלילה אל בךגורי  [בלוד] בדרך אשר הוא עומד לנהוג כלפי תושבי רמלה׳
יהסות אל אוכלוסיית לוד ורמלה. נראה כי דוד בן־גוריון לא ו הנחיות לגבי ההתי  והשנים התו

ותו הוצאו פקודות הגרוש״.  אמר לשרתוק כי הוא־הוא האיש שעל־פי מצו
ת, התירו לעתונאים - בהם ת לאתר ההתקוממו  שלא כבעיר לוד, בה היתה סכנת־חיים ממשי
 כתבי־הוץ - לבקר ברמלה. בין אלה היה ארתור קסטלר: ״יום ג׳ [ו׳ תמוז, 13.7]. ביקרנו
טטו במכלאה מוקפת תיל־דוקרני והובלו  ברמלה שעות מספר לאחר שנכבשה. הערבים שו
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יות־משא למחנות־מעצר. אמותיהם ונשיהם הרעולות הביאו אוכל ומים והתווכחו עם נ  במכו
 הזקיפים היהודים כשהן מושכות בשרווליהם, לגמרי בלי פחד... קבוצות ערבים צעדו ברחובות
ת מעלה, ללא שומרים, כדי להתמסר. נראה היה כי הרגשה אחת רווחת בקרב  כשידיהם מושטו
, ותודה לאל על כך. זו היתה אחת הפעמים הנדירות שהרגשתי  הכל - שכבר נסתיימה המלחמה

חלט במלחמה זו״.  ביתר־שאת לא את אי־הצדק, כי אם את אי־הצורך המו
. עתונאים אחרים ראו את היציאה ההמונית, שהיה  קסטלר ראה את המעצר והריכוז ההומאני
יבת מעובדת המלהמה  בה יותר עידוד־ליציאה מאשר גרוש, שכן זו היתה המדיניות המתחי
ו העתונאים קולינס ולאפייט, בספרם ״ירושלים ת שהכריזו הערבים. על כך עמד טאלי  הטו
מי החלו רבבות פליטים ערביים לנוע בהרים ן הישראלי הפתאו  ירושלים״: ״בעקבות הנצחו
ניות ישראלית מחושבת. היציאות הקודמות ד אלא תוצאה ממדי ה פ  בכיוון רמאללה. הפעם לא מ
 של הערבים הבהירו די־והותר כי האדמה שהישראלים כובשים ערכה גדול יותר בלי נכהותם
ב לתאר את העידוד ליציאה אל מחוץ כה של תושביה הערביים״. צמד העתונאים הטי  המבי
טטו ברחובות ופקדו על הערבים טת צבא ישראל: ״מכוניות עם רמקולים שו ם שבשלי  לשטחי
ת להסתלק. ת הצבא הישראלי, שם יעצו להם בפשטו  לצאת. מנהיגים ערביים נקראו אל מפקדו
בטחו להם אוטובוסים שיסיעו את אנשיהם אל הקווים הערביים״. הם מודעים להתקוממות:  הו
 ״בלוד התנפלו ערבים על הישראלים, לאחר שעתה זה נכנעו להם, כאשר משוכנעים היו כי
גד״ - והתוצאה היתה ש״חלקים מן האוכלוסיה גורשו עקב כך מבתיהם ׳ עורך התקפת־נ ן ו  ה׳לגי
ו לצאת לרמאללה״. השנים אינם נמנעים מלבכות באורה ציורי את גורל היוצאים: ״תחת  ונצטו
ש יוקדת, כשהם מחזיקים בחפצים המעטים שהספיקו לאסוף, השתרכו העלובים בין סלעים מ  ש

 וגבעות־קוצים בכיוון רמאללה, וכפעם־בפעם היה כדור ישראלי שורק מעל ראשיהם לזרזם״...

ז (15.7) נרשם ביומן כי ד ורמלה. בח׳ תמו ת רבות היו לסילוק האוכלוסיה מלו  השלכו
ד ורמלה נעים כ־30,000 פליטים, שמתמרמרים על ה׳לגיוך.  ״הלגיון הערבי מבריק שבדרך מלו
. עבדאללה אל־תל מספר  דורשים לתם. יש להעבירם לעבר־הירדן. שם הפגנות נגד הממשלה״
ן ועבר־הירדן. , פרצו הפגנות המוניות בכל ערי פלשתי  כי ״כשהתפשטה הידיעה בדבר ׳האסון׳
עו קריאות נגד המלך עבדאללה וממשלתו ונגד מפקד צבאו גלאב וסגנו לאש.  המפגינים השמי

ן רגמו ההמונים באבנים את מכוניתו של גלאב והטילו פצצות על ביתו בלילה״.  ברבת־עמו
 הדים על הסערה בעולם הערבי, אחרי היציאה ההמונית, נמצאים בספרם של קולינס
ת בכל מקום. מו ט: ״כשהגיעו הידיעות על נפילת לוד ורמלה לעולם הערבי, פרצו מהו י  ולאפי
. על אפם ועל המתם ן עלו אלפי צעירים על ארמון־המלך ובפיהם הצעקה ׳בגידה׳  ברבת־עמו
ל האספסוף, ניגש אל אחד מראשי המפגינים ו הנרעשים, יצא המלך הישר אל מו  של שלישי
ו בכות רב. בשתיקה הנדהמת שהשתררה נעץ בו המלך את ת וסטר על לחי  מפריהי הססמאו

. ׳אתם רוצים להילהם ביהודים ?׳ שאל. ׳התגייסו ללגיון הערבי׳.״  מבטו

ה היהודי התעוררו בעיות כוח־אדם ושליטה. ״בתל־אביב נתגייסו 1,500 בתי״ם, אלה  במחנ
 ייכנסו ללוד ורמלה״, רשם בן־גוריון ביומן. לא רק זו. ״נתעוררה השאלה המרה על מעשי שוד
ח בלוד. ״צבי עות על מעשי שוד שעשו אנשי הפלמ״ . נפוצו שמו .  ואונס בערים הנכבשות״.
. ״הוא נתן פקודה ל עם יצחק רבץ״, רשם דוד בן־גוריון ב״יומן המלחמה״  אילון דיבר אתמו
ח (של מולא? - של קלמן) לצאת מהעיר עוד שלשום... לא ברור אם יצאו, אך  לגדוד פלמ״
 היילים מכל הגדודים שדדו וגנבו. מדריך בגדוד 5 (של פלמ״ח) דרש מהם (אנשי הכשרות!)

. .  ללכת לרמלה ולשדוד״.
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ז ד ואונס בערים הנכבשות״, ח׳ תמו  באותו יום בו ״נתעוררה השאלה המרה על מעשי שו
ו ן והעיר ירושלים, ש״יאתז ית הצפו ן הוראות חמורות למפקדי חז  (15.7), שלח שר־הבטחו
ד - במקרה שנצרת והעיר־העתיקה ייכבשו״, וציווה עליהם למקש  באמצעים המורים נגד שו
יל יהודי, ד נגד כל חי חו ״להשתמש בלא רחמים במכונת־יריה נגד כל יהודי, ובי  את הכניסות ו
״. הוראה כזו, לגבי רמלה ולוד, על ד או לחלל מקום קדוש נוצרי או מוסלמי  שינסה לשדו
ן במכונת־יריה והסתפק ש שר־הבטחו מ ת ש  מסגדיה וכנסיותיה - לא הוצאה. במקרה זה לא ה

. . ד ואונם בערים הנכבשות״.  בציון העובדה ש״נתעוררה שאלה מרה על מעשי שו
ת והגרוש שבא ד ורמלה ומנוסת התושבים, ההתמרדו : ״פרשת לו ט ״יפתח״ ״ ח  מולא כהן, מ
ה הגיעה כאן לשיאה. כיבוש העיר מ ה ל מ  בעקבותיה, חרצו חריצים עמוקים. אכזריות ה

2 7 . ש ירושלים!) עוררה יצרי־נקם שביקשו את פורקנם״ ב(כבי י  ששימשה בסים נאמן לאו

 ג. אכזבת ״מיקי״: לא רמאללה; גם לא לטרון

 1: נקודות־מוקד: קולא ואל־בורג׳

 שלכ־בינים; הפיקוד בדילמה
ב השני. אף כי ב״נספח״ לפעולת ״לודר״ אוזכר השלב השני, שבו נכללת ל ש  לקראת ה
יחסות לכך  ״לקיחת סלבית וביתוניה, בתכלית של התקפה על רמאללה וכיבושה״ - הנה ההתי
ך בהקדם האפשרי  בפקודת־המבצע הסתפקה בתכנון והכנה להתארגנות מהירה, כדי ״להמשי
 לבצע את השלב השני של פעולת דני״ - ללא פירוט המהלכים. ברור שצריך יהיה לקבל את
ן, ו תש מהמשבר בפיקוד־העלי ן לפני השלב השני. אלא שבן־גוריון, המו  הסכמת שר־הבטחו
פה והכפרים עינבה, גמזו, דניאל, ל אלא לאחר כיבוש שדה־התעו ״  לא הופיע לדיוני המטכ
ת לפני  יהודיה, רנתיה, וילהלמה, טירה, קולא, דיר־טריף וחבירה עם בן־שמן - ושעות מעטו
ב למשרד״, רשם בן־גוריון בד׳ תמוז(11.7).  כיבושן של לוד ורמלה. ״רק היום יכולתי לשו
ט על השלב ים-שלושה של קרבות - וכבר היה עליו להחלי ומי  בטרם נכנס לבעיות שנוצרו בי
על ח הפו ד ורמלה: הנשלח את הכו ה נעשה לאחר נפילת לו  השני: ״יגאל [ידין] עורר השאלה מ

 בחזית זו [״דני״] לקראת רמאללה-ירושלים, לקראת בית־גוברין או לדרום?״...
ד מ , ע ן ל ביום שובו למשרד־הבטחו ״ כ ט מ גה את ה  על הבעייתיות בחזית הדרום שהדאי
ג את הפיקוד העליון. התקפת ה־12 ביולי נראתה כראשיתו  אלהנן אורן: ״הלתץ בדרום הדאי
׳ ל צלצלו המברקים של ׳גבעתי ״  של גל אופרטיבי, המאיים להבקיע צפונה... באזני המטכ
נה: ׳המצרים הודיעו ״ח האז ל הגיע דו  לתגבורת באותו לילה כאזעקת ׳הצילו׳... כשלמטכ״
ב הידיעה...  שכוהות יהודיים הניפו דגל לבן (יתכן שזה נגבה)׳, לא נראה טעם לפקפק בטי
.. כאשר ׳הראל׳ תפשט לגזרת בית־גוברין-הרטוב. ש שהמאמץ המצרי י ש ח  אותה שעה גבר ה
מד לכבוש את צרעה כצעד ראשון לניתוק׳, קיבל יב עו  הודיעה כי ׳נתקבלה ידיעה שהאו
ל נמצא ״ כ ט מ ל הרטוב... ה מנה והמליץ לידני׳ לחזק את מערכו מו ל ידיעה זו כמהי  המטכ״
ך ך במערכה. האם להמשי י ש מ ה ב בכל גזרה מותקפת, וכיצד ל י  בדילמה כפולה: כיצד להג

ות של ׳לרלר׳, או לסתום את הפרצה בדרום ?״. י  במגמות האסטרטג
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 לפנות ערב טילפן יגאל ידין אל בן־גוריון ובישר לו ״שחדרנו ללוד, בית־נבאלה נכבשה,
עמד בפני הצורך  ואנו מתקרבים לרמלה״. הוא עדיין לא היה נחרץ באותו יום. וכאשר הו
ת: ״אם שתי הערים - לוד ורמלה - תיפולנה״, סבר, ט על העדפה ־ בחר בדרך האמצעי  להחלי
ו המנהלים קרבות אלו״ - כלומר, אי־ריכוז הכוח להכרעה. זו היתה נ  ״נצטרך לחלק כוחותי
ל נמצא בדילמה כפולה: כיצד ה יגאל ידין, ראש אג״ם. ״המטכ״ א ט ב מ  גישת המטכ״ל, ש

ך במערכה״, כדברי אורן. ב בכל גזרה מותקפת, וכיצד להמשי י  להג
ת: ״יש להניח שבסוף־השבוע או בשבוע הבא  בן־גוריון אף נימק את החלטתו לפיזור הכוחו
ה בפועל״. הוא קיווה - או חשש - מ ח ל מ גה - וזו תוכל ליהפך לגמר ה  יטילו עלינו הפו
ף כמה שאפשר לפני שתוחמץ השעה . והוא רצה לחטו ה הבאה תסיים את המלחמה ג  שההפו
 להרחבת הגבולות מעבר לתכנית־החלוקה: ״עלינו לנצל הימים המועטים שנשארו למלהמה
ן ועמואס, שחרור העיר־העתיקה וכיבוש שיך־ג׳רח ומתן מכה למצרים ודאות - לכיבוש לטרו  בו
ח שני גדודים של שריון לדרום... אם כי יתכן  בצומת־הדרכים בדרום. לשם כך יהיה צורך לשלו
ון׳? - אם נצליה בתכנית זו לפני ההפוגה, ה לנו עוד מכה, כי יש תמיהה אחת: היכן ה׳לגי י  שצפו
ן גמור בלי כיבוש שכם והפצצה אדירה של קהיר, ן גמור (ואין נצחו ת מנצחו  הרי יהיה זה פחו
 אלכסנדריה, דמשק ובירות), אבל שיפור מכריע של מצבנו הצבאי ונצחון פוליטי גדול״. כעבור
ן  יומיים, בו׳ תמוז(13.7), לאחר שלוד ורמלה נכנעו וגם מגדל־צדק נכבשה, נפגש שר־הבטהו
ד את הדילמה הצבאית . הוא לא העמי י (״ועדת ההמישה״) נ נט הבטחו  לראשונה עם הקבי

ווח: ״בררתי להם המצב בהזיתות״...  להכרעת הקבינט, אלא הסתפק בדי
בה ח׳ כמעט שלא מוכשרה לפעולה למשך  התעוררה ״השאלה מי ילך לעזרת הדרום ? חטי

ן שכל מה שיש לעשות לשחרור ירושלים ייעשה״. יפתח׳ - אין בטחו  8-7 ימים. אם ילך ׳
 בז׳ תמוז(14.7), לאחר כיבוש לוד ורמלה ופינוי רבבות ערבים מזרהה, התקיימה ישיבת
ל ״על בעיית דרום וקו ירושלים״. יגאל אלון דרש להמשיך בשלב השני של מבצע ״ כ ט מ  ה
 ״דני״, ב״קו ירושלים״. ״משה צדוק בעד דרום״, רשם בן־גוריון. ״פריץ [שלום עשת] מסכים
יפתח׳ ך בקו ההצלחה. יוסף אבידר: רק אם יש זמן יותר - להוריד ׳  ליגאל [אלון] - יש להמשי
 לדרום. צבי אילון בעד סיום פעולת לטרון וירושלים״. שוב נזקקו להכרעתו של בן־גוריון -
: אין לסכן כיבוש לטרון ושחרור ירושלים, וגם אין להניח למצרים לנתק את הדרום״.  ״קבעתי
ית ״דני״. על כך שלח .. יגאל אלון התעקש על אי־הוצאת ״יפתח״ מחז  שוב תלוקת הכוחות.
 ראש אג״ם מברק ״סודי, אישי, בהול״ אל מפקד ״דני״: ״איני מקבל את הסברך בעניין הגדוד
. אני רואה בזה אי מילוי פקודה מפורשת״. רטת דיברה על גדוד ׳יפתח׳ דה המפו  הרזרבי. הפקו
די קורסים לגדודים, לגייס חיל־הים, התתבורה, אנשי קת ״הוסכם להחזיר תלמי ו  נוכח המחל

ה דיין״. ש ל מ ה ש ט י ש פ ד ה ו ד ה ולשלוח אותם לדרום. גם ג ט מ  ה

ז (12.7), כאילו נרגעה חזית ״דני״. תנופת צה״ל וגם התקפות־הנגד של  מאז ה׳ תמו
יות ״נקטעו לפתע בהגיע לאזור הקרב זרם הפליטים מלוד ומרמלה. ן״ שככו. כל הפעילו ו  ה״לגי

 רק אז ויתר ׳הלגיון הערבי׳ על נסיונותיו לכבוש את לוד ואת רמלה״.
 עם שוך גל היוצאים חזרה התנופה. בה׳ תמוז(15.7) הוציא מטה ״דני״ תעודה ל״פעולת
. ראוי לשים לב לסעיפים אחדים: נתונים מת יצחק ר׳ [רבץ], ״בשם המפקד״  מיקי״, בחתי
ה: הפהתת הכוח בהתאם לפקודת ג גבל (4-3 ימים) בגלל התקרב ההפו  נוספים - זמן מו
ם: הבטחת השליטה על צינור רושלי י - ן ה - פתיחת דרך ת״א-רמלה-לטרו מ ג מ  ההתארגנות. ה
ות בצומת־הדרכים של בית־ : האהז ן ד - כיבוש גוש לטרו ן-ירושלים. התפקי  המים ראש־העי
, ה - ״הראל״: ריכוז הגדוד ההמישי ט י ש . ה ן  סירא: התבססות על כביש בית־נבאלה-נעלי
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: כיבוש ברפיליה: ם: ״יפתח״  הטעיה כלפי הראדאר: התקפה על גוש לטרון מרכס התותחי
־ ל א - ו ז מ ג - ן מ ש ך ב - ה ר י  תפיסת צומת בית־סירא: ״קריתי״: ריכוז גדוד הרזרבה: התזקת הקו ט

בה 8: רזרבה אופרטיבית: כיבוש בודרוס. לדה: כיבוש סלבית: חטי הו  קובאב ו
 מבט שטחי מגלה כי תכנית כיבוש רמאללה ירדה מעל הפרק. ״הוברר כי בזמן הקצר שנותר
מטה בה 8. ו ן הטי  אין אפשרות לערוך את ההכנות למסע ארוך עד רמאללה״, כתב קמ״
ב ג יעד חשו ט על תכנית מצומצמת, שבביצועה היה כדי להשי  המבצע, באישור המטכ״ל, ההלי

 לעצמו, שישמש גם קרש־קפיצה לרמאללה - אם תשתהה הפסקת האש״.

 הערכות חדשה. עם הוצאת התעודה לפעולת ״מיקי״* - הלו שינויים בהערכות הכוחות.
ית הדרום: גם במצבו של גדוד 82 חל טה לחז  השינוי העיקרי היה, כאמור, בהעברת גדוד הפשי
נת הפיקוד ישרות למטכ״ל,  שינוי - בשל מצבם הירוד של כלי השריון - והוא הוכפף מבתי
די ״יפתח״ נקבע כעתודה. גדוד 33 של : גם אחד מגדו ן ו  כרזרבה של הפיקוד העלי
בתו המקורית. בה 8 בגזרה הצפונית, הוחזר לחטי  ״אלכסנדרוני״, שהוכפף בשלב הראשון לחטי
בה ערכה ירעה לפיקודה של ״אלכסנדרוני״: מפקדת החטי ז  יהד עם זה הוכפפה גזרת קולא-מו
מו את  הילוכים בין גדודיה, הוציאה את גדוד 33, שנשחק במהלך הקרבות, והכניסה במקו
״ש והחי״ם שלה -  גדוד 32 - לקולא ולמשלטים שמעבר לכביש. ״קריתי״ ־ על גדודי ההי
ת על הערים לוד ורמלה. היא אף החזיקה במספר כפרים כבושים, בין  היתה טרודה בהשתלטו

2 8 . ן  בן־שמן להולדה - מטירה שבגזרה הצפונית ועד לצרעה שעל דרך שער־הגיא-בית־גוברי

 הצלחות ל״מיקי״: סלבית, אל־בורג׳ וביר־מעין
 עם התחדש המערכה בליל ח׳ תמוז(14/15.7) - כבש גדוד ״העמק״ את ברפיליה: פלוגה ג׳
 מגדוד ״הגליל״ השתלטה על הרבת־הרמוש, 2 קילומטרים מבודרוס. התקפת־נגד של שריוניות
ת על משלטי חרבת־הרמוש  והי״ר, מכיוון בודרום, נהדפה תוך אבדות לתוקפים. ההתקפו

גה נהרג ואהר נפצע.  נמשכו עד לצהרים. לאויב - כעשרים הרוגים. אחד מאנשי הפלו
 התקפה מיועדת של גדוד 82, בסיוע גדוד 44, על הכפר בודרוס נדחתה ליום המחרת, כיוון

 שלא אושרה על־ידי אג״ם: נסיון נוסף לא אושר גם למתרת, והפעולה בוטלה.
ו הסתערה ך גדוד ״העמק״ במסע הכיבושים. אחת מפלוגותי  בליל ט׳ תמוז(15/16.7) המשי
ד ״הגליל״ דו גה מג  על הכפר ביר־מעין והשתלטה עליו ללא התנגדות. בשעה 01.30, תקפה פלו
 את הכפר אל־בורג׳, שגם הוא נכבש ללא התנגדות. בשעה 17.30 עלה טור משוריין ו־2 פלוגות
ן״ על שני הכפרים. ההתקפה נהדפה לאחר שעתיים. למחרת, י׳ תמוז(17.7), ו  חי״ר של ה״לגי
ל נסיון של ״הלגיון הערבי״ לתלץ את משורייניו הפגועים הו לותמי ״הגליל״ להכשי  הצלי
״ נותרו ן ו  משדה־הקרב באל־בורג׳, תוך שנגרמות להם אבדות נוספות. 4 שריוניות של ה״לגי
: 3 שריוניות הצליח האויב לגרור עמו בשעת הנסיגה. שנים ן  במקום, שתים מהן במצב תקי

 מאנשי ״הגליל״ נהרגו ושבעה נפצעו.
יק את אל־קובאב, תקפה את ד 43, שההז  גם ״קריתי״ פעלה באותו לילה. פלוגה מגדו
גה להדוף התקפת־נגד חה הפלו  סלבית והשתלטה עליו לאחר התנגדות הלשה. למהרת הצלי

ן״ וקשרו. ו  של ה״לגיון״. לאחר ההתקפה נמצאו בשטה גוויותיהם של מפקד פלוגת ה״לגי
ד אל־רוסאן, המסביר את ו  על הפעילות ממערב לכביש לטרון-בית־סירא מספר ראיס מחמ
ה פונו הכפרים סלבית, בורג׳, ון״, שבעטי עט״ של כוחות ה״לגי  נפילת הכפרים ב״מספרם המו

 * על שמו של מיקי סטון, דוד מרכוס, מפקד ״מבצע יורם״, שנהרג יום לפני ההפוגה הראשונה. שינוי השם
 נומק בכך שלידי האויב נפלו תעודות על ״מבצע דני״.
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 ביר־מעין, בית־שנא ואל־בוירה. ״לעומת זאת נשאר בידינו הכפר עג׳נג׳ול... בשעות בין־
ז בנשקו הכבד את משטרת לטרון ואת הכפר״. י יב להפג ל האו ח  הערביים ה

ך ומספר כי ״בצהרי ה־15.7 ןח׳ תמוז] התבסס האויב בכפר סלבית ך ממשי ו י ג ל ״  קצין ה
 והציב בו נשק מסייע, לריתוק תתבורתנו. כל ההספקה הועברה מעתה במכוניות משוריינות.
ב על עקביו. בהתנגשות זו נהרגו שני חיילים ונפצעו יב נאלץ פטרול לשו ל לחצו של האו  מו

ל - ראיס ברומג׳ האנגלי״.  חמישה, ביניהם מפקד הפטרו
ן״ מספר עבדאללה אל־תל, כי בשעה 16.00 תקפו שתי פלוגות ו י גד של ה״לג  על התקפת־הנ
גות יצאו ן משוריינת - את הכפר אל־בורג׳, שנפל יום קודם בידי ״יפתח״. ״הפלו - אחת מה
 בצהרים מבית־נובא, מרתק 6 קילומטרים״, מספר אל־תל. ״אך התקרבו לאזור המטרה וכבר
 היו תשושי כוח... החיילים הגיבורים פרצו את ביצורי האויב, מבלי לדעת על קיומם - משום
, לא מסר להם על כך... החיילים ראו כיצד מיטב הסמלים ן  שמפקדם האנגלי, קאימקם אשטו
עות הנשק שמקורו לא ידוע. על אף כל זאת כבשו את י  נופלים בשדה הדורה, כתוצאה מפג
ינים מקדימים אותם״... אל־תל מאשים את המפקדים הבריטים ת הכפר, כשהמשורי או  מבו
מו את כיבוש הכפר... 30 סמלים והיילים נפלו ל רד, בטרם השלי  ש״הורו לסגת, בטענה שהלי
 בקרב ו־40 קצינים וחיילים נפצעו... כן איבדו 2 משוריינים, מספר נגמ״שים וכמות גדולה של

ן?״. טב הנוער מבלי ליהנות מנצחו ן זה אסון לאבד מספר כה גדול ממי  נשק. האי

בת ״הראל״ בנסיונה היומרני ת ״יפתח״ ו״קריתי״, נכשלה תטי בו ת של חטי מת ההצלחו  לעו
וו שדה קרב רווי מות שהי (״רכס התותחים״), בין יאלו ודיר־איוב, מקו ן לו  להשתלט על רכס אי
עות אחדים. ההתקפה בגזרה זו נועדה לכתר את מתחם לטרון - ולחסל את  דמים אך לפני שבו
זה ערבית ל העיקרי בדרך־המלך לירושלים, לשחרר את צינור־המים לבירה מאחי  המכשו
 ולאפשר את הזרמת המים בלי להזדקק לחסדי מתווכים ולפתרונות אלטרנטיביים. אלא
ד לפני שנוצרו התנאים להכנסת גדוד נוסף  שההתקפה כשלה נוכח התנגדות עזה ביותר - עו
 למערכה. ל״הראל״ נגרמו אבדות כבדות: 19 הרוגים (אהד פונה, 18 נעדרים הושארו על

 הרכס), 15 פצועים.
ן לנעלין, על־ וח - האחת לנעטוט, מצפו ת עמוקות־טו טו לות תוכננו שתי פשי  במהלך הפעי
 ידי גדוד 82 : והשניה אל גשר נעלין, על־ידי גדוד ״העמק״ - נכשלו. לעומת זאת הצליחה
גה ז (18.7), שבערבו נכפתה ההפו י ראס־דליה בבוקר י״א תמו  התקפת גדוד 44 על משלט
ן לראם־  השניה. בהמשך היום התבססו על הגבעות, ואף התקדמו ותפסו שורת משלטים מצפו

 דליה וממזרח לבית־נבאלה.
: , על־פי היומן ן ווח היומי לשר־הבטחו לות בגזרת ״מיקי״ על־פי הדי  ניתן לסכם את הפעי

ו על לטרון לא הצליחה. ׳הראל׳ נתקלה באש קטלנית של ה׳לגיוך.  ט׳ תמוז(16.7). התקפתנ
ת־ י התנגדות) ביר־מעין ובורג׳, החולשים על כביש רמאללה(בי בל ) ׳ פתח י מת זאת כבשה ׳  לעו

ן אם נוכל הלילה לכבוש לטרון.  סירא). יגאל יוצא לקובאב, לבחו
, מחופרים יפה ומצויירים בנשק כבד. ן יש שתי פלוגות של ה׳לגיון׳  י׳ תמוז(17.7). בלטרו
יפתח׳ ו׳הראל׳ לכבוש המקום. בלילה שעבר היו צריכים  נפציץ אותם מהאוויר, והלילה ינסו ׳
ד ידיעה אם הצליהו. ור ןבית־חורון], בית־נובא ולתורבה ןתרבתא]. אין עו ט לבית־ע׳  לפשו

י לכבוש לטרון הוא 50 50.  יגאל [ידין] משער שהסיכו
ט בין בודרוס ובית־נבאלה ןראס־דליה]. מניתים ל ש מ ו ה . בלטרון לקחנ ז(18.7)  י״א תמו
ו אתמול מספר ו לקילומטר מבית־נובא. השמדנ  שבמשך היום ייכנסו ללטרון. בבוקר הגענ

2 9 .  משוריינים [באל־בורג׳]. נמצאו 42 לגיונרים הרוגים על נשקם״
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 חטיבת חשריון חוזרת לקולא
בת ות לגזרת קולא, כולל הכפר וילהלמה, לידי חטי  לקראת השלב השני הועברה האחרי
פח  ״אלכסנדרוני״, שבאהריותה היתה גזרת מגדל־צדק וראש־העין. במקום גדוד 33, שסו
ותו היו גם מגדל־צדק וגם גה ג׳ של גדוד 32, שבאתרי בה 8 והחזיק בקולא, הוצבה פלו  לחטי

ילהלמה, שמדרום־מערב לקולא. ד קבעה את בסיסה בכפר ו  ראש־העין. מפקדת הגדו
חד לכפר קולא - שכן ו במי חדת לגזרה הצפונית, ו ו ת מי בו  בראשית ״מבצע דני״ יוחסה חשי
בת השריון לעבר רמאללה, אמור היה להתבצע דרך  השלב הבא של המבצע, המבקע של תטי
מה של יצהק שדה ויותנן רטנר:  כביש קולא-רנטיס-עבוד-דיר־ניזם. זו היתה גם תכניתם העלו
בו של דיין טה, יוחנן פלץ, בטרם שו ״ד גדוד הפשי ן והכין סמג  וזו היתה התכנית כפי שהבי
ה ריחפה על תכנוני ״דני״, נזנחה תכנית ההבקעה ג  מארצות־הברית. עכשיו, כאשר סכנת ההפו
קת  לעבר רמאללה, תוך נסיון להתמקד באזור לטרון. זו הסיבה שגזרת קולא הוצאה מהחז

 כוהות ״דני״ והועברה לתזקת ״אלכסנדרוני״.
 דומה שגם מפקדת ״הלגיון הערבי״ ראתה את גזרת לטרון-בית־סירא כגזרה המרכזית
טה דרומי ווה תחום־שלי  להתמודדות, מה עוד שכביש קולא-דיר־ניזם-ביר־זית-עין־סיניה הי
ון הערבי״ ש כאשר נע כוח של ״הלגי מ  להיל־המשלות העירקי. על־כן היתה זו הפתעה של מ
ת ן - והסתער על העמדו ד הראשו ה זה כרת גדודי, הגדו מה עוד, שהי  בכביש־הרותב הזה - ו

 הישראליות המזרחיות, בתפר שבין ״דני״ ל״אלכסנדרוני״.
, ט׳ תמוז(16.7), בשעה 06.00 לערך - בדיוק ״תות השונים מציינים כי ביום השישי  הדו
ת ״יפתח״ בכפר אל־בורג׳ - הופתעו ן״ על עמדו ו  כשנפתחה התקפת־הנגד הכושלת של ה״לגי
ם דימו ן ערפילי המזרח טור שריון, הכולל טנקים [לא מעטי  אנשי פלוגה ג/32 לראות מבי
 לראות שריוניות בטנקים], דוהר בכביש לקראתם. עוד בטרם נערכו אנשי המחלקה הקיצונית
ן לכביש, וכבר ניתך עליהם מטר פגזים. בחסות מסך־עשן עלה כוח של שריוניות וחי״ר  שמצפו
ת האחרות לסייע באש מקלעים או ת המחלקה ושטפו אותה, בטרם יוכלו המחלקו  על עמדו
ו מן גה ברירה אלא להסיג את כוחותי  באיגוף של הכוח המסתער. לא נותרה למפקד הפלו
ח י הדדי, לא מנעה אבדות. נוכח העובדה שכו  המשלט המותקף. גם נסיגת המחלקות, בחיפו
ה גה לנתק מגע, משאירה מאחרי חה הפלו ון״ לא מיהר לעלות על שאר העמדות, הצלי  ה״לגי

 את 21 ההרוגים ולוקחת עמה את 13 הפצועים.
 ב־07.25, שעה וחצי אחרי שהחלה ההתקפה, הודיעה ״אלכסנדרוני״ כי ״קולא הותקפה
ח כוח הכולל שריון, להתקפת נגד״.  על־ידי שריון האויב. כוהותינו הוכרחו לסגת. יש לשלו
ל בתזית ״דני״ בשלב זה של ״ משה בעתודת מטכ בה 8, ששי  ההודעה נקלטה במפקדת הטי
ו נאלצו לסגת נ ן־מטה, ״עד כדי כך שכוחותי  הקרבות. ״האויב תקף בכוחות גדולים״, סיפר קצי
ז פג ו לסגת לטירה, שהו ש ש גה ח ם קרובים לכפר״. אנשי הפלו  לא רק מקולא, אלא אף ממשלטי

וילהלמה, אלו הגיעו בשעה 10.00.  אף הוא, והאריכו בנסיגתם עד לו
גה הנסוגה ט 8 יצחק שדה, שנטל פיקוד והורה לסגן מפקד הפלו ״ ח וילהלמה הגיע מ  לו
ת ה והתקדמו ז מת ההפג  לארגן את אנשיו שלא נפגעו ולהעביר*אותם לטירה. שכן - מאי
ת שממזרת לטירה, והתרכזו בכרמי הזיתים ממערב ך - אנשי גדוד 42 נטשו את העמדו ו י ג ל ״  ה

 לכביש. בהפגזה נפגעו שישה מאנשי גדוד 42 - ארבעה הרוגים ושני פצועים.
חה לפני הגדוד הראשון של ה״לגיון״. אלא שיצחק שדה, בטרם  הדרך מערבה היתה פתו
ח מספר טנקים לעבר קולא. ביומן הקרבי של  יצא לווילהלמה, הורה למפקדת גדוד 82 לשלו
פה לוד ידיעה כי הכפר  גדוד 82 צויין כי בשעה 10.00 התקבלה במטה הבסיס בשדה־התעו
ו עברו לידי הערבים, והם מפגיזים קשה את טירה. תוך שעה אחת, ב־11.00,  קולא ומשלטי
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 התארגן כוח־סיוע שכלל טנק ״קרומבל״ ושלושה טנקי ״הוצ׳קיס״, מלווים על־ידי פלוגת
יעת ד/82. ב־12.00, בעוד תגבורת השריון נמצאת בדרך לקולא,  החרמ״ש ג/82 והפלוגה המסי
דעה כי ״תתת לחץ כבד של אש מרגמות עזבו כוהותינו את המשלטים ממזרה  נתקבלה ההו

ן לטירה״. ם הדשים מצפו  לטירה ותפשו משלטי
 היחידות של ״אלכסנדרוני״ ו״קריתי״ - כולל אלה שנהדפו מקולא והנסוגים ממשלטי טירה
ו להאחז במקומם, להתחפר ולשמור על מגע עם האויב. ״מהלקת ההנדסה״ נערכה  ־ נצטו
ה וסייעה להקים קו־הגנה לאורך מסילת־הברזל, ממערב לקולא. לרוע־המזל נתקעו שני  בחפז
 ״הוצ׳קיסים״ בדרך, בגלל בעיות מנוע. אילתור איפשר לשלב את הטנקים התקועים בקו־

לה ויצרו קו־מגן הזק יותר.  ההגנה החדש. אלה התחפרו מאחורי המסי
יע ב״הוצ׳קים״ אחד, שריוניות אויב קילומטר מדרום  עד מהרה איתר ה״קרומבל״, שהסתי
ח לפגוע בארבע שריוניות. בהשתמשו במקלע הצליח לפגוע גם  לקולא. תוך עשר דקות הצלי
 בחי״ר וגרם להם אבדות. השעה היתה 13.00 לערך. נראה שתאוצת ההתקפה של ה״לגיון״
ם מעין  נבלמה. מעתה התרכזו הטנקים לא הרחק מהבסיס בווילהלמה, כשהם משמשי

 ארטילריה מאולתרת, תוך ירי־תותחים מפוזר אל מעבר לכביש.
 ״כשהגיעה הידיעה על המתרחש בקולא אל ׳הזקן׳, הוא העריך כי אין זה הנסיון הגדול
ק ולכבוש חזרה את לוד ורמלה, וכי אין לאויב לא כוה ולא זמן לנצל את הצלחתו ר פ  ל
ן־המטה, המספר: ״נצטוויתי לסייר בשני קווי־ההגנה לפתחה עד־כדי־כך״ - כך סבור קצי  ו
ת היחידות שנסוגו נחותות, שכן האויב שולט זקך. המסקנה מהסיור: עמדו  ולדווח על־כך ל׳
 עליהן. גם הקו השני קצר ודליל. והגרוע מכל - שלכל אורך הגזרה לא נמצא כות־עתודה
. עם מסקנה זו נשלחתי על־ידי ׳הזקן׳ למוצב הפיקוד. ושם י מטר של מברקים: ריכוזי  כלשהו
 אויב גדולים בסביבת בודרוס... יחידות שריון גדולות בדרך לבית־נבאלה... המסקנה: האויב
ן שנוכל  עומד לתקוף את דיר־טריף... החלה פעולת־הנגד הגדולה של האויב... אין בטחו
״. והנה הוא מרים את ׳ ד בדיר־טריף לאחר שלא יכולנו בקולא... אני חוזר אל ׳הזקן  לעמו
ו ואומר: ׳יש לכבוש מיד את : מרים ראשו, מחזיר את משקפי ה פ מ ו ומתכופף מעל ה  משקפי
ן לקולא: כיבושה לא יעזור הה: ״מוזירעה נמצאת מצפו ־המטה מביע תמי ן  מוזירעה׳.״ קצי
ן־המטה: ״איך נרכז את הכוחות הדרושים . ועוד תמיהה לקצי ב״״ י  למנוע את פריצת האו
ל מיד ׳ [מג״ד 82] להתחי ה: ״תודיע ל׳הרמן ו  לכיבוש?״ שדה אינו משיב, ואומר בשלו
 בהתקפה. תצרף את גדוד 32״... הסיפור מסתיים בכך שלא היה מקום לערעור, למרות מלוא

. .  החששות.
ז (16.7). הגיעה ידיעה שיש התקפה על קולא. ן דווח ורשם: ״ט׳ תמו  שר־הבטחו

 ׳אלכסנדרוני׳ דרש עזרה. נשלה יצהק שדה... בא יגאל [ידין]: במרכז עזבנו קולא״.
 בצהרים הורה ראש אג״ם ל״אלכסנדרוני״ להתזיר את פלוגה ב/33 ולהעמידה לפקודת
חד עם אנשי גדוד 42, שהוחזרו לטירה, רוכז כוה של גדוד בקו־ההגנה המאולתר ד 32. י ״  מג
 שממערב למסילת־הברזל. מעורבותו המהירה של יצחק שדה במשבר קולא הביאה את דן אבן,

ט 8. ״ ה ט ״אלכםנדרוני״, להכפיף את הכותות בגזרה לפקודתו של מ ״ ח  מ
ט ״אלכסנדרוני״, החלה ״ ח  התקפת־הנגד, בפיקודו הישיר של יצחק שדה, שלידו נמצא מ
ת ה״קרומבל״ ושלושת ה״הוצ׳קיסים״ ופלוגת  בשעה 18.50 על־ידי פלוגה ב/33, בהשתתפו
בה 8 מספר כי ״ה׳הוצ׳קיסים׳ עם פלוגה מגדוד  התרמ״ש של גדוד 82. היומן הקרבי של הטי
 32 מתקדמים לעבר מוזירעה נכנסים לכפר ללא התנגדות״. שיתוף־הפעולה חי״ר-טנקים סבל
כה בהסתערות גם לאהר שהטנקים נעצרו לפני  עדיין מחוסר נסיון, אך פלוגת החי״ר המשי
, בגלל תקלה ת השעה אהר־כך נאלץ ה״קרומבל״ להפסיק את התקדמותו  הכפר. אף כי מחצי
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ם בדרום־מזרה הכפר. בסופו של דבר  בשרשרת, המשיכה פלוגה ג/82 להתקדם אל המשלטי
 נכבשו המשלטים על־ידי פלוגת החי״ר, שנגרמו לה המישה נפגעים - הרוג וארבעה פצועים.

 ב־03.00 לפנות בוקר הותלפה פלוגת החי״ר על־ידי גדוד 82.
 הנסיון לשוב ולכבוש את הכפר קולא ואת המשלטים שממזרה לכפר - נדחה עד לבוקר.
ד 32 לקולא, ללא התנגדות : ומיד אחריה  בשעה 05.00, שבת, י׳ תמוז(17.7), נכנסה פלוגה מגדו
 הגיעה פלוגה מגדוד 33. שעתיים אהר־כך, בשעה 07.00, החלה התקפת־נגד. שריוניות אויב עלו
צא ם, אולי בשל המו  על המשלט הצפוני ממזרה ומדרום. עד מהרה חל שיבוש בהחזקת המשלטי
 הגדודי השונה של היחידות. כאשר החלה פלוגת 32 להעביר את נפגעיה לעבר מוזירעה, נתקף
גה המותקפת,  מפקד פלוגת 33 חשש שמא לא יחזיק עמיתו מעמד. נסיגת 33 הביאה לנסיגת הפלו
 32. הנסיגה השניה מקולא, עם התגברות ההפגזה, הביאה לנסיגתם של העובדים האזרחים
ד 82. ביומן הקרבי נרשם כי  שעסקו בביצור משלטי הכפר מוזירעה - אותו החזיק כוח מגדו
 ב־10.00 נעזב המשלט הצפוני־מזרחי של קולא: ובשעה 10.45 נעזב גם הכפר קולא. אלה היו
 רגעים קריטיים. במכשירי־הקשר נשמעו שוב ושוב קריאות אזעקה: החי״ר דורש אמבולנס...
 החי״ר דורש אש ארטילרית... דורש תגבורת... נראים טנקים של האויב... הארטילריה מתקיפה.

דה: להחזיק מעמד, בכל מחיר!  לא יוכלו להחזיק מעמד... מהבסיס לא נלאו להזור על הפקו
טל: תשעה הרוגים - ששה  שני גדודי ״אלכסנדרוני״ שילמו גם באותו יום מתיר לא מבו

ד 33. דו  מגדוד 32 ושלושה מג
זירעה: האויב בתוך קולא״. זו  את מוזירעה החזיק גדוד 82. ב־10.50 - ״מודיעים ממו
וילהלמה למגיני  הודעה ראשונה על נפילת קולא בשנית. כעבור 10 דקות בישרו מהבסיס בו
החל לפעול ח ו ט ש  מוזירעה כי ה״קרומבל״ הגיע מתל־ליטבינסקי. ב־12.00 הגיע ה״קרומבל״ ל
 כלפי הכפר קולא. אם ב־12.55 עדיין נשמעו ממוזירעה קריאות לתגבורת, וכי מפגיזים אותם
לה הפגזת תותחים על ריכוזי האויב  במרגמות ״3, הנה בשעה 14.00 נתבשרו כי ״מתהי
ך נמשכו עד לשעות הערב. אהרי השעה 20.30 ו י ג ל ״ ות על ה  בקואורדינטה 15901470. ההפגז

ן״ בגזרת קולא. ו  לא נראו עוד כלי־רכב של ה״לגי
ו חזרה  לעת־ערב נמסר סיכום של קרבות היום ההפכפך ליד קולא: ״י׳ תמוז(17.7). לקחנ
 קולא - אחרי אבדות קשות. 20 פצועים, 4 הרוגים, 18 נעדרים... ׳אלכסנדרוני׳ תפוס בקולא
 ובחזית לוד. ינסה לתפוס ג׳לג׳וליה... ב־4.30 הודיע יגאל שהערבים שוב לקחו קולא - אם כי

 איבדו 12 משוריינים. 3 עם תותחים 2־פאונדר, בידינו״.
ן״ תזרו וכבשו את ו  לאהר הנסיון המר של בוקר השבת, כאשר מספר שריוניות של ה״לגי
 קולא, ניתנה ההוראה לטנקים להערך לקראת יום ראשון, י״א תמוז(18.7). ואכן, ב־05.15
 נערכו ארבעת הטנקים, ה״קרומבל״ ו־3 ״הוצ׳קיםים״, מדרום לקולא. פלוגת חי״ר נכנסה לכפר
כו הטנקים, מלווים ון״ באזור, המשי  ומצאה אותו נטוש. משלא אובחן עוד שום כוח של ה״לגי
ט 8 ״ ח ם שממזרח לקולא. משנאלץ מ  על־ידי פלוגה מגדוד 32, והשתלטו על כל המשלטי
פות לאל־קובאב, לנסיון אחרון לכבוש את לטרון, נשארו בגזרת  לשלוח את ה״קרומבל״ בדחי
כה להתקדם מזרחה, מדלגת על הגבעות  קולא רק שלושת ה״הוצ׳קיסים״. פלוגת החי״ר המשי

 שאחרי קולא, מהופים על־ידי הטנקים שבעקבותיהם.
ן לקולא. ב־07.00 פתחו גה התעוררו העירקים לפעולה, מצפו  רק ביום שלפני ההפו
ה התקפת שריוניות על שני ל ח ן ומגדל־צדק. שעה אחר כך ה  תותהיהם בהפגזה על ראש־העי
 היעדים, אך לאחר ששתי שריוניות נפגעו - אחת נשארה בשטח - נסוגו האהרות, אם כי כוחות
 הי״ר ניסו עדיין לבצע התקפות עקרות. אחר־הצהרים פסקו גם נסיונות ההתקפה, אך אש

״ם במגדל־צדק. ה נפגע אחד מאנשי החי גה - ממנ  צלפים נמשכה עד לשעת ההפו
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ש ש גה, שהחלה באותו יום, הושארו הטנקים בלילה בגזרת קולא - מתוך ח  למרות ההפו
ף ידים במשך שלושה ן את פרשת קולא, שהתלי  לאפתעה נוספת. באותו יום סיכם שר־הבטחו
ט קצר: ״קולא נכבש חזרה על־ידינו״. גם בישיבת הממשלה אותו יום הזכיר את פ ש מ  ימים, ב

ד ליד. כרגע הוא נמצא בידינו״... ם מי מה: ״קולא עבר עשר פעמי ז  פרשת קולא, בהג
גה לתוקפה, ניסו  גם לאחר הפסקת האש, בבוקר יום י״ב תמוז(19.7), למחרת היכנס ההפו
ת ערביים לתקוף בבקעת־אונו, בגזרת בית־נבאלה. אך גם נסיונות אהרונים אלה עלו חו  כו

3 0 . ״ י  בתוהו - ושקט השתרר לכל אורך חזית ״דנ

 2: זריחה בין צרעה ואשתאול; ליקוי בעמק־אילון

 ״הראל״ בחרטום, ״יפתח״ בשילתא, ״?ריתי״ בראס־דליה
. אף שבפקודת־המבצע של ״דני״ לא נכללה ר״ דו ז עלת בדרום ה״פרו ו ״ פ ל א ר ה ת ״ ב י ט  ח
ן ״השכנים״. באותה פקודת־מבצע  ״הראל״ במפורש, אין ספק כי כוחותיה נלקתו בהשבו
2) פעולת־הסחה על א: י ב-שער־הג ה וחסימת כביש הרטו ח ט ב  מוזכר חלקה של ״הראל״: 1) ה
בה חלק פעיל - בשני הכיוונים: הרטוב ולטרון:  גוש לטרון. בםופו־של־דבר לקחה החטי

ז תש״ח. ח נרחב בדרום ה״פרוזדור״ ששוחרר באותם ימי תמו ט  ולזכותה יש לזקוף ש
לת ״הראל״ ב״מבצע דני״, פירט הקמב״ץ אליהו סלע (״רעננה״) את  בסכמו את פעו
יחס להנחה שהכותות המצריים שמדרום לפרוזדור שואפים בה, בהתי ת של ההטי מו  המג
ן ן לירושלים מצפו מה הוגדרה כ״הרהבת המסדרו ך שבלטרון. המג ו י ג ל ״ ת ה חו  להתאחד עם כו
ב: ומאידך - לאפשר התקדמות י ח פגיעת האו ו  ומדרום״ - כדי להרחיק את הדרך־לבירה מטו
ך בקו ירושלים- ו י ג ל ״  לעבר הר־חברון, כדי לסכל את נסיונות החבירה של הצבא המצרי עם ה
ו הוליכה דרך לעין־ ת מצריים נמצאו מדרום לירושלים - בערטוף ובצובא, שממנ חו  לטרון. כו
ון״, שריכז כוחות חזקים באזור ן לקו זה התזיק ה״לגי  כרם שבדרום־מערב ירושלים. מצפו
יקה את הגזרה, לפעול להקלת בת ״הראל״, שהחז טל על תטי  לטרון. על סמך נתונים אלה הו
 הלחץ מדרום על־ידי כיבוש צובא, פתיחת הדרך לכסלא (כסלון) ושתרור המושבה הרטוב
 שננטשה יומיים לאחר פלישת צבאות ערב. בהמשך היתה ״הראל״ צריכה להפנות את כותותיה

יב בלטרון. ן הגזרה - לפעולת כיתור של בסיס האו  לצפו
 בהתקפה דו־פלוגתית, בליל ו׳ תמוז(12/13.7), נכבש הכפר צובא בשעה 03.30 : סיורים גילו
 כי בעקבות הכיבוש פונו גם סטף וחרבת־א־לוז. באותו לילה יצא כוח דו־פלוגתי, מהגדודים 4
ת מצריות. נוכה ההתנגדות, שגרמה  ו־43, לכבוש את הכפר צרעה, שהוחזק על־ידי שתי מחלקו
: אך בלילה הבא נתפס הכפר, שהערבים ט ל ש  ל־2 הרוגים ופצוע, הסתפק הכרת בתפיסת מ

ט בלילה הקודם. בהמשך נתפס גם הכפר דיר־עמר. ל ש מ הו במשך היום, לאחר תפיסת ה  נטשו
ה סביב מתחם לטרון,  לקראת השלב השני של המבצע אמורה היתה ״הראל״ לרכז מאמצי
בה, יוסף טבנקין, לא רצה להתכתש  כפי שאף נאמר בפקודת המבצע. אלא שמפקד החטי
ו לעבר רמאללה, אחד מארבעת יעדי ״לרלר דני״. לאתר ות את כוחותי ן והעדיף להפנ  בלטרו
ח הפרוזדור מדרום - שם היו ט טב להרתיב את ש בה שמו  כיבוש צובא סברו מפקדים בחטי
ת מקומיים שתוגברו על־ידי הצבא המצרי. אך תכנון ״דני״ קבע כי ״הראל״ תפעל בגזרת חו  כו
טלת האירועים את בה. עד־כה־ועד־כה שינתה מטו ו של מפקד החטי תי  לטרון, למרות חששו
נים - בטרם יתודש ־ההצלחה בהתקפה על ״רכס התותחים״ הופנה מאמץ־הבי  פניה, ולאחר אי

ן - אל מדרום ל״פרוזדור״.  הנסיון לתקוף בגזרת לטרו
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גה תיכנס לתקפה בי״א תמוז(18.7) ב־19.00, סיכם  בשלב השני, כאשר ברור היה שההפו
ת ל׳׳דני״: שתים הגנתיות: בגוש קרית־ענבים ובגזרה הצפונית של הזית מו  אג״ם ארבע משי
 לוד-רמלה: ושתים התקפיות: ״התקפה על לטרון במגמה של כיבוש״ - או כיתור טקטי או

: ו״תפיסת הרטוב, המשטרה, ויצירת עובדה שהרכבת בידינו״. חלט  ניתוק מו
בת ״הראל״ לעבר הגזרה הדרומית. בליל  בגלל שיקולים שונים הופנה עיקר המאמץ של חטי
לט על ד הרביעי לכבוש את כסלא (כסלון), השו ז (17/18.7) יצאה מהלקה מהגדו  י״א תמו

ל) ועיסלין. המחלקה נתקלה בהתנגדות קלה בלבד.  הכפרים אישוע(אשתאו
 למהרת בבוקר יצאה פלוגה אחרת של הגדוד לעבר הכפרים אישוע (אשתאול) ועיסלין,
 ומצאה כי הכפרים נטושים: שכן לאחר כיבוש כסלא בלילה לא היה לערבים כל סיכוי להגן
, נכנסה ן כה דרומה בכביש שער־הגיא-בית־גוברי  עליהם. הפלוגה לא התעכבה, אלא המשי
 לערטוף - שהיה נטוש אף הוא - והמשיכה לעבר המושבה הרטוב, שמגיניה עזבוה יומיים
חה  אתרי הכרזת המדינה. המושבה המשוחררת נמצאה הרוסה עד היסוד. עד הצהרים הצלי
 הפלוגה להבריח את המצרים ממשטרת הרטוב, והמשיכה לתחנת־הרכבת. לבסוף, לפני היכנס
ות היו י י עדיין מצו  ההפוגה, עלה בידה להאחז על רכס ההר מעל הכפר דיראבאן, שבעברו השנ
, עתיד היה כעבור שלושה  עמדות ערביות. רכס־הר זה, שזכה לכינוי ״המשלט המשותף״

 חודשים להוות קרש־קפיצה לפריצת צה״ל לעבר הר־חברון.
ו הבריטי גלאב באבדן ון״ בירושלים, מאשים את מפקד  עבדאללה אל־תל, מפקד ה״לגי
זה בהרטוב: ״במצודת המשטרה בערטוף, כפר ערבי 6 קילומטרים מדרום לשער־הגיא,  האהי
 השולט על הדרך לבית־גוברין״, מגלה אל־תל, נמצאו יותר ממאה היילים, שמהציתם מהצבא
ון״ על ירושלים. ון״. מקום זה היווה הוליה בתכנית הכיתור של ה״לגי  המצרי והשאר מה״לגי
 ״אולם לא הלפו אלא ימים ספורים מאז החלו הקרבות, והכוהות המצריים הופתעו מנסיגה
. .  היילי ה׳לגיוך... נוכח בגידה זו לא עמדה בפני המצרים ברירה אלא לפנות את המצודה.

 ערטוף נמסר ליהודים, בלי יריה אחת, בלי שיאבדו אף הייל״.
פהת ל״הראל״. המהלקה, גה ג/43 של ״קריתי״ שהיתה מסו  בגזרה זו פעלה מהלקה מפלו
 שיצאה מצרעה, השתלטה ללא התנגדות על הכפר הקטן דיר־רפאת ולקהה את המנזר הסמוך
 תהת הסותה. בכך נשלט מרביתו של קו־הרכבת לירושלים על־ידי כוחות יהודיים. אילו היתה
 ״עציוני״ פועלת בגזרתה, כפי שנצטוותה על־ידי אג״ם לאחר הפסקת ההתקפה על העיר־
 העתיקה, ומשתלטת על הכפר בתיר(ביתר) ועל תתנת דיר־אל־שיך - כי אז כל קו־הרכבת היה
 נמצא בשליטה יהודית והיתה מתאפשרת הפעלתה של דרך נוספת לירושלים כבר בראשית

י 48). ל ו י ) ח ז תש״ ת תמו גה השניה, במחצי  ההפו

ז (17/18.7), ן שלפני ההפוגה, ליל י״א תמו י בית־נובא. בלילה האחרו ט ל ש  כיבוש מ
 הוציאה ״הראל״ שתי פלוגות לתפוס משלטים מעל בית־נובא, השולטים על העיקול במרכזו
ת ליעדיהם הו ן ליאלו. בשל תקלות תובלה וקשר הגיעו הכו  של כביש לטרון-בית־סירא, מצפו
ון״, שלא היה ידוע עליה.  רק ב־04.00 לערך. ומכאן נגלתה לעיניהם ״דרך בורמה״ של ה״לגי
 רק לאהר שהכוח פתח באש על בית־נובא, התגלתה מציאותו על הר־הטרשים לכוחות
ון״ שיצאה מבית־ליקיא הסתערה על  הערביים, ואלה פתחו בהפגזה מפוזרת. פלוגה של ה״לגי
ם־  עמדות פלוגה ב׳. לאחר תדהמה, שגרמה להרוג ושלושה פצועים, התאוששו הפלמ״האי
ון״ בהסתערות זו נאמדות בכ־30. אף על פי  הגה״לאים והדפו את ה״לגיונרים״. אבדות ה״לגי
חו ון״ באש שפגעה בכלי־רכב שנסעו בכביש, - לא הצלי  כן - ולמרות ההטרדה שגרמו ל״לגי
 להשבית את התנועה הערבית כליל, שכן שריוניות הוסיפו לנוע, למרות אש המקלעים. אבל
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חו לבודד את מתחם לטרון״, אומר יגאל אלון, ת ׳הראל׳, שיצרו את הכיתור, הצלי  ״כוחו
 ״ליטול את עוקצו כבסיס־התקפה נגד השפלה ודרך ירושלים, ולטהר את ההרים מנוה־אילן עד
ן נתונה לתסדינו, אם וכאשר תיפסק הפסקת־האש ונעבור למתקפה  ׳רכס־התותחים׳ - כשלטרו

 נוספת״.
ד ״מוריה״ הירושלמי -  באותו לילה נערכה פעולת־הסחה על־ידי פלוגה מוקטנת מגדו
ט אבו־לאחם, 2 קילומטרים ממזרה ל ש מה לתפוס את מ ת פיקוד ״הראל״ - במג ח  שהיתה ת
גה ליעדה בהאיר היום - והותקפה על־ידי י בית־נובא. בשל תקלות הגיעה הפלו  למשלט
יעה במקומיים. לאחר שמפקדה נהרג, נסוגה פלוגת ״מוריה״ ון״, שהסתי  מחלקה של ה״לגי

יקה מעמד עד לשעת הפסקת האש. ט שממערב לחרבת־אבו־לאחם - ושם החז ל ש מ  ונאחזה ב

טל על גדוד ״העמק״ לתפוס ן הו ״ בשילתא. במסגרת המאמץ האחרו ח ת פ י ״ ת ל  אבדו
טה על הכביש מבית־סירא צפונה, במקביל לפעילות של ״הראל״ ממזרח, בגזרת  עמדות־שלי
גה א׳ היתה צריכה להשתלט על שילתא, שמדרום לוואדי־מלקי, שעה  דיר־איוב-יאלו. פלו
ה הדתית״, ג ו ל הפ ״ ) ׳ ת תחבל בגשר שבמעלה הנחל. ואילו יעדה של פלוגה ב  שאחת המחלקו
ת, אחת של בני משקים ועירוניים והשניה - מבוגרי מקוה־ישראל) היה מרוחק  ובה שתי מחלקו
לט על כביש בית־סירא-דיר־ניזאם,  יותר, קילומטר־וחצי ממזרח לכפר שילתא: רכס־הר השו

, המערבית, נמצאת חרבת־קוריקור.  ובו שתי כיפות - שעל אחת מהן
 פלוגה א׳ השתלטה על שילתא בשעה 01.00 של ליל י״א תמוז(17/18.7). המחלקה שנועדה
 לחבל בגשר נתקלה באש, ולא ביצעה את משימתה. פלוגה ב׳ המשיכה לעבר חרבת־קוריקור.
 בשעה 04.00 הגיעה ליעדה ותפסה את הרכס המזרחי, הקרוב לכביש, אך נמוך יותר. מחצית
 השעה אחר־כך נפתחה עליה אש מצפון, אך ההתקפה החלה רק בשעה 08.00 בבוקר. לאחר
חלט על נסיגה ־ שהפכה לנתיב של דם. הפלוגה נכנסה לאש גה סבלה אבדות רבות הו  שהפלו
 צולבת של ה״לגיון״. ללא אש־מגן ארטילרית, שיכולה היתה להינתן ממשלטי אל־בורג׳ וביר־
 מעין, לא היה סיכוי לבצע נסיגה מסודרת. רק ב־10.00 הופעלה הארטילריה מאל־בורג׳, אך לא
 היה ביכולתה להושיע. אש זו אך מנעה את ה״לגיון״ לתקוף את הפלוגה בשילתא. אבדות

 ״הפלוגה הדתית״ בפלמ״ח בקרב־קוריקור - 45 הרוגים שנשארו בשטח ועוד 26 פצועים.
מבצע דני׳ גה הדתית״: ״ב׳ ד ״העמק״ ולפני־כן מפקד ״הפלו ״ , סמג י נ  סיפר אסף שמחו
ט חרבת־קוריקור וחסימת כביש ל ש גה את מרבית אנשיה. תפקידה היה כיבוש מ  איבדה הפלו
גה כותרה על־ידי כוחות גדולים - ׳ העברת כוחות בדרך. הפלו ן ו לגי  בית־נבאלה, כדי למנוע מה׳
 שריון, רגלים ויחידה גדולה של מרגמות, הורעשה באש־קטלנית ואיבדה רבים מאנשיה - וכל
ה יצאו מכלל פעולה״. גופותיהם של חללי ״הפלוגה גה. כשני־שליש מכוהותי  זה בערב ההפו
 הדתית״ נאספו והובאו לקבר־ישראל רק לאחר חודשים אחדים על־ידי האלופים שלמה גורן,

ס ב״מבצע סיני״). ספה בתאונת מטו נ ) י נ  חיים הרצוג ואסף שמחו

״ בראס־דליה. באותו לילה, י״א תמוז(17/18.7) אחר חצות, יצאו שתי תי ה ל״קרי ח ל צ  ה
ד 44 של ״קריתי״ מדיר־טריף, במטרה לתפוס את ראס־דליה ולהתבסס שם. גות מגדו  פלו
ם - בהרבת־ראס־דליה, ובגבעה שמדרום לדרך - ללא חו להתבסס בשני משלטי גות הצלי  הפלו
ם שנתפסו ־ נהדף באש  התנגדות. נסיון של שריוניות מבודרוס להתקדם ולתקוף את המשלטי
ן״ בבודרוס קיבל את הסכמת מפקדתו לסגת לעבר ו  מרגמות. אף שהתברר כי מפקד ה״לגי
ה ״דני״, לקדם ט בה 8, שגזרה זו היתה באחריותם, וגם לא מ י חטי לו מפקד  קיביה - לא השכי

3 1 ס.  את כוחותיהם ולהגביר את הלהץ על בודרו
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 נפיון למחטף בעמק־אילון
ן ת היהודיים מצפו חו ית בגזרה המזרחית בשלהי ״מבצע דני״ היה כזה, שהכו  מצב ההז
ן ומדרום למסעף בית־חורון - שלטו באש על התנועה בכביש, תוך איום של  ללטרון - מצפו
ודה״, סיפר יגאל דה ומתו  כיתור, אך הטבעת הפיסית על מתחם לטרון לא נסגרה כליל. ״אני מו
 אלון, ״כי לפני שבאתי לאזור רציתי להימנע מהתקפת־מצח על לטרון [היה לו נסיון מר, כסגנו
 של דוד מרכוס ב״מבצע יורם״], וקוויתי שאם נאיים בניתוק, אולי ׳נשכנע׳ את ה׳לגיון׳ לפנות

 את לטרון, והיא תיפול לידינו כפרי בשל״...
 ההגיון הצבאי של יגאל אלון היה ללא דופי. ״פה קרה דבר מעניין״, ציין לאחר זמן. ״לפתע
ן לבית־חורון... קיוויתי שזו התחלת הפינוי,  אני מתבשר על־ידי המודיעין שכוח גדול נע מלטרו
 כלומר - העניין פועל לפי התכנית, ונוכח סכנת־הניתוק הם מקבלים פקודה לפנות״... אלא שעד־
ת המבוצרות ולהפריש כוח להדוף  מהרה נכזבה התקווה: ״היה להם כוח מספיק להחזקת העמדו
ת מ ח ל מ ם והמדינאים הערביים, מ ״ - כמו שאר המפקדי ן ו  את אנשינו״. לא רק זה. מפקדי ה״לגי
ת ועד לשנות השמונים והתשעים - סמכו על עזרת גורמים בינלאומיים, כרתן ברנדוט  העצמאו

ל באותו יום בשעה 19.00 אחר־הצהרים. גה שעמדה להתחי  וממשלת בריטניה: ועל ההפו
גה נכנסת  נוכח עקשות ה״לגיון״, ובמצב שבו ״מקבלים הודעה, שהיום בשעה זו וזו ההפו
״ - בעידודו של ראש אג״ם (אף שבפני שר־ קי ״-״מי י ט מפקד ״דנ , החלי  לתוקפה מחדש״
ן גילה ספקנות: ״יגאל ידין משער שהסיכוי לכבוש לטרון הוא 50-50״) - לשוב  הבטחו
ת לאהר מכן לבצע דת לטרון בהתקפת מצח. ״האמת היא, שניסיתי שעות אהדו  ולתקוף את מצו
, גילה יגאל אלון - זמן קצר לפני פטירתו, דברים שנמנע לומר במשך כל השנים. את  מהטף״
 המהטף בלטרון ניסה יגאל אלון לבצע ״על־ידי צרוף של שני טנקים אומללים, פלוס פלוגה

 ממוכנת על זחלמים, בתיפוי הארטילריה שלא היתה גדולה״.
, כי האיחור בנסיון לתקוף את מתחם לטרון, שעה  למרות הסיפור בספרי קורות המלהמה
ות לוגיסטיות: אי יכולת לרכז את גה לתוקפה, נבע מבעי  אהת בלבד לפני מועד היכנס ההפו
הר עד המאו עד - מתברר מדברי יגאל אלון שהמו  ו ולוחמים המתאימים ואת כלי־השריון במו
גה״. אלון טעה בציון העובדתי : ״היה זה שתים או שלוש שעות אחרי מועד ההפו  היה מתוכנן
לה לאחר  (הפעולה ההלה שעה אחת לפני ההפוגה), אך גילה את כוונתו: לבצע את עיקר הפעו
- כפי שמתברר מהמשך דבריו: ״חשבתי שאהרי שנכבוש את לטרון ! ה פ ק ו ת ה ל ג ו  היכנס ההפ
.. וזה היה מין נסיון  לא יהיה מי שידקדק אתנו אם היה זה שעתים־קודם או שעתים־אהרי־כן.
: ״אני כן  של הרגע האחרון״. ואל נחשוב שהיה בכך משום חוסר־אתריות, או הימור מסו
 עמדתי על־כך שיהיו טנקים, ובלי זה לא הייתי עושה את המבצע, כי לא רציתי לתת עוד בשר־
ת ולפנות דרך  תותחים לארטילריה ולמקלעים של ה׳לגיוך. עם טנקים שמסוגלים לפצח עמדו

ן - כן״. ג  לחי״ר לא מו
גה, מקבלת חיזוק מן  הנהתנו, שהיתה כוונה לבצע את עיקר הפעולה אחרי כניסת ההפו
ף נוסף בגזרת ט ח גה ניסה יגאל ידין לשכנע את מפקד ״דני״ לבצע מ  העובדה שעם היכנס ההפו
ת: ״ראש אג״ם הזר ת העצמאו מ ח ל  לטרון. הדברים מובאים ומובעים על־ידי אחד מחוקרי מ
: ׳סיכוי שיש הפסקת־אש הוא כמעט ה ג ו ד כניסת ההפ ח א  והפציר בו בערב ההוא, כבר ל
ת בו . במברקו ביטא ראש אג״ם שוב את החשי  מוהלט.* עשה מאמץ לתפוס את תתנת־השאיבה׳

 * הסכמת ממשלת ישראל להפוגה היתה מותנית בהפסקת־אש של הערבים בכל התזיתות: אבל גם הסורים
 וגם המצרים המשיכו לבצע פעולות ומחטפים אחרי היכנס ההפוגה. בפועל לא כך בדיוק נהגו הגורמים
 הקובעים בישראל. בירושלים, למשל, ניתנה הוראה להפסיק את ״מבצע קדם״ בטרם עת, למרות ש״הלגיון

 הערבי״ המשיך בהתקפותיו.
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ם לנסות ולתפוס את ע ד ט ע לא ראה עו צ ב מ ד ה ק פ ית של היעד. אך מ נ  האסטרטגית־המדי
ת ממזרת״. ח ט ב א מ בה בלבד, מבלי שתיכבש גם המשטרה ה ת־השאי  תחנ

מה נועזת כזו - של התקפת־  בעיות של כלי־שריון מתאימים ולוחמים נתושים לביצוע משי
ה דומה תתרחש ארבעה חודשים אצי טו (סי ו ו גם הי מתחם מקיזי־דם־רב - הי דה ו ח על מצו צ  מ
דת עירק־סווידן). ״לפתע פתאום לקחו לנו נית על מצו בוש השמי חר יותר - בהתקפת הכי  מאו
׳ בנגב, גדוד 89״, הזכיר יגאל אלון, ״והשאירו לי רק חלק מגדוד בה 8 לעזרת ׳גבעתי י ח מחט  כו

. ואז נדרשתי במלוא החומרה והתוקף לכבד את העניין״.  82 ואת שני ה׳קרומבלים׳
טה 81, אבל  בעיית כוח־האדם וכלי־השריון ניתנה להיפתר, אכן, על־ידי לוחמי גדוד הפשי
גות ״יפתח״ - מה אחת מפלו ״ בפריצת הדרך לנגב. וכך נבחרה למשי  אלה נשלחו לסייע ל״גבעתי
ד ט מפקד ״יפתח״ להעמי מה, התלי ות הגדולה שבמשי ד ״העמק״. בשל האחרי דו גה ד׳ מג  פלו
. הפתרון לא היה אידיאלי, שכן ״מפקדי  בראש הכוח את חיים אבינועם, עוזר הקמב״ץ החטיבתי
ו ביקורתיים וםפקניים לגבי הצלחת הפעולה. חינוכם הפלמ״חאי התקומם נגד יפתה׳ הי  ׳
עוט הזהלמים  הסתערות חזיתית ביום. וספקותיהם גברו ככל שנתאחרו הטנקים להגיע, וכאשר מי

ם בתוכם. גם אימת לטרון עקובת־הדם העיקה עליהם״... יב לדחוס את הלוחמי  חי
בה 8, אבל זו - ללא גדוד  את בעיית כלי־השריון ניתן היה לפתור במגע עם מפקדת חטי
: ולא עוד אלא ל ״ טה שירד לדרום - שימשה בשלב הנוכחי כעתודה משוריינת של המטכ  הפשי

בה, עם מרבית כוחו, היה מסובך בקולא ובמוזירעה...  שמפקד החטי
ט 8 והן למפקד ״דני״, שבהתקפה על מתחם ״ ח מ  מנסיון הימים הקודמים ברור היה, הן ל
 מבוצר אין לסמוך על ה״הוצ׳קיסים״ המיושנים, שיותר ממתציתם יצאו מכלל פעולה בימי
מה המעטים. ולא זו בלבד אלא שה״קרומבלים״ אף הם היו בבעיות. כיוון שהמצוקה  הלחי
ט יצהק שדה להשאיר בגזרת קולא את אחד ח (17.7) טרם נפתרה כליל החלי מ  בקולא בי׳ ת
 ה״קרומבלים״ ואת שלושת ה״הוצ׳קיסים״ הכשירים. למפקדה הקדמית של ״דני״-״מיקי״, באל־
בה 8 ״קרומבל״ אחד, 6 זחלמים (ללא הצוותים) ו־4 שריוניות על  קובאב, שיגרה מפקדת חטי
בה 8 מציין את שעת היציאה לאל־קובאב: י׳ תמוז(17.7), שעה  צוותיהן. היומן הקרבי של חטי

 16.00 - ״שישה חצאי־זחלים, 1 קרומבל ו־4 משוריינים נשלחו למטה חטיבת דני״.
ן לא היה פותה בהתקפה עם טנק  מפקדת ״דני״ ציפתה ל״קרומבל״ השני. סביר להניח שאלו
ה דרוש רק למחרת אחרי־הצהרים, החל אלון לחשוש מתקלות בלתי־  אחד. ואף שהטנק הי
בה 8: ״קרוב לוודאי שנזדקק ה חטי ט ז(17/18.7) נשלח מברק אל מ  צפויות. בליל י״א תמו
 לטנק השני... נודיע מתי עליו להגיע אלינו, לאחר בדיקת המצב בהזית שלך״... הטנק שעמד
 להגיע היה בעל התותח היעיל, 75 מ״מ, אך נוכח התקלות בשל הפגזים הרטובים ביקש מפקד
ג למניעת התקלה: ״מבקש ייבוש הפגזים הלילה, על־מנת שנוכל לנצלם מחר״...  ״דני״ לדאו
 מסתבר שמלבד ה״קרומבל״ לא הגיעו עדיין גם ה״כלים״ האחרים: ״על כל הזהלמים להגיע

 אלי במשך הלילה״, נאמר במברק. ״על ארבעה משוריינים להגיע אלי באותה שעה״...
 אלה הגיעו למחרת בבוקר. סיפר יעקב הוברמן־שיפוני, מפקד פלוגת המשוריינים, א/82:
גה ומספר זחלמים ויצאנו לעבר  ״קיבלתי פקודה לצאת ללטרון. לקחתי חלק ממשורייני הפלו

ד הראשון״. גה ד׳ של הגדו ו את פלו  הבסיס באל־קוביבה. כאן פגשנ
ז (18.7). במברק שנשלח י עדיין פעל בגזרת קולא בבוקר המתרת, י״א תמו  הטנק השנ
: ״בטנק ששלתתם אין ת בה ראה יגאל אלון את בוא הטנק השני פו  ב־09.30, נשמעה הדחי
הו מיד. ן גמור״, נאמר. ״הטנק השני דרוש מיד. באם אין אצלכם קטסטרופה, שלחו  בטחו

עד יציאתו״. ל על מו עו בהו די  הו
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 מפה 22: ״פעולת מיקי״ שחתמה את ״מבצע דני״

 מצודת לטרון לא נכבשה
דת עירק־סווידן לאהר ארבעה חודשים, נהרו אל מטה בוש של מצו  כבהתקפת הכי
לא כהן גאל אלון, יצחק שדה, מו ית: י  ״דני״ בבניין המשטרה באל־קובאב כל מפקדי החז
 ועוד מפקדים רבים. בטרם יצאו הלוהמים נפרד מהם יגאל אלון, שהכיר אחדים מהם,

 אישית.
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: ״החיילים, העייפים עד מוות מחוסר שינה, הועמסו ונדחסו לתוך ששת  מספר יעקב שיפוני
! יצאנו בסביבות השעה 18.00, כשבראש הטור ן דה היתה: לכבוש את לטרו ם. הפקו  הזחלמי

ו אנהנו, והזהלמים בעקבותינו״. / ואהרי ל מב קרו ׳  נוסע ה
בת ״קריתי״ בכפר סלבית, במרחק 4-3 קילומטרים ת התצפית של גדוד 43 מחטי ד מ ע  מ
כאב - עקבו אהר ההתקפה והעלו על הכתב פרטי כל , וכמרחק הזה מאל־קו ן ן ללטרו  מצפו

: ט מ ח ק ש ח ש מ ב  מהלך, כ
 17.55 - טנק עוזב את אל־קובאב לכיוון לטרון.

ו נראים 7 משוריינים.  17.58 - אחרי

ו בצורת זיג־זג, כדי להימנע מפגיעות. ה׳קרומכל׳ נעצר ליד תחנת־ : ״התקדמנ י נ  יעקב שיפו
ם נשלחו חבלנים לפוצץ ב׳בונגלור׳ את הגדר״. בה. מתוך הזחלמי  השאי

 18.10 - הטנק מתקדם בכביש באיטיות. פגז נפל במרחק קטן מהטנק.
 18.12 - הטנק נעצר לפני תחנת־השאיבה.

ו מפגיזים את לטרון. הפגזים נופלים על המשטרה וחצר המנזר. נ  18.20 - תותחי

ז את המשטרה. לפתע החלו פגזים להתפוצץ סביבנו. - ׳בני׳ ו להפגי ו החל נ : ״תותחי  שיפוני
. - אך מפקד התותחנים השיב כי ׳ מה! - קראתי למפקד התותחנים, - ׳תעתיק את האש קדי

ו אינם יורים כלל... התברר שזו היתה הפגזת אויב, של ה׳לגיון׳. נ  תותחי
ל לסגת. המשוריינים מסתובבים אחריו. פגזים מתפוצצים לידם.  18.27 - הטנק מתחי

 שיפוני: ״מפקד ה׳קרומבל׳ הודיע באנגלית כי נתקע לו כדור בקנה, ועליו לחזור כדי
דעה - am comming back 1 - כאילו הוא נסוג... הוא הסתובב . באנגלית נשמעה ההו  להוציאו

הו עשה גם ה׳קרומבל׳ השני״.*  וחזר לכיוון אל־קובאב, וכמו

 * בניגוד לדו״ח התצפית של גרוד 43 - המדבר על טנק אחד בלבד - מדברים מ״פ א/82 ויגאל אלון על
 ״קרומבל״ שני שפעל בהתקפה על לטרון. בעקבותיהם, ועל פי מברקי ״דני״ וחטיבה 8, סבורים חוקרים
 מסויימים כי היו שני ״קרומבלים״, ורק בשל המרחק מםלבית ללטרון נראה הטנק השני, שהתקדם בראש
 השריוניות, כמשוריץ... נסיונות לברר את העובדות, אצל אנשי החוליה הטכניח, לאחר עשרוח שנים - לא
 הצליחו להבהיר את הנושא. יש לזכור כי דברי מ״פ א/82 נמסרו ארבעים שנה לאחר הקרב: גם סברתו של
 אלון סופרה לאחר עשרות שנים, סמוך לפטירתו של מפקד ״דני״. סיוע להבהרת השאלה מצאנו בעדות־
 שבכתב, מכ״ז מרחשון תש״י(20.9.49), של אחד מלוהמי פלוגה א/82, פלוגת השריוניות, ב׳ ורד - שהיה

 הקשר במשוריין של המ״פ. והרי הדברים ככתבם:
 ״בשבת בבוקר (ט׳ תמוז) יוצאים 4 משוריינים מ־82 להתקפה על לטרון. עוברים דרך לוד ורמלה. בפעם
 הראשונה אני רואה בשוד חנויות ובתים לצרכים פרטיים(לאו־דוקא חיילים־טוראים, אלא מגדולי המפקדים,
 העונדים כבר אח דרגוחיהם)... באל־קובאב חונים כיממה־וחצי, ולעת־ערב יוצאים בלוויית שישה זחלים
 ו׳קרומבל׳ להתקפה על משטרת לטרון... מגיעים עד בית־השאיבה ומופגזים חזק על־ידי ה׳לגיון׳. משוריין
 אחד נפגע ונשאר בשדה־הקרב(חלק מאנשיו נאסף על־ידי המשוריינים האחרים, חלק מגיע בלילה לבסיס־
 היציאה). לפתע קלקול בתותח הטנק(תרמיל נשאר תקוע בקנה). ובגלל אי־הבנה בין הטנק לזחלים, נסוגים
 הזחלים משדה־הקרב - ואתם המשוריינים, שנשארו לבדם בשדה־הקרב... אמנם הטנק יוצא לפעולה הפגנתית

 לאחר שעת־ההפוגה ומפגיז חזק את חחנח־השאיבה והמשטרה, אולם ללא־חועלח - וחוזרים לבסיס הרחוק.
 ״באוחו זמן יוצא חלק שני של הפלוגה לכיוון בודרוס.

 ״בסיור הראשון ללטרון השחחפחי, וכשהיחה צריכה להערך ההחקפה על לטרון, לא הוציאוני לפעולה זו,
 כיוון שמפקד הפלוגה, שאצלו הייתי קשר, מצא לנכון לצאת לבודרוס ולא ללטרון - ולא זכיתי להיות נוכח

 באותו אכזוב היסטורי בלטרון״.
 עדות־בת־זמנה זו, כמו התצפית־בת־זמנה בסלבית, מדברת על טנק אחד בלבד. מתוך סיפורו של יגאל
 אלון, על קלקול בשרשרת של הטנק השני, ניתן להעריך כי ה״קרומבל״ השני אכן הגיע לבסיס־היציאה
 באל־קובאב, אבל בגלל בעיית־שרשרת לא יצא להתקפה בלטרון - שם פעל, וחזר ופעל לאחר הוצאת

 החרמיל־שבקנה, ״קרומבל״ אחד בלבד.
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ה נוכל כ ש ח ו לנוע, ותשכחי שאולי ניכנס ללילה, ואז בעזרת ה  יגאל אלון: ״הטנקים החל
ן נסתם על־ ת הדרך אני מקבל ידיעה, שתותח של הטנק הראשו  להשלים את המלאכה. במחצי

, וטנק בלי תותח הוא מלכודת״. ו ואי־אפשר להוציאו  ידי קלע שלא יצא ממנ
ת דבריו של מפקד ה׳קרומבל׳ ופקד על ו  שיפוני: ״מפקד הכוח לא הבין את משמע
ז ה: ה׳קרומבל׳ נוסע אחורה כדי לחלץ את הפג נ  הזהלמים לסגת... הצטיירה תמונה משו

 התקוע: ואילו אני, בראש פלוגה א׳, המשכתי קדימה... אבל הזחלמים נסעו אחורה״.
 18.29 - משוריין אחד נשאר על הכביש. משוריין אחר ניגש אליו. פגזים נופלים על־ידם.

פו באחר״.  שיפוני: ״באותו רגע קיבלתי רסיס לתוך המשוריין שלי ונאלצתי להחלי
 יגאל אלון: ״הארטילריה של ה׳לגיון׳ ההלה להפגיז את הכוח הנע, אך נתתי פקודה

י ניזוקה״.  להמשיך להתקדם. כעבור רבע שעה אני מקבל ידיעה שהשרשרת של הטנק השנ
 18.47 - המשוריינים שלנו הזרו לבסיסם.

 שיפוני: ״לא היתה לי ברירה וגם אני הזרתי לבסיס באל־קובאב״.
מתו - אבל ך במשי ח וקיים. לאחר שחילץ את הפגז העקר חזר להמשי  ה״קרומבל״ הבטי

: ח והשריוניות לא חזרו עמו  הזחלמים עם לוהמי הפלמ״
 19.30- הטנק מתקדם מאל־קובאב לעבר לטרון.

ז את לטרון. החל להפגי  19.52- הטנק הגיע עד תחנת־השאיבה ו
גה. ל ההפו עד שבו אמורה להתחי  הזמן נע במהירות קדימה. כבר שעה אחרי המו

. ף״ ף שלא הצליח לחטו ט ח  יגאל אלון: ״ואז נתתי פקודה לחזור. היה זה מ
 20.08 הטנק חוזר לבסיסו.

 שיפוני: ״כך הוהמץ כיבושו של מתהם לטרון, שהיה קרוב מאד״.

ן הגדול״ בקרב לטרון הביאו את ג׳והן באגט גלאב פחה,  גוזמאות הערבים על ״הנצחו
 מפקד ״הלגיון הערבי״, לצאת ב״ריקוד סקוטי״ לשמע הידיעה על הדיפת ההתקפה של ״שתי
ד אל־רוסאן ו מ ח שה טנקים וכלי־שריון רבים״״. ראיס מ השמדה של חמי ח ו בות פלמ״  חטי
ן ישראל. 14.00 היא  מפריז פהות: ״בשעה 14.00 [שעון עבר־הירדן פיגר בשעתיים אחרי שעו
פוס ו נעים 3 טנקים מטי י  16.00 בישראל] ההל האויב להתקדם מעבר לאל־קובאב כשלפנ
מ ומקלעים על תחנת־ ת ופתחו באש מתותחי 75 מ״  ׳נמר׳, שתפסו עמדות בקרבת המשאבו
ו נ  המשטרה. בהסות הטנקים התקדמו 12 משוריינים אשר הסיעו פלוגת חי״ר אחת. תותחי
ניות אהור. הקרב נמשך עד השעה 17.00 (השעה בה צריכה הו להשיב את המכו  הכבדים הצלי
, ן ן ישראל]). בשעה 17.30, כשנדם הקרב לחלוטי ל הפסקת האש [19.00 לפי שעו  היתה להתחי
נה  נראו בקרבת תחנת־השאיבה בלטרון שני טנקים שנפגעו״. לדברי אל־רוסאן נהרגו שמו

3 2 . ו  מהיילי ״הלגיון הערבי״ וארבעה נפצע

 בעיות ב״מבצע תי״
ן ונפילתו־למשכב של בן־גוריון שיבשו את ו נית. משבר הפיקוד העלי ה המדי נ ו ו  ההכ
ית יועדה נגד לה המרכז ונה היתה חיונית - שכן הפעו  התאום בין המדינאים לפיקוד. וההכו
 הכוה הצבאי של עבר־הירדן, פעילות שעמדה בניגוד ליהסים המסורתיים של ההנהגה הציונית
ות - אם מטרת המבצע היא להגיע להכרעה  עם עבדאללה. בעקבות המשבר לא ניתנו כל הנהי
ם נרהבים ככל האפשר, ת על שטחי ון״ או שיש לכוון את המאמץ להשתלטו  צבאית על ה״לגי
 ומה המדיניות שיש לנקוט כלפי האוכלוסיה. האם צריך לעודד, או ליזום, את פינוי האוכלוםיה
ו גם י הגורמים הקובעים עמד ם צבאיים, התיישבותיים או דמוגרפיים. אין ספק שבפנ - מטעמי
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 מטרות לוקאליות בעלות השפעה אסטרטגית - כבעיית צינור המים לירושלים, שפרושה
ת על כל תחנות־השאיבה. וכמובן - בעיית פתיחת הכביש הראשי לירושלים  המעשי - השתלטו

ן״ מן הגזרה, עד מעבר לטוות־תותהים של הדרך. ו  בגזרת לטרון, על־ידי סילוק ה״לגי
 וכך, כאשר חזר בן־גוריון, היה עליו להכריע בדילמה שהציג ראש אג״ם: ״מה נעשה לאהר
ית זו לקראת רמאללה-ירושלים, לקראת בית־גוברין,  נפילת לוד ורמלה - הנשלח את הכוח בחז
 או לדרום ?״ ולהורות איך לנהוג כלפי האוכלוסיה בעיר־העתיקה ובנצרת. ובן־גוריון הוציא,

 כידוע, הוראות חריפות. אך הוראות התנהגות כלפי אוכלוסיית לוד ורמלה - לא נרשמו ביומן.

ה - עד להפוגה הראשונה - היכו קברניטי מ ח ל מ . אם בסיבוב הראשון של ה ץ הזמן ח  ל
 ישראל בכליון־עינים כי גורם בינלאומי יכפה על הצדדים הפסקת־לוהמה, ואף הוצאו הוראות
יות להפסקת אש, הנה אלה התבררו עד־מהרה כנמהרות מדי. לא כן ב״מבצע דני״. במבצע  שגו
ת ת ישראל מכאן ולהבא יעמדו בצל לחץ הזמן. דומה כי החששו ו מ ח ל  אוגדתי זה חתברר כי מ
ן בו חזר לתפקד הביאו תוך ימים אחדים את ברנדוט ו את בן־גוריון כבר ביום הראשו  שאפפ
. בד׳ ן ת ישראל להפסקת־אש והפוגה, לחץ שזכה להענותו של שר־הבטחו ל ש מ  ללתוץ על מ
: ״רק היום יכולתי לשוב למשרד. מאמץ ממושך למעלה ומן ז(11.7) רשם בן־גוריון בי  תמו
הה אהד נתן סוף־סוף אותותיו...״ מצב נפשי זה הביאו ו  משישה הודשים בלי הפסקה של יום מנ
 לרשום בסמוך כי ״עדיין קשה לדעת במה ומתי מערכה זו תיגמר... יש להניה שבסוף השבוע,

ה בפועל״... מ ח ל מ גה - וזו תוכל ליהפך לגמר ה ע הבא, יטילו עלינו הפו  או בשבו

ן וביצוע. למבצע היו שני שלבים, כאשר הראשון מתמקד בערים לוד-רמלה ובביסוס ו  תכנ
גה הקרבה - זנה את רמאללה והתרכז בגזרת לטרון. בוש: ואילו השלב השני - בשל ההפו  הכי

 את הרקע התכנוני של השלב הראשון סיכם יצהק רבין, קמב״ץ ״דני״: ״התכנית היתה
ד-רמלה: יצירת תנאים, סגירה, גישה־עקיפה: ואתר־כך - כיבוש לוד  לסגור על מרחב לו
ן בוצע בהתאם לתכנית. תחילה באה הסגירה - ואחר־כך  ורמלה המבותרות. השלב הראשו
 הריצה הנודעת של גדוד 89 לתוך לוד ורמלה: אותו מבקע בתוככי לוד ואל רמלה, שלא הביא
ת על העיר על־ידי הרגלים  אמנם לכיבוש - אך הביא לידי ערעור הנכונות להתנגדות. ההשתלטו

, שסגרו מדרום־מזרח וקרבו עתה אליה, באה בלילה.  של ׳יפתח׳
 ״לו חל איחור בהכנסת כוח־רגלים לעיר - לא היה מושג דבר. שהרי עובדה היא, כי למחרת
ט אותו דבר, על־ידי פריצה של כוח משוריין ללוד דרך כל רחובותיה אך ע מ ון׳ כ  ביצע ה׳לגי

ו לא בא כוח אשר ינצל את ההימום שהושג.  בהבדל, שבעקבותי
: תנועה בכיוון מעלה־החמישה, כאשר ן י נועד להתבצע בדומה לשלב הראשו  ״השלב השנ
 לטרון לא מותקפת. אלא ששלב זה לא בוצע בשיטות הגישה־העוקפת. בדומה למתכונת
יפתה׳ מזה, וגדוד בת ׳  הנסיונות הקודמים נערכה על לטרון התקפה ישירה - על־ידי גדוד מחטי

 מ׳הראל׳ מזה - על כל תוצאותיה של גישה־ישירה: בסיכום - אי־הצלהה״.
, ״נראה שהמבצע המרשים היחיד היה המזנק של גדוד  אף ש״מבצע דני״ היה מבצע התקפי
, אומר אהד החוקרים. ״אינך ד קנה את עולמו בשעה־אהת ממש״  89 לתוך לוד, כאשר הגדו

 מוצא חידוש רב בפעולות־התקפה אחרות, ולא רבו בהן גילויי־גבורה בולטים״.

י הבטים אישיים של הפיקוד - היהודי והערבי - ם אישיים. ב״מבצע דני״ באו לביטו  הבטי
 והיחסים שבין המפקדים. שלא כמו במבצעים הבאים, לא בלטו במבצע זה ניגודים בין
ש לתקלות ובעיות בין יגאל אלון ליצהק שדה, כאשר נתהלפה ש  שני היגאלים. אם היה ח
ט יצחק שדה למג״ד ״ ח מ פות הפיקודית ביניהם, הנה זו נתבדתה. לא כן היחסים בין ה  הכפי
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״ד יוחנן פלץ. אך בדרך כלל לא נוצרו קונפליקטים ״ד דיין לסמג  משה דיין, ולא בין המג
 גדולים, למרות האישים הרבים שנטלו חלק בפעולה אוגדתית ראשונה זו של צה״ל בקנה־

 מידה כה גדול.
ן י הצדדים - ידין ואלו ון משנ ם האישיים של הפיקוד העלי  היסטוריונים מבליטים את ההבטי
ף אלון את הגנרל  מזה, גלאב ולאש מזה. יש המגדירים את ״מבצע דני״ כקרב שבו ניצח האלו
 גלאב. ואכן היה זה קרב שבו בלטו המהלכים האישיים של יגאל אלון, שידע לכוון את
לה תכניתו ת הקודמות ובהתאם למגבלות הזמן. ״משהתחי  המתקפה בהתאם לתוצאות המתקפו
, ״תפס גלאב את מטרתה. מתוך הערכה  של אלון להיגלות״, סובר צמד החוקרים לבית קמחי
 נכונה של השטח, שלח גלאב את הגדוד הראשון של ׳הלגיון הערבי׳ על שריונו אל צומת־
 הדרכים של בית־נבאלה...״ לדעתם של חוקרים אלה, ״הישראלים לא ירדו לסוף כוונתו של
ו כי הוא מתכונן לתקוף את הכוח העיקרי של אלון ולהקל את הלחץ  גלאב: סבורים הי
בת ייפתח׳ איימה עליה״. צמד החוקרים יודע כי ״לאמיתו־של־דבר  הישראלי על לוד, שחטי
ד  היה גלאב מעוניין להגן על חזיתו בלטרון מפני תנועת־איגוף מן העורף: ואילו בחזית לו
ד ה־82 נשתקע  ביקש רק לערוך הפגנת־כוח למען היוקרה הערבית. אך אלון לא ידע זאת והגדו

 כולו בהדיפת ה׳לגיון׳.״
ש את השגיאות של הפיקוד הישראלי, אלא מנסה להסביר את פ ת  הקמ״ן חיים הרצוג אינו מ
ן״: ״גלאב פחה היה נתון ללחץ ניכר - שישלח תגבורת ללוד ורמלה; ו ו של מפקד ה״לגי  מהלכי
ג  אבל הכוהות היהירים לשם כך היו שני הגדודים בלטרון, הרביעי והשני. כדי שיוכל להשי
, היוני היה שישתמש בגדוד שלם. הוא היה בדעה שאם ההתקפה הישראלית  תוצאה כלשהי
 תצליה, לא יהיה בידו למנוע את כוהותיהם מלפרוץ ללטרון ולעלות על רמאללה. גדוד אחד
צבת ד בפני התקפה כזאת... פלוגה של ה׳לגיון׳ היתה מו  לא היה מצלית, לדעתו, לעמו
ח תגבורת, , של גלאב לשלו  במשטרת לוד - אך נצטוותה לסגת במהלך הלחימה. החלטתו
 גרמה שיופעל עליו להץ רב. בישיבת קבינט עבר־הירדן, במעמד המלך, אף הואשם גלאב
ו אז לרשותו של גלאב,  בבגידה״. לדעתו של קצין־המודיעין הבכיר, ״בהתחשב בכוחות שעמד
ונית של לטרון לעמדה הערבית בירושלים, אין ספק בדבר ת ההי בו  ובדעתו את החשי

3 3 . ת״  שההלטתו היתה החלטה נכונה, מנקודת־ראות צבאי

 מאזן ״דני״ - מפיןנות וםיכומיפ
ן הזר: ושבוע אחד ים לאחר תום השלטו ת מחודשי  כמבצע אוגדתי ראשון של צה״ל - פחו
י כן לא ניתן היה להביא נשק כבד, וכשלא היה  לאחר יציאת אחרון החיילים הבריטיים: כשלפנ
לם השניה ואף מלפני־כן - מן  נסיון בהפעלת שריון, שנרכש בגרוטאות משיירי מלחמת־העו

ת בתנאי המערכה. י ״דני״ במידת הרהמים והתהשבו  הראוי לסכם את השג
ת לא הוגדרו כטריטוריאליות, אין ספק שבתת־הכרתם של מפקדים וחיילים  אף שהמטרו
ת מהצורך להכריע את צבאות ערב. בסיכום טריטוריאלי  לא־מעטים עמד הבט זה לא פחו

. ל א ר ש י ־ ח ת העידית של א  שוחררו בתשעת ימי המבצע 375 קמ״ר מאדמו
 ״מה נתן לנו המבצע?״ - שאל יגאל אלון - ופרט: ״הוא נתן לנו את בקעת־אונו, לוד
פה הבינלאומי, הסיר את המצור על ירושלים, הוציא את בן־שמן  ורמלה, את שדה־התעו
 מהמצור, נתן לנו מערך הגנתי איתן יותר לגוש־דן ותל־אביב... כשהצבא המצרי התקדם עד
 לעבר יבנה, ומאיים על תל־אביב, וכשהצבא העירקי מאיים על השרון ועמק־חפר - זה היה
עובדה׳ היו מבצעים  דבר גדול. זה נתן לנו נסיון למבצע אוגדתי. רוב המבצעים מאז ׳דני׳ ועד ל׳

ם נוספים״.  אוגדתיים. המפנה ההל בידני׳. ממבצע זה נערכו מבצעים שבהם שוחררו שטחי



 316 ״מבצע דני״ - מ״לודר״ ל׳׳מיקי״

טה ללוד ולרמלה, התפעל  בן־גוריון, שחזר לפעילות רק ביום בו נערכה פריצת גדוד הפשי
 גם מן ההשגים החמריים הפרוזאיים, כפי שראה אותם בביקור בערי בקעת־אונו בי״ג תמוז
 (20.7): ״יגאל [ידין] מוסר שבבית־נבאלה יש רכוש עצום של צינורות, קומפרסורים ומכונות
 אחרות ששווים מיליונים. גם בלוד יש הרבה קטרים וקרונות... ראיתי עושר רב שנשאר בתחנת

ד זמן״.  לוד ובבית־נבאלה - שיש להציל בעו
עו על התוצאות הללו ועל מהדלים וטעויות שמנעו  מן הראוי להתעכב על הגורמים שהשפי

ת יותר - כפי שנצפו על־ידי המתכננים והמפקדים על הביצוע. בו  תוצאות טו
ן בימים  אין ספק כי למשבר בפיקוד העליון, ולאי־תפקודו של ראש־הממשלה ושר־הבטהו
ה ותוצאותיה. נוכח העובדות שנתגלו מ ח ל מ  הראשונים של המבצע, היו השלכות על מהלך ה
ן בהתלטות עדת־החמישה״ יקשה לקבוע אם אי־מעורבותו של שר־הבטחו ו  בדיוני ״
ות מנעה השגים - או היפוכו של דבר: איפשרה למפקדי־הצבא לפעול בלא  האופרטיבי
גמה בולטת: הכרעתו של בן־גוריון, לאחר שחזר לפעילות, היא שגזרה על העברת  הפרעה. דו
ת לוחמי הגדוד בשלב ״, והיא שמנעה את השתתפו טה לדרום - לסייע ל״גבעתי  גדוד הפשי

 ההכרעה של ״מבצע דני״.
לה בביתו - שסיימה את המשבר על  הצעת־הפשרה שהעלה יגאל ידין בפני בן־גוריון ההו
 הפיקוד בחזית המרכז - כי יגאל אלון יתמנה למפקד המבצע אד־הוק: ולא למפקד ההזית,
 הכוללת את ירושלים, הביאה לכך שכל הפעלה של הכוחות בגזרות השכנות נשאה את הותם
 התלות באג״ם, שפרושה סרבול בניצול והכוונה של היחידות במהירות. כך קרה בשלב
, כאשר גדוד 33 הוהזר לפיקוד ״אלכסנדרוני״ - יתד עם גזרת קולא. רק מעורבתו של ן  האחרו
י - הצליחה לבלום ן להוראה או לאישור של המטה־הכלל  יצחק שדה, שנטל פיקוד, בלי להמתי

ן גזרת ״דני״ לגזרת ״אלכסנדרוני״ ומנע אסון גדול יותר. ן״ בתפר שבי ו י  את כוח ה״לג
ת בתכנון  לא רק זה. הצעת־הפשרה של ידין הביאה לניתוק מרהב ירושלים מהשתלבו
ית ירושלים לא היתה למטה ״דני״ כל השפעה. דוד לות בהז  של ״מבצע דני״. על הפעי
ו ישרות מבן־גוריון - שהזר לפעילות רק יומיים תי  שאלתיאל, מפקד ״עציוני״, קיבל החלטו
מה שם באיחור. וכך אירע שנגד אויב אחד, ״הלגיון  אחרי תחילת הקרבות - ועל כן החלה הלחי
, וחטיבת ״עציוני״  הערבי״, פעלו שני כוחות יהודיים בפיקוד נפרד: כוח ״דני״ האוגדתי

3 4 ם.  בירושלי

ית המרכזית היה ״הלגיון הערבי״. רק בשולים נמצאו יב העיקרי בחז . האו ם הערבי כו  הסי
ממה אחת לפני תום ת אחרים - מצרים ועירקים. המצרים פתחו את הסיבוב־השני י חו  כו
מת המפקדה המצרית: לא המשך התקדמות מאשדוד, מגשר גה. עד־מהרה התבררה מג  ההפו
ת מזרהה, לעיבוי רצועת־הניתוק, והתקדמות ב - אלא התקדמו  ״עד־הלום״, לעבר תל־אבי
ון״. וזאת לדעת, כי מדרום ה, לכיוון לטרון - שם נמצאו כוחות ה״לגי  מזרחית־צפונית למסמי
״ - כשאך פרוזדור צה״לי צר מפריד ביניהם - נמצאו משלטים מצריים ן ו י ת ה״לג  לעמדו
ת המצרית, שבלט כבר בראשית המערכה המתתדשת - בטרם יצא  בודדים. כיוון ההתקדמו
ן״ כנגד כוחות ״דני״ התכוונו המצרים, אלא ו ח כי לא לסייע ל״לגי כי  ״מבצע דני״ לדרך - מו

ת על הגזרה, לפני שיגיע לשם ״הלגיון הערבי״. ף ולהשתלטו ט ח מ  ל
ן כוח ״דני״ ״ לעירקים עבר באותה גזרה בה עבר ״קו־התפר״ שבי ן ו י ן ה״לג  ״קו־התפר״ שבי
 ל״אלכםנדרוני״ - גזרת ראש־העין. ״אלכסנדרוני״ פעלה, במקביל, במבצע קטן - ״מבצע
בה מפרישה אהד מגדודיה לכוה לת ״מבצע דני״, כשהחטי  בתק״ - באיחור מסויים מתחי

ת העירקיים כמעט ולא השתתפו במערכת עשרת־הימים. חו  ״דני״. אבל, למעשה, הכו
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 אם כי באותם ימים נערך ״מבצע דקל״ - כיבוש נצרת והגליל המרכזי (ומפלה ל״צבא
 השהרור״ של קאוקג׳י) - ונבלמו כל נסיונות הצבא המצרי לפרוץ מרצועת־החוף הדרומית
 לעבר שפלת פלשת - הופנה הזעם בארצות ערב לעבר עבדאללה מלך עבר־הירדן והתמקדה

 במפקד ״הלגיון הערבי״, הגנרל ג׳ון באגט גלאב הבריטי.
חמר נימר אל־חטיב, אימאם מכובד בהיפה ומראשי ״האהים המוסלמים״ ׳ מו  אומר הג
 בצפון הארץ: ״כך נפלו שתי הערים הערביות [לוד ורמלה] בידי היהודים - לעיניהם של חיילי
 ה׳לגיוך, אשר יתידותיו היו נתונות לפיקודו של לאש הבריטי, והם במרחק של 5 ק״מ משם.

 נפילת הערים גרמה לגל הפגנות נגד המלך עבדאללה ונגד האנגלים״.
ם  ומוסיף קאמל איםמעיל אל־שריף, איש ״האהים המוסלמים״ שהגיעו ממצרים, המאשי
ג את טיעוניו של מוניר אבו פאדל הלבנוני,  את גלאב פחה בהפקרת לוד ורמלה. תוך שהוא מצי
 מפקח צבא־ההצלה (כפי שנתפרסמו בעתון הלבנוני אל־נהאר): ״גלאב־פהה פקד לפנות את
: והדבר נעשה בניגוד  לוד ורמלה, על־אף שהיו כוחות מספיקים להגנה על שתי הערים הללו
ת א את הסיפור הבא: ״מפקד הכוחו  לרצונם של חיילי ה׳לגיון׳ והקצינים הערביים״. והוא מבי
 הממונעים של ה׳לגיון׳ באזור לוד ורמלה היה קצין בריטי, והוא אשר פקד על חייליו לפנות את

. .  האזור ולציית לפקודותיו של ׳מפקדם׳ גלאב־פהה״.
 עולה על כולם המפקד הערבי בעל הדרגה הגבוהה ב״לגיון הערבי״, עבדאללה אל־תל,
 המציין את התוצאות האסטרטגיות של ״מבצע דני״: ״1) כניעת לוד ורמלה שמה קץ לבליטה
 הערבית שאיימה על תל־אביב: 2) היהודים השתלטו על שדה־התעופה ועל צומת מסילות־
 הברזל; 3) היהודים השתלטו על שתים מהערים הערביות הגדולות, יותר מ־20 כפרים גדולים ו־
ה הפוריות ביותר של ים;4) היהודים השתלטו על יותר מ־750,000 דונם מאדמותי  50 כפרים קטנ
) נתאפשר הקשר של היהודים עם הדרום, לאהר שהאגף הימני של הצבא המצרי נחשף: 5 : ח א  ה
 6) מספר הפליטים הערבים עלה ל־450,000 נפש: 7) הערבים נתקפו יאוש ורוחם ירדה: 8)
 מהלומה קשה לצבאות ערב: 9) היהודים קיבלו אזור שלם מבלי שהקריבו דבר, בלי גבורה
 בשדה־הקרב. 10) ההלשת עמדות ׳הלגיון הערבי׳ בשער־הגיא ובלטרון. ועל הכל - היהודים זכו

 להשג מדיני, בנצלם את שואת לוד ורמלה להטעיית האו״ם בקשר לכוחם בשדה־הקרב...״
 והוא מנדב הסברים: ״מסירת לוד ורמלה ליהודים נחשבת לאסון הכבד ביותר שאירע
ד אנגלי... האנגלים מסרו  בארץ־ישראל, שכן המסירה בוצעה על־ידי ׳הלגיון הערבי׳ שבפיקו
 את אזור לוד ורמלה ליהודים כדי לחשוף את האגף הימני של הצבא המצרי ולאיים עליו...
דות של אנשי המופתי חג׳  מאחר שלדעת האנגלים וממשלת עמאן היוו שתי הערים אלו מצו
גה טב למסור אזור זה לישראל... וללמד־לקח את הערבים שסרבו להאריך את ההפו  אמין, מו
ט את ט ו מ  הראשונה... האנגלים היו מעוניינים להעסיק את הערבים בבעיית הפליטים, כדי ל

3 5 .״ .  עצבי ׳הלגיון הערבי׳ החזק, שאיים על תל־אביב וכיתר את ירושלים.

, סיכם בן־גוריון את ״ההשקעה״ של ״ ו ר. ״אבדות הערבים היו גדולות משהשבנ  המחי
׳ פעלו 2,100 איש, בלי שרותים (תותחנים, רגלים, משוריינים). ן ו  האויב בתזית ״דני״. ״מה׳לגי
 היו 50 עריקים, כשבע־מאות הרוגים ופצועים״. ד״ר אלהנן אורן מסכם את מספר ההרוגים
לא כולל הרוגים מקרב האוכלוםיה) ב״מבצע דני״ ב־470 בסך־הכל: ם( המי ו  הערביים מקרב הל
״: 372 לוהמים מקומיים. מספר ההרוגים המצריים ן הערבי ו  18 מהצבא העירקי; 80 מ״הלגי

 אינו ידוע. המחקר אינו מתעכב על הפצועים, וניתן אך לשער שמספרם כפול ומשולש.
ד-רמלה לא היו ליהודים יותר  גם אם קובע עבאללה אל־תל כי ״בכל פעולת ההכנעה של לו
י את השאלה המזלזלת: ו  משני הרוגים ושלושה פצועים״ - ובהתאם לכך מציג האביר הבדו
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״ - הרי העובדה היא כי 179 יהודים נפלו ב״מבצע דני״, מהם 55 בשלב ? ה מ ה ל  ״האם זוהי מ
, ו־124 בשלב השני (בעיקר בקולא ובחרבת־קוריקור). ״יפתח״ שילמה את המהיר ן  הראשו
ד ״העמק״ - 46 איש, 45 מהם בהרבת־קוריקור); מספר דו  הרב ביותר - 56 תללים (מרביתם מג
 חללי ״אלכסנדרוני״ אינו נופל בהרבה - 55 (גדוד 32 - 45 חללים, גדוד 33 - 10 : רק בקולא -
פח ל״הראל״): ד ״מוריה״ של ״עציוני״, שהיה מסו דו  31): אבדות ״הראל״ - 32 (7 מהם מג
, ונפלו בהדיפת גה הדתית, שהיתה נצורה בבן־שמן  ל״קריתי״ - 14 הללים (2 מהם מהפלו

ן״ על גמזו): גם מהתותהנים, שהיו שותפים פעילים במבצע, נפלו שנים. ו  התקפת ה״לגי
בה 8 לקראת ״מבצע דני״ הסתכמה בפתות מ־1,000 איש - ורק  מצבת כוח־האדם של חטי
יימת בגדוד השריון. לפחות 40% מתוך מספר זה היוו  מתציתם בכוח הלוחם, עם עדיפות מסו
בה 8 י - רובם בכוח הלוחם. 10 מהם נפלו במבצע - 50%, שכן סך כל אבדות חטי  אנשי לח״
ד השריון, 15,82 - מגדוד הפשיטה, 81 (ב״מבצע דני״ דו  ב״מבצע דני״ - 20 איש: 5 מהם מג
בה 8 - 13 ; ועוד 2 ב״מבצע מות־לפולשים״, בכרתיה): ועוד 7 נםפהים. רק 3 מהללי הטי
בה ב״מבצע דני״ ו נפלו בשלב השני של המבצע. מספר פצועי ההטי נ  ב״מבצע דני״ ובבקעת־או

' 6 . ם תמי ב״מבצע מות־לפולשים״ עולה על 70 לו  ו
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 א. חתרן פרו־בריטי בלתי־נלאה

 1 : ראשיתם של מאה־ואחד־עשר ימי תככנות

 רוזן שכדי - סוכן בריטי?
ל ״, כך מתחי ן שלי במרכז הצלב־האדום השבדי  ״בבוקרו של יום 13 במאי צלצל הטלפו
ל בימי הקיץ של שנת תש״ח. ״היה זה א ר ש י ־ ח א ו ב  הרוזן פולקה ברנדוט את סיפור מעללי
ת שבדיה נשאלה זה עתה אם תתנגד שימנוני ל ש מ  פקיד ממשרד־ההוץ שביקש להודיעני כי מ
ח לפני ימים מספר בין היהודים ובין פ ר ש ת בסכסוך העכו מות־המאוחדו  מתווך מטעם האו
ו להסתלק מן ע ״עכור״? - הרוזן מוסיף כי ״הבריטים עמד  הערבים בארץ־ישראל״. מדו
 המנדט״ ו״הערבים הכריזו בגלוי שבמקרה חלוקה יפתחו בהתקפה צבאית״. בצדקנות מנסה
מה: ״מי יודע אם בכלל יש פתרון לבעיה... אך אם אדחה ע קיבל את המשי  ברנדוט להסביר מדו

 אותו, אהיה מייסר עצמי כל ימי על שלא נסיתי לתרום למצב קשה זה״...
ת של ק י י ת מה: הגדרה מ  על־פי עדותו, התנה ברנדוט תנאים בטרם יסכים לקבל את המשי
: אפשרות להשתתף בוועידת הצלב־האדום ל א ר ש י ־ ח  הסמכות: סיוע מומתים לבעיית א
: ומזכיר האו״ם, טריגווה־ גוסט: והגבלת המינוי לשישה חודשים. תנאיו של הרוזן נתקבלו  באו
ך (א) ינקוט, תוך ו  לי הנורבגי, הפנה את תשומת־לבו להחלטת העצרת, בה נאמר כי: ״המתו
נם ושלומם של האוכלוסים: יבטיח את ם, אמצעים לבטהו י מי ת המקו ו נ  הסכמה עם השלטו
ם: ויסייע למצוא הסדר של שלום לעתיד ארץ־ישראל: (ב) ישתף  הגנת המקומות הקדושי
: (ג) כדי לסייע לשלומם של ן עצת־הבטחו  פעולה עם ועדת־ההפוגה שנתמנתה על־ידי מו

ל ישתף פעולה עם מוסדות מתאימים של האו״ם. א ר ש י ־ ק  אוכלוסי א
ז אייר (25.5), נחת ברנדוט בפריס - כדי  עשרה ימים לאחר פלישת צבאות ערב, בט״
ד  להתחיל ב״תיווך״, השכנת שלום בין הצדדים הלוחמים. טריגווה־לי, מזכ״ל האו״ם, העמי
וך״ מספר עוזרים - שהעיקריים בהם: ראלף באנץ׳, נציגו האישי של מזכיר  לרשותו של ״המתו
. ״באנץ׳ ל א ר ש י ־ ח חד בשאלת א ו  האו״ם, והיועץ פאול מוהן, שעבד באו״ם זה שנה כיועץ מי
ן פנתה בקריאה אל היהודים  העמידני מיד על מצב העניינים״, מספר ברנדוט. ״מועצת־הבטחו
ד את מעשי האיבה״. תגובתו של ברנדוט: ״כשאני לעצמי לא ק מי  ואל הערבים כאחד - להפסי
״ נחל ן ו י ד זה״. זה היה, כאמור, בשבוע השני לפלישה, כשה״לג ע צ וחד מ חה דעתי במי  נ
ב: והצבא ד והתקרב לתל־אבי ק הצבא המצרי הגיע לאשדו ל  הצלהות בלטרון ובירושלים: ה

 הסורי נחל הצלחות בבקעת הירדן והירמוך.
, ידע לקרוא את המפה הצבאית באותה שעה - , הסר הנסיון הצבאי  מסתבר שהגנרל השבדי
ים: ״הגיע תורי לתאר לפני באנץ׳ את התכנית שהתוויתי לפני צאתי  וכבר היו לו רעיונות מעשי
נות לה אל כמה מן המדי  משטוקהולם״, מספר ברנדוט. ״קו־היסוד שלה היה שעלי לסור תחי
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ו בהתקפה, . והרוזן מנמק: ״סוף־סוף הערבים הם שפתח  הערביות המעורבות במלחמה״
לה מגע אתם בשאלת הפוגה או הפסקת־אש״. הגיוני, לא?...  לפיכך מן הראוי לבקש תהי

ן יהיה עם הערבים״... ע הראשו ג מ ה ב לקבוע ש נה עקרונית השו  ומוסיף: ״מבחי
ל הרוזן במגעים עם הצד התוקפן, אלא ב״סדרה של פגישות עם  אף על פי כן לא התחי
ן ביניהם היה מנהל הצרות הבריטית בפריס, אשלי קלארק״. . - ״הראשו .  אנשים מן החוץ״.
ת בריטניה מוכנה לנקוט שום ל ש מ  הבריטי בא אליו ביזמתו. ״הוא הדגיש שלפי שעה אין מ
ם נגד הערבים. על צד האמת, הוסיף, עדייין ממשיכים הבריטים לספק נשק לערבים, י  צעד
. לא רק זה, אלא ש״החוגים הבריטיים הרשמיים  וקצינים בריטיים נוטלים חלק פעיל במלהמה״
 [קרי: שר־ההוץ, ארנסט בורין] אינם מעוניינים לקבל את ההצעה האמריקאית, לראות את
 פעולת הערבים כהפרה גלויה של מגילת האו״ם״. הבריטי אף נתן עצות והבטית לברנדוט סיוע
ות כקונסול־כללי חדש של בריטניה  רב. לדברי אשלי קלארק זה: ״סר יו דאו, שעמד להתמנ
 בירושלים [הערבית], יהיה בקהיר, ויעריך מאד אם נוכל לבוא אתו במגע״.* קלארק הזכיר
ויר הבריטיים נשארו עדיין בארץ־ישראל [ברמת־דוד, עד לשלהי סיון] וך כי כוחות־האו  למתו
ל במטוס שלי״. ועוד עצה היתה פו ות הבריטיים יסייעו בכל הדרכים, כמו הטי נ  וכי ״השלטו
 ל״מנהל הצירות״ הבריטית בפריס: ״לסוף דיברנו בשאלה אם ראוי שאלך להתראות עם
 מזכיר־החוץ הבריטי, מר בווין...״ זה נראה יותר מדי כקנוניה, תפירה דיפלומטית גסה מדי:

טב לבלי עשות זאת עכשיו, ולהניה את הדבר להזדמנות מאוחרת יותר״...  ״הוסכם שמו

ן  לאחר שנפגש גם עם שר־ההוץ הצרפתי, סיכם ברנדוט לעצמו את דרכו. מועצת־הבטהו
ב עד ליל י״ח אייר (26.5) על הפסקת אש. ״בהזית הארץ־ישראלית היה  פנתה לצדדים להשי
 המצב כך: הנציגים היהודים הודיעו על הסכמה להפוגה. הערבים טרם נתנו תשובה. הם נועצו
 עם מר בווין, אך התקווה לתשובה היובית היתה קלושה״. דרכו של ברנדוט ברורה מעתה:
 אין כאן שאלה של צדק. צריך ללכת לקראת הערבים. הם החזקים. צריך לפייס אותם, כדי

 להביא רוגע למזרח התיכון, כדי ששליחותו תוכתר בהצלהה.
ד כי ברנדוט פועל בעצה אהת עם בריטניה, אם לא בשליהותה, החל הודר אט־אט גם ש ה  ה
 לתודעתם של הדיפלומטים הישראליים בעולם. אפילו אבא אבן, נציג מדינת ישראל הלא־
 מוכרת עדיין ליד מוסדות האו״ם, הגיע להכרה כי ״תמימות תהיה לחשוב שהתאמתן של

 הצעות אלו [של ברנדוט] לאינטרסים האסטרטגיים של בריטניה היתה ענין שבמקרה״.
עות לאחר ההתנקשות בברנדוט נפגש אחד מנציגי ישראל באו״ם, דוד־דולק  שלושה שבו
ם המתווך, ראלף באנץ׳. האמריקאי ניסה לגונן על האשמה נגד  הורוביץ, עם ממלא־מקו
 ברנדוט כעושה־דברם של הבריטים. לא היה לו קשר עם אנגליה... ברנדוט ״לא עשה זאת

 מאהבת ישראל, אלא רצה להצליח, וידע שלא יצליה אחרת״...
 שתים־עשרה שנה אחרי שנסתימה פרשת ברנדוט והשלכותיה, שב דב יוסף לעסוק בשאלה
. ״נקודה אהת שלא נתבררה מעולם וך השבדי ו הבריטים מאחורי יזמותיו של המתו  אם אכן עמד
ת סודיות״, כותב ד״ר יוסף, ״היא ו יפתחו תיקי תעודות ממשלתי  כל־צרכה, ולא תתברר עד שי
וך עם הבריטים. יש יסוד־מה להנהה שהיחסים הללו היו הדוקים יותר  יחסיו של המתו

 * בפגישה בקהיר עם סר יו דאו סיפר זה לברנדוט כי כשקרב השלטון הבריטי לקיצו, נשאל אם יסכים להיות
־ ס א  ציר נודד בארץ־ישראל, ואחר אף נתבקש על־ידי ממשלת בריטניה לקבל את משרת הנציב־העליון ל
 ישראל לקראת חיסול המנדט הבריטי - אבל שום דבר לא יצא מזה, שכן הסוכנות־היהודית התנגדה
 למינויו, בשל שתתו הממושך בהודו, שהתנגדה לתכנית החלוקה. יו דאו סיפר למתווך כי הוא עומד

 להשתכן סמוך לשער־שכם. תפקידו כקונסול כללי הוא להשגיח על האינטרסים הבריטיים...
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ד ראשונה אל  משאפשר היה לצפות מצד מתווך המייצג את האו״ם... ברנדוט פנה תמי
 הבריטים״. אף על פי כן, מהרהר ד״ר דב יוסף, שמא ״אין כאן אלא מקרה שהשינויים בההלטת
וך היו זהים לגמרי עם האינטרסים הבריטיים״ - בשל חיבתו לערבים,  האו״ם שהציע המתו

1 . . וחד לגינוני־המלכות של עבדאללה מלך עבר־הירדן.  ובמי

 גרנדוט גםבך ״בעיית היהודים״
 ״רק זמן רב לאחר־מכן נודע על קשריו של ברנדוט עם הטרגדיה של יהודי אירופה״, מספר
ן כי ברנדוט הוא שהיה אחראי למשא־ומתן עם הינריך הימלר,  ד״ר דב יוסף. ״העולם האמי
ת מ ח ל ון בהודשים האחרונים של מ  ראש האס־אס הנאצי, שהביא להצלת אלפי יהודים מכלי
 העולם השניה״. מחקרו של ההיסטוריון הבריטי ד״ר טרבור־רופר גילה כי את הצלת אלפי
 היהודים הללו צריך לזקוף לזכותו של רופא אסטוני, ד״ר פליקס קירסטן, רופאו הפרטי של
ג הנאצי. אך ״למרבה הצער נהפך ברנדוט נושא  הימלר זה, שהיתה לו השפעה רבה על המנהי
לה זו הציגה  לתעמולה נרהבת, שלדברי טרבור־רופר היה לו לברנדוט חלק לא קטן בה. תעמו
 אותו כגיבור יחיד במשא־ומתן זה. קשה לדעת באיזו מידה היה פרסום זה אחראי למינויו
 כמתווך״, קובע דב יוסף, המסתמך על דברי טרבור־רופר: ״אלמלא המיתוס של שבחים שקשר
־ ח א ה בין היהודים לערבים ב מ ח ל מ וך בענייני ה ה למתו  לראשו, רחוק מן הדעת שהיה מתמנ
ו מושך בכל מנהיג  ישראל בשנת 48״. דב יוסף הוא מאלה הסבורים כי ״ברנדוט מצא משה
 ערבי שפגש בארצות ערב״ וכי הוא לא הסתיר את הערצתו לערבים, אך ״לרוזן ברנדוט לא היה
ו לעסוק עם אנשים שזה עתה ט שעלי ע  נסיון דומה עם היהודים, ובוודאי הרגיז אותו לא מ

 נכנסו לעולם הסמכות השלטונית״.
, ״סגן ה היהודי״, כנראה בעצה בריטית, נעשה עם ד״ר נתום גולדמן  ״מגע ראשון עם המהנ
ותד כדי להידבר אתי״. למה גולדמן דוקא ? ה לפרים במי לי ג  נשיא הסוכנות היהודית, שבא מאנ
ה של היהודים״... נ ה המתו ב ש ה מ  ־ שכן ״גולדמן, כחסידו של ד״ר וייצמן, נמנה עם אסכולת ה
..]. נחום גולדמן ״גילה ה המתונה״. ב ש ח מ לת ה  [אך לא היפש מנהיגים ערביים מ״אסכו
. בסוף דבריו ״ ל א ר ש י ־ ח ה הבריטית הרשמית כלפי בעיית א ד מ ע  [לברנדוט] את השקפתו על ה
י יהודים. וכך רשם ש מפנ ע הכרזה, שאולי היתה גורלית לברנדוט, שגרמה לו שלא להשו  השמי
רה גמו ה ו מ ל ות ש ה אחרי כולה לקבל עלי ת ישראל י נ י : מד  הרוזן: ״לסוף הכריז ד״ר גולדמן
הם של קבוצת שטרן [לח״י] וחברי הארגון [האצ״ל]. כעת נודע, אמר, שמספר חברי  למעשי

ת מ־500 ומספר חברי הארגון - פחות מ־2,000״.  קבוצת שטרן הוא פחו

 את הסיבוב הראשון במזרח התיכון ההל ברנדוט בבירות ערב, וראשונה להן - קהיר, בירת
 המדינה הערבית הגדולה ביותר. מפי ראש־הממשלה, נוקראשי פחה (נרצח בקהיר, חודשים
ל למדה א ר ש י ־ ח א  אחדים לאחר מכן), שמע הרוזן כי ״מאז שוהים החיילים המצריים ב
נים באלימות, טו לכפות את רצונם על הערבים הפלשתי  ממשלת מצרים לדעת שהיהודים החלי
וחד נסער נות הערביות מוכנות ויכולות להרשות״. במי  בנשק ובאימתנות. דבר זה אין המדי
׳ [האצ״ל], ׳ [לח״י], ׳הארגון ת הטרוריסטים היהודים - ׳קבוצת שטרן לו  ראש־הממשלה מ״פעו
גמה בה לדכאן״. ראש־הממשלה ״הזכיר את הטבח בבית־דגון [?] כדו  ואפילו ה׳הגנה׳ - שחו
 לטרוריזם היהודי. הוא אמר שטבה זה זכה לפרסום רק משום שבמקרה היו שם עתונאים״.
 כדוגמה אהרונה ציין נוקראשי את ״זיהום מקורות־המים של הצבא המצרי בארץ־ישראל״...
ו על־ דו כי נצטו ות עם חיידקי חולירע ודיזנטריה והו  וכי ״נתפסו שני יהודים אשר נשאו צלוחי

י זה״.״  ידי קציניהם לבצע מעשה פחדנ



 322 תקופת ברנדוט מגיעה אל קיצה

נת ישראל הגיע בכ״ב אייר (31.5). משעבר את סואץ, ה הבאה - תל־אביב. למדי  התחנ
פה - שם היתה עדיין מובלעת צבאית בריטית - ליוותה אותו סיעה של מטוסי־ כמעט עד לחי  ו
סו של ברנדוט הגיע לחיפה ח לו מנהל הצירות הבריטית בפריס. מטו  קרב בריטיים, כמו שהבטי
 בשעה 11, אך התברר שהגיע מוקדם מדי, שכן במדינת ישראל היה נהוג אז שעון־הקיץ
פה לתל־ ת היתה רק 9.00 בבוקר. ״בקהיר רווחו שמועות כי הדרך מהי מי  הכפול, והשעה המקו
ת האלה היו חסרות שחר עו  אביב נפלה בחלקה בידי הערבים״, רשם הרוזן. ״כעת ראינו שהשמו
- היהודים חלשו על כל הכביש כולו״. אף על פי כן לא היתה התרשמותו של ברנדוט מן

גיה חיובית יותר מדי. נה הצעירה וממנהי  המדי
דה״ - הרי ראש־הממשלה,  אם שר־החוץ שרתוק ״גילה יחס של הבנה ועזרה במלוא המי
, ״לא יכול היה לעזוב את המפקדה היהודית שבסמוך ן מש גם כשר־הבטהו  דוד בן־גוריון, ששי
ו כמעמד נשיא בית־הדין הבינלאומי, נאלץ היה ״להגיע : והמתווך, שמעמד ב״  לתל־אבי
ל להסביר את קפת משמר הגון של יהודים״. ברנדוט ״התחי  בשלום אל המפקדה, שהיתה מו
 תפקידו כמתווך״, ואילו ״ראש־הממשלה דיבר במרירות רבה מאד״. לדברי בן־גוריון ״פעמיים
גה: פעם ראשונה - לפי דרישת הנציב־העליון ת ישראל הסכמה ללא־תנאי להפו ל ש מ  הביעה מ
ו בשלישית עמדת־כניעה כזאת - אין זו . לקבל עכשי ן  הבריטי, ושניה - לדרישת מועצת־הבטהו
ם הקודמות סרבו הערבים לקבל את ההצעה - ובכל  הצעה מושכת ביותר״. מה עוד, ש״בפעמי
ן סנקציות כלשהם״. הפגישה הראשונה של הרוזן לה עליהם מועצת־הבטחו  זאת לא הטי
־הסכמה: פולקה ברנדוט איים בסנקציות, ״ נסתיימה באי  ברנדוט עם ״ראש־הממשלה היהודי
ה: ואילו דוד בן־גוריון - לדברי הרוזן - דרש לנהוג עם התוקפנים ג  אם ישראל תדחה את ההפו

ן גדולה יותר״.  הערבים ״מידת־די
 בניגוד לברנדוט, לא היתה התרשמותו של בן־גוריון שלילית. ״בשש בא לבקר אותי
 ברנדוט, שליח השלום״, רשם ביומן. ״אם תהיה שביתת־נשק - אפשר לדבר על שלום. ינהל
מתן גם אם לא תהיה שביתת־נשק. אם הפוגה תוסכם - אסור יהיה לכותרת הערביים ו  משא־
 לזוז מעמדותיהם. אוכל לירושלים - יובא על־ידי הצלב־האדום. מכיר בקשיים של פיקוח על

וה להתגבר על הקשיים כעבור זמן־מה״. , אבל מקו ק א ב  נשק בארצות־ערב ו
ות ראשונה של בן־גוריון התעוררה שלושה ימים לאהר הביקור, בכ״ה אייר (3.6),  חשדנ
ל - שם נערכה הפגישה - ״נפלו ״ , ב״גבעה״ שליד המטכ ן  כאשר על־יד מגורי שר־הבטחו
 שלוש פצצות, ועל־יד הבית הסמוך עוד שתים. עובדת אהת ושני עובדים נהרגו. שנים מבני־
אחד קשה״. רשם בן־גוריון: ״זוהי ההפצצה השלישית ־ לאתר  הלווייה שלי נפצעו, אחד קל ו
 ביקורו של ברנדוט אצלי - הנעשית בסביבת המטה. ההפצצה היום אינה מניחה ספק שהם

 יודעים היכן אנו יושבים. ספק אם נוכל להישאר בסביבה זו״.
ות של שר־החוץ הישראלי, משה שרת. ו הדיפלומטי  עד מהרה עמד ברנדוט על הולשותי
גה ומסר לו על המברק שקיבל מנשיא  כאשר דן עמו בהיפה, בכ״ח אייר (6.6), על תנאי ההפו
דש יוני, פארם אל־חורי, הביע היהודי את התנגדותו: ״אך גמרתי את ן לחו עצת־הבטחו  מו
ן הוא אזרת של ן נרגז מאד, מאחר שנשיא מועצת־הבטחו , ״פדץ בטו  קריאתי״, רשם השבדי
ה עם מדינת ישראל. זו היתה ההתנגדות הראשונה. שרתוק התנגד בכל מ ח ל מ מדת ב  ארץ העו
ה לתקפה. שרתוק ג ו ד אחר כניסת ההפ ח ע א ך שבו ש מ ה תופסק ל ל עלי כ  תוקף להצעתי ש
ך בעליה. אחר המשיך, עדיין בנימה  הכריז: הוראה כזאת היא פגיעה בזכות היהודים להמשי
ח ביקורת על נקודות אחרות בתזכיר״. ברנדוט לא נרתע מפני ההתנגדות של  מאד נרגזת, למתו
ת: ״לבסוף פקעה סבלנותי. אמרתי לו  שר־החוץ היהודי לפגיעה ב״ציפור־הנפש״ - עליה חפשי
ן בי כמתווך. אם ממשלת ישראל ה הישראלית אינה רוצה בהפוגה, וכי אין לו אמו ל ש מ מ  כי ה
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ה הוא  דוהה הצעותי - אראה מחובתי לגלות מה שאמר לי שרתוק: שאחד הנימוקים לדהי
ן הוא סורי... מלים אלה פעלו את פעולתן. שרתוק התאמץ לרסן את  שנשיא מועצת־הבטחו
י הנ  עצמו. שיהתנו עברה לנעימה שקטה יותר. נפרדנו כידידים טובים מאד, לאחר שהבטי

2 . ״  להעלות את הצעותי לפני ממשלתו

 ״הפוגה״ בנוסח כרנדוט
, בלעת הבריטית, הגנרל מקמילן  בכ״ג אייר (1.6) נתקבל ברנדוט בחיפה על־ידי מפקד המו
 ועם יועצו המדיני, הקונסול־הכללי הבריטי בחיפה, מריוט. אף שקיבל באותה שעה מברק
נית של ועדה המדי ן עד לאהר דיוני הו  מממשלת עבר־הירדן - לדחות את הגעתו לרבת־עמו
פה ברבת־ ך במסעו. אך כיוון שמסלולי שדה־התעו ט ברנדוט להמשי  ״הליגה הערבית״, החלי
סו בשדה־התעופה מפראק שבמזרח הממלכה - שם  עמון לא היו ארוכים דיים, נהת מטו
ן לפגישה עם הציר הבריטי סר ו להביאו לרבת־עמו  קיבלוהו המפקדים הבריטיים, שדאג

ו אל מפקד ״הלגיון הערבי״ גלאב פחה.  אלכסנדר קירקברייד, וממנ
ף: ״סר אלכסנדר קישר אותי עם שר־החוץ, י  שלא כבתל־אביב, היחס בעבר־הירדן היה מחנ
ת עבר־ ל ש מ מ  פאתי אל־מולקי... שר־ההוץ היה לבבי מאד... הרושם הברור שקיבלתי היה ש
. וכראוי לרוזן מבית־ גה״ ן לקבל את תנאי ההפו  הירדן, ועל כל פנים שר־החוץ, נטו לחלוטי
ן : ״בביקורי הראשו  המלוכה השבדי, נתקבל מיד בכבוד־מלכים, כעדותו של ברנדוט עצמו
 בבירת עבר־הירדן הייתי מעוניין בכל מחיר לראות את פני המלך עבדאללה. כשהזכרתי זאת
חח שיחה קצרה ות לשו  לשר־החוץ, ביצע את העניין תוך רגעים מספר, וכך היתה לי ההזדמנ
חח עם עוצר עירק, צעיר אלגנטי .. עוד עונג היה לרוזן ברבת־עמון, ״לשו  עם הוד־מלכותו״.

 ומקסים, שהיה ברבת־עמון בקשר לדיונים החשובים שהתנהלו אותה שעה״.
וך בקונסול האמריקאי  בסעודת־צהרים, ליד שולחנו של הציר הבריטי, פגש המתו
ת ע מ ש מ  בירושלים. התרשמותו של המתווך מן האמריקאי היתה רבה: ״מודיענו שיבח את ה
 והסדר ששררו ב׳לגיון הערבי׳ - מה שאין כן לגבי הכוחות היהודיים... הוא מתח ביקורת
 חריפה על עמדת היהודים בעניין האוניברסיטה העברית. הבריטים והאמריקאים דרשו
 מהערבים שלא יעשוה מטרה לתותהיהם. המלך עבדאללה נאות לכך. אף־על־פי־כן כבשו
 היהודים את האוניברסיטה: וכתגמול על שהערבים ירו לבניין קודם־לכן, איימו לכוון את
 תותהיהם אל מול בית־החולים הערבי... מודיענו הזכיר עובדה מעניינת: אף־על־פי שהוא
וודע מי עומד בראש הכוחות היהודיים  תופס משרה רשמית, לא יכול היה בשום אופן להי

: אפילו ראש־העיריה היהודי אין לו ידיעה על כך...״ ל א ר ש י ־ ח א  ב
עצת  על ההבנה השלומיאלית הטראגית של ההנהגה הישראלית את צו הפסקת־האש של מו
, הגיב ברנדוט בהצדקת הערבים: ״אצל הצד היהודי הלה אי־הבנה, בכך שצו הפסקת־ ן  הבטהו
. הסבך נתעורר בשל ן  האש ניתן בירושלים בו־ברגע שהתשובות נמסרו למועצת־הבטהו
כו להילהם. לדעתי, אי־אפשר להאשים את הערבים בכך, הואיל ושני  העובדה שהערבים המשי
ה נעשית בת־תוקף. כפי ג  הצדדים צריכים להיות בטוחים בעמדת מתנגדיהם לפני שההפו
ה על־ידי שני ג ־מה אחר קבלת ההפו מן ץ העבר־ירדני, הכרח הוא שיעבור ז  שאמרתי לשר־החו

הלט להפסקת האש״.  הצדדים, כדי שיהא אפשר לתת צו מו

ד פהמי אל־נוקראשי פחה, ראש ו מ ה מ וך״ איגרת מ  בצהרי ב׳ סיון (9.6) קיבל ״המתו
ת מצרים, ערב־הסעודית, לבנון וסוריה - על הסכמתן להצעות  ממשלת מצרים, בשם ממשלו
 המתווך, וכי בכך הן מוכיחות את רצונן ״לשיתוף־פעולה עם האו״ם בהשגת פתרון של שלום
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נות הערביות רוחשות אמון גמור . האיגרת של נוקראשי הסתיימה בהודעתו כי ״המדי ״ ק ד ל צ ש  י
ן לידי הגשמה צודקת״.  בהחלטתך האיתנה להביא את התלטת מועצת־הבטהו

 הודעה עירקית-עבר־ירדנית בנוסה דומה הגיעה באותה שעה, בצהרים, שעון קהיר. חלפו
עד עבר. התשובה היהודית טרם באה... ישבתי לכתוב ן צלצל שתים. המו  שעתיים. ״השעו
. עוד לא היה סיפק בידי לכתוב מספר שורות והנה מזכיר אחד בא במרוצה ובידו  מכתב לאשתי

בת היהודים, שהועברה באמצעות השגרירות האמריקאית בקהיר״:  תשו
גה: טה לקבל את ההצעה להפסקת־אש ולהפו  ״הממשלה הזמנית מבקשת להודיעך שהחלי
 והיא מוכנה, אם גם הצד השני יתחייב על כך, להוציא צו להפסקת האש ולהפסקת כל פעולות
 של כוה מזויין למשך ארבעה שבועות - החל מיום שישי, 11 ביוני 1948, שעה 6 בבוקר לפי

ן גריניץ, היא שעה 10 בבוקר לפי שעון ישראל״.  שעו
 ההסכמה הישראלית ניתנה רק לאתר שבאותו יום, ב׳ סיון (9.6), ב־8 בערב, הגיעה
נה של ארצות־הברית] לממשלה הזמנית: לקבל בלי תנאים 3 [מחלקת־המדי ם . ־ ה  ״טלגרמה מ
גה של ברנדוט״. אף־על־פי־כן הורה בן־גוריון לשר־החוץ - א) להתנגד  את הצעת־ההפו
ד על זכותנו להשתמש בדרך החדשה לירושלים: ג) כל עוד ח: ב) לעמו קו  לשיתוף בריטים בפי
ה: פ 3  יש יריות בצפון - אין אנו יכולים לקבל פיקוח״. שבועיים אחר־כך מסר אליהו אילת, כי ״

 סבורה שברנדוט הוא איש חלש, ומקבל דעת האחרון שבבני־שיחתו״.
 איך ראה ברנדוט את עוצמתם של הצדדים המעורבים במלהמה? נקודת־המוצא לתשובה
 על שאלה זו היא בגורמים שהניעו את הצדדים להסכים בסופו של דבר לתנאי ההפוגה. ״סיבת
 הדבר נעוצה בעובדה ששני הצדדים הבינו כי מנקודת־מבט צבאית הגיעו לנקודת קיפאון״,
ו של כל צד: ״הצד היהודי רשאי לראות את ט ב מ  היתה מסקנתו. והוא בהן את הדברים מ
״. ולהבא? ״התנאי המינימלי להמשכת המשא־ ן ות כרצויות לחלוטי לות הצבאי  תוצאות הפעו
 ומתן הוא הכרה במדינה היהודית. אם לא זה, ודאי שלא יסכימו להארכת ההפוגה״. והערבים -
ות הצבאיות, שלמעשה הביאו לתבוםתם י גה נובעת אל־נכון מן ההתפתחו  ״הסכמתם להפו

3 .  התלקית, ומן הניגודים שבקרב חברי הליגה הערבית״

, הוצבו בשטתים שבשליטת היהודים ובדרכי הכניסה ם״  רוב אנשי ברנדוט, ה״מפקחי
, בנמלים. על דרכי הכניסה של הערבים - ממצרים, מעבר־הירדן, מעירק, מסוריה ח א  ל
ן - לא הוצבו מפקחים. ההגבלות היו לא רק על נשק, אלא גם על העולים שרידי השואה ו  ומלבנ
ה ברנדוט״ - לעולים חדשים, שהתמקם במחנה־ . אז הוקם ״מחנ ח א  שנפתחו בפניהם שערי ה
פי האו״ם - כדי למנוע תגבור צה״ל בכוח־  צבאי בריטי ממערב לחדרה, ונוהל בפיקות משקי
ה״ הסכים הרוזן ברנדוט, כעבור זמן מה, להתיר ־השקט ב״מחנ ן העולים... נוכח אי  אדם מבי
דה בישובים... מובן שנמצאו דרכי־הערמה, כמצויין ביומן בן־גוריון, בכ״ט  יציאת עולים לעבו
פש והולכים למשקים - ז (5.8): ״את העולים מכניסים לגדודי הי״ם והם מקבלים הו  תמו

.. ות ברנדוט... אולם בנטוב דורש שיישארו בעבודה״.  כמצו
ל עליהם הגבלה - היו 262 העצורים האהרונים במחנה הגולים ו להטי  בין אלה שעמד
 בקניה, אותם היו הבריטים אמורים להחזיר לאהר תום המנדט. ברנדוט הודיע כי כאשר יוחזרו
ה של האו״ם, בהיותם גברים בגיל הצבא... אלא שבעייתם נפתרה  הגולים לארץ - יוכנסו למחנ
גה, בעצם ימי קרבות ״עשרת הימים״ - וכך מצאו  בכך שהוחזרו ימים אחדים לאחר תום ההפו

ו של הרוזן פולקה ברנדוט...  את עצמם פטורים מעונשי הגבלותי
 גם העליה מקפריסין נוהלה בפיקוח ברנדוט. מתוך 20,000 הגולים במהנות־המעצר
 הבריטיים בקפריסין הותרה עלייתם של 4,100 ־ נשים, זקנים וילדים - בלבד. ממשלת
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 בריטניה, כמובן, שיתפה־פעולה עם הרוזן ברנדוט, ואסרה את יציאתם. מפליא הוא שגם
 האמריקאים שיתפו פעולה ונשמעו לגזרות ברנדוט. כיוון שמרבית שרידי השואה התרכזו

ת על יושבי המחנות. תי  באזור האמריקאי, היה בשיתוף־הפעולה משום הכבדה משמעו
פול בשאלת העליה״, רשם ברנדוט. ״כל יהודי -  ״הבעתי לשרתוק את דעותי בדבר הטי
ו על־ידי ק בגופו ובהפצי מ פוש נ ד בחי  גבר, אשה וילד - שיעלה לנמל יהודי, יהא חייב לעמו

 קציני־פיקוה... הנוסעים צריכים להיות בגילים שונים וממינים שונים״...
ן״ בגזרת ו והדות לירושלים: גם בעיות האספקה בכביש החסום על־ידי ה״לגי  והיו בעיות מי
ון״, וגם בשאלת ות־השאיבה נמצאה בשליטת ה״לגי : גם באספקת המים, שאחת מתתנ ן  לטרו
 כניסת אנשים לירושלים. היה ויכוח עם ועדת־הקונסולים, שלקחה לעצמה את הפיקוה על תנאי
ן ו ת המז , ג׳ון מקדונלד, החזיק בעמדה שכמו גה לגבי העיר ירושלים. הקונסול האמריקאי  ההפו
 שתותר להכניס לירושלים לא תעלה על 2,800 קלוריות לנפש ליום. ואילו הנציג היהודי דרש
גמה את סין, : ״אולי תקח לדו  3,400 קלוריות, המקובלת בארצות־הברית... ותשובת האמריקאי
ועדו לשבויים הערביים  ולא את ארצות־הברית?״... הבלגי ניבנהאוס תבע לנכות 88 מנות, שי
 שהוצאו בינתיים מירושלים... היהודים לא ערערו על האיסור להביא אנשים לירושלים.
גה - ביקש בן־גוריון ״שיהודים בודדים, ביחוד  בפגישה עם ברנדוט - עשרה ימים לפני ההפו
גמה הביא את , וכדו הם״ תי  אלה שבתיהם בירושלים, תינתן להם אפשרות לשוב אל משפחו

4 . .  בתו, ש״הוא היה רוצה מאד לראותה״.

דש ימים, נכנסה לתוקפה בד׳ םיון תש״ח (11.6.48). ״קשה עלי לתאר  ההפוגה, קצובה לחו
ד, עם קבלת תשובת היהודים. ״דומה  את הרגשות שהציפוני אותו רגע״, כתב הרוזן החסו
 שיכול אני לומר כי ברגע זה נמלאתי אך רגש של כניעה ותודה לאלוהים. בלעדי עזרתו לא
ה מ ח ל  הייתי מגיע לתוצאה זו... לא הייתי כי אם כלי בידי עליון־העליונים, מכשיר למניעת מ
: ״בזכות כשרון הארגון השבדי עלה בידינו להקים  חסרת־טעם״. והוא מסיים ב״שבח״ עצמי

. ה״  פיקוח, שלא יקרו הפתעות, למשל בעניין העלי
גה ו גם כאשר הגיע לירושלים, עם היכנס ההפו  ״התחושה הרליגיוזית״ לא סרה מעלי
 לתקפה, בה׳ סיון(12.6). ״עשינו את דרכנו לירושלים העתיקה״, רשם הרוזן ברנדוט. ״נכנסנו
ם את די הו  דרך שער־סטפאן־הקדוש ןשער־שכם], שלפי המסופר הוקם על המקום בו סקלו הי
ד בהמשך: ״הפגישה עם בריגדיר לאש -  סטפאן הקדוש״. ולעומת ״המעשה היהודי״ הזה, מי
טב המובן של המלה. את נטלמן במי  ראש ׳הלגיון הערבי׳ - היתה הווייה נעימה. הוא נתגלה כג׳

 כל הצעותי קיבל ברחבות־לב ובנכונות לעזור״...
 ״התהושה הרליגיוזית״ חזרה ואפפה אותו ב־20 ביוני, במיסת יום א׳ שערך לכבודו
ע התפילה מ ש מ  הארכיבישוף האורתודוקסי של איי הדודקנז. כה נרגש היה איש האצולה ל
וחדת שהוכרה למענו, עד שמצא כי ראוי להעתיקה לרשומותיו. ״הה, אלוהים, אב  המי
 שבשמים״, נאמר באותה תפילה, ״אוהב האדם, אשר אין כמוך רחום וחנון - רחם נא על עבדך
ת לארץ־ישראל, אשר אני מתפלל בעדו... האר חדו  הרוזן פולקה ברנדוט, מתווך האומות המאו
ת ואי־ קו ו לישב ולישר בדרך שלום את המחלו ־ומתנ ו ומשאו  נא את דרכו והדריכהו בכל פעלי
 ההבנות בין העם הערבי ובין העם היהודי״... ומסיים הרוזן: ״אותו רגע הרגשתי ביתר־שאת

 מה רבה האחריות הרובצת עלי״.
פה קלנדיה (עטרות) בה׳ סיון(12.6), נענה להזמנת המושל  ברנדוט, שהגיע לשדה־התעו
,  עארף אל־עארף לבקר ברמאללה. הרוזן שתה שם כוס תה ונסע לירושלים. ״בשיחתי עמו
 במפקדתי באל־רודה, תארתי בפניו את פרטי המצב הצבאי בירושלים ואת עובדת היות העיר



 326 תקופת ברנדוט מגיעה אל קיצה

 מכותרת על־ידי הכוחות הערביים״, מספר אל־תל. ״לקחתי את ברנדוט לסיור בעמדות
 הצבאיות, שבהן ראה את המוראל הגבוה של חיילינו... לפגישתי עם ברנדוט היתה השפעה

5  מכרעת על הצעתו לפתור את בעיית ירושלים על־ידי מסירתה לערבים״.

 ״תכנית ברנדוט״ הראשונה
ו ברודוס, וההל, כדבריו, ״לתהות על גה לתקפה, הגיע ברנדוט למטה  עם כניסת ההפו
ת הרוזן וההרהורים . אבל מהשבו ״ ל א ר ש י ־ ח  אפשרויות למציאת פתרון צודק לבעיית א
ן הצדק, אלא מתכלית מעשית. ״החלטת האו״ם מיום 29.11.47 אי־  שתקפו אותו לא היו ממי
, כתב האיש. שהרי ״הערבים הכריזו ברורות ונמרצות ה מוצלחת״ ט ל ח ה  אפשר היה לראותה כ
ן זה יביא אותם לנקיטת אמצעים צבאיים״... אמרו והזהירו, אבל שיהקו לא טוב:  שפתרון ממי
חדת מכדי  ״חובה לציין שהם שיהקו בקלפיהם בצורה מגושמת, וניגשו לפעולה בשעה מאו
, לא אוכל ללכת . ועל כן, ״עכשיו, בגשתי לעבד הצעה משלי . ע על עמדת האו״ם״.  להשפי
ה מיום 29.11.47. הכרח למצוא תיקון־מה״. אבל - ״כנגד אפשרות זו עמדה ט ל ח ה  בעקבות ה
 העובדה, שמספר ארצות, לרבות אמריקה ורוסיה, כבר הכירו בישראל כמדינה עצמאית... מצד
 שני, ניתן להעלות אפשרות - שישראל תקיים את מעמדה כמדינה עצמאית, אך תצטרף לאיחוד

 עם החלק הערבי של ארץ־ישראל״...
ד המתווך, התבסס ברנדוט בהשקפתו כי ״ההחלטה שקיבלה דש לאחר שקיבל את תפקי  חו
ה אומללה״. ולדעתו ״הגבולות המלאכותיים שהציבו ט ל ה  עצרת האו״ם ב־29.11.47 היא ה
כדת של העולם הערבי נגד מדינה יהודית נפרדת, ברי שיביאו נת ישראל, וההתנגדות המלו  למדי
ל א ר ש י ־ ק א חדת ב . ועל כן הגיע למסקנה מפתיעה, ש״יצירת מדינה מאו ים״  לסיבוכים מלחמתי
ן את  עם זכויות מרחיקות־לכת ליהודים עדיפה יותר״. אבל ״הכרח הוא, כמובן, להביא בחשבו
 הנסיבות כפי שהן במציאות, ולא כפי שהיינו רוצים שיהיו״. תוך כדי ראיה ריאליסטית החמיא
 הרוזן ליהודים: ״מנקודת־מבט צבאית המצב נוה ליהודים. זהו השג יוצא מן הרגיל, לאור

ם כנגד שבע מדינות ערב שנלהמו בהם״.  היותם מעטי
נה היהודית בדין שתתקיים באיזו צורה שהיא: וך״ הכין תכנית, שעיקריה: ״המדי  ״המתו
״ם: אך טובת הקיבוץ היהודי והקיבוץ הערבי בארץ־  שיהיה לה ייצוג דיפלומטי ונציג באו
ד רפה עם ההלק הערבי של ארץ־ישראל, הו נה היהודית להתאחד באי יבת את המדי  ישראל מחי
ן־מה של הגבול״...  ואולי גם עם עבר־הירדן״. וברנדוט הוסיף: ״לדעתי, יש גם צורך בתיקו
נה אזור הנגב, יוחלף בחלק מן הגליל המערבי, שניתן לערבים. : ״החלק הדרומי, המכו  למשל
 היתרון בהסדר כזה - שהכללת הנגב בארץ ערבית יקנה להם חזקה ברצועת ארץ רצופה. האיום

. .  היהודי על עבר־הירדן ומצרים יתמעט״.
ן הםימפטיה שלו לחנופותיו של המלך עבדאללה: ״נימוק  תכניותיו של ברנדוט גבלו בשגעו
ח הערבי לעבר־הירדן היה, שחיילי המלך עבדאללה הם היהירים ט ש בת הרעיון של צרוף ה  לטו
. מלבד זאת, זה גם ירנין את לבו של  מן הצד הערבי שאפשר לזקוף לזכותם נצחון צבאי כלשהו

״ .  עבדאללה, בראותו את אוכלוסיית ממשלתו מכופלת ומשולשת״

גה, בי׳ םיון(17.6), הגיע ברנדוט שוב לתל־אביב, בסבב שיהות  כשבוע לאחר תחילת ההפו
ת הצדדים ביחס לפתרון־קבע. במטוס קרא ״מאמר  בין בירות האזור, כדי לתהות על עמדו
ן פוסט״) ונתמלא חימה על היהודים. ן יהודי, שקנאותו הקיצונית היתה גלויה״ (״פלשתי  בעתו
 ״במאמר היו כמה התקפות תריפות, הן כנגד האמצעים שנקטתי והן כנגדי באופן אישי״. הרוזן
גה על היהודים, וכי אין אני אלא תב ניסה להוכיח שכפיתי את ההפו  ברנדוט נפגע מכך ש״הכו
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ת ל ש מ מד במגע ישיר עם מ  משרתם של הבריטים והאמריקאים. הוא קבע בוודאות שאני עו
ה מחוסר אחריות ו עד מ כחה גדולה מז  לונדון וממשלת וושינגטון״. ותגובת ברנדוט: ״אין הו
 המאמר. התהלתי תופס באיזה מצב מופקר אני נתון... עלו בזכרוני דברים שאמרתי בביקורי
, ולא חד דק ולא משו ן צו , אם אחתור לפתרו ן  בתל־אביב: הידידות עתידה ליהפך לאי־אמו

 אהיה שוקד על האינטרסים של הצד היהודי״...
. .  ״אי אפשר שלא לרחוש אהדה לממשלה היהודית״, כתב ברנדוט לאחר פרשת ״אלטלנה״.
פה לרופף את עמדת ד נוכח אפשרות של התנגדות מזויינת, שסו  שכן ״ניטל על היהודים לעמו
ות אלה״, רשם י . דברים אלה לא נאמרו מאהדה יתרה ליהודים, שכן ״התפתתו  הממשלה״
. היו בהן גם יתרונות וגם מגרעות  הרוזן, ״לא ידעתי כיצד להשקיף עליהן מנקודת־מבטי
: ״אם יתחילו המנהיגים היהודים לפקפק ביכולתם ו  בשבילי״. היתרון לברנדוט ותחבולותי
. מאידך - . . ך ת מ ו ־ א ש מ  להביא את המלחמה לסיום מוצלח, על כרחם שייעשו נוחים יותר ל
ן יהיו נוקטים עמדה זהירה כלפי כל הצעה בדבר עתיד  יש מגרעת במצב זה, שכן ״במצבם העדי
 ארץ־ישראל, שקבלתה עשויה לעורר תסיסה״... נדמה היה לרוזן כי מה שישפיע על עמדת
ן שהוגים יהודיים, ביחוד באמריקה,  מנהיגי היהודים תהיה הבעייה הפיננסית: ״קשה להאמי
 יוציאו סכומי כסף מרובים לשם תמיכה בארגון הצבאי הלאומי - שאם יתנו לו לגדול
. בעניין זה היה ברנדוט .  ולהתחזק, עשוי להזיק קשות לעמדתה של ישראל בעיני דעת־העולם״.
ם: ״גמרתי בלבי״, כתב, ״שאם יהא עלי ללכת לאמריקה, אשים דבר זה  מוכן להשקיע מאמצי

 בלשון נמרצת ביותר לפני החוגים האתראיים של היהודים בארצות־הברית״...

. ״כולנו ן וך״ להכין הצעת־פתרו  סיומה המעותד של ההפוגה, בב׳ תמוז(9.7), דחק ב״מתו
ן מעורפלת״, כתב. ״תכליתן - לשכנע את  היינו בדעה שהצעות אלה יהיו מנוסחות בלשו
ת  הצדדים כי רצוי להאריך את ההפוגה, כדי לאפשר את המשכת הדיונים. אם נגיש הצעו
ך בדיונים, יש יסוד  מדוייקות, עשוי אחד הצדדים לדתות אותן מניה־וביה... אם נוכל להמשי
ת הגיע ברנדוט י הצדדים ישתתקו״. במהלך גיבוש ההצעו ־המלחמה משנ  לקוות שמחרחרי
.. הם מעולם לא  והבר עוזריו למסקנה כי ״לערביי ארץ־ישראל אין בשעה זו שום רצון משלהם.
ת מיותרת... הדרישה למדינה ערבית נפרדת היא חלשה י ל א ר ש י ־ ק ות א  פיתתו בלבם לאומי
גות עם נה יהסית. בנסיבות הקיימות נראה שכאילו רוב ערביי ארץ־ישראל יסתפקו בהתמז  מבהי
עוט קטן, מאוהדים בההלטה להגן על  עבר־הירדן״. יהד עם זה, הרי ״היהודים, פרט למי
הודה של אוץ־ ו מסכימים לפשרה, ובלבד שתינתן ערובה לאי  ישראל״, אף כי ״ניתן לשער שהי

 ישראל ולעליה חפשית״.
וך לנציגי הצדדים הלוחמים, בצרוף ו של המתו  בליל כ״א ביוני(27/28.6) נשלחו הצעותי
 מכתבים אישיים זהים - אהד לקהיר, לראש־הממשלה המצרי נוקראשי פהה, כיו״ר הליגה
 הערבית: והשני לתל־אביב, לשר־ההוץ היהודי משה שרתוק. ברנדוט ביקש פגישה אישית
ת הצדדים היריבים״, נכתב ו ת היסוד המתעוררות מעמד  בטרם ידחו את הצעותיו. ״שאלו

יהסות לתלוקת הארץ, להקמת מדינה יהודית ולעליה יהודית״.  ב״פתה־דבר״, ״מתי
ה מי ל לפי תחו א ר ש י ־ ח א ״ יחסות ל ״ מתי ל א ר ש י ־ ח א ך ל ו ו של ״המתו  מעניין כי הצעותי

. הדת בשנת 1922, כלומר עבד־הירדן בכללה״  במנדט שהופקד בידי הממלכה המאו
 ב״נספה״ פורטו ״הסדרים טריטוריאליים״: 1) הכללת הנגב בשטח הערבי. 2) הכללת
נומיה עירונית ח הערבי, עם אוטו ט ש  הגליל־המערבי בשטה היהודי. 3) הכללת העיר ירושלים ב
 לעדה היהודית. 4) עיון במעמדה של העיר יפו. 5) נמל הפשי בחיפה, שיכלול את בתי־הזיקוק

 ומסופי צינור־הנפט מכירכוך שבעירק. 6) שדה־תעופה חפשי בלוד.
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נה היהודית״ עתידה להשתרע על ת מהצעתו של ברנדוט היתה כי ״המדי  המסקנה המעשי
לל עבר־הירדן) יחס (כו רי דט המקו ח המנ ט ח של 6,000 קמ׳׳ר מתוך 120,000 קמ״ר של ש ט  ש

נה הערבית של עבדאללה למדינונת היהודית של בן־גוריון...  של 1:20 בין המדי
ו האנטי־יהודיות, ו בדיוק את השקפותי ו, שלא תפפ  ברנדוט הסביר את הרקע להצעותי
ה האומללה מ־29.11.47, ט ל ח ה : ״אלמלא קיבלה עצרת האו״ם את ה ח ט ש אות שנוצרה ב  במצי

נת ישראל על־ידי אומות כה רבות - לא הייתי בוחר בפתרון זה״...  ואלמלא הוכרה מדי
, הגיב אבא אבן, נציג  ״קרבן ראשון שביקש ברנדוט מישראל היה הוויתור על עצמאותה״
 ישראל ליד מוסדות האו״ם. ״הוא הציע שישראל תקים ׳איתוד׳ עם עבר־הירדן... תכנית־
נות זכאית  ברנדוט הכילה הצעה מחוצפת, שכתום תקופה של שנתיים תהיה כל אחת מהמדי
יבת ניות־ההגירה של השניה. ולא - יובא הענין לאו״ם, שההלטתו המחי ־מחדש במדי ן י  לעי
יה: כל הנגב, כמו גם ירושלים, ן את עקרון כושר־הקליטה הכלכלי... הצעתו השנ  תביא בחשבו
פה ונמל־תעופה תפשי בלוד״... ה הערבי, בד־בבד עם הקמת נמל־חפשי בחי ט ש  יוכללו ב

: ״סעיף מדגת בדו״ת היה ההסתלקות מבינאום ירושלים״.  ומוסיף אבן
ו של המתווך, בכ״ב סיוון(29.6), הגיב עליהן בן־גוריון: ״נתקבלו  למחרת קבלת הצעותי

ד בכשרים״. ש ד בו שהוא סוכנו של בווין - לא ח ש ח  עצותיו של הרוזן. מי ש
 ג׳קסון, עוזר מזכיר האו״ם, הזהיר את ברנדוט: ״אם תיכשל שליחותך, תביא לכך שממשל
 ארצות־הברית יתמוך ביהודים, בעוד שבריטניה תתמוך בערבים; ודבר זה עלול לסכסך בין
נות ערב: ״הרבה היה תלוי .. אך ברנדוט תלה תקוותיו בבריטניה ובמדי ת המערב״.  מעצמו
ודאות שהבריטים כבר ידעו את תוכן הצעותי... כן  בעמדה שתתפוס בריטניה... ניתן להנית בו

6 ה שיאמרו הבריטים״. מ ות הערביות, בפרט עבר־הירדן, יושפעו מ נ ן שהמדי ו  ניתן לומר כבטח

 ברנדוט שם עינו כירושלים
 ברנדוט הגיע לירושלים בכ״ד סיון(1.7). אחד מעוזריו, הקולונל ברונסון, סיפר לו כי ״היו
ת עם הנציג היהודי בירושלים, ברנרד ז׳וזף, והתרשם כי הצד היהודי מעוניין מו חות מקדי  לו שי
א דורש כי נציגי האו״ם לא ישמשו אלא ת האו״ם, אבל הו בהעמדתו לחסו  בפינוי הר־הצופים ו
עמדו לפיקודו של קצין יהודי, שבידו תהיה ההכרעה״.  כמשקיפים, וכי השוטרים היהודים י

ת ברנדוט: ״לכך לא יכולתי להסכים״. ט ל ח  ה
 ״בערב נערכה פגישה בין ברנדוט לד״ר דב יוסף. ״אמרתי לו שיש בכוונתי להחליף את
ה של האו״ם״. לדברי ברנדוט, לא התנגד הנציג ר ט ש מ  המשטרה היהודית בהר־הצופים ב
, אלא שראה צורך להביא את השאלה לפני ״הממשלה היהודית״. והרוזן גרס די להצעתו  היהו

 כך גם לגבי אוגוסטה־ויקטוריה. ״ידעתי שהערבים יסכימו להצעה כזאת״...
ו מסכימים להוצאת הצבא מהר־הצופים ולשים במקומו  גרסת דב יוסף: ״אמרתי לו שאנ
: ומספר מוסכם של שוטרים הדסה׳ ׳  מספר מוסכם של שוטרים יהודים באזור האוניברסיטה ו
וחלפו במשקיפי־האו״ם. היססתי  ערבים באוגוסטה־ויקטוריה. ברנדוט הציע שהשוטרים י

ת בן־גוריון, ואמרתי לו כך״. ט ל ת ה ה ל  להענות להצעה זו לפני שהבאתי
ת רבנים ח ל ש ה סיון(2.7), ״סמוך ל־5 בבוקר״, מספר ברנדוט, ״באה לראותני מ  למחרת, כ״
ב שירושלים תיהפך בעתיד לעיר ה חשו  נכבדים ולבני־זקן... עיקר רצונם - לשכנע אותי עד מ
 בינלאומית... מרבי־שיחה היו, אך נעימים... היהודים החרדים בירושלים אינם כה קנאים, כמו
, המלצתי לעשות את ירושלים עיר ערבית, עם זכות הגדרה־ ת ע צ ה ב  הציונים הקיצוניים. כיוון ש
.. הצטמצמתי ת לתושבי הרובע היהודי [לא בעיר־העתיקה שנפלה, אלא בעיר החדשה].  עצמי

ת הרבנים על האינפורמציה״. ח ל ש מ  בהבעת־תודה ל
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 המישה ימים אהר־כך, בל׳ סיון(7.7), בא הרב הראשי לראות את ברנדוט טרם צאתו את
. ״הרב הראשי הרצוג הפציר בי בכל־לב לעשות כל שבכוחי כדי להציל את העיר ק א  ה

חו שכבר עשיתי כל שהיה בכוחי לעשות״.  הקדושה מחורבן. לא יכולתי אלא להבטי

ה נציגים לרודוס - מיהר ברנדוט  לאחר שנתקבלה תשובתם השלילית של הערבים - לשלו
ת השעה.  לקהיר. ״הפגישה נתקיימה במשרד ראש־הממשלה המצרי וארכה שלוש שעות ומחצי
 האווירה היתה לבבית מאד. הרגשתי שנציגי הערבים חששו מהרושם של הצעתי - יצירת
גבלת - בדעת העולם. ניכר שנתייראו שמא תקבע ההצעה את  מדינה יהודית עם עצמאות מו
 צדקת התביעה היהודית למדינה משלהם״. הוא כל־כך פחד, הרוזן, מתגובתם של הערבים -
. ובארבע־ . ו בי הנציגים הערביים לא נפגם כמלוא־נימה״. ן שהג  והנה ״שמחתי להיווכת שהאמו
 עינים התוודה ברנדוט בפני נוקראשי כי אינו שלם עם החלטת ה־ 29.11. אך תובתו להסביר את
נה ת מ־15 מדינות הכירו ב״מדי ו: המצב נשתנה מאז פגישתם הראשונה. לא פהו  מניעי הצעותי

7 . . .  היהודית״... ״לדעתי, נתונים הערבים במצב ביש מאד״

 ברנדוט בתל־אביב. הרוזן ידע שהיהודים לא ישמהו על הצעותיו. ״מעניין לראות כיצד
 תגיב אוכלוסיית תל־אביב כלפי, בשעה שהצעתי תתפרסם״, כתב, כשהגיע לתל־אביב בכ״ח
 סיון (5.7). ״חשתי במבט אחד או שנים בלתי־ידידותיים, אך לא שום סימן של איבה
ה . תשובה ישראלית לא קיבל אלא למחרת. ״בתל־אביב נתקבלתי בידיעה שהממשל .  מוחלטת״.
ון(4.7) אחר־  טרם הגדירה סופית את עמדתה לגבי הצעתי״, רשם. רק יום לפני כן, בכ״ז סי
 הצהרים, כונסה הממשלה לדון בהצעות ־ שכן שרי הממשלה לא נתפנו עד כה לדון בפנטזיות
 של הרוזן השבדי, לא משום שלא היתה סכנה בהן, אלא משום שההנהגה היהודית עדיין היתה
י וגם ראש־  שקועה ב״משבר הפיקוד העליון״. המשבר הגיע לשיאו כאשר חברי המטה־הכלל

ן הגישו התפטרויות.  הממשלה ושר־הבטחו
ט סיון (4-5.7) - אף כי ״ כ - ח ״  ממשלת ישראל דנה בהצעת ברנדוט במשך יומיים - כ
 הדברים הוכחשו בזמנו. ״ביום הדיונים הראשון״, סיפר בן־גוריון לאחר זמן, ״הוסכם כי לא
ו מוכנים להילהם - אולי נוכל להציל את  תיתכן ירושלים ערבית... אם יהיה ברור שאנחנ
״. גרינבוים, שר־הפנים, היה ד בינלאומי מ ע ה לירושלים מ הי לי י , ואז או  ירושלים ממלחמה
 השר היהיד בממשלת ישראל הזמנית שהתנגד בהריפות לעמדה שהוכתבה על־ידי שר־החוץ.
ת ו א מ ה מ  הוא ״דרש לא התגוננות ביהסים עם ברנדוט, אלא התקפה מדינית... לא דרושות לנו ה
ות גם ילדים רעים״, קבע ותבע בתוקף ו יכולים להי  שאנו ילדים טובים - עלינו להראות שאנ
 ״לצפצף על ההפוגה״. שר־העליה, משה שפירא, הציע ״לא להשיב על שום הצעה ב׳לא׳.

 שירושלים צריכה להיות יהודית - זה לא־ריאלי״...
 ״ב־6 ביולי בבוקר נפגשתי עם שר־החוץ שרתוק, שמסר לידי את התשובה היהודית,

ן שבה היה חריף״.  שנשאה עליה את התאריך 5 ביולי״, רשם ברנדוט, והוסיף: ״הטו
פתעת מן העובדה ת מו י מנ  תשובת ״הממשלה היהודית״ פותחת בהצהרה ש״הממשלה־הז
ל ש מ מ ת העצרת, שהיא פסק־דין בינלאומי יחידי בשאלת ה ט ל ח ה ת מ  שההצעות מתעלמו
לטות ת מן ״העובדות הבו . התשובה היהודית מתעכבת על התעלמו ״ ל א ר ש י ־ ח  העתיד של א
: הקמתה של מדינת־ישראל ריבונית ״ושאר שינויים טריטוריאליים ״ ל א ר ש י ־ ק א  של המצב ב

נות הערביות השכנות״. פת ההתקפה שנערכה על־ידי ערביי ארץ־ישראל והמדי  שנבעו מהדי
ית לא תסכים לשום פגיעה בריבונות ובמדיניות העליה שלה״... ״העם  ״הממשלה־הזמנ
ן ערבי על ירושלים ויתנגדו  היהודי, מדינת ישראל ויהודי ירושלים לא ישלימו לעולם עם שלטו
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ת - נמל חיפה, צינור הנפט, נמל יפו,  לכל כפיה כזאת בכל הכרת שברשותם״. על שאר ההצעו
 נמל־התעופה לוד, הנגב והגליל - לא הגיבה ״הממשלה הזמנית״.

 בזכות ״כשרונו של ראלף באנץ׳ בניסוח זריז ומוצלה״, הוגשה תשובה על התשובה
ת ״לא היו אלא גישוש, להביא לדיונים נוספים״. בסופה ביקש  הישראלית - בקביעה שההצעו

גה ופרוז ירושלים וחיפה״. בת ישראל להצעה אהת: ״הארכת ההפו וך את תשו  המתו
וך מסיבת עתונאים. ״מהבעות  בטרם יצא לקהיר, לקבל את תשובת הערבים, ערך המתו
 פניהם של רבים מאלה שישבו בסמוך אלי, ראיתי עד מה חזקה ההתנגדות להצעותי ולי
נות היהודית בהתקפה עזה עלי. עתונים קיצוניים, , כתב ברנדוט. ״קודם לכן יצאה העתו ״  עצמי
ב קרעים־קרעים. אמרתי לעתונאים כי קראתי  הנתונים להשפעת האצ״ל, קרעו את שמי הטו
ו כי פעולותי בשלב האחרון של מלתמת־העולם ופגישותי ז ו מכוונים נגדי, שהלעי  מאמרים שהי
 עם הימלר היה להם אופי מפוקפק. אמרתי שאין אני מבקש תודה על פעולותי, אלא שאין אני
 יכול שלא לראות עוול בכך שנתלו דוקא בפעולה זו של הצלב־האדום, שאני הייתי ממונה
ל עלי עלילות־שוא״. בהדגישו כי פעולתו הצילה ״כעשרת אלפים יהודים  עליה, כדי לטפו
, ״ ישראל , למשל באק־ ות״, דרש בתוקף כי - ככל אדם - יש גם לו ״זכות לדעה משלו  ממו

 והוא דורש שאף לו תינתן אותה זכות, בלי להיות נתון בלי־הרף להשלכת בוץ על פניו...

 בל׳ סיון(7.7) הספיק ברנדוט להיפגש עם נציגי הצדדים. לפני־הצהרים, בקהיר, נפגש עם
גה הערבית״: ״הערבים היססו מאד בענין הארכת ההפוגה, ואולי גם בשאלת חיפה,  ועדת ״הלי
הו לי  ואילו בשאלת ירושלים אפשר שיסכימו לפרוזה. נחה דעתי כשהנציגים הערביים הבטי
ך בעבודתי. הם היו כנים בדבריהם ודעתם היתה טובה ן ובקשוני להמשי  שיוסיפו לרחוש לי אמו
 עלי... ידיעות שהגיעו אלי ממקורות שונים חיזקו בי את הרושם שהערבים במצב קשה מבהינה
ה או מכל מקור אהר, קרוב לי ג , ואם לא יקבלו סיוע חמרי מאנ כו במלחמה  צבאית. אם ימשי

ן להם שום סיכוי לנצח בה״.  לוודאי שאי
 עוד באותו יום הספיק ברנדוט להתקבל אצל שר־החוץ הישראלי, במשרדו בתל־אביב,
גה בעוד ת. ״נראה שהיהודים מוכנים להאריך את ההפו י  ולקבל את תגובת הממשלה־הזמנ
ל ירושלים... בשאלת היפה לא זה ש נה עקרונית נוטים אף הם לפרו  שלושים יום... מבחי

ד את הנמל ואת בתי־הזיקוק לחסות האו״ם״.  הסכימו לפרוז, אך הציעו להעמי
חלט להארכת ההפוגה. בעניין ז(8.7), נתקבלה תשובת הערבים: סרוב מו  למחרת, א׳ תמו
פה גילו נכונות להסכים - בתנאי שלא  פרוז ירושלים היתה תשובתם מעורפלת. ביחס לחי
ן סיכוי לפתרון מהיר בה הערבית הראתה לברנדוט ש״אי  תורשה פריקת אניות יהודיות... התשו

 של שלוש השאלות. לפיכך נתתי הוראות לפינוי כל המשקיפים״.
ו יתרכז ״אך ורק בשאלת פרוזה של ירושלים״. עלה על וך״ הודיע לצדדים כי מעכשי  ״המתו

8 . ב על הצעד הבא״. והקרבות התחדשו סו - ״הזרה לרודוס, כדי להשו  מטו

 2: ברנדוט מרחיק לכת ־ מלח״י אל דחי

 אינטרמצו של ״מתייד׳
ם, בו׳ תמוז(13.7), הגיע פולקה ברנדוט לישיבת מועצת־  בעיצומם של הקרבות המתהדשי
דש יולי היה עצה לחו ן בלייק־סקסס, כדי להעלות שם את הצעותיו. נשיא המו  הבטחו
 האוקראיני מנואילסקי. הוא ונציגה של ברית־המועצות, אנדרי גרומיקו, תקפו את הצעות
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 ברנדוט, ״הנוגדות את התלטת העצרת מ־29.11.47״. ואילו הבריטי, אלכסנדר קדוגן, תמך
ך״ הזכיר את עניין הנמל־ ו  בברנדוט ללא־סייג. על שאלת נשיא־המועצה - לאחר ש״המתו
ב הרוזן כי הוא ו?״ - השי נות שהמריצו אותו להגיש הצעה כז  החפשי בחיפה, ״מי הן המדי
ו כדי שבית־הזיקוק ת בריטניה, צרפת וארצות־הברית ״לעשות משה  נתבקש על־ידי ממשלו
ה היהודית דחתה את ל ש מ מ ה .. ״ ש את פעולתם״. ד ח פה יוכלו ל  ומסוף צינור־הנפט בחי
 ההצעה: ואילו הערבים קיבלו אותה בתנאים מסויימים״. על דברים אלה העיר מנואילסקי כי

..  ״החלק הראשון של דברי הרוזן ברנדוט נהיר לי במיוחד״.
 לאהר ״נאום ארוך ונמלץ״ של אוברי איבן, נציג ישראל - ונאום של נציג עירק, בשם
״מחאה רתחנית״ של חבר־המועצה הסורי - הציע נציג ארצות־הברית, ג׳יסאפ,  הערבים, ו
ל מכל פעולה צבאית ולהוציא פקודות להפסקת־ ות לחדו נ ת והשלטו  ״לצוות על כל הממשלו
 אש במועד שיקבע המתווך״. הוויכוח התארך עד לח׳ תמוז(15.7). הסובייטי תקף את ברנדוט,
־ ק א ה ב מ ח ל מ ו ב דדות את אלה שפתח ת מוסיפות שמן על המדורה ומעו ו החדשו  ש״הצעותי
עצה  ישראל״, את בריטניה ואת ״מעשי ההתגרות של הבובה הבריטית עבדאללה״. נשיא המו
ו לות הצבאיות, שכן בגלל הצעותי דוש הפעו  תקף גם הוא: ״הרוזן ברנדוט נושא באחריות לחי

 שקענו במצב גרוע מזה ששרר בארץ־ישראל כשנשלח לשם כמתווך״.
 הצעת נציג ארצות־הברית, בתיקונים קלים, נתקבלה בשבעה קולות נגד אחד. שלושה

. ״ ל א ר ש י ־ ח חלט לבעיית א גה תימשך עד שיושג פתרון מו  נמנעו. נקבע כי ״ההפו
ממצה מאד נתקבלה מן הממשלה היהודית, כי היא מוכנה להפסיק את  ״תשובה זריזה מאד ו
ד בירושלים״. אבל רק בי׳ גה מי  פעולות האיבה״, רשם ברנדוט. גם ״הערבים הסכימו להפו
בה ס־החמד של קל״ם״, ״באה התשו ז (17.7), לאחר שהרוזן עזב את ניו־יורק ב״מטו  תמו

עד הקבוע״.  הראשונה מאת הערבים, שהם ציוו על חייליהם להפסיק את האש במו
גה השניה נכנסה לתקפה כשהערבים נמצאים במצב צבאי גרוע מאד. ״הדיונים  ההפו
עצה או העצרת יטשו ן להעלות על הדעת שהמו ן השאירו בי את הרושם שאי  במועצת־הבטחו
 אי־פעם את עקרון ההחלטה של 29.11.47״, אמר ברנדוט לעזם־פחה, מזכיר ״הליגה

גה השניה לתוקפה.*  הערבית״, שעה שנפגש עמו בבירות זמן קצר אחרי כניסת ההפו

ת מדו  ברנדוט דאג לגורלם של הערבים. הוא הבהיר בפני עזם־פחה את הברירות העו
ת הדמים נגד הקמת מדינה יהודית - הסיכונים לעמי ערב, מ ח ל  בפניהם: א) חידוש מ
חלטת בשדה המערכה. ב)  למדינותיהם ול״ליגה הערבית״ גדולים מדי, עד כדי תבוסה מו
ה ג ה - חודשים ושנים - לא תשפר את מצב הערבים, כיוון שההפו ש ד ה גה ה  התמשכות ההפו
.. ״על צד נה יהודית עצמאית. בת היהודים. ג) על הערבים למהר ולהכיר במדי  פועלת לטו

דחפו אותם לכך״.  האמת״, כתב פולקה ברנדוט, ״נראה היה כאילו י
נה יהודית עצמאית. גם באפשרות זו ״קיימות  ברנדוט צידד בברירה השלישית - הכרה במדי
, בדרך זו או אחרת,  שלוש אפשרויות: החלק הלא־יהודי של ארץ־ישראל - אפשר לספחו
ת - ן ערבי: והאפשרות השלישי דה נפרדת, תחת שלטו חי נת ישראל: אפשרות נוספת - י  למדי
ע על עזם־פחה ״. ברנדוט ניסה להשפי ה ערבית אחת, או של כמה מהן נ י ל מד  לעשותו חלק ש
ד כל חלקי ארץ־ישראל במסגרת מדינית אחת, שבה יכריע חו  לזנוח את הדרישה הערבית לאי

 * ״הוגד לי שעזם־פחה עודנו בבירות וכי הוא נתמנה לשאת־ולתת עמי בעניין פרוז ירושלים״, סיפר הרוזן.
 הוא הזמין את מזכיר ״הליגה הערבית״ לרודוס, אך זה השיב כי הוא חושש מהרושם שביקור כזה יעורר
 בארצות ערב... ״לא נותר לי, אפוא, אלא ללכת לבירות״, סיפר ברנדוט. ״לפני ישב אדם שנתבדו חלומותיו,

 שניכר פחדו כי שאיפות הערבים, בהטילם עצמם לתוך המלחמה האס־ישראלית, לא יתגשמו לעולם״.
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ו לי״, אמר ברנדוט למזכיר ״הליגה״, ״מרמזים כולם אל הכיוון -  הרוב הערבי. ״הנסיונות שהי
נה היהודית עם שאר הלקי ארץ־ישראל, גם אם הפרדה גמורה ד את המדי ח א  שאולי טוב שלא ל

 תגרור תוצאות לא רצויות, כלכליות ומעשיות״.
 דברים אלה של ברנדוט - שבאו לאתר נצתונות היהודים ב״עשרת הימים״, ביחוד במרכז
 הארץ ובגליל - מעידים שהוא נסוג מעמדתו הראשונית על מדינה יהודית קטנה ומוגבלת
ו להצרת גבולותיה ושטתי שלטונה של מדינת ישראל,  בעצמאותה. מעתה יוקדשו מאמצי
 בקווים הדומים למציאות שלאחר ״עשרת הימים״. ידוע־ידע כי עליו להזדרז ולהגיש תכנית

 בת־ביצוע - בטרם יורע מצבם של הערבים עוד יותר.
ט ברנדוט לבוא לתל־אביב, ״לבקש שוב מגע עם  שבוע אחרי שחזר למזרח התיכון החלי
ה הזמנית היהודית״. ברנדוט: ״הוגד לי שחוצפתה של זו גדלה בעשרת ימי הקרבות ל ש מ מ  ה
או ליהודים נצחונות צבאיים קטנים״. שנאה וקנאה הביאוהו גה הראשונה, שהבי  שלאחר ההפו
ות יהודית: ות ערביות ומערמומי י יבי־מציאות ונבעו מטעו י נות לא היו מחו  לקביעה כי הנצחו
יקו בלוד ורמלה, יצאו משם״... דות ה׳לגיוך, שהחז נות אלה נבעו מן העובדה שיהי  ״נצחו
ת של הנהגת עבר־הירדן והפיקוד הבריטי. אך סיבה עיקרית להצלחה היהודית היא  טעו
הו היהודים״ להערים על משקיפי האו״ם / הצלי ה נ אלטל גה, וגם בענין ׳  ״העובדה שבהפו
. וכן ״כמה טנקים שגנבו היהודים מן .  ו״להבריח פנימה כמות ניכרת של נשק וחמרי־מלחמה״.

ז נצרת [?!...]״.  הבריטים לפני עזבם את היפה, שימשו אף הם לתמיכת ההתקפה שלהם במחו
 עצבנות תקפה את הרוזן למשמע דבריהם של ״ראש הממשלה ושר־החוץ, שמסרו הכרזות
? - ״מיליונים יהודים יוכלו מעתה ן מדברת גדולות״. מה הרגיז את השבדי  לעתונות בלשו
 לעלות לארץ־ישראל... כן נרמז שמעתה יוכלו לפתוה במשא־ומתן עם הערבים, בלא עזרת

ה היהודיות״. מ ח ל מ ה ־ ת ו ד ט ל מ יה ש נות הרחיקה לכת, בהכרזה גלו ך זר. העתו ו  מתו
ז (26.7) הגיע ברנדוט לתל־אביב ובפגישה עם ״שרתוק וחבריו״ דרש ממנו ״ט תמו  בי
הממשלה היהודית׳ רוצה או אינה רוצה בשיתוף־פעולה״.  ברנדוט ״הודעה ברורה, אם ׳
 התרשמותו של הרוזן: ״שרתוק ענה בהכבדת מלים, אך בהתחמקות, כי ממשלתו תשמח אם

 אשא־ואתן בדבר ועידת־שולחן־עגול. משתקום - אפשר יהיה להמשיך בלא תיווכי״״.
ת ישראל הטרידה את ברנדוט בפגישה עם שרת ל ש מ  לא רק שאלת שיתוף־הפעולה מצד מ
גה השניה. ״לשאלת פרוז ירושלים סרב שרתוק לתת תשובה מוחלטת, הגם  בראשית ההפו
בה מותלטת, הן או ו הרבה״, רשם ברנדוט. ״עמדתי על דעתי שתינתן לי תשו  שלחצתי עלי
בה לא ניתנה. ״על שאלה אחרת היה שרתוק מוכן לתת תשובה בו־במקום - ״ - והתשו  לאו
בה היתה שלילית: לא, בשום פנים״... עוד משהו הרגיז את  שאלת החזרת פליטים. התשו
ת מתכוונת להסתפק במה שהוקצב לפי י מנ  ברנדוט: ״שרתוק זרק דיבור - שאין הממשלה־הז

9 . נה היהודית״ .. ירושלים, למשל, הייבת להיות הלק של המדי  התלטת האו״ם.

 הרוזן מגיע שום לירושלים
ת אוגוסט אמור היה לנסוע לשבדיה, לוועידת הצלב־האדום, הקדיש הרוזן  כיוון שבמחצי
; וכן ת הבאים בהיזוק מנגנון הפיקוח ובמאמץ לפרז את ירושלים עו ו בשלושת השבו  את מאמצי
ת אלפי הפליטים. עד מהרה התברר לברנדוט כי לצורך הפרוז יש הכרה  לגבש תכנית סיוע למאו
ת מ־6,000 חיילים, מצויירים ברובים ובמכונות־יריה - שכן ״כוחות האצ״ל [ולה״י  בלא פחו
 בירושלים] נתרבו כדי 4,000 איש, ופעילות הצלפים הערביים הוגברה אף היא״. מפי מפקדי
ון״, גלאב־פהה ועבדאללה אל־תל, שמע כי ״כוונת היהודים היא למתוה את הסבלנות  ה״לגי
 הערבית עד להתפקע, כדי לספק תואנה לתקוף את העיר־העתיקה״. רמז אהר לכוונות היהודים
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 מצאו ב״התגברותם המתמדת של כוחות האצ״ל״. ומוסיף ברנדוט כי ״גם למשקיפים שלנו
 הגיעו שמועות שאנשי האצ״ל שקודים על חפירת מנהרות מן העיר החדשה אל העיר־העתיקה״.

 ברנדוט נפגש עם המושל הצבאי דב יוסף בבניין הסוכנות היהודית, לדיון בשאלת הפיקוה
 על תנאי ההפוגה. ״הוא עשה רושם של אדם חסר־נטיה לשיתוף־פעולה, המתפאר בםרובו
 להסכים לכל הצעה״, רשם ברנדוט. אבל לא רק דב יוסף היה כזה. ״אותה הרגשה שהשאיר בי
 ד״ר יוסף, חזרתי והרגשתי כעבור ימים אהדים, בפגישה עם שר־החוץ שרתוק ועוזריו

 הקרובים. לא היה דבר אחד שהצעתי, שיזכה למענה חיובי ממנו״...
נות היהודיות. כן נורו  דב יוסף: ״הערבים ציינו את בואו של ברנדוט בברד יריות על השכו
 פגזים ממרגמות. היריות החלו שעה קלה לאחר בואו ונמשכו כל אותו הלילה. למחרת בבוקר
גה. לגבי  בקרני ברנדוט במשרדי הסוכנות בלוויית עוזריו ושלושת הקונסולים של ועדת־ההפו
ן על כך, מת ו ת לא דחתה משא־ י נ מ ז ה ־ ה ל ש מ מ ה  פרוזה של ירושלים הדגשנו שאף־על־פי ש
לה בצעדים דחופים יותר -  הרי יהיה בהוצאת הכוחות משום סיכון רציני מאד, ויש לדון תחי

 הפסקת ההפגזות. לא הגיעה עדיין השעה לדיון על פרוז״.
ן בשפה ן כי בעתו י  מורת־רוהו של ברנדוט מן היהודים היתה טוטאלית. כך הוא מצי
 האנגלית היה כתוב כי ״לרוזן ברנדוט היתה פגישה עקרה עם שר־ההוץ של ישראל״. תגובתו
ן גדול ליהודים...  של הרוזן לא היתה דיפלומטית כלל ועיקר: ״דבר זה נהשב כנראה לנצחו
 ראיתי בתגובה היהודית אישור למה שאמרתי לפני־כן, כלומר: נצתונותיהם הצבאיים בעשרת
 ימי המלהמה העבירו אותם על דעתם... שמתי לבי לכך, שגם המשקיפים וגם חבר אנשי נתקשו
 יותר־ויותר להגיע להסכם עם היהודים... כל שאלה שעלתה על הפרק נתקלה באותה התנגדות

 סבילה ובאותו חוסר־רצון לשתף פעולה״.
 בכ״ט תמוז(5.8) שוב נפגש עם שר־החוץ הישראלי, לאהר שזה הכריז כי אם יהירה מצרית
גה - תראה ישראל את עצמה זכאית לתקוף בכל מקום שתמצא לנכון. ברנדוט  תפר את ההפו
ן מיום 15 ביולי״, עצת־הבטהו  הפך שאלה זו לוויכוח עקרוני. ״סברתי שאין זה לפי החלטת מו
 רשם ביומן. ״זה עלול להביא תוצאות הרות־אסון. לא הצדדים הלוהמים, אלא המשקיפים הם
ים היו בשאלת אספקת  שצריכים לקבוע מתי ואם בוצעה הפרת ההפוגה״. חילוקי־דעות ממשי
גה הראשונה. ייבים עוד להגבלה של ההפו  מזון ומים לירושלים. היהודים לא ראו עצמם מחו
וך, ״הרי שאינם גה המקוריים שוב אינם מחייבים את הצד היהודי״, סבר המתו  ״אם תנאי ההפו
ח את ברזי הצינור - אי־אפשר לראותם  צריכים לתייב את הצד הערבי: ואם יסרבו הערבים לפתו
ת ו ע . נתגלע ויכוח גם בשאלת פרוז ירושלים. ״שרתוק הצהיר שהיתה ט גה״  כמפירי תנאי ההפו
ו להגדרה שרצון , אולם הם מוכנים לדון בעניין. הסכמנ ט ל ח ו ז מ ם לפרו דים להסכי הו ד הי צ  מ
 הממשלה הישראלית לא לסבך את ירושלים בפעולה צבאית״. ברנדוט הופתע מעמדת ישראל,

ו הצד התוקפן בירושלים״.  שכן ״לפי הידיעות שקיבלתי, היהודים הם שהי
 מובן שברנדוט חלק על עמדת ישראל בשאלת הפליטים הערביים: ״נסיתי עוד פעם אחת
, אך הוא היה קשה כחלמיש״. ברנדוט נשאר מסוייג, בכל  לשדל את שרתוק שיתקן את עמדתו
: ״תוצאות ביקורי בתל־אביב היו זעומות״, סיכם. ״לא יכולתי לקבוע  העניינים, מן הצד היהודי

. ״ ,  אלא דבר עיקרי אחד - שהממשלה היהודית לא נענתה למשאלות

 מצבם הנחלש־והולך של הערבים בירושלים הניע את מפקד ״הלגיון הערבי״ להענות ליזמת
וך״ ולהגיש הצעה ערבית לפרוז ירושלים. ההצעה הוגשה בד׳ אב (9.8). ברנדוט: ״כאן  ה״מתו
 נפגשתי, כרגיל, ברוה־הבנה שאין למעלה ממנה... ׳הלגיון הערבי׳ אין לו כל התנגדות לפרוזה
ב על אש שתבוא מן הצד השני״. למחרת  של ירושלים, והוא גם קיבל את הצעתי האוסרת להשי



 334 תקופת ברנדוט מגיעה אל קיצה

, רב יוסף, וחבר עוזריו: ״נתברר לי שאין כל אפשרות להשפיע עליהם של הצבאי  נפגש עם המו
 שיגישו איזו הצעה חיובית לפרוז ירושלים״״.

 לאהר הפגישה נפתה ברנדוט להצעת עוזריו, לקיים מסיבת עתונאים - מעשה שגרם לו צער
 רב. ״נוכחתי שנעשיתי מטרה, ביחוד מצד חוגי האצ״ל, לסדרת שאלות אוויליות שתכליתן

י ולדחוף אותי למתן תשובות שישמשו אחר־כך נשק כנגדי״...  היתה להכשילנ
זמן לסעודת־צהרים עם שרת בירושלים: ״הרושם שלי הוא שהיהודים מרגישים  ברנדוט הו
ח ברנדוט. ״הערבים הם אויב מספר אחד, אך אני ומשקיפי  שיש להם שני אויבים״, הטי
ו לנו כל עזרה אפשרית, ואילו היהודים ניסו להעמיד ט שי  עומדים בסמוך להם. הערבים הו
 מכשולים, ועשו כל שבכוחם להקשות את עבודתנו״. והוסיף: ״אינני יכול להשיג בשכלי על

הממשלה היהודית׳ עמדה כזאת של חוצפה ואיבה כלפי נציגי האו״ם״.  שום מה נוקטת ׳
 נדמה היה לברנדוט כי דבריו ״פעלו במידת־מה על שרתוק, שהודה כי עמדת ממשלתו
ו פי האו״ם נחשבנ נות הצבאיים בעשרת הימים. הוא הודה שאני ומשקי  נתקשחה אחרי הנצחו
דט הבריטי מרגישים כאילו ל המנ  במידת־מה כ׳אויבים׳. לדבריו, היהודים שהשתחררו מעו
״ בהמשך השיחה גילה ברנדוט את שרתוק צע בידי האו״ם״. ן הדש, המבו  שועבדו לשלטו
: הפשרן, הוותרן. התברר לרוזן, כי זה ״מעניין מאד לנהל חילופי־השקפות גלויים  האמיתי
נות רבות איש נפלא״. רק בסוף השיחה, כשעברו  כאלה עם שרתוק... הוא איש נבון, ומבחי
 לדון באי־אלו פרטים, נוכח שוב ברנדוט כי ״שרתוק חזר להיות איש רשמי נוקשה ודוגמתי,
. . ה ולא יוותר, אף אם לא תצמה מכך תועלת למטרה המשותפת״. ט ל ח ה  שבשום פנים לא יזוז מ

״ גרמו לרוזן אי־נעימות רבה. שעה קצרה לפני שעמד לצאת ן ו י  הידידים הנחמדים מה״לג
 לשטוקהולם, בו׳ אב (11.8), הגיעה ידיעה שתחנת־השאיבה בלטרון פוצצה ונהרסה לחלוטין.
 ״הגנרל לונדסטרום אמר שטרם ניתן לקבוע מי ביצע את מעשה־הנבלה, הסברה היא שהדבר

יכה לכוחות הערביים הבלתי־סדירים״.״ ה של פלוגת־סיור שהשתי ש ע  הוא מ
דה באחריות למעשה: ״כאשר שמעו הקצינים ן״ בירושלים, מו ו  אל־תל, מפקד ה״לגי
 הערבים בגדוד שחנה בלטרון כי מפקד ה׳לגיון׳ התיר הזרמת מים תמורת החזרת מספר פליטים
טו לפוצץ את תחנת־השאיבה בלטרון. ששה מתנדבים הסתננו לתחנה  לכפר עג׳נג׳ול, החלי
 ופוצצוה. דעתם של היהודים נטרפה עליהם, ועתוניהם ניהלו מסע־התקפה חריף נגד משקיפי־
. כן ביטלו את הסכמתם לההזרת פליטים ערבים״. ברנדוט נמנע ׳  האו״ם ונגד ׳הלגיון־הערבי
, אפילו באותו יום! - כשציין, כי ות על הצד הערבי - שלא כמנהגו ל את האחרי  מלהטי

לו חופרים מנהרה אל העיר העתיקה בכוונה לפוצץ מקומות בשטח הערבי״.  ״היהודים התחי
 ״עמדה השאלה אם אין עלי לבטל את נסיעתי״, שירבט ברנדוט ברשומותיו. היו לו נימוקים
 בעד ונגד. ״אם אלך, עלולה ׳העתונות היהודית׳ לפרש זאת כחוסר־אהריות... הגעתי למסקנה

1 0 . בה״  שהסתלקותי לזמן קצר מעבודתי עשויה להיות אך לטו

 משטוקהולפ לרודוס - על מדוכת ״תכנית כרנדוט״ השניה
ו להצר את צעדי ״הצד היהודי״. בהוראותיו  גם בשטוקהולם לא פסק ברנדוט ממאמצי
״ה כי הוא כפה את דעתו ״על שני  לראלף באנץ׳, שפעל בלייק־סקסס, דאג הרוזן שייכתב בדו
 הצדדים, כי שום אחד מהם אין לו זכות לנקוט פעולה־שכנגד במשך ההפוגה, במקרה שהצד
ק א  השני יבצע פעולת־תוקפנות״. עוד שאלה ״מאד טורדנית״ עמדה בפני ברנדוט גם בבית, ב
ל - מאז התחילה א ר ש י ־ ח א : ״לפי הידיעות שקיבלתי בשטוקהולם״, ציין, ״נכנסו ל ן  הצפו
ת מכשלושת אלפים יהודים בגיל צבאי. נדחפתי למסקנה, שעליה זו גה השניה - לא פחו  ההפו
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 מוכרהה להיפסק - שאם לא כן ודאי הוא שמצבם הצבאי של היהודים ישתפר״... כדי למנוע
, ״לברר אלו אניות נמצאות  את התחזקותם של ״היהודים״ ביקש מעוזריו, לונדםטרום ומוהן

וטל איסור זמני על העליה״.  בדרכן, כדי לקבוע תאריך בו י
ו להתכנס מוסדות . בשובו התעכב בפריס, שם עמד  בכ״ז אב(1.9) סיים ברנדוט את חופשתו
או , שהבי הממשלה היהודית׳  האו״ם. ״ביום שהגעתי לפריס״, סיפר הרוזן, ״ביקרו שם נציגי ׳
בת הערבים״. ברנדוט סיפר כי מזכיר האו״ם, ם לטו  איגרת משרתוק. לפיה אני ועוזרי משוחדי
ת בו ה החשי , בהקדם האפשרי. מ ב שיבוא לכאן בעצמו  טריגווה לי, ביקשו לומר לשרתוק, כי טו
 שראה טריגווה־לי, על־פי ברנדוט, בהגעתו של שרת לפריס ? - ״מתוך שהוא נמצא זמן־כה־רב
 בתל־אביב, ודאי שאיבד מגע עם העולם הבינלאומי... וקיבל מושגים מוטעים בדבר תגובת

...״ הממשלה היהודית׳  מנהיגי האו״ם על התנהגותה הבלתי־פשרנית וקשת־העורף של ׳
 למתרת - ברומא, בדרכו לרודוס - התבשר ״ממקורות מהימנים״, שבקשת ישראל להכיר
חפת כמה ארצות קתוליות ללכת  במדינה היהודית נדחתה. ״הכרה מצד האפיפיור היתה דו

ן גדול״, רשם ״אוהב ישראל״ גדול זה.  בדרכי האפיפיור ומנהילה ליהודים נצחו
 בקהיר סיפר לו עזם־פתה, מזכיר ״הליגה הערבית״, כי מנהיג ערבי הביא מפריס איגרת
ות היהודיים״ נ ן ברורה - שאם יבואו הערבים במגע עם ״השלטו  מנציג יהודי ובה נאמר בלשו
חה  בלא להיזקק לתיווכו של ברנדוט, יהיו היהודים מוכנים לויתורים גדולים מאד. בשי
 מאוחרת יותר, עם ראש־ממשלת סוריה, סיפר הסורי לברנדוט כי קיבל מכתב מסוכן יהודי, ״בו
 הוא מציע שלא להוסיף להשתמש בשרותי, הואיל ואני סוכן בריטי או אמריקאי״. להרגעתו
 אמר לו עזם־פחה ש״כל חברי ׳הליגה הערבית׳ סבורים שאם עתידים להתקיים דיונים בהצעת־

 הסדר סופית, יתנהלו הדיונים באמצעותי כמתווך״...
ת ת מעשר פגישות קיים ברנדוט בקהיר, בג׳ אלול (7.9), עם ראשי המשלחו  לא פתו
, רשם ן מלא״  הערביות, ברות ידידותית וגלויית־לב מאד. ״הרגשתי שהערבים רוחשים לי אמו
 הרוזן. ברבת־עמון הוזמן לארוחת־צהרים עם עבדאללה, באורחו בארמון־המלכות. ״ניתנה לנו
בה עליו מאד. לא  ארוחה נפלאה, כולה על טהרת הסגנון האירופי. רוחו של עבדאללה היתה טו

 העיק עליו אלא דבר אחד בלבד: בעיית הפליטים הקשה״.
 למחרת נפגש ברנדוט שוב עם שר־החוץ שרתוק - לא עם ראש־הממשלה, אתו לא נפגש
ח.  מאז הפגישה בכ״ב אייר (31.5). שרתוק נראה בן־שיח מתאים יותר מבן־גוריון הקשו
ה תוכל להימשך ג  ב״שיתה שארכה כמה שעות אמר שרתוק, שדעת הצד היהודי היא כי ההפו
וע ״הסכים  עוד זמן־מה, אך לא יהיה זה מן הדברים הקלים״. שר־החוץ, לאחר שיחת־שכנ
ל במושב א ר ש י ־ ח ה בשאלת א ט ל ח  בהחלט לדעתי, שעצרת האו״ם מוכרחה לבוא לידי ה

 הסתו, שאם לא כן תוכרע השאלה על־ידי שימוש בכוח״.
 למרות שכבר נכווה בעבר במסיבת־עתונאים בירושלים, נתפתה ברנדוט לקיים שוב
ו נעימות ביותר. אין זה  ״מסיבה״ כזו. ״נעניתי להפצרות״, כתב הרוזן, ״אך התוצאות לא הי
ת על־ידי נציגי העתונות,  מעודד, כשאתה נותן את הסכמתך להיות מופצץ במטר־שאלו
ב ס מתל־אבי  ולמחרת אתה קורא בעתון - כאשר קרה לי בקראי את ׳העתונים היהודיים׳ במטו
ה להעיר, וכי ברור שתשובתי זו נובעת מן ן לי מ ת היתה שאי  לרודוס - שתשובתי לרוב השאלו

" . , נכשלה״ ת חו י  העובדה ששל

וגשו ת ל״הסדר־שלום״, שי  מששב ברנדוט לרודוס, בה׳ אלול (9.9), החל לגבש הצעו
צתו של ־המלחמה של בן־גוריון, עשו במחי מן ו  למזכיר־הכללי של האו״ם. לדברי עורך י
 ברנדוט ברודוס דיפלומטים מבריטניה ומארצות־הברית. ואכן, באותם ימים הביא שגריר
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 ארצות־הברית לבן־גוריון את בקשת ממשלתו לדעת את יהסה של ממשלת ישראל לשלושה
 ״רעיונות״: א) פתרון בסידור עם עבר־הירדן - חליפין של הלק ממדבר הנגב באזור הפורה של
ת ארצות־הברית סבורה שירושלים תהיה מובלעת ל ש מ קה: ב) מ י  הגליל־המערבי שישראל מחז
ת ארצות־הברית היתה רוצה שממשלת ישראל תעיין ב״אמצעים ל ש מ  בינלאומית: ג) מ
 קונסטרוקטיביים״ להקלת מצוקת הפליטים הערביים. על כך הגיב בן־גוריון: ״איני מבין, לשם
עה לנו ארץ־ישראל המערבית כולה, י  מה נחוץ לעבר־הירדן מדבר נוסף? לפי הכרתי מג
ח הערבי העצום״... מוסיף בן־גוריון: ט ש ה  ומדינת יהודים כזו אינה גורעת כמעט כלום מ
ך ו המתו ת על שממשלת ארצות־הברית מתכוונת לתווך בינינו לבין ׳ ממו  ״הבעתי השתו
הממשלה האנגלית... העניין הוא בינינו לבין הערבים. אין טעם שאמריקה תתווך בינינו לבין  ו

וך׳ או בינינו לבין אנגליה״.  ׳המתו
ח (15/16.9) סיים ברנדוט את הכנת הדו״ח שנשא כותרת ארוכה:  בליל י״ב אלול תש״
ל שהוגש למזכיר הכללי לשם א ר ש י ־ ח א וך האו״ם ל ן על מהלך עבודתו של מתו ן־וחשבו  ״די
י כתב ברנדוט כי נודע לו ששאלת ארץ־ישראל טרם ו  העברתו לחברי האו״ם״. במכתב־הלו
עמדה בםדר־היום של העצרת. וכנאמר בדו״ח עצמו, הדגיש כי ״שנים הם העניינים  הו
ת הקשורות להסדר־השלום בארץ־ישראל, ונקיטת אמצעים לה מזורזת: החלטו  הדורשים פעו
ת אלף פליטים ערבים״. ברנדוט דרש  הומניטריים להקלת מצבם הנואש של יותר משלש־מאו
פות בשני עניינים אלה - ובנפרד. משסיים את הכנת הדו״ח, התפנה לעניין  מהעצרת לדון בדחי

ה המפורז בדרום ירושלים. ט ש ב ת־הממשלה״ ש  העברת מרכז התיווך מרודוס ל״בי

וך״ מן העקרון שהיה מונה בתכנית הקודמת, כפי שציין ה סטה ״המתו ש ד ח  בתכניתו ה
, אין השעה שראל י  בדברי־ההסבר: ״נתחוור לי שכמה שרצוי איחוד מדיני וכלכלי באק־

 כשרה לביצועה של תכנית כזו״. ואלה ״הנחות היסוד לפתרון בעיית ארץ־ישראל״:
 1. מן ההכרח שיוחזר השלום לארץ־ישראל, והובה לנקוט בכל האמצעים האפשריים כדי

. בה לא יתחדשו ־האי ח שמעשי  להבטי
נה היהודית היא עובדה קיימת.  2. המדי

נה ייקבעו בדרך הסכם פורמלי או על־ידי האו״ם.  3. גבולותיה של המדי
ה אבן־בוחן לגבולות הטריטוריה הישראלית ת גיאוגרפית תשמשנ  4. אתידות ושלמו

ו בהחלטת 29.11.47. ד על ההסדרים הטריטוריאליים שהותו  והערבית: ולפיכך אין להקפי
ת זכותם של הפליטים הערבים: ישובו לבתיהם, או יקבלו פיצויים כיאות. ח ט ב  5. ה

ן־לאומית והאינטרסים שבה. בותה הדתית, הבי ל נפרד לירושלים, בגלל חשי פו  6. טי
ת הקיימים בענין הגבולות וזכויות האדם.  7. ערובות בין־לאומיות להפגת החששו

 מכאן הגיע ברנדוט למסקנות, שיתנו ״בסיס הגיוני, צודק ובר־פעולה״ להסדר:
 א) יוכרז באופן רשמי על חיסול פעולות־האיבה, על־ידי הסכם בין הצדדים: ובאין הסכם -
־מוגבלת תוחלף בשלום או בשביתת־נשק, שתחייב את הוצאת גה הבלתי  על־ידי האו״ם. ההפו

 הכוחות המזויינים ופיזורם או הקמת אזורים מפורזים שיהצצו בין הצדדים.
 ב) אם לא יגיעו היהודים והערבים להסכם - ייקבעו גבולות השטח הערבי והשטה היהודי
 על־ידי האו״ם. התיקונים הבאים ייעשו בגבולות שסומנו בהחלטת ה־29.11.47, כדי שיהיו

אות הקיימת:  יותר צודקים, יותר בני־ביצוע, ויותר מתיישבים עם המצי
ח ערבי. ט ש ה, יוגדר כ ׳ ג  1 . הנגב, דרומה מקו מגדל-פלו

ה הערבי. ט ש ו כלולים ב הי ל צפונה, לרמלה ולוד, שי ה יימשך הגבו ׳ ג  2. מפלו
ה יהודי. ט ש  3. הגליל יוגדר כ
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 ג) שלושה פתרונות אפשריים לעתידו של החלק הערבי: 1) מדינה ערבית עצמאית ממערב
ח כולו למדינה ט ש : 3) סיפוח ה ה מ ח ל מ ה בין מדינות ערב שהשתתפו ב ט ש  לירדן: 2) חלוקת ה
ח הערבי לעבר־הירדן, ״בשל הקשר ההיסטורי ט ש וך״ ממליץ לספח את ה  אהת. ״המתו

 והאינטרסים המשותפים״.
ח היהודי יכובדו ויקוימו. ט ש ח הערבי ל ט ש  ד) האו״ם יערוב לכך שהגבולות בין ה

ת : וגישה חפשי  ה) נמל היפה, לרבות בית־הזיקוק ומסוף צינור־הנפט, יוכרז כנמל חפשי
 אליו תובטה למדינות הערביות המעוניינות.

. מוש בו יובטהו , והגישה אליו והשי  ו) שדה־התעופה בלוד יוכרז כאזור חופשי
נומיה מקומית מקסימלית לעדה  ז) העיר ירושלים תהיה בפיקוה של האו״ם, ותוענק אוטו

מות הקדושים.  הערבית ולעדה היהודית. ויינתנו ערובות למקו
 ח) זכות לבוא באין מפריע לירושלים - בכביש, ברכבת ובאוויר.

 ט) זכות הפליטים הערבים להזור בהקדם האפשרי לבתיהם שבידי היהודים.
נות ד על המדי  התכנית מדברת עוד על הקמת ״ועדת־פיוס ארץ־ישראלית״ לפיקוה צמו

 בשטחה של ארץ־ישראל המנדטורית: ועל בעיות סיוע, שיקום ופיצויים לנפגעים.

 את ההבדל בין תכניתו הקודמת של ברנדוט לבין זו החדשה היטיב להגדיר הנציג הישראלי
: קבע שירושלים ו וך את הצעותי : ״מאז הדו״ח הראשון ביולי מיתן המתו  באו״ם, אבא אבן
ו לפיקוח על העליה היהודית. אולם  תהיה עיר בינלאומית, ולא דוקא ערבית, והדל מהצעותי
ג  הסעיפים הטריטוריאליים שבתכניתו נשארו כשהיו. אכן, דומה היה שכל מטרתו היא לדאו

' 2 .״ .  לכך שהנגב יהיה בידי עבר־הירדן: בידי בריטניה.

 הסתייגות, התנגדות, התראות
 העתונות ודעת־הציבור היהודית, ביחוד בירושלים, נזדעזעו לשמע הצעות ברנדוט. ״מדוע
ו לגבי העליה ועתידה של ירושלים?״,  אין הרוזן מבין לרגשות היהודים, שנפגעו מהצעותי

ת בריטניה... ל ש מ יש כי זו בדיוק עמדת מ  שאל אחד העתונאים, שהדג
ז (15.7), שבה  עמדה דומה באה לביטוי בישיבת ועדת־העיריה בירושלים, בח׳ תמו
 השתתפו נציגי ועד־הקהילה, מועצת־העיריה, אגודת־ישראל והשכונות. הנואמים הדגישו כי
גה  80% מתושבי ירושלים הם יהודים, ושמרבית העיר נמצאת בידי צבא ישראל. אלמלא ההפו
ת את תביעת י מנ  היתה ירושלים כולה בידי היהודים. פה־אחד הוסכם להביא לממשלה־הז
נת ישראל. נציגי אגודת־ישראל בלבד נמנעו  תושבי ירושלים - שהעיר תוכרז כהלק ממדי

ת הפגנתיות״. ו ט ל ח ה ד לא הגיעה השעה ל  מהצבעה, כי סברו ש״עו
 בד׳ אלול (8.9) התארה ברנדוט אצל השגריר האמריקאי בתל־אביב, שימריץ את ממשלתו
 כי הכרח לעשות ״מאמצי שלום בהקדם״, שאם לא כן תתפורר שביתת־הנשק ותפרוץ מלחמה.
 אף שהפגישה נערכה לפני שהשלים את תכניתו, לא גילה ברנדוט ״אף ברמז, את תכנה של
נלד מציין כי מכל מה , שעמד להגיש לעצרת האו״ם הקרובה״. השגריר מקדו  ׳תכנית השלום׳
ת הוד־ ל ש מ  שנאמר לו, גם בלונדון, התרשם ״שהצעתו של ברנדוט היתה ביסודה הצעתה של מ
 מלכותו [הבריטית]: וכי רבים מאנשי מדינת ישראל היו משוכנעים כי הרוזן לא היה אלא כלי־

 שרת בידי ההוגים האנטי־ישראליים במשרד־החוץ הבריטי״.
 זו היתה גם התרשמותו של גוי אוהב־ישראל אחר, הגנרל מיינרצהגן, שיצאה חמתו על
ע על ברנדוט הותם של איש בעל־  ברנדוט שרצה לתת את ירושלים לערבים. רצונו זה ״מטבי
ו על גזר־ די ־י  פניות״, כתב הגנרל הבריטי. ״בגבשו את ההצעה המחרידה הזאת חתם במו



ת ברנדוט מגיעה אל קיצה פ ו ק  338 ת

״, כתב. ״איש לא ירצה בו, ובמוקדם או במאותר תשיג יד הטרוריסטים אותו - וכן כל  מותו
 אדם אהר שיפריד בין ישראל לירושלים. צר לי עד מאד שברנדוט עשה שגיאה כזאת... לפי

1 3 ״ ם י די הו ג אותו יד הי  מצב־הדברים עתה - תשי

. לדעתו של ברוך נאדל הוטעה ברנדוט כבר בתהילת פעולתו על־ידי אהד י  התראות לח״
 המנהיגים היהודים. ״הכרזתו של ד׳׳ר גולדמן על מספרם הקטן של חברי ׳קבוצת שטרן׳ היתה
י היה אז גדול יותר, ואף לא היתה כמעט כל יה כפולה ומשולשת. מספר חברי לח״  הטעי
ן־זר חדש, לא היו דרושים מאות י כשלטו ת למספרם. כדי להילחם במה שנראה ללח״ בו  חשי
כח אחר־כך, לא יכלה ממשלת ישראל לקבל על עצמה אחריות  אנשים. והעיקר - כפי שהו

י במקום היחידי בו נחרצו הדברים: בירושלים״.  לאשר יעשו אנשי לח״
 בכ״ח אייר תש״ח (6.6.48), זמן לא־רב לאחר מינויו של ברנדוט, שודרה ב״קול לוחמי

פי ברנדוט סוכני האויב״:  חרות ישראל״ - ״אזהרה למשקי
 ״אנו מזכירים למדינאי צרפת, כי לפני זמן לא רב עמדה על הפרק השתתפותו של צבא
ן לביצוע הנאמנות [של האו״ם]. הודענו אז כי נתייהס לצבא זה כאל צבא־ י י ו  צרפתי ככוח־מז
 כיבוש זר, כמו אל הצבא הבריטי. צרפת הבינה ונסוגה. עתה אנו התרים על אזהרתנו. ואנו

ת אמריקה ובלגיה ושבדיה. עים אותה גם באזני ממשלו  משמי
ון־נפש לקציני־הצבא הבאים להכניענו ולחבל י ו  ״לוחמי חרות ישראל לא יתיחסו בשו
. אזהרתנו זו שלוחה בעוד מועד, לבל יהיה מקום לטעות: לבל יהיה ו המלחמתי  במאמצנ

־פה כי הקצינים הזרים באים בהסכמת כל הצדדים״. ן  פתחו
גה הראשונה,  בידיעה של ״יונייטד־פרס״ מניו־יורק בג׳ סיון(10.6), יום לפני תתילת ההפו
י והאצ״ל יפרו את שביתת־הנשק ל הודיעו כי לח״ א ר ש י ־ ח א  נאמר כי ״הכתבים האמריקאיים ב
. לוחמי תרות ישראל הודיעו, בפשטות, כי ׳המשקיפים׳ הזרים . - על־ידי רציחת המשקיפים.
נם האישי של י מתכוונים לבטחו יחשבו כפולשים. כאשר נשאל דובר לח״י אם לח״  י

ב הדובר: בדיוק כך״.  המשקיפים, השי
ז תש״ח גה והחלו קרבות ״עשרת־הימים״, ב׳ תמו דש אחר כך - ביום בו נסתיימה ההפו  חו

 (9.7) - פרסמה מפקדת לה״י־ירושלים התראה מפני קבלת תכניתו של ברנדוט:
טה להסכים להצעות איש הצלב־האדום ברנדוט ושבת בתל־אביב החלי  ״ממשלת השפלה הי

- לפרוז ירושלים. על־כן מודיעים לוחמי חרות ישראל:
ת ואין כל זכות למישהו להסכים ל׳הצעות׳ זרים בנוגע לירושלים. לוחמי  ״אין כל סמכו
ן זה. לוחמי חרות ישראל מזהירים את כל מי שיעז  חרות ישראל לא יכירו ב׳הםכמות׳ ממי

יה־וחרפה שכזו. נראה זאת כמעשה־בגידה.  לחתום על תעודת־כלי
ו בו בדם ובאש - כן ט בירושלים, כאשר לחמנ  ״כאשר לא סבלנו את הכוח הבריטי השלי
 נילחם בכל כוח זר, בכל דגל שהוא, אשר יעז להופיע בתוצות בירת ישראל. יידעו זאת

 החיילים והשוטרים והאזרחים של צרפת ובלגיה ואמריקה. הזהרנוכם.
 ״לא יהיה עוד שליט זר בירושלים. לא יהיה עוד הייל זר ושוטר זר.

1 4 . ה״  ״ירושלים שלנו תהי

טו אנשי לח״י ו של ברנדוט לירושלים החלי  התראת ה׳ באב (10.8). באחת מקפיצותי
ו להפוך את ירושלים לעיר ערבית, או בינלאומית. היה זה  להתרות כרתן שיפסיק את מזימותי
 כאשר כוחות ערביים נמצאו משלושת עבריה של העיר. מספר דב יוסף: ״שוב בא הרוזן
 ברנדוט לירושלים בה׳ אב (10.8). נפגשנו בקונסוליה הבלגית בשעה מאוחרת. אתי היו יצחק
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ועת וך את הביקור בהפרה משו לגי  בן־צבי וראש־ העיר דניאל אוסטר. גם הפעם ציינו אנשי ה׳
לת ההפוגה... קצת אנשי־לח״י ערכו הפגנה נגד  של ההפוגה - התקפה שלא היתה כמותה מתחי
 המתווך. כשעמד להיכנס לבניין הקונסוליה הבלגית ישבו כמה בחורים ובחורות בג׳יפים לפני
:״שטוקהולם ו ן ז י כרזות בלשו  שער הבניין״. לדברי אלה שראו את ההפגנה, נשאו אנשי לח״
ת בשם מו  היא שלך - ירושלים לנו היא״, ״עבודתך לשוא - אנחנו כאן״. שתי הכרזות היו התו

 המפורש: לוהמי הרות ישראל.

 ״שטוקהולם היא שלד, ירושלים לנו היא״ - חפגנת לחייי בירושלים כנגד ברנדוט

גד לי על המתרחש״, מספר דב יוסף, ״טילפנתי לסגן־אלוף משה דיין, מפקד  ״משהו
ו לפזר את המפגינים. בצורה אפיינית לו קפץ דיין לשריונית, נסע לבית  החטיבה, וביקשתי ממנ

 הקונסוליה, אמר למפגינים ללכת הביתה - ובכך נסתיימה התקרית״.
 מוסיף משה דיין: ״ב־10 באוגוסט, ימים מספר לאחר שהתחלתי בתפקידי בירושלים, בא
 הרוזן פולקה ברנדוט לביקורו השני בירושלים. הוא נועד עם המושל הצבאי דב יוסף בבניין
ת על־ידי מו  הקונסוליה הבלגית. את פני ברנדוט קידמה קבוצת מפגינים עם כרזות, החתו
לפן וביקש שאפזר את המפגינים.  ׳לותמי תרות ישראלי. לי נודע הדבר מפי דב יוסף, שטי

 ניגשתי למקום, אמרתי לנאספים להסתלק - והם עשו כך״.
ל ביתו של ניבנהאוס הבלגי בשכונת טלביה, שנמצא 100  ״קבוצת המפגינים״ נערכה מו
ניתו נתקל בהפגנה שקטה, וך ממכו  מטר בלבד מ״מחנה־דרור״ של לח״י. ״כאשר יצא המתו
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יפ האחד ישבו נהג ונערה שפניה רציניים, ומעליה  שכללה שני ג׳יפים״, מספר ברוך נאדל. ״בג׳
 כרזה כתובה אנגלית: ובשני: נהג ולצידו בהור בהיר־שער ומחייך, שתמך בידיו הפרושות
ד ליד הכרזות, כדי שיוכלו לצלם אותם... ואז  בכרזה נוספת... עתונאי־חוץ בקשו מהרוזן לעמו
ו הנדירות. הדף את הצלמים, ובפנים סמוקים נהפז יותי  נראה הרוזן ברנדוט באחת מהתפרצו

ה לה״י״. יפים שבו אל מהנ  לתוך הבניין - והג׳
ת מאשר  לדברי דב יוסף היתה זו ״הפגנה תיאטרלית חםרת־טעם, שהטרידה אותנו לא פחו
 את הרוזן ברנדוט״... לדעתו, ״קרוב־לוודאי שאיש לא היה זוכר אותה, אלמלא הפשע שבוצע
.. ד״ר יוסף מצטדק על הוסר ראיית־הנולד שלו ושל הבריו דש לאחר־מכן״.  למעלה מחו
 להנהגה: ״לא היתה לנו כל סיבה להתייחם ברצינות אל ההפגנה. נראה היה שגם דעתו של

 ברנדוט על העניין היתה כדעתנו, כי לא הזכירו בפני כלל״.
ת - שנערכה למחרת, ו׳ אב (11.8) - י מנ  לא כך גרם בן־גוריון. בישיבת הממשלה־הז
ל היה יכול לקרות דבר חמור״, אמר לשריו. ״ברנדוט  התייחס להפגנה ברצינות רבה: ״אתמו
ף ל בירושלם, ולח״י שלח ג׳יפים - לא ידוע לשם מה... היו שאמרו כי הם רצו להטו  היה אתמו
ל בדנדוט, אבל הוא שליח או״ם: ומפקד ירושלם משה דיין יצא ו ש צי  אותו... אינני ממערי
 בג׳יפ שלו עם תותה, וגם עוזרו, אף הוא מנהלל, יצא אתו עם ג׳יפ שני ובו תותה... וכשאנשי
י ראו שני ג׳יפים אלה הסתלקו. והרי אנו רוצים שירושלם תהיה במדינה היהודית, וזה לא  לח״

 ייתכן בלי מרות אחת ובלי צבא אחד״.
י בירושלים, בערב שלאחר ההפגנה, נאמרו דברים מפורשים:  בחחנת השידור של לח״
י מזויינים, ולא התנקשו בחייו העלובים של הרוזן... אך ודאי נזדמן  ״הפעם לא היו אנשי לח״
ע את שם לוחמי הרות ישראל. סוף־סוף יש קרבה בין ׳רוזנים׳ ו׳לורדים׳... אם ינסה  לרוזן לשמו

. ״ ו  לתקוע את ציפורניו - נטפל בו כדבעי, כפי שהחלטנ
״, כאשר הוצג מסמך שנכתב אחרי הפגנת־הג׳יפים נגד ט לח״י פ ש מ ״  הד לשידור זה נשמע ב
ה נגד ברנדוט עוררה אצל אי־אלה אנשים שלנו אי־רצון... מובן שדבר זה לא נ  ברנדוט: ״ההפג
ן כוונתנו לפגוע בו, שהרי עמדנו ו שאי ל בו ברצינות... להיפך, הוכהנ פ ט  יזיק, למקרה שנרצה ל
. ו . וכאשר הוא ירצה לתקוע ציפורנים כאן - נטפל בו כדבעי, כפי שהחלטנ  כמה צעדים ממנו
 הרגשתי היא שהוא מחוסל, פועל בחלל ריק״... ימים אחדים אחר־כך, באספת־המונים
 בירושלים, שנערכה ביום צום תשעה באב, י׳ אב (15.8) - הכריז אלדד: ״מטה לח״י עובר

.. פי האו״ם״.  לירושלים. יידעו זאת משקי
ו הזרו ונשנו. באותם הימים פונה מטה האו״ם בחיפה פי י לברנדוט ומשקי  ההתראות של לח״
מה לא אירע, אולם ״מברק״, נהו במקום. מאו י הודיע כי מוקשים הו נ  בבהלה, לאחר שאלמו
ל פעולות נגד המשקיפים״. יות להתהי  עתונם הלגלי של לת׳׳י, כתב למתרת: ״מניחים שעשו
חלט בלח״י על מתן אזהרה  מוסיף ברוך נאדל, המספר על כך, כי ״כבר בתתילת אוגוסט הו
 סופית למתווך״. אך כאשר התברר כי ברנדוט מגביר את פעילותו - הן במאמצים לפרוז
 ירושלים, הן בהקפאת העליה, הן בדרישה תקיפה לההזרה מיידית של הפליטים הערבים - ולא
י המדינה המקוצצת - א על פשע, בהעלותו תכניות לקיצוץ בשטח ט א מוסיף ה  עוד, אלא שהו

, 5 . ״ גתו ן מנוס מהרי הלט שאי הו  ״

ל הקיר. כבר בימי ״עשרת הימים״, בת׳ תמוז(15.7), רשם בריטי ידיד ישראל בת ע  הכתו
וך״ אם ימשיך להתנכל למדינת ישראל: ״תפילתי שההצלחות  ביומנו - כי סכנה נשקפת ל״מתו
ות של היהודים בימים הקרובים תעמדנה אותם במצב שבו יוכלו לצפצף על האו״ם ועל  הצבאי

י לסכנה חמורה של התנקשות בחייו״.  ברנדוט... ברנדוט צפו



 חתרן פרו־בריטי בלתי־נלאה 341

 לא רק הוא. בפגישת ברנדוט עם השגריר האמריקאי, בד׳ אלול (8.9), שמע השגריר על
נך, ירושלים עודנה שש לבטחו ו של הרוזן מרודוס לירושלים. ״אני חו  התכנית להעברת מטה
לגיוך,  מתנה מזויין״, הזהיר השגריר. ״נתכוונתי לעובדה כי העיר־העתיקה היתה בידי ה׳
י היה חלק מן הכביש העולה  ושטחים קטנים מהעיר ההדשה היו בידי האצ״ל ולח״י. בידי לח״
. סוד גלוי היה . . ן ׳המלך־דוד׳ לבית־הממשלה, שבו היה בדעתו להקים את מטהו  ממלו
ו  שהיחסים שבין הרוזן למושל־הצבאי של ירושלים נעשו מתוהים״. מוסיף השגריר: ״מי שהי
ת הגוברת בירושלים עקב נוכחותו חו ן במתי ע יכול היה להבחי  לו עינים לראות ואזנים לשמו
־הקפה ון מקדונלד, מסר לי כי כשביקר באחד מבתי  של ברנדוט... הקונסול שלנו בירושלים, ג׳
 ניגשו אליו כמה טרוריסטים, איימו עליו והתרו בו כי ׳ארצות־הברית לא תורשה לתפוס את
ת מ ח  מקומה של אנגליה, וכי עד מהרה ייווכת בכך׳. כן הודיעני כי איימו בגלוי על ברנדוט, מ

הו כי הוא סוכן בריטי׳׳. מו  שהאשי
דד עם נערה שידוע היה כי היא הברה ב״קבוצת  קמינגס - מאנשי השגרירות, שהתי
ת מו ימת התנקשות נגדנו״ - נהג לבקר עם ״ידידתו״ ״במקו  שטרן״,* אך ״לא גילה כל מז
ת, כי י היו מזדמנים בהם״, מספר השגריר. ״אף הוא הביא לי ידיעות בלתי משמתו  שאנשי לח״

״. . היה לו רושם כי נעשות הכנות למכת־מחץ במישהו  מתרקם משהו

ן [עובד השגרירות]  ועוד מיומנו של שגריר ארצות־הברית: ״יום ג׳ 14.9 [י׳ אלול]. מקמהו
ה ח ט ב ן נתן לנו ה  בא עם אחד מאנשי משטרת ישראל, שדיברנו אתו על אנשי לח״י. הקצי
ד זו פעולה. הוא נכון להעמי חלטת כי הוא יידע מראש על כל תכנית של הטרוריסטים לאי  מו
חח עם שרת...  שוטרים מיוהדים על משמר ביתנו... בשעה מאוחרת היתה לי הזדמנות לשו
ו על־ידי קבוצה עות שהגיעו לאזני בדבר איומים גלויים שהושמע  אהר־כך מסרתי לו על השמו
הוא גו את שרת מאד, ו  טרוריסטית אחת, והזכרתי את אשר עבר על ג׳ון מקדונלד. דברי הדאי
נים ף - לפרק את הארגו ל ו ח ום א׳ ה ט כי נ ל הקבי ה ש ט ל ה ה ד גמור את דבר ה  מסד לי בסו
ת חלט לדחו ית הפעולה, הו ה ודרישה להשהי ת הילוקי־דעות בממשל מ ח  הטרוריסטים. אולם מ

 כל פעולה רשמית עד ליום א׳ הבא.
 ״יום ד׳, 15.9. אני ובארטלי קראם [תבר ועדת־החקירה האנגלו־אמריקאית, שקדמה
ו יותר משעה, בשעת התה, על פגישתו האהרונה עם האיש הנחשב  לוועדת האו״ם] שוחחנ
 כמנהיג החדש של לח״י... הראיון נתקיים באווירה מסורתית ובלשית מובהקת, כשנערה חברת
ג . לפי דברי בארט, המנהי י שימשה לו מורת־דרך והובילה אותו למקום־פגישה השאי  לח״
מה לדברי י הוא איש בשנות השלושים, מזיגה של קנאי ואיש־רזין, שאזנו אטו ש של לח״ ד ח  ה
 הגיון, והוא משוכנע כי ארצות־הברית ירשה עתה את תפקידה של אנגליה כעושקת־בכוח של
 מדינת ישראל, ורק פעולה ישירה תוכיח לארצות־הברית ולעולם כי הישוב לא יסבול זאת. כל

. . .  טענותיו של בארט לא יכלו להזיזו מעמדתו
 ״יום ה׳, 16.9. בםעודת־הערב בביתו של שרת נכחו גם המפקד־הכללי של המשטרה
י  ורעיתו. שעה קלה לפני שנתפזרו האורהים נתייהדתי עם סהר, וחזרתי על האזהרה מפנ
 אפשרות של פעולה על־ידי הטרוריסטים, שהשמעתי באזני שרת. סהר האזין בתשומת־לב: אך
 לא אמר, אפילו ברמז, כי לדעתו היה יסוד לבהלה או לפעולת חרום כדי לקדם את פני הרעה:
ו עם אנשי לה״י, שהם  גם לא נתרשם, כשמםרתי לו כי קמינגס קיבל את הרושם - מתוך שיחותי
יה י עשו . כן לא התרשם סהר כאשר הזהרתי כי מכה אהת על־ידי אנשי לח״ ק פ ת ה  עומדים ל

 * נראה שמדובר בחברת לח״י יהודית פרי(נחמה) ז״ל, שעשתה חיל ביצירת קשרים עם נציגים זרים - כתבים
 ודיפלומטים.
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ן לו תקנה. תגובתו היחה כי ׳דוקא כשהטרוריסטים מרבים נת ישראל נזק שאי  לגרום למדי
ת מסוכנים... יודעים אנו מה שהם עושים׳...״  לדבר, הם פחו

 באותו יום, י״ב אלול (16.9), לפני סעודת הערב, כינס שר־החוץ מסיבת־עתונאים בתל־
 אביב. ״ראש אג״ם יגאל ידין, ומפקד ירושלים משה דיין״, סיפר דב יוסף, ״הביאו לידיעת
 הציבור את אשר הודיעו נציגי ישראל וחזרו והודיעו לאו״ם [על אזלת־ידם של משקיפי
נות העברית כולה את אי־יעילותם של  או״ם]״. למחרת היום, בי״ג אלול (17.9) תקפה העתו
ת ישראל הגיעה לקצה גבול סבלנותה, ל ש מ מ ה״ מטעם האו״ם, וטענה ש ג  ״מפקחי ההפו

1 6 . . .  והגיעה השעה ״להתיר את ידי ישראל הכבולות״

 ב. הדבורה עוקצת את לב הבעיה - ומסיימת את חייה

 1 : שלהי תקופה, סוף שנה

 כרנדוט שב לירושלים
, י״ב אלול (16.9). אחר־  פולקה ברנדוט נחת בשדה־התעופה של בירות בבוקר יום חמישי
: בבוקר יום שישי לצאת בדרך האוויר לירושלים: ללון  הצהרים אמור היה לצאת לדמשק
ב לירושלים: משם לבירות: ולהמשיך דרך  בימק״א: בשבת לטוס לבגדד: ביום ראשון לשו
 רודוס לפריס. הביקורים בבירות ובדמשק היו קשורים ב״סיוע לפליטים״. על פי אגה
 לונדסטרום - עוזרו של ברנדוט, המספר על תכנית המסע - הסתכם מספר ״הפליטים הערבים״
 באותה שעה ב־250,000 (בלבנון - 50,000, בסוריה - 70,000, בעבר־הירדן 50,000,
 ב״אזורים הערביים״ של ארץ־ישראל - 80,000): מספר הפליטים היהודים לא הגיע אלא כדי
 7,000 איש. ״תכלית ביקורו של פולקה ברנדוט בפעם הזאת היתה להבטיח את תמיכתן של
ת לבנון וסוריה למפעל סיוע זה״, אומר לונדסטרום, אך ״הביקור בירושלים לא היה  ממשלו
 קשור בסיוע לפליטים ולא בעבודת התיווך״, מדגיש לונדסטרום. ״אותו זמן שקל את העברת

. ך י נ , והיה מעונין לראות את הב ׳  מרכזו ליבית הממשלה
ת־הממשלה״ נמצא ב״אזור הצלב־האדום״, המשתרע על רמה חולשת. מלבד ״ארמון  ״בי
ת הלימוד״, בניהולה של רחל ו ו ה ״ ) י ד ו ה ן״ הבריטי נמצא בו בית־ספר חקלאי י ו  הנציב־העלי
 ינאית) ומדרשה ערבית. ביום הפינוי(14.5.48) מסרו הבריטים את ״בית־הממשלה״ ל״צלב־
 האדום״, ומנהלי הארגון הציעו אותו, ברשות הבריטים, למפקחי האו״ם. הביקור בפריס,
ק על עצרת האו״ם, שעמדה להתכנס שם. שכן ח ל  בסופו של המסע, נועד לאפשר לברנדוט ל

עמד לםדר־היום של העצרת. ו ולאכזבתו, שהעניין לא הו נ  נודע לרוזן, לתמהו
 הרוזן ברנדוט עמד להגיע לירושלים, כאמור, רק בשבת, י״ד אלול(18.9), אך ״הקדים את
ם: שכן אור ליום ו׳ פתחו הכוחות פי ה המשקי ט  ביקורו בעשרים־וארבע שעות, לפי בקשת מ
 הערביים בירושלים בהתקפה מרוכזת על עמדות צה״ל לאורך כל החזית״. על־פי גרסה אתרת -
 ״לעתונות הודלפו ידיעות כי הערבים מתכוננים לפתוח בהסתערות על ירושלים בליל 15.9. אך
 בבוקר ה־15.9 הודלפה ידיעה כי ההתקפה הערבית נדהתה ל־21.9. מתוך הרגשה, או ידיעה,
ט הרוזן ברנדוט לבקר בעיר ב־17.9״. באותו יום נכתב י ת הגוברת בירושלים החל חו  על המתי
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 ב״מברק״ של לח״י על כך: ״נודע לנו ממקורות האו״ם כי קרוב לוודאי שברנדוט יגיע
 לירושלים היום ולא בשבת, כפי שנמסר קודם״.

 ״פני פולקה ברנדוט היו רציניים שלא כרגיל שעה שטיפס ויצא מן האוירון״, סיפר
ן עד 2 אתר־חצות בלילה הקודם ברודוס״. ן־וחשבו  לונדסטרום. שכן הרוזן ״עבד על הדי
מה לברנדוט והוגש לו שי בצורת ״ברוקדה נפלאה, שהוא  בדמשק נערכה קבלת־פנים המי
וך שהות  נכסף לתת לאשתו ליום־הולדתה, שחל בעצם יום הלווייתו״. אך לפני כן ״מצא המתו
 לבקר שנים מן המקומות המעניינים ביותר שבעיר: את בית־הנכאות הארכיאולוגי, עם
ד אומיה, שבאולם־העמודים שלו נמצא : ואת מסג  המאוזוליאום הנהדר ותבנית בית־כנםת עברי

. ל״ - כעדות לסובלנות של המוסלמים - מקדש קטן ובו קברו של יוחנן המטבי
 ״היה עלינו לעבור את שער־מנדלבוים, ואוירה כללית של פהד עמדה בחלל־האויר״, סיפר
;  לונדסטרום. ״לפני הודש נהרג מירי צלף קצין־קשר יהודי, שנלווה אל הקונסול האמריקאי
 ומשקיף אחד, כשיצא מן המכונית כדי לפתוח מחסום־דרכים״. לונדסטרום: ״עברנו את שער־
ו אל בנין ימק״א, מפקדת המשקיפים שבצד היהודי. בנין זה,  מנדלבוים בלא פגע והמשכנ

 ומלון המלך־דוד היו בתסות אמריקאית והועמדו לרשות האו״ם״.
הלט שברנדוט יבקר אצל המושל הצבאי היהודי של הו  נערכה תכנית לשעות אתר־הצהרים ו
ו ך״ ותבורתו לראות את בית־הממשלה. ״החלטנ ו  ירושלים ב־6 בערב. לפני־כן יסורו ״המתו
 להגיע למקום בשתי מכוניות, מיד לאחר ארוהת הצהרים״, סיפר לונדסטרום. במכונית
 הראשונה, נהוגה בידי מיור מאסארט הבלגי, נסעו גב׳ ברברה וסל, מזכירתו של ברנדוט:
: מיור דה־גיר, שבדי, שלישו פה ה הפיקוח בחי ט  קולונל פלאך השבדי, שלישו של ראש מ
 האישי של ברנדוט: וקצין־קשר, סרן משה הילמן. במכונית השניה, נהוגה בידי קולונל פרנק
 בגלי האמריקאי, נסע הרוזן ברנדוט - שישב מאחורי קומנדר קוקס האמריקאי, ראש
, ישב גנרל אגה לונדסטרום : מאהור, משמאל  המשקיפים בצד היהודי, שישב לימין הנהג
: בין ברנדוט ללונדסטרום ישב קולונל אנדרה סרו ה ג ו ה הפיקוח על ההפ ט , ראש מ  השבדי

 הצרפתי, משקיף ראשי לירושלים.
 לאחר הביקור בארמון־הנציב הצטרפה מכונית הצלב־האדום ובה ד״ר פאסל, שנסעה בראש
. לדברי ״ ד - ״מוסד צנוע ומסתורי במקצת״ ות־הלימו  השיירה, וההבורה ניגשה לבקר בחו
ל ינאית), ״למלא ח ר ) י א ל ק ח  לונדסטרום סרבה ״האשה היהודיה״, המנהלת של בית־הספר ה
 אחרי אי־אלו מתקנות הפרוז: מתקני־הגנה לא הוסרו, ו־18 בחורים יהודים היו משוכנים שם
ן נגד  בניגוד לתקנות, בטענה שהם עוסקים בניקוי, ולאמיתו־של־דבר נראו כמשמר־בטחו
ד יהודים. לכך, נה להביא עו ו  התקפה ערבית״. בסיור סופר לברנדוט כי נודע למשקיפים ״שהכו
חלט לגשת  כמובן, לא הסכים. ומאחר שלא היה ברור הנוסח המדוייק של תקנות־הפרוז״, הו

 למטה המשקיפים בבניין ימק״א, שם נמצאו התקנות.
ם יהודי, שהורד למראה נית נעצרו מכוניות האו״ם על־ידי מהסו ו ו  בעברם במושבה־הי
 המכוניות המגיעות. ״קצין־הקשר היהודי צעק משהו אל השומר בעברית, ואז הרים הלה את
ם פגשנו מספר  המחסום ויכולנו לעבור״, סיפר לונדסטרום. ״תיכף לאחר שעברנו את המחסו

 משאיות, מלאות היילים יהודים, ומכונית משוריינת בה נסע ד״ר יוסף״.
 ב״הצהרה משותפת״ של קולונל מ׳ פלאך, מיור יאן דה־גיר ומיור מאםארט מסופר כי קצין־
, ד״ר ו במכונית המשוריינת, ואמר: ״הביטו  הקישור, סרן משה הילמן, פנה לאחור ־ ריכז מבט
ינת?״ - הגיב מיור דה־ ״ - ״רוצה אתה לומר שבאמת ראית אותו במכונית המשורי  יוסף שם!
ב סרן נת!״ - השי י  גיר על דברי קצין־הקישור היהודי. - ״כן, ראיתי אותו במכונית המשורי

 הילמן, ויותר לא נאמר דבר בעניין זה.
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לקה ברנדוט , רוזן פו ם ו דסטר נ ו ה ל ג , גנרל א ן לס ברונסו י ל נ נ לו  ״צוות תיווך״: קו

ניות עברה על פניו, אך הנסיבות היו שונות בתכלית. ש ששיירת המכו  רב יוסף אינו מכחי
 ״עובדה היא שלא היתה לי כל מכונית משוריינת״, אומר דב יוסף, ״וכאשר עברה הפמליה של
 ברנדוט על פני, עמדתי ליד מכונית ׳קרייזלר׳ שהשתמשתי בה תמיד. כנראה שסרן הילמן ראה

ב שאני היושב בתוכה״. טעה לחשו  מכונית עוברת אותם ו
״ח שהגיש המושל הצבאי דב יוסף על ההתנקשות בברנדוט:  עניין זה מוזכר בפתח הדו
 ״הודיעו לנו שהרוזן ובני־לווייתו יגיעו לעיר דרך קו־מנדלבוים ב־2 אחר־הצהרים. הידיעה
ו לעשות את הסידורים הדרושים. אהר־הצהרים, משעה ארבע עד  נמסרה למשרד־הקשר, שעלי
, בישיבה לדון על בעיות שוטפות עם ן הצבאי  חמש, הייתי במשרד האזור הדרומי של השלטו
ו בחוץ עברו על  רב־ סרן מורים בסן. סיימנו את ישיבתנו שעה קלה לאחר חמש... ״כשעמדנ
ניות של האו״ם. לא ראיתי את הרוזן ברנדוט, אולם כפי שהתברר היו אלה  פנינו כמה מכו
יתו שחזרו מביקור בארמון הנציב־העליון. ממשרדו של רב־סרן בסן נסעתי ות של פמלי י נ  המכו

ת וביקרתי קבוצת עולים־חדשים ששוכנו שם״. י  למושבה־הגרמנ
. עברנו עוד מחסום־דרכים, בלא ן  הגנרל לונדסטרום: ״דרכנו נמשכה דרך שכונת קטמו
ניות מכונית־עזר גדולה שהיתה מלאה  שהזקיפים עצרו בעדנו, ואחר הדביקו ועברו שלוש המכו
 חיילים יהודים״. זה היה במקום ש״הכביש נמשך במעלה שיפוע. מיד לאהר שהגענו לקצה

1 7 .  המעלה נעצרנו על־ידי ג׳יפ שחסם את הדרך״

 מחסום כערב שבת
ה ג׳יפ צבאי, ובו ארבעה חיילים, שעמד שעה ן לטלבי  היה שם בכביש העולה מקטמו
י צדי הכביש הותירו מקום למעבר של מכונית אחת בלבד. ות משנ  ארוכה לצד הדרך. מספר חבי
ש ושלוש דקות התקרבה למקום שיירה של שלוש מכוניות, כשהיא מתנהלת לאיטה מ  בשעה ח
ות - , נע קדימה ונעצר בין החבי מו יפ האחד ממקו  במעלה הכביש התלול. לפתע התנער הג׳

 חרחוב נחסם כליל, בלי יכולת לעבור, כמעשה מלאך־ה׳ לאתונו־של־בלעם.
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 ״נעצרנו על־ידי ג׳יפ שחסם את הדרך״, סיפר לונדסטרום. ״ג׳יפ גדול במקצת מן הג׳יפים
פי האו״ם בימק״א  של הצבא היהודי. נתעורר החשד שזהו אהד הג׳יפים שנגנבו ממשקי
 וצבעוהו בצבע חום. הנהג נראה כמנסה לסובב אותו, בעצבנות ובחוסר־זריזות, ולבסוף עמד
 באמצע הדרך. ארבעת האנשים שבו היו לבושים מדי חקי של הצבא היהודי, מכנסים קצרים
אחד בצד שמאל,  וכובעי־מצחיה. שלושה מהם קפצו לעבר המכוניות שלנו, שנים בצד ימין ו
נית הראשונה סברו שזוהי  כפי שנראה מן הכיוון בו נסענו. הנהג נשאר בג׳יפ. נוסעי המכו
 בדיקה נוספת, וסרן הילמן צעק משהו בעברית לעבר שני האנשים שבצד ימין״. לפי סיפורו,
 אמר הילמן לאנשי המחסום שיתנו למכוניות לעבור, כי הכל בסדר. לדברי יודע־דבר היו
ס ׳תומי־גך, שקפצו פו אהד מטי  ״שלושה אנשים נושאי תת־מקלעים, שנים מטיפוס ׳שמייסרי ו
ו ך לפעול, שמאל ניות - בעוד הנהג יושב בג׳יפ שמנועו המשי יפ ופשטו על שיירת המכו  מן הג׳

 על ההגה וימינו על אקדח הנעוץ בחגורתו״.
נית נות והגיע אל המכו ניות הראשו  לונדסטרום: ״השלישי עבר במרוצה את שתי המכו
ח ן הפתו . הוא הציץ בנו דרך החלו . . ׳ ש ב׳אקדח אוטומטי  שלנו. כיתר האנשים היה גם הוא חמו
ו שהוא מן היטב, כבן שלושים. גם אנו חשבנ  לצדי. הוא היה מגולח, רזה וכהה מאד, נראה מאו
האקדח , נעץ את פי ׳ ד אנו מתכוננים להוציאן  רוצה לבדוק את תעודות־המעבר שלנו, ובעו
ש בקירוב (לפי מ ן וירה צרור בפולקה ברנדוט ובסרו... השעה היתה ה ׳ דרך החלו  האוטומטי
ן היהודי). לאחר שירה עוד מספר יריות אל הרדיאטור, ק האיש אל עבר הג׳יפ. קולונל  השעו

 בגלי, שקפץ וניסה להיאבק עמו, נצרב בפניו.
נית הראשונה, כדי למנוע אותה  ״בה־בשעה פתהו שני האחרים באש על גלגלי המכו
 מלרדוף אחריהם. אהר קפצו לתוך הג׳יפ, שבמלוא המהירות נעלם בדרך צדדית. אך האיש
ל את הקנה  שביצע את הרצח לא הספיק להיכנס לג׳יפ, ונעלם בסביבה הסמוכה. במרוצתו הפי

 הנפרד ואת המחסנית, ומכאן שניתן אחר־כך לקבוע את סוג הנשק״.
 מן הראוי להזכיר כי איש מנוסעי השיירה לא נשא עמו נשק, בהתאם להוראותיו של
 ברנדוט. הוראה זו - שבאה למרות התראות ואזהרות של לוחמי חרות ישראל, כי ברנדוט
ו של הרוזן כי איש לא יעז נ ימותיהם - נבעה מבטהו ו עלולים להיפגע אם לא יחדלו ממז  ומפקחי
ש לא ניתן לשיירה - בשל סרובו של ברנדוט, שסבר כי בצרוף  לפגוע בו. גם ליווי ישראלי חמו

ן ישראל בירושלים. ן הכרה בשלטו  היילים יהודים תהיה מעי

א ״, סיפר לונדסטרום. ״ראיתי שהוא מת... ברנדוט ישב כשהו  ״קולונל סרו נתקפל במקומו
: ו ן לפנים: לרגע חשבתי שהוא מנסה לסוכך על עצמו מפני האש. גחנתי אליו ושאלתי  גחו
י רעש היריות. עה הייתי מפנ , אך אפשר טו ל משהו מ ל מ א מ  ״האם נפצעת, פולקה?״ דמיתי שהו
.. ביקשתי את קצין־הקשר  אהר־כך התרומם למצב־ישיבה וצנח אחורנית מחוסר־הכרה.

 היהודי, שניגש אל מכוניתנו, כי יקחנו לרופא הסמוך, מהר ככל האפשר.
 ״סרן הילמן נראה מדוכדך למראה המתרהש ועשה כל שביכלתו כדי לעזור לנו. כמו עובדי
נו מאפשרים למנוע את הרצה, או להגן על  האו״ם, לא היה המוש. בלאו־הכי לא היו אקדהי
פי  עצמנו נוכח אנשים מזויינים במכונות־יריה. פולקה ברנדוט היה נגד חימושם של משקי

 האו״ם, מטעמי עיקרון. משמר של היילים מזויינים, הוא עניין אחר.
, אל בית־חולים סמוך (אגף של  ״קולונל בגלי נסע במלוא המהירות, בהדרכת סרן הילמן
ד ח א  ״הדסה״), כשהמים נוזלים מן הרדיאטור המנוקב. מיור מאסארט נסע אהריו, אף על פי ש
ו נוקב על־ידי היריות. פולקה ברנדוט נלקח אל חדר הפגועים. ראיתי שהוא פצוע בלבו גי  מצמי
 וכי דם רב זב מפצע בבטנו. הרופא היהודי האזין ללב, הניד בראשו, ואמר: מאוחר מדי״.
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ת נתגלה שברנדוט נפגע משישה כדורים: שאחד מהם, בלב, גרם למותו ו  בבדיקה־שלאהר־המו
 המיידי. בגופו של קולונל סרו נמצאו שבע־עשרה פגיעות.

נה. אלה דברי התזכיר שהכתיב ד״ר דב יוסף ובה ראשו ת - תג רושלמי ״ הי ה ג ה נ ה ״  ה
 למחרת היום: ״חזרתי הביתה בשעה 5.30 בקרוב. שעה קלה לאחר־מכן טילפן אלי רב־סרן
 אדלר (קציךקשר) והודיעני שהרוזן ברנדוט וראש־מטהו נרצחו על־ידי אנשים שחסמו את
, כי בינתים הודיע לי ד״ר יחד נסענו לבית־החולים ׳הדסה׳ ו לבוא מיד, ו  הכביש בג׳יפ. ביקשתי

 דיווים, שגופותיהם של הרוזן ברנדוט והקולונל סרו הובאו לשם.
 ״לפני שעזבתי את ביתי התקשרתי עם מפקד המשטרה, ישורון שיף, וביקשתיו להיפגש

 אתי בבית־החולים. ציוויתי שהמשטרה תבדוק מיד כל איש שירצה לעזוב את העיר.
. דנתי עמו על הצעדים שעלינו לנקוט. באנו לכלל ה דיין הגיע שעה קלה לאחר־מכן ש מ  ״
ד מארגוני הפורשים אחראי למעשה־התועבה, וקרוב לוודאי שהרוצחים ח ן ספק כי א  דעה, שאי
פול במצב הוא במבצע צבאי בקנה־  הם אנשי לח״י. כן באנו לכלל דעה שהדרך היחידה לטי
 מידה רחב, כדי לעצור את כל אנשי לח״י. דיין אמר לי שלמבצע כזה תהא דרושה עזרתו של
וחד. החלטתי לנסוע מיד לתל־אביב, והצעתי לו לשלוח את סגנו אתי: אולם הוא  כוח־צבאי מי

ם שלו. מו את אחד הקצינים של מטה־המבצעי ח במקו  הציע לשלו
 ״גינסברג ביקש הוראות מה עליו להודיע לעתונות. אמרתי לו למסור את העובדות, להביע

 גינוי, ולהודיע שנעשה הכל כדי לגלות את עושי הפשע ולהביאם על עונשם״.
 דב יוסף מיהר לתל־אביב, לקבל הוראות מפי ״הגבורה״ בעצמה - דוד בן־גוריון.

 ״עוד באותו לילה, ב־1.35 אהר־הצות, נפגשתי עם דיין וברודי. דיין הודיע לי שההיילים
ל בפעולה. הסכמתי  לא יגיעו עד 8 בבוקר. הוא התנגד להטלת עוצר בטרם יהא מוכן להתהי
ן הצבאי, לשם שמירת ת יהידת השלטו ד לרשותו את השוטרים שברשותי, ומהצי  להעמי
ן הצבאי. נה על יחידת השלטו ן, הקצין הממו  העוצר. ב־8 בבוקר שלחתי לקרוא לשיף ולאלסטי
 כן הוריתי לשיף לטלפן לקונסולים של ארצות־הברית, צרפת ובלגיה [״ועדת ההפוגה״]

1 8 ב לקונסוליות״.  ולהודיע להם שהוריתי להציב משמר מסבי

 ״העולם״ לא מתרגש
 הגנרל לונדסטרום: ״הלכתי לימק״א, בתקווה למצוא שם את ד״ר יוסף ואת סגן־אלוף דיין.
י ליצור רושם של בהלה, אך אם סבורים הם  אמרתי להם שאיני רוצה לעשות דבר העשו
יה סכנה למשקיפים, אם יישארו על עמדותיהם בלילה, אתזירם משם. ד״ר יוסף ענה שלא  שצפו
ם: וכיוון שגם סגן־אלוף דיין פי ן הוא סבור כי קיימת סכנה נוספת למשקי  יוכל לערוב, אף שאי
ם יישארו על משמרותיהם. על צד האמת היה אותו לילה פי  היה באותה דעה, החלטתי שהמשקי

ה זמן רב״. ז ה מ ו לא הי ה ו מ כ ם ביותר בירושלים, ש י ט ק ש  מן ה
ען כי הקולונל בגלי סבר שעליהם להוציא את הגופות ואת אנשי האו״ם מן  דב יוסף טו
ה  האזור היהודי ודרש להעבירן לבניין ימק״א, כיוון שבדעתו להטיס את הגופות עם כל הפמלי

ד בבית־ההולים. ת לחיפה. דב יוסף הציע לבגלי להציב משמר־כבו  השבדי
 ״אמרתי לגנרל לונדםטרום שיש בדעתי להתייעץ עם ראש־הממשלה והבטהתי לו שנעשה
, דיווה דב יוסף. אלא שהגנרל השבדי היה  כל שבידנו כדי לגלות ולהעניש את עושי הפשע״
 כעוס: ״הוא אמר לי שייאלץ להוציא מיד את כל המשקיפים מירושלים. אין הוא יכול לקבל על
. דב יוסף ניסה לשכך את רוגזו: ״אמרתי לו, כי עד כמה שאני מכיר נם״  עצמו אחריות לבטחו
 את הלך־רוחם של הארגונים הפורשים, מסופקני אם לאחר שביצעו מעשה רב כזה יתקיפו
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ן הציע לגנרל  משקיפים ׳רגילים׳ באותו יום. דיין הביע דעה דומה לדעתי״. כתוספת־בטחו
ין ימק״א. ״הוא קיבל את  לונדסטרום שהוא מוכן להציב משמר, שיגן על המשקיפים שבבני
 הצעתי בקורת־רוה, ודיין הסכים לבצע את הסידורים הדרושים״. דב יוסף התרשם מדברי
ה: ״וייתכן שיעשו כך גם פי  לונדסטרום, כי קרוב לוודאי שממשלת שבדיה תוציא את משקי

פיהם כבר נהרגו״.  הצרפתים, שארבעה ממשקי
פים רצו : ״המשקי ומן ו לבן־גוריון, שרשם את הדברים בי  דב יוסף מיהר לדווח על מגעי
ח להם הגנה והם שוקלים בדעתם. יתכן שיעזבו  לעזוב העיר היהודית, אבל משה [דיין] הבטי
... יוסף הביע צערו ללונדסטרום, וזה קיבל זאת כהוגן״.  בית־הנציב, חוות־הלימוד והקולג׳
פי האו״ם היתה רצינית, כפי  ההתרשמות של דב יוסף היתה כי התגובה הראשונה בין משקי
פי האו״ם יוצאו מירושלים  שאפשר היה לשער, וכי הרושם מדברי קולונל בגלי היה שכל משקי
ו עד כדי הכרה לשלהו אחד מהם איבד את עשתונותי  מיד. האמריקאים התרגשו במיוחד, ו
 לחיפה, הבסיס הראשי של משקיפי האו״ם. ״הושמעו תביעות להגנה על־ידי כוח בינלאומי,
ללמד את היהודים לקח׳ - . רבים מהם דרשו ׳ .  ואהדים אף הרחיקו־לכת ותבעו מעשי־תגמול.
 על־ידי הטלת עונשים כלכליים והוצאת כל המשקיפים. הצרפתים הבליגו, אף שנפגעו יותר
נלד הקונסול של ארצות־הברית בירושלים, ״כמעט שלא  מהאמריקאים״. אחד מהם, ג׳ון מקדו
 ברכני לשלום״, מספר ד״ר דב יוסף. ״משעמדתי לילך, הגיע הגנרל רילי״... הלה שמע
 שברנדוט נרצח - ולא הגיב, אבל מיג׳ר אחד מצבא ארצות־הברית התבטא כי ׳פרושו של

 מעשה זה הוא קץ מדינתכם׳...״
ת כלפי  גם ראלף באנץ׳ האמריקאי, שנתמנה עד מהרה למתווך־בפועל, העלה האשמו
־מטהו - וך ואנשי ו התרכזו בהתקפות העתונות הישראלית על המתו  היהודים. האשמותי
 שהתבססו על דברי משה שרת במסיבת־עתונאים יום לפני ההתנקשות, בי״ב אלול (16.9).
 שרתוק דהה את הרמז של ממלא־המקום. האשמתו השניה של ד״ר באנץ׳ היתה מכוונת,
בה: ״אם סידורי  אישית, נגד ד״ר יוסף כמושל־צבאי בירושלים. רב יוסף לא נשאר בלי תשו
טלת ו - הרי מו ן ברנדוט ואנשי ן נראו בעיני משקיפי־האו״ם כבלתי־מספיקים לבטחו  הבטתו

1 9 . ות היהודיים לדבר״ נ  האחריות עליהם, שלא הסבו את לב השלטו

ודע לשגריר האמריקאי בתל־אביב על ההתנקשות בברנדוט, מיהר להתקשר לביתו של  משנ
 שר־החוץ. אך שרת חזר רק באחת־עשרה בלילה. ״עד אז חכינו כולנו בחדר עבודתי, מתוחים
ש התנקשות זו התחלה להתפרצות כללית מ ש  ומודאגים. התגובות באו מהר. מפחדם שמא ת
ן קצין־ ן שלנו במהירות״. תוך זמן קצר הזמי  של טרור, פעלו גם הישראלים וגם אנשי הבטחו
ת ישראל ל ש מ ן של השגרירות שישה אנשים חמושים במכונות־יריה ותחמושת רבה. מ  הבטהו
 שלהה פלוגה של שוטרים שהתבצרו מיד בעמדות מסביב לבית השגרירות. מכונות־היריה
ו היה מלא״, אומר השגריר, ומוסיף כי נ נ : ״המשמר לבטחו ו  הועמדו במרחק כמה צעדים זו מז
פו גם את ביתו  ״בירושלים אחז הקונסול שלנו באמצעי־זהירות דומים... היילים ישראלים הקי

 של שרת, שר־החוץ, הסמוך לביתנו ושמרו גם עליו״.
 המתת שאפף את השגריר האמריקאי הכניס חרדה בלבבות - לא רק אצל הזרים. ״רק אז,
 כמה רגעים לאחר אהת־עשרה״, מספר מקדונלד, ״הורשיתי לצאת מפתח ביתי - עם ליווי
ו את ראובן שילוח, יועצו של  ששמר עלינו - כמה מאות פסיעות עד ביתו של שרת. שם פגשנ
ו מאז ראיתיו לאחרונה, ת שחלפ  בן־גוריון. פני שרת חוורו כסיד, ונראה היה לי כי ב־24 השעו
 הזקין האיש בעשר שנים... קולו של שרת כמעט שלא נשמע מרוב התרגשות. הוא אמר כי אין

 ביכלתו להביע את זוועת ממשלתו על אשר קרה...״
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ץ לובט, כאשר נפרד  מראה פניהם של שרת ושילוח הזכיר לשגריר את דברי סגךשר־החו
נטה (כנופיה פוליטית)״״. : ״עליהם [ממשלת ישראל] להוכיה כי אין הם חו ן נגטו ו בוושי  ממנ

נלד: ״זכרתי את החרדה שגילה בשל האצ״ל ולה״י״.״  ומוסיף ג׳מס מקדו
ן של השגריר: היה זה שילוה,  למחרת, ״בתוך המערבולת הזאת״, נשמע צלצול בטלפו
פות: הוא מוכן  יועצו הראשי של בן־גוריון במשרד־החוץ. ״ראש־הממשלה רוצה לראותך בדחי
ניתו״״. תוך רגעים ספורים הגיעה מכונית שחורה עם שני ח את מכו  לבוא לביתך או לשלו
הכה! יתכן לחש באזני: ׳ , אחז בזרועי ו ן נית הופיע מקמהו  שוטרים. ״כשעמדתי להיכנס למכו

״׳ היה רגע של חרדה, עד שהכירו את השוטרים״.  כי זה פה שטומנים לך.
 הפגישה בין השגריר וראש־הממשלה היתה דרמתית. ״מעולם לא ראיתי את בן־גוריון
 במצב־רוה כה קודר״, אומר ג׳מם מקדונלד. ״הוא גולל בהיתוך־דיבור ובמלים קצובות
: אקרא באזניך את הפקודות ששלחתי למושל־הצבאי דות את קו־הפעולה של הממשלה  ומדו
 של ירושלים: ראשית - אסור את כל אנשי לח״י. שנית - גלה וכתר את כל בסיסי לחייי וההרם
 את כל הנשק. שלישית - הרוג את כל המתנגדים בכוח. רביעית - הטל עוצר, הסום את כל
ת - אל תאהז בפעולה נגד האצ״ל, אלא אם כן הבריו ת לירושלים. חמישי או ת והמבו צאו  המו

ו כוחות...״  מסייעים ללח״י. שישית - פעל מיד לכשיהי
נלד ונוקם״, רשם בן־גוריון. ״מקדונלד מודאג מאד מהרצח. חושש  ״בשבע בערב באו מקדו
ל בשש עד היום ו דרמתי... סיפרתי על הקורות - מאתמו  שהדבר יזיק לנו אם לא ייעשה משה
י אמרה, נלד מסר לי, בשם איש נאמן - שבחורה של לח״  בשש - בקשר עם רצח ברנדוט. מקדו
מו של ברנדוט, שהיא מצטערת עליו... הוא  לאהר שנודע לה כי באנץ׳ נתמנה לעת־עתה במקו

ד סיפור המעשה שלי לוושינגטון״. ה למסור מי  הבטי
׳ל לא היה נלד: ״כמעט בהיסח־הדעת ציין ראש־הממשלה כי אף שהאצ׳  מוסיף ג׳מס מקדו

״״ . ת׳  מעורב בהתנקשות, יש בדעתו לאלץ אותם לבהור בין ׳נאמנות׳ ל׳התהסלו
 באגרת לנשיא ארצות־הברית כתב השגריר, בין השאר: ״אף על פי שעברו כ־48 שעות מאז
ן לרדת העירה למשרדי... בית השגרירות נשמר ן־הבטחו  רצח ברנדוט, בכל זאת אוסר עלי קצי
ות הישראליים אינם רוצים להסתכן נ  על־ידי תריסר שוטרים ישראלים והשומרים שלנו. השלטו

, הפעם על חשבוני״... ׳ י ויערכו עוד ׳מפגן , מפחדם שמא יבואו שרידי לה״  במשהו
 הנשיא טרומן השיב לשגריר שבועיים אחר־כך, בראש־השנה תש״ט (4.10): ״אקווה כי
ת והשלוות... כפי שאתה ממליץ, אמנע את תו  בקרוב מאד שוב תורשה ללכת בדרכיך הבטו

ה לקרוא חזרה את ראש השגרירות כמעין־סנקציה״. י לה העשו ל פעו כ  תמיכתי מ

ח ונציגו האישי של ברנדוט, השב כי הוא האיש  גנרל לונדסטרום, ראש מטה הפיקו
ך״ - וכבר למחרת ההתנקשות פרסם גילוי־דעת, בו ו מו של ״המתו  המתאים לתפוס את מקו
 קבע כי ״הרוזן היה שליח אמיץ־לב של האו״ם שעבד ללא לאות ובמסירות־נפש למען שלום
גה נמשכת,  ירושלים ושלום כל ארץ־ישראל״. הוא הבהיר כי ״על אף טרגדיה חמורה זו - ההפו
כו בתפקידיהם״. והוא מסיים בציפיה פי האו״ם ימשי  והפיקוח יימשך כמו עד כה, משקי

י עברי הקווים - של הערבים ושל היהודים״.  ״לשיתוף־פעולה מלא משנ
חדת של לונדסטרום באה להודיע מה היתה צוואתו־כאילו של ״המתווך״. ו דעה המי  ההו
י היתה זו צוואה בעל־פה, ללא עדים: ״זמן קצר לפני מותו הטראגי בידי  על־פי הגנרל השבד
 רוצחים בירושלים״, פתח נציגו האישי של הרוזן, ״הודיעני ברנדוט את החלטתו - כי ההל
ש כנציגו האישי בפיקוח על ההפוגה, וכי גנרל ויליאם א׳ רילי מ ש  מיום שני, 21 בספטמבר, א

ה הפיקוח על ההפוגה. ט  מחיל־הים האמריקאי יקבל את תפקידי כראש מ
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 ״הואיל וזה היה רצונו המפורש האחרון של המתווך, הריני מודיע בזה רשמית שהחל מיום
ה הפיקוח על ט ד והתואר של ראש מ  שני, 21 בספטמבר, יקבל גנרל ויליאם א׳ רילי את התפקי

וך״. ת לפי שעה, כנציגו האישי של המתו  ההפוגה. אני אוסיף לשמש, לפחו
״ - הוסיף לונדסטרום את ל א ר ש י ־ ח א ט ל ל ח ו  ״משום כבוד המנוח, ולשם הבאת שלום מ
ה תוסיף ג  תקוותו - שכל המשקיפים ימשיכו לשרת במסירות ואומץ. ״צו־השעה הוא שההפו

. גה ימשך כמו בעבר - עד שיוסיף ויתבהר המצב״  להתקיים וכי הפיקוה על ההפו
פי האו״ם  הגנרל רילי, האמריקאי, אכן נטל את העניינים לידיו - והרגיע את הבר משקי
מו של ברנדוט לא מילא השבדי לונדסטרום, אלא אמריקאי אהר -  ההמומים. אלא שאת מקו

 ד״ר ראלף באנץ׳. ובניצוחו ההלה כבר אופרה אחרת, זדונית פחות.

. ההתנקשות בברנדוט אכן היתה סנסציה עולמית - אך רק לזמן מה. לם״  תגובות ״העו
 באותו יום התרכזו נציגי העתונות העולמית בפרשה. אהד מהם, זולוטרב, כתב של עיתון
ך, התקשר עם בן־גוריון: ״נקראתי לרדיו בשתים־עשרה [בלילה!], ו בי  משיקגו, ״הרולד טרי
 כי רצה לדבר אתי, ורוצה לדעת מה אנו עושים בפני הרצח של ברנדוט״. אך למחרת כבר
. ן ו  הורגשה רגיעה. ״באמריקה הודיעו שהרצח לא ישפיע על הכרת דה־יורה״, התנחם בךגורי

׳ לממלא־מקום מתווך״.... ץ נ א  ״בינתים נתמנה ראלף ב
 וגנרל אנגלי בדימוס, שחזה את גורלו של ברנדוט שבועות אהדים לפני כן, רשם ביומנו
מת בירושלים על־ידי חברים  באותו יום שישי גורלי את התוצאה ואת לקהה: ״הרוזן ברנדוט הו
 של קבוצת־שטרן״. ידיד־ישראל זה זיהה מיד את טביעת האצבעות. לפי החוק הפורמלי ״זה
 פשע מחריד שאין לו מהילה״, אך ״זה היה בלתי־נמנע, לאחר שניסה לתת את ירושלים

2 0 . . ונות״.  לערבים... הצעה כזאת העידה על חוסר כל הבנה לצי

 עם ישראל - תדהמה, אף גס שביעות־רצון
ל על ברנדוט והצעות א ר ש י ־ ק א  ברתבי ישראל. על אף ההתקפות של העתונים היהודיים ב
ו - בי״ג אלול, בטרם נודע דבר ההתנקשות - הרי עתוני  הקיצוץ בגבולות המדינה שבאמתהת
. אווירה זו - שהוכתבה / לאחר שנודע על מותו, היו מלאי הבעות־צער ו״שאט־נפש״  יום א
 מלמעלה, ביהוד על־ידי משה שרת - אפפה גם את כתבות עתונאי־ההוץ הרבים. בין המגיבים
, ארתור קסטלר - שהלקו ק א ־ י ל ב ־ ן  היו כאלה שנפשם הסתכסכה בקרבם. העתונאי־הסופר ב
ן האימפריאליזם הבריטי ל נגד שלטו א ר ש י ־ ק א ת התרות היהודית ב מ ח ל  רב בהעלאת פרשת מ
 על במת העולם, והוא אף קנה לו ידידים במתתרת העברית - היה אחד מאלה. הוא אף נחשד
 כסוכן בריטי, כפי שגילה לו קמינגס, מהצירות האמריקאית - שסיפר לו כי ״כמה שטרניסטים

 הסבירו לו שאני סוכן של האינטליג׳נס הבריטי״...
: כמה מן תו ו  ״ברנדוט נרצה. לשכת העתונות הזרה היתה כתל־נמלים שהוטרד משלו
בשי זי אימים...״ ־ רשם האיש, מהו  הנערות־המזכירות בוכות, קציני־העתונות והצנזורים אחו
ת הנערות־המזכירות - ״תגובת הרהוב  בתי־הקפה בעולם, מווינה ועד לונדון, שהושפע מדמעו
 ובתי־הקפה היא זוועה ללא סייג... כשנפוצה הידיעה לאורך שפת־הים, בקרב ההוגגים של

 ליל־שבת, נראה היה כאילו ירד לפתע ענן־אימים״...
 לא היה מקום מתאים יותר לקםטלר חובב בתי־הקפה ומעריץ המחתרת מאשר ״גלינה״,
י לשעבר, לא רחוק ן לחייל וללוחם, שהוקם זה מקרוב על־ידי אנשים ממחתרת לח״  המועדו
ן של הספינה ״אלטלנה״, של האצ״ל. ״נכנסנו לבית־קפה על שפת־  ממקום־עלייתה־על־השרטו
ן לחיילים״. זה המקום ן מועדו ם בו כמי  הים, שבו מבקרים בעיקר שטרניסטים והם משתמשי
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ו פרטים על ההתנקשות - אם אמנם נכון החשד, כי ידם של לח״י בדבר, על פי כיוון  לדלות ממנ
ת ישראל. ״הלילה, אם כי השעה היתה מאוחרת מ־11, היה שם קהל שמת ל ש מ  הפעולות של מ
ט נוקב, יפהפיות ספרדיות ב  שרקד הורה וקרקוביאק - הבורה מוזרה של תימניות בעלות מ
וחד צעיר עם אגד שחור על עינו האחת ופגיון מתנופף על  וצעירים תקיפים. נתבלט במי
 עכוזיו... לאחר מכן נכנסה לשם נערה שטרניסטית שהיתה מעורבת בפעולות טרוריסטיות
, ודבר בה נהרגה על־ידי הגסטאפו  מחוסרות־טעם במערב אירופה. מזלה שאמה היהודית הטו
זבט קנוט, אחייניתו של שר־ ון לבטי־אלי  זה פתה בפניה קריירה כגיבורת־כיס״... קסטלר מתכו
 החוץ הסובייטי מולוטוב, שנעצרה שנה קודם לכן בבלגיה עם יעקב אליאב באשמת פעילות

ת נגד בריטניה.  מלחמתי
לה למדי״, התבטא הניך התרבות המערבית. אך תוצאת  ״כל הפרשה הזאת היתה מבחי
ן את השטרניסטים עצמם... הם  חקירה־קצרה של ליל־שבת גילתה כי ״הרצח הפתיע לחלוטי
ת שלהם היתה, מטי טו ובה האו  נבוכו לשמע הידיעה, ככל אדם אתר״, וזה למרות ש״התג
 כמובן, שונה״. והמסקנה של קסטלר היא, כי ״אשר לרוצחי ברנדוט בפועל, הרגשתי היא שלא

ץ להשג־ידה של משטרת ישראל״. ימצאו לעולם, כי הם מוגנים על־ידי כוח שמחו  י
ב היה גם דוד גוטליב (עמיהי), שנשא בעיקר  בין האנשים עמם נפגש קסטלר בתל־אבי
עו ההוזרים י ל של הסניף הירושלמי עד לבואו של יהושע זטלר. סיפר עמיהי: ״משהג  העו
, ואני עברתי לתל־אביב. ואז באה  מקניה, תפס יהושע ישראלי־בקר (חנניה) את מקומי
ו בי שאני מבצע ה ידינו, אך לא ידעתי מי ביצע - אף שחשד ש ע , שידעתי כי זה מ לה׳ הפעו  ׳
. אני אמרתי לו לה. באותו ערב פגשתי את ארתור קסטלר, והוא התרעם על מה שעשו  הפעו
ת: ׳ברוכות הידים שעשו את זהי. הוא הכיר אותי וידע את שמי והכיר אנשי לה״י  בפשטו
ה יצאתי לחוץ־ ד ש ה ה . אני לא נאסרתי. בשל ה א אחד המקורות לההשדתי  נוספים, ויתכן שהו
כו לעקוב  לארץ, מאחר שהיה ברשותי פספורט אוסטרי. בעת שהותי בחוץ־לארץ המשי

 אחרי״.״*
נה על ל) - הממו (מז אי חי לא ידע על ההתנקשות בטרם נתרהשה: גם יעקב בנ  לא רק עמי
חמת״ - לא ידע על כך עד השעה 01.00 בה הלו בה 8 ובעבר מפקד ״החטי י בחטי  אנשי לח״
ט יצהק שדה: ״הוא מסר לי ״ ה מ ״ד אלול (17/18.9), כשנתבקש להתייצב לפני ה  בליל־שבת י
 את עניין ברנדוט... לדבריו, אין הוא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל חושדים שלח״י עשה זאת.
ה תהיה תגובתנו במקרה שיתחילו מאסרים בקרב אנשי לת״י...  הוא אמר לי שברצונו לדעת מ
י עשו את המעשה, כיוון שלא יכולה להיות פעולה של לה״י  השבתי כי אינני חושב שאנשי לח״
יב ון מחי , כיוון שההגי  שאני לא אדע עליה לפני־כן... הוספתי כי אינני חושב שיקרה משהו

י אין יד בעניין ברנדוט״.  שללח״
 תגובת המושל־הצבאי דב יוסף אופיינית לעמדתם של אנשי ההנהגה: ״פשע חםר־טעם של
 קומץ אוחזי־נשק הכתים את פעלנו והסב נזק עצום לענייננו... בעיני העולם היה רצה נציג־
טחה כאן מכה על האידיאלים של תנועתנו . הרגשנו שהו .  האו״ם מעשה של חילול־הקודש.

ת ועל ערכים שעם ישראל הקריב למענם את נפשו דורות על דורות.״״ מי  הלאו
 סיכום מדוייק יותר של התגובה הציבורית על מעשה ההתנקשות התאפשר רק ממרחק של
, ״הרצח זיעזע את ממשלת ישראל וחלק מדעת ם ג׳ון ודוד קמחי  זמן כזה או אהר. לדברי האחי

 * לאחר שנים אחדות, כשחזר מחוץ־לאק, כשנדמה היה כי ״פרשת ברנדוט״ נתיישנה - אירע הפיצח
 בשגרירות הסובייטית, ששימש אמתלה לניתוק־יחסים בין ישראל לברית־המועצות, שעשתה את התפנית
 לעבר הערבים. בין הנעצרים היה גם גוטליב, שישב במעצר חודש ימים. הוא לא נחקר כלל על פרשת

 הפיצוץ - אלא על פרשת ברנדוט הנושנה. ״הם ביקשו שוב ושוב שאספר להם איך הרגתי את ברנדוט״...
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 הקהל, אך בישוב היהודי לא קמה זעקה גדולה ולא היתה החלטה נמרצת לתפוס את מבצעי
ת על  הרצה... עמדת הרוב היתה כי נפל עוד אויב של היהודים, ולכן לא הזילו הרבה דמעו
ד על עטת מהרגיל. נראה כי הציבור לא היה מעונין במצו  מותו. ההתמרמרות על הרצה היתה מו
ן ״ח האתרו  רוצחי הרוזן. הלך־רוח זה גבר כאשר פורסם, זמן־מה לאחר הרצח, תוכן הדו

2 1 . ם״ ״ ן של האו  ששלח הרוזן פולקה ברנדוט למועצת־הבטחו

ת ישראל הזמנית. ההל מהשעה שש אחרי־הצהרים ביום ששי י״ג ל ש מ מ ד בן־גוריון ו  דו
 אלול תש״ח (17.9) הובילו כל החוטים בפרשת ההתנקשות אל דוד בן־גוריון. איש לא הרים
ל בנושא זה מבלי שיקבל הוראות ממנו. באותו יום אחר־ א ר ש י ־ ק א  את רגלו ואת ידו ב
להכרעת צבאות ערב) ) לה״ ו  הצהרים, באמצע דיון המטכ״ל, שבו הועלה שוב ספק אם ״הפע
ועדת לאופנסיבה] מוכנה לפי  תתהיל בעוד שבוע, כיוון ש״רק הזית ׳אלכסנדרוני׳ [שלא מי
ה התגוננות, פרט לדרום וצפון״. דברים אלה מתוך יומן בן־גוריון ה ד  התכנית״, וכי ״התכנית מ
ה ש מ ון: ״פתאום (בשש) בא מברק מ  נקטעים לפתע. הרישום מתחדש בידיעה שקטעה את הדי
ן על־ידי יהודים מתוך ג׳יפ שנסע  דיין, ואחר־כך מיוסף, שברנדוט וקולונל סרו נרצחו בקטמו
 לפניהם״. לא הלפה אפילו שעה אחת מאז ההתנקשות - אף כי המבצעים לא נתפסו ולא ידוע
ות לביצוע המעשה - ומתברר  מי עומד מאחורי ״חזית המולדת״ שלקחה על עצמה את האחרי
ד מה שיש לעשות: ״הזמנתי איסר [הראל, ראש  כי בן־גוריון אינו מוכה תדהמה. הוא יודע מי
ה [בתל־ י פ ״ ה ת [דניאל מגן] - לאסור כל אנשי ל  השי״ן־בי״ת] וראש המשטרה הצבאי
ל במרץ ובלי : יש להעלות גדוד ׳הראל׳ לירושלים ולתת הוראות ליוסף ומשה לפעו [  אביב?!

 רחמים. הזמנו את צבי אילוץ״.
ודע אם  חולפת שעה אחת: ״בשבע טילפן מ׳ דיין, שפורשים הרגו ברנדוט וסרו, לא י
ל או לח״י. יוסף יורד לתל־אביב״. מדוע לא ירד משה דיין, מפקד ירושלים, לקבל ״ צ  א
 הוראות? - ״משה תושש להתקפה ערבית, ולכן החזיק גדוד ׳מוריה׳ ברזרבה״. דב יוסף,
ן־המבצעים ל עם מפקד ירושלים, ולפחות עם קצי , אכן רצה להגיע למטכ״  המושל־הצבאי
: ״בשעה 7.30  שלו, אך קציני הצבא התחמקו ושלחו רק אותו אל עין־הסערה. מספר המושל
ט דיין שאי־אפשר לו ן־המבצעים של דיין, כי בינתים החלי  בערב נסעתי לתל־אביב בלי קצי

ה הכללי״... ט מ ה  לוותר על הקצין, וכי יוכל לקבל את הוראותיו ישר מ
: ״בעשר [בלילה] הגיע [דב]  הדרך מירושלים לגבעת־המטכ״ל ברמת־גן ארכה שעתים־וחצי
ן לרחביה חסם ג׳יפ הדרך לשלוש מכוניות של או״ם.  יוסף וסיפר על פרטי הרצה: בכניסה מקטמו
טו אחד ניגש עם הרובה והכניסו לאו , ירו לשלוש המכוניות, ו  קפצו 3 בחורים עם נשק אוטומטי
 של ברנדוט, ירה תחילה סרו ואהר־כך ברנדוט. ישב שם גם לונדסטרום ועל־יד הנהג בגלי. סרו
 מת מיד, וברנדוט כעבור זמן קצר״. דב יוסף: ״בשעה 10 בערב נפגשתי עם בן־גוריון, פליקס
. בן־גוריון: ״ניסהתי הוראות למשה דיין - ״  רוזנבליט, קפלן וקצינים בכירים של המטה־הכללי
ל חברי ד בפעולה - לאסור את כ ל מי חלט להתחי  המסובים הסכימו להוראות״. דב יוסף: ״הו
י ולפרק את נשקם ולידות באלה שיתנגדו למאסר. חיילים מיוחדים במספר ניכר יישלחו ״ ח  ל
 לירושלים. ההוראות לדיין נוסחו בכתב, ואני הבאתים אתי לירושלים״. בן־גוריון לא סמך על רב
ו את שלמה שמיר [אהר־כך מפקד הזית ב׳] לירושלים, להסביר למשה  יוסף: ״אחר חצות שלחנ

, בתוקף ובזריזות״... ח מ  דיין חומר העניין וההכרח לפעול ב
ה עדיין לא כונסה. רק למחרת, בשבת, י״ד אלול (18.9), בא משה שרת אצל בן־ ל ש מ מ  ה
ה נגד הרצה״, רשם ראש־הממשלה. ״לדעתו אין  גוריון. ״משה הביא הכרזה בשם הממשל
ע הנתעב - ש פ ה ועזעת מ  להכות עד הערב - ויתכן שהוא צודק״. בהודעת ״ממשלת ישראל המז
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עה מחרידה בסמכותו י נת ישראל״ נאמר כי ״הרצח הזה הוא פג ן של מדי ג המ ן ו ו ט ל ש  בתחום ה
ת, התנקשות זדונית בריבונותה של מדינת ישראל, נעיצת סכין ו חד ת המאו מו ו ל ארגון הא  ש

 בגבו של צבא הגנה לישראל וחילול שמה של ירושלים עיר הקודש״.
 עוד נאמר בהודעה כי ״הממשלה תגייס מלוא כוח המדינה לעקור מהשורש את הכנופיה
: וכי ״כל אזרח נדרש ת״ . וקוראת לאומה כולה לקום־כאיש־אהד נגד אויביה מבי .  הפושעת.

חות הצבא והמשטרה בבעור נגע הטרור מעל אדמת ישראל״.  לעזור בפועל לכו
ה - אותם החברים שיכולתי  בן־גוריון: ״לאחר התייעצות עם חברים אחדים של הממשל
ם, שיכין מיד תקנות שעת־חרום נגד ג בליל־שבת ובשבת בבוקר - פניתי למשרד המשפטי  להשי
ן של הממשלה, שדנה י  ארגונים טרוריסטיים״... במוצאי־שבת נתקיימה ישיבה שלא־מן־המנ
ם בתוך שעות אהדות, והטילה ק נגד ארגוני טרור״ - שהוכן על־ידי משרד־המשפטי  על ה״הו
 על 3 שרים לנסה את ה״תקנות״. ״הממשלה שקלה, אם לדחות את פרסום התקנות עד ישיבת

2 2 . ״ ד ל מי ה אסורה ויש לפעו נה, והגיעה למסקנה שהדחי  מועצת־המדי

 3: פעילות לגיטימית, או ניצול הזדמנות?

 ״חמרדף״ אחר המתנקשים
״ ? באחד הפרקים האחרונים בספר ״מעשר ראשון״ זורק ד״ר ת ד ל ו מ ה ־ ת י ז ח את ״ י ז  מ

: ״הזית־המולדת. מה זה היה? אפילוג? פרולוג?״... לו  ישראל אלדד שאלה מיתממת־כאי
ת התומות לפני פתחי  דוד בן־גוריון מספר כי ״שעות מספר אהרי הרצח נזרקו מעטפו
נות בירושלם ובהן הודעה כי בירושלם פועל ארגון־מחתרת חדש בשם ׳הזית  הקונסוליות השו
ד - לא נשאר , והוא מקבל על עצמו את האחריות לרצה... אהרי ברורים שנעשו מי  המולדת׳

ש לאנשי לח״י שביצעו את הרצח״. ד  ספק ש׳תזית המולדת׳ הוא שם ח
דעה שהונחה  בשבת אחר־הצהרים נתקבל במשרדו של מושל ירושלים, דב יוסף, העתק מהו
 ליד הקונסוליות בירושלים. בהודעה, הכתובה במכונת־כתיבה, הודיעה קבוצה המכנה את עצמה
 בשם ״הזית המולדת״, שהם הרגו את ברנדוט, ״משום שהיה סוכן המבצע פקודות הבריטים״. דב
י ועברה למהתרת, ומוסיף כי ״הזית־ ט ״אומרים״, שזו קבוצת־אנשים שפרשו מלח״ ט צ  יוסף מ
נחה ליד בנייני הקונסוליות, ושבה קיבלה על עצמה את דעה שהו ה על ההו מ ת ח  המולדת, ש
בה הירושלמית, משה דיין, מספר כי ות לפשע - לא נמצאה״. גם מפקד החטי  האחרי

, לא נמצאו״. חזית המולדת׳  ״המתנקשים, ׳
 לונדסטרום מספר כי ב־20.9 נתקבל במשרדי ״ל׳אג׳אנס פראנס״ מכתב ההתום על־ידי
פי האו״ם לכוחות־כיבוש זרים, שאין להם ו שייכים כל משקי : ״אף שלדעתנ ית־המולדת״  ״הז
, נגרם מותו של הקולונל סרו בשל טעות פטאלית: אנשינו השבו ות על אדמתנו  הזכות להי
ושב לצדו של ברנדוט הוא הסוכן הבריטי והאנטישמי לונדסטרום״... הוא מוסיף, ן הי  שהקצי
ית־המולדת״ הוא שמה של חבורה טרוריסטית תשאית ״ח המשטרה - כי ״חז  על־פי דו
 מ״קבוצת שטרן״, שביצעה את הרצח ונטלה את האהריות לכך. קבוצה טרוריסטית זו, ״חזית־

.. ־אלימות נגד הבריטים בימי המנדט. , היתה אחראית למעשי  המולדת״
ו אלול (19.9), ידיעה כי ״הזית־המולדת״ היא  באחד היומונים פורסמה ביום ראשון, ט״
טה על התפרקותה , לאחר שמפקדת הארגון ההלי י  קבוצה קטנה של אנשים שפרשו מלח״
ע על חיסול בסיסו ופרוק מהנהו... להברי בה צבאית. ״לח״י בירושלים הודיע בסוף השבו  כהטי
י לא היו ה זו של מרכז לח״ ט ל ח ה  לת״י נמסר שכל איש רשאי להתגייס לצה״ל. נראה כי מ



 הדבורה עוקצת את לב הבעיה - ומסיימת את חייה 353

, חזית־המולדת׳  מרוצים כמה מאנשי לת״י, מתוך הוג שדרש ירידה למחתרת. אנשי קבוצה זו, ׳
: ובנשק זה הם אומרים לבצע מעשי טרור״. י  השיגו נשק ממחסן לח״

ה של מ ית־המולדת״ אלא גוף פיקטיבי, שאימץ את ש  לדברי ברוך נאדל לא היתה ״חז
לם השניה - בתרגום עברי כמובן. שם זה  המחתרת הבולגרית האנטי־נאצית בימי מלהמת־העו
י בתקופתה האהרונה, והביאה  רומז על האווירה האוהדת לגוש המזרחי, שפשתה בהנהגת לח״
ניסטית - האומרת אמן לכל ה הקומו  אהדים מראשיה וותיקיה אל חיקה של המפלג

ות של עם ישראל. ו הלאומי  תהפוכותיהם הזוועתיות של ראשי הקרמל, גם כלפי שאיפותי
לה ולהעבירה לגוף פיקטיבי - ת על הפעו י - שלא לקחת אחריות שמי  ההחלטה של לח״
ת ישראל ל ש מ  נועדה, לדברי נאדל, למנוע את ההכרח שבירידה למחתרת וכדי להקל על מ
 בתגובתה שלאחר מעשה. ההודעה נמסרה לא רק לקונסוליות בירושלים, אלא גם למערכות
 העתונים - בחצות ליל שבת, שבע שעות לאהר ההתנקשות. וזהו הנוסח המדוייק של ההודעה,
 על־פי נאדל: ״ביום 17 לחודש ספטמבר 48 הוצאנו־להורג את הרוזן ברנדוט. הרוזן ברנדוט
דו היה להגשים את התכנית הבריטית להסגרת  שימש סוכן גלוי של האויב הבריטי. מתפקי
ן נכרי ולהפקרת הישוב העברי. הוא לא היסס להציע את הסגרת ירושלים לידי  ארצנו לשלטו
ו הצבאי והוא אהראי בעד שפך הדם. זה  עבדאללה. ברנדוט פעל בלי הפסק להכשלת מאמצנ
ן זר במולדת ולא לדת והחרות העברית במולדת. לא יקום שלטו  יהיה סופם של כל אויבי המו

 יהיו עוד נציבים זרים בירושלים. חזית המולדת״.
ל נגד מנגנון הפיקוח של האו״ם, אם לא ך ולפעו  אותו נאדל מספר כי ״היתה תכנית להמשי
 תספיק הריגתו של ברנדוט. לצורך זה בנה מרכז לה ״י גוף מהתרתי, שעתיד היה לבצע פעולות
ה את ׳תכנית . אבל ההתנקשות בברנדוט קברה תחתי  נוספות בשמה של ׳חזית־המולדת׳
. גוף פיקטיבי זה עוד הדביק כרוז  ברנדוט׳, ולא היה צורך עוד להפעיל את ׳הזית־המולדת׳
קי הכרוז , שבועות אחדים לאחר ההתנקשות, בחוצות ירושלים ותל־אביב. אחת ממדבי  מטעמו
ט אותנו׳. היא  נאסרה בשעת מעשה, ולחוקריה אמרה כי אין היא מכירה בזכותם ׳לחקור ולשפו

2 3 . ת״  שוחררה אהר־כך, ב׳הנינה׳ הכללי

י יש קשר עם מעשה  החקירה. כמו בן־גוריון, כך גם אישים אהרים בהנהגה הניחו שללח״
 ההתנקשות. כך סברו דב יוסף ומשה דיין זמן קצר לאחר האירוע. ״שנינו באנו לכלל דעה,
 שקרוב לוודאי כי הרוצהים הם אנשי לה״י״... גם מפקד המשטרה בירושלים, ישורון שיף,
ל - בזהירות. מספר ברוך נאדל: ט לפעו י - הניח כך, והחלי  שהיו לו קשרים הדוקים עם לה״
סף(משה ברזילי), קצין הקישור של ו י  ״ב־5.25 צלצל מישהו מהמשטרה למחנה־דרור והודיע ל
׳ שאל יוסף. - ׳כן׳, י ת . - ׳כלומר: הוא מ  לח״י בירושלים: ׳חיילים יהודים רצחו את ברנדוט׳
, השיב יוסף... והשיחה הגיעה אל . - ׳אהה׳ ם את הרוצחים׳  ענה איש המשטרה, ׳ואנחנו מחפשי
ך ומספר כי עם רדת הלילה הוזעק ברזילי אל המפקדה בבנייני הסוכנות.  סופה״. נאדל ממשי
זמן לחקירה בפני ועדה שהוקמה בחיפזון. ברזילי הכיר  הוא הגיע ב־8.00 בערב. התברר שהו
 את שלושתם: אחד מהם, שלישו של רב יוסף, היה חסר נסיון בחקירה: אחד היה קצין בעל

ט אוהד לח״י...  עבר לאומי שלילי, שידע כי ללח״י יש ״תיק״ על עברו: השלישי היה פשו
י הרגו את ברנדוט?״ ברזילי  ועדת־החקירה ניגשה הישר לשאלה הראשית: ״האם לה״
י בודדים ־לה״ ט על כך״. - ״האם יתכן שאנשי י י לא החל  השיב תשובה דיפלומטית: ״מרכז לח״

 הרגו אותו?״, נשאל שוב. - ״בההלט, יתכן״, השיב, ׳אצלנו לא אהבו אותו״.
: ״האם יש לך מושג הו ן כמו ועדת בדיוק לאיש־מודיעי , המי  ואז באה ״השאלה המוחצת״
ת ו: ״יש לכם שאלו  מי עשה זאת?״ - ברזילי פקה את עיניו לרווהה, תוך שהוא זוקף את גבותי
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ו  נוספות?״, השיב בשאלה. ההקירה נסתיימה. ברזילי חזר למחנה־דרור. איש לא מנע ממנ
ה מוקף על־ידי פלוגת צבא.  להיכנס. אך בבוקר היה המחנ

שו בתוקף שיש להם קשר כלשהו למקרה... איש לח״י אמר ל הכהי ל מהאצ״  ״בועז ושאו
ו אהראי למעשה, וסיים בהצהרה  שאינו יודע דבר על העניין, אך סרב לומר אם מישהו מאנשי
ן־המשטרה רבינוביץ ת לדבר בשם לח״י״, דיווח השליש וכס לרב יוסף. קצי ן לו סמכו  שאי

ך ״לנהל את חקירת הפשע״.  טילפן גם הוא אל רב יוסף, להודיעו שהוא ממשי
 לונדסטרום הודיע כי יוכל לזהות אהדים מהמתנקשים - אם יביאו לפניו את הנאסרים. אלא
 שעד מהרה משך ידו ממעורבות בעניין. וכיוון שמלבדו לא נמצאו עדי־ראיה, אלא תאורים
 סותרים של אנשי האו״ם המבוהלים, ניסו החוקרים להאחז בממצאים המעטים. היתה בידיהם
ית של תת־מקלע ״שמייסר״, שנשמטה מידיו של אחד המתנקשים. והיו תאורים סותרים  מחסנ
יפ, שלא נמצא - שכן ״היה זה ג׳יפ רגיל, חום־צהבהב, כצבע כל ג׳יפ צבאי, והוא  של הג׳
ן״, כדברי נאדל. ״מעלתו - היותו חדש, במצב תקין  נרכש על־ידי לח״י באורח חוקי לתלוטי
 ביותר״. קצין־הקישור, סרן משה הילמן, ״הכיר את הג׳יפ, שאינו אלא זה שנגנב זמן־מה לפני־
 כן מן האו״ם על־ידי אנשי לח״י״. רק לאחר שנים התברר כי הילמן הכיר היטב את נהג הג׳יפ,

2 4 . . ו - וקריצה־משמעותית הבהירה לו ששתיקה היא מידה נאה ומועילה. ודעי  שהיה אחד ממי
שו האינטואיטיבי ידע בן־גוריון שההתנקשות היא מעשה־ידי י בפעולה. אף שבחו ״ ש  ה
, וכבר נתן הוראות לפעול נגד הארגון, ראשיו ובסיסיו - הרי עשה זאת מאותם טעמים  לח״י
ות, על־ידי : ונגד חטיבות הפלמ״ח המפ״מי ה״  שפעל נגד גדודי האצ״ל, בהזדמנות ״אלטלנ
ג ״הוכחות״ לכנות מעשיו. ב להשי  פרוק המטה. אבל לצורך ההנמקה הציבורית היה חשו
ומן״ רשם בן־גוריון כי בליל שבת (17.9), ״באחת־עשרה והצי טילפן יצהק גרינבוים,  ב״י
ח אותו שידיהם לא היו במעל הזה. אמרתי לו שגם לפי  שבא־כוח האצ״ל בא אליו להבטי
נה וחצי, בא איסר [הראל, ראש הש״י־  המקורות שלנו הדבר ככה״... שכן עוד לפני כן, ״בשמו
 הפנימי]. ברר במקום הגבוה ביותר, שאצ״ל לא עשה זאת״. לא די היה בתשובה הנגטיבית.
 לפעילות נגד לח״י. למחרת, בשבת, ב־11.00 לפני־הצהרים, הגיע איסר - ושוב ללא הוכהות
 ברורות: ״הזר האדם שלו מירושלים, אין הוכהות בלתי־אמצעיות... אבל כל הסימנים מעידים

י עשה זאת. רבים עזבו ירושלים שלשום. הבסיסים נשארו, רק אנשי הצמרת נעלמו״...  שלח״
ההלו במאסרים. איסר הראל חזר ובא אל בן־גוריון ביום  כוחות צבאיים נאמנים הופעלו ו
ו אלול (19.9), ודיווה על ההספק במשך הלילה השני שלאהר ההתנקשות ועל  ראשון, ט״
ם הצמרת: נתן פרידמן [גרא], ד״ר [ישראל] שייב [אלדד], דב  היעדים לימים הבאים: ״מחפשי
 [יצחק] שמיר יזרניצקי [מיכאל], עמנואל שטרסברג [הנגבי, אדם] - שאר המנהיגים בידינו.
ו יהושע כהן, נחמה סרולוביץ אשתו של יהושע כהן,  הקבוצה המסוכנת היא מנחם כהן, אחי
 אפרים זסלר [צ״ל: זטלר], מכפר־סבא. איסר סבור שאלה ביצעו הרצה... הקבוצה המסוכנת -

 שייב, זטלר - נעלמו מירושלים יום לפני הרצח״.*

 * על אלה העיר עורך היומן: ״יהושע כהן, מראשוני לח״י, היה לימים ממקימי קיבוץ שדה־בוקר. כשהתידד
 עם בן־גוריון במשק, שח לו על חלקו ברצח ברנדוט. אפרים זטלר מכפר־םבא היה לותם בגדוד 89, ונפל
 בבית־גוברין באוקטובר 48״. העורך הנכבד שיבש והשתבש: אפרים זטלר לא היה בירושלים בזמן
 ההתנקשות, שכן אך זה הזר מגלות־המעצר באפריקה והצטרף לצה״ל - לא בגדוד 89. כעבור שנתיים (י״ד
 אלול תש״י, 27.8.50) נהרג עם ארבעה מתבריו בעלות רכבם על מוקש־מהבלים ליד בית־גוברין. לא רק
 העורך, גם ראש הש״י שיבש בדיווחו, שכן אחיו הבוגר, יהושע זטלר (מאיר), היה מפקד לח״י בירושלים
 במלחמת העצמאות. גם בהתייחסות לאחיו הצעיר של יהושע כהן, מנחם (הוא נפתלי, פתקה), שגה איסר
 כדיווח - שכן מאז חזר מגלות־אפריקה שרת בגדוד הפשיטה 89. מנחם נהרג בכ״ד תשרי תש״ט(27.10.48)

 בהתקפת־נגד של ״הלגיון הערבי״, לאחר כיבוש בית־גוברין.
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ט, נוהג היה ו של השלי גותי ו פעילות דרסטית על־פי משו  כראש שרות־חשאי, שבין תפקידי
לות הנקוטה. והרי ות של מטרות היריב להצדקת הפעי  איסר לבנות לעצמו תאוריות פנטסטי
י ראו בברנדוט גורם המסכן את מעמדה של ירושלים  התאוריה של איסר בנושא: ״מנהיגי לח״
נו שהיוני לחסל את ברנדוט - כגורם - אויב, אנטישמי ופרו־ערבי... [אמת!]. לפיכך האמי
 מדיני וכסמל בעת ובעונה אחת... בשבת [הערת יהושע כהן, בשולי ספרו של איסר: ״לא
י לשיירתו  נכון״: ההתנקשות אירעה ביום שישי, לפני כניסת השבת] 17.9.48 ארבו אנשי לח״
י ו היה הרוזן קרבן לרצונם של אחדים מראשי לה״ ה קרבן להצעותי  של ברנדוט... יותר משהי
, ח א  למצוא יעד מתאים להתנקשות [חיפשו ״יעד״, ולבסוף מצאו ״קרבן״], שתוכיח לציבור ב
ן להתחסל [איזו מטרה ו  ובמיוחד לחברי לה״י עצמם, כי הארגון עדיין קיים ואיננו מתכו
נה בכוחו של טרור אישי לשנות את מהלך ות״!]. האמו י . יהושע כהן: ״שטו  נשגבה!.
ה ל ש מ ת ישראל היא מ ל ש מ  ההיסטוריה, [אמונה היסטורית...] והנאמנות לתעמולה כי מ
י להתנקש בחייו של מתווך האו״ם  בוגדנית [נאמנות תעמולתית!] - הן שהניעו את מנהיגי לח״

: מה הניע?״]״. ט י ל ח ת ז א : ״  [יהושע כהן
״ י עממ א הוכחות למען בן־גוריון, שאף אירגן ״משפט־  חודשים אחדים עמל איסר למצו
חד ו ן״ קבע בית־הדין־הצבאי המי  ותוקק תוק־דרקוני רטרואקטיבי - ולא עלה בידו. ב״פםק־הדי
חמי חרות שו בכל תוקף שלארגון לו  כי אין הוא יכול לסתור את דברי הנאשמים, ש״הכחי
 ישראל היה קשר לרצח ברנדוט... או שהיה דיון או התקבלה איזו החלטה על תכנית להתנקש
 בחייו של ברנדוט... ושלא חבריהם בירושלים הם שביצעו את הרצח, וכי אין להם כל מושג מי
״ י ית־המולדת׳ היא חלק של תנועת לח״ הז . והם מכהישים ש׳ . .  הם אנשי ׳הזית־המולדת׳
כחה ן״ כי ״מתוך כל חומר ההו : ״ומה האמת?..״]. ולבסוף קבע ״בית־הדי  [יהושע כהן
 והעדויות ברור שלא היתה אף עדות ישירה אחת״... ולפיכך ״אין בית־דין זה יכול לקבוע

2 5 . .  בוודאות שרצה ברנדוט בוצע בפקודת לח״י״.

 מי החליט? מי ביצע?
 במשך שנים עלה נושא ההתנקשות בברנדוט שוב ושוב בפולמוסים ציבוריים, ולא היה אף
לה - למרות  היסטוריון או חוקר שנמנע מלקבוע את אחריותם של לוחמי תרות ישראל לפעו
, כי ״בעברו אל העיר  שלא נמצאו הוכחות לאישורה של קביעה זו. כך כותבים האהים קמהי
״ - בפסקנות, אף בלי הזכרת שמה של ״חזית י וך בידי אנשי קבוצת לח״  היהודית נרצח המתו
. ובספר ההיסטוריה הרשמי של צה״ל נאמר כי ״בדרך נורה ונרצה על־ידי אנשי .  המולדת״.
 ארגון לח״י בירושלים״, תוך כדי קביעה כי ״רצח זה גרם למדינת ישראל נזק, הן בכך ששיבש
נה״ , והן בכך שגרם סיבוך מדיני ביהםי־החוץ של המדי  את לוח־הזמנים הצבאי של המטכ״ל
כות הפוליטיות, התפרסמו  (על טיעוני־סרק אלה - להלן). עם רבות השנים, לאהר התהפו

 גילויים מפתיעים מצד המעורבים בפרשה.

, טו על הריגתו של ברנדוט - שלושת חברי מרכז לח״י . ״שלושה אנשים החלי ה ט ל ח ה  ה
ן זר בארץ־ישראל״, כתב ברוך נאדל, איש ת נגד כל שלטו ה טוטאלי מ ח ל  התנועה שהכריזה מ
 לה״י, ששימש בעת ההיא ככתבו הירושלמי של ״מברק״, שהופעתו הופסקה מיד לאהר
, ״בוקר אחד  ההתנקשות. על־פי תאורו הציורי של נאדל, המסתמך על אלדד איש מרכז־לח״י
טו שהגיעה  ישבו השלושה בדירתו המחתרתית של גרא - ברחוב בן־יהודה בתל־אביב - וההלי
. לדברי נאדל, נקבע באותה שעה - לראשונה ״ ל א ר ש י ־ ח א  העת ׳לתסל׳ את מתווך האו״ם ל
וף־המבצע  בתולדות לח״י - שלוחמי הרות ישראל לא יודו בביצוע המעשה. הוצע לקרוא לג
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/ כשמה של המחתרת הבולגרית האנטי־נאצית״. אין ספק כי ההחלטה ת ד ל ו מ  בשם ׳חזית ה
 שלא להודות במעשה נבעה מכך שהיתה זו פעולה־מחתרתית יחידנית שביצעו לח״י לאחר קום
 המדינה. לדברי נאדל ״צריכה היתה העברת האחריות על גוף פיקטיבי - למנוע את ההכרח
ת ישראל, לבל תיראה עצמה נאלצת לפתוח בפעולות־ ל ש מ  לרדת למחתרת, ולהקל בכך על מ
 דיכוי חריפות״. בשם זה הוכנה הודעה על ביצוע הפעולה, וזו נמסרה למערכות העתונים

ת ליל שבת, כשבע שעות לאחר האירוע.  ולקונסוליות בירושלים בחצו
״ - נאדל: ״ההחלטה נתקבלה לפני שנערכה ההפגנה של לח״י ? ה ט ל ח ה  ״מתי נתקבלה ה
 נגד ברנדוט, בעת מסיבת־עתונאים שערך ברנדוט בביתו של הקונסול הבלגי בירושלים״ (ה׳
 אב, 10.8). אך אם להסתמך על דברי מיכאל, הרי ״לא יתכן שחלפו חמישה שבועות בין

ה למעשה היה קצר יותר״. ט ל ה ה ה לבין ביצועה, ואף זכור לו שהזמן בין ה ט ל ח ה  ה
י - אם לא היכה לביקורו של ה נגד לח״ ו  כשנשאל שר־הפנים על־ידי התובע במשפט־הראו
י ביום רצה ברנדוט, כפי שעשה קצין־קשר מהאצ״ל, שהכריז באופן קטגורי שלהם  איש לח״
ל היה על־ידי קצין־קשר, אך ״בנוגע ע עם האצ״ ב גרינבוים כי המג  אין שום שייכות - השי
טה: למה להכניס סודות?.. לאחר י לא היה קשר כזה בינם לביני. הסיבה לכך היתה פשו  ללח״
י ואמר לי שהם הכחישו ברבים. לא שאלתי. הוא אמר לי. הסתייג  המאסרים בא נציג של לח״

.  הסתייגות מוהלטת. זה היה שבועות אהדים לפני המשפט״

ת עליו כארגון בלתי־לגלי, נס, לאחר החקיקה הממשלתי י במחתרת־מאו  על אף היות לח״
ד עם ראשי הארגון ה״בלתי־לגלי״. בכ״ו תשרי (29.10) - בו־בזמן ס מ מ ה  נפגשו אישים מ
בה 8 סיימו לנעול את ״כיס פלוג׳ה״, על־ידי כיבוש בית־גוברין ודווימה י בהטי  שאנשי לח״
ומן״: ״שאול [אביגור] נצהה ב״י  ולכיש - נפגש אלדד עם יועצו של בן־גוריון. העובדה הו
ח שבכל הכנות רוצים לחזור ללגליות. רצה ברנדוט הפתיע אותם  נפגש אמש עם שייב. זה מבטי
ת ישראל. היתה בתוכם קבוצה שסרבה לשוב ללגליות - אבל סרב לגלות ל ש מ מ  והיכה יותר מ
וה: ו ת חבריה הידועים לו, נשבע שאינו יודע מי רצח ברנדוט״... ומסיים בן־גוריון את הדי  שמו

ן לו״...  ״הוא תמים אם הוא סבור שנאמי
ה לח״י, שהתקיים בירושלים  שלושים שנה אחר כך הודה חבר מרכז־לח״י זה כי ״ממחנ
נת ישראל, יצאו בספטמבר 48 המתנקשים ברוזן ברנדוט״, לאהר פרסום פחה למדי  שטרם סו
 תכניתו להוצאת תבלי־ארץ גדולים מריבונות ישראל ומסירת ירושלים לידי עבדאללה. ״פעולה
)״, כתב אלדד, ״הביאה לצו של והסה לארגון אלמוני בשם ׳חזית המולדת׳  זו (שתחילה י
חר יותר הודה במפורש: ״אני הייתי מיוזמי ה לח״י״. מאו ת ישראל לפרק את מחנ ל ש מ  מ

. י בירושלים, יהושע זטלר, חלק ברעיון ובההלטה״ . גם למפקד לח״ .  ההתנקשות.
ם בפעולה, משולם מקובר (יואב), סיפר כי תכנית ההתנקשות ברוזן היתה  אחד המשתתפי
; י י בירושלים, יהושע זטלר: שלושת חברי מרכז לח״  ידועה למתי־מספר אנשים: מפקד לה״
ק יהודים, שהיו קשורים עם לח״י, ה ־ י ב ת לה: ולשני כ  לארבעת הלוחמים שנטלו חלק בפעו

2 6 . דע על תנועותיו של ברנדוט באותו יום גורלי  ומהם נתקבל המי

ו בפעולת ההתנקשות, להיסולו של האיש שיזם והוביל  הביצוע. ארבעה לוחמים השתתפ
ן יהודי. ״כל הארבעה נודעו כקרי־רוה להפליא, אך זריזים  את התכנית לקריעת ירושלים משלטו
, מתאר נאדל, אך אינו מגלה את שמותיהם. ״נודעו ת״  ותכליתיים בביצוע פעולה מלהמתי
טלת עליהם, כנכונים לפעול בתנאי־מצוקה בלתי־רגילים העלולים לצוץ מה המו  כמסורים למשי
ן אלה״. שנים מהם הזדהו, בהמשך, והודו בהלקם בהתנקשות בברנדוט. האהד -  בפעולות מעי
) - גילה על כך לידידו דוד בן־גוריון בימי שדה־בוקר. השני - משולם ה ל ס פ ש ) ן ה  יהושע כ
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. אחד מהם, חבר  מקובר (יואב) - סיפר על כך בכלי־התקשורת. השנים האהרים לא הזדהו
״ , לא גילה את סודו גם לבני־ביתו. רק לאהר פטירתו של ״האדם השלישי ק א  קיבוץ בצפון ה
 גילה יהושע כהן לבן על מעורבותו בפרשה, בטרם הלך גם הוא לעולמו. הרביעי, יבדל להיים

 ארוכים, מסרב להזדהות. זה רצונו וזו זכותו.
הושע כהן הביא מיכאל בר־זוהר בספר הביוגרפיה של בן־גוריון. יהושע  את סיפורו של י
ו - לא ניסה יהושע להתחמק,  כהן לא התנדב לספר על כך: אך משעלה הביוגרף על עקבותי
חו לתת פרסום לדברים בזמן מתאים יותר. כיצד עלה על עקבות הגילוי  רק ביקש מאיש שי
 המסעיר? - ״כעבור 17 שנה [בתשכ״ה (1965)] עיין מהבר שורות אלה ביומנו של בן־גוריון
ת שבהן ת השחרור. בעמודים המוקדשים ל־19 בספטמבר 48 מצא שורות אחדו מ ח ל  מימי מ
ו יהושע כהן,  דיווח איסר הראל על שלושה אנשים החשודים ברצח ברנדוט [״מנחם כהן, אחי
, כך כינה איסר  אפרים זסלר מכפר־סבא. איסר סבור שאלה ביצעו הרצח״]. ׳הקבוצה המסוכנת׳
ת הללו . בתוך השמו  את אותם חברי לח״י, ואמר לבן־גוריון כי הוא סבור ש׳אלה ביצעו הרצח׳
 נתקל המחבר בשמו של אדם, אשר בשנים האחרונות התידד עם בן־גוריון. הוא הראה את
 הקטע לבן־גוריון״. מיכאל בר־זוהר מביא את מהלך הגילוי, בעקבות שאלתו את בן־גוריון:

הה: ״לא״, אמר. ״נשאל אותו״. והרי המשך הסיפור:  ״הידעת על כך?״ בן־גוריון הגיב בתמי
זמן אליו האיש שהוזכר ביומנו. השנים  ״למהרת היום ישב המחבר אצל בן־גוריון, כשהו
 נשארו דקות אחדות בארבע עינים. כשיצא האורח מחדרו של בן־גוריון, היו פניו אדומים

ומן?׳  ונרגשים. נכנס המחבר אל בן־גוריון ושאל: ׳הראית לו את הי
, אמר. פניו נשארו חתומים.  ״- ׳הראיתי׳, השיב בן־גוריון בשקט. - ׳הוא הודה?׳ - ׳הודה׳
ו נכון. ב עלי ה שכתו : ׳קראתי והראיתי לו מה רשום ביומני... אמר לי, מ  וביומנו רשם הזקן
ת בשבילי... ת אלה כל משמעו  אמרתי לו: כשאיסר מסר לי שלושת השמות, לא היתה לשמו
ת ידועים ו השמו  לפני שבועות אחדים עיינתי ביומני ונתקלתי בשמות שמסר לי אז איסר. ועכשי

 לי היטב, וההלטתי להראות לך מה כתוב ביומני׳.
 ״בן־גוריון גילה, אם כן, את זהותו של רוצח ברנדוט, אולם לא סיפר על הדבר לאיש. הוא
 שמר עמו את הסוד - וגם עם אותו ידיד, שהודה במעשה, לא דיבר עוד על כך. ידידותם של
 השנים המשיכה להתקיים ואף להתהדק״. מוסיף בר־זוהר: ״ה׳טרוריםט׳ ידע שמחבר ספר זה
 היה שותף לסוד על מות ברנדוט. לקראת פרסום הספר נפגשו השנים. שאל המהבר את איש

: ׳האם תסכים כי אתאר את הפרשה ואציין את שמך?׳  לח״י
. ים אין זה מן התועלת לפרסם את כל פרטי המעשה׳  ״השיב האיש: ׳משיקולים ממלכתי

 ״רצונו כובד״.
ימה בכ״ז אב תשי״ז(24.8.76). בינתים  השיהה האהרונה בין בר־זוהר ויהושע כהן התקי
ן ונתגלו השמות, ו רי ה של דוד בךגו מ ח ל מ ה ך מ ו : גם יצא־לאור י  הלך דוד בן־גוריון לעולמו
 שהועלמו על־ידי בר־זוהר. מכל מקום, בימי הייו לא פרסם יהושע כהן פרטים על הפעולה.
 הוא נפטר בג׳ אב תשמ״ו(8.8.86) ונטמן בשדה־בוקר, ליד נחה אשת נעוריו, שנפטרה שנה
ב  אהת לפניו: האשה שהלכה עמו לאורך כל הדרך, מאז הימים השחורים של יאוש בשנת תש״

2 7 . ת־המעצר ו לצות במחנ - לבד משנות פרידותיהם המאו

לם מקובר (יואב) איש ירושלים, העלה את גרסתו רק  השני מארבעת המתנקשים, משו
. על פי ן  בשנת תשמ״ח, ארבעים שנה לאתר ההתרתשות על אם־דרך ירושלמית ליד קטמו
ג ׳תומיגן׳ חדת חמושה בשני תת־מקלעים מסו ו  סיפורו של יואב היתה קבוצת־הפעולה המי
ג ׳שמייסרי. על־פי מידע מאתר העתונאים [סטנלי גולדפוס (ירמיהו)], כי ברנדוט  ואחד מסו
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 אמור להגיע בשבת, ה־18.9, לארמון־הנציב, יצאו הארבעה לבניין ימק״א, שם התגוררו אנשי
; ולאחר הכנות מזורזות נקבע המארב ליום השבת, י״ד אלול (18.9). ן  האו״ם, לסיור־מכי

. ד ליד, כדי שנוכל לזהותו בבטחה״  ״תמונתו של ברנדוט עברה מי
, אומר נאדל, ומתכוון לעתונאי ״ בטח בעזרת מישהו דע על נתיב נסיעתו של ברנדוט הו  ״המי
 איש לח״י. ״השיירה עשויה היתה לבהור מספר נתיבים אלטרנטיביים, כך שהיה צורך להכין
ות ואבנים, מהן ניתן  מספר מחסומים אשר ניתן להפעילם במהירות. לצדי הכביש הונחו חבי

ם שיאפשר מעבר לרכב אחד בלבד״.  להקים תוך דקה או שתים מחסו
 ביום שישי אהר־הצהרים נתקבל מידע כי ברנדוט נמצא בארמון הנציב. ״לבשנו מדי צבא,
יפ״, מספר יואב. ו את הנשק ועלינו על הג׳ , לקחנ היטלמאכער׳ ה, ה׳ ו את כובעי־המצחי  חבשנ
, ברחוב הקרוי היום על־שם הפלמ״ח, ועצרנו במקום שם מצוי היום ן  ״נסענו לכיוון קטמו
יות שם לה מספר חנויות המצו  מוזיאון האיסלם. היתה שם סימטה, כעין רהבה כבושה, שממו
יפ ברחבה, בידיעה שאם ברנדוט יגיע מארמון־הנציב, חייב יהיה נו את הג׳  גם כיום. החני

ו לשיירת האו״ם במקום המארב״.  לעבור במקום זה - והמתנ
ת מטר.  נאדל: ״המרחק מ׳מחנה־דרור׳ אל בתי־ביברמן שבדרך טלביה היה כהמש־מאו
 הולכי־רגל מעטים, ואף לא מכונית אזרחית אחת עברו במקום בשעות האהרונות שלפני כניסת
 השבת, כך שלא שמו לב למספר האנשים בג׳יפ, לנשקם ולמראה פניהם שמתחת לכובעי

. והמחסום עצמו לא נראה חריג בנוף הירושלמי של הימים ההם״.  ה״היטלמאכער״
ט את הג׳יפ, שחסם את ע  יואב: ״כעבור שעה ראינו את שיירת האו״ם מתקרבת. הנענו מ
 המעבר בכביש הצר. השיירה עברה את הסיבוב ועצרה ליד מחסום הג׳יפ. היו שלוש מכוניות:
. לא  בראשונה ישב קצין־קישור, הילמן שמו, שצעק לעברנו: ׳הברה, זה בסדר. זה בסדר!׳

 הגבנו. ההוראה היתה שלא לפגוע בשום אדם אהר, אלא בברנדוט לבדו״.
הה את ברנדוט, יורה בו מיד. ״אחד מאתנו נשאר ליד הגה הג׳יפ  ההוראה היתה כי מי שמז
 המותנע, ושלושת האחרים ניגשו למצוא את האיש המבוקש. התברר כי הוא ישב במכונית
, זיהה אותו שם - הכניס את קנהו של ה׳שמייסר׳ ש ב׳שמייסר׳ ו מ יהושע כהן, ח נה: ו  האחרו
 דרך החלון. ברנדוט ישב באמצע, ולימינו הקולונל הצרפתי סרו. יהושע ירה. הכדורים

ו נפגע גם ברנדוט.  הראשונים פגעו, בטעות, בסרו: אך מיד לאחרי
 ״אני, שישבתי בג׳יפ, שמעתי את הילמן צועק: ׳אל תעשה את זה׳. מיד קראתי לשני חברי

 לירות בגלגלים הקדמיים של המכונית, כדי שאיש לא יוכל להסתלק מן המקום.
: אך בדרך  ״יהושע כהן, שלא ידע כי חבריו הם היורים בצמיגים, החל לרוץ אל הג׳יפ שלנו
ת הכלי נשמטה ונשארה על הכביש. יהושע נכנס במהירות מחצי  התפרק ה׳שמייסר׳ שלו, ו

ד אחריו השנים האהרים - וכהרף־עין עזבנו את המקום. יפ, ומי  לתוך הג׳
יפ הסתרנו בליפתא, ואנחנו עברנו אל דירת־מסתור, שהוכנה למעננו בעוד מועד,  ״את הג׳

2 8 . ׳  בשכונת שערי־פינה׳

 ״חמחסלים״ כפעולה
ל ממפקד משטרת ירושלים, ישורון שיף, שהחל פ. להבדי ל הבםיסי סו ל - הי ״ ה ד צ  תפקי
־צה״ל בירושלים (המושל־הצבאי רב יוסף, משה דיין מפקד  לחקור - הרי לשלושת מפקדי
בת החי״ם 16) לא היה ברור מה עליהם לעשות. ״מיד עם בה 6, ויצתק לוי מפקד הטי  חטי
, סיפר פיה להוראות המטכ״ל״ וודע דבר הרצח הכרזנו, משה דיין ואנוכי, על כוננות, בצי  הי

יעצות עם בן־גוריון״. פות לתל־אביב להתי  יצהק לוי. ״דב יוסף יצא בדהי
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ת כמוצא שלל. שש שעות ן דוד בן־גוריון עט על ההזדמנות שבמעשה־ההתנקשו  שר־הבטהו
ל ״ כ ט מ  לאחר ההתקשות, עוד בטרם היו הוכחות לקבוע ידו של מי ומי במעשה, כבר הוכנס ה
ת - שנועד להתבצע, במילא, ביום  לפעולה. המטרה: חיסול־בכוח של הפעילות העצמאי
ת החיסול נתקבלה ט ל ח ו אלול (19.9), כפי שאף נמסר לשגריר ארצות־הברית. ה  ראשון, ט״
 בממשלה, אף על פי שראשי שני הארגונים הגיעו זה מכבר להכרה כי אין מקום לפעילות
ן של האו״ם בירושלים - מהתרת עמוקה). ניתן לומר כי ת (אך אם ייקבע שלטו  צבאית עצמאי
, היה מעוניין במתן מכה ה בן־גוריון מעוניין ב״חיםול הפרישה״, על־ידי משא־ומתן  יותר משהי

ל העט על טרפו...  ניצהת לגופים עצמאיים אלה - כחתו
ד ק פ מ ) ן י י ל אל משה ד ״ כ ט מ / ם ״ ג א  שש שעות לאהר ההתנקשות, ב־23.40, נשלח מברק מ
מפקד תזית המרכז): ״דב יוסף מביא אליך פקודת מבצע נגד לח״י. ) ן ו ל י  ירושלים) ואל צבי א
ל מיד הפעולה בכל התוקף״. ומיד  שלוש פלוגות מגיעות אליך הלילה לפעולה זו. עליך להתהי
ו את שלמה שמיר לירושלים, להסביר למשה דיין חומר העניין  אחר כך: ״אחר חצות, שלחנ

, בתוקף ובזריזות״. ח מ  וההכרח לפעול ב
 ומכיוון שאי־אפשר לסמוך על אנשי המשטרה ועל השוטרים־הצבאיים של ירושלים - נקרא
ו [דניאל] מגן, מפקד מ״צ. כמה הוא פות אל בן־גוריון: ״הזמנ ת בדחי  מפקד המשטרה־הצבאי
ן של ד לירושלים? - עד 150 איש, נאמנים... יהזקאל סהר [המפכ״ל הראשו  יכול להעלות מי
 משטרת ישראל] מניה שעל שוטריו בירושלים אין לסמוך כלל... מבין 400 השוטרים יש

ות, ורבים מהם אצ״ל״. ת המזרחי ו  כמאתים מבני העד
ץ ל את המבצע על כוח מחו בת החי״ם, יצחק לוי, מסביר כי ״ההכרה להטי  מפקד חטי
 לירושלים, נבע מכך שבגדודי ירושלים היו חיילים רבים שקרוביהם וידידיהם נמנו על
ת ואי־רתיעה מהתנגשות־בנשק אם תידרש, ולא ו  ׳הארגונים הפורשים׳ בעיר. נדרשה החלטי

הם נמצאים בצד השני״. תי ל משימה כזו על אנשים שבני משפחו  ניתן להטי
ש לבן־גוריון, שכן מן ד ץ לירושלים לא היה ח  הצורך בכוהות צבא ומשטרה שיובאו מהו
י - לקראת הפעולה ״לחיסול הפרישה ת בירושלים ואנשי הש״ מי  הפגישה עם ההנהגה המקו
: ״ , ״ ה ל  בירושלים״ בו׳ אב(11.8) - היו בידיו פרטים ו״מספרים על כוח־האדם והנשק באצ״ל ו
ן החיילים בירושלים תומכים  וכך ניתן לתכנן את פעולת החיסול. מה היו הבעיות? - 15% מבי
י - ״לא יקבלו פקודה לירות בהם. חלק אולי גם יתמוך בהם בפועל״. בעיה  באצ״ל ולח״
 נוספת: גם בין 280 הממצדיקים בירושלים יש השורים באהדה. ההשד היה גדול עד כדי כך
.. משה דיין היה ״סבור שהצבא  שמפקד ירושלים הציע ״לשלוח משטרה־צבאית מתל־אביב״.
ו הכוח הדרוש  הירושלמי לא יפעל נגד אצ״ל״... נוכח מידע זה ביקש בן־גוריון לדעת מה
ל נגדם בכוח. לדעת דיין, ״נהוצים שני גדודים (מהוץ לירושלים, עם כוה  כשיגיע הזמן לפעו
ו מאז, התארגנה ם שחלפ עות המעטי  שריון בתוך שני הגדודים, על מפקדיהם)״. במשך השבו

י בירושלים. ל ולח״ ן את כל הדרוש לחיסול בסיסי האצ״ ״ן־בי״ת להכי  מפקדת השי
ת רבים, כשחלק גה? מסתבר שהיו הששו  מדוע לא נעשה מהלך ההיסול עד כה, בימי־ההפו
ים בממשלה התנגד לפעולה צבאית הכרוכה בשפך־דם, ביחוד  גדול מהשותפים הלא־שמאלי
ן: רצח ברנדוט... ״לממשלת ישראל לא י י ו יש תרוץ מצו  לאחר תקדים ״אלטלנה״. והנה עכשי
ך  נותרה עוד כל ברירה, אלא לפעול בכל כוחה, לחיסול״, מצדיק יצחק לוי את המהלך של ב
ד את הארגונים הפורשים בירושלים, לעצור את אנשי טה לפרק מי  גוריון. ״הממשלה החלי
ת  לח״י, להקיף ולתפוס את בסיסיהם ולהשיב באש על כל נסיון של התנגדות פיזית... בשעו
ות על ה הכללי, למסור לדיין הוראות פעולה... האחרי ט מ  הערב הגיע שלמה שמיר, כשליח ה

 הפעולה הוטלה על משה דיין, במפקדה הצבאי של העיר״.



 360 תקופת ברנדוט מגיעה אל קיצה

ט ״הראל״, מספר כי נקרא אל בן־גוריון, אשר הורה לו לפרוק את הנשק ״ ח  יוסף טבנקין, מ
ל בירושלים, ואין מטילים ב מטילים עליו לפעו ט התאונן ששו ״ ח מ י בירושלים. ה  מאנשי לה״
: ״הסבר לו״״. בת ״עציוני״. בן־גוריון פנה אל משה דיין, שנכה באותו מעמד  זאת על חטי

, שהם ירושלמים, לא יבצעו זאת... בת דיין: אנשי הטיבתו  תשו

ות אחרי ההתנקשות י ו כבר על ההתרחשו י בירושלים, ששמע . אנשי לח״ י ת לח״ ו  במחנ
ן במשך ליל־שבת ובבוקר שלמחרת. על־פי  בברנדוט, הופתעו מאי־הפעילות של כוחות הבטחו
י להתרוקן עשרה ימים לפני ההתנקשות ות לח״ ו מחנ  החלטה, שלא זכתה לפרסום, החל
 בברנדוט, אך באותו יום עדיין נמצאו בהם קרוב למאה־וחמישים איש. מיד לאחר שנודע
(יוסף), כי השבדי איננו עוד בין ילי ה ה״הגנה״, משה ברז ט י עם מ  לקצין־הקישור של לח״
ן ממרכז משטרת ירושלים,  החיים - מיהר להגיע למחנה־דרור. את הידיעה קיבל ברזילי בטלפו
, מספר ה מרוקן למחצה״ ני היה רוגע, אך המהנ  זמן קצר לאתר ההתנקשות. ״המראה החיצו
ה ואמר בשקט: ׳ברנדוט נהרג על־ידי  נאדל. ״ב־5.30 כינס יוסף את שרידי המפקדים שבמחנ
 יהודים׳... פני הנאספים נתחייכו. ברנדוט נחשב לאויב, ואיש לא פקפק לרגע יד מי היתה בו״.
ב יוסף כי כל אחד יהליט מה לעשות. ״יתכן שינסו לאסור את כולנו.  לשאלת הנאספים השי

 בשום מקרה אין להתנגד בנשק״.
 תוך זמן קצר נשארו כשישים איש בלבד במחנה־דרור, בחלקם הגדול פצועי־הקרבות.

ה־אלדד שבליפתא, משכנה של ״המחלקה הדתית״, נעזב. ״משנסתיים הכל, צררו  גם מחנ
, הניחו בכאב־לב את נשקם, וחזרו לשכונותיהם הדלות - שם לא יוכל ן  את הטלית־והתפילי

א אותם״, שכן לבושים היו כשאר צעירי השכונות החרדיות.  איש למצו
ואב בשכונת שיך־באדר לא התרוקן מיושביו, שכן היה מאוכלס בבני־נוער בלבד.  מחנה־י
ה ושרו זמירות שבת ושירי מחתרת. רק במוצאי־  במשך כל יום השבת ישבו הנערים במהנ

ו נוטשים את המקום.  השבת, כשהתברר גורלם של חבריהם הבוגרים, ההל
 אחדים מאנשי לח״י־ירושלים הזדרזו ופנו אל מפקדת האצ״ל. כבר למהרת, לפני חיסול
ת האצ״ל, קיבלו פנקםי־חייל של הארגון. אחרים הזרו לבתיהם, מתוך הנהה שלאחר שוך ו  מהנ
״ אתרים מיהרו לרדת . ם״ ות - כאילו היו ״משתמטי מה יגשו אל לשכות־הגיוס הכללי  המהו

2 9 .  לתל־אביב, בטרם ייהסם המעבר

, ולמרות ההוראות ן ת הצבאית. למרות ההמרצה הבלתי־נלאית של שר־הבטהו לו  הפעי
 הישירות לרב יוסף, והמברקים מהמטכ״ל, ובוא הנציג הבכיר שלמה שמיר - התנהלה הפעילות
 הצבאית בעצלתיים. בשמונה בבוקר השבת, י״ד אלול (18.9), ״שתי הפלוגות של ׳הראל׳ טרם
 הגיעו לירושלים״, התלונן בן־גוריון, ״אם כי לפני כן הודיע יוספ׳לה [טבנקין] לעזרא [עומר],
 שהגיעו כבר לבסיסן״. נחמתו ש״המשטרה הצבאית הגיעה בזמנה״. שעה אחר־כך התברר כי ״רק

 הבוקר מסר ד״ר יוסף הפקודה לפעול. בתשע בבוקר עוד לא היתה כל פעולה״.
ת הקדיש בן־גוריון לקבלת דיווחים מראש הש״י־הפנימי ומראש ים הבאו  את השעתי
ועץ־המשפטי שפירא באו לקבל את ״עיקרי החוק נגד הי ם ו . גם שר־המשפטי  הממשל־הצבאי
. בשעה 11.00 מו ויכינו במשך היום. בערב נביא זאת לממשלה״  טרור״. שני היוריסטים ״הסכי
 התייצב הרמטכ״ל, להודיע שהעניינים צולעים: ״יעקב [דורי] מודיע שהפעולה בירושלים

.. דיבר בעצמו עם יוספ׳לה, משה דיין ושלמה [שמיר]״. ל רק באחת.  תתחי
ז עצבים: ״טילפנתי כמה פעמים בשעות הבוקר אל  גם המושל־הצבאי של ירושלים אהו

בהטלת העוצר״. ן את פשר האיתור בהתתלת הפעולה ו  דיין וברודי, כי לא יכולתי להבי
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ל באחת, אלא ב־2 אחר־הצהרים, לאתר שהגיעו שתי פלוגות  ״המבצע הצבאי״ לא התהי
 מ״הראל״ ומשטרה־צבאית מתל־אביב. ברהבי העיר הוכרז עוצר כללי, היציאה מירושלים

: ובמשך ימים נוספים נאסרה רק היציאה מירושלים. ן טי  והכניסה אליה נאסרו לחלו
 באותה שעה, 14.00, הקיפו יהירות צבא נאמנות את בסיסי לה״י. בשלושת הבסיסים -
 בטלביה, בליפתא ובשיך־באדר - נמצאו מחסני־נשק. לא היתה כל התנגדות. נאסרו 60 איש.
ה ׳ל את מחנ  המפקד האחראי, משה דיין, סיכם: ״בשעה 2.00 אחר־הצהרים הקיפה יחידת צה׳

 לח״י בירושלים. 40 הבהורים שנמצאו בתוכו התמסרו על נשקם בלי התנגדות״.
ט את ט צ מ ה סביב למהנה־דרור״, מספר ברוך נאדל, ה  ״כל שעות הבוקר עמד גדוד הפלמ״
 מפקדם של אנשי הפלמ״ה, שמואל גלינקא, שלא הסתיר את העובדה שעד־מהרה הלכה
: ״הגעתי לשתי מסקנות: לא תהיה  והתפתחה התידדות בין הפלמ״תניקים שלו לאנשי לת״י
 התנגדות: אך אם תהיה - תששתי שאנשי יסרבו לירות״. בצהרים, לאהר שהגיעה התגבורת
ט גלינקא להיכנס. ״סמוך לכניסה עמד שומר. גלינקא ביקש לקרוא למפקד -  מתל־אביב, החלי
ח נכנסו לבנייני־האבן ומצאו שם אנשים שלא התנגדו, לא  אך לא נמצא כזה... אנשי הפלמ״
 אמרו מלה. נשאלו על רצח ברנדוט - אך סרבו לדבר. בבית־החולים נמצאו כמניין פצועים,
 ושתי אתיות שטיפלו בהם... גלינקא הכניס את הפצועים לאמבולנסים, והוביל את ארבעים

 העצורים למחנה צבאי... בשלוש היו כבר כל שרידי לח ״י במעצר״.
י : ״אחר־הצהרים הודיעו מירושלים שבסיסי לח״ ן  בגמר הפעולה נמסר דיווח לשר־הבטחו
ת ׳סטנים׳, למעלה מעשר  נעזבו ברובם... נאסרו כשישים איש, נמצא נשק - כשלוש מאו
 מכונות־יריה, כמה מקלעים... נאסרו גם כאילו שלושה פצועים - לא מפעולתנו״. מספר אורי
צ מירושלים אסרו ״ד משה בן־דרור, ופלוגת מ״  ברנר: ״2 פלוגות גדוד 5, בפיקודו של המג
 כ־100 איש ומצאו נשק רב: כ־100 תת־מקלעים, 7 מקלעים בינוניים, 9 מקלעים, 6 מרגמות,
 פצצות, תחמושת, חמרי־חבלה. הפעולה בוצעה ללא התנגדות״. לויצה: ״בין הנעצרים היו
ווח נמסר  שלושה פצועים. החשד שהם השתתפו ברצת ברנדוט לא נתאמת, והם שוחררו״. בדי
ם [י״ג ל בארבע אחר־הצהרי ע נאסרו רק ששים איש, כולל הפצועים: ״אתמו  לבן־גוריון מדו
יב כל חי נם מתפרק ו ו י שארג ״ ח ל עו ל די  אלול (17.9) - יותר משעה לפני ההתנקשות!] הו

3 0 . . .  גיוס צריך להיכנס לצבא״

ת - כמאה . המספר הזעום של הנעצרים בפעולה הצבאי מי י ־הפנ י ה והש״ ר ט ש מ לות ה  פעי
 איש (60 בבסיסים ו־40 במקומות אחרים בעיר) - הניע את בן־גוריון להאיץ ולזרז את
 הפעילות: ״ט״ז אלול (20.9). הזמנתי יחזקאל סהר ואמרתי שהמשך החיפושים והמאסרים
ל תפקיד זה על הצבא, ביחוד בימים אלה. אם  בירושלים ייעשה על־ידי המשטרה. אין להטי
ד וייאסרו. אם יהיה צורך יתן  שוטר או מספר שוטרים לא ימלאו חובתם כראוי - יפוטרו מי
 הצבא עזרה למשטרה. המושל הצבאי יתן ההוראה, כשידרש, לתת עזרה״. ואכן, במשך הימים
י פוש במקומות מיוחדים, שלפי ההשערה מצאו בהם אנשי לח״ לו לערוך חי  הבאים ״התחי
א״ - מספר רב יוסף. ״אסרנו 170 טרוריסטים פורשים בירושלים... מנהיגיהם נראו  מחבו

 עצבנים ומזועזעים והכחישו את אחריותם לרצח״...
ל על איסר, ראש  בן־גוריון לא הסתמך על המשטרה - לא בלבד ולא בעיקר. את יהבו הטי
 הש״י־הפנימי. בשבת, למהרת ההתנקשות בברנדוט, ״בתשע והצי, בא אצלי איסר. שלה
ו אלול  הלילה איש לירושלים: יש שם סניף טוב של ש״י״, רשם בן־גוריון. וביום ראשון, ט״
ץ לירושלים, שכן  (19.9), בא איםר לדווה על פעולות ״השרות״. עיקר הפעילות עבר אל מחו
 אנשי ״הקבוצה המסוכנת - שייב, זטלר - נעלמו מירושלים יום לפני הרצה״. סוכני הש״י־
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פשו את המתנקשים - אלא את ההנהגה ואת ״האנשים המסוכנים״ של לח״י -  הפנימי לא חי
ו לח״י, שכבר גרם בעבר בעיות להנהגה הישובית ו״אילץ״ אותה  כדי לחסל את הגוף ששמ

ן הזר...  להסגיר לוהמים יהודים לידי בולשת השלטו
 לאחר זמן יהלל איסר הראל את עצמו כי אמנם ״את האחריות להתנקשות נטל על עצמו גוף
. אך טענות אלה לא השלו איש, ופחות מכולם -  אנונימי ופיקטיבי בשם ׳הזית המולדת׳
 אותי...״ הוא הודה כי פתה בפעולה ״שהקיפה את כל הארץ, לאהר שקיבלתי את האישור
, כי לאהר ש״כבר בלילה הראשון להתנקשות נעצרו עשרות . בקשר להתפארותו .  המתאים״.
ו הסתלקו מן העיר עוד לפני  חברי לח״י בירושלים - התברר כי מנהיגי הארגון ומפקדי
 ההתנקשות״ - הגיב יהושע כהן במלה אחת: ״שטויות״. וברוך נאדל מספר כי עוד בליל־שבת
 ״נמצאו כבר שנים מהמתנקשים סמוך לתל־אביב ¡ ואילו שנים אחרים, בשל תקלה מוזרה, יצאו

״  לתל־אביב רק למחרת בבוקר, חבויים מתהת למטען של משאית״.
ואב שבשכונת שיך־  בימים הבאים נאסרו אנשי לח ״י נוספים. אחדים מבני־הנוער במחנה־י
 באדר נאסרו גם הם, חלקם במוצאי־שבת, וצורפו אל עצורי לח״י. בלשכת־הגיוס הוצבו אנשי
 ש״י־פנימי במטרה ללכוד ״אנשים מסוכנים״.״ אלה נקטו בדרכי־עורמה: ״מאהר שאנשים
ה טלביה בעת המאסרים, נקטו בתכסיס והודיעו שכל איש לח״י שיתייצב  רבים לא נמצאו במחנ
ך בלהימה. בלשכת הגיוס ד לצה״ל. הם ידעו שאנשי לח״י רוצים להמשי  מרצונו, יגוייס מי
. לאחר יומים הםיעום באוטובוסים למהנה םרפנד, ושם... סגרו  הניחו להם לנוע באופן חפשי

״״.  אותם בכלא־ארבע. למחרת הועברו לכלא־יפו
ת נפסקה יום לאחר שהחלה. משה דיין ראה בפעילות הקצרה סוף־פסוק. לות הצבאי  הפעי
כיחות שהוא לא היה מעוניין ללכוד את המתנקשים. הוא הסתפק בכך ש״ארגון  עדויות רבות מו
, ״רצח ברנדוט שם קץ למצב ש זאת״. מנקודת־מבטו ו נהשדו בהתנקשות, הכחי , שאנשי  לח״י
. האצ״ל הודיע שרצונו .  הלא־נורמלי של גופים צבאיים שאינם סרים למרות הממשלה.
טה לפרק את לח״י... הממשלה החלי י לא עשו כן, ו . לח״ .  להשתלב במערכת הממלכתית.
 והשערות שונות נשמעו בעניין תגובתם העתידה... משמסרו את עצמם בלי התנגדות לכוחות

3 1 . ת״  צה״ל, באה לסיומה, גם בירושלים, התקופה הטרום־ממלכתי

. זו היתה רק שאלה של זמן - שעות, לא ימים - שהפעולה תופנה ל ״ צ א ה נגד ה ל ו ע פ  ה
ה - עוצר, שליחת צבא, מאסרים - שוב  לעבר האצ״ל. ״הצעדים המרעישים שנקטה הממשל
 לא היתה להם שייכות למותו של ברנדוט״, קובע שמואל כץ, מפקד האצ״ל בירושלים.
 ״מטרתם היתה אחרת. רציחתו של ברנדוט זימנה לבן־גוריון שעת־כושר שלא־תסולא־בפז
 לחסל את לח״י״. אך לא רק זאת. ״באנדרלמוסיה, במבוכה ובמתיחות שבעקבות הרצה, עיבד
 חיש תכניות להסל גם את האצ״ל״. לא אלתור היה בפעולה נגד האצ״ל בירושלים, שכן
 ההכנות נעשו משך ששה שבועות, מאהורי גבו של המשא־ומתן שניהל גרינבוים עם האצ״ל.
ה שנתקבלה בממשלה בענין אצ״ל ביום א׳ האהרון, ט ל ה ה ה  ״עלי להעיר בהדגשה מיוחדת, ש
 אין לה שום קשר עם רצח ברנדוט״, הודה בן־גוריון במועצת־המדינה־הזמנית בי״ט אלול

ה הסופית ליום ראשון זה״״. ט ל ח ה  (23.9). ״רק במקרה נדחתה ה
ל הורה בן־גוריון ליחידות הפועלות נגד לח״י שלא לפגוע באנשי האצ״ל ״ כ ט מ ת ה  באמצעו
 ״כל עוד לא יזדהו עם הרצח ולא יעזרו בכוח ללח ״י״. משלחת של תנועת התרות, הזרוע המדינית
 של האצ״ל, באה אל דב יוסף מיד אהרי ההתנקשות והודיעה לו כי אין בדעתם לההזיק גוף צבאי
 עצמאי ו״הם רוצים להשתתף בהיים המדיניים של הציבור״. אך בטרם יורה בן־גוריון לפעול נגד
״ד אלול (18.9) בצהרים, טרם תחל ן רקע ציבורי מתאים. בשבת, י  האצ״ל, צריך היה להכי
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 פעילות הצבא נגד לח״י בירושלים, ״בא גרינבוים למשרדי״, רשם בן־גוריון. ״סופר לו מה עשינו
כי לא נוגעים באצ״ל).  ועומדים לעשות והראיתיו גם ההוראות למשה דיין - עד כאן הוא מרוצה(

 אבל ביחס לאצ״ל חזר שוב והציע סידור - כל זמן שאנו מחזיקים בירושלים״.
ט לא  התנגדותו העיקשת של שר־הפנים, יצחק גרינבוים, לא הרתיעה את בן־גוריון, שהחלי
 לההמיץ את ההזדמנות שלאהר ההתנקשות בברנדוט. בישיבת הממשלה שנתכנסה ביום ראשון
 אחר־הצהרים העלה את הצעת ההיסול: ״סוף־סוף קיבלנו החלטה להסל אצ״ל״, רשם ראש־
ו בירושלים: דהינו הצעת גרינבוים  הממשלה ביומן. ״דחינו הצעת שפירא - להניח הסטטום־קו
ה: נ י ל במקרה שירושלים לא תהיה חלק מהמד  להכניסם לצבא, על־מנת שיהיו חופשים לפעו
 דהינו הצעת רוזנבליט שגם אם יקבלו דין ישראל - לא נסלח חטאי העבר, ביחוד דיר־יסין:
 ונתקבלה הצעתי להגיש להם אולטימטום - לקבל במשך יום או יומיים דין ישראל ביחס לצבא.

 אם לא, יפעל הצבא נגדם בכוח״.
ז אלול (20.9),  כאן נכנם הש״י־הפנימי לפעולה. למחרת החלטת־חיםול־האצ״ל, בט״
ר  בשמונה בבוקר, בא איסר אצל בן־גוריון. ״הוא מסר למנהיג אצ״ל את עמדת הממשלה. מ
ו ן כבר החל  [יעקב מרידוד] אמר לו שגרינבוים הטעה אותם כל הזמן, אם כי בזמן האחרו
 להרגיש שאין הוא מייצג הממשלה. הם נכנעים לגמרי - והיום, לכל המאוהר מהר, יתנו פקודה
 לאנשיהם להתייצב על נשקם בקלט, על־מנת להיכנס לצבא בלי כל דרישות״. איסר מסר לבן־
ה כי . ו״בשם הנהגת האצ״ל לשעבר״, הוא מבטי י נתן להם מכה״  גוריון כי מרידוד סבור ש״לה״
 ״הם אינם רוצים לעשות כל פעולה בלתי־לגלית. הם הוסיפו לשדר, כי הבינו מדברי גרינבוים
ים:  שהם יכולים לעשות זאת. לא יעשו דבר נגד התוק״. לאיסר הראל יש גם רעיונות טקטי
ה [של האצ״ל] - ידבר אתו רק נחמיה [ארגוב]:  ״מציע שלא נדבר אתם היום. אם יבוא השלי
: ניתן להם להתפרק כאילו  ואם לא ישלול דברי איסר, לא ימסר לו האולטימטום באופן פורמלי
ל הודיע לנו הבר־הממשלה שנשא־ונתן אתנו  מתוך רצונם התופשי״... (שמואל כץ: ״אתמו

ן״). ם נמסר על־ידי שלישו של שר־הבטחו . האולטימטו  שהעניין יצא משליטתו
ה על פרוק היחידות ט ל ח ה  בהתאם להצעתו של איסר הראל, הכין בן־גוריון את נוסח ה
 המזויינות של האצ״ל. משה שרת ומרדכי ציזלינג זומנו לאשר את הנוסה. ״מסרתי להם על
, רשם בן־גוריון. ״מגרינבוים טילפנו שאיש אצ״ל יתקשר אתנו עד  ההתפתתות החדשה״
 הצהרים״. באותה ״התיעצות״ הודיע ציזלינג לבן־גוריון שקיבל בקשה מ״תירות, מיסודו של
 אצ״ל״, שישאירו בידם פרדס ״לשם הכשרה״. הבקשה הכעיסה את בן־גוריון: ״השם אצ״ל

 פסול, ולא נוכל לסבול מפלגה ששמה ׳חירות מיסודו של אצ״ל׳...״
ל בירושלים. אל כץ, מפקד האצ״  ״ביום שני, 20.9, נמסר לי אולטימטום״, מספר שמו
ם״ נתבע האצ״ל מטו לטי . אך ״הסגנון היה סגנונו של בן־גוריון״. ב״או . ך.  ״חתום בידי יגאל ידי
ום יום ם, ״החל מהי נה בנוגע לגיוס ונשק״. לאולטימטו  בירושלים ״לקבל על עצמו הוק המדי
ון״: ״לא יסבול איש מכם על פגיעות לת עו ה ל״מחי ה ט ב  ב׳ 20.9.48, שעת 12.00״, צורפה ה
ל ו בחוק ישראל״... סעיף זה נתקבל בתדהמה גדולה בקרב אנשי האצ״  שפגעתם עד עכשי
אל כץ. ״חישבתי ומצאתי שדי יהיה להחזיק  בבירה. ״יכולים היינו לגלות התנגדות״, אומר שמו
.. אף אם יתבדה ההישוב, ובן־גוריון ימשיך ג הפסקת־אש.  מעמד שלושה ימים כדי להשי
ם היתה מביאה עמה לטימטו  בהתקפת־דמים - תהיה זו מפלה בכבוד״... אבל - ״דחיית האו
ם,  שפיכות־דמים... לפיכך מודיעים אנו הבוקר לצבא־ההגנה שאנו מקבלים את האולטימטו

ו להיכנס לצבא־ההגנה״.  והברי האצ״ל יצטו
 בי״ז אלול(21.9) ב־10 בבוקר, ארבעה ימים לאהר ההתנקשות, קיבל משה דיין את מכתב־
ל גש אתמו  הכניעה מנציגי האצ״ל אליהו מרידוד וקלמן ברגמן: ״בתשובה לאולטימטום שהו
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 לנו, הננו מודיעים כי בהתחשב עם האיום בשימוש בכוח, וברצוננו למנוע שפך דם יהודי,
 שהיה נגרם על־ידי ביצוע האיום - הננו מקבלים את האולטימטום הנ״ל״.

 בן־גוריון היה נוקם־ונוטר. כאשר בא ידין לקבל הוראות בענין - ״אמרתי שעל אכ״א לקבל
 את אנשי אצ׳׳ל בירושלים, כי הם נכנסים [לא] לצבא הירושלמי, אלא לצבא ישראל״, הורה
 והוסיף: וכסימן מובהק - חלק מהם, לא גדול, יוצא מירושלים: אם כי הכוה העיקרי יש

3 2 . . ש כוחנו הצבאי בירושלים״.  לשמור בירושלים, כי אין להחלי

 3 : השלכות ההתנקשות

 םוןז־פפוין לתכניות ברנדופז
ו מצא ברנדוט את מותו, נ ה. כמושל־הצבאי של ירושלים, שבתחום שלטו נ  הדרך האחרו
ח מברק לרוזנת ברנדוט: ״מצטער עמוקות על מותו הטרגי של בעלך  מיהר דב יוסף לשלו
. היתה לי זכות להיפגש אתו בשעה שמילא הובתו, ורכש את הוקרתנו והערצתנו על ״ ח ע נ  ה
נו ותנהומי יהודי ירושלים״. תשובתה ו ללא־לאות למען השלום. קבלי־נא את תנחומי  מאמצי

 של הרוזנת אסטל ברנדוט היתה קצרה: ״תודה נאמנה על דבריך״ - ולא יספה.
ו לא לצאת לפני השעה 9 ״מחמת הצלפים ההלטנ  בשבת, י״ד אלול (18.9), בשעה 9.15 (
 בבוקר״), יצאה הלווייתם של ברנדוט וסרו מבניין ימק״א - לאחר חלוקת כבוד צבאי על־ידי
 ג׳נדרמים צרפתיים, חיל־משמר אמריקאי וחיילי צה״ל. הגופות נלקחו בליווי משמר צבאי של
 צה״ל לחיפה. כשחלפה תהלוכת־האבל ליד לטרון נעמדו יהירות ״הלגיון הערבי״, שחנו
 בבניין המשטרה, במשמר־כבוד. גם בחיפה לא הושהו הגופות, וכבר בשעה 7 בבוקר של יום
ל לנצח. אך לשבדיה לא חזר אלא ב־22.9, שכן א ר ש י ־ ק  ה־19.9 עזב פולקה ברנדוט את א

. ״ ב״שמהה״ ה ח מ ש  ב־19.9 נערכו בחירות, והמארגנים לא רצו לערבב ״
ד״ לייצג את מדינת ישראל בהלוויה, שנערכה רק ביום א׳, ה־26.9 - הוענק לנציג  ״הכבו
 ישראל ליד האו״ם, אוברי איבן, ששהה באותם ימים בפריס. סיפר אבא אבן: ״למגינת לבי
 הובהר לי פתאום בפרים שיהיה עלי לנסוע לשטוקהולם להלווייתו של הרוזן ברנדוט. אליהו
יות בארצות ערביות לאחר רציהות מדיניות, דיבר על לבי שלא אצא ו  ששון, שהיה מנוסה בהלו
ן נזעם להמיתני בסקילה. בעודי מתהלך משמים  לשטוקהולם, כי לבטח יקום עלי המו
ו ותוהה איך אגיע לשטוקהולם, נתקלתי בטריגווה־לי [מזכיר האו״ם]  במסדרונות היכל־שאי
. עשיתי כמה שעות של טיסה בשתיקה מעיקה ת לטוס במטוסו ן אותי בדאגה־אבהי  שהזמי

3 3 . . . ״ גן ואחרים נתלוו אלי , שכן קדו  כלשהו

״ בדנדוט. למרות שמעייני בן־גוריון היו נתונים לניצול ההזדמנות, כדי להסל ת א ו ו צ  ״
, הנה אזניו היו קשובות להדי מעשה ״חזית המולדת״, כפי שנשמעו ל ולח״י  סופית את האצ״
 במרכזים המדיניים. אם נדמה היה שהעולם יתנפל על הממשלה הישראלית הזמנית, בשל
ש של נציגי ש ח  המעשה בברנדוט, הנה התברר עד מהרה שהתגובה היתה הלשה מן הצפוי. ה
 ישראל הוגבר, כיוון שימים אחדים לאחר ההתנקשות נתפרסמה תכניתו השניה של ברנדוט,
 לשחוק את השגיה הצבאיים של ישראל ולקצץ בגבולות שנועדו לה על־פי תכנית ה־29.11.47.
לו עמדתה של בריטניה, האויבת המושבעת של מדינת ישראל ל להתברר שאפי ח  והנה ה
״ט אלול (23.9), שישה ימים אחרי ההתנקשות,  במסגרות הבינלאומיות, התרככה מעט. בי
: נקרא באותו יום למק־ניל, והוגד לו ס) ג(מפרי ב ומדאי בן [אבא אבן] מברק חשו  ״נתקבל מאי
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וך ותפעל בעצרת צע על־ידי המתו  בשם בווין באופן רשמי: א) אנגליה תומכת בסידור המו
 בכיוון זה. ב) אינו מהכה לתמיכה משום צד (יהודי או ערבי), אבל מצפה להשלמה בסידור
ת ן נגד כל צד שינסה לסכל המלצו  שיומלץ. ג) יתמוך בהחלטה תקיפה ביותר במועצת־הבטחו
 העצרת בכוח צבאי. ושלא באופן רשמי, אך בוודאות, שסידור על־פי קווים אלה יביא אחריו
ל כך. איבן ענה שקבלת הרפורט  הכרה דה־יורה מצד אנגליה ועצה לאומות אחרות לפעו
יב לפרטים הטריטוריאליים באופן קשוח. מק־ניל גמר  [הדו״ח של ברנדוט] בעקרונו אינו מחי

 בהבעת דעתו הפרטית - שיחסים נורמליים בינינו לבין אנגליה הם אינטרס חיוני בריטי״.
ט  ידיעה מרגיעה הביא מרכוס זיו, מראשי יהדות בריטניה, שהגיע למהרת ראש־השנה תש״
.. מק־ ה באו״ם לסידור העניין, ואז יכירו דה־יורה. ט ל ח  (6.10) עם מסר כי ״האנגלים רוצים ה
ג .. המנהי ״ה של ברנדוט באו״ם כפי שהוא״.  ניל הודה למרכוס, שלא קל יהיה להעביר דו
״, ו ע באנגליה לטובתנ  היהודי־בריטי, ממעריצי בן־גוריון, ביקש להחניף לו: ״מה שהשפי
ן הצבאי שלנו [לפני המבצעים הגדולים ״יואב״, ״חירם״  הסביר מרכוס זיו, הם ״הנצחו

, דיכוי ׳אלטלנה׳ והאמצעים נגד הטרור״.״  ו״חורב״!]
גות באו״ם, ומסר על שיחה עם ראלף באנץ׳, ממלא  למתרת הגיע דוד הורוביץ מהנצי
 מקומו של ברנדוט. לדעתו ״אי־חידוש קרבות בארץ היא שאלת־חיים לאנגליה ואמריקה. זה
״ה ברנדוט נהפך אחרי הרצח ה עולמית.... הצרה היא שדו מ ה ל  עלול להביא להתלקחות מ
ת ל א ש ״ת ניתן לשינויים... שאלת הנגב יותר קשה מ  כאילו לצוואה קדושה, שעה שהדו
ו על ברנדוט אינה נכונה. לא היה ... הוא טוען שהשקפתנ  ירושלים, כי בעניין הנגב יש ׳הצוואה׳

 לו קשר עם אנגליה... רצה להצליח, וידע שלא יצליה אחרת״.
י - שעמד להישלה לאנגליה,  דעיכת תכנית־הקיצוץ של ברנדוט הביאה לכך שאיש לח״
לת דצמבר נתקבלה  מתוך הנחה כי יהיה צורך לפעול נגד בריטניה - ביטל נסיעתו, כיוון שבתחי
ה ט ל ח  באו״ם החלטה שתוארה כ״חיםולה של תכנית ברנדוט״. לגבי ירושלים נתקבלה ה
ל פיקוה בינלאומי״, ללא צעדים מעשיים. הלך והתברר כי עם מותו של  פושרת, שקראה ״להטי

ך בפעולות.  ברנדוט מתה גם תכניתו, ואין עוד טעם וצורך להמשי

ה נציג ישראל ת ה. בא׳ אלול (5.9), שבועיים לפני ההתנקשות, מ ל העלי ל הגזרה ע טו  בי
ת ו ה פ ש  בוושינגטון על ש״ממשלת ארצות־הברית נותנת יד למעשה בלתי הוקי״, בהפרידה מ
. בעקבות ל א ר ש י ־ ק א  של שרידי השואה, באסרה את יציאת הגברים שבמהנות־העקורים ל
 המחאה ביטלה ממשלת ארצות־הברית את האיסור על יציאת יהודים לארץ־ישראל - על־פי
ל למפקד כוחות ארצות־ ש מ מ  גזרת ברנדוט - וימים אחדים לאחר מכן, בה׳ אלול(9.9), הורה ה
 הברית בשטהי הכיבוש, הגנרל קליי, ״להתיר ליהודים בגיל־הצבא לצאת את מחנות־הפליטים
ית יביאו אישור מתאים  כדי לנסוע למדינת ישראל - בתנאי שנציגי ממשלת־ישראל־הזמנ
 מהמתווך, ברנדוט״. אלא שזה סרב להנפיק את האישור, ומפקד צבא־הכיבוש האמריקאי
ש להתמרדות במחנות־הפליטים, אם לא יותר ליושביהם ש ח ״ ט־דפרטמנט מ  הזהיר את הסטי
ד וך לא היה עו וון שהמתו  לצאת לישראל״. עד־כה ועד־כה אירעה ההתנקשות בירושלים. ומכי
ות נ (ראלף באנץ׳ האמריקאי) לא חידש את האיסור - ביטלו שלטו מו ממלא־מקו  בין ההיים, ו
 ארצות־הברית את ההגבלות. כבר בשלהי ספטמבר החלו להגיע למדינת ישראל מטוסים ובהם
ת בגרמניה. עד סוף השנה האזרחית הסתכם מספר העולים ו  גברים בגיל־הצבא מהמחנ

 ממחנות־העקורים בגרמניה בכ־65,000 איש.
ימתו ות מידית על מז  אין ספק שההתנקשות בברנדוט לבדה לא היה בכוחה להנחית מכת־מו
ט  המדינית והטריטוריאלית של ברנדוט, לולא מבצעי צה״ל הגדולים בתשרי-כסלו תש״
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 (אוקטובר-דצמבר 48), שקבעו את העובדות בדרום הארץ ובצפונה. במרכז הארץ ובירושלים
 לא נערכו עוד מבצעים של ממש, והגבולות נשארו מקוצצים עד להזדמנות תשכ״ז. בימי
ל תקבע את הנעשה א ר ש י ־ ק א ית ב  ״חורב״ התבטא אבא אבן, נציג ישראל באו״ם, כי ״ההז
 בחזית או״ם, ולא להיפך. הגורם הקובע במפלתה של תכנית ברנדוט היה כמובן נצחונותינו
״. אלהנן אורן אומר כי ״יש מי שרצה למצוא  בנגב ובגליל, שרוקנו את התכנית מכל תוכן ממשי
ד על נזק ישיר, כגון מבצעים שבוטלו  תועלת ברצח ברנדוט; אך כנגד זה אפשר גם להעמי
 בעקבות הרצח. אבל אם נשאלת השאלה, מה חיסל את תכנית ברנדוט? - לדעתי יש תשובה
 אחת ברורה, שהיא גם משקפת את שיקול הממשלה לפני המבצעים, וגם את תוצאת המבצעים.
טה: את תכנית ברנדוט חיסלו מבצעי צה״ל בחודש אוקטובר - ׳מבצע יואב׳ בה היא פשו  התשו
׳ לנו נזדמן ׳מבצע הירם׳ ש׳ מבצע אל ההר׳ [צ״ל: ״מבצע ההר״], בכיוון כללי דרומה, ו  עם ׳

י, בצפון״.  עקב יזמתו של קאוקג׳
טלו מבצעים של צה״ל בעקבות הרצח״? ועוד שאלה: האם גרמה ההתנקשות  האומנם ״בו

3 4 ? ת מ א ני של מדינת ישראל? ואולי ההפך מזה הוא ה  בברנדוט נזק למעמדה המדי

 שיבוש המהלכים הצבאיים? נזק למעמד המדיני?
. על מה מסתמך ד״ר אורן בקביעתו י תשרי-כסלו ל מבצע ת בברנדוט ע ת ההתנקשו ע פ ש  ה
 כי מבצעים בוטלו בעקבות ההתנקשות? הוא נאחז בטענה כי ״אילו ברנדוט היה הי עדיין - זה
: ״ממלא מקומו, ראלף באנץ׳, היה מה בעניין זה״... הראייה לכך, לדעתו ה מאו  לא היה משנ
פלומט מנוסה ומוכשר מברנדוט - וגם הוא עמד על הדרישה, אהרי ׳מבצע יואב׳, שאנהנו  די
, אך לא להץ. אילו ן טה מועצת־הבטתו  נפנה את באר־שבע״... באנץ׳ דרש, כיוון שכך החלי
ת ישראל לא היתה מוותרת, ל ש מ  היה לוחץ (הוא לא היה בריטי ולא שבדי), אין לדעת אם מ
ן שבאר־שבע תישאר , 6.11: ״אם כי אין בטחו ן  כפי שבן־גוריון אמר ליוסף וייץ בד׳ מרהשו

ל כאילו אנו בטוחים שתישאר בידינו: אחרת ודאי שלא תישאר בידינו״.  בידינו - עלינו לפעו
ט  ההתנקשות בברנדוט בוצעה בי״ג אלול (17.9): ״מבצע יואב״ החל בי״ב תשרי תש״
דש אחד בלבד לאחר הריגתו של ברנדוט. מתוך המקורות הגלויים ניתן  (15.10) - כלומר: חו

 לבדוק - האם תוכננו מבצעים לתאריך מוקדם יותר, שבוטלו בגלל ״רצח ברנדוט״?
 בכ״א אב (26.8) הודיע ראש אג״ם לבן־גוריון כי ״נהיה מוכנים ב־20 בספטמבר״, אך
ל לפני סוף ספטמבר, כי אז יהיה אמריקני יו״ר מועצת ב להתתי ן רופר סבור שלא טו  ״גדעו
: כן ל צה״ל לא היה מו ת כל פעולה במועצה״. מטכ״ : והוא יוכל, אם נרצה, לדחו ן ו  הבטח

.. לות אל מעבר לספטמבר. ניים״ מציעים לדתות את הפעו  אפילו ״הגורמים המדי
 שבועיים לפני התאריך שננקב (״20 בספטמבר״), אהד־עשר יום לפני ההתנקשות, בב׳
 אלול (6.9), הבהיר מנהל האג״ם, יגאל ידין: ״הבעיה המרכזית היא ביצורים״... ובן־גוריון:
ת ו עומדים במרכז. אם תתחדש המלהמה - נניח במחצי  ״הבעתי ספק אם ביצורים עכשי
ו נזיז האויבים מעמדתם, או שהם יזיזו אותנו... מה בצע ל אוקטובר, יתכן שאנ נה ש  ראשו
, אינם ן  בביצורים המכוונים לקו הקיים?״ ־ כלומר: אגף־המבצעים, ואפילו שר־הבטחו
ת אוקטובר. בן־גוריון תולה את הדחיה הצפויה י צ ח ה לפני מ מ ח ל מ  מדברים על חידוש ה
ות כללית של הציבור וההנהגה: ״אין מתיחות בציבור. אין דוש האופנסיבה - במנטלי  בחי
ה כלל לא נגמרה... יש סימנים של ריאקציה נגד מ ח ל מ ה ה - ש ל ש מ מ גי ה  מעריכים - גם בחו

. , ודעת־הקהל, על חומר המצב״ ד הממשלה  הצבא. יש להעמי
ח יגאל ידין: ״אין המטה והצבאות ו  יומים לפני ההתנקשות, בי״א אלול (15.9), שוב מדו
ת נדרשו ל־15 בספטמבר . הצבאו ח מ ן ב נ נא מתכו  מוכנים נפשית לקרב, אם כי ברור שהשו
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ם בקרבות י נ ם אינם מאמי י  (כלומר היום) להיות מוכנים לקריאת הכן - אינם מוכנים. המפקד
ים הקרובים, ואין דריכות במטה. התכניות בכל ההזיתות מוכנות (בן־גוריון:  בחודשי
יתות אינם  ״משיחות קטועות שלי אין לי רושם שהתכניות מוכנות״), אם כי מפקדי החז

 משוכנעים שהתכניות מספיקות. הביצוע אינו מוכן״...
 יום לפני ההתנקשות, י״ב אלול (16.9), בא משה דיין: ״תכנית אג״ם פרושה רק הגנה על

ר(לא עיר־עתיקה, לא שיך־ג׳רה)״.  עמדותינו בירושלים ולא שחרור העי
ן עי די  בכ׳ אלול (24.9), שבוע אהרי ההתנקשות, לאחר אירוע רב־דמים במשלט־מו
ן כי אין צה״ל מוכן לפעולה נגד לטרון, לה דרושים 6-  (נ״ג 219), השיב ראש אג״ם לשר־הבטחו
 4 גדודים. יומים אחר־כך, בכ״ב אלול (26.9), דחתה הממשלה הצעה לכבוש את לטרון,
 רמאללה, יריהו וים־המלח. בן־גוריון תלה את התנגדות רוב השרים בחששם מתוצאות
 ההתנקשות: ״לשוללים היו כמה נימוקים, והנימוק העיקרי היה קשור ברוזן ברנדוט. רציחת
ת  ברנדוט יצרה בכמה ארצות אירופה אווירה עויינת לישראל. ובאווירה זו עלולה יזמה מלחמתי
ן בעצרת האו״ם, שעמדה ו ש הרוב מהדי ש  של ישראל לערער מצב המדינה הצעירה... ביחוד ח
ת אלה,  לדון על תכניות ברנדוט לפתרון בעיית ארץ־ישראל״. נראה שבן־גוריון זלזל בחששו
ה על פתיחת ״מבצע ט ל ח ה  שכן עשרה ימים אחר־כך, בג׳ תשרי(6.10), הצליח להעביר את ה

 יואב״.
ת הממשלה על ט ל ה  בישיבת ועדת־החוץ של מועצת־העם, בד׳ תשרי (7.10), למחרת ה
ן שלא להעלות את נושא ״ברנדוט״ ותכניתו: ״מלבד אלטמן [אריה,  המבצע, ביקש שר־הבטהו

3 5 . ״ ט״ דו  רביזיוניסט](ולוריא שנעדר) קיבלו הצעתי לבלי לדבר על ברנ

״ם. מקובל, כי אחד ״הנזקים״ שגרמה ההתנקשות בברנדוט, היה אי־קבלתה  ישראל באו
ן באו״ם. והנה, מתברר כי עוד בטרם היתה התנקשות - י י  של מדינת ישראל כהברה־מךהמנ
ב״מבצע הורב״ ובמבצעים גה ב״מבצע יואב״, ב״מבצע הירם״ ו  ועוד לפני הפרות ההפו
נה  הקטנים שבינתים - כבר ידעה ההנהגה כי הסיכויים לכך קלושים. בה׳ אלול (9.9) - שמו
 ימים לפני ההתנקשות - התייצב נציג ישראל באו״ם, אבא אבן, אצל בן־גוריון: ״מסכים שיש
 להגיש בקשה להתקבל לאו״ם - אם כי יתכן שלא יקבלו אותנו״... אך ״בלי בקשה ודאי לא
 יקבלו אותנו״. ממה חששו בן־גוריון ואבן? - ״אולי יהיה הכרת לתדש המלתמה, ולא במהרה

 יאהזו בסנקציות... יש להתאמץ שלא יהיה ברור מי הפר ההפוגה״.
 ארבעה ימים בלבד אחרי ההתנקשות, בי״ז אלול (21.9), ״בעשר וחצי בערב בא שליח
ד ם הן נכונות!)״, נרשם ביומן. הפקפוק, בסוגריים, מעי א ) ת ו ב ו ש  ממשרד־החוץ עם ידיעות ח
ך״ - בכך ש״שלושת ו בות שבן־גוריון מייחם דוקא לעת הזאת - אחרי הפגיעה ב״מתו  על התשי
טו ן וקיי [שרי־החוץ של ארצות־הברית, בריטניה וצרפת] - החלי ד  המיניסטרים ־ מרשל, בו
 כאילו [ביטוי של פקפוק] להכיר דה־יורה במדינת ישראל עוד לפני קבלתה לאו״ם, ולקבל
עה:  אותה לאו״ם. צרפת תהיה הראשונה שתכיר בה״. הסבר משרד־ההוץ לידיעה המפתי
י הניעה מרשל לתת ״ ח ת ישראל נגד ל ל ש מ ת מ מ ח ל מ י הוא פרו־סובייטי ו  ״סבורים שלח״
״ למביאי הידיעה יש גם פרטים ספציפיים על מסקנות השלישיה חמערבית: .  עזרה לממשלה״
 ״יטילו על ישראל גבולות - מה שיש בידינו, בלי הנגב. בירושלים יהיה ׳גג׳ - מושל מטעם

 או״ם. ירושלים תחולק למעשה בין יהודים לבין ערבים״.*

 * עורך יומן בן־גוריון מעיר כי ״בידיעות אלה נשמע איזכור ראשון להצעת ברנדוט, אך נראה שעיקר מעייניו
 של דב״ג נתונים לחיסול המחתרות״. אם כי הסיפא מתייקת, לא כן הרישא: שכן ההצעות נמסרו על־ידי

 ג׳מס מקדונלד שבועיים לפני־כן.
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חו להוכיח כי ״את תכנית ברנדוט לא קטל כדור שפגע  אם כי אחד התוקרים מתאמץ בכל כו
 בברנדוט״, תוך נסיון ״לעשות הבחנה בין הדיון ברצח ברנדוט, מנקודת־ראות תועלתית, לבין
 הדיון בשאלה הזאת מנקודת־ראות עקרונית מהותית״ - הרי חוקר אהר קובע ש״ניתן להעריך
ה, יצב מאחורי ם להתי ״ ו א בנחישות ה ה בתכנית ו ש ה ק ע ג פ ת בברנדוט, ש קשו  כי ההתנ

ת ישראל להכריע, בסופו של דבר, בעד כיבוש אילת״. ל ש מ ה על מ ל ק  ה
ט ירושלים בעת ההיא, משה דיין: ״השפעת ״ ת  את פרשת ההתנקשות בברנדוט מסכם מ
, ( ! ) י ל פו ני של ישראל לא היתה ידועה לי, לא היתה בתחום טי  רצח ברנדוט על מצבה המדי
, וידיעתי שבתור מפקד האמת היא שאף לא העסיקה אותי. אבל סיום הפיצול הממלכתי  ו

3 6 . . . ״  ירושלים אני עומד בראש כל ההיילים היהודים שבעיר, הקלו ועודדו

 ג. ירושלים לא פותה, אך גם לא שוחררה

 1 : מדרום לירושלים בימי ״יואב״

 ה״לגיוך׳ תוקף בהר־ציון
ע שחלף מאז ההתנקשות בברנדוט לא נהרג אף יהודי אחד בירושלים: אולם  במשך השבו
ן״ בדרך הראשית ליד לטרון, כאשר נסעו ברכב של ו  שני יהודים נהרגו מירי חיילי ה״לגי
ת לח״י והאצ״ל בו  האו״ם... רק לאחר שנתפרסם בקולות ובתרועות על חיסולן של הטי
פות. בשבוע שלאחר מכן נהרגו שני  בירושלים, התאוששו הערבים וחזרו למלהמת־הצלי
 חיילים ושני אזרחים בצליפות, בירי וברגימות בחוצות, באתר מיס־קרי ועל הר־ציון. עם
 חידוש הצליפות וההפגזות, כמעט חודשיים מאז חילופי המפקדים בירושלים, נזעקו אל שר־
ן ן - להתריע על מצב הבטחו בי ירושלים - יצחק בן־צבי והיים סלומו ן שנים מטו  הבטחו
ג בירושלים. בן־גוריון רשם את טענותיהם: ״כ״ה אלול (29.9). דורשים כוחות נוספים  המדאי
ב - לא היו הפגזות, היהסים עם או״ם היו יותר  ופיקוד טוב. בימי שאלתיאל היה יותר טו
 טובים. מעוררים שאלה של בית־קברות בסנהדריה - עכשיו אי־אפשר לגשת״. מוסיף בן־גוריון

ח הגישה על־ידי או״ם ?״  בשולי דבריהם: ״אולי אפשר להבטי
 באופנסיבה על המצרים בדרום, שההלה בי״ב תשרי(15.10), לא נכללה תהילה התקפה על
 המצרים שמדרום לירושלים. ונראה היה כי כוחותיהם באזור נמנעים מלהתערב. לא כן
 ה״לגיון״. ב־06.00 בבוקר שלמחרת פתיחת ״מבצע יואב״, י״ג תשרי(16.10), החלה התקפה
בת ההי״ם 160. ״התקפות כאלה, ת בהר־ציון, שאוישו על־ידי גדוד מחטי  עזה על העמדו
ט 160, ״נערכו גם קודם־לכן, ולא ברור היה אם התקפה זו היא תגובה ״ ח  ובאזור זה״, אומר מ
בת ׳הראל׳ ולחטיבה 6. היה ל היסס במתן פקודות לחטי ״ מבצע יואב׳... מה עוד ש״המטכ  ל׳

ש שכאשר נפתת בפעולות עלול הדבר להביא להתערבות ה׳לגיון׳.״ ש  ח
ון הערבי״ פגזים מדמיעים ואש מק״בים על העמדות של צה״ל  באותו בוקר הנחית ״הלגי
ל המאוזוליאום. הפגזים ת ״אברהם״ ו״נועם״ שמו  בהר־ציון. הפגזים הרסו אשנבים בעמדו
־פיא״ט, מילאו את הלל־האוויר באדים מדמיעים. זה, בנוסף להרס לי  המדמיעים, שנורו ממטו
ם לפנות את העמדות. בתיפוי של אש־מקלעים ניסו חבלנים  אשנבי־הירי, אילץ את הלוחמי
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ע,  ערבים להתקדם לעבר העמדות. אולם הלוחמים היהודים, לאהר שהתאוששו מן הגז המדמי
 הספיקו לחזור ולהדוף את החבלנים הערבים בטרם יגיעו אל העמדות.

ת הפרוצות  אולם לא ניתן היה להימצא זמן רב בתוך ענני־הגז. הכוחות שנסוגו מן העמדו
 תפסו עמדות חדשות. לאחר שעתיים, ב־08.00 בבוקר, נתחדשה ההתקפה על עמדת ״אברהם״.
 שרפה שפרצה בעמדה אילצה את המגינים לפנות גם את התצר. העמדה ננטשה ובצהרים

 נתפסה על־ידי הערבים. לאחר שפוצצו הלק ממנה, הם נאתזו בהלק הנותר.
 בשעה 15.30 הצליחו הערבים להתקרב לעמדה השניה, עמדת ״נועם״. חזרה על אותה
״ם גם  שיטת־פעולה - פגזי־פיא״ט, גז־מדמיע, אש־מקלעים רצופה - הוציאו את מגיני החי
 מעמדת ״נועם״. המגינים תפסו עמדות בסמטאות, בתצרות ובבתים מסביב. נסיונות לחזור,
מה.  לפתות, לעמדת ״נועם״ נכשלו בשל האש המאסיבית של ״הלגיון הערבי״ מעל ההו
 בהתקפות היום סבלו הכותות היהודיים אתד־עשר נפגעים בלבד, כולם פצועים. אתד הפצועים

ט 16, שקליע פגע ברגלו בשעות הבוקר, בבואו לסקר את הבעיה. ״ ח  היה מ
י מקלעים ד ״מוריה״, בחיפו דו ת מג ת על־ידי שלוש מחלקו  התקפת־נגד נערכה אחר חצו
ת זוליאום פוצץ לכל ארכו. גם עמדו . בניין המאו  ומרגמות ״3. בשעה 04.00 נגמר טיהור השטח
 ״נועם״ ו״אברהם״ נכבשו בחזרה, הרוסות וחרבות. לא נותר אלא להשלים את הריםתן

 ולהתבצר בקרבת מקום. אבדותינו בהתקפת־הנגד - הרוג אחד ופצוע אהד.
ו שלושים גוויות, אתרים מעריכים את הרוגיהם ביותר  אבדות הערבים היו רבות. יש שמנ

ן״ וצה״ל על הר־ציון. ו  מהמישים. זה היה הקרב הרציני האתרון בין ה״לגי
וליאום בהר־ ז ן״ על מתחם המאו ו י  המקורות היהודיים קובעים שאין קשר בין התקפת ה״לג
 ציון לרצון ״הלגיון הערבי״ לסייע לכוחות המצריים המותקפים בדרום. אלא שעבדאללה אל־
ון על ידי ון״ בירושלים, מגלה שהיה קשר בין שתי התזיתות, גם אם לא מוכו  תל, מפקד ה״לגי
 הפיקוד הגבוה. ״למרות שהייתי מתוץ למסגרת הצבא בעת שהיהודים פתחו בהתקפתם בנגב״,
 מספר אל־תל, ״יכולתי להשפיע על הגדוד השישי. התקשרתי עם קציני הגדוד, ובראשם וכיל־
ת את היהודים, כאילו ׳הלגיון ד מוסא, והסכמנו על התקפה מקומית, להטעו  קאיד מהמו
 הערבי׳ פתח בהתקפה גדולה: וזה יאלץ אותם להעביר לירושלים חלק מכוחותיהם בנגב...
עד לשבת, 16.10 עם שהר, יומיים בלבד לאחר  בהרנו את הר־ציון כמטרה וקבענו את המו

 התחלת ההתקפה היהודית על הצבא המצרי...
 ״לאחר ההפגזה התקדם ההי״ר ונכנס בקרב עם היהודים שבפסגת הר־ציון... חיילינו
 הצליחו לסלק את היהודים מעשרה בתים, שמרביתם פוצצו במוקשים. הקרב נמשך עד השעה
ך בהתקדמות.  10.00 בבוקר. ההתקפה הצליחה רק בהלקה, מאחר שלא היתה אפשרות להמשי

 ״היהודים איבדו את עשתונותיהם ופתחו בקריאות עזרה לתל־אביב. אותו יום נשלחו
 אליהם כמויות גדולות של תהמושת ומספר רב של היילים. הם לא עברו בשקט על המכה -
 אלא פתתו, עוד באותו ערב, בהתקפת־נגד. התקפתם התלה בשעה 8.00 בערב ולא נסתיימה
נו בלמעלה מ־300 פגזים בני 25  אלא למהרת בשעה 3.00 לפנות בוקר. הם הרעישו את עמדותי
ו היה חמור באותו לילה, היות ולא . מצבנ ׳מטילי פצצות׳ ת ו  ליטראות ובעשרות פצצות ממרגמו
ו להרעשה היהודית אלא באש מנשק קל. חיילינו  היו ברשותנו פצצות כבדות, ולא השבנ

ו בהר־ציון נהרסו״. נ ד במצב קשה, מאתר שכמה מעמדותי מ ע  התזיקו מ
ון״ לצה״ל, להימנע מלתקוף בגזרת ירושלים ? ואולי לא היה  האם היה זה איתות של ה״לגי
קה של ואב״? מכל מקום הטקטי  זה אלא מס־שפתים לאתיות הערביות בימי ״מבצע י
ני״ היהודי עצר את כותות חזית המרכז מהיכנס לקרב  עבדאללה-גלאב השתלמה. ״הדרג המדי
גבל ז תשרי (19.10). הסיבה להתר שניתן למטה חזית המרכז להיכנס לקרב, המו  עד לט״
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ן לדיון דחוף בהפסקת־אש. ״היה חשש שאם  במקום ובזמן, היתה כינוסה של מועצת־הבטחו
3 7 . וספת״ ות להכות את המערך המצרי מכה נ ת לא תפעלנה מיד, תאבד ההזדמנ בו  שתי התטי

 באותו יום נפתחו שני מבצעים בחזית דרום־מערב ירושלים. ״מבצע ההר״, בביצועה של
בה 6, תטיבת ״עציוני״. ״מבצע יקב״ על־ידי חטי בת ״הראל״, ו  הטי

 אל שדמות גית־לחם
בת ״הראל״ בשלהי ״מבצע יואב״? על טל על תטי ו של ״מבצע ההר״ שהו  מה היו מטרותי
 כך קיימות מספר גרסאות. על פי גרסת אנשי התטיבה, הרי שלוש היו המטרות שהוטלו עליהם
 ב״מבצע ההר״: ראשונה - תמיכה במבצע העיקרי של צה״ל, ״מבצע יואב״: על־ידי הדיפת
הה הצפונית־מזרתית של כוה הפלישה המצרי, שהגיע עד רמת־רחל: שניה - סיוע  השלו
ן וכיבוש ת על כביש שער־הגיא-הרטוב-בית־גוברי  בפריצת הדרך לנגב, על־ידי השתלטו
 הכפרים בשיפולי ההר: שלישית - הרחבת התחום מדרום לירושלים על־ידי כיבוש בית־ג׳לה -
ת על כל הר הברון.  וכתוצאה מכך סיכוי לשחרור ישובי גוש־עציון ויצירת תנאים להשתלטו
ן גם את ניתוק קו־ההספקה הערבי לירושלים בדרך יריחו וחבירה להר  התכנית לקחה בחשבו
ח כולה. אם נעיין ב״פקודת־הקרב״ של א מה המכריעה לכיבוש ה  הצופים, כבסיס למהלו
ה בי״א תשרי (14.10), תחילת המערכה נגד המצרים בדרום, נראה שזו  ״הראל״ ללוחמי
 הסתיימה בהגדרה כוללנית, חדה וברורה: ״להשמדת האויב, לנגב עברי, לירושלים עברית,

. ״ בקרב! ן צחו , כולה, לנ ו , לשלמותארצנ  לגלילעברי
, מסתפק בהגדרה מצמצמת של ״מבצע ההר״, ז בת המחו  יצחק לוי (לויצה), מפקד חטי

מי הפסקת האש: ״הרחבת פרוזדור ירושלים דרומה, בכיוון גוש עציון״.  בהתאם לתהו
, ג׳ון ודוד, גורסים כלויצה - כי ״שעה שניטשו הקרבות הראשיים בנגב  גם האחים קמחי
ל הישראלי עינו מן המטרה הסופית של המתקפה בדרום - הרחבת ״ כ ט מ  הצפוני, לא העלים ה
ת הדרומיים לירושלים... משום כך, כאשר הוכרעה המערכה בחוליקת, פתחו כוהות או  המבו
 ישראליים ממזרה לצומת־הדרכים בהתקפה על בסיסי המצרים בהרי יהודה וחברון. שעה
ב לבית־להם וגוש־עציון, בת ׳הראל׳ התקדמו בכיוון דרומי־מזרהי מהרטו  שחיילים מחטי

 הסתערה ׳גבעתי׳ מזרהה, בכיוון לבית־גוברין ומרגלות הרי חברון״.
ואב״ היתה מטרה נוספת: ״לרתק את הצבא המצרי בגזרת הר  שבתאי טבת סבור כי ל״י
ת פוליטיות ן ולמנעו מלהתערב בקרבות הנגב״. גרסה מרוחקת בזמן, כפופה להשפעו  חברו
יה בספר הביוגרפיה של הרמטכ״ל דדו. וכך כותב חנוך ברטוב  ואידיאולוגיות מאוחרות, מצו
: ״באוקטובר נטל הגדוד הרביעי הלק ב׳מבצע ההר׳, שמגמתו היתה להבטיח ח  בשנת תשל״
ח שליטה על מסילת־ ף. בין היתר - להבטי ן ירושלים לשפלת־החו  את הפרוזדור הצר שבי
ן ולנתק את חברון ו ה את ירושלים מדרום, לשוב לגוש־עצי  הברזל... ניתן היה להבטי
ן בנסיונות, שלקהם שולב למשנת צה״ל: מטעמים ומן היה לצה״ל הראשו  מירושלים. כאן מז

ש את ההשג הצבאי שהיה בהשג־יד. באה פקודת־נסיגה״. מ מ הלט לא ל  מדיניים הו
״ יבהיר שבד׳ תשרי (7.10), בדיון על מערכת הדרום, דרש בן־גוריון מן ו י  עיון ב״
ימשכו יותר מ־5-4 ימים, כי ן 2 שיקולים מדיניים: 1) שהקרבות לא י  ״שאג״ם יקח בחשבו
ון שזה קרב קצר, יתכן שעבר־הירדן ועירק לא יספיקו ו ן תתערב מיד. 2) מכי ו עצת־הבטה  מו
: 2) למהר בתפיסת ה ו ת בדרום במקסימום הכ ות צבאיות: 1) להכו  להתערב. מכאן שתי מסקנ
, למען יהיה כל קו־הרכבת בידינו ונטהר דרום ירושלים. הצעתי לשלוה  בתיר ודיר־אבאן
. יתכן שמשה [דיין] יוכל לשלוח . ות הרכבת״ לה ובית־לחם ולתחנ  גדוד או גדודים לבית־ג׳

3 8 . ם״  גדוד לדרו
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 בט״ז תשרי (19.10) הסתערו לוחמי ״הראל״ על עמדות האויב שבדרום ה״פרוזדור״.
, ברכס שמעל בית־שמש. בו־בזמן  בלחימה קשה כבש גדוד שער־הגיא את ״המשלט המשותף״
: למחרת הדפו התקפת־נגד.  הסתער גדוד הפורצים על רכס דיר־אל־האווא וכבש את פסגתו
י אויב.  גדוד שער־הגיא פנה דרומה והשתלט על הדרך לבית־ג׳מל, תוך שהוא מחסל משלט

.  פלוגה אחת, בסיוע הגדוד המשוריין, כבשה את מנזר בית־ג׳מל, שם שכנה המפקדה*

 מבית־ג׳מל התקדם גדוד שער־הגיא אל עמק־האלה וכבש את בית־נטיף, כפר־מרצהים מעל
.  כביש עמק האלה - לאתר שתושביו, רוצהי מתלקת הל״ה וכפר־עציון והורסי הרטוב, נמלטו
ן, בקרבת מסעף  כתוצאה מהכיבוש נותקו הכפרים זכריה ועג׳ור שעל כביש הרטוב-בית־גוברי
 עמק־האלה, ונפתחה הדרך לעבר בית־גוברין. בהתקדמות מהירה נכבש גם הכפר עלאר שעל
 כביש עמק־האלה, מדרום לדיר־א־שיך. כן נכבש הכפר דיר־א־שיך עצמו ותחנת־הרכבת

 שבמסילה לירושלים וכל הכפרים שבין עמק־האלה לקו מסילת־הברזל.
ן על הצעת צבי אילון, מפקד  בי״ז תשרי(20.10) ביקש ראש אג״ם את הכרעת שר־הבטחו
 הזית המרכז, לשלות את ״הראל״ באותו לילה לכבוש את עג׳ור ובית־גוברין. ״הבעתי דעתי״,
ת, גם מו : יתכן שנצטרך לסגת מהמקו  כתב בן־גוריון, ״שאם זה כרוך באבדות, אין זה כדאי

 אם נכבוש אותם: ולא כדאי להפסיד חיי אנשים״.
 בי״ט תשרי(22.10), יום הפסקת האש, הגיעו כותות ״הראל״ עד למרחק של 5 ק״מ מבית־
לט על כביש  ג׳לה: הגדוד המשוריין כבש את הוסאן ונעצר קילומטר מעל רכס אל־האדר, השו
 בית־להם-הברון.** באותו יום נקלטה תשדורת של המפקד המצרי בחברון אל המפקדה ובה
ש שהעיר הברון, וכל ש  דרישה נואשת לתגבורת: וכי אם זו לא תגיע תוך 8 שעות - יש ח

 הכביש בין ירושלים לבאר־שבע, יפלו בידי היהודים.
ו  סיפר ״גברוש״(גבריאל רפפורט), מפקד פלוגת הג׳יפים של ״הראל״: ״באותו לילה הגענ
 לדיר־חםן שלרגלי בית־ג׳לה. כבשנו את הכפר והיינו במעלה לבית־ג׳לה. היינו קרובים מאד־
 מאד לחברון. ב־11 בלילה קיבלנו פקודה לעצור. זה היה באמצע הקרב. חיכינו 45 דקות.
. ידענו כי בן־גוריון תבע שניסוג.  באותו זמן התנהל ויכוח נוקב בין בן־גוריון לפיקוד הצבאי
 בחצות ניתנה פקודת־נסיגה. ממורמרים ומאוכזבים סובבנו את הרכב. הצצה אהרונה על הברון

. ר־חסך  ונסיגה למרחק של 8 ק ״מ מדי
, מ״הראל״, מתאר את תחושת הלותמים למשמע פקודת־הנםיגה, כאשר ( (הקי  יצחק עממי
 עמדו להסתער על רכס אל־חאדר: ״המשוריינים הותקנו, כלי־הרכב הוצבו - הכוח היה מוכן
דה להחזיר את הכוה, לנטוש  לקרב. אולם ברגע שאמרנו לזוז להמשך המערכה נתקבלה הפקו
ו במשך המסע, ולסגת עד לדיר־אל־האווא. בקרב על רכס  את חוסאן ואת המשלטים שתפשנ
ן מכריע על האויב: כיבוש הר־חברון היה נותן בידינו  אל־חאדר ראינו אפשרות וסיכוי לנצחו

 * ב״ספר הפלמ״ח״ יש שיבוש בתאריכים. נכתב שם כי ״מבצע ההר״ ההל ב־14.10(י׳׳א תשרי): ואילו על־פי
 יומן בן־גוריון החלו הפעולות בדרום־מערב ירושלים בט״ז תשרי (19.10). יום לפני כן, בט״ו תשרי
 (18.10), כתב בן־גוריון: ״צבי [אילון] יילך עם ׳הראל׳ לבית־ג׳מל ודיר־אל־האווא״. ולמחרת: ״כוחותינו
 לכדו הלילה ג׳ימל, דיר־אבאן ודיר־אל־האווא״. גם לויצה מציין כי ״רק ב־19 באוקטובר, לאחר 4 ימי
 קרבות עם המצרים, בעוד ה׳לגיון׳ אינו מראה סימני התרגשות, הותר ל־2 החטיבות (״הראל״ ו״עציוני״)
 לפעול במגבלות״. הפתרון לשיבוש מצוי ב״סיכום הפעילות במבצע יואב״ של ש״מ 1 : ״ליל 15/16.10.
 החלה פעולת־הסחה באזור בית־ג׳מל-דיר־אבאן״. אם־כן: הפעילות בדרום־ירושלים החלה בהטרדה על

נ  בית־ג׳מל ודיר־אבאן בי״ב תשרי(15.10)¡ אך ההתקפה ב״מבצע ההר״ החלה רק בט״ז תשרי(19.10)9
 ** חודש מאוחר יותר הנפיק אג״ם תכנית־נגד ל״מבצע דמשק״ - ״מבצע קהיר״. בתכנית זו העלה יגאל ידין
 תכנית לניתוק כוהות האויב במרחב חברון מכוחות מרחב כית־לחם - על־ידי ״יצירת לחץ ואיום לעבר

 מרחב חברון: וניתוק כביש כית־לחם-חברון על־ידי תפישת אל־חאדר(ליד ברכות־שלמה) ואל־ראס״.
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מאחה את הרציפות ן ו ו ן על ירושלים מצד דרום, משתרר את גוש־עצי  את השלטו
ח לבין הדרום והנגב״. א ן הבירה במרכזה של ה  הטריטוריאלית הגזורה שבי

: ותה לנטוש את הוסאן בה נצטו ת גורס גם הוא, כמו חקי איש ״הראל״, כי החטי ב  שבתאי ט
בת ׳הראל׳ ד ׳מוריה׳ וכשלונה של ׳עציוני׳, הורה האלוף אילון למפקד חטי  ״עם חזרתו של גדו
ד ה־6 שלו. משה דיין ביקש לשכנעו שלא להחזיר את ׳הראל׳. האלוף  להחזיר את יחידות הגדו

4 0 . ר״ ו  אילון היה איתן בדעתו שעל ׳הראל׳ לחז

 מפה 23: הרחבת ״הפרוזדור־ לירושלים - בעשרת־הימים ובנזנצעי ־ההר־ וייקב״

 לא שתו מיקב גילה
ע נדחתה שעת־האפס לפתיחת ל ״מבצע ההר״ יצא ״מבצע יקב״ לדרך. מדו ה ה  רק אחרי ש
בת ״הראל״, שפעלה גם היא במסגרת ת - הרי כאשר החלה חטי ב  המבצע? על־פי שבתאי ט
ט ״ ח ה דיין, מ ש ת המצריים בהר חברון - לחץ מ חו ל ב״מבצע ההר״ נגד הכו ית גי, לפעו  חז
בתו בגזרה הדרומית של ירושלים: אך בן־גוריון לא הסכים לכך: ל גם את חטי  ״עציוני״, להפעי
ההצלחה האירה מבצע יקב׳, ו  ״בעת ביקור בן־גוריון בירושלים* הזר משה לשדלו להסכים ל׳
. ידין טילפן לבן־גוריון וקיבל ן ה דיווח דיין לידין על הסכמת שר־הבטחו ח מ ש  לו פנים. ב
 אישור. אז הבריק ידין למשה אישור ופקודה למבצע ׳יקב׳. כך קיבל משה את ההוראה ל׳יקב׳

ף צבי אילון, מפקד הזית המרכז״.  לפני האלו

ה עוד, שבן־גוריון עלה לירושלים רק נה. מ ת משו ע מ ש ת אצל טבת, נ ר פ ו ס ת האישור, כפי שהיא מ ש ר  * פ
: ״משה ילך ממיס־ ב ת ר בט׳׳ו תשרי(18.10) כ כ ה שלוש אחר־הצהרים. אך כ ע ש , כ׳ תשרי(23.10), כ  בשבת

4 1 . ״ ם י ב ש ו ל ת לה ש דו חה ג  קרי. יש ברי
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 מפה 24: •מבצע יקב• - ט״ז-ייז תשרי תשיט(19-20.10.48)

מת ״עציוני״, מסבירים כי כאשר ״הישראלים ד מהם לקח הלק כלחי ה א ה , ש  האחים קמחי
ק עם ר מ ם דרומה ומזרחה לעבר בית־לחם וחברון תפסו כי התקדמותם נהפכה ל  המתקדמי
פעתם ג את יעדיהם לפני בוא ה׳לגיונרים׳, שהו טו לעשות מאמץ עליון כדי להשי י  הזמן ־ ההל
. האחים טוענים כי ״להשלמת המבצע ניתנו לדיין רק  עלולה לכפות עליהם הפסקת־אש״
״(על־פי טבת: רק 24 שעות). נביא . ם׳ י נלאומי נה שעות - ׳כדי למנוע סיבוכים בי  ארבעים ושמו

בה הירושלמית*: ת סיפור קרב־גילה של ההטי  את תמצי
עד סוכות, ל־המו  התכונה למבצע החלה בשעות אהר־הצהרים של יום ג׳, ראשון ימי חו
טל על גדוד ״מוריה״ (גדוד 61), שתוגבר לכדי 6 ז תשרי (19.10). המאמץ העיקרי הו  ט״
ד היתה לכבוש את פסגת הר גילה, אל־ראס  פלוגות בפיקודו של זלמן מרט. משימתו של הגדו
ח העיקרי פעלה - פעולה הכרוכה בהתגברות על בעייה טופוגרפית רצינית. לימינו של הכו
ד 64). גדוד אתר, ״בית־ ו ד ג ) רושלמי ד השריון הי דו חד עם רכב משוריין מג ד 68, י דו  פלוגה מג
גה . ראשונה יצאה, ב־19.30, הפלו ״ (גדוד 62) בפיקודו של ״זרו״, פעל באגף השמאלי ן ת ו  ח
ת נכנסה ת שליד מים־קרי ולאחר ריכוך מרגמו ו מ ט פ כבשה את שלושת משלטי ה ד 68 ו  מגדו
ו הערבים ח ת ה, הנשקף אל מסילת־הברזל של ירושלים. בשעה 22.40 פ  לכפר המבוצר ואלאג׳

 * על־פי: האחים קמחי, שבתאי טבת ויצחק לוי(לויצה).
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ן לכפר. גדוד 61 יצא  בהתקפת־נגד, ובשל כך נאלצו אנשי גדוד 64 לסגת אל הגבעות שמצפו
 רק בשעה 20.30: אך בשל ארכו של הטור (800 לוחמים!) יצאו אחרוני החיילים רק לאחר
ו היה עליהם לעלות בהר  שעה, כשהראשונים הגיעו אל מסילת־הברזל שבמורד ההר. עכשי
ח לבית־לחם והגבוה ברכסי־ ת פ מ  התלול, לעבר מנזר דיר־קרמיזן - ומשם לעבר בית־ג׳לה, ה
 ההרים מדרום לירושלים. אלא שירי ממקלע אחד עיכב את הטור המסורבל: ומפקד הגדוד,

 שנמצא באמצע הטור, איבד שליטה על כוחותיו.
 הכוה של מאיר זורע (גדוד 62), שצריך היה להשתלט על דיר־קרמיזן, השתלט על ״הר
ט את התקדמותו בשל האנדרלמוסיה בגדוד 61: ובתוך כך נקלע א ה  התעלה״ - אך נאלץ ל

 להתקפת־נגד ערבית שגרמה לאבדות.
ן ״ד לא האמי ד גדוד 61 לעלות במעלה הר גילה היתה השעה כבר לאחר חצות. המג מ ע ש  מ
: אך  שיצליח להשלים את הכיבוש עד אור הבוקר וביקש רשות להזור. משה דיין הסכים עמו
ה גם הוא בעמדת הפיקוד בבית־וגן, ניסה לשנות את הההלטה,  מפקד החזית, צבי אילון, שהי
 אך נואש מכך. תוצאות התקפת הלילה היו מרות ומבישות. נגרמו אבדות: 9 הרוגים ו־12
ה איבדו לאחר התקפת־הנגד - אף כי ׳  פצועים. אל בית־ג׳לה לא הגיעו כלל ואף את ואלאג
 הערבים נטשוה למתרת, והאזור היה נתון לשילטת־אש ישראלית. האהים קמהי טוענים כי
ן ובצורה לקויה. שלוש פעמים נדהתה שעת־האפס, וכאשר יצאו ו  המבצע תוכנן בחיפז
 החיילים מבסיסיהם בבקעה ובמחנה־אלנבי כבר התפרסם הדבר בכל רחבי ירושלים כי
 עומדים לתקוף את בית־להם... מראשיתה לא התקדמה ההתקפה - בגלל הוסר יעילותו של

י פלוגות־החלוץ, שלא טיפל במהירות הדרושה בהתנגדות בה נתקל.  אחד ממפקד
ה, כהכנה להסתערות שתוכננה ללילה הבא. אך  למחרת, בי״ז תשרי(20.10), הופגז ואלאג׳
דה להפסקת הפעולות, ״מתוך שיקולים מדיניים״. בלילה חדרו חבלני  בשעה 16.30 הגיעה פקו

 ״מוריה״ לכפרים ופוצצו מספר מבנים.
ן והסביר כי ״הפעולה לכיבוש בית־ג׳לה לא הוכתרה ה דיין בכשלו ש  לימים הודה מ
ה - אמנם הושג, ת׳ מדרום למיס־קרי והכפר ואלאג׳ הפטמו ן - כיבוש ׳  בהצלחה. חלקה הראשו
ת רבה בהפעלת הרכבת לתל־אביב. אבל ההתקפה על בית־ג׳לה אפילו בו  ואף היתה לכך השי
ו נהרג. הגדוד ת זאת, נתקל במארב. אחד מאנשי  לא נערכה. גדוד ׳מוריה׳, שהיה צריך לעשו
ו בעוז והתקדמו בקצב הדרוש, עדיין היו  נעצר, ובזאת נסתיימה הפעולה. יתכן כי גם אילו לחמ
ת על ״מבצע יקב״ האומלל - ״״ בספרו רשם דיין שורות מעטו  נאלצים להיסוג עם אור הבוקר.
ף צדדי, ולא מפקד האחראי להצלחה ולכשלון. ובטרם יסכם כי ״רוח הנכאים  כאילו היה משקי
ט ״עציוני״ ״ ח מ עה על כושר הקרב ועל רוח הלוחמים״, מצא עצמו - כ בה השפי  בצמרת ההטי
מה של ׳עציוני׳ נפלה לא רק מזו של יהירות  זה שלושה חודשים - ראוי לציין כי ״רמת הלחי

4 2 ״ . ת״ ת האהרו חמו צע של היחידות הלו  מובחרות, כגון גדוד הקומנדו 89, אלא גם מן הממו

 משה דיין מנסה להעביר את רוע הגזרה
 בני מהרשק, ה״פוליטרוק״ של ״הראל״, הגיע בלילה אל משה דיין וניסה לשכנעו כי נוצרה
ן - וממילא גם את בית־לחם. דבריו מצאו הד בלבו של דיין,  הזדמנות לכבוש את הר חברו
ית - כדי לשכנעם ל - מעל ראשו של מפקד ההז ״ כ ט מ  שלבש את בגדיו במהירות ואץ אל ה
ל עמדתו הנחרצת של בן־גוריון ו של דיין נכשלו מו לות בהר. אלא שגם מאמצי  להמשך הפעי

ת במה שנוגע לגזרה הירושלמית״. , לפחו ן עצת הבטחו ד להפרת צו מו ג  ש״התנ
 ליצחק לוי גרסה שונה לסיפור הנסיון לשנות את רוע הגזרה: ״ב־21.10 נפגש יוסף טבנקין
לות הצבאית. טבנקין שאף לכבוש את גוש־עציון,  עם משה דיין. שניהם רצו בהמשך הפעי
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ן הצורב. למחרת בבוקר, ב־22.10, יצא דיין לשיחה עם ת את זכר הכשלו  ואילו דיין רצה למתו
לה-גוש־ בה 6 באזור בית־ג׳ לבת של ׳הראל׳ וחטי  בן־גוריון״. דיין ביקש להתיר התקפה משו
 עציון, ואם יצלח הדבר - לכבוש את גוש־עציון. הצעתו של דיין הובאה לדיון בישיבת
ו נגד. בן־ ת הנותרים, ובתוכם יגאל ידין, הי ש מ ם היו בעד: ח  המטכ״ל. חמישה מן המשתתפי

 גוריון הצטרף אל המתנגדים וכך הכריע״.
, מבצע יואב׳ : ״ב־22.10, לקראת סיום ׳ ל ״  סיפר ברוך רבינוב, ראש אגף־הכספים של המטכ
ת הו . בחדר־ההמתנה ציפה משה דיין, שבא בשלי ן ל אצל שר־הבטחו ״  התקיימה ישיבת המטכ
 פיקוד המרכז. דיין הוזמן להציג את הצעתו לשחרור ירושלים כולה באותו ליל שבת... היהירות
ת על בית־לחם ובית־גלה, במטרה לנתק את הכבישים  כבר היו פרושות על הגבעות החולשו
מה יכלה הלט. המשי  המהברים את ירושלים עם העורף הערבי. לדברי דיין, יתרון כוהנו היה מו
ע את דעתו, קבע ן בחדר הסמוך... לאחר שהבי  להתבצע באבדות מועטות. דיין נתבקש להמתי
:  בן־גוריון כי השאלה תוכרע על דעת כולם, וביקש שכל אחד יביע דעתו האישית... השתתפו
ל וש׳  הרמטכ״ל י׳ דורי, י׳ ידין, י׳ אבידר, מ׳ צדוק, ת׳ לסקוב, ש׳ שמיר, ב׳ רבינוב, ל׳ אשכו
 אביגור. כן נכהו - שלישו של בן־גוריון נ׳ ארגוב ושלישו של הרמטכ״ל ע׳ עומר. תמכו בעמדת
ל אביגור. לוי אשכול, ברוך רבינוב, חיים לסקוב, משה  בן־גוריון: יעקב דורי, יגאל ידין ושאו

 צדוק ושלמה שמיר תמכו בהצעת דיין - 5 בעד המבצע, לעומת 4 נגד.
 ״משנוכה בן־גוריון כי הוא בעמדת מיעוט... תבע שגם השלישים הצבאיים יביעו את דעתם.

: 6 בעד: 4 נגד... יבי המבצע  נהמיה ארגוב נמנע: עזרא עומר הצטרף לעמדת מחי
: אין הוא יכול ן ו ט לסכם את הדי ט והתלי עו  ״בן־גוריון לא היה מוכן שעמדתו תהיה במי
 לקבל את דעת הרוב... הנימוק: השאלה היא מדינית ולא צבאית, והרוב רואה את הדברים רק
ם נצטווה בצורה הד־ נה הצבאית... דיין הוזמן להיכנס שוב, ובנוכהות כל המשתתפי  מן הכהי

ד לירושלים ולהחזיר את היחידות מהערכותם״. ת לשוב מי  משמעי
 סיפור־ההצבעה נזכר ביומן (י״ט תשרי, 22.10) בשינויים קלים. לגרסת בן־גוריון היו
גדו לפעולה. על־פי בן־ , דוד שאלתיאל וראובן שילוח, שהתנ  נוכהים גם אהרן רמז(שהיסס)
 גוריון היו 5 בעד ו־5 נגד, ובקולו הוכרע שלא לתקוף: ״משה דיין רוצה יחד עם ׳הראל׳ לתקוף
 הלילה הר המשלט של בית־ג׳לה, שם מצרים וקצת ׳לגיונרים׳. אם לא נכבוש ההר בלילה -
ו בדרום ירושלים  יבואו לשם ׳לגיונרים׳. אם נכבוש, יברהו תושבי שרפת ובית־צפפא, ומצבנ
ן ומדרום. אבידר, חיים [לסקוב], אשכול, ברוך רבינוב  יוטב, גם הרכבת תהיה בידינו בצפו
 ושלמה [שמיר] היו בעד: אהרן [רמז] היסס. דוד שאלתיאל, שאול [אביגור], יגאל, יעקב,
גה, ם אלה: 1) פעולה כזו, מיד לאחר הכרזת ההפו  ראובן היו נגד. פסקתי לשלילה, מטעמי
רו י ם להחז ״ ו ץ א ח  תעשה רושם דע בעולם, 2) אם יעלה בידנו לתפוס המקום - נצטרך תחת ל
לם - ולא כדאי לאבד חיי איש אחד על זה, 3) פגיעה בבית־ג׳לה (ובית־לחם) תרגיז העו
, שלא עזר למצרים, 5) התקפה עלולה ׳ ן ו י לג  הנוצרי, 4) אין עניין להתגרות בשעה זו עם ה׳
(6 , ד הרושם של בדידות מצרים וקרע ב׳ליגה׳ להפסי  להכניס ה׳לגיון׳ והעירקים לקרב - ו
ן בצער ו - לא לסגת מהנקודות שתפסנו. משה דיין קיבל פסק־הדי ד על עמדתנ  התקפה תכבי

 מובן״.

 בשבת כ׳ תשרי(23.10) - לאתר הפסקת האש - השתלט כוח של ״הראל״ על ג׳בע, כפר
ו הספיקו להימלט,  מרצהים נודע - 5 קילומטרים צפונית־מערבית לכפר־עציון - שתושבי
ל לסגת מן המקום. הרגשתם של ״ מטכ ם/ ״  מאימת הנקם. אך עד מהרה הגיעה הוראה מאג
: ״עץ יחיד בכל הסביבה, הוא העץ של כפר־עציון, ניבט  לוהמי ״הראל״ דומה לזו שהביע חקי
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: עוד זינוק אהד לעבר העיר העתיקה - וכל ו  למרהוק... עוד הנף אחד - וגוש עציון שוב שלנ
 ירושלים, שלמה ואחידה, היתה לנו... היתה הרגשה שהפעם עלולה העיר העתיקה להיכבש
וחת־פחד פלחה את האוויר. איזו ת: ״באנו עליהם במפתיע. צו המו  מצד זה״. ומספרת אחת הלו
 התרפסות! זקנים כורעים... ומבקשים חסד. נסינו לדבר על לבם שיברחו חברונה. ירינו כמה
ת בידי המצרים׳... אלה הם ערביי הר  יריות באוויר - והאנשים אדישים. ׳טוב מותנו כאן מלמו

 חברון. וייתכן שצעיר זה, או הגבר ההוא, שפכו דמם של הל״ה או בזזו את גוש עציון״.
ות ההיסטורית, סיכם יגאל אלון: ״מסע ה באי־ניצול ההזדמנ צ מ ח ה  את ״מבצע ההר״, ואת ה
 זה עשוי היה לחרוץ את גורל כל החבל ההררי הזה, אלמלא נעצר בפקודה מגבוה, בטרם בוא
ג מטרתו הסופית, מבצעם הפליא לעשות. עמק־האלה סופה גה. אך גם בלא להשי  ההפו
 למדינתנו כנכס חקלאי יקר: כפרים מבוססים, שתושביהם לקחו הלק בקרב הנואש ורב־
 הגבורה של הל״ה ושלחו ידם בחיסולו ובביזתו של גוש עציון - באו על ענשם. ומעל לכל -

4 3 .״ . . ן ו נה הועתק אל מעלה ההר, הצופה על פני גוש־עצי  גבול המדי

 2 : ירושלים לא לחמה עוד

 ״בכיה לדורות״ מדרום לירושלים
 בישיבת ועדת שביתת־הנשק, שהתכנסה בכ״ו מרהשון(28.11) בשטה ההפקר הירושלמי,
ש (שיגיע לשיאו אחרי ד ח ם בצעד שבישר את הפן הדייני ה ע משה דיין את המשתתפי  הפתי
ת יום־הכיפורים, ב״קמפ דייוויד״ - ויתורים מפליגים ב״מגע ישיר״), בהציעו מ ח ל  מ
ן״ בירושלים, לצאת עמו מהדר הדיונים: ובהזרם היה עמם ו  לעבדאללה אל־תל, מפקד ה״לגי

ה ובתיר ב״שטח הפקר״, עם התר לתושביהם לנוע בו... ׳  הסכם, שכלל את ואלאג
ן ״בכיה לדורות״: ״ב־25.10 ןכ״ב י פסימית ביותר - החמצה, מעי ם קמח  מסקנתם של האחי
׳ לידיו את האזור שהיה בידי המצרים. במרוץ על הרי חברון היתה יד ן ו  תשרי] נטל ה׳לגי
 עבדאללה על העליונה. וכך נסתיים בלא־כלום אהד המבצעים החשובים, שהיה עשוי להכריע
כו הישראלים בהתקפתם, או אילו נדחתה ליום אחד הפקודה . אילו המשי  את הכף במלחמה
מתן על שלום לובש אהר־כך צורה שונה לגמרי: בית־לחם ו  להפסקת האש, היה כל המשא־
ת היתה נמצאת במצב ביש. הססנותו הממלכה ההאשמי  וחברון היו נופלות בידי הישראלים ו
גה קשיש, שלא נקט פעולה מהירה, שעה שירו עליו מעמדת־מקלעים ערבית,  של מפקד־פלו

ן״. ע על מפת המזרח־התיכו דות היו להשפי  גררה תוצאות שעתי
ת - מדוע לא ניצל צה״ל את ת העצמאו מ ח ל נה״ נשאל אחד מחוקרי מ  בתכנית ״עושים מדי
ית של בן־גוריון? ־ השיב אלהנן אורן: ו מהתכנית השאפתנ ש משה מ מ  ״מבצע ההר״, כדי ל
ד על רקע השיקולים בני הזמן... בן־גוריון, מתוך הרדה לבצרון  ״אנחנו מוכרחים לעמו
ת בגזרת דרום ירושלים, כלומר מהפרוזדור דרומה,  ירושלים, רצה לתקן את המצב לפהו
ם. השאלה התעוררה באשר אותו מבצע, ׳מבצע ההר׳, לא השיג  ובגזרה שבה המצרים מהדקי
ת הזו - שמא בן־ או ניות שנבעו מהמצי ת המדי ן ולבקר את ההחלטו לו לדו : והתחי ו  את מטרותי
ם. לשיקול הזה יש תשובה ברורה: כל עוד ל אזורים מאוכלסי ט ע ל ת ש ה  גוריון לא רצה ל
מתן - השיקול הזה לא עמד. הראייה: הוא לא ו  נלחמים, כל עוד לא ניגשים לשולהן המשא־
.״ השאלה, ביסודה, היתה שאלה של רצון מבצע יואב׳, הוא גם לא נשקל ב׳מבצע ההר׳  עמד ב׳

מת יכולת. ויש מהמבקרים שמתעלמים מכך״.  לעו
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ן אורן על הסיבה ל במבצעי ״ההר״ ו״יקב״ לא התעכב ד״ר אלחנ  בתשובתו לשאלת המחד
ז תשרי (19.10), כאשר  לדחיית הפעולות בדרום־ירושלים במשך חמישה ימים - עד לט״
 ה״לגיון״ ההל להזרים כוהות לגזרת הברון ובית־להם. הוא גם איננו מבהיר אם היתה זו
ן ראה ע כי שר־הבטהו מ ת ש ן או התלטת ראש־אג״ם. מתוך היומן מ  ההלטתו של שר־הבטהו
 בגזרת בית־לחם וחברון חלק אינטגרלי של ״מבצע יואב״: ״ד׳ תשרי (7.10). עלינו למהר
 בתפיסת תתנות־הרכבת בתיר ודיר־אבאן, למען יהיה כל קו־הרכבת בידינו ונטהר את דרום
 ירושלים מהאויב. הצעתי לשלוח גדוד או גדודים לבית־ג׳לה ובית־לחם״. אלא שבן־גוריון
ן להכריע בדבר  נכנע לעמדתו העיקשת של ידין. רק לקראת הפסקת האש נדרש שר־הבטחו

4 4 . בהק  הידוש המתקפה בדרום ירושלים - והכרעתו היתה שלילית במו

ות - מאז ר הפעולות. בכל הפעולות שנערכו בגזרת ירושלים - הגנתיות והתקפי  מחי
עד ״ט אלול (23.9), ו  התתדשו פעולות הירי וההפגזות, שבוע לאחר ההתנקשות בברנדוט, י
ת בהר־ציון וכיבושן בחזרה, כיבוש ״ט תשרי(22.10) - כולל צליפות, הפגזות, נפילת העמדו  י

 המאוזוליאום ו״מבצע יקב״ - נפלו 28 איש, ויותר מ־50 נפצעו.

 גישושי־שלוס בחפות אשליות שחרור ירושלים
 גם לאהר תום מבצעי־תשרי לא הדלה ההנהגה להשלות את הירושלמים בסיכויי השחרור
גה השלישית לתקפה - לאחר ״מבצע  של יתרת העיר. בכ׳ תשרי (23.10), עם כניסת ההפו
ה ט מ ״מבצע יקב״ - עלה בן־גוריון לירושלים - ל״ישיבה עם ה  יואב״, ״מבצע ההר״ ו
ה לשחרור ירושלים כולה. ״מארבעת דרכי ירושלים - 3 מ ח ל מ  הירושלמי״, לדיון על המשך ה
ן הגיע לאוניברסיטה) ע מ ל ) ן ו פ צ . ״עלינו לתפוס הדרך ב מך ו י ״  בידי האויב״, רשם בן־גוריון ב
ן כדאי להילחם בעיר (שיך־ג׳רח, עיר־  והדרך בדרום. תהילה היה משה [דיין] סבור שאי
ו נשתנתה דעתו, מפני שיש בידינו תותחים, ואין הבדל אם  עתיקה) בלי משלטי הדרכים: עכשי
: לנו יש אפשרות להילהם בתוך העיר, ל׳לגיון׳ זה קשה. יש גדוד ה ט מ ל  יורים מלמעלה או מ
ד - 400, ח א . לגדוד אהד יש 600 (בשער־הגיא), ל ז אין גדוד חפשי  אהד רזרבי בהטיבה, במחו

 לשלישי - 450, גדוד לנשק מסייע - 270״.
: אם נוכרח לפתוח בכוח דרך  ולאהר שקיבל את האינפורמציה ממפקד העיר - ״שאלתי
, ת גדוד וחצי ץ לכל הפחו  לאוניברסיטה - כמה כוחות דרושים י לדעת כולם, יש להוסיף מבחו
ת רט: ״יש לקחת שועפט, הגבעה הצרפתית, ויש לעשו  אחרים אומרים - שנים״... התכנון מפו
׳ יפרוץ לאוניברסיטה. זו שלטת על העיר־העתיקה. ן ו  זה בלילה אחד, אחרת יש סכנה שה׳לגי
 דרך אלטרנטיבית, לדעתם, אין. מהדרום קשה לגשת לאוניברסיטה. יש להוסיף נשק אנטי־
 טנקי. לדעת לויצא - גם עוד סוללה של תותהי־שדה. לפתרון רדיקלי יש לקחת בידו ונבי־
ף: הרגעת  סמואל״... סופו של הדיון, על בעיית כוח־האדם, בא לרמוז על מטרת הביקור הדחו
 הרוהות על אי־ההצלחה הטריטוריאלית בירושלים - ״נפגעו הרבה היילים - הרוגים בלבד
״ש הם גה״ל, אימון לא מספיק, אבל מצב־  כ־600, יצאו מכלל שימוש 2 גדודים. שני גדודי חי
ם חושים. , דרוש לו חופש. הגיעו לטמטו ב וששים לקרב. גדוד 163 (חי״ם) עייף, אפטי  רוח טו
״ש חונה במשלטים בין שער־הגיא לבין העיר, ורק גדוד  לא אכפת גם המוות. גדוד אחד של חי

״.  אהד - ׳מוריה׳ - הוא חפשי
ן(9.11) הוציא  שבועיים אחר־כך, באותו יום בו נכבשה מצודת עירק־סווידן, ז׳ מרחשו
ו של ״ם ״מצע למבצע ג׳ (שם עראי)״ במגמה לשחרור ירושלים וערעור מעמד  מטכ״ל-אג
בה 5 בה 4 (״קריתי״), חטי : חטי ת אשר נועדו לקחת חלק ב״מבצע״ בו  ״הלגיון הערבי״. החטי
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ז ז ת״א וחטיבת מחו בת מחו בה 10 (״הראל״), חטי בה 6 (״ירושלים״), חטי  (״גבעתי״)״ חטי
בה 8 נועדה להיות רזרבה כללית של המטכ״ל.  ירושלים. חטי

ן תש״ט, נשאר על הנייר: לא מוכר על־ידי מי מרחשו ׳ לשחרור ירושלים, מי ג  אלא שמבצע־
 ההיסטוריה. שכן ״הקרבות לא נתחדשו עוד״, כפי שציין מפקד ירושלים בתש״ט. ״קו־החזית
: ירושלים־העתיקה בידי הערבים: הר־הצופים ה מ ח ל מ לת ה  נשאר כפי שנקבע בקרבות שבתהי
ת צור־באחר: וירושלים העברית קשורה פה לאש מגבעו ותק: הדרך לרמת־רחל השו  מנ

ות לא־פתורות - צבאיות, מדיניות ויהודיות״.  במסדרון לא־רחב. מוקד לבעי
״יקב״: אבל אבדות היו. מאז כ׳ תשרי(23.10) ועד כ״ח ד אחרי ״ההר״ ו  לא היו פעולות עו
ר - 21 הרוגים ו־23 פצועים. מאותו יום אמורים היו  מרחשון(30.11), נמשך הירי בעיר. והמחי
ן תש״ט(30.11) התקיימה ות בירושלים להיפסק, שכן בכ״ח מרחשו ות ההדדי ז  הצליפות וההפג
ם - עבדאללה אל־תל ומשה דיין - על הפסקת אש  הפגישה ה״היסטורית״ בין שני המפקדי

־הפקר מוסכמים.  וקביעת שטחי

ה הורשו רק שתי פעולות צבאיות, מ ה ל מ ת החודשים עד גמר ה ש מ ה ב ל דיין. ״ ו ש ג ש  ה
גבלות ביותר, בירושלים ובסביבתה״, סיכם ״המפקד הלוהם״, שנקרא לתקן מה שעיוות  מו
 קודמו שאלתיאל. אך הוא לא זכה ללחום עוד בירושלים. ״אושרה פעולה שנועדה לשפר את
ו ליד ארמון־הנציב, אולם לא לכבוש את הארמון. ועוד פעולה, בפרוזדור לירושלים - נ  עמדותי

 לנסות לכבוש את בית־ג׳לה, אולם בתנאי שהמבצע יסתיים בלילה אהד״...
 פעילותו של משה דיין בירושלים באותם חודשים הסתכמה במגעים הדוקים ובמשאים
י האויב. ההסכם עם עבדאללה אל־תל, על הפסקת אש וקביעת שטתי־הפקר  ומתנים עם מפקד
 מוסכמים, לא היה ראשון בין הערבים ליהודים בירושלים. ״כאשר התחלתי בתפקידי מצאתי
ת ישראל״, סיפר דיין. ״האהד, ׳הסכם הר־ ל ש מ  שני הסכמים שחתם קודמי, שאלתיאל, בשם מ
, נחתם כשבועיים לפני בואי, ב־7 ביולי: בשם עבר־הירדן חתם הבריגדיר לאש.  הצופים׳
 ההסכם קבע כי הר־הצופים יהיה מפורז, תחת דגל האו״ם ובפיקודו. ההסכם השני נהתם
, ב־ 21 ביולי: בשם עבר־הירדן התם עבדאללה אל־תל. הסכם זה קבע  שבועים לאחר מכן

י ההפקר שבין הקווים״. ו בשטה  הפסקת־אש וסטאטום־קו
ות מקומיות, נערכו פגישות בין מפקדי הכוהות בירושלים, י  מאז - בין אש לאש, בין התלקהו
גה של הקונסולים, נציגי הצלב־האדום, ומשקיפי ברנדוט. וכים״: ועדת־ההפו ת ״המתו  בחסו
י ירושלים היהודים והערבים, בנוכחות הקונסולים, נהג להשתתף גם המפקד  בפגישת מפקד
 המצרי בכבאשי אתמד עבד־אל־עזיז. בי״ז אב (22.8) השתתף גם מפקד זה בשיחות התאום -
ה משקיפי האו״ם בירושלים. יחד עם עבד אל־עזיז באו עוד שני ט  בנוכהות הגנרל רילי, ראש מ
 מפקדים מצריים, הסן פאהמי וצלאח סאלם, ונציג הבלתי־סדירים, טארק אל־אפריקי. עבד אל־
 עזיז נכח גם בפגישה נוספת, שנערכה בכ׳ אב (25.8) במנזר האשורים שליד שער־יפו. בפעם
גה בכ״ח אב(2.9). הנושא העיקרי בפגישה  האחרונה השתתף אל־עזיז בפגישה עם ועדת־ההפו
ת אזורי־החיץ. ״כשעה נמשך הדיון על הגבול בדרומה של ירושלים״, מספר פ  היה חתימה על מ
 עתונאי. ״אט־אט התרכך המפקד המצרי והביע נכונות להוציא את כותותיו מסביבות רמת־רחל.
ים: ׳אתה לא תעז לוותר! בבית ה לראשו, צעק אליו פעם־פעמי  שומר־ראשו, חייל מצרי שכאפי
ט זועף, אך הדיונים נמשכו. הכוחות המצריים נסוגו. כעבור ב ד נתן בו מ ק פ מ . ה ׳  לא יסלחו לך!

ד נעצר שומר־ראשו...״ ז נרצח, וכי כחשו י ד עבד־אל־עז מ ח  ימים מספר נודע כי אותו א
 ״נבהרתי בשל סגולותי הקרביות״, הודה משה דיין. ״אבל בדיעבד היתה פעילותי מדינית
ומתן על הסדרים מקומיים וכלליים״... פעילותו הדיפלומטית ההלה ימים  בעיקרה - משא־
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 אחדים לאתר כשלונו בגבעת ארמון־הנציב, כותב הביוגרף של דיין. הפגישה הראשונה של
 דיין עם הנציגים הערביים, בהשתתפות משקיפי האו״ם, במנזר־האשורים ליד שער־יפו -
ון ׳על הפסקת־אש כנה  נסתיימה בלא־כלום. בישיבה השניה, בי״א אלול (5.9) - ״בשעת הדי
, קצה נפשי בתיווכו של נציג האו״ם״, מספר משה דיין, ״פניתי לאל־תל והצעתי לו  ומוהלטת׳
 שנצא להדר הסמוך. לתמהונם, השארנו את כל הכבודה, ובשיחה בשנים יישבנו את
ן ישיר בינינו .. גם הגנרל רילי, ראש המשקיפים, נבוך כאשר שמע שנתקין קו טלפו  המהלוקת.

 ולא נזדקק למרכזיית המשקיפים״.
 קו־הטלפון בין דיין לאל־תל הותקן רק לאהר שלושה חודשים, בי״ד כסלו(7.12). בינתים
 נוצרו יחסים ״דיפלומטיים״ ישירים בין המפקדים. ״פעילותי המדינית הביאה אותי במגע ישיר
 עם בן־גוריון, אתו נפגשתי בעבר... עתה עמדתי מקרוב על תבונתו המדינית ועל כוח
 מנהיגותו״... קשה לקבוע השפעתו של מי מבין השנים - בן־גוריון או דיין - הביאה למהדל של
 זניהת כל נסיון נוסף לשהרור ירושלים בפעולה צבאית. האם התאהבותו של דיין במשהק
 הדיפלומטי עם עבדאללה אל־תל - ואחר־כך עם עבדאללה בן חוםין ההאשמי - היא שגרמה
ים: או שהיה זה הריאליזם־כאילו של בן־  לשקיעתו של המפקד שתום־העין במהלכים הדיפלומטי
 גוריון, שאפילו מפקד לוחם כמשה דיין לא הצליח להניאו מכך על־ידי פעולה צבאית מבטיחה.
ו ״הדיפלומטיים״ של משה דיין זכו לברכתו ועידודו של דוד בךגוריון. בכ״ה  מכל מקום, מהלכי
ון  מרחשון(27.11), שלושה ימים לפני ההסכם על ״הפסקת־אש־כנה־ומוחלטת״, העלה בךגורי
 הגיגים בנושא זה: ״נאמר שהמלחמה היא המשך המדיניות באמצעים אחרים״, כתב ביומן. ״זה
גה ראשונה יש בפעולתנו הצבאית מעין אקט פוליטי... ירושלים, פרושו  לא תמיד נכון. החל מהפו
ן ודרום... גורל  המסדרון (לטרון ותהנת־הרכבת בתיר), שיך־ג׳רח וסביבות ירושלים מצפו

 ירושלים־העתיקה יוכרע לא בכוח צבאי, אלא בשיקולים פוליטיים־דתיים״.

ן (30.11) חתם משה דיין, בשם ישראל, על הסכם . בכ״ח מרחשו  ״שביתת־נשק כנה״
 הפסקת־אש יכנה ומוחלטת׳ בירושלים. בשם כל הכותות הערביים שבאזור ירושלים חתם
מי של ״הלגיון הערבי״. עד סוף ימיו היה דיין גאה על קשירת  עבדאללה אל־תל, המפקד המקו
י ועבר  היהסים ההדוקים עם עבדאללה אל־תל, שהסתכסך בהמשך הזמן עם פטרונו ההאשמ
 לצדם של הרדיקלים הערבים בהנהגת גמל עבד־אל־נאצר. אך בדיונים בין המפקדים
 בירושלים, ״בעת קביעת הסידורים לההזרת השבויים״, סיפר דיין, ״לפני שנפרדנו, אמר לי
ע על עורך ׳פלסתין פוסט׳ שיכתוב בגנותו  אל־תל שיש לו בקשה: אולי יש בכוהי להשפי

 ויתקוף אותו על נוקשותו ועל יחסו העוין לישראל״״.
ל ואם במישרין, מראש ״ כ ט מ ות בנושאים מדיניים קיבלתי, אם על־ידי ה  ״את ההנהי
, הודה משה דיין. באותו יום בו החל ״מבצע הורב״, בכ׳ כסלו(21.12), עלה בן־  הממשלה״
חות עם אל־תל״,  גוריון לירושלים - לדיון עם משה דיין על ״המצב הצבאי בירושלים והשי
ומתן על שלום, ורק על זה. משה סבור : משא־ ה ל ש מ מ  רשם בן־גוריון. ״מסרתי לו עמדת ה
. אין דרך מרמאללה  שהרעיון של יגאל על חילופין בין שיך־ג׳רח לבין תלפיות אינו מעשי
ב דוקא דן לנר ןקמב״ץ חזית המרכז], אבל הוא  ליריחו, אם לא דרך שיך־ג׳רח... [דיין] מחשי
ע משה דיין דברי־ביקורת על מפקד החזית,  מושפע יותר מדי מפוליטיקה״. באותו דיון השמי

״. ומן  צבי אילון, אך הדברים הושמטו מה״י
 לאחר ״מבצע חורב״, בי״ג טבת (12.1.49) - בהנחייתו ובעידודו של בן־גוריון - פנה דיין
נה - ״שיהיח אבי , בבקשה משו גה״  אל נוויל, קונסול צרפת בירושלים, חבר ״ועדת ההפו
 הצעה: ירושלים תחולק. ליהודים החלק המערבי עם האוניברסיטה והרובע היהודי והר־
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ן לירושלים והכביש בדרום, לבית־לחם ־  הזיתים. בשני האחרונים לא נחזיק צבא. הכביש מצפו
 בינלאומי״. משה דיין דיוות על תוצאות הפגישה: ״נוויל מסכים לזה. נוויל מסכים למסדרון,

4 5 . את״ ע עליה שתקבל ז  מוכן ללכת לממשלתו להשפי

 כרנדוט פולק, לח״י פורק - ירושלים נשארה מכותרת
י את ברנדוט ק״ בירושלים ״רצהו אנשי לח״ חז ה המו ט ש  יומיים לאחר הדיון על ״חוקת ה
, גורס איש־התקשורת דן מרגלית, המסתמך על מחקר של ד״ר נאום״  ועצרו את מרכבת הבי
. אכן, ההתנגדות לסיפוח ירושלים נחלשה לאחר מותו של ברנדוט. מספר דב  מנחם קאופמן
 יוסף: ״ב־26.9 ןכ״ב אלול, תשעה ימים אחרי ההתנקשות] התייצבה משלחת של תושבי
ה הזמנית בתל־אביב, ודרשה פה־אהד להכליל את ירושלים במדינת־ ל ש מ מ  ירושלים בפני ה
ת זו, שעמדתי בראשה, כללה נציגי חלקים שונים מתושבי העיר: דניאל אוסטר, ח ל ש  ישראל. מ
לה: אברהם אלמליח, נציג עדת־הספרדים: , יו״ר ועד־הקהי ן על: חיים סלומו  ראש־העיר בפו
. היה זה ערב כינוס העצרת ׳ ם: וד״ר פייבל מלצר מ׳המזרהי  ראובן שרייבמן, נציג הפועלי
 הכללית של האו״ם״. מסכם דב יוסף: ״השקפות המשלחת עשו רושם רב על הממשלה. אהדים
ת הלחץ הבינלאומי, שינו את דעתם. הממשלה החליטה מ ח  מהשרים שנטו להסכים לבינאום מ

ד בכל תוקף על הכללת ירושלים במדינת ישראל״.  לעמו
 במכתב ששלח בן־גוריון באותו יום כ״ב אלול (26.9) אל המושל הצבאי בירושלים, נראים
 אותות של יתר העזה מאשר לפני העלמו של ברנדוט מעל הבמה המדינית. ״נראה לי שלא
ן צבא־הגנה לישראל בירושלים, משרד המושל ש בה, ׳שלטו מ ת ש  רצויה הפירמה שאתה מ
טל חוק ישראל על ירושלים (ועל כל שטח מוחזק) יש להשתמש ׳ - כתב. ־ ״לאחר שהו  הצבאי

של הצבאי ירושלים׳... נת ישראל, משרד המו ממשלה זמנית של מדי  בפירמה ׳
ן צבא־הגנה׳ וכוי... זוהי הדגשה מיותרת ולא  ״יש לשלול בהחלט את הכותרת ׳שלטו
כרחת שאין ירושלים במדינה. אני מבין שעדיין אין אנו יכולים להכריז שירושלים היא הלק  מו

נה? ה: אבל מי מכריח אותנו להכריז שאינה חלק מהמדי נ  פורמלי של המדי
. ע לשנות את כותרת המכתבים שבה אתה משתמש״  ״לכן אני מצי

 יומיים אחר־כך, בכ״ד אלול (28.9), הוצגה עמדתה ההדשה של הממשלה בפני שגריר
פה [ישראל] לוותר על חלק קטן של ן בינלאומי מעדי  ארצות־הברית: ״תחת לבחור בשלטו
ן ערבי, ואילו ההלק הגדול של העיר יישאר ישראלי. אנו  העיר החדשה, אשר יימסר לשלטו
ן בינלאומי״. זו היתה צורת ההודעה  מסכימים כי העיר־העתיקה בלבד תישאר בשלטו
ט־דפרטמנט הרקו שן״, כתב ה חלוקת העיר. ״בסטי ע מ ש מ  לאמריקאים על סיפוח ירושלים, ש
 דן מרגלית. בעיני האמריקאים נראה היה כי ״הלוקת ירושלים מעניקה לממשלה הזמנית של

. ירושלים תהפוך לעיר יהודית, עם או בלי ברכת האו״ם״. .  ישראל את כל מבוקשה.
ניות האמריקאית ביחס לירושלים עקבית ביותר - לא כן  לדברי מרגלית-קאופמן היתה המדי
ניות הישראלית, שהיתה הלוקה בינה לבין עצמה. ביסודה של המדיניות האמריקאית  המדי
 היתה התפיסה שאת עיר־הנצח יש לשמור למען העולם הנוצרי. ״ארצות־הברית ניסתה למנוע
ן מוסלמי על־פני פו האמריקאים שלטו ן ריבוני יהודי בירושלים: אך כשנכשלו, העדי  שלטו
ן יהודי בירושלים״! רק סרובם של הנשיא ובתי־הנבהרים לשגר אלפי היילים אמריקאים  שלטו
 הציל את ירושלים היהודית. אך ״אמריקה לא שינתה משך שנים רבות את עמדתה: רק השלימה

 עם המצב שנתהווה ונשמר 19 שנים, עד יוני 67״.
 ״מבצע יואב״, ״מבצע חירם״ ושאר המבצעים שבינתיים, הסיטו את הדיונים במסגרות
ות מנושא ירושלים לשאלת הנגב והגליל. באותו יום בו החל המבצע המכריע בדרום נלאומי  הבי
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, בכ׳ כסלו(22.12), בא המושל הצבאי רב יוסף אל בן־גוריון, שהגיע לירושלים: ״מציע ח א  ה
ל הצבאי בלי סיפוח אין לו ערך מדיני או הפגנתי... יוסף נפגש ש מ מ  להכריז על סיפוח. ביטול ה
 עם הקונסול הבריטי בומונט. הלה אמר שירושלים לא תוכל להיות בינלאומית, כי היהודים לא

 יסכימו ואי־אפשר להכריה אותם״.
 בכ״ו כסלו תש״ט (28.12), ימים אחדים לאחר שהחל ״מבצע חורב״ - כאשר צבא ישראל
 דהר בחצי־האי סיני, בין אום־כתף לאבו־עגילה - הגיע שגריר ארצות־הברית אל לשכת שר־
ו של ראש־הממשלה היה בה מן ה ט מ ל ברמת־גן: ״ההליכה באפלה ל ״ ן שבגבעת המטכ  הבטחו
. בן־גוריון ציפה .  ההרפתקה... שוטרים־צבאיים, בפנסי־יד מואפלים, הובילוני לחדר־ההמתנה.
מה מעיק עליך?׳ עניתי: ׳שום דבר׳.  כנראה לעצומה דיפלומטית רצינית מצדי. הוא שאל: ׳
ת על הציית הגבול וכניסת  והוא קיבל זאת בהרגשה של הקלה״... שכן השגריר לא בא למחו
סי היל־האוויר הבריטי יגלו את  צבא ישראל לסיני. את זאת יעשה השגריר רק לאחר שמטו

ק הבריטי והאמריקאי. ח ה ־ י ד ר ש  העובדה ויעבירוה דרך מ
ת של ישראל להכריז על י מנ  מקדונלד בא בעניין אחר: ״האומנם מתעתדת הממשלה־הז
ה לפני יום־הבחירות 25 בינואר?״ מדברי השגריר התברר כי ש ד ח הה של ירושלים ה פו  סי
ד דב יוסף), ויש לו הרושם שעומדים לספה י פק ) ן מ  ״קלאוס [איש השגרירות] דיבר עם ברג
 ירושלים היהודית״. בן־גוריון: ״גולדה הודיעה לו שאין שחר לדבר. אישרתי דברי גולדה,
ו ן זר על ירושלים״.״ השגריר: ״בן־גוריון נעץ בי מבט  והוספתי שברור כי נתנגד לכל שלטו
ו  ודיבר בלא כל היסוס ובהרגשה עמוקה של כנות: ימה שאמר ברגמן שיקף אולי את דעותי
י את לפנ ת ז נו לעשו ה עלי , שלי. יתכן שהי ת ו ל א ש מ  שלו, אך אין הוא משקף את השקפותי ו
.״ לא היה מקום לשום ספק ביחס למה שאמר ה זמן. אין כלל בדעתנו לעשות זאת עתה׳ מ  כ

4 6 . . ״.  ןבן־גוריון] ולאופן אמירתו

נות הגדולים בנגב - וכבר דש אחד, לאחר תום הקרבות - לאחר הנצחו  לא חלף אלא חו
ל הצבאי ש מ מ ט (1.2.49), להכריז על ביטול ה ״ ש  העזה ממשלת ישראל הזמנית, בב׳ שבט ת
ט ב ן הנהוגים במדינת ישראל״. למחרת, בג׳ ש  בירושלים ו״לקיים בה את כל סדרי השלטו
 (2.2), נתפרסמה הצהרה רשמית, שירושלים אינה עוד שטח־כיבוש. ובכך נסתיים תפקידו של
ת המתפלפלת , תפקיד שנמשך שישה חודשים. הפרשנות המשפטי  דב יוסף כמושל־צבאי

ל הצבאי בלבד... ש מ מ  הדגישה כי אין זו עדיין החלטה על סיפוח, אלא ביטול ה
ט (14.2.49), תם גם תפקידו הרשמי של  עם פתיהת הכנסת הראשונה, בט״ו בשבט תש״
ות זו נת ישראל. בהזדמנ ומו נפסק, למעשה, עם ההכרזה על הקמת מדי  הוועד־הלאומי, שקי
ד בן־גוריון אמר שגורל ירושלים נקבע לפני שלושת אלפים שנה על־ידי  נאמרו כמה מליצות. דו
: ״כנהר המשתפך אל הים, כן ט אהד פ ש , אמר רק מ ד רמז, יו״ר הועד־הלאומי ד בן־ישי. דו  דו

 משתפכת הערב כנסת ישראל למדינת ישראל אשר תיכון לעד״.

ט האו״ם - בלחצו של ט (10.9.49), שנה לאהר מותו של ברנדוט, ההלי  בט״ז אלול תש״
״ לירושלים.  ממשל ארצות־הברית, ועל פי החלטת ה־29.11.47 - למנות נציב־עליון ״בינלאומי
ע  לתפקיד נבהר הקולומביאני אלברטו גונזלס פרננדס. ״הנציב״, שהספיק בינתים להשמי
 הערות אנטי־ישראליות, יצא מבסיסו בליק־סקסס בדרכו לירושלים - ובידו תכניות לבינאום
וחד בירושלים, הושמעו אזהרות מפי  העיר - אך לא הגיע לעיר־הקודש... שכן בישראל, ובמי
ן זר. ״המינוי נתקבל  יוצאי המחתרת - כי גורלו של ״הנציב״ פרננדס יהיה כגורלו של כל שלטו
 בירושלים במחאה פה־אחד״, רשם מפקד האצ״ל בירושלים. ״בתל־אביב, ואחרי־כן באספת־
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נית בכיכר־ציון בירושלים, הצהירו שכל שלטון־זר בירושלים ייתקל בההייאת הארגון־  עם המו
מי ולוחמי־חרות־ישראל: שננהג בו כמו שנהגנו במשטר־הכיבוש הבריטי״...  הצבאי־הלאו
 ״העתונות האנגלית והאמריקאית כתבה כי הכוונה היא לתסל את ׳הנציב׳ כפי שחוסל הרוזן
 ברנדוט״, סיפר איש לח ״י, המוסיף כי ״חקירה שנערכה בירושלים על־ידי שרות־מודיעין זר
י לפני פרוקם עדיין מוסתר במקומות שונים ות לח״  הגיעה למסקנה שמרבית הנשק שהיה במחנ

 בירושלים״...
 בעצרת־הכללית של האו׳׳ם, בשלהי 49, הובאה הצעה לקיים את הההלטה מ־29.11.47 על
 בינאום ירושלים. ההצעה נתמכה על־ידי ברית־המועצות, שביחסיה עם מדינת ישראל הל
נות ערב. אף על פי כן העז ראש־הממשלה ועם פתיחת הדיון, בי״ד כסלו  מהפך לעבר מדי
 תש״י(5.12), יצא בהכרזה גלויה כי ירושלים היהודית היא חלק אורגני של מדינת ישראל וכי

ת 29.11.47 על ירושלים בטלה ומבוטלת״. ט ל ח  ״לדעתנו ה
י (10.12.49) - לאחר שעצרת האו״ם אישרה ברוב של 38 נגד 14 את  בי״ט כסלו תש״
ל בינלאומי לירושלים - כתב גנרל־בדימוס בריטי, מידידי ישראל: ש מ  ההצעה על הקמת מ
 ״היהודים לעולם לא יקבלו זאת, והאו״ם לעולם לא יוכל לאכוף זאת... אני מקווה שתשובתה
: ואם יאכפו ה תושם ללעג ט ל ח ה ה - העברת משרדי הממשלה לירושלים מיד. ה  של ישראל תהי

 אותה - תתקבל בשפיכות־דמים. היהודים לעולם לא יוותרו על ירושלים״.
ת הבינאום אושרה ברוב גדול, הודיע ראש־הממשלה, בכ״ב כסלו ט ל ח ה  ואכן, לאחר ש
 תש״י(13.12.49), כי ״למדינת ישראל היתה ותהיה רק בירה אחת - ירושלים הנצחית. כך היה

 מלפני שלושת אלפים שנה, וכך זה יהיה עד סוף כל הדורות״.
ממשלת ישראל קובעות את מושבן  תוך ימים אהדים נתפרסמה הודעה כי כנסת ישראל ו
 בירושלים בירת מדינת ישראל. זה היה צעד עצמאי ״נועז״ של ישראל, שעדיין נאבקה על
ת ספורות , על אף העובדה שרק ממשלו נות העולם. מעשה זה היה משמעותי  ״הכרה״ מצד מדי

 הכירו רשמית בעובדה זו וקבעו את שגרירויותיהן בתוככי ירושלים.
 לשאלה, בתקופה מאוחרת, מדוע העז להכריז על ירושלים כבירת ישראל, השיב דוד בן־
, וזה עבר־הירדן... אם מותר להם להחזיק בירושלם, מדוע  גוריון: ״ידעתי שיש לנו ׳בעל־ברית׳
. הייתי עושה זאת גם בלי זה, אבל זה היה חיזוק גדול. ידעתי שלא יקרה לנו שום . . י  אסור לנו

ח שאלה רק דיבורים״.  דבר רע. הייתי בטו
 החוקר דן שיפטן סבור כי ״לו היתה העיר־העתיקה נופלת בסוף שנות הארבעים תהת משטר
 בינלאומי, לא היתה אפשרות לכבשה ב־1967 - כאשר ישראל היתה חזקה דיה כדי לקבוע,
נה מדינית, את ההשג הצבאי כתופעת קבע. ב־48-49 היה סיכוי לכבשה, אך לא להחזיק  מבחי
ד: איש לא היה מניח לישראל טל משטר בינלאומי על העיר כולה, היה הדבר מתמי  בה. אילו הו
 לשנות את המצב בכוח, ולא היה סיכוי לגייס את כל המעורבים להסכים להשלטת ישראל
 בדרך של הסכם״. דברים אלה מביעים את ההשקפה שרווחה בחוגי ההנהגה: האם יתנו לנו

יק בפירות־הנצחון, או לא?  הגורמים הבינלאומיים להחז
ותו של עם ישראל לא היתה להנהגה אז די אמונה והעזה ודעת לקבוע את עתידה  להו
ת לא היו מוכנות לשלוה אלפי היילים למנוע את ט של ירושלים. שכן המעצמו ל ח ו מ  היהודי ה

עת העובדה שירושלים כולה היא - ורק היא - בירתה של מדינת ישראל.  ישראל מקבי
ת ״ששת הימים״ בשנת תשכ״ז. אך הצלקות נשארו מ ה ל  וירושלים נשארה מבותרת - עד מ
 בגופה ובנשמתה של עיר הנצח: מרבית המדינות, וארצות־הברית בראשן, אינן מכירות בה
, בלב ק א זה בלב העיר, בלב ה  כבירת ישראל עד היום. ובשל חולשת־הדעת נשארה האהי

4 7 דר. מה - בהר־הבית - בידי בני ישמעאל וקי  האו
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 א. ממחתרת־בציון ל״מחתרת״ בישראל

 1 : חבלי־לידה של מפלגת לח״י

 בדיד לתנועה פוליםית
ח - א ו אז ב י שהי  כבר בימי פעילותה של אונסקו״פ החל הדומיננטי שבין חברי מרכז לח״
ה פוליטית. אלא שבאותו זמן היתה בצעד זה כוונה  נתן ילין־מור - בצעדים להקמת מפלג
נה״ -  להקמת עורף־תומך, כמפלגה הרביזיוניסטית לאצ״ל או כמפלגות־ההסתדרות ל״הג
ת לצעדים אלה לא נראתה . אך ממשו  מאשר המרה של המבנה המחתרתי כולו למבנה מפלגתי
ת ה־ 29.11, כדברי גרא: ״כשהודיעו הבריטים על פינוי כוחותיהם ט ל ה  אלא כחודשיים לאהר ה
 הצבאיים מאזור תל־אביב ניצלנו מיד את המצב ההדש, של העדר כוחות זרים, כדי לשלוח
ל בדרך לא־מחתרתית״. דוקא נסיונות אלה, באורח פרדוקסלי,  משושים פוליטיים ולנסות לפעו
. ולא ידענו שאין ן : אין לנו כל שאיפה לשלטו גו את הנהגת הישוב. ״אנו תזרנו והודענו  הדאי
ו בתזית  מאמינים לנו״, אומר ד״ר ישראל שייב־אלדד. ״כל התביעות להתפרק, בזמן שהשתתפנ
 הערבית, מובנות רק מתוך פהדם הבלתי־מבוסס - שהמחתרת תופיע כתובעת לשיתוף
צה לה מהו ה לגלית: ו לה: במדינה - בדרך מפלג  בשלטון... ברור היה שנמשיך בצורה כפו

 (למעשה: בחוץ־לארץ ובירושלים) - בדרך המחתרת״.
ו חמי חרות ישראל, החל ת לו  אך בדרך להקמת המפלגה, לגיבוש אידיאולוגיה למפלג
 להתבלט בקיעים בין הנאמנים ליסודות־התחיה של יאיר, שמבטאם אלדד, לבין הנוהים
 לסוציאליזם, שהתרכזו סביב גרא. ״היו הבדלים בין דברי־ההסברה שלי לאלה של נתן

 פרידמן״, אומר אלדד. ״הוא לא עמד על ניסוח המטרה ׳מלכות ישראל׳ בעמדתי אני״.
נת ישראל חזר ארצה חבר־המרכז השלישי - יצחק  ימים אחדים אחרי ההכרזה על מדי
ש לאחר יאיר, וכאישיות ד ח י מ  יזרניצקי־שמיר. סביר היה שהוא, מיכאל, שהקים את לח״
ה - יכריע למען הקו היאירי: אך לא כך היה. תקופה  נהרצת באמונתה, אך פרגמטית במהלכי
ית שתקפה לא מעטים  ארוכה עשה במעצר שבגלות אפריקה, ושם נוכח בנטיה השמאלנ
כאל הפרגמטי היה מן האחראים . וזאת לזכור, שמי  מחבריו, ותיקים כחדשים־משמאל־באו
 לגניזה הזמנית של עיקרי־התהיה ־ שכבר בימי יאיר גרמו להתרחקותם של מספר אנשים מן
ן  התנועה. נימוקיו של מיכאל היו, כי את השאלות האידיאולוגיות שאינן נוגעות ישרות בשלטו
, עד לסילוקם של הבריטים. אך כאשר חזר לארץ, ת לסוף המלחמה  הזר הקונקרטי, יש לדחו
מד מאחורי גרא. וכך לא י שעו ן הבריטי, נוכח כי גם כאן קיים גוש שמאלנ  אחרי תום השלטו

 היה מיכאל מוכן להכריע למען הקו היאירי.
ו לליכוד השורות ולחיזוק תנועת לח ״י לקראת התנאים  מיכאל ניסה ליחד את מאמצי
יב הבריטי עדיין  ההדשים של מדינה יהודית הנתונה במלחמה עם מדינות ערב, כאשר האו
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ים: וברמה  מעורב במלחמה, מאחורי שליטי ערב. ברמה הבינלאומית - באמצעים דיפלומטי
־מלחמה ובשרותי ריגול ומודיעין. המהלך ת - בסיוע ישיר לערבים, באספקת חמרי  הצבאי
: מרכז של שלושה הברים, ומועצה בת  הארגוני הראשון הביא להקמת הנהגה כפולה ללח״י
ן היומי, ״מברק״, המשיך להופיע מדי יום־ביומו, למרות נה חברים. ואף שהבטאו  שמו
; ועל אף הסיוע הרב מ־50 בעלי הם״ ן ללו  התנכלויות הצנזורה: ועל אף הקמתו של ״מועדו
וס: ועל אף הקמתה של תנועת־נוער, ״חזית־הנוער״: ועל אף קיומה של י דות השתרור מג  תעו

ת בירושלים - לא באה הרווחה והפריחה לתנועת לח״י.  תנועה לותמת עצמאי
י ברחוב פינםקר 2 אנו יושבים ומכשירים עצמנו לעסקנות ולבתירות, והלב  ״במשרד לח״
י בתל־אביב בימי הקיץ  אינו עמנו״, תאר ד״ר ישראל אלדד את האווירה ששלטה בהנהגת לח״
ך לקיים פגישות אינדיבידואליות , וממשי  של שנת תש״ת. ״מיכאל עוד מנסה לרמות את עצמו
 כבימים ההם, כבלילות ההם, באחת מדירות המהתרת. גרא עייף, עייף מאד, והוא בורת -
 להבראה בהר־הכרמל״.״ לבו של אלדד גם הוא בל עמו, והוא ״בורה ירושלימה״. ״מברק -
 אליהו עמיקם נושא בעולו. אני אעביר את המאמרים דרך המשדר שלנו מירושלים״, מתנהם
, נדם קולה של גאולה. היא עורכת את ׳חזית־  אלדד, שכן ״בשפלה הוסל כבר המשדר העצמאי

ח אש״ - אך גם לבה אינו עמה.  הנוער׳, מנסה להפי
גה השניה, מתעודד אלדד באספת־עם ראשונה של  ולפני ברהו ירושלימה, בראשית ההפו
ה ולא על בחירות״. אםפת־העם, של לה״י העולים מן המהתרת, : ״אך לא על המפלג י  לה״
ת ירושלים - והרבה נוער עם דגלי פ  נערכה למען חרות ירושלים. ליד תמונת יאיר נפרשה מ
 הלאום, וקהל רב מאד. לא רק אלדד מדבר, גם אליהו עמיקם, גם זקן מחתרת לח״י סבא

 שניאורסון, גם מפקד לה״י־ירושלים יהושע זטלר - כל אלה לא הלכו ל״מפלגה״.
ה ולא היה מקום לאווירת־נכאים, שכן  לכאורה נכנסו לוחמי תרות ישראל לשגרה של מפלג
ח (27-28.7), התכנסה ברמת־יאיר ז תש״ -כ״א תמו  שבוע לאחר תום קרבות עשרת־הימים, בכ׳
י לישיבתה הראשונה, לדיון בהתארגנותה של מפלגת לוחמי חרות ישראל. ציר  מועצת לח״
 הדיון התנהל בשאלות האידיאולוגיות. הנושאים נפרשו ב״מצע״, שחובר על־ידי בית־הלחמי,
ת השנה לפני־כן את ״דפי תכנית העבודה הו גזונדהייט־גהתיה, הוא שכתב מחצי  הוא מתתי
ה של יאיר. ״המצע״ פותח בהצהרה כי ״תנועת נוכית לנוער״, שהתעלמה מעיקרי התחי  החי
ת ישראל, כמכשיר חמת להקמת מלכו  לוחמי חרות ישראל היא תנועת שחרור פוליטית, הלו
. ה״מצע״ מחולק ת וההברתית של העם העברי כולו במולדתו השלמה״ מי  וביטוי לחרות הלאו
ניות־החוץ: מיעוטים. הגדרות אלו ועה: מדיניות־פנים: מדי  לארבעה חלקים: תפקידי התנ
קת בין השמאלנים לבין הנאמנים לדרכו של יאיר  ישמשו כעבור זמן לא רב ציר המחלו

 ולעיקרי־התחיה.
ל בגבולותיה ההיסטוריים־טבעיים מידי א ר ש י ־ ח ועה״ מתחילים ב״שחרור א  ״תפקידי התנ
ן זר וכינון ירושלים כבירתה״ של מדינת היהודים. פסקאות נוספות בהלק זה מדברות  כל שלטו
ית״ להגשמה מהירה של מטרה כוללת זו. אם כי נאמר ש״נושא מלהמת  על ״הדרך המהפכנ
חו השמאלנים להכניס סעיף מתליש: ״בראש וראשונה היא  התרות הוא העם כולו״, הצלי
. מנגד, נאמר כי ״חרות המולדת . ני העם המנושלים״. ם״ וכו׳ ושל ״המו עלי ל הפו  עניינם ש
ת לאומית הם תנאי קודם לשחרור הברתי״. פסקאות נוספות מדברות על ״הצבא העברי  ועצמאו
ות״ ועל ״מדינת ישראל בתלקה של ת הלאומי ־במעלה להגשמת המטרו ן  כמכשיר ראשו
ת העם העברי לשחרור המולדת כולה״. ואילו על תורת ישראל, מ ח ל מ לדת״ כ״מכשיר ב  המו
י רואים בערכי הרוה שנוצרו על־ידי העם העברי  אשר יאיר ראה בה עיקר־יסוד, נרמז כי ״לה״
״ ה״מצע״ מסתיים בנושא ה״מיעוטים״. נוסף . ״ ח א ה חד של העם ו ו פי המי י לאו  ביטו



 . ממחתרת־בציון ל״מחתרת״ בישראל 385

״ נקבע כי ״לח״י רואים בחילופי האוכלוסיה את הדרך ק א  ל״שוויון־זכויות לכל אזרחי ה
 לפתרון בעיית היהסים בין העם העברי והערבים״.*

 בין שני הלקים עיקריים אלה הוכנסו החלקים הנוגעים למדיניות־פנים ולמדיניות התוץ.
ות ו״ניטרליזציה של המזרה  בנושא מדיניות־חוץ הועלו הססמאות האנטי־אימפריאליסטי

 התיכון״, תוך הדגשה על מדיניות־של־בריתות, כבעיקרי־התחיה של יאיר.
־המפלגה,  אך על מדיניות־הפנים, שזו היתה עיקר כוונתם של מחברי ה״מצע״ ללח״י
, דרך היזמה ל מתכנון ממלכתי ה נה סעיפים ו־24 תת־סעיפים - ה ת משמו  הוקדשו לא פחו
 הפרטית, קרקע וחקלאות, עבודה (״הסתדרות עובדים אחידה, למניעת התחרות של פועל

 בפועל״), חיסול העוני, מסים, השכלה, ועד לבריאות וביטוח.

נה תעמולתית התרכזה . מבהי ״ ע צ מ ״ ל ״ ו י ״ ח ת ל ג ל פ מ ״ חמי חרות ישראל ל  יחסם של לו
ב - ן ״מברק״ שבתל־אבי י - בתחנת־השידור ובכרוזים בירושלים, ובעתו  אז תנועת לח״
״ ועל נכונותה להיכנע לתכניות־הכלייה של ברנדוט ולהפקרה ה ל ש מ מ  בהתקפה על ״תבוסנות ה
 של ירושלים. ״אנשי לח״י ששרתו בצבא״, אומר פינהס גינוםר שלא שרת בצה״ל במלחמת
 העצמאות, ״ושוכנעו מנסיונם האישי כי אמנם מאמצים את כל הכותות כדי להכות בפולשים
 ולהרחיקם, חשו שלא בנוח בתעמולה זו. מתוך כך נוצר ניכור מסויים ביניהם ובין ההנהגה,
 ניכור שנתן את אותותיו לאהר ההתנקשות כרתן ברנדוט״... לדברים אלה אין כל בסיס. היתה
־המפלגה לא הגיעה אל הלותמים בשדה־הקרב י  בעיה פרוזאית יותר. מרביתה של הסברת לח״
ן ״מברק״ לא נכלל בין העתונים שסיפקה המחת״ר. לא זו  ובמהנות־האימונים - שכן הבטאו
ת ו  בלבד, אלא שכל החומר ליחידות עבר דרך קציני התרבות, שכולם עד אחד היו ממפלג
, ואילו קציני־תרבות בטעם ל בוטל לאחר ״אלטלנה״  השמאל. קיומם של קציני־תרבות מהאצ״

 לח״י לא נתמנו מעולם...
ננת״ י לא הגיע אל הלוהמים שבצה״ל אלא אחרי הבחירות ל״אספה המכו  ״מצע״ לח״
 ולקראת הוועידה הראשונה של מפלגת ״הלוחמים״ בחורף תש״ט. כך שכל הנושא של יחסי
י נבע מתוך מידע כללי שהגיע אל לוחמי חרות ישראל בין  הנהגה-אנשי־שורה בתנועת לח״

' . י נ נות של הקו המפלגתי השלטו ת העתו  מערכת־קרב אהת לשניה, באמצעו

 עוינות שלטונית־מפלגתית
 ההכנות של לח״י לתפישת מקום על המפה הפוליטית של מדינת ישראל התנהלה מראשית
 המדינה בתנאי נהיתות יסודיים. היתה זו התנועה היחידה שלא היה לה ביטוי במערכת
ו ת שהי ו ו נציגים לכל המפלג נית הזמנית. ב״מועצת העם״, בת 37 ההברים, הי  השלטו
ת אנשי ל היתה נציגות בדמו ן הבריטי. אף לקו האידיאולוגי של האצ״  ״לגליות״ בימי השלטו
ן - ו י הזמני העלי נ זיוניםטית ומפלגת־המדינה־העברית. וכמובן שבגוף השלטו  המפלגה־הרבי
 ״מנהלת העם״, שהפכה ל״ממשלת־ישראל־הזמנית״ מאז ה׳ באייר - לא היתה נציגות לא

, וכמובן שלא לתנועת לוחמי חרות ישראל. ו  לאצ״ל ולמבטאי־דעותי

 * פינחס גולדפרב־גינוסר, אמנון, מוותיקי לח״י - שעבר מטמורפוזה מושלמת, החל מחילוניות כלל־ציונית
 ללאומיות־דתית, ועד לשמאלנות קומוניסטית־סטאליניסטית בשלהי ימי לח״י - מנסה לשנות את הדגש בין
, ק א  שתי הפסקאות בעניין ה״מיעוטים״: ״לגבי האוכלוסיה הערבית: ׳הבטחת שוויון־זכויות לכל אזרתי ה
ס ביהודי ארצות ערב׳ היא ׳הדרך א  ללא הבדל דת ולאום׳. ובבחינת המלצה: ׳הילופי האוכלוסיה הערבית ב

 הטובה ביותר [תוספת של פ״ג] בפתרון בעיית היחסים בין העם העברי והערבים׳...״
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ל התנהלה ברמה נמוכה, לאחר ״קיפול הזנב״ אחרי ן נגד האצ״  אם הפעילות של השלטו
קו בבית־שאן לא הועמדו בפני ״בית־דין״, הרי חז ת ״בני־הערובה״ שהו ש מ ח , ו  ״אלטלנה״

י אך המתינה להזדמנות מתאימה. ובינתים התבצעו פעולונות קטנות. ת נגד לח״ לו  שהפעי
לות נגד האצ״ל אחרי ״אלטלנה״, פשטה המשטרה על ז (19.8), בשלהי הפעו  בי״ד תמו
 משרדי תנועת החרות בשדרות רוטשילד 15 בתל־אביב, וגילתה ״סדנת־זיוף״ של האצ״ל.
ם״ המחתרתיים של לח״י - בבית־הדפוס פוש בשרידי ה״מפעלי ט באותו זמן נערך הי ע מ  כ
יוף״ ברחוב השוק 4. ״מצאו שם בעיקר טפסים י ברחוב הקונגרס 17, וב״סדנת־הז  המשנ
ל וליפו, תעודות־שחרור מגיוס,  והותמות, רשיונות־מעבר לירושלים, תעודות־כניסה למטכ״
ת דלק״ - מספר אורי ברנר, סגן־מפקד הפלמ״ה, המוסיף כי  פנקסי־התייצבות ותעודות להשג
ה ״נאמר כי . לאנשי מטה־הפלמ״ דות־חופש ומעבר לירושלים של הפלמ״ח״  ״נמצאו תעו
 המשרדים הם משרדי־מעבר מישראל לירושלים״. ארבעה חברי האצ״ל ושלושה חברי לח״י
, הינם בדות אלה הסיק אורי ברנר כי ״הגופים הלגליים, תנועת החרות ומפלגת לח״י  נעצרו. מעו
וה לפעולות בלתי־לגליות״ וכי ״קיים קשר בין התנועות הלגליות והמחתרת במדינת־  מסו

י בירושלים״. ל ולה״  ישראל לבין האצ״
ה ב״דרך בורמה״ כדי למנוע אספקה ותגבורות  אם באותו זמן פעלו משמרות הפלמ״
ים-שלושה אחר־כך צורף כות של עי ו לירות ולפגוע, הרי כשבו  ללח״י־ירושלים, ואף העז
ד זומה נגד לח״י במדינת ישראל. בליל ג׳ אב (6/7.9) הקיפה פלוגה מהגדו ה לפעילות י  הפלמ״
י ברמת־יאיר (שיך־מוניס) ששימש בסיס אספקה ה לח״ בת ״הראל״, את מחנ  הרביעי, מחטי
ת למהנה. ״במקום נמצאו כ־40 איש, י בירושלים. בבוקר פרצה המשטרה־הצבאי ת לח״ חו  לכו
 נערים בחלקם״, מספר ברנר. ״מצאו שם משדר, סטנים ואקדחים, חמרי־חבלה, מכוניות
 גנובות ומסמכים מזוייפים... אנשי הבסיס לא התנגדו לחיפוש. 15 מבוגרים נעצרו. כשהגיע
״ם להיכנס לבסיס, פקד על אנשיו לרדת מן אג / ל י ובידו אישור מטכ״  מפקד בסיס לח״
ת ימנעו אותם, ורק איומו של המג״ד, יוחנן  המכונית. הם עשו כן בלי שאנשי המשטרה־הצבאי
 זריז*, שיפעיל כוח נגדם - ההזיר את העצורים למכונית והם הוסעו למקום מעצר״. מדוע לא
ת את ירידת העצורים מן הרכב שאמר לקחת אותם למעצר? -  מנעו אנשי המשטרה־הצבאי
ח פינתה את הבסיס, הוא גת הפלמ״ : ״לאחר שפלו ר ת ״ח ב  מסביר בנו הפלמ״חאי של הסופר י
. סיכומו של . ו ביניהם חברים באצ״ל ובלה״י״. ת, שהי  נשאר באחריות אנשי המשטרה־הצבאי
חמת״ הירושלמית של לח״י בה הלו  דבר: האנשים נאסרו והמקום נתפס. וכך נשארה ״החטי

 ללא בסיס־אספקה היוני.

ל (דורי, צדוק ולסקוב) עם ראשי הפלמ״ח ״  באותו יום, ג׳ אלול (7.9), נפגשו ראשי המטכ
ה הפלמ״ה. ״יעקב [דורי] שואל אם יש ט ר ושושני) לדיון בהחלטה על פרוק מ ת  (אלון, ב
נאמנות׳?״, רשם בן־גוריון ביומן. ״לדעתו יש להכיר בעובדה שפלמ״ח ת ׳ בו  נחיצות בחטי
ן בעצמו שהוא מצטיין, אולם אינו סבור שיש ן בכמה דברים - לא בכל שהוא מאמי י  מצטי

ת ׳נאמנים׳ וצבאות סתם״... לה להניח יסוד לצבאו  לכתחי
ן בהשתוללות חסרת־רסן, במעצרים ובמעשי־שוד. שכן  למהרת האשים ״מברק״ את השלטו
ן וציוד כדי להעביר לירושלים: ״על משלט מסוכן זה הסתערו הייליו ו י צברו במקום מז  לח״
ה לה ״י, בה׳ אלול טה על מחנ מה וגנבו והרסו״. יומיים אהרי הפשי  של בן־גוריון באכזריות הי

 * ההיסטוריה המהתלת הביאה באחד הימים את מנחם, בנם של יהושע ונחה כהן אנשי לח״י ושדה־בוקר,
 לביתו של יוחנן זריז במשאבי־שדה - שהפך להיות הבית־המאמץ של המי הצעיר כאשר למד ב״תיכון״

 האזורי...
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ף״, תבע הפוגה  (9.9), כינס ראש־הממשלה את עורכי העתונים. אייזיק רמבה, עורך ״המשקי
שכת של 5 מראשי קה הממו גה עם האויבים - על רקע ההחז ת מהפו  פנימית, הדרושה לא פהו
ע אין , הקשה: מדו ף״ . משה ז״ק, גם הוא מ״המשקי ל ולה״י  האצ״ל וההיפושים בקרב האצ״
מה לא״. אליהו עמיקם, עורך ן לא יודע מה לכתוב ו  קצין־קשר בין הצבא לעתונות? שכן ״העתו

פוש שיך־מוניס״...  ״מברק״, ״התאונן על חי
ן בחריפות. ״לאהר ש׳מם־ק׳ לא נשמע  אך למחרת מסיבת־העתונאים שוב פעל השלטו
ן .. העתו פוש ולמעצר במחנה רמת־יאיר], נאסרו העורך והמו״ל.  להוראות הצנזור [בקשר להי
ן הזר״. אליהו עמיקם שוהרר לאחר ואה לימי השלטו  הגיב: ״זהו מעשה ללא תקדים, גם בהשו

 יום אהד - כדי להעצר שוב כעבור שבוע, והפעם למשך הודשים רבים...
ת של עוזר , ניתן לעמת עם ההיתממו ן אל לה״י  את פרשת העוינות וההתנכלות של השלטו
, ן ו ו ל״בוס״ שלו, דוד בךגורי , לוי אשכול. על השאלה - אם ב־15 למאי הי ן  שר־הבטחו
ב ה״עוזר״: ״לא. היה רצון חזק להגיע להסדר... טבעי  תכניות לפרוק לח״י ואצ״ל בכוח - השי
ו לוויתורים: מרביתם של  היה שנגיד: צריכים להתפזר ולהתפרק, אמנםטיה על העבר... הגענ

2 . . . בה רצינית ומכובדת״  אנשי לח״י נמצאים בחטי

 2: הקברניט ועוזריו נגד לח״י

 ההזדמנות השניה של איפר הראל
״ - כותב ן ו רי ו  ״שעה קלה לאחר ההתנקשות בברנדוט התייצב איסר הלפרין אצל בךג
י  מיכאל בר־זוהר - ״והודיע לו כי המתנקשים הם אנשי לח״י. והוסיף: ׳עליך לחסל את הלח״
 מיד, כדי לפרק את הארגון׳.״ זה מה שרצה בן־גוריון. ואכן, איםר הלפרין־הראל - שלא
ווח: ד לפעול. למחרת, בי״ד אלול (18.9), די ן - החל מי ו  כאחרים שחיכו למוצא־פי בךגורי
 ״8.30. נאסרו בתל־אביב 5 מאנשי לח״י״. חצי שעה אחר־כך דיווח ביתר פרטות: ״בתשע וחצי
 בא אצלי איסר. שלח הלילה איש לירושלים: יש שם סניף טוב של ש״י. פה [בתל־אביב] נאסרו
: פרידמן, בן  במשך הלילה כעשרים איש. המשטרה פעלה באי־רצון. ה׳ראשים׳ לא נמצאו כמו
זרניצקי(סגנו של פרידמן) לא נמצאו [זה  שטרסברג, עוזרו הראשי שייב (ודאי בירושלים), י
 המידע שברשות ראש־הש״י־הפנימי על ההיררכיה של לה״י]. נאסרו גיזונדהייט (מורה,
) ועוד - שהם מאנשי ד בעירית תל־אביב, מנהל כוח־אדם בלח״י (פקי ן  תאורטיקן), עקיבא ברו
ץ - כי השוטרים זעקו מחו  הצמרת השניה. במאסרים השתתפו שוטרים ושוטרים־צבאיים שהו
ך  הצבאיים מתל־אביב עלו לירושלים. חיפשו במשרדי לח״י... איסר רוצה רשות להמשי
ת, שתפעל עם : וגם למשטרה־הצבאי ח מ  במאסרים. יש לתת הוראה למשטרה לפעול ב

 המשטרה, רשות להפש בסיסים ומשרדים, ולהחרים כלי־רכב של אצ״ל [צ״ל: לח״י]״.
ו הה בפני איסר. יומים אהרי ההתנקשות, בט״  דלת לשכתו של ראש־הממשלה היתה פתו
לנר(האיש שדאג י  אלול(19.9), קיבל בן־גוריון דיווח נוסף על פעולות החיסול: ״נאסרו יוסף ו
י נ (מראשו רי ם החשובים), חיים דבי י ד ק פ מ ה מ ) י מ ו ד י והיה שודד יהלומים), ה  לכספים ללח״
ואל ם הצמרת: נתן פרידמן, ד״ר שייב, רב שמיר יזרניצקי, עמנ  השרידות)״, אבל ״מהפשי
לות חורגת מתל־אביב ח לש״י של איםר, שכן ״שאר המנהיגים בידינו״. הפעי ב ש  שטרסברג״. ה
 וירושלים: ״נעשו מאסרים גם בפתח־תקוה, רעננה, רחובות, ראשון־לציון, כפר־סבא, נתניה
ג את איסר זו ״הקבוצה המסוכנת - שייב, זטלר  ועוד. היום יהפשו בחיפה, רמת־גן״. מי שמדאי

- שנעלמו מירושלים יום לפני הרצה״.
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ץ לירושלים ? - ״היו אלה אנשים שכתובותיהם נמסרו י הראשונים מחו  מי היו עצורי לח״
לה ברוך נאדל, עורך־לשעה־אהרונה של ״מברק״, ״, מג ן על־ידי מרכז לח״י  למשרד־הבטחו
 שאף הוא נעצר בהמשך. ״היו אלה חמישים פעילים אשר שוחררו מגיוס, קיבלו תעודות
ות בסימן מוזר: ׳להטי, ולצורך זה נמסרו כתובותיהם למשרד־ מנ ת על כך, מסו חדו ו  מי
. על תמישים אלה נמנו גם הברי המרכז. כך אירע שבליל שבת, בין השעות שלוש . . ן  הבטחו

ש בבוקר, נעצרו כארבעים איש, רובם בתל־אביב ומיעוטם במושבות״. מ ח  ל
פה את כל הארץ, לאחר שקיבלתי את האישור  איסר פירט יותר: ״פתחתי בפעולה שהקי
י ״ ח ו לרשותי, במטרה לפרק את ל ים׳ שעמד ם ׳הממלכתי  המתאים. הפעלתי את כל האמצעי
, להחרים את נשקו, להשתיק את בטאוניו, לשים יד על סדנאותיו ולעצור את אנשיו, ן  כארגו
ו טרם אישור המחוקקים ו ואת הקנאים שבחבריו״. איםר מתפאר במעשי גי  וקודם כל את מנהי
י בירושלים. התברר שהמפקדים ן נעצרו עשרות חברי לח״  את ה״פרוק״: ״בלילה הראשו
. אותו לילה נערכו מעצרים ות!״] י : ״שטו ת [יהושע כהן ד לפני ההתנקשו  הסתלקו מן העיר עו

ח כולה״. א ו המעצרים והחיפושים על־פני ה ט ש פ ת ב ולמחרת ה  גם בתל־אבי
 ארבעה ימים אתרי ההתנקשות, בי״ז אלול (21.9), ביקש ראש הש״י־הפנימי מאדוניו
ח [על סמך מה א סר סבור שילין לא יצא את ה אי לה: תפיסת הצמרת(  ״אישור להמשכת הפעו
, מועדונים, מברק׳ ׳ י מובהקים, מוסדות( , תומכי לח״ ( [ ? ח א ה  הניח כי ילין־מור אמור לצאת מ
 סניפים, בתי־דפוס, בסיסים ומפגשים)״. לא רק אישור סיפק בן־גוריון: ״כתבתי ליחזקאל סהר
״ד שפירא, צדוק, איסר, על לה עם איסר בנדון״. אחר־כך: ״ברור עם סהר, עו  שישתף פעו
צ יקבל שמירת העצורים. לשם כך יוסיף צדוק אנשים למ״צ  שמירת העצורים. סיכמנו שמ״

וחד״. ד מי ם לתפקי י ד 100 אנשים נאמנ  ועליו לתת מי
ן לח״י. אבל צעד זה לא ננקט מיד, אלא לאחר ה חיסולו של בטאו לט ביותר הי  המהלך הבו
: וזאת - למרות שאליהו עמיקם, עורך ״מברק״, נעצר כבר באשמורת ם״  פרסום ״תקנות החרו
ן וגם ביום שני - בעריכתו המאולתרת של  השלישית של ליל־שבת. ״מברק״ הופיע ביום ראשו
דה למניעת טרור״, ב־9.30 בבוקר -  ברוך נאדל. ביום שלישי, 24 שעות אחרי הוצאת ״הפקו
ו שוטרים ומ״צים על המערכת ובית־הדפוס. מאחר ש״מברק״ היה עתון צהרים - לא  השתלט
קו להדפיס את מהדורת אותו יום. למחרת הופיעה ידיעה בעתוני הבוקר כי ״בעת התיפוש  הספי
ן בשני הימים ם״ - שכן העתו בי ן ׳מברק׳ לא נמצאו העובדים החשו  שנערך במערכת העתו

3 ך בית־קפה סמוך ולא מחדר המערכת.  האתרונים נערך מתו

 צה״ל בשרות החיסול
ץ לירושלים ״התעוררה השאלה החמורה: מה י שמחו  עם תתילת המאסרים בקרב אנשי לח״
ל וכבר השתתפו בקרבות במסגרתו״, גילה י שכבר התגייסו לצה״  תהיה תגובתם של אנשי לח״
בה 8. ״אני ל - בעיקר בהטי י נמצאו בשורות צה״  איסר הראל לאחר זמן, שכן מרבית אנשי לח״
 הייתי בדעה שבחורים אלה יגיבו בשלילה על מעשיהם הבלתי־אחראיים של מנהיגיהם
ד סייענו של בן־גוריון ־ דבר שלא כך היה. אבל צדק האיש בסיפא של דבריו,  לשעבר״, מעי
ת הצבאית ולחובתם כחיילי ע מ ש מ ד בניגוד ל  בסברו שהם ״לא ינקטו צעד כלשהו שיעמו
ת הצבאית״, אלא בשל הכרתם הלאומית, להכריע ע מ ש מ  צה״ל״ - אבל לא מטעם של ״תובת ה

ות ההיסטורית לכיבוש הארץ.  את צבאות ערב ולנצל את ההזדמנ
 לא קל היה לאיסר־הקטן לשכנע את בן־גוריון הגדול בהנתה זו. ״בן־גוריון רצה להיות
ד עם היוודע דבר ההתנקשות, את האלוף יצחק שדה ן אליו, מי  בטות בכך״, סיפר איסר, ״והזמי
דש מאוחר יותר, ב״מבצע ח [חטיבה 8 יצאה לדרום חו א ם ה י י י , שפעלה ב - שבחטיבתו
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ט 8 היתה כדעתו של איסר: ״ ח  יואב״], היתה יהידה גדולה של יוצאי לח״י״״. דעתו של מ
י לא ייצאו מגדרם ויתנהגו כיאות לחיילים. ו מיוצאי לח״ די ו שפקו נ  ״יצחק שדה הביע את בטחו
יב הערבי, הם ימלאו את הובתם כמקודם. לאחר ו להילהם נגד האו  הוא אף הוסיף, כי אם יצטו
ל יפה, איש ט היה שאו ״ ח מ ס י [טועה איסר. ה  ששב להטיבתו ונפגש עם סגנו, מיוצאי לה״
ן שאנשיו ״ד 89], היה יכול לדווה ביתר בטהו , סמג ך - יעקב אליאב איש לח״י ג ס ״  הפלמ״ה. ה
 לא יתמרדו ולא יפריעו. וכך אמנם היה״. מספר בן־גוריון: ״יצהק שדה כמעט בטוח שאנשי
. הוא מדבר עם הסגן שלו בתו לא יעשו כלום, ואם נפעל נגד ערבים - ישתתפו  לח״י כחטי
(צ״ל: רב צסיס) בגדוד 89, ולא ן י י ״ד של מ׳ ד : יעקב אליאב, הסמג י [הערת עורך היומן  מלה״

. . . ״ , י הם באופוזיציה ללח״  סמה״ט] - ומברר המצב הערב. איסר סבור שהחיילים של לח״
ן י  למחרת חזר יצהק שדה אל בן־גוריון: ״יצהק שדה נפגש עם סגנו יעקב (ישה) לבשטי
ח את יצחק שאין כל יסוד לחשש, ויעשה הכל שאנשיו  (לה״י). הוא לא ידע על העניין, והבטי
 לא יתמרדו ולא יפריעו, ואם יראה תסיסה בקרב אנשיו - יודיע ליצחק מיד. יצחק דיבר גם עם
ח ן שלא ידע מראש, אם כי גם זה הבטי ת חשוב. ביחס לזה אין ליצחק ביטחו  מפקד שני, פחו
ת בה שלו״. ״המפקד השני, הפחו ו יתנהגו בסדר. ליצחק יש הרגשה שישלוט בהטי  שאנשי
עצת התנועה - יעקב בנאי. י בעבר וחבר מו חמת של לח״ בה הלו  חשוב״, היה מפקד החטי
י בצבא״, סיפר בה הודיע לי, שמכאן ואילך אסורה כל עבודה מאורגנת של לח״  ״מפקד החטי
י כארגון טרור (עד כה היינו : ״זה היה עוד בטרם הוכרז על לח״ ״ י  מזל בעדותו ב״משפט לח״
 מאורגנים: נציג מכל מחלקה היה משתתף בדיוני ועד הנציגים בגדוד. היינו דנים על בעיות
יות של חיילים ממורמרים וזה היה מגיע  יומיומיות במסגרת הצבאית. לא פעם היו התפרצו
׳ בלה״י... הסברתי לו עו ידיעות כאילו אני ׳משהו  אלי). יצחק שדה תיחקר אותי וסיפר שהגי
 שאל יתפלא אם ישמע דברים כאלה, שכן היום דיברתי כבר עם 30 איש, שכל אחד מהם שואל

 מה באמת קרה״.
״ט אלול (23.9), ספד בן־גוריון נה הזמנית, בי  בישיבה התשע־עשרה של מועצת־המדי
־הצבא, בתוכם משרתים תיילים יוצאי  לברנרוט וסיפר על הצעדים שנקט. ״הזמנתי מפקדי
נה הזמנית. ״ולפי הברורים שנעשו, אפשר  לח״י״, גילה לשלושים־ושבעה חברי מועצת־המדי
י לא ידעו על הפשע הזה, ולאחר שנודע להם, הסתייגו  להסיק שהמפקדים והחיילים יוצאי לח״
נה ויקיימו את שבועת־ , ויש להניח שהם יוסיפו להתנהג בלויאליות כלפי המדי ן  בכנות ולהלוטי
 האמונים אשר נשבעו כחיילי צבא־הגנה לישראל: ועל יסוד זה ניתנה הוראה - לא לנגוע

צאו [ההדגשה של ב״ג עצמו] מלה״י״.  בהיילים שי
י ראו ט כי לפי ידיעה מהש״ ״ ח מ  ״לאתר שלושה שבועות״, מספר יעקב בנאי, ״אמר לי ה
. השבתי לו כי כיום אין לי כל קשר עם פעילות במחתרת. אף  אותי ברמת־גן עם בהורה מלח״י
ש פ ח תו את הריפוד, כאילו כדי ל  על פי כן גליתי יום אחד כי חיפשו במכונית שלי, חתכו והשחי
 חומר מהשיר. גם אצל אהד מהיילינו, קצין, ישראל תבואה - פרצו ׳אלמונים׳ לביתו בלילה

. פוש יסודי - אך ללא תוצאות, כמובן  וערכו חי
חד אתנו. הוא היה םגן־מפקד־פלוגה בקרב על  ״היה טייס־נווט, נתן אדלר, שהתגייס י
ת פולין ל ש מ מש כטייסו של ראש מ  יהודיה. איש זה ביקש לעבור לחיל־האוויר, כיוון ששי

ויר״.  ההדשה. והנה, לאחר פרשת ברנדוט, הועף האיש הזה מהיל־האו
בה 8 לא היה ישקה ולא מזל, אלא דוב, יעקב ן לוחמי חרות ישראל בחטי  הדומיננטי מבי
 גרנק. כשנהרג ברנדוט, היה דוב בקורס קצינים. את אקדחו האישי השאיר בבית. אלא שבליל־
ודע דבר ההתנקשות, הציעה לאה, אשתו, לצאת  שבת, לאחר ההתנקשות, הגיע הביתה. משנ
י לערוך חיפוש. ואם ימצאו את האקדח שליווה  מן הבית - שמא יעלה בדעתם של אנשי הש״
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ב לה דוב: ״במדינת ישראל  את דוב בכל הפעולות, עלולה להיווצר תסבוכת לא קטנה. השי
 אינני מוכן לרדת למחתרת - אפילו יאסרו אותי ואת אשתי״.*

ת היו רבות. היינו עו ם: ״השמו  על האווירה בקרב אנשי לח״י שבצה״ל, סיפר אהד הלוהמי
 במצב־הכן זה ימים אהדים, וסיפרו על מאסרים רבים. גם בשורות הצבא נאסרו אנשי לח״י.
ו היתה קרובה, אבל היה נימוק כבד־משקל שלא יעשו זאת: אם יאסרו את אנשי  הסכנה לעצמנ

: וחשיבותה למערך צה״ל בתקופה הקרובה יהיה קרוב לאפס. ה ב י ט ח , תחלש ה  לח״י
ן האוסר את הברינו־אהינו? והם - ו? איך נילחם תחת פיקוד של שלטו  ״מה נעשה עכשי

ח בנו, חברי התנועה שנאסרה? והחשש: שמא ינהגו בנו כבאוריה...״  היוכלו לבטו
 אם כי היה יסוד להשש, כפי שהתגלה בכמה מקרים בשדה־הקרב, כשלגורם זה היתה
 השפעה על מידת ההצלחה. בעיצומה של ההסתערות על גדוד מצרי ב״מבצע אסף״, סיפר אהד
ו מערבה, לעבר עבםן ותאן־יונס: ״השדה מלא הרוגים מצריים.  הלוחמים, דהרו הוא והברי
. ׳לא לקהת דבר!׳ - צועק דוב .  נשק לרוב סביב: מקלעים, מאטל״רים, רובים, תחמושת.
 לאנשי פלוגתו, אנשי לת״י. זכרנו את הפקודה. אחרי כיבוש עירק־סווידן, בז׳ מרחשון(9.11)
גה א׳ בגנבת נשק... מו את אנשי לח״י מפלו - ולח״י כבר הוכרז כארגון בלתי־לגלי - האשי
 הרובים מתגלגלים סביב, ואיש אינו נוגע בהם... שיישאר, שיחזרו המצרים ויקחוהו... מרירות

נו בהכנות להפיכה...״  בלב. אך אם נקח - יאשימו
ן אנשי לח ״י שבצה״ל לא הגיעו בן־גוריון ואיסר. הם אף לא  עד כדי מאסר של רבים מבי
י הבלתי־לגלית - כבתקנות־החרום. רק בודדים מבין  ניסו להחתים אותם על הסתייגות מלה״
ן אנשי לח״י הנרדפים אף מצאו בהמשך  המגוייסים נעצרו. לא זו בלבד, אלא שמעטים מבי
 הזמן מחסה בשורות, בידיעתו של יצחק שדה, לאחר שהתעשת מאווירת ״עליהום״ שיצרו
 איסר ובן־גוריון. אחד מהם, הרצל ורהפטיג־עמיקם, לא נאסר: הוא אף לא ברח ולא היה
נו בצבא״, מספר עלי - איש המחתרת־מאונס בעת  מבוקש. ״הוא הסתפח אל אחת מיחידותי
ם־מה לא חוייל רשמית, ולכן יכול היה לפסוח על ן - ״אך משו  ההיא ואחר בשרותי־הבטחו
,  הסעיפים, לפי צרכי השעה. הוא שימש במידת־מה כמקשר בינינו, אנשי לח״י ׳המבוקשים׳
 לבין חברינו שבחזיתות. הוא היה נוסע ליחידתו, שוהה בה פרק־זמן כדרוש, לפעמים מצטרף

.  ללהימה, לקרב, חוזר ומספר לנו על המתרחש״
נהלש בד־בבד עם הליכי־הפרוק המתקדמים של י הלך ו ח לפעילות נגד לח״ ״ מ ל פ  סיוע ה
ד על כך ה הפלמ״ח. הסיוע לחיסול מצד צה״ל בכלל נחלש הרבה לפני כן. ניתן ללמו ט  מ
פה, יעקב לובלינר, בכ״א אלול (25.9), ל אל איש־הש״י מהי ״ מטכ ם/ ״  ממברק ששלח ראש אג
ת: ״נא סדר לפקודת יעקב זניוק מחר בערב 160 איש חמושים למשך 24  שבוע אחרי ההתנקשו

4 . . ע בפעם הקודמת הופיעו 25 איש במקום ארבעים״.  שעות, עם כלכלה. הסבר מדו

 * לחששה של לאה אושרוביץ־גרנק, מטובי לוחמות לח״י בפני עצמה, היה יסוד: שכן כמהצית השנה לאחר
 שעקרו מדירת־מחתרת ברמח־גן עברה לגור בה הלוחמת אביגיל, היא יהודית יחזקאל - שנפצעה־קשה
 בהתקפה על בתי־המלאכה של הרכבת, נדונה למאסר עולם ישבה, בבית־לחם ובעתלית, ושוחררה על־ידי
 דוב וחבריו ממשטרת פתח־תקוה בא׳ ניסן(10.5). בגלל מצבה שנתדרדר עקב הפציעה והישיבה בתנאי
 הכלא לא נתקבלה לצה״ל; וכיוון שהיתה ״עולה הדשה״ בטרם הכלא, לא היה לה מקום אחר להניח את
 ראשה. משהגיעו אנשי הש״י־הפנימי לאותה עליית־גג - עצרו אותה ללא כל הסבר. למרות שנקבע לה תור
 לניתוח עקב פצעיה, לא שוחררה אלא בבריחה הגדולה מיפו... רק לאהר זמן התבררה לה סיבת מעצרה:
 הימצאותה בדירת־המתתרת, בה התגוררו דוב ולאה בעבר. דוב לא נאסר - כיוון שהיו זקוקים לו: כדי
 שבראש אנשיו יכבוש את מצודת עירק־סווידן ויביס גדוד מצרי בנגב המערבי ויסתער על עוג׳ה־אל־חפיר

 ויסיים שם את חייו עטורי ההעזה והגבורה.
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 הש״י בתעסוקה מלאה; המשטרה כפלוגה מסייעת
ן של ו האחרו ת על מערכת ״מברק״ ומאסר עורכו, אליהו עמיקם, לא היה מעשה  ההשתלטו
, זריז ובעל־תושיה. כבר בי״ד ק ה  איםר במסע לחיסול לח״י. אין להכהיש שהאיש היה נמרץ, נ
חדת ו ת: ״איסר רואה צורך ביחידה מי ו  אלול (18.9), למחרת ההתנקשות, הביא תכניות מעשי
ת 30 איש, שיש לסמוך עליהם במקרים כאלה״, רשם בן־גוריון ב״יומן״. שכן  במשטרה, לפהו

 יש ״קושי בהשגת אנשים מאכ״א, וכסף משר האוצר״.
י - לא בירושלים ולא במדינה. זה רבה בשורות לח״  לעת הזאת לא היתה לש״י־הפנימי אחי
ן , לאחר גילויים של יצחק רוזנר ושמעו ת שנשתלו בלח״י  לא ידוע על ״חפרפרות״ חדשו
מלט ״ ניתן לשער, כי לאיסר היה מידע, שגרא עומד להי ומן  מוניטה. אך מדברים שנכתבו ב״י
נדמה כי מבוקשו . ואכן חיפש איסר בקדחתנות ״מודיעים״ מתוך תנועת לת״י. ו . . לאק ץ־  לחו
ן לראובן ו  עלה בידו. ״עזרה בלתי־צפויה קיבלנו ממקור בלתי־צפוי״, כותב הראל, ומתכו
 גרינברג, רומק. סיפור זה הוא אחד המוזרים. איםר, שלדבריו נעזר רבות ברומק כמשת״ף,
ו של המםייע־כאילו לחיסול לח״י. תשובה  מגלה יחס לא־דיםקרטי בפרסום זהותו ומעשי
א ברצון־הנקמה במי שעמד בראש המערכה נגד הממסד בפרשת  לתמיהה ניתן, אולי, למצו
ו סביב ו כלפי ת שהופנ  גרינוולד-קסטנר, בה השתרבב שמו של איסר הראל, בעקבות האשמו
ט כי פ ש מ  פרשה זו - כשהתברר כי שני רוצהי קסטנר היו מודיעים של הש״י. עוד התברר ב
 האיש שהגיע למקום ״במקרה״, ורדף אחרי היורים בקסטנר, היה מפקד אנשי הפי־אם בגדוד
ק כאילו את דברי איסר - אך גם בהסבר זה לא ניתן  89 לשעבר... בהמשך נביא גילוי המחז

 לקבוע שדברי איסר הם כל האמת ורק האמת.
מלט מירושלים  מכל מקום ראוי להביא את סיפורו של איסר: ״עשרה ימים לאחר שנ
, עם אהד מאנשי הש״י. נקבע מפגש עם אחד  התקשר רומק גרינברג, בריון אלים מפעילי לה״י
ך זה, ומוסיף ו ת ח ת ה ־ ם ל ו ע ו של ״איש ה  מקציני, מאיר נוביק״. איםר מכביר בתאור מעללי
ו האישי תמורת הסגרת נ  ש״רומק סיפר כי נמאס עליו להסתתר. לכן הציע לנוביק עסקה: בטחו
ן ״למפל״, בשדרות־רוטשילד בתל־אביב והדריך, לדברי  חבריו בלת״י״. רומק שוכן במלו
ו מנקם, מי ודענ . ״בין השאר חשף את ינאי, הוא מי י שחמקו י בעקבות חברי לח״  איסר, את הש״
־מה לפני שבוצע רצח ברנדוט״. אלא שיוסף ם זמן י למקום־מבטהי י לח״  שהעביר את מחסנ
: גם את האהראי י ן של לח״  מנקס היה אותו זמן בכלא יפו... ״רומק הסגיר אהד מראשי המודיעי
ת, הוא : גילה כי סמל ממשטרת ירושלים, שפעל עם המשטרה־הצבאי  לשידורים, זאב בדיאן
ב י בירושלים ואת שמו של מפקד חשו י ותיק: גילה את האנשים שניהלו את לח״  איש לח״
י -  בלה״י, דגוברט גוטליב, שהצלית לצאת לחו״ל. רומק הביא למעצר המפקד הראשי של לח״
. לדברי מיכאל בר־זוהר גילה רומק גם את כתובתם של אליעזר ז׳ורבין, ך י ל י דמך  נתן פרי
י בירושלים  יהודה מרינבורג ואיש־הקשר של יצהק יזרניצקי־שמיר*. בין הגילויים: מפגש לח״
ל הוא : הסוכן הכפו נחמה כהן  הוא אצל ארציאלי: הסניף הירושלמי מנוהל על־ידי יהושע ו

 םרג׳נט גוטמן...
פה י רואה איסר בלכידת ילין־מור, שנתגלה בחי  את פסגת ההצלחה במסע לחיסול לח״
ד״ הסביר. ״לא רציתי  ונעצר. ״ידעתי שאם נתפוס אותו נוכל לגמור עם המחתרת אתת ולתמי

 * ״איש־הקשר של יצחק שמיר״, טורי פלאי, מספר כי ביקר אצל רומק - בחדרו שבמלק ״למפל״ בשדרות־
 רוטשילד 37 ־ מספר פעמים וחש בתכונה לא־רגילה בסביבות הבית. בכל המקרים הצליח לחמוק (עובדה:
 הוא לא נעצר, גם לא שמיר). לימים - כשהתנהל משפט קסטנר והודלף ב״רימוך (המתחרה ל״העולם־
 הזה״, שעמד מאחורי גרינוולד-תמיר-רומק) המידע החסוי על רומק והש״י־הפנימי - הופיע רומק אצל

 טודי והכחיש את המסופר מכל־וכל. מכל מקום, טודי לא שוכנע מהכחשתו הטוטאלית של רומק.
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ת אינסופיות. ידעתי שכל עוד פרידמן־ילין במחתרת, תמשיך זו להתקיים״. בכ״ג ו  לנהל מלחמ
 אלול(27.9) הגיע איסר לדירתו של המבוקש בתל־אביב. ״מצאו בדירת נתן ילין, בסליק״, נרשם
 ב״יומן״, ״7 סטנים, 7,000 דולרים וארכיביון, הרבה כדורים״. פרידה, שהיתה בהריון, נעצרה 5
 אך גרא נעצר רק בכ״ו אלול(30.9), בביתו של איש תנועת החרות: ״תפסו הלילה פרידמן־ילין,

ן לברוה בעזרת בחורה שהגיעה כנראה למטרה זו מצ׳כיה״. נ  כשהתכו
 על דרכי־הפעולה של הש״י־הפנימי סיפר עלי - הוא דוד שומרון, שהיה ״מבוקש״ באותה
ע מפי רעייתו אפרת, שהיתה אז בימי הריונה האחרונים: ״בעת העדרה מ ש  תקופה - דברים ש
 מן הבית נערך אצלנו היפוש. הדירה נראתה כמו אחרי פוגרום. בעודה עומדת נדהמת, נכנסה
 השכנה וסיפרה את אשר אירע: הגיעה מכונית ובה מספר בהורים שהחלו לטפל בדלת.
 השכנה, שוטרת לשעבר ואשת סמל־משטרה, שאלה למעשיהם - שכן אסור לערוך היפוש ללא
ו בארון. לשאלת השכנה השיבו שהם וכחות עדים. עם חוברות ותמונות לקהו 40 לירות שמצא  נ
 צריכים לבדוק אם הכסף לא מזוייף... עם פתק־׳קבלה׳ שסחטה השכנה, פנתה אפרת למשטרה,
נדחתה בלא־כלום. במפקדת המשטרה, ב׳בית־הדר׳, מצאה קצין טר לשוטר ו  נשלחה משו
. לאחר שאפרת איימה שתפנה לעורך־ . פוש לא נערך על־ידי המשטרה.  בכיר, שגילה כי החי
ן לההזיר את הכסף - בתנאי שתחתום על הצהרה, שאם ׳הגוף׳ שההרים יחזיר  דין, הסכים הקצי

.. ב את הכסף שקיבלה ממנו״.  לה את הכסף - תשי
ת הבלתי־מרוסנת של הש״י־הפנימי בביצוע מעצרים בקרב החוגים שכאילו ללו  ההשתו
י הגיעה לשיא במעצרו של ד״ר בנימין אבניאל, יו״ר מרכז הגיוס בטרם הקמת  מקורבים ללח״
 צה״ל. בערב יום־הכיפורים, ט׳ תשרי(12.10), שלושה שבועות אחרי ההתנקשות ויומיים לפני
. ״עשה הכל מך ו י ״  ״מבצע יואב״ הגיע אל בן־גוריון. ״אבניאל מתאונן על מאסרו״, נרשם ב
ה יהודית... לא רוצה להיות אסור על־ידי ל ש מ ות אסור על־ידי מ  בגלוי, ולא מגיע לו להי

ע לו סיפוק - מכתב ממני״.* י ה כזו, ולכן סבור שמג ל ש מ  מ

 כבר למחרת ההתנקשות יכול היה מפקד המשטרה, יהזקאל סהר, להתפאר על חלקם של
ית־ההיסול: ״המשטרה עובדת יפה, נאסרו כבר 40 איש (שעה 13)״. עד לבוקר י  אנשיו בקמפנ
י - צעירים ברובם.  יום א׳, 36 שעות אחרי ההתנקשות, נעצרו בירושלים 120 מאנשי לה״
ש לאי־נאמנות השוטרים ואנשי־הצבא בירושלים, הורה בן־גוריון - בדיון עם דורי, צדוק ש ח  מ
י מירושלים. ״נתתי הוראה לפנות בתי־הםוהר ביפו ובחיפה  וסהר - להוציא את 120 עצורי לח״
 ולמסור אותם למשטרה - מיד״, רשם ביומן, ״למען השיכון של אנשי לת״י״. ההוראה קוימה
ות, מוקפים שריוניות, שרים משירי המתתרת״, הגיעו בצהרים : ״סגורים במשאי  הלכה למעשה
 120 עצורי לח״י־ירושלים אלה ליפו, ל״קישלה״ שליד הנמל - לבד מקבוצת צעירים קטנה

 שהועברה ל״כלא־הצבאי מספר 1 ״ בשיך־מוניס.
נת ישראל ומושבותיה נמשכו שבועיים לאהר ההתנקשות, אך מעצר  המעצרים בערי מדי
 בודדים נמשך עוד חודשיים. השגריר האמריקאי מספר כי ב־12.10 (ט׳ תשרי), ״בשעה

 מוקדמת, עצרה המשטרה את ׳ידידתו׳ השטרניסטית של קמינגס [עובד השגרירות]״.
ת ויום לפני כיבוש מצודת עירק־סווידן על־ידי ן - חודשיים אהרי ההתנקשו  בו׳ מרחשו
: ״באו אצלי ו גת־לח״י בצה״ל - סיכם אהרן חוטר־ישי, ההוקר והקטגור, את מפעלותי  פלו
ל אומר: ל [אביגור] בעניין לח״י. נעצרו כ־220 אנשי לח״י. ברחו כ־35(שאו  חוטר־ישי ושאו

 יותר), מהם נתייצבו לצבא כ־15. שוחררו 110, כ־110 עצורים״...

, ושוחרר כעבור ס א ה  * הערת עורך ה״יומן״: ״ד״ר בנימין אבניאל נעצר בחשד שסייע לילין־מור לחמוק מ
 יומיים בפקודת בן־גוריון״.
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ו  ״ממדי המעצרים, תוסר ההקשר ביניהם לבין פרשת ברנדוט, הוסר התכלית שבהחזקתנ
ות כדי לחסל את הגוף שנותר  כאן - כל אלה תיזקו את ההשערה שבן־גוריון מנצל את ההזדמנ
 ממחתרת לח״י, כדי למנוע אותו מלהתארגן למפלגה ולגשת לבחירות״, רשם אהד מעצורי
ש מאלה שהביאו לסילוק הבריטים. ״לא יכולנו להשלים ש  לח״י ביפו, הסבור כי בן־גוריון ח
. העצורים החלו לתכנן בריחה. ״נואשנו מתקוות־ ו להקמתה״  עם מעצר במדינה שאנו הבאנ
ש בפרשת ברנדוט כדי לחסל את לח״י מ ת ש  שוא שעומדים לשחררנו. הסברה כי בן־גוריון מ

.  הלכה והתחזקה. זו היתה פוליטיקה פנימית, כמו פרוק הפלמ״ח״
״ט אלול (23.9): ״שני נה בי  אסמכתא להערכה זו מצויה בדברי בן־גוריון במועצת־המדי
. עלי להעיר של הצבאי ו מוכנים לקבל את מרותו של המו  הארגונים הפורשים כאילו הי
ן לה שום קשר ה שנתקבלה בממשלה בעניין אצ״ל [ולח״י] אי ט ל ח ה ה  בהדגשה מיוהדת, ש

 עם רצה בדנדוט. רק במקרה נדהתה הההלטה הסופית ליום ראשון זה״.
י -  הההלטה גרמה לתגובות מתסכלות של מנגנון הדיכוי נוכח התנהגותם של עצורי לח״
 ביפו, בשיך־מוניס ובעכו. ״אחרי מאסרו של מנהיג לח״י, נתן פרידמן־ילין, נראה כי הארגון
, סבור היה איסר שקבע כי ״פרפורי־הגסיסה האחרונים  צועד לקראת התפוררות מוחלטת״
־יאוש ותכננה פגיעות בזרים כה במעשי  מצאו ביטוי בקבוצת קנאים מצומצמת, שהמשי
ות ך לטו  וביהודים כאחד״ [יהושע כהן הגיב על עלילה זו, בשולי־הדף, בלגלוג]. איסר המשי
פעת סימנים ראשונים של  תאוריה להסברת כשלון המערכת: ״שלב זה הגיע לסיומו עם הו
לט לכך היה חוסר פלו במעצרם של אנשי לה״י. סימן בו ן שטי  רתיעה בקרב כותות הבטחו
חו העצורים לארגן לשה זאת הצלי ל מרות על העצורים. כתוצאה מהו הלט להטי  הכשרון המו
 בריהה־רבתי מכלא יפו... קצרה ידה של המשטרה לתפוס את הבורחים, ורבים מהם הצליחו

5 .  למצוא מקלט ולחזור לפעילות מהתרתית״. אך על כך - להלן

 3: מחתרת באילוץ

 ״חפקודה למניעת טרור״
ממה מאז ההתנקשות, ובטרם התברר מי עומד  בשבת, י״ד אלול (18.9), בטרם הלפה י
ט בן־גוריון כי ״יש צורך להכין הערב פקודה לשעת תירום נגד  מאהורי ״תזית־המולדת״, החלי
 ארגון המשתמש ברצח כאמצעי פוליטי - לדון כל הבר ארגון זה למאסר עולם וההרמת
יק נשק וחומר־נפץ -  הרכוש, כל העוזר לארגון ייענש אף הוא קשה, וכל המשכיר דירה להחז
 יוהרם הבית. יש לסגור ׳מברק׳.״ לאהר זמן קצר באו רוזנבליט ושפירא. ״הצעתי עיקרי הוק נגד

.  טירור. הסכימו ויכינו במשך היום, והערב נביא לממשלה״
יש״ש היו חרוצים וזריזים. במשך יומיים הספיקו  ה״חוק״ לא הוכן עד הערב. אבל פליקס ו
ח (14.5.48). ׳ אייר תש״ חל ארבעה חודשים אחורה - מה  להכין חוק רטרואקטיבי, שתוקפו הו
ועדה יצחק גרינבוים - ד חבר־הו ו צריכים להתגבר על מכשולים שהעמי  ולא זו בלבד, אלא שהי
ק נגד הטרור ועץ־המשפטי שפירא, שהחו  כמתברר מהרישום בט״ז אלול (20.9): ״טילפן הי

 נגמר. הנוסה המתוקן קולקל קצת על־ידי גרינבוים, ויספיק לנו״.
יות אחרות  סיפר יצחק גרינבוים: ״אהרי רצת ברנדוט אתזנו באמצעים למנוע התנקשו
לו ם [שכבר נעשו!]. והתחי ש להם. צריך היה לקבוע יסוד חוקי למעשי  שאפשר היה לחשו
ו אותו  בממשלה לדון בעניין. נבהרה ועדה שהייתי חבר בה, ערכנו את החוק הזה והבאנ
 למועצת המדינה... הההלטה להכריז על לח״י כארגון טרוריסטי נתקבלה על סמך הצהרתו של
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ן הפנימי היו בסמכותו. ם וידיעות שכן ענייני הבטתו ו בוודאי מסמכי ו הי , שבידי ן  שר־הבטחו
 לא יכולתי לדרוש ולראות את כל החומר שעל־סמכו הוצאה הפקודה. לא היתה לי הרשות
ז אלול (20.9), פרסמה ק נגד הטרור נגמר״, בט״ . בו־ביום ש״החו  להיכנס לעניינים האלה״

ק הרטרואקטיבי - ״הפקודה למניעת טרור״. ת ישראל את החו ל ש מ  מ
ן למאסר 5 שנים! ו״פעיל״ - ל־20  חבר בארגון שהוכרז עליו כארגון טרור, עלול היה להידו
נת ישראל. אם ביצע חבר של ל מההכרזה על הקמת מדי ח דה - ה  שנות מאסר. תוקפה של הפקו
 ״ארגון טרור״, לאחר תאריך קדום זה, ״מעשי אלימות העלולים לגרום למותו של אדם, או

אשם כי לא היה חבר ארגון כזה... די הנ י ח על־ כ ו . אלא אם ה .  לחבלתו - די בהכרזה כהוכהה.
ת־המשפט לקבל כראיה ״כל דבר שנראה  כדי להרשיע אדם על־פי פקודה זו - מותר לבי
כו כי פורסם על־ידי ארגון טרוריסטי״ לגבי העובדות שפורסמו בו. אם יוכח שאדם היה  מתו
 חבר ב״ארגון טרוריסטי״ לאחר הכרזת המדינה, ייתשב כתבר ל״ארגון טרוריסטי״. הדיון על
 עברה לפי פקודה זו יהיה בפני בית־דין צבאי... פםק־דין על־פי פקודה זו הוא סופי ולא ניתן

ת־משפט או בית־דין כלשהו... ו בפני כל בי  לערער עלי
ה שקלה אם לדתות את פרסום התקנות עד ישיבת מועצת־המדינה ל ש מ מ ה  בן־גוריון: ״
ל מיד... הממשלה מגישה את התקנות לאישור ה אסורה ויש לפעו  והגיעה למסקנה שהדחי
עצה כדי שיהפכו לפקודה מטעם מועצת המדינה״. הכרזה על ״ארגוני הטרור״ פורסמה  המו
חד: ״הודעה. לצורך ולעניין תקנה 8 לתקנות־שעת־חרום למניעת טרור ו ״ מי ן־רשמי  ב״עתו
ה הזמנית להכריז שחבר־האנשים הידוע בשם לוחמי חרות ל ש מ מ טה ה י ה 1948 החל ״ ש  ת

 ישראל, וחבר־האנשים הקורא לעצמו חזית־המולדת, הינם ארגונים טרוריסטיים״.
נה ״ט אלול (23.9), שלושה ימים אחרי פרסום תקנות־החרום, נתכנסה מועצת־המדי  בי
נה״, רשם בן־גוריון. ״התקווה שהבעתי, שכל עצת המדי  הזמנית. ״ניסחתי בבוקר דברי למו
. ולמרות שנציגים ת יעזרו לבעור הטירור - נתקיימה: חוק הטרור נתקבל פה־אהד״ ו ג  המפל
עו הסתייגויות - על תקופת־מאסר ארוכה, על החרמת ות השמי ת הלא־סוציאליסטי ו ג  מהמפל
בת ההוכחה, על הכרזת־טרוריזם כהוכחה, על  רכוש, על הרטרואקטיביות, על פטור מחו
ק אושר על־ידי יגויות את העובדה, שהחו ת אזרחים לפני בית־דין־צבאי - לא שינו ההסתי ד מ ע  ה
ית הדתית, שני פלגי הציונים הכלליים, עליה־חדשה, , מפ״ם, החז ת: מפא״י ו  כל המפלג

6 ת. נה־העברי  קומוניסטים, רביזיוניסטים ומפלגת־המדי

 חזרה לבית־הסוהר
ט קצר: ״מהלכה למעשה יש מרחק, פ ש נה הוסיף בן־גוריון מ  בסוף דבריו במועצת־המדי
 ולפעמים לא גדול״, ואכן היה מרחק ודרוש היה מאמץ בלתי־נלאה להוצאת תקנות־החרום מן
ק לצהוק. בכ״ג אלול (27.9), ארבעה ימים אחרי על ולמנוע את הפיכת החו  התוק אל הפו
ועץ־המשפטי דרש להקדים את משפטם של אנשי־ דעה התקיים דיון אצל בן־גוריון. ״הי  ההו
, סיפר ״ י יכותם ללח״ ח את שי כי ר להו ש פ א י העצורים, ונקב במספר של חמישים איש ש  לח״
קדמת: וחקירה כזאת היא ט בלי תקירה מו פ ש מ ד ל  איסר הראל. ״הבעתי דעתי כי אין להעמי
ע? - ״כיוון שהעצורים מוחזקים ביתד ונתונים להשפעת הקיצוניים...  בלתי־אפשרית״. מדו
ע ימים יהיה אפשר להעבירם למחנה־מעצר, ושם יהיו תנאים סבירים גם  אמרתי כי תוך שבו
 לחקירה. בן־גוריון קיבל את דעתי, ובהתאם להצעתי קודם לכן נטה לשתרר ממעצר את כל

י ועל התגייסותם לצה״ל״. ודיעו על הסתלקותם מלח״  אלה שי
י ירושלים  כבר בראשית המעצרים, בטרם פורסם חוק־החרום, הובאו 26 צעירים מלח״
י בשיך־מונים. עם פרסום ״הפקודה למניעת טרור״ פתתו העצורים א ב צ ר ה צ ע מ ה ־ ה נ ח מ  ל
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ים למאסר 5 שנים ומעלה. רוחם  בשביתת־מחאה - נגד הצו שהפך אותם מועמדים אוטומטי
 הסוערת הביאה לכך שביום החמישי לשביתה פרץ ״מרד אסירים״ - הצעירים התגברו על
 הממצדיקים ופרצו אל התופש. אך הדרור של הירושלמים לא נמשך זמן רב, שכן איש מהם לא
 היה מסוגל לצלוה את הירקון בשהיה... אמנם כל ה־26 ברהו, אך רק 25 הוהזרו לכלא: אחד

 נעלם בעיר הגדולה שמדרום לירקון. גם שמו לא נודע עד היום הזה.
 ״כלא צבאי מספר אהד״ בשיך־מוניס נודע במשטר הנוקשה ששרר בו. עם הבאת עצורי
יני־משמעת, : בקומה הראשונה ישבו חיילים עברי ה לבית־סוהר דו־שימושי  לה״י הפך המהנ
 בעוד אנשי לח״י רוכזו בקומה השניה. נסיון ההפרדה לא צלח, שכן בעת אזעקה הורדו עצורי
 לח״י לקומת האסירים־החיילים. תוך ימים מעטים נתפרק המשטר הנוקשה של הכלא. כך נוצרו
י וסייעו להם בכל אשר  יהסי־גמול בין שתי הקבוצות. אסירי הצבא הכירו־תודה לאנשי לח״
ה לשבויים ק יוסוף אבו־גוש (שהובא ממתנ  יכלו. כאשר נודע לאסירי הצבא כי במרתף מוחז

.  ערביים, לאחר שאלה התנכלו לחייו) - הודיעו על־כך לאנשי לה״י
י - שיבוש המשמעת, קלקול המנעולים, המרד, הבריחה -  ה״צרות״ שגרמו צעירי לח״
פו נוצרה י הובאו והוצאו לעתים תכופות. בעקבות חבריחה הגדולה מי  הביאו לכך שעצורי לח״

 מציאות, שבשיך־מוניס נתרכזו בעיקר בנות, וכן עצורים מבוגרים.
מה בשולי הר־חברון וההשגים הגדולים בכיבוש באר־שבע  עם תום ״מבצע יואב״ והלהי
 ובית־גוברין - בהם נטלו לוחמי הרות ישראל שבצה״ל הלק רב ביותר, עדיין ״ישבו״ בתאי־
 הכלא שבמהנה־המעצר בשיך־מוניס כעשרים עצורים. באחד מלילות חסרי־הירח של ראשית
ב הוברח מכלא שיך־ ן נעלמו ארבעה עצורים, שנחשבו ״מסוכנים״. עוד עצור חשו  מרהשו

 מוניס כשבועיים אהר־כך, בעזרת אסירי־המשמעת מן הקומה הראשונה.
,  בשלהי מרחשון, כשבמחנה־המעצר בשיך־מוניס לא נותרו אלא שלושה־עשר אנשי לה״י
מה זו הוכנו י - בעכו. למשי טו אלה שהגיע הזמן לעבור אל הריכוז הגדול של עצורי לח״  ההלי
ן(1.12) יועלה בית־הכלא באש... אלא שיומיים לפני  פחי נפט ובנזין ונקבע כי בכ״ט מרהשו
 כן, בכ״ז מרהשון(29.11), הוקף כלא שיך־מוניס במאתים ממצדיקים - לאותה מטרה: ריכוז
 כל עצורי לח״י במקום אחד, בעכו. מאחר שההעברה בוצעה בתקיפות מופרזת, הציתו אנשי־
ל בכיבוי אלא ו להתחי  לח״י האהרונים בשיך־מוניס את הדלק שהכינו... הממצדיקים לא העז
, שכן העצורים החזיקו ידים בכיסים, כאילו יש שם אקדחים... סופו־של־דבר  לאהר משא־ומתן

..  שלא כל העצורים הגיעו לעכו. אחת העצורות נמלטה.

באו מרבית ו הו ה גם על כלא יפו, שאלי נ  מפקד מחנה־המעצר בשיך־מוניס היה ממו
י האיש, שנחשד ה״ מפנ נ  העצורים. ההיסטוריה שלו עברה את חיל־הספר. בזמנו הזהירה ה״הג

ו היה טיפוס זה כשר מכל לח״י. דט הבריטיים. עכשי נות המנ  בנאמנות־יתר לשלטו
ל את חורבות ה״םאראיה״, י הראשונים לבית־הכלא ביפו ראו ממו  כשהגיעו עצורי לח״
ת: דהו חלט שלא להז ת - ונתעוררו. הו ת העצמאו מ ח ל  שפוצצה על־ידי חבריהם בראשית מ
 ומאהר שהמעצר התרחש לפני מפקד־האוכלוסים, וטרם הוצאו תעודות־זהות ישראליות, לא
ת הגבלת־תנאים, בהרו  יכלו חוקרי הש״י־הפנימי לדעת מי הוא מי. משניסו ללהוץ באמצעו
. התברר כי מרבית ן ת מכל אשר עלה על ראשם, בעיקר שמו־עינם בראשי השלטו  העצורים שמו
א: ואילו מרבית הבנות התאהבו בגולדה - לפעמים י נושאים את שם בן־גוריון, לשו  אנשי לה״

 עם שם־המשפהה מאירסון, ולפעמים בלעדיו...
 משנכשלו חוקרי הש״י־הפנימי במשימתם, נשלח ליפו הפרקליט הצבאי הראשי, אהרן
 הוטר־ישי. הוא ביקש להחתים את העצורים על מסמך שהם מסתייגים מחברותם בלח״י....
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ו נעצר ומוחזק בבית־הסוהר, ן העצורים על הפשע שבעטי  מאהר שלא הודיעו לאיש מבי
ט ועד־העצורים, שנבהר בראשית המעצר, להימנע מלהחקר על־ידי הוטר־ישי זה. י  ההל
יבות -  הפרקליט לא התייאש - בביקור נוסף הודיע ״חוטר״ כי מי שיחתום על מםמך־התחי
 לנטוש כל פעילות פוליטית או מחתרתית - ישוחרר. ״מה בדיוק נאמר באותו מסמך״, אומר
ו ובעמידתנו האיתנה. לכן ו הוא באחדותנ ו לא ידע. אך ידענו שכוחנ  אחד העצורים, ״איש מאתנ

ו כי רק ה׳מוכתר׳ שלנו, אליהו עמיקם, ידבר בשמנו״.  הקפדנ
הו [עמיקם]  גם תגובה זו לא ייאשה את ״חוטר״, שהזר והגיע לכלא. ״הוא דרש מאלי
 שהאנשים יופיעו להקירה. מאחר שאליהו עמד על סרובו, הציע כי האנשים יירשמו בלי שמות,
 רק פרטים אישיים... מאהר שנתקל בסרוב גם בעניין זה, הודיע כי יכפה על כל אהד להירשם״.

 התוצאה, כאמור, שמרבית העצורים נקבו בשמם של בן־גוריון וגולדה...
 סופו של המאמץ ההקירתי, כפי שמספר איסר, ש״העצורים לא שיתפו־פעולה בהקירה,
 התפרעו, סרבו להזדהות, פרצו קירות, התקיפו את השוטרים־הצבאיים וארגנו בריחות. חיילי

. ל תופעות אלו, וגילו אזלת־יד מוחלטת״ ו אין־אונים מו  המשטרה הצבאית עמד
י ביפו חדרו מבעד לחומות־הכלא וזכו להדים ות סביב מאתים עצורי לח״ י  ההתרחשו
 מסויימים בעתונות, הזרה בעיקר, למרות מערכת־ההשמצה אחרי ההתנקשות. באהד הימים
 הגיע הסופר ארתור קסטלר לבית־הסוהר ביפו - לבקר אצל ידידו משכבר, אליהו עמיקם ופגש
 שם את קרל גרדוש - שנודע בשם עט־הרישום שיר, ואהר־כך דוש - אינטלקטואל הונגרי,
י בפריס, לאחר שעבר את מחנות־הכפיה ביוגוסלביה וצורף למצעד המוות.  שהצטרף ללח״
ההל כקריקטוריסט ב״המעש״ ואהר־ דט ו  קרל, הוא קריאל, הגיע ארצה זמן קצר לפני תום המנ
: זה שבמחתרת, וזה הלגלי. כאשר נודע לקסטלר כי אנשי י ני לח״  כך ב״מברק״ - שני בטאו
ח שהכתבים י של איסר התרימו את םיפור־השואה האישי שלו - שנכתב הונגרית - הבטי  הש״
נות. הרשימות לא הוחזרו - גם אחרי  יוחזרו לו, שכן היו לקסטלר קשרים טובים אצל השלטו

, גם לא אחרי עלייתם של בגין ושמיר לראשות הממשלה.  שאיסר ירד מגדולתו
ימי - ינאי, יוסף מנקם - היה מטפס ם הנועזים, שהוזכר על ידי ראש הש״י־הפנ  אחד הלוהמי
ו הליליים על גגות בית־הכלא ביפו מצא  על הגגות ומהלך על המעקה כחתול. במסעותי
 שאפשר לעבור מבניין העצורים לבניין הממצדיקים. ״על הגג שלנו עמד זקיף שהוהלף מדי
 מספר שעות״, מספר עלי. ״הצעירים מצאו דרך להיפטר מהזקיף שעל הגג״. הגישה אל עמדת־
ת קיסם־עץ שהוכנס לנקב־  הזקיף עברה דרך שער מסורג שננעל במנעול־תליה. באמצעו
ל נעשה כאשר הזקיף היה בעמדה וחבריו נעלו את בשה יכולת הפתיחה. התעלו  המנעול שו
ן ל עלו בתוהו. לאהר שעות נאלץ להתהנ קים לפתוח את המנעו י הממצדי ו. מאמצ  השער מאחרי
: בעזרת סיכה הוציאו את קיסם־  שיחלצו אותו, שכן היה עייף ורעב. כשם ששיבשו כך הילצו

תו יום בוטלה העמדה שעל הגג.  העץ - והזקיף חולץ. מאו
 כאשר הגיעו ליפו הבורחים משיך־מוניס וסיפרו כי הוכו לאחר שנלכדו - התנפלו העצורים
ל עונש־קיבוצי על כל ו הנלוזים. כתגובה הפעי ו בו, כגמול על מעשי הבט  על המפקד ו

7 .  העצורים: מניעת ביקורי קרובים בשבת הקרובה, ו׳ תשרי

 חגריחח ממצודת־יפו
ט, נאספו ברהבה שלפני בית־הכלא ן ראש־השנה ויום־הכיפורים תש״  בשבת־שובה, שבי
י־משפחה, שלא ידעו על העונש הקיבוצי. גם העצורים לא ידעו על ם בנ וחמישי  ביפו כמאה־
 ביטול הביקורים. ״החלו להגיע מבקרים, השעה עשר מתקרבת״, סיפר עלי, שתכנן להסתלק
י־המשפהה. ״השער לא נפתה, איהור בלתי מובן. אנו מביטים מבעד ת ביקור בנ  מן הכלא בחסו
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 לתלון ורואים את המבקרים מתווכחים עם השומרים... ׳עלי־באבא׳ רואה את חברתו. ׳מה
והה: ׳אומרים שהעבירו אתכם לעכו. מה  העניינים?׳ צועק הוא לה בקול אדיר. היא עונה, בצו
. . . ׳ צועק עלי־באבא בהתרגשות. ׳תגידי להם שיתנו להיכנס!׳ . ׳הם משקרים!  אתה עושה כאן?׳

 האווירה מתתשמלת, אך השער לא נפתת.
ן צועקים... והנה חוזר עלי־באבא עם  ״עלי־באבא נעלם. גם המבקרים שליד מגדל־השעו
ן חסר־הסורגים וקופץ להצר: אוסף  מזרן... מפנים לו מקום. הוא משליך את המזרן דרך החלו
ו של עלי־  את המזרן, פורש אותו על גדר־התיל ועובר אותה. צעירים אחדים מתקים את מעשה
 באבא. תוך שניות כוסו שלוש גדרות התיל במזרנים - וכבר ה׳הברה׳ רצים אל השער, מפרקים

 אותו ויוצאים אל הכיכר וכבר מתהבקים עם קרוביהם...
 ״השוטרים־הצבאיים מנסים לההזיר את הפורצים באיומים ודהיפות. כהרף עין נפרק נשקם
 של השומרים... מעבר לרחוב נשמע צרור יריות ממקלע ׳ברן׳. ריגולטו ודרורי עולים על הגג,

ו לכל עבר...  משתלטים על המקלע, מפרקים אותו ומפזרים את חלקי
ן בחדרו, שמע שמפקדי הכלא מבקשים תגבורת, אינם  ״מתניה, שהיה מחובר לקו־הטלפו
 יכולים להשתלט על המצב. דורשים לסגור את כל הדרכים היוצאות מיפו... ללא היסום אני
נה על הקרקע - י מו ו שקעה: גם המזרן השנ ן ועובר מעל המזרן שהגדר תחתי  קופץ דרך החלו

ן את התנועה״... ו  ויוצא דרך השער. אהד מבהורינו ניצב במרכז הכיכר ומכו
ת ליד  אלה שהיו עצירים אך לפני זמן קצר - הלכו לאכול ארוהה־טובה באחת המסעדו
ות ולא חזרו לכלא. ם ניצלו את ההזדמנ  כיכר־השעון, או שערכו ביקור־משפתתי. אך רק מעטי
חר יותר, בו׳ דש מאו ״, רשם בן־גוריון ביומן, חו  כמה היו כאלה? ״לדעת איםר עשרות נמלטו
ל אביגור: יותר)״. ו א ש ) י ״ ח  מרחשון(8.11). סיכם חוטר־ישי כי מכלא יפו ״ברחו כ־35 אנשי ל
 אין ספק שהצדק היה עם שאול אביגור, שכן על־פי מספר העצורים שהגיעו לעכו - 127 -

 מסתכם מספר היוצאים שלא חזרו ב־70 לפחות.
ש לשש אחר־הצהרים חזרו מרבית האנשים אל בית־הכלא מבלי שאולצו לכך. את מ  בין ח
או במקומות־מםתור. ״המוכתר״, אליהו עמיקם, היה  כלי־הנשק שפרקו מעל הממצדיקים החבי
ו לא אסירים! אנהנו לוחמים  בין ההוזרים - לאהר ש״עשה מספר טלפונים רציני״ בחוץ. ״אנהנ
ד את מלאכי  במצור״, אמר להנהלת הכלא. הוא מנע ממפורקי־הנשק להזור. בכניסה העמי
ת האוכל  אהרונסון, מזכרון־יעקב - שכן משקלו נע בין 150 ל־200 קילוגרם, בהתאם לכמו
י  שהכניס לתוכו אותו יום... הסימתו של מלאכי מנעה את כניסת הסוהרים - רק לאנשי לח״
 הותר להיכנס אל תוך הכלא. התנאי לכניסת הממצדיקים ולקבלת נשקם היה שכל הזכויות
 שרכשו העצירים עד כה יישמרו גם להבא, שכן הם חזרו מרצונם. תנאיו של ״המוכתר״
ק  נתקבלו, למרות הקשיים שערמו הצעירים על התזרת הנשק. הנהלת הכלא השתוקקה למחו

 במהירות את חרפת הפריצה ופריקת הנשק.
ם מהאירוע ת והזרה, שעשו מטעמי מי  הבריהה הגדולה זכתה להדים עזים בעתונות המקו
ן באור מגוחך. באותן השעות שהיה מחוץ לכלא, דאג אליהו עמיקם ליידע ד את השלטו  שהעמי
 את נציגי העתונות על אירועי הפריצה. גם ידידו ארתור קסטלר היה בנמענים. ״השטרניסטים
ל היה יום ביקורים,  ביימו פריצת־כלא ללא שפיכת־דמים״, פתח קםטלר את רשימתו. ״אתמו
 אך הואיל והאסירים היכו קצין־משטרה, בוטלו הביקורים. הנשים החלו מוחות, ולנוכח זאת
 הטילו האסירים מזרנים וקפצו החוצה. לאחר קטטה קצרה מסרו השוטרים את נשקם. ואז
נט־משטרה חילק בירה מן ׳ : מילאו את בתי־הקפה או ירדו לים... סרג  השתלטו האסירים על יפו
י בירושלים] ערך  המזנון חינם אין כסף... וסטנלי [גולדפוט, עתונאי, ממחלקה ו׳ של לח״

 מסיבת־עתונאים בתאו...
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 ״לעת־ערב חזרו כולם, זולת אלה שלא הורשו לעבור בתחנות־הביקורת ללא רשיונות־
 כניסה... אחדים חזרו בסירות־שיט... הנשק הוחזר לשוטרים. לא היו קרבנות.

ת׳ בעיני הזר בישראל. זה סרח־העודף למשהק הישן  ״כל זה אינו אלא ׳עליזה בארץ הפלאו
הגנה׳ והשטרניםטים. המטרה היחידה של פריצת־הכלא השטרניסטית היתה בך בין ה׳  והמסו
. הצבא והמשטרה העדיפו לגלוג על־פני ן חו להלוטי ק - ובכך הצלי ה לצחו ל ש מ מ  לעשות את ה
נם לא היה שקט ביהס לטרוריסטים שזה עתה יצאו מבתי־הכלא  שפיכות־דמים - משום שמצפו

 של הבריטים, והנה הם כבר חבושים בבתי־הסוהר הישראליים.
 ״הכל מגנים את רצת ברנדוט ואת קבוצת שטרן״, מסיים קסטלר, ״אולם מרגישים כי

 מעולם לא ניתנה לאלה שעת־כושר נאותה להזור וליהפך שוב לאזרחים תקינים״.
 ״אהר־הצהרים הגיע גדוד צבא שהתמקם בסביבת בית־הסוהר ולאורך קטע מהוף־הים״,
ל: ומדי פעם־בפעם נשמעה  מספר אחד העצורים, שיצא ולא חזר. ״הם הבעירו מדורות על החו
בת ״קריתי״. ״בכלא־ פו היה האלוף בן־גל, מפקד חטי  יריה פה־ושם״. מפקד הכוח שהוזעק לי
לו לברוה מבית־הסוהר ולפרוק את הנשק ״, סיפר. ״הם התחי  יפו פרץ מרד של אנשי לח״י
ט לטפל בנושא רגיש כזה. זכרונות ׳אלטלנה׳ היו טריים״...  מהשומרים. לא היה זה פשו
מה על הפלוגה־הדתית. כך נהג בנסיון ל את המשי יקים לא היו לבן־גל, ועל כן הטי  פלמ״חנ

ל ל״קרן־הברזל״ בכיכר־מוגרבי, לפני המדינה.  למנוע התרמה של האצ״
דה מג׳מס, שסיפר לי בהתרגשות כי אנשי לח״י פרצו מבית־הסוהר ביפו.  ״קיבלתי את הפקו
ו להתקרב...״, סיפר אליהו הן־ ת - אבל אנשיה לא העז  האזור הוקף על־ידי המשטרה־הצבאי
ל עלי להשתלט על בית־הסוהר - אם אוכל... הגעתי עם  ציון, מפקד הפלוגה־הדתית. ״הוא הטי
גה מדרך יפו-ת״א, ובמרהק 600-500 מטר משם היה מהסום של משטרה־צבאית, שסרב  הפלו
 לתת לנו לעבור... התקרבנו לבית־הםוהר תוך דין־ודברים. עלה בידינו להשתלט על הכלא ללא

. . ת בית־הסוהר וסביבתו ולמניעת התקוממות״. ח ט ב ה ת ל  שפיכות־דמים, ותפסנו עמדו
ת בבית־הסוהר ״: ״אנשי לח״י השתלטו היום על המשטרה־הצבאי ומן  הבריחה נרשמה ב״י
 של יפו, פרקו נשקם וברהו עם הנשק״. יומיים אהר־כך הגיע בן־גוריון למסקנות פסימיות:
: ״על המשטרה  ״לדעת איסר עשרות נמלטו״, רשם. והמסקנה מדברי ראש הש״י־הפנימי
 האזרחית והצבאית אין לסמוך. אכ״א לא נתן החומר האנושי הדרוש... לפטר כל השוטרים

. ״  הצבאיים המעורבים בעניין בית־הסוהר ביפו ולשלות אותם לצבא״
 חמתו של בן־גוריון בערה. מתברר מדבריו כי שרות במשטרה־הצבאית הוא פריבילגיה
ן חפץ ביקרם; ואילו השרות ביחידות הלוהמות, ב״צבא״ כלשונו, הוא עונש...  לאלה שהשלטו
ת. אמרתי לו שהדבר ביפו [בריחת אנשי לח״י ן - ראש המשטרה־הצבאי ו [דניאל] מג  ״הזמנ
נת ישראל. יש לכנס כל השוטרים ל מדי ל ביותר ש ו ד ר הג י פ ח מ ן ה ו  מהכלא] הוא הכשל
 ולהודיע להם שהם מפוטרים [מההיל] ונשלתים לצבא... על אכ״א לתת 250 איש נבהרים עם

טל לבדוק המקרה ולהגיש דו״ח״.  מפקדים מתאימים. על דוד שאלתיאל הו
דה בוצעה תוך זמן קצר. בי״ג תשרי(16.10), יום לאחר שההל ״מבצע יואב״, נרשם  הפקו
ת, בגלל מעשיהם : ״62 שוטרים צבאיים, ביניהם 2 קצינים, פוטרו מהמשטרה־הצבאי ומן  בי

8 ״ . שלח לצבא״ ים על מנת להי נ מו ה האי נ ה מ  בבית־הסוהר ביפו, ונשלחו ל

 בכתי־בלא בצפון הארץ
ית אחרי הבריחה נ . הזעזוע שעבר על המערכת השלטו דת עכו ו ם למצ ם מועברי רי  העצו
י מכלא יפו היה מהמם. כבר למחרת, בז׳ תשרי(10.10), הועברו כל נית של אנשי לה״  ההמו
״, השיב אליהו עמיקם למפקד  העצורים למבצר עכו. ״לא נסכים לעבור לעכו מרצוננו ההפשי
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בטח שגם בעכו יישמרו , בו הו  הכלא, משזה הודיע על פקודת־ההעברה. רק לאחר משא־ומתן
י לעבור - למרות נומיה פנימית, הסכימו עצורי לח״ ו להם בכלא־יפו, כלומר אוטו  הזכויות שהי

 הקשיים למגע עם בני־המשפהה, שרק מעטים מהם התגוררו בצפון הארץ.
דה הפרו מפקדי הכלא את הבטחתם וסגרו את העצורים בתאים, 10-4  לאחר שהוכנסו למצו
ת נצבים שומרים מזויינים. לא עבר זמן רב והמאבק התחדש. הצעירים מו  בתא, כשמעל החו
ת ניפצו טו  פרקו את המנעולים. הפעם נקטו בתכסיס אחר: עקרו את מיטות־הברזל, וברגלי המי
 את המנעולים. בריקוד ״הורה״ סוער פרצו מתוך התאים אל החצר, בלי להתייחס לאש שנורתה
י בעכו פרצו הקירות והפכו ההדרים  מעל ראשיהם. למחרת דיווח איסר ל״בום״: ״אנשי לה״
ט: ״השמירה והנהלת הסוהר, בהסכמת יעקב ת השלי ט ל ה  הנבדלים לאולם משותף אחד״. ה
 [הרמטכ״ל], עוברת לאיסר. מתחילים לחקור, ומהר יתהילו שהרורים ומשפטים. בעכו יש 127

חות שאפיינה אותו עד כה. ן מן הקשי ו  [עצירים]״. בדברים אלה ניתן לראות נסיגה של בךגורי
, החלו העצורים ומיה לעצירים. לפי מסורת לח״י  באווירה זו של הקברניט הוחזרה האוטנ
 לחפור מנהרה, לצאת בשעה המתאימה. אף שחפירת המנהרה נסתיימה, הרי הספירה עד
 לשעת־היציאה נתמשכה מעבר לצפוי, שכן טרם הוכנה תשתית קליטה. ועוד: מה יעשו
ות ה להי ב ש ת מ ו רעים. ה ן גם אם מעשי  האנשים במתתרת? שהרי לא התכוונו להילהם בשלטו
ודע כי עומדים להעביר אותם  במחתרת רק כדי להתכונן לבהירות, היתה מהם והלאה. משנ
חלט להודיע על המנהרה ־המלחמה הערביים - הו י י  לבית־כלא אתר, כדי לפנות מקום לשבו

 להנהלת הכלא. וזו אכן נהםמה במועד, לפני הבאת השבויים הערביים.
 זמן קצר אהרי בואם לעכו זיהה איש מחלקה ו׳ את מפקד הכלא כמי שעשה שרותים רבים
ש ד ח . המפקד ה  לאינטליג׳נס הבריטי. אזהרה דיסקרטית הביאה להסתלקותו של האיש מעכו
 לא הבין לאלו בעיות הוא נכנס בקבלו את הפיקוד על כלא עכו. בוקר אחד נכנס המפקד לחצר
 הכלא, מלווה בשנים מעוזריו, בלי לתאם את הביקור עם נציג העצורים. ״לא קיבלתם רשות
מה . השלושה נסוגו, ופרצו בריצה אל השער. מעל החו ״ י ד י  להיכנס!״ הודיעו להם, ״צאו מ
: ״הורה״. לפתע ד שידעו  פתח מקלע באש מעל לראשי האנשים. העצורים פתחו בריקוד היהי
, צעקו חיילים שקמו מאצל המקלעים. ״לא ״  פסקה האש. ״אנהנו לא יכולים לירות עליהם!

 יכולים!״. לאחר ימים אחדים נעלם גם מפקד הכלא השני.
ג אסירי ההגנה״, הגיע לעכו כשבוע אהרי החנוכה, לאחר תום  המפקד השלישי, מ״מ״
. יום אחד, היה זה . ״. ט קו תקיף ב״ממלכתו  ״מבצע חורב״. בתוקף עברו לא היסס מלהשלי
 בראשית שבט, הגיע להתנגשות חזיתית עם אנשי לה״י. כפי שהונהג מאז יפו, לא העז המפקד
ה של אנשי לח״י. גם אם חשד, לא ידע המפקד כי ברשות העצירים נמצא  להיכנס לשטח־המחי
ו  מחסן־כלים שכלל אפילו קומפרסור... העצירים, שמספרם באותו זמן היה כ־50 בלבד, טענ
 שנמצאים שם 70... ואילו המפקד טען שעשרה ברחו במנהרה... ועל כן יקבלו רק שישים מנות־
ט לערוך ספירה של העצורים. כאשר עמד להיכנס לתא בו הוחזק מקדח־  מזון... הוא ההלי
 הכבישים, התנפל עליו אהד מבעלי־הגוף והניפו אל־על. תוך כדי כך נשר האקדח והושלך אל
־המפקד היסלה ן  מעבר להומה, בעוד המפקד מתנפנף ומפרפר באוויר. רק התערבותו של סג

 כאילו את הפרשה. גם מפקד זה לא נראה עוד בעכו.

. שני העצורים ״המיוחסים״, נתן ילין־מור ומתי שמואלביץ, שנעצרו למי ה ובג׳ ט א  בכלא ש
^ את הלילה עשו במשטרת הנמל. לייעול א  בחיפה בכ״ה אלול (29.9), לא הועברו למרכז ה
 החקירה הוכנו שני חדרים. אך דא עקא: אתם נעצרה גם דיילת צ׳כית, ששוחררה לאחר ימים
הלט להפריד ביניהם. מה עשו? גים״ מלתאם ביניהם, הו  אחדים. כדי למנוע את שני ה״מנהי
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כית עם אהד העצורים בתא אחד... למחרת הועברו למחנה־שאטה, ליד בית־  שיכנו את הצ׳
, ושם שוכנו בתאים נפרדים, עד שהועברו לכלא עכו בג׳ כסלו(5.12). טה במרכז ה״עמק״  השי

 בד׳ שבט (3.2), יומיים אחרי התקרית עם מפקד הכלא, נשלת לעכו גדוד חי״ר נאמן כדי
דה שנפלה בידי עשרות אנשי לח״י... מצויירים ברובים ומקלעים, מסכות־גז,  לכבוש את המצו

דת עירק־סווידן... ד לקראת כיבוש מצו ״ מ ח ת גז־מדמיע - מאלה שהכין ה  וגם פצצו
 ״לוחמי חרות ישראל!״ הדהד הקול במסדרונות הכלא. ״התנגדות פסיבית ושביתת־רעב עד
. שלושים ושישה עצורים נלקחו בכוח על־ידי לוחמי גדוד החי״ר והועברו ״ ת! ו  לשחרור או מו
נות שישבו במעצר לא הועברו, שכן נתקבלה הוראה לשחררן בו  לכלא ג׳למי. הבנות האחרו
ת זלגו מעיניהם ללא מעצור״, מספר ו ארבעה חיילים - והמה בוכים. דמעו  ביום. ״מן הצד עמד
 אחד העצורים. ״מה קרה לכם ? - שאלתי אותם כשנגררתי על הארץ״. המראה היה מדהים. -

9 . . , אמר האחד, ופרץ בבכי קורע־לב. ״ ! י  ״אנחנו חברי לה״

די־מעצרים. הבזיון הגדול של הבריחה ההמונית בה׳ ל תכנית־החיםול־על־י ל ש רג טת־  פשי
 תשרי(9.10), הביאה את בן־גוריון לקבל את הצעתו של איסר: דילול מספר עצורי לח״י בבתי־
״: ״גמרתי עם איסר: 1) שחרור חיילים שנתגייסו שבועות לפני[!] ומן  הכלא. למחרת נרשם ב״י
 הרצח או שנתפסו אחרי הרצח ואין נגדם אשמה. 2) בני 18-17, שמוכנים להתגייס, יישלהו
״ כב״מהפכת־התרבות״ הסינית]. 3) ש ד ח ה רעיונית [״חינוך מ נ ו בהם מבחי טפל י  לצבא ו
ט לפי החוק־נגד־טירור. 4) אנשי לח״י מובהקים פ ש מ ד ל ת - להעמי כחו  ציבילים שיש נגדם הו
ף 111 [הבריטי, מעצר מנהלי]. 5) כל האחרים, יק לפי סעי ת - להחז ן נגדם הוכחו ים שאי כנ  ומסו
יבים להיות נאמנים למדינה - לשחרר. 6) נערים עד גיל י ומתחי  אשר מצהירים שאינם עוד בלח״

בה [ואם לא ?] - לשלוח לגדנ״ע״.  16 - אם הוריהם יתנו ערבות להתנהגות טו
, חוטר־ישי, ואיש־הסתרים לעניינים ל הפרקליט־הצבאי־הראשי פו ה הועברה לטי ט ל ה ה  ה
, בו׳ מרחשון(8.11), יום אחד לפני כיבוש מצודת דש לאחר מכן ל אביגור. חו  מיוחדים, שאו
, ״באו חוטר־ישי ושאול״ לדווח לבן־גוריון ״בעניין לח״י  עירק־סווידן על־ידי פלוגת לח״י
י שוהררו. המשוחררים בגיל גיוס נתגייסו  [שבבית־הסוהר, לא אלה בצה״ל]: כ־110 אנשי לח״

 לצבא, בגיל צעיר - לגדנ״ע, בגיל אחר - חתמו על הצהרה״...
י התיר לאנשים שמצב־בריאותם לא דה בעובדות: ״מרכז לח״  ברוך נאדל, מעצורי עכו, מו
 היה תקין״, לחתום על מסמך שקרי: ״מעולם לא השתייכתי לארגון הידוע בשם לוהמי הרות
 ישראל, אינני נמנה על תברי ארגון זה, ולעולם לא אשתייך אליו״... הוראה זו ניתנה גם
חמי ירושלים השתהררו גם הם בדרך זו: ״הם היו  לעצורות, שהשתחררו בדרך זו. כמה מלו

נס״.  חותמים, משתחררים ומתייצבים בפני הנהגת התנועה שבמהתרת־מאו
ן שנתגלו בעקבות התסבוכת ב״פרשת ברנדוט״:  איםר סיכם את ליקויי מערכת־הבטהו

נת ת - לא היו ערוכים, לא מבחי ן הפנימי - המשטרה והמשטרה־הצבאי ו  ״1. זרועות הבטה
ם שלקחו חלק בפעולה. ל האנשי ת נכונותם ש נ לא מבחי ו לרשותם, ו חות שעמד  הכו
מת השלטון... ומי לח״י יותר מאשר מאי  השוטרים היו רגילים, לפני המדינה, לפחד מאי

. . . לה רבת־שנים נגד ׳מלחמת־אהים׳  שוטרים רבים הזדהו בעבר עם הפורשים... תעמו
 ״2. טרם הוקמה אדמיניסטרציה מתאימה למחנות־מעצר והתיחסות לעצורים פוליטיים:
די נסיון־ישיבה בבתי־סוהר ומחנות־מעצר: בקיאים משומריהם י למו  לעומת זאת היו אנשי לח״

ות בתי־המעצר הטירוניים... נ ק ״כדי להציק לשלטו י ובניצול החו ט פ ש  בידע מ
׳ היתה נהלתה של קבוצה קטנה בממשלה ובקרב גורמי המלהמה בטרור הפוליטי  ״3. ׳

, אף אם פעלה קבוצה זו מתוך נחישות־ההלטה, מסירות־נפש והקרבה עצמית״... ן  הבטחו
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נה. ת במדי טי לי ל מחתרת פו פעה ש ת לתו שו ילה אדי ל הציבור ג ע ש  אך ״רובו המכרי
ת היתה העובדה שתברי ׳הגנה׳ ותיקים, שנקראו לסייע בהדברת הטרור, ניסו  םימפטומטי
. בין אלה היו אנשים אשר בפומבי תבעו לעקור את הטרור. כתוצאה מכל .  להתהמק מהמשימה.

דד ואכול־יאוש. ש מבו מה זו ח  אלה נוצר מצב, שחבר־האנשים שעסק במשי
ת־המשפט הסר־ ים. נוצר רושם כי בי ג היה כשלון המוסדות המשפטי  ״4. סימפטום מדאי
 אונים מול תעלולי הברי המחתרת. גם הנסיון להעביר את הדיון לבתי־דין צבאיים הסתיים
.. ים של המחתרת עלו ברמתם וביעילותם על אלה של התביעה.  באכזבה. שכן הכוחות המשפטי
ל ב ק ל ם צבאיים, מ י פט ם לשו י ד מ ע ו מ ל ה ש ים, ו ם הצבאי י ט פ ו ש  מלבד זאת בלטה רתיעת ה

1 0 . ״ ד  על עצמם את התפקי

 ״במחתרת בשפלה״
 אם בתהילה פעלה שטיפת־המוח שערכו בן־גוריון ואיסר ביחס ללח׳׳י, כפי שנתגלה
 בהצבעה פה־אהד במועצת־העם בדיון על חוקי־החרום הרטרואקטיביים, הרי תוך זמן לא רב
ה הימין, שבהתחלה ללה רתיעה והסתייגות מהמהלך הדרסטי, כבסיכומו של איסר: ״מחנ  התחו
.  הצטרף להוקעת רצח ברנדוט והצדיק את הפעולות נגד הטרור, שינה במשך הזמן את עמדתו
ה על הגנת העציר עברו חוגי הימין להגנה על לח ״י בכלל, ואנשיו תוארו מ ח ל  משלב של מ
יש ם מפלגתיים״, אומר הראל, המדג  כגיבורי־המולדת המוחזקים מאהורי םורג־ובריה מטעמי
י מכריז על עצמו בגלוי כעל מחתרת במדינת ישראל״. איסר בונה ׳  כי ״כל זאת, בשעה שלח׳
י היה ציפיה וגישושים  תאוריה, כי בהתחלה היתה תנועת־החרות שרויה בחרדה. השלב השנ
ן את רצינותה של הממשלה. בשלב זה הוציאה התנועה כרוזים להתנגד לאמצעים שנקטה  לבחו
,  הממשלה נגד הטרור. בשלב השלישי הצטרפה תנועת ההרות למקהלת ההתקפה על הממשלה

: ״להד״ם״). שע כהן הו י ) י  להצדקת לח״
דש אחרי ההתנקשות, בא ד״ר אריה אלטמן אצל בן־גוריון. ״בא  בט״ו תשרי(18.10), חו
י מתוך רצונם״, נרשם ב״יומן״. ״אמרתי , שרוצה להוכיח שאפשר לחסל לח״  אליו איש מלה״י
 לו שהם רמאים, ועליהם להוכיח כנותם. יבוא איש מרכזי מוסמך, שיענה בלי כרכורים על כל
ובטה לו שלא נשתמש באינפורמציה שתימסר לנו, ואם ניווכה בכנותם - נראה״...  שאלה - י
 לאחר הורש, בכ״ה מרהשון(27.11), בא גם שר־הפנים בעניין זה: ״גרינבוים רוצה להכשיר
״, נרשם ביומן. בן־גוריון מסביר את הגישה הסלחנית של יצחק גרינבוים: ״מות בנו  לה״י

ו ההשק למלהמה פוליטית״...  ןברמת־רהל] נטל ממנ
ת ב ט ־ ח ״ ש י בן־גוריון בימי אלול ת  שנים אחדות אחר־כך ניסה איםר להצדיק את מהלכ
: ״לגבי דידם לא היה הבדל עקרוני י ט על־ידי בניית תאוריה על מטרותיה של הנהגת לח״  תש״
: מהרהורי לבו של איסר]. לכן היה ן הבריטי הזר [יהושע כהן  בין מדינת ישראל ובין השלטו
י ופעיליו הקנאים יוכיח להם שאין למהתרת שלהם  ברור לי שרק מעצר מהיר של ראשי לה״

 שום סיכוי להוסיף ולפעול במדינת ישראל הריבונית״.
וה איסר תכסיס־הונאה י במדינת ישראל, טו  כדי לבסס את ההנחה על הקמת מחתרת לח״
ה ל ש מ מ טת הכרה מן ה י: לקיים מחתרת ארוכת־זמן, תוך כדי סחי ׳  שכאילו תכננו ראשי לח׳
טב את ׳י לבדה ״תוכל לרסן ולהחזיר למו  בהוקיותה של תנועת לח״י - בטענה שרק תנועת לה׳

 הכוהות הבלתי־סדירים של ׳חזית המולדת׳ וקבוצת הקנאים האופוזיציונית״.
י לאלץ את הממשלה להשלים עם קיומה״, קובע איסר: א) לחץ  ״בשלוש דרכים ניסתה לח״
 מצד העצורים על־ידי אי־שיתוף: והתפרעות במעצר: ב) איום בטרור כלפי פנים וכלפי הוץ -
ועה נגד ראש־הממשלה - ו ם: ג) תעמולת־ז פי  על שרים, קציני משטרה, נציגים זרים, משקי
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. באמצעות עורכי־הדין, . ת ״אותה עתונות שהוסיפה לתמוך באצ״ל ובלח״י״.  באמצעו
ות שתארו את העצורים כקרבנות של משטר־רודנות״. ת דוברי מפלג  באמצעו

 לדברי איסר ניצלו ״זקני לח ״י״ את ״חולשת המדינה, שהיתה נתונה עדיין במלהמה על עצם
דט וטרום המדינה״... , ירושת המנ טי והחברתי לי ה הפו .. ובשל ״המבנ  קיומה״.

: ״הפעולות ו במלחמה נגד המהתרת המסוכנת מכולן  עתה הגיעה העת להשתבח בהצלחותי
 הראשונות פגעו קשה בארגון״, אומר איםר. ״מסגרתו התערערה, והקשר בין הסניפים נותק.
^ גם את המפקדים הבכירים. נעלמה רק הצמרת א י ב פו כמעט את כל אנשי לח״  המעצרים הקי
 העליונה. הרכבנו את רשימת החשודים בביצוע ההתנקשות מתוך חברי הארגון שהיו ידועים

..  באופיים הקנאי ובתעוזתם, אך גם אלה ירדו למחתרת עמוקה״.
 אכן, אנשי לח״י שלא נעצרו ירדו ל״מחתרת עמוקה״ - מאונס. לא היה תכנון להקמת
 מחתרת. רק בודדים היו בסוד ההתנקשות. מציאות זו מתבררת מתוך סיפורו של ברוך נאדל,
. בפתח עמדה אשתו של עורך ׳מברק׳: ן  כתב ״מברק״ בירושלים: ״בשש בבוקר צלצל הפעמו
 ׳אליהו נאסר בשלוש בבוקר׳, סיפרה רות. מאסרו עורר בעיה: האם להוציא את העתון מחר -
 או להסתתר. החלטתי לגשת לדירתו של אלדד. מגבת על צווארו, יצא אלדד לקראתי. ׳איך זה
ד ולהסתתר!׳ הרתוב התל־אביבי היה ריק. ואלדד  שאתה עוד כאן? אתה צריך לצאת מי

. זאת היתה פעולה גדולה! זה סופה של תכנית ברנדוט!׳ : ׳  מתלהב
ות השבת. ו לביתו של מיכאל, החבר השני של מרכז לח״י, והוצאנו גם אותו משלו  ״הלכנ
ן - כל עוד יהיה הדבר אפשרי. שש  מיכאל ואלדד פנו לאשר פנו, ולי נאמר להוציא את העתו

ה יצא אותו בוקר... ש את אלדד, בדירה ממנ פ ח  שעות לאחר־מכן באו ל
 ״גם החבר השלישי לא הסתתר עדיין: גרא נמצא אז בחיפה, מתכונן להפליג. בצהרי יום ו׳
פה כדי לצאת ביום ראשון 19.9 באניה״. לאחר ששמע על הריגת ברנדוט, וכי אנשי  בא לחי

ה ולהסתתר עד יעבור זעם. ט גרא לדחות את ההפלג י י נאסרים, החל  לח״
קה״ העלה אלדד שנה-שנתיים אחר־כך: ״יש מחתרת, ואין  את תחושת ״המחתרת העמו
. ויש קשר קלוש - לשם מה ? אחד, בעכו, כבר שבור לרסיסים, ללא  מעש, ואף לא ׳המעש׳
ב לי... מבעד לתריסים בה ובטוחה, כי שכן טו  תקנה. האהרים - נבוכים. הדירה היא טו
 המוגפים אני רואה את שכני הרמטכ״ל יעקב דורי בבואו ובצאתו... ומבעד לצמרות העצים
 שעל הירקון נשקף בנין בית־הסוהר הצבאי בשיך־מוניס, ובו עצורי לח״י לעשרות... אי־שם
י הנוטים להתפורר. ולשוב ת פגישות במחתרת: ועלי לחזק רגבי לח״  בשדרות נורדאו מתחדשו
 לחדר ולמצוא אורח יקר, צעיר. והוא אך זה ברח מבית־הכלא ביפו. והוא חזק מאד. ובאתד
? ואנו מסכמים:  מאותם לילות אני יושב עם מרדכי שלו, שכינויו שלמה... איכה אירע ללח״י

. .  להעמיק שורש בתרבות האומה״.
 מתחילים להיווצר קשרים בין ה״לגליים״ שבאים משדה־הקרב לבין ״המחתרת־מאונס״
בה 8, ״, סיפר איש לח״י מחטי ת הכלא. ״למרות היותנו במצב־הכן מו רי הו  ואלה שמאחו
ש קשר עם ה׳מחתרת׳ שבחוץ. רצינו לדעת מה המעשה בהווה פ ח ו ל  ״נמצאו בודדים שהתאמצ
, ובקול מהסם שואל הוא אותי: ׳מה  ומה העתיד? אלא שהדבר קשה היה. יום אחד בא מישהו
ן לרוזן ולמאסרים?׳ - ׳כן, אך מה צריך ו  דעתך על העניינים?׳ - ׳אה׳, אמרתי, ׳אתה מתכו
. הוא לא שאל בעצתי. שמעתי את קולו המהסס של גייס. אף שלא ידעתי הרבה על  לעשות?׳
נת ישראל, היתה תשובתי קצרה: ׳אינני שולל את זכות  המתרחש סביב ה׳מחתרת׳ במדי

ה בעיניו: ׳ו...׳ - אמר... ח מ ש ח לתשובה. ראיתי את ה מ . הוא ש  קיומה׳
ן רודף  ״דעתי היתה שמחתרת במדינת ישראל מותרת, אף כי אינה רצויה. שעה ששלטו
 תנועה אידיאית, זכאית היא לרדת למחתרת. כך ניהל דוד, מלך ישראל לעתיד, מהתרת תהת
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. דוד־בן־ישי לא רצה  שלטונו של שאול - ומצא מקלט במערות, ואף אצל האויב העמלקי
ות נרדף־ואינו־רודף: לברוה  במתתרת, אבל שאול הכריח אותו לכך. זו מחתרת קשה: להי
ל היה בהשפעת הרוח־הרעה, הלוא הוא ט הזומם. ואף ששאו ד - ואף פעם לא להשיב לשלי  תמי
י הולכים בדרכי דוד, גואל ציון ומרחיב גבולות ישראל, זכאים וחייבים . ואם לח״  היה משיה־ה׳

 הם להמשיך בדרך הגאולה - ולו גם במחתרת״.
פש נגזל מהם דוקא במדינת ישראל? ״אם נברה״, רשם אחד  מה השבו העצורים, שההו
ו נגד  הכלואים מהרהוריו - ״אין לנו ׳שורות לוהמים׳ אליהן נוכל להזור. הרי את מלתמתנ
ה פוליטית.  הכובש הזר גמרנו. את המחתרת פרקנו. חברינו התגייסו לצה״ל, ואנו מקימים מפלג
 למה, אם כן, ולאן לברוח ? ואם נברת, אין ספק שאם נתייצב בצה״ל, יהזירונו לכלא... היינו
ה: לא לשבת בבית־סוהר - על אפם  מוכנים להסתתר עד יעבור זעם: לחזור למחתרת־מתוך־כפי
 ועל המתם של אלה שלקחו את זרי־הדפנה י אם הכוונה היא להחזיקנו כאן עד אהרי הבחירות

״ - לא נסכים! אנו נצא מכאן על אפם ועל תמתם!
ית מכלא יפו כינס נ ן ? כשבוע לאחר הבריחה ההמו  ומה ב״מתתרת״, האנוסה על־ידי השלטו
יעצות ממושכת. נבחרו 2 גופים מנהליים:  מיכאל את החברים המרכזיים, ואת הנמלטים, להתי
 מרכז של 5 (מיכאל, אלדד, דוד שטרן, גזונדהייט, ירדור): ומועצה של 8 (יהושע זטלר, יהושע
 כהן, יהושע בקר, טודי פלאי, דוד שומרון, פינחס גינוסר, מרדכי שלו וחגי אשד. נקבע כי
ט יהיה כינוס המרכז והמועצה, כיוון שמיכאל היה משוכנע שבכינוסים י  הפורום המחל
ת נכונות יותר מאשר במרכז בלבד. כינוסים כאלה נערכו לעתים  משותפים תתקבלנה החלטו
 קרובות, על אף הסיכון. המסגרת המהתרתית קיימה קשר סדיר הן עם העצורים והן עם
 האנשים שבצבא*: אט אט אורגנה מערכת של סיוע ותמיכה, שאיפשרה להוציא מספר
ט היתה להשתתף בבחירות י בה ביותר שנתקבלה בפורום המהל  פרסומים. הההלטה החשו
ד בראש הרשימה את גרא. הצעתו של אלדד, ללכת לבהירות  לאספה המכוננת, ולהעמי

 ברשימה משותפת עם האצ״ל - לא נתקבלה.

: ״זומנתי לכנס פעילים, לדיון על עתידנו פו  על הדיון המכריע סיפר עלי, אחד הבורחים מי
 הפוליטי. הכנס נערך במלטשת יהלומים (ברחוב המסגר בתל־אביב, ליד גשר ראש־פינה).
דה ועד למוצאי־שבת. היו שם מיכאל, אלדד, בית־  התכנסו כ־20 איש - מיום שישי לאחר העבו
, חיסיה, אילנה [גאולה כהן], [עמנואל] הנגבי, מאיר [יהושע זטלר], שפסל [יהושע  הלחמי
 כהן], הרצקה [עמיקם], אנשל [שפילמן], טודיק [פלאי], שיקה בקר, אמנון [פינחס גינוסר]
ה יהיה אופי .. ולא מ דה: ״הפולמוס הפוליטי לא העסיק אותי יתר על המידה.  ואחרים״. עלי מו
הו טיעונים קשים זה כלפי זה, קיבלתי אישור  המשטר במדינה. אולם, כשחברינו הפעילים הטי
ו כדי י היתה תנועת שחרור לאומי שמטרתה אחת - גרוש הכובש הזר מארצנ זק - שלח״  מחו
ל אלו דעותיהם של ד״ר אלדד איש מלכות־  שתקום בה מדינה עברית... כך התייצבו אלו מו
(שבעת ישיבתו במחנה־המעצר באפריקה התעמק בכתבי מרקס והמיר־את־ ן ו אמנ  ישראל מזה, ו
ה לקראת נות, המפלג ו על הפרק: יחסינו עם השלטו  דתו־דעתו) מזה... דנו בבעיות שעמד
 הבהירות והפעילות בתפוצות. משתתפי הכנס לא מצאו מכנה משותף במפלגה אהת. הכוח
. ראינו בבהירות קרש־הצלה. אם גרא ן  המאהד היה הגורל המשותף - כנרדפים על־ידי השלטו
 ייבחר - ישוחרר, ובכך יבוא קץ למחתרת הכפוייה. אחר־כך נשוב לוויכוחים על המשך הדרך...

 * פינחס גינוסר - המביא דברים אלה, ולא היה אז בצבא - גורס כי ״הלקם [של האנשים בצבא] לא שש לקיים
 קשר עם המחתרת מתוך הסתייגות מאופי התעמולה האנטי־ממשלתית ומההתנקשות בברנדוט״ - אולם

 מדברי ״האנשים בצבא״ מתברר שאין להערכה זו יסוד.
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יה התכנס לדון על המשך הדרך. גם ה״וועדה י ט״ במחתרת־הכפו י  לא רק ״הגוף המחל
ן (22.11) לדון על ״המשך ן פנימי״, בראשותו של בן־גוריון, נתכנסה בכ׳ חשו  לעניני בטחו
 הדרך״ לחיסול לח״י. הדובר העיקרי היה איסר: ״נכשלנו בפעולה נגד לח״י. היתה הנהה
זמה היא בידי המהתרת. לא דרושים לה הרבה נת ישראל לא תהיה מחתרת. זו הוזמה. הי  שבמדי
, אולי היינו מצליהים. אבל לא היה ו  אנשים. סברנו שבמכה אהת נערער אותם. אילו המשכנ
ת נכשלה, כי לא היתה מאומנת. המשטרה האזרחית גילתה יותר  כוה לכך. המשטרה־הצבאי

טה ופחד״...  נאמנות ומרץ - אבל השוטרים בעצמם היו קרבן סתי
 בן־גוריון רשם את דברי איסר, והוסיף הערה: ״פעולות נגד אנשים מסוכנים נעשו על־ידי
: ״מה מצב  אנשי איסר - בלי חיסון [תוקף] חוקי״... והוא חוקר את ראש הש״י־הפנימי
 האינפורמציה והעיקוף [צ״ל: עיקוב]?״ במקום תשובה פרש איסר את המחדל של הזרועות
יק את העצורים, ולתפוס אותם. הכוה ששומר על בתי־הסוהר אינו ות: ״אין כוח להחז נ  השו
ט פ ש ה איש - אף מ א מ ו שוחררו למעלה מ  מספיק. העצורים יוכלו לברוח אם ירצו... עד עכשי
ו עורכי־דין בעלי רמה מספקת - לעומת הסניגורים שלהם. ב לא סודר. לא העמדנ  אחד חשו
, רוצים ששפירא יעזור לו״. בן־גוריון רשם: ״איסר דרש כוח ט נגד ילין עורך חוטר־ישי פ ש  מ
 של 180 איש (פלוגה). לא קיבל כלום... אין אנשי ׳הגנה׳ רוצים לפעול נגד לח״י...״ והוא
ב איסר: ״מאי־רצון להסתבך בעניינים פנימיים... ד או מאיסטניסיות?״ משי ח : ״מתוך פ  מקשה

נה עוזרת - אם כי עתונות הימין פעילה לעזרת המחתרת״... ל אי א מ ש נות ה  עתו
ה: ״בלי עזרה מספיקה - יש להתפשר אתם״... כאן נזעק בן־גוריון: ״אמרתי  והמסקנ

 לאיסר, שזה לא עומד פה על הפרק. כאן יש לדון על עקירת הטירור והמחתרת״.
 איסר לא סולק - למרות כשלונותיו. ההפך מזה התרהש: ״בן־גוריון גמל לאיסר. תוך כדי
, כשנתגלו אי־סדרים ומהדלים - הרחיב את סמכויותיו, פתח בפניו  המעצרים של אנשי לה״י
נה על וחד שיסור לפקודתו״... בהמשך נתמנה איסר לממו לה נוספים, ואישר כוח מי ־פעו  שטחי
קת שפרצה ביניהם בעניין הפעילות ן הפנימיים והחיצוניים גם יחד - עד למחלו  שרותי־הבטהו

" ה. ו רב־הכו  נגד המדענים הגרמניים במצרים, שהביא להתפטרותו של איסר ממעמד

 הם שוב יורים ביהודים
ן (22.11) נכה הרמטכ״ל, ראש אכ״א, ן פנימי״ בכ׳ חשו ועדה לעניני בטחו ו  בישיבת ה״
 מפקד המשטרה ויועץ־הסתרים שאול אביגור. הסביר משה צדוק: ״לא היו בתי־סוהר מוכנים.
ו בעכו 121 איש נאמנים, בבית־שאן - 30 איש, בג׳למיה (מכינים אותה) ובעמק  יש לנו עכשי
 (על־יד משמר־העמק) - 33 איש. כל אלה נאמנים. נבחרו ונבדקו באופן מיוחד. יש לנו אנשים
ו יחידה תוקפת. יש כבר 60 איש, אנשים  בשיך־מוניס, 40-30 איש, טרם נבדקו. מרכזים עכשי
עמד הוא מתאים או לא... 60 איש נמצאים בכפר־יונה, ד אם מו סד שיכול להעי  נבחרים. אין מו
ק על כמות אלא על איכות. ח ל וחלף. לא ל , י צחק ויימן ד - י ק פ מ פה. ה ים בסיור, צלי  מתאמנ
 הסר ציוד, כלי־רכב״. בן־גוריון: ״הטלתי על ראובן [שילוה] שיכפיל המספר על 5 ויבריק
ה של המשטרה־ ט מ ה בטירור... צדוק חושב שיש לההליף ה מ ח ל מ ג כלים ל י [קולק] להשי  לטד
ת צריכה  הצבאית. ״[דניאל] מגן מתאים - אין הוא האיש האידיאלי... כל המשטרה־הצבאי
ם לכך״. יפתח׳ - מתאי הראל׳ ולא י ו אין שום יהידה צבאית - לא ׳ ן זה. עכשי  ליהפך לכוה מעי
 בן־גוריון נודע כעיקש גדול. הוא לא היה מוכן להפסיק את הרדיפה אחרי לח״י. ״בדיונים
הלט שלא להירתע מאיומים ולנקוט את כל האמצעים ימו בין ראש־הממשלה וביני הו  שהתקי
טל על צה״ל לספק תגבורת ן הו , סיפר איסר. ״באישורו של שר־הבטחו  כדי לפרק את המחתרת״
; וכן נטל בן־ ן ו ת־הבטח ת, שעברה סינון ומיון אישי על־ידי אנשי שרו  נאותה למשטרה־הצבאי
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וחד  גוריון על עצמו להורות לצה״ל שיועיד מאה אנשים מיומנים ונאמנים למילוי תפקיד מי
 במסגרת המשטרה האזרתית. אנשים אלה עברו בדיקה קפדנית והומלצו על־ידי אנשי״.״ וכך
וחד נגד המחתרת ועצוריה״, מספר איסר, המתפאר כי ״הכוח היה אמנם  ״הוקם כוח צבאי מי

.  קטן, אך בעל יכולת פעולה מעולה, ואנשיו היו חדורים הכרה עמוקה בצדקת הפעולה״
 על דברים אלה הגיב יהושע כהן, בשולי הדף: ״ומה הן התוצאות?״.

דש לאחר ההתנקשות הוזמן גבי, זאב  והרי שתים מתוצאות המאמץ של איסר וחבורתו: כחו
י בירושלים, לפגישה עם רומק ברחוב יונה־הנביא פינת אלנבי. בבואו  בדיאן, מראשי לח״
ו להתקדם לקראתו. אינסטינקטיבית ניסה גבי להתרחק מן המקום.  הבתין בשתי דמויות שהחל
, נשמעה צעקה לעברו. בתגובה החל לרוץ. אהד האנשים שלף אקרה וירה לעברו. ״ ד!  ״עמו
 הכדור פגע במרפקו והוא נעצר. ראובן גרינברג לא נראה בסביבה. לימים יגלה איםר הראל את

, זאב בדיאן״.״  חידת תפיסתו של גבי: ״רומק מסר גם את האחראי לשידורי לה״י

, לוי - נעצר על־ידי אנשי ן י המרכזיים, שלמה יעקובי - ראובן, שמעו  אחד מאנשי לח״
, מ־20 כורחי לטרון. נמנה על 50 בעלי  הש״י־הפנימי שזיהו אותו מיד, שכן היה מוותיקי לח״י

 תעודות־להט. עד־מהרה מצא את עצמו במחנה־המעצר בשיך־מוניס.
 משהגיע לשיך־מוניס, החל לתכנן בריחה. כעבור יומיים התלונן על כאב־שיניים. הוא נלקח
 למרפאה צבאית ביפו שם זכה לטיפול, אבל לברוח לא הצליח. חלפו עוד ימים אחדים והוא
וה בשוטר־צבאי הגיע  דרש טיפול עיניים, שכן היו לו בעיות לאחר ניתוה באהת מעיניו. מלו
נאים״, שאנשיה היו קשורים ן בו נהג מונית מ״טקסי החשמו  למרפאת־זמנהוף. בצאתם הבחי
ן לו במקום מסויים  עם לח״י בימי המלהמה בבריטים. שלמה הצליח ללהוש לנהג שימתי
. משהתברר כי המשרד  כעבור שעה. רצונו לגשת לעורך־הדין לא נתקל בסרוב השוטר־הצבאי
ק בסעודה לא ב לב הממצדי  סגור, הזמין את השוטר־הצבאי למסעדה שבקומה הראשונה. בטו
 ראה חובה למנוע מהאסיר שלו לצאת לשרותים. מן ״השרותים״ לא היתה בעיה להגיע לרחוב,

ן לו הנהג - שהביאו לאחת מהדירות המחתרתיות.  ע!ם המתי
ן, 8.11), בשעת בוקר - כאשר חצה את  כשלושה ימים לאחר מפקד התושבים (ו׳ מרחשו
ו בו שני צלפי ש״י־פנימי, כנראה מן נ  רהוב דיזנגוף, לא הרהק מביתו של דוד בן־גוריון, הבחי
 ״הנאמנים״ שגויסו להגן על ראש־הממשלה. כמי שנכווה אך לא מכבר, הופתע למשמע
. ש כאב עז בחזהו טט כשהוא ח החל לרוץ. נשמעה יריה - ושלמה התמו  הקריאה ״עצור!״, ו
ד דם רב. הכדור חדר החלו לחקרו, תוך שהוא מאב  הובילו אותו לתתנת העזרה־הראשונה - ו

לו לא נשאר בתזה.  מאחור, עבר כסנטימטר ליד הלב, ויצא מלפנים. למז
ת בית־החולים ו  הידיעה על פציעתו הגיעה להבריו במהרה - הן על־ידי אחת מאחי
ו ו של יאיר, שעבר במקום. אף שמצב  ״הדסה״, שלשם הועבר, והן על ידי דוד שטרן, אתי
ו עדיין בכי־רע. בזמן זה הלכה ונרקמה ד פנים שמצב  השתפר לאחר שבועות אחדים, העמי
 תכנית־מליטה נועזת. שוטר־צבאי היה מוצב בפרוזדור. באהד הלילות יצא לבית־השימוש
ו כי הגיעה  שבקומה השלישית, כמו שנהג בלילות האחרונים. הדלקת גפרור סימנה לחברי
כה שסופק לו ט־משי  העת. נצנוץ פנס־כיס היה המענה, כי ההברים למטה מוכנים. בעזרת הו
ל עצמו בעד  על־ידי האתות, הצליח להעלות סולם־הבלים ולקשור אותו אל צינור־המים. השהי
א נתקף סחרחורת, למרות ועע מצד־אל־צד כשהו החל לרדת בסולם־החבלים המתנ  האשנב ו
פש חיזק את רוחו. צעד אהר צעד,  שהבריו החזיקו בקצה הסולם בכל כוחם. רצונו העז לחו
ן  שלב אהר שלב, הגיע אל הקרקע. הבחורים לקחו אותו בזרועותיהם, הכניסוהו לטנדר שהמתי

ת בוטל בשכונת כרם־התימנים. ח פ ש  בקרבת מקום והסיעוהו לבית מ
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. לאחר פציעת שלמה יעקבי הלכו יהושע זטלר ותיאודור גזונדהייט ד ס מ מ  קשרים עם ה
ו להתפרק. תנו לנו ללכת בשלום״, אמרו לגרינבוים. ״אתם  לפגישה עם שר־הפנים. ״אנו החלטנ
 רודפים ואף יורים באנשינו. איש לח ״י שוכב פצוע קשה בבית־החולים. אינכם משאירים לנו
 ברירה, ולא נוכל לעבור על־כך בשקט. אמור לבן־גוריון שהמנהיגים חשופים יותר מאיתנו. אל
ן אנו הפצים בהם. אנו דורשים במפגיע לא לירות באנשינו  תכריחו אותנו לנקוט באמצעים שאי
ם של פרידמן־ילין ושמואלביץ. אם יתוייבו בדין - לא נתפרק״. יצתק ט פ ש לבטל את מ  ו

ח להעביר את המסר לבן־גוריון, ונקבעה פגישה נוספת, כעבור יומיים.  גרינבוים הבטי
ב נפגשו עם גרינבוים. הוא אמר כי בן־גוריון ביקשו להודיעם שנתן הוראות שלא לפגוע  שו
ט כי תהיה הרשעה ויוצאו פסקי־דין למאסר: אך בן־גוריון י , החל . באשר למשפט  באנשי לה״י

ש להוסיף - לא לפרסום - כי הדבר דרוש כלפי העולם, וכי הם ישוהררו תוך זמן קצר... ק ב  מ
 פגישות־צמרת נערכו גם בין מיכאל ואלדד לבין משה סנה ושאול אביגור. בכ״ו תשרי
ח שבכל הכנות רוצים ש עם שייב. זה מבטי מ ל נפגש א : ״שאו ומן  (29.10) רשם בן־גוריון בי

ת ישראל״. ל ש מ מ ע אותם והיכה יותר מ  לחזור ללגליות. רצח ברנדוט הפתי
בה 8, התעשת עד־מהרה מההלם לאחר הריגתו של ברנדוט. היות  יצחק שדה, מפקד חטי
, הביאו ליצירת קשרים עם ראשי לח״י שבמחתרת. י ״השאור־שבעיםה״ בחטיבתו  אנשי לח״
כאל ליצחק שדה, קויים על־ידי הרצל עמיקם, ששמו לא נכלל משום־מה  הקשר בין מי
 ברשימת ה״מבוקשים״. הקשר התהדק עד כדי כך שבאחד הימים פנה הרצקה אל יצחק שדה:
: ״תהיה אצלי קציךתרבות״. לא את זה ביקש הרצל: ט ״ ח מ  ״אני רוצה להתגייס לצבא״. אמר ה
גה לקרבות הדרום, עד גה א׳, בפלוגה של דוב״. והרצקה ירד עם הפלו ות בפלו  ״אני רוצה להי

ג׳ה־אל־חפיר - שם נפל לידו, לעיניו, יעקב גרנק, הוא דוב גיבור ישראל.  לעו
ל לא עבר אז. הוא צוייד בפתק שקיבל מיצחק שדה, שעליו נכתב: ״הרצל ו  את תהליך החי
גה א׳, גדוד 89״. חיולו הרשמי בוצע מאוחר יותר - כאשר גרעין־ יל פלו ג - חי  ורהפטי
ישבות אותו ריכז עבר לשלבי ביצוע: כנציג הגרעין נזקק למספר־צבאי ליד שמו... המספר  ההתי

1 2 . ץ ן, 86, התמי  האישי שלו עבר את 150 אלף. את האות־של־קי

 ב. בן־גוריון הגדול ו״איםר הקטן״ נגד מתי וגרא

 1: ״הפרדת־רשויות״

 מי מרכיכ פית־משפמ, מי מכין כתב־אישוס?
נה, בי״ט ע אחרי ההתנקשות בברנדוט, בישיבה התשע־עשרה של מועצת־המדי ת משבו  פחו
ח (23.9), ביקש בן־גוריון אישור רטרואקטיבי לחוקי־החרום שנכנסו לתוקפם  אלול תש״
י השתמש בטענה ן־צבאי־מיוחד נגד לח״  ארבעה ימים קודם. כדי להצדיק הקמת בית־די
ה להיתקל בה בתאריך מוקדם זה: ״לא אגלה סוד אם אומר שחלק גדול נה, שלא יכול הי  משו
ו נפל עליהם פחד הטרור״. כיוון שלא יכול היה להוכית ם והשוטרים בארץ עכשי פטי  של השו
ו נגע זה, פטי ישראל, הוסיף לדוש בפהד מן הטרור: ״אנו רוצים לעקור מתוכנ  אשם זה של שו
לים לא יפתדו אם י ד הטרוריסטים״ - והסביר: ״החי ח ת־משפט שלא יפול עליו פ  ולכך דרוש בי
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ודע פחדו מאיומים... אם גם רובם אינו י ם אשר לא י פטי  יאיימו עליהם״... והפתרון: ״נמנה שו
ד ישב ו ש ה ה ב ש ט ו , ודי שיהיה בתוכם יוריסט אחד - שיאיר או יאפיל מוחם... מ  משפט
.. ההנמקות לא קידמו את ט מהיר״. פ ו  במאסר לשוא, ואל יירצה אדם נקי... לשם כך דרוש ש
, וקיבל דיווה  מטרותיו. בכ״ג אלול (27.9), כינס בן־גוריון את יועציו, לדון בבעיית לח״י

ע ימים אפשר יהיה להעביר אותם״.  מאיסר: ״מכינים מהנה־מעצר במנסורה... ותוך שבו
י לדין צבאי על פי הוקי־החרום, לפני הקמת ת עצורי לח״  אם לא ניתן היה להביא את מאו
דת יפו, בה׳ תשרי(9.10), ושכנעה את נית ממצו ה ב״מנסורה״, הנה באה הבריחה ההמו  המהנ
 בן־גוריון לקבל את הצעתו של איסר: ״בן־גוריון קיבל את דעתי, ובהתאם להצעתי נטה

י ועל התגייסותם לצה״ל״.  לשחרר את כל אלה שיודיעו על הסתלקותם מלח״
: ״גמרתי עם איסר: חיילים... ובני 18-17 - יישלחו לצבא; ציבילים -  למחרת נרשם ביומן
ד למשפט לפי החוק נגד טרור״. ההחלטה הועברה, כאמור, לטיפולם של חוטר־ישי  להעמי

..  ושאול אביגור. חלף עוד חודש - ועדיין לא הוקם בית־דין־צבאי־מיוחד.
י העצורים״, אולם עד דה כי ״עיקר המאמץ הושקע בהכנת התביעה נגד ראשי לח״  איםר מו
. איסר מתרץ זאת בכך ש״נוצר רושם כי בית־  מהרה התברר הדלונו של המנגנון המשפטי
ל תעלולי המהתרת. גם נסיון העברת הדיון לבתי־דין צבאיים הסתיים ט הסר־אונים מו פ ש מ  ה
ם את מ צ ל ע ם צבאיים, מלקבל ע פטי ם לשו י עמד ל המו  באכזבה״. שכן ״בלטה רתיעתם ש

נה הזמנית... ד״ - אותו נימוק בו השתמש בן־גוריון לשכנוע מועצת־המדי  התפקי

ו בדרום ובהר חברון, היו מאמצי בן־גוריון י בצה״ל להמ  באותם ימים שאנשי לח״
י סתום. הוקם סוף־סוף מנגנון של , אך הפעילות נקלעה למבו  מושקעים באיך־לחסל־את־לה״י
 ״נאמנים״ ונאסרו מאות ״שטרניסטים״. ואלה - ברחו, חזרו, נורו, נתפסו - ואין סוף לפרשה.
: כשהוא ע ן מוכן לשמו ו רי  מאות מועסקים בנושא. על הצעת־הפשרה של איסר, לא היה בךגו
ן(8.11) באו אליו ״הוטר־  יכול לחסל את לח״י - מה אם יש קשיים ורפיון־ידים? בו׳ מרהשו
ט על היותם חברי פ ש מ ובאו ל : חלקם, כ־25, י י ת ״בעניין לח״  ישי ושאול״ אביגור, עם הצעו
הנת אחת  לח״י. יישארו 35 המנהיגים. מציעים להפעיל סעיף הוק המנדט, על ועדה הכו
 לשלושה חודשים את העצורים על־פי סעיף 111 [מעצר מינהלי]. הסכמתי לוועדה זו. חוטר־
ג רוצה לפתות את ״ליטרת . בן־גוריון סיכם: ״לא קיבלתי דעתו״. המנהי  ישי נגד משפטים״

! ״ ט פ ש מ ד פרידמן־ילין ל  הבשר״: ״יש להעמי
 למחרת, כשאנשי לח״י בצה״ל הכניעו את ״המפלצת״ בעירק־םווידן, חזרה ה״הבורה״
פה - כי יש נגדו עוד ט אזרחי בחי פ ש מ  לעניין לח ״י - ״שפירא עומד על כך שילין יימסר ל
פחד או יירתע. שפירא יהיה התובע. פט אגרנט י ת (נשק, ולוטה), ואין לחשוש שהשו  האשמו
קת ממש בהאשמה על החז ו אין ערך ו  שאול [אביגור] הולק על דעה זו: בעיני הציבור עכשי
 נשק וולוטה. העיקר - היותו ראש טרוריסטים״. בן־גוריון קיבל את דעתו של יועץ הסתרים:
 ״לשופטים מציעים: יעקב גלילי, עו״ד (אחיו של [ישראל] גלילי), [מיכאל] בנגל [מה״ט

נה״ באירופה]״.  ״קריתי״] ונחום שדמי [עד כה - מפקד ה״הג
ן פנימי. ן (22.11), כינס בן־גוריון ישיבה לעניני בטחו  שבועיים אחר־כך, בכ׳ מרחשו
 לרמטכ״ל היו טענות: ״אין ׳אב׳ למפעל זה. איסר רואה עצמו רק על הקירה ואינפורמציה. יש
, תביעה, דעת־קהל״. ויש לו הצעה: ״למנות מפקדה  כאן בליל של תפקידים - יהידה, משפט
נה פוליטית וציבורית, . יש להוסיף לאיסר [איש] שיתווה העניין מבחי ( י  של 3-2. (ב״ג: מי
ם: ״אברהם בן־  וןכן] מפקד. שלושתם יהיו פנויים אך ורק לעניין זה״. ואלה האנשים המוצעי
מה עוד? ״דרושים 150 איש, עמד למפקד היחידה - נח כהן״. ו  דוב, ממונה על בתי־סוהר... מו
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 מחוץ לשומרי בתי־הסוהר. יש להקים יחידה בתוך המשטרה־הצבאית. אם כי אחר־כך יש
 להעביר אותה למשטרה הציבילית״.

 ראובן שילוח הציע את ישראל עמיר [מפקד ה״הגנה״ בירושלים לפני שאלתיאל], יהד עם
 איסר. ולהוסיף את כתריאל כץ לעתונות - ושכולם יעבדו תתת השגחת שאול אביגור.

ם. פטי ו השו י יהי ד על כך מ  יחזקאל סהר הציע לצרף את התובע לחבורה: ויש לעמו
ן סיכם: ״מטה של שלושה - איסר [ש״י], ישראל עמיר [צה״ל], יחזקאל  שר־הבטחו
ס פינחס לוביאניקר [לבון]) - להחיש הקמת היחידה - פו (מטי רי בו  [משטרה]. יש לקחת איש צי

.  לתספק לה הרכב במהירות. היתידה לעת־עתה בתוך המשטרה־הצבאית״
ט צבאי־ציבורי נגד יליךמור, ובעצם נגד לח״י. עוד נקבע פ ש  באותה ישיבה נקבע כי יוכן מ

, חוטר־ישי, יהיה התובע ויעבוד תוך תאום עם המטה.  כי הפרקליט הצבאי
ט (1.12) הודיע הרמטכ״ל על הקמת בית־דין־צבאי־מיוהד: ״בתוקף ן תש״  בכ״ט מרחשו
ות שלי, לפי סעיף 12 פסקה ב׳ של פקודת מניעת טרור 33 לשנת תש״ח אני ממנה בזה י  הסמכו
, סגן־אלוף: ד״ר יעקב גלילי, רב־ ם: ד״ר מ׳ פליקסברודט, סגן־אלוף: נחום שדמי  את המפקדי
ט ולדון במשפט שהוגש על־ידי התובע הצבאי נגד ו  סרן - לחברי בית־דין־צבאי־מיוחד, לשפ

ך. ן) ומתתיהו שמואלביץ. ד״ר מ׳ פליקסברודט ישמש כאב־בית־די  נתן מור(פרידמן־ילי
ן (2.12), את  כבמאי לפני הצגת־הבכורה זימן אליו בן־גוריון למתרת, ל׳ מרחשו

1 3 . ״ דמן ךפרי לי : ״בררנו עם חוטר, שפירא ושאול ההומר נגד י  ה״חבורה״

 משפט־ראווה כימי ״חורכ״
״ נגד נתן פרידמן־ילין ומתתיהו ט פ ש מ ״  באותו יום בו נפתח בעכו, בג׳ כסלו (5.12), ה
 שמואלביץ - עדיין הוחזקו במצודת עכו כחמישים אנשי לח״י. אבל עם הקראת האשמה -
, וכי קרוב  ״עברה בניגוד לפקודת מניעת טרור תש״ח-1948״ - התברר כי זהו משפט־מבהן
ם כאלה. דבר התביעה הושמע מפי הקטגור, אהרן חוטר־ישי,  לוודאי שלא ייערכו עוד משפטי
ם: ״ביום 17.9.48, בירושלים, פתחה המחתרת במלחמה נגד העם והמדינה.  בדברים מתלהמי
ן בגב, בהתקפת ׳פרל־הרבור׳ - בעוד מנהלים נציגיה  היא פתחה בהתקפת־בזק, בנעיצת סכי
ל מדינת ן לריבונותה ש ח הנתו ט ש מתן במוסדות הממשלה. הרצח ביום 17.9.48 - ב ו  משא־
נה היתה אחראית להסינותו  ישראל, של שליה או״ם וראש הצלב־האדום הבינלאומי, שהמדי

שב ומתוכנן של מחתרת... ו - היה מעשה מחו י  וערבה לחי
טה פה־אחד על פקודת מניעת טרור, ואסרה על קיום נה הזמנית החלי  ״מועצת־המדי
 ארגונים טרוריסטיים במדינה. בסעיף 8 נתנה סמכות לממשלה להכריז על כל ארגון המשתמש
 במעשי אלימות כעל ארגון טרוריסטי. בהיותה משוכנעת כי ׳ארגון לוהמי הרות ישראל׳

י כארגון טרוריסטי. ו בשיטות כאלה, הכריזה הממשלה על לח״ ש בפעולותי מ ת ש  ה
 ״בתוקף פקודת־מניעת־טרור־תש״ח נאסרו ברחבי המדינה למעלה מ־200 אנשי לה ״י״.
ט רק נגד שנים, נאלץ פ ש ״ שנאסרו הוגש מ י ן על כך שמכל ״200 אנשי לח״ ז  וכדי לסבר את האו
ע דברי שקר: ״רובם הגדול הכריז כי אין לו חלק עוד בארגון לוחמי חרות ישראל וכי  להשמי
ת ישראל בהריפות... אלה שוהררו. רבים מהם תבעו ל ש מ  הוא מתנגד לרעיון של מחתרת נגד מ
 להשתתף כלוהמים בצבא־ההגנה־לישראל - בקשתם ניתנה להם... קבוצה קטנה ברהה מכלא
 יפו. עשרות אתדות עצורים בכלא עכו ומחכים לדינם... הנאשמים היושבים על ספסל

 הנאשמים הינם ראשי המנהיגים של ארגון לוחמי חרות ישראל״.
ט אישי נגד השנים, שלכבודם הוקם ״בית־דין־צבאי מיוחד״, אלא פ ש  אם כן, זה לא היה מ
חמת נטלה חלק חלוצי מכריע ט נגד תנועת לה״י ההיסטורית, שבשבע שנות פעילותה הלו פ ש  מ
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. ואילו שני הנתבעים מייצגים את ל א ר ש י ־ ח א ן הבריטי, הכובש, הזר, מ  לסילוקו של השלטו
י - כמסמל דמותה ההרואית ; ואילו השנ  לח״י ההיסטורית. האתד - בתוקף היותו חבר המרכז
ט הזר ה של השלי מ ש א : נורה על־ידי הקלגסים; הפך את ״בית־ הדין״ הבריטי לבמת ה  של לח״י
־הכלא ות - אך חששו להוציאו להורג; ושלוש פעמים ברח מבתי : נדון למו  על ארץ לא־לו

: מלטרון, מעכו ומירושלים. ל א ר ש י ־ ס א  הבריטיים ב

ד משומרי הכלא) ח לם על־ידי א צו ) ו שמואלביץ במבצר עכו ה י ת ת מ  ״חנאשמים״: נתן ילין־מור ו

י היתה שסועה אידיאולוגית.  הסנגוריה התקשתה להציג את עמדתה, שכן תנועת לח״
ן בכך י פגעו בכל חלקה טובה. בן־גוריון הבחי  הרוחות־ הרעות של המרקסיזם השמאלנ
, לאחר התשה שנמשכה כמעט שלושה חודשים -  והתעקש לתת לתנועה זו את ״מכת־החסד״

וה בפני דיינים־צבאיים־מיוחדים מטעם.  ולו בעזרת חוקי־חרום דרקוניים ובמשפט־ראו
 הסנגור, מקס זליגמן, השלה עצמו שיוכל לזמן את ראש־הממשלה ואת הרמטכ״ל כעדים -
י לא נתקבלה לאחר הפגיעה בברנדוט, אלא לפני כן. לדעתו  בטענה כי ההחלטח לחיסול לח״
 היתה כאן קנוניה, שראש־הממשלה אחראי לה! וכי להחלטה זו אין קשר לפעילות טרוריסטית.
נה צבאית לא היה צורך בהקמת בית־דין צבאי, וכי  זימון הרמטכ״ל נדרש, כדי להוכיח שמבחי
 לא נשקפה מהנאשמים סכנה בטחונית. ״ארגוננו לא השתמש בטרור במדינת ישראל״, הוסיף

 שמואלביץ, ״וההכרזה באה מרצונו האישי של מר בן־גוריון״.
. ט פ ש מ יכת ל ת רצח ברנדוט לא שי ל א ש ״  בתגובה לטענות אלה קבע אב״ד פליקסברודט ש
ן אותנו. אין רמז לזה בכתב־האשמה. הממשלה הוציאה חוק, שחבר־אנשים י י  זה לא מענ
ר ברצח, בעיקר לא רצח ברנדוט״. בהמשך ה לא קשו  מסויים הוא ארגון טרוריסטי; אבל ז
כחה ן כי אף אחד מן הדברים הכתובים במסמכים לא ישמש כהו ט ידגיש אב בית־הדי פ ש מ  ה
 ה ז  נגד הנאשמים באופן אישי, אלא כנגד התנועה, קרי: לח״י... אם כן, לשם מה כל העסק הז
נחלה י כבולות) שללוחמי חרות ישראל אין חלק ו  בדי להציג תזה (כשידי לח״
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ה יהודית-ערבית מ ח ל מ ־ידי ההנהגה ההכמה, אשר צפתה ל ן הזר. הכל מעשי ו  בסילוק השלט
. . : ואחרי השבת־השחורה. ״ : ובימי ה״מרי אה נה עברית - עוד לפני השו להקמת מדי  ו

י אחרים - ־צבאי שני לוחמי חרות ישראל כעכו, פתחו שני אנשי לח״ ן ־לדי  ביום בו הועמדו
ה־צה״ל שמרביתו לוחמי הרות ישראל - ב״מבצע  סרן יעקב אביאל וסרן יעקב גרנק, בראש כו
״ נכבשו מידי המצרים משלטי . ביום פתיחת ״המשפט־הצבאי  אסף״ לשחרור הנגב המערבי
י תל־פארעה ותל־ ־צה״ל בכיבוש משלט י חמי לח״ כו לו . למחרת המשי ן  שיך־נורן ותרבת־מעי
שי לקרב, בה׳ כסלו(7.12), הוליך יעקב גרנק, הוא דוב הבלונדיני, את גדוד מה. ביום השלי  ג׳

ת. ו אנשי־לח״י - לאחד הנצחונות המזהירים של צה״ל במלחמת־העצמאו טה - ובמרכז  הפשי
 באותם ימים התקיים בעכו מצעד עדי־התביעה. ביום השלישי למבצע, ה׳ כסלו, עלה על

ד הקטגוריה ה־22. ה ע מ ב  ה

 בבוקר י״א כסלו(13.12), לאחר הופעתו של העד ה־27, הודיע הקטגור הוטר־ישי כי תמו
 עדיו. עדי־התביעה, רובם ככולם, היו אנשי משטרה וצה״ל, שביניהם משתרבבים אנשי הש״י־

ני־משטרה וקציני־צה״ל. ימי באצטלה של קצי  הפנ
ל מצעד עדי ההגנה, כשנתן פרידמן־ילין הוא העד הראשון. ה ״ב כסלו(14.12), ה  למחרת, י
ט גרא, גם הוא גם שמואלביץ, בדבר היחס אל הדיינים. מצד אחד - זהו בית־דין ב ח ת  רבות ה
ן עריץ, שחוקק  יהודי, ישראלי, כך שעקרונית אי־אפשר שלא להכיר בו. אך מצד שני זהו שלטו
לל ויכוח חריף בין אלדד . על כך התחו הו לרוע בעולם החפשי ן כמו  חוק רטרואקטיבי שאי
, אמר אלדד ו נמשכו בוועידת תנועת־הלוחמים. ״התנגדתי לקו של גרא במשפט״ י  לגרא - שהד
נה: הכרה במדינה, בממשלה, בבית־הדין,  בוועידה. ״זה הקו שנקט גרא מאז הכרזת המדי
ם? אני מתגונן. לזה התנגדתי״, הבהיר אלדד. ״ולא שרציתי, חס־ מי : הם מאשי ו ע מ ש מ  ש
. צריך היה להודיע: ׳זו קנוניה! מי אתם ומי אנחנו? . . א ׳חזית המולדת׳  וחלילה, כי יאמר שהו
׳ כך ! ואתם רוצים שאני אוכיח שאינני טרוריסט?! ט פ ש מ  בזכותנו אתם יושבים על כס ה
ח בגרא. ״זה היה לפי הקו שלהם. מדוע אמרת ׳גם ע - ולסיים. מה היה קורה?״, הטי  להודי
ה שהכריזה כי לח״י היא ל ש מ מ . זו כניעה ל . , גם למחתרת. נת ישראל׳ ת יש חלק במדי ר ת ח מ  ל
ן הוא בלתי־ ן שבית־הדי ט התנהל קשר־מכתבים בינינו. גרא האמי פ ש מ  בלתי־לגלית. בימי ה

ב שאפשר לשכנע״. ש  תלוי, ת
 גרא לא נשאר בלי תשובה. ״כמובן שדעתו של אלדד היתה שונה״, הודה. ״אני פעלתי כפי
. אילו הייתי מקבל הוראות כיצד להתנהג - אין ספק שהייתי דמה לי שצריך להתנהג ה נ  שהי
ץ. איש מכם לא נכה שם. . אדם הנמצא בבית־הסוהר צריך לקבל הוראות מהחו  נוהג לפיהן
ט זה יירשם פ ש ח שגם מ . אני בטו ם קראו מתוך הפרוטוקול הסטנוגרפי  קראתם בעתונים. מעטי
 כדף לא־פחות־ערך בתולדות תנועתנו... אמרתי להם שהיה ספק בלבנו אם אנו צריכים להופיע,
ו להופיע, היו שתי סיבות לדבר: א) כדי שלא ו במצב טרגי והכל נגדנו. ואם ההלטנ  משום שאנ
: ב) בית־דין הוא במה ציבורית... אלדד הבין שצריך ן עברי ש גוף שאינו מכיר בשלטו  יוגד שי
. כתבתי מכתב־ .  היה ללכת לצבא! והוא שחיבר את הכרוז ב־15 במאי, שאנו מכירים בממשלה.
ה לגלית... סבור הייתי ט צריך להתנהל בקו של מפלג פ ש מ ה  גלוי אל שר־הפנים, וחשבתי ש
, כדי שתימצא דרך להיפטר מן , ולכן עשו את המשפט ו בעניין לח״י  שהם מרגישים שהסתבכ
חו של בית־הדין להוציא פסק־דין כראות־עיניו... בקשר לעדות  הפרשה. חשבתי שייפו את כו
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ה שהוא ל את עדינו מ  גלילי - לא היינו בקיאים בפרוצדורה, ולא ידענו שהתוקר יכול לשאו
. נכון, אמרתי שגם למחתרת יש חלק במדינת ישראל. הדברים נכונים״.״* .  רוצה לשמוע.

וה. אם עדותו ילין־מור  עד מהרה התברר שלקו־הגנה כזה התכוונו במאי משפט־הראו
, הרי האש־הצולבת של הקטגור נמשכה שלושה והצי ימים... ואילו מתי  נמשכה יום ומחציתו
י בשערי ־הלהימה של חבריו אנשי לח״  שמואלביץ היה נתון להפגזת הקטגור בעכו באותם ימי

 סיני, בעוג׳ה־אל־הפיר - קרב בו נפלו המישה מהבריו, ובהם הניכו יעקב גרנק.
ד  לשמע הידיעה על מותם־בקרב של דוב וחבריו - התריס גרא, וקולו נחנק: ״רק זאת עו

 מותר לנו כאן - לשלוה את אנשינו ליהרג״.״

ן על מהלך , בכ״ה כסלו(27.12), דווח לבן־גוריון ממקור־ראשו  יום לאחר נפילת אנשי לה״י
״ מה עוד עשה . : ״בא אצלי סגן־אלוף שדמי ומסר לי סקירה על מהלך המשפט״ ״  ה״משפט
ן באותו יום ? ״בעשר נקראתי להשתתף בוועדת־הבחירות - לקביעת סדרי הבחירות  שר־הבטתו
״ ״בערב סעודה אצל ירשוב [שגריר ברית־  בצבא. הלך אתי גם יעקב [דורי, הרמטכ״ל]״.
 המועצות] - כיד המלך: שבע קערות, החל מאיקרא וגמור בתרנגול־הודו ומשקאות. הוזמנו רק

1 4 . ״ ״ ת ח  אנשי בטחון... על טהרת מפלגה א

 2 : לח״י בין חומות עכו למרחבי סיני

 אישי־שלטון כ״עדי סנגוריה״
עת עד־הסנגוריה  יום השישי כ״ט כסלו (31.12), האהרון לשנת 1948, הוקדש לשמי
ת  השלישי. היה זה עוזרו הנאמן של ראש־הממשלה: לוי אשכול. העד היה אמן ההתפלפלו

ת לוחמי חרות ישראל לצה״ל.  ותמקן עיקש - כפי שהיה במשא־ומתן להצטרפו

* 

ד 82 - נאלצו לסגת משערי אל־ י מגדו  לאהר יומים של פריצה לסיני, ובתוכם אנשי לח״
ה. אם  עריש, ואושר הקו ההדש: ״ההתקפה תכוון לקו עזה-רפיח, נטריד אל־עריש להטעי
ן נרגע וירד בצהרי יום השישי לטבריה,  יבואו אנגלים נחזור לגבולנו, לעוג׳ה״. שר־הבטהו
ב: עוזרו הנאמן אשכול מילא אותו יום את חלקו במשפט־ ש בטו  לריפוי הפודגרה. בן־גוריון ח
י לתת הלקם בקרבות סיני. אך : ומאידך, בסיני, ממשיכים חברי לח״ י  הראווה לחיסול לח״
 הרוגע בטבריה הופר כבר בליל שבת - לא על־ידי לח״י, אלא על־ידי הבריטים והאמריקאים

ו הורה בן־גוריון לסגת מסיני.  שהגישו אולטימטום, שבעקבותי

* 

חות צה״ל נסוגו לראשונה מסיני, ולמחרת - נמשך מצעד עדי־  בב׳ טבת(3.1.49), לאחר שכו
ן פרסקי־פרס, א 1$רך, שמעו ים: פינחס רוזנבליט־רוזן, בנימין אבניאל, מ״  הסנגוריה הממסדי

 * פינחס גינוסר הדגיש את ״הקו״ של גרא במשפט־הראווה: ״למורת־רוחו של אלדד ניהל גרא את
 ההתמודדות בדרך של הערכת זכותם ותפקידם של גורמים אחרים בהקמת העצמאות העברית, ולא בדרך
 של הטתת ׳אני מאשים׳ פסלני במעמידים אותו לדין. נסיון להעזר בעדותו של ישראל גלילי, אכזב את גרא

 קשה. גרא הצליח בהופעתו ליצור את התחושה אצל רבים שהשופטים החמירו עם לח״י, שלא בצדק״...
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ח וגרינבוים לא היו עוינים את ו  יחזקאל סהר־סחרוב, אבא חושי ויצחק גרינבוים. רק אבניאל, ק
. מג׳ טבת(4.1), במשך יומיים, הובאו אהד־עשר עדי סנגוריה, הלק מהם אנשי לח״י, גם  לה״י
, ז׳ בן־ (מזל) : גבריאל צפרוני, ברוך אורךנאדל, י׳ לוי, יעקב בנאי ו עצורים בעכו  כאלה שהי
, אליהו עמיקם, אברהם סלמן, ט׳ נחמני. עד הסנגוריה  משה, ישורון שיף, א׳ ארבל, ז׳ פלמן

, איש הברון וירושלים. ן הופיע בו׳ טבת(7.1): יהודה־ליב שניאורסון, סבא של לח״י  האהרו
 באותו יום הועלו לדוכן 4 עדי בית־הדין: א׳ גודל, י׳ בר־נון, י׳ זלצברג ודוד שאלתיאל,
ו של הבר הבד״ץ נה״ לשעבר, אהי (רמ״א ה״הג לי לי ן. עוד עד - ישראל ג  שהיה העד האחרו
חד יעקב גלילי) הוזמן כעד־סנגוריה - אך זו ויתרה עליו. אלא שבית־הדין מטעם לא היה ו  המי

כן לוותר עליו, והוא זימן אותו כעד מטעם בית־הדין. היוניותו הוכהה, אכן, בפסק־הדין.  מו

ן ל״מבצע ״, ו׳ טבת (7.1), היה גם האהרו ט לח״י פ ש מ ״ ן למצעד העדים ב  היום האחרו
, לסייע לגדוד הרביעי של הפלמ״ח  חורב״. אותו יום יצאו לוחמי פלוגה א/89, אנשי לח״י
מה שממערב לרפיח. יום לפני כן יצאו אנשי לח״י  להדוף את התקפות המצרים על משלט־החסי
. בהתקפה זו נהרג איש ו נסוגו לוהמי הגדוד ההמישי ת, ממנ  אלה לתקוף את משלט־ההצטלבו
ל: ונפצעו מספר לוחמים. לאחר מכן תקפה פלוגה ג/82. י האצ״ל, יוסף דמו  הפלוגה, ממצטרפ
י - שלמה עטרי והיים מורי - נהרגו בהתקפה ואחרים נפצעו. על תחושת אנשי  שני אנשי לח״
ם: ״מזג־האוויר העכור סייע לאי־ההצלחה. רוחנו לא היתה י אז כתב אחד הלוחמי  לח״
י עוגיה. עדיין זכר הנופלים רענן. מדי התכנסנו היינו חשים ביתמות  מרוממת כבימים שלפנ
ו אין אנחנו מונים אף לא חמישים איש. ועל גה מלוכדת. עכשי  ובבדידות. כי אנחנו היינו פלו
ו נלחמים כאן, עומדים גרא ומתי בפני בית־דין־ ט עכו. בשעה שאנחנ פ ש וט: מ  הכל ריחף סי
 צבאי, כנושאי ׳אשמתם׳ של לוחמי חרות ישראל. הם, נאשמים! גופנו היה פצוע, והנה גם

״ ה המביש בעכו. והכל - בשעה אחת! אות הקרבית כאן לבין המהז ו נקרעת בין המצי  נשמתנ
. עייפים, מאובקים, גה, בשבת ז׳ טבת(8.1), ״שוב אנחנו חונים ליד ׳גדר הגבול׳  ועם ההפו
נו הפוגה. האומנם תם הכל? דומה שאנחנו שמחים להפוגה. נו קרבות, ומלפני  פרועים. מאחורי
ו עוד... מישהו מוציא גליון ׳דבר׳ ה מהי. מאז עוגיה לא שמחנ ח מ ו ש  הו, לא י כמעט ושכחנ
ע ימים. הו, כמה ימים לא ראינו עתון. אנתנו מציצים בו בסקרנות. מה הדשות  ישן, מלפני שבו
י נאשמים... בוגדים... - והרי גם . לח״ .  בעולם? - האפלה על תנועות צבא ישראל. המשפט.

. .  אנחנו אנשי לח״י... טובים למלחמה.
1 5 ״ ת! רו ו  ״מד

 פפק־דין פוליטי
 שנים־עשר יום שבת בית־הדין. הקטגור היה טרוד בסיכום ההשמצות, והסנגוריה - בפינוי
 בליסטראות הקטגוריה. בי״ח טבת (19.1) התכנס בית־הדין. כנגד הסיכום הקטגורי יצא

 ״הנאשם״ ילין־מור, נוסף על הסיכום של הסנגור מקס זליגמן.
 שישה ימים אחר־כך, בכ״ד טבת (25.1), נערכו הבחירות הראשונות לאםפה־המכוננת,
ודעו התוצאות התברר כי 5,300 איש, 1.2%, הצביעו  שהפכה עם התכנסותה ל״כנסת״. משנ

ת התוצאה: ילין־מור נבחר. אף על פי כן לא שוחרר מן הכלא. ו ע מ ש  בעד ״הלוחמים״. מ
ן רק שלושה שבועות לאחר סיכומי הצדדים  בית־הדין־הצבאי התכנס להקראת פסק־הדי
 ושבועיים אחרי הבהירות - בי״א שבט (10.2). באותו יום אמורה היתה מנהלת־העם הזמנית

 להתכנס לישיבתה האחרונה, לפני היפתח הכנסת הראשונה בט״ו בשבט(14.2).
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, ט הודיע אב בית־הדין כי ״שאלת רצח ברנדוט לא שייכת למשפט פ ש מ  אף כי בראשית ה
 וזה לא מעניין אותנו כלל״, לא נמנעו שלושת הקצינים לדון בפרשת ברנדוט: כך קבעו באחד
 הסעיפים, ביותר משמץ מורת־רוח: ״הנאשמים הכחישו בכל תוקף שלארגון לה״י היה קשר
ן ״רוהב־לב״ ״ פםק־הדין הפגי ״. חזית־המולדת׳  לרצח ברנדוט: אין להם כל מושג מי הם אנשי ׳
 וקבע כי ״בכדי להרשיע את תנועת לוחמי חרות ישראל באחריות לרצח ברנדוט דרושות
וון שלא היתה אף עדות  הוכהות מספיקות שרצה זה בוצע בפקודתה של התנועה״... ומכי

ודאות שרצח ברנדוט בוצע בפקודת לת״י...  ישירה אחת, אין בית־הדין יכול לקבוע בו
 אך צריך להרשיע את תנועת לח״י, שהנאשמים אמורים לייצגה. והרי רשימת ההרשעות:

ה בבריטים: ״לח״י ראתה כמטרה יחידה את מלחמתה נגד הבריטים בארץ, מ ח ל מ  זכות ה
י ראתה בגורמים הפוליטיים האחרים בוגדים ברעיון .. לח״  על מנת לשהררה משלטונם.

 הלאומי... מתוך קנאות ואמונה עיוורת ראו זכות לכפות את רצונם על הישוב כולו.
נה היתה מותנית בגרוש הבריטים מן  מי גרש את הבריטים ? הנאשמים טענו שהקמת המדי
רי סטו רע ההי בע שהמאו ן קו י היוותה את הגורם העיקרי לגרושם. בית־הדי  הארץ: וכי לח״
ו כולם ל של יציאת הבריטים מארץ־ישראל הוא תוצאה של תהליכים שונים - שהחל ו ד  הג

ל נגד הימצאותם של הבריטים בארץ...  כאהד לפעו
י מדרכה. להיפך - היא הרבתה : ״לאחר 29.11 לא שינתה לח״ ״ ו ה בו ו ־ ו ה  בימי ה״תו
י בשום פעולה רצינית נגד הערבים,  בפגיעות בצבא הבריטי... בתקופה הזאת לא השתתפה לח״

נת יעילות וערך״...  פרט לאי־אלו פעולות, אשר יש בציבור הסתייגות מבחי
מרת ן שו י י באותו יום עדי ד שלח״ נה מעי י למחרת הקמת המדי  ״גילוי־הדעת של לח״

. ( ״ ם! : ״טמטו . (יהושע כהן . ות מלאה״. יגת מנאמנ  אמונים לעקרונותיה, שכן היא מסתי
ם בה: ״מדינת ישראל, די הו ל הי ל כ ש ל כל אדץ־ישראל ו ורשת ש ת ישראל - הי ל ש מ  מ
ן ו ט ל ש ו בידי ה ת שהי ו י ו  שקמה ביום 14 במאי 1948, ירשה באופן חוקי את כל הסמכ
ות י רי [גם על ירושלים? גם על שכם וחברון?]. באופן טבעי ירשה גם את כל הסמכו דטו  המנ
ת העברית החוקית ות המרו . אי־לכך הפכה הממשלה הזמנית להי  של מוסדות ׳המדינה בדרך
. [ביטוי ״גזעני״, רחמנא־ דים בארץ־ישדאל, באשר הם שם״ הו יבת של כל הי  היהידה והמהי

 לצלן...].
י נושאת באחריות לקיום מחתרת בירושלים... המרכז ידע  ירושלים: ״הנאשמים הודו שלח״
 ואישר את כל פעולותיה, פרט לפעולה אהת שבוצעה בירושלים - בדיר־יסין״. כביטוי־
ת ישראל שום חוק, אשר לפיו הפקירה ל ש מ  התגוננות קובע פםק־הדין כי ״מעולם לא הוקקה מ
 את ירושלים או איזה חלק אחר של ארץ־ישראל [משמע: ישראל לא הפקירה בחוק את חברון,

..  גם לא את שכם וג׳נין!]. מעשיה של הממשלה מוכיחים את ההפך״.
ת לה״י ופשעי מנהיגיה:  וגם אלה אשמו

: ה״ י בעניין ״אלטלנ : ״ב׳מברק׳ נתפרסם גילוי־דעת של לח״ ״ ה נ ל ט ל א עה לאור ״  השבו
 ׳ניתנה פקודה ליהירות צבא ישראל להפנות את נשקם נגד אחים... לוחמי הרות ישראל
וחשב בעינינו כצבא עברי, ומרותו לא ה נשקו נגד אחים, לא י  מזהירים: צבא ישראל, המפנ
ט מאמר של ט ו צ לחת צבא נגד אחים״. מ ה השו ל ש מ  תהייב אותנו. לא נסור למשמעתה של מ
, קרא למו ת עו פ ק ש נה את ה י אשר טרם שי  ד״ר ישראל אלדד־שייב, ״בהיותו מנהיג לה״
עה י את השבו ג זה של לח״  להיילי צה״ל להישבע לא בלב טהור. על־ידי כך מרוקן מנהי
ת אינה יפה לירושלים י מנ  מתוכנה״... ב׳מברק׳ ״נתפרסם מאמר כי ׳סמכות הממשלה הז
 הנצחית, שכן ממשלת השפלה ויתרה עליה מרצונה. על־כן רשאי הנוער הלותם בירושלים

טל על לת״י, האתרים - בוגדים״. . היעוד מו  לקבוע את עמדתו לפי שיקולים לאומיים׳
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 ״נשען על עדויות הנאשמים בלבד, מסכם בית־הדין וקובע שלאחר כל ההתרחבות וכל
ננת ב־25.1.49 י אף פעם יותר מאלף איש. בבהירות לאספה־המכו  הגיוסים לא מנתה לח״

ם׳ 5,370 בוהרים, שהם 1.22% מכלל הבוחרים״. עו בעד ׳רשימת הלוחמי  הצבי

ט בית־הדין כי ״שני הנאשמים מילאו תפקידים בהנהלת ארגון לוהמי  על־םמך כל זה ההלי
ה זהו ארגון טרוריסטי״; ומכיוון ש״ארגון לח״י וון ש״לפי הכרזת הממשל  חרות ישראל״; ומכי
ט בית־הדין כי ״נתן פרידמן־ילין  הכריז שהוא אחראי לפעולה שגרמה למותו של אדם״ - מתלי

דת מניעת־טרור לשנת תש״ח-1948״.  ומתתיהו שמואלביץ אשמים בעברה לסעיף 2 מפקו
1 6 . ן ו הגיעה השעה המכרעת: הקראת גזר־הדי  עכשי

 שכיתת־רעכ בכלא ג׳למי
״ בעכו. ״בד׳ ט לח״י פ ש מ ״ ן ב ד אירוע תמור התרחש שישה ימים בטרם ניתן פסק־הדי  אך עו
, ״השתלט גדוד של צה״ל על כלא־ ט (3.2) בטרם שחר״, פותח ברוך נאדל, מעצורי לח״י ב  ש
ת בחצר והציבו מקלעים מול פתחי התאים.  עכו. חיילים בחגור קרבי ומסכות־גז תפשו עמדו
ת לא נצבו עוד השומרים מו ת גז־מדמיע. על החו  במסדרון הוצבו חיילים ובידיהם פצצו

 הנרפים, אלא עשרות חיילים צעירים חגורים, ומקלעים בידיהם״.
״ - הדהד הקול על פני כל תאי כלא עכו, - ״התנגדות פסיבית  ״לוחמי חרות ישראל!

״ ת! ו  ושביתת־רעב עד לשחרור או למו
שה ועשרה־עשרה תפסו החיילים בעצורים. נגררו הוותיקים  מוסיף נאדל: ״חמישה־חמי
ד על התנגדות פסיבית. שלושים־ושישה עצורים הועברו אל  ונגררו הצעירים, שהתקשו להקפי
ועדות לשישה״. מפקד־ ות־המשטרה הסגורות, דחוסים תריסרים־תריסרים במכוניות המי י נ  מכו
ד היה רב־סרן מאלינקי, שנודע לימים כמפקד יחידת משמר־הגבול שפעלה בכפר־קאסם  הגדו
יות־המשטרה הסגורות, מלוות משמר נ  ב״מבצע סיני״ ונדון למאסר על אחריותו לטבה. מכו

ת היילים ושריוניות, הגיעו לכלא־ג׳למי שליד קיבוץ יגור.  כבד של מאו
 אחד־אחד הובאו העצורים בפני החוקרים. כולם נשאלו אותן שאלות. העצורים השיבו בשתיקה
 רועמת. בתגובה נלקחו חפציהם האישיים, ונאמר להם כי יקבלום בהזרה לאחר שיסכימו להחקר...

למי שופץ זה מקרוב. העצורים הוכנסו לתאים - 3-2 בתא בשלושה אגפים. מתוך  כלא־ג׳
 כוונה ליצור הפרדה גדולה ככל האפשר בין העצורים המועדים להתמרדות.

 לפתע נשמע קולו הרועם של אחד העצירים, שהדהד בכל אגפי הכלא: ״אנחנו שוברים את
ה מרעם חלקי המיטות ״ תוך דקות ספורות רעד המבנ ר! לו גם אתם לשבו  הקירות! תתחי
ת היו עשויות בלוקים חלולים. עד שהתאוששו שומרי צו ו בקירות הפנימיים, שכן המחי ט ב ח  ש
 הכלא כבר היו העצורים מכונסים בשלושה חדרים - כל יושבי כל אגף בחדר אחד. העצורים

ו מוכנים להיכנע למהלומותיהם.  פרצו כל קיר וכל שבכה שהי
ט בכל  אלא שאנשי מאלינקי, אקדהים למתניהם ואלות בידיהם, פרצו אל התאים והחלו לחבו
 מי שנקרה בדרכם. היו פצועים ומתעלפים. אך את הרס התאים והקירות לא ניתן לאחות. את
 העצורים ריכזו במספר תאים - עד לביצוע התיקונים. אך בעיית התאים המנופצים הפכה משנית.
 שכן העצורים פתחו בשביתת־רעב. ביום הראשון שתו מים, אך משנתפרסם כאילו העצורים
ת מים. מרוכזים בתאים הפרוצים לגשם, ללא מיטות,  מקבלים ״משקה חם״, הפסיקו לשתו
 שכבו מכורבלים בשמיכות, בין שלוליות. לאהר יומיים נכנס רופא־הכלא: ״אני הרופא
ן ומשהת־השינים״, . - ״אם אתה רופא, דאג שיחזירו את המגבות, הסבו ״, הציג עצמו  הצבאי

 תבע נציג העצורים. ״את החפצים תקבלו לאחר שתסכימו לההקר״, היתה תשובת ה״רופא״.
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. ״ - נשמעו קריאות־זעם והעצורים החלושים הקיפו את בעל לב־האבן י ! י - ״צא מכאן
״  ״לחייל ערבי תגיש עזרה - ולנו לא תגיש?!

ות במרכז וצו בפינות, בשל השלולי  היום הרביעי לשביתה, ז׳ שבט (6.2). האנשים התכו
?״ , אמר. ״יש לכם צורך במשהו  התאים. באמצע היום נכנס סרן ג׳ינג׳י: ״אני הרופא החדש״

.. ואולי מגיע לנו לשכב - ״כן״, השיב הנציג חלושות. ״המגבת, הסבון, מברשת־השינים.
טות : ״אמרו לי שהשתמשתם במי ו  על מיטות ולא בשלוליות?״, שאל הנציג. הרופא נשך שפתי

ד קירות... ו עו ב?״ - אבל לא הי ת - לא תשברו שו טו  לשבירת הקירות. אם נכניס מי
- ״מה עוד אפשר לעשות?״, שאל הג׳ינג׳י, משדל את העצורים לקבל מרק לחיזוק.

- ״חבל״, ענה הנציג. ״אוכל לא נקבל!״ הרופא יצא. לאחר עשר דקות הוכנסו מיטות,
ת והמזרנים למען שובתי־הרעב. טו ילים ויתרו על המי  מזרנים ושמיכות. אהר־כך התברר שההי

 ביום השישי לשביתת־הרעב, ט׳ בשבט (8.2), הגיעו אורחים מכובדים: ״רב־האסירים״, ר׳
, י רבני הפועל־המזרחי ב  אריה לוין: הרב של שכונת שפירא כתריאל־פישל טכורש, מחשו
: והרב יהודה־איסר אונטרמן, הרב־הראשי לתל־אביב. י י־משפחתו היו באצ״ל ובלה״  שבנ
י פיקוה־נפש, וכי ידוע להם כי כל  הרבנים ביקשו מהעצורים להפסיק את שביתת־הרעב מטעמ
 העצורים ישוחררו בקרוב. העצורים הודיעו כי לא יסכימו להשתחרר בחנינה מידי חיים וייצמן.

 מספר נאדל: ״ר׳ אריה לוין ישב ועיניו זולגות דמעות. הוא הגיע בצהרים, עבר מאיש
ההלטתי ו המצומקים. ׳ מה. ׳בני׳, אמר לחביבי  לאיש, מלטף את ידיהם בכפו האבהית החמי
 לצום אתכם היום - ואני כבר רעב כל־כך...׳ שובתי־הרעב קמו ובקול רועד ורוטט שרו את

.״ ים: משורה משחרר רק המות׳  שירו של יאיר: ׳כולנו גוייסנו לכל ההי

 למחרת, י׳ שבט(9.2) עם ערב, שוב נתכנסו העצורים, הלושים ביותר. באו נשענים איש על
 רעהו, אך נהושים: עד הסוף. לפתע נראתה רות, אשתו של אליהו עמיקם - ועמה קציני־

 משטרה. עוד העצורים מופתעים, נכנס מישהו במרוצה והגיש מברק למפקד הכלא.
 ״יש לי בשורה. מפקד בתי־הסוהר מודיע על שהרורכם. מהר תישארו כאן, ומחרתיים

ו מכינים לכם אוכל בהשגחת הרופא״.  בבוקר תשוהררו. עכשי
 ״מחרתים נשוחרר - מחרתים נפסיק את השביתה״, הודיע נציג העצורים...

ת: !״ קרא המפקד לעבר העצורים, יצא במהירות וחזר לאחר דקות אחדו  ״חכו לי כאן
 ״תשוחררו מיד בבוקר!״ בישר להם. הקרה נשבר. השומרים התחבקו עם השובתים. למחרת,
 לאתר שתי ארוחות־לילה בהשגחת הרופא הג׳ינגי׳, הכינו עשרות אנשי לח״י את עצמם לצאת

מה בימים הראשונים. ד על דיאטה מתאי  להופש - כשהרופא מזהיר אותם להקפי

ר סופר ב״הארץ״, 48 שנים לאחר האירועים: ״במפקדה של  על הסיבות להחלטת־השחרו
ש כבד לשלומם של אנשי פלדי״ ש  השירות־החשאי ביפו, אצל איזידור רוט ואנשיו, התעורר ח
י היו בעלי מוניטין של הדת של הש״י באותם ימים). ״לוחמי הלה״ ו  (אחד מכינויי המהלקה־המי
וחד נגד מי שהם ראו כבוגדים או ראויים לנקמה. אנשי פלדי ששמרו על ת, במי  מקיימי הבטחו
ק והוסתרו בקיבוצים״... באותה כתבה סיפר אמנון דרור, אחד א  העצירים פוזרו ברחבי ה
 מאנשי־מאלינקי, שמצא מסתור בבית־השיטה: ״היתה שם חצר גדולה, במרהק מבתי הקיבוץ.
 בקצה החצר היתה עמדה חפורה באדמה ומכוסה בגג. שם הסתתרתי. לאחר כשבועיים או
 שלושה הזרנו לשגרת־העבודה ביחידה, אבל עוד זמן רב לאחר מכן ליוותה אותנו תחושה לא

1 7 . . השש מפגיעה בנו״.  נעימה, אי־נוהות מעצם הפרשה ו
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 גזר־דין על־תנאי...
, י״א שבט(10.2), חזר והתכנס בית־הדין־הצבאי־המיוחד. לאהר הכרעת  בבוקר יום המישי
ן לבית־הדין.  הדין, ולפני הקראת גזר־הדין ניתנה ל״נאשמים״ הזכות לומר את דברם האחרו
 ״לפי מידע שקיבלנו״, אמר מתי שמואלביץ, ״היום הסתיימה שביתת־הרעב של 50 עצורי

.. , שנגרמה על־ידי ההתנהגות הפושעת של כנופיית סאדיסטים״.  לה״י
 אמר נתן ילין־מור: ״הייתי חושב את השופטים לתמימים, אילו היו מצפים מאתנו לבקש
.. מגותך הוא ט על הדמוקרטיה. י יות רחבות, גם את הסמכות לההל  רחמים. בית־הדץ נטל סמכו
ז מכלל הבוחרים, מה ו ואת האחו ן מעלה את מספר הקולות בבחירות שנערכו עכשי  שבית־הדי
 עוד שרק לפני ימים אחדים נאסרו אנשים שניהלו תעמולה בשביל המפלגה. ועכשיו בית־הדין
 מוציא מסקנות על סמך זה... איננו באים לבקש רחמים ואין אנחנו באים לבקש חנינה. בית־דין
ו של בית־הדין הבריטי שדן את מתתיהו שמואלביץ למוות. ידענו מראש מהו הו כהמשכ  זה כמו

 בית־דין זה, ואמרנו זאת לכם במפורש. לא טעינו.
 ״ברגע זה אין לי מלים להביע את רגשותי. אסתפק בנמשל של יותם בן ירובעל, שהוא גם
: ׳ועתה, אם באמת ובתמים עשיתם ותמליכו את אבימלך, ואם טובה עשיתם עם  הנמשל שלי
ל ידיו עשיתם לו - אשר נלחם אבי עליכם, וישלך את נפשו מנגד,  ירובעל ועם ביתו, ואם כגמו
 ויצל אתכם מיד מדין... ואתם קמתם על בית אבי היום, ותהרגו את בניו שבעים איש על אבן
 אחת ותמליכו את אבימלך בן־אמתו על בעלי שכם, כי אחיכם הוא... ואם באמת ובתמים
ו באבימלך, וישמח גם הוא בכם... ואם אין - ח מ  עשיתם עם ירובעל ועם ביתו היום הזה - ש
מלך ותאכל את בעלי שכם ואת בית מילוא, ותצא אש מבעלי שכם ומבית מילוא  תצא אש מאבי

. .  ותאכל את אבימלך.
, סיים ילין־מור, ״ואין גם צורך״.  ״על זה להוסיף - אין לי מה״

ל על פרידמן־ילין את העונש המקסימלי שנקבע ב״חוק״ - עשרים שנה.  הקטגור דרש להטי
ת העונש... הו שמואלביץ, שכבר נידון פעם למוות, הסתפק במחצי  בעבור מתתי

ן(מור) בעונש טר ישי: ״בית־הדין מעניש את פרידמן־ילי ״ יותר מהו  בית־הדין היה ״רחמן
הו שמואלביץ בעונש מאסר של 5 שנים - ההל מ־  מאסר של 8 שנים, ואת הנאשם מתתי
וחד בבית הכלא - בהיותם וה כי הנאשמים ייהנו מיחס מי  29.9.48 (יום המאסר). בית־הדין מצו
ן צורפה תוספת: בהסתמך על כך ״שהנאשמים ועדיהם, חברי  נידונים פוליטיים״. לפסק־הדי
וה בית־הדין: לשחרר את שני ו כי יש להם רצון כן להיות אורחים שומרי־חוק - מצו , טענ  לח״י

 הנאשמים מריצוי העונש...״
 הפתעה השתררה באולם, אך רק לרגע־קט.

 ״אבל זה בתנאי״, הוסיף סגן־אלוף פליקסברודט - ש״כל אחד מן הנאשמים ימסור, מרצונו
, ולשם פרסום ברבים, הצהרה כתובה וחתומה בעצם ידו, בה יצהיר כי קיום ב והחפשי  הטו
ה הינן עברות...״ ועוד תנאי: ש״ימסור לבית־ ת ישראל וההלטותי ל ש מ ת נגד מ  תנועה מהתרתי
י בארץ ובתוץ־לארץ כר - בה יפנה אל כל חברי לח״ , וכו׳ ו ב והחפשי  הדין - מרצונו הטו
ל נגד ממשלת יכות ופעילות בתנועה מחתרתית, שמטרתה לפעו  להפסיק כל השתתפות, השתי
, וכו׳ וכו׳ - על התהייבות ב וההפשי  ישראל...״ ועוד תנאי: ש״כל אחד יחתום - מרצונו הטו

ת ישראל״... ל ש מ לה מחתרתית נגד מ  להימנע להבא מכל פעו
. . ן אישור שר־הבטהון״. ן טעו  גזר־הדין הסתיים בקביעה כי ״פסק־הדי

 ״מובן שלא היה בדעתנו לקבל את התנאים של בית־הדין לשהרורנו״, הבהיר נתן ילין־מור
טל עלינו״. ל בריצוי ׳העונש׳ שהו  לאחר זמן. ״היינו נכונים להתחי
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ר או ן חמו ך לא אישר את פסק־הדין. לא, חלילה, משום שראה את פסק־הדי ו ח ט ב ה ־ ר ש  ״
נה הזמנית : במושבה האחרון של מועצת־המדי : אלא משום שבאותו יום ״קרה״ משהו  קל מדי
- בטרם תתכנס בט״ו בשבט ״האספה המכוננת״, שתיקרא ״הכנסת הראשונה״ - הכריזה
, שארית  ״המועצה הזמנית״ על חנינה כללית גורפת לכל עברייני ישראל - ובתוכם, כמובן
 עצורי לת״י, וכן שני נידוני עכו: נתן ילין־מור ומתתיהו שמואלביץ. כולם שוהררו בו־ביום -

: שובתי־הרעב - עוד בבוקרו של יום. ה ט ל ה ה  עוד לפני ה
ין לא ייראה ככניעה  מרוע נעשה ה״שהרור״ בצורה זו? - ״חנינה״ גורפת נעשתה כדי שהעני
ץ רב־הכשלונות בחודשים מ א מ ה  ללה״י... וכן כדי להקל על מערכת־הכליאה הישראלית מ
ן הפנימית שהיתה זקוקה באופן  האהרונים... ולאפשר ריאורגניזציה של כל מערכת־הבטחו
 דהוף לבדק־בית. חנינה על־ידי הנשיא היים וייצמן ירדה בשלב מוקדם מעל הפרק, שכן עצורי
 לה״י הכריזו מפורשות - שלא יסכימו להשתחרר בדרך זו, בשל חלקו השלילי של האיש
ינה תעשה על־ידי ״האספה  במלהמה נגד השליט הבריטי הזר. אפשרות נוספת - שההנ
, בשל שביתת־הרעב שהגיעה לשלב קריטי. ן  המכוננת״ בישיבה הראשונה - לא באה בחשבו
ט (12.2.49), יחד עם ט תש״ ב  ההודעה על שחרור שובתי־הרעב עוכבה, ופורסמה רק בי״ג ש

 ההודעה על שהרורם של כל האסירים הפליליים.
״ג אלול תש״ח (17.9.48) ועד להורדת פרשת־ברנדוט מן  פרשת ״המחתרת בישראל״ - מי
 ״הסולם הגבוה״ בי״א שבט תש״ט(10.2), תקופה שנמשכה 5 הודשים - היתה רצופה מהלכים
״ לכל מהלכי ההנהגה  בעלי זהות קלושה לחוק ולדמוקרטיה. אפילו יוסף הלר - מאומרי ״אמן
ם׳ הלוחמי - הגיע למסקנה זו, שלא במתכוון, בהדגישו את ״מאה־ותשעים הקולות שקיבלו ׳
ן את פרידמן־ילין ושמואלביץ  יותר מוויצ״ו״, וכי ״לאור תוצאות אלה יכול היה בית־הדין לחו
י כלל ועיקר... אף שעובדה זו אינה נכונה: לא בית־הדין  בתוך יומיים״ - שיקול שאינו משפט
והד ״הנן״ את השנים, ולא ״הנשיא״, ולא עובדת בהירתו של ילין־מור לכנסת:  הצבאי־המי

. ן י הסתום לתוכו נכנם השלטו  אלא המבו
מלט חו להי  סיכום רשמי קובע כי 335 איש נעצרו על־פי ״הפקודה למניעת טרור״: 80 הצלי

1 8 ם. דשי ת החו ש מ  מבתי־הכלא. השאר שוחררו בשלבים שונים של תקופת־התרום בת ח

 ג. לח ״י - סוף מסגרת

 1 : ימים של תחליפים

 ״רשימת הלוחמים״ רצה לכנסת הראשונה
ט ״ ש ״ מסיני - בעשרה בטבת ת ן  עם תום ״מבצע חורב״ והנסיגה ״עד הסנטימטר האחרו
ו לבקר אצל בה 8 למחנותיהם. לאחר שהתפנ  (11.1) - חזרו לוחמי חרות ישראל שבהטי
חמי 89, שלחם כמעט  הבריהם הפצועים, יצאו לראות מה נשתנה בחוצות ישראל. אחד מלו
: ״רוה אהרת עברה בישוב: שלום  ברצף זה שלושה חודשים, העלה על הכתב את תהושתו
 בכל מחיר. המדינה עומדת על־סף בחירות. והעם עייף, שכן הקיז דם רב. שנים של סבל עברו
, פורחות הססמאות. מפלגה׳ צריכה קולות. ׳שלום׳ ו מתכוננים לבחירות... ה׳  עליו. ועכשי
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. והתוצאה - החיילים רוצים להשתחרר״״. בביטוי המזלזל ׳ ! ו  ׳רוצים שלום? - הצביעו בעדנ
, וללווייניות שלה. אך בלא הרבה , מפא״י ן י למפלגת השלטו , התכוונו אנשי לח״  ל״מפלגה״

ת ״הלותמים״. ה ״שלהם״, מפלג ה התיחסו גם למפלג ת דחי  פחו
י המסוייגים, למען ת קיים היה גורם שהביא להרתמותם של אנשי לח״ או  אלא שבמצי
 הצלחת מפלגתם בבחירות - מצבם של חבריהם מחוץ לצבא, שנמצאו בצל מערכת ההשמצה,
טו ף קטן. כאשר החלי ״ שהתנהל בעכו והמאסרים שעדיין נמשכו בטפטו ט פ ש מ ״ בלטה ב  שהו
נס להשתתף במערכת הבהירות, עדיין ישבו מאות אנשים במעצר: י שבמחתרת־מאו  ראשי לח״
ל נעצרו: הרי האחרים - יותר מאלף לוחמים, ובהם ם מאנשי לח״י שבצה״  ואף שרק מעטי

.  כמאה בנות - לא יכלו לסייע בפעילות המפלגתית, בשל ריחוקם לחזיתות המלהמה
ו מסוגלים להתגבר על המכשולים שיריבינו מערימים בפנינו״, רשם  ״עלינו להוכיח שאנ
 אחד מהםפונים במחתרת, בעלית־גג של בית מט־לנפול בכרם־התימנים. ״לגשת בכל מחיר
ב זה״. ההנחה צ מ  לבחירות, גם אם נצטרך לנהל את המערכה מהמחתרת. זהו תמריץ לצאת מ
מות הדרושה להגשת רשימה, ייאלצו המתיימרים־ ת חתי י ישיגו כמו  היתה כי אם אנשי לח״
 בדמוקרטיה לקבל אותה, אף אם יאסרו את החותמים עליה... אבל הפסימיות לא סרה, שכן היו

ה אין למפלגה כלשהי סיכוי להצלחה.  חסרי אמצעים ופעילים, שבלעדי
״ ברחוב , ת לניהול הבחירות: האחד במלון ״גדנסק  הרצון העיקש נשא פרי: הוקמו שני מטו
, בשדרות רוטשילד 2 - שנתעלם מעיני הש״י־  יבנה: והשני, סמוי, בהדרו של אנשל שפילמן
. דה אהד הפעילים, ״כשמרבית האנשים ׳מבוקשים׳  הפנימי. ״נמצאנו בעמדה גרועה״, מו
ו כרזות, שהצעירים הדביקו בחוצות, וכרוזים שהופצו ברהובות ו קצת כסף, הדפסנ  השגנ
ניות עם רמקולים עברו ברחובות והכריזו בקולי־קולות על קיומנו כמפלגה לגלית  ובבתים: מכו
י כתנועה לא קיימת עוד. נתקיימה אף כנעת שלת״ - שכן האוכלוסיה רובה־ככולה היתה משו

 אספת־בהירות פומבית, אך כל אלה היו פעולות מזעריות״.
לים העיקריים עדיין לפניהם. כל מפלגה ההפצה להשתתף  עד מהרה התברר שהמכשו
יבת להגיש רשימת־מועמדים שעליה התומים 200 איש. אנשי־צבא יכלו להיות  בבחירות חי
ם על הרשימה - ומרבית אנשי לח״י היו בצבא... ״את  מועמדים, אך היו מנועים מלחתו
מה לקח על עצמו צדקיהו - על אף נכותו, ואולי דוקא בגללה. עד למועד הצליה לאסוף  המשי
, טודיק ואני ישבנו ה היתה רבה״, מספר עלי. ״אנשל, בית־הלחמי ח מ ש  את 200 החתימות. ה
נו בקוצר־רוח לשובו. לפנות־ערב חזר בראש מושפל, נשען על קביו,  בחדרו של אנשל וחכי

.״״ ט: ׳לא קיבלו את הרשימה... אלה לא הטפסים הנכונים׳ הפלי  ו
.. חלפו הרהורי־יאוש במוחם של הנוכחים - הכל היה ברור: יש  הם נתנו לו את הטפסים.
חמי חרות ישראל להשתתף בבהירות. כבר  דמוקרטיה, ויש חוקים... והכל - כדי למנוע מלו
ן הוא למחרת בבוקר, עד האחרו ו י המו  פרקו את התנועה, אסרו אותם, ירו בהם... אונאה שכז
 ואין סיכוי להחתים שוב מאתים אנשים ברהבי הארץ... התסכול היה נורא. כל העמל היה

א! צדקיהו זרק את הטפסים החדשים, ככלי־אין־חפץ־בהם.  לשו
ה מנוסה בחיתום במקומם של פקידי ״, נזכר עלי, שהי  ״רעיון שובב החל להתרוצץ במוחי
ן המנדטורי... ״המהשבה היתה: ׳להעביר׳ את חתימותיהם של כל האנשים הטובים  השלטו
ם זיוף, שהרי אנשים אלה פס הנכון. לא יהיה בזה משו פס ה׳לא נכון׳ אל הטו  והכשרים מן הטו

״ ״. ם, ואין לחניח שמישהו יתכתש לתתימתו ו על רשימת המועמדי  תתמ
 למחרת בבוקר חזר צדקיהו והגיש רשימת־מועמדים, בטפסים חדשים. התנכלותו של אחד
 מחברי הוועדה, שדרש לבדוק את ההתימות, נדחתה בהתערבותו של חבר אחר - שטען כי

.. מות של כל הרשימות המפלגתיות.  יהיה צורך לבדוק את כל אלפי ההתי
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נה ת הראשו ס נ כ ) ל טו ם״( חמי ו ת של ״רשימת הל רו לת־בחי  תעמו

ת את ם/ העלולה להטעו לי י חי  עוד נסיון־הכשלה נעשה. ״הוועדה פסלה את המלה ׳
 הציבור״, מגלה עתונאי. וכך, במקום ״חיילים ולותמים״ נקבע השם ״רשימת הלותמים״.

 ביום האחרון ל״מבצע חורב״, ו׳ טבת (7.1), נתפרסמה רשימת המועמדים של ״מפלגת
הו שמואלביץ. הכוונה היתה  הלותמים״ לאספה־המכוננת. נתן ילין־מור בראשה, ואחריו מתתי
ל של רדיפות-מעצרים-מחתרת. הבאים אחריהם ברשימה: יעקב בנאי  ברורה: חיסול המעג

וש(כלא עכו). ג ־ ) ויוסוף אבו ל (צה״ , חיים שבתאי (מחתרת)  (צה״ל), גאולה כהן
ת לשטח. ״בשאלת האוריינטציה ח ת  המצע היה פושר. נמנעו מהרחבת הפערים שרחשו מ
 על ברית־המועצות ננקטה גישתו של אלדד ולא של פרידמן־ילין״, אומר אחד החוקרים,
לדת כולה. היא  ״עמדה תכסיסית ולא אסטרטגית: לא למען רוסיה אנו תובעים את שחרור המו
ב לדעת כה: אך טו  שלנו בין אם זה באינטרסים של רוסיה או לא. אנו נשחרר אותה בין כה ו

ה גם בטובתו״.  שיש מי בין גדולי העולם אשר זה גם עניינו ת
ו בשבט ושינתה את שמה ננת נתכנסה בט״  הבחירות נערכו בכ״ד טבת(25.1). האםפה־המכו

: נתן ילין־מור. חה להכניס רק נבחר אחד  ל״כנסת״. ״רשימת הלוחמים״ הצלי

ת  ימים אחדים לאחר הבחירות סיים ארתור קסטלר את םפר־הרפורטז׳ות שלו על מלחמו
וה ועתיד על הגשמה״ - בתוספת פרקי הו  היהודים נגד הבריטים ונגד הערבים - ״הבטחה ו
ק פנתה ט ש ־ ת צ ו ב ק ם: ״  המבנה הפוליטי של מדינת ישראל. הוא התייחס גם למפלגת־הלוחמי
, . אנשיה, שמספרם קטן בהרבה, היו חדורים ברוח הטרור הטוטלי  לכיוון שונה משל ׳הארגץ׳
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ת של ה׳ארגוך. רובם צעירים קנאים, בורים פוליטיים, שאפשר להחזירם לחיים־  ללא המגבלו
ה ושל מנהיגיהם. אך אף צד לא הוכית את יכולתו ל ש מ מ  תקינים רק על־ידי מאמץ משותף של ה
נות ישנים, בתכניות לחיסול בשעת־  בכך. הממשלה, שקמה זה מקרוב, עסוקה ביישוב חשבו
בהבטחת סמכותה על־ידי צעדים דרקוניים - יותר מאשר באהדות־לאומית  כושר־ראשונה ו
 לאורך־ימים, ובהכנסת הקבוצות הטרוריסטיות למסגרות הקיימות. מנהיגי ה׳ארגון׳ התהמקו
גי קבוצת־שטרן הסרו את ההבלגה והרצון לניהול ת תוך הבלגה ניכרת: מנהי ו ד ו  ממלכ
 פעולותיהם באור־היום של הדמוקרטיה. הם ניסו לנצל את דעת־הקהל כדי לתת פורקן

ה פרו־רוסית.  לשנאתם את בריטניה, על־ידי נקיטת עמד
ניסטית, צינור יתידי שדרכו יכולה , מלבד המפלגה־הקומו ך כך נעשתה קבוצת־שטרן  ״מתו
גי הקבוצה ה הסובייטית לחדור לזירה. דבר זה אינו צריך להתפרש כאילו מישהו ממנהי ע פ ש ה  ה
 קיבל הוראות מן הרוסים. אולם מצרייה עדות בלתי־ישירה, שלפיה ניתן להניח כי ׳השרותים
חו להכשיר חבר־אנשים בתוך הקבוצה, בלי ידיעת המנהיגים. ים׳ הצלי  הסובייטיים החשאי

 חבר זה פעל, כנראה, כמכשיר שלא־מדעת בתוכה.
 ״סיכוייה של מפלגת השטרניסטים לעתיד אינם טובים. אף שהיא תמשיך זמן־מה ככת

, 9 . ״ ה ש ד ח נה ה קות המדי  בלתי־חשובה, הרי בסופו של דבר תעלם בעקבות החהז

 גרעין שנבט וקמל
: ובעכו התנהל י נהשב־על־פי־דין כארגון לא־הוקי  בימי כסלו, בין ״אסף״ ל״חורב״ - כשלח״
טה 89 גרעין־התיישבותי מקרב אנשי לח״י, כשהחוט ה - הלך ונתגבש בגדוד הפשי ו  משפט־הראו
י והלהימה המשותפת  המחבר בין האנשים אינו האידיאל של א״ד גורדון, אלא השייכות ללח״
בה הוגשה  למען חרות ישראל. גם בגדוד השריון, 82, נמצאו מצטרפים לגרעין. מטעם החטי
 עזרה: קצין־התרבות החטיבתי אף עודד לא מעט. ניגשו לתהות בשבילי ההתיישבות. מלבד
 מעטים, לא היו בין חברי הגרעין אנשי־אדמה. זה שנים עסקו במעש אחד - בלהימה. עתה נשתנו
 הדברים, רבים רוצים לעבוד את האדמה. איך עושים זאת? באזור הלחימה יש קיבוצים, נסור
 ונראה... ״סרו לנירים, אך לא ראו שם אלא חפירות לעומק ועשרות נערים המאוהבים באדמה
חה עדיין דבר. ב׳גבולוח׳ למדו כי להוציא פרי מהשממה זו בעיה לא קלה.׳אילו היו  שאינה מצמי
, הם אומרים. ׳רק מאה־והמישים מילימטרים גשם לשנה, אבל האזור עשיר ׳  כאן מים!
. הם חפרו באר, אך מימיה מלוחים, טובים רק לעצי־סרק. ׳ראו כמה אתם נהנים ׳  בטללים!
. גם הם לומדים להכיר את אנשי ׳ ! ת הללו׳, הם אומרים. ׳את כל רכבכם תסתירו בהן  מהחורשו
אחד מאנשי גבולות אף התאהב בפלוגה וברוהה, והוא מצטרף אלינו כדי להילחם עמנו. , ו  לח״י

 אש המדורה מתגברת. ודוב שולף את ה׳קנדי׳: ׳נוסיף הקיסם למדורה׳...״
ה גדוד 89 בכפר־  שלושה חודשים לאהר שנסתיימו הקרבות, בי״א ניסן(10.4), נערך במחנ
ת יצהק שמיר, מזכ״ל ״הלוהמים״. בפני 40  סירקין יום־עיון של הגרעין - בהשתתפו
ן והסבירו את התנאים ה להתישבות במשרד־הבטהו ק ל ח מ ם הופיעו נציגי ה  המשתתפי
ילים בתקופת ההכשרה. באביב תש״ט, מיד אהרי הפסה, והדים שמעניקה המחלקה להי  המי
 יצאו ראשוני הגרעין ל״הכשרה״ בקיבוץ אפיקים שבעמק־הירדן - כאשר התארגנותה של
רי הגרעין, נתקלה בבעיות לא מעטות. הקבוצה מנתה אז דה עצמה מאחו ת לה״י, שהעמי  מפלג
ת אידיאולוגית מובהקת בקרב אנשי הגרעין. במכתב שנשלה  כ־30 איש. לא היתה אהדו
ט (ראה ״נספהים״, בסוף הספר), כותב אחד מחברי הגרעין: ״ ש  מאפיקים, בכ״ח ניסן ת
 ״החברה בגרעין היא בהפרשי־גיל גדולים. הברה כזו יכולה להחזיק מעמד אם תתבסס כמושב
ם מהברי הגרעין תומכים בצורה זו). אולם היבוסים׳ של הגרעין נטייתם היא (שרבי פי תו  שי
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 לקיבוץ, ונדמה לי שזו שאיפת־חיים ואידיאל שלהם: אולי מפני ש׳קים־ץ׳ עושה יותר רושם:
, ׳הסוציאליסטים׳ החדשים, תומכים בכך״...  ומנהיגי ׳המפלגה׳

ם״ נתבעו כל הברי המי  ״המפלגה״ הפגינה מעורבות רבה. על־פי דרישת מזכירות ״הלו
ת לא לות מפלגתי  הגרעין להרשם בהסתדרות הכללית. בכך לא היתה בעייה, אך דרישות לפעי
לחת אליו ה מטפחת, נאחזת ונתלית בגרעין, ואף שו  נענו. נוצר מהלך חד־םטרי, כשהמפלג

.  תגבורות נוער. מצב זה התרחב עם עלות הגרעין על הקרקע בנגב המערבי
 משה גיל, מראשוני הגרעין, סבור כי הקמת נוה־יאיר לא נבעה ממניעים פוליטיים של
, בעידוד ן ח ההתארגנות התברית ופעילות במשרד־הבטחו  מפלגת ״הלוחמים״ ־ אלא מכו
. לא זו בלבד, ן חברי הגרעין לא היה פעיל במפלגת ״הלוחמים״ בה 8. אף אחד מבי  מפקדי חטי

ת של מפלגת ״הלוחמים״. י  אלא שמרבית ההברים לא הסכימו עם התאוריה המעמד
ט (29.6). עם העליה נכללו במזכירות: הרצל ז תש״  העליה על הקרקע נערכה בב׳ תמו
 ורהפטיג, נחמן שמשוני, יעקב אבנרי, בנימין ורד ואברהם שטיינברג. אלא שזמן קצר לפני טקס
 העליה על הקרקע נפגע יעקב אבנרי־יולק מירי ונפצע קשה. במשך השנה נפגעו עוד שלושה
 מאנשי נוה־יאיר, אך את אלה לא ניתן היה להציל. מאיר ניידיץ, מלוחמי גדוד 82, נפגע בכ״ח אב
 תש״ט(23.8) מירי מסתננים, בעת סיור ליד הישוב. בא׳ טבת תש״י(21.12.49) נהרג פינחס כהן,
 מנוער־לה״י שהגיע כתגבורת לנוה־יאיר - אחיהם של פרחי שנפל בעוג׳ה־אל־הפיר, ואהרן
 שהיה תקוע במצרים, אליה נשלה מטעם הנהגת לח״י. זה קרה בהיותו על הטרקטור בשדות
 הישוב. חודש אחר־כך, בא׳ שבט תש״י(19.1.50), נפל יצחק־יחיאל בלושטיין, יוסי, מלוהמי
 גדוד 89, בדרך מבאר־שבע לנוה־יאיר, לא הרחק מהישוב, כאשר עשה את הדרך ברגל. כדור

 אויב סיים את הייו. הוא היה הקרבן האחרון של אנשי גרעין ״יאיר״.

לל פולמוס שעורר סערה  סביב הגיגת העליה־לקרקע, שנערכה בחמישה־עשר באב, התהו
, לאחר הקרע בוועידת הלוחמים, מצא אלדד את  לא־קטנה. במסגרת הוויכוה האידיאולוגי
ן עם המפלגה שמרכיביה השונים היו נתונים בוויכוח מר בינם לבין ות לבוא־השבו  ההזדמנ
. אלדד ניצל את העובדה שהוא לא הוזמן, שכן  עצמם על עומק ה״סוציאליזם״ האידיאולוגי
א ארצה בבואי מ ן לרוחם. הם חוששים ש  ״את ההזמנות שלחו ה׳עםקנים׳ העירוניים. ואני מבי
. שכן אין הוא שייך למהנה .  גם לברך בעל־פה, ומי־יודע איזה דברים אני עלול להשמיע״.
י ד תורה מפי מפא״  ההסתדרותי... ״נראה שהרוב בכם הושב שמעתה ואילך הוא צריך ללמו
י לשעבר ביום חגם י ״למען  ומפ״ם ולא מפי אדם כמוני״... ומה יש לאלדד להגיד לאנשי לח״
. בל^ אידיאולוגיות״. חורה לאלדד ״כל .  השם הדר אל תעשו אידיאולוגיה מהתיישבותכם.
״ את ׳יאיר׳ לא . , ׳שלב ההגשמה׳ כיבוש עמל ועבודה׳ , ׳ הגשמת הרעיון׳  הסגנון הזה בהזמנה: ׳

ב למלל אידיאולוגי״.  צריך לסחו
ו - ״מפני שאתם, בגופכם, וכבר גם בדמכם (יולק הטוב) -  אך לבו של אלדד עם הברי
ן בדרכים אלו, אבל אתם עוד טובים מאלה אשר : אנ2 אינני מאמי  עושים את ׳הקו התדש׳
מהפכה׳ הפכה אותם לעסקנים, ללא כל סיכויי הצלהה בשוק מפלגות־הפועלים. ואני מכבד  ה׳
. ואלדד ״ י רואים עצמם בדרגת נחיתות כלפי פלמ״ח״  את סבלכם - אף כי כואב לי שאנשי לח״
ות איכרים עבריים - הייתי יכול לברך אתכם בכל־לב. אבל  מסיים ברכתו: ״אילו עליתם להי
״ אבל, ׳ וכו׳ - צר לי מאד״. , ׳להגן  מכיוון שאתם עולים עם ׳אידיאולוגיה׳ של ׳דרך הגשמה׳

 ״בין־כה־וכה אתם מצווים: שמרו את נפשותיכם״.
י - למרות שאלה, כאילו, מרדו באביו. הוא היה  ערי ז׳בוטינסקי אהד את יאיר ואת לח״
ו פרסם גת העליה־על־הקרקע. את תחושותי ע להגי י  הבר־כנסת יהיד, מלבד ילין־מור, שהג
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ג אני מהצורך להתיישב במסגרת מפלגתית, וכיתור במסגרת כמפלגת י ה: ״מסתי  בעתון המפלג
״. ד החלוצי של תנועת ׳הלוחמים׳ , כתב. ״אינני מוכן להשלים עם כך שזהו התפקי  הלוחמים״
ן כזה שלא יסתפקו לאורך־ימים בפרורי אידיאולוגיה מבמת הקיבוץ,  כל עברם הוא ממי
 בנאומים ובפסקאות מדברי המשורר [שקטע משירו - ״ורק ההולך אתרי התותח בשדה / זוכה
בה / על זה השדה שכבש״ - התנוסס על הבימה]. המשורר, אורי־  כן ללכת אחרי מחרשתו הטו

 צבי גרינברג, שגם הוא היה אז הבר־כנסת - לא הגיע לחגיגה.

 אפיזודה של לוחמים בנגב המערבי: נוה יאיר

ם״ לא יכלה זו לסייע לאנשי ״נוה־יאיר״: ועם המשבר ת ״הלוחמי  עם התפוררות מפלג
י - כאשר קבוצה של 11 איש, מרביתם מארצות־הברית, עזבה - ט תש״ ב ש - ת ב  בגרעין, בימי ט
ר בכוח־ אדם. וכאשר שלחה מתלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית תגבורת  גבר המחסו
ז תש״י  ללא זיקה לעבר־של־לח״י - ברור היה שנסיון ההתיישבות הזה מגיע לסיומו. בה׳ תמו

י את המקום, שנודע במשך שנה כ״נוה־יאיר״.  (20.6.50) עזבו אחרוני אנשי לח״
ן־השלושה של הנוער־הציוני, וכך נקרא האתר מאז. ישוב זה נקרא  למקום עלתה קבוצת עי
ן־השלושה גם את זכרם של  על שמם של שלושה מחבריהם - וכך, באופן מקרי, מעלה השם עי

חמי חרות ישראל שנפלו באתר זה באותה שנת התישבות.  שלושת לו

, זמן לא רב אחרי עלייתו של גרעין ״יאיר״ על הקרקע, עלה גרעין של ן תש״י ו מרחשו  בט״
 לח״י־ירושלים, ״שני־אליהו״, להתישבות ב״ביכורה״, על מקום הכפר הערבי סטף. גם

2 0 . ן ת זו לא האריכה ימים, ולאחר זמן קצר התפרק הגרעי  התישבו
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 2: ״הלוחמים״ מתפלגים

 ועידת־השקיעה
ט (24.2), שבועיים אחרי שחרור כל עצורי לח״י, מלאו שבע שנים  הכנס. בכ״ה שבט תש״
ו - י יחדי  לנפילתו של יאיר. לראשונה עלו המונים על קברו. נראו שם שלושת חברי מרכז לח״
 מיכאל, אלדד וגרא: והרבה־הרבה לותמים צעירים וותיקים. בערב נפתת כנס ראשון של
כאל  מפלגת ״הלוחמים״. על הבמה ישבו כשבעים מוותיקי הלוחמים, מראשוני התנועה. מי

 פתח את הכנס. במרכז ההתכנסות - דבריהם של אלדד וגרא.
ד ושל אלדד מאידך, היו עדיין זהירים - תוך נסיון ה  הנאומים הפרוגרמתיים, של גרא מ
ח כבסיס להתוויית הדרך. ילין־מור ״ ש ו ב״מצע״ מקיץ ת ט את המשותף. שניהם נאחז  להבלי
ע לראשונה את הכיוון שייעד ללוחמי חרות ישראל, שנשא כותרת צנועה: ״על בעיות  השמי
ות דרך שאינה מפרידה בין מלתמת־שתרור למלחמת־  המשטר והחברה״. הוא ניסה להתו
. הוא ת לאנטי־אימפריאליזם עולמי דו ת ולא בין מדיניות־תוץ למדיניות־פנים, הצמו ו  מעמד
־גישוש לכיוון שמאל תוך נסיון למצוא אסמכתא ״סוציאליסטית״ אצל יאיר -  שלח משושי
ע ביקורת על תנועת־ ־טאט״ בפולין הטרום־מלתמתית. ומאידך השמי מי ״די  בסיפורי־מעשה מי

 החרות מיסודו של האצ״ל, הפוזלת אל הליברליזם והקפיטליזם.
 אלדד איש הרוח, כדרכו, התעלה במעלות מקורות ישראל - אף כי נשאר ריאלי לגבי
ה הישוב לם השניה, ובמבנ אות של אותם הימים בעולם שאחרי מלחמת־העו  המציאות. והמצי
נת ישראל, היתה קיטוב בין מעמדות: סוציאליזם נגד קפיטליזם, בין  בראשית ימיה של מדי
ת ו ן־הזר לא היה שוני בין המפלג ם״ ל״בורגנות״. ואף כי בהתיחםות לשלטו עלי  ״מעמד־הפו
ת או ת. במצי ת האזרחיות״ הוצאה הרבה אנרגיה על מלחמת־מעמדו ו  הסוציאליסטיות ל״מפלג
ת בצד ו מ ק מ ת ה ו - להסתייג מ גדי חו בו מתנ  זו לא ניסה אפילו אלדד - ועל־כך הטי

, כנגד הקפיטליסטים, שנתשבו בני־ברית מובהקים של האימפריאליזם.  הסוציאליסטי
ת לו ו בין אסכו ל י נתלקים כאי שי לת״ ה שאנ ד ב ו ע ה גוד לגרא, לא התעלם אלדד מ י  בנ
ר , המקו י ג לו או די צא האי א המו י אלדד, הו פ ת, על־ לו ד בין שתי האסכו  מנוגדות. הקו המפרי
ה ש פי מ זם - הכל על־ ץ, כלכלה, סוציאלי ות־חו י נ ניות־פנים, מדי ים: מדי י התי ח ט  לכל ש
ם: סולם־יעקב, ני לא־מעטי י בעי סט ת זו העלה רעיון שנראה מי ו דמנ  ונביאי ישראל. בהז
ת של או . במצי מי במטרה, ריאליזם במעשה ן לאו ו  שרגליו בארץ וראשו בשמים. כלומר: חז
א יכול ת: רק הו ו י מ ת הלאו ו כול לבצע את המטר , י , צה״ל מי נת ישראל רק הצבא הלאו  מדי
ת, לא מי ח הלאו ח את הרו י דם להפ י - תפקי ״ לח ת על ארץ־ישראל כולה. ו ו ט ל ת ש ה א ל  להבי

ת. ו ציאליסטי ת הסו ו ג ל פ מ וספת בשוק ה ם״ נ י על פו ת־ ות ״מפלג  להי
ח - הרי מבטי י חוזרת לעצמה - שהכל נראה ורוד ו לה נדמה היה שתנועת לח״  אם בתחי
ה זה כנס  בהמשך הכנס התברר כי האידיליה אינה אלא פאטאמורגנה. הוויכותים סערו, אף שהי
ו לא בישרה שלווה בוועידה, שבה יביעו גם ממה הז ועידה שתתכנס כעבור תודש. הי  מכין לו

, בלותמים...  קיצונים מהדוברים את דעותיהם. וכאן מדובר, כמובן

נת ישראל י לאחר הקמת מדי ועידה. 120 צירים נבתרו לוועידה הראשונה של תנועת לח״  הו
גי התנועה לקחו בה חלק. השבר הארגוני  ולאחר הכרזתה כארגון טרוריסטי לא־חוקי. לא כל חו
י בימי פעילותה של ועדת־החקירה, והתגבר עם האישור ל לפקוד את לח״ ח ה  והאידיאולוגי ש
ת חו  בעצרת ב־29 בנובמבר, הביא לנשירת חוגים שונים. הצורך במאמץ מלחמתי של כל כו
ת ישראל-ערב, והנסיונות להתארגנות מפלגתית שמאלית, הביא מ ח ל  האומה לקראת מ
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י - התרחקות שנמשכה וגברה לאחר מכן.  להתרחקות הקבוצה הדתית של משה סגל מלח״

ה נגד הערבים ונגד האנגלים גם יחד. מ ח ל מ  סיפר סגל: ״שנת תש״ח הביאה להחמרת ה
גה את לח״י לא היתה מעור אחד. ישראל שייב (אלדד) היה איש תינוך בעל  השלישיה שהנהי
 עקרונות ואידיאולוגיה יהודית גאה וברורה. יצתק יזרניצקי (שמיר) היה שקוע בפעילות
ת למעשה. ואילו נתן פרידמן־ילין־מור שקע בפוליטיקה־גבוהה והגיע למסקנה כי  המלתמתי
. הוא התל להטיף לתנועה ן על גרמניה הוא לצד ׳המזרח׳ ניה בעולם לאחר הנצהו  עתיד ההגמו
ד בקשר הדוק עם העולם הקומוניסטי... תהילה הרצתי אליו מכתבים. עמדתי היתה:  שתעמו
, על המטרות אשר יאיר דיבר עליהן בי״ח העיקרים. קראתי לתברי  אוריינטציה על עצמנו

. ״ , יכות ללח״ ך ידינו מהשתי  בברית־ההשמונאים למשו
 מצד שני נמצאו אנשים אשר בתהפוכות־גורל ובשל בעיות שוליות התרחקו מן התנועה ופנו
 שמאלה, ומתוך הזדהות־אינטרסים עם המעצמה האנטי־אימפריאליםטית עברו להזדהות
ו (דיקטטורה של הפרולטריון), דרכי יטי - על מטרותי  אידיאולוגית עם הקומוניזם הסובי

וה הקרמלין. סוטים אלה לא הגיעו כלל.  ההגשמה וציות עיוור לאשר מצו
 הוועידה, שנפתהה בי״ט אדר (20.3), נמשכה שבעה ימים ונסתיימה ב־06.00 בבוקר של
 יום כ״ו אדר(27.3). חבר המרכז, מיכאל, יצחק שמיר, פתח את הישיבה הראשונה בסקירה על
 דרכה של תנועת לח״י עד הנה. התברר שהיה זה יצהק שמיר שונה במעט מכפי שהכירוהו
ן־עד־כלות בדרכו אל המטרה דה בכך. הנואם המוכשר, המאמי  ראשוני לח״י. הוא עצמו הו
, הודה: ״נוכחתי בזמן האחרון שבשנות המהתרת נהייתי כבד־ ו ב את שומעי  והיודע להלהי
וה בימים של יאוש ושל דם ע - שכן לא זו היתה הדרך שהתו . ואכן, הוא לא היה משכנ ״  פה״
ת רופפת, נתקל בהווייה של מבוכה בשורות,  ושל כלא. בשובו מן הגלות, הישר אל עצמאו
ש ט ש מה בינו לבין תבריו ט ו נמצאים במסגרת צה״ל. הקונפליקט המדו די  כשמרבית רעיו ותלמי
 לא־מעט את הראיה. ולבסוף באה תקופת המתתרת־המאולצת וטרפה את הקלפים. הוא,
ו רהקו מרבית ו תמך בלב שלם עם דרכו של יאיר, לבו לא היה שלם עם הקרע שבעטי  שבזמנ
; הלך עם יאיר, ואחר עם חברי ם י ג ל פ ד מן השורה: הוא נקלע בין ה ח ו א מ  לוחמי האצ״ל ה
לג - אך שב אל יאיר, כי ראה שרק יאיר נאמן לדרך, שאינו  המפקדה שהזרו לאצ״ל המפו
לה. זה היה שמונה שנים לפני־כן. וכך גם עכשיו, כשהקרע שוב מאיים יאש ולא משתף־פעו  מתי
בל על־ידי גרא, לא יפרוש. אם אלה יפרשו - הם א יעשה הכל כדי שהחלק המו  על השורות. הו
ת השמאל. נכון, תהיה בעייה עם ההלק הנאמן, הפטריוטי כל־כולו, ו  אבודים, אלה ילכו למפלג
לך עם אלדד ־ אבל אלה אינטליגנטים, לא מעשיים. אלה ישלימו עם המציאות, נוכח  ההו

ו לפני העם. עמד ת שי מו המשי יות ו  הבעי
ט בנובמבר, ונמשכה ״ כ ת ה ט ל ה  בדבריו התעכב מיכאל על תקופת־המעבר, שהחלה עם ה
נת ישראל - עד לסיום הרדיפה אחרי לה״י. בהלק מתקופה זו לא היה  גם לאחר הקמת מדי
ט בנובמבר הבהירה את המצב, מאז ועד היום.  בארץ. ״אי־אפשר להגיד שההסברה מאז הכ״
ן הזר דגלנו בריכוז המלהמה באויב ה בשלטו מ ח ל מ  הסיבות ברורות: במשך כל תקופת ה
ה יכול להסיה דעתנו מהדבר העיקרי הזה״. מיכאל לא התעלם מן  הישיר: דחינו כל דבר שהי
ד לה״י בתנאים ההדשים ת ביחס לבעיה הערבית, כמו ביחס למדינת ישראל, ומה תפקי כו  המבו

 של ישראל, שצבאה אף לא הגיע אל הירדן, שלא לדבר על הגלעד, הגולן והבשן.
ן היה לברר את התנהגותם של מרבית נס: ״מהדי פת המחתרת־מאו כאל התעכב על תקו  מי
 החברים בתקופה זו״, אמר. ״אך אנו חיים בתקופה של חנינות. ספקות היו לאנשים בצבא, כמו
: כאשר אנחנו נהליט שאין לנו מה  במחתרת. דבר אחד היה מעל לכל ספק, גם לאנשי הממשלה
ת - נתפרק: לא בגלל שמישהו הוציא פקודה, ויהיה מי שיהיה״.״ עוד לקה היה למיכאל  לעשו
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ו נת ישראל, כאשר הש״י והמשטרה ומיניהם מעוניינים לחסלנ פה זו: ״אין זה נכון שבמדי  מתקו
נו לא־ , שכה פחדו מפניו, הוא אגדה. הם הראו והפגי - הם מוכרחים להצליח... אותו הש״י
 יוצלתות וחוסר אינטליגנציה... אם יש הכרה ורצון ללכת בדרך של מהתרת - אפשר לבצע זאת.
ו נדחפנו לתוכה, יש בכוהה לקרב את המטרה -  אבל בפנינו עמדה השאלה אם המחתרת, שאנחנ
ץ ובהרנו  את המשך מלהמת ההרות. והגענו למסקנה שלילית... או אז אספנו את האהראים שבהו
כאל הדגיש כי לולא  במועצה ובמרכז - ואלה ניהלו את התנועה עד לכינוסה של הוועידה״. מי
חמי חרות ישראל מקימים את המחתרת, אלא נכנעים לתכתיב של בן־גוריון - לא היה  היו לו

ן הזר. ובזכות זה אנחנו כאן. ם לגרוש השלטו  נשאר שריד מתנועת ההלוץ של הלוחמי
י בחוץ־לארץ,  אהרי דבריו של מיכאל מסר שלמה בן־שלמה דו״ה על הפעילות של לח״
ו להיווצר  שהלכה והסתעפה - במערב־אירופה מזה ובארצות הגוש־המזרהי מזה, אף החל
גים ליברליים. עם החמרת ות ועם אישים מדיניים מחו  קשרים עם תנועות־שחרור לאומי
לות מעבר למסך־הברזל. היתה גם פעילות בקרב הקהילות ה הקרה״ נשתבשה הפעי מ ח ל מ ה  ״

2 1 .  היהודיות. והנה באה ההתנקשות בברנדוט, הפתיעה וניתקה קשרים שנרקמו

 33 מתווכחים, שלושח מחנות
ח הכללי. במשך יומיים נמשך הדיון הכללי. כבר לאחר יום אהד נתברר כי מתגבשות כו י ו  הו
ן ״, מימי  שלוש קבוצות אידיאולוגיות קוטביות. הקיצונית היתה קבוצת ״השמאל המרקסיסטי
 בלטו לא מעטים, ותיקים ברובם, מאלה שלא נסהפו מאוריינטציה מדינית על מזרח־אירופה
 לאידיאולוגיה דמוקרטית־עממית. אך מרבית הדוברים דיברו בזכות שלום־בית, גם אם המהיר

 הוא סוציאליסטיזציה, השמאלה, של התנועה.
 קרוב לשליש מצירי הוועידה - 33 איש - השתתפו בוויכוח הכללי. הקיצוניים והחריפים היו
נוסר - שהחל דרכו בבית בורגני: הציץ חס גולדפרב־גי נ  ״המרקסיסטים״. דוברם הראשי היה פי
ל שבטרם־ ים של האצ״ ; נשבה בקסמי התאים־הלאומי מי ־לאו  אל ברית־ההשמונאים הדתי
ך עם השרידים, עד שהושלך ג: דרך ״פלוגת הנוער״ - עד למשבר הפילוג, אל יאיר: המשי  פילו
ההל מואס בתכלת ובלבן... אף כי רה: ושם נשבה בכבלי האינטרנציונל האדום ו  ליבשת השחו
ת - שיעדה המזרחי בגולן ובגלעד. לעת ר העברית הלאומי  לא הסתייג עדיין ממלהמת־השחרו
: , ופרושה המעשי ת״ ם״ את ״מלהמת־המעמדו  הזאת (תש״ה-תש״ט) העלה על ראש ״הלוחמי
 ״עזרה לשובתים ולשביתות, הליכה לבתי־חרושת והרצאות לפועלים, הליכה אל שכונות־העוני
ם - לארגנם, להפעילם במלתמה לזכויותיהם, להרגילם ללחום  ואל שכונות העולים החדשי
כו במהלך ם מהם המשי כמה אנשים, שרק מעטי ו ת רתבות יותר״... הזדהו עמו כמה־ ו מ ח ל  מ
ן כי גם בימי יאיר נצבו ה בן־שלמה, שטע מ ל  רוטציוני זה בשנים הבאות. היו אתו מהוותיקים ש
ה ות מפלג נו להי  נקודות מסוכנות בפני לח״י: ״בעיקרי־התחיה דיברו על ׳עם נבחר׳... עלי
, קרא להשתהרר ממורשת הרביזיוניזם נוסח , חפשן לי וסף הגלי  המסתמכת על הפועלים״. י
דה בן־דוד, מבורהי לטרון, לא הסתפק בטיעון שהוא בעד ארץ־ישראל שלמה הו  אלדד. י
. ועל ות״״ ד תנועתנו הוא לקדם את המהפכה בארצות השכנ עו  וסוציאליסטית... אלא הצהיר ש״י
ד מ ע ודה דגל ב״מפלגה פוליטית שתישען על מ  זה יצא אחר־כך קצפו של מיכאל. נפתלי בבי
ן איש ״הבוקר״: י י דלשט . והיו האהים לבית אי ״ ו  אהד, גם אם זה לא השתתף בעבר במלחמתנ
־לשעבר, היה בעד תנועה סוציאליסטית. ״יש לפנות אל י ירושלים ופלמ״האי , מלח״  משה
. רק הבורגנות מי והחברתי  מעמד הפועלים. רק אתו אפשר יהיה לחגשים את חזון השחרור הלאו
ך של ו ־התו די (אהר־כך מעמו ן ו י אשד, מגדוד השרי , הוא חג ה מ ל  מעוניינת להפריד״. והשני, ש

. . לדת השלמה. נים־סוציאליסטית במו ־לשעבר למפלגת־המו  ״דבר״) דרש לעשות את לה״י



 426 עמוד־האש שוקע באפלה

ט ואנשי את, בעלי קנה־שמע ומושכים במכחול. ן למדי - אנשי ע ו ו מי היה מג ה הלאו נ ח מ  ה
יסדי גרעין ״יאיר״, אחיו של גבור יבנאל, תמך בניטרליזציה טה וממי ד הפשי דו וסף לונץ, מג  י
נת מספר האוכלוסין, פן ן - רק אם היהודים יהיו בו הכוה ההזק גם מבהי כו  של המזרח־התי
י לבית אהרונסון, דיבר נגד  נטבע בים הערבי... איש־האדמה הענק מזכרון־יעקב, מלאכ
ן בדרך של מפלגה. ברוך צב על האדמה. נגד התקרבות לשלטו  הלועגים לסולם יעקב, המו
ה נגד הימנעות ת הט והזריז גבריאל, העורך האתרון של ״מברק״, מ  אורן־נאדל, הרפורטר הלו
: ק א ועידה מהתכנס בירושלים, בטענת אי־יכולת להתפנות מעיסוק. ״עלינו לכבוש את ה  הו
ם ולתורנים ניתן יום־עבודה בשתי לירות... תפקידנו להקים גרעין, שכן התנועה אינה  לפלחי
דמו ב״מברק״, שבילה רב־מדי בבתי־הכלא - גם בנור־שמם, גם ביפו ועכו - . קו  מגובשת״
... מחר נצטרך ל את החרות, כב׳דמוקרטיה עממית׳ קם, הבהיר: ״המרקסיזם מגבי הו עמי  אלי
.״ התנועה הוקמה על־ידי נאמני אצ״ג ולא על־ ט יד למופתי - כאשר יוכרז כ׳דמוקרט׳  להושי

 ידי נאמני קרל מרקס״.
, יליד חברון ואיש ירושלים, ד הוותיקים הנאמנים היה מעניין בגיוונו: סבא של לח״י  מצע
ן, לא מוכן היה להתפתות לסטרא־אהרא השמאלית. עתיד לה״י אינו ב שניאורםו דה־לי הו  י
ם״ הם ערביי הגרזן. ד הפועלים, אלא בכיוון הבשן והגולן... הערבים ״המתקדמי מ ע  בכיוון מ
ל, מוותיקי ברית־הבריונים, הודיע כי הוא תומך באלדד - אם כי גדור קיפניס, איש המכתו  אבי
אל כץ, מוותיקי ו ן״ הוא הנושא בעול. דעתו של עמנ ו  אינו תולק על הדעה ש״הפרולטרי
י מן הסיעה־המקסימליסטית בתנועה הלאומית, היא - כי עם עניין ברנדוט מת לח״  העתונאים ו
ד , מגדו . הוא נגד מפלגה של ״ימי סרט״. עמוד התווך של בית־הדפוס המהתרתי ן  כמות שמשו
ה״ בוטא רעיון שאין להפריד בין בעיות טה, אברהם רוזנפלד, טען כי ב״עיקרי התהי  הפשי
 הלאום, החברה, התרבות והדת. עלינו להזור למקור התנועה. עוד טען כי לתחיה־העברית רק
ן מגדוד י נקלשטי  סמל אחד: הדביר, בית־המקדש בירושלים. לדברים אלה בדיוק נלחם צבי פי
 השריון, שנודע כדני־הזקן, ואחר־כך כדני־הר־הבית ודני־בית־המקדש. ״לא לזלזל בערכים
, קרא. שכן ״מעמד הפועלים בארץ הוא קונטר־מהפכני״. הוא בעד תנועה לאומית ״ ם! י מי  לאו

ית מצומצמת.  מהפכנ
ד או , ניסה להצביע על נקודת־ארכימדס, שעליה תעמו ד סאבו ״ ן הרפואי, ד ד האבחו  חסי
ת: דרושה תנועה שתתבע את פינוי רוב ת העצמאו מ ח ל נת ישראל שלא סיימה את מ  תיפול מדי
ה , מן המזהירים באנשי־הרוה הצעירים של לה״י, שהגיע ממחנ . מרדכי שלו ח א ה  הערבים מ
ה מקצועית, לא תגיע מ ח ל ח דרך מ א , קבע כי תנועה שתושבת להגיע לשחרור ה י  מפא״
לה כהן הלוהטת, הזדהתה עם חזונו של אצ״ג למלכות או , ג  לשחרור. קריינית הרדיו המחתרתי

ה כמו שרוצה פינחס גינוסר לא תביא לשחרור המולדת״.  ישראל. ״מפלג
 הרוב היה מורכב מרודפי שלום־בית ומאלה שלא נשטפו רב־מדי באקטיביזם־האכזב של
ד ״ . ראש־וראשון בהם היה עורך־הדין ד דה של הגוש־המזרהי ה ההסו  מפ״ם או מהדמוקרטי
י בהו״ל, ומנאמניו של גרא. כמוהו, תמך בהתפתהות לי לת״  יעקב ירדוד, רשדל, מפעי
 רעיונית: סוציאליזם... ניצ׳קו, נסים ראובני, שלימים מצא את ביתו בקיבוץ כברי יחד עם
, טען בפשטות בולגרית: ״איני יודע אלו מצוות  הסיה שפירא ועוד מספר חברי לח״י
ות רוצים המרקסיסטים לקיים. איני יודע מה הבדל בין פינהס לבין אלדד״... גם  סוציאליסטי
, עדית, שידה רבה ת המנוגדות. רות קוטליצקי ן סבר שאפשר לגשר בין הדעו מ ל ד ה ״  ד
ן גושים בינינו אלא אי־הבנה שאפשר לגשר עליה. שותפו של גרא  בהדרכת הנוער, טענה שאי
ץ, הודה: ״איני שלם עם עצמי. המשבר בתנועה הוא לא אלבי הו שמו  בבד״ץ עכו, מתתי

א נגד כת או מפלגה מצומצמת.  אידיאולוגי, אלא נפשי״. עקרונית, הו
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, שהגיע מארצות־הברית, לא היה מעורה במבוכה ן י ו הצעיר של ישקה, הרצל לבשטי  אחי
 שתקפה את לח״י וראה את העתיד במשקפי הגיל: אין לבנות תנועת־נוער על העבר. רבקה
ת בחו״ל. ת: לקחת חלק בהתישבות: לשלוח אנשים להשתלמו  סגל התרכזה בפעילות מעשי
ת האינטלקטואלית, נאחזה בקרנות  ואילו ג׳חש, היא רחל איכנבוים, שניסתה להתנער מהתדמי

. . ה מעמדית. מ ח ל מ ד מ  ארץ־ישראל־העובדת: יש להיות בהסתדרות, פסקה, ואסור לפחו
יט, שנודע יותר כבית־ נדהי ו ז הו ג  היו שניסו להאחז ברעיונות חלומיים. איש החינוך, מתתי
טי רצה לשלב ו ר ג ״ ח הזון ארץ הפרת כארץ עברית. ד פו ת בטי חו , תבע לרכז את כל הכו  הלחמי
, איש  את הקצוות והציע הגדרה: קומוניזם לאומי עם גבולות תנכיים. ואילו אברהם סלמן
ע י כסופר - השמי , מוותיקי התנועה הלאומית, שנודע בלח״ י והפיט המתנגן  ההגיון המתמט

. גבל על־ידי ה״מצע״  קול רועם בעד אוואנאגרד ארגוני המו
ט בין צירי עו , אך מי ל - שהם רוב־רובם של אנשי לח״י  נושא היהסים בין הלוחמים שבצה״
בה 8 י לחטי  הוועידה - העלו שנים מן המפקדים. יעקב בנאי, מזל - איש־הבינים שבין מרכז לח״
, טען נגד פעילות פרטיזנית. לדעתו - דיבר על הניגוד בין האנשים בצבא לבין לותמי ירושלים ו
גה , רן, סגן־מפקד־הפלו ים שבתאי ת השחרור ייעשה רק על־ידי צבא ישראל. חי מ ח ל  המשך מ
ה על רגש־ ה את הטענ ה  ויד־ימינו של דוב בגדוד 89 - ובעבר בוגר קורם־הטיס של האצ״ל - ד
ת שחרור. זה תפקידנו. אסור מ ח ל מ ק לא חונך ל א  נחיתות בין חיילינו. הרוב נאמן. הפרולטריון ב
 להצטמצם בכת. מי שהושמץ יחד עם פלוגתו בביצוע ״מעשים חריגים״ בדרום הר־חברון טען
.. אנשל  בוועידה כי עם הערבים יש לחיות בשכנות טובה, אף לעזור בהינוכם לדמוקרטיה.
, האיש אשר על המנגנון ועל הקשר עם לובשי־המדים, השיב למקטרגים: החיילים לא למן  שפי
 התנכרו. להפך, לח״י הזנית אותם. הפוליטרוקים הם שלא מילאו את תפקידם. דוב הוא שדאג
 להסברה. כאיש־מנגנון צידד בגוף גדול: ״מקומנו במעמד הפועלים״, קבע. מתנגד לקבוצה

 מצומצמת. ואף התנבא: ״הקבוצה של אלדד תתנוון״ - והתבדה.
 במהלך הוויכוה נשמעו דברים מועטים בנושא ההתיישבות. גרעין ״יאיר״ לא מוזכר כלל
ד ואין שום קריאה ליציאה להתיישבות״, מציין היים דו  בפרוטוקול הוועידה. ״אין שום מלת־עי
ועידה היה חוסר־ ת הו ו  שלם, שחקר את קורות נוה־יאיר, והוא מציין כי ״מעבר להחלט
, לבין חלמו תוך כדי שרותם הצבאי  קורלציה מדהים בין כמה עשרות חברי לח ״י שלחמו ו
־הקצה־אל־הקצה: נוה־יאיר ייהפך לגולת־הכותרת של  הפוליטיקאים... לימים ישתנה היחס מן

 התנועה שהלכה ונהלשה. נוה־יאיר ישמש כנקודת־אור כמעט בודדה״.
 בסיכום פנה מיכאל, בהתרגשות, נגד התפרדות והדגיש את המכנה המשותף. ״הפילוג בשנת
ו  1940 לא היה הכרחי, הוא נגרם עקב היסטריה... למדנו מאצ״ג את התזון והלהט, אך כשהתחלנ
.. שמיר הסתייג מ״שיתוף־אינטרסים אמיתי עם העם  במלהמה הוא יעץ לא לעשות מאומה״.
 הערבי״ ודחה בשאט־נפש דעה שהושמעה - כי מהפכה בארצות השכנות היא ״יעוד״... יש רק
 יעוד אחד - של העם: לגדול, להזק את ריבונותו, להיות כוח אדיר. הוא דרש שלא להטיל על
 תנועת ״הלוחמים״ את תפקיד הרחבת הגבולות, שכן זהו תפקידו של צה״ל. דרושה מפלגה
 מהפכנית ולא מפלגה העוסקת בשביתות. על איזה מעמד־פועלים מדובר? על הקיים היום

 בארץ? הרי זורם לכאן כל העם העברי, כמעט כולו מחוסר כל.
, וסיים: אל תשלו את עצמכם שיקרה נס והמונים יתחילו ו  אלדד סיכם גם הוא את עמדותי

.. י ובמפ״ם. ב להם במפא״  לזרום אלינו. הם לא יבואו. טו
ת כי לא חזה  המסכם האהרון היה גרא, שביקש לשמור על אחדות המפלגה. נוכח האשמו
ה יהודית-ערבית, הזכיר את פרשת דיר־יסין וגילה כי הסיפורים [שהפיצו הבריטים, מ ה ל  מ

2 2 . . אה. ה בני משפהתו בשו ב  הערבים והשמאל היהודי!] הזכירו לו את ט
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 הכרעה בשעת־דמדומיס
, וסיכומיהם של חברי־המרכז, נבחרו שש ת. עם תום הוויכוח־הכללי טי לי עדה הפו ו ו  ה
 ועדות: פוליטית, ארגונית, נוער, כספית, התיישבות וועדה מתמדת. הקובעת לגורל התנועה
ועדה הפוליטית, שעסקה באידיאולוגיה יסודית יותר מאשר בפוליטיקה בין־מפלגתית  היתה הו
 או באוריינטציה והזדהות עם מדינות־חוץ והמלהמה־הקרה בין המעצמות. הדיונים בוועדות

ב אדר, ועד לכ״ד אדר(23-25.3).  נמשכו שלושה ימים: מכ״
ן צירי הוועידה: ברוך אורן, שלמה ועדה הפוליטית״ היו 24 חברים - 21 שנבהרו מבי  ב״ו
, נפתלי בביודה, דוד בלאו, יהודה בן־דוד, משה בן־זאב, שלמה בן־שלמה, ן י  אידלשטי
הו גזונדהייט, פינחס גינוסר, יוסף הגלילי, יעקב ירדור, גאולה כהן, עמנואל כץ, אברהם  מתתי
 סלמן, אליהו עמיקם, נסים ראובן, אברהם רוזנפלד, מרדכי שלו, מתתיהו שמואלביץ, אנשל
, ד״ר ישראל שייב ן לי , הסיה שפירא ושלושת הברי המרכז ההיסטורי: נתן פרידמךי  שפילמן
: 7 עם הקו הלאומי ו־ יכות קבוצתית הזדהו 6 עם הקו המרקסיסטי נת השתי  ויצחק שמיר. מבחי
ועדה התכנסו הסיעות לגיבוש עמדה  11 התיישרו לפי הקו המרכזי. כבר בראשית דיוני הו
 ולהצעת תכנית־התארגנות שתוגש למליאה. למחרת הועלו ההצעות על שולהן הוועדה.
ת את הצעתה. שתי הקבוצות האחרות, שדגלו במפלגת־  ראשונה הגישה הקבוצה הלאומי
טו להגיש הצעה משותפת, אך התקשו לגבשה. הוויכוה היה עקרוני: האם  המונים, החלי
ת שחרור״, או להוסיף ״חברתית״, ואולי ״לאומית״... בנימוק של מ ח ל מ  המטרה היא ״
כמעט גלשו לתוך השבת. ויתורו  ״גורליות״, נתבקשה דחיה, והדיונים נמשכו גם ביום השישי ו
ן ה״הברתית״, הביא למצע סוציאליסטי משותף  של הגי, מן ״המרקסיסטים״, על הצעת־התיקו
 לשתי הסיעות, שנתקבל כ״הצעת הרוב״ של הוועדה. בהצבעה זכתה הצעת־הרוב בארבעה־

ט תמכו שישה. עו  עשר תומכים. בהצעת־המי

ה הגורלית של מליאת הוועידה נקבעה למוצאי־שבת כ״ה אדר ונמשכה עד לשהר ע ב צ ה  ה
 כ״ו אדר(27.3). התברר כי ״הצעת הרוב״ תוקנה וחזרו למצע מתון. וההצעות הוגשו.

חמת להקמת מלכות עברית י היא תנועת שתרור לאומית הלו : תנועת לה״ ט ו ע י מ ת ה ע צ  ה
נית והחרות ההכרתית של העם העברי במולדתו השלמה. י לריבונות המדי  כמכשיר וביטו

י הם חלוציה, טרם נסתיימה: ועל מדינת ישראל, שהוקמה ת השחרור העברית, שלח״ מ ח ל  מ
טל התפקיד של הגשמת היעוד הלאומי. אופיה של הנהלת המדינה ה זו, מו מ ח ל מ  כתוצאה מ

. מד בסתירה לגודל היעוד ואין בו ערובה להגשמתו  עו
נים שמטרתה י להקים מפלגת־המו  התנאים הנוכחיים השוררים בה אינם מאפשרים ללח״

ן מבלי שייפגעו עקרונות התנועה.  להגיע לשלטו
ה הינוכית־מדינית, שתתבסס על היסודות האידיאולוגיים, מדיניים  אנו מציעים להקים מפלג

נים עם השתנות התנאים האלה.  וחברתיים, של לת״י ותהפוך למפלגת־המו
 ואלה תפקידיה של התנועה התינוכית־מדינית: 1) הקמת קאדרים של מדריכים: 2) הקמת
ות ותעשייתיות בארץ בכלל ובבירתה בפרט: 3) שליהים זה כלכליות, הקלאי  נקודות־אחי
ת, ללימוד התנאים ולמגע מדיני, תרבותי ואישי עם ד לארצות המשועבדו  לרחבי העולם, וביחו
פש: 4) גיבוש חברי התנועה העובדים לגוף חינוכי־מדיני במסגרת הסתדרות ־החו הרי  שו
ן מדיני־ספרותי, אשר ישמש ביטוי לאידיאולגיה של  העובדים הכללית. 5) הוצאת בטאו
ועמקו ידיעות תברי התנועה במקורות העם, במדעי החברה נוכית י ועה: 6) בעבודה ההי  התנ
נית־מהפכנית אשר תוקם בבוא העת. ח אהר - להיותם נושאי התנועה המדי ט  והכלכלה ובכל ש

עה הוא בירושלים. ו  7) מקום מושבו של מרכז התנ
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 הצעת הרוב:* מפלגת הלוהמים היא תנועת שהרור לאומית הלוהמת לחרותו המלאה של
 העם העברי במולדתו השלמה. ואלה מטרותיה:

ן זר, כינון ירושלים כבירתה ויצירת תנאים  1) שהרור ארץ־ישראל כולה מידי כל שלטו
 מדיניים וצבאיים, כלכליים ותרבותיים, אשר ישמשו ערובה לעצמאות.

 2) החזרת העם העברי מכל ארצות פזוריו למולדת.
 3) קיום האדנות של העם על מולדתו, כבסיס לכוחות היצירה של האומה.

 4) הקמת משטר סוציאליסטי של בעלות לאומית על כל אוצרות הארץ ואמצעי־הייצור.
ם עלי  5) מפלגת הלוהמים רואה את המלתמה למען האינטרסים האמיתיים של מעמד־הפו
ני ם והמו עלי  כזהה ומשתלבת עם המלחמה לשהרור לאומי. המפלגה תפעל לגיוס מעמד־הפו
 העם, הדרכתם והפעלתם במלחמה להגשמת המטרה. המפלגה תפעל בהיי הציבור על כל

 גילוייהם, לשם הפיכת מדינת ישראל למכשיר במלחמת העם לשהרור המולדת כולה.
ם כנושא העיקרי במלהמת השחרור.  6) מפלגת הלוחמים רואה את מעמד־הפועלי

ם רואה את פתרון בעיות הכלכלה בתכנון ממלכתי כולל על בסים  7) מפלגת הלוחמי
־ההגשמה השונים. ב בתנאים הקונקרטיים בשלבי ש ח ת מ  סוציאליסטי, ה

ם רואה את הסתדרות העובדים הכללית כמסגרת יחידה להתארגנותו  8) מפלגת הלוחמי
יבת את חבריה בתוך ההסתדרות לפעול להפיכתה למכשיר על העברי, ומחי  המקצועית של הפו

 רב־כות במלתמת השחרור המדינית והחברתית.
ת של העם העברי.  9) מפלגת הלוהמים רואה באימפריאליזם את אויב ההרות והעצמאו

ות על  10) מפלגת הלוחמים שואפת לברית־ידידות ועזרה־הדדית עם עמי הארצות השכנ
ד גלוי ועקיף של האימפריאליזם ושל  בסיס שחרור לאומי והברתי, של השתחררות משעבו

. ימות להפכו לבסיס־התקפה ושדה־קרב במלהמה  שמירה על עצמאות האזור כולו מפני המז

נח ״מלכות ישראל״ - בעוד ט נימק אלדד, בהדגישו כי במצעו כתוב המו עו  את הצעת־המי
 שבהצעת־הרוב ״הושמט מונח זה שליווה אותנו מראשית התנועה״.

ט תומכת עו וכה עם דבריו של אלדד. ״בהצעת־המי  על הצעת־הרוב המליץ מיכאל, שהתו
 קבוצה קטנה״, טען. ״רק ׳סבא׳ שניאורסון מתנגד לסוציאליזם״, ופנה ״רק לחברים

 שמעוניינים בקיום התנועה - שיצביעו בעד הצעת־הרוב: היתר - יצביעו בעד אלדד״...
ת נפרדות: 1) הצעת־הרוב: 49  הצביעו 87 מבין 120 הצירים, שהם 72.5%. נערכו הצבעו

: 41 נגד: 27 נמנעים. ט: 19 בעד עו  בעד: 13 נגד: 25 נמנעים. 2) הצעת־המי
ע אלדד הצהרה: ״בהתלטה שנתקבלה אנו רואים כי הדרך אינה  לאתר ההצבעה השמי
ו שלא להשתתף במוסדות המוציאים־לפועל, ונמשיך  מובילה להגשמת היעוד. על־כן החלטנ
ך אותה הנתה, שעיקר המטרה ו על שלמותה של התנועה במסגרת המועצה. מתו  את מלהמתנ

ע נגד הצעת־הרוב״.  משותף עדיין לכולנו, ולמען שלמות התנועה, נמנענו מלהצבי
ת פוליטיות אקטואליות, ברוב קולות: א) תודה למרכז על  לאחר מכן נתקבלו ההלטו
: ב) סיעת הלוהמים בהסתדרות תילחם לארגון פועלי ארץ־ישראל ללא  הנהגתו מאז ועד עתה
 הבדל דת ולאום: ג) להוריד את הצעת ברוך אורן: ״מושב מרכז התנועה ומזכירותה יהיה
ת התפשטו  בירושלים״: ד) הוועידה מזהירה מפני התגברות האימפריאליזם הבריטי ו
ן לא  המונופוליזם של ארצות־הברית: ה) התנגדות להפקרת ירושלים, כולה או הלקה, לשלטו
ועדה־המפשרת של האו״ם היא כלי־שרת בידי האימפריאליזם: ז) מדינת ישראל  עברי: 0 הו

 * הצעת הרוב שימשה לימים רקע לתאוריה שניסה הוקר עויין, יוסף הלר, להדביק על התפתתותה
 האידיאולוגית של לח״י ההיסטורית תו של ״תנועה נציונל־בולשביקית״.
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ת: ח) חוזי שביתת־ נות הקשורות באמנה האטלנטי  נדרשת להימנע מבריתות אזוריות עם מדי
: ט) הזדעזעות מן הידיעות על רדיפות בבני עמנו ן טי ת פסולים לחלו ו נ ת השכ  הנשק עם הארצו
ת נקראים להתלכד בברית־אמת עם ו ני העם בארצות השכנ ת: י) המו ו נ  היושבים בארצות השכ
ת בדרכם ה העממי קרטי נחו בארצות הדמו : יא) מביעים צעד על המכשולים שהו  העם העברי
ח השוממים והעזובים הוא א דים המבקשים לשוב למולדתם: יב) יישוב שטהי ה הו  של הי
ה נגד קיומם של חוקי־הרום בריטיים במדינת ישראל (נתקבלה תוספת א ה : יג) מ צי  תפקיד חלו
ת גם נגד חוקי־החרום הישראליים. ברוב דעות נתקבלה גם הצעת עמנואל  של ברוך אורן: למחו

ה לראש ההחלטות). ט ל ה ה  שטרסברג, להעביר את ה
ת הלוהמים - בחתירה מתמדת להחזרת השם המקורי: הלט לקרוא לתנועה בשם מפלג  הו

 לוחמי חרות ישראל.
ועידה: ״בשחר אדרי אחד - לאחר ליל־שימורים  לאחר שסר החושך רשם אהד מיוצאי הו
פו אוכזבנו כמעט מכל - היה אחד הלוחמים, שהקריב פניו ואצבעותיו  של תקווה רפויה, שבסו
ש דרכו הביתה. לפתע, בדממת־שתרית מאוכזבת, פותה פ ח מ , מהלך לצידי ו ן  על־שפת־הישימו
עוט? מדוע  הוא את פיו, ולםתו - שאיננה - מתעוותת, והוא שואל: ״מדוע אני תמיד עם המי
ד עם המעטים, עם אלה שנדונו לסבל?״ - אז לא ידעתי לענותו. הייתי המום  הולך אני תמי

2 3 ר. ה־אל־הפי ג׳  ומאוכזב״. האיש, הלוחם, היה ישעיהו דרורי־ליטמן שנפצע קשה בעו

 3: לח״י - סוף הדרך המשותפת

 מפלגת־שמאל שולית מנסה לקצץ בסולם
עה הקבוצה הלאומית שאנשיה לא יקהו הלק בביצוע, נבהר ״מרכז״ מפלגתי ובו 9 די  משהו
כ״ל: יעקב בנאי - ארגון ונוער: מתתיהו  חברים: נתן ילין־מור - יו״ר: יצחק שמיר - מז
״ל ועולים: אנשל שפילמן - כספים והתיישבות; ץ - הסברה: שלמה בן־שלמה - חו  שמואלבי

 אברהם סלמן - ״ההסתדרות״. וכן ד״ר יעקב ירדור ויוסף הגלילי.
דש לאחר הועידה, הוציאה הקבוצה הלאומית גליון ראשון של  בכ״ט ניסן (28.4), חו
: ״סולם״. באותו יום כונסה אספת־עם של י  בטאונה, שנשא את השם שזרק אלדד לחלל לח״
ת ״הלוחמים״. באחד היומנים נמצא כתוב: ״ל׳ ניסן. לא הלכתי אתמול לאספה, כי אין לי  מפלג

ת במפלגה סוציאליסטית״. אווירה של קרע סופי נשתררה בתנועה.  מה לעשו
ן יצא שלא בהסכמת מרכז המפלגה, ומכיוון שמתח ביקורת קשה על דרכה  בנימוק ש״הירחו
: והוויכוהים במפלגה הלכו  של המפלגה, ולמעשה עשה את המשך פעילותה לבלתי־אפשרי
 וגברו ואף גרמו לפרישת חברים רבים מן הפעילות״, כפי שהגדיר נהמיה בן־תור, מהוותיקים
ט׳ הפרת־משמעת והתירה, והתרה עו ה - ״ראה המרכז בפעילות ׳קבוצת המי  שהלכו עם המפלג
ל מכך״ - כנהוג במפלגה בולשביקית־מרקסיסטית, שכמוה רצו רבים מפעילי  בה לחדו
ד את חברי־הקבוצה חלט להעמי פעת ״סולם״ הו ה לראות את מפלגתם. כשבוע לאחר הו  המפלג
. לדיון שנקבע לי״ג אייר (12.5), שבועיים אחרי הופעת ״סולם״ - לא הופיעו  לדין משמעתי
ה הוצאו ישראל אלדד, ברוך  ״הנאשמים״, כמו גם חלק מסגל משפט־החברים. משורות המפלג

ב ועמנואל כץ. ד ך  אורן, אליהו עמיקם, מרדכי שלו, שבתי ב
. ן ט מרכז־המפלגה לההיש את הוצאת הבטאו ת החלי  הקרע היה לעובדה. נוכח ההתפתחו
ל בית־הדפוס על־שם אלישע שהוקם בכספי המחתרת ובהמרצתו של ל לפעו ה  באותו זמן ה
, וגליונותיו ן שנשא את שם ״המעש״ ל להופיע הבטאו ח דש ה ד באותו חו . עו  אנשל שפילמן
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ן הופיע בכל יום ה׳ ון. השבועו  כאילו המשיכו את גליונות ״המעש״ שיצאו במהתרת־בצי
 בשבוע, בעריכת יעקב ירדור, רשדל, אם כי העורך המעשי היה ילין־מור. יצהק שמיר העניק

 מפרי־עטו רק לעתים. משתתף קבוע היה אברהם סלמן, בטרם פרש בטריקת־דלת.
נים, נאלצה  במקום שתשקיע מאמץ במטרת־המפלגה: לאסוף את הפרולטריון למפלגת־המו
 הנהגת המפלגה לעסוק בהודשים הבאים בהדיפת מכשולים. הסכנה העיקרית נראתה מצד
ג הלאומי שמסביב ך להופיע, למרות כל הקשיים הפיסיים, וההו  הירתון ״סולם״ שהמשי

ו את אפשרות ההוראה במוסדות החינוך.  לאלדד, שהתערבותו של בן־גוריון מנעה ממנ
 כבר בראשית דרכה נתקלה מפלגת הלוהמים הסוציאליסטית במעקשים על דרכי החינוך
 וההתארגנות. הבעיה הראשונית שנתקלה בה היתה קשורה בתאריך: האתד במאי. לרבים
 מהאנשים היתה דחיה נפשית מחג זר זה. אבל המרקסיסטים היו כבר די מומרים לכך. וכך
 נראה, למשל, פינחס גינוסר עצמו מדביק את כרוזי מפלגת הלוחמים לכבוד החגא. אפילו

ב הזר.  מיכאל סתם מעט את נתיריו והשתלב במערכת התגיגית של הג־האבי
ו הנדירים, שנתפרסם בכ״ו סיון(23.6) ודן על הבעיות הכלכליות של מדינת  באחד ממאמרי
ט של מזכ״ל־מפלגת־פועלים, התייחס גם למטרות הלאומיות, על רקע ב  ישראל מנקודת מ
י נות הערביות דתפו את מפא״  נסיון העבר: ״מלחמת המתתרת, מדיניות בווין והתקפת המדי
 לצעדים מהפכניים: הכרזת המדינה, הקמת הצבא, וכתוצאה - הקמת מדינת־ישראל. הנכונות
ן חו את הנצהו  להקרבה והתלהבות הנוער, שחונך על פעולות המחתרת וההעפלה, הן שהבטי

. ן י היא שמנעה את השלמת הנצחו  הצבאי על מדינות ערב. הנהגת מפא״
ד כות שיגשים בשלמות את השינויים המהפכניים...  ״רק מעמד־הפועלים מסוגל להעמי

ק להשתתרר מאפוטרופסותה והנהגתה של מפא״י״. א  לשם כך חייב מעמד־הפועלים ב
ם ב״תזית־הנוער״ ע מאמצי  נוכח ההתפוררות בשורות ניסתה המפלגה בקיץ תש״ט להשקי
 ובחוברת־עידוד פנימית, ״לחבר״. ירושלים הוזנחה. הפעילות הופנתה דרומה, לעבר נוה־יאיר
ג מיוחד.  שבנגב המערבי. הנוער נשלח להתחנך על ברכי ההגנה האקטיבית של ישוב־ספר מסו

ת הביאה לשיתוק.  אך כל זה לא עזר, חילוקי־הדעות היו חריפים. ההתלשו
ן חרוץ - ה נחלה כשלו  בראשית תש״י הגיע חבר המרכז אברהם םלמן להכרה כי המפלג
ך ולהתזיק בידינו את הנהגת התנועה, גובל במעילה  ארגוני, פוליטי ומוסרי. ״כל נסיון להמשי
. והמסקנה: ״אין עוד כל תוקף מוסרי לההלטה להוציא את  באמונם של צירי הוועידה״, טען
ת העוז  אלדד וחברים אהרים מן המפלגה. מאתר שפסקה התפילה מהלב, יהיה לנו לפתו
, הגיש סלמן את  להרפות מקרנות־המזבת״. מאתר שהברי המרכז האתרים התעלמו ממכתבו
ה של ה ומכל תפקידיו. הוא לא היה יחידי שהתפכח מן האשלי  התפטרותו ממרכז המפלג
ה בן־תור, ארזיה, ו נתונות לרוב״, התוודה נחמי נים סוציאליסטית. ״דעותי הי  מפלגת־המו
 לאחר־זמן. ״תמכתי ללא־היסוס בדעותיהם של מיכאל וגרא, כי הייתי בעד פעילות מפלגתית
 ענפה. באותה תקופה דבק גם בי החידק הסוציאליסטי... היום אני יודע כי אלדד צדק בנבואתו,

ות המבוססות והגדולות״.  כי הפועלים ילכו למפלג

ת וטריקת־הדלת של סלמן ההריף הקונפליקט בין הקבוצה  זמן לא רב אחרי ההתפכחו
ן תש״י ״ג מרחשו י  המרקסיסטית להנהגה המרכזית. במושב השלישי של מועצת המפלגה, י״ב-
 (3-4.11.49), חל השבר בין שתי הקבוצות. ״הדיון התרכז מסביב לבעייה אחת: היהם
בה , כתב ילין־מור לאחר המועצה. ״התשו יבת בשביל המפלגה״  למרקסיזם כהשקפת־עולם מחי
ה ניסה למצוא ״צדדים משותפים ם היתה שלילית״. יו״ר המפלג  שניתנה על־ידי רוב המשתתפי

ה״ הלאומית והסטיה השמאלנית...  לשתי הסטיות הקיצוניות״ - ״הסטי
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ת שנה לפני קץ ה הימנית כבר גלויה היום לכל״, התפאר גרא, מחצי  ״התפתחותה של הסטי
נית של ילין־מור: ״נסיגה גמורה מכל הערכים ה הפלשתי ת טרם הסטי ה ושנים מעטו  המפלג
ו את דרכה של לה ״י בשנות מלהמתה. הוג זה התגלגל במדרון של ו  הפוליטיים והרעיוניים שהי
. מחברים לתנועת־שחרור עברית רחבת־אפקים נהפכו הנגועים בסטיה־הימנית .  גזענות לשמה.

ת [ההדגשות במקור] ההרסנית״.״ די הו  לנושאי השלילה הי
 הימים ימי הקשחת העמדה של םטלין כלפי ההתעוררות היהודית הלאומית, שבאה בעקבות
נת ישראל למוסקבה. מה יש למפלגת הלוחמים הלא־מרקסיםטית לומר על  בואו של שגריר מדי
י כך כתב אז יו״ר מפלגת ״הלוהמים״: ם״ פאי או ב״משפט־הרו ה האנטי־יהודי ששי  המפנ
ו איננו מענייננו, ואין לנו כל עניין להניח את ראשינו בין אבני־הריהים ט י ט סקבה-  ״הסכסוך מו
ד ות העברית יתכן שתאלץ אותנו לעמו ת של מוסקבה כלפי הלאומי טעי ה המו  הכבדות... העמד

 בוויכוח ולנסות להסביר, כדי שיתוקן המעוות... סוגיה רהבה היא ומסובכת״...
 המרקסיסטים, ובראשם גינוסר ואשד, פרשו. המפלגה הצטמקה, אך ראשיה עדיין קיוו לטוב
נים מהפכנית... מועצת המפלגה אף נתנה ליו״ר ולמזכ״ל ״סמכויות  ולהפיכתה למפלגת־המו
 בלתי־מוגבלות״ כדי לשקם את המפלגה. בקיץ תש״י, עם התפרקות נוה־יאיר, והפסקת הופעתם
־המחתרת - הגיעה ההנהגה לההלטה ן ; והתדלדלות מטמו ״ ש ע מ ה ״ נים ״לחבר״ ו  של הבטאו

ז תשי״א(30.7.51). דד בבחירות לכנסת השניה, שהוקדמו לכ״ו תמו  שלא להתמו
ימה עד סוף 1949 ואז חדלה לפעול״, כתב גינוםר* והסביר את ת הלוחמים התקי  ״מפלג
: ״אחת הסיבות נעוצה בכך שגרא ומיכאל התייתסו בחשדנות י  ההתפרקות המוקדמת־מד
 לשמאל המרקסיסטי שבמפלגתם, אולם הפעילים העיקריים היו אנשי השמאל המרקסיסטי!
 וכשהללו פרשו - פסקה הפעילות... תהליך ההתפרקות מעיד שהגיון קיומה של התנועה היה

ת יהודית. משנתמלא חסרון זה, אבד טעם קיומה״.״ ן בתחושה של העדר עצמאו  טמו

. הקבוצה הלאומית של אלדד, שהוצאה מן המפלגה גי ־המשך אידיאולו ן ״ - גרעי ם ל ו ס  ״
פעת ״סולם״, לא נתפרקה ולא התפוררה. כיוון שהיתה מציאותית יותר מאשר  בעקבות הו
, ולא שאפה להקים מפלגת־המונים בת המרקסיסטית-סוציאליסטית של ״הלוחמים״  התשלו
נת ישראל הקטנה והמחולקת, האריכה ימים רבים למדי. לא סוגה־בשושנים היתה  בתנאי מדי
נו בכושר־ארגון ולא היו משופעים באמצעים וללא גישה י  דרכם של אנשי הקבוצה, שלא הצטי
: ורבים מחבריה התקשו אף בשטהי הכלכלה האישית. כבעבר, בימי ת ר ת ה מ ה ך ו מ ט מ  ל
, היה עול ההבהרה האידיאולוגית נוכח אירועי־הימים מונח על כתפי ״המעש״ ית״ ו  ״החז
ן נמשכה ברציפות ארבע־עשרה שנה - עד מעבר ל״מבצע־סיני״, אך לא פעת הבטאו  אלדד. הו

ך עד לששת־הימים, כאשר ישראל הגיעה לגולן ולמלוא סיני.  היה אוויר להמשי
ן לשואפי הרות ישראל. ת ומורדות ב״סולם״, שנים אתדות אף התקיים מועדו  היו מעלו
ן, שבאו במקום גזמת של שרותי־הבטחו משו מוקד להתעניינות מו ן אף שי עדו ן והמו  הבטאו
ה על הש״ב, שם עינו ב״סולם״ - נ ן בשנה הראשונה לעצמאות. איסר, הממו י של השלטו  הש״
ן לאומני־משיחי שהטיף נגד ההובה  התעניינות שתוארה בכתובים: ״ ׳סולם׳ הפך להיות בטאו
ת - שיש לתנועה ח א : ה ו נ ד ביטא אלדד על דפי בטאו סו י ת־  לציית לחוקי המדינה. שתי הנחו

 * גינוסר מביא סיכום מאד לא־מדוייק של מפלגת ״הלוחמים״ הסוציאליסטית: ״הקו של גרא-מיכאל נחל
 נצחון מכריע, כשהשמאל המרקסיסטי תומך בו. אלדד ואנשיו פרשו זמן קצר לאחר הוועידה, וכעבור זמן־
 מה החלו להוציא את כתב־העת ״סולם״ [שיבוש: קודם יצא ״סולם״: אחר־כך הוצאו, לא פרשו]. ״מפלגת
 הלוחמים הקימה את קיבוץ נוה־יאיר(שהתפרק לאחר כשנתיים) [הגרעין־הקיבוץ קדם למפלגה...] והוציאה
 שבועון, שהופעתו נפסקה עם התפרקות המפלגה בסוף 1949״. ובמקום אהר, שם: ״אלדד ונאמניו הקימו

 את הבטאון ׳סולם׳, אך לא עלה בידיהם לקיים מסגרת פוליטית״. הרי בדיוק לזה התנגדו!
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. ׳הכרח ל להגשמתן , ועל כן ׳הכרח היסטורי׳ הוא לפעו ות וייעוד משיחי  הציונית מטרות לאומי
נת ישראל נשלטת על־ידי בוגדים ה - שמדי י  היסטורי׳ זה הוא מעל לממשלה וחוקיה. השנ
נת ישראל, לקעקע המשטר שה להקים מהתרת במדי ו בה היסטורית קד . חו .  ומשתפי־פעולה.
: . (יהושע כהן  ולכונן דיקטטורה לאומנית־מהפכנית שתכונן את מלכות־ישראל־השלישית״
ן ״סולם״. אף  ״היכן זה כתוב?״). הנחות אלה הביאו להשתלת פרובוקטורים במועדו

ת בפרק־זמן מסויים כמודיעי־ש״ב.  המתנקשים בקםטנר שימשו לפחו

 התוכן:
ת ו י ל ו ? / שתי ת ם אל ו ־ ה ו י ה ו א ב ב ו ת  מר, כ
ת הב־ ר י ש ; מ ג ר ב נ י ר י ג נ ו / אורי צ ד ג ב : 
ם ה ר ב י בחמר, ומפר. א ו י בן :  ח-רר. : פנ
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י - בניגוד לאצ״ל יורש התנועה . כיוון שלח״ ש ותהפוכתו ש וגורלו, אי : אי י ״ ח  ל
חה להשתלב בפוליטיקה הישראלית, פנו האנשים למגזרי התיים  הרביזיוניסטית - לא הצלי
ן לא ניתנה ללוחמי חרות ישראל י במערכת־הבטתו ן מפא״  הציבוריים הקיימים. ובתוקף שלטו
וצאת מן הכלל היתה קבוצה קטנה שעליה הימר היריב המושבע, איסר הראל.  גישה למערכת. י
 סיפר מיכאל בר־זוהר: ״בתאום עם בן־גוריון הרפה איסר הראל מהלחץ על אנשי לח״י. כעבור
. הוא ן ח בפניהם אף את קודש־הקדשים, את שערי שרות־הבטחו ת לא היסס לפתו  שנים אחדו
ונו ליצחק שמיר, האיש המרכזי . ובהתכו ן מלא״  עודד את הצטרפותם לשרות ונתן בהם אמו
לה בר־זוהר: ״קרא אליו את אחד ה׳מסוכנים׳ ביותר, מאותם , מג מו של מרכז לח״י  ומקי
 מנהיגים שקודם לכן רדף תתת עצים ואבנים. ׳האם יהיה לך קשה לעבוד במסגרת המדינה?׳
ב ׳כן׳ ת זאת? אני סומך על יושרך׳. האיש השי נה נפשית, לעשו , מבחי  שאלו. ׳האם אתה מוכן
ב בישרות׳ והיה לידידו האישי של איסר. הוא אף ד רם וחשו מ ע מ  קצר. ולא הכזיב. הוא הגיע ל

חו עצמם כאנשים מסורים ונאמנים״. כי , שהו ו בלח״י  סייע להכניס לישרות׳ מחברי
ים יצחק שמיר את שרותו, בעקבות החילופים בראשות ה״מוסד״, מצא את דרכו  משסי
טי - בחזרה לחיק התנועה הלאומית, באגף מיםודו־של־האצ״ל - תנועת התרות. לי  במערך הפו
זם והריאליות־באמצעים איפשרה לו לתפקד בצידו של מנחם בגין ועם חברים פחות־  הפרגמטי

ו בדרך אל המטרה. סופו שהגיע אף אל כס ראש־הממשלה.  נחושים ממנ
נים הסוציאליסטית״ עברה מן ות חבר־כנםת, ו״מפלגת־ההמו  משפסק נתן ילין־מור להי
 העולם בקול־דממה־דקה, החלה היציבות האידיאולוגית של האיש להתדרדר. דרך ״אתגר״
תפת עם שונאי ה״יהודי״ שבנו. ״הארץ״ ה מצא שפה משו ר ו פ ה ־ ר ה ס ה ־ ח  העברי־כנעני של א
־ ח ד א  התבוסתני של שוקן היה לו לבית פובליציסטי. דרכיו נשתנו פוליטית־אידיאית - מחסי
. ביקור מרגש אצל הרבי ן ותו לוחם־חרות־ישמעאל־בפלשתי  ישראל עברית שלמה עד להי
תו בטרם־עת, כמו גישושים של הזרה־בתשובה על ערש־דווי - לא עט טרם מו  מלובביץ׳ זמן מו

ו של גרא חבר מרכז לוחמי חרות ישראל.  הספיקו לטהר את שמ
י שניסו דרכים חדשות. פינהס גינוסר מצא ו גם בהתפתחותם של פעילי לח״  תמורות חל
י הבולשביקית. המרקסיסט חגי אשד התמתן והגיע לחיק קה הקריר של מק״  דרכו במהירות להי
ה הקומוניסטית קלטה מספר , ל״דבר״, והיה לפרשן מדיני מאסכולת שרת ולבון. המפלג י  מפא״
ניזם בלבוש ״עברי״ - כבועז עברון, עמוס קינן וייבי. עוד  נכים אידיאולוגיים. חסידי הפלשתי
ות ברובן, שצצו מפעם־לפעם. והיו גם מתייאשים  אחדים ניסו מזלם במפלגות, אקטיביסטי

2 4 דה. רי עו לי י  שהג

 מה־נשתנה - כין תש״כ לתש״ט
י לקץ דרכם הארגונית, מן הראוי לעמת את לה. עם הגיע לת״ או ך הג ה בתהלי כ פ ה  מ
ב - תקופה הרת־עולם, שבה החלה השמדת־העם הנוראה מכל, ובה כמעט  התנועה בימי תש״
ן ישראל על ארץ־ישראל - עם לח ״י של שנת נכחד נסיונו הנואש של יאיר להשיב את שלטו  ו
ט שלאחר ברנדוט והמתתרת־המאולצת, תקופת זמן של שבע שנים בלבד. ״משמעותה ״ ש  ת
ה לבעייה הספציפית תי י מתעברת בעקב הצמדת הווייתה ומחשבו  ההיסטורית של תנועת לח״
י ומנאמניו של ״סולם״ ה הוותיקים של לח״ תמי  של תקופתה״, אומר שבתי בן־דב, מלו
. וכך זה התרהש: ״כל . . ״ ישראל ן הבריטי הזר מאח־ ע: ״גרוש השלטו . והוא מצבי  מראשיתו
ה שבחרו בה: מעולם לא דנו על שום עניין מ ח ל מ ת ה מו י נתונים היו רק למשי  מעייניהם של לח״
ה הזאת. למעשה, הם גם לא מ ח ל מ  מנקודת־ראות גבוהה יותר מאשר בתינת הצלחתה של ה

ה באנגלים עשוייה באמת להסתיים אי־פעם... מ ח ל מ  העלו על דעתם כי ה
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ת נשאו משרשם... ואחר־כך השתתפו בה בד־בבד עם אחיהם מ ח ו ל ת ה ר ת ח מ  ״את שיטת ה
ד ת המחתרת ע מ ח ל יחוד האמיתי של לחייי נשאר, לכאורה, בכך שכיוונו את מ  שבאצ״ל. הי
 האנגלים - בזמן שהישוב, והאצ״ל בתוכו, שיתפו־פעולה. גדולתו של יאיר בהגדרתו, הלכה־
ח היא א ם: שבירת שלטונם ב  למעשה, כי שיתוף־הפעולה עם אנגליה אינו מוליך לשום מקו
ה עם גרמניה - מ ח ל מ ת המטרה הציונית: וראוי לנקוט בה אפילו בשעת ה  הדרך היהירה להשג

ל העיקרי״...  כי האנגלים, ולא הגרמנים ולא הערבים, הם האויב והמכשו
ל ש דה אלדד, חבר מרכז לח״י, שחלקו בתחום האידיאולוגי היה רב מ ם. מו א הצמצו ט  ח
: מרוב התרכזות באויב בה״א־הידיעה, בה בהן  חבריו: ״היו נקודות שבהן טעינו, והחשו
ה עם הערבים. יתכן שהאוריינטציה על ברית־המועצות, ולפני כן - מ ח ל  בבריטים, לא צפינו מ
 על ניטרליזציה של המזרת־התיכון, הטעתה אותנו לראות ברצוי - מצוי. פה צדק יותר האצ״ל,

ת אני מצטער היום״.  וכמובן גם בן־גוריון, שעל הרבה גידופים וההשדו
י דחו מפנ : ״עיקרי־התחיה נ מי  שנה אהרי הוועידה חזר אלדד לבעיית הצמצום בהינוך הלאו
ת והפוליטיות האקטואליות״. כתב אלדד והודה: ״גם אשמתי היא זו, כי ו  הבעיות המלהמתי
 בידי היה לעשות בתחום זה ולא עשיתי. למה? משום שנדמה היה לי כי מה שהוא שורש לי
. נדמה היה שכאשר רועמים התותחים - אין צורך בפילוסופיה  הוא גם שורש לכל אנשי לח״י
, נוכחנו כי אין לנו שורש ן הפילוסופי  לאומית. אבל ביום שצריך היה לעשות את החשבו

. .  משותף. יש קטע־דרך משותף, אך לא נקודת־מוצא ולא מטרה משותפים״.
י ירושלים לפני בואו של יהושע זטלר: ידענו שיש לנו , דוד גוטליב, מפקד לח״  אומר עמיחי
 תפקיד אחד: לגרש את הבריטים: מה יהיה אחר־כך - זה עניין אחר: כל אחד ילך בדרכו. היתה
ם והמצטרפים. נוסף על כך, נראה לי  זו שגיאה היסטורית, שככה חינכו את שורות הלוחמי
ן זר ־ אצל עמים אחרים - נמשך דור או שנים. ואילו  שהדברים התגלגלו מהר מדי. לגרש שלטו
ן הזר ו לזעזע את השלטו ש שנים הצלחנ מ ה ה של רבע דור. ב מ ח ל  אנו זכינו לשחרור אחרי מ
 ולהכריח אותו לעזוב. המאורעות התרחשו כל־כך מהר עד שהאנשים לא הספיקו להתחנך
ה - היה פרגמטי, לא יהודי.  לקראת הימים הבאים, שכן לא היה חינוך אידיאולוגי. מה שהי
ן הזר. לאתר ההתפרקות האזנתי , ודנים איך לגרש את השלטו ית׳ וב׳המעש׳  היינו קוראים ב׳החז
. היום אני  להרצאותיו של אלדד. רק אז הבנתי את הקשר בין יאיר, אלדד, ׳החזית׳ ו׳המעש׳

 קרוב ליאיר ולתורתו יותר מאז״.
י תורה אידיאולוגית בחותמו של יאיר! אומר בן־דב: ״אין עיקרי־  והרי כבר אז היתה ללח״
ד היה ללח״י במה למלא את  התחיה משאירים ספק שלפי הקונצפציה המקורית של יאיר עו
ו מעולם נת ישראל״, שכן, ״בניגוד לטענת רבים, שלת״י לא שאפ  קיומם הארגוני כשקמה מדי
ו לא די ן באומה, מתברר מן ה׳עיקרים׳ כי כלל לא יכול היה יאיר להעלות בדעתו שתלמי  לשלטו
ה לשאוף י לא היה בשם מ . ובניגוד למה שאמר אחד מיורשיו, כי ״ללח״ ״ ן  ישאפו לשלטו
ען בן־דב כי ״לפי תפיסתו של יאיר נועדו , בהיותם רק תנועה לגרוש האנגלים״, טו ן  לשלטו

ועת גאולה, מדינית ורוהנית כאחת״. ות תנ  לת״י להי
י בן־לילה״, טוען בן־דב, ״באה על  ״הסיבה הראשונה והיסודית להידרדרותם של לח״
ק מוסר הנביאים׳. נוסח זה רומז כי ק ו ח : ׳יוצר דת היחוד, מ ן  ביטויה בנוסה ה׳עיקר׳ הראשו
... וממילא הורדו הדת והמוסר ד׳ ו׳מוסר הנביאים׳ נוצרו כביכול יצירה ׳הומניסטית׳  ׳דת היחו

 מכל יחוד־גדלותם, והוצגו כערך מוזיאוני בלבד...
ובית נה־חי  ״אם עורכי ה׳עיקרים׳ מתגלים כאן כמשועבדים־ברוחם לנכר, וכחסרי אמו
ים לא משתמע שלא רק ה׳עיקר׳ העיוני, אלא גם ה׳עיקרים׳ המעשי  בקנייני הנצת של העם, ממי
 הם ססמאות ריקות. כאשר מוזכר ב׳עיקרים׳ המשטר במלכות הנכספת, לא מדובר שם על
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: ובעיקר־ ׳ ר של תורת ה׳, אלא על ׳משטר חברתי בדוח מוסר ישראל והצדק הנבואי ט ש מ  ה
.. משנאמר כי הוא רק סמל, ממילא . ל לתור הגאולה השלמה׳ מ ס  הסיום בדבר ׳הבית השלישי כ
. בניתוח זה מסביר בן־דב את התרחקות לח׳׳י הבתר־ ״ ן  נשארת הרגשה של ארמון בנוי לשממו
לה התקבלו ׳עיקרי ה. ״לאור דברים אלה אך טבעי הוא שמלכתחי גיית התחי  יאירי מאידיאולו
מו לכל מלה שנאמרה בהם, הרגישו כי אין ה׳ בקרירות, והורדו לגניזה. אף אותם שהסכי  התחי

ון ולא בכוח המוסר, כיאה לאמת האמיצה שחשו לח״י בלבם.  הם מצטיינים לא בעוז ההגי
וכחה תורת יאיר מחדש, ב׳אבני יסוד׳ [של אלדד], נפתרה הבעייה על־ידי כך  ״וכשנ
י הועמדה לכאורה רק על היסודות  שהיסודות התכליתיים הובלעו והאידיאולוגיה של לח״
ן הזר ולשהרור י ההכרה בכל יעוד שמעבר לסילוק השלטו . כך אבדה ללח״ .  האקטואליים.
ר - מסתבר שאין הבדל: ל ממלהמת־השהרו מהפכה׳ - להבדי  המכורה... כשתוהים מהי אותה ׳
ן הזר... אך טבעי הוא, שכאשר הושגה המטרה הזאת, ת זוהי גרוש השלטו  המהפכה־העברי
ת בעצמם - למרות כל השריון האידיאולוגי שבו היו משתבחים״. ה לעשו י מ  שוב לא ידעו לח״

י עברי הירדן, אף לא כל מה שבעבר האחד. ח משנ א ט לא שוחררה ה ״ ש ת - ח ״ ש ת ת מ ח ל מ  ב
ו ״יודן־ריין״ - מנעה כל סיכוי של מלחמת נה וקיומם של חלקי ארץ שהפכ  הקמת המדי
מה הנפרדת של לח״י - והאצ״ל ן הלחי  מחתרת. האיחור בהבנת אמת זו היתה סיבת־לווי לכשלו
הגנה׳ בעלת העצמה הכלכלית והבסיס האנושי שלמרותה. גם המאבק למען - בתחרות עם ה׳
 יחידות נבדלות במסגרת צה״ל היה חסר תכלית. ״ולבסוף - הריגת ברנדוט, מתוך שגרה של
ניות הישראלית״ - לא היו בסיס איתן להקמת תנועת־המשך  תחושת אחריות להנהלת המדי
ן בהנהגה ופוררו את השורות. . כל אלה זרעו ערפל ואבדן־דרך, ערערו את האמו .  בתור התחיה.

 בתנאים אלה, ״אם אמנם רצו לוחמי חרות ישראל להביא להשלמה את השלב הראשון של
ן הזר גמורה״, ת בשלטו מה היה עליהם לראות את מלחמתם העצמאי ת השחרור - שו מ ח ל  מ
 אומר בן־דב. ״להתגייס ׳בשורה עורפית׳ למערכות ההגנה של הישוב - עוד לפני הקמת צה״ל
מה ארוכת־נשימה, כדי נה ארגונית היה עליהם להתהפר, במשי - כהובת־שעה אישית״. מבחי
ר הטריטוריאלית נה לגוף שישלים את מלהמת־השחרו  שבאחד הימים יצליחו להפוך את המדי

2 5 . ה י ים - את התפקידים הלאומיים בתור התח  ויגשים - באמצעים ממלכתי

ר - גה שבין תרפ״ט לתרצ״ו, בטרם השואה ובטרם מלחמת־השהרו  בשבט תרצ״ד - בהפו
ן, נה שנים בטרם נפל בודד, נרדף, בעלית־גג, מכדורי מרצח בריטי־במדי־השלטו  בדיוק שמו

ות־מצח - חרת יאיר, המשורר הלוחם, את שורות־האמונה הגדולות:  בעז

 הוא יבוא, בוא יבוא, הגדול ב^מים!
 ארגמן־מלוכה - כתפיו,

 לראשו אפריון - עימי־ציון הכהלים,
 והעזמע - ?ג^ךת־זהב.

ל בימים!  הוא יבוא, בוא יבוא, הגדו
 הפורק את העל, הגואל.

 הזוקף כפופים ומתיר אסורים -
 יום־הרות במלכות־יעזראל



ם י ח פ ס  נ
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 לן ט ע י ם

 א׳
 דרגות ב״לגיון הערבי״ של ממלכת עבר־הירדן

Private ג׳ונדי טוראי 
Lance Corporal - ג׳ונדי־אוואל טוראי־ראשון, טר״ש לנס־קורפורל 
Corporal - עריף רב־טוראי, רב״ט קורפורל 
Scrgani - נאיב סמל םרג׳נט 
staff Sergant - נקיב סמל־אפםנאי(כיום: םמל־ראשון) םטף־סרג׳נט 
Company Serganrmajor וכיל רב־םמל פלוגתי, רם״פ קומפני סרגינט־מיגיר 
Sergant־major - מוראשח־דאביט רב־סמל גדודי, רס״ג(כיום: ראשון) םרגינט־מיגיר 
Second Lieutenant - מולאזם־תאני סגן(כיום: סגן־משנה) סקנד־לוטננט 
Lieutenant - מולאזם־אוואל סגן־ראשון(כיום: סגן) לוטננט 
captain - ראיס סרן קפטן 
Major - וכיל־קאיד רב־סרן, רס׳׳ן מיגיר 
Lieutenant Colonel - קאיד סגן־אלוף, סא״ל לוטננט־קולונל 
Colonel - קיימקם־עסכרי אלוף(כיום: אלוף־משנה) קולונל 
Brigadier - זעים רב־אלוף(כיום: תת־אלוף) בריגדיר 
Major General - אמיד־ליווא (כיום: אלוף) מיג׳ר־ג׳נרל 
Lieutenant General - פריק (כיום: רב־אלוף) לוטמט־ג׳נרל 

׳  ב

 מבנה ״הלגיון הערבי״ בשנת תש״ח (1948)

ון הערבי״ דיביזיה אחת בלבד, וזה הרכבה: ת מנה ״הלגי ת העצמאו מ ח ל  בימי מ

יה ז בי ת הדי ד ק פ  מ
ן והגדוד השלישי - בס״ה 2250 חיילים, ולרשותה 62 ד הראשו בה 1 - כללה את הגדו  חטי

 שריוניות, רובן עם תותחים.
ד הרביעי - בס״ה 2300 חיילים ולרשותה 35 שריוניות, י והגדו בה 3 - כללה את הגדוד השנ  חטי

 מחציתן עם תותחים.
שי והגדוד השישי - בס״ה 2550 חיילים ולרשותה 13 בה 4 - כללה את הגדוד החמי  חטי

 שריוניות, רובן עם תותחים.
גות - בס״ה 750 חיילים ו־24 תותחים בני 25 ד תותחנים כלל שתי גונדות, שהתפצלו לפלו  גדו

 ליטראות ועוד 100 קנים של תותחים ומרגמות בקטרים שונים.

ני 1948, כשמרבית הכות נמצאת במערב הירדן - ו -י  מספרים אלה מתייחסים לחודשים מאי
ון דט הבריטי ופלישת צבאות מצרים, עירק, סוריה ולבנון. לרשות מפקדת ״הלגי  אהרי סיום המנ
ו גם אלפי ״לוחמים בלתי־סדירים״ משני עברי הירדן. מספרים אלה אינם כוללים  הערבי״ עמד

 את לוחמי הערים והכפרים, הכנופיות והמתנדבים.



 נספחים

: , Brigade) נחלקה כדלהלן א ו ו י ל כה(  ההטי
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Battalion 
Company 
Platoon 
Section 

 גדוד
גה  פלו

 מחלקה
 כיתה

 כתיבה
 סריה

לה  פסי
עה מ ׳  ג

 ג׳
 לגיון״ בתש״ח (1948)

 וכיל־קאיד, הייש - קצין אפסנאות
 וכיל־קאיד, גרי - ראש־מטה חטיבתי

 וכיל־קאיד, אסברנג׳ - קצין אפסנאות
 וכיל־קאיד, ולש - קצין אג׳׳ם

 וכיל־קאיד, קלפט - מפקד חובלה
 וכיל־קאיד, בארק - םגן־מפקד תובלה

 וכיל־קאיד, וורספילד - סגן מח׳ הכספים
 וכיל־קאיד, פריים א׳ - סגן הקצין הטכני

 וכיל־קאיד, ג׳ונס - עוזר הקצין הטכני
 וכיל־קאיד, פריים ו׳ - מפקד סדנא

 וכיל־קאיד, הורן - מפקד הנדסה
 וכיל־קאיד, ניומן - מג״ד

 וכיל־קאיד, אוטסון ־ סמג״ד
 וכיל־קאיד, וילסון - סמג״ד

 וכיל־קאיד, הנקין־טורוין - םמג״ד
 ראיס, הארט - סגן מפקד הנדסה

 ראיס, קלי - סגן מפקד הנדסה
 ראיס, פירס־האוז - קצין קשר

 ראיס, ברומג׳ - סמג״ד
 ראיס, גריי - םמג״ד

 ראיס, הולמן - סמג״ד חת״ם
 ראיס, ג׳ונםון - מפקד גונדה

 בריטים בפיקוד

וך י  פריק, גלאכ פחה - מפקד ה״לג
 זעים, ברודהרסט - סגן המפקד

 זעים, לאש - מפקד דיביזיה
 קיימקם־עסכרי, גולדי - מח״ט

 קיימקם־עםכרי, אשטון - מח״ט
 קאיד, דאונם - קצין אג״ם

 קאיד, הירםט - קצין חת״ם ראשי
 קאיד, ווטסון - ראש אכ״א

 קאיד, קוקר - ראש אג״ם
 קאיד, טוגוד - מנהל מחלקת הכספים

 קאיד, פיינר - קצין טכני בכיר
 קאיד, בלקדן - מג״ד
 קאיד, סלייד - מג״ד

 וכיל־קאיד, ג׳ונס - קצין אפסנאות
 וכיל־קאיד, רובינםון - קצין קשר ראשי

 וכיל־קאיד, דיוידסון - קצין חימוש
 וכיל־קאיד, מלוויל - ראש אג״א

 וכיל־קאיד, פלמר - נספח צבאי בלונדון
 וכיל־קאיד, בריינט - מפקד שרותים

 וכיל־קאיד, יונג - קצין אג״ם
 וכיל־קאיד, פטרי - קצין ח״א

 וכיל־קאיד, טובנג - קצין ח״א
 וכיל־קאיד, כופילד - ראש־מטה חטיבתי
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 ד׳
 ״נכשלנו בפעולה נגד לח״י״

 דיון בעניני בטחון פנימי, כ׳ מרחשון תש״ט(22.11.48)
 משתתפים: דוד בךגוריון - ראש־הממשלה, איסר הראל - ראש הש״י הפנימי, יחזקאל סהר - מפקד משטרת
 ישראל, יעקב דורי - הרמטכ״ל, משה צדוק - ראש אכ״א, ראובן שילוח - יועץ לעניינים מיוחדים במשרד־החוץ,

 שאול מאירוב - יועץ־סתרים. נרשם על־ידי ד׳ בן־גוריון.

 איסר: נכשלנו בפעולה נגד לח״י. היתה הנחה (י) שבמדינת ישראל לא תהיה מחתרת. זו הוזמה.
 היזמה בידי מחתרת. לא דרושים לה הרבה אנשים. סברנו שבמכה אחת נערער אותם. אילו באמת
 המשכנו, אולי היינו מצליחים. אבל לא היה כוח לכך. המשטרה הצבאית נכשלה, כי לא היתה מאומנת.
 המשטרה האזרחית גילתה יותר נאמנות ומp - אבל השוטרים בעצמם היו קרבן סחיטה ופחד. [הערת

 בן־גוריון:] פעולות נגד אנשים מסוכנים נעשו על־ידי אנשי איסר ־ בלי חיסון חוקי.
 ב״ג: מה מצב האינפורמציה והעיקוף [= עיקוב] י

 איסר: יש בכוחן להרוס אותם, אבל אין כוח להחזיק את העצורים, ולתפוס אותם. הכוח ששומר על
 בתי־הםוהר אינו מספיק. העצורים יוכלו לברוח אם ירצו. עד עכשיו שוחררו למעלה ממאה איש - אף
 משפט חשוב לא סודר. לא העמדנו עורכי־דין בעלי רמה מספקת - לעומת הסניגורים שלהם. משפט נגד
 [נתן] ילין [מור, גרא] עורך [אהרן] חוטר־ישי, רוצים ששפירא [יעקב־שמשון, ישיש, היועץ המשפטי]

 יעזור לו.
 התרשמות בן־גוריון מדברי איסר הראל: איסר דרש כוח של 180 איש (פלוגה). לא קיבל כלום. אין
 אנשי ״הגנה״ רוצים לפעול נגד לח״י. - מתוך פחד או מאיסטניסיות? - מאי־רצון להסתבך בעניינים
 פנימיים. עתונות השמאל אינה עוזרת - אם כי עתונות הימין פעילה לעזרת המחתרת. בלי עזרה מספיקה

- יש להתפשר איתם.
 אמרתי לאיסר שזה לא עומד פה על הפרק. כאן יש לדון על עקירת הטירור והמחתרת.

 צדוק: לא היו בתי־סוהר מוכנים. יש לנו עכשיו בעכו 121 איש נאמנים, בבית־שאן 30 איש, בג׳למה
 (מכינים אותה) ובעמק (על־יד משמר־העמק) 33 איש. כל אלה נאמנים. נבחרו ונבדקו באופן מיוהד. יש

 לנו אנשים בשיך־מוניס, 40-30 איש, טרם נבדקו.
 מרכזים עכשיו יחידה תוקפת. יש כבר 60 איש, אנשים נבחרים. אין מוסד שיכול להעיד אם מועמד
 הוא מתאים או לא. הוא יכול להגיד שאין כלום נגד איש מסוים. 60 איש נמצאים בכפר־יונה. הם
 מתאמנים בסיור, צליפה. המפקד - יצחק ויימן, יוחלף. לדעת צדוק - לא ללחוץ על כמות אלא על

 איכות. חסר ציוד, כלי־רכב.
 הערות בן־גוריץ: לקחתי רשימת הרכב - והטלתי על ראובן [שילוח] שיכפיל המספר על 5 ויבריק

 לטדי [קולק] להשיג כלים אלה למשטרה [מיוחדת] למלחמה בטירור וחטא - בעזרת המשטרה.
 צדוק חושב שיש להחליף מטה המשטרה הצבאית. [דניאל] מגן [מפקד המשטרה הצבאית] מתאים ?
 אין הוא האיש האידיאלי אם כי אינו רע. יש לעשות המשטרה הצבאית למכשיר זה. כל המשטרה
 הצבאית צריכה ליהפך לכוה מעין זה. עכשיו אין שום יהידה צבאית ־ לא ״הראל״ ולא ״יפתה״ -

 מתאים לכך. [זמן הדיון: אחרי פרוק הפלמ״ח...].
 יעקב [דורי]: אין ״אב״ למפעל זה. איסר רואה עצמו רק על חקירה ואינפורמציה. יש כאן בליל של
 תפקידים - יחידה, משפט, תביעה, דעת־קהל. יש למנות מפקדה של 3-2 (בן־גוריון: מיי). יש להוסיף
 לאיסר שיתווה העניין מבחינה פוליטית וציבורית, ומפקד. שלושתם יהיו פנויים אך ורק לעניין זה. יש
 להקים יחידה בתוך המשטרה הצבאית, אם כי אחר־כך יש להעביר אותה למשטרה הציבילית. אברהם
 בן־דוב ממונה על בתי־סוהר, ומתאים. מועמד למפקד היחידה נח כהן. דרושים 150 איש, מחק

 לשומרי בתי־הסוהר.
 ראובן [שילוח] מציע להטיל על ישראל עמיר [מפקד חיל־האוויר; מפקד ה״הגנה״ בירושלים
 בראשית המלחמה, שנכשל והודח ובמקומו נתמנה שאלתיאל] יחד עם איסר. להוסיף את כתריאל כץ

 לעתונות ־ רק לזה. כולם יעבדו תחת השגחת שאול [מאירוב, אביגור] מטעם משרד הבטחון.



 442 נספחים

 (יעקב [דורי] מציע אברהם בן־דוב למפקד היחידה).
 סהר: יש לצרף התובע לחבורת המפקדים: ויש לעמוד על כך, מי יהיו השופטים (ההדגשה לא

 במקור...)
 סיכום של בן־גוריון: מטה של שלושה - איםר [הראל], ישראל עמיר, יחזקאל [סהר]. יש לקחת איש
 ציבורי (מטיפוס פינחס לוביאניקר [לבון]) - להחיש הקמת היחידה - לתספק לה הרכב במהירות.

1  היחידה לעת־עתה בתוך המשטרה הצבאית. חוטר [־ישי] יעבוד תוך תיאום עם המטה.

 ה׳
 נוה־יאיר - 2 מכתבים

 1. מגרעין־יאיר באפיקים לאיש־לת״י בצה״ל

 אברהם, שלום!
 החברה בגרעין מוכרת לך היטב מימי המחתרת או מימי הצבא, כך שאני יכול לכתוב אליך כאילו
 אתה נמצא בעניינים. החברה כאן היא די טובה: אולם, לדעתי, חברה בהפרשי־גילים כאלה לא תחזיק
 מעמד זמן רב. חברה כזו יכולה להחזיק מעמד אם תתבסס, לכל היותר, כמושב שיתופי(שרבים מחברי
 הגרעין תומכים בצורה זו). אולם היבוסים׳ של הגרעין נטייתם היא לקיבח, ונדמה לי שזו שאיפת־חיים
קיבק׳ עושה יותר רושם: ומנהיגי ׳המפלגה׳, ׳הסוציאליסטים׳ החדשים,  ואידיאל שלהם: אולי מפני ש׳

 תומכים בכך.
 אנו מונים כאן כ־30 איש, ואמנה לך כמה מאלה שאתה מכיר: זמקה, הרצקה, פוגץ, בלושטיין,
 גילפיקס, אלימלך, גרשון, גאולה, נורית ודבורה - מגדודך: ועוד אזרחים שאתה מכיר: מנשה(אחיו של
 פינחס גינוסר), אליעזר (בולגרי שאוהב לעשות רושם), יהודית (גם היא בולגרית): ומגדודי: נחמן
 שמשוני(היחידי שחושב בלב־שלם שקיבוץ זוהי צורת־החיים האידיאלית, הוא האדם הישר ביותר

 בינינו) ועוד.
 נכנסתי לפני מספר ימים לעבוד בלול, וזה אחרי לחץ על אנשי הקיבק, ואחרי שסיפרתי שאני
 ׳מקרואי׳, שכן הם [אנשי אפיקים] לא רצו לקבל אף אחד לענף זה... גם החברה נכנסים לאט־לאט לענפי

 מקצוע חקלאיים, אע״פ שקשה להם הדבר בהיותם עירוניים.
 המפלגה החדשה עומדת להוציא את ׳המעש׳, בשבועון, החל מיום העצמאות. נראה כיצד יהיה
 העתון אם ה׳אינטליגנטים׳ לא ישתתפו בו. מיכאל עומד לבקר אצלנו בשבת זו, ונשמע את הטפות־

 המוסר של האיש הלוחם - בתל־אביב.
 כאן מתייחסים אליכם בזלזול. אחד אומר: ׳זקנים׳: ושני אומר: ׳חרותניקים׳(היות וברוך אורן החל
 לכתוב ב׳חרות׳): ואת התופעה של בן־בלאדן [מרדכי שלו], איש השמאל ותומך של אלדד, אינם
 יודעים להסביר, ומתרצים זאת בתרוצים מתרוצים שונים. הופיע בסטנסל הפרטיכל של הוועידה,
 וקראתי את דבריו של גינוסר. לדבריו, המעמד ההקלאי(קיבוץ, מושב) הוא זעיר־בורגני(מעמד־בינוני)
 והמפלגה צריכה להתבסם על הפרוליטריון, הפועלים במפעלי החרושת הגדולים. צחקתי כשקראתי את

 הנאום הזה.
 בעניין מקום־ההתיישבות לא ידוע דבר, ובכלל לא ידוע עתידנו.

 בזה אני מסיים ומאחל לך בריאות שלמה וחיים במולדת השלמה.

 אפיקים, גרעין־יאיר, כ״ח ניסן תש״ט
 בנימין
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ו ד לנוה־יאיר ביום חג  2. מאלד
 לחברי נוה־יאיר, שלום.

 לחגיגתכם לא הוזמנתי. את ההזמנות שלחו ה׳עסקנים׳ העירוניים. ואני מבין לרוחם. הם חוששים
 שמא ארצה בבואי גם לברך בעל־פה, ומי־יודע איזה דברים אני עלול להשמיע. מוטב לשמוע ברכות
 מפי משתפי־פעולה מאתמול... כדוגמת ההתפארות במכונית־משא אשר הושאלה בהמלצתו של יצחק

 שדה...
 אמנם ספק אם הייתי בא, גם אילו קיבלתי הזמנה, כי הרי גם אז אין בטחון שהייתי מקבל את רשות

 הדיבור, באשר אינני שייך למחנה ההסתדרותי, והרי יש גם נםיון מאולם ישה חפץ...
 ועוד סיבה: אילו רציתם, הייתם מזמינים אותי מזמן להרצות בפניכם, עוד מימי אפיקים. אבל נראה
 שהרוב בכם חושב שמעתה ואילך הוא צריך ללמוד תורה מפי מפא״י ומפ״ם ולא מפי אדם כמוני... או

 ש׳מלמעלה׳, מטעם ה׳מפלגה׳, בא האיסור להזמינני.
 ומה יש לי להגיד לכם ביום חגכם? הרבה מאד. אבל ממה שאני יכול להגיד בכתב, רק זהו: למען
 השם נא!ב אל תעשו אידיאולוגיה מהתישבותכם. אף אני הייתי בעד התישבות, יחד עם קואופרטיבים
 בעיר - אבל בל2 אידיאולוגיות. כל הסגנון הזה בהזמנה: ׳הגשמת הרעיון׳, ׳כיבוש עמל ועבודה׳, ישלב
 ההגשמה׳... כל הלשון הזו, חברים, לזרא היא לנו, לזרא היתה ליאיר. היא הניגוד ללח״י. יתכן שהרוב
 בכם גמר עם לח״י. מילא. שיהיה לכם העוז להודות בכך, להצטרף לקיבוץ־המאוחד, ל׳הגנה׳... את

 ׳יאיר׳ לא צריך לסחוב למלל אידיאולוגי של ׳הגשמות׳ אלו.
 אם אני כותב לכם ומברך אתכם, הרי זה רק מפני שאתם, בגופכם וכבר גם בדמכם (יולק הטוב
 [יעקב אבנרי, נפצע קשה מפגיעת מסתננים]) עושים את ׳הקו החדש׳, הולכים בדרכים החדשות: אנ^
 אינני מאמין בדרכים אלו, אבל אתם עוד טובים מאלה אשר ה׳מהפכה׳ הפכה אותם לעסקנים
 ופטפטנים, ללא כל סיכויי־הצלחה בתחרות זו בשוק מפלגות־הפועלים. ואני מכבד את םבלכם - אף כי
 אינני מאמין בפוריותו, אף כי כואב לי שאנשי לח״י רואים את עצמם בדרגת נחיתות כלפי פלמ״ח, וכו׳
 וכוי... אתכם אני מכבד. לאחרים אני בז. צר לי על רכוש לח״י שבוזבז. אני מקווה שאתם לא תרשו שגם

 זיעתכם ודמכם יבוזבזו.
 אילו עליתם, חברים, על הקרקע - להיות איכרים עבריים - הייתי יכול לברך אתכם בכל־פה ובכל־
 לב, ולא הייתי צריך לראות את דרכינו כמתפרדות. אבל מכיוון שאתם עולים עם ׳אידיאולוגיה׳ של ׳דרך
 הגשמה׳, ומכיוון שאתם עולים ׳להגן׳ וכו׳ וכו׳ - צר לי מאד, אבל דומני שאתם נפרדים בזאת מלח״י

 וממני.

 בין־כה־וכה אתם מצווים: שמרו את נפשותיכם.

 י״א באב תש״ט
 בנאמנות, אלדד.
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 נבו יוסף, עבדאללה וערביי א״י, הוצאת מכון שילוח, ת״א 1975.

 ניב דוד, מערכות הארגון הצבאי הלאומי, 6 כרכים, הוצאת הדר, ת״א 1980-1975.
 נקדימון שלמה, אלטלנה, הוצאת עידנים, ירושלים 1978.

 נרקיס עוזי, חייל של ירושלים, הוצאת משרד הבטחון, ירושלים 1991.
 סגל משה צבי הלוי, דור ודור, הוצאת משרד הבטחון, ת״א תשמ״ו.

 סיטון דוד, באור ובסתר, הוצאת במערכה, ירושלים תשל״ח.
 ספר הפלמ״ח, בעריכת גלעד זרובבל, 2 כרכים, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ת״א תשי״ג.

 ספר תולדות ההגנה, 3 חלקים, הוצאת עם עובד, ת״א 1972-1954.
 עדינה, מגילת העיר העתיקה, הוצאת מערכות, ת״א תש״ט.

 עמרמי יעקב, ביבליוגרפיה שימושית, הוצאת הדר-המדרשה הלאומית, ת״א תשל״ה.
 פולק אב׳ נ/ בקום מדינת ישראל, הוצאת עיינות, ת״א תשט״ו.

 פרקים במלחמות ישראל, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ת״א תש״ט.
 קארלסון ג׳ון רוי, מקהיר עד דמשק, הוצאת אחיאםף, ירושלים 1952.
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. ן  קובץ מסמכים בתולדות המדינה, 1979-1987, הוצאת משרד הבטחו
 קולינס לארי ולאפייט דומיניק, ירושלים ירושלים, הוצאת גדיש, 1958.

 קליר יוסף, ממנדט למדינה, הוצאת ראובן מס, ירושלים 1952.
 קמחי ג׳ון ודוד, משני עברי הגבעה, הוצאת מערכות, ת״א 1973.

, הוצאת מחלקח הנוער והחלוץ, ירושלים תשי״ז.  קנוהל דב, גוש עציון במלחמתו
 קסטלר ארתור, הבטחה והגשמה(א״י 1949-1917), הוצאת אחיאסף, ירושלים 1950.

 רבץ יצחק, פנקס שירות, 2 כרכים, הוצאת מעריב, ת״א תשל״ט.
 רטנר יוחנן, חיי ואני, הוצאת שוקן, ירושלים ותל־אביב 1978.

ת הקוממיות, מערכות, תשכ״ד. מ ח ל מ  ריבלין גרשון וסיני צבי, חטיבת אלכסנדרוני כ
 שאלתיאל דוד, ירושלים תש״ח, הוצאת משרד הבטתון, ת״א 1981.

ת השחרור של עם ישראל, הוצאת מם, ירושלים 1951. מ ח ל  שוארץ י׳׳ד, מ
 שוארץ שמואל, תמישים הדקות של קולה, הוצאת טכרסקי, ת״א תשי״א.

, גוייסנו לכל החיים, הוצאת מערכות, ת״א 1969. (  שומרון דוד(עלי
 שומרון דוד, מחתרת מאונס. הוצאת יאיר, ת״א תשנ׳׳א.

 שיפטן דן, אופציה ירדנית, הוצאת יד־טבנקין, 1986.
 שלם חיים, לנגב, הוצאת יאיר, ת״א תשמ״ט.

 שמואלביץ מתתיהו, בימים אדומים, תל־אביב תש״ט.
 שרת משה, בשער האומות, הוצאת עם עובד, ת״א תשי״ח.
ת הקוממיות, הוצאת מערכות, ת״א תשי׳׳ט. מ ח ל  תולדוח מ

 תעודות למדיניות החוץ של מדינת ישראל, תשמ׳׳א-תשמ״ג.

 ארכיונים:
 ארכיון בית־יאיר:

 ארכיון מפלגת העבודה, בית ברל:
 ארכיון צה״ל:

 ארכיון תולדות ההגנה:
 הארכיון הציוני המרכזי, ירושלים:

 האוניברסיטה העברית, המדור לתיעוד בע״פ של המכון ליהדות זמננו:
 מכון ז׳בוטינסקי;

; ט ״ ש ת - ח ״ ש  פרוטוקול מועצת־המדינה הזמנית, ת
U.S. Department of State, Foreign Relations of the United States 1948 
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 מראי־מקור

ת ח ם א ע פ ם יותר מ עי פי רות המו  קיצורים למקו

 אבא אבן - אבן אבא, פרקי־חיים, הוצאת ספרית מעריב, ת״א 1978.
 אבני דרך - דיין משה, אבני דרך, הוצאת עידנים, ירושלים ות״א 1976.

 אופיר - אופיר יי, על החומות, האצ״ל בתש״ח בירושלים, מכון ז׳בוטינסקי, 1961.
 איםר - הראל איסר, האמת על רצח קסטנר, הוצאת עידנים, ת״א תשמ״ה.

 אלנקם - יכין עזרא, סיפורו של אלנקם, הוצאת הדר, ת״א 1977.
 אל־תל - אל־תל עבדאללה, זכרונות, הוצאת מערכות, ת״א תש״ך.

 בדרך - אורן אלחנן, בדרך אל העיר, הוצאת משרד הבטחון, ת״א תשל״ו.
 בהילחם - בן־גוריון דוד, בהילחם ישראל, הוצאת מפא״י, תשי״א.

 בזק - ביזינסקי־בזק שמואל, בעיר דוד ובשבי הלגיון, הוצאת ראובן מס, תשי״ד.
ר נחמיה, היום אכתוב בעט, הוצאת יאיר, ת״א תשנ״א. ו ת ך  בן־תור - ב

 בצאת לח״י - גינוסר פינחס, בצאת לח״י מהמחתרת, הוצאת אוניברסיטת בר־אילן, תשמ״ה.
 בעיני אויב - 3 פרקים ערביים על מלחמת הקוממיות, הוצאת מערכות, תשל״ה.

 בר־זוהר, ב״ג - בר־זוהר מיכאל, בךגוריון, הוצאת עם־עובד, 1977.
ר אורי, אלטלנה, הוצאת מכון טבנקין/הקיבוץ־המאוחד, ת״א תשל׳׳ח. ת ר - ב ת  ב

 בשער האומות - שרת משה, בשער האומות, הוצאת עם־עובד, ת״א תשי״ח.
 גבעה - קמחי ג׳ון ודוד, משני עברי הגבעה, הוצאת מערכות, ת׳׳א 1973.

 הבלונדיני - מילשטיין אורי, דב הבלונדיני, הוצאת רמדור 1968.
 הגנה - ספר תולדות ההגנה, בעריכת סלוצקי יי, חלק ג׳, הוצאת עם־עובד, ת״א 1972.

 ההגנה בירושלים - ההגנה בירושלים, חלק בי, הוצאת ארגון חברי ההגנה וקרית־ספר, תשל״ד.
 הלר - הלר יוסף, לח׳׳י 1949-1940, הוצאת מרכז שזר, ירושלים תשמ״ט: 2 כרכים.

 הממונה ־ בר־זוהר מיכאל, הממונה, הוצאת ויידנפלד וניקולסון, ירושלים 1970.
 ולנר - ולנר אלתר, חמושים לפני המחנה, הוצאת משרד הבטחון, ת״א תשמ״ה.

 חטיבת הזקן - חטיבת הזקן במערכה, הוצאת מטכ׳׳ל/קצין חנוך ראשי ומפקדת החטיבה.
 חיילים אלמונים - בנאי יעקב, חיילים אלמונים, הוצאת חוג ידידים, ת״א חשי״ח.

 טבת, דיין - טבת שבתאי, משה דיין, הוצאת שוקן, ירושלים 1971.
 יום האש - כץ שמואל, יום האש, הוצאת קרני, ת״א תשכ״ו.

 יומן ב״ג - בן־גוריון דוד, יומן המלחמה, א׳-ג׳, הוצאת משרד הבטחון, 1982.
 ילין־מוד - ילין־מור נתן, לוחמי חרות ישראל, הוצאת שקמונה, ירושלים 1974.

 ירדנה - גולני ירדנה, המיתוס של דיר־יאסין, הוצאת הדר, ת״א תשל׳׳ו.
 ירוחם - כהן ירוחם, לאור היום ובמחשך, הוצאת עמיקם, ת״א תשכ״ט.

 ירושלים במצור - כהן יונה, ירושלים במצור יומן תש׳׳ח, הוצאת מילוא 1976.
 לבנת - לבנת שולמית, השמים קרובים יותר, הוצאת יאיר, ת״א תש״ן.

. -ב׳  לח״י כתבים - לוחמי חרות ישראל, כתבים, ת״א תשי״ט-תש״ך: כרכים א׳
 לירון - לירוךאלטשולר אהרן, ירושלים העתיקה במצור ובקרב, הוצאת מערכות, ת״א תשי״ז.

 לירושלים - ברנדוט פולקה, לירושלים, הוצאת אחיאסף, ירושלים 1952.
 לנגב - שלם חיים, לנגב, הוצאת יאיר, ת״א תשמ״ט.

 מודים - מורים בני, לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים, הוצאת עם־עובד, ת״א 1991.
 מחודשת - בן־גוריון דוד, מדינת ישראל המחודשת, הוצאת עם עובד, ת״א 1969.

 מחתרת מאונס - שומרון דוד, מחתרת מאונס, הוצאת יאיר, ת״א תשנ״א.
 מיינרצהגן - מיינרצהאגן ריצ׳רד, פרקי יומן מזרח־תיכוני, שקמונה, 1973.

 מילשטיין - מילשטיין אורי, תולדות מלחמת העצמאות, א-ד, הוצאת זמורה-ביתן, 1989.
 מעשר ראשון - אלדד ישראל, מעשר ראשון, הוצאת המתמיד, ת״א תש״י.

 משפט לח״י - מדינת ישראל נגד ילין־מור ושמואלביץ, תיק זליגמן, מכון ז׳בוטינסקי ת״א.



 448 נספחים
 נאדל - נאדל ברוך, רצח כרנדוט, הוצאת גוטמן, ת״א תשכ״ח.

 ניכ - ניב דוד, מערכות הארגון הצבאי הלאומי, א׳-ו׳, הוצאת הדר, 1980-1975.
 נרקיס - נרקיס עוזי, חייל של ירושלים, הוצאת משרד הבטחון, ירושלים 1991.

 סנה בוער - ורד אברהם, סנה בוער באש, הוצאת תנופה, ת״א תשי״א.
 ״עושים מדינה״ - סדרת משדרים בגלי־צה׳׳ל לתולדות מלחמת העצמאות, בעריכת דודו דיין.

 פלמח - ספר הפלמ״ח, בעריכת גלעד ורובבל, כרך שני, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1953.
 פנקס שירות - רבין יצחק, פנקס שירות, כרך אי, הוצאת מעריב, ת״א 1979.

 פרקים - פרקים במלחמות ישראל, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ת״א תש״ט.
 קולינס - קולינס לארי ולאפייט דומיניק, ירושלים ירושלים, הוצאת גדיש, ת״א 1958.

 קוממיות - תולדות מלחמת הקוממיות, הוצאת מערכות, ת׳׳א 1959.
 קליד - קליר יוסף, ממנדט למדינה, הוצאת ראובן מס, ירושלים 1952.

 קסטלר - קסטלר ארתור, הבטחה והגשמה, הוצאת אחיאסף, ירושלים 1950.
 קריה נאמנה - יוסף דב, קריה נאמנה, הוצאת שוקןץרושליס ות׳׳א 1960.

 רטנר, חיי - רטנר יוחנן, חיי ואני, הוצאת שוקן,ירושלים ות״א 1978.
 שאלתיאל - שאלתיאל דוד, ירושלים תש״ח, הוצאת משרד הבטחון, ת״א 1981.

 שיפטן - שיפטן דן, אופציה ירדנית, הוצאת יד־טבנקין, 1986.
 שליחותי - מקדונלד ג׳מס, שליחותי בישראל, הוצאת אחיאםף, ירושלים 1951.

 תעודות חוץ - תעודות למדיניות החח של ישראל, כרכים א׳-ב׳, תשמ״א-תשמ״ג.
 תשעה קבין - לוי(לויצה) יצחק, תשעה קבין, הוצאת מערכות, ת׳׳א תשמ״ו.

 פרק ראשון: ירושלים כין המרכז־המסחרי למזימות או׳׳פ
 1. ירושלים במצור, 35-34; אלנקם, 225-223.

 2. פלמח, 891.
 3. קריה נאמנה, 33-32, 114, 121; יומן ב״ג, 105, 359, 362-361: תשעה קבין, 15, 386-380¡ משפט

 לח ״י, 1052-1051.
 4. שאלתיאל, 71: תשעה קבין, 332-326,15.

 5. תשעה קבין, 35,30, 42-41: ירושלים במצור, 49, 51: אופיר, 126, 134 : יומן ב״ג, 214: ניב ו׳, 242-
 246: לירון, 16, 110-102, 131-128 : ״סולם״ י״א, אדר תש״י, עמ׳ 4.

 6. תשעה קבין, 123-73,71-70 : ולנר, 266-265.
 7. יומן ב״ג, 22: שאלתיאל, 91-90.

 8. תשעה קבין, 16-15, 25-22, 359; יומן ב״ג, 22, 122-118,99 : שאלתיאל, 91-90.
 9. תשעה קבין, 360-358,330-328; יומן ב״ג, 217.

 10 .ירושלים במצור, 70-67.
 11. ״הארץ״ 24.4.85: וכן 23.3.62; שאלתיאל, 70, תיק ד׳1/ב׳: תשעה קבין, 36: יומן ב״ג, 410: בר־

 זוהר, ב״ג, 823: משפט לח״י, 848: איםר, 24: שיפטן, 135.
 12. קריה נאמנה, 226, 241-240; מחודשת, 168,164, 215; משפט לח״י, 1050: ירושלים במצור. 145:

 תשעה קבין, 351.
 13. ״הארץ״, 1.8.48 ; נאדל, 98: קריה נאמנה, 326: ירושלים במצור, 156.

 14. מעשר ראשון, שמ״ו: קסטלר, 261-260: איסר, 14.
 15 .ירושלים במצור, 98: מחודשת, 196.

 16.לח״י כתבים ב׳, 1079: ירושלים במצור, 136-135; קריה נאמנה, 301-300: שיפטן, 136: משפט
 לח ״י, 1050-1049.

 17 .קריה נאמנה, 320-319,304: תשעה קבין, 381.
 18.קריה נאמנה, 240,225-224, 281-272,257: נאדל, 69-67: קסטלר, 274-273.

 19 .תשעה קבין, 407; שאלתיאל, 198 : קריה נאמנה, 282, 292-290.
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 20. יומןב״ג, 208,196,182,173: שאלתיאל, 85,28-17; תשעה קבין, 361-360.
 21. ירושלים במצור, 60; שאלתיאל, 87: קריה נאמנה, 105,43 : תשעה קבין, 330-329; פלמח, 244; יומן

 ב״ג, 261.
 22. ירושלים במצור, 63,36: שאלתיאל, 103 : יומן ב״ג, 284: קריה נאמנה, 37.

 23. תשעה קבין 378-360: יומן ב״ג, 496,478,428,285, 507: פלמח, 927,912: משפט לח״י, 1413-1412.
 24. יומן ב״ג, 518-515,507¡ תשעה קבין, 399-397,294-292.

 25. שאלתיאל, 143-141,28 : יומן ב״ג, 248; מילשטיין ד׳, 251.
 26. לח״י כתבים ב׳, 968: משפט לח״י, 1403-1400 ; ירושלים במצור, 128-127 : תשעה קבין, 161-160.

 27. נאדל,7וו.
 28. מעשר ראשון, של׳׳ב-של״ד: נאדל, 95-94 : ילין־מור, 467-466.

 29. אלנקם, 246-243,241-235: לח״י כתבים ב׳, 1014.
 30. לח״יכתבים ב׳, 973-971,937: הגנה, 1546-1545,1393 : קריה נאמנה, 133.

 31. לח״י כתבים ב׳, 972-971: תשעה קבין, 337.
 32. לח״י כתבים בי, 973-971: אלנקם, 242-241,234-232: משפט לח״י, 1108 : תשעה קבין, 188.

 33. תשעד. קבין, 200: לח״י כתבים בי, 973: קריה נאמנה, 41.
 34. נאדל, 95; שמואלביץ מתתיהו, בימים אדומים, ת״א תש״ט, 375-351: חיילים אלמונים, 599-593:

 יומן ב״ג, 248 : אלנקם, 234 : ירושלים במצור, 79-78.

 פרק שני: ימי נחשון
 1. פלמח, 925-922: יומן ב״ג, 331-330: שאלתיאל, 137-134 ; קוממיות, 117-111 : תשעה קבין, 139-

.147 
 2. יומן ב״ג, 340 : קוממיות, 111: מוסף ״הארץ״ 30.8.68, מכתב לעורך: מילשטיין די, 253 : לח״י

 כתבים בי, 968-967.
 3. ילין־מור, 469: קוממיות, 17 ו.

 4. אלנקם, 253-251¡ ירדנה, 17-16.
 5. לת״י כתבים ב׳, 992-991: שאלתיאל, 139 : תשעה קבין, 341; מילשטיין ד׳, 260; אופיר. 45.

 6. לח״י כתבים בי, 972, 990-989: בן־גוריון דוד, זכרונות א, הוצאת עם־עובד, ת״א תשל״א, 346:
 מילשטיין ד׳, 258-257.

 ד. ירדנה, 22: אלנקם, 251-250.
 8. תשעה קבין, 156-150, 341-340: שאלתיאל, 137-136.

 9. אלנקם, 257-251: ניב ו׳, 85-84: ירדנה, 31, 34-33.
 10. ירדנה, 35-34, 46,39-38: מילשטיין ד׳, 264.

 1 !.ירדנה,54,45-44;ניבו׳, 84: תשעהקבין, 344-343: מילשטייןד׳, 266-263.
 12.מילשטיין ד׳, 263; אלנקס, 257.

 13 .ניב ו׳, 85: מילשטיין ד׳, 267: יליךמור, 472-471.
 14.מילשטיין ד׳, 268: שאלתיאל, 140 : ירדנה, 32-31, 71-68: קריה נאמנה 289-288.

 15 .ירדנה, 73-72: ניב ו׳, 85.
 16 .ירדנה, 73-72.

 17 .שם, 75-73.
 18 .קוממיות, 117: הגנה, 1547 : מילשטיין די, 274-273,269-268: תשעה קבין, 342.

 19. ״ידיעות אחרונות״ 4.4.72, 204.72: תשעה קבין 344-340; שאלתיאל, 141-140 : מילשטיין די, 259-
 260: ירדנה, 63; משפט לח״י, 1403,1400 : קריה נאמנה, 74.

 20. ירושלים במצור, 86-83: תשעה קבין, 343-342: בר־זוהר, ב״ג, 701; מילשטיין ד׳, 260: הגנה,
 1548-1546 : קוממיות, 118-117: ירדנה, 24-23.

 21. לח״י כתבים ב׳, 992-989 : מילשטיין ד׳, 281-280.
 22. ירושלים במצור, 104,86-83 : תשעה קבין, 342: קולינם, 228.
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 ג2.ארכיון בית־יאיר; העדות נרשמה על־ידי זאב איכינסקי, עין־חרוד 10.6.84.
 24.קסטלר, 177 : הלר, 391: בר־ווהר, ב״ג, 702-701.

 25\רדנה, 82; ילין־מור, 472-471.
 26. ילין־מור. 470,466: מעשר ראשון, של״ה. של״ו: לח״י כתבים ב׳, 937.

 27. יליךמור, 472-471: איסר, 23.
 28. קםטלר, 177 : בר־זוהר, ב״ג, 701-700 קולינס, 232: ״הארץ״, 24.4.85: אל־תל, 27: יומן ב״ג, 378:

 משפט לח״י, 1403 : קוממיות, 118-117.
 29. לח״י כתבים בי, 992-991: ״דבר״, ה׳ ניסן תש״ח (14.4.48): אלנקם, 259: אופיר, 61: תשעה קבין,

 345 : קולינס, 230.
 30. תשעה קבין, 162 : פלמח, 244.

 31. יומן ב״ג, 375, 451: אל־תל, 159-158 : לח״י כתבים בי, 991: מוריס, 261-260.
 32. יומן ב״ג, 366,360-358: תשעה קבין, 332, 345: ההגנה בירושלים, 129 : ירושלים במצור, 90.

 33. קוממיות, 146 : תשעה קבין, 167-163,161 : פלמח, 928-927,910-905.
 34. יומן ב״ג, 362. 367-366: קוממיות, 152-147: תשעה קבין, 223-205: פלמח, 244-243, 915-911,
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 35. קוממיות, 155-152 : פלמח, 921-916: תשעה קבין, 180-169.

 36. קוממיות 209-206: תשעה קבין, 284-263.
 37. קוממיות, 212-211; תשעה קבין, 303-295 : פלמח, 933-932,884-883.

 פרק שלישי: לא חכרו לה יחדיו
 1. יומן ב״ג, 358: שאלתיאל, 98-95: תשעה קבין, 227-226.

 2. משפטלח״י, 1415,1398 : תשעה קבין, 49:שאלתיאל, 143 :יומן ב״ג, 413,409.
 3. תשעה קבין, 376,44-40,30: לירון, 164-138 : ניב וי, 243-242, 245.

 4. תשעה קבין, 235-225 : שאלתיאל, 165-163,150-145 : ניב ו׳, 234.
 5. נאדל, 95; משפט לח״י, 1398 : אלנקם, 270.

 6. ניב ד, 234: אלנקם, 274-271: תשעה קבין, 229.
 7. קריה נאמנה, 139,136 : תשעה קבין, 345: אלנקם, 278-274: שאלתיאל, 171: ״חוית הנוער״ גליון ז׳,

 אב תש״ח: הגנה, 1580-1579.
 8. אלנקם, 279-274 : שאלתיאל, 165 : תשעה קבין, 374,346-345,234-231.

 9. ירושלים במצור, 205,99: לה״י כתבים ב׳, 1041 : משפט לח״י, 1419-1416,1398.
 10 .תשעה קבין. 374,234-233.50: יומן ב״ג. 437-436: פלמח, 930.

 11 .פנקס שירות, 51-50: ההגנה בירושלים, 269-267.
 12. פלמח, 930: ההגנה בירושלים, 263-253, 273: נרקיס. 97.

 13. תשעה קבין, 56; ירושלים במצור, 212: נרקיס, 97; יומן ב״ג, 439.
 14. פלמח, 929; תשער. קבין, 234, 346-345, 377; יומן ב״ג, 437-436, 441, 444, 448-447, 451, 453;

 קריה נאמנה, 139 : יום האש, 429-428.
 15. תשעה קבין, 259-256: ניב ו׳, 241-239; יומן ב״ג, 451: פלמח, 929: יום האש, 428.

 16. תשעה קבין, 49-45; לירון, 315-191; ירושלים במצור, 212-211: יומן ב״ג, 432, 434, 437-436:
 ההגנה בירושלים, 266-265, 273-272.

 17. לירון, 420-319: תשעה קבין, 65-58: ההגנה בירושלים, 266: ירושלים במצור, 212: יומן ב״ג, 451.
 18. לירון, 445-420: תשעה קבין, 70-69,65-63: ירושלים במצור, 213-212: יומן ב״ג, 461: בזק, 25.

 19. לירק, 464-446: ירושלים במצור, 214-213: תשעה קבין, 71-66: קארלסון ג׳ון רוי, מקהיר עד
 דמשק, עם צבאות ערב נגד ישראל, הוצאת אחיאםף, ירושלים תשי״ב, 240-225: יומן ב״ג, 466:

 בזק, 39-38.
 20. לח״י כתבים ב׳, 1048-1047,1044-1043.

 21. מחודשת, 195-194 : שיפטן, 141 : תשעה קבין, 374.
 22. ״הא^, ט״ז תמוז תש״ח(23.7.48) : ירושלים במצור, 146-142,128-127.
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 23. שאלתיאל, 189,180-179 : תשעה קבין, 377! יומן ב״ג, 457-456.454.
 24. יומן ב״ג, 507,502,496,478: קריה נאמנה, 267.

 25. תשעה קבין, 373,305: טבת, דיין, 305.
 26. קריה נאמנה, 222, 252; שאלתיאל, 198.

 27. תשעה קבין, 348; ניב ו׳, 279; יום האש, 428-427; יומן ב״ג, 583: במר, 355.
 28. אלנקם, 282; משפט לח״י, 1399 : נאדל, 5; לח׳׳י כתבים ב׳, 1005 ; ברנר, 58.

 29. נאדל, 96-95; משפטלח״י, 1110.
 30. תשעה קבין, 289¡ משפטלח״י, 1422,1106,1103-1102,941.
 31. פלמ״ח ב, 884; מעשר ראשון, שמ׳׳ח: לח״י כתבים ב׳, 1006.

 32. משפט לח״י, 813-812א, 932,920.
 33. תשעה קבין, 346: משפט לח״י, 1399 ; מעשר ראשון, שמ״א, ש״ע: קםטלר 261-260: אל־תל, 182,
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 פרק רביעי: מול חומות ירושלים
 1. תשעה קבין, 307: שאלתיאל, 198 ; יום האש, 436-434.

 2. יומן ב״ג, 583; אל־תל, 209.
 3. תשעה קבין, 307, 313; אלנקם, 288-287.

 4. תשעה קבין, 308 ; חיילים אלמונים, 646-645.
 5. תשעה קבין, 308-306 : אלנקם, 290-288 ; חיילים אלמונים, 646 ; יומן ב״ג, 583.

 6. יום האש, 437-435 : ניב וי, 286-282 : תשעה קבין, 309-308 : יומן ב״ג, 589.
 7. יומן ב״ג, 583: תשעה קבין, 313-310.

 8. אבני דרך, 64; יומן ב״ג, 582-581; בתר, 350: תשעה קבין, 314-313.
 9. יומן ב״ג, 591,589: ״דבר השבוע״, 17.2.78 ; שיפטן, 143.

 10 .יומן ב״ג, 591; תשעה קבין, 375-374.
 11. תשעה קבין, 314, 318, 376-374; יום האש, 439.

 12. יום האש, 441; תשעה קבין, 315-314.
 13 .יומן ב״ג, 596-595 ; שאלתיאל 206,204; קריה נאמנה, 253.

 14. קריה נאמנה, 104-103.
 15. שאלתיאל, 204; קולינס, 458-457; תשעה קבין, 316-315.

 16. יום האש, 442-441: קוממיות, 265; ״דבר השבוע״, 23.12.77; שיפטן. 145; תשעה קבין, 317-316,
 406: קריה נאמנה, 254.

 17. קולינס, 458: אלנקם, 294-291.
 18. תשעה קבין, 318-317: אלנקם, 297-294: ״סולם״ ס״ה-ס״ו, תשרי תשט״ו: קריה נאמנה, 253.

 19. יומן ב״ג, 597-596: יום האש, 443-442; שאלתיאל, 206: ירושלים במצור, 146-142 : ״הארץ״, ט״ז
 תמוז תש״ח(23.7.48).

 20. קריה נאמנה, 255-254: שיפטן, 149,147-146.
 21. תשעה קבין, 319: טבת, דיין, 302: שאלתיאל, 207-206.

 22. יומן ב״ג, 173, 554, 560-559, 573, 615,591: טבת, דיין, 306: אבני דרך, 64: בר־זוהר, ב״ג, 815-
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 23. אבני דרך, 76: טבת, דיין, 306,304: הבלונדיני, 118-117: יומן ב״ג, 731.
 24. טבת, דיין, 305: אבנידרך, 77: תשעה קבין, 410,405.

 25. אל־תל, 245,219-214: תשעה קבין, 356: קריה נאמנה, 262.
 26. תשעה קבין, 411,406: אל־תל, 248: טבת, דיין, 307.

 27. יומן ב״ג, 655: טבת, דיין, 310-307: תשעה קבין, 1-407 41, 469; אבני דרך, 76: לורך, 445-444:
 אל־תל, 252-249: בזק, 118—119 : כחל זאב, סכרים בפרץ, הוצאת המתמיד, ת״א תשי״ו, 295.

 28. לירושלים, 202: תשעה קבין, 411.
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 29. קריה נאמנה, 320-319,304, 334: תשעה קבין, 381: ירושלים במצור, 220: יום האש, 415.
 30. ירושלים במצור, 160,156 ; יומן ב״ג, 676,634; מחודשת, 282: ״הארץ״ 24.4.85.

 31. יומן ב״ג, 722,693-692: בשער האומות, 305-304; יום האש, 448-447.
 32. משפט לח״י, 939,915,856,811-810.

 33. יומן ב״ג, 649,645-644, 559,652; אבני דרך, 78; ניב ר, 292-291.
 34. יומן ב״ג, 645-644: נאדל, 96; משפט לח״י, 847.

 35. נאדל, 97,5: משפט לח״י, 1109,1068-1064 ; איסר, 53,30-29: ״האק״, 6.10.78; לרנת, 135.

 פרק חמישי: ״מבצע דני״ - מ״לודר״ ל״מיקי״
 1. ולנר, 267; יומן ב״ג, 485-484,470-471,468,453.

 2. הגנה, 1557 ; אילון אברהם, חטיבת גבעתי במלחמת הקוממיות, הוצאת מערכות, תשי׳׳ט, 584-578;
 ניב ו׳, 220 : בגין מנחם, המרד, אחיאסף, תש״י, 211: יומן ב״ג, 444.

 3. ולנר, 169-166 ; ג׳ ריבלין וצ׳ סיני, אלכסנדרוני במלחמת הקוממיות, הוצאת מערכות תשכ״ד, 29:
 אבן דן, שנות שרות, הוצאת מילוא, תשל״ג, 97: ניב וי, 222-221.

 4. ולנר, 236-160; יומן ב״ג, 504,494,492: בעיני אויב, 207-206.
 5. ״מערכות שריון״ ז-ח, 19-18 ; יומן ב״ג, 504-502; בן־תור, 348-347; משפט לח״י, 1154: ירותם,
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 6. יומן ב״ג, 525, 534: רטנר, חיי, 373-370.

 7. יומן ב״ג, 578-572: נקדימון שלמה, אלטלנה, הוצאת עידנים, תשל״ח, 443-421: בר־זוהר, ב״ג,
 811-806: גבעה, 210-202: ״מעריב״, 6.5.73,14.5.67.

 8. פנקס שירות, 59: ירוחם, 146 ; ולנר, 268-267; פלמח, 408-407 ; כדרך, 82-58.
 9. בדרך, 262,44-30: ולנר, 236-232,164; בעיני אויב, 204,36-35: אל־תל, 197-196,193.

 10. סנה בוער, 76-73; פלמח, 564: בדרך, 94-83: ולנר, 241-239: פנקס שירות, 59.
 11 .חטיבת הזקן, 11 ; בדרך, 274-273.

 12. חטיבת הזקן, 12 ; אבני דרך, 64-63: טבת, דיין, 283-281.
 13. חטיבתהזקן, 11: ירוחם, 149-148 : בן־תור, 356: בעיני אויב, 206,35; אל־חל, 194 : יומן ב״ג, 587-

588 
 14. ירוחם, 150-149: בן־תור, 361-356.

 15. ירוחם, 152-151: טבת, דיין, 284: בדרך, 92-91: אבני דרך, 66-64: ״במחנה״, קע״ד (50), ז׳ אב
 תשי״א.

 16 .אבני דרך, 66-64, 70: טבת, דיין, 288, 293: בדרך, 98: ירוחם, 157 : ״מערכות״ ס״ב-ס״ג, 39,34-
 40; ״הארץ״, 19.7.68 : יומן ב״ג, 590,582-581.
 ד1.בן־תור, 362; פנקס שירות, 60: יומן ב״ג, 585.

 18. יומן ב״ג, 582, 585 : בדרך, 132-127,100.
 19. פנקס שירות, 59: בעיני אויב, 209: ולנר, 268,266,262-255,249,244-241.

 20. טבת, דיין, 287, 291; מערכות ם״ב-ס״ג, 37-34; אבני דרך, 66-65; ירוחם, 153-152 : פנקס שירות,
 60; פלמח, 408; בדרך, 99; ולנר, 269-268,250-249.

 21. ״מערכות״ ס״ב-ס״ג, 40-37; אבני דרך, 71-67; פרקים, 95; ולנר, 269; ירוחם, 154, 158; בעיני
 אויב, 36-35; ״במחנה״, קע״ד(50), ו׳ אב תשי״א.

 22. פלמח, 571-569,564,409: ירוחם, 156: פרקים, 97-96: אל־תל, 199-198 ; בעיני אויב. 208.
 23. בעיני אויב, 209-208,36 ; בדרך, 109-108 : יומן ב״ג. 584-583: אל־תל, 199 : פרקים, 99-98.

 24. בעיני אויב, 36, 209-208: בדרך, 111-110: פלמח, 565, 571: פרקים, 103-98 : פנקס שירות, 60;
 מורים, 276-275 : אל־תל, 201: יומן ב״ג, 585.

 25. בעיני אויב, 36-35: אל־תל, 199: מורים, 227, 283-272; פלמח, 409; בר־זוהר, ב״ג, 775: יצחקי
 אריה, לטרון, המערכה על הדרך לירושלים, כרך בי, 394: יומן ב״ג, 585,583-582: בדרך, 123.

 26. בדרך, 127-123 : פרקים, 109-103 : ולנר, 269,262.
 27. מוריס, 279-278: קםטלר, 288: קולינם, 454; יומן ב״ג, 589: אל־תל, 204: פלמח, 885.
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 28. בדרך, 119-117, 153-135 : יומן ב״ג, 588-586,582-581 : ירוחם, 161-160.
 29. פלמת, 568-564 ; בעיני אויב, 210; אל־תל, 207-206 ; בדרך, 171-154 ; יומן ב״ג, 598-596.

 30. חטיבת הזקן, 19-18 ; כדרך, 196-172 ; יומן ב״ג, 601,598-597,595-594; בן־תור, 364-363.
 31. םלמח, 569-566, 576; בדרך, 134-132, 190-187, 205-196; אל־תל, 208; ולנר, 264-263.
 32. בדרך, 208-206,195-193,190; בן־תור, 365-364; ולנר270-269; בעיניאויב, 217-216.

 33. יומן ב״ג, 581; ״מערכות״ קנ׳׳א, 12 ; בדרך 231; גבעה, 220: הרצוג חיים, עם כלביא יקום, הוצאת
 עידנים, ירושלים תשמ״ה, 63.

 34. ולנר 270; יומן ב״ג, 604.
 35. בעיני אויב, 120,36 ; אל־תל, 203-202,196-195.

 36. יומן ב״ג, 613: אל־תל, 201: בדרך, 282-279.

 פרק שישי: תקופת ברנדוט מגיעה אל קיצה
 1. לירושלים, 25,19,15-14,12-11; אבא אבן, 119: יומן ב״ג, 737,554.

 2. קריה נאמנה, 317-316; לירושלים, 54,39-37,29-28,19,17-16; יומן ב״ג, 483-482,473.
 3. לירושלים, 97,44-38; יומן ב״ג, 554,515,499.

 4. יומן ב״ג, 634,586 ; לירושלים, 59,49-48,39 : נאדל 74-69.
 5. לירושלים, 92,75,68-66: אל־תל, 169.

 6. לירושלים, 114,110-103,100-99,96,94-93,91,81-80; אבא אבן, 119.
 7. לירושלים, 131,119-115 : קריה נאמנה, 299.

 8. נאדל, 82-81¡ ״דבר״, 7.7.65 : לירושלים, 131-128,124-121.
 9. לירושלים, 143-135, 149-148, 153-152.

 10. קריה נאמנה, 305¡ לירושלים, 174-173,170-163,160-159,157 ; אל־תל, 243.
 11. לירושלים, 178-176, 185,183-182.

 12 . יומן ב״ג, 676-675,611 ; לירושלים, 186—193 : מחודשת, 289-288 ¡ אבא אבן, 125 .
 13. קריה נאמנה, 301-300: שליחותי, 71-69¡ מיינרצהגן, 150.

 14. נאדל, 62,55; לח״י כתבים ב׳, 1079,1066.
 15. קריה נאמנה, 306-305; אבני דרך, 77; מחודשת, 282; נאדל, 100-99,41-40 ; איסר, 33.

 16. מיינרצהגן, 149 ¡ שליחותי, 73-71: קריה נאמנה, 263.
 17. לירושלים, 206-195, 212-211¡ ״הארץ״ 19.9.48¡ ״מברק״ 17.9.48¡ גבעה, 228¡ קריה נאמנה, 307,

.311 
 18. לירושלים, 210-206: נאדל, 12,4-3 : קריה נאמנה, 313-307.

 19 .לירושלים, 210-206.קריה נאמנה, 313-307: יומן ב״ג, 699-698.
 20. שליחותי, 83-77: יומן ב״ג, 702-699: לירושלים, 223,221: מיינרצהגן, 150.
 21. קסטלר, 299-296; משפט לח״י, 1161-1159: קריה נאמנה, 312: גבעה, 228.

 22. יומן ב״ג, 703-698: קריה נאמנה, 313-307: ירושלים במצור, 163 ; מחודשת 255.
 23. מעשר ראשון, שע״ה: מחודשת, 284: קריה נאמנה, 312-311: אבני דרך, 78¡ לירושלים, 208;

 ״הארץ״, ט״ו אלול תש״ח (19.9.48) : נאדל, 42.
 24. נאדל, 109-106,6 : קריה נאמנה, 310,308: יומן ב״ג, 702.

 pV .25 ב״ג, 699, 701, 704; אי0ר, 15-14, 23, 33.
 26. גבעה, 228: קוממיות, 292: נאדל, 42-38¡ משפט לח״י, 1071-1070; יומן ב״ג, 783; ״ידיעות
 אחרונות״, כ״ז ניסן תשמ״א (21.4.81): ״נתיב״ 11, מרחשון תש״ן(נובמבר 89): ״מעריב״, י׳ שבט

 תשמ״ח(29.1.88).
 27. נאדל, 8 ; בר־זוהר, ב״ג, 837-836 : יומן ב״ג, 704.

 28. ״מעריב״, י׳ שבט תשמ״ח(29.1.88); נאדל, 7.
 29. תשעה קבין, 413-412: יומן ב״ג, 699,644: נאדל, 5, 108-107 ; בתר, 365.

 30. תשעה קבין, 413: קריה נאמנה, 310; אבני דרך, 78: יומן ב״ג, 702-700: נאדל, 119-118: בתר,
.366-365 
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 31. יומן ב׳׳ג, 705-704,700: קריה נאמנה, 312: איסר, 15 : נאדל, 108 : אבני דרך, 78: מחתרת מאונס,
.65 

 32. יום האש, 456-453: בהילחם, 257: תשעה קבין, 413: קריה נאמנה, 312: יומן ב׳׳ג, 705-701: ניב וי,
.299-297 

 33. קריה נאמנה, 311: לירושלים, 210-209: נאדל, 116-114 : אבא אבן, 125.
 34. יומן ב״ג, 737-735,719: נאדל, 139,78-77 : ״עושים מדינה״: קליר, 202.

 35. יומן ב״ג, 691,673,664, 799,737,694: מחודשת, 288.
 36. יומן ב״ג, 675, 680-679, 709: בשער האומות, 293: דותן שמואל, המאבק על א״י, הוצאח מערכות,

 תשמ״א, 390; ״עושים מדינה״: אבני דרך, 78.
 37. יומן ב״ג, 729-728; תשעה קבין, 415-414; אל־תל, 290: אבני דרך, 77-76.

 38. פלמח. 647-646: תשעה קבין, 413: גבעה, 240: טבת, דיין, 312; ברטוב חנוך, דדו, הוצאת ספרית
 מעריב, תשל״ח, 61: יומן ב״ג, 737.

 39. פלמח, 646: יומן ב״ג, 753: תשעה קבין, 414.
 40. יומן ב״ג, 755: טבת, דיין, 316: ״על־המשמר״, כ״ח אייר תשמ״ה: פלמח, 650.

 41. יומן ב״ג, 765,751.
 42. טבת, דיין, 316-311: יומן ב״ג, 766: גבעה, 241: תשעה קבין, 417-415.

 43. אבני דרך, 77; טבת, דיין, 316: תשעה קבין, 418-417: ״על־המשמר״, כ״ח אייר תשמ״ה: יומן ב״ג,
 761-760 ; פלמח, 424, 654, 656.

 44. תשעה קבין, 422: גבעה, 240, 242; יומן ב״ג, 737: ירוחם, 187-186.
 45. יומן ב״ג, 766-765, 852, 893, 949: אבני דרך, 83-76: ירושלים במצור, 159 : טבת, דיין, 325-323:

 תשעה קבין, 427-421; תעודות חוץ ב׳, מס׳ 335.
 46. ״הארץ״, 24.4.85: קריה נאמנה, 334-333: יומן ב״ג, 723, 893, 909; תעודות חוץ אי, עמ׳ 650;

 שליחותי, 112-111.
 47. יומן ב״ג, 909: קריה נאמנה, 335 : מיינרצהגן, 155-154: נאדל, 159-158; בר־זוהר, ב״ג, 892:

 שיםטן, 159-158.

 פרק שביעי: עמוד־האש שוקע כאפלה
 1. ילין־מור, 455: מעשר ראשון, שי״ט, של״ט-ש״מ, שס״ט: משפט לח״י, 922: בצאת לח״י, 31-30:

 הלר, 537-534.
 2. ברנד, 361, 365-364: יומן ב״ג, 679,674; הלר, 457-456: משפטלח״י 823-822.

 3. הממונה, 51: יומן ב״ג, 707,704,700: נאדל, 128,124 : איסר, 15.
 4. איסר, 15 : יומן ב״ג, 701,698; משפט לח״י, 1161-1159 : בהילחם, 254: הבלונדיני, 113 : סנה בוער,

 306,181-180: מחתרת מאונס, 116.
 5. איםר, 18-17, 134-133 : הממונה, 52-51: נאדל, 127-126: שליחותי, 97: יומן ב״ג, 702, 705, 724,

 802,743,729: מחתרת מאונם, 73-72,65,58,49 : בהילחם, 257.
 6. יומן ב״ג, 719,707,701-700: משפטלח״י, 1032 : בהילחם, 255: נאדל, 131.

 7. נאדל, 127, 140-139,134-132 : מחתרת מאונם, 144-142,75,59-58,54,47 : איסר, 16.
 8. מחתרת מאונס, 91-89, 135-133 ; יומן ב״ג, 802,749,743-741: נאדל, 134-133 : קסטלר, 303-302.

 9. מחתרת מאונס, 135, 138, 140 : נאדל, 144-141,138-135 : ולנר, 281; יומן ב״ג, 742.
 10. יומן ב״ג, 803-802,741 ; נאדל, 139-138 : איסר, 20-19.

 11 .יומן ב״ג, 853,838,752; איסר, 18,16 : נאדל 124-122 : מעשר ראשון, שע״ה: סנה בוער, 182-181 :
 בצאתלח״י, 32-31: מחתרת מאונס, 173-171,58-57 : הממונה, 54.

 12. יומן כ״ג, 838,783: איסר, 17, 21, 134-133 ; לבנת, 137-136: מחתרת מאונס, 127,124, 150-149,
.165-163 ,161 ,156 

 13. בהילחם, 260; איסר, 21-20,16: יומן ב״ג, 724, 804-803, 839-838, 861.
 14. משפט לח״י, 7-6, 179: בצאת לח״י, 32: נאדל, 39; פרוטוקול הוועידה הארצית הראשונה של

 הלוחמים, מ״ט-נ׳, נ״ד: יומן ב״ג, 906-905.
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 15. הלר, 477-476: סנה בוער, 394-379.
 16. איסר, 39-21.

 17. נאדל, 150-144 : מחתרת מאונס, 181-180: מוסף ״הארץ״, ט״ז שבט תשנ״ז(24.1.97).
 18. איםר, 41-39: מעשר ראשון, שע״ה: הלר, 482: ״האק״, 12.1.49.

 19. סנה בוער, 403: מחתרת מאונס, 65, 171, 178-173 : קליר, 208: הלר 481: קסטלר, 328-327.
 20. סנה בוער, 319-318: לבנת, 137-136 : ״חרות״, ח׳ אלול תש״ט: לנגב, 61-56.

 ו2.הלר, 488-487; בצאת לח״י, 128-33: בן־תור, 427-424: סגל משה צבי הלוי, דור ודור, הוצאת
 משרד הבטחון, ת״א תשמ״ו, 145-144.

 22. הלר, 498-488: פרוטוקול הוועידה, ד׳-ס׳: לנגב, 17-16: בצאת לח״י, 33.
 23. בן־תור, 430-427: פרוטוקול הוועידה, ס״א-ם״ו: הלר, 500-498: סנה בוער, 412.

 24. הלר, 542,508-500: בן־תור, 431-430: בצאת לח״י, 7, 34-33: איסר, 47: הממונה, 54-53.
 25. בן־דב שבתי, גאולת ישראל במשבר המדינה, הוצאת המתמיד, צפת תש״ך, 284, 288, 311-304;

 ״נתיב״ 16, נובמבר 1989, עמ׳ 67; ״סולם״ י״א, אדר תש״י, עמ׳ 12.

 נםפחיפ
 1. יומן ב״ג, 839-838.



 מפתחות
456 

 השמות
 אלון־פ״קוביץ יגאל 30-29, 58-57, 80, 13.3, 185,
.274 ,271 ,265 ,251 ,  197, 234-233, 247-243, 49י

.241-290 .289 ,287 ,285-284 ,281-280 ,278-277 

3X0 ,375 ,316-308 ,300 ,297-295 

 אלטמן אריה 367, 401
 אלטשולר בת־שבע (דינה) 261-260

 אליאב־לבשטיין יעקב (ישקה, אביאל) 350. 389,
-110 

379 ,  אלמליח אברהם 24י
 אלעד־זוננפלד אברי 63-62, 183,97,81

 אלעזר דוד(דדו) 370
 אלתרמן נתן 293

 אמיגה־תדי יוכבד(נורית) 442
 אנגל אלפרר 105,102

 אסולין־סלומון סימה(אחינועם) 206,149
 אפריקי טארק 378

 אפרת דוד 113
 ארבל אליהו 412

 ארגוב נחמיה 374,363
 אריאלי יהושע 106

 אריאלי נחום 91
 אריה יוסף(יוז׳י) 78

 ארליך שבח(יוסף) 77
 ארן־אהרונוביץ זלמן 55, 177,162

 אמס מיכאל(יקוחיאל) 264
 ארציאלי 206, 391
 ארתרידג׳ מרק 42

 אשד־אידלשטין שלמה (חגי) 403, 425, 428, 432,
434 

 אשטק, קולונל 440,302,132
 אשכול־שקולניק לוי 36, 40, 185, 223, 229, 374,

411 ,387 

 באום אברהם 213, 254
 באטוס פליקס־רפאל(הרמן) 304,259-256

 באנץ׳ ראלף 320-319, 330, 334, 349-347, 366-365
 בארי־בירנצווייג איםר(איתי) 111,59,53,47

 בביודה נפתלי 428,425
 בגין מנחם 434,396,235,224,114,84

 בגלי פרנק 347-345,343,216
 בדיאן זאב־וילי(גבי) 405,391,144,117

 בוכר מרטין 123
 בורין ארנסט 431,367,365-364,328,320,222

 בוטל, משפחח 405
 בומונטריצ׳רד 380,160

 בוקסבוים מנחם(ירמיהו) 269
 בורנשטין שמואל(שאול) 285-283

 מפתח
 א

 אבו־גוש יוסוף 419,395
 אבו־פאדל מוניר 317
 אביגדורי צ׳ 111,102

 אביגור־מאירוב שאול 404,400,397,392,374,356,
441 ,408-406 

 אבידן־קוך שמעון 237,126,92,80
 אבידר־רוכל יוסף 300, 374

 אבינועם חיים 310
 אבן אבא (איבן אוברי) 320, 328, 331, 367-364,337

 אבן־אפשטיין דן 304
 אבניאל בנימין 412-411,392,223

 אבנרי־יולק יעקב(מיכאל) 443,421
 אברבוך־אגמי משה 195,188,181

 אגרנט שמעון 407
 אדלר נחן 389

 אדלר, רב־סרן 346
 אדמוני נחום 113,58

 אהרנסון מלאכי(ראובני) 426,397
 אוואנס הרולד 35

 אונטרמן יהודה־איסר 415
 אוסטר דניאל 379,339,34,18

 אופיר יהושע 87
 אורבך אלדד 80

 אורן אלחנן 266, 281, 293, 296, 300-299, 317, 366,
376 

 אורנשטיין יצחק־אביגדור 170
 אזקרטה פבלו 173,42

 איבזוב אלישע(שמואל) 51-50
 איבזוב שלום 50

 אידלשטיין משה (עמוס) 98-97,90,87, 108,105,
425 ,113 

 אידריס בק 292
 אייזנהאואר דוויט 133

 אייכלר מנשה(רב) 206
 אילון־אלימלך אברהם (אליעזר) 442

 אילון־לשצינר צבי(בועז) 161, 176, 198-197, 243,
379 ,373-371 ,359 ,351 ,300 ,298 

 אילן צ׳רלי 214
 אילת־אפשטין ישראל 324

 אלבוחר שלמה 158
 אלבלק רחמים (ג׳ימי) 96,90

 אלדד־שייב ישראל(אלדד) 116,76,69,64-63,40-
-354 ,353 ,340 ,231-228 ,224 ,186-185 ,157 ,117 

,411-410 ,406 ,403-402 ,387 ,384-383 ,361 ,356 

443-442 ,436-435 ,433-426 ,424-421 ,419 ,413 

 אלדד ציון 55-54, 103, 155. 176, 196, 199-198, 204,
212 
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 בצר נחמן 214
 בקנשטיין שמעיה 234

 בר ישראל 161
 בר־און אורי 340,263-262,255-254,214-213

 בראשי־זקן בתיה(יהודית) 206,76
 בר־גיורא-פדר יהודה (גיורא) 78, 90, 94-93, 181,

207 

 ברגמן קלמן(דן) 363,142
 ברודי 360,346

 ברומג׳ נייג׳ל 302,248
 ברון עקיבא(לוין) 387

 ברונסמ נילס 344,328,178
 בר־זוהר מיכאל 116,110, 212. 434,391,387,357

 ברזילי משה (יוסף) 86,81, 98,94, 102-101, 353-
360 ,354 

 בתני משה(בן־ציון) 84
 ברטוב חנוך 370

 ברלין-בר־אילן מאיר 34, 38
 ברמן דב(עוזי) 193,190,185,183-182, 226

 בר־נון י׳ 412
 ברנדוויין זישי 224
 ברנדוט אסטל 364

 ברנדוט פולקה 38-37, 43-41, 45, 102, 105, 177-
.230-229 ,223-222 ,220-218 ,216 ,214 ,182 ,178 
,385 ,381 ,379 .377-376 ,368-319 ,314 ,309 ,232 
,413 ,409 ,406 ,403-400 ,398 ,393 ,391 ,389 ,387 

436,434 ,426-425 ,417 

 ברנדיס־הכהן יהושע 179
 ברנס עמוס 104
 ברנר אורי 386

 ברנר יוסף חיים 386
 ברנשטיין פרץ 17

 ג
 גבריאל(שוער ב״אוריון״) 66

 גהתיה־גזונדהיט מתתיהו (בית־הלחמי) 384, 387,
428-427 ,418 ,406 ,403 

 גודל א׳ 412
 גוטי ד״ר 427

 ג׳וזף ברנרד - ראה: יוסף דב
 גוטליב דוד(עמיחי) 350,146-143,100,97,64-62,

435,391 
 גוטמן שמריה(אבי־יצחק) 296,293-291,288,286-

297 
 גולדברג משה(בן־ציון) 269

 גולדמן נחום 321, 338
 גולדפוט סטנלי(ירמיהו) 397,358

 גולדשמידט יהושע(גל) 96,90-89,85, 182,160
 גולן מאיר(שרון) 113,101,78

 גולני ירדנה 110
 גונן־גוזיננסקי בנימין(בן־ציון) 93

 ג׳ורג׳ השישי 67

 בזק־ביזינסקי שמואל 219,171
 ביאליק חיים נחמן 26

 בירן־ברגמן אברהם 380
 בלאו דוד(דן) 428

 בלושטיין יצחק־יחיאל(יוסי) 442,421
 בלסקי אייזיק 238

 בלקובסקי מנדל 78
 בנאי יעקב (מזל) 183,64, 412,389,350,241, 419,

430 ,427 
 בן־ארי-בנר אורי 168

 בנבנישתי יוסף(עמוס) 264
 בךגוריון דוד (אמיתי) 18-17, 25, 29, 32-31, 35-
 37, 39, 42-41, 48-45, 61-51, 77, 80-79, 88, 110־
,154 ,143 ,137-135 ,129-123 ,118-1 16 ,114 ,11 1 
,185 ,181 ,177-1 73 ,170 ,168 ,164 ,162 ,160-158 
,225-218 ,214-208 ,205 ,201-200 ,198-195 ,193 
,245-243 ,241 ,239-237 ,235-233 ,232 ,229-228 
-295 ,293 ,291 ,275-274 ,271 ,262 ,258 ,256 ,249 
,325-324 ,322 ,317-316 ,314-313 .306 ,304 ,300 
-371 ,368-351 ,349-346 ,340 ,336-335 ,329-328 
-404 ,401-397 ,394-385 ,381-378 ,376 ,374 ,372 

442-441 ,435-434 ,431 ,425 ,411 ,409 ,407 

 בן־גוריון עמוס 234
 בן־גוריון פולה 245,213

 בךגוריון רננה 55
 בן־גל-רבינוביץ מיכאל (ג׳מם) 234-233, 297,241,

407 ,398 
 בן־דב שבתי(שמשון) 436-434,430

 בן־דוב אברהם 442-441,407
 בן־דוד יהודה(עמוס) 428

 בךדוריצחק 112
 בן־דרור משה(מוריס) 361

 בן־הר-בכר אברהם(אליעזר) 442
 בן־זאב משה 428

 בךחור-כהן אליהו 243,233,213
 בנטוב מרדכי 324

 בן־יהודה-פוטפוביץ אליעזר 214
 בן־יעקב אברהם(מישה) 101,90

 בן־משה, מיג׳ר 225
 בן־משה ז׳ 412

 בן־נון יוחאי 128
 בן־עוזיהו מרדכי(דרור) 87,73,60, 94-93,90-89,

226 ,207 ,182-181 ,144 ,113 
 כךצבי יצחק 368,339-338,168,17

 בן־רובי יעקב 138
 בן־שחרעמינדב 219

 בן־שלמה שלמה 430,428,425
 בן־ששון יונה 91

 בךתור-וינטר נחמיה (ארזיה) 259-258, 261, 272-
431-430,273 

 בסן מוריס 344,63-62,54
 בץ מאיר 74,54



 458 נספחים
ר 346 ״ , ד ס י ו ו י י  ד

ל 223,46 א ו מ ש ה ו ר ו ב ן ד י  די

ה 46, 54, 196-195, 199-198, 208, 215-212, ש ן מ י  די

-262 ,256-254 ,249 ,229-228 ,224-223 ,221-217 

,300 ,287-284 ,282-279 ,271-270 ,266-265 ,263 

,353-351 ,347-346 ,342 ,340 ,339 ,315-314 ,303 

389 ,379-372 ,370 ,368-367 .363-358 

ה 103 מ ל ר ש ו נ י  ד

ף 412 ס ו ל י ו מ  ד

232,100 ( ה ב י ב א ) ה פ ן י א י ד ב ־ י מ ו ר  ד

ן 415 ו נ מ ר א ו ר  ד

430,261 ( י נ ו ש ) ו ה י ע ש ן י מ ט י ל ־ י ר ו ר  ד

 ה
ל 82 א כ י ט מ פ א  ה

430,428 ( ן ש פ ח ) ף ס ו ץ י י ב ר ו ה ־ י ל י ל ג  ה

152,148-146,93,90 ( ה ל ק נ ע י ) ר כ ש ש ן י מ ר ב ו  ה

ם 59-58 ה ר ב ן א מ ז י ו  ה

ט 50 ס ר ה ק ו  ה

ן 442 ו ש ר ץ ג י ב ר ו  ה

365 ,320 ( ק ל ו ד ) ד ו ץ ד י ב ו ר ו  ה

ף 240,46 ל ו ד ר א ל ט י  ה

ך 330,321 י ר נ י ר ה ל מ י  ה

ה 124, 354,345-343, 358 ש ן מ מ ל י  ה

ד 44 ר פ ל ק א ו ק ׳ צ י  ה

152,149-147 ( ע ש ו ה י ) י כ ד ר ר מ ב ל  ה

ר 426 ״ , ד ן מ ל  ה

ף 429,417,116 ס ו ר י ל  ה

430 ,403,387,354 ( ם ד א ) ל א ו נ מ ג ע ר ב ס ר ט ש ־ י ב ג נ  ה

ר 40, 114, 225, 355-354, 357, ס י ן א י ר פ ל ה ־ ל א ר  ה

,408-407 ,405-404 ,402-397 ,394-387 ,363-362 

442-441 ,434-432 

ן 50 ו ס י ר  ה

ב 43 א ג ז ו צ ר  ה

,308 ,168 ,162 ,160 .123 ,58 ( ן א י ו ו י ו ם ( י י ג ח ו צ ר  ה

315 

י 16,60 ו, 161, 168, 329,237 ו ל ק ה י ז י י א ־ ק ח צ ג י ו צ ר  ה

 ו
ס 43 מ ו ן ח ו ס א  ו

124 ( ה ר ט ש מ ־ ח ק פ מ ) ב  ו

133 ,107,98 ( י ק א י ) ב ק ע ג י  ו

י 50 נ ו ת נ ׳ א ג ר ו ׳ ט ג י י  ו

ק 441,404 ח צ ן י מ י י  ו

י 173-172 כ ד ר ן מ ט ר ג נ י י  ו

ה 234 ש ן מ מ נ י י  ו

ף 66! ס ו ץ י י י  ו

ם 417,415,321 י י ן ח מ צ י י  ו

160 ( י ס ־ י ב ־ י ב ) ס מ א י ל י  ו

ס 354 כ  ו

ר 282,280,278 ת ל ר א נ ל  ו

ה 343 ר ב ר ל ב ס  ו

308 ( ו ה י מ ר י ) ה מ ל ק ש י ׳ צ נ ו ר ו ג ־ ן ר ו  ג

י 167-165,157,150,91 כ ד ר ן מ י י ט ש נ י י ו ־ ת י ז  ג

ן 59 י מ י נ י ב ל ב י  ג

110-109,107,101,95,92,88 ( ר ז ע י ל א ) י כ ד ר ן מ ו ח י  ג

442,421 ( ע ש ו ה י ) ה ש ס מ ק י פ ל י ג ־ ל י  ג

442,397 ( ה ש נ מ ) ה י נ ח ב מ ר פ ד ל ו ג ־ ר ס ו נ י  ג

.411,403,397,385 ( ן ו נ מ א ס ( ח נ י ב פ ר פ ד ל ו ג ־ ר ס ו נ י  ג

442 ,434 ,432-431 ,428 ,426-425 

ג 346 ר ב ס נ י  ג

פ 331 א ס י ׳  ג

ט 258,249-248,211, 313,298,291, ג א ן ב ו ׳ ב ג א ל  ג

440 ,369 ,332 ,323 ,317 ,315 

י 238 ב ן צ מ ז ו ל  ג

ב 412,408-407 ק ע י י ל י ל  ג

,61-60 ,48 ,46-45 ,35 ,33-32 ( ל ל ה ל ( א ר ש י י ל י ל  ג

412-411 ,307 ,295 ,243 ,235 ,223 ,213 ,183 ,179 

ל 361 א ו מ א ש ק נ י ל  ג

ל 214 א ר ש ן י פ  ג

269,264,254 ( ר ז ע י ל א ) ה ד ו ה י י נ פ  ג

ף 328 ו ל א ־ ן ג , ס ן ו ס ק ׳  ג

ה 257 ש י ר י ג ק ס ב ו ל ב ר  ג

396 ( ר י , ש ש ו ד ) ל ר ש ־ ל א י ר ש ק ו ד ר  ג

י 330 ר ד נ ו א ק י מ ו ר  ג

ם 97 ו ח ס נ ו ר  ג

ד 17 ר ׳ צ י ס ר ב י י ר  ג

י 312 נ ן ב י ר  ג

ק 19, 38,31, 41, 228,225,222,143, ח צ ם י י ו ב נ י ר  ג

,406 ,401 ,393 ,363 ,356 ,354 ,329 ,244 ,232-230 

412 

י 427-426,422,206,26 ב צ ־ י ר ו ג א ר ב נ י ר  ג

66 ( ם ר ו י ק ( ח צ ג י ר ב נ י ר  ג

405,391,138,25 ( ן נ ח ל א ) ק מ ו ר ־ ן ב ו א ג ר ר ב נ י ר  ג

ל 391 א י כ ל ד מ ל ו ו נ י ר  ג

ט נחן(ניק0 179 נ מ ר  ג
ם 17 ה ר ב י א ק ם ב ו נ ר ג ־ ח ו נ ר  ג

י 112 ר נ י ה נ ר  ג

-254 ,224,214-213 ,183 ,64 ( ב ו ד ב ( ק ע ן י ר ו ג ־ ק נ ר  ג

,420 ,411-̂ *10 ,406 ,390-389 ,271-270 ,266 ,255 

427 

418 ( ו ה י ק ד צ ) ם י ס ן נ ו ש ר  ג

 ד
ו 320 ו י א  ד

78 ( ן נ ח ף ( ס ו ר י א  ד

387 ( י ד ה ם ( י י י ה ר י ב  ד

166 ( פ י ק ס ) ב ק ע ן י א ה  ד

ד 42 ו ל ה ק ׳ ז נ ס א ו ב ־ ה  ד

ר י׳ 343 י ג ־ ה  ד

ק 101,45-44,40 ה ד י נ ר ־ ה  ד

ו 177,162,18 ה י ל ן א י ק ב ו  ד

,374,360,221,213,164 ( ן ד ) ב ק ע י י ק ס ב ו ר ט ס ו ד ־ י ר ו  ד

442-441 ,411 ,408-407 ,404 ,402 ,399 ,392 ,386 



ת 459 ו מ ש ח ה ת פ  מ

י 178, 212, 219-218,214, 262, 266, 370. א ת ב ת ש ב  ט

373-372 

ר 59 י א י מ ק ס נ א י ב ו  ט

ז 432 ו ר ב ־ ף ז ו ו י ט י  ט

ר 50 ו ל י י  ט

ל 415 ש י פ ־ ל א י ר ת ש כ ר ו כ  ט

78-77 ( ע ש ו ה י ) ו ה י ל ד א נ ס ־ ר ל מ  ט

269-268 ( ד ר א ) ה ש ם מ י ו ב נ נ  ט

ר 321 פ ו ר ־ ר ו ב ר  ט

י 35, 348 ר ן ה מ ו ר  ט

י 200. 335,319. 364 ל ־ ה ו ו ג י ר  ט

95,90 ( ה ש נ מ ) ה ד ו ה ש י ט י ב י י ר  ט

.405.385-383,229 ,84,64-63 ( ן ר ט ם ש ה ר ב א ) ר י א  י

443 ,436-434 ,425-423 ,421 ,415 

224 ( ד ו ד ) ל ש ה ־ ע ש ו ה ן י י ב  י

181,105-104,93,71 ( ד ד ל א ) ף ס ו ן י ג  י

,127 ,92 ,80-79 ,36 ,31 ( ן י ד י ל ( א ג ק י י נ ק ו ס ־ ן י ד  י

,219 ,208 ,201-200 ,198-195 ,176 .164 ,161 159, 

-299 ,295 .291 ,278 ,271 ,245-243 ,241 ,236-234 

,364-363 ,342 ,316-314 ,309 ,305-304 ,302 ,300 

379 ,376 ,374 ,372-371 ,366 

66 ( ן ו ת א ) ן ת נ ו ל י ב ו  י
-42,40-39 ,37,34,21 ,17 ( ד ר נ ר ף ב ז ו ׳ ג ב ( ף ד ס ו  י

,149 ,145 ,119 ,109 ,102 .69 ,57 ,53 ,50-49 ,45 

,211-210 ,207 ,204 ,202-201 ,177 ,170 ,162 160, 

-333 ,328 ,321-320 ,228 ,224-223 ,221-220 ,216 

-358 ,354-350 ,347-346 ,344-342 ,340-338 ,334 

380 ,379 ,364 ,362 

182 ( ר ו ד ג י ב א ) ל א ק ז ח י י ד ז  י

390 ( ל י ג י ב א ) ח י ד ו ה ל י א ק ז ח  י

.146-144 ,93,90 ,86-84,73,66 ( ם ק נ ל א א ( ר ז ן ע י כ  י

208-205 ,193 ,191-189 ,181 ,149 

.101 ,82-81 ,64 ,36 ( א ר ג ן ( ת ן נ מ ד י ר פ - ר ו מ ך י ל  י

.388-387 ,384-383 ,354 ,231-228 ,185 117-1, 16 

,414 ,412-410 ,407-406 ,404^102 ,399 393-391, 

,432^30 ,428^126 ,424^(23 ,421 ,419 417-416, 

441 ,434 

392 ( ה ב י ב א ) ה ד י ר ר פ ו מ ־ ן י ל  י

ן 42 י ס ו ן ח י ׳ צ ל  י

ב 62 ק ע ׳ י ץ י ב ל ק נ  י

ל 343-342 ח י ר ב צ ך ב - ת י א נ  י

ם 104,95 י ר פ י א ב ו ק ע  י

ם 119 ה ר ב ה א פ  י

ב 52 י י ה ל פ  י

ל 389,79 ו א ה ש פ  י

406-405 ( י ו ל ) ה מ ל י ש ב ק ע  י

ד 241 ו י ד ק ח צ  י

431—430 ,428,426 ,403 ( ל ד ש ר ) ב ק ע ן י מ ר ד ל ־ ר ו ד ר  י

193-192 ( י ל י ז ר ב ) ם ה ר ב י א מ ל ש ו ר  י

ל 411 ב א ב פ ו ש ר  י

•142,428,426 ,186 ( ם י ר פ א ם ( ה ר ב ד א ר  ו

442 ,421 ,312 ( ל ו א ש ) ן י מ י נ ד ב ר  ו

 ז
י 421 ר י ע ק ס נ י ט ו ב ׳  ז

391 ( ה ק ש י פ ) ר ז ע י ל ן א י ב ר ו ׳  ז

,215 ,202 ,200-198 ,97 ,92 ,54 ( ו ר ז ר ( י א ע מ ר ו  ז

373 ,219-218 

ם 357,354 י ר פ ר א ל ט  ז

,81 ,76 ,73-68 ,64-63 ,61-60 ( ר י א מ ע ( ש ו ה ר י ל ט  ז

-152 ,150 ,143-142 ,122 ,117 ,109 ,97 ,94 ,87-84 

,350 ,232-230 ,228 ,224 ,209 ,205 ,189 ,183 ,153 

435 ,406 ,403 ,387 ,384 ,361 ,357-356 ,354 

ס 365 ו כ ר ו מ י  ז

ם 268 ר מ ן ע מ ר ב ל י  ז

182 ,71 ,68-67 ( ב א ו י ם ( י מ ח ה ר ק ל י  ז

ם 241 ח נ ש מ ר ו י ־ ר ג נ י  ז

204 ( ל ״ צ א ) ר נ ט ל  ז

,97 ,94 ,91-90 ,75-74 ,61 ( ד ע ו י ה ( י ח ת י פ ק ס נ ב י ל  ז

104-101 

ס 412,409 ק ן מ מ ג י ל  ז

ג י׳ 412 ר ב צ ל  ז

152,148-145 ( ה ר פ ע ) ל ח ר ר צ ל  ז

י 56 ב ר צ י מ  ז

ב 390 ק ע ק י ו י נ  ז

46 ,32-31 ( י ד ו ר ) ן ו נ מ ר א י ע  ו

ה 387 ש ק מ ״  ז

ן 386 נ ח ו ז י י ר  ז

 ח
י 214 ק ס נ י ב  ח

ן 392, 397-395, 408-407,404, 410, ר ה י א ש י ־ ר ט ו  ח

442-441 ,416 

ן 91,19, 235, 317 י מ י א נ י ם ו  ח

ר 19, 88,79, 118,92-91. 121- ד א ק ־ ל א ־ ד ב י ע נ י ס ו  ח

125 ,122 

ס 322 ר א י פ ר ו  ח

א 412,114 ב י א ש ו  ח

ן 168, 173-172 ו י צ ־ ן ן ב ו  ח

ר 292-291,287, 317,294 מ י ר נ מ ח ו ב מ י ט  ח

ן 118,114 י ס ו י ח ד ל  ח

ה 292 ל ל א ד ב ד ע מ  ח

ב 170 ר , ה ו מ  ח

ו 398 ה י ל ן א ו י צ ־ ן  ח

ן 170 ו ש צי ו ר  ח

96,89 ( ר י א מ ) ל א כ י ף מ י ר  ח

 ט
,92 ,83 ,80-79 ,62,58-57 ,55 ( ן ו מ א ף ( ס ו ן י י ק נ ב  ט

,306 .246 ,161 ,159 ,156-155 ,130 ,128-126 ,97 

374 ,360 



 נספחים

,215 ,207 ,206 ,204 ,200-196 ,194-193 ,187 ,177 

377 ,374-373 ,371-370 ,361 ,359-358 ,219 

 לוי־עופר נצחיה(דרורה) 206
 לוין אריה 273, 415

 לוין יצחק־מאיר 176
 לונדםטרום אגה 219, 335-334, 349-342, 352-351, 354

 לונץ יוסף (יעקב) 426
 לוריא צבי 367

 לורך נחנאל 219,156-155
 לזרוס־קנוט בטי־אלידבט (אירנדה) 350

 לירון־אלטשולר אהרן 172-170,167-166,25
 לנדוי יעקב 176

 לנר דן 379
 לסקוב היים(קלארק) 386,374,132,80

 לפידוח יהודה (נמרוד) 97,89, 179,162,102-101.
204-202 

 לשצ׳ינר-ראה: אילון צבי

 מ
 מאיר־מאירסון גולדה 380,135,36-35,31-23,17

 מאלינקי, רס״ן 415-414
 מאסארט, מיור 345,343

 מגן דניאל 441,404,398,359,351
 מהרשק בני 157-156, 374

 מוהן פאול 319, 335
 מוחמר ביי 172
 מוין, לורד 84

 מולוטוב ויאצ׳סלב 350
 מולקי פאוזי 323

 מוניטה שמעון(גד) 149.114-111,105,101,98,58.
391 

 מוסא מחמוד 369
 מוםלי אוסוואלד 49

 מוצרי מכבי 126
 מורי חיים 412

 מוריס בני 123, 293, 297,295
 מור־מזרחי מנחם(צפניה) 75

 מורחי יוסף 174,171
 מזרחי יצחק(יעקב) 7-166,) ו,174,171,169

 מזרחי מאיר(יצחק) 193-192
 מורחי משה (בךדוד) 267,254, 269

 מיינרצהגן, קולונל 337. ו אן
 מילט, קולונל 45

 מילשטיין אורי 110,98.92
24« ,11(. . 3 1 , 1  מימון־פישמן יהודה־ליב 17. »

 מימרן יצחק (יששכר) 228-227,90
 מינץ חיים (אליעזר) 261

 מינצברג ישראל־זאב 172,168
 מכנס גד 18

 מלצר פייבל 379
 ממיה רפאל(גבריאל) 152,149-148

 מנואילםקי 331-330

460 

 ישורון־סאבו אליהו(נתן) 426
 ישראלי־בקר יהושע (חנניה) 403,350

 כ
 כהן אהרן(אבשלום) 421

 כהן אפרים (ישראל) 66
 כהן בן־ציון(גיורא) 96,94-93,89

 כהן גאולה(אילנה) 428,426,419,403,384
 כהן יהושע (שפסל) 228, 358-354, 362, 386. 388,

433 ,413 ,405 ,403 ,401 ,393 ,391 
 כהן יונה 163,112-111,106

 כהן ירוחם 241, 245, 257, 263, 266, 280, 286-285,
288 

 כהן ליאו 18
 כהן מנחם(נפתלי) 357,354

 כהן משה(אהוד) 138,25
 כהן נח 407

 כהן פינחס 421
 כהן פרחי(בני) 421,78

 כהן ציון שמואל(שאול) 149,93,66
 כהן שמואל (מולא) 133, 184, 246, 278-277, 280,

311 ,299-298 ,289 ,282 
 כהן־גרנק־אושרוביץ לאה(יהודית) 389

 כהן־סרולוביץ נחה (שפרינצה) 354, 357, 386, 391
 כספי יגאל 57

 כ״ץ אליהו 235
 כ׳׳ץ כתריאל 441,408

 כ״ץ עמנואל 430,428,426
 כ״ץ שמואל 160, 162, 179. 188,184,181. 193, 199-

381 ,363-362 ,221 ,209 ,204-202 ,200 

 כרמל משה 197
 כרמלי אליהו 100

 ל
 לאדאס אלכסיס 44

 לאפייט דומיניק 298,204,201,120,118,112
 לאש נורמן 178. 377,325,317,315,298, 440

 לבוךלוביאניקר פינחס 408, 434, 442
 לבנת שולמית 232

 לבשטיין הרצל 427
 לבשטיין יעקב - ראה: אליאב

 להמן זיגפריד 238
 לובביץ׳, הרבי 434

 לוכט רוברט 348
 לובליני־לובלינר יעקב 390

 לוי אברהם(ארנון) 193.191
 לוי אפרים 199,155

 לוי גרשון(יעקב) 145
 לוי י׳ 412

 לוי יצחק (לויצה) 18, 25, 48-46, 59-55, 75, 88, 92,
.143-142 ,138 .130 .125-124 ,122 ,120 .109 ,105 
,175 .171 ,162-161 ,159 ,157 ,150 ,149 ,146-145 



ת 461 ו מ ש ח ה ת פ  מ

424,240 ( ל א י ת י א ) י כ צ ־ ה ש ל מ ג  ס

ה ל42 ק ב ל ר ג  ס

ל 46, 221, 341, 359, 381, 388, א ק ז ח ב י ו ר ח ס ־ ר ה  ס

442-441 ,412 ,408 ,404 ,392 

ר 179 ז ע י ל ט א י ר ו  ס

ק 289,248 ב ־ ם י ר ד י ן א א ט ל ו  ס

ה 102-101 מ ל ר ש פ ו  ס

ד 23 ר ׳ צ י ס ר ב א ט  ס

ן 50 ו ס נ פ י ט  ס

ף 432 ס ו ן י י ל ט  ס

ם 259 ה ר ב ר א ל ג י  ס

224 ( י ר ו ש ג ) ד ו ן ד ו ט י  ס

ב 273 י י ל י ק ב ל י  ס

י 162 ט י ר מ ב ל י  ס

ט 123 ס נ ר א ־ א ב י ק ן ע ו מ י  ס

י 184, 189, 193-191, 199-198, 202, 208, 212 ב י צ נ י  ס

ן 235,121, 248-247, 251 ס ה ח מ א ל  ס

ם 18, 368, 379 י י ן ח ו מ ו ל  ס

ה 78 ש ן מ ו מ ו ל  ס

431-430,428-427,412 ( ר פ ו ס ) ם ה ר ב ן א מ ל  ס

306,157-156,122 ( ה נ נ ע ר ) ו ה י ל ע א ל  ס

ן 256 ל ד א ו מ  ס

ל 260 א ר ש ץ י י ב ו ר ד נ  ס

ה 406 ש ה מ נ  ס

א 214-213, 256-255, 263, 266, ב י ק י ע ק ם ב ו ד ס ־ ר ע  ס

284-283 ,281 

ה 346-345, 358,352-351, 364 ר ד נ ו א ר  ס

ן 142 מ ע י נ ו ח  ם

 ע
ף 293, 325 ר א ע ־ ל ף א ר א  ע

ה 323 ל ל י א ־ ל א ־ ד ב  ע

ם 46 י ר כ ־ ל א ־ ד ב  ע

י 35-34, 38, 41, 54, מ ש א ה ן ה י ס ו ן ח ה ב ל ל א ד ב  ע

,219 ,175 ,173 ,161 ,135 ,125-124 ,121 ,118-114 

,326 ,323 ,321 ,317 ,313 ,298 ,295 ,275 ,238 ,235 

378 ,375 ,369 .356 ,353 ,335 ,331 ,328 

ד 20, 161, 216, 220, 378-377 מ ח ז א י ז ע ־ ל א ־ ד ב  ע

434 ( ב א ו י ) ז ע ו ר ב ג ר ו ב מ ה ־ ן ו ר ב  ע

1 1 6 י ח ־ ר י א ל מ א י ז ו  ע

א 374,360 ר ז ר ע מ ו  ע

ה 331. 335 ח פ ־ ם ז  ע

ה 412 מ ל י ש ר ט  ע

י 34 כ ד ר ש מ א י ל  ע

ל 128, 130, 155-154 א י ת י י א ח י מ  ע

,403 ,390 ,232 ( ם ק י מ ע ל ( צ ר ג ה י ט פ ה ר ו ־ ם ק י מ  ע

442 ,421 ,406 

,391 ,388-387 ,44 ( ס ח נ י פ ו ( ה י ל ק א א ש ק ־ ם ק י מ  ע

430 ,428 ,426 ,415 .412 ,402 ,398-396 

415,402 ( ת ו ר ) ת ו ם ר ק י מ  ע

ל 15, 46,33-31, 223, 408. א ר ש י י ק ס ב ו ד ו ל ב ז ־ ר י מ  ע

442-441 

ן 104 ו ש ר ח ג ו נ  מ

260 ( ן ו ע ד ג ) ד ו ם ד ח נ  מ

396 ,391,184-183 ( י א נ י ) ף ס ו ס י ק נ  מ

ל 228-227 א פ ה ר ש נ  מ

י 246,39 נ ס ד  מ

ן 39 ב ו א ם ר  מ

ס 260,258 ו י ל ו ג י נ י ס  מ

261 ( י ק ו ב ) ל א י נ י ד ר ס  מ

ן י׳ 43, 325,323,222, 341, 347 ו ׳ ד ג ל נ ו ד ק  מ

ס 43, 222, 337, 341, 348-347, 367, מ ׳ ד ג ל נ ו ד ק  מ

392 ,380-379 

358-356 ( ב א ו י ם ( ל ו ש ר מ ב ו ק  מ

י 213 כ ד ר ף מ ל ק  מ

ן 348,341 ו ה מ ק  מ

ן 323,120 ו ד ר ו ן ג ל י מ ק  מ

ר 365-364 ו ט ק ל ה י נ ־ ק  מ

ן 35, 222, 380-379 ת ד י ל ג ר  מ

ן 87, 141, 373 מ ל ט ז ר  מ

ו 363 ה י ל ד א ו ד י ר  מ

ב 236, 363 ק ע י י ק ס ר א י נ י ו ־ ר ו ד י ר  מ

,245 ,243 ,213 .134-133 ( ן ו ט י ס ק י מ ד ( ו ס ד ו כ ר  מ

309 ,301 ,254 

ל 323 י ר י ט ס ו י ר  מ

ה 391 ד ו ה ג י ר ו ב נ י ר  מ

׳ 222, 367 ג ר ו ׳ ל ג ש ר  מ

 נ
,143 ,76 ,73-72 ,62 ,39 ( ל א י ר ב ג ך ( ו ר ן ב ר ו א ־ ל ד א  נ
 146. 184-182, 225, 230-228, 340, 356-353, 358, 360־

442 ,430-428 ,426 ,412 ,414 ,402 ,4«) ,388 ,362 

ה 173 ל ל א ד ב ן ע ף ב י א  נ

ד 378 ב ל ע א מ ר ג צ א  נ

ף 156 ס ו ו י ב  נ

ק 58 ח צ ן י ו ב  נ

ה 43, 379 נ ל ר י ו ו  נ

ר 391 י א ק מ י ב ו  נ

ר 118 א ו נ ה א ב י ס ו  נ

ס 348 ל ר ׳ ס צ ק ו  נ

ה 321, 324-323, 327, 329 ח ד פ ו מ ח י מ ש א ר ק ו  נ

׳ 12 4 י ט נ מ ח  נ

ה 262, 259 י ר ן א י ק מ ח  נ

ד 144,26 ו ב ד י  נ

ן 1,178,43 339,325,21 א ס י ו א ה נ ב י  נ

ר 421 י א דיץ מ י י  נ

י 158-156,58-57 ז ו ס ע י ק ר  נ

173 ,138 ,25 ( ן ו ע ד ג ) ר ס י ן א ו ז נ ת  נ

ח 378 ל א ם צ ל א  ס

78-77 ( ה י ר א ) ה ש י מ א ר ו ב  ס

104 ( ח ת פ י ) ה ד ו ה ל י ג  ס

199 ( ל א י מ ח ר י ) ק ח צ ל י ג  ס
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ן 363 ר ה ג א נ י ל ז י  צ

ר 169, 171 ח ס ד א ל ו ג נ י ל י י  צ

ן 67 ו ׳ ר ג ו ל ס נ ׳  צ

ב 389 ס ר י ס  צ

ל 412 א י ר ב י ג נ ו ר פ  צ

ם 222,35, 380-379 ח נ ן מ מ פ ו א  ק

י 187,122,50, 317, 366 ת א י פ ׳ ג ק ו א  ק

ר 321 ד נ ס כ ל ק א ו ד  ק

224 ( י י ג ר ) י כ ד ר ן מ ו ר ד  ק

426 ( ת י ד ע ) ת ו י ר ק צ י ל ט ו  ק

ה 39 ש י מ נ ד ו ל ו ק ־ ל ו  ק

י 298,201,120,118,112 ר א ס ל נ י ל ו  ק

י 111, 441,404 ד ק ט ל ו  ק

ר 239 ו ז י ב נ ו  ק

ן נ ע : ר ה א י - ר כ ד ר ן מ מ פ ו  ק

ן 240 ה כ ק ה ח צ י ־ ם ה ר ב ק א ו  ק

ר 343 ד נ מ ו , ק ס ק ו  ק

ה 185, 412-411 י ר א ־ ה ש ץ מ ר ו  ק

ל 57 א ו מ א ש ק נ י ט  ק

ד 112 ר ׳ צ י ג ר נ י ל ט  ק

י 172 ל י א ח ר ז מ ־ ר ד י  ק

׳ 367 י מ י  ק

) 14-113,98,90,66 ו. 434 ן נ ח ו י ) ס ו מ ן ע י ו ל ־ ן נ י  ק

ר 426 ו ד ג י ב ם א י נ פ י  ק

ס 321 ק י ל ן פ ט ס ר י  ק

ר 323 ד נ ס כ ל ד א י י ר ב ק ר י  ק

171,75 ( ר י מ ת ם ( ה ר ב ם א י ו ב נ ש ר י  ק

ם 380 ס ס ו א ל  ק

י 320 ל ש ק א ר א ל  ק

ף 224,221 ס ו י ר נ ז ו ל  ק

ל 365 ר נ , ג י י ל  ק

ה 294,289-288, 298 ש ן מ מ ל  ק

ד 315, 355,350, 375,373,370 ו ד י ג׳רן ו ח מ  ק

ה 77 י ר ר א פ ל  ק

101 ( ל א י ר ז ע ) ל א ו י י ח מ  ק

ס 341, 392,349 ג נ י מ  ק

ה 16 ד ו ה ר י ו ר ד ־ ן  ק

190 ,16 ( ם ר י ב א ) ר י א ר מ ו ר ד ־ ן  ק

ה 16 ש ר מ ו ר ד ־ ן  ק

ם ו ר ז : ל ה א - ר ט ב ז י ל א ־ י ט ט ב ו נ  ק

י 179 ב ג צ י נ  ק

ן 121-120, 237,125 ו ד ר ו ג ־ ן ל ם א ה ג נ י נ  ק

ר 40, 118-117,115,44, 186, 298-297, ו ת ר ר א ל ט ס  ק
419 ,398-396 ,350-349 

ל 433,391 א ר ש ר י נ ט ס  ק

ו 48 ה י ל ר א ל ס  ק

ר 36, 351,176 ז ע י ל ן א ל פ  ק

י 341 ל ט ר א ם ב א ר  ק

227-226 ,206 ( י ז ו ע ף ( ס א י ב י א נ א ו ר  ק

227-226,206 ( ן ק ז ל ה ל ה ם > ו ל ש ־ ם ה ר ב י א נ א ו ר  ק

ד 201 ו ן ד ר י מ  ע

375,372-371 ( י ק ח ק ( ח צ י י מ מ  ע

427 ( ש ח ׳ ג ) ל ח ם ר י ו ב נ כ י א ־ ר ב נ  ע

193-192 ( ן ו נ מ א ) ב ק ע ן י ה כ ־ ב ר  ע

ל 92-91 א מ ק ת א ק י ר  ע

ה 98 ש ן מ ר  ע

,125 ,80 ,55-54 ,29 ( ץ י ר ט פ ט ש נ ז י א ם ( ו ל ת ש ש  ע

300 ,177 ,129-128 

235 ( ן ו ע ד ג ) י ח י מ ן ע י ל ג א  פ

ן 378 ס י ח מ ה א  פ

ל דייר 343 ס א  ם

ך 20 ל , מ ק ו ר א  פ

442 ( י ח ד ק א ) ן ו ש ר ׳ ג ץ ג ו  פ

ס 120 מ ׳ ק ג ו ל ו  פ

100 ( ם ק י מ ע ) ם ה ר ב י א ק צ ר ו  פ

ה 105 נ ו ן י ו ס ל ט י י  פ

ר 84 י א ן מ י ט ש נ י י  פ

י 149 ג ר ח ק ס נ י  פ

271-269 ,267,264 ,256-254 ( ך ו ר ב ם ( ה ר ב ט א ר י  פ

418,403,391 ( ם ח נ מ ) י ד ו ט ־ ו ה י ת ת י מ א ל  פ

100 ( ת ר פ א ה ( ר ד ש מ ו ל מ ־ י א ל  פ

׳ 343 ך מ א ל  פ

442 ( ה ל ו א ג ה ( ב ו ו ט נ מ ו ר ־ ד ל  פ

י 416,409-408 כ ד ר ט מ ד ו ר ב ס ק י ל  פ

ן ז׳ 412 מ ל  פ

ן 256-254. 263-262, 268, 271-270, 280, נ ח ו ץ י ל  פ

315 ,303 

75,16 ( ל א ו ג ) ב ק ע ו י ס נ  פ

ק 75,16 ח צ ו י ס נ  פ

י 170,165-163 כ ד ר ס מ ק נ  פ

ס 18 ל ר ׳ ן צ מ ס  פ

204,108-107 ( ם ה ר ב א ) ר י א י מ ק ס ב ל י פ ־ ל י ע  פ

ל 178, 373,219-218 ל ן ה מ ר פ  פ

ף 35 ס ו ר י ו א ק ס ו ר  פ

392,341 ( ה מ ח נ ) ת י ד ו ה י י ר  פ

י 286 ר ו ד א י ר  פ

226 ,206 ,149 ( ה ב כ ו כ ם ( י ר ד מ י ר  פ

ל 138 א ו ר י ל ד י ר  פ

ר ו מ ך י ל : י ה א ן - ר י ל י ־ ן מ ד י ר  פ

269 ,227-226 ,206 ,90 ( ה ל א י ר א ה ( א ט ל נ ז י ר  פ

ס 381 ל ז נ ו ג ־ ו ט ר כ ל ס א ד נ נ ר  פ

ל 46 ר נ , ג ו ק נ ר  פ

ן 411.185 ו ע מ י ש ק ס ר פ ־ ס ר  פ

124 ( ן ד ) ן ר ה ה א ר ר  פ

2 7 ן 9 ד מ ח ח י ב  צ

, 3 8 8 , 3 8 6 , 3 7 4 , 3 0 0 , 2 4 3 , 2 3 3 , 1 7 ה 6 ש ר מ ר ל ־ ק ו ד  צ

4 4 I , 4 0 4 , 3 9 2 
2 3 ם 4 כ ל ץ א י ב ו נ ר ׳ צ ־ ר ו  צ
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, ג נ 1 ׳ - : ב , 2:6, א בב , י י ב  205-204, 213-207, ־21, ו

 י) 31, 368, 374, 377. 398, 408, 412
 שבתאי חיים >רן) 419, לב4

. ו ו י -  שדה־לנדוברג יצחק (יורם) 36, 130-125, ^־15, !

.258-257 ,246-245 ,243-242 ,214 ,185 ,183 ,176 

-5111 ,3114-303 ,296 ,287-285 ,280 ,277 ,266-265 

442 ,406 ,390-388 ,350 ,316 ,314 ,311 

 שדמי נחום 411,408
 שהמי־פינקלשטין צבי(דני) 426,186

 שווילי, קצין כלא 78
 שול נפחלי 48

  שומרון־סובול דוד >עלי) 390, 392, 403,396. ^ו
 שומרון צפורה(אפרת) 392

 שוקן גרשום 434
 שושן נסים (בן־אליהו) 269

 שושני אליעזר 386
 שחם־שכטר מישאל 32-31

 שטיינהאור ארווין 58
 שטינברג אברהם 421

 שטרן אברהם - ראה: יאיר
 שטרן דוד 405,403
 שיאון דב 154, 204
 שיטריח בכור 297

 שילוח־וסלני ראובן 404,374,348-347,196,46, !44
,  שיף ישורון 54, 86, 102, 109, 198-196, 346, 353

412 ,358 
 שיף מנחם(זאב) 179

 שיפוני־הוברמן יעקב 313-312,310
 שיפטן דן 37, 211,204,175, 381

 שלו מרדכי(שלמה) 442,430,428,426,403-402
 שלום בנימין(מיכאל) 227-226,147-146

 שלום ליאון 48
 שלם חיים 427

 שמואלביץ מחתיהו (צור) 78-76, 399, 406, 408-
430 .428 ,426 ,419 ,417-416 ,414 ,412 

 שמורק דב־בר 170
 שמחון יוסף 78

 שמחוני אסף 308
 שמיר־יזרניצקי יצחק (מיכאל) 354, 356. 384-383.
- 4 2  387, 391, 396. 403, 406, 420, 424-423. 425. ל

442 ,434 ,432 
 שמיר־רבינוביץ שלמה 132. 159, 176, 51;., 359-

374 ,360 
ו 9 ו - 1 א  שמעוני חביב(ארנון) 9

 שמשוני נחמן(דוד) 442,421
 שניאורסון י״ל(סבא) 143. 384,224, 412, 429.426

 שנייוייס דוד (זמיר) 113,90. יו22
 שנקמן יעקב(בן־אברהם) 241,233

4 1 0 . 4 2 א - 4 ב  שפילמן אנשל(אריה) 418.403, ד
 שפירא־ראובני חסיה (אלינוער) 403, 428,426

.40: ,404 , 3 9  שפירא יעקב־שמשון 360, 388,363, 3
441 

 קרון דוד 224
 קרלסון רוי 173-172

 קרמיול מאיר 91

 ר
 ראובני נסים(יונתן) 78, 426, 428

 רבין יצחק (עמירם) 16, 58-55, 128,126, 156-154,
-292 ,281-280 ,277 ,273 ,251 ,245 ,173 ,164 ,162 

314 ,300 ,298 ,296-295 ,293 
 רבינא חיים (אבשלום) 270-267,262,256-254

 רבינוב ברוך 374
 רבינוביץ מישקה 201

 רבינוביץ, קצין־משטרה 354
 רוזבלט פרנקלין דלנו 35

 רחן פינחס(רוזנבליט פליקס) 351,223, 363, 411,393
 רוזנבלום שמואל 72

 רוזנברג יעקב (יואב) 158, 240
 רוזנר יצחק (פיצי) 391

 רוט איזידור 415
 רוט יוסף(דניאל) 271

 רוט יצחק 111
 רוס ג׳ורג׳ 50

 רוסאן מחמוד 238, 249-248, 258, 279, 290-289,
313 ,301 ,292 

 רוסנק משה(אברהם) 23, 157, 163, 166-165
 רופר גדעון - ראה: רפאל

 רותם מיכאל 207
 רזיאל דוד(ב״ח, בן־ענת) 63

 רז־כהן-רוונברג צפורה 158, 165-163, 167, 169,
173-172 

 רטנר יוחנן 303,243-242,176,36
 ריבלין יוסף־יואל 224

 ריבלין משה 58
 רילי ויליאם 220, 349-347, 378-377

 ריצ׳מן מנחם 92
 רמבה אייזיק 387

 רמז אהרן 374
 רמז דוד 17, 381

 רענן־קופמן מרדכי (רענן) 87, 96. 105-102, 109,
205-204 ,199 ,196 ,193 ,188 ,160 ,142 ,120 

 רפאל־ורפל יצחק 18
 רפאל־רופר גדעון 366

 רפפורט גבריאל(גברוש) 371
 רקח יואל 200

 רשף־קרסני יואל 31

 ש
 שאלתיאל דוד 18, 29, 36, 39, 44, 48-46, 57-52,
.103-101 ,98-97 ,92 ,87-85 ,81-80 ,7  63-59, י
-14(1 ,137-136 ,129-127 ,124 ,122 ,119 ,109-107 
-175 ,173 ,164 ,162 ,160 ,157-153 ,150-149 ,143 
.201-195 ,193 ,189-187 ,  176, 178, 182-181, 5א|



 464 נספחים

 ששון אליהו ו נ-2נ, 364

 ת
 תבואה ישראל(עזרא) 389

 תגר מאיר 166,158
 תל עבדאללה 118, 173-172, 186, 220-215, 235,
,317 ,307 ,302 ,298 ,294 ,291 ,289 ,258 ,249-248 

379-377 ,375 ,369 ,334 ,332 ,326 
 תמיר שמואל 391

 שפירא משה־חיים 329,38
 שצמן צבי(שמיר) 270,268,266,264,254

 שרי־שרייבמן ראובן 379,124,18
 שריף קאמל איסמעיל 317

 שרעבי־ניצני יוסף(יחיאל) 269-268
 שרת־שרתוק משה 18, 34, 38-37, 42-41, 45, 67,
,230 ,223-222 ,220-219 ,212-209 ,200 ,177 ,176 
-341 ,335-332 ,329 ,327 ,325 ,323-322 ,297 ,244 

434 .363 .351 ,349.347 .342 
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 מפתח הכינויים

 ארנון
- יובל יונתן

- לוי אברהם
- שמעוני חביב

 ב
 בועז - אילון־לשצינר צבי

 בוקי - מסרי דניאל
 ב״ח, בן־ענת - תיאל דוד

 ביח־הלחמי - גהחיה־גזונדהיט מחחיהו
 בן־אברהם - שנקמן יעקב

 בן־אליהו ־ שושן נסים
 בן־דוד - מזרחי משה

 בני - כהן פרחי
 בךציון

- ברוני משה
- גולדברג משה

 ־ גונן־גוזיננסקי בנימין
 ברוך - פירט אברהם

 ברזילי - ירושלמי אברהם

 ג
 גאולה - פלד־רומנו טובה

 גבי - בדיאן זאב־וילי
 גברוש - רפפורט גבריאל

 גבריאל
- ממיה רפאל

- נאדל־אורן ברוך
 גד - מוניטה שמעון

 גדעון
- מנחם דוד

- נתנזון איםר
- פאגלץ עמיחי

 גואל - פנסו יעקב
 ג׳חש - ענבר־איכנבוים רחל

 גיורא
- בר־גיורא-פדר יהודה

- כהן בן־ציון
 ג׳ימי - אלבלק רחמים

 גל - גולדשמידט יהושע
 ג׳מם - בן־גל-רבינוביץ מיכאל

 גרא - ילין־מור-פרידמן נתן
 גשורי - םיטון דוד

 ד
 דב - אייכלר מנשה

 דדו - אלעזר דוד
 דוב - גרנק־גורן יעקב

 דוד - יבין יהושע־השל
- שמשוני נהמן

 דולק - הורוביץ דוד

 א
 אביאל - אליאב־לבשטיין יעקב

 אביבה
 ־ דרומי־בדיאן יפה

 ־ ילין־מור פרידה
 אביגדור - יזדי יהזקאל

 אביגיל - יחזקאל יהודית
 אבי־יצחק - גוטמן שמריה

 אבירם - קן־דרור מאיר
 אברהם

- פעיל־פילבסקי מאיר
- רוסנק משה

 אבשלום
- כהן אהרן

- רבינא חיים
 אדם - הנגבי־שטרםברג עמנואל

 אהוד - כהן משה
 אחינועם - אסולין־סלומץ סימה

 אילנה - כהן גאולה
 אירנדה - לזרוס־קנוט בטי־אליזבט

 איתי - בארי־בירנצווייג איסר
 איתיאל - סגל משה־צבי

 אלדד
- אלדד־שייב ישראל

- יגן יוסף
 אלחנן - גרינברג ראובן־רומק

 אלינוער - שפירא־ראובני חםיה
 אליעזר

- אילון־אלימלך אברהם
- בן־הר-בכר אברהם

- גיחון מרדכי
- גפני יהודה
- מינץ חיים

 אלנקם - יכין עזרא
 אמון - טבנקין יוסף

 אמיתי - בךגוריון דוד
 אמנון

- גינוםר־גולדפרב פינחס
 ־ ערב־כהן יעקב

 אפרים - ורד אברהם
 אפרת

- פלאי־מלומד שרה
 ־ שומרון צפורה

 אקדחי - פוגץ׳ גרשון
 ארזי - טננבוים משה

 ארזיה - בן־תור-וינטר נחמיה
 אריאלה - פריזנט לאה

 אריה
- סבוראי משה

- שפילמן אנשל



 נספחים

 יוסף
- ארליך שכח
- ברזילי משה

 יועד - זליכנםקי פתחיה
 יורם

- גרינברג יצחק
- שדה־לנדוברג יצחק

 יחיאל - שרעבי־ניצני יוסף
 ינאי - מנקס יוסף

 יענקלה - הוברמן יששכר
 יעקב

- לוי גרשון
- לונץ יוסף

 ־ מורחי יצחק
 יפתח - סגל יהודה

 יצחק - מזרחי מאיר
 יקותיאל - ארנס מיכאל

 ירתמיאל - סגל יצחק
 ירמיהו

- בוקסבוים מנחם
 ־ גולדפוט סטנלי

- גורן־גורונצ׳יק שלמה
 ישקה - אליאב־לבשטיץ יעקב

 ישראל - כהן אפרים
 יששכר - מימרן יצחק

 כ

 כוכבה - פריד מרים

 ל
 לוי - יעקבי שלמה
 לוין - ברון עקיבא
 לויצה - לוי יצחק

 מ
 מאיר

- זטלר יהושע
- חריף מיכאל

 מולא - כהן שמואל
 מוריס - בן־דרור משה

 מזל - בנאי יעקב
 מיכאל

- אבנרי־יולק יעקב
- שלום בנימין

- שמיר־יזרניצקי יצחק
 מישה - בן־יעקב אברהם

 מנחם - פלאי מתתיהו־טודי
 מנשה - טרייביטש יהודה

 נ
 נורית - אמיגה־הדי יוכבד

 נחמה - פרי יהודית
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 דינה - אלטשולר בת־שבע

- בלאו דוד
- ברגמן קלמן

- דורי־דוסטרובסקי יעקב
- פרדה אהרן

 דני - שהמי־פינקלשטין צבי
 דניאל ־ רוט יוסף

 דרור - בךעוזיהו מרדכי
 דרורה - לוי־עופר נצחיה

 ה
 הדי - דבירי חיים

 הלל - גלילי ישראל
 הלל הזקן - קרואני אברהם־שלום

 הרמן ־ באטום פליקס־רסאל

 ו
 ויוויאן - הרצוג חיים

 ז
 זאב - שיף מנחם

 זמיר - שנייוייס דוד
 זרו - זורע מאיר

 ח
 חגי - אשד־אידלשטין שלמה

 חנן - דאר יוסף
 חנניה - ישראלי־כקר יהושע
 הפשן - הגלילי־הורביץ יוסף

 חקי - עממי יצחק

 יאיר - אברהם שטרן
 יאקי - וג יעקב

 ידין - ידץ־סוקניק יגאל
 יהודית

- בראשי־זקן בתיה
- כהן־גרנק־אושרוביץ לאה

 יהושע
- גיל־גילפיקם משה

- הלבר מרדכי
- טמלר־סנד אליהו

 יואב
- דלקה רחמים

- מקובר משולם
- עברון־המבורגר בועז

- רוזנברג יעקב
 יח׳י - אריה יוסף

 יוחנן - קינן־לוין עמוס
 יונתן - ראובני נסים

 יוסי - בלושטיין יצחק־יתיאל
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 צדקיהו -גרשון נסים
 צור - שמואלביץ מתתיהו
 צפניה - מור־מזרחי מנהם

 ניקו - גרמנט נתן
 נמרוד - לפידות יהודה

 נפתלי - כהן מנחם
 נתן - ישודון־סאבו אליהו

 קלארק - לםקוכ חיים

 ראובני - אהרנסון מלאכי
 רגיי ־ קדרון מרדכי

 רודי - זעיר אמנון
 רות - עמיקם רות
 רן - שבתאי חיים

 רענן - רענן־קופמן מרדכי
 רעננה ־ סלע אליהו

 רשדל - ירדור־לדרמן יעקב

 ש
 שאול

- בורנשטין שמואל
- ורד בנימין

- כהן ציון
 שוני - דרורי־ליטמן ישעיהו

 שלמה - שלו מרדכי
 שמואל - איבזוב אלישע

 שמיר - שצמן צבי
 שמשון ־ בן־דב שבתי

 שפסל - כהן יהושע
 שפרינצה - כהן־סרולוביץ נחה

 שרק - גולן מאיר

 תמיר - קירשנבוים אברהם

 סבא - שניאורסון י״ל
 סופר - סלמן אברהם

 סטון מיקי - מרכוס דוד
 סקיפ - דהאן יעקב

 עדית - קוטליצקי רות
 עוזי

- ברמן דב
- קרואני אביאסף

 עזרא - תבואה ישראל
 עזריאל - קמחי יואל

 עלי - שומרון־סובול דוד
 עמוס

- אידלשטיין משה
- בנבנישתי יוסף
- בן־דוד יהודה

 עמיהי - גוטליב דוד
 עמיקם

- עמיקם־ורהפטיג הרצל
- פורצקי אברהם

 עמירם - רבין יצתק
 עפרה - ולצר רחל

 פינהס - עמיקם־קשאק אליהו
 פיצי - רוזנר יצחק

 פישקה - ז׳ורבין אליעזר
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ם 471 י ר ת א ח ל ת פ  מ

,195 .192 .135-131 ,82 ,77 ,57 ,55 ,51 ,31 ] י ר ט  ל

,268 ,249 ,247-246 ,244 ,242-238 ,235-234 ,216 

-367 ,364 ,334 ,325 ,319 ,317-305 ,303-299 ,285 

409 ,378 ,368 

א 31, 64, 69, 72-71, 74, 78, 85, 88, 105, 147, ת פ י  ל

361-360 ,358 ,227 ,224 ,189 .181 

71 ( ה ח ר ט ־ א ־ ח א ל א ח ) ח י ל ע ־ א ח פ י  ל

ש 356 י כ  ל

 מ

336 ( ן ו ל ק ש א ) ל ד ג  מ

,300 ,281 ,275-274 ,247 ( א ב א י ־ ל ד ג מ ק ( ד צ ־ ל ד ג  מ

305,303 

ן 367 י ע י ד ו  מ

ה 310,305,304,256-255 ע ר י ז ו  מ

432 ( ה י ס ו ר ) ה ב ק ס ו  מ

א 27, 29, 34, 61, 79, 84-82, 88-86, 92-91, 111, צ ו  מ

244 ,122-121 

ו 126 ל י ה ב נ ח  מ

ל 257 א ר ש י ־ ה נ ח  מ

י 187, 189, 191, 194, 209, 368, 373-372 ר ק ־ ס י  מ

ה 69, 72-71, 74, 81, 83, 88, 100-99, 110, 122, ח ל  מ

209,194-192,189-188,182 ,142 

ה 133 י כ ל  מ

ה 407 ר ו ס נ  מ

ה 316 י מ ס  מ

ה 314,128,29,27 ש י מ ח ה ־ ה ל ע  מ

323 ( ן ד ר י ה ־ ר ב ע ) ק א ר פ  מ

ה 291 ד צ  מ

ה 386 ד ש ־ י ב א ש  מ

ק 30,28-27 ח צ י ־ ת ו א ו ש  מ

ן 239 ד ר י ה ־ ר מ ש  מ

ק 441,404,122 מ ע ה ־ ר מ ש  מ

 נ
ל 51, 53, 57, 80-79, 121, 146-145, 148. 248 א י ת ־ י ב  נ

ל 242,195,191,188,130-128 א ו מ ס ־ י ב  נ

ה 299 ב ג  נ

ל 68 ל ה  נ

ן 29, 61, 308 ל י א ־ ה ו  נ

ר 422-421, 427, 432-431, 443 י א י ־ ה ו  נ
ב 191,177,129,61,56,51,40,28-27 ק ע י ־ ה ו  נ

ן 127,73 נ א ש ־ ה ו  נ

ס 51, 426 מ ש ־ ר ו  נ

: ת ו ר ה , נ ם י ל ח  נ

ן 223,27 ו ל י - א

1 1 0 ר ח י ב -

ן 239 ד ר  ־ י

ך 319 ו מ ר י -

י 308 ק ל - מ

ט 302 ו ט ע - נ

ם 92,88,86 ר כ ־ ן י - ע

ה 21, 65, 73, 124, 140, 142, 224, 351 י ב ח - ר

,88,85,78,74 ,72-68,64 ( ם ר ־ ת ע ב ג ר ( ד א ב ־ ך י - ש

362-360 ,224 ,182 ,147 ,100 ,90 

ח 21, 36, 47, 52, 62-61, 74-72, 85, 124- ר ׳ ג ־ ך י - ש

,160-158 ,150 ,142-140 ,136-135 ,129 ,128 ,125 

,208 ,195 ,201-200 ,198-197 ,188 ,179 ,176-175 

378 ,376 ,367 ,300 ,214 ,212 

א 135 ע מ - ש

ק 65 י ד צ ן ה ו ע מ - ש

ה 124,57,18 נ ח , מ ר ל נ - ש

ת 48-47,31 ו י ר א ה ־ ר ע ש -

ת 22 ו פ ש א ה ־ ר ע - ש

ם 70 י י ח ־ ץ - ע

ש 146,136, 149, 199-198,178,160, ד ח ה ־ ר ע ש - ה

215 ,209 ,206 ,204 ,202 

ם 195,47 י ח ר פ ה ־ ר ע - ש

ד 224 ם ח ־ י ר ע - ש

ו 15, 22, 75, 136, 155-152, 164, 178, 194- פ י ־ ר ע - ש

378 ,201 ,199-198 ,195 

ה 358 נ י פ ־ י ר ע - ש

ן 166,158-156,139-138,119,22, 175, ו י צ ־ ר ע - ש

215 ,206 ,202 ,199-198 

-145 ,101 ,66 ,50 , 4 8 ^ י 7 , 3 3 , 3 ם 21, 1 כ ש ־ ר ע - ש

325 ,320 ,206 ,195 ,177 ,160 ,152 ,149 ,146 

ח 21, 47, 70, 74, 128-127, 136, 140, 158, ו י פ ל - ח

218 ,188 ,162-161 

ו 27, 48, 61, 136, 164, 166, 198, 367, 370 ח י ר  י

 כ
ך 327 ו כ ר י  כ

307-306 ( א ל ם כ ) ן ו ל ס  כ

ם 254 ה ר ב א ־ ר פ  כ

ו 257.236 נ ו א ־ ר פ  כ

ה 29,27 י ר ו א ־ ר פ  כ

ן 237 י ק ת י ו ־ ר פ  כ

ה 441,404 נ ו י ־ ר פ  כ

א 387,354,261,224,64 ב ס ־ ר פ  כ

ן 420,254 י ק ר י ס ־ ר פ  כ

א 258-257,251,241-239,158 נ ע ־ ר פ  כ

ן 28-27, 30, 33, 56, 136, 238,177, 371, ו י צ ע ־ ר פ  כ

375 

ם 414,275-274,247 ס ק ־ ר פ  כ

ה 318,196 י ח ר  כ

 ל
ן 233 ו י ג  ל

ד 19, 42, 188, 195, 217, 238-233, 252-241, 256- ו  ל

-290 ,289-277 ,273-270 ,268-265 ,262-260 ,258 

,330 ,328-327 ,317-314 ,312 ,307 ,305-303 ,301 

337-336 ,332 

43 ( ץ י י ו ו ש ) ן א ז ו  ל

349,337,222,202 ,169 ( ה י נ ט י ר ב ) ן ו ד נ ו  ל
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, 3 6 4 , 3 3 6 , 3 3 1 , 3 2 9 - 3 2 8 , 3 2 6 , 3 1 9 , 8 0 . 7 6 , 6 5 - 6 4 
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 אסטרטגיה
3 2 - אינטרסים בריטיים 0

3 1 7 , 3 1 4 , 3 0 0 - 2 9 - במבצע דני 9
2 7 4 , 2 3 3 . 5 4 , 1 6 - 1 - הגנתית, הבלגה 5
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-232 ,225 ,222 ,220-219 ,213-208 ,205-204 ,200 
-300 ,258 ,254 ,249-248 ,246 ,243 ,241 ,239 ,234 
-329 ,327-322 ,317-316 ,314-313 ,309-305 ,301 

378-377 ,375 ,373 ,348 ,339 .337 ,334-333 ,330 

- שניה 195, 217-216, 221, 229, 331, 334, 337, 384
- שלישית 376

- בנוסח ברנדוט 325-323
 ״הפסקת־אש כנה ומוחלטת״ 378

 התנקשות בברנדוט 214, 232, 320, 340, 352-344,
436 ,413 ,409 ,400 ,398 ,393 ,388-387 

 התקוממות 398,295-292
 החקפח־מצח 314,310-309

 ו
 הוועד היהודי האמריקאי 35

 הועד־הלאומי 381-380,26,23,17
 הועד הערבי העליון 248
 הועד־הפועל־הציוני 112
 ועד־הקהילה 337,19-17

 ועדה לענייני בטחון פנימי 405-404
 ועדת החמישה למשבר הפיקוד־העליון 245-244,

316 

 ועדת החמישה(קבינט בטחוני) 341,300
UNscop) 341, 4 2 3 , 3 8 3 ) ם ״ ו א  ועדת החקירה של ה

 מפתח עניינים

 בריטים - שוטרים וחיילים 16-15, 21, 236,23
- בשרות הערבים 22, 320,173,166,122.51-48,33
- פעילות אנטי־יהודית 23-21, 25, 27, 48-47, 51,

130-129 ,125-124 ,55 
- שלטון 174,163,136,21,19-17

 ג
 גבולות ושטחים 300, 313, 315, 317, 328-326, 332,

367 ,337-336 
 גדודים - ראה: חטיבות
 גז מדמיע 414,369-368

 גישה עקיפה 314
 גמול, תגובה 32-31,25,22

 גרוש הבריטים - ראה: פינוי
 גרוש ערבים - ראה: נטישה

 גרמנים - ראה: צבאות ערב, זרים

 ד
 דרג מדיני 369

 ״דרך־בורמה״ 228,197,185-183,179,57-56
- של ה״לגיון״ 307

 דת, רחיים, יחידות, בעיות 237,201,37,32,29,18,
398 ,308 ,297 ,279-278 

- מקומות קדושים 25, 36-34, 38, 137, 146, 166-
,215 ,211 ,208 ,205 ,201 ,198-197 ,174-172 ,170 

319 ,299 
- נצרות, איסלם 143,43,36-34, 211,205,198-197,

380 ,375 
- ״תחושה רליגיוזית״ של ברנדוט 325

 ה
 הבטים אישיים בפיקוד 314

- יגאל אלון-גלאב פחה 315
גאל אלון-יצחק שדה 314 י -

- כן־גוריון-איסר הראל 404,388-387
- בן־גוריון-יעקב גרנק 214-213

- בן־גוריון-יצחק שדה 243
- בן־גוריון-משה דיין 214-213,195, 378,256

- בן־גוריון-שאלתיאל 196-195,56,54-53,48-47,
212 

- בפיקוד ה״הגנה״ בירושלים 157-154, 178, 197-
199 

- הפיקוד־העליון-שר־הבטחון 196-195, 245-243,
329 ,316 ,313 .299 

- זטלר-ילין־מור 117,64
- זטלר-שאלתיאל 205

- יצחק שדה-משה דיין 314,287,285
- יצחק שדה-שאלתיאל 129

- יצחק שדה-שלום עשת 128
- משה דיין-יוחנן פלץ 255-254, 263-262, 270-

315,271 
- משה דיין-מאיר זורע 219-218



ם י ח פ ס  476 נ

״ 192-193,190-189,104-103,54 ן ת נ ו ה י ת ״ ג ו ל - פ -

ד 67 204,94.178. 215 ו ד ג -

״ 176,54 י ב כ מ ד ״ ו ד ג -

״ 54, 62 ם ע ו נ ת ״ ג ו ל - - פ

ה ד 176,133-132 ב י ט  ח

ד 71 132 ו ד ג -

ד 72 132 ו ד ג -

ד 79(73) 132 ו ד ג -

,183-182 ,164 ,61 ( ״ ה ט י ש פ ן ו ו י ר ש ״ ה 8 ( ב י ט  ח

,257-256 ,251 ,247-239 ,233-232 ,214 ,208 ,185 

-285 ,281-280 ,278-274 ,272-265 ,263 ,260-259 

,312 ,310 ,308 ,305-303 ,301-300 ,296-294 ,289 

,421 ,417 ,406 ,402 ,390-387 ,377 ,356 ,350 ,318 

427 

-256 ,252-251 ,241-240 ,79 ( ן י י ר ו ש מ ד 82 ( ו ד - ג

.312 ,310 ,305-301 ,281-280 ,277 ,274-272 ,263 

426-425 ,421-420 ,412 ,318 ,315 

,208 ,199 ,196 ,182 ,61 ( ה ט י ש ד 89 (81, פ ו ד - ג

,272-262 ,258 ,256-251 ,249 ,241-240 ,214-213 

,354 ,318 ,316 ,314 ,310 ,295 ,290 ,288-279 ,277 

427-426 ,421-420 ,412 ,406 ,391 ,389 374, 

ם 267-266,252 ד א ־ ח ו - כ

,119 ,62-61,58-56,54-53,16 ( ״ ל א ר ה ״ ה 10 ( ב י ט  ח

,164 ,162 ,159 ,154 ,141 ,133-130 ,128-126 ,121 

-306 ,302 ,300-299 ,246-244 ,242 ,197 ,183 ,179 

-374 ,372-370 ,368 ,361-360 ,351 ,318 ,314 ,308 

441 ,404 ,377 375, 

,121,107,98 ,87.58-57,47 ( ״ ם י צ ר ו פ ה ״ ד 4 ( ו ד - ג

,371-370 ,307-306 ,157-156 ,149 ,141 ,128 ,126 

412 

,134 ,131,129-128 ,79 ,57 ( ׳ ׳ א י ג ה ־ ר ע ש ״ ) s ד ו ד ג -

412 ,371 ,361 ,300 ,298,163-162,136 

372,244,57-56 ( ״ ם י ל ש ו ר י ״ ד 6 ( ו ד - ג

371 ( ״ ן י י ר ו ש מ ה ״ ד 10 ( ו ד - ג

,247-244 ,234 ,184 ,179 ,134 ( ״ ח ת פ י ״ ה 11 ( ב י ט  ח

,306 ,302-299 ,296-286 ,283-277 ,265 ,252-249 

441 ,404 ,318 ,314 ,310 ,308 

-287,280-279 ,251-250 ,134 ( ״ ק מ ע ה ״ ד ו ( ו ד - ג

318 ,310 ,308 ,301 ,293-292 ,288 

,278-277 ,251-250 ,134-133 ( ״ ל י ל ג ה ״ ד 3 ( ו ד - ג

301 ,294-292 ,290 ,287 ,280 

174 ( ״ ב ג נ ה ״ ה 12 ( ב י ט  ח

377 ,358 ,216-215 ( ם ״ י ח ה 16 ( ב י ט  ח

ד 16 377 ו ד - ג

א 377 ״ ז ח ו ח ת מ ב י ט  ח

״ 122-121,92,82.80-79, 126 ן ו ש ח נ ת ״ ב י ט  ח

ט 321, 323, 334.329,326- ו ד נ ר ל ב ם ש י ב ר ע ה ־ ח ב י  ח

343 .335 

: ת ו ל י  ח

ר 160, 238-237, 242, 251-250, 287, 291, 389 י ו ו - א

י 380,322,320,120-119 ט י ר - - ב

י 322,279 כ ר ע - -

ם 35-34 ״ ו א ל ה ת ש ו נ מ א נ ת ה ד ע  ו

ם 43-42 ״ ו א ל ה ס ש ו י פ ת ה ד ע  ו

,138 ,44^13 ,24 ,19 ( ם י ל ו ס נ ו ק ה ה ( ג ו פ ה ת ה ד ע  ו

,346 ,333 ,325 ,319 ,216 ,211-210 ,200 ,178 ,160 

379-377 

ם 225 י ש ר ו פ י ה נ ו ג ר ם א ר ע ד ס ה ה ל ע ב ש ת ה ד ע  ו

ב 337,42-41,37,17 צ מ ת ה ד ע , ו ם י ל ש ו ר ת י ד ע  ו

ק 20, 375,173 ש נ ה ־ ת ת י ב ת ש ד ע  ו

 ח
301,249,245,243,16 ( י ד ) ם ו ר ד ת ה י ז  ח

״ 356-355,353-351, 362, 393,364- ח ד ל ו מ ח ה י ז ח  ״

413 ,411 ,401 ,394 

,374-371 ,369 ,359,316 ,249 ,243 ( י ג ) ז כ ר מ ח ה י ז  ח

379 

299.196 ( ׳ א ) ן ו פ צ ת ה י ז  ח

234 ( ״ י נ ל ו ג ״ ה 1 ( ב י ט  ח

234 ( ״ י ל מ ר כ ״ ה 2 ( ב י ט  ח

,240-239,237-236 ,133 ( ״ י נ ו ר ד נ ם כ ל א ״ ה 3 ( ב י ט  ח

,275-274 ,262 ,258 ,255 ,253 ,251 ,247-244 ,242 

351 ,318 ,316 ,304-303 ,301 

318 ,305-303 ,301 ,275-274 ,133 32 Tm -
ד 33 253-251, 256, 262, 265, 271, 274, 277, ו ד - ג

318 ,316 ,305-303 .301 ,286 

ד 34 274 ו ד - ג

-244 ,242-238 ,234-233 ,132 ( ״ י ת י ר ק ״ ה 4 ( ב י ט  ח

,302-301 ,297 ,291-290 ,266 ,256 ,251 ,249 ,247 

398 ,377 ,318 .312 ,308 ,306 ,304 

ד 42 251, 291, 296, 304-303 ו ד - ג

ד 43 312,307-306,301,251 ו ד ג -

ד 44 240, 251, 259-256, 266, 274-272, 277, ו ד - ג

308 ,302-301 

-235 ,133-131 ,122-121 ,55 ( ״ י ח ע ב ג ״ ה 5 ( ב י ט  ח

377 ,316 ,310 ,299 ,239 ,236 

ד 51 132-131 ו ד ג -

ד 52 235,133 ו ד ג -

ד 53 132 ו ד ג -

ד 54 132, 235 ו ד ג -

,80,57-55,53,39 ,32,29 ,27 ( ״ י נ ו י צ ע ״ ה 6 ( ב י ט  ח

,155-153 ,140 ,135 ,133 ,130-126 ,122-121 ,91 

,197-196 ,187 ,181 ,179-178 ,176-175 ,164 ,159 

,316 ,307 ,228 ,219-218 ,214 ,209-208 ,201-200 

377 ,374-370 ,368 ,360 ,358 ,318 

-175,155 ,124 ,87,81 ,54 ,51 ( ״ ה י ר ו מ ״ ד 61 ( ו ד ג -

,369 , 351 ,318 , 308 , 219 .215 ,212 ,184 ,178 ,176 

377 ,373-372 

,179-178,132,97,82 ,54 ( ״ ן ו ר ו ח ־ ת י ב ״ ד 62 ( ו ד - ג

373 ,219-218 ,215 ,202 ,200-199 ,194-192 

ד 63 215,178 ו ד ג -

373,219,215,178,91,54,27 ( ״ ש מ כ מ ״ ד 64 ( ו ד ג -

ד 65 215,204,178 ו ד - ג

ד 66 178, 215,189 ו ד ג -



ם 477 י נ י י נ ח ע ת פ  מ

ך 406,388 י ק ־ ת ו א - ״

״ 36, 56, 60, 72, 153, ד ח ו י י מ א ב צ ך י ד ־ ת י ב ״ - ב

,401 ,394 ,355 ,340 ,241 ,231 ,229 ,223 .185 ,183 

426 ,417-416,414-406 

״ 185-183,179 ה מ ר ו ך ב ר ד ״ - ב

ת 50, 70-68, 117, 123. ו ר ב ו ח ם ו י ז ו ר , כ ם י נ ו א ט - ב

435 ,162 ,152 ,146 

ם 42-40, 56, 59, 78-71, 92, 138, 142- י ל ש ו ר י - ב

,229-228 ,225-221 ,217 ,215 ,186-181 ,178 ,153 

394 ,341 ,332 ,232-231 

״ 91-90, 114-93, 116- ח מ ח ו ת ל ו ד ח א ע ״ צ ב מ - - ב

227 ,125 ,121 

״ 200-199, 209-204, 211, 226- ם ד ע ק צ ב מ ״ - - ב

227 

ם ד ר ט ו ם נ ח ת ל מ ב ע ר ק ״ - ה ן ו ש ל ע ק צ ב מ ״ - - ב

159 ,155 ,153-142 

ה 22, 26-25, 138. 140, 167-166, ק י ת ע ה ־ ר י ע - - ב

174 ,172-169 

״ 227-226,208,193-188 ח פ ה ־ ף י ר צ ל ״ ב ע ר ק - - ה

ס 224, 231-230, 356, 393-389, נ ו א מ ־ ת ר ת ח מ - ב

425-424 ,418^)17 ,408 ,406-399 

ה 413 נ י ד ם מ ר ת ט ו א מ צ ע ה ה מ ח ל מ - ב

ח 227,67-65,51-49,22 י ט י ר ב ח ה י ז ח - - ב

ת 51-50,31, 65-64, 75-67, 227 י ב ר ע ת ה י ז ח - - ב

ר 349, 383, ז ן ה ו ט ל ש ד ה ג ה נ מ ח ל מ , ב ת ר ת ח מ - ב

413 ,410-409 

י 388-386, 414,407,404,402-390- ב ש ב ר ו צ ע מ - ב

418 ,416 

ה 324,228 ק י ר פ א - - ב

ם 226,64 ח ל ־ ח י ב ־ -

ן 404 א ש ־ ח י - - ב

ר 78-76, 395,393-392,207,191- צ ע מ ה מ ח י ר - - ב

409 ,405 ,402 ,400 ,398 

ת 78-77. 399 ו ר ה נ מ  ב

י 400-399, 404, 414 מ ל ׳ - - ג

ו 362, 393-391, 399-395, 02*^403, 107^408, פ - - י

426 

405.396-392 ( ס י נ ו מ ־ ך י ש ) ד ח א ־ א ל - - כ

362 ( ן י פ י ר צ ) ע ב ר א ־ א ל - - כ

ן 405,268,240 ו ר ט ל - -

ם 240,78-76,64,59 י ס ו ר ה ־ ש ר ג - - מ

ה 407 ר ו ס נ - - מ

ס 426 מ ש ־ ר ו נ - -

ו 64, 393, 400-397, 402, 404, 409, 411, 414, כ - - ע

426 

ח 268,240,226 י ל ת - - ע

ה 400-399 ט א - - ש

״ 183 ה נ ל ט ל א ת ״ ש ר פ - ב

ט 413,379,358-345,338,232 ו ד נ ר ת ב ש ר פ - ב

ת 345,342-338 ו א ר ת - - ה

ה 8 50, 70-68, 182, 208, 224, ב י ט ח , ב ל ״ ה צ - ב

,350 ,318 .271-265 ,261-260 ,256-254 ,241-240 

ה 304,242 ס ד נ - ה

ר 253, 257, 262, 272, 280, 284-283, 305 ש - ק

ן ו י ר , ש ל ״ ה : צ ה א ן - ר ו י ר - ש

ם 130-55, 135, 139, 142-141, 178-177, 215, ״ י  ח

,359-358 ,301 ,298-297 ,259 ,257 ,239 ,237-236 

377 ,369 

304,247 ( ה ל ו ע פ ־ ף ו ח י , ש ב ר ק ־ ד ג א ) ן ו י ר ש - ר ״ י  ח

ש 31-30, 55-54, 130, 135, 132, 142-141, 150, ״ י  ח

377 ,301 ,178-177 ,169 ,156 ,154 

״ 341, 359, 362, 368-367,364 ה ש י ר פ ל ה ו ס י ה  ״

ת ו מ ח ו : ל ה א ן - ר ״  ח

ת 359 י ל ל כ ־ ה נ י נ  ח

ה י ר ל י ט ר : א ה א ם - ר ״ ת  ח

 ט
ן ו י ר : ש ה א ם - ר י ק נ  ט

״ 120-119, 321, 338, 342-341, 350,347, ם ז י ר ו ר ט  ״

-406 ,404 ,401-400 ,394-393 ,389 ,360 ,355 ,352 

441 ,414 ,410 ,408 

ד 389,360 ג ק נ ו - ח

ת ו ע ל ב ו : מ ה א ת - ר ו י ר ו ט י ר  ט

ש ו ר ג ה ו ש י ט : נ ה א ״ - ר ר פ ס נ ר ט  ״

ה 15, 57,53,47-46, 80, 123- מ ח ל י מ נ מ ו , י ם י נ מ ו  י

,176 ,173 ,170 ,164 ,162 ,160 ,154 ,136 ,128 ,124 

,244 ,241 ,239-233 ,224 ,214 ,208 ,197-196 ,181 

,298 ,296 ,291 ,274-271 ,260 ,257 ,254-253 ,249 

,349 ,347 ,341-340 ,335 ,333 ,324 ,322 ,314 ,302 

-378 ,376 ,374 ,370 ,367 ,363 ,357-356 ,354 ,351 

407^106 ,401-400 ,398-397 ,392-391 ,386 ,379 

ת 422-420,123 ו ל ח נ ת ה ב ו ו ש י  י

ר 315,286,282-277,239-237 ו צ מ ם ב י ב ו ש  י

 כ
: ק ש נ ם ו ד א ־ ח ו  כ

,55-54 ( י ״ ח : ל ל ״ צ ; א ״ ה נ ג ה : ״ ם ה ג א ר ) י ד ו ה - י

377-376 ,252 ,234 ,139-138 ,132 ,80-79 

י 166, 234, 248-247 ב ר ע -

ד 247-246, 251, 277, 280, 289, 295, ו ד י , ב ר ו ת י  כ

309 ,307 

ה 174-172, 214, 225, 238, 258, 291-289, 293, ע י נ  כ

363 ,300 ,298 ,296-295 

ת 381-380, 412,385, 414. 417 ו ר י ח , ב ת ס נ  כ

 ל
281 ( י ו נ ה ב ט ש ה ב מ י ח ל ) ב ׳ ׳ ב  ל

ח 172,168.163 י ג ו ל ו כ י ס ה פ מ ח ו  ל

ת 418,400,269,261,164 ו נ , ב ם י ש ת - נ ו מ ח ו  ל

,122 ,59 ,44-*3 ,16 ( י י י ח ל ל ( א ר ש ח י ו ר י ח מ ח ו  ל

,261-260 ,249 ,240 ,178 ,176-174 ,158 ,148 ,127 

387 ,381 ,341 ,339-338 ,330 ,321 ,282 



ם י ח פ ס  478 נ

ר 237 צ - ב
¡16 ,275 ק 274- ת ב -

- ג׳ 377
ק 371 ש מ ד -

372 ,318-233 ,223 ,213 ,195 ,188 ,19 ( ר ל ר ל י ( נ ד -
ל 197 ק ד -

ר 366, 372-370, 377-375 ה - ה
ל 127-126 א ר ה -

, V , [ ) 38, 211. 367-365, 380-379, 399, 4 0 8 ב ( ר 1 - ח
420 ,417 ,412 

ם 367-365, 380 ר י - ח
ץ 233 מ - ח

י 18, 55-54, 57, 121, 125, 131-127 ס ו ב - י
,374,370-365,214 ,211 ,43,30 ( ח ו כ מ 1 ה 0 ) ב א ו - י

398 ,395 ,380 ,376 
ם 36, 131, 133, 243, 249, 254, 301, 309 ר ו - י

ב 219, 370, 373-372, 377-376 ק - י
ר 233, 242-241, 277, 299 ד ו - ל

,277,251 ,247-245,242-241 ( י נ : ד ם ה ג א ר ) ר ל ר - ל
306 ,299 

ם 318 י ש ל ו פ ל ־ ת ו מ -
י 233, 302-299, 311-310 ק י - מ

י 132-131,121 ב כ מ -
ן 20, 53, 83-82,80-79, 91, 111. 123-121, ו ש ח - נ

242 ,237 ,126 
י 275, 414, 432 נ י ס -

ה 315 ד ב ו ע -
ה 236 ר ו פ - צ

ר 371 י ה ק -
ם 193, 196-195, 208-198, 213-210, 215, 220, ד - ק

309 ,232 ,226 
ן 137-135, 150-140, 154-152, 159-157, 161- ו ש ל - ק

194,162 

ם 52 י ר י ש ה ־ ר י - ש
ל 51 א ו מ ש -

ן 163,139-137,135,22 ו פ י פ ש -
ת 218,214 ו י נ י ד ת מ ו ל ב ג  מ

ת 323-322,320,69,45-44 ו י ל א י ר ו ט י ר ת ט ו ע ל ב ו  מ
ה 48-47, 51, 66, 118, 125-124, 237, מ ח ל מ ־ ר ס ו  מ

293 
,385 ,367,352 ( ז ״ ל , ה ה נ י ד מ ת ה צ ע ו מ ) ם ע ת ה צ ע ו  מ

417 ,408 ,406 
ל 18-17, 29, 53-51, 56-55. 72, 80-79, 120, א ר ו  מ
,291-290 ,215-214 ,177 ,167 ,163 ,161 ,159 ,138 

374-373 ,326 
-220 ,43,41-38 ,34 ( ת י ל א ר ש ת י י נ מ ה ז ל ש מ מ ) י ״ ז  מ
,330-329 ,324 ,297 ,245-244 ,241 ,229-228 ,223 
,359 ,356 ,352- 351 ,349 ,347 ,338-335 ,333-332 

413 ,394-393 .389 ,385 ,380-379 ,364-362 
ה 329, 335, 364, 381,367 ה ב ר כ - ה

ה ש י מ ח ת ה ד ע : ו ה א י - ר נ ו ח ט ט ב נ י ב - ק
״ 324 ט ו ד נ ר ה ב נ ח מ  ״

-410 ,407-406 ,403-402 ,392 ,390-387 ,385 ,356 
427,418-417,411 

ח 432,427,422-420,406, 443-442 ו ב ש י י ח י ה נ י ע ר - ג
ח 87, 240,206-205,186,182-181, 360, ר ו ס מ ת ו - ד

436-435 ,384 
״ 62,40, 188,185, 193, 230, ת מ ח ו ל ה ה ב י ט ח ה - ״

389 ,386 ,350 ,232 
ה 430-423,421,410 ד י ע , ו ״ ם י מ ח ו ל ה - ״
ה 422-421, 430-429, 443-442 ג ל פ - - מ

ה 420-417,412 מ י ש ר - -
״ 61, 64, 117, 183, 228, 230, 353, 355- ז כ ר מ ה - ״

435 ,430-429 ,409 ,402 ,400 ,388 ,384-383 ,356 
ח 410,403,386-383,117 י ט י ל ו ת פ ו נ ג ר א ת - ה

ל 406,232 ״ ה צ ם ל י ד ד ו ת ב ו ס י י ג ת - ה
ן 354,351,348, 362-357 ו י ר ו ג ־ ן ב - ו

ל 86-84, 121, 137, 231 ״ צ א ה - ו
״ 63-60, 81, 87-84, 137,121, 153-149, ה נ ג ה ״ ה - ו

360 ,191 ,189 ,181 
ח 62-61, 81, 84, 86, 223, 231, 386, 412 ״ מ ל פ ה - ו

-360 ,355-354 ,58 ( ״ ד ס ו מ ה , ״ ח י ב ־ ן י ש ה ) י ״ ש ה - ו
442M41 ,388-387 ,362 

״ 410,401,362,356,353-352 ת ד ל ו מ ה ־ ח י ז ח ״ - ו
ב 349-347,341 ״ ה ר ח א ו ר י ר ג ש - ו

י 385 ״ ח ת ל נ ש מ ן ב י ס ו ל כ ו א ־ י פ ו ל י - ח
ק 223, 231-229, 379, 383, 393-387, ו ר , פ ל ו ס י - ח

405-404 ,402 ,400 
י 362-360, 368,364 א ב צ ל ה ו ס י ח ה ־ ע צ ב מ - - ב

ם 181,145,143,76, 359,225,186 ד א ־ ח ו - כ
״ 44, 62, 76, 143, 225, 340, 343, 355, 384- ק ר ב מ - ״

413 ,402 ,396 ,393 .391 .388 
י) 399,397,143,120,87,50 ה ו ק ל ח מ ) ן י ע י ד ו - מ

י 436-434,424-423,421,383 ״ ח ל ר ו י א ת י ש ר ו - מ
ם 184-181, 227-224,186, 231,229- י ס י ס ב ת ו ו נ ח - מ

388-386 ,362-358 ,356 ,353 ,340-339 ,232 
ח ו ב ש י י ח י ה נ י ע ר : ג ה א ר - ר י א י ־ ה ו - נ

ם 68, 105, 124, 149-146, 152, 171, 193, 206, י ל פ ו נ -
421 ,411 ,269-267 ,261-260 ,240 ,228-226 

ש 361,89,85,69 ו מ י , ח ק ש - נ
ל 433-432,430,383 א ר ש ח י ו כ ל מ , ל ״ ם ל ו ס - ״

ה 385-383, 426-424 י ח ח ה ־ י ר ק י - ע
ח 387-385 נ י י ו ת ע י נ ו ט ל ת ש ו ל י ע - פ
ר 386,340,185,181 ו ד י ש ת ה נ ח - ת

ן 315-314,300, 375 מ ז , ה ם ״ ו א ץ - ה ח  ל
״ 375,335,332-330,324-323 ח י ב ר ע ה ה ג י ל ה  ״

ם ע ת ה ו ר ש ד ל ק פ מ ז ה כ ר : מ ה א ס - ר ו י ת ג ו כ ש  ל

 מ
ם י מ ו ר ג ו : פ ה א ״ - ר ת ו ע ר ו א מ  ״

: ם י י א ב ם צ י ע צ ב  מ
ת 121-89 מ ח ו ל ־ ת ו ד ח א -

ף 420,410,390 ס - א
ן 133-131 ו נ ־ ן ב -
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1 2 0 - 1 0 6 , 1 0  פולמוס דיר־יסין 1
2 2 4 , י ב  פטיציה, משאל־עם ו

- ו ב 1—128 . > , ד 5 0 , 4 5 , 2  פינוי הבריטים, גרושם 1
4 3 > י - 4 3 5 . 4 2 5 , 4 1 3 , 3 8 3 , 3 1 5 , 1 4 3 , 1 4 0 , 1 3 8 

 פינוי אוכלוסיה - ראה: נטישה וגרוש
1 6 2 - 1 6 1 . 3 0 - 2  פינוי ישובים 9

- 5 9 , 5 7 , 5 4 , 5 0 , 4  פיקוד עליון(ראה גם מטכ׳׳ל) 8
- 1 3 5 , 1 3 3 - 1 3 2 , 1 3 0 , 1 2 7 , 1 2 1 , 9 2 , 8 3 - 8 2 , 7 9 , 6 0 

2 9 9 , 2 9 5 . ב 2 0 , : 1 1 , : 0 5 , 1 9 8 , 1 9 5 , 1 8 9 , 1 7 6 , 1 3 7 
3 6 5 ,34:  פליטים (ראה גם: החזרת פליטים)

 פלמ׳׳ח (חטיבות וגדודים - ראה: חטיבות צה״ל)
- ו 0 , י 9 8 - 9 , י 9 1 , 8 7 - 8 0 , 6 3 - 6 1 , 5 7 - 5 6 , 5 0 , 4 7 , 2 8 
- 1 י 4 , 1 4 , ל 1 3 7 , 1 : 9 - 1 : 8 , 1 : 6 , 1 י 4 , 1 2 2 - 1 2 1 , 1 0 9 
, ב ב 6 - 2 : 5 , 2 2 3 , 1 8 6 - 1 8 3 , 1 7 7 , 1 7 5 . 1 7 0 . 1 6 4 , 1 5 7 
, 4 2 1 , 3 9 8 , 3 9 0 , 3 8 6 . 3 6 1 , 3 5 4 , 3 1 0 , 2 9 8 , 2 9 3 . 2 2 8 

4 4 1 , 4 2 5 
, 1 0 9 - 1 0 7 , 9 8 - 9 7 , 6 3 - 6 1 . 5 8 - 5 6 , 3 - בירושלים 2
. 2 2 5 , 1 6 3 - 1 6 2 , 1 5 7 - 1 5 4 , 1 2 9 - 1 2 8 , 1 2 4 , 1 2 2 - 1 2 1 

3 6 1 
, 3 8 6 , 3 6 1 , 2 2 8 , 2 2 3 , 1 8 5 - 1 8 - נגד לח״י והאצ״ל 4

3 9 8 , 3 9 0 
3 9 0 , 3 8 6 , 3 5 - המטה ופרוקו 4

3 1 3 - 3 0 9 , 2 4 1 - 2 3  פעולות מחטף 9
 פקודה למניעת טרור - ראה: תקנות שעת חרום

- 2 1 8 , 2 0 1 , 1 7 8 - 1 7 7 , 4 1 - 3  פרוז, אזורים מפורזים 9
, 3 4 3 , 3 4 0 , 3 3 8 , 3 3 6 , 3 3 4 - 3 3 0 , 3 2 8 , 2 2 4 , 2 2 2 , 2 2 0 

3 7 7 
 פרעות - ראה: פוגרומים

3 1 4 . 2 9 5 , 2 8 7 - 2 8  פשיטה, פריצה 0

 צ
3 8 8 , 3 1 9 , 3 1 7 - 3 1 5 , 2 4 8 , 2 3 3 , 1  צבאות ערב 9

, 2 4 8 , 2 1 7 - 2 1 6 , 1 6 1 , 1 3 2 , 1 - ״האחים המוסלמים״ 9
3 1 7 , 2 9 2 , 2 8 7 , 2 5 7 

, 5 5 - 5 4 , 4 3 . 4 0 . 2 8 , 2 3 , 2 0 - 1 - ״הלגיון הערבי״ 9
, 1 5 4 , 1 5 2 , 1 4 3 - 1 4 2 , 1 4 0 - 1 3 8 . 1 3 6 - 1 3 2 . 1 2 3 . 1 1 8 
, 1 9 3 , 1 8 8 , 1 8 6 , 1 7 6 - 1 6 6 , 1 6 4 - 1 6 3 , 1 6 1 - 1 5 8 , 1 5 6 
- 2 1 4 , 2 1 1 . 2 0 9 , 2 0 7 , 2 0 4 , 2 0 2 , 2 0 0 , 1 9 8 - 1 9 7 , 1 9 5 
- 2 4 6 , 2 4 1 - 2 3 7 , 2 3 5 , 2 3 1 - 2 3 0 , 2 2 8 - 2 2 7 . 2 2 5 , 2 1 7 
- 2 8 9 , 2 8 1 , 2 7 9 - 2 7 8 , 2 7 4 - 2 6 2 , 2 5 8 - 2 5 7 , 2 5 1 , 2 4 9 
, 3 4 1 , 3 3 9 , 3 3 4 - 3 3 2 , 3 2 5 . 3 2 3 , 3 1 9 , 3 1 7 - 3 1 2 , 3 0 9 

3 7 8 - 3 7 3 , 3 7 1 , 3 6 9 - 3 6 8 , 3 6 4 
1 0 ם 0 זרי -

, 2 1 6 - 2 1 5 , 1 9 7 , 1 8 7 . 2 - מצרים. צבא ומתנדבים 0
- 3 6 8 , 3 2 1 , 3 1 9 , 3 1 7 - 3 1 5 , 3 0 7 - 3 0 6 , 2 4 7 , 2 3 9 235, 

3 7 5 - 3 7 4 , 3 7 0 
3 0 6 , 2 8 9 , 2 4 7 , 2 3 8 - 2 3 7 , 2 3 5 , 2 1 8 , 1 6 - ״מקומיים״ 1

2 4 8 , 2 3 8 , 1 6 8 , 1 6 3 , 1 6 - ״מתנדבים״ 1
, 2 3 4 , 2 1 6 , 1 5 0 , 1 3 2 , 1 - עירקים, צבא ומתנדבים 9

3 7 5 , 3 1 6 - 3 1 5 , 3 0 5 , 3 0 3 , 2 5 7 , 2 4 7 , 2 3 9 236, 
, 1 8 7 , 1 3 2 - 1 3 1 , 1 2 - ״צבא־ההצלה״, ״השחרור״ 2

3 1 7 

 מחנוחבחו״ל:
3 2 - מעצר 4

3 6  ־ פליטים 5
4 - ריכוז 6

 מטוסים-ראה: חיל־האויר
2 3  מלחמת אחים 0

1 2 7 , 7 9 , 5 3 , 3  מלחמח הדרכים 1
3 3 0 , 3 2 1 , 5 4 , 4  מלחמח העולם השניה 6

3 3 0 , 3 2 - מעשיו של בדנדוט 1
1 2 0 - 1 1 9 , 2  מלחמת השחרור נגד הבריטים 1

, 2 8 6 , 2 2 9 - 2 2 8 , 2 2 3 - 2 2 0 , 2 0  מושל, ממשל צבאי 1
- 3 5 0 , 3 4 7 - 3 4 6 , 3 4 4 - 3 4 3 , 3 4 1 , 3 3 4 - 3 3 3 , 2 9 6 , 2 9 1 

3 9 3 , 3 8 0 - 3 7 9 , 3 6 4 , 3 6 1 - 3 6 0 , 3 5 8 , 3 5 1 
3 8 5 , 3 4 , 1 8 - 1  מנהלת העם(הי״ג) 7

4 4 . 3 5 , 1  מעורבוח זרה 9
2 2 3 , 1 7  מפלגתיות במערכת הבטחון 9

2 9 9 , 2 9 5 - 2 9  מרד, התמרדות 4
3 9 2 , 3 6 2 , 3 6 0 , 2 2 3 , 1 7  מרכז המפקד לשרות העם 9

. 3 5 0 , 3 4 8 - 3 4 6 , 3 4 1 , 3 2 8 , 2 2 4 , 2 2  משטרת ישראל 1
, 4 0 0 , 3 9 7 , 3 9 3 - 3 9 2 , 3 8 8 - 3 8 6 , 3 6 2 - 3 4 8 , 3 5 4 - 3 5 3 

4 4 1 , 4 2 5 , 4 0 5 - 4 0 4 

 נ
, 2 1 7 , 1 9 4 - 1 9 3 , 1 4 0 , 1 1 9 - 1 1 8 , 1 0 0 , 5  נטישה וגרוש 4

3 7 4 , 3 1 7 , 3 1 3 , 3 0 0 - 2 9 4 , 2 9 1 , 2 8 6 , 2 7 9 , 2 5 6 , 2 5 1 
, 2 5 1 , 2 4 7 - 2 4 6 , 2 4 2 , 2 3 7 - 2 3 4 , 1 3  נמלי־תעופה 5
, 3 1 5 , 3 0 3 , 2 9 9 , 2 9 6 , 2 8 9 , 2 8 6 , 2 6 2 , 2 6 0 , 2 5 8 - 2 5 6 

3 4 2 , 3 3 7 , 3 3 0 , 3 2 8 - 3 2 7 , 3 2 5 , 3 2 3 , 3 2 0 , 3 1 7 
1 2 5 , 1 2 1 - 1 1 9 , 5 6 , 5  נציב־עליון - בריטי 2

3 8 -בינלאומי 1

 ס
, 1 0 2 , 5 0 , 4 0 , 3 7 , 3 5 - 3 2 , 1 9 - 1  הסוכנות היהודית 7

3 2 1 - 3 2 0 , 1 2 6 , 1 2 1 , 1 1 8 , 1 1 6 - 1 1 4 , 1 1 2 
2 2 3 , 1 8 5 , 8 4 , 3  ״סזון״ 2

, 1 0 6 - 1 0 4 , 9 2 , 3 3 , 2 9 - 2  סיכומי מערכות ומבצעים 6
, 1 7 3 , 1 6 3 , 1 5 9 , 1 3 9 , 1 3 4 - 1 3 3 , 1 3 1 - 1 3 0 , 1 2 8 , 1 2 2 

3 7 7 - 3 7 5 , 3 1 8 - 3 1 5 , 2 8 6 , 2 2 0 , 2 1 7 
4 0 8 , 3 5  ״סכין בגב״ 1

3 6 7 , 3 4 7 , 3 2  סנקציות, אמברגו 2
1 9  הספר־הלבן 1

 ע
3 5 9 , 2 2 4 , 1 1  עדוח המזרח 3

3 4 , 1 9 - 1  עיריח ירושלים 7
-334 , 3 2 9 , 3 2 7 , 3 2 5 - 3 2 4 , 3 2 2 , 1 4  עליה, העפלה 8

3 3 7 ,335 
, 3 2 9 , 3 2 7 , 3 2 5 , 3 2 - גזרת ברנדוט ולחץ אמריקאי 2

3 6 5 , 3 4 0 
3 1 0 , 3 0 3 , 3 0  עתודת מטכ״ל 1

 פ
3  פוגרומים, פרעות 0

3 5 5 - 3 5  פולמוס ברנדוט 4



ם י ח פ ס  480 נ

 ש
ה 46 ט י ל פ ה ־ ת י ר א  ש

י ״ : ש ה א ב - ר ״  ש

י 29, 96, 173,160,155,133,101-100, ב , ש ם י י ו ב  ש

378 ,296-294 ,292-289 ,239 ,219 

,275 ,138 , ש 25-23, 36, 5י ח א ק ס פ , ה ק ש נ ־ ת ת י ב  ש

338-335 ,322 

ב 417-414 ע ר ־ ח ת י ב  ש

כ 43, 222, 337, 342-341, 348-347, ״ ה ר ר א י ר נ  ש

392 ,380-379 

ה פ ו ע ת ־ י ל מ : נ ה א ה - ר פ ו ע ת ־ ת ו ד  ש

ח 281,247 נ י י ר ו ש ה מ ר ד  ש
ה 191, 229, 325-324, 365, 410 א ו  ש

ר 375,218-217, 377 ק פ ח ה ט  ש

ת ו ל ח נ ת ה ב ו ו ש י ; י ת ו ל ו ב : ג ה א ם - ר י ח ט  ש

ש 380,229,220,41 ו ב ח כ ט  ש

ק 379,229,223-220,42-41 ז ח ו ח מ ט  ש

,50 ,47-16 ,40 ,33-32 ( ״ ד ס ו מ ה , ״ ח ״ י ב ־ ן ״ י ש ) י ״  ש

-108 ,102 ,92 ,88 ,82-81 ,74 ,70 ,61 ,59-58 ,56 

,209 .190 ,157 ,143 ,128-127 ,123 ,114 ,111 ,109 

-398 ,396-387 ,363-359 ,355-354 ,351 ,225-223 

434^(32 ,425 ,410 ,407 ,405-404 ,400 

י 355-354,60-58, 361- ״ ח ל ל ו ״ צ א ד ה ג ת נ ו ל י ע - פ

442-441 ,408-̂ 104 ,393-387 ,363 

ם 132,127-126,121,80-79,53 י ל ש ו ר י ת ל ו ר י י  ש

״ 116, 125-123, 127- ה ס ד ה ת ״ ר י י ל ש ה ע פ ק ת - ה

128 

ם 242 י י ט ק ד ט ע י ־ י י ו נ י  ש

ה 435 ל ו ע פ ־ ף ו ת י  ש

ק ש נ ־ ת ת י ב : ש ה א ת - ר ו ח י , ש ם י מ כ ס ם - ה ו ל  ש

ל 248, 289, 292-291, 316 ל  ש

 ת
י 26-25, 86, 103, 132, 156, 161, 228, 242. א ב ם צ ו א  ה

313 ,286 ,283-282 ,280 ,266 ,258 ,245 

ל ו מ : ג ה א ה - ר ב ו ג  ת

״ 413,15 ו ה ו ב ו ־ ו ה ו ת  ״

,199-198,136 ( ה י ג ט ר ט ס : א ם ה ג א ר ) ת ו י נ כ , ת ן ו נ כ  ת

366 ,316 ,314 ,247-245 ,243-241 

ת 243 י ב י ט נ ר ט ל ת א י נ כ  ת

ה נ ג : ה ה א ר - ׳ ד ־ ת י נ כ  ת

ש 280 א ה ו ע ו נ  ת

י 32, 410,267,226,84,59,46 ר מ ת ה ע ו נ  ת

ם 352, 360, ו ר ה ־ ת ע ש ) ל ת ו י ב י ט ק א ו ר ט ר ת ( ו נ ק  ת

417 ,408-406 ,394-393 ,389-388 

י 239.187, 319 ר ו א ס ב צ -

ן 249-247, 259, 265-264. 270, 274-273, 279, ו י ר - ש

308-307 ,305-301 ,293-292 ,289 

ל 39, 42-41, 221, 228. 230, 232. 239, 243, 258, ״ ה  צ

379 ,376 ,370 ,364 

-404,398.388 ,364.243 ( א ״ כ א ם ( ד ח א ו ף כ ג - א

405 

,195-194 ,179 ,164 ,140 ( ם ׳ ׳ ג א ם ( י ע צ ב ף מ ג - א

,295 ,292-291 ,287 ,279 ,271 ,247-242 ,208 ,200 

,367-366 ,359 ,342 ,316 ,314 ,309 ,306 ,304 ,300 

386 ,377-375 ,371-370 

״ 361-358, 390-388, 404, 414- ה ש י ר פ ל ה ו ס י ח ״ - ב

415 

ל 377,133 ״ ח ג -

ל 133 ״ ח מ -

,193 ,175 ,164 ,45,35 ,33 ,19 ( ל ״ כ ט מ ) י ל ל ה כ ט מ -

,242-241 ,233 ,220 , 218-217 , 213-212 ,199-196 

,351 ,301-299 ,296-294 ,287 ,278 ,275 ,245-244 

386 ,379 .374-373 ,370 ,366 ,362 ,360-358 

,361-359 ,351 ,229 .224 ( צ ״ מ ח ( י א ב ה צ ר ט ש - מ

408 ,405-404 ,400 ,398-396 ,388 

ק 252-251, 273-254, 287-277, 290-289, 301- י ר - ש

332 ,315 ,313-309 .305 

340,217,210 ( ז ו מ ת ז ב ״ , י ב א ׳ ב ט ם ( י י מ ו א ת ל ו מ ו  צ

ם 334-333,314,302,300,43 י ל ש ו ר י ם ל י מ ר ה ו נ י  צ

ם 41-40, 45-44, 102-101, 113, 137, ו ר א ה ־ ב ל צ  ה

,330 ,322 ,319 ,238-237 ,222 ,220 .173-172 ,160 

408 ,377 ,343-342 ,338 ,332 
ק 337,331-330,327 ו ק י ז ה ־ ת י ב ט ו פ נ ר ה ו נ י  צ

ת 179, 217. 220, 228-227, 294-292, 364, 368, ו פ י ל  צ

377-376 

 ק
י 224 נ ו י צ ס ה ר ג נ ו ק  ה

ן 208-207.204,202-198 ק ת , מ ס ו נ ו  ק

ת 39 י מ ל ש ו ר ה י י ל ו ס נ ו  ק

ר ש ק ה ־ ל י : ח ה א ר ר ש  ק

 ר
ר 209,205-204 ש ג ־ ש א  ר

ם 329-328 י י ש א ם ר י נ ב , ר ת ו נ ב  ר

י 44 ב ר ע י ו ט י ר , ב ל ו ג י  ר

ח 300 ו כ ה ־ ח כ י  ר

א 128.46,35,33, 402,399,249,221, ״ מ , ד ל ״ כ ט מ  ר

412—411 ,409-407 ,404 



 עיר נצורה * דיר־יסין בימי נחשון * אל החומות
 ״מבצע דני״ * עת קץ ״ברנדוט״ ולח״י

־ ק א ה מ י נ ט י ר ת ב ו ק ל ת ס ה ם ל י ר ו ר ב ת ה ו ת ו א ת ה ע פ ו ם ה , ע ח ״ ש ת ת א ר ק  ל
ל ם ש ת ו ב ר ו ע . מ ״ י מ ו א ל נ י ב ד ״ י ת ם ע עדי י ם מי י ל ש ו ר י ר כי ל ר ב ת ה ך ו ל , ה ל א ר ש  י
ה מ ח ל מ ד ה ק ו מ ה ל כ פ ר ה י ע ה ך ש כ ה ל א י ב ם ה י מ ל ס ו מ ם ו צרי ו נ ם ו י ט ס י ל א י ר פ מ י  א
ם - י רושל ן י ע מ ו ל ל פ ת נ ו א מ צ ע ה ־ ת מ ח ל י מ ל ל ם ח י פ ל ת א ש ש . 40% מ ת ו א מ צ ע  ל
ה ר י ב ה ה ת ו ו י ת ה י מ ו א ל ־ ב ר ת ה ו ב ר ו ע מ ל ה ל ג . ב ה י ך אל ר ד ב ה ו י ל ה ע כ ר ע מ  ב
ל ה א ס ח י ה ב ג ה נ ה ל ה ה ש ת ד מ ת. ע י ד הו ת הי ו א מ צ ע ת ה מ ח ל מ ה ב פ ר ו ת ־ ת ד ו ק  נ
־ ת ו ד ח א ״ ״ ו ה נ ג ה ״ ל ה ״ ש ן ו ש ח נ י ״ ע צ ב . מ י ב מד ה ר כ ו ב ה ס נ ד ו ע ה ו ת י ר ה י ע  ה
ל ו ע ת ח נ ת ש ו א ר ו נ ת ה ו כ מ ר ה ח א ן - ל סי י ר־ י בדי ״ ח ל ל ו ״ צ א ל ה ״ ש ת מ ח ו  ל
ם י נ פ ה ־ י ם ח ת י מ ו א ר . ט ה צ מ ש ה ס ו ו מ ל ו פ ו ב ע ב ח - ט ״ ש ר ת ד י א מ י ם ב י ל ש ו ר  י

. ת ו י מ ל ס ו מ ה ת ו ו י ר צ ו נ ת ה ו מ י ז מ ת ה ק ע ו מ ה ל פ י ס ו ן ה ב ר ו ח ל ימי ה ם ש י ל ש ו ר י  ב
ת ו ר י ח מ ח ו ל ל ת ש י מ נ י ד ם ה ת ו ב ר ו ע מ ד ב ק מ ת ז מ כ ר מ ת ה י ז ו ח ם ז י ל ש ו ר ו י נ ר פ  ס
ה ג ה נ ה ת ה ה א פ פ א ם ש י נ ו א ה ־ ר ס ו ת ח ר י ו ו ך א ו ת ם ב י ל ש ו ר ל י ב ע ר ק ל ב א ר ש  י
ת י ד ו ה י ם ה י ל ש ו ר ל י א ש ב צ י ה ד ק פ ו מ פ ל ח ו ה זו ה פ ו ק ת . ב ת י מ ו ק מ ה ת ו י ז כ ר מ  ה
, ה ע ו ר ק ר ה ל העי ה ש ל ר ו ג ש ב מ מ ־ ל ש ־ י ו נ י ו ש א י ב א ה ל ן ש י פ ו ל י ב - ח ו ש ב ו ו  ש

ה. ה שנ ר ש ע ־ ע ש ר ת ח א א ל ל ה א ת ח א ת א נ ל  ש
ם״, מי ת ״עשרת־הי ו ב ר ק ט ב ל ן ב ה י נ פ ת מ ו ש ש ח ה ת ו רו ת הז ו י ו ב ר ו ע מ ר בין ה ש ק  ה
ן ו ב: ״הלגי י תו או ם נגד או ל ירושלי ה ש ת מ י ח ל ן מ ו ו כ מ תק ב ו ע דני״ נ צ ב מ ר ״ ש א  כ
ל ם ש ק ל ל ח ו ד ל צה׳יל. ג ן ש י הראשו ת ב י ט ח ־ ב ר ע ה צ ב מ ע זה, ה צ ב מ ״. גם ב  הערבי

ה 8. ב י ט י ח מ ח ו ץ ל טי ב נ נ מי ו גורם דו ו ל - שהי א ר ש ת י ו ר י ח מ ח ו  ל
ם ל ע א ל ־ ה מ ש ו ל ה א ר ש ת י נ י ד מ ב מ ג נ ץ ה צו לקי ם ו י רושל ם י ו א נ י ב ה ל מ י ז מ  ה
ת ו ש ק נ ת ה י ה ר ח ר א צ מן ק , ז י ה המצר ש י ל פ ה ־ א ב ד צ ג ת נ ו ל ו ד ג ת ה ו ב י ס נ פ ו א  ה

. ם י ל ש ו ר י ל ולח״י ב ״ צ א ת ה ל א ס ח ת ל ו נ מ ד ז ן ה ו רי ו ג ־ די בן ה בי נ ת נ ט - ש ו ד נ ר ב  ב
א י לח״י, ל ש א ר ים מ ל שנ י ש א ב צ ־ ן י ד ל ־ ם ת ד מ ע ה , ב ת י ט פ ש מ ה ה י ד מ ו ק י ג ר ט  ה
, ן ו ט ל ש ל ה ה ש ל ם א י כ ל ה . מ ה א ב צ ל ל ו א ר ש ת י נ י ד מ ה ל י צ ב י ט ו ה מ פ י ס ו  ה
ל ו ש ת ו ל ס ח ת ה ר ל צ מן ק ך ז ו ו ת ל י ב ו ת לח״י, ה ג ה נ ה י ב ג ו ל ו א י ד י א ר ה ב ש מ ה  ו

ן הזר. ו ט ל ש ה ב מ ח ל מ ץ ה ו ל  לח״י - ח

 הוצאת יאיר ע״ש אברהם שטרן
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