'מלאכה לא נעימה':
פעולות הצבא הבריטי
בנובמבר 1945
לפיזור הפגנות רחוב
ולדיכוי התנגדות אזרחית

גיורא גודמן

יד יצ
חק

בן
־צ
בי

168

תמוז תש

ע"ח

'מלאכה לא נעימה' :פעולות הצבא הבריטי בנובמבר 1945
לפיזור הפגנות רחוב ולדיכוי התנגדות אזרחית
מבוא
בשער המאמר:
פצועים שנפצעו
במהלך חיפושי
הנשק בשפיים
מגיעים לבית
החולים 'בילינסון',
 26בנובמבר 1945

(הארכיון הציוני המרכזי)

בנובמבר  1945נהרגו ארבעה עשר יהודים ועשרות נפצעו בפעולות כוחות הביטחון הבריטיים במהלך
מהומות רחוב ובמבצעי חיפוש בארץ־ישראל .היה זה מספר האזרחים היהודים הגדול ביותר שנפגעו
בחודש אחד מאש הצבא הבריטי בכל תקופת המנדט .לא כל האירועים הללו זכו לתשומת לב ולתיאור
מפורט בספרות המחקר על המערכה של הצבא הבריטי נגד פעולות המרי היהודיות לאחר מלחמת
העולם השנייה; רוב החיבורים התמקדו מטבע הדברים במאמצים הכושלים בסופו של דבר של כוחות
הביטחון לערוך מצוד אחר ארגוני המחתרת ולשים קץ לפעולותיהם החמושות .לעומת זאת אירועי
נובמבר  1945העמידו את הצבא הבריטי מול המונים בלתי חמושים אך לעיתים מאיימים או אלימים,
וחידדו במיוחד את המורכבות שבשימוש בכוח צבאי על מנת לשלוט בהמון מפגין או מתפרע.
מאמר זה מציג את קריאת התיגר של היישוב היהודי ה'מאורגן' על השלטון הבריטי בארץ־ישראל
בתום מלחמת העולם השנייה כפי שבאה לידי ביטוי במהומות רחוב אלימות ובהתנגדות אזרחית
מאורגנת כדי להפריע לפעולת כוחות הביטחון .במאמר מתוארת המדיניות הצבאית הבריטית של
שימוש בירי אש חיה על מנת לפזר מהומות או הפגנות המוניות ,ונחקר יישומה של מדיניות זו במהלך
התפרעויות בתל אביב ובמבצעי החיפוש שנערכו כשבוע וחצי מאוחר יותר בארבעה יישובים יהודיים
באזור השרון ועמק חפר :שפיים ,רשפון ,חוגלה וגבעת חיים .במאמר נחשפים הקשיים המבצעיים
שהיו כרוכים בחיכוך אלים עם אוכלוסייה אזרחית וכן הבעיה הרצינית של מתן לגיטימציה לפעולות
הצבא בארץ־ישראל ומחוצה לה ,בייחוד לפתיחה באש על מפגינים בלתי חמושים .בעיה זו משתקפת
במאמצים הקפדניים של הצבא לשלוט בזירת התקשורת ובניסיונות להצדיק פתיחה באש על מפגינים
בתל אביב ועל המון גדול שהסתער במטרה לפרוץ שרשרת חיילים שכיתרה את גבעת חיים .בחינת
ההתנגשויות מלמדת על האתגר המיוחד שהעמידה התנגדות סבילה או בלתי חמושה בפני כוחות
ביטחון שהיו עדיפים בכוחם אך חרדו לתדמיתם הציבורית והיו מודעים לצורך בלגיטימציה מקומית
ואף בין־לאומית למעשיהם ולעצם נוכחותם בארץ־ישראל.

ההתקוממות היהודית לאחר מלחמת העולם השנייה
בראשית אוקטובר  1945הורה בחשאי יושב ראש הסוכנות היהודית דוד בן־גוריון על פתיחת
התקוממות מזוינת נגד שלטון המנדט הבריטי באמצעות ארגון ה'הגנה' .תרמו לכך ידיעות שהלכו
* ברצוני להודות לפרופ' מוטי גולני ולפרופ' אלון קדיש על הערותיהם המועילות .אשמח גם להודות לאורי ולרחל
וולף ,ילידי תל אביב ורשפון של תקופת המנדט ,על עידוד ותמיכה ארוכת שנים.
ק ת ד ר ה  ,1 6 8ת מ ו ז ת ש ע " ח  ,ע מ ' 1 0 0 - 7 1

'מלאכה לא נעימה' :פעולות הצבא הבריטי בנובמבר  1945לפיזור הפגנות רחוב ולדיכוי התנגדות אזרחית

והצטברו בחודש הקודם שממשלת הלייבור החדשה שנבחרה בתום המלחמה אינה מתכוונת לשנות את
מדיניותה ולאפשר הגירה מיידית גדולה של פליטי שואה יהודים ,למרות הבטחות קודמות של אחדים
מראשיה ולמרות לחץ ציוני מדיני כבד .התסכול הרב ניכר באווירה ציבורית מתוחה ביישוב היהודי
ועמד בבסיס החלטת בן־גוריון ושותפיו ה'אקטיוויסטים' בהנהגה ובמפקדת ה'הגנה' לפתוח בחשאי
במאבק מזוין ,במקביל למאבק המדיני הגלוי והלגאלי .נקבע כי יותקפו בעיקר יעדי תשתית ושיטור
הקשורים לאכיפה הבריטית של ההגבלות על העלייה היהודית ,וניתנה הוראה להימנע במידת האפשר
מנפגעים בריטים 1.יעדים וסייגים אלה נועדו להבטיח לגיטימציה בין־לאומית למאבק המזוין ולשכנע
את דעת הקהל בארץ ומחוצה לה במוסריות של הפעולות האלימות 2.הפעולה היזומה הראשונה
שביטאה מפנה זה הייתה פריצת הפלמ"ח למחנה המעצר בעתלית ב־ 10באוקטובר ושחרור כ־200
מיושביו ,פעולה שבסיומה פתח כוח חסימה באש ליד בית אורן ,הרג שוטר בריטי ופצע שוטר ערבי3.
בלטו לא פחות בראשית מאבק זה עימותים בין כוחות הביטחון לבין אזרחים שנאספו כדי להתנגד
לחיפושים ולמעצרים במעוזי ארגון ה'הגנה' בהתיישבות העובדת ובשכונות פועלים עירוניות.
עימותים מסוג זה לא היו עניין חדש לגמרי .בהתנגדות לפעולת חיפוש נשק בקיבוץ רמת הכובש
בנובמבר  1943נרגמו כוחות הביטחון הבריטיים באבנים ומכל הבא ליד והגיבו במכות ַאלה ובקתות
רובים .התוצאה הייתה מפגין יהודי הרוג ,עשרות פצועים ומאבק תדמיתי בין הבריטים להנהגת
היישוב היהודי שנמשך עוד ימים רבים 4.בתום מלחמת העולם ,כסנונית ראשונה משלל תוכניות
מבצעיות של מפקדת ה'הגנה' לפעולות מרי נגד הבריטים ,יצאה ב־ 13ביוני  1945פקודה מאת
המפקדה הארצית של ה'הגנה' להתנגד לכניסת כוחות ביטחון בריטיים ליישובים לצורך חיפוש
אחר עולים 'בלתי חוקיים' .הפקודה הורתה להזעיק מייד את 'כל הקהל מתושבי המקום ובישובים
הסמוכים' ובמידת הצורך לנקוט 'התנגדות הולכת וגוברת מצד הקהל' .מידת ההתנגדות הייתה צריכה
להיות מותאמת 'למידת התקיפות של עורכי־החיפוש ולמידת הצורך ההכרחי של התגוננות בפני
החיפוש' .הפקודה לא קבעה איזו מידה או איזה אופי תלבש ההתנגדות אלא רק שיש להיזהר מאוד
'מתוקפנות בלתי־מוצדקת מצדנו' ,וכן ש'שימוש באש מצדנו אינו בא בחשבון' ,מכיוון שעדיין לא
היה יסוד להניח 'כי כוחות־השלטון יפתחו באש על הקהל'5.
ברוח פקודה זו סירבו חברי קיבוץ כפר גלעדי ,ארבעה ימים לפני הפעולה בעתלית ,להסגיר לידי
השלטונות קבוצה של חמישים ושלושה עולים בלתי לגאליים שהתגלו עם בוקר לאחר חציית הגבול.
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ש' גולן ,מרות ומאבק בימי מרי :האקטיביזם בתנועת העבודה מול האקטיביזם במחתרות הפורשות בשנים ,1946–1945
תל אביב  ,1988עמ'  ;95–82ש' טבת ,קנאת דוד :איש ריב ,ירושלים ותל אביב תשס"ה ,עמ' .565–550
על ממד התעמולה שבפעולות תנועת המרי ועל תעמולת הסוכנות בכללה בעת המאבק בשלטון הבריטי בשלהי תקופת
המנדט ראוG. Goodman, ‘“Palestine’s Best”: The Jewish Agency’s Press Relations, 1946–1947’, Israel Studies, :
16, 3 (Fall 2011), pp. 1–27
מ' פעיל וא' זהר ,פלמ"ח' :פלוגות המחץ' ב'הגנה' ובצה"ל ,1949–1941 ,תל אביב תשס"ח ,עמ' .140–131
ג' קרויזר' ,פרשת רמת הכובש "יום חרדות לכולנו" :היבטים חדשים לפרשה ישנה' ,קתדרה( 87 ,ניסן תשנ"ח),
עמ' .162–131
ראו נוסח מלא של הפקודה כנספח אצל י' סלוצקי ,ספר תולדות ההגנה ,ג ,חלק שלישי ,תל אביב  ,1973עמ'  .1901על
תוכניות מבצעיות אחרות של ה'הגנה' למרי בבריטים שהוכנו בקיץ  1945ראו :טבת (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .546–545
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כוחות של חיל הספר העבר ירדני ,שהיה בפיקוד בריטי ,הטילו כתר על הקיבוץ ,והאירוע הסתיים
בהתנגשות אלימה .חברי ה'הגנה' והפלמ"ח שהוזעקו למקום מיישובי הסביבה ניסו לפרוץ את הכתר,
ולאחר תגרות ידיים פתחו אנשי חיל הספר באש — שבעה נפצעו ,אחד מהם קשה 6.הבריטים החליטו
בשלב זה להסיר את הכתר ולוותר על החיפוש ,אך מלחמת המילים בין השלטונות להנהגת היישוב
היהודי בשאלות מה קרה בדיוק ומי היה אשם ,נמשכה כמה ימים לאחר מכן .הבריטים הסתבכו בכמה
הודעות סותרות על האירוע ,העיתון 'פלסטיין פוסט' ( ,)Palestine Postשביטא את עמדת מוסדות
היישוב היהודי ,התעקש שלא צריך היה להשתמש ברובים גם נגד כלי נשק 'בלתי קטלניים' כמו
אלות7.
אירוע זה אך הסתיים ומייד התרחש עימות דומה לאחר הפריצה למחנה עתלית .סמוך לקיבוץ
יגור הצליח כוח משטרה קטן ללכוד ולעצור תשעה עצירים נמלטים מעתלית ,אבל קבוצה גדולה
של אנשים חמושים במקלות הגיעה למקום וחילצה אותם מידי השוטרים .פרטי האירוע נמסרו
בהודעה הרשמית של השלטונות .מן
הסתם מתוך רצון להדגיש את האיפוק
של כוחות הביטחון על רקע התקרית
הקודמת בכפר גלעדי ,נאמר בהודעה
הרשמית ,שפורסמה כלשונה גם
בעיתונות הבריטית ,ש'כוחות משטרה
נמנעו משימוש בנשק חם'8.
אך בבריטניה דרש חבר הפרלמנט
הארל וינטרטון ( ,)Wintertonאיש
האופוזיציה השמרנית ,לדעת מדוע
המשטרה 'לא השתמשה בכלי־הנשק
הקטלניים שבהם היא מצוידת' 9.בעקבות
זאת קיבל וינטרטון מכתב משוטרים
שהיו מעורבים בתקרית בשכונת
מונטיפיורי בתל אביב ,שבבוקר ה־ 10באוקטובר הופסק בה מבצע חיפוש לאחר שמאות תושבים
ופועלים מבתי מלאכה סמוכים ,שגויסו באמצעות פעמוני אזעקה ,המטירו לבני בניין וכלי בית על
כוחות הביטחון ותקפו אותם במקלות .השוטרים הצליחו להיחלץ מהמקום עם שלושה חשודים
שלקחו למעצר ,אולם כמה שוטרים וחיילים שהציבו כתר סביב אזור הפעולה נפצעו פצעים קלים.
השוטרים התלוננו על כך שלא ניתנו פקודות לפתוח באש על אף הוראות קבע להשתמש בנשק חם
6
7
8
9

ג' גודמן' ,פעולות הכיתור והחיפוש של הצבא הבריטי בכפר גלעדי ובתל חי באוקטובר  1945ויוני  ,'1946אופקים
בגיאוגרפיה( 92–91 ,תשע"ח) ,עמ' .108–96
שם ,עמ' .101–99
‘Constable Shot Near Haifa’, The Times, 11 October 1945, p. 4
Hansard, Parliamentary Debates, House of Commons, 414, Col. 404, 11 October 1945
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'לפיזור המון מתפרע' .התוצאה לטענתם הייתה שהשוטרים ,שכללו בשורותיהם כמה צעירים חסרי
ניסיון ומבולבלים 'בגיל  19או בערך' ,נאלצו לסגת 'בצורה משפילה' ואיבדו מכבודם 10.וינטרטון
העלה גם תקרית זו בפרלמנט; הוא הוסיף במכתב פרטי למשרד המושבות שהיה זה 'כשל לאומי'
בריטי לחשוש 'שעלולים להאשים אותנו' ,כמעט תמיד ללא הצדקה' ,בשימוש בכוח לא הכרחי'11.
הנציב העליון לורד גורט ( )Gortהכחיש עוד קודם לכן שנאסר על המשטרה להשיב אש אם תותקף,
אך הסביר ללונדון שהמשטרה קיבלה הנחיה 'להפעיל זהירות והתאפקות רבה' בשימוש בנשק חם
'לאור התעמולה שהסוכנות היהודית תפיק מכל תקרית שניתן לפרשה כירי על יהודים חסרי מגן'12.
אם כן הממשל המנדטורי ומפקדי כוחות הביטחון הבריטיים עמדו בפני ביקורת ציבורית נוגדת
בארץ־ישראל ,בבריטניה ובמקומות אחרים והואשמו בשימוש בכוח רב מדי או מועט מדי .היישוב
היהודי ותומכי הציונות בחו"ל — בייחוד בארצות־הברית ,אבל אפילו בקרב תומכי ממשלת הלייבור
הבריטית — בחנו בזכוכית מגדלת כל אלת שוטר בריטית שהונפה וכל כדור שנורה .הממשל המנדטורי
היה ער גם לתלונות החריפות מצד הרוב הערבי בארץ ,שנציגיו האשימו את הבריטים בכך שאינם
ששים להשתמש בכוח נגד מורדים יהודים .היכן 'אגרוף הברזל' הבריטי שמיגר את ההתקוממות
החוסינים 'אלוחדה' באמצע אוקטובר  ;1945היומון 'פלסטין'
ַ
הערבית בשנות השלושים ,שאל עיתון
סבר שהשלטון חלש ומתרפס מכדי להתמודד עם 'התוקפנות המזוינת' ועם קריאת התיגר על סמכותו
ואולי אפילו תומך בהגירה היהודית 13.לחצים מנוגדים אלה הדגישו את חשיבותה של הלגיטימציה
לפעולת כוחות הביטחון ולמידת הכוח שנעשה בו שימוש לשם קיום הסמכות השלטונית.

מדיניות הצבא הבריטי לשליטה בהמון ובתקשורת
צבירת כוחות הצבא הבריטיים הגדולים בארץ־ישראל עד סוף אוקטובר לא הותירה ספק באשר
למעט שימוש בכלי נשק כבדים מסוימים14.
לנחישותם של הבריטים לדכא התקוממות מזוינת בכוחֵ ,
גִ זרת האחריות של דיוויזיית חיל הרגלים הראשונה ,שחנתה בארץ כבר מפברואר  ,1945כחלק
מההיערכות של ימי המלחמה ,צומצמה לצפון הארץ ,ואת אזור השפלה המרכזית והדרומית תפסה
הדיוויזיה המוטסת השישית ,שהועברה לארץ־ישראל לשמש ככוח התערבות אסטרטגי מהיר של
הפיקוד הבריטי בכל אזור המזרח התיכון 15.כוחותיה של דיוויזיה זו החלו מגיעים בשלהי ספטמבר,
10
11
12
13

14
15

F.J. Bloor, F.J. Popkins and R.L. Creese to Lord Winterton, 12 October 1945, TNA, CO733/456/8
Hansard, Parliamentary Debates, House of Commons, 414, Cols. 1985–1987, 24 October 1945; Winterton to
G. Hall, 31 October 1945, TNA, CO733/456/8
Viscount Gort to S. of S. Colonies, 12 October 1945, TNA, CO733/456/8
 ,Public Information Office, ‘Review of the Palestine Press’, 12, 14, 15, 16 October 1945אה"מ .M/5145/30 ,על
הדיכוי הברוטלי של המרד הערבי ראוM. Hughes, ‘The Banality of Brutality: British Armed Forces and the :
Repression of the Arab Revolt in Palestine, 1936–39’, EHR, 124 (2009), pp. 313–354
D. Charters, The British Army and Jewish Insurgency in Palestine, 1945–1947, London 1989, p. 139
על נסיבות הגעתה של הדיוויזיה המוטסת לארץ ראו :י' מרקוביצקי' ,כלניות בשדות הדם :הדיוויזיה השישית המוטסת
בארץ ישראל ,'1948–1945 ,קתדרה( 86 ,טבת תשנ"ח) ,עמ' .103–100
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ולאחר תקופת התארגנות באזור עזה קיבלה בשלהי אוקטובר הבריגדה המוצנחת השלישית את
האחריות המבצעית לאזור צפוף האוכלוסין שבין תל אביב לרחובות; משימתה העיקרית הייתה
שמירה על צירי תנועה פתוחים והיערכות 'לנקיטת צעדים להחזרת הסדר' במקרה הצורך ,בעיקר
בתל אביב 16.גדוד (בטליון) הצנחנים השמיני התמקם במחנה בשרונה והחל מייד לשלוח כוחות ליווי
לסיורים הניידים של המשטרה17.
הבעיה העקרונית שבה נתקלו השלטונות עוד בראשית אוקטובר נותרה בעינה :קביעת שיעור
הכוח שראוי לצבא חמוש העוסק בשיטור להפעיל לצורך טיפול באזרחים בלתי מזוינים או לפחות
במי שאינם חמושים בכלי נשק קטלניים .קביעת שיעור זה התבססה על המסורת המשפטית הבריטית
העוסקת בסיוע של הצבא לשלטון האזרחי לשם אכיפת חוק וסדר .בחוק הנהוג בבריטניה עצמה
התפתח במאה התשע עשרה עקרון הכוח המינימלי ( ,)minimal forceשעל פיו יש לדכא אזרחים
מתפרעים באמצעות ירי אש חיה במינימום ההכרחי 18.הנוהג ברחבי האימפריה היה לעיתים קרובות
אחר :באפריל  1919ירו חיילים נפאלים בפיקוד גנרל בריטי כעשר דקות לתוך קהל מפגינים בעיר
אמריטסר ( )Amritsarבחבל פנג'ב בהודו והרגו מאות מפגינים' 19.טבח אמריטסר' נודע כאחד מרגעי
השפל של השלטון הבריטי בהודו והשפיע רבות על הדיונים בצבא במדיניות הפעלת כוח אש לפיזור
הפגנות והתפרעויות .המדיניות שהייתה תקפה בארץ־ישראל לאחר מלחמת העולם השנייה פורטה
ב'הערות לקצינים על תפקידי ביטחון פנימי' שפרסם הפיקוד הבריטי במזרח התיכון ביולי  1943ושוב
במאי  .1945אלה סיפקו הנחיות 'לפיזור ההמון' ,גם על מנת להפריך את התפיסה ה'לא מוצדקת'
שפיזור המון הוא נוהל מסובך ,וש'יהיה אשר יהיה הצעד שתנקוט ,הוא יהיה מוטעה' .ה'שיטה'
שהוצגה בקצרה הייתה למנוע תמיד מגע פיזי ולהזהיר את ההמון — שכונה אספסוף — להתפזר או
שתיפתח עליו אש .אם זה לא יספיק היו אמורים צלפים שנבחרו מראש להבחין ב'מנהיגי ההפגנה'
ולירות בהם על מנת להרוג ,ולאחר מכן צריך היה לתת להמון הזדמנות להתפזר .אם עדיין לא
הושגה התוצאה הרצויה ,נאמר ,יש להמשיך בירי מבוקר בקפדנות ,בהפוגות ,עד השגתה .כלי נשק
אוטומטיים היו אמורים להיות מוחזקים מוכנים לשימוש אם יכזיב כוח האש של הרובים .מלבד ירי
במנהיגי ההפגנה או ההתקוממות ,שצוין כי פעמים רבות הם מסיתים את ההמון מאחור ,הדגישו
ההנחיות באותיות גדולות שלחיילים 'אסור אף פעם לירות מעל ראשי ההמון' 20.ההנמקה הצבאית
לכלל זה הייתה ש'ירי מעל ראשי תוקפים עלול לסכן אנשים תמימים'21.
מייג'ור־גנרל ג'ון ד'ארסי ( ,)D’Arcyמפקד הכוחות הבריטיים בארץ־ישראל ,הוסיף בשלהי
אוקטובר  1945הנחיה משלו באשר ל'מידת הכוח' שיש להשתמש בו בפיזור מהומות .כמובן 'לא
16
17
18
19
20
21

‘3 Para Bde Op Instr No 2’, 15 October 1945, TNA, WO169/19705
8 Bn. (Parachute Regiment), ‘War Diary’, 23 October 1945, TNA, WO169/20084
S. Shoul, ‘Soldiers, Riots and Aid to the Civil Power in India, Egypt and Palestine, 1919–39’, Ph.D. diss.,
University College London, 2006, pp. 13–27
N. Lloyd, ‘The Amritsar Massacre and the Minimum Force Debate’, SWI, 21 (2010), pp. 382–403
‘Middle East Training Pamphlet No. 9: Part XIII: Notes for Officers on Internal Security Duties’, TNA,
WO169/19521
C. Gwynn, Imperial Policing2, London 1939, p. 26
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הייתה שאלה של כוח מינימלי' אם התפתח קרב אש עם כוחות ה'הגנה' או הפלמ"ח .אך האתגר
העיקרי שהצריך 'שיקול דעת ושכל ישר' היה ההחלטה בדבר 'הכמות והאופי של הכוח' הנחוצים
לשליטה בהמונים שלא היו חמושים בכלי נשק קטלניים .כדי לא 'לגלגל לגמרי את האחריות' אל
הקצין הזוטר או הסמל 'ביש המזל' שבעמדת פיקוד ,העומדים לעיתים קרובות בפני 'הכרעה כבדת
משקל' זו ,ניצל ד'ארסי את הניסיון מעימותים מן הזמן האחרון עם אוכלוסייה אזרחית על מנת
להדגים מה צריך להיעשות בהפגנות בערים הגדולות או אל מול הפרעות מאורגנות למבצעי חיפוש
ביישובים הכפריים .הוא הסביר לפקודיו שעניין מסובך ביותר הוא כוונת היהודים 'לפגוע בשמנו
הטוב בעיני העולם' .הם לא יחמיצו 'שום הזדמנות לתעמולה למטרה זו' ,ו'שום הקרבה של חפים
מפשע שלהם עצמם לא תעצור אותם ,לרגע אחד ,מכך' .ד'ארסי הטעים ש'יש לנקוט זהירות על מנת
להימנע מהריגה או פציעה של נשים וילדים' .אומנם כל כללי הפעלת הכוח הרגילים לסיוע לשלטון
אזרחי חלו גם במקרה של 'המונים לא חמושים המורכבים בעיקר מנשים ומילדים' ,אבל 'כלי הנשק
ההומניים ביותר' לפיזור המון כזה יכולים להיות זרנוקי כיבוי או גז מדמיע22.
הקבינט הבריטי בלונדון אישר להשתמש בגז מדמיע בארץ־ישראל עוד בשנות השלושים ,לבקשת
הנציב העליון דאז הגנרל סר ארתור ווקופ ( )Wauchopeבעקבות גל הפגנות אלימות באוקטובר
 1933שבמהלכן ירו השוטרים למוות בעשרים ושבעה מפגינים ערבים ופצעו עשרות רבות 23.אך מול
האפשרות לצמצום נפגעים מירי שקלו הבריטים בארץ־ישראל — כמו בהודו ,במצרים ובמושבות
אחרות — את בעיות התדמית הכרוכות בשימוש בחומרי לחימה כימיים ,שהיו מזוהים עם ההרג
והפציעה ההמוניים באמצעות גזים רעילים במלחמת העולם הראשונה 24.גם כאשר פרצו מהומות
רחוב נרחבות בראשיתו של המרד הערבי באביב  ,1936עדיין היסס ווקופ מסיבות תדמיתיות להשתמש
בנשק זה בשל זיהויו האפשרי עם פצצות גז החרדל הרעיל שהטילו האיטלקים באותו הזמן מהאוויר
בחבש 25.שימוש בגז מדמיע שוב אושר לכוחות הביטחון בארץ־ישראל על ידי קבינט המלחמה
הבריטי בנובמבר  ,1944בשבוע שלאחר ההתנקשות בלורד מוין ,אך עד נובמבר  1945עדיין לא נעשה
בו שימוש 26.פקודה שיצאה ממטה הדיוויזיה המוטסת השישית אומנם הבהירה ש'עשן מדמיע' מותר
לשימוש לפיזור 'המון גדול ועוין' ,אך אין להשתמש בכלי נשק זה אלא כאשר 'אמצעים פחות דרסטיים
הוכחו כלא יעילים' ,וגם זאת רק לאחר אישור מדרג בכיר .עצם קיום הנשק הוגדר 'סודי ביותר' והוא
הוחזק רק במטה הדיוויזיה ,בהנחה שגם היהודים וגם הערבים עדיין אינם יודעים על קיומו27.
22
23
24
25
26
27

J.C. D’Arcy, ‘Directive on Degree of Force to be Used in Internal Disturbances in Palestine’, [22] October 1945,
TNA, WO275/13
S. Shoul, ‘British Tear Gas Doctrine between the World Wars’, WH, 15 (2008), p. 181
על השימוש בגז בחזית הארץ־ישראלית ראו :י' שפי' ,הנשק הכימי בארץ־ישראל במלחמת העולם הראשונה' ,קתדרה
( 105תשרי תשס"ג) ,עמ' .84–41
שול (לעיל ,הערה  ,)23עמ' .189–188
War Cabinet Conclusions, 13 November 1944, TNA, CAB65/44/20
הכוחות התבקשו להקפיד גם על רמת סודיות גבוהה באשר להימצאות מסכות גז בידיהם .ראו‘6 Airborne Div Op :
Instr No 2: Use of Tear Gas in Civil Disturbances’, 7 October 1945, TNA, WO169/19685; ‘Subject: Anti-Gas
Equipment’, 16 October 1945, ibid.
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כלי חשוב נוסף במאבקם של הצבא והשלטונות בהתקוממות היהודית היה השליטה בתקשורת.
תפקידה של התקשורת במאבקים פוליטיים ומדיניים הלך וגדל במחצית הראשונה של המאה
העשרים — בארץ־ישראל כמו בכל מקום — עקב התפתחותה הטכנולוגית המתמדת .כבר בראשית
המרד הערבי הוטלה צנזורה מוקדמת על העיתונות על פי 'תקנות ההגנה לשעת חירום' ,והיא
הוקשחה בתקופת מלחמת העולם השנייה 28.בספטמבר  ,1945בתום המלחמה ,הודיעו השלטונות
שימשיכו לצנזר את העיתונות המקומית 'מסיבות ביטחון' ,אולם בוטלה כליל הצנזורה שהייתה
נהוגה בימי המלחמה על חומר שיצא באמצעות הטלגרף ,כלומר על המתפרסם על הארץ מחוץ
לגבולותיה29.
אחרי העימותים הראשונים בראשית אוקטובר  1945סברו שלטונות המנדט שבדיווח החדשותי
בחוץ לארץ על האירועים הייתה ידם של 'מקורות מוטים' ,כלומר יהודיים ,על העליונה .החדשות
הראשונות המתפרסמות מושכות את תשומת הלב הגדולה ביותר ,וכל מה ש'מפורסם לאחר מכן
ממקורות רשמיים' אינו יכול 'לתקן את הנזק שכבר נעשה' ,טען גורט במברק ללונדון ,בהסבירו
שורת צעדים שננקטו כדי לזרז את הספקת המידע מטעם לשכת המודיעין הממשלתית לעיתונאים30.
גם ראשי הצבא תרמו לכך והודיעו במסיבת עיתונאים על חנוכת מרכז תקשורת צבאי בבניין לשכת
המודיעין הממשלתית בירושלים .מפקד הצבא ד'ארסי ומפקד הדוברות הצבאית במזרח התיכון
בריגדיר ג'ון מק'קורמק ( )McCormackפירטו את הבטחות הצבא לספק במהירות מידע אמין31.
הצבא היה מחויב גם לדאוג לקבוצה גדולה של עיתונאים בריטים ואמריקנים אשר הוסמכו ככתבי
מלחמה במסגרת הסדר מתקופת המלחמה ,שעדיין היה תקף בזירת המזרח התיכון .כתבים אלה היו
זכאים למדים ,קיבלו גישה לחזית ,הועמדו לרשותם אמצעי תחבורה צבאיים ,וניתנה להם עזרה
בתשתיות תקשורת .העיתונות העברית התלוננה על היחס המועדף לכתבים הזרים ,אולם המזכיר
הראשי של ממשלת המנדט בארץ־ישראל סר ג'ון שאו ( )Shawהבטיח שהכוונה לתת גם לעיתונות
המקומית ליהנות מ'מידע סדיר ומדויק' על פעולת כוחות הצבא הגדולים החונים בארץ 32.כעבור
שבועות ספורים בלבד עמדו טענות אלה למבחן חמור.

המהומות בתל אביב
נובמבר  1945נפתח בפעולת מחתרת מזוינת ראשונה של 'תנועת המרי העברי' ,תנועה משותפת של
שלושת ארגוני המחתרת היהודיים ,ה'הגנה' ,אצ"ל ולח"י .במה שנודע לימים כליל הרכבות חיבלו
28
29

30
31
32

G. Goodman, ‘British Press Control in Palestine during the Arab Revolt’, JICH, 42 (2015), pp. 699–720
,The Chief Secretary’s Press Conference: Supplement to the Review of the Palestine Press, 13 September 1945
אה"מ ,מ .366/21-תקנות הצנזורה כפי שהיו קיימות משנות השלושים פורסמו מחדש בשלהי חודש ספטמבר ,יחד
עם כל 'תקנות ההגנה' ,ותקפות עד היום במדינת ישראל .ראו' :תקנות הגנה (שעת חרום)  ,'1945תוספת  2על העיתון
הרשמי ,גיליון  1442מיום  27בספטמבר  ,1945עמ' .876–872
Viscount Gort to S. of S. Colonies, 12 October 1945, TNA, FO371/45381, E7865
‘Army Introduces News Bulletins’, Palestine Post, 14 October 1945, p. 4
 ,The Chief Secretary’s 18th Press Conference, 7 November 1945אה"מ ,מ.366/21-
ק ת ד ר ה  ,1 6 8ת מ ו ז ת ש ע " ח  ,ע מ ' 1 0 0 - 7 1

'מלאכה לא נעימה' :פעולות הצבא הבריטי בנובמבר  1945לפיזור הפגנות רחוב ולדיכוי התנגדות אזרחית

יחידות הפלמ"ח בתשתיות תחבורה בכל רחבי הארץ ,בעוד כוח של האצ"ל ולח"י תקף במתחם
הרכבת בלוד ,צומת הרכבות המרכזי בארץ; בשל איחור בתחילת הפעולה היו במתחם זה קורבנות
בנפש משני הצדדים ,בעיקר בצד הבריטי 33.ההיקף הנרחב של הפעולה הגביר את פעולות הביטחון
השוטף של הצבא הבריטי בארץ :תוגברו סיורים ומחסומים ,והוטל עוצר לילי על אזור החוף .אולם
האתגר העיקרי של הצבא הבריטי בחודש נובמבר היה עתיד להיות בהתמודדות עם המון אזרחי שלא
היה חמוש בנשק חם.
ב־ 13בנובמבר הודיע בפרלמנט שר החוץ הבריטי ארנסט בווין ( )Bevinשממשלת בריטניה תמשיך
את מדיניות הספר הלבן ,המונעת הגירה מיידית גדולה של יהודים ניצולי שואה כפי שדרשה התנועה
הציונית ,עד שתבחן ועדת חקירה אנגלו־אמריקנית את התנאים בארץ־ישראל 34.ההודעה הרשמית
התקבלה באכזבה עצומה ביישוב היהודי; כבר למוחרת הוכרזה שביתה כללית מהצוהריים ,התקיימו
אספות מחאה המוניות ,ונישאו בהן נאומים משלהבים .באספה ליד שכונת קריית מאיר ,בשולי העיר
תל אביב (סמוך למקום שבו נמצאת כיום כיכר רבין) ,השתתפו כ־ 40,000איש .הם שמעו את דוד צבי
פנקס ,ממנהיגי הציונות הדתית ,מכריז ש'אימפריה אדירה' בעלת עוצמה צבאית והשפעה מדינית
הכריזה 'מלחמה על עם קטן וחלש' ועושה בו 'מעשה עמלק' ,לסיים את מה ש'היטלר התחיל'; הוא
הוסיף' :אנו יוצאים למלחמת מגן' שבה יש לשמור על 'טוהר נשקנו' אך גם להיות 'מוכנים לקורבנות
חדשים' .מזכיר עיריית תל אביב בן ציון קרוגליאק קרא אחריו 'עוצו עצה ותופר' 35.לפי המודיעין
הצבאי הבריטי זלמן רובשוב (שזר) ,עורך 'דבר' ,נשא את הנאום 'המתסיס' ביותר .הוא הצהיר בין
היתר ש'את חיינו ניתן ואת המזימה הזאת לא ניתן להגשים' 36.המזכיר הראשי שאו הסביר לאחר
מכן לשר המושבות בלונדון שהמהומות שפרצו באותו הערב בתל אביב ניזונו מ'רוח הזלזול בחוק
שגרמה תעמולה זדונית ומההתלהבות הכללית שעוררו נאומיהם המתסיסים של מנהיגים פוליטיים
בדרג משני'37.
בתום ההפגנה ,בשעה  ,17:40התבקש הקהל להתפזר בשקט ,ותהלוכה מסודרת של תנועות הנוער
שמשתתפיה נשאו דגלים יצאה למרכז העיר .לאורך רחוב קינג גורג' כבר צעדו איתם כ־ 2,000איש,
שורקים וצועקים קריאות בוז כנגד השלטונות .בכיכר מגן דוד החלו צועדים לרגום מכוניות צבא
מזדמנות .ההמון שהמשיך להתאסף פנה דרומה לאורך רחוב אלנבי והגיע עד מחסום הרכבת בקצה
הרחוב .המחסום הושבת ,וכתוצאה מכך נפסקה תנועת הרכבות .המהומה פרצה במלואה כאשר
הסתער ההמון על משרדי מושל המחוז ברחוב לבונטין .לאחר שרגמו והכו את השוטרים שהיו
מוצבים שם ,ושרובם היו יהודים ,הורידו את הדגל הבריטי והציתו את הבניין .נרגמו גם אוטובוס
33
34
35
36
37

גולן (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ;96–95פעיל וזהר (לעיל ,הערה  ,)3עמ' .141–130
על תהליך הקמתה של הוועדה ראוA. Nachmani, Great Power Discord: The Anglo-American Committee of :
Inquiry into the Problems of European Jewry and Palestine, 1945–1946, London 1987, pp. 43–82
'רבבות מפגינים את מחאתם בתל אביב' ,דבר 15 ,בנובמבר  ,1945עמ' ' ;1הישוב הפגין בביטול מלאכה על זעמו נגד
העוול המרושע' ,הצופה 15 ,בנובמבר  ,1945עמ' .1
רבבות מפגינים (שם); ‘3 Para Bde Int Summary No 2’, 21 November 1945, TNA, WO169/19705
O.A.G. to S. of S. Colonies, 16 November 1945, TNA, CO733/456/9
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ערבי והולכי רגל ערבים בסביבה .כוח של עשרות שוטרים בריטים עם ציוד לפיזור הפגנות הוזעק,
ותחת מטר אבנים כבד הצליח אחרי כעשרים דקות לפנות את רחוב לבונטין ולאפשר למכבי האש
להגיע לבניין הבוער .בינתיים הגיעה לבקשת המשטרה תגבורת של פלוגה מגדוד הצנחנים השמיני
שהיה מוצב בשרונה .מחלקה אחת השתלטה על כיכר המושבות הסמוכה ,אולם חייליה ספגו מטחי
אבנים מהמוני מפגינים שהקימו מתרס ברחוב העלייה .מאחר שבמשך כמחצית השעה לא הייתה כל
השפעה לאזהרות שייעשה שימוש בנשק חם ,ומטחי האבנים הכבדים נמשכו ,פתחו החיילים באש
חיה ,לטענתם נגד מפגינים בולטים ,וכך פיזרו את ההמון38.
עד השעה  19:30התפשטו המהומות לרחובות אחרים באזור .קבוצות מתפרעים גדולות ,רבים מהם
נערים ונערות בני עשרה ,התקיפו בנייני ממשל נוספים :הם פרצו והשחיתו את משרדי מס ההכנסה
ברחוב נחלת בנימין ,הוציאו לרחוב את תיקי המס והציוד המשרדי ושרפו אותם במשך שעות ארוכות;
הם גם בזזו ושרפו כליל את בניין המפקח על התעשייה הקלה בפינת הרחובות נחלת בנימין ושדרות

כוחות צבא
בריטיים אוכפים
עוצר למוחרת
המהומות בתל אביב,
 16בנובמבר 1945

(הארכיון הציוני המרכזי)

 38דו"ח הש"י (שירות הידיעות של ה'הגנה')' ,פריצת בתי הממשלה בימים  20 ,'15.11 ,14.11בנובמבר  ,1945את"ה,
א‘HQ British Troops in Palestine and Transjordan: Operational Log’, 14 November 1945, TNA, ;115/100
WO169/19745; ‘Incidents – Tel Aviv – 14 Nov 45', 17 November 1945, TNA, WO275/38; ‘Statement in
Explanation of Firing, Tel Aviv, Night 14 Nov 45’, 14 November 1945, ibid.; 8 Bn. (Parachute Regiment), ‘War
Diary’, 14 November 1945, TNA, WO/169/20084
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רוטשילד ,שהיו בו גם עסקים בבעלות
יהודית .כוחות הביטחון לא ניסו כלל למנוע
מעשים אלה .הכוחות המעטים שנכחו באזור
טיפלו באותה שעה ביידוי כבד של אבנים
ובקבוקי זכוכית באזור כיכר המושבות ,כדי
לשמור את צירי התחבורה המרכזיים באזור
פתוחים ,ובניסיון למנוע השחתה והצתה של
בניין הדואר המרכזי ברחוב אלנבי .המשטרה
נדרשה לבסוף לירות אש חיה על מנת לפזר
את ההמון שהסתער על בניין הדואר ,אולם
המפגינים שנסוגו הקימו מתרס בפינת
הרחובות אלנבי וליליינבלום וממנו רגמו
את השוטרים .הצנחנים ירו שוב אש חיה כדי
לפזר את ההמון .לא רחוק משם ,באזור רחוב
הגדוד העברי ודרך פתח תקווה ,נורו יריות כדי לפזר מפגינים שרגמו חיילים באבנים .בשעה 22:00
הוטל על העיר עוצר ללא הגבלת זמן ,אך הרחובות שקטו כליל רק לקראת חצות .במהלך ערב
המהומות נורו למוות שני צעירים יהודים ,שבעה נפצעו קשה ואחד עשר קל; חמישה חיילים ,חמישה
שוטרים בריטים ושני שוטרים יהודים נפצעו גם הם39.
למרות העוצר התחדשו למוחרת כבר בשעות הבוקר המוקדמות הקמת המתרסים וזריקת האבנים.
זאת אף שבמהלך הלילה הזרימו הבריטים לעיר את גדוד הצנחנים השמיני כולו מחוזק בפלוגה
נוספת על מנת לאכוף את העוצר ,והטילו כתר על צירי התנועה הנכנסים לעיר .בתקרית בשעת בוקר
מוקדמת במעבר הרכבת ליד שכונת התקווה ירו חיילים מבריגדת הצנחנים השלישית שהיו בכתר
ופצעו אחד עשר מפגינים ואזרחים שנכחו במקום או בסמוך ובהם שני ילדים .בתוך העיר הוצתה
משאית צבא נושאת עשר טונות קמח ועלתה בלהבות סמוך לכיכר מגן דוד; הנהג ,חייל יהודי ,נפצע
קשה .כמו כן נפרצו ונבזזו סניף הדואר ברחוב ביאליק ,סניף בנק 'ברקליס' ברחוב אלנבי וחנות חברת
האספקה הבריטית 'ספינס' ברחוב נחלת בנימין .באזור כיכר המושבות שוב הוקמו מתרסים ,פסי רכבת
נעקרו ליד רחוב הרצל ,ומחסום אש סגר לזמן מה את דרך תל אביב יפו .הניסיונות לחסום צירים
או להסתער על עמדות החיילים תוך זריקת אבנים נענו מדי פעם בפעם בירי של הצבא והמשטרה.
בשלושה מקרים טענו הבריטים כי נזרקו לעברם פצצות תוצרת בית .לאחר הגעת כוחות צבא נוספים
יצאו בשעות הצוהריים שני גדודי צנחנים מתוגברים בפלוגת חי"ר משוריינת — ועימם גדוד שלישי,
במחסומי כתר סביב העיר — למבצע השתלטות על רחובות תל אביב .המבצע כלל בשעות אחר
הצוהריים גם כמה אירועי ירי; הירי לא נועד להגן על חיי החיילים כפי שטען מפקד הפעולה באוזני
 39ראו המקורות הנזכרים בהערה הקודמת.
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חיילים בריטים
ברחובות תל אביב
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המהומות בעיר,
נובמבר 1945
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העיתונאים בהסבירו את מדיניות הפתיחה באש ,אלא נועד ,על פי עדות יומני המבצעים ,להפסיק
את הפרות העוצר .התוצאה הייתה לפחות שני נפגעים ברחוב ליליינבלום וחמישה ברחוב נווה שאנן,
לרבות נער בן חמש עשרה בשם אהרון ליאון ,חבר 'השומר הצעיר' ,שנורה בפינת הרחובות לוינסקי
ונווה שאנן .בשעה  19:00היו הרחובות ריקים כמעט כליל .שלושה נורו למוות באותו היום; צעיר
נוסף בן שמונה עשרה בשם אברהם עוזרי ,חבר ה'נוער המרקסיסטי' ,מת כעבור יום .לפי נתוני
המשטרה עוד שלושים וארבעה נפצעו ,מתוכם שני ילדים בני פחות מעשר .שלושה חיילים בריטים
נפצעו קשה יחסית ,עשרה קל ,וכשלושים נחבשו במקום בשל פציעות שטחיות40.

מאבק הלגיטימציה בין היישוב היהודי לשלטונות הבריטיים בעקבות
האירועים בתל אביב
ההתפרעויות הביכו מאוד את הנהגת היישוב היהודי .מרבית העיתונות העברית ,בעיקר זו שהייתה
מזוהה עם הנהגת היישוב ,גינתה מייד ובכל פה את המתפרעים ברחובות תל אביב כ'חוליגאנים',
'אספסוף'' ,נערים חמומי מוח' ו'קבוצות פרחחים' 41.מעבר לאופי הלאומני והאנטי־בריטי של
המהומות ,ניכרו בהן גם תסיסה חברתית והתרסה פוליטית כנגד הנהגת היישוב ותנועת העבודה42.
רבים מן המפגינים והבוזזים ,שבלטו בהם ילדים ונערים בגיל העשרה ,באו מן האזורים העניים
בדרומה של תל אביב; דו"חות של שירות הידיעות של ה'הגנה' (ש"י) ושל הצבא הבריטי הדגישו
את חלקם של נערים 'מעדות המזרח' ,בעיקר תימנים ,במהומות 43.שאול מאירוב ,מראשי ה'הגנה',
שעקב אחר האירועים ,הגיע למסקנה שהגורם המניע העיקרי במהומות היה 'אספסוף ואנשי עולם
תחתון' ומה שנקרא בתל אביב 'בשם הרומנטי צבא הדזונגל' — מאות ילדים 'עזובים' המאורגנים
ב'קבוצות שונות בשמות שונים' 44.הש"י ,שחיפש עדויות למעורבות האצ"ל במהומות ,הודה
שב'הפגנות השתתפו גם נוער א"י העובדת' ,ולכן היו גם בקרבם נפגעים 45.בישיבת הוועד הפועל,
40

41
42

43
44

45

דו"ח הש"י (לעיל ,הערה ‘HQ British Troops in Palestine and Transjordan: Operational Log’, 15 November ;)38
1945, TNA, WO169/19745; ‘3 Para Bde Ops Log’, 15 November 1945, TNA, WO169/19705; 8 Bn. (Parachute
Regiment), ‘War Diary’, 15 November 1945, TNA, WO/169/20084; Supt. of Police, Lydda District to Inspector
General, 17 November 1945, TNA, WO275/38; O.A.G. to Secretary of State for Colonies, 15, 16 November
 .1945, TNA, CO733/456/9מאות מפרי עוצר נעצרו ונקנסו; רק כעשרה ,מחציתם נערים ,הועמדו לדין באשמה חמורה
יותר של השתתפות בהתפרעויות.
'מעשה אספסוף' ,דבר 15 ,בנובמבר  ,1945עמ' ' ;2הישוב הפגין את אי־השלמתו עם הכרזת הממשלה ואת נכונותו
למאבק בלתי־נרתע' ,על המשמר 15 ,בנובמבר  ,1945עמ' .1
העיתון 'פלסטיין פוסט' טען שהמהומה החלה כאשר 'קהל של חוליגנים מאזור שוק הכרמל' התנפל על נושאי הדגלים
האדומים שצעדו בראש התהלוכה של תנועות הנוער ופיזר את התהלוכה .ראו‘Two Killed in Tel Aviv Riot’, Palestine :
Post, 15 November 1945, p. 1
דו"ח הש"י (לעיל ,הערה  ;)38הבריגדה המוצנחת השלישית (לעיל ,הערה .)36
פרוטוקול ישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י 19 ,בנובמבר  ,1945אב"ג .על 'צבא הג'ונגל' ראו' :סוף־סוף התחילו
מדברים מטעם עירית ת"א על הילד העזוב!' ,דבר 13 ,ביולי  ,1945עמ'  .8על תופעת הילדים העזובים בתל אביב
המנדטורית ראו :ת' רזי ,ילדי ההפקר :החצר האחורית של תל אביב המנדטורית ,תל אביב תשס"ט.
דו"ח הש"י (לעיל ,הערה  .)38שני ההרוגים בערב הראשון ,יהושע פרידמן בן התשע עשרה ואריה בסטומסקי בן
העשרים ואחת ,היו חברי ה'הגנה'.
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עוד בעיצומם של המאורעות ,ובישיבת הנהגת מפא"י בימים שלאחריהם הכו על חטא ההיערכות
הארגונית הלקויה לאספה הגדולה בתל אביב; לעומת זאת בירושלים אירועים של רגימת חיילים
בריטים שהחלו בכיכר ציון עם תום אספת מחאה בקולנוע 'אדיסון' הופסקו במהירות על ידי אנשי
ה'הגנה' שאורגנו מראש לשמור על הסדר 46.הובעה ביקורת רבה על כך שאנשי ה'הגנה' או ארגון
'הפועל' לא נשלחו להפסיק בעצמם את השוד והביזה ביום השני להתפרעויות .לאחר כמה דיונים
נדחתה הצעת החלטה להפרה המונית יזומה של העוצר הבריטי על תל אביב — שהמשך הטלתו בסוף
השבוע שלאחר שוך המהומות נתפס כצעד נקמני של השלטונות 47.חברי הנהגת מפא"י נחרדו מכך
שלמרות איסור מפורש על השתתפות ילדים מתחת לגיל שש עשרה 'במערכה' הפוליטית ,חולקו
בתנועות הנוער לילדים בגיל שתים עשרה — שלוש עשרה ,ובהם כמה מילדי המנהיגים עצמם,
מקלות והוראות להפרת העוצר48.
בעוד שמרבית חברי הנהגת היישוב בדבריהם בדיונים פנימיים ובמאמרי המערכת בעיתונות
הצרו על הפגיעה בתדמית הצודקת של המאבק הציוני בשל ההתפרעויות והביזה ,ראש המפקדה
הארצית של ה'הגנה' משה סנה טען שהשימוש הציבורי במילה חוליגנים רק מחליש 49.יתרה מזו,
בישיבת הנהלת הסוכנות ב־ 18בנובמבר סנה טען כי מה שנקרא ה'אספסוף' בתל אביב דווקא 'הציל
את המצב' לנוכח תגובה בלתי מספקת על הצהרת בווין ,תגובה שהתבטאה רק בשביתות ובנאומים.
חוסר הארגון של ההמון והיותו 'מורכב מילדים ופרחחים' רק הגדילו את השפעתו ,כי 'האפקט
הפוליטי של אי השקט יש לו חשיבות גדולה' ,פסק סנה .אפקט זה כבר ניכר לדעתו בתגובות בלונדון
על האירועים50.
אף על פי שהנהגת היישוב והעיתונות המזוהה עימה גינו את המתפרעים הם לא חסכו שבטם מן
השלטונות הבריטיים .אלה הואשמו בכך שלא ניסו כלל למנוע במשך שעות ארוכות בערב ובבוקר את
ההשתוללות והביזה ,מן הסתם בכוונת זדון ,כדי להבאיש את ריח המאבק הציוני ולפגוע בתדמיתו51.
אולם עיקר הטענות נגעו לדרך שבה דיכאו לבסוף כוחות הביטחון את המהומות — 'באכזריות'
ובאמצעות ירי חי ומופרז לעבר מפגינים לא חמושים בנשק חם ,שחלקם נפגעו בגבם .למרות פסילות
צנזורה רבות דרשה העיתונות חקירה של מעשי הצבא והבליטה פגיעה בחפים מפשע :חלבן בן
ארבעים ותשע בשם מיכאל שצ'וקין ,שבנו עדיין שירת במדי צבא בריטיים בבריגדה היהודית ,נורה
46

47
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פרוטוקול ישיבת הוועד הפועל של ההסתדרות 16 ,15 ,14 ,בנובמבר  ,1945אב"ג; פרוטוקול ישיבת הוועדה הפוליטית
של מפא"י (לעיל ,הערה  .)44בחיפה הייתה שביתה כללית אך לא התקיימה אספת מחאה ,למרות הוראת הוועד הלאומי
לקיים אספות .אבא חושי ,שהחליט על כך ,הסביר שהוא מצטער 'להגיד זאת' אבל 'באסיפה ידברו שטויות ,איני רוצה
שידברו שטויות' .ראו דברי מ' נמירובסקי ,שם.
פרוטוקול ישיבת הוועד הפועל של ההסתדרות (שם).
ראו דברי ג' מאירסון ,ב' ג'וזף ,פ' נפתלי ונמירובסקי ,פרוטוקול ישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י (לעיל ,הערה .)44
ראו דברי א' קפלן ,פרוטוקול ישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י (שם).
פרוטוקול מישיבת הנהלת הסוכנות היהודית 18 ,בנובמבר  ,1945אצ"מ .באותה ישיבה הלין גם הרב פישמן על כך
שהעיתון 'פלסטיין פוסט' קרא למפגינים 'חוליגנים' ,והוסיף שאלה שנרצחו לא היו כלל 'פרחחים'.
ראו דברי ש' מאירוב ,פרוטוקול ישיבת הוועדה הפוליטית של מפא"י (לעיל ,הערה  .)44גם דו"ח של יחידת ביטחון
השדה של הדיוויזיה השישית 'נטה לאשר' שהיה איחור רב בפעולת השלטונות .ראוWeekly Report of 252 Section :
 ,F.S.W. for W/Ending 19 November 1945את"ה ,א.115/99
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קריקטורה פרי
עטו של אריה נבון
בעקבות האירועים
בתל אביב' ,דבר',
 23בנובמבר 1945

(באדיבות דוד נבון)
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למוות במחסום הרכבת בשכונת התקווה;
שני ילדים שניצבו על מרפסת ביתם בזמן
אכיפת העוצר ברחוב העלייה נפצעו מיריות
ואחד מהם נקטעה ידו 52.כעשרה מבין מי
שנורו היו בני חמש עשרה או צעירים יותר,
והעיתונות לעגה לתיאור הרשמי של קטינים
אלה כ'מנהיגי ההפגנה' .פרסומו של העיתון
'דבר' הושעה למשך שבוע בשל קריקטורה
של אריה נבון שתיארה רופאים משוחחים ליד
ילדים מאושפזים ,ושבכיתוב בה נאמר' :כבוד
לקלעים! — איזה "סנייפרים" [צלפים]! ירו
ולא החטיאו במטרות כה קטנות!'53.
מפקדי הצבא סברו שכל זה היה חלק
ממערכה מתואמת לפגיעה בלגיטימיות
של כוחות הביטחון ,ושהעיתונות היהודית
העצימה כל 'שמועה קטנה' וסיפרה 'שקרים
שפלים' על מנת 'לפרש לא נכון את פעולות
הצבא הבריטי ומשטרת פלשתינה ,בייחוד
בנושאים כמו ביזה וירי' 54.בהודעה לעיתונות
קבע מייג'ור גנרל ד'ארסי שתוצאות חקירת
האירועים הראו שבכל מקרה שבו נפתחה אש נעשה הדבר ב'איפוק הגדול ביותר' ,והדגיש ששום חייל
לא עמד או יועמד לדין .כמו כן הוא הגן על מדיניות הירי ב'מנהיגי ההפגנה' בטענה שירי באוויר
'יסכן כמובן את חייהם של אזרחים חפים מפשע'55.
52
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'קרבנות ונזקים בתל אביב עקב השתוללות אספסוף' ,דבר 16 ,בנובמבר  ,1945עמ' ' ;1בזמן העוצר דומה תל אביב
לעיר בחזית קרבות' ,שם 18 ,בנובמבר  ,1945עמ' ' ;1דבר היום :הסדר בתל באביב הוחזר' ,שם; 'יומיים של עוצר
חמור ורב־קרבנות בת"א' ,על המשמר 16 ,בנובמבר  ,1945עמ' ' ;1ת"א מתמרמרת וזועמת על התנהגות הצבא' ,שם,
 18בנובמבר  ,1945עמ' ' ;4עיריית ת"א מאשימה את כוחות הבטחון בהתפשטות המהומות' ,שם 19 ,בנובמבר  ,1945עמ' ;4
' 3הרוגים ו־ 30פצועים קשה במשך יום אתמול' ,הבוקר 16 ,בנובמבר  ,1945עמ' ' ;1לשאלות השעה :עד מתי?' ,שם,
 18בנובמבר  ,1945עמ' ' ;2לשאלות השעה :אחרי קרב תל אביב' ,שם 19 ,בנובמבר  ,1945עמ'  .2הש"י סקר את נסיבות
הירי והפציעה של שלושים ושלושה נפגעים ,ויעץ בהמשך למשפחותיהם של תשעה לשקול פתיחה בהליכים משפטיים.
ראו :דו"חות הש"י 25 ,בנובמבר 21 ,בדצמבר  ,1945את"ה ,א .115/100הש"י תיעד גם מעשי ביזה של חיילים בריטים
בזמן העוצר .ראו' :הנדון :מפעולות "שומרי החוק"' 18 ,בנובמבר  ,1945את"ה ,א.115/100
'דבר היום :הודעתו של מפקד הדיויזיה המוטסת' ,דבר 22 ,בנובמבר  ,1945עמ'  ;1קריקטורה של א' נבון ,שם,
 23בנובמבר  ,1945עמ' .2
הבריגדה המוצנחת השלישית (לעיל ,הערה .)36
 .‘No Firing in the Air’, Palestine Post, 21 November 1945, p. 3משטרת המנדט העבירה סמל משטרה אחד למחוז
אחר בשל הירי ,בלי לתת לכך פרסום .ראו,Weekly Report of 252 Section F.S.W. for W/Ending 3 December 1945 :
את"ה ,א.115/99
ק ת ד ר ה  ,1 6 8ת מ ו ז ת ש ע " ח  ,ע מ ' 1 0 0 - 7 1

'מלאכה לא נעימה' :פעולות הצבא הבריטי בנובמבר  1945לפיזור הפגנות רחוב ולדיכוי התנגדות אזרחית

עוד במהלך המהומות היו הבריטים ערים מאוד לצד התדמיתי של פעולותיהם .כחמישה עשר כתבי
מלחמה וצלמי עיתונות בריטים ,אמריקנים וצרפתים ,עדיין במדים בהתאם להסדרי תקופת מלחמה,
הוסעו ברחבי העיר על ידי קציני הדוברות הצבאית 56.אך היחיד שהוסמך לדבר עם העיתונות היה
מפקד הפעולה ,בריגדיר ג'רלד לתבורי ( ,)Lathburyמפקד בריגדת הצנחנים השלישית .הוא זכה
בעיטור גבורה בסיציליה ,נפצע קשה בפעם השנייה בצניחה הנודעת בארנהם שבהולנד בסתיו ,1944
נפל בשבי ,ברח פצוע מעבר לנהר הריין בחזרה לקווים הבריטיים בראשות עשרות מאנשיו ,ועתה היה
מופקד על המשימה של פיזור הפגנות ומהומות אזרחיות ,משימה נעדרת גבורה ושנויה במחלוקת.
במסיבת עיתונאים ב'בית הדר' ,ששימש את הצבא הבריטי בתל אביב ,סיפר לתבורי לכתבים שהוא
לא רצה לפקוד על פתיחה באש אבל נאלץ לעשות זאת 'כאשר הרגימה באבנים נעשית חמורה כל כך
שאנשי נתונים בסכנה' .הוא הוסיף שלכל אנשיו נאמר 'להשתמש בכוח המינימלי ההכרחי .זו מלאכה
לא נעימה לכולנו ואנחנו איננו אוהבים לבצע אותה .ניסינו לפגוע בירי רק במנהיגי ההפגנות ,אבל
לפעמים אנשים אחרים נפגעים'57.
פעולות הצבא זכו לסיקור חיובי בדרך כלל בעיתונות הבריטית והאמריקנית .יוצא דופן היה
מאיר לוין ,כתב יהודי אמריקני של סוכנות הטלגרף היהודית שקיבל את הפריווילגיות של כתב
מלחמה במדי הצבא האמריקני .בכתבה ב'ניו יורק פוסט' ( )New York Postטען לוין ש'העולם
מכתבים ש'הובאו בג'יפים למקום
החיצוני' קיבל 'רושם מוטעה מאוד' על האירועים בתל אביב ַּ
המהומות ,העיפו מבט מהיר ולאחר מכן דיווחו סיפורי התפרעויות רגילים ,אוספים את החומרים
שלהם ממפקדת הצבא ולא ממראה עיניהם' .לעומתם ,כך סיפר ,הוא עצמו בילה שעות ארוכות
ברחובות העיר וחזה ב'קרב של כוחות הוד מלכותו נגד ילדים — כן ,פשוטו כמשמעו ,ילדי
ישראל'; כמו כן שמע 'חיילים רבים מביעים את הרצון להרוג ( )pop-offאת הצעירים' 58.השגריר
הבריטי בוושינגטון לורד הליפקס ( )Halifaxביקש מידע על מנת להכחיש את האשמותיו של לוין
'שחיילים בריטים ירו בכוונה בילדים וטענו שוב את נשקם בעשותם זאת' 59,האשמה שלוין לא
כתב .הנציב העליון החדש סר אלן קנינגהם ( ,)Cunninghamאשר הגיע לארץ־ישראל ימים אחדים
אחרי המהומות ,הסביר ש'מספר גדול של בני נוער' נטלו חלק 'במתקפה האלימה של המונים
משולהבים' על כוחות הביטחון ,ולפיכך נפגעו אחדים בתהליך דיכוי המהומות .הוא הציע להפיק
תועלת מדבריו של לוין .הבאת האשמותיו בעיתונים בבריטניה תגרום לציבור הבריטי להיות 'ער
56
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59

'יומן' אירועים של הש"י 15 ,בנובמבר  ,1945את"ה ,א.115/100
G. Currivan, ‘Tel Aviv Rioters Curbed by Troops’, New York Times, 16 November 1945, p. 1; Reuter,
‘Improvement in Tel Aviv’, Manchester Guardian, 16 November 1945, p. 5; B. Board, ‘More Airborne Troops
Raced to Riot Port’, Daily Mirror, 16 November 1945, p. 1; ‘Soldiers to Use Minimum Force’, Palestine Post,
16 November 1945, p. 1
.M. Levin, ‘His Majesty’s Forces Vs. the Children of Israel’, New York Post, 20 November 1945, p. 12
באוטוביוגרפיה שלו ,שפורסמה מעט לאחר תום המאבק בבריטים ,הודה לוין שהיה מודע לקושי של החיילים ,רבים
מהם צעירים מאוד בעצמם ,לטפל במצב מסובך שלא ממש הבינו .ראוM. Levin, In Search: An Autobiography, New :
York 1950, pp. 310–313
Earl of Halifax to Foreign Office, 26 November 1945, TNA, CO733/456/9
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לסוג התעמולה המופצת על צבאם המבצע בפלשתינה ,באורך רוח ,באיפוק ובסבר פנים יפות
אופייניים ,משימה קשה ולא נעימה'60.
בהתייעצות שנערכה לאחר המבצע במפקדת הבריגדה המוצנחת השלישית נטען שהכללים
לשימוש בירי היו 'משביעי רצון באופן כללי ומובנים היטב' ,ושהחיילים בתל אביב נהגו 'במידה רבה
על פי הספר' .עם זאת הודגש ש'ירי צריך להתבצע על מנת לפגוע אך לא בהכרח להרוג' .מן הסתם
מאותה סיבה — צמצום ירי קטלני — נשקל השימוש בגז מדמיע ,והודגש שיש להשתמש בו בשלבים
מוקדמים ,מכיוון שלא היה אפשר לנקוט שיטה זו 'ברגע שבוצע ירי' 61.במהלך המהומות בתל אביב
לא נעשה שימוש בגז מדמיע 62.אך בתוך ימים ספורים עתידה הייתה הבריגדה המוצנחת השלישית
להשתמש בו במבצע חיפוש בקיבוץ שפיים.

תחנת משטרת
החופים הבריטית
בסידנא עלי

(צילום :אבישי טייכר,
אוקטובר )2007

החיפושים בשפיים וברשפון
בליל  25–24בנובמבר ,בתגובה על לכידתה של ספינת המעפילים 'ברל כצנלסון' ( )Demetriusיומיים
קודם לכן ,לאחר שרוב מעפיליה כבר הגיעו לארץ ,תקפו יחידות פלמ"ח שתי תחנות של משמר החופים
בסידנא עלי ובגבעת אולגה .הכוחות
התוקפים השתמשו בטלפון שדה כדי
להעביר אזהרות קצרות לפני שפוצצו את
התחנות ,והן ניזוקו קשות .בשני המקומות
התפתחו חילופי אש ונפצעו שוטרים63.
טענת ה'הגנה' שהמשטרה 'התעלמה מן
האזהרה ופתחה באש ,מאלצת בכך את
המתנדבים להגן על עצמם מפני אש
כבדה' ,הושמעה בשידורי המחתרת של
'קול ישראל' וצוטטה בעיתונות הבריטית
והאמריקנית 64.כדי לבטא הפגנת כוח
מאופקת ומוסרית הודגשה בתעמולת
ה'הגנה' השאיפה להימנע משפיכות דמים
— בדומה למדי לטענה הבריטית להפעלת
60
61
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64

 .Sir A. Cunningham to S. of S. Colonies, 30 November 1945, TNA, CO733/456/9על נסיבות הגעתו של קנינגהם
לארץ ראו :מ' גולני ,הנציב האחרון :סר אלן גורדון קאנינגהאם ,1948–1945 ,תל אביב תשע"א.
‘Minutes of Conference held by Comd 3 Para Bde at Sarafand, Appx A’, 24 November 1945, TNA, WO169/19705
הש"י רשם עדות שמיעה ש'הודיעו כי ע"י הצבא נזרקו פצצות מדמיעות שעוררו צחוק' .ראו :דו"ח הש"י (לעיל ,הערה .)38
אולם לא נמצאה עדות ביומן מבצעים ,מדרג הגדודים ועד המפקדה הראשית בירושלים ,שנעשה שימוש בגז מדמיע.
פעיל וזהר (לעיל ,הערה  ,)3עמ' .142–141
‘Jews Resist Search’, Manchester Guardian, 26 November 1945, p. 5; G. Currivan, ‘Palestine Gangs Blow 2
Posts on Coast, Wound 14’, New York Times, 26 November 1945, p. 1
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כוח מינימלי לדיכוי התנגדות אזרחית .יתרה מזו ,הצגת הכוח התוקף בתעמולת ה'הגנה' כאילו מדובר
רק במתנדבים המגינים על עצמם ,התאימה לקו ההסברה שהציג פעולות מחתרת יזומות כהתנגדות
להפעלת כוח בריטית .לא בכדי כונתה תנועת המרי העברי בפי יוזמיה ,באנגלית ובצרפתית ,תנועת
ההתנגדות העברית (,)Hebrew Resistance Movement, Mouvement de Résistance Hébraique
בדומה לתנועות מחתרת שפעלו באירופה נגד הכיבוש הגרמני במלחמה שזה עתה הסתיימה65.
הרשויות הבריטיות התרשמו מקריאת התיגר על שלטונן .הנציב העליון החדש קנינגהם חש
ש'הדברים יגיעו לידי ביטול מוחלט של השלטון' אם לא ייעשה דבר למציאת ְ'מבצעי מעשי
האלימות' 66.השלטונות סברו שהמשטרה צריכה 'לנקוט פעולה' בסיוע צבאי נגד 'כל כפר או יישוב'
שהושג עליו 'מידע ודאי וברור' שהראה שהיו בו 'אנשים שסביר להניח כי היו מעורבים בתקריות'67.
דפוס הפעולה היה הקפת היישוב בשרשרת שוטרים וחיילים וחיפוש אחר חשודים ונשק .המפקדה
הראשית העריכה שהדרך 'הקלה ביותר' לצבא לטיפול במצב תהיה אם היהודים ישתמשו בנשק על
מנת להגן על כלי נשקם .כוחו העדיף של הצבא בקרבות כאלה יביא לידי נפגעים רבים ,מעצרים
ולכידת נשק68.
אולם ה'הגנה' לא התכוונה להקל על כוחות הביטחון .במקום לאחוז בנשק היא עמדה להביא
לזירת האירוע תגבורת המונית שתכריע את כוחות הביטחון בעצם משקלה המספרי .בבוקר למוחרת
הפעולה ,כאשר נפוצו שמועות על מבצע חיפוש בריטי הממשמש ובא ,הושמעו הצופרים לראשונה
בהרצליה ,קרוב לסידנא עלי .מפעלים ומקומות עבודה אחרים נסגרו באזור תל אביב ,ומאות גברים
ונשים עשו דרכם בכל כלי תחבורה אפשרי ,מאופניים ועד אוטובוס ,לקיבוץ שפיים ולמושב רשפון,
בעוד כוחות משטרה וצבא בריטיים החלו נערכים בסמוך להם .מפקד המשטרה הממונה מפקח קנת
פייג' הדינגהם ( )Hadinghamסבר שגדוד צנחנים אחד שכבר הוקצה למבצע לא יספיק לשם סיוע
לכוחות המשטרה שלו וביקש חיילים נוספים .שאר חיילי הבריגדה המוצנחת השלישית ויחידות
סיוע אחרות הגיעו בשיירות ארוכות של כלי רכב משוריינים וטנקים קלים ,ומטוסים של חיל האוויר
המלכותי סיירו מעל69.
העובדה שכוחות הביטחון הבריטיים התכוונו למפגן כוח משלהם ניכרה בעליל בנחישותם לערוך
חיפוש בשפיים וברשפון .היו בידיהם דיווחים — מוטעים למעשה — ששני היישובים הללו שימשו
בסיסים 'אפשריים' לפתיחה במתקפה על תחנת משמר החופים בסידנא עלי 70.בבוקר למוחרת
המתקפה נצפו עשרות יהודים בשלוש קבוצות עוזבים את שפיים בכיוון צפון ,אך כוח משטרה נייד
65
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גודמן (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .3
Sir A. Cunningham to S. of S. Colonies, 28 November 1945, TNA, CO733/456/9
Milpal to 6 Airborne Div, 25 November 1945, TNA, WO169/19745
Milpal to Mideast (for CGS), 25 November 1945, TNA, WO169/19745
 ,Hadingham to Inspector General, 28 November 1945את"ה3rd Parachute Brigade Headquarters, ;115/54 ,
‘Guy Fawcus’' Ops Log, 25 November 1945, TNA, WO169/19705
 .8 Bn. (Parachute Regiment), ‘War Diary’, 25 November 1945, TNA, WO169/20084התוקפים יצאו ליעד ממושב
כפר שמריהו .ראו :פעיל וזהר (לעיל ,הערה  ,)3עמ' .142
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לא הצליח לעצור אותם .זו יכלה להיות עילה לחיפוש ,אבל מאוחר יותר אחר הצוהריים גילו כלבי
גישוש עקבות ריח שהובילו לדרך בין שפיים לרשפון ,שם אבד הריח' ,וברור היה שהתוקפים עלו
על כלי רכב' 71.חרף עדות ברורה לכך שהתוקפים לא נמצאו עוד באזור ,דבקו המפקדים הבריטים
בכוונתם להוציא לפועל את החיפוש ,אך דחו אותו ליום המוחרת מפני שהעדיפו לבצעו באור יום.
בינתיים הם הקיפו בכתר של חיילים ושוטרים את היישובים ,כך שאפשר היה להיכנס אליהם אך לא
לצאת מהם .בשפיים תגברו על פי הערכת המשטרה  2,000–1,000איש את  350התושבים והקימו
מתרסים סביב היישוב72.
ההפוגה הלילית הסתיימה בשפיים עם שחר — היישוב הוקף בכוחות של גדוד הצנחנים השמיני,
ובאמצעות רמקול משטרתי הודיעו על עוצר מלא .איש לא ציית להוראה להיכנס לבתים ,והמשטרה
פרצה בכוח לשטח היישוב עם ציוד לפיזור הפגנות .הסתערויות חוזרות ונשנות של שוטרים נושאי
 71הדינגהם אל המפקח הכללי (לעיל ,הערה  .)69הכוח הנסוג דווקא המשיך ברגל למושב רשפון ומשם לרעננה ,ושם פוזרו
האנשים לאחר שמסרו את הנשק .ראו :פעיל וזהר (שם).
 72הדינגהם אל המפקח הכללי (שם).
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אלות שברו על פי הדו"ח של הדינגהם את מורל ההמון ה'עיקש' 73.דו"ח מפורט של הש"י
על האירועים טען שהקהל כבר הוכה לאחור באלות כאשר מפקד הגדוד לוטננט קולונל
ג'ורג' הואיטסון ( — )Hewitsonשתואר כ'אדם קשה מאד' — הכריז שאיבד סבלנות ואיים
המח'תאר יליד לונדון ,יצחק גבירץ ,פנה אל הדינגהם ומחה באומרו
לירות ברגלי ההמוןֻ .
שהתושבים ותומכיהם אינם חמושים .הדינגהם ביקש ממפקד הגדוד להניח לו להמשיך
להסתער עם אלות ,וזה הסכים בכעס 74.לא ברור עד כמה רציני היה האיום לירות ,אבל
לאחר ההסתערות הבאה נפסקה ההתנגדות בעיקרה .חמישה עשר מפגינים נפצעו מאלות,
רובם נפגעו בראשיהם ,ותשעה אושפזו בבית חולים .כ־ 700איש נכלאו ונחקרו בשטח
מגודר בתיל דוקרני ,וכעשרים איש עוכבו לתשאול נוסף .על פי המשטרה בחיפושים מבית
לבית לא נמצא דבר 'מפליל'75.
במהלך פעולת ההשתלטות וכלקח ישיר מהאירועים בתל אביב השתמשו כוחות הביטחון
לראשונה ברימוני גז מדמיע .ארבעה רימוני גז מדמיע נורו ממטול לפני הסתערות השוטרים
האחרונה ,וביומן המבצעים של הגדוד השמיני נרשם שהן 'לא היו יעילות במיוחד אבל
ההמון נסוג' 76.בצד היהודי תוארה השפעת השימוש ב'פצצות מדמיעות' כך' :החברים זרקו
אותן חזרה וניסו לכבותן בחול ,אולם הרוח הדפה את העשן אל החברים שנאלצו לסגת';
לאחר מכן השוטרים 'לבשו מסכות גז והסתערו שוב מעבר לעשן והדפו את האנשים עד
למרכז המשק' 77.ליד השער הדרומי של הקיבוץ ,המקום היחיד שעדיין הייתה בו התנגדות ,זרקו
כוחות הביטחון חמישה רימוני גז ,והשימוש בהם תואר ביומן המבצעים הבריטי בלקוניות כ'לא
מוצלח מאוד מכיוון שהם הורמו ונזרקו חזרה' 78.דו"ח נוסף של הש"י מלמד שאחד הרימונים נזרק
בחזרה אל החיילים וכתוצאה מכך הם נסוגו מעט; רימונים אחרים כוסו בשקים ונוטרלו על ידי קבוצת
נערים בגיל ארבע עשרה — שש עשרה ,עולים מטורקיה ומסוריה ,שהיו האחרונים שהתנגדו לפריצת
כוחות הביטחון באזור השער הדרומי של הקיבוץ79.
המשטרה והצבא עשו אחר כך את דרכם לרשפון ,שהוטל בו עוצר דומה .שעה קודם לכן ניסו
כ־ 1,500יהודים לפרוץ דרך שרשרת השוטרים והחיילים מכיוון רשפון לשפיים ,ולאחר אזהרות
חוזרות ונשנות דיווחו החיילים שירו ארבע יריות ופצעו שני יהודים .אחד מהם ,אליהו כהן־חינסקי בן
העשרים ,דרבן אחרים באופן בולט — על פי עדות חברו — לנוע קדימה ,עד שקצין בריטי נתן פקודה
לירות בו .ההסתערות על החיילים פסקה מייד 80.חינסקי ,שנורה בפלג גופו העליון ,הובא במצב
73
74
75
76
77
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79
80

שם.
דו"ח הש"י' ,המאורעות בשפיים' 29 ,בנובמבר  ,1945את"ה.115/54 ,
הדינגהם אל המפקח הכללי (לעיל ,הערה  ;)69דו"ח הש"י (שם).
8 Bn. (Parachute Regiment), ‘War Diary’, 26 November 1945, TNA, WO169/20084
דו"ח הש"י (לעיל ,הערה .)74
יומן מלחמה (לעיל ,הערה .)76
רגב אל בינה 30 ,בנובמבר  ,1945את"ה.115/54 ,
מרכז מידע פלמ"ח ,שורת הנופלים ,מ"כ אליהו חינסקי־כהןhttp://info.palmach.org.il/show_item.asp?levelId=3 ,
503&itemId=6301&itemType=0&nofelId=19908
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קריטי למרפאת רשפון ,ושם נמצא מת על ידי המשטרה .הדינגהם דיווח שתושבי רשפון היו 'שקטים'
ולא גילו כל התנגדות .החיפוש הניב שמונה קופסאות חומר נפץ ,ארבעה עשר רימונים ריקים ואקדח
אחד 'לא בר־שימוש' .בגלל חומר הנפץ נעצרו המח'תאר מאיר בן־שפר ושמונה אחרים; חלקם נדונו
מאוחר יותר לכמה חודשי מאסר81.
העימות הבא פרץ כצפוי בעיתוני יום המוחרת .בשעה שהמבצע היה בעיצומו פיקחו כוחות
הביטחון הבריטיים בקפדנות גם על העיתונות .הכתבים היחידים שהורשו להימצא בסמוך לזירת
הפעולה היו כתבי מלחמה בריטים ,אך גם יוליאן מלצר ,עיתונאי של 'פלסטיין פוסט' ,נמנה עימם,
מאחר שהייתה לו הסמכה של כתב מלחמה מימי מלחמת העולם השנייה .אולם גם על כתבים
בריטים נאסר במפורש לדבר באורח עצמאי עם אנשי צבא ,והם נלקחו לסיור מודרך סביב שפיים
רק לאחר שהסתיימה הפעולה העיקרית .שאר העיתונאים הורחקו מהאזור על ידי הצבא .לאחר מכן
ניסו שוטרים למנוע ממאיר לוין ומצלמים אחרים לצלם פצועים שהובאו לבית החולים 'בילינסון',
ולוין גם עוכב לחקירה קצרה 82.הגבלת העיתונות הייתה 'שגיאה' ,טען עורך 'פלסטיין פוסט' גרשון
אגרונסקי למוחרת בפני המזכיר הראשי שאו ,מפני שהיא יצרה את הרושם שלצבא היה מה להסתיר83.
השימוש בגז מדמיע בשפיים לפיזור הפגנה' ,בפעם הראשונה בהיסטוריה של משטרת פלשתינה',
זכה לתשומת לב בעיתונות האמריקנית והבריטית ,אך לא הוזכר בעיתונות המקומית ,קרוב לוודאי
בגלל הצנזורה 84.ואף על פי כן ההגבלות לא מנעו מעיתוני היישוב היהודי לפרסם טענות של עדי
ראייה בדבר הכאות מופרזות וביזה .הם גם הגזימו — כפי שציין המודיעין של ה'הגנה' בדו"ח הפנימי
שלו — בנזק שנגרם לחדר האוכל בשפיים85.
אולם גרסת השלטון הייתה מסולפת יותר .ההודעה הרשמית שהוציאה לשכת המודיעין הממשלתית
— ושהדפסתה כלשונה בעיתונות המקומית הייתה חובה על פי החוק — טענה שכלבי הגישוש התחקו
אחר עקבות מסידנא עלי 'לשפיים ולרשפון' ,ושלכן נערך חיפוש ביישובים אלה 86.למעשה שובל
הריח נפסק בין שני היישובים .גם הגרסה הרשמית בדבר נסיבות מותו של חינסקי הייתה מסולפת.
קציני רפואה של הצבא שהיו נוכחים ברשפון אמרו שנפצע כנראה מרימון שש עשרה שעות לפני כן,
כלומר מן הסתם בעת ההתקפה על סידנא עלי .המשטרה נזהרה שלא לומר לעיתונות דבר עד שתבוצע
בדיקה שלאחר המוות .אך בהודעה הרשמית של השלטון לעיתונות לא היו פקפוקים' :התגלה יהודי
81
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הדינגהם אל המפקח הכללי (לעיל ,הערה .)69
דו"ח הש"י (לעיל ,הערה ' ;)74נעצר כתב אמריקאי' ,הארץ 27 ,בנובמבר  ,1945עמ' .1
’ 27 ,‘Note on Talk with Chief Secretary, J.V.W. Shawבנובמבר  ,1945אצ"מ.S25/2287 ,
G. Currivan, ‘Armored Cars Aid Hunt’, New York Times, 27 November 1945, p. 5; A. Gordon, ‘Tear Gas Beats
Rioters’, Daily Mail, 27 November 1945, p. 4
'כיבוש שפיים' ,הארץ 27 ,בנובמבר  ,1945עמ' ‘Troops Break Into Shefayim, Rishpon’, Palestine Post, 27 ;1
 ;November 1945, p. 1דו"ח הש"י (לעיל ,הערה  .)74הגזמה באשר למידת ההרס נעשתה לצורכי תעמולה כבר ברמת
הכובש ,ומאוחר יותר נעשתה שוב ביגור בזמן אירועי מבצע 'אגת'ה' ('השבת השחורה') בקיץ  .1946ראו :קרויזר (לעיל,
הערה  ,)4עמ'  ;148גודמן (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .7
'מה מודיעים השלטונות' ,הארץ 27 ,בנובמבר  ,1945עמ' ‘Official Communique, No. 32’, Palestine Post, 27 ;2–1
November 1945, p. 1
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ידיעה בשבועון
'אשנב',
 20בדצמבר 1945

שסבל מפצעי פגיעת רימון שנגרמו לאחרונה' ,ואשר 'מת מאז' .הבדיקה הרשמית שלאחר המוות,
שאת תוצאותיה לא טרח השלטון לפרסם ,אישרה את מה שהשלטונות כבר ידעו ,שחינסקי נורה
על ידי החיילים בכתר 87.הסילוף שבהצגת פעולת כלבי הגישוש והגורמים למותו של חינסקי הזיק
לאמינות הבריטית ,מפני שהמודיעין של ה'הגנה' הצליח להשיג כמעט מייד את דו"ח המשטרה של
הדינגהם .הוא הועבר לכתבים אמריקנים ,הופץ בחו"ל על ידי 'סוכנות הטלגרף היהודית' ,וראה אור
ב'אשנב' ,שבועון המחתרת רב התפוצה של ה'הגנה'88.

החיפוש בגבעת חיים
מבצע החיפוש בקיבוץ גבעת חיים היה אירוע הירי שמספר היהודים הלא חמושים שנהרגו בו בידי
כוחות ביטחון היה הגדול ביותר בכל תקופת המנדט הבריטי .המשטרה הגיעה לקיבוץ מאובטחת
בחיילים אחר הצוהריים ביום שלאחר התקפת הפלמ"ח על תחנת משמר החופים של גבעת אולגה.
אחד מתוקפי התחנה נפצע ,נלקח לטיפול דחוף בגבעת חיים והועבר במהירות לבית החולים
 87הדינגהם אל המפקח הכללי (לעיל ,הערה .)69
 88גודמן (לעיל ,הערה  ,)2עמ' ‘Police Document Disproves British Attempt to Whitewash Attack on Jewish ;5–4
' ;Settlements’, Jewish Telegraph Agency Daily News Bulletin, 7 December 1945אמריקה יודעת על השקר
שבהודעה הרשמית' ,אשנב 20 ,בדצמבר  ,1945עמ' .8
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'בילינסון' 89.לאחר שהתגלו עקבות דם כיוונו כלבי משטרה את החיפוש אל כמה אוהלים ריקים
של משטרת היישובים העבריים בין גבעת חיים למושב חוגלה .מפקד משטרת מחוז חיפה ריימונד
קפרטה ( ,)Cafferataשעמד בראש כוח החיפוש ,דרש לבצע מסדר זיהוי של כל הגברים בגבעת חיים,
אך מח'תאר הקיבוץ אברהם גרינברג סירב עד שלא יקבל הוראות מן 'המוסדות הלאומיים' .קפרטה
ושוטריו ,שהיו מוקפים לטענתו בהמון 'עוין' חמוש במקלות ובאבנים ,נסוגו מהמקום עד הגעתן של
יחידות נוספות לסיוע90.
הידיעות בדבר בואם של כוחות הביטחון ליישוב הביאו לידי אותה תגובה מאורגנת מצד ה'הגנה'
כמו בשפיים וברשפון .אלפים ביישובי הסביבה עזבו את עבודתם בבתי המלאכה ובשדות ועשו דרכם
ברכב וברגל לגבעת חיים .דיוויזיית חיל הרגלים הראשונה ,שהייתה אחראית לצפון הארץ ,הציבה
מחסומי דרכים על מנת לעצור את הגעתם ,ונעזרה בטנקים ובכלי רכב משוריינים .חיילי הגדוד
השלישי ,רג'ימנט קולדסטרים ( )Coldstream Guardsדיווחו שירו שש יריות לעבר קבוצת יהודים
מזוינים באלות שניסו להסתער על מחסום דרכים ,ושאחד מהם נפצע בזרועו .הגדוד הצדיק את הירי
כ'שימוש הולם' בכוח מינימלי ,וטען שהיהודי שנפצע היה 'מנהיג ההפגנה' ,ושהשאר נסוגו כתוצאה
מכך 91.האכיפה לא הייתה נוקשה מדי .שלושים מחברי הקבוצה שבאו מנתניה נלקחו למפקדה
הבריטית ,ולבסוף הרשו להם להמשיך לגבעת חיים אולם התרו בהם שלא יוכלו לאחר מכן לעזוב.
הם הגיעו לקיבוץ בשעה  21:15וסיפרו שאנשים רבים 'על הכבישים ובמקומות שונים' מנסים להגיע
לגבעת חיים 'ומחפשים אפשרויות לכך'92.
כל הלילה אכפו כוחות צבא מחמישה גדודים עוצר דרכים באזור והקיפו בכתר את גבעת חיים
ואת חוגלה ,הקימו גדרות וחפרו עמדות 93.גם ה'הגנה' ערכה את הכנותיה .ההוראות בגבעת חיים
היו למנוע את כניסת כוחות הביטחון אולם 'מבלי לגרות את הצבא לפתיחת אש' ,ואם זו תיפתח,
יש 'להפסיק מיד את ההתנגדות' .הוטל 'איסור חמור והשגחה על אי שימוש בנשק מצידנו' .עם זאת
הרוחות להטו .הוסבר לאנשים שעליהם לציית להוראות בדבר 'התנגדות פאסיבית' ,כי 'אחרת עלול
לקרות אסון עד להשמדת הישוב'94.
למוחרת בבוקר התנהל משא ומתן נוסף בין כוחות הביטחון לבין נציגי הקיבוץ .אחד מנציגי
הקיבוץ היה יצחק בן־אהרון ,ממנהיגי תנועת העבודה ,שעדיין לא פשט באופן רשמי את מדי
89
90

91
92
93
94

פעיל וזהר (לעיל ,הערה  ,)3עמ'  .142ראו עדויותיהם של מוריס בן־דרור ,שנפצע בפעולה ,ושל לילי קליין ,על הטיפול
בו בגבעת חיים עד שפונה משם :עלי חפר ,דצמבר  ,2005עמ' .10–6
.1st Infantry Division, ‘Report on Incident Night 24/25 Nov. 45’, 25 November 1945, TNA, WO169/19656
קפרטה נודע לשמצה ביישוב היהודי מאז שירותו במשטרת חברון בעת הטבח ביהודי העיר בשנת  1929והואשם בכך
שלא מנע את הטבח .הוא גם פיקד על המשטרה בעת החיפוש ברמת הכובש .אנשי גבעת חיים טענו לאחר מכן שקפרטה
מסר 'אינפורמציה מסולפת' למפקדי הצבא כשסיפר שאנשיו נסוגו בשל הופעת נושאי אלות .ראו :דו"ח לבינה' ,הנידון:
קפרטה' (ללא תאריך) ,את"ה' ;115/54 ,דו"ח על פעולות הצבא והמשטרה נגד גבעת חיים' 26–25 ,בנובמבר  ,1945שם.
‘Intelligence Summary No. 5’, 27 November 1945, TNA, WO169/20032
דו"ח על פעולות הצבא והמשטרה (לעיל ,הערה .)90
‘Report on incidents in Palestine 25/26 November 45, Part II’, 1 December 1945, TNA, WO169/19745
דו"ח על פעולות הצבא והמשטרה (לעיל ,הערה .)90
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הקצין בצבא הבריטי ,שאליו התגייס בראשית מלחמת העולם 95.אולם כל הניסיונות למצוא פתרון
בדרכי שלום ולאפשר חיפוש כלשהו לא הועילו .המשטרה ,עתה בפיקודו של מפקד משטרת מחוז
נצרת הרולד שאדפורת ( ,)Shadforthהתכוננה להיכנס בכוח לגבעת חיים .קו הטלפון נותק .בתוך
הקיבוץ ניתנה הוראה שלא להשתמש במקלות נגד הצבא ,אבל בעקבות הופעת כוח משטרה עם
ציוד לפיזור הפגנות — אלות ,מגינים וקסדות — ניתנה הוראה חדשה ,להגיב במקלות אם תשתמש
המשטרה באלות .הסתערות ראשונה באלות אכן נהדפה באמצעות מקלות ואבנים .קצין משטרה
שנפגע בראשו מאבן ירה יריית אקדח אחת לעבר ההמון; איש לא נפגע ,והשוטרים נסוגו .הייתה
כמעט שעת צוהריים ,והצבא בפיקוד הבריגדה המונחתת השישית הצטרף לעימות .נורו כמה
בא ָּתת בעין
יריות באוויר לאזהרה — או לפי דו"חות הצבא בניסיון לא מוצלח של צלף לפגוע ַ
החורש — ונעשה שימוש בשני משמידי טנקים מסוג  M10על מנת לפרוץ את השער שנחסם
באמצעות טרקטור .חיילים סקוטים של הגדוד הראשון ,רג'ימנט ארגייל אנד סאתרלנד היילנדרס
( ,)Argyll and Sutherland Highlandersפרצו לתוך גבעת חיים כשכידונים מותקנים על רוביהם.
ההתנגדות באמצעות מקלות הסתיימה במהרה ,ולאחר מכן דווח על 'התנגדות פאסיבית בעיקר' של
אזרחים ,לרבות נשים ,ששילבו זרועות או ישבו ושרו .גם זה הופסק .הנשים נשלחו לתוך הבתים,
והגברים נכלאו 1,500 .איש נחקרו ,ומתוכם  137נעצרו ונלקחו מהמקום .פריצה ולאחר מכן חיפוש
התבצעו בו־זמנית גם במושב חוגלה .החיילים עזבו את האזור סביב השעה  .16:30עשרים וארבעה
מפגינים נפצעו בשטח גבעת חיים ,שניים מהם קשה ,ממהלומות אלות בראש .אחד מהם ,חבר
הקיבוץ יוסף רוזנברג ,מת מאוחר יותר בבית החולים .שישה שוטרים נפצעו קל ,ולא דווח על
חיילים פצועים96.
שפיכות הדמים העיקרית אירעה בכתר סביב הקיבוץ .לקראת הצוהריים החלו  400גברים ונשים
מהאזור שהתאספו בקיבוץ הסמוך עין החורש לצעוד במערך קבוצתי מערבה ,לעבר גבעת חיים,
וחלקם נשאו מקלות .הם יצאו לדרך בגלל איתות לא ברור מגבעת חיים שהתפרש כבקשת עזרה
דחופה לאחר שהחלה פריצת הצבא לקיבוץ; לא היה אפשר לברר פרטים נוספים ,כי הבריטים השביתו
בינתיים את האיתות .לפני שהחלו לצעוד בשלשות לכיוון גבעת חיים תדרך בקצרה את היוצאים אחד
ממפקדי ה'הגנה' במקום ועמד על החובה 'לפרוץ ולא להבהל מאש' 97.קצין הצבא הבריטי שפיקד
 95בן אהרון ,קצין בדרגת סרן שישב רוב המלחמה בשבי הגרמני ,נשא באספת הנבחרים נאום תקיף כנגד פעולת הצבא
בגבעת חיים ,יומיים לאחר המעשה .בעקבות פרסום הנאום בעיתונות הוא נעצר ,הוחזק כחודשיים במעצר ,והורשע
במשפט צבאי בהתנהגות הפוגעת במשמעת הצבאית בעודו בחופשת שחרור .במשפט העיד לטובתו דייוויד סטרלינג,
שהקים את יחידת הקומנדו הבריטית  ,SASואשר הוחזק עימו באותו מחנה שבויים והתרשם מאוד מאופיו ומאומץ ליבו.
ראו‘Court Martial Finds Ben Aharon Guilty’, Palestine Post, 27 January 1946, p. 3 :
 96דו"ח על פעולות הצבא והמשטרה (לעיל ,הערה  ;)90דו"ח על תקריות (לעיל ,הערה 1st Battalion Argyll ;)93
and Sutherland Highlanders, ‘Intelligence Log of Events Givet Haiyum 26 November 1945’, 27 November
1945, TNA, WO169/20035; 6th Airlanding Brigade, ‘Report on Operations in Hogla Area’, 27 November
1945, TNA, WO169/19706; H. Shadforth to Inspector General, 27 November 1945, ibid.; 1 Div to Milpal, 26
November 1945, TNA, WO169/19656
' 97דו"ח משנה מס'  :2דו"ח על הנעשה בענף מס'  1מיום ( 26/11/1945 — 25/11/45עין החורש)' ,את"ה;115/54 ,
'הערות לדו"ח עין החורש (דו"ח משנה מס'  ,')2שם.

93

קתדרה

קתדרה

94

צוות מפעילי מקלע
'ויקרס' ()Vickers
מהגדוד השני,
רג'ימנט מידלסקס,
במהלך תרגול ירי
בארץ

(מוזיאון המלחמה
האימפריאלי)IWM ,

גיורא גודמן

על הכתר החיצוני באותה גזרה — מפקד פלוגה
מגדוד  2/7של רג'ימנט מידלסקס (— )Middlesex
אכן איים עליהם שיפתח באש אם לא יעצרו
וייסוגו .האזהרות לא הועילו ,וההמון הסתער
בקריאות 'קדימה' .מפקד הפלוגה וחייליו פתחו
מייד באש ממספר רובים ומכונות ירייה ,והירי
נמשך כמה דקות .איילה טננבוים בת התשע
עשרה מהכשרת 'שלוחות' בפרדס חנה ,שנמנתה
עם 'ילדי טהרן' ,נהרגה במקום .אחדים הצליחו
לחמוק מהכדורים ולהסתער דרך עמדות הצבא,
אך נפגעו קרוב יותר לשטח הקיבוץ במטח האש
השני ,כנראה מחיילי הגדוד השישי ,רג'ימנט
גורדון היילנדרס (,)Gordon Highlanders
שאיישו את הכתר הפנימי .מטח זה גרם לכמה
נפגעים .על פי הדיווחים הבריטיים ירה הצבא
לפחות  300–200כדורים .שישה יהודים נהרגו
בסך הכול בשדות שבין עין החורש לבין גבעת חיים או בבית החולים מאוחר יותר באותו יום; עשרה
נפצעו קשה ,ושבעה נוספים סבלו מפצעי ירי חמורים פחות בזרועותיהם וברגליהם98.

גרסת השלטונות על הירי בגבעת חיים
החדשות על עשרות הנפגעים ועל מקרי המוות בגבעת חיים זעזעו את היישוב היהודי .אלפים
השתתפו בהלוויות ,ובן־גוריון ומנהיגים אחרים נשאו נאומי התרסה .בעיתונות העברית פורסמו
עמודים שלמים של חדשות על האירועים ועל מותם של 'הקדושים' ,כפי שביכה עיתון 'הארץ'
בכותרתו הראשית את ההרוגים; מאמר בעיתון הרוויזיוניסטי 'המשקיף' ערך השוואה בין הירי בגבעת
חיים לטבח באמריטסר 99.הסוכנות היהודית האשימה את כוחות הביטחון בכניסה בכוח ל'שלושה
יישובים חקלאיים שלווים' ,ניתוץ רהיטים ,גרימת נזק לבניינים ,הכאה בזדון של 'מאות' גברים ונשים
וירי קטלני במתיישבים בלתי מזוינים 'ללא שום סיבה או התגרות'100.
 98דו"ח משנה (שם); הערות לדו"ח (שם); הדיוויזיה המוטסת השישית (לעיל ,הערה Hadingham to Inspector ;)96
’ ,General, 28 November 1945, ‘Appendix B – Persons Admitted to Hospitalאת"ה ;115/54 ,הדיוויזיה הראשונה
אל מפקדת הצבא בפלשתינה (לעיל ,הערה 2/7th Middlesex, ‘War Diary’, 25, 26 November 1945, TNA, ;)96
WO169/20070
' 99שמונה יהודים נהרגו ביריות בשרון ובעמק חפר — הלוית הקדושים היום ב־ ,'1הארץ 27 ,בנובמבר  ,1945עמ' ;1
'דרכם האחרונה של קדושי הישוב' ,שם 28 ,בנובמבר  ,1945עמ'  ;1ז' פון ווייזל' ,אמריצאר ו ...גבעת חיים' ,המשקיף,
 2בדצמבר  ,1945עמ' .3
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מול שילוב כזה של זעם אמיתי ושל תעמולה הפכה הלגיטימיות הציבורית לבעיה דוחקת עבור
הממשל המנדטורי ומפקדי הצבא .אפשר היה לטעון שהפתיחה באש לעבר ההמון שהסתער על החיילים
בכתר הייתה מוצדקת על מנת לשמור על עוצר שהוכרז באורח חוקי ,אם כי היקף הירי היה מעורר
תהיות לנוכח שיעור הנפגעים הגבוה .אך בנקודה כלשהי בשרשרת הפיקוד הבריטית צצה הצדקה
שונה ומופרכת — שהחיילים ירו רק לאחר שנורו אליהם יריות .הודעה רשמית ראשונה ברוח זו מטעם
לשכת המודיעין הממשלתית טענה שהיריות נורו מכיוון אחד; הודעה שנייה כעבור יום כבר טענה שאש
מקלעים נורתה על הצבא משני כיוונים 101.הטענות האלו נדחו מייד על ידי עיתונות היישוב במאמרים
שנדפסו בעמוד הראשון ובראשם כותרות כגון 'האמת על מצור גבעת־חיים' 102.אולם בצבא הופץ לאחר
מכן דו"ח פנימי מפורט שהיה מבוסס על עדויות חיילי הגדוד מרגימנט מידלסקס ,ואשר מפקדת הצבא
בארץ שיבחה והמליצה עליו כמופת לחיקוי; בדו"ח זה נטען שירי אוטומטי על החיילים בוצע גם מכיוון
שלישי ,בעורף החיילים ,כלומר מתוך גבעת חיים .כמו כן דווח שההמון המתקרב 'נראה פועל כגוף
ממושמע ,ושתיאום הירי והתנועה שלו היה באופן ברור מתורגל מאוד'103.
 101לניתוח מפורט של הסתירות בדו"חות הצבא וההודעות הרשמיות ראוG. Goodman, ‘‘Troops Were Then Forced to :
Fire’: British Army Crowd Control in Palestine, November 1945’, SWI, 20 (2015), pp. 282–285
' 102האמת על מצור גבעת חיים' ,הארץ 28 ,בנובמבר  ,1945עמ' .1
1 Div Intelligence Summery No. 13, ‘Occurrences at Givat Haiyim 143199, 25/26 November’, 28 November 103
1945, TNA, WO169/19656; ‘Lessons from Ops 25/26 November 45’, 7 December 1945, TNA, WO169/19745
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יתרה מזו ,הטענות הדמיוניות של הצבא קיבלו גיבוי מלא מקנינגהם .הייתה זו ההצהרה הפומבית
הראשונה שלו כנציב העליון החדש וההצהרה הרשמית השלישית על הירי .קנינגהם הכריז 'לנוכח
השמועות המוטעות והמטעות' שהוא משוכנע שהחיילים פעלו 'במתינות ובמשמעת' ,ושהצבא 'היה
מוכרח להשיב' כאשר ירו לעברו .בתשובה על שאלה טורדנית שהציגו העיתונות והנהגת היישוב
הוא סיפק את ההסבר של הצבא שהחיילים הבריטים 'התחפרו ,ולפיכך לא נגרמו להם אבדות' מאש
המקלעים שכוונה אליהם פתאום 104.קנינגהם הסביר למשרד המושבות בלונדון שפרסם הצהרה זו
בשל דאגתו הכללית ל'השפעות שיטפון התעמולה היהודית' של ההנהגה והעיתונות של היישוב,
'המכילה תיאורים מסולפים ושקרים זדוניים'105.
בלונדון חזר שר המושבות ג'ורג' הול ( )Hallעל הגרסה של קנינגהם בבית הנבחרים והכריז שהוא
'שבע רצון' ,בדומה לנציב העליון' ,מכך שהכוחות בפלשתינה הפגינו איפוק למופת לנוכח התגרות
גדולה' 106.אף לא אחת מן הטענות של היישוב היהודי הופיעה ב'טיימס' ( )Timesאו בעיתונים
בריטיים בולטים אחרים ,שהדפיסו בנאמנות רק את ההודעה הרשמית של השלטונות במלואה.
רק 'מנצ'סטר גרדיאן' ( )Manchester Guardianהפרו־ציוני הוסיף הצהרה סותרת מאת דובר של
הסוכנות היהודית 107.בארצות־הברית ציטטו ה'ניו יורק טיימס' ( )New York Timesועיתונים
בולטים אחרים הן את הגרסה הבריטית הרשמית והן את טענותיהן הסותרות של העיתונות וההנהגה
של היישוב היהודי .מתקפות חריפות על השלטונות הבריטיים ,לרבות על מאמציהם לצמצום
הנזק התדמיתי ,פורסמו בעיתונים פרו־ציוניים כגון ה'ניו יורק פוסט' 108.אך השגריר הבריטי לורד
הליפקס דיווח מוושינגטון שהמצב באמצעי התקשורת לא היה גרוע — 'העיתונים הספורים שתיארו
אותנו בחריפות באורח מסולף הם חסרי תקנה' .נוסף על המידע שניתן 'באופן פרטי לעיתונות
ולפרשני רדיו על טיבן המדויק של פעילויות צבאיות ומשטרתיות בריטיות בפלשתינה' ,הציע
הליפקס להוציא הודעות רשמיות לעיתונות בארץ־ישראל ישירות דרך שירותי המידע הבריטיים
בוושינגטון109.
אך תעמולה לא יכלה ליישב את אי הדיוקים והסתירות בהודעות הרשמיות ,ועיתונות היישוב
המשיכה להצביע עליהם אחד לאחד .כל אזור העימות נשלט על ידי אלפי חיילים חמושים במלואם,
בליווי סיור אווירי ,אך דומה שלא נעשה כל ניסיון לרדוף אחר היורים וללכוד אותם ,לתפוס את
כלי נשקם או אפילו להציג אחר כך שרידי תחמושת שהם הותירו מאחור .ואם הירי בא מן האגפים,
"' 104היהודים ירו אל הצבא" ,אומרת גם הכרזה של הנציב העליון' ,הארץ 29 ,בנובמבר  ,1945עמ' ‘H.E.’s Statement ;1
on Events’, Palestine Post, 29 November 1945, p. 1
 105קנינגהם אל שר המושבות (לעיל ,הערה .)66
Hansard, Parliamentary Debates, House of Commons, 416, Cols. 2067–2068, 20 November 1945 106
‘Operations in Palestine’, The Times, 28 November 1945, p. 4; ‘Palestine Jews Stop in Protest’, Daily Telegraph, 107
28 November 1945, p. 1; ‘Plain of Sharon Fighting’, Manchester Guardian, 28 November 1945, p. 8
G. Currivan, ‘Palestine Tense But Clashes Halt’, New York Times, 28 November 1945, p. 16; U.P., ‘British 108
?Killings Arouse Palestine’, Los Angeles Times, 28 November 1945, p. 9; M. Levin, ‘Why Is a Dead Jew News
Palestine Police Ask’, New York Post, 28 November 1945
Earl of Halifax to Foreign Office, 30 November 1945, TNA, CO733/456/9 109
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נכתב במכתב למערכת ה'פלסטיין פוסט' ,מדוע כיוונו החיילים את האש שלהם אל המפגינים הבלתי
מזוינים בהמון ולא אל היורים באגפים?110
נראה שהפערים בגרסת הצבא גרמו לשלטונות אי נוחות רבה ,אף שלא כל הנסיבות ברורות עד
היום .דו"ח מפורט על האירועים שהגיש מפקד הבולשת ארתור ג'יילס ( )Gilesבאמצע דצמבר 1945
לא הזכיר כלל ירי על חיילים בגבעת חיים 111.קצין משטרה בכיר סיפר בשיחה עם מודיע של הש"י
שהכול במשטרה ובצבא יודעים שהיהודים לא ירו אך אי אפשר לפרסם זאת 112.כעבור חודש וחצי,
בתחילת ינואר  ,1946אישר שר המושבות הול במכתב פרטי קצר אל חבר פרלמנט יהודי מסיעת
ה'לייבור' שאכן לא נורו יריות על הצבא בגבעת חיים 113.הפעם לא הייתה הודעה רשמית לעיתונות,
ובכל מקרה הדיווחים על שרשרת האירועים האלימים בכותרות העיתונים כבר נעו למחוזות אחרים.
גבעת חיים בוודאי לא הפכה מבחינה פוליטית ל'אמריטסר' ארץ־ישראלית.

סיכום
תוצאות פעולות הצבא הבריטי לדיכוי מהומות והתנגדות אזרחית בתל אביב ,בשפיים ,ברשפון
ובגבעת חיים בנובמבר  1945המחישו במהרה את האתגר המבצעי והתדמיתי שהציב המרי היהודי
בשלטון המנדט הבריטי בארץ־ישראל בפני הצבא מייד לאחר תום מלחמת העולם השנייה .תדמיתו
של צבא שנלחם בגבורה מלחמה קשה ,ארוכה וברורה מבחינה מוסרית ,הוכתמה בנסיבות שנוצרו
לאחר המלחמה ,במצבים שבהם התנאים לא היו ברורים ,ואופי הלחימה היה שנוי במחלוקת .כבר
בתום החודש הראשון של פעילות שיטור שבה היו חיילים מעורבים בירי שנוי במחלוקת באזרחים
ובהטלות עוצר המוניות ,דיווחה יחידת ביטחון השדה של הדיוויזיה המוטסת על כינוי חדש ולא
מחמיא המוצמד לחיילים חובשי הכומתה האדומה' ,כלניות'114.
את עיקר המחלוקת עורר שימוש הצבא בכוח אש על מנת לפזר הפגנות והתפרעויות ובמיוחד
הנוהג לירות ב'מנהיגי הפגנות' .היו אשר היו הנימוקים שבהם הצדיקו השלטונות הבריטיים את
השימוש באש ככוח מינימלי הכרחי לשמירה על חוק וסדר ,מספר גדול של אזרחים נפגעים כמו
בנובמבר  1945הזיק ללגיטימיות של השלטון הבריטי ,בוודאי בעיני היישוב היהודי בארץ־ישראל
ובעיני תומכיו מחוצה לה .במהלך המהומות בתל אביב הצדיק הצבא בעקשנות את מדיניות הירי שלו
 ;‘Readers’ Letters: Communique No. 33’, Palestine Post, 2 December 1945, p. 4 110ד"ר י' אלף [י' ראובן־אודם],
'האמת הרשמית — והאמת שיש לחקור בה' ,המשקיף 2 ,בדצמבר  ,1945עמ' ' ;7הודעה מס'  ,'33הבוקר 3 ,בדצמבר
 ,1945עמ' ' ;2דבר היום :פניתו הטלגרפית של הרב סילבר' ,דבר 5 ,בדצמבר  ,1945עמ' .1
 ,A.F. Giles to Chief Secretary, 11 December 1945 111את"ה.47/446 ,
 112שיין מוסר לבינה ' ,01142הנידון :שיחה עם קצין משטרה גבוה' 11 ,בדצמבר  ,1945את"ה.115/54 ,
 .G. Hall to B. Levy, 10 January 1945, TNA, CO733/456/9 113ספרו המשפיע של וילסון ,קצין בדיוויזיה המוטסת ,אשר
פורסם לראשונה בשנת  1949ומאז יצא לאור במהדורות נוספות ,הדגיש כצפוי את גרסאות הצבא לאירועי גבעת חיים.
אך אף הוא לא חזר על הטענה של יריות מהצד היהודי .ראוR.D. Wilson, Cordon and Search: With 6th Airborne :
Division in Palestine, Aldershot 1949, pp. 30–34
 ,Weekly Report of 252 Section F.S.W. for W/Ending 3 December 1945 114את"ה ,א .115/99הבריטים תרגמו כלניות —
 ,poppiesשהם בעצם פרגים (כלניות באנגלית הן .)Anemonies
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ילדים שנפצעו
במהלך המהומות
בתל אביב,
נובמבר 1945

(הארכיון הציוני המרכזי)
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ב'מנהיגי הפגנות' ,אולם נאלץ להתמודד
עם מחאה ציבורית בשל מספר הנפגעים
והגיל הצעיר של חלקם ועוד יותר
מכך בשל השימוש בירי לשם אכיפת
עוצר .מאמצים רשמיים להצדיק את
הירי הנרחב לעבר ההמון שהסתער על
המכתרים בגבעת חיים באמצעות טענה
מומצאת בדבר אש חיה מהצד היהודי,
החמירו את הפגיעה במוניטין של הצבא.
קנינגהם ,כמו מפקד הצבא ד'ארסי,
מחה על כך ש'הסתה בידי עיתונות
ומנהיגים מקומיים מכוונת לעורר אצל
ההמונים היהודים נכונוּ ת להקריב את
חייהם למען המטרה היחידה של הצגתנו כאשמים' 115.אך התנגדות אזרחית אל מול אלות שוטרים
ונכונות להסתכן במידה זו או אחרת מול רובי חיילים היא לעיתים קרובות הדרך היחידה שבה החלש
יכול לעמוד בפני כוח צבאי חזק בהרבה ואפילו להפוך את החולשה לכוח באמצעות פנייה אל מצפונה
ואהדתה של דעת הקהל הבין־לאומית.
עם זאת המחיר האנושי של התנגדות אזרחית עלול להיות ניכר .למרות הנאומים חוצבי הלהבות
של ראשי היישוב ושל מפקדים ב'הגנה' על הקרבת חיים למען המטרה ,התרעומת הציבורית על
המחיר ששולם בחיי אדם ובעיקר בחיי בני נוער בעת דיכוי ההתפרעויות בתל אביב ,מעידה כי
במקרה זה איבדה ההנהגה שליטה על הנעשה .מלמדים זאת גם מאמצי ה'הגנה' לקבוע בדיעבד מי
בדיוק נתן את הפקודה להסתער על שרשרת החיילים שהקיפה את גבעת חיים ,למרות האיום המפורש
בפתיחה באש .עדויות שמסרו ברבות השנים אחדים מהמשתתפים באירוע משקפות ביקורת חמורה
על פזיזותה ועקרותה של הסתערות זו .למשל האחות בעין החורש סיפרה שמפקד בריטי בכיר במקום
היה בעצמו מבולבל ונרגש בעת פינוי הפצועים הרבים ולא הבין מדוע הסתערו לפתע אזרחים מול
רובי הצבא 116.מספר האבדות כתוצאה ממדיניות ה'הגנה' שהפעילה 'התנגדות סבילה' של המון ,היה
גם נושא לביקורת בתעמולה של האצ"ל ושל לח"י ,שטענו שעל ירי יש להשיב בירי .ה'הגנה' הסבירה
בעלון הקיר המחתרתי 'החומה' שלחימה בכוחות הבריטיים בהתנגשות מזוינת 'פנים אל פנים' תהיה
נפילה 'במלכודת' השלטון ,שמעוניין בדיוק בהתמודדות כזו כדי להכריע את המרי בכוחו העדיף117.
ההחלטה החשאית של הנהלת הסוכנות ב־ 6בדצמבר לאמץ את המאבק האלים בבריטים ,החלטה
 115קנינגהם אל שר המושבות (לעיל ,הערה .)66
 116ראו עדויותיהם של שלומית סרקרז ,דוד אפרת ובן־ציון דון :עלי חפר ,דצמבר  ,2005עמ' .10 ,8–7
 117אחדים בפיקוד הפלמ"ח וה'הגנה' הציעו לתקוף בעתיד יחידות בריטיות בדרכן חזרה ממבצעי חיפוש ,בייחוד אם
נפתחה אש על מפגינים ,אך ההנהגה דחתה גם רעיון זה .ראו :גולן (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .122–120
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שהתקבלה בין היתר תחת רושם אירועי הדמים בשבועות הקודמים ,הדגישה אף היא את החשיבות של
'הימנעות מקורבנות בנפש' ושל שמירה על 'אהדת דעת־הקהל למפעלנו ולפעולותינו'118.
אחד הלקחים של כוחות הביטחון הבריטיים מן האירועים היה שיש לנסות לצמצם את הפגיעה
האפשרית מירי ,ולהשתמש במקום זאת בגז מדמיע .בהקשר זה צוינה התועלת שבגיבוי בגז מדמיע
שניתן להסתערויות באלות בקיבוץ שפיים ,אך אותו אירוע המחיש שגז מדמיע לא היה 'יעיל באמת
אלא אם כן נעשה בו שימוש בצורה מרוכזת' 119.מכל מקום השימוש בגז לפיזור מהומות ,לראשונה
בתקופת המנדט ,נועד לצמצם את הצורך בירי לדיכוי המון ,והבריטים עשו בו שימוש הולך וגובר
החל מקיץ  ,1946במיוחד לצורך השתלטות על ספינות מעפילים.
הלקח הבריטי העיקרי היה שיש להשתדל למנוע מלכתחילה את 'המבוכה הרצינית' שעשויה
לנבוע מהתקהלות המוני יהודים במטרה להפריע לפעולות השלטון .לשם כך יש לנתק דרכי תחבורה
ולהשבית אמצעי הסעה ,לזהות תנועת אזרחים תוך שימוש בסיור אווירי ,ולהטיל עוצר דרכים על
אזור רחב כדי לחסום 'במרחק ניכר' את הגעתן של 'עתודות יהודיות' 120.ריכוז כוחות עדיפים נחשב
כורח 'בלתי נמנע' כדי 'להימנע מאובדן חיים לא הכרחי' ,אף על פי שבמבצע החיפושים ביישובי

פצועים משפיים
מגיעים באמבולנס
לטיפול בבית
החולים 'בילינסון',
 26בנובמבר 1945

(הארכיון הציוני המרכזי)
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גיורא גודמן

השרון פירושו של דבר היה 'שנעשה שימוש במספר גדול יחסית של חיילים על מנת להתמודד עם
יישובים קטנים למדי'121.
המגרעת המשמעותית בריכוז כוחות צבאיים גדולים עם ציוד מלא וסיוע אווירי הייתה התדמית
השלילית שדבקה בשלטון הבריטי בעימות עם 'אזרחים לא חמושים' :שוטרים וחיילים מול נערים
או איכרים ,טנקים מול טרקטורים .לא מפתיע שהצבא ניסה לשלוט ככל יכולתו גם בזירה רוויית
התקשורת ,במגמה למנוע או לפחות להפחית את הביקורת הציבורית — בבריטניה ובמדינות אחרות
ובראשן ארצות־הברית ,בעלת הברית החשובה — על פעולותיו בארץ־ישראל .כוחות הביטחון שלטו
בקפדנות בנגישות של העיתונות בכל הפעולות ,ובכך הבטיחו שהגרסה הרשמית של האירועים
תבלוט יותר בעיתונות הבריטית והאמריקנית ואף תמשיך להשתקף בהיסטוריוגרפיה במשך עשורים
רבים 122.אולם גם להגבלת הגישה העיתונאית החופשית לפעולות הצבא היה מחיר תדמיתי מסוים,
מפני שהיא יצרה את הרושם שיש לבריטים מה להסתיר .בהמשך הגבירו השלטונות את מאמציהם
לשפר את יחסי לשכת המודיעין הממשלתית עם העיתונות המקומית והזרה ,אולם הניסיון המתמיד
של הצבא להגביל את עבודת התקשורת גרם בתוך שנה להעכרת היחסים אף עם הכתבים הבריטים
הנאמנים ביותר.
האירועים המתוארים כאן היו ראשיתו של מאבק בתר־מלחמתי עז בין שלטונות המנדט ליישוב
היהודי ולתנועה הציונית .אופי הפעלת הכוח הצבאי הבריטי במאבק זה עתיד היה להיבחן בזכוכית
מגדלת מקומית ובין־לאומית .שני הצדדים למדו משהו מהמחיר העקוב מדם של העימותים בנובמבר
 .1945לא היו עוד הפרות עוצר והתפרעויות רחוב המוניות כמו אלה בתל אביב או הסתערויות
של מפגינים לא חמושים על חיילים המאיימים לירות עליהם כמו בגבעת חיים .הבריטים מצידם
הצליחו להוציא לפועל בקיץ  1946מבצע ארצי נרחב שכלל הטלת כתר וחיפוש בעשרות יישובים עם
מחיר נמוך בחיי אדם ,בוודאי באופן יחסי לאירועים שנדונו במאמר זה 123.אך השלטונות האזרחיים
ומפקדי הצבא המשיכו להתייסר בשל הקושי התדמיתי שבהפעלת כוח עדיף בפעולות עוצר וחיפוש
בסביבה אזרחית בעיר ובכפר או בעת פריקת אוניות מעפילים עמוסות ניצולי שואה .כל אלה והסיקור
התקשורתי האינטנסיווי שנלווה אליהם גרמו לפגיעה מתמשכת בתדמיתם הבין־לאומית ,בעידודה
של תעמולה ציונית שידעה להפוך את החולשה הצבאית לכוח מדיני .בעיקר מסיבות אלה עתיד היה
כל חיכוך אלים עם אוכלוסייה אזרחית לא חמושה ,בייחוד כאשר השתמשו כוחות הביטחון בנשק חם,
להטריד מאוד את הבריטים עד תום תקופת שלטונם בארץ־ישראל.
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