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נתנאל לנרך

מי שבא לעסוק כיום בתימאטיקה של מלחמת העצמאות  ,מוצא שכמה

מן הלבטים שהתלבטנו

בהם בעבר המכו למוסכמות  .יחד עם זאת  ,דומני כי כמה מן השאלות שנותרו פתוחות
בעבר עדיין נותרו פתוחות היום  ,וייתכן כי הגיעה העת לדון בהן בפרספקטיבה רחבה יותר
פרספקטיבה של

;

זמן ופרספקטיבה של שלוות  -נפש .

וראשית  ,העומלה הבסיסית ביותר

 :שמה

של המלחמה הזאת  .יש הקוראים לה בשם ' מלחמת

השתרור '  .בשנת תס" ח כבר התנגדנו לכינוי זה .ל' מלהמת שחרור יש משמעות היסטורית
מוגדרת ויש לה אופי

ברור .

' מלחמות שחרור ' הן אותן מלחמות  ,שבהן נלחם עם נגד

.

כובש זר שכבש את ארצו  ,ואשר משלטונו הוא מבקש להשתחרר מלחמת תש " ה לא היתה
מלחמת שחרור כזאת  .השלטון הזר בארץ ישראל היה השלטון הבריטי  ,נגדו נאבקנו בשלבים

.

מסויימים בשיטות שונות  ,מאבק מדיני שהסתייע בפעולות צבאיות אלימות כאמור  ,היו
מאבקים נגד השלטון הבריטי  ,אולם בתקופת מלחמת העצמאות לא נאבקנו

בבריטים .

.

בעניין הזה היינו עקיבים מתחילת המלחמה ועד סופה מן הימים הראשונים של דצמבר
1947

ועד ינואר  1949שלטה הנחיה ברורה אחת  :די לנו המאבק עם הערבים  ,אל

נצרף אליו מאבק עם

הבריטים .

ההוראה הראשונה שניתנה באותה עת  ,ובחומרה רבה ,

היתה  ,שאין להתנגד בכוח לחיפושים של בריטים ולהחרמות נשק

מצדם .

לאחר מכן

שונתה ההוראה הזאת  ,אבל רק בנסיבות שבהן היתה יוזמה בריטית מפורשת לפגוע
בכוחותינו באופן

ישיר .

( אגב  ,הוראה זו הופרה לראשונה

בירושלים .

בבתי

ההונגרים ,

בתי זיבנברג  ,החרימו בריטים נשק  ,עצרו אנשים ואחר כך הפקירו אותם ליד שער

שכם .

בשל כך הורה מפקד המחוז על דעת עצמו כי מכאן ואילך יש להתנגד לחיפושי נשק

ולהתרמות ) .

בדרך כלל נשמרה המדיניות שלא להסתבך עם הבריטים ; הבריטים עומדים

.

.

לפנות את הארץ ומודיעים על כוונתם לפנותה ילכו להם  ,איפוא  ,לדרכם בשלום לנו די
להילחם בערבים  ,ואיננו צריכים לחפש אויב נוסף  ,שבראשיתה של המלחמה היה הגורם

.

הצבאי המכריע בארץ ישראל לבריטים היו למעלה ממאה אלף חיילים בארץ  ,מבלי להזכיר
את חיל האוויר  ,השריון  ,התותחים ועוד  .היה זה כות צבאי עדיף לאין ערוך על הכוח
הערבי והכוח העברי גם

יחד .
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נתנאל לורך

מכאן ,

שהשם

' מלחמת השחרור ' איננו הולם את מלחמת

תש " ת .

' מלחמת העצמאות '

הוא השם ההולם אותה ביותר  ,שכן עצמאותה המדינית של מדינת ישראל היתה התוצאה
העיקרית

שלה .

להשיגה .

הנצחון התבטא בכך שהעצמאות הושגה והתקיימה

הערבים ניסו למנוע מאיתנו את השגת העצמאות  ,אנחנו נלחמנו כדי

בידינו .

יש המציעים את השם ' מלחמת הקוממיות '  ,וזה דוקא משום שאי אפשר לתרגם אותו
ללשון אחרת .כדי להדגיש את העובדה שמלחמת תש " ח היתה  ,כמו אירועים רבים אחרים
בתולדות עם ישראל

, 501 Generis

יחידה במינה  ,אשר איננה זהה באופן ברור ומוחלט

האטגוריה היסטורית ברורה איזשהי.
שלביה של מלחמת העצמאות
שאלה שנויה במחלוקת היא

:

מה היה משך המלחמה

בדרך כלל מועד תחילתן וסיומן

?

של מלחמות הוא ברור למדי  .לעיתים קשה לקבוע בדקדוק מתי הן מתחילות  ,אולם לרוב
אין ספק באשר לתאריך סיומן  .לגבי מלחמת העצמאות המצב הוא הפוך

; אפשר לקבוע

בוודאות את מועד תהילתה של המלחמה  ,והוא השלושים בנובמבר  , 1947למחרת החלטת
החלוקה של האומות המאוחדות

ב 29 -

בנובמבר

. 1947

באותו יום פתחו ערבים באש

על אוטובוס יהודי באזור נמל התעופה לוד ,וזה היה האות להתחלת המלחמה  .אולם

.

באשר לסיום המלחמה העניין אינו פשוט כל עיקר אפשר לומר כי מועד סיום הקרבות ,
דהיינו חודש ינואר

, 1949

הוא מועד סיום

המלחמה .

אך קביעה כזאת היתה מפקיעה

.

ממנה את מבצע עובדה  ,ואת כיבוש אילת  ,הפקעה בלתי סבירה לכל הדעות ניתן לקבוע
כמועד לסיום המלחמה את מבצע עובדה  ,אולם קביעה זאת היתה פוסחת על חתימת

.

הסכם שביתת הנשק עם ירדן ועל הסכם שביתת הנשק עם סוריה אפשר לקבוע כמועד
לתום המלחמה את

ה 20 -

ביוני

, 1949

תאריך חתימת שביתת הנשק עם סוריה  ,ואז היינו

פוסחים רק על התקופה הקצרה שבה נעו הכוחות בהתאם לפרטי ההסכם  .דומני לכן כי
התאריך של

ה 20 -

ביולי

, 1949

כלומר חתימת הסכם שביתת הנשק האחרון  ,הוא התאריך

הסביר ביותר לסמן בו את סיומה של מלהמת העצמאות .
לאחר שקבענו את שם המלחמה ואת מסגרת הזמן שלה עלינו לקבוע מה היו שלביה של
המלחמה

?

גם בשאלה זו התלבטנו הרבה

בעבר .

מן הראוי להזכיר אדם  ,שאין מרבים

.

להזכירו לטובה  ,אבל לעניין דנן הוא בהחלט זכאי לכך  ,כוונתי לישראל בר הוא היה
הראשון  ,שהיתווה את שלביה של המלחמה  ,או ביתר דיוק  ,את העיקרון נועל פיו ראוי

.

לקבוע את שלבי המלהמה דומני כי אלה שעסקו בזמנו או אחריו בכתיבה או בניתוח
ההיסטוריה של מלחמת העצמאות הלכו בעקבותיו בעניין

זה .

העקרון הוא  :מי היה

היוזם בכל שלב השלב של המלחמה .
.

אין כל ספק שהיוזמה לפתוח במלחמה באה מצד ערביי ארץ  -ישראל לישוב היהודי בארץ

.

ישראל  ,לא היה כל אינטרס שתהיה מלתמה היפוכו של דבר  ,האינטרס הפוליטי הצבאי
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המובהק שלנו היה  ,שהמדינה היהודית תקום בלא שפיכות

דמים .

היתה לנו גם מעין

התחייבות מוסרית על  -כך לפני תומכים שונים בעמדתנו  .היו שיחות  ,שבהן אמרו נציגים
של הישוב  ,כי הם
פאראפראזה

על

מאמינים  ,שאם תתקבל החלטה החלטית ( הביטוי המוזר הזה הוא

דבריו

של

מזכיר

01 Besolutionessא ( Resolution

האו " ם

טריגוה

לי

:

15

NOW

Need

We

What

של האומות המאוחדות ושל המעצמות העיקריות להקים

מדינה יהודית בחלק מארץ ישראל  ,או באותו חלק מארץ ישראל שעליו הוחלט  ,יקבלו

הערבים את הדין .את האיומים הקולניים מאד  ,שהשמיעו מאז אוקטובר  , 194כי אם
~
דוגמתה מאז ימי
האו " ם יקבל את החלטת החלוקה תהיה שפיכות דמים שהעולם לא ידע
ג ' ינגיס תאן לא היה צריך לקבל

כמשמעם .

שכן  ,המלחמה היתה נגד האינטרס הפוליטי ,

האינטרס הצבאי והאינטרס האנושי שלנו  .על זה האחרון איני צריך להרחיב את הדיבור ,
שהרי מאז ומעולם פעלנו על פי הכלל כי אם יש בידנו להציל נפש אחת מישראל כאילו
הצלנו עולם מלא  .שום ממשלה או שום מוסד אחראי של הישוב היהודי לא היה מסכן חיי
אדם  ,אם לא היה בכך

צורך מוחלט .

ובכן  ,היוזמה למלחמה בשלב הראשון שלה היתה של ערביי ארץ ישראל  .שלב זה הסתיים
בסוף מרץ

1948

בזמן ובנסיבות  ,שדומני כי לא היו קשות כמותן בכל תולדות העימות

הצבאי בינינו לבין הערבים  .בכל המלחמה לא היתה נקודת שפל נמוכה יותר מאשר סיומו

של השלב הראשון של מלחמת העצמאות  .הישוב העברי היה מבותר והארץ היתה טלאים
טלאים

:

הדרך מתל  -אביב לחיפה היתה מנותקת וכמוה הדרכים מתל  -אביב לירושלים ,

מירושלים לגוש עציון  ,מתל  -אביב דרומה לנגב ; מחיפה צפונה לגליל המערבי  .לא היתה
קיימת רציפות  ,לא היתה אפשרות של תנועה ללא סכנת היתקלות באזור כלשהו של הישוב

העברי בארץ .
באותו פרק  -זמן חלה גם הנסיגה האמריקאית מן התמיכה בהחלטת החלוקה  ,והועלתה
תוכנית

הנאמנות .

היתה זו  ,איפוא נקודת שפל שלא ידענו כמותה גם מבחינה צבאית

וגם מבהינה מדינית  .מובן כי לאחר שהדברים נגמרים בכי טוב  ,נראית כל נקודת שפל
כאפיזודה שאפשר להקל בחומרתה  ,אולם דומני שצריך להציג את השלב הזה לגומיתו
על כל קשייו וסכנותיו  ,לפי שהיתה זאת נקודת שפל ונקודת מפנה בעת

ובעונה אחת.

השלב השני של המלחמה שנפחת ב " מבצע נחשון "  ,ציין את העברת היוזמה לידי

ההגנה .

היעד הצבאי היה ליצור רצף  ,להשתלט על כל השטת המיועד למדינה היהודית וליצור

פרוזדורים אל אותם ישובים  ,שלפי תוכנית החלוקה היו אמורים להישאר מחוץ לתחומי
המדינה

היהודית .

במשך שישה שבועות שוחררו טבריה  ,צפת ועכו ; נכבשו בית שאן ,

שטחים מסויימים בירושלים ועוד .אילמלא יוזמה זאת והצלחתה  ,אין כל ספק שהעמידה

בפני צבאות ערב הפולשים היתה קשה הרבה יותר  ,ואולי גם בלתי
השלב השלישי של המלחמה התחיל בחמישה עשר במאי

, 1948

אפשרית .

כאשר היוזמה עברה שוב

לידי הערבים  ,אך הפעם לא לידיהם של ערביי ארץ ישראל אלא לידי מדינות ערב
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וצבאותיהן הסדירים  .חמש מדינות ערב שלחו ארצה את צבאותיהן  .אפסח על השאלה מה
בדיוק היו מגמותיהן ומה היתה מידת התיאום ביניהן וכו '  ,אבל ברור שהיתה יוזמה

ערבית ומגמתה להשמיד את המדינה בראשיתה .
לגבי השלב הרביעי ישנם חילוקי דעות ,האם יש לראות בו שלב כשלעצמו או לצרפו אל

השלב הבא  ,ושבו היתה עדיין יוזמה ערבית מסויימת  ,בעיקר בדרום  ,שם היתה עדיין

.

יוזמה מצריות ובצפון היום אין ספק שימבצע ברוש ' היה מבצע יזום שלנו  ,שבמקרה או
שלא במקרה  ,מבלי שידענו על כך מראש  ,הלם או חפף יוזמה סורית לפרוץ מראש הגשר
של משמר הירדן אל עבר כביש ראש פינה  -מטולה  .השלב הרביעי היה שלב שבו עיקר

היוזמה באה מצדנו  ,אבל עדיין התקיימה גם יוזמה ערבית מצומצמת .
השלב האחרון  -שבו היתה ההזמה המוחלטת בידנו הוא השלב שכלל את המבצעים
הגדולים בדרום ' יואב '  ' ,חורב ' ' עובדה '  ,ובצפון ' תירם '  ,שלאחריהם באו הסכמי שביתת

הנשק .
מבנה כרונולוגי וגיאוגרפי
יתר על כן  ,דומני שהכל יסכימו כי כאשר אתה בא לבנות את החומר ההיסטורי במבנה
בהיר פחות או יותר ולספר סיפור  ,שתהיה בו מידה מסויימת של רציפות וסיבתיות ברורה ,

.

חייבת הסטרוקטורה בשלבים הראשונים של המלחמה להיות תימאטית בשלבים הראשונים
של מלחמת העצמאות חייב אתה לתאר ישובים מבודדים ; פרק אחד על טירת צבי  ,ופרק
אחר על כפר סאלד או על כפר עציון  ,בה בשעה שבשלבים המאוחרים יותר אתה חייב
לשלב סטרוקטורה כרונולוגית וגיאוגראפית ; כלומר  ,אתה חייב להתקדם לפי החזיתות

ולפי השלבים  ,כאשר כל שלב בחזית אחת חופף ומקביל לו בהזית אחרת  .בכל שיטה

.

שתבחר יש מיגבלות לא מבוטלות ברור לחלוטין כי כאשר אתה כותב במקום אחד על
קרב דגניה ורק לאחר שלושים ארבעים עמוד מגיע התיאור לקרב על לטרון ,קשה
להקנות לקורא את התחושה כי שני קרבות אלה אירעו באותו זמן  .דרך משל  ,צא וספר כי
אותם תותחים שנשלחו לדגניה ושהוסעו אחר כך ללטרון  ,הובלו לשני המקומות בלי
הוחלט
מכשירי כיוון  ,וכי ראש הממשלה ושר הבטחון השתתף בישיבה הארוכה  ,שבה

.

על הקצאת התותחים האלה המדובר בארבעה תותחי
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 ,D " Dשהיו התותחים היחידים

.

שעמדו לרשותה של מדינת ישראל הם עמדו נגד ארטילריה  ,שהיתה יחסית משופרת וחזקה

.

יותר  ,של חמישה צבאות ערבים קצין אחד בלבד הכיר את שיטת תפעולו של התותח
המוזר הזה  ,והוא שניסה לתפעל אותו ללא מכשירי כיוון  ,על ידי כך שהועלה כיוון לתוך
ים כינרת כמטרת 'נקודה'  ,ואחרי שפגע בים כינרת הסיט

15

מעלות ימינה ואז נורה

הפגז לאיזשהו מקום בסביבות המטרה .
נראה לי כי הסטרוקטורה הזאת די מקובלת ; כלומר  -שיטה תימאטית  -בשלב הראשון
ואילו בשלבים המאוחרים יותר שילוב של סטרוקטורה כרונולוגית וסטרוקטורה
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גיאוגרפית .

בעיית ההיסטוריוגראפיה

של מלחמת העצמאות

.

דומני שאלה דברים שעליהם מסכימים החוקרים אולם ישנם כמה נושאים שהיו שנויים

במחלוקת בעבר ודומני שנשארו כך עד היום  .השאלה המרכזית היא אולי  :מהי ההיסטוריה
של מלחמת העצמאות

?

כלום זו היסטוריה של קרבות מלחמת העצמאות

היסטוריה טאקטית אופראטיבית

הקרב

?

?

האם זו

האם זו היסטוריה של ההתנגשויות בפועל בשדה

או שמא יש לתאר גם את כל מכלול הגורמים המסייעים למלחמה  ,החל מבניין

?

הכוח  ,אימון הכוח  ,בעיות הרכש שמילאו תפקיד מכריע במלחמת העצמאות וכיוצא באלה

אם נשיב בחיוב  ,עלינו לקבוע באיזו מידה של פירוט יש לתאר את הגורמים

הללו .

בן גוריון  ,ולא בלי הצדקה  ,ראה בענייני הרכש חלק מרכזי מאד של מלחמת
עד

במאי

ה 15 -

1948

?

העצמאות .

לא יכולנו להצטייד בנשק מפני שלא היינו מדינה עצמאית  ,והבריטים

.

שעדיין חלשו על הארץ מנעו הכנסתו של נשק לישוב היהודי אחרי

ה 15 -

.

אמבארגו על מדינת ישראל למדינה עדיין לא מלאו שבועיים כאשר הוטל עליה

במאי הוטל
האמבארגו ,

שהיה יעיל למדי  ,וגם גורמים ידידותיים השתתפו בו  .אחת העובדות שאין מרבים להזכירן
משום מה היא  ,כי דווקא הנשיא טרומן שללא ספק היה ידיד ,ואשר הוכיח את ידידותו
בדברים אחרים  ,הקפיד מאד על האמבארגו והשגיח בשבע עינים שלא יגיעו ארצה כלי
נשק מארצות הברית  ,או אפילו ממכסיקו  ,שלאמריקאים היתה השפעה עליה  .האמבארגו
הופעל

באכזריות .

ואין ספק בכך שגבורתם של הלוחמים ומסירותם לא היתה מספקת

שהגיע .

אם לא היה מגיע הנשק כפי

המלחמה

:

ואין לשכוח את התע " ש

 :גם הוא פרק

בסיפור

מה היתה חשיבותו  ,מאין הוא צמח  ,מי הקים אותו  ,מה התועלת שהוא הביא בזמן

המלחמה  ,מה התועלת שהביא לאחריה

?

מימון המלחמה והפעילות הדיפלומאטית
ועוד פרק מכריע  -מימון

מסכמת .

מלחמה .

כמה עלתה המלהמה

הזה חיי אדם

?

כיצד מוגדרת עלות של מלחמה

היכן יופיעו הוצאות במזומנים

כתוצאה מן המלחמה
הגולה במלחמה

?

זהו נושא  ,שלפי מיטב ידיעתי אין עליו עבודה

?

?

?

?

כיצד יופיעו במאזן

היכן יופיע רכוש נפקדים שנפל לידך

ובהקשר הזה  ,ולא רק בהקשר הזה  ,מהו מקומה של יהדות

אלו הן שאלות שלא הרבינו לעסוק בהן .חוששני שהזנחנו את הנושא

.

וכי היתה לכך גם תוצאה חינוכית שלילית אינני מדבר דווקא על המח " ל  .האמת היא

שכאשר אתה בוחן את מצבת חיילי המתיל ( מתנדבי

חו " ל )

בשנת

1948

לא רק על

פי יחסם לכלל היהודים בגולה  ,אלא אפילו על פי יחסם ליהודים ששירתו בצבאות
בנות הברית בתקופת מלחמת העולם השנייה ,

אתה מגיע למסקנות שלא היה זה אחוז ניכר .

אולם מבחינת איכות של כות האדם  ,מבחינת סוג האנשים שבאו אלינו הרי לא היה קם
לנו תיל אוויר בשנת

1948

.

בלי המח " ל אני מסופק אפילו אם היו לנו תותחנים בלעדם ,

אולם לגבי חיל אוויר אפשר לומר זאת בהחלטיות  .לגבי תותחנים  ,בקצת יותר

היסוס .

בשירות הרפואי  -עזרו לנו אנשי מח " ל  .אבל בעיקר עזרה יהדות הגולה במימון המלחמה
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הזאת  .איל זה סוד כי בשלב מסויים היה הגורם שעיכב רכישות נוספות בעבור צה " ל -

אני מדבר עכשיו על אוגוסט

- 1948

לאו דווקא היעדר מקורות רכש אלא היעדר מקורות

.

מימון  .ישנו מברק אהד עליו חתום פנחס ספיר  ,שישב אז בג ' נבה הוא הודיע בשם אביגור

אין לי יותר פרוטה בקופה  .היום זה נשמע קצת

רחוק  ,כאשר

יש לך רזרבות של

:

1 , 000

.

מיליון דולאר  ,אם כי יש לנו חובות לסיכום נקודה זאת  ,דומני כי שאלת מימון המלחמה
לא זו בלבד שלא נחקרה עדין אלא אף לא נוצרו הכלים העיוניים לצורך
לבסוף  ,היתה פעילות דיפלומאטית

ומדינית .

חקירתה .

לא יכולנו להסתפק בהקמת מדינה אלא

היינו זקוקים להשיג הכרה בה  .היתה זיקה בולטת בין פעילותנו הצבאית לבין סיכויינו
המדיניים  .הסיכויים המדיניים והתמיכה המדינית איפשרו לעיתים פעולה צבאית

מסויימת ,

או שמנעו פעולה צבאית אחרת  .על הפעילות המדינית בתקופת מלחמת העצמאות נכתבו
אומנם מספר חיבורים  ,אך לא ידוע לי על מהקר כלשהו המשלב באופן שיטתי את הניתוח

המדיני או את המהלכים המדיניים עם ניתוח המהלכים הצבאיים  .אביא כמה דוגמאות

;

כאשר הוחלט על ' מבצע חורב ' התקיימה עצרת האו " ם בפארים  .באותה עצרת נדון דו " ח

ברנדוט  ,שהפך למסמך מקודש בעיני האו " ם דווקא מפני שמחברו נרצח  .יש  ,איפוא  ,מקום
לשאול מה היה הקשר בין דיוני העצרת לבין ההחלטה לצאת ל ' מבצע חורב '

שנת בחירות בארצות הברית ולכן דחו את העצרת .

היתה אז

?

יגאל ידין קיבל מטוס של להק

התובלה  ,וטס לבדו במטוס הגדול הזה לפארים כדי לשכנע את שרת ששהה

שם .

שכן

בן גוריון אמר  ' :בסדר  ,אני מסכים  ,אבל שרת צריך להיאבק שם ולכן צריך לשכנע

אותו ' .
הזיקה בין ההתפתחות המדינית להתפתחות הצבאית היא

רשאים בסוף

1948

ובראשית

1949

ברורה .

באיזו מידה היינו

להישאר בשטח מצרים או היינו חייבים לסגת משם

האולטימאטום הבריטי המפורסם הוא אחת התעלומות המעניינות של מלחמת

?

העצמאות .

מקדונאלד  ,שגריר ארצות הברית  ,נסע לטבריה אל בן גוריון ומסר לו בעל פה  ,כי
הבריטים אומרים שאם לא ניסוג מיד מתוך שטח מצרים הם יפעילו את כוחותיהם בהתאם
להסכם ההגנה שלהם עם

מצרים .

אני אישית דיברתי כשנתיים  -שלוש אחר המלחמה

עם עמנואל שינוול  ,היום לורד שינוול  ,יהודי שהיה שר ההגנה בממשלת בריטניה ,ושאלתי

.

אותו על דבר האולטימאטום הזה שינוול ענה שהוא יודע בבירור כי לא היה אוליטמאטום
בריטי

כלשהו .

הוא משוכנע שהיה זה טכסיס אמריקאי שמטרתו להפחיד אותנו  ,מפני

שהאמריקנים ידעו כי לא מתקיימים קשרים דיפלומאטיים בינינו לבין הבריטים  .לכן תלו

.

את הקולר באחרים והמציאו אולטימאטום בריטי שלא היה ולא נברא זו שאלה מעניינת
ביותר  ,ולפי מיטב הבנתי היא טרם נחקרה  ,וההשלכה הצבאית שלה ברורה

לחלוטין .

בעקבות פנייתו של שגריר ארצות הברית ניתנה הוראה לסגת מתחומי מצרים תוך עשרים

וארבע שעות .
ברור
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מקום

למתוח את

הקו .

בשעתו  ,מסיבות שונות ,

ובראש

בעיית ההיסטוריוגראפיה של מלחמת העצמאות
ובראשונה

כתוצאה

מכך

שהיינו אנשי צה " ל והתחלנו לעסוק בנושא במסגרת צה " ל

למדי.

ולצורך צה " ל  ,קבענו לעצמנו תחום צר

בעצם דיברנו על היסטוריה מבצעית

עם גלישה מסויימת ליתר התחומים  -גם לתחום הטאקטי הנמוך יותר וגם לתחום

האסטראטגי המדיני  -כשהדגש מושם על ההיסטוריה המבצעית  .צריך להזכיר כאן במאמר
מוסגר כי את קיום ענף ההיסטוריה במטכ " ל היה עלינו להצדיק בראשיתו כענף שמטרתו
' לקח קרבות '  .כלומר  ,ההיסטוריה כשלעצמה איננה מעניינת  ,וכל ערכה הוא באפשרות
להפיק ממנה לקחים כיצד יש לנהל קרבות בעתיד  .ברור שלצה " ל היה קשה  -על כל

פנים ברמות שאנו שעסקנו בהן  -להפיק לקה מנושא כגון מימון המלחמה  ,על הדרך

.

לעריכת מגביות וכד '  ,ולכן הושארו הנושאים האלה בצד בחלקם לא טיפלנו כלל  ,ובחלקם
נגענו רק באופן שטחי

ביותר .

אילו צריך הייתי לגשת היום למבצע ההיסטוריוגראפי

על מלחמת העצמאות  ,אין לי ספק שהייתי תוחם ( ומובן מאליו שצריך לתחום תחום
כלשהו ) ,

תחום רחב הרבה יותר ועם דגשים שונים במידה לא מבוטלת מן ההדגשים שעל

פיהם חקרנו לפני כעשרים

שנה .

מלחמת העצמאות מלחמה או מערכה

?

אני מבקש להזכיר בעיה שלא הוכרעה  ,בעיקרו של דבר בינינו ובין ההיסטוריונים
והיא

:

האם היתה מלחמת העצמאות מלחמה או שהיתה מערכה אחת בלבד

?

הערבים ,

בשנת

, 1949

כאשר נחתם הסכם שביתת הנשק האחרון  ,היה למעטים מאתנו ספק שאכן היתה מלתמה
והיא

נסתיימה .

מעבר לקראת

לא הפסידו

ואם כי היה ברור שלא הגענו לשלום  ,נראה הסכם שביתת הנשק שלב

שלום .

מלחמה  ,הם

בינתיים פרצו עוד מלחמות והערבים מוסיפים לטעון כי מעולם

הפסידו מערכה .

הבה ננסה להגדיר מהו ההבדל בין מערכה לבין מלתמה  .ישנה הגדרה פשטנית במקצת
של גנראל אחד ,שאמר כי מלחמה מוכרעת כאשר אנשי חיל רגלים של צד אחד מופקדים

.

כשומרים על מפקדת הצד שכנגד רק אז הוכרעה המלחמה ולא קודם לכן .אם זאת היא
ההגדרה  ,הרי אין ספק שמלחמת העצמאות לא הסתיימה  ,וזאת מפני שלא בשנת

1948

ולא

גם באחת מן המלהמות שלאחר מכן הופקדו אנשי חיל הרגלים שלנו לשמור על המפקדות

של הצד שכנגד  .הערבים טוענים כי המלחמה לא הסתיימה מעולם  ,וכל מה שהיה עד כאן
היו מערכות במסגרת של מלחמה

ממושכת .

שלושים שנה  ,מלחמות מאה שנה

וכד' .

מן ההיסטוריה ידועות לנו מלחמות של

אני מציג את הבעיה הזאת לא כדי להשיב

.

עליה תשובה  ,אלא כדי להבהיר כי הבעיה קיימת אם מטרת המלתמה היא לשבור את
רצון הלחימה של היריב  ,כי אז צריך לקבוע שלא בשנת
מכן ,

לא שברנו את רצון המלחמה של

היריב .

1948

ולא במלחמות שלאחר

זאת ועוד  -בשנים האחרונות הופיע

מחדש גורם שהיינו משוכנעים שכגורם צבאי איננו קיים  ,הלוא הם ערביי פלשתינה .
מנקודת הראות שלנו את מלחמת העצמאות היה הדבר בנוי קב ונקי

:

מאז

15

במאי

1948
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ואילך יש לנו עניין עם מדינות ערב ושוב איל לנו דבר עם ערביי ארץ ישראל  .אני מסופק
מאד אם מישהו היה מעלה על הדעת בשנים  , 1955 - 1952שכעבור מספר שנים לא זו
בלבד שיהיה לנו עניין עם בניהם של ערביי ארץ ישראל דאז  ,אלא שבנו של עבד אל -

קאדר אל  -חוסייני יהיה גם הוא מנהיג כנופיה או מנהיג

טרוריסטי  ,וכמוהו בנו של חסן

סלאמה  .רצון הלחימה של היריב לא נשבר  ,ומבחינה זאת בוודאי שהמלחמה לא

הסתיימה .

אין זאת אומרת כי מבחינת המבנה השיטתי היינו משנים הרבה את תיאור המלחמה ,
אבל דומני שהיום היינו נוטים יותר לא לראות את מלחמת העצמאות כאירוע בודד
ומבודד  ,מובלט מעל פני סביבתו  ,אלא היינו רואים אותה כאחת משורה של

מאורעות .

אמנם היה זה האירוע הקשה שבכולם  ,אבל בכל זאת חוליה אחת בשרשרת שראשיתה
בשנים

1921 - 1920

פניה בתש " ח  .דרך

במאורעות בירושלים

1956

וביפו  ,המשכה בתרפ " ט ובתרצ " ו  ,המישנה

ומלחמת ששת הימים

ב 1967 -

עד מלחמת ההתשה *  .דומני שהיום

היינו נוטים פחות לבודד את תש " ח משנטינו לכך בשעתו.
בעיית המקורות
אני רוצה לגעת בבעיית המקורוה  ,בעיה שהעסיקה אותנו אז ואני נוטה לחשוב שהיא
מוסיפה להעסיק כל מי שחוקר את המלחמה גם כיום  .המקורות הכתובים למלחמת העצמאות
דלים באופן יחסי  ,והטעמים לכך

שונים .

סיבה אחת היא  ,שיצאנו

ממחתרת ,

ובמחתרת

לימדו אותנו דבר אחד  :ככל שאתה כותב פחות  ,כן ייטב לך  .יתר על כן  ,מה שאתה כותב

צריך להיות כתוב כך שלכל היותר אתה ואולי הנמען יבין למה אתה מתכוון  .אבל רע

ומר יהיה אם גם צד שלישי יבין את הכתוב  .והיסטוריון הוא בבחינת צד שלישי .אינני
מדבר דווקא על התקופה שלפני מלחמת העצמאות כאשר פקד יעקב דורי המנוח " בשבת

השחורה " מסיבות מובנות  ,להשמיד את ארכיוני ההגנה  .היה פחד מפני כתיבה  .יתר
על כן  ,לא היו נוהלי דיווח  .כאשר אתה עובר בארכיון צה " ל על דיווחים  ,מתקבל לפעמים
הרושם כי אנשים או שהיו עסוקים בקרבות או שהיו עסוקים בכתיבת

דו " חות .

כאשר

היה יום שקט שירו בו כדור אחד או שניים זה מופיע בדו " ח  ,אבל כאשר היו ימים רצופים
של קרבות ,

לאיש לא היה פנאי לכתוב  ,על כן הימים האלה אינם מופיעים בדיווח .

.

זאת ועוד ,גם מבחינת היחידות המצב דומה אינני רוצה  ,הלילה  ,להטיל דופי ביחידה
זו או אחרת  ,אבל כשאתה קורא יומן מלתמה של גדוד זה או אחר אתה מתרשם  ,שגדוד
שנלחם יותר אינו גם הגדוד שכתב יותר  .וזה בלשון המעטה  .לפעמים אפשר לומר את

ההיפך  .יתר על כן  ,קיים עד היום במידה מסוימת הנוהג  ,שמיסמכים נחשבים כרכושו

.

הפרטי של המפקד או של מי שקיבל אותם לרשותו היתה גם חשדנות  ,ואינני מדבר
רק על החשדנות בין ההגנה ובין האצ " ל  ,היו סיבות שונות לכך שאנשים העדיפו לשמור

*

ההרצאה נישאה לפני מלחמת יום הכיפורים .

בעיית ההיסטוריוגראפיה

של מלחמת העצמאות

את הניירות אצלם בבית  ,מי במטבח מי מתחת למיטה בקיבוץ  .אני עסקתי בזה לא
ואפשר לכתוב על כך ספר מענין

:

היכן מצויים מיסמכים בעלי חשיבות

מעט ,

היסטורית .

רק

מיעוטם הגיע לארכיון שאליו צריכים היו להגיע .
כלומר  ,בשעתם היו המקורות הכתובים דלים ( אני בטוח שבינתיים הדבר הזה השתפר
הרבה ) ,

לא היו מרוכזים ולא מאורגנים כל צורכם  .לא היתה שיטה אתידה של תיוק  .אני

זוכר  ,דרך משל  ,כי את רשימת שדות התעופה של

חיל

הרפואה .

מדוע חיל הרפואה

?

, 1948

גילינו בעותק אחד בתיקים של

כיוון שעליו הוטלה הדאגה לרופאים

בשום מקום אחר לא מצאנו את רשימת שדות

התעופה .

ואפשר לספר

באותם השדות .
קוריוזים הרבה .
מספק .

כאמור  ,אני יודע כי המצב השתפר מבחינה זאת  ,אבל דומני שעד היום אינו

ומכל מקום במיסמכים הכתובים אין די כדי לתאר תיאור רצוף של מלחמת העצמאות

ויש צורך בהשלמתם על ידי גביית עדויות בעל  -פה  .לא תמיד זכרונות המופיעים בעתוני
יום שישי כבממשים מקור היסטורי בדוק  .כאשר אדם יושב בביתו ועתונאי מראיין אותו

.

ורוחו טובה עליו הוא עלול לספר ככל העולה על רוחו לא תמיד יש מוקדם או מאוחר
בסיפורים

האלה .

סיפור השייך לתקופה אחת משתלב בתקופה אחרת  .ברור שאין אדם

נעשה קטיגור לעצמו ; כל מי שמספר ( ובטבע הדברים  -אדם צריך לחיות עם

עצמו ) ,

בכשלון.

מדבר טובות בעצמו ולא תמיד מדבר טובות בכל חבריו  ,בפרט כאשר מדובר

כלומר  ,מתחייבת כאן גביית עדויות על ידי אנשים היודעים מה לשאול ועל יסוד מה
.

.

לשאול  .זה מחייב מנגנון ; זה מחייב אנשים מסורים ומנוסים בשעתו לא הצלחנו לעשות

זאת באופן שיטתי  ,הייתי אומר שבעצם הצלחנו רק " לגרד" על פני השטח  .כיום המצב
השתפר ללא כל ספק גם מבחינה אחרת

:

היום ברור לנו הרבה יותר מה התרחש בצד

השני  .זאת היא מעלה מבחינת כתיבת ההיסטוריה  ,שיכול להיות בה גם חסרון .מפני שאם
אתה בא לשפוט היום או לשחזר היום החלטות ושיקולים של התקופה ההיא  ,אסור
 .לאחר מכן .היום קל לנו מאד לומר כי
לך להביא בחשבון את המידע שהגיע לידיך

בירושלים ניתן היה לעשות הרבה יותר  .מי

שקורא את הזכרונות של גלב פחה ורואה

באיזה היסוסים כבדים נכנס המפקד הזה לארץ  -ישראל ; באיזה פחד  ,פחד אימים  ,מפני

.

פיזור יתר של הכוחות ופחד מחוסר נשק ותחמושת  .הוא ראה את עצמו מסכן מדוע ז

מפני שלא היתה לו תחמושת לפי התקן הבריטי  .הוא לא הביא בחשבון כי הפער בין התקן

הבריטי והתקן הבלחי קיים שלנו היה גדול פי עשר  ,וזה הרי היה הדבר החשוב .
לירושלים לא רצה גלב פחה להיכנס כלל  .זאת היתה שעת בין  -השמשות בירושלים  .עדיין
לא היה לגיון והכנופיות של ערביי ארץ ישראל שהיו מאורגנות בעבר  ,שוב לא היו
מאורגנות ככוח

צבאי.

היו שני לילות של בין  -השמשות  ,שלמרון היתה ריקה  ,מפני

שקאוקג ' י אמר ( בזה באמת היה

דייקן ) :

הגיע

14

במאי  ,אני עשיתי את שלי ואני

הלגיון אמנם לא נכנס עדיין אבל הוא קיבל פקודה

להיכנס .

הולך .

אך בין אם קיבל פקודה

ובין אם לאו  ,העובדה היא  ,שהוא פינה את לטרון לפני שהגיע כוח של הלגיון להחליף
72
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.
אחרת.

אותו קל לנו כיום להיות חכמים לאחר מעשה ולהגיד  ,מדוע לא הגבנו כך אלא הגבנו

אבל בכל זאת צריך להביא בחשבוז את המידע הנמצא בידינו ,ויכול להימצא

בידינו  ,עכשיו  .היום אנחנו יכולים לשחזר את הקרבות שהתנהלו בשטחים שאחרי

.

נשארו בידים ערביות עד

1949

לא יכולנו לשחזר את קרב ג ' נין במקום התרחשותו  ,לא

1967

יכולנו לעשות זאת בלטרון ובגוש עציון .היום יש לנו אפשרויות שלא היו לנו אז  ,ודומני

שצריך למצות אותן.
התנגשות בין שתי זכויות
אחרון אחרון אני רוצה לנגוע בנקודה שלצערי כבר עלתה בבית משפט  ,ואני מפקפק
קצת אם זהו המקום וזהו הזמן

להעלותה .

כוונתי לדילמה הקיימת אצלנו  -ולא רק

אצלנו  -בין הבעלות של המדינה על מסמכיה  ,בעלות שהיא מנומקת ,ובדין  ,והשימוש

.

במסמכים על  -ידי חוקרים ישנה בעיה של קניין אינטלקטואלי וישנה בעיה של אינטרס

הציבור  ,בעיה של סודות מדינה  .יש מדינות הפותחות את הארכיונים אחרי שלושים

שנה  ,וגם אז אינן שותתות את כל הארכיונים  .יש מדינות העושות זאת לאחר חמישים
שנה ולמעלה

מכן .

מתוך כך שהדברים שנעשו  ,בשם המדינה נעשו  ,ועל דעת המדינה

.

.

נעשו  ,המסמכים הקשורים בהם הם בבעלות המדינה זה אינטרס לגיטימי אינטרס לגיטימי
לא פחות הוא האינטרס של הציבור לדעת ושל ההיסטוריון לנתח  ,ללכוד ולהקנות את
הדעת

לציבור .

לכאורה אלה שני אינטרסים שאינם מתיישבים זה עם זה  ,מפני שכאן

מתנגשת הזכות של המדינה לשמור על סודותיה  ,כלומר למנוע מידע מחוקרים בזכותם

של הציבור ושל החוקר לדעת .
אינני בטוח אם ביררנו אי  -פעם את הבעיה הזאת באופן יסודי וניסינו למצוא לה

פתרון .

תיאורטית יש כמובן אפשרות לומר  :בסדר  ,אנחנו נאפשר לחוקר לחקור אבל לא נאפשר
לו

לפרסם .

אני יודע שלגבי דברים מסויימים בתולדות צה " ל זה היה הקו שנקמו

בו.

אינני חושב שזאת היא דרך יעילה  .שתי סיבות לדבר  ( :א ) היסטוריון רציני העוסק
במחקר רוצה שהיסטוריונים וציבור שוחר  -דעת יוכלו לקרוא

אותו .

אחרת הוא עובד

.

בשביל קהל שאיננו קיים  ,והוא גם עובד בלי שמישהו יוכל לבקר את עבודתו עבודתו

נעשית בחלל ריק  .יתר על כן  ,האינטרס של הציבור לדעת והזכות של הציבור לדעת
אינם באים על סיפוקם בדרך

זאת.

ישנה אפשרות של פתרון חלקי בעזרת

הצנזורה .

תרעומת.

הצנזורה

הצנזורה במדינת ישראל היא דבר מקובל  ,שכמעט איננו מעורר

.

מבוססת על הגדרות מדוייקות מהן העובדות היכולות להביא תועלת לאויב ואם הצנזורה
היתה אומרת שאסור לפרסם את מיקומה של יחידה צבאית בהווה אבל מיקומה של
יחידה צבאית לפני עשר שנים איננו בגדר סוד  ,זאת היתה החלטה שאפשר לקבל

אותה .

באה בחשבון גם האפשרות שהמדינה תגיד  :הואיל ואינך יכול להגביל את החוקר  ,שהרי
לא תרכל להעמיד שוטר ליד כל חוקר הנכנס לארכיון כדי להבטיח שהוא יקח רק תיק
72
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מסויים ולא יקח את התיק שלידו  ,או שמתוך תיק מסויים יקרא רק את המיסמך שאתה
רוצה שיקרא בו ולא את המיסמך שלידו  ,לפיכך אנחנו  -הממשלה  -תובעים לעצמנו

זכות וטו על בתירת החוקרים  .אני הייתי אומר שאין להסכים שזאת תהיה זכות בלעדית
של

הממשלה .

אנשים ,

הייתי אומר שאנשי מקצוע הם שצריכים לקבוע רשימה של

שמבהינה מקצועית מוסמכים לערוך את המחקר  ,והמדינה תוכל לבתור בפלוני ובאלמוני

הזאת .

מתוך הרשימה

אני חושב שזהו פתרון לגיטימי

;

זהו  -אגב  -פתרון הנהוג

.

במדינות אחרות פתרון שאיננו לגיטימי  ,לדעתי  ,הוא שאנשים שהיתה להם נגיעה ישירה

.

באירועים יהיו אלה שיחליטו מה יפורסם זה עיקרון הנוגד כל כתיבה היסטורית

שיטתית .

לא יתכן שהנחתום יעיד על עיסתו  .לא יתכן שאיש שיש לו אינטרס עליון  ,מפני שכל
תדמיתו או חלק ניכר מתדמיתו מתבסס על הדברים שיתוארו  ,יהיה זה שיחליט מה יתפרסם
ומה לא יתפרסם  .אני נוטה לחשוב שהמדינה צריכה להיות נדיבת  -לב מאד מבחינת הקניין

.

האינטלקטואלי  .ברור שהיסטוריון הבודה דברים מליבו איננו היסטוריון היסטוריון צריך
להתבסס על

מיסמכים .

.

אלא שהוא איננו מפרסם את המיסמכים כמות שהם הוא תורם

תרומה משל עצמו לעיבודם של אותם המיסמכים  ,ואני נוטה לחשוב  ,שהצד של הקניין

.

האינטלקטואלי הוא צד שצריך להיות מישני כנגד זה הצד של אינטרס הציבור והאינטרס
הממלכתי הוא לגיטימי  ,הוא חייב לבוא לכלל ביטוי  ,אבל צריך להגיע להגדרה ברורה ,

מהו הביטוי החוקי של האינטרס הלגיטימי הזה.
אם אינני טועה  ,אין עד כה הגדרה ברורה  .הדברים

נחתכים בכל מקרה ומקרה

לגופו.

ואינני יודע אם הדבר הוא לתועלת היסודיות וההמשכיות בעבודה ההיסטורית  .אני רוצה
לסיים ולומר כי אני שמת ששנת הכ " ה למדינה גרמה

להתעוררות  ,ולהתחדשותה של

.

ההתעניינות במלחמת תש " ח נדמה לי שלא היתה תקופה מאז ועד עתה  ,שאנשים רבים כל

כך התעניינו במידה כזאת במלחמת העצמאות  .אך אני חושש שההתעוררות הזאת תהיה

.

בת חלוף ולא תשאיר אחריה משקע לאורך ימים ויש לצאת

ביוזמה  ,שתביא בעקבותיה

יתר התמדה בניצולה של ההתעוררות  ,כדי למצות את מה שניתן בהיסטוריוגראפיה של
מלחמת העצמאות .
לסיכום אביא מכתב ששלח בן  -גוריון אלי
לגבי כמה מן הבעיות שהועלו

ב 23 -

בנובמבר

, 1954

בו הוא מביע את דעתו

כאן .

לסגן אלוף לורד שלום רב  ,מה שאתה אומר בכלל על ההיסטוריה מסופקני אם זה נכון
לגבי תולדות מלחמת העצמאות  .סוף סוף היה זה מבחינת היסטוריה כללית מאורע מצומצם

.

במקום בזמן ובמספר האנשים שהשתתפו בו חודש אחד בערך אחרי הכרזת המדינה אחר
כך עשרה ימים בגמר ההפוגה הראשונה  ,המערכה בדרום בסוף אוקטובר עם המצרים
בלבד  ,המערכה הקצרה והסופית בסוף אוקטובר כמדומני והמערכה הסופית עם המצרים
בדצמבר תחילת

ינואר .

קצת יותר אולי ההיסטוריה של הקרבות הקודמים עם ערביי
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.

ארץ ישראל וכנופיות מעבר לגבול אבל גם כאן ההיקף הוא
אחר כך והשובה לא רק

קטן  ,קטן

מהקרבות שבאו

ההיסטוריה .

הדבר המייחד במלחמה זו הוא שמצד אחד עמדו מדינות ותיקות עם צבא מסודר מזמן
ובצד שני מדינה שזה רק לפני

8

שעות הוכרז להלכה על

קיומה .

ולא היה לה צבת ,

לא ציוד ולא קאדר פיקודי  .ויש לברר ולהראות מנין בא כוח האדם שנהפך בן  -לילה
לחיילים

לוחמים  ,מנין קיבלו הכשרתם הנפשית והמקצועית  ,מנין באו המפקדים  ,היכן

.

רכשו נסיון צבאי וכשרון פיקוד ,הופיעו פתאום הכלים הציוד הצבאי והנשק מה הכשיר

ישוב לא ממלכתי להיהפך בן  -לילה  ,הפעם פשוטו כמשמעו  ,למדינה ואנשים ציוויליים
לצבא לוחם ומנצח  ,ואיך הוכנו הכלים

והמכשירים .

ברור שיש גם לספר על הקרבות,

ועל הנקודות הגיאוגרפיות וההיסטורית שבהן בוצעו כלומר ההיסטוריה האופרטיבית,

אבל נחוץ שהקורא יבין שהיה כאן מעין דאוס אקס  -מכינה  .ולי נדמה שרק עכשיו ועוד
יותר קל היה לכתוב היסטוריה זו כי המקור העיקרי היה קרוב וטרי והם האנשים המעורבים
בקרבות ובהכנות ברכש  ,בתעש  ,בהגנה  ,בפלמ " ח  ,ביחידות הצבאיות במלחמת העולם

.

השניה  .אין מקור מהימן כאנשים שעשו הפעולה זכרונם לפעמים עלול להטעות  ,זה אפשר
לברר על ידי תעודות ואנשים אחרים  ,אבל איני מאמין בטיב היסטוריה הנתמכת על
תעודות

בלבד.

' תעודות הן מקריות מקוטעות ולפעמים חסר בהן העיקר  .בלי שיחות עם האנשים האחראים
והמעורבים בפעולות עצמן ולמיצוי השיחות נחוצה גישה קריטית והשוואת ההומר אין
לכתוב תולדות מלחמת הקוממיות  .שיטה זו אולי לא טובה בשביל כתיבת מלחמת העולם

אבל מלחמה זעירה וקצרה בערך כמלחמתנו זוהי השיטה היעילה היחידה  .יש חומר רב
מעזבון הלוחמים והנופלים ורוב האנשים שעשו המלאכה לפני המלהמה ובשעתה עודם
חיים וברשותם יש ידיעות ששום תעודה לא תתפוס מקומן ולא תתחרה בהן  .ידיעות אלו
יש לסמן ולבדוק היטב אבל זהו המקור העיקרי גם במהלך הקרבות ביחוד מה שקדם
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אני מבקש להציג את הבעיות של עבודת השדה  ,שבהן נתקלנו בעבודתנו בעת מחקר

ההיסטוריה הצבאית של ארץ  -ישראל בכלל ושל מלחמת העצמאות בפרט.
ראשיתה של העבודה בחקר הקרב בתל  -חי  .כאשר החל אלעזר גלילי

במחקר הופתענו

מן העובדה  ,שלא החל את חקירותיו בשאלות על סדר הכוחות של המגינים או של האויב

או בשאלות על כמות הנשק ועל הטאקטיקה  .הוא התחיל את שאלותיו בנסיון לבדוק את

אופי הקרקע  ,את בעיית התחבורה ואת מצב הכבישים  ,את מזג  -האוויר באותו חורף

בצפון ועוד  .תחילה לא הבינונו את הקשר שבין שאלות אלו לבין הקרב  .שיחזור הנתונים

היה קשה והאגדה שאפפה את ההגנה על תל  -חי ואשר קידשה אותה והפכה אותה לסמל -
הפריעה

היינו בטוחים שאנו מכירים את הקרב לפרטי  -פרטיו  -והנה התברר

למחקר .

שהתמונה איננה בהירה

כל  -כך .

רבים מן המגינים כבר לא היו בין החיים  .היינו חייבים להתגבר

הן על האגדה והן על

המחסור בנתונים  .כך אירע גם כשחקרנו  ,דרך משל  ,את הגנת חולדה בשנת תרפ " ט  .המחקר
התנהל בעקבות הנסיון שרכשנו ועל כן יצאנו עם בעלי העדויות מן החדר הסגור והלכנו

.

עמהם אל השטח התברר כי מתן העדויות במקום ההתרחשות מסביר דברים רבים שעדות
בכתב אינה יכולה

להסביר .

רק בשטת ניתן היה להבין את הסיפורים על החרדה  ,על

הלילה  ,על היער הבוער מסביבו של הבית הבודד והשפעתו על המספרים וכו '  .התגלו
עובדות שגרמו מפח  -נפש לפחות למשפחה אחת  ,משפחתו של אפרים צ ' יזיק שנפל בקרב

ואשר במשך חמש  -עשרה שנה נאמר עליו  ,שהיה מפקדו

כך הסתבר  -כדי שהבריטים לא יחפשו את המפקד בין

של המקום .
הניצולים  .אפרים

הדבר נעשה -

היה סגן

המפקד ואילו אברמסון פקד על הפעולה .
זכות הראשונים לפעולה ' מחוץ לגדר '
ובכן  ,חקר העדויות עדיף אם יקבע ככל האפשר במקום ההתרחשות בזהירות  ,בקפדנות
מירבית ותוך רתיעה מן

הסובייקטיבית של בעלי

החפזון.
העדות .

.

מובן שבתחקירים מסוג זה עולה הבעיה של האמת

לאורך כל הדרך נתקלנו בקיומן של אמיתות הרבה

על אודות אותו מאורע עצמו ידוע הסיפור על כעשרה ממגיני דגניה  ,הזוקפים לזכותם את
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.

זריקת בקבוק המולוטוב על הטאנק הסורי כשחקרתי את תקופת הנוטרות לצורך הכנת
הספר " לאש ולמגן " התרכזה אצלי רשימה של שנים עשר ישובים ושל נוטרים וסרג ' נטים
שפעלו בהם ואשר טענו כי להם זכות הבכורה לפעולה " מחוץ לגדר " בתקופת מאורעות

. 1939 - 1936

מקובל היה להניח כי הראשון לפעול ' מחוץ לגדר ' של קרית ענבים היה

.

יצחק שדה ועמו קבוצת החי " ש הירושלמית אבל יש מספר אנשים ומספר משקים הטוענים

כי הבכורה מגעת להם  .דומני כי תופעה זאת נובעת מכך  ,שבתקופה מסויימת מתפתחים
דפוסי  -תגובה דומים מכוח אותן הנסיבות כמו  ,למשל  ,קיומו של נשק חדש ואימון
האנשים להשתמש בו  ,או התפתחותה של מחשבה טאקטית הנובעת מתנאי שטח דומים

או מאי  -שביעות רצון מן הדפוסים הקיימים וחיפוש אחרי דפוסים חדשים  .יוזמות אלה ,
שניצניהן כבר הופיעו בקורסים מסויימים  ,באו לידי ביטוי בעצובים שונים אליהם
עברו בוגרי אותם

קורסים .

באותה תקופה של פעילות במחתרת  ,כשאיש לא ידע על

פעולות חברו והתקשורת היתה רופפת  ,טבעי היה שכל בעל יוזמה סבר ( ובמשך שנים
גם חי בהכרה

כזאת )

שהוא היה הנחשון ובעל זכות הראשונים ליציאה אל 'מחוץ

לגדר ' .

הוא הדין לגבי השאלה למי שמורה זכות הראשונים של הקריאה ' אחרי ! '  ,שהפכה אהר -

כך למושג מהותי  ,לעולם

שלם .

פער בין עדויות
במחקרינו נתקלנו בפרשיות סתומות לא מעטות שקשה היה לפזר את הערפל סביבן בשל

היעדר מקורות ועדויות  .דוגמא לפרשה סתומה כזאת היא השיירה של חטיבת ' כרמלי ' ,
שיצאה למנרה במיבצע

יחיעם .

על  -אודותיה ידועה רק עובדה אתת

:

השיירה שיצאה

.

אז לדרך היתה כוח אדיר במושגים של אז  -היא כללה שישה משורינים לפתע  ,באמצע
הדרך  ,סבה השיירה על

עקבותיה .

עדויות האנשים מספרות כי רץ אופנוע השיג את

.

.

השיירה ומסר פתק למפקדה מה היה כתוב בפתק ?  -זאת אין איש יודע לאחר שקרא
את הפתק פקד המפקד על השיירה לסוב על עקבותיה ולחזור לנקודת
השיירה נהרג  ,הפתק לא נמצא וכל חקירותינו בשאלה זאת עלו על

מאמצים רבים לא הצלחנו

היציאה .
שרטון .למרות

מפקד

לגלות מי נתן את ההוראה לסגת ומה היו שיקוליו .

.

לפעמים נמצאים העדים אך אין אפשרות ליישב בין העדויות ידוע  ,למשל  ,על משא -
ומתן שהתנהל בין נציגי ההגנה לנציגי האצ " ל על חוף הים של תל  -אביב בעניין האנייה
' אלטלנה  /הנציגים ישבו כל הלילה בחדר אהד ואין שום הסכמה לגבי מה שנאמר בו
האם הוסכם למסור את הנשק או להפקיד את הנשק ? מה היתה ההבטחה שניתנה

:

על  -ידי נציגי
ההגנה עם

ההגנה ולמה התחייבו נציגי האצ " ל ו זה היה כהנא  -ומתן מכריע ביחסי

האירגון הצבאי הלאומי ,אבל אין לנו גירסה אחידה לגבי מה שהתרחש .

.

קימים מקורות בעלי ערך עצום  ,שפיענוחם הוא משימה לא קלה החשוב בהם הוא יומן
המערכה של דוד
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מלחמת העצמאות שנרשם יום יום ושעה

שעה .

מחקר ההיסטוריה של מלחמת העצמאות

מחייב עבודה אינטנסיבית על היומן  ,ממנו אפשר להפיק נתונים לא רק על מהלכי קרבות

אלא גם על ההתגייסות וההתנדבות  ,פרשות רכש והצטיידות וכד '  .אבל לא תהיה זאת
משימה קלה משום שפרטים שונים נכתבו בשמות קוד  ,שפירושם היה ידוע למחבר
היומן

בלבד .

תחקירים לפני היווצרות הדימוי
כאשר ביקר בישראל גנרל ס ' ל ' א ' מארשאל טען כי יש רק דרך אחת לאמת את העדויות

:

לשוחח עם החיילים לפני שהם יוצרים לעצמם את הדימוי העצמי שלהם לגבי ההתרחשויות

ודבקים בו  .מארשאל טען בי מירווח הזמן הזה קצר ביותר  -חצי שעה או שעה לאחר

הקרב  .יש לתחקר את הלוחמים בעודם עייפים
להתאושש  ,להרהר ולעכל את

ההתרחשויות .

ומזועזעים  ,בעודם טרודים ובטרם הספיקו

מארשאל צירף ליחידות הלוחמות צוותים

.

שציפו לחיילים ותיחקרו אותם מיד אחרי שובם מן הקרב אנתנו  ,כמובן  ,לא היינו יכולים
ללוות את הלוחמים ליווי צמוד מסוג זה והיינו חייבים להסתמך על מכתבים ועל דותו " ת ,
שנכתבו אחרי

הפעולה .

אך למרבה הצער דוחו " ת נכתבים בדרך כלל בתקופות של רגיעה

.

.

ולא בתקופות של פעילות מתמדת כך נוצר חוסר איזון של המקורות ולפי שהתחקירים
והעדויות נעשו לאחר זמן  -ולעיתים לאחר זמן רב  -התגלה פער עצום בין שתי עדויות
ביחס לאותו מאורע עצמו  .אחת הדרכים לנסות לברר את הבדלי הגירסאות הוא להיעזר

בתצלומים .

תצלומים עשויים לעורר את הזכרון ולשנות את

העדות .

בעל העדות נזכר

לפתע בפרטים אחרים וסיפורו מקבל צורה אחרת מזו שהיתה לו קודם לכן  .האירועים
מתערבים אצל האנשים והם נוטים לשכוח תאריכים או להחליפם בתאריכים
תצלומים או יציאה לשטח מקילים על

הזכרון .

אתרים .

כך  ,למשל  ,נפתר ויכוח חריף בין שני

קצינים  ,שהיו ידידים טובים  ,ביהם לאירועי אחד הקרבות המכריעים ליד אשקלון  .כשיצאנו
עם שניהם לשטח ההתרחשות התברר כי מיקומם באותה תקופה הוא שהביא להבדל שבין

הגירסאות  ,וזאת משום שביניהם הפריד תל  .איש מהם לא יכול היה לראות את הנעשה

במקומו של השני .
של השני רק שתי הסתערויות  .שני המפקדים דיברו אמת ותוך נאמנות לעצמם .

על אנשיו של הראשון היו ארבע הסתערויות מצריות ועל אנשיו

רוח הקרב

למנין המקורות יש להוסיף את מיסמכי האויב ואת תחקירי השבויים  .במיבצע סיני נערכו
תחקירי השבויים בשטח ממש  .אולם התברר כי טמונה בתחקירים הללו סכנה לא

מעטה .

השבויים מוכנים לספר דברים שלדעתם מבקש החוקר לשמוע אותם  ,ורצונם להשביע

את רצונו של החוקר מסלף את האמת  .אכן  ,חקר האמת הוא מעשה מורכב מאד  .באירלנד
עמדו כותבי ההיסטוריה לפני בעיה דומה לזו שלנו

:

גם הם חקרו הרבה  ,דובבו עדים ,
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ולבסוף היה העד הותם על נוסח עדותו בנוכחות נציגי הפלגים השונים של המחתרת

האירית  -וזאת למעלה מעשרים שנה אחרי שאירלנד קיבלה את עצמאותה  .סדר עבודתנו

היה אף הוא מורכב  .ראשית קראנו את מירב ההומר שבכתב  ,לאחר מכן עיינו במפות
ובתרשימים שונים ורק בשלב השלישי פנינו לעדויות ולתמקירים של הדרגים השונים

.

במטרה להגיע עד הדרג הלותם הזוטר לאתר שהיה כל החומר ברשותנו והוא אומת עם
המקורות האחרים  ,פנינו שוב לאנשים כדי לברר שאלות שנותרו סתומות או בלתי ברורות

דיין  .וכל אלה עדיין אינם מבטיחים כי החוקר הגיע למיצוי האמת ההיסטורית  .יש מאורעות
שאין כלים לשקול
השבירה

וכו /

אותם .

קשה לשקול  ,למשל  ,את רוח הקרב  ,קשה לזהות את נקודת

בקרב על רמת יוחנן  ,למשל  ,הגיעו הלוחמים אל נקודת השבירה  ,אך כאשר

עמדו לסגת הבחינו כי גם בקרב הדרוזים התלה תזוזה  .הדרוזים נשברו באותו זמן עצמו
ואנשינו אימצו את כוה רצונם מעבר לנקודת השבירה  -וזכו

בקרב .

מיסמכים נעלמים

.

אכן ,לעיתים צפוי מפה  -נפש כזה היה הלקנו כשיצאנו בחברת הנשיא המנוח יצחק בן -

צבי לתפש את ארכיון ' השומר' ליד

פוריה .

האדם שהחביא לדבריו את הארכיון טען

.

שהמקום נמצא בוואדי וסיפר כי ' היה ליל ירח הלבנה היתה על ראש ההר  .הפרדות היו

.

פה  -ובאמצע בדיוק קברתי את זה בוואדי ' בעזרת אלוף פיקוד הצפון דאו  ,משה דיין ,

.

יצאנו עם טרקטור ומגלי מוקשים וחרשנו את האזור כולו למרבה הצער לא העלינו דבר
וארכיון ' השומר ' עדיין לא

נמצא .

יש גם תיקים סגורים שאתה יודע את מקומם אך אינך יכול לנגוע בהם  .למפקד החוף בתל -

אביב  ,בימי ' אלטלנה ' היה יומן  ,שבו תיאר את ההתרחשויות  .האיש מת ובנו הפקיד את היומן
יקר הערך בכספת באנק ואינו מוכן למסור אותו לחוקרים שכן אביו ביקש בצוואתו ,

.

שלא יוציא את החומר מתחת ידו כדי לא לעורר את הפרשה מקברה תומר שעשוי היה

לסייע הרבה בהבהרת האירועים הדראמטיים על החוף אינו יכול לסייע באופן זה לחוקר .
אסכם בדברים על אחת הסכנות הגדולות של ההיסטוריון הצבאי

:

לעיתים מנסים כותבים

לעשות קצת היסטוריה בעצמם  .ההיסטוריון חייב להקפיד על כך שיהא תמיד משרתם של
המאורעות ולא

בודם .

טרבליאן  ,בהקדמה לספרו על גריבאלדי  ,כתב שהחליט לפרסם

את ספרו משום שעברו שנים וכבר קיימת פרספקטיבה מסויימת לגבי האירועים  .ההיסטוריון
חייב בפרספקטיבה ובאיזון

:

מרחק רב מדי מן ההתרחשויות מקשה על המחקר ואילו קירבה

.

יתרה מקשה על המהקר ועוד יותר על פירסום המהקר על תקר השדה של ההיסטוריה
הצבאית ועל כותביה כבר נאמר ' שגיאות מי יבין  ,מנסתרות נקני  .גם מזדים חשוך עבדך
אל ימשלו בי  ,אז איתם
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.

אפתה בוויכוח עם אותם שטוענים נגד החכמה שלאחר המעשה דומני כי חכמה שלאחר
מעשה מועילה הרבה יותר מטיפשות שלאחר

מעשה .

חושבני גם כי רבים מדי אינם

נכונים ללמוד את העובדות ואת לקחי העבר בהסתייעם בסיסמה ' ,שאין רבותא בכך להיות
חכם לאחר מעשה'  ,ובהצדיקם ,לאחר מעשה  ,מעשים של שטות  .מותר ללמוד גם לאחר

.

מעשה ההיסטוריון  ,החוקר לאחר מעשה את מה שאירע  ,מצוייד תמיד במידע רב יותר מזה
שהיה בידי האנשים שפעלו בתקופה

הנחקרת.

אמת  ,עליו

להיזהר בדברי ביקורתו

ולהצמידם אל הקונטקסט ההיסטורי הנתון  ,אבל חשוב שיהא ' חכם לאחר מעשה '  .חכמים
לאחר מעשה עדיפים על פני אלה החוזרים על כל שגיאות העבר  ,ואינם תורמים אלא

מישגים נוספים משלהם .
נתנאל לורד רמז על כך  ,כי במבט לאהור  ,מלחמת העצמאות  ,היא בעצם רק אפיזודה אחת
מתוך שלשלת כשורעות של
מאורעות

, 33

מיחמה

מלישכת מאד

:

מאורעות

, 20

מאורעות

, 21

מאורעות

, 29

מאורעות  , 39-36מלחמת העצמאות  , 1948פעולות התגמול  ,מבצע קדים  ,עוד

פעולות תגמול  ,מלחמת ששת הימים  ,מלחמת ההתשה

וכו ' .

לא כאן המקום להסתייג

מהפאטאליזם הנובע מגישה זו  ,שכן לא רק בשל פאטאליזם זה אני חולק על

נתנאל לורך .

הישוב על סף הכחדה
מבין המאורעות שמניתי  ,ניתן לקבוע כי מלחמת העצמאות היתה המאורע החשוב

ביותר .

היא שגרמה לשינוי המהותי ביותר מכולם ,הן בתנועה הציונית והן בעולם הערבי .היא
היתה המערכה הכבדה מבחינת האבידות שלנו והגדולה במשמעותה המדינית

והצבאית.

לעניות דעתי היתה מלחמה זו האירוע היחיד בהיסטוריה של התנועה הציונית ,אולי
לבד מתקופת מלחמת העולם הראשונה  ,בה נמצא הישוב היהודי בארץ  -ישראל על סף

.

הכחדה  .זה לא קרה קודם לכן ; סכנה כזאת לא עמדה על הפרק אחר כך אני מציע על כן
שנתייחס למלחמת העצמאות כאל תופעה מיוהדת במינה  ,שגרמה מפנה ממדריגה

ראשונה .

עצם העובדה שנתנאל לורך ואנוכי מכנים אותה ' מלחמת העצמאות '  ,מדגישה כי אנו
חושבים כי התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ ישראל השיגו באמצעותה מדינה יהודית

.

עצמאית ולוש רק בגלל יחוד זה  ,ראויה מלחמה זו לטיפול היסטורי  -חינוכי

מיוחד.
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עתה יש ברצוני להציג חלק מן הפרובלימאטיקה שנתקלתי בה בעבודתי שלי  .היסטוריונים
שונים טוענים כי מדע ההיסטוריה דומה במקצת לפאתולוגיה

:

מנתחים את הגוף המת ,

קצת באכזריות  ,לא באותה דרך  -ארץ שבה מנתחים את הגוף החי  .לומדים את אשר קרה ,
מפיקים לקהים ; רוב המימצאים מעשירים את התיאוריה הרפואית וחלקם אף תורמים
לרפואה

הפראקטית .

השוואה זו נסבלת כשהיא נוגעת בהיסטוריה שאינה בת  -זמננו  .מהו דינה של ההיסטוריה ,

כזו קרל מלחמת העצמאוות שהתרחשה רק לפני עשרים  -שלושים שנים

?

בעידן שבו אנו

חיים עשרים  -שלושים שנים אינן תקופה ארוכים בהיסטוריה מודרנית מאד  ,שנהוג לכנותה
היסטוריה בת  -זמננו ,עומד ההיסטוריון בפני אתגר מדעי ומוסרי  ,כמי שמנתה באיזמלו דימדעי
את הגוף החי .חלק ניכר מן האישים ומבני השיכבה הבוגרת הי עדיין  ,וכל היסטוריון המנסה

לנקוט באמות  -המידה המדעיות המקובלות עליו  ,בטענה שהוא מחפש את האמת  ,מוצא
עצמו פוגע באנשים חיים ופעילים המתייחסים אליו ,

ובדין  ,כאל אדם המחטט במחדליהם ,

במישגיהם או במעשיהם הטובים  .אני מניח כי זאת הסיבה שארכיונים סגורים  ,בדרך כלל ,

לפחות כדי דור או שניים .
לקחים מעבר קרוב
איני יודע אם בישראל יחליטו לנקוט לפי הכלל של שלושים שנים או חמישים

שנים .

אינני יודע אם המחוקק במדינתנו יתפנה לתת את דעתו לנושא זה  .עובדה היא  ,שרבים
מן החוקרים העוסקים בחקר תולדות הישוב בארץ ההראל בעידן המודרני ובתולדותיה של

.

מדינת ישראל ,עומדים בפני מצב שבו חלק גדול מן הארכיונים נעול בפניהם מי שרוצה
לחקור בצורה מדעית את תולדות מלחמת העצמאות ,לא לכתוב מתקרים פנימיים של ותי -
נפש  ,המקובלים על השלטונות ;

מל

שרוצה לחקור באובייקטיביוו 4לפרסם ולבקר  ,נזקק

לחומר עובדתי  .לאדם כזה קשה להגיע לארכיון כלשהו  ,לא לארכיון צה " ל ולא לגנזך

המדינה  .הבנם קשיים גדולים למדי
שאמור

להית

גם בארכון הציוני ואפילו בארכיון תולדות ההגנה ,

.

פתוח עתר צריך לקבל אישורים ופתקים ואישורי אישורים  ,ומי שאמון על

הדימוקראטהת הליבראלית נוסח בריטניו 4ימצא עצמו מופתע מן הגדרה הביורוקראטית
הנקומה

במדינתנו.

ישנה סיבה מדוע יש טעם לגנוז מיסמכים לתקופה של דור  .המדינאים והמנהיגים של כל
עם זכאים להחליט את החלטותיהם בחופשיות  ,מבלי לתשוש שכעבור עשרים או עשרים
וחככם שנים  ,בעודם בחיים  ,ואולי עדיין במלוא כוהם

הרוחני  ,יקומו עליהם ההיסטוריונים ,

יחטטו במהגיהם והחומר ינוצל לרעתם בשדה הקרב הפוליטי היומיומי .מעצבי המדיניות
זכאים אומנם להגנה על ידי חוק המדינה  ,אולם יש לזכור כי אנתנו חיים במאה מאד

.

אינטנסיביות בה העמינים משתנים במהירות מדהימה ובקצב מסחרר תשוב ביותר  ,על
כז ,שיתקיים מחקר
80
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האינטלקטואלית  ,וגם לועם הפקת הלקת  ,לא רק מתקופה שזמנה לפני שני דורות  ,אלא

מאירועים שהתרחשו זה מקרוב  .לקח זה חשוב מאד במקצוע הצבאי  .אני מהתכנע שהלקח
תשוב גם למדינאים

ולכלכלנים .

אני חושב כי המחקר הרציני שהתפרסם עד כה על מלחמת העצמאות הוא אפילו פחות

מדל .

ה  -צText 800

ההיסטורי הטוב ביותר על אודות מלחמת העצמאות הוא ספרו של

נתנאל לורך  ,ויש לי עליו הרבה ביקורת  ,לא משום שנתנאל לא עשה כמיטב יכולתו  ,אלא

משום שנמנע מניתוח ביקורתי ומחשיפה מספקת של תומר עובדתי ' הגיע הזמן שייכתב
בעברית ספר יסוד טוב על מלחמת
ערביים ,

בינלאומיים)

העצמאות  ,שיתבסס על המקורות הנכונים ( ישראליים ,

שיחשוף גם דברים לא נעימים  ,ויציג את האמת לפני הציבור ,

כדי שנתחנך על מה שאכן קרה ולא על מיתוסים  ,שלא היו ולא נבראו  .שהרי ,בינתיים ,
במאה העשרים  ,בעירן של תקשורת ההמונים

:

העיתונאים עובדים  ,מראיינים ומפרסמים

;

מנהיגים ונושאי מישרות שונים כותבים ספרי זכרונות ,כשהם ערוכים  ,לעיתים  ,בכשרון רב

מאד.

אנשים קוראים מכל הבא ליד ומגבשים לעצמם דעות  .כך הולך ונוצר רובד הולך

ומעמיק של דעות קדומות .כשיתוגבר המחקר ויכתב אותו ספר יסוד מיוחל ואנשים יקראו
בו  ,כבר יהיו הכל חדורים דעות קדומות  ,וכשיגיעו אליהם מימצאי המחקר ההיסטורי -
המדעי לא יקבלו אותם

כדברי אמת .

הואיל ומלחמת העצמאות היתה מאורע כה יחודי וחיוני  ,אני חושב שהגיע הזמן ,שנפנה
את תשומת לבנו המדעית אליה  .אם מדינת ישראל תחליט לפתוח את הארכיונים לחוקרים

שאינם דווקא יפי  -נפש ומקובלים  ,אלא גם בעלי חוש ביקורת ושאר רוח  ,מוטב  .ואם לאו -

צריכים החוקרים במוסדות האקאדמיים לנקוט בשיטות של ניצול רב מימדי של המקורות
הגלויים  ,מתוך הנחה שמוטב לחרוש את הניר הראשון מאשר להניח לשדה ההיסטורי
להמתין כהלקה לא

מעובדת כדי דור או שניים .

ארכיונים ותחקירים
במאה העשרים  ,המתאפיינת בשפע המופלג של דברי הדפוס המתפרסמים בה ,יכול היסטוריון
בעל חוש ביקורת ובעל הגיון שיטתי

להשתמש  ,קודם כל  ,בשפע הזכרונות שכותבים

ומפרסמים  ,חדודים לבקרים  ,על ידי אנשים שונים ,או על ידי לבלריהם  ,רופאיהם  ,מזכיריהם

.

ואפילו סופרי החצר שלהם על מלחמת העצמאות יש תומר רב מסוג זה שהתפרסם בעברית,
ערבית  ,אנגלית ואפילו בלשונות אחרות  .צריך לדעת לקרוא את הדברים בעיון  ,להבין את
מגבלותיהם הספציפיות של הכותבים  ,להשוותם ולהצליבם

בשיטתיות .

מקור מצוייז שני הם העיתונים ; וקודם כל הכרוניקה של התקופה הנדונה המתכוונת
לתאר באורת שוטף את האירועים שהתרחשו

אז .

מי שרוצה לדעת יותר על העובדות

שהתרחשו  ,חייב לקרוא לא רק עיתון אחד או שניים אלא להשוות את האינפורמאציה
שנמסרה בעיתונים רבים ככל האפשר על אודות המאורע

הקונקרטי .

בנוסף לכרוניקה
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יש בעיתונים חומר מצויין שכבר רמזנו עליו  ,כגון

:

עדויות  ,ראיונות  ,מאמרים  ,פובליציס -

טיקה אחרת מטעם המגעים בדבר  ,המתפרסם לעתים מזומנות לאחר המאורעות

"

עצמם .

תומר זה אינו חייב לכלול תמיד דברי אמת ,באשר  ,בדרך כלל  ,ד א מביע השקפות על
אותו אירוע מנקודת מבט אינטרסנטית  .אבל מי שיודע לקרוא ולמיין בשיטתיות ולהצליב
ניגודים,

מסוגל  ,על

י ! -י

הארה מכמה וכמה מקורות כאלה  ,להגיע אל תלק

ואחרון אהרון  ,חשוב מאד

:

נכבד מן האמת.

האתגר המדעי המעניין ביותר לעוסקים בהיסטוריה בת

זמננו נעוץ בכך  ,שניתן למצוא הרבה אנשים המוכנים להעיד עדויות ולהעניק ראיונות ,
בתנאי שמצליחים לאתר אותם ולהבטיח להם דיסקרטיות  ,כיאה לאנשי

מדע .

אם ניתן

להתפאר מעט בנסיוני ובנסיון תלמידי  ,הרי בכמה מקרים הצלחנו להגיע כמעט אל

האמת לאמיתה  .אביא רק דוגמה קטנה

:

ניסינו לבדוק אם אכן פרצו כוחותינו את השער

החדרם של חומת העיר העתיקה בירושלים בלילה האחרון של קרבות עשרת הימים בחודים
יולי

1948

במלחמת

העצמאות .

קראנו את כל הדיווחים שפורסמו  ,קראנו ספרי זכרונות

של הצד היהודי ,והצד היהודי הרי מפולג בעניין זה

אצ " ל וישנה גם גירסת

להייי.

:

ישנה גירסת צה " ל  ,ישנה גירסת

קיימת אפילו גירסה נפרדת של  .דב יוסף  .ישנן גם מספר

גירסאות ערביווע כמו גירסתו של עבדאללה תל  ,ועוד כמה גירסאות ערבבת

שונות.

מתוך מכלול החומר והמידע הסותר קיבלנו תמונה בנוסה ' ראשומון ' ולא הצלחנו לגבש

גירסה עובדתית של אמת משביעת רצון  .הגענו  ,איפוא  ,לכלל מסקנה כי אין ברירה אלא
לאתר מפקד אחד או שני מפקדים שהשתתפו בקרב ולגבות עדות בשטח  ,והדבר אכן

.

נעשה סטודנט מעולה נפגש עם מפקד הכות הפורץ של אצ " ל  .האיש הביא את החוקר
למקום הפעולה  ,ערך מירשם ואף הביא תמונות מן הימים ההם  .התברר סופית  ,מעל לכל

אחד .

זאת ,

על סמך עדותו של אותו מפקד ישיר שהיה במקום  ,אשר תמך את עדותו בתמונות

מאז .

צל של ספק  ,שכוחותינו לא עברו את השער החדש  ,אפילו לא במילימטר

אני מביא את הדוגמא הקטנה הזאת רק כדי להמחיש כיצד ניתן במחקר של ההיסטוריה
בת זככנו להגיע קרוב מאוד לאמת מבלי להיזדקק

לארכיונים .

ככל שההיסטוריונים

המודרניים יהיו בעלי תושיה בשיטות עבודתם המדעית וישתמשו בדיסציפלינות שתוארו
לעיל  ,כן יגדל הסיכוי שיצליחו לשכנע את המדינאים או את חברי הכנסת שיהיו יותר
ליבראלים בחשיפת

הארכיונים .

זאת לאחר שיבינו כי בלאו הכי מגיעים ההיסטוריונים

כמעט אל כל האמת גם בדרכים עקלקלות ושלא בדרך ישירה

באמצעות ארכיונים .

תועלתו של המירשם הצבאי
כיוון שאנו מתמקדים כאן בעיקר בהיסטוריה צבאית  ,רצוני להדגיש כי היסטוריון צבאי
אמיתי חייב להקפיד ולהשתמש בדיסציפלינה של המירשם ,

הסקיצה .

להיסטוריון יכול

המירשם לשמש תחליף מצוין להמון מלל  .מירשם של אירוע צבאי  -היסטורי אותו מצליח
ההיסטוריון לגבש  ,לאחר שעיין וניתח את המקורות  ,עשוי לחשוף את התמונה הבהירה
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ביותר לגבי מה שהתרחש ולהמחיש את האימרה הסינית הקדומה הגורסת כי תמונה אחת

מילים .

טובה מאלף

המירשם מסייע הרבה גם במלאכת גביית העדויות

בשטח .

חוקר

טוב צריך לשכנע את בעל העדות בשטה לשרטט משהו יחד עם החוקר  ,כדי להקנות

פלסטי .

לעצמו מימד

אלעזר

עשיתי משהו מעין זה לא למען עדות  ,אלא למורי ורבי אל " מ

גלילי במחקר שהוא ערך על מערכת רפית בשנת  217לפה " ס  .הוא ביקש

( למיה )

ממני להילוות אליו כדי למקם ולבדוק בשטת את מערכת רפיח בין אנטיוכוס השלישי

.

ותלמי הרביעי לפני שיצאנו לשטח הפצרתי בלמיה גלילי שישוב ויקרא את המקורות
היווניים  ,ובעיקר את פוליביוס  ,כדי לתרגם את הכתוב בם למירשם ; זאת כדי שאיש

.

כמוני יוכל לראות את תמונת הקרב באורח פלאסטי כסקיצה על נייר חלק חשבתי כי רק

.

לאחר מכן יש טעם ללכת לשטה ולמקם את מערך הקרב על פי המירשם הקונקרטי הכנת

.

המירשם על פי המקורות היווניים נמשכה כמה חדשים אולם בסופו של דבר הצלחנו  ,כך
אני מקווה " ,להלביש" את המרשם על השטה תוך סיור במקום  ,באורח מתקבל על הדעת ,

.

על דעתו של פוליבתס  ,על דעתו של לסיה גלילי ובעזרתי המעטה נקווה שהעבודה תפורסם

כדי שהכל ייהנו ממעל מי שעוסק בהיסטוריה צבאית יודע כי ההיסטוריונים והכרוניקנים
נהגו עד עיצומה של העת החדשה להשתנסם במלל וכמעט לא ערכו מירשמים  .המירשם ,

הסקיצה ,הוא רעיון די מודרני ואני מציע להשתכרי בו הרבה .
מקורות ערביים
אנתנו ,

כהיסטוריונים ישראליים  ,איננו מייחסים

העצמאות .

על מלחמת

השיבות מספקת לדיווחים הערביים

בשנים הראשונות לאתר מלחמת העצמאות תורגמו לעברית

שלושה ספרים ' :בעיני אוייב '

( ; ) 1954

מא ח1רי

הפרג 1ד

1זכר1נ1ת

( ; ) 1954

ע ב ד א ל ל ה א ל ת ל (  . * ) 1960עד היום לא פירסמה הוצאת ' מערכות' מלנדורות נוספות
ועד היום לא פורסמו בעברית ספרים היסטוריים נוספים על מלחמת העצמאות שנכתבו

מנקודת  -המבט של

הערבים .

לימוד השפה הערבית חשף לפני את נקודת המבט של

.

ההיסטוריוגראפיה והעמדה הפוליטית  -צבאית האינטרסאנטית הערבית קשה אומנם להגיע
אל מקורות ראשוניים  ,או אל כנסמכים ערביים של ממש  ,אבל הצלחתי להגיע להיסטוריו -

גראפיה ערבית

רבה .

עארף אל עארף  ,למשל  ,כותב אמנם בשיטה ימי ביינימית  ,אך

.

הוא תומך את דבריו במי שאמר לו כל פרט  ,ממש 'ברחל בתך הקטנה ' ניתן לגלות
בטיעונים הערביים נקודות  -מבט נוספות המשלימות את התמונה לפרספקטיבה מעניינת

.

וחיונית מאד לאמת ההיסטורית הדבר נוגע ביחס לצד הפלשתיני  ,לגבי הליגה הערבית
כמייצגת את הקונצנזוס של העולם הערבי נגדנו  ,וגם ביחס לכל מדינה ערבית בנפרד

*

.

המקורהעברי ( בהוצאת מערכות ) של זכרונות עבדאללה אל  -תל השמיט קטעים חשובים
הארגום
מן
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במגמה לגלות את האינטרסים והתוכניות הספציפיות

שלה .

נדמה לי כי שטח זה של

לימוד וחקר המקורות הערביים של מלחמת העצמאות ושל המאבק המזויין הערבי -

ישראלי כולו  ,צריך לשמש כר פעולה חשוב לחוקרי ההיסטוריה בת זמננו של העולם
הערבי והמזרח התיכון  ,האמונים על השפה הערבית ותולדות הערבים .היסטוריונים אלה ,
בשיתוף עם היסטוריונים של התנועה הציונית והיסטוריונים צבאיים  ,עשויים להוות
קבוצות מחקר שערכן לא יסולה בפז לצורך ענייננו  .אין ספק שהיסטוריון צבאי העוסק

בסכסוך הערבי  -ישראל  ,מן הראוי שיהא בקיא בדיסציפלינה של חוקרי המזרח התיכון

הערבי.
הדגשים פוליטיים של מלחמת העצמאות
הגיע הזמן להניה על השולחן כמה הדגשים פוליטיים חשובים הנוגעים

למלחמת העצמאות .

מלחמה איננה רק הפעלת הכוחות הצבאיים  .הקרבות והמערכות הצבאיות מתבצעות כדי
לקדם אינטרסים

מדיניים .

יתכן מאד שהיה פער במלחמת העצמאות  ,בין הציפיות של

הדרג המדיני שלנו ובין היכולת האובייקטיבית שנבעה מן העוצמה הצבאית אשר התנועה

.

הציונית הצליחה להצמיח יתכן מאד כי חוקר שיעמיק חקור  ,ימצא שהמערכת הצבאית ,
שהוקמה על ידי שני דורות של הציונות המעשית לפני מלהמת העצמאות  ,העמידה
לרשות היישוב היהודי ומדינת ישראל כות צבאי בעל פוטנציאל מלחמתי גדול יותר ממה

.

שחלק מההנהגה המדינית שלנו העריך ככל שחקרתי יותר את מבצעי צה " ל בחלק השני
של מלחמת העצמאות בהשוואה לציפיות ולחזון הפוליטי של רוב מנהיגינו המדיניים  ,כן

השתרשה בלבי ההכרה  ,שהנהגתנו לא ידעה לנצל את העידן ההיסטורי החד  -פעמי של
מלחמת העצמאות  ,בו נזדווגו יחדיו עדיפות צבאית של ישראל ומאזן בינלאומי חיובי

מאד לטובת ישראל .
.

מדיניות המעצמות היא בעיה מעניינת מאוד נתנאל לורך רמז עליה קצת  ,בציינו אילו

.

מעצמות ומדינות לא נתנו לישראל נשק אולם צריך להזכיר אילו מדינות אכן סיפקו נשק ,
פשוט למען האמת ההיסטורית  .ארצות הברית נהגה כדרך שנהגה ונתנאל לורך אכן ציין

.

זאת אבל צריך לזכור כי דווקא ברית המועצות ,אוייבת הציונות כמעט לאורך כל הדרך ,
נתנה סיוע מדיני לאינטרס הציוני בין אמצע  1947וראשית  , 1949ואף דאגה לאספקת נשק
על ה -מתן גיבוי לעיסקה הצ ' כית איתנה כהוום שיקולים פוליטיים  ,לא כמבום אהבה רעיונית

.

לוהטת כלפי התנועה הצרית שפקדת לפתע את ברית המועצות מצאנו  ,איפוא  ,את עצמנו

בתקופה הרת  -גורל כזו ,נהנים מסיוע

תשוב ,מדיני וצבאי בנושא הרכש דווקא מכיוון

ברית המועצות ואוזרח אירופים על אף הערכתי הרבה את ההגנה והפלב '9ח  ,אינגי תושב
שהיינו יכולים לעמוד בנטל המשימות הצבאיות של מלתמת העצמאות בתקופה הקריטית

.

של אפריל -םאי--יוני

1948

ואילך בלי הסיוע הצבאי  -פוליטי הסובייטי .אני שמח מאד

.

שדוד בן גוריון  ,בשנים האחרונות  ,הדגיש זאת הדגש היטב הדבר תנדב כלקח היסטורן
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המוכיח בעליל כי ההיסטוריה היא תהליך התפתחות מתמיד בו

שעניינים כביתנים כל הזמן .

"

2

רק כלל אחד קבוע תשא ,

מבחינת יחסן של המעצמות נקלעה ישראל במלחמת העצמאות למצב חד  -פעמי  ,שלצערי
הרב לא חזר צר היום  ,בו זכו עם קטן ומדינה קטנה כמונו  ,בגלל שיקולים

היסטוריים ,

מיד לאחר מלחמת העולם השנייה  ,על רקע השואה  ,לתמיכה מסויימת של שתי מעצמות
העל

:

.

של ברית המועצות באורה נמרץ שתר ה2ל ארצות  -הברית באורח נמרץ פחות ההת

זה רגע היסטורי מעניין מאוד ,שראוי להחקר גם מהמת הייחוד שנבע ממאזן התמיכה

.

הבינלאומי בישראל אלה הטיטנים כי ההראל יכלה להגיע להישגים מדיניים גדולים יותר
בתום מלחמת העצמאותן תומכים יתדותיהם בעוצמתו הצבאית של צה " ל ,הפנומן הצבאי
של התנועה הציוניהן ועל רקע ההזדמנות החד  -פעמית ההיסטורית עכבתי מעצמות  -העל
מצאו את עצמן  ,בתקופה של כמעט שנתיים

( ) 1949- 1947

נותנות תימוכין פוליטיים

לאינטרס הציוני.
ערכה של הביקורת לאחר מעשה
אעלה עוד מספר נקודות
( א)

חשובות .

נתנאל הזכיר את המח " ל ( מתנדבי חוץ לארץ ) ואת תרומתם  .אני מזדהה עם

דעתו.

אני רואה חובה לעצמי להעלות את ' גיוס חו" ל ' ( גח " ל ) שהיה כינוי כולל לאותם עולים
שאורגנו במחנות הפליטים באירופה ובקפריסין על ידי ארגון ' ההגנה ' ושליחי מדינת
ישראל  ,והועלו ארצה משנפתחו השערים עם צאת הבריטים  .רבים מאתנו יודעים  ,וזה
נושא שלא נחקר עדיין  ,את תרומתם המכרעת למילוי שורות הלוחמים בהטיבות שהקיזו

את דמן בחדשים הראשונים של המלתמה  .אני יכול להעיד במעמד זה  ,כבעל זכרון ולא

כהיסטוריון  ,על חטיבת הנגב  ,בה שירתתי במחצית השנייה של מלחמת העצמאותן כי
בפלוגות החי " ר והחרמ " ש של החטיבה דיברו

יידיש .

היו אף שתי פלוגות בחטיבה

שחייליהן דיברו ערבית מרוקנית וצרפתית  .אני מניח כי תהליך דומה פקד מספר חטיבות
לוחמות נוספות  .הווה אומר שהגח " ל השלים במהלך המלחמה את אבידות הדמים שסבלנו
בחודשים הראשונים של המלחמה  ,ושילם מתיר דמים כבד בחלקה השני של מלחמת

העצמאות .
( ב)

אני מכיר מתקר שנעשה בצה " ל על המחיר הכלכלי של המלחמה  .זה מתקר מעניין

וכולל הרבה

מידע .

הוא נעשה על ידי מחלקת התכנון של

נתפרסם  ,שהרי אין בו כיום משום
(ג )

המטכ " ל .

חבל שעדיין לא

סודיות כלל ועיקר .

מעניין היה לשמוע את הגירסה על האולטימטום הבריטי בראשית ינהיר

ידעתי שעמנואל שינוול ( שר ההגנה הבריטי

דאז )

הכחיש את עצם הגשת

. 1949

לא

האולטימטום .

ברור כי ממשלת ארה " ב לחצה קשות על ממשלתנו בטענה כי הבריטיים עלולים להתערב ,

.

אם צה " ל לא יסוג מסיני כדאי לשוב ולזכור כי הבריטים הפעילו את חיל האוויר שלהם
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פעמיים  ,פעם באזור אבו  -עגילה ופעם מעל גזרת

רפיח .

עד כמה שאני זוכר  ,המטוסים

לא פתחו באש  .במונחים של מלחמת ההרתעה המודרנית  ,ניתן להגדיר אח הופעת חיל

האוויר הבריטי מעל כוחותינו בקדמת סיני כמשלוח כרטיסי ביקור מטעם בריטניה  .אינני
יודע אם שינוול דובר אמת או לא בקבעו שבריטניה לא הגישה אולטימטום רשמי ,אבל את
המטוסים הבריטיים מעל אבו  -עגילה ראיתי במו

עיני .

גם חמשה המטוסים הבריטוט

שהופלו מעל רפיח ב  5 -בעואר  , 1949הם עובדה שאינה ניתנת לערעור .
(ד)

היסטוריון חייב לשאול את עצמו האם נאה שאתה  ,ממרומי הקתדרה של המתקר

ההיסטורי ,לאחר שאתה מכיר את העובדות  ,תקום ותבקר את אלה שהחליטו באותם

ימים ,

גזרתי על עצמי בעניין זה את הדיסציפלינה הבאה

אם

בחינת ' חנם לאחר מעשה '

?

:

ניתן למצוא בתקופה הנחקרת ביקורת הריפה  ,ויכוח נוקב  ,או פלוגתא בקרב אנשי
דעזקופזג על נושא כלנוהו שגורלו נחרץ  ,על

יני

ההנהגה בעלת הסמכותן בכיוון מתויים

והמעשה נעשה  ,אזי יכול גם אתה  ,כהיסטוריון  ,לעמת את הדעות השונות שהובעו באותה
תקופה ולהעריך כי במבט היסטורי הוכח שהשקפה זו או אחרת היתה יותר

נכונה .

אם

לא ניתן למצוא ויכוח כזה בתקופה הנדונה  ,מוטב להניח שחלק מהתיזות שאותן מנסים
לפתח כחכמים לאחר מעשה  ,לא היו רלוואנטיות באותה

תקופה .

לגבי הנסיגה מקדמת

סיני בראשית ינואר  , 1949ידוע שהיה ויכוה קשה מאד בדרגים שונים ולפיכך הביקורת
ההיסטורית רלוהעבטית

להלוסין.

אם המחקר יעלה ,בעקבות טענת עמנואל שינוול ,כי

בריטניה לא התכוונה ברצינות להפעיל כוחות צבאיים כנגד צה " ל בח  /א סעי אזי
הנא מוצדק לקבל את גרסת

הבי

ק ורת

ויאי

כלפי החלטת מטפולת "הראל לסגת מסיני

בדצמבר  1948ובינואר . 1969
אסיים בקריאה אל האוניברסיטאות ומכוני המתקר העוסקים בתקר תולדות עם ישראל
בעת ההדשנה ההא זו מצווה היסטורית  -לאומית ממדרגה ראשונה ,אם ייפתחו הארכיונים
אם לאו  ,לערוך ' מתקפת מחקר ' על מלחמת העצמאות

;

אין לי מילים אחרות כדי לתאר

.

את בולמוס המחקר ההיסטורי הדרוש זאת כדי  ,שתוך חמש  -שש שנים ניתן יהיה להושיב

צוות חוקרים  ,שיוכל לכתוב באופן מסודר ורציני את ה ' -י ' Text 800המדעי הראשון

של מלחמת העצמאות .
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אעיר שתי הערות מתודולוגיות

:

יתכן שהן תשמענה קצת עוקצניות  .אינני מתכוון להכות

באיש אבל אני סבור כי אנו הייבים להזכיר לעצמנו מספר אמיתות מתודולוגיות
ראשית  ,החובה לבדוק את העדויות בדיווחים עד תום ועד הדרג

הנמוך .

בסיסיות .

והדבר השני ,

לבחון היטב האם תמיד ניצלנו את הידיעה ההיסטורית הקודמת  ,הידיעה ההיסטורית
השימושית לעניין האמור  .אנחנו מתפארים שנהגנו לפי הדוגמה של יגאל ידין שהשתמש
בדרך הרומית העתיקה בכיוון לעוג ' ה
תחת ידינו

?

לניצנה .

אך כלום מיצינו תמיד את הידיעות שהיו

והרי דוגמה שכבר דיברתי עליה במקום

אחר  ,אך כדאי שתירשם .

היה זה באוקטובר  , 1948פרצנו לנגב וניסינו ללחוץ אל הים את האגף המערבי של

המצרים  ,שהיו במג ' לס  ,כדי למנוע מהם נסיגה  .אני זוכר כיצד דיווחה מפקדת חזית הדרום

כי שתי הבריגדות  ,כפי שאז האריכו אותן  ,מנותקות למעשה  .החיילים המצריים יכולים
לזרום  -ואף זורמים  -החוצה לאורך החוף  ,אך את הציוד הכבד לא יוכלו להוציא בשום

דרך  .אני מצטט כאן את רוח הדיווח  .אותו זמן הגיעו גם דיווחים של הגדוד השלישי של

חטיבתו של יפתח  ,שכבש את בית חנון וישב שם  .היתה מהמקום תצפית טובה והלוחמים
יכלו לראות את השטת עד לחוף ממש  .כל הזמן הגיעו דיווחים שוטפים  ,ומהם ניתן היה
לעמוד על

המציאות .

והמציאות היתה כי בסטרוקטורה המיוחדת של הקרקע שבין הכתף

של הדיונות והרצועה הגרה הנמוכה לגמרי של חוף הים  ,החול הוא לרוב עביר  .והדיווחים
הגיעו כל הזמן  ,יום אחר יום  ,כי הרכב הכבד ישאר תקוע  .ובכל פרק הזמן הזה  ,לא יום

בלבד אלא יותר מיומיים  ,יצאו גופי מישנה צבאיים על רכבם וציודם  .היו מקרים בודדים
שכלי רכב נתקעו במקומות מסויימים בשל
מכאן עולה מסקנה אחת

הנמוכים

ביותר .

:

החול  ,אך בדרך

כלל יצאו משם

כולם .

בדיקת הדיווח בחקר המלחמה מוכרחה להיעשות עד לדרגים

אנחנו משתבחים במידה גדולה של

צדק ,

כי אצלנו הדיווח

הוגן  ,וכי

זה כוחנו לעומת צבאות ערב  .נכון הדבר שאנחנו איננו מכירים את עצמנו גם כשהדיווח

מדוייק ומגיע אלינו מלמעלה  .אחר כך יש מקום לטעויות אופטיות בדרגים היותר גבוהים ,
ולפיכך בשום פנים אין להסתפק בדיווחים שלהם  ,צריך לרדת לגמרי
זו מסקנה

למטה .

אחת  ,שלדעתי היא בעלת השיבות מתודית ממדריגה

שבהרבה מקרים אכן כבר נהגו

כך .

ראשונה .

אני מניח

אבל ישנה מסקנה שנייה  ,פיקאנטית יותר

לדעתי .
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מדוע יכלך המצרים לצאת בגלל המבנה המיוהד של החול שם  ,שהיה בעל אופי דומה
לזה שאיפשר  ,כמה חודשים קודם לכן  ,לפצועי צמח לזחול ולצאת ממצודת הכהנטרה
למרות אש הטאנקים הסורים  .גם שם היה פס צר לאורך האגם  ,שדרכו נחלצו

הפצועים .

והרי זו בדיוק אותה הסטרוקטורה של החוף שאיפשרה את יציאת הרכב המצרי למרות
נסיונותינו לסתום את המעבר באש  .והפיקאנטי הוא  ,שכחודשיים וחצי לפני זה  ,סופר
בפרוטרוט לאישיות מרכזית באותה מיפקדה של חזית הדרום  -אז עדיין לא היתה מפקדת
חזית דרום  -ואף הוצגה לפניו על מפה  ,ועל מפה מיוחדת שצויירה

ב 1777 -

טאקטי של קצין  -מטה בריטי  ,שניסה באותה שנה להוכיח  ,כי אפשר

 -ניתוח

לקחת יוזמה

.

ולהתקדם צפונה  ,על ידי תנועה של שדרת תגבורת בצד החוף מלמטה הוא הראה שהיתה
אפשרות ששדרה כזאת תעבור בשטח מת בשביל האוייב וחבויה מן הארטילריה שלו
היורה מלמעלה  .זה היה אותו לקח שיכול היה לאפשר לנו  ,אילו זכרנו אותו  ,להסיק את
המסקנה ולסתום את הדרך  .והלקח לא

נוצל .

הערה שנייה  ,עובדה שנייה  ,אני מספר בתורת עד ,עם כל ההסתייגויות לגבי עד אשר
ייתכן שאיננו זוכר

בדיוק .

עשרה ביוני

. 1948

.

ערב ההפוגה הראשונה כל מקום שנכבש

עד אז מידי האויב השפיע אחר כך הרבה גם על יחסי גבולות  ,גם על מערכת שביתות
נשק  .מקום אחד נכבש מידינו ונתקבלה הוראו  ,לכבוש אותו בחזרה לפני כניסת הפסקת -

האש לתוקפה  .במקרה הייתי

עד לקבלת ההוראה לתפוס את המקום בחזרה

ב 10 -

ביוני .

במקרה זה אני יכול להעיד כיוון שהייתי במפקדת החזית  ,כיצד נתקבלה ההוראה  .התשובה
היתה כי אנחנו כבר הוצאנו את היחידות שרוכזו בשביל המכה אשר תיכננו  .אחר כך

.

ניסו לבשל את זה במשך הלילה הייתי עד לנסיונות מיואשים לארגן כוה למשימה זאת ,
נסיעה לכרמל לדירתו של מרדכי מקלף ונסיונות למשוך מחלקה מכאן ומחלקה משם ,

אך זה כבר לא הספיק  .אני אומר  ,שאל לנו להכליל מבחינה זאת  ,גם אנחנו יכולים להיות
קרבנות לאותה נטייה לראות כי הנה
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גביית עדויות עדיפה על מיסמכים
יוסף טבנקין
אינני היסטוריון  .ניצלתי את ההזדמנות לבוא לשמוע ונתבקשתי להשמיע  .אעיר כמה
הערות  .כל העניין בלימוד היסטוריה צבאית יש לו מגמה אחת ויחידה בלבד ; שברגע
קובע כלשהו  ,ואז רק אותו רגע הוא שקיים  ,נדע לדלות מאוצר ידיעותינו ולהחליט אם

ניתן ללמוד מקרה זה מנסיון העבר  ,ולהכריע כראוי  .תכליתן של כל המערכות האסתטיות
המוסריות הוא רק בזה  ,כי כשקיים חופש בחירה נוכל להשתמש בנסיון שהצטבר כדי

.

לפתור על ידו בעיה העומדת לפנינו זה הכל ותו

לא .

חשוב ללמוד את המלחמות  ,לפי שהמלחמות הן אותו מיגזר בהיינו שבהן מוכרעים חיי

.

עם ונקפדים חיי אדם  .וההיים הם הערך היחיד היקר הקיים לפיכך יש השיבות בלימוד
הנסיון הצבאי

ובצבירתו .

ולכן  ,לפי דעתי  ,חיוני ככל האפשר לצבור את הנסיון

ועד כמה שהוא קשור בחיים ובמוות  ,קשה הנושא

ללימוד .

הזה .

משום שהנושא קשור בהיי

אדם נוטלים על עצמם מפקדים כמדינאים להגן על מעשיהם בעבר  .אלא שהנושא השוב
עד מאד .נראה לי שחייבים להתגבר על הרתיעות ואין כל טעם למה לא נתגבר על מעצורים

לגבי חשיפת העבר  .היום כבר אפשר לתאר תקופה של בין שבע לשתים עשרה
אין שום חשיבות לשמור בסוד משהו מאירועי

והכל צריך להיות פתוח

, 1948

שנה .
וגלוי .

דומני שהמתודיקה אף היא פשוטה עד מאד  .המתודיקה הנכונה העולה על מתודיקה של
מיסמכים היא זו

של גביית עדויות מפי אנשים .

האמת היא  ,בשעות הקרב ובמלחמה איש אינו

הקרב או

אחריו .

כותב .

מרבית הכתובים נעשים לפני

ומי שהושב שאני מזלזל במיסמכים טועה ; אבל מי שחושב כי בעזרת

.
העיקר .

מיסמכים יוכל לבדוק את הקרב עצמו טועה אף הוא עכשיו  ,בעזרת שמירת הפקודות ,
אולי אפשר לעשות יותר  ,אבל המיסמכים אינם

אין להעביר את כל הדיסציפלינה

.

שהאדם למד בפו " מ אל חיי הקרב שם אין מדובר בדרך כלל בקרב הכרעה  .קרב הכרעה
הוא כאשר שני כוחות מתכוננים לנצחון מסויים  ,ואז  ,מטבע העניין  ,לפנינו קרב שנכשל

לגבי אחד הצדדים  ,אחרת אין זה קרב כל עיקר .
.

משום כך הדבר החשוב ביושר לפי דעתי  ,הן הידיעות והעובדות אפשר למצוא אותן  ,ויש

דרך פשוטה לעשות זאת  .מפני שלפחות לגבי העבר אנחנו יודעים את הכמויות הכוללות
של אנשים ואמצעים ואירועים שהתחוללו בתוך

הקרב .

ניתן לבדוק בדיקה מהימנה

כדי לדעת באיזה מידה העדויות קידמו או לא קידמו אותנו בידיעת

העבר .

עתה ניתן

לברר  ,דרך משל  ,את הטענה המקובלת כי מעולם לא היה לערבים ולארצות ערב יתרון
בכוח אדם במלחמת

וכוח

האדם .

השחרור .

כלום זה נכון

?

כאן די אם נחקור את סדר הכוחות

אם יתברר שההתמודדות בקרב היא שהכריעה ולא יחסי הכוחות  ,תהיה זו
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ידיעה חשובה מאד להכרת

העבר .

צה " ל כמות נשק מספקת או לא

?

הוא הדין לגבי כמויות הנשק ; האם היתה ברשות

לדעתי  ,לא השתמש צה " ל אפילו בעשרה אחוז מן הנשק

.

שהיה מצוי ברשותו  .זו היתה עובדה שצריך לדעת אותה היטב אם אומר כי אני מניח
שחמישים אחוז מכוחו של צה " ל לא נכנס לפעולה עד מלחמת השחרור  ,זוהי הנחה החייבת
בדיקה היסטורית

אמינה .

הדבר החמור שאירע במלחמת השחרור הוא הפער שהיה קיים בין התפיסה המדינית של
הדרג הפוליטי לבין המערך והמהלכים
ומקרה להבנת

יחסי הכוחות

;

האירועים .
הטענה

הצבאיים .

פער זה מפריע עד היום  ,בכל מקרה

דבר כמעט לא התרחש במלחכות השחרור על פי המערך של

היתה ,

שכוחנו

היה בשפל

המדריגה .

אבל מה נשתנה במבצע

נחשון לעומת מה שהיה שבוע או שבועיים לפניו  ,מלבד הידיעה הברורה כי אין סיכוי
שמישהו אתר מלבדנו יגיש לנו על טס את מדינת היהודים

?

ארץ  -ישראל חולקה בתקופת

מלחמת האזרחים נתחים  -נתחים והתברר סופית  ,כי אם אנחנו לא נילחם לא יהיה מי
שיציל אותנו  .אם תבחנו את קרבות ההכרעה במבצע נחשון תמצאו כי

עשו את כל המלאכה .

לפניהם היו באותו אזור לא פחות

החמישי והשישי  ,מצויידים באותם

כלי  -נשק .

מ 450 -

הם לא היו פתות

500--400

בחורים

בתורים אחרים בגדוד

אמיצים .

אנשי נחשון

עשו מה שעשו מפני שגישרו על הפער העמוק בין מה שניתן היה לעשות בפועל לבין

.

מה שנחשב כאפשרי לעשייה אם לא נביא בחשבון את התהום שבין התדמית לבין המציאות

לא נדע את האמת ולא נסיק מסקנות נבונות .
אשר

ללטרון .

לא רק הלגיון עזב את לטרון  .גם אנחנו עזבנו את לטרון תוך התנגדות

מפורשת של המפקד דאז יצחק רבין  ,שתבע שלא נעזוב את לטרון  .ואנחנו איבדנו

אותה .

גם לא נסוגונו מפתחת רפית בעקבות אולטימאטום כלשהו  .אני לא יודע אם היום יש

ה-יעות על קיומו של אולטימאטום כזה  .לי אין עדות משכנעת
יחסי כוחות צבאיים הביאה לנסיגה

אחרת  ,אבל לא הבעיה של

מסיני אלא בעיה אחרת .

לחמתי כמעט בכל מוקדי הקרבות של הארץ ; קרבות ירושלים  ,בנגב ומדרום לפיתחת

רפיח  .ואני תמיד העליתי את הדברים מנקודת ראות שלי  .אני רוצה לציין שעד היום לא
גבו ממני עדות על קרב כלשהו במלחמת השחרור  .שום

הייתי האחראי לאירגון המחנות בקפריסין  .הבאתי משם

עדות ! אינני הושב שזה מקרה .
 4 , 500לוחמים לובשי מדים  .עד

היום איש לא שאל אותי איך זה קרה  .אני גם הייתי זה שהכין את הטייסים

הראשונים ,

ומי שבמיבצע נתשון פיקד על כל השטח מבאב אל וואד ומי שפיקד על ירושלים בתוך

.

הקטע של העיר העתיקה  .ולא גבו עדויות מפי  .הבעיה איננה אישית זהו פרט הבא ללמד
על

הכלל .

חיוני לנו ללכוד מחדש את מלחמת העצמאות כדי להתגבר על התופעה החמורה של
תהום גדולה הנפערת בין הדור החדש הצעיר שגדל
חסר מציאות
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תש " ת ,

בארץ  ,שהוא דור גדול ויפה  ,אבל

הערות לדיון

אלחנן אורן

מן הדברים שאמר יוספ' לה ( טבנקין  ,מפקד הטיבת

" הראל " )

אפשר הלילה להגזם לכלל

מסקנה כשילו החייל שבהעדה לחם  ,אבל מבית השמיטו את הקרקע מתחתיה לפיכך

"

"

ם

להדגרת את המציאות המדיניות ולעמוד על השיקולים המדיניים של הנהגת  nDniSלכופל ,

לשלבים המערכתיים של מלתמת העצמאות  ,שאותה הציע ישראל בר  ,והמקובלת

ההלוק

גם על" נתנאל

לורד  ,איננה חלוקה 'קלאסית' המקובלת על הכל  .יגאל אלון קרבע מטעם

מדיני את תחילת השלב השני במלחמה באזורים שונים בארץ בזמנים שונים  ,לפי סדר

.

הנסיגה הבריטית אפשר לנסה ואת גם כך

:

לא היו יוצאים למבצע ' נחשון ' ,שחולל מפנה

למלחמות אלמלא היתה מידה של ודאות  ,שהבריטים לא יקהו מאתנו את

הקסטל .

אי אפשר לנתק אירוע צבאי מהקשרו המדיני גם בפרשת הנסיגה כשל  -עריש ומרפפת יש

לומר בצורה גלויה  ,לפי תעודות שפרסם המטכ " ל  ,כי לעומת פקודת המבצע  ,התקדם המפקד

.

בדרום לאבו  -עגילה ,אף כי ניתנה הוראה שלא לחצות את הגבול מעבר לעוג ' ה לנוכח
הלחצים המדיניים  ,מי שפקד לחזור אמר בעצם  :אין לי ברירה אלא לתקן את הטעות שאתה

טעית .
אשר למקורות  ,רציתי להראות שאפשר ללמוד דבר מענין גם מטעויות שנכתבו

בספרים .

בן  -גוריון  ,בספרו 'מדינת ישראל המתודשת' מזכיר עובדה אחת שלוש פעמים  ,וכל פעם
בטעות

;

אבל הטעות מאלפת ,לפי שממנה פתח להבין אחד הצדדים הקריטיים ביותר

.

במלחמה ,כגון הלחץ והדחף לתקוף את לטרון שוב ושוב המפתח הוא  -ראש  -העין .בכל
פעם שבן  -גוריון נוגע בבעיית הדרך לירושלים  ,הוא מוצא לנחוץ להזכיר ,ולאו דווקא
בהקשר הנכון  ,את הצינור שהונח במלחמה לספק מים לירושלים ,ומציין שמקורו בראש -

העיז .אולם הצינור המאנדאסורי נותק  ,ומקורות המים של הצינור האלטרנטיבי היו בסביבות

נעז וחולדים אבל בן  -גוריון ההן בטות שהמים נשאבו מראש  -העין  ,כי הספקת  -המים לירהב -
לים בערה כאש בעצמותיו  ,עד כדי כך שבעניין זה דווקא  ,כמעט בפעם היתיזה במלחמה ,
מצויה ומראה

בכתב  ,כמעט

אישית ,מטעם ' אמית " -

לכבורי יעד מסוים זור הבל שהפקודה לא

בוצעה

כינויו של בן  -גוריון  ,למפקד חטיבה

למועד . . .

רק אם מבחינים בהקשר המדיני

והישובי הכללי  ,יכולים להבין מה באמת עיצב את מחשבתה של המנהיגות המדינית
והצבאית במלחמת

העצמאות .
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כדי שהדברים יהיו ברורים  ,צריך לדעת עוד דבר

:

לגרשון ריבלין נתגלגלה הזכות להוציא

לאור מן היומן של בן  -גוריון קטעים המתארים את מהלך המלתמה .לאחר מכן פרסם גם
בן  -גוריון עצמו מבתר קטעים מיומנו ,ותשוב לדעת ששני הנוסתכם חופפים רק בתלקם,
ואינם מציגים את כל היומן  ,ורק אם רואים את היומן בשלימותו  ,ניתן לראות את התמונא

השלע 72למשל  ,העובדה שבן  -גוריון עצמו פקד לכבוש את ראש  -העין מופיעה ביומן ,

.

אולם אף לא באתת הגירסאות שראו אור אם גרתה להג " א להקר האמוך יהא עלינו להזדקק

לארכיונים ולשאוב מן המקורות הגנוזים

בהם .

אורי דוידסון
אני רוצה לתרום את תרומתי הצנועה לנושא כסוציולוג  .אני מטפל במלחמת השחרור

.

ונתקל בשאלת המושגים שאנחנו משתמשים בהם כל היסטוריון והיסטוריון מנסה לבנות

מערכת מושגים אחרת ,ולכן לא פעם הוויכוחים הם ויכוחי סרק  .יכול להיות שתיאורים
שונים הם למעשה תיאורם דומים כאשר משווים קטעים שונים  ,כלומר בצוות גדול אותם

תיאורים דומים מאד.

.

בעיה אחרת היא הראייה הכוללנית של מאורע היסטורי נשאל מדוע אין מדגישים כשורעות
היסטוריים

?

הוזכרה הההעלמות

הלוחמים מקפריסין ועוד אירועים שהתרחשו

מ 4 , 500 -

.

במקומות אחרים ולא נלקחו בהשבון הכולל מדוע אין מדגישים שמאורע מעין זה השפיע
בצורה זאת או אתרת

?

דומני שהע לסטות ממתודה היסטורית מסויימת  ,האומרת שתחילה

יש לאסוף את כל העובדות מבלי להתחשב בשאלה האם העובדות האלה תורמות בצורה

.

כלשהי להרע ההיסטורי או אינן תורמות לי נראה כי צריך

תחילה שתהות איזשהי תיאוריה .

לא תיאוריה כללית  ,שאפשר להסביר באמצעותה הכל  ,אלא תיאוריה מצומצמת  ,שתדריך
את ההוקר

בחיפושיו .

כלומר  ,אמת  -מידה לבהירה

ולברירה .

אמת המידה הזאת יכולה

להיות תקפה לתקופה מסויימת בלבד ,יכולה להיות אמת מידה כלפי סוגייה

מסויימת ,

יכולה להטת אמת מידה לגבי מלהמה שלימה .
כדי לחקור ולכתוב על מלחמת העצמאות צריך להקדים ולשאול מספר שאלות  ,שהן

.

.

רלוואנטיות לגבי תקופה כזאת אחד המושגים שהייתי מעורר הוא מושג הבטתוז היום
מושג זה מובן מאליו  ,אבל הבעיה של הבטחון היא בעיה מורכבת  ,באשר איננה בעיה

כללית וקבועה  .יש בטחון של אומה  ,יש בטחון של קיבוץ קולקטיבי  ,בטחון של אדם

.

יחיד או בטחון של קבוצה מסויימת כלומר  ,כאשר אנחנו שואלים מה היתה בעיית הבטחון
במלחמת העצמאות לא הייתי משיב תשובה אחת  ,היתה בעיית הבטחון בגיזרה מסויימת

.

ן

היתה בעיית הבטחון של אזור מסויים כלומר  ,על מנת שנהיה סלקטיביים אנחנו צריכים
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להיזדקק למושגים  ,ואם בעזרת המושגים נגיע לשאלות  ,שיפנו את תשומת לבנו לשטחים
חדשים אולי נתרום בכך להיסטוריוגראפיה של

המלחמה .

מאיר פעיל
שתי הערות קטנות לגבי מה שנאמר כאן .בפרשת אבו  -עגילה חשוב לדעת מה היתה

הפקודה  .אלחנן ואני ראינו את אותו מיסמך בעינינו  .המיסמך חתום על  -ידי מפקד חזית

.

הדרום  .שם מוזכרת אבו עגילה  ,ועל כך אין ויכוח מהו איפוא ההבדל בינינו

הוא קרא

?

פקודה שהוציא מפקד חזית הדרום לפני מבצע חורב  ,שבה כלולה אבו  -עגילה בתוך סיני
במסגרת המשימות שהוטלו על החטיבות השונות ובמרכזן חטיבה
כבשה אותה חטיבת הבגב  ,אבל אין זה מנבגה את נושא

.8

בסופם של דברים

הוויסות .

לצורך הוויכות ניתן כמובן להניח  ,כי פקודת מבצע כתובה של מטה הזית הדרום הוצאה
בתאום מלא עם המטכ " ל והזקה על המטכ " ל שפעל בתאום עם ראש הממשלה ושר הבטחון

.

דאז  ,דוד בן  -גוריון אולם גם בלא הנחה פורמלית זו  ,יש בידינו סימו מעיד שהמטכ " ל היה
מודע לתוכן פקודת המבצע וסימן מעיד זה היא רשימת תפוצת הנמענים של פקודת המבצע

.

הנמצאת ממש בכותרתו של המסמך ברשימה זו כלולות כל התחיבות שנמצאו תחת פקחיו

של יגאל אלון ובתחתית הרשימה מסומן שהפלורה נשלחה למטה הכללי לאג " ם .
ניתז איפא  ,להניח כי פקודה זו  ,שהוצאה ע " י מפקד חזית הדרום  ,הרנחה תוך יומיים  ,על
שולחנו של ראש אג " ם  ,יגאל ידין  ,אשר ודאי קרא מה כתוב בה .מאחר שאני יודע את
תהליך גיבוש ההחלטות באותם ימים ומאחר שבמבצע הראשוני של מטכ " ל אג " ם לא נזכרה
אבו  -עגילה ,ניתן לשחזר את השתלשלות הדברים כך

:

פקודת מפקד הזית הדרום הוצאה

.

לאחר מספר ימים של דיונים בע " פ עם המטכ " ל לא אתפלא אם בעתיד יימצא על כך אף

אישור בכתב במסמך שיותר לפרסום  .אבל בין כך ובין כך ישנה פקודה ,שחתום עליה מפקד

החזית בשמו  ,ואשר העתק ממנה נשלח למטכ " ל  .אני חושב שכאן רשאי היסטוריון להניח

.

כי עניין הכניסה לאבו  -עגילה נעשה על דעת הפיקוד העליון בדקתי את הנושא ואכן כך

.

.

הוא הדבר נכון שבן  -גוריון שלל את דצגהלך  ,אבל במטה הכללי ידעו על הפעולה על כיבוש

אל  -עריש וראי לא נאמר

דבר.

בנושא של לטרון אני רק רוצה לתקז פרשה קטנה בעניין ראש העין  .אני מתייחס בכבוד

.

רב אל יומנו ש ל בן  -גוריון ולמימצאיו  ,אבל בעיני אין הוא האורים והחומים גם אותו
,

יש לבדוק  ,שכן  ,עם כל הכבוד  ,הוא רק אחד המקורוהנ אני רוצה לומר את הער'כתי לפרשת

.

לטרון אני מבין את הבהילות שאחזה את ההנהגה הפוליטית ואת ההמרצה שהמריצו את
הכוחות לכבוש את לטרון בחפזה ומהר ככל האפשר .הפעילות לא נודבתה בגלל ראש העין
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ומקורות הכ מ  .צריך לזכוך שערב הפלייתה נפל גוש עציון

"

;

צריך לזכור שבימים הראשונים

לאחר הפלישה נפלו עטרות ונוה יעקב  ,פונתה הר  -סוג פונו צפון ים המלח ובית

איז

הערבה .

ספק כי חשש החל לפעפע בלב חלק ממנהיגינו שמא גורלו של הישוב היהודי בירושלים ,

.

שהיה בן מאה אלף איש בקירוב  ,יהיה כגורל גוש עציון תשש זה התגבר לאחר ההתקפה
הראשונה על לטרון  ,וסלא הצליחה  ,ונפילת הרובע היהודי של

העיר העתיקה ב  28 -במאי.

 arsvfinקינן בלבבות מה יוכל לקרות אם הלגיון הירדני וצליה לכתר את ירושלים העברית
ולהכניעה  .זה ההסבר העיקרי לחפזון בקרבות של

לטרון .

אשר לנסיגה מפיתחת רפית בראשית ינואר  , 1948אני יודע שהדבר כואב ליוסף

טנבקין.

.

אני יודע שהוא היה צריך לסגת הוא היה מפקד הטיבת הראל ואני הייתי קצין אג " ם של

מפקד חטיבת הנגב שנאלץ לסגת מאבו  -עגילה לפני כן .אנתנו לא ידענו אם ממשלת ישראל
קיבלה אולטימאטום או לא  .אנחנו קיבלנו

פקודה.

ק  -ענו וההיא מן הדרג המדיני וביצענו

אותה .
גם במלחמת העצמאות שרר לעיתים בקרב הגייסות הלך  -רוה שמא ההנהגה המדינית

.

אינה ממצה את מלוא כוחנו הצבאי לא היה תייל בחטיבת הנגב שתשב כי הפקודה לסגת
מאבו  -עגילה היא נכונה

; הכל השבו

שהיא אינה

נכונה .

אבל הפקודה בוצעה לא רק

כלשונה אלא כרוחה ,למרות התמרמרות עמוקה ששדרה בקרב הלוחמים  .מכרן נובע כי כבר
בתדירים הראשונים של קיום המדינה  ,בהמשך למסורת שינקו הלוחמים מאירגון הדגנה
ומהפלמ " ח  ,היה ברור מעל לכל צל של ספק  ,שההנהגה הפוליטית הנבחרת היא הרשאית

.

לקבוע לאן תופנה המערכה היא הדרג העליון  ,אפילו חושבים שהיא טועה  .זה היה לקה

בעל חשיבות עליונה ביחס לכפיפות של הזרוע הצבאית לזרוע הפוליטית הנבחרת  .גם

ברגעים הקשים ביותר התממשה כפיפות זאת .
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,

אשתדל לא לפתור את פרשת לטרון ולא את פרשת רפית  ,ובעצם לא להתייחס לפרשות

אלו או אחרות  .אשתדל להתייחס לאחדות מן ההערות המתודיות שהושמעו כאן  ,שאחדות
מהן נראות לי חשובות וראויות

להתייחסות .

וראשית בעניין ההיסטוריה הרשמית  .לדעתי  ,היסטוריה איננה יכולה להיות רשמית  .צריך

.

להימנע לא רק מן המושג אלא גם מעצם העניין אין הרשות כותבת היסטוריה  .הרשות

חייבת להעמיד את הכלים בידי החוקרים כדי שאלה יוכלו לכתוב היסטוריה  .ודי לנו אם
נכתוב היסטוריה

מי יכתוב אותה

מוסמכת .
?

שמענו כאן דברים לגבי האובייקטיביות  ,ושמענו דברים על האמת ,

כאילו היא קיימת כמושג אבסולוטי  .אינני יודע אם היא קיימת כמושג אבסולוטי  .במבוא
לספרי הזכרתי דברים שכתב ההיסטוריון היהודי מארק בלוך  ,היסטוריון דגול שתחום
מחקרו היתה ההיסטוריה של ימי

הביניים .

הוא היה מעורב אישית בזמן נפילת צרפת ,

וכתב ספר קטן  ,אבל חשוב מאד  ,על סיבות נפילתה של צרפת בשנת
שם בערך כך

:

. 1940

הוא כתב

ישאלו ודאי כיצד היסטוריון שעסק בימי הביניים ניגש עכשיו לעסוק

בדבר שהיה מעורב בו אישית כלוחם בצד אחד  .ברור שלא אוכל להיות אובייקטיבי  .הייתי

.

מזוהה עם צד אחד אבל די לי אם אהיה כזה ומתוך ההשוואה של כנויות הרבה חצוץ
בסופו של דבר

האמת .

דומני שזהו הדבר אותו אנו יכולים וחייבים לדרוש מן
תעודת הזהות

שלו .

החוקר .

הוא חייב להציג את

הוא חייב לומר אם היה בצד הפלמ " ח או היה בצד החי " ש ; אם

.

היה בצד האצ " ל או בצד ההגנה הוא חייב גם לומר מה הם הדברים שעליהם הוא יכול
להעיד מתוך ידיעתו

האישית .

מעבר לכך הוא חייב להיות ביקורתי מספיק כלפי עצמו

כדי לברר מה הן הנטיות ומה הם המאוויים שלו  ,ועליו להיות כן  .ואם יהיו הרבה אנשים

כנים ימצא להיסטוריונים בעתיד חומר  ,שעליו יוכלו לבסס את האמת שלהם  .יותר מזה

אינני חושב ש צ ר י ך  ,יותר מזה  -אינני חושב ש א פ ש ר
אני קצת חושש מן המלה

פרספקטיבה .

להשיג .

הם טענו כי צריך פרספקטיבה לשם כתיבת

ההיסטוריה  ,ודומני שהנחה זאת מבוססת במידה מסויימת על אי  -הבנה  .היסטוריה היא
מושג כוללני

;

לא כאן המקום לנתח אותו  .היסטוריה היא קודם כל אומנות  ,מלאכה

;
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לבדוק

מה היה  ,מתי היה  ,מי עשה מה ומדוע  ,ומה היו התוצאות  .זה צריך לכתוב ככל

האפשר בסמוך לאירוע  .איש מאתנו לא יעלה על הדעת כי כדי לבדוק מה אירע בתאונת
דרכים שהתרחשה אתמול צריך להמתין שלושים שנה כדי שתהיה
לגבות את העדויות

מיד .

אחר כך

ק

:

י

ש ור ן

של העובדות  ,הקשר הסיבתי ביניהן ,

פרספקטיבה .

הערכתן של העובדות  -כל אלה דברים שלגביהם ברור שצריך
עשויים להראות אחרת מתוך פרספקטיבות

פרספקטיבה .

שונות .

ראו את זאת בפרספקטיבה של

ואגב  ,הם

מלחמת הקנאים נראית לנו היום

אחרת מכפי שנראתה לאנשים שעסקו בחכמת ישראל בגרמניה של המאה
1 , 900

רוצים

שנה  ,אנחנו  -בפרספקטיבה של

2 , 000

הי " ט .
שנה  .אבל
הם

אני חדור הרגשה כי הזמן בוער  ,שאין לנו פנאי לגבי העובדות וקישרן הסיבתי .
הוזכר כאן הנושא של הפקת לקח  .אני אולי קצת יותר צנוע בנושא זה  .אינני מתחייב לכך
ש כ ל מי שיקרא את ההיסטוריה הזאת ילמד מתוכה את הלקת המקווה  .יש מי שאמר
כי הלקח היחיד שלמדים מן ההיסטוריה הוא שאיש איננו לומד לקח  .איני חושב שנוכל
לגשת להיסטוריה כענין פראגמאטי ופראגמאטי בלבד .אנחנו חייבים לנסות ולברר מ ה

.

היה ; לנסות לנתח מ ד ו ע היה  ,מדוע פעלו אנשים כדרך שפעלו ואגב  ,אנחנו גם איננו

חייבים  ,ובזה אני חולק קצת על מאיר פעיל  ,למתוח ביקורת  .אנחנו איננו חייבים למצוא

אשמים .

אמר מישהו כי ההבדל בין ספר היסטוריה לבין ספר בלשי הוא בכך שבספר

בלשי  -אם אתה קורא אותו ובסופו של דבר אינך יודע מי אשם הרי אינו ספר בלשי
באמת  ,וכנגד זה כאשר אתה קורא ספר היסטוריה ותושב שאתה יודע מי האשם -

הרי לא היתה זאת היסטוריה .
ישנם מפקדים  ,שכמה מהם כבר הלכו לעולמם  ,שמאשימים אותם בעניין זה או אחר  .מדוע
הם אשמים אם הם עשו כמיטב יכולתם
למפקדים ולא התמנו אחרים

?

?

אם בכך התבטא כשרונם  -מדוע התמנו

האם היתה כאן טעות בשיקול או שלא היתה טעות בשיקול

מה היה השיקול למנות את פלוני כמפקד במקום אלמוני

?

האם היו הערכות מסויימות

?

לגבי ההתרחשויות באותו מקום  ,לפיהן נקבע שדווקא כישוריו של מפקד מסויים נחוצים
במקום מסויים ולא כישורים אחרים

?

ואולי לא היו טובים יותר

שעוסקים בהיסטוריה חייבים להימנע מביקורת

חייבים להיות צנועים יותר

;

;

?

אני נוטה לחשוב שאלה

הם חייבים להימנע ממתן ציונים

הם צריכים לבדוק בשלימות באומנות שבאמנות

; הם

הזאת .

.

מובן  ,שהאמנות תמיד חשובה  ,אבל כאן האומנות היא העיקר והאומנות הזאת היא מקצוע

מדויק מאד מאד  .מורי ורבי פרופ ' קבנר היה אומר
הצרפתית התחילה

מדע מדויק

; מובן

ב 1790 -

:

אם סטודנט יאמר לי כי המהפיכה

אכשיל אותו מפני שהיא התחילה

ב . 1789 -

ההיסטוריה היא

שההיסטוריוסופיה איננה מדע מדויק  .הפילוסופיה של ההיסטוריה איננה

מדע מדויק  .אבל באבני היסוד  ,באבני התשתית של ההיסטוריה  ,שבלעדיהן אין להיסטוריה

השוואתית ולהיסטוריוסופיה נקודת אחיזה  ,היא מדע מדויק .
כבר הפסדנו שנים רבות ואנחנו עלולים להפסיד שנים נוספות  .האזנתי ברצון לביקורת של
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.

מאיר פעיל  ,כשאמר שהוא חולק עלי בהערכת מלחמת העצמאות כאפיזודה אך לא אמרתי
שהיא

אפיזודה .

אמרתי בפירוש שזו פיסגה גבוהה  ,אבל היום היא נראית לנו כפיסגה

גבוהה בשרשרת הרים  ,אינני חושב שעל דעה זאת חלק  .על כל פנים הוא לא הביא הוכחות

לטענתו .

היום אין ספק שבין כל מלחמות ישראל היתה מלחמת העצמאות  ,המלחמה

הגדולה ביותר  ,הממושכת ביותר  ,עקובת הדם ביותר  ,והרת התוצאות ביותר  .ובכל זאת

היא היתה רק אחת ממלחמות ישראל  .אנחנו חייבים היום לראות אותה בכל הקשריה .
הבהירות השולטת בכתיבת ההיסטוריה מטעה לעיתים את קורא ההיסטוריה הצבאית .
ההכרעות מתקבלות תוך ערפל הקרב ללא ידיעה מושלמת של כל הנסיבות  .לאחר מעשה
אפשר לנתח במדויק מה התרחש  ,אבל בשעת המעשה עצמו חייב המפקד להחליט מהר ,
ועל יסוד הנתונים שבידו  ,אשר רק

לעיתים קרובות הם הולמים את האמת .

והערה לגבי הדברים שהשמיע יוסף טבנקין בלי להזדהות עם המסקנות שהסיק מהם  .אני
חושב שכיום יש חשיבות לא רק לניתוח

הטאקטי  ,שעליו לעיקר שמענו  ,אלא גם לניתוח

האיסטראטגי והפוליטי  .בהחלט חשוב לבדוק מה היו יחסי הכוחות  ,במציאות ולא

בדמיון.

גלאב פאשה טען שהיתה עדיפות מספרית מוחלטת להגנה ולצה " ל לכל אורך קו

החזית .

הוא נקב ביומנו במספר של שלושים עד ארבעים אלף חיילים ערביים של כל הצבאות

.

הערביים לעומת מאה אלף אנשים במדים בישוב היהודי בסתיו  1948מובן שהשוואה כזאת
היא שטחית מאד  ,מפני שהיא מביאה בחשבון רק את היחידות בשדה ; גלאב איננו מביא

בחשבון את המפקדות  ,שבמקרה של המצרים  -ישבו בקאהיר  ,ובמקרה של הירדנים או
של הלגיון ישבו בעמאן  .הוא איננו מביא בהשבון את מערך הסיוע והשירותים ששירתו
את יחידות השדה  .הוא איננו מביא בחשבון את מספרי האבדות שהיו לנו בשלבים שונים ,

בעיקר בקרב הפיקוד .אבל ברור שיש לכך חשיבות ששאלה זאת תיבדק  ,אם כי גם בדיקה

כזאת לא תפסיק את הוויכוח  .היפוכו של דבר

:

יתכן מאד שחוקרים שונים יגיעו על יסוד

אותם הנתונים למסקנות שונות בהחלט  .אך זו הרמה של ניתוח שהגיע הזמן לעסוק בו

ברצינות .

.

ואסיים בסיפור שהושמע כאל לפני שבועות מעטים סיפר אותו אברהם הלפרין  ,מי שהיה

המפקד הראשון וכמעט האחרון של הרובע היהודי בעיר העתיקה  .כאשר סיפר על נפילת
הרובע היהודי בעיר העתיקה  ,קם ילד אחד ושאל אותו

:

' אבל תגיד לי ,מדוע לא קראו

לצה " ל ? ' ברוך שקל מאד היום  ,כשיש צה " ל ויש מדינת ישראל  ,להיות ביקורתיים כלפי

.

הדור של תש " ח  .אני מציע שנהיה צנועים ונסתפק ברשימת מעשיו נשאיר את הביקורת
ואת ההערכות להיסטוריונים שיבואו

אחרינו .
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