,

י י סי

,

,

מן ק  -גוריו  ,שרת
וד ן  :המאבק על
"
היזמה למלחמת

מנע ,

1955

הקדמה
שנות החמישים בולט

בתולדות ההיסטוריה הביטחונית של מדינת ישראל במחצית הראשונה של
 ,דוד בן  -גוריון  ,לבין מי
הקשר המיוחד שהתקיים בין ראש הממשלה ושר הביטחון במרבית התקופה
היחסים בין השניים חרגו
שכיהן מדצמבר  1953עד ינואר  1958בתפקיד רמטכ " ל צה " ל  ,משה דיין
איש לרעהו  -בן  -גוריון עשה
מיחסי מדינאי  -רמטכ " ל  ,ושניהם נתנו ביטוי ליחס המיותד שהעניקו
ובהתלבטויותיו בנושאים ביטחוניים
זאת בדרכו המיוחדת  ,בכך שהרבה לשתף את דיין בספקותיו

.

ומדיניים  ,ודיין הביע את תחושותיו כלפי בן  -גוריון באופן מפורש .

1

התחושה שהשניים ראו עין בעין

את העניינים שעמדו על הפרק ניזונה בין השאר מהאופן שבו תיאר דיין

.

את יחסיו עם בן  -גוריון הוא

נקודות שיתוף הפעולה

הרבה לעסוק בספרו האוטוביוגרפי בדיוניו עם בן  -גוריון  ,תוך הדגשת
הממשלה ושר הביטחון ועל
וההסכמה ביניהם  ,ובמקרים של חילוקי דעות עמד על צייתנותו לראש
 מצרים לאחר חזרתו של דוד בן -כך שקיבל את מרותו  2 .האירועים שהתרחשו לאורך גבול ישראל

.

1

2

בתו של דיין  ,יעל  ,תיארה אח
וראה דברי דיין על בן  -גוריון  :מ ' דיין  ,אבני דרך  ,תל  -אביב  , 19 ; 6עמ ' 137
 , 1986עמ ' . 82
תחושות ' ההערצה  ,הכבוד והאהבה ' שרחש אביה לבן  -גוריון  .י ' דיין  ,אבי  ,בתו  ,ירושלים
 153 , 150 , 145 - 144 ,מעניין שבן -
עניין זה יידון בגוף החיבור  ,אך ראה בין השאר  :מ ' דיין ( שם )  ,עמ ' 137 , 122
 1956ראה  :ד ' בן  -גוריון .
גוריון כמעט ואיננו מזכיר כלל את דיין בתארו בזיכרונותיו את קורות השנים - 1953

.

מדינת ישראל המחודשת  ,תל  -אביב

. 1969

.

"

דוד
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גוריון למשרד הביטחון
לאחר מכן ( מבצע

ב 21 -

שחור ' ,

' חץ

בפברואר
28

1955

בפברואר

ותקיפת המחנה הצבאי על יד העיר עזה מספר ימים

סייעו לחיזוקו של רושם זה  ,וחוקרים רבים אימצו

) 1955

.

אותו וחזרו עליו בפרק הזמן מפברואר ועד לסתיו

1955

ניהל בן  -גוריון מאבק עיקש כנגד יורשו

במשרד ראש הממשלה  ,משה שרת  ,במטרה להביא לשינוי במדיניות הביטחון שנקט שרת  .היו חוקרים
שראו במאבקו זה של בן  -גוריון נקודת מפנה בתפיסתו הביטחונית ובכוונותיו כלפי נאצר ומשטר

.

שביתת הנשק עם מצרים לדעתם ניהל שר הביטחון מדיניות של הסלמה כלפי מצרים בכוונה ליצור

עמה ' .

משבר ולהגיע למלחמה

מתוך כך לא הבינו רבים שבאותה עת היה בן  -גוריון שרוי למעשה

בעימות גם עם דיין  ,עימות שנסב על שאלת מלחמת המנע  .דיין לא הסתייג מהאפשרות שישראל
תצא למלחמה במצרים  ,וניגוחיו הרצופים של בן  -גוריון את שרת יצרו את הרושם שבן  -גוריון מבקש

.

.

אף הוא להוביל את ישראל למלחמה אך לא זו הייתה מגמת פניו של בן  -גוריון בשעה שניהל את
מאבקו בשרת היה עליו להיזהר שהצלחתו במאבק לא תביא לקבלת הקו שביקש דיין לנקוט  ,אך בן -

גוריון עצמו דחה אותו .
הוויכוח על מדיניות הביטחון  -שרת  -בן  -גוריון  ,פברואר  -ספטמבר
בשלהי דצמבר

1953

1955

פרש בן  -גוריון מתפקידיו בממשלה ואת מקומו מילאו משה שרת במשרד ראש

.

הממשלה ( תוך שהוא ממשיך לכהן כשר חוץ ) ופנחס לבון במשרד הביטחון שרת ראה בקידומו
למשרת ראש הממשלה הזדמנות לחולל שינוי ביחס המסורתי בין מדיניות הביטחון למדיניות החוץ

כפי שנקבע על  -ידי בן  -גוריון  ,שרת ביקש לשנות את הגישה הרואה ב ' מדיניות חוץ שלנו

...

כלי עזר

שני במעלה '  ,בלשונו של בן  -גוריון  ,ו ' להביא את מדיניות הביטחון לידי תיאום מלא עם שיקולי

מדיניות החוץ ' .

4

כדי להשיג את מטרתו ניסה שרת לבלום את פעילות התגמול של צה " ל ולהגביר

את הפעילות המדינית במטרה להמריץ את המשטרים השכנים להילחם ביתר שאת בהסתננות

לישראל משטחם  ,שרת אכן הצליח מפעם לפעם למנוע את ביצוען של פעולות תגמול  ,חרף

התנגדותו של הרמטכ " ל דיין .
התפתחה מתיחות בגבול עם מצרים ולאורך קווי שביתת הנשק ברצועת
פחות  .החל בפברואר
5

אך נסיונותיו להציג חלופה מדינית לפעולות התגמול היו מוצלחים

1954

3

מ ' גולני  ' ,פעולת עזה  -המשך או שינוי במדיניות הבטחון

שנה

"

ל ' פעולת

עזה ' ,

5

במרס

and Sharett , 1953 - 1956

189

 .ק ( Spring 1983 ( ,

. 1990

הישראלית ? ' ,

הרצאה בכנס של מוסד הרצל -

תודתי לד  -ר גולני על שהעמיד לרשותי את עותק

ההרצאה .

Shlaim ,

35

.

11

' Conflicting Approaches 10 Israel ' s Relations with the Arabs : Ben-Gurion

; MEI , 37 , 2

בני מוריס דבק אף הוא בגרסה זו :

Border wars ,

8 . Morris , Israel 's

4

 . 332ע O ord 1993 ,
~ א  ,תל  -אביב
מ ' שרת  ,יומן אישי ,

5

שרת מנע תגובות תגמול במקרים הבאים  :בעקבות נפילתו בשבי של איש הצנחנים י ' ג ' יבלי ביוני

1949 - 1956 ,

, 1978

עמ ' 47

( 24

באוקטובר

. ) 1953
1954

ביצעו

.

הצנחנים פשיטות לשח לכידת בני ערובה ירדנים  ,שתמורתם יוחלף ג ' יבלי באוגוסט  ,לאחר שלוש פשיטות  ,מנע

שרת את המשך ההתקפות על ירדן  .ראה  :מ ' דיין ( לעיל  ,הערה , ) 1
עין

השופט  ,ודיין ביקש

.

עמ '  : 132בספטמבר  1954נגנב עדר מקיבוץ

לבצע פעולת תגמול תחילה אישר שרת את הבקשה  ,אך לאחר שהירדנים הביעו נכונות

.

להשיב את העדר חזר בו שרת מהסכמתו  ,והפעולה בוטלה ראה  :שרת ( לעיל  ,הערה  , ) 4ב ,

עמ '

594 - 592

( מכתב

מאבק על היזמה למלחמת

עזה .

לצד ההסתננות ' הרגילה '  ,שנמשכה מאז  , 1949הטרידו חיילים

שנעו על קו הגבול  ,ומוקשים הוטמנו על ררך הפטרולים על  -ידי מסתננים
בפברואר

1955

1955

באש את סיורי

מצרים מהרצועה .

למנוע תגובה צבאית ישראלית ולהרגיע את הגבול באמצעות פעילות

מנע ,

6

צה " ל

שרת ניסה

הצליה .

מדינית  ,אך לא

חזר בן  -גוריון למשרד הביטחון  ,כשבכוונתו לצאת נגד הקו שנקט
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7

שרת ולשנות את

.

ממבואות ביתר שרת אישר
שרת אל א ' אילת ואחרים  26 ,באוקטובר  ) 1954בינואר  1955נרצחו שני חקלאים
הפעולה ראה :
את
ביטל
שוב
פעולת תגמול  ,אך ירדן הודיעה ב  22 -בינואר כי תפסה כמה מן הרוצחים  ,ושרת
 -גוריון ( שחזר למשרד

.

.

שם  ,ג  ,עמ '  23 , 22 , 18 ( 676 - 670בינואר  ) 1955ב  18 -באפריל פוצץ בית במושב זכריה  .בן
הביטחון בסוף פברואר ) ביקש להגיב על ידי תקיפת מבנה בכפר צוריף הסמוך  ,עוד )לפני יום

.

.

העצמאות הקרב

.

.

ובא שרת התנגד  ,והפעולה אכן לא בוצעה ראה  :שם  ,ד  ,עמ '  20 ( 950באפריל  1955מזכר שהכין עוזר מזכיר
אג " מ  /מודיעין  ,דו " חות יומיים לחודשים פברואר  -אפריל  1954אמ " י  ,חץ ; 82428 / 12 /
 , RG , 1954גא
המדינה לענייני המזרח הקרוב  ,דרום אסיה וענייני אפריקה אל מזכיר המדינה 7 ,
באפרילחץ  / 3 /נ ; 295מזכר
,

.

 ; 59 , 6841/4 - 754מכתב תקוע אל משלחת ישראל בוושינגטון ועוד  ,ננ באפריל  . 1954אמ " י
 ,אמ " י  ,חץ 2951 / 11 /
י ' תקוע  ' ,תקריות לאורך רצועת עזה לפני חטיפת החייל הישראלי '  5 ,במאי 1954
שגרירויות ארצות -
אל
דאלס
על יזמת ישראל לקיים מפגש בדרג בכיר עם נציג מצרי ועל כישלונה ראה  :מברק
החוץ  ' ,השתלשלות

.

הברית בקהיר ובתל  -אביב  9 ,באפריל  , RG 59 , 68411 . 85/ 4 - 954 , 1954גא ; רפאל אל שר תגמול ברצועת עזה
הפניה למצרים '  4 ,במאי  , 1954אמ " י  ,חץ  2436 / 7 /ב על בקשתו של דיין לבצע פעולת

.

בספטמבר

1954

ועל דחייתו של שרת את הבקשה ראה  :מ ' שרת אל א ' אילת ( ואחרים ) ,

באוקטובר , 1954

26

.

הממשל האמריקני

בתוך  :שרת ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '  591על ניסיונות שרת לפעול להרגעת הגבול באמצעות , 1954
ראה  :מברק הממונה על שגרירות ארצות  -הברית בישראל אל מזכיר המדינה  10 ,בספטמבר,
 - 1054ל ; 674 . 844מברק הממונה על שגרירות ארצות  -הברית בישראל אל מזכיר המדינה

.

RG 59 , 674 844/ 10 - 154

,גא.

1

RG 59

באוקטובר

,גא
1954
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דוד טל

מגמתה של מדיניות הביטחון של ישראל .בימים הבאים הוא ניהל פעילות אינטנסיווית שנועדה

.

להטות את המדיניות לכיוון הרצוי לדעתו לשם הבטחת האינטרסים הביטחוניים של ישראל היזמה

שהביאה לביצועה של ' פעולת עזה ' הייתה צעד ראשון בכיוון זה  ,אף  -על  -פי ששרת  ,שהביע זעזוע
רב לאחר שהפעולה בוצעה  ,היצר על כך שלא הוא יזם אותה  ,ושאישור הפעולה וביצועה ייזקפו

ולא לזכותו שלו .

לזכותו של שר הביטחון החוזר ,

8

את הצעד המשמעותי בפעילותו להטיית אופיה של מדיניות הביטחון של ישראל נקט בן  -גוריון
בעקבות פיגוע רצחני שבוצע במושב פטיש  ,בדרום הארץ ,

ב 25 -

במרס

1955

על  -ידי מסתננים

.

.

ממצרים באותו אירוע נזרק רימון יד ונורתה אש מקלעים לעבר קבוצה שחגגה חתונה במושב אחת

.

החוגגות  ,מדריכה מתנדבת  ,נהרגה  ,ועוד חמישה  -עשר איש נפצעו עקבות מבצעי הפיגוע הובילו

.

לרצועת עזה  ,ושר הביטחון הציע לראש הממשלה ' לגרש את מצרים מרצועת עזה ' שרת התנגד

להצעה בתוקף  ,ובן  -גוריון ביקש להעביר את הדיון בשאלה לפורום הביטחוני המצומצם שכלל את

.

לוי אשכול  ,גולדה מאיר  ,זלמן ארן וכן את הרמטכ " ל שרי מפא " י נטו לאשר את הצעת בן  -גוריון ,

.

למעט ארן  ,שהתנגד שרת לא קיבל את דין חבריו  ,והעביר את השאלה לפורום הממשלה ; שם הצליח ,

בזכות קולות חברי ממשלה שלא היו חברי מפלגתו  ,לדחות את הצעת  -דרישת בן  -גוריון ברוב של
תשעה כנגד

חמישה .

9

.

יחסי הכוחות הללו היו ברורים וידועים מראש ברגע שבן  -גוריון הסכים

להעביר את הנושא לדיון בפורום הממשלה  ,היה ברור שההצעה תיפול  ,שכן היה לו שם ' מיעוט

.

מובטח '  ,ולא פוליטיקאי כבן  -גוריון יתעלם מיחסי הכוחות הללו מתוך כך עולה השאלה האומנם

התכוון בן  -גוריון להוציא את הצעתו אל הפועל ? אבי שליים מקבל את דבריו כפשוטם  ,והוא סבור
שהיה זה שלב נוסף בהתייצבותו של שר הביטחון כלפי מגמות החרפת המדיניות המצרית כנגד

ישראל  ,ובני מוריס מצטרף לדעתו .

10

גם מוטי גולני סבור שבן  -גוריון אכן התכוון למה שאמר  ,והוא

רואה בהצעה נקודת מפנה במדיניות הביטחון של ישראל באשר לאפשרות ליזום מלחמת מנע.

11

.

ספק אם אכן כך הוא הדבר לבן  -גוריון היה ברור היטב שמשמעותו של מהלך כזה היא מלחמה  ,ולא

.

.

זו היתה כוונתו בשעה זו את גישתו בעניין זה הציג בן  -גוריון עוד בהיותו בשדה  -בוקר במהלך
ישיבת מרכז מפא " י בספטמבר

1954

אמר ראש הממשלה הפורש :

בטחון ,אני מתכוון לא רק בטחון למדינה כולה ,אלא בטחון לאורחי המדינה  . . .נגד שונאים

שמנהלים נגרנו מלחמה זעירה .אם או" ם  . . .וארצות הברית והסטייט דפרטמנט אין להם אמצעים
ואין להם דרך איך להפסיק רציחות מעבר לגבול  -ואני חושש שאין להם ,כי פעם

%

9

שרת

(לעיל ,הצרה , )4

ג  ,עמ '

27 ( 800

בפברואר

. ) 1955

.

באפריל  , 1955אב

שפ  ,עמ '  29 ( 875 - 874במרס  ) 1955עמ '  4 ( 894באפריל  ; ) 1955יומני בן  -גוריון ,
" ג ; מ ' דיין
( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  143נאצר טען  ,בשיחה עם שגריר ארצות  -הברית
בקהיר  ,ביירוד  ,שמצרים איננה מעורבת
ברצח בפטיש  ,והעריך שהפעולה
בוצעה על ידי אנשי המופתי ; ראה  :מברק שגריר ארצות  -הברית במצרים אל
מזכיר המדינה  5 ,באפריל % , RG 59 , 674 . 84 % /4 - 555 , 1955א
שליים ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '  ; 189מוריס  ,שם  ,עמ ' . 332

.

6

.

10
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המאבק על היזמה למלחמת מנע 1955 ,

שיהתל למ עצה  ,כשהם פנו בענין זה  -אז צריך שיהיה ברור

לעולכן דמנו לא יהיה הפקר! ואין דרך

אחרת ,אלא תגמול חריף ותקיף ,מבלי לפגוע בנשים וילרימ ,שלא יירצחו

יהורים על -ידי האוייבים

?1

מבחוץ  ,מבלי תגמול  -אם הם לא מסוגלים להפסיק את זה .

בן  -גוריון אינו קורא כאן לשנות את יחסי ישראל עם שכנותיה מיסודם

 ,או ליזום מלחמה או פעילות
במקום להישען על

.

צבאית נרהבת כל שהוא מטיף לו הוא שינוי דפוסי הפעולה במלחמה בהסתננות :
הפעילות המדינית  ,כפי שגרס שרת  ,חייבת ישראל לדעתו לחזור ולנקוט מדיניות

תגמול צבאי חסרת

פשרות  .בן  -גוריון לא התכוון לשנות את מדיניות הביטחון של ישראל  ,שנשענה

.

על הסטטוס  -קוו

שהתבסס על הסכמי שביתת הנשק הוא התעמת עם שרת על הדרך להמשיך ולקיים

את הסטטום -

ישראל לבין מצרים .

קוו ואת משטר שביתת הנשק  ,אך לא רצה להביא לשינוי במערכת היחסים בין

הוויכוח היה על האמצעי  ,לא על המטרה  :הוא דהה את דרכו של שרת לניהול

המאבק בפעילות

.

העוינת שמקורה ברצועת עזה  ,וגרס שישראל צריכה להגיב עליה בפעולות תגמול
מכולם הוא שאכן הוא
נראה שבן  -גוריון הציע את מה שהציע מכמה טעמים  :הטעם הראשון והפשוט
בהצעה נוקשה
הזדעזע מהרצח בפטיש בפרט ומהאירועים לאורך הגבול בכלל  ,ואת זעמו הביע
שלהצעותיו אין רוב
בשעה שהציע את הצעתו  ,לא נשא בן  -גוריון באחריות העליונה  ,והוא ידע

.

בממשלה  ,ומשום כך יכול היה להרשות לעצמו לבטא את זעמו

ללא סייג ' .

1

יאיר עברון עמד אף הוא

על פן זה בהתנהגותו של בן  -גוריון  ' :כמנהיג אחראי  ,חושש ומתלבט  ,העלה רעיונות

.

.

שלא תמיד היה

14

מוכן לממשם וכשנתגבש רוב נגד ההצעות הנ " ל בקבינט  ,לא התעקש עליהן '
 גוריון  ,והוא המשיך אתבנסיבות אלה דחיית הצעתו לכיבוש רצועת עזה לא היתה כישלון בעיני בן
כשר ביטחון זהו
מאבקו בשרת ובמדיניות הביטחון שנקט בכל אותם חודשים שבהם שירת תחתיו
עם מצרים וכן
הרקע להצעתו באפריל להכריז על פרישתה של ישראל מהסכם שביתת הנשק
בהזרה למשרד
לדרישתו משרת להעביר את האחריות על ועדות שביתת הנשק ממשרד החוץ
העצמאות השביעי
הביטחון  ,בנימוק ' שזהו ענין בטחוני וחסל ' ; זהו גם הרקע לנאומים שנשא ערב יום

.

וארבעה הודשים אתר כך  ,שבהם תקף בחריפות את מדיניות שרת .
12
13

פרוטוקול ישיבת מרכז מפא " י ,

16

בספטמבר

1954

15

 ,אב " ג .

ן
ואימפולסיווית '
רגשית

Bar-Siman -Tov
בר  -סימן  -טוב סבור שהצעת בן  -גוריון לכבוש את רצועת עזה בעקבות הרצח בפטיש היתה ' :
אך הוא איננו דוחה את האפשרות שבן  -גוריון אכן התכוון להוציאה אל הפועל ראה; 5אח  -Gurion 8תם' 8

,

.

harett: Confliict(
 ! and Great Power corתםManageme
 Israeli Foreign Policy ' ,תן ~ nstraints

 . 336ק .

1981

uuly

 ; MES , 24מ '

בר זוהר וי ' ונברון סבורים אף הם שבן  -גוריון לא התכוון לממש את הצעותיו

~

ראה  :מ ' בר  -זוהר  ,בן  -גוריון  ,ג  ,תל  -אביב  , 1977עמ '  . 1141וראה גם בהערה
14

15

הבאה .

( , ) 1989

.

עמ ' . 227

הציונות
" עברון  ' ,מדיניות החוץ והבטחון  :היבטים מבניים ואישיים , ' 1956 - 1949 ,
לעיל ,ידהערה  , ) 4ג ,
(

עמ '

899 - 895

הצעת בן  -גוריון להודיע על ביטול משטר שביתת הנשק עם מצרים ראה  :שרת
שם
:
הנשק
שביתת
ועדות
(  3ו  4 -באפריל  . ) 1955דרישתו להחזיר למערכת הביטחון את האחריות על
, 1014 - 1012 , 990 ,
וראה עוד  :שם  ,עמ '  907 - 906 , 748ד  .עמ '  - 982 , 968 , 957 - 956 , 943 - 939 , 922 , 920 - 919גוריון  :אידן יודע
 ,עמ '

.

.

 1055 - 1054 , 1023נאומים חריפים כנגד שרת ומדיניות הביטחון הנקוטה בידו ראה  ' :בן
שגבולות ישראל לא ישונו לרעתנו בלי מלחמת דמים '  ,הארץ  ?8 ,באפריל  , 1955עמ '  ; 1נאום בן
מרכז מפא " י ,

8

באוגוסט , 1955

. 744

אב " ג .
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הוויכוח על מדיניות הביטחון  -דיין  -בן  -גוריון ,מאי  -ספטמבר

1955

לעימות בין בן  -גוריון לשרת יש מקום מרכזי בהתפתחותה של מדיניות הביטחון של ישראל בשנות

החמישים  ,וכל מי שעסק בנושא לא יכול היה שלא להתעכב עליו במידת פירוט זו או אחרת .

עימות

16

בין בן  -גוריון לדיין .

זה האפיל על עימות אחר שהתפתח באביב  -סתיו  , 1955ושלא תואר במחקר -

.

עימות זה היה סמוי ומשתמע  ,ולא התנהל באופן חזיתי לכאורה אפשר לפרש את מאבקו התוקפני
של בן  -גוריון בשרת  -כפי שאכן פירשו חוקרים  ,כנאמר לעיל  -כהסכמה שלו לייזום מהלך צבאי

כנגד מצרים  ,פרשנות זו היא בעייתית לא רק משום שבן  -גוריון לא רצה במלחמה כזו  ,אלא גם משום
שבאותה שעה אכן התגבשה בקרב פיקוד צה " ל הדעה שאין לפסול על הסף את האפשרות שתפרוץ

.

מלחמה בין ישראל לבין מצרים  ,אף ביזמתה של ישראל מחלקת התכנון במטכ " ל עסקה כבר ביוני
1953

.

בנושא של מלחמת מנע יזומה והכינה תכנית למלחמה כזו ראש מחלקת תכנון  ,סא " ל יובל

נאמן  ,הציג את מטרותיה האפשריות של מלתמה יזומה  ' -שיפור גבולות ישראל  -מצרים מבחינה
בטחונית וכלכלית '  ,או ' השגת חוזה שלום עם מצרים '  .על סמך בחינת תנאי הזירות השונות בגזרה

הישראלית  -מצרית  ,סיכם נאמן כי לגבי כיבוש רצועת עזה  ' ,באם אין אפשרות בטוחה להעברת
הפליטים הערביים לארץ ערבית  ,שליטה על הרצועה איננה כדאית  ,לא מבחינה בטחונית ולא

.

מבחינה כלכלית ' לעומת זאת המליץ נאמן לבחון את האפשרות לכבוש את מיצרי טירן ואת ' חצי

האי סיני עד הגדה המזרחית של תעלת סואץ ' .

17

התכניות נדונו בתוך צה " ל ולא הגיעו לדיון ברמה המדינית  ,אך במהלך

1954

גברו בצה " ל הקולות

שקראו ליזום מלחמת מנע  ,בעקבות השינוי שחל בעיני ישראל במעמדה האסטרטגי של מצרים על

רקע הדיונים שהתקיימו בין ממשלות מצרים ובריטניה על פינוי הבסיסים הבריטיים מהתעלה  .דיין

.

היה המוביל בהתפתחותה של הגישה שמלחמת מנע היא אופציה רצויה לישראל באוטוביוגרפיה
שלו מביא דיין רישום של שיחה שניהל ביוני

1954

עם בן  -גוריון  -שפרש באותה תקופה לשדה -

בוקר  -שיחה שבמהלכה הציג את דעתו על מצבה הביטחוני של ישראל :
אמרהי לו שאני שואף למדיניות אקטיביסטית יותר [ ,ובן  -גוריון] הפסיקני בחקירת שתי

וערב  ' :מה זה

אקטיביזם  9.מה אתה רוצה ,מלחמה ? ' ניסחתי את גישתי  .איני בעד מלחמה יזומה מצדנו ,אך אני נגד

ויתורים שלנו באיזה שטח שהוא  ,ואם הערבים בגלל זה ירצו במלחמה  -איני מתנגד  . . .התפיסה
כיום היא [ממשיך דייקן בממשלה שבהנהגתו של שרת ,כי השאלה הקודמת לכל הינה ' האם אנו בעד
מלחמה ? '  .וכאשר התשובה שלילית  ,המסקנה היא  -שאם כן יש לוותר בכל דבר אשר הגשמתו
עלולה  ,בגלל התנגדות הערבים  ,להביא לידי מלחמה .

16

18

מבין המחקרים הרבים שנגעו בעימות בן  -גוריון  -שרת יוזכרו כאן רק המאמרים שהתמקדו בעניין זה  :א ' ביאלר  ' ,דוד

.

בן  -גוריון ומשה שרת  -התגבשות שתי אוריינטציות מדיניות  -בטחוניות בחברה הישראלית ' מדינה וממשל  ,א ,
( תשל " ב )  ,עמ '  ; 89 - 71עברון ( לעיל  ,הערה  ; ) 14ג ' שפר  ' ,שרת  ,בן גוריון ומלחמת הברירה ב  , ' 1956 -מדינה  ,ממשל

ויחסים בין לאומיים ,

27

17

דו " ח סא " ל י ' נאמן ,

' הערכת מצב  :גור  1 , ' 1ביוני

18

מ ' דיין ( לזייל הזירה ו

)

( תורף תשמ " ח )  ,עמ '

,

3מ '

122

; 27 - 1

בר  -סימן  -טוב ( לעיל  ,הערה  , ) 13טליים ( לעיל  ,הערה

, 1953

א " צ  678 / 67 ,תיק

.7

2

)3

.
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המאבק על היזמה למלחמת מנע 1955 ,

עילות אפשריות לייזום מלתמה היו ההתנגשויות לאורך הגבול  ,שכאמור
 , 1955וכן ההסגר הימי שהטילו המצרים על מצרי טירן  .ביוני

1955

אכן

הלכו והחריפו בשנים

- 1954

הביע דיין נכונות ורצון לצאת

טירן .

למלחמה על מנת להבטיח ' ביטחון בגבולות ' ולפרוץ את ההסגר על מצרי

19

ענין ההסגר כמניע

תכרו מערב הסעודית את

למהלך צבאי ישראלי עלה ונדון מראשית שנות החמישים  ,כאשר המצרים
 .המצרים הבטיחו שכל כוונתם
איי סנפיר וטירן שבמבואות מפרץ אילת  ,והציבו עליהם כות צבאי

הרמטכ " ל דיין
אצל שר הביטח

בן  -גוריון בשדה
בוקר

בתפיסתם את האיים היא להבטיח שלא ייגרם להם נזק  ,והתחייבו שלא יפריעו

ימנעו מעבר אניות דרך מפרץ אילת .

20

במשך מספר שנים הם אכן עמדו

לתעבורה הימית ולא

בדיבורם  ,אך מינואר

.

1954

אניות שהיו בדרכן לנמל

התלו הכוחות המצריים המוצבים באיים להפריע לתעבורה הימית לישראל
 21המצרים אמנם אפשרו מעבר של
אילת נעצרו על  -ידי משמרות מצריים ונערכו עליהן חיפושים
ההסגר בכוח  .למעשה
אניות לנמל  ,אך צה " ל החל להיערך לאפשרות שיהיה צורך לפרוץ את

.

לפתיחת מצרי

.

הרמטכ " ל העדיף אפשרות זו הוא קיווה שהממשלה תאפשר לצה " ל לנהל מהלך צבאי

.

טירן החסומים  ,גם אם משמעות הדבר תהיה מלחמה הוא העלה את

הרעיון כבר בינואר

, 1954

נתקלה בהתנגדות

בפגישת שרי מפא " י שבה השתתפו גם ראש הממשלה ושר הביטחון  ,אך הצעתו
הגבול עם מצרים  ,שב
גורפת של המתכנסים כאמור ביוני  1955על רקע החרפת המשבר לאורך

.

19

20

21

;

וראה  :דברי דיין  ,פרוטוקול ישיבת המטה הכללי של צה " ל ,
( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' 145

.

1

באוגוסט

,

1955

.

,
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Library,
Trumanאט
Archives
מסמכי נ " ה הווארד  28 ,בינואר  Independence, Missouri , 1950ו , New
תלונת ישראל למועצת הביטחון של  28 , D ~ lKnבינואר  , 1954וז0

30

.

וכן מ ' דיין

 document 5אט

168
~

( ) 1955

דוד טל

דיין והביע הערכה שיש לפעול לפריצת המצור על אילת ולהבטחת השקט בגבולות  -גם אם

משמעות הדברים היא מלהמה .

22

בצה " ל ניסו אם כן לקדם את הרעיון שאירועי הגבול ובעיות הביטחון השוטף יביאו את ישראל

למלחמה  .אפשרות זו נדונה גם בצמרת משרד הביטחון  ,והשיקולים

בעד ונגד נבחנו בכובד

ראש .

מנכ " ל משרד ראש הממשלה  ,טדי קולק  ,ידע להצביע על נימוקי המחייבים מהלך שכזה ועל נימוקי

.

השוללים המחייבים טענו שפעולה כזו תביא להפסקת ההסתננות לישראל  ,בעוד ששולליה טענו כי

תגרור את ישראל למלחמה כוללת עם מצרים .

23

גם אם אכן התכוון דיין להחריף את תגובות ישראל לאירועי הביטחון השוטף בגבול מצרים  ,ולא

הסתייג מהאפשרות שבשל כך תתלקח מלחמה  ,הוא לא הצליח לשכנע את בן  -גוריון להסכים לדעתו

.

ולגישתו למרות עמדתו הלוחמנית בוויכוחיו עם שרת  ,לא רצה שר הביטחון לדרדר את תקריות

.

הגבול לכלל מלחמה בן  -גוריון נותר דבק במדיניות הביטחון שהיתה מבוססת על קיום הסטטוס  -קוו

.

וניהול יחסי ישראל עם שכנותיה בהתאם להסכמי שביתת הנשק הוא היה מודע להשלכות האפשריות

של מאבקו במדיניות הביטחון של שרת ולכך שפעילותו עשויה להתפרש על  -ידי פיקוד

צה " ל

.

כתמיכה בשאיפתם להגיע להתנגשות צבאית כוללת עם המצרים על מנת להעמיד דברים על דיוקם
הזהיר בנאום שנשא באוזני מפקדי צה " ל בקיץ

1955

מפני האפשרות שתקריות הגבול יתפתחו למהלך

מלחמתי מלא  ,והתריע ש ' פעולה חלקית נגד מסתננים  ,נגד פולשים  ,או התקפה נגד איזה מוצב של

.

.

ירדן ומצרים יכולה להתפתח למבצע מלחמתי עלינו להגן על עצמינו ואסור שנרתע אבל אסור שלא
נראה מראש  ,לא נתכונן ולא נשקול את כל התוצאות האפשריות העלולות להיות קשורות בפעולה
יותר

רצינית ' ' ,

יזומה ' .

25

ובמקום אחר הוא הצהיר מפורשות כי ' אין בתוכנו מישהו החושב על מלחמה

2

באותה עת  .הביע במכתב פרטי את דעתו באשר לייזומה של מלחמת מנע :

נניח שהיינו יוצאים במלחמה יזומה על ידינו נגד הערבים ,והיינו מנצחים אותם ,גם אילו
אנגליהי
אמריקה ורוסיה
היו עומדות נגרנו .כשם שייתכן סיבוב שני ,ייתכן גם סיבוב שלישי .אנחנו לא נשמיד

הערבים גם אם ננצח אותם  . . .כלום אתה סבור שאם מתוך יוזמתינו אנו נילחם בערבים ונכה

22

שרת

( לעיל  ,הערה  , ) 4ב ,

ובמיצרים '  ,א " צ ,

626 / 57

עמ '

תיק

31 ( 532 - 531
;4

בינואר

. ) 1954

אותם,

וכן ראה ' המערכה על חופש השיט בתעלת סואץ

.

מ ' דיין ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  145בראשית

.

1955

טען א ' הראל באוזני שרת

שלמעשה מתנגד דיין לשליחת אנייה דרך מצרי טירן הוא נימק את התנגדותו בכך שקשה להגן על האנייה מפני

אש תותחים על  -ידי הפצצה מהאוויר  ,והאירוע כולו עלול לסחוף את ישראל למלחמה  .ביוני

1955

הסביר דיין את

הסיבה לכך שבזמנו הוא התנגד להצעת משרד החוץ להעביר אנייה דרך תעלת סואץ בכך שהוא  ,דיין  ,לא שקל

עד תום את תוצאות התנגדותו  .שרת הסיק משינוי זה בדעת דיין שהצעותיו שנה קודם לכן נועדו רק לניגוח אנשי

משרד החוץ  ,מבלי שהתכוון להוציא את רעיונותיו לפועל  .שרת ( שם )  ,ג ,
221 369

בפברואר

של צה " ל ,
23

1

) 1954

.

הדברים נאמרו בפני אנשי חיל המודיעין ביוני

באוגוסט , 1955

א "צ ,

עמ ' 681

. 1955

( 25

בינואר

; ) 1955

ב  ,עמ '

פרוטוקול ישיבת המטה הכללי

 847 / 62תיק . 30

טדי קולק אמר את הדברים ליועץ שגרירות ארצות  -הברית  ,ראה  :מברק שגרירות ארצות  -הברית בישראל אל

מחלקת המדינה ,

10

ביוני

1955

 , RG 59 , 684(). 00/6 - 1055ירא.

24

דברי שר הביטחון בכנם הפיקוד הגבוה ,

25

ישיבת מרכז מפא " י ,

8

באוגוסט , 1955

5

ביולי  , 1955אמ " י  ,ג

אב " ג .

5565 / 7

.

 117וקתדרה

המאבק על היזמה למלחמת מנע 1955 ,

בתוכם ,ואם נגרש

ייהפכו לידידים שלנו ? ואם נכבוש ארצות נוספווא מה נעשה לערבים היושבים
שביסינו ? ומה יאמר
אותם איך נחזיק שממות נוספות  ,כשאין לנו די יהודים ליישב גם את השממה
העולם להתקפה על הערבים  ,ולגירושם ולהשמת הארץ .

169

בהקשר זה מעניינת אבחנתו של איסר הראל  ,שהיה ראש ה ' מוסד '  ,לגבי היחסים בין דיין

לבן  -גוריון ,

כפי שמביאה שרת ביומנו :

איסר הירבה לספר  . . .על הבנת בן  -גוריון את המצב ועל נכונותו לרסן את הרמטכ"ל

מכמה בחינותי
ולא רק

חוץ מבעניין המדיני .דווקא בתחום המדיניות מוכן בן  -גוריון לתת לרמטכ "ל יד חופשיה
שהוא עומד
משום שהוא תמים רעים אתו ,אלא זהו הפיצוי שהוא מעונין לתת לו תמורת המיגבלות

להטיל עליו בעניינים הצבאיים ממש.

27

ואכן בן  -גוריון סבל את התבטאויותיו הלוחמניות של הרמטכ " ל  ,אך כשנדרש לאשר את
היה זהיר הרבה

שנגזר מהן

יותר ,

היה גורם נוסף במערכת השיקולים באשר למלחמה יזומה  ,ואף הוא לא נעלם בוודאי מעיניו

.

גוריון כיבוש רצועת עזה היה מביא את ישראל לעימות ישיר עם המעצמות החתומות על

של בן -
הצהרת
'

היו

.

השלוש '  ,שהעניקה ערבות לקווי שביתת הנשק בן  -גוריון ירע בוודאי שמעצמות אלה צפויות
שהוכנה
להגיב על פגיעה בקווי שביתת הנשק  ,אם כי לא ברור אם הוא ידע את פרטי תכנית הפעולה
צבאית מצד אחת
ב ' מועצה לביטחון לאומי ' של ארצות  -הברית למקרה שכזה  .על  -פי תכנית זו  ,פעולה
מניעת
ממדינות המזרה התיכון כנגד שכנתה אמורה היתה לגרור את הסנקציות האמריקניות הבאות :
 הברית אל התוקפןסיוע כלכלי לתוקפן והטלת אמברגו מסחרי עליו  ,מניעת העברת כספים מארצות
לא
וייזום מהלך דיפלומטי לשילובן של מדינות נוספות בנקיטת צעדים אלה  .והיה וצעדים אלה
הסגר
יועילו  ,תכננה ' המועצה לביטחון לאומי ' לנקוט מהלכים צבאיים כנגד התוקפן  :להטיל עליו

.

ולהשתמש בכוחות צבא כרי לאלצו לסגת מתהומי כיבושו  28כוונות אמריקניות אלה לא היו מילים
ובאירן
ריקות ; זה לא כבר העניק הממשל האמריקני סיוע פעיל להדחת משטרים עוינים בגואטמלה
לאירועים
על אופיה של מדיניות הביטחון של בן  -גוריון ועל כוונותיו ניתן ללמוד מתגובתו
 ,סיור
שהתרחשו על גבול רצועת עזה  ,ושראשיתם בתקרית חריפה שהתפתתה ב  22 -באוגוסט 1955
מפלסים הכוח
של צה " ל שעבר באותו יום בדרך הפטרולים הותקף באש מאחד המוצבים באזור

.

29

.

26

.

בן  -גוריון אל י ' גלינר  14 ,באוגוסט  , 1955תיק תכתובת כללי  ,אב " ג בן  -גוריון נתן ביטוי לחרדותיו מפני
עם מדינות ערב יותר מפעם אחת

.

עמ ' 11 ( 925

. ) 1955

28

שרת ( לעיל  ,הערה  , ) 4ד ,
, RG 203גא

29

על התערבות ממשל אייזנהאואר באירן כנגד ממשל מוסדק ראה ,

27

מלתמה

 1954 .ע; טmeebng , 22 1

באפריל

"

by the

:

Of

Statement
)  ( , 207ש5א ) 81 Security Councilח8110א
8 . Rubin , Paved with Good Intentions

קומוניסטיות

 . 54 - 90קק  . Oftord 1980 ,על מעןרבןת ממשל אייזנהאואר ביוני  1954בסילוק משטר בעל נטיות

בגואטמלה  ,תוך מתן סיוע פעיל לפעילותו הצבאית  -המרדנית של בעל ברית של ארצות  -הברית
)

יל

 ,ראה :

 . 315 - 319 ; 5 . Brown ,קק Caridi , 201~ Century American Foreign Policy, New Tersey 1974 ,

140 - 141

 .קק Faces of power, New York 1968 ,

; .ח

דוד

קררה 118

טל

המותקף הסתער על המוצב  ,כבש אותו  ,הרג באנשיו ונסוג .

30

באותה העת התנהלו שיחות בין נציג

ישראל לנציג מצרים  ,ושני הצדדים פעלו במסגרת זו להרגיע את המתיחות ששררה לאורך הגבול

מאז מרס .

31

בעקבות תקיפת המוצב המצרי הודיע נאצר על ביטול השיחות  ,מאחר שלדבריו ההתקפה

נועדה לאכוף על מצרים את עמדתה של ישראל באשר לאופי ההסדר שעליו דנו גוהר ותקוע .

32

האירוע שבגללו נפסקו השיחות התרחש לאחר תקופה ארוכה של רגיעה יחסית  ,והוא לא היה יזום

.

מראש על  -ידי מי מהצדדים הסיור לא תכנן לתקוף את המוצב  ,והרמטכ " ל ביקר חריפות את מפקדיו
של מפקד הסיור  ,שהורו לו לתקוף את המוצב שממנו ירו עליו  ,לדברי דיין הפעולה עמדה בניגוד

.

להוראות הפיקוד העליון להימנע מיצירת עילה להתחממות הגבול הוא טען שברור לו כי מפקד

הסיור לא היה במצב שחייב אותו להגיב על  -ידי כיבוש המוצב  ,ואף ששיבח את אופן תפקודו של
הקצין  ,דחה את עצם ההחלטה לפעול בדרך זו :
את הכוחות

...

מבלי לכבוש את

המוצב ' .

33

' מצטיירת תמונה ולפיה היתה [ לסיור ] אפשרות לחלץ

נראה שגם הירי מצד המצרים היה יזמה מקומית  ,ולא

.

על  -פי הוראות מלמעלה במוצב לא היו חיילים סדירים אלא אנשי ' המשמר הלאומי ' ; אלה איישו

לראשונה מוצב גבול והיו חסרי ניסיון בהתמודדות עם שגרת אירועי הגבול .

34

וכך אכן אירע .

לאחר ' פעולת עזה ' הבטיח נאצר שצבאו יגיב על התקפה נוספת על חייליו ,

ב 26 -

.

באוגוסט שוגרו לפחות אחת  -עשרה חוליות פדאיון לביצוע התקפות רצח וחבלה בשטח ישראל מן
ההתקפה הראשונה ועד

ה3-

בספטמבר בוצעו לפחות חמש  -עשרה התקפות  ,ובהן נהרגו אחד  -עשר

.

תושבים ישראלים ונפצעו שמונה  -עשר בכל אותה עת הומטרה אש תותחים ישראליים לעבר רצועת

עזה .

35

הפעולות בוצעו על  -ידי אנשי ' המשמר הלאומי '  ,שהופעלו בידי המודיעין המצרי ברצועת עזה

בראשות הקולונל מצטפא חאפז  ' .המשמר הלאומי ' מנה כשבע מאות איש  ,שאורגנו בשלושה מחנות
ברצועת עזה  ,ביחידה שירתו חיילים סדירים  ,כמו גם עבריינים ; חלקם היו מקומיים  ,וחלקם הובאו
ממצרים  ,שם נטלו חלק במאבק המזוין שהתנהל כנגד הבריטים באזור התעלה בשנים

; 1954 - 1952

.

חלקם עברו אימונים צבאיים מלאים במצרים  ,וחלקם קיבלו אימון שטחי ברצועת עזה מקרב יחידה
זו בחר המודיעין המצרי אנשים שיצאו לבצע פעולות חבלה ורצח בישראל  ,ואלה הוצגו כפדאיון -

.

מקריבי נפשם על  -פי הערכות מודיעין ישראליות לא נשלחו למשימות תבלה חיילים מצריים סדירים ,

30

פרוטוקול ישיבת המטה הכללי של צה " ל ,

29

באוגוסט  , 1955א " צ ,

חץ . 2951 / 10 /

31
32

אמ " י ,
לדיווחים על השיחות ועל התקדמות בהן ראה  :אמ " י  ,חץ 2454 / 1 /

מברק ברנם אל מזכ " ל האו " ם ,

24

באוגוסט , 1955

ישיבת המטה הכללי של צה " ל ,

; 847 / 62

' פעילות כנופיות מצריות .

תיק

'

.

04 , DAG 1 /2 . 2 . 5 . 2 . 0 : 1ץ United Nations Archives , New

באוגוסט

.

א "צ ,

תיק

.

33

פרוטוקול

34

אמ " ן  ,הפעילות בגבולות  ,דו " ח מס '  , 8אוגוסט  , 1955ארכיון מחלקת היסטוריה  ,תל  -אביב ; מברק שגריר ארצות -
הברית בישראל אל מזכיר המדינה ,
אל " מ ש '

' המשמר

באוגוסט , 1955

,

 8 - 2255ן.14% , 1)[ 59 , 674 . 84

ימים מספר אחר כך הודיע

רמתי לשגריר לאוסון שבמהלך הפשיטה על המוצב נתגלו ראיות לכך שהוא אכן היה מאויש באנשי
הלאומי ' ;

מברק שגריר ארצות  -הברית בישראל אל מזכיר המדיגה ,

ראה :

 /8 - 2855ן2 )[ 59 , 674 . 84
35

22

29

1955

847 / 62

30

באוגוסט , 1955

28

% ,א

דו " ח אלוף ת ' למקוב  ,ישיבת
כנופיות מצריות '  ,אמ " י ,

המטה הכללי של

חץ ; 2951 / 10 /

צה " ל ,

19

בספטמבר  , 1955א " צ ,

מ ' דיין ( לעיל  ,הערה , ) 1

עמ ' ; 150

847 / 62

הארץ , 28 ,

תיק

 29ו 30 -

; 30

' פעילות

באוגוסט

. 1955

119

המאבק על היזמה למלחמת מנע 1955 ,

.

וכל הפדאיון גויסו במיוחד למשימה שאליה נשלחו הם שוגרו בחוליות שמנו בין שלושה

לשבעה איש ,

המוטלת

שלפחות אחד מהם היה תושב לשעבר של ארץ  -ישראל  ,הם קיבלו תדרוך קצר בדבר המשימה
לישראל נעשתה
עליהם מפי מפקד הפדאיון  ,ונשלחו לדרכם במסלול שנקבע עבורם מראש  ,התדירה
וסוריה ; גם
מנקודות קבועות  -אם ברצועת עזה  ,שם היו שתי נקודות תדירה  ,אם דרך גבולות ירדן
36 ,
בארצות אלה גויסו פדאיון  ,והם הופעלו על  -ידי הנספחים הצבאיים המצרים במקום
 ,הודו שההתקפות
המצרים לא הסתירו את אחריותם לחוליות  ,מקורות מצריים  ,ובהם גם נאצר עצמו
באוגוסט  37גם
בשטת ישראל בוצעו בפקודת הצבא המצרי  ,כתגמול לתקיפת המוצב המצרי ב 22 -
הפדאיון ,
התקשורת המצרית פרסמה בגאווה את מעללי הפדאיון רדיו קהיר פיאר את פעולות אנשי
הפגנה של
והודיע שפעולות אלה ' ייזכרו בהיסטוריה כי הן ראויות לכך ' הרדיו ראה במעשי הפדאיון
 ,הרדיו הציג מפורשות את פעילות
' עצמתה ויכולתה של מצרים להושיט ידה עד תל  -אביב '  ,עם זאת

.

.

.

הפדאיון כתגובה להתקפת ישראל על המוצב המצרי .

38

חדשה ,

התקפות הפדאיון תפסו את ישראל בעיצומו של המשא ומתן הקואליציוני להרכבת ממשלה
לאתר הבחירות לכנסת השלישית  ,שהתקיימו

ב 26 -

ביולי

1955

.

מפא " י איבדה בבחירות אלה

חמישה
למשקל

מושבים בכנסת וזכתה רק בארבעים  ,ובן  -גוריון תלה זאת במדיניות הביטחון של שרת  .עדות
 ,שהתייצבה
השיקול הביטחוני בתוצאות הבתירות היתה הצלחתה של ' אהדות העבודה ' האקטיוויסטית

לראשונה לבחירות וזכתה בהן בעשרה מנדטים .

39

מפלגתו

בן  -גוריון התמודד בבהירות אלה כמועמד

את

לראשות הממשלה  ,וב  31 -ביולי  ,עם היוודע תוצאות הבחירות  ,הציג בפני תברי מפא " י בממשלה
שביתת הנשק ,
עיקרי תפיסת הביטחון שתנחה את ממשלתו החדשה  ' :קיום קפדני מצידנו של הסכמי

חתירה לשלום עם שכנינו  ,שלילת
שביתת הנשק בכוח -

כל שאיפה לכיבושים טריטוריאליים  ,אם הצד השני

נענה בכוח בכל מקום שכוחנו מספיק ' .

40

יפר הוזי

בן  -גוריון עיגן אפוא את מדיניות

פעולות התגמול במצעה של ממשלתו  ,והדברים נועדו בעיקר לאוזני אלה מהברי הממשלה

שהתנגדו

מסורתית למדיניות הביטחון המוצהרת שביקש בן  -גוריון להנהיג  .אולם בן  -גוריון גם שב

לנהל מדיניות של תגמול בכל מתיר .

שאין בכוונתו

התגובה הישראלית להתקפות הפדאיון מלמדת על אופיה האמיתי של פעילותו של בן

פברואר . 1955

והבהיר

 גוריון מאזבמכוון

.

האירוע היה תמור ביותר היתה זו הפעם הראשונה שבה ממשל ערבי שכן שולח

.

ובמוצהר את אנשיו לבצע פגיעות בקרב תושבי ישראל ואף  -על  -פי  -כן  ,בן  -גוריון לא ניצל

את

ההזדמנות לכאורה שנקרתה לידיו  ,ולא הורה לצה " ל לתקוף את המצרים ברצועת עזה או במקום אחר

הנספח הצבאי
36

סיכום אל " מ י ' הרכבי  ,ראש אגף מודיעין ,
האמריקני אל שגריר ארצות  -הברית בישראל ,
מערכת סיני  ,תל  -אביב  1965עמ '  ; 11הרצאת א ' יערי בסמינריון מכון שילוה  ' :יהודה  ,שומרון ועזה מאז
באוקטובר  , 1955אמ " י ,

7

10

, ' 1949
37

31

בדצמבר

באפריל , 1956

חץ ; / 7 / 0442 /

מזכר

RG 59 , 674 . 844/4 - 1256

4א ; מ ' דיין

. 1980

מברק שגריר ארצות  -הברית במצרים אל מזכיר המדינה ,
נציגויות ישראל ,

בספטמבר

25

RG 59 , 674 . 844 /8 - 2555

 , 1955אמ " י  ,חץ . 2952 / 2 /

38

מברק תקוע אל

40

בר  -זוהר ( לעיל  ,הערה  , ) 13ג  ,עמ '  ; 444י ' זיו  : 1958 - 1948 ,עשר השנים הראשונות  ,תל  -אביב , 1958
יומני בן  -גוריון  31 ,ביולי  , 1955אב " ג  .וראה עוד  :בן  -גוריון ( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' . 468 - 466

39

 ,יומן

 ,הוא

באוגוסט , 1955

8

תדרה

עמ ' . 276

-

דוד טל

.

מעבר לגבול התגובה הישראלית תאמה את עקרונות מצע ממשלתו החדשה של בן  -גוריון ואת האדפן

.

שבו נענו שאר תקריות הגבול עד כה  :על  -ידי פעולת תגמול הוא חיפש אמנם כל הזמן הזדמנויות

.

לנגח את שרת  ,אך בשעת מבחן פעל בדרך האפשרית וההגיונית גם בשעה זו עדיין חשב שר
הביטחון שעל ישראל להיצמד לסטטוס  -קוו  ,והתגובה לחדירות המצריות האלימות היתה לפיכך
פעולת תגמול  ,שנועדה להניע את המצרים לשנות את דפוסי התנהגותם  ,אך לא להפוך את מערכת

.

.

היחסים ההדדית על פניה לא בשעה זו ומכל מקום דיין ציין שפעולת תאן  -יונם אכן שכנעה את
המצרים ל ' הפסיק להשתמש ' בנשק הפדאיון ,

שבסך הכול היה לדעתו נשק מוצלח מבחינת מצרים .

41

.

לאחר שפעולת התגמול התבצעה  ,ומשטרת חאן  -יונס פוצצה  ,הסכימה ישראל להפסקת אש גם
המצרים הסכימו  ,מפקד הצבא המצרי ירד לרצועת עזה על מנת לפקח אישית על ביצוע הפסקת האש ,

.

וחוליות נוספות שוב לא נשלחו בכך לא הסתיימו תקריות האש  ,שכן בישראל עדיין סבבו חוליות

שבהעדר אמצעי קשר עמן לא קיבלו את ההודעה על הפסקת האש  .בין

אירעו עוד שלושה מקרי תבלה שבוצעו על  -ידי פדאיון .

ה1-

בספטמבר ועד

ל3-

בו

בעקבות אירועים אלה שב בן  -גוריון לבחון

42

.

הרעיון לכבוש את רצועת עזה  -את כולה או את חלקה הצפוני בלבד גם הפעם לא פעל בן  -גוריון

.

להוציא את הרעיון אל הפועל  ,אך דומה היה שמלחמה תפרוץ בכל מקרה תגבורות של הצבא המצרי

חצו את תעלת סואץ בדרכו לעבר גבול ישראל ולרצועת עזה  .בישראל גויסו מילואים  ,גם על  -ידי
קריאה פומבית ברדיו  ,ותוגבר סדר הכוחות מול

הרצועה ; דובר משרד החוץ בישראל מסר שהגיוס

נעשה בתגובה לתגבור הכוחות המצריים ברצועת

עזה ' .

4

עם זאת שני הצדדים לא היו מעוניינים

להסלים את המצב  ,והם פעלו להורדת המתח  ,שרת הבטיח שישראל לא תחדש את פעילותה לאורך

הגבול אם מצרים לא תעשה כן  ,וראש אמ " ן  ,אל " מ בנימין ג ' יבלי  ,הודיע שהיערכות כוחות צה " ל

מול רצועת עזה נעשתה כצעד מנע נוכח תגבור כוחות הצבא המצרי בקדמת סיני.

44

באותה עת שהה

בישראל הקוויקר אלמור ג ' קסון והוא התבקש על  -ידי שרת ובן גוריון ( בשתי פגישות נפרדות ) לצאת

לקהיר ולהודיע לנאצר שישראל מוכנה כעת להיענות להצעות להפסקת אש  ,בתנאי שמצרים תיטול
על עצמה אחריות ותפעל בתקיפות למנוע את הפרות הסכם שביתת הנשק  ,כולל תקריות הגבול
והמיקושים  ,הם הציעו גם להפגיש שוב את נציגי שני הצדדים לדון בדרכי אכיפת הסכם שביתת

הנשק  .תגובתו של נאצר לרעיון היתה צוננת ,

45

ב 4-

בספטמבר הוא הודיע להנרי ביירוד  ,שגריר

א "צ ,

תיק

. 30

41

פרוטוקול ישיבת המטה הכללי של צה " ל ,

42

ש ' טויל אל י ' תקוע  ' ,המצב בגבול ופעולות תגמול ישראליות מעבר לקו בשנת  , ' 1955אמ " י ,

43

מ ' דיין ,
, 1955

44
45

( לעיל  ,הערה

.) 1

עמ '

1)3 59 , 674 . 84% /9 - 355

; 152

19

בספטמבר

1955ת

847 / 62

מברק הנספח הצבאי האמריקני בישראל אל מזכיר

חץ . 2440 / 7 /

המדינה ,

% ,א ; מברק שגריר ארצות  -הברית בישראל אל מזכיר המדינה ,

3

בספטמבר . 1955

שם ; מברק שגריר ארצות  -הברית בישראל אל מזכיר המדינה  4 ,בספטמבר  , 1955שם ,
 /9 - 455ן ; 674 . 84מברק הנספח הצבאי בישראל אל מזכיר המדינה  4 ,בספטמבר  , 1955שם
מברק שגריר ארצות  -הברית בישראל אל מזכיר המדינה  1 ,בספטמבר RG 59 , 674 . 84 % 9 - 155 , 1955

.

,

.

5

בספטמבר

RG 59 ,

% ,א

% ,א ; מברק

שגריר ארצות -
הברית בישראל אל מזכיר המדינה  5 ,בספטמבר  1955שם ) RG 59 , 674 . 84%/9 - 555 ,ע ו .
מברק שגריר ארצות -
את הגרסה
הברית בישראל אל מזכיר המדינה  1 ,בספטמבר  , 1955שם  .ג ' קסון מסר ללאוסון ~
הזו לאחר שיצא מפגישתו עם שרת ובן  -גוריון  .בספרו מציג ג ' קסון גרסה שונה הוא טוען ששרת ובן  -גוריון הציעו

.

.

שנאצר ייפגש עם אחד מהם  ,וגן  -גוריון אך הביע נכונות להיפגש עם נאצר בקהיר ראה Jackson , Middle :

].

המאבק על היזמה למלחמת

ארצות  -הברית בקהיר  ,שכל יחידות הפדאיון חזרו וכי הוא יוצא לחופשה .

46

מנע ,

1955

 121קתדרה

עוד קודם לכן מנע נאצר

ביצוע פעולות תגמול שביקש מפקד הצבא המצרי לבצע  ,בתגובה להתקפה על משטרת תאן  -יונס
( 31

באוגוסט ,

) 47

הרמטכ " ל משה דיין ואלוף פיקוד הדרום אסף שמחוני עם מפקדי

הצנחנים ( . )1955

עומדים

מימין  :אסף

שמחוני ,

משה עפרון  ,דני מט  ,משה דיין  ,אריאל שרון  ,מאיר הר  -ציון ; יושבים מימין  :רפאל איתן  ,יעקב יעקב  ,אהרון דוידי

.

באוקטובר  1955שבה ועלתה האפשרות שישראל תיזום מלחמה כנגד מצרים מקורות תהליך זה היו

שונים באופן יסודי מאלה שתוארו לעיל .

ב 27 -

בספטמבר הכריז נאצר על עסקת נשק שחתמה ארצו

עם צ ' כיה  ,עסקה ששינתה באופן יסודי את מאזן החימוש במזרת התיכון ובעקבותיו את מדיניות

.

הביטחון של ישראל גם עתה נמשך העימות בין בן  -גוריון לבין דיין  ,כשבן  -גוריון מוכן לבחון

אפשרות ליזום מהלך צבאי לפתיחת מצרי טירן  ,בעוד שדיין מבקש להגיע למלחמה  ,בין אם

 . 44 - 49קק
אל מזכיר המדינה ,

 1983 ,וזסץ
3

New

,

בספטמבר

.East:
, 1955

לתגובתו של נאצר ראה גם במברק שגריר ארצות  -הברית במצרים

,

RG 59 , 674 . 84% 9 - 355

,גא .

46

מברק שגריר ארצות  -הברית במצרים אל מזכיר המדינה ,

4

בספטמבר

1955

47

מברק שגריר ארצות  -הברית במצרים אל מזכיר המדינה ,

1

בספטמבר

1955

( לעיל  ,הערה

( לעיל ,

. ) 43

הערה . ) 44

דוד טל

.

באמצעות מהלך במצרים ובין אם על  -ידי דרדור פעולות תגמול למלחמה גם כעת  ,כפי שאירע

בחודשים הקודמים  ,לא אישר בן  -גוריון בסופו של דבר לצה " ל ליזום מלחמת מנע.

48

סיכום
תדמיתו הציבורית של בן  -גוריון  ,כמו גם תדמיתו במחקר  ,עוצבה במידה רבה על  -ידי גילויים
חיצוניים של פעילותו בתחומי מדיניות החוץ והביטחון ובפרט על  -ידי האופן שבו ביטא את עמדותיו

.

בשעה שהיה נתון בוויכוח  ,בעיקר עם שרת בן  -גוריון  ,בהיותו אישיות מורכבת  ,לא הקל על חוקרים

.

וסטודנטים של ההיסטוריה הישראלית החדשה מאחר שהציג בהקשרים שונים פנים שונים הפולמוסן

החריף ואף הפזיז  ,שהתבטא בלשון בוטה וחריפה  ,היה מדינאי ואיש ביצוע

שקול הרבה יותר

מתדמיתו .
עיון מדוקדק בפועלו ואף בהתבטאויותיו של בן  -גוריון מלמד שהוא בהחלט הציב לעצמו סייג של

.

זהירות ומתינות הוא ניהל מאבק מדיני עם שרת  ,ולא היסס לתת לו גוון אישי  ,אך תוך שהוא צועד
על סף תהום ביטחוני  ,בלם את הצבא  ,שמפקדיו השבו שהם מכוונים לדעתו כאשר הם מציעים ליזום

.

מלחמת מנע קרבתו הרבה לדיין  ,התרחקותו משרת  ,הסכמתו לשילוב ישראל במלחמת  , 1956כל

.

אלה סייעו לגיבוש תדמיתו המיליטנטית זאת ועוד  ,שרת  ,שלא חס על עצמו ועל דימויו ביומנו  ,לא

חס גם על שותפו הבכיר להנהגה  ,ובדומה לשאר יריביו הפוליטיים של בן  -גוריון  ,תרם להתגבשות

תדמיתו הנוקשה .
את בן  -גוריון ההססן  ,המתלבט  ,המבקש לבסס את ביטחונה של ישראל למען תושביה  ,רווחתם ,

חינוכם  ,פעילותם המדעית והתעשייתית  -שאיפה שבעיניו די היה בה כדי להוריד את הרעיון של

.

מלחמה מהפרק  -אי אפשר למצוא באיש הווכחן והפולמוסן הסוער אולם בפועל מתברר שבמוקד
פעילותו המדינית והביטחונית באמצע שנות החמישים עמדה השאיפה לבסס את קיומה של ישראל
בגבולות שהותוו בהסכמי שביתת הנשק ולדבוק בסטטוס  -קוו הטריטוריאלי והדמוגרפי שהתגלם

.

במשטר שביתת הנשק בתוך כל זה לא היה מקום למלחמת מנע  ,בוודאי לא בנסיבות ששררו בין
ישראל לשכנותיה עד שלהי

48

מ ' דיין ( לעיל  ,הערה , ) 1

עמ '

. 1955

. 176 - 156

בן  -מרידן נגד דיין

מוטי גולני

או

בעקבותיו ?

ישראל נדרן אל
וממלחמה היזומה

מאמרו של דוד טל עוסק בראשית הוויכוח  ,בישראל של שנות החמישים  ,בשאלה אם נכון ליזום

.

מלהמה  ,ומתמקד  ,בצדק  ,במקומו של דוד בן  -גוריון בוויכוח זה מקומו המרכזי של ' האב המייסד '
אינו מוטל בספק  ,הדברים היו נכונים גם שעה שבן  -גוריון ישב בשדה  -בוקר כחבר כנסת ללא

תפקיד ביצועי ( מינואר , ) 1954
אוקטובר

1955

גם שעה ששימש שר הביטחון בממשלת שרת בחודשים פברואר -

.

וכמובן עם שובו אל ראשות הממשלה ב  2 -בנובמבר באותה שנה אני מבקש לחלוק

על טל בעניין המועד שבו החל בן  -גוריון מבקש מלתמה  .העיתוי שאציע שופך אור אחר על נסיבות

ראשיתו של הדיון  ,ומוביל לבחינה שונה של מערכת היחסים בין בן  -גוריון לבין תלמידיו משה שרת

ומשה דיין .
טל מסכים עם הרוב המכריע של תוקרי התקופה  ,הגורסים כי מאז שהכריזה מצרים על עסקת הנשק

הגדולה שלה עם צ ' כוסלובקיה  ,בשלהי ספטמבר  , 1955התלו לחשוב בישראל במושגים של מלתמה

יזומה  .מגמה זו היתה למדיניות ישראלית מפורשת כיוון שגם ' הראש והראשון '  ,בן  -גוריון אימץ אותה .

1

עוד גורס טל כי עד אותה עת התנגד בן  -גוריון נמרצות לרעיון המלתמה היזומה  ,וכי את האקטיוויזם

.

המיותם לו יש לראות בפרספקטיבה פוליטית פנימית של מאבקו נגד תלמידו ויורשו שרת הדברים

1

ראה מאמרו של טל בחוברת זו [ להלן  :טל ]  .דעה זו מקובלת על הבולטים בחוקרי התקופה  ,ראה למשל  :מ ' בר

און  ,שערי עזה  ,תל  -אביב ,

Kyle , Suez, London 1991 ; 1992

.א

-

מוטי גולני

נכונים לדעתו ביתר שאת לתקופה שלאחר פברואר  , 1955כאשר בן  -גוריון חזר אל ממשלת שרת על

.

מנת לכהן בה בתור שר הביטחון מאותה עת היה עיקר עניינו לאלץ את ראש הממשלה ושר החוץ

.

לשנות את מדיניות הביטחון שלו  ,להכשילו ולהבהיר באופן ברור מי הוא בעל המילה בהנהגה את
טענתו כלפי ' חוקרים שראו במאבקו זה של בן  -גוריון [ בשרת מאז פברואר

] 1955

נקודת מפנה

.

בתפיסתו הבטחונית ובכוונותיו כלפי נאצר ומשטר שביתת הנשק '  ,מפנה טל גם אלי טל מתנגד
לטענה כי ' שר הביטחון [ ניהל כבר בחורף

] 1955

מדיניות של הסלמה כלפי מצרים בכוונה ליצור

משבר ולהגיע למלחמה עמה ' .
במלחמה יזומה  .מחלוקת זו נסבה בעיקרה על דרכה של ישראל אל מלחמת סיני בפרט ועל גיבוש
2

בין טל לביני יש מחלוקת מעבר לשאלה מתי החל בן  -גוריון לתמוך

מדיניות הביטחון שלה בכלל ,

מהפכת הקצינים
נמצרים

( . )1952

הגנרל נגיב ( מימין

)

וגמאל עבדול נאצר
( משמאל )

טל גורס כי בן  -גוריון התנגד בחורף

1955

למלחמה יזומה עד כדי כך שצריך היה ' להיזהר שהצלחתו

במאבק לא תביא לקבלת הקו שביקש דיין לנקוט [ מלחמה יזומה ]  ,אך בן  -גוריון עצמו דחה

אותו ' ' .

על  -פי טל היה אפוא ויכוח חריף בין בן  -גוריון לבין מי שאכן דגל במדיניות המלתמה היזומה  ,קרי
הרמטכ " ל דיין  ,וכל כוונתו של בן  -גוריון היתה כאמור לערער את מעמדו של שרת המתון בעזרת

הצהרות והצעות החלטה אקטיוויסטיות כביכול .
2

טל  ,עמ '  , 110 - 109ובהערה

3

שם

3

במאמרו מפנה טל את הקורא גם לדברי

בן  -גוריון נגד דיין או

בעקבותיו !

השאלה המרכזית במחלוקת בינינו היא  :מתי החל הוויכוח הפוליטי הפנימי המפורש בשאלת
היזומה  ,ויכוח שהכרעתו הביאה את ישראל להיות בין יוזמי המלתמה באוקטובר

? 1956
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המלהמה

שאלה

נוספת

במחלוקת זו  ,אשר נגזרת מן השאלה הראשונה  ,היא  :מי היו האישים בצמרת הביטחון הישראלית
שהובילו את המהלך הזה  ,שראשיתו בהכרה כי ישראל זקוקה ל ' סיבוב שני '  ,ואחריתו במלחמת סיני

טענתי היא שבן  -גוריון אכן התכוון כבר בחורף

בינו

1955

ליזום מלחמה במצרים  ,ולא רק

?

שלא היה ויכות

לבין דיין בעניין זה  ,אלא הוא אף אפשר לרמטכ " ל להוביל את המהלך .

לפני שארצה את טענותי ברצוני להציג כמה שאלות משנה להבהרתה של המחלוקת :

.

א כלום קיימת בהכרה סתירה בין רצונו של בן  -גוריון  ,שר הביטחון בממשלת שרת
מדיניות ראש הממשלה לבין השינוי שתל בתפיסת הביטחון

 ,לערער על

שלו ?

הגדולה

ב  .האם הביא בן  -גוריון את ישראל אל סף מלחמה עוד לפני הכרזת נאצר על עסקת הנשק
עם צ ' כוסלובקיה רק על מנת לערער את מעמדו של

.

שרת ?

ג אם נכונה טענתי כי דובר על מלתמה יזומה כבר בחורף

1955

מה טעם ראו ראשי מערכת

הביטחון

בישראל ליזום מלחמה בטרם ניצבה ישראל בפני הפרה כה תמורה של מאזן החימוש  ,כפי שנראו

הדברים לאתר פרסום דבר העסקה הצ ' כוסלובקית  -המצרית בספטמבר

גמול או

? 1955

מלחמה ?

טל מסכים כי עם שובו אל הממשלה בפברואר

1955

ביקש בן  -גוריון לשנות את מגמותיה של מדיניות

.

הביטחון הישראלית אלא שהוא מגביל את השינוי לתחום הביטתון השוטף  :מניסיון להתמודד עם
פעילות הרצח והחבלה בגבולות בעזרת עשייה מדינית ( נוסת שרת)  ,להתמודדות צבאית שעיקרה

.

פעולות גמול תוקפניות וגדולות היקף אלא שפעולות הגמול כבר לא היו אמצעי חדש בפברואר

. 1955

כלום התכוון שר הביטהון רק לשנות את המינון בין התגובה המדינית

לצבאית ?

בפרשת

' פעולת עזה ' ( ' חץ שחור ' ) למשל  ,בסוף פברואר  , 1955לא רק שאחריותו של בן  -גוריון היתה

מוגבלת

מטבע הדברים  ,שכן הפעולה נערכה פחות משבוע לאתר שובו אל משרד הביטתון  ,אלא שאף לא היה
,
לו במקרה זה שום ויכוה עם שרת  ,חוץ מאשר על רמת התוקפנות שיש לנקוט בפעולה  .יתר על כן
שרת הוא שראה בגמול  ,כבר לאתר פעולת קיביה באוקטובר  , 1953שילוב בין פעולה צבאית לבין
הצהרה מדינית  ,שבה ישראל מקבלת על עצמה את האתריות לפעולה  ,ובכך מזהירה מפני המשך

.

הפעילות העוינת נגדה שר הביטתון לעומת זאת העדיף להסתתר לאחר פעולות הגמול מאחורי
הצהרות מעורפלות שאין בהן לא אמת ולא

נטילת אחריות .

4

 ,באמצעות
4

גם לאחר הפעולה בקיביה באוקטובר  1953וגם לאחר הפעולה בעזה בפברואר  1955פרסם בן  -גוריון
דובר צה " ל  ,הודעות שדבר לא היה להן עם מה שהתרחש מגמתו היתה להסיר אחריות מצה " ל בפרט ומישראל

.

.

בכלל ולהטיל את האחריות על הצבא הערבי שמגבולו בוצעה פעולת הרצח דובר בהודעות אלה על אחריוה
בצד
ישירה או עקיפה  ,דהיינו שבעקבות חוסר האונים של הצבא הירדני או המצרי התעורר זעמם של המתיישבים
 ,עמ ' 804ן

הישראלי והם יצאו לפעולת גמול  .ראה על כך  :מ ' שרת  ,יומן אישי  ,א  ,תל  -אביב , 1978
שרת

מתווכח שם עם גישתו

של בן  -גוריון בעניין זה .

עמ '  ; 51ג
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~

.

הצגת הוויכוח בין שרת לבין בן  -גוריון כאילו עסק בשאלת הגמול לבדה  ,מאבדת את העיקר לשרת
לא היתה התנגדות עקרונית לפעולות גמול  ,אם כי הוא סירב לראות בהן תגובה אוטומטית ודרש

.

להגבילן פן תאבד השליטה עליהן איבוד השליטה  -זה בדיוק מה שביקשו דיין ובן  -גוריון באותה

.

תקופה הוויכוח הגדול שפרץ בעניין הגמול על הרצח בפטיש בסוף מרס לא עסק שוב כבעבר בשאלה

.

אם לגמול וכיצד ; שאלה זו כבר לא היתה רלוונטית באותה עת טל לא ניתח נכון לדעתי את הוויכוח

.

על ההצעה שהביאו לממשלה בן  -גוריון ודיין לאחר הרצח בפטיש הוויכוח שניטש שם עסק בשאלת

.

המלחמה היזומה ולא בשאלת אופי הגמול והדברים אינם נחלת ההיסטוריון לבדו  ,הם היו ברורים
גם לאלה שנטלו חלק בוויכוח עצמו בסוף מרס

ובראשית אפריל . 1955

5

תגובתו של בן  -גוריון על האירוע בפטיש היתה יוצאת דופן ב ' רמת הגמול ' שלה ובפוטנציאל המלחמה

הברור שהיה גלום בה  .הוא הציע לגרש  ,פשוטו כמשמעו  ,את

המצרים מרצועת עזה  ,לשון אחר :

לכבוש את הרצועה  .קודם שהביא את הצעתו לפני שרת והממשלה  ,הציג

שר הביטחון לרמטכ " ל

שלוש שאלות  ,שמשתמע מהן כי הבין היטב את משמעות הצעתו  :כמה זמן יידרש לכיבוש

הרצועה ?

האם צה " ל מוכן למלחמה נגד מצרים ? האם צה " ל מוכן למלחמה נגד כל מדינות ערב ? אין בידנו כל
עדות לכך שהרמטכ " ל ניסה להניא את שר הביטחון מלהביא את תכניתו לאישור הממשלה  ,נהפוך

הוא .

6

' להיעבט

מדבטח ' ?

.

בן  -גוריון פעל במהירות כבר ביום שישי

25

במרס בבוקר  ,שעות ספורות לאחר הרצח בפטיש  ,זימן

.

התייעצות בביתו בתל  -אביב למחרת  ,בשבת  ,אחרי התייעצות נוספת של צמרת מפא " י ( שוב בביתו

.

של בן  -גוריון )  ,כונסה ישיבת ממשלה שלא מן המניין  ,ובה התעמת שרת עם בן  -גוריון הדיון לא
הוכרע  ,ונמשך בישיבתה הרגילה של הממשלה ביום ראשון

אך בן  -גוריון לא הרפה .
הדיון עד

3

ב 28 -

.

בחודש ביקר בפטיש  ,ולמחרת ביקש שוב דיון בממשלה הוא משך את

.

באפריל  ,ואז נכשל בניסיונו לדחות את ההצבעה הצעתו הורדה מסדר היום על חודו של

קול  ,בקולות ראש הממשלה ,

בקואליציה.

27

.

במרס גם כאן לא הסתיים הוויכוח ,

שלושה משרי מפא " י וכל שרי המפלגות האחרות השותפות

7

.

כבר בדיון הראשון בממשלה נראה היה לבן  -גוריון כי הרוב שלו מוטל בספק מדוע התעקש
ב 30 -

להמשיך ?

במרס  ,בעוד הדיון בעיצומו  ,הורה לדיין לחדול מהכנותיו למלחמה  ,כיוון שיש לו ' מיעוט

.

מובטה '  ,כך טען  ,בממשלה האם די להסביר את המשך הדיון רק ברצונו של שר הביטחון לעמת את
גישתו עם גישת ראש הממשלה ? ומה היה קורה אילו גבר בהצבעה על ראש הממשלה ? הכרעת הדיון

עמ '  ; 143שרת

6

ראה למשל  :מ ' דיין  ,אבני דרך  ,תל  -אביב  -ירושלים , 1976
דיין ( שם )  ,עמ ' . 143

7

על השתלשלותם של הדיונים לאחר הרצח בפטיש ראה  :שרת

5

, 25

28 - 27

במרם  , 1955ארכיון המרכז למורשת בן  -גוריון ,

( שם )  ,ג ,

( לעיל  ,הערה  , ) 4ג ,

שדה בוקר .

עמ '

עמ '

. 875 - 872

; 899 - 861

יומן בן  -גוריון ,

בן  -גוריון נגד דיין או

בעקבותיו !
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.

.

לטובת שרת לא היתה מובנת מאליה  ,כפי שטוען טל שרת ניצת על חודו של קול  ,לא יותר בהצבעה

אחרת  ,בראשית אפריל  ,על הצעת בן  -גוריון להפגיז את העיר עזה ( דבר חריג מאוד באותה תקופה ) ,

נפלה ההצעה כתוצאה מתיקו .
.

יתר על כן  ,לא היה זה דיון פוליטי על מצע או על תוכני פעולה עקרוניים לעתיד הממשלה אמורה

היתה להכריע לגבי הצעת החלטה לביצוע .בן  -גוריון ביקש לחולל שינוי יסודי במדיניות הביטחון

.

של ישראל הוא הניח על שולחן הממשלה לראשונה את תכנית המלתמה היזומה כדרך לפתרון חלקי

.

של בעיות הביטחון של ישראל והוויכוח בממשלה התמקד כאמור בשאלה אם יש לישראל עילה

סבירה למלחמה ולא בשאלת הגמול כפשוטו  .שרת סיכם את העניין  ,אתרי

ההצבעה  ,באמירה כי

' נחלצנו מאסון אשר מי יודע במה היה מסתיים ' .
במקרה זה  ,שלא כבעבר  ,באה מצד שר הביטחון לא רק היזמה לתגובה צבאית  ,אלא גם הגדרת היעד

.

והמטרה מקובל היה כי הצבא מגיש לשר הביטחון הצעה לפעולה  ,והשר מאשר את ההצעה ומעביר

אותה אל ראש הממשלה  ,או דוחה אותה על הסף .
האם ביקש שר הביטחון לנצל את פעולת הגמול על הרצח בפטיש כעילה לפגיעה במצרים  ,שבה ראה

.

את מדינת העימות העיקרית ? דומה שכן הוא העיד על עצמו כי ביקש בהזדמנות זו להיפרע מנאצר
הן על ההפרות החוזרות ונשנות של הסכם שביתת הנשק והן על הפרת זכויות השיט של ישראל
במפרץ אילת

ובסואץ .

על כל פנים ברור היה במרס

8

1955

כי בן  -גוריון חבר לדיין  ,אבי מדיניות

המלחמה היזומה  ,בניסיון להביא את ישראל ליזום מלהמה .
הוויכוח על הדרך והוויכוח על הקצב
הדעה כי מלחמה יזומה לא רק אפשרית אלא עדיפה על כל אפשרות אחרת  ,כגון מגננה או מתקפה

הבאה בעקבות מכה ראשונה של הערבים  ,הגיעה אל ממשלת ישראל מלמטה  ,מהצבא  ,מבית מדרשם

.

של הרמטכ " ל דיין וראש אגף התכנון שלו סגן אלוף יובל נאמן לא היתה זו מדיניות הרפתקנית

.

לשמה לאחר שבנו תכנית מלחמה יסודית ומקיפה הגיעו השניים למסקנה כי ישראל צריכה ויכולה
ליזום מלחמה  ,בבסיס גישה זו עמדה הדעה כי שלום על בסיס הסכמי

1949

והגבולות שנקבעו בהם

.

הוא מסוכן לישראל דיין סבור היה כי שלום בגבולות קשים להגנה  ,במרחב מחיה דל  ,ללא שליטה
על מקורות המים ועל נתיבי הים והאוויר לישראל וממנה ובעיקר נוכח הירידה ביכולת ההרתעה

.

הישראלית  ,שלום כזה כמוהו כהזמנה למלחמה הבאה  ,והוא אינו נכון לישראל דיין הסכים כי אין
למלחמה תכלית משל עצמה וכי בטווח הארוך יובטח קיומה של ישראל רק בעזרת חוזה שלום עם

.

המדינות הסובבות אותה אלא שקודם לשלום הזה על ישראל ליצור  ,בעזרת מלחמה יזומה  ,מציאות

.

נוחה  ,שתביא אותה אל המשא ומתן לשלום בעמדה של כוח שרת דחה בשעתו את תכנית דיין  ,וגם

8

יומן בן  -גוריון  6 ,באפריל  ; 1955שרת ( לעיל  ,הערה  , ) 4ג  ,עמ ' ; 875 - 874
השתמש בן  -גוריון  ,לראשונה ככל הידוע  ,בביטוי המפורסם ' או " ם שמום ' ראה  :שרת ( שפ ) ,

.

בדיון בממשלה בעקבות אירועי פטיש

עמ ' .874

בן  -גוריון נגד דיין או

בעקבותיו ?

.

בן  -גוריון נקט גישה דומה אלא שעם שובו אל משרד הביטחון קיבל בן  -גוריון  ,בהיסוס גדול  ,את

דרכו של דיין .

9

לדיין  ,הרמטכ " ל הרביעי של צה " ל  ,היתה השפעה יוצאת דופן על ממשלת ישראל  ,שאת החלטותיה

.

אמור היה לבצע בתפקידו כראש המטה הכללי דיין לא היה קצין אלמוני שעה שמינה אותו בן  -גוריון
לתפקיד הרמטכ " ל  ,ב  6 -בדצמבר  , 1953יום לפני פרישתו לשדה  -בוקר לתקופה של גלות מרצון  ,דיין

הביא לידי ביטוי את כישוריו המדיניים כבר בשנת  , 1949כשהיה המפקד הצבאי של ירושלים  ,בעת
שעוצבה שם מערכת ההסכמים עם ירדן  -תחילה בדיונים בעיר עצמה  ,ואחר כך באי רודום  ,בשיתות

.

שביתת הנשק גם בהמשך  ,כאלוף פיקוד הדרום  ,כאלוף פיקוד הצפון וכראש אגף המטה הכללי
(

אג " ם  ,לא הסתיר דיין את דעותיו בעניינים שמחוץ לתחום עיסוקו הצבאי .
)

מה בין

1954

לבין

? 1955

לטענת טל בן  -גוריון לא התכוון כלל ועיקר למלחמה שעה שהציע לממשלה בסוף מרס

1955

להוציא

את המצרים ברצועת עזה  ,והוא מסתמך בעניין זה בעיקר על ניתוח עמדתו של בן  -גוריון שעה שישב

.

בשדה  -בוקר בשנת  , 1954ללא תפקיד ביצועי טל צודק ; באותה עת היתה מדיניות המלהמה היזומה

.

נחלתו של הרמטכ " ל בלבד אי הצלחתו של דיין להנחיל מדיניות זו לשרת הביאה אותו לשדה  -בוקר ,

.

ושם דרש מבן  -גוריון לשוב אל הגה השלטון רק שובו של ' הזקן ' לממשלה  ,סבור היה דיין  ,יתן סיכוי

.

לגישתו ולכך שתהפוך עם הזמן למדיניות הביטחון של ישראל טל  ,הרואה את הדברים בפרספקטיבה

.

של הביטחון השוטף  ,מתמקד בביקורת של בן  -גוריון על מדיניות הגמול של שרת הוא אינו נוגע
בהסכמות שבין השניים באותה תקופה  ,ודווקא בעניין יסודי ואף חיוני יותר לבטחונה של ישראל -

בן  -גוריון וגם שרת התנגדו בשנת

1954

.

לכל צעד שמשמעותו מלתמה יזומה טל נדרש לעניין זה ,

אך בהקשר לא נכון  ,שעה שהוא מבקש למתוח את המחלוקת בין דיין לבן  -גוריון בשנת
המלחמה היזומה לשנת

1955

.

מה שנכון לשנת

1954

1954

בשאלת

אינו בהכרח נכון גם לשנת  , 1955במיוחד נוכח

המשבר הפוליטי והשינוי במעמדו של בן  -גוריון עם שובו אל הממשלה מבלי שנבחר לעמוד בראשה .
טל אינו דן בתהליך שעבר על בן  -גוריון ודיין בפרט ועל הצמרת המדינית  -הביטחונית בכלל בשנים
, 1955 - 1954

לדוגמה הוא מציין שכבר בינואר

1954

הציע דיין לפרוץ בכוח את מיצרי טירן  ,מעשה

.

.

שמשמעותו מלהמה הצעה זו אכן עוררה אז התנגדות גורפת אך שעה שהעלה הרמטכ " ל רעיון זה

בשנית  ,ביוני  , 1955כפי שמציין טל  ,לא נתקל שוב בהתנגדות כללית  -שהרי בינתיים הביאה

תמיכתו של בן  -גוריון בדיין לתמיכתם של מרבית שרי מפא " י ברעיון המלחמה היזומה .
9

10

מ ' גולני  ,מלחמת סיני

.

- 1956

היבטים מדיניים וצבאיים  ,חיפה , 1992 ,

עמ '

10

. 24 - 20

טל  ,עמ '  116 - 114טל נסמך בין השאר על מכתביו של בן  -גוריון אל אזרחים על מנת להראות כי שר הביטחון
התנגד למלחמה עיון מדוקדק ולאורך זמן בתשובותיו של בן  -גוריון אל אזרחים שנכתבו אליו מראה כי תגובותיו

.

.

היו ' מחנכות ' יותר מאשר ענייניות חשוב היה לו הלקח שיקבל הכותב מן התשובה מאשר הצורך לשתף אזרח מן

השורה בהתלבטויותיו .

מיסי גולני

תדדה 130

-

בן  -גוריון ודיין חלקו שניהם על מדיניותו של שרת  ,ואף התקשו לקבל את מרותו כראש הממשלה .
עם שובו אל משרד הביטחון מצא בן  -גוריון ראש ממשלה חזק  -יותר מכפי שההיסטוריוגרפיה של

התקופה מתארת בדרך כלל .טל צודק בטענתו כי בן  -גוריון עשה הכול לערער את מעמדו של שרת .
זה היה בוודאי אחד הגורמים לכך שהסכים לגישת דיין בשאלת המלחמה היזומה  -אחד הגורמים אך
לא הסיבה המרכזית להתנהגותו בחודשים מרס  -ספטמבר

1955

.

מאחורי השינוי אצל בן  -גוריון עמדו

שניים  :הרמטכ " ל והדרך שבה ניתח שר הביטחון את מצבה של ישראל בתחום

הביטחון .

חידוד עמדות
הוויכוח על הצעת שר הביטחון והרמטכ " ל לכבוש את רצועת עזה  ,בעקבות הפיגוע בפטיש  ,חידד

.

עמדות הודות לוויכוח זה יש ביכולתנו לעמוד היטב על הבדלי ההשקפות העקרוניים בין שרת לבין

בן  -גוריון ודיין בשאלת המלתמה היזומה בחורף  -אביב

. 1955

שרת גרס שכיבוש הרצועה לא יפתור

.

את בעיית הפליטים  :אלה שינוסו ואלה שיישארו ימשיכו לפעול נגד ישראל  ,ואף ביתר שאת כלום
כדאי לה לישראל כיבוש לשעה שיגרור בעקבותיו ויכוח על

בכלל ,

הנסיגה ?

סבור היה שרת ,

.

במלחמה תוכל ישראל להכניע את הערבים  -אבל לא להשיג שלום עמם הכנעה כזו ( ללא שלום

תבוא רק לאתר שתיכבשנה קהיר  ,דמשק ורבת עמון .

11

משה שרת  ,דוד בן  -גוריון ,רב  -אלוף משת דיין ואלוף יהושפט הרכבי במחנה צבאי לפני מידר יום העצמאות תשט "

11

שרת

( לעיל  ,הערה , ) 4

ג  ,עמ '

. 874 - 873

)

בן  -גוריון נגד דיין או בעקבותיה
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.

בן  -גוריון  ,בגיבויו של דיין  ,טען לעומת זאת כי כוחה של ישראל ביצירת עובדות רק כך תהיה

ישראל לגורם מדיני שיש להתחשב בו  .מקומה של המערכת הבין  -לאומית היה לדעתו משני בלבד .
פני מצרים להתפשטות  ,טען  ,ורק מעשה נועז  ,בטרם תוחמץ שעת הכושר  ,יעצור התפתחות זו .

.

העולם הערבי מפולג ולא יסייע למצרים  ,וגם המערב לא יתמוך בה מצרים לא התקשרה בברית

.

הגנה עם ארצות הברית או עם בריטניה ארצות הברית לא תתערב באופן ישיר  ,כי דעת הקהל שם

.

.

לא תסבול זאת אם בריטניה תיכנס שוב למעורבות בסכסוך  ' -נגרשנה בחרפה ' כך  ,כלאחר יד ,

פתר בן  -גוריון גם את בעיית החרם הכלכלי הצפוי ואת שאלת הפליטים באמרו  ' :נסתדר '  ,יש להביא

.

בהשבון  ,אמר  ,גם את סכנת הפגיעה במוראל האוכלוסייה  ,במיוחד ביישובי הספר בקצרה  ,דומה היה

כי לדעת בן  -גוריון  ,לפחות בשלהי מרס  , 1955היה בכוחה של ישראל לפתור במחי מלחמה אחת הלק

גדול מבעיות הביטחון שלה .

12

על  -פי עדות שרת  ,בן  -גוריון דיבר בישיבת הממשלה שדנה במלחמה במצרים בלהט רב  ,וציין בעצמו

.

כי לא דיבר אל הפרוטוקול  ,אלא כדי לשכנע דומה כי הדברים לא היו מגובשים עדיין בדעתו

לחלוטין בשלב זה  ,שאם לא כן קשה להסביר אמירות כגון  ' :נגרש את הבריטים בחרפה ' או ' נסתדר ' ,

.

כאשר מדובר בחרם כלכלי ובהתעצמותה של בעיית הפליטים סוגיות אלה היו נהירות היטב לבן -

.

גוריון האם ביטל אותן רק משום שלא נשא באותה עת באחריות העליונה  ,כיוון שהיה ' רק ' שר
הביטחון ?

דומה שבן  -גוריון שוב לא החזיק באביב

1955

בגישה שניסח בשנת

.

שטחים ' מותר לנו להניה כי גם אצל מנהיג בגילו אז ( שישים ותשע

: 1954
)

' חשובים לנו אנשים  ,לא

עשויה היתה להתחולל תמורה .

.

כדרכו לא היה השינוי אצל בן  -גוריון הד  -ממדי הדיבורים על ' מיעוט מובטת ' וביטויי היסוס קשים
שנקט בחודשים הבאים שיקפו את השניות הנמשכת  ,את המצוקה ואף הפחד שליוו את בן  -גוריון גם

.

בהמשך  ,ערב מלחמת סיני ובמהלכה בן  -גוריון  ,זקוק היה לסיוע גם לאחר שגישתו לשאלת המלחמה

כבר עוצבה  ,את עיקר הסיוע העניק לו כאמור דיין  ,שהיה משוכנע בתועלת שבמלחמה יזומה  .השניים
ניהלו  ,ממרס

1955

ועד אוקטובר  , 1956שיח מעניין שבו מילא בן  -גוריון את תפקיד הבלם  ,ודיין -

את תפקיד המאיץ בדרך אל המלחמה  .התפקידים היו תפורים היטב על אופיים  ,גילם ותפקידיהם של

השניים באותו זמן  .יתד עם זאת לא היה שיח זה אפשרי ללא הסכמה בסיסית ביניהם בדבר הצורך

.

.

במלחמה יזומה הכול הסכימו על המטרה  :שלום הוויכוח שלהם עם שרת היה על הדרך  ,הוויכוח

ביניהם היה על הקצב  ,דיין הוביל ובן  -גוריון דאג להאט  ,לשאול את השאלות הקשות  ,אף שעקרונית

.

שוב לא חלק על דיין אין לפרש את השניות והיסוס אצל בן  -גוריון בשאלת המלתמה היזומה
כשלילתה הגמורה לכאורה

(

בדרך זו הרי אפשר לטעון גם כי לא רצה לצאת למלחמת סיני .
)

גם אם ביקש בן  -גוריון לבחון את שרת  ,להקשות עליו ולערער סמכותו  -סביר שהבין כי דרישתו
עשויה ( או

12

עלולה ? )

.

להתממש תשוב מזה  ,נזרע הזרע  ,מלחמה יזומה על ידי ישראל שוב לא היתה

יומן בן  -גוריון  3 ,באפריל  ; 1956ולפי דברי בן  -גוריון בדיון בממשלה
ראה  :שרת ( לעיל  ,הערה  , ) 4ג  ,עמ ' 875 - 874

.

ב 29 -

במרס

1955

בשאלת המלהמה היזומה ,

מגטי גזלני
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מאז מארס  , 1955בחזקת רעיון של המטה הכללי לבדו  ,היתה זו אפשרות שתמכו בה חברים מרכזיים

בממשלה  ,ובהם ראשי מפא " י כבן  -גוריון עצמו  ,לוי אשכול  ,גולדה מאירסון ודב יוסף  .מדיניות

שנראתה אך אתמול בעיני שרת  ,פרועה וחסרת אחריות  ,הפכה לאופציה סבירה לגמרי .
הניתוח עד כאן שופך אור שונה גם על ארועי קיץ , 1955

שבהם עוסק טל שוב בפרספקטיבה של

.

הביטחון השוטף בלבד על מנת לכפות על שרת את גישת בן  -גוריון ודיין הוקמה במאי ועדת חמישה

של ראשי מפא " י  ,הוועדה  ,בה עמד שרת לבדו מול בן  -גוריון  ,לוי אשכול  ,גולדה מאירסון וזלמן ארן

( שהסכים עם שרת אך לא מסוגל היה להצביע נגד בן  -גוריון )  ,לא הצליחה אף היא לכופף את שרת

.

שמנע מלהמה בעזרת הרוב שהיה לו בממשלה דיין מצידו ניסה שוב ושוב את כותו בדירדור למלחמה
דרך פעולות הגמול שהמשיכו לגדול על אף האפקטיביות היורדת שלהן לפחות בהבט של הביטחון

.

השוטף היסוסיו של בן  -גוריון והתאפקותה היחסית של מצרים שעמדה אז ערב עיסקת הנשק הגדולה
שלה עם צ ' כוסלובקיה  ,דחו את המלחמה  ,לפתות זמנית

13 ,

בתורף  -אביב  , 1955הונחו היסודות למדיניות ביטחון ישראלית חדשה  -מלחמה יזומה כאופציה

.

מציאותית ואף מועדפת מדיניות זו לא היתה תוצאה של עיסקת הנשק הצ ' כוסלובקית  -המצרית
בספטמבר של אותה שנה או של משבר סואץ שפרץ בסוף יולי

שהביאה את ישראל אל המלהמה היזומה באוקטובר . 1956
אביב

1955

; 1956

שני אלה היו תחנות בדרך

עקרון המלחמה היזומה נקבע כבר בחורף -

.

איני יכול לקבל את סיכומו של טל כאילו דבק בן  -גוריון ' בסטטוס קוו הטריטוריאלי והדמוגרפי

שהתגלם במשטר שביתת הנשק ' עד שלהי שנת  , 1955כלומר עד ההודעה המצרית על עיסקת הנשק
עם

צ ' כוסלובקיה ,

14

.

הדיון בסוגיה זו חורג מגבולותיו של מאמר תגובה זה אומר כאן רק כי עסקת

הנשק הצ ' כוסלובקית  -המצרית לא היה בה כדי להביא את בן  -גוריון לשנות דעתו בשאלת המלחמה
היזומה ; נהפוך הוא  ,העסקה בלמה את הכנותיו למלחמה שכן הוא סרב לצאת אליה ללא ' עסקה

נגדית ' .

15

העוסק בהיסטוריה תר אחרי תהליכים ונמנע בדרך כלל מלהסתפק באירוע פתאומי ( כמו עסקת הנשק

.

הצ ' כוסלובקית  -המצרית למשל ) כציון למפנה בהלך מחשבה  ,בתפיסה או במדיניות מסוימת התיפוש

הישראלי החדש לכאורה אתרי מלחמה  ,החל מאוקטובר  , 1955לא היה מנותק  ,הוא השתלב בתהליך
שראשיתו חודשים רבים קודם לכן ,

13

ראה בעניין זה  :גולני

14

טל  ,עמ '

15

31 ) 1955 ( ,

122

803 - 827

.

MES ,

 .קק

"

תחילה בצבא ואחר כך בדיון הפנימי בממשלה .

( לעיל  ,הערה , ) 9

עמ ' . 37 - 24

Arms Deal, Fall 1955
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