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הקדמה

 בריטניה בשלטון העברי המאבק החל מאז עברה מאה חצי כמעט
 "הישוב" ראשי בין המרה המחלוקת ונתגלעה לוחם, אופי לשאת

ומנהיגיהן. המחתרות לבין
 המפגשים סדרת נתקיימה מאז חלפו תמימים עשורים שני כמעט
 ימים באותם שנשאו, האישים מרבית את אחד שולחן סביב שזימנה

הקשות. ההכרעות בנטל טרם־מדינה, של הרי־גורל
 היה תקדים. היה לא והלח״י, והאצ״ל ההגנה ראשי בינינו, למפגש

 לנתח במידת־רצינותו, ומרשים בטיבו ראשוני מרגש, נסיון זה
 התפתחה כיצד דרמטית: תקופה אותה מאורעות את בצוותא

 התהליכים של השפעתם היתה ומה ישראל, לעצמאות המערכה
המדינה. של עתידה עצוב על הללו

 בו היתה המשתתפים. של כנותם הבטיחה המפגש הצלחת את
 וגם חשבון־נפש, היה ולהשכיל. להבין כוונת־אמת מתוך הקשבה

 כאשר גם הרי ועוקצני. מריר אפילו לעתים חריף, נוקב, - היה וכוח
 האידאולוגיות התפיסות אין עדיין - זה לצד זה מתיישבים
 של החנוכית חשיבותו את אולם זו. עם זו מתיישבות הסותרות

 יחסינו את שאפיינו חלוקי־הדעות על־אף הנה, כולנו: הבינונו הארוע
 פג טרם שזכרם העמוקים האישיים המשקעים ולמרות ההיא, בעת

 ישראל, אהבת המפריד. על לאין־ערוך רב לנו המשותף הרי -
 מכנה לצד - הציונות של ההסטורי בהכרח ההכרה מסירות־הנפש,

 שחלף הזמן פרספקטיבת מחלוקת. כל מתגמדת כזה אשר משותף
 את לתחום אלא לעויינות־העבר, להתמכר שלא לנו סייעה

 מוקדם שנים עשר "מעריב" העתון של יוזמתו נולדה לו גבולותיה.
 עשרים כמעט משבאה, אולם על־הסף. נדחית ודאי היתה - יותר
 ולבבות בשלה קרקע היוזמה מצאה כבר המדינה, קום לאחר שנה

 שגם אחר, שרעיון בעובדה סמליות של מרובה מידה יש פתוחים.
 - כמעט תעתועים חזון כאבסורדי, הלא־רחוק בעבר היה נראה הוא
 הלאומית. האחדות רעיון זהו מציאות. ונעשה בר־מימוש היום הפך
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 שקיבץ המשותף, המכנה אותו את בדיוק מבטאת האחדות ממשלת
 שלממשלת אלא היסטורי. לרב־שיח מאתמול יריבים בשעתו

 הנהגת בעול ההדדית הנשיאה זו העשייה: מימד נתווסף האחדות
המשותפת. האחריות תחושת מתוך המדינה,
 לבחון יוכל הספר, בדפי הנדונות הסוגיו בפני שיתייצב הקורא

 חלוף־העתים. של הפרספקטיבה לאור השונות העמדות של צדקתן
 צידוק היה האם הזרז הבריטי בשליט מזויין ממאבק מנוס היה האם

 סרובה לאור - עצמאי לוחם במסלול ומבחירה מ״פרישה" להמנע
 מזויין מאבק ולקדם להוביל ווייצמן, בראשות "היישוב", הנהגת של

 בהחלטת המחתרות פעולת של הסגולי משקלה היה מה כזה?
הארץ. את לצאת הבריטים

 מצוייד כשהוא הקורא, מתייצב אחרות ורבות הללו השאלות בפני
עצמאות. שנות ארבעים כמעט של ההסטוריים בלקחים
 המחתרות. ראשי מפגש מציב סימני־שאלה רק לא אולם

 צלול סימן־קריאה גם מותיר הוא שבהם, לצעירים וביחוד לקוראים,
 המשימה היא: רבת־משמעות החנוכית שחשיבותו ובהיר,

 - בארץ־ישראל היהודי העם של ועתידו קיומו הבטחת - המשותפת
 האידאולוגיות מגוון כל את כנפיה תחת לכנס כדי יפה כוחה

 ולסדר־ ולאמצעים לדרך באשר ביניהן החלוקות אלה גם הציוניות,
העדיפויות.

שמיר יצחק



מעריב( )עיתון

שניצר שמואל כהן גאולה

הספר בשער

 כדמות הציבור פני מול התיצבה כהן שגאולה לפני הרבה שנים
 היתה חת, ללא העשויה ציונית וכלוחמת ססגונית פרלמנטרית

 קול־ללא המחתרת, מן ועולה הבוקע כקול הארץ לתושבי ידועה
 את לפניו ומציג בארץ הבריטי השלטון על תיגר הקורא דמות

 מן מה ידע לא איש וללכת. לקום ישראל חרות לוחמי של דרישתם
 אחרים. משל ומה הוא, משלה האתר גלי על קוראת שהיא הדברים

 הקול בצד צצה זכרונותיה, את ופירסמה המחתרת מן משעלתה
 נופל אינו שלה הביטוי שכושר אשה של הכובשת דמותה הערטילאי

 לדיכוי. ניתנת שאינה רוח־קרב בעלת כלוחמת קומתה משיעור
 סללו לוהטות במלים רעיונות לבטא הנדירה ויכלתה המקורי סגנונה
העתונות. אל הדרך את לפניה

 גאולה לפני "מעריב" אכסנית את לפתוח הזכות לו שהיתה כעורך
 מיפגשים של ארגונם בחרה: שבו הפעילות מתחום הופתעתי כהן,

 של הקיומיות בעיותיה על מנוגדות דעות בעלי בין ועימותים
 ויכוחים לפעמים סערו שלידו מרובע" "שולחן של במסגרת המדינה,

 גאולה של דעתנותה עם אחד בקנה הדבר עלה לא לכאורה קשים.
 ונחרצת מאד מגובשת השקפות מערכת על העקשנית עמידתה ועם

 מעיקרי יו״ד של קוצו על אף לוותר מוכנה היתה לא היא מאד.
 אלה אמונה עיקרי לבחון ומקום צורך ראתה היא אבל אמונתה,

 וגם גדולה בפתיחות גם שהצטיינה מתמדת דעות בהתנגשות
ונפש. בלב להן שהתנגדה לדעות אוזן להטות בלתי־מוגבלת בנכונות
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 וביכלתה טיפלה שבהם הנושאים בהיקף נוספת הפתעה היתה
 היא הישראלית. בחברה והולכות המתחוללות בתמורות לחוש
 הן כולו, ולדור להם אתגר בבחינת שהיו שאלות למרואיניה הציגה

 שעוררו: המחשבה מבחינת והן ניסוחיהן שנינות מבחינת
 במיזוג סיכון גם יש "האם השחרור?" מלחמת "הנסתיימה
 "האם ישראלי, ומדינת ישראל דת בין פשרה "התיתכן הגלויות?"

 רמת מרמה מי "את והתקומה?" השואה דם על ספרותנו עמדה
 הוא קולות המון "האם צה״ל?" צועד מה "בכוח בישראל?" החיים

 והגולה?", ישראל בין בדו־שיח שותקים מה "על ההמון?" קול גם
השלטון?" אל הדרך לבין הישר דרך בין סתירה "היש
 בלתי־רגילה היענות היתה במוחה. שצצו לרעיונות קץ היה לא

 להכנס רוח ואנשי פוליטיים אישים מצד נכונות היתה לפניותיה.
לפניהם. ששיטחה רעיוני מוקשים שדה לכל

 ראשי של ברב־שיח היתה שזימנה העימותים של הכותרת גולת
 את הושיבה אחד שולחן ליד .1966 של באביב שאירגנה המחתרות

 יצחק את ז״ל, ילין־מור נתן את ז״ל, לנדאו חיים את בגין, מנחם
 משה את ריפתין, יעקב את כ״ץ, שמואל את פרס, שמעון את שמיר,

 בפרספקטיווה מחדש, לברר בנסיון ז״ל ליבנה אליעזר ואת ז״ל סנה
 השלטון נגד המאבק דרך על הישנות המחלוקות את היסטורית,

הבריטי.
 ההיסטורי המיסמך את הולידה אלה אישים בין המיפגשים סידרת

 ההתנגשויות שככו, הישנים הזעמים זה. בכרך שכונס רב־המשקל
 לראות אפשרות נתן הזמן וריחוק השנים, במרוצת נתרככו המרות

יותר. צלולה גם ואולי יותר שכלית חדשה, ראיה הדברים את
 הציבורית הדמות של זה - שלישי ממד כהן לגאולה נוסף לימים

 אבל במחלוקת, שנויות הפוליטיות ודרכיה המוצקות שעמדותיה
 את ויכוח. ומכל ספק מכל נעלות עצמה עם ושלמותה כנותה

 המוסיף התבלין עדיין והיא בכנסת עכשיו עורכת היא עימותיה
 שכבית־ למוסד חיות ומשווה הפרלמנטריות להתמודדויות טעם
 בו פעלו אלמלא שמריו, על קופא היה הוא ציוני חזון של יוצר

כמותה. לוחמים
שניצר שמואל
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בא"... היה לא ה״סזון" לחיות, היה מאריך כצנלסון ברל "אילו לבנה: אליעזר
ללח״י"... דרכונים סדרה החופשית "צרפת הפוגה"... לבקש בא הבריטי "הגנרל ילין־מור: נתן

שלהם"... המחנות בתוך הבריטי הצבא את סגרנו הרכבות, מסילות את "פוצצנו



ראשונה פגישה
19.2.66

 לה: מסכימים בודאי שכולם "לחיים" בברכת הכום את נרים כהן: גאולה
ישראל. עם לחיי

 בגלל גם זה הפגישה, בגלל רק לא זה עכשיו קצת נרגשת אני אם
 איך חשבתי הזו הפגישה את לזמן דעתי על שעלה שמהרגע העובדה,
 כשאנו יחד, עכשיו פה יושבים אנחנו מלים... באילו כזו, פגישה מתחילים
 שבשעתם, דברים היו יחד עכשיו אותנו שהפגיש מה אבל זה, אל זה מחייכים
 אנחנו לזה. זה יחייכו לא ההיסטוריה בכתבי וגם לזה, זה חייכו לא בחיים,

 הדברים אבל אי־שם, ומחר פה היום חיוכינו, עם אנחנו, ודם, בשר רק
לידתם. בעת שהיו כפי אחרינו ישארו והגינו שעשינו
 הם שנה עשרים המאורעות. אחרי שנה כעשרים היום נמצאים אנחנו

 תמיד בפרספקטיבה. לאחור דרכו להסתכל כבר שאפשר זמן פרק בימינו
 לא ימים שבעה במשך העולם את שכשברא הוא, ברוך בקדוש אני מקנאה

 הוא טוב. שהוא שברא יום כל על ולומר להעריך כדי לפרספקטיבה זקוק היה
 ופסק: הצידה קצת הלך הראשון, היום את ברא הוא ביום. בו זה את אמר
 בממד חיים אנחנו אדם. בני רק אנחנו אבל מאד. טוב גם אמר לפעמים טוב.
ולשפוט. להעריך כדי לו וזקוקים הזמן
 דין־וחשבון יותר אלא היסטורי, דיון לא וגם היסטורית פגישה אינה זו

 וחשבון הדין עשיית את ליזום אותי שדחף הדחף בעצם, לעצמנו. היסטורי
 האש". "יום האצ״ל, מפקדת חבר כץ, שמואל של ספרו הופעת היתה הזה

 פעולות על וגם אצ״ל לח״י, של המחתרת נושא על הופיעו רבים ספרים
 מספר, הוא מאשר שיותר הרגשתי הזה הספר את קראתי כאשר אבל ההגנה.

 איך יודעת "את אי־השלמה. של רוגז, של בסימן שנולד ספר זה לוחם. הוא
 - כץ? שמואל אתנו, היושב מחברו לי אמר הזה?״ הספר את לכתוב התחלתי

15
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 שבן־גוריון משהו קראתי אותי. הרגיז משהו כאשר אותו לכתוב "התחלתי
 הייתי ואולי הזה, הרוגז אותי". הרתיח וזה העברי הגדוד להקמת בקשר כתב

 אורכו. לכל בו ועוברים לספר אופייניים הוליד, שהוא הכאב גם אומרת
 זורק הוא מלחמה. הכרזת בו יש סערה. בו יש אבל בנחת, כתוב הוא לכאורה

 יש לתשובה. שקוראים שאלה סימני והמון רחובנו לחלל קריאה סימני המון
 אם לקרב יוצא היה לא חייל שאף להיות יכול ברוגז. אינו רוגז אבל רוגז, פה

שלו. האוייב עם "ברוגז" שהוא אומר היה
 מורו מנהיגו, של דרכו בצידקת עליון שכנוע משוכנע האש" "יום מחבר

 אצ״ל ושל הפורשים ארגוני שני של דרכם בצידקת ז׳בוטינסקי; זאב ורבו
 בדיוק הוא - הוא לא שהוא מה שכל כזאת תכונה יש לצדק אבל מיוחד. באופן
 הנה וסכמטי כללי באופן להתבטא מותר אם צודק. לא הוא ממנו, ההיפך
 של התיזה את קיבלנו שלו אומרת, הספר מחבר של העיקרית הטענה

 הישוב קיבל אילו - לירדן״ גדות ״שתי בענין ה״הבלגה״, בענין ז׳בוטינסקי
 ביחס האוייבי", "מיהו לקביעה ביחס ולח״י אצ״ל מחתרות של התיזה את

 לאמונה ביחס בו, המלחמה לדרכי ביחס בו, המזויינת המלחמה להכרח
 אחרת; היום נראים היו הדברים כל - אותו, לנצח אמנם שאפשר המפוכחת

אחרים. היו ועצמאותה המדינה ממדי גם אחרים, היו השואה ממדי גם

פרעון התובעים דם חשבונות

אשמה. קביעת זוהי אקדמית, קביעה לא בספר זוהי אבל
 חשבונות גם מגיש הוא ורוח, עולם השקפות רק לא חושף הספר ואמנם

 חשבונות גם "אלטלנה". "הסזון", ארלוזורוב, רצח - פרעון: שדורשים דם
 צריך עליה מסולפת מחשבה של פריה היו הם גם כך. סתם נולדו לא אלה
 אינו דבר ששום כזאת, באווירה חיים אנחנו במדינה היום וחשבון. דין לתת

 מן צועק ש״דם העברית באמירה אבל דין. נתינת ולא חשבון עשיית מחייב
 שנקבר דם ריאלית: חוכמה גם אלא מוסרית חוכמה רק לא יש האדמה",
 אנחנו השטח. פני על גם אתנו ונמצא לחיות ממשיך הוא נגמר, לא וחשבונו

 מן ברגע שאם לי נדמה שלעתים עד בו, ונחנקים אותו נושמים אותו, חיים
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 זה - מה שום על יודעים לא ואנחנו הלב על עצוב סתם לנו נהיה הרגעים
נפרע. שלא ההוא והחשבון ההוא הדם שום על גם אולי

 תתרום היא - העבר של החשבון לעשיית משהו תתרום הזאת הפגישה אם
 שאין האומרת היהודית הגישה העתיד. גם ואולי ההווה, לטיהור גם משהו

 עומד תמיד לא שהוא מת, דבר אינו שהעבר כך על מעידה ומאוחר, מוקדם
 העבר מן והמנטליות העולם השקפות הבעיות, שהמעשים, גם מה מאחור.
 אותם שכמעט העובדה בגלל לפחות למעשה, גם היום ועד מאז נמשכים
 נמצאים ההם, בימים זו ובמנטליות זו עולם בהשקפת שהחזיקו עצמם אנשים

קובעות. מדיניות מפתח בעמדות היום גם
 למעשה הלכה ההם בימים קבעו אשר אנשים מספר היום לפגישה הזמנתי

 על ליטול המוכנים כאלה, וכן ו״ההגנה", לח״י אצ״ל, נציגי הדברים, את
 שראוי דבר זה וגם אז, שנעשה למה לפחות, המוסרית האחריות, את עצמם

זאת. לעשות המוכנים אלה היום רבים לא כי לכבוד,
באי לא מלבדי אחד אף "ההגנה" ממפקדת האם פנה: משה

 נסיונותי וכל לבוא מוכן אינו - להבין לי נתנו - גלילי ישראל כהן: גאולה
 זאת בכל פרי. נשאו לא מה משום - אישית שלו הסרוב את לקבל כה עד

 את דחה והוא הזמנתי אלון יגאל את שניה. פגישה לנו תהיה אם עוד, אנסה
 מה משום סירבו אליהם שפניתי האחרים העבודה אחדות אנשי גם ההזמנה.
להופיע.

 - תקיפה מתינות בדבר אלון של בביטוי להשתמש מותר אם פרם: שמעון
רטרואקטיבי. אקטיביזם עכשיו יש העבודה לאחדות

 היושבים: סדר לפי זאת ואעשה הערב אורחי את מברכת אני כהן: גאולה
 את לח״י, מרכז חבר ילין־מור נתן מר את פרס. שמעון מר הכנסת, חבר את
 אז סנה משה מר "אשנב", ה״הגנה" של בטאונה עורך ליבנה אליעזר מר

 חיים מר הכנסת חבר את "ההגנה", של הארצית( המפקדה )ראש הרמ״א
 הראשי המפקד - בגין מנחם מר את אצ״ל, של המבצעים מטה ראש - לנדאו

 מערכת חברי את וכן האצ״ל מפקדת חבר כץ שמואל מר את האצ״ל, של
 מר שניצר, שמואל מר רוזנפלד, שלום מר הסימפוזיון: את שתארח "מעריב"

גולדשטיין. דב ומר ז״ק משה
 בשני עליהן שנדבר שאלות שתי רק בינתיים אציג מוגבל, שזמננו מאחר
וענין, זמן ישאר ואם אחת, כל על אחד כל הסימפוזיון, בהמשך סיבובים
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אחרות. שאלות נוסיף
 "ההגנה" גם נלחמה בה המרי תנועת לתקופת מתייחסת ראשונה שאלה

 בה "הסזונים", או "הסזון", לתקופת מתייחסת שניה שאלה בבריטים;
בבריטים. שלחמו במחתרות נלחמה ה״הגנה"

המרי" "תנועת ראשונה: שאלה

 זו שאלה בחרתי המרי". "תנועת פרשת הראשונה, בשאלה אתחיל
 ראשי שלושת הראשונה בפעם יחד ישבו אז שגם משום רק לא כראשונה

 זו, בפרשה בה, שיש משום בעיקר אלא וה״הגנה", לח״י אצ״ל, הארגונים,
בבריטים. במלחמה הקשורות העקרוניות השאלות לכל אחיזה נקודות
 בספרו ראשון: להשיב "תיענש" לפגישה אחרון שהגעת סנה, מר אתה

 מוצגת ולח״י, אצ״ל אנשי של אחרים רבים בספרים גם כמו כץ, שמואל של
 מעשיה עמדתה, על קשה בקורתית ראות נקודת מתוך המרי" "תנועת פרשת

 אתה ה״הגנה". - לוחמת אחדות באותה הראשית״ ״השותפה של ומחדליה
 עמדתך היום מהי - ״ההגנה״ של הארצית המפקדה ראש אז שהיית סנה מר

 כן כמו שתתייחס סנה, מר מבקשת, הייתי תקופה? אותה כלפי הבקורתית
 בגלל "ההגנה", ממפקדת פרישתך לסיבות בקשר בציבור, הידועה לשאלה
 המלחמה את להפסיק או להמשיך אם חבריך לבין בינך דעות חילוקי

השחורה". "השבת אחרי בבריטים
ההיא. התקופה על ספר כתבתי לא כידוע פנה: משה

חבל. ליבנה: אליעזר
 כדי זמן של פרספקטיבה שנחוצה חושב אני יודע. אינני פנה: משה
 זכרונות המאורעות. לגבי אובייקטיביות של אופטימלית מידה להבטיח

 מוסיפים הם אם יודע אינני אבל עצמו, לכותב אולי מוסיפים סובייקטיביים
 על חולק אני השאלה הצגת בעצם למשל, התקופה. להבנת לציבור משהו

 לחמה הזמן שכל חושב אני בבריטים". לחמה "ההגנה" שגם "תקופה הביטוי
 המלחמה. התבטאה דרכים באילו היא, השאלה בבריטים. "ההגנה"

 יש לשעבר, אצ״ל מנהיגי בידי הכתובה ההיא, התקופה של בהיסטוריוגרפיה
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 פרטיות. פגישות של לתיאור אכנס לא ההיסטורית. האמת של עיוות לדעתי
 עם בהתאמה לבגין, באתי אני אחד: דבר אגיד אבל העיקרי, הדבר זה לא

 בשם "ההגנה", בשם באתי אני הסוכנות, הנהלת ראש יושב אז שהיה בן־גוריון
 והוועד היהודית לסוכנות כפופה היתה "ההגנה" פעיל. הייתי בו המוסד

 הדברים תוכן היה מה עצמי. דעת ועל אני בשמי באתי שלא וכמובן הלאומי,
 במלחמת נתונים אנחנו כך: בערך לו אמרתי בגין? מר עם דיברתי עליהם

 זאת, ועם לבריטניה; ברית בעלי אנחנו זו במלחמה אנטי־נאצית; עולם
 כאן יש אוייבים. הננו הבריטי והשלטון אנחנו הארץ, גורל על במלחמה
 נגד המלחמה את יחד לסיים צריכים אנחנו אותה? ניישב איך סתירה.

 אם הבריטי, השלטון נגד במערכה נפתח הזאת, המלחמה ובתום הנאצים,
 את בריטניה תשנה לא המלחמה אחרי אם כלומר, פוליטי. הכרח בכך יהיה

שלנו. לרוח בהתאם ארץ־ישראל, לגבי מדיניותה
 מתנער אינני הבדל, כל כאן ואין - אנחנו או שאני כתוב, כץ מר של בספר

 אומר, הדיוק לצורך הבריטים. לגבי אשליות מלאים היינו - זו משותפות
 בכך. צורך יהיה אם מזויינת, למלחמה נצא אנחנו גרסנו: אנחנו זמן שבאותו

 שהמאבק כך על בינינו ויכוח יהיה לא - מדיניותה את תשנה לא בריטניה אם
ישראל. ועצמאות הארץ עתיד על במאבק הכרחי יהיה המזויין
 לפתוח יש אם זה, על היה 1944/5 בשנים בינינו נטוש שהיה הריב לכן,
 שני לו יש הזה שהשלטון בזמן בארץ, הבריטי השלטון נגד מזויין במאבק

 עמדה כאן מחזיק הוא שני ומצד ומדכא, זר שלטון הוא אחד מצד - תפקידים
 להעלים שיכולנו דבר אינו זה הנאצים. נגד במלחמה חשובה איסטרטגית

עינינו. מנגד
 שמסרתי מזה מסויים מילולי בהבדל בגין מר עם שדיברתי להיות יכול
 בדעה אני הזה היום עד אז. שלי הדברים תוכן בדיוק היה זה אבל כרגע,

 האנטי־נאצית העולם מלחמת בימי היה צריך ולא אצ״ל, ולא צדקה ש״ההגנה"
היום. עד דעתי זו הבריטי. השלטון נגד מזויינת במלחמה לפתוח
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מלחמה היחה ההעפלה

 כעבור ,1945 במאי נסתיימה והיא הנאצים, נגד המלחמה נסתיימה כאשר
 העולמית הציונית הועידה התקיימה - 1945 באוגוסט - מאד, קצר זמן

 לא לשם. נסעתי אני המלחמה. לאחר הראשונה הועידה זו היתה בלונדון.
 נסעתי הציוני. הפועל הועד חבר הייתי הסוכנות. בהנהלת חבר עדיין הייתי
 מכל הינתקות הדורשת הדעה את הצגתי בועידה בנאומי הצירים. כאחד

 עם כלפי החדשה, הלייבור ממשלת מצד הבריטים, מצד שינוי של אשליה
 הדבר התרחשות ועם בבריטניה, שלטון חילופי חלו שעה באותה ישראל.

 אני בריטניה. מדיניות את הלייבור ישנה אולי חדשה, אשליה התעוררה
 שלא - במלואם הדברים נמצאים ארכיון שהוא באיזה ובודאי - אז הזהרתי
 השלטון נגד מאבק של הפרוגרמה את הצגתי זו. אשליה אחרי להיגרר
 בועידה במפורש כך על ולדבר זאת להציג היה שאפשר במידה וזאת הבריטי.

 וכן, מזויין, מאבק גם כוללים שדברי כך על במפורש רמזתי אבל כזאת.
 נגד המאבק של החזיתות אחת היתה זאת גם בלתי־ליגלית. עליה כמובן,

מכריע־היסטורי. ערך היום עד לה מייחס ואני השלטון,
 פרספקטיבה מתוך - לומר יכולים אנחנו עכשיו מדוע. מיד לומר מוכן אני

 אחד העצמאות. השגת את לנו הביאו אשר האלמנטים הם מה - היסטורית
 בין ההתנגשות הבריטי. לשלטון הישוב של הנמרצת ההתנגדות היה הדברים
הבריטי... השלטון ובין הישוב

"הישוב"? בדיוק זה מי כהן: ג.
 על מדבר אני בארץ־ישראל. אז שהיו היהודים אלף מאות שש פנה: מ.

 התנגדות. גילה בארץ הישוב לארץ. בחוץ מהיהודים בהבדלה בארץ הישוב
 המעפילים זרם שנית, הארץ. גורל בקביעת מכריע גורם הם הארץ תושבי
 שלא הוכיח זה הבריטי. השלטון שהקים המעצורים את הדרכים בכל שפרצו

 הנמצאים יהודים גם אלא בארץ, המשטר שינוי את דורשים הארץ תושבי רק
 היהודית; הפליטה שארית הנאצי, מהשלטון המשוחררים באירופה, בעיקר

 ספק ללא אבל האלה, המאבקים לשני שניתנה בינלאומית אהדה שלישית,
הראשון. למאבק מאשר פחותה לא במידה השני למאבק

 היהודים של המאבק - הנצחון: את לנו הביאו האלה הדברים שלושת
 - ההעפלה כלומר - הארץ אל והעפילו שחתרו היהודים של המאבק בארץ;
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 בשני המכריע ברובה העולמית הקהל דעת של הבינלאומית והתמיכה
האלה. המאבקים

 היה לא כי בבריטים. לחמה לא שה״הגנה" זמן היה שלא מסביר אני מכאן
האלו. מהמלאכות אחת אף עשתה לא שה״הגנה" זמן

נועז. סטייטמנט זהו ילין־מור: נתן
 ההתנגשות של לתקופה מכן לאחר אגיע טועה. שאינני חושב אני פנה: מ.
הרשמיים. המוסדות של המדיניות עם שלי

רצינית. דוקא היתה ההעפלה עזבת, אתה כאשר בגין: מנחם
 קיימתי ,1943 בשנת בגין למר שאמרתי מה שאת חושב אני פנה: משה

 לענין. נגשנו מלונדון, שובנו לאחר ומיד בלונדון, ועידה באותה גם ,1945ב־
המזויין. במאבק פתחנו ,1945 אוקטובר בהתחלת

בנובמבר. 1ב־ ילין־מור: נ.
 ואני כהתחלה, במסילות־הברזל החבלה על מדברים אתם לא. פנה: מ.
 10ב־ זה היה טועה אינני ואם באוקטובר, קודמת, פעולה על מדבר

 מעפילים תפישת לרגל בגליל היתה הראשונה ההתנגשות באוקטובר.
 זו היתה אבל פירסום, קיבל שלא דבר זה הבריטים. על־ידי מסוריה

 ושחרור עתלית למחנה הפריצה באה כך על כתגובה הראשונה. ההתנגשות
בנובמבר. ולא באוקטובר נעשתה זו פעולה העצורים, המעפילים כל

 המרי" "תנועת את והקמנו ולח״י אצ״ל עם בדברים באנו לכך במקביל
 של המרות הבטחת תוך פעולה שיתוף של יסודות היו היסודות המשותפת.
 זעזוע בא ביוני, 29ה־ של השבת אחרי הדברים. של אחד צד זה ה״הגנה".
 - בדעה היינו אנחנו הלאומי. הוועד ושל הסוכנות של המבצעים במוסדות

 שיכולנו במצב היינו בפעולה. להמשיך שיש - ה״הגנה" הנהגת קרי אנחנו,
 מנעה לא הזאת ההתקפה הפרעה. כל ללא הפעולה שטחי בכל לפעול להמשיך

דבר. שיתקה לא היא פעולה. אפשרות שום מאתנו
בפאריס... היה הרמ״א ז״ק: משה

 הייתי בו הלאומי הוועד לישיבת איגרת שיגרתי פה. הייתי לא. פנה: מ.
 ינהלו לו ובמקביל אזרחי מרי על יכריז הלאומי שהוועד והצעתי חבר,

 נתקבל. לא זה השלטון. נגד ישירות פעולות כולה המרי" ו״תנועת ה״הגנה"
 השאר בין הישיבה. בתוך המליאה, לפני המכתב את לקרוא לא אפילו הוחלט

 של הלאומית בהנהגה הדעות שתי בין התנגשות לידי קונקרטי באופן הביא
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 עיקר מיגור. שנלקח הנשק את להחזיר קונקרטית פעולה תכנית עניין אז
 הצליחו לא המקומות בשאר מיגור. היה השחורה" ב״שבת שהוחרם הנשק

 הנשק, נמצא היכן בדיוק, נודע לנו הצליחו. שם ואילו הנשק, את למצוא
 להחזירו כיצד מפורטת תכנית לנו והיתה הבריטי, הצבא של מחסן באיזה
 הנתונים כל לפי מובטחת, היתה זו פעולה הצלחת יוקר". ב״תוספת כמובן,

 היכן יודעים אנחנו איך זה: היה הפעולה של המוסרי הערך בידינו. שהיו
 אנחנו - כרצוננו? בחזרה לקחתו יודעים אנחנו איך שלנו? הנשק את הנחתם

 כשם הזאת, הפעולה משמעות היתה זאת הזאת! הארץ על בעלי־הבית
 קיבלנו זו לפעולה אחד. בלילה הגשרים כל להריסת דומה משמעות שהיתה
 לה קראנו ואשר כך, על ממונה שהיתה הציבורית הוועדה מאת אישור

 לעשות. עומדים פעולה איזו במפורש אמרנו לא בוועדה איקס". "וועדת
 המפלגות, כל נציגי חברים, שבעה בת מצומצמת וועדה היתה איקס" "וועדת

 ריפתין, ברנשטיין, המנוח, פישמן הרב היו חבריה מהרביזיוניסטים. חוץ
 מיעצת, בדעה היה רמז )אשכול(. ושקולניק ז״ל, רמז ז״ל, בר־יהודה סנה,

הלאומי. הוועד ראש כיושב
 טכנית. ומבחינה טכני באופן הפעולה את מאשרת היתה לא הזאת הוועדה

 ואיך, מקום באיזה לבצע, עומדים קונקרטית פעולה איזו ידעה לא אפילו היא
 29 של הענין על כתגובה שהצעתי זוכר אני הפעולה. טיב את ידעה אלא

 הבריטי הצבאי המחסן על התקפה זאת, או הפעולות: משתי אחת ביוני,
 הוועדה הנפט. בצינור חבלה של אחרת פעולה או מתוכו, הנשק כל ולקיחת

 הפעולה את אישרה אבל הנפט, בצינור חבלה של הפעולה את אישרה לא
הפעולה. להכנת ניגשנו האחרת.

וייצמן חיים של האולטימטום

 לי והביא וייסגאל, מאיר הוא וייצמן, ד״ר של שליח הגיע מחבואי למקום
 אתה הלשון: בזו בערך אולטימטום, מעין בה שהיה וייצמן ד״ר מאת הודעה

 מדינה, היינו אילו ה״הגנה"; בעניני התערב לא פעם אף שוייצמן יודע
 פעם ואף מדינה לא אנחנו המזויינים; הכוחות של העליון המפקד הוא הנשיא
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 ואני - בעתיד להתערב חושב אינו וגם הזאת בסמכות השתמש לא הוא
 ד״ר פוליטית; משמעות לענין יש כזה במקרה אבל - יצויין שזה מבקש
 אם הציונית, ההסתדרות נשיא בתפקיד ולכהן להמשיך יוכל לא וייצמן

יימשכו. הבריטים נגד המזויינות הפעולות
 זאת, הבאתי אלא עצמי על לקחתי לא לנשיא, להשיב מה הזה, העניין את
 במחופש, אליה באתי הוועדה. לישיבת וייצמן, ד״ר של האולטימטום לנוכח

 הדלת את לי פתח "ניר". של במשרד היה זה עמוקה. במחתרת אז הייתי כי
 בדיוק מסרתי זו בישיבה אותי. הכיר לא הוא דהיום(. ספיר )פנחס קוזלובסקי

 כל את בלבד עצמי על לקחת רוצה שאינני אמרתי אירע. אשר ואת דעתי את
 יש המזויין ובמאבק לעשות, צריך הפעולה שאת חושב אני אבל האחריות,
 פוליטית. משמעות לה יש וייצמן ד״ר של התפטרותו אמרתי, אבל, להמשיך.

 תחליט בלבד, עצמי על זאת מקבל אינני אנשים. מאתנו להרחיק יכול זה
הוועדה.

 קבלת בעד היו הוועדה חבר יתר כל הוועדה חברי של קולות משני חוץ
 שני בכך. משוכנעים היו לא הם אם אפילו וייצמן, ד״ר של האולטימטום

 אני ואנוכי. המנוח בר־יהודה היו הזאת ההחלטה נגד שהצביעו החברים
המפקדה. מראשות והתפטרתי מאד חמור כדבר זאת ראיתי

 שתי נגד או פעולה כל נגד בפרינציפ היה וייצמן ד״ר האם רוזנפלד: שלום
האלה? הפעולות

 שבת שאחרי חשב הוא לעשות. עומדים פעולה איזו ידע לא הוא פנה: מ.
 ששי יום בכל כמעט המזויינות. הפעולות את להפסיק צריך ביוני, 29ה־

 של התקופה בכל דעותיו את יודע אני פוליטית. לשיחה אליו נוסע הייתי
לדיון. העומד הנושא שזה חושב אינני אבל ,1946
 דין לו ומסרת וייצמן לד״ר נסעת המרי תקופת של בעיצומה בגין: מ.

הפעולות? על וחשבון
 חייב לא לקרות שעומד מה העתונות. מן ידע הוא הפעולות על פנה: מ.
 הפוליטי. המצב כל על דיברנו בלעדי. ידע הוא שקרה, מה לו. לספר הייתי

הפוליטי. מהמצב מנותקות המזויינות הפעולות את ראיתי לא פעם אף
בתמונה? בן־גוריון היה איפה כהן: ג.
 וייצמן הד״ר פה. היה לא הזמן רוב לארץ. בחוץ היה הוא סנה: מ.

 אותו בירך קנינגהאם, העליון, הנציב הלוחמים. של הצבאי מהכושר התפעל
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 מבחינה אבל רגיל. בלתי צבאי כוח לכם יש לו: ואמר - הגשרים ליל לאחר -
נכונה. לא דרך שזו וייצמן חשב פוליטית

 כינתה בדבריה גאולה ראשית, עובדתיים. תיקונים שני לתקן רוצה אני
 ה״הגנה". בטאון היה לא "אשנב" אבל ה״הגנה", כבטאון "אשנב" את

 המדינית המחלקה ידי על נתמך היה "אשנב" ה״הגנה". בטאון ה:ה "החומה"
 של המדינית למחלקה היתה הכפיפות אחרת. רשות היתה זאת הסוכנות. של

 זוכר אני אתנו. מתמדת בהתיעצות מופיע היה הוא כי אם היהודית, הסוכנות
 המסביר חוזר הוצאתי המפקדה החלטת שלפי מומנט שהוא איזה שהיה גם

 להפיצו חובה ואין ה״הגנה" בטאון אינו ש״אשנב" כך על והמודיע זאת,
 כך בגלל זה היה - בכך בטוח אינני - אותי מטעה אינו זכרוני אם ב״הגנה״.
 בין במחלוקת שנויים בענינים דנו אשר רשימות ב״אשנב" להופיע שהתחילו

 רצתה לא ה״הגנה" היהודי. הישוב מפלגות בין היהודי, הציבור חלקי
זו. למחלוקת להיכנס

סנהז משה התפטר מדוע

 של המפקדה מראשות התפטרותי ענין הסתיים במה לומר צריך אני
 המאבק הפסקת על זאת מהחלטה כתוצאה התפטרותי את הגשתי ה״הגנה".

 הפסקת עם להשלים יכולתי לא עמה. להשלים יכולתי שלא המזויין,
 צריך שאני הוחלט יולי בחודש שהתקיימה בהתיעצות האלה. הפעולות

 חידוש את שם ולדרוש הסוכנות הנהלת בישיבת להשתתף כדי לפריס לנסוע
הווה. וכך הצבאיות. הפעולות

 השתתף לא הוא וייצמן. ד״ר בגלל לא היתה ישיבה באותה אכזבתי
 אלה על נמרצת בהתקפה פתח אמנם הוא מבן־גוריון. היתה אכזבתי בישיבה.
 הציע בסוף אבל המאבק, המשכת בעד היה הוא הפעולה, להמשכת שהתנגדו
 והתקיים להתקיים, שעמד הקונגרס עד תידחה המאבק המשך ששאלת
 המאבק המשכת בעד בהנהלה. מבודד כמעט הייתי אז דצמבר. בחודש
 הרב בחיים, כבר שאינם הסוכנות הנהלת חברי שני עוד אתי יחד הצביעו
שמורק. והד״ר פישמן
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 הפעולות. המשכת לידי יגיעו שלא ברור היה שם וגם הקונגרס התקיים
 מראשות התפטרותי הפכה כך ידי על .1946 בדצמבר בבזל התקיים הקונגרס
 נתמנה לא אבל בארץ, לכן קודם אמנם התפטרתי אני לסופית. ה״הגנה"

שפר. ז. מקום, ממלא רק היה במקומי. אחר רמ״א
וייצמן? עם שלך הידועה ההתנגשות היתה קונגרס ובאותו ז״ק: מ.
 הפכה ושם למאבק המשך יהיה שלא ברור היה אחר. דבר זה כן. פנה: מ.

לסופית. התפטרותי
 את המשיכו שכן אצ״ל או ללח״י אז הצטרפת לא איפוא למה כהן: ג.

המלחמה?
 הזדמנות לי היתה זאת, לי מייעצת והיית ידי על אז היית לו פנה: מ.

 להעפלה, ב׳, לעליה המחלקה ראשות את קיבלתי אז הצעתך... את לדחות
 היה שמושבה היהודית הסוכנות הנהלת של המדינית המחלקה חבר והייתי
 עצרת מושב לקראת המדינית בפעולה האלה, הדברים בשני עסקתי בפריס.
ההעפלה. ובארגון האו״ם

הסוכנות. מהנהלת גם שהתפטרת ...עד כץ: שמואל
האו״ם. החלטת אחרי היה זה פנה: מ.
 מנקודת היום, המדינה מנהיגי כל על ההיא, התקופה כל על ביקורת לי יש

 להטיל מוכן ואינני ועומדים קבועים שהם דברים יש אבל היום. השקפתי
 הזה במאבק ולכלול הבריטי בשלטון להיאבק הצורך בעצם ספיקא. ספק בהם

 מאשר פחות לא רגלי בשתי עומד אני זה בענין - המזויין המאבק את גם
 השותפים שני של שהיתרון לומר, חייב אני תוקף. ביתר ואולי אז עמדתי

 רק תלויים בני־חורין, היו הם זה שבענין בכך היה - ולח״י אצ״ל - ל״הגנה"
 של השילוב את שלהם. המיגבלות גם היו הזה ביתרון אבל עצמם, בדעת

 וביטאה ה״הגנה" כללה זאת את הכולל, ההיסטורי במאבק המזויין המאבק
כולל. באופן זאת

 אני לכך, בנוגע אבל אחרת, היום רואה אני אותם דברים שיש אמרתי
 טוב הכי אבל אידיאלי, לא באופן ה״הגנה", ייצגה הזה השילוב שאת חושב

 מזויין, מאבק הדברים: שלושת של לשילוב כוונתי השותפים, משלושת
 לא שבלעדיהם בינלאומיים, גורמים תמיכת לרכישת מדיני ומאבק העפלה

 פה אבל זאת. עשתה ה״הגנה" שרק אומר אינני זה. בענין הכרעה באה היתה
 ציבוריים שגורמים בכך לקוייה היתה ה״הגנה" שבעוד לומר, יכול אני
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 בלי עצמם את הגבילו ולח״י אצ״ל הרי המזויין, המאבק לגבי אותה הגבילו
 ששללו אומר אינני המאבק. של האחרים האספקטים של מספקת החשבה

 של מומנטים היו שלא אומר לא זה הצורך. די אותם החשיבו לא אבל אותם,
 המרובעות. או המשולשות הפגישות רוב את זוכר אני משותף. דעת שיקול

 ועם בגין עם אתי, יחד בהן משתתף היה גלילי גם כי - מרובעות
פרידמן־ילין־מור.

 האנגלו־אמריקנית הוועדה אחרי - שאם להודיע החלטה למשל, זוכר, אני
 מבטיחים הארגונים כל יהודים, אלף מאה לעליית תסכים בריטניה -

המזויינות. הפעולות את שיפסיקו
בפעולות... נפריע שלא היה הנוסח ילין־מור: נ.
עלייתם. לתקופת ורק בגין: מ.
 הצעות גם זוכר אני אך מאוד. חשוב ערך לכך היה אבל בוודאי. סנה: מ.
מדינית... תבונה על העידו שלא

העצמאות בסיס - ״מרוח״

מי? מצד כהן: ג.
 ה״הגנה" יחד, התנגדנו שלו ההצעות לאחת בגין. מר מצד למשל, פנה: מ.

 הנשק נושאי כל של משותפת מערכה הציע הוא מסויים בשלב ולח״י.
 שני כך על ישבנו מרוכזת. בהתקפה הבריטי, הצבא מרכזי על להתקפה

 - ולח״י אצ״ל ה״הגנה״, - הכוחות כל את נגייס שאם היתה, ההנחה לילות.
 ולחסל אותם לנצח נוכל הבריטי, הצבא מרכזי על צבאית מוחצת להתקפה

 היחידה המשענת שהוא - הצבאי השלטון את נחסל ואם הצבאי; השלטון את
 ואני גלילי ילין, נתן הזר. מהשלטון הארץ לשחרור הדרך את נפנה - שלהם

עשינו. שטוב חושב ואני בתוקף, לכך התנגדנו
 למה ביחס היה ולאצ״ל, לנו משותף היה רבה שבמידה לח״י, עם הניגוד

 התקפה לא באנשים. פגיעה אומר, זה אינדיווידואלי". "טרור קוראים שאנחנו
 השלטון, באנשי ביחידים, פגיעה אלא שלטון, מרכזי על אובייקטים, על

 לקרוא שמקובל מה השלטון; של מסויימות לפעולות האחראים באנשים
 וברוב בתוקף, לכך התנגדנו פוליטי־אינדיווידואלי. טרור הפוליטית בשפה
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 כלליים בקווים ומתאר מספר אני זו. להתנגדות שותף בגין מר היה המקרים
חלוקים. היינו מה על

 מאוחדים היינו ואצ״ל, לח״י ששנינו, מקרים גם היו האם כנין: מ.
נגדך?...

 אמרתי כאשר זאת, לשאול, צריך אתה למה יודע אינני פנה: מ.
 לגבי הציבוריים הגורמים של המרות על־ידי מוגבלת היתה שה״הגנה"

 - נכונים היו שלכם השיקולים אם לכך. התכוונתי - לא ואתם המזויין המאבק
 לא אתם - מזויינת פעולה חייבו שלכם שהשיקולים במידה אבל אחר. דבר זה

 ללא הדברים את אומר אני חופש. לכם נתן זה אחרת. למרות קשורים הייתם
 היא עובדה אישיים. אספקטים ובלי פשוט, באופן אלא טנדנציוזיות של שמץ

 אני ה״הגנה". בשם הלאומיים המוסדות עם להתנגש התפקיד נפל שבחלקי
 וגם הלאומי הועד בהנהלת גם נבחר חבר והייתי המוסדות של השליח הייתי

 היום עד זאת, למרות אתם. ומדון ריב איש הייתי ואני הסוכנות, בהנהלת
 למרות ה״הגנה", של המזויין, הכוח של הכפיפות את חושב אני הזה

 או הלבנים אחת זו שהיתה אומר והייתי חשוב לעקרון הלאומיים, המוסדות
 שאני כך על יתפלא בוודאי פרס מר ישראל. עצמאות לבנין הנדבכים אחד

זאת. אומר
לא. פרם: ש.
 ענינים באותם - עליונה מרות שאי־קבלת חושב אני היום עד פנה: מ.
 ענינים והיו המוסדות, דעת נגד ולח״י אצ״ל בדעת בדעתכם, הייתי בהם

 אצ״ל ידי על המרות אי־קבלת - אתם ומדון ריב איש הייתי ואני כאלה, רבים
 קיבלה ה״הגנה" ואם ישראל. לעצמאות הדרך את הסותר אלמנט היה ולח״י

 איזו תחבולה של ענין זה היה לא ,1948-9 בשנות בפועל ההגמוניה את
 למרות ורתוקה, כפותה קשורה, היתה שהיא העובדה מן תוצאה אלא שהיא

 קבלת ישראל. במדינת הצבאי הכוח של לגרעין נהפכה כך ידי ועל הלאומית
 אחד זה - הנבחרים ומוסדותיו העם של המרות קבלת הצבא, ידי על מרות

 ה״הגנה", נשאה וזאת ממלכתית, לעצמאות לאומית בגרות של היסודות
 אבל שלי. אישית שיניים בחריקת ולפעמים שיניים; בחריקת לפעמים אם־כי

 שאמרו למה הסכמתי תמיד שלא משום זאת אומר איני נכון. היה זה
 שזה חושב אני לכך. הסכמתי לא רוב פי שעל כך משום דווקא אלא המוסדות,

ולח״י. אצ״ל של עצום חסרון היה וזה ל״הגנה" עצום יתרון היה
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★
 המעשי הפוליטי אופיה לפניכם: פה שהוצגה שהשאלה נכון כהן: ג.

 אבל אחרות, עקרוניות שאלות בהכרח מולידה המרי׳/ "תנועת של והמוסרי
 מן אחד שכל שטוב חושבת הייתי האפשר, במידת מרוכז יהיה שהדיון כדי

 הדובר שעורר האחרונה בשאלה דבריו את יתחיל לא הבאים, המשתתפים
בבקשה. בגין, מנחם מר לדיון. שהועמדה הראשונה מהשאלה אלא האחרון,

 אשמיע אם המרי". "תנועת - והיא שאלתך, על להשיב אשתדל בגין: מ.
 לתיזה כוונתי אחת. לנקודה ביחס זאת אעשה לתשובתי, קצרים הקדמה דברי

 חושב אני הבריטי. בשלטון נלחמה תמיד ה״הגנה" לפיה סנה, ד״ר של
 כוונת יסוד. כל אין זו שלתיזה לומר אפשר היסטורית בפרספקטיבה שדוקא
 אלא יום־יומית, צבאית לפעולה לא ביד; נשק עם למלחמה היתה השאלה

 - לפרק ומפרק בו, נלחם השלטון על הקם הארגון בו התמרדות, של למצב
 היה שזה לטעון ביד. בנשק פעולה מבצע - מחתרת של אפשרויותיה פי על

 שהיא טענה שבדיעבד, טענה לדעתי, זו, הזמן, כל ה״הגנה" נמצאה בו המצב
מלאכותית. כולה

 היו זו בתקופה גם הבריטי. בשלטון נלחמה ה״הגנה" בה תקופה היתה
 פעם מדי מושמעת היתה "קצב" זו מלה לקצב. ביחס דעות חילוקי כמובן
 אבל אלו בהתייעצויות הושמעה "היקף" המלה גם בהתייעצויותינו. בפעם

 1945 מאוקטובר־נובמבר כלומר ההיא, שבתקופה - היתה המכרעת העובדה
 בשלטון בנשק שימוש תוך נלחם ה״הגנה" ארגון ,1946 אוגוסט־ספטמבר עד

כן. עשה ולא שב זה ואחרי כן; עשה לא אז עד הבריטי.
". ב׳ "עליה מלבד ילין־מור: נ.

האצ״ל נגד ה״סזון״ תקופת על

 ההתנגדות, מצורות אחת היתה שההעפלה חושב אני היום עד בגין: מ.
 שאמרתי כפי זה, ברגע אבל הבריטי, לשלטון ביותר, והחשובות המובהקות

בנשק. שימוש תוך מלחמה על מדברים אנו קודם,
 הבאמת רטורית: שאלה אציג סנה, ד״ר של התיזה על דעתי להמחיש כדי
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 בשעתם ואשר המרי" "תנועת קמה שבעקבותיה התקופה את לכנות אפשר
 לטעון אפשרי באמת האם - ״סזון״ הלועזית במלה אותה כינו ה״הגנה״ חברי

הבריטי? השלטון נגד נלחם ה״הגנה" ארגון ההיא שבתקופה
 פקודת לפי - ה״הגנה״ ארגון ההיא, שבתקופה היסטורית עובדה זוהי

 נגד שנלחם האצ״ל את פיזי באופן לחסל ניסה - נשמע להם המוסדות,
 הרי סדר־היום, על כזאת שאלה העלתה שלנו והמנחה היות הבריטי. השלטון

 היה מה - השאלה על נשיב כאשר בה ואדון אשוב אלא עכשיו, בה אטפל לא
 ,1945 נובמבר ועד 1944 שמדצמבר לטעון אפשר אי הדעות לכל ה״סזון״.

 באלה נלחם שהוא היא עובדה הבריטי; בשלטון נלחם ה״הגנה" ארגון
 עם השלטונות, עם פעולה "שיתוף והמלים הבריטי, בשלטון שנלחמו

 הסתדרות במת מעל שהושמעו רשמיות מלים היו הבריטית", המשטרה
הכללית. העובדים

 בלע״ז שנקרא מה על מדבר אני נכון. למינוח הענין את להביא רוצה אני
Armed resistance לטעון יכול סנה, ד״ר אתה, מזויינת". "התנגדות 

 הבריטי. השלטון נגד במלחמה חשובה היתה לא כלל מזויינת שהתנגדות
 באופן לדבר יכול אתה מסויימת. חשיבות בעלת שהיתה לטעון יכול אתה

 הארבעים שנות באותן הבריטי לשלטון שהתנגד היהודי, הישוב על מופשט
 שאני, עצמו, לענין מגיעים הם אין מאד. כלליים דברים הם אלה המכריעות.

 התנגדות או שחרור מלחמת או מרד - לו קורא המוחלטת, הבהירות למען
 של צורה היה לא והצום התנגדות: של שונות צורות היו בודאי, מזויינת.

 של צורה היו לא חנויות נעילת עם הגדולות בערים השביתות התנגדות?
התנגדות?

העצמי? והעוצר לנדאו: חיים
 של צורות היו הם גם מחאה, אסיפות תזכירים, והנאומים, בגין: מ.

 למען - להבדיל רוצה אני זלזול. מתוך אלה דברים על מדבר אינני התנגדות.
 או כך אותן להעריך שאפשר הללו התופעות כל בין - המושגים בהירות
 אלא בא״י, רק לא בתקופתנו, ביחוד הידוע מאד, הפשוט המושג לבין אחרת,

 הארץ־ישראלית התקופה בעקבות ובעיקר אחרים, שונים עולם בחלקי גם
מזויינת. התנגדות או שחרור מלחמת - ההיא,
 - כזאת מזויינת התנגדות ניהלה תמיד שה״הגנה״ לטעון ואומר: חוזר אני
יסוד. כל משוללת זו טענה
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 ואומר עצמה המרי" "תנועת של לתקופה אעבור אלה הקדמה דברי לאחר
האומה. בתולדות הגדולות התקופות אחת שזו חושב אני מיד:

 סוף את סימלה היא - האצ״ל על עכשיו מדבר ואני - בשבילנו ראשית
 9 שבמשך מהעובדה להתעלם אין הרדיפות. תקופת ביותר, הנוראה התקופה
 נופל, היה מפקדינו מטובי מישהו שבוע, כל או יום כל תמימים, חודשים

 פעולה של למצב רדיפות של ממצב שהמעבר כמובן מוסגר. או נחטף
 אנו, העיקר: וזה שנית, רב־ערך. שינוי בו היה בה, שרצינו בדרך משותפת
 רצינו - יחד גם וללח״י לאצ״ל משותף היה שזה חושב ואני - במחתרת

 נלחמנו אנו זו. למלחמה יכנס הישוב סנה, ד״ר שאמר כפי ובו, יום שיבוא
 בסוגריים ושוב העם. לגאולת אחרת דרך אין כי משוכנעים, שהיינו משום
 כתב כאשר כץ שמואל שצדק כך, על להעיר זו בהזדמנות חובתי אעיר,
היהודית. הסוכנות של חלקה מנת שהיו אשליות על בספרו
המרי"? "תנועת את מתחיל אתה תאריך מאיזה פרם: ש.
 והפעולה 1945 באוקטובר הוקמה שכזאת בתור המרי״ ״תנועת בגין: מ.

 היתה - והלח״י האצ״ל ה״הגנה״, - הארגונים 3 של המשולבת הראשונה
 ולח״י ואצ״ל הברזל מסילות את פוצצו ה״הגנה" חברי כאשר בנובמבר, 1ב־

 ומתוכננת מוסמכת משולבת פעולה היתה זו בלוד. הרכבת תחנת את התקיפו
הארגונים. 3 ידי על מלכתחילה

 מוכן הייתי שנוצרו, חדשות אשליות על דיברת כאשר סנה, ד״ר
 אם לך: לומר יכול הייתי בכנסת, היינו שנינו ואילו כך. על אתך להתפלמס

 עיני לפולמוס לא אבל ישנות. גם שהיו הדבר פירוש חדשות, אשליות היו
 לא האצ״ל למפקדת אלי שבאת נכון העובדות. את לקבוע רוצה אני עכשיו.

 של בשמו שבאת - כתב כץ שמואל וגם - כתבתי אני .1944ב־ אלא ,1943ב־
בן־גוריון. מר

גולומב. עם הפגישה לפני היה זה לנדאו: ח.

ה״סזון". סף על היתה גולומב עם השניה הפגישה בגין: מ.
.1944ב־ כץ: ש.

 יב״ל וסנה המנוח גולומב עם ואילו 1944 בדצמבר החל ה״סזון" בגין: מ.
 פגישה, קיימנו 1944 בקיץ עוד אבל כן. לפני שבועות ששה או חודש נפגשנו
ליבנה. מר - פה יושב זו לפגישה שהביא מי סנה. ד״ר עם ואני, לנקין אליהו
המוסדות. בשליחות היה שזה אמרתי כך. על חלקתי לא סנה: מ.
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הדבר. את עודדתי ואני אלי, בא לנקין ליבנה: א.

 יפגש בן־גוריון מר כי הצעת ליבנה, מר שאתה לנו סיפר לנקין בגין: מ.
 אמרתי בו לנדאו( מר - עד פה יושב )ושוב במפקדה דיון היה אצלנו אתי.
 את לזנוח שעלינו אותנו לשכנע ירצה בן־גוריון מר בפגישה. תכלית שאין
 אבל הטעם? מה כן, ועל לא. נגיד: ואנו המלחמה, תום עד ולחכות הנשק
 את בן־גוריון למר נבהיר אולי חשובה. זו שפגישה אמרו במפקדה חברי

 להם שאין אנשים אותנו, שמתארים כפי שאנו, חושב הוא אולי דרכנו.
 חברי. של הנימוקים היו אלה לירות". "סתם רוצים אלא מדינית מחשבה

 למר הודיע לנקין שידידי אחרי זו. פגישה לקיים והסכמנו אותם קיבלתי ואני
 בשם ליבנה מר הודיע כך אחר מה זמן לפגישה, מצדנו הסכמה שיש ליבנה

 הוא נוסף. שיקול לו יש אבל זו, פגישה לקיים רוצה היה שהוא בן־גוריון מר
 - האופייניות המלים היו אלו - ישלח והוא לפגישה לבוא יכול שאינו מצטער

 יהיה שזה ידעתי לא נאמן. ידיד שלי, טוב חבר אמר: לא כפי". שפיו אדם "בן
שלנו... ידידים של בביתם הדלת נפתחה כאשר סנה.
כפי"? "פיו זה עלבון על מגיב אינך סנה, ד״ר ילין־מור: נ.
זאת? אישרתי אני האם זאת. אמר הוא סנה: מ.
 בשמו לא סנה ד״ר דיבר ההיא בשיחה הביטוי. היה זה מקום מכל בגין: מ.

 כזאת: היתה המדינית התיזה היהודית. הסוכנות בשם אלא בן־גוריון מר של
 לנו ויש המלחמה תסתיים האנגלי. בשלטון להלחם טעם שום אין עכשיו

יהודית. מדינה תקום המלחמה שאחרי מצ׳רצ׳יל הבטחה
?1945ב־ היה זה פרם: ש.
 אז ניהלנו לא .1944 ביולי או ביוני אם זוכר אינני .1944 בקיץ בגין: מ.
 העברית שהמחתרת היא עובדה רשומים. תאריכים שום ואין יומנים שום
הבריטים. בידי נפלו לא ומסמכינו יומנים ניהלה שלא היחידה אולי היא

והאשליות... צ׳דצ׳יל של הבטחתו

 יחד. נלחם - להלחם צורך יהיה אם לך: אמרתי שאני מחסיר אתה סנה: מ.
 המלחמה אחרי אמר: שצ׳רצ׳יל לי סיפר שווייצמן השאר, בין לך, סיפרתי

יהודית. מדינה תקום
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 רוצה אני להיפך, להחסיר? צריך אני מדוע דבר. אחסיר לא בגין: מ.
 הן במה להבהיר רוצה ואני אשליות. אז שהיו אמרתי העובדות. את להבהיר

 ורוזבלט צ׳רצ׳יל יהודית. מדינה תקום המלחמה שבתום לנו נאמר התבטאו.
 ואחרי לכך. יסכים שרוזבלט משוכנע שהוא התבטא, צ׳רצ׳יל להסכם. יגיעו

 ששנינו דבר יהיה לא - לנו שנמסר הדו״ח לפי צ׳רצ׳יל, טען כך - המלחמה
 ארץ־ישראל, את אחת פעם שחילקתי צ׳רצ׳יל, ואני, לעשותו. נוכל לא

 מן הגדול השזיף את תקבלו ואתם מחדש, אותה ואחלק אותה אאחד
 אבל - סנה ד״ר אז אמר - עכשיו זו במלחמה טעם שום אין לכן הפודינג...

 אין עכשיו נלחם. אנו גם שאז מאמין אני - סנה אז הוסיף - יתבדה, זה כל אם
למלחמה. טעם שום
 צ׳רצ׳יל, של הבטחתו של אשליה אותה היתה ומאחוריה השיחה היתה זו

 בנו ידי על שנמסר מעשה בסיפור היה המדובר כי רשמית; הבלתי הבטחתו
 אמר אביו בשם צ׳רצ׳יל רנדולף היהודית. לסוכנות רנדולף, צ׳רצ׳יל, של

 את השאיר וייצמן ד״ר וצ׳רצ׳יל. וייצמן ד״ר בין שיחה היתה לכך נוסף זאת.
 אשליה היתה זו לחבריו. מסר הכלליים הדברים בכספת. הדברים זכרון

 להיות ממשיך היה צ׳רצ׳יל אילו קורה היה מה התנפצה! היא ואיך ברורה.
לדעת. אפשר אי - אנגליה ממשלת ראש
בנו... תומך היה בודאי שהלייבור לדעת, אפשר אחד דבר פנה: מ.
 וכידוע לשלטון. הלייבור הגיע בבחירות, נכשל שצ׳רצ׳יל לאחר בגין: מ.
 משוכנעת היתה בארץ הישוב הנהגת פנים כל על חדשות. אשליות נוצרו

 ולהקמת לעליה, השערים לפתיחת במצב, יסודי שינוי לקראת שהולכים
 חודשים מספר עברו ושוב הלייבור. בועידת הוחלט כך על כי יהודית, מדינה
 אינה נלחמה, לא ה״הגנה" שבה הזאת התקופה גם .1945 אוקטובר עד ממאי

האשליה. קיימת הייתה עדיין כי מקרית!
בווין. של להודעה חיכו כץ: ש.
 שגם הודעה אז פירסם אצ״ל בתקפו. היה "הסזון" עדיין בודאי. בגין: מ.
לנבונה: אותה חושב אני היום

 היו כאשר אותה, שהרכיבו האנשים חדשה. ממשלה לשלטון הגיעה
 אנו עליהם. סומכים איננו אנו ואלה; אלה דברים הבטיחו באופוזיציה,

 בישוב אנשים ישנם אם אבל יסוד. כל לזה שאין הנסיון, פי על קובעים
יתנהגו כיצד ולראות שבועות מספר להמתין אפשר ניחא. לסמוך, שמוכנים
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החדשים". "השליטים
חודשים". ולא שבועות "מספר היתה: ההדגשה לנדאו: ח.
 בהמשכו אותו. לקרוא ואפשר ישנו הכרוז שבועות. מספר נכון, בגין: מ.

 הזמן בהמשך לאו". או הבטחתם מקיימים אם האומה לכל "ויתברר נאמר:
 נתנפצו כאשר ואז, בווין. של הראשון נאומו אחרי שהתברר, מה התברר

 - אטלי ממשלת לגבי והחדשות צ׳רצ׳יל, ממשלת לגבי הקודמות האשליות
למו״מ. ביחס הפניה את מה״הגנה" קיבלנו בווין,
 המזויינות ופעולותיה בנובמבר 13ב־ בערך היה בווין של הנאום פנה; מ.

באוקטובר. 10ב־ החלו ה״הגנה" של
מבפנים. ידיעות קיבלו כי ליבנה: א.
בווין. של נאומים מספר היו בגין: מ.
 הבאות? השתלשלות את תקופה באותה לעצמכם "דמיינתם" איך פרם: ש.

 בנשק, משתמשים אם איננה הבעיה שלכם? הפוליטית התכנית היתה מה
אמצעי. אלא איננו הנשק
כך. חושב אינך היום אתה גם פרם, ואתה, כך... חושב אינו מנחם פנה: מ.
 עוד אנו כך, כל מוחלטות הכרזות להכריז לא לך מייעץ אני פרם: ש.

מקום... באיזה יחד להפגש עלולים
חשוכה. בסימטה לא ...אבל פנה: מ.
בוער. פנה לאור נפגש מהפימטה תצא אתה כאשר פרם: ש.

צבאיים" באמצעים מדינית "מלחמה

 וכך - ניהלנו, אנו דברי. בהמשך פרס, מר שאלתך, על אשיב בגין: מ.
 ניהלנו לא מעולם צבאיים. באמצעים מדינית מלחמה - חשבנו מלכתחילה

 מעטים אנו שעומדים ידענו סוף סוף המלה. של הטכני במובן צבאית מלחמה
 שליוותה הסברתנו, כל הזרוע? בכוח אותם להכריע יכולנו האם רבים. נגד
 לאספקט מכוונת היתה לפעולה, פעולה בין שהיתה ופעולה, פעולה כל

 היחיד הדבר את ראינו שכביכול סנה, ד״ר שאמר למה בניגוד המדיני,
בנשק. בשימוש
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המדינית. הפעולה כל על בספרו סיפר כץ שמואל רוזנפלד: ש.
 כמו להסביר, הרבתה כך שכל מחתרת שהיתה חושב אינני בגין: מ.

שלנו. המחתרת
 ממצבים ונגזרו נקבעו עצמן שלנו הצבאיות הפעולות שגם כמו לנדאו: ח.

מדיניים.
 "את טונג: צה מאו את לך מצטט הייתי קומוניסט הייתי אילו פרם: ש.

לשלוח". לא החץ את אבל לפתוח, הקשת
 שאני בטוח אני עכשיו טונג! צה מאו את מצטט פרס שמעון שנה: מ.

בסדר.
אותה. לחזות יכול שאדם במידה ההתפתחות את ראינו בגין: מ.
 היום ולא אז, אותה שראיתם כפי ההתפתחות על שואל אני פרם: ש.

רטרוספקטיבית. בצורה
 זכור התור" לראש הנדחקים "היהודים על בווין של הגס הנאום בגין: מ.

 שינוי שום היה לא 1945 אוקטובר עד שממאי ברור פנים כל על לכולנו.
 עדיין ואנו לשלטון הלייבור הגיע מאז חודשים חמישה חלפו זאת בכל במצב.
 יצא ו״דבר" משמחה רקדו מתחילה הישוב ראשי במערכה. יחידים היינו

לוהטת... ברכה שלח בו ראשי במאמר
 כאשר ,1945 במאי 9ה־ או 8ה־ אחרי זכרונך. את לרענן לי תרשה פנה: מ.

 אינה כהן גאולה הישוב. של נצחון עצרת לקיים הוחלט הנצחון, הוכרז
 לחגוג יצא בארץ היהודי הישוב נקרא. זה כך אבל "ישוב" הביטוי את גורסת

 של באמפיתיאטרון הצופים הר על התקיימה הנצחון ועצרת הנצחון. את
 בינינו וחילקנו סנה. ומשה - שרתוק או - שרת משה והופיעו האוניברסיטה.

 והיהודי העולמי ההיסטורי הערך על דיבר שרת משה מראש. התפקידים את
 ובין בינינו העתידה המלחמה על דיברתי ואני היטלר על הנצחון של

האנגלים.
בזה? להוכיח רוצה אתה מה בגין: מ.
חודשים? חמישה עברו ומדוע לנדאו: ח.
 הצופים, הר על שנערכה בעצרת במאי, 9 או 8ל־ שסמוך אמרתי סנה: מ.

 היטלר, על הנצחון של והיהודי ההיסטורי הערך על שרת משה דיבר בנאומו
 - ה״הגנה״ של המפקדה כראש אלא פרטי כאדם שלי ולא - שלי ובנאום
 אילו הבריטים. עם המאבק לקראת היהודי הציבור את נפשית להכין עשיתי
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 זה צורך אבל אחר. דבר היה זה צורך, היה ולא אחרת מתפתחים היו הדברים
 )או לכל הוכח כאשר לאחר־מכן, חודשים כמה החל אמנם והמאבק קיים, היה

הבריטי. השלטון עם ישירה מהתנגשות מנוס שאין לכל( כמעט
 שבועות שכמה היסטורית מבחינה להזכיר מותר אולי שניצר: שמואל

 את לקיים החליט שהלייבור "רויטרם" של ידיעה היתה בווין נאום לפני
המרי". "תנועת של להכרזה שהביאה הידיעה היתה זו הלבן". "הספר

 הזה שהנאום טענתי לא פתוחה? לדלת מתפרץ אתה סנה, מדוע, בגין: מ.
 מאי שבין הוא טוען שאני מה בנובמבר. 1ה־ לפני היה בווין של

 - עובדות ידי על ואם הצהרות ידי על אם - התברר 1945 ואוקטובר־נובמבר
 ואין לעלייה הארץ שערי את פותח אינו הלבן". "הספר את מקיים שהלייבור

 בווין של נאומים הרבה היו יהודית. מדינה הקמת על הבטחתו לקיים בדעתו
 לראש הנדחקים "היהודים על הנאום ובמיוחד המדורה, על שמן יצקו שכמובן
התור".

 שעדיין 1945 וסתיו מאי שבין זו תקופה ציון ידי על להוכיח רציתי
 חשבה ועדיין עצמה, את השלתה לומר, אפשר חיכתה, הרשמית ההנהגה

 מו״מ לנהל פנייה קיבלנו 1945 בסתיו זאת לעומת במלחמה. צורך יהיה שלא
הזאת. הפניה את קיבלנו איך ואספר משותפת. מלחמה על

הארגונים בין הראשונה הפגישה

 ה״הגנה" בין זאת לעומת "הסזון". בגלל בקשר היו לא והאצ״ל ה״הגנה"
מסויים. קשר היה והלח״י

רומן. היה ליבנה: א.

 האצ״ל בין קשר והיה קשר. היה אבל רומן, היה אם יודע אינני בגין: מ.
 שבין תקופה באותה כי משותפות; מזויינות פעולות ביצוע על גם והלח״י

 בגשרים ביחוד חבלה, פעולות מספר במשותף ביצענו אנו ,1945 וסתיו מאי
 זה ובפתק ילין־מור, מנתן מהלח״י, פתק במחתרת קיבלנו אנו שבדרום.

 על לדון כדי ה״הגנה", עם יחד לשבת מוכנים נהיה האם השאלה, היתה
 פתק - לח״י ידי על שוב - אלינו הגיע מה זמן כעבור הסכם. של אפשרות
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 לאנשי השיבונו אנו כללי. באופן זו הצעה הוצעה שבו מה״הגנה" רשמי
 לנו יש אבל יחד. ולשבת לדון ה״סזון", אף על מוכנים, שנהיה ה״הגנה"

 בידיה מוחזק שהיה שלנו החבר את לשחרר חייבת ה״הגנה" - מוקדם תנאי
 מחלקת ראש פרשטיי, אלי החבר של שמו ה״סזון". מתקופת החטופים כאחד

 את אלו: מפורשות במלים ה״הגנה" לארגון כתבנו דאז. שלנו המודיעין
 ריכוז, במחנות ונמצאים הבריטית למשטרה בידיכם שהוסגרו שלנו האנשים

 כל קודם אותו, מחזיקים שאתם זה אדם אבל לנו. להחזיר יכולים אינכם
 לשבת כדי כזה: היה שלנו ההסבר מדוע? אחד. לשולחן נשב ואז תשחררוהו,

הרדיפה. מצב את האיבה, פעולות את לחסל צריך הכל לפני אחד, לשולחן
 השיחות כדי ותוך אחד, שולחן ליד נשב כל שקודם תשובה, קיבלנו כך על
 נמצא הזה האיש עוד כל מוחלט: בלאו השיבונו הזה. הענין על גם נדבר

אחד. לשולחן להסב נוכל לא בידיכם,
שוחרר. הוא ליבנה: א.
"הבימה". יד על אותו הורידו לנדאו: ח.
 הפגישה את קיימנו זה אחרי אלי. שוחרר זמן־מה אחרי בגין: מ.

 - אנשים 2 באו ה״הגנה״ מצד כי הארגונים; מבחינת משולשת המשולשת.
 להם קראה שה״הגנה" הארגונים - השני ומהצד - סנה וד״ר גלילי מר

משותפת. מלחמה על לדבר והתחלנו ואני, ילין־מור נתן באנו, "פורשים",
 ה״הגנה", נציגי ידי על הארגונים לשני שהוצגה הראשונה הדרישה

 לארגון ונכנס שנתפרק היתה המאורגן, הישוב כנציגי עצמם את שהציגו
 ואין להתקיים, זכות לנו אין להתקיים; בזכותנו מכירים הם אין כי ה״הגנה";

 הוא המאורגן הישוב להלחם. זכות לנו ואין ביד נשק להחזיק זכות לנו
 התקיימתם - טענו הם - עכשיו עד קובע. והוא שבדרך, המדינה בבחינת

 עכשיו הטעם מה - עצמכם דעת על פעולות ועשיתם נפרדים ארגונים בתור
 הגענו למלחמה. נכנס ה״הגנה" ארגון רואים: אתם הפרישה? להמשך
 מה מטרתנו. את להשיג לחימה בדרך אלא נוכל ולא בגד שהלייבור למסקנה

 כניסתכם על - לנו נאמר כך - לדבר אפשר הנבדל? הקיום להמשך הטעם
 בתוך יחידות הקמת ידי על למשל, מסויימות. בצורות ה״הגנה" לארגון
נפרדים. בארגונים לא אבל אחרות. או כאלה יחידות ה״הגנה", ארגון
 צר - להתקיים בזכותנו מכירים אינכם אתם אמרנו: זו. הצעה דחינו אנו

 אנו שלכם. אי־ההכרה בגלל עמדתנו לקבוע יכולים איננו אבל כך. על לנו



37 היסטורי מיפגש

 אבל לוחמת. באחדות רוצים אנו צודקים. והננו שצדקנו חושבים אנו קיימים.
 יחידים. בתור ולא יחידות בתור לא "ההגנה" לארגון ניכנס לא נתפרק. לא
 ה״הגנה" אם והיה, הבריטים. נגד מלחמה של משותפת בחזית רוצים אנו

 בו שביום לדעת עליכם קיימת. תהיה הלוחמת האחדות להלחם, תמשיך
 בה. נמשיך אנו הבריטים, נגד המזויינת המלחמה את יפסיק ה״הגנה" ארגון

המאורגן. הישוב לנציגי 1945 בספטמבר־אוקטובר אמרנו כך
 ה״הגנה" ארגון של שהיתרון - היום גם סנה ד״ר שטוען כפי - טענו הם
 להם. נשמעים איננו אנו ואילו הנבחרים, המוסדות למרות נשמע שהוא הוא,

 זו הלחימה, מבחינת לדעתנו, יתרון; בזה רואים אתם היתה: תשובתנו
 להיות להמשיך רוצה הדברים טבע לפי ליגלי ארגון כל כי רבה; חולשה
 להביא עלולות הן ליגליות, בלתי פעולות נעשות חסותו תחת ואם ליגלי.
 או - משתים אחת לקרות צריך ואז מוסד. אותו של הליגלי מעמדו לסיכון

 המפקח הליגלי, המוסד את יוריד חוקיות בלתי פעולות המבצע שהארגון
 ואז ליגלי, להיות להמשיך ירצה הליגלי המוסד להיפך, או למחתרת; עליו,
 המצב אצלנו מעמדו. את המסכנות ליגליות הבלתי הפעולות את יפסיק
 לומר יכולים אנו לכן תלויים. בלתי אנו ליגליים; בלתי אנו שונה.

 המלחמה ותימשך מא״י, הבריטים צאת עד במלחמה נמשיך אנו מלכתחילה:
 לארגון להכנס דרישתכם את לקבל יכולים איננו לכן שתימשך. ככל

 אחדות על הסכם נשיג אם זו. מלחמה עם יהיה מה יודעים איננו כי ה״הגנה",
 התנאים לפי לוחמת אחדות תהיה במלחמה, תעמוד ה״הגנה" עוד וכל לוחמת,

 המו״מ על מספר שאני מה כי במיוחד, להדגיש יש זה דבר שייקבעו.
 שכביכול לאמת, בניגוד בדיעבד, שטענו היו התאמת. למעשה בתחילתו,

 - המרי״ מ״תנועת נפרד בלתי חלק שהיא - דוד״ ״המלך מלון פרשת בגלל
 פרשת אחרי מקצתיה. ולא מיניה לא הפורשים. מהארגונים ה״הגנה" נפרדה

 בין קשר והיה המרי" "תנועת קיימת היתה עדיין דוד" "המלך מלון
חדשות. לחימה דרכי על דיברנו הפגישות באחת הארגונים.
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בתנאי... אבל - לוחמת״ ״אחדות

 הצבא ריכוזי את שנתקוף הצעתי לא סנה. ד״ר אותך, לתקן חייב אני כאן
 ודנים המדיני המצב את מעריכים היינו בהן הפגישות, שבאחת נכון הבריטי.

 התמרדות של מצב של האפשרות את העליתי האפשריות, הפעולות על
 היתה, העיקרית טענתי זמנית. עברית ממשלה הקמת על הכרזה עם גלויה
 בידיה היה שלא העברית, והאוכלוסיה הצבא בין גלויות התנגשויות שהיו
 הביע בן־גוריון מר כי גרינבוים מר סיפר זה בהקשר קרבנות. ונפלו נשק,
 כל וכי בא״י, יהודים נגד בנשק ישתמש לא הבריטי שהצבא דעתו, לפניו

 בא״י- יהודים נגד נשק להפעיל הבריטי לצבא פקודה שתתן בריטית ממשלה
 בנשק השתמש הבריטי שהצבא כאלה, מעטים לא מקרים שהיו לאחר תיפול.

 מה גלילי: את ושאלתי - ישנה אם - היכולת על אז דיברנו האוכלוסיה, נגד
 גלוייה. התמרדות של מצב לקבוע אפשר והאם לרשותכם, העומד הכוח
 זאת לספר יכול אינני - יתברר הימים באחד רבה: בזהירות אמר גלילי

 לא מהפרק. השאלה ירדה ובכך מצומצם. שלנו הכוח זו שמבחינה - עכשיו
הבריטי. הצבא ריכוזי את אחת בבת להתקיף הצענו

 דרשו ה״הגנה" ארגון נציגי המרי". "תנועת של ליסודות חוזר אני מכאן
 לוחמת אחדות אמרנו: ואנו ה״הגנה". לארגון וכניסה התפרקות מאתנו

 מפקדת של ה״לאו" את נקבל אנו אלה: יסודות על נבנה ההסכם והסכם.
 תמיד אלא טכני־פורמלי, יהיה לא זה "לאו" אבל הצעותינו, לגבי ה״הגנה"
 לעשות מה ויתברר התכניות יעלו אלו ובהתייעצויות התייעצות, תתקיים

לעשות. לא ומה
 המלחמתיות פעולותינו על ה״לאו" של המרות - והוסכם הותנה תנאי עוד

 ה״הגנה" ארגון את שייצגו החברים שני הרכש. פעולות על תחול לא
 - מקור משום נשק מקבלים ואיננו לנשק, זקוקה והמחתרת שהיות הסכימו
רובו... את אבל כולו, את לא הבריטים, מידי לקחנו נשקנו רוב את למעשה

לסכסוך. פתח הפך זה ענין ליבנה: א.

 מקרים כמה אחרי בהודעה. צורך ללא כך על הוסכם מלכתחילה בנין: מ.
היסודות. היו אלה לכך. והסכמנו מוקדמת הודעה נדרשה

בתיאום? נעשתה דוד" "המלך במלון הפעולה פרס: ש.
זה. בענין הפתק את זוכר אני ה״הגנה". של בקשה פי על לנדאו: ח.
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 מ״תנועת נפרד בלתי חלק הוא כי דוד", "המלך למלון אגיע אני בגין: מ.
המרי".

מוסכמת. היתה המשימה ליבנה: א.
 והודיע העתונאים של הפעולה ועדת לפני הופיע זקיף גדליה רוזנפלד: ש.

אותה. להצניע מבקש והוא מוסכמת פעולה שזוהי במפורש,
 דנים והיינו ינאי, סא״ל הוא הלא "יאן", של בביתו נפגשים היינו בגין: מ.

 המצב הערכת אחרי הצעות, מציעים היו ולח״י אצ״ל נציגי התכניות. על
 אלו פעולות לבצע בדעתם שיש מודיעים היו ה״הגנה" נציגי המדיני.

 אחד זוכר אני קשים. דברים לפעמים היו דיון. נתקיים כך ואחר ואחרות.
 הפי.אמ.אף. נקרא שהיה מה נגד פעולה נבצע שאנו הוסכם כאשר מהם,

 פי על רב. יחסי באופן נשק, שם לקחת חשבנו אנו הניידת(. )המשטרה
 ומכונות רובים 300 שם להחרים צריכים היינו לנו, שהיתה אינפורמציה

 פעולה לבצע אפשר שאי לנו הוסבר המשותפות הישיבות באחת אבל יריה.
ה״הגנה". של מאד חשוב מפעל תסכן היא כי זו,

 ונסכן בסביבה חיפוש שיהיה מאד יתכן זו, פעולה נבצע שאם לנו נאמר
 כל פעלו אחד, בשבוע כך, אחר תכניתנו. על וויתרנו השלמנו המפעל. את

 בכפר והלח״י ולוד בקסטינה תעופה שדות 2 התקיף האצ״ל הארגונים.
 את התקיפו ה״הגנה" ואנשי ה״הגנה" של פעולה היתה אחר בלילה סירקין.

הנשק. את לקחו ולא פי.אמ.אף., של מחנה אותו

האומה. בתולדות גדולה תקופה

בשרונה? היה זה קריאה:
 אם בטענה: ה״הגנה" אל באנו אנו לגמרי. אחר דבר היה בשרונה בגין: מ.

עליכם. גם חל הוא עלינו, חל ה״הגנה" מפעל סיכון של הנימוק
 למות, שלנו חברים שני נדונו ההיא בתקופה כידוע, דוגמה. עוד אתן
 רקע על היתה בסרפנד הפעולה ואשבל. שמחון בסרפנד, הפעולה אחרי

 ה״הגנה". מפקדת של לאישור להזדקק מבלי לבצעו שנוכל שהוסכם הרכש
 בעל וקצין בתל־אביב בריטיים קצינים חמישה עצרנו לוחמינו את להציל כדי
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 כבול היה הוא מידינו. ברח הזה הבריטי הקצין בירושלים. חשובה עמדה
 קפץ לו, ניתן מבוקשו ידיו, את לשחרר אפשרות לו שיתן שלנו מחבר וביקש

 השלטון בימי - רודף שלנו בחור - מחזה היה זה וברח. נמוכה ארובה דרך
 מספר אני עצור. עצור, וצועק: מהאינטליג׳נס קצין אחרי - 1946ב־ הבריטי

 הארגון של הרב בכוחו האמינו הכל אופיינית. תגובה רקע על זה סיפור
 הוא מאתנו, ברח זה שקצין סנה לד״ר סיפרתי כאשר הלוחם. המחתרתי

 הוא לכם, מודיע אני לו: אמרתי לברוח". לו נתתם אתם הנח, "הנח, אמר:
 שאינכם לבריטים הוכחתם רבה, בתבונה עשיתם אמר: סנה ד״ר מידינו. ברח

 אני הקצינים? חמשת על יהיה מה עכשיו אבל האלה. הקצינים את הורגים
ברח. והקצין שנכשלנו אותו לשכנע צריך הייתי
כזה... במקרה ללח״י סנה ד״ר אומר היה מה מעניין ילין־מור: נ.
 אנו הבריטיים. הקצינים את שנשחרר רב לחץ עלינו הופעל כנין: מ.

 ה״הגנה". מחברי אחד ידי על הבריטי האינטליג׳נס עם קשר היה סירבנו.
 לא שלנו האנשים אלה, קצינים נשחרר שאם רמז כאילו בכיר בריטי קצין

 שיחררנו קודם ידוע. עצמו והסיפור כך. על סמכנו לא אנו להורג. יוצאו
 חנינה הבריטים נתנו כך אחר אותם. להחזיק יכולנו לא כי מהקצינים, שניים
 נוצרה אבל הקצינים. שאר את שיחררנו ואנו ושמחון אשבל הלוחמים, לשני

 כך על מספר כץ ושמואל - ב״קול־ישראל״ השידור לאחר בעיקר מתיחות,
 ה״הגנה". דרישת בגלל הקצינים שני את שיחרר האצ״ל לפיו - בספרו
 סיכן הוא שנית, נכון. היה לא שהוא משום ראשית, השידור. על מאד רגזנו

 ואנו עלינו לחצתם שאתם ישמעו הבריטים אם אמרנו: שלנו. החברים חיי את
 כך על יסמכו הם זה, מלחץ כתוצאה הבריטיים הקצינים שני את שיחררנו
המוות. פסק־דין את להמיר יצטרכו ולא עלינו נוסף לחץ שתפעילו

 מי על התנהלה לא המרי" ש״תנועת להוכיח כדי אלה דברים מספר אני
 אנשי ובין אצ״ל אנשי בין דעות חילוקי גם היו דעות. חילוקי היו מנוחות:

 חוסר היה לעתים אי־הבנות, היו מעטים. היו הם יחסי באופן אבל לח״י.
 זוכרים ואנו אחורנית שנה עשרים מסתכלים אנו כאשר אבל, אינפורמציה.

 שתקופת - היום גם סובר אני וכך - לומר אנו יכולים אז, עד שקרה מה
 אחדות היתה האומה. בתולדות מאד גדולה תקופה היתה המרי" "תנועת
 הלוחמים, אנו, הקהל. דעת עומדת הלוחמים שמאחורי חשו הבריטים לוחמת.

 שינוי חל כלל בדרך אבל שונים. במקומות הבנה בחוסר נתקלנו עדיין
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 סברנו אנו לתארו. עוד צריך שלא כפי היה המצב כן שלפני בעוד לטובה,
 הגדולה", "השבת ביוני, 29ה־ לאחר הבריטי. השלטון לסילוק הדרך שזו

 אפילו מלחמה, הובטחה בו ישראל, בקול שידור היה המנהיגים, מאסר לאחר
 "הלאה היתה: השידור נסתיים בה והסיסמה אז, עד היתה מאשר יותר חריפה

הנאצו־בריטי..." השלטון הלאה ארץ־ישראל, מאדמת הטמאים טיטוס בני
 במלים השתמשה שה״הגנה" הראשונה הפעם היתה זו רוזנפלד: ש.

"נאצו־בריטי".

דוד" "המלך פיצוץ תוכנן כיצד

 לחשוב יסוד היה שלנו כמובן ייכנע". ולא ילחם "...העם בנין: מ.
 שלאצ״ל פעולות שתי של הבעיה הועלתה ביוני 29ה־ אחרי ממשיכים. שאנו

דוד". "האחים בנין נגד והאחת דוד", "המלך מלון נגד האחת ולח״י,
 היה, ההסדר ה״הגנה". עם ההסכם יסודות על משהו להוסיף שכחתי

 אחרת, או זו תכנית על להסכמה מגיעים שציינתי האנשים שארבעת שלאחר
 צבאית־מעשית. מבחינה המבצע את ומתכננים המבצעים קציני נפגשים
 ז״ל שדה יצחק היה ה״הגנה" של המבצעים קצין המרי" "תנועת בתקופת

 הוא הלא וגידי, לבני, ירוחם הוא הלא איתן, היו שלנו המבצעים וקציני
בנאי. יעקב היה לח״י של המבצעים קצין פגלין. עמיחי

 לא והיא ביוני, 29ה־ לפני דוד" "המלך מלון של הפעולה הצעת את העלינו
 להתקבל. יכולה אינה וההצעה התיעצנו, אמרו: ה״הגנה" אנשי נתקבלה.
האיקס". ב״וועדת כנראה התיעצו
 אחד זה - הודעה - ולח״י אצ״ל - קיבלנו הישוב מנהיגי מאסר אחרי
 את האפשרית במהירות "תבצעו ותוכנה: - מאז שנשארו הנדירים הפתקים

 עצמנו, לבין בינינו נדברנו "צ׳יק"? מהו משיחך׳." ׳עבדך ואת ה׳מלונצ׳יק׳
 לו קראנו הסוואה לשם הרי גדול, מלון הוא דוד" "המלך ומלון היות

 הכוונה כלומר, המלך. דוד - משיחך״ ו״עבדך ״צ׳יק״. ונשאר ״מלונצ׳יק״,
שקיבלנו. הפתק היה זה דוד". "האחים לבנין
הפתק? היה ממי ז״ק: מ.
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 עליו. החתומה ה״הגנה" של המרי תנועת ממפקדת היה הוא בגין: מ.
 כך אחר בהכנות. החילונו מיד המחתרתי. הדואר סדרי פי על אותו קיבלנו
 את דחינו לזמן־מה. הזאת הפעולה את לדחות ונתבקשנו פתק קיבלנו

 אני לפעולתם. מוכנים היו לא לח״י אנשי אבל שנקבע, היום הגיע הפעולה.
 זה בגלל שניה ופעם ה״הגנה" בקשת בגלל פעם דחיות: שתי שהיו חושב

 האנשים הכנותיהם. את להשלים הספיקו לא לח״י ואנשי נפץ חומרי שחסרו
דוד". "המלך במלון הפעולה את ביצעו שלנו

 הויכוח הפרטים. בכל ודנו נפגשו לחיים, יבדל וגידי, המנוח שדה יצחק
 מנהיגי נאסרו בו יום באותו "המסמכים"? הם מה המסמכים. על היה ביניהם
 כפי - וביניהם מסמכים והוחרמו היהודית בסוכנות חיפוש נערך הישוב
 ובו הכתיבה מכונת בתוך שנשאר מסמך - גלילי או סנה ידי על לי שסופר

 ה״הגנה". של הגשרים פעולת על המנוח שרת משה ידי על שנכתב דו״ח
 גם והיו הסוכנות; בידיעת נעשתה זו שפעולה ברור היה הדו״ח מתוך

 מאד חרד שדה יצחק לנו, מסר שגידי כפי מקום מכל אחרים. מסמכים
 אותם. להוציא יספיקו לא שהאנגלים כך לפעול צריך וטען: אלה למסמכים

 והבריטים שהיות - במפורש בזמנו לנו נאמר וזה - היתה הפוליטית הכוונה
 "המלך מלון את להתקיף הצדקה יש עכשיו היהודית, הסוכנות את התקיפו

 היתה המעשית התכלית אבל בארץ. הבריטי השלטון מרכז שכן שבו דוד",
 הפעולות בין קשר שמוכיחים אלה ובעיקר כולם המסמכים את להשמיד

הסוכנות. ובין הבלתי־לגאליות
 בנוכחותו והודיע חזר שגידי כפי - לגידי איפוא, אמר, שדה יצחק

 רבע של להיות צריכה שהאזהרה - החקירה את כשניהלנו גלילי, ובנוכחות
 הציע גידי המסמכים. את להוציא הבריטים יספיקו שלא כדי שעה,

 השיב המסמכים, את יוציאו הם אמר: שדה יצחק כאשר שעה. שלושת־רבעי
 נפשם. על יימלטו הם המסמכים; את יוציאו לא הם נסיון, לנו יש גידי:

 דווקא השעה. מחצית של אזהרה פשרה: על הוסכם הדעות מחילוקי כתוצאה
 ניתנה, והאזהרה הפינוי. אזהרת את להאריך רצה שלנו המבצעים קצין

 אולי או שעה לחצי החלב", ב״כדי ההשהייה מנגנון הורכב גם כך כמתוכנן.
 אחרת. שאלה זו המלון? את יצאו לא הבריטים מדוע דקה. חצי מינוס

 הראשי, המזכיר שאו, כי אינפורמציה לה שיש מסרה כך אחר ה״הגנה"
המלון. את לעזוב לא ציווה
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ב״אשנב". פורסם הדבר ליבנה: א.

אחרת. שאלה זו אבל בגין: מ.
 כתוב, אלון יגאל של החדש בספרו גם אגב, כי, לקבוע רוצה אני

ה״הגנה". את הטעה האצ״ל שכביכול,
 ומלון דוד אחים בנין - הפעולות שתי את לבצע נתבקשנו בו פתק באותו

 לא - המבצע הגוף של הזהות את לפרסם ״אין כזה: משפט היה דוד״, ״המלך
 המרי". "תנועת של תהיה שהפעולה כדי ברמיזה", לא ואף במפורש פרסום

 דובר מפי העתונאים שמעו אשר את רוזנפלד מר מפי עתה שמעתם לכן
 על בוצעה שהפעולה נאמר שאנו הדרישה היתה זו הראשון. ברגע ה״הגנה"

 אנו מגלילי: פתק קיבלנו האבידות, על שנודע לאחר כולו. הישוב חשבון
 מוכנים היינו הודענו. הפעולה. את ביצעתם שאתם מיד להודיע מכם מבקשים

 נדרשנו כאשר אבל מסגרתית. פרסומת של ענין זה היה לא כי להודיע, שלא
 האזהרה על האמת את וסיפרנו קיבלנוה הפעולה, על אחריות לקבל

יהודים. ביניהן לאבידות, לגרום התכוונו לא כי המוקדמת,

המרי״ז "תנועת להפסקת גרם מה

 להפסקת ה״הגנה" שנתנה נימוק היה דוד" "המלך ענין כהן: גאולה
 מה כתואנה. אלא כנימוק זה ענין מקבל לא אתה הלא אבל המרי", "תנועת

המרי"? "תנועת להפסקת לדעתך, הענייני, הנימוק היה
 משום וגם סנה, הד״ר בו נגע כי דוד" "המלך מלון לענין נכנסתי בגין: מ.
 את כביכול קיים לא והאצ״ל שהיות הזידונית, השמועה מתהלכת היום שעד

 "תנועת פורקה - מרוגזת היתה וה״הגנה״ דוד״, ״המלך מלון בענין ההסכם
מקצתיה. ולא מיניה לא המשותפת. המרי"

 הפעולות, את להפסיק נתבקשנו הציוני, הקונגרס בתקופת מכן, לאחר
 הועד אלא חדשה הנהלה נבחרה לא וכאשר פוליטיים. חישובים בגלל

הפועל...
נבחרה. ההנהלה קריאה:

נבחר. לא וייצמן ז״ק: מ.
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 ד״ר אסכולות. שלוש שהיו משער אני "הפוגה". על הוחלט ... בגין: מ.
 להמשיך שצריך שאמרה האסכולה על נמנה - גלילי גם חושב ואני - סנה

המרי"... וב״תנועת מזויינת, בהתנגדות
מיוחד. נושא הוא גלילי ילין־מור: נ.
 את להפסיק צריכה ה״הגנה" לפיה שניה, אסכולה היתה בגין: מ.

 מר רבה בחזקה זו באסכולה דגל שימשיכו. מוטב ולח״י ואצ״ל הפעולות,
גרינבוים...

ליבנה. מר שגם חושב אני פרם: ש.
בשמו. ידבר ליבנה ליבנה: א.
 הכל - מפסיקה שה״הגנה״ מאחר שלישית: אסכולה והיתה בגין: מ.

 אנו פעולה. מאתנו למנוע נסיון היה הזמן בהמשך לכן בהפסקה. חייבים
 הוספנו אמרנו. אשר את קיימנו שוב אנו אך הקטן". "הסזון לזה קוראים
 מן הוצאה שה״הגנה" לאחר דווקא לשיא הגיעה המחתרת ומלחמת ללחום

המערכה.
 הבעיה, של המדיני הצד את ראינו כיצד פרם, מר של לשאלתו להשיב כדי

 אחרי הודיע בוין כאשר ,1947 באביב רבות. מני אחת דוגמה, אתן
 ארץ־ישראל ענין את להעביר בדעתו שיש - המפורסמת ועידת־לונדון

 הישיר המו״מ בהמשך רצתה היא בכך. רצתה לא היהודית הסוכנות לאו״ם,
בריטניה. ממשלת עם

.1945 על שואל אני יותי־. ברורים הדברים 1947 לגבי פרם: ש.
 כי בספטמבר, רק אבל לאו״ם, הענין את שיעביר הודיע בוין בגין: מ.
 1ב־ מובהק, פוליטי תיכנון מתוך מכן לאחר מספר ימים אפשר. אי כן לפני

 הקצינים במועדון היה העיקרי המחץ רחבה; בקשת פעלנו ,1947 במרץ
 3ב־ צ׳רצ׳יל בא זו פעולה בעקבות ב״הנסארד". כתוב זה והנה, בירושלים.

 אי כלום יימשך. זה מתי "עד קרא: השולחן, על ובדפקו לפרלמנט, למרץ
 אנו אמר: המושבות, שר ג׳ונס, וקריץ׳ באו״ם?" הדיון את להקדים אפשר

 מדינות עם התקשרנו האו״ם; של מיוחד מושב לכנס אפשר אם בודקים
 האו״ם, עצרת של מיוחד מושב לזמן להחלטה הגיעו במהרה ואכן, שונות...

 פעולתנו בעקבות ממש כונס, זה מיוחד מושב לארץ־ישראל. מוקדש שיהיה
וכתוצאתה.

סנה... עם משותפת לשון נמצאה אז ילין־מור: נ.
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 הדמים "מאורעות באמרו: המפורסם, נאומו את נשא גרומיקו אז בגין: מ.
 את ומוכיחים והאו״ם העולם לב תשומת את ויותר יותר מושכים בא״י

המנדטורי". השלטון של הרגל פשיטת
★

 הראשונה השאלה על כשבסיבוב עכשיו מסתיימת הפגישה כהן: גאולה
 להעלות השניה בפגישה נצליח אם יודעת לא אני משתתפים. שני רק דיברו

 עלינו אז עד אבל שלישית, פעם שניפגש בלי השניה, השאלה את גם
שניה. פעם להיפגש

שמיר. ויצחק לבנה אליעזר בגין, מנחם יושבים

 ההשמדה"... על ידעה ההנהגה במשותף". טעינו ההשמדה "לגבי לבנה: אליעזר
)היטלו־(" בשטן אישית לפגוע הדעת על עלה שלא קרה זה "כיצד שמיר: יצחק



נמשך!" המרד - נפסק ״המרי בגין: מנחם
מהארץ". הזר השלטון לסילוק שיביאו באמצעים ולנקוט לפרוש עלינו ציוה ...מצפוננו שמיר: יצחק

 חמור". משגה היה הבריטים עם הפעולה "שיתוף סנה: משה ד״ד
מא״י". ליציאתנו גרמה "המחתרת הבריטים: עדות לנדאו: חיים
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"איקס"(. ועדת )חבר ריפטין יעקב לידה הפגישה את פותחת כהן גאולה

פרעון". התובעים דם "חשבונות כהן: גאולה

מוטעה"... קו היה הבריטי השלטון נגד הבריטים, נגד הישירה המלחמה של "הקו ריפטין: יעקב

 שקבלנו. הפתק היה זה "המלונצ׳יק". את האפשרית במהירות "תבצעו בגין: מנחם
אבל... "איקס"... ועדת אישרה הפעולה את סנה: משה ד״ד



שניה פגישה
27.2.66

 על שישיב לח״י, מרכז חבר ילין־מור, מר יפתח זו בפגישה כהן: גאולה
 בפגישה בגין ומר סנה למר שניתנה זמן מסגרת באותה הראשונה, השאלה

 שעה מרבע יותר לא שנקדיש מציעה הייתי השניה, השאלה לגבי הקודמת.
 המשתתפים, יצטמצמו ואם השם ירצה אם שהיום, רוצה הייתי כי דובר, לכל

סיכום. לידי הדברים את נביא
 ברצוני ממשיך, שהוא לפני הנה עצמו, בדיון חלק לוקחת שאינני מאחר

 קלה מלאכה לעצמו עשה סנה שד״ר לי נדמה אחת. הערה עוד להעיר
 לא ל״הגנה" אבל ה״הגנה". מדיניות על ודיבר חזר שלו הפוליטי שבניתוח

 מה של המדיניות בידי ומכשיר יוצא פועל היתה היא עצמאית, מדיניות היתה
 לדבר, שכשתשוב סנה, ד״ר רוצה, הייתי הלאומיים". "המוסדות אז שנקרא
שב״תור". הדוברים אליה שיתייחסו וכן זו, לשאלה תתייחס

בבקשה. ילין־מור מר
 היסטורית פרספקטיבה לתת כדי בה שדי תקופה הן שנה 20 ילין־מור: נ.

 עוסק שהוא בתנאי בהיסטוריה, שעוסק למי ומאורעות עובדות להערכת
 הזכרון. מתוך זכרונות רוב פי על העלינו הקודמת, בישיבה אנו, בהיסטוריה.

 אידילית בתקופה דנים שאנו - בגין מר של מדבריו אפילו - הרושם ונתקבל
 לאזן שכדאי חושב, אני הצל. מן מרובה בה היה שהאור זוהרת, תקופה למדי;

 מבלי צל, מאד הרבה היה אור; רק לא היה ההיא בתקופה כי התמונה. את
"תנועת־המרי". של לתקופה שהיתה ההיסטורית החשיבות את להכחיש

 כל עם הבריטי. השלטון נגד נלחמה תמיד שה״הגנה" סנה, ד״ר אמר הנה
 יותר אוהב אני גדול, באמת שהוא סנה, ד״ר של הדיאלקטי לכושר הערכתי

 לגבי כי לעבר. ביחס ולא לעתיד ביחס לתחזיות בו משתמש הוא כאשר
 בפרספקטיבה ואפילו אותן, להכחיש שאין היסטוריות עובדות יש העבר

49
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קיים. שהיה לדבר קיים היה שלא דבר להפוך אפשר אי היסטורית
 שאפשר למה משבר סימן באמת היווה 1945ב־ העולמית המלחמה סוף
 באותה העברי. העם של הלאומיות השאיפות או הלאומית התנועה לכנות
 הלאומיים, המוסדות של כוח מכשיר או צבאי מכשיר היתה ה״הגנה" תקופה

 שהיו שכחתי שאולי גופים, ועוד הלאומי הוועד היהודית, הסוכנות של
 יותר להיות היתה יכולה לא וה״הגנה" הציונית, ההסתדרות של קיימים,
זו. זרוע שהפעילו המוסדות משהיו

 מוגדרת, פוליטית מטרה שום הלאומיים למוסדות היתה לא 1945ב־ גם
אלו. מטרות להגשים כדי צבאית זרוע ולגייס לשמש ומסוגלת יכולה שהיתה

מדברי אתה תקופה איזו על שנה: מ.

כבדים היו החששות

 וכמה אישים כמה היו השניה. העולם מלחמת סוף תקופת ילין־מור: נ.
 לאמיתו שבשבילו הציונית, ההסתדרות נשיא וייצמן ד״ר היה כוח. גורמי

 היה אותה. ראינו שאנו כפי בכלל, פוליטית מטרה קיימת היתה לא דבר של
 דומני, ,1942ב־ שהצליח בירושלים, היהודית הסוכנות יו״ר בן־גוריון, דוד

 תכנית שום לזה צורפה לא אבל תכנית־בילטמור, את פוליטית כמטרה לקבוע
 מחייבת שאינה ערטילאית תכנית היתה זו בזה. נדרש מה נאמר ולא ביצוע
 דירקטיבות לה היו שלא בשעה לפעול יכלה לא ה״הגנה" דבר. לשום

 לומר רוצה אני ובן־גוריון, וייצמן האישים, שני את הזכרתי אם פוליטיות.
שונה. היתה אלה אישים שני לגבי הערכתנו אז שגם

היום? של מזו ממה, שונה רוזנפלד: ש.
 כאדם ראינו וייצמן ד״ר שאת בעוד מהם. אחד כל לגבי שונה ילין־מור: נ.

 הבריטיים, האינטרסים בתחום פועל כאדם אותו ראינו לתחום, מחוץ שעומד
 ראינו אתו, לנו שהיתה והמרה הקשה המלחמה אף על בן־גוריון, את הרי

 צריכים אנו ואתו הזאת, הארץ של בסיסה על רגליו בשתי שעומד כאדם
להאבק. ויכולים

"נגדו"? או אתו" "יחד משמע - ״אתו״ שנה: מ.
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 נגד יחד ונאבק יום שיבוא חשבון מכלל הוצאנו לא אבל נגדו. ילין־מור: נ.
 עמידת של ממושכת די תקופה לאחר לנו, הוצע כאשר מבחוץ. האויב

 לשתף כדי להתאחד העברית, השחרור למלחמת ומנגד הצד מן ה״הגנה"
 ושל הססנות של יחם חדורים היינו המגבלות. כל את ראינו אנו פעולה,

 המצב את להעריך כדי ואנוכי, בגין מר פעם, לא ששוחחנו זוכר אני חששות.
 ה״הגנה". עם זה פעולה לשיתוף ללכת לנו אסור או מותר אם לקבוע וכדי

 פוליטית, מטרה לה באין ה״הגנה", כי חשש היה מאד. כבדים היו והחששות
 פיתוחה מהם ולמנוע הפורשים" "ארגוני ידי את לכבול בייחוד תתכוון

 ובתוך ה״הגנה" שבתוך גם ראינו שני מצד החרות. מלחמת של והרחבתה
 כוחות צומחים המאורגן, הישוב שנקרא מה ובתוך הציונית, ההסתדרות

 כבר כי המלחמה. דרך על לעלות ה״הגנה" את יכריחו שהם שיתכן חדשים
 ה״הגנה" של הסטאטי הכוח היה האחד כוחות: שני ב״הגנה" היו זמן באותו

 אבל היהודי; הישוב על להגן היו שלה והאידיאולוגיה שתפקידה המסורתית,
 כוח חדש, כוח הוקם זו, למטרה שלא אמנם המלחמה, בתקופת הזמן, במשך

 חורגות השקפות בעלי אנשים של בהשראתם הפלמ״ח, הוא דינאמי,
 בהם שהתעורר המנוח, שדה יצחק כמו היהודית, הסוכנות של מהשיגרה

ה״הגנה". כדוגמת שלא למלחמה הרצון
 חדווה מתוך המרי" ל״תנועת הלכנו לא וקר. פשוט חשבון עשינו ואנו

גדולה...
 חשבון זה שהיה בטוח אינני קר. לא אך פשוט, חשבון ברשותך, בגין: מ.

קר.
 בצורה אלה בדברים אז וטרינו שקלנו בגין, מר מקום, מכל ילין־מור: נ.
 הפעולה, שיתוף מתוך שנצליח, יתכן כזה: חשבון עשינו אנו למדי. קרה

 דבר של בסופו אם לא, אם אבל מלחמה; של דרך על ה״הגנה" את להעלות
 בתקופת כי משהיה, טוב יותר הרבה למצב חוזרים אנו החבילה, תתפרד
 מרות, עצמנו על לקבל מוכנים שאנו אחד מצד נוכיח אנו המרי" "תנועת

 השותפות, שתתפרק אחרי שני, מצד מלחמה. לשם באה שהיא בשעה
 בתקופות שניהלה כפי נגדנו, תעמולה לאותה לחזור תוכל לא שוב ה״הגנה"

יותר. קודמות
 או למלחמה להביא הפעולה שיתוף ידי על היתה הכוונה רוזנפלד: ש.

פעולה? לשיתוף להביא מלחמה ידי על ההיפך,
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מלחמה! לשם רק - אחדות

 הגדרות ולקבוע למלחמה להביא פעולה שיתוף ידי על ילץ־מור: נ.
פוליטיות.
 "תנועת תקופת כל במשך הפוליטיות. להגדרות לעבור ברצוני ועתה,

 "פורשים" הקרויים הארגונים בין פוסק בלתי ויכוח התנהל העברי המרי"
 התנהל הוא דבר של לאמיתו סמאנטי; היה לכאורה הוויכוח "ההגנה"; ובין
המרי". "תנועת בשביל ברורות הגדרות קביעת על

 אינו התואר ושם תואר, ושם עצם שם אמרנו: לוחמת. אחדות גרסנו אנו
 אחדות מלחמה. לשם רק אבל אחדות, רוצים אנו העצם. משם חשוב פחות

 מלחמה היתה בה. נמשיך ולא לזה נסכים לא אנו ידים, כבילת לשם שנוצרה
 אם - ה״הגנה״ של הפוליטית ההנהגה ״מאבק״. או ״מלחמה״ המושג על

 מסקנות מהסקת להתחמק זו בתקופה גם ניסתה - כך לה לקרוא אפשר
 את להסוות השתדלה היא מזה, להתחמק עליה שייקל וכדי פוליטיות.
 במונח השתמשה היא פחות: "מרגיזות" בהגדרות עושה שהיא המעשים
 הדברים היו שאצלנו בעוד "מלחמה". במונח להשתמש רצתה ולא "מאבק"
 זר שלטון הוא הזאת בארץ שהשלטון הגדרנו 1941 בשנת עוד אנו ברורים.

במקומו. יבוא עברי ששלטון כדי בו להלחם רוצים ואנו
 שרת מר של מפיו יוצא בכנסת הראשונה בפעם שמעתי כאשר ,1949ב־

 רק הגיע שרת שמר חבל מה חשבתי: העבר, לגבי זר" "שלטון המונח המנוח
 "תנועת בתקופת ,1946ב־ אפילו אבל .1941 בשנת ולא זה למונח 1949ב־

 של בעריכתו בדיוק( זוכר )אינני "אשנב" או ש״אלף־בית" זוכר אני המרי",
 מתאים אינו לדעתו כי זר", "שלטון המונח על להלעיג ניסה ליבנה, מר

 אנו המלחמה: של ותמציתה תכליתה זו היתה בעינינו ואילו שלנו. למציאות
 הזרוע שהיתה כיוון ה״הגנה", עברי. בשלטון זר שלטון להחליף רוצים

 להגדיר גם יכלה לא הגדרה, לאותה שותף היה שלא פוליטי גוף של המבצעת
כמאבק. אלא כמלחמה המרי" "תנועת בשם שהתרחש מה

 מאבק לנהל היינו צריכים ואנו צמוד". "מאבק החדש: המונח גם נוצר אז
בו. חבוי שהיה התוכן ונגד זה מונח נגד - זה במקרה מאבק - פוליטי

זה? מונח היה מי של סנה: מ.
 ביותר הנחשל מהחלק אותו קיבלה וה״הגנה" ה״הגנה" של ילין־מור: נ.
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הצעיר". "השומר שהוא שבתוכה
 שהמאבק הצעיר" "השומר אנשי דרשו הפנימי הציבורי בוויכוח סנה: מ.
 ל״הגנה" כדרישה הצעיר", "השומר של מונח היה זה למעשה צמוד. יהיה
ה״הגנה". של מונח ולא

 על הגנה עליה, על הגנה נושאים: לשלושה ...צמוד ילין־מור: נ.
 בכך ראינו אנו ה״הגנה". של נשק על הגנה החוק, במסגרת שלא התיישבות

 מהידים להישמט יכלו אלה שנושאים מפני מעיקרה. מוטעית מוטעית, דרך
 וגם המאבק תקופת כל במשך ההתיישבות. - לדוגמה כלא־היו. להיות ויכלו
 היו אלה וישובים ודורות. רוחמה לביריה, רק להתיישבות עלו כן לפני

ממנו. חרגו ולא הלבן הספר בתחומי
בנגב. נקודות 12 הקרקע על ועלו פנה: מ.
הלבן. הספר במסגרת היו הן גם ילין־מור: נ.
 לציין חייב אני לדייק, רוצים אם אבל זאת. מעלה הייתי לא אני סנה: מ.
זאת.

אחריותכם! על הפעולה אמרו: אך הסכימו,

 12ל־ קרקעות היו גבול. היה ההתיישבות של זה לענין ילין־מור: נ.

 למאבק נושא זאת להפוך היה אפשר אי עליהן. לעלות היה ואפשר נקודות
רצוף.
 אבל ועיקרי, חשוב גורם אז גם ראינו בהעפלה להעפלה. ביחס הדבר הוא

 על המלחמה את להעמיס בה; הלכה שה״הגנה" השיטה את גרסנו לא שוב
מזויינים. בלתי המונים כתפי ועל המעפילים כתפי
 בחומר ביטוי לידי שבא ציבורי, ויכוח ויכוח, לנו היה זה בשטח גם

 ביכולתה היה המונים. לרחובות הוציאה ה״הגנה" לח״י. בשם שנתפרסם
 חולשה. של אלא כוח של לא הפגנות, לשם אותם הוציאה והיא זאת לעשות

 את ויהדוף עליהם שיגן לוחם כוח המקרים ברוב עמד לא מאחוריהם כי
במפגינים. לפגוע שבאו הבריטים השלטונות של הזר, השלטון של ההתקפות

 עקביות. חוסר בהן ראינו חשדנית, בעין אותן ראינו שאנו תופעות היו
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 בחורים שולחת שהיא על ה״הגנה" הותקפה שלנו ההסברתי בחומר למשל,
 ראינו אנו בנפש. לפגוע שלא הוראה מתן מתוך הבריטיים במיתקנים לפגוע
 ידי על שרק - נכון היה שזה חושב ואני - לנו היה נדמה כי משגה, זה בדבר
 הבריטים; לבין העברי הישוב בין מלחמה לידי להביא אפשר בנפש פגיעה

 שהלכו לאנשים הדעת על מתקבלת הגנה לתת לפחות היה צריך שני מצד
להתקיף.

קיל". אנד "שוט ברורה: הוראה היתה לבריטים לנדאו: ח.
 על העלינו שאז זוכר אני זו. בריטית הוראה לאור בייחוד ילין־מור: נ.

 ענינו ואנו נגדנו. פולמוס דברי שפרסמה "החומה" של חמתה את עצמנו
 הוכחנו וממנו זה בענין שנתפרסם ה״הגנה" של הדו״ח על והסתמכנו
 מצד שנפלו לקרבנות הגורם היתה הבריטים בנפש לפגוע שלא שההוראה
והפלמ״ח. ה״הגנה"
 לפעולות ביחס אפילו ה״הגנה", מצד עקבי קו ראינו לא הזמן רוב במשך
 היו למשל, צד. אל מצד התנדנדה ה״הגנה" ותכנון. תיאום מתוך שבוצעו
 בשם אותן לפרסם אמרה שה״הגנה" בגין, מר זוכר, שאתה כפי פעולות,
 המחתרת ארגוני את ביקשה שה״הגנה" אחרות פעולות היו המרי", "תנועת
עליה. תיפול לא שהאחריות כדי בשמם, לפרסם

רכישה. פעולות לגבי רק היה זה לנדאו: ח.

 אמרו: אבל הסכמתם, נתנו בירושלים. הבולשת לגבי גם היה זה בגין: מ.
אחריותכם. על הפעולה

 יתרה לזהות לגרום שלא ה״הגנה" אנשי מצד עקבי רצון היה ילין־מור: נ.
 שאני דברים גם קרו כן ועל "הפורשים". לבין ה״הגנה" בין הציבור בעיני
 נפל כאשר לוחמים. מוסר של במובן מוסריות בלתי כתופעות אותם רואה
 הלוויה לו נערכה ויץ, יחיעם טוב, בחור כנראה ה״הגנה", של אחד בחור

רבת־עם...
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להלוויה מנין נאסף בקושי

בחורים. מספר עוד עם אלא יחיד נפל לא הוא כנין: מ.
 שיחלקו כדי גדולים המונים לרחובות ה״הגנה" הוציאה אז ילין־מור: נ.
 הרכבת של המלאכה בתי על בהתקפה נפלו רב לא זמן כעבור לנופלים. כבוד

 לבוא להמונים קרא לא איש במסתרים. קבורה הוכנה ולהם לח״י, לוחמי 11
בקבורה. להשתתף כדי אנשים מנין נאסף בקושי ללוותם.

 העקביות חוסר על אותנו העמידו אחרים, מדברים יותר אולי אלה, דברים
 היו בנוכחותו. גם אלה דברים אומר הייתי פה. איננו גלילי מר ה״הגנה". של
 היעדים קביעת על המרי" "תנועת של ההנהגה במסגרת ויכוחים לנו

 מה ב״מה": כל קודם התענין שהוא ייאמר, סנה מר של לזכותו להתקפות.
 זאת לעומת אלו? לפעולות יש פוליטית משמעות ואיזו מקום באיזה יבוצע,

 הפעולות את יבצע מי כלומר: ל״מי", נתונה גלילי של רבה דאגה היתה
 פעולות לבצע הפורשים" ל״ארגוני להרשות שלא מגמה מתוך הללו,

הציבור. בעיני קרנם תעלה פן מדי, יותר מרשימות
 יהיה זה אם ברור לא ועדיין סנה, מר של לזכותו זאת אומר אתה בגין: מ.

לזכותו.
 בלשון מדבר הוא שלו. האנגלי החינוך פרי זה ליבנה: א.

"אנדרסטיטמנט".
 זה יהיה לא מי בעיני פירשת ולא בגין, מר דייקת, לא אתה גם פנה: מ.

לזכותי.
 המרי" "תנועת במסגרת הפעולה שיתוף התנהל ...כך ילין־מור: נ.

 הוא שבוצעו. הפעולות את רק הציבור ראה לאשרנו למהמורה. ממהמורה
 שאפשר מה שהוחמץ. מה את בוצעו; שלא הפעולות את על־פי־רוב ראה לא

 היתה שאמנם אחת, דוגמה רק להזכיר רוצה אני נעשה. ולא לעשות היה
 לח״י, אנשי אנו, .1945 נובמבר בתחילת לי נדמה הפעולה, שיתוף בראשית

 של הזיקוק בבתי ורבת־ממדים רבת־רושם חבלה פעולת לבצע הצענו
 אנו אבל לזה. מוכנה היתה לא ה״הגנה" תקופה באותה בחיפה. האי.פי.סי.

 חומר ריכוז ידי על הפעולה לביצוע ההכנות של בעיצומן נמצאנו כבר
 לכך גרמה לא, או תבוצע הפעולה אם אי־הודאות עצם האנשים. והחדרת
 "תנועת של ההחלטה בתוקף ההוראה נתקבלה כאשר זמן־מה, שכעבור
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 האנשים בין גדולה כך כל לעצבנות הדבר גרם הפעולה, את לבצע לא המרי"
 נפל בר־גיורא, משה שלנו, ביותר הטובים החברים שאחד בהכנות, שטיפלו

 המזוודה את סגר הוא עצבנות מתוך חומר־הנפץ. את לסלק שרצה בשעה
והתפוצצות. חשמלי, קצר שגרמה בצורה

 כמייצגי ואנוכי, בגין אנו, .1946 ובקיץ באביב הענינים התנהלו כך
 או לגמרי ייפסק בו ליום מתקרבים אנו זאת שבכל חשבנו המחתרת, תנועות
 בתוך שכן הבריטי. השלטון לבין הרשמיים המוסדות בין גשר כל ייהרס

 חדשים גורמים הבשילו - קודם שהסברתי כפי - עצמה המרי״ ״תנועת
 דוגמה שימשו המחתרת ארגוני פעולות גם זה. יום לקראת שדחפו

 מעכבים אנו נוכחותנו שבעצם חשבנו אנו אלה. תנאים להבשלת וגורם־לחץ
 מורגשת היתה היא שגם והאנטי־מלחמתית הדפטיסטית ההשפעה את

 שאת "השומר־הצעיר", תנועת של להשפעה בייחוד מתכוון אני ב״הגנה".
 היתה עמדתה הפוליטית. הפסיכו־פאתולוגיה לתחום מסווג הייתי אז עמדתה

 כל נגד שנלחם בולם, גורם היתה למעשה אבל בפה, אנטי־אימפריאליסטית
החירות. מלחמת של והחמרה החרפה

 היתה ספק שללא הבולמת, ההשפעה את מייחס אתה שנה: מ.
בעיקר? ל״השומר־הצעיר" או בלבד, ל״השומר־הצעיר"

 היה אם יודע שאינני גורמים עוד היו "השומר־הצעיר" מלבד ילין־מור: נ.
 כי ל״השומר־הצעיר". כמו חזק כך כל ציבורי והד ציבורי כוח להם

 ובתוך ה״הגנה" בתוך אנשים תקופה באותה היו ל״השומר־הצעיר"
החירות. למלחמת בלם לשמש קטנה לא במידה שיכלו הפלמ״ח,

הבולמיסז הגורמים היו מי

 אם אינפורמטיבית. היסטורית תרומה לתרום לעצמי ארשה אני סנה: מ.
 וצריך כך חושב בוודאי הרחב, הציבור כך, חושב ילין־מור כנתן אדם

 אבל "השומר־הצעיר" על להגן מוסמך אינני הציבור. מלב זו דעה להוציא
מרובים. יותר בולמים גורמים היו

 של מהשפעתו מתעלם ואינני האזרחי מהגוש מתעלם אינני ילין־מור: נ.
 לעצמו חובה ראה שהוא הקודמת בפגישה סנה ד״ר הודה אם וייצמן. ד״ר
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 באותו כי אף סנה, שד״ר מוכיח זה וייצמן, ד״ר אל לשיחה שבוע מדי לבוא
 זאת בכל אצלו, השקפות ושינוי אופקים התבהרות של תהליך התחיל זמן

 שהמלחמה אותו לשכנע שרצה ספק שאין גורם מאותו עצמו ניתק לא עדיין
זאת? עשה הוא למה פיקח. אדם הריהו סנה וד״ר צורך. בה ואין מיותרת

"הודה". היא עתה שאמרת מוזרה הכי המלה פנה: מ.

"התוודה". מאשר יותר טובה מלה זו בגין: מ.

 הבולם מאוחרת. אינפורמציה ילין־מור למר למסור רוצה אני ליבנה: א.
 אתה שפירא. ומשה שפרינצק עד רוקח ממר שנמשכה החזית היתה העיקרי

הדבר. את מעריך לא
 סנה שד״ר הדעת על מעלה אינו ילין־מור שמר רואה אני רוזנפלד: ש.
 רצה וייצמן שד״ר ההיפך, שהיה לי ברור וייצמן. ד״ר את לשכנע רצה

סנה. ד״ר את לשכנע
 מלון שהיתה המרי", "תנועת של הפעולה לשיא הגענו כך ילין־מור: נ.

 "תנועת של המפורסמים הכרוזים באו זה אחרי .1946 ביולי דוד״ ״המלך
 ,האקטיביסט הקו התגברות של סימן בהם לראות שיש חשבנו שאנו המרי",

 שבתוך לדעת, נוכחנו רב לא זמן לאחר אבל הרשמית. ההנהגה בתוך
 שוב תש״ו בסוף התכנסנו לגמרי. אחרים דברים התבשלו הזה "הסיר"

 נציגי הפעולה. חידוש דרשנו שקט של מסויימת תקופה לאחר לפגישות.
 מרות; עצמכם על לקבל צריכים אתם לנו: אמרו המרי" ב״תנועת ה״הגנה"

 לנכון. תמצא הלאומית שההנהגה לתקופה מפעולה להימנע צריכים אתם
 השיחרור מלחמת החבילה. נפרדה ואז לזה. מוכנים שאיננו היתה תשובתנו
 תנועות העפלה. של לפעולות עצמה צימצמה ה״הגנה" הלאה. התנהלה

 אם מאד, חשובים להישגים הגיעו ובמשותף נפרדות בפעולות המחתרת
 את הורידו המלחמה פעולות וגם ההעפלה גם אנדרסטיטמנט. לשון לנקוט

 חושב אני אבל קצו. את והחישו בארץ הבריטי השלטון של "יוקרתו"
יותר. ומשפיעות יותר מרשימות היו המחתרת תנועות של שהפעולות

זה. אחרי היתה פעולה איזו בבקשה תזכיר פנה: מ.
פעולות? אילו לשאול: טוב יותר פעולה? איזו כהן: גאולה

 הבריטי הצבא את סגרנו אנו הרכבות. מסילות פוצצנו אנו ילין־מור: נ.
המחנות... בתוך
 המרי" "תנועת בתקופת המחתרת לארגוני שהיו התכניות כל לנדאו: ח.
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להתבצע. התחילו
 לשלוט יכול אינו הבריטי שהשלטון לעולם הוכחנו אנו ילין־מור: נ.

בכלל. בכבישים נעו לא הם במתנותיהם. אותם סגרנו בארץ.
 על שנזרק האור עם שיחד סבור אני המרי". "תנועת את רואה אני כך
 הצללים בגין, מר ידי על מסויימת ובמידה סנה, ד״ר ידי על תקופה אותה
תקופה. אותה של המאוזנת התמונה את ייצרו אולי הוספתי שאני

 זו, בסוגיה לא אפילו שלך, הפסוק סוף לא שזה מבינה אני כהן: גאולה
בבקשה. ליבנה מר ליבנה. למר הדיבור רשות את לתת עכשיו עלינו אבל

במשותף... טעינו

 אחד בשם לדבר יכול אינני עכשיו, עד שדיברו מאלה להבדיל ליבנה: א.
 לכולנו, המשותף העבר היהודי, מהעבר משהו מייצג אני אולי הארגונים.

 פי על מבטא הנני מדובר, שבה התקופה לגבי היהודי. מהעתיד משהו ואולי
מיעוט. דעת רוב

 לשלושת המשותף הגדול המישגה את רואה הנני אחורה, מסתכל אני אם
 המשותף, למישגה נתונה - יותר עכשיו אבל אז, גם - מחשבתי הארגונים,

 ציוני הנני הציונות. ברכי על התחנכנו כולנו העתיד. לגבי הרה־תוצאות
 עלתה סבתי שעברה. במאה ציון חובבי בחוג נפגשו ואמי אבי מלידה.

 בה. למות רק ולא בארץ לחיות שרצתה כיון ייסודה, עם 1910ב־ לתל־אביב
 של היסודי מישגה ולגנאי. לשבח בי, מרוכזים הציונית התנועה נבכי

 בעיניה נחשבו אז שגם היה, השואה, בשנות כולה, הציונית התנועה
 האקטואלית כמשימה המדינה הקמת על והמאבק העליה היישוב, התפתחות
 ולא במידה כחיוני; הוערך ישירות, וסייע במידה בגולה, הנעשה העיקרית.

לשולי. נחשב - סייע
 היה מכוון וחשבנו שעשינו כל העולם מלחמת ופרצה הנאצים באו כאשר
 הערבים, עם למלחמה להתכונן העפלה. ידי על בארץ הישוב את להרבות
 כיצד אז, היו בינינו הדעות חילוקי הבריטי, המשטר את מכאן ולהרחיק

 השמדה, סכנת להם שצפויה בגולה יהודים שנמצאו במידה זאת. לעשות



59 היסטורי מיפגש

 להעביר איך בכך התרכזה מחשבתנו השמדה, בתהליך היו נתונים כך ואחר
 השמדת בממדי העיקריים האשמים הפריעו. האנגלים ארצה, מהם רסיסים
 אהיה לא לעולם אידן; ואנטוני רוזבלט הם - הנאצי לשלטון מחוץ - היהודים

 1944ב־ ברוזבלט בחרו כאשר הברית, ארצות יהודי לאידן. יד לתת מסוגל

היהדות... שארית על סכין הניפו הברית, ארצות לנשיא
 היהודים כל מספר מאשר יותר גדול ברוב נבחר רוזבלט שניצר: ש.

הברית. בארצות
 במערכת אבל לבחירתו. הביאו שהיהודים אומר, אינני ליבנה: א.

ברוזבלט. היהודים תמכו 1944 בקיץ הבחירות
 ארצות לנשיאות כך אחר מגיע טרומן היה לא בו תמכו אילולא ז״ק: מ.

הברית.
"ציוניסט". אינני אני כ״ציוניסט", חושב אתה ליבנה: א.
אז? כך על חשבת אתה פרם: ש.
 את להביע העוז לי היה לא בו המעטים הדברים אחד זה כן. ליבנה: א.

 והשוגים. הטועים לחבורת איפוא להצטרף חובתי הנכונה. בשעה דעותי
צידקתי. את להבליט מעונין אינני
אישית. שאלה שואל אינני פרם: ש.
 ב״הארץ" כצנלסון", ברל עם אחרונות ב״שיחות כתבתי כך על ליבנה: א.

 אינני נכנענו. שנינו כצנלסון. ברל למחשבה, שותף לי היה .1964 באוגוסט
אינטלקטואליים. יתרונות לא אפילו זו, מפרשה יתרונות לי לעשות רוצה

 ההיסטוריה הציונית. בתפיסה גמור שינוי חייבה היטלר של הופעתו
 בהגנת שנלחם חייל נאמר: רוסיה בתולדות חירום. בעת מוכרעת האנושית

 כל לגבי אצלנו היה כך כשנה. אצלו נרשם יום כל ,1855/56ב־ סבסטופול
 הלאומית המשימה להיות היתה צריכה ההיא בתקופה השואה. בשנות יום

 לא ארצה, להביאם כדי לאו־דוקא הצלה בגולה, יהודים הצלת - העיקרית
 אומרת, זאת הצלתם. לשם יהודים להציל אלא הבריטים. את להכתים כדי

 עולמיים, ארגונים עם פוליטיים קשרים תוך שלנו המזוינים הארגונים מאמץ
 צריכים 1945 עד לרשותנו שעמדו האמצעים כל אנטי־נאציות. מחתרות כולל

 הצלחנו אילו יהודים. הצלת - המרכזית האחת המטרה לרשות לעמוד היו
אפשרי... היה והדבר יהודים, מיליון חצי להציל

?1943/44 השנים על יותר, מוקדמת תקופה על מדבר אתה בגין: מ.
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 שלא נכון זה אין ידענו, כבר מכך מוקדמת בתקופה אבל נכון. ליבנה: א.
 ממשימה התעלמותנו ידענו. אבל ואידן, רוזבלט שידעו כפי ידענו לא ידענו.

 מקווה שאני אחת, בנקודה המישגה את לסמל ברצוני יסודי, מישגה היתה זו
 בין ונמצא מכם, אחד אני מהכלל. עצמי את מוציא אינני ללבכם. שתחדור
מכך. שנלמד רוצה, אני חוטאים.

המישגה? מהו בגין: מ.

יהודים להציל היה העיקר

 והצבאיים הציבוריים הכוחות כל 1945 ראשית עד 1939 בשנים ליבנה: א.
 פוליטיות תנועות עם הקשרים כל הקומוניקציה, אמצעי כל הישוב, של

 שתי עם בקשרים וכלה היוגוסלבים מהפרטיזנים החל שונות, ומחתרות
 הצלת - אחת למטרה מוקדש להיות היה צריך זה כל הפולניות, המחתרות

 שיובלט יהודים, העפלת רק לא ארצה; הבאתם לשם לאו־דוקא יהודים,
 היה צריך אשמים, היו )כאשר והאמריקאים הבריטים אשמים שבאי־הצלתם

 - אז מאשר יותר ועכשיו - משוכנע אני השמדה, מניעת אלא זאת!(, להבליט
ההשמדה. קצב את לדחות יכולנו כוחותינו, כל את בזה השקענו שאילו
?1940/1939ב־ ידוע היה זה רוזנפלד: ש.

 ידועה. היתה והיא .1942ב־ החלה הגדולה ההשמדה .1941ב־ ליבנה: א.
מ... הידיעות את קיבלנו

 בבית אידן של הודעה היתה כאשר ,1942 בדצמבר היה זה כץ: ש.
הבריטי. הנבחרים

הידיעה. את הביא קוט פרופ׳ סנה: מ.
 ריפתין יעקב מר את ולברך הדיון את לרגע להפריע לי הרשו כהן: גאולה

לפגישה. עתה זה שהגיע
 להקל כדי לכולנו, משותף מישגה של דוגמה להביא רוצה אני ליבנה: א.

הדיון. על
ו״סטרומה". "פטריה" ענין היה לא כאילו מדבר, אתה ילין־מור: נ.
 מדבר אני העיקר, היו ו״סטרומה" "פטריה" שלא אומר, אני ליבנה: א.
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 ולא "פטריה" לא זאת... לומר לי שמותר כך, כל ציוני אני ציוני". כ״לא
 הלאומית הבעיה באירופה. יהודים להציל היה העיקר העיקר. היו "סטרומה"
 יהודים מכסימום להציל היתה העיקרית הפוליטית הבעיה העיקרית,
באירופה.

איפה? ז״כן: מ.

בארצותיהם. ליבנה: א.
 של ה״אבקואציה" תכנית לענין להתייחס צריך אתה לנדאו: ח.

ז׳בוטינסקי.
סיסמה. היתה זו אבל מבורך, דבר היתה האבקואציה סיסמת ליבנה: א.
פוליטיות. עובדות קובעת סיסמה ילין־מור: נ.
 דוגמה - שגורים פוליטיים מויכוחים להרחיק - דוגמה לכם הא ליבנה: א.

 בפולין. בגדלה השניה הקהילה בלודז/ נולדתי מאירה. אבל ממצה, איננה זו
 100-120 בו היו אז עד .1944 באוגוסט־ספטמבר כידוע הושמד לוח׳ גטו
 מסילות בקו ימים חודש במשך הובילו האלה היהודים את יהודים. אלף

 יד על הרוסים עמדו זמן באותו לאושוויץ. מלוח׳ ק׳׳מ מאות לאורך הברזל,
 חטיבה היתה איטליה בצפון משוחררת. היתה יוגוסלביה מרבית הויסלה.
 שלא רק לא אירופה. בכל מפוזרות ארצישראליות ויחידות מוגברת, יהודית
 ידעו לא לוח׳ גטו יהודי אלא הברזל, מסילת קו את לפוצץ פעם אף ניסינו

 מלה... אף להם שידרנו לא אותם. מובילים לאן ידעו לא האחרון. הגטו שהם
 היו אילו ההשמדה. את לדחות או להפריע אמצעים בידינו שהיו סבור, אני

 של דמותה כל נוספים, יהודים מיליון או מיליון חצי אירופה מיהדות נשארים
 שעומד לומר מותר - בספק עומד זו מדינה קיום ואם אחרת. היתה המדינה

 הפוליטי המאבק של האינרציה והמשך אז המשותפת התנהגותנו - בספק
 היסודי הגורם היא קיים, אינו היטלר כאילו ,1944-1941 בשנות הציוני,

לכך.
 משתלהב אני מדוע הפרופורציה, חוש שמירת לשם להגדיר, רציתי בזאת

המשתתפים. ממרבית הפנימיים, לויכוחים פחות
 באותם קיימת להיות יכולה היתה זו שתודעה בטוח אתה רוזנפלד: ש.
ימים?
 אנשי ה״הגנה", אנשי שקועים, שהיינו במה היתה... יכולה ליבנה: א.
 הקמת על המאבק הבריטי, המשטר נגד המאבק היה לח״י, אנשי וגם אצ״ל
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 האתגר נגד למלחמה התכוננות נוסף: בדבר שקוע הייתי כשלעצמי המדינה.
כפאשיסט. ריפתין בעיני בשעתו הופעתי לכן הערבי.

כן? גם אתה ריפתין: י.
 את לבחון שלא אסור היסטורית, להערכה כעת אנו חוזרים אם ליבנה: א.
 התנהגותנו לדעתי, נכונה? היתה המשותפת התנהגותנו האם מיסודו; הענין

מיסודה. מוטעית היתה המשותפת
 פיזי ק,יום אין יהודים. להציל דרך תודעתנו לפי היתה הציונות ז״ק: מ.
 צריך לא ואומר: בא אתה עכשיו ישראל. במדינת יתרכז אם אלא היהודי לעם
 יהודים להציל היה אפשר - זו בדרך רק האמנו ואנו - בזה להתרכז היה

אחרות. דרכים על תצביע אחרות. בדרכים

,,תכלית ללא אנשים הקרבת - הצנחנים ״שיגור

 בעלי אל מופנות שהיו יהודים, אי־הצלת על שלנו האשמות כל ליבנה: א.
 ההשמדה מהלך את הפריעו ולא ברזל ומסילות מנהרות פוצצו שלא - הברית

 בהתנדבות גלום שהיה העצום, לכוח עצמנו, כלפי לכוון לנו מותר - הפיזי
 שיכולנו ספק לי אין זו, למטרה הכוח היה מכוון אילו הישוב. של ובמסירות

 נובמבר־דצמבר אחרי כי חלקית, הצלה פירושה ודחייה ההשמדה. את לדחות
 להציל יכולים שהיינו מה כל גדול. מידה בקנה יהודים להשמיד חדלו 1944

 זה בענין שעשתה היחיד הדבר בכך. עסקנו לא אבל מוצל. היה אז, עד
 אנשים הקרבת זו שהיתה לומר, אפשר עכשיו צנחנים. משלוח היה ה״הגנה"

רצינית. תכלית ללא
אחראי. שהיה הגורם עם פעולה בשיתוף נעשה זה כי ילין־מור: נ.

 שאתה בתמונה כגורם כלל מופיע אינו בארץ הבריטי השליט כהן: נאולה
ליבנה. מר לפנינו, מעלה
 מבחינה העבר על שיתהו צריך כאלה, יהודים כאן נפגשים אם ליבנה; א.

הבריטים. נגד בטענות יסתפקו ולא ראות, ומרחיקת יסודית
 ההתנדבות המסירות, כוח הישוב, של הצבאיים הכוחות כל אילו

אילו - איש כ־ססס! הבריטים עם המשותפת במלחמה הקרבנו - וההקרבה
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 קצב את לדחות יכולנו זו, למטרה מכוונים היו שלנו הבינלאומיים הקשרים
 בפולניה, יהודים אלפי מאות להציל - פירושו היהודים: של השמדתם
 כלפי מעמדנו זאת, עשינו אילו ובהונגריה. ברומניה ובעיקר סלובקיה,
היה. שונה והערבים האנגלים

הוכחה. צריכה שעדיין ספקולציה זו ילין־מור: נ.
 שנדחתה מקרים באותם הוכחה; שצריכה ספקולציה זו אין ליבנה: א.

חלקית... בהונגריה כמו אחרים, באמצעים ההשמדה
הסוף. עד בוצעה היא נדחתה, לא היא לנדאו: ח.
 לנקודה עובר שאני לפני ונקטעה. נדחתה היא טועה. אתה ליבנה: א.

 יהודי את כולל הדבר בארץ; אותנו רק לא כולל "אנו" לומר: ברצוני אחרת,
 של והמכריע הגורלי בקיץ ברוזבלט אמריקה יהודי של התמיכה העולם;

 העיקרי הגורם הוא שרוזבלט וייז!( לסטפן רק )לא היה שידוע אחרי ,1944
כץ... מר בספרך נזכר טועה, איני אם והדבר, היהודים, להפקרת

נכון. כץ: ש.
 בעד להצבעה האם לשאול, ברצוני זו, לספירה מפליג אתה אם שנה: מ.
בהיטלרי המלחמה לניהול שייכות שום היתה לא רוזבלט, ונגד
 יכולה היתה לא הברית וארצות למלחמה. נאמן היה דיואי לא. ליבנה: א.

.1944 בקיץ היטלר נגד המלחמה את להפסיק
במלחמה. לשותפים היחס את לשנות יכלה היא פנה: מ.
במלחמה. הברית ארצות בשותפות ספק היה לא 1944ב־ ליבנה: א.
ההשמדה. ממדי לגבי ספקות היה לא 1944ב־ רוזנפלד: ש.
 ברצוני לכן זה. לנושא להתייחס עוד אוכל אם בטוח אינני בגין: מ.

 הברית בעלות צבאות שאילו לנו, הידוע פי על להניח, אפשרות יש לשאול:
 כל את לעשות וכדי לאירופה להביאו כדי עברי בנוער להשתמש מוכנים היו

 היתה זו שלחימה לשער יסוד יש עליהן, מדבר שאתה החבלה פעולות
 בלי שמא״י, לטעון בפרספקטיבה גם אבל יהודים. להצלת במישרין מכוונת

 היה אפשר בכך, שקשור מה ובכל באווירונים בהצנחה הברית, בעלי עזרת
 לפחות טעונה זו שהנחה חושב אני - אלו פעולות שיעשו יהודים אלפי להביא
הוכחה.
 לפני הראשונות, הארבעים שבשנות אחת, עובדה רק להזכיר רוצה אני

 האצ״ל של מפקדו שהיה מרידור, הציע האצ״ל, על הפיקוד את שקיבלתי
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 לפעול כדי באירופה יוצנחו אצ״ל אנשי 500-1000 הבאה: ההצעה את לפני,
 ראשית או 1942ב־ היה שזה חושב אני - הבריטיים והשלטונות זה. בשטח
לחלוטין. סירבו -1943
 עם נפגשתי כאשר ידועות. סיבות בגלל "הגנה" אנשי להצניח הסכימו הם

 ואז הצנחנים. של גבורה מעשה הזכיר גולומב ה״סזון", סף על וגולומב סנה
 זה בישוב המקובלת בשפה להורג. והוצאו נתפשו מהם שכמה הידיעה הגיעה
 נשלחו הם אבל אירופה. ליהדות עידוד להביא נשלחו שהצנחנים נקרא

 בעלי בלי אבל הסכימו. האנגלים כך ומשום לאנגלים צבאיות ידיעות להביא
 זו הגרמנים? בידי הכבושה לאירופה אנשים לשלוח היה אפשר איך הברית

עליה. דעתך לתת בדיעבד גם צריך שאתה השאלה
 ואחרים, בן־גוריון טענת את גם מייצגת היא זו, טענה מבין אני ליבנה: א.

 חושב אינני באנגלים. אחוז במאה היינו תלויים הגולה יהודי הצלת שבענין
 הפעולה! היתה זו האנגלים, נגד לעשות צריכים שהיינו פעולה היתה אם כך.

 לכן אירופה. יהודי השמדת את לעצור מעונינת היתה לא האנגלית הממשלה
 בעלי לנו לקום יכלו בעצמנו, עשינו אילו שלנו. ברית בעלי היו לא הם

 כל שעודדו הרוסים ההשמדה, במקום שהיו ביוגוסלביה הפרטיזנים ברית;
 ועוד. אנטי־סובייטים( היינו לא )ואנו אנטי־סובייטית לא פרטיזנים תנועת

ההשמדה. מקומות בכל כמעט פרטיזנים בסיסי היו
 הכנה היתה לא כזאת, מחשבה מערכת היתה לא זאת, לעשות ניסינו לא

 הפרטיזנים עם הרוסים, עם פעולה לשתף ניסינו לא לכך, לוגיסטית
 משרפות את להפציץ יכולנו זאת, עשינו אילו והסלובקים. היוגוסלבים

 ואושוויץ, בודאפשט בין הברזל מסילות פוצצנו אילו וטרבלינקה. אושוויץ
 הופסקה בנובמבר כי יהודים; אלפי מאות מצילים היינו ואושוויץ, לודז׳ בין

מוטעית. היתה שלנו היסודית ההתכוונות באושוויץ. ההשמדה
 בטוח, אינני האיום. פשעו את הבין הכט בן־הכט: צדק רוזוולט בענין

 רוב לו שהיה יתכן רוזבלט, של בחירתו את למנוע יכלו באמריקה שהיהודים
 שיהודי קשה, פנימית במלחמה שעמד רוזבלט, ידע אילו אבל בלעדיהם.

 היה: שוקל וניו־יורק בוושינגטון נגדו הפגנות ויעשו נגדו יצביעו אמריקה
בחירתי. את ואבטיח יהודים מיליון חצי אציל
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ס.ס. אנשי לשחד סירבו האמריקנים

אותם? מציל היה כיצד פרם: ש.
 אנשי לשחד כדי לגרמניה, כסף להעביר סירבו האמריקאים ליבנה: א.
 סירבו ברזל, מסילות להפציץ סירבו יהודים. להציל מוכנים שהיו ם.ם.

 את להקטין היו מעונינים האנגלים זאת. שיבצעו שלנו לצנחנים עזרה להגיש
 כץ שמואל מר של ספרו על כאן מדברים אנו ברור. זה לא״י. לעליה הרזרבה

מאד. ברורים דברים כך על קרא ספרו את שקרא מי -
 לגינוי, ראוי שהוא רוזבלט, את להתקיף בא שאתה לפני ילין־מור: נ.
 למען דבר שום עשתה שלא היהודית ההנהגה את מתקיף אינך מדוע

המצב? של הדרמטיזציה
אחד. יום צמו עשו. הדרמטיזציה בשביל ליבנה: א.
ההיסטוריון... זיגלבאום ילין־מור: נ.
לא. ואנו הבין הפולני, זיגלבאום,היהודי ליבנה: א.
 עשתה מה אבל הבריטים. נגד נלחמו הפורשים" "ארגוני ילין־מור: נ.

זו... ממלחמה פטורה שהיתה ה״הגנה"
 ובהיטלר היטלר היה לא כאילו הלבן בספר "אלחם ואמרה: כהן: גאולה

 לא הדרושים בממדים נלחמה לא - ולמעשה הלבן״. הספר היה לא כאילו
בהיטלר. ולא הלבן בספר
 רק אצ״ל עסק אילו המטבע: של השני הצד את לכם אראה ליבנה: א.
 השליט הכוח הוא והיה יתכן והפרעתה, ההשמדה בשיבוש אחד, בדבר

 כולם ה״הגנה". ולא ביהדות, ההיסטורי התפקיד את וממלא ישראל, במדינת
נכשלו.

פה? במלחמה התחיל מי ההשמדה, של הבעיה רקע על לנדאו: ח.

 לצורך השואה את ניצלנו כולנו נלחמנו. כולנו הזה" "הרקע על ליבנה: א.
 זקוקים היו לא ולודז׳ וורשה יהודי אולם ודרמטיזציה. מדינית תעמולה

בדרמטיזציה. עסקנו לדרמטיזציה.
דרמטיזציה? איזו לנדאו: ח.
ו״פטריה". "סטרומה" ליבנה: א.
מתפלגים. היינו היום שגם מראה רק זה פרם: ש.
 ההיא בתקופה כך כל "חם" הייתי לא מדוע הסברתי האם ליבנה: א.
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אותי. שהעסיק העיקרי הדבר היה זה לא הפנימיות? ולמריבות לשמחות
 מלחמה היתה כך? אחר היה מה כך"... "אחר גם היה אבל כהן: גאולה
 - בבריטים הזמן כל נלחמה שה״הגנה" סנה ד״ר אמר כאן הבריטי. בשלטון

אלה? לדברים להתייחס מוכן אתה האם
חדשה. תקופה והתחילה המסך ירד 1945 שבמאי נניח ילין־מור: נ.
 האצ״ל של המלחמה בחידוש אלא 1945ב־ מתחיל אינו הענין ליבנה: א.

.1944 באביב

ל״סזון"? לחזור רוצה אתה כץ: ש.
ה״סזון". היה בכלל אם ריפתין: י.
"סזונים". שני היו ליבנה: א.
"סזונים". שלושה היו לנדאו: ח.

כמועילה התגלתה הפרישה

 אומר, מוצדקת. היתה הפרישה האם שאלה, כהן גאולה ליבנה: א.
 אצ״ל של הפוליטי העיתוי היה מהשואה, להתעלם אם כמועילה. שהתגלתה

 היה, ברור כאשר בבריטים המלחמה את התחיל אצ״ל יותר. או פחות נכון,
 שיקוליו על חלקתי פוליטיים. שיקולים היו לאצ״ל מנצחים. הברית שבעלי

פוליטיים. שיקולים לו שהיו כך על חלקתי לא שונים. מעשים לגבי
 ה״הגנה" של במסגרת דברים. לשלושה אז לדאוג היה צריך הציוני הכוח

 ארגון התקיים אילו אפשרי. בלתי היה הדבר אחר, אחד ארגון של או בלבד
 מדינה הקמת - שהשגנו החלקית המטרה את משיגים היינו לא אחד, צבאי

אירופה. יהדות השמדת תוך הארץ, של בחלקה
 עוד לי ברור היה הערבים. עם למלחמה להתכונן צריכים היינו ראשית,

 שנות בראשית טרגי. הוא הערבים ובין בינינו שהניגוד ,1937/38מ־
 אצ״ל אנשי פתחו כאשר הדבר". יוכרע "במלחמה כתבתי, הארבעים

 ניסיתי צבאי". וכושר מדינית "עצמאות אחד: מאמר פרסמתי במלחמתם,
 שנצטרך תקווה, לנו אין ערב מדינות נגד למלחמה התכוננות שבלי להסביר,

 צריך בשבילו אחד. תפקיד היה זה לנצח. ונוכל ערב, מדינות כל נגד להלחם
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 בטרם בלתי־סבירה הסתכנות לסכנם ולא בסיסים, מחסנים, נשק, להכין היה
 חוט על בה שניצחנו הערבים, נגד למלחמה ההתכוננות אומרת, זאת זמן.

 נגד המאבק שני, מצד הבריטים. נגד במאבק בזהירות היתה תלויה השערה,
 איננה שההעפלה אז, הסברתי בהעפלה. להצטמצם היה יכול לא הבריטים

 פי על המותר מעל העליה לריבוי לא אפילו למטרה, לבדה להביא יכולה
 "צמוד", ולא "רצוף" לא מזויין, מאבק אלא בלבד העפלה לא הלבן. הספר
הפוליטי. המצב תמורות לפי פוליטי, לחץ לעשיית המכוון צבאי מאבק
השלושים. בשנות הרביזיוניסטים ליבנה את הקדימו בזה ילין־מור: נ.
 והשני ארלוזורוב, היה הראשון אותם, הקדים ארלוזורוב חיים ליבנה: א.

שטרן. אברהם
שטרן. את הקדים אחימאיר רוזנפלד: ש.
.1934ב־ ז׳בוטינסקי כתב כך על בגין: מ.
 מפלגותיכם... על מגינים שוב אתם ,1932ב־ כתב ארלוזורוב ליבנה: א.
הרביזיוניסטית. המפלגה על להגן דווקא מעוניין אינני ילין־מור: נ.

האצ״ל? קם לדעתך מתי ליבנה, מר פרם: ש.
.1930ב־ התחילה הלאומית" "ההגנה ליבנה: א.
ההבלגה. רקע ועל לנדאו: ח.
אחר. רקע אז היה ההבלגה. רקע על קמה לא היא ליבנה: א.
הראשונות. השלושים בשנות בגין: מ.
ניב. דוד של ספרו את קראו ילין־מור: נ.
 שנקרא פלג אותו ממנו שנפרד מרגע מדיני ככוח קם האצ״ל ליבנה: א.
לח״י. אח״כ
מדיני. צבאי ככוח האצ״ל פעל 1938/9ב־ בגין: מ.
 החלק כך אחר מה״הגנה". התפלג הרביזיוניסטי האזרחי האגף סנה: מ.

 אחר אצ״ל. ונקרא מחוץ נשאר הרביזיוניסטי והחלק ל״הגנה" חזר האזרחי
לח״י. את והקימה מאצ״ל פרשה שטרן שקבוצת עת באצ״ל; פילוג היה כך

הועילה. הבריטים, נגד המאבק בזמן הפרישה ליבנה: א.
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ל״סיזון" "סיזון" בין

המרי"? "תנועת על מדבר אתה בגין: מ.

 הבריטים נגד הפעולה את חידשתם אתם המרי". "תנועת לפני ליבנה: א.
 בגין. מר בשליחותך, לנקין אצלי הופיע זה אחרי שבועות כמה .1944ב־

לקשר. דאגתי ואז תמשיכו, אבל בפרטים, טועים אתם לו: אמרתי
 שהיינו יתכן אז, דבריך של הראשון החלק את שמעתי אילו בגין: מ.

מפסיקים.
 על אף טעיתם. פעולות בכמה בכלל, טועים שאתם אמרתי, לא ליבנה: א.

 שהשגנו מה כל מוצדק. האצ״ל שעשה הגדול הדבר המשיכו. אמרתי, כן, פי
 חוט על עמד זה כל והמדינה, בערבים למלחמה הבסיס ,1948ב־ הזאת בארץ

 מושג. היה לא ולח״י אצ״ל מלחמת בלי מושג. היה לא העפלה בלי השערה.
מושג. היה שלא יתכן אחד גורם רק חסר היה אילו

 המרי", "תנועת ואפשרית פעולה, שיתוף שאפשרי זמן כל אמרתי:
 את אחד כל יעשה פעולה, שיתוף אפשרי בלתי כאשר פעולה. שיתוף יהא־נא

 אתכם חשבתי לא "הסזון". נגד הייתי לכן לשני, יפריע ולא שלו
 סולקתי זה בגלל לפאשיסטים(. חושב אינני רפ״י את )גם לפאשיסטים,

"אשנב". מעריכת
ה״הגנה". של האופיציוז היה "אשנב" ילין־מור: נ.
 של ליגלי הבלתי כלי־המבטא זה היה סנה, מר שהגדיר כפי ליבנה: א.

 מתמיד פעולה שיתוף תוך נערך למעשה, אך, בסוכנות. המדינית המחלקה
ה״הגנה" של הראשית המפקדה עם הרמ״א, עם

מסויימת. תקופה עד פנה: מ.
רבים. בלשון רמ״א שהיה עד ילין־מור: נ.
רבים. בלשון רמ״א אין סנה: מ.

היום? או אז - ה״סזון״ נגד היית כהן: גאולה
ידוע. הדבר אז. ליבנה: א.
"סזון"? איזה נגד ילין־מור: נ.
 ל״סזון" מאשר חריפות ביתר הקטן, השני, ל״סזון" התנגדתי ליבנה: א.

 כנראה, שלישי. "סזון" על חידוש כאן שומע הנני מדוע. אגיד הראשון.
שני שהיו יודע, אני פעם... אף הפוליטית השכלתו את מסיים אינו שאדם
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.1947 בראשית השני מוין, לורד הריגת אחרי אחד "סזונים".

.1947 בסוף שלישי ״סזון״ והיה לנדאו: ח.

תגובה? בפעולות התחלתם כאשר ליבנה: א.

כן. לנדאו: ח.

 מראשית החל יותר. השני ל״סזון" התנגדתי מדוע אסביר, ליבנה: א.
 נגד מזויינת פעולה לפעול ה״הגנה" חדלה ,1946 מסוף למעשה ,1947

 אני בכוח. הבריטים את שנגרש חשבתי לא אז. התפטר סנה הבריטי. הממשל
בכך. האמין לא בגין מר שגם מבין
הפוליטיים. הגורמים את הנענו שהפעלנו בכוח בגין: מ.
הבריטית. הציבור דעת על עצום לחץ הפעלנו ליבנה: א.
 גם אלא הבריטית, הקהל דעת על רק לא אבל שיצאו. כדי בגין: מ.

והרוסית. האמריקנית
 מפקדת של הפוליטיות ההשקפות מוסברות כץ מר של בסיפרו ליבנה: א.
 פצצות תוספת שבלי סברתי, משותף. היה זה פוליטי חישוב .1947ב־ אצ״ל

 את משיגים היינו לא - עכו כלא פריצת היה 1947ב־ הגדול המפעל - ויריות
 של נסיגתו העפלה. בלי אותה משיגים היינו שלא כשם הבריטים, יציאת
 ולח״י אצ״ל של המזויינת הפעולה באי־רצון. צעד, אחרי צעד נעשתה בווין

 מאשר גדולה יותר סכנה היווה הקטן שה״סזון" לי נראה לכן הועילה.
הגדול. ה״סזון"

 את הבלטתי אבל כרצוני. "אשנב" את לערוך יכולתי לא ההיא בתקופה
 או לח״י איש שנפל פעם בכל סמלית. בצורה ל״סזון" החריפה התנגדותי

 פעולתו. ועל עליו חמים דברים והופיעו שחורה, בכותרת מוכתר היה אצ״ל,
 שהיה כפי - נימוסית בצורה וביני. בן־גוריון בין דעות לחילוקי הביא הדבר

 המרכז שבישיבת בן־גוריון של לזכותו להגיד צריך אני סולקתי. - אז מקובל
מילא... התפקיד את שתק. הנידונה מפא״י של

לבון? קריאה:
 היה מההעפלה. חוץ לכל, התנגד זה. לויכוח מעבר היה לבון ליבנה: א.

 מאבק ונגד לאלתר המדינה הכרזת נגד היה המתונים. בין ביותר הקיצוני
ושפרינצק. רוקח שפירא, משה של בעמדתם בערך מזויין,

■ ״השומר־הצעיר״? כמו ילין־מור: נ.
 בישוב יחסים לקיים איך מהבעיה, להתעלם רוצה אינני כן. ליבנה: א.
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 ארגון של המעמד את לעצמו לתבוע מוכרח היה ה״הגנה" שארגון בשעה
 בשם מו״מ לנהל יכלה לא הסוכנות אחרת כי פסבדו־ממלכתי, או ממלכתי,

 בזכות להודות יכול לא ציוניות במסגרות המאורגן הישוב כלומר: הישוב.
חובתו. למלא אחד כל היה חייב זאת, ולמרות הפרישה;

לחוד להכות - יחד ללכת

 סבורני, לחוד. להכות ביחד, ללכת הסיסמה: את הזכיר כאן החברים אחד
 המאורגן הישוב לרשות העומד לארגון התביעה היתה שמוצדקת שכשם

 אילולא והועילה. הפרישה היתה מוצדקת שני מצד כך הציונית, וההסתדרות
 היינו הערבים, עם המלחמה את והכין הישוב על ה״הגנה" ארגון שמר

 - כדרכו אחד כל האחרים הארגונים ביצעו ואילולא אתם. במלחמה נופלים
 קיימים שאנו לכך מגיעים היינו לא המזויינת, הפעולה את - טעויות תוך

 נבונה היתה 1914ב־ וייצמן של שהפרישה כשם זו. שיחה ומנהלים עכשיו,
והכרחית.

מאוחר. יותר היה זה ילין־מור: נ.
 חיים ד״ר כפורש? עצמו על שהכריז אצלנו, הראשון, הוא מי ליבנה: א.

 הציונית ההסתדרות של המשמעת את קיבל שלא לאחר פרש וייצמן!
 של שפרישתו כשם פרו־בריטי. אלא נייטראליסט שאינו ואמר ,1914ב־

מוצדקת... היתה וייצמן
פרש. ז׳בוטינסקי גם ילין־מור: נ.
 של שפרישתו כשם וייצמן. של במעמדו אז היה לא ז׳בוטינסקי ליבנה: א.

 סיטואציות להבהיר ברצוני והשוואה הקבלה ידי על - מוצדקת היתה וייצמן
 סמכות של הצירוף אלמלא שהשגנו, מה משיגים היינו לא כך - היסטוריות

 אצ״ל ה״הגנה", בין הפעולה ושיתוף הפרישה, ה״הגנה", בידי לאומית
ולח״י.

★
 לו שהודענו משום גם לפגישה. במאוחר הגיע ריפתין מר כהן: גאולה

 הרבה ל״התחמם" צריך אינך ריפתין מר שאתה לי נדמה אבל באיחור. עליה
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 חדשה איננה לנוכחים פה שהוצגה השאלה השיחה. לתוך ישר להכנם כדי
 או... הישנה זו היא עליה שלך התשובה אם היא עכשיו הבעיה - בשבילך

 שנאמרו, לדברים שתתייחס כן כמו מבקשת הייתי חדשה.
 רק שלא ונאמר הדברים תוקנו כך ואחר - ש״השומר־הצעיר״

 בשלטון המלחמה של העיקרי הבולם הגורם היה - ״השומר־הצעיר״
הבריטי.

 הזדמנות לי תינתן בה נוספת, פגישה שתהיה מקווה אני ריפתין: י.
 אומר לכן לפני, פה דיברו מה על בדיוק יודע אינני הדיבור. את להרחיב

 שמדינת לומר אפשר מהותית שמבחינה חושב אינני כללי. באופן עתה דברי
 על ודיברנו הרצל, תלמידי אנו הרשמית. הקמתה עם רק קמה ישראל

 זו שמדינה ברור היה פרזה. בתור לא בדרך" כ״מדינה הציונית התנועה
 פונקציה פונקציות: כמה לה שיהיו הכרחי שתקום, לפני שבדרך,

 עצמאותנו, של הטריטוריאלי הבסיס את תיצור אשר - התישבותית
 היהודי; הצבא נוצר רבות, שנים לאחר ממנה, שכתוצאה בטחונית ופונקציה

 פעל הוא אבל ליגלי, בלתי יהודי צבא זה היה המדינה קום לפני אמנם
לצבא. מדינה בין יחסים של דמוקראטיים לעקרונות בהתאם

 ייצג אשר הלאומי והועד ישראל כנסת הציונית, שההסתדרות סבור אני
 להיות יכול איני מדיניות־הביטחון. קו לקבוע המוסמכים המוסדות היו אותה,
 כאינדיבידואליסט כאן מופיע שהוא ליבנה, מר כמו רחב־לב כך כל זה בענין

קיצוני.
לניניסט. אינני ליבנה: א.
 לא אתה אבל לאצ״ל. הולך הייתי - כמוך חושב הייתי אילו ריפתין: י.

 על לשבת אבל מסקנות. המסיקים לאנשים הכבוד כל המסקנות. את הסקת
 מגמה שום משרת זה אין מסקנות, להסיק ולא אבסטרקטי אולימפוס איזה

רצינית. היסטורית
 זה בגלל ולא במפורש. זאת אומר אני הפרישה. את שולל אני

 הבטחון ועדת בשמם, שפעלנו ואנחנו הלאומי הועד הציונית, שההסתדרות
 מוסמך שהיה היחיד הגוף היה שזה מפני אלא שגיאות, עשינו לא הישובית,

לפעול.
פעלי לא כאשר גם כהן: גאולה

 הבדל רואה אינני זה בענין לפעול. ולא לפעול מוסמך היה הוא ריפתין: י.
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 גם דרמטיות התפתחויות להיות יכולות והעתיד. העבר בין מהותי כך כל
בעתיד.

מסוכן. יותר זה ילין־מור: נ.
?1917ב־ הבולשביקים פרישת על דעתך מה בגין: מ.

 באותם היהודי הישוב של הקונקרטיים שבתנאים חושב אני ריפתין: י.
 הדמוקרטית. ההכרעה מחייבת היתה הציונית, ההסתדרות של בתנאים ימים,

 באצ״ל. גם פילוג שהיה והראיה גבול לזה אין - הכלל של מרות אין אם
 שרשרת. לתגובות מובילים הם אטומית. פצצה בבחינת הם זה מסוג פילוגים

 אבל אותם, ומחבב מעריך שאני כאן, היושבים האנשים עם לשבת לי נעים
 במוסדות גם הפרישה. את שולל אני היסודית: דעתי משנה אינני זה בגלל

 מופיע היה פעם לא סנה משה קטנים. לא דעות חילוקי היו חישוביים
ה״איקס". בתקופת גם כאלה דרמטיות בסיטואציות

פרש? שלא בר־פלוגתא שהייתי לומר רוצה אתה פנה: מ.

ה״איקס"? היית אתה ז״ק: מ.
כן. ריפתין: י.

 עניות לפי הדרך: ולשאלת - דרך של שאלה ויש מסגרת של שאלה יש
 קונבנציונאלית לחימה צורת היסטורית תקופה באותה להיות יכלה לא דעתי

 השלטון ובין בינינו הניגוד הוחרף כאשר האחרונה בתקופה גם - האויב נגד
הבריטי.

 ידי על כאוייב הבריטית הממשלה הוגדרה מתי ילין־מור: נ.
"השומר־הצעיר"?

 כמו הבריטים נגד להילחם יכלו בא״י שהיהודים שחושב מי ריפתין: י.
 סכמטית השוואה שעושה מי טועה. אלא איננו האמריקנים, נגד הווייטקונגים

 צורה? באותה להילחם יכלו לא מדוע מטעה. הוא הלחימה, אופני של כללית
 הסימפטיה כל לי שיש הווייטקונגים, בין הלחימה צורת בין הבדל יש כי

 מלחמת לבין במדינה... הרוב והם במדינה שולטים בעצם שהם אליהם,
במדינה. מיעוט שהיה היהודי הישוב

במיעוט. להיות התחילו הם בגין: מ.
בארצו. השולט העם רוב זה עממית. חזית זוהי - וייטקונג לא. ריפתין: י.
בא״י... היינו ואנו ווייטנאם בצפון שהם הוא ההבדל ילין־מור: נ.
 הצרפתים נגד קודם לחמו והם בווייטנאם הם הווייטנאמים כל ריפתין: י.
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 היינו אנו ברור. הוא וייטנאם ובין בינינו ההבדל האמריקנים. נגד ועכשיו
 באותה ללחום שיכולנו שאומר מי היהודי. העם כחלוץ הזאת, בארץ במיעוט

טקטיקה... באותה צורה,
אומרים. זאת לא בגין: מ.
 אנטי־אימפריאליסט ההיא בתקופה היה שהוא שיאמר מי מכאן, ריפתין: י.

 היתה הבריטי השלטון נגד המלחמה כי בזה אומר איננו - אנטי־בריטי או
 לקשר היהודי. העם של למצבו מתאימים שאינם בתנאים להתנהל מוכרחה

 להיות מוכרחה היתה בתפוצות היהודי העם ובין בארץ היהודי העם בין
 המאבק אופי ועל הפוליטית המערכה של הביניים שלבי על השפעה

הבטחוני.

ספציפית יהודית לחימה

 נגד הבריטי, השלטון נגד הבריטים, נגד הישירה המלחמה של הקו
 סובר אני וכך אז סברתי כך מוטעה. קו היה הבריטיים, והחיילים הקצינים

 של ספציפי קו איזה להווצר מוכרח היה מוטעה? היה לא קו איזה היום.
 החברים בין אחדות מסויימת מבחינה היתה זה בענין אגב, יהודית. לחימה
 צבאית מערכה היה לא הגיטאות מרד בארץ. ה״הגנה" קו ובין בגולה שלחמו
 אנשים היו - ובאמת אבודות. מלחמות היו שאלו לומר יכול מישהו ישירה.
 שום לי שאין כמובן הפרטיזנים. עם ונתקשר ליערות ונלך נעזוב שאמרו:

 כיום ישלול לא מאתנו איש אבל להם. הכבוד כל זאת. שאמרו אלה נגד דבר
 בחיים שנשארו אלה )וגם לאיבוד, שהלכו האלה הלוחמים של שההצמדות

בגולה. להתגוננות הספציפי היהודי הקו את יצרה אתנו(
 שגם מוצדק בהחלט זה שהיה חושב אני - במצבים המהותי השוני כל ועם

 קראנו שאנו מה - לאומית ספציפית, עצמאית, דרך חיפשנו בארץ פה
הצמוד. המאבק - בשעתו

בן־גוריון. נגד היה זה ליבנה: א.
נימוק. זה אין בשבילי ריפתין: י.

בן־גוריון. נגד כך כל היה לא זה לדעת, רוצה אתה אם פנה: מ.
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 עם ההתנגשות שאת אמר הוא מבוסס? היה מה על זה קו ריפתין: י.
 הגשמת לגבי קובעים שהם לשטחים כל קודם להצמיד יש המנדטורי השלטון

 יכול זה שמאבק זה בגלל גם - עולים, והעלאת הקרקע על עליה הציונות;
 גם אותו; לאחד פשוט כך כל לא זה כי היהודי, הישוב כל את סביבו ללכד
 את שלנו, הזכויות על הבריטים עם במלחמה לאחד, יכול שהוא זה בגלל

 גם ברית בעלי למצוא לנו לעזור יכול שהוא זה בגלל גם היהודית. הגולה
 של זמנים על מדובר שכאשר בעיקר אחרות; בארצות וגם באנגליה

 היתה לא ברית בעלי מציאת של השאלה אנטי־היטלריסטית, קואליציה
מבוטלת. שאלה
המיוחד. למצבנו מתאים קו נכון, קו היה ביסודו זה

 הארץ. את שעזבה לפני רייק, חביבה את ליוויתי הצנחנים. הוזכרו כאן
 עם להיות רצון כל קודם בהם היה אחרים? צנחנים הלכו לאן הלכה? היא לאן

 בבדידות, הגולה את להשאיר לא ביותר. הנוראות בשעות גם - הגולה
של... התגוננותם את לעודד רצון בזה היה אליה. קשר למצוא

מי? של ילין־מור: נ.
 רקע על באה היא הרי נרצחה, רייק חביבה ואם היהודים. של ריפתין: י.
 לחימה עידוד סולידריות, של מעשה היה זה בסלובקיה... המרידה של

הצלה. ומעשה
ההתנגדות. את לעודד היתה הכוונה פנה: מ.
 אני 1966ב־ דבר איזה על מדבר אני כאשר זה. מונח מקבל אני ריפתין: י.

 לנו, שהיו הידיעות כל עם יודע. שאני מה כל של מהרושם להשתחרר מוכרח
 צינורות לחפש היה והכרח ידועים ובלתי סתומים דברים הרבה היו

נוספים. קומוניקטיביים
 פרספקטיבה בין הבדל ושאין - שגיאות נעשו שלא לומר רוצה אינני

 עשרים כעבור ויכוח מנהלים אם הבדל. יש אקטואלית. והכרעה היסטורית
 לא ל״סזון". התנגדתי שאני לומר יכול אינני למשל, הבדלים. יש שנה,

 בכך רבה חומרה שישנה ההם, הקונקרטיים בתנאים סבור הייתי התנגדתי.
 מפריעים דבר של לאמיתו והם הלאומית המשמעת את המפרים אנשים שיש

ה״הגנה". לפעולות
פעולה? לאיזו לנדאו: ח.
 מכוניות שהובילו קרה אבל התיאום. תקופת על מדבר אינני ריפתין: י.
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 היהודית, העצמאות של מסד שיהיה המתהווה, היהודי הצבא בשביל נשק עם
בסכנה. להיות היה יכול הזה והנשק והלח״י... האצ״ל אנשי זמן באותו

טכניות. הפרעות היו אלה ילין־מור: נ.
יהודית? ועצמאות יהודי צבא על חשבת אז ז״ק: מ.
 יהודים בין שלום רציתי אני מסגרת. באיזו השאלה בהחלט. ריפתין: י.

לערבים.
פאשיסטים? הם אצ״ל שאנשי חשבת אתה ליבנה: א.
 בין הייתי אם לומר רוצה אינני חן. למצוא אוהב אינני ריפתין: י.

 כמה על נדבר סנה משה עם אולי ה״סזון". לפעולות - לא או הנלהבים
 היסטורית בפרספקטיבה מדברים שאם הוא, נכון כי אם נוספים, פרטים

מחדש. בחינה דורש בהחלט הענין הזמן, ולקח מסויימת
"הסזון"? כנין: מ.
כן. ריפתין: י.
שהיתה? העמדה לגבי רביזיה לעשות מוכן היית כנין: מ.
מחדש. בחינה מחייב שהדבר אומר אני ריפתין: י.
בעיני. חן מוצא מאד זה ליבנה: א.

 על שלנו השניה השאלה את להעלות צורך שאין רואה אני כהן: גאולה
מעצמה... אליו קפצה היא - ל״שולחן״ ה״סזון"

 הצמוד המאבק של נכון קו - ה״הגנה״ אומרת זאת - נקטנו ריפתין: י.
 התקרבות של הסכנה בעיית עם בקשר בארץ כוחות של מכסימום וריכוז

 יכול אינני זה עם יחד היסודות. שני היו שאלה להגיד אפשר לארץ. המלחמה
 השלטון של האפשרית הסתלקותו מהירות על הערכה אז לנו שהיתה לומר

 היה הבריטי השלטון הסתלקות של המציאותי שהתאריך חושב אני הבריטי.
שלנו. התיאורטיות מההשערות מהיר יותר הרבה

מהיר? יותר היה הוא מה בגלל כהן: גאולה
 סולק מי בגלל לומר רוצה את "בגלל", שואלת את כאשר ריפתין: י.

 הסיבה ראשית, סיבות. כמה בגלל סולק שהוא חושב אני הבריטי? השלטון
 שהמעצמות כלומר, אז; שהיתה הבינלאומית הסיטואציה הבינלאומית,

 מעונינת היתה הברית ארצות מכאן. אותו לסלק מעונינות היו הגדולות
 של סילוקו על אותו. לסלק מעונינת היתה וברית־המועצות אותו, לרשת

 היהודית. הפעולה של כתוצאה רק לדבר אפשר אי מהארץ הבריטי השלטון
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ערביים. גורמים גם בזה יש
 החוזה נגד ההפגנות על ?1946 תקופת על מדבר אתה ילין־מור: נ.

?1946ב־ האנגלו־מצרי

 אפשר כללית, יותר היסטורית מסגרת על פה מדברים אם כן. ריפתין: י.
 אומרת זאת צורותיהן, כל על ההתנגדות שפעולות דיאלקטית מבחינה לומר

 את לתקן בא אינני מסויים. גורם היו ולח״י, אצ״ל של הפעולות גם
 אבל הבריטי; לשלטון הפרעה של מטרד, של גורם היוו הן אבל ההיסטוריה.

 תזוזת של ההיסטוריה את שיכתוב היסטוריון שכל סבור אני הן. רק לא
 ירצה ליבנה אם הערבי. הגורם את גם בחשבון להביא צריך הבריטים,

 הוא ולח״י, אצ״ל את גם אלא - ה״הגנה" את רק לא הזהב בספר לרשום
העליון". הערבי "הועד את גם לרשום צריך
בווין. את גם ז״ק: מ.
עצומות... זכויות היו לבווין ליבנה: א.

בא״י למלחמה הגיטאות מלחמת בין

נוספת. נקודה על לעמוד ברצוני ריפתין: י.
 היהדות של הסיטואציה עם בקשר כאן שנאמר מה בדיוק הבינותי לא

 ארצות־הברית של המלחמה של כוללות יותר הכרעות עם בקשר וישראל
 באופן לומר רוצה רק אני היטלר. נגד לקואליציה ארצות־הברית והצטרפות

 לגבי הציונית, התנועה ידי על אז שנקבעה הכללית שהסיסמה כללי,
 והסקת האנטי־היטלריסטית הקואליציה בתוך היהודי העם השתתפות

נכונה. היתה הלבן, הספר מדיניות נגד מלחמה על לוותר מבלי מכך מסקנות
 יחד קיימים. הם עדיין בעבר, בינינו שהיו הדעות שחילוקי לי נראה מכאן

 אפשר כוללת יותר היסטורית שמבחינה שאמרתי, כפי סבור, אני זאת עם
 רמזתי עיוותים. בהן היו לא אם מחדש, פרשיות כמה לשקול וצריך לשקול

 ה״הגנה" של שהקו חושב אני דבר של ביסודו אבל מפורש. די באופן כך על
הנכון. הקו היה

 ההיית בגיטאות. שקרה למה בארץ שקרה מה הקבלת שניצר: שמואל
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 שלא בגיטו והארגונים היודנראט בין המהותיים ההבדלים מה להבהיר יכול
 והארגונים הלאומי הועד בארץ, שקרה מה ובין היודנראט, מרות קיבלו

 פורשים. ארגונים היו כאן. שקרה מה קרה ששם הרגשה לי יש כי הפורשים.
 של עמדתם דוחה ואתה שם, הפורשים הארגונים של עמדתם קיבלת

כאן. הפורשים הארגונים
ומטעה. מלאכותית היא שלך ההשוואה ריפתין: י.

שלך. היתה ההשוואה ז״ק: מ.
 ובין הלאומי והועד הציונית ההסתדרות בין ההשוואה עצם ריפתין: י.

 רוצה אינני כפויים. מוסדות היו שם עצום. פנטסיה כוח דורשת היודנראט,
 היו לקיים, שיכולנו היכולת במידת כאן, האלה. היהודים כל היו מי לומר

 נבחרת: היתה הלאומי הועד ונציגות הנבחרים, לאסיפת כלליות בחירות
 נקבע ההם. בתנאים דמוקרטית ודי נבחרת היתה הציונית ההסתדרות נציגות

 - ביקורת תחת ועמדו גלויים מוסדות שהיו האלה המוסדות בשם עליון מוסד
 מוסדות אלה ייצוגית שמבחינה חושב אני הישובית. הבטחונית הועדה
 קודם באי־עשייה. עסקו אלה שגורמים הדעה את לקבל יכול אינני שונים.

בארץ. הישוב של הפיזי לבטחון אחראי היה הזה הגורם כל,
מי? כלפי ילין־מור: נ.
 בן־לילה, צבא להקים אפשרות לנו היתה אם התקפה. כל כלפי ריפתין: י.

 הטבעי הבסיס היה זה ארגון - קומנדו, ידי על רק להקים אפשר אי וצבא -
 דם, נשפך מעצורים, היו התנגשויות, היו הלבן הספר בתקופת שנית, לצבא.

צמודות. התנגדויות היו
נשפך? מי של דם ילין־מור: נ.
 משנה שאינני לך, לומר רוצה רק אני חמורה. שאלה זוהי ריפתין: י.

 לו היה זה שמאבק לומר יכול אתה אירופה. יציאת סביב מאבק שהיה דעתי,
 נבחרי בצום השתתפתי בעצמי אני פאסיבית. התגוננות של אופי גילויי גם

 את סביבו ריכז ה״הגנה" שארגון חושב אני אלה ספציפיים בתנאים הישוב.
 כי אם - הבריטים נגד הטרוריסטיות התגמול שפעולות חושב אני הישוב. כל

 את פילגו ההכרח מן - שלהם המוסריים המניעים את להבין היה אפשר
היישוב.

 בכוח התפלג הישוב האם הישוב? את פילגו אומרת זאת מה ילין־מור: נ.
להתפלג? נקרא או עצמו
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 בטוח אני אלו. פעולות עם סולידרי להיות יכול לא הישוב ריפתין: י.
יהודים. המוני ריכזה ההעפלה שפעולת

 ההתנגדות אלה: היסטוריים מאורעות שני בין הבדלים רואה אני בגין: מ.
 השלטון סילוק כינית ריפתין, מר שאתה, למה והמלחמה בגולה שהיתה כפי

 של למוות מיועדת היתה בגיטאות שהמלחמה חושב אני מהארץ. הבריטי
 בארץ־ישראל האחרונים. השרידים עם שנמנו הלוחמים של גם כבוד,

 ואתה היות לאומי. לשחרור מלחמה המקובלים, המושגים פי על התנהלה,
 הדיבור את להרחיב צריך ואינני "הסזון" הערכת את מחדש לשקול הסכמת

 ששמו במעשה שלילה היום רואה שאתה הדבר פירוש זו, נכונות על
 לא - סולק״ הבריטי ״השלטון שלך הנוסח לאור המחתרת. רדיפת ה״סזון״,

 שלך, הנוסח לאור האם - ״סולק״ אלא עזב, יצא, הבריטי שהשלטון אמרת
 טוען היית היום, לך שיש בפרספקטיבה אתה, האם מקרי, אינו שלדעתי

העברית? המחתרת מלחמת אילמלא מסולק היה הבריטי שהשלטון
 אני כך, אמר והוא בחו״ל בועידה בנטוב ידידך שאמר דברים פעם קראתי

 הספיקו אצלנו לשחרורם, שנים הרבה נלחמו אחרים "עמים מהזכרון: מצטט
 "סילוק שלך המלים הבריטי". השלטון סילוק לידי להביא כדי שנים 4

 אני לכן ביניהם. קשר איזה יש בנטוב, מר שציין והתאריך הבריטי" השלטון
 להעריך מוכן שאתה מאחר - בעיני חן למצוא חייב ואינך - זאת רק מבקש
 האם דיברת, שעליו זה סילוק היום: לומר מוכן אתה האם ה״סזון", את מחדש

העברית? המחתרת אילמלא קם היה

ה״סיזון" ענין לבחון יש

 לא עוד "התחממתי", לא עוד הירח", "מן לכאן נפלתי אני ריפתין: י.
 לא זאת. אעשה המשך, יהיה אם מישהו. לתקוף עוד צריך ואני תקפתי,
 מדבר אינני בזה ה״סזון". ענין את מחדש לבחון שיש אמרתי במקרה

 חברי על מדבר אינני - חברים לי יש מלים. של שאלה רק זו אין בדיפלומט.
 - מסויימת באחריות נשאנו שיחד אנשים אלא דווקא, ״השומר־הצעיר״

 ברצון הייתי משותפת. אחריות מתוך השאלה על אתם משוחח ברצון הייתי
ההיא. מהתקופה פרשיות כמה על משוחח

כך? על לשוחח לך נזדמן לא היום עד ילין־מור: נ.
לא משוחחים אנו גם משוחחים. ואיך מדברים איך שאלה יש ריפתין: י.
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 עמדה לקבוע מבלי מדברים. ואיך מדברים מה על היא השאלה אבל פעם.
לבחון. יש הזאת השאלה שאת לומר לנכון חושב אני ענין של לגופו
הבריטים? לסילוק שהביאו לגורמים ביחס זו שאלה גם בגין: מ.
 אני הפורשים הארגונים פעולות של הגורם שאת אמרתי לא ריפתין: י.

 רואה אני הבריטי. השלטון לסילוק הלחץ גורמי מכלול של מהחשבון מוציא
 לעם מחוץ נוספים גורמים רואה שאני אמרתי אבל זה. מכלול בתוך אותו

היהודי.
 בסולם זה לגורם מייחס אתה משקל איזה היא, השאלה גולדשטיין: ד.

העדיפויות?
 זו מבחינה יכול אינני זאת עם יחד קיים. הוא אותו. מוחק אינני ריפתין: י.

 סבור שאני היום גם להסתיר יכול אינני ומוגזם. מוחלט ברלטיביזם לעסוק
 ובלתי מוסמכות בלתי היו עצמם דעת על שפעלו אנשים של שהכרעות

 במערכת הגורמים אחד היוו הם היסטורית מבחינה זאת למרות נכונות.
הלחצים.

לחץ? להוות היו יכולות כיצד נכונות, בלתי היו אם לנדאו: ח.
הערבי. הגורם את גם בזה כולל שאני אומר, אני ריפתין: י.

 היית סרקסטי להיות רצית אילו שלך, ההיסטוריוזופיה פי על בגין: מ.
ישראל. חרות למלחמת עזרו ולח״י אצ״ל שהערבים, אומר,

 זה וארצות־הברית, ברית־המועצות "ההגנה", את תוסיף אם ריפתין: י.
 כפי לצערי, עלי, עכשיו שכן המשך, זה לדיון שיהיה מקווה אני בסדר. יהיה

 את אז להרחיב ואוכל וללכת, לעזוב לגאולה, מראש זאת אמרתי שכבר
הדיבור.

★
 קלה, מלאכה היתה סנה שלד״ר אמרתי שהגעת לפני פרס, מר כהן: גאולה

 ה״הגנה". בתוך שלו המיוחדת ומדיניותו ה״הגנה", מדיניות על דיבר הוא כי
 עולם והשקפת פוליטית השקפה פרי רק היתה ה״הגנה" סוף סוף אבל

 עליה, להגן מוכן ושאתה שותף, אתה גם היית שלה מסויימת ומנטליות
 אם רוצה, הייתי הפרישה אל תתייחס כאשר היום. גם ומוסרית, מעשית
הסזון". כ״אבי בזמנו שנחשב בן־גוריון, עמדות אל גם שתתייחס תרצה,
 לא בודאי הוא בן־גוריון. בשם לדבר יכול אני אם יודע אינני פרם: ש.
כוחי. ייפה

תורתו... אל אלא האיש אל התכוונתי לא כהן: גאולה



היסטורי מיפגש 80

מדיניות אינו גמגום

 צעיר. נער הייתי הראשונה, בפעם בן־גוריון את פגשתי כאשר פרם: ש.
 יעקב זכרון ליד בערך שקט. היה הדרך וכל לחיפה מתל־אביב בדרך נסענו

 היה מדינאי שהיה מי מדינאי; היה לא מעולם טרוצקי שמע, ואמר: אלי פנה
 לא להגיד: יכול אינו מדינאי שלום; ולא מלחמה לא אמר: טרוצקי לנין;

 להשיג שיש למסקנה הגיע לנין מלחמה. או שלום או אלא שלום, ולא מלחמה
 חושב אני פחות. קובע אלא אינו והיתר נסיגה, במחיר אפילו ברוסיה, שלום
 בענין מדיניות. איננו גמגום בן־גוריון. של האופי קו את מציין שזה

 כבוד בין הבדל יש אבל שפרשו. לאנשים אישי כבוד רוחש אני הפרישה,
 אם אבל שלהם. בפטריוטיזם ספק מטיל אינני לדרכם. הסכמה לבין לאנשים

 בעתיד ואשלול שללתי הפרישה את - מהפרישה חינוכי היסטורי לקח יש
פשרה. כל ללא
פרישה? כל ילין־מור: נ.

 ברגע ממלכתית. ממסגרת דמוקרטי במשטר פרישה כל פרם: ש.
 מפסיק דימוקרטי ומשטר לפרוש, ממה אין לפעול, פוסק הדמוקרטי שהמשטר

 האומה. על משתלט רודן או אנרכיסט זר, שליט כאשר - מקרים בשני לפעול
 העתיד לגבי גם חיונית שהיא חושב אני מתפשרת, הבלתי עמדתי וזו היות
 - פשע אומר אינני - ביותר הכבד החטא דעתי, לפי זה, העבר. לגבי רק ולא

 פשרה לשום מוכן אינני זה ובענין חטאו, ולח״י אצ״ל של מיסודם שהמחתרת
מדוע. ואסביר
 ה״סזון". כמו לתופעות מביאה היא משלה. הגיון יוצרת פרישה כל, קודם

 הארגונים ששני מזה מנוס אין אחד, בעם צבאיים ארגונים שני שישנם ברגע
 אומר: אני מתנגשים, ארגונים ששני טוב זה אם אותי, שואלים אם יתנגשו.

 שני של בקיומם ואילו התוצאה, את בהתנגשות רואה אני אבל רע. זה
 כאלה, ארגונים שניים־שלושה שהיו עם בכל הסיבה. את - ארגונים

 מקורה אבל שלילית, היא רעה, היא הנמנע. מן היתה כזאת אי־התנגשות
 להחליף אפשר ואי הנפרדים. הארגונים של קיומם הוא מטושטש הבלתי

בתוצאה. סירה
 פוליטית מחשבה שהיתה בטוח ואני האצ״ל, של הפוליטית התכנית

 של שעזיבתו כמו האצ״ל, של הנפרדת המסגרת את שיצרה היא כי לאצ״ל,
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 אני נפרד. הגיון שיצרה היא בכבוד, מתייחם אני אליו שגם ז׳בוטינסקי,
 תוספת פלוס ציונית השקפה היתה ז׳בוטינסקי של מיסודו שלתנועה חושב

 הנפרד, מהקיום כתוצאה התפתח האצ״ל של שההגיון חושב אני קיצונית.
ז׳בוטינסקי. לתכנית הכרחי היה לא הנפרד שהקיום פי על אף

רפ״י. של פוליטיות השלכות בלי ילין־מור: נ.
 מהמדינה. פרשה לא היא במדינה. פוליטית מפלגה היא רפ״י פרם: ש.

 העובדה את שולל אינני המדינה־בדרך. היתה הציונית ההסתדרות
עצמה. בפני מפלגה הקים שז׳בוטינסקי

 שהוא מכך, נובע כץ שמואל של המעניין ספרו קריאת לאור שלי הרושם
 הוקסם כיצד אפריקה: בדרום נערותו מימי האצ״ל בתולדות מתחיל בצדק

 לאצ״ל. שהגיע עד ישר מתוח קו עובר ומכאן ז׳בוטינסקי, של מהרעיונות
אצ״ל. של התכנית את שהוליד מה שזה חושב אני ורצוף. הגיוני קו וזהו

אומר: אני בסיכום
הפרישה. את שולל אני א.
משלה. הגיון מולידה פרישה ב.
אחים. מלחמת למנוע אפשר אי פרישה, באה כאשר ג.
רע. דבר זה אחים מלחמת ד.
מדוע? ילין־מור: נ.

גמורה. הכי בפשטות יהודים, אנשים הורגים יהודים אנשים כי פרם: ש.
נמנעת? בלתי דבריך, לפי היתה, היא ההם בתנאים מדוע בגין: מ.
פרישה. אלא אחר תכסיס היה לא ליבנה: א.
 מהארץ: מסתלקים האנגלים היו האצ״ל בלי אם שאל, בגין מר פרם: ש.

 שהיה כפי אופי אותו היה לאצ״ל "ההגנה" בלי האם היא: בגין למר שאלתי
 נוהגים הייתם האם והלח״י? האצ״ל רק והיו "ההגנה" היתה שלא נניח לו?

 מתונים, יותר הרבה היו והלח״י האצ״ל כזה במקרה דעתי, לפי הדבר? אותו
 קיצוני. בצעד רק לנקוט יכלו ולא מגוונים, יותר והרבה גמישים יותר הרבה

 בגין כי מבגין, אובייקטיבי יותר שאני לי נדמה זה בענין רטורית. שאלה זו
שלו. העבר על להגן צריך
"להגן". המלה על לוותר נא הואיל בגין: מ.
 "ההגנה", של מתינותה בלי חשוב: דבר אמר פרס מר ליבנה: א.

נחלשת. היתה אצ״ל של קיצוניותו
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 פרישה, היתה שלא נאמר אחרונה: שאלה עצמי את שואל אני פרם: ש.
 ה״הגנה", את שהיוו הכוחות שהיתה? כפי מתונה כך כל היתה ה״הגנה" האם
 שהאמצע יתכן והלח״י, האצ״ל של הדעת חוות אליהם מתווספת היתה אילו

 אחרות, במלים שהיה. ממה יותר צודק לי שנראה דבר שונה, היה הדמוקרטי
 עולם השקפת להם שהיתה הגורמים כל אילו בנפרד, ילחם אחד שכל במקום

שונה. היה האמצע אחד, שולחן סביב נפגשים היו הבריטים, נגד פטריוטית
יחד. ישבו כולם כאשר המרי", "תנועת על מדברים אנו ילין־מור: נ.

 שחייבים ארגונים שלושה שישנם אקסיומה תחת יחד ישבו פרם: ש.
וטו. זכות עם משותפת שפה למצוא

ל״הגנה". היתה הוטו זכות בדיוק. לא לנדאו: ח.
מהארגונים. אחד לכל וטו זכות היתה דה־פקטו פרם: ש.
הוטו. זכות נובעת מכך וולונטרי. ענין היה זה רוזנפלד: ש.
 אחד, גוף היו הגופים שלושת אילו אומר: אני רטרוספקטיבית פרם: ש.

 נמנעת והיתה קיצוניות יותר שהיו יתכן "ההגנה" שפעולות מודה אני
כך. על לדון צריכים היינו לא וממילא ה״סזון" צורת כל על אחים מלחמת
 אם אומר: אני ברורה. תשובה לתת צריך אני ה״סזון" שבענין יודע אני

בשניה. תילחם לא אחת שמחתרת הוא הנמנע מן כמעט מחתרות, שתי יש
 צריכה היתה "ההגנה" האם - האחת שאלות. שתי יש ה״סזון״ לגבי
 את בזה לערב היה צריך האם השניה, בנפרד; לגופו האצ״ל נגד לפעול

 היה. צריך שלא אומר שלי האינסטינקט האנגלים, ערבוב בענין הבריטים?
 הגופים, שני של קיומם מעצם נובע זה אצ״ל, נגד ה״הגנה" לפעולות אשר

 כל את נראה בעתיד, יקרה הדבר וחלילה חס אם הנמנע. מן היה והדבר
 מחתרות שתי בו שהיו עם בכל ההיסטוריה כל לאורך שראינו התופעה
האוייב. עם מאשר חריפה יותר במידה ביניהן התנגשו הן חמושות:

 שהתנגדת מתכוון אתה האנגלים ערבוב על מדבר אתה כאשר כץ: ש.
באנגלים? למלחמה

לא. פרם: ש.
 להיות יכולה פרישה בהם מצבים שני רק שיש אמרת כאשר כהן: גאולה
 היה לא בארץ שהיה המצב האם זר. שלטון הוא מהם שאחד ציינת מוצדקת

בארץ? זר שלטון של מצב
 בשלטון שלחם חלק אלא הזר, מהשלטון חלק היתה לא "ההגנה" פרם: ש.
הזר.
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אחד בארגון היו כולם אילו

 אם אבל פה, שואלים בעצם אנו כך על נלחמה מידה באיזו כהן: גאולה
זר... שלטון איפוא, היה, - להלחם במי היה

 דמוקרטית הכרעה אפשרית היתה הבריטי השלטון בימי האם שניצר: ש.
לא? או להלחם אם בשאלה, חפשית

 מפקדה שהיתה היא העובדה מאורגן. יותר או פחות היה הישוב פרם: ש.
בה. השתתפו בישוב הכוחות וכל השמאלי והחלק הימני החלק עם משותפת

 ממר או ממך מבקשים לנדאו וח. כץ ש. שהלוחמים חושב אינני בגין: מ.
 מוגדר מקום "ניש׳ה". בלעז שנקרא מה להם תתנו בדיעבד שאתם ריפתין,

הארץ. שחרור למען במלחמה
 במניעים ספק מטיל שאינני אמרתי מעמיד. שאני הנקודה זו לא פרם: ש.

הלכתם. בה הדרך זו ספק, מטיל שאני במה האצ״ל. אנשי של הפטריוטיים
 בכל שהשמעת. הדברים על להשיב מה לנו שיש לשער יכול אתה בגין: מ.
 לא שנעשה, משהו לו או היה, לא שהיה משהו לו לו", היה "מה השאלה: זאת
 רוצה אני עובדות. על מדברים אנו ספקולטיבית. שאלה היא נעשה, היה

 של ספרו כקורא אותן לראות צריך שאתה הבאות, השאלות את אותך לשאול
אחרים. ספרים וכקורא כץ,

 מאתנו, דרשה הלאומיים המוסדות בשם "ההגנה" לפניך: העובדות הנה
הבריטים. נגד ללחום לא המלחמה סוף עד - בשמם סנה ד״ר שאישר כפי

 1945 בסתיו עליה, ממונים שהיו המוסדות החלטת פי על ״ההגנה״, שנית,
 נאסרו 1946 ביוני הבריטי. השלטון נגד מזויינת בהתנגדות לעסוק החלה

 ולטרון. לרפיח והובלו הפלמ״ח ואנשי היהודית והסוכנות ה״הגנה" מנהיגי
 מזויינת בהתנגדות עוד לעסוק לא ל״הגנה" הוראה ניתנה מכן לאחר קצר זמן

 ההתנגדות על היום לומר יכול אתה מה אלו, עובדות לאור הבריטי. לשלטון
 אחרי שנמשכה ה״הגנה"; גם עסקה שבה כן, לפני שהחלה המזויינת

 מבקש אני הבריטי? השלטון צאת עד אלא נפסקה ולא הפסיקה, ש״ההגנה"
 שהיו כאלה היו ומתינות. קיצוניות מבחינת או השערות פי על לא שתשיב

 היו שהם ריפתין אומר היום קיצונים. היו בגיטו שהלוחמים משוכנעים,
 שום להם אין אלה ומושגים קיצונים. היינו לא כלל שאנו חושב אני גיבורים.
משמעות.
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שבחבורה. הצעיר הוא פרס שמר בחשבון להביא צריך ז״ק: מ.

 היה מה מוצלחת: היא פרס מר של בדבריו השאלה העמדת ליבנה: א.
 יותר ה״הגנה" היתה כך ידי ועל אחד, בארגון כולם היו אילו יותר, מועיל

העבודה? חלוקת היתה אפקטיבית יותר או וקיצונית, אפקטיבית

★ ★ ★

 דברים, בשולי לא ואפילו דברים בשולי הנאמר משפט לפעמים סנה: מ.
 הגיבו זה בדיון המשתתפים רוב לציר. הופך ביניים, לקריאת בתשובה אלא
 שאת מובן הבריטים. נגד הזמן כל נלחמה שה״הגנה" שאמרתי, המשפט על

 אמרתי, במפורש אני הדברים. של ההקשר מן לתלוש אפשר אי הזה המשפט
 ברית בעלי אנו בהיטלר, המלחמה נמשכת עוד שכל היתה, שלנו שהעמדה

 ולח״י שאצ״ל זה נגד והיינו לחמנו לא זמן ובאותו היטלר, נגד בריטניה עם
 היתה הכוונה מילולי. באופן אמרתי אשר את לקבל צריך לא לכן יילחמו.
 בפרק־זמן היתה לא ה״הגנה" כאשר גם השנים, ובאותן ,1945-48 לתקופת
 ואין אחרת. בצורה במאבק נתונה היתה היא מזויין, במאבק נתונה מסויים
 נגד מזויין "מאבק המושג עם הבריטי" השלטון נגד "מאבק המושג את לזהות

 אלה בין קיימת ועודנה שהיתה המחלוקת נקודת זוהי הבריטי". השלטון
כאן. המסובים

 המאבק את המזויין במאבק כלל שהוא להוכיח רוצה בגין כאשר גם
 פעולה כל אחרי פוליטית בהסברה הרבינו לא האם אומר: הוא המדיני,
 אומר זה להסביר? דאגנו לא האם צבאית? לפעולה צבאית פעולה ובין צבאית

 הפעולה להסברת הצטמצם המדיני והמאבק המזויינת הפעולה היתה שהעיקר
 זאת אומר ואני - אז ה״הגנה״ של וההנהגה ה״הגנה״ של והתפיסה הצבאית.

 מהעפלה גם מזויין, ממאבק גם צורות, מכמה מורכב שהמאבק היתה - כעד
 וגם אפשרי, היה שזה במידה ליגאלית, בלתי והתיישבות ליגאלית בלתי

הללו. המאבקים למטרת בינלאומית תמיכה לרכישת מדינית מפעולה
 אני נקודות. שלוש של הקרקע על עלייה שהיתה אמר ילין־מור מר

נקודות. 12 של הקרקע על עלייה היתה אחד שבלילה הזכרתי
ליגאלית. בלתי לא קריאה:

 אחד בבוקר עובדה. יצירת ליגאלית.היתה בלתי שהיתה בודאי פנה: מ.
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 השלטון את והעמידו קיימים, היו לא הקודם שבערב ישובים בנגב הופיעו
 אמנם, מצומצם דבר זה לו. בניגוד שנעשתה מוגמרת, עובדה בפני הבריטי

"מאבק". במושג כלול הכל אבל
 להעיד יכול שאני היסטוריות אמיתות לרשום לדאוג כדי רק הנה באתי אני
 רואה למשל, כיצד, להתפלמס. ולא דעות לחוות לא מצפוני, מיטב לפי עליהן

 כל על המאבק תשובתי: למדינה? הביא מה לשאלה התשובה את היום אני
 והקמת עצמאות לידי מגיעים היינו לא אלו, מצורות אחת בלי צורותיו.
 את שפרצו השואה ניצולי יהודים של פוסק הבלתי והזרם הלחץ בלי המדינה.
 קמה היתה לא א״י, גבולות על אנגליה של והאווירי היבשתי הימי, ההסגר

 היה האוכלוסיה, שליש שהיווה בלבד, הישוב של כוחו בתוקף המדינה.
 יהודים של זרם שהיה לזה הודות שונה היה המצב לגמרי, אחר הפתרון
 ניהלה שה״הגנה" בזמן אותו. וניהלה אירגנה שה״הגנה" השואה ניצולי

 לא זמן באותו כי אם האנגלים, נגד במאבק היתה היא ההעפלה את ואירגנה
 גם משנה, איננו זה אבל אותן, דרשתי אישית שאני מזויינות, פעולות היו

 של חלק היתה - הצבאיות הפעולות הסברת רק לא - מדינית תמיכה רכישת
 צמודה היתה האצ״ל של המדינית שההסברה אמר בגין מר הכולל. המאבק

 שהתבטא מדיני מאבק היה לגמרי. אחר דבר היה פה ופעולה. פעולה לכל
ישראל. עצמאות למען בינלאומיים שלטוניים וגורמים הקהל דעת ברכישת

זאת? לפרש יכול אתה ילין־מור: נ.
 את להרחיב רוצה אינני לנושא. שייך אינו זה אבל יכול, אני פנה: מ.

 ירוק אור מהוותיקאן להשיג לדוגמה, נעשה. שזה יודע אני אבל הנושא.
 מתנגד אינו - הוואתיקן - שהוא הדרומית, באמריקה הקטוליות למדינות

 כן גם זו תכנית־החלוקה, בעד להצביע יכולות והן באו״ם, לתכנית־החלוקה
מדינית. עצמאות למען פעולה

 של המימרה על לחזור אם - לוותיקאן?״ היו דביזיות ״כמה ילין־מור: נ.
סטאלין...

 של שורה היתה בדיביזיות. אינו הוותיקאן של שכוחו יודע אתה פנה: מ.
 מותנית היתה הסכמתן אבל הסכמתן. רכשה הפוליטית שהפעולה מדינות
הוותיקאן. של ירוק" ב״אור
 את לגייס ניסה בוין כיצד ההעפלה; לעניין היתה החשבה איזו יודע אני
 אחרי כבר ההעפלה את שתפסיק היהודית הסוכנות על שישפיע מרשל ג׳ורג׳
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 יורק" "פן האניות שתי של הפלגתן את ותעצור 29.11.47מ־ האו״ם החלטת
מבולגריה. הפליגו בפועל אבל מרומניה, היו שנוסעיהן קרסצ׳נט" ו״פן

מזויינת ג׳" "עליה הציע בן־גוריון

 כי מזויין, במאבק רק שעסקו ארגונים שהיו מפני להגיד, איפוא אפשר אי
 לא זו היסטורית. שגיאה זו נכון. זה אין הזה. המושג עם זהה המאבק כל

 שנאבק אדם אומר וזאת השפיע. מה למכביר תעודות להביא אפשר אמת.
 לראות יכול אינני אבל המזויינת. הפעולה המשך בעד ההם המוסדות בתוך
 לכן מסויימת, בדעה אז הייתי שאני מפני סובייקטיבית: אישית מבחינה הכל

 שאני מפני דווקא הכל. אגיד אני ואפר. עפר היה דעתי, קיבל שלא מי כל
 אני להיפך, שלי. העבר על ביקורת בלי חותם ואינני שונה, במחנה כעת

 אינני שהיה. מה על השקפה לי יש אבל הזה. מהעבר מובנים בהרבה פרשתי
 אינני אני עצמו. על להגן צריך היה בא, אילו גלילי, עצמי. על להגן חייב

 לא וזה אחר, פוליטי מחנה על כעת נמנה אני להגיד: יכול הייתי אני צריך.

 ההיא התקופה על אור ויושלך שיואר רוצה אני כך. נוהג אינני לא, עניני.
דברים. להרבה עד להיות יכול אני זה ובמקרה עד, להיות יכול שאני במידה
 להקמת הביא המזויין המאבק שרק לומר נכון זה ואין מדוייק זה אין

 ואצלי המזויין. במאבק להמשיך שצריך היתה האישית דעתי כי אם המדינה.
 צריך שלנו המזויין שהמאבק אחרת, פוליטית בקונספציה קשור היה זה

 ובתוך בריטניה נגד הסמוכות בארצות גם המזויין המאבק שיקום עד להימשך
 האזור, מתוך הקולוניאלי השלטון הרחקת דברים: שני נשיג זה מזויין מאבק
 במלחמה קשורה תהיה לא המדינה שהקמת כדי יהודית־ערבית, וברית

דעתי. לחוות שיכולתי במקום שחוויתי הדעות הן אלו יהודית־ערבית.
זו? דעה בגלל פרשת לא אתה שניצר: ש.
 אומר אני זאת עם יחד זו. דעתי חוויתי ההוא במחנה בהיותי פנה: מ.

 השלטון נגד המזויין המאבק המדינה: להקמת הביאו דברים ששלושה
 פלוס ליגאלית, הבלתי המעטה ההתישבות פלוס ההעפלה הזר, הקולוניאלי

מדינית... תמיכה רכישת
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 הקולוניאליזם ירידת של התקופה, של הכללי הרקע על אפשרי היה זה כל
 זה אין אנטי־קולוניאליים. כוחות לעליית שגרם במלחמה, סובייטי ונצחון
 ציילון, מהודו, יצאו הם מא״י, הבריטים יציאת של תקופה שבאותה מקרה

עבר־הירדן...
מצרים. קריאה:

 בינלאומי גורם זה הקולוניאליזם. של ההתפוררות התחילה פנה: מ.
 מזכיר אני במחלוקת. שנוי אינו והוא ממנו, להתעלם שאי־אפשר היסטורי

הכל. את לראות צריך המדינה, להקמת הביא מה שואלים אם כי זאת,
 הצעה היתה להירשם. שצריכה עובדה אספר עובדות, רוצים אם אגב,

 כלומר, ג׳: עליה הציע בן־גוריון מזויין. במאבק מלווה תהיה שההעפלה
 שכאשר מנת על ה״הגנה", של מזויינות יחידות עם מעפילים אניות לשלוח

 הבריטי. הצי עם קרב יפרוץ לקפריסין, האניה את להוביל ירצו הבריטים
 צורך אין הרפתקני. כדבר זאת ראתה זו; הצעה דחתה ה״הגנה" של המפקדה
 אופן בכל כזאת, מחשבה גם היתה חשבון. שום בהם שאין לראווה בקרבות

זה. במאבק נתונה היתה ה״הגנה" תקופה באותה

לוייצמן הנציב אמר מה

 ידי על שני מטעה רושם ונוצר הולך כי יירשמו, אלה שדברים רוצה אני
 אפילו הפורשים. הארגונים שני של המזויין המאבק עם המזויין המאבק זיהוי

 בפעולות - הארגונים ושני בהעפלה זכות לה היתה ה״הגנה" אמר: ליבנה מר
 כל לא ה״הגנה"; ידי על נעשו וחשובות רבות מזויינות פעולות מזויינות.

 כך. על דעתו לוייצמן אמר העליון הנציב חשובות. פעולות נעשו אבל הזמן,
 פרטיזניות, מטרידות, פעולות הן והלח״י האצ״ל של הפעולות אמר: הוא
 כוח יש הזאת בארץ שליהודים הוכיחה בגשרים ה״הגנה" של הפעולה אבל

מעולה. צבאי
 נאמר מה מספר אני אבל הלח״י. או האצ״ל מפעולות להפחית בא אינני
 אנחנו, אין הנציב: אמר זאת עם יחד וייצמן. מפי שמעתי ומה לוייצמן,

 המסוגל כזה, צבאי כוח להם שיהיה ליהודים, להרשות יכולים הבריטים,
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 על עמד העליון הנציב ובכן, בארץ. שולטים אנו כאשר כזאת, פעולה לעשות
 כאשר ה״הגנה". של הצבאי הכוח קיום ובין הבריטי השלטון בין הסתירה
 על השחורה" "השבת אחרי הכחולה" "החוברת את הוציאה אטלי ממשלת

ה״הגנה". של הצבאיות הפעולות על דיברה היא המברקים,
 לא שה״הגנה" בזמן התמידו ולח״י אצ״ל הצבאיות בפעולות אמנם

 שני שרק לומר אפשר אי אבל במחלוקת. שנוי ענין אצלה היה וזה התמידה.
צבאית. פעולה פעלו הארגונים

 הצליח להסתעפויותיו הודות ורק כולל היה המאבק הכל, למרות לכן,
 שמר שמח אני עשה. מי הבדל היה לא לי ישראל. עצמאות לידי להביא

 זה ואם נעשה, מה אלא עושה, מי לי חשוב היה לא שמעולם אמר ילין־מור
"מאבק". המושג הגדרת לגבי זה משנה. לא זה עושה, מי מזיק. או מועיל
 שה״הגנה" אמרנו .1941 בתחילת ה״הגנה״ אשיות את שכתבנו זוכר אני

 שונים ציבוריים גורמים מערבבים אתם ולעצמאות. להתיישבות לעליה, היא
 אמרנו: ידי, ועל ציזלינג ידי על ה״הגנה" אשיות נכתבו כאשר ה״הגנה". עם

 הדרך על או ממלכתית לאומית ועצמאות התיישבות עלייה, על להגנה
לעצמאות.

 במטה הבריטים. עם להתנגשות היה ה״הגנה" של התכנון 1941 בשנת
 התקפות נגד היהודיים הישובים להגנת תכנית - א׳ תכנית היתה ה״הגנה״

 על העומד זה לא כי אנאכרוניזם, שזה ראינו במפקדה, ,1941ב־ ערבים. של
 עם העתידה ההתנגשות לקראת היו והכיוון החינוך האימון, וכל הפרק;

הבריטים.
ה״סזון"? עם מתקשר זה איך לנדאו: ח.
 שני רואים לא אם נכון, באור ה״סזון" את לראות אפשר אי פנה: מ.

 זו ומה - זה בענין דעתי שהבהרתי לי ונדמה - ״מאבק״, זה מה דברים,
 שלא לך, מבטיח אני ל״סזון". להגיע אפשר אז רק "מרות". זו ומה "פרישה"

ה״סזון". את דברי בהמשך אקפח
 של למרות נתונה היתה שה״הגנה" אמרתי פה הראשונה בפגישתנו

 ידיה. את וכבל אותה הגביל זה דמוקרטי. באופן הנבחרים ציבוריים, מוסדות
 של ההתגלמות היתה היא בכך כי היתרון את לה נתן זה גיסא, מאידך אבל

ממלכתיות. לקראת ההליכה



89 היסטורי מיפגש

הבולמים... הגורמים

 ואינני לה, שותף שהייתי דאז, ה״הגנה" של הדעה את כעד, אמרתי, בכך
 אז המאבק את רואה אני ראייתי, את מרחיב אני היום אבל לה. מתכחש
 לשחרור חזית של כתפיים על נישא להיות שיכול לאומי לשחרור כמאבק
 רחבה לאומית חזית מעין היוו ב״הגנה" מלוכדים שהיו הכוחות לאומי.

 של טיבה זה כי שונים, מאלמנטים אלמנטים בה שהיו לעצמאות, לשחרור,
חזית.
ה... כמו רוזנפלד: ש.
 לו שאין בארץ היהודי בציבור גורם שאין חושב אני הפ.ל.נ. כמו פנה: מ.
 שבלונדון - ידעתי לא אז אני - ידע מאתנו מי לדוגמה, בעצמאות. חלק

 האימפריה בארצות הקומוניסטיות המפלגות של ועידה היתה 1946ב־
 אז שהיתה ל־פ.ק.פ. מפולגת היתה בארץ הקומוניסטית המפלגה הבריטית?

 היה ומיקוניס הערבי. החלק היה שזה לאומי", לשחרור ו״ליגה היהודית
 ולא אומות שתי בה שיש ארץ היא שפלשתינה שטען ועידה, באותה היחיד
 להביא צריך הפוליטי הפתרון ולכן, יהודי, ומיעוט ערבית, אחת, אומה

 שניה אומה אלא לאומי מיעוט עוד אינם היהודים האומות; שתי את בחשבון
 אותה שייצג ה״ליגה" של הדעות נגד לחם הוא אומות. שתי בה שיש בארץ
 שיש שאמרו אחרות, מארצות הדוקטרינרים הקומוניסטים וגם תומא אמיל

 להוכיח ביקש מיקוניס לאומי. מיעוט של הזכויות את רק ליהודים להבטיח
 של הכולל במכלול חלק יש לזה גם שניה. אומה אלא מיעוט אינם שהיהודים

 בחזית בולמים גורמים שהיו נאמר כאשר אולם, בזה. מפריז אינני המאבק.
 כולם: את למנות רוצה אני "השומר־הצעיר". זה שהיה כאן נאמר המאבק,

 אנשי היום האזרחי"; ו״האיחוד החדשה" "העליה "השומר־הצעיר",
 את אסלף לא אבל בגח״ל, בגין של שותפים הם האזרחי" "האיחוד

בגין. מר של לנוחותו ההיסטוריה
סילופים... לעזרת זקוק אינו הוא צדקתו לשם לנדאו: ח.
 גם הציונית. ובתנועה בישוב הוייצמניסטים את להוסיף עוד ויש סנה: מ.

 ובתנועה המנוח, ושפרינצק המנוח קפלן למשל, וייצמניסטים. היו במפא״י
"הדסה". וכל בזי.או.אי., ליפסקי של והפלג אנגליה ציוני - הציונית

המזרחי". מ״הפועל וחלק ליבנה: א.
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 כל שהיה שפירא, ידי על מיוצג שהיה כפי המזרחי", "הפועל שנה: מ.
 "השומר־הצעיר". רק היה הבולם שהגורם להגיד אפשר אי קפלן. עם הזמן

 טוב יותר זאת יודע אני אבל עליו, להגן אותי ביקש לא "השומר־הצעיר"
מריפתין.

 בתוך המזרחי" ו״הפועל החדשה" "העליה של השפעתם ילין־מור: נ.
"השומר־הצעיר". השפעת לעומת מועטת היתה ה״הגנה" ארגון
המוסדות. בתוך לא אבל ה״הגנה", בתוך פנהזאולי מ.
ההפוך... בכיוון דווקא רצינית השפעה לו היתה פישמן הרב לנדאו: ח.
 1946 באוגוסט שהיתה הסוכנות הנהלת שבישיבת סיפרתי שנה: מ.

 המזויין. המאבק המשך שדרש במיעוט ושמורק פישמן אני, נשארנו בפריז,
 לייפות סיבה לי אין לזה. או לזה קשר היום לי אין חשבון. עושה אינני אבל

 היהודית התנועה על רק לא אומר אני וזאת - חושב אני לכן זה. את או זה את
 חכמה ראשית הרי לעצמאות, לאומי מאבק של בשלב - כולם על אלא שלנו,

 ואם עצמאות; של בסים על העומדים אלה של רחבה לאומית חזית לקיים היא
כולם. את לאחד היא החכמה קיצונים, ויותר מתונים יותר יש זה בתוך
ביותר. האיטי הרכב לפי המתנהלת שיירה זו ילין־מור: נ.
 כך ועל יריה. עוד שיורה מי הוא ביותר שהמהיר אומר שוב אתה שנה: מ.
 דווקא זה לעצמאות במאבק המרץ של שקנה־המידה חושב אינני עניתי. כבר

 שזה חושב אינני שלנו בתנאים בלבד. הצבאיות הפעולות או היריות מידת
 הצבאיות, הפעולות צימצום בעד אז הייתי אילו הקובע. היחיד הדבר היה

 התמדה בעד הייתי אני אולם אישית. עמדה על מגן שאני חושב היית
 צאת עד אמרתי: מתי? עד שרת: המנוח אותי שאל ופעם צבאיות, בפעולות

 הסמוכות, בארצות הערבים גם יקומו נתמיד, שאם תראה, ועוד הבריטים;
יהודית־ערבית. מלחמה לנו לחסוך ונוכל גשר יהיה וזה

בגולה ל״יודנראט" פה ה״מוסדות" בין להשוואה מקום אין

 ריפתין, של לדבריו כשהתייחסת שניצר, מר שלך, ההשוואה לכן
 היא בעיני בגיטאות, היהודים התנגדות עם פה שנעשה מה של ההשוואה

 אין וזה זה ובין התנגדות. או כניעה - שאלה היתה בגיטו, שם, כי מפלצתית;
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 כל לא למחתרת, שעזרו ביודנראטים גם אנשים שהיו יודע אני כי אם קשר;
 כניעה, היתה היודנראט של התופעה אבל אחד, מעור היו היודנראטים אנשי

 היתה פה אבל התנגדות. - היתה המחתרת של והתופעה הסתגלות.
 זה מי גאולה: שאלה "הישוב", אמרתי כאשר משותפת. לאומית פלטפורמה
 לא ה״הגנה", לא לחם; הישוב אומר: אני כאלה: כלליים במושגים "הישוב"

 דרכו. לפי אחד כל משרתיו, היינו ואנו - לחם העם אלא לח״י, ולא אצ״ל
 היתה כי אם ה״הגנה", גם לעצמאות. מגיעים היינו לא העם, לחם ואילולא

 בסיס ולא כת, אבל גדולה, כת כת, היתה מנותקת, היתה אילו ענפה,
 ואחד אחד שכל פירושו אין לוחם עם עצמאות. משיג לוחם עם לעצמאות.

נשק. נושא
 בית־חרושת היה רמב״ם בגבעת שלנו? למחתרת הציבור התייחס כיצד

 דליקה ופרצה התפוצצות, היתה אסון, וקרה מכבסה, ידי על מוסווה לנשק
 הקשת צבעי בכל היו האש ולשונות הסביבה. מכל האש מכבי באו ענקית.
 לא כך. על שמסר אחד אדם נמצא ולא קיסר...( נירון בשביל נפלאה )סצינה

 אנשים שני צופים; אלפי ריכזה הדליקה שם. היה מה הבריטי לשלטון נודע
 לידיעת דבר שום הגיע לא עובדים. הם איפה ידעו לא ההורים נשרפו;

 לחפות כך לשתוק, כך שידעו אלה כל אומר? זה מה הבריטיים. השלטונות
 הבן את שאיבדה לשכנותיה סיפרה שלא האם לוחמים? היו לא האם עלינו,
 היא אבל בחייה. טומיגן ראתה לא היא לוחמת! היתה היא המפרנס, היחיד,
לחם. כולו העם לוחמת. היתה
 צריכים שאתם ולח״י, אצ״ל הארגונים, שני למנהיגי להגיד רוצה אני

כת. של הזאת מהתפיסה ההיסטורית, בראייה עכשיו, לפחות לפרוש,
 אני הבריטים? נגד מזויינת במלחמה לפתוח מתי העיתוי, לעניין אשר
 נגד המלחמה נמשכת עוד שכל חשבנו שאנו פירושים, בלי כעובדה, סיפרתי
 מר מזויינת. מלחמה לא אופן בכל הבריטים, נגד מלחמה לנהל אין היטלר,

שמעתי. לא שלו? השיקולים היו מה אמר לא מדוע ענה. בגין
 מה סנה, מר לך, להשיב כדי זה ברגע אתנו פה איננו בגין מר כהן: גאולה

שלו. השיקולים היו
 מזמין רק אני בגין? מר של גבו מאחורי זאת אומר אני האם סנה: מ.

 היטלר נגד שבמלחמה הסייג את המבטלים לשיקולים מתכוון אני תשובה.
בריטניה. עם במלחמה אנו - הארץ גורל לגבי בריטניה; עם ברית בעלי אנו
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 הבריטים הגרמנים, של ההשמדה מבצע בעת זמן, באותו שניצר: ש.
ברית. בני היו והגרמנים

 זה; סייג נגד שיקולים הביא לא שבגין לכך סיבה שיש חושב אני פנה: מ.
 ברורה היתה לא המאוחד האצ״ל בחוגי - העולמית המלחמה פרצה כאשר כי

 אומר זה היהודית. המדיניות את להשתית יש מחנה איזה על האוריינטאציה
 העם של האינטרס את החשיבו לא מהם, חלק או האצ״ל, את שכיוונו שאלה
 בנידון היו הענין. לפרטי להיכנס רוצה אינני היטלר. נגד במלחמה היהודי
 אם אבל בזה. לחטט כרגע ענין לי ואין בזה השתתפתי לא אני דברים, חילופי
 אפשר ואי ממצה. היסטורי חשבון לעשות צריך היסטורי, חשבון לעשות

 בשנים שהחלה בטראגדיה חי אני ב״סזון" חי לנדאו ב״סזון" להתחיל
 לאומי חשבון שיש - היום עד קיימת והיא - הבנה היתה אצלי .1939/40

 היטלר. על בנצחון היתה יהודים להצלת הראשית הדרך כולל; אחד יהודי
 כדי תוך הצילה שלא האנושות אשמת וזו המלחמה. בזמן גם להציל היה צריך

 אבל רוזבלט. ארצות־הברית נשיא על בביקורת להגיד מה לי יש המלחמה.
 מאלה איש שום על ליבנה, מר שהתבטא כפי אדם", "חלאת אגיד לא אני

ילבינו. כשלג יהיו, כאשר חטאיהם ויהיו היטלר. נגד המאבק בראש שעמדו
לא. - בעיני ליבנה: א.
 לרוזבלט לא תימחק לא היטלר את שמיגרו זו זכות כן. - בעיני פנה: מ.

לסטאלין. ולא לצ׳רצ׳יל, ולא
 שונות טענות אחד לכל אליהם, טענות לי יש כך ואחר אחד. דבר זה

משותפת... טענה ולכולם
 כאשר - סטאלין־ריבנטרופ הסכם - 1939 על מדבר לא אתה שניצר: ש.
סטאלין. את מזכיר אתה
אחרת. פרשה זו אבל המלחמה. למען היה כן גם זה פנה: מ.

 אם אדרבא, אחת. כשלמות הזאת התקופה את לראות שצריך חושב אני
 רק זאת מביא אני וישפוט. הציבור יראה במחלוקת, שנויים נשארו הדברים
 דבר שזה מובן הזה. הקשר את ראו שלא אנשים ביניכם שהיו כראייה
 נגד מצודה על מגינים הם לונדון, על מגינים הבריטים כאשר כי מסובך,
 סתירה, בזה שיש בודאי לסלקו. שצריך זר שלטון הם זמן ובאותו היטלר,

נכונה. לא ראייה רואה הוא אחד, צד ורואה הסתירה את שמפשט מי אבל
 הזר, והשלטון היהודי הישוב בין המאבק ופרץ נגמרה העולמית המלחמה
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 במעשי להקטין ילין־מור, צריך, אינך מלחמה. במצב היה היהודי והישוב
 תגן שונות. היו המאבק של הצורות כי אם לעמך. עוול עושה אתה הישוב.

 כך כל לא לכן, מאומה. עשו לא השאר שכל תגיד אל אבל שלך, הצורה על
 והראייה הרחבה החזית לי חשובה יותר עוד חשוב. היה המוסדות מרות ענין

 יש כזאת חזית שבכל ודאי הנחשל. פי על הרחבה החזית יישור ולא הרחבה,
 אני היכן? עד בבלמים. להתחשב צריך אבל קדימה, שחותר אבנגארדי כוח
 התחיל הוא בפריז? בן־גוריון לי אמר מה אבל דברים. למספר הסכמתי לא

 להיפרד רצה לא הוא כי נדחה, אמר: כך ואחר למאבק, הולכים שאנו בזה
 אני אם אבל אתו. הסכמתי לא אני מ״הדסה". להיפרד רצה לא הוא מליפסקי,

 מן פורשים קנאים של לוחמת כת ובין רחבה לאומית חזית בין לבחור צריך
לאומי. לשחרור רחבה בחזית בוחר אני הציבור,

ה״סזון" על החליט לא ה״הגנה" של מוסד שום

 אומר אני וזאת - לדעת צריך כל קודם ה״סזון". על משהו ועכשיו
 ה״סזון", על החליט לא ה״הגנה" של מוסד שום - עיניים מאירות באותיות

 היה כך על הדיון ה״סזון" את לבצע הוטל לא ה״הגנה" של מוסד שום ועל
 ההנהלה ידי על הציוני הפועל לועד הובא העניין הציוני. הפועל בועד

 זה ההסתדרות,ושם למועצת הענין הובא כך אחר הוחלט. זה הציונית.ושם
 אנשים היו אלה הזה. הדבר את עצמה על קיבלה לא וה״הגנה" הוחלט.

 המוסדות, לקריאת זאת עשו שהם היא, האמת ל״סזון" אישי באופן שגוייסו
 שאמרו: אנשים שהיו זוכר, אני ההסתדרות. ומועצת הציוני הפועל הועד

 אחד בחור קם הבריטים. עם שיתוף ללא אבל כן, - הפורשים עם מאבק
 הייתי לא אני הבריטים. עם שיתוף בלי זאת לעשות אפשר אי מדוע והסביר

 מעולם ה״הגנה" של המפקדה נוכח. הייתי אבל ההסתדרות, מועצת חבר אז
הוראה. נתנה לא ומעולם הוראה, קיבלה לא מעולם בכך, דנה לא

בן־גוריון? פעל מי בשם רוזנפלד: ש.
ה״הגנה". על ממונה היה לא בן־גוריון סנה: מ.
דעה? להביע אפשרות לך ניתנה לא האם - ולך ילין־מור: נ.
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אחרת. שאלה זו פנה: מ.
 המבצעי הגוף היה ומי בן־גוריון, פעל מי דעת ועל מי בשם רוזנפלד: ש.
החליט. הציוני הפועל הועד פנה: מ.
ביצע. והפלמ״ח לנדאו: ח.
 של מוסד שום הפלמ״ח. לא אבל כיחידים, פלמ״ח, אנשי בזה היו פנה: מ.

החליט. לא ה״הגנה"
ביצע? מי רוזנפלד: ש.
ביצע? ומי אירגן מי לנדאו: ח.
מפקדים. שני של בפיקודם המתנדבים פנה: מ.
המפקדים? היו מי לנדאו: ח.
המתנדבים? היו מי רוזנפלד: ש.
ולח״י. אצ״ל מתנגדי פנה: מ.

וללח״י? לאצ״ל ב״הגנה" התנגד לא בעצם, מי, כהן: גאולה
 עד האזרחי" מ״האיחוד רחבה, חזית על בנויה היתה ה״הגנה" פנה: מ.

 לא שאפשר, כמה ועד במחלוקת, שנוי היה ה״סזון" ענין "השומר־הצעיר".
במחלוקת. שנויים שהיו תפקידים ה״הגנה" על להטיל רצו

המפקדיס״ז "שני הם מי

המבצעות? היחידות היו מי רוזנפלד: ש.
יחידות. היו לא פנה: מ.
המבצע? היה מי רוזנפלד: ש.
 והארגונית הפוליטית המסגרת את שמות. לגלות רוצה אינני פנה: מ.
לפרט. רוצה אינני המפקדים, שני היו מי הפרטים, את נתתי.
אנשים. על פיקדו המפקדים רוזנפלד: ש.
 היתה ההנהלה. יו״ר היה בן־גוריון החליט. הציוני הפועל הועד פנה: מ.

 למועצת הענין את והעביר נוספת בסמכות להצטייד רצה הוא סמכות. לו
 עם בשיתוף זאת לעשות אם ויכוח היה ההסתדרות ובמועצת ההסתדרות.

לא. או הבריטים
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קונקרטית? בצורה שביצעו האנשים היו מי רוזנפלד: ש.
 ומועצת הציוני הפועל הועד אומר: שאני מה ברור לא האם פנה: מ.

 היו בראש, ועמדו שאירגנו ואלה מתנדבים. היו למתנדבים. קראו ההסתדרות
 הנוספים, המתנדבים את גייסו והם מתנדבים, היו הם שגם מפקדים, שני

הפעולה. את שעשו
נתונים? סיפק לא ה״הגנה" של הש״י רוזנפלד: ש.
הזמן. כל ול״הגנה" המדינית למחלקה משותף היה הש״י פנה: מ.
 ומקובל עלי נאמן היה כה עד שאמרת מה כל סנה, ד״ר גולדשטיין: ד.

 לי אין כי גוזרים, והתפקיד המעמד הגיל, הבדלי מסיה". משה... כ״תורת
 היית שאתה בתקופה אבל דבריך. את באמצעותם לסתור יכול שאני נתונים,
 הסותר משהו, קרה ב״הגנה" מפיקודיך אחד הייתי ואני שלי הראשי המפקד

 נסיון כמובן, זהו, ב״סזון". ה״הגנה" של לחלקה ביחס דבריך, את לחלוטין
 התחתונה בחצר אבל הגדולים, העניינים בתוך נטול־ערך ואולי מאוד שולי

 נצטווינו ב״הגנה", צעירים כיתת אנחנו, בראשון־לציון, חביב בית־ספר של
 בחור קשה להכות מובהקת, פעולת־״סזון" לבצע הישיר מפקדנו על־ידי

המחתרת. ארגוני עם שנמנה אחד,
עליך? הטילו פנה: מ.
בפקודה! בהחלט, כן, גולדשטיין: ד.
 האזרחי" מ״האגף אחד הארצית, המפקדה של שבישיבה זוכר אני פנה: מ.
 קיבלה לא זאת; עושה אינה שה״הגנה" לו עניתי ואני זו, פעולה על שאל

 ה״הגנה". במסגרת לא מתנדבים של ענין וזה פקודות, נותנת אינה הוראה,
 ה״הגנה" אנשי ידי על נעשתה היא ה״הגנה". במסגרת נעשתה לא זו פעולה

 בסמכות לא ה״הגנה", בפקודת לא אבל "הגנה", אנשי של בפיקודם
ה״הגנה". במסגרת ולא ה״הגנה"

 ההחלטה הוא העיקר כי רבה, חשיבות לזה שאין חושב אני כץ: ש.
 וממילא ה״הגנה" כפופה היתה שלהם המדיניים המוסדות של המדינית,

זו. להחלטתם גם כפופה
ההסתדרות. ובמועצת הציוני הפועל בועד נפלה ההחלטה פנה: מ.
 המחליטים לכל הציוני, הפועל בועד ההחלטה נתקבלה כאשר ליכנה: א.
הבריטים. עם פעולה לשיתוף היא שהכוונה ברור היה

לא. פנה: מ.
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 לנו אין במפורש: גולומב אליהו לי אמר 1945 בשנת ילין־מור: נ.
ומנגנון. בתי־סוהר

 הציוני הפועל הועד חבר היה גולומב אליהו ה״הגנה". בשם לא סנה: מ.
 על אחראי ואני הארגונית המסגרת על מדבר אני ההסתדרות. מועצת וחבר

 הפלמ״ח ואנשי ה״הגנה" אנשי ידי על נעשה שהדבר אמרתי אומר. שאני מה
 התנדבו הם ב״הגנה"; מפקדים והיו בחיים הנמצאים אנשים שני של בפיקודם
 מתוך אומר: אני ידם. בהישג שהיו האנשים מתוך מתנדבים וגייסו זו לפעולה

 של הרשמיים הפיקוד צינורות את עבר לא זה אבל והפלמ״ח. ה״הגנה" אנשי
ה״הגנה".

 התחילו שכאשר בגין, מר מפי הראשונה בפגישה פה שמענו שניצר: ש.
 הוא ה״הגנה". בידי האצ״ל, איש אסיר, היה המרי", "תנועת על הדיונים

ההסתדרות? של או הציוני הפועל הועד של... אסיר היה
כזה. מקרה שום על יודע אינני סנה: מ.
אלי? של שחרורו של המקרה את זוכר אינך לנדאו: ח.

חמור משגה היה הבריטים עם הפעולה שיתוף

 להגיד, רוצה אני זאת עם יחד אבל כזה. מקרה על יודע אינני סנה: מ.
 תשאל אם חמור. משגה היה הזה העניין בכל הבריטים עם הפעולה ששיתוף

 עומדת אינה כיחיד עמדתי אבל לספר. מוכן אני עמדתי, היתה מה אותי
לדיון.

 כל כמעט קרובות, לעתים נפגש שהייתי הקודמת בפגישה ...סיפרתי
 דבר וייצמן. עם שנפגש "הודה" סנה אמר: ילין־מור ומר וייצמן. עם שבוע,

 היה יריב, היה וייצמן היום. עד מצדכם עמוקה אי־הבנה על מעיד שוב זה
 הארץ עתיד על המערכה את ראיתי אני אבל המזויין. המאבק של מתנגד
 להביא אפילו זה. מתוך כגורם וייצמן את להוציא יכולתי ולא כולל. כדבר
 לידי אותו להביא משהו. היה כן גם זה שלנו, הפעולות עם השלמה לידי אותו

 זוהי חשיבות. היתה לזה גם מהן, יסתייג ולא שלנו הפעולות על שיגן כך
 הלאומית. החזית של ראות מנקודת זאת רואים לא אתם הלאומית. החזית
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 גם היחיד; הנושא בשבילי היו לא פעם אף הצבאיות הפעולות מזה חוץ
 היה לא זה מחייב. זה מה יודעים ואתם ככולי, רובי בזה שקוע הייתי כאשר
 פגישה סידור על וייצמן עם שיחה לי היתה למשל, היחיד. התעניינותי תחום
המדינית... ההכרעה לקראת סטאלין עם שלו
הסכים? וייצמן ילין־מור: נ.
 סעיף לאותו שייך זה לנושא. שייך אינו זה שאספר? רוצה אתה סנה: מ.

 וייצמן עם דיברתי לא בינלאומיים. גורמים גיוס לו קורא שאני המאבק של
 בזה. גם דנו רגשה, הארץ וכל משהו קרה כאשר הפעולות. על רק תמיד

 נשאר הוא ממנו. להסתייג ולא בדבר לתמוך צריך הוא למה לו הסברתי
 לנייטראליזאציה. אותו להביא חשוב היה אבל בדעתי. נשארתי ואני בדעתו

 החכמה מן זה אין הכוחות, את לפצל זמן. באותו רב משקל בעל גורם היה זה
 עם פגישותי את ילין־מור מר של ראייתו בצורת - בזה גם לכן הגדולה.

המאבק. של כוללת אי־ראייה של גילוי רואה אני - וייצמן

 נפסקה לא ו״השוחפוח" אושרה, דוד המלך מלון פעולת

בגללה

 נכון ולח״י, אצ״ל לבין ה״הגנה" בין שיתוף־הפעולה של להפסקה אשר
 להיפך, דוד. המלך במלון הפעולה בשל נפסק לא הפעולה ששיתוף הוא

 האיקס". ב״ועדת אושרה בשמה, לקרוא מבלי דוד, המלך במלון הפעולה
 גם היתה השאר בין פעולות. של שונות הצעות היו השחורה" "השבת אחרי
 ואני שאו. הבריטי, השלטון של הראשי המזכיר את לסלק לח״י של הצעה
 משום אלא שאו, את שאהבתי משום לא כללית, גישה מתוך נגד הייתי

 כי שם, שום אמרתי לא האיקס" וב״ועדת אינדיבידואלי. טרור נגד שהייתי
 ב״תנועת המשתתפים הארגונים אחד של ההצעה טיב על רק דיברנו שם

 אני זו; פעולה נגד אני הבריטיים; השלטון באנשי אישית פגיעה על המרי"
 אני הזר; השלטון של מרכזי במוסד לפגוע תכנית הארגונים לאחד שיש יודע

 וכיוון הזר; השלטון של במוסד אלא השלטון של באישים לא לפגוע מציע
 תכנית, היתה לנו אילו יבצעו; שהם מציע אני מוכנה, תכנית יש זה שלארגון
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 ב״ועדת ובכן, הכלל. בשם ייעשה שזה נאמר לכן מבצעים; היינו אנו
 לפגיעה הצעה שיש אמרתי - הדפוס״ לבית ״המביא הייתי ואני - האיקס״
 הזר, השלטון של מרכזי באובייקט בדומם, לפגיעה מזמן תכנית יש אישית,

 פגיעה של התכנית את אישרה האיקס" ו״ועדת - בדומם פגיעה בעד ואני
בדומם.

 נשלחה היא - חתומה היא מי ידי על חשוב ולא - ההודעה נשלחה כאשר
 הפעולה לעיכוב גרם וזה וייצמן, של התערבות באה זה, אחרי וכדין. כדת
 גם היה שבו נשק מחסן לכבוש היתה ה״הגנה" של התכנית ה״הגנה". של

 פעולה על דווקא היה לא העיכוב אבל בריטי; נשק וגם מיגור שנלקח נשק
 כל על חל העיכוב הרי המרי", "תנועת של פעולה זו אם זאת. קונקרטית
 - ללח״י גם אם זוכר אינני - לאצ״ל פנינו המרי״. ״תנועת של הפעולות

 לישיבת לנסוע שעמדתי כיוון הזאת. הפעולה את לעכב שמבקשים ואמרנו
 איקס" "ועדת של ההחלטה את לשנות כדי בפריז, הסוכנות של האכסקוטיבה

 לאחר היה וזה - בגין למר פתק כתבתי הפעולה, את ולחדש וייצמן ושל
 פונה אני מדוע להגיד יכולתי )לא אליו פונה אישי באופן שאני - התפטרותי

 ערך עוד יש אם לו: כתבתי - סודי( היה התפטרותי דבר כי אישי, באופן
זו. פעולה להשהות אישית בפנייה אליך פונה אני אישית, לפנייה

זאת. זוכר אני לנדאו: ח.

 כך אחר אותי. מחפשים הבריטיים שהשלטונות מודעות היו אז פנה: מ.
 ומשם לחיפה, מחתרתי באופן ועברתי תל־אביב. של העוצר ימי 4 היו

 20ה־ א׳ ביום תל־אביב את יצאתי לפריז. צרפתית באניה בסתר הפלגתי

 על בחיפה, עליה לי נודע ביולי. 22ב־ היתה דוד המלך במלון הפעולה ביולי.
 האקט לאניה. חיכיתי אלא רמ״א יותר הייתי לא הארץ. את יציאתי סף

 אותו מבקש אני בו בגין, למר פתק היה זה בענין שעשיתי איפוא, האחרון,
 הפעולות, כל לעכב החליט "איקס" כי היה והנימוק הפעולה, את להשהות

 שבגלל רציתי ולא ואנוכי. המנוח בר־יהודה שניים, נגד כולם של ברוב
 מלון בענין שלי העדות זו המרי". "תנועת של האחדות תסוכן נפרדת פעולה
דוד. המלך
ההקדם? בכל הפעולה את לבצע ביקש איפוא מי לנדאו: ח.
 הפעולה דוד. בנין לגבי גם מהירה היתה שההחלטה סיפרתי סנה: מ.

ומיד. תיכף זאת עשו לא ימים. עשרה או שבוע אחרי בוצעה
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 שבוע היה והביצוע, השחורה" "השבת בין שעבר הזמן בפרק לנדאו: ח.
 קיבלנו זה אחרי האחרון. היה לא הפעולה לדחיית שלך הפתק דחייה. של

הביצוע. את תחישו פתק:
לבצע. הוראה היתה כך ואחר להשהות פנייה היתה קודם ילין־מור: נ.
 לקח זה למעשה בתפקיד. הייתי לא כבר אז אבל סותר. זה אין פנה: מ.
 22ב־ היתה והפעולה ביוני 29ב־ היתה השחורה" "השבת כי ימים, חודש
 ימים שלושה-ארבעה ניתנה הפעולה את שתבצעו הראשונה ההודעה ביולי.
 מצדי, הדחייה בקשת היתה כך אחר ביוני. 29ה־ השחורה", "השבת אחרי
בדרך. כבר הייתי כך ואחר
 שני של המבצעים קציני נפגשו מהר, לבצע פתק כשקיבלנו לנדאו: ח.

הצדדים.
שהתפטרתי. אחרי היה זה להיות. יכול פנה: מ.

הארץ בשערי עמד רומל כאשר

 או לאיחוד הקודם הנסיון על ראשית, דברים. שני עוד להוסיף ברצוני
 אז לאלכסנדריה. רומל התקרבות בזמן דווקא היה זה הארגונים, בין תיאום
 של פלישה של למקרה והאצ״ל ה״הגנה" בין תיאום לידי להביא יזמה היתה
 המחלקה מצד שבה, פגישה, התקיימה המנוח שרת של בביתו רומל.

 גולומב ה״הגנה" ומצד יוסף, ודב שרת השתתפו הסוכנות, של המדינית
 כך על דיברנו מרידור. ויעקב ווייזל פון האצ״ל של ההנהגה ומצד ואנוכי,
 את לאחד יש כן ועל פלישה, של במקרה התנגדות לגייס צורך שיהיה

 המקומית שההגנה דרש האצ״ל אז אבל הסכמה. היתה עקרונית הכוחות.
 יהיו הלחימה ופעולות ה״הגנה" בידי תישאר וישוב ישוב כל של הישובית
 קיימות, כבר היו אבל חדשות, שהיו הפלמ״ח, ויחידות האצ״ל, של בפיקודו
 והשיחה כך על התווכחנו לנו. נראה לא זה האצ״ל. של לפיקודו יועמדו

כלום. בלא נסתיימה
 את הרחיקה שלנו, ביזמה שהתקיימה הזאת השיחה .1941 בסוף היה זה

 מצדנו נסיון שהיה הוא להירשם שצריך מה אצ״ל. עם פעולה לשיתוף הרצון
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 לקבלם. היה אפשר שאי אצ״ל, של התנאים בגלל בוטל והוא אחדות, להקים
 ואיש - א״י את יכבוש הנאצי שהצבא והיא שבאפשרויות, האיומה לנוכח גם
 כצנלסון ואברהם לבן־צבי קרא העליון והנציב נמנע, בלתי שזה אמר לא

 המזרח על להגן שלא החליט הבריטי המטה להם: ואמר הלאומי מהועד
 זאת לכם מודיע ואני אלכסנדריה, שתיפול לאחר חסר־תכלית זה כי התיכון,
 כזאת אימה לנוכח גם - מיוחדת משמעות לזה יש היהודים לגבי כי מראש,

 את להגיד צריך אבל להתפאר, במה אין הארגונים. שני של האיחוד קם לא
האמת.
 אלה של זכותם כל קודם העם. זכות היא המדינה הקמת שזכות חושב אני

 שנספו. אלה של זכותם זאת, להשיג יכולנו לא שבלעדיהם בחיים, שאינם
 היו לא החכמה וכל המדינית הפעולה כל כי המדינה. קמה היתה לא בלעדיהם

 לציניות להגיע צורך אין שהשפיע. השואה של הפאתוס היה אילולא עוזרים
 היהודי האסון של הפאתוס מוסריים. לענינים ערך אין זה שבעולם ולומר

משפיע. גורם היה
 שנאבק היהודי והישוב המעפילים, שהתפרץ, היהודי העם כך ואחר

 השלטון נסיגת של תקופה היתה זו - ההיסטורי, והרקע לעצמאותו
 רקע על ההיסטורי. הרקע היה זה ומצרים. סוריה ציילון, מהודו, הקולוניאלי

 היהודי הישוב פלוס המעפילים פלוס יהודים מיליון 6 השמדת של הצירוף זה
 עצמאות את יצר יחד זה כל - הלוחמים ובתוכם בארץ יהודים אלף 600 של

 של סקטנטית לא אגוצנטרית, לא אינטרסנטית, לא גישה היתה זאת ישראל.
בחיים. שנשארו היהודים מיליון 12מ־ אחד

 בשנים היה ניתן אילו קם, היה לא הארגונים 3 בין הויכוח רוזנפלד: ש.
 מעבר אותם רואה שאתה כפי כך הדברים את לראות 1945 עד 1940/41
הזמן. של למחסום

אז. שנאמרו דברים אלה פנה: מ.
 אלה ידי על לא וייצמן, ידי על לא בן־גוריון, ידי על לא מי? ידי על כץ: ש.

שהכריעו.
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וה"הגנה" אצ״ל בין עקרוני הבדל היה לא לבריטניה ביחס

 נסיגת של הבינלאומי הרקע את זה די, ראיתי לא שאני מה פנה: מ.
 נגד מאבק מתוך אצלי. הרעיוני המפנה לפני היה זה בכללו. הקולוניאליזם

זאת. למדתי הבריטים
 גדול הבדל היה לא לבריטניה העקרוני ליחס שבנוגע לומר רוצה אני אבל

 מהאינטרביו וגם בגין, מר עם משיחות גם זוכר אני וה״הגנה". אצ״ל בין
 לחם סמאטס סמאטם. עם השוואה עשה שהוא מאואר, ריצ׳רד לעתונאי שנתן

 מעמודי אחד - נכון היה זה זמן באותו - עכשיו והוא הבריטים נגד בשעתו
ידידיכם. להיות כדי לוחמים אנו אמר: בגין האימפריה. של התווך
ז׳בוטינסקאית. תפיסה זוהי רוזנפלד: ש.
בברית. להמשיך כדי היה המאבק פנה: מ.
סקונדרי. ענין הוא הברית ענין לא. לנדאו: ח.
 ובין שלה המאבק בין קשר של הענין את ראתה לא ה״הגנה" גם פנה: מ.

 האצ״ל. גם ראה לא זאת אבל בכלל. הזה מהאזור הקולוניאליזם עקירת
 שהיו מפני אנטי־אימפריאליסטיים, מאבקים היו המאבקים כל אובייקטיבית

 זר שלטון היו שהבריטים מפני אלא הבריטי, העם נגד לא אך אנטי־בריטיים,
קולוניאלי. שלטון בארץ,
 אחר. או זה לארגון הכתר על או עליונות על להתחרות שותף אינני אני

בכללותו. לעם לתת צריך הכתר שאת חושב אני
שמוביל. אבנגרד יש עם בכל ילין־מור: נ.
 לומר מוכרח אני שפרצו? הלוחמים ומתוכו העם אמרתי: לא האם פנה: מ.

 הלוחמים ומתוכם הישוב בני אלף 600 אמרתי, ״אבנגרד״? בלועזית
 אינו אבל המחנה, לפני הולך שהוא בזה אבנגרד הוא אבנגרד שהתפרצו...

ממנו. ניתק
שניתק. אבנגרד גם יש כץ: ש.
אבנגרד. להיות חדל הוא מהמחנה, ניתק שהוא ברגע פנה: מ.
 לא פעם אף שאבנגרד להוכיח כדי דיאלקטיקה, יש זה בשביל ילין־מור: נ.

ניתק.
 עושה הוא עושה, שאבנגרד מה אבנגרד. לא הוא ניתק, הוא אם פנה: מ.

הכלל. את למשוך כדי
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מסקנות הסקת לא אך נכון, סנה, חשבת,

 רק לא כץ, מר תורך, עכשיו הגיע קריאות־ביניים במקום כהן: גאולה
 הזה, הדיון את בעצם שהוליד הספר כמחבר אלא האצ״ל, של המפקדה כחבר
ביניים. קריאות לך לקרוא לאחרים אפשרות ולתת לדבר
 בימים שגם לי, נדמה כל, קודם מסוים. יתרון יש סנה לד״ר כץ: ש.

 דברים אותם כי אדם, בתור לסנה יחס לנו היה המחתרת, בימי ביותר הקשים
 בחלקם; פנים כל על אז, גם לנו ידועים היו עצמו, על עכשיו מגלה שהוא

 הוא הרשמי. הקו עם זהה איננה אחוז שבתשעים דעה לו שיש אומרת זאת
 אבל כך. חשב כלל שבדרך יודעים אנו כך. חשב אז שגם להוכיח צריך אינו
 על מתיישב שהוא יתרון לו יש וכאן כך. חשב הוא שרק גם יודעים אנו

 לוחמים שכולם מלחמה חזית כללי: באופן הדברים את רואה והוא האולימפוס
 אתה בכך. רצית אתה אצלך. כך היה זה כך. היה לא זה אבל ויפה. טוב והכל

 נגד שהמלחמה - מפיך זאת שמעתי ואני - בבזל הציוני בקונגרס אמרת
 כבר אותנו לחסל החליטו שהאנגלים אמרת חיים, הכרח היא הבריטים

 את ראית - קוניוקטוראלי, ענין שזה עצמנו את השלינו שאנו אלא ,1937ב־
 המצב כל אף על זה, כל אף על שלך? המסקנות היו מה אבל - נכונה הדברים
 אותנו, לחסל וההחלטה נגדו בריטניה ומדיניות היהודי העם של המיואש
 מוסדות או מסויים למוסד המשמעת את להעדיף שיש היתה שלך המסקנה

 אליה, הבנה הרבה לי שאין גישה אבל לגיטימית. גישה אולי זוהי מסויימים.
התאבדות. לידי להביא יכולה שהיא כיוון
לאומית. חזית של אחדות אלא משמעת, לא סנה: מ.
קיימת. היתה שלא לאומית חזית של אחדות כץ: ש.
 האצ״ל את רק לאומי שחרור בעד שהיו אלה בתור תראה אם סנה: מ.

 אלה לא העצמאות, השגת עם מדוע עצמך: את לשאול צריך אתה והלח״י,
 חלק ידי על שנישא עצמאות על מאבק שיש פעם ראית במדינה? לשלטון עלו
 עולה אלא עולה אינו זה וחלק העצמאות, מושגת כך ואחר הציבור, של

במאבק? חלק לו היה שלא השני, החלק
 נפרדת, כשאלה זו שאלה לנו להעמיד רצתה שגאולה מבין אני כץ: ש.

 על לדבר רוצה אני ואילו תיאוריה על מדבר אתה עליה. אשיב תועלה ואם
 שונה היתה בה, להתלבט צריכים שהיינו המעשית והמציאות מציאות.
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 בעיניך, חן מוצא שאינו מענין להתחיל רוצה אני שלך. היפות מהתיאוריות
 אלא היריעה צמצום לשם לא בו להתחיל רוצה ואני ה״סזון", מענין סנה, מר

 אז היה אפשר היסטורי באופן שאולי אומר אני היריעה. הרחבת לשם דווקא
 של בעיצומה נתונים אנו הנה, וחבריו: סנה מר שטענו לטיעון צידוק למצוא

 נגד נילחם אנו ואז תסתיים, והמלחמה יום יבוא העולמית; המלחמה
 דעתם היתה שזו ראייה כל אין הנה סנה, מר של דעתו היתה זו אם האנגלים;

 הבריטית; במדיניות שינוי שיבוא האמינו האחרים אותם כל אחרים, של
 שונה היתה דעתך אם בלייבור. האמינו צ׳רצ׳יל, של בהבטחות האמינו

שהכריעה. דעתך ולא דעתם הנה מדעתם,
הבולמים. הגורמים כל את מניתי אני פנה: מ.

ושתקה - ידעה ההנהגה

 עד לחכות לרצון יבש, הגיוני, צידוק למצוא אפשר אולי ובכן, כץ: ש.
 האמינו עצמם הסוכנות מנהיגי כי להאמין קשה כי אם המלחמה סיום

 אני וזאת - אבל עצמאית, לאומית ממחשבה נבעה להילחם לא שהחלטתם
 היו שלא נוספות עובדות וגיליתי הענין את לחקור שהתחלתי אחרי דליתי

 קם בן־גוריון כאשר - סנה מר לך, ידועות היו אם יודע איני לי, ידועות
 שלו היסודיות הטענות אחת ל״סזון", תמיכה לבקש כדי ההסתדרות במועצת

 זאת אמר הוא הפורשים. נגד הבריטים עם משותף אינטרס לנו יש היתה:
 בקשות שהיו ידע הוא לנו. ידועים היו שלא דברים ידע כבר אז כשהוא

 התנגד. אידן כי דבר, מזה יצא ולא יהודים להציל ולאמריקאים לאנגלים
 שיש אומר אני גם אבל אידן, על ליבנה מר דברי על לחזור רוצה אינני

צדדי. ענין זה גם אבל בוין. את להתקיף רק ולא אידן על מחדש לחשוב
 ידע, שרתוק ידע, וייצמן ידע, שבן־גוריון הוא צדדי ענין לא לגמרי אבל

 עוזרת שאינה כללית מדיניות לא הבריטית; המדיניות של המשמעות מה
 שרת של הבקשות על יהודים. להציל המונעת מדיניות אלא יהודים, להציל

 באפשרותם שאין ספטמבר, בחודש הבריטים ענו ביולי, שהוגשו ווייצמן
 בן־גוריון בא בנובמבר לאושוויץ. מסילת־הברזל או אושוויץ את להפציץ
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 היסוד טמון כאן הפורשים. נגד הבריטים עם אינטרסים שיתוף על וטוען
 את המדיני, המצב של שונה בהערכה ולא זה, רקע ועל ה״סזון" של החמור

אותו. לראות צריך - לרגע, נניח זאת
 נגד מלחמה להיות היתה צריכה 1944 בשנת העיקרית כשהפעולה

 לאמור: ה״סזון", אז היתה הישוב של העיקרית הפעולה הנה הבריטים,
 הדמוקרטיים! המוסדות שהיו הבולמים בגורמים שלחמו אלה נגד מלחמה

 ה״הגנה", לא. או ה״סזון" את שעשתה היא ה״הגנה" אם חשוב זה אין ולכן
 לא ה״הגנה" החלטות. שביצע גוף היתה סנה, ד״ר אתה, גם שהסברת כפי

 לה אמרו המאורגן. הישוב מוסדות של החלטות קיבלה היא מדיני. גוף היתה
עשתה. ולא - לעשות לא לה אמרו עשתה; והיא לעשות,

 קיבל הציוני הפועל הועד אם ברורה. לא נקודה ישנה כאן רוזנפלד: ש.
לבצע? שלא ה״הגנה" יכלה כיצד ה״סזון", על מדינית החלטה

הביצוע. על החלטות נתקבלו לא עליה. הוטל לא פנה: מ.
 הלכה למה הרציני הגורם נעוץ זו בסיבה סיבה. היתה לזה גם לנדאו: ח.

 ליצירת הסוכנות את שהביאו הגורמים מה המרי"; ל״תנועת ה״הגנה"
 שלא או הקובע, היה המדיני השיקול האם נכבד. נושא זה המרי". "תנועת
 כי בארץ; הפנימי השלטון פנים. גורמי אלא שקבע, הוא המדיני השיקול
 בארץ. השלטון את לקיים היה אפשר אי הבריטים, נגד המערכה אלמלא

 להשתלט היה אפשר אי עצומה. היתה למטה ב״הגנה" הפנימית התסיסה
 כן, קצת מאבק - כן על באירופה. לנעשה בקשר שנתגלו העובדות מול עליה
 תקופת כל חדשים; 9 כעבור המרי״ מ״תנועת היציאה כן על לא; קצת

בלבד. חודשים 9 כידוע, נמשכה, המרי״ ״תנועת
בלבד. המזויין המאבק על הזמן כל מדבר אתה פנה: מ.
 בכוח אליה שנכנסתם המזויינת, ההתנגדות דרך על מדבר אני לנדאו: ח.

מלמעלה. ולא מלמטה שפרצו גורמים
 אענה לענות, לי מותר אם הסזון". "מתנדבי על דיבר סנה ד״ר כץ: ש.

 היחידות של והמפקדים מתנדבים. על הפעולה את הטילו צינית: תשובה
 במאורגן הביאו הפקודות. את לתת יתנדבו שהם לכך שגרמו הוראות קיבלו

 ה״פעולות", את לבצע כדי בעיר, אותם שיכנו מהקיבוצים, בחורים עשרות
מאד. מאורגנת היתה היא התנדבות, זו היתה אם התנדבו! להם: ואמרו

התנדבות... על מבוסס היה ה״הגנה" ארגון כל בעצם כהן: גאולה



105 היסטורי מיפגש

מאורגן! היה ה״סזון"

 בציניות, בו לדבר מכדי טראגי מדי יותר ענין שזה היא, האמת כץ: ש.
 לא ה״סזון" של שהפעולה היא, האמת בעירפול. בו לדבר מכדי גם אבל

 לקח כרמ״א, אישית, סנה משה אם משנה, זה אין מתנדבים. של פעולה היתה
 בחור זאת שעשה או בקיבוץ אותם עצר אפילו או אותם, ומסר אצ״ל אנשי
 כי המדינית, לגישה רק מתייחם ואני הקובעת. היא המדינית ההחלטה אחר.

לבריטים. ההתנגדות את לחסל שצריך אמרה המדינית ההחלטה
ה״פרישה". את לחסל - אמרה היא פנה: מ.
 לבריטים? התנגד עוד מי לבריטים. ההתנגדות - היתה ה״פרישה" כץ: ש.

 בצד להיות לרצות יכול אתה סנה? משה אתה, ואפילו שפרינצק ה״הגנה", -
 עם הסכמת רבים במקרים כי היית, אינטלקטואלי באופן ה״מלאכים",

 עתה דנים איננו אולם ה״מלאכים". לצד היית לא פיזי באופן אבל הפורשים,
 את לחסל רצו ה״מוסדות" החשוב. הוא המדיני הצד שלך. האישי בצד

 אותם - בבריטים המלחמה את מחסלים היו כך ידי ועל לבריטים, ההתנגדות
 אירופה. יהדות את לחסל רוצים שהם ברור להיות צריך היה שכבר בריטים

 יותר הרבה ידעו שכאמור לאחר המדינית, ההנהגה אנשי מצד זו אי־ראיה על
 הצלה תכניות מניעת על גם אלא ההשמדה, ממדי על רק לא - מאתנו פרטים

 של שגיאה רק היתה שזו לומר קשה זו אי־ראיה על - הבריטים אותם ע״י
והיסטורי. פוליטי במובן הדין את לתת מישהו צריך כך על הערכה.
 של קיצה את וגם לידתה את גם להעריך צריך זו מבט מנקודת אבל

 לדרישתו נכנעה הבריטי, התכתיב את קיבלה שהסוכנות זה המרי". "תנועת
 ושרק כחל ללא מופיעה "כניעה" המלה - המזויין המאבק את להפסיק
 זה - באוגוסט בפריז הישיבה אחרי מפלגתו לראשי בן־גוריון של במכתבו

 אנו אמרה: שה״הגנה" משום נולדה לא המרי" "תנועת מקרה. היה לא
 צריך שחשבו: משום אלא מהארץ, שייצאו עד בבריטים להילחם צריכים

 הלבן. הספר את יבטלו או המדיניות את שישנו עד לבריטים מכות כמה לתת
 שזה להגיד אפשר סנה. מר מחבריך, רבים של המכסימאלית המטרה היתה זו

הרשמית. המנהיגות של המנחה הקו היה
מהם. היפרדי סיבת של עמוק שורש נעוץ זו בדעה פנה: מ.
יכולתך. כמיטב פה עליהם הגנת אבל מהם, פרשת נכון, כץ: ש.
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 שאני כפי הדברים, של אמיתותם על אלא עליהם, לא הגנתי אני פנה: מ.
אותם. ויודע אותם זוכר

 שמה להניח מקום השארת אולי מיוחד, באופן עליהם הגנת אתה כץ: ש.
 את מקבלים היו אילו מהם, נפרד היית לא אולי הם. גם חשבו אתה שחשבת

 להשפיע כדי המלחמה והרחבת הבריטים וגירוש לוחמת חזית של התיאוריה
 מהם. נפרדת ולכן זו בדעתך בודד נשארת אתה זה? את קיבל מי הסביבה. על

עמדתם. על מגן שאתה במידה ואתך, אתם היא שלנו ההתמודדות
 בפריז שנתקבלה להחלטה ביחס הקטע את כתבתי שכאשר מודה אני
 ובין בינך השיחות על פרטים ולבקש אליך לפנות רציתי המאבק, את לסיים

זאת. לעשות לא שונים, מטעמים החלטתי, אבל בן־גוריון.

הארץ מן הבריטים את לגרש היה ניחן ה״העפלה" בלי גם

 ביצירת ההעפלה חשיבות השולל איש שאין לומר, צריך להעפלה, ביחס
 כך על בינלאומי. מוסרי לחץ וביצירת הבריטי העם ועל האנגלים על לחץ

 פחות או חשיבות יותר לזה שיש לומר אפשר שונות. הערכות להיות יכולות
 על ויתרנו שאנו מעיד גם אני לכך. היתה מסויימת חשיבות אבל חשיבות.

 שאמרנו: משום אלא זו, פעולה החשבנו שלא מפני לא זה, בשטח פעולה
 משוכנע שאני בשעה אבל עושה, וה״הגנה" הכי, בלאו מלאות ידינו

 מאמין, אני הנה הבריטים, לגירוש להביא יכולה היתה לא לבדה שההעפלה
 כאן כי העפלה, בלי מהארץ הבריטים את לגרש היה שאפשר זאת, לעומת

 וזו - שאלה היתה כאן מסויים. במקום לחץ של כמות של שאלה היתה לא
 שאנו - היהודית הסוכנות אנשי הבינו לא שאותה המרכזית השאלה היתה

 בארצו הבריטי לעם שנוכיח כך ידי על רק מהבריטים להשתחרר יכולים
 כל את מצדיק אינו הזו בארץ להם שיש שהאינטרס להם, משתלם זה שאין

 למלחמה חשיבות היתה לכן קר. ריאלי חשבון היה זה האלה. הקרבנות
 קרבנות אפילו בנפש; קרבנות דווקא לאו לקרבנות, שתביא למלחמה נגדם,

 אם יודע אינני הבריטים. את האצ״ל שהלקה ההלקאה - לדוגמה בפרסטיג׳ה.
 צחקו עצום. הד לכך היה אבל ההלקאה. על בעולם התגובות אחרי עקבתם

 ידי על שנשפך מהדם חוץ דם, שנשפך בלי וזה העולם, בכל מבריטניה אז
 עצמם. הבריטים
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 המרי׳?" ׳תנועת אחרי עשיתם למשל, פעולה, "איזו שאלת אתה סנה, מר
זכרוני. לרענן רציתי עשיתם. שלא אמרתי לא סנה: מ.
 אלא שהיתה, הפעולות סידרת את לך למנות מתכוון לא אני אבל כץ: ש.

 קשר בלי מדינית, הסברה מערכת לנו היתה לא שכאילו דבריך אל להתייחס
 מעצם הפעולות אבל מדיני, בהסבר הפעולות את שליווינו בוודאי לפעולות.

 לדבר בלי המצב, של מדיני ופירוש מדיני, קו נקיטת בהן היתה ואופיין טיבן
 היא בבריטים שהמלחמה הוכחנו בפעולות ההתמדה עצם ידי שעל כך על כבר

 הפעולות את שליווה ההסבר גם אבל מכאן. יסתלקו שהבריטים עד מתמדת,
 למה גם אלא ושלשום, אתמול ואיפה, עשינו מה טכני: הסבר היה לא זה -

 חוץ גורמי עם שלנו המדינית הפעולה גם מחר. גם לעשות נוסיף ולמה עשינו
 מכוונת פעולה היתה זו בעלמא, "תמיכה" שביקשנו בכך התבטאה לא

 סנה, מר אומר, אתה מאד. קונקרטית למלחמה מאד מעשית תמיכה לקבלת
 תמיכה השם? למען מה, בשביל תמיכה תמיכה. גיוס על וייצמן עם שדיברת

אוייב! לכם היה כשלא - מי נגד

כוח מעמדת רק

 יש כאן שוקן. גרשום עם שלו בשיחה וייצמן דברי את בספרי ציטטתי אני
 שאפשר למה ביחס ובינינו וייצמן בין הרעיונות התנגשות שורות בכמה לך

 הוא 1947 במרס המצב־הצבאי שבימי מספר שוקן מר בכלל. כאן לעשות
 לו אמר המצב. על דעתו מה אותו לשאול כדרכו, כדי, לרחובות לוייצמן נסע

 נגד לעמוד שיוכלו כדי יתחזקו, שהאנגלים לכך לשאוף צריכים שאנו וייצמן,
 אלא מתחזקים אינם שהאנגלים מעידים שהסימנים שוקן, אמר הערבים. לחץ

 יכול למה השיחה. היתה כזו אבודים... אנו כך, אם וייצמן: לו אמר נחלשים,
 לנו שיעזרו להיקבר? לנו שיעזרו מהעולם? תמיכה לבקש וייצמן איפוא, היה,
 עולמית. לתמיכה סנה, מר שלך, התיאוריה את מבין איני האנגלים? את לחזק

 התמדה כוח לפחות פיזי, כוח לא אם כוח, של מעמדה לקבל יכולנו תמיכה
 שבשנים היחיד הדבר זה הסוף. עד כאן שנעמוד העולם בתודעת להחדיר כדי
 בזה עזרה ההעפלה אמנם, עזרה. להביא היה יכול ההוא ובקונטקסט ההן
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 סיווגת העולמית" "התמיכה ענין את הקהל. דעת את עוררה היא כי רבות,
 פעולה. בלי תמיכה אין תליא. בהא הא למעשה אבל שלישי, כסעיף בדבריך

 אותנו ראה כולו העולם לעצמו. כגורם עומדת אינה השואה עובדת גם
דמעה... הזיל גם ואם באירופה, מושמדים

 לתמיכה בינלאומיים גורמים גיוס - שלישי כסעיף הגדרתי אני פנה: מ.
 עם מתווכח כץ, מר אתה, בארץ. הישוב של ובמרי בהעפלה מאבקים: בשני

וייצמן. של המדיניות
 קרבן איזה למען התמיכה את מגייס אתה האם היא, השאלה לנדאו: ח.
לוחם? גורם למען או מסכן
 של יריב הייתי אני הפתרון. להיות צריך מה - היתה השאלה סנה: מ.

 אינני אבל .1946ב־ בקונגרס הודח שהוא בזה יד לי שיש יודע אתה וייצמן.
רלבנטי. שזה חושב
 שאתה מה אבל אחרת, חשבת שאתה טוען אתה מאד. רלבנטי זה כץ: ש.

אתה. ולא שהכריעו, הם ובן־גוריון וייצמן כי רלבנטי; שאינו מה זה חשבת
 אותנו האשימו הם הבינלאומית. הסימפטיה של הענין את הבינו לא הם
 נגדנו התעמולה של גדול חלק העברי; העם של ליוקרה הרם מביאים שאנו

 כי העולם, על עצמנו את משניאים ואנו ידידים מרחיקים שאנו בכך, היה
 נגד נלחמים שאנו שלנו, המוסריות חוסר את לסבול יכול אינו העולם

דם. ושופכים הבריטים
 נזק שמביאים היתה הטענה סקונדרית. טענה היתה זו רוזנפלד: ש.

לאינטרסים.
 זוכר, אתה אם יודע איני וידידות. ידידים לגייס היה האינטרס כץ: ש.
 ביקש הוא בה זרים, עתונאים לפני ,1947 ביוני שרת, של הופעתו את סנה,
 אחר, משהו עם משתלב זה המחתרת. של גלוריפיקאציה לעשות לא מהם
 טהור אינטרס היה אלא הלאומית, למדיניות ביחס טהור אינטרס היה שלא

 כשרים, היו לכך האמצעים וכל בישוב. הפנימי השלטון שלימות על לשמור
 היהודית ההנהגה ראתה כאשר כן, על יתר אבל עלינו. מלחמה הכרזת אפילו

 את הבאתי ובספרי - בעולם ידידים מגייסת ה״פורשים״ של שהמלחמה
 מתנהגים "אם אוהדים: קולות נשמעו שאחריה הבריטים, הלקאת של הדוגמה

 לדעתכם, קם מי - להלקות״ להם שאסור לומר אפשר אי היהודים, כלפי כך
 דובר זה היה כך? לא שזה להם ולהסביר "טעותם" על אותם להעמיד
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 תמימים בריטיים קצינים יש אחד שמצד היא: שה״אמת" שטען, הסוכנות
עול... פורקי טרוריסטים - שני ומצד תפקידם את הממלאים

אחים מלחמת מנעה אצ״ל של ההתאפקות

 חשבתי אני ל״סזון". ביחס הודגש שלא אחד, דבר עוד לומר ברצוני
 שבו כזה מצב שבכל אמר, פרם מר אם זאת. ידגיש השני" מ״הצד שמישהו

 נכון, זה אולי מלחמת־אחים, שתפרוץ ההכרח מן עויינים, ארגונים כמה יש
 מלחמת־אחים, היתה לא ואם מלחמת־אחים, היתה שלא היא העובדה אבל
 משום רק תגובות. היו לא אצ״ל שמצד אחת, מסיבה רק היתה לא היא

 עובדה שזוהי חושב אני לפרובוקאציות. נתפס ולא התאפקות גילה שהאצ״ל
 של האפשרות עצם על מכרעת השפעה לה שהיתה ביותר חשובה היסטורית

 לקום יכולה היתה המרי" "תנועת אם מסופק אני המרי". "תנועת הולדת
 של ההתאפקות ממלחמת־אחים. כתוצאה דם נחלי על לקום צריכה היתה אילו
 אני לכן תקופה, באותה בארץ הייתי לא ואני - האצ״ל של והמפקדה בגין
 אח לה למצוא שקשה מדינית החלטה היתה - אובייקטיבי באופן לדבר יכול

ודוגמה.
 היא המרי" "תנועת נוסף: חשוב אספקט המרי" ל״תנועת יש זו מבחינה

 והנהגתה שה״הגנה" אחרי כי רציני; שני "סזון" מנעה דבר של שבסופו
 כך להילחם שאסור ואמרו כן לפני והלח״י האצ״ל פעולות והתקיפו השמיצו

 תודעה בעם יצרו כך ידי על - בעצמן זאת עשו כך אחר והנה הבריטים, נגד
 כי אם - אסור שזה כך אחר ולומר לבוא הבריטים. נגד מזויינת מלחמה של

משכנע. כך כל לא כבר זה - זאת... עשו
 המלחמה. את לנהל היה קשה כלל, בתור העם שבלי שאמר, סנה מר צדק

 קשה מלחמתנו היתה כולו, העם של אהדה היתה אלמלא זאת. ידענו אנו
 ונתנו יחד נלחמו והלח״י האצ״ל ה״הגנה", שגם אחרי כמה. פי וארוכה
 בטוהר ספק להטיל כך אחר נסיון כל בבריטים, מזויינת למלחמה הכשר

 העם. של פאסיבית בהתנגדות להיתקל מוכרח היה הבריטים, נגד המלחמה
השני. ה״סזון" הצלחת את מנע זה
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 הצליח: לא 1947 בסוף שה״סזון" לכך שגרמו סיבות שתי עוד שיש אלא
 השניה, והסיבה פיזי. באופן עליו הגבנו הזאת שבפעם היתה אחת סיבה

 סמלי ביטוי לה נתן שגרינבוים ה״הגנה" חברי בקרב גם לו התנגדות שקמה
 בן־גוריון של בקואליציה אשתתף לא אני הסוכנות: מישיבות באחת כשאמר

בגין. נגד בוין -
 הדיבורים כל אבל הפרישה, אי־חוקיות על פרם מר דיבר ל״סזון" בהקשר

 הם הפורשים( איימו כביכול )שעליו היהודי בישוב דמוקרטי שלטון על פה
 שנות ההם, הימים של הפלאים אחד מתוכן. ריקות מלים בגדר רבה במידה

 שלטו שבארץ מהעובדה הישוב מנהיגי של התעלמותם היא המנדט,
 הזה הבריטי בשלטון הכירה היהודית הסוכנות כן, על יתר הבריטים.
 רק כי בצדק כשהעיר ילין־מור, נתן מר וצדק הארץ, של החוקית כממשלה

 סוכנות, אותה הזר". "השלטון לכנותו הם גם התחילו הבריטים צאת אחרי
 וסרבה השלטון, זכות את העברי העם בשם לעצמה לתבוע שסרבה איפוא,

 זו תביעה ועטפה מעש חוסר מאתנו גם תבעה הזר, השלטון לסילוק להילחם
 מהמונח נרתע היום סנה ד״ר אם לאומית. ומשמעת דמוקרטיה על במליצות
 לו ולהזכיר לחזור עלי הרי לוחמת", "אחדות על ומדבר לאומית" "משמעת

 וכי הזיה, היתה - המרי״ ״תנועת בחודשי מלבד - לוחמת״ ״אחדות אותה כי
 המשכת בעד אמנם היית סנה, אתה, לוחמים. רדיפת של היתה המציאות
 מר כן, אם כהן: גאולה של השאלה על לחזור רוצה אינני אבל המלחמה,

 לפורשים, הצטרפת לא למה - המאבק המשכת בעד כך כל היית אם סנה,
 מוכיח אומר, שאתה מה כל כי זו, שאלה על חוזר אינני אותו? שהמשיכו
ש... כזה היה חבריך לבין בינך שהמרחק

מכם. הפוך בכיוון אבל מהם, שהתרחקתי פנה: מ.

 היו בינלאומיים גורמים בחשבון שהביאו היחידים

ה״פורשים"

 סנה, מר ומרעננות. מעניינות הודאות היום כאן ששמענו מודה אני כץ: ש.
 מר גם מספקת. במידה הבינלאומיים הענינים את בחשבון לקחת שלא אמרת

 את ראה לא שהוא - קלייניקייט״ ״איין - הוסיף אף והוא זאת, אמר ריפתין
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 ראינו כן שאנו מעיד אני הבריטים. שלטון של ההתמוטטות תהליך מהירות
 מאז בכתב עדות לכך יש הבינלאומיים. הגורמים את בחשבון לקחנו כן ואנו

 "חוליגנים" יורים, סתם שאנו אז הותקפנו אנו אם לבן. גבי על שחור
 יסוד, אין זו שלהתקפה יוצא היום זו מהודאתכם דווקא הנה ו״פאשיסטים",

 שהביאו היחידים הבינלאומי; לרקע שהתייחסנו היחידים היינו שאנו יוצא
הפורשים. ורק דווקא היו הבינלאומי הרקע את בחשבון
 מעבר רטורית: כשאלה אותה להציג יכול שאני השאלה, נשאלת מכאן
 חלמת סנה, שאתה, הלאומית, האחדות או המרות או המשמעת לבעיית

 שניפטר כדי השנים באותן לעשות היה צריך מה שאלה היתה עליה,
 בן־גוריון של הכתיבה בכל המדינה? השגת לבין בינינו שעמדו מהאנגלים

 מדינה רוצה אתה אם לכאורה: הפשוטה לשאלה פעם אף מתייחס אינו הוא
 להיפטר בלי למדינה להגיע תוכל איך הבריטים, שולטים ובארץ עברית

 שלטון וגם בריטי שלטון גם שלטונות, שני שיהיו - חשב הוא איך מהבריטים?
 אליה. התייחס לא פשוט הוא אך אלמנטרית, שאלה זוהי סוף סוף עברי?
 הוא ספרה, צאת אחרי כהן, לגאולה הידוע מכתבו את כתב בן־גוריון כאשר
 קיימים. היו לא הבריטים כאילו דילג, הוא כך על אבל רבים, דברים הזכיר

 לא שהוא בלבד זו לא הגורמים, בכל התחשבות על איפוא, מדובר, אם
 הגורם את אפילו בחשבון לקח לא הוא אלא הבינלאומי, בגורם התחשב
יסוד. עובדת וזו סנה. מר אתה, ולא הענינים את שקבע הוא ושוב, הבריטי.

שידעתי. דברים סיפרתי שקבעתי. אמרתי לא אני פנה: מ.
 עם התמודדת ואתה שהיתה; כפי המציאות עם התמודדנו אנו כץ: ש.

 ומר הזמן, כל נלחמה שה״הגנה" אומר אתה לראותה. שרצית כפי מציאות
 למען היה המאבק ושכל עברית, מדינה רצו כולם שבעצם אמר ליבנה

 עשו, מה על אלא רצו מה על מתדיינים לא פה אנחנו מלים. הן אלו עצמאות.
 השיחות של הסודי הדו״ח את בסוכנות ראיתי שאני עובדה וזאת עובדות, על
 שיחזרו ודרש וחזר מבוץ בן־גוריון דרש שם .1940/47 בשנים בוין עם

 כן, אם ושאלו: הקיר אל אותו לחצו ג׳ונס וקריץ בוין וכאשר .1937מ־ למנדט
 בעניני שתחליט היא היהודית שהסוכנות דרישתכם על עומד אתה האם

 שהנציב מוכנים אנו לא, בן־גוריון: אמר ?1937ב־ היה שלא מה עליה,
עברית? למדינה הצמוד המאבק איפוא, כאן, היכן זאת. לעשות יוסיף העליון
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 שיישארו מהאנגלים בן־גוריון ביקש המאבק של בעיצומו

בארץ...

 את ביקש הוא המאבק של בעיצומו המאבק. של בעיצומו היה וזה
 אתה סנה, מר עליו. לחץ בן־גוריון, והוא, רצה לא בוין להישאר. האנגלים

הנזכר. בדו״ח זאת לקרוא יכול
 על שישפיע לסטנלי הלך הוא זוכר. אני לקרוא. צריך אינני פנה: מ.

המנדט. את לחדש השמרנים ממשלת
 "גיוס משתלב איך שלך? ההיסטורי התיאור עם משתלב זה איך כץ: ש.

 או הסוכנות, שיושב־ראש העובדה עם עליו שדיברת הבינלאומית" התמיכה
פה? ישאר השם שלמען הזר, מהשלטון מבקש ראש־הממשלה־בדרך,

 אם שגם האמנו אנו המזלג. קצה על חשובה בשאלה נגעת אתה סנה, מר
 לה אסור ולכן ליגאלית, תישאר שהיא שחשוב מוצאת היהודית הסוכנות
 במקרה שגם חשבנו זו, להנחה הסכמנו לא כי אם הנה - בפעולות, להמשיך

 את אתנו תתאם שהיא התבונה מן זה היה זה, במקרה בייחוד או זה,
 תיאום שיהיה אבל ה״שקצים", להיות - אמרנו כך - מוכנים אנו הפעולות.

 שנכנעו בלבד לא דעתם. על עלה לא שזה כמובן היישוב. של המדיניות עם
 עשו אלא הלוחמת, המחתרת עם חשאי הסכם לידי לבוא ניסו ולא בעצמם
 מאלה, מישהו אם רק הוא מעניין זו. למלחמה להפריע יכולתם כמיטב

 הפורשים היו אילו קורה היה מה וחשבון, דין לעצמו מסר הפרישה, ממתנגדי
מלחמתם? את ומפסיקים ללחץ נכנעים ה״מוסדות", לדרישת אמנם נשמעים

★
 באמצע לעזוב שנאלצו ופרס, ריפתין בגין, למר שהובטח כפי כהן: גאולה
 גם מה שלישית, פגישה בהקדם נקיים דורש, עצמו שהדיון וכפי הדיונים,
 המדברים ראשון שיהיה לנדאו, חיים מר דברי את שמענו לא שעדיין

הבאה. בפגישה

16





 מלמעלה"... הדרך בהכרח ולא מלמטה בלחץ קמה המרי "תנועת לנדאו: חיים
באמצעים"." וגמישים במטרה דוגמטיים היינו "אנחנו שמיר: יצחק

ושתקה". ההשמדה על ידעה "ההנהגה כץ: שמואל
הפורשים". דוקא היו הבינלאומי הרקע את בחשבון שהביאו ..."היחידים



הסזון"? על החליט "מי הבולמים"? הגורמים היו "מי רוזנפלד: שלום
תהום". בינינו "היתה נכונות". היו ולכן מוסמכות היו המוסדות של "ההחלטות ריפטין: יעקב

האזרחי. והאהוד החדשה העליה הצעיר, השומר הוייצמניסטים, היו הבולמים הגורמים סנה: משה



לוא! היה וה"לוא" הן, היה שלנו ה״הן בגין: מנחם
התפטרתי" אני נכון... היה דמוקרטיות הכרעות של "הקו סנה: משה

 אשליה... היתה ה״אבקואציה" סגה: משה
משגה" היה "הסזון לכנה: אליעזר



שלישית פגישה
17.4.66

 והאחרונה השלישית הפגישה את היום פותחת אני ברשותכם כהן: גאולה
 ולמעשה טכנית להלכה שהיא אחת, הערה לי הרשו שנמשיך לפני שלנו.

 ביקורת נשמעת ושם פה בו. דנים שאנו הענין של לגופו גם שייכת
 צד דיוק, ליתר הדעות. כל או הצדדים כל מיוצגים לא אלו שבפגישות

 לי אין מספקת. במידה מיוצג אינו ההם הימים של והמוסדות ה״הגנה"
 שכבר אלא מצערת, עובדה מציינת היא אם הזו, הביקורת על ביקורת
 הזה החסר את למלא שיכלו אלה הפעם: גם ואומר הקודמת, בפגישה אמרתי

 נענו שלא מפני - מיוצגים אינם הם הוזמנו; שלא מפני לא פה מיוצגים אינם
 מר כמו ה״הגנה", מיפקדת חברי אז שהיו אנשים רק לא הזמנתי להזמנה.
 ו... וניסיתי חזרתי הראשונה בפגישה שהבטחתי כפי )שאגב, גלילי ישראל

 את אז שייצגו אנשים גם הזמנתי אישית(; שלו "הלאו" את לקבל "הצלחתי"
 שהוזמנו מאלה כמה אצל ונשנה שחזר אחרים, מלבד אחד, טעם המדיני. הקו
 המשתתפים מסויימים אנשים עם בצוותא לשבת אי־נכונותם היה נענו ולא

 הד״ר לח״י מרכז של השלישי החבר את גם הזמנתי כן כמו הזה, בפורום
 ידי על שאלה נשאלה הזו הביקורת עם יחד נענה. לא והוא אלדד, ישראל
 שבאותה זה, בסימפוזיון פרס שמעון מר של השתתפותו על ואחרים קוראים
 לא המדיניות, את הקובעים האנשים בין היה לא המדינה, קום לפני תקופה,
 לפגישה ידי על שהוזמנו האנשים שבין אומר כך על למעשה. ולא להלכה

 הדור ישראל, במדינת העשיה" של השני מ״הדור אנשים גם היו הראשונה
 חייב לא איש נכון, בא. פרס מר - באו לא האחרים פרם. מר שייך שאליו

 בודאי אבל וולונטרית, היא זה בסימפוזיון ההשתתפות סוף סוף לבוא, היה
 אותי שאל לא הוא שבא. היחיד היה שהוא אשמים המזמינים ולא פרס מר לא

 להגיד מה לו היה הנושא, ואת ההזמנה את כיבד הוזמן, הוא בא?", עוד "מי
ואמר. בא - עליו
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 דורי, יעקב אלוף רב את הזמנתי האחרון" "הרגע של בנסיון אגב,
 עם לשבת רוצה שאינו משום סרב הוא גם אך צה״ל, של הראשון הרמטכ״ל
 דעתו את גם כמו סירובו את יסביר כי אמר דורי מר זה. בפורום "מישהו"
ל״מעריב". בנפרד הנידונות בשאלות

 מחייבת מסגרת בשום נמצא אינו וולנטרי, הוא זה סימפוזיון כאמור,
 אי־השתתפות שיש לי נדמה אבל בו. להשתתף לא הכבוד" "בכל ואפשר
 על להתמודד שאי־נכונות בחשבון כשלוקחים כך. כל "תמימה" שאינה
 רק ולא היום רק לא שנשאלות מאד, מסויימות לשאלות מתייחסת שאלות

 ועוד- קוראים במכתבי בספרים, אחרות בהזדמנויות גם אלא זה, בסימפוזיון
 כמעט אצלנו הפך כבר זה "דרשני"!. הפחות, לכל שאומרת, תמונה מצטיירת

 ממנה, מתעלמים בעיה עם להתמודד שבמקום אחד, בחוג דווקא ולאו לנוהג,
 וכל מכל מהם שנפטרים ידי.כך על בעיות ו״פותרים" יריב ש״מנצחים"

 אחריהם מפטירים היותר לכל היו; לא כאילו היום, לסדר עליהם ועוברים
 אלא בלבד טכנית אינה זו שהערה כשאמרתי סופרלטיבים... שהם אילו

 יותר היתה ההם בימים גם אילו שאולי, לכך התכוונתי ענין של לגופו שייכת
 הדברים פני היו - גנאי בתארי הסתפקות במקום רעיונית להתמודדות נכונות
אחרים.
 ההצגה" את "גונבים פה שאנחנו חושבת אינני אחר מצד אבל

 הדיון להיות מתיימר אינו זה שדיון הפגישות בתחילת אמרתי מההיסטוריון.
 אחת. היסטורית עובדה עוד היותר לכל אלא האלה, הבעיות על ההיסטורי

 צד: לשום אורבת אינה סכנה שום עוול. שום פה נעשה לא זו מבחינה לכן
 הצדדים, כל ובהכרח בוודאי "ישתתפו" ההיסטוריה שר שיערוך בסימפוזיון

דברם. את לומר חייבים יהיו כולם ושם
★

 נושא ואת המרי" "תנועת של הנושא את העלינו הקודמות הפגישות בשתי
 היתה שהיא מפני המרי" "תנועת שאלת את שהעליתי אז הסברתי ה״סזון".

 משותפת, למלחמה יחד נזדמנו האירגונים שלשת בה הראשונה ההזדמנות
 כבזכוכית לראות, אפשר בה סימפטומתית, פרשה היתה שהיא משום וכן

 בפגישתנו הגופים. שלשת בין והמפריד המאחד המייחד, את מגדלת,
 אני - זה מסוג נושאים לסכם אי־אפשר - מסכמת שאיננה היום האחרונה

 רב־אלוף לבין ביני שהיתה בשיחה אגב, הרעיוני. בצד יותר שנתרכז מציעה
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 בסימפוזיון שהמשתתף צדק, של מסויימת ובמידה לפני, טען הוא דורי יעקב
 איש רק לא להיות צריך ההם הימים של המאורגן" "הישוב מצד כזה

 הקו את וקבע מאחוריה שעמד מי בעיקר אלא ה״הגנה" של המיפקדה
 הפגישות באחת אמר סנה ד״ר "הנה, אמר: דבריו לחיזוק הפוליטי. הרעיוני,

 עשתה כן שה״הגנה" לך אומר אני ה׳סזוף. את עשתה לא שה״הגנה" שלכם
 הזרוע רק היתה ה״הגנה" שכן האחריות, את עליו ומקבלת ה״סזון" את

 את יסביר גם זו שברוח ואמר, והוסיף הלאומיים". המוסדות של המבצעת
ל״מעריב". כשיכתוב הדבר
 של ימים שני - העצמאות״ ״יום ולפני השואה״ ב״יום היום נפגשים אנו
 זה, נפש חשבון לערוך היום נשתדל ולמדינה. לעם נפש חשבון נפש, חשבון

 אלא והמעשים ההישגים על רק לא להצביע המוסרי הכוח בנו שיהיה ונתפלל
 גוף כל ידי על כמו יחד, כולנו ידי על שנעשו והמישגים המחדלים על גם

 ליבו מוחו, את שהפקיד לעם גם אבל לעצמנו, זה את חייבים אנחנו בנפרד.
מנהיגיו. בידי וגופו־ממש,
 לגאולה אמרתי אני הערה. לי תורשה לענין שניגש לפני ליבנה: אליעזר

 מיוצג לא בסדר. אינו בסימפוזיון המשתתפים שהרכב זו, פגישה לפני עוד
 הסכמתי לא קרובות שלעתים ובין זה, לקו שהסכמתי בין ה״הגנה", קו פה
 אינו ה״הגנה" קו ואילך מאז .1946 עד רק ה״הגנה״ קו את ייצג סנה ד״ר לו.

 הפעולות ושל הרעיוני הקו של מלא עימות להיות יכול לא לכן מיוצג.
 שלמדנו, מה לאור הדברים את לבדוק כוונתו הלא הזה הסימפוזיון המעשיות.

 והצעתי וחזרתי הצעתי, כאן. מיוצגים יהיו שכולם צריך לכן למדנו. אם
שושני. ואליעזר אביגור שאול גם שיוזמנו

בא. היה לא אביגור שאול מור: ילין נ.
 להזמינו. היה צריך אבל בא. היה לא - בא היה לא אם ליבנה: אליעזר

בן־גוריון. את להזמין היה צריך
הוזמן. הוא כהן: ג.

הזה. בפורום מישהו עם לשבת רצה ולא קריאה:
זה. בפורום בן־גוריון מר עם לשבת מסרב הייתי לא בהחלט אני בנין: מ.

 חזק גוף שהיה תשכחו אל מאד. חשובה נקודה עוד יש ליבנה: אליעזר
 שפירא, השר כמו אנשים אותו שייצגו המוסדות, על לחץ שהפעיל בישוב
 ה״הגנה" התנהגות את להבין אפשר שאי חושב אני רוזן. ופנחס לבון פנחס
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זה. גוף של הלחץ את להבין בלי
הקו. מעצבי היו לא שהזכרת זו קבוצה חברי לנדאו: חיים

 לומר קשה פה אתנו יושב ריפתין יעקב מר שכאשר לי נדמה כהן: ג.
כאן. מיוצג איננו הרשמי המוסדי שהקו

אותם. מיצג אינו ריפתין מר אבל - הכבוד כל עם ליבנה: אליעזר
 בדבריו איפוא נתחיל נרשמו. והן ליבנה, מר ההערות, את שמענו כהן: ג.
לנדאו. חיים מר של

 בו לנגוע חשוב אבל אגב דרך בו שנגעו נושא מציע אני ליבנה: אליעזר
פנים. חישובי עם חוץ מאבקי של ההצטלבות לגופו:

פי" על "אף עליית

 את לקיים שראוי חושב אני השואה. ביום הפעם התכנסנו לנדאו: ח.
 ולומר: הכתוב את לשנות יש שבארץ ודומני דמם". תכסי אל "ארץ הכתוב:

 בראשית אתייחס כן על לכסות! החלה היא כי דמם", תכסי אל "ארץ־ישראל
 שנעשה משותף משגה זה שהיה באמרו, ליבנה, מר שפתח לנושא דברי

 היהדות להצלת פעולה כל עשו שלא הלוחמות, המסגרות כל ידי על בזמנו
 בציבור. השאלה את להעלות העוז לו היה לא כי הוסיף, כך ועל באירופה.

ליבנה? מר נכון,
אותך. להפסיק רוצה אינני אגיד, עוד אני ליבנה: א.
 ואמריקה בריטניה לגבי ויכוח בינינו אין מדבריך. ציטטתי אני לנדאו: ח.

 ולא להציל בידן שהיה העובדה ולגבי להשמדה בסיוע חלקן לגבי זו, בשאלה
 והמסגרות היהודית המנהיגות היהודי, הצד לגבי הוא הויכוח הצילו.

 זוהי הגולה. יהדות להצלת עשו לא מה או הם עשו מה הלוחמות; היהודיות
 ליבנה שמר אלא תום. עד אותה לברר שיש סבור ואני מאד. חמורה בעיה
 אשמים שכולם ואמר הכללה, של בדרך הלך הוא קלה; מלאכה לעצמו עשה

 וראשית זו. קביעה לסתירת מספר עובדות להביא לעצמי ארשה במחדל.
 החלה היא .1935ב־ החלה היא ;1944ב־ ולא 1942ב־ החלה לא הבעיה דבר:
 בפניה. ומה אירופה יהדות הולכת לאן המדינית, הראייה לכושר ביחס
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 את רק ולא אירופה, ליהדות מצפה מה ברורות ז׳בוטינסקי קבע 1935ב־
 על הוגדרה הציע אותה הדרך התרופה. את גם הציע אלא קבע, הדיאגנוזה

 היהודים. את תחסל הגולה בטרם הגולה חיסול - אכקואציה - אחת במלה ידו
 זו אבל סיסמה, היתה שזו בודאי סיסמה. היתה שזו אמרת אתה ליבנה, מר

הפתרון. את בתוכה שהכילה סיסמה היתה
 סיסמה. בהעלאת הסתפק לא ז׳בוטינסקי ממש, הצלה בפעולות מדובר ואם

 עליית היתה זו יהודים, להצלת מעשית בדרך החל הוא למימושה. פעל הוא
 ע״י ואורגנה ז׳בוטינסקי של ביזמתו ההן בשנים שהחלה פי", על "אף

והצה״ר. - האצ״ל בית״ר, ידי על הרביזיוניסטית, התנועה
 ניצלו המספרים, בהערכת טועה אינני אם - המלחמה פרוץ ועד 1936מ־
 דרך קטנה ב׳ עליה גם והיתה יהודים רבבות 3-4כ־ פיזית מבחינה ממש

 עליה היתה זו העפלה. ולא ממש הצלה עליית ליבנה, מר היתה, זו סוריה.
מהשמדה. יהודים הצילה והיא לא״י,
 המוסדות יחס היה ומה ממשית, בהצלה עסק בתקופה'ההיא מי נתבונן אם

 ופעל השואה את חזה כן מי - למסקנה נגיע האבקואציה, לתכנית הרשמיים
 - היטלר ממשלת עם הסכם ועשה פוליטי״ "עוור היה ומי יחידים להצלת

מגרמניה. יהודי הון להעברת - המפורסם ה״טראנספר״
 גם העפלת־לחץ, ולא עליית־הצלה היתה זו הטובה העברית למען בגין: מ.

העפלה. לכך קראו אם
 התנגד הרשמי הציוני שהמחנה ליבנה, מר בודאי, לך ידוע לנדאו: ח.

פי". על "אף לעליית הפריע ואף אותה, גינה לאבקואציה,
בפולין. להשאר פולין ליהודי הציעו ומנהיגיו בגין: מ.
 שיש מפוקפקים" אלמנטים "עליית היא זו שעלייה ואמרו לנדאו: ח.

 וה״היינט" מזיקה, זו שעליה במפורש, נאמר הורשאי ב״היינט" להפסיקה.
בפולין... ביותר הגדול והציוני היהודי העתון היה
היום. פה עמנו יושב ועורכו ילין־מור: נ.
סנה. משה הוא בגין: מ.
 זה קו לו כי חושב, ואני יהודים. להצלת פעולה איפוא נעשתה לנדאו: ח.
 מדוע יהודים. אלפי מאות לפחות מצילים היינו כולו, העם לנחלת הופך היה

 אכנס לא - פי״ על אף ל״עליית וגם לאבקואציה רשמית התנגדות היתה
 פי" על "אף לעליית להתנגדות הסיבה כי זאת, רק אומר עתה. זו לשאלה
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 של העיקרי "השלטון" אמצעי היה וזה - הסרטיפיקטים ששלטון היתה,
 הזה השלטוני והאמצעי יתערער זה ששלטון - בארץ הציונית ההנהגה

מידיהם. יישמט
 שמר בשאלה משתלבת ידך על כזו בצורה הענין העמדת רוזנפלד: ש.

 השלטון לבין החיצוני המאבק בין יחס־הגומלין בה: לדון הציע ליבנה
הפנימי.

זו. בשאלה אוסיף ועוד נכון, לנדאו: ח.
 אנשי מריבוי החשש סיבה: עוד לדעתי היתה זו להתנגדות רוזנפלד: ש.

בארץ. בית״ר
 גם אבל הסרטיפיקטים. שלטון ערעור - היה העיקרי הנימוק לנדאו: ח.

קיים. היה שציינת השני הנימוק

ההשמדה על ידעה ההנהגה

 מלחמת פרוץ אחרי הדברים פני את נראה ועתה .1939 שנת עד כך היה זה
 היא ההשמדה. על הסוכנות ידעה 1942 שבשנת היא עובדה השניה. העולם

 ענין עצם ידוע, היה לא הקצב כי אם ההשמדה; של ראשיתה על ידעה
 הברית. בארצות יהודים ולחוגים הסוכנות להנהלת ידוע היה ההשמדה

ידעו. אשר את השתיקו גם אלא שתקו רק שלא היא והאמת
 מספר פעמים אותה שהצגתי לשאלה לחזור נאלץ אני רוזנפלד: ש.

אז? ידוע היה מה קודמות: בפגישות
 מלונדון, הראשונה האינפורמציה את הביא קוט פרום׳ כאשר לנדאו: ח.
הקיטור. במלוא גלגליה נעו לא עוד כי אם ההשמדה, שהחלה נודע

 ידיעות הארץ־ישראלית בעתונות פורסמו 23.11.42ב־ שניצר: ש.
אירופה. יהדות את שמשמידים שחורה במסגרת

כן. לפני ידוע היה זה כן. לפני הגיעו הידיעות בגין: מ.

 הגיעה הא״י, בעתונות אלו ידיעות שפורסמו לפני לנדאו: ח.
 רבים, חודשים מסויימת, תקופה ובמשך היהודית, לסוכנות האינפורמציה

 לפגוע לא הנימוק: את זוכר אני הציבור. לידיעת אותה למסור לא הוחלט
הישוב. של במוראל
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 צודק בגין שמר סבור אני תאריכים, במזל עומדים שאנו כיוון ליבנה: א.
 לא ולאיש באירופה, מתרחש מה ידוע היה 1942 בראשית גם בתאריכים.

 .1942 בנובמבר - שניצר שאמר כפי - הידיעות את שפרסמו נכון ספק. היה
כן. לפני חודשים כבר היה ידוע אבל

ידוע? היה בדיוק מה לשאול: שוב לי הרשו רוזנפלד: ש.
ידועים. היו לא פרטים ההשמדה. שהחלה לנדאו: ח.
 בגטו גם ההשמדה. תקופת והחלה הגטו תקופת שפסקה ידוע היה בגין: מ.

 בסוכנות שנתקבלה זו וידיעה פיזית. המונית השמדה לא אבל רדיפות היו
חודשים. מספר עוכבה

 הקודמת, בפגישה ליבנה שאמר מה להגיד נכון זה אין לכן ילין־מור: נ.
מסויימים. מאד אנשים מספר כך על ידעו ידע. אחד שכל
 בנובמבר ההשמדה, על הידיעה שפורסמה היסטורי יום באותו שניצר: ש.
 עוד המשרפות בגאזים. בהמתה החלו רק אז קיימת, היתה לא אושוויץ ,1942

קיימות. היו לא
 ההשמדה היקף בענין כי שאלתי, על פעם כל חוזר אני לכן רוזנפלד: ש.

היום. יודע שהוא מה אז לדעת ליבנה מר היה יכול לא 1942ב־
ידעו. האיינזאץ־גרופען מעשי על בגין: מ.
 אבל מאד, נכבד נושא הוא אי־הצלה, או וההצלה, השואה ענין סנה: מ.
 לא שהמדיניות צדדית הערה לשמוע היה אפשר בו. דנים שאנו מהנושא נפרד
 הנושא את לנטוש אורחא אגב אבל זה. בשטח התרכזה ולא נכונה היתה

הדיון. את לדעתי, משבש, זה - זה לנושא ולעבור הקודם
 בנושא משתלב והוא זה בנושא דבריו את פתח ליבנה מר לנדאו: ח.

הקודם.
 יותר עוד אבל אורחא, אגב הזה הנושא על לדבר שקשה נכון כהן: גאולה

הדיון. של העיקרי הנושא את שנזכור בתנאי בכלל... עליו לדבר לא קשה
 לא אחד ואף שתקו שכולם ביותר, חמור דבר אמר ליבנה מר לנדאו: ח.
דבר. עשה
 חוץ דבר, עשו ולא שתקו וכולם ידעו כולם כי לומר, רוצה אתה פנה: מ.
מכם?
אסביר. עוד זאת לנדאו: ח.
לך! מייעץ לא אני פנה: מ.
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 נעשה, ומה נעשה, האם - היא השאלה העצה. את מקבל אינני לנדאו: ח.
 את ולעורר רחבה מדינית פעולה לפעול היה אפשר בודאי נעשה? מי ידי ועל
 מפה לשלוח ליבנה, מר שאמר מה לעשות היה אפשר אם אבל הקהל, דעת

 לי נדמה היום גם תשובה. עליה לתת יכול שאינני שאלה זו לגיטאות, אנשים
 או אנגליה עזרת בלי לגיטאות להגיע כדי דבר אז לעשות יכולנו לא כי

אמריקה.
אומר. הייתי לא דוקא זה ילין־מור: נ.
 חובה היתה הענין את להשתיק במקום - ברור אחד דבר אבל לנדאו: ח.

 והוא מאד. מענין דוקומנט בידי יש זה לענין הקהל. דעת את לעורר להתחיל
 היהודית, הסוכנות של ההצלה ועדת ראש גרינבוים, יצחק מר של נאומו
 כהאי בו אמר הוא ושואה". "חורבן בספרו נתפרסמו והדברים 1943ב־ שנאם

לישנא:
 היהודים להצלת היסוד קרן מכספי לתת תוכלו הלא אותי: "לכששאלו

 לעמוד צריך לדעתי לא. הפעם: עוד אומר ואני לא, אמרתי: הגולה, בארצות
השניה". לשורה הציונית הפעילות את הדוחה זה, גל בפני
הכללית. הרוח את ביטא הוא בזאת ליבנה: א.
 יש הרשמי: הציוני המחנה של הגישה את בדיוק ביטא הוא לנדאו: ח.
 נפרד כגל לראותו וצריך - בכסף יהודים להציל נסיון - שכזה״, ״גל אמנם

ראשונית. חובה הוא אין הציונית. הפעילות מן לחלוטין

ההצלה למען פעלו באמריקה האצ״ל נציגי

 בראנד. יואל של שליחותו - חמור יותר הרבה ענין להביא יכול אני
 הסורי־תורכי, הגבול על בראנד את ואבריאל שרתוק פגשו 30.5.44ב־

 12,000 מעביר מעשה, ללא העובר יום כל מפורשות: להם אמר ובראנד

 הבריטים ע״י כידוע, נאסר, בראנד הגאזים. לתאי מהונגריה יהודים
 ולא כאן לא שליחותו. על דבר לישוב בזמנו גילו לא אתו שנפגשו והמנהיגים

ביותר. חמור דבר שזה חושב ואני והשתקה. שתיקה היתה זו בעולם.
 למען באמריקה האצ״ל נציגי פעלו הרשמית המנהיגות של המחדל לעומת

ההצלה.
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 של ביזמתם אירופה", יהודי להצלת "הועד באמריקה הוקם 1943 בראשית
 חברי סנאטורים, השתתפו בו בן־אליעזר. ואריה מרלין ושמואל קוק הלל

 והאשמותיו בן־הכט את הזכרת אתה ליבנה, מר רוח. ואנשי הקונגרס
 מקיפות, והסברה לחץ פעולות נעשו בארה״ב, שם, רוזבלט. נגד הפומביות

 את לאלץ הישירה, במטרה השלטונות של ישירה האשמה תוך לחץ, פעולות
 מצעד נערך באירופה. יהודים הצלת למען לעשות הברית ארצות ממשלת

 סקוויר־גרדן". ב״מדיסון המוניים מפגנים נערכו בואשינגטון, רבנים
 יודע ואתה וייז. סטיפן גם "פעל" שם אך האצ״ל. שליחי ביזמת פעל בן־הכט

 "ועד האצ״ל. נציגי פעולת את וגם פעולה כל להשתיק ניסה הוא איך
 לשם בתורכיה, פעולתו את לפרוש גם ניסה קוק הלל של בראשותו ההצלה"

 לתורכיה, לצאת היה צריך אליעזר בן אריה וגם ז׳בוטינסקי ערי בשמו נשלח
בארץ. הבריטים ע״י נאסר כידוע אך

באנגליה. שעה אותה פעל הלפרין וירמיהו בגין: מ.

 על נעשה שלא תאמר אם צודקת, אולי תהיה ליבנה מר טענתך לנדאו: ח.
 ששליחי היא עובדה אבל יותר. לעשות היה צריך אולי אולי. די. ידינו

 והפעיל יכולתו במיטב שפעל הברית בארצות היחיד הגוף היו האצ״ל
להפעיל. היה ניתן אשר את לרשותו שעמדו באמצעים

בגולה. יהודים להצלת בהקשר ושוב בארץ 1944 לשנת מגיע אני ועתה
 ידי על השתקה של חודשים כמה שהיו אומרים ובגין אתה שניצר: ש.

דבר? ידע לא האצ״ל של המודיעין שירות זמן באותו האם הסוכנות.
 מה מפיו לנו נודע בן־אליעזר בא כאשר דבר. ידענו לא לא, לנדאו: ח.

.1943ב־ באמריקה שידעו
אז? ידעת אתה מה ילין־מור, מר רוזנפלד: ש.
 ואני ,1940 בספטמבר נאסר בגין בוילנה. היינו 1940ב־ ילין־מור: נ.

 קטנות מעיירות היהודים את שמרכזים ידענו דצמבר. עד שם ישבתי
לגיטאות.

 כל של סניפים היו בגיטאות. הבית״רים עם בקשר עמדנו מוילנה בגין: מ.
לוילנה. אנשים להביא והשתדלנו הנוער, תנועות

 1942 ביולי כי זו, שאלה שואל אני .1944 עד היה ורשה גטו שניצר: ש.
פולין. יהדות את להשמיד התכנית על ראשונות ידיעות הבי.בי.סי. שידר
 היתה שקיבלנו הראשונה הידיעה שידענו. לומר יכול אינני לנדאו: ח.
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בא. בן־אליעזר כאשר
 את שניצר, מר לשמוע, יכלו פה היושבים האנשים תמיד לא ילין־מור: נ.
בלטרון. אז ישב עכשיו פה מהיושבים חלק לפחות לונדון, רדיו

 את יום יום קלטנו לא אנו האם לשמוע. יכלו אחרים אבל רוזנפלד: ש.
הבי.בי.סי.?

זאתי פרסם "המשקיף" האמנם - קלטו אם ילין־מור: נ.
 אבל לא, ומה פורסם מה וגם התאריכים את כרגע זוכר אינני רוזנפלד: ש.

נימוק. לא בוודאי זה הבי.בי.סי. את קלטו שלא להגיד
 בין הבריטים. נגד המרד נס את האצ״ל הרים 1944 בינואר לנדאו: ח.

 והכורח אירופה יהדות השמדת של הנימוק היה לכך העיקריים הנימוקים
 החישוב מבחינת הפעולות. התחלת מועד את שקבע וזה יהודים, להציל
 כוחנו להתחיל; במה כמעט היה לא כי אז, להתחיל צריכים היינו לא המעשי

 ולא 1944 בינואר להתחיל ההחלטה נתקבלה ואם ובנשק. באנשים דל היה
 אחינו, להצלת בדרך עומדת בריטניה שאמרנו: משום זה ,1945 בינואר

נגדה. במלחמה להתחיל הכרח
ההצלה? תלויה היתה בזה ליבנה: א.
 שבהונגריה, ,1944 תחילת או 1943 בסוף זמן שהיה יודע אתה לנדאו: ח.

 מוכנים היו וההונגרים יהודים, מיליון היה היטלר, ע״י נכבשה בטרם
 ויזות יתנו ובולגריה שטורקיה בתנאי לצאת היהודים מיליון לכל להרשות

 הסכימו, והבולגרים הטורקים לא״י, כניסה רשיונות יתנו והבריטים מעבר,
 שערי בפתיחת איפוא תלויות היו ההצלה אפשרויות סירבו. - הבריטים

הארץ.
מהויכוח. משתמט אתה ליבנה: א.
 אחר מקום שהיה הוכחת לא עוד אתה ליבנה, מר ואתה ילין־מור: נ.

 בעולם פינה היתה לא מא״י חוץ יהודים. להכניס היה אפשר שאליו בעולם
יהודים. להכניס היה אפשר אליה
אירופה. יהדות השמדת - היה פירושה ההם בימים א״י נעילת בגין: מ.
 של הפעולה התחלת ולאור באמריקה האצ״ל נציגי פעולת לאור לנדאו: ח.
 על מחדש לחשוב ליבנה למר מציע אני בהצלה, קשורה שהיתה כאן, אצ״ל

 של במחדל שווה במידה אשמים כולנו אמנם אם מחדש ולשקול קביעתו
אי־הצלה.
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הפגנה היתה היא - פתרון היתה לא ההעפלה

 התרחבה כאן שהיה בויכוח המרי". "תנועת לשאלת מגיע אני ועתה
 שהביאו הגורמים היו מה הבא: בנוסח למעשה עומדת היא ועתה השאלה

 מר הבריטים. לסילוק - ריפתין מר שאמר כפי או זר, משלטון הארץ לשחרור
 לבעיית יותר התייחס הוא עליה. השיב לא אך השאלה, את הציג ריפתין

 נבחרים מוסדות היו אמר: הוא עקרונית. אותה שולל שהוא ואמר הפרישה,
 הבטחונית. המדיניות ועל הקו על להחליט הבלעדית הסמכות שלהם בארץ,

 יש בארץ, זר שלטון אין בארץ, זר שלטון יש אותו: מענין אינו היתר כל
 רק קיימת לגביו לדידו; קובע ואינו רלבנטי אינו זה כל - לא או אותו להוריד
פסולה. והיא הפרישה. שאלת
 ואמר, הוסיף הוא פסולה. שהפרישה וקבע זו לשאלה התייחס פרס מר גם

נמנעת. בלתי היא אחים מלחמת - לוחמים ארגונים שני קיימים בו שבמקום
 אומר אם נכון זה יהיה לא האם ריפתין: מר את לשאול ברצוני

 השלטון את לסלק הפוליטית תכניתו מבחינת שאף לא ש״השומר־הצעיר"
 לא "השומר־הצעיר" שבשביל אומר, אם יהיה נכון ואולי מהארץ? הבריטי

 כמדינה א״י היתה המוצהרת מטרתו עברית. מדינה של מטרה קיימת היתה
 רוצים אם למסקנה: נגיע תומה עד זו גישה איפוא ננתח אם דו־לאומית.

 בין מכריע מפשר, שלישי, גורם בה שיהיה הכרחי דו־לאומית, במדינה
 הזר השלטון בסילוק כורח כל "השומר־הצעיר" ראה לא מכאן השניים.
מהארץ.

 בשלטון ישירה מלחמה של אפשרות היתה לא שלדעתו אמר גם ריפתין מר
 הבריטי השלטון של הסתלקותו מהירות את ראה שלא הודה אף הבריטי.

 מר היה מדוע לי ברור כן על התזה. היתה זו שהסתלק. מהירות באותה
 שהוא טען, ריפתין מר אבל הבריטי. בשלטון המזויין המאבק נגד ריפתין

 לשאול: רוצה אני וההתישבות. העליה למען מאבק - צמוד״ ״מאבק בעד היה
 התישבות היתה ההיא שבתקופה פה נאמר כבר קיים? היה זה מאבק האם

 בכלל. היתה לא לארץ עלייה מאבק, כל וללא נקודות, לכמה אנפין, בזעיר
 וההעפלה מזויינת. העפלה היתה לא היא אך ההעפלה, החלה 1946 בסוף
 באירופה ממחנות העפלה היתה לקפריסין; אלא לא״י לא למעשה היתה

 גורם ריפתין, מר לדידך, להיות צריכה זו העפלה בקפריסין. חדשים למחנות
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 נכון ארצה. יהודים הביאה לא היא דבר, פתרה לא היא בלתי־קונסטרוקטיבי.
 כן על עליה. היתה לא אבל רב, מדיני ערך ובעל הפגנתי גורם היתה שהיא

 היתה ולא עליה היתה לא כי למה, יודע אינני מצטמצם, שלך הצמוד המאבק
התישבות.

 את סילק מי - השאלה על תשובה למתן ריפתין, מר מגיע, אתה כאשר
 האצ״ל הערבים, ה״הגנה", לאומיות, בין סיטואציות מונה: אתה הבריטים,

 היתה לא זו דידך, שלגבי לי נדמה פירשת. ולא סתמת רק כך אבל והלח״י.
 הבריטים לסילוק מעודו שאף לא "השומר־הצעיר" כי המרכזית. הבעיה

מהארץ.

"פורש״ז היה דה־גול גם האם

 ההיפך משלה. הגיון מולידה שפרישה בקביעתו, לדעתי, טעה, פרס מר
 כורח, כלל זה ואין הפרישה. את המוליד הוא הפוליטי ההגיון הנכון: הוא

 מתי ביניהם. אחים מלחמת תהיה מזויינים, ארגונים שני ישנם שכאשר
 והשני הזר בכובש מלחמה בעד הוא האחד כאשר - כזו? אפשרות נוצרת
 ועובדה: אחים. במלחמות כורח כל אין - מלחמה בעד כששניהם לה. מתנגד

 היתה שלא רק לא אך והלח״י, האצ״ל מזויינים, ארגונים שני בא״י היו
 גם ביניהם. קויים הזמן במרבית מלא מלחמה שיתוף להיפך: מלחמה, ביניהם
 היתה ולא הקומוניסטית והמחתרת הגוליסטית המחתרת היתה בצרפת
הנאצי. בכובש לחמו שתיהן כי למה? ביניהן. אחים מלחמת

המחנות. בין התנגשויות בצרפת גם היו רוזנפלד: ש.
 המלחמה. עצם על ולא טקטיקה בעיות סביב קטנות התנגשויות לנדאו: ח.
בעתיד. השלטון על וגם הטקטיקה על רוזנפלד: ש.
 זה השני. את לפסול מנסה האחד בה אחים מלחמת לא אבל לנדאו: ח.
לא. - והשני לוחם אחד ארגון כאשר רק קורה
 ריפתין מר את לשאול רוצה אני הפרישה, של הטוטאלית הפסילה רקע על

 ליגאלי שלטון היה "פורש"? כידוע שהיה לדה־גול יחסם מה פרם: מר ואת
 דה־גול והיה הפרלמנט, החלטות על עצמו שביסס ווישי, שלטון בצרפת,
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 לאור אולי פטן? או דה־גול - צדק לדעתכם מי זו? לפרישה יחסכם מה שפרש,
ה״סזון". לגבי רק ולא ה״פרישה" לגבי גם עמדתכם תשנו זה

 חילוקי לנו אין זה בענין הבריטי, השלטון לסילוק שהביאה לדרך אשר
 ובעיקר ההעפלה - גורמים שני שהיו אמר ליבנה מר ליבנה. מר עם דעות

 ב״פרישה" רואה הוא הבריטי. השלטון לסילוק שהביאו - המזויין המאבק
 היה שטוב ואמרת ליבנה, מר הוספת, כי אם הועילה, שהיא חושב והוא כורח
ה״הגנה". עם מתואמת היתה ה״פרישה" אילו

 מרכז של סודי דו״ח השגנו 1947 שבראשית להזכיר פה היה מעניין
 ה״הגנה" על היהודים מספרים מה נאמר: ובו בקהיר, הבריטי האינטליג׳נס

 ומה ומתואם, מסודר משחק זה הרי ביניהם; מלחמה יש כאילו והאצ״ל
 זאת להבין מסוגלים היו לא הגויים קומופלז׳... אלא אינו חוץ כלפי שנאמר

היה. כך לא לצערנו, אך ובצדק, שיהיה, ליבנה, מר רצית כך אחרת...

דרך ולא אפיזודה - המרי״ "תנועת

 ערכו ומה אותו ניהל מי המזויין, המאבק - המרכזית לשאלה ועתה
 במשך ה״הגנה" של השתתפותה כלומר "תנועת־המרי", לדעתי, בהכרעה?

דרך. ולא אפיזודה היתה המזויין, במאבק חודשים תשעה
לידה. ירחי 9 ילין־מור: נ.
לידת־נפל. היתה והלידה לנדאו: ח.

 מדגיש אני המזויין. המאבק לדרך התנגדה היהודית הסוכנות למעשה
 בתוך כי לי ידוע "הגנה". במונח נשתמש שלא מציע ואני "הסוכנות"

 את קבעו לא הם אבל המזויין, המאבק בדרך שצידדו גורמים היו ה״הגנה"
 ללחצם היה השפעה, להם היתה המרי, תנועת הקמת בענין כי נכון, הקו.
ערך.

 לא שהיא הוא, שקרה והנס בלוחמים לחמה היהודית הסוכנות אבל
 אילו כי ישראל: לעם שקרו הנסים אחד זה בפורשים. במלחמתה הצליחה

 כאן יושבים היינו ולא ישראל מדינת קמה היתה שלא דומני - מצליחה היתה
בצוותא. היום
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 בינואר המזויין במאבק התחלנו כאשר זו. תיזה של נכונותה ונראה הבה
 ,1944 בסוף הזמן. הגיע טרם לא. עוד הדרך; זו לא הסוכנות: אמרה 1944

 "הספר מדיניות ידוע, היה השואה דבר בעיצומה, היתה באירופה ההשמדה
 נותרו שעוד היהודים להצלת המחסום את היוו הבריטים בארץ. שלטה הלבן"

נגדנו. ה״סזון" למבצע... יוצאת הסוכנות הזאת ולעת - באירופה
 את יודעים. אינם הצעירים הקוראים כי ה״סזון", מהו להסביר רוצה אני
 שפירושו: ה״הגנה"; של אופרטיבי קוד היה זה נתנו. אנו לא "סזון" השם

 כי לי, נדמה ה״סזון". עי־' בדברים אאריך לא הלאומי. הצבאי הארגון חיסול
 אז שנוהלה כפי מישהו, נגד ברוטאלית וכה אכזרית כה מערכה עוד היתה לא

 לבולשת מסירות בעינויים, ידיעות סחיטת חטיפות, עינויים, נגדנו.
 ידעו לא ה״סזון" בניהול "המתנדבים" ראשי כי להניח, רוצה אני הבריטית.

הבזוייה. המלאכה את שעשו הקטנים "המתנדבים" מעשי כל על
מדבר? אתה "סזון" איזה על ילין־מור: נ.
הראשון. ה״סזון" על לנדאו: ח.
פה. חסר זה לעניין השני הצד ליבנה: א.
 זה, שלענין מניחה אני הבעיה. של המוסרי הצד על מדברים אנחנו כהן: ג.

מספיקים. ריפתין ומר סנה ד״ר גם
 היו מותר. היה הכל י־סן. כל ללא היתה בנו, המלחמה ה״סזון", לנדאו: ח.

 ישירות נמסרו רבים זוועה. סיפורי ומספרים שנחטפו לאחר בחורים חוזרים
 הנפט, צינור את לפוצץ שיצאה שלנו היחידה כמו הבריטית, למשטרה

 כך ואחר ביגור. הוחזקה הפעולה, לביצוע בדרכה חסידים מכפר נחטפה
 שהחזיקוהו תבין, אלי חברנו של חטיפתו או למשטרה. אותה הובילו

 אותו חוקרים היו ח״דשים. שלושה במשך למיטתו בחבלים קשור בעין־חרוד
 ולאסוף הלוחמים את לשבור - ברורה: היתה ה״סזון״ מטרת לילה־לילה.

 אינה בנו, זו אכזרית מלחמה לחסל. כדי - ולשבור להוסיף מנת על ידיעות.
 היה כאשר דוקא נערכה והיא הזר, השלטון נגד מזויין מאבק עם מתיישבת

 אלא יהודית לעצמאות רק לא היחיד המכשול את מהווים שהבריטים ברור,
מרוצחיהם. יהודים להצלת גם

 במועצת בן־גוריון מר הציע אותה הנקודות", "ארבע בת ה״סזון" תכנית
 בפרלמנט צ׳רצ׳יל ע״י כן לפני שבוע הועלתה 1944 בנובמבר ההסתדרות,

 והדברים - היהודית מהסוכנות דרשנו אנו צ׳רצ׳יל: אז אמר וכך הבריטי.
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 גאולה )את הספר מבתי הפורשים את לגרש תפעל כי - ב״הנזארד״ כתובים
 זו( קודש" "מלחמת של הראשונים הקורבנות אחד טועה, אינני אם היית,

 בא הבריטית. המשטרה לידי אותם ותמסור העבודה וממקומות מהסדנאות
 הטרור בביעור מעונינים והמשטרה שהשלטון "במידה והוסיף: בן־גוריון מר
פעולה". אתם משתפים אנו זו במידה -

תמיד... מקורי להיות התחייב לא גוריון בן ילין־מור: נ.

פנימי שלטון מחישובי נבע ה״סזון"

 יהודית, לאומית מבחינה ה״סזון"? בא למה - השאלה נשאלה לנדאו: ח.
 לדעתי, אחר. היה שהנימוק אלא זה אין הסבר. כל לו למצוא יכול אינני

 נכנעה אלמלא כי הישוב. בתוך לשלוט האינטרס היה שקבע, האלמנט
 במלחמתם עמם פעולה משתפת היתה ולא הבריטית לדרישה הסוכנות
 הנציג היא הסוכנות כי שאף - לכך רמזו ואף - טוענים הבריטים היו באצ״ל,
 היא אין עליו, להשתלט ביכולתם אין אם אך היהודי, הישוב של המוכר
 ההיא בתקופה מבוטל. לא הוא אף שני, אספקט והיה נציגו. להיות עוד יכולה
 רוב בקרב ביותר חיוביים הדים הבריטים נגד שלנו המזויין המאבק עורר

 רוטן החל ה״הגנה" נוער ליום. מיום גברה לפורשים והאהדה העברי, הנוער
 המזויין, המאבק נגד היה המוסדות שקו ומתוך מעש. חוסר עליו שכפו על

 להמריד מלחמתם תוסיף שלא כדי הפורשים פעולת את להפסיק צורך היה
 של המוסדות שלטון את מבפנים ולערער ה״הגנה", נוער את ואף הנוער, את

הישוב.
 ההגיון. במבחן עומדת אינה האחרונה שהנקודה חושב אני רוזנפלד: ש.

 - בבריטים המלחמה בדרך ללכת שרצה הנוער בקרב תסיסה למנוע רצו אם
ה״סזון"? את עשו
זאת. אוכיח לנדאו: ח.
מדי. יותר מוכיח אתה ליבנה: א.
 היה העיקר אלא בבריטים להלחם רצו שלא שמתוך סבור אני לנדאו: ח.

 מגיע אני מכאן הפרישה. לחיסול להחלטה הגיעו הישוב, של הפנימי השלטון
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פנימי. שכנוע של כתוצאה נולדה לא זו תנועה המרי". ל״תנועת
 היה שלכם המודיעין יודע, אינך זאת להעיד, מומחה אינך בזה ליבנה: א.

 של בחוגים נעשה מה ידעתם לא אתם לומר. יכול שאני המינימום זה פסול,
ה״הגנה".

נעשה? לדעתך, מה, ילין־מור: נ.
 גם לשונך למד לנדאו, מר לומר. מוכן אני רוצים, אתם אם ליבנה: א.

יודע". "אינני להגיד:
יודע? שאינו יגיד לנדאו שמר לומר רוצה אתה ריפתין: י.
 מלמטה בלחץ צמחה המרי" "תנועת שלדעתי ואומר חוזר אני לנדאו: ח.
 המצב נוצר השפעה. להגנה היתה לדעתי, פה, מלמעלה. הדרך בהכרח ולא

 היתה ברורה ומאידך האצ״ל, את לחסל ה״סזון" הצליח לא אחד מצד הבא:
 שהגיע לאחר כבר הבריטים, עמדת ,1945 של השניה במחצית לכל,

 עוד היה אפשר אי אז כליל. נכזבו בו שתלו והתקוות לשלטון ה״לייבור"
 לפעולות, הלחץ גובר החל ה״הגנה" בשורות כי במחדל, להמשיך למוסדות

 טבעי להלחם, הכורח מול נעמדו ואם הפורשים, שניהלוה כפי מזויין, למאבק
 הקמת של האפשרות נוצרה כך "הפורשים". עם להידבר ינסו כי היה,

המרי". "תנועת
 הקמת על ה״הגנה" ראשי עם בינינו הדיונים החלו כאשר כי מעניין,

 התביעה משותף. למאבק תכנית סביב החלו לא הם המרי", "תנועת
 לשורות והכנסו התפרקו היתה: אלינו ה״הגנה" נציגי של הראשונה
 המסגרת קיום לכם למה בבריטים, להלחם החלטנו אנחנו גם הלא ה״הגנה".
 הלך, לא זה כאשר הפרישה. מסגרת את לחסל רצו כל קודם כלומר, הנפרדת?

 כפי ופעלה המרי" "תנועת קמה כבר, אותן הסביר בגין שמר הסיבות בגלל
 האחרון, בספרו האומר אלון יגאל את אזכיר לדעתי, דמסייע כתנא שפעלה.

 והצרת הפורשים על ובקורת פיקוח היה, המרי תנועת של התפקידים אחד כי
 המערכה מן ה״הגנה" נסיגת באה למה להבין וננסה הבה עתה, צעדיהם.

 הסבר אין ליבנה, מר שלך, המחשבות הלך פי על חדשים. 9 אחרי המשותפת
זו. לנסיגה הגיוני
 די זה שלך. ההגיון את תסביר לי. תשאיר שלי המחשבות את ליבנה: א.
קשה.

ושלו... ושלך שלי לא ליבנה. מר אחד, יש הגיון כהן: גאולה
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 קו השחורה". "השבת אחרי מהמערכה הסוכנות נסוגה למעשה לנדאו: ח.
 הגיעו הסוכנות ראשי כי הוכרע והוא ביוני, 29ה־ אחרי הוכרע הנסיגה
 ויצטרכו דליגליזציה של למצב יגיעו להלחם ימשיכו אם הבאה: למסקנה

 הם ולסגת. להכנע עליהם מוכר ליגלי בקיום רצונם ואם למחתרת, לרדת
ונסיגה. כניעה של השניה, בדרך בחרו
 בראשית שני "סזון" והיה ה״סזונים". יתר את נבין זו החלטתם רקע על
 שלא קטנים, "סזונים" היו אלה .1948 וראשית 1947 בסוף ושלישי 1947

 "תנועת להם שקדמה כיוון הראשון, כמו גדולים ל״סזונים" להתפתח הצליחו
 זוכרים אתם החדשים. ל״סזונים" חדשים הסברים לתת כן על ניסו המרי".

 בני על "להגן הבא השני, ל״סזון" ביחס 1947ב־ הלאומי הועד פניית את
 בתנאים כי אז, כתב ו״דבר" הטרוריסטים". ידי על המותקפים הישוב

 תבע ובן־גוריון הבריטית, הבולשת עם מחדש פעולה שיתוף יתכן מסויימים,
 חזרה כלומר, הפורשים; את להשמיד ,1947 באוגוסט הציוני הפועל בועד
 החזקת היה, היסודי הקו מזויין. מאבק היה לא היסודי הקו כי היסודי. לקו

הישוב. על הפנימי השלטון

ליציאתנו גרמה המחתרת הבריטים: עדות

 נזכיר עברית. למדינה הסוכנות תביעת היתה לא ההיא בתקופה כי מתברר
 ערבי, וחלק עברי חלק בארץ־ישראל שיוקם הציע בה בוין של התכנית את

 אז היתה עברית מדינה לא פלשתינאית. למדינה יתמזגו דבר של בסופו אשר
המנדט. המשך אלא התביעה,

בוין. תכנית ולא מוריסון תכנית נקראה זו סנה: מ.

 נגד מזויין מאבק ניהלה שהסוכנות אלה עובדות רקע על לומר לנדאו: ח.
מוגזם. קצת שזה חושב אני - הבריטים

 אולי הבריטי. השלטון לסילוק המכריע הגורם היה מה פה מתווכחים אנו
 של ההודעה - ראשונה עדות עדויות. שלוש אביא עצמם? הבריטים את נשאל
 הוא שלו שבדו״ח עכו, כלא פריצת אחרי קנינגהם, הבריטי העליון הנציב

 הגנה לתת בארץ הבריטי והצבא הבריטי השלטון בידי שאין מפורשות, קבע
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 ואין הנפט, צינורות ועל הברזל מסילות על הממשלתיים, המוסדות על מלאה
המחתרת. פעולות את למנוע בידיהם
 צ׳רצ׳יל, את רוז בילי כששאל צ׳רצ׳יל: מפי רוז בילי פרסם שניה עדות

האצ״ל. קצרות: צ׳רצ׳יל לו ענה מא״י, הבריטים לעזיבת הביא לדעתו מה
 הוזמן שאגב העבודה׳/ "אחדות איש נתפרסמה: שטרם שלישית ועדות

 התקופה נושא על בלונדון דוקטורט עבודת עשה בא, ולא גאולה ע״י לכאן
 והוא רבים מסמכים לפניו ונפתחו בארץ, הבריטי השלטון של האחרונה

 לו אמרו לי, שנמסר כפי בארץ. ההיא בתקופה ששרתו רבים אישים ראיין
 היו שניים כי קנינגהם, גנרל האחרון, העליון הנציב וביניהם הבריטים,
 והכוונה המחתרת, ופעולות ההעפלה הבריטים: לעזיבת שהביאו הגורמים

"הפורשים". לארגוני אלא ל״הגנה", היתה לא
הזה? החומר את ראית בעצמך אתה בגין: מ.
 החומר. יפורסם אלה דברי לאור אם אשמח עדות. זה בענין יש לנדאו: ח.
 מלחמתנו חשוב: אחד בנושא פרקים, בראשי רק כי אם אגע, שאסיים, לפני

 הצורך מתוך נגזרו הפעולות אלא פעולות, הסברנו לא ביסודה. מדינית היתה
 פעולה כמובן היתה ביותר. והמשכנע הטוב המדיני ההסבר היו והן המדיני,
 בקרב פעולה היתה בצרפת. בבריטניה, ניהלנו אותה וענפה ישירה מדינית

 בעצרת גרומיקו של בנאומו ביטויו מצא שהדבר חושב אני הסובייטי. הגוש
 הדמים "התנגשויות כי קבע הוא ההעפלה. על דיבר לא הוא האו״ם.

 שהמחתרת הרגל". את פשט בא״י הבריטי השלטון כי מעידות בארץ־ישראל
 הברית ובארצות לכולנו. ברור זה - צרפת תמיכת את שהביאה היא היא

 לאומי" לשחרור "הועד ע״י שהתנהלה מתמדת, פוליטית פעולה נעשתה
 שפרושה זו פוליטית פעילות רשת מרלין. ושמואל קוק הלל של בראשותם

 היא הוכחה. עוד טעונה אינה כולה, ואירופה הברית ארצות פני על היתה
 פוליטית פעילות אך המקוות. לתוצאות הביאה גם היא וידועה. גלוייה היתה

בארץ. שניהלנו המלחמה רקע על רק אפשרית היתה זו
★

 לי יש הבא, לדובר הדיבור רשות את גאולה, שתעבירי, לפני סנה: מ.
 זה לנושא התייחס היום השואה. - מאד חשוב בנושא נגע ליבנה מר משאלה.

 אני אבל זה. מנושא נבהל אינני נגעתי. לא בכלל זה בנושא אני לנדאו. מר
 ליבנה מר כי פה, היחיד אני ה״הגנה" ממפקדת נוח. לא במצב למעשה נמצא
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 אלא ה״הגנה", במפקדת היה לא ריפתין וגם ה״הגנה" במפקדת היה לא
 להוסיף מוכרח אני לכן ה״הגנה". ממפקדת פה היחיד אני הבטחון. בועדת

 נופל כך משום אבל אינם. הם כי שלושה, בעד לדבר יכול אינני דברים. כמה
 יחיד כאן אני ולנדאו. בגין כ״ץ, דיברו מהאצ״ל ומשולש. כפול עומס עלי

 של מתאימה פריבילגיה - הדברת יצר מתוך לא - מבקש אני לכן מה״הגנה״.
ייצוג.
ה״הגנה"... על להגן מוכן אתה אם ילין־מור: נ.
דברים. כמה ולהאיר להעיד באתי להגן, באתי לא פנה: מ.
 אכן היה זה - אחת פעם אחד כל דיבר שבו הקודם בסיבוב כהן: ג.

 רשות פעמיים לך שניתנה כך, על הערת שאפילו בלי סנה, מר השיקול,
 ה״הגנה" אנשי כל באים היו לו אגב, שתרצה. כמה תדבר הפעם וגם הדיבור.

 שום עשיתי לא אבל "הפורשים", לרעת בהחלט הייצוג היה - שהזמנתי
 או הפורמלי ולא הפונקציונלי הייצוג על רק חשבתי כאלה, חשבונות
באו... לא שהם זה הצר. המסגרתי

 להאיר שהכרחי עניינים שנתעוררו כיוון אבל מתלונן. אינני פנה: מ.
 כאן אין כי לצערי, בחלקי, ליפול מוכרח הדבר אחרת, זויה מנקודת אותם

זאת. שיעשה אחר מישהו
 דברים אמר לנדאו שמר מצטער אני כי ולומר לחזור מוכרח אני ליבנה: א.

 אני כי זאת, להגיד מותר ולי אותם. אמר אילולא היה שמוטב מסויימים
 להיות צריכים היו כאן אבל לו. התנגדתי שאני וידוע ל״סזון", התנגדתי

לנדאו. מר ידי על שנאמר מה על לומר מה להם שיש ה״הגנה" מפקדת אנשי
 דברו לומר לו שיינתן סנה מר של למשאלה מצטרף אני רוזנפלד: ש.
 השואה נושא כי לנושא, ישירה נגיעה לכך שיש במידה רק השואה, בענין

עצמו. בפני נושא הוא
בבקשה. ריפתין, מר כהן: נ.
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סמכות כל וערעור פילוגים הרביזיוניזם: מנטליות

 ידעתי לא בעצם הפגישות, באחת כאן "נחתתי" אני כאשר ריפתין: י.
 להיות יכול המשתתפים. הרכב מה בדיוק ידעתי ולא מדברים, מה על בדיוק
 משתתף הייתי לא אולי ישתתפו, לא מסויימים שחברים יודע הייתי שאילו

אני. גם
 הרכב את לך אמרתי ריפתין, מר אותך, כשהזמנתי כהן: גאולה

הדיון. ונושא המשתתפים,
יבוא. שגלילי חשבתי אני אליך. טענות לי אין יתכן. ריפתין: י.

 התמונה. את מעוות זה מ״המערך", אחד אף פה שאין העובדה סנה: מ.
אשמים. אני ולא אתה לא בזה אבל

מ״המערך". כידוע, שהוא, חושי, אבא את גם הזמנתי כהן: גאולה
 שזה מראש, יודע הייתי שאילו להיות שיכול ואומר, חוזר אני ריפתין: י.

 ראשי בין "שיחה "מעריב" של בכותרת שפורסם כפי למעשה יהיה לא
 מלאה: לא היא כאן ה״הגנה" של הנציגות כי - וה״הגנה״ הלח״י האצ״ל,

 בועדת שהייתי ואני בהסברה שעסק ליבנה מר הרמ״א, שהיה סנה ד״ר
 יש אבל גורמים. וגם אישים גם פה חסרים משתתף, הייתי לא אולי - הבטחון

 ואני הקודמת בפגישה השתתפתי לדברים. "ספורטיבית" גישה כידוע לי
 בפגישה שאמרתי הדברים כי נוספות, הערות מספר עתה להעיר רוצה

 ספרו את לקרוא הספקתי בינתיים אינטואיציה. מתוך יותר אמרתי הקודמת
 ספרו שבגלל להיות יכול וחשוב. מענין ספר שהוא האש" "יום כץ ש. של
 אותי החזיר הוא כי הקודמת, בפגישה מאשר עתה מחייך פחות אני כץ של

תקופה. אותה של למציאות
 אני אבל רטרוספקטיבית, ראייה מתוך היסטוריות עובדות בירור בעד אני

 כאן יש למעשה כי זאת. לעשות מנסה שהוא לנדאו, מר מדברי התרשמתי לא
 סמכות שאלת אומרת זאת הדמוקרטי, הבסיס שאלת יסוד: שאלות שתי

היסודיות. השאלות שתי הן אלו הפעולה. קו ושאלת הפעולה;
 הוא אבל שידעתיו, דבר כץ של מספרו למדתי אני הפעולה, לסמכות אשר

 גדול, בכשרון אותו ומבטא אותו מייצג כץ של שספרו שבמחנה זכרוני, רענן
 פילוג כזאת: היתה המרות הפרת של ההיסטוריה סמכות. כל ערעור היה

 בועידת הרביזיוניסטית במפלגה פוטש כך אחר הציונית; ההסתדרות
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 סמכותו קבלת אי כך ואחר ההנהלה, את פיטר ז׳בוטינסקי בה אשר קטוביץ,
תלמידיו. על־ידי ז׳בוטינסקי של

 מה ההבלגה. רעיון נגד נוראה התקפה כאן היתה הקודמות בפגישות
 היו שלא סתם בערבים לפגוע ה״הגנה" של רצונה אי זו? הבלגה של פירושה
ה״הננה". של זו לדעה שותף היה וז׳בוטינסקי להתנפלויות. שותפים

מדוייק. זה אין בנין: מ.
 מפי הדברים את שמענו ואנוכי בגין מדוייק. אינו הדבר ילין־מור: נ.

ז׳בוטינסקי.
 של ליבו "למגינת :56-66 עמ׳ כץ של מספרו מצטט אני ריפתין: י.

 יצא לא הוא ההמלצה. את ז׳בוטינסקי דחה הארצי... המפקד תהומי, אברהם
 רגשותיו היו אמנם מכן לאחר שהתברר וכפי ההבלגה. מדיניות נגד חוצץ
 בשאלת בהם מתייסר שהיה הנפש לבטי מעורבים... הנקם פעולות בענין

הבחנה". ללא תגמול
"פאשיסט"... קראתם זה ולאיש קריאה:

התלבט... הוא נכון, בגין: מ.
 של זה קו נגד פה שהתנהלה החזיתית במלחמה נזכר אני כאשר ריפתין: י.

 הדמוקרטי הצד הסמכותי, הצד על אלא המהותי, הצד על דן ואינני - ההגנה
 את נקבל לא אם כץ, מר של אלה דברים לאור זו התקפה להבין לי קשה -

קיבלתם. לא ז׳בוטינסקי של סמכותו את שגם ההנחה
 אחד הרביזיוניסטית. מהמפלגה כולל ניתוק - נוסף שלב בא כך אחר

 האצ״ל של הניתוק אקט הוא בגין של לבו אומץ את משבחים בו הדברים
 ההסתדרות של מרות לא רק לא אומרת, זאת הרביזיוניסטית. מהמפלגה

 ניתוק אלא מרות לא גם אלא הלאומי, הועד של מרות לא רק ולא הציונית
 בתוך הפילוג בא כך אחר הכל. לא עוד וזה הרביזיוניסטית. מהמפלגה

 נראה כיצד שתבינו כדי אלה דברים אומר אני ולח״י. אצ״ל בין האצ״ל,
 זה אבל הפורשים. קבוצות של הציבורי הבסיס ה״הגנה" חברי ובעיני בעיני
 לאי־קבלת גם קרובים היו הדברים המדינה קום שלפני סבור אני הכל. איננו

בגין. מר של מרותו
זוכר. אינני זאת לנדאו: ח.
 מפקדת חבר כץ, של בספרו שקראתי מה על מסתמך אני ריפתין: י.

האצ״ל.
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עצמו... שלו רק המרות את מקבל אחד כל העקרון, לפי פנה: מ.
נלחם. הוא למענו הרעיון של המרות את לא, ילין־מור: נ.
עצמו... שלו דעתו לפי נכוחה אותו מייצג הוא ושרק פנה: מ.
 היה בגין שמר כץ מספר "אלטלנה", ענין עם בקשר ובכן, ריפתין: י.

 הפרת של עובדה בפני ישראל ממשלת את להעמיד אפשר שאי סבור
אחרת. סבורים היו האצ״ל במפקדת אחרים אנשים זאת לעומת אבל ההפוגה,

מוצדקת היתה הפורשים נגד מלחמתנו

לא. לנדאו: ח.
מרות. הפרת זו אין סבורים" "היו שניצר: ש.
 בפני ישראל ממשלת את יעמידו שאם סבורים היו אלה מפקדים ריפתין: י.

 אותה להעמיד ואפשר זאת, עם תשלים הממשלה ההפוגה, הפרת של עובדה
עובדה. בפני

 שהישוב מוצדק שהיה סבור אני יחד, שהצטרפו הללו הדברים כל לאור
 לפעולתו. שהפריעו אנשים לגבי מאסר פקודות על יחליט המאורגן היהודי

 ברצוני וכאן מוצדק. היה זה שדבר אומר אני טכניים. לפרטים נכנס אינני
 מחדש משהו לבחון שיש אמרתי כאשר ה״סזון". בענין קטנה תוספת להוסיף

 למנוע המאורגן הישוב של הסמכות לשאלת התכוונתי לא ה״סזון" בענין
 חושב אינני הבריטי. השלטון עם הפעולה לשיתוף אלא זה, מסוג הפרעות

 פה זה. בענין בינינו אז שהיו השונות השיחות על פרטים למסור צריך שאני
אלה... עם להיות רוצה אני כן. - אני כך. על אחריות מקבל אינו איש
"המתנדבים?" עם ילין־מור: נ.
 זה ואין ההחלטה, את קיבלו שאז אלה עם להיות רוצה אני ריפתין: י.

 בין אז שהיו השונים הדיונים של הפרטים פרטי לברר כרגע לי חשוב
 מה ובין נכון, כדבר אז סבור שהייתי מה בין מבדיל אני זה. בענין החברים

 באופן הבריטים עם השיתוף ענין את בוחן כשאני עכשיו עכשיו. חושב שאני
מחדש. זה דבר לבחון ושצריך משגה שנעשה חושב אני רטרוספקטיבי,

 צריך הבריטית, הבולשת עם קשר לבחון יש אמנם אם רבותי, אולם,
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 של דידו שלגבי אומר למשל, כץ, מר אחד. מצד רק היה לא זה שקשר לדעת
 המפלגה אנשי "היו לנקין, מר האצ״ל, של הבכירים ממפקדיו אחד

 המחתרת, ברדיפת פעולה שיתפו שכמעט ,1944 של אלה הרביזיוניסטית,
 באואר, של בספרו קורא אני כך על נוסף ביותר". הנואשים בימים

 חוגים עם הבריטית הבולשת שקשרי "מתברר ומחתרת": "דיפלומטיה
 אלה? דברים מביא אני מדוע מאוד." הדוקים היו האצ״ל, עם רביזיוניסטים,

 עם פעולה שיתוף של זה ענין שלגבי סבור אני הרקע. את לתאר כדי
 אינני בזה אבל מחדש. בבדיקה צורך יש רטרוספקטיבית, מבחינה האנגלים,

 גם ואולי מישהו, אותו הוא מי בדיוק יודע ואני - למישהו היתר לתת רוצה
 איננו המפלגתיים. בחיים פעולה אתו שיתפתם זה אחרי כי יודעים, אתם

 מעוותת היסטוריה שתתואר רוצה אינני אבל חקירות, פה עורכים
אובייקטיביים. להיות צריכים מחקר, כאן עושים אם וחד־צדדית.

 אינך יודע, שאני מה כל אומר אני זו שבמסיבה חושב אתה אם לנדאו, מר
 מאד, נפוץ והוא יודע, שהוא ממה יותר המדבר אנשים סוג יש טועה. אלא
יודע. שהוא ממה פחות המדבר אנשים סוג ויש

 ועל בינינו פעורה שהיתה התהום על ומדברים שנה 20 אחרי נפגשים אנו
 גם היתה ודמוקרטיה. מרות של אלו לבעיות ההן בשנים המיוחדת הרגישות
 של רקע לבעיה: עולמי רקע איזה והיה הבעיה, של הרקע לגבי רגישות

 היו זו מבחינה דמוקרטיות. וחרויות בחירות ושל הדמוקרטיה להגנת מאבק
קיימות. היו והן ביותר, חמורות אסוציאציות

 אבל מרות. של שאלה יש הדרך. שאלת - השניה לשאלה בא אני עכשיו
 אמר כבר סנה שד״ר חושב אני הדרך. שאלת את פותרת אינה המרות שאלת

 מן שונות שונות, דעות היו המאורגן היהודי הישוב של המוסדות שבתוך
 לא שני. ובכיוון אחד בכיוון קיצוניות והצעות דעות היו הקצה. אל הקצה

 הדרך. על מדבר אני אבל במוסדות. מיוצגת היתה לא כלשהי שדעה מצב היה
 ואני היסטוריים, דעות חילוקי בינינו יש זו בנקודה שגם לומר מוכרח ואני

אלה. חילוקי־דעות מהות על לעמוד רוצה
 היה וצריך מלחמה, או מאבק סמנטית: בעיה שהיתה ילין־מור מר אמר כאן

 וכאשר - עמדנו אנו כאשר אבל נניח. מאבק. ולא מלחמה במונח להשתמש
 היו לא זו בנקודה כי המאורגן, לישוב מתכוון אני עמדנו" "אנו אומר אני

 להתעלם יכולנו לא "מלחמה", על ולא "מאבק" על - דעות חילוקי בינינו
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יסוד: עובדות משלוש
רוב. ולא בארץ מיעוט היו היהודים - אחת עובדה

האסטרטגיה. קביעת לצורך אחת עובדה היתה זו
וערבים. יהודים בין מסכסך תפקיד שמילא שלטון היה - שניה יסוד עובדת
 קואליציה התבצרות של שנים אלו היו - שלישית יסוד עובדת

 השתתף אתו, גדול חשבון לנו שהיה בארץ שלטון ואותו אנטי־היטלריסטית.
זו. בקואליציה

 ולא בארץ מיעוט היותנו של אלו יסוד עובדות ששלוש לומר יכול מישהו
 והקואליציה הערבי, הרוב על שהסתמכה ממשלה היות של רוב,

 אני הכוללת. האסטרטגיה על להשפיע צריכות היו לא האנטי־היטלריסטית,
 היה הדעות, חילוקי כל למרות המאורגן, הישוב שבמוסדות לציין רוצה רק

הכוללת. האסטרטגיה על להשפיע שצריכים גורמים הם שאלה מוסכם
 האלמנטים אחד היתר בין מלחמה? בעצם זו מה "מלחמה", למונח אשר

 מלחמה אין השטח. בעיית זו הטריטוריאלי; הבסיס הוא זה, במונח הקובעים
 שההתישכות סבור אני משטח. נסיגה השטח, כיבוש מבעיית המנותקת

 לח״י, ולא אצ״ל שלא סבור אני היהודי. העם של השחרור צבא היא בארץ
 הטריטוריאליים הבסיסים את יצר זה מפעל בארץ, ההתישבות אלא

 לנו ויצר היהודית, לעצמאות הטריטוריאליים הבסיסיים האוטונומיים,
 שפה - ״השומר־הצעיר״ של זו שהתישבות חושב אני אסטרטגיים. בסיסים

 צבא היא והקבוצות, הקיבוצים ואיחוד המאוחד הקיבוץ - עליה דובר
היהודי. העם של השחרור

והצלה עלייה על המאבק בראש - ״השומר־הצעיר"

 באופן לומר רוצה אני "השומר־הצעיר". על מלים מספר לומר חייב אני
 אשר מדיניותו. ועל אלה בתחומים "השומר־הצעיר" של אופיו על כללי

 שמו הגנתי. כוח במהותו שהוא הוא, אותו המציינים הדברים אחד לאופיו,
 בתל־חי הפיקוד את שקיבל חבר נמצא מפ״ם במזכירות מ״השומר". גזור

שניאורסון. הח׳ - מטרומפלדור
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 - להיסטוריה, שנכנסו המרידות ראשי הגיטאות שבמלחמת סוד זה אין
 כמו - האנושות של להיסטוריה אלא היהודי העם של רק לא לומר אפשר

 ההעפלה שבתקופת סוד זה אין "השומר־הצעיר". חברי היו אנילביץ/
 למען "השומר־הצעיר" קיבוצי עשו - זאת יודעים אינכם אולי - והמאבק

 הקברות בבית עורכים בכסלו, בכ״א שנה, מדי עין־שמר, בקיבוץ ההעפלה.
 עולים להציל שנועדה מעין־שמר, מפקד של בראשותו לפריצה, זכרון טכס

 שבמלחמת סוד זה אין בגבעת־חיים. הבריטי הצבא על־ידי שנכלאו
 מהבסיסים היו - העמק ומשמר מרדכי יד נגבה, - שלנו הקיבוצים העצמאות,
העצמאות. מלחמת להנהלת הרציניים
 על כאן ששמעתי הדברים אבל שונות, אסטרטגיות על לדבר אולי אפשר

 האלה הבסיסים שאילולא חושב אני כי מגוחכים. ממש הם "השומר־הצעיר"
 בין הבדל אין זו מבחינה "השומר־הצעיר", של הבסיסים שרק אומר ואינני -

 היו הדברים - הישוב וכל ההתיישבותיים הזרמים וכל ״השומר־הצעיר״
 כאן שדיברו כפי לדבר אפשר כיצד מבין אינני לכן אחרת. בצורה מתפתחים

 קורא אני כאשר שלי. יריבים על אחרת מדבר אני "השומר־הצעיר". על
 שעלו אנשים של האישית הגבורה של התיאורים את המחתרת בספרי

 כל ועם עמוק אנושי זעזוע מתוך זאת קורא שאני לומר מוכרח אני לגרדום,
 יוכל לא פוליטי אסטרטגי חשבון ושום אלה, אנשים של לגבורתם הכבוד
מכך. אותי להניא

 וזאת ההם, בימים כך התייחסת לא אבל ריפתין, מר היום, כהן: גאולה
 ה״הגנה" לגיבורי הכבוד בכל התייחסו ההם בימים גם שה״פורשים" בשעה

 ששידרתי הברכה שידור את זוכרת אני שנפלו. לגיבורים רק ולא שנפלו.
 השידור את למנרה,או מנרה מתיישבי עלו כאשר לח״י של השידור בתחנת
ה״הגנה". בפעולת שנפלה פולד ברכה של לזכרה

טעה ז׳בוטינסקי גם לטעות, יכול אחד כל

 ההיסטורית הדרך מבחינת הנה ל״השומר־הצעיר", נחזור אם ריפתין: י.
 שאלה פוליטיות. שאלות שתי לפני עמד - הוא רק ולא - "השומר־הצעיר"

 חלוקת או השלמה, בא״י השלטון חלוקת בין הברירה - היתה אחת
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 ואתם דמיונית, היתה השלישית שהקונצפציה חושב אני ארץ־ישראל.
 בכל זאת אומר ואני - "השומר־הצעיר" מתכוון. אני קונצפציה לאיזו יודעים
 א״י פני על חופשית עליה עם השלמה בא״י מחולק שלטון העדיף - הגאוה

 שהתברר ברגע החלוקה. את ימנע כך ידי שעל חשב הוא מחולקת.
 שריאלי ומה - ריאלית בלתי היא בארץ השלטון חלוקת של שהקונצפציה

 זו דרך על התייצבנו רק לא כולנו א״י, של בחלקה עברית מדינה הקמת הוא
לכך. הבסיס את ליצור עזרנו אלא פוליטית, מבחינה

 האימפריאליסטי השלטון עם ישר פנים אל פנים שקרב סבור אני היום גם
 אחר מישהו על זאת להטיל רוצה אינני - אמרתי אפשרי. בלתי היה הבריטי

 הבריטי השלטון של הסתלקותו מהירות את מספקת במידה הערכתי לא כי -
 יודעים, כולנו מה? בדבר שטעה פה היחיד הנביא אני האם אבל מהארץ.
 מלחמת פרוץ לפני שבועיים כאשר עצמו" את "אכל שז׳בוטינסקי למשל,
 אל טענות זה בגלל לכם יש האם - עולם מלחמת תפרוץ שלא אמר העולם

ז׳בוטינסקי?
 לדוד הכתר מגיע העולם, מלחמת לגבי ניחושים של זה בענין סנה: מ.
 מלחמה לפרוץ עומדת אם ג׳נבה בקונגרס ויכוח היה 1939 באוגוסט רמז.

 כי לכם אומר "אני אז: אמר רמז ודוד כך, כל קרובה הסכנה אין או עולמית
מלחמה..." תהיה שלא אמרתי 1914ב־ גם מלחמה; תהיה לא

 את ניהלו שלא הארגונים לעצמם להרשות יכלו מה אומר אינני ריפתין: י.
 שרוב כך, הבריטים עם המאבק את לנהל היתה הבעיה הכוללת. המדיניות

 מאבק עם יהיו בתפוצות היהודים ורוב זה, מאבק עם יהיה בארץ היהודי העם
 סבורים, היינו ואז אתנו. יהיו האנטי־היטלריסטית הקואליציה וכוחות זה,

 הוא והנשק, ההתישבות העפלה, בעניני הכובד נקודת את הרואה שמאבק
יעיל. יותר

 הכבוד לי שהיה המוסד עם בקשר קצרה הערה להעיר ברצוני ועתה
 אלא היישובית, הבטחון לועדת לא הפעם מתכוון אני - אליו להשתייך

 הערה להעיר רוצה אני המאבק. למדיניות אחראית שהיתה האיקס", ל״ועדת
סנה. וד״ר ויצמן ד״ר בין לויכוח בקשר אחת
ויכוח? היה ילין־מור: נ.
לויצמן. התנגד סנה בודאי. לנדאו: ח.
ויצמן. בעד היה 1939ב־ תמיד. לא בגין: מ.
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כרמ״א מסמכותו חרג סנה ד״ר

 סנה ד״ר האיקס׳/ "ועדת במסגרת היה שהדבר במידה ריפתין: י.
 בינו שיש ואמר האיקס" "ועדת לפני הופיע מאוד, קונספרטיבית בתפאורה

 "ועדת חברי שרוב עכשו אומר סנה ד״ר חריף. ניגוד ויצמן ד״ר ובין
 רוצה רק אני זאת. מאשר אני ויצמן. עם זה בוויכוח לימינו עמדו לא האיקס"

 עמדה האיקס", "ועדת של ישיבה באותה בירור, שבאותו סנה, לד״ר לומר
 עמדה האסטרטגיה. לשאלת נוספת שאלה האיקס" "ועדת חברי לעיני

 במקצת חורג אינו הרמ״א והאם הארצית? המפקדה ראש זה מה השאלה:
 ועדת היתה קומות: שלוש היו שב״הגנה" לומר אפשר אמנם סמכותו? מתחום

 זאת בכל הכללי. המטה והיה הארצית המפקדה היתה הישובית, הבטחון
 את שקבעו הם הלאומיים המוסדות - המדיניות שמבחינת לומר אפשר

ראשה. לא ובוודאי ה״הגנה", של הארצית המפקדה ולא המדיניות
אלו? בישיבות פרוטוקולים ניהלתם לנדאו: ח.
פרוטוקולים. ניהלנו לא האיקס" ב״ועדת ריפתין: י.

 העומד שהאיש - פרישה של מצב שזה לומר רוצה אינני - מצב נוצר
 רוצה מדיניות, לבצע שצריכה ומוכשר, חכם איש אמנם המפקדה, בראש
 מר הציונית, ההסתדרות נשיא היה ויצמן ד״ר המדיניות. את לקבוע

כנראה... זאת, ידע לא ילין־מור
 לגמרי לא שזה מפני ההוא, בזמן מעוגן לי נראה לא שאמרת מה סנה: מ.

 אתה כיצד - האיקס״ ״ועדת להכרעת השאלה את הבאתי אני אם הגיוני.
 להפסיק ויצמן של האולטימטום את המחליט? היחיד הייתי שאני לומר יכול

 את עלי לקבל רציתי לא כי האיקס", "ועדת לפני הבאתי הפעולות את
מסמכות? פה יש חריגה איזו האיקס". ל״ועדת אותה ומסרתי האחריות

לטובתך. היא מהסמכות זו חריגה היום, לנדאו: ח.

 מתחרט שאני להיות יכול הדיוק. את אלא טובות, מחפש אינני סנה: מ.
האיקס". "ועדת את ששאלתי

 והיה שנים, מעט לא מאז עברו לטעות. יכול מאתנו אחד כל ריפתין: י.
 התרשם ש״האיקס" הרצינות בכל אומר אני אלו. בישיבות גדול די מתח

 אולטימטום. מול אולטימטום מעמיד אלא להכרעה שאלה רק לא מביא שסנה
 אבל סנה, ד״ר של הלוחמות תכונת לטובת דברים אומר שאני להיות יכול
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מסויימת. חריגה כאן שיש שלי, גם הרגשה, היתה
סנה. ד״ר על להגן נוטה אני זו בנקודה ליבנה: א.
 אהיה לא אני הפעולות, את להפסיק החלטה תהיה שאם אמרתי פנה: מ.
 כראש התמניתי אני איום. היה לא זה העברי. המרי של המפקדה ראש

אי־מרי. של ולא המרי של המפקדה

החלטתנו את תאמה לא דוד" "המלך פעולת

 במידה דוד. המלך מלון בענין להעיר ברצוני אחרונה והערה ריפתין: י.
 נרשמו לא כי הזכרון, את ומרעננים שנפגשים וטוב ־ הזה הדבר זכור שלי

 זו: בצורה האיקס לפני הוצג הדבר - בדברים לטעות ואפשר פרוטוקולים
 באיזה לפגוע זוכר, שאני במידה אחת, אפשרות אפשרויות: שתי ישנן

 מן בו הפגיעה אבל בחיפה, לצי קשר לו ויש צמוד יותר שהוא אובייקט
 לא באובייקט לפגוע - שניה אפשרות ויש בנפש. באבידות קשורה ההכרח

 לא והכוונה הבריטי, השלטון ממשלת משרדי את ומרכז מסמל שהוא צמוד,
בנפש. לפגוע
נכון. סנה: מ.
האובייקטים? הם מה מסרת אתה לנדאו: ח.
 בהכללה. אלא ואיפה, מתי האיקס" ב״וועדת אמרתי לא מעולם פנה: מ.
 רק אלא "מי" אמרתי לא פעם שאף ידעתם וילין־מור בגין שניכם, אתם

 של שלישית אפשרות גם שהיתה תגיד ריפתין, מר הסדר, למען "מה".
שללתי. ואותה הבריטי, השלטון מראשי באחד אישית פגיעה

 בבנין לפגוע, במה השאלה להכרעה הובאה ה״איקם" לפני ריפתין: י.
 באבידות קשורה בו שהפגיעה חיפה, בקרבת דומה משהו או בצי שקשור
 הבריטי. השלטון ממשלת משרדי היו בו בירושלים מרכזי בבנין או בנפש,

 יכול בה. לדייק שצריך שאלה זוהי השניה, הפעולה את אישר ה״איקם"
 דוד". המלך מלון פעולת אישר "ה׳איקם׳ כותרת: יפרסם ש״מעריב" להיות

 מפורש באופן שהובטח פעולה אישר ה״איקס/ הנכון, הוא ההיפך אומר: אני
באדם. בפגיעה קשורה שאינה
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הכוונה... היתה זו ואמנם בגין: מ.

 יותר פרט שום השלטון. של מרכזי במוסד פגיעה אישר ה״איקס" פגה: מ.
ירושלים. אמרנו לא אמרנו, לא המקום את אפילו מסרנו. לא

 ברור היה לירושלים. היא שהכוונה ל״איקס" ברור היה ריפתין: י.
באבידות. קשורה שאינה פיצוץ לפעולת היא שהכוונה

התכנית. היתה אמנם זו בגין: מ.
 זו, פעולה ביצוע אופן להם שהתברר לאחר ה״איקס", חברי ריפתין: י.
 השאלה לחקירת נכנם אינני שנתקבלה. החלטה הפרת זה בביצוע ראו

אומר... רק אני עליה, שהוחלט כפי בוצעה לא הפעולה למה הקונקרטית,
 כפי בוצעה לא שהיא אומר כשאתה ריפתין, מר צודק, אינך בגין: מ.

 קשורות היו לא בנפש האבידות שהוחלט. כפי בוצעה היא שהוחלט.
 אישרה ההגנה מפקדת שאו. הכללי, המזכיר של בהתנהגותו אלא במבצעים,

יכחיש... שגלילי זאת.
 עובדה קובע רק אני אשם. אינו או אשם שמישהו אומר אינני ריפתין: י.

 פעולה אישרה האיקס" "ועדת האיקס". "ועדת חבר בתור פורמלית,
 "ועדת החלטת תאמה לא שבוצעה הפעולה מסויימים. בתנאים מסויימת
 לבוא יכול כך אחר היסטורית. עובדה זוהי ספק־ספיקא. אין בזה האיקס",

 הוראה נתן לא ששאו זה בגלל טכניות, תקלות בגלל תאמה לא היא הסבר:
 מסויימת פורמלית עובדה קובע רק אני חקרתי. לא אני וכר. לצאת לאנשים

 ששיא - ילין־מור מר שאמר כפי סבורים ויש היות לא. ומה הוחלט מה
 עובדה לקבוע רציתי דוד, המלך מלון פעולת היתה המרי" "תנועת פעולות

האיקס". ב״ועדת הוחלט לא ומה הוחלט מה
★

בבקשה. פה, שלך הראשונה האש" "טבילת זוהי שמיר, מר כהן: גאולה

היטלר של חיסולו על הדעת אח נתנו לא

 היום שרויים שאנו שמאחר לנדאו, מר כמו חשבתי, אני שמיר: י.
 הראוי מן והשרופים, הטבוחים הגולה יהודי של זכרם עם התייחדות באווירת
 ומסובכת, חשובה פרשה אותה לכל להכנס בלי מלים, כמה לכך להקדיש
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מיוחד. לדיון הראויה
 - למצוא אז צריכה היתה כיצד ואומר זו בעיה לגבי אחת הערה רק אעיר

 אני אם בארץ. הלוחמים הארגונים אנשי אצל אצלנו, ביטוי - מצאה ולא
 לאמת אחטא שלא חושב אני ההיא, בתקופה הרגשותינו את לעצמי משחזר

 העם של הגורל שותפות של בתודעה די חדורים היינו שלא ואומר, אודה אם
 תפסנו ולא זו בתודעה די חדורים היינו לא בא״י; היהודי והעם בגולה היהודי

 בכלל אם מעשי, לניתוח להכנם מבלי וזאת הבעיה. כל של הדחיפות את די
 הרבה לעשות יכולנו בארץ אנו אם אומרת, זאת הרבה; לעשות היה אפשר

 דיון, שדורשת בעיה זו שלא. להיות ויכול שכן להיות יכול יהודים. להצלת
 להפיק כדי אלא פעל, לא ומי פעל מי צדק, לא ומי אז צדק מי להוכיח כדי ולא

העתיד. לגבי גם חשובים יהיו שאולי לקחים
נכון. ליבנה: א.
 לי והיתה לעמוד. רצוני זאת בכל אחת מעשית נקודה על שמיר: י.

 עצמי את ושאלתי שואל אני "מעריב". דפי מעל פעם זאת להביע הזדמנות
 הארגונים אנשי - מאתנו אחד אף של שבמוחו קרה, זה כיצד שנים: הרבה

 שבצעו לוחמים ארגונים כבר אז )היו השלושים בשנות - בארץ הלוחמים
 בשטן, באדם, אישית פגיעה לפגוע לפגוע, הדעת על עלה לא - פעולות(

היהודי? העם השמדת את גלויה ובצורה במפגיע שדרש
רציני. דבר שזה השואה, שהחלה עד כנראה, האמין לא איש רוזנפלד: ש.
 של מקרים היו משנה? היתה באיש פגיעה האם היא, השאלה סנה: מ.

למשל. פרנקפורטר, מצד היטלר, בשליחי התנקשות
 מה חוקרים אנו אם כי פרספקטיבה. מתוך באמת זאת אומר אני שמיר: י.

 היו שאילו הוא וודאי ברור כמעט הנאצי, השלטון בתקופת שהתרחש
 חיי ובעיקר אדם, חיי מאוד הרבה ניצולים היו בזמן, הזה האיש את מסלקים
יהודים.

להיות. יכול ליבנה: א.
בודאות. כמעט היום זאת לקבוע אפשר שמיר: י.

לסלק... צריך עכשיו גם ליבנה: א.
מסכים. אני שמיר: י.

 אני בעצם כי מישהו, את להאשים כדי לא זה הרי זו נקודה מעלה אני אם
עצמי. ואת כולם את מאשים
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 שכתוב שמה הדעת על שהעלה מישהו היה 1939 עד האם רוזנפלד: ש.
רציני? באמת הוא ליהודים ביחס קאמף" ב״מיין

 המשגה היה זה האמנו, שלא העובדה מזה? הלקח מהו אבל לא, שמיר: י.
החמור.

נכון! זה רוזנפלד: ש.
 רוצה אני אבל מסקנות. ולהסיק להאמין שצריך הוא הלקח שמיר: י.

נוסף. ללקח להגיע

אישי" "טרור של בדרך הכרח יש לעתים

 של בפתק כתוב שהיה כמו או אישיות, פגיעות בהם בהיסטוריה מצבים יש
 רצויות רק לא הן אישי" "טרור פעולות ב״מעריב", שפורסם המרי" "תנועת

 היה היהודי העם של ההיסטוריה בזכרון אילו מאוד טוב והיה הכרחיות. אלא
 באותו שפסקו כמו - עקרוני באופן מלפסוק נמנעים היו ואז זה. מחדל נחרת
 שאני הארגון כידוע אישי". טרור פעולות לא רק - השם ״למען - פתק

זו. מלחמה בשיטת היתר בין נקט לח״י, אליו, השתייכתי
 למטרה. להוביל שיכלו שיטה ושום אמצעי שום פסלנו שלא מפני וזאת
 שמענו שכאן מה באמצעים. כן, - גמישות במטרה; כן, - דוגמטיות אמרנו:

 ובאמצעים, בשיטות דוגמטיות מזה: ההיפך בדיוק היה אז גם ששמענו ומה
דוגמטיים. כך כל ולא עקביים כך כל היו לא במטרה ואילו

 עקרונית, שאלה אינה בעצם זו הלאומי, הארגון שאלת המרות, שאלת
 פעולה, שיטת אמצעי, שיטה, שאלת זו הלאומית. למטרה נוגעת אינה היא

 אותך ושואל עצמי את שואל אני ריפתין. למר משיב אני בזה הגשמה. שיטת
 1938/39ב־ השלושים בשנות כבר אם לנהוג, צריכים היינו כיצד ריפתין: מר

 יאיר, עמד שבראשו מסויים לחוג מאתנו, לכמה ברור היה כן, לפני ואולי
 לא בארץ; יהודי רוב פעם אף יהיה לא בארץ, הבריטי השלטון יתקיים שאם

 התישבות תהיה לא רצינית; עליה תהיה לא היהודי; העם רוב בארץ יתרכז
 יהודי מיעוט של מצב יונצח יהודי, מיעוט יהיה - מזה ההיפך אלא רצינית,

 חייב כל קודם - מכך הברורה המסקנה ערבית? מדינה ותקום ערבי ורוב
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 והשלטון הזר. השלטון את לסלק חייבים כל קודם עברי; שלטון פה לקום
 העם רוב את לכאן שיביא הוא שיישב, הוא עליה, שיביא הוא העברי

היהודי.
 בצורה האלה הדברים את שהסבירה כזאת חוברת הופיעה 1937ב־ כבר
 עדיין ז׳בוטינסקי כי ז׳בוטינסקי, עם דוקא ויכוח של חוברת היתה זו ברורה,

 במפורש: הדבר הוסבר זו ובחוברת כך. חשב לא פעם אף ואולי כך, חשב לא
יהודי... שלטון קודם אלא יהודית, והתישבות יהודי רוב קודם לא

 המשורר הוא שלח, אוריאל של החוברת כמדומני היתה זו רוזנפלד: ש.
רטוש? יונתן

לפרוש! הוא: ההיסטורי הצו בהם מצבים יש

ידו. על נכתבו הדברים כן. שמיר: י.
 שאם לנו ברור היה פוליטית לדוקטרינה התגבשו אלה דברים וכאשר

 הציונית ההסתדרות ע״י שהותווה במסלול נלך ואם המוסדות, למרות נציית
 פירושו לאבדון. הולכים אנו הרי - וכו׳ ה״הגנה״ כולל - בארץ והמוסדות

 משמשת אינה אז המרות שאלת המסקנה. את להסיק חייבים שאנו דבר, של
 מצפוננו לפרוש! הפוליטי: הצוו בא מכאן להיפך. ומעצור. עיכוב וכלל כלל

 הזר השלטון לסילוק שיביאו אמצעים באותם ולנקוט לפרוש עלינו ציווה
 לגבי אמנם בלבד. הסברה בדברי להסתפק יכולנו שלא וכמובן מהארץ.
 אויב היה פה הרי אבל ההסברה. נשק ורק אך תמיד שלנו הנשק היה יהודים
 היו נגדו בארץ. למעשה ששלט הבריטי הגורם בו, ללחום היה שצריך
 את להמחיש היה צריך בחוברות. מאשר אחרים, באמצעים להלחם צריכים

 לעם זו תודעה להחדיר כדי כל קודם הדברים; את להפגין היה צריך הדברים.
 גם וזה זו. מהשקפה ריחוק תכלית רחוקים שהיו העברים, להמונים העברי,

 את - לח״י קורות את ולספר הדיבור את להרחיב רוצה אינני - להסביר יכול
 כך ידי על ומכריזים ברחובות מזויינים המתהלכים לח״י אנשי של התופעה

 הבריטי השלטון בקיום מכירים אינם - אישי באופן מהם אחד כל שהם,
 ואותם ידים. פעם אף מרימים אינם קרב. לאחר אלא נכנעים אינם והם בארץ,
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 הכללית, הלאומית החירות עם הזדהות תוך אישית חירות על שלחמו בחורים
 דרך את לעם והאירו שהורו חיים, בוערים לפידים אותם בבחינת היו

המלחמה.
 שהחלו לאחר מעשי, יותר למסלול נכנסה שהמלחמה לאחר זמן, לאחר
 נכנם הוא אף שהאצ״ל לאחר בארץ, הבריטי בשלטון הרציניות הפגיעות
 נשק נשיאת של זו שיטה הפסקנו - הבריטי בשלטון מלחמה של למסלול
 לשבש לפעמים היתה עלולה והיא יותר; צורך בה היה שלא כיוון מתמדת,
יותר. רחבות פעולה תכניות

 לא לבדנו אנו לנו: ברור היה הפנימיים. הגורמים עם שלנו ליחסים ומכאן
 כי אם - אוונגרד אוונגרד, משמשים שאנו לנו ברור היה הגאולה: את נביא
 מראים אנו הדרך, את מראים אנו אחרינו. שיבוא מה עם ארגוני קשר בלי

 להסתבך ואופן פנים בשום לנו שאסור זאת, גם לנו ברור היה דוגמה.
 היה והאוייב חלשים, מעטים, שהיינו מפני פנימית; במלחמה אחים, במלחמת

 מהעיקר, העם דעת את מסיחה היתה שמלחמת־אחים ומפני יותר; חזק
 להשיג כדי שונות, דרכים חיפשנו כן על המלחמה, של העיקרית מהמטרה

והמוסדות. ה״הגנה" גורמי הפנימיים, הגורמים של הניטראליות את לפחות
 לפני עוד המתמידים ההסברה מאמצי על הרבה לספר יכול ילין־מור מר

 לאנשי לומר אחת: היתה שמטרתן ופגישות שיחות על המרי"; "תנועת
 במידה לנו. תפריעו אל - זו בדרך מאמינים אינכם אתם והמוסדות: ה״הגנה״

הושג. זה דבר רבה
זמן? לכמה בגין: מ.
 באיזו זוכר אינני מאד. ארוכה היתה שןה כל אז ארוכה. תקופה שמיר: י.
גולומב? אליהו עם ילין־מור, מר שלך, הראשונה הפגישה היתה שנה
.1943 בסוף ילין־מור: נ.
והלח״י". ההגנה בין "רומן קרא שהאצ״ל מה זה פנה: מ.
הישוב. בתולדות היפים הרומנים אחד היה זה ליבנה: א.
אפלטוני... רומן היה לא זה רוזנפלד: ש.
 אין בדבר. תלויה שאינה אהבה ויש בדבר שתלויה אהבה יש פנה: מ.

לשמה. אהבה
 עם המוסדות, גורמי עם היחסים שבמערכת התועלת לצד פרט שמיר: י.

 העם לתודעת להחדיר רצינו עקרון. בבחינת אצלנו היה זה ה״הגנה",
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 החיצוני, האויב כלפי חוץ, כלפי תקיפות - להיות צריך שהקו־המנחה
 לעם אחרת דרך אין פנים. כלפי שלום ורדיפת לפשרות מכסימלית ונכונות

צד. מכל אוייבים ומוקף חירותו על ללחום החייב

בישוב הפנימי השלטון על ולא הזר השלטון נגד לחמנו

 הזר השלטון של לסילוקו המלחמה דגל את הנפנו אנו כאשר דבר: ועוד
 תהיה כן אם ותלות קשר ללא תימשך זו שמלחמה והכרזנו אמרנו מהארץ,

 השלטון נציג אם לא; או התישבות תהיה כן אם עליה; תהיה לא או עליה
 עליה. שתהיה האמנו לא אמנם מתון. יותר בריטי או בוין מר יהיה הבריטי

 למנוע רצינו אבל רצינית. התישבות שתהיה האמנו לא תהיה. שלא ידענו
 - בוין, כמו לא בריטי, איזה יופיע מסויים ברגע שאם למנוע, רצינו אשליות.

 יותר או פחות תכנית עם מישהו אלא - הרבה... חייבים דווקא אנו שלו
 וליצור המלחמתי המתח את להוריד מאפשרת שהיתה הדעת, על מתקבלת
 העם מלחמת של העליה קו את יפסיקו אלה שדברים למנוע רצינו אשליות,

לחירותו. היהודי
 לגבי הזאת הגישה מתוך החיצוני, האוייב לגבי הזאת הגישה מתוך לכן

 בכלל מעונינים אנו אין והדגש: חזור תמיד הדגשנו - הפנימיים הגורמים
מענייננו... זה אין בישוב, הפנימי השלטון את אתכם לחלוק

 לכוחו, בפרופורציה שלא מסויים, חלק ללח״י היה למה יובן כך מתוך
 מקרה זה היה לא זו שבתקופה להגיד יכול אני המרי". "תנועת של בהקמתה

 "תנועת נולדה שבה ראשונה פגישה אותה ארגון על ראשון, פתק שאותו
 מחובתנו, ראינו המקשרת. החוליה היתה לח״י ללח״י. ממוען היה המרי",
 בכל למנוע שלנו, בפרסטיג׳ה לפעמים התחשבות כל וללא מתמיד, באופן
 פורצת, היא כאשר אחים מלחמת של דליקה לכבות אחים, מלחמת מחיר

 מופרעת ובלתי מלוכדת תהיה חוץ כלפי שהמלחמה כזה למצב ולהביא
האפשר. ככל מבפנים

 של הצלחה שלנו, הצלחה מסויימת במידה המרי" ב״תנועת ראינו לכן
 בתקופת האצ״ל אם קורה היה מה יודע אינני האמת, למען שלנו. הגישה
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 הגיב לא בכלל האצ״ל כידוע, שנקט. מכפי אחרת בשיטה נוקט היה ה״סזון"
בו... שפגעו רבות פגיעות על

.1942ב־ הלח״י כמו ילין־מור: נ.

 או המוסדות בו שפגעו פגיעות על הגיב לא האצ״ל שמיר: י.
 את שאיפשר הדבר שזהו בטוח אינני כאן. להם שקראו כפי "המתנדבים",

 מגיב, היה כן האצ״ל שאילו להיות מאד יכול המרי". "תנועת של הקמתה
 המרות התוצאות לנוכח ה״הגנה" אנשי בקרב גם כזאת זעקה קמה היתה
ה״סזון". את מפסיקים והיו מזה, לבוא יכולות שהיו
ההם. הימים של ולא 1966 של מחשבה היא שזו חושב אני רוזנפלד: ש.
 שקו להגיד, מוכרח אני זאת עם יחד אבל כך. חשבתי אז גם לא. שמיר: י.

 הכוונות ע״י הוכתב אצ״ל מפקדת ידי על עליו שהוחלט אי־תגובה של זה
 ולנהוג להחליט כדי רבה גבורה דרושה היתה ביותר. הנאצלות הפטריוטיות

כו
פעולה. כל אחרי עלתה השאלה לנדאו: ח.
הערב. משהו כך על אספר עוד בגין: מ.

שנגמרה ו...טוב שהיתה טוב - המרי״ ״תנועת

 יחד קשה. תקופה בשבילנו היתה המרי" "תנועת של התקופה שמיר: י.
 ונוצרת הלוחמים הארגונים נציגי יחד יושבים שהנה הדבר מעצם הסיפוק עם

 ריסנה היא כי קשה, תקופה זו היתה תביא, היא לאן יודע שמי אחוות־נשק
כך. על ולרגוז לרטון התחילו השורות ובקרב ובלמה.

עליה. רשיונות 100.000 קבלת לשם הפוגה על ההודעה אחרי ילין־מור: נ.
זו. הודעה על ידי סומך אני היום גם בגין: מ.
בינינו. מוסכמת היתה זו בהודעה מלה כל פנה: מ.
 שרטון. על המלחמה תעלה יימשך, זה מצב שאם סכנה היתה שמיר: י.

 ההרגשה ובין בפרספקטיבה היום שרואים מה בין להפריד מאד קשה כמובן
 גם אבל המרי", "תנועת שהיתה טוב שהיה היום, להגיד אפשר זאת בכל אז.
 לא הוסבר. - המרי״ ״תנועת שהיתה טוב היה למה נגמרה. שהיא טוב היה
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 הראשונה בפגישה פה הוסברו והדברים הדברים. את קראתי הכל. שמעתי
 תום אחרי שאחריה, כיוון - נגמרה שהיא טוב והיה כץ. מר ע״י מאד יפה

 הן אם יודע שאינני ומכריעות, מרשימות פעולות שורת באה המרי, תקופת
 היא זמן של והבעיה נמשכת. עדיין היתה המרי" "תנועת אילו באות היו

 מסויימת פוליטית קוניונקטורה קוניונקטורה, אז היתה מאד. חשובה כידוע
 ואם שנים, בכמה מאחרים היינו ואם הארץ. גורל את להכריע היה צריך בה

 היה הבריטי שהשלטון לכך וגורמים מכריחים היו לא ועוצמתן הפעולות קצב
 פנים כל על כך. אחר באה היתה התפתחות איזו יודע אינני הארץ, את עוזב
 יותר ובהרבה מאוחר יותר הרבה מושג היה 1948ב־ שהושג שמה הוא, ודאי

קרבנות.
מושג. היה אם וספק ליבנה: א.
הגורלית. השעה היתה זו נכון, בנין: מ.
 איש ולהתישבות. לעליה בקשר אחת הערה להעיר רוצה אני שמיר: י.

 של הקיבוצים של ההתישבות, של הגדול בערך לרגע אף זלזל לא מאתנו
 בסיסים בהם ראינו האחרים. ההתישבות זרמי כל ושל "השומר־הצעיר"

 אבל היהודית. השחרור למלחמת אסטרטגיים בסיסים טריטוריאליים,
 אך בהם. משתמשים כאשר אותם, מפעילים כאשר בסיסים, הם הבסיסים

 את מאבדים הם - עצמה בפני מטרה הופך הבסיסים של קיומם עצם כאשר
 שהקימו האחראים האנשים אצל רבה במידה קרה שכך הרושם לי ויש ערכם.
 לקיומם, החרדה אלה, בסיסים של לגורלם החרדה בסיסים. אותם וניהלו
 - אהבה והרבה קרבנות הרבה עמל, בהרבה שהקימו ה״יש״ לקיום החרדה

 וניהלנו אותה שראינו כפי למלחמה, ההתנגדות של ביסודה שהיתה היא
 מאד, קטן היה הישוב כאשר גם .1945־46־47ב־ רק היה לא וזה אנחנו. אותה
ניל״י. בתקופת היה זה תופעה, אותה היתה
 אמונתנו לפי היום. גם מאד חשובה זו תופעה של שההדגשה חושב אני

 ורק אך תמיד היו בארץ, היהודית ההתישבות בארץ, היהודי הישוב והכרתנו
 גם הכרתנו ולפי היהודית. התחיה לתהליך היהודית, החירות למלחמת בסיס

 תוך מהמלחמה ובעיקר אלה בסיסים מהקמת כתוצאה שהוקמה ישראל מדינת
 בא״י כולו ישראל עם לשחרור נשר ראש בעצם הינה אלה, בסיסים הפעלת

 מכפי ופחות בכלל, בארץ היום קיימת אינה נשר, ראש של ההרגשה כולה.
 תחת בארץ העברי הישוב היות בזמן תקופות, בהרבה קיימת שהיתה
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 של רובו כי ולהמחיש, להחדיר כיום מוכרחים זו תודעה הבריטי. השלטון
לפנינו. עדיין - ארץ־ישראל של ורובה מאחורינו עדיין היהודי העם

 היום מתייחס אתה כיצד רם, בקול שלך ההרהורים לאור שניצר: ש.
ומוסוליני? היטלר עם קשר לקשור לנסיון

 מחשבות אלו שהיו יודע אני המדוייקים. הפרטים את יודע אינני שמיר: י.
יהודים. הצלת לשם קונבנציונליים ובלתי נועזים נסיונות על

מוטעית? הערכה על מבוססים שניצר: ש.
יתכן. שמיר: י.

★
בבקשה. ליבנה, מר כהן: גאולה

★
 ברצוני למוטעה, אותו וחושב לח״י של זה צעד על שחלק כאדם ליבנה: א.
 אלא עצמו, בפני גורם אז היה לא מוסוליני פוליטית: היתה שהטעות לומר
היטלר. של גרור
קשר. היה לא מוסוליני עם טעות. בכלל זוהי ילין־מור: נ.
 הדברים את היום רואים שאנו בכך, זו שיחה של טעמה כל ליבנה: א.

 היום יודעים אנו כאשר אז שדיברנו מה על לחזור אז. ראינו מאשר אחרת
טעם. אין יותר,

 להיות מוכרחים לא הרי נכונים? עוד הדברים אם גם כהן: גאולה
מחיר? בכל "מקוריים"

 ומר - אז ידענו מאשר יותר הרבה כך כל היום יודעים כאשר ליבנה: א.
 לא כן עצמנו. על שנחזור יתכן לא - השואה על בשעתו ידענו שלא אמר בגין

 שהדבר במידה מאז. עמדותינו כל על נגן אם רבה פרודוקטיביות בכך תהיה
 יכול שאני מפלגתי־פוליטי, רכוש לי אין פוליטי. ברווח ענין לי אין לי, נוגע

הרווח. את עליו להוסיף
הויתורים? לתנועת "קרבן" מביא אתה ריפתין: י.

 ואת אינטלקטואליים, הפרשים על אפילו לוותר מוכן אני ליבנה: א.
 וקיבלתי מראש, דבר־מה שראיתי נניח, לתרום. האינטלקטואלי הרכוש
 ליהנות איפוא יכול אינני בזה? יש יתרון איזה האחרת, הדעה דין את בשעתו

אינטלקטואליים. מהפרשים גם
 הנושאים. בין להפריד אפשר אי כי השואה, על דברים כמה לומר חייב אני
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 מוטעית היתה ,1940-1944 בשנים כולו, הישוב של שהדרך למסקנה, הגעתי
 - הקודמת בשיחה אמרתי שלא ומה - יהודית מבחינה מוטעית מיסודה.
 את המשוער. המדיני ההישג מבחינת פוליטית־ציונית, מבחינה גם מוטעית
 בדעה היה הוא נאה: בצורה ריפתין מר ניסח המדינית, המטרה בענין הויכוח

 הארץ. חלוקת שעדיפה - היינו, לערבים; בינינו השלטון חלוקת שנחוצה
 היסודית הטעות בהסברת ואתרכז המדינית המטרה על מהויכוח עתה אתעלם

הפעולה. שטח בבחירת
 משותפת והיתה טעות זו שהיתה לדעת חשוב ומדוע הטעות היתה מה

 היתה העולם, מלחמת לפני ז׳בוטינסקי, של האבקואציה סיסמת לכולם?
 שמלחמת היה משוכנע ז׳בוטינסקי לשואה. שייכות לה היתה לא אולם נכונה;
 מרדיפת היהודים את להציל רצה אבקואציה על דיבר כאשר תבוא. לא עולם

הפולנים. האנטישמיים
 שלו, נוספת סיסמה שתזכיר הדין מן סיסמאות, הזכרת אם רוזנפלד: ש.

 הגולה - הגולה את תחסלו לא ״אם האבקואציה: לסיסמת צמודה שהיתה
אתכם". תחסל
 תפרוץ, לא עולם שמלחמת ,1939ב־ משוכנע היה ז׳בוטינסקי ליבנה: א.

 ערבות קיבלה שפולין לאחר היטלר... בידי תיכבש לא פולין תפרוץ, לא אם
 היה הוא העולם. מלחמת את מונע שהדבר כתב ,1939 באפריל מבריטניה

לטעות. גדול לאדם ומותר גדול, אדם
 ידועה במידה - הדבר נכון אם העולם. מלחמת פרוץ עם התחילה הבעיה

 חמור פגם בזה יש היטלר, מיהו שיער לא מאתנו שאיש - הוא! נכון
 ,1966ב־ גם אקטואלית משמעות יש אלה ולדברים מאז. הלאומית בתודעתנו

 לא .1941ב־ השואה על האמת את ידענו ההיא? בתקופה הברירה היתה מה
 .1941 בסוף היו ידועים הדברים ידעו. שהכריעו, אלה אבל ידעו. כולם

 היהודי והנוער "השומר־הצעיר" שאנשי נאמר, גרוסמן חייקה של בספרה
היטלר. מתכוון למה 1941 בקיץ ידעו בוילנה

בארץ? כאן שניצר: ש.
לשם. פה בין מגעים שהיו הזכיר, בגין מר ליבנה: א.
פולין. עם וילנה של קשרים על דיבר בגין מר לנדאו: ח.
 גרמניה-רוסיה מלחמת פרוץ שאחרי התקופה על מדבר אתה ילין־מור: נ.

.1941ב־
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הצלה בפעולות להצליח הארגונים שלושת יכלו - במשותף

 "אגודת אנשי לי מסרו בזמנו אז? הברירה היתה מה כן. ליבנה: א.
 בפני התחייבתי הארצישראלי. ההצלה ועד של הסודי החומר את ישראל"

 דעתי, את חיזק זה חומר אבל אפרסם. ולא דבר, לפרסם לא לוין י.מ. הרב
 ליהודי צפוי להיות עלול מה המפלגות, מכל ההנהגה ידעה 1941 שבקיץ
אירופה. מזרח ושאר לטביה, ליטה, פולין,
 זאת הפיהרר. פקודת לפני ונזה, ועידת לפני חודשים 6 היה זה שניצר: ש.

משהו? שקרה לפני ידעו, אומרת
 הגיטאות, לתוך והתפרצויות "אקציות" משהו! שקרה לפני לא ליבנה: א.
ונזה. ועידת לפני החלו השמדה, לשם
הפולנים. האנדקים של התפרצויות כן לפני גם היו ילין־מור: נ.
השמדה. של בממדים לא אבל לנדאו: ח.
 חשוב הפולניים! והאנטישמים הנאצים בין בהשוואות נגזים אל ליבנה: א.
 בראשית או ,1941 בסוף כולה להנהגה היו ברורים הדברים בתקופה: לדייק
1942.

 העיקרית המטרה את ראינו אילו לעשות, צריכים היינו מה לומר, ברצוני
 הפרטיזנים. בסיסי היו הפעולה מרכזי במקומותיהם. יהודים מכסימום בהצלת

 רוסיה, של הנאצי הכיבוש בשטח בליטא, בפולין, נמצאו פרטיזנים
 ההשמדה בשיבוש ראינו אילו בסלובקיה. גם מאוחר יותר וקצת ביוגוסלביה

 - החופשית( צרפת טייסי )כולל אלה מרכזים עם התקשרנו ואילו העיקר, את
הרבה. להציל יכולנו
 "בלתי מטוס להיות היה שיכול הדעת על מעלה אתה רוזנפלד: ש.

 חבלה פעולות לעשות היה יכול כלשהו רציני ושכוח ההיא בתקופה מאורגן"
הלוחמים? הכוחות לאחד זיקה ללא באירופה,

 של העיקריות הפעולות השונים? הפרטיזנים עשו מה ליבנה: א.
הפרטיזנים...

יהודים... פרטיזנים לרדוף גם היתר בין ...היו רוזנפלד: ש.
 הפרטיזנים ברכבות. וחיבלו הברזל מסילות הרסו כל קודם ליבנה: א.

 ורשה־מינסק הברזל מסילת גדולות. בזה עשו הפולניות והמחתרות הפולנים
 יכולנו אילו בעלות־הברית. של אסטרטגיים נימוקים מתוך לא־אחת חובלה
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 דברים )נעשו - אפשרי היה וזה - בודפשט־אושוויץ הברזל במסילת לחבל
 אלפי מאות וניצלים היהודים השמדת היתה נדחית קשים( יותר הרבה

נגמרה. המאורגנת ההשמדה 1944 באוקטובר־נובמבר כי יהודים:
אושוויץ? הוקמה שנה באיזו ז׳ק: מ.
 שלא ילין־מור, דוגמת לומר, יכול אינני ידענו. .1942 בסוף ליבנה: א.

בי.בי.סי. את שמענו
מקלט. היה תמיד לא ליבנה, מר זאת אמרתי וכבר לי, ילין־מור: נ.
 על ידענו 1942 בסוף מקלטים... היו אולי מחבריך לכמה אבל ליבנה: א.

 הוא יהודים. להשמיד התחילו בו הראשון המחנה היתה לא אושוויץ אושוויץ.
 או הרביעי היה הכרונולוגי הסדר לפי אבל ביותר, הגדול המחנה להיות הפך

 פעלנו, אילו .1942ב־ התחילו להשמדה ורשה מגטו הגירושים החמישי.
 המרכז להיות היתה יכולה ארץ־ישראל יהודים. אלפי מאות מצילים היינו

 אותנו, מסתמא מביא היה זה אלו. לפעולות והמלחמתי הלוגיסטי הפוליטי,
 היינו זה במאבק אבל יתכן. הברית. מבעלות חלק עם ניגודים לידי כולנו, את

 לשלטון מאד קשה היה זה ובשטח הבריטי! השלטון מול מאוחדים וודאי
נגדנו. להלחם הבריטי

ו״אטלנטיק"... "סטרומה" - והראיה ילין־מור: נ.
בדיקה... דורשות ו״אטלנטיק" "סטרומה" ליבנה: א.
 אנו שמספיק הסוכנות הנהלת חברי של הכרזה היתה לא האם ז׳ק: מ.

השואה? על שומעים
 לא אכן, המבעיתה. לטעות הסיבה את מסביר הנך בעצמך נכון. ליבנה: א.
 תופעה היתה תקופה באותה המוסרית האטימות כראוי. לשמוע רצו

 העובדה בארץ. הישוב ואת היהודי העם את שהקיפה אוניברסלית,
 שחשבו מה ביטא גרינבוים עצמה. בעד מדברת שאמר מה אמר שגרינבוים

 להתישבות, להקדיש צריך שישנם האמצעים מעט - האיש? אמר מה רבים.
הקהות. שיא היא הזאת המחשבה עצם הצלה... לצרכי להסיטם ואסור
 את ולא אחרים דעת שביטא ישר־לב כך כדי עד הוא גרינבוים פנה: מ.

 הוא בפומבי אבל חבריו. כל עם הצלה פעולת למען הלוחם היה הוא דעתו.
המקובלת. הדעה על להגן יצא

 צוברים בגולה מאורגנת פעולת־הצלה עשינו שאילו סבורני, ליבנה: א.
 הבריטי; לטווח־הפגיעה מחוץ גדולים, וצבאיים פוליטיים כוחות שם ה-ינו
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 להופיע ויכולנו זמן; בטרם הערבים עם היחסים את מחריפים היינו לא
יהודים. הפקרת של המדיניות על תקיפים במערערים

 מסקנתם אבל תום, עד כנים היו הם ללח״י. עמוק יחס קיים בלבי
 שהיא איזו אולי, היתה, להם כאן. הזר בשלטון מלחמה היתה הפוליטית

 מפוקפקת, הצדקה, להביא שיכול ארגון יש אם מאד. קטן ארגון היו הצדקה:
לח״י. זהו הגולה, יהודי בהצלת לאי־התרכזותו אמנם,

ליבנה... מר לדברי יתום... היה הוא לח״י, אשרי ילין־מור: נ.
 היינו שכולנו הכללית הלאומית בתפיסה היה שותף לח״י אבל ליכנה: א.

 יהדות להצלת יחד פעלנו אילו אפשרי, היה לא "סזון" שום חניכיה...
 ומתחילים ומתוכה, באירופה ניכרים צבאיים כוחות לגבש יכולנו אירופה.

 ההשמדה כאשר ,1945 בתחילת הבריטי השלטון נגד המלחמה את היינו
 אותם מצילים שהיינו אף מוצלים. יהודים אלפי מאות של בעזרתם נגמרה,

 הארץ. לשחרור מגובש ככוח הצלתם אומר, הפוליטי ההגיון הצלתם, לשם
זה. בכיוון פעלה לא מחשבתנו לצערי,
 באיזו לדעת קשה זה, בתפקיד התרכזנו אילו שמיר: מר לדברי מסכים אני
 בכך. מרוכזים היינו שלא היסודי שהפגע לי, ברור אך היינו, מצליחים מידה

 כולנו של הפוליטית ההכרעה התימרורים. שינוי את הדעת על העלינו לא
 גם לו היתה להסביר, שניסיתי וכפי הגדול. המשגה היה זה אחרת. היתה

 הקמת על למאבק 1945ב־ להכנס יכולנו שלילית: פוליטית־ציונית תוצאה
 היום לומר שיש מה זה מאוחדים. ויותר גדולים יותר הרבה בכוחות המדינה

זה. בענין
 בגדר רק זו שאין שמיר, מר לדברי גם מסכים שהנני להוסיף, ברצוני

 אחד, אנגלי לי אמר אמנם מההיסטוריה. שנלמד חשוב ההיסטוריה. בדיקת
 ממנה... לומדים לא שאנחנו הוא מההיסטוריה לומדים שאנו היחיד שהדבר

 משוכנע, אני אבל כך, על כותב ואינני מדבר אינני ללמוד! כדאי זאת, ובכל
 היא, השאלה נסתיימה. לא והגויים בגולה היהודים בין החיכוכים שבעיית

 במלה משתמש אני - כ״ישוביסטים״ להבא נינהג ישראל במדינת אם
 גורליים דברים אלה כולו. היהודי העם כנציגי או - ההיא בתקופה מקובלת

זמן. לאורך
 או מחולקת א״י היו: אז הדעות שחילוקי מאליו, מובן כדבר אמרתי,

 הלויאליות למען ריפתין. מר שרצה כפי שלמה, בארץ מחולק שלטון
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 רמז ריפתין שמר שלישית סברה שהיתה להוסיף, צריך האינטלקטואלית
 באה היתה התגשם, זה אילו ברם, השלמה. בא״י עברי שלטון והיא עליה,

 עם שלמה א״י שנים: 10-20 תוך מבפנים הישראלית החברה התמוטטות
הציונות. חורבן זה - בתוכה ערבים וחצי מיליון
 600כ־ בה היו החלוקה למדינת הסכימה היהודית הסוכנות כאשר בגין: מ.
ערבים. אלף 550ו־ יהודים אלף

המקורית... החלוקה תכנית התגשמה ואילו רוזנפלד: ש.

 היינו אם ספק המקורית, החלוקה תכנית התגשמה אילו ליבנה: א.
האומה... של להנהגה שותפים פוליטיים, אנשים אנו מתקיימים.

האומה. של להנהגה היום שותפים שאנו לומר מוגזם ילין־מור: נ.
כך... על יודעת אינה שהאומה אלא להיות, יכול סנה: מ.
 על מתלוצצים אתם למה האופוזיציה, ראש הוא בגין מר ליבנה: א.

חשבונכם־אתם?
.sui generis שותפות זוהי בגין: מ.

פנימיים וחישובים חיצוני מאבק

 אחריותנו מרכז את אנו רואים אם להבא: גם נשארת הבעיה ליבנה: א.
 לחזור עשויה אז, שעמדה לזו דומה בעיה אומר, הווה באומה? המצוי, בישוב
המרכזית. הבעיה תהיה שוב תחזור, ואם צורה. בשינוי

 בו: לדון שהצעתי בנושא הראשונה, אחרים. בנושאים הערות שתי עכשיו
 היו, שלטוניים־פנימיים. חישובים ובין בגורמי־חוץ המאבק בין הקשר

 היתה, היא שמיר. מר ביטא הראשונה את יסוד. גישות שלוש לדעתי,
אצילות. של רבה מידה בה נעדרה לא בגין. מר של השקפתו גם כנראה,

המהות. את לתקן ממני תמנע לא האצילות על המחמאה בגין: מ.

 הכרזת עד העצמאות. הכרזת - קובע״ ״תאריך ראית אתה ליבנה: א.
 מנעת או פעולה, עשית כאשר הזר. השליט נגד היה מופנה הכל העצמאות

מלהתקשר, נמנעת או "ההגנה", עם התקשרת כאשר פעולה, לעשות מעצמך
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 אחרי חיזרנו שנינו אגב, - לח״י נגד אחר או כזה תכסיס נקטת כאשר
לח״י...

"שנינו"? הם מי כהן: גאולה
 לו שאין כאיש בגין, מר אז, הצטיירת במוחי ואצ״ל. ה״הגנה" ליבנה: א.

העצמאות. בוא אחרי יהיה מה חישובים
בה? ישלוט מי בגין: מ.
כן. ליבנה: א.
כך. בדיוק בגין: מ.
 היתה זו זו. עמדתך את הערכתי אבל אצילית. פחות היתה דעתי ליבנה: א.
 ,1948 בראשית אמרת, כאשר זוכר אני לך. שרחשתי לאימון הסיבות אחת
תצטרף. אתה מדינה, על הסוכנות תחליט שאם
מאחוריה. נעמוד בגין: מ.
בכך. ספק לי היה לא ליבנה: א.

 נמנע או פעולות, עשה כאשר למשל. בן־גוריון, של זו שניה, תפיסה היתה
הפנימיים... הכוחות יחסי את גם חישב מלעשות,

לסובייטים". השלטון "כל בגין: מ.

 שלנו למניעים לנדאו מר שנתן התיאור את לחלוטין שולל אני ליבנה: א.
"תנועת־המרי". ולמען המאבק למען
שלך. לא לנדאו: ח.
 פעולות, בן־גוריון שקל כאשר אבל בן־גוריון. של לא גם ליבנה: א.

 חשב האצ״ל, של יוקרתו את להנמיך שאף - אצ״ל כלפי עמדתו קבע כאשר
הקמתה. ואחרי המדינה לפני בישוב הפנימיים היחסים על

אפלטוני. כך כל היה לא הלח״י עם שהרומן אמרתי לכן רוזנפלד: ש.
 ד״ר של הערכתו את לשמוע רוצה ואני השערה, לומר לי מותר ליבנה: א.
 ארבעה עוד לחיות היה מאריך כצנלסון ברל אילו מאז: הרמ״א סנה,

בא. היה לא הסזון חודשים,
לשער. יש ילין־מור: נ.
 עם שביחסי להודות, עלי .1944 ביולי נפטר כצנלסון ברל ליבנה: א.
 רציתי, לעתיד. היהודית המדינה של דמותה גדול תפקיד מילאה אצ״ל

 אופוזיציוני גוף הכרחי דמוקרטי ובמשטר דמוקרטי, משטר יהיה זו שבמדינה
 על שוחחנו בה פרויד, חולים בבית שיחה בוודאי יזכור בגין מר פטריוטי.
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 פטריוטית, אופוזיציה של לתפקיד אחר מועמד שאין שסברתי, כיון הנושא.
הנהגה... של יומרה אין של״דתיים" ידעתי

רפ״י? שתהיה ידעת לא ריפתין: י.
ידעתי... שלא מודה, אני ליבנה: א.
במפא״י. הוא גורלו יהיה מה ידע לא אפילו הוא רוזנפלד: ש.
 את הכרתי האחרים. המפלגתיים הגורמים את ידעתי אבל נכון. ליבנה: א.

 ידידי. על נימנה מחבריה שחלק הפרוגרסיביים, אח״כ החדשה", "העליה
 רצינית, אופוזיציה מפלגת על חשבתי פר־אכסלנס. גרורה מפלגה זו היתה

זה. לתפקיד יתחנכו אצ״ל שאנשי ורציתי
 - שלטון מפלגת לתפקיד גם להתחנך למשל, יכולים, שהם כהן: גאולה

דעתך? על עלה לא פעם אף הזה הדבר
לכך... להכשיר היה קל לא אותה גם במפא״י. הייתי ליבנה: א.
אופוזיציה. לתפקיד מפא״י את לחנך מסוגל היה לא הוא פנה: מ.
בזה. מעונין היה לא הוא ילין־מור: נ.
 זה, תפקיד ימלאו זמן כמה השערה גם ליבנה, מר לך, היתה גולדשטיין: ד.

הדמוקרטי? המשטר מסימני אחד הם ואופוזיציה שלטון חילופי הלוא כי

"אלטלנה" בפרשת נכשלו הצדדים שני

 האחד מוכרח מחתרתיים, ארגונים שני ישנם שאם חשבתי לא ליבנה: א.
השני. את לאכול

 העזרה מלוא את הגשנו השני. את אחד "אכלו" לא ולח״י אצ״ל לנדאו: ח.
לשני. אחד

יחד. נלחמנו אבל קשיים, גם היו בגין: מ.

 - ארלוזורוב רצח לפרשת סוף שבא כשם אחרונה. הערה ועתה ליבנה: א.
 "אלטלנה". לפרשת גם סוף לבוא צריך - בישוב היחסים את שיבריא דבר

אשמים. הצדדים שני לדעתי,
לאמרו. ביותר הקל הדבר זה בגין: מ.
 הנשק כל את אז למסור היה צריך אצ״ל א( קשים: דברים אומר ליבנה: א.
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 המפורסם לתותח סיבה שום היתה לא ב( תנאי. בלי ולצבא, ישראל למדינת
 ודאי בה שיש המודרנית, הנוסחה את נקבל אפילו "אלטלנה". באנייה לירות
טעות... מתוך ירה שהתותח הכותב, של מצדו אישית כנות
"הטעות". את ראיתי אני הסיפון, על הייתי אני בגין: מ.
 היה כזה תותח האם בטעות, נגרם שהאסון נכון אם אפילו ליבנה: א.

 כאן מסתכן אני בלתי־פופולרי. להיות ביקש ריפתין מר "קדוש"?!
 למען חמורות. טעויות עשו הצדדים ששני סבורני, כפולה: באי־פופולריות

 הגיע מהטרגדיה. להמנע גדולים מאמצים גם נעשו הצדדים משני האמת,
 זה בענין מנוצחים. ובלי מנצחים בלי זו, לפרשה סוף־פסוק לעשות הזמן
מנוצחים. היינו כולנו

מסויימתז היסטורית בתקופה צדק מי לשאול: חובה

 התקופה של היסודיים הקווים על לעמוד זו סיכום בשיחת אשתדל בגין: מ.
 הדגמת למען אלא זאת אעשה לא פרטים, אי־אלה אביא אם בה. דנים שאנו
אלה. קווים

 בתקופה צדק מי השאלה, בהצגת כלשהי חולשה שיש סבור אינני
 ולנסות כזאת שאלה להציג חובה שיש חושב אני מסויימת. היסטורית

 של והקו צ׳מברלין של הקו - קווים שני היו באנגליה עליה. להשיב
הצודק. הקו איזהו לקבוע מהסם אינו האנגלי והעם צ׳רצ׳יל.

אחת. ממפלגה אישים שני הם ואלה רוזנפלד: ש.
 מר של מפיו שיצאה הטענה את לטעון בא אינו אנגלי שום בגין: מ.

 ההחלטות נכונות". היו ולכן מוסמכות היו המוסדות של "ההחלטות ריפתין:
 הפרלמנט מוסמכות; ספק בלי היו אנגליה, ממשלת ראש צ׳מברלין, של

 שהן יאמר ריפתין מר שגם חושב אני אבל מאחוריהן. עמד המכריע ברובו
נכונות. היו לא

 איזהו לקבוע מהסס אינו הצרפתי והעם הכבושה, בצרפת קווים שני היו
 זה היה שלטון איזה הסובייטית. ברוסיה שלטון שנות שלושים היו הנכון. הקו

 כזו, שלטונית שיטה תחת הסובייטי, והעם לומר. צריך אינני הכוח, מבחינת
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 ענייני לרבות וגורליים, מכריעים רבים, שדברים לקבוע מהסס אינו
 מוטעים היו - זו למלחמה הסובייטי הצבא הכנת אי - גרמניה נגד המלחמה
בהחלט.
 עתה אילו לעצמנו, חוטאים שהיינו סבורני שהבאתי, הדוגמאות לאור
 בתקופה צודק היה קו איזה השאלה: על פוסחים היינו נפגשנו, משכבר

 בדרישה אתחיל זו מכרעת שאלה על להשיב כדי ההיא? הגורלית ההיסטורית
 השלטון נגד המלחמה עם להפסיק 1944 בקיץ או באביב לנו שהוגשה
 ידי על לנו הוצגה הדרישה השנייה. העולם מלחמת תום עד ולהמתין הבריטי,

 הוצגה שהיא היא האמת אבל .1944 בקיץ המוסמכים המוסדות בשם סנה ד״ר
 סנה ד״ר הסתה. ידי על התראות, ידי על כרוזים, ידי על הראשון מהרגע לנו

 יכול אני זו. סוגיה על הגיבותי לא מה משום תמיהה הביע הקודמת בפגישה
 נגע בה הישיבה של חלק באותו השתתפתי לא - מסויימת, שבמידה לומר

 הייתי לתומי תמיהתו. על תמהתי - דבריו קראתי אבל זו, מיוחדת בשאלה
 להשיב צורך אין בוודאי כזאת. שאלה להציג טעם עוד אין שכיום משוכנע

 אבל ובהסברה. במעשים יום, יום ההם, בימים עליה השיבונו אנו עליה.
 לטעון באירופה, וגם בארצנו גם שקרה מה לאחר שנה, ושתים עשרים אחרי

 עד ה״הגנה" עם יחד ולהמתין מלחמתם להפסיק צריכים היו והלח״י שהאצ״ל
מוזר. - השנייה העולם מלחמת שתיגמר

העולמית... המלחמה חום עד חיכינו אילו

 ידוע היה כבר .1944 בשנת מדברים אנו ההיא. לתקופה עצמנו נחזיר
 עד "תמתינו לומר היה האפשר אירופה. יהדות עם שהתרחש מה כל לכולנו

 כאילו זה הרי אז? לנו ידוע שהיה מה לאור השנייה, העולם מלחמת תום
 אפילו כי באירופה, היהודים אחרון שיושמד עד המתינו - לנו: אמרו

 סגורה היתה הארץ להגיע. ניסתה לא "סטרומה" היתה, לא "אטלנטיק"
ומסוגרת.

 הוא שמו; את להזכיר רוצה שאינני עברי עתון של אחד גליון זוכר אני
 - האחת עיני: לנגד עדיין הראשון בעמודו רשימות שתי היום. גם מופיע
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 אושוויץ. של התיאור וכל לאושוויץ" יהודים ברכבות מובילים "מהונגריה
 הישוב חי כך יוקר. תוספת על... רשימה - גדולה כותרת תחת - והשנייה

 שהרימונו שאנו, אז, היתה והדרישה הרשמית. ההנהגה תחת ההם בימים
 שהכרזנו מרדנית מלחמה אותה של המטרה היתה מה אסביר ואני - נשק
 בתנאים מאומה נעשה ולא יומיומיים, רגילים, חיים נחיה אנו שגם - עליה
אלה.

 לא 1944ב־ גם המלחמה. תסתיים מתי לדעת היה יכול לא מאתנו איש
 מהלך ידי על נקבעה 1945 במאי נסתיימה שהיא העובדה זאת. לדעת יכולנו

 רחוקה היתה לא גרמניה .1946ב־ גם להסתיים עלולה היתה היא המלחמה.
 המלחמה. סיום תאריך את לדעת היה יכול לא איש אטומית. פצצה מגילוי
 לומר היה אפשר אי הבריטי, בשלטון המלחמה את להפסיק נדרשנו כאשר

 מה כל ובינתיים תאריך. ללא עד חכו לנו: נאמר .1945 מאי עד חכו לנו:
להתרחש. מוסיף באירופה היהודים כל עם שמתרחש

 - השואה זכרון יום זה, ביום בייחוד הפרזה, שום בלי - לומר רוצה אני
 ההם בימים הוצגה כזאת שדרישה למחשבה בלב עוברת חלחלה איזו כי,

 לו שהוצגה מי וחלילה, חס וכי היהודי, העם של הרשמית ההנהגה בשם
להכנע. היה עלול הדרישה,

 שבלבו הפצע עם היום, גם היקר, ליבנה מר יכולנו. אשר את עשינו אנו
לך... אומר הצילו, שלא על האחרון, יומו עד יגליד שלא מאתנו, אחד כל של

 יליד במקרה )ואני האחרון הגטו לודז/ יהודי את הובילו כאשר ליבנה: א.
 בקו יהודים אלף 120 העבירו יום 32 במשך - 1944 באוגוסט הזאת( העיר

 דאגנו לא מובלים. הם מה לשם ידעו לא לודז׳ יהודי - לודז׳־אושוויץ הרכבת
אחרת? בדרך להודיעם או להם, לשדר אפשרות היתה לא האם להם. להודיע

 אחד; אדם אפילו לאירופה לשלוח יכולנו לא ההם בימים לך: אומר בגין: מ.
 העולמית המלחמה סיום לאחר אפילו קשה היה לנו הלח״י. ולא האצ״ל לא

 ההם בימים יכולנו לא נאמן. אדם אירופה של המשוחרר לחלק לשלוח
 המנואצת־הכבושה. באירופה כלשהו תפקיד עליו ולהטיל אחד אדם להעביר

 זו אבל גבול. ללא הוא הצער זאת, אומר אני כאשר היתה. לא אפשרות שום
 היהודים, את משמידים הגרמנים כך: אמרנו עשינו? מה העובדה. היתה

 אנו בל־יינתק. קשר יש אלו תופעות שתי בין ארצנו, את גוזלים הבריטים
 שתטפל - המדינית התכנית היתה זו - זמנית עברית ממשלה להקים דורשים



היסטורי מיפגש 164

 של להצלתם המכריע המכשול לארץ־ישראל. והעברתם יהודית בהצלת
 מבחינת בעל־ברית שהוא בריטי, שלטון אותו של בקיומו הוא היהודים
 מבחינת הנאצית לגרמניה בעל־ברית והוא הנאצית, בגרמניה המלחמה
 של ספרו את תקראו היסטוריים. במסמכים הוכח זה כל היהודים. השמדת
 התייעצות על בו מספר הוא רוזוולט(. של )יועצו הופקינס" "מסמכי שרווד,

 יהודי לגבי אמר וזאת אותם? אקח לאן אמר: אידן האל. קורדל ובין אידן בין
 מועד בעוד העברתם ידי על להציל, היה אפשר כולם שאת הונגריה

לארץ־ישראל.
 קמה לא יהודית ממשלה הצלחתם, לא בזה לטעון: אפשר בדיעבד

 היה המותר אבל בדיעבד. לומר אפשר זאת ניצלו. לא והיהודים 1944-45ב־
 המאורגן" ל״ישוב קראנו גם אנו זו? מטרה על להילחם לנסות לא ההם בימים
 בנשק, להילחם יכולים אינכם או רוצים אינכם "אם ההם: הימים בעצם

 ארמון את תקיפו בהמוניכם, ירושלים על תעלו אזרחי, מרי על תכריזו
העולמית." הקהל דעת שתורעש עד - אלה כרוזים להביא יכול ואני - הנציב

 להיסטוריה ביחס לחלוטין התיאורטיות ההשערות את אוהב אינני
 דברים לנתח צריך וכדומה. בווטרלו", גשם היה "אלמלא ב״לוא", המתחילות

 אילו מזדעזעים, היו הישוב ראשי אילו לומר: אפשר שהיו. עובדות יסוד על
 ממנה, מסתייגים היו אף שלנו, בדרך מלחמתנו את להילחם לנו נותנים היו

 בדברים עוסקים היו ולא ההמוני, האזרחי המרי פעולת את עושים היו אבל
 היו אולי במינה, מיוחדת לפעולה נזעקים היו אילו שגרתיים־יומיומיים,

הברית. ארצות יהדות את גם מעוררים

במחתרת בפגישה דיין משה לי אמר מה

 אלא ההשמדה, על שנודע לפני לא ההיא, התקופה בכל וראו, צאו אבל
 - לאושוויץ יהודים המובילות הרכבות על כתבו יום כל - עליה שנודע לאחר

 לטרגדיה בקשר עשתה לא מאום משיגרתה. יצאה לא הרשמית ההנהגה
 צנחנים מספר נשלחו היסטורית. עובדה זוהי אנוש. בשפת ביטוי לה שאין

 טוען אני לשוא. היתה שהקרבתם להגדרה מסכים אינני אירופה. של לדרומה
 גברים צעירים, אנשים כמה מעט; מתי היו הם אבל לשוא. הקרבה שום שאין
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 ומבחינות הכל. זה ידיעות. ולהביא לעודד כדי לאירופה שנשלחו ונשים,
תמתינו. תעשו, אל אתם גם ואמרו: אלינו באו אך פעולה. שום - אחרות

 נשמענו שלא כך ידי על השגנו זאת בכל מה לשאלה, מגיע אני עכשיו
 אבל להציל. יכולנו לא אירופה יהדות את במלחמתנו? והמשכנו לדרישה,
 בעלי היו המלחמה, תום עד ימים אותם ההיסטורית, ההתפתחות מבחינת
 לפני במחתרת אצלי ביקר דיין משה גורלית. אולי מעטה, לא השפעה
 היסטורי, מעשה עשיתם "כבר הבאים: הדברים את לי ואמר ה״סזון"
 לא זה בעינינו. קלה זו הוכחה תהיה אל בבריטים." להילחם שאפשר הוכחתם

 בשלוט באירופה, שהתרחש מה לאחר היהודי, העם בקרב פשוט היה
 כזה כוח נגד כי להוכיח ומסביב, בפנים צבאותיה, על הבריטית, האימפריה

 עתיד למען השקעה היתה זו להתרסק. ולא להישבר ולא ללחום אפשר
אותה. להעריך צריכים אנו אחורנית מבט מתוך שדווקא האומה

 הבין־לאומית, הקהל דעת לפני א״י בעיית את העלינו ההם בימים שנית,
 בפעם זאת, בכל אבל העולמית. המלחמה אחרי כמו מידה באותה לא אמנם

 מרד של ראייה מזווית לא ארץ־ישראל בעיית על הגויים שמעו הראשונה
 קל הדבר יהיה אל ושוב, היהודי. המרד של מבט מנקודת אלא ערבי,

 של העליון המפקד פדג׳ט, גנרל הבריטים. בעיני קל היה לא הדבר בעיניכם.
 ממשלת של הראשי המזכיר עם יחד התיכון, המזרח בכל בריטניה כוחות

 קץ לשים היהודי מהישוב תבעו בו כרוז, ופירסמו נועדו א״י, פלשתינה
 "הללו יותר: ולא פחות לא אמרו הם טרוריסטיות. להן שקראו לפעולות
 העם על קלון ממיטים "הללו האלה המלים העברי". העם על קלון ממיטים
 מרפא הזמן לרגוז, יכול אינני - לומר, לי צר אנגלית. כתובות היו העברי״

 יהדות השמדת של בעיצומה נכתבו בה מעברית, תורגמו הן - פצע כל
היהודים. הצלת את שמנע הבריטי השלטון נגד שלנו המלחמה בימי אירופה

 התעלמנו לא מדינית. תבונה הוכחנו שאנו בכך, היה השלישי ההישג
 תימשך עוד "כל הודענו: וכך הנאצית. גרמניה נגד מלחמה של מהעובדה

 והותר די לנו היו בא״י". צבאיים באובייקטים נפגע לא זו, מלחמה
 זה הבריטים מבחינת במבצעינו. שהוכחנו כפי אחרים, בריטיים אובייקטים

 חשוב היה זה - וצרפת רוסיה אמריקה, - הברית בעלות מבחינת קבע. לא
מאד.

 המדיניים". שיקוליכם היו מה המדינית, דרככם היתה "מה פה, שאלו
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 מחתרת של מובהק שיקול היה לא זה האם מדינית, מבט מנקודת אדרבא,
 נגד העולם מלחמת תום לאחר כשבוע הדבר, את להמחיש כדי לוחמת?
 באירופה המלחמה אמנם זעקו: הבריטים ואז הנפט. בצינור פגענו גרמניה

 נגד זו ראשונה פעולה אגב, ביפן. ללחום כדי לנו דרוש הנפט אבל נסתיימה,
 צבאית פעולה מהי למדנו ואז טכנית. מבחינה מוצלחת היתה לא הנפט צינור

 ויש קטן. המדיני וערכה מצליחה צבאית ופעולה יש המדיני. ערכה ומה
 הנפט - מאמריקה עתונים קיבלנו גדול. המדיני וערכה מצליחה אינה ופעולה

 לרוחב כותרות ובהם - בצינור מקומות בכמה שפגענו כפי פגענו בער, לא
 כי אז הבינונו הבריטית". האימפריה של החיים עורק "נותק העתון: כל

 הצלחה ידי על דווקא לאו נמדד המדיני ערכה אך מאד, חשובה צבאית פעולה
 שצריך הרעיון את הגה הוא סנה, ד״ר שסיפר כפי מכן, לאחר שנה טכנית.
קיבלה. לא והיא ל״הגנה" זאת הציע הנפט. בצינור לפגוע

אחכם" נחסל אנו - תפסיקו לא ״אם

האיקס". ל״וועדת הציע פנה: מ.
 תביעה בגדר נשארה לא מלחמתנו להפסקת שהתביעה מאליו מובן בגין: מ.

 ששמעתם, כפי אבל האמת. בעולם גולומב אליהו סנה. ד״ר פה יושב בלבד.
 1944 בסתו וסנה גולומב עם בפגישה דברי. לאשר בא פעם מדי סנה ד״ר גם

 הבריטי. השלטון נגד המלחמה את להפסיק נדרשנו איומים. הושמעו כבר
 המוסדות: לנציגי אמרנו נגדכם." נצא - לנו נאמר כך - תפסיקוה לא ״ואם
 מתרחש מה תראו בכם? פוגעים אנו במה נגדנו? לצאת רוצים אתם מדוע

 - להסתייג רוצים אתם נלחמים. אנו בארץ. מתרחש מה תראו באירופה,
 אמנם לומר: יכולים אתם מלחמתנו. את לנצל יכולים אתם הרי תסתייגו.

מרדנות. סימני הם אלה אבל מסכימים, איננו
בפעם. פעם מדי נאמר זה רוזנפלד: ש.
 בשיחה עקשנות היתה בדוקומנטים. לכם אוכיח .1946ב־ רק בגין: מ.

 אנו - תפסיקו לא ״אם היו: גולומב מפי ששמעתי האחרונות והמלים ההיא.
 שדרשו רק שלא הדבר פירוש ה״סזון". החל מה זמן כעבור אתכם." נחסל

 במלחמתנו, משהמשכנו אלא ההם, בתנאים כלום ולא לעשות שלא מאתנו
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 נגד שניהלנוה כפי כזאת מלחמה תהיה שלא כדי לחסלנו, נסיון נעשה
 ציבור בקרב אהדה "רכש שהאצ״ל גם לי אמר דיין מר )אגב, הבריטים

הפועלים"(.
 קרוב נמשך ה״סזון" רבותי, ה״סזון". על משהו לומר ההזדמנות זוהי

 לך אתן ה״סזון". את מחדש להעריך מוכן אתה ריפתין, מר חודשים. לתשעה
 מוציאה - הבריטית המשטרה באה מרידור יעקב של לביתו דוגמאות: מספר
 היהודית ההנהגה של נכבד נציג מוצא הוא במכונית מביתו; כבול אותו

 שלנו. המטה ראש לוי, שלמה נוסע לירושלים האיש. זהו המאשר: הרשמית,
 זהו ואומר: המוסדות נציג יהודי בחור יוצא רמלה. יד על מכוניתו עוצרים
 במישרין ונמסר המחוז, מפקד לנקין, אליהו נתפס בירושלים קחוהו. האיש,

 וזה המפקדים. מטובי אחד נופל שבוע מדי כמעט וכך, הבריטית. למשטרה
הפגיעות. שאר לכל בנוסף לחטיפות, בנוסף
 נמנעת. בלתי היא אחים מלחמת - ארגונים שני ישנם שאם אמר, פרס מר
 היינו אנו הרי לומר: בא אני עכשיו נמנעת? בלתי היא מדוע - שאלתיו ואני

 ביותר החמורות מן - אחים מלחמת היתה הדיוק, למען אותה. שמנענו
 אילו כי היא, דעתי היום, וגם חד־צדדית. היתה היא אבל ישראל. בתולדות

 למלחמת חיכו רק הבריטים ישראל. מדינת קמה היתה לא דו־צדדית, היתה
 רוצה אני רודפינו. על יד הרימונו לא חודשים תשעה במשך דו־צדדית. אחים

 מוסרי? וכוח לאומית תבונה מוצא אינך בכך האם ריפתין, מר אותך, לשאול
 האצ״ל, אנשי סוף סוף כאלה? בתנאים אחרות, בארצות הזה כדבר ההיה
 נגד עשו הם ביצוע. כושר איזה הוכיחו ואחריה, לפניה המרי, תנועת בימי

 להגיב, קשה כך כל היה לא ומסובכות. קשות יותר הרבה פעולות הבריטים
 בימים האצ״ל של ההבלגה את שמיר ומר ליבנה מר ציינו כבר הגיבו! לא אך

 המיפקדה לומר: רוצה אני למיפקדה. ניתן השבח ה״סזון". בימי ההם,
 תשעה במשך באצ״ל. השורה לאנשי מגיע השבח החליטה. כאשר החליטה
 אני לא. - אחד אף להגיב. לא ההוראה את שהפר אחד נמצא לא חודשים

 למות מוכנים שהם שהוכיחו לוחמים - לוחמים, של כזאת שהתאפקות חושב
 נסחבים חבריהם טובי את שראו - ריפתין? מר זאת האין - רעיון בעד

 על יד מרימים אינם כאלה לוחמים - ריכוז ולמחנות עינויים למרתפי
 היתה לא לוחמים של כזאת שהתאפקות חושב אני - מסגיריהם, על רודפיהם,

בעולם. אחרת מחתרת בשום
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"אלטלנה" בוא שנקדים רצו

 כי רושם, לך שיש ואמרת, "אלטלנה" על משהו סיפרת אתה ריפתין, מר
 של בואה על לממשלה להודיע שצריך והיא דעתי, על השיגו חברי

 חברינו ההם. בימים פריס עם קומוניקציה לנו היתה לא טעות. זו "אלטלנה".
 ידענו לא ואנו הזמנית, הממשלה עם שלנו השיחות על כלום ולא ידעו לא שם

 חשבו בפריס שלנו האנשים לארץ. "אלטלנה" של הפלגתה על מאומה
 ממשלה איזו נשק. עם אניה שולחים הם - טוב מעשה אלא עושים שאינם
 ההפוגה כניסת ביום תפליג שהיא ידעו לא הם לזה? להתנגד יכולה עברית

 ונשקה, אנשיה "אלטלנה", על פרט כל הזמנית לממשלה מסרנו אנו לתוקפה.
 הדמים תשפוכת מלבד - ביותר החמור הדבר ארצה. בואה לפני ימים חמישה
 הזמנית: הממשלה טענה "אלטלנה" של הפגזתה שלאחר בכך הוא - הנוראה

 באה "אלטלנה" ב( "אלטלנה"; של בואה על כלום ולא ידעה לא היא א(
 כדי הנשק את להשמיד צריכה היתה הממשלה ג( פוטש: לעשות כדי בסתר

 והם תיו, עד מאלף כזבים היו אלה ההפוגה. תנאי את מקיימת שהיא להוכיח
 במלון הפעולה לגבי גם השיטה היתה זו שנה. עשרה שמונה במשך סופרו
 בקשר להתכחשות אלא דוד המלך מלון לפעולת עוד אתייחס לא דוד. המלך
 לפי עשינו שנתבקשנו; כפי עשינו ריפתין. מר היום, דבריך לאור גם עמה,

 היה אמרה, עצמה שה״הגנה" כפי באסון, האשם אסון. קרה התכנית.
 האמת. מן ההיפך את לציבור אומרים כן פי על אף שאו. הראשי, המזכיר
 כדי הכל ועשינו להן, גרמנו אנחנו שלא לאבידות האחריות את עלינו מטילים
 ה״הגנה", מפקדת רצון פי על שעשינוה פעולה על אותנו מגנים למנען.

כלפינו. ונהגו שבו ולפיה השיטה, היתה זאת המוסכמת. לתכנית ובהתאם
 שום ויתקין, בכפר "אלטלנה" של הנשק כל את מסרתם אילו ליבנה: א.
קורה. היה לא רע דבר

 "אלטלנה?" בעיית את נפתור אורחא אגב שבהערות חושב, אתה בגין: מ.
 הופגזה. "אלטלנה" מאז מוסמכת חקירה ועדת לדרוש ומוסיפים דרשנו אנו
 ועל אחריות קבלת על המוסרית, הגישה על התבונה, עניין על פה מדבר אני

ממנה. התחמקות
 החלטות היו אצלנו ה״סזון". עם הקשר ומהו זאת סיפרתי מדוע אסביר

 דיונים, היו אישיות. החלטות קיבלתי לא מעולם אצ״ל כמפקד דיונים. אחרי
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 מוסרית השפעה משותפת לחימה תוך מצטברת ודאי. שכנוע. ונסיונות
 הזמנית הממשלה כי דעתי על השיג לא איש "אלטלנה" בעניין מסויימת.

 אל - אומרת היתה אילו תבוא. לא או תבוא - האניה על להחליט צריכה
 וגלילי: לאשכול הודענו לילה, באותו בפירוש, כך באה. היתה לא תבוא,

 דעות חילוקי שום בינינו היו לא לאי או לבוא "אלטלנה" על - לנו תודיעו
זה. בעניין
זו. בשיחה נוכח הייתי במקרה רוזנפלד: ש.

ואשכולי גלילי אמרו מה קריאה:
 ואז האפשרית", ובמהירות - לבוא אלטלנה שעל ״החלטנו - בגין: מ.

 "אל מברק: שלחנו כן לפני קדימה". הקיטור "במלוא מברק: אליה שלחנו
תתקרבו."

 שאלתי הראשונים, הרצים הגיעו כאשר ויתקין, כפר בחוף רוזנפלד: ש.
 שאמר מה שמעת הרי אתה אמר: בגין ומר פה? מתרחש מה בגין: מר את

גלילי.
 משבר של אחת תקופה היתה באצ״ל שירתתי בהם הימים בכל בגין: מ.
 היו כאשר דבר. שום הסתירו לא אצלנו ה״סזון". תקופת היתה זו כלפי, אמון
 וחברים המטה ראש תקופה, באותה גרתי בו בן־נון, ברחוב לביתי באים

 זה מתי עד שואלים: הם מרננים, הבחורים בדיוק: לי מספרים היו אחרים,
 כן. לפני קצר זמן ארצה באתי כשנה. הכל בסך בפיקוד אז הייתי אני יימשך?

 עלינו מטילים כיצד בסדר, לא משהו כנראה שאמרו: אצ״ל אנשי והיו
 גילוי, בוודאי זה כלפי. אמון משבר של היחידה התקופה היתה זו להבליג?
עצמנו. לגבי נעימים לא דברים גם לומר נדרשנו אבל ריפתין. מר בשבילך,
 חברים אותם אף ההוא. האמון משבר נסתיים המרי", "תנועת קמה כאשר

 צריך אני או, צדק, הוא עתה: אמרו נכונה, היתה לא ההבלגה שדרך שאמרו
צדקה. המפקדה צדקו, הם לתקן,
צדק. הוא אמרו: הם לתקן: צריך אני לנדאו: ח.
 המרי. תנועת קמה היתה לא דם, שפך היה ולו תגובה היתה לו כי בגין: מ.

 מעליה להקים היה אפשר שאי עמוקה, כך כל היתה נפערת, שהיתה התהום
גשר.

 מדוע לשאול: רוצה ואני והסגרות. חטיפות של חודשים תשעה אלה היו
 את עשתה ה״הגנה" שלא אמר סנה מר כאשר הימים? באלה אותנו מסגירים
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 "פורשים" אלה שהיו להניח צריך אני האם פילפול. זה שהיה נדמה ה״סזון",
 "משמר היה סנה, ד״ר לך, להזכיר עלי ה״פורשים"? את שרדפו ה״הגנה" מן

 במי ידענו אנו מההפטרה. שמות עוד והיו הישוב", "נאמני היו האומה",
ארגונית? מבחינה הדבר סודר איך חשוב זה מה מדובר.
עכשיו? לך שאענה רוצה אתה פנה: ד״ר

 מוכן אני ה״הגנה" של לכבודה דואג אתה אם כך. אחר תענה בגין: מ.
האמת. חשבון על לא אך אליך, להצטרף

עדיין. נאמרה שלא תשובתי על עונה אתה סנה: מ.

 דרכנו את בודקים אנו כאשר ריפתין, מר לך, לומר רוצה כגין:אני מ.
 מה״הגנה" לא זכות שום לשלול באים איננו עליה, אומרים אשר את ואומרים

 הזמן כל טוענים אנו מונופולין. דרשנו לא מעולם אחר. גורם משום ולא
 אנשים יש הבריטי. השלטון נגד המרי" "תנועת בתקופת נלחמה שה״הגנה"

 לא שאיש ובלבד המרי", "תנועת תקופת את להשכיח שנים במשך שניסו
 תרמה המרי" ב״תנועת ה״הגנה" אם כי וחומר"; "קל פי על מסקנה יסיק

 המחתרת חברי וכמה כמה אחת על לבריטים, בהתנגדות חשובה תרומה
 בארץ בפעולותיהם העצומים, במבצעיהם שנים, במשך בהתמדתם,

 את מדגישים אנו אותו. עשינו אנו לא ההשכחה. נסיון היה זה ובחוץ־לארץ.
 נמשכה שהיא האמת, את אומרים אנו אבל תקופה. באותה ה״הגנה" מלחמת
זכות. שום שוללים איננו זו. אמת לסתור אפשר אי בלבד. חודשים תשעה
 המתחדשת, האומה גרעין היהודי, הישוב הנהגת שוב: אשאל עכשיו אבל

 בידי יהודים לוחמים 1945 יולי־אוגוסט עד 1944 מדצמבר להסגיר מחליטה
 שואלים כולנו מאד. חמור דבר לומר אהסס לא מדוע? - הזרים, רודפיהם

התנגדו... לא בהמוניהם היהודים שבאירופה קרה זה כיצד
זאת. לומר זכות שום אין לנו ליבנה: א.
שואלים. אבל ילין־מור: נ.
מצדנו. באה היא אם בזויה, טענה זו ליבנה: א.
 פרצה ורשה, בגטו שפרצה ההתנגדות וחוזרים. זו שאלה שואלים בגין: מ.
 מתוך יהודים אלפי עשרות אלא עוד בו היו לא כאשר האחרון ברגע ממש
 הנסיון יסוד על בהמוניהם? היהודים התנגדו לא מדוע היהודים. אלפי מאות
 המאורגן" "הישוב הנהגת התשובה. מהי לשער יכולים אנו בארץ, לנו שהיה

 על להשתלט עומדים שאנו דאגה מתוך דווקא לאו אותנו, להסגיר ציוותה
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 כוונתנו שאין ידעו הם הפנימי(, השלטון עניין על משהו אומר )ועוד הישוב
 מר - אמרנו 1944ב־ עוד ובפומבי. פרטיות בשיהות להם אמרנו זאת לכך.

 זמנית עברית ממשלה תקום שאם - שלי בכתבים לקרוא תוכל זאת ליבנה,
 שחור כתובים הדברים לפקודתה. נתייצב אנו בן־גוריון, מר של בראשותו

 בחלומותינו שראינוהו איש בישראל היה אמנם אמרנו: וכך לבן. גבי על
 נתנגד לא עתה לבו. פקע כי איננו, הוא אך העברית. הריפובליקה כנשיא

 את תשחרר תקום, שהיא ובלבד הממשלה את ירכיב בן־גוריון מר שגם
 הם כתבנו. כך אבל כך. על השגות שיש בוודאי - העם. את ותציל המולדת

הישוב. על להשתלט כוח לנו שאין ידעו גם
מבריטניה? חזק יותר היה הישוב פנה: מ.
 אבל זאת. הוכחנו אנו הישוב. נגד מבצעים נעשה שלא ידעו הם בגין: מ.

 היתה זו מקצתיה. ולא מניה לא הישוב. על להשתלט מנסים הם אמרו:
 כלפי הציבור: בלב הכרה להחדיר כדי יצרים, לעורר כדי המכוונת תעמולה

 לחורבן לגרום עומדים הללו אחר: נימוק היה אך מותר. - האסור אלה,
 היתה, שהושמעה הטענות שאחת זוכר אני אותנו. ישמידו האנגלים ה״יש".

 באו לאחרונה רק ה״פורשים" ארגוני בראש העומדים האנשים ששני
 להרשות יכולים הם שהוקם; במה ונחלה חלק להם אין ולכן לארץ־ישראל,

שנבנה... מה להפקיר לעצמם
 להלחם רצו אם בגיטאות היהודים חשבו מה האנלוגיה. את נעשה עתה

 בית״ר, מצויין, עברי נוער של אדירות תנועות שם היו ?1941/42ב־
 שרק שלכם והטענה ועוד, הציוני" "הנוער "החלוץ", "השומר־הצעיר",

בגיטאות... לחמו ו״החלוץ" "השומר־הצעיר" אנשי
זאת. אמר לא ריפתין מר ליבנה: א.
 גם וביערות. בגיטאות בית״ר מלחמת הוסתרה שנים במשך בגין: מ.
 של תלמידיו עולה. היא אך רב. זמן האמת סולפה בגרמנים למרד ביחס

 בורשה, בוילנה, עמנו, משמידי נגד עילאית בגבורה עמדו ז׳בוטינסקי
 שגם חושב אני דהיום. פולין מממשלת גם כך על חומר קיבלנו ועוד. בבנדין

 לא מדוע לשאול ואפשר האחרון. ברגע נלחמו בגיטאות להגיד: צריך זאת
 אתם אם היהודים: אמרו שם כך. על חשבתי רבות זו? במלחמתם הקדימו

 הקל וזה כולנו. את ישמידו שהגרמנים לכך תגרמו - ותפעילוהו נשק, תקחו
 כך לידי יביאו שה״פורשים" תעמולה התנהלה במולדת אם וחומר,
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 היה שזה הוכחנו ואנו - אותו ויהרסו ישמידו הישוב, על יסתערו שהבריטים
 מרצחים. בידי והמופקדים הסגורים בגיטאות וכמה כמה אחת על - שוא פחד
 לרגע עד בגיטאות, היהודים של אי־התנגדותם את להבין יכולים אנו היום

 להשוות אפשר אי הבריטים את גרמניים. במרצחים מדובר היה שם האחרון.
 שאולי העברי הנוער על הופעל אדיר לחץ איזה לשער אפשר הס.ם. לאנשי

 אם יד. תרימו אל נמות, כולנו בגללכם :1942ב־ עוד ללחום רצה
 מתוך הזרים, רודפיהם בידי יהודים לוחמים הוסגרו במולדת, בארץ־ישראל,

 על הגרמנים של שלטונם תחת וחומר קל - ״יחריבונו״ בסיסמא: שימוש
נכר. אדמת

 הרשמית היהודית בהנהגה הכוח קם ההם שבימים הדבר קרה כיצד
 לא ואם חרמה? עד אותם לרדוף הבריטי, השלטון בידי לוחמים להסגיר

 המאמץ; חוסר או הרצון חוסר בגלל לא זה הרי האצ״ל, את לחסל הצלחתם
 סבלנו הגבנו. לא שאנו אלא משוער, בלתי היה המאמץ אדיר, היה הרצון

 לשאול: רוצה אני עכשיו לא. - אחים מלחמת אמרנו: וכך נוראות, אבידות
 שאלה על להשיב בבקשה המסגירים? כלפי המבליגים או המסגירים צדק, מי
היפוכה? את ומי תבונה, גילה מי - זו שאלה על להשיב נדרש יהודי כל זו.

"לאו" היה וה״לאו" "הן" היה שלנו ה״הן"

 נעלם היה לא האם לחסלנו, מצליחים שהייתם נניח לשאול: רוצה אני ועוד
 לוחם כוח היה האצ״ל כי להכחיש יוכל לא איש בישראל? חשוב לוחם כוח

 אתם זאת בכל מדוע? לברך. עליכם כשלונכם ועל בזה. הצלחתם לא חשוב.
 הצלת מנעו שהבריטים הוכח נגמרה, העולמית המלחמה לחשוב: מוכרחים

 קיים, הלבן הספר המלחמה, תום אחרי גם הארץ שערי את פתחו לא יהודים,
 תיכנן הוא סטטי, זר שלטון היה לא הוא אך זר. שלטון היה בריטי השלטון

 תקוותנו. לחסל רצה הוא הלבן. הספר את להגשים רצה הוא תכניות. פה
לסילוקו. עד הזה המרושע השלטון נגד ונלחם קם הלאומי הצבאי והארגון

 המולדת; תחושת בנו, מקננות תחושות ארבע בעוד נלחמנו, הכרתי לפי
 פסקנו שלא השפוך, היהודי הדם תחושת - אלו שתי ועל החרות תחושת
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 על רק לא מלחמה שזו היתה, הרביעית והתחושה למלחמה. בשמו לצאת
 הכוח. את לנו נתנו אלו תחושות ארבע עמנו. של קיומו עצם על אלא חרותו

 להקריב מוכן היה המחתרת מאנשי אחד שכל הפשטות, בכל לומר יכול אני
 החירום תקנות יצאו וכאשר כאחד. וחיילים מפקדים - כולם היסוס, ללא חייו

 נשק, עם שנתפס מי רק לא צבאי דין בבית למוות "יידון נאמר: בהן החדשות
 כי שהחיינו, ברוך אמרנו: בכך", נתפס שחברו לארגון חבר אלא מפעילו, או

 אינני לכן התחושות. ארבע היו אלו הבדל. ללא לכולם משותפת הסכנה
 אנשי של הנאומים בכל השואה. תחושת לנו היתה שלא לדעה מסכים

 "אתם הנימה: את תמצאו הבריטיים, הצבאיים הדין בתי לפני המחתרת
 כוח היה זה שם?" שהושמדו מאלה אנו טובים וכי במוות? אותנו מפחידים

עצום. מוסרי
 לשתף לנו הוצע המרי". "תנועת באה אחריו ה״סזון". תוך גם נלחמנו כך

 סיבות בגלל לח״י. ידי על הפנייה את קיבלנו אנו ה״הגנה". עם פעולה
 אבל ה״הגנה". עם והבלגה רדיפה של קשר אלא לנו היה לא שהסברתי

 לומר, יכולים היינו מה המאוחדת, המרי" ב״תנועת להשתתף לנו משהוצע
 לאחר ועתה אותנו, רדפתם אתם להשיב, יכולנו - התבונה? אילולא

 להילחם. החלטתם בה, אמונתכם כל אף על בגדה, הלייבור שממשלת
 1946 מאוגוסט - והראייה אפשרי. היה זה בדרכנו. נמשיך אנו תילחמו.

 נגד פעולות לבצע רוצים אתם לומר: יכולנו והלח״י. האצ״ל לבדנו, נלחמנו
אמרנו. כך לא אך נעשה. פעולתנו את ואנו תבצעו. הבריטים,

 והנה ההיא, לתקופה עצמך את להחזיר מוכן אתה הזה היום ריפתין, מר
 ה״הגנה" כאשר לרודפינו. יד מושיטים אנו בינינו, שקרה מה כל לאחר
 בשיתוף שהיתה זמן כל מפניה. לחשוש צריכים היינו לא למלחמה, נכנסה
 במצב היתה כאשר אבל אותנו. לרדוף יכלה הבריטי, השלטון עם פעולה
 אנו אבל זאת. לעשות לה יהיה קשה הדעות לכל הבריטים, נגד לחימה

 עד מאל״ף ההסכם את וקיימנו הלוחמת האחדות למען לרודפינו יד הושטנו
האמיתית? התבונה את גילה מי ושוב; ת״יו.
 ה״הן" - לפניך שתרשום רוצה אני ליבנה, מר שאמר כפי ריפתין, מר
 ה״הגנה", לנציגי אמרנו מלכתחילה "לאו". היה וה״לאו" "הן", היה שלנו

 1946ב־ בה. נמשיך אנו המערכה את תעזבו אם יחדיו. נילחם תילחמו, אם

 שהודענו כפי ללחום, הוספנו אנו מהמערכה. ה״הגנה" הוצאת על הוחלט
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 הקווים מבחינת לשאול: יש עכשיו להפסיק. נדרשנו אנו גם אבל מראש.
 האצ״ל מהמערכה. מוצאת ה״הגנה" לדרישה: נכנעים שאנו נניח היסודיים,

 הבריטים? עשו מה היהודית? המדינה קמה היתה איך - כמוה עושים והלח״י
ה״הגנה". וחברי הסוכנות מנהיגי את אסרו הם

ריפתין? מר אותך, גם כהן: גאולה

נמשך המרד - נפסק המרי

אחרת. בהזדמנות אותי ריפתין: י.
 מצד מלחמה תהיה עוד לא הרשמית: ההנהגה אמרה מכך כתוצאה בגין: מ.

 של רדיפה תהיה ששוב הובטח גם לצערנו הבריטי. השלטון נגד ה״הגנה"
 זאת לשחרורם. כתנאי כזאת התחייבות על חתמו המנהיגים המחתרת;

 את והוציאה נכנעה הרשמית וההנהגה אגרוף הרימו הבריטים אומרת,
 הם תכניותיהם, את להגשים עתה יכולים הבריטים מהמערכה. כוחותיה
 הפרישה, נס על לדבר צריך בדיעבד כי יוצא, העברי. המרי את הדבירו

 היינו אילו כי בישראל; ההם בימים פרישה שהיתה נס היה משמע. תרתי
 לה״הגנה", נכנענו אילו או לה״הגנה", נכנסנו אילו או מה״הגנה", חלק

 מגשים היה והוא הבריטי לשלטון מוחלטת כניעה אחרי כולנו עומדים היינו
 שבירת לאחר בידו היה הכח אחרת. חיסול תכנית כל או תכנית־מוריסון;

 נמשך. המרד נפסק. המרי הצילנו? מה קרה? מה אלא העברית. ההתנגדות
 יכול אני המרי? תנועת אחרי ביצעתם פעולות אילו בתמימות: שאל סנה ד״ר

 ותהיו ,1947 ספטמבר ועד 1946 מספטמבר החל מבצעים רשימת לכם לספק
כנדהמים.

 אחרות. בעבודות נתון והייתי בארץ הייתי לא תקופה באותה פנה: ד״ר
אירוניה. מתוך זאת שאלתי לא זכרתי. שלא משום רק שואל אני אמרתי:

הצעיר. הדור למען העיקריים הדברים את אזכיר זאת. מקבל אני בגין: מ.
 בשם הידועים הבטחון לאזורי הבריטי השלטון את הכנסנו ההם בימים

 את שברנו ההם בימים ופרצנו. התקפנו אלה מבצריהם ואת "בווינגרדים".
 היתה ההם בימים הבריטי; הגרדום את שברנו ההם בימים הבריטי. השוט
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 ומלואו; עולם שהרע־שה גרונר, דב של חייו על המערכה של האפופיאה
 תבל. עמי כל את הפליאו ובגבורתם לגרדום שלנו לוחמים הועלו ההם בימים

 ישראל מדינת היום שעד יודע אתה האם ריפתין. מר דיברת, זו גבורה על
 חללי עם בישראל העם יתייחד הבא בשבוע הזכרון ביום בהם? מכירה אינה

 .1947 בנובמבר 30ה־ הוא לשירותם הקובע ההתחלתי התאריך אולם צה״ל,

חכים... ואליהו בית־צורי ואליהו
 שנפלו ה״הגנה" באנשי גם פוגע הוא - פוגע זה תאריך אם ליבנה: א.
תאריך. אותו לפני
 בקהיר, הגרדום עולי אותו. למנוע רוצים ואנו עוול זה נכון. בגין: מ.
 ישראל מדינת - ,1947 בנובמבר 30 עד שנפלו הגיבורים וכל וירושלים בעכו
 אצל כזו להתכחשות דוגמא היש הזכרון. ביום כבוד להם חולקת אינה עדיין
 אנו אך צבאי. מצב הבריטים הטילו ההיא, המכרעת בשנה אחרת: אומה

 וחדירות התקפות ערכנו ההיא בשנה שלהם. הצבאי המצב את שברנו
 המפקד אמר שעליהן ותחמושת, נשק כיבוש לשם הבריטי הצבא למחנות
 בשקדנות מתוכננות אלו "התקפות כי: מיוחדת בפקודת־יום הבריטי

 הבריטי המצב חיל כל של בטחונו את עירערו והן בעוז", ומבוצעות
 קווי כל את שיבשה הרכבות, תנועת את שיתקה המחתרת בארץ־ישראל.

 של מבצעים על תקרא אדרבא, בחיפה. הנפט במיכלי אש שלחה התחבורה,
 לרבות כבוד, לה נותן היווני העם כל אשר האי.או.קה. מפורסמת, מחתרת

 המבצעים עם האי.או.קה. של המבצעים את תשוו סנה. ד״ר הקומוניסטים,
 ממנו לעמכם, עוול עושים אתם אצלנו. היתה מחתרת איזו ותדעו, - שלנו
 בהרים - עמכם של המחתרת נלחמה תנאים ובאילו כזו. לוחמת מחתרת יצאה

 כפי נשק, לה שסיפק ברית בעל לה היה האם עד? ביערות בג׳ונגל? גבוהים?
 שמונים מול עמדנו קטנטונת, בארץ נלחמנו אחרת? מחתרת לכל שהיה

 למחתרת יכלו לא והם ובלשים, שוטרים אלף שלושים חיילים, אלף ושמונה
 להוריד מנסים אתם מדוע כיהודים. בה להתגאות כולכם על הן זו. לוחמת
ומפעלה? מערכה

נאמן. עם בתוך שהיתה משום הצליחה המחתרת סנה: מ.

עמלנו. זה על כך. בדיוק בגין: מ.

 התעופה בשדה האוירונים מפיצוץ שלכם פצוע נמלט כאשר ליבנה: א.
שילר. בקבוצת שילר קבוצת אנשי אותו הסתירו
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המרי". "תנועת בתקופת היה זה בגין: מ.

המרי". "תנועת בתקופת לא ליבנה: א.

 אך המרי". "תנועת בימי הבריטיים האוירונים את פוצצנו אנחנו בגין: מ.
 מסויימים, לרופאים שלנו בחורים באו הרדיפות בתקופת ותחרד. תשמע

 שמילאו רופאים והיו הנבונה, ההנהגה ידי על אותם, להסגיר נצטוו הרופאים
 בידי פצוע אדם יסגיר שרופא המוסמכים. המוסדות של הזאת הפקודה את

 עליו שציוו אלה ואת זה רופא לצרף סנה, ד״ר יכול, אתה האם רודפיו?
 על שעמלנו בוודאי הבריטים? נגד תמיד" ש״נלחם למי הנאמן? לעם להסגיר,

וגדלה. הלכה הלוחמת למחתרת הציבור אהדת ואמנם הציבור, אהדת

מוסקבה רדיו בשידור עכו כלא פריצת

 המיוחד. האו״ם מושב של בעיצומו עכו, כלא פריצת במבצע אסיים
 אמרו זאת שלהם. האימפריה בתולדות הזה כדבר היה שלא אמרו הבריטים

 1946 מספטמבר זו תקופה מתחיל אני מדוע להסביר עלי עתה אנחנו. לא הם,

הנכון. היה קו איזה נבהיר, כך .1947 בספטמבר ומסיים
 17ב־ ואילו בה. המשכנו אנו מהמערכה. ה״הגנה" הוצאה 1946 בספטמבר

 צבאה את תוציא שהיא הודעה הבריטית הממשלה מוסרת 1947 בספטמבר
 ידי על מוסכם פתרון ימצא לא האו״ם אם מא״י שלה האדמיניסטרציה ואת

 מכרעת. היתה היא האו״ם. החלטת לפני נמסרה זו הודעה והערבים. היהודים
 כאשר ההיסטורי. המפנה היה בה אבל מסויים. לחץ של תכסיס גם בה היה

 אין נגמר. התהליך "פינוי", המלה את פוסקת, בלתי לחימה בתנאי מטילים
 בעקבות בא הוא מקרי, להיות יכול אינו 17.9.47 התאריך ממנו. חזרה עוד

 אומרים המחתרת. של מלחמתה לשיא הגענו בה האדירים, המבצעים שנת
 הביאה היא אבל הבריטי; השלטון את לגרש יכלה לא המחתרת אתם:

 של החוזרים דבריו את זוכרים אינכם האם הבריטי. השלטון של לסילוקו
 זה העולם. בכל הבריטית הפרסטיג׳ה את הורסת בא״י המלחמה צ׳רצ׳יל:

 דוגמאות שוב אתן - העמים כל על מלחמתנו להשפעת באשר בריטניה. לגבי
 והשווה המבצע על מוסקבה רדיו שידר עכו מבצר את פרצנו כאשר מספר:



177 היסטורי מיפגש

 כל אשר הנודע, הצארי המבצר - קרפוסט" פבלובסקה ל״פטר עכו מבצר את
 בימי נלחמנו אנו כאשר הוא. נכבש בלתי כי ידע מהפכן כל ובייחוד רוסי

 כך על היו שוב שבירתו, עד יום כל כמעט הבריטים את והכינו המצב־הצבאי
 השפיעו לא אלה שדברים לומר הנכם רוצים כלום מוסקבה. ברדיו שידורים

 זה הרי מסויימים? נאומים - עליה השפיע מה אלא רוסיה? של עמדתה על
 פסולה, הציונית שם היתה שנה שלושים במשך רוסיה. של עמדתה את קבע
 נקודת היתה זו מקרה? זה כלום .1947 בקיץ חל והוא המפנה חל והנה

 פה שיש ראו הם באזור, הבריטי מהשלטון להיפטר רצו הרוסים המפגש.
 מאורעות על באו״ם דיבר גרומיקו לכן, המסקנה. את והסיקו שחרור מלחמת

 הן - ובאמריקה הבריטי. השלטון של הרגל פשיטת את שהוכיחו דמים
הקהל. דעת את כבשנו

אתם. רק לא ליבנה: א.

 שלנו. הפעולה על מדבר אני מונופולין. לשום טוען אינני בגין: מ.
 סנטורים, של תמיכתם את רכשנו כבירה. מדינית מערכה ניהלנו באמריקה

 למען והועד חופשית א״י למען הליגה ידי על נוהלה זו פעולה קונגרס, חברי
האומה. שחרור

משהו. עשה סילבר ששמו יהודי גם ליבנה: א.

הבינלאומית בזירה אצ״ל מלחמת שעוררה ההדים

 במועצה 1948 בשנת שאמר הוא סילבר וד״ר מאליו. מובן בגין: מ.
 אשר כגורם להיסטוריה יכנס הלאומי הצבאי "הארגון אמריקה: של הציונית
 מדינית מערכה איזו יודעים אתם ישראל." מדינת קמה היתה לא בלעדיו
 חשת לא כלום בצרפת. ההם בימים היית סנה, ד״ר אתה, בצרפת. ערכנו

 בוועידת בצ׳כיה, העברית? למחתרת הצרפתי העם של הכבירה באהדה
 המחתרת נציג "איפה - זסלבסקי הרוסי שאל הבינלאומית העתונאים

 המצאנו האו״ם של המיוחד המושב לקראת פה!" להיות צריך הוא היהודית
 ד״ר של תשובתו את לפחות לקרוא לכם כדאי היה - המשלחות לכל תזכיר
 הצבאי לארגון למסור ביקש הוא זה. לתזכיר הפולנית, המשלחת ראש לנגה,
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 לתשובתו מצרף הוא וכי הדיון בימי לעזר לו יהיה תזכירו כי בא״י הלאומי
 הוא ההוא? במושב פדרקביץ׳ אמר ומה פדרקביץ׳. חברו של נאומו נוסח את

 עכו כלא לפורצי היתה הכוונה - המחתרת לוחמי את להורג להוציא לא תבע
 מעפילים, לגרש לא - למיתה שנדונו נקר ומאיר וייס יעקב חביב, אבשלום
 איפוא רצה לנגה ד״ר לאריתריאה. שגורשו הלוחמים את למולדת ולהחזיר
 ארצו. דובר של ובנאומו האצ״ל של בתזכיר משותפים דברים היו כי להוכיח

 מלחמת בימינו היתה לא קצהו. ועד העולם מקצה הגיעו מלחמתנו הדי
 על להילחם אחרים לעמים דוגמא נתנו גם אנו מפורסמת. יותר מחתרת
 נגד קטנה כך כל בארץ יהודים אלף 650 וחומר: קל עשו הם אף חרותם.

 אמר ומי שבקרבם. הלוחמים את להדביר אפשר ואי גדולה, כך כל אימפריה
 הועדה 1947 בקיץ פה היתה כזכור, לשמוע? תתפלאו להדבירנו? אפשר שאי

 של משלחת עם גם במחתרת נפגשה היא אונסקו״פ, שנקראה או״ם מטעם
 שנערך בפרוטוקול ופורסם כתוב לה, שאמרנו מה הלאומי. הצבאי הארגון

 מן אחד משפט רק אביא הדברים. על אחזור לא בנץ׳. רלף ד״ר ידי על
 בהאי לה אמר הוא ה״הגנה". דובר מפי דווקא שמעה האו״ם שוועדת הדברים
 רציני דבר הוא העברית( המחתרת למלחמת היא )הכוונה "הטרור לישנא:

 אלא זאת אמרנו אנחנו לא שוב, עליו". להתגבר יכול אינו הבריטי והשלטון
 הודיע ג׳ונס קריץ׳ בכך. היחידים היו לא הם אבל המוסמכים, המוסדות נציגי
 יהיה אפשר צבאית שבפעולה טענו לא "מעולם הצבאי: המצב ביטול אחרי
 העלה שלמות, דיוויזיות נגדנו הפעיל הוא שומעים; אתם הטרור". את לחסל
 "הטרור"? יחוסל איך כן אם שאלו: והכל הנ״ל! הדברים את ואמר בידו, חרס
 על מפורשת הודאה היתה זו הן להתקיים? הבריטי השלטון יוסיף ואיך

 הלבן" ב״ספר ביטויים מצאו גם הדברים זה. שלטון של הרגל פשיטת
 השאר: בין נאמר בו בא״י, שלטונה ביטול עם בריטניה ממשלת של האחרון

 הטרוריסטים כאשר והסדר החוק את לקיים הצליחו לא חיילים אלף 88
פעולותיהם. לבצע יצאו היהודיים
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הבריטים ליציאת האחרון המועד

 אלמלא כי הפרישה? "נס" המלה את להצדיק יש כיצד רואים אתם עכשיו
 לא הבריטים - מסויימת היסטורית תקופה על מדבר ואני - הזאת הפרישה

 היו לא הבריטים הדיוק: למען ולומר, להוסיף מוכן אני א״י. את יוצאים היו
 יכלו ורוסיה אמריקה 1948 עד כי שקבע. הוא והזמן שיצאו. בזמן יוצאים
 1948ב־ אבל שלה. מדינית מזווית אחת כל הבריטים, נגד פעולה לשתף

 היינו אילו אפשרי. בלתי היה פעולה שיתוף ואותו הקרה. המלחמה פרצה
 אם יודע ומי ישראל; מדינת קמה היתה מתי יודע מי אחת, שנה עוד מאחרים

 אומרים: אנו וכאשר קונקרטיים. היסטוריים מושגים הם אלה קמה. היתה
 שיצאו, בזמן מארץ־ישראל יוצאים היו לא הבריטים המחתרת מלחמת בלי

 זכות לשלול בא אינו זה נוסח הרי תש״ח, באייר בה׳ קמה היתה לא והמדינה
 לא בנשק, לא בקרבן, לא בלחימה, לא בהתיישבות, לא אחרים, מגורמים

 ההיסטורית. העובדה את קובע זה נוסח אחרים. או אלה מדיניים במאמצים
 ההשתחררות מעשה את מכחיש עם איזה אותה? להכחיש צריך מדוע

בניו? ידי על העצמית
 את הקימו והלח״י האצ״ל ה״הגנה" האם המדינה? את הקימונו אנו האם
 והאם להלחם? והתחלנו Deus Ex Machinal קפצנו כלום ישראל? מדינת

 ההתישבות ידי שעל לטעון יכולים אחרת תנועה כל או "השומר־הצעיר"
 של מאמצים בהצטברות הוקם פה, שהוקם מה כל המדינה? הוקמה שלהן

 הרצל, הופיעו וסבלותיה; לצורותיה התישבות היתה מביל״ו, נתחיל דורות.
 ונפל נלחם ניל״י, פעלה העברי, הלגיון הוקם ז׳בוטינסקי; נורדוי,

 ההתנדבות היתה יאיר; ואברהם רזיאל דוד ונפלו נלחמו פעלו תרומפלדור;
 אסירינו היהודית; החטיבה צמחה ממנה - השנייה העולם במלחמת

 על אף הנפשית בגבורתם בעמידתם, השפיעו ובמחנות־הריכוז בבתי־הכלא
 כל הלכנו. בעקבותיהם למדנו. מהם באנו. ורבותינו מורינו אחרי כולאיהם;

 למדינת הללו, ההיסטוריים המאמצים לפרי הגענו וכך דרכו, פי על אחד
 בהסגרת לומר: עלינו זאת אבל ממישהו? זכות שוללים אנו כלום ישראל.
 העם. למלחמת עוזרים אין אחים במלחמת החרות; לנצחון תורמים אין לוחמים

 לח״י, של לנוער "ההגנה", של "לנוער כבוד האצ״ל מסר 1948 למאי 15ב־
 מימי לנו קם לא שכמוהו המופלא לנוער - הסדר. בזה - אצ״ל של לנוער
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 העברית למחתרת כבוד מסרה פעם אי הרשמית ההנהגה האם בר־כוכבא".
 ובדמם השונות, במערכות שנפלו לגיבורים כבוד למסור חובה ולגבורתה?

 מלחמה היתה האחרונה, היתה לא הבריטים נגד המלחמה המדינה. הוקמה
 בו, להשתמש שהתרגלו כפי השחרור", "מלחמת שהמונח חושב אני נוספת.

 לסילוקו. עד דיכוי שלטון נגד מלחמה פירושה - שחרור מלחמת מדוייק. אינו
 לא הערבים ימינו. של השחרור מלחמת היא הבריטי השלטון נגד המלחמה לכן

בנו... שלטו
 מלחמת השחרור למלחמת קורא הוא זו. בדעה הנו בן־גוריון גם ז׳ק: מ.

הקוממיות.
 וגם עצמאותנו לקיום מלחמה היתה זו כי כן. - העצמאות מלחמת בגין: מ.

 הבריטי, השלטון יציאת מבחינת אבל תרומתו. תרם אחד כל ושוב, קיומנו.
 העברית המחתרת בלעדי כי להגיד אפשר מארץ־ישראל, הבריטי הצבא פינוי

קמה. היתה לא והמדינה שיצאו בזמן יוצאים היו לא

לשחרורו לחמנו עמנו, על לשלטון נלחמנו לא

 ואני בינינו. תהום שהיתה טען ריפתין מר מספר: מלים אוסיף מסכם. אני
 אתם אי־פעם. מאשר יותר לי ברור הדבר הזה היום התהום. היתה למה יודע

 "להשתלט" מתכוונים שאנו - לשוא - בנו חשדתם תמיד הרשמי הישוב נציגי
 נלחמנו עמנו. על לשלטון נלחמנו לא ואומר: חוזר היום ואני, הישוב. על

 היהודית במדינה ישלוט מי שואלים איננו אמרנו: לבנו בכל לשחרורו.
 כך על גם דימוקרטיות. בחירות ידי על הקמתה, לאחר ייקבע, זה דבר שתקום.

 דרכנו. היתה כזו אבל פסולה. אינה שלטונית לסמכות השאיפה ביקורת. היתה
 כוונתם אך בבריטים, נלחמים הם אמרתם: כך. זה שאין חשדתם תמיד ואתם

 הבלתי - "חולנית" לומר רוצה אינני הזאת, החשדנות היהודים. על להשתלט
הדור. בעוכרי היתה - בריאה
 ולאו הן, הוא הן התורה: את וגם המרד תורת את גם מז׳בוטינסקי למדנו אנו

 למדנו ממנו אותו. וקראתי ושמעתי צעיר, הייתי כאשר זוכר, אני כך לאו. הוא
 עולה את זוכרים אנו עצמית. הקרבה למדנו ממנו אחים. מלחמת למנוע
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 זאב של דבריו באזנינו מהדהדים ועדיין בן־יוסף. שלמה הראשון, הגרדום
 את לך נותן אני היום בדיעבד, אבל פקודה, שהפרת "אומרים ז׳בוטינסקי:

 אחריות. לקבלת המופת זהו נהגנו. וכך עשית". אשר את עשה קום הפקודה:
 כל אפל. כצל אחרינו רדף אחים במלחמת האיום הרדיפות. בכל עמדנו לכן
 אותה. למנוע צריכים והיינו אחים. במלחמת עלינו איימו שוב חודשים כמה
 מנעה וכך מבית נרדפה וכך חוץ, כלפי נלחמה שכך אחרת מחתרת יש האם

אחים? מלחמת
 להתאחד צריכים כולנו שנפלו הגיבורים סביב אלה. דברים שביררנו טוב

 חושב הריני היסודי, לקו ובאשר מסגרת. הבדל ללא לב, ובהכנעת באהבה
צדקה. הלוחמת המחתרת שמעיקרה
ששוכנעת? לי תאמר אל סנה, ד״ר מהורהר, נראה אתה כהן: גאולה

התקוות אח הכזיבה הציונות

 חשוב, מאד נכבד, מאד נושא על הערות בכמה להתחיל ברצוני סנה: מ.
 הוא - בו קשור אינו במישרין כי אם המרי", "תנועת על הדיון לתוך ששורבב

 אולי יהיו שאומר הדברים אם סליחה מבקש ואני וההצלה. השואה נושא
זה. שולחן סביב המסובים בקרב הרווחת לדעה מנוגדים

 שהושתקה כך על התרעמתם שונות, ראיה נקודות מתוך כי אם כולכם,
להצלה. והאמצעים המאמצים כל ריכוז היה ולא השואה, על השמועה

 המתייחסת הציונית ההשקפה ברקע נעוץ זה חזיון של שורשו דעתי, לפי
 נעוץ הוא בתפוצות. היהודים של קיומם ואפשרות עתידם לגבי גמור באי־אמון

 אם בתפוצות. ליהודים פרספקטיבה רואה שאינה הציונית ההשקפה בקרקע
 הדבר יכופר, לא כחטא רואים, שאתם כפי אי־ההצלה את היום רואים אתם

 להאריך רוצה אינני אחת. הערה זו הציונית. ההשקפה לגבי רביזיה מחייב
 למענו היסודי בנושא הויכוח את להפסיק רוצה אינני כי זה בנושא דברים

 להעיר מבלי כאן, שהושמעו ההערות את לשמוע יכולתי שלא אלא נתכנסנו,
מספר. הערות

 בקרב תמיכה רכשה הציונות יותר. עמוק לענין נוגעת והיא - שניה הערה
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 שתלך היהודים מצוקת מתוך הצפויה, השואה חזות מתוך היהודים המוני
 להצלת כהכרח עצמה את הציגה ההרצלאית המדינית הציונות ותחריף.

 לשכוח יכול אינני לראשם. מעל ממש התלויה צפויה, שואה מאותה יהודים
 המרובה: את המחזיק מועט בבחינת והוא הרצל, תיאודור של אחד משפט
 אשר והיא תקדים והסוציאליסטית-הראשונה היהודית העתיד, מדינות משתי
הזאת... ההיסטורית הברירה את ראה הוא תציל.
זה. משפט זוכר אני בגין: מ.
 שתציל או היהודי: העם בפני ההיסטורית הברירה שזו ראה הוא סנה: מ.
 שהמדינה האמין לא הוא הציונות. או הסוציאליסטית המהפכה אותו

 לוח ותציל. תקום היהודית שהמדינה האמין הוא תקום. הסוציאליסטית
 הסוציאליסטית שהמדינה - אחרת קבע ההיסטוריה, גזר־דין או ההיסטוריה,

 הפליטה. שארית את הצילה אשר היא הצילה. אשר והיא לקום, הקדימה
יהודים. בפני הציגה שהיא התקווה את מילאה לא הציונות

סנה... ד״ר את שומעים עכשיו כהן: גאולה
 חזיון כמו הרוחניים, חיי על עמוק כך כל שהשפיע דבר היה לא סנה: מ.

 ההיסטורית ,בתחושת משואה. תציל שהציונות בנעורי האמנתי אני השואה.
 יהודים. מיליון 6-8 לאותם אירופה, במרכז ליהודים שואה שצפויה ידעתי

 הויכוח לכן הצילה. לא הציונות הכזיבה. זו ואמונה תציל. שהציונות והאמנתי
 הכשלון רקע על הוא עצמן, לבין בינן שהצטלבו השונות הדעות בין ביניכם,

 מהשואה והמזרחית המרכזית אירופה יהודי הצלת לגבי הציונית התפיסה של
 בלי זאת אומר אני הצילה. לא אבל אותה, חזתה הציונות להם. צפויה שהיתה

 לכן היסטורית. עובדה קובע אני להטיף. בא אינני מגמתיות. ובלי רוגז
 משווה אלא מאשים אינני ההיסטוריה. לוח או ההיסטוריה דין גזר על דיברתי

אותו. שהזימה ההיסטורית ההשתלשלות עם הציוני מאמין" ה״אני את
ובין... ז׳בוטינסקי בין השוני שפה תודה לנדאו: ח.
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אשליה היתה ה"אבקואציה" תכנית

 עוד להמתיק אפשר אי כמוות המר הדבר את לזה. שאגיע לי תאמין סנה: מ.
 היתה היא אשליה. היתה ז׳בוטינסקי של האבקואציה ותכנית אשליה. ידי על

 אובייקטיבית אבל להגשימה, סובייקטיביים מניעים מתוך אולי שבאה אשליה
 את הזכירו ואפילו לדבר, הדים פה היו היום שעוד וכיוון אשליה, היתה היא

 שזו ואומר חוזר אני בו, ,והשתתפות לז׳בוטינסקי שהתנגד ה״היינט" עתון
 כל להגר. לצאת, רוצים היהודים אם היתה, לא השאלה יען־כי אשליה. היתה

 להגר. שרצו - אחרים ובמקומות בוורשה - יהודים מלאים היו ההגירה משרדי
 יהודי שנכנס תמונה ההם בימים הציגו פולני בתיאטרון־סאטירה איך זוכר אני

 ואינו הגלובוס על מסתכל הוא אליו. לנסוע מקום ומחפש למשרד־נסיעות
 ואומר: הפקידה אל פונה הוא אשרת־כניסה. לו לתת שתסכים ארץ מוצא

 המשרד בנשיאות חבר הייתי אני ... אחר?״ גלובוס לך יש אולי ״גברתי,
 לעלות. מוכנים היו בפולין יהודים שמיליון יודע ואני בוורשה, הארצישראלי

 היתה זו לא״י? לעלות שיסכימו היהודים את לשכנע היתה, השאלה האם
 אילו הויכוח? היה זה על היהודים? בין תעמולה לעשות היה צריך לזה השאלה?

 אבל ליציאה. יהודים לך חסרים היו לא כניסה, של השערים את פותח היית
 מקובלות שהיו האחרות הארצות כל של וגם א״י של גם נעולים, היו השערים
 הבמה על עלה איך ראיתי ואני אוויאן. בוועידת הייתי אני הגירה. כארצות

 נתן אחד וכל הגדול, העולם מדינות כל של ממשלה נציג אחרי ממשלה נציג
 אף ארצו. של הכתובת לא רק אחרת, כתובת נתן אחד כל "אדרסות"; לנו

 בוועידת הדבר חזר כך אחר יהודים. 1000 לקבל מוכנה אני אמרה: לא מדינה
ברמודה.

יהודים? לקבל מוכנה היתה ברית־המועצות שניצר: ש.
 לפתוח מוכן היה הבריטי השלטון המערבי. העולם על מדבר אני סנה: מ.

 זאת. ראה וז׳בוטינסקי אירופה? יהדות של לאבקואציה ארץ־ישראל שערי את
אחר. מנדטור חיפש הוא פוליטי. תינוק היה לא הוא

הבריטי. המנדט על ללחוץ כדי לנדאו: ח.
 תינוק. שהיה מפני ולא פוליטיים טעמים מתוך זאת שעשה אמרתי סנה: מ.
 אפילו המנדט את למסור הציע הוא השאר בין אחר. מנדטור חיפש הוא

.1938 בשנת טועה איני אם לאיטליה,
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איטליה. את הזכיר לא מעולם הוא ילין־מור: נ.
 את תקים אשר היא יהודה, את שהחריבה רומא, על דיבר הוא פנה: מ.

יהודה...
 כך אחר אמר הוא תקופה. אותה של בעתונות הדברים את למצוא אפשר

לפולין. המנדט את למסור שיש
אחרות. לארצות וגם נכון, זה לנדאו: ח.
 הצעתו עובדת על חולקים יש אם הראשונה. בהצעתו גם בטוח אני פנה: מ.

 פילסודסקי של לפולין בדוק. השני הדבר הרי לאיטליה, המנדט את למסור
 היתה לא האם ספק. ללא ארץ־ישראל, על המנדט את למסור ז׳בוטינסקי הציע

 שהיה בינלאומי מוסד היה האם המלחמה, ערב של בזמן זה היה הרי אשליה? זו
אחרת? למדינה הקולוניאלי המנדט את למסור בריטניה את לאלץ יכול

 בעד כויכוח האבקואציה, תכנית נגד או בעד הויכוח את מציגים אתם כאשר
 אשליה בין היה הויכוח האמת. סילוף זה הרי אירופה, יהדות הצלת נגד או

ואי־אשליה.
 בזמנו, אבל חשובה. כל־כך נראית אינה שהיום תופעה נתלוותה זה לדבר

 על כי גדולה, חשיבות בעלת היתה השניה, העולם מלחמת לפני פולין, ליהודי
 האבקואציה, לתכנית לפולין, המנדט למסירת ז׳בוטינסקי תעמולת של זה יסוד

שותפות... נוצרה
נכון. לא זה גם בגין: מ.

רוסיה היתה השואה בימי יהודים שקיבלה היחידה המדינה

 את אתה תשמע ה״סזון". על שאמרת מה בסבלנות שמעתי אני פנה: מ.
 האמת את מצפונו, מיטב לפי אחד כל עכשיו, משרתים אנו כי בסבלנות, דברי

ההיסטורית.
 הפולני השלטון ובין הז׳בוטינסקאית התנועה בין שותפות נוצרה

והאנטישמי. למחצה הפאשיסטי
 וסייע למחתרת מדריכים אימן למחתרת, נשק העניק זה שלטון ילין־מור: נ.

להעפלה.
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זאת. תטען אל פנה: מ.
הפעולה? לשיתוף מתכחש מישהו רוזנפלד: ש.
 פאשיסטי שהיה הפולני השלטון עם פעולה שיתוף שהיה אומר אני פנה: מ.

למחצה. לא ואנטישמי למחצה
פסול? זה האם בגין: מ.
 רק אני יתפאר. - בזה להתפאר שרוצה מי פסול. שזה אומר אני פנה: מ.
 ה״היינט" את לא יהודי, עתון לקחו שהשלטונות כך כדי עד היה, שכך קובע
 ובעזרת הרביזיוניסטית, התנועה לאיש אותו ומסרו ה״מאמענט", את אלא

 החייל" "ברית של היהודי הרחוב על בריונית השתלטות אז היתה השלטונות
ז׳בוטינסקי. של מייסודו
 זאת. יודעים והם בחיים. רבבות נשארו אבל הושמדו היהודים רוב אמנם

 ההיסטוריה את מישהו ויכתוב עובדות ויש הימים מאותם עתונות יש מזה חוץ
הזאת.
 שלא הצלה כתכנית ז׳בוטינסקי של האבקואציה תכנית את להעלות לכן

 סילוף זה היסטורית. אמת איננה זו - לכך שהתנגדו יהודים באשמת הוגשמה
ביקורת. שום בפני עומדת שאינה גרועה תעמולה זו היסטורי.

 אני יהודים. לקבל מוכנה היתה ברית־המועצות אם שאל, שניצר מר
 - היחידה שהמדינה ידוע אבל המערבי. העולם מדינות על רגע באותו דיברתי

 היא יהודים שקיבלה - זאת לאשר שיוכלו אנשים יושבים ופה
ברית־המועצות.

.1940ב־ זאת כתב ז׳בוטינסקי ילין־מור: נ.

האדום. הצבא של להתקדמותו ייחל הוא בגין: מ.

 בלי התקדם הוא כי האדום, הצבא של התקדמותו על מדבר אינני פנה: מ.
 אמרה: - ברמודה בימי - המלחמה שבזמן היחידה שהמדינה אומר אני תפילה.

ברית־המועצות. היא - להכנס יכול הנאצי מהשטח הנמלט יהודי כל
לצאת. יכול לא ו... להכנס יכול כהן: גאולה

שם. הייתי אני ריכוז. למחנות אותם ושלחו בגין: מ.

פה. היום אתה - שם אז שהיית לכך הודות פנה: מ.
 יצא, בגין מר הנה, בישראל. כיום הם כולם וכמעט לצאת, גם נתנה בריה״מ

 את שהצילה הארץ נגד עכשיו שאמר מה להגיד אפשרות על־ידי־כך לו וניתנה
 היהודים של טעמם לפי שלה המשטר את שינתה זו שמדינה אמרתי לא חייו.
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 ניצלו כך ידי ועל שעריה, את פתחה שהיא אמרתי, רק אני אליה. שנכנסו
 העובדה זו. בדרך כולם כמעט ניצלו - פולין מיהודי שניצלו אלה רבים. יהודים
 עתה. דנים איננו עליה אחרת עובדה זו המלחמה, בשנות שם קשה להם שהיה

 אינך אבל הסובייטי, המשטר בעד להיות חייב אינך אתה ההצלה; על דנים אנו
 לפני שעריה שפתחה היחידה המדינה המלחמה שבימי לעובדה להתכחש יכול

ברית־המועצות. היתה יהודים
 יחסך היה מה יהודים. ניצלו בספרד ספרד? לגבי זאת אמרת לנדאו: ח.

זה? בגלל לספרד
 כסוכני ונאסרו נאשמו רוסיה, גבול את שחצו יהודים רבבות בגין: מ.

היטלר.
 בגין, מר שלך, בביוגרפיה מאד חשוב חלק תופס זה שדבר יודע אני פנה: מ.
 ויחיד אחד דבר על רק דיברתי אני השקפותיך. על להשפיע כוונה שום לי ואין

 היטלר של לפקודתו כחולה" "דיביזיה שלחה ספרד שערים. פתיחת על -
 עם הפאשיסטית ספרד את משווה לנדאו ומר האנטי־סובייטית, בחזית

 נעולים, היו ארץ־ישראל שערי גם ובכן, יהודית!! מבחינה ברית־המועצות
 דיברת, עליה לנקודה מגיע אני שעריה. את לפתוח היה שיכול כוח היה ולא
 השערים את שיפתח עברי שלטון להקים שרציתם אמרת אתה כי בגין, מר

 - במילון שישנה מתונה הכי במלה זאת אומר אני - המשך זה הנאצים. לנרדפי
האבקואציה. תכנית של אשליה אותה של

 מלחמת בימי הארץ מן הבריטים את להוציא היה אפשר אי

העולם

 להחליף רצינו - העברים? הלוחמים אנו רצינו ״מה בגין, מר אמרת, אתה
 השערים את שיפתח כדי עברי, בשלטון 1944ב־ בארץ הבריטי השלטון את

 שהיתה בכך "התחשבנו ואמרת: הוספת כך אחר נתתם". לא ואתם לניצולים,
 רוצה אתה נפגע". לא צבאיים שבאובייקטים הודענו כי היטלר, נגד מלחמה
 בזמן מארץ־ישראל הבריטי השלטון את להוציא היה שאפשר אותי לשכנע

 נגד במלחמה הבריטים של האחיזה ממרכזי אחד היא א״י כאשר מלחמה,
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 שלוי הצבאיים באובייקטים לפגוע ומבלי לרצונו בניגוד אותו להוציא היטלר;
 בדיאלקטיקה. לא אם־כי בהגיון, מצטיין ואתה בגין, מר אמרת, זאת את הרי
 יותר גבוהה דרגה שזו דיאלקטיקן, להיות צריך לא בזה? יש הגיון איזה אבל
 שבזמן בגין, מר אומר, אתה הגיון. כל בזה שאין להבין כדי מחשב, של

 היית אתה ולמוות, לחיים המלחמה בזמן הסואץ, עם הגובלת בארץ המלחמה
 זה הרי שלו. צבאיים באובייקטים לפגוע מבלי הבריטי השלטון את מגרש
 בזמן אז, הבריטי השלטון את להוציא אפשרות שום היתה לא דסתרי. תרתי

 שלו. הצבאיות העמדות את לתקוף היה צריך אותו, להוציא אם כי המלחמה;
 עם משלים היה לא והוא כוח, לנו היה לא שלו, הצבאיות העמדות את ולתקוף

 אלא קולוניאלית, כארץ בא״י שליטתו בגלל רק לא ואופן; פנים בשום זאת
 רק לא בכך מתנגשים והיינו בהיטלר. המלחמה של הכוללת האסטרטגיה בגלל

 עלולה זו כולה. האנטי־היטלריסטית הקואליציה כל עם אלא הבריטים עם
 אינני בגין. מר בקולך, שמענו אילו גדולה, היסטורית שגיאה להיות היתה
 עברי. שלטון אז להקים רצית באמת שאתה להניח מוכן אני אבל כליות, בוחן
 ימי באותם המנדטורית בפלשתינה עברי לשלטון להגיע כך, שקלת אם אבל

 של התכנית ילדותית שהיתה כמו ילדותי, היה השיקול - היטלר נגד מלחמה
 1938/39ב־ יהודים מיליון 6 של אבקואציה יהודים. מיליון 6 של האבקואציה

אוויאן? ובימי הלבן" "הספר בימי לאן?! -
 האם נכונה. אינה בזה, רצה לא ומי בזה רצה מי ההיסטורית, השאלה הצגת

בזה? רוצה היה שלא מישהו יש
 כך אמת, זו דובר שאתה שמה אליך, להתייחס דורש שאתה כשם בגין, מר

 ידעתי לא - המלחמה ואמרתי: אליך באתי כאשר אלי. שתתייחס דורש אני
 כבר כי להיגמר, עומדת שהיא ידענו אבל ,1945 במאי דווקא תיגמר שהיא

 לטובה שינויים יחולו ולא המלחמה, תיגמר - הקונטר־אופנסיבה הסתמנה
 בארגון צורך יהיה ולא נלחם, כולנו אז - יחידים תהיו לא אז לענייננו, ביחס
 לא שהתכנית לומר, יכול אתה זאת. אמרתי כאשר אמת, דובר הייתי נפרד.

 אשר ואת שלך, ולא נכונה, היתה שלנו הקונצפציה אבל במלואה, הוגשמה
קיימתי. - לך אמרתי
 באנגלים שלנו המלחמה את לראות צרות־אופק זו היתה מזה: יותר אגיד

 לשחרורם שחתרו עמים עוד היו ובסביבה. בעולם הנעשה מכל כמנותקת
 והם הבריטי. מהשלטון קונקרטי, באופן אפילו הקולוניאלי, הזר מהשלטון
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המלחמה. סוף עד חיכו
 והטבח המזויין המרד ?1942ב־ בהודו היה מה מדוייק. זה אין ילין־מור: נ.

בוז. צ׳אנדרה של מלחמתו באמריסטר. הבריטי
 פוליטי. מאבק היה בבריטים. מלחמה תנועת בהודו היתה לא סנה: מ.

 במלחמה הבריטי הצבא במסגרת הודיות צבאיות יחידות היו להיפך,
האנטי־היטלריסטית.

טעות. זו ילין־מור: נ.
היו. ביוון ליבנה: א.
קולוניאלית. ארץ היתה לא יוון פנימי, מאבק היה ביוון פנה: מ.
נלחמו. העמים כל בגין: מ.
 נגד - ואחריה הפאשיסטי, הציר נגד - העולם מלחמת בימי סנה: מ.

הקולוניאלי. השלטון
 מספר הוא אם יהודים. להציל כדי פעולות עשה שאצ״ל אמר לנדאו מר

 לנדאו, מר שאמר כפי להגיד, אפשר אי אבל עובדות. שהיו כנראה עובדות,
 למשל אני אירופה. יהודי למען עשה אצ״ל ורק מעשה, באפס חטאו כולם כי

 דבר היה זה אגב, מפלגתית, נוחות מתוך ולא היום, זאת אומר ואני - חושב
 להקמת נדבך היתה היהודית הבריגדה שהקמת חושב, אני - בין־מפלגתי

לוחמים? היו לא היהודית הבריגדה אנשי האם היהודית. המדינה
בהחלט. היו, בגין: מ.

סובייטי בסיוע יהודיים צנחנים לשלוח הצעה דחו

 אירופה את המשחררות הלוחמות, האומות שבין העובדה סנה: מ.
 היה לא מגן־דוד, ובמרכזו תכלת־לבן שדגלה יהודית בריגדה היתה הנאצית,

 הבריגדה. שבהקמת הפוליטית החשיבות את הסברנו איך זוכר אני ערך? לכך
 מכך וכתוצאה בנצחון, חלק לו יהיה למלחמה, משלו צבא שישלח עם אמרנו:

 להלחם בשביל להגיד: אפשר אי כי מהנצחון. הנובעות זכויות גם לו יהיו
 עם לא אתם מהנצחון, ליהנות כדי אבל בידו, לאומי ודגל עם אתם בנאצים,

דגל. ולא
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 לא שהאנגלים אמת זו גם אבל גדול, דבר היא היהודית הבריגדה בגין: מ.
בה. התחשבו

 והוא בו, התחשבו ואכן, בו. יתחשבו שלא גדול דבר ייתכן לא סנה: מ.
 לכן ואופן. פנים בשום היחיד? הדבר שזה אומר אני האם רחבה. תמיכה גייס

 אחד אירופה. יהודי אל כוח שיגור של אחרים מעשים היו נדבך. רק אמרתי
 מפני הצליח לא והוא שהצליח. מעשה היה לא זה הצנחנים. שליחת - מהם

 ודרכם הסובייטים עם להתקשר הצעה היתה אגב, אותו. הכשילו שהבריטים
 של המדינית במחלקה נתקבלה לא זו הצעה אך הצנחנים. את לשלוח

 מישראל ובחורות בחורים לשלוח זאת, לעשות יכולנו לא לבדנו הסוכנות.
 אז וגם היום, חושב אני לארץ. מארץ באירופה החזית קווי בין שיעברו
 אנשי שני זו בהצעה ותמכו - הסובייטים עם התקשרנו שאילו חשבתי,
 - יוסף ודב גרינבוים יצחק - השמאל עם נמנים שאינם הסוכנות של ההנהלה
 עזרה של זה רעיון על אך נתקבלה. לא ההצעה אבל מצליחה. היתה הפעולה
 נפשה, נתנה סנש וחנה נפשה, נתנה רייק חביבה באירופה ליהודים לוחמת

בשמותיהם. כולם את אמנה ולא
 למען להוסיף, צריך אני לנדאו, מר ושל ליבנה מר של דבריהם לנוכח

 לשלוח ב״הגנה", נתקבלה שלא גולומב של הצעה שהיתה העובדתית, האמת
 מכשילים היו הבריטים כי אשליה, היתה כן גם זו לאירופה. הפלמ״ח כל את

 הפלמ״ח בראש לעמוד התנדב והוא זו הצעה הציע גולומב אבל זאת.
 היות בחיים. אינו גולומב היהודים. של התנגדותם לעזרת לאירופה, שיישלח
 יותר. בהרבה אותו המאפיינת זו, נקודה להזכיר כדאי נגדו, טענות ונשמעו

 כאשליה. אותה ראינו כי אותה, דחינו ואנו זו הצעה קבלת על לחץ הוא
 ביאליק, ברחוב העיריה, בית מרפסת מעל אותו הספדתי כאשר בהלוויתו,

בארץ. עוד היו הבריטים אז כי ברמיזה, הדבר את סיפרתי
 בחזית היהודי לעם חלק שיהיה כדי רק לא לבריגדה אנשים שלחנו
 מכל בחורים היו בבריגדה - זכויות לרכוש וכדי אירופה, ובשחרור
 עם שיתקשרו כדי גם אלא - הקומוניסטים עד הקיצוני הימין מן המפלגות,
 ניצולי יהודים עם מארץ־ישראל יהודים של הראשון המגע ואכן היהודים.
היהודית. הבריגדה של במדים חיילים ידי על היה המחנות

 שיצטרפו מפקדים לעצמנו להכין נוסף, שיקול מתוך הבריגדה את הקימונו
 כי העצמאות. למלחמת ובפלמ״ח ב״הגנה" בארץ משאירים שאנו חלק לאותו
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 מהצבא המוכן, מן קצינים קיבלנו ואמנם במחתרת. לאמן יכולנו לא תותחנים
 שזה לומר יכולים אינכם ילין־מור, מר בגין, מר מתוכנן. היה זה כל הבריטי.

וכאפס. כאין
אמרנו. שלא דברים האומר הוא אתה ילין־מור: נ.

גרמניות" "מחלקות הקימה ה״הגנה"

 אינני תגידו. ולא להגיד יכולים אינכם אתם שאמרתם. אמרתי לא סנה: מ.
 מול אל הציונות של הכשלון על כבר עמדתי ה״הגנה". של עורך־דין כאן

 שבנסיונות להגיד אפשר אי אבל הכזיבה. הציונות כי כבר אמרתי השואה,
 ה״הגנה" חלק; היה לא ל״הגנה" - אירופה יהודי לעזרת שנעשו המעטים

 "מחלקות שתי והכינה צנחנים, של יחידה והקימה הבריגדה, את הקימה
 גרמניה, יוצאי אנשים היו בהן - ב״הגנה״ נקראו שהן כפי - גרמניות״

 הכינונו אריים; פרצופים בעלי והם בוריה, על הגרמנית השפה את היודעים
 שילחמו כדי כ״גרמנים", הכבושים השטחים לתוך אותם להחדיר כדי אותם

הבריטים. באשמת הוא גם לפועל, יצא לא הדבר בפנים.
 כפי זאת לבטל אפשר אי ודאי. כמעט למוות הלכו לזה, שהלכו האנשים

עשו. שאחרים אחרים דברים לבטל אפשר שאי
 מר לך, שנוח אלא בדברי, זאת ואמרתי כבוד, להם חולקים אנו בגין: מ.
פה... בונה שאתה לבנין יפריע לא שזה כדי זאת לזכור לא סנה,
 היתה לא זאת המלחמה, סוף עד לחכות אמרנו שכאשר אומר אני סנה: מ.

 שזו אמרת אתה בגין, מר באפס־מעשה. דחייה ולא לימות־המשיח דחייה
 מספר של תקופה היתה זו עובדתית חודשים. מספר של תקופה היתה

 על שהנצחון ידענו לקיצה. מתקרבת שהמלחמה כבר ידענו אנו אבל חודשים.
 והתחילה הנאצי, המסע שיא את כבר שעברנו בזמן היה זה מובטח. היטלר

נכונה. מדיניות היתה שזו חושב אני לכן הקונטר־אופנסיבה.
 שלגבי אותנו לשכנע והתיימר צדק?" "מי השאלה את הציג בגין מר

 מלחמת בזמן עוד ,1943-44ב־ היתה המטרה אם אתו. היה הצדק המטרה
שהיא אשליה היתה זו הרי מארץ־ישראל, הבריטי השלטון את לגרש העולם,
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אחיזה. שום לה היתה ולא האבקואציה, תכנית של האשליה המשך
?1946וב־ רוזנפלד: ש.

 המזויין המאבק את להתחיל היה צריך אם היתה הויכוח נקודת סנה: מ.
המלחמה. בזמן או המלחמה בגמר הבריטים נגד

 הסופית המטרה היתה מה הסכם. היה לא העתוי שלגבי נניח רוזנפלד: ש.
המזויין? המאבק של

 הבריטים נגד המזויינת והמלחמה במאי נגמרה העולם מלחמת ילין־מור: נ.
באוקטובר. התחילה

 לבדך, להחליט צריך אתה כאשר מדוע. הסברתי הקודמת בפגישה פנה: מ.
 כאשר בדמוקרטיה, שבוע. תוך להחליט יכול אתה אנשים, 4-5 עוד עם או

 יכול אינך רחבה, בחזית הגורמים כל של התמיכה את לקבל צריך אתה
 של המזויין והמאבק באוגוסט, היתה שהועידה אמרתי שבוע. תוך להחליט

 - היתה המאבק ומטרת .1945 אוקטובר בראשית התחיל בבריטים ה״הגנה״
מדינית. עצמאות

 יתן שהלייבור אשליה היתה לא האם אשליות. על מדבר אתה בגין: מ.
יהודית? מדינה
 את שעשה כץ למר אענה ועוד הקודמת. בפגישה כך על עניתי פנה: מ.

לטובתי. ולא כך, על לו אענה לטובתי; ההנהגה, ובין אישית ביני ההבחנה
 הבריטי השלטון את לגרש האצ״ל, של זה שיקול על מדבר אני כאשר
 אומר אני צבאיים, באובייקטים לפגוע ובלי בהיטלר, המלחמה של בעיצומה
 הוא צדק. היישוב - אותו דחה היישוב וכאשר יסוד. כל חסר היה זה ששיקול

 שא״י בזמן הבריטי, השלטון את לגרש 1944ב־ שאפשר ברצינות קיבל לא
פוליטי. אבסורד היה שזה חושב אני הסואץ. הגנת של המזרחי האגף היא

הערבים זכויות על דיבר גרומיקו

 ההודים, כמו נפש מיליון 400 מנה לא בארץ היהודי היישוב זאת, ועוד
 היה יכול משולב מאבק רק לכן בא״י. יהודים אלף 650 של מיעוט היה אלא

צורותיו. כל על משולב מאבק הבריטי, השלטון לסילוק להביא
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 דיבר גרומיקו הרי גרומיקו, דברי את מסייעת כהוכחה ציטטתם אם
 שפיכות שמוכיחה מה הרגל, את פשט הבריטי שהשלטון כך על ראשית
-־־ בארץ הדמים

בארץ. דמים מאורעות שיש משום לנדאו: ח.
 מה הרגל, את פשט הבריטי שהשלטון אמר, שהוא אמרתי פנה: מ.

 על גם דיבר הוא אמר? זאת רק אבל בארץ. הדמים שפיכות שמוכיחה
 להם שאין יהודים על הנאצי, הכיבוש בשנות היהודי העם של הטרגדיה

 השלישי הדבר שאמר. השני הדבר היה זה ללכת. לאן להם ואין מולדת
 בא״י, היסטוריים שורשים יש הערבי, וגם היהודי גם העמים, שלשני שאמר,

 את ציטטתי לא ביוזמתי אני העמים. שני של הזכויות את להבטיח צריך ולכן
 על דיבר שהוא לדעת צריך מסייעת, כהוכחה אותו שהביא מי אבל גרומיקו.
 לא השני בלי האחד הדברים. שלושת שילוב על מדבר ואני דברים. שלושה

 אשנה ולא דעתי, זו הביאו. יחד כולם הבריטי. השלטון לסילוק מביא היה
ויישארו. ישנם דעות, חילוקי היו הפוליטיות האורינטציות לגבי אותה.
 מדוע הוכיח שהוא מפני שמיר, מר את היום ששמעתי מאד מרוצה אני
 מה לי אין זאת. הסביר הוא לח״י. עם פעולה שיתוף מפני רתיעה היתה

הסבריו. על להוסיף
 הפעולה לשיתוף קדם לח״י עם שלכם הפעולה שיתוף רתיעה? בגין: מ.

אצ״ל. עם
 עם החל הפעולה שיתוף לח״י. עם נפרד פעולה שיתוף היה לא פנה: מ.
 שאפשר ענין העלה שוב שמיר מר יחד. שניהם עם ונפסק יחד הארגונים שני

 - עמוק היסטורי ויכוח ממנו לעשות ואפשר בכך, מה של דבר ממנו לעשות
 נציגי לגבי רק לא אישי, טרור בעד שהוא אמר הוא האישי. הטרור ענין

להבא. וגם הנאצי, השלטון נציגי לגבי גם בארץ, שהיו הבריטי השלטון
 אישי טרור נגד אינני שאני ואומר חוזר ואני אמרתי נכון, שמיר: י.

בו. צורך שיש מצבים ויש בו, צורך כשיש
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אישי" טרור לא - השם ״למען

 כ״צמחוני", עצמי להציג רוצה שאני משום לא לכך מתנגד ואני סנה: מ.
 יחידים. של מעשיהם פרי אינן היסטוריות שתופעות חושב שאני מפני אלא

 החברתיות התופעות את המבטאים מעטים יחידים יש - אותן מבטאים יחידים
 ביחיד רק תלויה אינה חברתית תופעה שום אבל - הממוצעת מהמידה למעלה
 שאו מיסטר סולק אילו אחר. במקומו יבוא יסולק, הוא ואם אותה, המבטא
 מיסטר איזה במקומו בא היה בארץ, הבריטי השלטון של ראשי כמזכיר
 ב״מעריב" הודפסה שגלופתו הפתק ואת אישי. טרור נגד הייתי אני ג׳ונם.

 עדיין אז כתבתי. אני - אישי״ טרור לא - השם ״למען הבקשה: הופנתה ובו
 להורג, הוצא לנין של אחיו שכאשר קראתי, זה אחרי רק לניניסט. הייתי לא

אחרת". בדרך נלך "אנו לנין: אמר טרור, במעשה כנאשם
כזה. מעשה גם נעשה היה לפעם מפעם זאת בכל ילין־מור: נ.
 לי יש ראט. בפון פרנקפורטר של ההתנקשות את הזכרתי אני פנה: מ.
 היהדות צוררי כל נגד זו שיטה ונקט נפשו שחירף מי לכל כבוד של רגש

 זו שיטה האם שואל, אני כאשר אבל לפניו. ראשי מרכין אני והאנושות.
 את מעתיקה היא כי נכונה. אינה היא היסטורית מבחינה - אומר אני נכונה?

אישיים. לנציגים חברתיות ותופעות חברתיים מגורמים האחריות
אישי. בטרור להרוג היה מותר היטלר את ליבנה: א.
 היסטורית מבחינה אסור. או מותר של במישור אינו הוויכוח סנה: מ.

 היו אילו מרוצה הייתי להורג. הוצאו כולם ומנהיגיו הנאציזם שמוגר עדיף,
 אנו אבל זממם. את שביצעו לפני כן, לפני שנים כמה להורג אותם מוציאים
 מהפכניים לשינויים גרמה שלא וכשיטה כשיטה, אישי טרור על מדברים

ההיסטורית. במציאות
 אומרת, זאת גשר. ראש היותנו של תחושה לנו שאין עוד, אמר שמיר מר

 כולה". בא״י כולו ישראל לעם גשר "ראש היא היום של היהודית המדינה גם
 אותה כמו כמוהו הפוליטית במציאות אבל לבבות. לכבוש שנועד משפט זה

 מלחמת בימי ,1944ב־ הבריטי השלטון סילוק תכנית או אבקואציה תכנית
 למצוא כדי זאת אומרים אם צבאיים. באובייקטים לפגוע בלי השניה, העולם

 כך על חושבים אם רע. חינוך זה - לדמיונם מחניף שזה אנשים בעיני חן
 בארץ־ישראל כולו ישראל לעם גשר כראש ישראל "מדינת - ברצינות
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 היא ישראל מדינת לפני העומדת הבעיה כי פוליטית. קטסטרופה זו - כולה״,
 מונע זה ורעיון־התפשטות השכנות. המדינות ובין בינה השלמה של הבעיה

 לומר: בסביבה ישראל שונאי כל ומעודד השכנות המדינות עם השלמה
הגדול." הנהר עד מהיאור כיבושים תכנית להם יש "הנה,

הסימפוזיון. למסגרת מחוץ הוא זה נושא ילין־מור: נ.
זה. נגד ואהיה הנני הייתי, זה נגד ואני זאת. אמר שמיר מר סנה: מ.

 עם להתקשר שאפשר גם חשב הלח״י והרי הלח״י. על עכשיו מדבר אני
 לעשות אצים אין ובנן, ה״הגנה". עם שותפות לעשות רצו זה אחרי היטלר.

כזה. פוליטי רקורד לו שיש גורם עם שותפות
אצתם... זאת ובכל קריאה:

 הסכם שהיה העובדה הפריעה לא לבריטניה ילין־מור: נ.
ברית־המועצות. עם ברית כרתה היא השעה כשהגיעה ריבנטרופ״מולוטוב.

 מדי תמימה הצגה זו ובכן, ההבדל. את מבין שאינך מאמין איני פנה: מ.
 ללוחמים אתנו?" אחת יד עשיתם לא מדוע עברים, לוחמים "אנו הדברים: של

 אישי. היה לא בהם הפוליטי ואי־האמון רע. פוליטי רקורד היה אלה עבריים
 שמקריב מי כל נכשם? והקריבו שלחמו בחורים אותם נגד משהו לי יש האם

להערצה. ראוי אידיאה, למען נפשו
 תורת בין שיבדילו רוצים היו לא לי, נדמה שנפלו, הבחורים כהן: גאולה

 אתה הזה ההבדל את אגב, אבל, שלהם. האישית הגבורה מות לבין חייהם
אז. אותו עשית לא היום, עושה
 לדידי כי יריבי, כאן העיד־ כבר אחר. דבר אמרתי לא פעם אף אני פנה: מ.

ונרוצה. נכונה שהפעולה חשבתי אם יעשה, מי הבדל היה לא
 אחרים בדברים גם תיזב- בחושך". "יריות החוברת את תקרא בגין: מ.

אותה... כתב מי יודע ואתה שנאמרו,
יודע. אינני פגה: מ.
אותה. כתבת אתה בגין: מ.
 התכניות בגלל הוא שלנו הפוליטי האמון אי כך. על ידוע לא ולי פנה: מ.

 במלחמה אלא להתגשם יכולות שאינן הטריטוריאלית, האכספנסיה של
 שפרשתם שלכם, למוצא פוליטי אי־אמון והיה הערבים. ובין בינינו נוספת

 גם מסויימת ובמידה כהרפתקניות, לנו שנראו תכניות בגלל מהאצ״ל,
פליליות.
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הבריטי השלטון עם להתנגשות ראשונה היתה ה"הגנה"

 עם ריב היה כאלה. דברים בגלל אי־האמון ונשאר היה כן גם האצ״ל, לגבי
 החל והפנימיים: החיצוניים העניינים בכל ת״יו עד מאל״ף הז׳בוטינסקאי הקו

 ב״כן, וכלה - ואש״ ״בדם הירדן, גדות שתי בכיבוש כלומר, כך!״, ב״רק
 עם ההתנגשות של הבכורה על דיבר בגין מר ההסתדרות. את לשבור!"
 בהפגנה היתה הבריטי השלטון עם הראשונה ההתנגשות הבריטי. השלטון

 עד ואני פריבס. ה״הגנה", איש נהרג שבה הספר־הלבן, אחרי בירושלים,
 עם המתנגש מזויין, בלתי המון של המונית הפגנה יותר מחשיב הזה היום

 אותה ששולחים קבוצה של מחתרתית פעולה פני על מזויין, זר שלטון
 הראשון את מחשיב ואני זה, את וגם זה את גם יודע אני פרטיזנית. לפעולה

 מי לדעת צריך בכורה, על מדברים אם הפוליטית. היעילות מבחינת יותר
 ששמו ה״הגנה" איש היה שנפל הראשון הבחור אחד. רק יש ובכור הבכור.
.1940ב־ נפל והוא פריבם,

 - בכור הוא אם אחד. ליום בכור אין אבל אחד, רק אכן, יש, בכור כהן: ג.
 עליה מוותר או בכורתו את מוכר הוא למחרת אם אבל הזמן, כל בכור הוא

אז...
כך. על דיבר בגין שמר אלא כך, על מדבר הייתי לא אני פנה: מ.
בן־יוסף. שלמה על דיברתי אני כנין: מ.
 את לראות צריך אבל בן־יוסף, שלמה של לקרבן־דמו הכבוד כל פנה: מ.

בשלמותה. התמונה
 לי נדמה פרם. מר עם מסכים אני שבו בעולם אחד דבר יש אם יודע אינני

 אבל פרס. מר עם בה מסכים שאני אחת נקודה מצאתי לא כזה. דבר שאין
פורשים... ארגונים שני שבין אמר הוא כאשר
אחים... מלחמת של כורח יש בגין: מ.
 איזו בעקיפין לי הזכירו דבריו אבל לנו, משותף לא זה אף פנה: מ.

ה״הגנה." של נשק מחסן גניבת היתה 1940 ביוני עובדה.
בהרצליה. לנדאו: ח.
 בגניבת זה את זה האשימו ולח״י, אצ״ל הארגונים, ושני כן! פנה: מ.
בהרצליה. מה״הגנה" הנשק מחסן
 של נשק גניבת היתה אבל בארץ. עדיין היית לא אז אתה בגין: מר
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בכוח. הנשק את להחזיר היה וצריך ה״הגנה",
שלומי. נהרג אז ילין־מור: נ.
בהתחסדות. נא אל - לכן פנה: מ.
אצלנו. נשק סחבתם אתם לנדאו: ח.
הבריטים. אצל פנה: מ.
אצלנו. לא, לנדאו: ח.
ה״הגנה"... אנשי המרי׳/ "תנועת בימי בגין: מ.

לשלטון" להגיע רצה "האצ״ל

 לה, ידו נתן ליבנה מר שגם אחת, אגדה עוד להרוס רוצה אני פנה: מ.
 יהיה מי בידי חשבו לא שמעולם תמימים צדיקים היו האצ״ל ראשי כאילו

 מלכים ממליך אתה גדול, נדבן אתה ליבנה, מר שתקום. במדינה השלטון
 אני העתידה. במדינה כאופוזיציה מראש מינית אצ״ל ואת אופוזיציות, וממנה
 בוחן אני אבל ולב, כליות בוחן אינני ימים. באותם חשבת שכך חושב אינני

 ישראל במדינת הפוליטי קיומו את ממשיך האצ״ל המציאות. של עובדות
בשלטון. רוצה שהוא אומר זה - פוליטי כגוף
אסור? זה בבחירות, דמוקרטית כתנועה דמוקרטיה, של במשטר בגין: מ.
 להם להקים יכולים אנשים 10 כל הזאת? הזכות את שולל אני האם פנה: מ.

 האם ותמיכתה. הקהל דעת לכבוש ולנסות ופרוגרמה אידיאולוגיה עם ארגון
 והגוף הצבאי הארגון של הרציפות על מדבר אני זכות? על מדבר אני

זו. ברציפות הטמונה והכוונה הפוליטי,
 צבאי, ארגון נקיים לא יהודית, מדינה תקום כאשר אמרנו: אנו בגין: מ.

דמוקרטי? פגם בכך מוצא אתה - מדינית תנועה אלא מחתרת, לא
 לקיים זכות לכם יש הטענה. ממין שלא תשובה משיב אתה פנה: מ.

 מוכיחה הפוליטית והמפלגה הצבאי הארגון רציפות אבל מפלגה,
 המפלגה בשם לקום. העתידה במדינה לשלטון חתרתם שמלכתחילה

 יצאתי - הסוציאליסטיות המפלגות מכל יחידה - הישראלית הקומוניסטית
 ראשי מאמר היה ב״קול־העם" בהסתדרות. "תכלת־לבן" בסיעת הכרה בעד
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 להשפעה, תגיע לא זו שסיעה כדי הכל שנעשה אמרנו, זאת עם זה. נושא על
 אני השגה. שום משיג ואינני חולק, אינני הזכות על קיום. זכות לה יש אבל

 "תנועת נקראת החירות תנועת נשמרת. הקודמת שהמסגרת אומר, רק
 ורציפות. המשך שיש אומר זה הלאומי". הצבאי הארגון של מיסודו החירות

 מדינת שתהיה כדי עכשיו לוחם שאתה לומר יכול אינך בגין, מר ואתה,
 ואתה ישראל. מדינת בתוך לוחם אתה אלא קיימת, ישראל מדינת ישראל.

הצבאית. המסגרת המשך שהיא פוליטית במסגרת לוחם
 איש להסתלק כך אחר צריך המדינה, להקמת להביא רק היתה המטרה אם
והמעמדית... הפילוסופית השקפתו לפי אחד כל אומרת זאת לאהלו, איש

 לעצב לרצות יכול אינו ישראל, מדינת הקמת על שלחם מי רוזנפלד: ש.
דמותה?

 אמרתי לא העובדות. את משנה זה אין תתקוממו, כולכם אפילו סנה: מ.
 אופי לו שיש הצבאי, הארגון של רציפות שקיימת אמרתי זכות. שאין

 להיות מטרה לנו העמדנו "לא הטענה: את סותר וזה מובהק, פוליטי־פנימי
שלטוני". גורם
השלטון. את לכבוש מטרה לנו העמדנו לא בגין: מ.
 הטיעון מצליח. לא שאתה אלא השלטון, את לכבוש רוצה אתה פנה: מ.
 צבאי, ארגון של הבסיס על - ״חרות״ - פוליטית מפלגה שהקמת הוא שלי
 נגד כיום עצמה מעמידה אינה הרי היא מובהקת. פוליטית משמעות לה יש

 מר וראה, מפלגות־הפועלים. נגד אצ״ל של בדגל אלא ה״הגנה"; או הלח״י
 כל נגד המופנית - גח״ל בשם - קונצנטרציה לידי מביא? אתה למה בגין,

בשלמותה. הפועלים תנועת
פרובוקציה. זו קריאה:

ל״סזון"? קשור זה מה לנדאו: ח.
הדיאלקטיקה... קיימת הלא הקשר את להוכיח בשביל כהן: גאולה

 שלאצ״ל נכון זה אין כי שהוכחתי, הוא לנדאו, מר אותך, המרגיז פגה: מ.
 להשתמש דווקא ואם "פרובוקציה". איננה וזו שלטוניות. מגמות היו לא

 ההתנגדות שכל בגין מר כשאמר היתה פרובוקציה הרי זו, חביבה במלה
 השלטון את להבטיח רצו המתנגדים, שאלה, משום היתה ולאצ״ל ללח״י

 הפעולה להקדמת היתה ההתנגדות שכל אומר אני היהודי. ברחוב הפנימי
 הבריטים מידי השלטון את לכבוש שאפשר לאבסורד עת, בטרם הצבאית
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ה״בייבי." את לך מחזיר אני ובזה בהיטלר. המלחמה של בעיצומה
 שום היה שלא מקרה זה היה לא העובדתי. הצד על עומד אני ל״סזון" אשר

 אני אחרת, ממישהו שמעתם אם גם זאת. פעולה שעשה ה״הגנה" של מוסד
 כי במקרה. ולא ה״הגנה". של מוסד בשום היה לא זה כי וקובע, חוזר

 במבנה גם אלא בטקטיקה רק לא והלח״י מהאצ״ל שונה היתה ה״הגנה"
שלה.

 אלוף שרב הזכרתי בהם היום הפתיחה דברי אחרי הגעת אתה כהן: גאולה
 את עשתה שה״הגנה" לדבריך, שהתייחסה אתי, בשיחה כך על עמד דורי

ה״סזון".
אומר. הוא מה יודע אינו דורי שלא. אומר ואני פנה: מ.

 במקרה; ולא הוראה, נתנה ולא הוראה קיבלה לא ה״הגנה" של המפקדה
 נגד הפעולה את להטיל רצינו לא ולכן בנידון, ב״הגנה" דעות חילוקי היו כי

 מה עשו לא המתנדבים מתנדבים, רק זאת עשו ולכן בפקודה. הפורשים
 את מכחיש הוא כן אם אלא זאת, שיכחיש מי ואין פקודה. מתוך שעשו
כעובדה. מוחלט באופן זאת קובע אני האמת.
 יש לאמור: אישי, באופן אלי פנה ה״סזון" שבימי בגין ממר מכתב לי יש

 זאת. להפסיק כדי השפעתך, שתפעיל מבקש ואני כזה, אומלל מצב עכשיו
 אחים ונהיה יחד שנלחם מקווה "אני במלים: המכתב את סיימת בגין, אתה,

אצלי. שמור המכתב לנשק".
לראותו. אבקש אני בגין: מ.
העתק. לך אמציא פנה: מ.

 בין ה״סזון" בימי השיתוף את מעריך שאני הקודמת, בפגישה אמרתי כבר
ביותר. חמור כמשגה הבריטי השלטון ובין הסוכנות של המדינית המחלקה

משגה? רק לכך, בפיך יש אחת מלה רק בגין: מ.

המלים. את לי בוחר אני פנה: מ.

התחסדות? איננה וזו בגין: מ.
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למוסדות מכני באופן כפופה היחה לא ה"הגנה"

 אם הודפס. שכבר מה את מצטט אני כאשר להוסיף יכול אינני פנה: מ.
 משגה היה שזה מפי מודפס בדבר. אשקול חריפה, יותר הגדרה שאתן תבקש
חמור.
 נגד זמן באותו יצאה הקומוניסטית המפלגה לומר: זו בהזדמנות רוצה אני

 אני לאריתריאה. גירושם ונגד ולח״י אצ״ל באנשי הבריטי השלטון פגיעות
הקומוניסטית. במפלגה אז הייתי לא ואני נכון, מעשה היה שזה חושב
התנגדת. לא זה בגלל בגין: מ.
מתנגד. שאני בטוח שאתה מכתב באותו לי כתבת אתה פנה: מ.
 שעוד מקווה "אני במלים: המסתיים כזה במכתב מתגאה אני בגין: מ.
 תסביר הימים באחד כי סנה, מר לי, אמרת המרי", "תנועת בימי יחד". נלחם

לזה. הגענו לא אבל עמדתך. וגם ה״סזון" ענין כל לי
לי. נותן אינך עכשיו, לזה להגיע מנסה אני וכאשר פנה: מ.
לא. - ואתה ה״סזון״, בגלל התפטר רבך גרינבוים בגין: מ.
 לנהוג שעלי חשבתי כאשר הרצינות, ובכל סופית התפטרתי אני פנה: מ.

 לעשות היה צריך שלא חושב אני כי אם התפטרתי, לא ה״סזון" בגלל כך.
זאת.
להסגרה? מתכוון אתה בגין: מ.
זאת. לעשות היה צריך לא ואופן פנים בשום כן. פנה: מ.
הנבחרים? המוסדות של מוסמכת היתה ההחלטה אבל בגין: מ.
 היו מה לנו מספר סנה מר ואמר: חסד עמדי עשה כץ שמר אמרתי פנה: מ.

 היה ויצמן בן־גוריון. של ולא ויצמן, של דעתו היתה לא זו אבל דעותיו,
 ויצמן. בעיקר אבל בן־גוריון, גם המרי". "תנועת הפסיק שבמישרין הגורם
 משני חוץ - בועדה רוב היה אני. ומסרתי ריפתין מר מסר כך על עדות

 בעד הצביעו ויצמן עם הסכימו שלא אלה וגם ושלי, בר־יהודה של קולות,
 הסכימו שלא כאלה היו - שהסכימו משום לא ויצמן; של האולטימטום קבלת

 בקרב. הייתי ויצמן עם שלו. האולטימטום את לקבל שהעדיפו משום אלא -
 כך על הגן לא אבל המאבק, המשך בעד שהוא פנים העמיד בן־גוריון
 סטנלי אל הלך שהוא אמרתי ביניים בקריאת הויכוח. היה ששם במוסדות
 סטנלי אל רק לא הלך הוא אבל המנדט. המשכת לבקש השמרנים ממפלגת



היסטורי מיפגש 200

 אליו והלך הלייבור. בממשלת החותם שומר לורד שהיה ג׳ויט אל גם אלא
 להמשכת נחזור אולי ואמר: 1947 בפברואר בלונדון השיחות כשלון לאחר

 כך על סיפר לא לשרת אפילו עצמו. דעת על לבווין הלך כך אחר המנדט?
 להגיע יכולים איננו אמר: בן־גוריון בווין, עם ובשיחתו לבווין. לכתו לפני

 תוכניות. יש "לנו לו: אמר ובווין המנדט. החזרת על נדבר - אחר לפתרון
 - Townships - העיירות בהקמת לנו מפריעים ואתם הנגב, לגבי משלנו

שלכם"...
 של ההנהגה מושגים. ערבוב פה היה ה״הגנה״י של הקו היה זה האם

 בהנהגת גם כי אם השלטון, עם רצינית להתנגשות מוכנה היתה לא הסוכנות
 באופן כפופה היתה לא שה״הגנה" הוא, הנכון שונים. אלמנטים היו הסוכנות

 משפיע; גורם גם היתה היא לקצין, כפוף שסמל כפי למוסדות, מכני
 מפקדת בראש שעמדו שהאנשים כך ידי על גם ביטוי ניתן זו ולהשפעתה

 ב״הגנה" והסוכנות. הלאומי הועד של המייצגים במוסדות נכללו ה״הגנה"
 האנטי־בריטי. במאבק עקבי שהיה המכריע, הרוב אולי מאד, גדול חלק היה

 אנטי־אימפריאליסטית אנטי־קולוניאלית, פוליטית הכרה היתה ממנו ולחלק
 בשלטון מלחמה זו אלא הלבן", ב״ספר מלחמה לא שזו ידעו רבים עמוקה.

 ההשקפה היתה זו בפלמ״ח אותו. לגרש שצריך זר בשלטון קולוניאלי,
פאנפילוב". "אנשי ספר על שנתחנכו הבחורים בקרב הרווחת

אנטי־אימפריאליסטי אגף גם היה

 סמכותי על עברתי כאילו הצדקה, ללא אותי תקף ריפתין מר כי אם
 לומר רוצה אני וייצמן, הד״ר של לאולטימאטום ,בהתנגדות

 היו הם פוליטית מבחינה "אנטי־פרישה". של מופת נתן ש״השומר־הצעיר"
 הצטיינו "השומר־הצעיר" אנשי למעשה אבל מזויין, מאבק של הקו נגד

 הקו מן הסתייגות של דוגמה נתן "השומר־הצעיר" הקרביות. בפעולות
 של הצטיינות ואף משמעת, מתוך בביצוע פעילה השתתפות ושל הפוליטי

 הקו עם להשלים לא שאפשר דוגמה זוהי בפעולות. שלמות וקבוצות יחידים
 "השומר־הצעיר", על התקפה כאן והיתה היות המחנה. עם ללכת זאת ובכל
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 חברי היו הלוחמים מיטב בין זאת. להעיר חובה ראיתי אני
"השומר־הצעיר".

 אגף היה בפלמ״ח, ובעיקר ה״הגנה", שבתוך להגיד חובה רואה "אני
 אנטי־קולוניאלי - הסוציאלי במובן דווקא לאו - שמאלי

 נציגות היתה המחנה, של זה לאגף זו, למגמה פעיל. ואנטי־אימפריאליסטי
 הדבר הפוליטית, בהתפתחות כן, אחרי הכללי. במטה וגם הארצית במפקדה

 והפלמ״ח, ה״הגנה" חברי בקרב הפוליטית בדיפרנציאציה ביטוי לידי בא
 מאבק היה ה״הגנה", בתוך אז, גם אבל לו. מצא אחד שכל הפוליטי במקום

 ההנהגה לבין ה״הגנה" מפקדת בין וכן ובמטה, במפקדה שונות מגמות בין
הלאומיים. המוסדות של

 ו״תנועת ה״הגנה" מראשות שהתפטרתי לאחר שאמרתי מה כל אמרתי
 שהופסק זה ובגלל המזויין המאבק שהופסק לאחר ,1946 ביולי המרי״

 שבסוף לאחר היהודית, הסוכנות מהנהלת גם התפטרתי המזויין. המאבק
 של החוץ שרי - ומרשל בווין של ההוראה את קיבלה ההנהלה 1947

 ובולגריה. מרומניה שבאה ההעפלה את להפסיק - וארצות־הברית בריטניה
 על קודם שלהם, האורינטציה בגלל בינינו, הניגוד של המוקד היה זה

 למדיניות שלי וההתנגדות אמריקה. עם יחד בריטניה על כך ואחר בריטניה,
 לשתי בקשר האו״ם, החלטת אחרי ונסתיימה המאבק בימי התחילה זו

 ,1947 דצמבר בהתחלת ההתפטרות, במכתב ופן־קרסצנט. פן־יורק האניות
 כאשר המדינה, הקמת אחרי תלכו שבה הדרך את מציינים אתם בזה אמרתי:
 נעוץ שפה חושב אני ומהסטייט־דפרטמנט. מהפוריין־אופים פקודות תקבלו

הזה. היום עד הנמשכים חילוקי־הדעות, מוקד
בבקשה. - ילין־מור מר כהן: גאולה

 לבי תשומת את העירו עובדה. לתקן ברצוני דברי, בראשית ילין־מור: נ.
 נפל בר־גיורא שמשה אמרתי אחד. בפרט דייקתי לא הקודמת שבפגישה

 שניתנה היא, האמת מבתי־הזיקוק. חומר־הנפץ את לסלק שרצה בשעה
 מבורחי בר־גיורא, נפל ביצועה כדי ותוך הפעולה, את לבצע הוראה

.1943 בדצמבר כלא־ירושלים
 אותנו שזימנה על כהן גאולה הגב׳ את לשבח כולנו שעל חושב אני

 מתאימה היתה לא במחתרת ועברה האישיות סגולותיה בשל זה. לסימפוזיון
 דפי את שהעמידה "מעריב" למערכת תודה לתת יש כן זה. לתפקיד ממנה
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 אם אגזים שלא נדמה בסימפוזיון. שנאמרו הרבים הדברים לפירסום העתון
 אינם "מעריב" קוראי חמישה מתוך ארבעה או שלושה לפחות שהיום אומר,

 לא שאז משום בין בארץ, היו שלא משום בין ההיא, התקופה על כלל יודעים
 גם הנעשה. את הבינו ולא ילדים שהיו משום בין עדיין, קיימים היו

 הפנימי הסיפור את הקלעים, מאחורי המתרחש את ידעו תמיד לא המבוגרים
 המלחמה תקופת נכללת לא היום שעד בייחוד המרי". ו״תנועת המאבק של

 רושם, מקבלים התלמידים בתי־הספר. של הלימודים בתכנית בבריטים
הקמתה. על האו״ם החליט 1947 בנובמבר 29 שביום מפני קמה, שהמדינה

הערבים. עם מלחמה היתה וכי סנה: מ.
 נתכנסנו העבריים, אירגוני־הכוח שלושת של נציגים אנו, ילין־מור: נ.
 אלא זה, את זה לשכנע כדי ולא בדיעבד, פשרה נוסחת למצוא כדי לא כאן
 להסיק שיש ההיסטורי הלקח למען אז, שהתחולל המאבק את להסביר כדי

 ומצפונו, הבנתו מיטב לפי ישפוט, אחד וכל הדברים את יקרא הציבור ממנו.
ההוא. בזמן צדק לא ומי צדק מי

 בעוד המשתתפים. בצד חוסר־סימטריה שיש הוא זה בסימפוזיון הקושי
 ה״הגנה" נציגי הרי פוליטי, קו שקבעו עצמאיות, תנועות היו ולח״י שאצ״ל
 ולא היישוב. של מבצעת זרוע רק היה שאירגונם לטעון, פעם בכל יכולים

 זה. בסימפוזיון משתתף אינו בן־גוריון שמר חבל המוסדות. אלא החליטו הם
 ולמחדלים למעשה מלאה אחריות עצמו על לקבל מהסס היה לא בוודאי הוא
תקופה. באותה היישוב מוסדות של

 לפי שהרי ה״הגנה", על ולא המוסדות על אדבר עכשיו, אדבר כאשר לכן
לו. אחראים והם הפוליטי הקו את שקבעו הם המוסדות הטענה,

 אלא ה״סזון", את עשתה ה״הגנה" שלא משל, דרך טוען, סנה מר אם
 רוצה אינני פורמאלית. אמת בזה יש אולי "מתנדבים", פרטיים אנשים
 מי ונמצא החליטו המוסדות זו. באמירה אין מהותית אמת אבל בכך. לפקפק

הפועל. אל ההחלטה את שהוציא
 חלק בפיקוד, גם אלא בשורות רק לא ב״הגנה", שהיו מכך נבע זה מ.םנה:

זאת. תעשה שה״הגנה" לכך שהתנגדו אנשים של גדול
 של באפיקים הסימפוזיון את להנחות ניסתה כהן גאולה ילין־מור: נ.

 על ששמרתי היחיד הייתי הראשון שבסיבוב לי נדמה מותחמים. נושאים
 אי כי המסגרת, מתוך מתפרץ שהנושא הדבר, טוב אולי אבל המסגרת.
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צרים. באפיקים אותו לכבול אפשר
 מתח עמוסת כך כל שהיא ,1939-1948 השנים תקופת על פה מדברים אנו
 תמונה לתת הכורח על ולהתגבר להבליג קשה הטוב, הרצון כל שעם פנימי,

 לאותם אותן ולהסביר עליהן להגיב שצריך עקרוניות נקודות יש כוללת.
העתיד. למען גם אלא העבר, למען רק לא תקופה, באותה היו שלא קוראים

הלחימה את מונעת היתה ה״מרוח"

 כמו אנשים והפרישה. הלאומית המרות המשמעת, בעיית - כל קודם
 סבור אני מקרה. בכל כמעט חטא היא שהפרישה בקלות קובעים פרס שמעון

 אנטי־תזה. יש תזה שיש כשם בעולם. התקדמות כל אם היא שהפרישה
 ואבד שהתאבנה ארגונית מסגרת בעזיבת בפרישה, מתבטאת האנטי־תזה

 הדתית. הכנסיה ידי על בקדושה נעטפה המוחלטת המרות חובת כלח. עליה
 מסויימים משפטים לאחר היום, אבל שבקדושה. למדינה עברה היא ממנה

 מיי - רונג אור ״רייט שהכלל לקבוע אפשר ובארץ, בחו״ל שנתקיימו
 בימי רק מותרת שפרישה אמר, פרס מר מחייב. אינו שוב - קאונטרי״

 יכולה אינה לשונית אקרובטיקה שום אבל ניחא. זר. שלטון או דיכוי שלטון
 שנים שמונה־עשרה לפני עד קיים היה שבארץ־ישראל העובדה, את לסתור
 מרות מאתנו לתבוע יכלו זכות באיזו - השאלה נשאלת לכן זר. שלטון

 מדה־גול? מרות דרשו ווישי שפטן זכות באותה האם תקופה? באותה לאומית
 נוצרים היו שאילו הנוער, את ובייחוד הציבור, את ללמד הכרח יש לדעתי

 המרות אין בעתיד, כאלה תנאים יווצרו וחלילה חס שאם תנאים, אותם היום
 ולמען עצמאות למען ולהילחם לפרוש יש כאלה שבתנאים מחייבת.

זאת. עושים אינם הרשמיים המוסדות אם הריבונות,
 - הנורבגי המקורי, קוויזלינג ובראשם - באירופה הקוויזלינגים כל אגב,

 מזו יותר רחבה אוטונומיה אולי בארצותיהם, פנימית מאוטונומיה נהנו
ומוסדותיו. הארץ־ישראלי היישוב נהנה שממנה
 שבשיחות ומספר בא סנה ד״ר אז? הבריטי השלטון את המוסדות ראו כיצד

 השאלה הבריטים. נגד למלחמה ונצא זמן שיבוא אמר הוא ה״פורשים" עם
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 שלי הפרטי בארכיון ה״הגנה"? לאנשי גם נאמרו אלה דברים האם היא,
 בידי מסויימים. קטעים לקרוא רוצה אני שמחלקן חוברות, כמה נמצאות
העברי". "המגן בהוצאת הבריטים", עם נאבקים "אנו בשם חוברת

שנה? מאיזו בגין: מ.
נאמר: זו בחוברת השנה. מצויינת לא ילין־מור: נ.

 אחדים. ראשוניים יסודות קובעים הבריטי הגורם כלפי עמדתנו "את
 במידה הבריטיים. האינטרסים באזור הארץ נתונה גיאו־פוליטית מבחינה
 הדבר ישאר שכך נדמה עתידות, ולנחש העתיד על העבר מן להקיש שאפשר

 המלחמה. לאחר בעולם הכוחות יחסי יהיו מה לדעת יכולים איננו להבא. גם
 תהיה שהיא מפני הזאת, מהמלחמה מחוזקת תצא אנגליה כי הוא ודאי אבל
 בנצחון. מכריע חלק לה יהיה ידועה שמבחינה ומפני המנצחים הכוחות אחד
 השתלשלות ידי על עלינו הכפויות עובדות בפני איפוא עומדים אנו

בהחלט." אובייקטיבית
נאמר: חוברת באותה אחר במקום
 ולגורמים לאנגליה אותנו מזקיקה לדמוקרטיה שלנו הארגונית "הזיקה

 שני של צירוף כאן יש אנגליה לגבי ברם, בעולם. אחרים דמוקרטיים
 בתחום - בעובדה נתונים והיותנו דמוקרטי גורם אל בזיקה רצוננו יסודות:

 האינטרסים מבחינת אנגליה עם יחסינו ומה הזה. הגורם של השפעתו
 המדיני הניגוד יסודית: אחת הנחה לקבוע יכולים אנו שלה? הממשיים
ישיר." ניגוד אינו בארץ־ישראל אנגליה ובין שבינינו

האנגלים בגירוש רציתם לא

 העברי", "המגן בהוצאת היא אף דרך" לא "בתהו שניה בחוברת
 10 מפורטים מלחמתיות, בפעולות עסקו המחתרת שאירגוני בשעה שהופיעה

המנויות. הסיבות מן שתיים והנה הטרור?" מעשי שוללים אנו "מדוע סעיפים
 שלטון בה להקים מנת על מהארץ, האנגלים את לגרש שתכניתם מפני א(

כאחד." וכוזבת אווילית היא עברי,
סנה. מר פה שאמר כפי אשליה", גם "היא - בבקשה הוסף בגין: מ.
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 לפגוע מבלי המלחמה, בזמן הבריטי השלטון את לגרש פנה: מ.
בגין. מר שאמר כפי צבאיים, באובייקטים

 והעם העברי העם בין איבה של תהום כורים שהם מפני ב( ילין־מור: נ.
הבריטי."

בכלא". ההגנה לחבר "מכתב גם זו בחוברת יש
זאת? כתב מי כהן: גאולה

 היתה מה לקבוע כדי ממנו, מאיר־עיניים קטע והנה "חבר". ילין־מור: נ.
מחבריו: של המדינית האבחנה

 ארבע הצליחו שלא )מה מהארץ אנגליה את לגרש שנוכל הרעיון רק "לא
 ׳לוחמי בכך. ענין גם לנו אין אלא איוולת, היא בארצם( הודים מיליון מאות

 את להגשים לנו תעזור לא לעולם שאנגליה אומר, גמרו ישראל׳ חירות
 כך מתוך מגיעים הם אם אולם הלא־מאמינים. על להימנות זכותם הציונות.

 תוגשם כן הארץ מן וגירושם אנגלים רצח של שבדרך לרעיון־הטירוף
למתעתעים". הופכים הם - ברבים זה לרעיון מטיפים והם הציונות

 מ. בשם חתום הוא "הזמן". העתון מתוך מאמר גם הועתק חוברת באותה
 ממלא שהוא התפקיד מה ידעה המחתרת רק לא כי לשער שיש קליינבאום,

היום: סנה משה ד״ר הוא אז, קליינבאום מ. כתב וכה ובמוסדות. ב״הגנה"
 יהודה׳. של ׳אוקופציה בבחינת אינו בארץ הגדולה בריטניה של "שלטונה

 — שנה. 27 לפני אותה כבשו הבריטים כאשר עצמאית, היתה לא יהודה
 אולם — לנו מסייע גורם שיהוו כדי כאן, במציאותם מעוניינים אנו להיפך.
 בארץ, מיעוט אנו עוד כל מכאן, בהסתלקותם מעוניינים אנו אין פנים בשום

בה". רוב הוא וזולתנו
מאמר: באותו הדברים ובהמשך

 ביסוד אנגליה. נגד ולא האנגלית המדיניות בפנים הוא המאבק אומר: "הווה
 לבין וקיסרותה בריטניה בין אינטרסים שותפות שקיימת ההכרה מדיניותנו

וחופשית". עברית ארץ־ישראל
 של קיומו המשך עם להשלים מוכנים היו שהמוסדות זה? מכל מתברר מה

 אלפי כמה נתן אילו חיוכים; כמה הראה רק אילו הזר, השלטון
 כי בעיוורון, לקו הם ההתיישבות. כלפי רכה יד גילה ואילו סרטיפיקאטים,

 בארץ שלטונה את לקיים - בריטניה של האמיתית המטרה את ראו לא
 אבל ומשול", "הפרד של אחת: מטרה למען רק העברי הישוב את ולקיים
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 כן על בארץ. לשלטון טוען יהווה שמא התחזקותו, את האמצעים בכל למנוע
ה״הגנה" של הטהור" ל״נשק גם עברי, נשק לכל הבריטי השלטון התנכל

 במחתרת", "דיפלומטיה "השומר־הצעיר", איש באואר, יהודה של בספרו
 את לשכנע הבריטים ניסו 1940/41ב־ כבר כך. על מעניינים דברים מסופרים

 לארץ, יפלשו שהגרמנים ייתכן כי בטיעון, מהנשק, להתפרק הישוב הנהגת
 נענו לא היישוב מנהיגי כאשר יהודים. על שואה להמיט זה נשק יכול ואז

 ניסו שבעזרתן וחולדה, רמת־הכובש יגור, של השיטות באו זה, לשידול
 המנדטורית שבריטניה הדבר, פירוש בכוח. העברי הנשק את הבריטים לפרק

 בארץ עברית התעצמות של אפשרות כל לסכל עמה היה ונחרצה כלה -
הזאת.

בריטניה מזימות אח גילינו

 חשיבותה בזה לח״י. גילתה בריטניה של הזה האמיתי התפקיד את
 אין ומוסריותה, שיטותיה את יפסול לא או יפסול סנה מר ואם ההיסטורית.

 כל קודם רצו שהם היא, אמת - המוסדות ואילו העובדות. לגבי משנה זה
 כלפי הטענה בפיהם ונשנתה חזרה כן על ביישוב. הפנימי השלטון את לקיים

 נגד ושמלחמתם הישוב על להשתלט הם רוצים שכאילו ה״פורשים",
 מנהיגי דאגתם. עיקר היה זה הפנימי. במאבק אמצעי רק להם היא הבריטים

 השלטון את להוציא רוצה שהוא בארץ, שקם חדש גורם בכל חשדו היישוב
זה. רצון גילו לא לצערי, הפורשים, מידיהם.

יכולת? גילו לא או רצון גילו לא סנה: מ.
 פוליטי שגורם בכך החטא מה - רצו אילו גם רצון. גילו לא ילין־מור: נ.
 יותר עתיד לקראת העם את להוביל כדי בעמו, לשלטון להגיע רוצה לוחם
טוב?

 הנדונה בתקופה היתה בריטניה של ומזימותיה כוונותיה תפקידה, הבנת
 צריך היה השניה, העולם מלחמת משפרצה כי עליונה, חשיבות בעל גורם

 של בהיסטוריה וגם האנושית בהיסטוריה מכריע מפנה שחל ברור, להיות
 נפלאה: נוסחה מצא הוא כדרכו. זה מאורע על הגיב בן־גוריון העברי. העם
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 הלבן׳ ב׳ספר ונילחם הלבן/ ׳הספר קיים היה לא כאילו בהיטלר "נילחם
 היטלר מול שבנוסחה. הא־סימטריה מעניינת היטלר". קיים היה לא כאילו

 אבל האוייב. היה הלבן" "הספר אלא הבריטי, השלטון לא הוצג הקונקרטי
 נושא היה אותו, שהגשימו אנשים היו הספר־הלבן, את שחיברו אנשים הרי

 אמנם, מלחמה. בן־גוריון הכריז לא עליהם הלבן"! "הספר למדיניות פוליטי
 אוייב היטלר היה שבשבילה היא, האמת אבל בהיטלר. נלחמה בריטניה

 בחיסולו שותפים ובריטניה היטלר היו אובייקטיבית מבחינה גיאופוליטי.
 כץ, שמואל של ספרו באמת משכנעת בצורה מגלה זאת את היהודי. העם של

זה. סימפוזיון לקיום עילה ששימש
כזאתי גורלית בתקופה היישוב של עמדתו להיות צריכה היתה מה
 הברית. בעלות של המלחמתי למאמץ להפריע היה שאסור טוען, סנה מר
 להעמיד כדי היישוב של בפוטנציאל להשתמש היה מותר אבל ניחא,

 זאת כי בשבילנו, חיוביים ערכים אילו מיקוח של בדרך להוציא כדי תביעות,
 גורם היה לא הודו, עד כמעט המנותקת מאנגליה הענקי, המרחב בכל לזכור:

 איש, אלף 600 מאותם העברי, היישוב מן חוץ אחר תעשייתי פוטנציאל בעל
 זה כוח, היה זה האזור. בכל הבריטי הצבא צרכי את לספק הוטל שעליהם

 להפיק כדי היישוב הנהגת עשתה מה המוסדות, עשו מה אדיר. קלף היה
 לגורם ביישוב הגלומה היכולת את להפוך כדי המצב, מן לאומית תועלת

 היישוב ימים שבאותם זוכרים כולנו הבריטים? עם עליו להתמקח שאפשר
 כולל הצבאיים, הארגונים כל של הפעולות התעשרות. של בולמוס אחוז היה

 את לנצל להתעשר, אץ ככולו רובו היישוב שוליות. פעולות אז היו פלמ״ח,
 שעליו הבריטי לצבא הגיוס גם המלחמה. בעקבות שנוצרה הקוניונקטורה

 עבריים צעירים תנאים. וללא ממש למלחמה שלא גיוס היה המוסדות הכריזו
אותן. יגנבו שלא במצרים, החול גבעות על לשמור נשלחו

 אותו אסרו המלחמה פרוץ בליל אחרת. הגיב שטרן, אברהם הוא יאיר,
 ד״ר לו מסר יום־יומיים כעבור ורק האצ״ל. מפקדת כל עם יחד הבריטים

 פרוץ על - בבית־הסוהר אז שישב בכיר, ממשלתי פקיד עכשיו - לוין מנחם
 ולאחר הידיעה לשמע בהרהורים שקע שיאיר מעיר, לוין העולמית. המלחמה

 ינצחו שבעלות־הברית ספק מטיל "אינני ראשית: דברים: שני אמר זמן
זו". במלחמה יחוסל היהודי שהעם מאד חושש "אני שנית: במלחמה",

 החליט, והוא אותו. שהדריך הוא היהודי, העם חיסול סכנת של זה סיוט
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 קני־המידה כל שבהם רגעים יש עמים בחיי הכל. מותר כזאת סכנה שבשעת
 מותר אז עוד. תקפים ואינם משמעות כל מאבדים הרגילים, השיגרתיים,

הכל.
 את להצדיק נוטה אני על־כן .1939ב־ למשל, רוסיה, בשביל היה כזה רגע
 להתכונן אפשרות לברית־המועצות נתנה היא כי מולוטוב־ריבנטרופ, ברית

למלחמה.
צרפת... את לרסק בינתיים אפשרות לגרמנים ...ונתנה בגין: מ.
רוסיה! את צרפת ולא צרפת את הצילה רוסיה אבל סנה: מ.

לבלקנים לצאת עלי הטיל יאיר

 בין המו״מ השתלשלות את בגין, מר שוכח, אתה ילין־מור: נ.
 אצל יחד היינו אם יודע אינני .1939 בקיץ לבריטניה־צרפת ברית־המועצות

 היה סגל ד״ר עליה. לספר רוצה שאני בהזדמנות בקובנה סגל אליהו ד״ר
 סיפר הוא .1940 בקיץ הסובייטי, הצבא מן לחלק שהפך הליטאי בצבא קפטן

 "תארו המצב: את לקצינים הסביר האדום הצבא של הפוליטרוק כיצד לנו
 הבריטים וברית־המועצות. אנגליה גרמניה, הם שקודקדיו משולש לכם

 הנקודות שתי ואילו העליון בקודקד לעמוד יצליחו שהם לעצמם תיארו
 את זו ויחריבו התנגשות לידי יבואו - וגרמניה ברית־המועצות - התחתונות

 אבל בעולם. בריטי שלום וישליטו מלמעלה יירדו האנגלים, הם, ואז זו.
 את שיבש סטאלין, ויסאריונוביץ יוסיף האנושות, שמש הגדול, המנהיג

 והיטלר אנגליה עכשיו מעלות. 60ב־ המשולש את סובב הוא משחקם.
 שלום ונשליט מלמעלה, נרד ואנו זמן יבוא בזה. זה ומכים למטה נמצאים
בעולם". סובייטי
 בזמן גם המולדת לחירות מלחמה לנהל שיש קבע, יאיר מקום מכל

 אותה להכריח כדי בריטניה של קשייה את לנצל שיש העולמית; המלחמה
מצוותה. העושה משרת כאל ולא ברית בעל כאל אלינו להתייחס

 הייתי כאשר בסוריה, ,1942 בתחילת הבריטים על־ידי נאסרתי אני
 עם בקשרים לבוא יאיר ידי על עלי הוטל כי לבלקנים, המחתרת בשליחות
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 למצוא האפשרות את לברר כדי גרמניים, גורמים גם ביניהם שונים, גורמים
יהודים. להצלת דרך

 המחץ קבוצת שהיתה הפלמ״ח של פלוגה שהיתה יודע אתה פנה: מ.
בסוריה? וישי שלטון בחיסול הראשונה

זו. בקבוצה היה דיין משה לנדאו: ח.

 אני סוריה. לשטח הראשונה שחדרה הסיירים פלוגת היתה זו פנה: מ.
במטולה. הפעולה של במטה הגבול, על לילה באותו הייתי
 כל לברר היתה חובה אבל דבר. התכניות מכל יצא לא לצערי ילין־מור: נ.

 יש הסכנה בשעת הסכנה", בשעת )באמצעים( בודקין "אין רק לא אפשרות.
 המחתרת, אנשי הצליחו שאילו סבור אני היום גם להצלה. פתח כל לבדוק

 מאתיים או אלף, מאה ולהציל הגרמנים עם אפילו להתקשר בתוכם, ואני
 אותנו מוציאים היו כך אחר אם איכפת היה לא יהודים, מיליון חצי או אלף

פעולה". כ״משתפי להורג
"להציל"? הדבר פירוש מה רוזנפלד: ש.
לארץ־ישראל. אותם לשלוח ילין־מור: נ.

איך? רוזנפלד: ש.
 המדיניות כמו הגרמנים, לגבי הלח״י של ציונית מדיניות אותה זו פנה: מ.

שאפשר". "מה להציל הבריטים. לגבי הסוכנות של
 מעשית. מבחינה בלתי־אפשרי היה שהדבר היום עד הוכח לא ילין־מור: נ.

 בלי גם להתנהל צריכה היתה ממילא בבריטים מלחמתנו מובנת: היתה התזה
 לזכות היתה הכוונה במלחמה. ינצחו הברית שבעלות הנחנו מבחוץ, עזרה

 עזרה להשגת בנסיון וצידוק הגיון ראינו כן על פעולה. שיתוף של בתקופה
 מעמדנו את לחזק לנו שיעזרו - גרמנים אפילו - אנטי־בריטיים מגורמים

בארץ.
 חשוב לכן עליה. נכתב ולא עליה דובר לא שמעולם נקודה זו רוזנפלד: ש.

מעשית? מבחינה הכוונה היתה מה כך. על הדיבור את להרחיב
 גרמניה, של יהיה שהנצחון הניחה לח״י של שהמחשבה אומר זה פנה: מ.

בא״י? מעמדך את לבצר לך תעזור גרמניה איך אחרת כי
 גרמניה, של במפלתה בטוח היה יאיר מזה: ההיפך את אמרתי ילין־מור: נ.
 גורם של בחיזוקו מעוניינת להיות יכולה היתה היא המלחמה בתקופת אבל

לוחם. אנטי־בריטי
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 בפלשתינה מעמדם לבצר ליהודים תעזור שגרמניה יתכן כיצד פנה: מ.
 לך היה שנית, במלחמה? תנצח לא גרמניה כאשר בריטי, בשלטון הנתונה

 בכיוון מטרה אותה עם המופתי, אל־חוסייני, אמין חג׳ - בברלין קונקורנט
הפוך.
בגרמניה. אל־חוסייני אמין חג׳ ישב לא 1941ב־ ילין־מור: נ.
אותו? להקדים רצית אתה פנה: מ.
 עם במגע לבוא עלי היה יותר. הרבה מורכבת היתה התכנית ילין־מור: נ.

 באותם היהודי הנוער עם כל וקודם הבלקן בארצות הקיימים השלטונות
 על ולעמידה להתנגדות אלו, מארצות יציאה לקראת אותו ולארגן מקומות,

 מה כשנתברר יאיר, רצח לאחר מקום, מכל בכך. הכרח יהיה אם - הנפש
כזאת. מחשבה הועלתה לא שוב באירופה, קורה

כרגסון פיטר נגד ווייז סטיפן

 כשטען עמנו חסד עשה ליבנה אליעזר מר השואה. לבעיית עובר אני מכאן
 שאומר מי רוב פי על לכולנו". משותף הוא ו״המשגה במשותף" ש״טעינו

 שאינן עובדות, כמה לספר רוצה אני כולם. את מזכה אשמים" "כולם
כללית. אשמה על ליבנה של התזה את מאשרות

 בארץ. החרות ממלחמת ההצלה פעולות את לנתק היה אי־אפשר ראשית,
 הקשר על הצבעת 1942 מאפריל שב״אשנב״ היחיד היית ליבנה, מר אתה,

 אותו של צדדים כשני הדברים שני את וראית ו״סטרומה", יאיר רצח בין
 אלא ההשמדה, לגבי באדישות רק לא להאשים אפשר המוסדות את מטבע.

 על מדבר אני כאשר בעולם. הקהל ודעת היישוב מעיני והעלמתה בהשתקתה
 למוסדות גם אלא בארץ, למוסדות רק מתכוון אינני זה, בהקשר המוסדות
 מזכירים אם בהם. שלטה בארץ ש״ההגנה" - בארה״ב בייחוד - בחו״ל יהודיים

 ההיא בתקופה שהתנהגותו ווייז, סטיפן את להזכיר צריך רוזבלט, את לגנאי
ארה״ב. נשיא של מהתנהגותו גרועה היתה

 ידי על באמריקה הוקם 1942 של השניה במחצית כבר לתאריכים: אשר
 להצלת חירום "ועד ואחרים בן־אליעזר אריה מרלין, שמואל ברגסון, פיטר
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 על מודעה זה ועד פירסם שנה אותה בדצמבר 7ב־ באירופה". היהודי העם
 ציבור אנשי אלפי חתמו עליה ב״ניו־יורק־טיימס", גדולים עמודים שני

 ההשמדה סכנת לנוכח הקהל דעת את הועד הזעיק זו בהכרזה באמריקה.
אירופה. יהודי על המאיימת

 ידיעות החירום" "ועד קיבל 1943 בפברואר יותר: עוד מעניין פרט
 יהודים 70,000ל־ יציאה היתר לתת מוכנה רומניה שממשלת

 הידיעה. את לוודא כדי שונים, למקורות פנה הועד מטראנסדנייסטריה.
 שר סגן לסטייט־דפרטמנט. גם פנו ומבריטניה. מתורכיה אישורים נתקבלו

 שמואל עם מוואשינגטון טלפונית בשיחה אמר ברל, מר האמריקני, החוץ
 ברור, באופן לומר יכול אני אבל זו, ידיעה רשמית לאשר יכול "איני מרלין:

 ווייז סטיפן יצא רעש, לעורר החל הועד כאשר להכחישה". גם נוכל לא כי
 כי מצהיר, "אני הלשון: בזו אחרים, ומוסדות היהודי הקונגרס בשם בהכרזה

 לפני יהודים. יציאת להתיר רומניה ממשלת נכונות על לידיעה אישור אין
 שמפיצים השמועות אחרי ולהגרר בהכנות להתחיל יסוד אין אישור שיתקבל

באנגלית(". )"פאניק־מונגרם", מעוררי־פאניקה
 העם להצלת הראשונה ועידת־החירום בניו־יורק התקיימה 20.4.43ב־

 שליחי נשלחו זו מועידה וכתוצאה ימים. שבוע שארכה באירופה, היהודי
 פעל הכט ראובן ד״ר לתורכיה. יצא ז׳בוטינסקי ערי לאירופה. הצלה

 רוזבלט לוושינגטון. רבנים 500 של מסע אורגן מה זמן כעבור משווייץ.
 שהוא בתירוץ האחרון ברגע התחמק אבל רבנים, של משלחת לקבל הבטיח

מלכותי. יוגוסלבי בטכס נוכח להיות חייב
 שר סגן עמד בוושינגטון הזה הועד של הסניף בראש ליבנה: מר לידיעתך,

 מסטיפן מכתב קיבל הוא הימים באחד איקס. ארצות־הברית, בממשלת הפנים
 סבור ושהוא והרמאים", "הגנגסטרים של מהועד להתפטר ממנו שדרש ווייז

חריפה. תשובה על־כך לו השיב איקס לב. בתום אליו הצטרף סגן־השר כי
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הגדול" ו״הדבר גפנו־ תכנית

 - דעת־הקהל של הלחץ לנוכח - למנות נאלץ רוזבלט היה 1944 בינואר
 בענייני לטפל לאיסטנבול הירשמן איירה את ושלח המלחמה לפליטי ועד

הצלה.
 דעת לעורר הספיק "פורש" ארגון של שלחץ היא, המתקבלת המסקנה

 קשרים וכספיים, ארגוניים אמצעים עמדו שלרשותם המוסדות, אבל הקהל.
 בדעת־הקהל, הזדעזעות לעורר כדי דבר עשו שלא רק לא השפעה, בעלי
 אחרים. ידי על שנעשו בנסיונות ולחבל להפריע כדי מאמצים הקדישו אלא
בחו״ל. העם הצלת בענין זה הפנימי. המעמד על לשמור כדי בעיקר וזאת

שמיר. מר של מזכרונו שנשמט דבר לספר עומד אני הארץ, לגבי
 כספים כמה זה; הצלה ועד היה מה היטב, וידוע הצלה. ועד ישב בקושטה

למדי. צנועים אלה היו - לרשותו הועמדו כוחות ואיזה
 בנימין שמו לח״י, חבר שהיה אחד חייל לחופשה לארץ בא 1944 במאי

 ב״איי־פורם" שהשתתפו הארץ־ישראלים משני אחד היה הוא גפנר.
(A-FORCE.) קרקע בתפקידי שלושים איש; מששים מורכב היה זה כוח 

 לשטח חודרים הקווים, את עוברים שהיו גפנר, ביניהם איש, ושלושים וקשר
 טייסים השבויים ממחנות לשחרר כדי קילומטר, 1000 של מרחק עד הכבוש

תקופה. באותה מחסור היה שבהם בריטיים,
 בספרו באואר יהודה ידי על מאושר והדבר - לארץ בא גפנר

 עם פגישה לו היתה שמיר מר עם שנפגש ולאחר - ומחתרת״ ״דיפלומאטיה
 עושים? אתם "מה לסהר: אמר גפנר סהר(, יחזקאל )היום סחרוב יחזקאל

 אותם מציידים להצליח. ותקווה אפשרות להם אין שולחים, שאתם הצנחנים
 זאת לעומת יהודים. למען פעולה כל יכשיל זה ודבר בריטיים כמרגלים

 פעולה לארגן עצמי על מקבל אני עצמאית. בפעולה גדולות לפעול אפשר
 ופעילי הקטולית, הכמורה הפרטיזנים, בעזרת רבים להציל אפשר כזאת.

 מהענין, התלהב סהר אחרים." ובמקומות באיטליה הקומוניסטית המפלגה
 זמן באותו היה שרת שרתוק." משה אל המלצה מכתב לך "הא ואמר:

 אליהו עם לפגישה הוזמן גפנר בראנד. יואל פרשת עם בקשר בלונדון
 צריך היה הוא עצמו. דעת על להחליט היה יכול ולא שמע גולומב גולומב.

נוספת. פגישה וקבע בן־גוריון, עם ודאי להתיעץ,
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 עברו השומע עדות שלפי אחד, פסוק לגפנר גולומב אמר הנוספת בפגישה
גולומב: אמר וכה מפיו. להוציאו הצליח שגולומב עד דקות חמש אולי

 לעזור הוראה קיבלו והבריטים פעולות־הצלה, לעשות שניסינו פעם "כל
 את ראו הם כזאת, הוראה קיבלו שלא פעם בכל לב. בכל עזרו הם לנו,

אויב." כפעולות שלנו הפעולות
 רשות בלי יהודים להציל מוכנים שאינכם אומרת, "זאת לו: אמר גפנר

הבריטים?"
 לך, ייוודע שכאשר גדול, דבר לפני עומדים "אנו גולומב: ענה כך על

אותנו." תצדיק
 הוא כי היסטוריים, ממסמכים רק להיוודע אפשר הגדול" "הדבר היה מה

 בסתר" "מגן בספר וגם באואר של בספרו גם הפועל. אל יצא לא מעולם
 סלובקיה לבולגריה, פלמ״ח יחידות לשלוח תכנית על לקרוא אפשר

 עם דיברו ושילוח שרת התנגדות. לפעולות היהודים את לארגן כדי ורומניה,
 שהוא לשילוח, אחד בריטי קצין גילה דבר של בסופו אך בריטיים. קצינים

 כדי השיחות, את "לסחוב" עליו הממונים מן מפורשת הוראה קיבל
מעשה. באפם זמן יעבור שבינתיים

 שאין שונות, מסיבות כי חמורה, להאשמה מקום יש כן על ילין־מור: נ.
 נבע זה כשלון שהיו. ההצלה אפשרויות את המוסדות הזניחו צידוק, להן

 לא המוסדות המחתרת: עם וליחסים זה לענין משותף שהיה העיקרי, מהחטא
הזאת. בארץ מילא הבריטי שהשלטון התפקיד את ראו

 עם דמים במלחמת עמדה היא ההיא? בתקופה לח״י מחתרת עשתה מה
 יכלה שהמדינה כשם אותה: ולזכור יסוד עובדת לקבוע צריך כי הזר. השלטון

 להתחולל היה עלול השואה אסון גם כן השואה, אסון שיתרחש בלי לקום
בעקבותיו. המדינה שתקום בלי

"הפוגה" לבקש למזרע בא הבריטי הגנראל

 הדבר. פירוש היה מה לדעת צריך במלחמה", "עמדנו אומר אני כאשר
 נלקחו עשרות לח״י. של אחרים חברים ונפלו יאיר נרצח 1942 שבט בחודש

 עונו, נתפסו, אנשינו ביותר. וטראגית הירואית תקופה היתה זו למאסר.
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 למחנה־המעצר ישר והובלו הבריטית לבולשת הוסגרו סודות, מהם הוצאו
 רוב לח״י אנשי היוו שבו בארץ, היחיד המקום היו בתי־הסוהר למזרע.
ההיא. בעת מוחלט
 למצוא יכלה שלא מבודדת, כך כל שהיתה בעולם, מחתרת היתה לא עוד
 מסכים היה לא איש כי מחסה, ולבקש לדפוק אפשר שעליה דלת הזאת בארץ
 שתימרן בכך, אשם שהוא יאיר נגד לטעון אפשר כמובן, נרדף. לוחם להלין
 כל את הישוב, את משחרר אינו זה אבל מוחלט, בידוד של זה למצב עצמו

 מה בעד מאחריות - זה ברגע לפרטם רוצה שאינני - והגורמים המוסדות
ואחריו. תש״ב בשבט שנעשה

 אותו להקים חבריו החליטו נהרס, כמעט שהארגון למרות כן, פי על אף
 בקיץ שזכינו כך, כדי עד הבריטים על פחד הפיל הוא תבוסתו למרות מאפרו.

 הוא במזרע. במחנה־המעצר - באלאנטיין - בריטי גנרל של לביקור 1942
 המעטים הבחורים על שנשפיע - ואיומים שידול של בדרך - לנו להציע בא

 את למלא במקום השלטון. נגד מלחמה על לחשוב שיפסיקו בחוץ, שנשארו
 יצחק מבתי־הכלא. בריחות של בשורה התחלנו הבריטי, הגנראל של רצונו
 ממחנה ברחנו בתוכם, ואני חברים, 20 ממזרע. 1942 בספטמבר ברח שמיר
 משה ביניהם - מחברינו שניים ברחו חודשיים כעבור .1.11.43ב־ לטרון

בירושלים. המרכזי מבית־הסוהר - הזכרתי, שמו שאת בר״גיורא,
 כי הפוליטית. הדרך קביעת - ה ה העיקר לדעתי. העיקר היה לא זה אבל

 ואילו פוליטי מאבק על חשבה שה״הגנה" סנה, ד״ר של טיעונו נכון לא
 בבדיקה הצטיינה המחתרת דווקא מזויין. מאבק על רק חשבה המחתרת

 את לקיים כדי מדיניות דרכים וחיפוש הבינלאומי המצב של בלתי־פוסקת
 מי לכך. חותכת עדות הם לח״י כתבי של הכרכים שני החרות. מלחמת
 שהנחו פוליטיים, רעיונות של מעבדה היה שלח״י לדעת ייווכח בהם שיעיין

 בתקופה שבאו להישגים דרך וסללו אותה ליוו המזויינת, המלחמה את
יותר. מאוחרת

 פירט שלא - גורמים ה״הגנה״ במסגרת שהיו לנו, גילה סנה ד״ר
 עד סוד זה בשבילי האנטי־אימפריאליסטית. בהכרתם שהצטיינו - שמותיהם

 כגורם בבריטים שהכיר בארץ ראשון גורם היה באמת אם אבל היום.
 הלוחמים הכוחות כל עם משותפת לחזית הטפה כדי עד והגיע אימפריאליסטי

לח״י. היה זה האימפריאליזם, נגד
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 הציונות אל ברית־המועצות מצד האיבה מהות על ראשון עמד גם לח״י
 לבין העברי העם של החירות שאיפת בין הסתירה לסילוק דרכים והציע

זו. לשאיפה עויין זמן אותו עד שהיה המחנה

מחן? בלורד התנקשו למה

 אינדיבידואלי. טרור של ביטוי היתה לא לדוגמה, מוין, בלורד ההתנקשות
 העויינת האדמיניסטראציה נגד רק לא כי לעקרון, ביטוי כל קודם היתה היא

 אותה שממנה השלטון נגד אלא מלחמת־החירות, מתנהלת בארץ־ישראל
 משמעות גם זו לפעולה היתה אבל תשיג. שידנו מקום בכל בו ונפגע

 לשלטון היא גם נתונה שהיתה בארץ, נעשתה היא אנטי־אימפריאליסטית.
 בכל להימנע הוראה קיבלו הפעולה מבצעי ואמנם הבריטי, האימפריאליזם

במצרים. מפגיעה מחיר
 גם מוין הלורד רצח על שלכם ההחלטה נבעה מידה באיזו רוזנפלד: ש.

בראנד? נגד מוין לורד של התנהגותו על מהידיעות
 ההעפלה, בשטח גם מוין לורד של תפקידיו על ידיעות לנו היו ילין־מור: נ.

הערבית. הליגה עם התככים בשטח וגם יהודים הצלת בשטח גם
 אין מידה באיזו השאלה שנשאלת משום זאת, שואל אני רוזנפלד: ש.

היום. של חכמה זו בראייה
 פרטים מסרנו לח״י בכתבי שפורסמה לאוהדים בחוברת לא. ילין־מור: נ.

 כי ברבים, "זכויותיו" את לפרסם רצינו לא מוין. לורד של מעלליו על
 כשונא־ישראל, עליו מצביעים שאנו שמי מהנסיון כבר למד הבריטי השלטון

מהעולם. מסולק להיות מועמד הוא
 של העיקרי שהמניע רושם ליצור יכול היום אומר שאתה מה רוזנפלד: ש.

 כגורם לח״י של מעמדית הכרה היתה מוין בלורד ההתנקשות
אנטי־אימפריאליסטי.

 אנטי־אימפריאליסטיים? נימוקים בגלל המלחמה באמצע להרוג ליבנה: א.
 אנטי־יהודי גם היה מוין שלורד כיוון אמרתי: זאת. אמרתי לא ילין־מור: נ.
 היתה לא שההתנקשות ספק אין אותו. לסלק החלטנו אנטי־ציוני, וגם
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 משל. דרך בלפור, לורד בקהיר יושב היה מוין לורד של במקומו אם מבוצעת
 הכללי האופי את להבליט היה, לסילוקו לוואי שנימוק הוא נכון אבל

 הבעיה של דרמאטיזאציה לעשות וגם המלחמה של האנטי־אימפריאליסטי
הארץ־ישראלית.

 המניעים בענין משהו להוסיף רוצה היית אולי שמיר, מר כהן: גאולה
ההחלטה? של העיקריים

 שהיה כיוון להורג הוצא מוין הלורד אחד: היה העיקרי המניע שמיר: י.
כאן. הוסברו הלוואי ומניעי באיזור, הבריטי השלטון של העליון הנציג
 יכול כך על - מוין בלורד להתנקשות היה בינלאומי הד איזה ילין־מור: נ.

 החוץ שר עם שם ונפגש לרומניה הגיע ימים שבאותם קלרמן, יוסף להעיד
 מפלשתינה הוא שקלרמן שמע ווישינסקי אנדרי ווישינסקי. אנדרי הסובייטי,

 רביזיוניסט. שהוא לו אמר קלרמן מכיר?" אתה מי "את אותו: ושאל
 אלה מוין? לורד את שהרגו אלה אנשים עם קשר לך "יש לו: אמר ווישינסקי

בני־חיל". הם
 לי סיפר הוא קסטלר. ארתור הסופר עם פגישה לי היתה 1945 בתחילת

 הידיעה הגיעה כאשר פוט, מייקל עם בשיחה הבריטי בפרלמנט ישב שהוא
 הציונות. סוף שזה חשב הוא כי החוויר, קסטלר מוין. בלורד ההתנקשות על

 של בהיסטוריה כאלה מקרים קרו כבר נורא, "לא פוט: מייקל אותו עודד
 דברים לקח שפוט לאחר שוב, אתו נפגש יום כעבור הבריטית". האימפריה

 זה בהערכתי. טעיתי "אני הלייבור: ציר לו אמר הפעם עליו. הממונים עם
מפלשתינה". אותנו לגרש רוצים באמת אלה אנשים מאד. רציני ענין

 בא היישוב, הנהגת את שאחזה והבהלה בקאהיר ההתנקשות בעקבות
 היה לא שזה קודם סיפרתי כבר הראשון. ה״סזון" לו קוראים ה״סזון".
קודם. עוד ואולי לח״י, נגד 1942ב־ היה הראשון הראשון, ה״סזון"

 נאום הטרור", "על חוברת בידי יש האחריות? נופלת מי על - היא השאלה
 כפי פסקנית, בצורה אמר ובו ההסתדרות, של השישית בועידה בן־גוריון של

לדבר: רגיל שהוא
 מהן. מנוס שאין ברירות שתי נכון יותר או שאלות, שתי לפנינו "עומדות
 טרור ארגוני השניה: והברירה .— מדיני ציוני מאבק או טרור הראשונה:

 הוא בן־גוריון מאורגנת". פועלים תנועת מאורגן, עם מאורגן, ישוב או
 המוסדות ידי על "נתבענו מעשיות: מצוות מיד קובע והוא מאד, מעשי
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העליונים(... המוסדות על מסתמך הוא )גם העליונים"
לצ׳רצ׳יל? הכוונה לנדאו: ח.
 הציונית ההנהלה - העליונים המוסדות ידי על ״נתבענו ילין־מור: נ.

 לשפת זו תביעה לתרגם רוצה ואני מתוכנו. אותם להקיא - הלאומי והועד
 באיזה עובד בהן, תומך או אלו, לכנופיות חבר בחור, אם והמעשה. המציאות

 לגרש האחרים המשרד ועובדי הפועלים נתבעים במשרד, או חרושת בית
 בבית לומד הוא אם הדין הוא — עבודתו. ממקום להרחיקו ממקומו, אותו
 נגד מתקומם שהציבור הוריו, ויידעו אחיו ויידעו הוא שיידע — ספר

 — האומה. כלל את אלא בלבד, היחיד את לא המסכנים האלה, הפשעים
ומחסה. מקלט להם לתת לא מאתנו: הנדרש השני והדבר

 שום עדיין לנו אין אנחנו אבל לאיומיהם! להיכנע לא - השלישי ״והדבר
 שהשלטון במידה ולכן — היהודית. המדינה הוקמה לא עוד שלטון.

 משתפים אנו זו במידה - הטרור בביעור מעוניינים הבריטיים והמשטרה
 לא - לנו השלטונות עזרת ובלי לשלטונות עזרה בלי — פעולה. איתם

 מעשי במניעת לשלטונות לעזור מוכן שאינו מי — הנגע. את לעקור נצליח
 אחריות עצמו על לוקח השלטונות, בעזרת אותם למנוע בידו כשיש - הטרור
כבדה".

המוסמכים... המוסדות של המדינית" "התבונה היתה זו בגין: מ.
 על מאחריות להתחמק ירצה לא עצמו שבן־גוריון בטוח אני ילין־מור: נ.

 גם לציבור אותם להסביר הזדמנות ימצא שהוא מקווה ואני שאמר, הדברים
היום.
 דוד אותי הפסיק בן־גוריון, של דבריו בכנסת ציטטתי אני כאשר בגין: מ.
 ציטטות מצטט שאתה לדעת עלינו "מניין ואמר: ביניים בקריאת הכהן

שלי". בספר גם פורסם "זה בשקט: אמר בן־גוריון נכונות?"

וההגנה לח״י בין ה״רומן"

 כבר הנייר. פני על נשארו לא אלו שהחלטות כאן הוזכר כבר ילין־מור: נ.
 לפי הראשון הקרבן היתה כאן, עמנו היושבת כהן, שגאולה למשל, הוזכר,
 פלאי, תודי שלנו, אחד בחור לוינסקי. מסמינר אותה גירשו הראשון: הסעיף



היסטורי מיפגש 218

 שהיה למרות גפנר, בנימין בקיבוץ. בודד במעצר והוחזק בירושלים נחטף
 אדם, ידי על הוסגר הבריטי, המלך מן גבוה הצטיינות אות וקיבל באיי־פורס

הישראלי. הממשלתי במנגנון מכובדת די עמדה כיום התופס
 נקטנו בטרם אולם מלחמת־אחים. סף על עמדנו מאד. חמור היה המצב

 אתו מקיים הייתי מקודם גם גולומב. אליהו עם נפגשתי פעולת־תגמול
 עלולה זו היתה הפעם משבר. של בשעות בייחוד מזומנות, לעתים פגישות

 לא אנו לח״י. נגד השני ה״סזון" זה היה כאמור, גורלית. פגישה להיות
 חושב אני נבליג. שאנו מפני מצידנו, מלחמת־אחים תהיה שלא הכרזנו

משגה. היתה אצ״ל מצד כך על שההכרזה
 היא לנו. שאין אפשרויות יש ל״הגנה" זו: בפגישה לגולומב הסברתי

 לידי אותם למסור כך ואחר בקיבוצים אותם להחזיק אנשים, לחטוף יכולה
 שלכם, בחורים להחזיק יכולים אנו שבהם קיבוצים אין לנו הבריטים.
 על להגיב אלא ברירה לנו תהיה לא כן על אותם. נמסור לא בודאי ולבריטים

האחראים. נגד ביותר חמורות טרור בפעולות שלכם פעולות־האיבה
 למדי. מתוחה באווירה בורוכוב בשכונת בבית־הספר התקיימה זו פגישה

 ראה כאשר מעילי. מאחורי חבוי היה שכרגיל אקדח, מונח היה שולחני על
 שוב היום של "בתנאים לו: אמרתי זה?" "מה שאל: האקדח, את גולומב

 הזה, בחדר שומר־ראש להזמין במקום כן, על לי. יקרה מה בטוח אינני
האקדח". הוא שלי השומר

 כך כדי "עד לו: אמרתי חוסר־האמון?" כך כדי "עד בצער: תמה גולומב
מעשיכם". של העובדות בתוקף הדברים הגיעו

 להתנקש עלולים אנו מחר כי החשש, את גילה הוא השיחה בהמשך
 טעמים: משני בצ׳רצ׳יל, להתנקש עומדים אנו שאין לו, אמרתי בצ׳רצ׳יל.

 בקרוב שנית, גרמניה; נגד המלחמה בראש עומד שצ׳רצ׳יל משום כל קודם
 הפומבי, המשפט ובשבילנו בקאהיר, שלנו הבחורים שני של המשפט יתקיים
 יותר, ואולי פחות, לא חשובים ועמידתם הנאשמים על־ידי שיינתן ההסבר

 שלא לודאי קרוב המשפט, עד כן, על הזה. בזמן שנעשה אחרת פעולה מכל
בצ׳רצ׳יל. נפגע לא ובודאי פעולות, נעשה

 אגב בחוץ, כבר בהיותנו להיפרד. ועמדנו סיכום ללא השיחה את סיימנו
 ענה: הוא שלנו?" הבחור את תשחררו מתי "אליהו, אותו: שאלתי לחיצת־יד,

 כפי לפעול חפשיות ידינו שגם אומרת זאת "טוב, אמרתי: יודע". "אינני
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 חשבתי אני עלי? מאיים אתה "הוי, גולומב: הגיב זה על לנכון". שנמצא
 ניכנע שלא יודע, אתה באיומים. בא אתה ופתאום אותו, נשחרר שבקרוב

 האחרונים. המשפטים חילופי את נבטל "הבה לו: אמרתי ולאיומים". ללחץ
 הוא שלנו?" הבחור את תשחררו מתי בלתי־רשמית: שאלה אותך שואל אני

 ימים". 4-5 בעוד אותו נשחרר טכניות ״מסיבות וענה: בלחש חישוב עשה
שבוע. כעבור אלינו חזר שתודי לי נדמה
 אליעזר בקריאת־ביניים רמז שעליו ולח״י, ה״הגנה" בין ה״רומן" היה זה

ליבנה.

לאומית לחזית קודמת המלחמה

 גלילי. וישראל סנה ד״ר עם נפגש הייתי גולומב אליהו של מותו לאחר
 להימשך תוכל לא אצ״ל של שההבלגה להם להסביר מנסה הייתי פגישה בכל

 באמת אז כי להתחשב, צריך בכך יתפוצץ. שזה רגע, יבוא ימים. לאורך
 להוכיח השתדלתי בגין עם בפגישותי גם מדם. עקובה אחים מלחמת תהיה

 להופיע התחילו כאשר מקום, מכל להתמוטט. עלול הזה המצב כי לו,
 שקירב כמי אני שימשתי לשיתוף־הפעולה, אפשרות של הראשונים הניצנים
 דיברנו שעליה המרי", "תנועת קמה ואז הצדדים. כל את טכנית מבחינה

הקודמות. בפגישות
 טענה על להשיב רוצה אני עכשיו היסטוריות. לעובדות ביחס זה כל

 - חכמה ״ראשית בדבריו: ונשנתה שחזרה סנה, ד״ר של אחת עקרונית
 העברית". העצמאות בסיס על העומדים אלה של רחבה לאומית חזית לקיים
 אמורים? דברים במה בנחיצותו. לפקפק שאין דבר זה - רחבה לאומית חזית

 אותך: שואל אני העברית. העצמאות בסיס על באמת עומדים הגורמים אם
 האם העברית? העצמאות בסיס על עמדה חדשה" "עליה "האם

 מה כך? על עמד המזרחי" "הפועל האם זה? בסיס על עמד "השומר־הצעיר"
 בשלטון הזר השלטון החלפת דורשים אין כאשר "עצמאות", של פירושה

 יכולים ״1984״ בספרו אורוול של במילון המשתמשים אלה שרק יתכן עברי?
כאלה. פירושים לתת
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מלחמה? או רחבה, חזית ליכוד למה: קודם מה
 כרים ובלקאסם בן־חדה בן־בלה, האם סנה, ד״ר אותך, לשאול רוצה אני

 לצאת כדי רחבה, לאומית חזית ליצירת עבאס פרחאת של להסכמתו חיכו
 בסיס ששימשה היא המזויינת המלחמה להיפך, אלג׳יריה? לשיחרור למלחמה

 הגורמים, כל את לאסוף רצית בארץ כאן רחבה. לאומית חזית לגיבוש ומנוף
 דבר היה זה למלחמה. אותם ולהביא המלחמה, רעיון נגד שהיו אלה גם

 לקיים הצלחת אמנם מסויימת תקופה במשך לא־חכם. ועל־כן בלתי־אפשרי
 בקשיים נתקלה משאך התמוטטה הרחבה החזית אך ורצוף, צמוד מאבק

 עשתה זאת המלחמה. דגל סביב העם את ללכד היא חכמה ראשית הראשונים.
 ההנהגה בלב החשש גבר כן ועל המונים. אחריה סחפה היא כן על המחתרת.
 ד״ר איפוא, לי, הרשה היישוב. על להשתלט עלולה שהמחתרת הרשמית

 בתפיסה ההיסטוריה מראיית עכשיו שנפרוש אלינו, פנייתך את לדחות סנה,
אליך. דרישה אותה להפנות ורשאי יכול אני כת. של

 בזמן מחסה. לך נתן לא שהיישוב ילין־מור, מר אמרת, עכשיו גם סנה: מ.
 להתעשר. שרצו אנשים היו שלא אומר איני אני להתעשר. רק רצה המלחמה

 רצה כי העצמאות, יסוד על עמד כולו והעם שהיישוב אומר אני היישוב? אבל
 מזלזל היישוב, כלל על לעז מוציא ואתה בא״י. יהודית בעצמאות

 לאצ״ל לא הכתר, את להם נתן לא העם לכתר, שטוענים אלה בהמון־העם.
 העם כך אחר לבן־גוריון, ניתן הכתר כי היה, נדמה כאשר אף ללוז״י. ולא

לעם. רק הוא העצמאות כתר ממנו. אותו שלל
הלוחם? העם - תוסיף אולי לנדאו: ח.
 ואני הזה. היום עד פורשים נשארו לח״י איש וגם אצ״ל איש גם פנה: מ.

 של הבינלאומי הרקע על בהמוניו. לעם רק הוא העצמאות כתר אומר:
בכללה. הקולוניאלית השיטה התפוררות

לכתר... טענה לא הקומוניסטית שהמפלגה מאחר בגין: מ.

 הקולוניאלי השלטון נגד היתה וודאי היא משלה. זכויות לה יש סנה: מ.
כולו. העם שהיא אומרת אינה והיא הזמן, כל הזר

 של זכויותיהם שוללים שאנו מדברינו להבין יכולת מידה באיזו בגין: מ.
 ונעשית היות דבר, של בסופו הרי ותרמו? וסבלו ועזרו שהשתתפו אלה

 וה״הגנה" אחד מצד האצ״ל בין בורר של לכתר לטעון יכול אינך קומוניסט,
 ובין טונג צה מאו בין לשפוט עצמי על מקבל הייתי לא אני שני. מצד
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 על לשבת זכות לך שיש חושב אתה קומוניסט, ונעשית היות קוסיגין.
 אנו מאד. סקטנטית פוליטית גישה לך יש עובדות? ולקבוע האולימפוס

 שאותה טוענים? אנו מה וחלקו. זכותו פעולתו, פי על אחד לכל כבוד נותנים
 להביא היה אפשר אי בלעדיה שהתפטרת, לאחר שנמשכה מחתרת מלחמת
 לא ובהתפטרותך התפטרת כי זאת, מוכיח שלך והגורל הבריטים. ליציאת

 אנחנו התפטרת. ו... שן שחרקת אומר אתה לאומית. בעיה שום פתרת
במלחמה. המשכנו ו... שן חרקנו
 האצ״ל, של כהמשך עצמו שרואה פוליטי גוף מקיים שאתה בזה סנה: מ.
 לעצמאות והביא המרד נס שהרים כמי פוליטי אשראי לקבל רוצה אתה

 לגבי ולא בעבר האצ״ל לגבי לא מקבל, אינו העם זאת ואת כביכול. ישראל,
 עצמי שם אינני כבורר, לא - אובייקטיבי דבר אמרתי בהווה. ״חירות״

 הקמת של הזכות בשל מנהיגות של הכתר את כי עוד הוספתי - כבורר
 כוחות, של מסויימת קונצטרציה ובגלל מסויימת, לתקופה העם נתן המדינה

מבן־גוריון. גם הכתר את נטל והעם בן־גוריון. לאיש
 על הוא ישראל עצמאות השגת של שהכתר טוען אני אבל בורר, אינני

 אומר אתה אם אחת. אישיות על ולא אחת כת על ולא ככלל, ישראל עם ראש
"כיתתי". המלה פירוש מבין אינו משנינו אחד כיתתית, גישה שזו

מסוכנת. היא הבחירות תוצאות על ההסתמכות היום לפחות רוזנפלד: ש.

ללח״י דרכונים סיפקה החופשית צרפת

 ועל סנה, ד״ר שעשה כפי - להצטדק היום צריכים איננו אנו ילין־מור: נ.
 האימפריאליזם. של התפוררותו ראשית את ראינו שלא - לשבח ראוי הוא זה

פירסומינו. בכל עליה והצבענו אותה ראינו אנו
 מיריביה גם שונים. מגורמים למלחמתנו עזרה ביקשנו אנו

 עם היה החופשית צרפת עם הראשון הקשר בריטניה. של הגיאו־פוליטיים
 לגלות, מותר עכשיו בלבאנט. החופשית צרפת של הנציגים באמצעות לח״י,
 הסתובבו בהם התיכון. המזרח מדינות מכל בלאנקו דרכונים לנו סיפקו שהם

צרפת. עד מעיראק - שונות בארצות שליחינו
 לא מסוריה ווישי של שלטונה סילוק הראשון. הקשר היה לא זה פנה: מ.
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 צרפת של השידור ותחנת הפלמ״ח. חלקו נטל ובכך קטן מעשה היה
 ידי על נעשה המכשיר כאשר בחיפה, הכרמל על שהיתה החופשית,
בכך. מה של דבר היה לא הוא גם ה״הגנה", ע״י ניתן והבית ה״הגנה",

 רעיון את ראשון. קשר לא במספר: בטעות להודות מוכן אני ילין־מור: נ.
 שהיה זו, נוסחה לראשונה. לח״י ניסח התיכון המזרח של הנייטראליזאציה

 אז שהחלה הבין־גושית, ההתחרות מתחום האזור את להוציא כדי בה
 הקומוניסטי "אקסיון" מצד גם גלויה פוליטית לתמיכה זכתה להסתמן,

לסגן־הנשיא. מועמד שהיה בארה״ב, וולס כהנרי מאדם וגם בצרפת
 במידה כך על להודות יש מבולגריה, יהודים של המונית עליה היתה אם
 מספר אצלו וישב דימיטרוב, גיאורגי של אישי ידיד שהיה לח״י לשליח רבה

לישראל. לצאת בכך הרוצה יהודי לכל שיתיר אותו ושיכנע חודשים
 או״ם בעצרת הסובייטי, שר־החוץ גרומיקו, אנדרי של לנאום ואשר

 בעריכת א׳, מס׳ "אגרת" מתוך לצטט רוצה אני ,1947 במאי המיוחדת,
הדברים: ואלה ההם בימים שהופיעה ליבנה, אליעזר

 שינוי על רמזו לח״י אנשי כי על־כך, מעירים דיפלומאטיים "בחוגים
 הכרזתו לפני ימים כשבועיים הציונות כלפי הסובייטית הממשלה של עמדתה

 במאי 1 מיום טריביון״ הראלד ״ניו־יורק האמריקאי בעתון גרומיקו. של
 בין לח״י. בא־כוח עם בירושלים העתון כתב של שיחה פורסמה (1947)

הכתב: מסר השאר
 רוסיה של המסורתית האנטי־ציונית עמדתה כי משוכנעים, "השטרניסטים

 קונקרטי שביטוי חושבים והם יסודית, תמורה ערב נמצאת הציונות כלפי
בניו־יורק". האו״ם מועצת של המיוחד במושב עוד יינתן זה לתיאור
 שותפות בדבר הכרזות על בתמורה הסובייטית התמיכה ניתנה האם

 המחתרת, מלחמת שלא. בוודאי בריטניה? ובין הציונים בין אינטרסים
 שהביאה היא הבריטי, השלטון ולסילוק הבריטיים הבסיסים לפינוי הדרישה
 המלחמה בתקופת היהודים סבל על לנימוקים מעבר הסובייטית. לתמיכה

 הן איך תקופה? באותה הסוכנות של המדיניות הפעולות היו מה באירופה.
 על לנו לספר הצליח ולא טרח לא סנה שד״ר לי נדמה מה? סמך על התנהלו?
בידיו. חרס רק מעלה היה טרח, אילו גם כי חוששני, אלה. פעולות

 יכולה האם המדיני. בשטח וגם המזויין במאבק גם גדולות פעלה המחתרת
באוייב מלחמה תוך - ההם הקונקרטיים בתנאים יותר? עוד לעשות היתה
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 מסויימת תקופה שלאחר קאדרים, לפעם מפעם חינך לח״י - מבית ורדיפות
מחדש. להתחיל צורך והיה נופלים, היו רבים לקרב. מוכנסים היו

 שאצל בשעה שנים, 8 הכל בסך נמשכה המחתרת מלחמת כי לשכוח, אין
 שהות להם נותן וזה שנים עשרות שחרור מלחמות נמשכות אחרים עמים
מספיק. זמן היה לא לנו כוח, ולצבור אותו ללכד העם, את לחנך

 בערך לו אמרתי בגין. מר עם פגישה קיימתי 1947 בפברואר זוכר, אני
 סבור אינך האם הארץ. מן להסתלק עומדים שהבריטים הרושם, לי יש כך:

 כדי טוב, יותר להיערך שנוכל כדי המלחמה, קצב האטת על לחשוב שכדאי
 טובות תהיינה המלחמה של הסופיות שהתוצאות כדי יותר, כוח שנצבור

זה? בשלב הארץ את יפנו הבריטים אם להיות יכולות הן מאשר יותר
 הרגע שמתקרב חשנו באינסטינקט אולי כי יותר, כך על חזרתי לא

 ברית־המועצות בין שיתוף־פעולה יתכן עדיין שבו האחרון, ההיסטורי
לארצות־הברית.

 לא המחתרות, אנשי לידי לעבור השלטון היה יכול לא סנה, ד״ר כן, על
 אילו רע שהיה רואה, אינני כי אם זו. מטרה לקראת להיערך זמן לנו היה

 נובעים המדינה של מקשייה שהרבה חושב אני לידיהם. עובר היה השלטון
 היתה שלא הנולד, את ראו שלא המוסדות אותם בידי נשאר שהשלטון מכך

 חייהם את שסיכנו המחתרת, אנשי של חזונם עיניהם. לנגד ברורה מטרה
קיים. היה אם לגיטימי, חזון היה לכשתקום, המדינה בראש לעמוד יום־יום,

לסיים. עת והגיעה מאוחרת השעה
 כלי ויראו במצעד יחזו מאתנו רבים העצמאות. יום סף על עומדים אנו

 רואים כאשר אלה, ברגעים גם דגליו. על גדול וצבא אדירי־כוח חדשים נשק
 במלחמת לקרב שיצאו ובנות בחורים אותם לשכוח אין הזה החייל כל את

 את הביאו העזה ברוחם ואשר טנקים, ללא מרופטים, כלים עם תש״ח,
 הארגונים, מכל מחתרת, לוחמי אותם כל את ולהשכיח לשכוח ואסור הנצחון.
 לתודת לחכות בלי כאלמונים, ונפלו מצפונם צו לפי החרות למלחמת שנזעקו
 שהיא המדינה, את הביאו בדמם כי והערצה, תודה להם חייב העם האומה.

הלאומיים. לחיינו המסגרת
 סיום, מלות כמה שאומר ולפני נשלם" ולא "תם שנאמר לפני כהן: גאולה

אחדות. הערות להעיר ביניים, מקריאות העת כל שנמנע ריפתין למר ניתן



היסטורי מיפגש 224

תהום בינינו היתה

 כתוצאה ואשר אז בינינו שהיתה התהום על דיברתי כאשר ריפתין: י.
 שהתקיים שהבירור לומר מוכרח אני שונות, ודרכים מסקנות אז נבעו ממנה

 ביחס פה השתמשו אם התהום. מהות של ההרגשה את בי העמיק פה
 אפילו ואם ווישי, של בהשוואה והפלמ״ח הלאומי והועד הציונית להסתדרות

 היסטורית מבחינה הגרמנית מההרפתקה להתנער אפשר אי שנה 20 אחרי
 שהועמד העצום הקושי היה מה שאת ביתר לי מוכיח הדבר - רטרוספקטיבית

העמוקה. התהום פני על לגשר היישובים המוסדות לפני
 של אפילו מרות כל פריקת של היסוד כמה עד לאפיין כדי ורק הנה,
 שבענין אזכיר הפורשים, של באופיים טבוע היה ורבותיהם מוריהם

 לבין בפאריס האצ״ל מפקדי בין דעות חילוקי שהיו כץ מר מגלה "אלטלנה"
(:396) כותב הוא בגין; מר

 ממשלת מצד מוקדמת הסכמה בלי ההפוגה את להפר מוכן היה לא "בגין
 לעובדה ברכתה את תתן ישראל ממשלת כי היינו סבורים אנחנו ישראל.

מוגמרת".
 תקדם ׳אלטלנה׳ של בואה שאת עוד: שם אומר כץ הלא אבל לנדאו: ח.

 בעיני היה זה דבר - תהיה לא אם ובין הפוגה תהיה אם בין בברכה הממשלה
מאליו". מובן
 הכל, זה אין אך הסמכות. לבעיית ורק אך נוגעת שלי הציטטה ריפתין: י.
 לא במאי 15ב־ שאם החלטה היתה ממשלה, להקים אצ״ל מצד הכנות גם היו

ממשלה... יקים האצ״ל - במאי 30ב־ רק אלא המדינה הקמת על יוכרז
הבריטי. השלטון סילוק עם היתה: הכוונה בגין: מ.
 היו כך על המדינה. הכרזת מועד על ויכוח במוסדות אמנם היה ריפתין: י.

 על בספרו מספר כץ אבל ההכרזה. עצם לגבי ספק היה לא אבל שונות, דעות
 הקמת על יוכרז לא אם א. אספקטים: משני אצ״ל ע״י ממשלה הקמת

 על ב( זאת; יעשו אחרים" "גורמים עם יחד האצ״ל מסויים בתאריך המדינה,
 יוכל המדינה תקום כאשר כלומר, המדינה; לגבולות מחוץ פעולה סמכות
הממשלה. של אישורה בלי למדינה, מחוץ גם צבאית פעילות לנהל האצ״ל

 בינלאומית, ממשלה היתה בירושלים אם פסולי זה מדוע ילין־מור: נ.
 בירושלים? פעולה בשביל ישראל ממשלת מרות את לקבל היה צריך מדוע
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 שממשלת שטח לגבי רק אז תפסה ה״מרות" הגיונית. מבחינה זאת תסביר
בו. שולטת ישראל

 פועל צבאי ארגון אם השאלה לדידי מסויים. קו על מדבר אינני ריפתין: י.
יסודית. שאלה היא לא, או מסויימת פוליטית למרות בהתאם
 דברים אמרתי עכשיו עד כי חמורים, יותר דברים לומר רוצה אני אבל

 שלפני שאמרה, הקונצפציה שמול לומר מתכוון אני יחסי. באופן קלים
 את לנהל מוסמכים - אחרת או זו בצורה - יהודית עצמאות שקיימת

 והמוסדות ישראל וכנסת העולמית הציונית ההסתדרות הכוללת המדיניות
 אלא אחידה, היתה שלא - שניה קונצפציה היתה שניהם, ידי על הנבחרים

 יותר, רחבה לאומית מרות מול המעמידה - פילוגים של קונצפציה היתה
יחידים. אפילו או קבוצות של "מרות"
 של דעתו לשיקול והנוגעת כץ של בספרו הכתובה זו היא לכך נוספת עדות

 שהיא להיות יכול - אומרת שלי האינטואיציה "אלטלנה". בפרשת בגין מר
 את לקבל בגין מר של השיקול אם לפקפק התחילו ש״החברה" - מוטעית

ממלכתי. מדי יותר איננו הממשלה מרות
דעתו? על לחלוק שאסור דיקטטור היה בגין האם ילין־מור: נ.
 שהיתה זה הוא האלה הדוגמאות בכל להסביר רוצה שאני מה ריפתין: י.

תהום. בינינו
נכון. בהחלט - זה מור: ילין נ.
 ולא - ההיסטוריה על לחשוב המסוגלים אנשים כאן יושבים אם ריפתין: י.

 להסביר היא עלי המוטלות החובות שאחת חושב אני - עצמם את לשבח רק
 התהום של אופיה יוסבר שכאשר להיות יכול הזו. התהום של אופיה את להם
למעשה. מכך שהסקנו המסקנות את גם להבין יהיה אפשר הזו

 פרשיות גם נוספו הממלכתית המרות בשאלת זה שלוויכוח נשכח אל
ההסתדרות. שבירת של הרעיון כגון אחרות, מהותיות
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נכון היה דמוקרטיות הכרעות של הקו

 הנעשה על מספקת ידיעה לנו היתה תמיד שלא כך, על אוסיף אם
 נסיון על לח״י לגבי לשמועות למשל, ואם, כוונותיהם ועל אלה בארגונים

 צבע כגון הסמלים, בעיית את גם נוסיף הגרמנים עם פעולה שיתוף של
 עליהן כותב אשר חמורות שגיאות גם נוסיף אלה ולכל בית״ר, של החולצות

 חוסר על נוקבת בקורת מותח הוא כאשר "אלטלנה", בשאלת בספרו, כץ מר
 עומק היה מה יובן - נכונה החלטה לקבל ההוא ברגע בגין מר של יכולתו
 לקבל בגין מה היה חייב זו שבסיטואציה טוען המחבר העמדות. בין הניגוד

 של רושם יצר זה כי האניה, על לעלות לו היה ואסור הממשלה תביעת את
 לבגין היתה לא הזה הגילוי שלאחר סבור "אני (:414 )עמ׳ ובלשונו מרידה,

 זה היה אבל משגהו, על חוזר שהייתי אפשר ׳כניעה׳... מלבד אחרת דרך
 האפשריים הצינורות מכל עצמו את ניתק הוא לאניה בעלותו משגה...
 התנגדות שמגלה כמי - להלכה - עצמו והעמיד והתקשרות, להשפעה
לצבא".

 בכללותו מחדש זה קטע לקרוא לך מציע אני כך, כתב לא הוא לנדאו: ח.
 נכשל בכפר־ויתקין החוף על "בהיותו הבאים: הדברים את גם תקרא אז או

 צריך בגין בן־גוריון... של בגידתו בעובדת מיד הכיר שלא בכך בגין( )מר
 מזימות איש ע״י ובהצלחה לו נטמן פח כי כעובדה ולקבל להבין היה

 על לעלות צריך בגין מר היה לא כץ, מר לדעת למה, הסיבה זאת ערמומי".
האניה.

 של האולטימאטום את לקבל האם היתה השאלה משנה. זה אין ריפתין: י.
לא. או הממשלה
 הארגונים ובין המאורגן הישוב בין הניגוד של הכוללת לתמונה אוסיף
 עם בקשר ווזה של בספרו המתוארים טכניים, הגנתיים מטרדים הפורשים

 פה טנקים, להעביר היה וצריך רכש פעולות שנעשו בשעה רכש; פעולות
הטנקים. את להעביר היה אפשר ואי הארגונים, אנשי ירו ושם

 הקושי תחושת בי העמיקה כאן שהיתה השיחה לצערי כי לומר, רוצה אני
 שאלות כמה לבחון היה צריך שלא בכך לומר רוצה אינני כי אם בעבר. שהיה

מחודשת. היסטורית מבחינה
ריפתין? מר מחדש, בוחן אתה מה בגין: מ.
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 של בו, שנקטנו שהקו חושב אני לא. מה - לך אומר כל קודם ריפתין: י.
 שנקטנו הקו נכון. היה דמוקרטיות, והכרעות דמוקרטים דיונים לפי פעולה

 לבחון שצריך מה נכון. היה הבריטית, הממשלה עם ישירה אי־התנגשות בו,
 אמרתי כי אם ה״סזון", לגבי הבריטים עם הפעולה שיתוף ענין הוא מחדש

בריטים. גורמים עם מפוקפקים קשרים היו לכם קרוב במחנה שגם
 ולמערכת כהן לגאולה להודות בהחלט ויש - זה שבירור חושב אני

 עם סנה, ד״ר כי אם מספק. אינו - זה בירור וקיימו שיזמו על ״מעריב״
 הארצית, המפקדה כראש ה״הגנה", את ייצג שלו, העשירה האינפורמציה

 הרכב זאת בכל האיקס", "ועדת מבחינת מסויימת תרומה תרמתי ואני
 זה בבירור השתתפו שלא שאנשים מקווה ואני חד־צדדי, היה המשתתפים

הערותיהם. את להעיר דרך ימצאו
לזה. גם נדאג רוזנפלד: ש.
מונולוגים? בצורת בגין: מ.
נוספות. תגובות בברכה מקדם הייתי אני ריפתין: י.

 דעות חילוקי היו מאד, וגדול מאד חמור אחד נושא לגבי אחת: הערה עוד
 היות וההצלה. השואה נושא - בו דנו שאנו לנושא במישרין שייך הוא אם
 סימפוזיון שיקויים - להציע לי מותר אם - מציע הייתי כביר, נושא וזה

 של זה נושא ראוי זה. נושא על המתאימים האנשים בהשתתפות מיוחד
 זה ארגון של צדדיים אספקטים מתוך בו ידונו שלא יהודים, והצלת השואה

 הענין לתועלת יהיה ייעשה, הדבר שאם חושב אני לגופו. אלא אחר, או
רב. כבוד בו ויהיה

 שקבע סנה, ד״ר של לדבריו המתייחסת אחרונה, הערה לי ותורשה
 לא היא - יהודים לפני הציגה שהיא התקווה את מילאה לא שהציונות

 לעולם הבטיחה לא מעולם שהציונות היא האמת יהודים. להציל הצליחה
 ארצה יעלה לא העם אם רגע, בכל הצלה יכולת בעל למגן לו להיות היהודי

 איננה שהיתה שהשואה בלבד לא זו מבחינה מולדתו. את בה יבצר ולא
 חיוניות סנה, ד״ר לו, מוסיפה אלא הציוני, הרעיון של תוקפו את מחלישה

ביותר. טרגית

★★ ★

 - אותם לסכם שאי־אפשר נושאים שיש אמרתי דברי בראשית כהן: גאולה
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 אותו לנתק שאי־אפשר כנושא השואה, בעית גם פה שהועלתה גם מה
 בחיינו נושא משום אותו לנתק אי־אפשר ואולי דיוננו, של העיקרי מהנושא

 שאלה אותה עצמי את אשאל סיכום מילות איפוא, במקום, בכלל. היום
 אותי שליוותה הזה, הסימפוזיון את לזמן בדעתי שעלה ברגע בי שהתעוררה

 עכשיו, יותר ושהחריפה התקיים שהוא הארוכות השעות כל במשך
 שנעשה מה על הזה הדיון היום דרוש בעצם מה לשם והיא: משנסתיים,

בו? להשיג ניתן בעצם ומה בעבר,
 נכון, אומר: - הדברים־ לתוכן להתייחס ובלי הדיון של לגופו להכנס בלי

 עשייה אבל נעשו, שכבר דברים על פה דיברנו העבר, מן פרשות פה העלינו
 מסתיימת עשיית־אמת אותה, לעשות שגומרים ברגע מסתיימת אינה

 חייבת שהיא כשם עשייה, אותה. ולבחון הדעת את עליה לתת כשגומרים
 נבראנו לא אנחנו וחשבון. בדין להסתיים חייבת היא במחשבה להתחיל

הטוב. את לעשות כדי אלא לעשות, כדי רק בצלם
 היה שלא בהקב״ה מקנאה שאני השאר בין אמרתי הראשונה בפגישה

 מה אין לקנא, מלבד זה, בענין מעשיו. את לשפוט כדי לפרספקטיבה זקוק
 יכולים כן אנחנו אחד דבר אבל לפרספקטיבה; זקוקים אדם בני - לעשות
 הנעשה המעשה את ויום יום בכל לשפוט שצריך והוא עולם, מבורא ללמוד

ידינו. על
 קל מונולוגים. ואין בלעדיות קביעות־סולו אין במשפט - לשפוט אם אבל
 את אליך המחזיר חלק ראי רק יש כשלפניך תמיד צודק להיות

 חצאי גם כידוע הסובל חלק, ניר או בו, נותן שאתה החיוך־שבע־הרצון
 מביכות שאלות שואל שאינו ובעיקר, מחיקות גם ריקים, חללים גם אמיתות,

בעדך. - ״בעד״ מצביע ותמיד
 שעשינו מה על שנחשוב רק לא קוויתי הזאת הפגישה רעיון את כשהגיתי

 שנאלץ כלומר, ביחד. שנחשוב נתכוונתי - לעצמו אחד כל עשה אולי זאת -
 הרבה לה יש כי אם לאמת, נשפוט. ולאורם השיקולים, כל את לראות

 אחת. יש אמת לסוחר. העוברת מטבע לא היא צדדים, שני לה אין - תובעים
 הבריטי בשלטון הישוב מלחמת שאלת לדיון, פה שעלתה איפוא, השאלה,

 הכרח אותה שהולידה והתורה הפרישה היו מידה באיזו השאלה ובעקבותיה
 מסביב אפילו אותה, לפתור אפשר שאי שאלה היא - מוצדק כן ועל היסטורי
 נגד למלחמה "הכתר כגון: עגולות, ספרותיות במליצות עגול, לשולחן
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 של לגאוותו מחניף מאד, קוסם נשמע אמנם זה כולו". לעם שייך הבריטים
 גם רגע באותו כתר לשים ניתן לא שכן מאד, מתחמק גם אבל מאד, אחד כל
 שראו משום בהם שלחמו אלה של ראשם על וגם ה״פורשים" של ראשם על

ישראל. עוכרי בהם
 שכן המתים, הגיבורים לפני בהרכנת־ראש אותה לפטור אפשר אי גם אבל

 תורה. הולידה ההם החיים ואת חיים, הולידו הגיבורים, של ההוא, המוות את
 מר שעשה כפי - קברם על פרחים בהנחת לגמור אולי אפשר למתים כבוד
 צריכה תורה אבל - גרונר, דוב הגרדום עולה של לקברו כשעלה אלון יגאל

"דרשני". ומצווה: עיון, גם
 באיזה אבל תמים, זה אולי אלה? את אלה פה שישכנעו חשבתי האמנם

 נפלא: מושג יש שלנו בתנ״ך לא? בעצם, למה, - חשבתי עמום הרהור שהוא
 רק לא אותו שקובעים - הזה הטוב״ ״השכל של בעזרתו ״שכל־טוב״,

לא? למה בעצם, - מוסריים גם אלא תועלתיים אינטרסים
 לי, נדמה יכול, היה לא מאז היריבים המחנות בין היום המפגש עצם

 את ודרשנו רצינו פה כולנו שאמנם ההנחה, לו קדמה לא לוא להתאפשר
 גם שכולנו, נפשנו; את כך על למסור מוכנים היינו וכולנו ישראל לעם הטוב
 לזה, זה הגב עם בו יושבים או אחד, עגול לשולחן מסביב יושבים שלא אלה

 אבל אחד. היסטורי במעגל לא, או רוצים הם אם דבר, של בסופו מסתובבים,
 כולם שאם־כי ההנחה לו קדמה לא לוא גם להתקיים יכול היה לא זה מפגש

 את ויודעים חכמים היו כולם לא הנה - אמיצים היו כולם פטריוטים, היו
כולו. העם בדם הטבוע אחד יעוד אותו להגשמת מביאה שהיתה התורה

 באיזו יודעת אינני ביחד?" "חשבנו גם האמנם - ביחד, ישבנו יחד, נפגשנו
 כמה עד שוב מתברר הזה מהדיון דווקא שכן - ביחד לחשוב הצלחנו מידה

 שונה ומחשבתית מדינית לחכמה ענין משהם יותר וישנם, היו הדעות חילוקי
 שמעוגנת בהשקפת־עולם לשוני ענין המנטלית, בגישה להבדלים ענין הם -

 זה, את זה לשכנע הצלחנו לא איפוא אולי זו. מלה של העמוק במובן באופי,
לנסות. הצלחנו אבל

 הרבה אומרת: הייתי שלנו המשותפות השיחות את לאפיין רוצה הייתי אם
 או יותר נכונות דעות פחות, או יותר מדוייקות עובדות - פה נשמעו דברים
 כשהשתמשנו אחד. מפי לא אף מליצות. פה: נשמע לא אחד דבר אבל - פחות

 שואה ומלחמה, אוייב ומולדת, עם כמו: הגבוהות, המלים בכל פה
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 בשל - פה קיבלו אלה כל הנה - וגרדומי□ שממות החייאת ושיבת־ציון,
 ראשוני, אמיתי, הד - מאחוריהם שעמדו והדמים הזיעה המעשים, כיסוי
 הסימפוזיון שעורר ההד על ביניים, בהפסקות בינינו, פה דיברנו ואם חוקי.

 ממלים כלל בדרך היום שסולד נוער אותו בקרב דווקא - הצעיר בדור הזה
 הוא להיפך, סולד, הוא כשלעצמן מהמלים שלא הוא אות - אלו ציוניות

שמאחוריהן. נכונות־העשייה וחוסר הכנות מחוסר אולי אלא אליהן, מתגעגע
 - מהעבר מפוארות כך כל ולא כאובות פרשיות בהכרח נתגוללו הזה בדיון
 הפרשות לכל מעבר אם אבל תום; עד לא ובוודאי הכל פה גולל לא ובוודאי

 הנפלאה הגבורה פרשת אל לבו ואת הנוער עיני את להפנות הצלחנו האלה
 וההזדהות המסירות הילת אל אז, של המסגרות מכל כולו, שלנו הנוער של

 כל של זכותם לי, נדמה זו, - וגורלו העם כאב עם ההם בימים שלו המופלאה
הזה. בדיון חלקם שנטלו המשתתפים

נסיים. זו ובברכה ישראל, עם של לחייו בברכה פתחנו



הבלגנו... ואנו נגדנו עשו לא מה "הסזון:"
האומה. בתולדות גדולה תקופה היתה המרי תנועת תקופת בגין: מנחם

 נמנעת"." בלתי היא אחים מלחמת אירגונים שני ישנם "אם אחד"... ארגון היינו "אילו פרס: שמעון
 ישראל... מדינת קמה היתה לא - הפורשים נגד במלחמתה הסוכנות הצליחה אילו ילין־מוד: נתן

אחים". מלחמת מנעה האצ״ל "התאפקות כץ: שמואל



הבריטים"! בגירוש רציתם "לא לנדאו: חיים

הזר" בשלטון שלחם חלק אלא - הזר מהשלטון חלק היתה לא ״ההגנה פרס: שמעון





/y aQ>. So j)q -



 הושיבה אחד שולחן ליד 1966 של ...באביב
 לנדאו, חיים בגין, מנחם את כהן גאולה

 פרס, שמעון שמיר, יצחק ילין־מור, נתן
 ואת סנה, משה ריפטין, יעקב כץ, שמואל
בפרספ מחדש, לברר בניסיון לבנה אליעזר
 הישנות המחלוקות את הסטורית קטיבה

הבריטי. השלטון נגד המאבק דדך על

 את הולידה אלה אישים בין מפגשים ...סדרת
זה. בכרך שכונס המשקל רב ההיסטורי המסמך

שניצר שמואל

 והלח״י, האצ״ל ההגנה ראשי בינינו, ...למפגש
מרגש... ניסיון זה היה תקדים. היה לא

 פג טרם שזכרם האישיים המשקעים ...למרות
 המפריד, על ערוך לעין רב לנו המשותף הדי

 בהכרח ההכרה הנפש, מסירות ישראל, אהבת
הציונות. של ההיסטורי

 בעובדה סמליות של מרובה מידה ...יש
 בעבר היה נראה הוא אם שגם אחד, שרעיון

 מימוש בר היום הפך כאבסורדי. רחוק הלא
הלאומית. האחדות רעיון זהו מציאות. ונעשה

 קיומו הבטחת - היא המשותפת ...המשימה
ישראל. בארץ היהודי העם של ועתידו

שמיר יצחק

שטרן א. ע״ש יאיר הוצאת


